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لدى  في مقرر استراتيجيات التدريس والتعلم فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي والدافعية

 (1) المرحلة الجامعيةب الطالب الصم وضعاف السمع
 

 وجدان إبراهيم الحذنّي     ماجد عبد الرحمن السالم  
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود     كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 هـ1438/ 14/8 وقبل -هـ 10/5/1438 قدم للنشر

  
 

فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف زيادة التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى مدى هدفت الدراسة إىل التعرف على  المستخلص:
مت تطبيق الدراسة على عينة مكونة  إذاملرحلة اجلامعية. ب يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة السمعيةالطالب الصم وضعاف السمع 

التجريبية  :اعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب القائم على جمموعتنيو جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.  عمس وضعيف   أصم   اطالب   28من 
من خالل تطبيق اختبارات قبلية وبعدية لقياس  وذلك اطالب   14ة اليت احتوت على عدد الضابط ، وكذلك اجملموعةا  طالب 14واليت مشلت على 
 مت تدريس يف حنيالتجريبية بواسطة اسرتاتيجية الرحالت املعرفية،  مت تدريس اجملموعة فقدوكذلك مستوى الدافعية لدى الطالب.  ،التحصيل الدراسي

، وكذلك االختبار التحصيليمن خالل  التحصيل الدراسيعلى مقياس الدراسة استندت أسابيع.  8فرتة الضابطة بالطريقة التقليدية خالل  اجملموعة
 الدراسة نتائجأشارت  (.(Pintrich, 2004والذي مت تصميمه من قبل بينرتش  Motivation Scale for Learningاستخدام مقياس الدافعية للتعلم 

االختبار التحصيلي البعدي ومقياس  والضابطة يفبني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  α=0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لوجود
وحبجم تأثري كبري. ويف ضوء هذه  ،الدافعية للتعلم، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسها بواسطة اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب

 لطالب الصم وضعاف السمع يف التعليم اجلامعي.واليت تستهدف ا ،حتسني الدراسات املستقبلية شأهناالنتائج يوصي الباحثان بعدة توصيات من 
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 المقدمة:

مع بداية اخنراط الصم وضعاف السمع يف اجلامعات 
من  كثريكة العربية السعودية، ظهرت البصفة رمسية يف اململ

عدم تكمن هذه التحديات يف و جلي،  وجه  التحديات ب
مقدرة الطالب الصم وضعاف السمع على فهم واستيعاب 
احملتوى العلمي، مما أدى إىل ضعف التحصيل األكادميي 
والتسرب الدراسي. والذي يستوجب تدخل يضمن استمرار 
الطالب يف املقاعد الدراسية، وكذلك يساهم يف رفع مستوى 

أشارت  إذلدافعية للتعلم. التحصيل األكادميي وزيادة ا
الدراسات أن اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى الصم 
يعود لعدة عوامل، من أمهها عدم مناسبة اسرتاتيجيات 
التدريس املتبعة مع الطالب الصم وضعاف السمع 

)Qi & Mitchell, 2012Biancarosa & Snow, 2006; ( لذا .
ربامج واالسرتاتيجيات لرفع كفاءة أداء يتوجب تكثيف ال

الطالب ملستويات عالية من التحصيل الدراسي من خالل 
 بشكل أكرب. تدريس فعالة اسرتاتيجيات

ويشهد عصرنا احلايل تطور تقين هائل يف شىت جماالت 
يف  كبرياحلياة، وأصبح االعتماد على التقنية احلديثة بشكل  

 فقدما يف جمال التعليم. كثري من األمور يف حياتنا وال سي
التقليدية يف التدريس  الطرق استبدال الضروريأصبح من 

من خالل مواكبة وذلك ات وإحالهلا إيصال املعلومو 
 لذااالسرتاتيجيات احلديثة لتتوافق مع متطلبات العصر. 

م ا سواء للمعلم أو همح توظيف التقنية احلديثة أمر ا أصب
املتعلم على حد سواء، ويصبح األمر ذا أمهية بالغة يف املرحلة 

ج إدرا إن  إذلألفراد من ذوي اإلعاقة، اجلامعية خصوص ا 
ليات التعلم النشط بواسطة التقنية واالسرتاتيجيات املتنوعة آ

يف التدريس، هلا مكانتها ضمن السياسات التعليمية، واليت 
أثبتت جدواها حلل غالبية املشكالت يف التعليم )فتح اهلل، 

حمور العملية التعليمية، لذلك هو املتعلم كما أن (. 2011
اء  على االختالف البد من تنويع اسرتاتيجيات التدريس بن

بني املتعلمني، وكذلك حىت تتناسب مع قدرات وخصائص 
األفراد املختلفة، خصوص ا عندما يتعلق األمر بالطالب الصم 

 ,Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet)وضعاف السمع 

& Zupan, 2009). 
طرق التدريس التقليدية  غالبيةمة ءوقد أدت عدم مال

للطالب الصم وضعاف السمع إىل اخنفاض الدافعية جتاه 
(. 2014التعلم )صديق، البغدادي، حممد، جرجس، 

باإلضافة إىل اخنفاض كبري جد ا يف املستوى األكادميي 
للطالب الصم وضعاف السمع مقارنة بأقراهنم السامعني 

(Wauters, Van Bon, & Tellings, 2006) ،إن ضعفهم  إذ
ا يف مسامهة كبرية الشديد يف املهارات اللغوية ساهم  جد 

) ;Parault Marschark et al., 2009خفض مستواهم التحصيلي 

)& Williams, 2009 .  ويعد استخدام التقنية من خالل
 ائة التعليمية للصم وضعاف السمع ذالوسائط املتعددة يف البي

ورفع التوقعات اإلجيابية  دور فعال يف إثارة الدافعية للتعلم،
مستوى حتصيلهم ع رف من مثوتنمية قدراهتم ومهاراهتم، و 

ومن التقنيات اليت أثبتت فاعليتها يف التعليم هي  .الدراسي
  ا  واليت متتلك دور  (Web Quest)ما يعرف بالرحالت املعرفية 

يف زيادة الدافعية للتعلم، وذلك جبعل عملية التعلم ممتعة  ا  كبري 
وتليب االحتياجات املتنوعة للمتعلمني، من خالل إعطائهم 
املزيد من التحكم للوصول إىل املعلومات وتفاعلهم معها 

(March, 2004.) 

وباعتبار أن استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب 
فائدة كبرية، فمن املهم  الويب مع الطالب السامعني ذات

ذلك توظيفها مع الطالب الصم وضعاف السمع أيض ا، و 
جياد أفضل االسرتاتيجيات للتدريس، وزيادة إللمسامهة يف 

دافعيتهم ومحاسهم للتعلم، وتطوير مهاراهتم وقدراهتم على 
التواصل الفعال مما يزيد من رفع مستوى التحصيل الدراسي 

الرحالت املعرفية إن استخدام  إذ(. 2014)صاحل،  لديهم
يساهم يف  التعلم التعاوّن بني املتعلمني باإلضافة إىل تدعيم

)السيد، تنمية مهارات البحث والكتابة وعرض املعلومات 
يف  املتنوعة أن استخدام هذه األنشطةوقد ُوِجد  ،(2011
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وتنمية  إىل حد كبري من الدافعية للتعلم القاعة الدراسية يزيد
التفكري الناقد وحل املشكالت. وبذلك فإن مراعاة 

املناسبة للطالب الصم وضعاف  اسرتاتيجيات التدريس
باإلضافة إىل ذلك  املهارات التعليمية. يعزز من تنميةالسمع 

اسرتاتيجيات تدريس تتالءم مع طبيعة فقد يساهم استخدام 
التغلب على الصعوبات اليت  يفالصم وضعاف السمع 

 & ,Yang, Tzuo)حتقيق األهداف املنشودة  وعلىواجههم، ت

Komara, 2011a). 
 مبناسبتها مع خمتلفاسرتاتيجية الرحالت املعرفية  تتميز

مرونة استخدامها مع وكذلك  املواضيع واملواد الدراسية
ية الرحالت فإن اسرتاتيج من مثو  ) .Salsovic, 2009) الطالب

أسرع وأسهل،  وجه  املعلومات بساب كإاملعرفية تساهم يف 
وأكثر متعة وفاعلية بالنسبة للمتعلم، ولكن البد من توجيه 

 من تلقينه إياها، املتعلم يف كيفية احلصول على املعلومة بدال  
وهذا ما هتدف إليه هذه االسرتاتيجية جبعل املتعلم منتج ا 
للمعرفة من خالل رفع مستوى املشاركة الفعالة يف العملية 

ليمية. وميكن تعريف الرحالت املعرفية بأهنا سلسلة من التع
تعلم يف البحث عن املهارات واخلطوات اليت تساعد امل

املهام من تتضمن جمموعة  إذنرتنت، معلومات عرب اإل
علم حتقيق هدف الدرس للمتفبذلك تتيح ، إجنازها املطلوب

عالقة باملوضوع املراد العلومات ذات امل من خالل مجع
وحتليل تساهم يف تنمية مهارات مجع  من مثتدريسه، و 

 .(Skylar, Higgins, & Boone, 2007) املعلوماتوتركيب 
اليت  ومن خالل االطالع على الدراسات ذات العالقة

واليت عززت دور  اسرتاتيجية الرحالت املعرفيةاستخدمت 
من  كثريكذلك الو  يف العملية التعليميةيف االخنراط  الطالب

لطالب الصم مع ا الستخدامهااليت حُتفز و  تائج اإلجيابيةالن
للوقوف على مدى مالءمتها هلم. فقد  وضعاف السمع
(، بأن استخدام الرحالت املعرفية 2011أشارت املهر )

ساهم يف خلق دور فعال للطالب يف املرحلة اجلامعية، 
فأصبح الطالب باحث ا للمعلومة من خالل االستكشاف 

تساهم فهي أدى إىل حتسني التحصيل املعريف. والتقصي، مما 
 يف رفع مستوى الفهم واالستيعاب لدى املتعلمني بشكل كبري
العمل التعاوّن بينهم والتفاعل بكفاءة تضمني من خالل 

يتطلب من املتعلمني الرجوع  إذ. نرتنتاحلاسب واإلمع عالية 
من  وذلك نرتنتشبكة اإلعلى  إىل املصادر احملددة مسبقا  

 جلمعمن املتعلمني ضمن جمموعات  خالل العمل التعاوّن
املعلومات عن املشكلة، والبحث عن حل هلا، وبعد ذلك 
يقوم أعضاء اجملموعة بتجميع نتائج البحث حول املشكلة أو 

 مةئاملال مع اقرتاح احللول صياغة مناسبةالقضية وصياغتها 

(Sox & Rubinstein, 2009). 
إىل فاعلية اسرتاتيجية الرحالت  وقد أشارت الدراسات

من  كثرياملعرفية يف العملية التعليمية، وذلك يف تنمية ال
املهارات لدى املتعلمني يف عدة جماالت، وخاصة فيما يتعلق 

أشارت نتائج  إذبالتحصيل الدراسي والدافعية للتعلم. 
واليت متت على  (Halat ,2013الدراسة اليت قام هبا هاالت )

إىل فاعلية الرحالت املعرفية يف إثارة  خمتلفة عدة مواضيع
دافعية املتعلمني مما ساهم يف إجياد طريقة مشوقة ومثرية 

قامت الطويلعي  هنفسالهتمام الطالب. ويف السياق 
(، بدراسة هتدف إىل معرفة فاعلية اسرتاتيجية 2013)

على التحصيل  يف مقرر االجتماعيات الرحالت املعرفية
 وقدالدراسي عند مستويات بلوم املعرفية العليا والدنيا، 

اجملموعة الواحدة  ااستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ذ
طالبة، وكانت األداة تتكون من  30على عينة تتكون من 

اختبار حتصيلي. وقد أسفرت النتائج عن فاعلية اسرتاتيجية 
حصيل الدراسي جلميع الرحالت املعرفية يف تنمية الت

مستويات بلوم املعرفية الدنيا، باإلضافة إىل تنمية قدرة 
الطالبات على التحليل والرتكيب والتقومي وذلك ضمن 

يكمن السبب يف احتواء الرحالت  إذمستويات بلوم العليا. 
اليت  ت البحث والتقصي وحتليل البياناتاملعرفية على مهارا

  املتعلمني.خصائص  باختالفميكن تكييفها 
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كذلك تساهم الرحالت املعرفية يف حتسني اجتاهات 
و املتعلمني حول املواد التعليمية، فقد أجرى كلٌّ من محادنة 

دراسة هتدف إىل معرفة فاعلية استخدام  (،2014)  القطيش
الرحالت املعرفية يف حتسني التفكري الرياضي وحل املسائل 
الرياضية، وقياس اجتاهات الطالب يف مادة الرياضيات. وقد 
استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب، وتكونت العينة من 

مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.  ،ا  طالب 40
نتائج الدراسة يف وجود فروق ذات داللة إحصائية  وجتسدت

يف متوسطات تنمية مهارات التفكري الرياضي وحل املسائل 
الرياضية وكذلك يف اجتاهات الطالب حول الرياضيات، واليت 
ترجع الختالف طريقة التدريس، وذلك لصاحل اسرتاتيجية 

ة باإلضافة إىل ذلك فإن الرحالت املعرفي الرحالت املعرفية.
إهنا تساهم  إذتعمل على رفع أداء طالب املرحلة اجلامعية، 

يف عملية االستكشاف، التحليل، االستقصاء، البحث، 
وحل املشكالت واليت تتناسب مع املرحلة اجلامعية اليت 

 ,Chang)يتوجب من خالهلا تقدمي هذه املهارات للطالب 

Chen, & Hsu, 2011) لتنوعالرحالت املعرفية  هتدف. كذلك 
مصادر التعلم وما حتتويه من وسائط متعددة، إضافة إىل 
زيادة الدافعية لدى الطالب للتعلم والبحث واالستقصاء 

(Zheng, Stucky, McAlack, Menchana & Stoddart, 2004 .) 

ومن خالل تفحص األدبيات ذات العالقة باسرتاتيجية 
امعية، الرحالت املعرفية عرب الويب خصوصا  يف املرحلة اجل

 اجتاهات لزيادة سامهتفقد تبني أن الرحالت املعرفية 
يف زيادة الدافعية  قدرهتا. كذلك اإلجيابية حنو التعلم الطالب
احملتوى  وتقدمي وتنفيذ األنشطة بكثري من التفاعلللتعلم، 

التعليمي بطريقة مشوقة مع تنمية القدرة على املالحظة، 
ت وتوظيفها يف مواقف ومجع البيانات، واسرتجاع املعلوما

جديدة، باإلضافة إىل قدرهتا على تقدمي تغذية راجعة فورية 
(Aina & Sofowora, 2013) كذلك تفيد الرحالت املعرفية يف .

تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب املفاهيمي، فدراسة 
( توصلت إىل نتائج إجيابية لصاحل اجملموعة 2011فتح اهلل )

بطريقة الرحالت املعرفية واليت سامهت يف رفع  مت تدريسهااليت 
يف مقرر  مستوى التعلم الذايت واالستيعاب املفاهيمي

كذلك أشارت دراسة الشميمريي و املصري  .الكيمياء
(Alshumaimeri & Almasri, 2012 واليت مت تنفيذها على )

وذلك يف  من السنة التحضريية جبامعة امللك سعود اطالب   83
، واليت أفادت بوجود فروق ذات داللة اإلجنليزية مقرر اللغة

إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية تُعزى لصاحل اسرتاتيجية 
 الرحالت املعرفية. 

وحبكم أن احملتوى العلمي يف املرحلة اجلامعية حيتوي على 
على  يشمل صعوبة بالغةلغة أكادميية عالية املستوى، وهو ما 

وذلك لضعفهم الواضح يف غالبية الصم وضعاف السمع؛ 
ا   ،)(Marschark et al., 2009املستوى اللغوي بشكل كبري جد 

دعم قدرات فإن الرحالت املعرفية عرب الويب تساهم يف 
لى البحث الطالب يف الكتابة العلمية، من خالل تدريبهم ع

ة، وتنظيم حمتوى الكتابة، عن طريق الكلمات الرئيس
 .(Chuo, 2007) الكتابةواستخدام الكلمات العلمية يف 

كذلك مل يقتصر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية 
على إعداد وهتيئة معلمي التعليم العام يف اجلامعات، بل 
تشتمل على تدريب معلمي الرتبية اخلاصة ما قبل اخلدمة من 
الصم وضعاف السمع على استخدام اسرتاتيجية الرحالت 

 & Yang, Tzuo)تزو وكومارا ينق و من املعرفية. فقد قام كل 

Komara, 2011b،) دراسة هدفت للسعي إىل تدريب إجراء ب
معلمي الرتبية اخلاصة ما قبل اخلدمة على استخدام هذه 

يف على املعلمني  ةاناستبالباحثون هؤالء  وز عو االسرتاتيجية، 
أثناء دورة لربنامج إعداد املعلم، وذلك ملعرفة آرائهم حول أثر 

املعرفية يف رفع مستوى أداء معلمي الرتبية اخلاصة، الرحالت 
بداع والتعلم وزيادة اإلأداة مفيدة يف تعزيز املشاركة  د  وهل تع
أشارت النتائج إىل أن غالبية املعلمني يفضلون  وقد ؟التعاوّن

بشكل كبري استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية على 
ن الرحالت املعرفية فإ من مثو  الطرق التقليدية يف التعليم.

تساهم يف تنمية قدرات املتعلمني على القراءة واالطالع، 
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والسعي إلنتاج املعرفة وليس تلقيها فقط، مما يعزز دور املتعلم  
كمحور أساسي، وبذلك تتوافق هذه االسرتاتيجية مع النظرية 

 .Kundu & Bain, 2006)) للتعلمالبنائية 
ويتضح مما سبق، توافق اسرتاتيجية الرحالت املعرفية مع 

) Kunduالنظرية البنائية للتعلم، وفاعليتها يف العملية التعليمية 

& Bain, 2006; Simina & Hamel, 2005) .تبنيي مسامهتها  إذ
بشكل كبري يف زيادة الدافعية والرغبة للتعلم لدى املتعلمني 

(Zheng et al., 2004)مهت الرحالت املعرفية يف . كذلك سا
، (Halat, 2013) للمتعلمنيجعل التعلم أكثر متعة وفاعلية 

عالوة على ذلك، أدت إىل رفع مستوى التحصيل الدراسي 
(، وتنمية التفكري التأملي 2013بشكل واضح )الطويلعي، 

(. باإلضافة إىل توافق الرحالت املعرفية مع 2014)صاحل، 
 كثريالبنائية للتعلم واليت أشار إليها الأسس ومبادئ النظرية 

(. 2014؛ خليفة و اجلباس، 2014)احلسن،  من الدراسات
تتطلب الرحالت املعرفية القيام بعمليات التحليل والرتكيب  إذ

للمعلومات، إضافة إىل البحث عنها ومعاجلتها، كذلك 
املسامهة يف العمل التعاوّن، والتفكري اإلبداعي والناقد. فهي 

وم على جمموعة من العمليات املوجهة للبحث عن تق
املعلومات عرب الويب، يتم من خالهلا تقدمي مهام تعليمية 
معينة، تساعد املتعلم يف أن يعتمد على نفسه يف القيام بتلك 

 (.March, 2004)املهام اخلاصة بالبحث واالستقصاء 
يقوم املتعلم من خالل الرحالت املعرفية ببناء املعرفة  إذ

 د  بنفسه من خالل ربط املعلومات اجلديدة بالسابقة، ويع
املتعلم فيها هو حمور العملية التعليمية، يف حني أن دور املعلم 
ميسر وموجه للتعلم. إضافة إىل أن الرحالت املعرفية تساهم 

االجتماعي بني املتعلمني، يف توفري إطار من التعاون والتفاعل 
تساهم  إذوكذلك تدعم التعلم النشط من خالل التقنية، 

التقنية يف بناء املعرفة لدى املتعلمني. باإلضافة إىل ذلك فإن 
على بيئة التعلم اإللكرتوّن،  هتيمنالنظرية البنائية يف التعلم 

الرحالت املعرفية من أفضل التطبيقات على الويب اليت  د  وتع
افق مع هذه النظرية بشكل مناسب جد ا )احلسن، تتو 

إن الرحالت املعرفية تتمركز على املتعلم يف  إذ(. 2014
بيئات التعلم اإللكرتوّن، ويتم استغالل خربات املتعلم 
السابقة يف توظيفها جلمع معلومات جديدة، ويكون تفعيل 
دور املتعلم كمشارك فعال وإجيايب كأحد خصائص الرحالت 

رفع يف ة. كذلك تساهم الرحالت املعرفية بشكل كبري املعرفي
التفكري التأملي والذي يكاد يفتقد يف التعليم مستوى 
 (.2014)صاحل، 

 مشكلة الدراسة:

بالنظر إىل الواقع احلايل يف تدريس املقررات اجلامعية 
للصم وضعاف السمع، جند أنه حىت اآلن للطالب املختلفة 

طرح  يف الطريقة التقليدية يتم االعتماد بشكل كبري على
متبوعة باالختبارات اليت تقيس  املعلومات واملتمثلة يف احملاضرة

يف عضو هيئة التدريس يتمثل دور  إذالطالب.  فهممستوى 
علومات واليت تكون يف أغلب األحيان جمردة بالنسبة املتقدمي 

 الكافية وليس لديهم اخللفية املعرفية للصم وضعاف السمع
أدى ح هلم االندماج يف العملية التعليمية. هذا األمر اليت تتي

مستوى تدّن يف  مما صاحبهاإىل مجود عملية التدريس، 
لدى الطالب سواء  على حد  التحصيل والدافعية للتعلم 

. ومع استمرار استخدام الطرق الصم وضعاف السمع
لفقد  سامهت بشكل كبريالتقليدية يف التدريس واليت 

عدد  لتسرب أدت من مثو  قدراهتم وإجنازهم الطالب الثقة يف
من الطالب الصم وضعاف السمع من اجلامعة. وكما أن 
احلقيقة اليت قد تغيب عن بعض أعضاء هيئة التدريس بأن 

لدى الطالب  واالستيعاب وتلقي املعلومات الفهمعملية 
السامعني. مما  بأقراهنمالصم وضعاف السمع خمتلفة مقارنة 

طرق واسرتاتيجيات تدريس جيعل احلاجة إىل استخدام 
وذات فاعلية يف رفع مستوى بالغ األمهية  اأمر   متنوعة

يكمن دور التعليم  إذ. (Edyburn, 2013)حتصيلهم الدراسي 
يف املرحلة اجلامعية بتمكني دور املتعلم ليصبح له دور فعال 

لتقنية ملا هلا من أثر  ا تضمنيا يف وإجيايب ومشارك، خصوص  
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 ,Rienties, Brouwer)كبري يف زيادة الدافعية والرغبة يف التعلم 

& Lygo-Baker, 2013). 
لذا نشأت احلاجة إلجياد اسرتاتيجية متكن الطالب الصم 
وضعاف السمع من االندماج يف العملية التعليمية ورفع 

استخدام اسرتاتيجية تبني أن  إذمستواهم األكادميي. 
إجيايب يكمن يف تنمية  هلا دور الرحالت املعرفية عرب الويب

التحصيل الدراسي وكذلك زيادة الفاعلية بني أوساط 
، خصوصا  يف املرحلة اجلامعية اليت تتطلب من املتعلمني

الطالب القدرة الكافية على استخدام جهاز احلاسب اآليل 
احلاجة  دعتوالبحث يف حمركات البحث املختلفة. لذا 

تدخل يتيح للطالب الصم وضعاف السمع من  وجودل
مت اختيار  لذا. مناسبة لقدراهتمالتفاعل مع املعلومات بطريقة 

والذي يعد من أهم  مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم
املقررات اليت يواجه فيها الطالب الصم وضعاف السمع 

 من كثرياليف املرحلة اجلامعية، كونه يعتمد على  اكبري    احتدي  
ختلفة يف التدريس واليت يفتقرها الطالب امل تسرتاتيجياالا

أظهرت نتائج السنوات املاضية  وقدالصم وضعاف السمع. 
األمر الذي يدعونا يف درجات الطالب،  اوواضح   اكبري   اتدني  

 استخدام بعض االسرتاتيجيات املتنوعة.بضرورة النظر يف 
اسرتاتيجية تساهم  وتنفيذ وبذلك استدعت احلاجة إىل تطبيق

يف رفع األداء األكادميي املنخفض، وكذلك يف زيادة الدافعية 
 .(Qi & Mitchell, 2012)وإجياد حل للتسرب الدراسي 

ومن خالل االطالع على أفضل املمارسات التعليمية 
 ،املهارات املختلفة لدى املتعلمنياليت سامهت يف حتسني 

من أهم  رب الويباسرتاتيجية الرحالت املعرفية عتظهر 
تعزز جانب التفاعل اإلجيايب  التعليمية اليت تاالسرتاتيجيا

من  كثريت بفاعليتها الدأشا وقد واملعريف بني الطالب.
الدراسات، خصوص ا مع التطور التقين الذي وصل إليه 
عصرنا احلايل يف سرعة وكيفية احلصول على املعلومات من 

من ذلك استوجب (. وانطالقا  2016الويب )السعيدي، 
أثناء  عالية دقة يخل من خالل تصميم منوذج تعليمي ذتد

نرتنت، من خالل ما يسمى باسرتاتيجية استخدام اإل
من أهم النماذج  د  رفية عرب الويب، والذي يعالرحالت املع

نرتنت، ستخدام اآلمن أثناء البحث يف اإلاليت جتمع بني اال
 وتعد  (. 2011 وبني التخطيط الرتبوي احملكم )السيد،

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية أداة فعالة من أدوات التعلم 
اإللكرتوّن عرب الويب، واليت صممت على حنو منظم، حبيث 

 من ذوي تعلمنيمع امل أيض ا ميكن تكييفها واستخدامها
 فإهنم ،الصم وضعاف السمعالطالب  ، خصوصا  اإلعاقة

واليت حتتوي الدراسية  يواجهون صعوبة أمام املقرراتدائما  ما 
 .فاصيل واملفردات اللغوية اجلديدةقدر كبري من التعلى 
قد تساهم الصم االسرتاتيجية  فإن توظيف هذه من مثو  

االستفادة القصوى من شبكة اإلنرتنت  وضعاف السمع من
 إذ (.2016)محادة،  وخصائصهم مبا يتناسب مع قدراهتم

 على كوهنا ترتكزالرحالت املعرفية ذات فاعلية كبرية   تعد
االستكشاف والبحث عرب الويب هبدف احلصول  مهارات

 املعرفيةعلى املعلومات، مما تساهم يف تنمية القدرات 
ومهارات استخدام احلاسوب لدى املتعلم، األمر الذي يشبع 
 رغباته ويزيد من دافعيته للتعلم. باإلضافة إىل أن استخدام

الرحالت املعرفية عرب الويب يتيح الفرصة لالطالع على 
مصادر متنوعة مما يتناسب مع املرحلة اجلامعية، وحُيسين من 

توفر  كوهنا  قدرة املتعلم على املناقشة واحلوار والتواصل الفعال
وحتديد املهام لكل  تضمن العمل التعاوّن بيئة تعليمية غنية

يكمن  إذ .(Polly & Drew, 2009) فرد من أفراد اجملموعة
وكذلك  ا  معرفي ا  استخدام الرحالت املعرفية كوهنا توفر بعد

زيادة التفاعل واليت يعاّن منها الطالب الصم وضعاف 
لة الدراسة من وبناء  على ذلك ميكن صياغة مشكالسمع. 

فاعلية استراتيجية الرحالت  مدىما : يتخالل التساؤل اآل
المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي 

في  والدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف السمع
 لمرحلة الجامعية؟با مقرر استراتيجيات التدريس والتعلم
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 أهداف الدراسة:

 هتدف هذه الدراسة إىل:
ويب معرفة فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب ال .1

يف تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم وضعاف 
املرحلة يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب السمع

 اجلامعية.
معرفة فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب  .2

يف زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف 
رحلة امليف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم بالسمع 
 اجلامعية.

 أسئلة الدراسة:

 ية:تالدراسة اإلجابة عن األسئلة اآل حاولت
ما فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف  -1

تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم وضعاف 
املرحلة يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم بالسمع 
 اجلامعية؟

ما فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف  -2
يف زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف السمع 

 املرحلة اجلامعية؟مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب

 فروض الدراسة:

 ية:تالفرضيات اآل أسئلة الدراسةينبثق من  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

0.05 ≥α  بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي لصاحل اجملموعة 

 التجريبية من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

0.05 ≥α  التجريبية واجملموعة  اجملموعةبني متوسطي درجات

الضابطة يف مقياس الدافعية للتعلم لصاحل اجملموعة التجريبية 
 من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية.

 أهمية الدراسة:

هذه الدراسة إضافة مهمة يف جمال تعليم الصم  د  تع
وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية، نظر ا حلداثة جتربة تعليم 

كذلك بعد مراجعة   .الصم وضعاف السمع بصفة رمسية
الدراسات السابقة العربية، وبعض الدراسات األجنبية، 

قلة الدراسات التجريبية يف املرحلة  والذي اتضح من خالهلا
. وبذلك فإن عية على الطالب الصم وضعاف السمعاجلام

استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب ميكن أن 
يساعد على تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم 
وضعاف السمع، بالشكل الذي جيعلهم قادرين على االرتقاء 
ملستوى موازي للسامعني. باإلضافة إىل زيادة مستوى 

 عنصر إن هذه االسرتاتيجية تعتمد على إذتعلم، الدافعية لل
التشويق من خالل العمل التعاوّن وتنمية اإلبداع والتفكري 

 الناقد.
ومن خالل نتائج الدراسات السابقة، يتضح أن 

ية نماملعرفية عرب الويب تساهم يف ت اسرتاتيجية الرحالت
عمليات االستكشاف، التحليل، االستقصاء، البحث، وحل 

ت. والذي يتناغم مع أهداف املرحلة اجلامعية اليت املشكال
من خالل احلصول على  ا  تتطلب من املتعلم أن يصبح ُمنتج

املعلومات، بدال  من تلقيها فقط مما يهمش دور الطالب يف 
هذه املرحلة احلرجة. باإلضافة إىل تنمية قدرة الطالب 

ايت من خالل ممارسة البحث عرب اجلامعي على التعلم الذ
نرتنت، وجتميع املعلومات ذات العالقة واليت تساهم يف اإل

صقل معلم املستقبل. ومن هذا املنطلق، تكمن أمهية الدراسة 
، ةعام صفةيف إثراء جمال الرتبية اخلاصة واملكتبة العربية ب

ا جمال تعليم الصم وضعاف السمع. وذلك من خالل  وحتديد 
وتفعيل دور تصميم الدروس من خالل الرحالت املعرفية، 

التقنية بشكل فعال داخل القاعة الدراسية، باإلضافة لتفعيل 
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يكون دور الدراسات التجريبية يف هذا اجملال والذي يكاد 
 مقارنة بغريه. قليال  

 حدود الدراسة:

  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة فاعلية
 اسرتاتيجية الرحالت املعرفية للطالب الصم وضعاف السمع

املرحلة اجلامعية على يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب
 .مستوى التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم

  احلدود املكانية: الطالب الصم وضعاف السمع يف
 جامعة امللك سعود مبدينة الرياض.

  احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على الطالب الذكور
 من الصم وضعاف السمع.

  احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي
 .2015/2016 هـ1437-1436الثاّن من عام 

 مصطلحات الدراسة:

 الرحالت المعرفية عبر الويب:
يقصد بالرحالت املعرفية هي اسرتاتيجية تدريسية قائمة 

ذلك من خالل استخدام على البحث واالستقصاء، و 
سبق وخمطط هلا من قبل نرتنت ذات إعداد ممصادر يف اإل

عضو هيئة التدريس أو املعلم، وذلك لتعميق فهم 
املوضوعات الدراسية، وتنمية مهارات التفكري العليا من 

 (.2014خالل مجع وحتليل وتركيب املواضيع )صاحل، 
 ةتعليمي اسرتاتيجيةوتُعرف إجرائيا  من قبل الباحثني بأهنا 

ملقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم واليت يتم من  مت تصميمها
خالهلا مجع معلومات مت تنسيقها وترتيبها على منصة جوجل 

عن حول موضوعات دراسية خمتلفة تقدم للطالب كل أسبوع 
تتم عن طريق  إذزمنية حمددة  مدةنرتنت خالل طريق اإل

املقدمة، املهام، اإلجراءات، املصادر، ) ةعناصر متسلسل

إىل املعلومة من عدة ( وذلك هبدف الوصول ومي، اخلامتةالتق
 .مصادر

 التحصيل الدراسي:
يقصد بالتحصيل الدراسي هو مقدار ما ينجزه املتعلم 
من معلومات ومهارات تنمو لديه واليت يكتسبها من خالل 
تعلمه للموضوعات املختلفة، وتقاس من خالل الدرجة اليت 

لتحصيلية )العكايله، حيصل عليها بواسطة االختبارات ا
2016.) 

ويُعريف التحصيل الدراسي إجرائي ا بأنه: مقدار ما حيققه 
الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية، بعد 
مرورهم باخلربات التعليمية املتعلقة مبوضوعات اسرتاتيجيات 
التدريس، مقاسة بالدرجة اليت حيصلون عليها من خالل 

 الذي مت إعداده من قبل الباحثني.االختبار التحصيلي 
 الدافعية للتعلم

هي حالة جتعل املتعلم يشعر بالرغبة يف التعلم، وتدفع به 
إىل االنتباه واالهتمام وامليل للموقف التعليمي ويندمج فيه من 
خالل احلماس والنشاط، واالستمرارية هبذا النشاط حىت 

، الدينوحميي التعلم )قادر  من حيقق اهلدف التعليمي
2015.) 

تفاعل  حجم ومقداروتُعريف الدافعية للتعلم إجرائي ا بأهنا 
ثناء مقرر يف أ وانتباه الطالب الصم وضعاف السمع

اسرتاتيجيات التدريس والتعلم مع املهام املعطاة هلم يف عدة 
تعليمية باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية وذلك  مواقف

 تفاعل من قبل الطالب.من خالل مقياس ملعرفة حجم ال
 لطالب الصم وضعاف السمع:

يقصد بالطالب األصم بأنه الفرد الذي يعاّن من فقدان 
ديسبل فأكثر حيول دون مساعه لألصوات سواء  70مسعي 

باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا. وفيما يتعلق بالطالب 
ضعيف السمع فهو الفرد الذي يعاّن من فقدان مسعي يرتاوح 

يتم التواصل من خالل اللغة  إذديسبل،  70-20بني ما 
 .)(Smith, 2007املنطوقة مع ضرورة استخدام املعني السمعي 
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 منهج الدراسة وتصميمها:

املنهج شبه التجرييب، من  على احلالية الدراسة اعتمدت
خالل دراسة أثر فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب على 

على عينة من  والدافعية للتعلملتحصيل الدراسي تنمية ا
الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية. وذلك 

 التجريبية واجملموعة بواسطة جمموعتني متكافئتني ومها اجملموعة
ة لقياس مستوى مت تطبيق اختبارات قبلية وبعدي إذالضابطة، 

الباحثان مناسبة املنهج شبه يرى و  .التحصيل والدافعية
 كونه يتوافق مع طبيعة الدراسة.التجرييب  

التجريبية من خالل اسرتاتيجية  مت تدريس اجملموعة
وذلك برفع حمتوى مقرر  الرحالت املعرفية عرب الويب،

 إذاسرتاتيجيات التدريس والتعلم على منصة جوجل، 
موضوعات خمتلفة مت تدعيم كل موضوع  8اشتملت على 

ة، ومقاطع الفيديو بالوسائط املتعددة، والروابط ذات العالق
ءات املبدئية بالتأكد متثلت اإلجرا وقدتتضمن لغة اإلشارة. 

، اسوبنرتنت يف القاعة وسالمة أجهزة احلمن سرعة اإل
والتأكد من صحة عمل رابط املوقع والوسائط اليت يتضمنها، 

حمتوى املقرر. وبعد ذلك مت البدء باسرتاتيجية  مجيعومراجعة 
الرحالت املعرفية من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات 
تعاونية، وتوزيع األدوار فيما بينهم، حبيث يتم يف كل رحلة 
معرفية عمل كل طالب على أساس الدور احملدد له، مرور ا 

كل املراحل، مبا حتتويه من تقومي أداء كل جمموعة يف   ل  بك
 رحلة. 

من التعلم الرقمي ولكن  االرحالت املعرفية جزء   وتعد  
تتميز بوضوح اإلجراءات ودقة املعايري من خالل وضع 

تعتمد على  إذتسلسل لكل مرحلة )هدف تعليمي حمدد(، 
توزيع األدوار بني الطالب واالنتقال من عنصر إىل عنصر 

ول ضمن أن الطالب حققوا اهلدف األسل دقيق يآخر بتسل
. فقد مت تصميم احملتوى املراد قبل االنتقال للهدف الثاّن

، قوالب تناسب الفروق الفردية بينهم يصاله للطالب يف عدةإ

ه من خالل من احملتوى الذي ُقدم للطالب مت تصميإذ إ
وضع روابط ومصادر ذات موثوقية عالية تضمن دقة 
 املعلومات املقدمة للطالب وليس جمرد معلومات عشوائية

 املصدر. 
الضابطة بالطريقة  اجملموعةيف املقابل، مت تدريس 

واليت كانت بواسطة الشرح وإلقاء املعلومات  التقليدية،
احملاضرات،  مجيعواملعارف من جانب عضو هيئة التدريس يف 

إىل جانب طرح األسئلة والنقاش مع الطالب واإلجابة عن 
ئل بصرية بوسا عرض املعلوماتباإلضافة إىل و تساؤالهتم، 

من خالل استخدام العروض التقدميية. ويتمثل تقومي أداء 
هؤالء الطالب من خالل االعتماد على الواجبات اليت 
ُيكليفون هبا، إضافة إىل االختبارات التقليدية اليت تقوم على 

 حمتويات احملاضرة واملقرر املطلوب. 
حرصت الدراسة على اختيار مقرر اسرتاتيجيات  وقد

والتعلم كونه حيتوي على معلومات ذات أمهية بالغة التدريس 
 املتبعة والطرق باإلجراءات الطالب للطالب تتمثل يف تعريف

 وخباصة الطالب الصم وضعاف السمع تدريس يف
 من هبا وما يرتبط والكتابة القراءة تدريس اسرتاتيجيات

 تربية جمال يف التوجهات أحدث على الضوء وإلقاء أنشطة،
 ميكن اليت احلديثة الصم وفلسفات التدريس وتعليم

إىل  باإلضافة .ومدارس الدمج معاهد الصم يف استخدامها
لذا مت تكييف  الربنامج الرتبوي الفردي، مفهوم على التعرف

احملتوى الرقمي ملساعدة الطالب على فهمه من خالل 
تبسيط احملتوى وإضافة الصور ومقاطع الفيديو وكذلك 
 تضمني لغة اإلشارة يف املقرر لضمان فهمه من قبل الطالب. 

 
 : تصميم الدراسة1شكل 
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مت توزيع الطالب إىل جمموعتني متكافئتني جتريبية  وقد
إعطاء االختبار  من خالل، 1كما يشري جدول رقم   وضابطة

، وبعد طريقة التدريس، من قبلالتحصيلي لكال اجملموعتني 
سواء من خالل احملاضرة للمجموعة الضابطة، أو من خالل 
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب للمجموعة التجريبية. 

االنتهاء باإلضافة إىل مقياس الدافعية لكلتا اجملموعتني بعد 
من االختبار التحصيلي البعدي، وذلك للتحقق من مدى 

 بطريقتني خمتلفتني. دافعية الطالب بعد تقدمي املعلومات

 مجتمع الدراسة وعينته:

 ممنأصم وضعيف مسع  ا  طالب 28اشتملت الدراسة على 
مت  إذيدرسون حاليا  يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، 

( 1 )يتسابيع. ويبني اجلدول اآلأ 8الل تطبيق الدراسة خ
 وزيع الدميوغرايف لعينة الدراسة:الت

 1جدول
 التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغيرات
 57.1 16 صمم نوع اإلعاقة

 42.9 12 ضعف مسع 

 7.1 2 22-19 العمر

 
 
 

23-25 13 46.4 

26-28 8 28.6 

 17.9 5 وأكرب 29

  28 المجموع 

 أدوات الدراسة:

قبل البدء بالدراسة مت إعداد دراسة استطالعية وذلك 
 خصيصا  للتأكد من مدى جودة املوقع الذي مت تصميمة 

 راء العينة، مت إضافة بعضآهلذه الدراسة، وبعد الوقوف على 
العينة  مرئيات بناء على التعديالت والتحسينات

وقع من خالل منصة قوقل املمت تصميم  إذاالستطالعية. 
)https://sites.google.com/site/deafwebquests/home(،  وقد

استخدام نفس احملتوى التعليمي املخصص ملقرر  مت
)اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة السمعية( 

خالل إضافة صور، وروابط  حمتوى رقمي من هيئة يفولكن 
حتتوي على اليت فيديو المقاطع بعض ذات مصادر خمتلفة، و 

تصميم  مت كمامرتجم لغة إشارة لشرح احملتوى بلغة اإلشارة.  

استخدام برامج وكذلك مت ، Google Sites استخدامب املوقع
جلعل احملتوى  iMovie ،Photoshop ،Keynote ،Inspirationمثل 

من قبل  ىلضمان التفاعل مع احملتو  االرقمي أكثر تشويق  
الطالب يف اجملموعة التجريبية من  متكن وقد. الطالب
مع الرحالت املعرفية قصرية املدى واليت تكون  إجيابي االتفاعل 

 طويلة املدى واليت تكونالرحالت ملدة يوم واحد، وكذلك 
 .ملدة شهرين لقياس مستوى التحصيل

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة اليت 
مثل دراسة فتح اهلل  هنفساستخدمت تصميم الدراسة احلالية 

(، فقد 2014القطيش ) (، وكذلك دراسة محادنة و2011)
مت تصميم الدراسة لقياس مستوى التحصيل الدراسي 
والدافعية للتعلم، وذلك من خالل بناء الرحالت املعرفية 

https://sites.google.com/site/deafwebquests/home
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واليت مت ذكرها من قبل دودج  أساسية ضمن ستة عناصر
(Dodge, 2011) يف دراسته: 
o  املقدمة: وهي عبارة عن متهيد للمحاضرة واألهداف

 سطة الرحالت املعرفية عرب الويب،تناوهلا بوا متالتعليمية اليت 
ذلك بعرض فقرة قصرية أو صور ذات عالقة باملوضوع  وكان

أن تكون املقدمة واضحة وجذابة،  البدو وفكرته وأهدافه. 
عية بشكل كبري على عنصر التشويق إلثارة الداف وتعتمد

 واالستكشاف. البحث لتحفيزهم على للطالب
o  :فيها حتديد املهام املطلوبة من قبل الطالب،  تموياملهمة
للرحلة املعرفية، ويشرتط فيها أن تكون  ا  أساسي ا  عنصر  د  وتع

حتويل احملتوى إىل جمموعة من  وذلك من خاللقابلة للتنفيذ، 
األهداف أو األسئلة املتعلقة باملوضوع والواجب تنفيذها 

 زمنية معينة. مدةبواسطة عمل تعاوّن وفق 
o  :خالهلا اخلطوات العملية لتنفيذ من  وحُتد داإلجراءات

الطالب إىل جمموعات،  يُقس م فيها كلذلو املهام املطلوبة، 
طالب على دراية  هم، حبيث يكون كل  األدوار فيما بين تـُو ز عو 

 األساسي.بدوره 
o  :املعلم بتحديد املصادر اليت يستعني هبا  يقوماملصادر

ها ؤ انتقا متمن مواقع  واليت تتكونالطالب يف أداء املهام، 
أن تكون ذات موثوقية عالية  مت مراعاة إذ، يف السابق بعناية

باإلضافة لكوهنا وآمنة ومناسبة ملستوى الطالب وخرباهتم، 
 ذات عالقة تامة باملهام املطلوبة.

o ضمن  ةتقليدي طريقةالتقومي: ال تتم عملية التقومي ب
عدد من  بتحديد املعلم يقوم، بل الرحالت املعرفية ةاسرتاتيجي

، وذلك من خالل التقييم بناء  عليهااملعايري اليت سوف يتم 
، بعض معبعضهم قوائم الرصد كتقييم مدى تعاون الطالب 

 واستخدامهم للتقنية، ومهارة الوصول إىل املعلومات املطلوبة.
o ة ملخص حملتوى احملاضرة أو الدرس يف نزلمب د  اخلامتة: وتع

املعلم بتذكري الطالب مبا مت تعلمه،  إذ يقومهناية الرحلة، 
إضافة إىل حتفيزهم ملواصلة البحث عن املعرفة. وقد احتوت 
بعض الرحالت املعرفية يف هذه الدراسة على مقاطع فيديو 

 وجه  بلغة اإلشارة مت إضافتها للخامتة واليت مت تصميمها ب
 خاص، وحتتوي على ملخص لألفكار املطروحة.

 االختبار التحصيلي:
 تمقرر اسرتاتيجيايف  ُتد ر سمواضيع خمتلفة  8 اختريت 

كما يشري جدول  يف جمال اإلعاقة السمعية التدريس والتعلم
وذلك لتكون ضمن الرحالت مت تصميم االختبارات  فقد .2

 اختبار   أُِعد  ة يف هذا املقرر الرئيس املواضيعوبناء على . املعرفية
مت عرض االختبار على  وقديقيس مدى فهم الطالب، 

هذا االختبار يف السنة  واعُتِمد  حكمني. ُـ جمموعة من امل
على جمموعة جتريبية لقياس مدى فاعلية  وطُب ق  املاضية، 

االختبار عن  تصميممت  وقد، االختبار قبل البدء بتطبيقه
 طريق الرحالت املعرفية.

 2 جدول
 التحصيلياالختبار 

 إجراء االختبار المدة موضوع االختبار
 عن طريق احلاسب ساعتان طرق التواصل
 يبادعن طريق اآل ساعتان طرق التدريس
 من خالل العمل التعاوّن ساعتان حتضري الدرس

 نتاج الوسائل التعلميةمن خالل إ ساعتان الوسائل التعليمية
 عن طريق احلاسب ساعتان اإلدارة الصفية
 من خالل استخدام تعديل السلوك ساعتان اخلطة الفردية

 التجربة املباشرة ساعتان املعينات السمعية
 من خالل التدريس والتطبيق ساعتان التصميم الشامل للتعلم
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 مقياس الدافعية للتعلم: 
من خالل النظر يف الدراسات املختلفة اليت استخدمت 

 Motivation Scale for)عدة مقاييس للدافعية للتعلم 

Learning)  لدى طالب اجلامعة(Pintrich, 2004; Steinmayr 

& Spinath, 2009)م مع طبيعة ء. مت تكييف مقياس يتوا
وذلك  (Fidelity of Treatment)الدراسة، ويساهم يف زيادة 

تحقق من للتعلم. ولل دافعية الطالبقياس مستوى  دفهب
ُمحكمني ـمن ال 6على عدد ه صدق املقياس، فقد مت عرض

الرتبية اخلاصة، علم النفس والقياس والتقومي، ومت جمال يف 
على األخذ جبميع املالحظات وتعديل املقياس بناء 

مت االعتماد على مقياس بينرتش  وقد، املالحظات الواردة
(Pintrich, 2004لبناء مقياس الدافعية ). 

وفيما يتعلق بثبات املقياس فقد مت حسابه من خالل 
مما  α=.83بلغ  إذ، (Alpha Cronbach)معامل ألفا كرونباخ 

ن املقياس يف يعد مقبوال  تربوي ا لغرض هذه الدراسة. وتكو  
استخدام تدريج ليكلرت  مت ،عبارة 24صورته النهائية من 

Likert Scale 4  نقاط املتكون من )غري موافق بشدة، غري
موافق، موافق، موافق بشدة( والذي مت استخدامه يف املقياس 

 & Pintrich, 2004; Steinmayr)يف عدة دراسات ذات عالقة 

Spinath, 2009) وبذلك يرتاوح املقياس من الدرجة العظمى .
 .24، والدرجة الدنيا 96للمقياس 

ليل البيانات مجيع أسئلة الدراسة وحت نمتت اإلجابة ع
 Statistical)حصائية للعلوم االجتماعية باستخدام احلزمة اإل

Package for Social Sciences, SPSS ) من  22اإلصدار
 خالل:

  معامل ألفا كرونباخ(Alpha Cronbach)  حلساب ثبات
األداة املستخدمة وكذلك معامل بريسون لقياس االتساق 

 الداخلي.
 اب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حس

 للتحصيل الدراسي ومقياس الدافعية للتعلم.
  اختبار(T-test) اجملموعتني  داللة الفروق بني وذلك لقياس

 )الضابطة والتجريبية(.

 اإلجراءات قبل تنفيذ المعالجة التجريبية:

قبل البدء بتنفيذ الدراسة مت عمل اختبار قبلي لكال 
اجملموعتني من خالل اجملموعتني، وذلك للتأكد من تكافؤ 

 :( نتائج االختبار3 )يتيوضح اجلدول اآل إذ، الضبط القبلي

 3 جدول
 ماالختبار القبلي لمستوى تحصيل الطالب ومستوى الدافعية للتعل 

 المجموعة الضابطة المتغير
 14ن=

 المجموعة التجريبية
 14ن=

 مستوى الداللة قيمة ت

   االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 494. 694. 8.563 27.64 9.397 30.00 االختبار التحصيلي

 418. 823. 12.918 36.64 10.351 40.29 مستوى الدافعية للتعلم

أنه ال توجد فروق ذات ( 3)ويتضح من خالل جدول 
فيما يتعلق  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مبتوسطات درجات الطالب يف كال اجملموعتني يف االختبار 
التحصيلي وكذلك مستوى الدافعية للتعلم، وهذا يدل على 
الضبط القبلي للمجموعتني قبل البدء يف تطبيق الدراسة. 
وبعدها مت هتيئة الطالب للدراسة من خالل توفري أجهزة 

ة، وهتيئة القاعة حاسب آيل لكل طالب يف اجملموعة التجريبي
من التفاعل والعمل اجلماعي  االدراسية لتتيح للطالب مزيد  

فيما بينهم، من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية 
عرب الويب. وقد مت تدريس الطالب خالل فرتة الدراسة مجيع 
املواضيع اليت مت ذكرها سابق ا لكال اجملموعتني، ومن خالل 

 لكل جمموعة. طريقة تدريس خمتلفة
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 عرض النتائج ومناقشتها:

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
أسابيع مت إعادة تطبيق االختبار لقياس  8بعد مرور 

للتحقق من لكال اجملموعتني، وذلك  االختبار التحصيلي
إذا كان هناك ما الفرضية األوىل، واليت هدفت ملعرفة  صحة

 α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
يف االختبار التحصيلي البعدي، وذلك لصاحل اجملموعة 
التجريبية بواسطة استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية. وقد 

 ئيةملعرفة الداللة اإلحصا T-testمت استخدام اختبار 
 اآليت للنتائج: (4)اجلدول يشري  إذبني املتوسطات، للفروق 

 :4جدول 
 لطالبل االختبار البعدي لمستوى التحصيل 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 η2قيمة 
 

 dقيمة 
 

حجم 
 التأثير

 االختبار
 التحصيلي

 الضابطة
 

 التجريبية

14 
 
14 

59.29 
 

76.86 

14.731 
 

13.666 

 
26 

 
-3.272 

 
.003 

 
.201 

 
1.23 

 
 كبري

( وجود فروق ذات داللة 4ويتضح من خالل اجلدول )
إحصائية بني متوسط درجات اجملموعتني وذلك لصاحل 

بلغت قيمة  إذ، 05. عند مستوى الداللةاجملموعة التجريبية 
ويشري اجلدول بأن متوسط درجات اجملموعة  3.27-ت 

 يف حني، 13.67وباحنراف معياري قدره  76.86التجريبية 
وباحنراف  59.29 بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة

 إذ. كما تشري النتائج بأن حجم التأثري كبري، 14.73معياري 
باإلضافة إىل  ،1.23لالختبار التحصيلي  dبلغت قيمة 

يساهم يف معرفة والذي  η2احتساب مربع إيتا  فقد مت ذلك
)اسرتاتيجية الرحالت املعرفية(  نسبة ما يفسره املتغري املستقل

من التابع )مستوى التحصيل( للمتغري من التباين الكلي 
 :يةتخالل املعادلة اآل

 
من التباين الكلي % 20وهذا يشري بأن  201.بلغت إذ

ملتغري التحصيل الدراسي يرجع إىل تأثري اسرتاتيجية الرحالت 
 املعرفية عرب الويب.

وميكن تفسري وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور 
وفاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف رفع أداء املستوى 

 حيث .املنخفض لدى الطالب الصم والضعاف السمع
صعوبة تكمن يف فهم  وضعاف السمعالطالب الصم  يواجه

خصوص ا يف املرحلة اجلامعية  املعىن واحملتوى األكادميي
)Parault & Williams, 2009Marschark et al., 2009; (  فهم

 حيتاجون إىل اسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف رفع أدائهم
مت تصميم اسرتاتيجية  لذا (.Edyburn, 2013)التحصيلي 

الرحالت املعرفية يف هذه الدراسة لكي تناسب حاجات 
املتعلمني الصم وضعاف السمع، وذلك برتمجة احملتوى إىل 
صور، وفيديو، وخرائط مفاهيمية، باإلضافة إىل لغة إشارة، 

 وقدواليت تسهل على الطالب فهم املعىن بصور متعددة. 
حلل غالبية املشكالت  فاعليتهاأثبتت الرحالت املعرفية 

(. وكذلك مناسبتها خلصائص 2011التعليمية )فتح اهلل، 
خصوص ا فيما يتعلق  (،Salsovic, 2009)املتعلمني املتنوعة 

باملرحلة اجلامعية واليت تتطلب مهارات متقدمة )املهر، 
 (. Alshumaimeri & Almasri, 2012؛ 2011

مع كل من وتتفق نتائج الدراسة يف اجلانب التحصيلي 
صديق،  (،2013الطويلعي )دراسة و (، 2011دراسة املهر )

(، 2014صاحل )و (، 2014البغدادي، حممد وجرجس )
( وكذلك دراسة الشميمريي واملصري 2016العكايله )و 
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(Alshumaimeri & Almasri, 2012 .)أشارت مجيع  إذ
بفاعلية الرحالت املعرفية فيما يتعلق السابقة الدراسات 

هذه الدراسة إضافة إىل قائمة  د  التحصيلي. وتعباجلانب 
ألفراد الصم الدراسات السابقة خصوص ا كوهنا ركزت على ا

كان من أهم أسباب   إذلة اجلامعية. حوضعاف السمع يف املر 
من وجهة نظر -التحسن الذي طرأ على اجلانب التحصيلي 

كون تصميم الدراسة ركز على نقاط الضعف اليت   -الباحثني
منها الطالب الصم وضعاف السمع، خاصة  فيما  يعاّن

مت توفري بيئة سامهت يف  فقديتعلق بفهم احملتوى األكادميي. 
إثراء اجلانب األكادميي، وذلك من خالل توفري بيئة شجعت 
على التعليم التعاوّن بواسطة تصميم موقع ساهم يف توصيل 

 يةمن الوسائط التعليم كثريالل الاحملتوى األكادميي من خ
 املختلفة.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
فيما يتعلق بالفرضية الثانية واليت تتعلق بقياس مستوى 
الدافعية للتعلم لدى الطالب، فقد مت إعادة تطبيق املقياس 

للتحقق من أسابيع لكال اجملموعتني، وذلك  8بعد مرور 
إذا كان هناك ما واليت هدفت ملعرفة  الثانية،الفرضية  صحة

 α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
يف مقياس الدافعية للتعلم، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية 
من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية. وقد مت 

 الداللة اإلحصائية للفروقملعرفة T-test  اختبار استخدام
 ج:  النتائيت( اآل5) يبني اجلدول إذبني املتوسطات، 

 5 جدول
 عدي لقياس مستوى الدافعية للتعلماالختبار الب 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 η2قيمة 
 

 dقيمة 
 

حجم 
 التأثير

 قياس
مستوى  

 ةالدافعي

 الضابطة
 

 التجريبية

14 
 
14 

46.71 

 
78.43 

13.298 

 
12.574 

 
26 

 
-6.484 

 

 
.000 

 
.19 

 
2.45 

 
 كبري

( وجود فروق ذات داللة 5ويتضح من خالل اجلدول )
لصاحل إحصائية بني متوسط درجات اجملموعتني وذلك 

بلغت قيمة  إذ، 05. اجملموعة التجريبية عند مستوى الداللة
ويشري اجلدول بأن متوسط درجات اجملموعة  .6.48-ت 

 يف حني، 12.57وباحنراف معياري قدره  78.43التجريبية 
 وباحنراف 46.71 الضابطةبلغ متوسط درجات اجملموعة 

 إذ. كما تشري النتائج بأن حجم التأثري كبري، 13.29 معياري
باإلضافة مت احتساب  .2.45لدافعية التعلم  dبلغت قيمة 

% 19، والذي يشري إىل أن 19. والذي بلغ η2مربع إيتا 
من التباين الكلي ملتغري الدافعية للتعلم يرجع إىل تأثري 

 اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب.

ازدياد مستوى الدافعية من  لوحظومن خالل الدراسة 
تفسر الفروق ذات الداللة  إذ، بشكل واضح قبل الطالب

اإلحصائية بأنه قد ساهم استخدام اسرتاتيجية الرحالت 
املعرفية يف زيادة الدافعية للتعلم من قبل الطالب. وتتفق 
نتائج الدراسة فيما يتعلق مبستوى الدافعية مع كل من دراسة 

خليفة و (، 2014محادنة والقطيش )و (، Halat, 2013هاالت )
إينا وكذلك دراسة (، 2011لسيد )(، ا2014و اجلباس )

براوير، رينتيز،  ودراسة( Aina & Sofowora, 2013وسوفورا )
(. Rienties, Brouwer & Lygo-Baker, 2013ليجوبيكر )

ويشري مقياس الدافعية الذي مت تطبيقه بوجود فروق بني 
اجملموعتني بعد االنتهاء من الدراسة، فقد زادت الدافعية لدى 

ريبية من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت اجملموعة التج
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. وكذلك مستوى العمل اجلماعي، إجيايباملعرفية بشكل 
حرص  إذ .والعمل على االنتهاء من املهام املوكلة هلم

، وذلك الزمن احملددالطالب على االنتهاء من مجيع املهام يف 
لالنتقال للمستوى اآلخر. وتفسر النتائج بشكل عام بوجود 

ارتباطية إجيابية وذات داللة إحصائية بني مستوى عالقة 
الدافعية والتحصيل الدراسي، ترجع الستخدام وتوظيف 

 الرحالت املعرفية عرب الويب.

 التوصيات والمقترحات:

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، 
يوصي الباحثان مبجموعة من التوصيات واليت سوف تساهم 

 إذة، بلييف حتسني تصميم الدراسات املستق ةمسامهة فع ال
 تتمثل التوصيات يف:

إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية الرحالت املعرفية  -1
عرب الويب يف زيادة التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى 
الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع يف مراحل دراسية 

 .خرىوكذلك مقررات دراسية أ خمتلفة
إجراء دراسات عن فاعلية ومدى الرحالت املعرفية عرب   -2

الويب يف تدريس الصم وضعاف السمع تتعلق مبتغريات 
 خرى.أ

 ل  جتهيز الصفوف الدراسية للصم وضعاف السمع بك -3
املستلزمات التقنيية اليت تساعد على تفعيل اسرتاتيجية 
الرحالت املعرفية وكافة االسرتاتيجيات املعتمدة على الويب 

 يف التدريس.
 على تصميممعلمي الصم وضعاف السمع  تدريب -4

وذلك بواسطة  تنفيذهاالرحالت املعرفية عرب الويب وطريقة 
 عقد دورات تدريبية وورش عمل.

اتباع االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الصم وضعاف  -5
السمع واليت تعتمد على تفعيل دور الطالب الباحث 

 املتمثلة يف التلقني واإللقاء.واالبتعاد عن الطرق التقليدية 
عمل دليل للمعلم خاص باسرتاتيجية الرحالت املعرفية  -6

عرب الويب بواسطة متخصصني يف ختطيط املناهج حبيث 
للمعايري املطلوبة، وميهد الطريق أمام املعلم  ايكون متضمن  

 لتفعيل االسرتاتيجية بكفاءة أكرب.

 المراجع:

(. العالقــــة بــــني التفاعــــل الــــال متــــزامن 2014احلســــن، ريــــاض عبــــد الــــرمحن. )
األكـــــــادميي   يف تقنيات التعلم اإللكرتوّن والتحصيل والفاعلية الذاتية 

-121، 45الــــــــــنفس،   جملة رسالة الرتبية وعلميف بيئة التعلم اإللكرتوّن. 
140. 

     Web Quest (. تطويع ويب كويست2016محادة، أمل ابراهيم. )
لديهم للطالب املعاقني مسعيا  وأثره على تنمية الوعي التكنولوجي 
 .369-426(، 73) ،النفس وعلم الرتبية يف عربية دراسات 

 (. فاعلية2014محادنة، مؤنس أديب و القطيش، حسني مشوح حممد. )
يف ( Web questsاستخدام الرحالت املعرفية عرب الويب ) 
املسألة الرياضية لدى طالب  حتسني التفكري الرياضي وحل 
الصف العاشر األساسي واجتاهاهتم حنو مادة الرياضيات يف  
 .163-1، 19جائزة خليفة الرتبوية، األردن.  

(. أثر منطي اسرتاتيجية2014خليفة، مي السيد و اجلباس، نيفني حممد. )
الويب كويست يف التوجهات األكادميية لدى الطالب املعلمني  
دراسات عربية النظرية البنائية.  حنو التدريس يف ضوءواجتاهاهتم  
 .230-159(، 2)52يف الرتبية وعلم النفس،  

 (. أثر اختالف أسلوب البحث يف 2011السيد، هويدا سعيد عبد احلميد )
على تنمية الدافعية لإلجناز الدراسي لدى  Web Questالرحالت املعرفية 

-367، 146جملة الرتبية، طالب تكنولوجيا التعليم واجتاهاهتم حنوها. 
410. 

(. أثر استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب2016السعيدي، حنان امحد. )
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Abstract: The study aimed to measure the role of Web-quest as a learning strategy to increase the academic achievement and 

motivation level in the class of teaching and learning strategies among deaf and hard-of-hearing students in higher education. 

The participants of the study were (N = 28) deaf and hard-of-hearing students who studied at King Saud University in 

Riyadh, Saudi Arabia. The study used a quasi-experimental design that had a control group n = 14 and treatment group n = 14 

and used a pre- and posttest to measure the academic achievement and motivation over the period of eight weeks. The study 

used an achievement test that been designed to measure academic achievement of students. Moreover, the Motivation Scale 

for Learning by Pintrich (2004) was used to measure the motivation level. The treatment group was taught through the Web-

quest strategy; on the other hand, the control group was taught as usual. The results of the study indicated that there were 

significant differences at the level of α=0.05 for the treatment group related to the academic achievement and motivation 

scale, with a large effect size. Based on the findings, the researchers suggested several recommendations that pave the way 

for more successful intervention for deaf and hard-of-hearing students in higher education. 

 

Key Words: Deaf and hard of hearing, Web-Quest, Higher education, Academic achievement, Motivation level. 

 

  

 


