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 المستخلص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب على التحصيل المعرفي لمقرر تطبيقات في 
جامعة بورسعيد وقد استخدم الباحثان المنهج  –طرق تدريس التربية الرياضية واأللعاب الصغيرة لدى طلبة كلية التربية الرياضية 

استراتيجية الرحالت )واألخرى تجريبية ( اسلوب الشرح والعرض)موعتين إحداهما ضابطة التجريبي بالتصميم التجريبي لمج
طالبًا وذلك بإستخدام القياس القبلي البعدي وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ( 01)قوام كل منهما ( المعرفية عبر الويب

ها أن البرنامج التعليمي المقترح بإستخدام استراتيجية الرحالت من ُطالب المستوى الثاني ومن أهم النتائج التي تم التوصل إلي
المعرفية عبر الويب له تأثير إيجابي على تحسين التحصيل المعرفي لدى الطالب كما أوصى الباحثان بإجراء دراسات آخرى 

يات في توظيف العمليات العقلية مشابهة لهذه الدراسة لالستفادة من استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب لما لها من إيجاب
وتجويد عملية التعلم لدى المتعلمين وأيضًا ضرورة االهتمام بالجانب المعرفي للمتعلمين لما له من دور إيجابي وفعال في تعزيز 

 .عملية التعلم

 .التحصيل المعرفي -الرحالت المعرفية عبر الويب : الكلمات الُمفتاحية

Abstract 

         This Research Aims To Identify The Impact Of The Use Of knowledge 

Trips Over The Web On The Cognitive Achievement Of An Application 

Decision In The Methods Of Teaching Sports Education And Small Games In 

Students Of The Faculty Of Physical Education - University Of Port Said. The 

Researchers Used The Experimental Method Of Experimental Design Of Two 

Groups, One Control (Method Of Explanation And Presentation) And The 

Other Experimental (Strategy Of Web Quest) The Strength Of Each (20) 

Students Using The Tribal Dimension Measurement And The Sample Of 

Research Was Selected In The Method Of The Second level And One Of The 

Most Important Results Reached That The Proposed Educational Program 

Using The Strategy Of knowledge Trips Via The Web Has A Positive Impact On 

Improving Cognitive Achievement In Students As Recommended By The 

Researchers To Conduct Other Studies Similar To This Study To Take 

Advantage Of The Strategy Of knowledge Trips Via The Web Because Of Its 

Advantages In Employing Mental Processes And The Need To Care About The 

Cognitive Aspect Of Learners Because Of Its Positive And Effective Role In 

Enhancing The Process Of Learning. 
 

Key Words: Web Quest - Cognitive Achievement 
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 :المقدمة ومشكلة البحث

ـــز العصـــر ـــدد  لعـــل مـــا ُيمي ـــه تع ـــتج عن ـــذي ن ـــي الســـريع ال ـــة الناجمـــة عـــن التطـــور التقن ـــرات الُمتالحق ـــراهن هـــو التغي ال
التطبيقــــات الرقميــــة واألنظمــــة اإللكترونيــــة وفــــي إطــــار ذلــــك أصــــبح تطــــوير التعلــــيم قاســــمًا ُمشــــتركًا بــــين كافــــة المجتمعــــات 

ام الحاســــب األلــــي الــــذي صــــحبه إنتــــاج حــــول العــــالم، ولمواجهــــة هــــذه التغيــــرات ظهــــر مفهــــوم التعلــــيم اإللكترونــــي باســــتخد
بــــرامج وتطبيقــــات عديــــدة ومتنوعــــة تُتــــيح للمــــتعلم االســــتفادة مــــن الُمســــتحدثات التكنولوجيــــة فــــي تنميــــة قدراتــــه التحصــــيلية 

 .والتفكيرية وتكوين االتجاهات اإليجابية لديه

حيــــث  رحالت المعرفيــــةالــــ عــــن طريــــق يالمنهج الدراســــبــــ دمــــج التكنولوجيــــا"إلــــى أن ( 0101)يشــــير عبــــد العــــاطي و 
ــــة ُتعــــد ــــدريس مــــن االســــتراتيجيات الحديث ــــي الت ــــة ف ــــى تنمي ــــي تعمــــل عل ــــا للطــــال الت ــــر العلي ــــين  والجمــــع بمهــــارات التفكي ب

ـــي أكمـــا للحاســـب األلـــي،  يحكـــم واالســـتعمال العقالنـــالمُ  يالتخطـــيط التربـــو  يتغيـــر  يالتـــ (ةائيـــنوالب ةبياجيـــ)نهـــا تتبـــع نظريت
ـــل الم ـــن نق ـــة م ـــةفيهـــا هـــدف التربي ـــذي  عرف ـــن الخـــارج، ال ـــيس اســـتقبالها م ـــداخل ول ـــا مـــن ال ـــق إعـــادة بنائه ـــون عـــن طري يك

ــــ ــــ يوتســــاهم ف ــــة النمــــو العقل ــــ يعملي ــــا ي ــــى النشــــاط، وهن ــــرة قائمــــة عل ــــاء الخب ــــى  يتأللمــــتعلم، وبن ــــى عل ــــتعلم المبن دور ال
 (.08ص،)"تطبيق مبادئ النظرية البنائية لما يتمتع به من خصائص تتفق مع تلك المبادئ يف اإلنترنت

ــــى أن ( 0101)تؤكــــد خمــــيس و  ــــ"عل ــــةال ترحالال ــــى ا معرفي ــــل تهــــدف إل ــــات بأق لوصــــول الصــــحيح والمباشــــر للمعلوم
ـــتعلم  هممكـــن، وهـــذ جهـــد ـــة ال ـــل عملي ـــى تحوي ـــة مُ إالطريقـــة تعمـــل عل ـــى عملي ـــة المُ متعـــة تُ ل ـــر أتعلمـــين وتجعلهـــم زيـــد دافعي كث

ـــى االستقصـــاء والتســـاؤل والبحـــث واالكمُ  ـــث تعتمـــد عل ـــة إتهـــدف ، كمـــا تشـــافشـــاركة حي ـــة المختلف ـــة القـــدرات الذهني ـــى تنمي ل
مكانيـــة دمـــج إمـــع  اً لكترونيـــة الموجـــودة علـــى الويـــب والمنتقـــاة مســـبقعلـــى المصـــادر اإل  اً و كليـــأ اً لـــدى الطـــالب وتعتمـــد جزئيـــ

 (.050ص،)"خرى للمعرفةأمصادر  وأي ةدمجقراص المُ خرى من المصادر كالمجالت والكتب واألأمجموعة 

ــــرى   ــــة "أن Pelliccione & Craggs (0110 ) وكــــراجسبليســــي ان وي ــــرحالت المعرفي  Webُمصــــطلح ال

Quest  يتكـــــون مـــــن كلمتـــــين همـــــا كلمـــــةWeb  وهـــــذا يعنـــــي أنهـــــا " اإلنترنـــــت"ُيقصـــــد بهـــــا الشـــــبكة العالميـــــة العنكبوتيـــــة
 Questة األخــــرى هــــي تســـتلزم االتصــــال باإلنترنــــت للحصــــول علــــى المعلومــــات بهـــدف جمعهــــا وتحليلهــــا وتقييمهــــا، والكلمــــ

ـــة،  ـــه الرحل ـــدور حول ـــه هـــدف ت ـــة عـــن ســـؤال ُمحـــدد ل ـــدة لدجاب ـــاهيم الجدي ـــاني والمف ـــة البحـــث عـــن المع ـــام برحل ـــي القي و تعن
  .(3ص،)"مما يدفع الُمتعلم إلى القيام برحالت التعلم االستكشافية واالستقصاء الشبكي لدجابة عن السؤال

تــــزداد فعاليــــة الــــتعلم عنــــدما "علــــى أنــــه  Buzan, T (0101)وبــــوزان  ؛ Jensen,E(0111)  جيســــينيتفــــق و 
ُيســــتثار نصــــفي الُمــــخ معــــًا، فعنــــدما ُتعــــرض المعلومــــات علــــى الطــــالب ســــمعيًا وبصــــريًا فــــإن كــــاًل مــــن نصــــفي الُمــــخ يقــــوم 

نتاجـــًا للمفـــاهيم وُينشـــط الطالـــب ويجعلـــ ه ُيشـــارك ُبمعالجـــة تلـــك المعلومـــات بشـــكل ُمتـــزامن، ممـــا يجعـــل الطـــالب أكثـــر تخـــُياًل وا 
ويعمــــل وُيفكــــر بفعاليــــة، أي أنهــــا تعتمــــد علــــى كــــل مــــن الــــذاكرة اللفظيــــة والبصــــرية معــــًا وبُمعالجــــة الُمــــخ لتلــــك المعلومــــات 

  (.30ص،)؛  (39ص،)"ترفع كفاءة التعلم وُتقوي ذاكرة الطالب وُتزيد من القدرة العامة لألداء
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األهداف التربوية حيث أنه ُيشكل حجر الزاوية في العملية  التحصيل المعرفي ُيمثل أحد"فيوضح أن ( 0119)الصافي أما 
التعليمية كمل ُيمثل مفهومه ُقدرة الُمتعلم على استيعاب المعارف والمهارات، وأيضًا يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل عملية 

 .(95ص،)"التعلم

ــ ــل ف ــرًا يتمث ــيم تحــديًا كبي ــا التعل ــدريس وتكنولوجي ــاهج وطــرق الت ــراء المن ــة يواجــه خب ــع التعامــل مــع نظــم تكنولوجي ي واق
ُمستحدثة من أجل تنميـة قـدرات المتعلمـين وتـأهيلهم للتعامـل مـع متغيـرات العصـر التقنـي والـذي يتطلـب تعلمهـم كيفيـة الحصـول 
ان على المعلومة من مصادرها المتنوعة، وبـالرغم مـن التطـورات التكنولوجيـة والعلميـة فـي الوقـت الـراهن إال أنـه قـد الحـظ الباحثـ

أثناء قيامهما بالتدريس التطبيقي لُمقرر تطبيقات في طـرق تـدريس التربيـة الرياضـية واأللعـاب الصـغيرة لطـالب المسـتوى الثـاني 
أنه عند تكليف الطالب بعمل بحث في موضوع ُمعين مع االستعانة بالمصادر المعلوماتيـة الُمتاحـة عبـر اإلنترنـت فـأنهم يقضـون 

 البوجـود ضـعف فـي قـدرات الطـال يصلون للهدف المطلوب، وقد فسر الباحثان أن ذلك يرجع إلـى ساعات في البحث العشوائي و 
عطـاء نمـوذج والـذي ال يُ مـن أسـلوب التـدريس المُ  يكـون نابعـاً الـذي قـد  التحصـيل المعرفـيعلى  راعـى تبـع مـن الشـرح والتلقـين وا 

التعليميـة ويقتصــر دوره علـى التلقـي فقــط، فهـو اسـلوب ال يســمح تعلم غيـر إيجــابي فـي العمليـة وفيـه يكــون الُمـ الفـروق الفرديـة
وظف قدراته العقلية فـي اكتسـاب الخبـرات والـذي يجعـل مـن عمليـة الـتعلم عمليـة مشـوقة وممتعـة، وقـد انعكـس ذلـك تعلم أن يُ للمُ 

التدريس، وأيضـًا إلـى  بطرقعلى ضعف ملحوظ في مستوى التحصيل المعرفي لدى المتعلمين في المعارف والمعلومات المرتبطة 
 .غياب االستراتيجية الٌمقننة التي ُيمكن أن يستخدمها الطالب في البحث عبر اإلنترنت

ومن ُهنا جـاءت فكـرة البحـث بضـرورة وجـود اسـتراتيجية ٌمقننـة للبحـث عبـر اإلنترنـت وهـذه االسـتراتيجية هـي اسـتخدام  
يجمــع بـين التخطــيط التربــوي الُمحكـم واالســتعمال الصــحيح للحاســبات  الـرحالت المعرفيــة عبــر الويـب كويســت والتــي ُتعـد نموذجــاً 

اآللية عامة وشبكة المعلومات الدولية خاصة، ومن هذا الُمنطلق سوف ُيحاول الباحثان من خالل هذا البحث التعرف على تـأثير 
 .بية الرياضية ببورسعيداستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب على التحصيل المعرفي لطالب كلية التر 
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علــــى التحصــــيل المعرفــــي الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر الويــــب  تــــأثير اســــتخدامالبحــــث إلــــى التعــــرف علــــى هــــذا يهــــدف 
ــــرر  ــــوى ُمق ــــاب الصــــغيرة لمحت ــــة الرياضــــية واأللع ــــدريس التربي ــــي طــــرق ت ــــات ف ــــاني بتطبيق ــــة المســــتوى الث ــــدى طلب ــــة ل كلي
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الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر )للمجموعــــة التجريبيــــة  (البعــــدى –القبلــــي )إحصــــائيًا بــــين القياســــين  ةتوجــــد فــــروق دالــــ -
 .لصالح القياس البعدى في التحصيل المعرفي( الويب
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التجريبيـــة فـــي التحصــــيل و لمجمـــوعتين الضــــابطة البعــــديين لكـــل مـــن ا إحصــــائيًا بـــين القياســـين ةتوجـــد فـــروق دالـــ -
 .لصالح المجموعة التجريبية المعرفي

 

 :مصطلحات البحث

 : WebQuestالرحالت المعرفية عبر الويب  -
ـــــة  بأنهـــــا"( 0100)ُتعرفهـــــا الُمهـــــر     ـــــي العملي ـــــل دورهـــــا ف ـــــب وتفعي ـــــنظم للوي ـــــيح للطـــــالب التقصـــــي الُم اســـــتراتيجية تت

ــــــين الُمخصصــــــين لدبحــــــار عبــــــر  ــــــت وجهــــــد المُتعلم ــــــا، وتــــــوفير وق ــــــا ُيحقــــــق االســــــتخدام األمــــــن له ــــــة بم التعليمي
 .(390ص،")الويب

  
 :Cognitive Achievementالتحصيل المعرفي   -
اكتســــاب معلومــــات ومعــــارف وخبــــرات وفــــق محتــــوى  معرفــــي ُمــــنظم لوحــــدات أو بــــرامج هــــو " (0110)ُتعرفــــه فرحــــات     

 .(33ص،)"دراسية
 

 :الدراسات السابقة

بدراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى آثــــر اســــتخدام الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر الويــــب Driscoll (0110 )دريســــكول قــــام  -0
ـــــي  ـــــى التحـــــديات التـــــي تواجـــــه الطـــــالب، واســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج التجريب ـــــتعلم والتغلـــــب عل ـــــادة الدافعيـــــة لل فـــــي زي

ـــا  ـــة قوامه ـــى عين ـــة الواحـــدة عل ـــة التمـــريض،( 30)بالتصـــميم ذو المجموعـــة التجريبي ـــة بكلي ـــب وطالب ـــة تنســـاي  طال جامع
بالواليـــات الُمتحــــدة األمريكيـــة، وقــــد توصـــلت النتــــائج إلــــى أن اســـتخدام الــــرحالت المعرفيـــة عبــــر الويـــب أدت إلــــى زيــــادة 

 .دافعية الطالب نحو التعلم، وزيادة معرفتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم

ـــــــتعلم  دراســـــــة اســـــــتهدفت التعـــــــرفHalat,E,Peker,M (0100 )أجـــــــرى هالـــــــت وبيكـــــــر  -0 علـــــــى مقارنـــــــة تـــــــأثير ال
باســـتخدام أنشـــطة الـــرحالت المعرفيـــة مـــع تـــأثير أنشـــطة تعليميـــة تقليديـــة علـــى دوافـــع الُمعلمـــين قبـــل الخدمـــة، واســـتخدم 

ــــا  ــــة قوامه ــــى عين ــــي عل ــــنهج التجريب ــــان الم ــــافئتين إحــــداهما ( 01)الباحث ــــوعتين متك ــــة قســــمو لمجم ــــل الخدم ــــُا قب ُمعلم
النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا هـــذه الدراســـة أن أنشـــطة الـــرحالت المعرفيـــة كـــان لهـــا  ضـــابطة واألخـــرى تجريبيـــة، ومـــن أهـــم

 .تأثير إيجابي على تحفيز الُمعلمين قبل الخدمة في القيام بأنشطة ُمتنوعة

بدراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى فاعليــــة اســــتراتيجية الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر الويــــب فــــي ( 0100)قامــــت الُمهــــر  -3 
 35)معرفــــي لــــدى طــــالب قســــم تكنولوجيــــا التعلــــيم، واســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج التجريبــــي علــــى تنميــــة التحصــــيل ال

مـــن طـــالب الفرقـــة الرابعـــة قســـم تكنولوجيـــا التعلـــيم حيـــث تـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين إحـــداهما ضـــابطة ( طالبـــًا وطالبـــة
ب المجموعــــة التجريبيــــة واألخــــرى تجريبيــــة، وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى ارتفــــاع مســــتوى التحصــــيل المعرفــــي لــــدى طــــال

 .بعد دراسة الُمقرر من خالل موقع الرحلة المعرفية عبر الويب
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بدراســــة اســــتهدفت التعــــرف علــــى أثــــر اســــتراتيجية الــــرحالت المعرفيــــة علــــى تنميــــة ( 0105)محمــــود و أجــــرت حمــــزة  -1
ولقـــــد اســـــتخدمت  مهـــــارات التفكيـــــر فـــــوق المعرفـــــي والتحصـــــيل الُمباشـــــر الُمؤجـــــل لـــــدى طالبـــــات المرحلـــــة اإلعداديـــــة،

ـــــى  ـــــي عل ـــــنهج التجريب ـــــان الم ـــــوعتين إحـــــداهما ( 011)الباحثت ـــــى مجم ـــــم تقســـــيمهم إل ـــــة وت ـــــة اإلعدادي ـــــة بالمرحل طالب
ضــــابطة واألخــــرى تجريبيــــة، ومــــن أهــــم نتــــائج هــــذه الدراســــة أن الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر الويــــب ســــمحت فــــي الوصــــول 

 .عرفيةبوعي الطالبات إلى مستوى عال من الفهم ونمو المهارات الم

ـــــي ( 0108) الخـــــوليقامـــــت  -5 ـــــت ف ـــــر اإلنترن ـــــة عب ـــــرحالت المعرفي ـــــة اســـــتخدام ال ـــــى فاعلي دراســـــة بهـــــدف التعـــــرف عل
ــــة الرياضــــية بطنطــــا، ولقــــد اســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج  التحصــــيل المعرفــــي والمهــــارات التدريســــية لطالبــــات كليــــة التربي

ــــى  ــــي عل ــــى مجمــــوعتين إحــــداهما ضــــابطة( 11)التجريب ــــة قســــموا إل ــــي  طالب ــــائج الت ــــة، ومــــن أهــــم النت واألخــــرى تجريبي
ـــة المعرفيـــة عبـــر اإلنترنـــت قـــد ســـاهمت بطريقـــة إيجابيـــة فـــي تحســـن مســـتوى أداء  توصـــلت إليهـــا هـــذه الدراســـة أن الرحل

 .المهارات التدريسية قيد البحث وأيضًا تحسن مستوى التحصيل المعرفي لدى المجموعة التجريبية

 :إجراءات البحث

 لمجموعتين إحداهما ا ذو استخدم الباحثان المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي :منهج البحث -0
 .لكل مجموعة( البعدى –القبلي )واألخرى ضابطة، وبواسطة القياسين  تجريبية                        

 

 بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد الثاني  المستوى ُطالب في مثل مجتمع البحثتي :مجتمع البحث -0
 .ًا وطالبةطالب (008) موالبالغ عدده( 0101/ 0109) للعام الجامعى                         

 

 طالب ( 11)العشوائية، وقد بلغت العينة األساسيةالعمدية تم اختيار عينة البحث بالطريقة  :عينة البحث -3
 إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وقوام كل منهما  متقسيمهوتم                       
  ، وتخضع المجموعة التجريبية اً طالب( 11)العينة االستطالعية  وبلغت طالب،( 01)                     
 تطبيقات في طرق تدريس في تدريس مقرر الستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب                     
 تبع من بينما تخضع المجموعة الضابطة للبرنامج المُ التربية الرياضية واأللعاب الصغيرة                     
 .يوضح توصيف العينة( 0)الشرح وأداء النموذج، وجدول                     

 توصيف مجتمع وعينة البحث (0)جدول
 عينة البحث مجتمع البحث

نالبيا  النسبة المئوية العدد البيان النسبة المئوية العدد 
 

إجمالي مجتمع 
 البحث

 
008 

 
011%  

%00.03 01 المجموعة الضابطة  
%00.03 01 المجموعة التجريبية  
%00.10 11 المجموعة االستطالعية  
%11.91 81 إجمالي عينة البحث  



21 
 

( 11)طالبًا، وتـم تقسـيمهم إلـي عينـة البحـث األساسـية وبلـغ عـددها ( 81)أن إجمالي عينة البحث ( 0)يتضح من جدول 
مــن إجمــالي مجتمــع %( 00.10)طالبــًا بنســبة مئويــة ( 11)، وعينــة إســتطالعية بلــغ عــددها %(00.10)طالبــًا بنســبة مئويــة 

 .البحث

 : تجانس وتكافؤ العينة األساسية -1
طالبـًا مـن ( 11)تم إجراء التجانس والتكافؤ على عينة البحـث األساسـية للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة والبـالغ عـددهم 

 : في اآلتي 01/0/0101، 09ببورسعيد في الفترة ( بنات-بنين)ُطالب المستوى الثاني بكلية التربية الرياضية 

 (.السن، الذكاء)حساب متغيرات النمو  -
 .تحصيل المعرفي لدى الُطالبمستوى ال -
 

 :أـــ  تجانس عينة البحث في المتغيرات قيد البحث

( الذكاء، التحصيل المعرفي ،السن)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواءلــمتغيرات  (0) جدول
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 11=ن                                                                                       

بيانات إحصائية          
 المتغيرات        

وحدة 
±ع  س القياس  

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

معامل 
 االلتواء

1.111- 01.11 08.11 1.155 09.10 سنة السن  
 1.335 39.11 30.11 0.830 31.30 درجة الذكاء

1.105- 01.11 03.11 0.88 09.15 درجة مجموع اختبار التحصيل المعرفي  
 ) 1.50(=الخطأ المعياري لمعامل االلتواء          

ــم يتضــح مــن جــدول  ــواء فــى  (0)رق ــار التحصــيل المعرفــيالســن )أن معامــل االلت ــذكاء ومجمــوع اختب ــد (وال ــى  ق بلــغ عل
وجميـع  تلـك القـيم قـد انحصـرت ( 1.50)حيث بلغ الخطـأ المعيـاري لمعامـل االلتـواء ( 1.105-)،(1.335)،(1.111-)يالتوال
  .تجانس أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك المتغيراتو  إعتدالية توزيع البيانات مما يدل على( 3+ ، 3-)بين 

 :ب ــــ تكافؤ عينة البحث في المتغيرات قيد البحث
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 (السن، الذكاء، التحصيل المعرفي) متغيرات والتجريبية في الضابطة نبين المجموعتي داللة الفروق (3)جدول 
 01=0ن= 0ن

السـن  ي متغيـراتالضـابطة والتجريبيـة فـ نبـين المجمـوعتي عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية( 3)رقم  يتضح من جدول       
عنـــد مســـتوى داللـــة ( 005.11، 091.51، 090.11)علـــى التـــوالي Uحيـــث بلغـــت قيمـــة  واختبـــار التحصـــيل المعرفـــي والـــذكاء

الضابطة  نالمجموعتي مما يدل على تكافؤ( 1.15) تلك القيم أكبر من مستوى الداللة اإلحصائيةو ( 1.199، 1.903، 1.810)
 .تلك المتغيرات يوالتجريبية ف

 : أدوات ووسائل جمع البيانات -5

 :المقابلة الشخصية -أ

 من خالل المقابالت الشخصية بغرض التعرف على( 0مرفق)قام الباحثان باستطالع آراء الخبراء 

  البحثمدى صالحية ومناسبة االختبارات المستخدمة في. 

 مدى مناسبة البرنامج التعليمى واقتراح التوزيع الزمني له. 

  :(3مرفق )( 0101)راسل و كارتر لاختبار الذكاء  -ب

ـــيم الجـــامعى ويتكـــون مـــن  ـــة التعل ـــدى طـــالب مرحل ـــذكاء ل ـــاس ال ـــارات الخاصـــة بقي ـــدرج ( 11)وهـــو مـــن االختب ســـؤال تت
 :أهمهافى الصعوبة وتتضمن عينات مختلفة من الوظائف الذهنية 

  القدرة على تركيز االنتباه الذى يتمثل فى تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة. 

 االستعداد اللفظى ويتمثل فى التعامل باأللفاظ فى أسئلة التعبير والمترادفات. 

 االستدالل العددى ويتمثل فى حل سالسل األعداد وأسئلة التفكير الحسابي. 

بيانات إحصائية                    
المتغيرات     

 (U) المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 قيمة
 

المحسو 
 بة  

مستوى 
 الداللة
اإلحصا
 ئية

─س  

 متوسط
الرتب  مجموع  

─س الرتب  متوسط 
الرتب   

مجموع 
 الرتب

090.1 110.11 01.15 08.90 109.11 01.95 09.11 السن
1 

1.810 

091.5 111.51 01.30 31.01 103.11 01.18 33.95 الذكاء
1 1.903 

005.1 385.11 09.08 05.05 131.51 00.03 05.51 مجموع اختبار التحصيل المعرفي
1 

1.199 
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 ــــى األح ــــل ف ــــاتاالســــتدالل اللفظــــى ويتمث ــــى إدراك العالق ــــدرة عل ــــة والق ــــة والمتناســــبات اللفظي -095ص،) كــــام المنطقي
011). 

 :ءالمعامالت العلمية الختبار الذكا* 

 (11)علــــى عينــــة اســــتطالعية قوامهــــا  0/0101/ 9يــــوم األحــــد الموافــــق قــــام الباحثــــان بعمــــل دراســــة اســــتطالعية 
 :ءوذلك بغرض التحقق من صدق وثبات اختبار الذكا اً طالب

 عامل الصدقم: 
 (1)جدول رقم  المقارنة الطرفية،قام الباحثان بإيجاد معامل الصدق الختبار الذكاء باستخدام صدق 

 حساب معامل الصدق الختبار الذكاء  (1)جدول 

 .ارتفاع معامل صدق االختبار مما يشير إلى صالحية تطبيقه( 1)يتضح من جدول 

  معامل الثبات: 
عـــادة تطبيقـــه  ءالباحثـــان بإيجـــاد معامـــل الثبـــات الختبـــار الـــذكا مقـــا ،  Test Re testباســـتخدام  طريقـــة تطبيـــق االختبـــار وا 

أيــام تـــم  (1)مــن مجتمـــع البحــث ومـــن خــارج عينــة البحـــث األساســية  وبعـــد  طالبـــاً ( 11)حيــث تــم تطبيـــق اختبــار الـــذكاء العــالى علــى 
 .معامل الثبات الختبار الذكاء( 5)ويوضح جدول رقم  ،إعادة التطبيق بنفس شروط اإلجراء األول

 

 حساب معامل الثبات الختبار الذكاء  (5)جدول 

 11=ن

 

ن هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيـــــة دالـــــة بـــــين القياســـــين األول والقيـــــاس الثـــــانى حيـــــث أن قيمـــــة أ( 5)يتضـــــح مـــــن جـــــدول 
 .والثانى الختبار الذكاء أعلى من قيمة ر الجدولية مما يدل على ثبات االختبارمعامل االرتباط بين القياس األول 

 (:1مرفق )اختبار التحصيل المعرفي  -جـ
 :قام الباحثان بتصميم اختبار التحصيل المعرفي، وقد اتبع الباحثان ما يلي

 االختبار
األدنى اإلرباعي األعلى اإلرباعي  الفرق بين  

 المتوسطين
(ت)قيمة   

 المحسوبة
مستوى الداللة 
─س اإلحصائية ع±   ─س  ع±    

 1.111 09.031 5.511 00.33 31.111 1.011 31.511 اختبار الذكاء 

وحدة  االختبار
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 ر

─س ع±   ─س  ع±    
 1.919 0.005 30.51 0.811 30.111 درجة اختبار الذكاء 
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 : تحديد الهدف من االختبار -0

ــــة الرياضــــية  ــــة التربي ــــاني بكلي ــــى قيــــاس مســــتوى معــــارف ومعلومــــات طــــالب المســــتوى الث ــــار إل يهــــدف هــــذا االختب
 .جامعة بورسعيد لُمقرر تطبيقات في طرق تدريس التربية الرياضية واأللعاب الصغيرة( بنات -بنين)

 :تحديد المستويات المعرفية لالختبار -0

ــــًا لتقســــيم ــــي وفق ــــار المعرف ــــاء االختب ــــم بن ــــوم  ت ــــث ُروعــــي مســــتويات  Bloomبل ــــة حي ــــة، )لألهــــداف المعرفي المعرف
 .، وذلك في ضوء األهداف السلوكية الُمراد قياسها(الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم

 :صياغة عبارات االختبار -3

واالختبــــارات التــــي تناولــــت أســــاليب التقــــويم بعــــد إطــــالع الباحثــــان علــــى المراجــــع العلميــــة والدراســــات الســــابقة 
الموضـــــوعية للتعـــــرف علـــــى عمليـــــة بنـــــاء االختبـــــار الجيـــــد، وقـــــد جـــــاءت أســـــئلة االختبـــــار مـــــن نـــــوع الصـــــواب والخطـــــأ 
واالختيـــار مـــن ُمتعـــدد، وهـــذا الـــنمط مـــن األســـئلة تمتـــاز بموضـــوعيتها وعـــدم تأثرهـــا بذاتيـــة الُمصـــحح كمـــا تمتـــاز بســـهولة 

نـــة بـــأنواع األســـئلة األخـــرى، حيـــث يـــتم عـــن طريقهـــا قيـــاس مـــدى تصـــحيحها، وكـــذلك ارتفـــاع معامـــل صـــدقها وثباتهـــا ُمقار 
 .تحقق األهداف السلوكية

 (1)جدول 

 التاريخ اسم المؤلف م التاريخ اسم المؤلف م
 (0100) أبو درب و أبو مغنم  1 (0110) عيد  0
 (0105) عبد العظيم  0 (0101) نصار  0
 (0105) عبد المنعم  8 (0101) والي  3
 (0108)  الخولي 9 (0100) الُمهر  1
  (0100) محمود  5

 

 :بناء االختبار -1

ســـؤاًل والتـــي تـــم ترتيبهـــا بشـــكل ُمتتـــالي بمـــا ُيحقـــق األهـــداف ( 011)يتكـــون االختبـــار فـــي صـــورته األوليـــة مـــن 
 :السلوكية الخاصة بالتعلم، وقد روعي ما يلي عند صياغة أسئلة االختبار

 .وضوح الصياغة اللغوية لألسئلة -
 .عدم وجود أخطاء إمالئية -
 .أن تكون ممثلة لألهداف المراد قياسها -
 .أن تكون مالئمة للفئة المستهدفة -
 (.أي قدرته على قياس ما وضع من أجله)مراعاة صدق السؤال  -

 :وضع تعليمات االختبار -5
 :بعد صياغة عبارات االختبار وضع الباحثانان بعض اإلرشادات للطالب، والتي تمثلت في
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 .الطالب لبياناته في بداية االختبار كتابة -
 .توضيح الهدف من االختبار -
 .عدد األسئلة التي يشتملها االختبار -
 .أهمية قراءة السؤال بدقة قبل اإلجابة -
 .الزمن الُمحدد لدجابة عن االختبار -

 

 (:0مرفق )استطالع رأي الخبراء حول اختبار التحصيل المعرفي  -1

ـــة لالخت ـــم عـــرض الصـــورة األولي ـــوي علـــى ســـتة محـــاور تشـــتمل علـــى ت ـــارة علـــى عـــدد ( 011)بـــار والتـــي تحت عب
ــــيم ( 05) ــــا التعل ــــة الرياضــــية وتكنولوجي ــــاهج وطــــرق تــــدريس التربي ــــي مجــــال من ــــر ف عــــام ( 05)لمــــدة ال تقــــل عــــن خبي

 :وذلك للتعرف على وحاصلين على درجة أستاذ مساعد على األقل

  المعرفيالوقوف على المحاور الرئيسية الختبار التحصيل. 
 صياغة العبارات الخاصة بكل محور من محاور اختبار التحصيل المعرفي. 

خبيــــر فــــي مجــــال منــــاهج وطــــرق تــــدريس التربيــــة ( 05)تــــم عــــرض الصــــورة األوليــــة الختبــــار التحصــــيل المعرفــــي علــــى عــــدد 
عبــــارة، وقــــد طلــــب مــــنهم  (011)الرياضــــية وتكنولوجيــــا التعلــــيم والتــــي اشــــتملت علــــى ســــتة محــــاور والعبــــارات الخاصــــة بكــــل محــــور 

ـــرأي بــــ مـــن حيـــث مناســـبة العبـــارات للمحـــاور ومـــدى تعبيـــر هـــذه العبـــارات عـــن مقـــرر تطبيقـــات فـــي ( مناســـب أو غيـــر مناســـب)إبـــداء ال
ـــت هـــذه المحـــاور فـــي  ـــدرس التربيـــة الرياضـــية، درس )طـــرق تـــدريس التربيـــة الرياضـــية واأللعـــاب الصـــغيرة، وتمثل المهـــارات التدريســـية ل

اضـــــية، األلعـــــاب الصـــــغيرة بـــــدرس التربيـــــة الرياضـــــية، التـــــدريب الميـــــداني بـــــدرس التربيـــــة الرياضـــــية، األنشـــــطة الداخليـــــة التربيـــــة الري
 (.والخارجية بدرس التربية الرياضية، تطبيقات عملية من طرق تدريس التربية الرياضية

التـــدريب )وضـــم محـــورين معـــًا  (تطبيقـــات عمليـــة مـــن طـــرق تـــدريس التربيـــة الرياضـــية) وقـــام الســـادة الخبـــراء بحـــذف محـــور
وحـــذف بعـــض العبـــارات كمـــا قـــاموا بتعـــديل ( الميـــداني بـــدرس التربيـــة الرياضـــية، األنشـــطة الداخليـــة والخارجيـــة بـــدرس التربيـــة الرياضـــية

الـــبعض األخــــر مـــن العبــــارات حتـــى تصــــبح مالئمـــة الختبــــار التحصـــيل المعرفــــي وأيضـــًا تــــم اســـتبعاد عبــــارات أخـــرى لتكرارهــــا، ويوضــــح 
 .عبارة( 11)أرقام العبارات المحذوفة وعددها ( 0)ل جدو
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 (0)جدول 

رقم العبارة  م
 المحذوفة

رقم العبارة  م
 المحذوفة

رقم العبارة  م
 المحذوفة

رقم العبارة  م
 المحذوفة

  0 (3) 00 (00) 00 (15) 30 (00) 
0 (1) 00 (03) 00 (19) 30 (09) 
3 (1) 03 (01) 03 (50) 33 (81) 
1 (0) 01 (31) 01 (10) 31 (83) 
5 (9) 05 (31) 05 (13) 35 (88) 
1 (00) 01 (30) 01 (10) 31 (89) 
0 (03) 00 (39) 00 (19) 30 (90) 
8 (05) 08 (11) 08 (00) 38 (95) 
9 (01) 09 (10) 09 (03) 39 (91) 
01 (09) 01 (11) 31 (01) 11 (011) 

 

( 8)عبــــارة، ويوضــــح جـــــدول ( 11)وبــــذلك أصــــبح االختبـــــار المعرفــــي فــــي صـــــورته النهائيــــة يشــــتمل علـــــى أربعــــة محــــاور بـــــــ 
 .      األهمية النسبية آلراء السادة الخبراء حول اختبار التحصيل المعرفي

 آراء السادة الخبراء حول اختبار التحصيل المعرفي (8)جدول 

 05=ن                                                                                     

 عدد م
اآلراء   

النسبة 
 المئوية

 عدد م
 اآلراء

النسبة 
 المئوية

 عدد م
 اآلراء

النسبة 
 المئوية

 عدد م
 اآلراء

النسبة 
 المئوية

0  03  81.1%  01   8  53.3%  50   0  11.1%  01   3    01%  
0  00  81%  00   9   11%  50  05  011%  00   1  01.1%  
3   1  11%  08  00  03.3%  53  00  03.3%  08   01  93.3%  
1   5  33.3%  09  03  81.1%  51  03  81.1%  09   1    11%  
5  01  93.3%  31   5  33.3%  55  01  93.3%  81   5  33.3%  
1   3  01%  30  01  93.3%  51  00  81%  80   01  93.3%  
0   0  03.3%  30  05   011%  50  01  93.3%  80   05  011%  
8  05  011%  33  00   81%  58  01  93.3%  83    0  11.1%  

 

 

 



26 
 

آراء السادة الخبراء حول اختبار التحصيل المعرفيتابع   
 

 

9   0  11.1%  31   8  53.3%  59  05  011%  81   05  011%  
01  01  93.3%  35  03  81.1%  11  03  81.1%  85   05  011%  
00  05  011%  31  00  03.3%  10  00  81%  81   01  93.3%  
00   1  01.1%  30   1    11%  10   5  33.3%  80   03  81.1%  
03   5  33.3%  38   9    11%  13   0  11.1%  88   3    01%  
01  03  81.1%  39   1  01.1%  11   05  011%  89   1  01.1%  
05   0  03.3%  11   5  33.3%  15   05  011%  91   03  81.1%  
01   1  01.1%  10   01  93.3%  11  01  93.3%  90   5  33.3%  
00  00  81%  10   1    11%  10   1  01.1%  90  00    81%  
08  00  03.3%  13   03  81.1%  18  03  81.1%  93  03  81.1%  
09   0  11.1%  11   1  01.1%  19   5  33.3%  91  00    81%  
01  05  011%  15   0  03.3%  01  03  81.1%  95   1  01.1%  
00  00  03.3%  11   9    11%  00  03  81.1%  91   5  33.3%  
00   8  53.3%  10   00  03.3%  00   1  01.1%  90   05  011%  
03   0  11.1%  18   01  93.3%  03   5  33.3%  98   05  011%  
01  03  81.1%  19    0  11.1%  01  01  93.3%  99   01  93.3%  
05  05  011%  51   00   81%  05  05  011%  011   8  53.3%  

فأكثر من أراء السادة الخبراء وبالتالي أصـبح االختبـار يتكـون %( 11)ارتضى الباحثان بأسئلة االختبار التي حازت على 
 .سؤال( 11)من 

 :حساب المعامالت العلمية الختبار التحصيل المعرفي -0

ى مجموعـــــة اســـــتطالعية قوامهـــــا علـــــ 9/0/0101 يـــــوم األحـــــد الموافـــــققـــــام الباحثـــــان بعمـــــل دراســـــة اســـــتطالعية 
 .التحصيل المعرفي وذلك بغرض التحقق من صدق وثبات اختبار اً طالب (11)

 معامل الصدق:  
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 معامل الصدق الختبار التحصيل المعرفي قيد البحث (9) جدول

 05=0ن=0ن

بيانات إحصائية           
 االختبارات

بين الفرق  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 المتوسطين

( ت)قيمة 
 المحسوبة

معامل صدق 
-س التمايز  ع±   -س  ع±    

 1.851 01.10 05.95 0.1051 03.11 3.11 38.95 اختبار التحصيل المعرفي

لداللــة الطــرفين بــين المجموعــة ( 1.15)أن معامــل الصــدق دال إحصــائيا عنــد مســتوي داللــة ( 9)رقــم  يتضــح مــن جــدول
التحصـيل المعرفـي يقـيس مـا ختبـار مما يشـير إلـى أن ا( 1.851)الغير مميزة حيث بلغت قيمة معامل الصدق المميزة والمجموعة 

 .وضع من أجله

 معامل الثبات: 
عـــــادة  الباحثـــــان بإيجـــــاد معامـــــل الثبـــــات الختبـــــار التحصـــــيل المعرفـــــي قـــــام باســـــتخدام  طريقـــــة تطبيـــــق االختبـــــار وا 
مـــن مجتمـــع البحـــث ومـــن خـــارج عينـــة البحـــث  اً طالبـــ (11)، حيـــث تـــم تطبيـــق االختبـــار علـــى  Test Re testتطبيقـــه 

ــــم  (1)األساســــية  وبعــــد  ــــنفس شــــروط اإلجــــراء األول ويوضــــح جــــدول رق ــــق ب ــــم إعــــادة التطبي ــــام ت ــــات ( 01)أي معامــــل الثب
 .لالختبار

                                                                                                     حساب معامل الثبات الختبار التحصيل المعرفي (01)جدول 
 11=ن                                                                                             

وحدة  االختبار
 القياس

  التطبيق الثاني التطبيق األول
─س ر ع±   ─س  ع±    

 1.911 0.011 03.051 0.133 03.351 درجة اختبار التحصيل المعرفي 
ن هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيـــــة دالـــــة بـــــين التطبيـــــق األول والتطبيـــــق الثـــــانى لالختبـــــار أ( 01)رقـــــم يتضـــــح مـــــن جـــــدول 

ـــث جـــاءت قيمـــة ر المحســـوبة  المعرفـــي ـــد البحـــث حي ـــد مســـتوى ( 1.911)قي ـــة عن ـــى مـــن قيمـــة ر الجدولي وهـــذه القيمـــة أعل
 .مما يدل على ثبات االختبار( 1.15)معنوية 

 :معامل السهولة والصعوبة لعبارات اختبار التحصيل المعرفي -8
عـــــن طريـــــق االســـــتعانة بالمعـــــادالت  االختبـــــار المعرفـــــي ألســـــئلةقــــام الباحثـــــان بإيجـــــاد معامـــــل الســـــهولة والصـــــعوبة   

 :اآلتية

 (خ+ص) ÷ص= معامل السهولة  -

 .هي عدد اإلجابات الخاطئة( خ)هي عدد اإلجابات الصحيحة، ( ص)حيث أن 

 :ولحساب معامل الصعوبة تم االستعانة بالمعادلة اآلتية -
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 معامل السهولة  -0= معامل الصعوبة 

ــــم حــــذف الســــؤال  ــــان مــــن المعــــادالت الســــابقة ت ــــي توصــــل إليهــــا الباحث ــــائج الت ــــى النت ــــاء عل ــــذي يكــــون معامــــل وبن ال
( 1.0)حيـــث يكـــون ســـهل جـــدًا، وكـــذلك حـــذف الســـؤال الـــذي يكـــن معامـــل صـــعوبته أقـــل مـــن ( 1.8)ســـهولته أكبـــر مـــن 

 .(00)كما هو موضح بجدول حيث يكون صعب جدًا، 

 

                                                                                                                معامل السهولة والصعوبة لعبارات االختبار المعرفي (00) جدول

 11=ن

العبارات  لى جاهزيةإن جميع عبارات االختبار تتميز بوسطية معامل السهولة مما يشير أ( 00)رقم من جدول  تضحي
 . الستخدامها داخل االختبار

ــــار  ــــة لالختب ــــامالت العلمي ــــد حســــاب المع ــــيوبع ــــد البحــــث) المعرف ــــه ومــــدى ســــهولة ( قي ــــق مــــن صــــدقه وثبات والتحق
 .وصعوبة عباراته، توصل الباحثان للصورة النهائية لالختبار وأصبح االختبار جاهزًا للتطبيق

 :تحديد زمن االختبار -9

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 
 م

السهولة
الصعوبة 
  

 م

السهولة
الصعوبة 
  

 م
السهولة
الصعوبة 
السهولة م 
الصعوبة 
السهولة م 
الصعوبة 
 

0 11 11 0 01 01 01 01 31 0 01 91 0 05 05 
0 85 01 0 01 01 05 81 01 0 31 01 0 85 05 
3 81 01 3 35 35 01 91 01 3 05 05 3 91 01 
1 05 05 1 11 11 00 05 05 1 35 15 1 81 01 
5 81 01 5 01 01 08 85 05 5 01 81 5 05 05 
1 05 05 1 05 05 09 91 01 1 31 01 1 01 31 
0 85 05 0 35 35 01 91 01 0 11 11 0 15 35 
8 15 35 8 01 01 00 81 01 8 05 85 8 05 05 
9 11 11 9 05 05 00 15 35 9 01 81 9 81 01 
01 81 01 01 31 31 03 05 05 01 01 91 01 05 05 
00 15 35 00 15 15 01 81 01  00 91 01 
00 15 35 00 15 35 05 85 05 00 81 01 

 03 05 05   03 85 05 
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ـــع  ـــة عـــن جمي ـــي اإلجاب ـــل طـــالب ف ـــذي اســـتغرقه ك ـــزمن ال ـــق حســـاب ال ـــار عـــن طري ـــد زمـــن االختب ـــان بتحدي ـــام الباحث ق
 :ختبار، ثم حساب متوسط الزمن الالزم لدجابة عن االختبار، وذلك باالستعانة بالمعادلة اآلتيةأسئلة اال

 ـ0 ÷( الزمن الذي استغرقه أخر طالب+ الزمن الذي استغرقه أول طالب = )زمن االختبار            

 :تحديد درجة االختبار -01

صــــحيحة، وصـــفر لكــــل ســــؤال يجيــــب عنــــه الطالــــب  تـــم تحديــــد درجــــة واحــــدة لكــــل ســـؤال يجيــــب عنــــه الطالــــب إجابــــة
ــــذلك يكــــون مجمــــوع درجــــات  ــــار وب ــــار تســــاوي عــــدد أســــئلة االختب ــــة لالختب ــــإن الدرجــــة الكلي ــــك ف ــــى ذل ــــة، وعل ــــة خاطئ إجاب

 (.درجة11)االختبار 

 :الدراسات االستطالعية -1
بهـدف تصـميم الرحلـة  01/0/010101حتـى  9/0/0101قام الباحثان بإجراء عدة دراسات اسـتطالعية فـي الفتـرة مـن 

المعرفيــة عبــر الويــب والتأكــد مــن مــدى مالئمــة محتواهــا لعينــة البحــث والتأكــد مــن صــالحية األدوات واألجهــزة الُمســتخدمة وكــذلك 
يجاد المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث   (.الثبات -الصدق)لتنظيم وضبط عملية التصوير، وا 

 :ألولىالدراسة االستطالعية ا  -

الصـدق، )حتـى بهـدف تحديـد المعـامالت العلميـة  9/0/0101تم إجراء الدراسة االسـتطالعية األولـى يـوم األحـد الموافـق 
ــذكاء واختبــار التحصــيل ( الثبــات ــذكاء واختبــار التحصــيل المعرفــي ، وقــد أســفرت هــذه الدراســة عــن مناســبة اختبــار ال الختبــار ال

 .طالباً ( 11)من مجتمع البحث ومن خارج عينته وبلغ عددهم المعرفي من خالل تطبيقها على طالب 

 :اسة االستطالعية الثانيةر الد -
بهـدف اختيـار وتحديـد محتـوى الرحلـة المعرفيـة  01/0/0101تم إجراء هذه الدراسـة االسـتطالعية يـوم األحـد الموافـق  

ة وصـالحية األجهـزة المسـتخدمة وكـذلك تجنـب عبر الويـب والتعـرف علـى مـدى مناسـبة محتواهـا لعينـة البحـث والتأكـد مـن سـالم
المشــكالت التــي قــد تحــدث أثنــاء تطبيــق البرنــامج التعليمــي المقتــرح، وذلــك وفقــًا لمــا أشــارت إليــه المراجــع العلميــة الُمتخصصــة 

رحلــة والدراســات المرجعيــة، وقــد أســفرت هــذه الدراســة عــن مناســبة الرحلــة المعرفيــة عبــر الويــب قيــد البحــث مــن خــالل تطبيــق ال
 .طالباً ( 11)المعرفية على طالب من مجتمع البحث ومن خارج عينته وبلغ عددهم 

 :البرنامج التعليمي الُمقترح بتصميم الرحالت المعرفية عبر الويب -0
وذلــــك للتعــــرف الــــرحالت المعرفيــــة قــــام الباحثــــان بــــإجراء مســــح مرجعــــى للمراجــــع والدراســــات العلميــــة التــــى تناولــــت 

 .تلك المراجع( 00)الرحالت المعرفية، ويوضح جدول  محتوى البرنامج التعليمى بإستخدامعلى مراحل إعداد 
 
 
 
 



31 
 

 (00)جدول 
 التاريخ اسم المؤلف م التاريخ اسم المؤلف م
 (0100) أبو درب و أبو مغنم  Driscoll,C (0110) 0دريسكول  0
 (0105) حمزة محمود  Halat,E  (0118) 8هالت  0
وانج وأخرون  3

wang,feng,hannafin,Michaelj 
 

(0119) 
 (0101) الُجهيني   9

هالت وبيكر   1
Halat,E,Peker,M(01) 

 (0108) عبد الخالق  01 (0100)

 (0108)  الخولي 00 (0100) الُمهر  5
  (0100) عبد الجليل  1

 

 :األهداف العامة للبرنامج التعليمي  -

المعـــارف والمعلومـــات المرتبطـــة بالمهـــارات التدريســـية لـــدرس التربيـــة الرياضـــية يتمثـــل فـــي اكســـاب الطـــالب : هـــدف معرفـــي - أ
 .من خالل الرحلة المعرفية عبر الويب( أسسها، كيفية أدائها، أساليبها، أجزائها)

يتمثـــل فـــي اكســـاب الطـــالب األداء المهـــاري الصـــحيح للمهـــارات التدريســـية لـــدرس التربيـــة الرياضـــية وتنفيـــذ : هـــدف مهـــاري - ب
ـــة المعرفيـــة  ـــواه مـــن خـــالل الرحل ـــي تتناســـب مـــع أهـــداف المقـــرر ومحت ـــف التعليمـــي الت األســـاليب المناســـبة لهـــا خـــالل الموق

 .عبر الويب
ـــد أداء المهـــارات : هـــدف وجـــداني - ج ـــالنفس عن ـــذاتي، والثقـــة ب ـــتعلم ال ـــل فـــي اكســـاب الطـــالب االتجاهـــات اإليجابيـــة نحـــو ال يتمث

 .ل الرحلة المعرفية عبر الويبالتدريسية لدرس التربية الرياضية من خال 
 

 :أسس وضع البرنامج التعليمي  -

 .أن يتناسب محتوى البرنامج التعليمي مع الهدف المراد تحقيقه -أ
 .أن يتناسب محتوى البرنامج التعليمي مع خصائص المرحلة السنية للطالب -ب
 .نشاطًا تعليميًا بعيدًا عنه أن يكون محتوى البرنامج التعليمي جزءًا من الُمقرر الدراسي، وليس -ج
 .أن يكون محتوى البرنامج التعليمي ُمتعدد التساؤالت والمشكالت التي يتطلب من الطالب التوصل إلى حلول لها -د
 .أن تكون موضوعات البرنامج التعليمي المختارة محل اختالف وغير محسومة لكي يستطيع الطالب -ه
 .على استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت أن يحقق البرنامج التعليمي القدرة -و
 أن يحقـــــــق البرنـــــــامج التعليمـــــــي مبـــــــدأ التفاعـــــــل والتعـــــــاون بـــــــين الطـــــــالب أثنـــــــاء اســـــــتخدام الرحلـــــــة المعرفيـــــــة عبـــــــر  -ز

 .الويب  
 .أن ُيراعي البرنامج التعليمي مبدأ الفروق الفردية بين الطالب -ح
 .التدريسية بصورة متسلسلةأن ُيراعي البرنامج التعليمي عرض المهارات  -ط

 (:1مرفق )سيناريو البرنامج التعليمي  -
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لقـــد اســـتخدم الباحثـــان ســـيناريو البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح أثنـــاء تصـــميم الرحلـــة المعرفيـــة عبـــر الويـــب، وذلـــك لألســـباب 
 :التالية

 .إمكانية التعديل والتنظيم في المحتوى -أ
 .المتخصصين في مجال الحاسب اآلليسهولة فهمها وقراءتها بالنسبة لغير  -ب
 https://www.zunal.comمــــن خــــالل الــــرابط   Zunal Web Quest Markerاســــتخدام الموقــــع اإللكترونــــي  -ج

 .لتصميم الرحلة المعرفية عبر الويب

 :تصميم الرحلة المعرفية عبر الويب -

المعتمـــد مـــن ( تطبيقـــات فـــي طـــرق تـــدريس التربيـــة الرياضـــية واأللعـــاب الصـــغيرة)بعـــد اإلطـــالع علـــى توصـــيف مقـــرر 
قـــــام الباحثـــــان بمراجعـــــة العديـــــد مـــــن نمـــــاذج تصـــــميم اســـــتراتيجيات الـــــرحالت  وحـــــدة ضـــــمان الجـــــودة واالعتمـــــاد بالكليـــــة،

ــــة الم ــــان لتصــــميم الرحل ــــا الباحث ــــي اتبعه ــــي عــــرض تفصــــيلي لدجــــراءات الت ــــا يل ــــب، وفيم ــــر الوي ــــة عب ــــة المعرفي ــــد )عرفي قي
 (:البحث

 : الخطوة األولي -أ

 تطبيقــــات فــــي طــــرق )حيــــث قــــام الباحثــــان باختيــــار موضــــوع البحــــث ومحتــــواه : اختيــــار الموضــــوع المناســــب وتحديــــد أهدافــــه
 .ليتم تدريسه وفقًا الستراتيجية الرحالت العرفية عبر الويب طويلة المدى( تدريس التربية الرياضية واأللعاب الصغيرة

  وهنـــــا أبحـــــر الباحثـــــان عبـــــر شـــــبكة اإلنترنـــــت لتحديـــــد وجمـــــع المصـــــادر المرتبطـــــة بـــــالمحتوى : مصـــــادر الموضـــــوعتحديـــــد
التعليمــــي، حيــــث قــــام الباحثــــان بتجميــــع الــــروابط التــــي تحقــــق أهــــداف الرحلــــة المعرفيــــة والتأكــــد مــــن محتواهــــا وأنهــــا جميعــــًا 

 .تعمل وذات صلة مباشرة بالموضوع
 

 المهـــــام التـــــي تقـــــود الطالـــــب إلـــــى أعلـــــى مســـــتوى للتفكيـــــر،  حيـــــث تـــــم تقـــــديم  وهـــــي تصـــــميم: الخطـــــوة الثانيـــــة -ب
ـــــه           ـــــى الطالـــــب الوصـــــول إليهـــــا أثنـــــاء رحلت  المحتـــــوى التعليمـــــي ُمقســـــمًا إلـــــى أجـــــزاء كـــــل جـــــزء يمثـــــل مهمـــــة عل
 .المعرفية عبر الويب         

 على الرحلة المعرفية، وذلك ( بوكالفيس )إنشاء صفحة على مواقع التواصل االجتماعي : الخطوة الثالثة -ج
نجذابهم للتفاعل مع البعض ومع الباحثان من اإلالهتمام الطالب بمواقع التواصل                جتماعي وا 
 خالله، حيث قام الباحثان بإنشاء صفحة على الفيس بوك داخل الرحلة المعرفية للتواصل بينهما              
 .ثناء تطبيق البرنامج التعليميوبين الطالب أ              

ـــــة -د ـــــيم أداء  :الخطـــــوة الرابع ـــــار لتقي ـــــان بإعـــــداد اختب ـــــام الباحث ـــــد ق ـــــب، وق ـــــاس أداء الطال ـــــيم لقي  تطـــــوير طـــــرق التقي
 .الطالب في الرحلة المعرفية عبر الويب، وتم إلحاق االختبار بالرحلة المعرفية عبر الويب               

 في البداية تأكد الباحثان من أن كافة أجهزة الحاسب اآللي الموجودة بمعمل الكلية   :الخطوة الخامسة -ه
 والتي سيتم االستعانة بها في الرحلة المعرفية عبر الويب على اتصال جيد بشبكة اإلنترنت، وأيضًا              

http://www.zunal.com/
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 إلجراءات التي سوف يتبعها تجسيد النصائح والعمليات حيث قام الباحثان بكتابة العمليات وا             
 الطالب أثناء قيامهم بالرحلة المعرفية عبر الويب حيث راعى أن تكون اإلجراءات متصلة بالمهمة              
 .الطالب بإنجازها التي يقوم             

 قام الباحثان بإعداد صفحة المعلم، وهي صفحة منفصلة يتم إدراجها في نهاية الرحلة  :الخطوة السادسة -و
 .المعرفية بهدف التعريف بإستراتيجية الرحلة المعرفية عبر الويب             

 القياسات القبلية: 
األربعــــاء  يــــومتــــم إجــــراء القياســــات القبليــــة لمجمــــوعتي البحــــث الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي المتغيــــرات قيــــد البحــــث 

09/0/0101. 
 

 تطبيق التجربة األساسية: 
ــــب  تــــم إخضــــاع المجموعــــة التجريبيــــة ــــك ( 5مرفــــق ) (قيــــد البحــــث)الســــتراتيجية الــــرحالت المعرفيــــة عبــــر الوي وذل

ــــرة مــــن ــــي الفت ــــق ف ــــى 03/0/0101 األحــــد المواف ــــق حت ــــع وحــــدتان أســــبوعياً  05/1/0101 األربعــــاء المواف ــــالي  بواق بإجم
مـــن خـــالل تجهيـــز معمـــل الحاســـب اآللـــي بالكليـــة بعـــد أخـــذ الموافقـــة اإلداريـــة مـــن دقيقـــة،  (91)وحـــدة زمـــن كـــل منهـــا ( 00)

حتــــي يســــتطيع طــــالب المجموعــــة التجريبيــــة التفاعــــل مــــع الرحلــــة المعرفيــــة الُمصــــممة علــــى موقــــع ( 0مرفــــق )إدارة الكليـــة 
Zunal وحـــدات تعليميـــة حتـــى األربعـــاء ( 1)ت الرحلـــة المعرفيـــة بواقـــع حيـــث تـــم بكـــل لقـــاء عـــرض درس عـــن طريـــق خطـــوا
ــــق الدراســــة، 00/3/0101الموافــــق  ــــرار تعلي ــــل ق ــــع ، قب ــــامج التعليمــــى المتب ــــي حــــين خضــــعت المجموعــــة الضــــابطة للبرن ف

( 03)فقـــــط للمعلومـــــات، ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم  كـــــون الطالـــــب متلقيـــــاً ين أوالـــــذي يعتمـــــد علـــــى الشـــــرح وأداء النمـــــوذج و 
 .الكمى للوحدات التوزيع
 التوزيع الكمى للبرنامج (03)جدول 

 التوزيع الزمني البيان م

 أسابيع( 1) عدد األسابيع 0
 وحدة تعليمية( 00) اجمالى عدد الوحدات 0
 وحدات( 0) عدد الوحدات في األسبوع 3
 دقيقة( 91) زمن التطبيق في الوحدة الواحدة 1
 دقيقة( 081) زمن التطبيق في األسبوع 5

تم التطبيق على المجموعة الضابطة من خالل برنامج زووم نظرًا لما تمر به  05/3/0101ابتداء من يوم األحد الموافق *
 .البالد من جائحة فيرس كورونا الُمستجد

 

 القياسات البعدية: 
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ـــــد البحـــــث  ـــــرات قي ـــــي المتغي ـــــة ف ـــــوعتي البحـــــث الضـــــابطة والتجريبي ـــــدى لمجم ـــــاس البع ـــــم إجـــــراء القي ـــــًا ت إلكتروني
https://forms.gle/g5GvPT3oRJANdug77  ـــــا الُمســـــتجد ـــــرس كورون ـــــبالد مـــــن جائحـــــة في ـــــه ال نظـــــرًا لمـــــا تمـــــر ب

 .01/1/0101يوم اإلثنين الموافق 
 

 : المعالجات اإلحصائية
  spssاستخدم الباحثان حزمة البرنامج اإلحصائي 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 :األولنتائج الفرض ومناقشة عرض : أوالً 

 بحثقيد ال اختبار التحصيل المعرفي في الضابطةبين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  داللة الفروق (01)جدول 

 01=ن

بيانات                   
 إحصائية

 المتغيرات               

 االلقبلي

 البعدي

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 (Z)قيمة

قيمة  المحسوبة
P 

- + = - + - + 
 ─س ─س

محاور االختبار المعرفي
 

المهارات التدريسية 
 درسلل

3.85 5.01 0 01 3 0.51 9.10 0.5 050.51 -3.105 1.11 

 3.930- 001.11 1.11 01.5 1.11 0 01 1 00.01 1.05 درس التربية الرياضية
 

1.11 

األلعاب الصغيرة 
 درس الب

3.85 1.85 0 00 0 3.11 9.88 3.11 018.11 -3.109 
 

1.11 

التدريب الميداني 
واألنشطة الداخلية 

 درس الوالخارجية ب
3.15 1.15 1 01 1 1.11 01.5 1.11 001.11 -3.910 

 
1.11 

 

 مجموع اختبار 
 التحصيل المعرفي

05.5 31.35 1 01 1 1.11 01.5 1.11 001.11 -3.931 1.11 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1= )الجدولية ( z)قيمة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في محاور  (01)يتضح من جدول           
وجميعها أصغر من ( 3.910-،  3.105-)االختبار المعرفي وفي مجموع اختبار التحصيل المعرفي حيث انحصرت ما بين 

 .يلصالح القياس البعد( 1.15)الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( Z)قيمة 

ــــرى ــــان وي ــــي أن الباحث ــــى المجموعــــة الضــــابطة ف ــــذي طــــرأ عل ــــدم ال ــــي  التق ــــامج إمســــتوى التحصــــيل المعرف ــــى البرن ل
، وذلــــك الطــــالبعلــــى  طفيفــــاُ  والــــذي كــــان لــــه تــــأثيراُ ( والــــذي يعتمــــد علــــى الشــــرح وأداء النمــــوذج الُمتبــــعســــلوب األ)تبــــع المُ 

ـــة  نظـــراُ  ـــة الرياضـــيلطبيع ـــدريس التربي ـــي طـــرق ت ـــات ف ـــرر تطبيق ـــاب الصـــغيرةمق ـــب مـــن الطـــ ة واأللع ـــي تتطل اســـتخدام  البالت
ــــل عنــــد األداء الفنــــى والمهــــارى  ــــدرات العقليــــة كالتصــــور والتخي ــــذهالق ــــي مضــــمونها منظومــــة تعليميــــة  وه النقــــاط مثلــــت ف

ــــ ــــى تحســــن المســــتوى المعرفــــي نظــــراُ  ةوتطويري ــــة والتــــي انعكســــت بشــــكل واضــــح عل ــــارات العقلي الكتســــاب معلومــــات  للمه
وارتبـــاط ذلـــك بتحســـن المهـــارات العقليـــة، ويتفـــق هـــذا مـــع مـــا أشـــار طـــرق تـــدريس التربيـــة الرياضـــية ة حـــول ومعـــارف جديـــد

علــــى أن المعلــــم فــــى أســــلوب التعلــــيم الــــذي يعتمــــد علــــى  (0998)فهــــيم ؛  Harrison (0991) إليــــه كــــل مــــن هارســــون
ــــى) ــــة فــــى صــــورة( الشــــرح اللفظــــى وأداء النمــــوذج العمل ــــيح للطــــ يقــــوم بإعطــــاء المــــادة التعليمي ــــة ممــــا يت ــــذكرها  البمرتب ت

مكانية تطبيقها سريعاً   .وا 
 –القبلـــــي )إحصـــــائيًا بـــــين القياســـــين  ةتوجـــــد فـــــروق دالــــ "ول والـــــذي يــــنص علـــــى أنـــــه وبــــذلك تحقـــــق الفـــــرض األ 

 ."لصالح القياس البعدى في التحصيل المعرفي( الشرح والعرض)للمجموعة الضابطة ( البعدى
 

 :الفرض الثانىنتائج ومناقشة عرض : ثانياً 
 البحثقيد  التحصيل المعرفي اختبار فيالتجريبية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  داللة الفروق (05)جدول 

 01=ن

 بيانات إحصائية                

 المتغيرات               

بلي
االق

دي 
لبع
ا

 

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 (Z)قيمة

 المحسوبة

 

- + = - + - + 
قيمة 

P س ─س─ 

محاور االختبار المعرفي
 1.11 3.909- 001.1 1.11 01.5 1.11 1 01 1 9.05 3.85 درس لالمهارات التدريسية ل 

 1.11 3.931- 001.1 1.11 01.5 1.11 1 01 1 00.8 3.95 درس التربية الرياضية
 1.11 3.955- 001.1 1.11 01.5 1.11 1 01 1 8.11 3.01 درسالاأللعاب الصغيرة ب

التدريب الميداني 
واألنشطة الداخلية 

 درس الوالخارجية ب

3.15 8.11 1 01 1 1.11 01.5 1.11 001.1 -3.918 
 

1.11 
 

 مجموع اختبار
 التحصيل المعرفي 

05.5 11.1 1 01 1 1.11 01.5 1.11 001.1 -3.905 1.11 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1= )الجدولية ( z)قيمة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في  (05)رقم  يتضح من جدول
وجميعها أصغر ( 3.909-،  3.905-)محاور االختبار المعرفي وفي مجموع اختبار التحصيل المعرفي حيث انحصرت ما بين 

 .لصالح القياس البعدي( 1.15)الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( Z)من قيمة 

اســــتراتيجية عــــزو الباحثــــان التقــــدم الــــذي طــــرأ علــــى المجموعــــة التجريبيــــة فــــي التحصــــيل المعرفــــي الــــى فاعليــــة يو 
نحــــو االكتشــــاف  مإيجابيـــة وفاعليــــة مـــع العمــــل علــــى تحفيـــزهكثــــر أ الطــــالبجعـــل علــــى  تحيـــث ســــاعد الـــرحالت المعرفيــــة

 البوالتجربـــة مـــن خـــالل جعـــل الطالـــب معلـــم فـــي نفـــس الوقـــت حيـــث يســـاعد علـــى خلـــق جـــو مـــن النقـــاش والحـــوار بـــين الطـــ
الـــبعض والعمـــل علـــى البحـــث نحـــو إجابـــات لهـــا، وبشـــكل يعمـــل علـــى إثـــارة الـــذهن والحـــث  ممـــن خـــالل طـــرح أســـئلة لبعضـــه

كتشـــف مـــن خاللهـــا يلتخيـــل للمواقـــف المختلفـــة التـــي قـــد تواجـــه الطالـــب والعمـــل علـــى خلـــق بيئـــة افتراضـــية علـــى التصـــور وا
ـــةوكيف العقبـــاتواجـــه م يـــةكيف ـــى  تعامـــل معهـــا مســـتقبالً ال ي رشـــاد الباحثـــان للوصـــول ال ـــة مـــن توجيـــه وا  ـــه تحـــت مظل وذلـــك كل

ــــارف والمعلومــــات ا ــــس علــــى تحســــين المع ــــذي انعك ــــات الصــــحيحة األمــــر ال ــــي التربيــــة لمرتبطــــة اإلجاب بطــــرق التــــدريس ف
 .استراتيجية الرحالت المعرفيةالى  استناداُ الرياضية 
 

أن تطبيـــــق اســـــتراتيجية الـــــرحالت المعرفيـــــة تعتمـــــد علـــــى أنشـــــطة استقصـــــائية موجهـــــة ( 0108) الخـــــوليوتـــــرى 
علــــى مهــــارات التفكيــــر  مــــن خــــالل شــــبكة اإلنترنــــت ُتفيــــد فــــي تــــدعيم الــــتعلم الفعاــــال وزيــــادة نشــــاط الطــــالب الــــذهني القــــائم

الُعليـــا وتوظيفهـــا بشـــكل فعاـــال وجـــاد ُتفيـــد فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات والمعـــارف مـــن خـــالل دمـــج مجموعـــة مـــن المصـــادر 
 . كالمجالت والُكتب واألقراص الُمدمجة والفيديوهات تسمح لهم بتعلم واكتساب خبرات جديدة في المواقف التعليمية

 

ـــــن  ـــــاًل م ـــــه دراســـــة ك ـــــا أشـــــار إلي ـــــع م ـــــق هـــــذا م ـــــت  ؛ (0110)دريســـــكول ويتف ـــــج وأخـــــرون  ؛ (0118)هال وان
؛  (0100)أبـــــــو درب و أبـــــــو مغـــــــنم  ؛ (0100)عبـــــــد الجليـــــــل  ؛ (0100)الُمهـــــــر  ؛ (0100)هالـــــــت وبيكـــــــر  ؛ (0119)

 (.0108) الخولي ؛ (0108)عبد الخالق  ؛ (0101)الُجهيني ؛  (0105)محمود و حمزة 
 –القبلــــي )إحصــــائيًا بــــين القياســــين  ةتوجــــد فــــروق دالــــ"والــــذي يــــنص علــــى أنــــه  الثــــانيتحقــــق الفــــرض يوبــــذلك  

 ."لصالح القياس البعدى في التحصيل المعرفي( الرحالت المعرفية عبر الويب)للمجموعة التجريبية  (البعدى
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 :نتائج الفرض الثالثومناقشة عرض : ثالثاً 
 البحثقيد  التحصيل المعرفي اختبار في يالبعد القياس يبين المجموعتين الضابطة والتجريبية ف داللة الفروق (01)جدول 

 01=0ن=0ن

 بيانات إحصائية                   
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (U) قيمة

 المحسوبة 
مستوى 
متوسط  ¯س الداللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط  ¯س
 الرتب

 مجموع
 الرتب

محاور االختبار المعرفي
 

 درسلالمهارات التدريسية ل
 

5.01 01.15 003.11 9.05 31.35 110.11 3.11 1.11 

 درس التربية الرياضية
 

00.0 01.11 000.11 00.8 31.11 118.11 0.11 1.11 

 درسالاأللعاب الصغيرة ب
 

1.85 00.05 035.11 8.11 09.05 585.11 05.11 1.11 

التدريب الميداني واألنشطة 
 درسالالداخلية والخارجية ب

 

1.15 03.35 010.11 8.11 
00.15 553.11 

50.11 1.11 

 1.11 1.111 101.1 31.51 11.1 001.11 01.51 31.35 مجموع اختبار التحصيل المعرفي
الضــــابطة والتجريبيــــة المحســــوبة قــــد بلغــــت بــــين المجمــــوعتين ( U)أن قيمــــة  (01)رقــــم  يتضــــح مــــن جــــدول        

ــــين  فــــي القيــــاس البعــــدي فــــي محــــاور اختبــــار التحصــــيل المعرفــــي وفــــي مجمــــوع االختبــــار المعرفــــي حيــــث انحصــــرت مــــا ب
ـــر مـــن قيمـــة ( 05.151) ـــيم أكب ـــك الق ـــرات ( U)وتل ـــع المتغي ـــغ فـــي جمي ـــد بل ـــة ق ـــيم مســـتوى الدالل ـــين أن ق ـــة، كمـــا تب الجدولي
، ممــــا يــــدل علــــي وجــــود فــــروق ذات داللــــة (1.15)اإلحصــــائية  وهــــي أصــــغر مــــن مســــتوى الداللــــة(  50.11،  1.11)

ـــــار  ـــــة  فـــــي محـــــاور ومجمـــــوع اختب ـــــين متوســـــطات درجـــــات أفـــــراد المجموعـــــة الضـــــابطة والمجموعـــــة التجريبي احصـــــائية ب
 .التحصيل المعرفي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية

الباحثــــان تفــــوق أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة فــــى القيــــاس البعــــدي علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــي التحصــــيل  ُيرجــــعو 
كســـاب المهـــارات حيـــث ســـاعدالفــــي الـــرحالت المعرفيـــة  اســـتراتيجية المعرفـــي إلـــي اســـتخدام ســــتراتيجية اال ههـــذ تتـــدريس وا 

علــــى  مالجهــــد وعــــدم الشــــعور بالملــــل وحــــثهعلــــى بــــذل  موتحفيــــزه همثــــارة اهتمــــاما  و  الطــــالبعلــــى اســــتثارة الدافعيــــة لــــدى 
ــــادل األفكــــار بشــــكل يســــمح  مالتخيــــل والتصــــور واالكتشــــاف لمواقــــف مختلفــــة، وكــــذلك الســــماح لهــــ بالمناقشــــة والحــــوار وتب

الذاتيـــة فـــي إطـــار مـــن التغذيـــة الراجعـــة والتوضـــيح  ملقـــدراتهن وســـرعته داخـــل المنظومـــة التعليميـــة وفقـــاً  وان يســـير أ البللطـــ
فـــي أكبـــر األثـــر ممـــا كـــان لـــه  مأنفســـهب الطـــالبمـــن قبـــل الباحثـــان للتوصـــل ألفضـــل اإلجابـــات وأفضـــل األفكـــار التـــى اقترحهـــا 

بــــأن الرحلــــة المعرفيــــة ُتعــــد مــــن أســــاليب ( 0108) الخــــولي، وهــــذا يتفــــق مــــه مــــا ذكرتــــه االحتفــــاظ بالمعلومــــات والمعــــارف
ــــ يصــــال التعل يم اإللكترونــــي التــــي تعمــــل علــــى تعزيــــز العمليــــة التعليميــــة عــــن طريــــق دمــــج الوســــائل التعليميــــة الُمختلفــــة وا 

ـــة  ـــة المعرفيـــة منظومـــة ُمتكامل المعلومـــات إلـــى الطـــالب بأقصـــر وقـــت وجهـــد وأكبـــر فائـــدة ُممكنـــة، حيـــث ُيعتبـــر محتـــوى الرحل
 .ى التقدمتهدف إلى إكساب الطالب جميع اإلمكانيات التي تؤهلهم إل
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ـــى عكـــس مـــاو       ـــه فـــي األســـلوب ذلـــك عل ـــذي المُ  هـــو علي ـــى تبـــع ال ـــبتلقـــين المعلومـــات والمعـــارف يعتمـــد عل  والطال
ـــى  للطـــالبسلســـلة ممـــا ال يســـمح رتبـــة ومُ تلقـــي فقـــط وبـــدون ربـــط ذهنـــى بمراحـــل مُ مُ  باالكتشـــاف والتفكيرممـــا يـــؤثر ســـلبًا عل

ـــذل الجهـــد ـــل وعـــدم ب ـــتعلم فضـــاًل عـــن اإلحســـاس بالمل ـــق األداء األفضـــل، ال ـــو األســـلوب المُ  لتحقي ـــث يخل ـــع مـــن عنصـــر حي تب
ــــرر  ــــردات المق ــــة ومف ــــات التعليمي ــــين المكون ــــرابط ب ــــاالتشــــويق والت ــــى يعتمــــد كُ  بينم ــــًا عل ــــملي ــــث الشــــرح وأداء  المعل مــــن حي

ـــو مـــن التشـــويق  يعجـــز عـــن أنمـــوذج ونجـــد  ـــذي يخل ـــي ال ـــف التعليم ـــ الطـــالبســـتثارة إن الموق ـــتعلم واإلنجـــاز بمـــا ي نعكس لل
ــــديه ــــي ل ــــى مســــتوى التحصــــيل المعرف ــــي هــــو عل ــــث أن التحصــــيل المعرف ــــرات وفــــق "م حي ــــارف وخب ــــات ومع اكتســــاب معلوم

التعلــــيم الحــــديث "أن ( 0111)، وهــــذا يتفــــق مــــع مــــا ذكــــره الفــــاهمي "محتــــوى معرفــــي ُمــــنظم لوحــــدات أو بــــرامج دراســــية
ـــب  ـــى الـــدور النشـــط للطال ـــد عل ـــة تعتم ـــة نوعي ـــدريس نقل ـــل الت ـــى نق ـــة مهـــارات يهـــدف إل ـــن خـــالل تنمي ـــيم م ـــة التعل ـــي عملي ف

الُمتعلمــــين والمشــــرفين فــــي اســــتراتيجيات التــــدريس لتطبيقهــــا فــــي الميــــدان التربــــوي ولمجــــاراة االتجــــاه العــــالمي لالهتمــــام 
 .(95ص،)" بالتعليم، بداًل من االقتصار على تعليم المعلومات وحفظها

ـــــن  ـــــاًل م ـــــه دراســـــة ك ـــــا أشـــــار إلي ـــــع م ـــــق هـــــذا م ـــــت  ؛ (0110)دريســـــكول ويتف ـــــج وأخـــــرون  ؛ (0118)هال وان
؛  (0100)أبـــــــو درب و أبـــــــو مغـــــــنم  ؛ (0100)عبـــــــد الجليـــــــل  ؛ (0100)الُمهـــــــر  ؛ (0100)هالـــــــت وبيكـــــــر  ؛ (0119)

 (.0108) الخولي ؛ (0108)عبد الخالق  ؛ (0101)الُجهيني ؛  (0105)محمود و حمزة 
البعــــديين لكــــل  إحصــــائيًا بــــين القياســــين ةفــــروق دالــــ توجــــد" وبــــذلك يتحقــــق الفــــرض الثالــــث والــــذي يــــنص علــــى           

 ."لصالح المجموعة التجريبية التجريبية في التحصيل المعرفيو لمجموعتين الضابطة من ا

 :اتنتاجاالست
ـــامج المُ  -0 ـــى الشـــرح وأداء النمـــوذج ســـاهم بطريقـــة البرن ـــة فـــي إتبـــع والتـــي تعتمـــد فلســـفته عل ـــي  يجابي تحســـن التحصـــيل المعرف

 .الضابطة لدى المجموعة 
ـــــي تحســـــن التحصـــــيل المعرفـــــي لـــــدى المجموعـــــة  تســـــاهم إســـــتراتيجية الـــــرحالت المعرفيـــــة -0  بطريقـــــة ايجابيـــــة ف
 .التجريبية          
 علــــــى  اســــــتراتيجية الــــــرحالت المعرفيــــــةتفــــــوق أفــــــراد المجموعــــــة التجريبيــــــة والتــــــي خضــــــعت للــــــتعلم باســــــتخدام  -3

 تبــــع مــــن شــــرح وأداء نمــــوذج فــــي المُ التقليــــدي نــــامج التعليمــــى أفــــراد المجموعــــة الضــــابطة والتــــي خضــــعت للبر           
 .التحصيل المعرفي          

 

 :التوصيـــــــــات
 :وصي الباحثان بما يلييفي ضوء نتائج البحث واالستنتاجات 

 مـــــن إيجابيـــــات فـــــي توظيـــــف العمليـــــات العقليـــــة وتجويـــــد  المـــــا لهـــــ إســـــتراتيجية الـــــرحالت المعرفيـــــةاســـــتخدام  -0
 .لدى المتعلمين عملية التعليم     
 .من دور إيجابي وفعال في تعزيز عملية التعليم لهللمتعلمين لما  المعرفيضرورة االهتمام بالجانب  -0
 .إستراتيجية الرحالت المعرفية في المجال الرياضيإجراء المزيـد من البحوث التجريبيـة بإستخدام  -3
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