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  :  مستخلص

هــــدف البحــــث إلــــى التعــــرف علــــى وجهــــة نظــــر طالبــــات المســــتوى الجــــامعي حــــول 
ت التصـمیم التعلیمـي والقـدرة علـى التقیـیم توظیف الرحالت المعرفیة في تنمیة مهارا

المبتكــر لــدیهم، واســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي، بتطبیــق االســتبانة علــى عینــة 
) طالبـــة مـــن جامعـــة األمیـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الـــرحمن بمدینـــة الریـــاض، ٧٩قوامهـــا (

ــــة وفــــق التخصــــص ١٤٣٩للعــــام الجــــامعي  ــــم تــــوزیعهم فــــي مجموعــــات تعاونی ه ت
توصـل البحـث إلـى النتـائج التالیـة: الـتعلم باسـتخدام الـرحالت المعرفیـة األكـادیمي، و 

القائمــــة علــــى مبــــادئ مجتمعــــات الــــتعلم المهنیــــة یســــاهم فــــي تعزیــــز تعلــــم مهــــارات 
التصـــمیم التعلیمـــي والقـــدرة علـــى التقیـــیم المبتكـــر لـــدى الطالبـــات الجامعیـــات بدرجـــة 

ك عالقــة بــین مســتوى كبیــرة جــدا مــن وجهــة نظــر عینــة البحــث، كمــا أنــه لــیس هنــا
ـــــوع  ـــــة  وبـــــین ن اكتســـــاب مهـــــارات التصـــــمیم التعلیمـــــي باســـــتخدام الـــــرحالت المعرفی
تخصص الطالبات، ولیس هناك عالقـة بـین مسـتوى اكتسـاب الطالبـات القـدرة علـى 
التقیــیم المبتكـــر باســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة وبـــین نـــوع تخصصـــهم، كمـــا أن أفـــراد 

تخدام الــرحالت المعرفیـة لــدعم تعلـم المشــاریع العینـة راضـیات بدرجــة عالیـة عــن اسـ
التعاونیـــة، وقـــد أشـــادوا بمجموعـــة مـــن المزایـــا للـــتعلم عبـــر الـــرحالت المعرفیـــة منهـــا 
ســـــهولة االســـــتخدام والوصـــــول إلـــــى المعلومـــــات وتـــــوفیر الوقـــــت والجهـــــد، والمتعـــــة 

 والسهولة والسرعة في توصیل المعلومة.
  رات التصمیم التعلیمي/ التقییم المبتكر: الرحالت المعرفیة / مهاكلمات مفتاحیة
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:Abstract 
The aim of the research is to identify the viewpoint of female students at 
the university level about the use of Web Quest  in developing 
educational design skills and the ability to innovate in their evaluation, 
and to use the descriptive analytical approach, by applying the 
questionnaire to a sample of (79) students from Princess Nourah Bint 
Abdul Rahman University in Riyadh, for the academic year 1439 AH 
distributed in Cooperative groups according to the academic 
specialization, and the research reached the following results: Learning 
through an environment of knowledge journeys based on the principles 
of professional learning societies contributes to enhancing learning of 
educational design skills and the ability to innovative evaluation of 
university students with a very large degree of This is the view of the 
research sample, as there is no relationship between the level of 
acquisition of educational design skills through a learning environment 
based on cognitive journeys and the type of students specialization, and 
there is no relationship between the level of students acquisition the 
ability to innovate through a learning environment based on cognitive 
journeys and the type of their specialization, The sample members are 
also highly satisfied with the use of knowledge trips to support the 
learning of cooperative projects, and they praised a set of advantages for 
learning through that environment, including ease of use and access to 
information and the provision of time and effort, pleasure, ease and 
speed in communicating the information. 
Keywords: Web Quest / instructional design skills / innovative 
assessment 
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 المقدمة والخلفیة النظریة: 
ــــالتعلیم المفتــــوح إلعــــداد  ــــة تغیــــرات ســــریعة، یمكــــن مســــایرتها ب تشــــهد الــــنظم التربوی
المــتعلم القــادر علــى التكیــف والتوافــق مــع هــذه التغیــرات ومواجهــة تحــدیاتها، وذلــك 
باالســتفادة الواعیــة مــن اإلنترنــت فــي العملیــة التعلیمیــة، وبتوظیــف عملیــات تخطــیط 

بحــث واالستقصــاء عبــر بیئاتــه المتنوعــة، بهــدف الوصــول إلــى المعلومــة وتنظــیم ال
واحـدة مــن  Web Questبأقـل جهـد ووقــت ممكـن، وقـد كانــت الـرحالت المعرفیـة 

تلــك البیئــات ذات الخصــائص االستقصــائیة التــي یمكــن تهیئتهــا لتحقیــق بعــض تلــك 
  الفوائد.

ومــات والــذي یمكــن العمــل فالنشــاط التكنولــوجي القــائم علــى االستقصــاء، لــتعلم المعل
ـــة  التعـــاوني المعرفـــي لمحاولـــة إكمـــال العملیـــة التعلیمیـــة، هـــو لـــب مـــا یعـــرف بالرحل
 (المعرفیــة وهــو بــذلك یســاهم فــي مســاعدة المتعلمــین علــى تحمــل مســؤولیة تعلمهــم

Lara & Reparaz,2007,733)(  كمـــا إن الـــرحالت المعرفیـــة مـــن شـــأنها تحفیـــز
التعلیمیـــة ومنحـــه فرصـــة البحـــث واالستكشــــاف  المـــتعلم بوضـــعه فـــي قلـــب العملیـــة

والتقصــي لبنــاء معارفــه بنفســه مــن خــالل تعاملــه مــع المصــادر األولیــة للمعلومــات، 
وحل المشكالت، باستخدام عملیات العلم فـي المواقـف الحیاتیـة المختلفـة. (الزعبـي، 

) وتتكــون الــرحالت المعرفیــة غالبــًا مــن خمســة أقســام هــي: المقدمــة، ٣٥١، ٢٠١٧
المهــــام التــــي یجــــب علــــى المــــتعلم إنجازهــــا، وخطــــوات وأنشــــطة إنجازهــــا، والتقیــــیم و 

  .)Dodge,2004,7(والمصادر 
وقـد أشــارت نتـائج بعــض التجـارب إلــى أن اسـتخدام الــرحالت المعرفیـة كاســتراتیجیة 
ـــــة؛ ففـــــي دراســـــة الشـــــیخ  ـــــدریس یمكـــــن أن ینمـــــي مهـــــارات الطـــــالب المختلف فـــــي الت

ة أثرهــا اإلیجـــابي فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر لـــدى ) كــان للــرحالت المعرفیــ٢٠١٦(
) كــان لتــدریس مقــرر ٢٠١٥طــالب المســتوى الجــامعي، وفــي دراســة عبــد الــرحیم (

ــــة أثــــر  ــــرحالت المعرفی ــــة المتعــــددة وانتاجهــــا باســــتخدام ال تصــــمیم الوســــائط التعلیمی
إیجــــابي علــــى تنمیــــة مهــــارات التصــــمیم التعلیمــــي لبــــرامج الوســــائط المتعــــددة، وقــــد 

عــداد وتنفیــذ أوصــ ت كلتــا الدراســتین بتــدریب أعضــاء هیئــة التــدریس علــى تصــمیم وإ
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االســتراتیجیات المعتمــدة علــى التعلــیم المفتــوح كــالرحالت المعرفیــة وغیرهــا، وتــدریب 
طالبـــات المســـتوى الجـــامعي علـــى اســـتخدامها، واالهتمـــام باســـتخدامها فـــي مراحــــل 

  تعلیمیة مختلفة.
 ,Setikazy, Toleubekovaالبــاحثین  وفــي ســیاق متصــل توصــل مجموعــة مــن 

Amanova, Tashetov, Iskakova& Demissenova(2016)   إلــى أن الــرحالت
المعرفیــة لیســت فقــط مفیــدة لتســهیل الحصــول علــى المعرفــة ودعمهــا، بــل أنــه یمتــد 
أثرهـــا إلـــى الـــتعلم القـــائم علـــى حـــل المشـــكالت، والعمـــل الجمـــاعي، وكـــذلك تفاعـــل 

التفكیــر الناقــد واإلبــداع لــدیهم كمــا تســاعد فــي خلــق بیئــة  الطــالب، وتعزیــز مهــارات
  تعلیمیة تحفیزیة للمتعلمین. 

وحیث یعد التصمیم التعلیمي أحد أهم العملیـات فـي الـرحالت المعرفیـة كمجـال مـن 
مجـــاالت ومكونـــات الــــتعلم اإللكترونـــي والتـــي یمكــــن للمطـــورین والمتخصصــــین أن 

جـــودة الـــتعلم اإللكترونـــي؛ فالوصــــول  یـــؤثروا فیهـــا بصـــورة مباشـــرة لضــــمان تحقیـــق
ـــــــو جــــــزء أساســــــي  ــق ومتناســــــق عــــــن تصــــــمیم الــــــتعلم اإللكترونــــــي هـ لمــــــدخل متســــ

) حیــث أشـــار إلـــى أنـــه ٢٠١٥الســتراتیجیة هـــذا الـــتعلم وهـــو مــا أكـــد علیـــه إبـــراهیم (
على الرغم من أهمیة التصمیم التربوي التعلیمي للمواد التعلیمیة اإللكترونیـة إال أنـه 

لعملیات كونه مرتبط بطبیعة المجـال الدینامیكیـة دائمـة التطـویر والتـي یعد أصعب ا
تأخـــذ بعـــین االعتبـــار المـــتعلم وغـــرض الـــتعلم. فالتصـــمیم التعلیمـــي الجیـــد للـــرحالت 
المعرفیــة هــو القلــب النــابض الــذي یمــدها بمخطــط لمــا یجــب أن تكــون علیــه عملیــة 

یقــوم المصــمم التعلیمـــي  تصــمیم الرحلــة المعرفیــة بجمیــع مكوناتهــا وأبعادهــا، حیــثُ 
بتخطــیط وتحلیــل عملیــة تصــمیم الرحلــة المعرفیــة علــى اعتبارهــا مجموعــة مكونــات 
وعناصر (أهداف، استراتیجیات، اختبـارات، عملیـات تقـویم، مصـادر تعلـم، طـالب، 
بیئــة تعلمیــة)، وتنظیمهــا بطریقــة تبادلیــة نفعیــة تكمــل بعضــها الــبعض وتشــكل قالبــا 

  داف المنشودة، ویعزز مهارات المتعلمین نحو التعلم. واحدا محكم، یحقق األه



  ٢٠١٩٢٠١٩  لسنةلسنة  --  الثالثالثالثالعدد العدد   --الحادى عشر الحادى عشر   المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة ـ ـ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٦٣ 

) مـــن أن طبیعـــة مجــال تكنولوجیـــا التعلـــیم ٢٠١٥وفــي ذات الســـیاق یشـــیر زوحــي (
فـــي اهتمامهـــا الكبیـــر بعملیـــات التصـــمیم التعلیمـــي قـــد انعكســـت أیضـــًا علـــى طریقـــة 

ــ تعلم الــتعلم، فــي تحــوالت جوهریــة لعــل مــن أهمهــا التحــول إلــى الــتعلم التعــاوني، وال
النشط، والتعلم النوعي؛ فتعددت المهام وتنوعت طـرق إنجازهـا بتطـور بیئـات الـتعلم 
ومواقفه، والتي یرى براون وجرین أنها تتضـمن أربعـة عناصـر هـي: سـیاق تمكینـي، 
والمصــــــادر والمعلومــــــات الالزمــــــة، واألدوات والوســــــائل المســــــتخدمة للــــــتحكم فـــــــي 

دعم والذي یشـمل العملیـات التـي مـن شـأنها المصادر واألفكار ومشاركتها، وأخیرًا ال
  )٢١٩-٢١١،٢٠١٥(براون وجرین ترجمة التركي،تدعیم مجهودات التعلم الفردیة. 

والــرحالت المعرفیــة وفقــًا لمــا تقــدم تتماشــى مــع المنظــور الجدیــد للــتعلم فــي عصــر 
المعلوماتیـــة والـــذي یتطلـــب اكتســـاب مجموعـــة مـــن القـــدرات والكفایـــات، ویـــأتي فـــي 

القدرة على االستفادة الواعیة من المحتویـات الرقمیـة، حیـث تُعتبـر مـن أهـم  مقدمتها
األســالیب الحدیثــة لــدمج التــدریب والتعلــیم بالتكنولوجیــا، ومــن أكثــر النشــاطات التــي 
توظــف اإلنترنــت فــي قاعــات الدراســة والتــدریب، والــتعلم مــن خاللهــا ینمــي مهــارات 

وثـــق الـــرحالت المعرفیـــة الصـــلة بـــین البحـــث واالستكشـــاف والتقـــویم الـــذاتي، حیـــث ت
الــتعلم والتعلـــیم وتوجههـــا باالستقصـــاء القـــائم علـــى العملیـــات والمنـــتج، وتحفـــز علـــى 
الــتعلم المســتمر وتعــزز قــدرة المــتعلم علــى التقــویم الــذاتي، كونهــا مبنیــة علــى الــتعلم 
النشــط والفعــال فــي إطــار منظــومي یضــمن توجیــه الممارســات لنــواتج تعلــم واضــحة 

جـــراءات محـــددة لضـــمان تمكــین المـــتعلم مـــن مهـــارات التقـــویم الـــذاتي وفــق آل یـــات وإ
التــي تزیــد دافعیتــه للــتعلم، وثقتــه بنفســه، وتقــدیره لذاتــه، كمــا أنهــا تــوفر الوقــت الــذي 
ـــتعلم،  ـــم فـــي تقـــویم المتعلمـــین وتقریـــر النتـــائج كونـــه میســـر وموجـــه لل یســـتغرقه المعل

ت المعرفیـــة والمبنـــي علـــى ممارســـات وعلیـــه یمكننـــا القـــول بـــأن التقـــویم فـــي الـــرحال
والـتعلم النشـط والفعـال لـه أهـداف ونـواتج تعلـم واضـحة ومتنوعـة   التصـمیم التعلیمـي

  لكل من المعلم والمتعلم.
والــرحالت المعرفیــة وفقــًا لبنائهــا القــائم علــى تجزئــة المهــام، مــع إمكانیــة القیــام بهــا 

علیمــي توجــه مــن خاللــه بشــكل فــردي أو تعــاوني، والــذي یتطلــب مهــارات تصــمیم ت
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تلــك المهــام، بتوظیــف العناصــر واألدوات المتاحــة عبــر الــرحالت المعرفیــة لتحقیــق 
األهــداف المرجــوة منهــا، وهــي فــي ذات الوقــت تســتدعي أن یتفكــر المــتعلم فــي ذلــك 
التصـــمیم ویقـــوم عملـــه ذاتیـــا للتحقـــق مـــن مســـاره الصـــحیح، وجمیـــع ذلـــك یمكـــن أن 

أكثـــر المهـــارات صـــلًة بطبیعـــة مجـــال تكنولوجیـــا  یســـاهم بشـــكل أو بـــآخر فـــي تنمیـــة
التعلیم؛ أال وهي مهارات التصـمیم التعلیمـي، باإلضـافة إلـى مهـارات التقـویم والتقیـیم 
الــــذاتي كواحــــدة مــــن مهــــارات التقیــــیم المبتكــــر المطلوبــــة بشــــدة لــــدفع عجلــــة الــــتعلم 

تســـاهم المســـتمر فـــي العصـــر الحـــالي وبیئاتـــه التعلیمیـــة المفتوحـــة، حیـــث یمكـــن أن 
الـــــرحالت المعرفیـــــة فـــــي: تهیئـــــة الفـــــرص للمتعلمـــــین لممارســـــة عملیـــــات المعالجـــــة 
والتفســـیر والتجربـــة للمفـــاهیم المرتبطـــة بالحیـــاة الیومیـــة، كمـــا تســـاعد علـــى اكتشـــاف 
المعلومـــة مـــن خـــالل النظـــر إلـــى الصـــورة الكبیـــرة وتشـــجیع الفهـــم المـــرن، باإلضـــافة 

ـــتعلم مـــن خـــالل دعـــم العالقـــات ا لشخصـــیة للفـــرد مـــع المـــادة التعلیمیـــة. لتعزیزهـــا ال
  )  ٢١٥،٢٠١٥(براون وجرین ترجمة التركي،

فــــي ضــــوء مــــا ســــبق یتضــــح أن الــــرحالت المعرفیــــة تحفــــز المــــتعلم علــــى اإلبحــــار 
المعرفــي علــى اإلنترنــت لتعمیــق الفهــم والتفكیــر حــول موضــوعات البحــث، ویمكـــن 

لم الــذاتي والتقیــیم الــذاتي االســتفادة منهــا فــي تنمیــة مهــارات التصــمیم التعلیمــي والــتع
كمهــارات مطلوبـــة بالضـــرورة لـــدى مهنیـــات المســـتقبل، مـــن خـــالل إشـــراك الطالبـــات 
ـــیم؛ فـــي تصـــمیم  الجامعیـــات عبـــر المقـــررات الدراســـیة، وتحدیـــدا مقـــرر تقنیـــات التعل

نتاج تلك الرحالت.   وإ
  مشكلة الدراسة:

التعلـیم؛ یوجـد بیـنهم الحظت الباحثة أن الطالبـات المنتظمـات بدراسـة مقـرر تقنیـات 
تنــوع واخــتالف فــي تخصصــاتهم ومســتویاتهم الدراســیة، وذلــك لكــون المقــرر یــدرس 
كمـــادة حـــرة متاحـــة لمختلـــف المســـتویات وضـــمن عـــدة بـــرامج تعلیمیـــة فـــي جامعـــة 
األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، وأیضا بسبب طبیعـة وسـمات الطالبـة الجامعیـة التـي 

التعلیمیــة الجامعیــة بكــل مــا مــن شــأنه المســاهمة  تحــاول اســتثمار حیاتهــا ومســیرتها
فــي إعــدادها لمهنــة المســتقبل فــي شــتى جوانبهــا وذلــك وفــق قــدراتها الخاصــة، التــي 
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كانـــت ومازالـــت محـــط اهتمـــام التربیـــة وتوظیـــف تكنولوجیـــا التعلـــیم لتلبیتهـــا؛ وتطـــور 
لمــي االهتمــام بهــا فــي خــط متــواٍز مــع تطــور النظریــات التربویــة فــي ظــل التقــدم الع

والتكنولـــوجي، وانطالقــــًا مــــن توصـــیات المــــؤتمرات الحدیثــــة مثـــل( المــــؤتمر الــــدولي 
) التـــي أكـــدت علـــى ٢٠١٩الثـــامن لكلیـــه الدراســـات العلیـــا للتربیـــة بجامعـــه القـــاهرة،

الـدمج بــین التعلـیم النظــامي والمفتــوح فـي نشــر ثقافـة الــتعلم مــدى الحیـاة مــع اختیــار 
لفــرص للمــواطن فــي أن یالحــق التغیــرات الجدیــد المناســب مــن التخصــص إلتاحــة ا

فــي ســوق العمــل المتجــددة مطالبــه باســتمرار، بــالتركیز علــى توظیــف التقنیــات التــي 
تنمي الجوانب التعلیمیـة االجتماعیـة الوجدانیـة مـع الحـرص علـى االسـتقاللیة ودعـم 
المواهــب والتجدیــد واالبتكــار فــي تعلــیم معتمــد علــى المشــروعات التــي تــدعم العمــل 

  ریق مشترك في الرؤیة والقیم واألهداف.في ف
وتــرى الباحثــة أن الــرحالت المعرفیــة بمــا تشــتمل علیــه مــن عناصــر تمیزهــا تعكــس 
فكرة التدریس والتدریب المعاصر في بیئـات الـتعلم المفتـوح، والتـي تعتمـد علـى دمـج 

ثارة التكنولوجیا في التعلـیم والـتعلم بمـا یحقـق التـرابط والوظیفیـة بیـنهم مـن خـالل اسـت
شباع حاجاته وتنشیط دافعیتـه ورغبتـه فـي  اهتمام المتعلم بأسلوب مشوق وجذاب، وإ
االســـتزادة مـــن المعرفـــة، ففلســـفة الـــرحالت المعرفیـــة تقـــوم علـــى افتراضـــات نظریتـــي 
بیاجیــه والبنائیــة مــن خــالل مبــدأ بنائیــة المعرفــة، حیــث تركــز علــى المــتعلم كمحــور 

ــــه بیئــــة مر  ــــة وتهیــــئ ل ــــة التعلیمی ــــاء البحــــث للعملی ــــا متعــــددة أثن ــــة مــــن خــــالل مزای ن
واالستقصـــاء، حیـــث تـــرى الباحثـــة إمكانیـــة اســـتثمار تلـــك المزایـــا فـــي تنمیـــة مهـــارات 
الطالبـــات المتعـــددة وفـــي تخصصـــاتهم المتباینـــة، مـــن شـــأنه أن یضـــیف مزیـــد مـــن 
ـــتعلم، ومـــا تتضـــمنه مـــن مهـــارات تقـــویم وتقیـــیم لمهـــارات  المزایـــا لعملیتـــي التعلـــیم وال

  في مواقف التعلم الواقعیة. المتعلم
التحــوالت الجوهریــة فــي الفكــر التربــوي فیمــا یتعلــق حیــث تــدعم الــرحالت المعرفیــة 

بالنظرة التقلیدیة لعملیة التقویم، وكیفیة انتقـال السـلطة فیهـا مـن المعلـم إلـى المـتعلم، 
الســـتثمار طاقـــات المعلـــم فـــي التعـــاون مـــع المتعلمـــین لتنمیـــة قـــدرتهم علـــى التفكیـــر 

ـــتعلم، وتقـــویم تعلمهـــم واســـتمراریته بعـــد بأ نفســـهم، وزیـــادة ثقـــتهم فـــي قـــدرتهم علـــى ال
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تخــرجهم باســتخدام أســالیب التقــویم المختلفــة والمتعــددة فــي مواقــف الــتعلم المختلفــة 
التـــي مـــن بینهـــا التقیـــیم الـــذاتي، كمـــا تعـــزز المنظـــور الجدیـــد فـــي الـــتعلم بالمشـــاركة 

واألدائیة، فالتقویم والتقیـیم الـذاتي، یعـد جـزءًا ال النشطة والفعالة في المهام المعرفیة 
 یتجزأ من عملیة التعلیم والتعلم.

كمـــا تعـــد عملیـــة التصـــمیم التربـــوي التعلیمـــي للمـــواد التعلیمیـــة اإللكترونیـــة مـــن أهـــم 
فــي  ، ورغــم أهمیتهــا تعــد أصــعب العملیــات،اإللكترونــي العملیــات فــي مجــال الــتعلم

تصــــمیم الــــتعلم اإللكترونــــي، وذلــــك یرجــــع  الوصـــول لمــــدخل متســــق ومتناســــق عــــن
والتـــي تأخـــذ  لطبیعـــة مجـــال تصـــمیم الـــتعلم اإللكترونـــي الدینامیكیـــة دائمـــة التطـــویر

غــرض الـــتعلم بعــین االعتبــار ، ومــن هنـــا یتضــح دور التقـــویم فــي تصـــمیم المـــتعلم وَ
. حیــــث أن التقــــویم والتعلـــــیم یصــــممان كنشــــاط واحــــد متكامـــــل الــــتعلم اإللكترونــــي،

  )٢٠١٥،(إبراهیم
ومـــن جانـــب آخـــر أصـــبح التوجـــه الحـــدیث للتقـــویم ینظـــر بنظـــرة تكاملیـــة للـــتعلم فـــي 

الــذي یهــدف إلـــى  جمیــع جوانــب شخصــیة المــتعلم، فیمــا یســـمى بــالتقویم الــواقعي
تطویر المهارات الحیاتیة الحقیقیـة، وتنمیـة األفكـار واالسـتجابات الخالقـة والجدیـدة، 

ملیــة الــتعلم، وتنمیــة مهــارات متعــددة ضــمن بــالتركیز علــى العملیــات والمنــتج فــي ع
ن درجـة  مشروع متكامل، وتعزیز قدرة المتعلم علـى التقـویم، بجمـع البیانـات التـي تبـیّ
تحقیـق المـتعلم لنتاجــات تعلمـه، واسـتخدام اســتراتیجیات وأدوات تقیـیم متعـددة لقیــاس 

یمیـــة الجهـــد والوقـــت المبـــذول إلنجـــاز مهـــام تقو الجوانـــب المتنوعـــة فـــي شخصـــیته، ف
تــــؤدي إلــــى نتاجــــات أو أدوات واقعیــــة متكاملــــة، محصــــلتها النهائیــــة تحقیــــق نــــواتج 

 تعلیمیة مهمة تسهم فیها عملیة التقویم. 
وهذا التوجه الحدیث للتقویم هـو جـوهر ولـب التصـمیم التعلیمـي الـذي تسـاهم نمـاذج 

توجیـه، التصمیم التعلیمي بتوفیره من خالل تطبیق النظریات التربویـة فـي تحقیـق: ال
والوصـــــف، والتحلیـــــل، والشـــــرح والتوضـــــیح، واإلدارة والتوجیـــــه، والضـــــبط والـــــتحكم، 

  والتنبؤ، لتطویر وتحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة. 
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كمــا یمكــن اســتثمار مزایــا الــرحالت المعرفیــة فــي تنمیــة مهــارات التصــمیم التعلیمــي 
التقیــیم الــذاتي وكــل مــن للطالبـات وفــق أســالیب مبتكــرة للتقیـیم تقــوم علــى الــربط بـین 

النظریــة والتطبیـــق، واألهـــداف والنتـــائج بـــإجراءات محـــددة، فضـــًال عـــن كونهـــا تتـــیح 
التواصــل الفعـــال األمـــر الــذي یجعـــل الـــتعلم اإللكترونـــي أكثــر فاعلیـــة، حیـــث یمكـــن 
االستفادة من ذلك في إنتاج مشروع مقرر تقنیات التعلیم الذي یهـدف إلـى مجموعـة 

ن بینها إكساب الطالبات مهـارات التصـمیم التعلیمـي، ومهـارات من المهارات التي م
التقییم الذاتي ضـمن مهـارات الـتعلم المسـتمر الـذاتي، حیـث تتـیح الـرحالت المعرفیـة 
تنمیــة مهـــارات التقیـــیم الـــذاتي لـــدى الطالبــات فـــي جمیـــع مراحـــل التصـــمیم التعلیمـــي 

والتقـویم) كونـه یركـز علـى:  لرحالتهم المعرفیة (التحلیل والتصمیم والتطـویر والتنفیـذ
المهـــارات التحلیلیــــة، وتـــداخل المعلومــــات، والعمـــل التعــــاوني واإلبـــداع فــــي معــــاییر 
نتــــاج الطالبــــات لتلــــك الــــرحالت المعرفیــــة التخصصــــیة بمــــا یعمــــل علــــى  تصــــمیم وإ
تطـــویر المهـــارات ذات المعنـــى بالنســـبة لكـــل تخصـــص مـــن تخصصـــات الطالبـــات 

علم والتعلــــیم مــــدى الحیــــاة، ویعكــــس المهــــارات المســــجالت فــــي المقــــرر، ویوجــــه للــــت
الحقیقیـــة فـــي الحیـــاة ممارســـًة واتقانـــًا وبـــذلك یمكـــن أن تتـــوفر فیهـــا مقومـــات تنمیـــة 
مهــارات التصــمیم التعلیمــي والــتعلم والتقیــیم الــذاتي المقصــودة فــي هــذه الدراســة وفــق 

ي ســعیها االتجاهــات والمبــادئ التــي تقــوم علیهــا أســالیب التصــمیم التعلیمــي ذاتهــا فــ
لهندســة الخبــرات التربویــة لتحقیــق أهــداف العملیــة التعلیمیــة؛ وبــذلك تتضــح العالقــة 

  المنطقیة لمتغیرات البحث المستقلة والتابعة.
ومـــن خـــالل اطـــالع الباحثـــة علـــى مجموعـــة مـــن الدراســـات الســـابقة ونتائجهـــا فـــي  

ــال الــــرحالت المعرفیــــة؛ فقــــد الحظــــت وجــــود تفــــاوت فــــي مــــدى إمكانیــــات تلــــك  مجــ
الــرحالت ومــا یمكــن أن تحققــه للعملیــة التعلیمیــة، ومــن ذلــك مــثال مــا أكدتــه دراســة 

ورفـــع ) التـــي وجـــدت أن اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة كـــان إیجابیـــا ٢٠١٦(خلیفـــة، 
لــدى الطالبــات، ودراســة الشــیخ مســتوى التفكیــر التــأملي وحــب االســتطالع المعرفــي 

إلـــى تعـــدیل ســـلوك الطـــالب ) التـــي أوضـــحت أن الـــرحالت المعرفیـــة أدت ٢٠١٦(
وزیادة دافعیتهم للتعلم وزیادة تحصیلهم األكادیمي، وزیادة دافعیـتهم للبحـث، ودراسـة 
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Seitkazy et al  (2016)فــي خلــق بیئــة  التــي أثبتــت مســاهمة الــرحالت المعرفیــة
ــــة تحفیزیــــة للمتعلمــــین ودراســــة الزعبــــي ( ) التــــي أكــــدت أن الــــرحالت ٢٠١٧تعلیمی

زیــــادة تعلــــم الطــــالب واكتســــابهم مهــــارات التفكیــــر العلمــــي، المعرفیــــة ســــاهمت فــــي 
التـــي أثبتـــت فعالیـــة الـــرحالت المعرفیـــة فـــي تنمیـــة  Abu Warda (2018)ودراســـة 

) التــــي أكــــدت علــــى ٢٠١٧تحصـــیل ودافعیــــة المتعلمــــین، ودراســــة یـــونس ولبابنــــة (
توظیـف مناسبة االستراتیجیة لتنمیة مهارات التفكیر والحوار والتعایش مع اآلخـرین ب

التـــي  )٢٠١٩متنـــاغم لتكنولوجیـــا التعلـــیم والتقـــویم الـــواقعي، ودراســـة القحطـــاني (
أظهــرت أثرهــا اإلیجــابي فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر العلمــي، لــیس ذلــك وحســب بــل 

ــــة كمــــا أثبتــــت السنوســــي ( ) االتجــــاه ٢٠١٩كــــان لهــــا تــــأثیر علــــى اتجاهــــات الطلب
نیـــة بصـــفة عامـــة، وكـــذلك عبـــد اإلیجـــابي نحـــو اســـتخدام مصـــادر المعرفـــة اإللكترو 

) التــــــي أثبتــــــت األثــــــر اإلیجــــــابي للتــــــدریس باســــــتخدام اســــــتراتیجیة ٢٠١٦الــــــرحیم (
الــرحالت المعرفیــة فــي تنمیــة مهــارات التصــمیم التعلیمــي لبــرامج الوســائط المتعــددة، 

ــا ممـــا أوصـــت بـــه بعـــض الدراســات الســـابقة كدراســـة (الشـــیخ، ) التـــي ٢٠١٦وانطالقً
المتعلمـــین علـــى اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة وضـــرورة  أكـــدت علـــى أهمیـــة تأهیـــل

) التـــي ٢٠١٦اســـتخدامها فـــي تـــدریس المقـــررات المتنوعـــة، ودراســـة (عبـــد الـــرحیم، 
أكــدت علــى ضــرورة االهتمــام باســتخدام الــرحالت المعرفیــة كاســتراتیجیة فــي تــدریس 
المقــــررات الجامعیــــة وتــــدریب الطالبــــات علــــى اســــتخدامها، وتــــدریب أعضــــاء هیئــــة 

عــدادها وتنفیــذها، ودراســة ال التــي  Abu Warda (2018)تــدریس علــى تصــمیمها وإ
أوصـــت بـــالتركیز علـــى اســـتخدام التكنولوجیـــا التـــي تتنـــاول أنشـــطة الطـــالب وتـــوفر 
ــذاتي فـــــــــــي اســـــــــــتراتیجیات التـــــــــــدریس الجـــــــــــامعي، ودراســـــــــــة  خبـــــــــــرات الـــــــــــتعلم الـــــــــ

مـین مـن ) التي أوصت بتوظیف الرحالت المعرفیـة لتمكـین المتعل٢٠١٩(السنوسي،
االسـتفادة مـن إمكاناتهـا وتبنـي أنشـطة ذات معنـي تسـاعد المـتعلم علـى بنـاء معرفــي 
ـــم آمنـــة بصـــفة  وخبـــرات واقعیـــة لتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر العلیـــا، وتصـــمیم مواقـــع تعل
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مســتمرة فـــي عصـــر التفجـــر المعرفـــي، وتحویـــل مســـؤولیة الـــتعلم إلـــى الطـــالب عبـــر 
  ذاتیة ضمن سیاق تعاوني.الرحالت المعرفیة وتیسیر تعلمهم بصورة 

إال أنــه مــن المالحــظ وفــي حــدود علــم الباحثــة؛ أنــه ال توجــد دراســات توظــف الــتعلم 
الـذاتي المفتـوح القــائم علـى الـرحالت المعرفیــة فـي تنمیـة مهــارات التصـمیم التعلیمــي 
ـــذا جـــاءت هـــذه الدراســـة فـــي محاولـــة الستكشـــاف مـــدى مســـاهمة إنتـــاج الطالبـــات  ل

رفیــة فــي تنمیــة مثــل هــذا النــوع مــن المهــارات وفــق أســالیب الجامعیــات لــرحالت مع
التقیـــیم الـــذاتي الـــواقعي كنـــوع مـــن التقیـــیم المبتكـــر، وعلیـــه تحـــددت مشـــكلة الدراســـة 

  الحالیة في السؤال الرئیس التالي:  
مــا دور الــرحالت المعرفیــة فــي تنمیــة مهــارات التصــمیم التعلــیم والقــدرة علــى التقیــیم 

  لمستوى الجامعي من وجهة نظرهن؟ المبتكر لدى طالبات ا
  أ. أسئلة الدراسة: 

هـــل توجـــد عالقـــة بـــین توظیـــف الـــرحالت المعرفیـــة وتنمیـــة مهـــارات التصـــمیم .١
  التعلیمي لدى طالبات المستوى الجامعي من وجهة نظرهن؟ 

هــل توجــد عالقــة بــین توظیــف الــرحالت المعرفیــة وبــین تنمیــة مهــارات التقیــیم .٢
 وى الجامعي من وجهة نظرهن؟المبتكر لدى طالبات المست

هل توجد عالقة بین تخصصات الطالبات ومستویاتهن وبـین اكتسـاب مهـارات .٣
 التصمیم التعلیمي عند توظیف الرحالت المعرفیة؟

هـــل توجـــد عالقـــة بـــین تخصصـــات الطالبـــات ومســـتویاتهن وبـــین القـــدرة علـــى .٤
 التقییم المبتكر عند توظیف الرحالت المعرفیة؟

عــــام لــــدى الطالبــــات الجامعیــــات عــــن توظیــــف الــــرحالت مــــا درجــــة الرضــــا ال.٥
 المعرفیة في تعزیز تعلم مهارات ومعارف مقرر تقنیات التعلیم؟

  فروض الدراسة:
فــــي تعزیــــز مهــــارات التصــــمیم  Web Questتســــاهم الــــرحالت المعرفیــــة - ١

التعلیمـــي (التحلیـــل، التصـــمیم، التطـــویر، التنفیـــذ، التقـــویم) لـــدى الطالبـــات 
 الجامعیات.
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فـــي تعزیـــز القـــدرة علـــى التقیـــیم  Web Questم الـــرحالت المعرفیـــة تســـاه- ٢
 المبتكر لدى الطالبات الجامعیات.

توجد عالقة بین مستوى اكتساب مهـارات التصـمیم التعلیمـي عبـر الـرحالت - ٣
 وبین نوع تخصص الطالبات.  Web Questالمعرفیة 

اتي عبــر توجـد عالقـة بـین مسـتوى اكتسـاب الطالبـات القـدرة علـى التقیـیم الـذ- ٤
  وبین نوع تخصص الطالبات. Web Questالرحالت المعرفیة 

  أهداف الدراسة
  هدف البحث إلى:

فـــي تعزیـــز مهـــارات  Web Questالتعـــرف علـــى دور الـــرحالت المعرفیـــة .١
التصـــمیم التعلیمــــي (التحلیــــل، التصــــمیم، التطــــویر، التنفیــــذ، التقــــویم) لــــدى 

  الطالبات الجامعیات من وجهة نظرهن.
فــي تعزیــز القــدرة علــى  Web Questى دور الــرحالت المعرفیــة التعــرف علــ.٢

 التقییم الذاتي لدى الطالبات الجامعیات من وجهة نظرهن.
الكشـف عــن العالقـة بــین مســتوى اكتسـاب مهــارات التصـمیم التعلیمــي عبــر  .٣

 وبین نوعیة تخصص الطالبات.  Web Questالرحالت المعرفیة 
تسـاب الطالبـات القــدرة علـى التقیــیم تحدیـد مـدى وجــود عالقـة بـین مســتوى اك.٤

وبـــین نوعیـــة تخصـــص  Web Questالمبتكـــر عبـــر الـــرحالت المعرفیـــة 
 الطالبات.

الوقوف على درجة رضا الطالبات الجامعیـات عـن مسـتوى تحقیـق الـرحالت .٥
 للدعم الفعال للمشاریع التعاونیة في المقرر.  Web Questالمعرفیة 
  ج. أهمیة الدراسة
  اسة الحالیة في أنها:تتحدد أهمیة الدر 
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تنبـــع أهمیـــة هـــذه الدراســـة مـــن أهمیـــة الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب بصـــفتها .١
اســتراتیجیة حدیثــة فــي التــدریس تنســجم مــع المبــادئ العالمیــة والمحلیــة فــي 

  اعتماد مبدأ استخدام التكنولوجیا في التدریس.
ب بیـــــان دور اســـــتخدام الـــــرحالت المعرفیـــــة فـــــي رفـــــع مســـــتوى مهـــــارات الطـــــال.٢

  الجامعیین.
توجیـه نظــر القــائمین علــى التعلــیم فــي أقســام تكنولوجیــا التعلــیم إلــى أهمیــة ودور .٣

التكنولوجیـــة الحدیثـــة، كـــالرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي تحقیـــق نتـــائج 
  تعلیمیة.

اإلسـهام فــي فــتح المجــال أمــام البــاحثین لدراســة أثــر اســتخدام الــرحالت المعرفیــة .٤
  ت عمریة مختلفة. في متغیرات أخرى أو في فئا

ــــى مهــــارات التصــــمیم التعلیمــــي بشــــكل عــــام وبعــــض مهــــارات .٥ ُتلقــــي الضــــوء عل
  التصمیم التعلیمي للرحالت المعرفیة بشكل خاص.

قــد تُفیــد الطالبــة فــي التــدریب علــى مهــارات التصــمیم التعلیمــي للبــرامج التدریبیــة .٦
  عن بعد من خالل الرحالت المعرفیة.

 معرفیة تخصصیة في التجمعات المهنیة. إثراء المحتوى العربي برحالت.٧
تقــــدیم معــــاییر مــــن خــــالل أدوات الدراســــة یمكــــن اســــتخدام مؤشــــراتها فــــي تقیــــیم .٨

مهـارات تصــمیم الــرحالت المعرفیــة لــدى مهنیــات المســتقبل بجامعــة األمیــرة 
نورة بنت عبد الرحمن، وكذلك تفید في تحدیـد كیفیـة توظیـف التقیـیم الـذاتي 

  لدعم عملیة التعلم.
  منهج الدراسة: د.

بنــاًء علــى طبیعــة وأهــدافها ولكونهــا تســتهدف التعــرف علــى دور توظیــف الــرحالت 
المعرفیــــة كاســــتراتیجیة فــــي تعلــــم مهــــارات التصــــمیم التعلیمــــي والقــــدرة علــــى التقیــــیم 
المبتكــر الــذاتي مــن وجهــة نظــر الطالبــات عینــة الدراســة؛ فقــد تــم اســتخدام المــنهج 

  الوصفي التحلیلي.
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  اسة: حدود الدر 
 الحدود المكانیة والبشریة والزمانیة: جمیع الطالبات في جامعـة األمیـرة نـوره بنـت عبـد

الـــرحمن، الالتـــي درســـن مقـــرر تقنیـــات التعلـــیم خـــالل الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن 
  ه. ١٤٣٩/ ١٤٣٨العام الجامعي 

 الحــدود الموضــوعیة: یقتصــر البحــث علــى دراســة دور الــرحالت المعرفیــة فــي تنمیــة
رات التصــــمیم التعلیمــــي المتعلــــق بتصــــمیم الــــرحالت المعرفیــــة ذاتهــــا، وكــــذلك مهــــا

القـدرة علــى التقیــیم المبتكــر لـذات المهــارات ومــدى اكتســابها وذلـك مــن وجهــة نظــر 
 الطالبات أنفسهن.

 مصطلحات وتعریفات إجرائیة:
هـي "مـدخل تـدریس جیـد متمركـز حـول المـتعلم  :Web Questالرحالت المعرفیة 

النظریــــة البنائیــــة والتفكیــــر اإلبــــداعي والناقــــد وبیئــــات الــــتعلم التعــــاوني " قــــائم علــــى 
(Halat,2008,794) بتوظیــــف أنشــــطة تعلیمیــــة تعتمــــد علــــى عملیــــات البحــــث فــــي ،

اإلنترنـــت؛ للوصـــول الصـــحیح والمباشـــر للمعلومـــة محـــل البحـــث. وتعرفهـــا الباحثـــة 
سـتفادة مـن المحتـوى الرقمـي إجرائیـًا بأنهـا أنشـطة تدریبیـة تعریفیـة تعـدها الطالبـة باال

المتاح على اإلنترنت حول موضوع في تخصصـها الـدقیق، وفـق خطـوات ومهـارات 
) طالبــات فــي نفــس ٥-٤التصــمیم التعلیمــي، وفــي مجموعــات تعاونیــة مكونــة مــن (

  التخصص األكادیمي. 
"إجـراءات تتعلـق باختیـار المـادة : Instructional Designالتصـمیم التعمیمـي 

المــراد تصــمیمها وتحلیهـا وتنظیمهــا وتطویرهــا وتقویمهـا، مــن أجــل تصــمیم  التعلیمیـة
مناهج تعلیمیة تساعد على التعلم بطریقة أفضل وأسرع، وتُساعد المعلم علـى إتبـاع 

ة، أفضــل الطــرق التعلیمیــة فــي أقــل وقـــت وجهــد ممكــن. ( فـــه ١١، ٢٠٠٥الحیل ) وتُعرَّ
ـــًا أنـــه إمكانیـــة إجـــراء الطالبـــة ل عملیـــات التحلیـــل والتصـــمیم والتطـــویر الباحثـــة إجرائی

ــــة وفــــق نمــــوذج التصــــمیم التعلیمــــي المحــــدد وفــــي  والتنفیــــذ والتقــــویم للرحلــــة المعرفی
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مجموعات تخصصیة تعاونیة قائمة على التجمعات المهنیة، والتعلم الـذاتي الموجـه 
  من األستاذة.

ي بلغه المـتعلم التقییم عمومًا هو عملیة تقدیر وتحدید المستوى الذالتقییم المبتكر: 
في نهایة العملیة التعلیمیة، والتي عـادة تحـدد نتیجتـه، والتقیـیم المبتكـر هـو نـوع مـن 
ُظهر المسـتوى الحقیقـي لمـا اكتسـبه المـتعلم مـن معـارف  أنواع التقییم الواقعي الذي ی

)، وبتعبیــــر آخــــر تقیــــیم ٢٠١٩ومهــــارات مــــن خــــالل رحلتــــه التعلیمیــــة (أبــــو ســــالم، 
ه فـي مواقـف الــتعلم الحقیقیـة. وتعرفـه الباحثـة إجرائیـًا بأنـه تحدیــد المـتعلم نفسـه بنفسـ

الطالبة لمستوى مهاراتها في التصمیم التعلیمي فـي بیئـة الرحلـة المعرفیـة مـن خـالل 
 استجابتها الستبانة من تصمیم الباحثة أعدت لهذا الغرض. 

  إجراءات البحث وأدواته:
  أوًال: أدوات البحث: 

اســتبانة تحتــوي علــى مجموعــة مــن األجــزاء كالتــالي: الجــزء  اســتخدم البحــث الحــالي
  األول: البیانات األولیة للعینة.

الجزء الثاني: یشتمل هذا الجزء علـى بعـدین األول؛ یتعلـق بقائمـة مهـارات التصـمیم 
التعلیمي للرحالت المعرفیة، الهدف منها تقییم الطالبة لنفسها ذاتیـًا فـي درجـة تـوافر 

تعلیمــــي لــــدیها بعــــد إنتاجهــــا للرحلــــة المعرفیــــة كمشــــروع لمقــــرر مهــــارات التصــــمیم ال
تقنیات التعلیم، والبعد الثـاني یتعلـق بانطباعـات الطالبـات عـن تطبیـق عملیـة التقیـیم 

  الذاتي كنوع من أنواع التقییم المبتكر عبر الرحلة المعرفیة.
 الجـــزء الثالـــث: یحتـــوي علـــى مجموعـــة أســـئلة لقیـــاس رضـــا الطالبـــات عـــن اســـتخدام
ـــــرحالت  نتـــــاج ال ـــــي لمهـــــارات تصـــــمیم وإ الـــــرحالت المعرفیـــــة كاســـــتراتیجیة تعلـــــم ذات

  المعرفیة.  
: خطــوات بنــاء وتصــمیم أداة البحــث:  قامــت الباحثــة بــاإلجراءات التالیــة لبنــاء ثانیــًا

  أداة البحث
تـــم تحدیــــد البیانـــات األولویــــة المطلوبـــة مــــن العینــــة  الجـــزء األول مــــن االســــتبیان:

دراسیة والتخصـص بهـدف االسـتناد إلیهـا فـي اإلجابـة عـن بعـض وشملت الكلیات ال
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أســـئلة الدراســـة بعـــد ربطهـــا بـــبعض المتغیـــرات (ربـــط التخصـــص بمســـتوى اكتســـاب 
مهارات التصمیم التعلیمي عبر الرحلة المعرفیة، وكذلك بمستوى القـدرة علـى التقیـیم 

 الذاتي عبر الرحالت المعرفیة)
المعـــاییر التربویـــة والفنیـــة لتصـــمیم الرحلـــة  تحدیـــد الجـــزء الثـــاني مـــن االســـتبیان:

المعرفیـــة: تـــم بنـــاء قائمـــة بمعـــاییر التصـــمیم التعلیمـــي للـــرحالت المعرفیـــة لالســـتناد 
علیها فـي تقیـیم (مـدى إتقـان مهـارات التصـمیم التعلیمـي لتلـك الـرحالت وفـق خمـس 

د مراحــل؛ هــي المراحــل المتضــمنة فــي النمــوذج العــام للتصــمیم التعلیمــي) وذلــك بعــ
االطالع على األدبیات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولـت بـالعرض والتحلیـل 

)، ودراسـة ٢٠١٣) ودراسـة (سـمارة،٢٠١٦عبد الـرحیم،  (هذه المعاییر ومنها دراسة
)، وقــد اشــتملت القائمــة فــي صــورتها األولیــة علــى خمــس مراحــل 2012 (صــالح،

ذلك تـــم صـــیاغة مجموعـــة مـــن ) عبـــارة، ووفقـــا لـــ٤٨وبمجمـــوع عبـــارات كلـــي بلـــغ (
العبــــارات كانطباعــــات للتعبیــــر عــــن مــــدى  صــــالحیة اســــتخدام الــــرحالت المعرفیــــة 
كاســــتراتیجیة تقیــــیم ذاتــــي مــــن وجهــــة نظــــر المتعلمــــات ومــــا إذا كــــان لهــــا دور فــــي  
ـــذاتي لكـــل متعلمـــة بحیـــث تـــتمكن مـــن تقیـــیم  تعلمهـــا ذاتیـــًا  تیســـیر عملیـــة التقیـــیم ال

نتاج رحل   تها المعرفیة.لمهارات تصمیم وإ
اشتمل على سؤال واحد مغلق یهدف إلـى قیـاس رضـا  الجزء الثالث من االستبیان:

الطالبــات الجامعیــات عــن مســتوى تحقیــق الــرحالت المعرفیــة للــدعم الفعــال لمشــروع 
  المقرر.

تم عرض االستبانة بكامـل جزئیاتهـا علـى مجموعـة مـن المحكمـین المختصـین فـي  
ـــیم والمنـــاهج و  طـــرق التـــدریس، وقـــد تـــم التعـــدیل فـــي ضـــوء مقترحـــاتهم تقنیـــات التعل

وخرجـــت االســـتبانة فـــي صـــورتها النهائیـــة مكونـــة مـــن ثالثـــة أجـــزاء رئیســـیة، األول؛ 
یتعلـــق بمعلومـــات عـــن الطالبـــة  تشـــمل تخصصـــها ومســـتواها، والثـــاني یتعلـــق ببـــع 
یتعلـــق ببعـــدین األول؛  یـــرتبط  بمـــدى إتقـــان الطالبـــات لمهـــارات التصـــمیم التعلیمـــي 

) عبـــارة، مدرجـــة علـــى مقیـــاس لیكـــرت ٣٩عبـــر الـــرحالت المعرفیـــة واشـــتمل علـــى(
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، بدرجـــة كبیـــرة، بدرجـــة متوســـطة، بدرجـــة ضــــعیفة،  الخماســـي ( بدرجـــة كبیـــرة جـــدًا
)، مقسـمة علـى المراحـل الخمـس لعملیـة التصـمیم التعلیمـي وفـق  بدرجة ضعیفة جدًا

لمعرفیـــة فـــي مســـاعدة النمـــوذج العـــام، والثـــاني؛  یتعلـــق بمـــدى مســـاهمة الـــرحالت ا
) ٩الطالبــات علــى التقیــیم الــذاتي لــتعلمهن عبــر تلــك الــرحالت، وقــد اشــتمل علــى (

عبــارات، كمــا أجمــع المحكمــون علــى  صــالحیة الجزئیــة الثالثــة مــن االســتبیان وأن 
 تبقى كما هي لقیاس رضا الطالبات عن الرحالت المعرفیة. 

: تطبیق األداة:   ثالثًا
لــیم علــى الــتعلم بالمشــروعات، ونظــرًا لطبیعــة عینــة البحــث یقــوم مقــرر تقنیــات التع

ــة الحریــــــة للطالبــــــات للعمــــــل فــــــي مشــــــروع المقــــــرر فــــــي مجموعــــــات  تركـــــت الباحثــــ
تخصصـیة تعاونیـة مبنیـة علـى مبـدأ التجمعـات المهنیـة، وقـد راعـت الباحثـة مـا یلــي 

  في المجتمعات المهنیة: 
 لمعرفیـة بمـا یتناسـب مـع تركت الحریة للطالبات فـي اختیـار مواضـیع الـرحالت ا

تخصصـــاتهم ومیـــولهم المختلفـــة، بحیـــث تعمـــل الطالبـــات فـــي مجموعـــات وفـــق 
تخصصاتهم األكادیمیة، لتختار كل مجموعة رحلة معرفیة للتـدریب علـى مهـارة 

  معینة أو التعریف والتوعیة بظاهرة معینة.
 لــذي تحملــت كــل مجموعــة مســؤولیة إنتــاج رحلتهــا المعرفیــة بنفســها وبالبرنــامج ا

، ومنهـا مـن http://zunal.comتفضله، فمن المجموعات مـن اسـتخدم موقـع 
، وبذلك تم بنـاء بیئـات تعلـم مفتوحـة تـدعم http://google siteاستخدم موقع 

 التعلم الذاتي والبنائي والتعاوني.
 علـــى التجمعـــات المهنیـــة، وتـــم  ســـلمت المجموعـــات رحالتهـــم المعرفیـــة القائمـــة

عرض كل رحلة معرفیة علـى حـدة، بحیـث فـي كـل رحلـة یـتم عرضـها تقـوم كـل 
 طالبة فیها بتقییم نفسها ذاتیًا بنفس معاییر تقییم األستاذة للرحلة المعرفیة.

  بعـــد االنتهـــاء مـــن عـــرض جمیـــع الـــرحالت المعرفیـــة، تـــم تطبیـــق االســـتبانة أداة
 البحث. 
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: عینة الب   حث:رابعًا
) طالبــة مـــن طالبــات جامعــة األمیــرة نــورة بنـــت ٧٩تكونــت عینــة البحــث مــن (ن= 

هـــ وقــد تــم اختیارهــا بالطریقــة ١٤٣٩عبــد الــرحمن بمدینــة الریــاض، للعــام الجــامعي 
العشوائیة الطبقیة، التي تناسب طبیعـة مجتمـع البحـث، وتـم توزیـع أفـراد العینـة وفـق 

  لك.)، یوضح ذ١متغیر التخصص، والجدول رقم (
  ) یوضح توزیع العینة من حیث الكلیة والتخصص١جدول (

 النسبة المئویة العدد  التخصص  الكلیة

 العلوم

 15 كیمیاء

54.43% 

 14 أحیاء
 3 فیزیاء

 7 ریاضیات
 4 الدقیق التخصص تحدد لم

 43  إجمالي كلیة العلوم

 والمعلومات الحاسب علوم

 6 معلومات نظم

13.92% 
 2 حاسباتال علوم

 3 الدقیق التخصص تحدد لم
 11  إجمالي كلیة علوم الحاسب

 والترجمة اللغات

 2 فوریة ترجمة

11.39%  

 3 تطبیقیة لغویات
 1 إنجلیزي
 1 فرنسي

 2 الدقیق التخصص تحدد لم
 9  إجمالي كلیة اللغات والترجمة

 %11.39 9 عمالواأل إجمالي كلیة اإلدارة واألعمال اإلدارة كلیة

 أخرى* تخصصات

 4 نفس علم

8.86% 
 1 خاصة تربیة
 1 اجتماعیة خدمة
 1  قانون

 7  إجمالي التخصصات األخرى
 %100.0 79  الكلي
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مـن أفـراد العینـة مـن طالبـات التخصصـات  ٤٣ویتبین من الجدول السـابق أن عـدد 
مــن  ١١لعینـة، وأن عـدد %) مـن إجمــالي ا٥٤,٤٣المختلفـة بكلیـة (العلــوم) بنسـبة (

أفراد العینـة مـن طالبـات التخصصـات المختلفـة بكلیـة (علـوم الحاسـب والمعلومـات) 
مــن أفــراد العینــة مــن طالبــات  ٩%) مــن إجمــالي العینــة، وأن عــدد ١٣,٩٢بنســبة (

%) مـــن إجمـــالي ١١,٣٩التخصصـــات المختلفـــة بكلیـــة (اللغـــات والترجمـــة) بنســـبة (
اد العینــة مــن طالبــات التخصصــات المختلفــة بكلیــة مــن أفــر  ٩العینــة، كمــا أن عــدد 

%) مــن إجمــالي العینــة، بینمــا تــوزع بــاقي أفــراد ١١,٣٩(اإلدارة واألعمــال) بنســبة (
%) مـن إجمـالي العینـة، ٨,٨٦علـى تخصصـات متنوعـة بنسـبة ( ٧العینة وعددهن 

وهــــو مــــا یشــــیر إلـــــى وجــــود تنــــوع فــــي تخصصـــــات الطالبــــات المشــــاركات ضـــــمن 
  م لتصمیم مشروع المقرر. مجموعات التعل

: صدق وثبات أداة البحث:   خامسًا
ـــــى عینـــــة  ـــــالتحقق مـــــن صـــــدق وثبـــــات أداة البحـــــث بـــــالتطبیق عل قامـــــت الباحثـــــة ب

) طالبة من طالبات جامعة األمیرة نورة بنـت عبـد الـرحمن، ٥٠استطالعیة عددها (
  وجاءت النتائج كما یلي:
  صدق االتساق الداخلي:

لـــداخلي للمقیـــاس قامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت للتحقـــق مـــن صـــدق االتســـاق ا
االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة مــن مفــردات المقیــاس ومجمــوع درجــات البعــد الــذي 
تنتمي إلیه باستخدام طریقـة بیرسـون، والجـداول التالیـة تتضـمن عرضـًا للنتـائج التـي 

  أسفرت عنها المعالجة اإلحصائیة لصدق االتساق الداخلي للمقیاس:
ـــداخلي لبعـــد مهـــارات التصـــمیم التعلیمـــي للـــرحالت المعرفیـــة حســـاب اال-١ تســـاق ال

ویشــتمل علــى حســاب االتســاق الــداخلي لعبــارات كــل مرحلــة مــن المراحــل الخمــس 
 المدرجة ضمن هذا البعد كما یلي:  
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) یوضح حساب االتساق الداخلي لعبارات مهارات نموذج التصمیم التعلیمي ٢جدول (
  )٥٠حلة التحلیل) باستخدام معامل ارتباط بیرسون (ن= (مهارات مر  ADDIEالعام 

   مهارات مرحلة التحلیل
رقــــــــــــــــــــــم 

  نص المفردة المفردة
معامــــــل االرتبــــــاط بالدرجــــــة 

 الكلیة للبعد
 (**)753. .المعرفیة للرحلة العام الهدف تحدید 1
 (**)808. .المعرفیة للرحلة المستهدفة الفئة خصائص تحلیل 2

3 
 فـي المستهدفة للفئة الحالیة المهارة أو المعرفة مستوى بین الفجوة تحدید

 نفـس مـن إلیـه الوصـول المرغـوب والمسـتوى المعرفیـة، الرحلـة موضـوع
 )الحاجات تقدیر) المهارة أو المعرفة

.693(**) 

 (**)861. .المعرفیة للرحلة اإللكتروني المحتوى تحدید 4
 (**)730. .المعرفیة الرحلة موضوع مراجع تحدید 5
 (**)790. .الرحلة لموضوع المناسبة األنشطة انتقاء 6
 (**)854. .المعرفیة الرحلة لموضوع المناسبة التقویم أسالیب اختیار 7

       )0.01دال عند مستوى (  ** 
  التعلیميالتعلیمي  التصمیمالتصمیم  نموذجنموذج  مهاراتمهارات  لعباراتلعبارات  الداخليالداخلي  االتساقاالتساق  حسابحساب  یوضحیوضح  ))٣٣((  جدولجدول

  ))٥٠٥٠  (ن=(ن=  بیرسونبیرسون  ارتباطارتباط  معاملمعامل  باستخدامباستخدام  التصمیم)التصمیم)  مرحلةمرحلة  (مهارات(مهارات  AADDDDIIEE  العامالعام
  مهارات مرحلة التصمیم

رقــــــــــــــــــــــم 
 المفردة

ــاط بالدرجــة   نص المفردة معامــل االرتب
 الكلیة للبعد

 (**)724. .للقیاس قابل سلوكي بشكل المعرفیة الرحلة موضوع أهداف صیاغة 1
 (**)819. .للرحلة المناسبة المهام تحدید 2
 (**)584. المعرفیة الرحلة أجزاء/مكونات إلنتاج ةالالزم التطبیقات تحدید 3
 (**)716. .المجموعة أفراد بین المهام لتنفیذ المناسبة اإلجرائیة الخطوات توزیع 4
 (**)768. .المعرفیة الرحلة تتضمنها التي العملیات تسلسل تخطیط 5
 (**)765. المناسبة االجراءات/العملیات تحدید 6

 وتسلسلها المعرفیة الرحلة في تضمینها سیتم التي المتعددة الوسائط نوع تحدید 7
 (**)791. (.روابط فیدیو، مقاطع صور،)

 (**)775. (والروابط والمقاطع البصریة والمؤثرات األلوان) المعرفیة الرحلة بیئة تصمیم 8
 (**)720. التعاونیة المجموعة في الزمیالت على المعرفیة الرحلة تصمیم نموذج عرض 9

 لنموذج األولیة النسخة حول التعاونیة المجموعة في الزمیالت مع التفاعل 10
 (**)656. الالزمة التعدیالت إلجراء المعرفیة الرحلة تصمیم

 شاملةً  ورقیة مخططات على المعرفیة الرحلة لسیناریو األولیة الصورة تصمیم 11
 (**)731. .والخاتمة والعملیات والمهام المقدمة
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       )0.01عند مستوى (دال   ** 
مهـارات نمـوذج التصـمیم التعلیمـي  ) یوضح حسـاب االتسـاق الـداخلي لعبـارات٤جدول (

  )٥٠) باستخدام معامل ارتباط بیرسون (ن= مهارات مرحلة التطویر( ADDIEالعام 
  مهارات مرحلة التطویر

رقــــــــــــــــــــــم 
ــــــاط بالدرجــــــة   نص المفردة المفردة معامــــــل االرتب

 الكلیة للبعد
 (**)566. المعرفیة بالرحلة للقیام المناسب اإللكتروني الموقع ماستخدا 1

نتاج إعداد 2 ا المعرفیة الرحلة مكونات وإ  السـیناریو فـي له خطط لما وفقً
 (**)667. الورقي

 صورتها في المعرفیة الرحلة إنتاج في التعاونیة المجموعة مع التعاون 3
 (**)725. .األولیة

 فـي الـزمیالت علـى المعرفیـة الرحلـة مـن األولیـة النسـخة عـرض 4
 (**)679. .األخرى المجموعات

5 
 النسـخ لتطـویر لهـم المسـاعدة وتقـدیم األخـرى المجموعات مع التفاعل
 (**)830. .المعرفیة رحالتهم من األولیة

 الرحلة لتطویر معها والتفاعل األخرى المجموعات مالحظات استقبال 6
 (**)713. .بالمجموعة الخاصة المعرفیة

 المعرفیـة الرحلـة وتطـویر لتعـدیل التعاونیة المجموعة نفس مع التفاعل 7
 (**)743. .المجموعات على عرضها بعد

 األولي التجریب نتائج ضوء في بتعدیلها وذلك المعرفیة الرحلة تحدیث 8
 (**)747. األخرى المجموعات في الزمیالت من المقدمة الراجعة والتغذیة

      )0.01دال عند مستوى (  ** 
) یوضح حساب االتساق الداخلي لعبارات مهارات نموذج التصمیم التعلیمي ٥جدول (
  )٥٠(مهارات مرحلة التنفیذ) باستخدام معامل ارتباط بیرسون (ن=  ADDIEالعام 

  مهارات مرحلة التنفیذ
رقــــــــــــــــــــــم 

معامــل االرتبــاط بالدرجــة الكلیــة   نص المفردة المفردة
 للبعد

 (**)696. نشرها قبل المعرفیة الرحلة ریبتج 1

 الراجعـة والتغذیـة األولـي التجریـب نتـائج ضـوء فـي المعرفیـة الرحلـة تعـدیل 2
 (**)793. األخرى المجموعات في الزمیالت من المقدمة

 (**)848. المعرفیة الرحلة دعم في فعالیتها من والتأكد الروابط فتح 3
 (**)850. المعرفیة الرحلة عملیات في بسالسة اإلبحار من التمكن 4
 (**)822. المعرفیة الرحلة في التعلم لتقویم الفوریة الراجعة التغذیة توفیر 5

  )0.01دال عند مستوى (  **   
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مهـارات نمـوذج التصـمیم التعلیمـي ) یوضح حسـاب االتسـاق الـداخلي لعبـارات ٦جدول (
  )٥٠امل ارتباط بیرسون (ن= قویم) باستخدام معمهارات مرحلة الت(  ADDIEالعام 

  مهارات مرحلة التقویم
رقــــــــــــــــــــــم 

  نص المفردة المفردة
معامل االرتبـاط بالدرجـة 

 الكلیة للبعد

 وفـق تعدیلـه بعـد المعرفیـة للرحلـة التعلیمـي التصـمیم لنمـوذج األولیـة النسـخة عـرض 1
 جوجل ملفات تطبیق عبر دعوتها بعد األستاذة على الزمیالت مالحظات

.689(**) 

 (**)802. .المعرفیة للرحلة التعلیمي التصمیم نموذج لتطویر األستاذة وتقویم توجیهات مع التفاعل 2
 (**)845. .التعلیمي التصمیم عملیة مراحل خالل الراجعة التغذیة مع التفاعل 3

 للرحلـة التقـویم عملیـات جمیـع فـي المقـرر أسـتاذة قبـل مـن المعطاة بالمعاییر االستعانة 4
 (**)884. .ةالمعرفی

5 
 أسالیب تطبیق عبر األهداف تحقق من بالتأكد المعرفیة الرحلة عبر الذاتي التعلم تقویم

 بالرحلـة الخاصـة المعـاییر ضـوء وفـي (تكـویني تقـویم) هـدف لكـل المقترحـة التقـویم
 .المعرفیة

.822(**) 

 فـي لهـن رئیـاتوالم المالحظـات وتقـدیم الواحدة المجموعة في (األقران) الزمیالت تقویم 6
 (**)808. .المقرر أستاذة من المقدمة المعرفیة الرحلة تقییم معاییر ضوء

 والضـعف القـوة نقـاط علـى والتعرف المعرفیة للرحلة واإلجراءات العملیات تسلسل تقویم 7
 (**)876. .فیها

 حلـةللر  والتطـویر المسـتقبلي التعـدیل فـي الراجعـة التغذیـة نتـائج مـن لالسـتفادة التخطـیط 8
 (**)755. المعرفیة

       )0.01دال عند مستوى (  ** 
ـــداخلي لبعـــد مـــدى مســـاهمة بیئـــات الـــرحالت المعرفیـــة فـــي  -٢ حســـاب االتســـاق ال

  مساعدة الطالبات على التقییم الذاتي لتعلمهن عبر تلك الرحالت
ــداخلي٧جــدول ( لعبــارات بعــد مــدى مســاهمة الــرحالت  ) یوضــح حســاب االتســاق ال

مســـاعدة الطالبـــات علـــى التقیـــیم الـــذاتي لـــتعلمهن عبـــر تلـــك الـــرحالت المعرفیـــة فـــي 
  )٥٠باستخدام معامل ارتباط بیرسون (ن= 

  مهارات التقویم الذاتي
رقــــــــــــــــــــــم 

معامل االرتباط بالدرجة   نص المفردة المفردة
 الكلیة للبعد

 التي ویمالتق لدرجة الذاتي التقدیر على ساعدتني webquest عبر المعرفیة الرحلة أن أعتقد 1
 (**)703. .المعرفیة الرحلة أثناء أدائي كبیر بشكل یعكس بما لمجهودي، وفقا استحقها

 (**)716. .تفكیري العلمي تنمیة في ساعدني webquest أدائي عبر وفق لذاتي تقویمي أن أعتقد 2
 (**)760. فـي ائيأد تأمل خالل من ذاتي تقویم في ساعدتني المقرر أستاذة من المرفقة التقویم معاییر 3
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  مهارات التقویم الذاتي
رقــــــــــــــــــــــم 

معامل االرتباط بالدرجة   نص المفردة المفردة
 الكلیة للبعد

 webquest عبر المختلفة المراحل

 تقـویم فـي (األقـران– المعلـم) األخـرى التقـویم أنمـاط عـن الـذاتي التقـویم نمـط اسـتخدام أفضـل 4
 (**)webquest .773 عبر المقرر مشروع

 عبـر الـتعلم مراحـل مـن مرحلـة لكـل ألدائـي الـذاتي تقـویمي لمصـداقیة تحقیقـي فـي أثـق 5
webquest 763. .المعطاة المعاییر ضوء في(**) 

 بیئـة عبـر واجهتنـي التـي العلمیـة المشكالت حل في فاعلیة أكثر كان ذاتیا أن تقویمي أعتقد 6
webquest. .803(**) 

 انجاز في أدائي لتطویر لي بالنسبة كافیة المعرفیة الرحلة عبر لذاتي تقییمي نتائج كانت لقد 7
 (**)webquest .751 یةالمعرف الرحلة عبر المقرر مشروع

 أركز لذلك webquest المعرفیة الرحلة عبر ألدائي المقرر أستاذة تقویم عند بالقلق شعرت 8
 (**)510. األداء جودة من أكثر الدرجات على الحصول في فقط

 أفضل ال وجعلتني لذاتي تقویمي فائدة أبرزت webquest عبر في لي الموكلة المهام طبیعة 9
 (**)733. المادة أستاذة على تعتمد المعرفیة لرحلتي التقویم من أخرى اطأنم استخدام

      )0.01دال عند مستوى (  ** 
  السابقة ما یلي: ٢،٣،٤،٥،٦،٧ویتبین من الجداول 

أن قــیم معامــل االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة مــن مفــردات مقیــاس بعــد مهــارات -١
لتصــمیم، التطــویر، التنفیــذ، التقــویم) التصــمیم التعلیمــي (مهــارات مرحلــة: التحلیــل، ا

  ) فأقل.٠,٠١والدرجة الكلیة له جمیعها دالة إحصائیا عند مستوى داللة (
أن قــیم معامــل االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة مــن مفــردات بعــد مــدى مســاهمة  -٢

الـــرحالت المعرفیـــة فـــي مســـاعدة الطالبـــات علـــى التقیـــیم الـــذاتي لـــتعلمهن؛ والدرجـــة 
  ) فأقل،  ٠,٠١ها دالة إحصائیا عند مستوى داللة (الكلیة له جمیع

وتشــیر تلــك النتــائج فــي عمومهــا إلــى وجــود داللــة علــى ارتفــاع معــامالت االتســاق 
مكانیـة  الداخلي كما یشیر إلـى مؤشـرات صـدق مرتفعـة، بمـا یؤكـد صـدق المقیـاس وإ

  االعتماد علیه في البحث الحالي.
  ثبات المقیاس:
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لبحــث عـــن طریــق حســاب معامــل ثبــات ألفــا كرونبـــاك، تــم التحقــق مــن ثبــات أداة ا
بـراون). وجـاءت النتـائج كمـا  –وكذلك باستخدام طریقة التجزئـة النصـفیة (سـبیرمان 

  یظهر في الجدول التالي:
  ) یبین ثبات أداة البحث في بعدها المتعلق بمهارات التصمیم التعلیمي٨جدول (

  )٥٠(ن =  باستخدام معامل ألفا كرونباك والتجزئة النصفیة

  أبعاد المقیاس
عدد 
  العبارات

  طریقة حساب الثبات

  التجزئة النصفیة  ألفا كرونباك
  (سبیرمان_براون)

 913. 893. 7   مهارات مرحلة التحلیل

 846. 911. 11   مهارات مرحلة التصمیم

 829. 859. 8   مهارات مرحلة التطویر

 807. 855. 5   مهارات مرحلة التنفیذ

 921. 921. 8   ة التقویممهارات مرحل

رأي الطالبـــة فـــي مـــدى مســـاهمة الـــرحالت المعرفیـــة فـــي 
 811. 870. 9  مساعدة الطالبات على التقییم الذاتي لتعلمهن

 913. 969. 48  ثبات األداة ككل

ویتبــین مــن الجــدول الســابق أن قیمــة معامــل الثبــات بطریقــة ألفــا كرونبــاك للمقیــاس 
)، كمــا بلغــت ٠,٩١١)، و(٠,٨٥٥ألبعــاد بــین ()، وتراوحــت ل٠,٩٦٩ككــل بلغــت (

ـــــــة التجزئـــــــة النصـــــــفیة (ســـــــبیرمان_براون)  ـــل الثبـــــــات للمقیـــــــاس بطریق قیمـــــــة معامــــ
)؛ وجمیعهـــا قـــیم مرتفعـــة ٠,٩١٣)، و(٠,٨١١)، وتراوحـــت لألبعـــاد بـــین (٠,٩١٣(

مكانیــة االعتمــاد علیــه والوثــوق فــي نتائجــه فــي البحــث  تــدل علــى ثبــات المقیــاس وإ
  الحالي. 
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  تائج البحثن
لإلجابـــة عـــن أســـئلة البحـــث والتحقـــق مـــن صـــحة فروضـــه، تـــم اســـتخدام األســـالیب 

  اإلحصائیة التالیة: 
، االنحـراف Weighted Mean، المتوسـط المـوزون أو المـرجح Meanالمتوسـط 
 Alpha، معامــــل ثبــــات ألفــــا كرونبــــاك Standard Deviationالمعیــــاري 

Cronbachیة ، الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة النصـــفSplit-Half  Reliability ،
، Pearson Correlation Coefficientمعامـــل االرتبـــاط بطریقـــة بیرســـون 

، Kruskal Wallisاختبـــار كروســـكال والـــیس للفـــروق بیــــن مجموعـــات مســـتقلة 
  Frequencies and Percentilesالتكرارات والنسب المئویة 

: النتائج المتعلقة بالجزئیة الثانیة من أداة    الدراسة:أوًال
  نتائج الفرض األول:

لإلجابة عن السـؤال األول الـذي نـص علـى: "مـا دور توظیـف إسـتراتیجیة الـرحالت 
المعرفیة فـي تنمیـة مهـارات التصـمیم التعلیمـي لـدى طالبـات المسـتوى الجـامعي مـن 
وجهــــة نظــــرهن؟" تــــم اختبــــار صــــحة الفرضــــیة التالیــــة " تســــاهم الــــرحالت المعرفیــــة  

Web Quest ــــ ز مهــــارات التصــــمیم التعلیمــــي (التحلیــــل، التصــــمیم، فــــي تعزی
التطــــــویر، التنفیــــــذ، التقــــــویم) لــــــدى الطالبــــــات الجامعیــــــات"، بحســــــاب المتوســــــطات 
ــــة  ــــة والمتوســــطات الموزونــــة الســــتجابات أفــــراد عین الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاری
البحــث علــى البعــد مــن جزئیــات االســتبانة "تنمیــة مهــارات التصــمیم التعلیمــي عبــر 

)Web Quest ثم الحكم على مدى إسهام الرحلة المعرفیة القائمـة علـى مبـادئ ،"(
مجتمعـات الـتعلم المهنیـة فـي تعزیـز تعلـم مهـارات التصـمیم التعلیمـي لـدى الطالبــات 
الجامعیات من خالل المتوسطات الموزونة؛ حیث تم تقسـیم المتوسـط المـوزون إلـى 

  خمس فئات كما في الجدول التالي:
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  ) یوضح معیار الحكم على المتوسطات الموزونة٩( جدول رقم
  مستوى أداء المهارة  المتوسط الموزون

  منعدمة  ١,٨٠ – ١,٠٠
  بدرجة ضعیفة  ٢,٦٠ – ١,٨١
  بدرجة متوسطة  ٣,٤٠ – ٢,٦١
  بدرجة كبیرة  ٤,٢٠ – ٣,٤١
  بدرجة كبیرة جدا  ٥,٠٠ – ٤,٢١

یـــة والمتوســـطات وجـــاءت نتـــائج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیار 
  الموزونة كما في الجدول التالي:

ــــم ( ــــة والمتوســــطات ١٠جــــدول رق ــــات المعیاری ) یوضــــح المتوســــطات واالنحراف
المتعلق بـــ "تنمیة مهارات التصمیم التعلیمي عبـر   الموزونة لعبارات البعد األول

)Web Quest"(  
المهـــارات المراحـــل الفرعیـــة 

  التي یشتمل علیها البعد
عـــــــــــدد 

  اتالعبار 
المتوســط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوســــــــــــــــط 
  الموزون

الـــــــوزن 
  النسبي

ترتیب 
  البعد

مســــتوى أداء 
  المهارة

  4 87.2% 4.36 4.16 30.54 7  مهارات مرحلة التحلیل
بدرجـــــة كبیــــــرة 

  جدا

  3 87.8%  4.39 5.95 48.29 11  مهارات مرحلة التصمیم
بدرجـــــة كبیــــــرة 

  جدا

  5 87.2%  4.36 4.47 34.90 8  مهارات مرحلة التطویر
بدرجـــــة كبیــــــرة 

  جدا

  1 89.9%  4.49 2.95 22.43 5  مهارات مرحلة التنفیذ
بدرجـــــة كبیــــــرة 

  جدا

  2 89.2%  4.46 4.84 35.71 8  مهارات مرحلة التقویم
بدرجـــــة كبیــــــرة 

  جدا
الدرجــــــــة الكلیــــــــة لمهـــــــــارات 

 Webالتصمیم التعلیمي عبر (
Quest(  

رة بدرجـــــة كبیــــــ - %88.2  4.41 19.56 171.87 39
  جدا

  ویتبین من الجدولین السابقین ما یلي:
یساهم التعلم عبر الرحالت المعرفیة القائمة على مبادئ مجتمعات الـتعلم المهنیـة -

فــي تعزیــز تعلــم مهــارات التصــمیم التعلیمــي لــدى الطالبــات الجامعیــات بدرجــة كبیــرة 
راحـــل جـــدا مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العینـــة، حیـــث تراوحـــت المتوســـطات الموزونـــة للم

)، كمــــا بلــــغ المتوســــط ٤,٤٩) إلــــى (٤,٣٦الخمســــة التــــي شــــملها هــــذا البعــــد مــــن (
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)، وهــي جمیعــا قــیم تــدل علــى درجــة موافقــة كبیــرة جــدا ٤,٤١المــوزون للبعــد ككــل (
  ).٥,٠٠إلى  ٤,٢١من أفراد العینة حیث تنتمي جمیعها إلى الفئة (من 

ل الـتعلم عبـر الـرحالت أكثر مهـارات التصـمیم التعلیمـي التـي تـم تعزیزهـا مـن خـال-
المعرفیة القائمة على مبادئ مجتمعات التعلم المهنیـة مـن وجهـة نظـر عینـة البحـث 

)، تلیهــا فــي المرتبــة الثانیــة (مهــارات ٤,٤٩هــي (مهــارات مرحلــة التنفیــذ) بمتوســط (
)، ثـم فـي المرتبـة الثالثـة (مهـارات مرحلـة التصـمیم) ٤,٤٦مرحلة التقـویم) بمتوسـط (

، ویأتي في المرتبتین الرابعة والخامسـة (مهـارات مرحلـة التحلیـل)، )٤,٣٩بمتوسط (
ـــة التطـــویر) بـــنفس المتوســـط ( )، ولكـــن االنحـــراف المعیـــاري ٤,٣٦و(مهـــارات مرحل

 . وتعـزو الباحثــة األقـل لــ(مهارات مرحلــة التحلیـل) لـذلك تــم وضـعها فـي الترتیــب أوًال
التــدریب والتــدریس الحدیثــة  هـذه النتــائج إلــى أن الـرحالت المعرفیــة تعــد مــن أسـالیب

التــــي تتمحــــور حــــول المــــتعلم لتحقیــــق األهــــداف التعلیمیــــة المنشــــودة، والتــــي یمكــــن 
تدریب الطالبـات الجامعیـات فـي المسـتویات المتقدمـة والقریبـة مـن التخـرج وممارسـة 
المهنة علـى تصـمیمها وانتاجهـا فـي تخصصـاتهم بمـا یثـري ویـدعم المحتـوى العربـي 

مـــن المالحـــظ بشـــكل جلـــي أنـــه وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف ، و فـــي ذات التخصـــص
ــــق بالمتوســــطات  ــــه مــــن درجــــات تتعل ــــك المراحــــل وفقــــا لمــــا حصــــلت علی ــب تل ترتیــ
الموزونة أو باالنحرافات المعیاریـة إال أنهـا جمیعـا قـد حظیـت بـدرجات موافقـة كبیـرة 
؛ ممــا یــدل علــى وجــود دور إلســتراتیجیة الــرحالت المعرفیــة فــي تنمیــة مهــارات  جــدًا
التصـمیم التعلیمـي وتلــك النتـائج تــدل علـى تحقــق صـحة الفــرض األول مـن فــروض 

  البحث.
وتتفـــق نتـــائج البحـــث ضـــمن هـــذه الجزئیـــة مـــع مـــا توصـــلت لـــه دراســـة عبـــد الـــرحیم 

) مــن وجــود أثــر إیجــابي للتــدریس باســتخدام اســتراتیجیة ٢٠١٧والزعبــي ( )٢٠١٦(
ت التصــمیم التعلیمــي، ومهــارات الــرحالت المعرفیــة فــي زیــادة الــتعلم، وتنمیــة مهــارا

  التفكیر العلمي.
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  نتائج الفرض الثاني:
لإلجابة عن السؤال الثاني الـذي نـص علـى: "مـا دور توظیـف اسـتراتیجیة الـرحالت 
المعرفیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات التقیـــیم المبتكـــر لـــدى طالبـــات المســـتوى الجـــامعي مـــن 

 Webم الـرحالت المعرفیـة وجهة نظرهن؟" تـم التحقـق مـن الفرضـیة التالیـة " تسـاه
Quest ."في تعزیز القدرة على التقییم الذاتي لدى الطالبات الجامعیات  

والختبــار صــحة هــذا الفــرض قامــت الباحثــة بحســاب المتوســط الحســابي واالنحــراف 
عــد "رأي الطالبــات فــي  ُ المعیــاري والمتوســط المــوزون الســتجابات أفــراد العینــة علــى ب

) في مهارات التقیـیم الـذاتي، ثـم الحكـم Web Quest( إسهامات الرحالت المعرفیة
علــى مــدى إســهام الــرحالت المعرفیــة القائمــة علــى مبــادئ مجتمعــات الــتعلم المهنیــة 
فــــي إكســــاب الطالبــــات الجامعیــــات القــــدرة علــــى التقیــــیم الــــذاتي لمهــــارات التصــــمیم 

  التعلیمي، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:
لخــــص المتوســــط واالنحــــراف المعیــــاري والمتوســــط ) یوضــــح م١١جــــدول رقــــم (

عد "مساهمة الرحالت المعرفیة ( ُ فـي تعزیـز القـدرة علـى )WebQuestالموزون لب
  التقییم الذاتي لــــتعلمهن عبرها"

ـــــــــم  رق
  العبارة

   العبارة
بدرجـــــة 
ــــــــرة  كبی

 جداً 

بدرجــــة 
 كبیرة

ـــــــــة  بدرج
 متوسطة

ـــــة  بدرج
 ضعیفة

  المتوسط منعدمة
الـــــــــــــــوزن 

  النسبي
االنحراف 

  عیاريم
مســــــتوى 
  الممارسة

الترتیـــــــــــــب 
حســــــــــــــــب 
المتوســـــــــط 

  الحسابي

١.  

 الرحلـة أن أعتقـد
 عبـــر المعرفیـــة

webquest 
 علـــى ســاعدتني

 لدرجة الذاتي التقدیر
 استحقها التي التقویم

 بمـا لمجهـودي، وفقـا
 كبیـر بشـكل یعكـس
 الرحلـة أثنـاء أدائـي

 .المعرفیة

 0 0 10 20 49  ك

بدرجـــــــــــــــــــة  714. %89.9 4.49
  كبیرة جدا

3 
%  62.0 25.3 12.7 0 0 

٢.  

 تقـویمي أن أعتقـد
 أدائــي لـذاتي وفــق

 webquest عبـر
 تنمیـة فـي یسـاعد

 0 0 7 23 49  ك

بدرجـــــــــــــــــــة  657. %90.6 4.53
  كبیرة جدا

1 
%  62.0 29.1 8.9 0 0 
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ـــــــــم  رق
   العبارة  العبارة

بدرجـــــة 
ــــــــرة  كبی

 جداً 

بدرجــــة 
 كبیرة

ـــــــــة  بدرج
 متوسطة

ـــــة  بدرج
  المتوسط منعدمة ضعیفة

الـــــــــــــــوزن 
  النسبي

االنحراف 
  عیاريم

مســــــتوى 
  الممارسة

الترتیـــــــــــــب 
حســــــــــــــــب 
المتوســـــــــط 

  الحسابي
 العلمي تفكیري

٣.  

 التقـــویم معـــاییر
 أسـتاذة مـن المرفقـة
 في ساعدتني المقرر
 مــن ذاتــي تقــویم
 أدائـي تأمـل خـالل

 المراحــــل فــــي
 عبـــر المختلفـــة

webquest 

 0 0 7 23 49  ك

4.53 %90.6 .657 
بدرجـــــــــــــــــــة 
  كبیرة جدا

1 
%  62.0 29.1 8.9 0 0 

٤.  

 نمط استخدام أفضل
 عـن الـذاتي التقـویم
 التقـــویم أنمـــاط

– المعلــم) األخـرى
 تقـویم فـي (األقـران
 عبـر المقـرر مشـروع

webquest 

 0 4 16 20 39  ك

4.19 %83.8 .935 
بدرجـــــــــــــــــــة 

 7 كبیرة
%  49.4 25.3 20.3 5.1 0 

٥.  

 تحقیقــي فــي أثـق
 تقـویمي لمصـداقیة

 لكـل ألدائـي الـذاتي
 مراحـل مـن مرحلـة
 عبــــر الــــتعلم

webquest فــي 
 المعـــاییر ضـــوء

 .المعطاة

 1 1 13 18 46  ك

4.35 %87.0 .892 
بدرجـــــــــــــــــــة 
  كبیرة جدا

5 
%  58.2 22.8 16.5 1.3 1.3 

٦.  

 التقــویم أن أعتقـد
 أكثـر یكـون الـذاتي
 حــل فــي فاعلیــة

 العلمیـة المشـكالت
 عبـر تـواجهني التـي
 .webquest بیئة

 0 1 14 25 39  ك

4.29 %85.8 .803 
بدرجـــــــــــــــــــة 
  كبیرة جدا

6 
%  49.4 31.6 17.7 1.3 0 

٧.  

 نتــائج كانــت لقـد
 عبـر لـذاتي تقییمـي
 المعرفیــة الرحلــة
 لـي بالنسـبة كافیـة

 فـي أدائـي لتطـویر
 مشـــروع انجـــاز

 الرحلـة عبـر لمقـررا
 المعرفیــــــــــة

webquest 

 0 1 8 25 45  ك

بدرجـــــــــــــــــــة  729. %88.8 4.44
  كبیرة جدا

4 
%  57.0 31.6 10.1 1.3 0 
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ـــــــــم  رق
  العبارة

   العبارة
بدرجـــــة 
ــــــــرة  كبی

 جداً 

بدرجــــة 
 كبیرة

ـــــــــة  بدرج
 متوسطة

ـــــة  بدرج
 ضعیفة

  المتوسط منعدمة
الـــــــــــــــوزن 

  النسبي
االنحراف 

  عیاريم
مســــــتوى 
  الممارسة

الترتیـــــــــــــب 
حســــــــــــــــب 
المتوســـــــــط 

  الحسابي

٨. 

 عنـد بـالقلق اشـعر
 المقـرر أسـتاذة تقـویم

 الرحلـة عبـر ألدائـي
 المعرفیــــــــــة

webquest لـذلك 
 فــي فقــط أركــز

 علـــى الحصـــول
 مـن أكثـر الـدرجات

 األداء جودة

 7 12 22 12 26  ك

3.48 %69.9 1.329 
بدرجـــــــــــــــــــة 

 9 كبیرة 
%  32.9 15.2 27.8 15.2 

8.9 

٩. 

 المهـــام طبیعـــة
 الموكلـــــــة لـــــــي

 webquestعبـــر
 تقـویمي فائـدة تبـرز
 ال وتجعلنـي لـذاتي

 اســتخدام أفضــل
 مـن أخـرى أنمـاط
 لرحلتـــي التقـــویم

 علـى تعتمـد المعرفیة
 المادة أستاذة

 0 3 23 21 32  ك

4.04 %80.8 .926 
بدرجـــــــــــــــــــة 

  8 بیرة ك
%  40.5 26.6 29.1 3.8 0  

بدرجـــــــــــــــة  849.  85.2%  4.26  المتوسط العام للمحور
 كبیرة جدا
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) یوضــــح ملخــــص المتوســــط واالنحــــراف المعیــــاري والمتوســــط ١٢جــــدول رقــــم (
عد "مساهمة الرحالت المعرفیة ( ُ فـي تعزیـز القـدرة علـى )WebQuestالموزون لب

  ا"التقییم الذاتي لــــتعلمهن عبره
عــــــــــــــــــــــــــدد   البعد

  العبارات
المتوســــــــــــــــط 

  الحسابي
االنحــــــــــــراف 

  المعیاري
المتوســـــــــــــــــــــــــــــط 

  الموزون
ــــــــــــــــــــــوزن  ال

  النسبي
مســـــــــــــــــــتوى أداء 

  المهارة
"مسـاهمة الـرحالت رأي الطالبات فـي 

) في تعزیـز Web Questالمعرفیة (
  القدرة على التقییم الذاتي لــــتعلمهن "

  بدرجة كبیرة جدا  %85.2 4.26 5.42 38.35 9

  ن الجدول السابق ما یلي:ویتبین م
یســـاهم الـــتعلم عبـــر الـــرحالت المعرفیـــة القائمـــة علـــى مبـــادئ مجتمعـــات الـــتعلم  -

المهنیـة فــي إكســاب الطالبـات الجامعیــات القــدرة علــى التقیـیم المبتكــر الــذاتي بدرجــة 
)، ٤,٢٦كبیرة جدا من وجهة نظر أفراد العینة، حیث بلغ المتوسـط المـوزون للبعـد (

ى درجــة موافقــة كبیــرة جــدا مــن أفــراد العینــة حیــث ینتمــي إلــى الفئــة وهــو مــا یــدل علــ
  ).٥,٠٠إلى  ٤,٢١(من 

  النتیجة السابقة تدل على تحقق صحة الفرض الثاني من فروض البحث. -
وتعزو الباحثة النتیجة المتحصل علیهـا هنـا إلـى أن توظیـف الـرحالت المعرفیـة فـي 

مبتكـــر فـــي هـــذه الدراســـة یـــدمج الــــتعلم تعلـــم مهـــارات التصـــمیم التعلیمـــي والتقیـــیم ال
التعــاوني والــذاتي بطریقــة إبداعیــة مفیــدة تحفــز الــتعلم الــذاتي والتعــاوني مــن خــالل 
إنتــاج رحــالت معرفیــة  قــد ســاهم فــي اســتثمار طاقــات الطالبــات فــي الــتعلم النشــط 
ضــــــمن مجموعــــــاتهن التخصصــــــیة، وحفــــــزهم علــــــى الــــــتعلم الــــــذاتي المبنــــــي علــــــى 

ن خــالل تقیــیم كــل طالبــة لمجهودهــا المبــذول فــي تصــمیم الموضــوعیة والصــدق مــ
الرحلــة بــالتركیز علــى العملیــات والمنــتج معــًا بحیــث یتكامــل تعلــم مهــارات التصــمیم 
التعلیمــي المتعــددة مــع تعلــم مهــارات انتــاج مشــروع الرحلــة المعرفیــة، وهــذا التكامــل 

رحلــة المعرفیــة فـي تطبیــق وممارســة مهــارات التصــمیم التعلیمــي كافــة فــي انتــاجهم لل
بحیــث یضــمن توزیــع مهــام الــتعلم فــي المجموعــة تنفیــذها لمهــارات كــل مرحلــة بــدء 
بالتحلیل وانتهاء بالتقویم المصاحب لكل مرحلة، مـع األخـذ باالعتبـار توجیـه أسـتاذة 
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المقرر للطالبات بموضوعیة تطبیق التقیـیم الـذاتي وفـق المعـاییر المعطـاة ممـا سـهم 
لیـــات الـــتعلم وتعزیــز القـــدرة علـــى التقیـــیم الـــذاتي للـــتعلم، بشــكل كبیـــر فـــي توجیـــه عم

بــالتركیز علــى المهــارات التحلیلیــة، وتــداخل المعلومــات، والعمــل التعــاوني اإلبــداعي 
المنظم إلنتاجهم تلك الرحالت المعرفیة التخصصیة، والتي من وجهـة نظـر الباحثـة 

تخصصــات  سـاهمت فــي تطــویر المهـارات ذات المعنــى بالنســبة لكـل تخصــص مــن
  الطالبات المسجالت في المقرر. 

هــذا وتتفــق النتــائج التــي تـــم التوصــل إلیهــا ضــمن هــذا البعـــد مــع مــا توصــلت إلیـــه 
مــن أن اســتخدام Abu Warda  (2018)و )٢٠١٦) والشــیخ (٢٠١٦خلیفــة (

، في رفـع مسـتوى التفكیـر وحـب االسـتطالع المعرفـيالرحالت المعرفیة كان إیجابیا 
ب وزیادة دافعیتهم للتعلم. وهـي مهـارات تشـیر ضـمنیا إلـى أنهـا وتعدیل سلوك الطال

تبدأ أساسا من التقییم الـذاتي للـتعلم وصـوًال بـالمتعلم لتحقیـق تلـك المهـارات، ودراسـة 
ــــى مناســــبة االســــتراتیجیة لتنمیــــة مهــــارات ٢٠١٧یــــونس ولبابنــــة ( ) التــــي أكــــدت عل

مــع اآلخــرین بتوظیــف متنــاغم  التفكیــر والتفكیــر اإلبــداعي والناقــد والحــوار والتعــایش
 لتكنولوجیا التعلیم والتقویم الواقعي

% مـــنهم أن الـــرحالت ٧٨,٤٨كمــا وقـــد أكـــد معظـــم أفـــراد عینــة البحـــث بمـــا یقـــارب 
المعرفیــة القائمــة علــى مبــادئ مجتمعــات الــتعلم المهنیــة تحقــق الــدعم الفعــال للعمــل 

عــن مســتوى تحقیــق التعــاوني، فــي اجــابتهم علــى الســؤال المفتــوح مــا درجــة رضــاك 
بیئـة الـرحالت المعرفیــة القائمـة علــى مبـادئ مجتمعــات الـتعلم المهنیــة للـدعم الفعــال 

    للمشاریع التعاونیة في المقرر؟
  نتائج الفرض الثالث:

لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث الــذي نــص علــى:" هــل توجــد عالقــة بــین تخصصــات 
ــــین اكتســــاب مهــــارات التصــــمیم الت ــــد توظیــــف الطالبــــات ومســــتویاتهن وب علیمــــي عن

الرحالت المعرفیة؟" تم التحقق من صحة الفرض الثالـث" توجـد عالقـة بـین مسـتوى 
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وبــین  Web Questاكتســاب مهــارات التصــمیم التعلیمــي عبــر الــرحالت المعرفیــة
  نوع تخصص الطالبات". 

والختبــار صـــحة هـــذا الفـــرض قامـــت الباحثـــة بمقارنـــة متوســـطات رتـــب العینـــة علـــى 
 Kruskalالتعلیمي عن طریق استخدام اختبار كروسكال والـیس مهارات التصمیم 

Wallis  بـــدیًال ال معلمیـــًا مـــن تحلیــــل التبـــاین أحـــادي االتجــــاهOne Way 
ANOVA ٣٠، وذلـك لقلــة عـدد أفــراد معظــم المجموعـات الفرعیــة (أقـل مــن  ،( فــردًا

التــي ) یوضــح النتــائج ١٣والتفــاوت فــي األعــداد فیمــا بینهــا، والجــدول التــالي رقــم (
  توصلت إلیها الباحثة:

) نتائج اختبار كروسكال والیس للفروق ین متوسطات رتب درجات ١٣جدول (
االستبانة "تنمیة مهارات التصمیم  أفراد العینة على المحور األول من محاور

  )" وفقا لمتغیر التخصصWeb Questالتعلیمي عبر (

كـــــــــــــــــــاي   متوسط الرتب  العدد  التخصص  البعد 
  تربیع

درجــــــــات 
  لحریةا

مســـــــــتوى 
  الداللة

تفســــــــــــیر 
مســـــــــتوى 

  الداللة

مهـــــــــارات مرحلـــــــــة 
  التحلیل

 36.17 43 العلوم

غیر دالة  259. 4 5.287
 إحصائیا

 الحاســـــب علــــوم
 41.09 11 والمعلومات

 37.89 9 والترجمة اللغات
 47.56 9 األعمال إدارة

 54.79 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

ت مرحلـــــــــة مهـــــــــارا
  التصمیم

 36.35 43 العلوم

غیر دالة  212. 4 5.839
 إحصائیا

 الحاســـــب علــــوم
 43.36 11 والمعلومات

 34.61 9 والترجمة اللغات
 46.78 9 األعمال إدارة

 55.36 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي



  د. محمد السعید أبو حالوة  د. فؤاد محمد الدواش.....ل وعالقته مبكونات اعتقاد التحكم الشخصي األم
                                           

١٩٢                                                     DDOOII::  1100..1122881166//00005544883388  
  
  

كـــــــــــــــــــاي   متوسط الرتب  العدد  التخصص  البعد 
  تربیع

درجــــــــات 
  لحریةا

مســـــــــتوى 
  الداللة

تفســــــــــــیر 
مســـــــــتوى 

  الداللة

مهـــــــــارات مرحلـــــــــة 
  التطویر

 36.80 43 العلوم

9.037 4 .060 
یر دالة غ

 إحصائیا

 الحاســـــب علــــوم
 والمعلومات

11 35.91 

 33.44 9 والترجمة اللغات
 55.06 9 األعمال إدارة

 55.14 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

مهـــــــــارات مرحلـــــــــة 
  التنفیذ

 37.74 43 العلوم

غیر دالة  418. 4 3.914
 إحصائیا

 الحاســـــب علــــوم
 43.23 11 والمعلومات

 32.78 9 والترجمة اللغات
 50.39 9 األعمال إدارة

 44.71 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

مهـــــــــارات مرحلـــــــــة 
  التقویم

 35.62 43 العلوم

غیر دالة  128. 4 7.163
 إحصائیا

 الحاســــب علــــوم
 44.14 11 والمعلومات

 34.61 9 والترجمة اللغات
 51.50 9 األعمال إدارة

 52.57 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

الدرجــــــــة الكلیــــــــة 
لمهـــارات التصـــمیم 
ــــــــر  التعلیمــــــــي عب

)Web Quest(  

 35.41 43 العلوم

8.103 4 .088 
غیــــــــــــــر 
دالـــــــــــــــة 
 إحصائیا

 الحاســــب علــــوم
 41.95 11 والمعلومات

 35.28 9 والترجمة اللغات
 51.22 9 األعمال إدارة

 56.79 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

  ویتبین من الجدول السابق ما یلي:
ـــــم مهـــــارات - ـــــة إحصـــــائیة فـــــي مســـــتوى اكتســـــاب أو تعل ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل

التصــمیم التعلیمــي عبــر الــرحالت المعرفیــة تعــزى لنــوع تخصــص الطالبــات، حیــث 
ئیا بما یـدل علـى أن أفـراد العینـة مـن جاءت جمیع قیم "كاي تربیع" غیر دالة إحصا
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التخصصـــــات المختلفـــــة قـــــد اكتســـــبن مهـــــارات التصـــــمیم التعلیمـــــي عبـــــر الـــــرحالت 
ـــتعلم المهنیـــة بدرجـــة متقاربـــة وال توجـــد  المعرفیـــة القائمـــة علـــى مبـــادئ مجتمعـــات ال

  فروق بینهن في هذه المهارات تعزى لنوع التخصص للطالبة.
قــق صــحة الفــرض الثالـث وقبــول الفــرض البــدیل والنتـائج الســابقة تــدل علــى عـدم تح

الـــذي یـــنص علـــى أنـــه " ال توجـــد عالقـــة بـــین مســـتوى اكتســـاب مهـــارات التصـــمیم 
 وبین نوع تخصص الطالبات".   Web Questالتعلیمي عبر الرحالت المعرفیة  

ممــــا یؤكــــد صــــحة اختیــــار الباحثــــة لالســــتراتیجیة التعلیمیــــة القائمــــة علــــى الــــرحالت 
علــــم مهــــارات التصــــمیم التعلیمــــي فــــي ضــــوء اخــــتالف تخصصــــات المعرفیــــة فــــي ت

ومستویات الطالبات المسجالت في المقرر. فقد عبرت عینة البحـث عـن مزایـا هـذه 
االستراتیجیة عند إجابتهم عن السؤال المفتوح والخاص بمزایا هذه االسـتراتیجیة مـن 

ر الوقــــت وجهـــة نظــــرهم الخاصــــة، مــــثًال كونهــــا ســـهلة االســــتخدام والوصــــول، وتــــوف
والجهــد، مــع المتعــة والســهولة والســرعة فــي الحصــول علــى المعرفــة، التنــوع وتــوفیر 
ظهــــار  ن خیــــار للــــتعلم بطریقـــة جاذبــــة تســــاعد علــــى اإلبـــداع فــــي الــــتعلم وإ أكثـــر مــــ

مفیــــدة  تعلــــم تقنیـــات وخبـــرات ومعلومــــات جدیـــدةالمهـــارات المدفونـــة، تســــاعد علـــى 
مـــا تــــدعم العمــــل التعــــاوني الجمــــاعي للمســـتقبل المهنــــي، وتشــــجع الــــتعلم الــــذاتي، ك

    وتنمي روح الفریق.
  نتائج الفرض الرابع:

"هـل توجـد عالقــة  لإلجابـة عـن السـؤال الرابـع مـن أسـئلة الدراسـة الـذي نـص علـى:
ــــد  ــــیم المبتكــــر عن ــــین القــــدرة علــــى التقی بــــین تخصصــــات الطالبــــات ومســــتویاتهن وب

لرابــع الـذي نـص علــى توظیـف الـرحالت المعرفیــة؟" تـم التحقـق مــن صـحة الفـرض ا
أنــه " توجــد عالقــة بــین مســتوى اكتســاب الطالبــات القــدرة علــى التقیــیم الــذاتي عبــر 

  وبین نوع تخصص الطالبات".  Web Questالرحالت المعرفیة  
عـد  ُ والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسـطات رتـب العینـة علـى ب

 Kruskalختبــار كروســكال والــیس مهــارات التقیــیم الــذاتي عــن طریــق اســتخدام ا
Wallis   ـــًا مـــن تحلیـــل التبـــاین أحـــادي االتجـــاه  One Wayبـــدیًال ال معلمی
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ANOVA ٣٠، وذلـك لقلــة عـدد أفــراد معظــم المجموعـات الفرعیــة (أقـل مــن  ،( فــردًا
) یوضــح النتــائج التــي ١٤والتفــاوت فــي األعــداد فیمــا بینهــا، والجــدول التــالي رقــم (

  توصلت إلیها الباحثة:
) نتائج اختبار كروسكال والـیس للفـروق یـن متوسـطات رتـب درجـات ١٤جدول (

  أفراد
عد مهارات التقییم الذاتي وفقا لمتغیر التخصص ُ   العینة على ب

متوســـــــــط   العدد  التخصص  البعد
  الرتب

كــــــــاي 
  تربیع

درجات 
  الحریة

مســــتو 
ى 

  الداللة

تفســــــــــــــــیر 
مســـــــــــــتوى 

  الداللة

مهــــــــــــــــارات 
ــــــــــــــــــیم  التقی

  الذاتي

 35.52 43 العلوم

4.73
8 

4 .315 
ـــــة  غیـــــر دال

 إحصائیا

 الحاســــب علــــوم
 والمعلومات

11 45.45 

 39.06 9 والترجمة اللغات
 49.89 9 األعمال إدارة

 47.43 7 أخرى تخصصات
   79  اإلجمالي

  ویتبین من الجدول السابق ما یلي:
البــات القــدرة علـــى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصـــائیة فــي مســتوى اكتســـاب الط-

التقیــیم الــذاتي عبــر الــرحالت المعرفیــة قائمــة علــى مبــادئ مجتمعــات الــتعلم المهنیــة 
تعــــزى لنــــوع التخصــــص للطالبــــات، حیــــث جــــاءت قیمــــة "كــــاي تربیــــع" غیــــر دالــــة 
إحصـــائیا ممـــا یـــدل علـــى أن أفـــراد العینـــة مـــن التخصصـــات المختلفـــة قـــد اكتســـبن 

وال توجد فروق بینهن فـي هـذه المهـارات تعـزى  مهارات التقییم الذاتي بدرجة متقاربة
  لنوع التخصص للطالبة.

النتـــائج الســـابقة تـــدل علـــى عـــدم تحقـــق صـــحة الفـــرض الرابـــع مـــن فـــروض البحـــث 
وقبـول الفــرض البــدیل الـذي یــنص علــى أنـه " ال توجــد عالقــة بـین مســتوى اكتســاب 

وبــین  Web Questالطالبـات القــدرة علــى التقیــیم الــذاتي عبــر الــرحالت المعرفیــة 
  نوع تخصص الطالبات". 
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وهذا أیضًا یؤكد صحة اختیار الباحثة لالسـتراتیجیة التعلیمیـة التعلمیـة القائمـة علـى 
ـــة لتعلــــــیم وتعلــــــم مهــــــارات التقیــــــیم الــــــذاتي فــــــي ضــــــوء اخــــــتالف  الــــــرحالت المعرفیـــ
تخصصات ومستویات الطالبات المسجالت في المقرر، فقـد عبـرت مجموعـة كبیـرة 

ث عــن مزایــا هــذه االســتراتیجیة بعــد مــرورهم بتجربــة الــتعلم والتقیــیم مــن عینــة البحــ
الــذاتي كونهــا تتنــوع فــي تــوفیر أكثــر مــن خیــار للــتعلم بطریقــة جاذبــة تســاعد علــى 

ظهــــار المهــــارات المدفونــــة، كمــــا تســــاعد علــــى  تعلــــم تقنیــــات اإلبــــداع فــــي الــــتعلم وإ
تعلم الــذاتي، وتــدعم مفیــدة للمســتقبل المهنــي، وتشــجع الــ وخبــرات ومعلومــات جدیــدة

    العمل التعاوني الجماعي وتنمي روح الفریق.
  ثانیا: النتائج المتعلقة بالجزئیة الثالثة من أداة الدراسة:

" مــا درجــة الرضــا العــام لــدى  :اإلجابــة عــن الســؤال المغلــق الــذي نــص علــى.١
الطالبات الجامعیات عن توظیف الـرحالت المعرفیـة فـي تعزیـز تعلـم مهـارات 

مقـــرر تقنیــات التعلـــیم؟"، ولإلجابـــة عــن هـــذا الســؤال قامـــت الباحثـــة ومعــارف 
بتحلیل استجابات عینة البحث عن السـؤال المغلـق السـابق، حیـث تـم حسـاب 
التكــرارات والنســب المئویـــة الســتجابات الطالبــات وفـــق تــدرج خماســي لدرجـــة 
الرضا شمل (بدرجة كبیرة جدا، بدرجة كبیرة، بدرجـة متوسـطة، غیـر راضـیة، 

) ١٥ر راضـــیة إطالقــــا)، وجـــاءت النتـــائج كمــــا هـــي موضـــحة بالجــــدول (غیـــ
 التالي:
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) یبـــین درجــة رضـــا الطالبــات الجامعیــات عـــن مســتوى تحقیـــق ١٥جــدول رقــم (
الــرحالت المعرفیــة القائمــة علــى مبــادئ مجتمعــات الــتعلم المهنیــة للــدعم الفعــال 

  للمشاریع التعاونیة في المقرر
  بة المئویةالنس  عدد الطالبات  درجة الرضا

  كبیرة جدا
  % فأكثر٨٠أو بنسبة رضا 

62  %78.48  

  راضیة بدرجة متوسطة (إلى حد ما/ بین بین)
  20.25% 16  %٨٠إلى أقل من  ٥٠أو بنسبة رضا من 

  0% 0  غیر راضیة
  1.27% 1  لم تبِد مدى رضاها

  100%  79  اإلجمالي

 ویتبین من الجدول السابق ما یلي:
% ٧٨,٤٨طالبــة، بنســبة  ٧٩طالبــة مــن إجمــالي  ٦٢( معظــم أفــراد عینــة البحــث-

 من إجمالي عینة البحث) أبدین درجة رضا مرتفعة.
% ٢٠,٢٥طالبــة، بنســبة  ٧٩طالبــة مــن إجمــالي  ١٦بعــض أفــراد عینــة البحــث (-

 من إجمالي عینة البحث) أبدین درجة رضا متوسطة.
عم الفعـال للمشـاریع طالبة واحدة فقط لم تبِد رضا عـن بیئـة الـرحالت المعرفیـة للـد-

  التعاونیة في المقرر.
ویشــیر ذلــك إلــى الرضــا العــالي الســتخدام الــرحالت المعرفیــة لــدعم تعلــم المشــاریع 

 Abuالتعاونیـــة لـــدى الطالبـــات الجامعیـــات، ویتوافـــق ذلـــك مـــع مـــا توصـــلت لـــه 
Warda )حیـــث أبـــدى معظـــم الطـــالب رضـــاهم عـــن الـــرحالت المعرفیـــة، ٢٠١٨ (

) مــن وجــود األثــر الــدال الموجــب ٢٠١٩لت لــه السنوســي (كمــا یتفــق مــع مــا توصــ
ــــــي تنمیــــــة االتجــــــاه الســــــتخدام مصــــــادر المعرفــــــة  ــــــة ف ــــــرحالت المعرفی ــــــف ال لتوظی

  اإللكترونیة عمومًا والرحالت المعرفیة بوجه خاص.
وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى أن اســـتراتیجیة توظیـــف الـــرحالت المعرفیـــة فـــي هـــذه الدراســـة 

قـــــتهن فـــــي عملیـــــات البحـــــث علـــــى الإلترنـــــت ســـــاعدت الطالبـــــات علـــــى اســـــتثمار و 
الكتشاف معارف جدیدة في تخصصـهم، وكـذلك دربـتهن وشـجعتهن علـى بنـاء تلـك 
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نتاجها بطریقة إبداعیة ذاتیـة، كمـا تضـمنت المشـاركة والتفاعـل داخـل كـل  المعرفة وإ
 مجموعة لتنفیذ المهام.

  توصیات البحث:
  وصي الباحثة بما یلي:انطالقًا من نتائج البحث التي تم التوصل إلیها ت

نشـــر الـــوعي فـــي األوســـاط الجامعیـــة عمومـــًا وبـــین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس .١
بمزایا الرحالت المعرفیة، من خالل تفعیل أوعیـة اإلعـالم والتثقیـف الرقمـي 

  فیما یتعلق باالستراتیجیات الحدیثة في التعلیم والتعلم.
ر وتنمیــة المهــارات تنفیـذ الــورش والــدورات التدریبیــة مــن قبــل عمــادات التطــوی.٢

عــداد وتنفیــذ الــرحالت  لتنمیـة مهــارات أعضــاء هیئــة التــدریس فـي تصــمیم وإ
  المعرفیة.

تبنـــي أعضـــاء هیئــــة التـــدریس لتوظیــــف اســـتراتیجیة الــــرحالت المعرفیـــة فــــي .٣
  تدریس المقررات المختلفة لتنمیة مهارات الطالبات المتنوعة.

  مقترحات البحث:
  لمعرفیة في تنمیة مهارات التفكیر.دراسة فاعلیة استخدام الرحالت ا.١
دراســة االحتیاجــات التدریبیــة ألعضــاء هیئــة التــدریس الســتخدام اســـتراتیجیة .٢

  الرحالت المعرفیة.
دراســــة اتجاهــــات أعضــــاء هیئــــة التــــدریس الســــتخدام اســــتراتیجیة الــــرحالت .٣

 المعرفیة.
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  المراجع: 
ـــة، محمـــد ( )١ دیـــة فـــي أثـــر اســـتخدام األلعـــاب المحوســـبة والعا ).٢٠٠٥الحیل

تحصـــیل طالبـــات الصـــف الثـــاني األساســـي فـــي مـــادة الریاضـــیات مقارنـــة 
)، ٧(٢٠، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعـة مؤتـة، بالطریقة التقلیدیة

   ٣٤-١١ص ص 
الــرحالت  (. أثــر اســتخدام اســتراتیجیة الویــب كویســت)٢٠١٣ (ســمارة، نســرین )٢

الصــف الحــادي فــي التحصــیل المباشــر والمؤجــل لــدى طالبــات ) المعرفیــة
عشـــر فــــي مـــادة اللغــــة اإلنجلیزیـــة، رســــالة ماجســـتیر غیــــر منشـــورة، كلیــــة 

  العلوم التربویة جامعة الشرق األوسط.
دور الویــب كویســت فــي مواجهــة تحــدیات الــتعلم  ).٢٠١٩السنوســي، هالــة ( )٣

في استخدام الطالب المعلـم لمصـادر المعرفـة اإللكترونیـة  Questالمدمج 
ـــــة، جامعـــــة ســـــوهاج، وتحصـــــیله المعرفـــــي، الم ـــــة، كلیـــــة التربی ـــــة التربوی جل

  ٦٩٩-٦٧٤)، ص ص ٦١ع(
). فاعلیـــة تعلـــم الریاضـــیات باســـتخدام الویـــب كویســـت ٢٠١٢صـــالح، أكـــرم ( )٤

للصف التاسع األساسـي الجانـب العـاطفي، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، 
  كلیة الدراسات العملیة جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین. 

أثـر توظیـف الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب لتـدریس  ).٢٠١٦خلیفة، رحـاب ( )٥
االقتصــاد المنزلــي فــي مســتوى التفكیــر التــأملي وحــب االســتطالع المعرفــي 
لــدى تلمیــذات المرحلــة الثانویــة، دراســات عربیــة فــي التربیــة وعلــم الــنفس، 

ـــــــــــــــویین العـــــــــــــــرب، ع ـــــــــــــــاریخ ١٩٣-١٤١، ص ص ٧٧رابطـــــــــــــــة الترب ، ت
  ٢٠١٨-١١-١٤االطالع

6) https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID
=2-101769 
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). أثــر اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي ٢٠١٧الزعبــي، عبــد اهللا ( )٧
لــم لــدى تــدریس العلــوم فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر العلمــي وفهــم طبیعــة الع

طـــالب الصـــف الثـــامن األساســـي فـــي األردن، مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة 
  ٢٠١٩-١٢-١٤)، تاریخ االطالع٣(٢٥للدراسات التربویة والنفسیة، 

8) http://journal.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/v
iew/2291 

 )Web Quest(). أثـر الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب ٢٠١٦الشـیخ، أسـماء ( )٩
ي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر التـــأملي واالتجــاه نحـــو اإلنترنـــت لـــدى طالبـــات فــ

كلیــة العلــوم والدراســات اإلنســانیة بجامعــة األمیــر ســطام بــن عبــد العزیــز، 
ـــــة التربویـــــة الدولیـــــة المتخصصـــــة،  ، ١٥٢-١٣٩)، ص ص ١٢(٥المجل

  ، الموقع ١٤/١٢/٢٠١٩تاریخ االطالع
10) https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID

=2-100086 
). فاعلیــة اســتخدام اســتراتیجیة الــرحالت المعرفیــة ٢٠١٥عبــد الــرحیم، دعــاء ( )١١

)Web Quest فــي تــدریس مقــرر تصــمیم الوســائط التعلیمیــة المتعــددة (
نتاجهـــــا لطالبــــــات كلیـــــة  العلــــــوم واآلداب بضــــــریه علـــــى تنمیــــــة مهــــــارات وإ

التصــــمیم التعلیمــــي لبــــرامج الوســـــائط المتعــــددة، المجلــــة الدولیــــة التربویـــــة 
، تــــــــــــــــــــاریخ االطــــــــــــــــــــالع ٢٠٠-١٧١)، ص ص ١٢(٤المتخصصــــــــــــــــــــة،

٢٦/١١/٢٠١٨ 
http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_10_12_04_2015.pdf  

ــــامج تعلیمــــي قــــائم ع٢٠١٩القحطــــاني، ناصــــر ( )١٢ ــــة برن ــــى الــــرحالت ). فاعلی ل
المعرفیــة عبــر الویــب كویســت فــي تنمیــة التفكیــر العلمــي فــي مــادة العلــوم 

. ]النسـخة االلكنرونیـة  [لدى طالب الصف الثالث المتوسـط فـي السـعودیة
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ـــة الجامعـــة اإلســـالمیة للدراســـات التربویـــة والنفســـیة،  )، جامعـــة ٢٧(٥مجل
  ، ٩٤٤-٩٢٨غزة، ص ص 

ات العلیــا للتربیــة بجامعــه القــاهرة، التربیــة المــؤتمر الــدولي الثــامن لكلیــه الدراســ )١٣
  ٢٠١٩نوفمبر ١٠-٩وتحدیات الثورة الصناعیة الرابعة، في الفترة 

ـــة ٢٠١٧یــونس، فــداء؛ لبابنــة، عـــایش ( )١٤ حلــة المعرفیّ ة الرّ ). توظیــف اســتراتیجیّ
ة تربیة اإلسالمیّ . مجلـة الجامعـة ]النسخة االلكنرونیة  [في تدریس منهاج اّل

  ٧٩٥-٧٧١)، جامعة غزة، ٢٧(١سات التربویة والنفسیة،اإلسالمیة للدرا
). تصـمیم الـتعلم االلكترونـي: القلـب النـابض لمقــررات ٢٠١٥إبـراهیم، محمـد ( )١٥

عبــر الشــبكة تتســم بالفاعلیــة ومعــاییر الجــودة، موســوعة التعلــیم والتــدریب، 
  ، الموقع٢٠١٨/ ٢٦/١١تاریخ االطالع 

١٦( http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml
?id=1207 

). التقـــویم الـــذاتي: إســـتراتیجیة تربویـــة للحصـــول علـــى ٢٠١٢محمـــد، فـــراس ( )١٧
، ٢٠١٩-١٢-١٨نتـــــــــــــــــــــــــــائج أفضــــــــــــــــــــــــــــل، تـــــــــــــــــــــــــــاریخ االطــــــــــــــــــــــــــــالع: 

https://www.oudnad.net/spip.php?article550&lang=ar  
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