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أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت دراسة : استهدف البحث الحالي
لم واالجتاه املعرفية عرب الويب يف تنمية التحصيل املعريف وبقاء أثر التع

استخدم البحث أدوات .حنوها لدى عينة من طالب جامعة أم القرى
اختبار حتصيلي للمعلومات املعرفية املرتبطة مبقرر تقنية :عدة متثلت يف

قسم علم  -) بالفرقة األوىل(املعلومات لطالب املستوى األول 
حنو كلية العلوم االجتماعية جامعة أم القرى، مقياس اجتاه   -املعلومات 

وتقدير  ،)ويب كويست(استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب 
ا   .صدقها، وحساب ثبا

  :وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية 
كمتغـــري ) ويـــب كويســـت(اســـرتاتيجية الـــرحالت املعرفيـــة عـــرب الويـــب   -

مبقـرر تقنيـة املعلومـات لـدى يؤثر على حتصيل اجلوانب املعرفية املرتبطـة 
 .عة أم القرى، مقارنة بالطريقة التقليديةجام عينة من طالب

كمتغـــري ) ويـــب كويســـت(اســـرتاتيجية الـــرحالت املعرفيـــة عـــرب الويـــب   -
لــدى عينــة مــن يــؤثر علــى تنميــة االجتــاه حنــو اســتخدامها يف التــدريس 

 .امعة أم القرى، مقارنة بالطريقة التقليديةطالجب
ال كمتغـري ) سـتويـب كوي(اسرتاتيجية الرحالت املعرفيـة عـرب الويـب   -

امعــة أم لــدى عينــة مــن طالجبيــؤثر يف بقــاء أثــر الــتعلم وكــذلك االجتــاه 
  .القرى
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Abstract 

Targeted current research: the study of the effect 
of using the Web Quest strategy across the web 
in the collection of knowledge development and 
survival of learning effect and the trend towards 
it among a sample of students from Umm Al 
Qura University. 
Use the search tools several represented in: 
achievement test information knowledge 
associated with the decision of the Information 
Technology for students of the first level (first 
year) – Department of Information Science – 
Faculty of Social Sciences, University of Umm 
Al Qura, a measure towards the direction of 
Web Quest to use via the Web, and estimate the 
sincerity, and the expense of stability. 
The research found the following results 
- Web Quest variable strategy affects the 
cognitive aspects associated with the collection 
of information technology among a sample of 
students from the University of the decision of 
the Umm al-Qura, compared to the traditional 
way. 
- Web Quest variable strategy affects the 
development of the trend toward use in teaching 
among a sample of students from the University 
of Umm Al-Qura, compared to the traditional 
way. 
- Web Quest variable strategy does not affect the 
survival of the impact of learning, as well as the 
trend among a sample of students from 
 Umm Al Qura University. 
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