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فى تدريس الجغرافيا  أثناء WEB QUEST دور الرحالت املعرفية عرب الويب 
العاملية ببعض املشكالت البيئية   الصف األول الثانوي طالبات   يتنمية وع

  نحوها نواتجاهاته

  * ريهام رفعت محمد عبد العال

 14/7/2015 تاريخ قبوله                   28/4/2015 تاريخ تسلم البحث

الــرحالت (اســة إلــى استقصــاء أثــر اســتراتيجية الويــب كويســت هــدفت الدر :ملخــص
ــة ــة فــي  )المعرفي ــانوى   يوعــتنمي ــات الصــف األول الث ــة  طالب بــبعض المشــكالت البيئي
علــى مجموعــة التجريبــي شــبه المــنهج  تطبيــقوقــد تــم . واتجاهــاتهم نحوهــاالعالميــة 

عينـة  ال وتكونـت ، ألدوات القيـاس  القبلي والبعــدي  التطبيق تجريبية واحدة واستخدام
م ت بالعجوزة بمحافظة الجيـزة، حيـث تـ   طالبة بمدرسة األورمان الثانوية بنا) 30(من

تطبيق مقياسى الوعى بالمشكالت البيئيـة العالميـة واالتجـاه نحـو االسـتراتيجية قبليـا       
ثــــم التــــدريس للمجموعــــة التجريبيــــة وفــــق اســــتراتيجية الويــــب كويســــت وتطبيــــق   

الختبـار فرضـي    "ت"اختبـار  اسـتخدم  وقد تـم  . تدريسالمقياسين مرة أخرى بعد ال
ــائج الــى وجــود    ،الدراســة ــة    إحصــائيًا دال فــرق حيــث أشــارت النت عنــد مســتوى دالل

اســـتراتيجية الـــرحالت  تطبيـــق وبعـــد قبـــل الطالبـــات درجـــات متوســـطى بـــين 0.01
ــالح  ــة لصـ ــق المعرفيـ ــدي التطبيـ ــي البعـ ــوعي لمقياسـ ــكالت الـ ــة بالمشـ ــة البيئيـ  العالميـ

الـرحالت  : الكلمات المفتاحية .الويب عبر المعرفية الرحالت استخدام نحو اهاالتجو
  .المشكالت البيئية العالمية -الوعي  –المعرفية عبر الويب 

  

خلق الله اإلنسان ليعيش فى إطار بيئي واضح المعالم  :مقدمة
قا لقوله امتكامال يتميز باالستمرارية واالتزان مصد يشكل نظامًا

  .)2يةآلسورة الفرقان،ا" ( َق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًراَوَخَل"تعالى 

 تفاعل بينه وبين البيئةوالومنذ أن ظهر اإلنسان على األرض 
وقد مرت عالقة اإلنسان  .بهدف إشباع حاجاته المختلفة موجود

حيث لبت البيئة  ،بالبيئة بمراحل تطور تعكس ظهور المشكالت البيئية
اإلفراط فى  وما ارتبط به من السكانومع تزايد  .كل حاجات اإلنسان

تفوق قدرة  وإنتاج كميات هائلة من المخلفات ،استغالل الموارد
   .ظهرت المشكالت البيئيةفقد  ،األنظمة البيئية على االستيعاب

 ويرجـــع العديـــد مـــن البـــاحثين أن الســـبب الرئيســـي للمشـــكالت 
ــة  ــر المســـ يكٌمـــن فـــى البيئيـ ــى غيـ ــلوك البيئـ ــوعى قصـــورو ،ولؤالسـ  الـ

وأخيرًا  ،لدى أفراد المجتمع المعارف والمهارات واألخالقيات البيئيةو
  .(Veeravatnanond, 2003). اإلدارة البيئية غير الفعالة
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and Their Attitudes Towards Them 
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Abstract: The study aimed at investigating the effect of Web Quest 
strategy in geography teaching to develop the awareness of first 
secondary class female students about some global environmental 
problems and their attitudes towards it. Quasi-experimental approach 
was applied on one experimental group using pretest- posttest 
technique. The sample consisted of (30) female students of ElOrman 
secondary school for females in Elagouza, Giza governorate. Both the 
global environmental problems awareness and the attitude towards the 
strategy scales were applied before studying using the Web Quest 
strategy; the strategy was applied on the research group, then both 
scales were applied again. “T” test was used to examine both strategy 
hypotheses, where the results revealed that there is a statistically 
significant difference at 0.01 between the average scores of the 
students before and after Web Quest strategy application in favor of 
the posttest application for both the global environmental problems 
awareness and the attitude towards the strategy scales. 
Keywords: Web Quest, Awareness, Global Environmental Problems. 

  

 هيبل ولم تعد المشكالت البيئية محصورة في مكان محدد، 
 السياسية الدولية مشكالت عالمية ال تعرف الحدود الجغرافية

 ،تـرتبط بالمكـان ،)مكانية(ومعظمها مشكالت جغرافية  ،اإلقليميةو
وتصبح فاعلة ومتغيرة في الزمان، تتأثر وتؤثر في مختلف عناصر 

التي تشكل في  ،الحية وغير الحية )Ecosystem( النظـام البيئـي
وبشكل خاص  ،)Geosystem( ـام الجغرافـيمعظمها عناصـر النظ

 ،سليمان(اإلنسان الذي يعد أهم هذه العناصر في كال النظامين 
2004(.  

والجغرافيا كأحد المقررات الدراسية التي يتم تدريسها فى 
دراسة العالقة بين فى محور اهتمامها يتمثل مراحل التعليم العام 

والقدرة  ،ار ذلك التفاعلثآو ،اإلنسان وبيئته وأساليب تفاعله معها
  .على حل المشكالت الناتجة عن هذا التفاعل

التربية البيئية وذلك من منطلق  ترسيخ أهدافلى إتسعى  لذا
وتساعد مناهج  .)1997،شلبي(أن الجغرافيا ميدانها البيئة 

الجغرافيا في تقديم الحلول المناسبة للكثير من المشكالت البيئية 
علمي منهجي لدراسة هذه  إطارم تقدي المعاصرة من خالل

المشكالت العالمية على أساس أن الجغرافيا أحد أهم العلوم 
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 ،)العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعيةبين التي تجمع (التركيبية 
أن إيجاد حلول للمشكالت العالمية يشكل محور اهتمام فروع خاصة 

وبة عن وضع قاعدة بيانات تضم المعلومات المطلل ،علمية مختلفة
المشكالت العالمية والتى تعتمد على أبحاث علم الجغرافيا كسجالت 

والمعلومات المحددة الدقيقة التي  ،المسح الجغرافي، والخرائط
ثم تقديم الخبرة المطلوبة  ،تنطوي تحت إطار األبحاث الجغرافية

لدراسة العمليات الطبيعية والبشرية، وتحليل العالقات المتبادلة بين 
 ،سليمان( العناصر ضمن اإلقليم وبينه وبين األقاليم األخرىمختلف 
2004(  

 هذا في الرئيسة كأحد العناصر شبكة المعلومات الدولية وتظهر

 عملية التعلم في تقوم به أصبحت الذي الكبير للدور نظرًا ؛السياق

 واالستراتيجيات لألهداف مناسبًا المحتوى جعل من خالل والتعليم

 فعالين مواطنين المتعلمين جعل على أيضًا القدرة هاولدي ،التدريسية

  .)(Fairey, Lee, and Bennett, 2000 منتجين

شبكة ب لالستعانة المبررات العديد من على التربويون ويعتمد
 دافعية مستوى رفع في تأثيرها :منها ،التعليم في المعلومات الدولية

 األلفة مستوى رفعو ،يونمو مهارات التعلم الذات التعلم، نحوالطالب 

 خالل من المتعة من وتوفير جو والطالب، المعلم بين والتواصل

وتزويد  العروض، من المتنوعة واألنماط المتحركة والصور األصوات
 منحهم إلى باإلضافة ومتجددة، حديثة بمعلومات والطالب المعلم

 القدرات تنميةإلى  يدفع مما ظهار مواهبهم،إو أعمالهم نشر إمكانية

المشكالت  وحل الناقد التفكير وتنمية مهارات والوجدانية، االنفعالية
  .)2003وهبه، ( والمكان الزمان بحيز التقيد دون وذلكلدى الطالب 

 الوصول بهدف نترنتاإل عبر الشبكي يساعد اإلبحاركما 

 تنمية مهارات التفكير في مجهود بأقل للمعلومة والمباشر الصحيح

دافعيتهم  من كما تزيد ،طالبلل ممتعة ليةعم التعلم عملية جعلو
 (2006,الدراسية  الفصول في مشاركة أكثر وتجعلهم ،للتعلم

Neufeld (Sen and.  

االجتماعية أن  للدراسات ياألمريك الوطني لذلك يرى المجلس
 من طالبال خالل تمكين من تطويرها يمكن المدنية والمسؤولية الكفاية

 National Council for the)وليةشبكة المعلومات الداستخدام 

.Social Studies, 1994)  
شبكة  استخدام أن إلى (White, 2000) ويشير وايت
 داخلالجغرافيا تدريس في المعلمين  يساعد المعلومات الدولية

  .معنى اذلدى الطالب جعل التعلم يو ،الصف

بين  التكامل تحقيق فى شبكة المعلومات الدولية ساهمتكما 
 القضايا دراسة نإ إذ االجتماعية، للعلوم الجغرافيا والفروع األخرى

 مجاالت من متنوعة موضوعات تطلبت االجتماعية المتعلقة بالكفاية

 بخبرات ،المحلية ببيئته المحدودة الطالب بين خبرات تربط عديدة

 إلى يؤدي وهذا أخرى، جغرافية وثقافية مناطق في يعيشون مواطنين

 االجتماعية المختلفة رالمظاه عن طالبلل الضيقة النظرة توسيع

(Shiveley and Vanfossen, 2006).  

وتمتد أهمية استخدام شبكة المعلومات الدولية فى مجال 
تعميق و ،التعاوني لى تحفيز المتعلمين على العملإتدريس الجغرافيا 

 ووجهات المتنوعة المعلومات مصادر إلى بالرجوع للمحتوى فهمهم

 Rose and)المتنوعة موضوعاتوال القضايا المختلفة حول النظر

Fernund, 1997). 

 Hoge, 2000; Andrew, Nigel and)دراسات  وتتفق

David ,2005; Ali.2009; Cheryl and Richard ,2012)  مع ما
أن  يف )and Fernund 1997 Rose ,( روس وفيرناند جاء به
تستخدم  تلك التي هي في مجال تدريس الجغرافيا الممارسات أفضل

 وإثراء العالم إلى طالبال نظرة لتوسيع المعلومات الدوليةشبكة 

  .ارفهممع

 وإمكانات خدمات من تقدمه بما المعلومات الدولية وتعد شبكة

 التعليم، تكنولوجيا بمستحدثات المرتبطة للمعلومات حافًال مصدرًا

 تعليمية مواقع المعلومات من هذه ومصادر أشكال تنوع إلى باإلضافة

 ،إلكترونية ودوريات وكتب متجددة، بيانات اعدوقو متخصصة،

 ،معها والتعامل المصادر هذه على الحصول إلى سهولة باإلضافة
 التفكير مهارات تنمية يضمن بما النشط التفاعلي التعلم توفير وإمكانية

  ).2013 ،الطويلعي( المشكالت وحل والمشاركة والحوار والبحث

شبكة  توظيف على لقائمةا التعليمية أهم االستراتيجيات ومن
 المعرفية عبر الويب باستراتيجية الرحلة المعلومات الدولية ما يسمى

Web Quests تساعد محددة تعليمية مهمات تقديم على تعتمد يالت 

 للمعلومات البحث واالستكشاف من مختلفة بعمليات القيام على المتعلم

 وليس وظيفهاوت المعلومات هذه واستخدام العنكبوتية، الشبكة عبر

  .)Dodge, 2001( عليها مجرد الحصول

 عبر الويب سنة المعرفية الرحلة استراتيجية فكرة وقد بدأت

 بجامعة التعليم تكنولوجيا قسمب الباحثين من مجموعة لدى 1995

 رأسهم وعلى ،األمريكية المتحدة بالواليات كاليفورنيا بوالية ديجو سان

 فى االنتشارب الفكرة ذهه وأخذت ،March ومارش Dodge دودج

 األمريكية المتحدة والواليات باوبأور التعليمية المؤسسات من كثير

 البحث تعتمد على فى مجال التدريس استراتيجية حديثة باعتبارها

 من مهمات تتكون ألنها وذلك ؛الشبكة العنكبوتية من خالل الطالب عبر

 تالمعلوما استكشاف على الطالب تساعد مختلفة وأنشطة

  .لديه العليا المهارات العقلية واستخدام واستنتاجها،

 التفكير مهارات استخدامللطالب  تتيح االستراتيجية هذه فطبيعة

 مشكالت أو ألسئلة حلول عن البحث المشكالت، وتستهدف وحل

 حقيقية أصلية مع مصادر يتم التعامل وأن ،مصطنعة غير واقعية حقيقية

  .ةثانوي مصادر وليست للمعلومات

 لدى العليا القدرات المعرفية بتنمية االستراتيجية هذه تهتم كما

 على كليًاو أ جزئيًا وتعتمد والتقويم، والتركيب التحليل :مثل ،طالبال

 مسبقًا ختارةوالٌم العنكبوتية الشبكة في الموجودة اإللكترونية المصادر

 Gülbahar, Madran, and) أخرى بمصادر تطعيمها يمكن التي

Kalelioglu, 2010; Yang, 2011)  
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فبعض  ،ـة عبر الويبيالـرحالت المعرف مسمياتوقد تعددت 
ة أو اإلبحــار أو يرحــالت الــتعلم االستكــشاف الباحثين أطلق عليها

 مالعا فى مفهومها ميعهااالستقــصاء الــشبكي، إال أنهــا تــشترك ج
ة مرتبطـة يفهي تحتوي علـي مـادة معرف ،ةسيومكوناتها األسا

دودج  حيث يعرفها ،ةسيتخـدم المنـاهج الدرا ةكيبأهـداف سـلو
,1995) Dodge( يطة تربوية تركز على البحث والتقصنشأ" :بأنها 

أو  وتعتمد جزئيًا ،تنمية القدرات الذهنية المختلفة لدى المتعلمينل
نتقاة لكترونية الموجودة على الويب والٌمعلى المصادر اإل كليًا

خرى كالكتب والمجالت أيمكن تطعيمها بمصادر  يالت ،مسبقا
  ."جة مقراص المدألوا

 ,Schweizer and Kossow) سشويز وكوسو كما عرفها

 استخدام للطالب يتيح استقصاء على قائم نشاط" بأنها (2007

 وهي المعنى، ذي التعلم لتحقيق االنترنت في بيئة واألدوات المصادر

 فهم لتعميق نترنتشبكة اإل على المعرفي لإلبحار ومنطقية سهلة طريقة

  . "للموضوعاتالطالب 

 طريقة" :بأنها (Ikpeze and Boyd,2007) بينما عرفها

 البحث قيد الموضوع حول ناقد بشكل بالتفكير للطالب تسمح تدريس

  ."رأيه عن ويدافع ليطور المهارات من العديد مستخدمًا

 Zheng , Perez زهنج وبيريز وويليامسون عرفها فى حين

and Williamson, 2008)( االستقصاء  على قائم مدخل" :بأنها
   ."العالي والتعليم المناهج الدراسية مع واسع نطاق على تكاملي

 جيد تدريس مدخل"بأنها  )(Halat, 2008 aويعرفها هالت 

 اإلبداعي والتفكير البنائية النظرية على قائم طالبال حول متمركز

 ."التعاوني تعلمال وبيئات والناقد

أنـشطة "ة فيبـأن الـرحالت المعر )2009(جـودة  يرىخيرًا أو
 لويبامن خاللها دمج شبكة  يتمـدها المعلـم يعة فيـة استكـشاويترب

ات البحـث يفـي عمل طالبة؛ لمـساعدة اليمالتعٌل ةيميالتعل يةفـي العمل
ب محــددة ويت والتقـصي عــن المعلومــات الالزمــة مــن خــالل صــفحا

   ."مييو التعليديـة والفــالش والفيميوتوظــف العــروض التقد ،مــسبقًا

لى أنماط الرحالت المعرفية إ (Lamb, 2004)المب  وقد أشار
 طويلة رحالت معرفيةو ،المدى قصيرة والمتمثلة فى رحالت معرفية

  .)1(جدول المن خالل ذلك ويتضح  ،المدى

 الرحالت المعرفية ينمط الفروق بين :)1(جدول ال

 المدى قصيرة معرفيةالرحالت ال  
SHORT-TERM WEBQUEST 

  المدى طويلة معرفيةالرحالت ال
LONG-TERM WEBQUEST  

  كامل شهر ىإل أسبوع من  ثالث حصص ىإل حصة من  الفترة الزمنية 
 وفهمها واكتسابها المعلومات مصادر ىإل الوصول  الهدف

  واسترجاعها 
  .المعرفة وتطبيق العمل لمهمة محورية ئلةأس نع اإلجابة

 المعلومات مصادرإلى  كالتعرف بسيطة ذهنية عمليات  المتطلبات

  .واسترجاعها
  .والتقويم والتركيب كالتحليل متقدمة ذهنية عمليات

 للرحالت للتحضير أولية وكمرحلة المبتدئين مع  االستخدام

  .المدى طويلة المعرفية
 حاسوبية أدوات في التحكملى ع مع الطلبة القادرين

  .متقدمة
 الئحة مثل بسيط شكل في الرحلة مصادر المتعلم يقدم  التقويم

  .الموقع بعناوين
 أو شفوية عروض شكل في الرحلة حصاد المتعلم يقدم

  .الشبكة لىع للعرض مكتوب شكل
  

الويب ست مراحل  على الرحلة المعرفيةاستراتيجية تتضمن و
  : )Dodge,2001( كاالتىأساسية 

حيث ، لبةوتشمل التمهيد للدرس إلثارة دافعية الط :المقدمة -1
 .يتم توضيح فكرة الدرس وعناصره وأهدافه

عتبر تو ،وفيها يتم تحديد النتيجة النهائية المطلوبة :المهمة -2
وقد تكون  ،في رحلتهم هذه المرحلة بداية انطالق للطلبة

هم رسم منالمعلم المهمة مجموعة من األسئلة أو أن يطلب 
خريطة مفاهيمية لما تعلموه، أو كتابة تقرير أو بحث قصير، 
أو تصميم ملصق يعبر عن الموضوع، أو جمع صور وفيديو 

 . ومعلومات وتقديم عرض عنها

تحديد للخطوات التي يجب  وتشمل هذه المرحلة :اإلجراءات -3
إلى  لبةإتباعها لتنفيذ المهام المطلوبة، ويتم فيه تقسيم الط

 لتنفيذوتحديد الزمن الالزم  ،وتوزيع العمل بينهم ،مجموعات
 .المهام

يتم سرد المواقع التي يجب على هذه المرحلة  وفي :المصادر -4
وكذلك  ،زيارتها، وربطها مباشرة بالمهام المطلوبة الطالب

الكتب  :مثل ،يمكن استخدام مصادر تقليدية أيضا
 .عينةأو الذهاب لمناطق م ،والموسوعات والمجالت واألقراص

يتم وضع مجموعة من المعايير هذه المرحلة  في :التقييم -5
وتختلف معايير التقييم حسب المهمة  ،الطالبلتقييم أداء 

 .المطلوب إنجازها

هذه المرحلة يتم تلخيص ما اكتسبه الطالب  وفي :الخاتمة -6
ستفادة من النتائج الوتحفيزهم على ا ،خالل الرحلة المعرفية
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  . WEB QUEST الرحالت المعرفية عبر الويبمراحل ) 1(كما يتضح من خالل الشكل  التي تم التوصل إليها

  
 WEB QUEST مراحل الرحالت المعرفية عبر الويب) 1(الشكل 

 Skylar, Higgens , and( وهيجنز وبونسكليار  وقد وضع

Boone, 2007)  قائمة مراجعة للمعلمين يمكن االستعانة بها عند
كما يتضح  WEB QUEST عرفية عبر الويباستخدام الرحالت الم

  :يتمن اآل
  تتناسب مع موضوع الدراسة في الصف؟  Web Questهل مهام . 1
 Webمن خالل  أوسع بصورة دعم أهداف المناهج كيف يمكن. 2

Quest؟   
ربط المعارف من خالل  لبةالط Web Questكيف يساعد . 3

   ؟المناهج الدراسية المختلفة
   ؟لبةمناسبة لمستوى الط Web Questمهام  هل. 4
  هل جميع مواقع الويب التي تم تحديدها ذات روابط تعمل؟ . 5
   ؟معنى اتذ الطلبةهل المعلومات التي تم جمعها من خالل . 6
   ؟Web Quest ثناء استخدامأكيف يتم تنسيق المهام . 7
العمل في مجموعات تعاونية أو بشكل  هل يتطلب تنفيذ المهمة. 8

  مهمة؟ ال تنفيذأجل  مستقل في

فاعلية  إلىوقد قام العديد من الباحثين بدراسات للتعرف 
تنمية عبر الويب فى  استخدام الرحالت المعرفية) 2013(الطويلعي 

دراسة  )2013(الطويلعي، جوانب التعلم المختلفة حيث أجرى 
 Web  أثر الرحالت المعرفية عبر الويب إلىاستهدفت التعرف 

Quests وتنمية  ،التحصيل الدراسي فيد االجتماعية في الموا
قد تم استخدام المنهج . التنور التقني لدى طالبات التعليم الثانوي

 تم واستبانة اختبار من الدراسة أدوات وتكونت ،شبه التجريبى

 ثانويال ولألا الصف من طالبة )22( من مكونة عينة على امتطبيقه

 عبر الويب رحالت المعرفيةفاعلية استخدام ال إلى النتائج وتوصلت
 لطالبات االجتماعية للمواد الدراسى التحصيلو التقني التنور تنمية فى

  .والعليا الدنيا المعرفية بلوم مستويات عند الثانوي التعليم

 استهدفتدراسة ) 2012( ،حمدأو جمعةفى حين أجرى 

استراتيجية  ستخداماب العضوية الكيمياء تدريس فاعلية إلى التعرف
Web Quest جامعة العلوم كليةب الثالثة المرحلة طلبة تحصيل في 

وشملت عينة البحث  ،التجريبى المنهج قد تم استخدامو .السليمانية
 تجريبية إحداهما ،متساويتين مجموعتين إلى قسموا طالبًا )88(

 الكيمياء تدريس إلى فاعلية توصلت الدراسة .ضابطة واألخرى

 في Web Quest  كويست جية الويباستراتي بإستخدام العضوية

 كويست الويب من خالل التعليمب هماستمتاعو ،طلبةال تحصيل

 الحديثة التكنولوجيا خالل من بالعمل التعلم على العتمادها؛
 ).نترنتاإل(

أثر التدريس  إلىالتعرف  )2012،حجر(دراسة  بينما استهدفت
تفكير في تنمية مهارات ال Web Quest باستخدام الويب كويست

 قامت .الناقد لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود

 :وهي موضوعات تناول أربعة والذي) كويست الويب( بتصميم الباحثة

 نشطةواأل الحديثة، التدريس طرقو التقليدية، التدريس طرق 

 كاليفورنيا مقياسكما استخدمت  التعليمية، والوسائل التعليمية،
 إلى قسموا طالبة) 160(شملت عينة البحث . ناقدال التفكير لمهارات

تم ضابطة و واألخرى تجريبية إحداهما ،متساويتين مجموعتين
 فاعلية استخدام نتائجال أظهرت وقد، التجريبى شبه المنهجاستخدام 

 لدى ككل الناقد التفكير مهارات تنمية في كويست الويب استراتيجية

 التأثير نأ ، باإلضافة إلىسعود الملك جامعة في التربية كلية طالبات

 االستنتاج، التحليل، ):المهارات األتية في إحصائية داللة ذا كان

 قراءاالست االستدالل،( :مهارتي في احصائية داللة ذا يكن ولم ،)التقييم

(  
 التعرففقد استهدفت ) (2011 ،أما دراسة زهران وشحاتة

 التربية بكلية الثالثة الفرقة طلبة تحصيل في كويست الويب فاعلية على

 ولتحقيق .نحوها اتجاهاتهم وتنمية،  الطبيعية النظم اجغرافي لمادة

 لمحتوى نترنتاإل شبكة عبر المدى طويل كويست ويب تصميم تم ذلك
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 ،"حداثياتإلا نظمةأو االرض وشكل الكوني، والنظم الفضاء " وحدتي
 جغرافية ةماد نحو اتجاهات مقياس الى باإلضافة تحصيلي، واختبار

 الثالثة بالفرقة طالبًا )88( من الدراسة عينة تكونت .الطبيعية النظم

 ،بدمياط التربية بكلية اجتماعية دراسات تخصص ،ساسيأ تعليم شعبة
 لىإ الدراسة تتوصل .تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية

 النظم جغرافية مادة تحصيل في كويست الويب استخدام فاعلية

 .نحوها االيجابية االتجاهات تنمية وفي ،يةالطبيع

 فاعلية مدى إلى التعرف) 2011( بينما استهدفت دراسةالفار

 التفكير مستوى على الجغرافيا تدريس في كويست الويب استخدام

 محافظة في ساسيألا الثامن الصف تالميذ لدى والتحصيل التأملي

تم تقسيمهم  ًاطالب )81( منعينة الدراسة  تكونت .غزة قطاع شمال
 ًاختبارأدوات الدراسة ا شملت .الى مجموعتين ضابطة وتجريبي

 التأملي التفكير لمهارات ًامقياس، العلمية للمفاهيم ًامعرفي تحصيًال
 ذات فروقوجود  إلى الدراسة توصلت. تكويس للويب المعلم دليلو

 في والضابطة التجريبية المجموعة طالب درجات بين إحصائية داللة

 والتحصيل ،التأملي التفكير اختباري أبعاد جميع على البعدي تطبيقال

 ،التجريبية المجموعة لصالح لكليهما الكلية الدرجة وعلى ،المعرفي
 المجموعة طالب درجات بين إحصائية داللة ذات فروقووجود 

 التأملي التفكير ختباريا على البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

 لصالح الفروق وكانت الكلية، ودرجاتها بأبعادها فيالمعر والتحصيل

  .البعدي التطبيق

دراسة استهدفت  )2008( بيومى وإسماعيل قد أجرىو
 في العلوم تدريس في الويب كويست طريقة استخدام أثر إلىالتعرف 

 طالبات كليةى لد استخدامها نحو واالتجاه التفكير أساليب تنمية

 عدادإ كلية طالبات من طالبة) 122( من الدراسة عينة تكونت .التربية
 التجريبية المجموعة في طالبة) 88(تم تقسيمها إلى  ،بجدة المعلمات

فاعلية  لىإ النتائج شارتأ. الضابطة المجموعة في طالبة) 85(و
 نحو واالتجاه ،التفكير أساليب تنمية فى الويب كويست طريقة استخدام

  .استخدامها

 أثر إلىدراسة للتعرف ) 2008(ل ونوف الحيلةفى حين أجرى 

 تنمية المدى في وقصيرة المدى طويلة كويست الويب استراتيجية

 طلبة لدى التفكير تعليم مساق في الدراسى والتحصيل ،الناقد التفكير

وقد تألفت عينة الدراسة  .)األونروا(الجامعية  التربوية العلوم كلية
 المجموعة موعات،مج ثالث على موزعين وطالبة ًاطالب) 72(من 

 المدى، طويلة كويست الويب استراتيجية إلى تعرضت األولى التجريبية

 كويست الويب استراتيجية إلى تعرضت الثانية التجريبية والمجموعة

 .التقليدية بالطريقة تعلمت ضابطة الثالثة والمجموعة المدى، قصيرة
 الناقد، رالتفكي اختبار تطبيق تم التطبيق، فترة من االنتهاء وبعد

 واستخدم بعدي، كمقياس التفكير تعليم مساق في تحصيلي واختبار

 نتائجال أظهرت وقد .الدراسة فروض الختبار المصاحب التباين تحليل

 التي التجريبية المجموعة طلبة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود

 التفكير تنمية في المدى طويلة كويست الويبباستراتيجية  تعلمت

 ذات فروق ووجود ثانيًا، المدى قصيرة طلبة لصالح ثم ً،أوال قدالنا

 في )طويلة المدى( األولى التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة

 التجريبية المجموعة طلبة لصالح ثم ً،أوال الدراسى التحصيل تنمية

  .التقليدية المجموعة طلبة بأداء مقارنة) المدى قصيرة( الثانية

ستهدفت التعرف دراسة ا )Halat, 2008b( الته بينما أجرى
ثر استخدام الويب كويست في تنمية دافعية واتجاهات طالب أعلى 

يث ح ،شعبة التعليم األساسي في كلية التربية في مادة الرياضيات
تم تقسيمهم إلى مجموعتين  طالٍب) 202(شملت عينة الدراسة 

 إلىيكرت للتعرف تم استخدام استبيان بطريقة لو. ضابطة وتجريبية
المجموعة التجريبية التي  ىهاتهم تم تطبيقه قبليا وبعديا علاتجا

توصلت الدراسة إلي . بالويب كويست والمجموعة الضابطة درست
يجابية نحو إداللة إحصائية في تكوين اتجاهات وجود فروق ذات 

مقرر الرياضيات بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
  .يبيةالمجموعة التجر

 دراسة )(Ikpeze & Boyd, 2007إكبيزي وبويد كما أجرى 
الويب كويست في  ىثر المهام العلمية القائمة علأستهدفت قياس ا

دي طالب الصف تنمية مهارات التنور العلمي ومهارات التفكير ل
خاصة وبصفة فاعلية الويب كويست  ىتوصلت إلالسادس االبتدائي، 

  .جيدا وبعناية وبطرق منظمةعندما تكون األنشطة مختارة 

 إلىاستهدفت التعرف  دراسة) (King, 2003 كنج كما أجرى
توقعات طالب كلية التربية للمرحلة االبتدائية حول استخدام 

تالميذ  ىست في تنمية مهارات االستقصاء لداستراتيجيه الويب كوي
وجود فروق في  :منها ،نتائج ىإلالمرحلة االبتدائية، توصلت 

المجموعة التجريبية التي درست مقرر طرق تدريس العلوم توقعات 
  .في فصول دراسية مجهزة بالتكنولوجيا عن المجموعة الضابطة

 إلىدراسة استهدفت التعرف  )2002(صالح وأخيرًا أجرى 
 التاسع للصف كويست الويب باستخدام الرياضيات تعّلمفاعلية 

 األولى وحدةلل كويست الويب تصميم تم ذلك ولتحقيق .األساسي
 ،األساسي التاسع للصف الرياضيات منهاج من) التحليلية الهندسة(

 الدراسة نتائج أظهرت .وطالبة طالبًا )88( من الدراسة تكونت عينة

 طلبة لدى الرياضيات تعّلم في نترنتاإل الستخدام الى وجود معوقات

 تعّلم ىعل الطلبة حفز للتعّلم كبيئة نترنتاإل استخدام إن، التاسع الصف
 األثر له كانن استخدام استراتيجية الويب كويست ، كما أالرياضيات

  .السلبية العواطف من والحد ،اإليجابية العواطف فى تنمية اإليجابي

  مشكلة البحث

تمثلت مشكلة البحث فى قصور وعي طالبات الصف األول 
 تجاهالعالمية واتجاهاتهن السلبية ببعض المشكالت البيئية  الثانوى

 ،طرق التدريس المستخدمة لتدريس دروس الجغرافيا داخل الصف
الدراسات على أهمية تنويع  على الرغم من تأكيد العديد من

استراتيجيات التدريس لتنمية الوعى بالمشكالت البيئية المحلية 
 Fatih , Hüseyin and 2006إبراهيم، (دراسات  :مثل ،والعالمية

Mücahit, 2011) فى جميع المناهج أساسيًا هدفًا باعتبارها 

 وقد توصلت الباحثة إلى هذه النتيجة من خالل تطبيق ،الدراسية
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 )30(بعد ترجمته إلى اللغة العربية على  Keçeci (2010) ةاستبان
تم  الذي ؛طالبة بمدرسة األورمان الثانوية بنات بمحافظة الجيزة

 ي البيئييا فى تنمية الوعالجغراف دور دروس إلىاستخدامه للتعرف 
 ,Fatihلطالب المدارس الثانوية في محافظة كارابوك بتركيا 

Hüseyin and Mücahit, 2011)  ( 10حيث تكون المقياس من 
الطالبات  من%  92وتبين من خالل تطبيق المقياس أن  ،مفردات

، أوضحن قصور مناهج الجغرافيا فى تنمية وعيهن بالمشكالت البيئية
لجغرافيا للمشكالت البيئية العالمية لم بأن دروس ا %88كما أشار 

إلى أن % 85فى حين أشار  ،تتناول المشكالت البيئية العالمية
لم تركز على بعض  جغرافيا فى مراحل التعليم الثانويمناهج ال

والتلوث  ،قضايا الموارد الطبيعية :مثل ،المشكالت البيئية المهمة
دية ساهمت فى أن طرق التدريس التقلي% 93كما أشار  ،يالبيئ

حساس ولتدعيم اإل .تقليل فرص االستمتاع بدروس الجغرافيا
نهج الجغرافيا للصف بالمشكلة قامت الباحثة بمراجعة محتوى م

 :هما ،فقط تبين من خاللها أن المنهج تناول مشكلتين األول الثانوي
وقد تناولهما المنهج باختصار حيث تم  ،والطاقة ،التغيرات المناخية

 ،ولم يتناول اآلثار الناجمة عنها ،بالمشكلة البيئية وأسبابهاالتعريف 
والقوانين والتشريعات البيئية  ،ودور الفرد والمجتمع للحد من آثارها

من أجل  ،يوالحد من التلوث البيئ ،للمحافظة على الموارد الطبيعية
 الصف األول الثانوي طالبات يتنمية وع ذلك سعت الباحثة إلى

العالمية واالتجاهات اإليجابية نحو طرق البيئية ببعض المشكالت 
استخدام برنامج قائم على استراتيجية  تدريس الجغرافيا من خالل
   .الرحالت المعرفية عبر الويب

  أسئلة البحث

دور  ما :يفى السؤال الرئيس اآلت تمثلت مشكلة البحث الحالي
تدريس  أثناء WEB QUEST الرحالت المعرفية عبر الويب

ببعض  يالصف األول الثانو طالبات يتنمية وعفى  افياالجغر
وتفرع عن هذا  ؟نحوها نواتجاهاته ،العالميةالمشكالت البيئية 

   :السؤال األسئلة اآلتية
ن تعرفها طالبات أ يينبغ يا المشكالت البيئية العالمية التم .1

 ؟يالصف األول الثانو

رحالت قائم على استراتيجية اللبرنامج  التصور المقترحما  .2
  ؟المعرفية عبر الويب

فى تنمية ما فاعلية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب  .3
ببعض المشكالت البيئية  الصف األول الثانويطالبات  يوع

  ؟العالمية
نحو استخدام  الصف األول الثانويما اتجاهات طالبات  .4

فى تدريس  استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب
  ؟الجغرافيا

  

  

 ضا البحثفر

 قبل  الطالباتدرجات  ييوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط
قائم على استراتيجية الرحالت المعرفية الوبعد تطبيق البرنامج 

بالمشكالت  يلصالح التطبيق البعدي لمقياس الوع ،عبر الويب
  .البيئية العالمية

 قبل  الطالباتدرجات  ييوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط
قائم على استراتيجية الرحالت المعرفية الالبرنامج وبعد تطبيق 

لصالح التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو  ،عبر الويب
  .استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب

  أهمية البحث

  األهمية النظرية
  يعد البحث استجابة لما ينادي به التربويون من مسايرة

 . االتجاهات التربوية الحديثة فى التدريس

 ببعض  الصف األول الثانويطالبات  يوعديم مقياس لقياس تق
 .العالميةالمشكالت البيئية 

  الصف األول الثانوي طالبات تقديم مقياس لقياس اتجاهات
 .الرحالت المعرفية عبر الويبنحو استخدام استراتيجية 

  لبرنامج قائم على استراتيجية الرحالت  تصور مقترحوضع
الطالب دليل و الجغرافياج مناهب المعرفية عبر الويب

  .ويبالستكشاف ال

 : الفئات اآلتية من الممكن أن يفيد البحث الحالي :األهمية التطبيقية

 تضمين من خالل الدراسات االجتماعية مناهج  ومخطط
المعلم بما  بدليل استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

يساهم في تنمية مهارات المعلمين الستخدام تلك 
 .ستراتيجيةاال

 بأهمية استخدام  تعريفهممن خالل الجغرافيا  ومعلم
  .الرحالت المعرفية عبر الويباستراتيجية 

  وعيهن البيئيفي تنمية طالبات الصف األول الثانوى 
  .واتجاهاتهن نحو هذه االستراتيجية

  هدفا البحث 
  ببعض المشكالت طالبات الصف األول الثانوى  وعىتنمية

 . ةالعالميالبيئية 

  التعرف إلى اتجاهات طالبات الصف األول الثانوى نحو
  .الرحالت المعرفية عبر الويب استخدام استراتيجية

 تمثلت حدود البحث ومحدداته في :حدود البحث ومحدداته
  :اآلتى

 طالبات الصف األول الثانوى  اقتصر البحث على قياس وعي
مشكلة / قة مشكالت الطا :بالمشكالت البيئية العالمية التالية

مشكلة استنزاف الموارد /  همشكالت الميا/ لتغيرات المناخية ا
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مشكلة /  يمشكلة التلوث البيئ /الطبيعية والتنمية المستدامة
مشكلة /  يحميات الطبيعية والتنوع البيولوجصون الم

 . المخلفات الصلبة

 تجاهات طالبات الصف األول اقتصر البحث على قياس ا
متاع بتدريس الجغرافيا وفقا الستراتيجية االستنحو  الثانوي

طبيعة استخدام االستراتيجية و ،الرحالت المعرفية عبر الويب
أهمية استخدام الويب فى تدريس و ،فى تدريس الجغرافيا

 .الجغرافيا

  بلغ  طالبات الصف األول الثانوىمجموعة من طبق البحث على
بالعجوزة  طالبة بمدرسة األورمان الثانوية بنات) 30( نعدده

  .بمحافظة الجيزة

  2014/2015(األول للعام  يالفصل الدراستم إجراؤها فى(. 

 للبحث التعريفات االجرائية

  .من وضع إلى وضع أفضل اواالنتقال به بالطالبةرتقاء اال :التنمية

إما بالتأييد أو المختلفة للمواقف  الطالبةاستجابة  :االتجاهات
 .عارضةمال

ت البيئية الطالبة بالمشكال دراكإ :بيئية العالميةبالمشكالت ال الوعي
مشكلة التغيرات و ،مشكالت الطاقة العالمية والمتمثلة في

مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية و ،همشكالت المياو ،المناخية
مشكلة صون و ،مشكلة التلوث البيئىو ،والتنمية المستدامة

المخلفات مشكلة و ،المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى
ة مقدرًا بالدرجات فى ويقاس بمستوى أداء الطالب .الصلبة

  .عدته الباحثة لهذا الغرضمقياس الوعي الذى أ

 ـةويترب أنـشطة :استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب
 فـي لويبا شبكة دمج خاللها من يتم المعلـم هايعد ةفياستكـشا

 ـاتليعم فـي الطالبات لمـساعدة ؛ـةميالتعل ـةليميالتع ـةليالعم
 ــبوي صــفحات خــالل مــن الالزمــة المعلومــات عــن البحـث

  .مــسبقًا محــددة

الوظيفة التى "دور استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب 
 ؛المعلـم هايعدـ التي ةفياالستكـشا ـةويالترب تقوم بها األنشطة

 المعلومــات ـنعـ البحـث ـاتليعم فـي الطالبات لمـساعدة
  .مــسبقًا محــددة بوي صــفحات خــالل مــن الالزمــة

  منهجية البحث وإجراءاته

ي القائم على تم استخدام المنهج شبه التجريب :منهج البحث
للتعرف إلى تأثير متغير  ؛المجموعة الواحدة التصميم التجريبى ذي

لمعرفية عبر وهو البرنامج القائم على استراتيجية الرحالت ا ،مستقل
الطالبات  في المتغيرات التابعة المتمثلة في تنمية وعيالويب 

نحو استخدام الرحالت  واتجاهاتهن ،بالمشكالت البيئية العالمية
 يلمقياس يوالبعد يواستخدام التطبيق القبل ،المعرفية عبر الويب

واالتجاه نحو استخدام الرحالت  ،بالمشكالت البيئية العالمية يالوع
ألن المشكالت  ؛وقد تم اختيار هذا التصميم .رفية عبر الويبالمع

حيث لم يتم اإل  م تدريسها لم توجد بالمنهج الحالي،البيئية التى ت
وقد تم  ،وهما التغيرات المناخية والطاقة ،تناول مشكلتين فقط

فإنه من الصعوبة استخدام  ، وبالتاليتناولهما المنهج باختصار
ضابطة يتم التدريس لها بالطريقة (ن المجموعتين المتكافئتي

التقليدية وتجريبية يتم التدريس لها باستخدام استراتيجية الرحالت 
نظرًا للصعوبات اإلدارية من تضخم الجدول الدراسى  ،)المعرفية

وهى فترة  اسابيع 8كما أن التطبيق لم يستمر سوى  ،وضيق الوقت
 فية تؤثر زمنية قصيرة ال تسمح بوجود أثر لمتغيرات دخيل

  .المتغيرات التابعة

 طالباتتألف مجتمع البحث من جميع  :مجتمع البحث والعينة
بالمدارس الحكومية للعام ن يدرس الالتيالصف األول الثانوي 

طالبة ) 30(البحث فتكونت من  عينةأما  .)2014/2015(الدراسي 
تم  ،من مدرسة األورمان الثانوية بنات بالعجوزة بمحافظة الجيزة

  .ختيارها بطريقة قصديةا

  :اشتملت أدوات البحث على :أدوات البحث

   :التي تضمنتأدوات التجريب  :أوال

أن  كالت البيئية العالمية التى ينبغيوضع قائمة بأهم المش -1
حيث تم اتباع اإلجراءات  تعرفها طالبات الصف األول الثانوي،

  : اآلتية
 لبيئية العالميةتحديد أهم المشكالت ا :الهدف من وضع القائمة 

التى ينبغى أن تعرفها طالبات الصف األول الثانوى من حيث 
لحد دور الفرد والمجتمع في او ،آثارهاو ،أسبابهاو ،مفهومها

 .منها

 تم اشتقاق بنود القائمة من  :مصادر اشتقاق بنود القائمة
خالل المراجع العلمية التى تناولت المشكالت البيئية العالمية 

 Fatih , Hüseyin and) 2000،البنا ; 2007،شرف(

Mücahit , 2011) 

 تضمنت هذه الصورة عشر مشكالت : الصورة األولية للقائمة
 و،هالميا و،التغيرات المناخيةو ،الطاقة تمثلت فى بيئية

التلوث و ،استنزاف الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
 و،صون المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجىو ،البيئى

 االنفجار السكاني،و ،يالجوع واألمن الغذائ، والمخلفات الصلبة
 .ضمنت كل مشكلة موضوعات فرعيةوت ،استخدام األرضو

 ا على مجموعة من الخبراء فى من خالل عرضه :ضبط القائمة
وذلك للتعرف  التربية البيئية والمناهج وطرق التدريس مجالي

ت البيئية آرائهم من حيث مدى مناسبة وشمول المشكال إلى
 .الواردة بالقائمة لطالبات الصف األول الثانوى

 قام الخبراء بحذف ثالث مشكالت :الصورة النهائية للقائمة، 
أصبحت الصورة  ، وبالتاليوحذف بعض الموضوعات الفرعية
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 و ،الطاقة(سبع مشكالت بيئية تمثلت فى  النهائية للقائمة
ارد الطبيعية استنزاف الموو ،هالمياو ،التغيرات المناخية
صون المحميات الطبيعية و ،التلوث البيئى،ووالتنمية المستدامة
 .)المخلفات الصلبةو ،والتنوع البيولوجى

قائم على استراتيجية الرحالت  وضع تصور مقترح لبرنامج -2
للطالب دليل الجغرافيا متضمنًا مناهج ب المعرفية عبر الويب

  .ويبالستكشاف ال
 وتضمن تعريفًا للرحالت  األول :ينحيث تكون البرنامج من جزأ

وتوجيهات عامة للمعلم لخطة السير فى  المعرفية عبر الويب
ضوء الرحالت المعرفية مع شرح للعناصر المكونة للنشاط 

بينما تناول  ،التربوى القائم على الرحالت المعرفية عبر الويب
لبعض المشكالت البيئية العالمية وفقا  ًاعرض يالجزء الثان

مشكلة و ،مشكالت الطاقة ، وهيت المعرفية عبر الويبللرحال
مشكلة استنزاف الموارد و ،همشكالت المياو ،التغيرات المناخية

مشكلة و ،مشكلة التلوث البيئىو ،الطبيعية والتنمية المستدامة
مشكلة و ،صون المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى

كل مشكلة  بالمشكلة وأسبابها حيث تضمنت المخلفات الصلبة
ودور الفرد  ،واآلثار الناجمة عنها ،وأسبابها ،مفهومها

والقوانين والتشريعات البيئية  ،والمجتمع للحد من آثارها
  .لحماية البيئة ومواردها من االستنزاف والتلوث

 تم عرضه على مجموعة  التصور المقترح للبرنامجبعد بناء و
/ هدافه للتأكد من مدى تحقيق كل درس أل ؛من المحكمين

/  نويللطالبات بالصف األول الثامدى مناسبة المحتوى 
مالءمة الوسائل  /التسلسل المنطقي لعرض المادة العلمية 

هذه  الطالبة فيالتعليمية لطبيعة المادة العلمية وطبيعة 
 .المرحلة

  وقد تم إجراء بعض التعديالت مثل حذف روابط غير مناسبة
كما تم وضع  ،كال والصوروإضافة بعض األش ،للفئة العمرية

  .الويبصفحات دليل الطالب الستكشاف 

مقياس الوعى بالمشكالت (التي تضمنت  أدوات القياس :ثانيا
ومقياس االتجاه نحو استخدام الرحالت  ،البيئية العالمية

  . )المعرفية عبر الويب

حيث تم  ،بالمشكالت البيئية العالمية إعداد مقياس الوعي -1
  :آلتيةاتباع اإلجراءات ا

 يرجع  :لمقياس الوعى بالقضايا البيئية األساس المرجعي
حيث ذكر كراثول أن  ،تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية إلى

ار مواقف المبدأ األساس عند إعداد مقياس الوعى هو ابتك
فإذا تعرف الفرد على  ،بالظهور المقياس التي تسمح للوعي
 ،تبرزها مواقف المقياس التي ،أهم العالقات لظاهرة ما

ه فإن ،واقتراح تصور مناسب حول ما يترتب على هذه العالقات
كما يجب أن تتضمن  ،بها يمكنه استنتاج أن الفرد على وعي

 ،مواقف المقياس معلومات تناسب مستوى نضج وخبرة األفراد
 ،سمعان(هذه المعلومات مؤثرات أخرى  ويجب أال تتدخل في

1988(. 

 فى عدة  ييس الوعي البيئيطالع على مقاحثة باالكما قامت البا
 ،مبروك؛ 2003،إبراهيم(سات ادر مثل ،دراسات علمية

2009.( 

 ياس وعي طالبات الصف األول الثانوقي :الهدف من المقياس 
 ،مشكالت الطاقةبالمشكالت البيئية العالمية والمتمثلة فى 

مشكلة و ه،مشكالت المياو ،مشكلة التغيرات المناخيةو
مشكلة و ،ستنزاف الموارد الطبيعية والتنمية المستدامةا

مشكلة صون المحميات الطبيعية والتنوع و ،التلوث البيئى
 كانت إذا عما التعرفو ،مشكلة المخلفات الصلبةو ،يالبيولوج

 والبعدي القبلي القياسدرجات الطالبات فى  بين فروق هناك
وفقا  لعالميةتدريس المشكالت البيئية ا نتيجة لمقياس الوعي

  .للرحالت المعرفية عبر الويب

 تمت صياغة مفردات محاور  :صياغة مفردات المقياس
 افي صورته بلغت التي المقياس فى صورة عدد من المفرادت

وقد تم صياغة المفردات على نمط  ،مفردة )37(األولية 
إلجابة الصحيحة لبة باختيار االطاإذ تقوم  ؛االختيار من متعدد

حيث اشتملت كل مفردة على مقدمة  ،ة إجاباتمن بين عد
 مختلفة متضمنة إجابة واحدة صحيحة فقطبدائل  ثالثةيليها 

صياغة  تكما تم ،الطالبة بالمشكلة البيئية تدل على وعي
كيفية اإلجابة على  الباتالتي توضح للط المقياستعليمات 
  .لمقياسمفردات ا

 خالل من  المقياسصدق  من حققتم الت :صدق المقياس
إلبداء مجموعة من الخبراء على في صورته األولية  هعرض

 مدىو ،للغرض الذي وضع من أجله الرأي حول مدى مناسبته
 دقة ومدى ،البحث عينة وخصائص ،ألهدافه همفردات مناسبة
 ثم ،تعليماته وكفاية وضوح ومدى ،مفرداته صياغة وسالمة
 اباتاستج بين االتفاق لمعامل المئوية النسبة ُحِسبت

 ،نحذف مفردتي عن المحكمين آراء أسفرت حيث ،المحكمين
 هبهدف المقياس مفردات جميع ارتباط منهم على% 95 واتفاق
 مع ،المقياس هعبارات صياغة دقة على منهم% 91 واتفاق
  .األلفاظ غير المناسبة بعض تعديل إلى اإلشارة

 على  المقياستم تطبيق  :مقياسالتجربة االستطالعية لل
 ،طالبات الصف األول الثانوي غير مجموعة البحثمن  ةعين

  ).زمن وثبات المقياس( التحقق من وذلك بهدف

  تبين من نتيجة التجريب االستطالعي أن الزمن  :المقياسزمن
خمس دقائق  باإلضافة إلى ؛)دقيقة 35(لمقياس هوالمناسب ل
 يأي أن الزمن الكل ؛وتوزيع األسئلة المقياسلتعليمات 

  ).دقيقة 40(هو  للمقياس
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  بلغ  الطالباتعلى مجموعة من  المقياسطبق  :المقياسثبات
ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على  ،ةطالب) 38( نعدده

حساب معامل االرتباط  مع ،سبوعينأبعد ذاتها المجموعة 
" KR 21" الصيغة" ريتشاردسون كيودر" معادلة باستخدام

  .به الوثوق نيمك ثبات معامل وهو ،0.86فوجد أنها تساوى 

 ونتائج  الخبراءء ارآفى ضوء  :الصورة النهائية للمقياس
بالقضايا البيئية  تم إعداد مقياس الوعي ،التجربة االستطالعية

انتظمت  مفردة )35( والذى شمل في صورته النهائية العالمية
شمل كل محور مشكلة من المشكالت اآلتية  ،فى سبعة محاور

استنزاف الموارد و ه،المياو ،يةالتغيرات المناخو ،الطاقة(
صون و ،التلوث البيئىو ،الطبيعية والتنمية المستدامة

 ،المخلفات الصلبةو ،المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى
تم تقدير درجة لكل إجابة صحيحة وصفر إذا كانت وكما 

وبالتالي أصبحت الدرجة النهائية  ،أو متروكة اإلجابة خاطئة
وقامت الباحثة بإعداد نموذج إجابة  ،ةدرج )35( للمقياس

مواصفات ) 2(جدولاليوضح ولمقياس الوعي واستمارة إجابة 
  . المقياس

  بالقضايا البيئية العالمية يلوعمواصفات مقياس ا :)2(جدول ال
عدد   

  المشكالت البيئية
 الوزن النسبي عدد المفردات أرقام المفردات

 %14.29 5  5-4-3-3- 2-1  الطاقة

 %14.29 5 10-9-8- 7-6  رات المناخيةالتغي

 %14.29 5 15-14-13-12-11  هالميا

 %14.29  5  20-19-18-17-16  استنزاف الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة

 %14.29  5  25-24-23-22-21  يالتلوث البيئ

 %14.29 5 30-29-28-27-26  يصون المحميات الطبيعية والتنوع البيولوج

 %14.29 5 35-34-33-32-31  )القمامة(المخلفات الصلبة 

 %100 35   المجموع

 

عداد مقياس االتجاه نحو استخدام الرحالت المعرفية إ -2
  :األتيةحيث تم اتباع اإلجراءات  ،عبر الويب

 للمقياس  يرجع االساس المرجعي :األساس المرجعي للمقياس
 ،طالبةقدم عبارات جدلية محايدة للي الذيليكرت  إلى مقياس

من خالل ثالثة  االتعبير عن طبيعة اتجاهه ايطلب منه التي
تتميز طريقة ، والبحث الحاليبدائل أو خمسة بدائل كما في 

الحرية  الطالبةتعطي و التطبيق،و ليكرت في أنها سهلة اإلعداد
درجة إيجابية أو سلبية هذا الموقف في و ،افي تحديد موقفه

عتبر معلومات ي يذالو .ااألمر الذي يكشف عن رأيه ،كل عبارة
طالع كما قامت الباحثة باال .) (likert ,1932قيمة للباحث 

واستراتيجيات  ،على مقاييس االتجاه نحو مادة الجغرافيا
 ،توفيق(دراسات  :يعلمية وه فى عدة دراسات تدريسها

  .)2008عسيري،  ؛2004،اللحياني ;1990
 نحو استخدام االتجاه قياسلقد نتج  :الهدف من المقياس 

 تابع كمتغير فية عبر الويب فى تدريس الجغرافيالرحالت المعر

للمشكالت البيئية من خالل استراتيجية  طلبةال دراسة عن
 هناك كانت إذا فيما التعرف، والويبالرحالت المعرفية عبر 

لمقياس  والبعدي القبلي القياسدرجات الطالبات فى  بين فروق

وفقا للرحالت  ة العالميةتدريس المشكالت البيئي نتيجة االتجاه
  .المعرفية عبر الويب

 المقياس فى صورته األولية  تألف :صياغة مفردات للمقياس
التعبير عن  ةلب من الطالبوٌط ،جدلية محايدة )فقرة 31( من

موافق  –موافق جدا (من خالل خمسة بدائل  اطبيعة اتجاهه
وعي أن ، وقد ٌر)معترض جدا –معترض  –غير متأكد  –
تجاه اؤيد موضوع تيجابي إالمقياس  فقراتعض كون بت

عارض موضوع توبعضها سلبي  )فقرة 16(عددها المقياس بلغ
تمكن توذلك لكي ال  ؛)عبارة 15( تجاه المقياس بلغ عددهاا

  .من معرفة االتجاه المرغوب قياسه ةالطالب

 شمل المقياس ثالثة أبعاد رئيسية  :المقياس أبعاد تحديد
ريس الجغرافيا وفقا الستراتيجية الرحالت االستمتاع بتد( :هى

 يطبيعة استخدام االستراتيجية فو ،المعرفية عبر الويب
همية استخدام الويب فى تدريس و ،تدريس الجغرافيا

  . )الجغرافيا

 في صورته األولية  من خالل عرضهوتم ذلك  :صدق المقياس
 )%87( المحكمين عن اتفاق آراؤهمأسفرت  إذ ،الخبراءعلى 
واتفاق  ،رتباط جميع مفردات المقياس بهدف المقياسا على
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وحذف  ،على دقة صياغة معظم عبارات المقياس )86%(
  .مفردة واحدة

 حيث تم تطبيق المقياس  :التجربة االستطالعية للمقياس
زمن  إلىوذلك بهدف التعرف  ؛من الطالبات عينةعلى 

  .وحساب ثباته ،المقياس

 تجريب االستطالعي أن الزمن تبين من نتيجة ال :زمن المقياس
خمس دقائق لى باإلضافة إ ،دقيقة )30(المناسب للمقياس 

  .دقيقة )35( للمقياس يأي أن الزمن الكل ؛سلتعليمات المقيا

 طبق المقياس على مجموعة من الطالبات بلغ  :ثبات المقياس
طالبة ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على ) 30(عددهن 

وتم حساب معامل االرتباط  ،نبعد أسبوعيذاتها المجموعة 
" KR 21 "الصيغة " كيودر ريتشاردسون"باستخدام معادلة 

وهو معامل ثبات  )0.92( ساوىي معامل الثبات فوجد أن

طمئنان إلى النتائج التى يتم الحصول إلوا ،يمكن الوثوق به
   .البحث عينةعليها بعد تطبيق المقياس على 

 ونتائج  الخبراء راءآفى ضوء  :الصورة النهائية للمقياس
 )30(في صورته النهائية  التجربة االستطالعية أصبح المقياس

تم إعطاء و) سلبية فقرة 14(و ،)إيجابية فقرة 16( فقرة
 – موافق جدًا(لكل من االستجابات  )1-2-3-4-5(الدرجات 

على الترتيب  )معترض جدًا –معترض  –غير متأكد  –موافق 
وإعطاء  ،بية أو مع االتجاهجاإي الفقرةإذا كانت صياغة 

إذا كانت صياغة ) 5- 4-3-2-1(على التوالي  تيةاآلجات الدر
سلبية أو ضد االتجاه وبالتالي أصبحت الدرجة الصغرى الفقرة 

يوضح و .)درجة 150(نهائية والدرجة ال درجة )30(للمقياس 
استخدام الرحالت نحو  مواصفات مقياس االتجاه) 3(جدول ال

 .جابة، وورقة اإلومفتاح التصحيح ،لويبالمعرفية عبر ا

  مواصفات مقياس االتجاه نحو استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب :)3(جدول ال
  العدد   أرقام المفردات  أبعاد المقياس

  9  27 - 26-22- 18-17- 16-14- 9-1  االستمتاع بتدريس الجغرافيا وفقا لالستراتيجية 
  13  28-25-24-19-15-13-12-11-10-8-6- 4-3  يس الجغرافياطبيعة استخدام االستراتيجية فى تدر

  8  30-29-23-21-20-7- 5-2  أهمية استخدام الويب فى تدريس الجغرافيا
  30    المجموع

  

  إجراءات التطبيق 

 قامت الباحثة بالتطبيق  :التطبيق القبلي ألدوات القياس
بالمشكالت البيئية  يمقياس الوع( القبلي ألدوات القياس

استخدام الرحالت المعرفية نحو مقياس االتجاه نحو  - ميةالعال
قبل تدريس المشكالت البيئية العالمية وفقا ) عبر الويب

 االثنينوذلك يوم  ،الستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب
وعند التطبيق تم  ،البحث عينةعلى  2014عام  نوفمبر 3

والهدف  ،هاوتعليمات ،القياستعريف الطالبات بطبيعة أدوات 
  .كما تم التأكد من وضوح التعليمات لجميع الطالبات ،منها

 وفقا  لمجموعة البحث ةيتدريس المشكالت البيئية العالم
تضمنت  التيالرحالت المعرفية عبر الويب  الستراتيجية

 ،)Dodge,2001( دودج كما حددهاست مراحل أساسية 
 ،لتقييما ،المصادر ،االجراءات ،المهمة ،المقدمة( :وهي

بداية من حيث تم تدريس المشكالت البيئية العالمية  )الخاتمة
 ديسمبر 25يوم الخميس  حتى 2014 نوفمبر 4 الثالثاءيوم 

أسابيع تقريبا بواقع  ثمانيةحيث استغرق التدريس  ،2014
 يوذلك ف ،دقيقة )45(ومدة كل حصة  ،حصتين في األسبوع

جهزة الحاسب أ فيه توافرت يالذبالمدرسة  الحاسوبمعمل 
 .نترنتإلالمدعومة بخدمات ا

 عيد تطبيق أدوات القياس أٌ :ألدوات القياس يالتطبيق البعد
ديسمبر  28األحد  بعد تدريس المشكالت البيئية العالمية يوم

 .التصميم التجريبي للبحث )2( شكلالويوضح ، 2014عام 

 كيودر "تم استخدام معادلة  :اإلحصائية األساليب
لحساب معامل الثبات بين " KR 21 "الصيغة " ريتشاردسون

المتوسطات و ،التطبيق القبلى والبعدى ألدوات القياس
 الفروق داللة لحسابt”test“ اختبارو ،المعيارية واالنحرافات

وحساب  ،بين متوسطى درجات مجموعة البحث قبليا وبعديا
حجم و فاعلية إلىللتعرف  ²ηمربع آيتا و نسبة الكسب المعدل

ستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب فى تنمية وعى ر اتأثي
.واالتجاه نحوها ،ببعض المشكالت البيئية العالمية الباتالط
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  التصميم التجريبي للبحث) 2(الشكل 

  نتائج البحث

 يوجد فرق دال  :نتائج التحقق من صحة الفرض األول
قبل وبعد تطبيق  الطالباتدرجات  يإحصائيًا بين متوسط

 ،قائم على استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويبالبرنامج ال

بالمشكالت البيئية  يلصالح التطبيق البعدي لمقياس الوع
وكذلك نسبة الكسب  ،"ت"تم استخدام اختبار  ، حيثالعالمية

  )4(جدول الكما يتضح من خالل  ،المعدل لبالك

  البيئية العالميةبالمشكالت  يالوعلمقياس  يالبعدو ينتائج التطبيقين القبل :)4(جدول ال
  الفاعلية

قيمة 
  )ت(

  ياالتطبيق البعد
  30=  2ن

  يالتطبيق القبل
  30=  1ن

درجة 
كل 
  محور

  محاور مقياس 
  بمشكالت يالوع

مستوى 
  الكسب

نسبة 
  الكسب
  المعدل

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط

  الطاقة 5 2.4 4.38 4.65 3.84 4.98 1.31  مقبول
  التغيرات المناخية 5 2.6 3.73 4.73 3.81  3.89 1.31 مقبول
  هالميا 5 3.1 2.98 4.88 3.86 4.53 1.29 مقبول

  5 2.35 3.65 4.69 4.22  3.67 1.35 مقبول
استنزاف الموارد الطبيعية والتنمية 

  المستدامة
  يالتلوث البيئ 5 3.21 4.41 4.89 3.83  3.89 1.27 مقبول

 5 1.81 3.94 4.10 4.83 4.88 1.18 مقبول
صون المحميات الطبيعية والتنوع 

  يالبيولوج
  المخلفات الصلبة 5 2.15 3.83 4.67 3.19 3.56 1.39 مقبول
 الدرجة الكلية 35 17.68 4.18 32.5 3.93 16.1 1.28 مقبول

  

   المحسوبة لكل محور من " ت"قيمة  أن )4(جدول اليتضح من
 ،4.98(اس الوعى بالمشكالت البيئية العالمية محاور مقي

على التوالى  )3.56 ،4.89، 3.89 ،3.67 ،4.53 ،3.89
عند مستوى ) 2.75(الجدولية المساوية " ت"أكبر من قيمة 

ما بلغت قيمة ك )29(وذلك عند درجات حرية  ،0.01داللة 
صحة الفرض األول  وبذلك يتحقق ،16.1للمقياس ككل " ت"

 ييوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطأنه نص على  يالذ
قائم على القبل وبعد تطبيق البرنامج  الطالباتدرجات 

صالح التطبيق استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب ل
 .بالمشكالت البيئية العالمية يالبعدي لمقياس الوع

 يكما يتضح أن نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس الوع 
بلغت للمقياس  إذ ،ةمقبول تكان عالميةبالمشكالت البيئية ال

كما بلغت نسبة الكسب المعدل فى محاور  ،1.28(ككل 
 ،1.18 ،1.27، 1.35، 1.29، 1.31، 1.31المقياس 

 .يعلى التوال)1.39
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  وتدل  2-1وهذه القيم تقع في المدى الذي حدده بالك وهو من
ة الرحالت المعرفية عبر الويب فى تنمي على فاعلية استراتيجية

ببعض المشكالت البيئية  يطالبات الصف األول الثانو يوع
 .العالمية

  ولتحديد حجم تأثير استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب فى
تنمية وعي الطالبات بالمشكالت البيئية العالمية تم حساب 

 .)5(الجدول  كما هو موضح من ²ηقيمة مربع آيتا 

 بالمشكالت البيئية العالميةالوعى على تنمية  حالت المعرفية عبر الويباستراتيجية الرحجم أثر  :)5(الجدول

  حجم األثر  ²η قيمة  المتغير التابع  المستقلالمتغير 

استراتيجية الرحالت المعرفية 
  عبر الويب

 كبير 0.46  بمشكلة الطاقة يالوع

 كبير 0.34  بمشكلة التغيرات المناخية يالوع

 كبير 0.41  هبمشكالت الميا يالوع

 كبير 0.32  بمشكلة استنزاف الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة يالوع

 كبير 0.34  يبمشكلة التلوث البيئ يالوع

 كبير 0.45  يبمشكلة صون المحميات الطبيعية والتنوع البيولوج يالوع

 كبير 0.30  بمشكلة المخلفات الصلبة يالوع

  كبير  0.9  ة العالميةبالمشكالت البيئي يالوع  الدرجة الكلية

 
 أن حجم تأثير استراتيجية الرحالت ) 5(من الجدول  يتبين

حيث بلغت قيمة مربع آيتا  ًا،كبيركان  المعرفية عبر الويب
)²η (ككل  للمقياس)0.9( .  

 يوجد فرق دال  :نتائج التحقق من صحة الفرض الثانى
قبل وبعد تطبيق  الطالباتإحصائيًا بين متوسطى درجات 

 ،قائم على استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويبالنامج البر
لصالح التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو استخدام 

وكذلك " ت"تم استخدام اختبار  الرحالت المعرفية عبر الويب
 ).6(جدول الكما يتضح من ،،نسبة الكسب المعدل

  ه الطالبات نحو االستراتيجية اتجا لمقياسالبعدى و ين القبلىنتائج التطبيق :)6(الجدول 
  الفاعلية 

  قيمة 
  )ت(
  

  التطبيق البعدى
  30=  1ن
  

  التطبيق القبلى
  30=  1ن
مستوى   للمقياس الدرجة الكلية  

  الكسب

نسبة 
  الكسب

المعدل 
  لبالك

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط

 150 67.6 5.31 134.1 4.83 20.82 1.25 مقبول

  

  المحسوبة لمقياس " ت"قيمة  أن) 6(جدول اليتضح من
أكبر من قيمة )20.82(بلغ  االستراتيجيةاتجاه الطالبات نحو 

 )0.01(عند مستوى داللة ) 2.75(الجدولية المساوية " ت"
صحة الفرض  وبذلك يتحقق) 29(وذلك عند درجات حرية 

بين يوجد فرق دال إحصائيًا  :نص على أنه يالذ الثانى
قائم القبل وبعد تطبيق البرنامج  الطالباتدرجات  يسطمتو

على استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب لصالح التطبيق 
البعدي لمقياس االتجاه نحو استخدام الرحالت المعرفية عبر 

 .الويب

  كما يتضح أن نسبة الكسب المعدل لبالك في مقياس اتجاه
وهذه  ،1.25حيث بلغت  ة،مقبول تالطالبات نحو المادة كان

وتدل  ،2-1القيمة تقع في المدى الذي حدده بالك وهو من 
فى تنمية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب على فاعلية 

  .يجايبة نحو االستراتيجيةاإل ات الطالباتاتجاه
  ولتحديد حجم تأثير استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب فى

قيمة مربع بة نحو االستراتيجية تم حساب تنمية اتجاهات ايجاي
 )7(كما هو موضح من خالل الجدول  ²ηآيتا 

 على تنمية االتجاه نحو االستراتيجية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويبثر حجم أ) 7( الجدول

  حجم األثر  ²η قيمة   المتغير التابع  المتغير المستقل
  كبير  0.93  االتجاه نحو االستراتيجية  يباستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الو
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  أن حجم تأثير استراتيجية الرحالت ) 7( جدولالمن يتبين
يجايبة نحو اإلتجاهات االتنمية  فيالمعرفية عبر الويب 

) ²η(حيث بلغت قيمة مربع ايتا  ،ًاكان كبير االستراتيجية
 .0.93للمقياس 

  ة النتائج وتفسيرهــــــــــــــــامناقش

بالقضايا  ائج الخاصة بتطبيق مقياس الوعيمناقشة النت: ًالأو
  .البيئية العالمية

الرحالت المعرفية عبر  إلى فاعلية استراتيجية تشير النتائج
ببعض المشكالت  يطالبات الصف األول الثانو يتنمية وع يالويب ف

نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس حيث بلغت  ،البيئية العالمية
حجم تأثير أن  كما 1.28ككل  شكالت البيئية العالميةبالم يالوع

حيث بلغت قيمة  ًا،كبيركان  استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب
ويمكن تفسير هذه النتيجة  .)0.9(ككل  للمقياس) ²η(مربع آيتا 

 يالوع(من التباين الكلى للمتغير التابع % 90على أساس أن 
جع إلى تأثير المتغير المستقل ير )بالمشكالت البيئية العالمية

 النسبة من أعلى النسبة وهذه ،)استخدام استراتيجية الويب كويست(

 .مرتفعًا التابع المتغير على المستقل المتغير أثر حجم عتبارال% 15
 بمثابة كانت االستراتيجية وقد يرجع ذلك الى أن ،)2006 عالم، أبو(

ن اهتماماتهمع  تتفقفهي  ،قبل من الباتالط األفهت لم ةجديد طريقة
 قضيت قد ذيال نترنتإلا خاص وبوجه الحديثة التكنولوجيا استخدامب

واتفقت  ،ترفيهية غراضأل فيها التبحر في ساعات يومياالطالبة  معه
 ,Bergman,2000; Doddge(تى هذه النتيجة مع نتائج دراس

 في التكنولوجيا دمج من االستراتيجية وذلك لما تتميز به هذه )1995

 مشوق بأسلوب الطالبات اهتمام استثارة من خالل التعلم والتعليم

 من الستزادةل هنورغبتهن دافعيت وتنشيط، نحاجاته وجذاب، وإشباع

  .المعرفة

 البنائية المدرسة افتراضات على الرحالت المعرفية تقوم كما أن

 نيبتيالتى هي الطالبةن أ أي المعرفة؛ بنائية مبدأ خالل من التربية في

 وأهمية مع اآلخرين اجتماعي تفاوض عملية خالل من ابنفسه هامعرفت

 للطالبة توفر كما أنها ،العقلي النمو تحقيق في االجتماعي التفاعل هذا

 المعارف لىإ والتوصل ،خبرات متنوعة الكتساب تعلمية تعليمية مواقف

ليه ما أشار إوهو  ،لطالبةجهد ا على النشط القائم التعلم خالل من
(Sen and Neufeld, 2006)   

كما أن عملية التعلم أصبحت أكثر متعة للطالبات بما ساهم 
واتفقت هذه فى زيادة دافعهن للتعلم والمشاركة بفاعلية في الصف 

باإلضافة  ،)2013( الجهنيو صبرية دراس ما جاءت بهالنتيجة مع 
نترنت ساعد الطالبات فى أن اإلبحار المعرفي على شبكة اإل إلى
وتوسيع تفكيرهن حول  ،عميق فهمهن للمشكالت البيئيةت

الموضوعات التي يمكن بحثها وهذا ما أشارت إليه دراسة 
(Schweizer and Kossow, 2007).  

كما أن تحويل محتوى المشكالت البيئية إلى مجموعة من 
وتوفير روابط وأنشطة تفاعلية من ألعاب  ،األسئلة المتدرجة

 ،لبات فى إنجاز المهام المطلوبة منهنالطا وفيديوهات قد ساعد
ومن ثم تنمية وعيهن بتلك  ،واكتساب مهارة البحث عن المعلومات

  (Oliver, 2010).  وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ،المشكالت

 الطالبات قدرة تنمية في كويست الويب كما ساهمت استراتيجية

 من المعرفة على صولالحو ،الدقيق العلمي والتعبير فكارألا تحليل على

 العلمية العلمية المعرفة من لالستزادة دافع بمثابة كان غير مصادر

وهذه النتيجة  ،وبالتالى تنمية وعيهن بالمشكلة البيئية. فيها والتبحر
 .)2012(حمدأو جمعةاتفقت مع نتائج دراسة 

مناقشة النتائج الخاصة بتطبيق مقياس االتجاه نحو : ثانيًا
   االستراتيجية

طالبات يجابية لدى اإلتجاهات الاإلى تنمية تشير النتائج 
الرحالت المعرفية  استراتيجية استخدام نحو الصف االول الثانوى

نسبة الكسب المعدل لبالك في مقياس اتجاه حيث بلغت  ،عبر الويب
وهذه القيمة تقع في المدى الذي  ،1.25الطالبات نحو المادة 
حجم تأثير استراتيجية الرحالت  أن كما ،2-1حدده بالك وهو من 
) ²η(بلغت قيمة مربع ايتا كما  .كبيرًاكان  المعرفية عبر الويب

% 93ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن  .0.93للمقياس 
للمتغير التابع يرجع إلى تأثير المتغير المستقل  يمن التباين الكل

د يرجع ذلك وق .استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب
عاون المشترك بين الطالبات أنشطة الرحلة المعرفية والت لى أنإ

يجابية نحو ردية قد ساهمت فى تكوين اتجاهات إولية الفوالمسؤ
االستراتيجية ومن ثم نحو الجغرافيا بصفة عامة وهذه النتيجة تتفق 

 الطالباتتقسيم كما أن  ،)2011( زهران وشحاتهمع نتائج دراسة 
 المعلومات جمعساعدهن على ات وتوزيع العمل إلى مجموع

ن تحصيله على وانعكاسهان اذهانه في المعارف وترسيخ وتنظيمها
 التقويمباإلضافة إلى أن  ،واتجاهاتهن االيجابية نحو االستراتيجية

 مستوى رفع في ثرألا له كان الطالبات أداء تقييمالمتمثل فى  الذاتي

دراسات مع نتائج  هذه النتيجة واتفقت ،هاقرانأب مقارنة نمنه كل
 ; Halat ,2008b ;2008 ،ونوفل الحيلة ;2002،صالح(

(Gülbahar, , Madran, and Kalelioglu, 2010;King ,2003(، 
 أشارت إلى فاعلية التي) 2006( واتفقت مع نتائج دراسة جاد الله

فى تصميم دروس تعليمية تعلمية باستخدام نماذج الويب كويست 
ولكنها  ،ساسي نحو الكيمياءاألالصف العاشر  اهات طالبتنمية اتج

 Gaskill , McNulty and) نوآخري جاسكل اختلفت مع نتائج دراسة

Brooks, 2006) داللة ذات فروق وجود عدم إليأشارت  التي 

 درست التي التجريبية المجموعة طالب بين التعلم نواتج في إحصائية

 ،التقليدية بالطريق درست لتيا الضابطة والمجموعة كويست بالويب
بممارسة األنشطة  أبدت استمتاعًاقد  التجريبية المجموعةوإن كانت 

   .المختلفة المقدمة من خالل استخدام هذه االستراتيجية

فإن  ،من نتائج بحثضوء ما أسفر عنه ال في :بحثتوصيــــــــات ال
   :يأتيوصى بما الباحثة ت
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  :في مجال المناهج الدراسية
رحالت لوفقًا ل منهج الجغرافياادة صياغة بعض وحدات إع -

لتنمية الوعي بالمشكالت البيئية العالمية عبر الويب  المعرفية
  .لدى الطالبات

 الطالباتتعليمية تعلمية تدفع  تضمين مناهج الجغرافيا أنشطة -
ن خالل شبكة المعلومات إلى التقصي واستكشاف المعلومات م

 .الدولية

 التدريس جياتاستراتيفي مجال 

تدريس عبر الويب في  المعرفيةرحالت استراتيجية الاستخدام  -
أهداف تحقيق  تعوقللتغلب على الصعوبات التي  الجغرافيا
  .تدريسها

  في مجال إعداد وتدريب المعلمين
استراتيجية تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية لتتضمن  -

وعيهم  تنمية لىساعد عالرحالت المعرفية عبر الويب بما ي
وتدريب الطالب المعلمين على  بالمشكالت البيئية العالمية،

 .الجغرافياكيفية استخدامها في تدريس 

أثناء الخدمة بهدف  الجغرافياعقد دورات تدريبية لمعلمي  -
اكتسابهم المهارات الالزمة الستخدام الويب كويست بنجاح في 

الرحالت  يجيةيجابية نحو استراتلتنمية اتجاهات إ التدريس
يجابية نحو بما يساهم فى تعزير االتجاهات اإل ،المعرفية
 .المادة

 استخدام فاعلية إلى للتعرف ميدانية أخرى بحوث إجراء -
 فى الجغرافيا بمناهج الويب عبر المعرفية الرحالت استراتيجية

 )المهارية/  الوجدانية/  المعرفية( التعلم جوانب تنمية
 .المختلفة التعليمية لمراحلوا الدراسية بالمقررات

  في مجال التقويم
مثل  قياس الجوانب الوجدانيةل موضوعيةتطوير أساليب تقويم  -

  .واالتجاه الوعي

  المراجــــــــــــــع

 االبتدائية المرحلة لتالميذ البيئي الوعي ).2006(. محمد ،إبراهيم

 مملكة تواجه التي الراهنة البيئية بعض المشكالت ضوء في

 ،والنفسية التربوية العلوم مجلة " ميدانية دراسة"  بحرينال
   236-235)8(البحرين، جامعة

وداللة  التجريبية المعالجات أثر حجم ).2006( .رجاء عالم، أبو
، )20(87 ،جامعة الكويت التربوية المجلة ،اإلحصائية الداللة

5-150  

 طبيعيةالمشكالت البيئية وصيانة الموارد ال ).2000( .علي،البنا
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 Web كويست ة الويباستراتيجي بإستخدام العضوية الكيمياء

Quest جامعة العلوم كلية الثالثة المرحلة طلبة تحصيل في 
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219  

علية رحلة معرفية عبر فا .)2011( .زهران، هناء وشحاته نشوى
في تحصيل طلبة الفرقة الثالثة بكلية التربية  نترنتاإلشبكة 
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