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إنرمين عادل عبد العليم عبد الهادىأ/ 

إ:ثـــــــــــالبح ملخـــــــــــص

الرحالت المعرفية عبر الويب في الدراسات استخدام اثر هدفت هذه الدراسة إلي معرفة 
، حلة اإلعداديةاإلجتماعية لتنمية بعض مهارات البحث واإلتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى تالميذ المر 

 ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن التالي:

 ما مهارات البحث اإللكترونى الجغرافي الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية؟  -1

 ما التصميم المناسب للرحالت المعرفية عبر الويب في الجغرافيا الالزمة لتالميذ المرحلة األعدادية؟  -2

 لوحدتين في الجغرافيا المعالجتين باستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب؟ ما التصور المقترح ل -3

مااا رثاار تاادريت المحتااوى الجغرافااي المعااالم بااالرحالت المعرفيااة عباار الويااب لتنميااة مهااارات البحااث  -4
 العلمي اإللكتروني؟ 

لتالميااذ مااا رثاار تاادريت المحتااوى الجغرافااي المعااالم بااالرحالت المعرفيااة عباار الويااب علااى اتجاهااات ا -5
 نحو التعلم اإللكتروني؟ 

واستخدمت الباحثة المنهم الوصفي التحليلي والمنهم شبه التجريبي القائم على تصميم 
( تلميذًا من تالميذ الصف األول 60المجموعتين)التجريبية والضابطة(، وتكونت عينة البحث من)
ناث( تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتقسيمهم إل ى مجموعتين)مجموعة تجريبية تكونت اإلعداى )ذكورًا وا 

ناث(، مجموعة ضابطة تكونت من)30من) ناث(.30( تلميذًا )ذكورًا وا  وقد رشارت  ( تلميذًا )ذكورًا وا 
 في تنمية كل من: رحالت المعرفية عبر الويباستخدام استراتيجية ال اثرنتائم الدراسة إلي ، 

 الجانب األدائي لتنمية مهارات البحث الجغرافي . -1

 لجانب المعرفي لتنمية اإلتجاه نحو التعلم االلكترونيا -2

 التحصيل المعرفي لمادة الجغرافيا  -3

وفي ضوء هذه النتائم قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات التي يمكن االستفادة منها في 
بالمدارت الحكومية في ضوء التقنيات الحديثة الجغرافيا لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية تطوير منهم 
 الرحالت المعرفية عبر الويب .مثل استراتيجية 

 : الرحالت المعرفية عبر الويب، مهارات البحث، االتجاه نحو التعلم اإللكترونى.الكلمات المفتاحية



لبنى عبدالحفيظ، نرمين عادل  /  د منصور أحمد عبدالمنعم،/دأ.
 عبدالهادي

ستخدام الرحالت المعرفية عبر  ا أثر  
 الويب 

 

 2 

إةـــــــــام للدراســـــــــار العـــــــــاإلطإ

 ث:ـــــــــة البحــــــــمقدمـ

لوجيااة التااي نجاام عنهااا ساارعة نقاال وتااداول إن رهاام مااا يميااز هااذا العصاار هااو الثااورة التكنو 
مكانيااااة التواصاااال بااااين جمياااا  رطااااراف المن ومااااة  المعلومااااات وتسااااهيل عمليااااة التعلاااايم والااااتعلم وا 
التعليميااة، فبصااب  ماان الضاارورا تو يااف الكمبيااوتر عامااًة واإلنترناات خاصااًة فااي عمليااة التعلاايم 

كاذل  إماتال  المتعلماين لمهاارات وهذا يتطلب تحويل المقاررات الدراساية إلاي مقاررات إلكترونياة و 
 الكمبيوتر واإلنترنت.

ولقد رصب  معيار وتقدم األمم ُيقات بمدى توافر البااحثين الباارزين فيهاا وطارق تو يفهاا 
لمهااااارات البحااااث فااااي مجاااااالت الحياااااة المختلفااااة، فااااين التالميااااذ كالعلماااااء بحاجااااة إلااااي المعرفااااة 

يَّعاارف التلمياذ كيااف يبحااث عان المعلومااة ويطورهااا واإلساتعداد للقيااام بالنشاااط البحثاي، بمعنااي رن 
ومن ثم فمهاارات البحاث مان رهام المهاارات التاي ينبغاي تنميتهاا لاديهم للحصاول علاى المعلوماات 

 بشكل سري  وصري  من مصادر متنوعة بصور رشكال مختلفة.
وُيعااد اإلنترناات ماان رهاام الوسااائل التااي يعتمااد عليهااا الباحااث فااي البحااث عاان المعلومااات 

قويمهااا واسااتخدامها، فاإلنترناات يتااي  للتلميااذ زيااارة المكتبااات العالميااة والمراجاا  العلميااة والكتااب وت
اإللكترونيااااة، واإلطااااالم علااااى المصااااادر وقااااوائم الكتااااب والوثااااائق وتوسااااي  مهااااارات البحااااث لاااادى 

 (2005التلميذ.)إبراهيم القادرا،
قاااة علاااى شااابكة وباااالرمم مااان تاااوافر محركاااات بحاااث متعااادده تسااام  بعملياااات بحاااث عمال

اإلنترناات إال رن مشاااكلة مع ااام هاااذه المحركااات رنهاااا كثيااارًا ماااا تتشااعب بالباحاااث فاااى موضاااوعات 
بعيدة عن محور البحاث وهاذا يتطلاب إماتال  مهاارت بحاث إلكتروناى تسام  للمساتخدم بالتصاف  

 وجم  المعلومات وتقييمها بطريقة تحقق الهدف الرئيسى من البحث عبر شبكة اإلنترنت. 
تصااف  اإلنترناات  قااد رصااب  لزامااًا علااي را ن ااام تعلمااي رن ياازود تالميااذه بمهااارات لااذا ف

تاحاة  والبحث عان المعلوماات  وميرهاا مان المهاارات الالزماة للتعامال ما  المقاررات اإللكترونياة، وا 
الفرص رمام الماتعلم لالساتفادة القصاوى مان الوساائل واألدوات التكنولوجياة المعاصارة فاي العملياة 

 (2010)خالد عمران،التعليمية.
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فالحصااول علااى المعرفااة الجغرافيااة يحتاااع مهااارات وعمليااات فكريااة وطرائااق بحااث عمليااة  
ومن مة حيث رن اكتسابها وتو يفها في حيااة التالمياذ يمكانهم مان التكياف ما   اروف البيئاة التاي  

طاارق    ى يعيشااون فيهااا وتيساار لهاام مواجهااة المشااكالت التااي تااواجههمد وذلاا  يقتضااي إعااادة الن اار فاا 
 اإللكترونية.   تدريت مادة الجغرافيا ورساليب تدريسها التقليدية لتتواكب م  متطلبات عصر األن مة 

وتعتباار اسااتراتيجية الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب رحااد رساااليب التعلاايم اإللكترونااي التااي 
هاة تساعد على تحسين عملية التعليم والتعلم حياث تجما  باين التخطايط الترباوا والتعليماي مان ج

 (2004وبين استخدام الكمبيوتر واإلنترنت من جهة رخرى.)طبيبي مؤنت،

 :ثــــــــــة البحــــــــــمشكل

 تجاه "ما أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في الجغرافيا لتنمية مهارات البحث واال
 نحو التعلم اإللكتروني لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟".

 لسؤال يتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:هذا ا لىإلجابة عاو 
 ما مهارات البحث اإللكترونى الجغرافي الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية؟ -1

مااا التصااور المقتاارح للوحاادتين فااي الجغرافيااا المعااالجتين باسااتراتيجية الاارحالت المعرفيااة  -2
 عبر الويب؟

في الجغرافيا الالزمة لتالميذ المرحلة  ما التصميم المناسب للرحالت المعرفية عبر الويب  -3
 األعدادية؟

ما رثر تدريت المحتوى الجغرافي المعالم بالرحالت المعرفية عبار الوياب لتنمياة مهاارات  -4
 البحث العلمي اإللكتروني؟

ما رثر تدريت المحتوى الجغرافي المعالم بالرحالت المعرفية عبار الوياب علاى اتجاهاات  -5
 كتروني؟التالميذ نحو التعلم اإلل

 :ثـــــــــــبحروض الـــــــــــف

( باااااااين متوساااااااطي درجاااااااات 0،5يوجاااااااد فاااااااروق دالاااااااة إحصاااااااائيًا عناااااااد مساااااااتوى داللاااااااة) -1
المجمااااااااااوعتين )التجريبيااااااااااة والضااااااااااابطة( فااااااااااي كاااااااااال مهااااااااااارة ماااااااااان مهااااااااااارات البحااااااااااث 

 اإللكتروني لصال  المجموعة التجريبية.
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درجاااااااات  ( باااااااين متوساااااااطي0،5يوجاااااااد فاااااااروق دالاااااااة إحصاااااااائيًا عناااااااد مساااااااتوى داللاااااااة) -2
المجموعااااة التجريبيااااة فااااي كاااال مهااااارة ماااان مهااااارات البحااااث اإللكترونااااي )قبليااااًا وبعااااديًا( 

 لصال  التطبيق البعدا.

( باااااااين متوساااااااطي درجاااااااات 0،5) يوجاااااااد فاااااااروق دالاااااااة إحصاااااااائيًا عناااااااد مساااااااتوى داللاااااااة -3
المجموعاااااااة )التجريبياااااااة والضاااااااابطة( فاااااااي مقياااااااات األتجااااااااه نحاااااااو الاااااااتعلم األلكتروناااااااي 

 يبية.لصال  المجموعة التجر 

( بااااااااين متوسااااااااطي درجااااااااات 0،5) يوجااااااااد فاااااااارق دال إحصااااااااائيًا عنااااااااد مسااااااااتوى داللااااااااة -4
المجموعااااااة التجريبيااااااة فااااااي مقيااااااات اإلتجاااااااه نحااااااو الااااااتعلم األلكترونااااااي )قبليااااااًا وبعااااااديًا( 

 لصال  التطبيق البعدا.

 الجغرافااى اإللكترونااى البحااث  ( بااين مهااارات 0.05) توجااد عالقااة ارتباطيااة عنااد مسااتوى -5
 اإللكترونى. مالتعل نحو واإلتجاه

إ:ثــــــــــبحداف الــــــــــأه

 :ىالحالي إل بحثهدف ال
 تنمية مهارات البحث اإللكتروني الجغرافي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. -1

 تنمية اإلتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. -2

 ألول اإلعدادا.تصميم رحالت معرفية لتطوير وحدتين في الجغرافيا للصف ا -3

الكشف عن رثر الرحالت المعرفية عبر الويب على تنمية بعض مهاارات البحاث العلماي  -4
 اإللكتروني.

 الكشف عن رثر الرحالت المعرفية على تنمية اإلتجاه نحو التعلم اإللكتروني. -5

 :ثــــــــــبحة الــــــــــأهمي

 الحالي في أنه: بحثتتضح أهمية ال 

نعكااات ذلاا  علااى قااد تنبااه المعلمااين  -1 ألهميااة تو يااف الاارحالت المعرفيااة فااي التاادريت وا 
 إقبال التالميذ على التعلم.
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جتماعيااة بوحاادة قائمااة علااى الاارحالت المعرفيااة للتغلااب علااى تزويااد معلمااي الدراسااات اال -2
 الجمود في مادة الجغرافيا.

المرحلاة  تقديم تصور مقترح لوحدة قائمة على الرحالت المعرفية عبر الويب لادى تالمياذ  -3
 اإلعدادية.

 قائمة ببعض مهارات البحث اإللكتروني الجغرافي. -4

 : ثــــــــــبحدود الــــــــــح

 الحالي علي الحدود التالية: بحثقتصر الا
عدادا حيث تعتبار مرحلاة مهماة فاي من تالميذ الصف األول اإل عينه: الحدود البشرية -1

عاداده وتنمياة المهاارات الحياتيا يا بناء التلم ة األساساية لعصار التكنولوجياا المتمثلاة فاي ذ وا 
 مهارات البحث اإللكتروني.

بعاااض مهاااارات البحاااث اإللكتروناااي الجعرافاااي وهاااي )جمااا  المعلوماااات الجغرافياااة تن يم  -2
 .المعلومات الجغرافية تفسير المعلومات الجغرافية تقويم المعلومات الجغرافية(

وحادتي )رحلاة عبار الفضااء  رحلاة  قتصر المحتوا العلمي لتطبيق تجربة الدراسة عليا -3
علاااى كوكاااب األرض( بكتااااب الدراساااات اإلجتماعياااة المقااارر علاااى تالمياااذ الصاااف األول 
اإلعدادا ن رًا إلحتوائها على العديد من المعلوماات والحقاائق التاي تتطلاب مان التالمياذ 

ردة اإلطاااالم علاااى المواقااا  اإللكترونياااة والمصاااادر والمراجااا  للتبكاااد مااان المعلوماااات الاااوا
 وزيادة عمق فهمهم لهذه الوحدة.

 :ثــــــــبحواد وأدوات الــــــــم

 تمدت الباحثة على:اعفقد  بحثلتحقيق الهدف من ال
 قائمة مهارات البحث اإللكتروني الجغرافي. )إعداد الباحثة( (ر

 بطاقة مالح ة مهارات البحث اإللكتروني الجغرافي. )إعداد الباحثة(  (ب 

 نحو التعلم اإللكتروني. )إعداد الباحثة(تجاه التالميذ امقيات  (ع
 ة:ــــــــــات الدراســــــــــمصطلح

تم تحديدها من خالل اإلطار الن را واألدبيات والدراسات والبحوث السابقة ذات الصالة 
 بموضوم الدراسة، وبيانها علي النحو التالي:
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 ب:ــــــــــر الوي ــــــــــة عب ــــــــــالت المعرفي ــــــــــالرح 

"اسااتراتيجية لاااتعلم وتعرررف الباحثررة الرررحالت المعرفيرررة إجرائيرراا لغررره الدراسرررة ب نهررا: 
الدراسات اإلجتماعية تقدم محتوى وحدات الدراسة في صورة مهاام تربوياة يقاوم بهاا تلمياذ الصاف 
األول األعدادا من خالل موق  إلكتروني يدخل إليه في را وقت ورا مكان باستخدام المصادر 

إللكترونية المنتقاه مسبقًا المتوفرة على الموق  اإللكتروني عبر صفحات الويب لمساعدتهم علاى ا
 عمليات البحث والتقصي عن المعلومات الجغرافية.

 ي:ـــــــــث الجغرافـــــــــارات البح ـــــــــمه

"مجموعااة األنشااطة  وتعرررف الباحثررة مهررارات البحررث الجغرافرري لغررره الدراسررة ب نهررا:
لجغرافيااة التااي يسااتخدمها تالميااذ الصااف األول اإلعاادادا خااالل تعاااملهم ماا  األنشااطة الجغرافيااة ا

 بحياااث تعطاااي الماااتعلم إرشاااادات تسااااعده علاااى الحصاااول علاااى المعلوماااات مااان خاااالل الكمبياااوتر
تنااااوم  -تغيياااار المعلومااااات الجغرافيااااة -تن اااايم المعلومااااات  -وهااااى:) جماااا  المعلومااااات الجغرافيااااة

  .فية(المعلومات الجغرا

إةـــــــــات السابقـــــــــري والدراســـــــــار النظـــــــــاإلطإ

 :اــــــم الجغرافي ــــــوتعلي ة ــــــالت المعرفــــالرح 

ن يعملااااوا علااااى رن الحياااااه فااااي عصاااار المعلوماتيااااة تفاااارض علااااى المتعلمااااين والمااااربيين إ
قاادرات القاادرة علااى الحصااول علااى اكساااب الطااالب القاادرات والكفايااات الالزمااة وماان بااين هااذه ال

عتماااد علااى ماان اإل المعلومااات ماان عاادة مصااادر، فااي  اال عصاار تتزايااد فيااه المعرفااة وذلاا  باادالً 
نحااو تعلاايم  تجاااه مااؤخراً المعلاام فااي حشااو عقااول الطااالب بكاام كبياار ماان المعلومااات، لااذا كااان اإل

 زة ه المعرفااااااااة جاااااااااهماااااااان تلقينااااااااه هااااااااذ  المااااااااتعلم كيااااااااف يحصاااااااال علااااااااى المعرفااااااااة بنفسااااااااه باااااااادالً 
 (2014،)نبيل عزمي

بما  ((Web Based Learning وتعتبر شبكة الويب رو بيئة التعلم القائمة على الويب 
للمعلومااات المرتبطااة بمسااتحدثات  ومتجاادداً  ومضاارداً  مكانااات مصاادر حااافالً ا  تقدمااه ماان خاادمات و 

سااهولة  لااىإضااافة باإل شااكال ومصااادر هااذه المعلومااات،رلااى تنااوم إضااافة تكنولوجيااا التعلاايم، باإل
مكانيااة تااوفير الااتعلم التفاااعلي النشااط عباار شاابكة ا  الحصااول علااى هااذه المصااادر والتعاماال معهااا و 

 الويب مما يضمن تنمية مهارات التفكير والبحث والحوار والمشاركة وحل المشكالت. 
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والرحالت المعرفية تعكت فكرة التدريت المعتمد على دمم التكنولوجيا في عملياة التعلايم 
م حاجاتاااه وتنشااايط اشااابا  سااالوب مشاااوق وجاااذاب، و يهتماااام الماااتعلم بإمااان خاااالل اساااتثارة والاااتعلم، 

فتراضاات ان فلسافة الارحالت المعرفياة تقاوم علاى ردافعيته ورمبته في االستزادة من المعرفة، كما 
 ن الفرد يبني معرفته بنفسه.را ربياجيه والبنائية من خالل بنائية المعرفة 

والبياناات والمعلوماات بواسااطة محركاات البحاث مثاال ن البحاث عان النصاوص والصااور إ
((yahoo,Google  نترنات ورن نشطة التاي يقاوم بهاا المتعلماون عبار شابكة اإلهم األرنشاط من

نترنات كثر متعة، من خالل الصور والرسومات والمواقا  التاي توفرهاا شابكة اإلرذل  يجعل التعلم 
 خر.روتجعل المتعلم يبحر في عالم 

مكانااااات إعلااااى الويااااب بمااااا تقدمااااه ماااان  و بيئااااة الااااتعلم القائمااااةرنترناااات اإلوتعتباااار شاااابكة 
لااى تنااوم إضااافة باإل للمعلومااات المرتبطااة بمسااتحدثات تكنولوجيااا التعلاايم، حااافالً  وخاادمات مصاادراً 

شاكال ومصااادر هااذه المعلومااات مان مواقاا  تعليميااة متخصصااة، وقواعاد بيانااات متجااددة، وكتااب ر
مكانياة ا  لاى ساهولة الحصاول علاى هاذه المصاادر والتعامال معهاا، و إضاافة لكترونية متنوعاة، باإلإ

 (2014 )نبيل عزمي، .توفير التعلم التفاعلي النشط عبر شبكة الويب 
دراسات وبحوث تناولــت الــرحالت المعرفيــة عبــر الويــب فــي الدراســات ا جتماعيــة  

 ومواد دراسية أخرى: 

عتيادياة للارحالت  ن التصااميم اإل لاى مقارناة باي إ هدفت  والتى    ( Kurt,S.2010دراسة كورت)  ▪
  المعرفيااة عباار الويااب وبااين التصاااميم القائمااة علااى الجياال الثاااني ماان الويااب لهااذه الاارحالت، 

  ( 104عينااة الدراسااة)   ، وشااملت لااى قيااات فاعليااة هااذه التصاااميم كاابداه للتاادريت إ كمااا هاادفت  
وعتين،  لااااى مجماااا إ ( بتركيااااا، تاااام تقساااايمهم  Ataturkماااان الساااانة الثانيااااة فااااي جامعااااة)   طالباااااً 

عتياديااة بينمااا  ولااى ماانهم الاارحالت المعرفياة عباار الويااب بصااورتها اإل اساتخدمت المجموعااة األ 
اسااتخدمت المجموعااة الثانيااة الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب القائمااة علااى الجياال الثاااني ماان  

كثااار  ر  هااارت النتاااائم رن هاااؤالء الطاااالب كاااانوا  ر كماااا  ،  واساااتيعابهم للمحتاااوى التعليماااي   الوياااب 
 عتيادية. ستخدام الرحالت المعرفية بصورته اإل ا يجابية من الطالب الذين قاموا ب ا  و   تفاعالً 

ساالوب البحااث إخااتالف إثاار رلااى معرفااة إبدراسااة هاادفت  (2011وقامررت هويرردا السرريد) ▪
المستخدم فاي الارحالت المعرفياة عبار الوياب علاى تنمياة الدافعياة لالنجااز الدراساي لادى 

وشاملت عيناة ، شمت فاي جمهورياة مصار العربياة طالب تكنولوجيا التعليم بحامعة عين
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دوات الدراساة فاي مجموعاة روطالباة بقسام تكنولوجياا التعلايم، وتمثلات  ( طالباً 40الدراسة)
نجاز الدراساي، من الرحالت المعرفية عبر الويب، واختبار تحصيلي، وقيات الدافعية لإل

ن رهارت نتاائم الدراساة  راساتخدام الارحالت المعرفياة عبار الوياب، و  ومقيات اتجااه نحاو
اساتراتيجية الارحالت المعرفياة عبار الوياب تعازز مهاارات التفكيار لادى الطاالب مماا يزياد 

نجاااااز المهمااااات بسااااهولة والتعاماااال ماااا  إنهااااا مكناااات الطااااالب ماااان ركمااااا  ،ماااان دافعيااااتهم
راتيجية لمااا تااوفره ماان تنحااو هااذه االساا  يجابياااً إزمالئهاام، هااذا وقااد اكتسااب الطااالب اتجاهااا 

 .تواصل فعالتفاعل و 
لااى اكساااب المعلمااات مهااارات إدراسااة هاادفت  (2011جرررت حنرران عبررد الحميررد)أكمررا  ▪

عيناة شاملت و ، لكترونياةإتصميم الرحالت المعرفية عبر الويب من خاالل حقيباة تدريبياة 
هلياة بمديناة جادة فاي المملكاة العربياة الساعودية، حدى المدارت األي( معلمة ب23الدراسة)
لكترونياة واختباار التحصايل المعرفاي، وبطاقاة إة فاي حقيباة تدريبياة دوات الدراسروتمثلت 

 هرت نتائم الدراسة اكتساب جمي  المعلمات للمعارف والمهارات المتعلقة رتقييم منتم، و 
 هارت النتاائم بعاض الضاعف فاي اكتسااب ركما ، بصميم الرحالت المعرفية عبر الويب 

 .لكترونية  اإلجراءات الرحلة واختيار المواقإمهارتي صيامة 

إ:ثــــــــــبحج الــــــــــمنه

 ي:ــــي التحليلــــج الوصفــــالمنه

 وقد استخدمته الباحثة فيما يلي:

 .بحث مراجعة نتائم البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوم ال ▪

 .بحث إعداد اإلطار الن را لل ▪

 .بحث إعداد ردوات ال ▪

 ي:ـــــه التجريب ـــــم شب ـــــي ذو التصمي ـــــالتجريب ج ـــــالمنه

تجااه لمعرفة رثر استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب على تنمية مهارات البحث واال
نحو التعلم اإللكتروني لدى تالميذ الصف األول اإلعدادا بيعتباار رن هاذا المانهم هاو المناساب 

 لتحقيق رهداف البحث واإلجابة عن رسئلته والتحقق من فروضه
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 داد األدواتــــــــة وإعــــــــراءات الدراســــــــإج

 ي:ــــث الجغرافــــارات البح ــــة مهــــقائم

الالزماااة لطاااالب الصاااف األول  ىعاااداد قائماااة بمهاااارات البحاااث الجغرافااا يقامااات الباحثاااة ب    
 ، وقد مرت بالمراحل التالية:عدادااإل

 عداد القائمة:إتحديد الهدف من 

تناساااب طاااالب  ىهااام مهاااارات البحاااث الجغرافاااي التااا رلاااى التعااارف علاااى إتهااادف القائماااة 
 ستفادة منها.والتي ينبغي عليهم اكتسابها واإل ىعداد ول اإلالصف األ
 :ىشتقاق قائمة مهارات البحث الجغرافإمصادر 

ن مهاارات البحااث مان المهااارات األساساية التااي يجااب معرفتهاا والتاازود بهاا لكاال منشااغل إ 
نهاا مهاارات صاالحة لكال زماان ومكاان ر، حياث رو جغرافيااً  رو متعلمااً  ان معلمااً بالجغرافيا ساواء كا 

جاال التعاماال ماا  المااادة الجغرافيااة بعلاام وبصاايرة جغرافيااة روذلاا  ماان  ىماار ضاارور رفااالتمكن منهااا 
 شتقاق قائمة مهارات البحث الجغرافي بهذا البحث من المصادر التالية:إوقد تم  واسعة،

 ة:ــــــــــات السابقــــــــــاسوث والدرإــــــــــالبح

شااااتقاق مهااااارات البحااااث إماااان مصااااادر  مهماااااً  تعااااد البحااااوث والدراسااااات السااااابقة مصاااادراً 
لى مجموعة من تل  البحوث في إمما يتصف به من تنوم وشمول، وقد رجعت الباحثة  ىالجغراف

كرامااااي ) ودراسااااة (،2001،)حسااااين عبااااد الباسااااط جتماعيااااة: دراسااااةمجااااال تعلاااايم الدراسااااات اإل
(، وقااد اسااتفادت الباحثااة ماان هااذة الدراسااات السااابقة 2005ودراسااة)خالد عمااران  (،2009ى،باادو 

 وهي: لى مجموعة من المهارات،إفي التوصل 
 .يندرع تحتها من مهارات فرعية وما مهارة جم  المعلومات الجغرافية، -1

 .مهارة تفسير المعلومات، ومايندرع تحتها من مهارات فرعية -2

 .المعلومات، ومايندرع تحتها من مهارات فرعية مهارة تفسير -3

 :ةــــادة الجغرافي ــــة المــــطبيع

يحيط به فاي  ن مادة الجغرافيا لها طبيعة عملية حيث يبدر التلميذ في المالح ة لكل ماإ
ن مااادة الجغرافيااا رلااى إضااافة باإل ،يجابياااً إ البيئااة التااي يعااي  فيهااا للتفاعاال ماا  هااذه البيئااة تفاااعالً 

 وم على دراسة العالقات المكانية بين ال اهرات المختلفة.تق
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ه علم اجتماعي له منهجيته في البحث الذا رنوالجغرافيا تتميز عن العلوم األخرى حيث 
حياااث ياااتم تااادريب التالمياااذ علاااى اساااتخدام  يقاااوم علاااى النقاااد واألساااتدالل والتعميماااات الجغرافياااة،

مهاااارات البحاااث ماااان خاااالل جمااا  وتحلياااال  واكسااااابهم (،2004سااالوب العلمي)عااااطف بااادوا،اإل
ن الجغرافيااا علاام تطبيقااي ذات ركمااا  وتفسااير المعلومااات الجغرافيااة ونقااد وتقااويم هااذه المعلومااات،

 لى عدد من المهارات البحثية المرتبطة بطبيعة الجغرافيا مثل:إوقد تم التوصل  صلة بالمجتم ،
 .مهارة تن يم المعلومات الجغرافية -1

 .ومات الجغرافيةمهارة تقويم المعل -2

 :ةــــة المبدئي ــــل الى القائمــــالتوص

قاماات الباحثااة بيعااداد القائمااة المبدئيااة لمهااارات البحااث الجغرافااي وفااق ماااتم تحديااده فااي 
 الخطوات السابق ذكرها.

 :ةـــة المبدئيـــط القائمـــضب

عرضاها علاى  لى الصورة األولية لقائمة مهارات البحث الجغرافي تمإبعد رن تم التوصل 
، وذلا  لضابطها (1)مجموعة من السادة المحكمين المختصين في مناهم وطرق تدريت الجغرافيا

بااداء مالح اااتهم علااى القائمااة بتحديااد مهااارات البحااث الجغرافااي الالزمااة لتالميااذ الصااف األول  وا 
ن األعااادادا، ومااادى إنتمااااء كااال مهاااارة فرعياااة للمهاااارة الرئيساااة الخاصاااة بهاااا، ومااادى ساااالمتها مااا 

ضااااافة مايرونااااه ماااان مهااااارات البحااااث الجغرافااااي المناساااابة  الناحيااااة اللغويااااة والعلميااااة، وحااااذف وا 
 ثااراً رضااافة والتعااديل والحااذف، ممااا كااان لااه وقااد قاماات مجموعااة المحكمااين باإلد لمجموعااة البحااث 

 في ضبط قائمة مهارات البحث الجغرافي في صورتها النهائية، وفيما يلي توضي  ذل : يجابياً إ
 .مهارة تحديد ال اهرة الجغرافية تم حذف -1

 .تم حذف مهارة عرض وتدوين المعلومات الجغرافية -2

 .تم التعديل في بعض األفعال المستخدمة في صيامة العبارات الفرعية -3

 :(2)ةــــة النهائي ــــلى القائمإل ــــالتوص

 

 قائمة رسماء السادة المحكمين.  (1)
 قائمة مهارات البحث الجغرافي. (2)
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ائيااة مهااارات البحااث الجغرافااي النهقائمااة عااداد إفااي ضااوء تعااديالت السااادة المحكمااين تاام 
 :ىمهارات رئيسة ه (4)حتوت علىإعدادا، والتي والالزمة لتالميذ الصف األول اإل

 .مهارة جم  المعلومات الجغرافية -1

 .مهارة تن يم المعلومات الجغرافية -2

 مهارة تفسير المعلومات الجغرافية -3

 .مهارة تقويم المعلومات الجغرافية -4

 :
ً
 ى:ـــــــث الجغرافـــــــالبح اراتـــــــمه ةـــــــة مالحظـــــــبطاقثانيا

بعااد اإلطااالم علااى األدبيااات التربويااة والدراسااات السااابقة بمشااكلة البحااث قاماات الباحثااة 
 بيعداد بطاقة المالح ة كما يلي:

 :ةـــــة المالحظـــــدف بطاقـــــه

عادادا لمهاارات البحاث هدفت بطاقة المالح ة لقيات رثار رداء تالمياذ الصاف األول اإل
 .ىافالجغر 
 ة:ــــــــة المالحظــــاور بطاقــــد مح ـــــتحدي 

مهاارة فرعياة  (30)مهارات رئيسة وتفرم منها  (4)شتملت محاور بطاقة المالح ة علىإ
 ، وعند صيامة المهارات تم مراعاة الجوانب التالية:منطقياً  م  مراعاة ترتيب المهارات ترتيباً 

 .وصف األداء في عبارة قصيرة ▪

 .محدداً  واحداً  عبارة سلوكاً رن تقيت ال ▪

  .رن تكون العبارة دقيقة وواضحة وموجزة ▪

 ى كاآلتى:يتم بشكل كمو وض  ن ام تقدير درجات البطاقة  ▪

 .المهارة ( ىلم يؤد  –شتملت البطاقة على خيارين لألداء) ردى المهارة إ •

 كاآلتى:تم توزي  درجات التقييم لمستوى األداء  •

 .م ببداء المهارة بشكل جيد ودقيق يبخذ درجة واحدةردى المهارة: إذا قام المتعل ▪

 صفر.داء المهارة يبخذ رفي حالة عدم قدرة المتعلم على  :لم يؤد المهارة ▪
 ة:ــــة المالحظــــداد بطاقــــإع
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لى إنتهاء من تحديد الهدف من بطاقة المالح ة وتحليل المحاور الرئيسية للبطاقة تم اإل
 (4)ثة بصيامة بطاقة المالح ة في صورتها األولية، والتي تضمنت مهارات فرعية، وقامت الباح
 .مهارة (30)مهارات رئيسة تفرم منها 

 :(1)مهارات البحث اإللكترونى الصورة النهائية بطاقة مالحظة

لكتروناي، عاداد بطاقاة المالح اة لمهاارات البحاث اإلإنتهت الباحثة من خطوات إبعد رن 
مهااارات رئيسااة يتفاارم منهااا  (4)، رصاابحت البطاقااة تتكااون ماانوالتبكااد ماان صاادق وثبااات البطاقااة

ذ قااام المااتعلم باابداء المهااارة بدقااة إ( علااى رسااات ردى المهااارة، 1مهااارة فرعيااة، وتاام التقاادير) (30)
( في حالة لم يؤد المهارة بطريقاة صاحيحة، وباذل  رصابحت بطاقاة المالح اة 0ونجاح، وتقدير )

 في صورتها النهائية قابلة للتطبيق.
 :ةــــة المالحظــــة لبطاقــــستطالعي ة ا ــــالتجرب 

جااراء التعااديالت  بعااد رن قاماات الباحثااة بوضاا  بطاقااة المالح ااة فااي صااورتها األوليااة وا 
التاااااي ربااااادرها الساااااادة المحكماااااون، قامااااات الباحثاااااة بتطبياااااق بطاقاااااة المالح اااااة علاااااي مجموعااااااة 

ماان طااالب الصااف)األول  اً ميااذ ( تل30اسااتطالعية)مير مجموعااة البحااث األساسااية( مكونااة ماان)
 سالمية الخاصة ( وذل  بهدف:األعدادا ( بالمدرسة )اإل

 حساب صدق بطاقة المالح ة. -1

وفي الجدول التالي يوض  توزي  فقرات بطاقة المالح ة د حساب ثبات بطاقة المالح ة -2
 ومهاراتها األساسية:

 (3جدول رقم)
 توزيع فقرات بطاقة المالحظة ومهاراتها األساسية

 المهـارات الرئيسة  م 

عدد المهارة الفرعية  
المتضمنة بكل مهارة  

 رئيسة 

الوزن النسبى لكل  
 مهارة رئيسة 

 %  23.33 7 مهارة جمع المعلومات الجغرافية 1

 %  36.67 11 مهارة تنظيم المعلومات الجغرافية 2

 %  13.33 4 مهارة تفسير المعلومات الجغرافية 3

 %  26.67 8 رافيةمهارة تقويم المعلومات الجغ 4
 % 100 30 المجمـــــوع  

 

 ى.لكترونبحث اإلالهارات مبطاقة مالح ة  (3)



 مجلة كلية التربية ببنها 
  ( 2ج) يوليو    (120) العدد             

 9201  
 

 13 

 حساب صدق بطاقة المالحظة: -1

لقد قامت الباحثة بعرض بطاقة المالح ة في صورتها األولية علاى عادد مان المحكماين 
المتخصصااين فااي مجااال التكنولوجيااا والمناااهم وطاارق التاادريت، وقااد طلباات ماان المحكمااين إبااداء 

قااة، وقاااد رباادى المحكماااون مالح ااات هاماااة وقيماااة، وجهااة ن ااارهم فااي كااال فقاارة مااان فقااارات البطا
وقامت الباحثة في ضوء تلا  المالح اات بابعض التعاديالت الالزماة، كماا طلبات مان المحكماين 

صاااابحت رتفقااااوا علااااى صاااادق وصااااالحية البطاقااااة، وبالتااااالي إتحديااااد ماااادى صاااادق العبااااارات وقااااد 
 مهارة فرعية. (30)مهارات رئيسة و (4)البطاقة

                                      "التجانس الداخلي":  الداخلي لبطاقة المالحظةحساب صدق االتساق 

تااام حسااااب الصااادق لبطاقاااة المالح اااة، بحسااااب معامااال االرتبااااط باااين درجاااة كااال مهاااارة 
 (:4فرعية لبطاقة المالح ة م  درجة المهارة الرئيسة ككلد وذل  كما يوضحه جدول)

 ( 4جدول)
 طاقة المالحظة مع درجة المهارة الرئيسة ككل درجة كل مهارة فرعية لب

المهارة  مهارة جمع
 7 6 5 4 3 2 1 الفرعية 

 المعلومات الجغرافية
معامل 
 ا رتباط

0.848 *
* 

0.740 *
* 

0.613 *
* 

0.654 *
* 

0.820 *
* 

0.914 *
* 

0.737 *
* 

المهارة  
 الفرعية 

1 2 3 4 5 6 7 

 مهارة تنظيم
معامل 
 ا رتباط

0.503 *
* 

0.557 *
* 

0.619 *
* 

0.757 *
* 

0.871 *
* 

0.594 *
* 

0.420 * 

 المعلومات الجغرافية
المهارة 
 الفرعية 

8 9 10 11    

معامل  
 ا رتباط

0.702 *
* 

0.463 * 
0.615 *
* 

0.481 *    

 مهارة تفسير
المهارة 
 الفرعية 

1 2 3 4    

 المعلومات الجغرافية
معامل 
 ا رتباط

0.905 *
* 

0.818 *
* 

0.560 *
* 

0.820 *
* 

   

المهارة  
 فرعية ال

1 2 3 4 5 6 7 

 مهارة تقويم
معامل 
 ا رتباط

0.512 *
* 

0.731 *
* 

0.550 *
* 

0.526 *
* 

0.710 *
* 

0.919 *
* 

0.911 *
* 

 المعلومات الجغرافية
المهارة 
 الفرعية 

8       

معامل  
 ا رتباط

0.402 *       

 0‚05)*( دال عند 
 0‚01)**( دال عند 
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الرتبااااط، يتضااا  رن جميااا  معاااامالت مااان خاااالل النتاااائم التاااي رسااافرت عنهاااا معاااامالت ا
د وبالتااالي (0.05،0.01ى)( وهااي جميعاًا دالااة عناد مسااتو 0.402،0.919االرتبااط تتااراوح باين )

 فين مهارات البطاقة الفرعية تتجه لقيات كل مهارة من المهارات الرئيسة لبطاقة المالح ة.
اب معاااامالت وبطاقااة المالح اااة ككاال، تااام حساا  ولتحديااد ماادا اتسااااق المهااارات الرئيساااة

( قيم معامالت االرتباط باين كال 5، ويوض  جدول) والبطاقة ككل االرتباط بين كل مهارة رئيسة
 مهارة رئيسة، والبطاقة ككل:

 ( 5جدول ) 

 معامالت ا رتباط بين كل مهارة رئيسة والبطاقة ككل 

المهارات المتضمنة ببطاقة  
 المالحظة

معامل ا رتباط بالنسبة للدرجة الكلية  
 تبار لالخ

مستوى  
 الد لة

 0.01 ** 0.574 مهارة جمع المعلومات الجغرافية

 0.01 ** 0.936 مهارة تنظيم المعلومات الجغرافية

 0.05 * 0.464 مهارة تفسير المعلومات الجغرافية

 0.01 ** 0.795 مهارة تقويم المعلومات الجغرافية

    0‚05)*( دال عند 
 0‚01)**( دال عند 

لتااي رسااافرت عنهااا معااامالت االرتبااااط، يتضاا  رنهاااا جميعااًا تراوحااات ماان خااالل النتاااائم ا
وباااذل  تكاااون البطاقاااة  (0.05،0.01)، وهاااي جميعهاااا دالاااة عناااد مساااتوا (0.464،0.936باااين)

 .ُمناسبة للتطبيق علي مجموعة البحث األساسية
 حساب الثبات لبطاقة المالحظة:  -2

تقريبًا إذا ما رعيد تطبيقها ركثار مان  ُيقصد بثبات البطاقة رن ُتعطي البطاقة نفت النتائم
مرة علي نفات األفاراد تحات نفات ال اروف وقاد تام اساتخدام طريقاة رلفاا كرونباام لحسااب معامال 

 الثبات بطاقة المالح ة، وهي كما يلي:
 طريقة ألفا كرونباخ:

بعاااد تطبياااق بطاقاااة المالح اااة علاااي مجموعاااة التجرباااة االساااتطالعية تااام حسااااب معامااال 
دام معادلة رلفا كرونبام، وُوجاد رن معامال الثباات للبطاقاة ككال كماا يحاددها تطبياق الثبات باستخ

 (:6المعادلة علي النحو الذا يوضحه جدول)
 (6دول)ــــــــج

 معامل ثبات )ألفا كرونباخ( لبطاقة المالحظة 
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 معامل ثبات ألفا كرونباخ  التباين  ع  م  ن  المهارات المتضمنة بالبطاقة 

 0.875 6.53 2.56 4.43 7 ات الجغرافيةمهارة جمع المعلوم

 0.800 9.83 3.14 6.40 11 مهارة تنظيم المعلومات الجغرافية

 0.779 2.48 1.57 1.93 4 مهارة تفسير المعلومات الجغرافية

 0.864 7.94 2.82 4.30 8 مهارة تقويم المعلومات الجغرافية

 0.830 59.10 7.69 17.07 30 البطاقة ككل 

عنهاااا  رن قيماااة معامااال الثباااات لمهاااارات البطاقاااة كماااا رسااافر الساااابق دولجااا اليتضااا  مااان 
(، ورمااااا للبطاقاااة ككااال فقااااد 0.779،0.875)رلفاااا كرونبااااام( تراوحااات فيماااا باااين) تطبياااق معادلاااة

 ( وهي قيمة مرتفعة، وهذا ُيعد ثبات البطاقة قيد البحث.0.830بلغت)
 تحديد الزمن الالزم ألداء البطاقة:  -3

الزم ألداء المهارات بالبطاقةد بتسجيل الزمن الذا استغرقته كل طالب تم تحديد الزمن ال
 في مجموعة البحث االستطالعية ألداء مهارات البطاقة ثم حساب متوسط مجموم تل  األزمنة:

 دقيقة. 1200مجموم األزمنة =  ▪

 .طالب وطالبة 30عدد رفراد المجموعة االستطالعية =  ▪

 .دقائق 10زمن إلقاء التعليمات = ▪

 1200 =لزمن الالزم لإلجابة عن االختبارا ▪
 . دقيقة 50=   10+

30 
عن طريق إيجاد متوسط زمن )رول طالب رنهي رداء البطاقة، وآخر طالبة ردى نفات  ور
 :البطاقة(
 دقيقة. 30الزمن الذا استغرقته رول طالب انتهي من اإلجابة =  ▪

 قيقة.د  50الزمن الذا استغرقته رخر طالب انتهي من اإلجابة =  ▪

 .دقيقة 40متوسط الزمن = ▪

 .دقيقة 10زمن إلقاء التعليمات =  ▪

 دقيقة.  50الزمن الكلى =  ▪

 ى:رو عن طريق التال
 30ربام األدنى = متوسط اإل ▪

 50ربام االعلى = متوسط اإل ▪

 . دقيقة 50=    10+ متوسط االربام االدنى + متوسط االربام االعلى = الزمن المستغرق  ▪
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2 
لتاازام بهااذا ( دقيقااة، وقااد تاام اإل50هااو) الاازمن الااالزم ألداء البطاقااةرن  يتضاا  ممااا ساابق

 الزمن عند التطبيقين )القبلي والبعدا( للبطاقة علي مجموعة البحث األساسية.

 :
ً
إ:ىلكترونتجاه نحو التعلم اإلمقياس اإلثالثا

 ى:لكترونتجاه نحو التعلم اإلتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد مقيات اإلإلقد 
 :اســــــــــن المقي ــــــــــدف مــــــــــاله

لكتروناي لادى تالمياذ الصاف األول جااه الاتعلم اإلإتلاى قياات إتمثل الهادف مان المقياات  
 ى.عداد اإل

 تحديد وصياغة عبارات المقياس:

طاااالم علاااى لكتروناااي مااان خاااالل اإلتجااااه نحاااو الاااتعلم اإلتااام تحدياااد عباااارات مقياااات اإل 
لكتروناي والاتعلم تجاه نحو الاتعلم اإلوالدراسات السابقة التي تناولت موضوم اإلاألدبيات والبحوث 

ودراسااااااة)رحمد  (،1991نترناااااات واسااااااتخدامه فااااااي التعلاااااايم والااااااتعلم مثل)حساااااان سااااااالمة،عباااااار اإل
(، ودراسااااااة)توفيق علااااااي 2005(، ودراسة)الساااااايدة زينااااااب ابااااااراهيم،2003عادل الشاااااااذلي،،العبااااااد 
(، 2008(، ودراساااااااة)محمود صاااااااديق ساااااااويفي،2006،(، ودراسة)حسااااااان الباااااااات  2005عاااااااالم،
لكتروني في صورته تجاه نحو التعلم اإلوتم وض  مقيات اإل، (2008)عفاف مرعي مراد،سةودرا

  محايد   )موافق ىستخدمت الباحثة مقيات ليكرت الثالثاعبارة، وقد  (38األولية ويحتوا على)
لااى عبااارات إيجابيااة إساابة مقساامة مياار موافااق (، كمااا تاام صاايامة عبااارات المقيااات صاايامة منا

 وعبارات سلبية.
 تحديد طريقة تسجيل الدرجات:

لكترونااااي كمااااا هااااو موضاااا  فااااي تجاااااه نحااااو الااااتعلم اإلتاااام تصااااحي  عبااااارات مقيااااات اإل 
 (:7جدول)

 ( 7دول)ـــــــــج
 ستجابة على المقياس توزيع الدرجات التي تعطى لإل

 غير موافق  محايد  موافق نوع العبارة 

 1 2 3 موجبة 

 3 2 1 سالبة 
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( رمااام العبااارة √( درجااة فااي حالااة وضاا  عالمااة)3( يعطااى التلميااذ)7وفااي ضااوء جاادول)
( رماااام العباااارة √( درجاااة فاااي حالاااة وضااا  عالماااة)2الموجباااة فاااي العماااود موافاااق ويعطاااى التلمياااذ)

( رماااام العباااارة الموجباااة فاااي √( فاااي حالاااة وضااا  عالماااة)1الموجباااة فاااي العماااود محاياااد، ويعطاااى)
 موافق، والعكت صحي  بالنسبة للعبارات السالبة. العمود مير

 التحقق من صدق المقياس)صدق المحكمين(:

علاااى  لكتروناااي بصاااورته األولياااةتجااااه نحاااو الاااتعلم اإلقامااات الباحثاااة بعااارض مقياااات اإل 
مجموعااة ماان السااادة المحكمااين المتخصصااين فااي مجااال التكنولوجيااا والمناااهم وطاارق التاادريت 

 في: وطلب منهم إبداء الررا
 .مدى وضوح عبارات المقيات ▪

 ى.لكترونتجاه نحو التعلم اإلمدى شمولية مقيات اإل ▪

 ى.مدى إنتماء وقيات عبارات المقيات لإلتجاه نحو التعلم اإللكترون ▪

 .سالمة الصيامة اللغوية لعبارات المقيات ▪

وفاااي ضاااوء رراء الساااادة المحكماااين تااام تعاااديل ىد إضاااافة مايروناااه مااان مالح اااات رخااار  ▪
 .لمقيات ليصب  صال  للتطبيقصيامة ا

 ( 8دول )ـــــــــــــج
 توزيع عبارات المقياس بعد التحكيم الى عبارات موجبة وسالبة 

 األجمالي العبارات السالبة العبارات الموجبة المقياس

اإلتجـــــا  نحـــــو 
 التعلم األلكتروني 

2،4،5،7،8،9،10 
11،14،15،16،17 
18،20،21،22،23 
24،25،26،27،28 

29،30،33 

1،3،6،12،13،19 ، 
13 

19،31،32 
34 

 
 
34 

 اس:ــــــــة للمقي ــــــــستطالعي ة ا ــــــــالتجرب 

قامااااات الباحثاااااة بتطبياااااق المقياااااات علاااااي مجموعاااااة اساااااتطالعية)مير مجموعاااااة البحاااااث  
سااااالمية ( تلميااااذ ماااان تالميااااذ الصااااف)األول األعاااادادا( بالمدرسة)اإل30األساسااااية( مكونااااة ماااان)
 الخاصة ( وذل  بهدف:

 اس:ــــدق المقيــــاب صــــحس
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ستطالعية تبين رن تعليماات وعباارات من خالل تطبيق المقيات على رفراد المجموعة اال 
، وتااام اتباااام الخطاااوات التالياااة ستفساااار مااان التالمياااذ حولاااهاالمقياااات واضاااحة، حياااث لااام يااارد را 
 لحساب صدق المقيات، وهى كما يلى

 :ريــــدق الظاهــــالص

ات بصورته األولياة علاى مجموعاة مان المختصاين فاي تكنولوجياا التعلايم تم عرض المقي
والمناهم وطرق التدريت وذل  بهدف إبداء الررا حول مدى وضوح كل فقرة وصحتها مان حياث 

جراء التعديالت الالزمة، وفي ضوء ما جاراء إرشاار الياه الساادة المحكماون تام  الصيامة اللغوية وا 
 .اتالتعديالت الالزمة على المقي

 ( "صدق اإلتساق الداخلي": (construct validityاءــــدق البنـــص

لكتروني مان خاال تطبيقاه علاى تجاه نحو التعلم اإلتم التحكم من صدق البناء لمقيات اإل
مااان خاااارع مجموعاااة الدراساااة الفعلياااة، مااان خاااالل  اً ( تلمياااذ 30ساااتطالعية مكوناااة مااان)امجموعاااة 

ساااب معاماال اإلرتباااط بااين درجااات كاال عبااارة وذلاا  كمااا حساااب معاماال اإلتساااق الااداخلي لااه، بح
 :(9يوضحه جدول)

 ( 9) دولــــــــــــج
 معامالت ا رتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس 

المهارة  
 الفرعية 

1 2 3 4 5 6 

 ** 0.575 ** 0.497 ** 0.538 * 0.416 * 0.439 * 0.455 معامل ا رتباط
 12 11 10 9 8 7 ارة الفرعية المه

 * 0.403 * 0.476 * 0.443 * 0.398 * 0.449 ** 0.505 معامل ا رتباط
 18 17 16 15 14 13 المهارة الفرعية 
 * 0.399 * 0.457 ** 0.549 * 0.453 0.582 ** 0.481 معامل ا رتباط
 24 23 22 21 20 19 المهارة الفرعية 
 * 0.432 * 0.441 * 0.441 * 0.470 * 0.391 * 0.382 معامل ا رتباط
 30 29 28 27 26 25 المهارة الفرعية 
 * 0.444 * 0.383 * 0.442 ** 0.633 * 0.434 ** 0.574 معامل ا رتباط
   34 33 32 31 المهارة الفرعية 

   * 0.444 * 0.383 * 0.442 * 0.633 معامل ا رتباط

 0‚05)*( دال عند 
 ‚01)**( دال عند 
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معاااامالت االرتبااااط، يتضااا  رن جميااا  معاااامالت مااان خاااالل النتاااائم التاااي رسااافرت عنهاااا 
د وبالتاالي ( 0.05،0.01)( وهي جميعًا دالاة عناد مساتوا0.383،0.633االرتباط تتراوح بين )

 ى.لكترونفين العبارات تتجه لقيات مقيات اإلتجاه نحو التعلم اإل
 حساب ثبات المقياس: -1

عيد تطبيقه ركثر من  إذا ما رُ ُيقصد بثبات المقيات رن ُيعطي المقيات نفت النتائم تقريباً 
مرة علي نفت األفراد تحت نفت ال روف، وقد تم استخدام طريقة رلفاا كرونباامد لحسااب معامال 

 تجاه، وهي كما يلي:الثبات لمقيات اإل
 طريقة ألفا كرونباخ:

تجااااه علاااي مجموعاااة التجرباااة االساااتطالعية، تااام حسااااب معامااال بعاااد تطبياااق مقياااات اإل
عادلة رلفا كرونبام، وُوجد رن معامل الثبات للمقيات ككال كماا يحاددها تطبياق الثبات باستخدام م

 (:10المعادلة علي النحو الذا يوضحه جدول)
 ( 10دول)ــــــــــج

 معامل ثبات )ألفا كرونباخ( لمقياس ا تجا  

 التباين  ع  م  ن  المقياس 
معامل ثبات ألفا  

 كرونباخ 

 0.829 126.59 11.25 75.97 34 مقياس ا تجا  نحو التعلم اإللكترونى

تجاااه كمااا رساافر عنهااا تطبيااق ( رن قيمااة معاماال الثبااات لمقياات اإل10يتضا  ماان جاادول)
 ( وهي قيمة مرتفعة، وهذا ُيعد ثبات المقيات قيد البحث.0.829معادلة)رلفا كرونبام( بلغت )

 حساب زمن المقياس: -2

ن الاذا اساتغرقته كال طالاب تم تحدياد الازمن الاالزم لإلجاباة عان المقيااتد بتساجيل الازم
في مجموعة البحث االستطالعية إلنهاء اإلجابة عن عبارات المقيات ثم حساب متوسط مجموم 

 تل  األزمنة:
 دقيقة. 900مجموم األزمنة =  ▪

 .طالب وطالبة  30عدد رفراد المجموعة االستطالعية =  ▪

 .دقائق 10زمن إلقاء التعليمات = ▪

 30 . دقيقة 30=   10+ 900 = الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار  ▪
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رو عن طريق إيجاد متوسط زمن )رول طالب رنهي اإلجابة عن عبارات المقيات، وآخار 
 طالبة رنهي اإلجابة عن نفت المقيات(:

 دقيقة. 20الزمن الذا استغرقته رول طالب انتهي من اإلجابة =  ▪

 دقيقة. 40ب انتهي من اإلجابة =  الزمن الذا استغرقته رخر طال ▪

 دقيقة. 30متوسط الزمن =  ▪

 .دقيقة 10زمن إلقاء التعليمات =  ▪

 .دقيقة 40الزمن الكلى =  ▪

 :ىأو عن طريق التال
 20ربام األدنى = متوسط اإل ▪

 40ربام االعلى = متوسط اإل ▪

  40=   10+ متوسط االربام االدنى + متوسط االربام االعلى  = الزمن المستغرق  ▪
 2 .قةدقي

تازام ل( دقيقة، وقاد تام اإل40هو) تجاهرن الزمن الالزم لتطبيق مقيات اإل يتض  مما سبق
 تجاه علي مجموعة البحث األساسية.بهذا الزمن عند التطبيقين)القبلي والبعدا( لمقيات اإل

 :(1)ىلكترونتجاه نحو التعلم اإلالصورة النهائية لمقياس اإل -3

راء الساادة آلكتروناي فاي ضاوء ياات اإلتجااه نحاو الاتعلم اإلبعد إجاراء التعاديالت علاى مق
تجاااه نحااو علااى حساااب إتساااقه الااداخلي وثباتااه، رصااب  مقيااات اإل المحكمااين وتوجيهاااتهم، وبناااءاً 

 لكتروني في صورته النهائية صالحا للتطبيق على مجموعة البحث األساسية.التعلم اإل

إ
ً
إإ: رابعا

ً
إة الرحالت املعرفية عبر الويب:ستراتيجيإلإ عداد دليل املعلم وفقا

 ة:ــــدة الدراسي ــــار الوح ــــاختي 

مان كتااب الدراسااات  تام اختياار وحدتين)رحلاة عباار الفضااء ورحلاة علاى كوكااب األرض(
، وقااد (م2017/2018) ىول االعاادادا للعااام الدراساا االجتماعيااة المقاارر علااى طااالب الصااف األ
 ة:ياختارت الباحثة هذه الوحدة لألسباب التال

 

 مقيات اإلتجاه نحو التعلم اإللكترونى. (4)
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يشاهده من  واهر محيطاة باه علاى  الطالب اليومية من خالل ما ةرتباط الوحدتين بحياا -1
 سط  األرض.

نترنت( بصفة عامة م  مناسبة طبيعة هذه الوحدة م  اسلوب استخدام الشبكة الدولية)اإل -2
ساااالوب الاااارحالت المعرفيااااة عباااار الويااااب بصاااافة خاصااااة وذلاااا  لتااااوافر عاااادد كبياااار ماااان ر

التاااي يجاااب اساااتغاللها لصاااال  الطالاااب مااان خاااالل الطاااالم علاااى  المعلوماااات والمعاااارف
 كترونية والمصادر والمراج  بكل سهولة.لالمواق  اإل

تااااوافر مجموعااااة ماااان األنشااااطة المتنوعااااة داخاااال الوحاااادة التااااي يمكاااان اسااااتغاللها لصااااال   -3
 .الطالب 

 ب:ــــــر الوي ــــــي عب ــــــلكترون ع اإلــــــالموق
 :عــــح للموقرــــور المقتـــالتص -1

 :مجموعااة متكاملااة ماان الاارحالت المعرفيااة المقدمااة عباار الويااب تتضاامن كاال رحلااة منهااا
، تقادم (الخاتماة  التقاويم   المصاادر   العمليات   جراءات اإل   المهام   المقدمة  األهداف)

 نترنت.في شكل صفحات قابلة للتداول عبر اإل
 :ةـــالت المعرفيـــوذج الرحـــداد نمـــإع -2

( فاي تصاميم وحادات الادروت وقاد ADDIEتخذت الباحثة المعيار النماوذجي العاالمي)إ
 نااه يتماشااى ماا  طبيعااة اسااتراتيجية الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب،سااتعانة بهااذا النمااوذع ألتاام اإل

)وحااادة ى:مراحاال كالتال (5)هااذا المعيااارل اً لكترونياااة وفقاا نتاااع المقااررات اإلا  وتماار عمليااة تصااميم و 
 (2009لكتروني،اإل التعليم
 .(Analysisمرحلة التحليل) -1

 .(Designمرحلة التصميم) -2

 (.Developmentمرحلة التطوير) -3

 .(Implemantationمرحلة التطبيق) -4

  .(Evaluationالتقويم) مرحلة -5
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 (4ل)ــــــــشك

 ADDIE)) كترونية لتصميم وانتاج المقررات اإل

 :ىالتال(: وتشتمل هذه المرحلة Analysis)مرحلة التحليل -1

 تحليل الحاجات: (أ

ويقصد بها مدا حاجة المتعلمين لهاذه االساتراتيجية ، حياث الح ات الباحثاة مان خاالل 
الدراساااة االساااتطالعية التاااي قامااات بهاااا افتقاااار تالمياااذ الصاااف األول اإلعااادادا لمهاااارات البحاااث 

 اإللكترونى وعدم قدرتهم علي االستفادة من التقنيات الحديثة.
 يمية:تحليل البيئة التعل (ب

تم الحصول علي الموافقة الرسمية لتطبيق التجربة االستطالعية ألدوات البحث ، وريضًا 
تطبيق التجربة األساسية للبحث ، وذل  في المدرسة اإلسالمية الخاصة التابعة إلدارة منيا القم  

لقم  التعليمية ، التعليمية من السيد األستاذ/ وكيل الوزارة ، والسيد األستاذ/ مدير عام إدارة منيا ا
 والسيد األستاذ/ مدير المدرسة اإلسالمية الخاصة.

 خصائص المتعلمين: ج( 
  ى.عداد الصف األول اإل تالميذ  من تلميذاً ( 30بلغ عدد المجموعة التجريبية) ▪

 تالميااذ علااى ال للويااب كويساات  المصاامم خصيصاااً  ىقاماات الباحثااة بعاارض الموقاا  التعليماا  ▪
 المهارات المطلوبة رثناء تطبيق الدراسة وشرح الموق  لهم.متال  إلكي تتبكد بالفعل من 
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ن إنترناات وقااد تبكاادت الباحثااة تاام استكشاااف مهااارات جمياا  التالميااذ فااي التعاماال ماا  اإل ▪
نترنات قبال بادء ساسية في التعامل م  الحاساوب واإلجمي  التالميذ يمتلكون المهارات األ

 خدام السااابورة الذكيااااة والتابلاااات ن الطااااالب يدرساااون باسااااترتطبياااق تجربااااة الدراساااة حيااااث 
 .في الدراسة

 .نترنت ستخدام اإلالدى التالميذ رمبة شديدة في التعلم ب ▪

 ( وتشمل مرحلتين:Designمرحلة التصميم) (د

وفي هذه المرحلة قامت الباحثة بوض  مخطط رولي لماا ينبغاي رن تكاون علياة الارحالت  
اإلجاااراءات والتاااي تتعلاااق بكيفياااة تنفياااذ المعرفياااة عبااار الويااابد حياااث تااام فيهاااا تحدياااد األسااااليب و 

 الرحالت المعرفية عبر الويب، وهى:
 وى:ررررررررد المحتررررررررتحدي

قامت الباحثة بتحديد محتوى الوحدتين)األولى والثانية( من كتاب)الجغرافيا( المقرر علاى  
لتالمياذ فاى الصف األول اإلعادادى، وتحدياد األهاداف، وتحدياد الخطاة الزمنياة التاى سيساتغرقها ا

 دراسة الوحدتين.

 وارد:رررررررررع المرررررررررجم

يخاااااص  نترنااااات للحصاااااول علاااااى الصاااااور ومااااااقامااااات الباحثاااااة بالبحاااااث علاااااى شااااابكة اإل 
لكترونياااة لتسااااعد الطاااالب فاااي عاااداد قائماااة باااالمواق  والصااافحات اإلإوتااام  موضاااوعات الااادروت،

 :البحث وتجمي  المعلومات 
 رفية عبر الويب:تصميم الهيكل العام للرحالت المع (أ

 .على الورق وتسمى مرحلة السيناريو تصميم الموق  مبدئياً  ▪

لتسلسال الموضاوعات فاي الكتااب المدرساي وتحدياد األهاداف لتكاون  تحديد المحتوى تبعاً  ▪
 .كثر فعاليةرعملية التعلم 

لخطاااوات الوياااب كويسااات حياااث تشااامل المقدماااة والمهاااام والعملياااات  تقاااديم كااال درت وفقااااً  ▪
 ستنتاجات والتقويم.الوالمصادر وا

  .نشاء موق  تعليمي على الويب يقامت الباحثة ب ▪

 (:Developmentمرحلة التطوير) (ب
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نتهاء من تنفيذ لى موق  تعليمي، وبعد اإلإالسيناريو وتحويله ى تم ف وهي مرحلة تنفيذ ما
م الموقااا  تااام عرضاااه علاااى الساااادة المحكماااين بمجاااال تكنولوجياااا التعلااايم بهااادف تقاااويم الموقااا ، وتااا 

 .كيد من توافق الموق  التعليمي م  الرحالت المعرفيةبالت
 (:Implementationمرحلة التطبيق) (ج

تم رفعهاا علاى يا ناه بعاد بنااء الرحلاة المعرفياة رحياث  نشر الرحالت المعرفية عبر الويب: ▪
  comeg-http://edu.laa. رابط الموق :على  الموق  لتكون جاهزة

قاماااات الباحثااااة قباااال تطبيااااق تجربااااة الدراسااااة بعاااارض الرحلااااة المعرفيااااة فااااي الحصااااص   ▪
 .لية العمل وفق هذه األستراتيجيةآحتياطية لتدريبهم على اإل

 :((Evaluationالتقويم (د

  .وشرح كيفية استخدامه تالميذ على مجموعة من الئياً د تم تجريب الموق  مب ▪

)اختبر نفس ( بعد تنفيذ التلميذ للرحلة المعرفية  للتلميذ على صورة ىتم عمل اختبار ذات ▪
 .عبر الويب 

إ:ثــــــــــة البحــــــــــتجرب

 وقد تطلب ذلك القيام بعدة إجراءات تمثلت فيما يلي:
 :ةــــــــدف من التجرب ــــــــد الهــــــــتحدي 

ياااة عبااار لاااى التعااارف علاااى رثااار إساااتخدام الااارحالت المعرفإهااادفت تجرباااة البحاااث الحالياااة  
لكتروناي لادى تجااه نحاو الاتعلم اإلجتماعية على تنمية مهاارات البحاث واإلالويب في الدراسات اإل
ساتراتيجية وذل  عن طريق مقارنة نتائم طريقة التادريت بهاذه اال عدادا،تالميذ الصف األول اإل

 التي تعتمد على تطبيق تكنولوجيا التعليم بالمدارت بالطريقة المعتادة.
 ث:ـــــرات البح ـــــد متغي ـــــتحدي 

 (.ستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب )ا :المتغيرات المستقلة (أ

 .(لكترونيتجاه نحو التعلم اإلاإل -مهارات البحث ) :المتغيرات التابعة (ب

 :ثـــــــــج البح ـــــــــد منهـــــــــتحدي 

جراءات البحث المنهج الوصفي التحليلي (ر لاى تحليال إ، باإلضاافة : لكتابة ردوات البحث وا 
 وتفسير نتائم تطبيق ردوات البحث.

http://edu.laa-eg.com/
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ختيااار اختبااار صااحة الفااروض إلعتماااده علااى سااتخدامه الاتاام  :المررنهج شرربة التجريبرري (ب 
 .(تجريبية وضابطة)مجموعتين 

 :ثــــــي للبح ــــــم التجريب ــــــالتصمي 

ساااتراتيجية ام ساااتخداااألولاااى تجريبياااة تااادرت ب) لاااى مجماااوعتين:إتااام تقسااايم عيناااة البحاااث 
وطبااق علاايهم رداة  (،الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب ، والثانيااة ضااابطة تاادرت بالطريقااة المعتااادة

، وتااام التااادريت للمجماااوعتين وبعاااد (لكترونااايمقياااات اإلتجااااه نحاااو الاااتعلم اإل: )وهاااي البحاااث قبليااااً 
 ، والشكل التالي يوض  ذل  .اإلنتهاء منه تم تطبيق المقيات بعدياً 

 
 (5) لـــــــشك

 التصميم التجريبي للبحث 
 ث:ــــــة البح ــــــار مجموعــــــختي ا

تااام اختياااار فصااالين مااان فصاااول الصاااف األول اإلعااادادا بالمدرساااة اإلساااالمية الخاصاااة 
التابعاااااة إلدارة منياااااا القمااااا  التعليمياااااة، وذلااااا  فاااااي الفصااااال الدراساااااي األول مااااان العاااااام الدراساااااي 

(، وبعاااد القياااام بضااابط المتغيااارات 1/2و1/1صااال )ختياااار علاااى فوقاااد وقااا  اال ،(2018/2019)
 رصب  عدد التالميذ في مجموعتي البحث كما هو موض  بالجدول التالي :

 ( 11) دولـــــــج
 ةـــــــات الدراســـــــمجموع

 العدد إسلوب التدريس  المجموعة  الفصل
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 30 الرحالت المعرفية عبر الويبب تجريبية 1/1
1/2 

 دةالطريقة المعتا ضابطة
30 

 60 المجموع الكلي للعينة

 :
ً
إث:ــــي للبحــــق امليدانــــل التطبيــــمراحسادسا

 تم التطبيق الميداني للبحث من خالل المراحل التالية:
 ز:ــــــــداد والتجهي ــــــــق واإلعــــــــلة التنسي ــــــــمرح أو ً: 

فيااااذ تجرباااة البحااااث، قامااات الباحثااااة بعاااد الحصاااول علااااى الموافقاااات اإلداريااااة الالزماااة لتن
بالتواصااال مااا  مااادير المدرساااة ألخاااذ الموافقاااة علاااى التطبياااق، ثااام قامااات الباحثاااة بتجهياااز األدوات 

عااااداد كشااااوف ببسااااماء التالميااااذ  ىلاااا سااااتخدام معماااال الحاسااااب اآلاواألجهاااازة الالزمااااة للتطبيااااق و  وا 
 .ىلجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب اآلروتوزيعهم على 

 :ذــــــــة التنفي ــــــــمرحلثانياً: 

لااااااااااى إ (م2/12/2018)ماااااااااان  تاااااااااام تحديااااااااااد الفتاااااااااارة الزمنيااااااااااة لتطبيااااااااااق البحااااااااااث باااااااااادءً 
 للمراحل التالية: وقد تم التنفيذ وفقاً  رسابي  ، (3)بموجب ( م23/12/2018)
 ث:ـــألدوات البح ىـــق القبلـــالتطبي -1

 :نفذت هذه المرحلة وفقا للخطوات التالية
  .نترنت بالمدرسةلي والتبكد من وجود خدمة اإلاآلتن يم معمل الحاسب  ▪

 .حديد ريام التطبيق، كشوف ببسماء التالميذ ت ▪

 .لكترونيتجاه نحو التعلم اإلالتطبيق القبلي لمقيات اإل ▪

 .كتروني للدخول عليهلعطاء كل تلميذ عنوان المواق  اإلإ ▪

التجريبياة ) وعتينبعد ذل  تم تصحي  اإلجابات ورصد الدرجات والتبكد من تكافؤ المجما 
عتمادت الباحثاة إلكتروناي وبطاقاة المالح اة، حياث في مقيات اإلتجاه نحو التعلم اإل (والضابطة

لفاارق بااين متوسااطات متوسااطات درجاااتهم فااي التطبيااق ل (spssحصااائي)علااى برنااامم التحلياال اإل
يمة "ت" الاذا لكتروني وبطاقة المالح ة وحساب قغتجاه نحو التعلم الالقبلي والبعدا لمقيات اإل

وفاي الجادول التاالي الفارق باين د يستخدم للمقارنة باين المتوساطات الحساابية باين عادة مجموعاات 
 قبلي:          الق يبتطالفى  (التجريبية والضابطة)متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

 ( 12دول)ـــــــج
وعة التجريبية  قيمة "ت" ود لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات كل من المجم

 والمجموعة الضابطة في مهارات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية قبلياً 
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مهارات بطاقة 
مالحظة مهارات 
البحث ا لكترونى 

 الجغرافى

مجموعتا  
 البحث 

 الد لة ت  د.ح  ع  م  ن 
مستوى  
 الد لة

 غير دالة  0.736 0.338 58 1.17 3.93 30 ت مهارات جمع
     1.12 3.83 30 ض المعلومات الجغرافية

 غير دالة  0.466 0.734 58 1.83 6.03 30 ت مهارات تنظيم
     1.68 5.70 30 ض المعلومات الجغرافية

 غير دالة  0.707 0.378 58 0.98 2.07 30 ت مهارات تفسير
     1.07 1.97 30 ض المعلومات الجغرافية

 غير دالة  0.854 0.185 58 1.46 4.53 30 ت مهارات تقويم
     1.33 4.47 30 ض لمعلومات الجغرافيةا

 غير دالة  0.291 1.065 58 2.27 16.57 30 ت البطاقة ككل 
     2.09 15.97 30 ض 

 ( 13دول )ـــــج
قيمة "ت" ود لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبية  

 والمجموعة الضابطة في مقياس ا تجا  ككل قبلياً 

 ياس المق
مجموعتا  
 البحث 

 الد لة ت  د.ح  ع  م  ن 
مستوى  
 الد لة

تجا  مقياس اإل
 نحو

 غير دالة  0.644 0.464 58 4.94 41.03 30 ت

     3.90 40.50 30 ض التعلم اإللكترونى

( السااابقين عاادم وجااود فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين 13( وجاادول)12يتضاا  ماان جاادول)
في مقيات االتجاه وبطاقة المالح ة  ككالد  (الضابطةو  التجريبيةتين)متوسطي درجات المجموع

( 0.05)حيااث جاااءت جمياا  قاايم "ت" رقاال ماان القيمااة الجدوليااة حيااث "ت" الجدوليااة عنااد مسااتوا 
( ممااا يادل علاي تكااافؤ المجماوعتين فاي بطاقااة المالح اة ومقيااات 1.98(=)58ودرجاات حرياة )

 لكترونى القبلى.تجاه نحو التعلم اإلاإل
 ث:ــــــــة البحــــــــتجرب ذ ــــــــتنفي -2

، قامااااات الباحثاااااة بتزوياااااد كااااال تلمياااااذ باااااالمواق  نتهااااااء مااااان تطبياااااق األدوات قبليااااااً بعاااااد اإل
ات المختااارة د نترنات للاادخول علياه والمخصاص للوحا لكتروناي الاذا تام تصااميمه علاى شابكة اإلاإل

احثااة باايجراء عاادة كمااا قاماات البد  لكتروناايتجاااه نحااو الااتعلم اإلبهاادف تنميااة مهااارات البحااث واإل
جتماعااااات مااا  مجموعااااة البحاااث التجريبيااااة وتاااام عااارض الموقاااا  علاااى الساااابورة الذكيااااة  لقااااءات وا 

(smart board )تي:ستهدفت اآلإ 
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 .توضي  بعض المفاهيم الضرورية لهم مثل الرحالت المعرفية، ومهارات البحث الجغرافي ▪

 .ستفسارتهما  سئلة التالميذ و رجابة عن اإل ▪

 الموق  والتنقل فيه بسهولة ويسر على النحو التالي:توضي  كيفية تصف   ▪

الاااادخول علااااى الموقاااا  الااااذا تاااام تصااااميمه لدراسااااة الوحاااادات المختااااارة ماااان خااااالل الاااارابط  -1
  .المخصص للموق 

 .الدخول على الصفحة الرئيسية للموق  -2

 .لى موضوعات المقررإنتقال الدخول على محتويات الموق  باإل -3

 :ة من خاللالبدء بدراسة الرحالت المعرفي -4

 .قراءة عنوان الرحلة المعرفية بعناية •

 .قراءة مقدمة الرحلة المعرفية فهي توض  رهمية الرحلة المعرفية وتعطي فكرة عنها •

قراءة مهام الرحلة المعرفية فهي توض  المهام واألدوار التي يقوم بها التالميذ كتقسيم  •
 مجموعات. (5)لىإالتالمذ 

جاااراءات والعملياااات التاااي ستسااااعد ياااة وهاااي توضااا  اإلجاااراءات الرحلاااة المعرفإقاااراءة  •
 التالميذ على إنجاز المهمات.

 نترنت لها عالقة بوحدات المقرر. قراءة مصادر الرحلة وهي عبارة عن صفحات على اإل  •

نتهاء من دراسة الوحدة يجياب التالمياذ علاى بعاض رسائلة التقاويم التاي تسااعدهم فاي  إل بعد ا  •
 . دول به بعض المعايير التقييمية لدى التالميذ لى ج إ ضافة  تقويم عملهم، باإل 

الخاتمااة ويتعاارف ماان خاللهااا التالميااذ علااى الغايااة التربويااة التااي يتوقاا  ماان التالميااذ  •
 .اكتسابها من الرحلة المعرفية

 الذا بالضغط عليه يستطي  التالميذ التواصل م  المعلمة والتالميذ  ىزر راسلن •

بالتاااادريت لطااااالب المجموعااااة الضااااابطة الوحاااادات  تماعيااااةجبينمااااا قااااام معلاااام الدراسااااات اإل -
 المطلوبة بالطريقة المعتادة.

 :مالحظات أثناء التطبيق

 .رحبت المدرسة بالباحثة وقاموا بتشجيعها على التطبيق -1
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جاباة عان عباارات المقياات لهاا ذا كاان اإلإواجهات الباحثاة رثنااء التطبياق رسائلة مان التالمياذ  -2
ال وقاماات بالتبكيااد علاايهم رن ال عالقااة لإلجابااات باادرحاتهم عالقااة باادرحاتهم فااي المدرسااة رم 

 .في المدرسة

جهزة الحاسب األلي كان فيها رعطاال فاي خدماة ركما واجهت الباحثة مشكلة وهي رن بعض  -3
حتياطيااااة فااااي الحاسااااب المحمااااول نترنااات األماااار الااااذا جعاااال الباحثااااة تسااااتخدم النسااااخة اإلاإل

 .الخاص بها

لكترونااي ومراساالة الباحثااة وقااد تاام تشااجيعهم بتقااديم ة البريااد اإلبعااض التالميااذ لاام يهتمااوا بخدماا  -4
 .جوائز لهم

هااام رنسااتخدام الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب حيااث ازيااادة دافعيااة التالميااذ وقااابليتهم للااتعلم ب -5
 يستخدمون التكنولوجيا في الدراسة.

 اـــــا وتفسيرهـــــمناقشته - ةـــــج الدراســـــنتائ

 : األول الذي ينص علىللتحقق من الفره 
باااين متوساااطي درجاااات  (0.05)"توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوا داللاااة 

تالميااااذ المجمااااوعتين )الضااااابطة والتجريبيااااة( فااااي التطبيااااق البعاااادا لبطاقااااة المالح ااااة لصااااال  
 المجموعة التجريبية".

تبطتيند استخدمت الباحثاة معادلاة "ت" لمجماوعتين ميار مار  ختبار صحة هذا الفرض وال
فاي مهاارات  (التجريبية والضابطةتين)لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات كل من المجموع

 ( يوض  تل  النتائم:14بطاقة المالح ة والدرجة الكلية بعديًا، والجدول)
 ( 14) دولــــــج

قيمة "ت" ود لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين)التجريبية  
 ضابطة(  وال

 في مهارات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية بعدياً 
مهارات بطاقة مالحظة 

مهارات البحث ا لكترونى 
 الجغرافى

مجموعتا  
مستوى   ت  د.ح  ع  م  ن  البحث 

 الد لة

 دالة  6.18 58 1.03 6.37 30 ت مهارات جمع
    1.89 3.93 30 ض المعلومات الجغرافية
 دالة  7.96 58 1.65 9.43 30 ت مهارات تنظيم

    1.81 5.87 30 ض المعلومات الجغرافية
 دالة  7.91 58 0.68 3.77 30 ت مهارات تفسير

    1.02 2 30 ض المعلومات الجغرافية
 دالة  8.18 58 0.98 7.07 30 ت مهارات تقويم

    1.33 4.60 30 ض المعلومات الجغرافية
 دالة  11.52 58 2.86 26.63 30 ت البطاقة ككل 

    3.94 16.40 30 ض 
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يتضااااا  مااااان الجااااادول الساااااابق وجاااااود فاااااروق ذو داللاااااة إحصاااااائية باااااين متوساااااطي درجاااااات  
فاااي المهاااارات المتضااامنة بالبطاقاااة والدرجاااة الكلياااة للبطاقاااةد حياااث    ( والضاااابطة   التجريبياااة تين) المجموع 

  ة ( ودرجاات حريا 0.05جاءت جمي  "ت" ركبار مان القيماة الجدولياة حياث "ت" الجدولياة عناد مساتوا) 
(د مماااا يااادل علاااي تفاااوق المجموعاااة التجريبياااة علاااي المجموعاااة الضاااابطة فاااي بطاقاااة  1.98(= ) 58) 

د  لكتروناااى الجغرافاااى المالح اااةد مماااا يااادل فعالياااة المعالجاااة التجريبياااة فاااي تنمياااة مهاااارات البحاااث اإل 
التجريبيااااة  ) ( التمثياااال البياااااني للفااااروق بااااين متوسااااطات درجااااات تالميااااذ المجموعتين 6) ويوضاااا  شااااكل 

 مهاراتها الرئيسة:  في التطبيق البعدا لبطاقة المالح ة ككل وفي  ( بطة والضا 
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 ( 6) لـــــــــــشك

في   (التجريبية والضابطة)التمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين 
 المالحظة ككل ومهاراتها الرئيسة التطبيق البعدي لبطاقة

 تل  النتيجة، يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث وهو: وفي ضوء
برين متوسرطي درجرات ( 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصرائية عنرد مسرتوي داللرة"

تالميررذ المجمرروعتين )الضررابطة والتجريبيررة( فرري التطبيررق البعرردي لبطاقررة المالحظررة لصررالح 
 . "المجموعة التجريبية

 :بعدي للمجموعة التجريبية في بطاقة المالحظةمقارنة نتائج التطبيق القبلي بال

 ختبار الفرض الثاني الذا ينص على إن:وال
توجد فروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطي درجرات تالميرذ المجموعرة التجريبيرة "

 ى".في التطبيقين )القبلي والبعدي( لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعد
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باحثااااااااااة معادلااااااااااة "ت" للمجموعااااااااااات ختبااااااااااار صااااااااااحة هااااااااااذا الفاااااااااارض اسااااااااااتخدمت الوال
درجاااااات كااااال مااااان التطبيقين)القبلاااااي والبعااااادا(  المرتبطاااااة لبحاااااث داللاااااة الفاااااروق باااااين متوساااااطي

للمجموعااااااة التجريبيااااااة فااااااي المهااااااارات الرئيسااااااة لبطاقااااااة المالح ااااااة والدرجااااااة الكليااااااة للبطاقااااااة، 
 ( يوض  تل  النتائم:15والجدول)

 ( 15) دولـــــــــج
 ية للفروق بين متوسطي درجات كل من التطبيقين )القبلي والبعدي(  قيمة "ت" ود لتها اإلحصائ 

 للمجموعة التجريبية في المهارات الرئيسة لبطاقة المالحظة والدرجة الكلية 

مهارات بطاقة مالحظة مهارات 
 مستوى الد لة  ت د.ح ع م ن القياس لكترونى الجغرافىالبحث اإل

 الة د 8.27 29 1.03 6.37 30 بعدى مهارات جمع

    1.17 3.93 30 قبلى المعلومات الجغرافية

 دالة  7.33 29 1.65 9.43 30 بعدى مهارات تنظيم
    1.83 6.03 30 قبلى المعلومات الجغرافية

 دالة  7.53 29 0.68 3.77 30 بعدى مهارات تفسير
    0.98 2.07 30 قبلى المعلومات الجغرافية

 دالة  7.73 29 0.98 7.07 30 بعدى مهارات تقويم
    1.46 4.53 30 قبلى المعلومات الجغرافية

 دالة  14.77 29 2.86 26.63 30 بعدى البطاقة ككل 
    2.27 16.57 30 قبلى 

يتضاا  ماان الجاادول السااابق وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات 
ة لبطاقااة المالح ااة )القبلااي والبعاادا( فااي المجموعااة التجريبيااة فااي المهااارات الرئيساا  التطبيقااين

والدرجاااة الكلياااة للبطاقاااةد حياااث جااااءت جميااا  قااايم"ت" ركبااار مااان القيماااة الجدولياااة حياااث "ت" 
( ممااا يعناااي حااادوث نماااو فاااي 2.045(= )29( ودرجاااات حرياااة )0.05الجدوليااة عناااد مساااتوا)

بطاقااة المالح ااة بمهاراتهااا الرئيسااة لاادا المجموعااة التجريبيااةد ممااا ياادل علااي فعاليااة المعالجااة 
التمثياال البياااني  (7)شااكل ويوضاا د لكترونااى الجغرافااىريبيااة فااي تنميااة مهااارات البحااث اإلالتج

للفاااروق باااين متوساااطات درجاااات تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة فاااي التطبيقين)القبلاااي والبعااادا( 
 لبطاقة المالح ة ككل وفي مهاراتها الرئيسة:
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 ( 7) لـــــــــــــشك

ل البياني للفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي  التمثي
 والبعدي( لبطاقة المالحظة ككل وفي مهاراتها الرئيسة 

 وفي ضوء تل  النتائم، يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث وهو:

الميرذ ( برين متوسرطي درجرات ت0.05)ىتوجد فروق ذات داللة إحصرائية عنرد مسرتو "
المجموعرررة التجريبيرررة فررري التطبيقرررين )القبلررري والبعررردي( لبطاقرررة المالحظرررة لصرررالح التطبيرررق 

 .ى"البعد

لكترونــى الجغرافــى)حجم فعالية المعالجــة التجريبيــة فــي تنميــة مهــارات البحــث اإل

 التأثير(:

 لكتروناى الجغرافاىد قامات لتحديد فعالية المعالجة التجريبياة فاي تنمياة مهاارات البحاث اإل
( لتحدياااد حجااام تااابثير المعالجاااة فاااي تنمياااة كااال مهاااارة رئيساااة مااان 2الباحثاااة باساااتخدام معادلاااة )

عتمادًا علي قيمة "ت" المحسوبة عند تحديد داللة الفروق إمهارات البطاقة، وكذل  الدرجة الكلية 
 ( يوض  ذل :16بين التطبيقين)القبلي والبعدا( للمجموعة التجريبية، والجدول)
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 ( 16) ولد ــــــــج

( وحجم تأثير المعالجة التجريبية في تنمية المهارات الرئيسة لبطاقة المالحظة  2قيمة ) 
 والدرجة الكلية 

المهارات الرئيسة لبطاقة 
 المالحظة

 حجم التأثير 2 ت

 كبير 0.70 8.27 مهارة جمع المعلومات الجغرافية

 كبير 0.65 7.33 مهارة تنظيم المعلومات الجغرافية

 كبير 0.66 7.53 تفسير المعلومات الجغرافيةمهارة 

 كبير 0.67 7.73 مهارة تقويم المعلومات الجغرافية

 كبير 0.88 14.77 البطاقة ككل

( للمهاارات الرئيساة 0.65،0.70( تراوحات باين )2يتض  من الجدول السابق رن قايم )
المعالجاة التجريبياة تساهم ( للدرجاة الكلياةد مماا يعناي رن 0.88لبطاقة المالح ة، وبلغات قيمتهاا)

، مماا يادل علاي فعالياة (%88)في التباين الحادث في المهارات الرئيسة لبطاقة المالح اة بنسابة 
 الرئيسة لبطاقة المالح ة لدا المجموعة التجريبية. المعالجة التجريبية في تنمية المهارات 

 :لكترونىثانياا: النتائج الخاصة بمقياس االتجاه نحو التعلم اإل
 للتحقق من الفرض الثالث الذا ينص علي:

برين متوسرطي درجرات ) 0.05)داللرة  ى"توجرد فرروق ذو داللرة إحصرائية عنرد مسرتو 
تالميرررذ المجمررروعتين )الضرررابطة والتجريبيرررة( فررري التطبيرررق البعررردي لمقيررراس االتجررراه لصرررالح 

 المجموعة التجريبية".
جماوعتين ميار مارتبطتيند استخدمت الباحثاة معادلاة "ت" لم ختبار صحة هذا الفرض وال

فاي مقياات  (التجريبياة والضاابطة تينلبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات كل من المجماوع
 ( يوض  تل  النتائم:17االتجاه ككل بعديًا، والجدول)

 ( 17دول)ـــــــــــج
قيمة "ت" ود لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين )التجريبية  

 ضابطة( وال
 في مقياس ا تجا  ككل بعدياً 

 المقياس
مجموعتا 
 البحث

 مستوى الد لة  ت د.ح ع م ن

 دالة  12.63 58 12.35 70.70 30 ت مقياس ا تجا  نحو

    3.76 40.93 30 ض التعلم اإللكترونى
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يتضااا  مااان الجااادول الساااابق وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطي درجاااات 
فااي المقيااات ككاالد حيااث جاااءت جمياا  "ت" ركباار ماان القيمااة  (يااة والضااابطةالتجريب)المجموعااة 

(د ممااا ياادل 1.98(= )58( ودرجااات حريااة )0.05الجدوليااة حيااث "ت" الجدوليااة عنااد مسااتوا )
علااي تفااوق المجموعااة التجريبيااة علااي المجموعااة الضااابطة فااي مقيااات االتجاااهد ممااا ياادل فعاليااة 

( التمثياال البياااني 8)ويوضاا  شااكلد لكترونااىإلنحااو الااتعلم ا المعالجااة التجريبيااة فااي تنميااة االتجاااه
فاااي التطبياااق البعااادا  (التجريبيااة والضاااابطة)للفااروق باااين متوساااطات درجاااات تالمياااذ المجموعتين

 لمقيات االتجاه ككل:

 
 ( 8) لــــــــــــشك

 وعتين التجريبية والضابطة  التمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجم
 في التطبيق البعدي لمقياس ا تجا  ككل 

 يمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث وهو: وفي ضوء تل  النتيجة
بررين متوسرطي درجررات  (0.05)توجرد فرروق ذات داللررة إحصرائية عنررد مسرتوي داللرة"

االتجررراه لصرررالح  تالميرررذ المجمررروعتين )الضرررابطة والتجريبيرررة( فررري التطبيرررق البعررردي لمقيررراس
 المجموعة التجريبية.

مقارنــة نتــائج التطبيــق القبلــي بالبعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــي مقيــاس ا تجــا  نحــو الــتعلم 
 لكترونى:اإل

 :ىوالختبار الفرض الراب  الذا ينص عل
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توجد فروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطي درجرات تالميرذ المجموعرة التجريبيرة "
 .ى"لي والبعدي( لمقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدفي التطبيقين )القب

استخدمت الباحثة معادلة "ت" للمجموعاات المرتبطاة لبحاث داللاة الفاروق باين متوساطي 
)القبلاااي والبعااادا( للمجموعاااة التجريبياااة فاااي مقياااات االتجااااه ككااال،  درجاااات كااال مااان التطبيقاااين

 ( يوض  تل  النتائم:18والجدول)
 ( 18دول)ـــــــــــــج

قيمة "ت" ود لتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات كل من التطبيقين )القبلي والبعدي(  
 للمجموعة التجريبية في مقياس ا تجا  ككل 

 مستوى الد لة  ت  د.ح  ع  م  ن  القياس  المقياس 

 دالة  10.31 29 12.35 70.70 30 بعدى مقياس ا تجا  نحو

    5.07 42.43 30 قبلى التعلم اإللكترونى

يتضااا  مااان الجااادول الساااابق وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطي درجاااات 
التطبيقين)القبلي والبعدا( في المجموعة التجريبية فاي مقياات االتجااه ككالد حياث جااءت جميا  

( ودرجاااات حرياااة 0.05قااايم "ت" ركبااار مااان القيماااة الجدولياااة حياااث "ت" الجدولياااة عناااد مساااتوا)
حدوث نمو في مقيات االتجاه لادا المجموعاة التجريبياةد مماا يادل  ( مما يعني2.045(= )29)

( 9)ويوضااا  شاااكلد لكتروناااىعلاااي فعالياااة المعالجاااة التجريبياااة فاااي تنمياااة االتجااااه نحاااو الاااتعلم اإل
التمثياال البياااني للفااروق بااين متوسااطات درجااات تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيقين)القبلااي 

 :والبعدا( لمقيات االتجاه ككل

 
 (9)لــــــــــــــشك
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 التمثيل البياني للفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية  
 )القبلي والبعدي( لمقياس ا تجا   ككل في التطبيقين

 :ووفي ضوء تل  النتائم يمكن قبول الفرض الراب  من فروض البحث وه
( برين متوسرطي درجرات تالميرذ 0.05)ىائية عنرد مسرتو توجد فروق ذات داللة إحصر "

 .ىالمجموعة التجريبية في التطبيقين)القبلي والبعدي( لمقياس االتجاه لصالح التطبيق البعد
 لكترونى)حجم الت ثير(:فعالية المعالجة التجريبية في تنمية االتجاه نحو التعلم اإل

اه نحو التعلم االلكترونىد قامت الباحثاة لتحديد فعالية المعالجة التجريبية في تنمية االتج
لكترونااى ( لتحديااد حجاام تاابثير المعالجااة فااي تنميااة االتجاااه نحااو الااتعلم اإل2باسااتخدام معادلااة )

عتماااادًا علاااي قيماااة "ت" المحساااوبة عناااد تحدياااد داللاااة الفاااروق باااين التطبيقين)القبلاااي والبعااادا( إ
 ( يوض  ذل : 19للمجموعة التجريبية، والجدول)

 ( 19دول)ــــــــــــــج
 لكترونى ( وحجم تأثير المعالجة التجريبية في تنمية مقياس ا تجا  نحو التعلم اإل2قيمة)

 حجم التأثير  2 ت  مقياس ا تجا  
 كبير 0.78 10.31 لكترونىا تجا  نحو التعلم اإل

ة  ( للمقيااات ككاالد ممااا يعنااي رن المعالجاا 2 ( )0.78يتضاا  ماان الجاادول السااابق رن قيمااة ) 
مماا يادل علاي  ،  ( %78) التجريبية تسهم في التباين الحادث في األبعاد الرئيساة لمقياات االتجااه بنسابة  

 لكترونى لدا المجموعة التجريبية. فعالية المعالجة التجريبية في تنمية االتجاه نحو التعلم اإل 

علم لكترونى الجغرافى وا تجا  نحــو الــت تحديد طبيعة العالقة بين مهارات البحث اإل
 لكترونى:اإل

 :الختبار صحة الفرض الخامت من فروض البحث، والذا ينص علي
لكترونرى الجغرافرى بين مهرارات البحرث اإل (0.05) ى"توجد عالقة ارتباطية عند مستو 

 .لكترونى"واالتجاه نحو التعلم اإل
اسااتخدمت الباحثااة معادلااة ساابيرمان بااراون لحساااب معاماال ارتباااط الرتاابد لتحديااد طبيعااة 

لكترونىد والجدول التاالي لكترونى الجغرافى واالتجاه نحو التعلم اإللعالقة بين مهارات البحث اإلا
 يوض  تل  النتائم:

 ( 20) دولـــــــــج
 لكترونى لكترونى الجغرافى وا تجا  نحو التعلم اإلمعامل ا رتباط بين مهارات البحث اإل

لكترونى  مهارات البحث اإل المتغيرات 
 الجغرافى

تجا  نحو التعلم  ا 
 لكترونى اإل

  1لكترونى مهارات البحث اإل
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 الجغرافى 

 1 *  0.403 لكترونىا تجا  نحو التعلم اإل

 0.05دال عند  )*(
باين كال  (0.05) ىيتض  من الجادول الساابق وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة عناد مساتو 

 .كترونىللكترونى الجغرافى واالتجاه نحو التعلم اإلمن مهارات البحث اإل
إاألساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل ومعالجة البيانات:

 تااااااااااااااام اساااااااااااااااتخدام برناااااااااااااااامم حااااااااااااااازم التحليااااااااااااااال اإلحصاااااااااااااااائي للعلاااااااااااااااوم االجتماعياااااااااااااااة
IBM SPS Statistics ver.21)حيث تم استخدام األساليب التالية: (؛ 

 .معادلة بيرسون لحساب الصدق" صدق االتساق الداخلي" ألدوات البحث  -1

 .كرنبام لحساب الثبات ألدوات البحث  معادلة رلفا -2

معادلة " ت" لمجموعتين ميار مارتبطتيند لبحاث داللاة الفارق باين متوساطي درجاات كال  -3
 .ألدوات البحث  (التجريبية والضابطة) تينمن المجموع

معادلاااة "ت" للمجموعاااات المرتبطاااة لبحاااث داللاااة الفااارق باااين متوساااطي درجاااات كااال مااان  -4
 .جموعة التجريبية ألدوات البحث التطبيقين)القبلي والبعدا( للم

 .( لتحديد حجم تبثير المعالجة في تنمية متغيرات البحث 2معادلة ) -5

 معامل ارتباط الرتب لسبيرمان براون لحساب العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث 

 :ثـــــــات البحـــــــتوصي

 :ىيل بما الباحثة توصي الحالية الدراسة نتائج ضوء ىف

 يتمشااى محتواهابمااا تن اايم عااادةا  و  عداديااةاإل بالمرحلااة الجغرافيااا مناااهم بتطااوير هتماااماإل -1
 .للويب  ىالثان الجيل ردوات  م 

 مساتويات  حساب  ىالجغرافا  البحاث  لمهاارات  عداديةاإل بالمرحلة الجغرافيا محتوى تضمين -2
 .ىدراس صف كل ومتطلبات 

 األنشااااطة ماااان وعاااةمجم تتضاااامن بحياااث  عداديااااةاإل بالمرحلااااة الجغرافياااا مناااااهم مراجعاااة -3
 جماااا  فااااي للويااااب  الثاااااني الجياااال ادوات  اسااااتخدام علااااى التالميااااذ  تحااااث  ىالتاااا  الجماعيااااة
 .الجغرافية المعلومات 
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 لتدريبهم الجغرافيا لمعلمي ىالتربو  شرافواإل التدريب  دارةإ قبل من التدريبية الدورات  عقد  -4
 .واستخدامها الويب  عبر المعرفية الرحالت  تصميم على

 المتضاااامنة األصاااالية الجغرافيااااة المعلومااااات  لااااىإ الوصااااول علااااى طااااالب ال قاااادرات  تنميااااة -5
 .لكترونيةاإل بالمواق 

 فااي الجغرافيااا وحاادات  بعااض  تاادريت فااي الويااب  عباار المعرفيااة الاارحالت  نشااطةر اسااتخدام -6
 .المختلفة الدراسية المراحل

 لااارحالت ا تقنياااة لااادمم المناسااابة التعليمياااة والبيئاااة البشااارية والكاااوادر التحتياااة البنياااة تاااوفير -7
 .الجمهورية بمحاف ات  التعليمية دارات اإل في التعليم في الويب  عبر المعرفية

إة: ــــــــــوث مقترحــــــــــبح

ثاار اسااتخدام الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب علااى تنميااة مهااارات التفكياار الجغرافااي لاادى ر -1
 .عداديةتالميذ المرحلة اإل

ي تادريت الجغرافياا علاى التحصايل وتنمياة ثر استخدام الرحالت المعرفياة عبار الوياب فا ر -2
 عدادية.المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة اإل

 ىثاااار اسااااتخدام الاااارحالت المعرفيااااة عباااار الويااااب علااااى تنميااااة مهااااارات التفكياااار االبااااداعر -3
 عدادية.الجغرافي لدى تالميذ المرحلة اإل

 .حصيلية مختلفةثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في مستويات تردراسة  -4

معلمااي المراحاال التعليميااة المختلفااة لمهااارات تصااميم رحااالت الااتعلم   مااتالإدراسااة واقاا   -5
 المعرفية "الويب كويست" وتطبيقها في المواد الدراسية.

لكترونياة وات الوياب فاي تصاميم بيئاات الاتعلم اإلرد جراء مزيد من البحوث عن اساتخدام إ -6
 .ىعداد لمرحلة التعليم اإل
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 ة:ــــــع العربي ــــــالمراج 

(: "فاعليااة الاارحالت المعرفيااة)الويب كويساات( فااي تنميااة 2014الساامان)محمااد رحمااد إبااراهيم  -1
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"تربويات تكنولوجيا القرن الحرادي والعشررينكتكنولوجيا (: 2012إبراهيم عبد الوكيل الفاار) -3
 .752، ص 1، المجلد 3القومية، ط دار الكتب والوثائق، طنطا، ("2،0ويب)

 المررواد اإلجتماعيررة فرري التعلرريم العررام"(: 1995ربااو الفتااوح رضااوان، وفتحااي يوسااف مبااار ) -4
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 .77العدد  التدريت، كلية التربية، جامعة عين شمت،
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