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Abstract
The study aimed at identifying The effect of using Web Quest in
Improving

Academic Writing Skills in Computer Course among the Ninth-

Grade Students at Salt Education Directorate ;
These skills involve of collecting Information skills, Improving information
Rephrasing Skills and Organizing Information Presentation skills .
To achieve the study objectives , the researcher prepared note card tool,
which their reliability and validity has been Verified as a study methodology
,as well as he design of a number of lessons using web quest method

the

study used experimental method, which has been applied to sample consist
of 46 students from Subaihi High School that has been divided in two groups
the experimental and control :
The experimental group consisting of (24) students how has studied

by

using web quest method where as the control group which consist of (22)
students has studied by using traditional teaching method at the first
semester of the academic year (2016/2017) .

س

The study used multi-variation associated (MANCOVA) Analysis and

(T -

test) to analyze the results.
The results reveal that there are significant differences between the
mean pretest and posttest towards the benefit of post-test, and experimental
group , in all academic writing skills : gathering information, rephrase the
information,

and organize the

display of information, which shows the

effectiveness of web quest method in improving academic writing skills.
The study also recommends to organize training courses for teachers in
order to be trained in how to use web quest in teaching and to develop the
academic writing skills both teachers and students ,finally establish Arabic
web sites that helps design and host web quest.
Key words: web quest, academic writing skills, ninth grade.
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الفصل األول
خلفية الدراسة و أهميتها
مقدمة
يؤثر التطور العلمن على المجتمع حن جميع مستوياتش العلمي والث احي واكجتماعي  ،األمر
ال أل يدحع العلماء و المضكرين التربويين إلى مواجه الكثير من التحديا ؛ نتيج لزيادة كمي المعلوما
وزيادة عدد الطلب

وتنوعهم ،و التمام التربويين بزيادة نسب الوعن المجتمعن بألمي التعليم واكلتمام

الحكومن بالبيئ التعليمي  ،حاكستثمار حن اعنسان يعد الركيزة األساسي لت دم المجتمعا
األمر ال أل يضرض تطوي ًار دائمًا ل ا
بحيث تكون معدةً لمواكب التطو ار
العلمي

وتحلرلا؛

وللمنالج و ألساليل التدريس و وسائا التعليم ،وللبيئ الصضي
ومواجه التحديا

التن يضرلها الوا ع ،وصوكً لبناء الاخصي

السليم لدى المتعلم .
أن توظيذ التكنولوجي المستحدث الناتج من عملي الدمج بين مجالن تكنولوجيا المعلوما ،

وتكنولوجيا التعليم ؛ أصبح لرورة ملح تضرض على النظم التعليمي إحداث ن ل نوعي حن األلداذ
التن تسعى إلى تح ي ها؛ ليكون التركيز على إكسال المتعلمين مجموع ً من المها ار
عصر المعلوما

التن يتطلبها

( عتمان.)2009 ،

كما يرى حراج (َّ )2009
مرحا التعليمي
أن بناء أحراد مبدعين ،منتجين لمجتمعهم تبدأ من ال ا
األولى؛ و به ا َّ
حإن العما على تغيير وتطوير التعليم ،ومواكبتش للثورة العلمي لو اكتجام الصحيح
لر ن بالمجتمع.

2

مهار األكاديمي المحوري  ،وبدونها ك يتمكن المتعلم من التضاعا مع
وتعد مهارة الكتاب من ال ا
الحياة العلمي ،حيث أصبح

كتابيبا جبزًءا مبن الحيباة اليوميب لإلنسبان
ال درة على التواصبا مبع اآلخبرين ً

المعاصر (حداد .) 2005 ،
ويرى الاهرانن (  )2012أن لمها ار الكتاب األكاديمي

د اًر كبي اًر من األلمي لدى الطلب ،

ألعمالهم وجهودلم وكتاباتهم؛ التن تعبر عن حصيلتهم المعرحي  ،النابع من مستوياتهم العلمي ،
والكضاءة وال درة التن يضترض أن يصلوا إليها ،ومن الطابع الضكرأل عنتاجهم ،كما أن عملي البحث التن
تتطلبها الكتاب األكاديمي ؛ تحتاج إلى جهد حكرأل ،يعتمد على ال درة والمهارة حن التضكير.
يعد البحث عبر اعنترن  ،من النااطا
استخدام محركا
على المعلوم

التن يمكن توظيضها لتخدم العملي التعليمي  ،إك أن

كبير من النتائج ،مما يؤدأل إلى التات
البحث د ُيظهر عدد ًا
المطلوب  ،وتزداد الماكل

وصعوب الحصوا

تع يدًا عندما يبحث األطضاا أو المرال ين عن تلك

المعلوما  ،حالنتائج التن تظهر لهم ك تُراعن طبيع الاخص ال ائم بعملي البحث ( الغامدأل،
.)2012
وياير حتح اهلل ( )2013إلى لرورة مساعدة الطلب
للمعلوما

لتنمي مهاراتهم البحثي  ،من جمع

وتضسيرلا وتحليلها وعرلها وت ييمها ،مما يعزز اعبداع ويلمن تعلماً ناطاً ومستداماً

لديهم ،و لك باستخدام الرحال

المعرحي  ،التن تتلمن أناط محددةً للمتعلمين؛ تمكنهم من استخدام

مصادر المعرح المتاح بضاعلي  ،وتعما على تحسين بعض المها ار

الحياتي لديهم مثا :اككتااذ،

اكستنتاج ،واكستنباط والتعميم؛ كما تاجع العما الجماعن ،وتبادا اآلراء واألحكار بين المتعلمين.
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تبرز ألمي استخدام الرحال
المعلوما

المعرحي

حن درتها على مساعدة الطلب

المطلوب منهم؛ بأسلول علمن سليم ولادذ ،من مصادر معلوما

ت ليا مجهود الطالل ،وتوحير الو
ومن لنا جاء

حن الحصوا

محددة ،ما يؤدأل إلى

المخصص للبحث (متولن و الحلو . )2015 ،

ل م الدراس كمحاول

للو وذ على اثر استخدام الرحال

محكم  ،تعما على تحسين مها ار الكتاب األكاديمي لدى الطلب

المعرحي  ،كطري

تدريسي

.

مشكلة الدراسة
كحب ببظ الباحب ببث مبببن خاللب ببش عملبببش حب ببن و ازرة التربي ب ب و التعلبببيم  ،اعتمب بباد بعب ببض الطلب ب ب
المحال
دحع

بيبع الكتبل و ال رطاسبي ؛ ععبداد كتابباتهم األكاديميب التبن يكلضبون بهبا ،وتتمثبا المابكل التبن
الباحث عجراء الدراس وجود لعذ ملحوظ حن مها ار الكتاب األكاديميب لبدى بعبض الطلبب ،

واست صبباء طببرق تببدريس محكم ب  ،توظببذ اكنترن ب
بطري بب وال ببح  ،س ببهل وممتعب ب تحببوا دون تا ببت
األكاديمي لديهم ،باعلباح إلبى توصبيا

كمصببدر رئببيس للمعلومببا  ،وت ببدم المببادة التعلمي ب
الطلبب ب  ،وتعم ببا علببى تحس ببين مه ببا ار

بعبض الد ارسبا

مثبا د ارسب

حببن التببدريس و أثرلببا حببن تطببوير المهببا ار وتحسببينها وجبباء
المعرحي

الكتابب ب

كبا مبن ( :جمعب  )2010 ،و

( حببتح اهلل  ) 2013،و د ارسب (متببولن و الحلببو  )2015 ،و التببن أوصب

الرحال

علب ببى

بتوظيببذ الببرحال

المعرحيب

لب م الد ارس ب للو ببوذ علببى أثببر اسببتخدام

حن تحسين مها ار الكتاب األكاديمي لدى الطلب الصذ التاسع .
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أسئلة الدراسة وفرضياتها
حاول

الدراس اعجاب عن األسئل اآلتي :

م ببا أث ببر اس ببتخدام ال ببرحال

ل ببدى طلبب ب الص ببذ التاس ببع

المعرحيب ب ح ببن تحس ببين مه ببارة جم ببع المعلوم ببا

األساسن؟
المعرحي حن تحسين مهارة إعادة صياغ المعلومبا

ما أثر استخدام الرحال

لبدى طلبب الصبذ التاسبع

األساسن؟
مببا أث ببر اسببتخدام ال ببرحال

المعرحيبب ح ببن تحس ببين تنظ ببيم عببرض المعلوم ببا

لببدى طلبب ب الصببذ التاس ببع

األساسن؟

فرضيات الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اختبار الفرضيات اآلتية :
ك توجد حروق ا

دكل إحصائي عند مستوى الدكل ) ( a = 0.05حن تحسين مهارة جمع

المعلوما  ،لدى طلب الصذ التاسع األساسن تعزى كستخدام الرحال
ك توجد حروق ا
المعلوما

المعلوما

دكل إحصائي عند مستوى الدكل ) ( a = 0.05حن تحسين مهارة إعادة صياغ

 ،لدى طلب الصذ التاسع األساسن تعزى كستخدام الرحال

ك توجد حروق ا

المعرحي .

المعرحي

.

دكل إحصائي عند مستوى الدكل ) ( a = 0.05حن تحسين مهارة تنظيم عرض

 ،لدى طلب الصذ التاسع األساسن تعزى كستخدام الرحال

المعرحي

.
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أهداف الدراسة
التح ق من أثر استخدام الرحال

المعرحي حن تحسين مهارة جمع المعلوما

لدى طلب الصذ التاسع

األساسن.
التح ق من أثر استخدام الرحال

المعرحي حن تحسين مهارة إعادة صياغ المعلوما

لدى طلب

الصذ التاسع األساسن.
التح ق من أثر استخدام الرحال

المعرحي حن تحسين تنظيم عرض المعلوما

لدى طلب الصذ

التاسع األساسن.
أهمية الدراسة
تنبع ألمي الدراس من اآلتن :
تسليط اللوء على أسلول الرحال

المعرحي كأحد األساليل التن د تحسن من المها ار

الكتاب

األكاديمي لدى للطلل.
ت ديم أسلول الرحال

المعرحي كأحد األساليل التن تظهر مزايا استخدام اكنترن

وتحد من

سلبياتش .
ندرة الدراسا

المحلي و العربي

 -حسل علم الباحث  -التن تناول

المعرحي حن تحسين مها ار الكتاب األكاديمي .

أثر استخدام الرحال
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حدود الدراسة ومحدداتها
تم تنفيذ الدراسة ضمن الحدود اآلتية:
الحدود الباري :تناول

ل م الدراس طلب الصذ التاسع أساسن ومعلمن الحاسول ح ط .

الحدود المكاني  :تتحدد ل م الدراس بالمدارس الحكومي حن منط الصبيحن حن مديري تربي
وتعليم السلط .
الحدود الزماني  :أجري
ومن الع با

الدراس خالا الضصا األوا من العام الدراسن .2017/2016

التن د تواجش الدراس أو د تحد من تعميم نتائجها ما يلن :

ا تصر الدراس على استخدام الرحال
ا تصر

المعرحي كطري تدريسي .

الدراس على الم رر الدراسن لمادة الحاسول للصذ التاسع األساسن و وحدتش

الدراسي األولى ( الحاسول و المجتمع ) .
ل عدد المعلمين ال ين يستخدمون الرحال

المعرحي كأسلول للتدريس .

عين الدراس ودرج تمثيلها للمجتمع .
الخصائص السيكومتري بحيث يتحدد تعميم نتائج الدراس بدرج صدق وثبا
المستخدم حن الدراس .

األدوا
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مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
ااتمل

الدراس على المصطلحا

اآلتي :

الرحلة المعرفية :يعرحها كا من دجرو و سيكر ))Dogru & Seker,2012
طرائق التدريس التن يوظضها المعلم ،ومن خاللها يؤدى الطلب
البحث واكست صاء و تنظيم المعلوما

بأنها إحدى

جمل ً من األناط ال ائم على

التن يحصلون عليها من اكنترن  ،ومن خالا تضاعلهم مع

اآلخرين مما يمكنهم من التضكير حن المولوع البحث باكا نا د األمر ال أل يؤدأل إلى نمو المها ار
ال لني لديهم.
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها إحدى طرق التدريس ال ائم على النااط و اكست صاء و التن
يستخدمها المعلم لتنظيم مصادر المعلوما
يكلذ بها الطلب

وحصرلا  ،حيث ت وم على عدد من األناط والمهام التن

لت ديم منتج حكرأل يظهر مستوى كتاباتهم األكاديمي  ،وست اس من خالا أداة أعد

خصيصا ل لك .
المهارة :تعرحها الخيكانن ()2014المهارة لن :أداء مهم ما أو نااط معين بصورة م نع
وباألساليل واعجراءا

المالئم وبطري

صحيح والتمكن من إنجاز مهم معين بكيضي محددة،

وبد عالي وسرع حن التنضي .
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها نااط أدائن يمكن مالحظتش وت يمش ولو نتاج مكتسل يعكس
حصيل الخبرة وتراكم المعرح لدى المتعلم .
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الكتابة األكاديمية :يعرحها خليض ( )2012الكتاب األكاديمي بأنها أداة التعبير عن العلم
بمختلذ جوانبش وتخصصاتش والتماماتش ومجاكتش.
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها إحدى الوسائا التن تستخدم الكتاب لتعبير عن الحصيل المعرحي
لدى المتعلم حوا مولوع ما يهتم حيش أو يكلذ بدراستش؛ حيث يتم جمع المعلوما

و إعادة صياغتها،

وتنظيم عرلها.
تحسين مهارات الكتابة األكاديمية  :يعرفها الباحث إجرائيا بأنش مجهود تعليمن يهدذ إلى
زيادة الكضايا

الالزم للكتاب حن مولوعا

يمكن ت ييمش باستخدام أداة أعد

أكاديمي  ،و المساعدة حن بناءلا و تطويرلا  ،وال أل

خصيصًا ل لك .
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الفصل الثاني
األدب النظري و الدراسات السابقة
ي ع ل ا الضصا حن سمين لما  :اعطار النظرأل المتعلق بمولوع الرحال
األكاديمي  ،حن حين يتناوا ال سم الثانن البحوث والدراسا

الساب

ا

المعرحي و الكتاب

الصل بمولوع الدراس .

اإلطار النظري
أطلع الباحث على األدل النظرأل المتعلق بمولوع الدراس حيث سم إلى ثالث محاور رئيس :
المحور األوا :الرحال

المعرحي  ،المحور الثانن :الكتاب األكاديمي  ،المحور الثالث  :دور الحاسول

و اكنترن حن تحسين مها ار الكتاب األكاديمي .
المحور األول  :الرحالت المعرفية
حيث سيتناوا الباحث العناوين اآلتي  :مضهوم الرحال
العناصر المكون للرحال
وممي از الرحال

المعرحي  ،األناط و المهما

المعرحي  ،أ سام الرحال
التن توظضها الرحال

المعرحي ،

المعرحي  ،ألداذ

المعرحي .

مفهوم الرحالت المعرفية
يعرحها كا من إسماعيا و بيومن (  )2008بأنها "طري للتدريس والتعلم ائم على الحاسول
تح ق صض الترابط والوظيضي حن توظيذ التكنولوجيا حن التعليم والتعلم ،وتعكس حكرة حوسب التعلم
والتدريس ،عتاح الضرص أمام الطلب

كستضادة من المعرح والبحث والتساؤا ،بطري مخطط لها ومن

خالا أناط تساعدلم على بناء المعرح لديهم.
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كما عرحها دوج ( )Dodge,1995على أنها نااط ائم على اكست صاء ويتيح للطلب
استخدام المصادر واألدوا

ال ائم على ابك اكنترن

لجعا التعلم ح ي ن و ا معنى.

ويعرحه ببا أردوغ ببان ) (Erdoga,2008إن ال ببرحال

المعرحيب ب عب ببارة ع ببن أنا ببط ائمب ب عل ببى

اكست صبباء تعمببا علببى توجيبش الطلب ب نحببو الببتعلم مببن خببالا اكسببتخدام المحببدد لابببك اكنترن ب  ،حيببث
يعما الطلب حن مجموعا

تعاوني لتعلم المعلوما

المرتبطب بمبوادلم الد ارسبي بحيبث يتحمبا كبا واحبد

منهم مسئولي تعلمش ،بغرض الوصوا الصحيح والمباار للمعلوم بأ ا جهد ممكن .
كما يعرحها كا من اكيبزأل و بايود ( (Ikpeze& Boyed, 2007بأنها إحبدى ط ارئبق التبدريس
والت ببن وم ببن خالله ببا ي ببؤدى الطلبب ب األنا ببط ال ائمب ب عل ببى البح ببث واكست ص بباء بتنظ ببيم المع ببارذ الت ببن
يحصببلون عليهببا مببن اكنترنب ب  ،ومببن خببالا تضبباعلهم مببع بيئببتهم األمببر ال ب أل يببدحعهم إلببى التضكببر حببن
مولوع البحث باكا نا د مما يحسن من مهاراتهم ال لني .
و ببد عببرذ الببرحال
اسببتخدام اكنترن ب

المعرحي ب ك با مببن سببن وننضيلببد ( )Sen&Nenfeld, 2006علببى أنهببا

بهببدذ وصببوا الطلب ب باببكا صببحيح ومبااببر للمعلوم ب بأ ببا مجهببود ممكببن ،األمببر

ال أل يجعا من عملي التعلم عمليب ممتعب تزيبد مبن داحعيب الطلبب وتجعلهبم أكثبر مابارك ً وتضباعالً حبن
بيئتهم الدراسي .
كما عرحتها د ارسب (متبولن والحلبو  )2015،علبى أنهبا أنابط تعليميب است صبائي ائمب علبى دمبج
اكنترن ب
المعلوما

حببن العملي ب التعليمي ب بحيببث يكببون دور المعلببم حيهببا تخطببيط وتنظببيم مصببادر الحصببوا علببن
المنت اة مسب اً من بلش ،بعد تحديد المهام المرتبط بها ،وتحديد األناط ال ائم عليها .
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أقسام الرحالت المعرفية :
ي سم واتسون (  ) Watson , 1999الرحال
الرحال

المعرحي

المعرحي عبر الويل إلى سمين :

صيرة المدى  :مدتها تتراوح ما بين حص دراسي واحدة إلى أربع

حصص ،وتهدذ إلى أن يكون الطالل اد ًار على استيعال در معين من المعلوما
معين  ،كما يرى (جودة )2009،أن إتمام مهام الرحال
بسيط

حن حترة زمني

المعرحي صيرة المدى يتطلل عمليا

لني

كالتعرذ على مصادر المعلوما  ،ويستعما ل ا النوع مع الطلب المبتدئين غير المتمرسين

على ت نيا

استعماا محركا

البحث ويكون منتج الطلب النهائن عبارة عن عرض صير أو منا ا

لإلجاب عن بعض األسئل المحددة ،كما أنها تستعما كمرحل أولي لتحلير لرحال

المعرحي طويل

المدى .
الرحال
عمليا

المعرحي طويل المدى  :مدتها تتراوح من أسبوع إلى اهر كاما ،وتعتمد على أسئل تتطلل
لني مت دم  :كالتحليا ،والتركيل ،والت ويم ،ويكون منتج الطلب النهائن عبارةً عن عروض

اضوي أو على اكا نصوص مكتوب

يمكن نارلا عبر الويل ،األمر ال أل يتطلل مها ار

حاسوبي ً

مت دم ً لدى الطلب .
العناصر المكونة للرحالت المعرفية عبر الويب :
ويرى الباحثون أن لناك عناصر أساسي يمكن من خاللها بناء الرحال

المعرحي و تتلخص

ل م العناصر حن األتن :
الم دم  :يتم حيها توليح ح بكرة الدرس وعناصرم والتركيز على ألداحش ،وولع مجموع من
األسئل المرتبط باألحكار الرئيس حيش ،حيث يتم ت ديم الدرس بطري

ج اب وماو

و لك عثارة
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داحعي الطلب نحو الت بعلم ويكون لك باست بخدام عبا ار

مح بضزة أو عرض صور مثيرة كلتمام الطالل

حوا مولوع تعلمش .ويرى وجدأل اكرأل أن م دم الرحل المعرحي عبر الويل يجل أن تكون ا
صل بالخبرة الس باب للمتعلم  ،وأن تكون ا

ص بل بألداحهم المس بت بلي  ،و ا

صياغ مثيرة وماو

للطلب لتنضي مهامهم (جودة. )2009 ،
المهم (الوسيمى: )2013 ،ولن الجزء األلم من الرحل المعرحي
المهام المنظم

الضردي و الجماعي  ،ال ابل للتنضي حن و

وتاما مجموع من

محدد و المثيرة كلتمام الطلب ؛ و التن

تعما على زيادة داحعيتهم لتح يق الهدذ المطلول منهم .
العمليا

أو اعجراءا

 :لن المراحا أو الخطوا

المهم أو النااط ،كما تتلمن التعليما
اكستراتيجيا

أو التوجيها

التن يجل على الطالل إتباعها أثناء تنضي
أو النصائح أو المخططا

أو حتى األدوار التعاوني التن ي وم الطالل بأدائها (أمين)2011 ،

المصادر :ولن مصادر المعلوما

الزمني أو

.

التن يختارلا المعلم ويجل أن تكون مناسب ً لمستوى الطلب

وخبراتهم  ،و يسها الوصوا إليها  ،وتلبى حاجاتش التعليمي  ،والتن تعتمد عليها مهام الطلب جزئياً أو
كليًا يستخدمها الطالل لتنضي األناط والمهام الموكل اليش( . ( EVA and Gordaliza , 2012
الت ويم  :وحيش يتم ت ويم الطلب ألنضسهم ل ياس مستوياتهم من خالا منتجهم  ،و م ارن ما
تعلموم وما أنجزوم وحق لوابط ومعايير ولع
يمكن للمعلم أن ي وم بت ويم الطلب

مسب اً من با المعلم لتساعدلم على ت ويم أنضسهم و

لتحديد مستوياتهم ودرجاتهم (الوسيمى.)2013 ،

الخاتم  :وحيها يتم تلخيص ما تم تعلمش  ،و تولع حيها مجموع ً من التوصيا

حوا الرحل

المنض ة وعما الطلب والنتائج التن توصلوا إليها ،ويمكن للمعلم أن يوجش للمتعلمين أسئل
المعرحي ُ
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إلاحي  ،لتاجيعهم على اكستمرار حن اككتااذ وتعلم معارذ ومعلوما

جديدة ا

عال بالمحتوى

ال أل تم اكتااحش خالا الرحل المعرحي عبر الويل( .أمين.)2011 ،
األنشطة و المهمات التي توظفها الرحالت المعرفية
ويرى كا من (  ( EVA and Gordaliza , 2012ودراس (اسماعيا و بيومن)2008 ،
أن ل م المهما
مهما

يمكن وصضها كالتالن:

إعداد الت ارير  :وحيها يتم صياغ المببادة بلغ الطالل من خالا اعجاب على األسئل التن

يتم صياغتها من با المعلم.
التجميع :ولن عملي يتم حيها البحث عن معلوما

محددة من مصادر مختلض وكتابتها وتنسي ها

بصورة معين .
مهم التح ق والتتبع :حيث يعما الطلب على تحليا معلوما

من مصادر مختلض ويكلضون بعدلا

بحا ور عما ام المعلم ببنائها للتح ق من تعلمهم.
مهما

الصحضن :يت مص الطالل حيها اخصي الصحضن أو المراسا لتغطي مولوع معين حيث

يجمع المعلوما

وينظمها على اكا خبر أو م اا صحضن .

مهم اعنتاج اعبداعن :ي وم الطالل بإعادة صياغ مولوع ما بصورة أخرى إبداعي مثا صياغتش
حن اكا ص أو كتاب خاطرة أو رسم لوح .
مهما

الحوار والتضاوض :ي وم الطالل بالتعرذ على أحكار الطرذ اآلخر ومحاورتش حن لي جدلي

من أجا الوصوا إلى تواحق أو إجماع حوا ن اط اكختالذ واكتضاق باكا محدد.
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مهم الخطاب (اع ناع) :تهدذ ل م المهم إلى تحسين مها ار
اع ناع عثبا

اع ناع لدى الطلب و تعتمد على

وجه نظر الطالل حن مولوع معين .

مهم معرح ال ا  :ي صد بها أن ي وم الطالل باستطالع موا ع لمصادر معرح و لك لتمكين الطالل
من معرح

اتش وتحليا دراتش  ،وتمكينش من صياغ ألداحش والتعرذ على رغباتش وميولش وموالبش.

المهم التحليلي  :حيث يتم حيها معرح كيضي تواحق األاياء مع بعلها البعض وترابط المواليع مع
بعلها ،وحيها ي وم الطالل بالبحث عن أوجش التاابش واكختالذ بين األاياء لتوليح المعانن
المتلمن له م األوجش .
مهم إصدار الحكم :وحيها يتم ت ديم مجموع من اآلراء و األدل حوا مولوع معين  ،وعلى الطلب
ياسها وت ييمها من أجا اتخا رار مناسل باأنها ،ويمكن تزويد الطلب
على الحكم ،أو ت ديم إراادا

ب واعد ومعايير لمساعدتهم

حن كيضي بناء وتحديد واعد التحكيم لديهم .

أهداف ومميزات الرحالت المعرفية:
يرى كا من سن و ننضيلد ( )Sen & Nenfeld,2006أن لرحال

المعرحي جمل من ألداذ أبرزلا :

تعتبر من األنماط التربوي البنائي والتن تركز روح اكست صاء و اكستكااذ لدى الطالل .
تعزز من طال

التعاما مع مصادر المعلوما

بضاعلي .

تطور من د ار الطلب على تضكير وتسالم حن بناء متعلم باحث يستطيع ت ييم نضسش.
يمنح المعلم لطلبتش حرص اكتااذ المعلوما
تستغا الت نيا
تمنح الطلب

الحديث و ابك اكنترن

بأنضسهم .

أللداذ تعليمي مضيدة.

إمكاني البحث حن ن اط محددة من خالا حدود مختارة من با المعلم.
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تعما على تنمي مهارة البحث على ابك اكنترن

باكا خالق ومنتج ول ا يتجاوز دور الطلب

حن كونهم متصضحين سلبيين لموا ع اكنترن .
الخبر التعليمي وتوظيذ اكنترن
ا
زيادة

باكا ايجابن حن التعليم.

المحور الثاني الرحالت المعرفية
وسببيتناوا الباحببث حببن اعطببار النظبرأل للد ارسب العنبباوين اآلتيب  :مضهببوم الكتابب األكاديميب  ،ألميب
الكتابب ب األكاديميب ب  ،خص ببائص الكتابب ب األكاديميب ب  ،محب ب و ار الكتابب ب األكاديميب ب  ،مهبببا ار الكتابب ب
األكاديميب  ،األسبباليل اللغويب المسببتخدم حببن الكتابب األكاديمي ب  ،م ارحببا الكتابب األكاديمي ب ،عناصببر
نجاح الكتاب األكاديمي
مفهوم الكتابة األكاديمية
تعبرذ دارتموث ( )Dartmoauth،2011الكتابب األكاديميب بأنهبا كتابب العلمباء للعلمباء ،أو
كتابب طلب العلبم والعلمباء المتخصصين لزمالئهم ،كمببا تعببرذ بأنهببا أسببلول كتاب ب خبباص بالمؤسسببا
األكاديمي ب  ،وبمعنببى آخببر إنببش األسببلول ال ب أل يستخدمش الطلب عندما يحاولون اعجاب على أسئل
أكاديمي محددة.
كما ياير ).(Swales,2004إلى الكتاب ب األكاديمي ب بأنهببا تركيل لغببوأل ،لببش بناءم ودككتببش
ومعاني ببش  ،يستخدمش المتعلمون لكتاب
والملخصا

البح ببوث والد ارس ببا

والرس ببائا واألطروح ببا

والت ببارير

العلميب .

وأاار يونس ( )2005إلى انش نوع من الكتاب يمارس حن المؤسسا
الحصوا على درجا

األكاديمي بهدذ

عليا حن تخصص معين  ،كما أنها ت دم لحا ماكل ما  ،أو للبرلن على صدق
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ل م البحوث إلى المؤسسا

حرلي علمي  ،سواء دم

اعنتاجي أو غيرلا من اللجان العلمي ومراكز

البحوث .
كما ترى حيريس ( ) Ferris،2001أن الكتاب األكاديمي لن لك النمط من الكتاب ال أل يحما الطابع
يستاار حيها ،

العلمن وتخصص حن مولوع ما  ،يحاوا الباحث من خاللها اعجاب عن أسئل
مدعما إجاباتش باألدل والحجج من المراجع .
كما بين

دراس األحوا ( )2015بأن الكتاب األكاديمي نمط من الكتاب ال أل يعبر عن الجوانل

التحصيلي للمتعلم  ،ولو دليا على مستوام العلمن ال أل يدرس حيش  ،أو وسيل للمتعلم للتعبير عن ما
لديش من معرح ومعلوما

حن مجاا تخصصش.

ويالحظ من ما سبق من تعريذ بالكتاب األكاديمي األتن :
الكتاب األكاديمي لن نوع مختص من الكتاب يمارس داخا المنظما
باؤون البحث وبخاص المؤسسا

والمؤسسا

التن تهتم

األكاديمي .

الكتاب األكاديمي ادرة على إبراز د ار المتعلم حن مستوام و تخصصش .
الكتاب األكاديمي وسيل تعبير يستخدمها المتعلمون والباحثون.

الكتاب األكاديمي وجودتها مرتبط باكا وثيق بالمستوى العلمن للمتعلم أو الباحث .
أهمية الكتابة األكاديمية
تكمن ألمي

الكتاب األكاديمي بكونها نااط لغوأل و صبغ متخصص  ،ولن جزء من الخطال

األكاديمن (  ( Gee,1999وبكونها الكتاب التن تستخدم حن البحوث العلمي

 ،حألمي الكتاب
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األكاديمي ك تنضصا عن ألمي البحث العلمن والخطال األكاديمن  ،ويمكن أن نبين ألمي الكتاب
األكاديمي حما يلن :
تمكننا من الوصوا إلى حلوا للماكال

 ،والرد على التساؤك

التن تؤرق الباري وتحيرلا .

تعما كأسلول تضكير ياجع على التعلم ال اتن .
تساعد على نب اكختالحا

الجدلي و الغير مبررة .

تنمن حكرة اكحتكام إلى الح ائق وتعلن من اأن لغ العلم .
تساعد حن بناء الاخصي األكاديمي لدى المتعلم وتنمن بدورلا مها ار العلم و العما لديش .
تسالم حن صناع بيئ تعليمي وتاجع على تبادا الخب ار والمعارذ بين المتعلمين ومحيطهم .
تستخدم حن التطوير و التنمي وحن جميع المجاك

على حد سواء .

خصائص الكتابة األكاديمية
حيث يرى كا من ( يونس  )2005,و ( النعيمن  ) 2014 ،و ( الاهرانن  ) 2012 ،أن الكتاب
األكاديمي تتمتع بالخصائص اآلتي :
المولوعي  :الكتاب األكاديمي لغ مولوعي وليس

عاطضي وك اخصبي  ،ولب لك حإنهبا يجبل أك

تحتبوأل إك علببى ال ليببا مببن األحك ببام واآلراء و النمطيببا

والمسببلما

والتعميمببا .

المسئولي  :الكاتببل مسئوا عببن الببنص والبحببث ال ب أل يكتبببش ،مما يتطلل منش الجدي حن ال راءة
المعم حن مولوعش ومنا اتش و بوا الن د وتحما تبعبا

اجتهبادم حبن المصبدا ي .

الولوح :الكتاب األكاديمي صريح وسياق النص وتسلسبا األحكبار والعال با

والبح ومنط يب .
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الد

 :الكتاب األكاديميب تسبتخدم التبراث العلمبن وأدبيبا

المولبوع والح بوا المعرحيب والمعرحب

المتراكم والتواريخ واألر ام والح ائق ،ولب لك حإنهبا يجبل أن تكبون د ي ب وصباد
عبرض النظريا
الع الني  :بإثبا

والح ائق واعحصائيًا

وكاملب حبن

والموا بذ واك تباسبا .

الحجب وت بديم الببرالين واع نباع .

الرسمي  :ك تسبتخدم اللهجبا

وك الكلمبا

العاميب .

ال وة  :البنص األكباديمن وحصباحتش تبدا علبى عمبق التضكيبر و بوة اللغب ورجاحب الضكبر .
السالم اللغوي  :حلغب الباحبث العلمبن الجباد ،لغب صحيح خاليب مبن األخطباء اللغويب .
الح ر :الكتاب األكاديمي كتاب ح رة تبتعد ما أمكن عن استخدام كلمبا

و عببا ار

اطعب أو

تأكيديب أو أدعائي .
عدم السخري  :سواء الس ببخري م ببن األا ببخاص أو م ببن أعم ببالهم أو م ببن مب بوا ضهم .
عدم اكنحياز  :يعتبببر اكنحيبباز ألسبببال اتي ب أو اخصببي أو حلبباري أو يمي ب  ،بببدون أسبباس
ع النببنً من غير الم بوا حن الكتاب األكاديمي .
التنظيم  :الكتاب األكاديمي  ،كتاب منظم تسمح لل بارئ أن يضهبم ويتتببع منط يبا المدخا أو الم دم
ولناك جولر البحث ولنباك الخاتمب  ،ولنباك عنباوين رئيسب وأخبرى حرعيب  ،ولنباك إا ببا ار
وعالم ببا

للتوثي ببق والت ببر يم والب بربط ،وغي ببر ل ببك مم ببا تتطلب ببش األعم بباا العلميب ب المكتوبب ب .
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أمور يجب مراعاتها عند الكتابة األكاديمية
ويرى كا من مايزر وايمن ) )Miser & Emmy , 2011مجموع من األمور التن يجل تجنبها
حن الكتاب األكاديمي ولن :
سرد الح ائق و التعميما
التأثر بالعواما النضسي
استخدام التعميما

دون تضسير.
ال اتي و اكنضعالي .

مختلذ حن صد ها و تمثيلها عثبا

استخدام اكختصا ار

أحكار معين .

مثا ( الخ  ،ج م ع ) واكختزاك

اللغوي دون توليحها

.

اكنت اا المضاجئ من حكرة إلى أخرى دون مراعاة لتسلسا األحكار وترتيبها .
استخدام كلما

عاطضي أو كلما

ا

طابع جسدأل .

استخدام لمائر المخاطل أو لمائر الغائل .

مهارات الكتابة األكاديمية
اتضق ال باحثون على عدد كبير من المها ار
لصعوب الضصا بين مها ار

الكتاب األكاديمي

واختلضوا حن الصياغ اللغوي لكا مهارة  ،و لك
والمها ار

العام للكتاب مع اكحتضاظ بخصوصي التن

تتمتع بها الكتاب األكاديمي (احاتش .) 2004 ،
ويرى (األحوا ) 2015 ،أن من ألم المها ار للكتاب األكاديمي
ال درة على جمع المعلوما

متنوع وطرح التساؤك

المناسب

ال درة على بناء الض رة ومن ثم النص ككا بصورة متماسك .
ال درة على تنظيم المعلوما

وترتيل األحكار .

.

:
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األساليب اللغوية المستخدمة في الكتابات األكاديمية
األسبلول األدببن ،ولبو أسبلول يخاطبل الوجدان والعاطض واعمتاع واع ناع والتبأثير حبن
اآلخبرين والتعبيبر عبن مبا يجبيش حبن دواخبا النضس من أحكار وتأمال

مثا كتاب مواليع التعبير و

ال صص والخواطر .
األسلول العلمن ،ولو األسلول اللغوأل المستخدم حن الكتابا
وبحبوث ود ارسبا

العلمي واألكاديمي من م اك

وكتبل وأوراق علميب و كتاب الوظيضي .

األسلول العلمن المتبأدل ،ومثباا لبك أدل الخيباا العلمبن والكتاببا
المجباك

األدبيب والضنيب والكتابا

اعبداعي

العلميب واألكاديميب حبن

( الاهرانن .) 2012 ،

مراحل الكتابة األكاديمية :
يرى ( ) Riames , 1985أن الكاتب النصوص تمر بعدة المراحا ما يسمى بدورة التأليذ :
بناء وتحرير النص .
راءة النص .
تن يح النص واعادة بناءم وتحريرم .
حيث تتكرر ل م العمليا

ليصا الكاتل إلى المستوى يرغبش لكتاباتش حيث تاترك عملي

ال راءة والكتاب حن دورة التأليذ باكا متعا ل ومتالزم .
تمر الكتاب األكاديمي بثالث مراحا رئيس

ولن :

مرحل ما با الكتاب  :حيث يرى روسنبال

) (Rosenblatt ,1994أن حن ل م المرحل يتم

اكستعداد لل يام بعملي الكتاب وبناء الخلضي المعرحي المرتبط بالمولوع  ،حن ل م المرحل يتم تدوين
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المالحظا

وكتاب أكبر عدد ممكن من األحكار والمعلوما

دون النظر إلى مدى ارتباطها بالمولوع ،

ثم يعما الكاتل على حرز وتبويل األحكار الرئيس و الضرعي .
مرحل الكتاب والتأليذ  :كما أاار ( يونس  ) 2005 ،ان الكاتل حن ل م المرحل ي وم بترجم
ما لديش من أحكار  ،حيث تنت ا األحكار من لن الكاتل لتصبح وا ع مكتول يمكن راءتش .
مرحل المراجع و التن يح  :حيث ت كر ( عوض  )2002 ،ان حن ل م المرحل يتم مراجع اللغ
واألحكار  ،تنظيم وتدوين المالحظا

 ،وأخ التغ ي الراجع المناسب .

وي كر ( حلا اهلل  ) 2003 ،أن عملي التن يح لن ن د النص عن طريق ححصش وتحديد مواطن ال وة
و اللعذ حيش  ،استنادا إلى معايير تتخ أساساً لن د والت ييم .

عناصر نجاح الكتابة األكاديمية :
حيث أعطى ( ) Riames , 1985ألمي كبيرة للخب ار

الساب

و المرتبط بالكتاب

األكاديمي كعاما أساسن لنجاحها باعلاح إلى تنظيم األحكار ،ودراي الكاتل بكيضي بناء أنواع
الكتاب األكاديمي المختلض

مثا  :الم ال  ،الت رير  ،التلخيص ومعرحتش بالخصائص التن تؤثر على

جودة المنتج .
ومن العناصر التن يجل مراعاتها لنجاح الكتاب األكاديمي األتن :
الوظيض اللغوي و دكل الجما  :حيث أاار(  ) Vande , 1982انش من غير الممكن
إلاح كلما
الرئيس للنص.

أو جما ك تسالم حن بناء وتأصيا البني اللغوي والتن تسالم حن تدعيم الضكرة
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الخصائص المعجمي و األسلوبي للمضردا  :حيث أاار لاليداأل ( ) Halliday , 1982
إلى لرورة اعتماد المصطلحا

التن تعبر عن المضاليم المجردة .

الترابط و التماسك العلوأل لنص ككا  :ويتح ق األمر بربط عناصر النص يبعلها وكأنها
كيان واحد .
إدارة المعلوما

داخا النص  :ويتح ق لك بعدم اعحراط حن كتاب الجما غير المألوح والتن

تليذ عبئًا معرحيًا على ال ارئ .
النمو الخطن لعناصر المحتوى  :حيث يرى ليكاأل (  ) Leki , 1998أن الكتاب تنمو حيها
األحكار باكا خطن حيث تأخ ال ارئ من المعلوما

العام إلى التضاصيا و األحكار الضرعي

كما تأخ ال ارئ للكتاب األكاديمي إلى أنماط متجددة من التنظيم واعادة الصياغ

.

المحور الثالث  :دور الحاسوب و االنترنت في تحسين مهارات الكتابة األكاديمية
تناوا الباحث العناوين اآلتي  :ما يميز الحاسول كأداة تعليمي  ،حوائد ابك اكنترن
التعليم  ،ما يميز ابك اعنترن
واكنترن

حن

كأداة تعليمي  ،أنواع الكتاب التن يمكن تنميتها باستخدام الحاسول

مها ار يمكن أن يكتسبها المتعلم من استخدامش للحاسول تحسن من كتابتش األكاديمي .

ما يميز الحاسوب كأداة تعليمية
أاببار ك ببا م ببن ( الض ببار( , ) 4002،الم ببالكن  ) 4002،ب ببأن الحاس ببول ي ببدم نوعب بًا متميب ب ًاز م ببن
التضاعا بينش وبين الطالل ,بحيث يستجيل إلى الحاسول بابكا سبريع ,ثبم يعطبن تعزيب اًز حبن ابكا تأكيبد
لصح إجاب الطالل كتغ ي راجع  .وا ا ما أخطأ الطالل عند استجابتش للحاسول ,يمنحش حرصب أخبرى
لتصببحيح اكسببتجاب  ,أو يحببدث نوعبًا مببن التضريببع مببن أجببا مراجعب مولببوع مببا عت انببش وحهمببش ,ومببن ثببم
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اكتسال المهارة المطلوب با اكنت اا إلى التدرل علبى مهبارة أخبرى ,و لبك حبن لبوء أداء الطالبل لتلبك
المهارة ,ومن حوائدم أنش :
يثير الحماس والداحعي لدى الطالل.
يعطن الطالل الضرص الكاحي من دون م ار ب أحد.
يتكيذ الحاسول حن لوء درة الطالل على التعلم بحيث يمنح الطالل حرص اكستمرار
حن التدريل أو ينت ا بش لمراجع جزء ما حسل أدائش.
ك بأوا.
يزود الطالل بنتيج تعلمش أو ً
توحير حرص كاحي للمتعلّم للعما بسرعتش ,و دراتش الخاص  ,ما يكسبش بعلاً من مزايا تضريد التعلبيم,
وتزويد المتعلّم بتغ ي راجع حوري .
التاويق والمرون باستخدامش بالمكان ,والزمان ,والكيضي المناسب للمتعلّم.
اعسهام بزيادة ث المتعلّم بنضسش ,وتنمي المضاليم اكيجابي لل ا .
فوائد شبكة اإلنترنت في التعليم
يؤكد سويدان ومبارز )  (2007إمكاني تح يق عدة حوائد من استخدام ابك اعنترن

حن العملي

التعليمي  ،ومنها األتن :
مصدر ثرأل لمعلوما
والبحوث والدراسا

الطلب  :حيث توحر ابك اكنترن
المتخصص من جميع مجاك

اكسبتضادة منهبا حبن البحبث عبن المعلومبا
طريق موا ع البحث المتخصص .

كمي كبيرة جدا من المعلوما

العلميب

المعرح  ،وبالتالن يستطيع الطلب

حبن واعبد البيانبا

والمكتببا

العالميب والمحليب عبن
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تسهيا اكتصاا وتبادا المعلوما
المعلوما

ون ا الخب ار

 :حيث تسها اتصاا الطلب حيما بينهم  ،وتبادا

واألحكار التربوي  ،واتاح تواصلهم مع طلب من دوا أخرى  ،وك لك تسهيا اكتصباا

بين المدرس و الطلب  ،وبين المدرس وزمالئش.
إناباء موا بع مدرسبي لتح يبق األلبداذ التربويب والتعليميب  :و لبك بإناباء موا بع تحبوأل مضبردا
الدروس  ،والواجبا

،وتوحر إمكاني التعرذ إلى مستويا

الطلب الدراسي ،مما يؤدأل على إ ازلب

الحواجز المصطنع بين الغرذ الصضي والعالم الح ي ن.
إناباء الموا بع الاخصبي علبى الاببك اكنترنب

:ممبا يبؤدأل إلبى تسبهيا نابر الطلبب والمعلمبين

عببداعاتهم وأعمبالهم مبن خاللهبا  ،وتعبزز مبن تواصبلهم مبع اآلخبرين حيمبا يتعلبق بالتمامباتهم
التربوي والعلمي والتخصصي المختلض .
ما يميز شبكة اإلنترنت كأداة تعليمية
الخصائص التن تتميز بها اعنترن

كأداة تعليمي عن غيرلا من األدوا

( ، )2008سويدان ومبارز ، ( 2007 ،ول م الممي از

التعليمي األخرى ) بلجون،

لن:

توحر جوا من المتع والتاويق  :حيث تعما على ج ل انتبام الطالل  ،و ت دم لش وسائط متعددة
للحصوا على المعلوما .
تساعد على سرع التعليم :حيث إن الو
بالطرق اكعتيادي
على المعلوما .

المخصص للبحث عن المعلوما

يكون ليال م ارن

األخرى عن طريق الكتل والمراجع  ،وبالتالن تساعد على سرع الحصوا
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توحر المعلوما

الحديث وتجددلا باستمرار :مما يجعا المتعلمين على صل بأحدث ما توصا إليش
المعرح .

العلم حن مجاا من مجاك

تبوحر بيئب تعليميب تتصبذ  :ممبا يسباعد علبى التحبرر مبن الو ب
على المعلوما

من مصادر مختلض وتكوين د ار

توحر حرصا تعليمي غني و ا
أكثر من الطلب

والحيبز ويسباعد علبى الحصبوا

اتي .

معنى :مما ياعر الطلب

بالسيطرة والتحكم حن تعلمهم ال اتن ،

ال ين ك تتواحر لهم حرص اكستضادة من خدما

اعنترن

حن التعليم.

تحوا الطالل من التعلم بطري اكست باا السلبن إلى التعلم عن طريق التوجيش ال اتن:
و لك بما توحرم للمتعلمين من معلوما
وطرق التدريس اكعتيادي

متعددة مبرمج وسريع بتكلض ليل جدا  ،كما تغيبر نظبم

 ،مما يساعد على إيجاد صذ ملنء بالحيوي والنااط.

تزيد حرص التطوير المهنن للمعلم ليصبح بمثاب الموجش والمراد من خالا  :األدوا

التكنولوجي

كالتعلم عن بعد  ،و اكطالع على نتائج الكثير من البحوث التربوي والخطط المدرسي لدى غيرم
من المدرسين على مستوى العالم .
إكسبال الطلبب

مهبا ار

إيجابيب مبن خبالا التعامبا مبع الاببك مثبا  :مهبارة ال يبادة  ،ومهبارة

التواصا مع اآلخرين  ،ومهارة حا الماكال

ومهارة التضكير اعبداعن والتضكير النا د  ،وغيرلا من

الخصائص والمها ار والعما على تطوير ل م المها ار .
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أنواع الكتابة التي يمكن تنميتها باستخدام الحاسوب و االنترنت
لنالك عدة أنواع من الكتاب األكاديمي

يمكن تنميتها باستخدام الحاسول و اكنترن

ومن أبرزلا :

الكتابب الحبرة  :حيبث ي بوم الطالبل بكتابب مبا يريبد علبى صبضح حارغب ومعالجتبش باسبتخدام
الخصائص العديدة المتوحرة حن برنامج معالج النصوص.
الكتابب الموجهب  :لنبا يبتم إعطباء الطالبل نصباً مكتوبباً ويطلبل إليبش تعديلبش بطري ب معينب مثبا :
إكمباا البنص ،أو تعبديا البزمن المخاطبل ببش ،أو اختصبار البنص ،أو معالجب بعبض ال لبايا
النحوي حيش ( .أبو انل )2007،
مهارات يمكن أن يكتسبها المتعلم من استخدامه للحاسوب تحسن من كتابته األكاديمية
لنالك عدة مها ار يمكن أن يكتسبها المتعلم من استخدامش للحاسول تحسن من كتابتش األكاديمي
ومن أبرزلا:
يؤمن لطلب التدريل الكاحن ,ككتسال مهبارة معالجب
مهارة معالج الكلما  :يستطيع الحاسول أن ّ
الكلمبا  ,حيبث يمتباز بال بدرة علببى تخبزين البنص ,واسبترجاعش ,والسببرع حبن تصبحيح األخطباء اعمالئيب
والنحويب  ،دون إعببادة طباعتببش  ،ويتملّببك المببتعلّم عنببد اسببتخدام الحاسببول حببن الكتابب األكاديميب الحري ب
حن التعبير ،والكتاب  ،بسرع أكبر ،وكلض أ ا ،حيث يرى حو ًار الكلما

التن يكتبها علبى الاااب حيع ّبدلها

يغير من أحجام الخطوط وأاكالها .
ويصححها ،و د ّ
ّ
يحسببن مببن أداء الطلبب حببن التعبيببر ،واعنابباء ،واخبراج المطبوعببا  ،ومجببال
األمببر الب أل
ّ

الحببائط،

والنا ار الدوري  ,ويجعلهم أكثر إت انًا للتعبير بلغ سليم  ،وأكثر إت انًا لإلمالء ،وأكثر د ب حبن األسبلول
والتنظيم.
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تنمي ب مهببا ار حببا الماببكال
تعتبر من األساسيا

 :حيببث يلعببل الحاسببول دو اًر كبي ب اًر حببن تنمي ب عببدد مببن ال ببد ار التببن

المهمب حبن اكتسبال مهبا ار

حبا المابكل مثبا( :المهبا ار ال لنيب التبن تتلبمن

بببدورلا مهببا ار تنظببيم المعببارذ اللغوي ب  ,ومهببا ار

ببوة اعدراك ,ومهببا ار ال بربط بببين المتغي ب ار ) .وتلببك

تم
المها ار إ ا ّ

تنميتها لدى الطلب ؛ تسباعدلم علبى أن يكونبوا أحسبن تضكيب اًر ,وأكثبر إببداعاً  ,ومبن ث ّبم

أكثر حاعلي حن حا الماكال  ( .عبد المجيد .) 2010 ،
الدراسات السابقة
أو ًال :الدراسات التي تناولت موضوع الرحالت المعرفية
دراس سوندا ( )Swindell،2006والتن لدح
داحعي الطلب
على عين

نحو التعلم وعلى تأثير استخدامها على التحصيا الدراسن  ،حيث أجري

الدراس

صدي من ثماني طالل من األمريكيين وأل التحصيا اللعيذ حن المرحل اععدادي

بوكي المسيسبن اماا ارق الوكيا
وكان

الى ت صن أثر الرحال

المعرحي على

أدوا

المتحدة األمريكي  ،واعتمد

الدراس على المنهج التجريبن

الدراس عبارة عن م ياس للداحعي نحو التعلم واكختبار التحصيلن  ،حيث أظهر نتائج

الدراس زيادة داحعي الطلب نحو التعلم ،وك لك زيادة تحصيلهم األكاديمن ،كما أن الطلب أظهروا
اتجالا

إيجابي نحو التعلم باستخدام أسلول الرحال

المعرحي .

كما أجرى الخطيل )  ( Kahteeb,2012دراس والتن لدح
الرحال

المعرحي عبر الويل حن تحسين مها ار

الصذ السابع ،استخدم

حهم ال راءة حن مادة اللغ اكنجليزي لدى طالبا

طب
الباحث المنهج التجريبن ،حيث ُ

)  ( 88طالب من مدرس بنا

لتعرذ على أثر استخدام

الدراس

عين ممثل مكونش من
على ّ

المغازأل اععدادي ولن مدرس تدار من با وكال غوث وتاغيا
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الالجئين ،و د وزع
لابط تكون

العين على مجموعتين إحدالا تجريبي تكونب ب

من )  ( 44طالب و لك حن العام الدراسن  ،2012واستخدم

الويل حن تدريس المجموع التجريبي  ،بينما استخدم
الباحث ببناء أدوا
الطالبا

من)  ( 44طالب  ،واألخرى

الدراس

كما است ص

حن تدريس المجموع ام

ولن اختبار تحصيلن ،بطا مالحظ  ،استبانش للتعرذ على اتجالا

نحو استخدام الرحال

أظهر نتائج الدراس

الطري اكعتيادي

الرحال

المعرحي عبر

المعرحي عبر الويل .بعد تحليا النتائج ومعالجتها إحصائيًا ،حيث

وجود حروق ا

دكل إحصائي لصالح المجموع التجريبي .

دراس طعيم ( )2013أثر الرحال

المعرحي ودورلا حن تحسين عمليبا

العلبم

األساسي  ،وتنميب المضباليم العلميب حبن وحبدتن ( :المبادة و تركيبهبا ،الطا ب ) والم ررتبان علبى طلب
البصذ األوا اععبدادأل حبن مبادة العلبوم ،بمنط
التجريبن وتكون

عين الدراس

مببن طالبببا

المنوحي

حن مصر ،حيث اعتمد

الدراس المنهج

الببصذ األوا اععبدادأل التن بلببغ عببددلن ( )68طالب ب

بمدرس ب الحببسيني اععدادي الماترك  ،بوا ببع ( )36طالب ب كمجموع ب تجريبي تببم تدريس الوحدتين لهببا
بطري الرحال
بالطري

المعرحي عبر الويل ،و( )32طالب كمجموع لابط  ،تم تدريس المحتوى نضسش لها

المعتادة .حيببث أسببضر

النتببائج عببن:وجببود حببروق ا

دكل إحصائي لصالح طالببا

المجموع ب التجريبي .
وك لك دراس حتح اهلل (  )2013والتن لدح
التدريس بالرحال

إلى ت صن التضاعا بين تنويع استراتيجيا

المعرحي عبر الويل وأساليل التعلم حن تحسين مها ار

التعلم ال اتن واكستيعال حن

مادة الكيمياء لدى طلب الصذ األوا الثانوأل حن محاحظ العنيزة بمنط ال صيم حن السعودي حيث
تم اعتماد المنهج ابش التجريبن ،كما ام

الباحث بإعداد أدوا

الدراس اآلتي :م ياس أساليل التعلم

29

المضلل  ،اختبار اكستيعال المضاليمن  ،وم ياس التعلم ال اتن  ,وتكون
طالباً تم اختيارلم بطري
وأاار نتائج الدراس

عاوائي موزعين على  11مدرس حن مديري منط

إلى وجببود حببروق ا

المعرحي حن التحصيا المباار والمؤجا لدى طالبا

اكنجليزي  ،حيث اعتمد
تجريبي تكون

الدراس المنهج التجريبن ،وزع

الدراس إلى الكاذ عن أثر إستراتيجي
الصذ الحادأل عار حن مادة اللغ
عين الدراس على مجموعتين إحدالا

من  20طالب من مدارس المحور الدولي  ،واألخرى لابط تكون

مدرس الماسي حن منط

عمان ،واستخدم

العنيزي التعليمي ،

دكل إحصائي لصالح المجموع ب التجريبي .

وحن الدراس التن أجرتها سمارة ( )2013حيث لدح
الرحال

عين الدراس من( )114

إستراتيجي الرحال

من  20طالب من

المعرحي حن تدريس المجموع

التجريبي  ،بينما استخدم التدريس اكعتيادأل حن تدريس المجموع اللابط و لك حن الضصا الدراسن
الثانن من العام ،2013/2012و د أظهر نتائج الدراس وجود حروق ا
الدكل اعحصائي حن التحصيا المباار لدى طالبا

الصذ الحادأل عار حن مادة اللغ اكنجليزي

والتن تعزى عستراتيجي التدريس المستخدم للويل كويس
التحصيا المؤجا لدى طالبا
اعحصائي

دكل إحصائي عند مستوى

وجود حروق ا

دكل إحصائي حن

الصذ الحادأل عار حن مادة اللغ اكنجليزي عند مستوى الدكل

تعزى عستراتيجي التدريس المستخدم (( الرحال

المعرحي )) .

كما أاار كا من متولن و الحلو ( )2015حن دراستهما إلى التعرذ على أثر إستراتيجي
الرحال

المعرحي حن تحسين مها ار

التضكير حوق المعرحن والتحصيا المباار والمؤجا لدى طالبا

المرحل اععدادي  ،وللتح ق من لك تم إعداد م ياس مها ار التضكير حوق المعرحن واكختبار التحصيا
من با

الباحثتين ،وتم التأكد من صدق وثبا

األدوا  ،وك لك إعداد دليا للمعلم حن م رر

30

اك تصاد المنزلن حن وحدتين (أسرة مضكك  ،وأسرة متحاب ) للصذ الثانن اععدادأل حن مدرس بايش
الثانوي بمنط سولاج حن مصر  ،وتم إعداد دروس الوحدتين باستخدام إستراتيجي الرحال
الباحثتان المنهج التجريبن لتطبيق الدراس حامل

واستخدم
تجريبي درس

باستخدام إستراتيجي الرحال

المعتادة.و د خلص
ألدوا

عين الدراس ( )50طالب كمجموع

المعرحي  )50( ،طالب كمجموع لابط درس

الدراس إلى ما يلن :وجود حروق ا

المعرحي ،

بالطري

دكل إحصائي حن اتجام التطبيق البعدأل

الدراس و لصالح المجموع التجريبي .
واست ص

دراس الغرابلن ( )2015أثر الرحال

المعرحي على تحصيا طلب الصذ الثامن

األساسن حن مادة العلوم واتجالاتهم نحولا؛ و د اختير عين الد ارس صديًا من طلب

الصذ الثامن

األساسن حن مدرس الضر ان الثانوي المختلط التابع لمديري التعليم الخاص حن مديري التربي والتعليم
لمنط الرصيض حن األردن خالا الضصا األوا للعام الد ارسن ) ،)2015و د بلغ عدد العين ()83
طالبا وطالب  ،سموا إلى مجموعتين بالطري العاوائي  ،األولى لابط وعددلا ) (40طالباً وطالب ؛
ً
منهم ) (20طالب و) (20طالباً تم تدريسهم بالطري

اكعتيادي والثاني تجريبي بلغ عددلا ))43

طالبًا وطالب ؛ منهم ( )21طالب و ) (22طالبًا تم تدريسهم بطري
المنهج التجريبن بتصميم ابش تجريبن  ،واستخدم

الرحال

المعرحي وتم استخدام

الد ارس مادة تعليمي مصمم بطري

المعرحي  ،واكختبار التحصيلن و د تم التأكد من صدق األدوا

الرحال

 ،حيث أظهر نتائج الد ارس عن

إحصائيا لصالح المجموع التجريبي تعزى كستخدام الرحال
وجود حروق دال
ً

المعرحي  ،كما

أظهر النتائج عدم وجود حرق ذي دكل إحصائي يعزى لجنس الطالل ،كما كان لناك حرق و دكل
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إحصائي يعزى للتضاعا بين طري التدريس وجنس الطالل لصالح ال كور ال ين درسوا بطري الرحال
المعرحي

.
كما دم

باستخدام الرحال

الرااد ( ) 2015دراس ً تهدذ إلى التح ق من حعالي تدريس م رر الحاسل اآللن
المعرحي

عبر الويل حن تنمي التحصيا الدراسن واتجام طالبا

المادة؛ وتح ي ا له ا الهدذ استخدم

الباحث

المنهج التجريبن  ،وتكون

األوا ثانوأل نحو

عين الدراس من ()54

طالب من طالبا الصذ األوا ثانوأل حن ثانوي  31بمدين بريدة حن السعودي  ،و لك حن الضصا
الدراسن الثانن من العام الدراسن ( )2015واختار الباحث عاوائيًا حصلين من حصوا الصذ األوا
ثانوأل  ،كما ام
طالب

بالتعيين العاوائن لهما ،حيث مثا أحدلما المجموع اللابط  ،وتلم )(27

درسن باستخدام الرحال

المعرحن عبر الويل ،بينما مثا الضصا اآلخر المجموع

التجريبي ،وتلم ( ) 27طالب  ،درسن بالطري
الدراس  ،وتأكد
اآللن؛ توصل

المعتادة ،ولجمع بيانا

الدراس أعد

الباحث أدوا

من صد ها وثباتها ،ولن اختبار تحصيلن ،وم ياس اتجام الطالب نحو مادة الحاسل
الدراس إلى النتائج اآلتي  :حاعلي استخدام الرحال

التحصيا الدراسن لدى طالبا

الصذ األوا ثانوأل  ،كما أظهر

عبر الويل حن تنمي اكتجام اعيجابن نحو المادة لدى طالبا

المعرحي

عبر الويل حن تنمي

حاعلي استخدام الرحال

المعرحي

الصذ األوا ثانوأل.

ثانياً  :الدراسات التي تناولت موضوع تحسن مهارات الكتابة األكاديمية لدى الطلبة
الجعاحرة ) (2004ودراستش التن لبدح

إلبى اختببار أثبر برنبامج تبدريبن م تبرح لتحسبين مسبتوى

أداء طلبب الصبذ العاابر حبن األردن حبن الكتابب الوظيضيب حبن اللغب العربيب واتجالباتهم نحولبا ،حيبث
تكون مجتمبع الد ارسب مبن جميبع طلبب وطالببا

الصبذ العاابر األساسبن حبن مديريب تربيب لبواء ال صبر
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حبن األردن حبن العبام الد ارسبن  ، 2003 / 2004أمبا العينب حتكونب

مبن ) (104طالبباً وطالبب ،

موزعين على مجموعتين :تجريبي عددلا)  )52طالباً وطالبب  ،ولبابط عبددلم ) (52طالببا وطالبب ،
و د تم اختيار الاعل األربع بطري عاوائي بسيط من مدرستن الربب الثانويب الابامل للبنبين ،والربب
الثانوي الاامل للبنا  .ولتح يق ألداذ الدراس  ،ام الباحبث ببنباء برنبامج تبدريبن م تبرح ،اابتما علبى
أربع مجاك

كتابي وظيضي  ،لن :التلخيص ،والم ال الصحضي  ،والت رير ،وتعبئ النما ج ،إلباح إلبى

بنباء م يباس اتجبام الطلبب

نحبو الكتابب الوظيضي ،لمعرحب أثبر البرنبامج التبدريبن الم تبرح ،طببق الباحبث

اكختبار بليًا حن الكتاب الوظيضي  ،وم ياس اكتجام على المجمبوعتين ببا الببدء بتنضيب البرنبامج ،وبعبد
لك تم تدريس المجموع التجريبي بالبرنامج التدريبن ،والمجموعب اللبابط بالطري ب اكعتياديب  ،خبالا
العبام الد ارسبن  2003 / 2004أظهبر
متوسبطا

نتبائج الد ارسب  :وجبود حبروق ا

دكلب إحصبائي ببين

أداء طلبب المجمبوعتين :التجريبيب واللبابط علبى اختببار الكتابب الوظيضيب البعبدأل ،لصبالح

المجموعب التجريبيب  ،وعبدم وجبود حبروق ا

دكلب إحصبائي ببين متوسبطن أداء الطلبب

الكتابب الوظيضيب  ،تعبزى لمتغيبر الجبنس .وجبود حبروق ا

علبى اختببار

دكلب إحصبائي ببين متوسبطن درجبا

المجموعتين  :التجريبيب واللبابط حبن التطبيبق البعبدأل لم يباس اكتجبام نحبو الكتابب الوظيضيب  ،لصبالح
المجموعب التجريبيب  ،و عبدم وجبود حبروق ا

دكلب إحصبائي ببين متوسبطن درجبا

الطلبب

حبن

التطبيق البعدأل لم ياس اكتجام نحو الكتاب الوظيضي  ،تعزى لمتغير الجنس.
ود ارسب حمادنب و سبليمان (  )2009حيبث لبدح
الحاسبول حبن تحسبين األداء التعبيبرأل الكتبابن لبدى طلبب
عينب الد ارسب مبن )  ( 95طالبباً وطالبب مبن طلبب

لب م الد ارسب إلبى معرحب أثبر اسبتخدام
الصبذ األوا الثبانوأل حبن األردن ،وتكونب

الصبذ األوا الثبانوأل األدببن اختيبروا عابوائياً،
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و سم

العين إلى مجموعتين :تجريبي استخدم

) )82طالباً وطالب  ،ولابط استخدم
الدراسن  ،2009وتم التأكد من ثبا
نتائج الدراس :وجود حروق ا

محرر النصبوص حبن كتابب مولبوع التعبيبر وعبددلم

ال لم والور بلغ عبددلم ( )13طالبباً وطالبب و لبك حبن العبام

اكختببار ،وثببا

التصبحيح ،والتكباحؤ ببين المجمبوعتين؛ وأظهبر

دكلب إحصبائي ببين عالمبا

الطلبب

لطري ب التبدريس ولصبالح المجموعب التجريبيب  ،وعبدم وجبود حبروق ا
الجبنس ،وجبود حبروق ا
التجريبيب  ،وكانب

علبى أداء التعبيبر الكتبابن تعبزى
دكلب إحصبائي تعبزى لمتغيبر

دكلب إحصبائي تعبزى للتضاعبا ببين الطري ب والجبنس ولصبالح المجموعب

الضبروق لصبالح الب كور ،بينمبا تسباو

الضبروق عنبد الب كور واعنباث حبن المجموعب

اللابط .
وأيلاً دراس الصبوص والطوالبب

( )2010و التبن لبدح

إلبى معرحب أثبر اسبتخدام برنبامج

حاسبوبن أعببد لتطببوير مهببا ار الكتابب اعبداعيب حببن اللغب العربيب لبدى طلبب الصببذ التاسببع األساسببن؛
ولتح يببق ألببداذ الد ارس ب ببام الباحثببان باختيببار ( )58طالب باً حببن الصببذ التاسببع مببن مدرس ب ابببن عببباس
الثانوي للبنين حن مدين عمان  ،وتم ت سيمهم باكا عاوائن إلى مجمبوعتين :مجموعب تجريبيب مكونب
مببن ( )28طالبببا وطالببب درسببوا باسببتخدام برنببامج حاسببوبن أعببد لتطببوير مهببا ار الكتاببب اعبداعيب ب ،
والمجموع ب اللببابط التببن لببم

( )30طالبببا وطالب ب درس بوا بببالطرق اكعتيادي ب و الببك للعببام الد ارسببن

 2010؛ وم ببن أج ببا اختب ببار حرل ببيا

الد ارسب ب  ،ببام الباحثب بان بإع ببداد اختب ببار لت ي ببيم مه ببا ار الكتابب ب

اعبداعي ( كتابب الم الب وال صب و الحبوار ) لبدى الطلبب  ،حيبث تبم التح بق مبن صبد ش وثباتبش ،كمبا
أظهببر نتببائج الد ارسب عببدم وجببود حببروق ا

دكلب إحصببائي بببين المجمببوعتين التجريبيب واللببابط ،
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لكببا مببن مهببارتن كتاب ب الم ال ب و كتاب ب ال ص ب ؛ إك أنهببا أظهببر وجببود حببروق ا
تاير إلى تطور مهارة كتاب الحوار ،لصالح المجموع اللابط التن ُدرس
وكب لك د ارسب ربابعب وأببو جباموس ( )2012والتبن لبدح
ال براءة النا بدة أعبد لتنميب مهبا ار

دكل ب إحصببائي ،

بالطرق اكعتيادي .

البى الكابذ عبن أثبر برنبامج حبن

ال براءة النا بدة والكتابب النا بدة و الكتابب اعبداعيب لبدى طلبب

الصبذ

العاابر حبن األردن؛ ولتح يبق لب ا الهبدذ تبم تصبميم برنبامج حبن ال براءة النا بدة ،حيبث تبم عرلبش علبى
عبدد مبن المحكمبين المتخصصبين حبن مجباا منبالج اللغب العربيب وأسباليل تدريسبها؛ و تكونب
الدراس من س

عينب

اعل حن مدرستين من مدارس التًربي والتعليم الحكوميب بلبواء الكبورة حبن األردن للعبام

الد ارسبن ) ،)2012حيبث تبم اختيبار جميبع الابعل بطري ب عابوائي  ،حيبث بلبغ عبدد الطلبب
( (124طالببا ) (84طالببا حبن المجموعب التجريبيب و ) (40طالببا حبن المجموعب اللبابط  ,وعبدد
) (118طالب ) (79طالب حن المجموع التجريبي و ) (39طالب حبن المجموعب اللبابط ،

الطالبا

حيث كاض

نتائج الدراس عبن وجبود حبروق ا

حروق ا

دكل إحصائي لصالح اعناث حبن مجباا ال براءة النا بدة والكتابب النا بدة  ,ووجبود حبروق ا

دكل إحصائي

دكلب إحصبائي لصبالح المجموعب التجريبيب  ,ووجبود

لصالح ال كور حن مجاا الكتاب اعبداعي .

باعلباح إلبى د ارسب حبرل (  ) Harb , 2013لبدح

الد ارسب

إلبى التعبرذ علبى حاعليب

استخدام برنامج التعليم المدمج حن تطوير واستب اء مهبا ار الكتابب باللغب اعنجليزيب لبدى طلبب الصبذ
العاابر حبن حلسبطين ،ولتح يبق ألبداذ الد ارسب اسبتخدم الباحبث المبنهج التجريببن المعتمبد علبى تصبميم
بلن بعدأل لمجموعتين) التجريبي واللابط ( ،وصمم الباحبث أدوا

لتح يبق األلبداذ الد ارسب

حبن :اختببار تحصبيلن مكبون مبن ) (40ح برة  ,واختببار ل يباس اسبتب اء المهبا ار

تمثلب

 ,وبرنبامج تعليمبن
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مبدمج حبن مهبا ار

الكتابب مبن كتبال اللغب اكنجليزيب لصبذ العاابر ,وبعبد التأكبد مبن صبدق أدوا

الد ارسب وثباتهبا  ,تبم تطبي هبا علبى عينب الد ارسب العابوائي المتلثمب حبن طلبب الصبذ العاابر األساسبن
بمدرس اهداء رحح األساسي ,والتن تكون

من ) (40طالبًا سم

إلى مجموع تجريبيب مكونب مبن

) (20طالبباً  ,ومجموعب لبابط مكونب مبن ) (20طالبباً آخبرين مبن المجتمبع األصبلن للد ارسب

حبن

مديري تربي والتعليم رحح ؛ و بد تبم تطبيبق برنبامج البتعلم المبدمج لتبدريس المجموعب التجريبيب والطري ب
اكعتيادي حن تدريس المجموع اللابط حيث توصل

الدراس إلبى وجبود حبروق ا

دكلب إحصبائي

لصالح المجموع التجريبي .
كب لك ومببا أاببار إليببش كببا مببن لمبببو و الضببيس (  ) Limpo & Alves ,2014حببن د ارسببتهم
لتتبع تطور عمليا

الكتاب

ا

المستوى العالن التن توظذ مها ار

الصببضوذ مببن ال اربببع إلببى التاسببع ود ارس ب حرو ببا
الرابع إلى الخامس) م ارن بالطلب األكبر ( طلب

التخطيط و المراجع  ،لبدى طلبب

الكتاب ب لببدى الطلب ب األصببغر (طلب ب الصببضوذ مببن
الصبضوذ مبن السبابع إلبى التاسبع ) ،حيبث تكونب

عينب الد ارسب مببن  381طالبباً وطالبب حببن المبدارس البرتغاليب  ،حيببث تبم إعبداد بطا ب مالحظب لت يببيم
الطلبب حيببث أاببار نتببائج الد ارس ب وجببود ارتضبباع حببن مسببتوى مهببا ار التخطببيط والمراجع ب لببدى الطلب ب
األكبر سنا م ارن بالطلب
ثباتهببا عنببد طلببب

األصغر سناً على الرغم من ثباتها عنبد م ارحبا د ارسبي

معينب حيبث رصبد

ال اربببع و الخببامس و مببن ث ببم ارتضاعهببا وثباتهببا عنببد طلببب السببادس و السببابع كمببا
ا

المسبتوى العبالن بد ك تكتمبا عنبد األطضباا حبن سبن المدرسب كمبا

أاار

مهار الكتابب
ا
أن ل م

أوص

بلرورة توحير التعليم والممارس لتلك المها ار الكتابي

حن و

مبكر.
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باعلاح إلى د ارسب لتابكوك (  ) Hitchcock, 2016التبن بحثب
أكبباديمن يوظببذ اس ببتخدام الوسببائط المتعببددة  ،ح ببن مس بباعدة الطلببب
العلمي

حاعليب اسبتخدام برنبامج

عل ببى تطببوير مهببا ار الكتابب ب

لديهم  ،واست صاء تأثيرم على مجموعتين من الطلبب  ،حيبث أجريب

المدارس المتوسط

ا

اللغبا

المتعبددة لمنط ب لباواأل حبن الوكيبا

الد ارسب علبى طلبب

المتحبدة األمريكيب ؛ حيبث تكونب

عين الد ارسب مبن(  ) 46طالببا وطالبب  ،وزعبوا علبى صبضين د ارسبيين وتبم إخلباعهم لتجربب  ،حيبث
اسبتخدم الطلبب

الوسبائط المتعبددة مثبا برمجيب العبروض الت ديميب (  )power pointلتنظبيم الصبور

والعناوين ،كما اموا بتدوين المالحظا
استخدم
البيانببا

على الخريط المعرحي  ،وتسجيا أصواتهم لروايب مبا بد كتبل،

الدراس اكختبا ار ال بلي والبعدي  ،وسبلم الت بدير اللضظبن باعلباح إلبى اكسبتبيانا
الكميبب و النوعيب ب  ،وأظهببر

النتببائج تحس ببن أداء الطلببب

لجمبع

حببن الكتابب ب العلميبب كمببا أعط ببى

المعلمين ت ييما ايجابيًا للبرنامج و أوصوا باستمرار استخدامش حن التدريس .
أما دراس اتاسوأل و تاميزكان ( )Atasoy & Temizkan ,2016ح د لدح
طال ب الكتابب لببدى الطلبب

حببن المرحلب األساسببي حيببث اسببتخدم الباحثببان منهجباً مختلطببأ ( وصببضن

تحليلن و منهج تجريبن )  ،حاولب
خالا تحليا كمي المضردا
والع بببا

الد ارسب تحديبد بدرة الطلبب

حبن المرحلب األساسبي علبى الكتابب مبن

المستخدم حن كتاباتهم ودرج تع يدلا  ،ومدى د تها وتنظيم األحكبار حيهبا،

التببن تببؤثر حببن طال ب الكتابب لببدى الطلبب

؛ حيببث اسببتخدم الباحببث بطا ب مالحظب كمببا أعببد

الباحببث م ياس بًا نوعيب بًا لمهببا ار طال ب ب الكتاببب  ،أجريب ب
مجتمببع الد ارسب

لت ييم مهبا ار

الدرسبب ح ببن مدينبب لات بباأل التركيبب  ،و تك ببون
ا

مببن ( )379طالببًا مببن المرحلب األساسببي  ،حيببث أظهببر الد ارسب بببأن الطلبب

حببن
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الصذ الخامس كانوا أ در على تنظيم األحكار وبناء نص ثاب

 ،يليهم طلبب الصبذ الثبامن ثبم السبابع

ثم السادس .

التعقيب على الدراسات السابقة
من الدراسا

الساب

ا

الصل بمولوع الدراس وبالتحديد الرحال

( )Swindell، 2006حيث أجري

المعرحي  ،دراس سوندا

الدراس على عين صدي من ثماني طلب  ،واعتمد

المنهج ابش التجريبن حن تصميمها واستخدم

الدراس اختبا اًر تحصيلياً و م ياسًا لزيادة داحعي الطلب

نحو التعلم ،حيث أظهر نتائج الدراس حعالي التدريس باستخدام أسلول الرحال
تحصيا لدى الطلب
واستخدم

وبناء اتجالا

المعرحي حن زيادة

ايجابي للتعلم  ،كما أن دراس الخطيل )( Kahteeb,2012

الدراس اختبا ًار تحصيلياً و بطا مالحظ و استبانش للتعرذ على اتجالا

استخدام الرحال

المعرحي عبر الويل حيث بلغ

عين الدراس

اختيارلم بطري عاوائي واعتمد
اكختبار التحصيلن وم ياس لمها ار

حيث اعتمد

المعرحي

نحو
الدراس

حن زيادة

وتحسن مها ار حهم ال راءة.

ويالحظ من دراس طعيم ( )2013أنها د تكون

حن تحسين مها ار

الطالبا

)  ( 88طالب  ,واعتمد

المنهج ابش التجريبن حن تصميمها حيث أظهر النتائج حاعلي استخدام الرحال
تحصيا لدى الطلب

الدراس

عين الدراس

حيها من ( )68طالب وتم

الدراس المنهج ابش التجريبن حن تصميها  ،كما استخدم
العلم األساسي حيببث أظهر النتببائج حاعلي الرحال

الدراس
المعب ب برحي

الع ب بلم األساسي وتنمي المضب ب باليم العلب بمي  ،وك لك حن دراس ب ( حتح اهلل)2013 ،

الدراس المنهج ابش التجريبن حن التصميم  ،و استخدم

المضلل واختبار اكستيعال المضاليمن  ،وم ياس التعلم ال اتن  ,وتكون

الدراس م ياس أساليل التعلم
عين الدراس من ()114
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طالباً تم اختيارلم بطري

نتائج الدراس

عاوائي وأاار

اكستيعال المضاليمن والتعلم ال اتن لدى الطلب

حاعلي الرحال

.

كما يالحظ حن دراس سمارة ( )2013اعتماد الدراس

على المنهج التجريبن  ،حيث تكون

عين الدراس من ( )40طالب كما أظهر نتائج الدراس حاعلي الرحال
الطلب

المعرحي حن تعزيز

المعرحي حن زيادة تحصيا

وتحسين مها ار اكحتضاظ لديهم ،ودراس كا من (متولن و الحلو  )2015 ،حيث تم استخدام

م ياس لمها ار

التضكير حوق المعرحن واكختبار التحصيلن ،واعتمد

لتطبيق الدراس حامل

الدراس المنهج ابش التجريبن

عين الدراس ( )100طالب وأظهر نتائج الدراس حعالي الرحال

المعرحي حن

تحسين مها ار التضكير حوق المعرحن وزيادة التحصيا لدى الطلب .
األمر ال أل تكرر حن دراس

الغرابلن ( )2015حيث تكون

طالبا
عين الدراس من (ً )83

وطالب  ،سموا إلى مجموعتين بالطري العاوائي  ،وتم استخدام المنهج التجريبن  ،واستخدم
ثالث أدوا

:المادة التعليمي المصمم بطري

الرحال

المعرحي  ،واكختبار  ،حيث أظهر نتائج

إحصائيا لصالح المجموع التجريبي تعزى كستخدام الرحال
الد ارس عن وجود حروق دال
ً
ودراس (الرااد ) 2015 ،حيث استخدم
طالب و استخدم
توصل

الدراس المنهج التجريبن  ،وتكون

الدراس اكختبار التحصيلن ،وم ياس اتجام الطلب

الدراس إلى حاعلي استخدام الرحال

المعرحي .

الد ارس

المعرحي ،

عين الدراس من ()54

نحو مادة الحاسل اآللن؛
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ويجد الباحث أن تصميم الدراس الحالي اتضق مع تصميم الدراسا
التجريبن كما أن نتائج الدراسا
الرحال

الساب اتض

المعرحي حن تحسين المها ار

باعتمادلا المنهج ابش

الساب

حاعلي استخدام

مع نتائج الدراس الحالي التن أظهر

ول ا ما أاار إليش دراس كا من )  ( Kahteeb,2012و

( طعيم  ) 2013،ودراس ( متولن و الحلو . )2015 ،
أمببا الد ارسببا
(  )2009حيث تكون

التببن تناول ب

مولببوعا

تحسببن الكتاب ب لببدى الطلب ب  ،د ارس ب حمادن ب و سببليمان

عين الدراس من ) (95طالبًا وطالب اختيبروا عابوائيًا  ،حيبث اعتمبد

المببنهج التجريبببن واسببتخدم

اختبببا ًار حببن الكتابب وأظهببر نتببائج الد ارسب تحسببن األداء الكتببابن باسببتخدام

محرر النصوص  ،أما حن دراس الصوص و الطوالب ( )2010حيبث تكونب
طالباً واستخدم

الد ارسب

عينب الد ارسب مبن ()58

الدراس اختبار لت ييم مهبا ار الكتابب إك أنهبا أظهبر وجبود حبروق ا

المجموعب اللببابط التببن ُدرسب

دكلب لصبالح

بببالطرق اكعتياديب دون اسببتخدامها للبرنببامج الحاسببوبن المعببد لتطببوير

مها ار الكتاب اعبداعي .
أما دراس حرل (  ) Harb , 2013ح د استخدم
اختبار ل ياس استب اء مها ار
ًا
و
واعتمد

الدراس أدوا

اآلتي

اختبار تحصيلياً،
ًا
:

الكتاب  ،وبرنامج تعليمن مدمج تكون

عين الدراس من ) (60طالبًا

الدراس على المنهج ابش التجريبن حن تصميمها ،توصل

الدراس إلى حاعلي البرنامج

المدمج حن زيادة تحصيا الطلب  ،وزيادة استب اء مها ار
( ) Alves &Limpo , 2014حيث تكون
المنهج ابش التجريبن حن تصميمها ،واستخدم

الكتاب  ،ودراس كا من لمبو والضيس

عين الدراس من ( )381طالبًا واعتمد
الدراس بطا

الدراس على

مالحظ لت ييم الطلب حيث أاار
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نتائج الدراس وجود ارتضاع حن مستوى مها ار
بالطلب

التخطيط والمراجع لدى الطلب

األكبر سنا م ارن

األصغر .
ويالحظ حن دراس لتاكوك (  ) Hitchcock, 2016أن عين الد ارسب

طالبببا وطالب ب  ،اسببتخدم
اكس ببتبيانا

حيهبا تكونب

مبن 46

الد ارس ب اكختبببا ار ال بلي ب والبعدي ب  ،وسببلم الت ببدير اللضظببن باعلبباح إلببى

لجم ببع البيان ببا

الكميب ب و النوعيب ب  ،وأظه ببر

النت ببائج تحس ببن أداء الطلبب ب

ح ببن الكتابب ب

العلمي ب كمببا أعطببى المعلمببين ت ييمببا ايجابي بًا للبرنببامج  ،د ارس ب اتاسببوأل وتاميزكببان (Atasoy& 2016
 ،)Temizkan,حيب ببث اعتمب ببد الباحثب ببان منهج ب بًا مختلطب ببأ ( وصب ببضن تحليلب ببن و مب ببنهج تجريبب ببن ) حيب ببث
استخدم

الدراس

بطا مالحظ كما استخدم

م ياساً نوعياً لمهبا ار طال ب الكتابب  ،وتكونب

الد ارس ب مببن ( )379طالب باً مببن المرحل ب األساسببي  ،حيببث أظهببر الد ارس ب بببأن الطلب ب
الخامس كانوا أ در على تنظيم األحكار وبناء نص ثاب
مببن الد ارسببا

عينب

حببن الصببذ

.

السبباب يببرى الباحببث أن الد ارسبب الحالي ب اتض ب

مببع د ارسبب كببا مببن ( حمادنبب

وسبليمان )2009 ،ود ارسب حبرل (  ) Harb , 2013و د ارسب لتابكوك ( ) Hitchcock, 2016
بضاعلي الحاسول والبرامج األكاديمي المعدة باستخدام الحاسول حبن تحسبين مهبا ار الكتابب لبدى الطلبب
إك أن نتائج الدراس الحالي لم تتضبق مبع نتبائج د ارسب ( الصبوص و الطوالبب  )2010 ،حبن كبون الببرامج
األكاديميبب المعببدة باسببتخدام الحاسببول غيببر حعالبب ح ببن تحسببين الكتاببب لببدى الطلببب  ،كمببا أن الد ارسب ب
الحاليب أتض ب

مبع د ارسب كبا مبن اتاسبوأل و تاميزكبان ( )Atasoy & Temizkan ,2016و د ارسب

الضيس ولمبو ( ) Limpo &Alves, 2014حن استخدامهما لبطا المالحظ كأداة لدراستهما .
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ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :
خصوصي المرحل التن تعالجها الدراس المتمثل بالصذ التاسع األساسن كمرحل وسيط بين
المراحا الدراسي حيث تاكا بداي النلج األكاديمن وظهور الاخصي األكاديمي لدى الطالل و
بداي تكاما المها ار األكاديمي لديش ععدادم للمراحا الدراسي ال ادم

.

حداث المادة التن تتناولها (الحاسول) المنهاج الجديد  2015وال أل تم
المولوعا

الموجودة حن كتال المرحل الثانوي ال ديم ( التعليم اكلكترونن) .

خصوصي المنط

التن جر

حيها الدراس

الدراسي ال روي و المدني حن ( مديري تربي
معالجتها لمولوع تحسن مها ار
الدراسا

حيش دمج بعض

التن تناول

ولن منط

الصبيحن كبيئ وسيط بين البيئا

تعليم السلط )

الكتاب األكاديمي باستخدام الرحال

المعرحي حيث تندر

المولوعين معأ ( حسل علم الباحث ) وخاص ً لدى طلب المرحل

األساسي .
ت ديم الدراس لضكرة تكاما المعرح و ترابطها بتناولها لمولوع تعالج الدراسا

التربوي

ا

الطابع اللغوأل ( اللغ العربي  ،اللغ اكنجليزي ) المتمثا بالكتاب األكاديمي و تحسنها .
ت ديم الدراس للرحال
الطلب

المعرحي كأحد الحلوا المكن لمواجه لعذ الكتاب األكاديمي لدى

وت ديم متطلباتها بأسلول بسيط عبر مجموع من المهما

منتج حكرأل يأخ اكا التعبير الكتابن ( الكتاب األكاديمي ) .

التن تاجع الطلب

على ت ديم
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الفصل الثالث
الطريقة و اإلجراءات
يتنبباوا الباحببث حببن لب ا الضصببا منهجيب الد ارسب  ،مجتمببع الد ارسب وعينتهببا الممثلب  ،ومتغيب ار الد ارسب
(المس ببت ل و التابعب ب )  ،اعجب براءا

الت ببن اتبعه ببا الباح ببث لتنضيب ب الد ارسب ب  ،المعالجب ب اعحص ببائي الت ببن

وظضتها الدراس  ،ولن كما يلن :

منهجية الدراسة
حيث اعتمد الباحث على المنهج ابش التجريبن لتح يق ألداذ الدراس .

مجتمع الدراسة
ينحصر مجتمع الدراس حن طلب المدارس الحكومي الثانوي

كور حن منط تربي وتعليم السلط

أفراد الدراسة
أح براد الد ارس ب لببم طلب ب الصببذ التاسببع األساسببن حببن مدرس ب الصبببيحن الثانوي ب للبنببين والتببن تببم
اختيارلببا صببديًا ؛ و لببك لتسببهيا مهم ب الباحببث و ل ب عببدد المختب ب ار المجهبزة بخببدما
عدد أحراد الدراس ( )46طالباً تم اختيارلم وتوزيعهم بصورة عاوائي

اعنترنب

وبلببغ

على النحو األتن :

المجموع التجريبي  :ولم طلب الصذ التاسع األساسن ( الاعب األولى ) بمدرس
الثانوي للبنين وعددلم  24طالل سيتم تدرسيهم باستخدام الرحال

الصبيحن

المعرحي .

المجموع اللابط  :ولم طلب الصذ التاسع األساسن ( الاعب الثاني ) بمدرس
الثانوي للبنين وعددلم  22طالل سيتم تدرسيهم بالطرق اكعتيادي للمادة.

الصبيحن
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أداة الدراسة
لإلجاب عن أسئل الدراس تم إعداد بطا مالحظ كست صاء أثر استخدام الرحال
مهار الكتاب األكاديمي  ،حيث مر أداة الدراس بالخطوا
ا
تحسين
تحديد الهدذ من بطا
مستوى مها ار

الكتاب األكاديمي لدى الطلب من خالا تسليمهم لت ارير تناول

التحليري

ععداد بطا

التربوأل والتركيز على الجوانل النظري
تحديد أبعاد الرئيس حن بطا
ثالث أبعاد رئيس مثل
سم

المها ار

المها ار

ادرة على ياس
مولوعا

التن تناول

آلي إعداد بطا المالحظ

األساسي للكتاب العلمي كما حو

المالحظ علن

على  33عبارة حرعي  ،حيث

يمكن للمعلم مالحظتها حن ت ارير العلمي

األبعاد لن :

الجدول رقم (  ) 1أبعاد بطاقة المالحظة وعدد العبارات الفرعية الموجودة فيها .
األبعاد الرئيسة في بطاقة المالحظة

عدد العبارات الفرعية

جمع المعلوما

00

إعادة صياغتها

00

تنظيم عرض المعلوما

واألدل

كوسيل لت ويم.

المالحظ وعباراتها الضرعي :حيث ارتكز بطا

الضرعي

علمي

المعرحي أو بالطرق اكعتيادي .

المالحظ  :اكطالع ومراجع عدد من الدراسا

األساسي إلى جمل من المها ار

المعدة من با الطلب

اآلتي :

المالحظ  :حيث تم تحديدم بإنتاج أداة ت ويمي

ي ومون بإعدادلا با وبعد تدريسهم باستخدام الرحال
اعجراءا

المعرحي حن

03
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صدق أداة الدراسة
حيث تم عرض بطا

المالحظ على عدد مكون من (  ) 00من المتخصصين حن مجاا

المنالج وطرق تدريس لالستضادة من آرائهم وتوجيهاتهم بخصوص صدق البطا
آراء المحكمين تاير ت ريبا إلى صدق البطا

وسالمتها و د كان

وسالمتها وكما تم األخ بجميع مالحظاتهم وأرائهم حن

إعداد الصورة النهائي لبطا المالحظ التن استخدم

حن الدراس .

ثبات أداة الدراسة
تم إعادة مالحظ  5طالبا
نضس بطا

من أحراد العين اكستطالعي

ال ين تم مالحظتهم من با باستخدام

المالحظ و دون أأل تغيير عليهم بضاصا زمنن  02يوما عن المالحظ األولى والجدوا

التالن يبين نسب اكتضاق بين المرتين باستخدام معادل كوبر علن النحو األتن :
ثبا

عدد م ار اكتضاق

المالحظين =

عدد م ار اكتضاق  +عدد م ار عدم اكتضاق

100 X

الجدول رقم (  ) 2نتائج ثبات بطاقة المالحظة
ر م المعيار

نسب اكتضاق

المعيار األساسن

األوا

جمع المعلوما

.

٪ 50.35

الثانن

إعادة صياغ المعلوما

.

٪ 33.54

الثالث

تنظيم عرض المعلوما

.

٪ 35‚5

النسب المئوي للثبا

الكلن لجميع عبا ار بطا المالحظ

٪ 35.3
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يتلح من الجدوا السابق أن أعلن نسب اتضاق كان
 ٪ 33.5ول م النسل تعتبر جيدة  ,وكان

 ٪ 50.35وأ ا نسب اتضاق كان

النسب المئوي للثبا

ببطا المالحظ  ٪ 35.3ولن نسب م بول للثبا

الكلن لجميع العبا ار

الموجودة

الكلن لبطا المالحظ .

إجراءات الدراسة
تحديد الهدذ من الدراس .
التربوي المتعل بتح يق ألداذ الدراس .

مراجع األدل النظرأل والدراسا

تحديد مجتمع الدراس و خصائص عينتها الممثل

.

اختيار المادة التعليمي المراد معالجتها بأسلول الرحال
مخاطب و ازرة التربي والتعليم وأخ المواح ا
بناء أدوا

المعرحي .

الرسمي الالزم ببدء الدراس .

الدراس بصورتها المبدئي .

التأكد من تكاحؤ المجموعتين التجريبي و اللابط بأخ المعدا العام لتحصيلهم الدراسن حن
العام السابق للمجموعتين والمتوسطا

الحسابي و اكنحراحا

المعياري

واعادة توزيع الطلب

بطري

تلمن تكاحؤلم.
التأكد من صدق وثبا

أدوا

الدراس بتطبي ها على العين اكستطالعي .

أخ التغ ي الراجع من العين اكستطالعي ومن ثم إعداد أدوا
التأكد من توحر البيئ المناسب و المعدا

الدراس بصورتها النهائي .

الالزم لتطبيق الدراس .

تدريس العين التجريبي و اللابط للدرس األوا و الثانن لوحدة ( الحاسول و المجتمع )
باستخدام الطرق اكعتيادي حن تدريس مادة الحاسول .
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تكليذ الطلب بإعداد م اا أكاديمن ومن ثم التطبيق ال بلن لبطا
بمها ار

الكتاب األكاديمي

المالحظ

الخاص

و لك باكستعان بثالث من الزمالء المعلمين عجراء المالحظ ال بلي ،

والحصوا على الدرج ال بلي المتطلب

للمعالج اعحصائي الخاص بنتائج الدراس  ،وك لك للتح ق

من تكاحؤ المجموعتين حن مها ار الكتاب األكاديمي .
تدريس المجموع التجريبي باستخدام الرحال

المعرحي وتدريس المجموع اللابط باستخدام

الطرق اكعتيادي حن التدريس
تكليذ الطلب

بإعداد م اا أكاديمن أخر.

التطبيق البعدأل لبطا المالحظ الخاص بمها ار الكتاب األكاديمي
تحليا البيانا

واستخراج النتائج باستخدام الرزم اعحصائي

. spss

عرض نتائج الدراس الخاص لإلجاب عن أسئل الدراس الرئيس .
منا ا واستخالص النتائج وا تراح التوصيا

متغيرات الدراسة
ااتمل

الدراس على المتغي ار اآلتي :

متغي ار مست ل وتاما طرق التدريس :
الرحال

المعرحي .

طرق التدريس اكعتيادي .

المناسب باأنها .

من با المالحظين أنضسهم.

47

متغي ار تابع وامل

مها ار الكتاب األكاديمي :

مهارة جمع المعلوما .
مهارة أعادة صياغ المعلوما .
مهارة تنظيم عرض المعلوما

.

تصميم الدراسة
اعتمد

الدراس التصميم العاملن ) (Factorial Designبمالحظ بلي وبعدي وال أل يمكن

تلخيصش على النحو األتن :
EG: O1 X O2
O2

CG: O1

حيث أن :
 : EGالمجموع التجريبي ( الاعب األولى ) .
 : CGالمجموع اللابط ( الاعب الثاني ) .
 : Xإستراتيجي التدريس باستخدام الرحال
 : O1المالحظ ال بلي .
: O2المالحظ البعدي .

المعرحي .
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المعالجة اإلحصائية
استخدم الباحث الوسائا اعحصائي اآلتي

وباستخدام برمجي

 SPSSمن اجا تح يق ألداذ

الدراس :
معادل كوبر :لحسال ثبا
المتوسطا

بطا المالحظ .

الحسابي و اكنحراحا

المعياري ألداء مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) .

تحليا التباين المتعدد المصاحل  : MANCOVAلإلجاب عن أسئل
الضرليا

الدراس وكختبار

المرتبط بها .

اختبار " " (  : ) T – testلتأكيد مستوى الدكل اعحصائي للضرق بين متوسطن درجا
طلب المجموعتين اللابط والتجريبي .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يعرض الباحث حن ل ا الضصا نتائج دراستش  ،التن أراد

الو وذ على اثر استخدام الرحال

المعرحي حن تحسين مهارة الكتاب األكاديمي لدى طلب الصذ التاسع و لك من خالا منا ا النتائج
اعحصائي ألداة الدراس ( بطا

المالحظ )  ،و لك من خالا اعجاب عن أسئل الدراس

وعلى

النحو األتن :
أو ًال  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  " ،ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في
تحسين مهارة جمع المعلومات لدى طلبة الصف التاسع مقارنة بالطرق االعتيادية ؟ "
ال أل انبث

منش الضرلي اآلتي :

ك توجد حروق ا

دكل إحصائي عند مستوى الدكل

)  ) α = 0.05حن تحسين مهارة جمع

المعلوما  ،لدى طلب الصذ التاسع تعزى كستخدام الرحال

المعرحي م ارن بالطرق اكعتيادي .

ولتح ق من صح ل م الضرلي ام الباحث باستخراج المتوسطا

الحسابي و اكنحراحا

ألداء مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) من خالا نتائجهم التن رصد
بطا

المعياري
باستخدام

المالحظ من با ثالث من المالحظين والمجموع الكلن لكا مالحظ  ،والمجموع الكلن

للمالحظين مجتمعين .
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الجدول رقم (  ) 3المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية التي رصدتها بطاقة المالحظة
في بعدها الخاص بقياس مهارة جمع المعلومات لدى المجموعتين ( التجريبية و الضابطة )

ر م المالحظ المجموع

العدد

المالحظ 1

المالحظ 2

المالحظ 3

المجموع

التطبيق ال بلن لبطا

التطبيق البعدأل لبطا

المالحظ

المالحظ

المتوسط

اكنحراذ

المتوسط

اكنحراذ

الحسابن

المعيارأل

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

12.13

3.50

13.79

3.75

التجريبي

24

11.92

3.22

20.28

3.41

المجموع

46

12.21

3.82

14.49

3.61

اللابط

22

11.86

3.27

13.72

3.22

التجريبي

24

12.25

3.48

19.12

3.39

المجموع

46

12.12

3.72

15.92

3.32

اللابط

22

11.81

3.72

13.54

3.55

التجريبي

24

12.04

3.88

21.78

3.45

المجموع

46

11.92

3.81

15.86

3.50

اللابط

22

35.97

11.49

42.05

10.52

التجريبي

24

36.21

11.58

68.18

10.25

المجموع

46

36.25

11.35

46.27

10.34
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تبين من الجدوا ر م (  ) 3ال أل يعرض المتوسطا
رصدتها بطا المالحظ

الحسابي و اكنحراحا

حن بعدلا الخاص ب ياس مهارة جمع المعلوما

المعياري التن

حن مجموعتين ( التجريبي

و اللابط ) األتن :
المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

المعرحي وح اً للمالحظ األوا متوسطها الحسابن د

بلغ ( ، )71.72ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
حيث بلغ ( ، )03.21كما أن المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

باستخدام الطرق اكعتيادي
المعرحي وح ًا للمالحظ الثانن

د بلغ (  ، ) 01.07ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
اكعتيادي

حيث بلغ (  ، ) 03.27كما أن المجموع التن تعلم

باستخدام الطرق

باستخدام الرحال

المعرحي وح ًا

للمالحظ األوا د بلغ (  ، ) 70.22ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
باستخدام الطرق اكعتيادي
د ارتضع
بالمتوسطا

حيث بلغ ( ، ) 03.31ومن ما سبق نالحظ أن المتوسطا

حن المجموع التجربيب التن تعلم

باستخدام الرحال

الحسابي لدى المجوع اللابط والتن تعلم

الحسابي

المعرحي لجميع المالحظين م ارن

بالطرق اكعتيادي .

ولتحديد مستوى دكل الضروق بين متوسط مجموعتين ( التجريبي و اللابط ) لكا مالحظ و المجموع
الكلن لبطا

المالحظ حن بعدلا الخاص بجمع المعلوما

المتعدد ( . ) MANCOVA

ح د تم استخدام تحليا التباين المصاحل
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الجدول رقم (  ) 1نتائج تحليل التباين لتحديد مستوى داللة الفروق بين متوسط مجموعتي
الدراسة ( التجريبية و الضابطة ) لكل مالحظ و المجموع الكلي لبطاقة المالحظة في بعدها
الخاص بجمع المعلومات

مصدر التباين

التطبيق

ال بلن لبطا

المالحظ

إستراتيجي

التدريس

الخطأ

الكلن المعدا

رم

المالحظ

درج

مجموع المربعا

الحري

متوسط مجموع
المربعا

يم ذ

المالحظ 1

201.541

1

201.541

19.726

المالحظ 2

165.839

1

165.839

17.574

المالحظ 3

279.038

1

279.038

14.219

الكلن

1895.475

1

1895.475

17.821

المالحظ 1

319.928

1

319.928

*35.252

المالحظ 2

190.028

1

190.028

*19.472

المالحظ 3

1516.528

1

1516.528

*69.972

الكلن

5132.748

1

5132.748

*45.263

المالحظ 1

564.47

44

10.571

المالحظ 2

519.704

44

9.716

المالحظ 3

1248.825

44

24.568

الكلن

6057.2

44

162.42

المالحظ 1

1768.812

45

المالحظ 2

1339.769

45

المالحظ 3

4880.045

45

الكلن

21357.9

45

* دال إحصائي عند مستوى )( a = 0.05

WILKS

LAMBDA

36.749
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ويظهر الجدوا ر م (  ) 4ال أل يعرض نتائج تحليا التباين األتن :
يمب ( ذ ) كسببتراجي التعلببيم باسببتخدام الببرحال

المعرحي ب بلغب

( ) 45.263عنببد مسببتوى دكل ب

(  ، ) 0.05كمب ببا بلغ ب ب

يم ب ب ( ذ ) للمالحب ببظ األوا (  ) 35.252عنب ببد مسب ببتوى دكل ب ب يسب بباوأل

(  ، ) 0.05كمب ببا بلغ ب ب

يم ب ب ( ذ ) للمالحب ببظ الثب ببانن ( )19.472عنب ببد مسب ببتوى دكل ب ب يسب بباوأل

(  ، ) 0.05كمب ببا بلغ ب ب

يم ب ب ( ذ ) للمالحب ببظ الثالب ببث ( )69.972عنب ببد مسب ببتوى دكل ب ب يسب بباوأل

(  ، ) 0.05كمبا بلغب

يمب ويلبيكس ليمبباد  )36.749( WILKS LAMBDAولب م ال يمب

دكلب عنبد مسبتوى) ،( a = 0.05األمبر الب أل يبدا علبى وجبود حرو با
المتوسببطا

الحسببابي الخاصب بم يبباس مهببارة جمببع المعلومببا

رحببض الضرلببي األولببى والتببن نص ب
الدكلب

كستخدام الرحال

دكلب إحصبائي ببين

عنببد المالحظببين الثالثب  ،ومنببش تببم

علببى انببش " ك توجببد حببروق ا

) ( a = 0.05حببن تحسببين مهببارة جمببع المعلومببا

ا

ا

دكل ب إحصببائي عنببد مسببتوى

 ،لببدى طلبب الصببذ التاسببع تعببزى

المعرحي م ارن بالطرق اكعتيادي " .

وللتعرذ على أأل مجموع كان الضرق استخدم الباحث اختبار يم " "  T – testلنظر إلى
الضرق بين متوسط درجا

طلب المجموعتين اللابط والتجريبي حن التطبيق البعدأل لبطا

المالحظ حن بعدلا الخاص بمهارة جمع المعلوما

.
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جدول (  ) 3قيمة "ت" للفرق بين متوسط درجات المالحظة لدى المجموعتين
(الضابطة والتجريبية) في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في بعدها الخاص لمهارة جمع
المعلومات
عدد

المتوسط

اكنحراذ

المجموع

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

13.79

3.75

التجريبي

24

20.28

3.41

اللابط

22

13.72

3.22

التجريبي

24

19.12

3.39

اللابط

22

13.54

3.55

التجريبي

24

21.78

3.45

ر م المالحظ المجموع
المالحظ 1
المالحظ 2
المالحظ 3

يم " "
23.82

مستوى
الدكل
0.05

18.76

0.05

30.38

0.05

يتلح من الجدوا ر م (  ) 5األتن :
وجود حروق ا

دكلش إحصائي عند مستوى ( )0.05بين متوسطا

المجموعتين التجريبي واللابط حن التطبيق البعدأل لبطا
جمع المعلوما

درجا

المالحظ حن بعدلا الخاص بمهارة

لصالح المجموع التجريبي  ،مما يعنى حاعلي إستراتيجي الرحال

تنمي مها ار جمع المعلوما

.

الطلب حن

المعرحي حن
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ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني"،ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في تحسين
مهارة إعادة صياغة المعلومات لدى طلبة الصف التاسع مقارنة بالطرق االعتيادية ؟ "
منش الضرلي اآلتي :

ال أل انبث
ك توجد حروق ا

دكل إحصائي عند مستوى الدكل

) ( a = 0.05حن تحسن مهارة إعادة

صياغ المعلوما  ،لدى طلب الصذ التاسع تعزى كستخدام الرحال

المعرحي م ارن بالطرق

اكعتيادي .
ولتح ق من صح ل م الضرلي

ام الباحث باستخراج المتوسطا

الحسابي و اكنحراحا

المعياري ألداء مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) من خالا نتائجهم التن رصد
باستخدام بطا

المالحظ من با ثالث من المالحظين والمجموع الكلن لكا مالحظ  ،والمجموع

الكلن للمالحظين مجتمعين .
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الجدول رقم (  ) 6المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية التي رصدتها بطاقة المالحظة
في بعدها الخاص بقياس مهارة إعادة صياغة المعلومات لدى المجموعتين( التجريبية
والضابطة)

ر م المالحظ المجموع

العدد

المالحظ 1

المالحظ 2

المالحظ 3

المجموع

التطبيق ال بلن لبطا

التطبيق البعدأل لبطا

المالحظ

المالحظ

المتوسط

اكنحراذ

المتوسط

اكنحراذ

الحسابن

المعيارأل

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

10.78

3.42

11.98

3.65

التجريبي

24

11.26

3.23

22.34

3.73

المجموع

46

10.21

3.32

15.49

3.44

اللابط

22

9.77

3.27

13.42

3.27

التجريبي

24

10.21

3.45

20.45

3.13

المجموع

46

10.14

3.31

14.92

3.46

اللابط

22

11.81

3.78

12.76

3.78

التجريبي

24

12.04

3.88

24.56

3.47

المجموع

46

11.92

3.85

16.46

3.87

اللابط

22

35.97

11.52

40.21

10.62

التجريبي

24

36.21

11.61

62.14

10.45

المجموع

46

36.25

11.41

45.28

10.25
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تبين من الجدوا ر م (  ) 6ال أل يعرض المتوسطا
رصدتها بطا

المالحظ

الحسابي و اكنحراحا

المعياري التن

حن بعدلا الخاص ب ياس مهارة إعادة صياغ المعلوما

حن مجموعتين

( التجريبي و اللابط ) األتن :
باستخدام الرحال

المجموع التن تعلم

المعرحي وح اً للمالحظ األوا متوسطها الحسابن د

بلغ ( ، )77.31ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
حيث بلغ ( ، )00.12كما أن المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

المعرحي وح ًا للمالحظ الثانن

د بلغ ( ، )71.13ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
حيث بلغ ( ، )03.17وك لك المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

التن تعلم

باستخدام الرحال

اللابط والتن تعلم

باستخدام الطرق اكعتيادي

المعرحي وح ًا للمالحظ األوا د

بلغ ( ، ) 71.36ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
حيث بلغ ( ، )07.26ومن ما سبق نالحظ أن المتوسطا

باستخدام الطرق اكعتيادي

باستخدام الطرق اكعتيادي

الحسابي د ارتضع

حن المجموع التجربيب

المعرحي لجميع المالحظين م ارن بالمتوسطا

الحسابي لدى المجوع

بالطرق اكعتيادي .

ولتحديد مستوى دكل الضروق بين متوسط مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) لكا
مالحظ و المجموع الكلن لبطا

المالحظ حن بعدلا الخاص بإعادة صياغ المعلوما

استخدام تحليا التباين المصاحل المتعدد ( . ) MANCOVA

ح د تم
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الجدول رقم ( )2نتائج تحليل التباين لتحديد مستوى داللة الفروق بين متوسط مجموعتي
الدراسة ( التجريبية و الضابطة ) لكل مالحظ و المجموع الكلي لبطاقة المالحظة في بعدها
الخاص بمهارة إعادة صياغة المعلومات

مصدر التباين

التطبيق ال بلن
لبطا

المالحظ

إستراتيجي

التدريس

الخطأ

الكلن المعدا

ر م المالحظ

مجموع

المربعا

درج

الحري

متوسط مجموع
المربعا

يم ذ

المالحظ 1

210.426

1

210.426

19.826

المالحظ 2

158.124

1

158.124

17.544

المالحظ 3

214.078

1

214.078

14.279

الكلن

1420.795

1

1420.795

17.821

المالحظ 1

317.236

1

317.236

*51.847

المالحظ 2

160.129

1

160.129

*18.483

المالحظ 3

1578.546

1

1578.546

*65.452

الكلن

5647.748

1

5647.748

*42.143

المالحظ 1

564.47

44

10.547

المالحظ 2

525.774

44

9.7766

المالحظ 3

1352.865

44

24.456

الكلن

6682.329

44

174.4142

المالحظ 1

1818.752

45

المالحظ 2

1459.789

45

المالحظ 3

4856.045

45

الكلن

2257.89

45

* دال إحصائي عند مستوى )( a = 0.05

WILKS

LAMBDA

36.615
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ويظهر الجدوا ر م (  ) 7ال أل يعرض نتائج تحليا التباين األتن :
المعرحي بلغ

يم ( ذ ) كستراجي التعليم باستخدام الرحال

( ) 42.143عند مستوى دكل

(  ، ) 0.05كما بلغ

يم ( ذ ) للمالحظ األوا ( ) 51.847عند مستوى دكل يساوأل

(  ، ) 0.05كما بلغ

يم ( ذ ) للمالحظ الثانن ( ) 18.483عند مستوى دكل يساوأل

(  ، ) 0.05كما بلغ

يم ( ذ ) للمالحظ الثالث ( )65.452عند مستوى دكل يساوأل

(  ، ) 0.05كما بلغ
ا

يم

ويليكس ليمبادا  )36.615( WILKS LAMBDAول م ال يم

دكل عند مستوى)  ،( a = 0.05األمر ال أل يدا على وجود حرو ا

بين المتوسطا

الحسابي الخاص بم ياس إعادة صياغ المعلوما

ومنش تم رحض الضرلي األولى والتن نص

تعزى كستخدام الرحال

عند المالحظين الثالث ،

على انش " ك توجد حروق ا

مستوى الدكل ) ( a = 0.05حن تحسين إعادة صياغ المعلوما

ا

دكل إحصائي

دكل إحصائي عند

 ،لدى طلب الصذ التاسع

المعرحي م ارن بالطرق اكعتيادي " .

وللتعرذ على أأل مجموع كان الضرق استخدم الباحث اختبار يم " "  T – testلنظر إلى
الضرق بين متوسط درجا

طلب المجموعتين اللابط والتجريبي حن التطبيق البعدأل لبطا

حن بعدلا الخاص لمهارة إعادة صياغ المعلوما

.

المالحظ
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الجدول رقم ( )2قيمة "ت" للفرق بين متوسط درجات المالحظة لدى المجموعتين
(الضابطة والتجريبية) في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في بعدها الخاص لمهارة إعادة صياغة
المعلومات
رم
المالحظ
المالحظ 1
المالحظ 2
المالحظ 3

عدد

المتوسط

اكنحراذ

المجموع

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

11.98

3.65

التجريبي

24

22.34

3.73

اللابط

22

13.42

3.27

التجريبي

24

20.45

3.13

اللابط

22

12.76

3.78

التجريبي

24

24.56

3.47

المجموع

يم " "

مستوى
الدكل

28.82

0.05

26.76

0.05

25.21

0.05

يتلح من الجدوا ر م (  ) 8األتن :
وجود حروق ا

دكلش إحصائي عند مستوى ( )0.05بين متوسطا

التجريبي واللابط حن التطبيق البعدأل لمهارة إعادة صياغ المعلوما
مما يعنى حاعلي إستراتيجي الرحال

درجا

الطلب حن المجموعتين

لصالح المجموع التجريبي ،

المعرحي حن تنمي مها ار إعادة صياغ المعلوما

.
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 ثالثاً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث"،ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في تحسين
مهارة تنظيم عرض المعلومات لدى طلبة الصف التاسع مقارنة بالطرق االعتيادية ؟ "
ال أل انبث

منش الضرلي اآلتي :

ك توجد حروق ا
المعلوما

دكل إحصائي عند مستوى الدكل )( a = 0.05حن تحسين تنظيم عرض

،لدى طلب الصذ التاسع تعزى كستخدام الرحال

المعرحي م ارن بالطرق اكعتيادي .

ولتح ق من صح ل م الضرلي ام الباحث باستخراج المتوسطا

الحسابي و اكنحراحا

ألدا ء مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) من خالا نتائجهم التن رصد

المعياري

باستخدام بطا

المالحظ من با ثالث من المالحظين والمجموع الكلن لكا مالحظ  ،والمجموع الكلن للمالحظين
مجتمعين .
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الجدول (  ) 1المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية التي رصدتها بطاقة المالحظة في
بعدها الخاص بقياس مهارة إعادة تنظيم عرض المعلومات في مجموعتين (التجريبية والضابطة)

ر م المالحظ المجموع

العدد

المالحظ 1

المالحظ 2

المالحظ 3

المجموع

التطبيق ال بلن لبطا

التطبيق البعدأل لبطا

المالحظ

المالحظ

المتوسط

اكنحراذ

المتوسط

اكنحراذ

الحسابن

المعيارأل

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

14.45

3.45

15.79

3.66

التجريبي

24

13.92

3.29

25.45

3.74

المجموع

46

14.25

3.74

20.49

3.66

اللابط

22

14.86

3.14

15.32

3.45

التجريبي

24

14.25

3.75

22.45

3.78

المجموع

46

14.92

3.66

18.26

3.33

اللابط

22

14.81

3.31

15.44

3.48

التجريبي

24

15.04

3.87

24.41

3.66

المجموع

46

14.97

3.81

19.48

3.78

اللابط

22

35.97

11.49

44.05

10.41

التجريبي

24

36.21

11.58

46.18

10.47

المجموع

46

36.25

11.35

46.27

10.55
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تبين من الجدوا ر م (  ) 9ال أل يعرض المتوسطا
رصدتها بطا

المالحظ

الحسابي و اكنحراحا

حن بعدلا الخاص ب ياس مهارة جمع المعلوما

المعياري التن
حن مجموعتين

( التجريبي و اللابط ) األتن:
المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

المعرحي وح اً للمالحظ األوا متوسطها الحسابن

د بلغ ( ، )25.45ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
حيث بلغ ( ،)15.79كما أن المجموع التن تعلم

اكعتيادي

باستخدام الطرق

باستخدام الرحال

المعرحي وح ًا

للمالحظ الثانن د بلغ ( ،) 22.45ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
الطرق اكعتيادي

حيث بلغ ( ،)15.32كما ان المجموع التن تعلم

باستخدام الرحال

باستخدام
المعرحي

وح اً للمالحظ األوا د بلغ ( ،)24.41ولو أعلى من المتوسط الحسابن للمجموع التن تعلم
باستخدام الطرق اكعتيادي
ارتضع

حيث بلغ ( ، )15.44ومن ما سبق نالحظ أن المتوسطا

حن المجموع التجربيب التن تعلم

بالمتوسطا

باستخدام الرحال

الحسابي لدى المجوع اللابط والتن تعلم

الحسابي د

المعرحي لجميع المالحظين م ارن

بالطرق اكعتيادي .

ولتحديد مستوى دكل الضروق بين متوسط مجموعتن الدراس ( التجريبي و اللابط ) لكا مالحظ
والمجموع الكلن لبطا

المالحظ حن بعدلا الخاص بتنظيم عرض المعلوما

التباين المصاحل المتعدد ( .) MANCOVA

ح د تم استخدام تحليا
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الجدول رقم ( )01نتائج تحليل التباين ولتحديد مستوى داللة الفروق بين متوسط مجموعتي
الدراسة ( التجريبية و الضابطة ) لكل مالحظ و المجموع الكلي لبطاقة المالحظة في بعدها
الخاص تنظيم عرض المعلومات
مصدر
التباين

التطبيق

ال بلن
لبطا

المالحظ
إستراتيجي

التدريس

رم

المالحظ

المعدا

المربعا

المالحظ 207.142 1

1

207.142

المالحظ 167.824 2

1

167.824

18.145

المالحظ 282.145 3

1

282.145

15.244

1

1901.145

18.225

المالحظ 451.874 1

1

451.874

*35.488

المالحظ 197.112 2

1

197.112

*20.145

المالحظ 1647.457 3

1

1647.457

*70.256

5452.864

1

5452.864

*50.214

المالحظ 558.114 1

44

11.145

المالحظ 519.704 2

44

9.478

المالحظ 1542.782 3

44

22.524

6458.221

44

152.62

المالحظ 1821.745 1

45

المالحظ 1339.769 2

45

المالحظ 4775.045 3

45

21452.92

45

الكلن

الكلن

الكلن

المربعا

الحري

مجموع

يم ذ

19.745

الكلن

الخطأ

مجموع

درج

متوسط

الكلن

1901.145

1

* دال إحصائي عند مستوى )( a = 0.05

WILKS

LAMBDA

35.871
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ويظهر الجدوا ر م ( )10ال أل يعرض نتائج تحليا التباين األتن :
يم ( ذ ) كستراجي التعليم باستخدام الرحال
(  ، ) 0.05كما بلغ
كما بلغ

()50.214

المعرحي بلغ

عند مستوى دكل

يم ( ذ) للمالحظ األوا ( )35.488عند مستوى دكل يساوأل ( ، ) 0.05

يم ( ذ) للمالحظ الثانن ( )20.145عند مستوى دكل يساوأل (  ،) 0.05كما بلغ

يم ( ذ) للمالحظ الثالث ( )70.256عند مستوى دكل يساوأل (  ،) 0.05كما بلغ
ويليكس ليمبادا )35.871( WILKS LAMBDAول م ال يم
األمر ال أل يدا على وجود حرو ا
تنظيم عرض المعلوما
انش " ك توجد حروق ا
عرض المعلوما

ا

ا

يم

دكل عند مستوى)،( a = 0.05

دكل إحصائي بين المتوسطا

الحسابي الخاص بم ياس

عند المالحظين الثالث  ،ومنش تم رحض الضرلي األولى والتن نص

على

دكل إحصائي عند مستوى الدكل ) ( a= 0.05حن تحسين مهارة تنظيم

 ،لدى طلب الصذ التاسع تعزى كستخدام الرحال

المعرحي م ارن بالطرق

اكعتيادي ".
وللتعرذ على أأل مجموع كان الضرق استخدم الباحث اختبار يم " "  T – testلنظر إلى
الضرق بين متوسط درجا

المالحظ لدى المجموعتين (اللابط والتجريبي ) حن التطبيق البعدأل

لبطا المالحظ حن بعدلا الخاص لمهارة تنظيم عرض المعلوما

.
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جدول ( )00قيمة "ت" للفرق بين متوسط درجات المالحظة لدى المجموعتين (الضابطة والتجريبية)
في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في بعدها الخاص لمهارة تنظيم عرض المعلومات
عدد

المتوسط

اكنحراذ

المجموع

الحسابن

المعيارأل

اللابط

22

15.79

3.66

التجريبي

24

25.45

3.74

اللابط

22

15.32

3.45

التجريبي

24

22.45

3.78

اللابط

22

15.44

3.48

التجريبي

24

24.41

3.66

ر م المالحظ المجموع
المالحظ 1
المالحظ 2
المالحظ 3

مستوى

يم " "

الدكل

22.45

0.05

19.27

0.05
0.05

29.41

يتلح من الجدوا ر م (  ) 11األتن :
دكل ب ب بش إحصب ب ببائي عنب ب ببد مسب ب ببتوى ( )0.05بب ب ببين متوسب ب ببطا

وجب ب ببود حب ب ببروق ا

درجب ب ببا

الطلب ب ب ب حب ب ببن

المجم ب ب ب ببوعتين التجريبيب ب ب ب ب والل ب ب ب ببابط ح ب ب ب ببن التطبي ب ب ب ببق البع ب ب ب ببدأل لمه ب ب ب ببارة جم ب ب ب ببع المعلوم ب ب ب ببا
المجموعب ب ب التجريبيب ب ب  ،ممب ببا يعن ب ببى حاعليب ب ب إسب ببتراتيجي ال ب ببرحال
عرض المعلوما

.

لص ب ب ب ببالح

المعرحيبب ب حب ببن تنميبب ب مهب ببا ار تنظ ب ببيم

67

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
إلى معرح اثر استخدام الرحال

يتناوا ل ا الضصا عرلا لمنا ا نتائج الدراس التن لدح

المعرحي حن تحسين مهارة الكتاب األكاديمي لدى طلب الصذ التاسع ن مادة الحاسول م ارن
بالطرق اكعتيادي

حن التدريس  ،ويعرض الباحث منا ا النتائج التن توصل

إليها الدراس و على

النحو اآلتن :
أوالً  :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
تبين من الجدوا ( )6وجود حروق ا
درجا

دكلش إحصائي عند مستوى(  )0.05بين متوسطا

الطلب حن المجموعتين التجريبي واللابط حن التطبيق البعدأل لمهارة جمع المعلوما

المجموع التجريبي  ،مما يعنى حاعلي إستراتيجي الرحال
وتتضق ل م النتيج
المعرحي

مع نتائج الدراسا

حن تحسين المها ار

المعرحي حن تنمي مها ار جمع المعلوما .

الساب

ول ا ما أاار

لصالح

التن أظهر
إليش دراس

حاعلي استخدام الرحال

كا من )(Kahteeb,2012

و(طعيم  ) 2013،ودراس ( متولن و الحلو )2015 ،كما تتضق ل م النتيج مع كا من (الرااد،
 ) 2015و( )2006 ، Swindellحن دراستهم حيث أاار
الحصوا على المعرح من مصادر غير الكتل الدراسي
والتبحر حيها والتضوق حن إدراكها وتعلمها .

إلى مسالم الرحال

المعرحي

حن

وزيادة داحعي المتعلمين للمعرح العلمي
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و د تعزى ل م النتيج إلى إستراتيجي الرحال
األناط التربوي الهادح التن تعتمد على عمليا
للمعلوما

المعرحي حن كونها عبارة عن مجموع من
البحث حن ابك اعنترن  ،بغرض الوصوا

المطلوب  ،األمر ال أل يساعد المتعلمين على تنمي مهاراتهم حن البحث  ،وتطور مهارة

جمع المعلوما

لديهم مما يتضق مع دراس ) . ( Kahteeb,2012

كما أن حكرة التدريس باستخدام الرحال
حن مولوعا

أو لايا محددة ،يعتمد حيها المتعلم على مصادر متنوع للمعلوما  ،تكون حن

غالبها موا ع الكتروني على ابك اكنترن
للمعلوما

المعرحي تتلخص حن تصميم حعاليا

موجه تبحث

مثا :المكتبا

تم انت ائها باكا مسبق،كما أنها تعتمد المصادر اكعتيادي
و مراجع وكتل وموسوعا  ،مما يعزز وينمن

وما تحتويش من دوريا

داحعي الطالل نحو جمع المعلوما ،مما يتضق مع دراس ( )2006،Swindellو (طعيم . ) 2013،
و د يكون السبل اكتجالا
الوصوا إلى المعلوما
إلى استخدام الطلب

اكيجابي

المطلوب بأ ا و

أثناء الرحال

المعرحي و تمكنهم من

لدى الطلب

وجهد ممكن ومسالم الرحال

المعرحي حن ،مما أدى

للمصادر المتاح لديهم بكضاءة وحاعلي مما يتضق مع دراس ( الغ اربلن .)2015،

ويمكن تضسير لك أيلًا بأن المهام المستخدم حن الرحال
عن البحث عن الحلوا السهل  ،حمصادر المعلوما
المنا اا
كما أتاح

المعرحي

والح ومحددة والمهما

أد

إلى إبعاد الطلب
تنض وت يم من خالا

و التعليق على كا جانل من جوانل المهم  ,األمر ال أل عزز الاعور بالث لدى الطلب
الرحال

المعرحي حرص لتبادا األدوار حن المجموع

المها ار حن جمع المعلوما

ومااركتها مع الطلب

اآلخرين .

مما سالم حن تبادا الخب ار

و
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و د يعزى السبل درة الرحال
للمعلوما

المعرحي على تاخيص األخطاء التن حدث

أثناء جمع الطلب

وتصحيحها ومعالجتها مما أدى تحسين مهاراتهم و دراتهم كما أن الرحال

أنماط مختلض من الت ويم والتن تتناسل مع درة وسرع الطلب
يؤدأل إلى تحسن مهارة جمع المعلوما

الضرص لدى الطلب

اككتضاء بالحصوا على المعلوما
إلن زيادة نااط الطلب

على التعلم وات ان المها ار

 ,مما د

لديهم مما يتضق ودراس ( حتح اهلل .)2013 ،

ويمكن تضسير النتيج بأن الرحال
اعثرائي والتن أتاح

المعرحي تستخدم

المعرحي توحر بيئ
كستخدام الت نيا

تعليمي غني بالمثي ار

و النااطا

المتوحرة لديهم بصورة ايجابي عدم

با حن التضكير حن مدى صحتها المعلوم ون دلا األمر ال أل أدى

وحيويتهم و تعزيز مهارة جمع المعلوما

لديهم مما يتفق مع ما أشارت إليه

دراسة ( حمادن و سليمان.)2009 ،
و د تعزى النتيج حن أن الرحال
للمهما

المعرحي تاجع الطلب

عن طريق التعزيز المعرحن أثناء أداء الطلب

 ،حالمعلوم لن المكاحأة الح ي ي التن يحصا عليها الطلب

التحدأل الح ي ن ال أل يواجهش الطلب
داحعيتهم نحو جمع المعلوما

والحصوا على المعلوما

لو

وياعرون باكنجاز عند تمكنهم منش  ،األمر ال أل يزيد من

واكتسابها من مصادرلا المختلض مما يتضق مع دراس كا من اتاسوأل و

تاميزكان ( )Atasoy & Temizkan ,2016و دراس الضيس ولمبو (.)Alves & Limpo , 2014
و د يعود السبل حن أن مهما

الرحال

المعرحي تأخ طابعاً است صائياً ي وم على جمع المعلوما

للوصوا إلى نتائج م تنع يمكن منا اتها كما أن المصادر حن الرحال

المعرحي والح ومحددة مما

يسها من مهم الطالل حن البحث عن المعلوم باكا مباار واألخ من جميع المصادر التن تم
تحديدلا  ،األمر ال أل يؤثر باكا ايجابن على حصيل المعلوما

التن جمع

من با الطلب

.
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ثانياً  :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
تبين من الجدوا ( )9حيث توصل
( )0.05بين متوسطا
جمع المعلوما

درجا

الدراس إلى وجود حروق ا

دكلش إحصائي عند مستوى

الطلب حن المجموعتين التجريبي واللابط حن التطبيق البعدأل لمهارة

لصالح المجموع التجريبي  ،مما يعنى حاعلي إستراتيجي الرحال

مها ار إعادة صياغ المعلوما

المعرحي حن تنمي

.

تتضق ل م النتيج مع دراس كا من ( حمادن و سليمان )2009 ،ودراس حرل ( Harb ,
 ) 2013ودراس لتاكوك (  ) Hitchcock, 2016بضاعلي الحاسول والبرامج األكاديمي المعدة
باستخدام الحاسول حن تحسين مها ار الكتاب لدى الطلب .
د تعزى ل م النتيج إلى أن الرحال
المعلوما

المعرحي

د سالم

حن تحسين مهارة إعادة صياغ

لدى الطلب  ،و لك من خالا مااركتهم حن أناط بحثي سابرة  ،وك لك نتيج ً لعرلهم و

منا اتهم للمعلوما

التن توصلوا إليها عن طريق الموا ع البحثي  ،والمراجع الم ترح حن الرحال

المعرحي .
كما أن الرحال

المعرحي زاد

من استيعال الطلب

عنها،وعزز من درتهم على التعبير عن تلك المواليع بطري
ل دراتهم ومستوياتهم ،مما أدى إلى زيادة الث
درتهم علن التعاما مع المصادر المعلوما

للمواليع التن طلل منهم الكتاب
كتابي و بأسلوبهم الخاص ،وح ا

لديهم  ،وبما ي ومون بكتابتش من نصوص  ،وتنمي
المختلض  ،واستخالص المعلوما

منها  ،ومن ثم إعادة

صياغتها بطري تعكس اخصيتهم األكاديمي مما يتضق مع دراس لتاكوك ( .) Hitchcock, 2016
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ويمكببن تضسببير النتيج ب حببن أن الببرحال
الكتابي حيث يتم التوصا إلى المعلومبا
طري ببق جم ببع المعلوم ببا

المعرحي ب حببن مهماتهببا ترك بز علببى جمل ب مببن األناببط

المطلوبب مبن خبالا تصبضح الطلبب

لصبضحا

الويبل أو عبن

م ببن مص ببادر مختلضب ب وبعب بد ل ببك ت ببم تلخيص ببها ومنا ا ببتها م ببن ب ببا الطلبب ب

والمعلم.
كما ساعد

إستراتيجي الرحال

من خالا ماارك الطلب

المعرحي إعادة صياغ المعلوما

حن األناط البحثي التأملي النا دة للمعلوما

عن طريق منا اش المعلوما

خالا الموا ع البحثي والم ارجع والتن سالم

حن الوعن بنوعيش الكتاب التن ي ومون بها ،ومعرح

اعستراتيجي حالبحث عن المعلوم لش دور لام حن زيادة حهم الطالبا

التن توصلوا إليها من

بالمعرح التن يمتلكونها وتسهيا

مهم إعادة صياغتها من جديد ول ا ما بينتش دراس ( حتح اهلل . )2013 ،
و د تكون النتيج بسبل المهما

التحليليب التبن توظضهبا البرحال

المعرحيب

حيبث يعمبا الطلبب

على معرح كيضي تواحبق األابياء مبع بعلبها الببعض وتبرابط الموالبيع مبع بعلبها ،وحيهبا ي بوم الطالبل
بالبحببث عببن أوجببش التاببابش واكخببتالذ بببين األاببياء لتولببيح المعببانن المتلببمن له ب م األوجببش ،وأثرلببا
وكب لك البحبث عبن العال ب ببين السببل والنتيجب ببين مجموعب مبن المتغيب ار ومنا ابتها ممبا يحسبن مبن
مهارة إعادة صياغ المعلوما
كما توظذ الرحال

لديش ،مما يتفق و دراسة (متولن والحلو .)2015 ،
المعرحي مهما

اعنتاج اعبداعن حيث ي وم الطالل بإعادة صياغ

مولوع ما بصورة أخرى إبداعي مثا مولوع ما يتم صياغتش حن اكا ص أو كتاب خاطرة اعري
أو رسم لوح مما ياجع الطلب

ويزيد من داحعيتهم ععادة صياغ المعلوما

.
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ثالثاً:مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
تبين من جدوا ( )11وجود حروق ا
الطلب

درجا
المعلوما

حن المجموعتين التجريبي

المعرحي حن تنمي مهارة

.

ل م النتيج مع دراس (طعيم  ,)2013 ,ودراس ( متولن والحلو  )2015 ,التن أاار

إلى درة الرحال
التات

واللابط

حن التطبيق البعدأل لمهارة تنظيم عرض

لصالح المجموع التجريبي  ،مما يعنى حاعلي إستراتيجي الرحال

تنظيم عرض المعلوما
واتض

دكلش إحصائي عند مستوى ( )0.05بين متوسطا

المعرحي على حن إعداد البحوث و تح ي ها أللداحها  ,بأ ا و

ومجهود بعيدًا عن

واللياع.
د تعزى ل م النتيج

حن كون الرحال

المعرحي تتميز ب در عاا من التنظيم و التخطيط حن

مهماتها و إجراءاتها ،األمر ال أل ينعكس باكا ايجابن على تنظيم عرض المعلوما

البحثي لدى

الطلب  ،كما إن الرحل المعرحي حن تصميمها األساسن ت دم مثاكً عملياً على كتاب األكاديمي  ،من
حيث وجود الم دم والخاتم  ،وتنظيم المصادر و المراجع .
ويمكن تضسير النتيج حن أن الكتاب األكاديمي تحتاج إلى در كبير من التنظيم  ،ح د جاء
الرحال

المعرحي كتدريل وا عن يعما على تحسين المها ار

تسليم الطلب لعدد من األناط وح ا لمواصضا

التنظيمي لدى الطلب ،و لك من خالا

محددة  ،واجراءا

والح تسها عما الطالل وتاعرم

باكنجاز مما يتضق مع ما أاار إليش دراس ( طعيم . )2005 ,
عمل

بساط الرحال

المعرحي

حهم يتناحسون من خالا األناط والمهما

على تاجيع ت ديم الطلب
الموجودة حن الرحال

منتجهم العلمن بصورة كئ

المعرحي

،

على ت ديم أحلا ما لديهم
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كما أن الرحال

المعرحي تعطن حرص لتبادا األدوار بين الطلب

أنضسهم وبين الطلب

والمعلم حن بعض األحيان ،حيث ينعكس سلوكهم على أدائهم حن األناط والمهما

الموكل إليهم ،

مما يزيد اعورلم بالمسؤولي عن إعمالهم وما ي دمونش من منتج حكرأل  ،وحرصهم على ت ديم كتاب
أكاديمي تتصذ بالجودة  ،و تلتزم بالمواصضا
د تعزى النتيج إلى غيال التوجيها

التنظيمي التن تحكمها .
الصحيح لل يام بتنظيم عرض المعلوما

المعلم الطرق اكعتيادي حن التدريس حيث يتم تكليذ الطلب
المنتج ال أل سي دمش الطلب

مواصضا
تسليم الطلب

المعلوما

وطري

عند استخدام

بالكتاب األكاديمي دون تحديد

ترتيبش وتنظيم المعلوما

حيش  ،األمر ال أل يؤدأل إلى

إلى نصوص مركب بطري عاوائي تخلو من التنظيم والتسلسا .

ويمكن أن يكون السبل حن له م النتيج لن درة الرحال

المعرحي على الوصوا إلى

المطلوب بأسلول علمن سليم ولادذ من مصادر معلوما

محددة  ،األمر ال أل يساعد

علن ت ليا مجهود الطلب

وتوحير الو

ويخصص جزءاً كبي ًار من الو
داخا الكتابا

المخصص للبحث مما ينمن لديهم مها ار

المخصص للبحث عن المعلوما

البحث العلمن

لصالح تنظيم عرض المعلوما

حن

األكاديمي ،مما يتفق مع دراسة (متولن و الحلو. )2015 ،

و د تعزى النتيج أيلا إلى اطالع الطلب
تنظيم حن عرض المعلوما

على عدد من المصادر التن تتمتع ب در عاا من

لديها حيث تنت ا تلك المها ار

الطالل عن طريق الماالدة واستيعال آلي عرض المعلوما

حن أساليل تنظيم عرض المعلوما
بطري كئ .

إلى
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التوصيــــات والمقترحات
من خال ل نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث باألتي :
اكلتمام بتنمي مها ار الكتاب األكاديمي  ،لدورلا الضاعا حن التنمي ودعم البحث العلمن التن
يرتكز عليها .
بناء منظوم من الموا ع الكتروني  ،والتن تساعد على تصميم واستلاح الرحال
والتن تدعم الكتاب بالغ العربي
الحرص على توحير اعمكانا
تطبيق إستراتيجي الرحال

المعرحي

،

.
الت ني بالمدارس و وتوحير الدعم الضنن المناسل ،للمساعدة على

المعرحي

حن جميع المواد الدراسي  ،و لك ل درة الرحال

على تحسين المها ار البحثي لدى الطلب

المعرحي

.

يقترح الباحث من خالل نتائج الدراسة الحالية األتي :
تنظيم دو ار تدريبي للمعلمين والمعلما
الرحال

حن و ازرة التربي

لتدريبهم علن كيضي تصميم وتوظيذ

المعرحي حن التدريس.
تاجيع المعلمين على استخدام الطرق التدريسي

الحديث والمتطورة والتن يكون حيها المتعلم

ال باكا دائم ،و اد ًار على التعاما مع والت نيا
إيجابيًا وحاع ً

الحديث .

تدريل المعلمين حن المدارس وتأليلهم علن كيضيش إكسال الطلب

لمها ار الكتاب األكاديمي من

خالا المنالج أو الوسائا التعليمي و لك بع د عدد من دو ار و برامج تدريل متخصص حن الكتاب
األكاديمي .
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الملحق ( ) 0

أسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة ( بطاقة المالحظة)
الرقم

اسم المحكم

التخصص

مكان العمل

1

أ  .د غازي خليفة

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسط

مناهج بحث علمي

جامعة الشرق األوسط

قيادة تربوية

جامعة الشرق األوسط

2

أ  .د عبد الجبار البياتي

3

أ  .د عباس الشريفي

4

د .محمود الحديدي

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسط

5

د .طالل أبو عمارة

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسط

6

د .جوهرة أبو عطية

مناهج وطرق تدريس

جامعة البلقاء التطبيقية

7

د.حمزة العساف

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

8

د.فادي العياصرة

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

9

د.خالدة شتات

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

10

د .فـريــــال أبو عواد

قياس وتقويم

الجامعة األردنية
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رقم المعيار

البعد

العـــــــبــــــارة

.1

يظهر قدرته على استخالص
المعلومات

.2

ينوع من مصادر معلوماته
( االنترنت  ،المكتبة  ،المكتبات
االلكترونية )

.3

يجمع معلومات بطريقة منظمة

.5
.6

جمع المعلومات

.4

ت ذات طبيع ٍة
يجمع معلوما ٍ
متنوعة
(نصية ,صور  ,فيديو) .
يعتمد على أكثر من موقع
كمصدر للمعلومات
يستخدم مواقع تظهر مصادر
معلوماتها بشكل واضح

.7

يحرص على حداثة المعلومات
التي يجمعها

.8

يحدد األفكار الرئيسة للموضوع

.9

ت تغطي لألفكار
يجمع معلوما ٍ
الرئيسة للموضوع

بدرجة كبيرة
3

بدرجة متوسطة
2

بدرجة قليلة
1
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.11

يربط المعلومات التي يجمعها
بالمحتوى

.11

يستخدم األلفاظ و المفردات
الصحيحة

.12

يركب الجمل بصورة صحيحة

.13

يبني الفقرات بطريقة منطقية

.14

يصوغ عناوين مناسبة

.16

.17

إعادة صياغة المعلومات

.15

يصوغ المفاهيم صياغة مناسبة
يستخدم المفاهيم و
والمصطلحات استخداما ً سليما ً
يستخدم لغة األرقام استخداما ً
صحيحا ً

.18

يعبر عن الرموز واالختصارات
تعبيراً واضحا ً

.19

يظهر في كتاباته األكاديمية
شخصيته

.21

يظهر قدرته على التعبير بشكل
سليم
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.22

يكتب مقدمة تالءم موضوع
الكتابة

.23

يكتب عناوين فرعية تتسق مع
األفكار الرئيسة للموضوع

.24

يكتب خاتمة مالئمة للموضوع

.25

ينجز كتابة علمية مكوناتها
مكتملة

.26
.27
.28

تنظيم عرض المعلومات

.21

يظهر صفحة العنوان بطريقة
مرتبة ومنظمة

ينجز كتابة علمية مكوناتها
منظمة
يهتم بتسهيل قراءة كتاباته
يهتم بتنسيق الخط ووضوحه

.29

يهتم بعرض المعلومات بتركيز
مناسب

.31

يعرض المعلومات بطريقة
مشوقة وجذابة

.31

يدعم المحتوى بالصور و
الرسوم التوضيحية

.32
.33

يعرض المراجع ومصادر
المعلومات التي استعان بها في
كتابته
ينظم فهرسا ً للمحتويات
موضوعه
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