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 األول الفصل
 للدراسة العام المدخل

 الدراسة: مقدمة -
اجعل  واليقايف، واامعريف التقين واالنفعار التكنولوجيا عصر اليوم، يفاليت نعيشها  احلياة إن

 جاهدين يعملوا أناامعلمني و  اامربني علىيفرض  ،ضروري مطلبمعه  والتعايشهذا التطور  بةمواك
 يف ويأيت اامتطلبا ، هذه تلبية على قادرين اجعلهم اليت والكفايا  اامهارا  تعلمنياام إكساب على

 تتضاعف عصر ظل يف مصادر عدة من اامعلوما  على احلصول على القدرة اامتطلبا  هذه مقدمة
 من كماً  اامتعلمنيتلقني  يف فقط اامعلم على اداالعتم من بدالً  وذلك ،متسارعة بصورة اامعرفة فيه

 اامتعلم يُعلِّم على اامعلم أال وجب لذا ؛ومنية قص،رة فرتة خالل والتطور ،للتغي،ر القابلة اامعلوما 
 . بنفسه اامعرفة على كيف حيصل بل جيب أن يعلمه ،فقط لمعرفةاامفاهيم اصأساسية ل

 ضرورةألبحت  ،تمها متطلبا  العصر احلديثيت حتُ احلديية ال التعلم نظريا التحول إىل  إن
 اسرتاتيعيا ، لذلك البد من إعادة النظر يف اجملتمعو  اامتعلممن  كل  لتلبية احتياجا    ملحة

التعلم  نظريا ها وفق ئوإعادة بنا ،يف ااموقف التعليمي اليت يكون فيها اامتعلم سلبياً  التدريس،
 . م(2008فيها )فتح اهلل،  وإجيابياً  فعاالً  عنصراً و  ،لتعليميةالعملية ا حموراليت اجعله  ،احلديية

 إىل تدعو الفهي  اصأمور، هذه ميل حل حتاول اليتالنظريا   هذه إحدى البنائية النظرية وتُعد
 وهذا، يفكِّر؟ وكيف يتعلم؟ كيف معرفة إىل أيضاً  تدعو بل فحسب، ومهاراته اامتعلم معارف تطوير

 تعليم إىل للمتعلم اامعرفة نقل من الرتبية هدف فيه تغ،ر والذي نعيشه، الذي رالعص مع متااياً  يأيت
 بضرورة ينادون والتعلم، التعليم بعملييت اامهتمني من ي،رالك بنفسه. لذا جند معرفته يبين كيف اامتعلم
 البنائي، وراامنظ مبادئ بدونه إىل أم اإلنرتنت عرب تعلماً  أكان سواء والتعلم، التعليم عملييت استناد
 يعاجلها أن للمتعلم أتيح ما إذا أفضل بشكل ُتكتسب كانت أياً  اامعرفة أن ألحابه يرى والذي
 أو اامعلم خالل من له تُقد م اليت تلك عن ختتلف ما غالباً  واليت اخلالة، اامعرفية بنيته مشيِّداً  بنفسه

 وليس الداخل من بنائها عادةإ طريق عن يكون اامعرفة اكتساب أن يعىن وهذا آخر، مصدر أيِّ 
 م(.2007اخلارج )ويتون،  من استقباهلا
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وعلى  البنائية من جهة، علىقائمة  م  تعل   االعتماد على اسرتاتيعيا  حاجةظهر  لذا 
ندوة ) واليت أثبتت فعاليتها اإلجيابية يف التعليم ،واالتصاال  من جهة أخرى  تكنولوجيا اامعلوما

السابع لووراء الرتبية والتعليم  اامامتر حيث أكد  توليا . (ه1425 ية،العوامة وأولويا  الرتب
ال لتقنيا  اامعلوما  واالتصاال  يف تطوير منظومة أمهية التوظيف الفع   على( م2010)العرب 

 تطوير".العزيز لتطوير التعليم العام " اهلل بن عبد أهداف مشروع ااملك عبد أحد أيضاالتعليم، وهذا 
أن التصميم التعليمي لبيئة التعلم عرب الويب  Wilson & Lowry (2001) ويرى كل من

صأن بيئة الويب حتتوي على مصادر متعددة ومتعددة  ؛حيقق أسس ومبادئ اامدخل البنائي
باإلضافة إىل إمكانية التفاعل النشط مع  ،وأن هذه اامعلوما  تتسم باحلداثة والعاامية ،للمعلوما 

عد على تكوين معارف وخربا  جديدة، وبالتايل مل يعد حفظ واستظهار هذه اامصادر مبا ُيسا
اامعارف واخلربا  غاية يف حد ذاهتا، وإمنا ألبح اامهم هو كيفية الولول إىل تلك اامعرفة وإنتاجها 

 Murphyواستخدامها واالستفادة منها يف مواجهة التحديا  وحل اامشكال . ويف ذلك يش،ر 

تعلم عرب اإلنرتنت تُعد  أنسب وسيط لتطبيق مبادئ البنائية لألغراض إىل أن بيئة ال (1997)
التعليمية، من خالل توف،ر مصادر التعلم مبا يتناسب واهتماماته ومستوياته اامعرفية، وتعزيز االتصال 
واامشاركة والتفاعل بني اامتعلمني باستخدام خدما  اإلنرتنت اامختلفة من بريد إلكرتوين، وتوف،ر 

 للبحث عرب اإلنرتنت تساعد على اكتشاف اامعلوما  وبناء اامتعلمني امعارفهم بأنفسهم.  أدوا 
 بدءاً  اصأخ،رة، السنوا  يف هائال تسارعاً  التعليمية العملية يف اإلنرتنت دمج موضوع نال وقد

 امها،باستخد فشرعوا احلديية التقنية هذه وراء الكامنة الطاقة أدركوا الذين اامعلمني بعض بتعربة
 . التقنية ذا  بواسطة عدبُ  عن التعلم امشاريع وتبنيها واجلامعا  بالكليا  وانتهاءً 

 بالرتبية اامختصة واصأحباث واامقاال  الكتب من الكي،رهناك  ن( أه1421) الل وذكر
 يف اإلنرتنت دمجميكن أن حيدث عند  الذي اهلائل التغي،ر عنحتدثت  التدريس، وطرق والتعليم،

 أن، و العصرية اامدرسة اكل يف التغ،ر وكذلك ،واامتعلم اامعلم دور يف التغي،ر وعن التعليمية، العملية
 عملية يف اإلنرتنت الستخدام حمددة اسرتاتيعيا و  مناذج وضع تقتضي عملياً  الدمج هذا تريمة

 اامختلفة. مبستوياهتا اامدارس يف التعليم
ال للشبكة العنكبوتية مت التأكيد على الدور الفع   ،(ه1425)الرتبية  ويا ندوة العوامة وأول ويف

 فشبكةاامختلفة للمتعلمني والباحيني لغرض تعزيز عملية التعليم والتعلم،  يف توف،ر اامعلوما 
موقع حعم  يف ذُكرفقد  معلوماتياً، طوفاناً  أحدثت أن درجة إىل اامعلوما  مبصادر غنية اإلنرتنت
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 يقل ال اإلنرتنت لفحا  عدد أن (www.WorldWideWebSize.com) ابكة الويب العاامية
فإن االستفادة من إتاحة هذا  ولذلك ،(م2014 نوفمرب 12) بتاريخ لفحة بليون266.22 عن

مبدعني  جعل اصأفراد يفسهم الكم اهلائل من اامعلوما  لتعزيز عمليا  التعليم والتعلم ميكن أن يُ 
 تعل ملذا كان من الضروري البحث عن اسرتاتيعيا  ، يف اجملاال  اامختلفة بتكاروقادرين على اال

استخدام النظرية البنائية من خالل توظيف التكنولوجيا يف التعليم، وتساعد يف تعزيز التعلم  لتُفع  
 وتنمية االاجاها  اإلجيابية حنوها. ،الذايت

 اامنظمة   اامعرفية عرب الويب إحدى اسرتاتيعيا  التدريس احلدييةاسرتاتيعية الرحال وتُعد  
 من (Bernie Dodge)بواسطة  م1995 عام من فرباير يف ظهر  وقد اإلنرتنت، على واامبنية
 من اآلالف عشرا  تبىن اصأيام تلك ومنذ، (Tom Marchبالتعاون مع ) ،((San Diego جامعة

الستخدام اإلنرتنت يف عمليا   اسرتاتيعية مالئمة  باعتبارها ويبال عرب اامعرفية الرحال  اامعلمني
 التفك،رللمشاركة بفاعلية يف اامواقف التعليمية وممارسة أمناط  للمتعلمنييح الفرلة تِ تُ و  ،التعليم والتعلم

 وحبماس العامل، أحناءكي،ر من   يف النموذج هذا انتشر وقد، القرن احلادي والعشرين يتطلبها اليت
 .(Dodge, 2007a) وغ،رها وهولندا سرتالياوأ والصني وأسبانيا الرباويل يف خالة ،ايدمتز 

 العلميةمن ابكة اإلنرتنت يف  لالستفادةالة اسرتاتيعية فع   عرب الويب اامعرفية وتُعد  الرحال 
 من معظمها أو اامعلوما  كل على اامتعلم حيصل حبيث ؛للبحث موج هاً  ونشاطاً  التعليمية،

 استخدام على ويركز جيدة، بطريقة اامتعلم وقت استخدام أجل من مصممة فهي نت،اإلنرت 
الويب  عرب اامعرفية الرحال ميكن استخدام  كما  .اامتعلم تفك،ر ويدعم منها، اامعلوما  واالستفادة

 يف بالتنوع هلم وتسمح وتتحداهم حتف زهم مهاماً  هلم تُقد م فهي ،مع اامتعلمني مبستوياهتم اامختلفة
 (.Dodge, 2001, 7) فيما بينهم التعاون وتشعع التقومي مناذج

الرتبوية اليت  االسرتاتيعيا  أهممن  الويب عرب اامعرفية الرحال  أنالعديد من الباحيني  ويرى
 من اإلنرتنت، وابكة احلواسيب استخدام وبني من جهة، والتعليمي، الرتبوي التخطيط بني اجمع
 الكي،ر عكس على فهي هامة، تربوية إجيابيا  توفر بعناية اامصممة عرفيةاام الرحال و  .أخرى جهة
 رون أنـــي كما التعلم، على التحفيز عنالر من الكي،ر على اصُأخرى حتتوي الرتبوية اصأنشطة من

 تمحورت اليت اصأسئلة ونوعية اامعتادة، الرتبوية اصأنشــطة حوهلا تــتمحور اليت اصأسئلة نوعية بني فـــــروقاً 
 غين معريف عامل يف حقيقية صأسئلة أجوبة عن حبث عملية الويب، فهي على اامعرفية الرحال  حوهلا
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 اامعلم فيها يكون اليت اصُأخرى الرتبوية اصأنشطة من العكس على ،والصور والتسعيال  باامعلوما 
 (.م2001 وكوب، هيشور)الوحيدين  اامصدرين اامدرسي والكتاب

 فيها تتوافر اليت التعلم، اسرتاتيعيا  إحدى الويب عرب اامعرفية الرحال  ةوتعترب اسرتاتيعي
 على اامتعلم وتشعيع تدريب اامتعلم، فتستهدف حول تتمركز حيث البنائي، الفكر ومبادئ أسس

 من ميكنه االسرتاتيعية خلطوا  اامتعلم تنفيذ أن كما إليه، نقلها من بدال بنفسه اامعرفة وإنتاج بناء
 اامفاهيم ابكةلكي ترتبط بإطار  جديدة خلربا  يةتعليم نتاجا  واكتساب معارف، اكتشاف

 اليت خلرباته معىن إعطاء على تساعده جديدة معرفية تراكيب إبداع إىل لتادي بالفعل؛ لديه ااموجود
 .لديه وهكذا ااموجودة اامعرفية للمنظوما  تعديل حدث جديدة، خبربا  اامتعلم مر   وكلما هبا، مر  

 آيل تراكم جمرد ليس الويب عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية باستخدام التعلم فإن هنا ومن
 الرتاكيب بناء فيها يعاد للمعرفة عضوي وإبداع توظيف هو بل اامتعلم، لدى للخربا  واامعارف

 ,Siko) باخلربا  اجلديدة على مروره اعتمادا جديد من لديه ااموجودة اامعرفية

2008, 25).  

 :الدراسة مشكلة -
مشكلة الدراسة من خالل اطالعها على تولية العديد من اامامترا ،  استشعر  الباحية 

، واامامتر العلمي (م2008ومنها اامامتر العلمي احلادي عشر للعمعية اامصرية لتكنولوجيا التعليم )
 لكرتويناإلياين للتعليم م(، واامامتر الدويل ال2011السابع للعمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية )

والتعليم عن بُعد  لكرتويناإلم(، واامامتر الدويل اليالث للتعليم 2011والتعليم عن بُعد )
وضرورة  ،عد التقين يف التعليم وضرورة الرتكيز عليهأمهية البُ م(، واليت أكد  يميعها على 2013)

من قبل  إليهوتسهيل الولول  ،حسب اامعاي،ر العاامية ودعمه ،تفعيل استخدام احملتوى الرقمي
اإلنرتنت أحد  عد  يُ ونشرها على اإلنرتنت، حيث  ،بناء اامقررا  الرقمية أدوا وتوف،ر ، اامستفيدين

واليت أكد  ، أهم التطبيقا  التكنولوجية احلديية اليت برو استخدامها يف جمايل التعليم والتعلم
من تلك الدراسا  أاار  إىل أن هناك لعوبا   عليها عدد  من الدراسا  العلمية؛ إال أن  عدداً 

 م من خالل اإلنرتنت،مة حتكم عملية التعل  تواجه اامعلم واامتعلم يف ظل غياب اسرتاتيعية منظ  
على الشبكة تفوق بكي،ر كمية اامعلوما    اامعلوما كيافة  إنمن  Tao (2006)ما ذكره  ومنها

مكانية ولول اامتعلمني للهدف اامطلوب عملية لعبة، إ اامطلوبة مما يزيد من العبء الذهين، وجيعل
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فقط من اامواقع اليت يتولل إليها اامتعلم تكون مرتبطة باهلدف من البحث،  (%25) إن حيث
( أن جمرد وضع 304 ،م2006) بيتس وذكر .طالقن اامواقع ال يستفاد منها على اإلم( %75)و

ىل حدوث عملية تعلم، فيمكن أن تتشعب غرف يادي بالضرورة إ نرتنت الإيف معمل  اامتعلمني
دون تغي،ر يف الفهم أو اامعرفة، لذا البد من تنظيم  اامتعلمنيالبحث واامناقشة إىل تبادل اآلراء بني 

حبيث يستطيع كل من اامعلمني واامتعلمني  ،مةالدروس عرب اإلنرتنت من خالل اسرتاتيعية منظ  
  إدارة حعم العمل.

إحدى االسرتاتيعيا  اليت  (Web Quests)عرب الويب  الرحال  اامعرفية اسرتاتيعية تعد  وُ 
إجراء اامزيد بدراسا  السابقة ــــالم من خالل اإلنرتنت، لذا أولـــــت ُتساعد يف إدارة عملية التعل  

الفار، م(، )2006)جاد اهلل،  دراسة ذلك ومنتها فعالي والبحث يف عليها، من الدراسا 
 ,Swindell, 2006; Halat,2008a; Auditor & Roleda, 2014; Schwarz) ،(م2011

2014;).  
اليت تناولت فعالية الرحال  اامعرفية عرب الويب على  وقد تبني للباحية قلة الدراسا  العربية 

كتبة كم  على قواعد البيانا  اامتاحة للدراسا  والبحوث هااطالع، وذلك من خالل عملية التعلم
آسك و ،  EduSearchاامعلوما  الرتبوية لرقمية، ومكتبة ااملك فهد الوطنية، وقواعدااملك عبداهلل ا

  . Askzad واد
يف مقرر  (قسم احلاسب اآليل) على طالبا  كلية الرتبيةأثناء إارافها  الباحيةوقد الحظت 

يف تدريس مقرر امعتادة هنن ال يستخدمن سوى الطريقة اأ ؛الرتبية العملية خالل ست سنوا 
يف الباحية بإجراء دراسة استطالعية  ، وتأكيدًا لذلك قامتحلاسب اآليل اامعتمدة على التلقنيا

( معلما  امادة 10، على عينة من )هـ1433/1434  من العام الدراسي ،الفصل الدراسي اصأول
 وذلكيف مدينة بريدة،  ونظام اامقررا  ،موعة من اامدارس اليانوية العامةيف جم ،احلاسب اآليل

للمادة، والصعوبا  اليت  الطالبا ن امقرر احلاسب اآليل، ومدى تقبل للوقوف على كيفية تدريسه
 واجهتهن أثناء التدريس، وقد خلصت الباحية إىل النتائج التالية 

ادة احلاسب اآليل، ومعلمتني فقط ( معلما  يستخدمن الطريقة اامعتادة يف تدريس م8أن  ) -
 يف تدريس بعض الدروس. (Power Point) ن العروض التقدمييةاستخدمت
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وخالة اجلزء  ،امادة احلاسب اآليل الطالبا أيمعت أغلبية اامعلما  على عدم تقبل كي،ر من  -
، مما ينتج عنه تدين مستوى التحصيل اإما لصعوبته، أو كيافة اامعلوما  فيه ؛االنظري منه

 لديهن.
يف لية الرحال  اامعرفية عرب الويب لبحث يف فاعل ظهر  احلاجة ؛وتأسيسًا على ما سبق 

. حيث تبلور  مشكلة الدراسة يف الكشف عن هن حنوهاللمادة، وااجاه الطالبا تنمية حتصيل 
 Web)احلاسب اآليل باستخدام اسرتاتيعية الرحال  اامعرفية عرب الويب  مقررفاعلية تدريس 

Quests )ل اليانويو طالبا  الصف اصأ واالاجاه حنو اامادة لدى ،يف تنمية التحصيل الدراسي. 

 : الدراسة أهداف -
  اآليت حتقيق إىل هدفت الدراسة احلالية

 مقرر من( اامسائل حل ولياغة الربجمة، يف مقدمة) وحديت تدريس فاعلية عن الكشف .1
 التحصيل تنمية يف الويب عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية باستخدام اآليل احلاسب
 اليانوي. اصأول الصف لدى طالبا  الدراسي

من مقرر  (مقدمة يف الربجمة، ولياغة حل اامسائل) وحديت عن فاعلية تدريس الكشف .2
 اامادة حنو االاجاه تنمية يف الويب عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية احلاسب اآليل باستخدام

 اليانوي. اصأول الصف لدى طالبا 

 الدراسة:  أسئلة -
    الساال الرئيس اآليتسعت الدراسة احلالية لإلجابة عن 

( من مقرر احلاسب اآليل ة يف الربجمة، ولياغة حل اامسائلوحديت )مقدم تدريس فاعلية ما -
الدراسي واالاجاه حنو  التحصيل تنمية يف الويب عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية باستخدام
  ؟اليانوي اصأول الصف طالبا  اامادة لدى

  الفرعية اآلتية ا الساال اصأسئلةويتفرع من هذ
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 احلاسب مقرر وحديت )مقدمة يف الربجمة، ولياغة حل اامسائل( من تدريس فاعلية ما .1
لدى  التحصيل الدراسي تنمية يفالويب  عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية اآليل باستخدام

 ؟اليانوي اصأول الصف طالبا 
من مقرر احلاسب  (ائلمقدمة يف الربجمة، ولياغة حل اامس) وحديت تدريس فاعلية ما .2

لدى  اامادة حنو االاجاه تنمية يف الويب عرب اامعرفية الرحال  اسرتاتيعية اآليل باستخدام
 اليانوي؟ اصأول الصف طالبا 

 :الدراسة فروض -
 اآلتية  روضباختبار الف احلاليةالدراسة  قامت

 توسطيم ( بني0.05عند مستوى داللة أقل من ) إحصائية ذا  داللة فروق توجدال  .1
 التحصيلي. لالختبار البعدي التطبيق يف والضابطة التعريبية اجملموعة طالبا  درجا 

 متوسطي ( بني0.05مستوى داللة أقل من ) عند إحصائية داللة ذا  فروق توجدال  .2
 التحصيلي. لالختبار التطبيق القبلي والبعدي يف التعريبية اجملموعة طالبا  درجا 

 متوسطي ( بني0.05عند مستوى داللة أقل من ) إحصائية ذا  داللة فروق توجدال  .3
الطالبة امقياس ااجاه  البعدي التطبيق يف والضابطة التعريبية اجملموعة استعابا  طالبا 

 .حنو مادة احلاسب اآليل
 متوسطي ( بني0.05مستوى داللة أقل من ) عند إحصائية داللة ذا  فروق توجدال  .4

حنو  الطالبةامقياس ااجاه  التطبيق القبلي والبعدي يف ريبيةالتع اجملموعة طالبا  استعابا 
 .  اآليل مادة احلاسب

 :الدراسة أهمية -
  يأيت احلالية فيما الدراسةأمهية  متيلت 

قد ُتسهم نتائج هذه الدراسة يف تشعيع الباحيني والباحيا  على إجراء اامزيد من   .1
اامعرفية عرب الويب يف جوانب أخرى من  الدراسا  اليت تتناول فعالية اسرتاتيعية الرحال 

 عملية التعلم، فالدراسا  العربية يف هذا اجملال قليلة على حد علم الباحية.
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قد تفيد نتائج الدراسة خمططي ومطوري اامناهج يف بناء مقررا  إلكرتونية وفق اسرتاتيعية  .2
 الرحال  اامعرفية عرب الويب.

 بنموذج عملي حول كيفية استخدام اسرتاتيعية ميكن أن تزود معلما  احلاسب اآليل  .3
 الرحال  اامعرفية عرب الويب يف تدرس مقرر احلاسب اآليل.

الذي قدمته هذه الدراسة، ومت نشره على الشبكة العنكبوتية  اإللكرتوينقد يفيد ااموقع   .4
  يف تعلم وحديت )مقدمة يف الربجمة، ولياغة حل اامسائل( من مقرر احلاسب الطالبا

 آليل للصف اصأول اليانوي وفق اسرتاتيعية الرحال  اامعرفية عرب الويب. ا

 الدراسة:  حدود -
 احلالية على احلدود اآلتية  اسةالدر  اقتصر 
 يف ،ل اليانويو هذه الدراسة على طالبا  الصف اصأ طُبقت المكانية: الحدود 

 السعودية.مدينة بريدة باامملكة العربية  يف( نظام اامقررا ) (31)اليانوية 
  ي العام الدراس ياين منال إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي مت الزمانية:الحدود

 هـ.1434/1435
 وحديت )مقدمة يف الربجمةعلى تدريس  اقتصر  هذه الدراسة :الموضوعية الحدود - 

 اسرتاتيعية للصف اصأول اليانوي بواسطةمقرر احلاسب اآليل  لياغة حل اامسائل( من
التحصيل  تنميةعن فاعليتها يف  والكشف اامدى، الويب قص،رة عرب اامعرفية  الرحال

 .اليانوي اصأول الصف طالبا  لدى اامادة حنو واالاجاه

 :الدراسة مصطلحات -
 الويب عبر المعرفية الرحالت (Web Quests): 

 االستقصاء على تعتمد تدريس اسرتاتيعيةبأهنا  Dodge, 1997a)) دودج يعرفها 
 وتعتمد اامتعلم لدى اامختلفة الذهنية القدرا  تنمية إىل هتدف واالكتشاف، والبحث اؤلوالتس
 دمج إمكانية مع مسبقا، واامنتقاة الويب، على ااموجودة اإللكرتونية اامصادر على كليا أو جزئيا



  

10 
 

 .للمعرفة أخرى مصادر أي أو اامدجمة، واصأقراص والكتب اجملال  ميل ،اامصادر من أخرى جمموعة
 .وطويلة اامدى ،قص،رة اامدى  دودج الرحال  اامعرفية إىل قسمني ويُقسم

تُقدم حمتوى وحديت )مقدمة يف الربجمة،  تدريس اسرتاتيعية  وتـُع رفها الباحية إجرائيًا بأهنا
تربوية  يف لورة مهام اصأول اليانوي للصفاحلاسب اآليل  ولياغة حل اامسائل( من مقرر

، وذلك من خالل موقع الطالبةاصأساس على التقصي والبحث من جانب ترتكز يف  ،استكشافية
 البوربوينت إلكرتوين من إعداد الباحية، يعتمد على لفحا  ويب، ومقاطع فيديو، وعروض

(Power Point)  .ًالباحية يف هذه الدراسة على الرحال  اامعرفية  اعتمد و مت حتديدها مسبقا
 قص،رة اامدى.

 الفاعلية ((Effectiveness:  
الذي ميكن أن حتدثه  ثرالدراسا  الرتبوية التعريبية عن مدى اصأيف مصطلح الفاعلية  يُعرب

ف بأنه مدى أثر عامل التعريبية باعتبارها متغ،راً مستقاًل يف أحد اامتغ،را  التابعة، كما يعر   عاجلةاام
 .(230 م،2011، لنعاراو )احاتة  عامل أو بعض العوامل التابعة لىأو بعض العوامل اامستقلة ع

اامعرفية  الرحال  اسرتاتيعية حُتدثهاصأثر الذي ميكن أن  وتُعرِّفها الباحية إجرائيًا بأهنا  مدى 
طالبا  الصف  مادة احلاسب اآليل لدى واالاجاه حنو ،تنمية التحصيل الدراسي يف الويب ربع

 اليانوي. اصأول

 االتجاه Attitude)):  
حنو ااموضوعا   – كما تتميل يف سلوكه  –عابا  الفرد عكس جمموع استيهو مفهوم 

هذه ااموضوعا  واامواقف  أناصأفراد حبكم  استعابا اليت ختتلف حنوها  واامواقف االجتماعية،
استعابا  الفرد بالقبول بدرجا   تسموت، أي ختتلف فيها وجها  النظر، بالضرورة تكون جدلية

 .(16، م2011 النعار،و  )احاتة متباينة أو بالرفض بدرجا  متباينة أيضاً 
حنو مادة احلاسب اآليل بعد  الطالبةبأنه  االستعابة اليت تتكون لدى  إجرائياً  الباحية وتُعرِّفه

اامسائل( باستخدام اسرتاتيعية الرحال  اامعرفية  حل ولياغة الربجمة، يف دراستها وحديت )مقدمة
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يف مقياس االاجاه حنو مادة احلاسب اآليل  الطالبةا عرب الويب، واليت متيلها الدرجة اليت حتصل عليه
 لذلك. مبكوناته اليالثة )اامعريف، والسلوكي، والوجداين( اامعد  

 الدراسي  التحصيلAchievement) ):  
يف  همهارا ، معرباً عنها بدرجات من معلوما  أو معارف أو اامتعلممقدار ما حيصل عليه  هو

 (.89، م2011 النعار،و )احاتة  قياس اامستويا  احملددة بشكل ميكن معه االختبار اامعد  
واخلربا  اليت تشتمل عليها  ،اامعارف من الطالبةما اكتسبته  مقدار بأنه  إجرائياً  الباحية وتُعرِّفه

باستخدام اسرتاتيعية ا مبعد دراستها هلوذلك  وحديت )مقدمة يف الربجمة، ولياغة حل اامسائل(،
يف اختبار التحصيل  الطالبةالدرجة اليت حتصل عليها ، والذي متيله الويبالرحال  اامعرفية عرب 

 لذلك. عد  مُ ـال
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