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  رالشكر والتقدي
ومن هذا المنطلق ال يسعني إال أن أسجد هللا ، "معين وإنما بتوفيقك وعونك يا وإجتهادى ى"إنه ليس بجد     

  .على نعمته وتوفيقه لي وثناءاً عز وجل شكراً
  أما بعد،،

ترام والعرفان بالجميل كلمات حأشطر باإلجالل واإلفاء يقتدي أن يرد الفضل ألهله، فإنني إذا كان الو      
، أستاذ المناهج منصور أحمد عبد المنعم/ الدكتوراألستاذ  وتقديرى ألستاذى ومشرفى ومعلمى الجليل شكرى

وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الزقازيق، الذي كان لي نعم األب في كل خطوة من 
وسأظل أفخر بشرف التتلمذ على يديه،  ى مالحظاته وتوجيهاته وتشجيعه الدائم لي،خطوات البحث، وعل

بفضله، فله مني كل الشكر والتقدير ومتعه اهللا بالصحة والعافية وجعله  معترفةً وسأمضي حافظة له الجميل،
الكبير علي في  حييت صاحب الفضل للعلم النافع والعمل الصالح والقدوة الحسنة فله مني كل الثناء ما رمزاً

  .فية والعطاء العلمي الثري الكريمإرساء أولى خطواتي في البحث العلمي أدعو اهللا له دوام الصحة والعا
، مدرس المناهج / لبنى نبيل عبد الحفيظلى الدكتورةعميق شكري وتقديري إ كما يسعني أن أقدم      

قدمته لي من توجيهات ومالحظات علمية بناءة  وطرق تدريس الجغرافيا بكلية التربية جامعة الزقازيق، لما
وأن أتتلمذ على يديها  لعلمها الغزير، وال يمكن للكلمات أن  ميزة، وإنه لشرف عظيم أن تشرف على بحثىمت

  حترام وتقدير، فلها مني كل الشكر والتقدير وجزاها اهللا عني خير الجزاء.إتعبر عما أكن لها من 
، / خالد عبد اللطيف عمرانراألستاذ الدكتوهذا البحث  عتزازي أن يناقشن دواعي فخري وإوإنه لم     

أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية بجامعة سوهاج، وإنني اتوجه إليه بأسمى أيات الشكر 
من فيض والتقدير لتفضله بقبول المناقشه، وتحمله عناء السفر برغم إنشغاله الدائم ومسؤولياته الكبيرة، لننال 

  من اهللا له دوام الصحة والعافية.حترام والتقدير وأرجو توجيهاته البناءة، فله مني كل اإلعلمه و
، أستاذ / إيناس عبد المقصود دياباألستاذة الدكتورةظيم الشكر إلى أن أقدم ع ويسعدني ويشرفنى     

، وتكلفها عناء قراءتها رسالتىنولوجيا التعليم، على قبولها مناقشة مساعد المناهج وطرق التدريس وتك
 حنونة وعوناً أماً دائماً تكون من أعضاء لجنة المناقشة، فهىولي عظيم الشرف والفخر أن  ومراجعتها،

  . من كل سوءستفسار، حفظها اهللاسؤال وا فى أى وسنداً
يا القمح (المدرسة الخاصة اإلسالمية التابعة إلدارة منكما أتقدم بعظيم شكري وإحترامي إلي       

والممثلة في مديرها ومعلمين مادة الجغرافيا وتالميذ الصف األول اإلعدادى علي دعمهم الالمحدود التعليمية) 
  في تسهيل مهمتي أثناء تطبيق تجربة الدراسة.

يعهم وتحملهم على تعاونهم وتشج )مي وأخوتيأبي وأ(الوالء والحب والتقدير إلى كما أتقدم بأسمى أيات     
  .طوال فترة البحث، فيا حافظ النعم أحفظهم ليلي 



 

 و

كما أشكر كل من أعانني على إخراج هذا البحث بهذه الصورة، وكل من ساهم بمساعدتي بأي شكل كان     
  وأدعو لهم جميعا بالخير. ومهما كان بسيطاً

هذه المناقشة حضور أتوجه بكل الحب والتقدير لجمهور الحاضرين لما بذلوه من جهد ووقت ل وأخيراً    
رين، وما الكمال إال هللا خفي تعليم اآل سال اهللا عز وجل أن يكون هذا العمل المتواضع سبيالًالعلمية، كما أ

  .وحده
  واهللا الموفق،،

  (الباحثة)
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  مستخلص البحث 
  

  باللغة العربية: عنوان البحث
تجاه اعية على تنمية مهارات البحث واالجتمفي الدراسات االمعرفية عبر الويب "أثر استخدام الرحالت ال     

  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية". ىنحو التعلم اإللكترون
The Title in English: 
     “The Effects of Web Quest on Social Studies Students to develop Electronic 
Learning and research skills of preparatory Students". 

  باللغة العربية: مستخلص البحث
ستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في الدراسات أثر االتعرف على إلى  هدف البحث الحالي     

تجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية اعية على تنمية مهارات البحث واالاإلجتم
وتكونت عينة ، (التجريبية والضابطة)يبي القائم على تصميم المجموعتينالتجر ت الباحثة  والمنهج واستخدم

تم اختيارهم بطريقة عشوائية ) كوراً وإناث(ذمن تالميذ الصف األول اإلعداى ) تلميذاً ٦٠( البحث من
تكونت مجموعة ضابطة ، (ذكوراً وإناث) ) تلميذا٣٠ً( تكونت منوتقسيمهم إلى مجموعتين(مجموعة تجريبية 

  .(ذكوراً وإناث) ) تلميذا٣٠ً( من
  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى النتائج التالية:

مجموعتين متوسطي درجات تالميذ ال) بين ٠.٠٥( ت داللة إحصائية عند مستوي داللةتوجد فروق ذا  - ١
 التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية. (الضابطة والتجريبية) فى

(القبلي  التطبيقين المجموعة التجريبية فىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ  - ٢
 والبعدي) لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدى.

متوسطي درجات تالميذ المجموعتين  ) بين٠.٠٥( ت داللة إحصائية عند مستوي داللةفروق ذاتوجد  - ٣
 التطبيق البعدي لمقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية. ى(الضابطة والتجريبية) ف

(القبلي  التطبيقين المجموعة التجريبية فىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ  - ٤
 بعدي) لمقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي.وال

تجاه نحو التعلم واال) بين مهارات البحث اإللكترونى الجغرافى ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطية عند مستوى( - ٥
 اإللكترونى.
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