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:املستخلص  
التعرف على دور بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت  هدفت هذه الدراسة إلى    

والتوجهات اإليجابية  ،في تعزيز مهارات مجتمعات التعلم المهنيةWeb Quest المعرفية 
تحليل ومناقشة آراء  من خالل وذلك ؛ان لدى الطالبات الجامعياتنحو توظيف التقويم باألقر 

 وتكونت ،البيئةعبر تلك وفقًا لتقييمهن الذاتي بعد تعلمهن  أفعالهنوردود  الطالبات الجامعيات
طالبة من الطالبات الالتي درسن مقرر تقنيات التعليم في العام  (97)الدراسة من  عينة

وقد تم تطبيق المنهج الوصفي  ،من تخصصات وكليات متنوعة ه،2418/2417الجامعي 
، وذلك كأداة لجمع البيانات ييم ذاتيبطاقة تق تبهدف اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، ووظف

، الرحالت المعرفية التعلم النشطة القائمة على إستراتيجية بخبرة بيئة بعد مرور الطالبات
صحة فروض الدراسة التي أشارت إلى وجود دور لبيئة تعلم نشطة قائمة أظهرت النتائج و 

والتوجهات الرحالت المعرفية في تعزيز مهارات مجتمعات التعلم المهنية،  على إستراتيجية
، كما لم تدل البيئةعبر تلك اإليجابية نحو توظيف التقويم باألقران في تحقيق أهداف التعلم 

جميع تلك في مستوى  ق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصصتلك النتائج على وجود فرو
 وناقشت الدراسة ضمن نتائجها بعض تحديات ومقترحات تحسين التعلم عبر بيئة ،المهارات

 ،الجامعيات الرحالت المعرفية من وجهة نظر الطالبات التعلم النشطة القائمة على إستراتيجية
 .ووفقا لتلك النتائج قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات والتوصيات

مجتمعات التعلم المهنية، مهارات الرحالت المعرفية،  ،بيئة التعلم النشطة :الكلمات المفتاحية
 .تقويم األقرانتوظيف 
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Abstract: 

 The aim of this study is to identify the role of an active learning 

environment based on the Web Quest learning strategy in enhancing the 

skills of professional learning communities and positive attitudes towards 

the use of peer assessment for University female students, by analyzing 

and discussing the views of female university students and their reactions 

according to their self-assessment after learning through these 

environment. The study sample consisted of (79) female students who 

studied the curriculum of instructional  technology in the academic year 

1438/1439 AH, from various disciplines and colleges, The descriptive 

analytical method was applied to answer the study questions, A self-

assessment card was used as a data collection tool, This is after female 

students experience the active learning environment based on Web Quest 

strategy, The results showed that the study hypotheses indicated the role 

of an active learning environment based on Web Quest strategy in 

enhancing the skills of professional learning communities, and the positive 

attitudes towards using peer assessment in achieving learning objectives 

across this environment, And the results did not indicate the existence of 

differences of statistical significance attributed to the specialization; at the 

level of all those skills, and discussed the study within the results of some 

of the challenges and proposals to improve learning Through an active 

learning environment based on Web Quest strategy from the point of view 

of female university students, According to those findings, the study 

presented a set of proposals and recommendations. 

Keywords: active learning environment, Web Quest, skills of 

professional learning communities, employment of peer assessment 
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 :اإلطار العام للدراسة: أواًل

 : املقدمة

؛ جملة - ال سيما عناصرها المرتبطة بالمعلم والمتعلم –تواجه المنظومة التعليمية اليوم      
واالنفجار المعرفي السائد على  ،التكنولوجيوالتطور  ،من التحديات ترتبط بطبيعة العصر

أن تواجهه بأساليب تربوية تتسم بالمرونة،  عليها ا أصبح لزاًماممختلف األصعدة فيه؛ م
والقدرة على التحكم، متجاوزًة األطر التقليدية للتعلم المتمركزة في غالبها على التحصيل 

اصرها من امتالك المهارات تمكن عنبحيث المعرفي، إلى أساليب أشمل وأقوى وأبقى؛ 
بيئات أصبحت أشبه ما تكون بالمجتمعات المتنوعة، التي تتطلب للتعايش في  المناسبة
لالندماج كأفراد فاعلين فيها؛ كالتعاون وتشارك الخبرات وتحمل المسئولية  مهمةمهارات 

علم على حٍد تفي التعليم وال ذلك العصر إمكانياتاستثمار بوذلك  والقدرة على إصدار األحكام،
 . سواء
طفرة كبيرة في توظيف ودمج  من السنوات القليلة الماضية ولقد بات ما شهدناه في     

 بحيث، ما زالت قائمة ومتصاعدة بحركة مذهلة السرعةتلك الطفرة التي ، التكنولوجيا بالتعليم
 ميسرالمعلم تغير دوره من ناقل للمعرفة إلى ف ؛بهاتأثرت كل عناصر الموقف التعليمي 

حقق النتاجات تتحتى  ،وموجه، ومرشد ومتابع، للطلبة ومشخصالتعلم،  وبيئة لعملية ومصمم
الذي تبنى حوله جميع األنشطة  ؛، والمتعلم أصبح المحور(1124 قطيط،)المطلوبة 
 واالستكشاف والتجريبالبحث  مهامه أبرز جعل من ،شطافامتلك بذلك دورًا ن ،والتفاعالت

 .إلتقانها، وهي مهام تتطلب قدرًا من المهارات التعلم يةمسئولتحمل و 
م ومن أجل إحداث النقلة النوعية التي يمكنها المساهمة في تغيير أدوار كل من المعل     

فقد طرأت عدة تحوالت على سياسات المؤسسات التربوية، ؛ والمتعلم إلى األدوار المأمولة
وتغيير النظرة إلى دور كل من المعلم  ،إعادة النظر في جميع الممارسات التعليمية استهدفت

والمتعلم، مما تطلب تبني استراتيجيات تعليمية تختلف عن تلك التي كانت تستخدم من قبل، 
، والتعلم باإلضافة إلى الزيادة الفائقة بالمعرفة التكنولوجية وتطبيقاتها في جميع جوانب التعليم

  (.264.، ص1124خليفة والجباس، )واستخدامها في حل كثير من المشكالت التعليمية 
إلى التعلم تستند اليوم بشكل كبير  وبالنظر إلى إن المعرفة التكنولوجية وتطبيقاتها     

وما يتطلبه ذلك من مهارات  ،اإللكتروني؛ الذي يحاول استثمار بيئة اإلنترنت وأدواتها المتعددة
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أيًضا من مشكالت  يواجه ذلكم والتعاون عبر تلك البيئات وتشارك الخبرات، وما قد في التعل
تتعلق في جزء منها بنوعية المهارات المطلوبة لالندماج عبر تلك البيئات؛ األمر الذي يحتم 

خاصًة  مثل تلك المشكالت بطريقة فعالة، جاوزلتانتقاء االستراتيجيات واألفكار الداعمة للتعلم 
أو  ،في البيئة الصفية مع توجه أنظمة التعليم اليوم إلى تطبيق التعلم التعاوني بين الطالب

إمكانياتها  واستثمار ،مجتمعات التعلم المهنية، ومحاولة ترسيخ مفاهيم ومهارات عبر اإلنترنت
دمج ب ؛ وذلكمع المحتوى التعليمي   في عملية التعلمأكثر تفاعلية من خالل تطبيق أساليب 

د دراسي ةٍ  فرقالطالب معًا ضمن   .ةموح 
فكرة تعليمية حديثة بأنها  التعلم المهنية في أبسط معانيها يمكن النظر إلى مجتمعاتو       
في دراسة  ةة معينً ة دراسيً المتعلمين الذين ُيشك لون مرحلً  مشاركة مجموعة من"عن تعبر 

مقرر أو مجموعة من المقررات، من خالل االعتماِد على تطبيق التفاعل اإليجابي  بينهم، من 
، 1126خضر، ) "أجل ضمان نجاح كاف ة أفراد المجتمع المهني  في تحقيِق متطلبات التعلم

 (.2فقرة 
لمعلمون بدأ ا ؛ومع زيادة الموارد المتاحة للتعلم واكتساب المهارات عبر اإلنترنت    

المناهج في التفكير نحو تحويل التعليم التقليدي إلى بيئة تعليمية نشطة على  وومصمم
 ;Bell, 2010) تمكن من التعلم التعاوني، واألنشطة التي تركز على المتعلم ،اإلنترنت

Krajcik & Shin, 2014) ، مجتمعات التعلم المهنية بتوظيف ومع ذلك؛ قد يمثل تنفيذ
 .على حد سواء وفرصالويب تحديات مثل تلك الموارد عبر 

التي  ،إن هناك حاجة إلى تعلم مهارات طرق البحث والدراسة المستندة إلى اإلنترنت إذ    
تصفح، وينبغي أن تشجع هذه األساليب على تعلم التلبي اهتمامات ومتطلبات المتعلمين أثناء 

ساليب بطريقة تعلم متعة وفعالية وتشاركية، عالوة على ذلك؛ يجب أن تسمح تلك األأكثر 
على المتعلم كفرد ضمن مجموعة، وتعتمد على االستقصاء واالستقاللية  تركز ،تفاعلية

معًا، ومن هنا تتولد  واحدٍ  الفردية والتفاعلية المرتبطة بتعاون المجموعات وتشاركهم في آنٍ 
 . (Şahin, & Baturay, 2016, p.159)  ياتالفرص وتكمن التحد

التي يمكن أن تساهم في و  اإلنترنت كةبولعل من أهم االستراتيجيات التي تتعلق بش      
عملية توظيف الفعال بالتعلم ه المتعلمين نحو يتوجمن خالل  ؛تفعيل مجتمعات التعلم المهنية

وتشارك الخبرات ألهداف علمية، وبحثية،  ية،التعاونالمهمات و  ،البحث عن المعلومات
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( Web Quest) هي إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب ؛وغيرها... وتربوية، وتعليمية 
      .(2، فقرة 1126، آل دحيم)

 عبارة عن إستراتيجية يمكن من خاللهاWeb Quest وعليه فإن الرحالت المعرفية       
أنشطة تعلم مبنية على  زيد من المعرفة والخبرات من خاللن الطالب من اكتساب الميتمك

حيث يستطيعون إنجاز مهام تعلم مختلفة، والتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم  التجربة،
 ؛عالوة على ذلك ،فرص إيجابية للمشاركة في تلك األنشطة من خالل منحهمالخاصة، 
التعلم من خالل مراقبة السياق التفكير في محتويات من خالل تلك اإلستراتيجية يمكنهم 

 كثرالحقيقي لها، ومن ثم مناقشتها، والتعاون من خالل المهمات المتنوعة للخروج بصورة أ
 .(Chang, Chen, & Hsu, 2011, p. 1229) ، وضوحًا حول الموارد المطلوبة للتعلم

في عملية التعلم  إستراتيجية الرحالت المعرفيةإن استخدام  على الدراسات قد أكدتو       
يساعد المتعلمين على انجاز المهام المطلوبة منهم في الوقت المحدد وبطريقة أكثر تخطيطًا، 

دراك التكنولوجيا بشكل مختلف، والتعلم عن و  تساعدهم كذلك على تحمل مسئولية التعلم، وا 
راء مزيد طريق البحث والعمل، مع توفير أساليب موضوعية للتقييم، وحاليًا هناك أهمية إلج

)ülbahar, Madran, & G من الدراسات لنشر هذه التكنولوجيا في عمليات التعليم والتعلم
)Kalelioglu, 2010  ،في  الرحالت المعرفية ن استخدامإ دراسات أخرى في حين أثبتت

 في مواقف تعلم حقيقية أداء الطالب؛ خاصة عند استخدامهاالتعلم يؤثر بشكل إيجابي على 
(Chang, Chen, & Hsu, 2011)،  إلى إن الرحالت المعرفية  بعض الدراساتكما توصلت

تتناسب مع مرتكزات تطوير األهداف المتمث لة بتنمية مهارات الت فكير والت فكير اإلبداعي  والناقد، 
حيث  ،تكنولوجيا التعليم، ومع ثبات محتوى المنهاج والحوار والتعايش مع اآلخر، وتوظيف

استراتيجيات  وكانت متناسبة جًدا معأنها تستخدم في حدود التخطيط والتنظيم والتنفيذ، 
مكانية توظيفهاالتقويم الواقعي  وأدواته،  من خالل  ،بحيث تسمح للطالب بالتوسع المعرفي وا 

امتالك مهارة البحث والتقصي واالرتحال عبر الويب، مما يسهم في تطوير الذات والوصول 
  .(1127 ،يونس ولبابنة) لمعرفةإلى ا
فقد  ؛سبيل تحقيق تنفيذ ناجح لمسعى الرحالت المعرفية في ممارسات التعليم والتعلم وفي     

بأهمية زيادة التركيز على تدريب المعلمين على توظيفها بشكل بعض الدراسات أوصت 
صحيح، وأن يكون المعلمون مدركين لقدرة هذه الرحالت على معالجة األهداف المحددة 
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 د والواجبات لجعلها أكثر تشجيًعاة، مع وجوب التركيز على محتويات الموار يللمقررات الدراس
(Seitkazy, Toleubekova, Amanova, Tashetov, Iskakova, & 

Demissenova, 2016)الرحالت المعرفية بأهمية تضمين ، في حين أوصت دراسات أخرى 
في تحفيزهم، مما يؤثر  هافي التدريس، إذ تشير مستويات الرضا العالية لدى الطالب بتدخل

 تشجيعفي  الرحالت المعرفية بوسائل حيث ساهم التعلم المدعوم، بشكل إيجابي على تعلمهم
تصور ) القائم على 5E نموذج التعليم على من خالل تأثيره اإليجابي تعلم وتحصيل الطالب

المعرفة وبناءها من خالل استيعابها داخليا، وتعزيز التفكير، واالستجواب، واالكتشاف، 
 وجدت دراسات أخرى أن هذه اإلستراتيجية كما Baturay,2016) & ( Şahin( والتجربة

 .(1128المهجة، )تدعم التوجهات اإليجابية للمتعلمين نحو مواضيع التعلم 
والمتفحص لفلسفة الرحالت المعرفية عبر الويب يجد أنها تقوم على افتراضات نظريتي      

أي إن الفرد هو الذي يبني معرفته بنفسه،  ؛بياجيه والبنائية من خالل مبدأ بنائية المعرفة
عادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين، وأهمية هذا  ؛وا 

وبناء الخبرة  ،حول الذات التمركزمن والتخلص االجتماعي في تحقيق النمو العقلي، التفاعل 
لتي تقوم عليها األساليب الحديثة وكل ذلك يعكس االفتراضات والمبادئ ا ،القائمة على النشاط

 (.1121الزهراني، ) وبناء مجتمعات التعلم المهنية للتعلم
  أيضا وفق هذه الفلسفة تدعم بشكل كبير التعلم القائم على المشاريع والرحالت المعرفية     

project-based learning (PBL ) م؛ يساعد الطالب في الحصول على للتعلكنهج بنائي
، واكتساب المهارات االجتماعية، مع حل مشاكل الحياة بمستوًى عالٍ المعرفة 
وهي مهارات مرتبطة بشكل كبير ببيئة ،  (Krajcik & Blumenfeld, 2006)الحقيقية

 .التعلم والعمل ضمن مجتمعات التعلم المهنية
إلى حد  تساعدعلى الرغم من أن الرحالت المعرفية  حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه     
مفيدة للغاية في تسهيل تحقيق المعرفة  أثبتت أنهااكتساب أهداف الدروس؛ إال أنها  فيما 

ودعمها، وتنمية مهارات التعلم القائم على حل المشاكل، والعمل الجماعي، وكذلك تفاعل 
الطالب، وساعدت في خلق بيئة تعليمية تشاركية مرنة بين المتعلمين، وعززت مهارات 

 ,.Seitkazy et al) لنقدي واإلبداع، وكان لها تأثير تحفيزي على المتعلمينالتفكير ا
2016). 
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التعلم القائم على لتوظيف الرحالت المعرفية في مساهمة  أن يكون هناكوعليه يمكن       
اكتساب المهارات الالزمة لالندماج عبر مجتمعات التعلم المهنية، مع  من أجلالمشاريع 

أهداف في تحقيق  ؛عبر تلك البيئات المرتبطة بوجود األقران إمكانية استثمار عمليات التعلم
 ،التقويمكجزء من ذلك  باألقران أيضاً  التقويمواكتساب مهارات  ،األصيلأو  الحقيقي التقويم

وذلك تماشًيا مع ما نادت به توصيات ورش العمل والمؤتمرات المنعقدة حول أساليب التقويم 
، (أو الحقيقي)بضرورة االهتمام بالتقويم الواقعي  ؛المستخدمة في ضوء االتجاهات الحديثة

مؤكدين على أهمية هذا التقويم؛ ولم يغفلوا عن ذكر التحديات التي تواجه هذا النوع من 
توظيف استراتيجيات التقويم الواقعي أهمية بشتى نواحيه، ولكنهم أكدوا جميعًا على التقويم 

أبو سالم، ) بحيث يكون المتعلم فيه محور العملية التعليمية  ،بشكٍل جيد وصواًل لتعليم نوعي
1127).  
بيئات التعلم تأتي هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على الدور الذي يمكن أن تقدمه و      
الرحالت المعرفية في دعم التعلم مع التكنولوجيا؛ بهدف تعزيز مهارات  طة القائمة علىالنش

من  باألقران التقويمتوظيف التوجهات اإليجابية نحو االندماج عبر مجتمعات التعلم المهنية، و 
 .خالل ذلك في تحقيق أهداف التعلم لدى الطالبات الجامعيات

 :حتديد املشكلة

 لمختلف المستويات كمادة حرةتدريسها مقرر تقنيات التعليم  عندالحظت الباحثة     
 وأيحتجن لتأسيس أثناء عملهن في مجموعات التعلم التعاونية أن الطالبات  ؛والتخصصات

وكون ، الالزمة إلنجاح مهام التعلم والتعاون عبر تلك المجموعاتتعزيز كثير من المهارات 
فإن  ؛بالتكنولوجيا وتوظيفها في عملية التعليم والتعلمالمقرر يقدم مواضيع متنوعة مرتبطة 

وتستدعي  ،نوعية المهام المطلوب انجازها ذات طبيعة خاصة مرتبطة بتلك التكنولوجيا
والتقييم  ،والتواصل بالضرورة إتقان مجموعة من المهارات المتنوعة؛ كمهارات البحث والتشاور

دارة المعرفة  ،ظروتقبل وجهات النوتحمل المسؤولية  ،والتقويم وتعزيز الثقة والعالقات  ،وا 
، هذا عدا عن عدم وجود أسلوب مقنن روغيرها كثي ،المهنية اإليجابية بين أعضاء الفريق

 ، يضمن عدم تهرب بعض الطالبات من أداء أدوارهن في المجموعاتداخل المجموعة للضبط
بمسؤوليات التعلم والتعاون مع زميالتهن ألسباب  لها التقليدي، وعدم التزام بعضهنبشك

  .متعددة، مما يسبب كثير من المشكالت داخل المجموعات
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 ،نعيش اليوم في عصر تكنولوجي غير سيناريوهات الموقف التعليمي بسرعة وحيث     
بسبب تزايد دمج اإلنترنت في العملية التعليمية؛ لذلك ينبغي أن يولي التعليم  ،وبشكل ملحوظ

مع  ، خاصةً اهتماًما خاًصا بمهارات المتعلمين التي تضمن دعم تعلمهم مع تلك التكنولوجيا
 تزايد االهتمام بالتعلم التعاوني بين الطالب، وضرورة تعزيز مهارات التعلم عبر المجموعات

 والتخصصات كوين مجتمعات تعلم من خاللها بين طالب المستوياتوت ،وفرق العمل
المتنوعة، وربما تمتد تلك المجتمعات حتى بين طالب الجامعات المختلفة، وتشكل بيئة 

لنمو  تها وتطبيقاتها المتنوعة؛  محضًنا خصًباأدوا هاتهيئاإلنترنت بما تختص به من مزايا 
  .فيما يعرف بمجتمعات التعلم المهنية ؛مثل تلك المجموعات

 ؛متنوعةمهنية مجتمعات تعلم  يشمل اليوم مجموعات واسعة من اإلنترنتوبما أن      
، تلك المجتمعاتالمهارات الخاصة باالندماج عبر  مجموعة منفالمتعلمون بحاجة إلى تعزيز 

حضورًا قويًا عبر اإلنترنت، ن تلك المجتمعات كما تتواجد بشكلها التقليدي؛ فإن لها إذ إ
، المناسبة الستمراريتها بيئات التفاعل وتهيئ ،خاصة مع تعدد األدوات التي تضمن تشكيلها

بالرغم من كون مهارات مجتمعات التعلم المهنية شائعة بين مجتمعات المعلمين وأعضاء و 
ن لمينإال أنه نادرا ما يتم تناولها وتطبيقها بين أوساط المتع ؛هيئة التدريس ، كما إنها وا 

طبقت؛ إال أنها في الغالب تطبق بشكل تقليدي، دون االستناد للتكنولوجيا والمزايا التي تقدمها 
لتحقيق أهداف تلك الرحالت بشكل أعمق، ويتماشى مع متطلبات العصر الحاضر ونوعية 

 أدوات وبيئات اإلمكانيات التي توفرهالذا ينبغي األخذ في االعتبار  ؛المهارات الالزمة له
من أجل جعل الطالب وذلك  التعلم،تقنيات المعلومات واالتصاالت بشكل أساسي في عملية 

، وتعتبر بتوظيف مهاراتها المطلوبة للتعايش واالستفادة من تلك المجتمعاتعلى استعداد 
؛ أحد 1995عام   Dodge " دوج"التي تم تطويرها بواسطة  الرحالت المعرفية إستراتيجية

    .ليب تلبية هذه التوقعاتأسا
عديد من الدراسات الحديثة بأهمية أن يخطط أعضاء هيئة التدريس بطرق نادت قد و      

توظف مشاريع كتقدم و  ،تؤدى ضمن فرق عمل أن ربط تكليفات المقررات بمهام تعلم يمكن
من أجل تحفيز المتعلمين، وبما  ،ذات معنى في تجارب تعليمية الرحالت المعرفية إستراتيجية

مثل كفاءة القراءة والكتابة الرقمية عبر  ،يمكن أن يضمن تطور مهارات متعددة لديهم
 صوت، نص، صورة،)في تمثيالت الوسائط المتعددة اإلنترنت، والبحث عن معلومات مفيدة 
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التعاونية يؤدي وأثبتت دراسات أخرى إن االنخراط في المشاريع  ،hen, 2019)(C (فيديو
 ، ومهاراتهم االجتماعية، والحواريةأيًضا إلى زيادة مفردات الطالب اللغوية وقدراتهم الكتابية

(Chen, 2012; Ebadi & Rahimi, 2018)، أخرى  وتدعم نتائج دراسات حديثة
واكتساب مجموعة من  الرحالت المعرفية االفتراضات اإليجابية التي تحقق في االرتباط بين

 ،، والنقاش القائم على األدلة البحثية، مثل مهارات حل المشكالتلمللتع ارات ذات األهميةالمه
، والتعاون في أداء واكتشاف طريقة تنظيم مهام التعلم،  (Aydin, 2016) وتطبيق المعرفة

 & ,Şahin) تلك المهام وتحمل المسئولية، والنظر لألمور من وجهات نظر مختلفة

Baturay, 2016)، عبر البحث واإلطالع المتعدد الوسائط وتعزيز الكفاءة الثقافية (Renau 

& Pesudo, 2016; Teng, 2018)  تعزيز الدافع ب منها جانب كبيراالهتمام في وكذلك
كما أشارت بعض الدراسات إلى ، (Liu, Huang, & Xu, 2018) واالستقالل الذاتي للمتعلم

مثل البحث واسترجاع  ،مبادئ التعلم عبر اإلنترنت يمكن أن تدعم بعض الرحالت المعرفية إن
 ،والتحليل والتوليف واالستدالل ،المعلومات والخيال والتصنيف والتعميم، والمقارنة والتقييم

بداء وجهات النظر يتعين على الطالب خالل  إذ؛ وتقويم عملية التعلم ،وبيان الحجج والحوار وا 
اإلجابة عن بعض األسئلة، أو حل بعض _ إذا تم تطبيقها بفعالية_ الرحالت المعرفية

ahromiJ  & المشاكل، أو توضيح مجموعة من المالحظات التي تم اإلشارة لها

Mosalanejad, 2015))، دعم تطوير بعض مهارات القرن  تطويرو دعم وقدرتها على
، ومهارات محو األمية في تكنولوجيا والتفكير النقدي المهارات التعاونيةك ؛الحادي والعشرين

وحددت دراسات  ،(,Maravelaki 2016) االتصاالت باللغة اإلنجليزية الدولية بشكل كبير
الطالب على تعلم كيفية صياغة األسئلة بطريقة جيدة،  في مساعدةهذه الطريقة أخرى دور 

جراء الدراسات على أسس منهجية، واستخالص وتحليل  وتحديد وجمع األدلة المناسبة، وا 
مما يشير إلى قدرتها على  ؛وتفسير النتائج، وتقييم القيم والحجج واألدلة، وحجم النتائج

وأساليب متعددة تدخل في سياق التقويم تمكين المتعلم من تقويم عملية تعلمه وفق عمليات 
، وهو األمر الذي أكدته أيًضا دراسة يونس (Mohammadi, 2010) الحقيقي لعملية التعلم

مع استراتيجيات التقويم حيث أثبتت تناسب إستراتيجية الرحالت المعرفية ( 1127)ولبابنة 
 .الواقعي  وأدواته
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ت في مجال الرحالء اطالعها على الدراسات السابقة أثناالباحثة مما لفت نظر  وقد كان    
اإلستراتيجية في تنفيذ مهام التعلم الخاصة  أثناء تطبيق تلك المعرفية بهدف االستفادة منها

على ( فاعلية أو أثر)دور بيئة الرحالت المعرفية ؛ أن جميع تلك الدراسات قد تناولت بالمقرر
كيات التعلم، التعلم الموجه ذاتيا، التعلم ذاتي سلو ) : متغيرات شملت مهارات متعددة مثل

، تنمية التنظيم، قيمة الفريق، التواصل الرياضي، التحفيز والتوجهات اإليجابية نحو التعلم
، فضاًل (إلخ...،مهارات الكتابة، أنواع متعددة من مهارات التفكير، وبعض المهارات األدائية

أنه ال توجد أي دراسة على إال  ؛تنمية التحصيلعن تناولها لمدى تأثير تلك البيئة على 
مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم  المستوى العربي تناولت دور الرحالت المعرفية في تعزيز

وذلك على اعتبار أن العمل الجماعي عنصر  ؛أو مهارات التعاون عبر المجموعات ،المهنية
واقع يعايشه المتعلمين بشكل كبير  أساسي من أسس بنائها، وأن مجتمعات التعلم المهنية

جل االندماج أسة للتدرب على مهارات متنوعة من كما يعايشه المعلمون، وأنهم بحاجة ما
والنجاح عبر تلك المجتمعات، خاصة مع تطبيق المشاريع التعاونية في كثير من المقررات 

الرحالت المعرفية يمكن أن تجتمع فيها جميع المهارات  إستراتيجيةالتي يدرسونها، وأن 
 المطلوبة لمثل ذلك االندماج، والتي تم تناول كاًل منها على حدة دون ربطها بالعمل الجماعي

م المتعلمين إلى مجموعات يفي مجتمعات التعلم المهنية التي تمثلها فرق العمل عند تقس
 .وتنفيذ مشاريع التعلم بينهم في إطارها

 األقرانتقويم أنواع متجددة من التقويم الحقيقي ك توظيف كما لم تتناول تلك الدراسات      
 اإلستراتيجيةعي عبر تلك ااستثمار بيئة العمل الجموكيف يمكن  ،مفي التحقق من نتائج التعل

لم تشر أي دراسة من  وأيًضا، باألقرانفي تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو توظيف التقويم 
األجنبية بشكل صريح إلى دور الرحالت المعرفية في بناء أو تعزيز تلك  العربية أو الدراسات
، عزى لتنوع التخصصات داخل المجموعاتوق في النتائج توما إذا كان هناك فر  ،المهارات

ات وذلك نظرا ألن الرحالت المعرفية خاصة طويلة المدى ينبغي أن تتنوع فيها تخصص
نظرًا ألن الطالبات أنفسهن على  في هذه الدراسة؛ تهالمتعلمين، ويكتسب هذا العنصر أهمي

؛ وفقًا من قمن ببناء الرحالت المعرفية -وليس عضو هيئة التدريس-اختالف تخصصاتهن
لمواضيع متعددة من اختيارهن بهدف تطوير تلك المواضيع والبحث فيها عبر الرحالت 

مما يعني مرورهن بخبرات أكثر تفصيال من  ،ب تدريبية في مجالهاالمعرفية لتصميم حقائ
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يقدم  قداألمر الذي  ؛وضعها لهم عضو هيئة التدريسمجرد أداء مهام وفق مصادر محددة 
ووفقا ، وجود فروق تعزى لتنوع التخصصات على تنمية مهارات معينة من عدمه دليال لمدى

وعليه يمكن  محاولة لسد ثغرة في هذا المجال، برزت هذه الدراسة في للمعطيات السابقة
 : في السؤال الرئيس التالي تهاتحديد مشكل

في تعزيز مهارات التعلم  الرحالت المعرفية نشطة قائمة على إستراتيجية ما دور بيئة تعلم     
باألقران عبر تلك  التقويمتوظيف  والتوجهات اإليجابية نحو ،عبر مجتمعات التعلم المهنية

  ؟تحقيق أهداف التعلم البيئة في
 : وتنبثق األسئلة الفرعية التالية من السؤال الرئيس السابق

هارات في تعزيز م الرحالت المعرفيةما دور بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية  -2
 المهنية لدى الطالبات الجامعيات من وجهة نظرهن؟ التعلم عبر مجتمعات التعلم

تعزيز التوجهات  في الرحالت المعرفيةما دور بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية  -1
 ؟باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويمتوظيف  نحوطالبات اإليجابية  لل

اكتساب مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية في  مستوى هل هناك عالقة بين -1
وبين نوع التخصص  الرحالت المعرفية بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية

 للطالبات؟
 التقويمالتوجهات اإليجابية  للطالبات نحو توظيف  مستوىهل هناك عالقة بين  -4

الرحالت في بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية  باألقران لتحقيق أهداف التعلم
 ؟تخصصهنوع وبين ن المعرفية

برز التحديات التي واجهت الطالبات عند التعلم عبر بيئة تعلم نشطة قائمة على أما  -1
 من وجهة نظرهن ؟   الرحالت المعرفيةإستراتيجية 

عملية التعلم عبر بيئة تعلم نشطة قائمة على  ما نقاط التحسين المقترحة لتطوير -6
 من وجهة نظر الطالبات؟   الرحالت المعرفيةإستراتيجية 
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 :الدراسة فروض

هارات في تعزيز م على إستراتيجية الرحالت المعرفيةتساهم بيئة تعلم نشطة قائمة  -2
 .المهنية لدى الطالبات الجامعيات التعلم عبر مجتمعات التعلم

تعزيز التوجهات  في على إستراتيجية الرحالت المعرفيةتساهم بيئة تعلم نشطة قائمة  -1
 .باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويماإليجابية  للطالبات نحو توظيف 

اكتساب مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية في مستوى توجد عالقة بين  -1
تخصص وبين نوع  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعلم نشطة قائمة 

 .للطالبات
ألقران با التقويمللطالبات نحو توظيف  التوجهات اإليجابية مستوىتوجد عالقة بين  -4

 على إستراتيجية الرحالت المعرفيةفي بيئة تعلم نشطة قائمة لتحقيق أهداف التعلم 
 .صصهنتخوبين نوع 

 : أهداف الدراسة

في تعزيز  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةدور بيئة تعلم نشطة قائمة  التعرف على -2
 .لدى الطالبات الجامعيات المهنية مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم 

في تعزيز  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةدور بيئة تعلم نشطة قائمة  التعرف على -1
 .باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويمللطالبات نحو توظيف  التوجهات اإليجابية

اكتساب مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم  مستوى عالقة بين تحديد مدى وجود -1
وبين نوع المهنية في بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية  

 .لطالباتتخصص ا
التوجهات اإليجابية للطالبات نحو توظيف  مستوىعالقة بين  تحديد مدى وجود -4

على إستراتيجية ئمة في بيئة تعلم نشطة قاباألقران لتحقيق أهداف التعلم  التقويم
 .تخصص للطالباتوبين نوع  الرحالت المعرفية

برز التحديات التي واجهت الطالبات عند التعلم عبر بيئة تعلم نشطة أ الوقوف على -1
 .هنمن وجهة نظر  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةقائمة 

نقاط التحسين المقترحة لتطوير عملية التعلم عبر بيئة تعلم نشطة استعراض بعض  -6
  .قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية  من وجهة نظر الطالبات
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 : أهمية الدراسة

 :تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث ما يلي 
في  ةنشطو  ،ةحديث إستراتيجيةفالرحالت المعرفية تعد  ؛حداثة الموضوع الذي تتناوله -2

في تحقيق  اوالتشجيع على توظيفه لضوءالتعليم والتعلم، بحاجة لمزيد من تسليط ا
، وبما يمكن استثماره بما يعود بالفائدة على كل من المعلم أهداف العملية التعليمية

 .والمتعلم
كونها واحدة من الدراسات القالئل التي تناولت كيفية مساهمة الرحالت المعرفية في  -1

مرتبطة في و تنمية مهارات مجتمعات التعلم المهنية، وهي مهارات مطلوبة بشدة؛ 
، وتنطلق جميعها من نقطة بداية واحدة هي 12أساسها بمهارات التعلم في القرن 

يجة له مجموعة من المهارات المقصود االستقصاء واالستفسار، الذي تتولد نت
 . لدى المتعلمين تنميتها

لفت انتباه التربويين ألهمية الدور الذي تقدمه تقنية الرحالت المعرفية في تعزيز فهم  -1
، وجعلهم محور الطالب ومشاركتهم وتفاعلهم واستمتاعهم في بيئة تعلم أصيلة

ولوجيا التعليمية المتعلقة ، فضال عن أهمية استثمار مزايا التكنلعملية التعلم
بالعمليات البحثية التعاونية عبر تلك الرحالت في تقديم ممارسات تعليمية تتناسب 
 .مع احتياجات الطالب من المهارات المعاصرة والمطلوبة في مجال التعلم والعمل معاً 

إثراء المكتبة العربية بدراسة قد تكون من أوائل الدراسات التي تربط بين الرحالت  -4
المهارات المطلوبة في مجتمعات التعلم المهنية؛ إذ ال توجد في حدود علم و المعرفية 

الباحثة دراسات بحثت في مشكلة الدراسة ومتغيراتها مجتمعة، وذلك على الرغم من 
توفر دور ايجابي للتعلم عبر الرحالت المعرفية  وجود دراسات عدة بحثت في مدى

من نواٍح متعددة كالتحصيل والتفكير واالستقصاء، ودراسات أخرى عن مجتمعات 
 .ولكن كل على حدة تعلم المهنية بصورتها التقليدية،ال
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 :حدود الدراسة

 :اآلتيةالحدود  اقتصرت الدراسة على     
لتعليم، من كليات وتخصصات الطالبات الالتي درسن مقرر تقنيات ا :الحدود البشرية .2

 .، كون المقرر يقدم كمادة حرة لجميع المستويات والتخصصاتمتنوعة
الذي تم تقديم المقرر  ه2418/2417 العام الجامعي :والمكانية الحدود الزمانية .1

 .بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن، خالله كمادة حرة للطالبات
اقتصر موضوع الدراسة على التحقق من دور بيئة تعلم نشطة  :الحدود الموضوعية .3

 ،عبر الويب الرحالت المعرفية القائمة على البحث واالستقصاء إستراتيجية بتوظيف
القائم على المشاريع التعاونية، في تعزيز مهارات االندماج عبر  التعلم وبتطبيق

وتحديدا  ؛الحقيقي التقويمتوظيف التوجهات اإليجابية نحو و  ،مجتمعات التعلم المهنية
 .باألقران لدى الطالبات الجامعيات التقويم

 :مصطلحات الدراسة

مجموعة "أنها ب( 1128)أبو الخيل وأبو مطحنة  هاعرف :Web Quest الرحالت املعرفية    
الالزمـة للطالـب من خالل األنشطة التربوية التي تعتمد على البحث والتقصي عن المعلومـات 

بأقل وقت وجهـد ممكنـين، وتشـجع  ،ومحددة مسبقا ،مصادر معروضة عبر شبكة اإلنترنت
ويمكن دمجها بمصادر  ،وتساعد في بناء شخصية الطالب الباحث ،عـلى العمـل الجماعـي

 .(71.ص" )أخرى
من خالل استخدام روابط  ،بيئة ويب منظمة تمثل بنية داعمة للتعل م بأنها كما ُعِرَفت     

أو مشكالت حقيقية تحفز المتعلمين  ،للمصادر األساسية على الويب، ووجود مهمات أصيلة
على االستقصاء والبحث، والمشاركة في بيئات التعل م التعاوني والتشاركي؛ بغية صنع المعرفة، 

نماء قدراتهم الذهنية،  سواء كان توظيفها وبناؤها بأنفسهم، وتحقيق التعل م ذي المعنى، وا 
 .(218.، ص1124 ،صالح) كأنشطة تعليمية، أو نموذج، أو مدخل، أو طريقة تدريسية

للعمل  كإستراتيجية هتوظيف يتم ،وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها نشاط تربوي هادف     
للبحث  ؛رحلة معرفية خاصة بها بتنفيذ ا كل مجموعة تعاونية من الطالباتتقوم فيه ؛الجماعي

استثمار تلك بهدف عن معلومات تخدم موضوع تدريبي من اختيار طالبات تلك المجموعة، 
كل رحلة  تقويمفي بناء حقائب تدريبية لتقديمها للطالبات بكافة مكوناتها، ويتم  المعلومات
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ذاتي من قبل كل  تقويمعضو هيئة التدريس،  تقويم)معرفية في هذا النشاط بثالث طرق 
 .(باألقران بين المجموعات وداخل كل مجموعة تقويمدورها في الرحلة المعرفية، طالبة وفق 

هي تلك البيئة التي تساهم في : Active learning environment بيئة التعلم النشطة     
أن و  ،ايجابية ومشاركة المتعلممن خالل تركيزها على  ،اندماج المتعلمين في العمل بمتعة

؛ تمكنه من التمتع الموقف التعليميوله أدوار نشطة في محور العملية التعليمية  يكون
بحث عن المعلومة بنفسه من مصادر والفي تخطيط وتنفيذ الدروس  ةمشاركبالفاعلية وال

د مدى ما حققه يحدوت وتقييم زمالئه، تقييم نفسه وتقييمها، مع إتاحة الفرصة له في متعددة
تحقيق أسس مع زمالئه في  فيهايشترك  شطة تعليمية متنوعةأن، وممارسة من أهداف
تاحة التواصل في جميع االتجاهات جماعيالتعاون ومهارات ال  في إطار تسوده المبادرة وا 

 .(6، فقرة1126العمايرة، )
وتعرفها الباحثة إجرائًيا بأنها البيئة التي تستثمر مزاياها وأدواتها في تحقيق نشاط      

تحليل وتوجيه أنشطة المتعلمات نحو مجموعة واسعة من الموارد، من خالل دمج  المتعلمات
بموضوع الدراسة وهو هنا تصميم حقائب البيانات الرئيسية وتحديد المعلومات ذات الصلة 

يمكن أن تحقق ، و تدريبية بمواضيع من اختيار الطالبات في المجموعات متنوعة التخصصات
من وجهات نظر  وتقييمها للنظر في القضاياإلهامهن علمات بمزايا تلك البيئة نشاط المت

برازها  نتقديم مفاهيمهوبما يمكنهن من  ،وتحقيق التواصل والتفاعل فيما بينهن مختلفة وا 
وتطبيق التقييم الحقيقي في مواقف  نهيراتمن خالل مقارنتها بمفاهيم نظ والدفاع عنها

  .المستهدف بالدراسةمن الموضوع  نوموقفه نفهمهن أن يعزز معه نوبما يمكنه ،متعددة
عرفها محمدين  PLC)) :Community Learning Professional جمتمعات التعلم املهنية   

مجموعة من األفراد يعملون ضمن فرق تعاونية وفق رؤية "بأنها عبارة عن  (1129) وموسى
التنظيمية والثقافية الداعمة، وتركز على  في ظل قيادة تشاركية توفر الظروفوقيم مشتركة، و 
توجيه جهود جميع أفراد الفريق نحو لنتائج، لتعزيز التع لم المهني و تبادل او التع لم الجماعي، 

 .(19.ص" )تحسين التع لم للجميع
مجموعات التعلم التي تم إنشاؤها بين المتعلمات، بحيث  وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها    

تقوم فيها المتعلمات بتصميم كل  ،عبر الويب تعمل كل مجموعة داخل نطاق رحلة معرفية
 رحلة بكل تفاصيلها وعناصرها التربوية والفنية، وذلك وفقًا لموضوع معين من اختيارهن،
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القائمة على البحث وتوفير المصادر  التعاونيةبهدف تيسير القيام بمجموعة من مهام التعلم 
وتؤدي في نهايتها إلى تصميم وبناء حقيبة تدريبية متكاملة في  والوسائط بشتى أنواعها،

الموضوع الذي تم انتقاؤه لكل مجموعة، ويمكن تقديمها للتدريب داخل نطاق الجامعة أو 
   .خارجها

اتيجية من استراتيجيات التقويم الحقيقي أو إستر  :Peer assessment باألقران التقويم     
عدادًا، لكي يكون تقويم البديل؛ يقوم  فيها كل طالب بتقويم أقرانه، ويتطلب ذلك تنظيمًا وا 
 (.141. ، ص1126 شة،ححرا) واألحكام الناتجة صائبة ،األقران متسقاً 

المسؤولية، ويمكن من وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها طريقة تتطلب قدرا عاليًا من تحمل      
عطاء قيمة  خاللها أن تساعد المتعلمات بعضهن البعض في تشخيص وعالج مشاكل التعلم وا 

مع األخذ في االعتبار  ،لها أيضًا، وتبنى علي أساس إن التعلم موجه ومتمركز حول المتعلم
الرحالت المعرفية؛ التي تركز  التعلم القائمة على إستراتيجية بيئة التعلم الفعالة، وهي هنا بيئة

علي اندماج المتعلمات بشكل كامل في عملية التعلم التعاوني والتشاركي، ويمكن من خاللها 
 .لبعض تحت إشراف عضو هيئة التدريسأن تتعلم المتعلمات من بعضهن ا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: ثانيًا

 :لعملية التعليم والتعلمومزاياها  Web Quest ماهية الرحالت املعرفية

تقنيات المعلومات واالتصاالت التي يتم دمجها في البيئة الصفية،  ونوعية مع تزايد عدد     
يتم باستمرار وبالتوازي توفير استراتيجيات جديدة للتعليم والتعلم، إحدى هذه اإلستراتيجيات 

التي تم تصميمها كأداة تعليمية  ؛الويب بتقصي الرحالت المعرفية أو ما تعرف أحياًنا كانت
 حل تعاونية قائمة على ق تعلم فعال للطالب من خالل بيئةبهدف المساعدة في تحقي

وتوفير روابط لموارد اإلنترنت  ،المشكالت، مع تشجيعهم على التفكير على مستوى أعلى
 .المناسبة

األستاذ الباحث بجامعة سان ، " بيرن دودج"على يد للرحالت المعرفية  كان أول ظهورو      
بأنها نشاط استقصائي محدد  Dodge (5991) دودج دياغو بوالية كاليفورنيا، إذ عرفها

وموجه يساعد الطالب على التعلم من خالل جمع وتحليل وتقييم المعلومات المستمدة من 
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ربوي، يمكن نظام استراتيجي ت الرحالت المعرفيةوالمنتقاة مسبقًا، لذلك تعد  ،شبكة اإلنترنت
 (.8.، ص1121سمارة، ) استخدامه في جميع المراحل الدراسية 

 إلى قسمين رئيسيين" Web Quest  الرحالت المعرفية " مصطلحيمكن تقسيم و      
), p.3Pelliccione & Craggs, 2007(: 
• Web -  لإلشارة إلى أن الشبكة العنكبوتية العالمية تستخدم كمصدر أساسي في تطبيق

 .توليف وتقييم المعلوماتو  وتحليل،
• Quest - إستراتيجية داخل أو مجموعة أسئلة لإلشارة إلى تقديم سؤال Web Quest، 

 .معنى جديد وفهم أعمقل والذي يشجع الطالب على البحث
 ahromi, Z. and Mosalanejad, J وليلي موسلنجاد وتشير كل من زهرة جهرومي    

.L (2015) هي إحدى الطرق الجديدة للتعليم والتعلم التي تستند " الرحالت المعرفية إلى أن
 ،مثل التعلم التعاوني  إلى البحث، وتشمل مجموعة من مبادئ التعلم واألنشطة المعرفية؛

 .(147.ص" )والتعلم االجتماعي والمعرفي، والتعلم النشط، وزيادة دافعية التعلم
لتدريس، يمكن تأهيله ليكون اكنموذج جديد في  المعرفيةبرزت الرحالت وعليه فقد      

 ويمكن النظر إليها كذلك على إنهاطريقة تعلم فعالة، ولتحقيق مجموعة متنوعة من األهداف، 
موجه نحو االستقصاء؛ يتم فيه استقاء معظم أو كل المعلومات التي يستخدمها  نشاط"

ك الطالب في أنشطة تعليمية المعنى الرئيس إلشرا يحققاألمر الذي ؛ الويب المتعلمون من
زادت المعرفة والمهارات التي سيحصل  ؛، وكلما زادت مشاركة الطالب في عملية التعلمبناءة
 .p.26(Yang & Chen, 2017 ,( عليها

بمثابة منهج يركز على الطالب، ويستند إلى   الرحالت المعرفية يمكن اعتبار كذلك          
في التعليم والتعلم، وهو مبني على مجموعة متنوعة من النظريات، مثل الفلسفة المشاريع 

البنائية والبنية االجتماعية، وكثيرا ما يستخدم هذا المنهج في تنمية مجال التفكير النقدي 
وهو األمر  ،وكوسط مالئم لتحقيق أهداف بيئات التعلم القائمة على العمل التعاوني ،واإلبداعي

فقد أثبتت نتائج بعض الدراسات  ؛عديد من الدراسات السابقة، على سبيل المثالالذي أكدته 
والتفكير  ،العليا التفكـير تنميـة مهـاراتستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في الأثر  وجود
أن و ، (1129 ،الزعبي؛ 1127؛ القحطاني، 1127عمار، )وفهم طبيعة العلم  ،العلمي
باإلضافة إلى تزويدهم  لتحفيز الطالب على التعلم، يعد مصدًرا المعرفيةالرحالت  استخدام
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الفعال سهام وكذلك تأكيد اإل ،  (Aqel & El Alem, 2016)بمجموعة واسعة المعلومات
 ، كما أثبتت الدراسات(1127 ،نصور) هذه الطريقة في زيادة مستوى التواصل الرياضيل

وجود أثر للبرامج التعليمية القائمة على الرحالت المعرفية في زيادة التحصيل العلمي  اأيضً 
 .(1128 ،أبو الخيل وأبو مطحنة)

في التعليم لمختلف مجاالت  الرحالت المعرفية بأهمية تطبيقوهناك دراسات أوصت      
الرحالت المعرفية حتى في مجال التعليم والتعلم الطبي، وفي هذا  حيث تم توظيف ؛العلوم

 Jahromi1 and Leili زهرة جهرومي وليلي موسلنجادالمجال جاءت دراسة 

Mosalanejad (2015) في  على سلوكيات تعلم الطالب الرحالت المعرفية بهدف تقييم تأثير
التعلم الموجه ذاتًيا والتعلم ذاتي أن متوسط دراسة الطب النفسي؛ حيث أكدت نتائجها على 

زاد بعد التدخل التعليمي بالرحالت المعرفية في ضوء  في هذا المجال الدراسي؛ التنظيم
على سلوكيات تعلم الطالب وحل المشكالت والعمل لتلك اإلستراتيجية التأثيرات اإليجابية 

استخدام التكنولوجيا في و  ،الجماعي، واالستخدام الفعال لممارسات التعلم والتعليم النشط
دلياًل  and ElAlem (2016) Aqel كل من عقيل والعليم، كما قدمت دراسة التعليم الطبي

في التدريس العملي لمهارات يمكن تنفيذها واالستناد إليها  الرحالت المعرفية طريقةعلى إن 
نتائج أفضل في أداء الطالب في  حيث أثبتت جدوى تلك الطريقة في تحقيقتكنولوجيا التعليم، 

 .مهارات تصميم المواقع اإللكترونية
هناك العديد من اآلثار أو المزايا التي يمكن تحقيقها من توظيف في ذات السياق؛ و      

وبما يحقق األسس والمبادئ التي تقوم عليها الفلسفة  ،الرحالت المعرفية في عملية التدريس
 :(Seitkazy et al., 2016. P.3540)البنائية ونظريات البنيوية االجتماعية ومن تلك اآلثار

تميل الرحالت المعرفية بما يتماشى مع النظرية البنائية إلى تعزيز الواجبات الواقعية  :أوالً      
 الرحالت المعرفية فإن المهام المدرجة ضمن بيئة ؛وبعبارة أخرى من خالل البيئة األصيلة،

تشجع المتعلمين على التعامل مع بعض المواقف غير التجريدية من خالل الموضوع 
ارفهم وفهمهم تتطلب مهام البحث على اإلنترنت من الطالب استخدام مع المدروس، حيث

 .في ظروف جديدة للحصول على معرفة وفهم ومهارات جديدة  ومهاراتهم السابقة،
متعلمين "بيئة تعليمية تتطلب من الطالب أن يكونوا  الرحالت المعرفية تخلق :ثانياً      

من خالل توفير مجموعة واسعة من الموارد، كما تشجعهم تلك البيئة على تحليل  ،"نشطين
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الصلة بها، ومن ثم  فإنها تلهم المتعلمين للنظر في البيانات الرئيسية وتحديد المعلومات ذات 
أن يعززوا فهمهم وموقفهم من الموضوع  هم معهوبما يمكن ،القضايا من وجهات نظر مختلفة

المدروس، كما تشجع الرحالت المعرفية التفاعل بين المتعلمين من خالل مساعدتهم على 
برازها والدفاع عنها خالل مقارنتها  ضوح عن فهمهم منوالتعبير بو  ،تقديم مفاهيمهم وا 

 . تعكس هذه الميزات أفكار البنيوية االجتماعيةو  بمفاهيم نظرائهم،
 ) ووفقا للدراسات في مجال الرحالت المعرفية فإنه يمكن تقسيم تلك الرحالت إلى نوعين     

يونس ولبابنة، ؛ 1121سمارة، ؛ 1122الحلفاوي، ؛ 1128أبو الخيل وأبو مطحنة، 
 :(  Dodge, 2002؛et al., 2016  Seitkazy  ؛1127
 Short term web quests  هو مستوى الرحالت المعرفية قصيرة المدى :األول  -

ويدعم هذا  ؛(أو أربع حصص دراسية ثالثأو من حصة واحدة إلى  ،أيام 1-2من )
النوع من الرحالت اكتساب المعرفة من خالل الوصول إلى مصادر المعلومات وفهمها 

وبالطالب المبتدئين غير المتمرسين في  ،واسترجاعها، ويرتبط بمادة دراسية واحدة
 ،عمليات ذهنية بسيطة استخدام محركات البحث، وتطبق في هذا النوع من الرحالت

أو إجابة عن أسئلة محددة،  ،أو مناقشة ،ض تقديميةوتقدم نتائجها في شكل عرو 
 .ويمكن أن يستخدم هذا النوع كمرحلة تمهيدية للرحالت المعرفية طويلة المدى

أكثر من ) Long term web quests هو الرحالت المعرفية طويلة المدى :الثاني -
إلى توسيع  هذا النوع من الرحالت يهدف ؛(أو من أسبوع إلى شهر أو أكثر ،أيام 1

ف فيها عمليات فيها تحليل المعلومات بعمق، وتوظ، ويتم المعرفة وتحسينه نطاق
ذهنية متقدمة أثناء تنفيذ مهامها، وال يتقيد هذا النوع من الرحالت بمادة واحدة؛ إنما 
من الممكن دمج مواد متنوعة خالل تنفيذ المهام، كما يتم تطبيق هذا النوع من 

لمتمرسين في استخدام تقنيات محركات البحث، وتقدم النتائج الرحالت مع الطالب ا
أو نشر صفحات عبر  ،أو أوراق عمل ،أو أبحاث ،هنا على شكل عروض شفهية

 .، أو نماذج أخرى أكثر عمقًا وجدوىأو خرائط مفاهيم ،اإلنترنت
اسات فقد أشارت مجموعة من الدر  ؛أما فيما يتعلق بعناصر ومكونات الرحالت المعرفية     

مقدمة تتضمن خلفية عامة  :أن كل رحلة معرفية ينبغي أن تتكون من العناصر التالية
ثم ، تضمن وصفًا واضحًا لما سيقوم به المتعلمونوي المهامعنصر و ، ومشوقة عن الموضوع
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يليه جزء ، الجزء  الذي يصف الخطوات المطلوبة إلنجاز المهام وهي ،أو اإلجراءات العمليات
الذي  ،التقييمثم  ،الضرورية إلكمال مهام التعلم على اختالف أنواعها ووسائطها المصادر

التي  خاتمة الرحلة يهدف إلى قياس المهارات والمعلومات التي اكتسبها المتعلمون، وأخيرًا 
تتضمن تذكيرا لما تعلمه المتعلمون أو أنجزوه، كما يمكن أن تتضمن أسئلة أو روابط جديدة 

 ،أبو شقرة)ن على التعمق والبحث أكثر وتوسيع التجربة في مجاالت أخرى تحفز المتعلمي
 et al.,2016 ؛1127؛ يونس ولبابنة، 1129الزعبي، ؛  1128وطوالبة، ، وعبيدات

Seitkazy ؛& El Alem, 2016  Aqel.) 
وتجدر اإلشارة إلى إن التوظيف المنهجي للرحالت المعرفية عبر الويب في العملية      

تطوير قدرات التي يمكن استثمارها في الخصائص  عدد من يمكن أن يحقق ؛التعليمية
التقويم تطبيق مهارات بشكل خالق ومنتج، و  التفكيرو  البحث وتمكينهم من مهارات ،الطالب
تاحة فرص استكشاف  ،، وذلك من خالل استثمار إمكانيات التقنيات الحديثةاألصيل وا 

 .متجاوزين بذلك مجرد عملية التصفح العابر لمواقع اإلنترنت؛ أمام المتعلمين المعلومات
مجموعة أخرى (  982.، ص1127كما ورد في يونس ولبابنة، ) ذكر الكادر العربيقد و     

  :منها أنها ،من خصائص الرحالت المعرفية
من خالل عناصر التحفيز  ،غالبا ما تكون أنشطة جماعية، في بيئة تعلم نشطة -

 .ونوعية األسئلة المرتبطة بواقع حياة الطالب
مما يعني قدرتها على تجاوز  ،قد تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات -

 .الحدود الفاصلة بين التخصصات
 ،دور معينمنحه فرصة لعب من خالل  ؛تركز على عنصر التشويق والتحفيز للمتعلم -

 .غير ذلك من األدوار أو مدرب أو ،مأو عال ،كأن يكون صحفي
 .تعمل على جعل عملية التعلم متمركزة حول المتعلم -
تساعد في العمل من خالل فريق، واكتساب مهارات التقويم الحقيقي، وتحمل  -

 .المسئولية واتخاذ القرار
مجموعة من مميزات الرحالت المعرفية ( 2181.، ص1128) فيما أضافت نبال المهجة     

 : ذات الصلة بمجال الدراسة الحالية نذكر منها
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إذ تحتوي على أنشطة تعليمية متنوعة ومن ثم فهي ، جميع مستويات الطلبة مناسبة -
فضاًل عن ، في توزيع األدوار داخل المجموعة الواحدة بينهمتراعي الفروق الفردية 

 .وفي كافة التخصصات ،راسية وجميع الموضوعاتإنها تناسب جميع المراحل الد
تزويد الطالب بمصادر معلوماتية منوعة عبر االنترنت،  ومن ثم تنمية مهارات  -

 .البحث والتعامل مع المعلومات ومصادر المعرفة
واالستفادة  ،وزيادة خبراته التعليمية من خالل العمل الجماعي ،توسيع آفاق الطالب -

 .من آراء الزمالء في المجموعة
فالتركيز يكون على استخدام المعلومات، مع إتاحة ، استثمار وقت وجهد الطالب -

 .فرص التعبير عن اآلراء واألفكار في ضوء ما  تم االطالع عليه من المعلومات
أو في المجموعات  ،مهارات الطالب في تقويم عمل زمالئه في مجموعته ةتنمي -

 .رىاألخ
تشجيع الطلبة على العمل التعاوني والتشارك في انجاز المهمات الموكلة لهم وتبادل  -

 .اآلراء واألفكار، فضال عن الجهد الفردي المبذول من الطالب
الرحالت المعرفية تتالءم مع متطلبات تنمية  ومزايا ومن المالحظ أن جميع خصائص     

بجمع مجموعة من المتعلمين الذين في عمومها  مهارات مجتمعات التعلم المهنية، المرتبطة
ن اختلفت تخصصاتهم ؛يربطهم اهتمام مشترك نحو موضوع ما وبما يمكن  أو مستوياتهم، وا 

 بتوظيف ،من خالل العمل بصورة تعاونية ؛معه تطوير أداءهم ليكون أكثر كفاءة وفاعلية
ومعالجة الصعوبات والتحديات  ،أوعية متعددة تتيح تبادل الخبرات واكتساب أفضل الممارسات

الحوار وبيان و القدرة على تحمل المسئولية، ك ،بمهارات متعددة لتزويدهم ،التي تواجه عملهم
ب ، ويكون تعلم الطالواتخاذ القرار ودعمه باألدلة والحجج والتقويم الحقيقي، وجهات النظر

ت منهجية مستمرة قائمة من خالل انخراطهم في عمليا ،هو بؤرة التركيز في تلك المجتمعات
، مشروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام)على البحث االستقصائي 

1121) 
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 :وأهميتها ماهية جمتمعات التعلم املهنية

تهدف إلى  ،ة تعليمية حديثةعات التعلم المهنية عبارة عن فكر تشير األدبيات إلى أن مجتم    
من خالل دمج  ،تحويل عملية التعلم من أسلوبها التقليدي ونقلها إلى أسلوب أكثر تفاعلية

 ،والتعاون ،تجمعهم الرؤية المشتركة ،مجموعة من األفراد معًا ضمن فريق دراسي موحد
مع المحتوى التعليمي، وبما يضمن  مما يجعلهم أكثر تفاعالً  والرغبة في التعلم مدى الحياة،

، 1129 محمدين وموسى،)جاح كا فة أفراد المجتمع المهني في تحقيق متطلبات التعلم ن
 .(18.ص
جميعا تدور حول معنى فمن المالحظ أنها عند تفحص مفاهيم مجتمعات التعلم المهنية؛ و     

المتعلمين في تحقيق التعلم، من خالل االعتماِد على  المعلمين أو مشاركة مجموعة من
معات تنصب نحو هدف تحقيق تطبيق التفاعل اإليجابي  بينهم، مما يعني أن مفاهيم تلك المجت

، ولئن كانت غالبية األدبيات التي تناولت موضوع إلثراء أو تعزيز عملية التعلمالتعاون؛ 
ية بناء تلك المجتمعات بين المعلمين، إال أن ليها من ناحععلم المهنية تركز تمجتمعات ال

يعد أمرًا بالغ األهمية من عدة  ؛مساعدة المتعلمين على العمل ضمن مفاهيم تلك المجتمعات
يأتي في مقدمتها إعدادهم للعمل المستقبلي ضمن تلك المجتمعات، وكذلك مواكبة  ،نواحٍ 

وتزداد فيها  ،متطلبات المشاريع التعاونية التي يطبق فيها التعلم باألقران بشكل كبير
االحتياجات لمهارات تلك المجتمعات، هذا فضاًل عن مساهمتها في تحفيز وتحسين نتائج 

 .التعلم
راسات إلى أن الطالب قد أظهروا نتائج تعلم أفضل تتعلق بمستوى تذكر تشير الدحيث     

المعرفة األساسية والتفكير النقدي، وذلك عند التعلم من خالل التعاون أكثر من العمل بشكل 
 ،أنهم عند العمل بشكل تعاوني توفرت لهم حوافز متعددة أنفسهم مستقل، كذلك نوه الطالب

ershock & (Hر فيما يتعلق بمهام حل المشكالتورغبة في المثابرة بشكل أكب

Manty, 2012)-LaVaque،  ن التعلم باألقران يعد إوتوصلت دراسات أخرى إلى
يمارس فيها األزواج أو مجموعات صغيرة من الطالب تطبيق المفاهيم  ؛إستراتيجية تعلم نشطة

  ةأو حل المشكالت، مما يؤدي إلى إتقان أعلى لمحتوى المواضيع المدروس
.(Deslauriers, Schelew, & Wieman, 2011; Smith, et al., 2009) 
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وعلى الرغم من أن األبحاث تشير بوضوح إلى مزايا التعلم التعاوني؛ إال أنه تجدر اإلشارة     
ذ تعلق بالكيفية واألدوات التي تنفإلى أن هذه التأثيرات تعتمد على مجموعة من االعتبارات ت

على سبيل المثال ال _ التعاونية، وجزء من تلك االعتبارات الرئيسية يشمل وتدار بها األنشطة 
نشاء مسألة للبحث بشكل _ الحصر  دارة الفريق، وا  تصميم المهام، وتكوين المجموعات، وا 

 .(Finelli, Bergom, & Mesa, 2011, pp.1-7)  فردي وجماعي
 Wenger, Mcdermott and Snyder ديرموت وسنايدركفينغر، م ويشير كل من     

لمجتمعات التعلم المهنية أو  إلى إن( 112.، ص1126كما ورد في الزايد وحج عمر، )
مام أو الهدف االستقصائي مجال االهت: تشمل عات الممارسة ثالثة عناصر أساسيةمجتم

حيث ينخرط األعضاء في أنشطة ومناقشات وتبادل معلومات  ؛البعد االجتماعيو ، المشترك
وتتضمن الخبرات واألدوات والتجارب التي تظهر  ؛الممارسة وأخيراً ومساعدة بعضهم، 
 . الممارسات المهنية

أهمية وجود إلى ( 18-11. ، ص ص1129)ولقد أشار كل من محمدين وموسى      
، وعرضوا لها سرًدا تفصيليًا مجتمعات التعلم المهنية وتطبيق مجموعة من المتطلبات إلنشاء

يكر) مسترشدين بمجموعة من الدراسات واألدبيات في ذلك مثل دراسات   ؛1118 ،دوفور وا 
 :ويمكن تلخيص تلك المتطلبات بما يلي( 9009ناصف، ؛ 9002 أحمد،
غة بمعنى تشارك أعضاء مجتمع التعلم المهني في صيا: الرؤية والقيم المشتركة -2

 .الرؤية، والتي تركز بشكل مستمر على جودة التع لم لجميع أعضاء ذلك المجتمع
بمعنى اشتراك جميع أعضاء مجتمع التعلم المهني في :  القيادة التشاركية الداعمة -1

 .القرار عالسلطة والقوة وفي صن
بمعنى تشكيل أعضاء مجتمعات التع لم المهنية فرق تعاونية تعمل : التع لم الجماعي -1

 .على االستقصاء الجماعي والتركيز على العمل والتجريب
جدولة الحصص، و ويشمل الظروف التنظيمية من الوقت والمكان : الظروف الداعمة -4

 .الظروف الثقافية من االحترام والثقةو 
بمعنى وجود أدلة على تع لم المتعلم ضمن ذلك المجتمع،  : التركيز على النتائج -1

ه وتحسين الممارسات المهنية الشخصية ألعضاء وتستخدم هذه النتائج لتوجي
 .ولالستجابة للمتعلمين الذين يحتاجون إلى تدخل أو إثراء ،مجتمعات التع لم المهنية
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ولتطوير مجتمع تعلم على اإلنترنت ينبغي االهتمام بمجموعة من االعتبارات يأتي في      
ي مستوًى عاٍل من الحوار والتفاعل توزيع مهام التعلم بين المشاركين، واالنخراط ف: مقدمتها

 والتعاون والتفاوض االجتماعي، وكذلك التشارك في الهدف أو المشكلة لتقديم تركيز مشترك

Bustamante & Moeller, 2015) .) 

 :كيفية بناء جمتمعات التعلم املهنية عرب اإلنرتنت

ل، والتخطيط مجتمع تعلم ناجح عبر اإلنترنت في إنشاء إطار فعا أي يكمن سر نمو    
 والتمكين لوضع األساس لالحترام المتبادل والتفاهم وتبادل المعرفة ،لمستقبل ذلك المجتمع

 .لتعزيز القضية التي تدور حولها عملية التعلم
ن إ علىAnthea Papadopoulou (2018, para.16 )بابادوبولو  أنثيا وتؤكد     

بمعنى األساس الذي ينبغي أن يدور حوله بناء مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت؛ هو المشاركة، 
 الرئيسية العناصر هي هذه المشترك، والتكوين والتعاون والتفاوض مًعا االهتمام، والتفكير

 بين والتوليف ،واالستجابة ،والتعليق ،فعاليات المشاركة حيث تعمل للتعلم، المنتجة للمجتمعات
الفهم  على فقط يركزون يعودوا لم المتعلمين ألن ،المجتمع بناء مشاعر تعزيز على المتعلمين

 .الخاص ألٍي منهم
ص مجموعة من القواعد التي يمكن من خاللها منح الدعم المناسب الذي يلخيمكن تو      
 Andriotis, 2017) بما يلي كل عضو من أعضاء أي مجتمع تعلم مهني هيحتاج

 :(Pappas, 2016؛
حيث يشارك المتعلمون في مجتمعات التعلم : معرفة احتياجات المتعلمين عبر اإلنترنت. 2 

 ،الحصول على معلومات محددة وتمكنهم من ،إذا كانت توفر لهم قيمة حقيقية ؛عبر اإلنترنت
عبر اإلنترنت؛ ينبغي معرفة ما  تعلممهارات يحتاجونها، ما يعني أنه قبل إنشاء مجتمع وبناء 

 ،والمقابالت ،واالستطالعات ،وذلك عن طريق  إجراء المسوحات هي تلك االحتياجات،
وربما وتوقعاتهم،  ،والتقييمات األولية لتحديد أهداف المجموعة التي ستنضم لتلك المجتمعات

 ،ث األهداففي مجموعات متسقة من حي متعلمين عبر اإلنترنتلل المدروس تقسيمال ساهم
لمتعلمين ل؛ على سبيل المثال في تقديم ما يلبي مثل تلك االحتياجات، ،والموازنة بين الخبرات

 . األكثر خبرة على اإلنترنت احتياجات مختلفة عن القادمين الجدد
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مجموعة من  في أي وقت توجد فيهو ذ أنه إ :تعيين وفرض بعض القواعد داخل المجتمعات. 1
فال بد أن يكون هناك اختالفات في ؛ حتى لو كان مكاًنا افتراضًيا ،حداألشخاص في مكان وا

إذا تم إنشاء  ، خاصةً تالفات يجب أن تتحول إلى معارضاتوهذا ال يعني أن هذه االخ ،الرأي
وينبغي أن تشمل تلك القواعد   ،المجتمعات في  المناقشات عبر اإلنترنت قواعد خاصة بآداب

ي يمكنهم استخدامها والمنصات الت ،اإلنترنت أن يشاركوا كيف ُيتوقع من المتعلمين عبر :على
يجب أن يحترموا أفكار  ؛على سبيل المثال ،، والسلوكيات غير المسموح بهاعبر اإلنترنت

وآراء اآلخرين، واألهم من ذلك تحديد كيفية قيام المتعلمين عبر اإلنترنت بحل النزاعات التي 
ما هي تداعيات و وكيف سيتم التعامل مع االنتهاكات،  ،مجتمع التعلم عبر اإلنترنتتنشأ في 

 .حظر مجتمع التعلم عبر اإلنترنت؟ السلوك المسيء؟ وكم عدد السلوكيات  التي تؤدي إلى
كثير من منصات التعاون المتاحة هناك : ة التعاون المناسبة عبر اإلنترنتاختيار منص. 1

فضاًل  ،لة منها  تتميز بقدرتها على تلبية احتياجات مجتمعات التعلمعبر اإلنترنت، ولكن ق
جميع األعضاء وتفعيل  الستفادةد واألدوات المتاحة عبر المنصة  عن عامل الوقت أو الموار 

والمدونات والمنتديات   ،وتعد مواقع الوسائط االجتماعية ،في وقت واحد التعاون بينهم
من الخيارات المتاحة  ؛وأدوات إدارة المشاريع (تقصي الويب) تعبر اإلنترن المعرفية والرحالت

تلك  كير أيضا عند االختيار فيما بينإال أنه ينبغي التف، لتوظيفها كمنصات لمجتمعات التعلم
وأنشطة التعليم اإللكتروني التي سيتم  ،في مستوى التعاون الذي يحتاجه المتعلمون المنصات
عادة ما يكون التدوين هو الخيار األمثل إذا كنت  ؛على سبيل المثال ،في المنصة دمجها

 Twitterو  Facebookفي حين أن  بة إلثارة النقاش عبر اإلنترنت،تستخدم مطالبات الكتا
هو والمفتاح في انتقاء المنصة؛ وأخذ استطالعات الرأي،  ،لمشاركة الروابط السريعة مناسبان

تلبي ، و مألوفة لديهم بالفعل ى التكيف مع أدواتها، وأن تكونيكون المتعلمون قادرون علأن 
 .متطلبات التعلم لهم في ذات الوقت

إن التكيف وبناء عالقة شخصية أمر أساسي في مجتمعات : تأسيس اتصال شخصي. 4
كل عضو من أعضاء المجتمع له شخصيته  عبر اإلنترنت، حيث ينبغي أن يكونالتعلم 
رغم تعدد  - يومياً  ىقضتأثير الوقت الذي يُ  إغفال وال ينبغي وتفضيالته،وتجاربه  ،الخاصة
 المتعلمين معظم أن اعتبار ، وذلك علىاتمجتمعتلك الفي المشاركة في  -المتعلم مهام

أن  يجب لى هذا النحووع ،العادية التعلم ساعات بعد ما إلى التعلم عملية النشطين يواصلون
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على تلك المجتمعات، وتشجيع أقرانهم على فعل الشيء  الوقت الكافي للتعرف المتعلمون يأخذ
هني؛ البد من إعداد مثال كمنصة لمجتمع تعلم م حال استخدام الرحالت المعرفية ففي ،نفسه

ودعم مشاركة اهتمامات المتعلمين وأفكارهم الشخصية فيما  الجمود،مقدمة متميزة بكسر 
والتفاعل مع  طرق التقييم والتقويم الحقيقية، واالهتمام بالرد على التعليقات وتفعيل ،بينهم

 .أقرانهم بطريقة مجدية
جتمع التعلم المهني عبر من شأن القائد لمف: قادة لمجتمع التعلم عبر اإلنترنتتحديد . 1

؛ يجب أن الياألعضاء اآلخرين في المجموعة، وبالت وتحفيز ،اإلنترنت أن يحافظ على النظام
أيًضا مراقبة  يمكن للقادةو  ،الموضوعات المثارة ودعم اآلخرين يساهم في بث الحماس نحو

حل  يمكن للقائد  ؛على سبيل المثال ،الطريق الصحيح لمناقشات للتأكد من أنها تسير فيا
واختيار دور  ؛النزاعات عن طريق المراسلة الخاصة مع األعضاء المعنيين وتهدئة الموقف

 .، حيث يتطلب ذلك الدور وقتًا وتفانًيا والتزاًماقائد يجب أن يكون طوعياً ال
تتمثل : عرض محتوى قابل للمشاركة اإللكترونية لتوسيع مجتمع التعلم على اإلنترنت. 6

لية لتنمية مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت في مشاركة المعلومات عاإحدى أكثر الطرق ف
على سبيل  ،عبر اإلنترنت أو مصادر المعلومات ووسائطها اردوالمو  ،القيمة، مثل التوجيهات

وتشجع المتعلمين على ، كمقطع فيديو تعليمي لمهمة محددةنشر محتويات رقمية  ؛المثال
 .التعلم الشخصية الخاصة بهم مشاركته مع شبكة

قد يتردد بعض المتعلمين في المشاركة في المناقشات عبر : تطوير المجتمعات الفرعية. 9
سبب رئيسي هو و  ،إذا كان هناك عدد كبير جًدا من األعضاء ؛أو مشاركة الموارد ،اإلنترنت
تجربة أكثر ( الفرعية)ر حيث توفر المجموعات األصغ ،الفرعية التعلم مجتمعاتتنمية و  إلنشاء

على سبيل  ،الذين يشاطرونهم نفس التفكير مع وتربط المتعلمين عبر اإلنترنت تخصيًصا،
اًل من إنشاء مجتمع تعلم باستخدام إحدى المنصات يضم جميع طالب الشعبة؛ يتم بد ؛المثال

أو  يتم تسجيل كل عضو في المجموعةبحيث  ،تقسيم الطالب إلى مجموعات أو فرق عمل
ن اختلفت تخصصاتهم في مجتمع تعلم عبر الرحالت المعرفية  فريق العمل لكن  ،حتى وا 

 .متماثلةأن تكون  لديهم أهداف وغايات ينبغي 
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 :منهجية الدراسة: أواًل

كونه هو  ،التحليلي المنهج الوصـفي مدت الدراسة الحالية على استخداماعت: منهج الدراسة-
 ،ومن حيث إعداد اإلطار النظري، وأدوات الدراسة ،المنهج المناسب لطبيعتها، وأهدافها

 .ومناقشتها وتحليل وتفسير البيانات الناتجة عن استجابات العينة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات في جامعة األميرة نورة : مجتمع وعينة الدراسة-

الالتي درسن مقرر تقنيات التعليم، في حين كانت عينة  بمدينة الرياض بنت عبد الرحمن
 الطالبات الالتي درسن المقرر كمادة حرة؛ بتوظيف الدراسة عينة قصدية محددة بمجموعة من

طالبة من ( 97)الرحالت المعرفية في تنفيذ مشاريع المقرر ومتطلباته، وشملت  إستراتيجية
من حيث العدد  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة( 2)، والجدول رقم كليات وتخصصات متنوعة

 .والتخصص
 يوضح توزيع العينة من حيث الكلية والتخصص( 0)جدول 

 النسبة المئوية العدد التخصص الكلية

 العلوم

 15 كيمياء

54.43% 

 14 أحياء

 3 فيزياء

 7 رياضيات

 4 الدقيق التخصص تحدد لم

 43 إجمالي كلية العلوم

 والمعلومات الحاسب علوم

 6 معلومات نظم

13.92% 
 2 الحاسبات علوم

 3 الدقيق التخصص تحدد لم

 11 إجمالي كلية علوم الحاسب

 والترجمة اللغات

 2 فورية ترجمة

11.39% 

 3 تطبيقية لغويات

 1 إنجليزي

 1 فرنسي

 2 الدقيق التخصص تحدد لم

 9 إجمالي كلية اللغات والترجمة

 %11.39 9 األعمالو دارةاإلإجمالي كلية  واألعمال اإلدارة كلية

 *أخرى تخصصات

 4 نفس علم

8.86% 

 1 خاصة تربية

 1 اجتماعية خدمة

 1 قانون

 7 إجمالي التخصصات األخرى

 %100.0 79 الكلي
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 : الدراسة وبناءها أداة -

 : ثالث محاور أو أبعاد الدراسة  أداة شملت 
 مساهمةويهدف إلى قياس مدى : بطاقة تقييم ذاتيتمت صياغته ك: المحور األول -

في تعزيز مهارات التعلم  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعلم نشطة قائمة 
عبر مجتمعات التعلم المهنية لدى الطالبات الجامعيات، وذلك بتطبيقه عليهن بعد 

 .مرورهن بمجموعة من خبرات التعلم عبر تلك البيئة
ويهدف إلى تحديد دور بيئة تعلم : مقياس اتجاهاتتمت صياغته ك: المحور الثاني -

 في تعزيز التوجهات اإليجابية على إستراتيجية الرحالت المعرفيةنشطة قائمة 
 .  باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويمللطالبات نحو توظيف 

يتعلق بالتحديات التي واجهتها  ؛تناول سؤالين مفتوحين أحدهما: المحور الثالث -
يتعلق بمقترحات  ؛المتعلمات أثناء تصميم وبناء وتنفيذ مهام الرحلة المعرفية، والثاني

 .التحسين والتطوير
الدراسة في صورتها المبدئية مستعينًة بمجموعة من  أداةقامت الباحثة بإعداد وقد      

الدراسات السابقة واألدبيات التربوية في ذات المجال لموضوع الدراسة، ومن ذلك دراسة 
 1127؛ يونس ولبابنة،  1121، عبد العزيز لتطوير التعليم العاممشروع الملك عبد اهلل بن )
 Jahromi1 & Leili؛ Liu, Huang, & Xu, 2018؛ Aydin, 2016؛

Mosalanejad, 2015  ؛Maravelaki, 2016  ؛Renau & Pesudo, 2016 ؛

Şahin, & Baturay, 2016  ؛Teng, 2018) ، وعليه تم بناء محاور أداة الدراسة وفقًا
 :لما يلي

تم إعداد بطاقة التقييم الذاتي في : بطاقة التقييم الذاتيبناء المحور األول المتعلق ب: أوال
بيئة تعلم  تتعلق بمدى مساهمةعبارة  11بلغ عددها عبارات من المجموعة بصورتها المبدئية 
في تعزيز مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم لى إستراتيجية الرحالت المعرفية نشطة قائمة ع

بدرجة كبيرة جدا، )قدير وفًقا لمقياس ليكرت، وبتدرج خماسي ، وُاسُتخِدم فيها نظام التالمهنية
، بحيث تتمكن الطالبة من تقييم ذاتها (بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، منعدمة

أن بيئة الرحالت المعرفية قد ساهمت  الطالبة ترى ؛من درجات ذلك التقدير بتحديد درجة
 .عبارة متصلة بمجال هذا المحوركل وفقا لنوعية  ،بتعزيز مهاراتها فيها
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وقد تم إعداد المقياس في صورته  :مقياس االتجاهاتبناء المحور الثاني المتعلق ب: ثانياً 
إيجابي عبارة، كاًل منها يقيس مدى تحقق اتجاه  21المبدئية بمجموعة من العبارات بلغت 

 إستراتيجية الرحالت المعرفيةعلى بيئة تعلم نشطة قائمة نحو توظيف التقويم باألقران في 
للطالبة االستجابة عن كل عبارة وفًقا لمقياس ليكرت، وبتدرج  وأتيح، ملتحقيق أهداف التعل

، بحيث (بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، منعدمة)خماسي 
   .(أو سلبي/ يجابيإ) نوعية االتجاه المتكون لديها تتحدد وفقا الستجابة الطالبة 

 :الدراسة أداةصدق وثبات : ثانيًا

 :كما يلي الدراسة أداةقامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات 
وذلك باستخدام صدق  الدراسة ألداةتم التحقق من دالالت الصدق الظاهري  :صدق احملكمني-

المحكمين، حيث تم عرضها على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في تقنيات التعليم، 
والتعليم اإللكتروني، ومناهج وطرق التدريس؛ للتحقق من مناسبتها، ومدى وضوح صياغة 

على ما ورد من مرئيات وتوجيهات  وبناءً يح ما ينبغي تصحيحه منها، الفقرات، وتصح
وفقا لخبرتهم؛ تم إجراء التعديالت الالزمة سواء ما يتعلق منها بتعديل صياغة  المحكمين

بطاقة ، بحيث اشتمل المحور األول المتعلق بأو حذف بعضها اختصارهابعض المفردات أو 
المحور الثاني المتعلق  اشتملعبارة، في حين  18التعديالت على التقييم الذاتي بعد إجراء 

عبارات، وفقًا لمرئيات المحكمين بتركيز تلك العبارات واالبتعاد عن  7 مقياس االتجاهات علىب
 .كثرتها

طالبة من  11بالتطبيق على عينة استطالعية عددها ذلك تم و  :الصدق والثبات الداخلي-
الالتي درسن مقرر تقنيات التعليم بكلية التربية ، معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنطالبات جا

الدراسة بأبعادها المختلفة،  أداةمن غير المشموالت بعينة الدراسة، وذلك للتأكد من وضوح 
ودقة الصياغة اللغوية ومناسبتها للطالبات، والزمن المناسب لالستجابة، وكذلك لحساب 

 :وجاءت النتائج كما يليالصدق والثبات لألداة، 
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 :صدق االتساق الداخلي -1

قامت الباحثة بحساب معامالت  الدراسة ألداةللتحقق من صدق االتساق الداخلي 
البعد ، وكذلك كل مفردة من مفردات البعد األولاالرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات 

بعد تعزيز مهارات التعلم عبر ) كال منهما  ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إليه الثاني
وذلك  ؛(مجتمعات التعلم المهنية، بعد االتجاهات اإليجابية نحو توظيف التقويم باألقران

والجداول التالية ، Pearson Correlation Coefficient باستخدام طريقة بيرسون
 ألداةتتضمن عرضا للنتائج التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائية لصدق االتساق الداخلي 

 :الدراسة
مساهمة بيئة الرحالت مدى ) التقييم الذاتي في لمحور يوضح حساب االتساق الداخلي ( 9)جدول 

 ( مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية المعرفية في تعزيز

 (00= ن)باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 التعلم مهارات

 رقم

 المفردة
 نص المفردة

معامل االرتباط 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

1 
 أنشطة في المطلوبة المهام وإنجاز للتعلم التعاونية المعرفية الرحالت حفزتني

  المقرر ومشاريع
.767(**) 

2 
 على في الرحالت المعرفية باألهداف جيد بشكل المرتبطة المهام ساعدتني

 للمقرر المقصودة التعلم نتائج تحقيق
.795(**) 

3 
 تشارك المعرفة وتبادل الخبرات والتعاون مع زميالتي  بتجربة استمتعت

 المعرفية الرحالت استخدامب
.652(**) 

4 

 هااستخدامب بدءال قبل والقراءة والبحث عن الرحالت المعرفية  للتدرب احتجت

 النقد أو التغيير من وخوفيمسبقا، لهذه اإلستراتيجية  استخدامي عدم بسبب

 عي عبر بيئتها اأثناء التعلم الجم

.350(**) 

5 
 مهم كعنصر الفعال البشري التواصل عبر الويب المعرفية الرحالت في افتقدت

 التعلم عملية في تجاهله يمكن ال
.467(**) 

6 

القائم على البحث واالستقصاء  من خالل منهجها المعرفية الرحالت ساعدتني

 اإلنترنت مواقع منوالممارسات والخبرات  المعرفة وتشارك  اكتساب في

 المختلفة

.730(**) 

7 
 التعلم دعم في التكنولوجيا الستخدام فعال توظيف المعرفية الرحالت في وجدت

 وتوفير الوقت واستثمار الموارد   ، دعم مهارات التعلم التعاوني عبر المجتمعات
.746(**) 

8 
 المهمات على تفكيري تركيز فينيتها التنظيمية بب المعرفية الرحالت ساهمت

  فهمها وتعزيز المحددة
.761(**) 

9 
 عن والدفاع المناقشة في نشاط أكثر بدور القيام من المعرفية الرحالت مكنتني

 لدي المفضلة البحث طريقة
.822(**) 

10 
حفزتني بيئة الرحالت المعرفية لتعلم المزيد عن أخالقيات البحث بهدف إضافة 

 قيمة ومعنى إلى الرحلة المعرفية
.438(**) 

 (**)582.تكوين عالقات عمل إيجابية مبنية على الثقة  المعرفية الرحالت سهلت 11
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 التعلم مهارات

 رقم

 المفردة
 نص المفردة

معامل االرتباط 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

 واالهتمام واالحترام

 في الطالبات زميالتي وبين بيني والحوار التعاوني العملالمتبادل من خالل 

 عبر تلك الرحالت المجموعة

12 
ألهمني التعلم في الرحلة المعرفية النظر  في القضايا  المطروحة للدراسة 

 والبحث من وجهات نظر مختلفة
.786(**) 

13 
الرحالت المعرفية على تقدير دور أستاذة المادة في تشجع المناقشات  ساعدتني

 .والمحافظة على تقدم الطالبات في التعلم
.775(**) 

14 
أعتقد أن التعلم بالرحالت المعرفية يمكن أن يساهم في دعم وتطوير إبداع 

 الطالبات
.794(**) 

15 
البحث على الويب مع استمتعت بالتعلم عبر الرحالت المعرفية لتمكني من 

 .إجراء المناقشة وتنفيذ المهام معا في نفس الوقت
.726(**) 

16 

التفاوض  أحببت في الرحلة المعرفية أنها مكنتني من إظهار مقدرتي على

ألوان الحائط ، الصور ومقاطع ) الرحلة فنيا من حيث تصميم والمشورة عند 

 ( الفيديو المرفقة

.766(**) 

17 
الرحلة المعرفية قدرتها على تنمية مهاراتي في استخدام الحاسوب  أحببت في

 والتعامل مع  اإلنترنت
.810(**) 

18 
أشعرتني الرحلة المعرفية بالفضول الستكشاف إمكانيات  التكنولوجيا في  إثراء  

 .التعلم
.736(**) 

19 
الرحلة المعرفية كيف أتحمل المسئولية تجاه أفراد مجموعتي  تعلمت عبر

 والتزم بأداء مهامي المحددة
.727(**) 

20 
زادت الرحلة المعرفية من مهاراتي البحثية، وتعلمت طرق جديدة في استقصاء 

 المعلومات
.832(**) 

21 
استخدمت الرحلة المعرفية كأداة لتطوير وإنتاج محتوى رقمي ذا قيمة على 

 إلنترنت ا
.851(**) 

22 
ساعدتني الرحلة المعرفية على تعلم طرق التوثيق السليمة للمصادر والمراجع، 

 وااللتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية
.786(**) 

 (*)266. شوشت الرحلة المعرفية تفكيري ولم تضف لي أي قيمة في عملية التعلم  23

 (**)317. أرى أن إمكانيات الرحلة المعرفية محدودة وتقيد عملية التعلم  24

25 
 خبرات ومهارات  التعلم في المجتمعات متنوعة التخصصاكتسبت الكثير من 

 عبر تجربتي التعليمية مع الرحلة المعرفية
.816(**) 

 (**)762. والتفاعل االجتماعي  ساهمت الرحلة المعرفية في تقوية مهاراتي في  التواصل 26

27 
ساعدتني الرحلة المعرفية على ربط معرفتي السابقة بمعرفتي الحالية وتطبيق 

 تلك المعرفة 
.774(**) 

28 
دفعتني الرحلة المعرفية للتعلم الذاتي والبحث ومحاولة االكتشاف والتجريب 

 لكثير من المهارات التي احتاجها فعال
.739(**) 

 (0.05)مستوى  دال عند**

ويتبين من الجدول السابق أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات 
جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة  المحور والدرجة الكلية لهذاالتقييم الذاتي  محور
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فأقل، مما يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما يشير إلى ( 1.11)
مكانية االعتماد عليه في  المقياسمؤشرات صدق مرتفعة، بما يؤكد صدق   . ةالحالي الدراسةوا 

 األقرانب توظيف التقويم  االتجاهات  اإليجابية نحولمحور يوضح حساب االتساق الداخلي ( 3)جدول 

 ( في تحقيق أهداف التعلم عبر بيئة الرحالت المعرفية

 (00= ن)باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 األقران تقويم مهارات

 رقم

 المفردة
 نص المفردة

معامل االرتباط 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

1 
أعتقد أن درجة التقويم التي حصلت عليها من زميالتي تعكس بشكل 

 .المعرفيةكبير أدائي أثناء الرحلة 
.576(**) 

2 

في  ساعد الرحالت المعرفية أن تفعيل عملية تقويم األقران عبر رىأ

كالتفكير التأملي والنقدي )تنمية جوانب متعددة من التفكير لدي 

 . (العلمي و

.677(**) 

3 
معايير التقويم المرفقة من أستاذة المقرر ساعدتني في تقويم زميالتي 

 .الرحلة المعرفية المراحل المختلفة عبرمن خالل تأمل أداءهم في 
.767(**) 

4 
–المعلم )أفضل استخدام نمط تقويم األقران عن أنماط التقويم األخرى 

  الرحلة المعرفية في تقويم مشروع المقرر عبر( الذاتي
.668(**) 

5 
أثق في مصداقية تقويمي ألداء زميالتي لكل مرحلة من مراحل التعلم 

 .في ضوء المعايير المعطاة المعرفيةالرحالت عبر 
.750(**) 

6 

أعتقد أن التقويم الذي يدار باألقران يكون أكثر فاعلية في حل 

بيئة التعلم القائمة على المشكالت العلمية التي تواجه الطالبات عبر 

 . الرحالت المعرفية إستراتيجية

.743(**) 

7 
  الرحلة المعرفية لقد كانت التوصيات المرفقة من قبل زميالتي عبر

 كافية بالنسبة  لي  لتطوير أدائي في انجاز مشروع المقرر
.784(**) 

8 
استفدت كثيرا من تقييمي لزميالتي وقراءة ومناقشة أعمالهم عبر 

 المراحل المختلفة للرحلة المعرفية مما ساهم في تطوير أدائي
.671(**) 

9 

تبرز فائدة تقويم األقران الرحالت المعرفية طبيعة العمل التعاوني عبر 

وتجعلني ال أفضل استخدام أنماط أخرى من التقويم لرحلتي المعرفية 

 تعتمد على أستاذة المادة 

.725(**) 

 (0.01)دال عند مستوى **
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ويتبين من الجدول السابق أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات 
والدرجة الكلية لهذا البعد جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة  مقياس االتجاهاتمحور 

فأقل، مما يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي كما يشير إلى ( 1.12)
مكانية االعتماد عليه في   . ةالحالي الدراسةمؤشرات صدق مرتفعة، بما يؤكد صدق المقياس وا 

 :الدراسة أداة ثبات -0

عـــن طريــــق حســـاب معامـــل ثبــــات   الدراســـة أداةقامـــت الباحثـــة بـــالتحقق مــــن ثبـــات 
ســــبيرمان )باســـتخدام طريقـــة التجزئـــة النصـــفية  أيضــــا ألفـــا كرونبـــاك،  كمـــا قامـــت الباحثـــة

ــــك ثبــــات قــــيم  مــــنللتأكــــد ( بــــراون – وجــــاءت النتــــائج كمــــا يظهــــر فــــي الجــــدول  ،األداة تل
 : التالي

 باستخدام معامل ألفا كرونباك والتجزئة النصفية  الدراسة أداةيبين ثبات ( 4)جدول 

 (00= ن )

 أبعاد المقياس
عدد 

 العبارات

 طريقة حساب الثبات

 ألفا كرونباك
 التجزئة النصفية

 (براون_سبيرمان)

عبر مجتمعات التعلم  التعلم مهارات

 المهنية
28 .947 .941 

 التوجهات اإليجابية نحو توظيف

  األقرانبتقويم ال
9 .870 .811 

 894. 951. 37 ككل األداة

ككل  لألداةمعامل الثبات بطريقة ألفا كرونباك  ةويتبين من الجدول السابق أن قيم
بيئة الرحالت  في مدى مساهمة التقييم الذاتي لمحور (05240) كما بلغت، (05200) بلغت

لمحور ( 05800)، ومهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية المعرفية في تعزيز
بلغت قيمة  بينما ؛اإليجابية نحو توظيف التقويم باألقران لتحقيق أهداف التعلم االتجاهات

 وبلغت، (05824) (براون_سبيرمان)بطريقة التجزئة النصفية ككل  لألداةمعامل الثبات 
تدل على ثبات  مرتفعة؛ وجميعها قيم للمحور الثاني( 05800)و ،للمحور األول( 05240)

مكانية االعتماد عليه الدراسة أداة  .ةيالدراسة الحالفي  اوالوثوق في نتائجه اوا 
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 :الدراسة إجراءات: ثالًثا

نتاج مشروع المقرر  كإستراتيجية الرحالت المعرفية تم تحديد أنبعد       للعمل على تصميم وا 
وتنطلق من حاجات فعلية؛  ،المتمثل بإنتاج حقائب تدريبية في مواضيع من اختيار الطالبات

 :قامت الباحثة بالخطوات التالية
، وترك الحرية لهن في تقسيم الطالبات إلى مجموعات تعاونية متعددة التخصصات -2

لة المعرفية، حيث اتجهت بعض الطالبات إلى الرح منهاق نطلاختيار المنصة التي ست
، http://google site استخدم موقع وبعضهن، http://zunal.comاستخدام موقع 

وجميعها تتميز بخصائص تتيح للمتعلمات ممارسة التعلم على عدة مستويات من 
 .بينها الذاتي والتعاوني

نتاج  ،عملية التصميم التعليمي بكافة مراحلها توضيح وشرح -1 وربطها بعملية تصميم وا 
 بدئهنقبل ؛ و داخل القاعة الدراسيةأثناء لقاء الطالبات الحقائب التدريبية وذلك  

بالعمل على التصميم واإلنتاج الفعلي للحقائب التدريبية بتوظيف إستراتيجية الرحالت 
مل لكيفية المضي في تصميم رحالتهن المعرفية ؛ حتى يتسنى لهن الفهم الكاالمعرفية

وفًقا لعمليات التصميم التعليمي أيًضا، ويكن على إلمام بما هو مطلوب فعلًيا لتصميم 
نتاج الحقائب التدريبية   .وا 

إطالع الطالبات على نماذج لرحالت معرفية عبر الويب، بمواضيع متنوعة، لتعريفهن  -1
بناءها، وكيفية وضع المهام والعمليات والمصادر، بأمثلة واقعية لها، وتتبع طريقة 

 .وجميع متطلبات إكمال أي رحلة معرفية
توضيح الطريقة التي سيتم بها تقييم كل رحلة ومنتجها، حيث أن جزء من عملية  -4

، وجزء سيتم ضمن التقويمالتقييم ستتم ضمن عناصر الرحلة المعرفية في مرحلة 
ستكون  التقويمالقاعة الدراسية، وجميع عمليات داخل  مشاريع الطالبات تقييمهام م

ضمن  متعددة من التقييم أنواعوفق معايير محددة وواضحة للطالبات، وستستخدم 
للتقديم الحلول بعد تشخيصها وفق  الواقعي أوالحقيقي  العملية األوسع وهي التقويم

، وتقييم ، كتقييم عضو هيئة التدريس ألداء الطالبات في كل رحلةعملية التقييم
لبعضهن داخل كل رحلة، وتقييم كل مجموعة للرحالت  الطالبات الذاتي، وتقييم األقران
 .المعرفية للمجموعات األخرى

http://zunal.com/
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وقد تركز حول أن تنتهي كل رحلة معرفية  ،تحديد الهدف بوضوح أمام الطالبات -1
واحدة  بمنتج يتمثل في الحقيبة التدريبية، علًما أن الرحلة ستتم بشكل إلكتروني عبر

من المنصات أو المواقع اإللكترونية المنتقاة من قبل الطالبات أنفسهن، ومحتوى 
سيقدم أيًضا بشكل إلكتروني؛ وعليه تم شرح عناصر ( الحقائب التدريبية)المنتج 

وأهمية أن يتم توزيع المهام فيما بينهن  ،الرحلة المعرفية للمجموعات بوضوح
، وأن تسمي كل مجموعة رحلتها المعرفية الويب كمجموعة عبر الرحلة المعرفية على

 :، بحيث تشتمل كل رحلة على ما يليباسم موضوع الحقيبة التدريبية الذي تم انتقاؤه
 حيث تم توجيه الطالبات أن يركزن على أن تكون مقدمة رحالتهن : المقدمة

وتحدد أهدافهن من الرحلة  ،وتطرح أفكارهن بوضوح ،المعرفية شيقة
وأن  ، وخصائص المستفيدين من موضوعها،(المعرفية واألدائية)المعرفية 

 . يتم التعريف فيها بالمنتج المستهدف بنهاية الرحلة
 أن مهام كل رحلة هي أساسها، بتم التأكيد فيها على الطالبات و : المهام

ة في الرحلة توجيههن أن يحددن مهامهن وأدوارهن األساسية والفرعيو 
ن تركز على وأن تكون المهام قصيرة ومختصرة وأبطريقة مثيرة لالهتمام، 

 أنشطة البحث والتقصي وطرح األسئلة التي تساعد على تحقيق المهام
المرتبطة في مجملها بتصميم الحقيبة التدريبية بمختلف مكوناتها وأنشطتها 

ام، على سبيل المثال؛ ن تتنوع أدوار الطالبات في تنفيذ المهوأ، وتقييمها
مهام صياغة المادة العلمية، والمهام الصحفية في تغطية الموضوع 
وتقييمه، ومهام التصميم كتصميم خطط العمل إلنجاز المشروع، ومهام 
اإلنتاج واإلبداع، ومهام الحوار والتفاوض حول القضايا التي يكون فيها 

تتعلق بتطوير الذات  أخرى خالف بين المتعلمات، ويمكن إدراج مهام
معرفة في هذا المجال، والمهام الوتقييمها من خالل استطالع مصادر 

صدار األحكام  .التحليلية لتنمية الفهم والتوافق وا 
 حيث تم فيها توجيه الطالبات إلى تحديد العمليات الخاصة بالمهام : العمليات

طها على من أجل تنفيذها، وذلك من خالل ربط كل مهمة بمصادرها ورواب
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وذلك بعد  ،بالرجوع إليها المهمة اختالف أنواعها، والتي يمكن أن تتحقق
 . انتقائها بعناية

 وقد تم توضيح إستراتيجيات التقويم التي ينبغي أن تتبعها الطالبات : التقويم
دارة مراحل رحالتهن المعرفية، أو تقويم األقران لبعضهم  سواء لتقويم وا 

لكل متعلمة فرصة تقويم رفية، بحيث تتوفر البعض في نفس الرحلة المع
والتعرف  إمكانية مقارنة أدائها بأداء زميالتها في الرحلة المعرفية،مع  ؛ذاتها

وتبادل اآلراء داخل مرحلة التقويم فيما بين  4،على نقاط القوة والضعف
الطالبات وبعضهن البعض، مما يدعمهن في تنمية مهارات متعددة كالقدرة 

وتقييم األقران بعد  ،والحوار المبني على الحجج ،على إصدار األحكام
من قبل  تم توفيرها للتقييمفضاًل عن أن هناك معايير أخرى  التأمل؛التحليل و 

ر لمساعدة الطالبات في عملية التقييم بموضوعية لزميالتهن، أستاذة المقر 
ويمكن االنطالق من خاللها لمعالجة األخطاء وصواًل لعملية تقويم متكاملة 
تتجاوز التقييم فقط، وأيًضا تم إبالغ الطالبات أن كل مجموعة ستعرض 
رحلتها المعرفية كاملة أمام المجموعات األخرى داخل القاعة الدراسية 

ستخدام المعامل المجهزة للعرض في ذلك، ومن ثم ستتم عملية تقييم رحلة با
  .كل مجموعة من قبل المجموعات األخرى أيضا

 تم توجيه الطالبات أن يسجلن في خاتمة رحالتهن ما تم إنجازه من : الخاتمة
مهام، واألدوار التي تحققت للمتعلمات من خالل إنجاز تلك المهام، ومدى 

يالتهن، وكيف يمكنهن التواصل مع المصادر الموجودة في تفاعلهن مع زم
رحلتهن المعرفية بشكل دائم ومستمر، مع إمكانية تحديثها وتطويرها من 

مكانية فتحها ومشاركتها لعموم الفائدةرحيٍن آلخ  .، وا 
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها  
على إستراتيجية الرحالت ما دور بيئة تعلم نشطة قائمة  :األول اإلجابة عن السؤال: أواًل    

المهنية لدى الطالبات الجامعيات من  مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلفي تعزيز م المعرفية
بالتحقق من صحة  ؛ قامت الباحثةومن أجل التوصل إلجابة عن هذا السؤال وجهة نظرهن؟
في تعزيز  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةتساهم بيئة تعلم نشطة قائمة : الفرضية التالية

 .المهنية لدى الطالبات الجامعيات هارات التعلم عبر مجتمعات التعلمم
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط تم  يةالفرض والختبار صحة هذه     

؛ حيث تم تقسيم هذا البعدعبارات على  الدراسةالستجابات أفراد عينة ( المرجح)الموزون 
 :المتوسط الموزون إلى خمس فئات وفقا لما يلي

 =طول الفئة 
 أقل درجة -أكبر درجة

 عدد بدائل االستجابة

 =طول الفئة 
1- 2 

1 
 1.81= طول الفئة  إذاً 

 :وبالتالي يكون الحكم على المتوسط الموزون كما في الجدول التالي
 يوضح معيار الحكم على المتوسط الموزون( 0)جدول رقم 

 مستوى أداء المهارة المتوسط الموزون

 منعدمة 0580 – 0500

 بدرجة ضعيفة 95.0 – 0580

 بدرجة متوسطة 3540 – 95.0

 بدرجة كبيرة 4590 – 3540

 بدرجة كبيرة جدا 0500 – 4590

والمتوسط الموزون كما في وجاءت نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 :الجدول التالي
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 تعلم بيئة دور"يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والمتوسط الموزون لمحور ( .)جدول رقم 

 التعلم مجتمعات عبر التعلم مهارات تعزيز في نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية

 "المهنية

 المحور
عدد 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الموزون

مستوى 

أداء 

 المهارة

نشطة قائمة تعلم  بيئة دور

على إستراتيجية الرحالت 

 مهارات تعزيز في المعرفية

 التعلم مجتمعات عبر التعلم

 المهنية

28 114.86 17.40 4.10 
بدرجة 

 كبيرة

 :ويتبين من الجدولين السابقين ما يلي 
 تعزيز في الرحالت المعرفية إستراتيجية على قائمة نشطة تعلم بيئة تسهم -

 الجامعيات بدرجة الطالبات لدى المهنية التعلم مجتمعات عبر التعلم مهارات
من وجهة نظر أفراد العينة، حيث بلغت قيمة المتوسط الموزون للمحور  كبيرة

 .، وهي قيمة تدل على درجة موافقة كبيرة من أفراد العينة(4.21)
للمتوسطات الحسابية واالنحرافات  تحليلًيا تفصيالً  يلي تعرض الباحثة وفيما -

الحكم على  التي أمكن في ضوئهاو ، للعبارات الخاصة بهذا المحورالمعيارية 
 تلك العبارات، وذلك كما يليمدى تحقق كل ممارسة من الممارسات التي تمثلها 

 :((1)جميع العبارات تم توضيحها بالجدول رقم ) 
تعزيز مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم )عبارات محور تراوحت االستجابات نحو  -

بين التحقق بدرجة متوسطة إلى التحقق بدرجة كبيرة جدًا، ومن المالحظ أن ( المهنية
جميع العبارات التي جاءت بدرجة متوسطة قد احتلت الترتيب األخير ضمن عبارات 

، (14، 11، 1)رقم : ات سلبية، وهي العباراتهذا المحور، علما أنها جميعًا عبار 
مما يشير إلى تفوق جميع العبارات االيجابية وحصولها على مراتب متقدمة في 

 .التقييم من قبل الطالبات
على  تنصالتي ( 1)رقم  جاء في مقدمتها العبارة ؛عبارات بدرجة كبيرة( 9)تحققت  -

باستخدام  والتعاون مع زميالتيادل الخبرات استمتعت بتجربة تشارك المعرفة وتب )
مما يشير إلى أن هذه البيئة  ،(4.18) بلغبمتوسط حسابي  (الرحالت المعرفية

التي ( 4)رقم العبارة و  ،تتحقق فيها مزايا تساهم في تكوين مجتمعات التعلم المهنية
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قبل البدء  راءة والبحث عن الرحالت المعرفيةاحتجت للتدرب والق )على  تنص
مسبقا، وخوفي من التغيير أو  لهذه اإلستراتيجية باستخدامها بسبب عدم استخدامي

قد جاءت ، و (1.66)بمتوسط حسابي قدره  (عي عبر بيئتهااالنقد أثناء التعلم الجم
الرحالت  إستراتيجيةحفزتني )على  نصتوالتي ( 21)رقم  لعبارةلاستجابة الطالبات 

إلى الرحلة  قيمة ومعنىإضافة بهدف  المزيد عن أخالقيات البحث المعرفية لتعلم
وتلتها في التحقق ، (1.62)وبمتوسط حسابي قدره  ،أيضا بدرجة كبيرة (المعرفية

، وجميعها عبارات تدل على (19، 16، 21، 22)رقم  بدرجة كبيرة كل من العبارات
 .لم المهنيةتعزيز مجموعة من مهارات التعلم والعمل ضمن مجتمعات التع

جاء و ارة فقد تحققت بدرجة كبيرة جدا، عب( 28)أما بقية عبارات هذا المحور وعددها  -
وجدت في الرحالت المعرفية توظيف )على  نصتوالتي ( 9)العبارة رقم  مقدمتهافي 

 تلتها، (4.44)بمتوسط حسابي قدره ( فعال الستخدام التكنولوجيا في دعم التعلم
نجاز المهام )على  نصتوالتي ( 2)العبارة رقم  حفزتني الرحالت المعرفية للتعلم وا 

، ثم العبارة رقم (4.17)ه بمتوسط حسابي قدر ( المطلوبة في أنشطة ومشاريع المقرر
أحببت في الرحلة المعرفية أنها مكنتني من إظهار مقدرتي )على  نصتالتي ( 26)

ألوان الحائط ، الصور )الرحلة فنيا من حيث على التفاوض والمشورة عند  تصميم 
 ( .4.18)بمتوسط حسابي قدره ( ومقاطع الفيديو المرفقة

وترى الباحثة أن النتائج السابقة أشارت إلى تفوق جميع العبارات االيجابية وحصولها      
عبارة من مجمل عبارات هذا  11على مراتب متقدمة في التقييم من قبل الطالبات حيث أن 

كبيرة يها بين درجة الموافقة بدرجة عبارة  قد تراوحت االستجابة عل 18لمحور البالغ عددها ا
كبيرة جدًا، وهي جميعًا عبارات تعكس المزايا اإليجابية لبيئة الرحالت المعرفية والموافقة بدرجة 

 التفاوض)في تعزيز جملة من المهارات ذات االرتباط بمجتمعات التعلم المهنية كمهارات 
التعاون، الحوار، والمشورة، تكوين عالقات عمل إيجابية، تشارك المعرفة وتبادل الخبرات، 

، التواصل والتفاعل االجتماعي، ، تنظيم مهام التعلمالنظر في القضايا من وجهات نظر متعددة
 عديد من؛ األمر الذي يتفق مع نتائج (إلخ...،ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية وتطبيقها

الدراسات التي تناولت فاعلية أو أثر توظيف الرحالت المعرفية في تعزيز أو تنمية تلك 
 Liu, Huang, & Xu, 2018 ؛Aydin, 2016)  اتالمهارات في سياقات منفصلة كدراس

  Şahin, & Baturay, 2016 ؛Renau & Pesudo, 2016 ؛ Maravelaki, 2016 ؛
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 إستراتيجيةإشارات ذات معاٍن ضمنية تتعلق بدور  علىكما دلت النتائج ، (؛Teng, 2018؛
الرحالت المعرفية في تنمية مهارات البحث على مستوى متقدم، إذ تتطلب الرحالت المعرفية 

تقان  ؛مزيدي متطلبات تحفز الطالبات لتعلم خاصة طويلة المدى؛ خبرات بحثية قوية، وه وا 
أن الطالبات يستخدمن ، وبسبب لمقررب النجاح في تنفيذ مشاريع امهارات البحث بدافع طل

في  كماالرحالت المعرفية في هذا المقرر ألول مرة في عملية التعلم، فقد أشارت النتائج 
للتدرب على تصميمها  زلن بحاجةنتيجة طبيعية تدل على أنهن ما إلى (4)العبارة رقم 

مهاراتها والتغلب على توظيفها واستخدامها بشكل أكبر في بقية المقررات ليتمكن من و 
مخاوفهن من الفشل أو اإلخفاق في استخدامها، األمر الذي يتماشى مع توصيات مجموعة 
من الدراسات بضرورة توظيف الرحالت المعرفية في مختلف المقررات لتحقيق أهداف التعلم 

، أبو الخيل و أبو مطحنة) اتتعلم عبر مجتمعاتها ومن ذلك دراسوكسر حاجز التخوف من ال
؛ Şahin & Baturay, 2016  ؛ 1127يونس ولبابنة،  ؛ 1127؛ رغداء نصور ، 1128

et al.,2016 Seitkazy  ؛hen, 2019C)،  وعلى أي حال فقد أثبتت نتائج الدراسة
، وبالنظر إلى مجمل تلك النتائج تفاعلهن مع تلك الرحالت، ورغبتهن بتطبيقها في التعلم
تساهم بيئة تعلم نشطة قائمة على " يمكن القول بصحة فرض الدراسة األول الذي نص على

إستراتيجية الرحالت المعرفية في تعزيز مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم  المهنية لدى 
      ".الطالبات الجامعيات

ما دور بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت  :الثاني اإلجابة عن السؤال: ثانيًا    
باألقران لتحقيق أهداف  التقويمالمعرفية في تعزيز التوجهات اإليجابية  للطالبات نحو توظيف 

: ؛ قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرضية التاليةوللتوصل إلجابة عن هذا التساؤل التعلم ؟
في تعزيز التوجهات اإليجابية  تراتيجية الرحالت المعرفيةتساهم بيئة تعلم نشطة قائمة على إس

 ية؛الفرض والختبار صحة هذه، باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويمللطالبات نحو توظيف 
( المرجح)قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الموزون 

حيث تم تقسيم ، هذا البعد من أبعاد أداة الدراسةعبارات الستجابات أفراد عينة البحث على 
المتوسط الموزون إلى خمس فئات وفقا للمعيار الموضح في الفرض األول من فروض 

 :، وجاءت النتائج كما في الجدول التاليالدراسة
التوجهات اإليجابية "يوضح المتوسط واالنحراف المعياري والمتوسط الموزون لبُعد ( 0)جدول رقم 

 "الرحالت المعرفيةعبر  باألقران وظيف التقويمنحو ت
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 البعد
عدد 

 العبارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الموزون
 مستوى أداء المهارة

التوجهات 

اإليجابية نحو 

 توظيف التقويم

 باألقران

 بدرجة كبيرة جدا 4.26 5.28 38.30 9

قائمة على إستراتيجية الرحالت النشطة التعلم البيئة  أن ويتبين من الجدول السابق 
بدرجة  باألقران التقويمفي تعزيز التوجهات اإليجابية للطالبات نحو توظيف تسهم  المعرفية
للمتوسطات اًل فصمتحلياًل  وفيما يلي تعرض الباحثة، من وجهة نظر أفراد العينة كبيرة جداً 

والتي أمكن في البعد السابق،  عبارات االتي حصلت عليهالحسابية واالنحرافات المعيارية 
جميع ) تمثلها تلك العبارات، وذلك كما يليالحكم على مدى تحقق كل ممارسة ضوئها 

 :((1)العبارات تم توضيحها بالجدول رقم 
االتجاهات اإليجابية نحو توظيف التقويم  )تراوحت االستجابة عن عبارات هذا المحور -

، والتحقق بدرجة بين التحقق بدرجة كبيرة جداً  (المعرفيةالرحالت األقران في بيئة 
بين  جداالمتوسطات الحسابية للعبارات التي تحققت بدرجة كبيرة  وجاءت، كبيرة

قدمة في التحقق بدرجة ومن العبارات التي احتلت مراكز مت ،(4.11)و ( 4.11)
يم المرفقة من معايير التقو )والتي نصت على ( 1)العبارة رقم : كل من كبيرة جداً 

أستاذة المقرر ساعدتني في تقويم زميالتي من خالل تأمل أداءهم في المراحل 
استفدت )والتي نصت على ( 8)، تلتها العبارة رقم (الرحلة المعرفيةالمختلفة عبر 

كثيرا من تقييمي لزميالتي وقراءة ومناقشة أعمالهم عبر المراحل المختلفة للرحلة 
أعتقد )والتي نصت على ( 1)، ثم العبارة رقم (تطوير أدائيالمعرفية مما ساهم في 

يساعد في تنمية التفكير العلمي  ن تفعيل عملية تقويم األقران عبر الرحالت المعرفيةأ
في حين أن ثالث عبارات فقط ضمن العبارات المتبقية لهذا المحور  ،(لدى المتعلمات

وهي ، ( 4.11)و( 4.24)قد تحققت بدرجة كبيرة وبمتوسطات حسابية تتراوح بين 
أفضل استخدام نمط تقويم األقران عن أنماط التقويم )على  نصتالتي ( 4)رقم العبارة 
العبارة رقم ، و (الرحلة المعرفية برفي تقويم مشروع المقرر ع( الذاتي–المعلم )األخرى 

ي لكل مرحلة من مراحل أثق في مصداقية تقويمي ألداء زميالت)على  نصتالتي ( 1)
التي ( 6)العبارة رقم ، و (في ضوء المعايير المعطاةالرحالت المعرفية  التعلم عبر
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أعتقد أن التقويم الذي يدار باألقران يكون أكثر فاعلية في حل )على  نصت
 التعلم القائمة على إستراتيجية الت العلمية التي تواجه الطالبات عبر بيئةالمشك

 (.الرحالت المعرفية
ووفقًا للنتائج السابقة ترى الباحثة أن الطالبات قد تكونت لديهن اتجاهات إيجابية      

التعلم القائمة على  نحو توظيف التقويم باألقران بعد أن مررن بخبرات متعددة ضمن بيئة
الرحالت المعرفية؛ أثبتت لهن جدوى هذا النوع من التقويم في حل كثير من  إستراتيجية

المشكالت التي واجهتهن، خاصة أن هناك معايير محددة وواضحة انطلقن منها في 
عملية التقويم، ساعدتهن في تفعيل التشخيص الجماعي للمشكالت وتقديم العالج 

لبحث، كما أنهن من خالل هذا النوع من التقويم ض واو المناسب لها بعد المشورة والتفا
ال يمكن لهن  ؛استشعرن مسئولية التعلم ومعنى االستناد إلى معايير واضحة في التقويم

كالتقييم والتحليل والتوليف واالستدالل أن يحققنها إال بعد تفعيل مجموعة من المهارات 
بداء وجهات النظر والتحفيز  ن شعورهن بالمتعةهذا فضاًل ع، وبيان الحجج والحوار وا 

وهن يطبقن نوعًا من التقويم الحقيقي بعيدًا عن قيود التقويم التقليدي، األمر الذي للتعلم 
 ,Maravelaki 2016؛ Şahin, & Baturay, 2016) دراسة كل من يتفق مع نتائج

وبالنظر إلى مجمل تلك النتائج يمكن قبول ، (ahromi, & Mosalanejad, 2015J؛
على إستراتيجية تساهم بيئة تعلم نشطة قائمة  "الدراسة الثاني الذي نص علىفرض 

في تعزيز التوجهات اإليجابية للطالبات نحو توظيف  Web Quest الرحالت المعرفية
 ." باألقران لتحقيق أهداف التعلم التقويم

هل هناك عالقة بين مستوى تعزيز مهارات التعلم عبر  :الثالثاإلجابة عن السؤال : ثالثًا     
وبين ، مجتمعات التعلم المهنية في بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية

؛ قامت الباحثة بالتحقق من صحة وللتوصل إلجابة عن هذا التساؤل نوع التخصص للطالبات؟
مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية  توجد عالقة بين مستوى تعزيز :الفرضية التالية

 .تخصصهنفي بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية وبين نوع 
في استجاباتهم والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات رتب العينة      

عن طريق استخدام اختبار ، المهنية التعلم مجتمعات عبر التعلم مهارات محور على عبارات
 One ا من تحليل التباين أحادي االتجاهبديال ال معلميً   Kruskal Wallis واليس كروسكال
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Way ANOVA ، (فردا 11أقل من )وذلك لقلة عدد أفراد معظم المجموعات الفرعية ،
يوضح النتائج التي توصلت إليها (  8)والتفاوت في األعداد فيما بينها، والجدول التالي رقم 

 : الباحثة
واليس للفروق ين متوسطات رتب درجات أفراد العينة على  نتائج اختبار كروسكال( 8)جدول 

 مجتمعات عبر التعلم مهارات تعزيز في قائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية تعلم بيئة دور"محور

 "المهنية التعلم

 العدد التخصص المحور 
متوسط 

 الرتب

كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تفسير 

مستوى 

 الداللة

نشطة تعلم  بيئة دور

قائمة على إستراتيجية 

 في الرحالت المعرفية

 عبر التعلم مهارات تعزيز

 المهنية التعلم مجتمعات

 35.87 43 العلوم

7.12

9 
4 .129 

غير دالة 

 إحصائيا

 الحاسب علوم

 والمعلومات
11 34.77 

 اللغات

 والترجمة
9 45.11 

 55.28 9 األعمال إدارة

 تخصصات

 أخرى
7 47.36 

  79 اإلجمالي

 بين مستوى إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود ويتبين من الجدول السابق 
 على قائمة نشطة تعلم بيئة في المهنية التعلم مجتمعات عبر التعلم مهارات اكتساب

" كاي تربيع"لطالبات، حيث جاءت قيمة ا تخصص لنوع تعزى ؛الرحالت المعرفيةإستراتيجية 
أن أفراد العينة من التخصصات  ما يشير إلىوهي قيمة غير دالة إحصائيا، ( 9.217)

 قائمة نشطة تعلم بيئة المهنية في التعلم مجتمعات عبر المختلفة قد اكتسبن مهارات التعلم
 عدم تحقق النتائج السابقة تدل على، و متقاربة بدرجات الرحالت المعرفيةإستراتيجية  على

توجد عالقة بين مستوى تعزيز ال "، وقبول الفرض البديل وهوالفرض الثالث من فروض البحث
مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية في بيئة تعلم نشطة قائمة على إستراتيجية 

 ."هنتخصصوبين نوع الرحالت المعرفية 
التوجهات اإليجابية   مستوىهل هناك عالقة بين  :الرابعاإلجابة عن السؤال : ارابًع     

باألقران لتحقيق أهداف التعلم في بيئة تعلم نشطة قائمة على  التقويمللطالبات نحو توظيف 
 ؛ قامت؟ وللتوصل إلجابة عن هذا التساؤلهنتخصصوبين نوع  إستراتيجية الرحالت المعرفية

التوجهات اإليجابية   مستوىتوجد عالقة بين  :الباحثة بالتحقق من صحة الفرضية التالية
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لى باألقران لتحقيق أهداف التعلم في بيئة تعلم نشطة قائمة ع التقويمللطالبات نحو توظيف 
 .هنوبين نوع تخصصإستراتيجية الرحالت المعرفية 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات رتب العينة في استجاباتهم      
على عبارات محور التوجهات نحو توظيف التقويم باألقران، عن طريق استخدام اختبار 

 One بديال ال معلمًيا من تحليل التباين أحادي االتجاه  Kruskal Wallis واليس كروسكال

Way ANOVA ، (فردا 11أقل من )عدد أفراد معظم المجموعات الفرعية وذلك لقلة ،
يوضح النتائج التي توصلت إليها ( 7)والتفاوت في األعداد فيما بينها، والجدول التالي رقم 

 : الباحثة
 واليس للفروق ين متوسطات رتب درجات أفراد العينة على بُعد نتائج اختبار كروسكال( 2)جدول 

 باألقران وفقا لمتغير التخصص توظيف التقويماالتجاهات اإليجابية نحو 

 العدد التخصص البعد
متوسط 

 الرتب

كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تفسير 

مستوى 

 الداللة

التوجهات 

اإليجابية نحو 

توظيف 

 التقويم 

 باألقران

 33.58 43 العلوم

8.785 4 .067 

غير 

دالة 

إحصائ

 يا

 الحاسب علوم

 والمعلومات
11 44.95 

 42.61 9 والترجمة اللغات

 51.33 9 األعمال إدارة

 53.71 7 أخرى تخصصات

  79 اإلجمالي

بين مستوى التوجهات اإليجابية  عالقة عدم وجود ويتبين من الجدول السابق 
باألقران لتحقيق أهداف التعلم في بيئة تعلم نشطة قائمة على  التقويمللطالبات نحو توظيف 

( 8.981"  )كاي تربيع"، حيث جاءت قيمة هنتخصص وبين نوعإستراتيجية الرحالت المعرفية 
 قد أن أفراد العينة من التخصصات المختلفة ما يشير إلى ،وهي قيمة غير دالة إحصائيا

في بيئة تعلم نشطة قائمة على  باألقران التقويمتكونت لديهن توجهات إيجابية نحو توظيف 
عدم تحقق صحة الفرض الرابع  ، مما يدل علىمتقاربة بدرجاتإستراتيجية الرحالت المعرفية 

ال توجد عالقة بين مستوى التوجهات " ،  وقبول الفرض البديل وهومن فروض البحث
داف التعلم في بيئة تعلم نشطة باألقران لتحقيق أه التقويماإليجابية  للطالبات نحو توظيف 

  ."هنوبين نوع تخصصقائمة على إستراتيجية الرحالت المعرفية 
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كأهم  وحيث تعتبر الدراسة الحالية من أوائل الدراسات التي بحثت في متغير التخصص     
على اعتبار و  المتغيرات الديموغرافية وثيقة الصلة ببيئات التعلم الجمعي في الرحالت المعرفية؛

بمادة واحدة؛ إنما من  معين أو أن بيئة الرحالت المعرفية طويلة المدى ال تتقيد بتخصص
بها، فقد أثبتت نتائج هذه الدراسة  الممكن دمج مواد وتخصصات متنوعة خالل تنفيذ المهام

عدم تأثر مستوى تعزيز مهارات مجتمعات التعلم المهنية أو توجهات الطالبات اإليجابية نحو 
مما يشير إلى تقبل المتعلمات ألراء بعضهن  ؛قويم باألقران بتنوع تخصصاتهنتوظيف الت
ن كان قد يشكل تحٍد بالنسبة البعض  حتى مع تنوع التخصصات فيما بينهن، وأن هذا التنوع وا 
، بل ربما ساهم هذا التنوع في لم يقف عائقًا في سبيل تحقيق أهداف التعلم لكنه ؛للبعض

للرحلة المعرفية وتبادل خبرات ومهارات أوسع ودعم معرفة  التخصصات في إثراء أكثر
قد أثبتت عدم تأثر نتائجها بمتغيرات  دراساتمن هناك كان ن وا  ، الطالبات من نواٍح متعددة

عبر بيئات الرحالت ( إناث/ ذكور)  كجنس المتعلمين فيما عدا التخصص، ديموغرافية أخرى
التي لم تظهر نتائجها فروقًا ذات داللة  (1127ر، نصو )دراسة  فيمكن اإلشارة إلى ،المعرفية
 .التي درست بتوظيف الرحالت المعرفيةة التجريبية في المجموعبين الذكور واإلناث إحصائية 

برز التحديات التي واجهت الطالبات عند التعلم أما  :اخلامساإلجابة عن السؤال : خامسًا     
 من وجهة نظرهن ؟  إستراتيجية الرحالت المعرفيةعبر بيئة تعلم نشطة قائمة على 

عن  الدراسةولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل استجابات أفراد عينة 
حيث أوردت بعض  لهذا السؤال؛ إجابة 81السؤال المفتوح السابق، وقد قامت الطالبات بإيراد 

، بينما لم الطالبات صعوبة واحدة أو تحديا واحدا، وبعضهن أوردن أكثر من صعوبة أو تحدٍ 
في  جمعهاو ووضعها  تكتب بعض الطالبات أي تحديات، وقد تم تصنيف استجابات الطالبات

 :، وبيان تفصيلها كما يلي فئة، وحساب تكراراتها ونسبها المئوية 22
طالبة أنه لم توجد أي تحديات أو صعوبات في تنفيذ المشروع، وذلك  11ذكرت  -

ي ذكرتها الطالبات في اإلجابة من إجمالي المالحظات الت( %41.11)بنسبة 
 .هذا السؤال عن

استخدام تكنولوجيا بحثية جديدة "يأتي في المرتبة الثانية من حيث التكرار تحدي  -
، حيث تم تكرار "(خبرة سابقة بها عدم وجود)لم تستخدمها الطالبات من قبل 
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من إجمالي التحديات والصعوبات %( 24.61)مرة بنسبة   21التحدي السابق 
 .التي ذكرتها طالبات العينة

نشاء الموقع"يليه في المرتبة الثالثة  -  ،"للرحلة المعرفية صعوبة في تصميم وا 
من إجمالي التحديات والصعوبات %( 21.42)مرة بنسبة   22حيث تم تكرارها 

 .التي ذكرتها طالبات العينة
صعوبات في البداية فقط بسبب أن الموضوع "ويأتي في المرتبة الرابعة تحدي  -

حيث تم تكراره ، "أو أن الفكرة في البداية غير واضحة إال بعد االندماج بها ،جديد
من إجمالي التحديات والصعوبات التي ذكرتها طالبات %( 7.96)مرات بنسبة  8

 .العينة
صعوبات في العمل الجماعي وعدم تعاون بعض "يليه في المرتبة الخامسة  -

من %( 6.21) مرات بنسبة 1حيث تم تكراره  ،"الطالبات في فريق  العمل
 .إجمالي التحديات والصعوبات التي ذكرتها طالبات العينة

عدم االتفاق على أهداف  "، و"الوقت ضيق"السادسة يأتي  ثم في المرتبة -
 مرات بنسبة 1تم تكرار كل منهما  حيث ،"بل فريق العملواضحة من قِ 

 .من إجمالي التحديات والصعوبات التي ذكرتها طالبات العينة%( 1.66)
اختيار المواقع اإللكترونية " :استجابات وهي 1 السابعةويأتي في المرتبة  -

صعوبة في النواحي الفنية من "، و"والموثوقة إلنشاء الرحلة المعرفيةالمناسبة 
ضافة الصور والفيديوهات والكتابة  حيث مهارات االستخدام والتنسيق وترتيب وا 

يث تم تكرار ح ،"ضعف اإلنترنت مما يبطئ عمل المجموعات"، و"بالرحلة المعرفية
تحديات والصعوبات لكل منها من إجمالي ال%( 1.44) كل منها مرتين بنسبة

 .التي ذكرتها طالبات العينة
 ،"الواحد الفريق داخل التخصصات اختالف" تحديويأتي في المرتبة األخيرة  -

 %(.2.11)مرة واحدة فقط بنسبة   هذا التحديحيث تم تكرار 
من  (1128)المهجة وتتفق بعض هذه التحديات مع ما أشارت إليه دراسة      

محددات تنفيذ الرحالت المعرفية على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق منها بالحاجة 
المتطلبات من المهارات التكنولوجية والمعلوماتية العالية للوقت بالنسبة للمبتدئين، و 
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لكي يتمكن الطالب من إنتاج رحالت معرفية خاصة بهم، وكذلك االتصال البطيء 
 et) أيضا مع ما توصلت إليه دراسةو ، بيوتربالشبكة أو عدم توفر أجهزة الكم

al.,2016 Seitkazy) عبر الويب مثلها مثل أي نوع من  من أن الرحالت المعرفية
يمكن تقييد نتائجها أو تحجيمها بسبب عدم كفاية االتصال باإلنترنت أو  ؛التكنولوجيا

- التخصصات، وبالنسبة للتحدي الذي أوردته الطالبات متعلقًا بتعدد نقص الموارد
ن كان ورد ذكره كأقل التحديات تكرارًا حيث لم يذكر إال مرة واحدة فقد أثبتت  ؛-وا 

عند تنفيذ مهام  في التخصصات نتائج الدراسة عدم تأثر فرق العمل بهذا التنوع
، كما أن كثير من الصعوبات التي أوردتها الطالبات يمكن تجاوزها بتطبيق التعلم

تنمية المهارات في المجال الذي تجد فيه الطالبة أو و  ،مهارات التعلم الذاتي
مجموعتها صعوبة، كما إن عضو هيئة التدريس من واجبها العمل كمستشارة 

 . ومساعدة للطالبات ومرشدة في ما يعترضهن من عقبات
ما نقاط التحسين المقترحة لتطوير عملية التعلم عبر  :السادساإلجابة عن السؤال : سادسًا     

ولإلجابة من وجهة نظر الطالبات؟  على إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعلم نشطة قائمة 
عن السؤال المفتوح  الدراسةعن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل استجابات أفراد عينة 

 جمعهاو  صنيف استجابات الطالباتوقد تم ت، إجابة 97السابق، حيث قامت الطالبات بإيراد 
 :يلي وفقًا لما، وحساب تكراراتها ونسبها المئوية عشر فئات في
رائعة، وذلك بنسبة  كانت طالبة أنه ال توجد أي مقترحات، فالرحلة 11 ذكرت -

طالبات في اإلجابة عن هذا السؤال، من إجمالي المالحظات التي ذكرتها ال%( 42.82)
إدخال  "مقترح فيما أوردت بقية الطالبات مجموعة أخرى من المقترحات كان من أهمها 

تقنية الرحالت المعرفية في المدارس والمعاهد والجامعات وربطها بمختلف المناهج 
 ترحات التيمن إجمالي المق%( 28.77) مرة بنسبة 21 ه، حيث تم تكرار "الدراسية

، وهو المقترح الذي أوصت به كثير من الدراسات التي تناولت ذكرتها طالبات العينة
، ؛ نصور1128أبو الخيل وأبو مطحنة، )فاعلية أو أثر الرحالت المعرفية كدراسة 

   et al., 2016؛Şahin &  Baturay, 2016 ؛  1127؛ يونس ولبابنة،  1127
Seitkazy؛hen, 2019C) ، نماذج لرحالت معرفية سابقة تستخدم عرض " مقترحجاء و

بصيغ متعددة تصب في ذات  مرة 22 امكررً " كمرجع قبل البدء في الرحلة المعرفية
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، ثم تفاوتت الطالباتمن إجمالي المقترحات التي ذكرتها %( 21.74)بنسبة  ،المعنى
  :يلي المقترحات األخرى وتدرجت في ترتيبها كما

لتعليمها بكامل تفاصيلها تربويا وفنيا للطالبات  أن يكون لها برنامج تدريبي خاص" -
 %(.8.86)مرات وبنسبة  9وقد تكرر ،"وألعضاء هيئة التدريس

إتاحة مراجع وفيديوهات وروابط لشرح الرحالت المعرفية بالخطوات، خاصة للطلبة " -
 %(.6.11)مرات وبنسبة  1وقد تكرر ، "المستخدمين للرحالت المعرفية ألول مرة

سات حوارية  لإلجابة عن استفسارات الطالبات حول كل تفاصيل الرحالت تخصيص جل"  -
مرات وبنسبة  1وقد تكرر ، "المعرفية في بداية عمل وتنفيذ مهام مشاريع التعلم بتطبيقها

(1.81.)% 
وقد  ،"التطبيق الجماعي والتدريب في مجموعات تحت إشراف أستاذة المقرر بشكل دائم" -

 %(.1.11)مرتان وبنسبة  رتكر 
تشجيع الطالبات بحوافز معنوية ومادية أكثر في "أقل المقترحات تكرارًا هو كٌل من  وكان -

سبيل اكتساب مهارات التعلم عبر الرحالت المعرفية خاصة المتعلقة منها بالتعلم في 
المجموعات، وتجاوز الكتاب المدرسي إلى التقنيات الحديثة في التحصيل الدراسي 

أن يتم تنفيذها بشكل أعمق بين طالبات من جامعات  " ،"المهارات البحثية والتعاونيةو 
ترك المجال و  طالبات لتنفيذ الرحالت المعرفية،إعطاء الوقت الكافي لل" ، و"أخرى

المقترحات التي ذكرتها الطالبات مثل من وجدير بالذكر أن كثير ، "لمواضيع من أفكارهن
وفيديوهات وروابط لشرح الرحالت المعرفية بالخطوات، خاصة إتاحة مراجع " مقترح 

تتطلب أن تتحلى الطالبات بمهارات  ؛"للطلبة المستخدمين للرحالت المعرفية ألول مرة
التعلم الذاتي في سبيل البحث عن ما يطلبنه من مقترحات بأنفسهن، خاصة أن بيئة 

، بقليل من الجهد في التعلم الذاتي هممن مطالبهم ومقترحات كثير اإلنترنت اليوم توفر
التي ينبغي توظيفها لتجاوز الحدود الضيقة  12وهي من أهم مهارات التعلم في القرن 

 .للتعلم التقليدي التي يتلقى فيها الطالب المعرفة دون أن يكون له أي دور في اكتسابها
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  :التوصيات
 :إليها الدراسة؛ فإنها توصي بما يلي وفقًا للنتائج التي توصلت

ومهام مختلف أنشطة ألداء داعمة  كإستراتيجية توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب -
أنواع المقررات في التعليم الجامعي، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مجتمعات تعلم 

، رفةمن تخصصات وجامعات متنوعة، بما يضمن تنمية مهارات التعاون وتشارك المع
حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة أن تلك اإلستراتيجية تلعب دورًا فاعال في تنمية مهارات 

، ون أن تتأثر في ذلك متنوعة من بينها مهارات التعلم عبر مجتمعات التعلم المهنية
 .بتنوع تخصصات المعلمات

الرحالت المعرفية في تطوير طريقة تقويم الطالبات  العمل على تطبيق إستراتيجية -
القائمة على التكنولوجيا كتقييم النظراء، حيث أثبتت نتائج  ؛الطرق المبتكرة باستخدام

 .الدراسة وجود توجهات إيجابية للمتعلمات نحو هذا النوع من التقويم في عملية التعلم
موجهة للطالبات أو ألعضاء هيئة إدراج الرحالت المعرفية ضمن البرامج التدريبية ال -

، حيث أثبتت نتائج التدريس، بهدف تمكينهم من مهارات تصميمها الفنية والتربوية
 . مهاراتها من وجهة نظر المتعلمات الدراسة وجود حاجة للتدرب على
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  :املقرتحات
بما  تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات أخرى في مجال الرحالت المعرفية تتعلق

  :يلي
ثر توظيف الرحالت المعرفية في تعزيز قيم األمن الفكري، ومحو األمية الرقمية لدى أ -

 . الطالبات الجامعيات
في مجال الرحالت المعرفية،  واألدب التربوي للدراسات السابقة نوعية دراسة تحليلية -

وسبل اإلفادة منها في وضع قائمة معايير لتصميم وبناء الرحالت المعرفية تربويًا 
  .وفنياً 

فاعلية الرحالت المعرفية طويلة المدى في تنمية مهارات الطالقة الرقمية لدى  -
 . المتعلمين في مختلف المستويات الدراسية

تقويم النظراء لدى الطالبات فاعلية الرحالت المعرفية طويلة المدى في تنمية مهارات  -
      .الجامعيات
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: تعليم جديد، استرجعت من. أم حاجةالتقويم الواقعي ضرورة (. 9102)أبو سالم، طلعت 
https://cutt.us/ErF5K 

أثر برنامج تعليمي قائم على (. 9102)، بسمة حسن حنةأبو مطيوسف مفلح و  أبو الخيل،
الويب كويست في تنمية تحصيل طالب الصف األول الثانوي بمبحث الحاسوب في 

، (00)9، مجلة العلوم التربوية والنفسية: المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث. األردن
21- 012. 

النمط القيادي مدخل لتحويل المدارس المصرية إلى (. 9112)إيمان زغلول راغب . أحمد
،  (4)01، دراسات تربوية واجتماعية. سيناريوهات مقترحة ..مجتمعات تّعلم مهنية

471-161. 
: ، مسترجع منweb questالرحالت المعرفية عبر الويب (. 9106)آل دحيم، بريكان 

http://cutt.us/qxPh5 

 .دار الفكر العربي: مصر. التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة(. 9100)الحلفاوي، وليد سالم 
واقع استخدام معلمي العلوم الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته في (. 9106)حراحشة، كوثر 

 .370 -331، (4)99، المنارة مجلة. المرحلة األساسية العليا في األردن
: مسترجع من. معات المهنية للتعليممفهوم المجت(. 9106)خضر، مجد 

http://cutt.us/bwnUE 
أثر نمطي إستراتيجية الويب كويست في (. 9104)خليفة، مي السيد والجباس، نيفين محمد 

معلمين و اتجاهاتهم نحو التدريس في ضوء التوجهات األكاديمية لدى الطالب ال
 .931-060، (19) 9، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس. النظرية البنائية

يكر، روبرت  المجتمعات المهنية التعّلمية أثناء العمل أفضل (. 9112)دوفور، ريتشارد وا 
دار : الدمام(. 9.ط( )مدارس الظهران األهلية مترجم) األساليب لزيادة تحصيل الطالب

 .الكتاب التربوي
تأثير مجتمعات التعلم (. 9106)الزايد، زينب بنت عبد اهلل وحج عمر، سوزان بنت حسين 

. المهنية على اإلنترنت في فهم معلمات العلوم لطبيعة العلم و ممارسات تدريسها
 .369-342، (3)09، المجلة األردنية في العلوم التربوية

https://cutt.us/ErF5K
http://cutt.us/qxPh5
http://cutt.us/bwnUE
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الويب )أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب . (9107)، عبد اهلل سالم الزعبي
في تدريس مادة العلوم في تنمية مهارات التفكير العلمي وفهم طبيعة العلم ( كويست

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية و . لدى طالب الصف الثامن األساسي
 . 362-342، (3)91، يةالنفس

فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب على (. 9101)الزهراني، عبد الرحمن بن مساعد عيدان 
التحصيل والدافعية لالنجاز في مادة علم النفس الرياضي لدى طالب التربية البدنية 

 . ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة(أطروحة دكتوراه) بجامعة الباحة
( الرحالت المعرفية)أثر استخدام إستراتيجية الويب كويست (. 9103)سام فايز سمارة، نسرين ب

في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة اللغة 
 .جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن (.رسالة ماجستير غير منشورة)  االنجليزية

عرفية عبر الويب لتدريس الكيمياء في تنمية فاعلية الرحالت الم(. 9104. )صالح، صالح محمد
مجلة دراسات عربية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية، 

  .77-0، (9224)36، في التربية وعلم النفس
 في المستخدمة التعاوني اإللكتروني التعلم إستراتيجية فاعلية(. 9102)عمار، محمد عيد 

 التربية كلية طالب لدى العليا التفكير مستويات تنمية الويب في عبر المعرفية الرحالت
 .023-071، (6)03، مجلة الدراسات التربوية والنفسية. قابوس السلطان جامعة

ما البيئة الداعمة للتعلم النشط ؟ وما أفضل (. 9106)العمايرة، عبد الرحمن إبراهيم محمد 
 https://cutt.us/VufPb :مسترجع من. استخدمتها؟ إستراتيجية

فاعلية برنامج تعليمي قائم على الرحالت المعرفية عبر (. 9102)القحطاني، ناصر عايض 
الويب كويست في تنمية التفكير العلمي في مادة العلوم لدى طالب الصف الثالث 

، (1)97، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية. المتوسط في السعودية
292-244. 

قصيرة "فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب (. 9104)قطيط، أسامة محمود محمد 
في تنمية القدرة على تحمل مسؤولية التعلم و التحصيل في العلوم لدى طلبة " المدى

 .، جامعة القدس، فلسطين(ستير غير منشورهرسالة ماج)  الصف التاسع في فلسطين

https://cutt.us/VufPb
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متطلبات تطبيق مجتمعات (. 9107)محمدين، حشمت عبد الحكيم وموسى، أحمد محمد بكري 
مجلة كلية التربية بجامعة . التّعلم المهنية بالمعاهد األزهرية من وجهة نظر المعلمين

 https://cutt.us/PObTK: مسترجع من.79-04، (079)0، األزهر
دليل مجتمعات التعلم (. 9101)مشروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام 

 .شركة تطوير للخدمات التعليمية: الرياض. المهنية
على اتجاهات ( web Quest)ثر التدريس بالرحالت المعرفية أ(. 9102)المهجة، نبال عباس 

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية . الطالبات نحو قضايا الطاقة المتجددة
 .0922 -0977، (32)، واإلنسانية

في " الويب كويست" أثر استخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية(. 9102)نصور، رغداء مالك 
شبه تجريبية في مدرسة  دراسة)التواصل الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي 

سلسلة  -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ).المتفوقين بمدينة الالذقية
 .197 -103، (3)40 اآلداب والعلوم اإلنسانية،

توظيف إستراتيجية الرحلة المعرفية في (. 9102)داء محمود وعايش، علي لبابنة ف ،يونس
، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية .تدريس منهاج التربية اإلسالمية

97(0) ،770-721. 
  

https://cutt.us/PObTK
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