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 : مقدمة

التقنو   التطوو  عن لعل من أبرز ما يميز العصر الراهن هو التغيرات المتالحقة الناجمة
أصوو   ذلوو  وفووإ ارووا  ، واألنظمووة اكلرترونيووة الرقميووةاألوعيووة نووتع عنوود  عوو    الموولهل الوول 
يسوتلز  مون القوانمين علوإ األمور الول   يجيًا ال ب يل لد، خيا ًا استراواال  قاء بد  طوير التعليم 

والمما سووات التريويوة  اخوول عاموة، اعووا ا النظور فوو  منظوموة التعلوويم أهميوة العمليوة التعليميووة 
ق  ا ود  نميوة  فو بما يتي  للمتعلم االستفا ا من المستح ثات الترنولوجية خاصة غرفة الصف 
 ل يد.يجابية كاجاهات  اال  روين و  ،التفريريةالتحصيلية، و 

مون أثرور المووا  ال  اسوية حاجوة و ُع  الجغرافيا بوصفها أح  فروع ال  اسات االجتماعية 
والعالقوات الماانيوة بيئوات الوذل  ألنها علم يتعامول مو   ؛الستخ ا  التقنيات التعليمية ورواعية

لموووين فوو   يووو  والتقنيووات التعليميوووة  سوواع  المتع ،بووين مختلووف الظوووواهر علووإ سوووط  األ  
 .نحو البيئات واألجناس ال شريةالموج ة بواق  حيا هم و روين اال جاهات المعلومات 

اال ،لما  وفره من محركات بحو  عمالقوة ؛التقنيةنترنت ف  مق مة المستح ثات ك و أ إ ا
أن مشالة معظم هله المحركات  تمرل ف  أنها ال  راعإ ربيعة الشخص القانم بعمليوة ال حو ؛ 

عمليوة ال حوو  كموا أن بواكرالع علوإ جميو  مواقو  ال حو  بو ون  حفو ، اليسوم  لود سوند فقو  
يود   ذلو  كلود الوإ التشوتت  وثريرًا ما  تشعب بال اح  ف  مواضي  بعي ا عن محو  ال حو ، 

ُيعق  عمليوة الوتعلم وينحوو بهوا نحوو مسوا   الل ، األمر المسته فةف  الحصول علإ المعلومة 
 .  غير مسا ها الحقيق 

االسووتخ ا  األمروول  راعووإ  اسووترا يجيات  وو  ي  الحاجووة الووإ  طوووير رهوورتذلوو   علووإو 
وُ عو   علوإ الشو اة، المعلومة واالستعمال العقالن  للحواسيب ومو ا اكبحوا  ايجا  ف  لإلنترنت

 التريوو  بوين التخطوي  يجمو   ذجنموو أهوم بو ون منوازع  الويوب حالت الوتعلم االسترشوافية عبور 
شوو اة اكنترنووت باألسوواس موون جهووة أخوور   خالوو  لالمقوونن ة، ويووين االسووتخ ا  موون جهوو المحاووم

 .(44، 3114، ريب أسع  ومدن  

-E) اسوترا يجيات التعلويم االلرترونو  وُ ع   حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب أحو 

learning) الت   فسر عملية اثتسوا  ،الت   ستم  ارا ها الفلسف  من نظرية بنانية المعرفة 
التراثيووب المعرفيووة  فوو عمليووة بنانيووة نشووطة ومسووتمرا،  ووتم موون خووالل  عوو يل المعرفووة بأنهووا 
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بواسووطة يليووات عمليووة التنظوويم الوولا  ، و سووته    ريووغ الفوور  موو  الئووغو  المعرفيووة البيئيووة 
   .(59: 3112 حسن زيتون، 

فرووورا  حوووالت الوووتعلم مبترووور وهوووو  (Dodge,1995, 10-13) ويووولكر ربيرنوووإ  و جر  
حيو   تمحوو  حوول نمووذج الموتعلم  ،بنانيوًا بامتيواز  ريويواً  بأنها نمطواً الويب عبر السترشافية ا

الصوفو  والمووا  يماون اسوتخ امها فو  جميو   ةمرنو ةكما أنهوا اسوترا يجي ،الرحال والمسترشف
بوين المتعلموين مو  التأثيو  علوإ الورى  ، و سوهم فو   شوجي  العمول الجمواع  و  وا ل ال  اسوية
عبوور لووتعلم أيئووا، و هوو   الوو   طوووير قوو  ات المووتعلم التفريريووة و رسوو د مهووا ا ال حوو  فر يووة ا

   .بشال خالق ومنتعش اة اكنترنت 

 حوووالت الوووتعلم  فعاليوووة اسوووتخ ا السوووابقة  وقووو  أثووو ت نتوووانع مجموعوووة مووون ال  اسوووات
 ووة واال جاهووات الموج مهووا ات التفريوور العلموو  ، و نميووةفوو  التحصوويلالويووب االسترشووافية عبوور 
و  اسووووووة رشووووووويور  ،) D,2003) Mitchell,  اسووووووة رميتشوووووولر :هوووووواومن ،لوووووو   المتعلمووووووين
(Chuo,T,2004) ، ر ييوووونع و ويوووورو  اسووووة رجووووو و وGorrow,T., Bing,J. & 

Royer,R,2004) ( و  اسووووووة ر سووووووا ر (Tsai,S,2005) ، و  اسووووووة ر موووووواثجريجو  ولويووووووور
(MacGregor,k& Lou,Y, 2006)    و  اسووة رسووين ونيوفيلوو رNeufeld,S,2006) & 

(Sen ,A 2007، و  اسوة ر ايابيوز ويويو ر) (Ikpeze,C & Boyd ,F, و  اسوة ر لوإ ويوان ر ،
(Li, H. & Yang, Y,2007).،   و  اسووة ر (3112و  اسووة و ا  اسووماعيل وياسوور عبوو ه ،

ر ماجليوان و  كما  وصولت   اسوة ، (3100و  اسة زيا  الفا    ،(Gowen,G, 2010)جوينر 
فو   و  ي  الويوب كويسوت الوإ فعاليوة  (McGlinn, M& McGlinn, J, 2004)ر  ماجليان

ثما كشووفت   اسووة وجوو   جووو ا ،ال  اسووات االجتماعيووة فوو  انتوواج التقووا ير ال حريووة والوصوو ية
فو   نميوة التنوو  العلمو  لطوال  الصوف التاسو  األساسو  الويب كويسوت  ( عن فعالية2006 

 .بمحافظات غزا

عووا األ بيووات التريويووة، وال حوووا و ال  اسووات السووابقة  تئوو  وموون خووالل اسووتعرا  ب
فوو   نميووة بعووا جوانووب الووتعلم لوو   الويووب أهميووة اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور 

 المتعلمين.
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ليسوت الويوب وفإ هلا الص  ، ير  بعا التريويين أن  حالت التعلم االسترشوافية عبور 
 بعوواوقوو  أثوو  ذلوو  نتووانع  ،(Hudson, B,2005)األفئوول موون الووتعلم بالطريقووة المعتووا ا 

 .Brooks,D & M (2006ر ويووروك  نيووولتإر جاسووال  :   اسووةهووامنالسووابقة، و  ال  اسووات

McNulty,A (Gaskill,  رحالت الووتعلم االسترشووافية بووأثوور التوو  ي   قصووإ اسووته فت  التوو
، وقو  كشوفت جيواالجيولو علإ  حصويل روال  المرحلوة الرانويوة فو  موا    التوا ي  و عبر الويب 

النتانع عن وجو  فوروق  الوة احصوانيًا فو  االخت وا  لصوال  المجموعوة التجريبيوة فو  التوا ي  
 Burke,M., et)رويخورون    اسوة ربيو يوو ، و اخت وا  الجيولوجيوواولوم  وجو  فووروق  الوة فوو  

al,2003)  فوو الويوب اسوته فت  قيوويم فعاليوة اسووتخ ا   حوالت الووتعلم االسترشوافية عبوور  التو 
، وقو   وصولت ال  اسوة لطال  المرحلة الرانوية مقا نة بطريقة العرو  العملية األحياء   ي  

 مجموعت  ال ح .الإ أند ال  وج  فروق  الة احصانيًا بين متوسط    جات  الميل 

وُ ع   نمية اال جاهوات نحوو اسوتخ ا  االنترنوت و طبيقا ود التقنيوة فوإ العمليوة التعليميوة 
اصو    ، لولاك  عليها المد مرات التريوية و نش ها وزا ا الترييوة والتعلويم د إ  من الئرو ات الت

 حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب مطل وا  ريويوا اسوتخ ا   نمية اال جاهات االيجابية نحو 
 مهما ين غإ ان  تمرلد المناهع ال  اسية عامة، ومناهع ال  اسات االجتماعية بخاصة.

 اسووتخ ا   حووالت الووتعلمأثوور  جووراء ال حوو  الحووال  للتعوور  علووإاضوورو ا  ثانووت ،وعليوود
فو   حقيو  بعوا نووا ع العمليوة التعليميوة مون خوالل  و  ي  منواهع  الويوب االسترشافية عبر

 .ال  اسات االجتماعية

كبيوورا باال جاهووات كعنصوور موون عناصوور المجووال اهتمامووًا ال  اسووات التريويووة  أولووتقوو  و 
و  اسوووووة ر  (Rudney,G, 1991 )ر يووووو نإر   اسوووووة  :ومنهوووووا ،الوووووتعلمفووووو  الوجووووو ان  
و  اسوة عوال   (Kosters ,A, 1999)و  اسوة رثوسوترزر ، ( Trygstad ,J, 1997) رايجسوت ر
، (3115  اسوة مفيو  أبوو موسوإ  و ، (Martine,S,2006)و  اسوةر موا  نر (، 3114محمو   

نهووا  سوواع هم علووإ أل  ؛وأثوو ت  لوو  ال  اسووات علووإ أهميووة هيوواس اال جاهووات لوو   المتعلمووين
 عوو يل  فو مموا قو  يودثر مو  بيئووتهم  يجواب كاموون خوالل  فواعلهم عوالمهم المعقو ،  فو التريوغ 

 .نحو التعلم واسترا يجيا د السلبيةو غيير ا جاها هم 
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 وجوود المووتعلم قويووة أن اال جاهووات  عموول كوو واف  ( 243: 0552يدكوو   محموو  مهووران، و 
 حوو  والتفريوور، وموون ثووم فهوو  ضوورو ية فوو   حصوويل السووتخ ا  روورق العلووم  ومها ا وود فوو  ال

واسووتيعابها واسووتخ امها فوو  مواهووغ حيا يووة. وعلووإ ذلوو   تئوو  العالقووة واثتسووا  المعلومووات 
وا  فوواع مسووتو  التحصوويل المعرفوو  الوثيقووة بووين  نميووة اال جاهووات الموج ووة لوو   المتعلمووين 

 ل يهم.

 مشكلة البحث:

طبيعوة البنيوة نظورًا لًا فو  منواهع التعلويم العوا ؛  شال ال  اسوات االجتماعيوة ميو انًا مهمو
المعرفيووة الخاصووة بهووا، ولقوو   ها علووإ التروووين االجتموواع  للمتعلمووين، و نميووة قوو  ا هم علووإ 

وذلو  مون خوالل موا  هيئود مون خبورات  عليميوة  توي  لهوم  ،التفرير المب ع واالسوت الل المنطقو 
المجتمعيوووة  والووووع  بالمشووواالت جاهوووات اال فرصوووًا الثتسوووا  المعلوموووات، و نميوووة المهوووا ات و 

ومو  ذلو   ،(39 -34، 3112بطريقة أثرر فعالية  منصو  عب  المونعم و حسوين عبو  ال اسو ،
يدك  الع ي  من المختصين ف  منواهع ورورق  و  ي  ال  اسوات االجتماعيوة أن الواقو  الحوال  

 ا  التعليميوة المر  طوة لت  ي  هله المناهع يواجد كمًا من المشاالت الت   عوق  حقي  األه
(،   اموووووا  25، 0552  مصوووووطفإ زايووووو ،  بالتحصووووويل و نميوووووة اال جاهوووووات منهوووووا موووووا يلووووو :

 .(022 -029، 3119(، صالح عرفة، 31123041البرعإ،

االعتما  فو   و  ي  ال  اسوات االجتماعيوة علوإ رورق وأسواليب التو  ي  التو   ركوز علوإ  -
لووإ اسووتعمالها أو  وليوو ها وا  اق العالقووات نقوول و وصوويل المعلومووات، بوو اًل موون التركيووز ع

 بينها.

مراحل التعليم العا  الررير مون أوجود القصوو  وخاصوة  ف  عانإ كتب ال  اسات االجتماعية  -
محتو  وكي ية  نظيمة، حي  جاء هلا المحتو  وصو يًا يقوو  علوإ الفيما يتعل  باختيا  

لرتوب لوم  ونظم وفو  نظريوات الوتعلم هوله ا فو سر  الما ا ال  اسية، وأن الما ا التعليميوة 
 .  والتعليم

؛ اال أن اال جاهوات، والمهوا ات، والمفوا يم تئمن مناهع ال  اسوات االجتماعيوة الع يو  مون  -
السوومة العمليووة القري ووة موون الحيوواا لووي  يغلووب عليهووا الطوواب  النظوور ، و الماونووات هووله 

  اليومية للمتعلمين.
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بمرحلوة التعلويم األساسو  الحظوا أن هنواق   التو  ين ف  مجال يومن خالل عمل ال احر
انخفاضوًا فوو  مسوتويات التحصوويل لو    الميوول الصوف السووا س االبتو ان ، وقوو   بوين ذلوو  موون 

 ( لموا ا ال  اسوات االجتماعيوة، 3115/3101خالل   جا هم ف  امتحان نهاية العا  ال  اس   
ف  ال  اسوات االجتماعيوة  ثما أث ت نتانع مجموعة من ال  اسات انخفا  مستويات التحصيل

، و  اسووة فوووز  الشووريينإ (0553أحموو  شوولب    :  اسووةهووا لوو    الميوول الحلقووة االبت انيووة ومن
و  اسووة  (،0555و  اسووة محموو  عبوو  الوورحمن  (، 0552(، و  اسووة سووام  األصوو حإ  0552 

(، 3113و  اسووة سووالم القحطووانإ  ، ( 3110و  اسووة سووي  ال شووالو   (، 3110أحموو  جووابر  
أن  و  ي  هوله الموا ا السوابقة ذلو  الوإ وق  أ جعوت ال  اسوات  ؛(3112اما  البرعإ    اسة و 

المعلوموات و وصويل التو  ي  التو   ركوز علوإ نقول وأسواليب  مازال يعتم  علإ استخ ا  ررق 
للتالميووول بووو اًل مووون التركيوووز علوووإ  حقيووو  المشوووا كة النشوووطة لهوووم فووو  المواهوووغ التعليميوووة، 

 .المعلومات واستعمالها هلهي  ومساع  هم علإ  ول

( عشوورا 01وقوو  قووا  ال احرووان بوواجراء مقابلووة شخصووية موو  عينووة موون التالميوول بلغووت  
 الميل من  الميل الصف السا س االبت ان   م فيها سدالهم عن الصوعويات التو   وواجههم فو  

رهوا التالميول   استهم لل  اسات االجتماعية، ويع  انتهاء المقابلوة  وم وضو  الصوعويات التو  ذك
( ثالثين  لميولًا، وكانوت النتوانع 21ف  است انة  م  طبيقها علإ عينة أثبر من التالميل بلغت  

             ما ه  موضحة بالج ول التال :ث
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 (0ج ول  
 استجابات التالميل عن بنو  االست انة

صعويات   اسة ال  اسات االجتماعية بالصف   
 السا س االبت ان 

 موجو ا غير موجو ا

 %   التررا  % التررا 

  وس للبيئة الجغرافية الت  الع   مناس ة بعا  0
 ا. عيش فيه

05 22.2 00 22.4 

قلة الفرص المتاحة ل  الستخ ا  اكنترنت ف   علم  3
   وسال

33 42.2 2 32.4 

ع   كفاية وقت الحصة ال  اسية الستيعا  بعا  2
 .  وس ال

04 92.4 02 42.2 

شرح معلم علإ رريقة اكلقاء ف  الا  اعتم 4
 ال  وس.

39 22.2 9 02.4 

معلم ف  القلة الوسانل التعليمية الت  يستخ مها  9
 شرح ال  وس

31 22.4 01 22.2 

متحان ف  نهاية العا  اال ركيز معظم أسئلة  2
 ال  اس  علإ الحف  

02 21 03 41 

لفورص المتاحوة اموا   الميول المرحلوة يبو و لنوا جليوًا قلوة ا (0ج ول   ويتحليل الصعويات
يوووغ االنترنوووت فوووإ  علوووم    وس ال  اسوووات االجتماعيوووة بطريقوووة اثرووور  شوووويقًا ظاالبت انيوووة لتو 

نحوو اسوتخ ا  االنترنوت والوسوان  االمر الل  نوتع عنود ضوعف اال جاهوات االيجابيوة  ؛وجاذبية
فووإ  اثيوو ها علووإ  ما يووةالترنولوجيووة المتق مووة، االموور الوول  ال يتناسووب وربيعووة عصوور المعلو 

 فإ المناهع التعليمية. ضرو ا  مع ش اة المعلومات ال ولية



 م3103( يوليو 23ـــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 042 - 

  عو الإ ضورو ا اعوا ا النظور فو  رورق التو  ي  المسوتخ مة فو   و  ي  وهلا ب و ه 
 اتلموو    مووع التقنيوو الحووال و الواقوو   ،فوو  الحلقووة االبت انيووة منوواهع ال  اسووات االجتماعيووة

 .ناهعهله المف     ي   التعليمية
 مما سب  يتئ  اآل إ:

اعتما     ي  ال  اسات االجتماعية علإ ررق واساليب  ركز علإ نقل و وصيل  -
 المعلومات ب ال من  ولي  المعلومات وا ا ا العالقات بينها.

 الفرص المتاحة الستخ ا  االنترنت فإ  عليم و علم ال  اسات االجتماعية.ة قل  -
ت ايجابية ل   المتعلمين نحو استخ ا  المستح ثات أهمية  روين و نمية ا جاها -

 الترنولوجية.
انخفا  مستو   الميل الحلقة اكبت انية عموما ويخاصة الصف السا س فإ التحصيل  -

 المعرفإ لل  اسات االجتماعية.
 ئا   نتانع ال  اسات السابقة التإ استه فت  قصإ فاعلية  حالت التعلم االسترشافية  -

 بين مدي  ومعا   لفاعليتها.عبر الويب 
ويووولل   حووو  ت مشوووالة ال حووو  الحوووال  فووو  ضوووعف مسوووتويات التحصووويل المعرفووو  فووو  

، لوولا سووعإ ال حوو  الحووال  الووإ اسووتخ ا   الميوول الحلقووة االبت انيووةال  اسووات االجتماعيووة لوو   
فوووو   وووو  ي  ال  اسووووات  - ثاسووووترا يجية بنانيووووة-عبوووور الويووووب  حووووالت الووووتعلم االسترشووووافية 

لو    الميول الصوف  اسوتخ امهانحوو اال جاه اعية، به    ف  مستو  التحصيل و نمية االجتم
 السا س االبت ان .

 البحث: سؤاال

 سعإ ال ح  الحال  الإ اكجابة عن األسئلة التالية:
مووا أثوور اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب فوو   وو  ي  وحوو ا ر البيئووة  -0

   ل    الميل الصف السا س االبت ان ؟ الصحراويةر علإ التحصيل المعرف
مووا أثوور اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب فوو   وو  ي  وحوو ا ر البيئووة  -3

 نحو استخ امها ل    الميل الصف السا س االبت ان ؟  اال جاه الصحراويةر علإ
 البحث: ضافر

  :ال ح  فيما يل  ح   فرضاف  ضوء نتانع ال حوا وال  اسات السابقة  
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 و الميوولال يوجو  فورق  ال احصووانيًا بوين متوسووط    جوات  الميول المجموعووة التجريبيوة 
 ف  التطبي  ال ع   الخت ا  التحصيل المعرف .المجموعة الئابطة 

و الميوول ال يوجو  فورق  ال احصووانيًا بوين متوسووط    جوات  الميول المجموعووة التجريبيوة 
 حوووالت الوووتعلم اسوووتخ ا  اال جووواه نحوووو  فووو  التطبيووو  ال عووو   لمقيووواس الئوووابطة المجموعوووة

 .الويباالسترشافية عبر 

 البحث: هدفا

 ه   ال ح  الحال  الإ:
التعر  علإ أثور اسوتخ ا   حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب فوإ  نميوة التحصويل  -0

 المعرفإ ل    الميل المرحلة االبت انية.
الويب فإ  نمية اال جواه نحوو  التعر  علإ أثر استخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر -3

استخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب فإ  علم ال  اسات االجتماعية ل    الميول 
 المرحلة االبت انية.

 حدود البحث:

 التز  ال ح  الحال  بالح و  التالية: ف  ضوء مشالة ال ح  وفرضيد

جتماعيوة للصوف السوا س مونهع ال  اسوات االالمتئومنة بوح ا ر البيئة الصحراوية ر  -0
 تئوومن الوحوو ا المختووا ا مجموعووة موون النشووارات ؛ حيوو  3101/3100للعووا  االبتوو ان  

التإ يمان  طويرها علإ هيئة  حالت  علوم استرشوافية عبور الويوب، والتوإ يماون بو و ها 
اسوووترما ها فووووإ  نميووووة اال جاهووووات الموج ووووة لووو    الميوووول نحووووو اسووووترا يجية التوووو  ي  

 المستخ مة.
؛ موون  الميوول الصووف السووا س االبتوو انإ بم  سووة جهينووة الغرييووة للتعلوويم االساسووإ عينووة -3

حيووو  يمرووول  الميووول هوووله المرحلوووة العمريوووة الوووإ الوووتعلم واالسترشوووا  والقيوووا  بوووالرحالت 
 المشوقة والجلابة.

ش اة الويب،   ح  ت الوسان  المستخ مة ف   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب ف  -2
، وذلوووو  المحتو ، و نموووووذج المراسوووولة   اسوووولن (رونيووووة ذات العالقووووة بوووواكلرتوالمواقوووو  

        لمناسبتها لطبيعة الفئة المسته فة بال ح .
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 -الفهوم - التولكر الرالثوةالمعرفو  فو  المسوتويات  التحصويل م هياسوها:  الت المتغيرات  -4
 الويب. حالت التعلم االسترشافية عبر  اال جاه نحو، و التطبي (
 ث:مسلمات البح

 استن  ال ح  الحال  علإ المسلمات التالية:
موون النوووا ع التعليميووة المهمووة التوو   سووعإ اال جوواه زيووا ا مسووتو  التحصوويل، و نميووة  -0

 ال  اسات االجتماعية لتحقيقها ف  مراحل التعليم العا .
بطوورق واسووترا يجيات التوو  ي   المووتعلم لوو   اال جوواه  نميووة يتووأثر مسووتو  التحصوويل، و  -3

 المستخ مة.

 وا جاها هم بأساليب هياس موضوعية.المتعلمين يمان هياس  حصيل  -2

 منهج البحث ومتغيراته:

اعتمو  ال حو  الحووال  علوإ المونهع التجريبوو  التريوو  الول   قووو  فرر ود علوإ اسووتخ ا  
(، كموووا 00، 3114مجمووووعتين متروووافئتين احووو اهما  جريبيوووة واألخووور  ضوووابطة  فرووور   يوووان، 

لمتغيرات ال ح  التو   حو  ت فيموا    (Pre-Post Test)ال ع  بل  استخ   رريقة القياس الق
 يل :

 الويب.المتغير التجريب   المستقل(: و مرل ف   حالت التعلم االسترشافية عبر  -0
، و اال جوواه نحووو  حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور لمتغيوورات التابعووة: وشووملت التحصوويلا -3

 الويب.

 مواد وأدوات البحث:

 ح  الحال ، وأه افد  م اع ا  الموا  واأل وات التالية:ف  ضوء ربيعة ال 
 مواد البحث: -0

 قانمة بالحقان  والمفا يم المتئمنة ف  وح ا رالبيئة الصحراويةر.       -أ
 .وح االنترنت لت  ي  موضوعات ك موق  الرترون  رالمسترشف الصغيرر علإ ا - 
لتوجيهووات التوو   عينوود علووإ  علووم   ليوول ا شووا   للتلميوول يتئوومن بعووا اك شووا ات وا -جووو

 الويب.وح ا وف   حالت التعلم االسترشافية عبر الموضوعات 
 ليل ا شا   للمعلم يتئومن بعوا اك شوا ات والتوجيهوات التو   عينود علوإ  و  ي   -  

  الويب.وح ا وف   حالت التعلم االسترشافية عبر الموضوعات 
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 أدوات البحث:  -3

 ف .اخت ا  التحصيل المعر  -أ

 مقياس اال جاه نحو استخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب. - 
 مصطلحات البحث:

اكجرانيووة التوصوول للتعريفووات رووالع علووإ بعووا ال حوووا واأل بيووات التريويووة  ووم اكبعوو  
 التالية:
 (Web Quests )  بالويرحالت التعلم االستكشافية عبر -0

فوو  ال  اسووة اعيووة و علمهوواد  قوو   محتووو  وحوو ا لتعلوويم ال  اسووات االجتم اسووترا يجيةر 
التقص  من جانب التالميول، و عتمو  علوإ صوفحات علإ   ريوية  ر رز ف  األساسمها  صو ا 

غيور  ويعوا أ وات اال صوال والتفاعول، المتعو  ا والفانقوة الوسوان  ويوب محو  ا مسو قًا  وظوف
صوف السوا س االيتو انإ فو  أ  ، وذل  من خالل موقو  الرترونو  يو خل اليود  لميول الالمتزامن

يمر بالع يو  مون الخبورات التعليميوةد وياتسوب اال جاهوات، ومن أ  مااند وأثناء   استد  وقتد
 .دره  التعلم  حت اشرا  المعلم و وجيوالمها ات، والمعلومات حسب ق  ا د وسرعتد اللا ية ف

 Attitude Toward)  رحالت التعلم االستكشافية عبر الويبنحو التجاه ا-3
WebQuests  ) 

عينوووة ال حووو  أو  فئوووهم السوووتخ ا   حوووالت الوووتعلم تالميووول ال عبيووور عووون مووو    قبووول ر 
 االسترشوافية عبور الويووب فو   علوم ال  اسووات االجتماعيوة، والول  يتفوواوت بوين القبوول التووا  أو

جواه الرفا التا ، وُيست ل عليد بال  جة الت  يحصل عليها التلميول فو  مقيواس اال  التر  ، أو
 .رلهلا الغر  الل  أع ه ال احران
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 إجراءات البحث:

ا  وو  ال احرووان الخطوووات  ، واخت ووا  صووحة فرضوويدلإلجابووة عوون أسووئلة ال حوو  الحووال 
 التالية:

 أوال:الجانب النظري، وتضمن:

 .بأه ا     ي  ال  اسات االجتماعية وعالقتهاالويب  حالت التعلم االسترشافية عبر  -0
 عبر الويبنحو  حالت التعلم االسترشافية  اال جاه، و اال جاهات -3

 ثانياً: الجانب التجريبي، وتضمن:

المتئومنة ؛ بهو    ح يو  الحقوان ، والمفوا يم ر حليل محتو  وح ا ر البيئة الصوحراوية -0
 ووضعها ف  قانمة م  حسا  ث ات وص ق التحليل. ،فيها

علوإ  مون متصوف والتأث  من صوالحيتد علوإ أثرور ، رالمسترشف الصغيرر صميم موق   -3
 اكنترنت.

اع ا   ليل ا شا   للتلميل يتئمن بعا اك شا ات والتوجيهات الت   عينود علوإ  علوم  -2
 وعرضد علإ مجموعة من السا ا المحامين.ال  اسة، المحتو  اكلرترون  لوح ا 

علووإ  داعوو ا   ليوول ا شووا   للمعلووم يتئوومن بعووا اك شووا ات والتوجيهووات التوو   عينوو -4
عرضووود علوووإ مجموعوووة مووون السوووا ا ال  اسوووة، و لوحووو ا  اكلرترونووو  ووو  ي  المحتوووو  

 المحامين.

 اع ا  أ وات ال ح  و شمل: -9

اخت وا  التحصويل المعرفو ، وعرضود علوإ مجموعوة مون السوا ا المحاموين للتأثو  موون  -أ
 صالحيتد.

وعرضود علوإ مجموعوة ، الويبمقياس اال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر  -       
 المحامين للتأث  من صالحيتد.ا ا من الس

 وات احصووانيًا، والتأثوو  موون صووالحيتها األموووا  و الاجووراء التجريووة االسووتطالعية؛ لئوو     -2
 للتطبي .

، و قسوويمها الوإ مجمووعتين  جريبيووة، السوا ساختيوا  عينوة ال حو  موون  الميول الصوف   -4
 .وضابطة

  طبي  أ وات ال ح  قبليًا علإ مجموعت  ال ح .  -2
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 حالت التعلم االسترشوافية  للمجموعة التجريبية وف ر البيئة الصحراويةر،    ي  وح ا   -5
 ، و   ي  الوح ا نفسها للمجموعة الئابطة بالطريقة المعتا ا.الويبعبر 

  طبي  أ وات ال ح  بع يًا علإ مجموعت  ال ح .  -01
 معالجة البيانات احصانيًا و حليلها و فسيرها.  -00
 يم التوصيات وال حوا المقترحة ف  ضوء ما أسفر عند ال ح  الحال  من نتانع. ق   -03

 أهمية البحث:

  تئ  أهمية ال ح  الحال  فيما يأ  :

ق  يفي  القوانمين علوإ اعو ا  منواهع ال  اسوات االجتماعيوة بالحلقوة االبت انيوة فو   طووير  -0
 .الويببر المقر ات ال  اسية بما يتناسب و حالت التعلم االسترشافية ع

االبت انيوووة نموذجوووًا اجرانيوووًا لري يوووة فووو  الحلقوووة يقووو   لمعلمووو  ال  اسوووات االجتماعيوووة  -3
 .ت  ي الف   عبر الويباستخ ا   حالت التعلم االسترشافية 

يا إ استجابة لما  نا   بد المد مرات التريوية العالمية واكقليمية من ضورو ا  موع  قنيوة  -2
 ف  عمليت  التعليم والتعلم. المعلومات ويخاصة ش اة اكنترنت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

فيمووا يلوو  عرضووًا موووجزًا لوورحالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب، و و هووا فوو   حقيوو  
 بعا أه ا     ي  ال  اسات االجتماعية.

 أواًل: حالت التعلم االسترشافية عبر الويب
 : مفهوم رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب-0

المعرفيووة   أخوول  حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب مسووميات ع يوو ا منهووا الوورحالت
عبووور الويوووب، والويوووب كويسوووت، واكبحوووا  أو االستقصووواء  االسوووتعال ( الشووو ا ، و شوووير  لووو  

التعلوويم اكلرترونوو ، حيوو  يووتم  وظيووغ اماانووات الويووب فوو  موون أنمووا  المصووطلحات الووإ نموو  
 عمليت  التعليم والتعلم.

وُيعو  مفهوو   حووالت الوتعلم االسترشووافية عبور الويووب مفهوو  حوو ي  نوعوًا مووا لوم يخئوو  
للتعريووغ الوو قي  والمتفوو  عليوود، وعلووإ ذلوو  و  ت عوو ا  عريفووات لهوولا المفهووو ، حيوو  ذكوور 

 (، وكلمووة الشوو اة ال وليوة للمعلوموواتُيقصو  بهووا  ) (Web( أن كلمووة 3101 الشوحات عتمووان،
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(Quest لمعلومووووات، ولوووولل  فالمصووووطل  معناهووووا ال حوووو  عوووون ا) (WebQuest   يعتموووو  فوووو
األساس علإ موضوع ال ح ، وكي ية  وظيفود بشوال فعوال وجوا  ُيفيو  المتعلموين فو  الحصوول 

 .علإ المعلومات باستخ ا  اكنترنت

بأنها ر أنشوطة  ريويوة موجهوة  ر روز علوإ  (Dodge,B,1997)وُيعرفها ربيرنإ  و جر  
ب المتعلمين، و عتم  علإ المصا   اكلرترونية الت   تيحها شو اة ال ح  واالستقصاء من جان

الويووب والمنتقوواا مسوو قًا، والتوو  يماوون  وو عيمها بوو عا المصووا   األخوور  كوواألقراص الم مجووة 
 والمد مرات المرنيةر.

بأنها ر نمووذج يجمو  بوين التخطوي  التريوو   (March,T,2004)ويعرفها ر  و  ما شر 
عقالنوو  للحواسوويب، موو  االسووتخ ا  الفعووال لإلنترنووت لتعزيووز المما سووات المحاووم واالسووتعمال ال

 التعليميةر.

بأنهووا ر أنشووطة  ريويووة  عتموو   (Jacqueline,etal,2007)ويعرفهووا رجوواثولين ويخوورونر 
فوو  األسوواس علووإ عمليووات التقصوو  فوو  شوو اة الويووب؛ بهوو   الوصووول الصووحي  للمعلومووة 

 نميووة مهووا ات حوول و ات التفريوور االبوو اعإ والناقوو ،  نميووة مهووا  و بأقوول جهوو  مماوون، و طبيقهووا 
 المشاالت ل   المتعلمين ر. 

ثلود  ف  معظمود أويعتم  نشا   رنولوج   بأنها ر (Lacina,J,2007)و عرفها ر الثينار 
قووانم علوإ االستقصواءد ويماوون أن يعمول المتعلموين موون خاللود فو  بيئووات  مصوا   الويوبعلوإ 

المعلوموووات، بحيووو  يتحمووول الموووتعلم مسوووئولية  علمووود ويسوووتخ    عاونيووة الثتسوووا  المهوووا ات، و 
 مها  التعلمر.لترملة التقنية 

بأنهوووا ر مووو خل  ووو  ي  جيووو  متمركوووز حوووول  (Halat,E,2008,109)عرفهوووا رهالوووتر يو 
 المتعلم قانم علإ النظرية البنانية والتفرير اكب اع  والناق  وييئات التعلم التعاون ر.

لتعلويم ال  اسوات االجتماعيوة و علمهواد  استرا يجيدر ال  أنها رويقص  بها ف  ال ح  الح
ف  صو ا مها   ريوية  ر رز ف  األساس علوإ التقصو  مون جانوب ال  اسة  ق   محتو  وح ا 

المتعو  ا والفانقوة، ويعوا  التالميل، و عتم  علإ صفحات ويب محو  ا مسو قًا  وظوف الوسوان 
وذلوو  موون خووالل موقوو  الرترونوو  يوو خل اليوود  لميوول أ وات اال صووال والتفاعوول غيوور المتووزامن، 

الصف السا س االيت انإ ف  أ  وقتد ومن أ  مااند وأثناء   استد يمر بالع ي  من الخبورات 
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التعليميةد وياتسب اال جاهات، والمها ات، والمعلومات حسب ق  ا د وسرعتد اللا ية فو  الوتعلم 
 . حت اشرا  المعلم و وجيهدر

 لتعلم الاستكشافية عبر الويب:أنواع رحلات ا -3

:  خالوو  أسووع  ت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووبيماوون التمييووز بووين نوووعين موون  حووال
 ,Lamb, A)،(Chatel,R. & Nodell,J,2002,3)، (49-44، 3114وموودن  ريبوو ، 

2004,38-40)  
 Short-term Web األول:  حلووة الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب قصوويرا الموو   

Quest) 

، وعووا ا مووا  رووون فوو  اسووتخ ا  التقنيووةيسووتخ   هوولا النوووع موون الوورحالت موو  المبتوو نين 
، وغال وًا موا ياوون ( حصوة4-0 أه افها مقتصرا علإ ما ا   اسوية واحو ا، و توراوح مو  ها بوين

تطلب ا موا  مهامهوا عمليوات ياله   منها الوصول الإ مصا   المعلومات، وفهمها و لكرها، و 
 قصوير أوويقو   حصوا ها فو  شوال بسوي  مرول عور   المصوا  ،عر  علإ ذهنية بسيطة:ثالت

 .اكجابة عن بعا األسئلة

 Long-term Web)الرووان :  حلووة الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب رويلووة الموو   

Quest)  
يستخ   هلا النوع من الرحالت م  المتعلمين اللين يجي ون التحام ف  أ وات حاسوويية 

لبيانات، ولغة  رميز النص الفان ، و تراوح م  ها بين أسوبوع ا، و حليل متق مة كبرامع العر 
وشهر كامل، و تمحو  أه افها حول أسوئلة  تطلوب عمليوات ذهنيوة متق موة كالتحليول والتركيوب 
 والتقويم، ويق   حصا ها ف  شال عرو  شفوية، أو ف  شال ماتو  للعر  علإ الش اة. 

ة ال  اسووة، اسووتخ   ال احرووان النوووع األول موون وفوو  ضوووء ربيعووة ال حوو  الحووال  وعينوو
  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب وهإ الرحالت قصيرا الم  .

 العناصر المكونة لرحالت التعلم االستكشافية عبر الويب-2

ح   ر و جر س عة عناصور  نيسوة لبنواء  حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب، وذلو  
                             (، 44 -42، 3114سوووووووووووع  ومووووووووووودن  ريبووووووووووو ، علوووووووووووإ النحوووووووووووو التوووووووووووال :  خالووووووووووو  أ
 Dodge,1997,1-5 ( ،6-9) ((، 49 -40، 3112 وجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا، 
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(Dodge,B,2001,،(Allan,J.&Street,M,2007,1102-1112)   (Schweizer,H. & 

kossow,B,2007, 29-35) ، 3100، منال محمو.) 

 وضووي  موضوووع  هوو   المق مووة الووإ :(Introduction )األول: المق مووة أو التمهيوو  
حوول  واأله ا  والمها  المطروحوةعامة،  الرحلة من خالل معلومات  مهي ية  تطرق للموضوع  

 .ما سيتعلمد مسب  حول ؛ من أجل وض  المتعلم ف   صو الرحلة

 تع   المها  التو  يماون أن يد يهوا الموتعلم لتحقيو  أهو ا  :) Tasks (الران : المها  
   :رحلة، ومنهاال

بلغتد الخاصوة مون خوالل اكجابوة التعليمية صياغة الما ا: يقو  المتعلم بصياغة الما ا 
 .مس قاً  سئلة أع ها المعلممجموعة من األعن 

عوون معلومووات محوو  ا موون مصووا   مختلفووة، وكتابتهووا ي حوو  المووتعلم التجميوو : وفيهووا 
لم بنشوورها علووإ اكنترنووت، أو علووإ و نسوويقها و نظيمهووا بشووال ابوو اع ، ويجووب أن يقووو  المووتع

 شال نشرات أو بطاقات.

التحق  والتت  : حي  يتم  وظيغ مهوا ا التحليول للمعلوموات مون مصوا   مختلفوة، وهنوا 
 يتوجب علإ المتعلم بع  ال ح  أن يقو  بحل و قة عمل قا  المعلم ببنانها للتحق  من  علمد.

لصووحف  لتغطيووة الموضوووع، موون الصووحف : وفيهووا ُيطلووب موون المووتعلم  قمووص شخصووية ا
يموود ياووون موون حيوو   قووة المعلومووات، يخووالل جموو  معلومووات و نظيمهووا علووإ شووال مقووال، و ق

 .وحيا ية المتعلم ة،والشفافي

طلب من المتعلم انتاج واب اع  صاميم أو خط  عمل لتحقيو  مجموعوة   يُ يالتصميم: ح
ظاهرا معينة كالجبول البركوان ، أو من األه ا  المح  ا مس قًا، مرل  صميم وسيلة أو نموذج ل

 الس و  المانية ...ال .

يقو  المتعلم باعا ا صياغة موضوع ما بصو ا أخور  اب اعيوة، فيها اكنتاج اكب اع : و 
 فيصيغة مراًل علإ شال قصة، أو كتابة خاررا شعرية أو  سم لوحة.

اآلخووور،  أفروووا  الطووور ويوووتم ذلووو  مووون خوووالل  عووور  الموووتعلم علوووإ الحووووا  والتفووواو : 
 .ومحاو  د من أجل الوصول الإ  واف  حول بعا المشاالت لحلها
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مووا قووا  بوود موون خووالل عموول معووين كوواجراء وفيهووا يعوور  المووتعلم الخطابووة أو اكقنوواع: 
مناظرا أو بح ، وهنا يوتم التوجود بالحو ي  الوإ المخوالفين بوالرأ  بتوضوي  اكث ا وات والو النل 

 لهم.

موتعلم باسوتطالع مواقو  لمصوا   معلوموات  هو   لتماينود يقوو  ال فيهوا عرفوة الولات: و م
 الفنية وميولد. وموا  دمن معرفة ذا د، و حليل ق  ا د، ومعرفة  غ ا د 

ي  يقو  الموتعلم بال حو  عون أوجود الشو د واالخوتال  بوين األشوياء لتوضووفيد التحليل: 
والنتيجوة بوين مجموعوة وكلل  ال ح  عن العالقة بين السوبب  ،المعان  المتئمنة لهله األوجد

 من المتغيرات ومناقشتها. 

للحام علإ ش ء الب  من  وفر   جوة عاليوة مون الفهوم، حيو  يوتم  قو يم  الحام:اص ا  
جوول ا خووواذ قوورا  بشووأنها مووون أمجموعووة موون العناصوور، وعلوووإ المووتعلم هياسووها و قييمهوووا موون 

 .مجموعة مح  ا من الخيا ات

 وصوويغ للخطوووات التوو  يجووب هووإ و : ) Procedure (الرالوو : العمليووات أو اكجووراءات 
علإ الموتعلم انجازهوا أثنواء النشوا ، حيو  يماون أن يتعلو  األمور بتوجيهوات أثنواء النشوا ، أو 

 مخططات زمنية أو مفا يمية، أو حتإ أ وا   عاونية يد يها المتعلم.

 النحووة عنوواوين لمواقوو يووتم عوور  فوو  هوولا العنصوور :) Resources (الرابوو : المصووا   
 .المتعلم زيا  ها من أجل انجاز المهمةعلإ باألسئلة الُمح  ا ف  عنصر المها ، و مر  طة 

وهنوا يقو  علوإ عوا   المعلوم ابتروا  رورق ج يو ا : ) Evaluation (الخام : التقيويم 
، واخ ا  المتعلمين بهله المعايير قبل ب اية  حلتهم مون ستستعمل ا المعايير الت  للتقييم، ويلو 

 د جهو هم.أجل  وجي

يتم من خاللها  لكير المتعلمين : ) Conclusion ( والتوصياتالسا س: االستنتاجات 
بالمعلومات الت  سياتسبونها عنو  نهايوة الرحلوة، و حفيوزهم علوإ التواصول فو  الحصوول علوإ 

 منها. المعلومات، واالستزا ا

نفيول  حوالت بعو    صوفحة يوتم ا  اجهوا:  )  ( Teacher Pageالسواب : صوفحة المعلوم 
منهوا  والهو  ، ، و تئمن معلومات  تعل  بخطة السير ف  الو  وس والنتاجوات المتوقعوةالتعلم
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فو  فصوول الويوب كويسوت هو بناء أو  طوير  ليل يسترشو  بود معلموون يخورون نحوو  وظيوغ 
  اسية وم ا س أخر ، ويمان  وضوي  العناصور الرنيسوة الماونوة لورحالت الوتعلم االسترشوافية 

 ويب من خالل الشال التال :عبر ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العناصر الرنيسة الماونة لرحالت التعلم االسترشافية عبر الويب0شال  
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 خطوات تصميم رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب -4

 الخطوات التالية لتصميم  حالت الويب كويست: (Dodge,P,2002,3) و ج  ح   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب عن ر بيرنإ  و جر  ( خطوات  صمي3شال  

فوو   (ADDIE)ولتطبيو  الخطووات السووابقة  وم االسوتعانة بالمعيووا  النمووذج  العوالم  
 صميم   وس وح ا ال  اسة وف   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب، و مر عمليوة  صوميم 

خمو  مراحول علو  النحوو التال : وحو ا التعلويم وانتاج المقر ات اكلرترونية وف  هلا المعيا  ب
 (3115اكلرترون ، 

، و ح يوو  أه افوود العامووة، ومعرفووة احتياجووات المدلووف  حليوول المقوور  شوومل : األولووإ: التحليوول
والموتعلم، و حليوول الموووا   الالزموة كنتوواج المقوور ، و ح يو  نموو  التوو  ي  الول  سوويت    الوونم  

 ح يو  أنوواع ومسوتويات األهو ا  التعليميوة، واألنشوطة و (، النم  القوانم علوإ الويوب -المختل 
  .وأسلو  التقييم المناسب

المتاحووة، ، و جميو  الموووا  ، وعمول  ليوول بالمحتويوات األهوو ا   شوومل وضو : الرانيوة: التصوميم
ووضوو  مقترحووات لتصووميم المقوور  وكي يووة السووير فوو  عوور  المعلومووات، ووضوو  األنشووطة، 

  .والقيا  بانتاج السينا يو

 اختيار املوضوع املناسب لرحلة التعلم االستكشافية عرب الويب. -0
Select a topic Appropriate for WebQuests 

 اختيار تصميم ميكن أن يالئم هذا املوضوع. -3
Select a Design 

 تصميم العمليات عن طريق حتديد املوارد واملصادر. -2
Describe Haw Learners Will be Evaluated 

 وصف كيف سيتم تقييم املتعلمني. -4
Design The Process 

 رب الويب وحتسينها.تعديل رحلة التعلم االستكشافية ع -9
Polish and Prettify 
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 شمل العمل علإ انتاج المقر  حسب السينا يو الموضوع، وانتاج كل شاشوة : الرالرة: التطوير
حسوووب السوووينا يو الخووواص بهوووا، وانتووواج الصوووو ، والفيووو يو، والتموووا ين التفاعليوووة، ثوووم  حوووزيم 

 المحتو .
و  شمل  جمي  كول محتويوات المقور ، واخوراج المقور  فو  صوو  د النهانيوة، : الرابعة: التطبي 

 ركيووب المحتوووو  علوووإ نظووا  ا ا ا المحتوووو  االلرترونووو ، و وو  يب المووو  يين والمتووو  يين علوووإ 
 استخ ا  النظا  .

مون خوالل التقيويم البنوان  لود والتقيويم الختوام   شمل  قييم جو ا المقور ، : التقويم  الخامسة:
يووة موون خووالل فوو  انتوواج المقوور ات اكلرترونهوولا المعيووا   ويماوون  وضووي  مراحوولبعوو  التطبيوو ، 
 الشال التال :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف   صميم وانتاج المقر ات اكلرترونية (ADDIE)( مراحل المعيا  العالم 2شال  

   Analysisمرحلة التحليل -0

    Designمرحلة التصميم    -3

 Developmentمرحلة التطوير  -2

  Implementationمرحلة التطبيق -4

 

 Evaluation مرحلة التقومي -9
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أدوار المعلم في تصميم وإعداد وتنفيذ رحالت التعلم االستكشافية عبر  -9

 الويب

 بعوا األ وا  التو  يماون(Sen, A. & Neufeld, S,2006,3 ) ح   رسون ونيوفيلو  ر 
أن يقوو  بهووا المعلوم فوو   صووميم واعو ا  و نفيوول  حوالت الووتعلم االسترشووافية عبور الويووب  تمروول 

 فيما يل :

اكبحووا  الشوو ا  عبوور الويووب لتح يوو  الصووفحات األثروور مناسوو ة للموضوووع الوول  ي  سوود  -
 المتعلمين.

  صنيغ صفحات الويب حسب ربيعتها وعالقتها بالما ا والمنهاج. -
 لصفحات الويب المح  ا بع   ح ي  معايير  هيقة للتقييم.  قييم الجو ا التريوية -
الحرص من جانب المعلم علإ أن  روون المهوا  الموكلوة للمتعلموين فو   حلوة الوتعلم مرنوة  -

 لتناسب الفروق الفر ية بين المتعلمين، وأال  ستغرق وقتًا روياًل ف   نفيلها.
 التعلم.ن بها ف   حلة اعطاء الوقت الراف  للمتعلمين لتنفيل المها  المالفو -

  . يسير عمل المتعلمين، و شجيعهم عل  التفاعل أثناء   استهم عبر الويب -

 القيا  ب و  الموجد، والمرش ، والميسر لح وا التعلم ل   المتعلمين. -
 عوامل نجاح رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب. -2

الت الوتعلم االسترشوافية ( أن نجواح  حو312، 3112يلكر  محم  الحيلة ومحمو  نوفول، 
وضو  مئومون ال حو  فو  اكروا  يتطلب عبر الويب ف   حقي  بعا نوا ع العملية التعليمية 

العا  للتصوميم؛ وذلو  بجعول المتعلموين يتعلموون الفرورا المطلوو  ال حو  عنهوا أو  حليلهوا مون 
قووو  وخوووران  لفوووت انت ووواه المتعلموووين لموووا  حتويووود مووون موا، و خوووالل اكروووا  العوووا  لرحلوووة الوووتعلم

.ال ، واكماانات األخر  الت   لخر بهوا اكنترنوت، وكول ذلو  يجعول المتعلموين منتبهوين وصو .
 .ومستمتعين روال  نفيل المهمة 

ويدك  ر بيت  ويولر أن  حلوة الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب الجيو ا يجوب أن  تصوف 
 (42 -49، 3112بما يل :  وج   جو ا، 

 حول الما ا الت  يسية.  شال  لياًل للمتعلمين  -
  وفر العمل الجماع  والتشا ك  بمرونة وحسب الظرو .  -
 بها  واب  متنوعة كثراء ال  س بشال ايجاب . -
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 مان المتعلم من العمل باسوتقاللية، ويقتصور  و  المعلوم مون ناقول للمعلوموات الوإ ميسور   -
 للتعلم.

  رامل عناصرها، ومصممة بشال جي  مرير للمتعلمين. -
  وابطها بشال جي ، ويمان االنتقال بينها بسهولة. عمل  -
 المق مة مريرا ومحفزا للمتعلمين، و ق   معلومات أساسية. -
 تئمن العمليات فيها  وجيهات  ساع  المتعلم ف   نظيم خطوا د، و نفيول المهوا  المطلويوة  -

 مند.

  هيقة.  ر    المصا   الموضوعة فيها بالمها  الت  يسعإ المتعلم كنجازها بصو ا -
 يناسب التقييم النتاج المرا   حقيقد. -
 لكر الخا مة المتعلمين بما  علموه، و شجعهم علإ  وسي  خبرا هم لتشمل حقواًل أخر . ُ  -
 شووال صووفحة المعلووم  لووياًل جيوو ًا لري يووة  وظيووغ  حووالت الووتعلم االسترشووافية فوو  فصووول  -

 أخر .  
رشووافية عبوور الويووب الجيوو ا ( أن  حووالت الووتعلم االست3115ويئوويغ  محموو  أبوحطووب، 

 حتوووو  علوووإ أنشوووطة  عليميوووة  نمووو  قووو  ا هم و شووو   و مسوووتويات، اليجوووب أن  ناسوووب جميووو  
حاجا هم، و توي  لهوم حريوة التعامول مو  المحتوو ، و نمو  الشخصوية المتزنوة التو   قوف علوإ 

 جمي  الحلول الممانة لموضوع ال ح .
ع فووو   صوووميم  حوووالت الوووتعلم ال احروووان االعت وووا ات السوووابقة عنووو  الشووورو  عوووإوقووو   ا

 .االسترشافية عبر الويب للموضوعات المتئمنة ف  وح ا ال  اسة
 مميزات رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب. -4

يشه  العصر الحال  اهتمامًا عالميًا متزايو ًا بتحقيو  نقلوة نوعيوة فو  التعلويم مون خوالل 
و حواث  حواسوهم المختلفوة، و شوجعهم علو   هيئة بيئة  عليمية  علمية  جل  اهتموا  التالميول 

 .التعلم اللا  

موون  المتعلمووين الويووب كويسووت  أن  (Lipscomb,G,2003,153)ويدكوو ر لي سوواومبر 
يجعول و رريغ الجهو  ف  اال جاه المطلو ، مما اماانية ال ح  ف  نقا  مح  ا بشال عمي ، 

   حتو  علإ مسوتويات ذات   واين حوا  هلا النوع من التعلم أسلويًا فعااًل ومراليًا للصفو  الت
 ف  المستو  التفرير . 
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أن هلا النوع من التعلم يسهم  (Pradeep, et al,2004,1-11)ويلكرربرا يب ويخرونر 
ف   طوير ق  ات المتعلم التفريرية، وينواء موتعلم باحو  يستقصوإ المعلوموة، وقوا   علوإ  قيويم 

 جوانب  علمد

موون  ؛لا النوووع موون الووتعلم ينمو  اكنتوواج اكبوو اع ( أن هو3115ويئويغ  محموو  حوواف ، 
خالل المساهمة ف  بناء شخصية المتعلم ال احو  عون الحقيقوة، والصوحف  الماتشوف لماوامن 
الخطوور، والناقوو  الوول  يقووا ن بووين مختلووف الطوورق ويقووف علووإ أفئوولها، والمصوومم الوول  يملوو  

الوول  يعوور  وجهووة نظووره  أ وات التطوووير ويسووتخ مها فيمووا يفيوو  مجتمعوود، والمتحوو ا اللبوو 
 باأل لة وي اف  عنها.

و قوو  أثوو ت نتووانع مجموعووة موون ال  اسووات فعاليووة اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية 
عبور الويوب فوو   حقيو  بعووا نووا ع العمليووة التعليميوة، ومنهووا علو  المسووتو  العريو  :  اسووة 

اسوتخ ا  الويوب كويسوت ( الت  كشفت نتانجهوا عون فعاليوة 3111و ا  اسماعيل وياسر عب ه  
ف     ي  العلو  ف   نمية أساليب التفرير واال جاه نحو استخ امها ل   رال وات كليوة اعو ا  

( التوو  كشووفت نتانجهووا عوون فعاليووة   وس  عليميووة 3112المعلمووات، و  اسووة زيووا  جووا     
 مصوووممة باسوووتخ ا  نمووواذج الويوووب كويسوووت فووو  التحصووويل الفوووو   والمدجووول و نميوووة  علميووود

و  اسوة محمو  الحيلوة اال جاهات الموج ة نحوو الريميواء لو   رل وة الصوف العاشور األساسو ، 
( التوو  أظهوورت نتانجهووا فعاليووة اسووتخ ا  الوورحالت المعرفيووة فوو   نميووة 3112ومحموو  نوفوول  

التفرير الناق  والتحصيل ف  مسواق  علويم التفريور لو   روال  كليوة العلوو  التريويوة  األونوروا(، 
( الت   وصلت الإ فعالية الت  ي  بالرحالت المعرفية عبر الويوب 3115   جو ا  و  اسة وج

بمحافظوات غوزا المفوا يم العلميوة، و نميوة مهوا ات  االساسوإف  اثتسا  رال  الصف التاسو  
و  اسوة عبو  العزيوز عبو  الحميو   التفرير العلم  واال جاهات الموج ة ل يهم نحوو موا ا العلوو ،

 قصوإ الويوب فو   نميوة مسوتويات اسوترا يجيد فعاليوة اسوتخ ا  نتانجهوا  ( الت  أظهرت3115 
الو بلو  المهنو  شوع ة  رنولوجيوا التعلويم،  روال  لو  التفرير العليوا والقو  ا علوإ ا خواذ القورا  

( التو  كشوفت نتانجهوا عون فعاليوة اسوتخ ا  الورحالت المعرفيوة عبور 3100و  اسة زيا  الفا   
 ل    الميل الصف الرامن األساس   التأمل و ف  مستو  التفرير الويب ف   نمية التحصيل 

الت  أظهرت  (Melinda, D,2003,1703)أما عل  المستو  األجنب :   اسة رميلن ار 
نتانجهووا أن الويووب كويسووت  موون  المعلمووين حريووة السووتخ ا  الووتعلم المتمركووز حووول المووتعلم، 
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أن الطل ووة  التوو  أظهوورت (Aoki,J,2004, 1614-1621 )والووتعلم التعوواون ، و  اسووة راوكووإر
اللين  علموا علو  الحياا باستخ ا  الويب كويست ف  جامعة هيوستن أظهوروا  وأثيرات ايجابيوة 
فوووووووو  مهووووووووا ات االسووووووووتنتاج والمعالجووووووووة الخاصووووووووة للمقوووووووور ، و  اسووووووووة رجووووووووو و وييوووووووونع 

فعاليووة التوو  أوضووحت   (Gorrow,T,.Bing,J& Royer,R,2004,2189-2195)و ويوورر
 ا  الويووب كويسووت فوو  زيووا ا التحصوويل و نميووة اال جاهووات نحووو برنووامع  وو  يب  للطل ووة اسووتخ

، و  اسوووووووة ر ثفووووووون وهينسوووووووإ و يوووووووان ر بأمرياووووووواالمعلموووووووين فووووووو  جامعوووووووة ساليسوووووووبو   
(Ruthven,K.Hennessy,S & Deaney,R,2004,1-34)  التووو  أظهووورت نتانجهوووا أن

 نميوة مهوا ات التفريور العليوا لو   استخ ا  الويب كويست أ   الوإ  حسوين مما سوات الوتعلم و 
عينوووووووووة مووووووووون معلمووووووووو  العلوووووووووو  بالمرحلوووووووووة الرانويوووووووووة بوووووووووانجلترا، و  اسوووووووووة  رثامبووووووووولر 

(Campbell,J,2005,135)  التووو  أظهووورت نتانجهوووا أن اسوووتخ ا  الويوووب كويسوووت مووون خوووالل
طل وووة وثقوووتهم بأنفسوووهم، المشوووروع بحرووو  استقصوووان  قوووانم علوووإ اكنترنوووت زا  مووون  افعيوووة 

التو  أظهورت  (Isabel,T,2007,1-27)  اسوة ر ايزابيولر ف  الوتعلم، و األثا يمية  واستقالليتهم
نتانجهووا أن اسووتخ ا  التعليمووات بطريقووة الويووب كويسووت حسوونت ويشووال كبيوور موون المهووا ات 

 الرتابية ل   الطل ة اللين يستخ مون اللغة اكنجليزية كلغة ثانية مقا نة بالطريقة المعتا ا.
 يتئ  ما يل :ال حوا وال  اسات التريوية،  مما سب  عرضد لمجمل

أث ت ال حوا وال  اسات السابقة علإ فعالية اسوتخ ا   حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور 
الويووب فوو   حقيوو  بعووا النتاجووات التعليميووة المر  طووة بالتحصوويل الفووو   والمدجوول، و نميووة 

 ة نحو التعلم.أساليب ومها ات التفرير العلم  واال جاهات الموج ة، وال افعي

استخ مت ال  اسات السابقة  حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب فو  مراحول   اسوية 
 مختلفة.

علوإ التحصويل واال جواه نحووو الويوب كويسووت نو  ا ال  اسوات التو   ناولووت أثور اسوتخ ا  
اسووتخ امها فوو  مجووال  علوويم ال  اسووات االجتماعيووة و علمهووا فوو  التعلوويم العووا  عامووة، والحلقووة 

 االبت انية خاصة. 

اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب يماوون أن يسووهم فوو   حقيوو  بعووا 
 النوا ع التعليمية لت  ي  ال  اسات االجتماعية بالحلقة االبت انية.

رحالالالالت الالالالتعلم االستكشالالالافية عبالالالر الويالالالب و أهالالالدا  تالالالدريس  الدراسالالالات -2
  االجتماعية
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علم االسترشووافية عبوور الويووب فوو    اسووة ال  اسووات فيمووا يلوو  عرضووًا ألهميووة  حووالت الووت
 االجتماعية، و و ها ف   حقي  بعا أه ا     يسها ف  مراحل التعليم العا :

 اثتسا  المعلومات: -أ 

 هتم ال  اسات االجتماعية بأن ي ح  المتعلم بنفسد عن المعلومات الت   تعلو  بالبيئوة 
 هيئوة مواهوغ  عليميوة  علميوة غنيوة وثريوة ل وذلو  مون خوال الت  يعيش فيها، وورند وعالمد، 

بموا ، يمان من خاللها استرا ا نشا  المتعلم و افعيتد، بحي  يشا ق فيها المتعلم مشا كة  امة
 وح ود لهوا فو  اه الود علو  الموا ا، ومون ثوم عو ه بللا التحصيل واحساسد بالحريةيسهم ف  ش

 (.042، 3112 أحم  جابر، 

الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب، فهوو   ماوون المووتعلم موون  موون هنووا  ووأ   أهميووة  حووالت
مختلفوة يتفاعول معهوا الموتعلم االعتما  عل  نفسود فو  الحصوول علو  المعلوموات مون مصوا   

هوله الورحالت مون أنشوطة   تئومندمناسو ة؛ وذلو  مون خوالل موا   علميود عليمية  ف  ظل بيئة 
علم به   استرشا  عالقوات، أو أفروا ، استرشافية متع  ا يصممها المعلم ويتفاعل معها المت

أومفوا يم ج يو ا لوم  رون معروفوة لهوم مون قبوول، مموا يجعول هوله المعلوموات أثرور قابليوة للفهووم 
 .ويقلل من نسيانها

 التفرير  نمية - 

ال  اسووات االجتماعيووة بحاووم ربيعتهوواُ  عوو  مجووااًل خصوو ًا لتحقيوو  هوو    نميووة التفريوور؛ 
ظاهرات  حتاج ال   فسير و ي  عالقات و قوويم للنتوانع المتر  وة ألنها  تناول قئايا وأح اا و 

 عليها. 
وهنا يمان أن  سوهم  حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب فو   نميوة التفريور العلمو  
بأنواعد ل   المتعلمين، و حفيوزهم علو  التفريور بشوال خوالق للوصوول الو  حلوول للمشواالت، 

تفريوور ضوومن  حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب؛ ثمووا يماوون  مووع روورق  نميووة مهووا ات ال
وذل  من خالل وض  خران  التفرير الت  يصممها المعلم ضمن صفحات المهوا  االسترشوافية، 
أو ف  ملف خاص بالنشوارات، و روون علوإ شوال وحو ات موايارو  وتم الرتابوة فيود مون جانوب 

 .المتعلم  المسترشف(
 اثتسا  القيم واال جاهات. -2
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 اسة ال  اسات االجتماعية ضمن موا  هو   اليود الو  اثتسوا  المتعلموين القويم  ه    
واال جاهووات وأنمووا  السوولوق المرغووو  فيهووا؛ وذلوو  نظوورًا للصوولة الوثيقووة بووين هووله الماونووات 
الوج انيوووة وربيعوووة ال  اسوووات االجتماعيوووة التووو   تنووواول بال  اسوووة الماوووان واكنسوووان والزموووان 

  .والتفاعالت القانمة بينهم

و حالت التعلم االسترشافية عبر الويب يمان أن  سوهم فو  اثتسوا  و نميوة اال جاهوات 
حيو  يجعول هولا النووع مون الوتعلم مون ال  اسوات االجتماعيوة  وافو  قويوة  حفوز ؛ل   المتعلمين

ألن الويب  ووفر لهوم فرصوًا لمقا نوة أعموالهم بأعموال اآلخورين التعاون ؛  المتعلمين عل  التعلم
وهولا مون شوأند أن يود   الوإ اثتسوا  المتعلموين ا جاهوات ايجابيوة فئواًل عون ، منهم واكفا ا

 . نمية الوع  الرون  ل يهم
 معوقات  استخدام رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب: -5

بوواكرالع علوووإ بعوووا األ بيوووات وال  اسوووات التريويوووة  بوووين أن اسوووتخ ا   حوووالت الوووتعلم 
ليتوو  التعلوويم والووتعلم ُيواجوود بوو عا المشوواالت أو المعوقووات االسترشووافية عبوور الويووب فوو  عم

 ( 24، 3100(،  زيا  الفا ،3112(،  زيا  جا   ، 3110أبرزها ما يل :  زهير خليغ،
 .ب ء التحميل النا ع عن از حا  خطو  اال صال بالش اة، وانقطاع اال صال أثناء التصف  -
 استخ ا  بعا صفحات الويب للغة اكنجليزية. -
 ي  الوقت المخصص للمتعلمين الستخ ا  ش اة الويب ف  التصف  واكبحا .ض -
 يأخل بعا المعلمين وقتًا روياًل ف   صميم  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب. -
 ال يصل بعا المعلمين الإ أفئل الرواب  أو المصا   الالزمة لتحقي  األه ا  بسهولة. -
الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب فوو  كريوور موون ضووعف اكماانووات الالزمووة لتنفيوول  حووالت  -

 الم ا س.
وللتغلووب علووإ المعوقووات السووابقة قووا  ال احرووان بعموول مجموعووة موون اكجووراءات شووملت مووا 

 يلإ:
عنو  انقطواع اال صوال باكنترنوت، مو   سوتخ    (Off Line)عمل مها  ب يلة فو  التو  ي   -

 .   يب المتعلمين عل  كي ية التصف  خا ج ش اة اال صال

مراعاا أن صوفحات الويوب التو  يوتم االسوتعانة بهوا  روون باللغوة العرييوة، ومطابقوة لمعوايير  -
الجو ا الت   ئمن سالمة المعلومات المتئمنة فيها، وسهولة الوصول الم اشر والصوحي  

 لها من جانب التالميل.
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  موون محاولوة االسووتفا ا موون الحصووص االحتياريووة الموجووو ا بالجوو ول ال  اسوو  ك احووة مزيوو -
 الوقت للتالميل عينة ال ح  للتصف  واكبحا  الش ا .

محاولووة االسووتفا ا موون أجهووزا الرمبيووو ر الخاصووة بحجوورا الحاسووب اآللوو  ومناهوول المعرفووة  -
 لتوفير الع   المناسب من األجهزا بما يتناسب م  ع   التالميل عينة ال ح . 

 ثانياً : االتجاهات 

 تعريف االتجاه  -0

علوإ بعوا األ بيوات التريويوة التو   ناولوت مفهوو  اال جاهوات الحظوا ين بارالع ال واحر 
أنوود ال يوجوو   عريووغ محوو   لال جوواه يجموو  عليوود علموواء الترييووة وعلووم الوونف ، لوولل  ظهوورت 

بأنووود رحالووووة  ) (Carolse,E,1990,347رثوووا ول ر  حيووو  يُعرفووود عريفوووات ع يووو ا لال جووواه 
رًا  يناميايووًا علووإ اسووتجابتد نحووو الموضوووعات  ووأثي اسووتع ا  انتظمووت خووالل خبوورا الفوور  و ظهوور
 والمريرات الت   سترير هله االستجابة ر.  

 ,Wortman,C., Loftus, E& Marshall)وُيعرفود ر و  موان ولووفت  وما شوال ر  

M, 1992 ,558)  بأند ر نزعة الفر  لالستجابة بالقبول أو المعا ضة  جاه شوخص أو فروره أو
 موضوع ما ر.

بأند رحالة استع ا  عقل  انتظمت ل    Hayes,N, 1994, 603 ) (ايزر ويعرفد ر ه
الفر  من خالل الخبرا، وُ ظهر  أثيرًا  يناميايًا علإ استجابتد ازاء المواهغ الت   سترير هله 

 االستجابة ر
بأنود ر مجموعوة مون المشواعر أو  ) (Fontana, D, 1995 , 227ويعرفود  ر فونتانوا ر 

ل   الفر   جاه موهغ معوين،  جعلود يسول  سولوكًا معينوًا  جواه هولا الموهوغ  المعتق ات الرابتة
 بطريقة خاصة ر .

( بأند راستع ا  نفسو  أو  هيود عقلو  موتعلم لالسوتجابة 31113043ويعرفد  حام  زهران، 
الموج ة  أو السال ة نحوو أشوخاص، أو موضووعات أو مواهوغ ج ليوة فو  البيئوة التو   سوترير 

 هله االستجابة ر
( بأندر استع ا  ذهن  يجعل  390، 3113ويعرفد   أحم  اللحل  ومصطفإ أبو بار، 

الفر  يتجد الإ أن يستجيب لصال  أو ض  نوع معين من األشياء أو المواهغ أو األشخاص 
 أو الموضوعات ر. 
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( أن هناق عالقة قوية بوين اال جواه والميول، اال أنود  25: 0559ويدك   حم   عطيفة، 
 يز بينها ف  الجوانب التالية: يمان التم

 أثرر عمومية. –مقا نًا بالميول  –اال جاه  -
اال جاهات والميول  تئومن قو  ًا مون المشواعر، اال أن قو   المشواعر ياوون أثبور فو  حالوة  -

 الميول.
ال يماون اغفالود موون المعتقو ات، أمووا فو  حالوة الميووول فلوي  األموور  قوو   حوو  اال جاهوات  -

 ثلل . 
ميول يشتركان ف  أن كل منهما ين غ  أن ياون لد أ اءا د السولوكية المعبورا اال جاهات وال -

 عند.
ويقص  باال جاه نحو  حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب فو  هولا ال حو  أنود ر  عبيور 

أو  فئهم الستخ ا   حالت   -عينة ال ح  -عن م    قبل  الميل الصف السا س االبت ان  
الويب ف   علم ال  اسات االجتماعية، والل  يتفاوت بوين القبوول التوا   التعلم االسترشافية عبر

أو التوور  ، أو الوورفا التووا ، وُيسووت ل عليوود بال  جووة التوو  يحصوول عليهووا التلميوول فوو  مقيوواس 
 اال جاه المُع  لهلا الغر ر .

 االتجاهات:خصائص -3

لخصوانص الرنيسوة ( ا51 -25، 3113يح    أحم  النج   وعلإ  اش  ومنو  عبو  الهوا  ،  
 الت   ميز اال جاهات ف  الجوانب التالية:  

اال جاهات متعلمة، أ  ليست فطرية أو مو وثة وانما حصويلة ماتسو ة مون الخبورات واآل اء  -
 والمعتق ات ياتسبها الفر  من خالل  فاعلة م  بيئتد الما ية واالجتماعية .

 ان  ع يلها أو  غيرها بالتعليم والتعلم. تمت  اال جاهات بق   معقول من الر ات، اال أند يم -

الشووخص لتلوو   يهيوو  حفووز كووامن ومن ثووم فهوو  اال جاهووات اسووتع ا ات لالسووتجابة عار يووًا، -
 االستجابة.

اال جاهووات اسووتع ا ات لالسووتجابة عار يووًا، أن مووا يميووز اال جاهووات عوون المفووا يم النفسووية  -
 ش ء أو موهغ ما. األخر  هو الموهغ التفئيل  ألن ياون التلميل م  أو ض 

اال جاهات قابلة للقياس؛ وذل  من خالل هياس االستجابات اللفظيوة للتالميول أو الُمالحظوة  -
 لهم.

 مكونات االتجاه -2
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  Carolse,E, 1990 , 347) (لال جاه ثالثة ماونات  نيسة ه : 
وع أو الماون المعرف : يشمل معلومات الفر  الت   رونت نتيجوة خبرا ود السوابقة عون موضو -أ

 فررا ما.
الماون الوج ان : يشمل مشاعر الفور  أو  غبتود فو  االسوتجابة بطريقوة معينوة  جواه هولا  - 

 الموضوع.
هوو المحو   الحقيقو  ال جواه الفور  نحوو هولا الموضووع، ونتعور  عليود  السولوك :الماوون  -جو

 الموضوع.من خالل مالحظة  صر  الفر  أو سلوكد ف  مواهغ وثيقة الصلة بهلا 
 االتجاه نحو رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب   -4

( أن هوووو    روووووين اال جاهووووات الموج ووووة 392 – 393، 0550يدكوووو   أحموووو  شوووولب ، 
و نميتهووا بطريقووة وظي يووة ال يووتم  لقانيووًا وانمووا يحتوواج الووإ  وو  ي  جيوو ، يعموول علووإ اثتسووا  

سوووب فووو  الفصووول ال  اسووو  التالميوول مرووول هوووله اال جاهوووات، والوووإ  ووووفير المنووا  النفسووو  المنا
واسووتخ ا  االسووترا يجيات المتطووو ا التوو   شووج  التالميوول علووإ ال حوو  والتقصوو  واالسوووتنتاج 

 والعمل الجماع .  
موون عالقووة ذلوو  الويووب كويسووت و ووأ إ أهميووة   اسووة ا جاهووات التالميوول نحووو اسووتخ ا   

الويووب فوو  عمليتوو   لشوو اة طبيقووًا مهمووًا موون جانووب التالميوول بوصووفها لهووا باالسووتخ ا  الفعلوو  
التعليم والتعلم، و روين أفرا  سلبية عنها يسهم ف  عوزو  التالميول عون اسوتخ امها فو   علوم 

 ال  اسات االجتماعية.موضوعات 
 إعداد مواد وأدوات البحث

 كع ا  موا  ال ح  قا  ال احران با  اع الخطوات التالية: :أوالً: إعداد مواد البحث
معا لووة وحسووا  صوو ق التحليوول باسووتخ ا   :(  بيئووة الصووحراوية حليوول محتووو  وحوو ا ال -0

 ، وكانت النتانع كما ه  موضحة بالج ول التال :(    (Scott)ساوت 
 ( 3ج ول   

 البيانات المتعلقة بحسا  معامل ساوت لص ق التحليل
   

جانب  

مجموع 
 التررا ات

 

النس ة المئوية 

 3 أ%+  %(  % -أ%

 /011                 

 
معامل 

                                                
) ( (.1ق )ملح 

( ( ملحق )2 .)  
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 3 للتررا ات التعلم
 

 الص ق

  % أ%   أ

  42.53 0 25 22 42 49 الحقان  0
1.59 

 5.23 0 20 23 05 30 المفا يم 3

وهوله  (1.59الساب  يتبين أن معامل الص ق لتحليول المحتوو  يسواو    (3  من ج ول
 .النتيجة مقبولة احصانيًا، و  ل علإ معامل ص ق عال لتحليل المحتو  

وقو  بالغوت نسوب اال فواق بوين ، ث وات التحليول م حسا   (Cooper)معا لة وياستخ ا  
 وهإ نسب مقبولة احصانيًا. (، 1.29 (،  0.93  التحليلين علإ التر يب  

بعووو  االرووالع علوووإ بعوووا  :تصالالميم رحالالالالت الالالالتعلم االستكشالالالافية عبالالالر الويالالالب -3
 حوووالت الوووتعلم وانتووواج   و صوووميم األ بيوووات، وال  اسوووات السوووابقة التووو   ناولوووت أسووو  اعووو ا

، (3112وياسوور عبوو   يوود،  اسووماعيل(،  و ا  3112جووو ا،  وجوو    االسترشووافية عبوور الويووب
 (3100(،  زيوا  الفوا ، 3115(، عب  العزيوز عبو  الحميو ، 3112 محم  الحيلة ومحم  نوفل، 

 لحال : الموق  التعليم  الخاص بال ح  االمراحل التالية ف   صميم  ا    ال احران
بتحليل فئة التالميل، ومحتو  وح ا ال  اسة، والبنية شملت القيا  المرحلة األولإ التحليل: 

 األساسية.

، و نظويم عناصور المحتوو ، واختيوا  الوسوان  ا  ح ي  األهو المرحلة الرانية التصميم: شملت 
 صووميم  اعوول، ووصووفحات المحتووو ، والتفلتعليميووة، و صووميم نظووم التقووويم والتغليووة الراجعووة، ا

بالشووال الول  يحقوو  الهو   العوا  للووتعلم مون بنوواء الموقو ، كموا هووو ُمبوين فوو  خريطوة التو ف  
 الشال التال :

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسة

 اإلعداد

 األولى الرابعة الثانية الثالثة

 هد  الموقع

 دخول

 المساعدة

 اختبار التقييم النتائج رالمصاد العمليات المهام المقدمة

 رحالت التعلم  راسلني
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 رالبيئة الصحراويةخريطة   ف  الموق  اكلرترون  لوح ا ر (4  شال
نتووواج الرترونووو ، واوحووو ا الوووإ محتوووو  ال حويووول محتوووو   شوووملت المرحلوووة الرالروووة: اكنتووواج:

عناصووووور الوسوووووان  المتعووووو  ا،و ي  المحتوووووو  بخووووو مات اكنترنوووووت، و حميووووول الموقووووو  علوووووإ 
 الش اة.

استه فت هله المرحلة فحص النظا  للتأث  من صالحيتد للتطبي  : المرحلة الرابعة:التجريب
 (Off-Line)و  (On-Line)فئة المسته فة، وق   م ذل  من خالل عر  الموق  العلإ 

(؛ وذل  به    قييم الموق  علميًا و قنيًا وفقًا سا ا المحامين  علإ مجموعة من ال
باجراء التع يالت الت   انق  قا  ال احر، و ( الت   م اع ا ها لهلا الغر  الستما ا التقييم  

 .أشا  اليها السا ا المحامون 
  طبيقدقبل  اجراء التجرية االستطالعية للنظا  م فيها : المرحلة الخامسة: ما قبل االستخ ا 

المشاالت الت  يمان أن  واجد  وذل  به   التعر  علإ؛ التالميل علإ الفئة األصل من
ويع  التغلب ، عبر الويبالتعليم والتعلم ف  بيئة التعلم اللا   ، وم   ق   هم علإ التالميل

،  ( علإ المشاالت وانتهاء التجرية االستطالعية أص   النظا  ف  صو  د النهانية 
  الحًا للتطبي  علإ العينة األصل.وص

شملت القيا  بمهمة  نيسة وهإ  طبي  النظا  علإ الفئة : المرحلة السا سة: االستخ ا 
بالت  ي   ةالمالف ةبمعاونة المعلم انالفعلية من التالميل، وأثناء عملية التطبي  قا  ال احر

  .للمجموعة التجريبية

                                                
(( ملحق )2 .) 
( ( ملحق )4 ) 
( ( ملحق )5) 
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، من خالل  قويم المرحلة  قويم النظا  المستخ   المرحلة السابعة: التقويم:  م ف  هله
بالتحصيل، واال جاه نحو استخ ا  ن حي  م   اثتسابهم لجوانب التعلم الخاصة التالميل م

 حليل النتانع و   علم ال  اسات االجتماعية، ف  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب 
 .و فسيرها

 إعداد دليل إرشادي للتلميذ: -2

ليول ا شوا   للتلميول؛ يوضو  لود كي يوة اسوتخ ا   حوالت الوتعلم االسترشوافية   م اع ا  
 ووم اعوو ا  الوو ليل ويعوو  االنتهواء موون عبور الويووب فوو   علووم   وس وحو ا ر البيئووة الصووحراوية ر، 

 لوإ ي انهوم حوول الوو ليل،عرضود علوإ مجموعوة مون السوا ا المحاموين؛ وذلوو  بهو   التعور  ع
ة للوو ليل ر قووًا آل اء السووا ا المحامووين، ويوولل  أصوو   الوو ليل وقوو   ووم اجووراء التعوو يالت المناسوو 

   (  اك شا   للتلميل ف  صو  د النهانية

                                                

( ( ملحق )6) 
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 إعداد دليل إرشادي للمعلم -4

 حوووالت الوووتعلم  قنيوووة  ليووول ا شوووا   للمعلوووم؛ يوضووو  لووود كي يوووة اسوووتخ ا   وووم اعووو ا  
يوضووو   و  المعلوووم  ثموووا االسترشوووافية عبووور الويوووب فووو   ووو  ي  وحووو ا رالبيئوووة الصوووحراوية ر،

االنتهوواء موون اعوو ا  الوو ليل  ووم عرضوود علوووإ ويعوو  ومسووئوليتد أثنوواء   اسووة التالميوول للوح ا،
، ؛ وذلوو  بهوو   التعور  علووإ ي انهووم ومالحظوا هم حووول الوو ليلالمحاموينمجموعوة موون السووا ا 

 ليل وقوو   ووم اجووراء التعوو يالت المناسوو ة للوو ليل ر قووًا آل اء السووا ا المحامووين، ويوولل  أصوو   الوو
 (  اك شا   للمعلم ف  صو  د النهانية

 ثانياً: إعداد أدوات البحث: قام الباحثان بإعداد األدوات التالية:

 بما يل : انقا  ال احر التحصيل كع ا  االخت ا  االختبار التحصيلى:  -0
 ح يوو  الهوو   موون االخت وووا : هوو   االخت ووا  الووإ هيووواس التحصوويل لوو   التالميووول  -أ

 ال ح . مجموعت 
 التطبي (. -الفهم - ح ي  مستويات االخت ا : يقي  االخت ا  مستويات  التلكر - 
مون نووع أسوئلة االختيوا   التحصويل  ح ي  نوع أسئلة االخت ا :  م اع ا  االخت ا   - جو

 من متع  . 
سئلة من حي  وجوو  مق موة ويو انل األنظرًا لطبيعة هلا النوع من  سئلة :األصياغة  - 

المق مة أن  رون مُصاغة بوضوح و ُح   المطلو  من التلميول، وينانهوا ف  صياغة  ُ وع فق  
علإ قواع  لغوية م سطة، و عإ فإ صياغة البو انل أن  روون ذات روول واحو ، وأال ياوون أ  
منها متواف  نحويًا م  المق مة  ون اآلخر، وأن ياون عو  ها أ يعوة منهوا بو يل واحو  صوحي ، 

 .(349، 3112 أحم  قن يل،  الصحيحة علإ األسئلة عشوانياً  و وزي  الب انل
الرتووا  الم  سوو ، واخت ووا ات التحصوويل التوو  فوو   حوو  ت  مصووا   مووا ا االخت ووا : -هووو

؛ للتعوور  علووإ أنووواع األسووئلة التوو  و  ت فيهووا وأفئوول الطوورق فوو  ال حوو ُأعوو ت فوو  مجووال 
 صياغتها.

ابووة مفوور ات االخت ووا ، وقوو  بلوو  عوو   وفووإ ضوووء المواصووفات السووابقة، قووا  ال احرووان بات
( سوو عة وعشوورين سوودااًل موزعووة علووإ المسووتويات 34مفوور ات االخت ووا  فوو  صووو  د األوليووة  

 المعرفية الرالثة.
                                                

( ( ملحق )7) 
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 عليموات االخت ووا  ونمووذج و قووة اكجابوة:  ئوومن االخت وا  مجموعووة مون التعليمووات  -و
لإلجابوة عون أسوئلة   بوة منفصولةيسترش  بها التلميل عنو  اكجابوة، كموا  وم  صوميم و قوة اجا

 االخت ا .
رريقوووة  صوووحي  االخت وووا :  وووم  صوووحي  االخت وووا  باعطووواء   جوووة واحووو ا لإلجابوووة  -ز

الصحيحة، وصفر لإلجابة غير الصحيحة، أو السدال المتوروق  ون اجابوة، ثوم  جمو  الو  جات 
 ليوة التصوحي لتعطإ ال  جة الرليوة لالخت وا ، كموا  وم اعو ا  مفتواح  صوحي  مرقوب ليسوهل عم

  ) 
 وقوو  ووم عوور  الصووو ا األوليووة لالخت ووا  علووإ مجموعووة موون السووا ا المحامووين؛  -حووو

ال احرووان بوواجراء التعوو يالت المناسوو ة فوو  ضوووء اقتراحووات لجنووة المحامووين، وأصوو   االخت ووا  
 ( الوزن النسب  ألسئلة االخت ا .4( أ يعة وعشرين سدااًل، ويوض  ج ول  34يترون من  

 (2ج ول  
 الوزن النسب  لمفر ات اخت ا  التحصيل المعرف  بمستويا د الرالثة ف  وح ا رالبيئة الصحراويةر

  
 األه ا                           

 ال  وس
 مجو التطبي  الفهم التلكر

النس ة 
 المئوية

 35.02 4 2 3 3 الخصانص الطبيعية للبيئة الصحراوية 0
 39 2 0 2 3 راويةالخصانص الساانية للبيئة الصح 3

 39 2 2 0 3 األنشطة االقتصا ية ف  البيئة الصحراوية. 2
 31.24 9 0 3 3  نمية البيئة الصحراوية. 4

 %011 34 2 2 2 المجمووووووووع.
 - %011 22.2 22.2 22.2 الوزن النسب  لأله ا .

التجريووة االسووتطالعية لالخت ووا :  ووم  طبيوو  الصووو ا المع لووة لالخت ووا  علووإ عينووة  - 
ويعوو  االنتهوواء موون  ( مون  الميوول الصووف السووا س،22عوو  ها   و  ممرلوة للعينووة األصوول لل حوو 

حوو  ت   جووة كوول مسووتو  موون مسووتويات حيوو   (،تصووحي  و صوو  الوو  جات  ال،  ووم التطبيوو 

                                                
( ( ملحق )8) 
( ( ملحق )9) 
( ( ملحق )01 .) 
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  جوة،  ين( أ يعوة وعشور 34الخت وا  كاول  ايولل   روون   جوة ( ثمانية   جوات، و 2االخت ا  بو  
 يل : ما وكان اله   من اجراء التجرية

علوووإ  الميووول الصوووف السوووا س  التحصووويل للتطبيووو التعووور  علوووإ مووو   قابليوووة اخت وووا  
  االبت ان :

 الئ   اكحصان  الخت ا  التحصيل المعرف : و ئمن ما يل :

التحاوويم علووإ أن كوول سوودال يقووي  مووا وضوو   حسووا  الصوو ق المنطق :أجموو  أعئوواء لجنووة
 لقياسد

حسا  معامل ث وات االخت وا :  وم حسوا  معامول الر وات لالخت وا  كاول، ولرول مسوتو  مون  -3
وياسووتخراج معاموول ألفووا معا لووة سووبيرمان بووراون للتجزنووة النصوو ية، باسووتخ ا   مسووتويا د وذلوو 

 )  ثرون وا (Alpha-coefficient)   ، 9ين  هو  موضوحة بالجو ولوكانوت النتوانع كموا ،)
 ( التاليين:2 

 (4ج ول  
لمستويات اخت ا  التحصيل المعرف ، والص ق اكحصان  معامالت اال   ا  والر ات 

 واالخت ا  كال

 البيانات           
 معامل اال   ا    ( المستويات

 
معامل الر ات 

  00) 
 الص ق اكحصان 

 1.42 1.94 1.41 التلكر.

 1.21 1.24 1.44 الفهم.

 1.20 1.22 1.45 التطبي .

 1.50 1.22 1.41 االخت ا  كال.

 ( لمستويات اخت ا  التحصيل المعرف  ولالخت ا  كال( معامالت ألفا  9ج ول  
 

 البيانات             
 المستويات

 (معامل الفا   الت اين

 1.94 1.44 التلكر.
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 1.24 1.42 الفهم.

 1.22 1.41 التطبي .

 1.22 2.21 ت ا  كال.االخ

( أن مسوتويات االخت وا ، واالخت وا  كاول  تميوز بو  جات مقبولوة 2(،  9يتبين من ج ولين      
 .من الر ات

: باستخ ا  معا لة حسا  معامالت السهولة والصعوية لألسئلةحسا  معامالت السهولة   -2
، بينما  راوحت (1.25 -1.45 ألسئلة  راوحت ما بينلأن معامالت السهولة  بين   والصعوية

ف  نسب  متفاو ةسئلة األوعلإ هلا ُ ع   (   (1.30 -1.20 عامالت الصعوية ما بين م
 السهولة والصعوية.

باسوتخ ا  لألسئلة حسا  معامالت التمييز ألسئلة االخت ا :  م حسا  معامالت التمييز   -4 
وهوإ  (  (1.41-1.21  ين، حي   راوحت هله المعامالت ما ب(Johnson)معا لة جونسون 

 هيم مناس ة.
حسا  زمن  طبيو  االخت وا :  وم حسوا  الوزمن الوالز  للتطبيو  باسوتخ ا  معا لوة حسوا   -9

ن  هيقووة، ي( خموو  وأ يعوو49وقوو  بلوو  متوسوو  زموون التطبيوو     ،متوسوو  زموون  طبيوو  االخت ووا
صول الووإ الصووو ا ( خموو   قوان  كلقوواء التعليمووات، ويهوله الخطوووات  ووم التو 9باكضوافة الووإ  

 .النهانية الخت ا  التحصيل
 الصو ا النهانية لالخت ا  التحصيل المعرف  - 

( أ يعووة 34يترووون موون   (   أصوو   اخت ووا  التحصوويل المعرفوو  فوو  صووو  د النهانيووة
وعشوورين سوودااًل موزعووة  وزيعووًا  انريووًا علووإ المسووتويات المعرفيوووة الرالثووة لالخت ووا ، كمووا هوو  

 التال :موضحة بالج ول 
 (2ج ول  

 أسئلة اخت ا  التحصيل المعرف  موزعة علإ المستويات المعرفية الرالثة
 ع   األسئلة   أ قا  األسئلة الممرلة لد مستويات االخت ا 

 2 33، 05، 02، 02، 01، 4، 4، 0 التلكر

                                                

( ( ملحق )00  . ) 

( ) ( 00ملحق . ) 

( ( ملحق )03  .) 
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 2  32، 31، 04 ،04، 00، 2، 9، 3 الفهم
 2 34، 30، 02، 09، 03، 5، 2، 2 التطبي 

 34 المجمووووووع      
 

 مقياس االتجاه نحو رحالت التعلم االستكشافية عبر الويب    -3

كع ا  مقياس اال جواه  وم اكروالع علوإ بعوا األ بيوات وال ا سوات التو  اهتموت ببنواء 
(، 0550التو  ي  خاصوة:  أحمو  شولب ، اسوترا يجيدمقايي  اال جاهات عامة، واال جواه نحوو 

(، 3112(،  مصوووطفإ صوووال ،  0554(،  اموووا  البرعوووإ، 29 – 35: 0559 حمووو   عطيفوووة، 
(،  حموووووو   3112(،  و ا  اسووووووماعيل،  3112(،  حسوووووون ال ووووووا  ، 3114 عووووووال  محمووووووو ، 

(،   قسويم الشوناق وحسون 3115(،  مفيو  أبوو موسوإ، 3115(،  ثرام  ب و ، 3115البيطا ،
 :اسمقيال(، وعلإ ذل  أُ  عت الخطوات التالية ف  اع ا  3101 وم ،

 ح ي  ه   المقياس: ه   المقياس الإ هياس ا جاه  الميل الصف السوا س االبتو ان     -أ
 عينة ال ح  ( نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب. 

  ح ي  أبعا  المقياس: م  ح ي  أبعا  المقياس ف  محو ين  نيسين:  - 
ويقصو  بوود مو   احسوواس التلميوول  األول: االسوتمتاع بوورحالت الوتعلم االسترشووافية عبور الويووب؛

بالسعا ا  السرو ( أو الئي  نتيجة استخ امد لهلا النوع من التعلم ف   علم ال  اسوات 
 االجتماعية.

الران : هيمة  حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب؛ ويقصو  بود مو   شوعو  التلميول بأهميوة 
فو  التغلوب علوإ الصوعويات  هلا النوع من التعلم ف   علوم ال  اسوات االجتماعيوة، و و ه

 الت   واجهد  علمها.
ع ا ا  عا  شعو  التالميول  ثالثين (21ويع  أن  م  ح ي  أبعا  المقياس،  م صياغة  

 خمو  عشوورا(09عينوة ال حو  نحوو األبعوا  السوواب   ح يو ها، علوإ أن يشوتمل كوول بعو  علوإ  
 ع ا ا ايجابية وسلبية .

لقيواس ا جواه التالميول   عينود  ) (Likertيقوة لياورت  ح ي  نوع المقياس: م استخ ا  رر  -جو
ال ح  ( نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب؛ و ُح  ت ع   الب انل علإ متصول الشو ا 

غيوور موافوو  (، وذلوو  ألنهووا أثروور  –غيوور متأثوو   –أمووا  كوول ع ووا ا بالصووو ا الرالثيووة   موافوو  
 للتالميل عيند ال ح . مالنمة
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المقيوواس: ُ وعوو  فوو  صووياغة ع ووا ات المقيوواس وضوووحها، وأن  روووون  صووياغة ع ووا ات - 
قصيرا، وصياغتها بلغة  ناسب مستو  التالميول، و وزيو  الع وا ات االيجابيوة والسولبية علوإ 

 أبعا  المقياس  وزيعًا عشوانيًا. 
 ح ي  رريقة  صحي  المقياس: بالنس ة للع ا ات الموج ة  عبر اسوتجابات التالميول عنهوا  -هو

بالموافقووة عوون وجووو  ا جوواه موجووب لوو يهم، و علووإ ذلوو   رووون الوو  جات موزعووة علووإ البوو انل 
(، أما الع ا ات السوال ة فتعبور  0 -3 -2ر مواف ( كالتال :  غي -ير متأث غ -الرالثة  مواف 

استجابات التالميل عنهوا بالموافقوة عون وجوو  ا جواه سوالب لو يهم، وعلوإ ذلو   روون الو  جات 
(، ثووم 2 -3 -0يوور موافو ( كالتوال :   غ -يور متأثو غ -بو انل الرالثووة   موافو موزعوة علوإ ال

 جم  ال  جات لتعطإ ال  جة الرليوة لرول  لميول، كموا  وم اعو ا  مفتواح  صوحي  ليسوهل عمليوة 
 (  .التصحي   

 عليمات المقياس ونموذج و قة اكجابة : ئمن المقياس مجموعة من التعليمات يسترشو   -و
( عون كراسوة المقيواس لرول عن  اكجابة، كما  وم  صوميم و قوة اجابوة منفصولة   بها التلميل

  لميل.
وقوو  قووا  ، مجموعووة موون السووا ا المحامووين ووم عوور  المقيوواس فوو  صووو  د األوليووة علووإ  -ز

ال احران باجراء التع يالت المناسو ة فو  ضووء اقتراحوات لجنوة المحاموين، وأصو   المقيواس 
 ع ا ا ايجابية وسلبية موزعة علإ ُبع   المقياس. ينوعشر  ست( 32يترون من  

التجريووة االسووتطالعية للمقيوواس:  ووم  طبيوو  الصووو ا المع لووة للمقيوواس علووإ عينووة ممرلووة  -ح
،  م  صوحي  اجابوات التالميول ويع  االنتهاء من التطبي  االستطالع للعينة األصول لل ح ، 

إ لرول بعو  مون أبعوا  المقيواس بوو ُح  ت   جوة النهايوة العظمو، حي  (  و ص  ال  جات
( ثموان  42وثالثوين   جوة، ويولل   روون   جوة النهايوة العظموإ للمقيواس كاول   (  س 25 

 ما يل :االستطالعية للمقياس ن   جة، وكان اله   من اجراء التجرية يوس ع

                                                

(ملحق ) (02)  . 

( ملحق ) (04.)    

(  )(09) ملحق . 
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 التعر  علإ م   قابلية مقياس اال جاه للتطبي  علإ  الميل الصف السا س االبت ان :  و 
 بين  أند ال  وج  شاو  من التالميول أثنواء  طبيو  المقيواس علويهم مون الناحيوة اللغويوة 

 أو الناحية العلمية.
   :الئ   اكحصان  لمقياس اال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب 

 حسا  ص ق المقياس:  م حسا  ص ق المقياس بطريقتين كما يأ  : -0

 ووووم موووون خووووالل عوووور  المقيوووواس علووووإ مجموعووووة موووون قوووو (:  الصوووو ق الظوووواهر   المنط -أ
فوووو  مجووووال علووووم الوووونف ، وقوووو  أجمووووو  أعئوووواء لجنووووة التحاوووويم أن كوووول  السووووا ا المحامووووين

 ع ا ا من ع ا ات المقيواس  قي  ما وضعت لقياسد.
الصووو ق العووواملإ  اال سووواق الووو اخل (: لتح يووو  اال سووواق الووو اخل  للع وووا ات  وووم حسوووا   - 

  جة كل ع ا ا وال  جة الرلية للُ ع  المنتمية اليود، و معوامالت اال   وا  معامالت اال   ا  بين 
، وذل  باستخ ا  برنامع الحز  بين   جات ُبع   المقياس ويينها ويين ال  جة الرلية للمقياس

 ، وكانوت النتوانع كموا هو  موضوحة بالجو ولين التواليين(SPSS)اكحصانية للعلو  االجتماعية 
 2  ،)5): 
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 (4  ج ول
 معامالت اال   ا  بين   جة كل ع ا ا من ع ا ات المقياس وال  جة الرلية للُ ع  المنتمية اليد

 قم 
 الع ا ا

معامل ا   ارها بالُ ع  
 المنتمية اليد

ال اللة 
 اكحصانية

 قم 
 الع ا ا

معامل ا   ارها بالُ ع  
 المنتمية اليد

ال اللة 
 اكحصانية

  ال 1.40 04  ال 1.93 0
  ال 1.22 09  ال 1.40 3
  ال 1.22 02  ال 1.91 2
  ال 1.42 04  ال 1.22 4
  ال 1.99 02  ال 1.25 9
  ال 1.42 05  ال 1.94 2
  ال 1.90 31  ال 1.43 4
  ال 1.24 30  ال 1.22 2
  ال 1.22 33  ال 1.91 5
  ال 1.92 32  ال 1.44 01
  ال 1.20 34  ال 1.22 00
  ال 1.43 39  ال 1.90 03
  ال 1.21 32  ال 1.40 02

( أن كل ع ا ا من ع ا ات المقياس أظهرت معامول ا   وا  لهوا مو  4  يتئ  من ج ول
(، أو عنوو  مسووتو  ( 1.19ال عوو  المنتميووة اليوود، وهوولا اال   ووا   ال احصووانيًا عنوو  مسووتو   

 1.10 )  ) 

                                                

(  ( اجلدولية عند مستوى )1.19(  قيمة ) ر  = )1.20  

(  اجلدولية )1.41( =   1.10عند مستوى )( قيمة ) ر 
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 (2 ج ول

  عا، ويينها ويين ال  جة الرلية للمقياسمعامالت اال   ا  بين   جات ُبع   المقياس ويعئها ال

( أن معووامالت اال   ووا  بووين   جووات ُبعوو   المقيوواس، ويينهووا ويووين 2يتئوو  موون جوو ول  
(، ويوولل  1.10(، وعنوو  مسووتو   1.19  مسووتو   ال  جووة الرليووة للمقيوواس  الووة احصووانيًا عنوو

أص   المقياس متسقًا  اخليًا، ويتف  ُبع يد ف  هياس ا جاه التالميل عينة ال ح  نحو  حوالت 
 التعلم االسترشافية عبر الويب.  

باستخ ا  معا لة سبيرمان براون حسا   ث ات المقياس:  م حسا  معامل ث ات المقياس  -3
وياسوتخ ا  معا لوة كرون وا  العاموة للر وات، والتو  يطلو  عليهوا معامول ألفوا للتجزنة النص ية، 

   00(،  01(، وكانت النتانع كما ه  موضحة بالج ولين التاليين:) 
 (5  ج ول

لُ ع   المقياس، والمقياس كال حسب رريقة التجزنة والص ق اكحصان  معامالت اال   ا  والر ات 
 النص ية

                   البيانات                     

 ُبع   المقياس  
 معامل اال   ا    (

 
معامل الر ات 

  00) 
 معامل الص ق اكحصانإ

 1.53 1.29 1.44 ال ع  األول
 1.24 1.49 1.21 ال ع  الرانإ

 1.53 1.29 1.44 المقياس كال
 

 المقياس كال الران  األول ُبع   المقياس
 1.50 1.22 - األول
 1.51 - 1.22 الران 

 - 1.51 1.50 المقياس كال 
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 (01  ج ول
 كرون ا  لمجموعة الت ايناتمعامالت الر ات لُ ع   المقياس، والمقياس كال حسب رريقة 

 البيانات                                             
 الت اين ُبع   المقياس  

 
 (معامل الر ات  

 1.29 4.24 ال ع  األول
 1.49 2.04 ال ع  الران 

 1.29 32.20 المقياس كال

 قولة من الر ات(  أن المقياس بُ ع يد يتميز ب  جة مع01(، و  5يتبين من ج ولين  
  حليل ع ا ات المقياس -2
 ح يووو    جووووة واقعيوووة الع ووووا ات:   وووم  ح يوووو    جووووة الواقعيوووة لروووول ع وووا ا موووون الع ووووا ات  -أ

الوووول  وضوووو  حوووو و    جوووووات الواقعيوووووة كمووووا  (Hofastatter)باسووووتخ ا  معا لووووة رهوفسووووتا رر
 (032، 0552ه  موضحة بالج ول التال :  شع ان أبو حما  ، 

 (00ج ول  
      جات الواقعية كما ح  ها رهوفستا ررم

 الم     جة الواقعية
 0أقل من  منخفئة.
 3.45 -0 متوسطة.

 4.55 -3.9 فوق متوسطة.
 01 -9 مر فعة.

 01أثرر من  مر فعة ج ًا.
ف  المو   المر فو  جو ًا وق  ُحسبت   جات الواقعية لع ا ات المقياس، و  بين أنها  ق  

( وهووإ هوويم   (52 -01  رر لوو  جات الواقعيووة، حيوو   راوحووت بووين حسووب  صوونيغ ر هوفسووتا
 مناس ة.

تمييووز:  ووم حسووا  معوامالت التمييووز لع ووا ات المقيوواس باسووتخ ا  معا لووة الحسوا  معاموول  - 
وهوووإ معوووامالت (   (1.21 -1.21  تمييوووز  راوحوووت بوووينالو بوووين أن معوووامالت  جونسوووونرر

                                                
( ( ملحق )02) . 

( )(02) ملحق . 
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 مناس ة.
 حسا  زمن  طبي  المقياس -4

سوووا  الوووزمن الوووالز  لتطبيووو  المقيووواس باسوووتخ ا  معا لوووة حسوووا  متوسووو  زمووون  وووم ح
( خمو   قوان  9 هيقة باكضوافة الوإ   (49  المقياس، وق  بل  متوس  زمن  طبي  المقياس

 لقراءا التعليمات.
( سوت 32ماونوًا مون   (  الصو ا النهانية للمقياس:أص   المقيواس ف  صو  د النهانية - 

زعووة علووإ ُبعوو   المقيوواس  وزيعووًا  انريووًا، كمووا هوو  موضووحة بالجوو ول ع ووا ا مو  ينوعشوور 
 التال :

 ( 03ج ول  
  وزي  ع ا ات المقياس علإ األبعا  الخمسة الت   قيسها وأوزانها النسبية 

 البيانات                 
 ُبع   المقياس  

 
 أ قا  الع ا ات الممرلة لد

 
 ع   الع ا ات

 
 النس ة %

 05، 04، 09، 02، 00، 5، 4، 9، 2، 0 الُ ع  األول
 ،30 ،32 ،39. 

02 91 

، 02، 02، 04،  03، 01، 2، 2، 4، 3 الُ ع  الران 
31 ،33 ،34 ،32 

02 91 

 %011 32 المجمووووع  

 إجراءات البحث التجريبية

هيوواس أثور اسووتخ ا   حووالت الوتعلم االسترشووافية عبوور : أوالً: الهالد  مالالج تجربالالة البحالالث
التحصوويل، واال جوواه نحووو اسووتخ امها لوو   علووإ  ي  ال  اسووات االجتماعيووة فوو  الويووب فوو   وو 

 عينة من  الميل الصف السا س 
 ثانياً: اإلعداد لتجربة البحث

موون الصووف (  لميوولا 42 اُختيوورت عينووة ال حوو  بطريقووة مقصووو ا :  اختيووا  عينووة ال حوو  -0
، جمووعتين  جريبيوة وضوابطةوقسمت الوإ مالسا س بم  سة جهينة الغريية للتعليم األساس ، 

اللتووزا  بنشوورا وزا ا الترييووة اوقوو   ووم االلتووزا  بالجوو ول ال  اسوو  لفصووول مجموووعت  ال حوو ، موو  

                                                

( ( ملحق )71. ) 
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 والتعليم ف  الت  ي  لفصول التجرية، وكانت خطة الت  ي  ف  الفصل ال  اس  الروان  لوحو ا
  .04/2/3100حتإ  3100 /32/3 ب أ من ال  اسة 

حورص ال احروان علوإ اجوراء مقابلوة شخصوية : سة لتطبي   جرية ال حو موافقة ا ا ا الم    -3
م  السي  م ير ا ا ا الم  سة، والل  أب   استع ا ه للموافقة علإ  طبي  مووا  وأ وات ال حو  

 الحال .
 متغيرات ال ح -2
ال  اسوة السترشافية عبر الويب ف     ي  وح ا ااستخ ا   حالت التعلم  :المتغير التجريب -أ
 بينما    س المجموعة الئابطة الوح ا نفسها بالطريقة المعتا ا. مجموعة التجريبية،لل
المتغيوورات التابعووة: التحصوويل المعرفوو ، واال جوواه نحووو  حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور  - 

 الويب.

، والمتغيووورات مر  طوووة بخصوووانص أفووورا  العينوووةالمتغيووورات الالمتغيووورات الئوووابطة: شوووملت  -جوووو
 جراءات التجرية ومنها الظرو  الفيزيقية، والقانم بالت  ي ، وم ا التجريب.مر  طة باال

 ثالثاً: اإلجراءات العملية لتنفيذ تجربة البحث:

 من حي  ع   األجهزا، وسالمتها ويرامع التشغيل. وفير اكماانيات التجريبية الالزمة:  -0
  نفيل  جرية ال ح : -3
علووإ المسووتو   للوقووو ؛ قبليوواً   ووم  طبيوو  أ وات التقووويم   :أل وات التقووويم التطبيوو  القبلوو  -أ

  .ف  التحصيل واال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويبالمجموعتين المب ن  ألفرا  
 بالنس ة الخت ا  التحصيل المعرف  -

    م حسا  المتوس  الحساب  واالنحرا  المعيوا   لو  جات  الميول مجمووعت  ال حو 
 وا  التحصويل المعرفو  القبلو  بمسوتويا د الرالثوة، وياسوتخ ا  اخت وا  رتر  وم حسوا  ف  اخت (

ال اللة اكحصانية بين متوسط    جات  الميل المجموعتين، وكانوت النتوانع كموا هو  موضوحة 
 بالج ول التال :

                                                

( ( ملحق )18 .) 
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 ( 02ج ول  
تحصويل  اللة الفوروق بوين متوسوط    جوات مجمووعت  ال حو  فو  التطبيو  القبلو  الخت وا  ال

 المعرف  
 لبيانات ا   
 
 
 

 المستويات

التطبي  القبل  للمجموعة 
 التجريبية

التطبيوووووووووووو  القبلوووووووووووو  
 للمجموعة الئابطة

  جوووووووة 
 الحرية

  رهيمة رت
الج ولية عن  

 مستو  

 هيمة رتر
 المحسوية

مستو  
 ال اللة

المتوسووووووووو  
 الحساب 

االنحووووووورا  
 المعيا   

المتوس  
 الحساب 

االنحوووورا  
 1.10 1.19 المعيا   

 0.4 4.9 0.4 4.1 التلكر

49   0.55 3.29 

 غير  الة 0.19
 غير  الة 1.21 0.4 2.4 0.5 2.2 الفهم

 غير  الة 1.35 0.2 3.5 0.4 2.1 التطبي 
 غير  الة 1.02 4.2 01.5 4.5 01.4 االخت ا  كال

 

ألسووئلة  بلو القالتطبيو   فوو المجمووعتين (  شوير نتووانع اخت وا  رتر بوين 02مون جو ول 
 متوسوط وفإ االخت ا  كال أند ال  وجو  فوروق  الوة احصوانيًا بوين االخت ا  الرالثة، مستويات 

( 1.05، 1.35، 1.21، 0.19   جووات  الميوول المجموووعتين، حيوو  بلغووت هوويم ر تر المحسوووية 
 (  سوواو  49علووإ التر يووب، بينمووا وجوو ت هيمووة رتر الج وليووة ل اللووة الطوورفين، و  جووة حريووة  

وهوولا يوو ل علووإ أن  حصوويل (، 1.10عنوو  مسووتو   ( 3.29  (، و1.9عنوو  مسووتو    (0.55 
بمسووتويا د الرالثووة، وفووإ االخت ووا    الميوول المجموووعتين فوو  التطبيوو  القبلوو  الخت ووا  التحصوويل

  .ت  ي المتساو  قري ًا قبل الب ء ف  ثال 
 ويب بالنس ة لمقياس اال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر ال - 

 م حسا  المتوس  الحساب  واالنحرا  المعيا   ل  جات  الميل مجموعت  ال ح  
( ف  مقياس اال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب التجريبية والئابطة  

بُ ع يد، وياستخ ا  اخت ا  رتر  م حسا  ال اللة اكحصانية بين متوسط    جات  الميل 
 تانع كما ه  موضحة بالج ول التال :المجموعتين، وكانت الن

                                                

(ملحق ) (05) . 
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 (04ج ول  
 اللة الفروق بين متوسط    جات مجموعت  ال ح  ف  التطبي  القبل  لمقياس اال جاه نحو  حالت 

 التعلم االسترشافية عبر الويب بُ ع يد 
 البيانات   
 
 
 

 األبعا 

التطبي  القبل  
 للمجموعة التجريبية

التطبي  القبل  
 طةللمجموعة الئاب

  جة 
 الحرية

 هيمة رترالج ولية
 عن  مستو  

هيمة     
رتر 

المحسو 
 بة

مستو  
 ال اللة

 
المتوس  
 الحساب 

 
االنحرا  
 المعيا   

 
المتوس  
 الحساب 

 
االنحرا  
 المعيا   

1.19 1.10 

 2.20 05.2 2.40 31 األول
49 0.5 3.29 

 غير  الة 1.50
  الةغير  1.29 3.43 05.5 2.41 31.3 الران 

 غير  الة 0.14 4.12 25.3 9.22 41.3 المقياس كال

 
فو  التطبيو  القبلو  المجمووعتين ( السواب   شوير نتوانع اخت وا  رتر بوين 04من ج ول 

المقياس، وفإ المقيواس كاول أنود ال  وجو  فوروق  الوة احصوانيًا بوين متوسوط    جوات  لُ ع  
( علووإ التر يووب، بينمووا 0.14، 1.29 ،1.50المجموووعتين، حيوو  بلغووت هوويم ر تر المحسوووية  

عنوو  مسووتو   (0.55 (  سوواو  49وجوو ت هيمووة رتر الج وليووة ل اللووة الطوورفين، و  جووة حريووة  
(، وهوولا يوو ل علووإ أن ا جوواه  الميوول المجموووعتين نحووو 1.10عنوو  مسووتو    (3.29  (، و1.9 

ب ُع يوود، وفووإ  مقيوواسللاسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب فوو  التطبيوو  القبلوو  
 ت  ي  الالمقياس كال متساو  قري ًا قبل الب ء ف  

    ي  وح ا رالبيئة الصحراويةر لمجموعت  ال ح : - 
    ي  الوح ا  للمجموعة التجريبية باستخ ا    حالت التعلم االسترشافية عبر الويب: -0

لوووب علوووإ التغالويوووب كويسوووت بعووو     ووو  ي  الوحووو ا للمجموعوووة التجريبيوووة باسوووتخ ا  
 التالميوول الووإ خموو  مجموعوواتوقُسووم ظهوورت أثنوواء التجريووة االسووتطالعية،  التوو المشوواالت 

، التحصوويل فو ( موو  مراعواا أن  روون المجموعوات غيوور متجانسوة 2-4 تئومن كول مجموعوة  
و عريوووووووووووووووووووووووووووووغ التالميووووووووووووووووووووووووووووول بموقووووووووووووووووووووووووووووو  المسترشوووووووووووووووووووووووووووووف الصوووووووووووووووووووووووووووووغير 

http://www.smallexplorer.egyscholars.com  ، وزي  األ لة اك شا ية لهم و . 

    ي  الوح ا نفسها للمجموعة الئابطة بالطريقة المعتا ا: -3
 م    ي  الوح ا نفسها للمجموعة الئابطة بالطريقة المعتا ا ف  الت  ي ، وذل  مون 

http://www.smallexplorer.egyscholars.com/
http://www.smallexplorer.egyscholars.com/
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  عناصر ال  س علإ السوبو ا، و نواول ب عا اكجراءات بتوزي خالل القيا  باكجراءات التالية
ثل عنصر بالشورح، واالسوتعانة بو عا الوسوانل التعليميوة، و وجيود األسوئلة للتالميول و رلويفهم 

 ب عا الواج ات.
 التطبي  ال ع   أل وات التقويم -جو

بعوو  انتهوواء المعلمووة موون  وو  ي  الوحوو ا المختووا ا لمجموووعت  ال حوو   ووم  طبيوو  أ وات 
ميول المجموووعتين؛ بهو   التعوور  علووإ أثور التوو  ي  علوإ التحصوويل المعرفوو  التقوويم علووإ  ال

 واال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويب ل    الميل المجموعتين.
 المعالجة اكحصانية - 

بعوو   طبيوو  أ وات التقووويم  بعوو يًا( علووإ مجوووعت  ال حوو   ووم  صووحي  و صوو  الوو  جات، 
ب اكحصانية المستخ مة ف  ال  اسات التجريبية الت   عتمو  علوإ ومعالجتها باستخ ا  األسالي

 مجموعت  ال ح .أسلو  المقا نة بين متوسطات ال  جات الت  يحصل عليها  الميل 

 نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها

 :أوالً: خطة استخالص نتائج البحث

 نتانع علإ الخطوات التالية:الاشتملت خطة استخالص 
( ومقيوواس  خووا  للمجموووعتين فوو  التطبيوو  ال عوو   الخت ووا  التحصوويل   صوو  الوو  جات ال -0

 ( . اال جاه  
حسا  المتوسطات الحسوابية واالنحرافوات المعيا يوة لو  جات  الميول مجمووعت  ال حو  فو    -3

التطبيوو  ال عوو   لروول أ اا موون أ وات القيوواس، ولروول مجموعووة موون مجموووعت  ال حوو  علووإ 
 ح ا.

لمعرفوة ا جواه ومقو ا  الفوروق بوين متوسوط    جوات  الميول  (T.Test)ُاستخ   اخت ا  رتر  -2
المجموعتين ف  التطبي  ال عو   أل وات القيواس، و اللتهوا اكحصوانية الخت وا  مو   صوحة 

   .فرو ال

صوالح  ، (2)حسا  حجم األثر و اللتد اكحصانية لرل أ اا باسوتخ ا  معا لوة مريو  ايتوا   -4

                                                

(   )(31)  ملحق . 
(   )(30) ملحق. 
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 (.  011-52، 3113عال ،(،  صالح ال ين 322،  3111مرا ،
 ثانياً: نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها.

 ينص الفر  األول من فرو  ال ح  علإ أند :  اخت ا  صحة الفر  األول:-0
ر ال يوجوو  فوورق  ال احصووانيًا بووين متوسووط    جووات  الميوول المجموعووة التجريبيووة و الميوول 

المعرفوو ر، والخت ووا  صووحة هوولا  المجموعووة الئووابطة فوو  التطبيوو  ال عوو   الخت ووا  التحصوويل
الفر   م حسا  المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعيا يوة لو  جات  الميول المجمووعتين 

كاول ولرول مسوتو  مون المسوتويات الماونوة لود، ثوم  التحصويل ف  التطبي  ال ع   لالخت وا  
كحصوانية، لمعرفوة  اللوة الفوروق ا 3= ن0استخ ا  اخت ا  ر تر لمتوسطين غير مر  طين ن
 وكانت النتانع كما ه  موضحة بالج ول التال :

 (09ج ول  
 اللة الفروق بين متوسط    جات  الميل مجموعت  ال ح  ف  التطبي  ال ع   الخت ا  

 التحصيل كال، وللمستويات الرالثة الماونة لد.

 البيان
 
 المستويات

التطبي  ال ع   
 للمجموعة التجريبية

التطبي  ال ع   
  جة  وعة الئابطةللمجم

 الحرية

هيمة رتر 
الج ولية 

عن  مستو  
1.10 

هيمة ر رتر 
 المحسوية

مستو  
ال اللة 

المتوس   اكحصانية
 الحساب 

االنحرا  
 المعيا   

المتوس  
 الحساب 

االنحرا  
 المعيا   

 0.4 9.4 0.4 2.3 التلكر

49 3.29 

3.40 
 الة عن  
مستو  

 1.10) 

 2.20 0.4 4.9 0.4 9.5 الفهم
 2.44 0.4 2.0 0.2 9.25 التطبي 
 4.41 2.2 02.1 9.2 04.2 االخت ا  كال

( السوواب  أن هيمووة ر ت ر المحسوووية فوو  ال  جووة الرليووة الخت ووا  09يتئوو  موون جوو ول  
(، 3.40  وفوووإ المسوووتويات الرالثوووة الماونوووة لووود حسوووب التر يوووب (4.41 التحصووويل المعرفووو  

ولمسووتو   (49 عنوو    جووة حريووة  (3.29  هيمووة  ر ت ر الج وليووةأثبوور موون  (2.44(،  2.20 
احصوووانيًا بوووين متوسوووط    جوووات  الميووول  ةق  الوووو(، وهووولا يووو ل علوووإ وجوووو  فووور 1.10 اللوووة  

صوووال   الميووول المجموعوووة التجريبيوووة، وهووولا يووو ل علوووإ أن  الميووول المجموعوووة المجمووووعتين ل
عبوور الويووب فوو   حصوويل المعلومووات التجريبيووة قوو  اسووتفا وا موون  حووالت الووتعلم االسترشووافية 

المتئوومنة فوو  وحوو ا ر البيئووة الصووحراويةر أثروور موون  الميوول المجموعووة الئووابطة الوولين   سوووا 
الوح ا نفسها بالطريقة المعتا ا، األمر الل  يقو  الإ  فا الفر  األول مون فورو  ال حو  
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 الميول المجموعوة وقبول الفر  الب يل وهوو: ريوجو  فورق  ال احصوانيًا بوين متوسوط    جوات 
 التجريبية و الميل المجموعة الئابطة ف  التطبي  ال ع   الخت ا  التحصيل المعرف ر.

 اجابة السدال األول من أسئلة ال ح  والل  ينص علإ: -3
مووا أثووور اسووتخ ا   حوووالت الووتعلم االسترشوووافية عبوور الويوووب فوو   ووو  ي  وحوو ا رالبيئوووة 

 ميل الصف السا س االبت ان ؟ الصحراويةر علإ التحصيل المعرف  ل    ال
ولإلجابة عن هلا السدال  م حسا  حجم التأثير الستخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر 

وكانت النتانع كما ه   الويب ف     ي  ال  اسات االجتماعية ف  التحصيل المعرف ،
 موضحة ف  

(  029، 3112 ا، ، وق  ح    وج    جو  (2)وذل   م بحسا  مري  ايتا  (، 04ج ول  
 ( التال :02مستويات حجم التأثير، كما هو مُبين ف  ج ول  

 (02ج ول  
 ج ول مرجع  يح   مستويات حجم التأثير بالنس ة لرل مقياس من مقايي  حجم التأثير

 حجم التأثير األ اا المستخ مة
 ثبير متوس  صغير

2 1.10 1.12 1.04 
 (04ج ول  

وحجم  أثير الت  ي  باستخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر  ر 2وهيمة ر   "t"هيمة 
 الويب علإ التحصيل المعرف  

 حجم التأثير t 2 المستو  
 متوس  1.12 3.20  لكر
 ثبير 1.02 2.20 فهم

 ثبير 1.29 2.44  طبي 
 ثبير 1.31 4.41 االخت ا  كال

   التحصوويلفوو  اخت وواثبيوور  ( السوواب  أن حجووم  ووأثير التوو  ي 02يتبووين موون جوو ول  
كال، وفإ المسوتويات الرالثوة الماونوة لود، وهولا يو ل علوإ فعاليوة التو  ي  باسوتخ ا  المعرف  
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 حوووالت الوووتعلم االسترشوووافية عبووور الويوووب فووو   فووو  مسوووتو  التحصووويل المعرفووو  لووو    الميووول 
 المجموعة التجريبية.

 وير  ال احران أن النتيجة السابقة يمان أن  رج  الإ: 
فوو  الوتعلم؛ وذلوو  مون خووالل ا احوة الفوورص للتالميول للوصووول الووإ والفر يوة مرونووة  ووفر ال -

مصوووا   وأوعيوووة المعلوموووات الرقميوووة فووو  أ  وقوووت يناسوووبهم ومووون أ  ماوووان  تووووفر فيووود 
 .اكنترنت

علوإ مموا سواع  ، للوسوان ؛ من خالل التوظيوغ الجيو   نوع ررق عر  المحتو  العلم  -
الفووور   والجمووواع ، وفوووت  شوووهية التالميووول للوووتعلم  ووووفير فووورص متعووو  ا للوووتعلم الووولا   

واحساسهم بالمتعة ف  مما ستد، بل و نمية ق  ا هم علإ  فسير الظواهر واألح اا وجمو  
 .معلومات عنها

 وووفر اك شووا ات ضوومن  حلووة الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب جن ووًا الووإ جنووب موو  الوو ليل  -
طوا هم و نفيل المها  والترليفات المنوروة اك شا   للتلميل ساع  المتعلمين علإ  نظيم خ

 بهم.

وجوو   وابو  مو  صوفحات الويوب ذات العالقوة ماون التالميول مون الحصوول علوإ معلوموات  -
اثرانيووة وفيوورا وغنيوووة عوون موضووووعات ال  اسووة، وهووولا أ   الووإ زيوووا ا ثقووافتهم وحصووويلة 

 .المعلومات ل يهم
سترشوافية عبور الويوب سواع  علوإ وجو  مق مة واضحة ومحفزا ف  ب ايوة  حلوة الوتعلم اال -

 اثا ا  افعية التالميل نحو  نفيل النشارات المطلوية منهم. 

 وفر فرصوًا ع يو ا للتالميول السوتخ ا  المعلوموات الماتسو ة، و وظيفهوا فو   فسوير الع يو   -
من الظواهر وثيقة الصلة بحيا هم سواع  علوإ فهوم واسوتيعا  هوله المعلوموات ويقواء أثور 

  علمها. 

والوول  يقووو  علووإ  قسوويم المحتووو  الووإ عوو ا الويووب كويسووت ة التوو  ي  باسووتخ ا  ربيعوو -
نشوارات  عليميووة متتابعووة ومر  طووة يتفاعول التالميوول معهووا فوو  ظول بيئووة الرترونيووة فاعلووة 

 بالمحفزات.وغنية 
الويوب و تف  هله النتيجة م  نتوانع بعوا ال  اسوات التو  أثو ت علوإ فعاليوة اسوتخ ا  

،  )D,2003) Mitchell,:   اسة رميتشولر ها، ومنل   المتعلمين تحصيلف  زيا ا ال ثويست
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، (Chuo,T,2004)، و  اسووووة رشوووويور  (Aoki,J,2004, 1614-1621)و  اسووووة ر اوكووووإر 
 Neufeld,S,2006) & (Sen ,A، و  اسة رسوين ونيوفيلو ر (Tsai,S,2005)و  اسة ر سا ر

، و  اسوووة ر ايزابيووولر  (MacGregor,k& Lou,Y, 2006)و  اسووة ر مووواثجريجو  ولويووور 
(Isabel, T,2007, 1-27)  2007، و  اسوة ر ايابيوز ويويو ر) (Ikpeze,C & Boyd ,F, ،

، (Gowen,G,2010)، و  اسة ر جووينر (Li, H. & Yang, Y,2007)و  اسة ر لإ ويان ر 
 (.3100و  اسة زيا  الفا   

الووإ عوو   وجووو  أثوور التوو  أشووا ت  و تعووا   هووله النتيجووة موو  نتووانع بعووا ال  اسووات
: هووالوو   المتعلمووين، ومنبالتحصوويل المعرفوو   فيمووا يتعلوو الويووب كويسووت للمعالجووة باسووتخ ا  

و  اسوووة ر جاسوووال ومووواق نيوووولتإ ، (Burke,M., et al,2003)  اسووة ربيو يووو  ويخووورون ر
اجوراء المزيو  يتطلوب ، وهلا ,Brooks,D & M. McNulty,A (Gaskill (2006ويروك ر 

والرشف عن م   فاعليتها ف   حقي  بعا نووا ع الويب كويست  ه    جريبمن ال  اسات ب
 التعلم المر  طة بالتحصيل 

 ينص الفر  الران  من فرو  ال ح  علإ أند: اخت ا  صحة الفر  الران :-2
ر ال يوجوو  فوورق  ال احصووانيًا بووين متوسووط    جووات  الميوول المجموعووة التجريبيووة و الميوول 

لتطبيووو  ال عووو   لمقيوواس اال جووواه نحوووو اسووتخ ا   حوووالت الوووتعلم المجموعووة الئوووابطة فوو  ا
االسترشووافية عبوور الويووبر. والخت ووا  صووحة هوولا الفوور   ووم حسووا  المتوسووطات الحسووابية 
واالنحرافات المعيا ية ل  جات  الميل المجموعتين ف  التطبي  ال ع   لمقياس اال جاه كاول، 

= 0ا  اخت ا  ر تر لمتوسوطين غيور مور  طين نولرل ُبع  من الُ ع ين الماونين لد، ثم استخ 
 لمعرفة  اللة الفروق اكحصانية، وكانت النتانع كما ه  موضحة بالج ول التال : 3ن
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 ( 02ج ول  
 اللة الفروق بين متوسط    جات  الميل مجموعت  ال ح  ف  التطبي  ال ع   لمقياس اال جاه 

 بُ ع يد 

 البيان
 

 األبعا 

التطبي  ال ع   
 جموعة التجريبيةللم

التطبي  ال ع   
  جة  للمجموعة الئابطة

 الحرية

هيمة رتر 
الج ولية 

عن  
مستو  
1.10 

هيمة ر رتر 
 المحسوية

مستو  
ال اللة 

المتوس   اكحصانية
 الحساب 

االنحرا  
 المعيا   

المتوس  
 الحساب 

االنحرا  
 المعيا   

 3.23 32.9 3.2 23.4 األول
49 3.29 

عن   الة  02.42
مستو      

 1.10) 
 03.21 4.1 32.4 0.29 20.2 الران 

 02.93 2.43 44.3 3.42 24.2 المقياس كال
( أن هيمة رتر المحسوية ف  ال  جة الرلية لمقياس اال جواه نحوو 05يتئ  من ج ول  

لإ وفإ الُ ع ين الماونين لد  ساو  ع (02.93   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب  ساو  
وهووإ أثبوور موون هيمووة  ر ت ر الج وليووة التوو   بووين أنهووا  سوواو   (03.21(،  02.42 التر يووب 

(، وهووولا يووو ل علوووإ وجوووو  فووورق  ال 1.10ولمسوووتو   اللوووة  ( 49 عنوو    جوووة حريوووة  (3.29 
احصانيًا بين متوسط    جات  الميل المجموعة التجريبية و  جات  الميل المجموعوة الئوابطة 

موعة التجريبية، وهلا يعنإ أن  الميل المجموعة التجريبية ق  اسوتفا وا مون لصال   الميل المج
 حالت التعلم االسترشافية عبر الويب ف   نمية اال جاهات الموج ة ل يهم نحو استخ امها فو  
التعلم أثرر من  الميول المجموعوة الئوابطة الولين   سووا بالطريقوة المعتوا ا، األمور الول  يقوو  

لرووان  موون فوورو  ال حوو  وقبووول الفوور  البوو يل وهووو: ريوجوو  فوورق  ال الووإ  فووا الفوور  ا
احصوانيًا بووين متوسووط    جووات  الميوول المجموعووة التجريبيووة و الميوول المجموعووة الئووابطة فوو  

 التطبي  ال ع   لمقياس اال جاه نحو  حالت التعلم االسترشافية عبر الويبر.
 عل : اجابة السدال الران  من أسئلة ال ح  والل  ينص -4

ما أثر استخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب ف     ي  الوح ا ال  اسية علإ 
 اال جاهات نحو استخ امها ل    الميل الصف السا س االبت ان ؟ 

ولإلجابة عن هلا السدال  م حسوا  حجوم التوأثير السوتخ ا   حوالت الوتعلم االسترشوافية 
عيووة فو   نميووة اال جوواه نحوو اسووتخ امها، وذلوو  موون عبور الويووب فوو   و  ي  ال  اسووات االجتما

 ، وكانت النتانع كما ه  موضحة ف  الج ول التال : (2)خالل حسا  مري  ايتا 
 ( 05ج ول                                        
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ر وحجم  أثير الت  ي  باستخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر  2وهيمة ر   "t"هيمة 
 ال جاه نحو استخ امهاالويب علإ ا

 t الُ ع 
 

2 حجم التأثير 

 ثبير 1.40 02.42 األول
 ثبير 1.22 03.21 الرانإ

 ثبير 1.42 02.93 المقياس كال
( السووواب  أن حجوووم  وووأثير التووو  ي  باسوووتخ ا   حوووالت الوووتعلم 05يتبوووين مووون جووو ول  

ا يوو ل علووإ فعاليووة ، وهوولبُع يووداالسترشووافية عبوور الويووب كبيوور فوو  مقيوواس اال جوواه كاوول، وفووإ 
الت  ي  باستخ ا   حالت التعلم االسترشوافية عبور الويوب فو   نميوة اال جواه نحوو اسوتخ امها 

 ل    الميل المجموعة التجريبية.
 وير  ال احران أن النتيجة السابقة يمان أن  رج  الإ: 

ربيعووة  حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب، حيوو   هيوو  أفئوول الظوورو  التعليميووة 
للمتعلم من خالل  وجيهد نحو التعلم اللا   واستخ ا  مها ا ال ح  عل  ش اة االنترنت بشوال 

 منتع وخالق.
د لووو  اظهوووا  أسووواليب  فريووورهم المفئووولةمووورو  المتعلموووين بخبووورات حقيقيوووة سووواع  ع

هولا النووع نموو ا جاهوات موج وة لو يهم نحوو سواع  فو  وهولا مسئولية  علمهم،  ف مشا كتهم و 
   من التعلم.

فووو  خلووو  احسووواس مووون سووواع  ل احووو  عووون المعلوموووات واهيوووا  الموووتعلم بووو و  الرحالوووة 
الظورو    هيئوةمون الويوب كويسوت من خالل ما  ووفره  بقيمة ذا د؛ هوشعو  ، بالتعلماالستمتاع 

 .المناس ة لتأ ية هلا ال و 

  أن  حالت التعلم االسترشافية مانت المتعلموين مون التفاعول والتواصول فيموا بيونهم ومو
المعلووم ممووا جعلهووا مالنمووة لالسووتخ ا ، وهوولا مووا سوواهم فوو   مُيزهووا عوون الطريقووة المعتووا ا فوو  

 الت  ي . 

 قسيم  حلة التعلم االسترشافية عبر الويب الإ مهوا  يوتم  ناولهوا مون قبول التالميول فوإ 
بالمشووا كة فووإ موضوووع الووتعلم ممووا كووان لوود  واكحسوواسمجموعووات سوواع  علووإ  ح يوو  اال وا  

 الربير فإ اال جاه نحو اسلو  التعلم وأهميتد فإ  علم ال  اسات االجتماعية. االثر
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الويوب و تف  هله النتيجة م  نتوانع بعوا ال  اسوات التو  أثو ت علوإ فعاليوة اسوتخ ا  
 تخ امها بصوفة خاصوة لو   المتعلموين،ف   نمية اال جاهوات عاموة، واال جواه نحوو اسوثويست 

 ,Gorrow, T., Bing, J. & Royerوييونع و ويورر  ومون هوله ال  اسوات:   اسوة رجوو و

R,2004) (      اسوة و ا  اسوماعيل  3112، و  اسة زيا  جا   ،)و  اسوة وجو   3112 ،)
،   اسوووة ر جاسوووال (Hudson, B,2005)، فوووإ حووين و تعوووا   موو    اسوووة (3115جووو ا  

ربيو يوو  ، و  اسووة ,Brooks,D & M. McNulty,A (Gaskill (2006نيووولتإ ويووروك ر 
 .(Burke,M., et al,2003)ويخرون ر

 ثالثاً: التوصيات والبحوث المقترحة

 ف  ضوء النتانع الت   وصل اليها ال ح  الحال ، يوصإ ال احران باآل  ::  لتوصياتا-0

 ف  مجال المناهع ال  اسية: -أ
ت الووتعلم اعووا ا صووياغة بعووا وحوو ات ال  اسووات االجتماعيووة بالحلقووة االبت انيووة وفقووًا لوورحال   -

االسترشافية عبر الويب بحي  يص   التلميل ايجابيًا ومشا كًا ف  مسوئولية  علمود مموا يزيو  
 .من  حصيلد ال  اس 

مراجعووة منوواهع ال  اسووات االجتماعيووة فوو  الحلقووة االبت انيووة بحيوو   تئوومن مواهووغ  عليميووة    -
ذل  أ وات ووسان    علمية   ف  التالميل الإ التقص  واسترشا  المعلومات مستخ مين ف 

 اكنترنت التعليمية.

 ف  مجال ررق الت  ي - 
ضوورو ا اسووتخ ا   حووالت الووتعلم االسترشووافية عبوور الويووب فوو   علوويم ال  اسووات االجتماعيووة    -

و علمها ف  الحلقة االبت انية للتغلب علإ الصوعويات التو   واجود  علوم هوله الموا ا و  عووق 
  . حقي  أه افها

، لمعرفوة أفئول الويوب كويسوت حووا التو  أجريوت فو  مجوال  صوميم بورامع االستفا ا من ال   -
نماذج وأثررها مالنمة لخصانص التالميل ولطبيعة ال  اسوات االجتماعيوة وأهو ا     يسوها ال

 بالحلقة االبت انية

 ف  مجال اع ا  و   يب المعلمين-جو
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رق التو  ي  باليوات ضرو ا ا خال  حالت التعلم االسترشافية عبور الويوب ضومن مقور ات رو   -
 التريية، و   يب الطال  المعلمين علإ كي ية استخ امها ف     ي  ال  اسات االجتماعية.   

عق   و ات    يبية لمعلم  ال  اسات االجتماعية ف  أثناء الخ مة بالحلقة االبت انيوة بهو      -
 .بنجاح ف  الت  ي الويب كويست اثتسابهم المها ات الالزمة الستخ ا  

 ف  مجال التقويم - 
 طوووير أسووواليب التقوووويم الحاليوووة بحيووو   هووتم بقيووواس الجوانوووب المعرفيوووة، وكووولل  الجوانوووب    -

 الوج انية.
 االهتما  بأساليب التقويم الموضوعية ف   قويم جوانب التعلم ل   التالميل.   -
 البحوث المقترحة -3

لتحصيل المعرف  و نميوة مهوا ات فعالية استخ ا   حالت التعلم االسترشافية عبر الويب ف  ا   -
 ال ح  الجغراف  ل    الميل الحلقة اكع ا ية.  

معوقات استخ ا   حوالت الوتعلم االسترشوافية عبور الويوب فو   و  ي  ال  اسوات االجتماعيوة    -
 بالحلقة االبت انية من وجهة نظر المعلمين والتالميل.

طوووير مسووتويات أ اء معلموو  ال  اسووات فعاليووة برنووامع مقتوورح قووانم علووإ الووتعلم الوولا   فوو      -
االجتماعيوووة بالحلقوووة االبت انيوووة السوووتخ ا   حوووالت الوووتعلم االسترشوووافية عبووور الويوووب فووو  

 الت  ي .
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 لمراجعا

(.ر أثور اسوتخ ا  النمواذج فو   نميوة بعوا المفوا يم الجغرافيوة لو   0553أحم  ابورا يم شولب    -0
نحووو  –الموود مر العلموو  الرابوو . الميوول الحلقووة األولووإ موون مرحلووة التعلوويم األسوواسر

، الجمعية المصرية للمناهع وررق الت  ي ، أغسط ( 2-2 عليم أساس أفئل  
 .343 -305القاهرا.ص 

 عالم الرتب. . القاهرا:الت  ي  بالترنولوجيا الح يرة(. 3112أحم  ابرا يم قن يل   -3

. سلسوولة لعلووو الموو خل فوو   وو  ي  ا( .3113أحموو  النجوو   وعلووإ  اشوو  ومنووإ عبوو  الهووا     -2
 المراج  ف  التريية وعلم النف ، القاهرا:  ا  الفرر العري .

االجتمواع   البنوان (. ر استخ ا  برنامع قانم علإ نمووذج الوتعلم 3110أحم  جابر أحم  السي    -4
وأثره علإ التحصيل و نمية بعا المها ات الحيا يوة لو    الميول الصوف الخوام  

، كلية التريية، جامعة عين شم ، وررق الت  ي    اسات ف  المناهعاالبت ان ر. 
 .44 -02(، سبتمبر، ص ص 42الع    

مناهجد  -خطوا د – عريفد  –ال ح  العلم (. 3113أحم  عب    اللحل  ومصطفإ أبو بار     -9
 . ال ا  الجامعية للط اعة والنشر والتوزي . المفا يم اكحصانية –

 ر.(Web Quests) ال ولية  معرفية عبر ش اة المعلومات(. ر الرحالت ال3101الشحات عتمان   -2

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

(Accessed on April,25,2011).          

(.ر أثوور اسووتخ ا  نموووذج  صووميم  وو  ي  مقتوورح فوو   وو  ي  3112امووا  محموو  علووإ البرعووإ   -4
فريوور الناقوو  لوو    الميوول الصووف الخووام  ال  اسووات االجتماعيووة علووإ  نميووة الت

، كليووة الترييووة بسوووهاج، جامعووة جنووو  الوووا  ، العوو   المجلووة التريويووةاالبت ان ر.
 .333 -022(، ص ص 05 

 . القاهرا: عالم الرتب. علم النف  االجتماع (.  3111حام  عب  السال  زهران    -2

البنوانإ  من منظو ين مختلفين ترنتاكن (.ر  صميم مقر  عبر 3112حسن ال ا   عب  العار     -5
 والموضووع  وهيواس فاعليتود فو   نميوة التحصويل والتفريور الناقو  واال جواه نحوو

الترييوة جامعوة اكسوان  يةر.  سوالة  لو   روال  كليوة اكنترنوت علوإ القوانم الوتعلم
 اكسان  ية.  كتو اه غير منشو ا ، كلية التريية، جامعة
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. القووواهرا :عوووالم الرتوووب للط اعوووة والنشووور  لم والتووو  ي الوووتع(. 3112حسووون حسوووين زيتوووون   -01
 والتوزي .

.  التريية و نمية اال جاهات العلمية من المنظو  اكسالم (. 0559حم   أبو الفتوح عطيفة    -00
 المنصو ا : ا  الوفاء.

(. رصعويات التعلم المعتم  علوإ اكنترنوت لمعلمو  التعلويم الفنو  3115حم   محم  البيطا    -03
، الجمعيووة مجلووة  سوالة الترييووة وعلووم الوونف   والتقنوو  وا جوواههم نحوووهر. الصوناع

 . 24 -42(، ص ص 23السعو ية للعلو  التريوية والنفسية، الع    

مجلووة (.ر روورق ونموواذج السووتخ ا  اكنترنووت فوو  الت  ي ر.3114خالوو  أسووع  وموودن  ريبوو    -02
 .24 -25رامن، ص ص ، باقة الغريية، أثا يمية القاسمإ للتريية، الع   الجامعة

موود مر (.ر اسوتخ ا  الحاسووو  وملحقا وود فو  اعوو ا  الوسوانل التعليميووة ر. 3110زهيور خليووغ   -04
، فلسووطين،جامعة النجوواح مووايو( 01-5العمليووة التعليميووة فوو  عصوور االنترنووت،  

 الورنية

باسوتخ ا  نمواذج الويوب كويسوت   علميود(.ر  صوميم   وس  عليميوة 3112زيا  أحم  جا      -09
أثرها ف   حصيل رل ة الصف العاشر األساس  وا جاها هم نحوو الريمياءر. سوالة و 

 ماجستير، كلية العلو  التريوية، الجامعة األ  نية.

(.ر م   فاعلية استخ ا  الرحالت المعرفية عبر الوي ف     ي  3100زيا  يوسف عمر الفا    -02
يوول الصووف الرووامن والتحصوويل لوو    الم التووأمل الجغرافيووا علووإ مسووتو  التفريوور 

 األساس ر.  سالة ماجستير، كلية التريية، جامعة األزهر بغزا. 

 -(.ر  مان الطال  من  علوم بعوا مفوا يم ال  اسوات االجتماعيوة3113سالم علإ القحطانإ   -04
  اسووووة استرشوووووافية علوووووإ روووووال  الصوووووف السوووووا س االبتووووو ان  بمنطقوووووة أبهوووووا 

(، 00(، السونة  30قطور، العو    ، جامعوة مجلة مركوز ال حووا التريويوةالتعليميةر.
 52 -29 يناير، ص

(.ر برنووامع مقتوورح لتعلوويم المفووا يم األساسووية للخووران  لتالميوول 0552سووام  علووإ األصوو حإ   -02
المرحلة االبت انية ف  اليمن ر.  سالة ماجستير، كلية التريية، جامعة عوين شوم  

. 
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يميووة فووو   وو  ي  ال  اسوووات ( .ر أثوور اسوووتخ ا  األلعووا  التعل 3110سووي  أحموو  ال شوووالو     -05
االجتماعيووة علووإ  نميووة بعووا المفووا يم الجغرافيووة والوووع  البيئوو  لوو    الميوول 

 المرحلة االبت انية األزهرية ر.  سالة ماجستير، كلية التريية، جامعة األزهر .

(. ر    ي  برنامع بلغة لوجو لتالميل الصف الراب  االبت ان  0552شع ان أبو حما   محم    -31
ة أثره علإ مستويات رفان هايولر للتفريور الهن سو  واال جواه نحوو الرمبيوو ر و  اس

 ل يهمر.  سالة  كتو اه، كلية التريية بسوهاج، جامعة أسيو .

(. األسواليب اكحصوانية فو  العلوو  النفسوية والتريويوة واالجتماعيوة. 3111صالح أحمو  مورا    -30
 القاهرا: مات ة األنجلو المصرية.

أساسيا د و طبيقا د و وجها د  -القياس والتقويم التريو   (.3113  عال   صالح ال ين محمو  -33
 . القاهرا:  ا  الفرر العري .المعاصرا

 (W.Q.S)(.ر فعالية استخ ا  اسوترا يجية  قصوإ الويوب 3115عب  العزيز رل ة عب  الحمي    -32
ت ف   نمية بعا مستويات التفرير والق  ا علإ ا خواذ القورا  نحوو مواجهوة  حو يا

، الجمعية المصرية سلسلة   اسات ويحوا محامةالتح ي  التعليم  الترنولوج ر. 
 032 -44لترنولوجيا التعليم، المجل  التاس  عشر، الع   األول، ص ص 

 -أه افود - عليم الجغرافيا و علمها فو  عصور المعلوموات(. 3119صالح ال ين عرفة محمو    -34
 الرتب. . القاهرا: عالم قويمد -أسالي د -محتواه

(. ر اسوووتخ ا  أسووولو   و ا الوووتعلم فووو   ووو  ي  المفوووا يم 3114عوووال  علوووإ محمووو  محموووو    -39
الجغرافية وأثره علإ التحصويل المعرفو  وا جاهوات  الميول الصوف الروان  اكعو ا   
 نحو ما ا الجغرافيار. سالة ماجستير، كلية التريية بسوهاج، جامعة جنو  الوا  .

 -اعو ا  الخطوة ال حريوة وكتابوة الرسوانل العلميوة فو  الترييوة  ليول(. 3114فرر  حسن  يان   -32
 . كلية البنات، جامعة عين شم .المناهع وررق الت  ي 

( .ر أثر  علم مفهوم  الزمان والماان علإ  حصيل  الميول 0552فوز  عب  السال  الشريينإ   -34
س للطفل  المد مر السنو  السا الصف الراب  االبت ان  ف  ال  اسات االجتماعية ر.

، جامعووة عووين أبريوول( 02 – 01 نشووئة فوو  ظوول نظووا  عووالم  ج يوو    -المصوور  
 شم : مركز   اسات الطفولة.
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(. ر ا جاهوات المعلموين والطل وة نحوو اسوتخ ا  الوتعلم 3101قسيم الشناق وحسن بنإ  ومو    -32
(، 32،  مشوو ، المجلوو   مجلووة جامعووةااللرترونوو  فوو  الموو ا س الرانويووة األ  نيةر.

 .340 -329(، 3  الع  

(.ر فعاليوة موو خل الوتعلم الخلووي  فو   وو  ي  ال  اسوات االجتماعيووة 3115ثرامو  محمو  عووز    -35
و نمية مها ات ال ح  الجغراف  واال جاه نحو  رنولوجيوا المعلوموات  علإ التحصيل

 اكع ا يةر.  سالة  كتو اه، كلية التريية، جامعة سوهاج. ل    الميل الحلقة

( .ر أثر    ي  مقور  رورق  و  ي  العلوو  علوإ  نميوة اال جاهوات 0552  محم  أحم  مهران -21
نحو العلو  و   يسها ل   رال  كلية التريية المعلموين والمعلموات بسولطنة عموان 

 – 220(، الجووزء الرووان  ص ص04، جامعووة أسوويو ، العوو    مجلووة كليووة الترييووةر.
223. 

الويوب كويسوت فو   نميوة التفريور الناقو   استرا يجيد(.ر أثر 3112محم  الحيلة ومحم  نوفل   -20
فوو  مسوواق  علوويم التفريوور لوو   رل ووة كليووة العلووو  التريويووة  ال  اسووإ والتحصوويل

-319(، ص 2(، الع    4، المجل   المجلة األ  نية ف  العلو  التريوية رالجامعية
305. 

المفوا يم (.ر فعاليوة وحو ا فو  ال  اسوات االجتماعيوة لتنميوة بعوا 0555محم  عب  الورحمن   -23
السوواانية لوو    الميوول الصووف الخووام  االبتوو ان  ر. سووالة ماجسووتير،ثلية الترييووة، 

 جامعة عين شم .

   :Available atر. Web Quests(. رالويوووووب كويسوووووت ر3115محمووووو  حووووواف    -22

.( Accessed on  phphttp://www.mhafiz.net/webquest/webquest.

April,20,2011)                                                                
(.ر بنوواء نظووا  لتقوو يم المقوور ات عبوور اكنترنووت وأثووره علووإ ا جاهووات 3112مصووطفإ جووو ت   -24

جامعووة اتر. سووالة  كتووو اه، كليووة الترييووة، الطووال  نحووو الووتعلم المبنووإ علووإ الش ا
 حلوان.

(.ر فعاليووة منوواهع ال  اسووات االجتماعيووة فوو  اثسووا   الميوول 0552صووطفإ زايوو  محموو  زايوو   م -29
اع ا  معلوم  -المد مر العلم  األولالمرحلة االبت انية كفايات التريية االقتصا يةر. 

، كليووة الترييووة بقتووا، جامعووة جنووو  الووووا  ، البت انيووة  ىيووة مسووتقبليةاالمرحلووة 
 .29ص

http://www.mhafiz.net/webquest/webquest.php
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 الويوب وانشواء و عو يل اقت واس علوإ الطوال  (. ر  و  يب3100منوال محمو  خئور  محمو    -22

 علويم فريو   -المد مر ال ول  الران  للتعليم اكلرترون  والتعلويم عون ُبعو ثويستر. 
 ، المملرة العريية السعو ية، الريا ، فن ق ال يصلية.فبراير( 34-30لجيل ج ي   

علم المزيع علإ  حصيل رل وة الترييوة الت استرا يجيد(. ر أثر استخ ا  3115مفي  أبو موسإ   -24
ف  الجامعة العريية المفتوحة فو  مقور  التو  ي  بمسواع ا الحاسوو  وا جاهوا هم 

 نحوهار. الجامعة العريية المفتوحة، المملرة األ  نية الهاشمية: عمان. 
 و  ي  ال  اسوات االجتماعيوة واسوتخ ا  (. 3112منصو  عب  المونعم وحسوين عبو  ال اسو     -22

 . القاهرا: مات ة األنجلو المصرية.ولوجيا المتق مةالترن

ف   (Web Quest)(. ر أثر  وظيغ الرحالت المعرفية عبر الويب 3115وج   شار  جو ا   -25
   ي  العلو  علإ  نمية التنو  العلم  لطال  الصف التاس  األساس  بمحافظات 

 غزا. -غزار.  سالة ماجستير، كلية التريية، الجامعة اكسالمية

، كلرترون امجلة التعليم  اكلرترونيةر (.رمراحل بناء المقر ات3115وح ا التعليم اكلرترون    -41
  جامعة المنصو ا.

(.ر أثور اسوتخ ا  رريقوة الويوب كويسوت فو   و  ي  العلوو  3112و ا  اسماعيل وياسر عب ه   -40
يووة علوو   نميووة أسوواليب التفريوور واال جوواه نحووو اسووتخ امها لوو   رال ووات كليووة التري

، كلية التريية للبنوات، جامعوة الملو  عريية ف  التريية وعلم النف  ر.مجلة   اسات
 . 93 -0( يناير، ص ص 2(، الع    3عب  العزيز، المجل   

مصر بيئا نا و ا يخنا الح ي   -ال  اسات االجتماعية(. 3101/3100وزا ا التريية والتعليم   -43
مطاب  مجل  القاهرا : . ران الفصل ال  اس  ال -للصف السا س االبت ان 
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