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فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم لتنمية المفاهيم 

المواطنة الرقمية لدى تالميذ الصف الثالث البيوأخالقية وحب االستطالع المعرفي وقيم 

 اإلعدادى

 

 *د. سامية جمال حسين أحمد

  الُمستخلص

هدف البحث الحالي إلى تقصي فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم لتنمية      

المفاااهيا البيوالقالةيااةب احااب ا سااترالي المعرفاايب اةاايا الموالنااة الرةميااة لاادث تال ياا  الصاا  ال الااث 

( تلمي   ن تال ي  الص  ال الث اإلعاداد  ممدرساة الجعاافر  76لبحث  ن )اإلعدادثب اتكونت  جموعة ا

ذا التصاميا  اإلعدادية الُمشتركة ممحافظة السوانب ااعتمد البحث الحاالي علاى المان وا االمان و التجريباي

شاابا التجريبااي للمجمااوعتين )التجريبيااة االحااامرة(ب حيااث درساات المجموعااة التجريبيااة احااد  )التكااا ر 

ر الحيا (  ن كتاب العلوم ماستخدام الارحالت المعرفياة عبار الويابب فاي حاين درسات المجموعاة ااستمرا

اتوصلت الباح ة إلي نتااجو  دداهاا اداود فارال دالاة إحصااجي ا  الحامرة الوحد  نفس ا مالرريقة المعتاد ب

قتبار المفاهيا ( مين ُ توسرات دردات تال ي   جموعتي البحث في التربيق البعد   05ب0عند  ستوث )

البيوالقالةيااة ا قياساايا حااب ا سااترالي المعرفااي اةاايا الموالنااة الرةميااةب لصااالي المجموعااة التجريبيااةب 

انساابة الكسااب الُمعاادب لكااكامليما كاناات  قبولااة مالنساابة لنمااو المفاااهيا البيوالقالةيااةب احااب ا سااترالي 

اا مصافة عا اة فاي كا  المعرفيب اةيا الموالنة الرةميةب احجا تأ ير الرحالت المعرف ية عبر الوياب  رتفع 

 نا تنمية المفاهيا البيوالقالةية احب ا سترالي المعرفيب اةيا الموالنة الرةميةب امناء على نتاجو البحث 

الاصت الباح ة محرار  تنمية ةدرات المتعلمين علي الوصوب إلي  صاادر المعلو اات العلمياة المتحامنة 

فااي حاا  المشااكالت الراهنااةب اتاادريب المتعلمااين علااي اسااتخدام ا داات  مااالمواةا اإللكترانيااة اتوايف ااا

التكنولودية الحدي ة اتقنيات الويب في تعليا  اد  العلوم اتعلم اب اعقد دارات تدريبية لتراوير  ساتويات 

 علمااي العلااوم فااي اسااتخدام ا داات التكنولوديااة الحدي ااة اتقنيااات الوياابب اتصااميا ا نشاارة التعليميااة 

 كترانية التي تحفز التال ي  علي  واصلة تعلا  اد  العلوم ماستمرار.اإلل

 

 –حاب ا ساترالي المعرفاي –المفااهيا البيوالقالةياة  –الرحالت المعرفية عبر الوياب الكلمات المفتاحية: 

 ةيا الموالنة الرةمية.

 

 مقدمــــة 

ر زا  للتقدم العلماي االتكنولاودي ل ا ا العصارب ا  ار الا    تُعد تكنولوديا المعلو ات اا تصا ت

استلزم ضرار  إعاد  النظر في لرل ااستراتيجيات االساليب التدريس الساجد ب  ستيعاب ه ا الكا ال اج  

 ن المعرفة المتجدد ب اا ستفاد   ن التقنيات التكنولودية الحدي ة في تاوفير ميةاة صافية نشارةب اذلام فاي 
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ات المدسسات التعليمية التي فرضت ا المتغيارات ال قافياة اا دتماعياة اا ةتصاادية فاى العصار ا  ُ ترلب

 التعا    ا المستحد ات التكنولوديا الخيار ا ستراتيجى ال ث   مدي  عنا.  تالحالىب االتى دعل

ال ا ت دف المدسسات التعليمية االترموية الى تحسين ا نتادية الترموية االمخردات التعليمياة  ان  

قالب تواي  تكنولوديا التعليا االمعلو ات فى العمليا التعليميةب على  ستوث التخراي  االتنفيا  االتقاويا 

يمياا االترموياة بالا لم مادالت االتدريب االترو ب لمحاالة الوصاوب الاي الجاودل الشاا لا للمدسساات التعل

المدسسااات التعليميااة فااي التفكياار ما قاا  مالمسااتحد ات التكنولوديااة اتوايف ااا فااى دميااا  جااا ت التعلاايا 

(13-12ب 2010االمواة  التعليميا المتنوعة )عبدالحميد ب
 (

ب ايعد التعلا ا لكتراناي  ان الهاا تربيقاات 
)

 لاة فاي تكنولوديا ا تصا ت في  جاب التعليا بحيث يعتمد على  ا تاوفرل ها ل التكنولودياا  ان الداات  تم

الحاسب اآللي ااإلنترنت ا ا يرتب  ي ما  ن الداات اتقنيات تعما  علاي تاوفير تلام البيةاة النشارة الفعالاة 

 (. 402ب 2013)عبدالراضيب 

ايعتمد التعليا االتعلا ماستخدام شبكة اإلنترنت على تصاميا صافحات اياب تجماا قصااجع دمياا 

ب اعلاي (Tan, & Hung, 2002.48)ب االصوت الوساج     ا النع ب االصور  ب االحركةب االرسوم

الرغا  ان المميازات العدياد  لمحركاات ا نترنات بإ  الن  شاكلة  عظاا ها ل المحركاات تتم ا  فاي إن اا   

تراعي لبيعة الشخع القاجا معملية البحثبفقد   يسمي لا سنا في ا لالي علي دمياا المواةاا المرتبراة 

ا   ا تتشعب مالباح ة في  واضيا معيد  عن  حور البحثب ايدد  ذلام مالبحث ب كما إن عملية البحث ك ير

كلا إلي التشتت في الحصاوب علاي المعلو اات المسات دفةب ا  ار الا   يعقاد عملياة الاتعلا ايتجاا م اا نحاو 

(ب ا  ر ال   دفا الترماويين إلاي  حاالاة 2012ب142 سار معيد عن  سارها ا صلي )مدا ب اامودربب

   ه ل المشكالتب اهو  ا الد  إلي ا ور نموذج الرحالت المعرفية عبر الويببال   تغلب التغلب علي  

علي ك  ه ل المشكالتب حيث النا نموذج يجما مين التخراي  الترماو  االتعليماي المحكاا  ان د اةب اماين 

 (.74ب 2004ا ستخدام المقنن للحاسب اآللي اشبكة ا نترنت  ن د ة القر )اليبيب

ت المعرفية  ن ا ستراتيجيات التعليمية ال ادفة االمود ة االقاجمة على توايا  شابكة اتُعد الرحال

ا نترنت اا ستفاد   ن المعلو اات الموداود  علي ااب اتسامى ماساتراتيجيا ا تقصاي الوياباب الا  اايرلق 

الماتعلا علاى  علي ا   ام الويب الا الرحالت المعرفية عبر الويب ب اتعتمد على   ام تعليمية  حدد  تُساعد

القياام منفساا معملياات  ختلفااة  ان البحاث اا ستكشااافات للمعلو اات عبار الويااب ااساتخدام اتوايا  هاا ل 

 (. 13ب 2010المعلو اتب اليس  جرد الحصوب علي ا )عبد الحميدب

إلاي الن الارحالت المعرفياة عبار الوياب تشاتم  علاى المكوناات  Dodge, 1997)ايُشاير اداجا )

ا التم يدب االم مةب االمصادرب االعملياتب االتقوياب االنتاجو الا الغايات الترموية التي يتوةا الرجيسة التالية

 ن التال ي  القياام م اا معاد ن اياة الرحلاة المعرفياةب اتكاون فاي صاور  إنتااج علماي   ا ا كتاماة التقااريرب 

 االبحوث القصير ب االمقا ت اغيرهما. 

احاد اساتراتيجيات الاتعلا ا لكتراناي التاي تُسااعد فاي تحساين  اتُعد الرحالت المعرفياة عبار الوياب

عملية التعليا االتعلاب االتي تقوم فلسفت ا علي افتراضاات نظرياات ميادياة االبناجياة ا دتماعياة االنظرياة 

التواصاليةب التااي تُفساار عمليااة اكتساااب المعرفااة مأن ااا عمليااة مناجيااة نشاارة ا سااتمر  تااتا  اان قااالب تعاادي  

                                                           

 (نظام التوثيق المتبع في البحث ) .)الحالي: )اسم المؤلف, سنة النشر, رقم أو أرقام الصفحات 
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المعرفيااة مواساارة تليااات عمليااة التنظاايا الاا اتيب اتساات دف تكياا  الفاارد  ااا الحااغول المعرفيااة  التراكيااب

 (.95ب 2003البيةية )زيتون ب

 ما سبق يتبين الن الرحالت المعرفية عبر الويب توفر ميةة التعلا البناجي التي تساها في التحوب  ان 

اميةة التعلا  ن ناحية القر ب ا  تقتصر الارحالت التركيز علي الُمعلا إلي التركيز علي المتعلا  ن ناحية 

المعرفية علي تقديا الم مات اا نشرة التعليمية للمتعلمين للقيام معملياة البحاث اا ستكشااف عبار الويابب 

الكن تنمي ةدرات ا علي استخدام اتواي  ه ل المعلو ات اليس  جرد الحصوب علي ا  ن قالب ا نشرة 

ث عن اب اتدد  إلاى إكسااب المتعلماين   اار  البحاث علاى شابكة ا نترنات مشاك  التعليمية اعمليات البح

 قالل ا نتوب اه ا يتجااز  جرد كون ا  تصفحين لمواةا ا نترنت.

اةد الدريت العديد  ن البحاوث االدراساات التاي هادفت تقصاي فاعلياة اساتخدام الارحالت المعرفياة 

؛ االزغبااي 2016صااالي ا )واتو التعليميكااكةب ا ن اااعباار الويااب فااي تاادريس العلااوم لتحقيااق معاا  النككااك

 ني كاااك؛ االجككاااكعيدب االج2018؛ االشكاااكري  2018؛ االقحراااانيب االمقكاااكداد  2017؛ اديناااور2017

 ,Liang; Fung؛2019؛ علااىب اسكااكالمب ا كااكحمد 2019؛ االقحااكراني 2018؛ اعااز الاادين 2018

Adanan, Adanan, 2020 Herawan 2020 Bansal, Dutt 2020)  

اتُعااد المفاااهيا العلميااة مصاافة عا ااة االمفاااهيا البيوالقالةيااة مصاافة قاصااة ركيااز  الساسااية فااي البناااء      

المعرفي لمااد  العلاوم؛  ن اا تُسااعد علاى تنظايا الحقااجق االظاواهر العلمياة اتلخيصا ا فاي  فااهيا شاا لة 

يول التي يتكون  ن ا نسيو العلاب اك لم تزياد تُدد  إلي تقلي  الحقاجق التفاصي  الك ير ب كما الن ا تُم   الخ

 ن ةدر  الُمتعلمين على  ساير  النمو المعرفي؛ ا  ر ال   يُس ا فاي تزاياد  فااهيا الُمتعلماين البيوالقالةياة 

ا؛ ا ن  ا تكوين مناء  فاهيمي يُساعدها على تنظيا الخبر  العقليةب ايجعل ا الك ار  بات ااب االةا   ُعمق ا ااتساع 

 لتغيير  ن المعلو ات القاجمة على  جموعة  ن الحقاجق الُمفككة.ُعرضا ل

( إلى الن المفاهيا البيوالقالةية تم   المفاهيا في علاا البيولاودي )ا حيااء( التاي 2015اتُشير الشلبي )     

ال ياار حول ااا العديااد  اان اآلراء ااد ااات النظاار االتود ااات المتباينااة مااين المتخصصااينب  اان حيااث تقاادير 

 ات ا اسلبيات اب ا نافع ا االضرارهاب اةبول ا الا رفح اب اتأ يرها على تفكيرها اةيم ا. إيجامي

القااد الا اارت نتاااجو اتوصاايات العديااد  اان الدراسااات علااى الهميااة تحاامين القحااايا البيوالقالةيااة فااي      

ا ن اا دراساة   حتوث  ناهو العلومب اتزايد المتعلمين مخلفية  عرفية كافية عن اب االجوانب التي ت يرهاب

(ب افاي حاداد 2013؛  صرفى 2011؛ اللولوب االكحلوت 2009؛  عوض 2003؛ قليفة 1998)شار  

( 2015علا الباح ة   تودد إ  دراسة ااحد  هدفت إلى تنمية المفاهيا البيوالقالةيةب اهيا دراسة الشلبي )

مفاهيا البيوالقالةية ا  ارات التفكيار التي توصلت إلى فاعلية مرنا و افق ةبعات التفكير الست في تنمية ال

التاي  (2018الناةد لدث لالبات الص  ال الث  انو  في  دينة الرياضب ال اا دراساة القصاياب االحماور )

هاادفت إلااي مناااء مرنااا و إ راجااي فااي القحااايا البيوالقالةيااة االتااي توصاالت إلااي فاعليااة مرنااا و إ راجااي فااي 

العلمية ا  ارات التفكير الناةد لد  الرلبة الموهومين في  ركز ا  يار القحايا البيوالقالةية لتنمية المفاهيا 

 فيص  من قالد لرعاية الموهومين في الم ا.

ايتحي الن تنمية المفاهيا البيوالقالةية تترلب استخدام مارا و ا اداق  تدريساية ب لتقاديم ا فاي ساياة ا      

الست ب إ  الن ذلم  رهون اا مساعي الماتعلا لاتعلا تلام المناسبب ا ن ا ا البرا و اإل راجية ب اةبعات التفكير 
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ا لربيعت ا المجرد ب اصعومة دراست ا  ن الناحية النظريةب كما الن تلم النوعية  ن المفاهيا  المفاهيا ؛ نظر 

تواد  ا صعومة النقع في الخلفية العلمية اال قافية للمتعلمين المتعلقة متقنيات التعا   في ه ا المجاب؛ لا ا 

 لب ذلم تنمية حب ا سترالي المعرفي لدث المتعلا.يتر

ايُعاد حااب ا ساترالي المعرفااي الساساي للااتعلا ااإلماادايب ايُشاك  الحااد الم اام الرجيسااة للاتعلاب كمااا انااا      

المودا ا اب إلى المعرفة االف اب اا ساس في تنمية ا تجال العلميب اعليا فإن حب ا سترالي المعرفاي 

ية في ك ير  ن الم ام التعليمية؛  نا يسير الوااج  العقليةب كما النا ييسر استخدام الج اد يُشك  حجر الزاا

 (.76ب 2000العقلي االمعرفي مصفة قاصة )عجاجب

(بإلي الن حب ا سترالي المعرفي يُمكن ترويرل فاي 270ب 2009ايُشير ) حمدب ا حمدب االصافيب      

لمب الكي ينمى ه ا الدافا لدث التال ي ب ينبغاي تقاديا  ود اات ال   رحلة عمرية لودود استعداد لبيعي ل 

ذهنيااة  حياار ب يباادال في ااا المتعلمااين مالتقصااي االتحقااق  اان قااالب   ااام تعلااا  ناساابة احقيقيااة اذات الهميااة 

 شخصية اتتميز مالصعومة االحدا ة 

ا  همياة تنمياة حاب ا سااترالي المعرفاي لادث الُمتعلماين فااي ُ ختلا  ال      مراحا  الدراساية مصاافة انظار 

عا ةب االمرحلة اإلعدادية مصفة قاصةب فقد نش  الباح ون إلى إدراء عدد  ن البُحوث  االدراساات التاي 

اساات دفت اكتساااب حااب ا سااترالي المعرفااي اتنميتااا لاادث الُمتعلمااين  اان قااالب إعااداد ماارا و ُ قترحااة الا 

؛ الشيشاانيب 2006 ااا ) اماتب االريمااا استخدام نمااذج الارل االسااليب ااساتراتيجيات تدريسايةب ا ن

؛ عبااد  2018؛ ةرااا يب االعااا ر 2015؛ عباادالرحمنب اعباادالعزيز 2015؛  حمااود 2015اغبااار  

 ( 2019؛  حمد 2019

امُمرادعة تلم البُحوث االدراسات يتحي الن ا استخد ت نماذج ااستراتيجيات تادريس  تنوعاة لتنمياة      

فاي  –يوداد  ان مين اا ال  دراساة اسات دفت تنمياة حاب ا ساترالي المعرفايحب ا سترالي المعرفيب ا  

ماسااتخدام الاارحالت المعرفيااة عباار الوياابب اهااو ال اادف الاا   يسااعي البحااث الحااالي  -حااداد علااا الباح ااة

 لتحقيقا. 

داو  الالستفاد   ن تربيق الرحالت المعرفية عبر الويب في تعليا العلوم اتعلماب التحقيق الفاجد  المر     

  ن استخدا  اب ادب علي الُمتعلمين إتقان ةيا الموالنة الرةمية الالز ة للتفاع   ا شبكة ا نترنت.

ايُعد  ف وم الموالنة الرةمية الحد المفاهيا الحدي ة في التكنولوديا التي ا رت نتيجة لظ اور المجتماا      

كنولودياا الحدي اة  ان الحاساب االجاواب الرةمي ال   يحم  ك  الادا التفاع  عبر الك يار  ان تربيقاات الت

ااإلنترنتب ال    ن قاللا يمكن مناء شخصية الرالب كموالن رةماي  ساداب اااي ب اها ا لان يكاون إ  

 2018متحافر الج ود مين المدرسة  ن  علمين اةادل  ان د اة االاليااء ا  اور  ان د اة القرث)العتيبايب

 (.37ب

( إلي إّن نشكر ةيا الموالنككة الرةميكة في البيككت مككين الفاكراد 4-3 ب2018)  ايُشير الدهشانب الفوي ي     

ا سككر ب افي المدرسكاكة ماكين المعلمكاكين االمتعلماينب اتككاكوين ا العلماكي اا قالةاكيب الصاكبي ضاكرار   

تكا اا  ُ لحااكة ا رلااكب ا ضااكراري ا فااي سااكيال الترااكورات العلميااكة الراهنااكة اتحااكديات اب ممااكا يحقااكق ل مااا ال

 اُ قارمة الفجو  مين ما؛ لتنشةة دي  تقودل  قافة المعرفة االتعلا في ميةة ت نة.
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ا  هميااة تنميااة الموالنااة الرةميااة لاادث الُمتعلمااين فااي ُ ختلاا  المراحاا  الدراسااية مصاافة عا ااةب       انظاار 

االمرحلااة اإلعداديااة مصاافة قاصااةب فقااد نشاا  الباااح ون إلااى إدااراء عاادد  اان البُحااوث  االدراسااات التااي 

 و ُ قترحاة الا اساتخدام است دفت اكتساب الموالناة الرةمياة اتنميت اا لادث الُمتعلماين  ان قاالب إعاداد مارا

؛ النااغيب 2020؛ الماوزان 2020نماذج الرل ااستراتيجيات تدريسية حدي ةب ا ن اا دراساة )الباري ين 

 (.2020؛ كا    2020؛ عمرب اشكر  2020ا صرفى 

ا ن قالب ُ رادعة تلم المجموعة  ن البُحوث االدراسات يتحي عدم ادود الث دراسة الا محاث اهاتا      

الموالنااة الرةميااة لاادث تال ياا  الصاا  ال الااث اإلعااداد ب االتااي تُعااد ُ رلب ااا رجيسااي ا لُمساااير   متنميااة ةاايا

المسااتحد ات التكنولوديااة فااي العمليااة التعليميااةب لاا   نمااا لاادث الباح ااة إحساااس مأهميااة اسااتخدام الاارحالت 

ي المعرفااي اةاايا المعرفيااة عباار الويااب فااي تاادريس العلااوم لتنميااة المفاااهيا البيوالقالةيااة احااب ا سااترال

 الموالنة الرةمية لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادث.

 مشكلة البحث: 

يُوادااا تاادريس العلااوم فااي المرحلااة ا عداديااة عديااد  اان الصااعومات  ن اااا التفاعاا  المحااداد داادا  مااين      

علياا إهمااب المتعلمين معح ا البع   ن ناحيةب امين المتعلمين االُمعلا  ان ناحياة القار ب االا   ترتاب 

العم  التعااني ممزايال العديد ب االمناخ الصفي  قيد لسلوكيات المتعلمين ا  يشجا على  مارسة   ارات 

البحث االتقصي اا كتشافب اادود مع  الُمعوةات التي توادا الُمعلمين االمتعلماين فاي اساتخدام شابكة 

 ا نترنت اتوايف ا في تعليا العلوم مالمرحلة ا عدادية. 

القد  حظت الباح ة  ن قالب إشراف ا على  جموعات الترمية العملياة مالمادارس اإلعدادياة الن الغلاب      

 علمي العلوم يعتمدان في تدريس ا على الررل المعتاد  اعدم توايا  إ كاناات شابكة اإلنترنات ااإلفااد  

ا  ن الصعومات االُمعوةات التاي الدت إلاي صاعومات ال نااء   ن ا مصور  صحيحة؛  ما دعل ا يواد ون كم 

التدريسب ا ن ا القحايا البيوالقالةية التي ا رت نتيجاة ا نتقاادات التاي اد ات إلاى  ادق  ةحاايا العلااب 

االتقنيةب االمجتما ال   الغف  الناحية ا قالةيةب االتفكير ا قالةيب االجوانب العالفياةب االمعرفياة لاتعلا 

لماين مالمفاااهيا البيوالقالةياةب اللتأكاد  اان  ساتوث تال يا  الصاا  العلاوم؛  ماا الد  إلاي صااعومة إلماام المتع

( تلميا  ا 36ال الث اإلعداد  في نمو المفاهيا البيوالقالةيةب ةا ت الباح ة مإدراء دراساة اساترالعية علاي )

ا  تا اقتيارها مرريقة عشواجيةب ممدرسة لا حسين اإلعدادية منين مإدار  السوان التعليمية لبقت في ا اقتبار 

للمفاهيا البيوالقالةية
()

( السةلة  ن نوي ا قتيار  ان  تعاددب ادااءت النتااجو لتُدكاد تادني نماو 10تحمن ) 

المفااهيا البيوالقالةيااة لاادث تال ياا  الصاا  ال الااث اإلعااداد ؛ حيااث ملغاات النساابة الُمةويااة لاادردات التال ياا  

التال يا  الحاصالون علاى الةا   %(ب االنسبة الُمةوية لادردات20الحاصلون على العلى  ن نص  الدردة )

( التي الشارت إلى ضع   ستوث نمو 2015%(ب ايُدكد ذلم دراسة إل ام الشلبي )80 ن نص  الدردة )

المفاااهيا البيوالقالةيااة لاادث الُمتعلمااينب اةااد يُعااز  ذلاام إلااى عاادم اسااتخدام لاارل االساااليب ااسااتراتيجيات 

ةب اتنميت ا لدث الُمتعلمينب اذلم  ا ي دف البحث الحالي تدريسية تُس ا مفاعلية في نمو المفاهيا البيوالقالةي

 إلي تحقيقا ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب.

                                                           

(( ملحق رقم )2.)( اختبار المفاهيم البيو أخالقية )الدراسة االستطالعية 
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( إلى الن المدارس لا تحقق النتاجو المردول في تنمية حب ا سترالي المعرفي؛ 2007ايُشير إمراهيا )     

حيااث الن ا لفاااب ) الرمااا اقمااس اساات ساانوات( لاادي ا  سااتوث عاااب  اان حااب ا سااترالي اا متكاريااة 

متعلمين يأتون إلاى اا هتمامب الكن عند ملوغ ا سن ال ا نة عشر  يصبحون سلبين اغير ناةدينب ال  الن ال

المدرسة محب استرالي  دا ي اشغ  للتعلاب غير ان ه ا الدافا للتعلا االمعرفة االف اا يتالشاى تادريجي ا؛ 

 نتيجة عجز المدرسة عن إشباي ه ل الحادات.

ا  بدجي ا لحب ا ساترالي المعرفاي      اللتأكد  ن ذلم الدرت الباح ة دراسة استكشافية لبقت في ا  قياس 
()
 

( عبار  مواةا  الث عبارات لك  معد  ن المعاد حب ا سترالي علي نفس المجموعةب ادااءت 12تحمن )

النتاجو لتُدكد ضاع   ساتو  حاب ا ساترالي المعرفاي لادث تال يا  الصا  ال الاث اإلعاداد  ايُدكاد ذلام 

المعرفي ( التي الشارات إلى ضع   ستوث حب ا سترالي 2019؛  حمد2012دراسة كال   نا )الشا ي 

لدث الُمتعلمين في المرحلىة اإلعدادياة؛ اةاد يُعاز  ذلام إلاى عادم اساتخدام لارل االسااليب ااساتراتيجيات 

تدريسية تُس ا مفاعلية في نمو حب ا سترالي المعرفايب اتنميتاا لادث الُمتعلماينب اذلام  اا ي ادف البحاث 

 الحالي إلي تحقيقا ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب.

(  علاى الن العاالا فاي ال اس الحاداة إلاى سياساة 2018)  حية القرث يُدكد الدهشانب الفاوي يا ن نا

اةاجية تحفيزيةب اةاجية ضد القرار التكنولودياب اتحفيزياة لالساتفاد  الم لاى  ان إيجاميات ااب سياساة ددياد  

اا  ن اا اهاا تتحمن ضرار  توعية المتعلمين لمجموعة  ان الحقاول التاي ينبغاي الن يتمتعاوا م اا ايساتفيد

يتعا لون  ا تلم التكنولوديا في ال اب اك لم ا لتزا ات االوادبات التي ينبغي الن يلتز اوا م اا ايدداهاا 

 اها يتعا لون  ع اب قاصة في ا  تدنى  ستوث التعا الت مين ا فراد عبر شبكة ا نترنت.

ا  بدجي ا لقيا الموالنة الرةميةاللتأكد  ن ذلم الدرت الباح ة دراسة استكشافية لبقت في ا  قياس       
()
 

( فقر  علي نفس المجموعةب اداءت النتاجو لُتدكد ضع   ستو  ةيا الموالنة الرةمية لدث 18تحمن )

؛ دراسة 2020تال ي  الص  ال الث اإلعداد ؛ب ايُدكد ذلم دراسة كال   ن ا دراسة) الناغيب ا صرفى 

م لرل االساليب ااستراتيجيات تدريسية تُس ا مفاعلية في ( ؛ اةد يُعز  ذلم إلى عدم استخدا2020كا  

نمو ةيا الموالنة الرةميةب اتنميت ا لدث الُمتعلمينب اذلم  ا ي دف البحث الحالي إلي تحقيقا ماستخدام 

 الرحالت المعرفية عبر الويب.

و  حب تحددت  شكلة البحث الحالي في تدنى  ستو  نمو المفاهيا البيوالقالةية اضع   ست      

ا سترالي المعرفي اةيا الموالنة الرةمية لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادثب نتيجة استخدام لرل 

ااستراتيجيات تدريسية تقليدية غير  ناسبة االقصور فى تواي  ا ساليب اإللكترانية ااستخدا  ا في 

دامة عن السداب الرجيس التاليا ا ا تعليا العلوم اتعلما مالمرحلة اإلعدادية؛ ل ا است دف البحث الحالي اإل

فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم لتنمية المفاهيا البيوالقالةية احب 

ا سترالي المعرفي اةيا الموالنة الرةمية لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادث؟اب ايتفري  ن السداب 

 الرجيس التالي ا سةلة التاليةا 

 احد  )التكا ر ااستمرار الحيا ( المصوغة افق ا للرحالت المعرفية عبر الويب؟  ا صور  .1

                                                           

( ملحق )( 3رقم.)( مقياس حب االستطالع المعرفي )الدراسة االستطالعية 

(( ملحق رقم )4.)( مقياس قيم الموطنة الرقمية )الدراسة االستطالعية 
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 ا فاعلية الرحالت المعرفية عبار الوياب فاي تادريس العلاوم لتنمياة المفااهيا البيوالقالةياة لاد  تال يا   .2

 الص  ال الث اإلعدادث؟

ترالي المعرفااي لااد   ااا فاعليااة الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب فااي تاادريس العلااوم لتنميااة حااب ا ساا .3

 تال ي  الص  ال الث اإلعدادث؟

 ا فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب فاي تادريس العلاوم لتنمياة ةايا الموالناة الرةمياة لاد  تال يا   .4

 الص  ال الث اإلعدادث؟

 أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي إلي ةياس فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم لتنميةا          

 المفاهيا البيوالقالةية لد  تال ي  الص  ال الث اإلعدادث. .1

 حب ا سترالي المعرفي لد  تال ي  الص  ال الث اإلعدادث. .2

 اإلعدادث.ةيا الموالنة الرةمية لد  تال ي  الص  ال الث  .3

  فروض البحث:

 الحالي إلي اقتبار صحة الفراض التاليةا البحثسعى      

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين 0.05  تودااد فاارال دالااة إحصاااجي ا عنااد  سااتو  )  .1

 )التجريبية االحامرة( في التربيق البعد   قتبار نمو المفاهيا البيوالقالةية ا ستوياتا.

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين 0.05لااة إحصاااجي ا عنااد  سااتو  )   تودااد فاارال دا .2

 )التجريبية االحامرة( في التربيق البعد  لمقياس حب ا سترالي المعرفي االمعادل.

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين 0.05  تودااد فاارال دالااة إحصاااجي ا عنااد  سااتو  )  .3

 لبعد  لمقياس ةيا الموالنة الرةمية االمعادل.)التجريبية االحامرة( في التربيق ا

 أهمية البحث:

 تتم   الهمية البحث الحالي فيما يليا     

يساير ا تجاهات الترموية الحدي ة في استخدام المستحد ات التكنولودية المتقد ة في العملية التعليمية  .1

 مما يمكن الن يس ا في زياد  فعاليت ا.

ا إدراجي ا لتخري  المناهو الدراسية مودا عام ا ناهو العلوم مودا يقدم لُمخرري المناهو نموذد   .2

قاص ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب؛ ا  ر االتي ي ر  المواة  التعليمية ايُزيد  ن 

 ُ شاركة الُمتعلمين الفاعلة في العملية التعليمية.

ديا التعليا القاجمة على تربيق الرحالت يقدم رؤية لُمود ي  اد  العلوم؛ لتأكيد فاجد  استخدام تكنولو .3

المعرفية عبر الويب في تنمية المفاهيا البيوالقالةيةب احب ا سترالي المعرفيب اةيا الموالنة 

 الرةمية.
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ا تعليمي ا يُفيد في تعليا العلوم اتعلما ماستخدام الرحالت المعرفية عبر  .4 يُقدم للمعلا االمتعلا  وةع 

اعدل على تنفي  دراسا ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويبب اكتيب ا الويبب ادليال  للمعلا يس

للتلمي  يُساعدل على نمو المفاهيا البيوالقالةيةب احب ا سترالي المعرفيب اةيا الموالنة الرةمية؛  ما 

 يجعلا الك ر ةدر  علي استخدام شبكة ا نترنت االتقنيات التكنولودية. 

تم   فيا اقتبار المفاهيا البيوالقالةيةب ا قياس حب ا سترالي المعرفيب يقدم للباح ين الداات تقويا ت .5

ا قياس ةيا الموالنة الرةمية يمكن اإلفاد   ن ا في تقويا مع  نواتو العملية التعليمية في  جاب تعليا 

 اتعلا العلوم.

 حدود البحث: 

 اةتصر البحث الحالية علي الحداد التالية ا

 جموعة  ن تال ي  المرحلة اإلعدادية  ن  درسة الجعافر  اإلعدادية الُمشتركة ممحافظة السوان   .1

 نظرا لتوافر  عم  تروير م ا  زاد مشبكة إنترنت سريا .

احد  )التكا ر ااستمرار الحيا (  ن كتاب العلوم المقرر علي تال ي  الص  ال الث اإلعداد  للعام   .2

لمناسبة لبيعة ه ل الوحد   سلوب الرحالت المعرفية عبر الويبب  م؛ اذلم2020/2021الدراسي 

ا حتواج ا علي عديد  ن المعلو ات االحقاجق التي تترلب  ن التال ي  ا لالي علي المواةا 

 اإللكترانية االمصادر االمرادا للتأكد  ن المعلو ات الوارد ب ازياد  عمق ف م ا ل  ل الوحد .

القالةية ممستويات اا )اسا المف ومب اد لة المف ومب اا   لة الُمنتمية اغير تنمية المفاهيا البيو  .3

 الُمنتمية للمف وم(؛ اذلم  ن لبيعة الرحالت المعرفية عبر الويب تُساعد على تنمية تلم المستويات.

ة التناة (؛ اذلم لمناسبب االتعقيدب االفجاجيةب اتنمية حب ا سترالي المعرفيب االمعادلا )الجد  .4

 الوحد  الُمختار  لتنمية تلم ا معاد.

ا الوصوب الرةميب االسلوك الرةميب ا حترام الرةميتنمية ةيا الموالنة الرةميةب االمعادلا ) .5

ا ا تصا ت الرةميةب ا حو ا  ية الرةميةب االتجار  الرةمية. التعليا الرةمياالقوانين الرةمية. 

ميةب االصحة االسال ية الرةميةب اا  ن الرةمي(؛ اذلم الحقول االوادبات الرة الحماية الرةميةا

 ن لبيعة الرحالت المعرفية عبر الويب تتا عبر ميةة إلكترانية يمكن  ن قالل ا تنمية تلم 

 المجموعة  ن القيا.

 مواد البحث وأدواته:

 تا إعداد  واد البحث االدااتا التاليةا

 مواد البحث: -

 الوادب تنميت ا لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادث.ةاجمة مالمفاهيا البيوالقالةية  .1

 ةاجمة مأمعاد حب ا سترالي المعرفي الوادب تنميت ا لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادث. .2
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 ةاجمة مقيا الموالنة الرةمية الوادب تنميت ا لدث تال ي  الص  ال الث اإلعدادث. .3

تار  )التكا ر ااستمرار الحياا ( االمقارر   وةا علي شبكة اإلنترنت لتدريس  وضوعات الوحد  الُمخ .4

 ضمن  ن و العلوم مالمرحلة اإلعدادية ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب.

 كتيب التلمي  اإلرشاد  الُمعد؛ لدراسة الوحد  الُمختار   .5

 دلي  الُمعلا اإلرشاد  للموةا التعليمي؛ لتدريس دراس الوحد  الُمختار   .6

 أدوات البحث: -

 اقتبار المفاهيا البيوالقالةية  .1

  قياس حب ا سترالي المعرفي .2

  قياس ةيا الموالنة الرةمية. .3

  منهج البحث:

اساااتخدم البحاااث الحاااالي المااان و التجريباااي ذا التصاااميا شااابا التجريباااي للمجماااوعتين )التجريبياااة       

 ان كتااب العلاوم الُمقارر االحامرة(ب حيث تدرس المجموعة التجريبية احد  )التكاا ر ااساتمرار الحياا ( 

علي تال ي  الص  ال الث اإلعداد  ماستخدام الرحالت المعرفية عبار الويابب فاي حاين تادرس المجموعاة 

 الحامرة الوحد  نفس ا مالرريقة المعتاد .

 مصطلحات البحث:

شابكة تُعرف إدراجي ا مأن اا االنشارة تعليمياة استقصااجية ُ ود اة عبار : الرحالت المعرفية عبر الويب .1

ا نترنتب يقوم م ا تال ي  الص  ال الاث اإلعاداد  ال نااء دراسات ا لوحاد  )التكاا ر ااساتمرار الحياا ( 

ا ل ا ا  المقرر  ضمن  ن و العلومب الُمنتقال ُ سبق اب االُمتوفر  على الموةا اإللكتراني الُمصما قصيص 

ميااة؛ االوصااوب الصااحيي الغارضب لمساااعدت ا علااى البحاث االتقصااي عاان المعلو ااات االحقااجق العل

االُمباشر للمعلو اات مأةا  د اد ااةات ُ مكان؛ م ادف تنمياة  المفااهيا البيوالقالةياة احاب ا ساترالي 

 المعرفيب اةيا الموالنة الرةمية في ال  اةت ا ن ال   كان تحت إشراف الُمعلا اتودي اا.

شااياءب اا حااداثب اا فكااار تُعاارف إدراجي ااا مأن اااا االتصااورات العقليااة لأ: المفاااهيم البيوأخالقيااة .2

الُمتعلقااة مالقحااايا البيوالقالةيااة تجمااا مين ااا صاافات اقصاااجع  شااتركةب االتااي تتكااون لاادث تال ياا  

 الص  ال الث اإلعداد  ال ناء دراست ا لوحد  )التكا ر ااستمرار الحياا ( المقارر  ضامن  ان و العلاوم

لي ا مر ز الا اسا  عاين؛ ليُعراي  عنايب االمصوغة ماستخدام الرحالت المعرفية عبر الويبب ايُشار إ

 اتقاس مالدردة التي يحص  علي ا التلمي  في اقتبار المفاهيا البيوالقالةية ال   الُعد ل  ا الغرضا.

تُعارف إدراجي اا مأن ااا انازاي يادفا تال يا  الصا  ال الاث اإلعاداد  ال نااء : حب االساتطالع المعرفاي .3

( المقاارر  ضاامن  اان و العلااومب االمصااوغة ماسااتخدام دراساات ا لوحااد  )التكااا ر ااسااتمرار الحيااا 

ا نشارة التعليمياة ا ستقصااجيةب  الرحالت المعرفية عبر الوياب نحاو البحاث عان المعرفاة  ان قاالب

ااساااتجامت ا ا يجامياااة نحاااو ا شاااياء الجدياااد  االُمعقاااد  االُمفادةاااة االُمتناةحاااة ماااالتحرك لفحصااا ا 
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المزيااد عن ااا  اان قااالب التساااؤ ت اا ستفسااارات التااي يااتا  ااستكشاااف اب اامااداء الغرامااة فااي  عرفااة

لرح ا نحاو ها ل ا شاياءب اتقااس مالدرداة التاي يحصا  علي اا التلميا  فاي  قيااس حاب ا سايترالي 

 المعرفي الُمعد ل  ا الغرضا.

ا تُعارف إدراجي اا مأن ااا ا  جموعاة  ان الحقاول التاي يتمتاا م اا تال يا  الصا  قيم المواطنة الرقمياة .4

ال الااث اإلعااداد  ال ناااء اسااتخدا  ا للتقنيااات الرةميااةب االوادبااات التااي ينبغااي الن يدداهااا ال ناااء ذلاامب 

ااسااتخدا  ا  اان الداا  )التعلاايا الرةماايب اا حتاارام الرةماايب االحمايااة الرةميااة(ب مغاارض اسااتخدام 

التكا ر ااساتمرار ا داات التكنولودية مرريقة ُ ناسبة ات نة اذكيةب االمترلبا ال ناء دراست ا لوحد  )

الحيا ( المقرر  ضمن  ن و العلوم اتقاس مالدردة التي يحص  علي ا التلمي  في  قياس ةايا الموالناة 

 الرةمية الُمعد ل  ا الغرضا.

 اإلطار النظري البحث:

الرحالت المعرفية عبر الويب: سيتم عارض الارحالت المعرفياة عبار الوياب مان خاالل تنااول  -أوالا   

 الية:العناصر الت

 نشأة الرحالت المعرفية عبر الويب: .1

( Dodge, 1997(  ن ةب  ميرن دادج )Web Questالتت فكر  الرحالت المعرفية عبر الويب )     

مأن ا نشال استقصاجي  حدد  Dodgeا ستاذ الباحث مجا عة سان دياغو مو ية كاليفورنياب اعرف ا 

ا ودا يساعد التال ي  على التعلا  ن قالب دما اتحلي  اتقييا المعلو ات المستمد   ن شبكة اإلنترنت 

 االمنتقا   سبقا   ن ةب  المعلا.

اتعميا فكرت ا على نرال ااسا  ن قالب  Web Quest( متروير فكر  Marchاةام توم  ارش )     

في دميا النحاء العالا ماإلضافة إلى الموةا اإللكتراني الخاص مالمدسس  تقديا عراض اارش عم 

ب اانتشرت ه ل الفكر  في الك ير  ن المدسسات http://www.webduest.sdsu.edu ميرن دادجا

 (.2010يب )للبةب التعليمية ماعتبارها لريقة حدي ة للتعليا  ن قالب البحث عبر الو

 (:Web Questمفهوم الرحالت المعرفية عبر الويب )  .2

( الرحالت المعرفية عبر الوياب مأن ااا االنشارة ترموياة تركاز علاى Dodge, 1997عرف ادادجا )     

البحث االتقصيب اتتوقى تنمية القدرات ال هنية المختلفة )الف اب التحلي ب التركياب( لادث الماتعلاب اتعتماد 

الا كليااا  علااى المصااادر اإللكترانيااة المودااود  علااى الوياابب االمنتقااا   ساابقا ب التااي يمكاان ترعيم ااا  دزجيااا  

 ممصادر؛ كالكتب االمجالت اا ةراص المد جةا.

ارحلة  عرفية الا إمحار شبكي عبر اإلنترنت  ا( مأن ا,Sen  &Neufeld 2006,ايعرف ا سن انفيلد )     

علو ة مأة  د د  مكن م دف إنماء التفكيرب اتعم  ه ل الرريقة علاى م دف الوصوب السريا االصحيي للم

تحوي  عملية التعلا  ن عملية راتينية إلى عملية  متعة تزيد  ن دافعية التال ي  اتجعل ا الك ر  شاركة في 

 الصفوف الدراسيةا.

http://www.webduest.sdsu.edu/
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دريس التاي ( مأن ااا اإحادث لراجاق التاIkpeze & Boyd, 2007, 644ايعرف اا ااكبازا اامويادا )     

يستخد  ا المعلاب ا ن قالل ا يدد  الراالب ا نشارة القاجماة علاى البحاث اا ستقصااء متنظايا المعاارف 

التي يحصالون علي اا  ان اإلنترناتب ا ان قاالب التفاعا   اا اآلقارين يمكان ا التفكيار فاي الموضاوي ةياد 

 البحث مشك  ناةد؛  ما يدد  إلى نمو الم ارات ال هنية لدي اا.

ا ما سبق يتحاي الن الوياب كويسات الا الارحالت المعرفياة عبار اإلنترنات  ان ماين اساتراتيجيات           

التعلا الحدي ة ال ادفة إلى تغيير الن و التقليد  للفع  الترمو  ا التعليميب ا تشجيا التلمي  على مناء تعلماتا 

 ان اسااج  التفاعا  ا المشااركة ا منفسا  تجاازا حداد الكتااب المدرساي إلاى  اا تاوفرل التقنياات الحدي اة 

 التعاان في التحصي  الدراسي.

 أنواع الرحالت المعرفية عبر الويب: .3

تقسا الرحالت المعرفياة عبار الوياب إلاي ناوعين ياتا التميياز مين ماا افاق الماد  الز نياة لتنفيا  الرحلاة      

موكولااة للتال ياا  فااي الرحلااة المعرفيااةب اا هااداف التعليميااةب ا  ااارات الحاسااب المسااتخد ةب االم ااام ال

الرحالت المعرفية عبار الوياب  -الرحالت المعرفية عبر الويب ةصير  المد المعرفية عبر الويب اهماا )

 (2012مدا ب امودربب؛ ا (Cooper,2001,117لويلة المد ( 

 خصائص الرحالت المعرفية عبر الويب: .4

 (  الث2012امدا ب اامودربب ؛2001احسين اكوبب  ؛Dodge, 1997دادجا ) يحدد كال   ن 

 هي كالتاليا ب  WebQuestكويست  للويب اساسية قصاجع

دماعيةب ا تتم   في ان ا تقوم على المشاركة الفعالة للمتعلا في  النشرة تكون  ا غالبا   كويست الويب -

عملية البحث ا ا ستكشاف ممشاركة ز الجة  ن التال ي  ا مصور   تعاانة م دف الوصوب الى 

 المعرفة مصور   تكا لة ا  نسقة .

 تجااز الحداد في دارها يبرز اهنا التخصصات  تعدد  الا التخصع الحادية تكون ةد كويست الويب -

 .المواد مين الفاصلة

 عينا   دارا   المتعلا إعراء قالب  ن للمتعلا االتحفيز التشويق عنصر على تركز ةد كويست الويب -

 .صحفيا   الا  م ال   الا عالما   الا  خبرا  يكون كأن يلعباب

 مواصفات الرحالت المعرفية عبر الويب الجيدة: .5

تُعد استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب ) الويب كويست(  ن ا ستراتيجيات الجيدل التى 

؛ 48-45ب 2009يمكن ان يستخد  ا المعلا فى التدريس اقاصا اذا توفرت المواصفات التاليةا )دودلب

 (2012؛ صاليب26ب 2011االفار ب

  .الدراسية الماد  حوب للتال ي  دليال شكلت  -

 .ممرانة الا التعااني الجماعي العم  في ا توفر -
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 .ايجامي مشك  الدرس إل راء ا لكترانية المصادر تعددت  -

 ا  ل  للعملية  يسر إلى للمعرفة ناة   ن المعلا دار تُحوب حيث ماستقاللية العم   ن التال ي  تُّمكن  -

  .التعلمية التعليمية

  .للرلبة   ير ديد مشك  اصممت عناصرها تكا لت  -

 .مس ولة مين ا فيما ا نتقاب اتمكن ديدب مشك  راامر ا فتحت  -

 .للموضوي  وضحة الساسية  علو ات اتقدم للرلبةب ا حفز    ير  المقد ة كانت  -

 .للرلبة ا متعة  حدد اةت ضوء في للتنفي  ةاملة الم ام كانت  -

 اتنفي  الم مات قروات ا تنظيا في التال ي  تساعد التي التودي ات  ن  جموعة في ا العمليات تحمنت  -

 . ن ا المرلومة

 .المكتسبة المعلو ات تنظيا كيفية حوب إرشادات تحمنت  -

  .مصور  دةيقة إلنجازها التال ي  يسعى التي مالم مات في ا الموضوعة ا لكترانية المصادر ارتبرت  -

 .تحقيقا المراد مالناتو التقييا تناسب  -

 .القرث حقو  لتشم  قبرات ا توسيا على اشجعت ا تعلمولب مما التال ي  الخاتمة ذكرت -

اةد راعت الباح ة ضرار  توافر تلم المواصفات عند تصميم ا للرحالت المعرفية الخاصة مدراس      

 الوحد  الدراسية الُمختار .

 المعرفية عبر الويب :مميزات وفوائد الرحالت  .6

عبر الويب العديد  ن الفواجد االمزايا التي يمكن تربيق ا في تعليا العلوم اتعلما  المعرفيةللرحالت      

 كما يليا

تعتبر الرحالت المعرفيا عبر الويب نم  ترمويا مناجيا ما تياز بحيث تتمحور حوب نموذج التلمي   -

 (40ب  2009الرحاب االمستكش  )دودل ب

وم متشجيا العم  التعاانى اتبادب ا راء اا فكار مين التال ي  اذلم   يمنا العم  الفردث تق -

Gaskill,M&Others,2006,39)) 

 ( 46ب 2010)للبة ب  لم ارات ا اةدرات ا افقا ال اتى التعلا على التال ي  تحفيز -

تنمى ةدرات التال ي  الموهومين اتصلق اب  ما يُساعد على تحقيق الهداف تعلم ا  -

(Schweizer&kossow,2007 ,29) 

 العناصر المكونة للرحالت المعرفية عبر الويب: .7

؛  (Dodge, 2001,342تُودد عناصر الساسية لبناء الرحالت المعرفية عبر الويبب هي كالتاليا   

 ( 2012؛ صاليب2011الفارب؛ Macgregor & Lou ,2005,17 ا؛ Chatel & Nodell,2002؛

ا تُعد المرحلة التي تُوفر للرلبة الخلفية المعرفية لموضوي )الدرس( مرريقة ت ير المقد ة الا التم يد -

 دافعيت ا للبحث االتعلا.
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ة المرلومة ايعد ه ا المكون  حورا  الساسيا  ينرلق  نا التال ي  في رحلت ا لبلوغ نتادات الم مالم اما  -

  ن ا اتحديد الخروات التي يجب اتباع ا لإلدامة عن ا سةلة.

اهي  جموي المراح ب الا اص  للخروات التي يجب علي التلمي  انجازها  العمليات الا اإلدراءاتا -

ا ناء النشال حيث يمكن ان يتعلق ا  ر متعليمات الا تودي ات الا نصاجي الا  خررات ز نية الا 

 اتيجيات الا حتي الداار تعاانية يقوم التلمي  ملعب ا.    فاهيميةب الا استر

 يس   الن اينبغي اقبرات اب التال ي   ستوث تناسب معناية محيث المعلا يختارها الن يجب :المصادر -

  ناسبة للتال ي . لغت ا تكون االن إلي اب التلمي   اصوب

يُعد المرحلة ا قير  الفعلية  ن الرحالت المعرفية عبر الويبب إذ مواسرتا يتا توضيي توزيا  التقوياا -

اب المصما الرحلة المعرفية عبر الويب  الدردات علي البحث الا الفكر  اعلي المراح  السامقة اليح 

اتوضيي  ا  الحرية في لريقة تصميا التقويا ال   يرال  ناسبا   راعيا  قصاجع المرحلة الدراسيةب

هو  رلوب  ن ا مالتحديد اكا الدردة يستلز  ا القيام معم   حدد حتي لو الد  ذلم الي زياد  تفاصي  

 الخروات.

البحث  تا االتي المعرفية للرحلة المحورية الفكر  الا المعرفية الرحلة لفكر   لخع عن عبار الخاتمةا  -

المعرفية  الرحلة ن اية عند سيكتسبون ا التي مالمعلو ات التال ي  ت كير  قالل ا  ن يتا  اك لم حول اب

 الويب. عبر

تُعد صفحة  نفصلة يتا إدراد ا معد اإلنت اء  ن الرحلة المعرفية مغية الن يستفيد  ن ا  صفحة المعلاا -

 علمون اتقران حيث يستريا المعلا الن ي كر في ا  علو ات عن قرة السير في الدرسب االنتادات 

 تنفي  الدرس. المتوةعة معد

 المفاهيم البيواخالقية  -ثانياا

 هناك عديد  ن التعاري  للمفاهيا العلميةب اتعتبر المفاهيا البيوالقالةية دزءا   ن ا حيثا     

( مأن اا ا جموعة  ن ا شاياء الا الر اوز الا الحاوادث الخاصاة التاي تاا 72ب 2008اعرف ا السيد )

 الصفات المشتركةب االتي يمكن اإلشار  إلي ا مر ز الا اسا  عينا.تجميع ا  عا  على الساس الخصاجع الا 

( مأن اا الوحدات البناجية للعلوم اينظر إلي ا  ن زاايتينا المف وم العلمي 115ب 2004ايرث حافظ )

 ان حياث كوناا عملياةا اهاو عملياة عقلياة ياتا عان لريق اا تجرياد  جموعاة  ان الصافات الا المالحظاات 

لشيء الا حدث الا عملية الا  جموعة  ن ا شياء الا ا حاداث الا العمليااتاب االمف اوم االحقاجق المشتركة 

العلمي  ن حيث كونا ناتجا  للعملية العقليةا اهو ا سا الا المصارلي الا الر از الا   يعراى لمجموعاة  ان 

 الصفات الا الخصاجع المشتركةا. 

( علاى الن كا  102- 38ب 2006؛ الساعدنيب اعاود ب 113-112ب 2001ايتفق ك   نا )زيتاونب 

 ف وم يتكون  انا اساا المف اومب اد لاة المف اوم الا تعريفااب االخصااجع الممياز  للمف اومب االخصااجع 

 غير المميز  للمف ومب اا   لة الُمنتمية اغير الُمنتمية للمف وم.
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يُمكن ل  ل المفاهيا الن ايتحي  ما سبق الن نمو المفاهيا البيوالقالةية يرتب  متكوين ا لد  التال ي ب فال      

ب اتبدال عملية تكوين المفاهيا  ن  الو د ب كما الن الن ا عملية ليست س لةب  تنمو ُدان تكون ا لد  التلمي  اا  

اتحتاج لدردة كبير   ن الخبر  االنمو العقلي ماإلضافة إلي توافر العديد  ن الشرالب  ن اا إدراك الفرد 

ا علي التمييز مين للعناصر الُمشتركة للموضوعاتب ا تجريدها لتكوين التعميماتب االن يكون الفرد ةادر 

 العناصر الُمتصلة مالمف ومب اغير ُ تصلة ما.

 ثالثاا: حب االستطالع المعرفي.  

( مأناا االقدر  على التساؤب اا عان النظر االتفكير الدةيقبفا نسان 2005عرفا شاهينب احراب )     

ي يتحرث دا ا عن إيجاد ادامات عن ا سةلة ل لم فانا ينقب ليكتش  ا شياء المحب لالسترالي االفحول

التي ةد تحدث  ستقبالب ايدد  ه ا الفحوب مالرلبة  ا حب ا سترالي المودود لدي ا اك ر  الفحوب إلى 

 تعلا افح ا.

ن المعلو ات ( مأناا االم امر  اا سترالي ماصرار للبحث عن  زيد  2005كما عرفتا القبيالت )     

االتفسيرات دان التخوف  ن ك ر  المعلو ات التي توص  الي ا المتعلاب اهي نظر   تفاجلة إلى المستقب  

 ااعتقاد ان  ن ا فح  الن تتحسن المعلو ات عن لريق عق  الباحث المستقصيا.

رد إلى ( مأناا ا ف وم فرضي يدب على حالة نفسية داقليةب تدفا الف32ب 2007اتعرفا المزراي )

استكشاف البيةة ادما المعلو ات اتحصي  المعرفةب ايعتبر إشباع ا ضراريا للصحة النفسية في دميا 

  راح  العمرا. 

اترث الباح ة الن حب ا سترالي المعرفي يم   رغبة الفرد في البحث اا ستكشاف اا ستجامة      

تعارضة الا الغرميةب اذلم  تساي داجر   صادر للم يرات المتنوعة الجديد  الا الفجاجية الا المعقد  الا الم

المعرفة المحي  ما الناتجة عن الترور العلمي االتكنولودي السريا االمستمرب ايتحدد حب ا سترالي في 

 الرمعة المعاد رجيسة هيا

 ا ايُقصد م اا اا ستجامة للم يرات المألوفة في تجميا لا يسبق  ن ةب ا.Noveltyالجد   -

 ا ايُقصد ماا اتعني ا ور استجامات   تتفق  ا الم يرا. Surprisingnessعدم التوةا )الفجاجية(  -

 ا ايُقصد ماا اعدم اتسال ا دزاء المكونة للم يرا.Incongruityالتعارض  -

 ا ايُقصد ماا اا ستجامة للم يرات المتنوعةا. Complexityالتعقيد  -

 قيم الموطنة الرقمية: -رابعاا  

 .Mossberger, et al) تعرف  الُموالنة الرةمية مأن ا ا القُدر  علي الُمشاركة في الُمجتما الشبكي     

اتُعرف ك لم مأن اا اا ستخدام الُمسةوب اا قالةي اا  ن  ن دانب ا فراد لتكنولوديا   ب (1 ,2008

 Literacy )مجتما العالمياالمعلو ات اا تصا ت كأعحاء في الُمجتما القو ي اكُموالنين في ال

with ICT, 2009, 1) ب ايُعرف ا(Ribble, 2013, 2)   مأن اا االسلوب يُساعد الُمعلمين االقاد  علي

ف ا  ا ال   يجب الن يعرفا الرالب؛ حتى يستخد وا التكنولوديا ا ستخدام ا    ب فبد    ن التركيز علي 
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ام ما قالةيات االمسةوليات الُمرتبرة ما ستخدام الرةمي عملية ا تصاب الرةمي مالمعلو ات يتا ا هتم

 ."للمعلو ات

( موضا  عايير شملكت الركالب ISTEةا ت الجمعية الدالية للتكنولوديا في  جاب التعليا )     

االُمتعلمكين ا كن  ا تودي  كا نحكو الموضكوعات ا قالةيكة اا دتماعية ااإلنسانيةب اركزت ه ل 

 )2016)الش ر ب  ى ضرار  ا هتمام مما يلي االمعايير عل

 تف ا الرالب للقحايا ا قالةية اال قافية اا دتماعية المرتبرة مالتقنية. -

 غرس ةيا ا ستخدام المسداب لتقنية المعلو ات اا تصا ت. -

تنمية ا تجاهات اإليجامية لكدث الركالب تجكال تربيقكات التقنيكةب االكتي تسكاند الكتعلا  كدث الحيكا   -

 االتعكاان االدافعية الشخصية ااإلنتادية.  

ااتفق الباح ون اك ير  ن الُمنظمات الُمرتبرة مميدان التعلا الرةمي على تسعة  جا ت ) حاار(      

 )104-72ب 2016لدهشانب ا) الرةميةب اهياعا ة تُشك  الُموالنة 

 الوصوب الرةميا المشاركة اإللكترانية الكا لة في المجتما. -

 التجار  الرةميةا ميا اشراء البحاجا إلكترانيا. -

 ا تصا ت الرةميةا التبادب اإللكتراني للمعلو ات. -

  حو ا  ية الرةميةا عملية تعليا اتعلا التكنولوديا ااستخدام الداات ا. -

 اللياةة الرةميةا المعايير الرةمية للسلوك ااإلدراءات. -

 القوانين الرةميةا المسدالية الرةمية على ا عماب اا فعاب. -

 الحقول االمسةوليات الرةميةا الحريات التي يتمتا م ا الجميا في العالا الرةمي. -

 الرةمية.الصحة االسال ة الرةميةا الصحة النفسية االبدنية في عالا التكنولودية  -

 ا  ن الرةمي )الحماية ال اتية(ا إدراءات ضمان الوةاية االحماية اإللكترانية. -

يُمكن تُزايد الُمتعلمين مالُمدشرات الالز ة ممفاهيا الُموالنة الرةمية اصو   لتنميت ا لدث الرالب؛ فإّن      

ب 2017)لوالبةب  مالمراح  اآلتيةا ذلم يستدعي  رار الرالب ممراح  تنمية الُموالنة الرةميةب االُمتم لة

291-308 ( 

 رحلة الوعيا ايُقصد م اا اتزايد الرالب مما يُدهل ا ليصبحوا ُ  قفين مالوساج  التكنولوديةب اذلم  -

يعني تجااز اإلحالة مالمكونات المادية االبر جية االمعارف ا ساسيةب انتقا  لمرحلة تبصر 

 كنولودياا.ا ستخدا ات غير المرغومة لتلم الت

 رحلة الممارسة المود ةا ايُقصد م اا االقدر   على استخدام التكنولوديا في  ناخ يشجا على  -

المخالر  اا كتشافب امما يُمكن  ن إدراك  ا هو ُ ناسب  ن ا ستخدا ات التكنولودية ا ا هو غير 

 ُ ناسبا.
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ذج إيجامية   الية حوب كيفية استخدام  رحلة النم دة اإعراء الم   االقدا ا ايُقصد م اا امتقديا نما -

اساج  التكنولوديا في ك   ن البيت االمدرسة حتى تكون تلم النماذج الُمحيرة مالرالب  ن تماء 

 اُ علمين نماذج للقدا  الحسنة يمكن الن يتخ ها الرالب ةدا  ل ا ال ناء استخدا  ا للُموالنة الرةميةا.

ايُقصد م اا اإتاحة الفرصة للرالب؛ لمناةشة استخدا ات ا   رحلة التغ ية الرادعة اتحلي  السلوكا -

للتقنيات الرةمية داق  الغرف الصفيةب اصو   لمرحلة ا تالك المقدر  على نقد اتمييز ا ستخدام 

 السليا للتكنولوديا داق  الغرفة الصفية اقارد ا  ن قالب تأ   ذاتي لُممارساتاا.

 اجراءات البحث وخطواته

 لإلدامة على تساؤ ت البحث االتحقق  ن فراضا تا إتباي الخروات ا تيةا 

أوالا: لإلجابة على التساؤل البحثي األول والذي ينص علي" ما صورة وحدة "التكاثر واستمرار 

 الحياة" المصوغة وفقاا للرحالت المعرفية عبر الويب؟ تم اتباع الخطوات التالية:

التي تناالت إعداد اتصميا  سات واألبحاث واألدبيات العربية واألجنبيةبدراسة مسحية للدرا القيام .1

الموةا التعليمي اإللكتراني للرحالت المعرفية عبر ا نترنتب االمفاهيا البيوالقالةيةب ااحب 

 ا سترالي المعرفيب اةيا الموالنة الرةمية؛ لإلستفاد   ن ا في البحث الحالي.

تيار احد  ا التكا ر ااستمرار الحيا  ا  ن كتاب العلوم الُمقرر علي تا اق اختيار الوحدة الدراسية: .2

 م.2020/2021تال ي  الص  ال الث اإلعداد ب للعام الدراسي 

تا تصميا الموةا إعداد وتصميم الموقع التعليمي اإللكتروني للرحالت المعرفية عبر االنترنت:  .3

 الحالي ماتباي الخروات التاليةاالتعليمي للرحالت المعرفية عبر الويب الخاص مالبحث 

 رحلة التحلي ا)تحلي  التال ي  المست دفين اقصاجص اب اتحلي  ُ حتوث الوحد  المختار  االتكا ر  .ال 

 ااستمرار الحيا با اتحلي  البيةة التعليمية االتدريبية للتال ي (.

الُمحتوثب االوساج    رحلة التصميا ااإلعدادا تا تحديد )ا هداف السلوكيةب الريقة عرض اتنظيا   .ب 

 التعليميةب االم ام اا نشرة التعليميةب الرل ا تصاب االتفاع ب االساليب التقويا(.

 رحلة البناء ااإلنتاجا تا إعداد )الُمحتوثب االوساج  التعليمية ا صادر التعلاب االداات ا تصاب  .ج 

لمعرفية المعراضة عبر الموةا االتفاع ب االداات التقويا(ب اتحديد لغة البر جة المناسبة للرحالت ا

 التعليميب اتصميا اإعداد ااد ة المستخدم.

 رحلة التجريبا تجرمة الموةا التعليمي علي عينة  ن التال ي  للتأكد  ن صالحيتا للتربيقب اعرض  .د 

الموةا علي  جموعة  ن الساد  الُمحكمين للتأكد  ن صالحيتا اتعديلا في ضوء تراج اب اإدراء 

 مناسبة لتربيقا علي عينة البحث ا صلية.التعديالت ال

 رحلة التربيق المبدجي)التجرمة ا سترالعية(ا تربيق الموةا التعليمي معد إدراء التعديالت عليا في  .ل 

 ضوء الراء الُمحكمين علي عينة استرالعية  ن تال ي  الص  ال الث اإلعداد .
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 . رحلة العرضا نشر الموةا علي الشبكة الدالية )اإلنترنت( .ا 

  رحلة ا ستخداما التج يز  ستخدام الموةا  ا عينة البحث ا ساسيةب اإدراء تجرمة البحث ا ساسية. .ز 

  رحلة التقوياا  تامعة  جد وعة البحث ا ساسيةب اتقويا فاعلية الموةا  ن قالب تقييا نتاجو التال ي . .ح 

كيفية تصفي الموةا  تا إعداد كتيب التلمي  كدلي ؛ لتودي ا إلي كتيب التلميذ اإلرشادي: .4

ا  ر ال   يُساعدل علي ا ستخدام ا     اتحقيق  takasor.egyscholars.com.my-free.websiteاهو

ا ستفاد   ناب اةد تحمن الكتيب اإلرشاد   ا يليا  قد ة مسيرة توضي ال دف  ناب تعليمات قاصة مكيفية 

الدقوب علي الموةا ا لكترانيب اشرح  ختصر لك  عنصرب قروات اإلمحار داق   وةا التعليمي الخاص 

ر الحيا اب ةاجمة معنااين البريد اإللكتراني للتال ي   جموعة البحثب امعد اإلنت اء موحد   االتكا ر ااستمرا

 ن إعداد كتيب التلمي  اإلرشاد  في صورتا ا الية تا عرضا علي  جموعة  ن الساد  الُمحكمين 

ق ممد  المتخصصين في المناهو الرل التدريس اتكنولوديا التعليا ب اذلم لالستفاد   ن تراج ا فيما يتعل

صالحية الكتيب اإلرشاد  للتربيقب اةد الةراا مالفع  مصالحيتا للتربيق 
)*(
علي تال ي  الص  ال الث  

 اإلعداد  لمساعدت ا علي التنق  داق  ُ حتوىات الموةا التعليمي للوحد  المختار . 

تخدام ا     للموةا إعداد دلي  للمعلا لُمساعدتا علي ا ستا دليل الُمعلم اإلرشادي الستخدام الموقع:  .5

ب اُ تامعة التال ي  ال ناء  takasor.egyscholars.com.my-free.websiteالتعليمي للوحد  المختار ب اهو

 ن ُ شكالت ُ تعلقة مالموةا التعليمي تعا ل ا  عاب االرد علي دميا استفسارات اب اح   ا يُواد  ا ايعوة ا 

امعد اإلنت اء  ن إعداد دلي  الُمعلا اإلرشاد  في صورتا ا الية تا عرضا علي  جموعة ب عبر اإلنترنت

 ن الساد  الُمحكمين المتخصصين في المناهو الرل التدريس اتكنولوديا التعلياب اذلم للتعرف علي تراج ا 

شاد  ا د  صالحيتا للتربيقب اةد الشار الساد  الُمحكمين إلي مع  اُ الحظات ا  حوب الدلي  اإلر

الُمالحظات التي تا ُ راعات اب امإدراء التعديالت لبقا  آلراء الساد  الُمحكمين الصبي دلي  الُمعلا في صورتا 

الن اجية
)*(
 صالي اةام  للتربيق علي التال ي   جموعة البحث. 

ي الثاني والذي ينص علي" ما فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب ثانياا: لإلجابة على التساؤل البحث

 في تدريس العلوم لتنمية المفاهيم البيوأخالقية لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادى"؟ 

)التكا ر ااستمرار الحيا ( الُمقرر  على تال ي  الص  ال الث تا إعداد اقتبار المفاهيا البيوالقالةية لوحد  

اإلعداد ؛ اذلم  ستخدا ا كأدا  لقياس  دث نمو المفاهيا البيوالقالةية لدث تال ي  الص  ال الث اإلعداد  نتيجة 

 اتأ ير الُمتغير الُمستق  )الرحالت المعرفية عبر الويب( تبعا  للخروات التالية

تحديد ال دف  ن ا قتبار  ا ي دف ا قتبار إلى ةياس  دث نمو المفاهيا البيوالقالةية لد  تال ي  الص  -1

 معد دراست ا ل ا. ال الث اإلعداد  في احد  )التكا ر ااستمرار الحيا (

                                                           

 ( كتيب التلميذة اإلرشادي لدراسة الرحالت المعرفية باستخدام الموقع التعليمي.7)*( ملحق )
 التكاثر واستمرار الحياة ". الرحالت المعرفية عبر الموقع التعليمي  لتدريس وحدة "( دليل المعلم اإلرشادي الستخدام 5)*( ملحق )

http://alaaeldineegyscholarscom.my-free.website/
http://alaaeldineegyscholarscom.my-free.website/


 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 582 - 

ا تا ا لالي على عدد  ن الدراسات اا دميات لتحديد ُ ستويات نمو المفاهياب تحديد المعاد ا قتبار -2

لمف ومب اا   لة ااةتصر البحث الحالي على  ال ة ُ ستويات لنمو المفاهياب اهىا اسا المف ومب اد لة ا

 الُمنتمية اغير الُمنتمية للمف وم.

إعاد ةاجمة مالمفاهيا البيوالقالةيةا تا إعداد ةاجمة مالمفاهيا البيوالقالةية المراد تحمين ا مالوحد  المختار   -3

االمرتبرة ارتبالا ا يقا مموضوعات ادراس الوحد  اعرض ا علي  جموعة  ن المحكمينب اةد تا 

  ا للتربيق.التأكد  ن صالحيت

إعداد دداب المواصفات ا تا تحديد الُمستويات ال ال ة لك   ف وم ب ا ن  ا إعداد دداب المواصفات   4-
 ا( التالي1الخاص م لمب كما هو ُ وضي في دداب )

 لوحد   )التكا ر ااستمرار الحيا ( البيوالقالةية واصفات الخاصة ماقتبار المفاهيا ( 1) دداب

 

 م
 المفاهيم المتضمنة

 اسم 

 المفهوم

 رقم

 السؤال

 داللة

 المفهوم

 رقم

 السؤال
 المجموع رقم السؤال األمثلة الُمنتمية وغير الُمنتمية

 3 15 1 8 1 1 1 الهندسة الوراثية 1

 3 16 1 9 1 2 1 االستنساخ 2

 3 17 1 10 1 3 1 اإلخصاب الصناعي 3

 3 18 1 11 1 4 1 زراعة األعضاء 4

 3 19 1 12 1 5 1 تجارة األعضاء 5

 3 20 1 13 1 6 1 الحقن المجهري 6

 3 21 1 14 1 7 1 تجميد األجنة 7

 3 24 1 23 1 22 1 الطعم األجنبي 8

 24 8 8 8 المجموع

 %100 %33.33 %33.33 %33.33 النسبة المئوية

ا اُستخدم في إعداد اقتبار المفاهيا البيوالقالةية نوي  ن ا قتبارات اإلقتبارتحديد نوي ُ فردات  -5

 الموضوعية اهو ا قتيار  ن  تعدد.

 تا صياغة ُ فردات ا قتبار في صور  سداب الا عبار  ال ا  ا الرمعة مداج  صياغة ُ فردات ا قتبارا -6

الحدهما صحييب اُراعي عند إعداد ا قتبار الن تغرى ُ فرداتا دميا المفاهيا البيوالقالةية الُمتحمنة في 

 الوحد  الُمختار ب االن تكون ا سةلة ُ ناسبة لُمستوث التال ي 

صياغة تعليمات ا قتبارب اُراعي في ا  ا يليا الس ولة االوضوحب صياغة تعليمات ا قتبارا تمت  -7

تحديد ال دف  ن ا قتبار  ا شرح فكرتاب توضيي عدد ُ فردات ا قتبارب إعراء   اب توضيحي 

 لكيفية اإلدامة عن السةلة ا قتبار.
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ريقة صحيحةب تحديد لريقة تصحيي ا قتبارا تا تحديد دردة ااحد  لك  ُ فرد  تا اإلدامة عن ا مر -8

ا لك  ُ فرد   تراكة الا تا اإلدامة عن ا مرريقة قالةةب ام لم تكون الدردة العظمي لالقتبار  اصفر 

 (  دردةب كما تا إعداد ُ فتاح لتصحيي ا قتبار؛ اذلم لسرعة اتس ي  عملية التصحيي.24)

إعداد ا قتبار في  عرض ا قتبار في صورتا ا الية على  جموعة  ن الُمحكمينا معد ا نت اء  ن -9

صورتا ا اليةب تا عرضا على  جموعة  ن الُمحكمين المتخصصين في تدريس العلوم؛ إلمداء تراج ا 

ا الحظات اب االتأكد  ن صالحيت اب اةد كانت تراء الساد  الُمحكمين
 

ُ ديد  لما داء ما قتبارب مخالف 

(  24تعدي  الصياغة اللغوية لبع  ا سةلةب ام لم الصبي ا قتبار في صورتا ا الية ُ كونا   ن )

 سدا  . 

التجرمة ا سترالعية لالقتبار المفاهيا البيوالقالةية  ت اء  ن إعداد الصور  ا الية ا قتبار معد ا ن-10 ا 

اعرض ا على الساد  الُمحكمينب اعم  التعديالت المرلومة تا تربيق ا قتبار في صورتا الن اجية على 

( تلمي  ا ممدرسة ااموالريش ةبلى نجا 36 جموعة استرالعية  ن غير  جموعة البحث  تتكون  ن )

اةد اسخد ت الباح ة لريقة تصحيي تعتمد علي شرب اإلدامات  الشيمةا التامعة إلدار  السوان التعليميةب

الُمتعدد  للسداب الواحدب اا ستعانة مُمفتاح التصحيي ال   العد  ن ةب ب اكان الغرض  ن التجرمة 

( 55ا سترالعية ضب  ا قتبار إحصاجي ا  ن قالب حساب  ا يليا ز ن تربيق ا قتبار اةد ملغ )

اب املغ  عا   صدل 0.974قتبارب حيث ملغ  عا   الصدل ال اتي ادةيقة ب ُ عا الت صدل ا 

ا ب داءت دميا ُ عا الت 0.951اب ُ عا    بات ا قتبار حيث ملغ ا0.943ا تسال الداقلي ا

الس ولة االصعومة لُمفردات ا قتبار ُ عا الت  قبولة ترموي ا؛ حيث داءت ُ عظم ا  حصور  مين 

(ب اهو الحد الُمقبوب ترموي اب  0.30يا ُ عا الت التمييز الكبر  ن )(.ب اةد داءت دم0.80ب 0.20)

ا للتربيق على  جموعة البحث.ام الم الصبي اقتبار المفاهيا البيوالقالةية   صالح 

ثالثاا: لإلجابة على التساؤل البحثي الثالث والذي ينص علي" ما فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب 

تا إعداد  قياس  ب االستطالع المعرفي لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادى"؟في تدريس العلوم لتنمية ح

حب ا سترالي المعرفي؛ اذلم  ستخدا ا كأدا  لقياس نمو المعاد حب ا سترالي المعرفي لدث تال ي  

ا للخروات التاليةا  الص  ال الث اإلعداد  تبع 

ةياس نمو حب ا سترالي المعرفي تحديد ال دف  ن  قياس حب ا سترالي المعرفيا ي دف إلي  -1

 لدث تال ي  الص  ال الث اإلعداد .

حب ا سترالي المعرفيا تا ا لالي على عدد  ن الكتامات لتحديد المعاد حب تحديد المعاد  قياس  -2

 ا سترالي المعرفيب ااةتصر البحث الحالي على ا رما المعاد.

القاجمة المراد تحمين ا مالوحد  المختار  ب إعاد ةاجمة مأمعاد حب ا سترالي المعرفيا تا إعداد  -3

 للتربيق. صالحيت ااعرض ا علي  جموعة  ن المحكمينب اةد تا التأكد  ن 

اتوزيا عبارتاا تا إعداد دداب  حب ا سترالي المعرفيإعداد دداب ُ واصفات  قياس  -4

 ا( التالي2ُ واصفاتب اتوزيا العبارات الُمتحمنة فياب كما هو ُ وضي في دداب )
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 (  واصفات ا توزيا ا سةلة الخاصة ممقياس حب ا سترالي المعرفي2) دداب

 الوزن النسبي عدد العبارات أرقام العبارات المهارة الرئيسة

 %25 8 29, 25,  21, 17, 13, 9, 5, 1 الجدة

 %25 8 30, 26, 22, 18, 14, 10, 6, 2 التعقيد

 %25 8 31, 27, 23, 19, 15, 11, 7, 3 الفجائية

 %25 8 32, 28, 24, 22, 16, 12, 8, 4 التناقض

 %100 32 المجموع

صياغة ُ فردات المقياسا تا صياغة ُ فردات المقياس في صور   واة  ال ا  ا  الث مداج ب  -5

اُراعي عند إعداد المقياس الن تكون عباراتا ُ ناسبة لمستوث تال ي  الص  ال الث اإلعداد ب كما 

ُ فردات المقياسا الدةة العلمية االلغويةب صياغة ا سةلة مرريقة تُساعد على راعي عند صياغة 

 ف م اب اارتبال ُ فردات امنود المقياس ما هداف المحدد  للمقياس.

صياغة تعليمات المقياسا اُراعي في ا  ا يليا الس ولة االوضوحب اتحديد ال دف  ن المقياس  -6

المقياسب اإعراء   اب توضيحي لكيفية اإلدامة عن  ا شرح فكرتاب اتوضيي عدد ُ فردات 

 عبارات المقياس.

تحديد نظام تقدير الدردات الريقة التصحييا تا تحديد ) الث دردات( لك  عبار   ن عبارات  -7

 المقياسب كما تا إعداد ُ فتاح لتصحيي المقياس؛ اذلم لسرعة اتس ي  عملية رصد الدردات.

على  جموعة  ن الُمحكمينا تا عرض المقياس على عرض المقياس في صورتا ا الية  -8

 جموعة  ن الُمحكمين المتخصصين في المناهو الرل التدريسب اعلا النفسب االقياس 

االتقويا؛ إلمداء تراج ا اُ الحظات اب االتأكد  ن صالحتا  ن حيثا ُ الجمتا لمستوث التال ي ب 

 امين الُمحتوث العلمي للماد . اصحتا  ن الناحية اللغوية االعلميةب اا تسال مينا

التجرمة ا سترالعية لمقياس حب ا سترالي المعرفيا تا تربيق المقياس في صورتا الن اجية  -9

على المجموعة ا سترالعية نفس اب امعد ا نت اء  ن التربيق تا تصحيي المقياس ما ستعانة 

دردات لك   وة   ن  مُمفتاح التصحيي ال   العد  ن ةب ب ارصد الدردات مُمعدب  الث

( دردة اتا رصد الدردات تم يد ا 96المواة ب اتحددت الدردة الن اجية العظمي المقياس )

اكان الغرض  ن التجرمة ا سترالعية ضب  ا قتبار إحصاجي ا  ن قالب  للحب  اإلحصاجي.

ملغ  ( دةيقةب اُ عا   صدل المقياسب حيث72حساب  ا يليا ز ن تربيق ا قتبار اةد ملغ )

اب ام الم الصبي 0.805اب اُ عا    بات المقياس حيث ملغ ا0.897 عا   الصدل ال اتي ا

ا للتربيق على  جموعة البحث.   قياس حب ا سترالي المعرفي صالح 
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رابعاا: لإلجابة على التساؤل البحثي الرابع والذي ينص علي" ما فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر 

تا إعداد  العلوم لتنمية قيم المواطنة الرقمية لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادى"؟الويب في تدريس 

 قياس ةيا الُموالنة الرةمية؛ اذلم  ستخدا ا كأدا  لقياس  دث نمو   ارات الُموالنة الرةمية  لدث تال ي  

ا للخروات التاليةا  الص  ال الث اإلعداد  تبع 

ة الرةميةا ي دف المقياس إلي ةياس  دث نمو ةيا الُموالنة تحديد ال دف  ن  قياس ةيا الُموالن -1

 الرةمية لدث تال ي  الص  ال الث اإلعداد .

تحديد المعاد  قياس ةيا الُموالنة الرةميةا تا ا لالي على عدد  ن الكتامات لتحديد   ارات  -2

الرةميةب اتتفري الُموالنة الرةميةب ااةتصر البحث الحالي على  الث   ارات رجيسة للموالنة 

  ن ا تسا   ارات فرعية مواةا  الث ةيا فرعية لك    ار  رجيسة.

إعاد ةاجمة مأمعاد ةيا الُموالنة الرةميةا تا إعداد القاجمة المراد تحمين ا مالوحد  المختار  ب اعرض ا  -3

 للتربيق. صالحيت اب اةد تا التأكد  ن المحكمينعلي  جموعة  ن 

ياس   ارات الُموالنة الرةمية اتوزيا ا سةلةا ةيا الُموالنة الرةمية إعداد دداب ُ واصفات  ق -4

 ( التاليا3الُمتحمنة فياب اإعداد دداب الُمواصفات الخاص م لمب كما هو ُ وضي في دداب )

 (  واصفات ا توزيا ا سةلة الخاصة ممقياس ةيا الُموالنة الرةمية3) دداب

 المهارة الرئيسة
 المهارات

 الفرعية

 أرقام

 العبارات

 عدد 

 العبارات
 الوزن النسبي

 االحترام الرقمي

 %11.11 5 5,4,3,2,1 الوصول الرقمي

 %11.11 5 10,9,8,7,6 السلوك الرقمي

 %11.11 5 15,14,13,12,11 القوانين الرقمي

 التعليم الرقمي

 %11.11 5 20,19,18,17,16 االتصاالت الرقمية

 %11.11 5 25,24,23,22,21 محو األمية الرقمية

 %11.11 5 30,29,28,27,26 التجارة الرقمية

 الحماية الرقمي

 %11.11 5 35,34,33,32,31 الحقوق والواجبات الرقمية

 %11.11 5 40,39,38,37,36 الصحة والسالمة الرقمية

 %11.11 5 45,44,43,42,41 األمن الرقمي

 %100 45 45-1 المجموع

( ُ فرد  ُ وزعة على القيا ال الث الرجيسة مواةا 45( الن عدد ُ فردات المقياس )3يتحي  ن دداب)     

 ( عبار .45( فرعيةب ام لم ملغت عبارات المقياس )9( ةيا رجيسةب ا)3)

صياغة ُ فردات المقياسا تا صياغة ُ فردات المقياس ماستخام  قياس ليكرت الخماسيب اُراعي  -5

قياس الن تكون عباراتا ُ ناسبة لمستوث التال ي ب كما راعي عند صياغة ُ فردات عند إعداد الم

المقياسا الدةة العلمية االلغويةب اصياغة ا سةلة مرريقة تُساعد على ف م اب اتجنب التلميحات 

اللفظية التي تُدد  إلى اإلدامة الصحيحةب اعداد  فتاح لتصحيي المقياسب اتحديد توزيا دردتاب 

 عباراتا اتجانس
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صياغة تعليمات المقياسا تمت صياغة  جموعة  ن التعليمات للمقياسب اُراعي في ا  ا يليا  -6

 الس ولة االوضوحب اتحديد ال دف  ن المقياس  ا شرح فكرتاب اتوضيي عدد ُ فردات المقياس. 

 إعراء   اب توضيحي لكيفية اإلدامة عن عبارات المقياس.

قة التصحييا تا تصحيي المقياس افق ا لرريقة ليكرت الخماسيب تحديد نظام تقدير الدردات الري -7

( دردةب كما تا إعداد ُ فتاح لتصحيي المقياس؛ اذلم 225ام لم تكون الدردة العظمى للمقياس )

 لسرعة اتس ي  عملية رصد الدردات.

عرض المقياس في صورتا ا الية على  جموعة  ن الُمحكمينا تا عرض المقياس على  -8

ن الُمحكمين المتخصصين في المناهو الرل التدريسب اعلا النفسب االقياس  جموعة  

االتقويا؛ إلمداء تراج ا اُ الحظات اب االتأكد  ن صالحية المقياسب ا ن  ا تا تعديلا في ضوء 

( عبار  ازعت 45تراء الساد  الُمحكمينب ام لم الصبي المقياس في صورتا الن اجية  كونا   ن )

 نة الرةمية الرجيسة ال الث.على ةيا الُموال

التجرمة ا سترالعية لمقياس ةيا الُموالنة الرةميةا تا تربيق المقياس في صورتا الن اجية على  -9

المجموعة ا سترالعية نفس اب امعد ا نت اء  ن التربيق تا تصحيي المقياس ما ستعانة مُمفتاح 

ردات لك   وة   ن المواة ب التصحيي ال   العد  ن ةب ب ارصد الدردات مُمعدب  الث د

ا للحب  225اتحددت الدردة الن اجية العظمي المقياس ) ( دردة اتا رصد الدردات تم يد 

اكان الغرض  ن التجرمة ا سترالعية ضب  ا قتبار إحصاجي ا  ن قالب حساب  ا  اإلحصاجي.

ملغ  عا   الصدل ( دةيقةب اُ عا   صدل المقياسب حيث 65يليا ز ن تربيق ا قتبار اةد ملغ )

اب ام الم الصبي  قياس حب 0.888اب اُ عا    بات المقياس حيث ملغ ا0.942ال اتي ا

ا للتربيق على  جموعة البحث.  ا سترالي المعرفي صالح 

 إجراءات البحث التجريبية:

المعرفياة هادفت تجرماة البحاث الحالياة إلاى تقصاى  اا فاعلياة اساتخدام الارحالت أوالا: الهدف من تجرباة البحاث: 

عبر الويب في تدريس العلوم لتنمية المفاهيا البيوالقالةياة احاب ا ساترالي المعرفاي اةايا الموالناة الرةمياة لادث 

 تال ي  الص  ال الث اإلعدادث.

ا استخدم الباح اة المان و التجريباي الترماو ب الا ث يعتماد علاى اقتياار  جماوعتين ثانياا: التصميم التجريبى للبحث

ن التال ي ب احداهما )تجريبية( تدرس احد  االتكاا ر ااساتمرار الحياا ا ماساتخدام الارحالت المعرفياة ُ تجانستين  

عبر ا نترنتب اا قرث) ضامرة( تدرس الوحد  نفس ا مالرريقة المعتاد  في نفس الفتر  الز نية انفاس المحتاو  

ر علاي الداء عيناة البحاث فاى المجماوعتين التعليميب كما تا ضب  المتغيارات ا قارث غيار التجريبياة التاي ةاد تاد 

 التجريبية االحامرة.

اقتيار  درسة الجعاافر  ا عدادياة المشاتركة  ماإدار  دراا التعليمياة إلداراء تجرماة  ثالثاا: اإلعداد لتجربة البحث: 

م البحثب ااقتيار فصلين  ن فصوب الصا  ال الاث مرريقاة عشاواجيةب اذلام فاى الفصا  الدراساي ا اب  ان العاا
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(ب 3/5(ب افصا  )3/4( ب فصا  )3/3(ب افصا  )3/1مب اةد اةا ا قتيار علاى فصا  )2020/2021الدراسي 

  ا ةا ت الباح ة مالتأكد  ن متوفير اإل كانات التجريبية التالية لتنفي  تجرمة البحث  ا إدار  المدرسةا

ريحااة ااسااتخدام كاا  تلمياا   ترتيااب  عماا  الحاسااب ا لااى مشااك    يساامي ماسااتخدام الحاسااب ا لااى مرريقااة    -1

 لج از حاسب تلى.

 توفير قد ة ا نترنت داق   عم  الحاسب اآللي علي ان تتسا الخد ة مالسرعة. -2

 ا ستعانة ممتخصع فى صيانة الحاسب ا لى لأشراف على صيانت ا. -3

فحالة علاى دمياا تنزي  الموةا التعليمي الخاص مالوحد  الُمختار ا التكاا ر ااساتمرار الحياا ا  فاى ةاجماة الم -4

الد ز   عملي التعلا ا لكتراني اذلم م دف الدقوب عليا  ن القاجمة  باشر ب لتفادث عنااء التال يا  فاى كتاماة 

 اسا الموةا االبحث  ما ةد يددث إلى تعري  سير العملية التعليمية.

 لدقول ا.(الخاص م ا اكلمة السر الالز ة E-Mailتسليا ك  تلمي   عنوان البريد ا لكتراني ) -5

 ا ستفاد   ن الحصع اإلضافية اا حتيالية عند فصلى عينة البحث . -6

تجرماة البحاثب  اذلام  اةد ةا ت الباح ة متربيق الداات القيااس ةبا  تربياقالتطبيق القبلي ألدوات القياس:  -رابعاا 

ماين  توسارات  م دف تعرف المستويات المبدجياة لمجماوعتي البحاثب االتأكاد  ان عادم اداود فارل داب إحصااجي ا

دردااات  جمااوعتي البحااث ةباا  الباادء فااي تاادريس الوحااد  الُمختااار ب اةااد تااا تصااحيي ارصااد الاادردات احساااب 

ُ توسارات اب اتباين اا اد لااة الفارال مين ااا ماساتخدام اقتبااار اتا لمتوسارين غياار  ارتبرينب اكاناات النتااجو معااد 

ف قاصة تم يدا  لمعالجت ا إحصاجي ا كماا مالجاداب الداات البحث ةبلي ا ب اتصحيي ارصد الدردات في كشو تربيق

 ( التاليا4)

 ( د لة الفرال مين  توسرات دردات  جموعتي البحث في التربيق القبلي4دكككككككككداب )

 لالقتبار المفاهيا البيوالقالةيةب ا قياسيا حب ا سترالي المعرفي كك  

 اةيا الموالنة الرةمية

 

 البيان

درجات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 الحرية

قيمة "ت" 

 المحسوبة

مستوى 

 ع م ن ع م ن اللداللة

اختبار المفاهيم 

 البيوأخالقية

 ككل

38 

3.947 1.523 

38 

4.184 1.312 

58 

-0.726  

0.470 

غير دال 

 إحصائياا

مقياس حب 

االستطالع 

 المعرفي ككل

38.210 3.050 37.447 2.367 1.218 

0.227 

دال غير 

 إحصائياا

مقياس قيم 

المواطنة 

 الرقمية

72.631 9.604 74.447 5.202 -1.025  

0.309 

غير دال 

 إحصائياا

( السامق عدم ادود فرال دالة إحصاجي ا مين  توسرات دردات تال ي  المجموعاة التجريبياة 4يتحي  ن الجداب )

التاي سااتدرس الوحاد  الُمختااار   ماسااتخدام الارحالت المعرفيااة عبار اإلنترنااتب اتال ياا  المجموعاة الحااامرة التااى 
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ت البحثب  ما يدب علاي تكاافوء المساتويات المبدجياة تدرس الوحد  نفس ا مالرريقة المعتاد  فى التربيق القبلى  داا

 للتال ي  ةب  استخدام الرحالت المعرفية عبر ا نترنت.

ةا ت الباح ة متزايد ك  تلمي    ن الفراد  جموعاة البحاث ماالموةا ا لكتراناي  تدريس الوحدة الُمختارة:  -خامساا 

لتادريس الوحاد  الُمختاار  التاي تاا إعااد  صاياغت ا  ال ث تا تصميما على الشابكة الدالياة)ا نترنت(ب االُمخصاع

افق ا الارحالت المعرفياة عيار ا نترناتب االتاى تاا إعادادها م ادف تنمياة المفااهيا البيوالقالةياةب احاب ا ساترالي 

المعرفيب اةايا الموالناة الرةمياة لادي اب اتاا تادريس دراس الوحاد  الُمختاار  للمجموعاة الحاامرة افقاا  للرريقاة 

د  التي كان يتبع اا المعلاا  ع ااب حياث كاان يقاوم ما كر  وضاوي  الادرس الا  ب  اا  قد اة تم يدياة  اا شارح المعتا

الحقاااجق االمعلو ااات المتحاامنة فااي الاادرسب اتكلياا  التال ياا  ماابع  ا نشاارة المنزليااة ارسااا معاا  الخااراج  

 الكتاب المدرسي ا رادعت ا  ع ا.المودود  مالكتاب المدرسيب اكان يقوم اليحا  مح  مع  التمارين المودود  م

معاد ا نت ااء  ان تنفيا  تجرماة البحاث اتادريس الوحاد  الُمختاار  لتال يا  التطبيق البعدي ألدوات القياس:  -سادساا 

 جموعتي البحث تا تربيق الداات القيااس علاي كا   ان المجماوعتين )التجريبياة االحاامرة( معاديا ب اذلام م ادف 

ت المعرفياة عبار ا نترنات فاى تادريس  العلاوم لتنمياة المفااهيا البيوالقالةياة احاب تعرف فاعلياة اساتخدام الارحال

ا سترالي المعرفي اةيا الموالنة الرةمية لدث تال ي  الص  ال الاث ا عاداد ب ا قارناة نتااجو تال يا  المجموعاة 

دات فى دادااب تفرياغ ب ا التجريبية منتاجو تال ي  المجموعة الحامرةب اتا تصحيي الارال اإلدامةب اتسجي  الدر

  عالجت ا إحصاجيا  اتا ذلم كما يلىا

تاااا تربياااق اقتباااار المفااااهيا البيوالقالةياااة علاااى التال يااا   جماااوعتي البحاااثب اذلااام ياااوم ا حاااد الُموافاااق  -1

مب  ااا ا لتاازام مااإمالغ المجمااوعتين كاا   علااى حاادل مموعااد ا كااان تربيااق ا قتبااارب اتااا 20/12/2020

 فى كشوف قاصة تم يدا  لمعالجت ا إحصاجي ا.التصحيي ارصد الدردات 

تااا تربيااق  قياااس حااب ا سااترالي المعرفااي علااى التال ياا   جمااوعتي البحااثب اذلاام يااوم اإل نااين الُموافااق  -2

 مب اتا التصحيي ارصد الدردات فى كشوف قاصة تم يدا  لمعالجت ا إحصاجيا .21/12/2020

مب اتاا 22/12/2020ثب اذلام ياوم ال ال ااء الُموافاق تا  قياس ةايا الموالناة الرةمياة علاى  جماوعتي البحا -3

 التصحيي ارصد الدردات فى كشوف قاصة تم يدا  لمعالجت ا إحصاجيا .

 .إختبار صحة فروض البحث وتحليل النتائج وتفسيرها -سابعاا

  توداد فارال دالاة إحصااجي ا  قتبار صحة الفرض ا اب االا   نصااااختبار صحة الفرض األول:  -1

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين )التجريبيااة االحااامرة( فااي 0.05و  ) عنااد  ساات

ةا اات الباح ااة محساااب المتوساا  التربيااق البعااد   قتبااار نمااو المفاااهيا البيوالقالةيااة ا سااتوياتاا.

الحسامي اا نحراف المعيار  لادردات المجماوعتين التجريبياة االحاامرة فاي التربياق البعادث  قتباار 

البيوالقالةية كك ب افى كا   ساتوث  ان  ساتوياتا الا الثب  اا اساتخدام اقتباار اتا لمتوسارين  المفاهيا

 :( ه ل النتاجو5لمعرفة الفرال اإلحصاجيةب ايوضي دداب ) 38=2= ن 1غير  رتبرين ن
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( د لة الفرال مين  توسرات دردات  جوعتي البحث التجريبية االحامرة  فى التربيق 5دداب )

 ( المقاملة ل اب ا قدار حجا التأ ير انسبة الكسب المعدب لك امليما  d( اةيا )ղ2)البعدث اةيا 

 لالقتبار المفاهيا البيوالقالةية 

 

 البيان

 المجموعة التجريبية 
المجموعة 

 الضابطة 

قيمة 

"ت" 

 المحسوبة

 (dقيم ) ղ2 قيم  مستوى اللداللة
 نسبة

 الكسب

      2ع 2م 1ع 1م

اسم 

 المفهوم
7.395 0.789 4.579 1.056 13.163 

دال عند مستوي 

0.01 
0.70 1.50 1.67 

داللة 

 المفهوم
7.526 0.647 4.526 1.156 13.958 

دال عند مستوي 

0.01 
0.72 1.60 1.67 

األمثلة 

المنتمية 

وغير 

المنتمية 

 للمفهوم

6.842 0.886 4.368 1.024 11.257 
دال عند مستوي 

0.05 
0.63 1.30 1.52 

اختبار 

المفاهيم 

البيوأخالقية 

 ككل

21.763 1.076 13.474 1.899 23.407 
دال عند مستوي 

0.05 
0.88 2.70 1.64 

 ( السامق النا5يتوضي  ن الجداب )

( الكبار  ان ةيماة )ت( الجدالياة ب اذلام عناد  ساتوث د لاة 23.407ةيمة )ت( المحسومة لالقتباار ككا  )  -

( اهاا ا يوضااي الن هناااك فرةااا  داب إحصاااجيا  مااين  توسااري دردااات تال ياا  74( ادردااة حريااة )0.01)

اعلاى ها ا المجموعة التجريبية ادردات تال يا  المجموعاة الحاامرة لصاالي تال يا  المجموعاة التجريبياة 

توداد فارال دالاة  ا ساس تا رف  الفرض ا اب  ن فراض البحثب اةبوب الفرض البدي  ال   نصااا

( مين  توسرات دردات تال ي  المجماوعتين )التجريبياة االحاامرة( 0.05إحصاجي ا عند  ستو  ) 

لصاالي درداات تال يا  المجموعاة  في التربياق البعاد   قتباار نماو المفااهيا البيوالقالةياة ا ساتوياتا

 التجريبيةا. 

الن ةيا حجا تأ ير العا   الُمستق  الرحالت المعرفية عبر الويب في العا   التاما المفااهيا البيوالقالةياة ككا   -

ب اه ا يدب على الن حجا تأ ير العا   الُمستق  على المفاهيا البيوالقالةية ككا  ُ رتفّعااب اعناد  0.8الكبر  ن 

 المعادل.ك  معد  ن 

الن ةيا نسبة الكسب المعدب لك املياما مالنسابة  قتباار المفااهيا البيوالقالةياة ككا  ا ساتوياتا  قبولاة؛ حياث  -

(ب اتادب نسابة الكساب المعادب لاك املياما علاي الن االارحالت 2-1الن ا تقا في المادث الا   حاددل مليام  ان )

 ةية كك  لد  تال ي  المجموعة التجريبية.المعرفية عبر الويب ذات فاعلية في تنمية المفاهيا البيوالقال

 راعاا  التتااما االتارام  فاي منااء المعرفاة للوحاد  الُمختاار   أن ترجع إلى:وترى الباحثة أن هذه النتائج يمكن      

اتنظيم ااا ماسااتخدام الاارحالت المعرفيااة عباار ا نترنااتب حيااث راعااي فااي تصااميا امناااء الرحلااة تحديااد عناصاار 

ر  حتوث الرحلة اترتيب ا ترتيبا  هر يا   ن القاعد  إلى القمةب حيث   يمكن للتلميا  الن يبادال فاي دراساة ها ل العناصا
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 ن القمة إنما يبدال   ن القاعد   ا ينتقا  معاد ذلام ماين ها ل العناصار لبقاا  لترتيب اا اتنظيم اا اتتامع ااب امالتاالي الدث 

ذلاام إلااى اكتساااب التال ياا  للمعلو ااات االحقاااجق فااي صااور   تتامعااة ا ترامرااة؛ حيااث الن لبيعااة الااتعلا ماسااتخدام 

درس  ن قالب  جموعة  ان ا نشارة التعليمياة التاي تفاعا  الرحالت المعرفية عبر الويب يقوم علي صياغة ك  

 ع ااا التال ياا ب إضااافة إلااي الوساااج  التعليميااة المتنوعااة المُعااد  فااي ضااوء الهااداف ا حتااو  كاا  رحلااة  عرفيااة 

االمتحمنة لعدد كبير  ن الخراج ب االصورب ك  ذلم ساعد علي تيسير حداث الاتعلا لاد  التال يا ب امالتاالي نماو 

 البيوالقالةية لدي ا.المفاهيا 

  توداد فارال دالاة إحصااجي ا  قتبار صحة الفرض ال اني اال   نصااا اختبار صحة الفرض الثاني: -2

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين )التجريبيااة االحااامرة( فااي 0.05عنااد  سااتو  ) 

المتوسا  الحساامى ةا ات الباح اة محسااب  التربيق البعد  لمقياس حب ا سترالي المعرفي االمعاادلا

اا نحااراف المعيااارث لاادردات المجمااوعتين التجريبيااة االحااامرة فااى التربيااق البعاادث  لمقياااس حااب 

لمعرفااة د لااة  38=ن=1ا سااترالي المعرفاايب  ااا اسااتخدام اقتبااار ا ت ا لمتوساارين غياار  اارتبرين ن

 ( ه ل النتاجو.6الفرال اإلحصاجيةب ايوضي دداب )

ن  توسرات دردات  جوعتي البحث التجريبية االحامرة فى التربيق ( د لة الفرال مي6دداب )

 ( المقاملة ل اب ا قدار حجا التأ ير انسبة الكسب المعدب لك امليماd( اةيا )ղ2البعدثب اةيا )

 لمقياس حب ا سترالي المعرفي  

 

 البيان

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
قيمة "ت" 

 المحسوبة

مستوى 

 اللداللة

 قيم 

ղ2 

قيم 

(d) 

 نسبة

 الكسب

      2ع 2م 1ع 1م

 15.049 2.109 15.658 1.344 21.763 الجدة

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.75 1.73 1.33 

 5.272 2.679 14.816 2.758 18.150 التعقيد

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.28 0.62 1.00 

 6.259 2.653 14.868 2.119 18.316 الفجائية

دال عند 

مستوي 

0.05 

0.35 0.73 1.00 

 6.183 2.465 16.237 1.647 19.211 التناقض

دال عند 

مستوي 

0.05 

0.34 0.72 1.11 

مقياس حب 

االستطالع 

 المعرفي ككل

77.395 4.156 61.579 4.935 15.110 

دال عند 

مستوي 

0.05 

0.75 1.73 1.10 

 ( السامق النا6يوضي الجداب )

( اد لاة 0.01( الكبر  ن ةيمة )ت( الجدالية ب اذلام عناد  ساتوث د لاة )15.110ةيمة )ت( المحسومة )  -

( اها ا يوضاي الن هنااك فراةاا  دالاة إحصااجيا  ماين  توسارات درداات تال يا  74الررفين ادرداة حرياة )

يبياة اعلاى ها ا المجموعة التجريبية ادردات تال يا  المجموعاة الحاامرة لصاالي تال يا  المجموعاة التجر

توداد فارال دالاة  ا ساس تا رف  الفرض ال اني  ن فراض البحثب اةبوب الفرض البدي  ال   نصااا
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( مين  توسرات دردات تال ي  المجماوعتين )التجريبياة االحاامرة( 0.05إحصاجي ا عند  ستو  ) 

المجموعااة  لصااالي دردااات تال ياا  فااي التربيااق البعااد  لمقياااس حااب ا سااترالي المعرفااي االمعااادل

 التجريبيةا. 

ةيا حجا تأ ير العا   الُمستق  الارحالت المعرفياة عبار الوياب فاي العا ا  التااما حاب ا ساترالي المعرفاي  -

ب اها ا يادب علاى الن حجاا تاأ ير العا ا  الُمساتق  علاى حاب ا ساترالي المعرفاي ككا   0.8كك  الكبر  ن 

 التعقيد االفجاجية االتناة  ُ توسر ا.ُ رتفّعاب اعند معد الجد ب ال ا مقية ا معادب اهيا 

ةيا نسبة الكسب المعدب لك امليما مالنسبة لمقياس حب ا ساترالي المعرفاي ككا  االمعاال  قبولاة؛ حياث الن اا  -

(ب اتدب نسبة الكسب المعدب لك امليما علاي الن الارحالت المعرفياة 2-1تقا في المدث ال   حددل مليم  ن )

 ة   ارات حب ا سترالي المعرفي كك  لد  تال ي  المجموعة التجريبية.عبر الويب ذات فاعلية في تنمي

ا كاون الارحالت المعرفياة عبار الوياب مم اماة ن او ددياد لاا وترى الباحثة أن هذه النتائج يمكن أن ترجاع إلاى     

اموداا قااص  يألفا التال يا   ان ةبا ؛ حياث ان اا تتفاق ااهتما اات ا اتود اات ا فاي اساتخدام التكنولودياا الحدي اةب

ا نترنات االتاي ةااد تقحاي  ع اا يو ي ااا سااعات فاي التبحاار في اا  غاراض ترفي يااةب اها ا التوافاق فااي الان و مااين 

التااود ين الماااد  الدراسااية االترفيااا ا ااار لااتعل ا اتوديااا اهتما ااات ا  غااراض الااتعلا الاا اتي احااب ا سااترالي 

الارحالت المعرفياة عبار الوياب التال يا  علاى القياام مادار المعرفى لدراسة دراس الوحد  الُمختار ب كماا سااعدت 

فاع  ا ناء المناةشات العلمية التي كانت تدار مين افراد المجموعة الواحاد  ا نااء اعاداد المااد  العلمياة عناد ةياام كا  

تنفيا ها ال نااء  كماا الن ا نشارة المرلاوب تلمي  متقديا  ا اعدل ا ام اةرانا اتلم التي مين التال ي  فاي الصا  ماكملاةب

الرحالت المعرفية عبر الويب تترلاب  ان التال يا  المشااركة النشارة اتوايا  ةادرات ا العقلياة فاي اإلداماة عن اا 

للتوص  إلاى المعلو اات المرلوماة ارمر اا مماا لادي ا  ان  علو اات ساامقةب اها ا  اا يادد  إلاى تنمياة تنمياة حاب 

 ا سترالي المعرفي لدي ا.

  تودد فرال دالة إحصااجي ا عناد  قتبار صحة الفرض ال الث اال   نصاالثالث, اختبار صحة الفرض ا  -1

( مااين  توساارات دردااات تال ياا  المجمااوعتين )التجريبيااة االحااامرة( فااي التربيااق 0.05 سااتو  ) 

ةا اات الباح ااة محساااب المتوساا  الحسااامى اا نحااراف  البعااد  لمقياااس ةاايا الموالنااة الرةميااة االمعااادلا

دات المجموعتين التجريبية االحامرة فى التربيق البعادث  لمقيااس حاب ا ساترالي المعرفايب المعيارث لدر

لمعرفة د لة الفارال اإلحصااجيةب ايوضاي  38=2=ن1 ا استخدام اقتبار ا ت ا لمتوسرين غير  رتبرين ن

 ( ه ل النتاجو.7دداب )
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اةيا  االحامرة فى التربيق البعدث ( د لة الفرل مين  توسري دردات  جوعتي البحث التجريبية7دداب )

(ղ2( اةيا )dالمقاملة ل اب ا قدار حجا التأ ير نسبة الكسب المعدب لك امليما لمقياس ةيا الموالنة الرةمية ) 

 

 البيان

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
قيمة "ت" 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 قيم 

ղ2 

قيم 

(d) 
 الدرجات

نسبة 

 الكسب

       2ع 2م 1ع 1م

االحترام 

 الرقمي
60.842 4.297 43.816 4.178 17.514 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.80 2.00 75 1.21 

الوصول 

 الرقمي
21.053 1.874 15.737 2.075 11.720 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.65 1.36 25 1.30 

السلوك 

 الرقمي
18.526 3.256 14.158 2.955 6.094 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.33 0.70 25 1.02 

القوانين 

 الرقمي
21.263 2.787 13.921 1.440 14.427 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.74 1.69 25 1.30 

التعليم 

 الرقمي
57.605 4.481 44.895 4.209 12.744 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.69 1.50 75 1.10 

االتصاالت 

 الرقمية
12.053 1.874 15.263 1.869 13.482 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.71 1.57 25 1.21 

محو 

األمية 

 الرقمية

18.132 3.289 14.526 2.287 5.548 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.29 0.64 25 1.00 

التجارة 

 الرقمية
18.431 3.318 15.105 2.003 4.650 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.22 0.53 25 1.10 

الحماية 

 الرقمي
58.368 4.377 43.263 3.984 15.732 

دال عند 

 مستوي

0.01 

0.77 1.83 75 1.15 

الحقوق 

والواجبات 

 الرقمية

21.053 1.874 15.431 1.749 13.542 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.71 1.57 25 1.23 

الصحة 

والسالمة 

 الرقمية

18.974 3.027 14.132 2.495 7.609 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.44 0.90 25 1.12 

األمن 

 الرقمي
18.342 3.395 13.711 2.129 7.124 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.41 0.83 25 1.09 

مقياس 

قيم 

المواطنة 

الرقمية 

 ككل

176.81 10.37 131.98 9.31 19.83 

دال عند 

مستوي 

0.01 

0.84 2.29 225 1.14 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 593 - 

 ( السامق النا7يوضي الجداب )

اد لاة ( 0.01( الكبار  ان ةيماة )ت( الجدالياة ب اذلام عناد  ساتوث د لاة )19.83ةيمة )ت( المحسومة )  -

( اهاا ا يوضااي الن هناااك فرةااا  داب إحصاااجيا  مااين  توسااري دردااات تال ياا  74الراارفين ادردااة حريااة )

المجموعة التجريبية ادردات تال يا  المجموعاة الحاامرة لصاالي تال يا  المجموعاة التجريبياة اعلاى ها ا 

توداد فارال  ا ساس تا رف  الفرض ال الث  ن فراض  ن البحثب اةبوب الفرض البادي  الا   نصااا

( ماااين  توسااارات درداااات تال يااا  المجماااوعتين )التجريبياااة 0.05دالاااة إحصااااجي ا عناااد  ساااتو  ) 

لصااالي دردااات تال ياا   االحااامرة( فااي التربيااق البعااد  لمقياااس ةاايا الموالنااة الرةميااة  االمعااادل

 المجموعة التجريبيةا. 

ب اها ا  0.8الكبار  ان  الموالناة الرةمياة ككا ةيا حجا تأ ير الرحالت المعرفية عبار الوياب فاي  تنمياة ةايا  -

 يدب على الن حجا تأ ير العا   الُمستق  ُ رتفّعا.

ةيا نسبة الكسب المعدب لك امليما مالنسبة لمقياس ةيا الموالنة الرةمية كك ب االمعادل  قبولاة؛ حياث الن اا تقاا  -

علاي الن الارحالت المعرفياة (ب اتادب نسابة الكساب المعادب لاك املياما 2-1في المدث ال   حاددل مليام  ان )

 عبر الويب  ذات فاعلية في تنمية ةيا الموالنة الرةمية كك ب االمعادها  لد  تال ي  المجموعة التجريبية.

تاادريب تال ياا  المجموعااة التجريبيااة علااى اسااتخدام  وتاارى الباحثااة أن النتيجااة السااابقة يمكاان أن ترجااع إلااى:     

الاارحالت المعرفيااة عباار ا نترناات ااإلمحااار فااى الموةااا التعليمااي لااتعلا الوحااد  الُمختااار ب م اادف انجاااز الم ااام 

اسااتخدام تال ياا  المجموعااة التعليميااة دعل ااا ياادركوا الهميااة ةاايا الموالنااة الرةميااة فااى الحيااا  العلميااة االعمليااة ب ا

ية لغة الحوار المباشر االبريد ا لكتراني في التواص   اا ز الج اا ا علم اا  ان الدا  إ اراء  وضاوعات التجريب

احااد  االتكااا ر ااسااتمرار الحيااا اب ساااعد علااى تنميااة ةاايا الموالنااة الرةميااة لاادث تال ياا  المجموعااة التجريبيااةب 

يمااي لتعلاايا العلااوم االاارد علااى  راسااالت ا ا ساااعد  المعلااا لتال ياا  المجموعااة التجريبيااة فااي اسااتخدام الموةااا التعل

االتواص   ع اا إلكترانياا ب سااعدها علاى تقليا  قاوف ا  ان اساتخدام تكنولودياا المعلو اات فاى تعلاا العلاوم؛  ماا 

 ساعد على تنمية ةيا الموالنة الرةمية لدث التال ي  المجموعة التجريبية.

 ا يمكن استخالص  جموعة  ن التوصيات  ن اافي ضوء النتاجو التي تا عرض توصيات البحث:  -ثامناا 

تنمياااة ةااادرات التال يااا  علاااي الوصاااوب إلاااي  صاااادر المعلو اااات العلمياااة ا صااايلة المتحااامنة ماااالمواةا    -1

 اإللكترانية اتوايف ا في ح  المشكالت الراهنة.

تعليا  ااد  العلاوم تدريب المعلمين االمتعلمين علي استخدام ا داات التكنولودية الحدي ة اتقنيات الويب في  -2

 اتعلم ا.

عقااد دارات تدريبيااة لترااوير  سااتويات  علمااي العلااوم فااي اسااتخدام ا داات التكنولوديااة الحدي ااة اتقنيااات  -3

الويبب تدريب  علمي العلوم علي تصميا ا نشرة التعليمية اإللكترانياة التاي تحفاز التال يا  علاي  واصالة 

 تعلا  اد  العلوم مشك     ستمر.
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 ها ل اتحامين المعرفياة عبار ا نترناتب الارحالت اساتخدام علاى شعبة العلاوم الترمية ب كلياتلال تأهي  -4

 امنااء تصاميا كيفياة علاى الوياب اتدريباا عبار المعرفياة الارحالت علاى التعارف للمعلاا يتايي مما البرا و

 .ا سلوب ااإلستراتيجية ل  ا افقا   الوحدات اتدريس

نتاجو البحاث الحالياة تبادا الحاداة إلاي إداراء محاوث القار  فاي ها ا المجااب في ضوء البحوث المقترحة:  -تاسعاا 

    ما يزيدل تأصيال  اعمقا  ا راء ب ا ن اا

فاعلياة اساتخدام الارحالت المعرفياة عبار ا نترنات فاي تادريس العلاوم علاي تنمياة التفكيار التباعاد  لاد   -1

 لالب المرحلة اإلعدادية.

رنت في تدريس العلوم علي تنمية عمق المعرفاة العلمياة لادث التال يا  فاعلية الرحالت المعرفية عبر ا نت -2

 الموهومين مالمرحلة اإلعدادية.

فاعليااة الاارحالت المعرفيااة عباار ا نترناات فااي تاادريس العلااوم علااي تنميااة الميااوب العلميااة لااد  تال ياا    -3

 المرحلة اإلعداد .

 المراجع:

مجلاة جامعاة باقاة إلساتخدام ا نترنات فاي التادريساب (. الارل انمااذج 2004السعدب قالاد ب اليبايب  ادنس. )

 .84 -69(ب 8ب اكاديمية القاسمي للترميةب العدد )الغربية

ب القاااهرلا المقااررات االلكترونيااة "تصااميمها, انتاجاهااا, نشاارها, تطبيقهااا"(. 2009اساماعي ب الغريااب زاهاار. )

 عالا الكتاب.

خدام رحااالت الااتعلا ا ستكشااافية عباار الويااب لتنميااة (. اال اار اساات 2012ماادا ب كرا اايب االمااودربب عااالم. )

التحصااي  المعرفااي ا ا تجااال نحااو اسااتخدا  ا فااي تعلااا الدراسااات ا دتماعيااة لاادث تال ياا  المرحلااة ا متداجيااةاب 

 .602 - 538(ب 32ب كلية الترميةب دا عة سوهاجب العدد )المجلة التربوية

(. اتصااور  قتاارح لتنميااة ةاايا الموالنااة الرةميااة لاادث لااالب 2020البااري نب رامعااة مناات عباادالعزيز ماان حمااد. )

(ب 20ب دمعية ال قافاة  ان الدا  التنمياةب السانة )مجالة الثقافة والتنميةاب 2030الجا عات في ضوء رؤية المملكة 

 .  92 - 61(ب 155العدد )

ى عاادات العقا  فاي (. افاعلياة مرناا و تادريبي  ساتند إلا2006 امتب افداث ناصرب  االريماا ب  حمد عاود . )

ب دا عااة عمااان رسااالة دكتااوراهتنميااة حااب ا سااترالي المعرفااي ا الاا كاء ا دتماااعي لاادث اللفاااب الراضااةاب 

 العرميةب عمان.

(. افاعلياة مرناا و تادريبي  قتارح ةااجا علاى الارحالت 2018الجعيدب ع ود عبدالمحسن ب االج نىب ت اب ساعد. )

المعرفياة عبار الويااب فاي تاادريس العلاوم لتنميااة   اارات التفكياار فاول المعرفااي لادث  علمااات المرحلاة المتوساارة 

 .  110 - 51(ب 102يين العربب العدد )ب رامرة الترمودراسات عربية في التربية وعلم النفسممدينة تبوكاب 
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ب دارا سااار  للنشااار المختبااار المدرساااي ودوره فاااي تااادريس العلاااوم(. 2005دميااا  شااااهينب اقولاااا حرااااب. )

 االتوزياب عمانب ا ردن.

فاي تادريس العلاوم  WebQuest(. اال ر تواي  الرحالت المعرفية عبر الوياب ))2009دودلب ادد  شكر . )

ب كليااة الترميااةب رسااالة ماجسااتيرلمااي لرااالب الصاا  التاسااا ا ساسااي ممحافظااات غااز اب علااى تنميااة التنااور الع

 الجا عة اإلسال ية مغز .

ب التعلاايم الفعااال بالتكنولوجيااا فااى مراحاال التعلاايم العااالى, اسااس النجااا (. 2006دمليااو ميااتسب امااوب غااازث. )

 ب السعوديةا  كتبا الغبيكان.1تردمةا امراهيا الش امىب ل

( Web Quest(. اال ار اساتخدام اساتراتيجية الارحالت المعرفياة عبار الوياب )2017سار  لاا  حماد. )دنيورب ي

فااي تاادريس الفيزياااء علااى التحصااي  اتنميااة   ااارات التفكياار ا سااتد لي لاادث لالبااات الصاا  ال اااني ال ااانو اب 

 .331 - 257(ب 97ب كلية الترميةب دا عة الزةازيقب العدد )دراسات تربوية ونفسية

مجلااة نقااد (. االُموالنااة الرةميااة  اادقال  للترميااة العرميااة فااي العصاار الرةمااياب  2016الدهشااانب دماااب علااي )

 .104-72(ب 1ب العدد )وتنوير

(. االموالنااة الرةميااة  اادقال لمساااعد  المناءنااا علااى الحيااا  فااي 2015الدهشااانب دماااب علااي ب االفااوي يب هاازاي. )

 .  42 - 1( . 4(ب  العدد )30ب كلية الترمية دا عة ب المجلد )والتربويةمجلة البحوث النفسية العصر الرةمياب 

(. اال ر استخدام استراتيجية الارحالت المعرفياة عبار الوياب فاي تادريس العلاوم فاي 2017الزعبيب عبد  سالا. )

اإلساالمية مجلاة الجامعاة تنمية   ارات التفكير العلمي اف ا لبيعاة العلاا لادث لاالب الصا  ال اا ن ا ساساياب 

 .369-349(ب 3(ب العدد )25ب ا ردنب المجلد )للدراسات التربوية والنفسية

 ب القاهر  ا عالا الكتب للرباعة االنشر االتوزيا.التعلم والتدريس(. 2003زيتونب حسن حسين. )

. اتيجياتهاالتربياة العلمياة ماداخلها واساتر(. 2006السعدنيب عباد الارحمن  حماد ب اعاود ب  نااء  ليجاي السايد. )

 القاهر ا دار الكتب الحدي ة.

(. ادافا حب اإلسترالي اا سلوب المعرفي كمنبةاات مالخيااب اإلماداعي لادث 2012الشا يب  دماب الدين  حمد )

ب  ركااز المعلو ااات مجلااة التربيااة الخاصااةالماارتفعين االمنخفحااين تحصاايليا  اان تال ياا  المرحلااة اإلمتداجيااةاب 

 .115 - 36(ب 1ةيةب كلية علوم اإلعاةة االتأهي ب دا عة الزةازيقب العدد )الترموية االنفسية االبي

( فااى تنميااة Web Quests(. ادار الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب )2018الشااري ب ضااحى  حمااد شاارف. )

ب كليااة الدراسااات العليااا للترميااةب دا عااة العلااوم التربويااةتحصااي  الرالبااات اإتجااال المعلمااات نحااو اسااتخدا  ااب 

 .  165 - 146(ب 1(ب العدد )26قاهر ب المجلد )ال

(. افاعليااة مرنااا و افااق ةبعااات التفكياار الساات فااي تنميااة المفاااهيا البيوالقالةيااة 2015الشاالبيب إل ااام علااي الحمااد.)

ا المجلاة المصارية للتربياة العلمياةا  ارات التفكير الناةد لدث لالبات الص  ال الث  انو  فاي  ديناة الريااضاب 

 .  87 - 19(ب 4(ب العدد )18صرية للترمية العلمية المجلد )الجمعية الم
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ورقاة عمال (. اتحاد  ا سار  فاي تعزياز ةايا الُموالناة الرةمياةا رؤياة  قترحاةاب2016الش ر ب فالماة علاي. )

ب كليااة 19/10/2016-18ب الُمنعقااد فااي الفتاار  ”دور األساارة فااي الوقايااة ماان التطاارف“مقدمااة للملتقااى العلمااي 

 . ا دتماعية ااإلداريةب دا عة ناي  العرمية للعلوم ا  نيةالعلوم 

(. اا نماال الوالدياة اعالةت اا مادافا حاب ا ساترالي 2015الشيشانىب هناء ذياب دمعاب اغبار ب  ااجر الحماد. )

 المعرفى لدث اللفاب الراضةا دراسة  يدانية علاى اللفااب الراضاة فاى  ديرياة الترمياة االتعلايا لقصابة الزرةااءاب

 ب الجا عة ال اشميةب الزرةاء. رسالة ماجستير

(. افاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب لتدريس الكيميااء فاي تنمياة التفكيار التاأ لي 2016صاليب صالي  حمد. )

ب رامرااة مجلااة دراسااات عربيااة فااي التربيااة وعلاام الاانفسا التحصااي  الدراسااي لاادث لااالب المرحلااة ال انويااةاب 

 .  178 - 127(ب 2(ب الجزء )45لعدد )الترمويين العربب ا

 web)(. افاعليااة الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب2013صاابر ب  اااهر إسااماعي  ب االج ناايب ليلااي ر حااان. )

quest)  مجلاة دراسااات لاتعلا العلااوم فاي تنميااة   اارات معاا  عملياات العلااا لاد  لالبااات المرحلاة المتوساارةاب

 .62 - 25ب (1(ب )34ب )النفس عربية في التربية وعلم

المجلااة دراسااة تحليليااةاب  –( . االُموالنااة الرةميااة فااي كتااب الترميااة الولنيااة االمدنيااة 2017لوالبااةب هاااد . )

 .308-291( . 3( . العدد )13ب المجلد )التربوية األردنية في العلوم

ب ساورياب ب د شاق مجلاه صادى التربياةاب  webquest(ااالرحالت المعرفيا على الويب 2003ليبىب  دنس. )

 .51-29بص 26تشرين ا اب بالمجلد 

(. االرحالت المعرفياة عبار الوياب إحادث اساتراتيجيات الاتعلا عبار الويابا 2010عبدالحميدب عبدالعزيز للبة. )

 .13-12(ب 5ب العدد )مجلة التعليم اإللكتروني.

ب المكتبااة العصاارية التعلاايم التعلاايم االلكترونااى ومسااتحدثات تكنولوجيااا(. 2010عبدالحمياادب عباادالعزيز للبااة. )

 للنشر االتوزيا.

(. افاعلياة اساتخدام اإلنترنات فاي تادريس التااريا علاي التحصاي  اتنمياة 2010عبدالراضيب عالء الدين الحمد. )

كلياة الترمياة  رساالة دكتاوراه,التفكير ا ستد لي اا تجال نحاو الاتعلا اإللكتراناي لاد  لاالب المرحلاة ال انوياةاب 

 عة دنوب الواد .مأسوان بدا 

مجلااة العلااوم (. ادار ةاجاادات الماادارس فااي تبنااي  شااراي الموالنااة الرةميااةاب 2018العتيبااىب  شاااع  عسااير ) 

 .56 - 37(ب 14(ب العدد )2ب المركز القو ي للبحوث مغز ب المجلد )التربوية والنفسية

فاي الاتعلا  Web Questsالوياب (. اال ر استخدام الرحالت المعرفية عبار 2018عزالدينب  سحر  حمد يوس . )

الماانظا ذاتيااا فااي العلااوم اا تجااال نحااو العلااا االتكنولوديااا لاادث لالبااات كليااة الترميااة مالمملكااة العرميااة السااعوديةاب 

 .  124 - 89(ب  126(ب العدد )32ب دا عة الكويتب  جلس النشر العلميب المجلد )المجلة التربوية

 ب القاهر  ب دار الفكر العرمي.تكنولوجيا التعليم االلكتروني (. 2008عز يب نبي . ) 
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ب القااهر ا عاالا التفكير لتطوير اإلبداع وتنمية الذكاء "سيناريوهات تربوية مقترحاة"(ا 2007عزيز ب  جد . )

 الكتب.

. اا ار (2019علىب قليفة حسب النبى عبدالفتاح ب اسالمب سالم سايد الحماد ب ا حمادب ناهاد عبدالراضاي ناومي. )

لتادريس المساتحد ات الفيزياجياة فاى تنمياة   اارات  Web Questاستخدام نموذج الرحالت المعرفية عبار الوياب 

ب رامراة الترماويين مجلة بحوث عربية في مجااالت التربياة النوعياةالتفكير الناةد لدث  علمى العلوم ةب  الخد ةاب 

 .  140 - 93(ب 13العربب العدد )

(. فاعلية  وديوب رةمي ةاجا على  دق  المواةا  الحياتياة فاي 2020رثب تريزا إ ي . )عمرب  زيز  حسنب اشك

مجلاة تنمية ةيا الموالنة الرةمية ا  اارات التفكيار ا قالةاي لرالباات ا ةتصااد المنزلاي مكلياة الترمياة النوعياةاب 

 230 - 191( ب 1(ب العدد )36ب الجمعية المصرية لالةتصاد المنزليب المجلد )االقتصاد المنزلي

ة ريااض األطفاال(. 2005القبيالتب رادي عيسى. ) ب دار أساليب تدريس العلاوم فاي المرحلاة األساساية ومرحلـا

 ال قافةب عمانب ا ردن.

(. ا دث تحمن ةايا الُموالناة الرةمياة فاي  قارر تقنياات التعلايا  ان اد اة نظار العحااء 2018القحرانيب ال  . )

 .97-57(ب 1(ب العدد )26ب المجلد )اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة الجامعة  هيةة التدريساب

(. اال ار مرناا و تعليماي ةااجا علاى التفاعا  ماين 2018القحرانيب ناصر عاي  ناصر ب االمقداد ب الحمد  حمد. )

ر العلماي اميةة التعليا البناجياة فاي اكتسااب   اارات حا  المشاكالت االتفكيا Web Questالرحالت المعرفية عبر 

ب الجا عااة رسااالة دكتااوراهاا تجاهااات نحااو  اااد  العلااوم لاادث لااالب الصاا  ال الااث المتوساا  فااي السااعوديةاب 

 ا ردنيةب عمان.

(. افاعليااة مرنااا و تعليمااي ةاااجا علااى الاارحالت المعرفيااة عباار الويااب 2019القحرااانيب ناصاار عاااي  ناصاار. )

مجلاة الجامعاة دث لالب الص  ال الث المتوس  في الساعوديةاب كويست في تنمية التفكير العلمي في  اد  العلوم ل

شةون البحث العلمي االدراسات العليااب الجا عاة اإلساال ية مغاز ب المجلاد  اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية,

 .  944 - 928(ب  5(ب العدد )27)

(. اال اار مرنااا و تاادريبي إلااى النظريااة المعرفيااة 2018ةرااا يب نايفااة  حمااد ب االعماار ب نباااب حسااين صااالي. )

 -دراسااات ا دتماعيااة فااي تنميااة   ااارتي حااب ا سااترالي االصااداةة لاادث لالبااات الصاا  الخااا س ا ساسااياب 

 .196 - 171(ب 45ب عماد  البحث العلميب الجا عة ا ردنيةب المجلد )العلوم التربوية

(. اتصميا ميةة فص   قلوب ةاجمة على نموذج المعاد الاتعلا اال رهاا علاى تنمياة 2020كا  ب هاني شفيق ر زث. )

مجلة البحاث العلماي فاي   ارات استخدام الجو ت ا فتراضية االموالنة الرةمية لد  لالب تكنولوديا التعليااب 

 . 602 - 538(ب 6(ب الجزء )21عة عين شمسب العدد )ب كلية البنات لآلداب االعلوم االترميةب دا التربية

(. ا سااتوث ف ااا للبااة العلااوم العا ااة اا حياااء مكليااات 2011اللولااوب  فتحيااة صاابحيب االكحلااوتب عااال شااحد . )

مجلاة الجامعاة اإلساالمية )سلسالة الدراساات الترمية في دا عات غز  للقحايا البيوالقالةياة ااتجاهاات ا نحوهاااب 

 .159 -117(ب 2(ب العدد )19لمجلد )ب ااإلنسانية(

 ب القاهر ا  كتبة الن حة المصرية.تكنولوجيا المعلومات و وسائطها االلكترونية(.  2006 ازنب حسام. ) 
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أصااول اسااتراتيجيات الااتعلم والتعلاايم النظريااة (. 2009 حماادب حسااينب  حماادب ساالياب الصااافيب عبااد الحكاايا. )

 اللنشر االتوزيا.ب ا ردنا دار ال قافة والتطبيق

(. ااستراتيجية  قترحاة لتادريس الرياضايات ماساتخدام تقنياة الواةاا المعازز 2019 حمدب رشا هاشا عبدالحميد. )

ةاجمة على ال كاء النادي اال رها على تنمية ا ستيعاب المفاهيمي احاب ا ساترالي المعرفاي لاد  تال يا  المرحلاة 

 .  417 - 358(ب 4(ب العدد )34لترميةب دا عة المنوفيةب المجلد )ب كلية امجلة كلية التربيةا متداجيةاب 

(. اإعاااد  مناااء احااد  فااي  اااد  البيولااودي للصاا  ا اب ال ااانو  فااي ضااوء 2009 عااوضب ليلااى إمااراهيا. )

و البيوتكنولودية اافق ا لنموذج الاتعلا البنااجيب افاعليت اا فاي تنمياة التفكيار الناةاد االتحصاي  المعرفاي اا تجاال نحا

ب الجمعية المصارية للمنااهو الارل مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسدراسة البيولودي لدث الرالباب 

 .154 -102(ب 142التدريسب كلية الترميةب دا عة عين شمسب العدد )

(. اتصور  قترح ةااجا علاى ميةاات الاتعلا التشااركية المد جاة اال ارل فاي 2020الموزانب ال   منت على من سعد. )

مجلاة تعزيز ةيا الموالنة الرةمياة االتقيايا الا اتي فاي ضاوء دار  الاتعلا التكنولاودي لادث الرالباات الجا عيااتاب 

 .  140 - 15(ب 22ب دا عة اإل ام  حمد من سعود اإلسال يةب العدد )العلوم التربوية

ياة ةايا الموالناة (. افاعلياة مرناا و لتنم2018الناغىب ا ء  حمد  حراسب  ا صرفىب هباة  صارفى حسان. )

ب كليااة اإلعااالم مجلااة البحااوث اإلعالميااةالرةميااة لاادث لااالب المرحلااة اإلعداديااة فااي ضااوء الترميااة اإلعال يااةاب 

 .  642 - 601(ب50مالقاهر ب دا عة ا زهرب العدد )

(االرحالت المعرفية على الويبا نماوذج الماتعلا الرحالاة االمستكشا ب 2001هيشورب حسينب اكوبب ديفرث. )
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Abstract:  

The aim of the current research was to investigate the The Effectiveness of Using Web Quest in 

Science Education to develop Bio-Ethical Concepts Cognitive Curiosity and Values of Digital 

Citizenship among Third Preparatory pupils, and the research group consisted of (67) Pupils from the 

third grade of middle school at the Jaafara Preparatory Joint School in Aswan Governorate , the 

current research is based on the approach: the experimental approach with a quasi-experimental design 

for the two groups (experimental and control), where the experimental group studied the unit 

(reproduction and continuation of life) from the science book using cognitive journeys through the 

web, while the control group studied the same unit in the usual way, The researcher reached 

conclusions that there are statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean 

scores of the two research groups in the post application of the bio-ethical concepts test and two 

measures: cognitive curiosity and digital citizenship values, in favor of the experimental group, and 

the rate of adjusted earnings for "Blake" was Acceptable for the growth of bio-ethical concepts, 

cognitive curiosity, the values of digital citizenship, and the size of the impact of cognitive journeys 

via the web is generally high in both: the development of bio-ethical concepts and cognitive curiosity, 

and the values of digital citizenship, and based on the research results, the researcher recommended 

the need to develop learners' capabilities I have to access scientific information sources included in 

websites and employ them in solving current problems, train learners to use modern technological 

tools and web technologies in teaching and learning science, hold training courses to develop science 

teachers ’levels in the use of modern technological tools and web technologies, and design electronic 

educational activities that It motivates students to continue learning the science subject 

continuously. 

 

Key words: Web Quest - Bio-Ethical Concepts - Cognitive Curiosity - Digital 
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