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 :البحث ملخص

هددددذ هدددذا الب دددف ألدددس تعدددرذ أادددر اسدددتتدال أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر 
علدس اكتسدا  المهداهيل الن ويدة وتطبيوادا واسدتبوا اا (Web Quests Strategy)الويد 

 مطالبددا  ( 04)وتنميدة  عاليددة الددذات لددا طددال  المر لددة الاانويدةم وتكونددت مجموعددة الب دف مدد 
اا مددة بالمهدداهيل الن ويددة الالالمددة لطددال  ال ددذ ا و  : ولغددرا الب ددف اددال البا اددا  ب عددداد

ت دميل المواد  و مويداس  عاليدة الدذاتم و م المهاهيل الن وية وتطبيواداكتسا  اتتبار او الاانويم 
دليد  المعلدل لتددريس الوواعدد و التعليمي الوا ل علس أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة عبدر الويد م 

الن وية الموررة علس طال  ال ذ ا و  الاانوي باستتدال أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة عبدر 
 التطبيودي مجموعدة الب دف  دي  طدال الب دف مد  تدال  موارندة أدا   واد أظارت نتا ج .الوي 

م أ  هندا   روادا  ذات وموياس  عاليدة الدذاتم المهاهيل الن ويةاتتبار : م  الوبلي والبعدي لك   
اتتبدار المهداهيل  :مد  م وذل  ل الح ا دا  البعدا  ي ك   (45م4)داللة أ  ا ية عند مستوا
إلسدتراتيجية الدر الت تضدح مد  المعالجدة اإل  دا ية أ  اكمدا م اتالن ويةم وموياس  عالية الذ

تنميدة  دي و  ماكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا واستبوا ااأار ا مرتهع ا  ي  المعر ية عبر الوي 
أ  طددال  مجموعددة الب ددف ال يالالددو  تضددح اوكمددا . مجموعددة الب ددف طددال لدددا   عاليددة الددذات

عالاة ارتباطيه اوية بي  اكتسدا  وأ  هنا   مبدرجة ت  ي  كبيرةي تهظو  بالمهاهيل الن وية 
و ددس ضددو  هددذا النتددا ج تددر  الب ددف . تنميددة  عاليددة الددذاتبددي  و  وتطبيواددا المهدداهيل الن ويددة

 ددي  ةالبعددد عدد  ا سددالي  التوليديددة المعتدداد كددا  مناددا  بمجموعددة مدد  التو دديات والموتر ددات
استتدال أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة عبدر الويد   دي تددريس وضرورة تدريس اللغة العربيةم 

 .تعليميةالنتا ج كاير م  ال روع اللغة العربية  هميتاا  ي ت ويق 
The objective of this research is to know the effect of using Web 

Quests Strategy on the acquisition of grammatical concepts, application 

and retention and the development of self-efficacy among secondary 

school students, and formed research group of 40 students. In order to 

search the researchers prepared: A list of grammatical concepts necessary 

for the students of the first grade secondary, and testing of the acquisition 

of grammatical concepts and their application, and the measure of self-

efficacy, and instructional design site-based Web Quests Strategy, and the 

teacher's guide for teaching grammar assessed on the first grade 

secondary students using Web Quests Strategy. Search results have shown 

by comparing the performance of students of the research group in the 

two applications pre and post each of: Test grammatical concepts, and the 
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measure of self-efficacy, that there are significant differences at level 

(0.05), and it was for the post-performance in each of the test grammatical 

concepts and a measure of self-efficacy, as evidenced by the statistical 

treatment strategy that Web Quests Strategy reaching as high in the 

acquisition of grammatical concepts and apply them and keep them alive, 

and in the development of self-efficacy of students in the research group. 

As it became clear that the research group students still retain a large 

degree of grammatical concepts of collection, and that there is a strong 

correlation between the acquisition and application of grammatical 

concepts and the development of self-efficacy. In light of these results 

search out a set of recommendations and proposals were ones; cry from 

the usual traditional methods of teaching Arabic language, and the need to 

use Web Quests Strategy in the teaching of Arabic language branches to 

its importance in achieving many of the educational results. 

 المرحلة الثانوية -فعالية الذات -المفاهيم النحوية - إستراتيجية الرحالت المعرفية:الكلمات المفتاحية 
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 اإلطار العام للبحث: أواًل

 :مقدمة

اللغة العربية هي أداة الهرد للتوا   والتهاع  م  م   ولهم كما أناا تعد مناجه  ي 
يتعلل ويكتس  العلول ا م وباو اجاته ع  أ كارا وعواطهه وانهعاالتهللتعبير وسيلته و  مالتهكير

هس و  ال كيا  للمجتم  العربي بدوناام ضرورة اجتماعية  العربيةوبالنسبة للمجتم  . والمعارذ
التي تعم  علس و دتهم وتؤلذ بي  أ رادام وتجم  شتات أغراضه وأهدا هم  اوا تهأداة 

 مو نو  موعلول مونظل موتعامالت موأتالق مومبادئ موتواليد موايل معوا د :وتعكس ما به م 
وم  ال   ذا ما د  تل   ي   غير ذل  مما تما   يه العربية عامال أساسيا وماماو  موتربية

وذل     ضعذ اللغة واوتاا هو معيار تواس   هذا اللغة أعوبه تل  أكبر  ي الاوا ة العربية
الاوا ة  ارتوتغة وعليه  كلما ارتوت الل  به الاوا ةم والمجتم  الذي ترته  اوا ته ترته   ياته

 .وم  ال ارتوت  ياة المجتم 
 اس ت تا   ي ( 67م2442)النااة و ا ظ م  كما يوضح ك   ولكي ترتوي العربية  

ممارستاا ألس الضبط والداةم والن و العربي هو الذي ي وق لاا ذل    نه الوانو  الذي ي كل 
م م وا د الهوه :العربية  ي ةاأساس ضروري لك  دراسة لل ي أنهم كما عملية ممارسة اللغة

ال يمك  أدرا  المو ود م  نص لغوا دو    يفم والتاريخ وغيرها م  العلول  والهلسهة
الدليمس  ك   م أيضا ويؤكد ذل   .اللغة اتسير عليه هذ الذيمعر ة بالنظال 

أ  للن و العربي مناللة كبيرة ومكانة عظيمة بي   روع يوض ا   يف ( 222م2442)والوا لس
 تبي  ( كالما وكتابة) اللغوي اإلنتا ومنظومة اللغة العربية   او المعيار الذي يعرا عليه 

مما ينتجه اآلترو م وبه ( سماعا وارا ة) ضو ه ما يتل تلويه  يم وتهال  اسدا  ي ه م  
 . هال السليل تلويايستويل المعنس أنتاجام و س ضو ه يت وق ال

كما يرا    نه يج  ما دا  اللغوي  ي وظيهتهالن و العربي  لكي يؤداو 
بدورها  التيمهاهيمه واواعدا   يالضوابط المتضمنة  تعرذ ضرورة (22م2422)م مد

توضح كيهية استتدال اللغةم والشروط والمعايير الالالمة الستتداماام وا   لل ي وق الن و هذا 
 .معر تهم  ال معنس لمعر ة اواعداالوظيهة والغاية المنشودة م  

مساعدة الطال  علس التب ر  ي تال  رورة توجه تعلل الن و العربي م  وهذا يعنس ض
بنية المهاهيل موضوع الدراسة  أي  ي المهاهيل الن وية وما  ياا م  ترابطات وعالاات  وذل  
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م كما أ  المهاهيل تشك  الايك  كا ة    تعلل المهاهيل يعد م ورا ر يسا  ي المبا ف التعليمية
     لاا أهمية ومكانة  ي دراسة المعر ي لتل  المبا فم وهذا ينطبق علس المهاهيل الن وية

تمك  المتعلمي  م   التيالبنية المعر يةم  أي موضوع ن وا يبدأ بتوضيح المهاهيل ا ساسية 
 .أتوا  الوواعد الالالمة لماارات ال  ة اللغوية

للمهاهيل الن وية أهمية  أ ( 64م2422) الااشمي يراو و  أهمية المهاهيل الن وية 
 دراسة البنية المعر ية م لن وتا ة تتما  بما توول به م  دور أساس ومال  ي تعلل مادة ا

ال تنميتاا  مموضوع ن وا تبدأ بتوضيح المهاهيل ا ساسية والهرعية التي تكونه  ي
ويرا  .المناسبة لتمكي  المتعلمي  م  أدراكاا واستتداماا  ي  ال اللغة وتعلماا با سالي 
أ  تعلل المهاهيل الن وية يعد مطلبا أساسيا وسابوا لتعلل الوواعدم  (222م2422)ش اتة

 يف ال يمك  تعلل ااعدة ن وية معينة اب  تعلل المهاهيل التي تدتلاا هذا الواعدة  ي 
مك  الطال  م  المهاهيل الن وية يسال  ي تمكنال م  اواعد اللغة عالااتم وم  ال     ت

توانال للماارات الن وية أ    يف يرا (2م2422)الجيورا ويؤكد ذل  أيضا .العربيةم وا 
واكتسا  اللغة واستتداماا  المهاهيل الن وية تعد اللبنة ا ساسية  ي تعلل الن و واستيعابهم

تسال  ي تنظيل التبرة المعر يةم وبنا  المناهج  المهاهيل الن ويةوذل      استتداما سليما 
تعرذ الت ورات العولية لدا الطال   ي الوواعد والمهاهيل  وم  تاللاا يمك الدراسيةم 

  ا مر الذي يساعد كايرا  ي تطأانت هذا الت ورات   ي ة أل سوا  أك موالم طل ات
 . عاليةتوديل استراتيجيات تربوية تدريسية أكار 

لس جان  ذل  يرا  المتعلمي  يدر اكتسا  المهاهيل الن وية  أ  (22م2425)جواد وا 
والتعميل  مواالستدال  معلس أعما  العو  وتنمية ادراتال علس التهكير كالوياس واالستورا 

  يألس تمكينال م  الت لي  ال  يح لألسالي  العربية  باإلضا ةم واوة المال ظة موالمواالنة
  .التراكي  اللغوية و وا لوواعد اللغة ومهاهيمااو  مالموااذ اللغوية المتتلهة

 يرا أهمية المهاهيل الن وية م  منطلق أناا تعد هد ا ر يسا ( 22م2425)وأما التميمي
وذل     المهاهيل الن وية  وضعه التربويو  وم ممو مناهج اللغة العربية ن   أعينال 

تعليل اللغة العربيةم كما   ية والمامة م  النا ية العلمية والاوا ية تعد م  المهاهيل الر يس
تعد شرطا أساسيا م  جملة شروط ينبغي توا رها لدا ك  متعلل ينشد االستتدال السليل أناا 

معظل مناهج اللغة   يتضميناا   وم  ال  ود جا  ال ياة المتتلهة ذللغة العربية  ي مواا
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اكتساباا ب ورة  أ بحوعليه  مالمر لة االبتدا ية  تس المر لة الجامعيةالعربيةم بد ا  م  
  .سليمة م  ا مور الواج  االهتمال باا

جماعالاهتمال العلما  للمهاهيل الن وية تجعلنا ندر  لماذا كا   ا هميةوهذا    ي وا 
  يوهو ليس غاية  اممام اميدا  تعليل اللغة العربية علس أ  تعلل المهاهيل الن وية يعد أمر 

ارا ةم و ت داام و استماعام  :اوأدا اأال وهس ضبط اللغة  أسمسوسيلة لغاية  أنما هوم ذاته
  .كتابةو 

 أجريتم  اب  الب ف العلميم  يف الكبير تعلل المهاهيل الن وية االهتمال  نا  وعليه  ود
تناولت المهاهيل الن وية وتعلماا علس مستوا المرا    التيم  الب وف والدراسات  عديد  

م 2424أبراهيل م 2442عبد الراالق  م2445متتار):ما  دراسات ك  م  الدراسية المتتلهةم
عطية و س  وسيد  م2422عاما  وعبد ال ي  م2422سليما  وتلذ اهلل م 2422عبابنة 
ضرورة الب ف المستمر ع  والب وف أكدت هذا الدراسات   يف .(2427 الباريم عبد 2425
لدا  المهاهيل الن ويةيمك  م  تاللاا تنمية تربوية واستراتيجيات ومدات  وبرامج  أسالي 
  يالضعذ الواضح لدا هؤال  الطال   لمعالجةالمرا   الدراسية المتتلهةم   يالطال  

بدرجة يتشس شا ع ا أ  هذا الضعذ اد أ بح  تا ة  وب  المهاهيل استتدامال وتطبيوال لاذا
 . اا بتراااا وجذورهاتمناا علس مستوب  ا مة العربية و ل

 :دراسددددات  تشدددديرعلددددس وجدددده الت ددددوص يتددددص طددددال  المر لددددة الاانويددددة  وأمددددا  يمددددا
 (2422مالتوالدددددددددددة) (2446ملعبددددددددددد السددددددددددال) (2445مالمتالومددددددددددي)(2445مأبددددددددددراهيل)
الضددعذ  لددديال ألددس أ  طددال  هددذا المر لددة يستشددرا( 2425 مالعبددد اهلل) (2425مالعمرانددي)

بشدك   يسير اللغوي الشهاي والكتابي أدا ال  موتطبيواا المهاهيل الن ويةاستتدال   يالواضح 
 دد يح لوواعددد اللغددةم كمددا أناددل ال يسددتطيعو  التمييددال بددي   عهددوي دو  ضددابط أو اسددتتدال
وال يسدددتطيعو  توظيدددذ مادددارات الن دددو  دددي المواادددذ اللغويدددة  مموضدددوعات الن دددو المتشددداباة

وم  ادل  د   هدذا الضدعذ يتطلد  المواجادة واالهتمدال والب دف عد  ال لدو    ال ياتية المتتلهة
 .المناسبة لعالجه

أ  نجاح التعليل يرتبط  :وانطالاا  م  المسلمات التربوية التي توو وعلس ضو  ما سبق 
ألس  د كبير بنجاح الطريوةم  يف أ  الطريوة السديدة تستطي  أ  تعالج كايرا  م  أوجه 

م و عوبة الكتا  المدرسي وغير ذل  م  مشكالت الطال الو ور  ي المناهجم وضعذ 
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ضعذ طال  المر لة أ   الب ف ال الي  يرا  (22م2422عبد ال ميد والبسطامسم)التعليل
يمك  عالجه باستتدال استراتيجيات تدريسية غير الطرق  الاانوية  ي المهاهيل الن وية

االستراتيجيات التي تاير تل   وت و ا مالمعتادة المستتدمة  ي تدريس الوواعد الن وية
 الوتمكنم وتربط الن و بالادذ م  تدريسه موتنمي ادرتال علس التهكير مالطال الدا عية لدا 

والمشاركة النشطة  ي  موت اال علس التعلل الذاتيم غويالمهاول  ي ا دا  اللتطبيق م  
 .أ داف التعللم وتراعس الهروق الهردية بينال

ت ويق هذا ا هداذم   ياا أمكانيةوم  االستراتيجيات التربوية التي رأا البا اا  
  اذا اإلستراتيجية .(Web Quests strategy)عبر الوي  الر الت المعر ية أستراتيجية

الموتر ة الستتدال شبكة االنترنت  ي  أهل النماذ م  تعد ( 22م2424)كما يشير طلبة
 يف أناا تجم  بي  التتطيط الم كل  ي الب ف ع  المعلومات عبر  معمليتي التعليل والتعلل

االنترنت الشبكة الدولية للمعلومات وبي  االستعما  العوالني  جاالة الكمبيوتر عامة وشبكة 
و ي الوات نهسه تتبني مبادئ نظرية التعلل البنا ية االجتماعية التي تركال علي  .تا ة

المتعلمي  وتسمح لال بالعم   ي مجموعات أو أالوا  للتشار   ي ا  كار والمعلومات م  
وبالتالي أكسابال المعر ة بدال م  تكرار المعلومات  متال  المشكالت والماال ال ياتية الوااعية

م وي بح دور المعلل توجيه طالبه الستتدال تلهيتال المعر ية م  المعلل لالالتي يلوناا 
 مHalt(2008)و م(2440)طيبس :م  ك   أكدا  وهذا ما اد .تال  تطبيق ماارات التهكير العليا

تدريسية متمركالة  أستراتيجيةألي أ  الر الت المعر ية   يف أشاروا Zlatkovska(2012) و
الذاتيم وهي   و  المتعلل اا مة علي مبادئ النظرية البنا ية االجتماعية وماارات التعلل

سالة ومنطوية لإلب ار المعر ي عبر الوي  لتعميق  ال الطال  وتوسي  تهكيرهل  أستراتيجية
ترتكال علس الب ف والتو ي وتادذ ألس تنمية  ام كما أنا و  الموضوعات التي يمك  ب ااا

لدا المتعلمي م وتعتمد جال يا أو كليا ( ...التركي و الت لي م و الهالم )الودرات الذهنية المتتلهة
علس الم ادر اإللكترونية الموجودة علس الوي  والمنتواة مسبوام التي يمك  تطعيماا بم ادر 

 ...المضغوطة وا اراصكالكت  والسجالت  أترا
م (Web Quests strategy)عبر الوي الر الت المعر ية  أستراتيجيةونظرا  همية 

لتساي  عملية   ت الدراسيةباستتداماا  ي تدريس الموررا والب وف اامت بعا الدراسات ود 
 اأ  للر الت المعر ية دور  ألس  أشارتالتي ( (Abitt &Ophus 2008 دراسة: م ما التعلل
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يجابيتال  ي ت ويق  عالية المتعلمي    عاال    أابتت كما .وأ دااه المتتلهة  ي ماال التعللوا 
الر الت المعر ية  ي التدريس   عاليةSchweizer & Kossow (2009 ) دراسة كذل 

أ  Wang& Hannafin (2010 ) م  ك    دراسة وأوض ت .وت ويق التعلل ذي المعنس
 رص مشاركتال وتهاعلال  كما تاليد م للتعلل  ي المتعلمالر الت المعر ية تاليد م  دا عية 
 المعر ية الر الت  عالية (2420)السما دراسة وأابتت . وال  و  علس مترجات تعلل أ ض 

دراسة وأكدت  .ماارات التهكير الرياضي لدا طال  المر لة اإلعدادية تنمية  ي
 التهكير تنمية  ي الكيميا  لتدريس الوي  عبر المعر ية الر الت  عالية (2420) الح
 Khodaryوأوض ت دراسة  .الاانوية المر لة طال  لدا الدراسي والت  ي  التأملي

أ   (2425)دراسة  امدوأابتت . ي تنمية ماارات الورا ة الناادةالر الت    عالية( 2015)
 االر الت المعر ية عبر الوي  كويست  ي مادة الدراسات االجتماعية دور   الستتدال استراتيجيه

 . اإلعدادي الاانيلدا تالميذ ال ذ  العلمي ي تنمية ماارات التهكير   عاال  
لس جان  هذا الب وف والدراسات نجد تو يات  م الدولية والم ليةعديد م  المؤتمرات لوا 

االستهادة م  تجار  الدو  و  مالتعليمية العمليةالتي أو ت بضرورة أدتا  االنترنت  ي 
تغيير ها     وذل     التعلل االلكتروني بوجه عال يؤدا ألس  دوف المتودمة  ي هذا المجا 

التعلل  ت ويقم و س شك  المدرسة الع رية س و  موالمتعلل المعللدور ك  م    ي
التامس  العلميالمؤتمر )(2422المؤتمر العلمي الدولي التاس م)الهعا 
 (.2427مالمؤتمر الدولي)(2425عشرم

 دي ضدو  الدر الت  ضدو  الدتعلل االلكتروندي وبتا دة    ديدور المدتعلل تغيدر يتدص  و يمدا
بعددد التلوددي  مدد  وددد أ ددبح المددتعلل  (Web Quests strategy) عبددر الويدد  المعر يددة

التعامد  باودة وااتددار مد   :سم وادادرا علدتعلمدهمس وال عد  م ومعاناة التعلل وال هظ واالستظاار
التعامد  مد  الدنهس و مواجادة المشدكالت والوددرة علدس  لادام و م وأ دااه المتتلهدة موااذ التعلل
لشت دددديةم ا) :علددددس المسددددتويات المتتلهددددةاتتدددداذ الوددددرارات ا نسدددد  و م المجتمدددد و  واآلتددددري 

م (27م2424)م دددروستوددددير الدددذات و اعليتادددا و   ادددل الدددنهسمو  م(واالجتماعيدددةم والنهسدددية
Tune (2011,664)(22م2422)الهار م.  

 ي ت ويق  كبير دورالر الت المعر ية وا   كا  لاا   أ :وانطالاا مما سبق يمك  الوو 
 ملاا دورا كبيرا أيضا  ي ت ويق كاير م  ا هداذ التربوية أ  أال  ةيم  ا هداذ التعليم كاير
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التي تمك  المتعلل م  ت ويق التعلل  هعالية  تل  الالذات لدا المتعلمي   عاليةوبتا ة 
الذات تعد أ د م ددات   عاليةأ   يف يرا Bandura (1985,440 )ويؤكد ذل   .الهعا 

ولك  أيضا  التعلل المامةم التي تعبر ع  مجموعة م  ا  كال ال تت   بما ينجالا الهرد  وطم
معر ية للهرد تشعرا بودرته م وتما  مرآة جاالام وأناا نتا  للمودرةبال كل علس ما يستطي  أن

الذات تؤار  ي دا عية   عاليةأ  Gardner(2004,212 )ويرا . علس الت كل  ي البي ة
المتعلمي م وأناا م  أ ض  الوسا   التي ت هالهل علس التعلل واالناما   ي أ دااه واإلابا  

  عاليةأ  ( 20م2422)م  عبد المو ود وشند ك   ويضيذ . عليه ب   دو  شعور بالمل 
م  اإلمكانات ت ويق أهدا هالذات تعد م  المتغيرات المامة التي توجه الهرد وتسال  ي 

مكاناته لاا دور مال  ي الت كل  ي التنمية  والمعتودات التي يمتلكاا الهرد  و  ادرته وا 
الذات تؤار   عاليةأ  Fung(2014,215 )ويرا  .واليادة الودرة علس اإلنجاال ونجاح ا دا 

والودرة علس الو و  ألس ا هداذ  موالسعي ن و التنمية الشت ية مستوا الطموحعلس م
والمشاركة  مواإلابا  علس اإلنجاال موااللتالال بت ويق ا هداذ مو   المشكالت مالمنشودة

 . وماامه المتتلهة النشطة  ي أ داف التعلل
لس جان  هذا الكتابات نجد عديد أهمية  أابتتالدراسات التربوية التي و الب وف  م  اوا 

لما لاا م  دور مال  ي  تنميتاا لديال  وذل بضرورة  وأو تالذات لدا المتعلمي    عالية
 المتعلل ونشاطه  ي المشاركة اإليجابية  ي ماال التعلل  عاليةوت ويق  واإلنجاالمر   ا دا  

 مPreece (2011) م(2424)تلي مLeibfoth(2009) م(2446)عبد الوادر وأبو هاشل
 (2425)المشويح م(2422)أبو عراد وعشا والشلبس م(2422)شاهي 

وت ويق ا هداذ التعليمية المنشودةم مما سبق يتضح أ  ر   مستوا اإلنجاال ا كاديمي 
و عاليتال وبتا ة اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواتاا واستبوا اا  أنما يتطل  أابا  الطال  

لدا هؤال  أ  يكو   ويتطل  هذام وماامه المتتلهة ومشاركتال النشطة  ي أ داف التعلل
الذاتم ولت ويق ذل  يج  تطبيق االستراتيجيات التربوية   عاليةمستوا عا  م   الطال 
أستراتيجية الر الت المعر ية عبر وعليه جا  الب ف ال الي هاد ا ألس تطبيق م المناسبة
 ي تدريس المهاهيل الن وية لدا طال  المر لة  (Web Quests strategy)الوي 
 .الاانوية
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 :اإلحساس مبشكلة البحث

وم اولة الب وف والب ف  ي متتلذ جوانبه بالرغل م  العناية المعطاة للن و العربي 
هذا االهتمال علس ما يبدو لل يو ق كايرا  ي تيسير     والدراسات م  تذلي   عوبات تعلمهم 

 (2422 ر اتم)(2442غالسم )(2442بسندام)تو   كاير م  الماتمي   ودم اواعداتعلل 
مم   اولوا تشتيص ال الة ألس أ  تدريس اللغة العربية  ي وااعه ال الي ال يكس  اللغة 
الوظيهية التي يوظهاا المتعلل  ي تنمية مااراته بشك  متواال م أنما يودل معارذ لغوية 
م تشدة عسيرة الهال بتجريداتاا وتهريعاتاا ال ببعدها عما ي تاجه المتعلل  ي ممارسته 

ضعذ الطال  وتهشس ظاهرة ا تطا  اللغوية بدورا ألس هذا اد أدا  و  ويةاللغوية ال ي
باتت أكار تعويدا وتطورة  ي الماننا هذام وأناا استشرت  تل  الظاهرة التي. لديالوالن وية 

ال يراس الواا   الذيم وبتا ة  ي المر لة الاانويةم  ي معظل المؤسسات التعليمية المتتلهة
مستوا التطلعات وت ويق ا هداذ المنشودة وال ي وق اآلما  المعوودة علس دتو   ألس  ياا

وهل يمتلكو  الودرة علس االستتدال السليل لوواعد للغة  مطال  الكليات وتترجال لسوق العم 
  ماالا  الكاير م  هؤال  الطال العربية  ي موااهاا وأنشطتاا اللغوية ال ياتية المتتلهةم 

 . ظيذ ما تعلموا م  مهاهيل ن وية  ي أ ادياال وكتاباتالعاجالي  ع  تو 
م  تال  جملة م  ا سبا م كا  م درها اإل ساس وتعمق لدا البا اي   اواد نب  هذ

وت لي   الكتابات وتو يات الب وف والدراسات السابوة والموابلة والمال ظة الشت ية
 : ذل  علس الن و التالي م ويمك  استعراااتتبارات الطال  وبعا أنتاجال اللغوي

 (2222الب رواام)  السابوة التربوية الب وف والدراساتونتا ج الكتابات  -2
 الديلمس) (2447ناي م) (2447أ مدم) (2447مالدراويش) (2445التطي م)

 (2422التطي  وعبد ال قم) (2424مالسعيد) (2442التالدام) (2442والوا لسم
تناولت واا   التي (2427مالباريعبد ) (2420الالهرانس م) (2420 ر م) (2422ابال م)

مرا   التعليل المتتلهة  ي طال  الأ   يف أوض ت الن ويةم  للمهاهيلاستتدال الطال  
 م  اواعد اللغة العربيةم شديد ونهورم  ي استتدامال للمهاهيل الن ويةم   عوبات  يعانو 

 ي كتاباتال  تاللسنأم وكارة ا تطا  الن وية الشا عة علس وشكوا م  عدل  امال لاا
  .واستتداماتال اللغويةم أضا ة ألس شكوا المعلمي  والموجاي  م  انتهاا مستوا طالبال
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ي  المتعلم هعاليةعدل اهتمال طرا ق تدريس الوواعد اللغوية بوضعاا الراه  ب -2
يجابيتال واالستذكار للمهاهيل الن وية علس ن و غير م  يف تعتمد بشك  كبير علس ال هظ وا 

 م(2447)جاهيمسم    ك    وظيهي دو  تو ر المعنس والهال الكا ي لاام واد أكد ذل 
أشاروا ألس أ  طرا ق التدريس المتبعة ال تو ر  الذي ( 2420)عبد الراالق م(2442)عذاورا

واستنتاجاا واستتداماا للطال  الهرص المناسبة للب ف ع  المهاهيل الن وية والتو   لاا 
  وهذا ما يؤدا ألس عدل لمما يجعلاا غير وظيهية بالنسبة لا   ي موااذ لغوية متتلهة

لهترة طويلة وكذل  تطبيواا  ي الموااذ اللغوية  لواستبوا اا  ي ذاكرتاأباا  لا تهاظا
 . المتتلهة
مجموعات التربية س بعا أانا  أشرا اما عل  ي واا  المال ظات الميدانية للبا اي  -2

وبتا ة   ي  ترة المشاهدة التي يوول باا طال  التربية الميدانية لمعلمي اللغة  مالميدانية
بتتطيط وتنهيذ ا نشطة  هؤال  المعلمي اهتمال  للبا اي  الةتبي   يف  العربية  ي المدارسم

وتطبيواا  ي  الن ويةالتدريسية المتنوعة التي تنمس ادرة الطال  علس اكتسا  المهاهيل 
 موذل  لسيطرة  كرة التلوي  وال هظ علس  كر كاير م  المعلمي   الموااذ اللغوية المتتلهة

وأ  أتباع الطرا ق التوليدية أسا  عليال م  تجري  مدات  واستراتيجيات تربوية  دياة 
 م  كايرنهور  ألسأدا  الذي ا مر  و عاليتال الطال تتطل  أعما  الهكر والجاد ومشاركة 

وماامه  التعلل أ دافوضعذ مشاركتال  ي  مالطال  م  تعلل الن و واكتسا  مهاهيمه
 . الذات لديال  عاليةوبالتالي ضعذ  المتتلهة 
موابلة البا اي  لمجموعة م  معلمي اللغة العربية بلغ عددهل سبعة معلمي   ي  -0

 ي تدريس اللغة المتبعة ستطالع آرا ال  و  طبيعة طرا ق التدريس الالمر لة الاانويةم 
م وذل  م  تال  طرح ا س لة ب  مناا  ي دروس الوواعد الن ويةالمت تا ة  وبم العربية

 :التالية عليال
  كيذ يتل تدريس الوواعد الن وية ؟ -
 ما مدا أابا  الطال  علس دروس الوواعد الن وية ؟ -
 ما مدا سالمة و  ة التعبير اللغوي لدا الطال ؟ -
 موتر ات  لعال  ا تطا  اللغوية لدا الطال ؟ما  -
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 Web Quests)عبدددر الويددد  عددد  أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة مدددا معلوماتددد  -

strategy)؟ 
 ؟م  اب  راتيجية  ي دروس الوواعد الن ويةبتطبيق هذا اإلست امته   - 

التوليدية واد اتضح م  تال  أجابات المعلمي  أ  دروس الوواعد الن وية تعلل بالطرق 
 معليه بعا التدريبات   ال  و هظهمال تكرارا وترديدا  مالوا مة علس توديل المهاول للطال 
 م كما أ  كايرا  م  الطال  يهضلو  موضوعات الورا ةوأنال يعانو   ي ذل  مشوة وجادا
م كما أنال ال يدركو  أهمية هذا المهاهيل الن وية وال والن وص ا دبية علس دروس الن و

تا ة وب   مما يجع  هذا اإلنتا  يشوبه كاير م  ا تطا تاجال اللغويكيهية توظيهاا  ي أن
 اس معر ة الر الت المعر ية ة أما ع  معر ة هؤال  المعلمي  ب ستراتيجي .الن وية مناا

م واد ومتطلبات تنهيذها ستراتيجيةم كما أنال ليسوا علس دراية كا ية بتطوات هذا اإلبسيطة
أانا  أعدادهل اب   ي يرج  ذل  ألس أنال لل يدربوا علس هذا النوعية م  االستراتيجيات 

بووا هذا مالاولة مانة التدريس وأ  ارا تال عناا بسيطةم كما أشاروا جميعا ألس أنال لل يط
 .اإلستراتيجية  ي   ولال

تبي  مناا كارة ا تطا    يفم االتتبارات الشاريةبعا البا اي  علي  اطالع -5
م كما تل ر د عديد الجال  التاص بالوواعد الن ويةالن وية لدا طال  المر لة الاانوية  ي 

 .يطل  منال التالال اله  س عندماوبتا ة م وأ ادياالم  هذا ا تطا   ي كتابات الطال  
تعلمونه  ي ومعنس ما يأوبسؤالال ع  سب  ذل  ظار م  أجاباتال أنال ال يدركو  أهمية 

وم  . استيعابال للمهاهيل الن وية أمر عسير وشاق عليال نظرا لطبيعتاا المجردة وأ  مالن و
 ال  ال يركالو  علس  هظ المو ود بالمهاول وااعدته دو  ربطه  ي أذهانال بشي  يسا 

وتطبيوه  ي الموااذ اللغوية التي يمرو  باام وبالتالي  عليال  امه وتذكرا واال تهاظ به
ين   التوويل علس مدا  هظ المهاول وااعدته دو  النظر ألس الجان  الوظيهي واياس 

عبد ال ا ظ ):م  دراسات ك   ما أكدته  وهو ما يتهق م  .االستتدال اللغوي له
أبو جاموس ) (2422عبد المنعل م) (2424الكلبانس م) (2442هطيذم)(2445م

 (2422وطواطقم
التي ترا ضرورة الب ف ع  وسا   تساعد  والتوجاات التربويةاالستجابة للندا ات  -7

االهتمال وم  هذا الوسا    .ا جيا  المتعاابة علس مواجاة التطور وانسيابية تداو  المعر ة
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  تعلل  تدريس المواد الدراسية المتتلهة عندالمهاهيل والتعميمات  تا ةبم و أساسيات العللب
اارة براال أهمية المادة الدراسية للمتعللوا   ميعد وسيلة  اعلة التتالا  المعر ة المهاهيل م وا 
البي ة والمشاركة  ي مواجاة م وتعرذ للتعللم والمشاركة  ي العملية التربويةدا عيته 
 وأنماط يسا  عليه التتطيط والتنبؤرت   تنظيل ال وا ق ووضعاا ت دتم و و لاا المشكالت

 ,2000 .جديد علس أمالته دو  ال اجة إلعادة تعلل ك  مادا  مد  م وتطبيق المهاولباا
Novak& Musunda))(2442عطا اهلل م)(2445م مدم)(2007 

,Plotnik)(2442الكريام) ( 2008 , Rice& Ryan& Samson) (Novak &Gwin 
  .(2425جوادم) (,2012
 Web)عبر الوي  ندرة الدراسات العربية التي تناولت أستراتيجية الر الت المعر ية -6

Quests strategy ) ي تعليل اللغة العربية  لذا  انا   اجة ألس معر ة وت ديد النتا ج 
اعد الن وية  ي المر لة التي تترت  علس استتدال هذا اإلستراتيجية تا ة  ي تدريس الوو 

  لمعالجة ما يعانيه طال  هذا المر لة م  ضعذ  ي واضح  ي اكتسابال للمهاهيل الاانوية
الن وية وتطبيواتاا واستبوا اام وكذل  النهور وعدل اإلابا  علس تعلماا هذا المهاهيل وضعذ 

 .الذات لديال  عالية
جا  الب ف ال الي م اوال تذلي   عوبات تعلل المهاهيل الن وية لدا طال   ود وعليه 

  عاليةالمر لة الاانوية م  تال  تدريساا باستتدال أستراتيجية تربوية  دياة توول علس 
  عاليةا مر الذي يمك  معه اليادة   الدور ا ساسي  ي التعلل لوتجع  لاونشاطال  ي المتعلم
درا  أهمية  مالذات م  مهاهيل ن وية  ي سنو  استتداماا وتطبيواا  وايمة ما يكتسبونهوا 

 Web Quests)عبر الوي  م وهذا اإلستراتيجية هي أستراتيجية الر الت المعر يةواستبوا ها
strategy). 

 :حتديد مشكلة البحث

كاير م  طال  المر لة الاانوية  معاناةيمك  ت ديد مشكلة الب ف  ي  مما سبق انطالاا
 ي تعلل هذا  الذات  عاليةضعذ و  م ي اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا واستبوا اا

سيطرة طرا ق التدريس التوليدية  :ألس عدة أسبا م يأتي  ي مودمتاام وأ  هذا يرج  المهاهيل
 وتناولال لاا  ويةالن للوواعد تدريسالتا ة عند وبم لدا كاير م  معلمي اللغة العربية

 المهاهيل الن وية يعانو   ي  هظ الطال  جع م ا مر الذي وكأناا معارذ ومعلومات جا ة
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اللغوي   هذا اإلنتا وم  ال  ود جا   كيهية توظيهاا  ي أنتاجال اللغويأدرا  أهميتاا و  وعدل
االستراتيجيات التربوية ال دياة  الب ف ع ضرورة  وهذا ما اد أوج  .الن ويةا تطا  ب ملي ا

مستتدما الب ف ال الي   ود جا  وعليه   ي عال  هذا المشكلة لإلساالواستتداماا 
 ي تدريس الوواعد  (Web Quests strategy)الر الت المعر ية عبر الوي  أستراتيجية
الن وية وتطبيواا المهاهيل   ي اإلابا  علس اكتسا  طال  المر لة الاانوية  لمساعدة الن وية

وعليه ي او  الب ف ال الي اإلجابة ع  السؤا  الر يس . الذات  عالية وتنمية واستبوا اا
  :التالي
اكتسا   علس( web quest)عبر الوي  الر الت المعر يةاستتدال أستراتيجية  أارما "

 "؟ الذات لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي  عاليةتنمية المهاهيل الن وية وتطبيواا استبوا اا و 
 :ولإلجابة ع  هذا السؤا  الر يس يج  اإلجابة ع  ا س لة التالية 

 ؟ ا و  الاانويال ذ  طال  الموررة علي المهاهيل الن ويةما  -2
 ي  (web quest)ما أسس استتدال أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  -2

 ؟تدريس الوواعد الن وية لطال  ال ذ ا و  الاانوي
اكتسا  وتطبيق   ي( web quest)عبر الوي  الر الت المعر يةأستراتيجية  أارما  -2

 ؟طال  ال ذ ا و  الاانوي المهاهيل الن وية لدا 
استبوا   علس( web quest)عبر الوي  أستراتيجية الر الت المعر ية أارما  -0

 الن وية لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي؟المهاهيل 
  عاليةتنمية  علس( web quest)عبر الوي  أستراتيجية الر الت المعر ية أارما  -5

 الذات لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي؟
الذات لدا طال    عاليةتنمية المهاهيل الن وية و وتطبيق اكتسا  ما العالاة بي   -7

 ال ذ ا و  الاانوي؟
 :البحثأهداف 

 :يادذ الب ف ال الي ألس ما يلي 
 .طال  ال ذ ا و  الاانويالموررة علي المهاهيل الن وية  تعرذ -2
 (Web Quests strategy)عبدر الويد  تعدرذ ماهيدة أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة -2

 .وكيهية تطبيوااوأسساا وأهميتاا 
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 Web Quests)عبدددر الويددد  تعدددرذ أادددر اسدددتتدال أسدددتراتجية الدددر الت المعر يدددة -2

strategy) اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا لدا طال  ال ذ ا و  الاانوية علس. 
 Web Quests)عبدددر الويددد  تعدددرذ أادددر اسدددتتدال أسدددتراتجية الدددر الت المعر يدددة -0

strategy) علس استبوا  المهاهيل لدا طال  ال ذ ا و  الاانوية. 
الدذات لددا   عاليدةتعرذ العالاة بي  اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا استبوا اا وتنمية  -5

 . طال  ال ذ ا و  الاانوي
 :أهمية البحث

اله دات  أ دادة يما يمك  أ  يسال به م  النا ية النظرية والتطبيويدة  دي  يستمد ال الي أهميته
 :اآلتية

وموياسدددا المهدداهيل الن ويددةم  لويدداس االب ددف اتتبددار  يودددل: ومطورياددا المندداهج متططددي -2
 لتدددريس الوواعددد الن ويددةم ودلدديال للمعلددل م ودلدديالالاددانويالددذات لطددال  ال ددذ ا و   هعاليددةل

 . ي االعتبار عند تطوير مناهج اللغة العربية ا دواتم  يف يمك  وض  هذا الطال 
 :هذا الب ف  ي  يف يمك  أ  يهيدهل: والموجاي المعلمي   -2
 عبدددر الويددد  أعدددداد دليددد  يوضدددح لادددل مبدددادئ التعلددديل و دددق أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة -

  .وأسسه
يسداعدهل  دي الوادوذ علدس  توديل اتتبار  ي المهاهيل الن وية لطال  ال ذ ا و  الادانوي -

 . ي هذا المهاهيل وتطبيواا واستبوا اا مستوا أدا  هؤال  الطال 
الذات لددا الطدال   ممدا يهيددهل  دي توجيده الطدال  وتددريبال علدس   عاليةتب يرهل بأهمية  -

 .وماامه المتتلهة التعلل النشطم وضرورة المشاركة الهعالة  ي أ داف التعلل
الددذات لطددال  ال ددذ ا و  الاددانويم يسدداعدهل  ددي الواددوذ علددس   عاليددةتوددديل مويدداس  ددي  -

 ال  الطال لدا هؤ  هعاليةمستوا هذا ال
تسدداعد الطددال   ميودددل الب ددف نمدداذ  تطبيويددة بدددلي  الطالدد : طددال  ال ددذ ا و  الاددانوي -2

علدس الدتعلل الدذاتي  وتسداعدهلم سا  مهاهيمه وتطبيواا واستبوا ااعلس  ال دروس الن و واكت
الددذات   عاليددةوتنميددة م (Web Quests strategy)عبددر الويدد  عر يددةعبددر الددر الت الم

الدراسدية م هذا  ضال ع  أمكانية استتدال هذا النماذ   ي ت  ي  اللغة العربيدة والمدواد لديال
 .ا ترا
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ماليدد مد  الب دوف لتنميدة المهداهيل  إلجرا البا اي   أمال تح آ اق ب اية جديدة : البا اي  -0
عبددددر  المعر يددددةالددددر الت  أسددددتراتيجيةباسددددتتدال  ا تددددرا الدراسدددديةالن ويددددة  ددددي المرا دددد  

وتنمية الماارات اللغوية م  أمكانية اإل دادة مد  أدوات  (Web Quests strategy)الوي 
 .الب ف ال الي

 :البحث  منهج

 :نظرا  لطبيعة الب ف ال الي   نه يستتدل المناجي  التاليي 
التدي اتبعدت  ددي  جددرا اتاإلوو دذ  معدداد اإلطدار النظددري للب دفوذلدد  إلالمدناج الو دهي   -

 .ا دوات بنا 
الب دددفم وتطبيدددق أدوات الويددداس  مجموعدددةالمدددناج شدددبه التجريبدددي  ويسدددتتدل عندددد ت ديدددد  -

 Web)عبددر الويدد  المسددتتدمة ابليددا  وبعددديا م وعنددد تطبيددق أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة

Quests strategy) وادد تدل اتتيدار الت دميل التجريبدي ذي .  دي دروس الوواعدد الن ويدة
 .المجموعة الوا دة

 :ومواده أدوات البحث

 ومددوادا الب ددف لإلجابدة عدد  أسدد لة الب ددف وت ويددق مددا يرمددس أليدده مدد  أهددداذ تددل أعددداد أدوات
 :التالية

 .طال  ال ذ ا و  الاانويالموررة علي اا مة بالمهاهيل الن وية  -
 .لطال  ال ذ ا و  الاانويوتطبيواا المهاهيل الن وية  اكتسا اتتبار  -

 .الذات لطال  ال ذ ا و  الاانوي  عاليةموياس  -

 Web)أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد  ت ددميل الموادد  التعليمددي الوددا ل علددس -

Quests strategy).  

دليدد  المعلددل لتدددريس الوواعددد الن ويددة الموددررة علددس طددال  ال ددذ ا و  الاددانوي باسددتتدال  -
  .(Web Quests strategy)أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي 
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 :مصطلحات البحث

م يمكدد  ت ديددد م ددطل اته أجرا يددا  علددس الن ددو بالب ددف المتضددمنة  ددي ضددو  التلهيددة النظريددة
 : التالي

التددأاير اإليجددابي السددتتدال الددر الت :" يعددرذ  ددي الب ددف ال ددالي أجرا ي ددا بأندده: ا اددر  جددل -
 ي اكتسدا  المهداهيل الن ويدة وتطبيوادا  (Web Quests strategy)عبر الوي  المعر ية

) الددذات لدددا طددال  ال ددذ ا و  الاددانويم وذلدد  ب سددا  مربدد  أيتددا  عاليددةواسددتبوا اا وتنميددة 
²η)م والذي يستتدل للعينات المرتبطة وغير المرتبطة. 
مجموعددة اإلجددرا ات التددي يوددول باددا :" أجرا يددا  ددي الب ددف ال ددالي بأناددا تعددرذ :اإلسددتراتيجية -

لل والطال  معا   ي تتداب  منطودي لتنداو  موضدوعات الن دو بالت ليد  والمنااشدة والتتطديط المع
الددذات لدددا   عاليددةوالتدددري  بغددرا اكتسددا  المهدداهيل الن ويددة وتطبيواددا واسددتبوا اا وتنميددة 

 ". الطال 
تعدرذ أجرا يدا  دي الب دف : (Web Quests strategy)عبدر الويد  الدر الت المعر يدة -

نشددداط تربدددوي هدددادذ يت ددد  بددددروس الوواعدددد الن ويدددة لطدددال  ال دددذ ا و  :" ال دددالي بأنادددا
وذلد  باددذ   عمليدة م دددة بتطواتاإلب ار  ي االنترنت و يعتمد علس عمليات الب ف  الاانوي

اكتسدا   مد  أجد   ممكندي وادت تكلهدة و الو و  ال  يح والمباشدر للمعلومدة المطلوبدة بأاد  
 ".الذات  عاليةالمهاهيل الن وية وتطبيواا واستبوا اا وتنمية 

العولي الذي يكونه طال   الت ور:"تعرذ أجرا يا  ي الب ف ال الي بأناا :المهاهيل الن وية -
ال ذ ا و  الاانوي ع  كلمة أو م طلح ذي داللة لهظية لغوية تتعلق بنظل الكالل وتركيبهم 
التي ت دد معناا وبعا ت ا  ه وسماته وااعدته التي تضبط هذا السمات  وذل  ليتمك  

  اللغوي كالما انتواله ألس  يال التعبير المتما   ي اإلنتاو  الطال  م  استتدامه بشك    يح
 ."وكتابة

 -ادرة طال  ال ذ ا و  الاانوي  :"يعرذ أجرا يا  ي الب ف ال الي بأنه: االكتسا  -
علس التمييال بي  المهاهيل الن وية الموررة  ي كتا  اللغة العربية علس  -مجموعة الب ف

بيق الذي أساس ال هات المشتركة بيناا وتواس هذا الودرة بوساطة اتتبار االكتسا  والتط
 ".الم ددة الن وية أعدا البا اا  للموضوعات
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طال  ال ذ  كمية ما تبوس  ي ذاكرة :"يعرذ أجرا يا  ي الب ف ال الي بأنه :االستبوا  -
ا و  الاانوي م  المهاهيل الن وية وتواس بوساطة أعادة تطبيق اتتبار اكتسا  وتطبيق 

 ".نهسه علس أ  تكو  هنا  مدة مناسبة بي  التطبيوي  -المهاهيل الن وية
مجموعة ا  كال ال ادرة ع  الهردم  :"تعرذ أجرا يا  ي الب ف ال الي بأناا: الذات  عالية -

التي تعبر ع  معتوداته  و  ادرته علس الويال بسلوكيات معينةم ومرونته  ي التعام  م  
الموااذ ال عبة والمعودةم وت دا ال عا م ومدا ماابرته النجاال الماال المكلذ باام 

لاانوي  ي موياس وتت دد  ي الب ف ال الي بالدرجة التي ي    علياا طال  ال ذ ا و  ا
 ".المستتدل  ي هذا الب ف الذات  عالية

  :حدود البحث

 :تعميل نتا ج الب ف ال الي م دد بالعوام  والم ددات التالية
طالبدام ( 04)بلدغ عدددها مد  طدال  ال دذ ا و  الادانويمجموعدة اات ر هذا الب دف علدس  -

مدرسددة التارجددة الاانويددة بنددي  تددال  اله دد  ا و  مدد  العددال  وهددل يمالددو    ددال مدد    ددو 
وذلدد   -م ا ظددة الددوادي الجديددد –ل التابعددة إلدارة التارجددة التعليميددة 2427/2426الدراسددي 

واددد اتتيددر طددال  ال ددذ ا و  . لتددوا ر التجايددالات والتسددايالت الالالمددة لتطبيددق تجربددة الب ددف
اددد و ددلوا ألددس مسددتوا مدد   طالبددهالاانويددةم وأ  الاددانوي     هددذا ال ددذ يعددد بدايددة مر لددة 

مدد  الت ددورات العوليددة  ددو  المهدداهيل  ةواللغددوي يددؤهلال ألددس تكددوي  مجموعدد النضددج العولددي
الن وية التي تودل لالم كما أ  عوولال اد أدركت بعا المهاهيل الن وية السابوة  دي المر لدة 

الموددررة علدديال باسددتتدال أسددتراتيجية اإلعداديددة  ممددا يددؤهلال ذلدد  لدراسددة المهدداهيل الن ويددة 
 .الر الت المعر ية عبر الوي 

 .اات ر الب ف علس تعرذ أار استتدال أستراتجية الر الت المعر ية عبر الوي  -
الموددررة علددس  الوواعددد الن ويددةموضددوعات علددس المهدداهيل الن ويددة المرتبطددة بالب ددف  اات ددر -

  وذلدد  ل ددعوبة ومددا يتهددرع مناددا مدد  مهدداهيل دو  غيرهددا الطددال   ددي اله دد  الدراسددي ا و 
أ عدا  المواربدة  -ا  عا  التامة والناا ة):هي وهذا الموضوعات التطبيق  ي   لي  دراسيي م

 يددف  (أعمددا  اسددل المهعددو  -أعمددا   دديغ المبالغددة –أعمددا  اسددل الهاعدد  -والرجددا  والشددروع
 .تما  هذا الموضوعات و دة مترابطة
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 :البحث وإجراءاته خطوات 

 :لإلجابة ع  أس لة الب ف اال البا اا  باإلجرا ات التالية 
طال   الموررة عليت ديد المهاهيل الن وية الر يسة وما يرتبط باا م  مهاهيل  رعية  -2

 :ال ذ ا و  الاانويم وذل  م  تال  ما يلي
ال ذ ا و  الاانوي  ي ت لي  م توا موضوعات الوواعد الن وية الموررة علس طال   -أ 

 -أ عا  المواربة والرجا  والشروع -ا  عا  التامة والناا ة:)اله   الدراسي ا و م وهس
 .(أعما  اسل المهعو  -أعما   يغ المبالغة –أعما  اسل الهاع  

 ياغة ا هداذ السلوكية لموضوعات الوواعد الن وية ووضعاا  ي اا مةم وعرضاا  - 
 .الم كمي م وتعديلاا  ي ضو  مال ظاتال وموتر اتالعلس مجموعة م  

لسابوة وكذل  الكتابات وا دبيات االطالع علس ما تيسر م  الدراسات والب وف ا -2
 :  وذل  بادذالمتت  ة ذات ال لة بموضوع الب ف

جرا ات تدريس المهاهيل الن وية لطال  ال ذ ا و  الاانوي باستتدال  -أ ت ديد أسس وا 
 ة الر الت المعر ية عبر الوي  أستراتيجي

أعادة تنظيل موضوعات الن و الموررة علس طال  ال ذ ا و  الاانوي و وا   - 
 .(Web Quests strategy)إلستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي 

 موضوعات الوواعد الن وية باستتدال أستراتيجية  يودلي  الطال  أعداد دلي  المعلل  - 
 .(Web Quests strategy)عبر الوي  الر الت المعر ية 

الذات    عاليةموياس و اتتبار اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواام  :الوياس أداتيبنا   – د
 Web Quests) وذل  لوياس أار أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي 

strategy)  ي اكتسا  أ راد عينة الب ف للمهاهيل الن وية وتطبيواا واستبوا اا 
 .الذات لديال  عاليةوتنمية 

اكتسا  اتتبار م و الطال  دلي م و دلي  المعلل) :وموادا التي شملت فالب  عرا أدوات -2
علس مجموعة م  الم كمي   (الذات  عاليةموياس  م والمهاهيل الن وية وتطبيواا

المناهج وطرق التدريس والوياس والتوويل لمعر ة  ال يتاا للتطبيق  المتت  ي   ي
 .و اجتاا للتعدي 
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 الم كمي  ةو وَا آلرا  السادوموادا  أدوات الب فأجرا  التعديالت المناسبة  ي  -5
 .ومال ظاتال

العينة  غير)ال ذ ا و  الاانوي طال الوياس علس عينة استطالعية م   أداتيتطبيق  -7
والالم  الالالل لإلجابة ع  واباتاا بادذ ت ديد  دق هذا ا دوات ( ا  لية للب ف

 .مهرداتاا
 .ا الناا ية بنا  علس نتا ج التجربة االستطالعيةمالوياس  ي  ورتا أداتيوض   -6
 .طال  ال ذ ا و  الاانوياتتيار مجموعة الب ف م   -2
 .علس أ راد مجموعة الب فالوياس تطبيوا  ابليا   أداتيتطبيق  -2

الر الت تدريس المجموعة التجريبية لدروس الن و ايد الب ف باستتدال أستراتيجية  -24
 .(Web Quests strategy)عبر الوي المعر ية 

 .الوياس تطبيوا  بعديا  علس أ راد مجموعة الب ف أداتيتطبيق  -22
اآلج  علس أ راد مجموعة الب فم وهو تطبيق اتتبار اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا  -22

الذي طبق عليال م  اب م وذل  بعد مضس االاة أسابي  م  التطبيق البعدا  ذاته االتتبار
لاذا االتتبار  لبيا  مدا ا تهاظ أ راد هذا المجموعة بالمهاهيل الن وية التي تل اكتساباا 

 . وتطبيواا
 .  جم  البيانات ومعالجتاا أ  ا يا –22
 .ا النتا ج ومنااشتاا وتهسيرهاعر  -20
 .و  النتا ج التي أسهر عناا الب فتوديل الموتر ات والتو يات  ي ض -25

 اإلطار النظري للبحث: ثانيًا

معدددا مدد  تددال  الكتابددات  ددي ضددو  مددا يادددذ أليدده الب ددف ال دداليم جددا  اإلطددار النظددري 
لمهدداهيل الن ويددة ا :م وهددسر يسددة متندداوال  االاددة م دداوروالدراسددات والب ددوف العربيددة وا جنبيددةم 

سددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد   عاليددةوتطبيواددا واسددتبوا اام و   Web)الددذاتم وا 

Quests strategy .)ويادذ هذا العرا ألس: 
ت ديددد المهدداهيل الن ويددة الالالمددة لطددال  ال ددذ ا و  الاددانوي وكيهيددة تطبيواددا واسددتبوا اا  -

 .لديال
 . الذات واياساا لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي  عاليةالالالمة لت ويق  ت ديد المتطلبات -
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 Web Quests)ت ديد أسس وتطوات استتدال أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  -

strategy )ي تدريس الوواعد الن وية  . 
وضددرورة االسددتهادة مدد  نتددا ج الب ددوف والدراسددات السددابوة  ددي تأكيددد أهميددة هددذا الب ددف  -

 .أجرا ا
عددداد  - االسددتهادة مدد  أجددرا ات الب ددوف والدراسددات السددابوة  ددي اتتيددار مجموعددة الب ددف وا 

  .أدواته
تعددرذ نتددا ج الب ددوف والدراسددات السددابوة وموارنتاددا بالنتددا ج التددي سدديتمتا عناددا الب ددف  -

 .ال الي
 : و يما يلي ته ي  ذل 

 :املفاهيم النحوية: احملور األول -أ

مادة دراسية له مهاهيمه التا دة التدي تاليد  أي لدبس أو غمدوا  أيما   العربيالن و 
م ويوتضددس ذلدد  تعريددذ المهدداهيل الن ويددة وت ديدددها وتوضددي اا و ددق داللتاددا  اددل اللغددة ددي 

ومدد  اددل نجددد هنددا  تعريهددات عديدددة . اللغددوي ال يددويالمتتلهددة وااللتددالال باددا كمهتدداح للهكددر 
بوجدده عددال ي دددد علددس أسدداس أندده  جدد  ذلدد  ألددس أ  المهاددول  وير الن ددويللمو ددود بددالمهاول 

م وذلد   سد  ال دهات البي دة مد   ولده ورة ذهنيدة يكونادا الهدرد عد  أشديا  أو  دوادف  دي 
 .المشتركة بيناا

  :المو ود بالمهاول الن وي
الت دور العولدي المعر دي التدي يكونده  :"المهادول الن دوي أنده( 27م2445)عرذ عبد ال دا ظ-

للعالاة بي  الم طل ات الن وية الموررة علديال ومعر دة ت ا  داا وت ديدد الواعددة  الطال 
 "التي تضبط هذا الت ا ص

 دورة عوليدة مجدردة يكونادا الطالد  عد  الكلمدة وبنيتادا :"بأنه( 24م2420)وعر ه الالهرانس -
  لتددد  علددس البددا  ولاددا ااعدددة تضددبط ت ا  دداا وسددماتااوعالاتاددا بغيرهددا  ددي الجملددةم 

 ".ن وي الذي تنتمي أليهم ب يف يمك  تمييالها ع  غيرها وال كل علس الشاذ بشك  واضحال
ت دور عولدي يكونده الهدرد :" المهادول الن دوي أنده (52م2420)م  علدس و دالح    عرذ كو  -

للداللددة علددس بعددا المعدداني والم ددطل ات الن ويددةم اددل ينتودد  الهددرد باددذا المهاددول مدد  عددالل 
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باللغة  ي ال ديف والكتابة  أي أ  المهاول الن وي البدد أ  ينتود  مد  الهكر ألس  يال التعبير 
 ." يال التهكير العولي المجرد ألس  يال التعبير  ي اإلنتا  اللغوي كالما وكتابة

الت دددور العولدددي الدددذي يكونددده المدددتعلل عددد  كلمدددة أو  :"بأنددده( 225م2425)ب ددد وعر ددده  -
ل وتركيبدددهم التدددي ت ددددد معنددداا وبعدددا م دددطلح ذي داللدددة لهظيدددة لغويدددة تتعلدددق بدددنظل الكدددال

ت ا  ه وسماته وااعدته التي تضبط هذا السماتم وذل  لينتود  ألدس التعبيدر اللغدوي السدليل 
 ." دياا وكتابة

 :وم  هذا التعريهات يتضح أ 
ت ددا ص وسددمات تميالهددا عدد  غيرهددا مدد    ددورة ذهنيددة مجددردة لاددا:المهاددول الن ددوي هددو -

 .المهاهيل
ت ددور عولددي يتكددو  لدددا المددتعلل بنددا  علددس  امدده للداللددة اللهظيددة  :هددوالمهاددول الن ددوي  -

 .والوظيهية للكلمة أو الم طلح الن ويم واستنتاجه لما يميال المهاول م  ت ا ص وسمات
الادذ م  تعلل المهاهيل الن ويدة هدو االنتودا  مد   يدال الت دور العولدي ألدس  يدال التطبيدق  -

 . دياا وكتابة العمليم  يف التعبير اللغوي ال  يح
 :أهمية املفاهيم النحوية

واكتسداباا علدس ضدرورة تعلدل المهداهيل الن ويدة  واو ا دبد  م  رجا  التربية  كاير لود أكد
تعلدل    وبتا دة  دي المر لدة الاانويدة  وذلد   مب ورة   ي ة  دي جميد  المرا د  التعليميدة

 :سوذ يساعد علسواكتسا  المهاهيل الن وية 
 .استتداما   ي ا با  المعر ة الستتدال اللغة العربية  تح -
  .تعلل مهاهيل المواد الدراسية ا ترا المت لة باللغة العربية -
 .وتنظيل المعر ة الن وية  ي  ورة ذات معنس  ال عميق لطبيعة مادة الن و ألسالو و   -
 .م  مراعاة ال  ة اللغوية الطال  داة التعبير وتو ي  ا  كار بساولة ويسر أكسا  -
التراكيد  ومدا يترتد  علدس مواد  الكلمدات مد  و التمك  م  عملية الت لي  اإلعرابي للمهردات  -

 (.22م2442) امي. معنس وداللة
 . للغة واستيعابه والتتهيذ م  تراكل مسا   الن و وتشعباا الن وي ال أساسيات النظال  -
ضدابطا لكا دة المادارات اللغويدة مد  الل د  والتطدأ  دي  الودرة علس ال  ة اللغوية التي تعدد -

 .الكتابةو م الورا ةو الت دفم و االستماعم  :تلهة نو  اللغة المت
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 موالت دنيذ موالموارندة موالمواالندة مالت لي : ما لدا الطال  متتلهة العولية الودرات ال تنمية -
درا  العالاات موالتمييال  .(22م2442)هطيذ ...وا 

 .ذات معنس وهدذ لدا الطال  وجعلااالوظيهية لمادة الن و  وت ويقالوضا  علس ال هظ  -
 .تاي ة الهرص للتعلل الذاتي م  تال  تطبيق الطال  لما يتعلمه  ي الموااذ المشاباة -
الدتعلل لددا الطالد  وذلد  بتطبيدق مدا تعلمده مد  مهداهيل  دي  دروع اللغدة العربيدة  أادرانتوا   -

 .(02م2422)التوالدة .والمواد التي يدرساا و س موااذ تعليمية  ياتية جديدة
كسدداباا  ومدد  تددال  مددا سددبق يتضددح مدددا أهميددة المهدداهيل الن ويددة وضددرورة تعلماددا وا 

تعلدل اللغدة العربيدةم  دي بشدك  عدال يسدال سدوذ   تعلل هدذا المهداهيل  لطال  المر لة الاانوية
 مالمتتلهدة وماامده المتعلل  دي أ دداف الدتعلل  عاليةم وم  ال اليادة بوجه تاص العربيوالن و 

  عاليددةومدد  اددل  دد   اكتسددا  المهدداهيل الن ويددة مدد  تددال  الددذات لديددهم   عاليددةوهددذا ياليددد مدد  
الدذات وتأكيدد  هعاليدةاكتسدا  المهداهيل وتطبيوادا بوهذا يؤكد ارتبداط الذات يسا  عملية التعللم 

 .دور المتعلل
 :أنواع املفاهيم النحوية

 :توسيمات وت نيهات متعددة  أذ يمك  توسيماا م   يف( الن وية)للمهاهيل العلمية
 :مستوا المهاهيل ألس -2
الهاع  مهاول م ما  شتق م  مهاهيل أتراوهس المهاهيل الر يسة التي ال ت: مهاهيل أولية -أ

 .جم  التكسير موالجم  السالل بنوعيه مأولس يشتق منه عدة مهاهيل  رعية كالمانس
 .وهس تل  المهاهيل التي يمك  اشتواااا م  مهاهيل أترا: مهاهيل مشتوة - 
 :درجة تعويد المهاهيل -2
علس وهس تل  المهاهيل البسيطة التي يعتمد أساس اشتواااا مباشرة : مهاهيل م سوسة -أ

 .المال ظة والتبرة ال سية
ت تا  ألس أعلس مستويات م  النمو التي وهس تل  المهاهيل المعودة : مهاهيل مجردة - 

 .العولي وكهاية م  التبرة ال سية واغل  المهاومات الن وية م  هذا النوع
 :درجة تعلل المهاهيل -2
 .متطلبات تعلمه كتسباا  يسبق للطال  أ  درساا أو ا التيهي و : مهاهيل سالة التعلل -أ
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وهدددس المهددداهيل التدددي يسدددتتدل  دددي تعريهادددا كلمدددات غيدددر مألو دددة : مهددداهيل  دددعبة الدددتعلل - 
 أكبدر للطال م أو لل تمر بتبراتال م  اب م وبالتالي تكو  الطااة الذهنيدة المبذولدة  دي تعلمادا

مددددددددددددد  المهددددددددددددداهيل التدددددددددددددي سدددددددددددددبق لادددددددددددددل أ  درسدددددددددددددوها أو اكتسدددددددددددددبوا متطلبدددددددددددددات 
عبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد )(272م2442مالعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا.)تعلماددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 (05م2422الجبورام()242م2422الالهرانسم)(76م2422الااشميم
 ي ت نيهاا ع   وعلس ضو  هذا الت نيهات يتضح أ  المهاهيل الن وية ال تتتلذ

سا  ما هو م ومناا م ومناا ما هو معود شديد التجريدم  مناا ما هو بسيطالمهاهيل العلمية
اب   يج  معر تاا( أساسية)أ  هنا  مهاهيل ن وية أوليةم كما وآتر  ع  التعللالتعلل 

  ولذل  يرا الب ف ال الي أنه يمك  ت نيذ المهاهيل (المرتبطة)معر ة المهاهيل الهرعية
كما يمك  ت نيهاا ألس م (ذات عالاة)ومهاهيل مرتبطةم مهاهيل أساسية: ن وية ألسال

ل سبا  الب ف ال الي  ي اضعه ذا ما يوه .ته يالت أكار داة وارتباطا بالموضوعات الن وية
 عوبة   يي م  مراعاة التدر  الن وية لطال  ال ذ ا و  الاانو عند أعداد اا مة المهاهيل 

 .وتعوداالمهاول الن وي 
 :خصائص املفاهيم النحوية

لاا  أ  أال متشتر  المهاهيل الن وية م  غيرها م  المهاهيل  ي كاير م  الت ا ص
م التي يمك  أجمالاا  يما المهاهيلهذا  باايوالت ا ص التي تميالها ع   ال هاتجملة م  

 :يلي
( 242م2422)مد  عطيدة وتلدذ اهلل    كما يشير ك الن وي المهاول : المالية أو التجديد -2

م  الهاعدد  يسددتتدل المجددردة ويعددد رمددالا لاددذا التا ددية يرمددال لسددمة أو مجموعددة مدد  السددمات
 .نه م  اال بالهع  أو ات ذ بهأذ الن وية ذات السمات المشتركة  ي التدلي  علس ر المعا
يشدتم  علدس جميد  السدمات التدي ( 62م2420)كما يشير  در  المهاول الن وي : التمييال -2

تجم  المهاول ت ته وتميال بينده وبدي  السدمات التدي يمكد  أ  تسدتبعد مهداهيل أتدرا يمكد  أ  
مجموعة م  السدمات التدي تميدالا عد  غيدرا مد  ا  عدا  له  الماضيالهع    مهاولتتدات  معه 

 .ا مرما  الهع  المضارع أو  ع  
ال ينطبدق علدس  دا  بعينادا (74م2420)ما يشير عبد المجيدك المهاول الن وي : التعميل -2

أو مواددذ معددي  بدد  ال بددد أ  تجمدد   ددي ضددو ه مجموعددة مدد  ا شدديا  والت ددا ص والموااددذم 
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 مهاول الهع  المضارع ال ينطبق علس  ع  مضارع معدي  بد  ينطبدق علدس كد   عد  تتدوا ر  يده 
 .داللة الهع  المضارع

م ويظاددر المهاددول مدد  تددال  ا مالددة التددي تودددل وهددس نتددا  تكددوي  المهاددول: لمال ظددةا -0
تدو  للتدلي  علس انطباق المهاول الن دوي عليادام ماد  مال ظدة التغيدرات التدي ت ددف نتيجدة د

 .(255م2425ب  م)االسميةكا  وأتواتاا علس الجملة 
لس جان   للنمو  ةاابل مهاهيل المهاهيل الن وية أ الت ا ص يرا الب ف ال الي  هذاوا 

م ب  تتكو  لديه  ي  ورة عولية تنمو  ي ذه  المتعلل جأة  ي  تظارم  يف ال والتطور
اللغويم هذا كما أ  كوسيلة ل  ة التعبير  ليستتدمااعوله بنمو ادرته علس  اماا وتتطور 

 .داللة لهظية يالمهاهيل الن وية يعبر عناا برمال أو م طلح ذ
 :املفاهيم النحويةوتطبيق أسس اكتساب 

ظ  ال تظار  جأة ب  تنمو وتتطور بالتدريج  ي  لود سبق الوو  بأ  المهاهيل الن وية
 وهذا يعنس كما يشير. المناس  والتبرات التي يمر باا المتعلل العوليوالنضج التبرات 
ضرورة أعطا  الطال  الهر ة لتعرذ الت ا ص والسمات المميالة ( 242م 2424)الطيطس

 Aliakbari م     كويرا . غيراع   وتمييالا وت نهيهلك  مهاول ن وا 

&Toni(2011112م ) أكاراكتسا  الطال  لتبرات جديدة ياليد م   امه للمهاهيل لت بح  أ 
لدا الطال  بودر ما تتشابه التبرات التي  تتشابه  لذا  المهاهيل الن وية عموا واتساعا
نسبة لال نتيجة تبراتال متتلهة بال يعنس المهاول الوا د معا    أ وم  الم تم   ميمرو  باا
وهذا يتطل  االنتوا  م   .وا  ال الطال  للمهاهيل الن وية  مما يعنس تباي  مستالمتتلهة

المهاهيل الن وية نمو أ   (22م2420)عبد الباسطويرا . مر لة التعميل ألسمر لة التجريد 
ت ويق ومدا  العوليم وبمستوا نضجالم تنوعااوبمدا  بتبرات الطال  وتطورها يرتبط

  .ومعد  نمو المهاول م هدا الالمهاهيل 
لس جان   السابوة التي  الدراساتو نتيجة الستورا  بعا الكتابات والب وف و  ما سبقوا 

عاشور )(2442 اميم()2445ع ر م)(2442السليطس م)الن وية المهاهيلتناولت 
م   ود تر  الب ف ال الي بمجموعة  (2425العبد اهلل ( )2420ب  م)(2424وال وامدة م
 الن وية للمهاهيل أكسا  طال  المر لة الاانويةا تذ باا عند  التي يرا ضرورةا سس 
 :اللغوية المتتلهةم وهذا ا سس هي وا نشطة ي الموااذ  وتطبيواا
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 .وتبراتال بوااعالعرا المهاهيل الن وية ب ورة مبسطة ومناسبة للطال  وربطاا  -
م ومساعدة الطال  علس  ال ا الطال  م  تال  اللغة الوظيهيةلد الن ويتنمية المهاول  -

 .المعنس التجريدا للمهاول
 .عموا أكار الن ويتبرات الطال  لي بح  امال للمهاول  أارا  -
  .دراستاا السابقربط المهاهيل الن وية الجديدة التي يدرساا الطال  بالمهاهيل  -
: وي  همايتكو  م  ش الن ويم  يف أ  المهاول الن وي للطال توديل مكونات المهاول  -

 .م وداللته اللهظيةالذي يعرذ بهاسل المهاول 
ويجع   بالنسبة لال يجع  التعليل  عال  ذا معنسم  ذل  ونشاطال الطال   عاليةالتأكيد علس  -

 . المعر ة نشطة يمك  تطبيواا وتوظيهاا  ي موااذ جديدة أكار  عوبة
  طو  ع  يوومو  باا ليظ   أو ف الطال  علس اكتسا  المهاول م  تال  ربطه بمعنس  -

لك  مهاول  ي بنيتال  ذهني ترة ممكنة  ي الذاكرة ومساعدتال علس تكوي  ت ور 
 .المعر ية

مراعاة التدر   ي توديل المهاهيل الن وية  م  السا  ألس ال ع  وم  البسيط ألس  -
 .المرك 

لن وي وت ديدها ال مساعدة الطال  علس استتالص السمات ا ساسية المشتركة للمهاول ا -
 .تطبيق هذا السمات علس جمي  عن ر   ة المهاول وال االت ا ترا الممالة

تعرذ مدا تمك  الطال  م  المهاول الن وي م  تال  ادرتال علس تمييال المهاول م   -
 .بي  مجموعة م  المهاهيلم والتنبؤ بنا  علس مودمات التهسير

م  طبيعة اكتسا  المهاهيل الن وية  كايراوم  المال ظ أ  هذا ا سس تتمشس 
وتطبيواا وم  ال استبوا اا  ي ذه  طال  المر لة الاانويةم وبتا ة مراعاة المجاود 
الذهني والتبرات السابوة للطال  عند الويال بالتجريد واالستدال  مرورا بالمال ظة التي توول 

يعنس ت ديد الت ا ص علس ال واس الستنتا  أوجه الشبه واالتتالذم والت نيذ الذي 
المشتركة واستنتا  المعنس الوظيهي للكلمة  ي سياااام وهذا كله يؤكد وي ف علس أهمية دور 

م  الطال  يعد م ور العملية التعليميةم ا مر الذي يتطل  أ  وماامه الطال   ي أ داف التعلل
الذات وتعلل   عاليةوم  هنا تتضح العالاة ما بي  . الذات  عاليةيكو  لديه ادر مرته  م  

 :لنظري م  الب ف  ي الم ور التاليالمهاهيل الن ويةم وهذا ما يتناوله اإلطار ا
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 :فعالية الذات: احملور الثاني -ب

لل ا مريكي ألبرت باندورا علي يد العا Self –Efficacy الذات  عاليةظار مهاول لود 
 ياا أبعاد  عالية الذات وم ادرها  دد  (2266)عال متكاملة لاذا المهاول ادل نظرية عندما

الذات م  أهل ميكانيالمات الووا الشت ية لدا   عالية وتعد. (Bandura,1977)المتتلهة
 ي دا عية ا  راد للويال بأي عم  أو نشاطم أذ تساعد الهرد  ماماا  راد   يف تما  مركالا  

واد عرذ (. 2222 الحم)علس مواجاة الضغوط التي تعترضه  ي مرا    ياته المتتلهة
ا  كال الشت ية لودرات الهرد علي تنظيل  ":أناا  عالية الذات Bandora(1986) باندورا

لموضوعةم أي  كل الهرد علي مدي استطاعته الماالم والعم  علي أنجاالها لت ويق ا هداذ ا
اعتوادات ا  راد  :"أنادا( 22م2446)كما عر اا الجاسر ."ت ويق مستوي معي  م  اإلنجاال

نجاال السلو  يتضم  م و  ي ادراتال علس ا دا   ي مجاالت معينةم وعلس أ راال ا هداذم وا 
الاوة بالنهسم والودرة علس  :ما أظارها الت لي  العاملس  التيهذا المهاول بعا ا بعاد 

 .نجاالأمال تبرات الهش م والماابرة لإل  ال مودو ضغوط ال ياةم   يالت كل 
 : أبعاد فعالية الذات

ية و وا  لاام الذات هتتتلذ معتودات الهرد ع   عاليتم الذات هعاليةاالاة أبعاد ل هنا 
الهدرد لألدا   ي المجاالت وتشير ألس مستوا اوة دوا د   : Magnitudeالهعاليةادر : وهي

وتشير ألس انتوا   عالية الذات م  مواذ ما  Generality:والعمومية .والموااذ المتتلهة
أدرا  الهرد أّ  ب مكانه أدا  ألس وتشير  Strength :والووة أو الشدة .ألس موااذ مشاباة

أبو هاشلم )Bandura,1977))الماالم أو ا نشطة موضوع الوياس
  (.2442اتمالالي)(2220

 : أهمية فعالية الذات

الذات أ دا موجاات السلو م  الهرد الذي ُيؤم  بودرته يكو  أكار نشاطا    عاليةتعّد  
وتوديرا  لذاتهم ويما  ذل  مرآة معر ية للهردم وتشعرا بودرته علس الت كل  ي البي ة   يف 
تعكس معتودات الهرد ع  ذاته ادرته علس الت كل  ي معطيات البي ة م  تال  ا  عا  

  ).2446المالروعم )ول باام والاوة بالنهس  ي مواجاة ضغوط ال ياةوالوسا   التكيهية التي يو
مايرا    ف تعدعالاة أيجابية باإلنجاال  ي المجاالت المتتلهةم كذل  الذات  هعاليةول 

لمواجاة مشكالته وضغوطاتهم بما يسال  ي ت ويق أهدا هم  السلو   الهردماما  لدا عية 



 .....( Web Quests strategy)أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

- 262 - 

تودا الهرد ع   عاليته وتواعاته ع  مااراته اإلنساني يعتمد بشك  أساسي علس ما يع
 (Bandura, 1997).السلوكية المطلوبة للتعام  الناجح م  أ داف ال ياة 

كما أ  معتودات الطال   و   عاليتال الذاتية ت دد بودر كبير مستوي دا عيتالم  
الذي يوضونه وتشك  كل الجاود المعر ية التي يبذلوناا  ي أنجاال ماامال التعليميةم والالم  

للتغل  علي العوبات التي يواجاوناا  أي أنه كلما الادت اوة الطال   ي  عاليتال الذاتية الادت 
مجاوداتال والاد أ رارهل علي تتطي ما يوابلال م  عوباتم أما هؤال  الذي  تساورهل شكو  

بطريوة غير وي اولو     المشكالت م م  مجاوداتال و   عاليتال الذاتية   نال يوللو  
 (.22م 2442عبد الساللم ()524م2442الالياتم ()222 م2444الشعراوا م) .ناج ة
 المتعلل  ي نهسهاوة مستوي  أ   عالية الذات تكشذ( 22م2446)كما يؤكد الجاسر 
  يف.  تس ولو لل يتلق تعاليالا أو دعما تارجيام المامة التعليميةأنجاال  علسادرته و ي 

ته المعر يةم ومااراته اتال  تهاع  الهرد م  البي ة واستتدامه إلمكاني م تتولد  عالية الذات 
بينما يعتود ا  راد أذ  .أدا اااالجتماعية والسلوكية التا ة بالمامةم وادراته علس النجاح  ي 

ذوو الهعالية العالية أ  لديال الودرة علي أنجاال المامات المودمة لال بنجاحم     ا  راد ذوي 
ألي االستسالل بساولة  -عند مواجاة مامات معينة يروناا  عبة -المتدنية يميلو  الهعالية

وبذل  . دو  أدا  تنهيذ هذا المامات بأدا  ضعيذ وأ يانايوومو  بواإل ابة بالكس  وبالتالي 
سوا   - و   عاليته الذاتية( 2422)كما يشير كال م  يعلو  والم اسنةتؤار معتودات الهرد 

ال  ي اتتيارا لماال التعلل التي يت دي لاام  ا  راد يتجنبو  الما –أكانت   ي ة أل تطأ 
التي يعتودو  أناا تهوق ادراتالم ويشرعو   ي تنهيذ تل  الماال التي يعتودو  أنال اادرو  

 .علي أنجاالها
 :طبيعة فعالية الذات

 Theoryونات المامة للنظرية المعر ية االجتماعية المكتما   عالية الذات أ د  

Cognitive Social يف يعد مهاول  عالية الذات م ورا ر يسا م  م اور هذا  عند باندورا 
ما لديال م  لنتيجة  وتوجياااتري أ  لدي ا  راد الودرة علي ضبط سلوكال  التيالنظرية 

يمكنال م   Self- Beliefsمعتودات شت يةم  ا  راد لديال نظال م  المعتودات الذاتية 
أ   والنظرية المعر ية االجتماعية تهترا .Bandura,1986))الت كل  ي مشاعرهل وأ كارهل

السلو   يف يت دد والبي ةم والعوام  االجتماعية تتدات  بدرجة كبيرةم  مسلو  الهرد
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 Factorsالعوام  الذاتية: تبادليا  بتهاع  االاة مؤارات هس -النظريةهذا ضو    ي -نياإلنسا

Personal م والعوام  السلوكيةFactors Behavioral والعوام  البي ية م 

Environmental factors وأطلق علس هذا المؤارات نموذ  ال تمية التبادلية 

Reciprocal determinism ( 2446اشلم أبو هو عبد ال ميد.)  
ليست عمال اابتا أو  عالية الذات  أ ( 044م2422)م  يعلو  والم اسنة    ويؤكد ك

مجرد معر ة الهرد بما ينبغي عملهم ب  هي ادرة مركبة تتشك  م  مجموعة م  الماارات 
والسلوكية تنتظل  ي أعما  متكاملة يوول باا الهرد لت ويق أغراا  واالجتماعيةالمعر ية 

علي توا  مودار الجاد الذي سيبذله الهرد  ي نشاط  عالية الذات متعددةم  يف تساعد 
وم  ال معي م ومودار الماابرة  ي مواجاة العوباتم ومودار ال البة أمال الموااذ ال عبة  

الاد الجاد والماابرة وال البةم  عالية الذاتهاد اإل ساس بال أنه كلما ( 2447)يرا ال ربي  كما
المرتهعة يتعاملو  م  المشكالت وا نشطة ال عبة بماليد م   عالية الذات  ا  راد ذوو 

  .اإل ساس بالادو  والر انة
الهرد  ي أمكاناته الذاتيةم ومدي اوته  ي  معتودات تعبر ع  عالية الذات وهكذا      

اتهم وأنه يمتل  م  الموومات العولية المعر يةم واالنهعالية الدا عيةم وال سية ادراته ومعلوم
  (2442سليمو م)الع بية الودر الذي يمكنه م  ت ويق المستوي ا كاديمي الذي يرتضيه

ويعني ذل  أ  الكيهية التي يهكر ويعتود ويشعر باا الهرد تؤار  ي الكيهية التي يت رذ باام 
المهتاح الر يس للووي الم ركة لسلو  الهردم  الهرد يعم  علي  توداتالمعأذ تشك  هذا 

جادا  ا اراتهسير أنجاالاته باالعتماد علي الودرات التي يعتود أنه يمتلكاا  مما يجعله يبذ  
  .لت ويق النجاح

 : تواعات  عالية الذات
ب  هي سمة اابتة أو مستورة  ي السلو  الشت ي للهردم  عالية الذات  ال تعكس 

مجموعة م  ا  كال التي ال تت   بما ينجالا هذا الهرد  وطم ولك  أيضا بال كل علي ما 
ومعني ذل  أ  أ كال  عالية الذات ترتبط   (2442 سليمو م)يستطي  أنجاالا  ي المستوب 

بالعم  المستوبلي علي وجه الت وصم أذ أناا تهسر اوة الهرد  ي ادرته علي أدا  مامة 
 Outcomesبي  تواعات النتيجة الموجود  التباي ستوب م وهو  ارق يهسر  ي الم معينة

Expectations  وتواعات الهعاليةEfficacy Expectations هي ا ولي يدر  الهرد أ  م 
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يعتود الهرد أنه يستطي  أ   ا ترام ولك   ي م ددةسلوكا معينا سوذ يؤدي ألي نتيجة 
اتتال ا هذا النتيجةم وبذل  تتتلذ تواعات النتيجة  ينجال بنجاح سلوكا مطلوبا للتلوص ألي

عبارة ع  توييمات تا ة يعطياا الهرد لنهسه  تواعات النتيجة  ع  تواعات الهعالية كبيرا 
معتودات الهرد    ناا تعنيتواعات الهعالية م أما ي وواا أو يسعس ألياا التيع  النتا ج 

وهذا   ي المستوب م يستطي  أنجاالا عما ادرته علس أنجاال الماال بكها ة أو  و الذاتية 
التواعات تمك  الهرد م  ت ديد ما أذا كا  اادرا  علس الويال بسلو  معي  أل ال  ي مامة 

ألس أي  د يمك   كما ت ددمعينةم وت دد مودار الجاد المطلو  منه للويال باذا السلو م 
كما تظار العالاة بوضوح هكذا و  .عوا ق الموجودة  ي هذا المامةلسلوكه أ  يتغل  علس ال

وت ديد السلو  المناس  للويال  النتيجةبي  تواعات ( 2422)يشير كال م  يعلو  والم اسنة
بشك  واضح بالتنبؤ بأ عا  الهرد ترتبط  الهعاليةبمامة معينةم  ي  ي  أ  تواعات 

مال معينا سوذ يؤدي ألي نتا ج م ددةم ولك  أذا    ا  راد اد يعتودو  أ  ع  المستوبلية
تالطال ش   ي ادرتال علي الويال با نشطة الضرورية لت ويق هذا النتا ج  ل  يكو  
لتواعاتال تل  ع  النتيجة تأاير ع  سلوكال  ولع  هذا ما د   علما  النهس ألي دراسة 

 .ت ي مجا  الذاكرة والتعلل وغيرها م  المجاال عالية الذات 
 :م ادر  عالية الذات

ر يسةم در  عالية الذات  ي أربعة م ادر بالرجوع ألس الكتابات المتت  ة أمك  ت ديد م ا 
 (22م2446أبو هاشلم و  عبد ال ميد)(Giallo& Llittle .2003) (Bandura,1997) :هي
التجار  والتبرات  :ويو د باا Accomplishment Performanceا دا ية نجاالاتإل ا -2

 عالية الذات  النجاح عادة ير     يما  الم در ا كار تأايرا  تو  التي يوول باا الهرد
 .تواعات الهعالية بينما اإلتهاق المتكرر يتهضاا

ويشير هذا الم در ألس التبرات غير  : Experience Vicariousالتبرات البديلة -2
اآلتري  لألنشطة والماال  أدا يمك  أ  ي    علياا الهردم  رؤية  التيالمباشرة 

الت س  والماابرة   يال عبة يمك  أ  تنتج تواعات مرتهعة م  المال ظة الجيدة والرغبة 
 ا  راد الذي  . التعلل بالنموذ  ومال ظة اآلتري  م  المجاودم ويطلق علس هذا الم در
 .ال هذا المال ظات لتودير  عاليتال التا ةيال ظو  نماذ  ناج ة يمكنال استتد
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معلومات تأتس للهرد لهظيا  ع  طريق وهي  : Persuasion Verbalاللهظياإلاناع  -2
ا دا  أو الهع م ويؤار علس سلو    ياآلتري   يما اد يكسبه نوعا  م  الترغي  

  .والهسيولوجية النهسية ال الة ةالشتص أانا  م اوالته  دا  المام
 .ت دد للهرد ما أذا كا  يستطي  ت ويق أهدا ه أل ال التيالعوام  الداتلية  -0

 : آثار فعالية الذات

 :تؤار  عالية الذات علي جوان  متعددة لدي الهردم يمك  أيجاالها  يما يلي
يت ورو  سيناريوهات النجاح ية عالية الذاتاله ا  راد مرتهعوا   الجوان  العملية المعر ية -

دا ما الذاتية يت ور ا  راد منتهضوا الهعالية   ي  ي وتدعمهم  أدا الالتي تاليد م  
  عاليةأ  معتودات (Bandura, 1997) باندوراويرا  .سيناريوهات الهش  ويهكرو   ياا

ا ا  راد ا هداذ التي يضعا -2 :الذات تؤار علس العملية المعر ية م  تال  التأاير علس
مرتهعة يضعو  أهدا ا طمو ةم وياد و  لت ويق العديد   عالية نهسالم  الذي  يمتلكو  

التطط  -2 .لديال ضعذ  ي معتوداتال  يما يتعلق بودراتال م م  اإلنجاالاتم بعكس 
التنبؤ بالسلو  المناس   -2. واالستراتيجيات التي يضعاا ا  راد م  أج  ت ويق ا هداذ

الودرة علس    المشكالتم  ا  راد ذوو الهعالية المرتهعة أكار  -0.علس ا  دافوالتأاير 
 .اتتاذ الوراراتو كها ة  ي    المشكالتم 

 نظرية كما تؤار معتودات ا  راد  و   عاليتال الذاتية  ي ت ديد مستوي الدا عية لديالم  -
عالو   شلال ألس الجاد غير العالو الدسببي توول علس مبدأ أ  ا  راد مرتهعي الهعالية ي

يعالو   الهعالية يا  راد منتهض ي  ي  أ  الكا ي أو ألس الظروذ المواهية غير المال مةم 
سب   شلال ألس انتهاا  ي ادراتالم  العالو السببي يؤار علدس كد  مد  الدا عيدةم وا دا  

 (.2447ال ربيم)الذاتية وردود ا  عا  الهعالة ع  طريق االعتواد  ي الهعالية
 باطات التي يتعرا لاا ا  دراد  ي إلالذات  ي كل الضغوط وا  عالية معتوداتتؤار وكذل   -

أكار يكونو  الذات  بهعالية المنتهاا  دراد ذوا اإل ساس  أ موااذ التاديدم  يدف 
 اليادة ألسعرضة للولقم  يف يعتوددو  أ  المادال تهوق ادراتال وسوذ يؤدا ذل  بدورة 

مستوا الولقم العتوادهل بأندة ليس لديال المودرة علس انجاال تل  المامة كما أنال أكار 
عرضة لالكت ا م بدسب  طمو اتال غير المنجالةم وا  ساسال المنتها بهاعليتال 

نجاال ا مور التي ت وق الرضا الشت يم  ي  ي  يتيح أاالجتماعيةم وعدل ادرتال علس 
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 مة تنظيل الشعور بالولق والسلو  االنس ابي م  الماال ال عبةالذات المرتهع  عاليةأدرا  
  (.2446أبو هاشلم و عبد ال ميد )اع  طريدق التنبؤ بالسلو  المناس   ي مواذ م

ا  دراد الدذي  لديال أ ساس م  علس عملية انتوا  السلو  يةالذات كما تؤار الهعالية - 
الذاتية ينس بو  م  الماال الد عبة التدي يشعرو  أناا تشك   بانتهاا مستوا الهعالية

تاديدا شت يا لالم  يف يتراتو   ي بذ  الجاد ويستدسلمو  سريعا عند مواجاة 
نجاال الشت ي يعدالال اإل  بهعالية الذاتالم اع م و س المواب      اإل ساس المرته  

ل يدرو   عوبات كت دي يج  التغل   ا  راد ذوو الاوة العاليدة  دي اددراتا مبطرق متتلهة
نال ير عدو  ويعالالو  م  جادهل  ي مواجاة أ كمدا م وليس كتاديد يج  تجنبهمعليه

يعلو  )أنال يتتل و  سدريعا م  آاار الهش  ألسالم اع م باإلضا ة 
 .(2422والم اسنة

  :(Web Quests )الرحالت املعرفية :احملور الثالث -ج

 ي  م وذل تدمة العملية التعليمية ي بشبكة االنترنت  اهتماما متالايدايشاد الع ر ال الي 
يؤدي  م  أاار أيجابية  ي عمليتي التعليل والتعللم  يف   لما لاامتتلذ أن ا  العالل

واستمرارام أذ أناا  بوا   استتداماا وتضميناا  ي المناهج الدراسية ألي تعلل أسرع وأعمق وأكار 
 . تسمح للمتعلمي  بالو و  ألي المعلومات بسرعة ويسر

جال ا ال يتجالأ م  ال ياة اد  ارت االنترنت   يف يرا أ ( 2420)ويؤكد ذل   الح
لطال   ال مولعو  بالتكنولوجيا وبك  ما يت   باا ويتعرضو  لالنترنت لهترة طويلة لاليومية 
أ  ألس ( 2422)ويشير  بري. علي أسالي  تعلمال وطرا ق تعليمالمما يتر  أارا كبيرا   يوميا

 ناا تاليد   أكار كها ة م  طريوة التدريس التوليديةتعد أنشطة التعلل بمساعدة شبكة االنترنت 
وتر   مستوي الدا عية لدي المتعلمي م كما أناا تجع  المتعلل  مم   رص النجاح ا كاديمي
يجابية تعليلممساهما أيجابيا  ي عملية ال  أ ( 2420)ويرا رباح. وتجع  التعلل أكار متعة وا 

 ر ا لالستهادة م  أمكانيات ال ورة وال وت وال ركة  ي تدريس اللغة تتو ر االنترنت أنشطة 
عليةم وتسمح للطال  بمعالجة المعلومات  ي بي ة ذات طاب  ابهنوناا المتتلهة  ي موااذ ته

ا ومباشرا م  اآلتري  م اداة وكتابة لتنمية الماارات اللغويةم وتتيح لال تهاعال  ي متكنولوجي
والو و  ألي مواا  المعلومات ذات العالاة بم توي المناج الدراسي لتشك  تكامال  ي استتدال 

كما أدت شبكة االنترنت ألي أ داف تغييرات  ي المجا  . العربية التونية  ي تدمة اللغة
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ك  مباشر علي ادرات المتعلمي   ي اكتسا  المعلومات ف انعكست آاارها بشيالتعليمي  
ومعالجتاام وسم ت للمعلل بالتهرغ  دا  دورا ال ويوي المتما   ي التوجيه واإلرشاد ومعالجة 

 .المشكالت الهردية
لس جان  ذل   التعلل م  أهل العوام  التي تساعد علي بنا  الاوة يعد عبر االنترنت  وا 

وتعالال م  ماارات  (2420شلبيم )لدي المتعلل وتنمي ادرته علي التعلل الذاتي والمستمر
وتتيح له الهر ة لبنا  معار ه استنادا ألي معار ه السابوة وم  تال  العم   التهكير العليا لديهم

المتتلهة وهو ما يتهق م  مبادئ البنا ية  ي مجموعات ل   المشكالت  ي الموااذ ال ياتية 
 .االجتماعية

وم  الب وف والدراسات التي أكدت أهمية شبكة االنترنت  ي تدمة العملية التعليميةم 
 (2420 الحم()2422 تح اهللم)(2422السمالوام)(2422عبد الجلي م:)نجد دراسات ك  م 

م  تال  شبكة االنترنت له   يف أشارت ألس أ  التعلل( 2420السما م)(2420الغامديم)
أمكانية تجاوال  واجال الالما   يف أنه يو ر بي ة تعليمية ممتدة ودا مة   أيجابيات عديدة مناا

ما يسمح م ضم  ساعات تدريسية م ددةم أوومتا ة ال توت ر علي التعلل دات  اله  م 
الشبكة عبر النص باالستهادة م  دوا   المتعلمي  العالية م  تال  التهاع  بي  المتعلل و 

وال وت وال ورة وال ركةم كما ي وق التعلل الذاتي للمتعلمي  م  تال  ت ميل بي ات تعليمية 
تساعدهل  ي الو و  ألي المعلومات وبنا  المعر ة وتنمية الماارات  ي الب ف بأنهسالمكما 

  . كاديمييو ر للمتعلمي   ر ا تعليمية غنية وذات معني يت كمو  م  تاللاا  ي تودمال ا
لس جان  ذل  نجد العديد م  ال  المؤتمر الدولي الااني للتعلل  :علمية ما المؤتمرات وا 

االلكتروني المؤتمر اإلاليمي للتعلل و  م(2422)االلكتروني والتعليل ع  بعد المنعود  ي الرياا
ل ع  بعد والمؤتمر الدولي الراب  للتعلل االلكتروني والتعلي م(2422)المنعود بدولة الكويت
علي تنمية مااراتال  ضرورة تشجي  المعلمي  يف أو ت بم (2425)المنعود  ي الرياا

جياته سعيا ألي يالتعليمية وال اسوبية لمال مة التطور  ي طرق التعلل االلكتروني واسترات
 المتا ة وعلي رأساا شبكة االنترنت  لما تو رام  التونيات التعليمية  الو وات ويق االستهادة 

  .م  م ركات ب ف عمالاة تض  بي  أيدي المتعلمي  المعلومات التي يب او  عناا
تما  االستتدال ا ما   م التيتعليميةالنماذ  الظارت  ود  م  ا همية السابوةوانطالاا 

 Web )كويست  الوي )الر الت المعر يةوتعد . للب ف ع  المعلومات  ي شبكة االنترنت
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Quest  مارش و دود  علي يد  هابدأ ظاور التي  النماذ موم  أهل هذاDodge & March 
موجاة تب ف  ي موضوع  تنهيذ أنشطة ي  كرة الر الت المعر ية   يف تتبلور( ل2225)عال

أو اضية معينةم ويعتمد ال    ياا علس م ادر المعلوماتم وهي مواا   ي شبكة الوي  منتواة 
الكت  والموسوعات والمجالت وا اراص : سابوا م كما يمك  استتدال م ادر توليدية أيضا ما 

  ..المدمجة أو االستعانة بأشتاص لال عالاة بموضوع الب ف

 كلمة: م  كلمتي  هما( Web Quests strategy)الر الت المعر يةويتشك  م طلح 

(Web) وهذا يعني أناا تتطل  ات اال باالنترنت : االنترنت" ُيو د باا الشبكة الدولية للمعلومات
 Quest كلمة لل  و  علي المعلومات بادذ جمعاا وت ليلاا وتوييماام واللهظة ا ترا هي

  يأتي المعنس كالتالي "searching for information" معناها ال ر ي ا جنبي هوو 
Searching the Internet for information ع  أي الويال بر لة استو ا ية للب ف

عبد )المعاني والمهاهيل الجديدة لإلجابة ع  سؤا  م دد له هدذ معي  تدور  وله الر لة
 .(2420الجلي م 

: نترنت أو الوي  لتشم  م طل ات ما تتعدد تسميات الر الت المعر ية عبر اال و 
واالستو ا  الشبكيم وتو ي م ور الت التعلل االستكشا يةم " "web questالوي  كويست 

 ة منظمة يوجود ب :الر الت المعر ية تتضم  عنا ر م ددة ما     وأيا كانت التسمية  .الوي 
روابط للم ادر ا ساسية علي للكمبيوتر واالنترنت تما  بي ة داعمة للتعلل م  تال  استتدال 

مشكالت  ويوية ت هال علي االستو ا  والب ف  أوووجود مامات أ يلة  ممواا  الوي 
والتو ي والمشاركة  ي بي ات التعلل التعاوني والتشاركي بي  الطال  بغية  ن  المعر ة 

نما  ادراتال الذهنية  ,Polly, & Ausband ).وبنا ها بأنهسال وت وق التعلل ذي المعني وا 

2009) 
أنشطة تعليمية تركال علي الب ف والتو ي وتادذ ألي  :"وتعرذ الر الت المعر ية بأناا

تنمية الودرات الذهنية والعولية لدي المتعلل ما  الهال والت لي  والتركي  وتعتمد جال يا أو كليا 
بم ادر أتري  علي الم ادر اإللكترونية الموجودة علي الوي  والمنتواة مسبوا ويمك  تطعيماا

 (.2420 الحم)كالكت  والمجالت وا اراص المدمجة
نموذ  يجم  بي  التتطيط التربوي الم كل :" أناا (2420عبد الجلي م )وعر اا  

 .واالستعما  العوالني للكمبيوتر م  االستتدال الهعا  لالنترنت لتعاليال الممارسات التعليمية
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علي اكتسا  المهاهيلم وتعلل  تساعد المتعلمي وتتما  أهمية الر الت المعر ية  ي أناا  
الر الت الهكرة الر يسة  ي  تكم  يف م مواجاة أية مشكلة و لااو  المتتلهةمماارات التهكير 

المعلومات وكتابتاام ولك   ي ايال الطال  بالب ف ع   ال  و  علي  ي ليس  وط المعر ية
  ما يتطلبه ذل  م  ايال الطال  بالتهكير أو أجابة لسؤا  مام بك م   لمشكلةمعني لمهاولم أو 

تار  الطرا ق التعليمية التوليدية إليجاد    وااعي للسؤا  أو المشكلةم وم  ال تتشك  لدي 
 (AL-Edwan,2014 ). الطال  ادرة علي أ دار ا  كال والت لي  والتركي  والنود واإلبداع

ات الذهنية الودر  ألس تنمية ويادذ التدريس باستتدال الر الت المعر ية
الر الت  تادذلدا المتعلمي م وبمنظور آترم ( الخ.. التركي مو الت لي م و الهالم )المتتلهة
و ي  ممي جديد للطال  يمك  استتدامه  ي جمي  المرا   الدراسيةيألس توديل نظال تعل المعر ية

 بادذ .التعليميةوذل  ع  طريق توظيذ شبكة الوي   ي العملية  كا ة الموررات والتت  اتم
الهل لكي يكونوا يتنمية الودرات الذهنية المتتلهةم والماارات التكنولوجية لدي المتعلمي م وت ه

مما يشب   اجاتالم وياليد م  دا عيتال للتعللم ويتيح لال الهر ة لالطالع   ر الة مستكشهي 
ومعارذ ووعي علي العديد م  الم ادرم واد يكو  لذل  أار أيجابي علي اكتسا  ماارات 

 .(Cheng-Shih, & Ryan Ying. 2016) .مستمر ن و الوي 
التدريس التوليدي  ي أ  الطال   ي  ع التدريس باستتدال الر الت المعر ية  يتتلذو 

وكتابتاا  ي وراة   هظ المعر ة واستظاارها م  أج  استرجاعاا التدريس التوليدي يركال علي
بي ة تعلل   ناا تو ر للطال   الر الت المعر يةأما  ماالمت ا  بادذ ال  و  علي الدرجات

ل  و  علي وجاات نظر بديلة  و  الوضايا واأمكانية التشار  والتهاوا له ة تتيح يتكنولوج
   ي ووم  التشار  بي  المتعلمي    نال يتهاوض ولاام الشت ية أرا ه وتوديل  يدرسااالتي 

م ويستوبلو  وجاات النظر المتعددة ل   المشكالت موي نعو  المعارذ الجديدة مالمعاني
الطال  بعملية الب ف ع  الن وص  أ  يوول وبذل  يتطل  التدريس باستتدال الر الت المعر ية
م ال (Google,Yahoo,Alta) ما المتتلهة والبيانات وال ور بواسطة م ركات الب ف 

رأي  و  المعلومات التي تل ال  و  تتضم  ال وارم والمنااشةم وتباد  ال االنتراط  ي أنشطة
 ,Giallo, & Llittle). (2420عبد الجلي م )علياا م  م ادر المعر ة علي شبكة االنترنت

2003)  
لس جان  ذل      البا اي  يؤكدو  علس أهمية التتطيط التعاوني والهردي  ي تنهيذ  وا 

أشرا  يط الجيد م  أج  التتطلي ضرورة ع(2422مالجاني)يؤكد مارش  يف مالر لة المعر ية
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توسيل هذا علي أ  يتل  ال ويوية التعللالمتعلمي  م  تال  هذا الر الت  ي مشكالت 
المشكالت بي  أعضا  المجموعة ألي ماال أ غر وتوجياال ن و ت ويق مجموعة م  أهداذ 

م  ويطبق المتعلمو  معار ال الوليلة لبنا  المعر ة الجديدة بشك   ردي أو كجال   مالتعلل
عم    الر الت المعر ية يشير ألي أ  يف( 2420) الح يؤكد عليهوهذا أيضا ما  مالمجموعة
معا  ي مجموعات أو  ي بي ات تعاونية لتعلل المعلومات المرتبطة بموادهل الدراسية  الطال 

ب يف يت م  ك  متعلل مس وليته تعلمه بغية الو و  ال  يح والمباشر للمعلومة بأا  جاد م  
 .تنمية الودرات الذهنية العليا لديال

 : الرحالت املعرفية أنواع

 :لوي  ألي نوعي يمك  توسيل الر الت المعر ية عبر ا
ومدتاا الالمنية تتراوح بي   Short Term Web Quests: الر الت المعر ية ا يرة ا مد -2

  يكو  المتعلل اادرا علي أ   ة دراسية وا دة ألي أرب    صم ويادذ ذل  النوع ألي
 الح )ويضذ مادوكس وكوننيج  ماستيعا  ادر معي  م  المعلومات  ي  ترة المنية معينة

أ  هذا النوع م  الر الت يستتدل م  المتعلمي  المبتد ي  غير المتمرسي  (  2420م
ويتطل  للويال باا تشغي  عمليات بسيطة كتعرذ  معلي استتدال تونيات م ركات الب ف

عرا  :ويودل   اد هذا النوع م  الر الت  ي شك  بسيط ما  مم ادر المعلومات
 .عا ا س لة الم ددةتوديمي ا يرم أو منااشةم أو اإلجابة ع  ب

ومدتاا الالمنية تمتد عددا : Long Term Web Quests المداالر الت المعر ية طويلة  -2
اكتسا  وكذل   م  ا سابي  ويادذ هذا النوع ألي أكسا  الطال  ماارات الت لي  العميق

ساعد علي اليادة تودير الطال  للمادة يما وهو  ملد م  الم طل ات والمهاهييالعد
تركال علي أس لة  المداأ  الر الت المعر ية طويلة  (2420شلبيم)ويضيذ . راسيةالد

ويودل   اد الر الت المعر ية  متتطل  عمليات ذهنية متودمة كالت لي  والتركي  والتوويل
 .طويلة ا مد علي شك  عروا شهوية أو علي شك  مكتو  للعرا علي الشبكة

 :أسس الرحالت املعرفية

تتماشي م  كما  مة جذورها م  النظرية البنا ية االجتماعيةيالر الت المعر تستمد   
وكو  المتعلل  ي ظ  هذا التكنولوجيا هو الذي يبني  معة المتعلمي   ي ع ر التكنولوجيايطب

عادة بنا  معر ته م  تال  عملية التهاع  االجتماعي م  أيضا أب مكانه و  ممعر ته بنهسه
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ار  ي ت وق النمو العولي وبنا  التبرة الوا مة علي أم   يهاع  االجتماعوما لاذا الت اآلتري م
 .النشاط

تل يالت المعر ية عبر الوي  ألي التعلل المتمركال  و  المتعلل الذي الر  كما تستند  
 بمامات وأنشطة متتلهة تساعدا علي استكشاذ المعلومات ي أانا  الر لة تكليهه 

ات والودرات العولية العليا  طبيعة الر الت تتيح للمتعلل استتدال واستتدال الماار  واستنتاجاام
والتعام   مماارات التهكير والب ف ع   لو   س لة أو مشكالت  ويوية وااعية غير م طنعة

يؤدي استتدال هذا الر الت  ي العملية التعليمية و  مست اانويةيم  م ادر معلومات  ويوية ول
 . ي الدروس المنهذة بواسطتاا  عاليةكار لجع  التعلل أكار وااعية وأ

تدريسية متمركالة  و   بو هاا أستراتيجية -أ  الر الت المعر ية( 2422)الوسيمي ويذكر 
 أستراتيجيةمبادئ النظرية البنا ية االجتماعية وماارات التعلل الذاتيم وهي م   تنطلق -المتعلل

سالة ومنطوية لإلب ار المعر ي عبر الوي  لتعميق  ال الطال  وتوسي  تهكيرهل  و  
 . الموضوعات التي يمك  ب ااا

النظرية التي توول علياا الوي  كويست تتهق تماما    ا سس والمبادئأ( 2420)ال ربي يريو  
  :هيم و التي يوول علياا المدت  البنا ي والمبادئ م  ا سس

 .التأكيد علي بنا  المتعلل المعر ة بنهسه - . و  المتعللالتمركال  -
 التأكيد علي المشاركة النشطة للمتعلل  ي عملية التعلل - .ر ا التلوي السلبي للمعر ة -
  .التأكيد علي ربط المعارذ الجديدة بالتبرات والمعارذ السابوة -
وجعله واعيا بدورا ومس ولياته التأكيد علي العم  الجماعي م  االعتراذ بذاتية المتعلل  -

  .الهردية وأ  تكو  ماال التعلل وااعية وذات معني
نتاجاا   المتعلل علي بنا  المعر ة يتشج -   .بنهسه بدال م  نولاا أليهوا 
  .اكتشاذ معلومات جديدة م  تنظيل هذا التبرات  ي بنيته المعر ية مساعدة المتعلل علي -
وتبراته وتجاربه وكلما مر  عطي معني للمعر ة لدي المتعلل  بنية معر ية جديدة تيتشك -

 .أتراالمتعلل بتبرات جديدة تعد  البنية المعر ية مرة 
الر الت المعر يةم  ةوهذا ا سس يلتالل باا الب ف ال الي جيدا عند تطبيوه إلستراتيجي

  :م التي هيةاإلستراتيجيالالالمة لتطبيق هذا  التالية هذا ألس جان  االلتالال بالتطوات اإلجرا ية
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  :الرحالت املعرفية خطوات

 & Polly) :م هيالتطواتو ق مجموعة م   الر الت المعر ية أستراتيجيةتسير 

Ausband, 2009) ( Wood, Quitadamo, DePaepe, & Loverro, 2007) 
(Woodard, & Woodard, 2010). 

تادذ هذا التطوة ألي توديل الدرس للطال  بأسلو  مشوق  :Introductionالمودمة  -2
ألي التبرة المودمة عادة وتستند وجذا م ياير دا عيتال للتعللم وي هال رغبتال  ي المعر ةم 

المعلومات  ي هذا التطوة   يف يودل المعلللمتعللم الموجودة لدي اوالمعر ة السابوة 
ي دد  مسبوا  و  ما سيتعلمهم كما يشك  الطال  ت ورا  تس و  الدرس ا ساسية 

 وبشك  عال وأ كار الدرس الر يسيةم مأو المبادئ الجديدة مليللطال  المهاهالمعلل بوضوح 
وذات  لة بالموضوع م  أج   موم هالة للمتعلل مأ  تكو  المودمة مايرة لالهتماليج  

وغالبا ما تتضم  المودمة سؤاال جوهريا أساسيا ر يسا ذا طبيعة  ماليادة دا عية المتعلمي 
 .مهتو ة النااية لتنشيط المعارذ والتبرات السابوة

يتل الجال  ا ساسي  ي الر لة المعر ية و يه هذا التطوة تما   Task:المامة أو الماال  - 2
م  جمي   اا االنتوماذا نتوا  منال بمجرد  مالتركيال علي ما سيوول به المتعلمو 

ت ليال لم ادر المعلومات المتعددة التي  هذا التطوةوتتطل   ما نشطة التي يمارسوناا
االستعانة باا لتنهيذ ماال التعلل التي يج  أ  تكو  مايرة لالهتمال ومرتبطة تل تيمك  أ  

بالواا  ويج  علي المعلل عند ت ميل هذا المامة أ  يوضح للطال  ماذا يهع ؟ وكيذ 
وأ  يربط ذل  بالادذ الناا ي للمامة التعليميةم وتتنوع أشكا  الماال التعليمية   ؟يهع

التي يمك  توديماا للطال   ي هذا الجال  لتشم  مااما ما  أعادة  ياغة المادة التعليمية 
م  وجاة نظر الطال م أو اإلجابة ع  أس لة م ددة م  جان  المعللم أو الب ف ع  

اا وتنسيواا ب ورة معينة ال وضعاا علي شبكة المعلوماتم أو معلومات م ددة وكتابت
توديل    إلبداعية لمشكالت م ددة م  تال  الب ف  ي النتم أو أعادة كتابة ن وص 

 (2420 الح )مماالة لو ا د شعرية أو ا ص ا يرة  يما يعرذ بالنص المواالي
  م  المامة التعليميةم تطوات التعام ي هذا الجال  يتل ت ديد  Resources:الم ادر  -2

اإلنترنت المرتبطة الم ادر المعلوماتية والمواا  المناسبة الموجودة علي شبكة وكذل  
 مأ  تكو  منتواة وم ددة بعناية م  اب  المعلل باذا المامة ويشترط  ي هذا الم ادر

 وواواعد البيانات الوابلة للب ف علي شبكة االنترنت : م ادر المعلومات :تشم اد و 
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ويج  أ  تكو  الم ادر  مللمتعلمي  أو الوراية المتا ة والمراج  اإللكترونيةالكت  
وينبغي أ  يسا  ومستوي ال ذ الدراسي لالم مناسبة لمستوي الطال  وتبراتال 

  .الو و  ألياا  ضال ع  مناسبة اللغة لال
 ي علمتينبغي علي المهذا الجال  و ها ته يليا لألنشطة التي يشم  و  Process:العمليات  -0

 موالووا ل المرجعية موالجداو  الالمنية مباا ومجموعة التعليمات تطوة بتطوة واأ  يووم
 المتتلهة للطال و ي هذا الجال  تبرال سمات التعلل التعاوني  يف يتل ت ديد ا دوار 

م كما يمكنال العم  معا لتشجيعال علي النظر ألي المامة ضم  بي ة التعلل المناسبة
ويتاب  المعم  عم  الطال  للتأكد م   بشك  جماعي ل   المشكلة أو اكتشاذ المهاول م

مستوي متتلذ م   ي هذا التطوة ويبلغ ك  طال   مستوي أدراكال للمامة المكلهي  باام
كما تعد  ماالستيعا  المهاومي الشت ي الوا ل علي تعليمه المسبق وجادا وادرته

 ي الر لة المعر ية عبر  أساسية م  سمات هذا التطوةسمة  Scaffoldsالدعامات 
وتساعدهل علي  الطال الوي  وتتدل عرضا مالدوجا  اي تعم  علي تشجي  الدا عية لدي 

امات التعليمية  ي هذا الجال  وتوجد االاة أنواع م  الدع .استتدال ماارات التهكير العليا
يتعلمو  م  م در معي   تدعل الطال   ينما وهس دعامات االستوبا  -أ:  وهي

 -  منترنتإل س علي اياستتدال الووام :واستدعا  تل  المعر ة وم  أمالة هذا الدعامات
وهي تودل لمساعدة الطال  لكي يكو  لديال الودرة علي ت وي   دعامات الت وي  واالنتوا 

ذا ألي شك  جديد ومعر ة جوان  جديدة م  الموضوعات الدراسية واد تشم  ه يور و ما 
 .التتطيطيةالدعامات المساعدة بماارات المعلومات كاالستدال  أو الموارنة أو المنظمات 

دعامات اإلنتا  وهي دعامات تو ر الدعل الالالل لتلق منتج ما وتشم  الووال  أو  - 
أدلة الكتابة وهذا الدعامات تتسق م  النمو التواربي لهيجوتسكي  يف يتل أعطا  الماال 

تال علي الو و  د  أعلي م  ادراتال وم  ال يتلوو  التعليل الداعل لمساعللمتعلمي  بشك
  .أبعد ما يمكنال الو و  أليه ألي

و ي هذا التطوة يج  علي المعلل أ  يو ر للطال  وسا   متتلهة لعرا ما يتل و  
وت ميل أشكا   موتوديل أوراق عم  موبنا  ترا ط للمهاهيل معم  ملت ات:أليه م  نتا ج ما  

تعكس أعما  الطال  واستهادتال م  الم ادر المتا ة وتعم  علي توظذ أبداعال وتوجيه 
 .تهكيرهل  ي تنهيذ المامة التعليمية
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و ي هذا التطوة يوول الطال  بعملية توويل لجاودهل التي بذلوها : Evaluationالتوويل  -5
 وا با هداذ المر ودة لال ولذل      ي المر لة السابوة  يف يوارنوا ما تعلموا وأنجال 

 لسهة الر الت المعر ية عبر م   هنا  ناا ال تتهقأدوات التوويل التوليدية غير مناسبة 
الطال  م   أتوناامعيارا لوياس الماارات التي ت التوويل  ي هذا الر ال  يف يعدالوي  

طرق جديدة للتوويل وبلورة يو  علي عاتق المعلل ابتكار وم  ال تال  ا نشطة المتتلهة 
( ال  اد)ل المنتج الناا ي م  هذا المر لةو ياغة المعايير التي سيتل استتداماا لتووي

تبار الطال  باذا المعايير اب  بداية ر لتال المعر ية م  أج  توجيه  بشك  واضح وا 
ال وم  أمالة التوويل التي تستتدل  ي الر الت المعر ية عبر الوي  استتد مجاودهل

بشك  واضح يج  أتبار الطال   لتوييل المنتج الناا ي و مواييس تودير ا دا  المتدر 
  .باذا المعايير اب  بداية ر لتال المعر ية م  أج  توجيه جاودهل

 مويشبه غلق الدرس مما تل تعلمهل اويما  هذا الجال  ملت :  Conclusionالتاتمة  -7
وتوضح مجموعة م  التو يات  متعلموا بالهع ما  وينبغي تشجي  الطال  علي تجاوال

وتذكير الطال  بما ااموا  مألياا تل وا و  الر لة المعر ية وعم  الطال  والنتا ج التي 
به وما تعلموا وتشجيعال م  تال  العروا التي يتل أعدادها م  اب  المجموعات التي 

  .اامت بالمامة وتطبيق ما تعلموا  ي موااذ أتري
وهي عبارة ع   ه ة منه لة يتل أدراجاا بعد تنهيذ :  Teacher Pageمعلل ه ة ال -6

عند استتدامال الر الت  به المعلمو  دو دليال يسترشأة وتشك   ه ة يالر لة المعر 
والنتا ج المتواعة  مف يذكر المعلل  ي هذا ال ه ة تطة السير  ي الدرسي  مالمعر ية

 .بعد تنهيذ الدرس
وبالتو دد  ألددس هددذا الجددال  مدد  اإلطددار النظددري التدداص بددالر الت المعر يددةم تكددو  اددد   

مدا أسدس اسدتتدال أسدتراتيجية :" تمت اإلجابة ع  السؤا  الااني م  أسد لة الب دف الدذي ن ده
 ي تدريس الوواعدد الن ويدة لطدال  ال دذ ا و  ( web quest)الر الت المعر ية عبر الوي 

 الاانوي؟ 
 ت البحث وجتربتهأدوا: ثالثًا

جرا اتاام ال  يتناو  هذا الجال  م  الب ف ال ديف ع  أدوات الب ف المستتدمة وا 
 :اإلجرا ات التجريبية للب فم و يما يلي عرا ته يلي لذل 
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 : دوات الب ف التي تل استتداماام وهي اتتناو  هذا التطوة عرض  : ت الب فاأعداد أدو  -أ
 :الالالمة لطال  ال ذ ا و  الاانويبالمهاهيل الن وية  اا مة -2

المهاهيل الن وية  الاانوي ا و طال  ال ذ  اكتسا لما كا  الب ف ال الي يستادذ 
 web quests)الر الت المعر ية عبر الوي  أستراتيجيةوتطبيواا واستبوا اا وذل  باستتدال 

strategy)هؤال  الطال  باعتبارها م  الركا ال الموررة علي   نه يج  ت ديد هذا المهاهيل  م
  . ي استتدال هذا اإلستراتيجيةا ساسية التي يعتمد علياا 

إلعداد اا مة بالمهاهيل الن وية الالالمة لطال  ال ذ ا و  الاانوي تل ت لي  م توا و 
موضوعات الوواعد الن وية م  كتا  اللغة العربية المورر علس طال  ال ذ ا و  الاانوي 

الو دة واد شم  الت لي  االف و دات   م(ل2426/ 2427)الدراسي ا و  لعال لله  
أعما  اسل ):الو دة الاانية م(ا  عا  التامة والناا ةم أ عا  المواربة والرجا  والشروع):ا ولس
عما   يغ المبالغةو  مالهاع  م وذل  و ق التطوات (أعما  اسل المهعو ):م الو دة الاالاة(ا 
 :التالية

ت ديد المهاهيل الن وية المتضمنة  ي موضوعات الوواعد الن وية م  : الادذ م  الت لي  -2
 .كتا  اللغة العربية المورر علس طال  ال ذ ا و  الاانوي

 .تل ت ديد المهاول الن وي كو دة للت لي : و دة الت لي  -2
 .المهاول الن وي:   ة الت لي  -2
الن وية الموررة بكتا  اللغة العربية المورر علس طال  موضوعات الوواعد : عينة الت لي  -0

 .ال ذ ا و  الاانوي لله   الدراسي ا و 
م كتا  اللغة العربيةتل الت لي   ي ضو  موضوعات الوواعد الن وية ب :الت لي  ضوابط -5

  .للمهاول الن وي الذي  ددا الب ف والتعريذ اإلجرا ي
 كا  عدد المهاهيل وا بت لي  الم تك   مناما علي  دة اال البا اا  : ابات الت لي  -7

شار  كا  عدد الت لي  مرة اانية بعد مرور  ااما ب عادةم ال مهاوما (27)المتضمنة
مهاومام ول سا  نسبة االتهاق بي  الت ليلي  تل استتدال  (04)المهاهيل المستترجة

نسبة مرتهعة تد  علس ابات وهس ( %7,22) كانت نسبة االتهاق" Cooperكوبر" معادلة 
 .الت لي 
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 (6)وعددهل  المتت ي تل عرا نتا ج الت لي  علس بعا الم كمي  :  دق الت لي  -6
واد جا ت  .بادذ الت وق م   دق الت لي  وتعرذ آرا ال وا تذ باا (6مل ق )م كمي 

التي تل التو   نتيجة الت كيل موض ة أجماع الم كمي  علس مناسبة المهاهيل الن وية 
 .لطال  ال ذ ا و  الاانويألياا 

م والجدو  التالي (2مل ق)مهاوما ن ويا( 04)أسهر الت لي  ع  استترا : نتا ج الت لي  -2
 يوضح عدد المهاهيل التي أسهر عناا الت لي 
 (2)جدو  

 المهاهيل المتضمنة بك  و دة م  و دات الوواعد الن وية
 النسبة الم وية المهاهيل الهرعية المهاول الر يس الو دات

 %54 24 2 الو دة ا ولس
 %24 22 2 الو دة الاانية
 %24 2 2 الو دة الاالاة
 %244 04 5 المجموع

 :اختبار اكتساب املفاهيم النحوية وتطبيقها -2
  :و وا للتطوات التالية  االتتبارهذا  ب عدادالبا اا  اال 
استادذ االتتبار معر ة مدا تمك  طال  ال ذ ا و  : الادذ م  االتتبار -

التي أسهر عناا ت لي  الم توي بوا مة المهاهيل م  المهاهيل الن وية ( مجموعة الب ف)الاانوي
م وكذل  (web quests)اب  تطبيق أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي الن ويةم وذل  

 .معر ة مدا اكتسابال لاذا المهاهيل وتطبيواا بعد تطبيق هذا اإلستراتيجية
 : يف رج  البا اا  إلعداد هذا االتتبار ألس: ت ديد م ادر أعداد االتتبار -
 .عدت اتتبارات  ي ذل أالدراسات والب وف السابوة التي تناولت الن و والمهاهيل الن وية و  -
 .وويلأدبيات الوياس والت -
 .الموررة علس طال  ال ذ ا و  الاانوي التي أسهر عناا الت لي اا مة المهاهيل الن وية  -
 .آرا  بعا التبرا  والمتت ي  وبعا معلمي وموجاي اللغة العربية  ي المر لة الاانوية -
ب ه ة الغالذ مكتو  علياا اسل االتتبار استا  البا اا  االتتبار : و ذ االتتبار -

ات الطال م ال  ه ة التعليمات التي تشتم  علس مجموعة م  اإلرشادات والتوجياات وبيان
 ياغة هذا م واد  رص البا اا  علس للطال  التي تبي  له كيهية اإلجابة ع  مهردات االتتبار



 .....( Web Quests strategy)أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

- 222 - 

 ي شك  مهردة تمت  ياغتاا  (24)واد تكو  االتتبار م  .بلغة سالة علس الطال  التعليمات
أس لة موضوعية     هذا النوع م  أكار أنواع ا س لة مرونةم وأا  تأارا بعام  التتمي م 

م ويمك  استتدامه  ي توويل ت وق ا هداذ م  مستويات الت  يحويتطل  واتا ا يرا  ي 
 :يليما  هذا المهرداتواد روعي  ي هذا . متتلهة

 .ل ن واو وجود تطبيوات لك  مها -  المستاد ةجمي  المهاهيل الن وية اشتمالاا علس  -أ
 . ياغة السؤا  م  تال   ورة تعطس معنا مهيدا للطال  -د .التوالي  العشوا ي لإلجابات - 
لمسدداعدة مدد  يوددول بتودددير مسددتوا اكتسددا  الطددال  للمهدداهيل : مهتدداح ت دد يح االتتبددار -

وهددو مر ددق باالتتبددارم  (2مل ددق)الن ويددة وتطبيواددام تددل أعددداد مهتدداح لت دد يح االتتبددار
واإلجابددة  مويمادد  أجابددة نموذجيددة لمهددردات االتتبددارم واددد ادددرت اإلجابددة ال دد ي ة بدرجددة

 .ب هر التطأ
تدددل الت وددددق مددد   ددددق االتتبددددار بعرضددده علددددس مجموعدددة مدددد  : ت ديدددد  ددددق االتتبددددار -

م وادد أو دس (6مل دق)اد ماد  هدذا االتتبداراتالمتت  ي  مم  تتو ر لديال تبرة  ي أعدد
   تددس تكددو  بسدديطة ومناسددبة دو   ددذ اا الددبعا مددنال بتعدددي   ددياغة بعددا المهددردات

مدد  أجمدداع %( 24) وددد  ظيددت مهددردات االتتبددار بموا وددة –مجموعددة الب ددف  –للطددال  
واددد التددالل البا اددا  بمددا أو ددس بدده السددادة الم كمددو م وبددذل  أ ددبح االتتبددار الم كمددي م 

 . اداا  و ال ا  للتطبيق
 :ستطالعية لالتتبارالتجربة اال -
تل تطبيدق االتتبدار علدس مجموعدة مد  طدال  ال دذ ا و  الادانوي مد  غيدر العيندة ا  دلية  

م ا ظددة  –بمدينددة التارجددة الاانويددة للبنددي طالبددا بمدرسددة التارجددة ( 20)عددددها بلددغ مللب ددف
 :م واد أسهرت هذا التجربة ع (ل2427 )الوادي الجديدم وذل   ي شار أكتوبر

تبددي  مدد  التجربددة االسددتطالعية أندده ال يوجددد غمددوا  ددي  اددل :  يددف وضددوح االتتبددارمدد   -أ
الطال   س لة االتتبارم  يف لل يظار علدس الطدال  مدا يدد  علدس أ  ا سد لة تهدوق مسدتواهلم 

 .كما أ  كهاية ا س لة كا ية
ت ادددال البا ادددا  ب سدددا  معدددامال:  سدددا  معدددامالت السددداولة وال دددعوبة  سددد لة االتتبدددار - 

السدداولة وال ددعوبة لكدد  سددؤا  مدد  أسدد لة االتتبددارم وذلدد  بادددذ  ددذذ ا سدد لة المتناهيددة  ددي 
وذلد  بعدد   در الطدال  الدذي  أجدابوا  .الساولة أو المتناهية  ي ال دعوبةم أو أعدادة  دياغتاا
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وادد تدراوح معامد  . ع  ك  مهردة م  مهردات االتتبار أجابة   ي ة أو أجابوا عناا أجابة تطأ
 ددعوبةم وهددذا يتمشددس مدد  ( 00,4) سدداولة( 4 ,72)بددي ولة وال ددعوبة  ددي االتتبددار مددا السددا

مددددددراد ()24,4 -4 ,24)هددددددو مددددددا بددددددي المعيددددددار المتعددددددارذ عليدددددده للسدددددداولة وال ددددددعوبة و 
 .(227م2447وسليما م

تل  سا  الووة التمييالية م  تال  ترتي  الطال  ب سد  درجدات ت  ديلال  :ياليمعام  التم - 
طالبددا وهددس المجموعددة العليددام  (22)ألددس مجمددوعتي م أعلددسترتيبددا تناالليددام ومدد  اددل توسدديمال 

تدل ا تسدا  درجدة وا ددة لكد  مهدردة مد   أنده العلدلطالبدا وهدس المجموعدة الددنيام مد   (22)وأا 
وهدس  دي  (52,4 -26,4)لمهدردات االتتبدار بدي  التمييدالمعامد  وادد تراو دت . االتتبدارمهردات 

 .(222م2446عاللم )ال د الموبو  م  التمييال ب س  آرا  تبرا  اإل  ا 
مدد  تددال   سددا  متوسددط الددالم  الددذي اسددتغراه أو  طالدد  : ت ديددد المدد  تطبيددق االتتبددار -د

عدد  االتتبددارم تددل التو دد  ألددس أ  الددالم  المناسدد    أجددا  عدد  االتتبددارم وآتددر طالدد  أجددا
 (.دايوة 05)لإلجابة ع  مهردات االتتبار هو

علدس أ دراد  مدرة أتدرا هأعيدد تطبيود  وددللت ودق مد  ابدات االتتبدار  :ت ديد ابات االتتبدار -ه
م واد روعدس بوددر اإلمكدا  بها   المني ادرا تمسة عشر يوما  وذل   -المجموعة االستطالعية

درجدات الطدال    م واد تل  سا  معامد  االرتبداط بدي  الظروذ متشاباة  ي التطبيوي كوأ  ت
م ووجدد أ  م وذل  باستتدال معادلة بيرسدو  لالرتبداطتتبار  ي التطبيق ا و  والاانيالكلية لال

 . شير ألس  ال ية االتتبار للتطبيقوهو معام  جيد ي% ( ,22)معام  االرتباط يساوا
م و سدا  الدالم  المناسد  التأكدد مد   ددق االتتبدار واباتده بعدد :الناا يدة لالتتبدارال ورة  -

 .(2مل ق) ي  ورته الناا ية  ال ا  للتطبيق علس مجموعة الب ف رم أ بح االتتبالتطبيوه
 :الذات  عاليةموياس  -2
الدذات   عاليدة دي تنميدة ( web quests)الر الت المعر ية عبدر الويد  لتعرذ أار أستراتيجية 

 .الذات  عاليةم اال البا اا  ب عداد موياس لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي
م وادد تدل بندا  هدذا الدذات  عاليدةاال البا اا  ب عداد موياس  عالية الذات تطوات بنا  موياس 

 :الموياس و ق التطوات التالية
الب ددوف والدراسددات التددي وردت  ددي الددذات  هعاليددةالتا ددة بالرجددوع ألددس بعددا المودداييس  -

 .ةالسابو



 .....( Web Quests strategy)أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

- 225 - 

 .الرجوع ألس بعا كت  ومراج  الوياس والتوويل لالستهادة مناا  ي بنا  هذا الموياس -
 .الذات هعاليةاالطالع علس المهاهيل النظرية والتعريهات المرتبطة ب -
 .الرجوع ألس آرا  التبرا  والمتت ي   ي الوياس والتوويل -

 عبدارة(22)عبدارةم( 05)م وادد اشدتم  علدسالدذات  عاليدةو س ضو  ذل  تل بنا  مويداس 
أربعدة أبعداد انطالادا مد  النظريدة التدي ا ترضداا بانددورا تناولدت  عبارة سدلبيةم( 22)أيجابيةم و

وادد روعدي . االنهعاليدة االسدتاارةو اإلانداع اللهظديم و  التبرات البديلةمو  نجاالات ا دا يةمإل ا :وهس
عند  ياغة هذا العبارات أ  تكو   ي  ورة توريريةم وتعبدر عد  مواادذ  ويويدة ووااعيدة ادد 
يتعرا لاا الطال   ي  ياتده المدرسديةم وبعدد االنتادا  مد   دياغتاام تدل بندا  المويداس وادد 
ت ددددرته مودمدددة تتضدددم  الاددددذ مددد  أعددددادا وطريودددة تطبيوددده وأسدددلو  تسدددجي  االسدددتجابات 

" Likert" واد  مل الموياس علس طريوة ليكدرت (. تعليمات تا ة بالها ص) لطال وبيانات ا
( 05)وبدددذل  تتدددراوح درجدددات المويددداس مددد  "دا مدددام أ ياندددام ندددادرا"  ذات االسدددتجابات الاالايدددة

م  أعطيددت  لكدد  عبددارة يجيدد  عناددا الطالدد( 2-2)درجددةم واددد  ددددت الدددرجات مدد ( 225)ألددس
م ودرجتدي  "دا مدا"االسدتجابة   اتتار الطال ااالف درجات أذ( الهردية العبارات)العبارات اإليجابية

( العبددارات الالوجيددة)م وأمددا العبددارات السددلبية"نددادرا"م ودرجددة وا دددة أذ اتتددار "أ يانددا"أذا اتتددار 
م "أ يانددا"أذا اتتددار   م ودرجتددي"دا مددا" ي  دد  الطالدد  علددس درجددة وا دددة أذا اتتددار االسددتجابة 

وبعددد أ  انتاددس البا اددا  مدد  أعددداد التتطدديط العددال لم تددوا . "نددادرا"واددالف درجددات أذا اتتددار 
الموياسم الذي شم  جمي  التطدوات واإلجدرا ات السدابق ذكرهدام ادال البا ادا  بطبد  المويداس 

  :والجدو  التالي يوضح ذل .  ي  ورته ا وليةم وذل  للدتو   ي مر لة التوني 
 الذات  عاليةط العال لموياس التتطي( 2)جدو 

 االستجابات العبارات المكونات الموياس
  عاليةموياس 
 الذات

 نادرا   أ يانا   دا ما  
عبارة  22

 أيجابية
م 26م 25م 22م 22م 2م 6م 5م 2م 2
م 22م 22م 22م 26م 25م 22م 22م 22

 05م02م 02م 22م 26م 25

2 2 2 

عبارة  22
 سلبية

م 22م 27م 20م 22م 24م 2م 7م 0م 2
م 20م 22م 24م 22م 27م 20م 22م 24

 00م 02م 04م 22م 27

2 2 2 
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البا اي  مد  مر لدة ت دميل المويداسم تدل الددتو   دي  انتاا بعد  :الموياس (موضوعية)توني 
 :وهذا اإلجرا ات هسمر لة عم  اإلجرا ات التي تلالل لجع  الموياس  ي  ورة موضوعيةم 

عدددرا المويددداس  دددي  دددورته ا وليدددة علدددس مجموعدددة مددد  تدددل : ال ددددق الظددداهري للمويددداس
 :وذل  لتعرذ  (6مل ق)الم كمي  المتت  ي   ي مجا  الوياس والتوويل وطرا ق التدريس

 . لطال  ال ذ ا و  الاانويمدا مناسبة العبارات  -
 .مدا مناسبة الموياس للادذ الذي وض  م  أجله -
 . مدا مناسبة ميالا  تودير الدرجات الذي  ددا البا اا  بالتودير الكمي -

واددد أسددهرت عمليددة الت كدديل عدد  أجددرا  بعددا التعددديالتم التددي تركددالت  ددي أعددادة ال ددياغة 
 .اللغوية لبعا العباراتم واد اال باا البا اا 

  :التطبيق االستطالعي للمقياس
جرا  التعديالت المطلوبة علس الموياسم تدل تطبيوده علدس  - بعد تعرذ آرا  السادة الم كمي  وا 

وادد تبدي  مد   .علياا المهاهيل الن ويةأ راد التجربة االستطالعية التي سبق تطبيق اتتبار 
م ويتمتد  بدرجدة عاليدة مد  لطدال  ال دذ ا و  الادانويهذا التجربدة أ  المويداس مناسد  

ف لل يظار علس الطال  ما يد  علس غموا مهردات الموياس أو أنادا تهدوق الوضوحم  ي
 .مستواهلم ب  علس العكس تجاو  الطال  وأجابوا ع  جمي  مهردات الموياس

تددل  سددا  الددالم  الددالالل لإلجابددة عدد  المويدداس عدد  طريددق :  سددا  متوسددط المدد  المويدداس -
م كد   سد  سدرعتهم وادد وجدد أيجاد متوسط أالما  طال  المجموعدة االسدتطالعية جمديعال

 . دايوة توريبا( 54)أ  متوسط الالم  الالالل لإلجابة ع  الموياس هو
تددددل  سددددا  معامددددد  ابددددات المويدددداس باسدددددتتدال طريوددددة ألهدددددا  : سددددا  ابددددات المويددددداس -

واد بلغت ايمدة معامد  م (62م2420معبد الر وع) Cronbach Alpha Methodكرونباخ
وعليده وهس ايمة مرتهعة وكا يدة  غدراا الب دفم  م(26,4)الطريوةالابات الم سو  باذا 

عيندة اليمك  االطم نا  ألس النتا ج التي يتل ال  و  علياا بعد تطبيدق هدذا المويداس علدس 
 .ا  لية

واد ت ودق  ددق البندا  مد  تدال  (:  دق االتساق الداتلي)ال دق البنا ي للموياس
 وددددرات المويدددداس والدرجددددة الكليددددة  أيجدددداد العالاددددة االرتباطيددددة بددددي  درجددددات الطددددال  علددددس

م  يدف تدراوح معامد  االرتبداط بدي  الهودرة والدرجدة الكليدة مدا (معام  االتسداق الدداتلي)للموياس
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م وتشير جمي  معامالت االرتباط بي  الهورة والدرجدة الكليدة للمويداس أنادا (22,4 -22,4)بي 
ت المويدداس و ددال يته وهددذا يشددير ألددس  دددق بنددا   وددرا( 42,4)دالددة أ  ددا يا عنددد مسددتوا

 (.  دق الم كمي )لوياس ما أعد لوياسهم وهذا يؤكد ال دق الظاهري له
بعد الت وق مد   ددق المويداس واباتده ووضدوح تعليماتدهم : ال ورة الناا ية للموياس

وت ديددد الددالم  المناسدد  لإلجابددة عدد  مهرداتددهم تمددت  ددياغته  ددي  ددورته الناا يددةم واددد جددا  
عبدارة سدلبية (22)يجابية وهس العبدارات الهرديدةم وأعبارة ( 22)مناا عبارةم (05)مشتمال علس

علدس أ دراد  وهس العبارات الالوجيةم وعليه أ دبح المويداس  دي  دورته الناا يدة جداهالا للتطبيدق
 (2مل ق .)ا ساسية –مجموعة الب ف ا  لية

 . الر الت المعر ية عبر الوي  ت ميل الموا  التعليمي الوا ل علس أستراتيجية -0

الويدد   أسدتراتيجيةو و دا لعنا در ( مجدا  الب دف)لمهداهيل الن دوتدل ت دميل مواد  ويد  
 : ي ضو  المرا   اآلتية (ADDIE)كويستم باستتدال النموذ  العال للت ميل 

دروس المهددداهيل ت ليددد  م تدددوا  يدددف تدددل  :Analysesمر لدددة الت ليددد   :ا ولددديالمر لدددة  -
م وت ديددد جواندد  الددتعلل المعر يددة والمااريددة والوجدانيددة المتضددمنة  ياددام المسددتاد ةالن ويددة 

و ياغة أهدا اا السلوكيةم وت ديد التطة الالمنية المناسبة لدراستاا بما يتهدق مد  تطدة والارة 
 .التربية والتعليل

 :ت ديد م ادر التعلل المناسبة عبر مواا  الوي  -
م وذلد  بعدد (مجدا  الب دف)دروسبالمهاهيل الن وية  ي الدل لة تل ت ديد م ادر التعلل وايوة ا

العوليةم وتلوها مد  ا تطدا  العلميدةم  الطال ت لي  م تواهام والتأكد م  مناسبتاا لمستويات 
 .وتنوع الوسا ط التعليمية باا

 :Designمر لة الت ميل  :المر لة الاانية
 :و ي هذا المر لة تل أتباع اإلجرا ات اآلتية

ألس عدة دروسم لك  درس ا هداذ السدلوكية التا دة بدهم  يدف  المهاهيل الن ويةتوسيل  -2
 .دروس تعليمية( 5)توسيل الم توا ألس تل أنه
التمايدد : ت ميل عنا ر ك  درس و و ا لعنا ر أستراتيجية الوي  كويست التدي تتماد   دي -2

لم وت ديدددد الم تدددوا الرامدددي والمادددال والعمليدددات والم دددادر والتودددويل والتاتمدددة و ددده ة المعلددد
 .المناس  لك  عن ر م  ن وص و ور ومواط   يديو وغيرها م  الوسا ط التعليمية
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ت ديددد م ددادر الددتعلل عبددر الويدد  لكدد  درس مدد  تددال  استو ددا  مواادد  الويدد  المرتبطددة  -2
 . بالماال الم ددة بك  درس

 (.0مل ق) ورة رامية تيجية الوي  كويست  يكتابة سيناريو الدروس و و ا إلسترا -0
 :Developmentمر لة التطوير  :المر لة الاالاة

و و ددا لسدديناريو الت ددميل  لدراسددة المهدداهيل الن ويددةو ددي هددذا المر لددة تددل أنشددا  موادد  الويدد   
م وروعددي  ددي ت ددميل هددذا الموادد  أ  "المهدداهيل الن ويدة "بعنددوا   google sitesعلدس موادد  

. درس بمجدرد النودر علدس الدالر التداص بعندوا  هدذا الددرستظار عنا در الويد  كويسدت بكد  
التمايدم والماال والعملياتم والم ادرم والتوويلم والتاتمدةم و ده ة : وتتما  هذا العنا ر  ي

 .المعلل
 :كما روعي عند ت ميل الموا  المعايير الهنية إلنشا  مواا  الوي  التعليميةم التي م  أهماا

 .ا و  الاانويال ذ  طال ل ساولة االستتدال والت هح -

تندددوع الوسدددا ط التعليميدددة مدددا بدددي  ال دددور وموددداط  الهيدددديو والن دددوص الها ودددة والعدددروا  -
 .التوديمية وتأايرات ا لوا  وال ركة واالرتباطات التشعيبية واالتتبارات اإللكترونية

 .الداة العلمية واللغوية والوضوح  ي الم توا المعروا -

 .التنو  دات  موا  الوي  م  درس آلتر وم  عن ر آلتر دات  نهس الدرسالمرونة  ي  -
 :Implementationمر لة التطبيق  :المر لة الرابعة -
ا لك  م    يو    ةاللغدولمعلدل  ا و  الادانويال ذ  طال هذا المر لة أ بح موا  الوي  متا  

 https://sites.google.com/site/arabiclangsecmahabd: علدددددس الدددددرابط العربيدددددة
معلدل تل تدري  واد . الوي  كويست أستراتيجيةباستتدال الن وية  المهاهيلالستتدامه  ي تعلل 

علددس كيهيدة اسددتتدال هددذا المواد   ددي تعلدديل وتعلددل  ا و  الاددانويال دذ  وطددال  اللغدة العربيددة
تدل تطبيوده وللتأكد مد  سدالمة المواد  ومناسدبته لادؤال  الطدال  (. مجا  الب ف) الن ودروس 

 .علس مجموعة الب ف االستطالعية التي طبق علياا اتتبار المهاهيل الن وية
 :Evaluationمر لة التوويل  :المر لة التامسة -
تل عرا موا  الوي  علس مجموعة م  السادة الم كمي  المتت  ي   دي  هذا المر لة  ي 

  للتأكددد مدد  مناسددبة (6مل دق)وتكنولوجيددا التعلدديلللغدة العربيددة مجدا  المندداهج وطددرق تدددريس ا
الويدد  كويسددتم ومال متدده للتطبيددق  أسددتراتيجيةباسددتتدال  اللغددة العربيددةالموادد  لتعلدديل وتعلددل 

https://sites.google.com/site/arabiclangsecmahabd
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م واددد أجمدد  السددادة الم كمددو  علددس مناسددبة موادد  الويدد  ا و  الاددانويال ددذ  طددال علددس 
ا و  ال دددذ  لطدددال الويددد  كويسدددت  أسدددتراتيجيةباسدددتتدال  المهددداهيل الن ويدددةلتعلددديل وتعلدددل 

ال دذ  لطدال الوي  كويست مناسدب ا  إلستراتيجيةوباذا يكو  موا  الوي  المعد و و ا . الاانوي
ذ الددروس مد  تلدو المواد  مد  أيدة مشدكالت  نيدة أاندا  تنهيد دي م كما تل التأكد ا و  الاانوي

( 5مل ددق)بح موادد  الويدد   ددي  ددورته الناا يددةوعدددل وجددود شددكاوا مدد  الطددال   وبددذل  أ دد
ا للتطبيق علس   .ا و  الاانويال ذ  طال  ال  

 :الوي  كويست أستراتيجيةباستتدال المهاهيل الن وية أعداد دلي  المعلل لتدريس  -5
 ةأسددتراتيجيلمسدداعدة المعلددل علددس الويددال بتدددريس موضددوعات المهدداهيل الن ويددة و ددق 

  لكدي يسداعدا  دي تددريس دروس اللغدة العربيدةلمعلدل دلي   ب عدادالوي  كويست اال البا اا  
. الويد  كويسدت أسدتراتيجيةباسدتتدال ا و  الادانوي ال ذ  لطال ( مجا  الب ف)اللغة العربية

 :لي  ما يأتيتضم  هذا الدواد 
 .الادذ م  الدلي  -2
 .للغة العربيةالوي  كويستم وأهميتاا  ي تعليل ا ب ستراتيجيةالمو ود  -2
 .الوي  كويست أستراتيجيةعرا موجال لعنا ر  -2
ا بده كيهيدة تدريسده باسدتتدال اللغدة العربيدة عرا ته ديلي لكد  درس مد  دروس  -0 موضد  

 .الوي  كويست أستراتيجية
الويد  كويسدت تدل عرضده علدس  أستراتيجيةوللتأكد م  مناسبة الدلي  للتدريس باستتدال  

اللغدة العربيدة مجموعة م  السادة الم كمدي  المتت  دي   دي مجدا  المنداهج وطدرق تددريس 
باسدتتدال اللغة العربيدة م الذي  أجمعوا علس مناسبة الدلي  لتدريس (6مل ق)وتكنولوجيا التعليل

 الدذي  اللغدة العربيدة معلمديمجموعة مد  كما تل عرا الدلي  علس . الوي  كويست أستراتيجية
ح دليدد  الويدد  كويسدتم وبدذل  أ دب أسدتراتيجية و كرتده الوا مددة علدي اسدتتدال بأهميتده أشدادوا

 (.7مل ق)المعلل  ي  ورته الناا ية
 :اإلجرا ات التجريبية للب ف - 
لإلجابدددة عددد  أسددد لة الب دددف والتأكدددد مددد  أادددر اسدددتتدال أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر  

علددس اكتسددا  المهدداهيل الن ويددة وتطبيواددا واسددتبوا اا وتنميددة  عاليددة (Web Quests)الويدد 
 :تل أجرا  ما يليالذات لدا طال  المر لة الاانويةم 
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م وهدو الت دميل مناج شبه التجريبديأ د ت ميمات الاتب  الب ف : اتتيار مجموعة الب ف -2
المجموعة الوا دةم  يف تل اتتيار مجموعدة مد  طدال  ال دذ ا و   الوا ل عليالتجريبي 

م ا ظددة  -دارة التارجددة التعليميددةإلالادانوي العددال بمدرسددة الاانويدة التارجددة للبنددي  التابعدة 
  د  مد    دو  ال دذ  –يدرت هدذا المجموعدة بطريودة عشدوا يةم واد اتت-الوادي الجديد

م وكدا  عدددد (المتهدواي )ا و    يدف ال توجدد   دو  بالمدرسدة تا ددة بدالطال  المتميدالي 
طالبام متواربي  جميعا  م  العمر الالمنيم وال يشدترط لوبدو  الطدال  ( 04)ه  طال  هذا ال

باذا المدرسدة أي مسدتوا اجتمداعي أو اات دادي أو اودا ي معدي م  ادس مدرسدة  كوميدةم 
 ممدام ية واات ادية واوا يدة متوسدطة  باا ينتمو  ألس بي ات ذات مستويات اجتماع الطال

 .يول  م  أار المستوا االجتماعي واالات ادي والاوا ي للطال   ي عملية التعلل
تطبيق اتتبار المهاهيل الن وية ومويداس  عاليدة الدذات تطبيودا ابليدا علدس مجموعدة الب دف  -2

م يددددددول ا  ددددددد الموا ددددددق (ل2427 )نددددددو مبرمدددددد  شددددددار  ا و وذلدددددد   ددددددي ا سددددددبوع 
 . (ل2426-2427)ا و وذل   ي اله   الدراسي  (ل7/22/2427)
المهداهيل م ومددا أهميدة بعد توضيح الادذ مد  تجربدة الب دف: التدريس لمجموعة الب ف -2

الن ويدددة ودورهدددا  دددي اسدددتوامة المترجدددات اللغويدددة للطدددال  وكيهيدددة تعليمادددا  دددي ضدددو  
م تددددل االتهدددداق مدددد  أدارة المدرسددددة ومعلددددل اله دددد   لتدددددريس الويدددد  كويسددددت ةأسددددتراتيجي
يادات الالالمدة باستتدال دلي  المعللم واد ادمت لمعلل اله   بعدا التوج الن وموضوعات 

 مالمواد  اإللكترونديو  مسديناريو مواد  الويد  :م وتل تسدليمه نسدتة مد لتنهيذ تجربة الب ف
وكذل  تل االتهاق علس المددة الالمنيدة الالالمدة لتطبيدق تجربدة الموياسم و م واالتتبار مالدلي و 

بدات تظادر م كمدا طلد  مد  المعلدل تسدجي  أيدة مال ظدات أو عو(  تي  ك  أسبوع )الب ف
واددد اسددتغرق تطبيددق تجربددة الب ددف تمسددة أسددابي م  يددف بدددأ . تددال  تنهيددذ تجربددة الب ددف

 .(ل25/22/2427 )التميسواستمر  تس يول  (ل22/22/2427 )التدريس يول االاني 
تطبيق اتتبار المهاهيل الن وية وموياس  عاليدة الدذات بعدديا علدس مجموعدة الب دف  وذلد   -0

م وذلد  يدول كويسدت الويد  أسدتراتيجيةبعد االنتاا  م  تدريس موضوعات الن و باستتدال 
 .النتا جم وبعد ذل  تل تهريغ البيانات ومعالجتاا أ  ا يا  ور د (ل22/22/2427) ا  د

تطبيق اتتبار اكتسا  المهاهيل الن وية وتطبيواا اآلج  علس أ دراد مجموعدة الب دفم وهدو  -5
نهددس االتتبددار الددذي طبددق علدديال مدد  ابدد م وذلدد  بعددد مضددس االاددة أسددابي  مدد  التطبيددق 
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البعدا لاذا االتتبار  لبيا  مددا ا تهداظ أ دراد هدذا المجموعدة بالمهداهيل الن ويدة التدي تدل 
 .ا وتطبيواااكتسابا

 :نتائج البحث وتفسريها: رابعًا

 .ألياا  ي ضو  أهدا ه تلصيتناو  هذا الجال  م  الب ف عرضا   هل النتا ج التي 
مدددا أادددر أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر  ":لإلجابدددة عددد  السدددؤا  الاالدددف الدددذي ن ددده -2

 دددي اكتسدددا  وتطبيدددق المهددداهيل الن ويدددة لددددا طدددال  ال دددذ ا و  ( web quests)الويددد 
 ".؟الاانوي

ة واالن را ات للعينات المستولة  ل سا  المتوسطات ال سابي T. Test( ت)تل استتدال اتتبار
وداللتاا اإل  ا ية بي  متوسطي ( ت)م ال  سا  ايمةالمعيارية التتبار المهاهيل الن وية

م واد تمت المهاهيل الن وية ي التطبيوي  الوبلي والبعدا التتبار  درجات طال  مجموعة الب ف
معالجة البيانات ع  طريق  المة البرامج اإل  ا ية للعلول االجتماعية المعرو ة 

 : وجا ت النتا ج كما يوض اا الجدو  التالي(. Spss17)باتت ار
 ي التطبيق الوبلي والبعدا  ي اتتبار " ت" المتوسط ال سابي واالن راذ المعياري و سا  ايمة ( 2)جدو  

   راد مجموعة الب فالمهاهيل الن وية 
 مستوا الداللة (ت)ايمة  االن راذ المعياري متوسط الدرجات عدد الطال  االتتبار
 72,2 26,24 04 الوبلي

72,26 4045 
 2, 24 24,22 04 البعدي
 ي ( أ راد مجموعة الب ف)يتضح م  الجدو  السابق أ  متوسط درجات الطال  
م وأ  متوسط درجاتال  ي (72,2)بان راذ معياري ادرا( 26,24)هو المهاهيل الن ويةاتتبار 

أستراتيجية الر الت المعر ية عبر  لللموضوعات الن وية باستتدااالتتبار نهسه بعد دراستال 
  ولمعر ة مستوا داللة (2, 24)بان راذ معياري ادرا( 24,22)هو (web quest)الوي 

التتبار الهروق بي  متوسط درجات أ راد المجموعة  ي ك  م  التطبيق الوبلي والبعدي 
(. 72,26)للهرق بي  المتوسطي  ووجد أناا تساوي " ت"م تل  سا  ايمة المهاهيل الن وية

م وهذا يعني أ  (45,4)  ا يا  عند مستواوبالكشذ ع  مستوا الداللة وجد أناا دالة أ
أستراتيجية ت سنا  واض ا  اد  دف  ي ا دا  البعدي   راد مجموعة الب فم وهذا يؤكد أيجابية 

 ي اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن وية لدا طال  ( web quest)الر الت المعر ية عبر الوي 
 (أ راد مجموعة الب ف)ال ذ ا و  الاانوي
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 ي ( web quest)ستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  جل ا ار إل وللت وق م 
م تل (أ راد مجموعة الب ف)اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن وية لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي

 Eta squared  (²η )استتدال مرب  أيتا 
  ²ت                                       

  = (²η) مرب  أيتا  
  درجات ال رية+  ²ت                     

 :ألياا والجدو  التالي يوضح النتا ج التي تل التو  
 ي اكتسا  وتطبيق المهاهيل ( web quests)أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  جل تأاير ( 0)جدو  

 أ راد مجموعة الب ف الن وية لدا
الدرجددددددددة  التطبيق

 العظمس
المتوسددددددددددددددط 

 ال سابي
االن دددددددددددراذ 

 المعياري
ايمدددددددددددة 

 (ت)
 جدددددددددل 

 ا ار
 نوعه

 22م4 72,26 72,2  26,24  24 الوبلي
 

 مرته 
 2, 24 24,22  24 البعدا

 ي اتتبار المهاهيل الن ويةم ( 22م4)يتضح م  الجدو  السابق أ   جل ا ار اد بلغ 
 ي  امرتهع اأار ( web quests)إلستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي وهذا يد  علس أ  

 (.أ راد مجموعة الب ف)اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن وية لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي
مدددا أادددر أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر  :"لإلجابدددة عددد  السدددؤا  الرابددد  الدددذي ن ددده -2

تدل  ".علس اسدتبوا  المهداهيل الن ويدة لددا طدال  ال دذ ا و  الادانوي؟( web quest)الوي 
  :ا  ما يليأجر 
تطبيق اتتبار المهاهيل الن وية اآلج  علس أ راد مجموعة الب فم وهو نهدس االتتبدار الدذي  -

طبق عليال م  اب م وذل  بعد مضس االاة أسابي  م  هذا التطبيق  وذل  لبيا  مددا ا تهداظ 
 .واستبوا  أ راد هذا المجموعة بالمهاهيل الن وية التي تل ت  يلاا

م واالن را دات المعياريدةم وايمدة (أ دراد المجموعدة التجريبيدة)  سا  متوسطات درجات الطال  -
 :كما يليللهروق بي  المتوسطات  ي اتتبار المهاهيل الن وية اآلج م وبيا  ذل  ( ت)

  ي اتتبار المهاهيل الن وية اآلج ( أ راد مجموعة الب ف)الهروق بي  متوسطات درجات طال  ( 5)جدو  
مجموعة 
 الب ف

 

المتوسط  االتتبار العدد 
 ال سابي

االن راذ 
 المعياري

 مستوا الداللة (ت)ايمة 

غير دالة  22م2 24م2 24م22 البعدي 04
 75م2 24م22 اآلج  أ  ا يا
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يتضح م  الجدو  السابق عددل وجدود  دروق ذات داللدة أ  دا ية عندد أي مسدتوا مد  
المهداهيل وذلد   دي اتتبدار ( مجموعة الب دفأ راد )درجات الطال بي  متوسطي مستويات الداللة 

( 24م22)م  يدددف بلدددغ متوسدددط درجدددات الطدددال   دددي االتتبدددار الوبلددديواآلجددد  البعددددي الن ويدددة
وو دددد  المتوسددددط ال سددددابي للطددددال  أنهسددددال  ددددي االتتبددددار (. 24م2)واالن ددددراذ المعيدددداري

 يددف تددل تطبيودده علددس نهددس مجموعددة الطددال  ولكدد  بعددد  اتتبددار المهدداهيل الن ويددةنهددس )اآلجدد 
( 75م2)واالن دراذ المعيدداري( 24م22()لاددذا االتتبدار البعدديمدرور االادة أسدابي  مدد  التطبيدق 

وهذا يعنس أ  طال  مجموعدة الب دف ال . دالة أ  ا ياوهس ايمة غير ( 22م2) (ت)وبلغت ايمة
م وهددذا يشددير بوضددوح ألددس دور وأاددر كبيددرة بالمهدداهيل الن ويددة وبدرجددة ت  ددي يالالددو  ي تهظددو  

علددس اكتسددا  واسددتبوا  المهدداهيل ( web quests)أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد 
هدذا اإلسدتراتيجية ألدس المشداركة الهعالدة م  يدف تدؤدا الن وية لددا طدال  ال دذ ا و  الادانوي

مدد  اددل تطبيواددا  ددي الموااددذ والنشددطة مدد  ابدد  الطددال   ددي تعلددل واكتسددا  المهدداهيل الن ويددة و 
كمدا علدس الهادل  ااا مدو معنس  ذا لاذا المهاهيلم وبالتالي أ بح ت  ي  الطال  اللغوية المتتلهة

م ومدد  اددل علددس التطبيددق  ددي الموااددذ اللغويددة المتتلهددةعاليددة ادددرة امتلدد  الطددال  مدد  تاللدده 
 .استبوا اا لديال

مددا أاددر أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر  :"لإلجابددة عدد  السددؤا  التددامس الددذي ن دده -2
تدل اسدتتدال  "علس تنمية  عالية الذات لدا طال  ال دذ ا و  الادانوي؟( web quest)الوي 
للعيندات المسدتولة  ل سدا  المتوسدطات ال سدابية واالن را دات المعياريدة  T. Test( ت)اتتبدار

وداللتادا اإل  دا ية بدي  متوسدطي درجدات طددال  ( ت)م ادل  سدا  ايمددةلمويداس  عاليدة الدذات
مجموعددة الب ددف  ددي التطبيوددي  الوبلددي والبعدددا لمويدداس  عاليددة الددذاتم وجددا ت النتددا ج كمددا 

 : يوض اا الجدو  التالي
 ( 7)جدو  

 عالية الذات   ي التطبيق الوبلي والبعدا  ي موياس" ت" المتوسط ال سابي واالن راذ المعياري و سا  ايمة
   راد مجموعة الب ف

 مستوا الداللة (ت)ايمة  االن راذ المعياري متوسط الدرجات عدد الطال  االتتبار
 4045 02,22 22,5 25,04 04 الوبلي
 22, 02 25,22 04 البعدي
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 ي موياس ( أ راد مجموعة الب ف)يتضح م  الجدو  السابق أ  متوسط درجات الطال   
م وأ  متوسط درجاتال  ي الموياس (22,5)بان راذ معياري ادرا( 25,04)هو عالية الذات 

أستراتيجية الر الت المعر ية عبر  لنهسه بعد دراستال للموضوعات الن وية باستتدا
  ولمعر ة مستوا داللة (22, 02)بان راذ معياري ادرا( 25,22)هو( web quest)الوي 

الهروق بي  متوسط درجات أ راد المجموعة  ي ك  م  التطبيق الوبلي والبعدي لموياس  عالية 
وبالكشذ ع  (. 02,22)ق بي  المتوسطي  ووجد أناا تساويللهر" ت"الذاتم تل  سا  ايمة 

م وهذا يعني أ  ت سنا  واض ا  اد (45,4)وامستوا الداللة وجد أناا دالة أ  ا يا  عند مست
يؤكد أيجابية أستراتيجية الر الت هو ما  دف  ي ا دا  البعدي   راد مجموعة الب فم و 

 ي تنمية  عالية الذات لدا طال  ال ذ ا و  ( web quest)المعر ية عبر الوي 
 .(أ راد مجموعة الب ف)الاانوي

 ي ( web quests)الر الت المعر ية عبر الوي  ستراتيجيةوللت وق م   جل ا ار إل
م تل استتدال مرب  (أ راد مجموعة الب ف)تنمية  عالية الذات لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي

 :ألياا والجدو  التالي يوضح النتا ج التي تل التو  Eta squared  (²η . )أيتا 
 ( 6)جدو  

أ راد مجموعة   ي تنمية  عالية الذات لدا( web quest)الر الت المعر ية عبر الوي  أستراتيجية جل تأاير 
 الب ف

الدرجددددددددة  التطبيق
 العظمس

المتوسددددددددط 
 ال سابي

االن ددددددددددددددددددراذ 
 المعياري

ايمدددددددددددة 
 (ت)

 جدددددددددددل 
 ا ار

 نوعه

 25م4 02,22 22,5  25,04  225 الوبلي
 

 مرته 
 22, 02 25,22  225 البعدا

 ي موياس  عالية الذاتم ( 25م4)السابق أ   جل ا ار اد بلغ يتضح م  الجدو    
 ي  امرتهع اأار ( web quest)إلستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي وهذا يد  علس أ  

 (.أ راد مجموعة الب ف)تنمية  عالية الذات لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي
وتطبيددق المهدداهيل مددا العالاددة بددي  اكتسددا  :" لإلجابددة عدد  السددؤا  السددادس الددذي ن دده -0

تدل أدتدا  درجدات المجموعدة " وتنمية  عاليدة الدذات لددا طدال  ال دذ ا و  الادانوي؟الن وية 
التجريبيددة  ددي اتتبددار المهدداهيل الن ويددة علددس ال اسدد  اآللدديم اددل درجدداتال  ددي مويدداس  عاليددة 

اتتبدار المهداهيل الن ويدة ومويداس : و  علس معام  االرتباط بي  كد  مد ل  الذاتم م  أج  ا
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مد  الددرجات التدالم تدل التو د  ألدس  Pearson "بيرسدو  "   عالية الذاتم وباستتدال معادلة
  :معام  االرتباطم وهذا ما يوض ه الجدو  التالي
 (2)جدو  

 المهاهيل الن وية وتنمية  عالية الذات وتطبيق معام  االرتباط بي  اكتسا  
 لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي

 أداة الوياس
 

متوسط 
 الدرجات

االن راذ 
 المعياري

الدرجة 
 العظمس

 االرتباط

المهاهيل 
 24 2, 24 24,22 الن وية

22 ,4 
 225 22, 02 25,22  عالية الذات

طال  ال ذ ا و   وتطبيق اكتسا أ  معام  االرتباط بي   يتضح م  الجدو  السابق
رتباط وبالكشذ ع  داللة معام  اال ( 22,4)الن وية وتنمية  عالية الذات بلغالاانوي للمهاهيل 
وهو معام  ارتباط اوا يشير ألس ( 42,4)وجد أنه دا  عند مستوا( 2-04)هذا بدرجة  رية

 . عالية الذات المهاهيل الن وية وتنمية اكتسا  وتطبيقوجود عالاة ارتباطية اوية بي  
 : م  العرا السابق لنتا ج الب ف يتضح ما يلي :تفسري النتائج ومناقشتها

 دددي التطبيودددي  الوبلدددي والبعددددي التتبدددار ( أ دددراد مجموعدددة الب دددف)مددد  موارندددة أدا  الطدددال  -
المهدداهيل الن ويددة اتضددح أ  هنددا   رواددا  بددي  ا دا ددي م وذلدد  ل ددالح ا دا  البعددديم وهددذا 

أسدددتراتيجية  كهدددا ة   وهدددذا يدددد  علدددي(45,4)داللدددة أ  دددا ية عندددد مسدددتواالهدددروق ذات 
لددا  وتطبيوادا  ي اكتسا  المهاهيل الن ويدة( web quests)الر الت المعر ية عبر الوي 
كمدا اتضدح مد  المعالجدة اإل  دا ية أادر أسدتراتيجية الدر الت . طال  ال ذ ا و  الاانوي

ويددة لدددا طددال  ا  وتطبيددق المهدداهيل الن  ددي اكتسدد( web quest)المعر يددة عبددر الويدد 
م وادد ابدت ذلد  مد  تدال   سدا   جدل ا ادر (أ دراد مجموعدة الب دف)ال ذ ا و  الادانوي

 .(22م4)مساويا للبرنامج الموترح الذي جا 
المهداهيل التتبدار  واآلجد  البعدي ي اإلجرا ي  ( مجموعة الب فأ راد )وم  موارنة أدا  الطال  -

عدل وجود  روق ذات داللدة أ  دا ية عندد أي مسدتوا مد  مسدتويات الداللدة تضح أ الن وية
بلغدت واآلجد م  يدف  البعدديبي  متوسطي درجات الطال  وذل   ي اتتبدار المهداهيل الن ويدة 

وهددس ايمددة غيددر دالددة أ  ددا يام وهددذا يعنددس أ  طددال  مجموعددة الب ددف ال ( 22م2( )ت)ايمددة
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 رجة ت  ي  كبيرةم وهذا يشدير بوضدوح ألدس دور وأادريالالو  ي تهظو  بالمهاهيل الن وية وبد
 ددي ا تهدداظ طددال  ال ددذ ا و  ( web quests)أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد 

 .الاانوي للمهاهيل الن وية التي تل اكتساباا م  اب 
 عاليدة لمويداس  دي التطبيودي  الوبلدي والبعددي ( أ دراد مجموعدة الب دف)م  موارنة أدا  الطدال  - 

اتضددح أ  هنددا   رواددا  بددي  ا دا ددي م وذلدد  ل ددالح ا دا  البعددديم وهددذا الهددروق ذات  الددذات
أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة عبدر  كها ة   وهذا يد  علي(45,4)داللة أ  ا ية عند مستوا

كمدا اتضددح . لددا طدال  ال دذ ا و  الادانوي تنميدة  عاليدة الددذات دي ( web quest)الويد 
 ددي ( web quest)لجددة اإل  ددا ية أاددر أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد مدد  المعا

م وادد ابدت ذلد  مد  (أ راد مجموعة الب ف)لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي تنمية  عالية الذات
 (.25م4)الذي جا  مساويا المستتدمة لإلستراتيجيةتال   سا   جل ا ار 

ألياا الب ف ال الي التي أابتت أار وكها ة استتدال  تلصوتتهق هذا النتا ج التي 
أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي   ي تدريس الوواعد الن وية وتنمية  عالية الذات لدا 

 مWang& Hannafin (2010) :طال  ال ذ ا و  الاانوي م  نتا ج دراسات ك  م 
م  الح (2422)م  بري(2422)الوسيميم (2422)عبد الجي   م(2422)السمالوي

 Khodary م(2425)م  امد(2420)م شلبي(2420)الغامديم (2420)م السما (2420)
( web quests)الر الت المعر ية عبر الوي  الستتدال أستراتيجية أ  أابتتالتي . (2015)
وت ويق كاير م  ا هداذ التعليميةم وتنمية ماارات   ي تدريس الموررات الدراسية  عاال اأار 

 . يجابي ن و التعللإلوالدا عية واالتجاا اوالودرات العولية اإلبداعية التهكير 
دلت نتا ج الب ف ع  وجود عالاة ارتباطيه اوية بي  اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن وية  -

وبالكشذ ع  داللة معام  ( 22,4)بيناما معام  االرتباط وتنمية  عالية الذاتم  يف بلغ
وهو معام  ارتباط اوا يشير ألس وجود ( 42,4)االرتباط هذا وجد أنه دا  عند مستوا

وتتهق هذا  .عالاة ارتباطية اوية بي  اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن وية وتنمية  عالية الذات
م (2425)م المشيوح(2422)م شاهي (2446) المالروع: النتيجة م  نتا ج دراسات ك  م 

 يف أوض ت نتا ج هذا الدراسات ا  هنا  عالاة ارتباطية اوية بي   عالية الذات 
 .نجااللإل والت  ي  ا كاديمي والدا عية 
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ومدا  ووتده ( web quests)أسدتراتيجية الدر الت المعر يدة عبدر الويد واد يرج  أار اسدتتدال 
 :م  نتا ج ألس ا سبا  التالية

م  الدا عية والتعلل الذاتي لدا  كبيراأستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  مستوا تو ر  -
 .مشاركتال الهاعلة  ي مجريات العملية التعليميةنشاطال و الطال  وتؤكد علس 

الر الت المعر ية عبر الوي  علس توجيه الطال  ألس االستو ا  الموجه  تعم  أستراتيجية -
والمباشر عبر ب اال ع  أجابات مباشرة للمايرات والمامات التعليمية التي كلهوا باام و س 

 .هذا نوع م  التعاليال المعر ي الذاتي

  والتشجي  يسودها التعاو بي ة تعليمية أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي تتيح  -
 والتدعيل والتعاليال م  جان  المعلل وتنوع  ي الم ادر التعليمية وتنوع ا نشطة والماال

ألس أابا  الطال  علس تعلل المهاهيل الن وية وتطبيواا بشك    يح ذل  مما أدا   اللغوية
  وهذا التعلل أدا ألس تنمية واليادة  عالية الذات لدا الطال  اذ المتتلهة ي الموا

 .عورهل بدورهل الهعا وش

تعتمد أستراتيجية الر الت المعر ية عبدر الويد   دي المودال ا و  علدس أ  الطالد  هدو الدذي  -
ي   بنهسه للمعلومدات ويكدو  ادادرا علدس أ ددار ا  كدال علدس الطريودة التدي تعلدل بادا أو 

يح مدا علدس توضد اويكدو  ادادر  موتوييل نتاجدات الدتعلل مساعدته  ي ال  و  علس المعلومة
 .تو   أليه م  معلومات أمال المال ه

: التنددوع  ددي م ددادر ال  ددو  علددس المعلومدددات  ددي الددر الت المعر يددة عبددر الويدد م ماددد  -
أتداح للطدال   ر دة اكتسدا  التبدرة المباشدرة .. التعليمديم موداط  الهيدديو شال ورم الهدال

ع  طريق  د  المشدكالت باالسدتعانة بالعديدد مد  التطبيودات التكنولوجيدة التا دة بالويد م 
والطال   ي سعيه للو و  ألس المعلومات بنهسه بدال م  اسدتالماا جداهالة مد  المعلدلم ادد 

  تدددال  الب دددف  دددي الم دددادر وكتابتادددا وتنسددديواا ادددال بالمال ظدددة وجمددد  المعلومدددات مددد
جدددرا  الوياسدددات وت ديددد العالاددداتم هدددذا  ضدددال عدد  طدددرح ا سددد لة والمنااشدددة  وتنظيماددا وا 

 .يتطلباا اكتسا  وتطبيق المهاهيل الن ويةأساسية كلاا عمليات  وهذاالجماعية 
أ راد مجموعة الب دف عد   عرا ته يلي للمعلل المكلذ بتطبيق تجربة الب ف وكذل  توديل -

ودور كدد  مدد  الطالدد   مماهيددة أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد  وكيهيددة تطبيواددا
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الطدددال  ووعدددديال بددد جرا ات تطبيددددق هددددذا المعلددددل و والمعلدددل  ا مددددر الدددذي أدا ألددددس  ادددل 
 .اإلستراتيجية ومتطلباتاا بشك  دايقم وابولال لألنشطة والماال اللغوية المكلهي  باا

ربط المهدداهيل الن ويددة بموااددذ لغويددة تطبيويددة متنوعددة  ا مددر الددذي سدداعد كايددرا االهتمددال بدد -
 .علس اكتسا  الطال  لاذا المهاهيل واستبوا اا لديال

تودددويل أ دددراد مجموعدددة الب دددف  نهسدددال  دددي ناايدددة كددد  درس مددد  دروس الوواعدددد الن ويدددة  -
جعلاددل علددس وعددس ودرايددة لمددا يجدد  أ  الموددررة علدديال مدد  تددال  التويدديل الددذاتيم ا مددر الددذي 

المواادذ   دييووموا بده  وهدذا بددورا أدا ألدس اسدتتدامال للمهداهيل الن ويدة وتطبيوادا بهعاليدة 
 .اللغوية المتتلهة

 :استنتاجات

تعد المهاهيل الن وية اللبنة ا ساسية  ي تعلل الن و واستيعابهم واكتسا  اللغة واستتدامه  -
 .استتداما سليما

 مالدراسية السديدة تستطي  أ  تعالج كايرا  م  أوجه الو ور  ي المناهجالتربوية الطريوة  -
 .الطال   ي ت  يلااوضعذ 

تدريسية متمركالة  و  المتعلل اا مة علي مبادئ  أستراتيجيةالر الت المعر ية أستراتيجية  -
 .الذاتي النظرية البنا ية االجتماعية وماارات التعلل

المهاهيل الن وية وتطبيواتاا واستبوا اا  أنما يتطل  أابا  و عالية الطال  أ  اكتسا   -
 .ومشاركتال النشطة  ي أ داف وماال التعلل

الستتدال أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  أار وكها ة عالية  ي تدريس الوواعد 
 .الن وية وتنمية  عالية الذات

 :  ي ضو  ما تو   أليه الب ف م  نتا ج يمك  توديل التو يات التالية :توصيات البحث
 :التوصيات التطبيقية -أ

ضددرورة التركيددال علددس اسددتراتيجيات تعلددل عبددر االنترنددت  يددف تسددال بشددك   عددا   ددي تنميددة  -
 .الدا عية لالنجاال الدراسي

 دي تددريس  دروع اللغدة العربيدة  هميتادا عبر الويد  استتدال أستراتيجية الر الت المعر ية  -
 .الطال اللغوي لدا  ي ت ويق نتا ج تعليمية واليادة ت  ي  
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تأهي  طال  معلمي اللغة العربية بكليات التربية علس اسدتتدال االسدتراتيجيات التربويدة التدي  -
 .تعتمد علس استتدال التونيات التعليمية

وأانددا  التدمدددة علدددس كيهيددة اسدددتتدال الدددر الت ضددرورة تددددري  معلمدددي اللغددة العربيدددة ابددد   -
 .المعر ية  ي التدريس وتوظيهاا  ي  روع اللغة العربية المتتلهة

االهتمددال بهعاليددة الددذات للطددال  مدد  تددال  نشددر الاوا ددة النهسددية بيددنال وضددرورة تضددمي   -
 .المناهج الدراسية تدريبات وأنشطة تسال  ي تنمية وتراية هذا الهعالية لديال

العم  علس تدو ير المنداخ ا كداديمي االيجدابي الدذي يسدال  دي ر د  كهدا ة الطدال  المعر يدة  -
واالنهعاليددة مدد  تددال  مجموعددة مدد  الممارسددات الجيدددة المعتمدددة علددس توظيددذ التكنولوجيدددا 

م والمددونات 2ال دياة والضرورية لعملية التعلل ما  الر الت المعر ية م والتعلل المدمج والويد 
 وغير ذل 

أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر تدددو ير اإلمكاندددات التونيدددة التدددي تسددداعد  دددي تطبيدددق  -
ما  تدو ير أجادالة ال اسد  اآللديم وتو ديالت شدبكات االنترندت ل جدرات  (web quest)الوي 

 .الدراسة أو معام  التكنولوجيا  ي المدرسة
والددذي يعتمددد علددس سددرد  البعددد عدد  ا سددلو  التوليدددي المعتدداد  ددي تدددريس اللغددة العربيددة -

المعلومددات وال هددظ واالسددتظاار دو  مراعدداة للهددروق الهرديددة بددي  الطددال  والسددعي ألددس تنهيددذ 
 .االستراتيجيات والماال وا نشطة التي ت ف علس  عالية ونشاط الطال   ي أ داف التعلل

لغدة العربيدةم عند تأليذ كتد  العبر الوي  الر الت المعر ية  أستراتيجيةالعم  علي تضمي   -
 . ووضعاا  ي دلي  المعلل للمر لة الاانوية

 .أ  تعكس أهداذ الدروس الن وية جمي  الماارات الن وية وال ر ية  ي الموضوع الوا د -
االسددتعانة بددأدوات الب ددف لويدداس مدددا امددتال  طددال  المر لددة الاانويددة للمهدداهيل الن ويددة  -

 . والودرة علس توظيهاا  ي الموااذ اللغوية المتتلهةم وكذل  اياس مدا  عالية وتوديرهل للذات
ضرورة تطوير مناهج تعليل اللغة العربية علس أ  تركال علدس المادال وا نشدطة اللغويدة التدي  -
 .المتعلمي  واليادة توديرهل للذات كال علس  عاليةتر 
عود ورش عم  للموجاي  ومعلمي اللغة العربية علس وض  أدوات اياس تطبيوية  دي ضدو   -

 .المرا   التعليمية ما اب  الجامعية  يالمستاد ة  المهاهيل الن وية



 .....( Web Quests strategy)أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

- 224 - 

ضرورة تنوي  أسالي  التوويل لتشم  اياس جمي  المسا   الن وية وال در ية المتضدمنة  دس  -
 .الموضوع الوا د

 : التوصيات البحثية -ب

اسددتكماال  للجاددد الددذي اددال بدده البا اددا   ددي الب ددف ال ددالي   نامددا يوتر ددا  الويددال بددالب وف 
 :التالية

 دددي تددددريس ( web quests)ر الويددد عبدددأسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة  أادددراستو دددا   -
 .الن وص ا دبية علس تنمية ماارات التذوق ا دبي لدا طال  المر لة الاانوية

 web)بنددا  برنددامج موتددرح  ددي اللغددة العربيددة اددا ل علددس الددر الت المعر يددة عبددر الويدد   -

quests )  المر لددة وايدداس أاددرا  ددي تنميددة المترجددات اللغويددة والتهكيددر ال دداذق لدددا طددال
 .الاانوية

 دددي تنميدددة مادددارات ( web quests) اعليدددة أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر الويددد  -
 .التدريس واالتجاا ن وها لدا الطال  المعلمي  تت ص اللغة العربية بكليات التربية 

 دددي تنميدددة ( web quests) اعليدددة اسدددتتدال أسدددتراتيجية الدددر الت المعر يدددة عبدددر الويددد  -
 .ا دا  اللغوي لدا التالميذ ذوا  عوبات التعللماارات 

علددس اكتسددا  المهدداهيل الن ويددة الوا مددة علددس ا نشددطة اإلارا يددة   اعليددة الوسددا ط المتعددددة -
 .واال تهاظ باا لدا تالميذ المر لة اإلعدادية

لغدة  اعلية استتدال أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي   ي تنمية الت  ي   ي مدادة ال -
 .العربية لدا الطال  ذوا اال تياجات التا ة

 عدد  بعددا اعليددة أسددتراتيجية الددر الت المعر يددة عبددر الويدد   ددي تعدددي  الت ددورات البديلددة  -
 .المهاهيل الن وية لدا طال  المر لة اإلعدادية وا تهاظال باا

الن ويدة واال تهداظ أار برنامج موترح اا ل علس أنشطة التعلل الدذاتي علدس اكتسدا  المهداهيل  -
 .باا لدا طال  المر لة الاانوية

بنا  برنامج تدريبي لتنميدة الكهايدات التدريسدية الالالمدة لتددريس الن دو العربدي لددا معلمدي  -
 .اللغة العربية بالمر لة الاانوية وأارا علس ت  ي  طالبال للمهاهيل الن وية

لتالميدذ عندد تودديل المهداهيل الن ويدة دراسة لر د المشدكالت وال دعوبات التدي يعدانس منادا ا -
 .لال
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 :راجع البحثم

 :املراجع العربية: أواًل

تنمية   ي عالية استتدال المنظمات المتودمة (. 2445)أبراهيلم  سي  سلطا  أ مد -2
واالتجاا ن و دراسة  الدراسيالت  ي    يالمهاهيل الن وية لطال  المر لة الاانوية 

جامعة . معاد الدراسات والب وف التربوية(. غير منشورة)ماجستيررسالة . الوواعد الن وية
 .الواهرة

أار استتدال ماارات التهكير النااد علس اكتسا  المهاهيل (.2424)أبراهيلم عبد اهلل علس -2
 (.26)ممجلة التربية العللم العراق.  وية لطالبات ال ذ الراب  العلميالن

بنا  برنامج تعليمي واياس أارا (. 2422)م مودأبو جاموسم عبد الكريلم وطهاطذم  -2
.  ي المعر ة الن وية و س ا دا  الن وي لدا طال  ال ذ العاشر ا ساسي  ي ا رد 

 (.2)27م  لسطي . مجلة جامعة النجاح لألب اف والعلول اإلنسانية
أار (. 2422)أبو عرادم  لاير م مد  وعشام انت ار تلي   والشلبسم ألاال علس -0

تراتيجيات التعلل النشط  ي تنمية الهاعلية الذاتية والت  ي  ا كاديمي لدا طلبة كلية اس
 (.2)22م سوريا. مجلة جامعة دمشق. العلول التربوية التابعة لوكالة الغوف الدولية

ضو    يمؤشرات الت لي  البعدا لب وف  عالية الذات  .(2445)السيد م مدأبو هاشلم  -5
  .مركال ب وف كلية التربيةم جامعة المل  سعود .الرياا .نظرية باندورا

 رسالة ماجستير .أار التغذية الراجعة علس  عالية الذات(. 2220)م مد أبو هاشلم السيد -7
 .كلية التربيةم جامعة الالاااليق (.غير منشورة )
دار  :اإلسددكندرية .تشتي دده وعالجددهم اللغددة  دديالضددعذ (. 2447)أ مدددم جمعددة أ مددد -6

 . الو ا 
ل الن ويدة تسدا  المهداهيتشتيص ضعذ التالميذ  دي اك(. 2222)الب راوام  ت ي مبرو  -2

 .جامعة المنو ية. كلية التربية(. غير منشورة)رسالة ماجستير. وعالجه
عرا  -نماذ   دياة لتدريس المهاهيل الن وية(. 2425)التميمسم ميسو  علس جواد -2

 دار الرضوا  للنشر والتوالي (: ا رد )عما .تطبيوي

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/2010-02-14-13-53-20/57--2012
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb77822-5077800&search=books
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وعالاتده بك  م   اعلية  االنهعاليالذكا  (. 2424)الجاسرم البندري عبد الر م  م مد -24
درا الذات   .الهريالر ا الوالدي لدا عينة م  طال  وطالبات جامعة أل  –الوبو  وا 

 .الورا ألجامعة  .كلية التربية(. غير منشورة)رسالة ماجستير
. اكتسا  المهاول الن وي بأسلو  التلتيص(.2422)الجبوريم  الح  الح  سي  -22

 درو  اوا ية للنشر والتوالي (: عما )ا رد .وبرامجهأسسه 

أار استعما  ترا ط المهاهيل  ي اكتسا  (. 2442)التالدام سندس عبد الوادر -22
م العراق. مجلة الهتح العرااية. المهاهيل الن وية لدا طالبا ال ذ الاالف المتوسط

(02.) 
ال ذ الاام  ا ساسي بالمهاهيل مدا ا تهاظ طلبة (. 2442)التطي م م مد أبراهيل -22

مجلة . الن وية وال ر ية الموررة لل هي  التامس والسادس ا ساسيي   ي ا رد 
 (.2)7مالب ري . العلول التربوية والنهسية

مستويات ا تهاظ طلبة الساب  ا ساسي (. 2422)التطي م م مد  وع  ال قم الهرية -20
ل ر ية بعد التطوير التربوي المبنس علس اات ا با نماط اللغوية والمهاهيل الن وية وا

 (.2)25م  لسطي . مجلة جامعة النجاح لألب اف والعلول اإلنسانية. المعر ة  ي ا رد 
أار استتدال أستراتيجية تدريس اا مة علس (.2422)التوالدة م عودة عيسس تلذ -25

ة والبالغية لدا طلبة نموذ  التعلل البنا ي تماسي المرا    ي ت  ي  المهاهيل الن وي
. كلية التربية(. غير منشورة)ال ذ ا و  الاانوي ا دبي  ي ا رد م رسالة دكتوراا 

 .جامعة اليرمو  م ا رد 
مظاهر ضعذ طلبة المر لة ا ساسية  ي (. 2447) الدراويشم م مود أ مد أبو كتة -27

 (.252) ماطر. مجلة التربية .ا سبا  وطرق العال : اللغة العربية 
: أربد. ات  دياة  ي تدريس اللغة العربيةاتجاه(. 2442)م طه  والوا لسم سعادالدليمس -26

 .عالل الكت  ال دياة
اا مة علس التغير المهاومس   اعلية أستراتيجية موتر ة(. 2420)م م مد سعيدالالهرانس -22

 ي تعدي  الت ورات البديلة ع  بعا المهاهيل الن وية لدا طال  ال ذ الااني 
 .كلية التربية جامعة أل الورا(. غير منشورة)رسالة دكتوراا. المتوسط وا تهاظال باا

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86832
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86832
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86832
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سلسلة  .البنية العاملية للكها ة الذاتية ا كاديميدة وم دداتاا (.2442)م  ت يالاليات -22
 .دار النشر للجامعات :الواهرة (. 2 .)مددات  ونمداذ  ونظريات.  المعر يعلل النهس 

 اعلية برنامج موترح اا ل علس النظرية البنا ية لعال  (. 2424)السعيدم منس م طهس -24 
المجلة . الاانويبعا ا تطا  اللغوية وتها الق الكتابة لدا طال  ال ذ ا و  

 (.62)لتربية بالمن ورةمكلية ا. العلمية
. تدريس الن و العربي  ي ضو  االتجاهات ال دياة(. 2442)السليطسم ظبية سعيد -22

 .الدار الم رية اللبنانية: الواهرة
 ي ( الوي  كويست) اعلية الر الت المعر ية .(2420) مدأالسما م أبراهيل م مد  -22

بدمياط  التربيةمجلة كلية  .تنمية ماارات التهكير الرياضي لدي طال  المر لة اإلعدادية 
 (.2)52م
الر الت المعر ية  ي )دور الوي  كوست .(2422)السمالويم سمية عبد اهلل عبد اهلل -22

علمي التاس م التعليل م  بعد والتعليل المؤتمر ال .تنمية الماارات ال ياتية التشاركية
 الواهرةم. أ الة الهكر و دااة التطبيق م الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية المستمر

 2. 
 اعلية الذات وعالاتاا ببعا المتغيرات الدا عية  (.2444)عال  م مودالشعراويم  -20

 (.00)المن ورةم  لدا طال  المر لة الاانويةم مجلة كلية التربية جامعة
. البنية المعر ية الكتسا  المهاهيل تعلماا وتعليماا(.2424)الطيطسم م مد  مد -25

 .دار ا م  (:ا رد )عما 
أستراتيجية تعليمية اا مة علس النظرية البنيوية (.2425)العبد اهللم رامي عبد اهلل تلذ -27

مجلة . ا و  الاانوي بسورية لتنمية المهاهيل الن وية والبني ال ر ية لدا طال  ال ذ
 (.242)27كلية التربية ببناام

التنظيل الارمس للمهاهيل الن وية  ي ناهج المر لة (.2442)العدوام غسا  ياسي  -26
 (.2)22مجلة جامعة دمشقم. دراسة ميدانية  ي مدينة دمشق. اإلعدادية

تي ترا ط المهاهيل دمج أستراتيجي ة اعلي(. 2425)العمرانيم ليلس بنت  الح سليل -22
ترا ط التهكير  ي تنمية استيعا  المهاهيل الن وية ماارات التهكير ا ساسية لدا 
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كلية العلول (.غير منشورة)رسالة دكتوراا . طالبات ال ذ الااني الاانوي بمدينة تبو 
 .م الريااة اإلمال م مد ب  سعود اإلسالميةجامع. االجتماعية

أار الر الت المعر ية الوا مة علي تونية ( 2420)جمعا  مسهرماا بنت  الغامديم -22 
رسالة  .كلية التربيةلدي  علي الت  ي   ي مورر تطبيوات التعلل االلكتروني الويكي

 .جامعة البا ة .كلية التربية(. غير منشورة )ماجستير
. ري تربويات تكنولوجيا الور  ال ادي والعش(. 2422)الهارم أبراهيل عبد الوكي  -24

 .الدلتا لتكنولوجيا ال اسبات: طنطا(. 2 ,4وي )تكنولوجيا
 اعلية  ويبة تعليمية م وسبة  ي تنمية المهاهيل (. 2424)سعيد الكلبانسم الوينة -22

رسالة . الن وية وال ر ية وا دا  اللغوي واالتجاا لدا طالبات العاشر  ي سلطنة عما 
المنظمة العربية للتربية والاوا ة . معاد الب وف والدراسات العربية(.غير منشورة)دكتوراا
 .والعلول

أار استتدال ال اسو  التعليمي كطريوة تدريس  ي . (2447)المتالومسم نا ر -22
مجلة دراسات  ي . اكتسا  المهاهيل الن وية لدا طالبات ال ذ ا و  الاانوي ا دبي

 (.222)مم ر. المناهج وطرق التدريس
 اعلية الذات وعالاتاا بك  م  الدا عية لإلنجاال والذكا  (. 2446)ليلس المالروعم -22

 .مجلة العلول النهسية والتربوية. طالبات جامعة أل الورا الوجداني لدا عينة م 
 (.2-0)مالب ري 

الذكا ات المتعددة وعالاتاا بهاعلية الذات (. 2425)المشيوحم عبد الشكور ب  علس -20
(. غير منشورة)رسالة ماجستير. ا كاديمية والتوا ق ا كاديمي لدا طال  جامعة الو يل

 .جامعة الو يل. ة التربيةكلي
 24-22تكنولوجيا تونيات التعليل والتعليل االلكترونيم (. 2427)المؤتمر الدولي -25

 .الشاراة اإلمارات. أكتوبر
(. 2425)المؤتمر العلمي التامس عشر للجمعية الم رية لتكنولوجيا التعليل -27

 .الواهرة .أكتوبر 22-22عليل رؤا مستوبليةم تكنولوجيا الت
أ الة  –التعليل م  بعد والتعليل المستمر(. 2422)العلمي التاس المؤتمر الدولي  -26

 .م ر. الجمعية العربية لتكنولوجيات التعليل . الهكر و دااة التطبيق
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: اللغة العربية  ي التعليل العال تعليل(. 2442)النااةم م مود كام    ا ظم و يد السيد -22
 .عي  شمس جامعة. كلية التربية : الواهرة. مداتله و نياته

الر الت المعر ية عبر   اعلية استتدال .(2422)الوسيميم عماد الدي  عبد المجيد -22
ماارات التهكير  -وتنمية  ي تعلل البيولوجي علي بوا  أار التعلل web questsالوي  

مجلة دراسات عربية . ا ساسية والماارات االجتماعية لدي طال  ال ذ ا و  الاانوي
 (.02) مرابطة التربويي  العر . لل النهس ي التربية وع

م اوالت التجديد والتيسير  ي الن و (. 2442)بسنديم تالد عبد الكريل -04
جامعة المل  . مجلة التطا  الاوا ي(. نود ورؤية: الم طلح والمناج)العربي
 (.2)مسعود

وااللكترونية  ي  اعلية الترا ط الذهنية اليدوية (. 2425)ب  م سلوا  س  م مد -02
مجلة . تدريس الن و لتنمية المهاهيل الن وية لدا تالميذ ال ذ السادس االبتدا ي

 (.264)مالجمعية الم رية للورا ة والمعر ة. الورا ة والمعر ة
مجلة العلول . واا  تعليل الن و العربي  ي المر لة الاانوية (.2447)م م مدجاهيمس -02

 .(6)بسكرةم جامعة م مد تيضر. اإلنسانية

. عرا تطبيوي -نماذ   دياة لتدريس المهاهيل الن وية(. 2425)م ميسو  علسجواد -02
 .دار الرضوا  النشر والتوالي (: عما )ا رد 

استتدال أستراتيجية الر الت المعر ية عبر الوي  (. 2425) امدم  مدي أ مد م مود -00
التهكير العلمي لدا تالميذ ال ذ  كويست  ي مادة الدراسات االجتماعية لتنمية ماارات

 (.60)م رم. مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية. الااني اإلعدادي
مكتبة الدار العربية : الواهرة. المرج   ي تعليل اللغة العربية (. 2422) س  ش اتة -05

 للكتا 
 المعر ة  ي  اعليةأار التدري  علس ماارات ما ورا  (. 2424)تلي م وا   سيد أ مد -07

(. غير منشورة)رسالة ماجستير. الذات والت  ي  الدراسي لدا تالميذ المر لة اإلعدادية
 .جامعة الواهرة. معاد الدراسات التربوية

 .دار المناهج للنشر والتوالي  (:ا رد )عما . التعلل االلكتروني (. 2420)م ماهررباح -06
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. والارة التربية الوطنية(.المواربة المهاهيمية)هاهيلبنا  الم(. 2442)الكريام م مد ي ي -02
 .الجالا ر

برنامج اا ل (. 2422)سليما م جما  سليما  عطية تلذ اهلل م م مود عبد ال ا ظ  -02
مجلة . علس نموذ  أبعاد التعلل لتنمية المهاهيل الن وية لدا تلميذ المر لة اإلعدادية

الم رية للمناهج وطرق  الجمعية. دراسات  ي المناهج وطرق التدريس
 (.222)مالتدريس

أار برنامج تدريبي لتعلل ماارات التنظ يل الذات ي علس (. 2442)سليمو م ريل مياو   -54
كلية  (.ر منشورةيغ)دكتوراارسالة  .م  طال  الجامعة ا دا  ا كاديمي علس عينة

 .جامعة طنطا .التربية
الذات مدت  لتها أعراا الولق  اعلية (. 2422)شاهي م هيال  ابر  ادق -52

. مجلة كلية التربية. وت سي  الت  ي  الدراسي لدا عينة م  التالميذ  عوبات التعلل
 (.0)22جامعة دمشقم

لتنمية بعا  web quest استتدال الوي  كويست(.2420)شلبيم نوا  م مد -52
المهاهيل الورااية واالتجاا ن و استتدال شبكة المعلومات لدا طال  ال ذ ا و  

 (.02. )25م ر م س . عالل التربية .الاانوي
لتدريس الكيميا    اعلية الر الت المعر ية عبر الوي ( 2420)م  الح م مد  الح -52

مجلة دراسات  .مر لة الاانوية ي تنمية التهكير التأملي والت  ي  الدراسي لدي طال  ال
 (.05)2مالسعودية  .عربية  ي التربية وعلل النهس

الهاعلية الذاتية وعالاتاا بضغوط ال ياة لدا الشبا  (. 2222) الحم عواطذ  سي  -50
 (.2)جامعة المن ورةم -مجلة كلية التربية. الجامعي

ر الوي  وي  كويست  اعلية الر الت المعر ية عب .(2422) بريم ماهر أسماعي  -55
دراسات  مجلة . ي تنمية بعا ماارات العلل لدي طالبات المر لة المتوسطة لتعلل العلول

  (.20)معربية  ي التربية وعلل النهس 
الر الت المعر ية عبر الوي  أ دا استراتيجيات التعلل عبر (.2424)طلبةم عبد العاليال -57

 (.5)مجلة التعليل اإللكترونيم. الوي 
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كلية أكاديمية . مجلة جامعة بااة الغربية. البرمجة  ي االنترنت(. 2440)طيبيم مؤنس -56
 . الواسمي للتربية

أسالي  تدريس اللغة العربية بي  (. 2424)عاشورم رات  ااسل  وال وامدةم م مد  ؤاد -52
 .دار المسيرة(: ا رد )عما . النظرية والتطبيق

أار استتدال دورة التعلل  ي اكتسا  المهاهيل (. 2422)عبابنةم أيما  عبد الهتاح -52
. مجلة الطهولة العربية. الن وية لدا طلبة ال ذ الاام  ا ساسي  ي لوا  بني كنانة

 (.06)22الكويتم 
 اعلية برنامج اا ل علس نظرية المتططات العولية (.2427)عبد الباريم ماهر شعبا   -74

مجلة كلية . ت المعر ية لتالميذ المر لة اإلعداديةلتنمية المهاهيل الن وية والمعتودا
  (.245)26التربية ببناام 

أار استتدال دورة التعلل  وق المعر ية (. 2420)عبد الباسطم م مود هال  -72
 ي تدريس الن و علس اكتسا  مهاهيمية وتنمية ماارات التهكير ( seven's)المطورة

الجمعية الم رية . مجلة الورا ة والمعر ة. يالتباعدا لدا تالميذ ال ذ ا و  اإلعداد
 (.250)مللورا ة والمعر ة

 عبر الوي  الر الت المعر ية أستراتيجية اعلية ( 2422)رجا  م مد  عبد الجي م -72
web quests  علي تنمية ماارات التهكير الجغرا ي  ي تدريس الدراسات االجتماعية

م مجلة دراسات عربية  ي التربية وعلل االبتدا يةوالميو  الجغرا ية لدي تالميذ المر لة 
 (.27) رابطة التربويي  العر م. النهس

 اعلية نموذ  البنا ية  ي اكتسا  طال  المر لة (. 2445)عبد ال ا ظ  ؤاد عبد اهلل -72
الجمعية الم رية للورا ة . مجلة الورا ة والمعر ة. الاانوية لبعا المهاهيل الن وية

  (02)موالمعر ة
استراتيجيات (. 2422)عبد ال ميدم تضرة سالل  والبسطامسم دعا  أبو الياليد -70

 . مكتبة المتبنس: الدمال. التدريس
أار استتدال استراتيجيات كلوالماير ومير   (.2442)عبد الراالقم أ سا  عدنا  -75

مجلة . ةتينسو  وهليدا تابا  ي اكتسا  المهاهيل الن وية لدا طال  المر لة اإلعدادي
 (.2)الجامعة المستن ريةم العراقم. كلية التربية



 .....( Web Quests strategy)أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب

- 222 - 

 ي المدرسة الدينية العربية  ي  العربيتعليل الن و  (.2420)عبد الراالقم مادية -77
. كلية الدراسات العليا(. غير منشورة)رسالة ماجستير.بروناا دار الساللم دراسة و هية

 الجامعة ا ردنية 
 .دار الراية(: ا رد )مدت   ي اإل  ا  التربويم عما (. 2420)عبد الر وعم عاطذ -76
البنا  العاملس  (. 2446) السيد م مد  وأبو هاشل م عبد ال ميد   ت ي عبد الوادرم -72

ضو  ت نيذ جاردنر وعالاته بك  م   عالية الذات و   المشكالت   يللذكا  
 (.55)معة الالاااليقلدا طال  الجامعةم مجلة كلية التربية جام الدراسيوالت  ي  

 web)أار استتدال أستراتيجية الوي  كويست ( 2420)عبد المجيدم أ مد  ادق -72

quest )ري   ي تدرس  سا  المالاات علي تنمية ماارات التهكير التأملي والتعلل الس
 (.0)25مجلة العلول النهسية والتربوية م. لدي طال  ال ذ ا و  الاانوي

 عالية برنامج اا ل علس ا لعا  التعليمية (. 2420) س عبد المجيدم عواطذ  -64
جامعة السودا  للعلول . مجلة العلول اإلنسانية. االلكترونية  ي أكسا  المهاهيل الن وية

 .(2)25والتكنولوجيام السودا م
مكتبة : الواهرة.موياس  اعلية الذات(.2424)عبد المو ودمأماني  وشندم سميرة م مد-62

 ا نجلو
 اعلية أستراتيجية موتر ة اا مة علس المدت  (. 2422)عبد المنعلم سوالا  م مود -62

رسالة . الكلس  ي تنمية استتدال المهاهيل الن وية لدا طال  ال ذ ا و  الاانوي
 .جامعة الواهرة. معاد الدراسات والب وف التربوية(. غير منشورة)ماجستير

. هاهيل لغوية ون وية و ر يةم اواعد وتطبيواتم(. 2422)عبد الااشميم عبد الر م  -62
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوالي (: ا رد )عما  

دراسة و هية وموارنة وتوويمية لتدريس الوواعد  ي الكتا  (. 2442)عذاورام كما  -60
كلية اآلدا   (.غير منشورة)رسالة ماجستير. سنة ا ولس متوسطالمورر لل المدرسي
 .الجالا ر. يوسذ ب  تدة جامعة ب .واللغات 

وكالة . مجلة المعلل الطال . أستراتيجية الترا ط المهاهيمية(. 2442)م ميشي هللعطا  -65
 (2م2.)الغوف الدولية
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 اعلية (. 2425)عطيةم باية أ مد  و س م  س  عمرا م وسيدم عبد الوها  هاشل  -67
المهاهيل الن وية لدا النمذجة مدعومة ب  دا المست داات التكنولوجية لتنمية بعا 

 (.0)22مجلة كلية التربية بأسيوطم . تالميذ المر لة االبتدا ية
دار :ا رد .التربوي  ي العملية التدريسية لالوياس والتويي(.2446)عاللم الح الدي -66

 المسيرة
 عالية برنامج اا ل علس ا لعا  (. 2420)علسم عواطذ  س   و الحم نوذ سلما  -62

جامعة . مجلة العلول اإلنسانية.اللكترونية  ي أكسا  المهاهيل الن ويةالتعليمية ا
 (.2)السودا  للعلول والتكنولوجيام السودا م

 اعلية أنموذ  هليدا تابا باستتدال االنترنت (. 2446)عبد الساللم أيما  عبد المعطس-62
رسالة . ا رد  ي تنمية المهاهيل الن وية  ي اللغة العربية  ي المر لة الاانوية  ي 

. الجامعة الااشمية. دراسات العليامادة الب ف العلمي وال(. غير منشورة)ماجستير
 .ا رد 

مدا تمك  طال  اسل اللغة العربية (. 2422)ا م أسامة عطية  عبد ال يم م مودعام-24
 (.50)مسوها . مجلة الاوا ة والتنمية.  ي كلية التربية م  المهاهيل الن وية وال ر ية

االتجاهات ال دياة لتدريس اللغة العربية  ي (. 2445)ع رم  سنس عبد الباري-22
  .مركال اإلسكندرية للكتا : اإلسكندرية. المر لتي  اإلعدادية والاانوية

 عوبات تعلل مادة اواعد اللغة العربية  ي الر لة (. 2442)غالسم نجل عبد اهلل-22
 (.5)مجامعة الالاااليق. دراسات تربوية. لماتاااالبتدا ية م  وجاة نظر معلمي المادة ومع

 أار التهاع  بي  تنوي  استراتيجيات التدريس .(2422)م مندور عبد السالل تح اهلل -22
 ي تنمية ماارات التعلل وأسالي  التعلل  web questsبالر الت المعر ية عبر الوي 
المجلة  . ي مادة الكيميا  لدي طال  ال ذ ا و  الاانوي الذاتي واالستيعا  المهاهيمي

 (.242)26التربوية بالكويتم 
 اعلية أستراتيجية موتر ة  ي ت وي  الت ورات (. 2420) ر م نورة علس عبد ال ميد -20

رسالة . البديلة للمهاهيل الن وية لدا طال  ال لوة الاانية م  التعليل ا ساسي
 .جامعة الالاااليق. لية التربيةك(.غير منشورة)ماجستير
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طرق تدريس اواعد اللغة العربية ودورها  ي تنمية (. 2422) ر اتم درية كما  -25
 .رشاد برس للطباعة والنشر والتوالي  : لبنا . اللغوي  الت  ي

اا مة علس نظرية الملكة اللسانية  أستراتيجية اعلية (. 2442) امسم جما  م مود -27
 الاانوي الاانيالب  تلدو   ي تنمية المهاهيل الن وية وتطبيواا لدا طال  ال ذ 

معاد الدراسات والب وف (. غير منشورة)رسالة ماجستير.العربية المت دة اإلماراتبدولة 
 .جامعة الواهرة. التربوية

اللغوي عند مر لة الاانوية  ي اللغة أسبا  الضعذ (. 2422)م مد تلذ ابال م  -26
مكتبة  :ا رد . الشراية  العربية م  وجاة نظر معلميال  ي لوا  البادية الشمالية

 ا ردنيةالجامعة 
 visual مودمة ع  البرمجة باستتدال(. 2424)م روسم أ مد  امس أمي  -22

basic.net .والارة التربية والتعليل: الواهرة. 
المجلة  4دراسة  عالية الذات  ياالتجاهات ال دياة 4(2442)الساللم مد م عبد  -22

 (.27)م الجمعية الم رية للدراسات النهسية. الم رية للدراسات النهسية
دار المسيرة للنشر والتوالي   :عما . لن و الوظيهيا (.2422)عاطذ  ض مم مد  -24

  .والطباعة
دار (: الجالا ر)وهرا .المنظومة التعليمية والتطل  ألس اإل الح(.2445)اهلل م مدمعبد -22

 الغر 
 عالية أستراتيجية موتر ة للتغير المهاومس  ي  (.2445)م مودم عبد الراالق متتار -22

ت وي  الت ورات التطأ ع  بعا المهاهيل الن وية لدا تالميذ ال ذ الااني 
 (.2)22جامعة أسيوطم. لتربية كلية ا. المجلة العلمية. اإلعدادي

االتتبارات والمواييس  ي العلول (. 2447)مرادم  الح أ مد وسليما م أمي  علس -22
 .دار الكتا  ال ديف: الكويت. تطواتاام أعدادهام ت ا  اا: النهسية والتربوية 

 .دار الو ا  : الواهرة . الضعذ اللغوي م تشتي ه وعالجه(. 2447)ناي م أ مد  -20
أار استتدال أستراتيجية المنظمات المتودمة لتدريس (.2442)هطيذم م مد أ مد -25

غير )رسالة ماجستير. الن و  ي اكتسا  طلبة المر لة الاانوية للمهاهيل الن وية
 .جامعة  نعا . كلية التربية(. منشورة
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 ا باستتدالالكها ة الذاتية  ي الورا ة وعالاتا.(2422)رندة الم اسنةمو يعلوا م أ مد   -27
المجلة ا ردنية  ي العلول  .استراتيجيات الورا ة لدي عينة م  طلبة الجامعة الااشمية

 . (0)6التربويةم جامعة اليرمو م
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