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 دادإـع
 مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم

 جامعة بنها-كلية الرتبية النوعية  

 إـشراف
                                             

             أستاذ املناهج وطرق التدريس                 
                                              جامعة بنها –كلية الرتبية         

 أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم سابقًا
 جامعة حلوان-كلية الرتبية        
 

 مدرس تكنولوجيا التعليم
 هاجامعة بن-كلية الرتبية النوعية

إسةتااتييي  قتتاةة  للةاةال الفيافية  عبةا ال  ة   تحديد فاعلية البحث الحالي إستهدف 
اإللكتاوني  لةد  الةات تكن ل ايةا التيلةيم ة لية  التالية  الن عية   تنفي  قهارال تصفيم الف اقع في

لفنهج شب  التيا بي، وتك نت ااقي  بنها، ولتحتيق ذلك تم إستخدام الفنهج ال صفي التحليلي وا
تةةدر  ( الالةة  والالبةة  قةة  الةةات الفاقةة  ال ال ةة  ةت ةةم تكن ل ايةةا التيلةةيم، 16عينةةا البحةةث قةة   

( ية م، 15لفةد    م إستااتييي  الاةال الفيافي  عبةا ال  ة  قت سةا  الفةدل  الفتتاةة (استخدةإ
 وقد ت صل البحث إلي النتائج اآلتي :

 دراةةال الةةةات  ي( بةةي  قت سةةا0,05ي  عنةةد ق ةةت ل  د فةةاوذ ذال دةلةة  إةصةةائ  واةة
فهةةارال الخةةاب ة إلختبةةار التحصةةيليل فةةي التابيةةق التبلةةي والبيةةدلالتيا بيةة   الفيف عةة 

 .لصالح التابيق البيدل تصفيم الف اقع اإللكتاوني 
 دراةةال الةةةات  ي( بةةي  قت سةةا0,05فةةاوذ ذال دةلةة  إةصةةائي  عنةةد ق ةةت ل   واةة د

فهةةةارال الخةةةاب ة إلختبةةةار اآلدائةةةيل التابيةةةق التبلةةةي والبيةةةدلفةةةي التيا بيةةة   الفيف عةةة 
 .لصالح التابيق البيدل تصفيم الف اقع اإللكتاوني 
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يةةيتي اإلنتانةةت فةةةي قتدقةة  الف ةةتحد ال التتنيةةة  الحدي ةة ، لفةةا يةةة فا  قةة  قحا ةةال ةحةةةث 
تااعةةط البييةة  اللةةخئ التةةائم عفاقةة ، إة  م قلةة ل  قيذةةم مةةك  الفحا ةةال تتف ةةل فةةي  نهةةا ة 

ةيفليةة  البحةةث، فتةةد ة ي ةةفح لةةا سةةنا ةةةاإلالاق علةةط افيةةع ق اقةةع البحةةث بةةدوم تحفةة   فةةا  م 
عفلي  البحث   ياًا قا تتلةي  ةالباةةث فةي ق ا ةيع ةييةد  عة  قحة ر البحةث، و ةلدل ذلةك  لةا 

تيلم و نحةة  بهةةا إلةط التلةةتت فةةي الحصةة ل علةةط الفيل قةة  الف ةةتهدف ، ادقةةا الةةكل ي يتةةد عفليةة  الةة
 (142: 2012وعام علي،  نح  ق ار غيا ق ارما الحتيتي. كااقي بدول 

 تةةةة خيتال  ةةةة  قحةةةةدد  توعلةةةةط ذلةةةةك اهةةةةال الحااةةةة  إلةةةةط تاةةةة  ا إسةةةةتااتيييال تةةةةدر   
، وتيتبةةةةا اللةةةب   طسةةةتخدام ادق ةةةل لإلنتانةةةةت فةةةي البحةةةةث عةةة  الفيل قةةة ، وقةةةةد  اإلةحةةةار علةةةةاإل

قنةاعق  مةم نفة ذج ييفةع بةي  التخاةيب التالة ل الفح ةم قة   الاةال الفيافية  عبةا ال  ة  بةدوم 
( 1: 2009اهةة ، ولةةي  اإلسةةتخدام الفتةةن  للةةب   اإلنتانةةت قةة  اهةة   خةةا .  اللةةحال عتفةةام، 

 (146: 2011 ع ن  قحفد،
وقةةة   مةةةم اإلسةةةتااتيييال التيليفيةةة  الهادفةةة  والف اهةةة  والتائفةةة  علةةةط إسةةةتخدام وت ايةةة  

  الفيل قةةةال الف اةةة د  عليهةةةا، قةةةا ي ةةةفي ةإسةةةتااتييي  الةةةاةال شةةةب   اإلنتانةةةت واإلسةةةتفاد  قةةة
دم مك  اإلستااتييي  تيتفد علط تتديم قهفةال  ،Web Quest Strategyالفيافي  عبا ال    

تيليفيةةة  قحةةةدد  ت ةةةاعد الفةةةتيلم علةةةط التيةةةام بنف ةةةا ةيفليةةةال قختلفةةة  قةةة  البحةةةث واإلستكلةةةاف 
ك  الفيل قال ولي  قياد الحص ل عليها.  قافةت للفيل قال عبا ال   ، وإستخدام وت اي  م

 (99-98:  2013عبد الاةف ، 
وتيكةد علةط  وق تكلة ، ةإعتبار  ق ةافا الفتيلم نف ذج قائم علط بناء تيليفي فتيد نفب

التةائم  الحدي   التدر   فكا  وتي   بكلك التيليفي ، خال اليفلي  والفيلم الفتيلفي  التفاعل بي 
 ( (Al- Edwan. Z, 2014: 32 للفياف . كفصادر لالتتنيا  ةدث علط

ستخدام ال اسع لتكن ل ايا التيليم وشب   اإلنتانةت اليالفية  إلةط تاة ر قةكمل اإل وقد  د 
  ناء الف قة   ياليفلي  التيليفي   فا   ا في الا ت   داء الفيلم والفتيلم وإنياعاتهفا ف يوسا ع ف
إعةةداد الفيلفةةي  وإك ةةابهم خبةةاال وقهةةارال  ياديةةد  فةةومةة  قةةا يةةدع  إلةةط  تبةةاق  نفةةا   يالتيليفةة

 (24: 2011تف نهم ق  ق ااه  تلك الف تحد ال. عفاو ةف د ، 
وفةةةةاا مةةةةكا التاةةةة ر علةةةةط الفيلفةةةةي   دوارًا وقهةةةةارال اديةةةةد  قنهةةةةا قةةةةا يةةةةاتبب بت ايةةةة  
 الف ةةةتحد ال التكن ل ايةةة  فةةةي التيلةةةيم وقةةةا يةةةاتبب بهةةةا قةةة  قهةةةارال فةةةي التصةةةفيم واإلنتةةةاج، وقةةةد
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 صبحت قهارال تصفيم قصةادر الةتيلم اإللكتاونةي الفختلفة  قة  الكفايةال ال ةاور   لفيلةم مةكا 
ال ةيد عبةد الفة لي، اليصا، والتي ق   مفها قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاونية .  ة ة  البةاتع و 

2007 :151). 
و  ةةيي البحةةث الحةةالي إلةةط ق ااهةة  ال ةةي  التةةائم لةةد  الةةات تكن ل ايةةا التيلةةيم فةةي 
قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني ، وذلك لفا تف لا مك  الفهارال ق   مفي   بيا  لد   خصةائي 
تكن ل ايا التيليم   نها ق  الفهارال التي تت افق قع البيي  عفلهم ق  البحث ع  تتنيال اديد  

 يف   إستخداقها لخدق  اليفلي  التيليفي .   
 ل الرئيسي اآلتي:ويمكن التعبير عن مشكلة البحث في السؤا

ما فاعلية إستراتيجية مقترحة للرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهاااات تمامي  
 المواقع اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعلي ؟ 

 :  ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية اآلتية
 ت تكن ل ايا التيليم قا قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  ال اا  تنفيتها لد  الا -1

قةةا التصةة ر الفتتةةار لإلسةةتااتييي  الفتتاةةة  التائفةة  علةةط الةةاةال الفيافيةة  عبةةا ال  ةة  فةةي  -2
 تنفي  قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايا التيليم 

قةةا فاعليةة  إسةةةتااتييي  الةةاةال الفيافيةةة  عبةةا ال  ةةة  قت سةةا  الفدل الفتتاةةةة ( فةةي تنفيةةة   -3
   الفيافي الفاتبب ةفهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايا التيليم  اليان

قةةا فاعليةة  إسةةةتااتييي  الةةاةال الفيافيةةة  عبةةا ال  ةةة  قت سةةا  الفدل الفتتاةةةة ( فةةي تنفيةةة   -4
 اليان  اددائي الخاب ةفهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايا التيليم 

 يهدف البحث الحالي إلي: 
 التياف علط واقع تنفي  قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  لدل الات تكن ل ايا التيليم. -1
 تحديد الفهارال الاعق  لتصفيم الف اقع اإللكتاوني  لدل الات تكن ل ايا التيليم. -2

 فدل الفتتاة (.تحديد ق  نال وق اصفال إستااتييي  الاةال الفيافي  قت سا  ال -3

إسةةةةةةةةةةةتااتييي  الةةةةةةةةةةةاةال الفيافيةةةةةةةةةةة  عبةةةةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةةةة  قت سةةةةةةةةةةةا  فاعليةةةةةةةةةةة  التيةةةةةةةةةةةاف علةةةةةةةةةةةط  -4
تصةةةةةةةةةفيم الف اقةةةةةةةةةع  اليانةةةةةةةةة  الفيافةةةةةةةةي الفةةةةةةةةةاتبب ةفهةةةةةةةةارالالفدل الفتتاةةةةةةةةة ( فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةة  

 .اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايا التيليم
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إسةةةةةةةةةةةتااتييي  الةةةةةةةةةةةاةال الفيافيةةةةةةةةةةة  عبةةةةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةةةة  قت سةةةةةةةةةةةا  فاعليةةةةةةةةةةة  التيةةةةةةةةةةةاف علةةةةةةةةةةةط  -5
تصةةةةةةةةةفيم الف اقةةةةةةةةةع  اليانةةةةةةةةة  اددائةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةاب ةفهةةةةةةةةةارال الفتتاةةةةةةةةةة ( فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةة  الفدل

 .اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايا التيليم

 إعتمد البحث الحالي على المنهجين اآلتيين:
والكل يت م ب ص  قا م   ائ  وتف يا ، وتم إستخدام مكا الفنهج في  المنهج الوصفي: -1

ل صةةةة  وتحليةةةةل البحةةةة ث والدراسةةةةال ال ةةةةاةت  إلعةةةةداد اإلالةةةةار النذةةةةال  البحةةةةث الحةةةةالي
 و دوال البحث.

وذلةةك لدراسةةة  الياقةةال بةةي  الفتسيةةةاال الف ةةتتل  و  امةةا علةةةط  الماانهج ةااابة التجريبااي: -2
فاعلي  إسةتااتييي  قتتاةة  للةاةال  البحث الحالي لدراس  " االفتسياال التاةي  و  تخدق
ي  قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني  لد  الات تكن ل ايةا الفيافي  عبا ال    في تنف

 ".التيليم

 تحصةةةةةةةيلي يتةةةةةةةي  اليانةةةةةةة  الفيافةةةةةةةي لفهةةةةةةةارال تصةةةةةةةفيم الف اقةةةةةةةع اإللكتاونيةةةةةةة  إختبةةةةةةةار 
 . إعداد الباة  (

 .)  ةااق  قاةذ  ادداء الفهارل لفهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني   إعداد الباة 

 Effectivenessفاعلية 
نهةةا لسةة  قتةةدر  اللةةيت علةةط التةةةا يا ية (53: 1996 اليفةةل، يوعلةة يةفةةد اللتةةان عافها 

ليهةا إومط النتةائج اليلفية  التةط ت صةلت  تحتيق الي ائد الفت قي  ق  قلس   تيليفي   صااةاً إو 
 . ااً  ةد ت يالفلس   التيليفي  ق  عفلياتها ف

 حالت املعرفية عرب الويب:إسرتاتيجية الر
( ةينهةا  نلةا  تال  ة  إستكلةافي  تيتفةد علةط عفليةال 18: 2011عافها  ع اد ي سة ، 

البحث الفيال  عبا شب   ال    بهدف ال ص ل الصةحيح والفباشةا للفيل قةال ةيقةل وقةت واهةد 
ئيةةةًا علةةةط قف نةةةي  بهةةةدف تنفيةةة  التةةةدرال الكمنيةةة  الفختلفةةة  لةةةدل الفتيلفةةةي ، وتيتفةةةد  ليةةةًا  و ا  
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الفصةةةةادر اإللكتاونيةةةة  الف اةةةة د  علةةةةط ال  ةةةة  والفنتتةةةةا  والفحةةةةدد  ق ةةةةبتًا، وتلةةةةيع علةةةةط اليفةةةةل 
اليفةةاعي، وتنفةةي قهةةارال التفكيةةا اليلفةةي، وت ةةاعد فةةي بنةةاء شخصةةي  التلفيةةك الباةةةث، وتيفةةل 
علةةط تح  ةةل عفليةة  التيلةةيم إلةةط عفليةة  قحببةة  للاةةات و ف ةة  دقيهةةا ةفصةةادر  خةةال  الكتةة  

 ل والياوا التتديفي  وادقااب الفدقي  والفيدي  التيليفي وغياما.والفيا
وتيةةةاف الباة ةةة  إسةةةتااتييي  الةةةاةال الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة  "ةينهةةةا إسةةةتااتييي   وقةةةدخل 

 ،وشةب   الفيل قةال  اإلنتانةت( الكفبية تا سةتخدامإ علةط قائفة  يلموالةت للتيلةيم الا تة  و  للتةدر  
إلتاةةة  الفاصةة   قةةام الفةةتيلم  وذلةةكلةةتيلم والتةةدر   الفياصةةا   ةةل تي ةة  فكةةا  ة سةةب  التيلةةيم وا

للبحةةث والتتصةةي والت ةةايل ةاا تةة  قخاةةب لهةةا وقت ل ةةل  قةة  خةةال  نلةةا  ذال قينةةي بت ايةةا 
 الاات للتيلم". لدافيي  وق يا قفتع تفاعلي ةيسل ت التيليفي  ادمداف وتحتق وإرشاد ق  الفيلم،

 ونية:  مهارات تصميم املواقع اإللكرت

علةةط  نهةةا قةةدر  الاالةة  علةةط تصةةفيم الف اقةةع اإللكتاونيةة  ةتةةدر  ااائيةةاً تيافهةةا الباة ةة  إو 
 عالي ق  الدق  وال ه ل  وفي  قل وقت قف  .

 مفهوم الرحالت املعرفية عرب الويب:
قحفةةد الحيلةة  فةي قاق سةةها اإللكتاونةةي نتةًا عةة    (Merriam, 2006)فتيافهةا قيا ةةام 

وذلةةةك علةةةط ق قيهةةةا  (WebQuest)(  م التاافةةة  اللس  ةةة  لكلفةةة  205: 2008وقحفةةةد ن فةةةل، 
تينةي اللةب    (Web، مي  م  لفة   (http://www.merriam-webster.com)اإللكتاوني 

 A person or group of persons who( تينةي ةافيةًا (Questاليالفية  "اإلنتانةت" و لفة  

search or make Inquiry or  Investigation   شةخئ  و قيف عة  وقيناما ةاليالي   ل
، ومةةك  التاافةة  تلةةيا إلةةي الفينةةي الفيةةاعل قةة  ادشةةخاب يبح ةة م  و ي تتصةة م عةة  شةةيء قةةا

   للفصةةالح "فال  ةة      ةةةت" رةلةة  قيافيةةة  عبةةا ال  ةةة  تيخةةكر قةة  اةةة ء إلةةي  خةةةا عبةةا شةةةب
    .اإلنتانت ةيث يذها لك في النهاي  ةصاد مك  الاةل 

اللةحال   (2009و تفق قيهم فيفا سبق  ل ق    وعار  التالي  والتيليم ة لان  عفام، 
: 2012كااقةةةةةي بةةةةةدول وعةةةةةام علةةةةةي،  ( 159-158: 2011ع نةةةةة  قحفةةةةةد،   (2009عتفةةةةةام،

( Web( في  م  لفة   14: 2013(   رشد صار، 594: 2012إبااميم عبد ال  يل،  ( 154

http://www.merriam-webster.com/
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قينامةةا البحةةث عةة  الفيل قةةال، ولةةكلك ( (Questيتصةةد بهةةا اللةةب   الدوليةة  للفيل قةةال، و لفةة  
ةل ل فيةال  ت ايفاييتفد في ادسا  علط ق   ق البحث، و يفي   (Web Quest)ففصالح 

 وااد ي فيد الفتيلفي  في الحص ل علط الفيل قال ةإستخدام اإلنتانت.
( ةينهةةا الا تةةة  للتيلةةيم والةةتيلم قائفةةة  علةةط إسةةةتخدام 25: 2012صةةةالح،  و يافهةةا   كةةام

الكفبيةة تا واإلنتانةةت، تتبنةةي فكةةا  ة سةةب  التيلةةيم، وتحتةةق ادمةةداف الفيافيةة  وال ادانيةة  ةيسةةل ت 
تفاعلي قفتع وق يةا للدافيية ، و تةيح الفاصة   قةام الفةتيلم لإلسةت اد  قة  الفيافة  ةاا تة  قخاةب 

 ال  نلا  يدياما الفيلم ةصفتا قن تًا لليفلي  التيليفي  وقلافًا عليها.لها وقت ل ل ، ق  خ
( ةينها الا تة  للتةدر   والةتيلم قائفة  علةط الكفبية تا 28: 2013وعافتها  سحا سييد، 

تي   فكا  ة سب  بيئال التيلم والتدر   الفياصا إلتاة  الفاص   قام الفتيلفي  لإلست اد  ق  
يل ةاا تةة  قخاةةب لهةةا وقت ل ةةل  قةة  خةةال  نلةةا  ذال قينةةي ت ةةاعد  البحةةث والفيافةة  والت ةةا

 علط تك    البناء الفيافي الخاب ةا.
( الةةاةال الفيافية  عبةةا Kobylinski, C, 2014: 64و ةال  ةا     ليلين ةة ي   

ال  ةةة  ةينهةةةا بنيةةة  الةةةتيلم التةةةي ت ةةةتخدم وصةةةال لل صةةة ل إلةةةط الفصةةةادر ادصةةةلي  علةةةط شةةةب   
  ادساسةةي  لهةةا مةة  تحفيةة  الاةةات للتحتةةق والبحةةث، وتنفيةة  الخبةةاال الفاديةة  اإلنتانةةت، والفهفةة

 ةدي ًا ةااذ  ك ا فهفًا وتا رًا. الف ت ب  والفلار   في اليفلي  النهائي  لتح  ل الفيل قال
( ةينهةا  نلةا  قائفة  علةط التتصةي  Osman, K, 2014: 79وتيافهةا  اقيلةا ع فةام  

ال ت يخةةك قةة  اإلنتانةت  اا تةة  تيليفية  ت ةةتايع  م تفةةار  ةيةث ةيةةو  و  ةل قصةةادر الفيل قة
 فيها اإلكتلاف وةل الفل ال والتيلم التياوني.

( فتيةاف الةاةال الفيافية  عبةا Erdogan, H,  2008: 109 قةا مةاةل إردوغةام  
ال  ةة  ةينهةةا نفةة ذج للتيلةةيم والةةتيلم قةةائم علةةط الكفبيةة تا والةةكل ي ةة م فيةةا الفتيلفةة م قلةةار  م 

 ا  في ادنلا  والف اق  التيليفي  وإستخدام اإلنتانت  فصدر للتيلم.بنل

 مسميات الرحالت املعرفية عرب الويب:
قد وادل الباة   ق  خال اليديد ق  الدارسال واددبيال التال    والبح ث ال ةاةت   م 

 يتي   فيفا يةق في الاةال الفيافي  عبا ال    يتباي  في قيذم مك  الدارسال، لكا تتدم الباة
 :ةيو ق  مك  الف فيال، ومي
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  .قيافةت عبةد الةاةف ، 2011 مناء عماام ونلة ل شةحات ، الرحالت المعرفية عبر الويب  )
 (2014(  ةلال عبد الباقي، 2014(  صالح قحفد، 2013(  سحا سييد، 2013

  .2011 إيفام صار الدي  وةنام ة ي ، الرحالت اإلفتراضية) 
 2012 كااقي بدول وعام علي، . كشافية عبر الويباحالت التعل  اإلست) 
 2009ةنام قحفد وقنال عبد الي   ،  ( 2013.   رشد صار، تقمي الويب ) 

  .2013(  قحفد ة  ، 2013(  إيفام صار الدي ، 2011 ع ن   قي ، مهام الويب)  
  .2011 وليد سالم، تحقيقات الويب) 
  . سةةفي  2012عبةةد الةةاةف  ولةةارام  ةفةةد، (،  علةةي 2012  كةةام صةةالح، الويااب يويساا  )

 (2011ال فاول، 
  .2012  سفاء عبد الفنيم، اإلستقماء الشبكي)   

وقد تبن  الباحثة مسمي الرحالت المعرفية عبر الويب وذلك لشيوعه ويثرة تناوله فاي 
 الدااسات والبحوث التربوية.

 خصائص الرحالت املعرفية عرب الويب:
ال الفيافي  ةفيف ع  ق  ال فال والخصائئ الفحدد  والففية   تتفي  إستااتييي  الاة

لهةةا عةة  غيامةةا قةة  إسةةتااتيييال التةةدر   التائفةة  علةةط ال  ةة  ادخةةا ، وقةةد تةةدار ت اليديةةد قةة  
(  علةةةةي عبةةةةد 21: 2013الدراسةةةةال والبحةةةة ث التال  ةةةة  مةةةةك  الخصةةةةائئ ق ةةةةل   رشةةةةد صةةةةار، 

(  م  ةدا سةييد، 239: 2011نلة ل شةحات ، (  منةاء عمةاام، 70: 2012الاةف ، ةارام  ةفةد، 
2011 :377  )Emints National Center, 2011 ،وعار  التالية  والتيلةيم ة ةلان  عفةام  )
2009  )Dodge. B, 1995, 10-13:ومي  اآلتي ،) 
  ، تتبةةع الةةاةال الفيافيةة  قنهيةةا تال  ةةًا بنائيةةًا قتفحةة رًا ةةة ل نفةة ذج الاالةة  الف تكلةة

الفةةةةاب لاستكلةةةةاف والبحةةةةث عةةةة  الفيل قةةةةال،  فةةةةا تنفةةةةي لةةةةديهم والةةةكل يفةةةةنح الالبةةةة  
 قهارال التياقل قع قصادر الفياف .

   تفيةةل اليفةةل التيةةاوني بةةي  الالبةة  فةةي إنيةةاع الفهةةام،  فةةا تتةةيح للالبةة  إكتلةةاف الخبةةا
الفاديةة  قةة  خةةال البحةةث فةةي ق اعةةد البيانةةال وإعةةداد التتةةار ا، وت  ةةد  فةةاء  الالبةة  فةةي 

 ل ايا في عفلي  التيلم.استخدام التكن  
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  تيةةةةةة ع عفليةةةةةةال الةةةةةةتيلم وت ةةةةةةهل نتةةةةةةل الفيل قةةةةةةال قةةةةةة  الةةةةةةكاكا  قصةةةةةةيا  الفةةةةةةد  إلةةةةةةط
الةةةةةةكاكا  ال  لةةةةةة  الفةةةةةةد ،  فةةةةةةا تنفةةةةةةي لةةةةةةدل الالبةةةةةة  قهةةةةةةارال التفكيةةةةةةا اليليةةةةةةا، وتيلفهةةةةةةم 

 كي  ي  ن ا قفكا   ق تتلي .

  تك يةةة  تااعةةةي الفةةةاوذ الفاديةةة  بةةةي  الالبةةة ،  فةةةا تةةة فا وقةةةتهم واهةةةدمم وذلةةةك بت ايةةةا و
نلةةاالهم نحةة  البحةةث فةةي نتةةا  قحةةدد  ةلةة ل عفيةةق وقةةدرو  ولكةة  قةة  خةةال ةةةدود 
قختار  ق  قبل الفيلم تم دراسةتها قة  قبةل والتيكةد قة  قاءقتهةا لامةداف التيليفية  قفةا 

 ي فا اإلستخدام اآلق  لإلنتانت.

  تنفةةةةةي قهةةةةةةارال الاالةةةةة  فةةةةةةي تتةةةةة  م عفلةةةةةةا وتتةةةةة  م  عفةةةةةةال عقائةةةةةا فةةةةةةي قيف عتةةةةةةا  و
  عال ادخا .الفيف

  ت يا إمتفام الالب  وت  د دافييتهم للتيلم ةيث تتيح للالب  قصادر ةتيتي  للتياقل قيهةا
 بدًة ق  التياقل قع الكتات ال رقي فتب.

 مكونات الرحالت املعرفية عرب الويب:
ةدد "بياني دودج" سبي  عناصا/ ق  نال رئي ة  لبنةاء الةاةال الفيافية  عبةا ال  ة ،   

ط مةةةك  الف  نةةةال اليديةةةد قةةة  الدراسةةةال والبحةةة ث التال  ةةة ،  دراسةةة   واةةةدل شةةة ال، إتفتةةةت علةةة
(  م  ةةةةةدا سةةةةةييد، 2011(  قنةةةةةال قحفةةةةةد، 24-20: 2011(  ع ةةةةةاد ي سةةةةة ، 41-46: 2009
(    سةةةةةفاء عبةةةةةد الفةةةةةنيم، 236: 2011(  منةةةةةاء عمةةةةةاام ونلةةةةة ل شةةةةةحات ، 377-380: 2011
(  إبةةااميم عبةةد ال  يةةل، 158-156: 2012(  كااقةةي بةةدول وعةةام علةةي، 397-401: 2012
: 2013(  قةةةاما إسةةةفاعيل وليلةةةي بنةةةت عصةةةام، 182: 2013( إيفةةةام صةةةار الةةةدي ، 2012

 ,Oliver, D, 2010: 18 )    (Dodge( 406 -400: 2014(  نبيةل اةاد، 33-35

1997,1-5) (Dodge, B,2002,2-4 (Dodge,B,2001,6-9) 

(Allan,J.&Street,M,2007,1102-1112) (Chen, F.& Hsiao, Y, 2010)  
(Schweizer,H., kossow, B,2007,29-35):ومك  اليناصا/ الف  نال  اآلتي ، 

      Introductionأو التمهيد  أواًل: المقدمة
تهةةةةدف الفتدقةةةة  إلةةةةي ت  ةةةةيح ق  ةةةة ق الاةلةةةة  قةةةة  خةةةةال قيل قةةةةال تفهيديةةةة  تتاةةةةاذ 

 اةل و ةع الفةتيلم فةي تصة ر للف   ق عاقة ، وادمةداف والفهةام الفااوةة  ةة ل الاةلة ، قة  
تيةد مةك  الخاة   قة   مةم الخاة ال لتتةديم الةدر  والتفهيةد لةا ةاا تة  و  ق بق ة ل قا سةيتيلفا،
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ةيةةث يةةتم ت  ةةيح  ،سةةتااق الفيافةةيقلةة ق  واكاةةة  إل ةةار  دافييةة  الاةةات نحةة  الةةتيلم وةةة  اإل
 ةةبق ةةة ل قةةا اةةل و ةةع الاالةة  فةةي تاةة ر ق فكةةا  الةةدر  وعناصةةا  والتا يةة  علةةط  مدافةةا قةة  

ت قة  إنهةاء قهةاقهم يةتف   الاةا يوتحديد الفصادر التي يية   م ي فامةا الفيلةم ةتة ،سيتيلفا
وفةةي مةةك  الفاةلةة  يةة ود الاالةة  ةاإلالةةار ادساسةةي للفلةةاوق قيةةد البحةةث ورلةةب قيافتةةا  ، اليلفيةة

 .اليفل نياعإلةتط تصبح الفتدق  خبا  تيلم قفتي  ونااح    الحالياةل  الفيافي  ال اةت  ةال
  Tasksثانيًا: المهام 

ةيةةث تيفةةل علةةط   اةة اء الاةلةة  الفيافيةة  عبةةا ال  ةة ومةةي اليةة ء ادمةةم والائي ةةي قةة  
تحتيةةق السايةةال، وت  ةةح قةةا ينبسةةي  م يهةةتم ةةةا الاةةات ةاا تةة  قلف سةة ، وقةة  التصةةفيم الييةةد 

 يتةة م الفيلةةم ةصةةياغ للفهةةام قابليةة  التنفيةةك والفلةةار   وإ ةةار  تفكيةةا الفتيلفةةي ، وفةةي مةةك  الفاةلةة  
ومةك  الفهةام يية   م وال اا  علي الاال  إنياعما في نهاي  النلةا ،  الفهام ادساسي  والفاعي 

 نلةةةا  قفت ةةةة   مةةةك  الفاةلةةة  وتلةةةفل ،تكةةة م ق يةةةا  لامتفةةةام وقاتباةةة  ةف اقةةة  الحيةةةا  ال اقييةةة 
 م ي ة م وصة  الفهفة  و نبسةي  ا لةدل الفتيلفةي ،يليةالقهارال التفكيا  وذلك ةتي تنفيالنهاي  

  .قصيا وقختصا وتيد الفياف  ال اةت   اور   إلكفال الفهف  اليلفي
  Procedures العمليات أو اإلجراءات ثالثًا:

الخاةةة ال التةةةي  لكفةةةي مةةةك  الفاةلةةة  يةةةتم تحديةةةد وتف ةةةيا اآلليةةةال للالبةةة  ب  ةةة ر و ةةةكو 
 م تيةة   الفهفةة  إلةةط خاةة ال و يةة   ،إليةةا الف  لةة نيةةاع الفهفةة  إسةةيت ق م بهةةا إلاةةااء النلةةا  و 

 طو ف ةةة   م ييفةةةل الاةةةات قةةةع ةي ةةةهم الةةةبيو لفتارنةةة  ادفكةةةار بنةةةاء علةةة ،قحةةةدد  ووا ةةةح 
قاةلة  تتة دمم إلةط اليفةل  طالفيل قال التي يت صل ا إليها  و اليفل ةل ل فةادل ةتةط يصةل ا إلة

وتحةةال  ةلةة ل افةةاعي لحةةل الفلةة ل ، وفةةي مةةك  الفاةلةة  ييةة  التيكةةد قةة  فهةةم الاالةة  للفهفةة 
الفةة اد الاعقةة  لليفةةل و يةة  ييةة  ةةةل الفلةة ل   وقةةا الفكةةا  الياقةة  التةةي ييةة   م ي ةةيها  قةةام 

وقةا الفت قةع قةنهم  م يت قة ا ةةا   ومنةا يية   م ية فا الفيلةم للالبة   نتيية   طعينا لل صة ل إلة
 – الياوا التتديفي  قتيدد  ال سائب –وسائل قختلف  لياا نتائيهم ق ل قخاب سيا اليفلي  

 ال   . صفح - دوال ةحث  – وراذ عفل 
 Resources: المصادر رابعًا

يف ةة   م ي ةةتفيد قنهةةا الاالةة   الفتةة فا  والتةةيالفصةةادر  قائفةة  وفةةي مةةك  الفاةلةة  نحةةدد
والتةةي تساةةي ق ةةبتا  م تلةةفل الفصةةادر عنةةاو   لةةاواةب الف اقةةع الفختةةار   الفهفةةال وةبةةدإلكفةةال 
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م قصةةةةفف  وقهنيةةةة  وق  ةةةة ذ بهةةةةا ةحيةةةةث ي ةةةةتخدقها الفةةةةتيلم م تكةةةة   ةااةةةةال الفةةةةتيلم الفيافيةةةة  و 
وليةةةو قصةةةادر الفيل قةةةال رلفةةةا  ،الفيل قةةةال الاعقةةة  إلكفةةةال الفهةةةام الفاعيةةة  طللحصةةة ل علةةة

 .لكتاوني والفحاد   وق اعد البيانال التابل  للبحثإلتت ف  خباال قتاة  ع  الا ق البا د ا
 Evaluationالتقويم  خامسًا:

وةبةد قة     عةاا وت ع ةع الةدراال التةي سةييفل وفتهةا الفتيلفة م،و تم فةي مةك  الفاةلة
و م ق  الدرا  ي تل قها التيام ةيفل قحدد ةتط لة   دل  ،ت  يح قا م  قال ت قنهم ةالتحديد
التةةةي و يةةة  علةةةط الفيلةةةم  م يحةةةدد ةلةةة ل وا ةةةح الفيةةةاييا  ذلةةةك إلةةةط ع ةةةاد  تفاصةةةيل الخاةةة ال،
 ق   ال  بب وت ايا اه دمم.  يك الاةل تنفسي تند عليها في تتيفهم قبل بداي  

   Conclusionوالنتائج  الخاتمة سادسًا:
 خةا قااةةل تصةفيم إسةتاتييي  الةاةال الفيافية  عبةا ال  ة ، وفيهةا مك  الفاةلة  تيد و 

يةتم تلخةيئ قهةام اإلسةتااتييي  و مةدافها ون اتيهةةا وتةك يا الاةات ةالفهةارال التةي إكت ةب ما قةة  
 يع الاات علط ق  د ق  البحث واإلستفاار   في التيلم.خال الاةل ، وتلي

 أمناط الرحالت املعرفية عرب الويب:
تنت م الاةال الفيافي  عبا ال    إلي نفاي  يتم التفيي  بينهفا وفتًا إلعتبةارال عةد ، 

(  منةاء 38: 2009قد إتفتت عليها اليديد ق  الدراسال والبح ث التال    ق ةل  واةدل شة ال، 
(  كااقةي بةدول وعةام علةةي، 160: 2011(  ع نة   قةي ،240: 2011م ونلة ل شةحات ، عمةاا

(  قةةةةةاما إسةةةةفاعيل وليلةةةةي بنةةةةت عصةةةةةام، 396: 2012(   سةةةةفاء عبةةةةد الفةةةةنيم، 155: 2012
-Dodge,1997,1(  398: 2014(   نبيةةةل اةةةاد، 35: 2014(  قحفةةةد ق ةةةيد، 33: 2013

5  )Dodge,2002,2 )(Hassanine, 2006, 41)  Gokalp, M, 2011  )Brewer, E, 

2011: 98  )Al-Edwam, Z, 2014: 33:ومكام النفاام  اآلتي ،) 
 :Web Quest Short -Termأوال: الرحلة المعرفية قصيرة المدى 

تتم في فتا  عقني  ق  ةصة  إلةي  ةاث  و  رلةع ةصةئ، وغالبةا قةا ي ة م الهةدف قنهةا   
 قةال، وفهفهةا واسةتاااعها، وعةاد  قةا تكة م م  تدر   الالب  علةط ال صة ل إلةط قصةادر الفيل

قتتصةا  علةط ق  ة ق واةةد، وقةاد  واةةد  و تالة  إتفةام إتفاقهةا عفليةال ذمنية  ة ةيا ، وتتةةدم 
نتةةةائج الاةلةةة  الفيافيةةة  فةةةي شةةة ل ة ةةةيب ق ةةةل قائفةةة  ةينةةةاو   الف اقةةةع،  و قلخةةةئ لف  ةةة ق قةةةا، 
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  الفبتةةدئي  غيةةا الفتفاسةةي  علةةط وغالبةةا قةةا ي ةةتيفل مةةكا النةة ق قةة  الةةاةال الفيافيةة  قةةع الالبةة
 إستخدام قحا ال البحث.

 :Web Quest   Long -Termثانيا: الرحلة المعرفية طويلة المدى
ت ةةتساذ فتةةا  عقنيةة  قةةا بةةي   سةةب ق إلةةط شةةها، وتتفحةة ر الاةلةة  الفيافيةة  ال  لةة  الفةةدل 

، وفيهةةا يتةة م  ةةل ةة ل  سةةئل   و قهةةام تتالة  عفليةةال عتليةة  قتتدقة   التحليةةل والتا يةة  والتتة  م
الالةة  ةالتحليةةل اليفيةةق للفيافةة ، و ت قهةةا، و  فلهةةا قةةع قيل قاتةةا الف ةةبت ، وقةة  خالهةةا يف ةة  
تنفيةةةة  قهةةةةارال تفكيةةةةا قتيةةةةدد  لةةةةدل الالبةةةة  ق ةةةةل الفتارنةةةة ، التصةةةةني ، اإلسةةةةتتااء، اإلسةةةةتدةل، 

 اإلستنتاج، تحليل ادخااء، التلخيئ، تحليل واهال النذا وغياما.

 صميم الرحالت املعرفية عرب الويب:أسس ومعايري ت
قةة   قيف عةة ييتفةد التصةةفيم التيليفةةي إلسةةتااتييي  الةةاةال الفيافيةة  عبةةا ال  ةة  علةةط 

: 2012والتي  وردتها   سفاء عبد الفنيم،ادس  والفياييا التي يي   م تااعي عند تصفيفها، 
( Kurt, S, 2012 : 305و  (407: 2014 نبيةل اةاد، ( و71: 2013( و  رشد صةار، 65

(WebQuest, 2007)  Star, L, 2004،)   اآلتي: ومي 
  اإلمتفةةام بتةة فيا قصةةادر تيلةةم قتن عةة  عبةةا ال  ةة  تف ةة  الفةةتيلم قةة  إسةةتكفال قيارفةةا

وخبااتةةا، ةفينةةي عةةدم تتةةديم  ةةل الفيل قةةال للفةةتيلم قتةةدقًا وإنفةةا ي ةةتكفل قيل قاتةة  قةة  
 خال ةح ا وإستنتاااتا.

 يةة  الفيل قةةال ولةةي  قيةةاد البحةةث عنهةةا عبةةا قصةةادر الةةتيلم اإلمتفةةام ةإسةةتخدام وت ا
التةةةي تةةةم تحديةةةدما، فاإلسةةةتااتييي  ة تيتفةةةد فتةةةب علةةةط تيفيةةةع قيل قةةةال  و بيانةةةال قةةة  
قصادر الفيل قال الفحدد ، وإنفا تهدف إلةط تح  ةل مةك  الفيل قةال إلةط  فكةار وةلة ل 

 فحدد .وايفي  تابيتي  ي تفاد قنها في ةل الفل ال  و الفهام ال
   و ةةةةةع قهةةةةةام وقلةةةةة ال ةتيتيةةةةة  واقييةةةةة  قاتباةةةةة  ةإمتفةةةةةام الفةةةةةتيلم وتف ةةةةةل اةةةةة ءًا قةةةةة

الفتةةةةةار  و البانةةةةةاقج الدراسةةةةةي لةةةةةا، ولي ةةةةةت قيةةةةةاد نلةةةةةاالًا قنفصةةةةةًا عنةةةةةا، و م تكةةةةة م 
الفهةةةةةةام قتيةةةةةةدد  الت ةةةةةةايةل، ولحيةةةةةةث يتالةةةةةة  التياقةةةةةةل قيهةةةةةةا البحةةةةةةث فةةةةةةي  ك ةةةةةةا قةةةةةة  

 قصدر ق  قصادر الفيل قال.
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   و الحلةةةة ل للفهةةةةام الفتدقةةةة  ةلةةةة ل ق ةةةةةد، ةحيةةةةث تتةةةةار الفاصةةةة  عةةةةدم عةةةةاا النتةةةةائج
ةناةةاذ خيةةال وإبةةداق  ةةل قةةتيلم للبحةةث عةة  الفيل قةةال وإسةةتخداقها فةةي الت صةةل إلةةط 

 نتائج وةل ل تيبا ع  واه  نذا  في   ء قا قام بتيفييا ق  قيارف وقيل قال.
 نيةةةةةةار تنفيةةةةةةك الفلةةةةةةار   والتفاعةةةةةةل والفناقلةةةةةة  بةةةةةةي   فةةةةةةااد الفيف عةةةةةة  قييةةةةةةار  ساسةةةةةةي ل

اإلستااتييي ، ةحيث تكل   ل قيف ع  ةفهف  قيين   م ت عق الف لوليال في تنفيك مةك  
 الفهف  علط  ع اء مك  الفيف ع .  

  الفيافةة  التةةي يت صةةل إليهةةا  ةةل فةةاد قةة  الفيف عةة  تنةةتج قةة  خةةال الفلةةار   والتفاعةةل
 والفناقل  قع اآلخا   ولي  قا ي  نا بنف ا ةفي ل ع  اآلخا  .

  إختيةةار قصةةادر الفيل قةةال والف اقةةع التةةي يااةةع إليهةةا الفةةتيلم بدقةة  وعنايةة  ةحيةةث تكةة م
 قاتبا  ةابيي  الفهام الفحدد ،  فا تت م ةال ه ل  في التصفح وة ت يع وقتا واهد .

  عةةةدم صةةةياغ  الفهةةةام فةةةي قيةةةاد  سةةةئل  تتليديةةة  ييةةةات عنهةةةا بت ةةةييل بيانةةةال  و تيفيةةةع
لتفكيةةةةةا لتكةةةةة    ر ل  و إتخةةةةةاذ قةةةةةاار  و تلخةةةةةيئ قيل قةةةةال، بةةةةةل ةةةةةةث الاةةةةةات علةةةةةط ا

 قيل قال إلنتاج فكا اديد.

 بناء إسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب املقرتحة:  وتصميم 
ولتحتيةةق ذلةةك قاقةةت الباة ةة  ةفااايةة  اليديةةد قةة  نفةةاذج تصةةفيم إسةةتااتيييال الةةاةال 

( لتصفيم إستااتييي  2012نف ذج  إبااميم عبد ال  يل، تبنت الباة   الفيافي  عبا ال   ، وقد 
 الاةال الفيافي  عبا ال    قع تيديلا ليتناس  قع البحث الحالي

وفيمااااا  ااااتتي عاااارر تفماااايلي لعجااااراءات التااااي إتبعتهااااا الباحثااااة فااااي ياااا  مرحلااااة 
 من مراح  النموذج:

وقةد قاقةت الباة ة  ةإختيةةار : اتةا وقة ارد إختيةار الف  ة ق الفناسة  وتحديةةد غاي الخطاوة األولاي:
ق   ق الدراس  وقحت ما  قهارال تصفيم الف اقع اإللكتاوني ( ليتم تدر    وفتًا 

 قت سا  الفد   الفتتاة (. إلستااتييي  الاةال الفيافي  عبا ال   
وراعةةت فةةط  ،بتحديةةد ادمةةداف اإلااائيةة  الفلةةتت  قةة  ادمةةداف الياقةة الباة ةة   ةةم قاقةةت 

تفةةةةت صةةةةياغ  ادمةةةةداف و اغتها لامةةةةداف ال  ةةةة ر والدقةةةة  وقابليتهةةةةا للتيةةةةا  والفاةذةةةة ، صةةةةي
 قائفةة  ادمةةداف عةةاا ةةم تةةم  التةةك ا، الفهةةم، التابيةةق(، بلةة م الفيافيةة  ق ةةت  ال  اإلااائيةة  عنةةد
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والفتخصصي  فط قيال تكن ل ايةا التيلةيم والفنةامج والةاذ التةدر  ،  خبااءق  القيف ع  علط 
 ، وقةةد قاقةةت الباة ةة  ةيفةةل التيةةديال التةةط  وصةةط بهةةا الفح فةةي  والفتخصصةةي وذلةةك إلااعتهةةا

لحيةةةث يتةةة افا فيهةةةا اللةةةاو  والفتالبةةةال ال ااةةة  لتصةةةل قائفةةة  ادمةةةداف إلةةةط شةةة لها النهةةةائي، و 
 .ت افاما فط ادمداف التيليفي  ق  ةيث الدق ، الصياغ  اللس    واإلقائي  الدقيت 

الخا   قاقت الباة   ةاإلةحار عبا شب   اإلنتانت لتحديد  وفي مك  :تحديد موااد الموضوع -1
وافةةةع الفصةةةادر والفةةة ارد الفاتباةةة  ةةةةالفحت ل التيليفةةةي الخةةةاب ةفهةةةارال تصةةةفيم الف اقةةةع 

 ، ةيث قاقت الباة   في مك  الخا   ةاآلتي:اإللكتاوني 
 فييًا تيفةل تيفيع الاواةب التي تحتق  مداف الاةل  الفيافي  والتيكد ق  قحت اما و نها ا

 وذال صل  قباشا  ةالف   ق. 
  ةالبحةةةث عةةة  قتةةةاالع الفيةةةدي  الفاف عةةة  علةةةط الي تيةةة ت والتةةةي ت  ةةةح قهةةةارال تصةةةفيم

 الف اقع اإللكتاوني  عفليًا.
  قاقةةةت الباة ةةة  بتصةةةفيم ةيةةةو الفيةةةدي مال  الفاشةةةال( لتلةةةار ةالبيةةةام اليفلةةةي للاةةةات

 خا ال تصفيم الف اقع اإللكتاوني .
   تيةةة  لفهةةةارال تصةةةفيم الف اقةةةع اإللكتاونيةةة ، ي  ةةةح خاةةة ال التصةةةفيم  عةةةدل الباة ةةة   

 للاات.

وفةةي مةةك  الخاةة   ا: تصةةفيم الفهةةام التةةط تتةة د الفةةتيلم إلةةط  علةةط ق ةةت ل للتفكيةة الخطااوة الثانيااة:
قاقةةت الباة ةة  بتكليةة  الاةةات ةيةةدد قةة  الفهةةام التةةط تةةم إدرااهةةا لهةةم فةةي الاةلةة  

حتةةةةة ل التيليفةةةةةي لفهةةةةةارال تصةةةةةفيم الف اقةةةةةع الفيافيةةةةة ، ةيةةةةةث قةةةةةدقت الباة ةةةةة  الف
اإللكتاونيةة  قت ةةفًا إلةةي  اةة اء  ةةل اةة ء يف ةةل قهفةة  علةةط الاالةة  ال صةة ل إليهةةا 

 .  ناء رةلتا الفيافي  عبا ال   
إنلةةاء صةةفح  لف قةةع الت اصةةل اةاتفةةاعي في ةةب ر علةةط الاةلةة  الفيافيةة  وذلةةك  الخطااوة الثالثااة:

إنيكابهم للتفاعل قع ةي هم و اةاتفاعي إلمتفام افيع الاات ةف اقع الت اصل 
 ،في الفناقلال س اء الفت اقن  وغيا قت اقن  اونياة ا،ق  خال البيو والباة  

داخةل الاةلة  الفيافية  و نلةيل وقد قاقت الباة   ةإنلاء صفح  علط الفةي  بة ر 
ككلك با د إلكتاوني خاب بها علط الاةل  الفيافي  للت اصل بينها ولي  الاةات 

  ناء إاااءال التيال . 
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وقةد قاقةت الباة ة  ةإعةداد قتيةا  لتتيةيم  :تا  ا الاذ التتييم لتيا   داء الفتيلم الخطوة الرابعة:
( بنةد، 13 داء الاات في الاةل  الفيافي  عبا ال   ، وتك م مكا الفتيا  ق   

تةةم و يتفةةد مةةكا الفتيةةا  علةةط سةةالم التتةةديا قفتاع، ايةةد اةةدًا، ايةةد، قتبةة ل( وقةةد 
إلحاقا ةالاةل  الفيافي  عبا ال    وذلةك لت  ةح للفتيلفةي  ق ةبتًا الفيةاييا التةي 

 علط   ئها سيتم تتيفهم.  
تي يد اليفليةال والنصةائح: ةيةث قاقةت الباة ة  ة تاةة  اليفليةال واإلاةااءال : الخطوة الخامسة
عةةةت سةةةيتبيها الاةةةات   نةةةاء قيةةةاقهم بةةةاةلتهم الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة ، وقةةةد را  يالتةةة

ففةةةي  يتةةة م الاةةةات ةإنياعمةةةا يالباة ةةة   م تكةةة م اإلاةةةااءال قتصةةةل  ةالفهفةةة  التةةة
البداي  تيكدل الباة   علةط  م  افة   اهة   الكفبية تا الف اة د  فةي الفيفةل والتةي 
سةةةيتم اإلسةةةتيانا بهةةةا فةةةي الاةلةةة  الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة  علةةةط إتصةةةال ايةةةد ةلةةةب   

لةةع قيف عةةال ق  نةة  قةة   رلةةع اإلنتانةةت، وق ةةفت الةةات قيف عةة  البحةةث إلةةي  ر 
 قن ق(-كات -وقارئ -الات يتم فيها تت يم اليفل بي  قائد

: وقاقةةت اةال الفيافية  عبةةا ال  ة صةفح  الفيلةةم  ةم صةفم وااهةة  الة الة ر الخطاوة السادسااة:
نهاية  الاةلة   يصةفح  قنفصةل  يةتم إدرااهةا فة يالباة   ةإعداد صةفح  الفيلةم ومة
تييي  الةةاةال الفيافيةة  عبةةا ال  ةة  وذلةةك ةتةةط الفيافيةة ، بهةةدف التيا ةةر ةإسةةتاا

 ةةف  تلتةةدر   قتةةارال  خةةا ، وت هةةات ايف يخةةاوم فةةي ةةتفيد قنهةةا الفيلفةة م اآل
 يوالفااةةةل التةة ،وقفي اتهةةا الفيافيةة  عبةةا ال  ةة  ةالتيا ةةر للةةا صةةفح  الفيلةةم 

 الاةل  الفيافي ، ومي: تتك م قنها
 ةةم نتةة م بت  ةةيح قتدقةة  عبةةا ال  ةة  فكةةا  الياقةة  للاةلةة  الفيافيةة لا: ونلةةار فيهةةا المقدمااة  ،

 ح فكاتا وعناصا  ةاا ت  قل قا واكاة  إل ار  دافيي  الاات نحة     و  ،للدر  تفهيدًا لا
 .التيلم، و كلك و ع الاات في تص ر ق بق ة ل قا ستت م ةا

 :التيليفية  ال ااة  تحتيتهةا وفيها نت م بتحديد الفهام بدق  ق  خةال عةاا ادمةداف  المهام
فةةةةي الاةلةةةة  الفيافيةةةة ، و يةةةة  صةةةةياغتها ةصةةةة ر  إااائيةةةة  سةةةةل  ي ،  ةةةةم عةةةةاا مةةةةك  الفهةةةةام 
الفال ت إنياعما   ناء الاةل  الفيافي  علط الاات وتك يامم  م إنياعما سيف نهم ق  تيلم 

وق يةةةةا  و يةةةة   م تكةةةة م مةةةةك  الفهةةةةام قابلةةةة  للتنفيةةةةك  ،وتحتيةةةةق تلةةةةك ادمةةةةداف الفةةةةاد  اليلفيةةةة 
 لدافييتهم وإمتفاقهم.
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 :وفيهةةةا ن   ةةةح   سةةةل ت اليفةةةل الفتبةةةع، وقةةةد تةةةم إختيةةةار  سةةةل ت قيف عةةةال اليفةةةل  العملياااات
التياوني  ةيث يت م الفيلم بتت يم الاات إلط قيف عال تياوني  وت ع ع اددوار فيفةا بيةنهم 

البح ية ، فابةد قة  ومي  التائد، التارئ، الكات ، الفن ةق(، وقة   اةل تحتيةق  ف ةل النتةائج 
تحديةةد  سةةئل  إستكلةةافي  ت تةةدم قةة  خةةال  نلةةا  تياونيةة ، قةةع  ةةاور  التيكيةةد علةةط اإللتةة ام 
ةاددوار وال قت الفحدد لكل نلا ، وقتاةي  الفيلم ل يا اليفل بي  مةك  الفيف عةال وتتةديم 

ةلةة   فةةا التسكيةة  الااايةة  الف ر ةة  والف ةةتفا ، واليفةةل علةةط تلةةييع الاةةات فةةي ةةةال سةةيا الا 
 م  قخاب لها. 

 :ال  يتة   الصةل يت م الفيلم ةاإلةحةار فةي اللةب   الينكب تية ،  ةم يحةدد الف اقةع ذال  الممادا
ةف  ةة ق البحةةث و نلةةاتا ةحيةةث تكةة م ق اقةةع تيليفيةة  ق  ةة ذ بهةةا ومادفةة  وقتننةةا، وةبةةد قةة  

تةةةات اليفةةل علةةط تنةةة ق قصةةادر الفيل قةةةال، ةيةةث يف ةة   م تكةةة م  تةة  وعلةةةط قتةةدقتها الك
الفدرسي  و قيال تيليفي  وصح   و وسائب تيليفي  يت م الاالة  ب  ارتهةا إلتفةام الفهةام 

 إليا وإيياد ةل ل لاسئل  الفحدد  لكل نلا . االف  ل
 : وفيهةةةا يتةةة م الفيلةةةم بت  ةةةيح عفليةةة  التتيةةةيم ةلةةة ل ايةةةد للاةةةات قبةةةل بدايةةة  الاةلةةة   التقاااوي

قبةل الاةات، ي  ةد ذلةك  الفيافي ، ةيةث  نةا ييتبةا قييةار للفهةارال والنتااةال الف ت ةب  قة  ل
ق  دافيية  الاةات للبحةث والتتصةي،  فةا  نةا يية  قناقلة  الاةات قبةل البةدء ةالاةلة  فةي 

 .قتب ل(-ايد-ايد اداً -افيع قحاور التتييم  قفتاع

 :ومي ختام الاةلة  الفيافية  وفيهةا يةتم عةاا قلخةئ دمةم النتةا  التةي تةم التيةاف  الخاتمة
لفةة ا  عليهةةا قةة  خةةال الاةلةة  الفيافيةة  عبةةا ال  ةة ، وتةةك يا الاةةات ةالفهةةام واددوار التةةي   

 والتيام باةال قيافي   خا .، بها، وتليييهم علط اإلستفاار في الحص ل علط الفياف 

 : ومي صفح  قنفصل  تم إدرااها في نهاي  الاةل  الفيافي  عبةا ال  ة  وذلةك  صفحة المعل
ال الفيافيةة  عبةةا ال  ةة ، ةتةةط ي ةةتفيد قنهةةا الفيلفةة م اآلخةةاوم فةةي بهةةدف التيا ةةر ةةةالاة

ت اية  الةاةال الفيافية  لتكة م بةةديل عة  الاةاذ التتليدية  التةةي يةتم إسةتخداقها فةي عفليةة  
 التيليم والتيلم.
 ختبر ما ت  إنجازه وااجعه وعدله:إالخطوة السابعة: 

 عرر اإلستراتيجية المقترحة على السادة المحكمين -1

 للةةاةاإلسةةتااتييي  ا يتفل مةةك  الفاةلةة  علةةط تيا ةة  قصةةسا ليفةةل التتةة  م البنةةائتلةةو 
، وذلةةةك قةةة   اةةةل إاةةةااء التيةةةديال الاعقةةة ، قت سةةةا  الفةةةدل  الفتتاةةةة ( الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة 
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ةيةد اإلنتهةاء قة  اإلنتةاج، والتيكد ق  صاةي  إستخداقها فةي تيالة  البحةث، وقةد قاقةت الباة ة  
علط عدد ق  الخبااء والفتخصصي  فط قيال تكن ل ةيا التيليم والحاسبال   ستااتييياإلةياا 

وذلةةك لتح يفهةةا، وقةةد قاقةةت الباة ةة  ةإعةةداد إسةةتفار  تح ةةيم للةةاةال الفيافيةة  عبةةا والفيل قةةال 
 ال    تم إرفاقها قع اإلستااتييي    ناء التح يم.

 إجراء التعد الت على اإلستراتيجية المقترحة -2
عقةةةة  لل صةةةة ل ال ةةةةاد  الفح فةةةةي  قاقةةةةت الباة ةةةة  ةيفةةةةل التيةةةةديال الوفةةةةط  ةةةة ء  راء ا

ةاإلسةةةتااتييي  إلةةةط شةةة لها النهةةةائي، وقةةةد تف لةةةت التيةةةديال فةةةط تيةةةديل  ةيةةةام ةيةةةو الخاةةة   
 .وتيديل ةيو الاواةب وادل ام

 بناء أدوات البحث وضبطها

 :اإللكترونيةبناء اإلختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم المواقع 
إختةةةارل الباة ةةة  اإلختبةةةار التحصةةةيلط لتيةةةا  دراةةة  الك ةةة  فةةةي تحصةةةيل عينةةة  البحةةةث 
لليانة  الفيافةةي لفهةةارال تصةةفيم الف اقةع اإللكتاونيةة ، وقةةد قاقةةت الباة ة  بتصةةفيم ولنةةاء إختبةةار 
تحصةةةيلط ورقةةةي ق  ةةة عي وذلةةةك فةةةي  ةةة ء ادمةةةداف الياقةةة  وادمةةةداف اإلااائيةةة ، والفهةةةارال 

 الفاعي ، وقد تم تصفيم ولناء اإلختبار التحصيلط وفتًا للخا ال اآلتي :الائي ي  و 

 تحديد الهدف من اإلختبار التحصيلى:
يهدف اإلختبار التحصيلي إلط قيا  قدل تحصةيل الةات ق ةم تكن ل ايةا التيلةيم ة لية  

فةةةةي اليانةةةة  الفيافةةةةي لفهةةةةارال تصةةةةفيم الف اقةةةةع -عينةةةةا البحةةةةث-التاليةةةة  الن عيةةةة  ااقيةةةة  بنهةةةةا
 إللكتاوني  لفياف  قدل تحتيق الاات لامداف الفاتبا  بتلك الفهارال.ا

 تحديد نوع اإلختبار ومفرداته: 
وقةةةةةد قاقةةةةةت الباة ةةةةة  ةةةةةةاإلالاق علةةةةةط ةيةةةةةو الفاااةةةةةع والاسةةةةةائل اليلفيةةةةة  التةةةةةط إمتفةةةةةت 
ةاإلختبارال الف   عي ، و باها، وفةي  ة ء قةا إستيا ةتا تلةك الفاااةع والدراسةال والبحة ث 

ك اإلختبارال،  ق   إختبار نفب اإلختبار الف تخدم فةي البحةث الحةالي الةكل تف ةل ةخص ب تل
 في ن عي  مفا:

 .الص ات والخاي 
 .اإلختيار ق  قتيدد 
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( قفةةةاد  فةةةي 27( قفةةةاد  قت ةةف  إلةةةط  51وقةةد صةةةاغت الباة ةةة  قفةةادال اإلختبةةةار قةةة   
ت قااعةةةا  اللةةةاو  ( قفةةةاد  فةةةي  سةةةئل  اإلختيةةةار قةةة  قتيةةةدد، وتفةةة24 سةةةئل  الصةةة ات والخاةةةي و 

الاعق  لكةل نفةب قة  مةكي  النفاةي  ةتةي ي ة م اإلختبةار ايةدًا، وقةد تةم إختيةار  سةئل  الصة ات 
 والخاي و سئل  اإلختيار ق  قتيدد دنها:

  .تت م ةالف   عي  في التصحيح 

  .تت م بدرا  عالي  ق  الصدذ وال بال 
 وقد راعت الباحثة اآلتي عند إعداد اإلختبار: 

  الففاد  قصاغ  في عبارال وا ح  وقصيا  ةحيث ي هل علط الفتيلم فهفها. م تك م 
 . م تحت ل  ل قفاد  علط فكا  واةد  قحدد  
 . م تك م صياغ  ادسئل  ة يا  وقفه ق  
 .ة ت  ع في ر   ال لال  ل  لف  تتكار في بداي  البدائل  
 .م تك م البدائل ق تتل  ع  ةي ها البيو  
 ال الصحيح  ةاا ت  عل ائي  غيا قنتذف .  م ي  عق و ع اإلااة 

 وضع تعليمات اإلختبار:
وعتةة  صةةياغ  قفةةادال اإلختبةةار، قاقةةت الباة ةة  ةصةةياغ  تيليفةةال اإلختبةةار فةةي بدايةة  

 اإلختبار التحصيلط وقد راعت الباة    م تك م التيليفال  اآلتي:
 . سهل  وقباشا  ووا ح 
 . ت  ح  اور  اإلااة  علط  ل ادسئل 

 د اإلختبار في صورته األولية:إعدا
 :قاقةةةت الباة ةةة  ةصةةةياغ  قفةةةادال اإلختبةةةار لتساةةةي افيةةةع ادمةةةداف الياقةةة   بنااااء اإلختبااااا

واإلااائيةة  للفهةةارال وتةةم تاتيبهةةا ةلةة ل قتتةةالي تبيةةًا لامةةداف والفهةةارال التيليفيةة  الخاصةة  
ساةةةةي افيةةةةع ةةةةةالفحت ل التيليفةةةةي، وإشةةةةتفل اإلختبةةةةار علةةةةط عةةةةدد  بيةةةةا قةةةة  ادسةةةةئل  التةةةةي ت

 الف ت  ال الفيافي . 

 : تةةم و ةةع دراةة  واةةةد  لكةةل سةةلال قةة   سةةئل  اإلختبةةار  تقاادير الااداجات وطريقااة التمااحي
( دراةة  يحصةةل عليهةةا الاالةة  إذا 51ولالتةةالي ي ةة م قيفةة ق دراةةال اإلختبةةار التحصةةيلي  

  اات ع  افيع ادسئل  ةل ل صحيح. 
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 حساب صدق اإلختبار:
 ام يتي  قا و ةع لتياسةا، وللتيكةد قة  صةدذ اإلختبةار قاقةت  ييد اإلختبار صادقًا إذا

الباة ةة  ةيةةاا اإلختبةةار علةةط قيف عةة  قةة  ال ةةاد  الفح فةةي  قةة  الفتخصصةةي  والخبةةااء فةةي 
 قيال تكن ل ايا التيليم وذلك للتيكد ق :

  .تساي  ادسئل  لامداف 
 .الصياغ  اليلفي  لففادال اإلختبار 
 .ساق  وو ح تيليفال اإلختبار   
 .دق  وو  ر قفادال اإلختبار 
 .قناسب  قفادال اإلختبار لتيا   مداف الفحت ل الكل سيابق علط الاات 

وليد اإلنتهاء ق  عاا اإلختبار علط ال اد  الفح في ،  اال الباة   التيديال وفتًا 
 آلرائهم، ةيث  انت  مم قاةذاتهم اآلتي:

 سةةةلال ةاإل ةةةاف  إلةةةط تيةةةديل 27ما  إ ةةةاف  سةةةلال دسةةةئل  الصةةة ات والخاةةةي ليصةةةبح عةةةدد )
 صياغ  ةيو اليبارال.

( ةاإل ةةاف  إلةةط 24لةةم تحةةكف عبةةارال قةة   سةةئل  اإلختيةةار قةة  قتيةةدد ليصةةبح عةةددما  
 تيديل صياغ  ةيو اليبارال.

مهاااارات تصاااميم المواقاااع المااارتبط ب دائااايألابنااااء بطاقاااة المقحااااة لقيااااس الجاناااب 
 اإللكترونية:

الفناسةب  ليفةع البيانةال عة  الفةتيلم ومة  فةي ق قة  ال ةل ر تيةد الفاةذة  قة  الاةاذ 
الفيتةةةاد، ولفةةةا  م البحةةةث الحةةةالي يهةةةتم بتنفيةةة  قهةةةارال تصةةةفيم الف اقةةةع اإللكتاونيةةة  لةةةد  الةةةات 
تكن ل ايا التيليم، وق   مم  مدافا ال ص ل لف ةت ل قتفية  ةةالاات ليتف نة ا قة  تحتيةق  مةداف 

سةةةتااتيييال الةةةاةال الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة ، فإنةةةا ينبسةةةي الفحتةةة ل ةيةةةد اإلنتهةةةاء قةةة  إسةةةتخدام إ
اإلمتفام ةإختيار  ن   وسيل  لتيا   داء  ل الالة ، وعليةا إسةتيانت الباة ة  ببااقة  الفاةذة  
لتيةةا  ادداء اليفلةةي الفةةاتبب ةفهةةارال تصةةفيم الف اقةةع اإللكتاونيةة ، وقاقةةت الباة ةة  ببنةةاء ةااقةة  

 الفاةذ  وفتًا للفااةل اآلتي :
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 تحديد الهدف من بطاقة المقحاة:
تهةةدف ةااقةة  الفاةذةة  إلةةط التيةةاف علةةط تف ةة  الةةات تكن ل ايةةا التيلةةيم قةة  قهةةارال 

 تصفيم الف اقع اإللكتاوني .
 إختيار عناصر بطاقة المقحاة:

تم صياغ  عبارال الفاةذ  ةحيث تصة  ادداء الفالة ت قاةذتةا ة ةل دقة ، ةحيةث 
 تف يا  و  داء.ة تحتفل اليبار   ك ا ق  
 إختيار أسلوب المقحاة:

يتصةةةةةد ةيسةةةةةل ت الفاةذةةةةة  ةينةةةةةا "ادسةةةةةل ت الةةةةةكل عةةةةة  الا تةةةةةا يةةةةةتم قاةذةةةةة  الفيلةةةةةم 
فةةةةي فتةةةةاال قيينةةةة    نةةةةاء تدر  ةةةةا ةإسةةةةتخدام نذةةةةام  و ن ذةةةةم للفاةذةةةة  ذال قةةةةنهج قحةةةةدد سةةةةلفًا" 

 (، و  اةةةةةةةةةد   سةةةةةةةةةل لي  لبنةةةةةةةةةاء ةااقةةةةةةةةة  الفاةذةةةةةةةةة : ادول: نذةةةةةةةةةام10: 1991 قحفةةةةةةةةةد  قةةةةةةةةةي ، 
البنةةةةة د، وال ةةةةةاني: نذةةةةةام الياقةةةةةال وقةةةةةد إسةةةةةتخدقت الباة ةةةةة  نذةةةةةام الياقةةةةةال فةةةةةي بنةةةةةاء ةااقةةةةة  

 الفاةذ ، وذلك لاسبات اآلتي :
 .التصحيح الف رل ق  قاة  ادداء ف ر قيام الففح ب ةادداء ق  عدقا 
  م نذةام الياقةةال يحتةةق الهةدف الةةكل قةة   الةا يةةتم قاةذتةةا ةيةث ي ييةة  مةةكا النذةةام 

  لال اآلتي: مل يفتلك الاال  الفهار  التي يتم قياسها  م ة  علط ال
  في نذام الياقال ي ص   ل  داء واةد فتب، وعلط ذلك نحصل في النهاي  علط عدد

كبيةةا قةة  اليبةةارال التصةةيا  اإلااائيةة  وتكةةة م ت صةةيفاً لةةاداءال الفت ةةفن  فةةي قذهةةةا 
 (41: 1991قيي  ق  قذاما ال ل ر.   قحفد  قي ، 

 غة تعليمات بطاقة المقحاة:صيا

روعي عند صياغ  تيليفال البااق   م تك م وا ح  وقحدد ، وقد تم و ع التيليفةال 
 الفناسب  إلاااء الفاةذ  علط نح  سليم، وت فنت تيليفال البااق  ةيدي  مفا:

 رقم الفيف ع (. –تيليفال خاص  ةالففح ب،  ادسم  األول:

 ، ةيةةث تةةم و ةةع تيليفةةال للفاةةة  فةةي البااقةة  إلسةةتخداقها : تيليفةةال خاصةة  ةةةالفاةالثاااني
 ةل ل سليم. 
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رصةةد دراةةال تةةم ، للبحةةث ، واإلنتهةةاء قةة  التيالةة  ادساسةةي البحةةثةيةد عةةاا إاةةااءال 
 وقياليتهةةا إةصةةائياً ، ولااقةة  الفاةذةة ( ةختبةةار التحصةةيليددوال البحةةث  ااةةات ةالن ةةب  ال

 :فاوا البحث، وفيفا يلي ت  يح ذلك اختبار صح وق   م 

 النتائج اخلاصة بالفرض األول:
توجاد فاروذ ذات دةلاة إحماائية عناد مساتوى الدةلاة ينئ الفاا ادول علط  نا " 

المجموعة التجريبياة فاي التطبيال القبلاي والبعاد   طالبداجات  متوسطي اتب(، بين 0.05)
 لمال  التطبيل البعد ".  بمهااات تممي  المواقع اإللكترونيةالمعرفي الخاص لعختباا 

التابيةةق  يادول قاقةةت الباة ة  ةح ةات دراةةال الاةات فةاإلةصةائي وةختبةار الفةاا 
البيدل لاختبار الفيافةي الخةاب ةفهةارال تصةفيم الف اقةع اإللكتاونية  وإدخالهةا لبانةاقج التبلي و 
SPSS ةاسةةتخدام اختبةةارWilcoxon   ي ةةفط ةاختبةةار اشةةارال الاتةة   و قةةاSign –Rank ،

تحديةةةد الفةةةاوذ بةةةي  عينتةةةي  قةةةاتباتي  فيفةةةا يتيلةةةق ةفتسيةةةا تةةةاةع قيةةةي ، و يةةةد بديةةةةًا ةةاراقتا ةةةًا ل
ليينيتةةي  قةةاتباي ، وتلةةتفل اليينتةةام علةةط نفةة  الفيف عةة  قةة  ادفةةااد ييةةا  علةةيهم  Tةختبةةار 

 ح اليدول التالي نتائج مكا الفاا:، و   Post Test، وقيا  ةيد  Pre Testقيا  قبلط 
 القياسني  طالب اجملموعة التجريبية يف رتب درجاتي وداللتها للفروق بني متوسط Zقيمة (  1جدول ) 

 القبلى والبعدى لإلختبار املعريف اخلاص مبهارات تصميم املواقع اإللكرتونية

 الداللة Zقيمة  مج الرتب م الرتب توزيع الرتب املتوسط اإلختبار املعريف
 صفر صفر الرتب السالبة 11.50 يالقبل

-3.533 0.000 
 136.00 8.50 الرتب املوجبة 33.44 يالبعد

وللتابيةةةق ، 11.50= قت سةةةب الاتةةة  للتابيةةةق التبلةةةطو ت ةةةح قةةة  اليةةةدول ال ةةةابق  م 
إلختبةةار اقةةيم الاتةة  ال ةةالب  = صةةفا قفةةا يينةةط  م افيةةع قةةيم دراةةال  و م، 33.44  =لالبيةةد
التبلي والدليل علط ذلك  ي ًا  م  الفيافيكانت   كبا ق  قيم دراال اإلختبار  البيدل افيالفي

( ومةةي قيفيةة  دالةة  إةصةةائيًا عنةةد 0.000، وللسةةت قيفةة  الدةلةة   136.00قةةيم الاتةة  الف ابةة  = 
 " وعلط ذلك فتد تم قب ل الفاا اإلةصةائي ادول الةك  يةنئ علةط  نةا(، 0.05ق ت   دةل   

داجااات  متوسااطي اتااب(، باين 0.05ذ ذات دةلااة إحماائية عنااد مسااتوى الدةلااة )توجاد فاارو
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المعرفااي الخاااص بمهااااات المجموعااة التجريبيااة فااي التطبياال القبلااي والبعااد  لعختباااا  طااالب
 ".لمال  التطبيل البعد  تممي  المواقع اإللكترونية
فةةي التياسةةي   قت سةةاي رتةة  دراةةال الةةات الفيف عةة  التيا بيةة  التةةاليو   ةح اللةة ل 

 :لكتاوني ةفهارال تصفيم الف اقع اإل الفيافيالتبلط والبيد  لإلختبار اآلدائي 

 
 القياسني القبلى طالب اجملموعة التجريبية يف رتب درجاتي متوسط(  1شكل ) 

 لكرتونيةاخلاص مبهارات تصميم املواقع اإل املعريفوالبعدى لإلختبار  

 :الثانيالنتائج اخلاصة بالفرض 
توجاد فاروذ ذات دةلاة إحماائية عناد مساتوى الدةلاة ينئ الفاا ادول علط  نا " 

المجموعة التجريبياة فاي التطبيال القبلاي والبعاد   طالبداجات  متوسطي اتب(، بين 0.05)
 لمال  التطبيل البعد ".  اآلدائي الخاص بمهااات تممي  المواقع اإللكترونيةلعختباا 

 يقاقةةةةةت الباة ةةةةة  ةح ةةةةةات دراةةةةةال الاةةةةةات فةةةةة ال ةةةةةانياإلةصةةةةةائي وةختبةةةةةار الفةةةةةاا 
الخةةةةةاب ةفهةةةةةارال تصةةةةةفيم الف اقةةةةةع اإللكتاونيةةةةة   اآلدائةةةةةيالبيةةةةةدل لاختبةةةةةار التبلةةةةةي و التابيةةةةةق 

 و قةةةةةةةا ي ةةةةةةةفط ةاختبةةةةةةةار اشةةةةةةةارال   Wilcoxonةاسةةةةةةةتخدام اختبةةةةةةةار SPSSوإدخالهةةةةةةةا لبانةةةةةةةاقج 
ق ةفتسيةةةةةةا تةةةةةةاةع تحديةةةةةةد الفةةةةةةاوذ بةةةةةةي  عينتةةةةةةي  قةةةةةةاتباتي  فيفةةةةةةا يتيلةةةةةةل، Sign –Rankالاتةةةةةة  

ليينيتةةةةةةةي  قةةةةةةةاتباي ، وتلةةةةةةةتفل اليينتةةةةةةةام علةةةةةةةط  Tقيةةةةةةةي ، و يةةةةةةةد بديةةةةةةةةًا ةةاراقتا ةةةةةةةًا ةختبةةةةةةةار 
 ، وقيةةةةةةةةةا  ةيةةةةةةةةةد Pre Testنفةةةةةةةةة  الفيف عةةةةةةةةة  قةةةةةةةةة  ادفةةةةةةةةةااد ييةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةيهم قيةةةةةةةةةا  قبلةةةةةةةةةط 

Post Test:و   ح اليدول التالي نتائج مكا الفاا ، 
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 القياسني طالب اجملموعة التجريبية يف درجات رتبي وداللتها للفروق بني متوسط Zقيمة (  2جدول ) 
 اخلاص مبهارات تصميم املواقع اإللكرتونية اآلدائيالقبلى والبعدى لإلختبار  

 الداللة Zقيمة  مج الرتب م الرتب توزيع الرتب املتوسط  اإلختبار اآلدائي
 صفر صفر الرتب السالبة 47.44 يالقبل

-3.517 0.000 
 136.00 8.50 املوجبةالرتب  256.94 يالبعد

وللتابيةةةةق ، 47.44=قت سةةةةب الاتةةةة  للتابيةةةةق التبلةةةةطو ت ةةةةح قةةةة  اليةةةةدول ال ةةةةابق  م 
إلختبةةار اقةةيم الاتةة  ال ةةالب  = صةةفا قفةةا يينةةط  م افيةةع قةةيم دراةةال  و م، 256.94 =لالبيةةد

 م  التبلةي والةدليل علةط ذلةك  ي ةاً  اآلدائةيكانت   كبا ق  قيم دراال اإلختبةار  اآلدائي البيدل
( ومةةي قيفةة  دالةة  إةصةةائيًا عنةةد 0.000، وللسةةت قيفةة  الدةلةة   136.00قةةيم الاتةة  الف ابةة  = 

 " الك  يةنئ علةط  نةا ال انيوعلط ذلك فتد تم قب ل الفاا اإلةصائي (، 0.05ق ت   دةل   
داجااات  متوسااطي اتااب(، باين 0.05توجاد فااروذ ذات دةلااة إحماائية عنااد مسااتوى الدةلااة )

اآلدائااي الخاااص بمهااااات التجريبيااة فااي التطبياال القبلااي والبعااد  لعختباااا  المجموعااة طااالب
 ".لمال  التطبيل البعد  تممي  المواقع اإللكترونية
قت سةةاي رتةة  دراةةال الةةات الفيف عةة  التيا بيةة  فةةي التياسةةي   التةةاليو   ةح اللةة ل 

 وني :التبلط والبيد  لإلختبار اآلدائي الخاب ةفهارال تصفيم الف اقع اإللكتا 

 
 القياسني القبلى  طالب اجملموعة التجريبية يف رتب درجاتي متوسط(  2شكل )

 اخلاص مبهارات تصميم املواقع اإللكرتونية اآلدائيوالبعدى لإلختبار 
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  تربويات تكنولوجيا القار  الحااد  والعشارين: تكنولوجياا (: 2012إبااميم عبد ال  يل الفةار
 دلتا لتكن ل ايا الحاسبال، الناا.، ال(2,0)ويب 

   معجاا  الممااطلحات التربويااة والمعرفيااة (: 1996 ةفةةد ة ةةي  اللتةةاني وعلةةي  ةفةةد اليفةةل
 ، عالم الكت ، التاما .في المناهج وطرذ التدايس

   فاعلي  تصفيم إستااتييي  قائف  علط تتصي ال    في تنفي  2013 رشد صار عي ي :)
اساااااالة علةةةةط الفلةةةةةاوعال لةةةةدل الةةةةات تكن ل ايةةةةةا التيلةةةةيم، ةيةةةةو قهةةةةارال الةةةةةتيلم التةةةةائم 

 ،  لي  التالي  الن عي ، ااقي  الفن في .ماجستير
 فةي ك   ةت ال    ال   ، عبا الفيافي  الاةال فاعلي  (:2012الفها  معبد الفني  سفاء 

 كليةة  ،اسااالة ماجسااتير ةاناةةا، الن عيةة  التاليةة  كليةة  الةةات لةةد  الفيافةةي التحصةةيل تنفيةة 
 الناا. تالي  الن عي ، ااقي ال

  تيلم الا ا يال ةإستخدام فياليال ال        ت للص  التاسع 2012 كام صالح  ةفد :)
،  ليةةةة  الدراسةةةةال اليليةةةةا، ااقيةةةة  النيةةةةار اسااااالة ماجسااااتيرادساسةةةةي  اليانةةةة  اليةةةةاالفي(، 

 ال الني ، نابل ، فل اي . 
  ل قةال الدولية (: الةاةال الفيافية  عبةا شةب   الفي2009اللةحال عتفةامWeb Quest  ،

 قتار علط: 2012/ 2/ 15مقالة مسترجعة بتاايخ 

http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=547 

   ةةا  نفةةةا  الت ايةةا ةفهةةام ال  ةةة  علةةط تنفيةة  الةةةتيلم 2013إيفةةام صةةار الةةةدي  صةةالح   :)
تربويااة فااي التربيااة مجلااة دااسااات الفةةنذم ذاتيةةًا لةةدل الةةات الدراسةةال اليليةةا ة ليةة  التاليةة ، 

 .216-169، دي فبا، ب1، ج44، قوعل  النفس، اابطة التربويين العرب

   الةةاةال اإلفتاا ةةةي  فةةةي قةةةاد  2011إيفةةام صةةةار الةةةدي  صةةالح وةنةةةام ة ةةةي  قانةةةي :)
مجلااة اليلةة م وعاقتهةةا ببتةةاء   ةةا الةةتيلم لةةدل تاقيةةك الفاةلةة  ادولةةي قةة  التيلةةيم ادساسةةي، 

 دراسال ولح ث.تكنولوجيا التربية، 

   إستااتييي  قتتاة  قائف  علةط الةاةال الفيافية  ونذةم 2014ةلال عبد الباقي  ب  ع د :)
إدار  الةةتيلم اإللكتاونةةي و  امةةا علةةط تنفيةة  قهةةارال التفكيةةا الناقةةد والبحةةث عبةةا ال  ةة  لةةدل 

 ،  لي  التالي  الن عي ، ااقي  بنها.اسالة ديتوااهالات تكن ل ايا التيليم، 
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  قةةة  الةةةتيلم    ةةةا اسةةةتخدام  ةةةل(: 2007البةةةاتع قحفةةةد وال ةةةيد عبةةةد الفةةة لط ال ةةةيد   ة ةةة
التيليفيةة  لةةد   اإللكتاونةةي والةةتيلم الفةةدقج فةةي تنفيةة  قهةةارال تصةةفيم وإنتةةاج ق اقةةع ال  ةة 

الماؤتمر العلماي الثالاث  ،تياماتهم نح  تكن ل ايا التيلم اإللكتاونةيإالات الدبل م الفهني  و 
 ، قيهد الدراسال التال   ، ااقي  التاما .ةكنولوجيا التربيالعربية لت للجمعية

  ا إستااتييي  تتصي ال    فةي تنفية  2009ةنام قحفد رليع وقنال عبد الي    قبارع   :)
مجلااة قهةةارال البحةةث واإلستتصةةاء فةةي قتةةار الحاسةة  اآللةةي لةةدل الةةات الفاةلةة  ال ان  ةة ، 

 .2009 كت لا 1، 19، قج4ايا التيليم، ق، اليفيي  الفصا   لتكن ل  تكنولوجيا التعلي 
  قةةدل فاعليةة  إسةةتخدام الةةاةال الفيافيةة  عبةةا ال  ةة  2011ع ةةاد ي سةة  الفةةار :)(Web 

Quest)   فةةي تةةدر   اليساافيةةا علةةط ق ةةت ل التفكيةةا التةةيقلي والتحصةةيل لةةدل تاقيةةك الصةة
 ي .،  لي  التالي ، ااقي  ادعما، غ  ، فل ااسالة ماجستيرال اق  ادساسي، 

  ال قةةت  وقهةةار  إدار   ةا قهةةام ال  ةة  فةي تنفيةة  الةة عي الفهنةي  (:2011  ع نة  قحفةةد  قةي
، 21(، قةةجقصةةاااقيةة  اإلسةة ندر    - مجلااة يليااة التربيااة ،الةةات تكن ل ايةةا التيلةةيم للةةد
 .203-145ب ، 5ق

    إسةةةتااتييي  الةةةاةال الفيافيةةة  عبةةةا ال  ةةة      ةةةت لتنفيةةة  2013سةةةحا سةةةييد الييفةةة :)
،  ليةة  التاليةة ، اسااالة ماجسااتيرعفليةةال اليلةةم والففةةاميم اليلفيةة  لالبةة  الفاةلةة  اإلعداديةة ، 

 ااقي  الفن في .

  اإلنتانةةت فةةي الفيافيةة  الةةاةال  ك   ةةت ال  ةة  دور (:2012ال ةةفاول   عبةةد ه سةةفي )
 بعااد ماان التاسااع " التعلااي  العلمااي الاادولي المااؤتمر التلةةار ي ، الحياتيةة  الفهةةارال تنفيةة  فةةي

 التاليةةة ، لتكن ل ايةةةا الياليةةة  اليفييةةة  التطبيااال "، وحداثاااة الفكااار أصاااالة المساااتمر والتعلاااي 
 .664- 661 ، ب2 ج التاما ،

   ةة  لتةةدر   الكيفيةةاء فةةي (: فاعليةة  الةةاةال الفيافيةة  عبةةا ال2014صةةالح قحفةةد  ةفةةد  
، مجلة دااسات تربوية تنفي  التفكيا التيقلي والتحصيل الدراسي لدل الات الفاةل  ال ان   

 .178-127، ينايا، ب2، ج45، راةا  التال  ي  اليات، قفي التربية وعل  النفس

   ام (: فاعلية  تةدر   الكيفيةاء الي ة    ةإسةتخد2012علي عبد الاةف  افية  ولةارام  ةفةد
-( في تحصيل اللب  الفاةلة  ال ال ة   لية  اليلة م Web Questإستااتييي  ال        ت  

 .97-62، ب49،  لي  التالي ، ااقي  ديالي، قمجلة الفت ااقي  ال ليفاني ، 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=496853
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=496853
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=496853
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   فةةةي  2,0(:   ةةةا ق قةةةع تةةةدر بي قةةةائم علةةةط تتنيةةةال و ةةة  2011عفةةةاو ةفةةة د  عبةةةد الحفيةةةد
، اسالة ماجساتير الي  قهارال تصفيم الف اقع التيليفية ،إك ات الات الدبل م الياق  في الت

 قيهد الدراسال التال   ، ااقي  التاما .

  سةةةةةتخدام رةةةةةةال الةةةةةتيلم إ ةةةةةا   (:2012  درت بةةةةة  عةةةةةام علةةةةةط و قسةةةةةنم  بةةةةة  كااقةةةةةي بةةةةةدول
سةةةةتخداقها فةةةةي تيلةةةةم إتيةةةةا  نحةةةة  ستكلةةةةافي  عبةةةةا ال  ةةةة  لتنفيةةةة  التحصةةةةيل الفيافةةةةي واإلإلا

، 32ق ، ممااار –المجلاااة التربوياااة  ،بتدائيةةة   لةةةد  الةةةات الفاةلةةة  اإلاتفاعيةةةالدراسةةال اإل
 .204-141ب ي لي ، 

  فاعلية  الةاةال الفيافية  عبةا  (:2013ي عصةام اليهنة وليلةط بنةت إسفاعيل صبال قاما
الالبةةةال  لتنفيةةة  ةيةةو قهةةةارال عفليةةال اليلةةةم لةةد يلةةتيلم اليلةةة م فةة (و ةة      ةةةت ال  ةة  

ق ، ال ةي دي  ، الففلكة  اليالية ياة فاي التربياة وعلا  الانفسدااسات عرب ،الفاةل  الفت سا 
 .62- 25ب  ،1ج، 34

   قا   الكتات للنلا، التاما .سلوك التدايس(: 1991قحفد  قي  الففتي ، 

   ةا التفاعةل بةي  الا تة  تتةديم دعاقةال الةتيلم  قباشةا  وغيةا 2013قحفد ة ة  خةاف   :)
تياونيةة ( علةةط التحصةةيل وتنفيةة  قهةةارال تاةة  ا قباشةةا ( والا تةة  تنفيةةك قهةةام ال  ةة   فاديةة  و 

اساالة ق قع تيليفي إلكتاوني وا دتا لدل الات  لي  التالية  الن عية  ةياقية  ادسة ندر  ، 
 ،  لي  التالي ، ااقي  ادس ندر  .ديتوااة

  ا إخةتاف نفاةي الةاةال الفيافية  عبةا ال  ة  فةي تنفية  2014قحفد ق يد سليفام   :)
،  ليةةة  التاليةةة  اساااالة ماجساااتيرلةةةدل الةةةات الصةةة  ال الةةةث اإلعةةةدادل، قهةةةارال الباقيةةة  

 الن عي ، ااقي  بنها.

  اسةةتااتييي  ال  ةة      ةةت فةةي تنفيةة   (:   ةةا2008قحفةةد قحفةة د الحيلةة  وقحفةةد ة ةةا ن فةةل
التفكيةةا الناقةةد والتحصةةيل الدراسةةي فةةي ق ةةاذ تيلةةيم التفكيةةا لةةد  اللبةة   ليةة  اليلةة م التال  ةة  

 .219-205، ب4، قج3، قالمجلة األادنية في العلوم التربوية، وا(الياقيي   ادونا 

   تدر   الاات علط إقتبا  وتيةديل وإنلةاء ال  ة      ةت، 2011قنال قحفد خ ال :)
فةي تعلاي  فرياد لجيا  جدياد، -المؤتمر الادولي الثااني للتعلاي  اإللكتروناي والتعلاي  عان بعاد

 اليالي  ال ي دي .فباايا، الا اا، الففلك   24-21الفتا  ق  
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  إسةةةةةتااتييي  ال  ةةةةة      ةةةةةت فةةةةةي تةةةةةدر   قتةةةةةار 2013صةةةةةالح    عبةةةةةد الةةةةةاةفقيافةةةةةت :)
دااسااات اإلاتفاعيةةال و  امةةا علةةط التحصةةيل الدراسةةي لةةد  الالبةةال الصةة  ادول ال ةةان ل، 

 .121- 93ب  1، ج 44، الففلك  اليالي  ال ي دي ، ق عربية في التربية وعل  النفس
   دار الفكا اليالي، التاما .بيئات التعل  التفاعلية(: 2014نبيل ااد ع قي ، 

    تحصةيل  ينتانةت فةفاعلي  رةل  قيافيا عبةا شةب   اإل(: 2011مناء عماام ونل ل شحات
 ،نح مةةةا وتنفيةةة  إتيامةةةاتهم  لفةةةاد  اساافيةةة  الةةةنذم الابيييةةة التاليةةة ة ليةةة   ال ال ةةة   اللبةةة  الفاقةةة

 .251- 126ب  ،30ق ، ارالادق ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية
    ا ت اية  الةاةال الفيافية  عبةا ال  ة   2009وادل ش ال ا د   :)Web Quest )

في تدر   اليل م علي تنفي  التن ر اليلفي لاةات الصة  التاسةع ادساسةي ةفحافذة  غة  ، 
 ،  لي  التالي ، الياقي  اإلساقي ، غ  .اسالة ماجستير

 م، قتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط:           عفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلانوعار  التاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والتيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم ة
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=164267 

  التيليم اإللكتاوني تابيتال ق تحد  ، دار الفكا 2011وليد سالم قحفد الحلفاول :) 

 تاما .اليالي، ال      
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http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=164267
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=164267
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=50&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_SearchValue_0=webquest&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80200952&accno=EJ776011&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=50&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_SearchValue_0=webquest&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80200952&accno=EJ776011&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=50&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_SearchValue_0=webquest&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80200952&accno=EJ776011&_nfls=false
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Abstract 

Targeted current research to determine the effectiveness of a 

proposed strategy of Webquest in the development of the skills of web 

design for educational technology students at the Faculty of Specific 

Education, Benha University, To achieve this approach was used 

descriptive and analytical approach quasi-experimental, The sample 

consisted of 16 students from Students Third Division of Educational 

Technology Department, is considering using webquest across the web 

medium-range (proposed) for (15) days, it has research found 

effectiveness of proposed webquest strategy in the development of Web 

design skills for educational technology students   

 


