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( في زيادة Web Questأثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية )
 التحصيل الدراسي لدى طالب برامج المكتبات والمعلومات: دراسة تجريبية

 

 مقدمة:

تأأرت العملية أأتلعمملة ي أأتلنأأالحامرأأتلعمات أأ لعماأأعلتالت ميأأ لعميلة تأأتال
عمأملة لعلمكم حر أتكل أذل أ  لحعممقعملعمكب أ لنأالعممكر م ا أتلعم اي أتلحارمبأتالع  أتال

عمل عتذلأت النالعية مالعمملة  لحعمملة لنالاي  لت عحةهأتكلحتلمبأ لت حةأتلعمملةأ  ل
علعمملةأأ  لعم أأتتلالت حةأأتلمهأأتل  لأأتل ت أأتلح  أأت  ل عملأأتمالعبأأكذلعأأتملحتاعلأأعي
حت ع أاتالتامقأأع تلعمي عحأأذلع  أأ مكلنهأأ لتأأللأ تأأ لت عحأأذلعمملةأأ  لأ ي أأتلمةاأأ  ل

عتالعمملة  لعم تتلال  حاةل تتتلنالعميرظ تتلعمم ع لتلمةي ميلأتالحعمي مي لنقعل
مماق قلأ ععنهتلحغتلتتهتلعمكب مكلااللأنل   لعمي حةأتلأ أباتلتلأترالتأللتبأك ال
نالترظ تمهتلعمملة ي تكلحذمكللعميت  تلعة لأستم بلعممعالسلعممقة علأتلعمأ يلل  أ ل

حنلنهيهأتلتأ لتا لاهأتلنأالحااأتلن هلعمطتمبلع ميتتتلعة لشأاللعقةأهلعتميلة تأتال 
ع تماتنلتللأاذلعما  للعة لأعة لتقعل كلحلك نلتا ةتلذمكل  لجلغ  لاأت ال
عة لعمم ع ذلت لعملتم لعمختااالحتتلاعلل عاههلن هلتللتبك اكلحارط ايتلتلل  عل
اتءالحتاتلتتستلام لت ظ أ لاسأم عت   تالحأسأتم بلتمطأ اةلنأالعممأعالسلتر أ ل

 علععععلحعممي  .ع علعمطتمبلرا ل

لعممال لعممكر م ا ت لحع  حعا لع ستم ب لأ   لتل لعميل ن ت لعم ح ا حتلع
لحعلتتل لط لقت لعإعمبتا ت لعملتم  لح ل لعمملة ي ت لعميؤسستا لتل ل ت   لنا عرمب ا
لعمم ع يل لعممخط ط لع ل لت ي  لنه  لعلرم رتك لشبكت لعمباثلعب  ل  ل لتل مةملة  

خععملعماتس بلحعلرم رتلتللرتح تلأ  مكلحعمملة يالعمياك لتللرتح تكلحع للعسم
حاعلاتءالنك ةلعم ح العميل ن تلعة للعلت ي عتلتللعمبتحت للعقس لتكر م ا تل
عمملة  لنالاتتلتلستنل ل  لع اللتل تم ا ار تلعتم اللتالعميماعةلع ت لك تلع  تستل

لعماك ةلTom Marchحلت ملتتاشللBerne Dodgeع  رال ح جل كلحأ  ال   
لنلتم تللترمب  لعرتء لنا لنك تهت لتمبة ا لح  ث لع ت لك تك لعميماعة لحعم اللتا عرحاعت

لت ت ال لعة  لن هت لعماذ لللميع لتل رتك لاض ت لأح لتت لت   ع لنا لتباث ت اهت
ل   تل لعض  لابذ لتل لتسبقيت لحعميرمقت  لعلرم رتك لشبكت لعة  لتم ن ة تلة تتا

لعمكم لتتذ ت لألضي لتقة علت لت ت ا لعسمخععم لليكل ل يت لحعمعحالتاكلعممعالسك بك

                                                           
)*(

لعميل ن أتلعمأ ح ا:ل]علرأ عنلح أالعتمبتحتأتكلعمخت تلعميتاسم  لاستمتلتللتسمذلعمباثل  عللل

(Web Questل)لحعميلة تأتالعميكمبأتالعأ عتجلطأ بلمعملعمعاعسالعمما  ذلنالحنتعة مهت:

لعلسكرعالتلاتتلتل-عآل عبل ة تل-لت س لعميرل لعبعلغت ة.ل .أ:لاش عفلتات[لت  لب تل اعست

 .س  تجلاتتلتل-لعآل عبل ة تل-لهللالعبعل   يلأحيع.ل &ل

)*( أفنان عادل محمود محمد 
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ل) لحع ا عصلعميعت ت  Portilla Arciniegas & Camachoحعمي س عتاك
Vasquez, 2017, p 84.)ل

 مشكلة الدراسة:

رب لاحستسلعمبتحتتلعيبكةتلعمعاعستلتلل  للعيةهتل يل عةلعقس لعميكمبأتال

اتتلأأتلأسأأ  طلعأأرنلع سأأتم بلعميسأأمخعتتلنأأالتأأعالسل-حعميلة تأأتالعكة أأتلعآل عب

تق اعالع عتجلعميكمبتالحعميلة تتالنأالأغةبهأتلتكأ نلات يأتلعةأ لعلمقأتءلحعممةقأ لل

اترأبلعمطأ بكلحعممأالاأعللتللابذلعضأ ل   أتلعممأعالسكلحعمااأأللحع سأمظهتالتأل

تؤ ملام ل ل لنالعمماك  لحعلععععلحعلعمكتالعرعلعمط ب.لم علشل العمبتحتتلعرنل

 رتكلحتاتلتتستلممطب قلعسم عت   تالحع عتجلاعلعةلتسأتععلعميملةيأ للعةأ لعمأملة ل

عط لقتلنلتمتكلتلل  للاعت ةلعمرظ لععحا  لعإعمبتا  لتاكأ لللربأط للتألل أ لل

لية أأأتالعملقة أأأتلعملة أأأتلحعمأأأملة لعمأأ عتالحت ظ أأأ لاأأأعاعته لنأأأالعمباأأأثلتيتاسأأمه لمة

لحعممق الحعم   للام لعميلة تتالعرراسه .

 أهمية الدراسة:

لتسميعلعمعاعستلعماتم تلأ ي مهتلتللعمرقتطلعممتم ت:

تلعل   لعمعاعستلا تنتلرظ لتلحتطب ق تلنالت تللعمملة  لعلمكم حرالعتتتكل -

 عميل ن تل ت ت.حعسم عت   تلعم ح ال

تسأأل ل أأ  لعمعاعسأأتلامأأ لتقأأعل لأسأأتم بلحطأأ  لنلتمأأتلحاعلأأعةلاأأعلتسأأه لنأأال -

تاس للعملية تلعمملة ي تلح ثلت لذلعمطتمبلتا العملية تلعمملة ي تلم  أب ل

 أأ لعمبتحأأثلحعميسمكبأأ لحعميسمق أأالتيأأتلسأأ رلكسلذمأأكلعةأأ لتا أأ ةهل

 عمعاعسالحا مستعهلمةيات   لعملةي ت.

نأالتقة أذلعم أل عتالعممأالت عاأهلعمطأ بلعرأعلعمباأثلتستععل   لعمعاعسأتل -

لعأللتأ ن  لعم اأتلحعم هأعلنأأال عأللعميلة تأتالعبأ لشأبكتلعلرم رأتلنضأأ ي

 .تلتللت ت ا تلعم ا اتعما  للعة لعميلة تتالعميطة ع

تسه ل   لعمعاعستلنالت ا هلأرظتالأعضتءل   تلعممأعالسلعراسأتملعميكمبأتال -

 لاتكتر أأتلعلعميأأت لعةأأ لعسأأم عت  ب تلحعميلة تأأتالعتم تتلأأتالعمي أأ لتلامأأ

 عم ح العميل ن تلنالتعالسلتق اعالع عت هت.

 أهداف الدراسة:

لتسل لعمعاعستلعماتم تلام لتاق قلع  ععفلعممتم ت:

تسة طلعمض ءلعة لعسم عت   تلعم ح العميل ن تكلأر ععهتكلعرت  لعرت هتكلل-1
لتي  عالعسمخععتهتلنالتعالسلعميق اعا.
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عةأ لأ ي أتلعسأمخععملعسأم عت   تلعمأ ح العميل ن أتلحنتعة مهأتلنأاللعممل فل-2
لزلت ةلعمما  ذلعمعاعسالميق اعالع عتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

عمملأأ فلعةأأ لنلتم أأتلعسأأمخععملعسأأم عت   تلعمأأ ح العميل ن أأتلنأأالتأأعالسلل-3
تق اعالع عتجلعميكمبأتالحعميلة تأتاكلحعت ت أتالعمطأ بلراأ ل أ علعمأريطل

ل .تللعمملة 

ح  لت  التقمأ  لمم ظ أ لعسأم عت   تالعمأ ح العميل ن أتلنأالعأ عتجلل-4
لعميكمبتالحعميلة تتا.

 تساؤالت الدراسة:

عرأتءلعةأأ لع  أأععفلعمسأتعقتكلتاأأتحلل أأ  لعمعاعسأتلعلاتعأأتلعةأأ لعممسأأت الال
لعآلت ت:

تتلعسم عت   تلعم ح العميل ن تكلحتتلأر ععهتكلحعرت  لعرت هأتكلحتي أ عالل-1
لعسمخععتهتلنالتعالسلعميق اعا؟

تأأأتلتأأأرت  لعسأأأمخععملعسأأأم عت   تلعمأأأ ح العميل ن أأأتلنأأأالزلأأأت ةلعمما أأأ ذلل-2
لعمعاعسالميق اعالع عتجلعميكمبتالحعميلة تتا؟

تأأتلنتعة أأتلعسأأمخععملعسأأم عت   تلعمأأ ح العميل ن أأتلنأأالتأأعالسلتقأأ اعالل-3
عمأأريطلتأأللعأأ عتجلعميكمبأأتالحعميلة تأأتاكلحتأأتلعت ت أأتالعمطأأ بلراأأ ل أأ عل

لعمملة  ؟

تأأتليم أأتالت ظ أأ لعسأأم عت   تالعمأأ ح العميل ن أأتلنأأالعأأ عتجلعميكمبأأتالل-4
لحعميلة تتا؟

 فروض الدراسة:

لتهعفلعمعاعستلعماتم تلام لعمماققلتلل اتلعما حضلعآلت ت:

الت اعلن ح لذعال المتلاح أت  تلعأ للتم سأطل ااأتالعمق أتسلعمقبةأالحعمبلأعيلل-1
اتلعم ععلتلمعملع رتلمبتالعمما  ذلعمعاعسالمط بلعما  مةي ي عتلعمضتعطتلعة لع

لعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

ت اأأعلنأأ ح لذعال المأأتلاح أأت  تلعأأ للتم سأأطل ااأأتالعمق أأتسلعمقبةأأالحعمبلأأعيلل-2
مةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ لع مبأأتالعمما أأ ذلعمعاعسأأالمطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلمأأعمل

لع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا.لع رتلعمعاعستلتللط ب

ت اأأعلنأأ ح لذعال المأأتلاح أأت  تلعأأ للتم سأأطل ااأأتالعمي ي عأأتلعمضأأتعطتلل-3
حعمم  لب تلعة لعمق تسلعمبلأعيلال مبأتالعمما أ ذلعمعاعسأالمطأ بلعما اأتلعم ععلأتل

لمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا.
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م سأأطل ااأأتالعمق أأتسلعمقبةأأالحعمبلأأعيلت اأأعلنأأ ح لذعال المأأتلاح أأت  تلعأأ للتل-4
مةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ لتق أأتسلعالت أأت لراأأ لعمأأ ح العميل ن أأتلمطأأ بلعما اأأتل

لعم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

 حدود الدراسة:

ا  العمعاعستلعة لعمماققلتللتأعملنتعة أتلعسأم عت   تلالحدود الموضوعية: 

(لنأالزلأت ةلعمما أ ذلعمعاعسأالمأعملطأ بلWeb Questيل ن تل)عم ح العم

لع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

طبقتلعمعاعستلنالعما أذلعمعاعسأالعمتأترالتأللعملأتملعم أتتلالالحدود الزمنية: 

لم.ل2221/2222

-طبقأتلعمعاعسأتلنأالاسأ لعميكمبأتالحعميلة تأتال ة أتلعآل عبالحدود المكانيةة: 

لاتتلتلأس  ط.

عيأأعالعمعاعسأأتلامأأ لع م أأتالع رمهأأتلتأأللعأأ للطأأ بلعما اأأتلالحةةدود النوعيةةة: 

لاتتلتلأس  ط.-عم ععلتلعقس لعميكمبتالحعميلة تتال ة تلعآل عب

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

تلرالعمقعاةلعة لأحععثلتأرت  لمماق أقلأ أععفل: Effectivenessالفاعلية 

لحعة غلعمرمت جلعمي ا ةلعرنضذل  اةلتيكرت.تلة ي تلتاع ةلنالزتللتاع كل

 أ لت ي عأتلتأأللع ربأطتلعمملة ي أأتلل:Web Questالةرحتت المعرفيةة 

علسمكبأأتن تلعممأأالتهأأعفلامأأ لح أأ لعميأأملة لنأأالاةأأبلعملية أأتلعمملة ي أأتكلحذمأأكلعأألل

ط لأأقلعمباأأثلعأأللعميلة تأأتالعم زتأأتلتأألل أأ لل أأااتالحلأأبلتاأأع ةلتسأأبقيتكل

حعتممأأتمالنأأإنل حالعميأأملة للبأأ زلتأألل أأ للايأأ لعميلة تأأتالحتةخ  أأهتلحت ت بهأأتل

علحتق  يهتل أيللتهأتمل لأم لتاعلأع تلتأللابأذلعميلةأ كلتيأتلل لأذلعميل نأتلأ تأ لتر  أعي

لحتتب ميتلنالذ للعميملة .

عم سأ ةتلعممأالر أذل: Academic Achievementالتحصةي  الدراسة  

عهتلام ل الالالااي تلعللتعملا مستبلعمط بلتأللتلأتافكلحتهأتاعاكلح بأ عال

تاأأع ةكلحلقأأتسللتلة ي أأتلحنأأقلتامأأ ملتل نأأالتأأرظ لم حأأععالأحلعأأ عتجل اعسأأ ت

لعتمعااتلعمماللا ذلعة هتلعمط بلنالع  مبتاعالعمما  ة تلعميلعةلمه علعما ض.

 الدراسات السابقة:

علنأالعملية أتلعمملة ي أتلعمملةي أتكلتألل علتكر م ا يتلاعلأعي تض  لعم ح العميل ن تلعلعي

تل  للعلعاتالنالشبكتلعلرم رتلحنقلأ ععفلحع اتلعميلتم كلم مكلرا الت ي عأ

تللعمعاعستالعممالطبقأتلمةكبأ لعأللعمأ ح العميل ن أتلنأالتري أتلأريأتطلعمماك أ ل

عميخمةاأأتلحعمما أأ ذلحعالت أأت كلحاأأعلتأأ لت أأر  ل أأ  لعمعاعسأأتالعيأأتللخأأعملعمعاعسأأتل

لعماتم تلحنقلت تتلتاتحا:
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 .عميا الع حل:ل اعستالترتحمتلعم ح العميل ن تلع اتلعتتت 

 عم ح العميل ن تلحترت   تلعة لعمما  ذلعميا العمتترا:ل اعستالترتحمتل

 عمعاعسا.

 عميا العمتتمأث:ل اعسأتالترتحمأتلعمأ ح العميل ن أتلنأالتخ أ لتقر أتال

 عميلة تتا.

ل اعستالترتحمتلعم ح العميل ن تلع اتلعتتت:

عممأال أعنتلامأ لتاعلأعلأتأ لت ظ أ لعمأ ح العميل ن أتلل(0202دراسة )جعفةر   -

عب لعم لبلعة لتري تلتهتاعالط بلعما اتلع حمأ لاسأ لع ام أت لعمير مأالميقأ ال

أسسلت ي  لحترا أ لعميا حشأتالعمير م أتلحتري أتلحتطأ ل لأسأة بلعمملةأ  لعم أتتلال

 رأتتجلمةا  للمأ لتسأم ملاأ  ةلعتم أتلمخ ل أالعمكة أتكلاتتأتلعمبتحتأتلعم أي  لع

مة ح العميل ن تلعب لعم لبلمماق قل عفلعمعاعستكلحت لتطب قلعمعاعستلعة لع رتل

(لطتمأبلحطتمبأتكلحتأ لعسأمخععملأ حعالعمباأثلتيتةأتلنأال42تللعمط بلتيتةأتلتألل)

عطتاأأتلت حظأأتكلحع مبأأتالتا أأ ةاكلحتأأ لعسأأمخععملعميم سأأطتالعماسأأتع تلحع مبأأتال

جلأنلت ظ أأ لعمأأ ح العميل ن أأتل"ا"لال مبأأتال أأاتلعماأأ حصكلحأح أأاتلعمرمأأت 

لعب لعم لبلأ الام لتري تلع  عءلعميهتايلنالترا  لعما حشتالعمير م ت.

عممالحتحمتلعمماققلتللترت  لع رتتجلات  لعةأ ل( Salem et al., 2019دراسة ) -

(لعة لتط ل لعممرظ  لعمأ عتالمطأ بلعميأععاسلعمتتر لأتلعمي أ لتكلWQBPعم لبل)

(لطتمبيتلتللتعاستلتتر لتلحك ت تكلحتهأعفلعمعاعسأتل22تلل)لحتك رتلع رتلعمعاعست

مإلاتعتلعةأ لسأؤعللا أ س:لتأت  لتأرت  لع رأتتجلتقمأ  لعةأ لسأبكتلعلرم رأتلعةأ ل

عممرظأأ  لعمأأ عتالمةطأأ ب؟ل يأأتلتأأ لطأأ  لسأأؤعم للنأأ ع  للي أأ لل:لتأأت  لت أأ عال

WQBPعميقم حتلعممالليكللأنلتل زلعممرظ  لعم عتالللSs ؟لح أذلتأؤت لWQBPل

لWQBPعة لعممرظ  لعم عتالمط بلعمي حةتلعمتتر لتكلحأظهأ الرمأت جلعمعاعسأتلأنل

لنالتط ل لعممرظ  لعم عتالمةط ب. ل تنلنلتالي

عممأال أعنتلامأ لتق أ  لتأرت  ل( Johromi & Mosalanejad, 2015دراسةة ) -

Web Questعةأأ لسأأة   تالتلةأأ لعمطأأ بكلحاأأعلعتبلأأتلعمعاعسأأتلعميأأرهجلشأأبهلل

عمم  لباكلح ثلتك رأتلع رأتلعمعاعسأتلتأللعمطأ بلعم أتتل  للعمأ للللر أ حنل حاةل

عمطبلعمراسالنالاتتلتلاه حملمةلة ملعمطب تكلحاعلأظه العمرمأت جلأنلتلأعللعمأملة ل

 يكلحاأعل ة أتلعمعاعسأتل(لزع لعلعلعممع ذلعمم عأSDLعميرظ لذعت يتلحعمملة لعم عتال)

عةأأأ لسأأأة   تالتلةأأأ لعمطأأأ بلححأأأذللWeb Questامأأأ لعممأأأرت  عالعلل تع أأأتللل

عميبك الحعمليأذلعم يأتعالحعالسأمخععملعمالأتللمةأملة لعمربأطلحتيتاسأتالعممأعالسل

لحعسمخععملعممكر م ا تلنالعمملة  لعمطبا.
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 دراسات تناولت الرحتت المعرفية وتأثيرها على التحصي  الدراس :

عممأال أعنتلامأ لعمكبأ لعأللأتأ لعسأمخععملل(0202دراسة )جامعة الملك سعود   -

عسم عت   تلعم ح العميل ن تلنالتعالسلتق العماقتلعة لتاس للتسم ملعمما  ذل

عمعاعساكلحعقتءلأت لعمملة كلحعتب لعمبتحتتنلعميأرهجلعمم  لبأاكلحترماأتلع رأتلعمعاعسأتل

متتمثلعميم سطكلاسيتلام لت ي عم لل(لطتمبتلتللت ي علطتمبتالعم  لع66تلل)

(لطتمبأأتلتلةيأأتلعتسأأمخععملعسأأم عت   تلعمأأ ح ال33ع حمأأ لت  لب أأتلترماأأتلتأألل)

(لطتمبأتلتلةيأتلعتمط لقأتلعممقة علأتكلحاأتمل33عميل ن تكلحعمتتر تل تعطتلحترماتلتلل)

عمبتحتأأتنلعإعأأعع لتأأ ع لعمعاعسأأتلعميميتةأأتلنأأا:ل)ت اأأ لعمأأ ح العميل ن أأتكلح م أأذل

يت(كلحأ عةلم ي لعمب ترتالتيتةتلنالعال مبتالعمما  ةالم حعةل"عمةبتسلحعم لرأتلعميلة

كلحأشتاالرمت جل حسرللعماط ة"كلحت لتطب قلأ عةلعمباثلتطب قيتلابة يتكلحعلعليتكلحتؤا ي

(لنراذلنالتم سطل2.21عمعاعستلام لحا  لن ح لذعال المتلاح ت  تلعرعلتسم مل)

عمم  لب أأأتلحعمضأأأتعطتلعتال مبأأأتالعمبلأأأعيلنأأأال ااأأأتالعمطتمبأأأتالنأأأالعمي يأأأ عم لل

عمعااتالعمكة تلم  مبتالحذمكلم أتم لطتمبأتالعمي ي عأتلعمم  لب أتكلحعا أ لتأرت  ل

(كل يأأتلأشأأتاالعمرمأأت جلامأأ لأرأأهلالت اأأعلنأأ ح لذعال المأأتلاح أأت  تلعأأ لل2.46عةأأ)ل)

ل ااأأتالعمطتمبأأتالعتمي ي عأأتلعمم  لب أأتلعتال مبأأتالللعمبلأأعيلحعميؤاأأذ لتيأأتللؤ أأع

لع ت لعلل تعالالسمخععملعسم عت   تلعم ح العميل ن ت.

عممال عنتلام لعممل فلعةأ ل حالعمأ ح ال( Yenmez et al., 2017دراسة ) -

عميل ن أأتلنأأال أأيتنلعمأأملة لعمي أأعيلنأأالتأأت ةلعم لت أأ تاكلحترت   أأتلعةأأ لعلر أأتزل

عتبلأأتلع  أأت ليالمةطأأ بكلحياعءلعمطأأ بلحعميلةيأأ للحأأ للعمأأ ح العميل ن أأتكلح

عمعاعسأأتلعميأأرهجلعمم  لبأأاكلحتك رأأتلع رأأتلعمعاعسأأتلحعممأأالتأأ لع م تا أأتلا أأعليتلتأألل

(لطتمبيأأتلتأأللطأأ بلعم أأ لعممتسأأ كلح يسأأتلتلةيأأ للنأأالعميقتطلأأتلعملتيتر أأتل87)

عم   تكلحطبقلع مبتالعلر تزلع  ت لياكلح باتلرمت جلعمعاعستلعللع ت لعلل أتعال

عة لعمملة لحزلت ةلعلر أتزلع  أت ليالحنأالمة ح العميل ن تلعة لح صلعمط بل

لتاق قلعقتءلأت لعمملة .

عممأأأال أأأعنتلامأأأ لعمكبأأأ لعأأأللنلتم أأأتلل(0202دراسةةةة )المنوةةةراوب و ةةةعي    -

(لم اتقأتءلعيسأم ملتا أأ ذلحأ عءلWeb Questعسأم عت   تلعمأ ح العميل ن أتل)

لطتمبأأأتال عةأأأ ملت ع أأأ لت أأأت العمأأأملة لنأأأالتقأأأ الت أأأت العمأأأملة لحعميلة تأأأتا

حعت ت تتهللرا ل   لعمي حةتكلحععميعلعمعاعستلعة لعميأرهجلعم  أاالحعميأرهجلشأبهل

(لطتمبأتلتأللطتمبأتالعميسأم ملع حلل22عمم  لباكلحتك رتلت ي عتلعمعاعستلتلل)

عأأععة ملت ع أأ لت أأت العمأأملة لاتتلأأتلحت أأذكلحتيتةأأتلأ حعالعمعاعسأأتلتأأللع مبأأتال

اكلحعطتاأأتلت حظأأأتلأ عءلتا أأ ةالتل نأأالنأأأالتقأأ الت أأأت العمأأملة لحعميلة تأأأت

عمطتمبأأأتالميهأأأتاةلعمم أأأر  لعيقأأأ الت أأأت العمأأأملة لحعميلة تأأأتاكلحتق أأأتسلعت أأأت ل

(كلحأ أأعالرمأأت جلعمعاعسأأتلعةأأ لWeb Questعمطتمبأأتالراأأ لعمأأ ح العميل ن أأتل)

حا  لن ح لذعال عمتلاح ت  يتلع للتم سطال ااتالعمطتمبتالنالعممطب ق للعمقبةأال
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لأعيكلتيأتللأعللعةأ لأنلعسأمخععملعسأم عت   تلعمأ ح الحعمبلعيلم أتم لعممطب أقلعمب

نأالتلةأ لتقأ الت أت العمأملة لحعميلة تأتالاأعلسأتععلعةأ للWeb Questعميل ن تل

لتري تلتا  ذلطتمبتالت ي عتلعمباثلمةيلة تتالعميمضيرتلنالعميق ا.

 دراسات تناولت الرحتت المعرفية ف  تخصص تقنيات المعلومات:

ممال عنتلام لتل نتلأت لت ظ  لعسم عت   تلعم لبلعل(0202دراسة )خطاب   -

ل) لعالسمهت عالWeb Quest  لست ل  تغت لعل ل اعس ت لححعة لتعالس لنا )

عمي ال تكلحاعلع م  الع رتلعمعاعستلا عليتلتللطةبتلعما اتلعمتتر تلعقس لعميكمبتال

لعآل عب ل ة ت لعمعاعسالل-حعميلة تتا لمةلتم لع حل لعما ذ لنا لعمير ن ت اتتلت

ل)2217/2212 لعمل رت لعع  لعة) لحاع لت ي عم لل66مك لام  لاسي ع لحطتمبت لطتمبيت )

ل) لحعع  ت لت  لب ت لع حم  لعملب ع  تك لعط لقتل33عتمط لقت لمه  لعممعالس لت  )

(لطتمبيتلحطتمبتلت لعممعالسل33عسم عت   تلعم لبل  لستكلحعمتتر تل تعطتلحعع  تل)

لعمي لعة  لعمعاعست لحععميعا لعممقة علتك لعتمط لقت لع  ت لمه  لع  ات لعمم  لبا رهج

لعمعاعستل ل    لعمرمت جلعممالت  ةتلام هت لحتللأ   لعمعاعستك ت  يتل  ععفلحأس ةت

حا  لن ح لذعال المتلاح ت  تلع للتم سطال ااتالط بلعمي ي عتلعمم  لب تل

لححعةل لرا  لعمما  ةا لم  مبتا لعمبلعي لعممطب ق لنا لعمضتعطت لعمي ي عت حط ب

لعالسمبهت عال لن ح ل  تغت لحا   لعمم  لب تك لم تم لط بلعمي ي عت عمي ال ت

لحط بل لعمم  لب ت لعمي ي عت لط ب ل ااتا لتم سطا لع ل لاح ت  ت ل المت ذعا

ل  تغتل لححعة لرا  لعالت ت  لميق تس لعمبلعي لعممطب ق لنا لعمضتعطت عمي ي عت

لعالسمبهت عالعمي ال تلم تم لط بلعمي ي عتلعمم  لب ت.

مال عنتلام لتل نتلأت لعسمخععملعسم عت   تلعم لبلعمل(0202دراسة )حجازب   -

ل) لتتالخلWeb Quest  لست لعيق ا لعمل ع ت لعمكمتعت لأ حعا لتعالسلححعة لنا )

عمكمبلحعميكمبتالعة لعمما  ذلعمعاعسالحعالت ت لرا لعميق المعملع رتلعمعاعستل

لعرهت لاتتلت لعآل عب لعكة ت لحعميلة تتا لعميكمبتا لعقس  لع حم  لعما ات لط ب كلتل

لحلبل  لستلنالححعةل لعسم عت   ت لعمبتحثلعم ي   لاتم لأ ععفلعمعاعست حمماق ق

عمعاعستكلحع مبتالتا  ةالنالذعالعم حعةكلحتق تسلعت ت لرا لتق التتالخلعمكمبل

لعمعاعستكل لع رت لعة  لحعلعليت لابة يت لحعميق تس لعال مبتا لتطب ق لت  لحاع حعميكمبتاك

ل الم لذعا لن ح  لحا   لام  لعمرمت ج لعمبلعيلحأشتاا لعممطب ق لم تم  لاح ت  ت ت

لالسم عت   تلعم لبل  لستلنالتري تلعمما  ذلعمعاعساكلحعالت ت لرا لعميق ا.

لعم ح الل(0202دراسة )النجار   - لعسمخععم لأت  لعممل فلعة  عممال عنتلام 

لعماه كل ل)عمم   ك لتسم لتالعة م لعمعاعسالعرع لعة لعم لبلعة لعمما  ذ عميل ن ت

 ت لرا لححعةل"  تغتلعالسمبهت عالعمي ال ت"لنالتق ال"ترت جلعممطب ق(لحعالت

لعميلة تتال لعة  لعمختتسلعقس  لعميسم م لطتمبتا لمعم لعميلة تتا" لعة  عمباثلنا

ع تتلتلأملعمق مكلحمماق قل  علعمهعفلاتملعمبتحثلعم ي  لاحةتلتل ن تلعة لعم لبل
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لعالسمبهت ع ل"  تغت لم حعة لترا   ت لعميطة ب لعميهتم لتللحتضي رهت لعمي ال ت" ا

لحعسمخعمل لعمختتسك لعميسم م لمطتمبتا لعميلة تتا" لعة  لنا لعمباث ل"ترت ج تق ا

ل)تسمخعمل لع حم لت  لب ت لت ي عم لك عمبتحثلعميرهجلعمم  لبالعمقت  لعة لت ي  

ل-(لطتمبتلحع   مل تعطتل)تسمخعم42عم حةتلعميل ن تلعة لعم لب(لتك رتلتلل)

(لطتمبتكلحعلعلذمكلت لتطب قلأ عت لل يت:ل42تلل)لط لقتلعممعالسلعممقة علت(لتك رت

ع مبتالتا  ةاكلحتق تسلعت ت لرا لعم حعةلعة لت ي عمالعمعاعستلابة يتلحعلعليتكل

(ل2.22حأسا الرمت جلعمعاعستلعللحا  لن ح لذعال المتلاح ت  تلعرعلتسم مل)

 تم لع للتم سطال ااتالعمي ي عم للعمضتعطتلحعمم  لب تلنالعممطب قلعمبلعيلم

عمي ي عتلعمم  لببتلنالع مبتالعمما  ذلح  مكلعالت ت كلتيتللؤ علنتعة تلعم ح ال

لعميل ن تلعة لعم لبلنالتعالسلعم حعةلعمعاعس ت.

 تعقي  الباحثة على الدراسات السابقة:

للمض ل لعميل ن ت لعم ح ا لترتحمت لحعمما لعمستعقت لع ضلعمعاعستا ل  ل تل

لت ي عتلتللعميؤش عالترهت:

   لعمعاعستالال تع تلعم ح العميل ن تلنالعمملة لحاتكتر تلتطب قهتلتظه ل -

لحعممخ  تاكل لعمي   عتا ل تنت لحنا لعمعاعس ت لعمي عحذ لاي   نا

لعمم  لبالأحلعمعتجل لعميرهجلشبه لعمعاعستالنالعسمخععم لأغةبل    حتمبتعه

ع للعميرهجلشبهلعمم  لبالحعميرهجلعم  ااكلحت   لعمعاعستالعمستعقتلنال

لحعسمخععملع م  لحعميلةي لك لحعم تتلتا لعميععاس لطةبت لتل لعمل رت لأن ع  تا

لحأنلعمعاعستال لتسبقيتك لعميلعة لعمي حظت عال مبتاعالأحلعميقتل سلأحلعطتات

للب  لام لاعاةل لتيت لعم ح العميل ن تك عمستعقتلتظه لعممر علنالعسمخععم

  تلعمملةي ت.عم ح العميل ن تلنالعممرت  لعة لاي  لت عحذلعملية تلعمملة ي

ل ت ل - لترتحمهت لح ث لتل لعمستعقت لعمعاعستا لت  لعمعاعست ل    لتبتعهت حاع

لعمم  لبال لعميره  ل لعة  لحععميت  ت لعميل ن تك لعم ح ا عسمخععم

لعال مبتال لحعسمخععم لعم تتلتاك لطةبت لتل لع رمهت لحع م تا حعم  ااك

 حعميق تسل ر عةلم ي لعمب ترتا.

عمعاعستالعمستعقتلععاعستلتعملنتعة تلحمكلل   لعمعاعستلع مةاتلعلل -

(لنالزلت ةلعمما  ذلعمعاعسالمعملWeb Questعم ح العميل ن تل)

ط بلع عتجلعميكمبتالحعميلة تتاكلحتضيرتلع مكلتما  عالاعلعةلم ل

 تمل ضلمهتلعمعاعستالعمستعقت.

ل  
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 اإلطار النظرب للدراسة:

ل:(Web Questماهية الرحتت المعرفية )

تلرم  أأتلعمتأأ اةلشأأهعالعملية أأتلعم علسأأ للي ملة ي أأتلنأأالحامرأأتلعمات أأ لتطأأ اي

عمهت ةتلعممأالحأعتتلنأالت أتللتكر م ا أتلعميلة تأتالحعلت أتالال أتنل أعنهتل سأ ل

عماأأ عا لعم تتر أأتلحعميكتر أأتكلحتاق أأقلعمي حرأأتلنأأالعملية أأتلعمملة ي أأتكلتأألل أأ لل

لعمملة  .عسمخععملط  لحأستم بلحعلتتلتلميعلعة لعسمخععملشبكتلعلرم رتلنال

حاأأعلتأأ لتطأأ ل لعملعلأأعلتأأللع سأأتم بلالسأأمخععملعممكر م ا أأتلنأأالع ربأأطتل

عمملة ي أأتكلحتلأأعلعمأأ ح العميل ن أأتلأحأأعلعمطأأ  لحع سأأتم بلعمملة ي أأتلعمقت يأأتلعةأأ ل

عسمخععملشبكتلعلرم رتلح ت هتلعتمملة  كلحعممالتلميعلعة لتقعل لتهتملتاع ةلتسأتععل

 أأ للت أأت التمأأ ن ةلعةأأ لشأأبكتلعلرم رأأتكللعميأأملة لعتمباأأثلعأأللعميلة تأأتالتأأل

لحعسأأأأمخععتهتلحت ظ اهأأأأتلنأأأأالحأأأأذلعميبأأأأك اكلحمأأأأ سلت أأأأ  لعما أأأأ للعة هأأأأتل

(Yenmez et al., 2017, p 1554.)ل

ل  أأبيتلالسأأمتتاةلتاك أأ لعميملةيأأ لكلعا أأثل حتلأأعلعمأأ ح العميل ن أأتلت أأتالي

تسأأمت  لتاك أأ   لتأألل أأ للعمباأأثلحعممق أأالعأأللسأأؤعللتاأأ املتلأأ للعهأأعفل

عم   للعم أا  لحعميبتشأ لمةيلة تأتالعراأذلحاأتلحاهأعلتيكرأ لكلحعمم   أ لعةأ ل

لتللعمباثلعرهتكل يتلأرهأتلتسأه لنأالتري أتلعم  عرأبلعملقة أتل عسمخععملعميلة تتالععالي

ل(.2218حعمراس تلحع اميتع تلمعيلعمط بل)از كل

 (:Web Questمفووم الرحتت المعرفية )

عةأ لأرهأتلربأتطلت اأهلراأ للCollins Dictionaryع نهتلاأتت سل أ مر 
علسماسأأتالح أأثلتأأرتالتلظأأ لأحل أأذلعميلة تأأتالعممأأاللماتعأأذلتلهأأتلعميملةيأأ نلتأألل

لت ت العة لشبكتلعلرم رت.

(لعةأأ لأرهأأتلرهأأجلتلة يأأالاأأت  لعةأأ لSalem et al., 2019 يأأتلع نهأأتل)
تلتحر أأتلعالسمق أأتءلللميأأعلعةأأ لعمرظ لأأتلعمبرت  أأتلمةأأملة لعممأأالت أأ لعمأأملة ل لية أأتل

ربطتكلح ثللبرالعميملة لتل نمهلتلل  للعمماتعذلت لع  تلعمملة لحاعطلعميلة تأتال
لعم علعةلعتميل نتلحعمخب عالعمستعقت.

حتللعمل ضلعمستعقلتل فلعمبتحتتلعم ح العميل ن تلتل لايتلاا ع  يأتلعةأ ل
لأرهت:

لم مجموعة من األنشطة التعليمية االستكشافية الت  تودف إلى وضع المتع
فة  للةة  العمليةةة التعليميةة  و لةةك عةةن طريةا البحةةت عةةن المعلومةات التزمةةة مةةن 
ختل صفحات وي  محددة مسبقًا  وبالتال  فإن دور المةتعلم يبةرز مةن خةتل جمةع 
المعلومات وتلخيصوا وترتيبوا وتقييموا ضمن موام يتم تحديدها مةن لبة  المعلةم  

    هن المتعلم. مما يجع  المعرفة أكثر تأكيًدا وتثبيتًا ف
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 (:Web Questأنواع الرحتت المعرفية )

 Yenmez et al., 2017, p(كل)Saheed et al, 2019عتاأقل أذلتألل)

ل(كل1555

(Goktepe-Yildiz & Goktepe-Korpeoglu, 2016كلأنلعمأأأ ح ال)

لعميل ن تلترقس لام لر ع  للأستس  لكلح يتلعة لعمرا لعآلتا:

 Short term Web( لصةيرة المةد  Web Questالةرحتت المعرفيةة ) -0

Quest: 

تسما  لعميعةلعم تر تلنالترا أ لعم حةأتلعميل ن أتلا أ  ةلعميأعملعأ للاةسأتل

حعحعةلام لت ثلاةستاكلحلقم  ل  علعمر علتللعم ح العة لتت ةل اعستلحعحأعةكل

حغتمبيأتلتأأتللكأ نلعمهأأعفلترهأتل أأ لتري أتلعملية أأتالعملقة أتلعمبسأأ طت ل أتممل فلعةأأ ل

ت العميلة تتاكلحعمباثلععع ةهتكلحنهيهتلحعسم اتعهتكلحلسمخعمل  علعمر علتأللت 

عم ح العميل ن تلت لعميبمع  للعم لللاللل  عحنلتهتاعالعسمخععملتقر تالتا  أتال

لعمباثكلحتسمخعملعلضتيل ي حةتلتيه علتلمةماض  لمة ح العميل ن تلط لةتلعميعم.

 Long term Webة المةةد  ( طويلةةWeb Questالةةرحتت المعرفيةةة ) -0

Quest: 

حتسما  لعميعةلعم تر تلنالترا   تلع للأسب علحعحعلام لشه ل تتذكلحليكلل

نال  علعمر علتللعم ح ال تجلأ ت لتللتت ةل اعسأ تكلحتهأعفلعمأ ح العميل ن أتل

ط لةتلعميعملام لتقعل لت ي عتلتللعميهتملعمملة ي أتلعمياأع ةلتسأبقيتلتأللابأذلعميلةأ ل

عميملة لعمق أتملعراسأهلعتمباأثلعأللعميلة تأتالحعسمكبأتنهتكلحلامأتجلاتيأتملتمطةبلتلل

تةكلعميهتملام لتهتاعالذ ر تلتمقعتتل تمماة ذكلحعمم   أبكلحعممقأ ل كلحلسأمخعمل أ عل

عمر علتللعم ح الت لعميام ن  للعم لللل  عحنلتهتاعالعسمخععملتقر تالتا  تال

لعمباث.

 :(Web Questمفاتيح بناء الرحتت المعرفية )

(كلManini, 2017(كل)Akcay, 2017(كل)Amalia, 2018)لعتاأأقلعمبأأتحت ن

(Noordin et al., 2017(كل)PortillaArciniegas & 

CamachioVasquez, 2017, p 85(كل)Awasa, -AL Khataybeh &-AL

لعة لأنلعرتءلعم ح العميل ن تلت تك لعة لسبلتلتاتت  لأستس تكلح ا:(كل2016

  :المفتاح األول: المقدمة أو التمويدIntroducation 

حن أأهللقأأعملمةيملةيأأ للنكأأ ةلحع أأاتلعأأللعمي  أأ عكلحتلأأ لاه لعأأت  حعال

حعميهأتملعميطة عأتلتأره لأترأتءلترا أ   لمة حةأتلعميل ن أتكلحذمأكللتأتاةل عنل أمه ل

لرا لعمملة كلحا بلعرمبت ه كلح تجلتل نمه لعمستعقتلعيل نمه لعماتم ت.
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 ح الثانى: الموام: المفتاTasks 

تلعلعميهأتمل أ لعمياأ العمأ   سلنأالعملية أتلعمملة ي أتلمةملةأ  لعبأ لعم لأبل  لسأتكل

ح ثللأم لن هأتلتاعلأعلعميهأتملعميطةأ بلار تز أتلتأللعميأملة كلح أ  لعميهأتمللرباأالأنل

تك نلحع اتكلحتيملتكلحترتسأبتلال ميأتملعميأملة لحاتعةأتلمةمرا أ كلحتأللأعأ زلعميهأتمل

تهأأتملل-تهأأتملعميرأأمجلع عأأعععال-تهأأتملعمم أأي  ل-تهأأتملعم أأااال-ملعمم ي أأ  أأال)تهأأت

لتهتملا ععالعماك (.ل-عمماة ذ

  :المفتاح الثالت: اإلجراءات أو العملياتProcesses 

ح العمي حةتلعممأالتاأع لحت أ لعمخطأ عالحعلاأ عءعالعممأالل أبلعةأ ل

عميأأملة لعمق أأتملعهأأتلأترأأتءلعمربأأتطكلحل أأبلأنلتكأأ نل أأ  لعمخطأأ عالحعلاأأ عءعال

حع اتلحتاع ةلحترتسبتلميسم ملعمطتمبكلحلاع لعمليذلن هتلاذعل أتنلن  ليأتلأحل

لايتع يتكلت لتاعلعلعم اتلعم زمللر تزلعميهتم.

 ابع: المصادر: المفتاح الرResources 

ح رأأتللقأأعملعميلةأأ لت ي عأأتلتأأللعمي عاأأ لحعمي أأت العلمكم حر أأتلعميخمأأتاةل

حعميرمقت لعلرتلأتكلحعمي تبطأتلعاتبتطيأتلحت قيأتلعتميهأتملحع ربأطتلعميلأعةلتأللابأذكل

لحذمكلميستععةلعميملة لعة لعلعاتالحاتيتملعميهتملعميطة عتلتره.

  :المفتاح الخامس: التقويمEvaluation 

حن أأهللقأأ ملعميملةيأأ للعمقأأ ل لأراسأأه لمق أأتسلتأأتلأتقرأأ  لحأر أأ ح لتأأللعميهأأتمل

حع ربطتلعميطة عتلتره كلح  مكلليكللمةيلة لأنللقأ ملعمقأ ل لط عأهلعتالعميأت ل

عة لأستم بلعممق ل لعماعلتتلحعميمطأ اةلتتأذ:ل م أذلت يأ علعمأعااتاكلحاأ ع  ل

ميلأأتل  لعممأأالسأأ لميعلعة هأأتلنأأالعم  أأعكلحل أأبلأنلل  أأ لعميلةأأ لمةطأأ بلع

لتق  يه لابذلعمبعءلنالترا  لعسم عت   تلعم ح العميل ن ت.

  :المفتاح السادس: الخاتمة أو االستنتاجاتConclusion 

ح رأتللقأأعملعميأأملة لتةخأأ لتأأتت لار أتز ل أأ للعم حةأأتلعميل ن أأتكلحن هأأتللأأم ل

عم حةأتلعميل ن أتكلت    لعمط بلعيتلع مسب  لتللتلة تتالحتهتاعالنالرهتلأتل

عتل تنتلام لتب  له لراأ لعسأمي عالتلعمأملة لعتسأمخععملعسأم عت   تلعمأ ح ال

لعميل ن ت.

  :المفتاح السابع: صفحة عضو هيئة التدريسStaff Page 

للسم شأعلعأهلأعضأتءل   أتلتأعالسل تبكذل ااتلعضأ ل   أتلعممأعالسل مأ  ي
 اعس تلي  مكلح أ للي  حنلرا لت ظ  لعم حةتلعميل ن تلنالتق اعالحترت ج

 ااتلترا ةتللم لا اعاهتلعلعلترا  لعم حةأتلعميل ن أتكلح أثللأ   لعضأ ل   أتل
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عممأأعالسلنأأال أأاامهلتلة تأأتالتخمةاأأتكلح طأأتلعمسأأ  لنأأالعم حةأأتلعميل ن أأتكل
لحعمرمت جلعميم التلعلعلترا   تكلحعم اتلعم زمللتيتملعم حةتلعميل ن ت.

لاا عءعالعمعاعست:

 منوج الدراسة:

لعمعاعستلعماتم تلعة لتره  للا  س للح يت:ا  ال

عميأأرهجلعميسأأاالعتلعميأأت لعةأأ لع سأأة بلعم  أأاالعمماة ةأأاكلحلقأأ مل أأ عل -

عميرهجلعة لح  لعمظت  ةلتاذلعمعاعستلحت ي  لعمب ترأتالح مهأتلحعمليأذل

عة لتاة ةهتلتللأاذلعم  أ للامأ لرمأت جلليكأللتلي يهأتكلحعممأالتميتأذلنأال

 ح العميل ن تلحا تسلتعملنتعة مهتلنالزلأت ةلعممل فلعة لعسم عت   تلعم

 عمما  ذلعمعاعسالمعملط بلع عتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

عميأأرهجلعمم  لبأأا لحعمأأ يلللأأعلعميأأرهجلع رسأأبلمطب لأأتلعمعاعسأأتلعتسأأمخععمل -

عمم أأأي  لشأأأبهلعمم  لبأأأالعميلميأأأعلعةأأأ لت يأأأ عم للتمكأأأتن م لل)ت  لب أأأتل

 أأأقلأ حعالعمعاعسأأأتلحا أأأتسلح أأأتعطت(كلح أأأ لعميأأأرهجلعميسأأأمخعملنأأأالتطب

 نتعة مهت.

 مجتمع الدراسة وعينتوا:

تيتأأذلت ميأأ لعمعاعسأأتلعماتم أأتلتأأللطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلعقسأأ لعميكمبأأتال

مكلح أثلل2221/2222اتتلتلأس  طلنالعملأتملعم أتتلال-حعميلة تتالعكة تلعآل عب

(لطتمبيأأتلعتما اأأتل122عةأأ)لعأأع لعمطأأ بلعمأأ للل ضأأل علمةم  عأأتلنلة يأأتلتأأللاايأأتمال)

بلتره  أتل تما أتبلعميمكأ اكل(لط بلتللعما اتلعم ععلتل سأبت7عم ععلتكلحعسمبلعل)

(ل22أحلععملعم غبتلنالاا عءلعمم  عتكلحعأ مكلتك رأتلع رأتلعمعاعسأتلعمرهت  أتلتألل)

طتمبيأأأتلعتما اأأأتلعم ععلأأأتكلتأأأ لاتتأأأتلعمبتحتأأأتلعمقسأأأ  لعمل رأأأتلعميخمأأأتاةلعبأأأ ع  يتلامأأأ ل

(لطتمبيأتلعتما اأتلعم ععلأتكلاحأعع يتلت  لب أتل46ت ي عم للتمستحلم للا عمل ذلترهتل)

سأأتلحنقيأأتلالسأأم عت   تلعمأأ ح العميل ن أأت(كلحع  أأ مل أأتعطتل) اسأأتلحنقيأأتل) ا

لمةط لقتلعممقة علت(لتللأاذلا تسلن ح لعمما  ذلعمعاعسالع للعمي ي عم ل.ل

 متغيرات الدراسة:

عممأأعالسلعتمط لقأأتلعممقة علأأتكلحعممأأعالسللالمتغيةةر المسةةتق   ويتمثةة  فةة : -

 عتسمخععملعسم عت   تلعم ح العميل ن ت.

"دورة حيةةاة عمما أأ ذلعمعاعسأأالراأأ لححأأعةللمتغيةةر التةةابع  ويتمثةة  فةة : ا -

عمخأأتصلعطأأ بلعما اأأتلل"تحليةة  وتصةةميم الةةنظم"عيقأأ اللتطةةور النظةةام"

 عم ععلتكلحعالت ت لرا لعم ح العميل ن ت.
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 التصميم التجريب  للدراسة:

للميعلعمم ي  لعمم  لبالمةعاعستلعة لتقس  لع رتلعمعاعسأتلامأ لت يأ عم لل

تمسأأتحلم للاحأأعع يتلت  لب أأتلحع  أأ مل أأتعطتكلحلطبأأقلعةأأ ل أأذلترهيأأتلعال مبأأتال

"دورة حيةاة عمما  ةالعمقبةاكلت للم لتعالسلعمي ي عتلعمم  لب تلميام لتالححأعةل

 بلعما اأأتلعم ععلأأتلعمخأأتصلعطأأل"تحليةة  وتصةةميم نظةةم"عيقأأ اللتطةةور النظةةام"

لتلعمي ي عأتلعمضأتعطتلنمأعاسلعم حأع عتسمخععملعسأم عت   تلعمأ ح العميل ن أتكلأتأ

عمستعقتلعتمط لقتلعممقة علأتكلحعلأعلعرمهأتءلعمم  عأتللطبأقلعال مبأتالعمما أ ةالعمبلأعيل

عة لعمي ي عم لكل يتللطبقلتق تسلعالت ت لرا لعم ح العميل ن تلعة لعمي ي عتل

عهأأأعفلا أأأتسلع تأأأ لعمأأأ يلأحعتأأأهلعميما أأأ لعميسأأأمقذل)عسأأأم عت   تللعمم  لب أأأتلنقأأأطك

ل(:1عم ح العميل ن ت(لنالعية تلعممعالسكل يتل  لت   لعتم عحلل)

 (لعمم ي  لعمم  لبالمةعاعست1اعحلل)

 القياس البعدب القياس القبل  طريقة التدريس المجموعة

عممعالسلعتمط لقتللعمضتعطت

لعممقة علت

ع مبتال

لتا  ةا

لع مبتالتا  ةا

عممعالسلعتسمخععمللعمم  لب ت

عسم عت   تلعم ح ال

لعميل ن ت

ع مبتال

لتا  ةا
 ع مبتالتا  ةا 

 تق أأأأأأتسلعت أأأأأأت لراأأأأأأ ل

لعم ح العميل ن ت

 التحقا من تكافؤ المجموعات:

مةماققلتللتكتنؤلعمي ي عتالمعملع رتلعمعاعستلأتكأللحسأتبلعماأ ح لعأ لل

عمي يأ عم للعمضأتعطتلحعمم  لب أتلتأللطأ بلعما اأتلعمق تس للعمقبةالحعمبلأعيلمأعمل

ل(.2عم ععلتلعة لتق تسلعمما  ذلعمعاعسال يتلنالاعحلل)

(لع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تل)ا(لع للتم سطل ااتال2اعحلل)

عمق تسلعمقبةالمةي ي عتلعمضتعطتلحعمي ي عتلعمم  لب تلعة لع مبتالعمما  ذل

 ععلتلمعملع رتلعمعاعستعمعاعسالمط بلعما اتلعم 

 املتغريات
 قيمة التجريبية الضابطة

 )ت(

مستوى 
 الداللة

اجتاه 
 ع م ع م الفروق

الفرقة  التحصيل الدراسي
 الرابعة

 غير دال 77.7 7700 7.7. .777 7.7.
- 

(لأرهلعرأعلعميقتارأتلعأ للتم سأطل ااأتالعمق أتسل2لمض لتلل  للاعحلل)

عمضأأتعطتلحعمم  لب أأتلمطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلعةأأ لع مبأأتالعمقبةأالمكأأ لعمي يأأ عم لل

عمما  ذلعمعاعسالمعملع رتلعمعاعستلتللط بلعم تتلتلعتما اتلعم ععلتلح ثلعةاتل
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(لمةما  ذلعمعاعسالمط بلعما اتلعم ععلتلعة لعمم عماكلح أالا يأتل1.22ا يتلال)

لب أتلعةأ لتلب لعأللعأعملحاأ  لنأ ح لا   لأتلعأ للعمي يأ عم للعمضأتعطتلحعمم  

عمق أأأتسلعمقبةأأأالمةما أأأ ذلعمعاعسأأأالتيأأأتلللطأأأالتؤشأأأ لا أأأعلعةأأأ لعممكأأأتنؤلعأأأ لل

لعمي ي عم للابذلتطب قلعمب رتتج.

 أدوات جمع البيانات للدراسة التجريبية:

ععميعالعمعاعستلعمم  لب تلعة لععةلأ حعالم ي لع ترتتهتلحع مبتالن ح هتكل
لح ا:

ع مبأأأتالتا أأأ ةال)ابةأأأاكلحعلأأأعي(:لحعمأأأ يل أأأعفلامأأأ لا أأأتسلتسأأأم ملل-1
"تحلية  وتصةميم الةنظم"  عمما  ذلعمعاعسالمعملط بلعما اأتلعم ععلأتلنأالتقأ ال

حذمكلمق تسلتأعملنتعة أتلتأعالسل أ  لعميقأ العمعاعسأالعتسأمخععملأسأة بلعمأ ح ال
لعميل ن تلتقتارتلعاتعة تلتعالسلعميق العتمط لقتلعممقة علت.

تق تسلعت أت لراأ لعمأ ح العميل ن أت:للهأعفلعميق أتسلامأ لعمكبأ لعأللل-2
عت ت أأتالطأأ بلعما اأأتلع حمأأ لحعم ععلأأتل)عمي ي عأأتلعمم  لب أأتلنقأأط(لراأأ لعمأأملة ل
عتسمخععملأسة بلعم ح العميل ن تلنأالعأ عتجلعميكمبأتالحعميلة تأتاكلحا أتسلياعءل

مم  عأتكلح أ مكلا أتسلتأعملعمط بلعبرنل  علعمريطلتأللعمملةأ  كلحذمأكلعلأعلااأ عءلع
(ل43ط بلممقبذل  علعمريطلتللعمملة  كلحاعلتك نلعميق تسلنالت يةتلتألل)عسملعع لعم
عبأأتاعالسأأةب ت(لتقسأأيتلعةأأ لت تأأتلتاأأتحالا  سأأتلل12عبأأتاةلال تع أأتكلل33عبأأتاةل)

)عميي  عالعم   ستلمة ح العميل ن تكل  ت  لعم ح العميل ن تلتللحاهتلرظ ل
لع لممقبذلعم ح العميل ن تلمعملعميملة (.عمطتمبكلعالسملع

ت لعمماققلتلل ع لتق تسلعالت ت لتلل  للع  هلصدق مقياس االتجاه: 

عة لت ي عتلتللعمياكي للعميمخ  أ للنأالت أتللعميكمبأتالحعميلة تأتالتةاأقل

اا ل)(كلحعرتءلعةأ لياع هأ لأ أ اتلعلأعلعملبأتاعالمةيق أتسكل يأتلحأ نتلعبأتاعال

عبتاعالأ  مكلحع مكلتك نلعميق أتسلنأال أ اتهلعمرهت  أتلأ  مكلحععمتل  تغتل

عبتاعالستمبت(لنأالت تأتلتاأتحالا  سأ تلل12عبتاةلت ابتكلل33(لعبتاةل)43تلل)

)عميي  عالعم   س تلمة ح العميل ن تكلح  أت  لعمأ ح العميل ن أتلتأللحاهأتل

تاةل يسأتلرظ لعمطتمبكلحعالسملعع لممقبذلعم ح العميل ن تلمعملعميملة (كلحمكذلعب

غ أ لت عنأقلل–غ أ لت عنأقلل–تاتلأعلل–ت عنأقلل–تسم لتالم سم تعتل)ت عنقلعبأعةل

 عبعة(كلطبقيتلميق تسلم كتاا.

أتكأأأللحسأأأتبلعمخ أأأت  لعمسأأأ ك تم لتل)عمتبأأأتالثبةةةات مقيةةةاس االتجةةةاه: 

حعم ع (لعر ت لتللط لقتلح ثلأتكللحستبلعمتبتالعط لقتلأماتل  حربتخلحعمم   تل

ل(:3  لتلعللعمتبتالمياتحالعميق تسلنالعم عحلل)عمر ا تكلحليكللت  

(لتبتالأماتل  حربتخلحعمم   تلعمر ا تلميق تسلعالت ت لرا لعم ح ال3اعحلل)

ل(22عميل ن تلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلعم تتلتل)ن=ل
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ألفاااااااااااااااااااااا   المتغيرات
 كرونب خ

 التجزئة النصفية

مع ماااااااااااااااااا  
 االرتب ط

 تصحيح أثر الطو 
سبيرم ن 

 جتم ن براون

 77070 .7700 .77.7 770.0 المميزات الرئيسية للرحالت المعرفية

 77000 77000 .77.7 77000 االستعداد لتقب  الرحالت المعرفية لدى المتعلم
خص ئص الرحالت المعرفية من وجهة نظر 

 الط لب
77.0. 77.77 77.00 77..7 

 77.77 .77.7 770.0 0..77 الدرجة الكلية

(لأنلعميق أأتسللميمأأ لعتبأتالأماأأتل  حربأأتخلح أأثل3اأعحلل)للمضأ لتأألل أأ ل

(لميما  عالعميي  عال2.232كل2.872كل2.722كل2.762عةاتلا يتلأماتل  حربتخل)

عم   سأأ تلمةأأ ح العميل ن أأتكلحعالسأأملعع لممقبأأذلعمأأ ح العميل ن أأتلمأأعملعميأأملة كل

عمم عما.للح  ت  لعم ح العميل ن تلتللحاهتلرظ لعمطتمبكلحعمعااتلعمكة تلعة 

ح يتللمس لعميق تسلعتبتالعمم   تلعمر ا تلح ثلعةأ)لتلتتأذلعالاتبأتطلعأ للعمر أا لل

(لميما أأأأ عالعميي أأأأ عالعم   سأأأأ تلمةأأأأ ح ال2.727كل2.612كل2.848كل2.842)

عميل ن تكلحعالسملعع لممقبأذلعمأ ح العميل ن أتلمأعملعميأملة كلح  أت  لعمأ ح ال

تلعمكة أأتلعةأأ لعممأأ عماكلح يأأتلعةأأ)لتبأأتالعميل ن أأتلتأأللحاهأأتلرظأأ لعمطتمأأبكلحعمعااأأ

عمم   تلعمر ا تلعلعلت ا  لأت لعمط للمةيق تسلعيلت متلسب  تتنلع عحنلعةأ)لتبأتال

(لميما أأأأأ عالعميي أأأأأ عال2.246كل2.827كل2.722كل2.728عمم   أأأأأتلعمر أأأأأا تل)

عم   سأأ تلمةأأ ح العميل ن أأتكلحعالسأأملعع لممقبأأذلعمأأ ح العميل ن أأتلمأأعملعميأأملة كل

مأأ ح العميل ن أأتلتأأللحاهأأتلرظأأ لعمطتمأأبكلحعمعااأأتلعمكة أأتلعةأأ لح  أأت  لع

كل2.742عمم عماكلح يتلعةأ)لتبأتالعمم   أتلعمر أا تلعلأعلعمم أا  لعيلت مأتلاميأتنل)

(لميما أأأ عالعميي أأأ عالعم   سأأأ تلمةأأأ ح العميل ن أأأتكل2.241كل2.832كل2.722

عميل ن تلتللحعالسملعع لممقبذلعم ح العميل ن تلمعملعميملة كلح  ت  لعم ح ال

حاهتلرظ لعمطتمبكلحعمعااتلعمكة تلعة لعمم عماكلحاي لهتلا  لتأعللعةأ لتبأتالا أعل

لمةيق تسلتيتلل لذلعمبتحتتلتطي رتلعرعلعسمخععملعميق تسلمعملع رتلعمعاعستلعماتم ت.

 إجراءات تطبيا تجربة الدراسة:

عممعالسأأالاتتأأتلعمبتحتأأتلعإعأأعع لأ حعالعمعاعسأأتلعم زتأأتلح أأال)عمب رأأتتجل -

عميبرالحنقيتلالسم عت   تلعم ح العميل ن تكلحعال مبتالعمما  ةاكلحتق تسل

 عالت ت لتا لعم ح العميل ن ت(كلحت لعمماققلتلل عاهتلحتبتتهت.
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ت لعقعلمقتءلتيه عيلت لعن ع لت ي عتلعمباثكلت لتلل  مهلا بأتالعمطأ بل -

حت    لعمخطأ عالعممأالعر ععفلعمم  عتلعمي ع لاا ع هتلعة ه كلحأ ي مهتكل

 س فلتمب لنالعمي عحذلعمقت تتكلحت لأ  لت عنقتلاي  لأن ع لعمي ي عت.

تأأ لع م أأتالت ي عأأتلعمباأأثلع ستسأأ تلتأأللطأأ بلعما اأأتلع حمأأ كلحطأأ بل -

عما اتلعم ععلتلعقس لعميكمبتالحعميلة تتال ة تلعآل عبلع تتلتلأسأ  طكلحتأ ل

  لبتلحع   مل تعطتكلحت لتقس يه لام لت ي عم للتمستحلم للاحعع يتلت

 اع غه لعآم تالعمم  عتلعمي ت لعقع ت.

تأأأأ لتطب أأأأقلعال مبأأأأتالعمما أأأأ ةالعمقبةأأأأالعةأأأأ لعمي يأأأأ عم لل)عمم  لبأأأأتل -

حعمضأأتعطت(كلحذمأأكلمةمر أأعلتأأللتكأأتنؤلعمي يأأ عم لكلحتأأ لت أأا  لأحاع ل

ااتعأأتالعمطأأأ بلتأأأللابأأأذلعمبتحتأأتكلتيه أأأعيعللاأأأ عءلعميلتم أأأتلعلح أأأت  تل

 مةب ترتا.

ممعالسلمط بلعمي ي عتلعمم  لبتلحنقيتلاللسم عت   تلعم ح العميل ن أتكلع -

 حنالعميقتعذل استلط بلعمي ي عتلعمضتعطتلحنقيتلمةط لقتلعممقة علت.

تطب أأأأأقلعال مبأأأأأتالعمما أأأأأ ةالعمبلأأأأأعيلعةأأأأأ لعمي يأأأأأ عم لل)عمم  لب أأأأأتل -

حعمضتعطت(كلحذمكلمب تنلتعملنتعة تلعم ح العميل ن تلنالزلت ةلعمما  ذل

 عمعاعسالمعملط بلع عتجلعميكمبتالحعميلة تتا.

ت لا أعل ااأتالطأ بلعمي يأ عم لل)عمم  لبأتلحعمضأتعطت(لنأالعال مبأتال -

عمما أأ ةالعمقبةأأالحعمبلأأعيكلتأأ لا  أأتللعمب ترأأتالامأأ لعماتسأأ بكلحعسأأمخععمل

ع ت  أأتلعم زتأأتلعلح أأت  تلمةلةأأ ملعالاميتع أأتكلحذمأأكلمماة ةهأأتلحتلتم مهأأتل

 اح ت  يت.

 راسة ومنالشتوا:نتائج الد

 أواًل: نتائج اختبار الفرض األول:

لر لعما ضلع حللعة ل"اللت اعلن ح لذعال المتلاح ت  تلعأ للتم سأطل ااأتال

عمق تسلعمقبةالحعمبلعيلمةي ي عتلعمضتعطتلعة لع مبأتالعمما أ ذلعمعاعسأالمطأ بل

ل" عما اأأتلعم ععلأأتلمأأعملع رأأتلعمعاعسأأتلتأأللطأأ بلع رأأتتجلعميكمبأأتالحعميلة تأأتا

حمةماققلتلل اتلعما ضلأتكللعسمخععملع مبتالعما ح لع للعميم سأطتالعماسأتع تل

مةملأأأ فلعةأأأ لعماأأأ ح لعأأأ للتم سأأأطل ااأأأتالعمق أأأتسلعمقبةأأأالحعمبلأأأعيلمةي ي عأأأتل

عمضتعطتلعة لع مبتالعمما  ذلعمعاعسالمط بلعما اأتلعم ععلأتلمأعملع رأتلعمعاعسأتل

خ عجلعماأأأ ح لحعمعالمأأأتلتأأأللطأأأ بلع رأأأتتجلعميكمبأأأتالحعميلة تأأأتاكلحعلأأأعلعسأأأم

علح ت  تلأتكللحستبلا يتلح  لع ت كلحليكللت  أ  لرمأت جلعماأ ضلنأالاأعحلل

ل(.4)
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(لع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تل)ا(لع للتم سطل ااتال4اعحلل)

عمق تسلعمقبةالحعمبلعيلمةي ي عتلعمضتعطتلعة لع مبتالعمما  ذلعمعاعسالمط بل

عمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتال)نللعما اتلعم ععلتلمعملع رت

ل(46=

 المتغيرات
 قيمة القي س البعدي القي س القبلي

 )ت(
مستوى 
 الداللة

اتج ه 
 الفروق

 قيمة
 حجم
 األثر

 مستوى
 حجم
 ع م ع م األثر

التحصي  
 الدراسي

غير  77.07 ..77 700. .777 7.7.
 ضعيف 7770 - دال

دال عنةةد  .70.أ  .070م مةة  7770دال عنةةد  0700أ  ..77غيةةر دالم مةة   ..77قيمةةة  أ لقةةل مةة  
إلةة   770تةةث ير ضةةعيفم مةة   770م حجةةا التةةث يرأ لقةةل مةة   77777فةةثر ر دال عنةةد  700.م مةة  7777

 فثر ر تث ير ربير 770تث ير متوسطم م   770لقل م  

(لأرهلعرعلعميقتارأتلعأ للتم سأطل ااأتالعمق أتسل4لمض لتلل  للاعحلل)

عمقبةأأالحعمبلأأعيلعةأأ لع مبأأتالعمما أأ ذلعمعاعسأأالمأأعملع رأأتلعمعاعسأأتلتأأللطأأ بل

(لمةما أ ذل2.874ع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتالعتما اتلعم ععلأتكلعةاأتلا يأتلال)

عمعاعسأأاكلح أأالا يأأتلتلبأأ لعأأللعأأعملحاأأ  لنأأ ح لا   لأأتلعأأ للعمق أأتسلعمقبةأأال

ملعمطأأ  لعماعلتأأتلحعمبلأأعيلمأأعملعمي ي عأأتلعمضأأتعطتلتيأأتلللرأأالعأأرنلعأأعملعسأأمخعع

حعسمخععملعمط لقتلعممقة علتلم للكللذحلترت  لنلتللمماس للحتري تلعمما  ذلعمعاعسال

معملط بلع رأتتجلعميكمبأتالحعميلة تأتاكلحمةماقأقلتأللا يأتلأتأ لعمب رأتتجلأتكألل

(ل2.12حستبلا يتلح  لع ت لعتسأمخععملتلت مأتل أ   لكلعةاأتلا يأتلح أ لع تأ ل)

ا  لتلب لعللتتت  ل ل  لمةط لقأتلعممقة علأتلنأالتاسأ للمةما  ذلعمعاعساكلح ال

عمما  ذلعمعاعسأالمأعملع رأتلعمعاعسأتلتأللطأ بلمب رأتتجلعميكمبأتالحعميلة تأتال

لعتما اتلعم ععلت.

لولد يرجع  لك لألسباب اآلتية:

 عام  الط لقتلعممعالسلعة لعمط لقتلعممقة علتلنال أ لعمي يأ عم لكلتيأتل

لتا  ةه لعمعاعسا.أت لعتمطب لنالتبتالتسم مل

 ععملحا  لع رتتجلتلة يالاعلعلنأالعملية أتلعمملة ي أتكلتيأتلأ ملامأ لعمتبأتال

لعمسة  المةيملةي ل.

 .  تل  لعميملةي للعة ل  علعمريطلعممقة عيلتللعمملة 
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 ثانيًا: نتائج اختبار الفرض الثان :

 المأتلن يتللملةقلعت مبتال اتلعما ضلعمتتراكلحعم يللر لعة ل"ت اعلن ح لذعال

اح أأت  تلعأأ للتم سأأطل ااأأتالعمق أأتسلعمقبةأأالحعمبلأأعيلمةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ ل

ع مبأأتالعمما أأ ذلعمعاعسأأالمطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلمأأعملع رأأتلعمعاعسأأتلتأأللطأأ بل

حمةماققلتلل أاتلعماأ ضلأتكأللعسأمخععملع مبأتالل" ع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا

ما ح لع للتم سطل ااأتالعمق أتسلعما ح لع للعميم سطتالعماستع تلمةمل فلعة لع

عمقبةالحعمبلعيلمةي ي عتلعمم  لب تلعة لع مبأتالعمما أ ذلعمعاعسأالمطأ بلعما اأتل

عم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتاكلحعلعلعسأمخ عجل

عماأ ح لحعمعالمأتلعلح أت  تلأتكأللحسأتبلا يأتلح أ لع تأ كلحليكأللت  أ  لرمأأت جل

ل(.2اعحلل)عما ضلنال

(لع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تل)ا(لع للتم سطل ااتال2اعحلل)

عمق تسلعمقبةالحعمبلعيلمةي ي عتلعمم  لب تلعة لع مبتالعمما  ذلعمعاعسالمط بل

ل(46عما اتلعم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتال)نل=

 المتغيرات
 قيمة البعديالقي س  القي س القبلي

 )ت(
مستوى 
 الداللة

اتج ه 
 الفروق

 قيمة
 حجم
 األثر

 مستوى
 حجم
 ع م ع م األثر

التحصي  
 الدراسي

 ربير .770 البعدي 77777 .70777 7707 .70. 7700 7.7.

دال عنةةد  .70.أ  .070م مةة  7770دال عنةةد  0700أ  ..77غيةةر دالم مةة   ..77قيمةةة  أ لقةةل مةة  
إلةة   770تةةث ير ضةةعيفم مةة   770حجةةا التةةث يرأ لقةةل مةة  م  77777فةةثر ر دال عنةةد  700.م مةة  7777

 فثر ر تث ير ربير 770تث ير متوسطم م   770لقل م  

(لأرهلعرأعلعميقتارأتلعأ للتم سأطل ااأتالعمق أتسل2لمض لتلل  للاعحلل)

عمقبةأأالحعمبلأأعيلعةأأ لع مبأأتالعمما أأ ذلعمعاعسأأالمأأعملع رأأتلعمعاعسأأتلتأأللطأأ بل

(لمةما  ذل12.143عميكمبتالحعميلة تتالعتما اتلعم ععلتكلعةاتلا يتلال)ع رتتجل

عمعاعساكلح الا يتلتلب لعأللحاأ  لنأ ح لا   لأتلعأ للعمق أتسلعمقبةأالحعمبلأعيل

مأأعملعمي ي عأأتلعمم  لب أأتلم أأتم لعمق أأتسلعمبلأأعيلتيأأتلللرأأالعأأرنلعسأأمخععملعم لأأبل

سالمأعملطأ بلع رأتتجل  لستل تنلذحلترت  لنلتللمماس للحتري تلعمما  ذلعمعاع

"تحليةة  وتصةةميم  عميكمبأأتالحعميلة تأأتالمأأعملطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلعةأأ لتقأأ ا

حمةماقأأقلتأأللا يأأتلأتأأ لعمب رأأتتجلأتكأأللحسأأتبلا يأأتلح أأ لع تأأ لعتسأأمخععمللنظةةم" 

(لمةما  ذلعمعاعساكلح أالاأ  لتلبأ ل2.76تلت متل    لكلعةاتلا يتلح  لع ت ل)
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مةمعالسلنالتاس للعمما أ ذلعمعاعسأالمأعملع رأتلعللتتت  ل ب  لمةط لقتلعماعلتتل

لعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتالعتما اتلعم ععلت.

 وربما تعزب هذه النتائج لألسباب التالية:

 عميقعتأأأتلنأأأالعمأأأ ح العميل ن أأأتلتيتأأأذلعر أأأ لتبأأأ لقلحاأأأ بلعرمبأأأت ل

عالحعميهأأتملعميملةيأأ لكلحذمأأكللتأأتاةل عنل أأمه لراأأ لعمأأملة لحتلأأ لاه لعأأت  ح

 عميطة عتلتره لأترتءلترا    لمة حةتلعميل ن ت.

 ترأأ علط لقأأتلعأأ ضلعميأأت ةلعملةي أأتلنأأالعمأأ ح العميل ن أأتلتأألل أأ اكل

حاسأأ مكلحعأأ حضلتقعلي أأتكلحن أأعل  تالتلة ي أأتكلح أأااتالحلأأبكلتيأأتل

لستععلعمط بلنالعما  للعة لعميلة تتالعميطة عتلتره لتللت ت ا تل

 تالمعله .عم ا اتكلحت س خلعميلة ت

 تلميعلعم ح العميل ن تلعة لت ي عأتلتأللعميهأتملحعممسأت الالعمي تبطأتل

عإ ميتتأأتالعمطأأ بكلحعممأأالسأأتععالطأأ بلعمي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ ل

ع مستبلتلتافلاعلعةلحاعطهتلعيلتانه لح ب عته لعمستعقت لتيأتلأ ملامأ ل

 شل ا  لعر ي تلتتلتلةي  كلحعتممتمالزلت ةلتا  ةه لعمعاعسا.

 ضأأيللعملية أأتالنأأالعمأأ ح العميل ن أأتلعةأأ لت ي عأأتلتأأللعمم ا هأأتالتم

حعمملة يأأتالعم ع أأاتلعممأأالتسأأتععلعميملةيأأ للعةأأ لترا أأ لعميهأأتملعميطة عأأتل

 تره .

 عمي ت النالعم ح العميل ن تلترمقت لعلرتلتلتللابذلعمبتحتأتكلح أثلاتتأتل

لاقأقللعتالط علعة هتلحعممر علتأللأرهأتل تم أتلتأللع  طأتءكلحأنلتام ع أت

أ ععفلعملية تلعمملة ي تكلحاللتام يلعة لتبممتالتأؤت لسأةبيتلعةأ لت   أ ل

 عمط بلتيتللستععلعة لزلت ةلتسم ملتا  ةه لعمعاعسا.

 عممقأأ ل لعمأأ عتالنأأالعمأأ ح العميل ن أأتلعمأأ يلتتاسأأتلطأأ بلعمي ي عأأتل

عمم  لب تلتاتلاشأ عفلعمبتحتأتلسأتععلعمطأ بلعةأ لتق أ  لأ ع هأ لحتل نأتل

 ت عالمهت.أ طت ه لح

 حليكللتاس  لرمت جلعما ضلعمتترالأنلح  لتأرت  لعمأ ح العميل ن أتلعةأ ل

عمما  ذلعمعاعسالمعملط بلعمي ي عتلعمم  لب أتل) ب أ (كلحل اأ لذمأكل

امأ لاأأ ةلتأرت  لعميما أأ لعميسأأمقذل)عمأ ح العميل ن أأت(لعةأ لتري أأتلعميما أأ ل

 .عممتع ل)عمما  ذلعمعاعسا(لمعملط بلعمي ي عتلعمم  لب ت

 نتائج اختبار الفرض الثالت:تتمتيت:ل

ن يأأتللملةأأقلعت مبأأتال أأاتلعماأأ ضلعمتتمأأثكلحعمأأ يللأأر لعةأأ ل"لت اأأعلنأأ ح لذعال

 المتلعح أت  تلعأ للتم سأطل ااأتالعمي ي عأتلعمضأتعطتلحعمم  لب أتلعةأ لعمق أتسل
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عمبلأعيلال مبأتالعمما أ ذلعمعاعسأأالمطأ بلعما اأتلعم ععلأتلمأأعملع رأتلعمعاعسأتلتأألل

عميكمبتالحعميلة تتا"كلحمةماقأقلتألل أاتلعماأ ضلأتكأللعسأمخععمللط بلع رتتج

ع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تلمةمل فلعة لعما ح لع للتم سأطل ااأتال

عمي ي عأأتلعمضأأتعطتلحعمم  لب أأتلعةأأ لعمق أأتسلعمبلأأعيلال مبأأتالعمما أأ ذلعمعاعسأأال

بأتالحعميلة تأتاكلمط بلعما اتلعم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رأتتجلعميكم

حعلعلعسمخ عجلعما ح لحعمعالمأتلعلح أت  تلأتكأللحسأتبلا يأتلح أ لع تأ كلحليكألل

ل(.6ت    لرمت جلعما ضلنالاعحلل)

(لع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تل)ا(لع للتم سطل ااتال6اعحلل)

 بلعمي ي عتلعمضتعطتلحعمم  لب تلعة لعمق تسلعمبلعيلال مبتالعمما  ذلعمعاعسالمط

ل(22عما اتلعم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتال)نل=

المتغيرا

 ت

 التجريبية الضابطة

 ليمة

 )ت(

مستو  

 الداللة

اتجاه 

 الفروق

 ليمة

 حجم

 األثر

مستو

  

 حجم

 األثر
 ع م ع م

التحصي  

 الدراس 

8.7

2 

2.2

2 

2.2

2 

2.2

2 

12.66

ل1

2.22

ل1

عمم  لب

 لت

2.7

ل2
ل ب  

دال عنةةد  .70.أ  .070م مةة  7770دال عنةةد  0700أ  ..77غيةةر دالم مةة   ..77قيمةةة  أ لقةةل مةة  
إلةة   770تةةث ير ضةةعيفم مةة   770حجةةا التةةث يرأ لقةةل مةة  م  77777فةةثر ر دال عنةةد  700.م مةة  7777

 فثر ر تث ير ربير 770تث ير متوسطم م   770لقل م  

عأأأ للتم سأأأطل ااأأأتالل(لأرأأأهلعرأأأعلعميقتارأأأت6لمضأأأ لتأأألل أأأ للاأأأعحلل)
عمي ي عأتلعمضأتعطتلحعمم  لب أتلعةأ لعمق أتسلعمبلأعيلال مبأتالعمما أ ذلعمعاعسأأال
مط بلعما اتلعم ععلتلمعملع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تأتاكل

(لمةما  ذلعمعاعساكلح أالا يأتلتلبأ لعأللحاأ  لنأ ح ل12.661عةاتلا يتلال)
 ترأأتلعماأأ ح لنأأال أأتم لعمق أأتسلعمبلأأعيلحل2.221ا   لأأتلعرأأعلتسأأم مل المأأتل

مةي ي عتلعمم  لب تلتقتارتلعتمق تسلعمبلعيلمعملعمي ي عتلعمضتعطتلتيتلللرالعرنل
عمب رتتجل تنلذحلترت  لنلتللمماس للحتري تلعمما  ذلعمعاعسالمعملط بلع رأتتجل
لعميكمبتالحعميلة تتالعتما اتلعم ععلتلتللعمي ي عأتلعمم  لب أتكلحمةماقأقلتأللا يأت
أت لعمب رتتجلأتكأللحسأتبلا يأتلح أ لع تأ لعتسأمخععملتلت مأتل أ   لكلعةاأتلا يأتل

(لمةما  ذلعمعاعساكلح الا  لتلب لعللترت  ل ب  لمةب رتتجلنال2.72ح  لع ت ل)
تري أأأتلعمما أأأ ذلعمعاعسأأأالمأأأعملع رأأأتلعمعاعسأأأتلتأأأللطأأأ بلع رأأأتتجلعميكمبأأأتال

لحعميلة تتالعتما اتلعم ععلت.

 التالية: ولد يعزب  لك لألسباب
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 أتأأت لتطب أأقلعمأأ ح العميل ن أأتلراأأ لتقأأ ال"عمربأأ لعماأأعلثلحتؤسسأأتته"ل

عمخأأتصلعطأأ بلعما اأأتلع حمأأ كلحتقأأ ال"تاة أأذلحت أأي  لرظأأ "لعمخأأتصل

عطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلعأأ ضلعميأأت ةلعملةي أأتلعط لقأأتلتخمةاأأتلعأأللطأأ  ل

عممعالسلعممقة علتكلح ثللك نلمةيملة ل حالنلتللنأالع مبأتفلعميل نأتلتألل

  للعمباثلحعممق العبأ لشأبكتلعلرم رأتلمة  أ للعم أا  لحعميبتشأ ل

مةيلة تتالعراذلحاأتلحاهأعلتيكرأ لكلحعمم   أ لعةأ لعسأمخععملعميلة تأتال

لتللعمباثلعرهت.  ععالي

 علال تع يأتلراأ لتأعالسلتقأ ال"عمربأ لعماأعلثل حققتلعم ح العميل ن تلأت ي

ة ذلحت ي  لرظأ "لحتؤسستته"لعمختصلعط بلعما اتلع حم كلحتق ال"تا

عمخأأتصلعطأأ بلعما اأأتلعم ععلأأتلمأأعملع رأأتلعمعاعسأأتلتأأللطأأ بلعم تتلأأتل

تقتارأأتلعتمط لقأأتلعممقة علأأتكلح أأثلسأأتععالعميملةيأأ للعةأأ لزلأأت ةل عنل أأمه ل

 را لعمملة كلحعتممتمالزلت ةلتا  ةه لعمعاعسا.

 ععميعالعم ح العميل ن تلعة لعمأملة لعمقأت  لحأ للعميأملة كلح أثلتامأ يل

هتملحأربطتلتلة ي تلتستععلعميملة لعتمباثلعللعميلة تتالتلل  للعة لت

ت ت التم ن ةلعة لشبكتلعلرم رتكلم مكللسأمط  لعميأملة لأنللباأثلعألل

عميلة تأأتالعط لقأأتلترظيأأتلحنلتمأأتلتقتارأأتلعتمط لقأأتلعممقة علأأتلعممأأالتلميأأعل

 عة لعلمقتءلحعممةق للتللابذلع  ت لي ل.

 الذلعية تلعمأملة لتت أ ةلحتيملأتلمةيملةيأ للر اتلعم ح العميل ن تلنال

تأألل أأ للعمباأأثلعأأللعميلة تأأتالعبأأ لشأأبكتلعلرم رأأتكلحتبأأ   لعمأأملة ل

عمملأأتحرالعأأ للعمطأأ بلحتبأأت للعالنكأأتالحع اعءلتأأ لعلضأأه لعمأأبلعلنأأال

عمي ي عأأتالعميخمةاأأتكلحذمأأكللتأأتاةل عنل أأمه لراأأ لعمأأملة لحاأأ بلعرمبأأت  ل

 عماتم ت.ح تجلتل نمه لعمستعقتلعيل نمه ل

ت:ل  :نتائج اختبار الفرض الرابعاععلي

ن يتللملةقلعت مبتال اتلعما ضلعم عع كلحعم يللر لعة ل"ت اعلن ح لذعال المتل

اح أأت  تلعأأ للتم سأأطل ااأأتالعمق أأتسلعمقبةأأالحعمبلأأعيلمةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ ل

عمعاعسأتلتأللتق تسلعالت ت لرا لعم ح العميل ن تلمط بلعما اتلعم ععلتلمعملع رتل

ط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتا"كلحمةماقأقلتألل أاتلعماأ ضلأتكأللعسأمخععمل

ع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تلمةمل فلعة لعما ح لع للتم سأطل ااأتال

عمق أأتسلعمقبةأأالحعمبلأأعيلمةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ لتق أأتسلعالت أأت لراأأ لعمأأ ح ال

ع رأتلعمعاعسأتلتأللطأ بلع رأتتجلعميكمبأتاللعميل ن تلمعملط بلعما اتلعم ععلتلتل

حعميلة تتاكلحعلأعلعسأمخ عجلعماأ ح لحعمعالمأتلعلح أت  تلأتكأللحسأتبلا يأتلح أ ل

ل(.8ع ت كلحليكللت    لرمت جلعما ضلنالاعحلل)
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(لع مبتالعما ح لع للعميم سطتالعماستع تل)ا(لع للتم سطل ااتالعمق تسل8اعحلل)

 لب تلعة لتق تسلعالت ت لرا لعم ح العميل ن تلمعملعمقبةالحعمبلعيلمةي ي عتلعمم 

ط بلعما اتلعم ععلتلتللع رتلعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتال)نل

ل(46=

 المتغيرات
 قيمة القي س البعدي القي س القبلي

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 اتج ه

 الفروق

 قيمة

 حجم
 األثر

 مستوى

 حجم
 ع م ع م األثر

المميزا  
الرئيسية 
للرحال  
 المعرفية

 ربير 77.7 البعدي 77777 0..7. .777 07.7. .077 .0070

االستعداد 
لتقبل 

الرحال  
المعرفية 

لدى 
 المتعلا

 ربير 7700 البعدي 77777 770.0 700. 0707. 707. ..007

خصائص 
الرحال  
المعرفية 

م  وجهة 
نظر 
 الطالب

 ربير .770 البعدي 77777 0..7. .077 0.777 0700 7.707

الدرجة 
 ربير .770 البعدي 77777 7070. 707. 707707 70707 7.0..7 الرلية

دال عنةةد  .70.أ  .070م مةة  7770دال عنةةد  0700أ  ..77غيةةر دالم مةة   ..77قيمةةة  أ لقةةل مةة  
لقةل إلة   770تث ير ضعيفم مة   770حجا التث يرأ لقل م   77777فثر ر دال عند  700.م م  7777
 فثر ر تث ير ربير 770تث ير متوسطم م   770م  

(لأرأهلعرأعلعميقتارأتلعأ للعمق أتسلعمقبةأالحعمبلأعيل8لمض لتلل أ للاأعحلل)

كل6.687كل4.727كل3.222مةي ي عأأتلعمم  لب أأتلعةأأ لتق أأتسكلعةاأأتلا يأأتلال)

(لميما أأأ عالعميي أأأ عالعم   سأأأ تلمةأأأ ح العميل ن أأأتكلحعالسأأأملعع لممقبأأأذل6.742
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عميل ن أأتلمأأعملعميأأملة كلح  أأت  لعمأأ ح العميل ن أأتلتأأللحاهأأتلرظأأ لعمأأ ح ال

عمطتمبكلحعمعااتلعمكة تلعةأ لعممأ عماكلح أالاأ  لتلبأ لعأللحاأ  لنأ ح لا   لأتل

ح ترتلعما ح لنالعت أت لعمق أتسلعمبلأعيلتيأتلللرأالعأرنلل2.221عرعلتسم مل المتل

عم   س تلمة ح اللعمب رتتجل تنلذحلترت  لنلتللمماس للحتري تلميما  عالعميي  عا

عميل ن تكلحعالسملعع لممقبذلعم ح العميل ن تلمأعملعميأملة كلح  أت  لعمأ ح ال

عميل ن تلتللحاهتلرظ لعمطتمأبلحعمعااأتلعمكة أتلعةأ لعممأ عماكلحمةماقأقلتأللا يأتل

أت لعمب رتتجلأتكأللحسأتبلا يأتلح أ لع تأ لعتسأمخععملتلت مأتل أ   لكلعةاأتلا يأتل

(لميما  عالعميي  عالعم   س تلمة ح ال2.72كل2.76كل2.77كل2.21ح  لع ت ل)

عميل ن تكلحعالسملعع لممقبذلعم ح العميل ن تلمأعملعميأملة كلح  أت  لعمأ ح ال

عميل ن تلتللحاهتلرظ لعمطتمبكلحعمعااتلعمكة تلعة لعمم عماكلح الاأ  لتلبأ لعألل

مأعملع رأتللترت  ل ب  لمةب رتتجلنالتري تلحتاسأ للعالت أت لراأ لعمأ ح العميل ن أت

لعمعاعستلتللط بلع رتتجلعميكمبتالحعميلة تتالعتما اتلعم ععلت.

 ولد يعزب  لك لألسباب التالية:

 ته أأالعمأأ ح العميل ن أأتلأنضأأذلعمظأأ حفلعمملة ي أأتلمةطأأ بلتأألل أأ لل

تب  له لرا لعمأملة لعمأ عتاكلحعمباأثلحعممق أالعأللعميلة تأتالعميطة عأتل

كلح أأ عللم أأتحزلت أأ  ل أأ ره لعبأأ لشأأبكتلعلرم رأأتلعبأأكذلتأأرظ لحنلأأتل

تم أأاا للمةي عاأأ لعلمكم حر أأتلمإلاتعأأتلعةأأ لسأأؤعللتاأأ ايلتلأأ للا أأعل

عمباأأثكل أأذلذمأأكلسأأتععلعةأأ لزلأأت ةلتقأأمه لعرراسأأه كلحعالسأأميمتعلعتمليأأذكل

حعمبأأل العتلر أأتزكلح أأ نلمأأعله لعت ت يأأتلال تع يأأتلراأأ لعسأأمخععملعمأأ ح ال

 عميل ن تلنالعملية تلعمملة ي ت.

  العميل ن أأتل ةأأقلاأأ لتأأللع ماأأتلحعمملأأتحنلعميسأأمي لعأأ للأتتحأأتلعمأأ ح

عمط بلعلضه لعمبلعلنالعمي ي عتالعميخمةاتكلحعمأ يلأتأ لعأعحا لعةأ ل

 تا   لعالت ت تالرا لعم ح العميل ن ت.

 أتتحتلعم ح العميل ن تلع  تلتلة ي تلات يأتلعةأ لعمم ع أذلحعمماتعأذلعأ لل

كلح أأثل ةقأأتلمهأأ لعت ت أأتالأسأأمتذلعميأأت ةلحعأأ للعميملةيأأ للعلضأأه لعمأأبلع

ال تع أأتلراأأ لعمملةأأ  لعتسأأمخععملأسأأة بلعمأأ ح العميل ن أأتكلتيأأتلأ ملامأأ ل

 زلت ةلتا  ةه لعمعاعسا.

 عأأعملتلأأ ضلطأأ بلعمي ي عأأتلعمم  لب أأتلابأأذلذمأأكلميتأأذل أأ علعمرأأ علتأألل

لحنتعة أتل عمق تسلنالسر عالعمعاعستلعمستعقتكلع ت لعم يلالةه لأ ت لاابأتالي

 أس ةتلعميق تس.لعرعلعلاتعتلعة 

 حليكللتاس  لرمت جلعما ضلعم عع لأنلح  لترت  لعمأ ح العميل ن أتلعةأ ل

عت أأت لطأأ بلعمي ي عأأتلعمم  لب أأتل) ب أأ (كلحل اأأ لذمأأكلامأأ لاأأ ةلتأأرت  ل
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عميما  لعميسمقذل)عم ح العميل ن ت(لعة لعميما  لعممتع ل)تق أتسلعالت أت (ل

 معملط بلعمي ي عتلعمم  لب ت.

 التوصيات:

لايتلتللرمت جلعمعاعستلعممالت لعمم  ذلام هتلليكللتقعل لعمم   تالعآلت ت:عرط 

 أأ حاةلتبرأأالطأأ  لحأسأأتم بلحعلتأأتلنأأالعممأأعالسلعي عحأأذلعمملةأأ  لع اأأهلل-1

 عتمكلحعمملة  لعم تتلالع اهل تصكلترتسبلعمل  لعم ايالحتمطةبتته.

السلعال ميأأتملعلقأأعل حاعالتعالب أأتلحاةسأأتالعةي أأتل عضأأتءل   أأتلعممأأعل-2

حتلأأتحر ه لنأأالت أأتللعميكمبأأتالحعميلة تأأتالممأأعالبه لعةأأ ل  ا أأتلعسأأأمخععمل

 عم ح العميل ن تلحت ظ اهتلعط لقتل ا اتلنالتعالسلتق اعته .

ت ه  لعمقتعتالعمعاعس تلعت اه ةلعلمكم حر أتكلحاعطهأتلعبأبكتلعلرم رأتكلل-3

 عتل تنتلام لعم  ترتلعميسمي ةلمألاه ةلحعمي ع لعلمكم حر ت.

تب   لأعضتءل   تلعممعالسلعة لت ي  لححععالتلة ي تلعتسأمخععملعم لأبلل-4

  لستلميتلمهتلتأللأتأ لا أعلنأالزلأت ةلعمما أ ذلعمعاعسأالمأعملطأ بلعأ عتجل

 عميكمبتالحعميلة تتا.

تعالبلط بلعأ عتجلعميكمبأتالحعميلة تأتالعةأ لعمأملة لعتسأمخععملأسأة بلل-2

عمعاعسأأأ تكلحذمأأأكلممخأأأ لجلطتمأأأبلتؤ أأأذلعمأأأ ح العميل ن أأأتلنأأأالتقأأأ اعته ل

 تكر م ا يت.

تأأعالبلطأأ بلعأأ عتجلعميكمبأأتالحعميلة تأأتالعةأأ لتأأتلتمطةبأأتلعسأأم عت   تلل-6

عمأأ ح العميل ن أأتل ت أأتكلحعمأأملة لعلمكم حرأأالعتتأأتلتأأللتهأأتاعالعمماك أأ ل

علعأأعععاكلححأأذلعميبأأك اكلحتهأأتاعالعمماك أأ لعمرتاأأعلحتأأتلتبأأميذلعة أأهلتأألل

لق ل .ت   بكلحتتاة ذكلح

ل

ل

ل  
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 لائمة المصادر والمراجع

 أوآل: المصادر والمراجع العربية:

يللحتتأأعكلععالأأأتلعرأأأتلعبأأأعلهللا لعمسأأأ  كلعبأأعلعمياسأأأللعأأأللسأأأ  لعأأأللاعأأأ ع   .لل-

(.لأت لعسم عت   تلعم ح العميل ن تلنالتعالسلتق العماقهلعةأ لعمما أ ذل2222)

 .84-21(كل4كل)عمم ع لتعمي ةتلعمسل  لتلمةلة ملعمعاعسالحعقتءلأت لعمملة .ل

(.لأتأأ لت ظ أأ لعسأأم عت   تلعمأأ ح ال2222الاأأ كل عأأتءلعبأأعلعمي  أأعلاعأأ ع   .ل)ل-

عميل ن تلعب لعم لبلعة لتري تلتهتاعالط بلعالام ت لعمير مالميق الأسسلتتت  ل

كلت ةأأتلعاأأ ثلع ع أأتلنأأالت أأتالالعمم ع أأتلعمر ع أأتحترا أأ لعميا حشأأتالعمير م أأت.ل

ل.121-122كل)17(

 Web(.لعسأأمخععملعسأأم عت   تلعم لأأبل  لسأأتل)2217زيكلأت أأعلايأأتل.ل)ح أأتل-

Questلنأأالتأأعالسلححأأعةل اعسأأ تلعيقأأ التأأتالخلعمكمأأبلحعميكمبأأتالحأت  أأتلنأأال)

ت ةأأتلاتتلأأتلط بأأت:ل.لعمما أأ ذلعمعاعسأأالحعالت أأت لراأأ لعميقأأ ا:ل اعسأأتلت  لب أأت
ل.72-1(كل12)8كلمآل عبلحعملة ملعلرستر ت

أتأأ لت ظ أأ لعسأأم عت   تلعم لأأبل(.ل2212عمسأأ م.ل) طأأتبكلشأأ يتءلعأأت للعبأأعلل-
(لنأأالتأأعالسل أأ تغتلعالسمبأأهت عالعمي ال أأت:ل اعسأأتلWeb Quest  لسأأتل)
ل]استمتلتتاسم  لغ  لترب اة[.لاتتلتلعمير ن ت. ت  لب ت

(.لنلتم أأأأتلاسأأأأم عت   تلعمأأأأ ح ال2218از كلاعأأأ ع   لعبأأأأعلعمامأأأأت لاعأأأ ع   .ل)ل-

عميل ن تلنالتري تلعمماك  لعممتالخالحعلت ت لرا ل اعستلعممتالخلمعيلط بلعم  ل

ل.144-26كل)21(كلت ةتلعم يل تلعمم ع لتلمةعاعستالعلاميتع تعمتترالعمتتر ي.ل

(.ل2212 لشأل بكلاليأتنلتايأعلتكأ م.ل)عميره عحيكل عم تلتايعلرب ذلت ن قلعمسأ عل-

"لمألاتقأتءلعيسأم ملتا أ ذلWeb Questنلتم تلعسم عت   تلعمأ ح العميل ن أتل"

حأ عءلطتمبأأتال عةأأ ملت ع أأ لت أأت العمأأملة لنأأالتقأأ الت أأت العمأأملة لحعميلة تأأتال

ل.142-23(كل1)21كل اعستالت ع لتلحعاميتع تحعت ت تتهللرا ل   لعم حةت.ل

(.لعسأأمخععملعسأأم عت   تلعمأأ ح العميل ن أأتلعبأأ ل2214يأأع.ل)عمر أأتاكلتايأأعلتال-

عم لبلنالتعالسلححعةل"  تغتلعالسمبهت عالعمي ال ت"لعيق الترت جلعمباأثلنأال

عةأأ لعميلة تأأتالحأت  أأتلعةأأ لتري أأتلعمما أأ ذلعمعاعسأأالحعالت أأت لراأأ  :ل اعسأأتل

 .23-1كل)26(كلاتتلتلعمير ن تل-ت ةتلعا ثل ة تلعآل عبت  لب ت.ل
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