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يتسـم عرصنـا احلـايل بالعديـد مـن التطـورات

من اسـتامع وحديث وكتابة .وال شـك يف أن القدرة
عىل ممارسـة نشـاط القراءةّ ،
يمكن الفـرد من مواكبة

املعلومـات ،وهـذا العصر بما لـه مـن خصائـص،

لـه؛ ملـا هلا مـن أمهيـة يف صقـل شـخصيته ،وتثقيفه،

املجتمـع احلديـث الـذي أصبحـت القراءة فيـه ألزم

والتحديـات ،فهـو عصر التكنولوجيـا وثـورة

ووسـيلة لتعلـم كل جديد.

يتطلـب إعـداد أفـراد يمتلكـون مهـارات أساسـية

واالسـتيعاب القرائـي هـو اجلوهـر احلقيقـي

للتكيـف مـع معطياتـه ومسـتجداته ،وهـذا التطور

لعمليـة القـراءة ،والعمليـة الكبرى التـي تتمحـور

شـمل مجيـع جمـاالت احليـاة ،والرتبيـة إحـدى هذه

حوهلـا كل العمليـات األخـرى ،فاالسـتيعاب هـو

املجـاالت التـي شـملها التطـور؛ األمـر الـذي

ذروة مهـارات القـراءة ،وأسـاس عمليـات القـراءة

انعكـس على اختيـار طـرق التدريـس بوصفهـا

مجيعهـا ،فاالنطلاق والبـطء يف القـراءة يتوقف عىل

حتاما
وسـيلة لنقـل اخلبرات إىل الطلبـة ،لذ أصبـح
ً

اسـتيعاب القـارئ ملا يقرأ ،بل إن االسـتيعاب عامل

االعتماد على التقنيـات احلديثـة بوصفهـا وسـيلة

أسـايس يف الفهـم (عاشـور واحلوامـدة.)2007،

تواكـب احلاجـات التعليميـة ،وحتقـق الفوائـد

ويضـاف إىل مـا سـبق بـأن االسـتيعاب القرائي

التعلميـة التعليميـة بصـورة شـيقة ،بأقـل وقـت

حمـور العمليـة التعليميـة؛ فهـو يعمـل على توسـيع

وجهـد(دروزة.)2000 ،

ونظـرا للـدور الـذي تلعبـه اللغـة يف حيـاة
ً

خبرات الفـرد التعليميـة ،واالرتقـاء بمسـتوياته،
حتقي ًقـا لألهـداف الرتبوية املنشـودة التي تسـعى إىل

تدريسـها باهتمام علماء اللغـة والرتبيـة ،وهـذا

دور املتلقين السـلبيني إىل دور النشـطني الفاعلين،

املجتمـع ،ووظيفتهـا يف تنظيـم احلياة عىل املسـتويني

تغيير دور الطلبـة يف العملية التعليميـة التعلمية من

الفـردي واجلامعـي؛ فقـد حظيـت اللغـة وأسـاليب

الذيـن يقومـون بمهـارات التذكـر ،والربـط،

ينسـحب على اللغـات قاطبـة ،ومـن ضمنهـا اللغة

والتفسير ،والتحليـل ،والنقـد ،والتقييـم.

العربيـة التـي رشفهـا اهلل بـأن تكـون لغـة القـرآن.

ونظـرا ألمهيـة االسـتيعاب القرائـي فقـد حظي
ً

وباعـث هـذا االهتمام أن اللغـة وسـيلة إىل حتصيل

باالهتمام مـن وزارة الرتبيـة والتعليـم؛ فجعلتـه

املعرفـة وتكويـن اخلبرة وتنميتهـا ،ويـأيت تعلـم

رئيسـا مـن أهـداف تعليـم اللغـة العربيـة
هدً فـا
ً

اللغـة مـن خلال مهـارات أربـع هـي :االسـتامع،

والتحـدث ،والقـراءة ،والكتابة (الرشـيد.)2011،

باملراحـل التعليميـة املختلفـة ،حيث نصـت أهداف

األسـاس الـذي تبنـى عليـه فـروع النشـاط اللغوي

العـام ،واملعنـى التفصيلي والضمنـي مـن السـياق،

تعليـم القـراءة على رضورة فهـم الطلبـة املعنـى

والقـراءة فـن مـن الفنون األساسـية للغـة ،فهي
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وأن يضعـوا عنوا ًنـا مناسـ ًبا لفقـرة قرأوهـا ،وأن

يقـوم هبـا القـارئ السـتنباط املعنـى ،حيـث يقـوم

وأن يتعـودوا إبـداء رأهيـم فيما يقـرأون ،إضافـة إىل

السـابقة ،فاالسـتيعاب عمليـة
املعرفيـة وخرباتـه ّ

يلخصـوا قراءهتـم حمدديـن األفـكار األساسـية هبا،
وعيهـم املقـروء والسـياق الـذي يـرد فيـه (وزارة
الرتبيـة والتعليـم.)1998 ،

ويؤكد حنا والنارص( )1993أن االستيعاب

عمليـة عقليـة عليـا ترتبـط بقـدرة القـارئ على
الفهـم والتحليـل والرتكيـب وإصـدار األحـكام،

وأن نجـاح عمليـة االسـتيعاب يعتمـد إىل حـد بعيد

على خبرة القارئ السـابقة ومـا يسـتطيع أن حيمله

فالقـراء الذيـن ال يملكون
منهـا إىل النـص املقـروء،
ّ
معـارف وخبرات سـابقة ،سـيكون لدهيـم قصـور
يف إمتـام عمليـة االسـتيعاب القرائـي ،والوصول إىل

الغايـة املنشـودة ،ممـا يفـرغ عملياهتـم القرائيـة مـن
مضموهنـا ،وتصبـح عمليـة آليـة قائمـة على فـك
الرموز.

القـارئ بتفسير املـادة املقـروءة بنـا ًء على خلفيتـه

تفاعـل بين القـارئ والكاتب ،وهـو عمليـة مع ّقدة
تعتمـد على اإلدراك العقلي أكثـر مـن اعتامدها عىل
اإلدراك احلسي؛ لـذا يتطلـب ّ
التكيـز واالنتبـاه

والربـط وال ّنقـد وإصـدار
وال ّتحليـل واالسـتنتاج ّ
األحـكام ).(Chebaani &Tomas, 2011

ممـا سـبق تسـتنتج الباحثـة بـأن االسـتيعاب

القرائـي عمليـة عقليـة تفاعليـة يامرسـها القـارىء
مـن خلال نص قرائـي؛ هيدف مـن خالله اسـتنتاج

املعنـى العـام للموضـوع ،ويسـتدل على هـذه

العمليـة مـن خلال امتلاك القـارىء ملجموعة من
املـؤرشات السـلوكية الدالـة عليهـا.

ويتأثـر االسـتيعاب القرائـي بخصائـص عـدة،

أمههـا القـارئ نفسـه والكتـاب املـدريس ،وبنيـة

وقـد أورد الرتبويـون وعلماء النفـس تعريفـات

النـص وطبيعتـه ،والسـياق العـام للقـراءة .فعنـد

سـميث ) (smith, 1997بأنـه عمليـة نشـطة

يـؤدي مجلة أنشـطة قبـل القـراءة وأثناءهـا وبعدها،

متعـددة ملفهـوم االسـتيعاب القرائـي فقـد عرفـه
تتضمـن تفسير القـارئ ،وتعديلـه للمادة املقـروءة

بما يتلاءم وخلفيتـه املعرفيـة .أمـا فريلتشـون

) (verlutution,2003فريى أن االسـتيعاب القرائي

هـو قدرة القـارئ عىل اسـتخالص املعنـى من نص
مكتـوب لغايـة معينة .كما عـرف بأنه عمليـة عقلية
تسـتهدف احلصـول على املعنـى واكتسـابه ،وهـو
عمليـة مركبة مـن عدد مـن العمليـات الفرعية التي

قـراءة الطلبـة لنـص مـا واسـتيعابه ،فـإن ذلـك
وهـم يف ذلك يسـتخدمون مهـارات معرفيـة وفوق
معرفيـة السـتيعاب معلومات النـص اجلديد ،وهذا

النـص يعتمـد على عوامـل هـي :هـدف القـارئ
وطبيعتـه ،ومـدى امتلاك القـارئ للثـروة اللغوية،
وبيئـة القـارئ املاديـة واملعنويـة ،واملعرفـة واخلبرة

السـابقة ،وطبيعـة النص ،ووسـيلة عرضه (عاشـور
ومقـدادي  .)2005،ويتضمن االسـتيعاب القرائي
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عـددا من املسـتويات اهلرمية بشـكل حـريف؛ بحيث
ً

حيـاول فيـه القـارئ اسـتخالص تعميمات وأفـكار

القـارئ للمسـتويات الدنيا .وقد اختلـف الباحثون

املقـروءة حلـل مشـكلة تواجهـه.

جديـدة ،وتوظيـف األفـكار املتضمنـة يف املـادة

يعتمـد اسـتيعاب املسـتويات العليـا عىل اسـتيعاب

وسـتتناول الباحثـة يف هـذه الدّ راسـة اسـتيعاب

يف تصنيـف االسـتيعاب القرائـي ومسـمياته ،إال أن
هنـاك تشـاهب ًا كبري ًا بني هـذه التصنيفـات واملهارات

املقـروء ضمن املسـتويات :احلـريف ،واالسـتنتاجي

التصنيفـات؛ تصنيف عاشـور واحلوامدة (.)2007

عليهـا؛ وذلـك إلمجـاع الباحثين عليهـا ،فقـد ورد

والنقـدي ،إضافـة إىل مؤرشاهتـا السـلوكية الدالـة

املتضمنـة يف مسـتوياهتا املختلفـة ،ومـن بين هـذه

ذكرهـا يف قوائمهـم ،إضافـة إىل ذلـك مناسـبتها

فقـد حـددا عـدة مسـتويات لالسـتيعاب ،منهـا:

ملسـتوى طالبـات الصـف األول ثانـوي موضـع

احلـريف واالسـتنتاجي والتطبيقـي والناقـد ،وتتطور

الدراسـة.

هـذه املسـتويات مـع النمـو اللغـوي واملعـريف.

وتعـد تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي

أمـا حبيـب اهلل ( )1997واملخزومـي والبطاينـة

بأنواعهـا املختلفـة من أهـم أهداف تدريـس القراءة

( )2012فقـد صنفـوا مسـتويات االسـتيعاب

التـي ينبغـي تنميتها لـدى الطلبة ،وذلك على اعتبار

القرائـي إىل احلـريف اإلبداعـي ،وحـددت املؤرشات

أن االسـتيعاب يوسـع خبرات الطلبـة التعليميـة،
ويرتقـي بمسـتوياهتم ،حتقي ًقـا لألهـداف التعلميـة

قسـم
الدالة عىل كل مسـتوى من مسـتوياته .يف حني ّ

رو وسـتودت ( (Roe & Stodt, 2004مسـتويات

املنشـودة التي تتيـح هلـم التحليل والتفسير والربط

االسـتيعاب القرائـي إىل ثالثـة مسـتويات:

السـطور :وهو املسـتوى الـذي يقوم
 - 1قـراءة ّ

والنقد.

فيـه القـارئ ّ
بالتكيـز على املفـردات ،وجتميعها مع

وعلى الرغـم مـن أمهيـة تنميـة مهـارات
عامـا
االسـتيعاب القرائـي إال أن هنـاك ضع ًفـا ً

بعضهـا يف وحـدة لغوية متكاملـة ،بحيث يعطي كال

يف مسـتوى الطلبـة يف القـراءة بعامـة ومهـارات

السـياق ،ويـدرك مـا حتمله
منهـا وزهنـا احلقيقـي يف ّ
ٍ
معان.
هذه املفـردات مـن

االسـتيعاب القرائـي بخاصة؛ يتمثـل يف التوصل إىل

حيـاول فيـه القـارئ ال ّتعـرف إىل قصـد الكاتـب،

املقـروء وإصـدار أحكام بشـأنه ،وحل املشـكالت،

السـطور:وهو املسـتوى الذي
 - 2قـراءة ما بني ّ

الفكـرة الرئيسـة ،وحتديـد هـدف الكاتـب ،وحتليل
واقرتاح حلول ملشـكالت مشـاهبة ،ومـن هنا كثرت

وتفسير أفـكاره ،وإصـدار بعـض األحـكام عىل ما

التوجيهـات والتوصيـات التـي تنـادي املعلمين

يف ال ّنـص مـن مفـردات وأفكار.

السـطور:وهو املسـتوى الذي
 -3قراءة ما وراء ّ

واملعلامت باسـتخدام استراتيجيات حديثـة يف أثناء
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تدريسـهم ،جتعـل الطلبـة حمـور النشـاط القرائـي،

والقواسمة.)2012،

(الرشـيد 2011 ،و.)Guthrie & Klauda, 2014
وانطال ًقـا مـن ذلـك كان البد من إجياد أسـلوب

نشـاط تكنولوجـي يف كلـه أو معظمـه قائـم على
االسـتقصاء ،بحيـث ّ
يمكـن عمـل الطلبـة يف بيئات

قائمـة على التكنولوجيـا احلديثـة يف جمـال القـراءة.

املرتبطـة بالوحـدات الدراسـية وتعلمهـا من خالل

وتعمـل عىل تنميـة مهـارات التفكير املتنوعة لدهيم

تربـوي حديـث ،يتوخـى اسـتخدام استراتيجيات

ومن خلال اطالع الباحثـة عىل الدراسـات املتعلقة
بذلـك ،وجدت مـن الرضوري األخذ باستراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،ومعرفـة أثرها يف

تنميـة االسـتيعاب القرائي لـدى الطلبة.

وعلى هـذا األسـاس فقـد ظهـر اجتـاه تربـوي

جديـد ينـادي إىل االسـتفادة مـن ثـورة تكنولوجيـا
املعلومات ليشـكل زيـادة يف إنتاجية املعلـم ،وزيادة

قابليـة الطلبة للتعلم ،كما يزيد مشـاركتهم اإلجيابية

مـع الطلبـة اآلخريـن وهـو مـا يعـرف بالرحلات
املعرفيـة عبر الويـب ( )Web Questالتـي أظهرت

أهنـا تزيد مـن محاس الطلبـة وأدائهم نتيجـة التفاعل
الـذي توفره مـن خالل إمكانيـة التحكم بالنصوص

والرسـوم ،إضافـة إىل حتفيزهـم ،وإثـارة اهتاممهـم،

وحتسين سـلوكهم وخلـق اجتاهـات إجيابيـة نحـو
الرحلات املعرفية (الفـار.)2011،

وتعـرف الرحلات املعرفيـة عبر الويـب بأهنـا

تعاونيـة ،أو كنظـام جمموعـات ملعرفـة املعلومـات
اسـتخدام الطلبـة أنفسـهم للتكنولوجيـا؛ ملحاولـة

إكمال املهمـة العلميـة ،وبذلـك يتحمـل الطلبـة

مسـئولية تعلمهم بصورة مبارشة (lara & reparaz,

) . 2007كما عرفهـا جـاد اهلل ( )2006بأهنا أنشـطة

تربويـة ترتكـز على البحـث والتقصي ،وتتوخـى
تنميـة القـدرات اإللكرتونيـة املتوافـرة على الويب
واملنتقـاة مسـب ًقا والتـي يمكـن تطعيمهـا بمصـادر

أخـرى كالكتـب واملجلات واألقـراص املدجمـة.

أمـا الناقـة ( )2016فيعرفهـا بأهنـا وسـيلة تعليميـة
هتـدف إىل توظيـف الشـبكة العنكبوتيـة بمصادرها

املختلفـة يف العمليـة التعليميـة؛ ملسـاعدة جمموعـة
الدراسـة عىل اكتسـاب املعرفـة ،ومهـارات التفكري
الناقـد بطريقة جديـدة بحيث يمكن اسـتخدامها يف

شـتى املراحـل الدراسـية ،ويف كافـة التخصصـات.
ويتوقـف نجـاح الرحلـة املعرفيـة على مقدرهتـا

ومن هنا :فنحن اليوم بحاجة أكثر من قبل

على وضـع مضمـون البحـث يف اإلطـار العـام

تعليمية واسعة ،ومتقدمة ،كي تساعدهم عىل إثراء

املطلـوب البحـث عنهـا أو حتليلهـا مـن خلال

إىل اسرتاتيجيات متد املعلمني والطلبة بآفاق
خرباهتم ومعلوماهتم ،وتنمي مهاراهتم الذهنية

املختلفة ،وتدرهبم عىل التفكري ومهاراته (أبوغزالة

للتصميـم ،وذلـك بجعـل الطلبـة يتعلمـون الفكرة
اإلطـار العـام للرحلـة املعرفيـة ويف بعـض احلاالت
يسـمح للطلبة اكتشـاف فكرة البحـث أو موضوعه
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كجـزء مـن حمكمـة النظـام ،ومـن عوامـل نجاحها

بينهـم ،وحتديـد الزمـن اللازم لتنفيـذ املهـام.

حتتويه مـن الواقع والصور واخلرائـط ،واألصوات،

الطلبـة زيارهتـا ،وربطهـا مبـارشة باملهـام املطلوبـة،

 - 4املصـادر :يتـم رسد املواقـع التـي جيـب عىل

أيضـا قدرهتـا على لفـت االنتبـاه بشـكل كبير ممـا

وكذلـك يمكـن اسـتخدام مصـادر تقليديـة أيضـا

والنصـوص والفيديـو ،وكل القـدرات األخـرى

مثل :الكتب واملوسـوعات واملجلات واألقراص،

التـي تزخـر هبـا اإلنرتنـت وكل ذلـك جيعـل الطلبة

أو الذهـاب ملناطـق معينة.

منجذبين ومنتبهني ومسـتمعني طـول تنفيـذ املهمة

 - 5التقييـم :يتـم وضـع جمموعـة مـن املعايير

التـي يوكلـون هبـا (وجـدي.)2009 ،

مراحـل استراتيجية الرحلات املعرفيـة على

لتقييـم أداء الطلبـة ،وختتلـف معايري التقييم حسـب

تتضمـن استراتيجية الرحلات املعرفيـة على

- 6اخلامتـة :يتـم تلخيـص مـا اكتسـبه الطلبـة

الويـب:

املهمـة املطلـوب إنجازها.

خلال الرحلـة املعرفيـة ،وحتفيزهـم عىل االسـتفادة

الويـب سـت مراحـل أساسـية على النحـو التـايل

مـن النتائج.

(:)Dodge,2001

األدوار التـي يقـوم هبـا املعلـم يف الرحلات

 - 1املقدمـة :وتشـمل التمهيـد للـدرس إلثـارة

املعرفيـة عبر الويـب:

دافعيـة الطلبـة ،حيـث يتـم توضيـح فكـرة الدرس

يقـوم املعلـم بعـدة أدوار يف الرحلات املعرفية

وعنـارصه وأهدافـه.

- 2املهمـة :وفيهـا يتـم حتديـد النتيجـة النهائيـة

عبر الويـب حسـب مـا يذكـر بريكنـس وليـب

سـكومب ()Perkins, 2005, Lipscomb, 2003

املطلوبـة ،وتعتبر هـذه املرحلـة بدايـة انطلاق

على النحـو التايل:

للطلبـة يف رحلتهـم ،وقـد تكون املهمـة جمموعة من

 -خيتار املعلم املوضوع بدقة.

األسـئلة ،أو أن يطلـب املعلـم منهـم رسـم خريطـة

 -يقيـس قـدرة الطلبة على التعامل مـع حمركات

مفاهيميـة ملـا تعلمـوه ،أو كتابـة تقريـر أو بحـث

البحـث ،ويتأكـد أن طالبـه تتوافـر لدهيـم

قصير ،أو تصميـم ملصـق يعبر عـن املوضـوع ،أو

احلـد األدنـى مـن مهـارات التعامـل مـع

مجـع صـور وفيديـو ومعلومـات وتقديـم عـرض

شـبكة اإلنرتنـت.

عنها .

- 3اإلجـراءات :وتشـمل حتديـد ًا للخطـوات

-حيدد اخلربة السابقة لطالبه.

 -يقـوم بوضـع خطـة أوليـة الستراتيجية

التـي جيـب اتباعهـا لتنفيـذ املهـام املطلوبـة ،ويتـم

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،ويتـم فيها

فيـه تقسـيم الطلبـة إىل جمموعـات ،وتوزيـع العمل
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حتديد أقصى قدر من الوقـت يمكن أن يتاح

ومتكنهـم مـن تقييـم أنفسـهم.

حتديـد أدوارهـم يف تلـك االستراتيجية.

التعلـم وذلـك من خلال توجيـه الطلبة إىل

مسـارا آمنًـا السـتخدام اإلنرتنـت يف
 توفـرً

للطلبـة العمـل على الكمبيوتـر ،وكذلـك
 -ينتقـي املصـادر التـي سـوف يسـتعني هبـا

األهـداف التعلميـة ذات الصلـة بموضـوع

 -يبـارش ويشرف على طلبتـه أثنـاء تعلمهـم؛

واسـتنادا إىل املزايـا التـي تتمتـع هبـا الرحلات
ً

الطلبـة؛ لتحقيـق املهمـة بدقـة.

حيـث إن دوره حتـول مـن ملقـن إىل مرشـد
وموجـه للطلبـة.
ّ

ميزات الرحالت املعرفية عرب الويب:

يمكـن تلخيـص أهم مزايا الرحلات املعرفية

عرب الويب حسـب ما أشـار إليها (جـاد اهلل 2006،
والفـار )2011،يف النقاط التالية:

 تشـجع الطلبة عىل العمـل اجلامعي التعاوين،وتبـادل اآلراء واألفكار بينهـم باإلضافة إىل

العمل الفردي.

 -تعمـل على توسـيع آفـاق الطلبـة ،ومتنحهم

فرصـة استكشـاف املعلومـات ال حفظهـا.

 تعـد طريقـة رائعة إلشـغال الطلبـة ،وتفعيلدورهـم من خلال جمموعـة األنشـطة ذات

املعنـى مـن أجـل الفهـم املعـريف املتسلسـل
واملخطـط له.

البحـث.

املعرفية عبر الويب وآثارها املختلفة يف االسـتيعاب
القرائـي ،ويف جوانـب خمتلفـة متصلة هبـذه العملية،

فقـد جـاءت هـذه الدراسـة للكشـف عـن فعاليـة
تدريـس القـراءة باسـتخدام الرحلات املعرفية عرب

الويـب يف تنميـة االسـتيعاب القرائـي لعينـة مـن

طالبـات الصـف األول ثانـوي يف األردن.
مشكلة الدراسة:

تعـد عملية االسـتيعاب القرائـي عملية رضورية

بمهاراهتـا املختلفـة نتيجـة أمهيتهـا يف تعلـم الطلبـة
املـواد الدراسـية املختلفـة ،وزيـادة حتصيلهـم
ّ
التمكـن منـه قـد يعـود إىل فشـل
الـدرايس ،وعـدم

ّ
فالتمكن مـن مهارات
يف احليـاة املدرسـية؛ مـن هنـا

يسـهل اسـتخدام اللغـة دون
االسـتيعاب القرائـي
ّ
مشـقة ،وتع ّلـم املـواد الدراسـية املختلفـة.
ويشير الواقـع الرتبـوي إىل أن هنـاك ضع ًفـا

 -متنـح الطلبـة إمكانيـة البحـث يف نقـاط

واضحـا لدى الطلبة يف امتالك مهارات االسـتيعاب
ً

مواقـف ممتـازة مـن املعلـم ،ممـا يسـاعد عىل

والـذي يتجىل بتحديـد أفكار النص الرئيسـة ،وفهم

حمـددة بشـكل عميـق ومدروس مـن خالل

عـدم تشـتت الطلبـة.

 -تسـهم يف تنميـة قـدرات الطلبـة التفكرييـة،

القرائـي ،والـذي يتمثـل يف فهـم معنـى النصوص،
معانيـه ،وتذكـر تفاصيلـه ،وربـط النـص بخرباتـه
السـابقة ،وهذ ما أكدته معظم الدراسـات كدراسـة
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(نرص1992،؛ احلجـاج2001،؛ Verlutution,2003؛

طالبـات الصـف األول ثانـوي يف األردن؟.

وتؤكـد دراسـة الرشـيد ( )2011واملخزومـي

 -ال يوجـد فروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

مسـتوى الطلبة يف االسـتيعاب القرائي قصور طرق

لدرجـات طالبـات املجموعـة التجريبيـة

فرضيتا الدراسة:

املخزومـي والبطاينـة 2012،؛عاميـره.) 2016،

( )α= 0.05بين املتوسـطات احلسـابية

والبطاينـة ( )2012أن مـن أهـم أسـباب تـدين

وطالبـات املجموعـة الضابطـة يف التطبيـق

التدريـس املعتـادة يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب

البعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب

القرائـي ،التصافهـا بالنمطيـة؛ األمـر الـذي جعلها

تقـف عاجـز ًة عـن الوفـاء بإكسـاب الطلبـة هـذه

القرائـي تعـزى السـتخدام استراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب.
 -ال يوجـد فروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

املهـارات ،لـذا ينبغـي التوجـه نحـو استراتيجيات

حديثـة تواكب التقـدم العلمـي التكنولوجي بجعل

( )α =0.05بين املتوسـطات احلسـابية

الطلبـة أكثـر متكنًـا مـن ممارسـة مهـارات القـراءة،

لدرجـات طالبـات املجموعـة التجريبيـة يف

وبنـاء االسـتيعاب من خلال اندماجهـم وتفاعلهم

التطبيقين القبيل والبعدي الختبـار مهارات

مـع النص.

وبشـكل أكثـر حتديـدً ا حاولت الدراسـة اإلجابة

االسـتيعاب القرائـي يعـزى السـتخدام

استراتيجيةالرحلاتاملعرفيـةعبرالويـب.

عن السـؤال الرئيـس التايل:

هدف الدراسة:

-مـا فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عرب الويـب يف تنمية

هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل الكشـف عن أثر

مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى طالبـات الصف

تدريـس القـراءة باسـتخدام الرحلات املعرفيـة يف

األول ثانـوي يف األردن؟.

تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي لـدى طالبات

ويتفـرع عـن هـذا السـؤال السـؤاالن الفرعيـان

الصـف األول ثانـوي ،ومقارنـة الطريقـة االعتيادية

 -مـا مهـارات االسـتيعاب القرائـي املناسـبة

أعـادت الباحثـة تصميمهـا بحيـث تم إضافـة تقنية

للتدريـس املعتمـدة عىل دليـل املعلـم بالطريقة التي

التاليـان:

الرحلات املعرفية عبر الويـب إليها.

لطالبـات الصـف األول ثانـوي؟.

أمهية الدراسة:

 -مـا فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام

 -اسـتمدت الدراسـة أمهيتهـا من أهنـا تتناول

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويب

استراتيجية الرحلات املعرفية عبر الويب؛

يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى
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وهـي استراتيجية تدمـج بين التعليـم

النصـوص ،وتقـاس بالدرجـة التـي حتصـل عليهـا

االسـتيعاب القرائـي.

الغاية.

التكنولوجـي وتسـاعد على تنميـة مهارات

الطالبـة عىل اختبـار االسـتيعاب القرائـي املعد هلذه

 -إهنـا قـد تسـهم يف تشـجيع معلمـي اللغـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب:

مشـكلة الضعـف يف االسـتيعاب القرائـي

لتدريـس نصـوص القـراءة هبـدف تنميـة مهـارات

العربيـة عىل توظيـف التقنيـات احلديثة حلل

لـدى طالبـات الصـف األول ثانـوي يف

األردن.

ويقصـد هبـا يف هـذه الدراسـة بأهنـا :استراتيجية
االسـتيعاب القرائـي لطالبـات الصـف األول

الثانـوي ،يتـم خالهلا دمج شـبكة الويـب يف العملية

 كما أهنـا ّمتكـن القائمني على تدريـس اللغة

التعليميـة ،ملسـاعدة الطالبـات بالبحـث والتقصي
مـن خلال صفحـات ويـب حمـددة ومعـدة مسـب ًقا

وتضمـن هـذه الطريقـة ضمـن خططهـم
ّ
يف تدريـس اللغـة العربيـة ،فيكـون التعلـم

مـن خلال موقـع إلكتروين تدخـل إليـه الطالبات

العربيـة مـن إدخـال بيئـات تعلـم جديـدة،
تعتمـد على التقنيـات والوسـائل احلديثـة،

متمركـزا على الطلبـة ،وجتعلهـم متعلمين
ً

نشـطني.

 كما تلبـي الدراسـة احلاليـة التوجهـاتاحلديثـة نحـو حتسين أسـاليب تدريـس

القـراءة ،والتـي حتظـى باهتمام كبير يف
العديـد مـن الـدول التـي تسـعى إىل األخذ

بوسـائل التقـدم العلمـي والتكنولوجـي.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

االسـتيعاب القرائي :ويقصد به يف هذه الدراسة

مـن قبـل املعلمـة على شـبكة اإلنرتنـت ،وذلـك
يف أي وقـت ،ومـن أي مـكان ،ويف أثنـاء دراسـتهن
يقـدم هلـن العديد مـن اخلبرات التعليميـة من أجل

تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائـي وفـق قدراهتن
ورسعتهـن الذاتيـة على التع ّلـم حتـت توجيـه
وإرشاف املعلمـة.

حدود الدراسة:

عينـة مـن طالبـات الصـف األول ثانـوي يف
ّ .1

املـدارس احلكوميـة التابعـة ملديرية الرتبيـة والتعليم

ملنطقـة إربـد األوىل للفصـل الـدرايس األول للعـام

الـدرايس(2018/2017م).

عمليـة عقليـة إدراكيـة تفاعلية بني القـارئ والنص،
بحيـث ّ
متكـن هـذه العمليـة جمموعـة طالبات صف

أمجـع عليها اخلبراء وهي :احلـريف ،واالسـتنتاجي،

ضـوء مـا لدهين مـن معرفـة سـابقة أو مكتسـبة من

 .3كما حتـددت النتائـج بـاألدوات التـي

معين مـن فهـم النـص املكتـوب بسـهولة ويرس يف

 .2مهـارات االسـتيعاب القرائي الثلاث والتي

والنقـدي ،ومؤرشاهتا السـلوكية الدالـة عليها.
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يف تسـهيل االسـتيعاب القرائي ،واكتساب املحتوى
العلمـي لـدى القـراء املبتدئين.

هبما ،وباإلجـراءات التـي اتبعتهـا الباحثـة يف تنفيـذ

وقام حداد ( )2006بدراسة هدفت إىل معرفة

وتطبيـق هـذه الدراسـة.

الدراسات السابقة ذات الصلة:

فعاليـة استراتيجية  SRQ2Rوهي من استراتيجيات
مـا وراء املعرفـة يف االسـتيعاب القرائي لدى طالب

تـم عـرض الدراسـات السـابقة املتعلقـة
ّ
بالدراسـة احلاليـة كما يلي:

الصف الثامن األسـايس يف األردن .ولتحقيق هدف

املحـور األول :الدراسـات املتعلقة باالسـتيعاب

الدراسـة اختـار الباحـث عينـة مكونـة مـن ()112
طال ًبـا مـن طلاب الصف الثامن األسـايس ُقسـموا

القرائـي ومهاراته.

اختبـارا
إىل جمموعتين جتريبيـة وضابطـة ،وأعـد
ً

أجـرت سـتاهل )(Stahl, 2003دراسـة هدفت

حتصيل ًيـا يف االسـتيعاب القرائـي .وأظهـرت نتائـج

إىل معرفة أثر ثالث استراتيجيات تدريسـية ،هــي:

الدراسـة أن اسـتخدام استراتيجية  SRQ2Rزادت

 - 1نشاط القراءة ،والتفكيــــر املوجـــــه.

مـن االسـتيعاب القرائـي لـدى طلاب املجموعـة
التجريبيـة ،ووجـود فـروق دالـة إحصائيـ ًا تعـزى

 - 2اسرتاتيجية ). (DRTA

- 3استراتيجية ) (KWLالصـور املتحركـة يف

إىل التفاعـل بين استراتيجية التدريـس ومسـتوى

االسـتيعاب القرائـي ،واكتسـاب املحتـوى العلمي

ا لتحصيل .

لـدى القـراء املبتدئين .بلغـت عينـة الدّ راسـة

وأجـرى كل مـن بريتون ودانيامن& (Burton

الصـف الثّـاين االبتدائـي.
( )31طال ًبـا مـن طلبـة ّ

) Daneman,2007دراسـة هدفـت التعرف إىل دور

أشـارت نتائـج الدراسـة إىل أن استراتيجية الصـور

املعرفـة اإلبسـتيمولوجية (املعرفـة حـول املعرفة) يف
االسـتيعاب القرائـي لدى ( )30طالبـ ًا وطال ًبة ذوي

املوجـه ،كان هلما أثـر
املتحركـة ،ونشـاط القـراءة
ّ
دال إحصائ ًيـا يف الطالقـة .كما دلت نتائج الدّ راسـة

السـعة املتدنيـة للذاكـرة العاملة من جامعـة تورينتو

على أن استراتيجية ) (DRTAهلـا نتائـج إجيابيـة يف

يف كنـدا .ولتحقيـق أهـداف الدراسـة قـام الباحثان

االسـتيعاب القرائي ،واكتسـاب املحتـوى العلمي،

بتسـجيل حـركات العينين أثناء عملية قـراءة نصني

دافعـا ،ومل يكـن
أمـا استراتيجية ( (KWLفكانـت ً

أحدمهـا مألـوف ،واآلخـر غير مألـوف .أظهـرت

هلـا آثـار إجيابيـة يف االسـتيعاب القرائي ،واكتسـاب

نتائـج الدراسـة أن الطلبـة ذوي السـعة املحـدودة

املحتـوى العلمـي .وكان ملكونـات استراتيجية

للذاكـرة العاملـة واملسـتوى العايل مـن املعرفة حول

) :(DRTAتوليـد ال ّتنبـؤات وإثباهتـا بعـد القـراءة،
ودمـج الطلبـة يف سـياق اجتامعـي نحـو ال ّنـص أ ّثر

املعرفـة (املجموعـة األوىل) لدهيـم املقـدرة عىل فهم
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النصـوص بشـكل أفضـل مـن الطلبـة ذوي السـعة

للتعلـم يف تنمية مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى

املحـدودة للذاكـرة العاملـة ،واملسـتوى املتـدين من
املعرفـة حـول املعرفـة (املجموعـة الثانيـة) ،و ُفسر

تـم اختيـار عينـة عشـوائية مكونـة مـن ( )101من

الوحيـد احلاسـم يف عمليـة االسـتيعاب القرائـي؛

امللـك خالـد االبتدائيـة ،ومدرسـة صفوان بـن أمية

ذلـك على أن سـعة الذاكـرة العاملة ليسـت العامل
فالطلبة ذوو السـعة املحدودة للذاكـرة العاملة كانوا

يعوضـون هـذا العجز من خلال عملية العـودة إىل
ّ
الـوراء أثنـاء عمليـة القراءة.

طلاب املرحلـة االبتدائيـة ،ولتحقيـق هـذا اهلـدف

طلاب الصـف السـادس االبتدائـي يف مدرسـتي
االبتدائيـة ،تـم توزيعيهـم على أربـع شـعب ،أعـد

اختبـارا يف مهـارات االسـتيعاب القرائي،
الباحثـان
ً
وأظهـرت نتائج الدراسـة وجود فـروق ذات داللة

أجـرى الرشـيد ( )2011دراسـة هدفـت

إحصائيـة عنـد ) (α= 0.05بين متوسـطي عالمات

استراتيجية التدريـس التبـاديل يف تنميـة مهـارات

املجموعـة التجريبيـة التـي اسـتخدمت نمـوذج

إىل تعـرف فاعليـة تدريـس القـراءة باسـتخدام
االسـتيعاب القرائـي لـدى طالب الصف السـادس
االبتدائـي .ولتحقيـق هـذا اهلـدف؛ قـام الباحـث

باسـتخدام املنهج شـبه التجريبي عىل عينة الدراسـة

املكونـة مـن ( )46طال ًبـا من طالب مدرسـة طلحة
ابـن مصرف االبتدائيـة بالريـاض ،موزعين على

جمموعتين :إحدامهـا املجموعـة الضابطـة التـي
درسـت باسـتخدام االستراتيجية التقليديـة يف

تدريـس القـراءة ،واألخـرى التجريبيـة ودرسـت

باسـتخدام استراتيجية التدريـس التبـاديل .توصـل
الباحـث إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

بين املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف االختبار

البعـدي ،يف مجيـع مهـارات االسـتيعاب القرائـي

لصالـح املجموعـة التجريبيـة .

كما قـام املخزومـي والبطاينة ( )2012بدراسـة

هدفـت إىل تعـرف أثـر اسـتخدم نمـوذج مارزانـو

طلاب املجموعتين الضابطـة والتجريبيـة لصالـح
مارزانو.

وقـام العبـادي وجـرادات ( )2015بدراسـة

هدفت إىل اسـتقصاء أثر اسـتخدام اخلرائـط الذهنية

اإللكرتونيـة يف تنميـة االسـتيعاب القرائـي لـدى

طلاب الصـف التاسـع األسـايس يف مـادة اللغـة
تضمنـت عينـة الدراسـة شـعبتني
اإلنجليزيـة .
َّ

دراسـيتني اختريتـا بالطريقـة املتيسرة مـن طلاب

الصف التاسـع األسـايس يف مدرسـتني من مدارس

حمافظـة إربـد يف شمال األردن .تضمنـت كل شـعبة
( )30طال ًبـا ،ومثلت إحدامهـا املجموعة التجريبية؛
حيث درس أفرادها باسـتخدام استراتيجية اخلرائط

الذهنيـة اإللكرتونيـة ،ومثلـت األخـرى املجموعـة
الضابطـة ،ودرس أفرادهـا باسـتخدام الطريقـة

االعتياديـة  .توصلـت النتائـج إىل وجـود فـرق ذي

داللـة إحصائيـة بين طلاب املجموعـة التجريبيـة
55

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

72-45

ودرجـات طلاب املجموعـة الضابطـة يف القيـاس

اجلامعيين يف تايـوان ،وكذلك تنمية مهـاريت القراءة

التجريبيـة ،كما أشـارت النتائـج إىل أن حجـم األثر

لدهيـم إىل تفـوق نتائـج املجموعـة التجريبيـة التـي

والفهـم واالسـتعداد الختبـار اللغـة اإلنجليزيـة

البعـدي لالسـتيعاب القرائـي لصالـح املجموعـة

درسـت باسـتخدام الرحلات املعرفيـة عبر الويب

الناتـج عن اسـتخدام اخلرائـط الذهنيـة اإللكرتونية

على نتائـج املجموعـة الضابطـة والتـي درسـت

يف االسـتيعاب القرائـي لـدى املجموعـة التجريبيـة
كان متوسـط ًا.

بالطريقـة التقليديـة؛ حيـث وجـدت فـروق دالـة

الرحلات املعرفية عرب الويب يف العملية التدريسـية.

يف مهـاريت القراءة والفهم للغـة اإلنجليزية ،كام أدى

التعـرف على مـدى فاعليـة اسـتخدام استراتيجية

إىل تكويـن اجتاهـات إجيابية لدى طلاب املجموعة

املحـور الثـاين :الدراسـات املتعلقة باستراتيجية
قـام

إحصائيـا لصالح طالب املجموعـة التجريبية وذلك
ًّ
اسـتخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب

شـو ) (Chuo,2004بدراسـة هدفـت

التجريبيـة نحـو تعلـم اللغـة اإلنجليزية.

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب على حتصيـل

كام قام جاسـكيل ومكنلتي وبروكس(Gaskill

الطلاب بكليـة الدراسـات األجنبيـة يف تايـوان،

) & McNulty & Brooks,2006بتقصي أثـر

وكذلـك التعـرف على اجتاهـات الطلاب نحـو

التدريـس باسـتخدام الرحالت املعرفيـة عرب الويب

دراسـة اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة أجنبيـة ،حيـث

على حتصيـل طلاب املرحلـة الثانويـة يف مـاديت

طبقت الدراسـة عىل عينة مـن ( )103من الطالب،

التاريـخ واجليولوجيـا .وقـد اسـتخدم الباحثـون

تـم تقسـيمهم إىل جمموعتين أحدمها جتريبيـة وعدد

املنهـج التجريبـي ،حيـث تكونـت أدوات الدراسـة

طالهبـا ( )51طال ًبـا ،واألخـرى ضابطـة وعـدد

مـن اختبـار حتصيلي إىل جانـب مقابلات مـع

طالهبـا ( )52طال ًبـا .وقـد توصلت الدراسـة إىل أن

املعلمين والطلاب .وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

اسـتخدام الرحلات املعرفيـة عبر الويـب أدى إىل

( )73طال ًبـا درسـوا مـاديت التاريـخ واجليولوجيـا،

زيـادة حتصيـل املجموعـة التجريبيـة ،وكذلـك أدى

تم تقسـيمهم إىل جمموعتين؛ جتريبيـة وبلغت ()31

اسـتخدامها إىل تكـون اجتاهات إجيابيـة لدى طالب

املجموعـة التجريبية نحو دراسـة اللغـة اإلنجليزية.

طال ًبـا ،وضابطـة بلغـت ( )42طال ًبـا .وتوصلـت

والتـي اسـتهدفت الكشـف عـن فاعليـة اسـتخدام

البعـدي على االختبار لصالـح املجموعـة التجريبية

الدراسـة إىل وجود فـروق دالة إحصائ ًيـا يف التطبيق

كما توصلـت دراسـة تسـاي )(Tsai, 2005

والتـي درسـت باسـتخدام الرحلات املعرفيـة يف

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

مـادة التاريـخ ،وال توجـد فـروق يف اختبـار مـادة

تكويـن اجتاهـات إجيابية نحـو التعلم لـدى الطالب
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اجليولوجيـا.

وأجــرى

اكبيـز وبويـد

التعـرف إىل أثـر الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

& (Ikpeze

املـواد االجتامعيـة يف التحصيـل الـدرايس ،وتنميـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة يف تنميـة مهـارات

تـم اسـتخدام املنهـج شـبه التجريبـي ،وتكونـت

)Boyd,2007دراسـة هدفـت إىل حتديـد فاعليـة

التنـور التقنـي لـدى طالبـات التعليم الثانـوي .وقد

القـراءة والكتابـة ومهـارات التفكير العليـا لـدى

أدوات الدراسـة مـن اختبـار واسـتبانة تـم تطبيقهام

طلاب الصـف اخلامـس االبتدائـي ،وتوصلـت
الدراسـة إىل أن الرحلات املعرفيـة سـاعدت يف

زيـادة تعلـم الطلبـة ،واكتسـاهبم ملهـارات التفكير

العلمـي عنـد اختيـار وتنظيـم املهـام بعنايـة ،كام أن
اسـتخدام املهـام املتعـددة يف استراتيجية الرحالت
املعرفيـة سـاهم يف زيـادة التعـاون والتواصـل بين
الطلبـة ،وزيـادة دافعيتهـم للبحـث.

على عينة مكونـة من ( )22طال ًبة مـن الصف األول
الثانـوي .وتوصلـت النتائـج إىل فاعليـة اسـتخدام

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف تنميـة التنـور
التقنـي والتحصيـل الـدرايس للمـواد االجتامعيـة

لطالبـات التعليـم الثانـوي عنـد مسـتويات بلـوم
املعرفيـة الدنيـا والعليـا.

أمـا خليفـة ( )2016فقد قامت بدراسـة هدفت

بينما قامـت هـاالت )(Halat,2008بدراسـة

إىل التعـرف على توظيـف الرحلات املعرفيـة عبر

يف تنميـة دافعيـة واجتاهـات طلاب شـعبة التعليـم

التأملي وحـب االسـتطالع املعـريف لـدى طالبـات

هدفـت التعـرف عىل أثر اسـتخدام الويب كويسـت
األسـايس يف كليـة الرتبيـة يف مـادة الرياضيـات،
حيث شـملت عينـة الدراسـة ( )202مـن الطالب

تـم تقسـيمهم إىل جمموعتين ضابطـة وجتريبيـة.
وتـم اسـتخدام اسـتبيان بطريقـة ليكـرت للتعـرف

إىل اجتاهاهتـم ،تـم تطبيقـه قبل ًيـا وبعد ًيـا على
املجموعـة التجريبية التي درسـت بالويب كويسـت
واملجموعـة الضابطـة .توصلت الدراسـة إىل وجود

الويـب لتدريس االقتصاد املنزيل يف مسـتوى التفكري

الصـف األول ثانوي .وتكونـت أدوات البحث من
مقيـاس للتفكير التأملي وآخـر حلـب االسـتطالع
حتسـن يف
املعـريف .وتوصلـت نتائـج الدراسـة إىل ّ
مسـتوى التفكير التأملي وحب االسـتطالع املعريف

لدى جمموعة الدراسـة التجريبيـة مقارنة باملجموعة

الضابطـة نتيجـة توظيـف الرحلات املعرفية.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:

فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف تكويـن اجتاهـات

إجيابيـة نحـو مقـرر الرياضيـات بين املجموعـة

التجريبيـة والضابطة لصالـح املجموعـة التجريبية.
وأجـرى الطويلعـي ( )2013دراسـة هدفـت

اسـتخدمت الدراسـة املنهـج شـبه التجريبي،

فاختيرت العينـة بشـكل قصـدي ،ووزع أفرادهـا
عشـوائ ًيا إىل جمموعتين جتريبيـة وضابطـةُ ،
وط ّبقت
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أدايت الدراسـة قبل ًيـا عىل طالبات العينة ،ثم درسـت

القائمـة إىل حتديـد مهـارات االسـتيعاب القرائـي

الرحلات املعرفيـة ،وطالبـات املجموعـة الضابطة
وفـق الطريقـة االعتيادية ،ثـم ُط ّبقت أدايت الدراسـة

تنميتهـا لدهيـن ،ومـن خالهلـا يتـم إعـداد اختبـار

املالئمـة لطالبـات الصـف األول الثانـوي املـراد

طالبـات املجموعـة التجريبيـة وفـق استراتيجية

مهـارات االسـتيعاب القرائـي.

 - 2حتديـد مصـادر إعـداد القائمـة :بالرجـوع

بعد ًيا .

عينة الدراسة:
ّ

إىل األدب الرتبـوي السـابق مـن دراسـات وأبحاث

عينـة الدراسـة مـن ( )52طالبـ ًة مـن
ّ
تكونـت ّ

ومقـاالت ذات الصلـة باسـتيعاب املقروء(عاشـور

ومقـدادي2005،؛ حداد 2006 ،؛; Roe & Stodt,

تـم اختيارها قصد ًيا
طالبـات الصـف األول ثانويّ ،
مـن مدرسـة صفيـة بنـت عبـد املطلـب الثانويـة

2004 Burton & Daneman,2007) .

 - 3حتديـد حمتـوى القائمـة :بعـد مراجعـة

لإلنـاث؛ السـتعداد إدارة املدرسـة التعـاون مـع

املصـادر السـابقة تـم حصر مهـارات االسـتيعاب

الباحثـة ،تم توزيعهـا عشـوائ ًيا إىل جمموعتني جتريبية

القرائـي ،حيـث صنفـت إىل ( )3مهـارات رئيسـية

وضابطـة قبـل البـدء بتنفيـذ إجـراءات الدراسـة.

ينـدرج حتتهـا ( )16مهـارة فرعيـة.

وبلـغ عـدد طالبـات املجموعـة التجريبيـة ()27
طالبـ ًة درسـن باسـتخدام استراتيجية الرحلات

 - 4صـدق القائمة :وللتحقـق من صدق القائمة

يف صورهتـا األوليـة تـم عرضهـا على جمموعـة من

املعرفيـة عبر الويـب ،بينما بلـغ عـدد طالبـات
املجموعـة الضابطـة ( )25طالبـ ًة درسـن بالطريقـة

املتخصصين يف املناهـج وطرق التدريـس والقياس

والتقويـم الرتبـوي ،وبعـض مشريف ومرشفـات

االعتياديـة.

ومعلمات اللغـة العربيـة ،وذلـك بغـرض التحقـق

أدوات الدراسة:
ً
أول :قائمة مهارات االستيعاب القرائي:

مـن آرائهـم حـول املهـارات مـن حيـث :مـدى
مناسـبة املهـارات الفرعيـة لطالبـات الصـف األول

للتوصـل إىل قائمـة مهـارات االسـتيعاب

الثانـوي ،ومـدى انتماء املهـارات الفرعيـة للمهارة

املسـتهدف تنميتها لدهيـن ،تم إعـداد قائمة تتضمن

ويف ضـوء ذلـك تـم تعديل قائمـة املهـارات وإعادة

الرئيسـية ،وأي مالحظـات عامـة حـول املهـارات.

القرائـي املالئمـة لطالبـات الصـف األول الثانـوي

تصنيفهـا لتتضمـن ( )3مهـارات رئيسـية ينـدرج

عـددا مـن مهـارات االسـتيعاب القرائـي وفـق
ً

حتتهـا ( )16مهـارة فرعيـة ،لتكـون قائمـة املهارات

اإلجـراءات التاليـة:

 - 1حتديـد اهلـدف مـن القائمـة :هدفـت هـذه

يف صورهتـا النهائيـة كما يوضح ذلك اجلـدول (:)1
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 -4توزيـع فقـرات االختبـار :تم توزيـع فقرات

جدول ()1
محتوى قائمة مهارات االستيعاب القرائي في صورتها
األولية

1

المهارات
الرئيسية
االستيعاب الحرفي

عدد المهارات
الفرعية
5

م

2

االستيعاب االستنتاجي

6

3

االستيعاب النقدي

5

ثان ًيا :اختبار االستيعاب القرائي:

االختبـار بنـا ًء على قائمـة مهـارات االسـتيعاب
القرائـي املحـددة سـابق ًا ،وذلك من خلال توضيح
املهـارات الرئيسـية والفرعيـة واألهـداف ،وعـدد

الفقـرات لـكل هدف.

 - 5إعـداد فقـرات االختبـار :تضمـن االختبـار

نصين ،األول عنوانـه (العمـل التطوعـي) ،والثاين

(حـب الوطـن) ،ويطلـب مـن الطالبـة قراءتـه ،ثم
اإلجابـة عـن األسـئلة التـي تليـه ،بحيـث تقيـس
مهـارات االسـتيعاب القرائـي لدهيـا.

وقـد تـم إعـداد هـذا االختبار وفـق اخلطوات

 -6إعـداد تعليمات االختبـار :وقـد روعي فيها

 - 1حتديـد هـدف االختبـار :هيـدف إىل قيـاس

 -وضـوح التعليمات؛ حتـى تفهـم الطالبـة

التالية:

مـا ييل:

طريقـة اإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار.

مهـارات االسـتيعاب القرائـي املسـتهدف تنميتهـا

 -صياغة التعليامت بعبارات قصرية.

لـدى طالبات الصـف األول الثانوي ،وفـق القائمة

 -كتابة التعليامت يف مقدمة االختبار.

املحـددة مـن مهـارات االسـتيعاب القرائي.

 -تقديم مثال توضيحي لطريقة اختيار اإلجابة

 -2حتديـد مصـادر االختبـار :إلعـداد االختبار

الصحيحة.

تـم الرجـوع لعـدد مـن املصـادر لالسرتشـاد هبـا

 -7التجربة االستطالعية:

والتـي تناولـت مهـارات االسـتيعاب القرائـي

كدراسـة (نصر1992،؛ حـداد2006،؛ (Burton

)& Daneman, 2007;Roe & Stodt, 2004

-

مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي.

تـم تطبيق اختبار مهارات االسـتيعاب القرائي

على عينـة اسـتطالعية مـن غير عينـة الدراسـة؛
مكونة مـن ( )20طالبـة من طالبـات الصف األول
الثانـوي ،واتضـح أن تعليمات االختبـار واضحـة

 - 3حتديـد حمتـوى االختبـار :تضمـن االختبـار
عدد ًا من األسـئلة التـي تقيس مهارات االسـتيعاب

جلميـع الطالبـات ،كما تم حسـاب الزمن املناسـب

مهـارة فرعيـة تنـدرج حتـت ( )3مهـارات رئيسـية.

د قيقة .

القرائـي املحـددة سـابق ًا ،والبالـغ عددهـا ()16

لإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار الـذي بلـغ ()45
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ثاني ًا :ثبات االختبار:

خصائص اختبار مهارات االستيعاب القرائي:

تـم حسـاب ثبات االختبـار باسـتخدام معادلة

أو ً
ال :صدق االختبار:

كـودر ريتشاردسـون  ، 20وتبين أن معامل الثبات
هـو ( )838.0ممـا يـدل على أن اختبـار مهـارات

تـم التحقـق مـن صـدق االختبـار بطريقتين

االسـتيعاب القرائـي على درجـة عالية مـن الثبات،

خمتلفتين مهـا :صـدق املحكمين ،صدق االتسـاق

يمكـن الوثـوق بـه واالطمئنـان إىل نتائـج االختبار

الداخلي.

-1صدق املحكمني:

بعـد تطبيقه على عينة الدراسـة األساسـية.
الصورة النهائية لالختبار:

تـم التأكـد مـن صـدق االختبـار باتبـاع طريـق

تـم إعـداد الصـورة النهائية الختبـار مهارات

صـدق املحتـوى لالختبـار بعـرض االختبـار يف

االسـتيعاب القرائـي بعـد االنتهـاء مـن التجربـة

صورتـه ،وذلـك على جمموعـة مـن املحكمين

االسـتطالعية مـع مراعـاة مـا متـت مالحظتـه يف

املتخصصين يف جمـال مناهـج وطرق تدريـس اللغة

هـذه التجربـة ،ومـا أسـفرت عنـه نتائـج التحليـل

العربيـة والقيـاس والتقويـم وجمموعـة مـن مشريف

اإلحصائـي ،حيـث تـم اعتماد االختبـار كما ظهـر

ومرشفـات ومعلمات اللغـة العربية ،وطلـب منهم

يف التجربـة االسـتطالعية مـن نـوع االختيـار مـن

إبـداء الـرأي يف االختبـار من حيـث :مدى مناسـبة

متعـدد وذي عـدد فقـرات تسـاوي ( )23فقـرة.
ووف ًقـا لذلـك تـم إعـداد نمـوذج اإلجابـة بحيـث

الفقـرة للمهـارة الرئيسـية والفرعيـة ،ودرجـة

قيـاس الفقـرة للمهـارة ووضوحهـا ،ومالءمـة

متنـح اإلجابـة الصحيحـة درجـة واحـدة ،واإلجابة
اخلاطئـة صفـر ًا ،وعليـه يكـون جممـوع درجـات

الفقـرة لطالبـات الصـف األول الثانـوي ،وسلامة
ومالءمـة الصياغـة اللغويـة لفقـرات االختبـار.

االختبـار الـكيل ( )23درجـة.
ثال ًثـا :دليـل املعلمـة لتدريـس املقـرر باسـتخدام

وقـد تـم مراجعـة االختبـار يف ضـوء آراء املحكمني

ومالحظاهتـم ،وبنـاء على ذلـك تـم تعديـل بعـض
فقـرات االختبار ،وبذلـك أصبح صادقـ ًا من حيث

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب:

قامـت الباحثة بإعداد دليل للمعلمة لتسرتشـد

املحتـوى.

 -2صدق االتساق الداخيل:

بـه يف تدريـس نصـوص القـراءة ،وفـق فلسـفة
استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،وقـد

تـم حسـاب االتسـاق الداخلي لالختبـار مـن

اشـتمل الدليـل على مـا ييل:

خلال إجيـاد قيمة معامـل االرتبـاط بين درجة كل

 - 1توجيهـات وإرشـادات للموضوعـات

فقـرة والدرجـة الكليـة للمهـارة.
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املختـارة ،وفـق استراتيجية الرحلات املعرفيـة.

ويتـم تنفيـذ حصـة القـراءة بنـا ًءا على استراتيجية

لتدريـس املوضوعـات املختـارة ،وفـق استراتيجية

 -التهيئـة للرحلـة املعرفيـة املـراد تنفيذهـا ،ليتم

 - 2خطـة زمنيـة بعـدد احلصـص املناسـبة

الرحلات املعرفيـة عرب الويـب ،عىل النحـو التايل :
بعدهـا التنفيذ مـن قبل الطالبـات من خالل

الرحلات املعرفيـة.

 - 3األهـداف العامـة للموضوعـات املختـارة

األدوار املحـددة ،والتعريـف بمهـارات

 - 4نماذج خلطـط حتضير دروس القـراءة

وإعطـاء أمثلـة متنوعـة حـول ذلك.

االسـتيعاب القرائي ،ومؤرشاهتا السـلوكية،

(املعرفيـة – املهاريـة – الوجدانيـة).

 -قيـاس كفـاءة الطالبـة يف القـدرة على كيفيـة

املختارة ،حيث اشـتملت عىل (األهـداف اإلجرائية

البحـث ،وحتديـد املعرفـة السـابقة وحمتـوى

– األنشـطة والوسـائل التعليميـة – خطـة السير يف

فهـم الطالبـة للخبرات املرتبطـة بالـدرس

الـدرس – أسـاليب التقويـم).

احلـايل.

وبعـد أن اكتمـل بناء الدليل عـرض عىل جمموعة

 -حـث الطالبـات بشـكل مكثـف على التعلـم

مـن املحكمني اخلبراء واملختصين يف مناهـج اللغة

عبر شـبكة الويـب ،وحتديـد الصفحـات

العربيـة وأسـاليب تدريسـها ،ويف تكنولوجيـا

التـي تراهـا مالئمـة ومناسـبة للموضـوع

التعليـم وطرق تدريسـها؛ من أعضـاء هيئة تدريس

الـذي تدرسـه الطالبـات ،أي تعمـل على

يف اجلامعـات األردنيـة والسـعودية ،حيملـون درجة

تنظيـم مصـادر املعلومـات ،وتصميـم

الدكتـوراه يف مناهـج اللغـة العربيـة .وطلـب منهم

االستراتيجية واملهـام املرتبطـة هبـا ،وحتديد

إبـداء الـرأي حـول مناسـبة هـذا الدليل مـن حيث

األنشـطة القائمـة عليهـا.

الصياغـة اللفظيـة ألهـداف الـدروس ،ووضوحها

 -حتديـد دور الطالبـة ،واحلـرص على مرونـة

وسلامتها ،وصياغـة أنشـطة الـدروس وسـجل

املهـام املوكلـة هلـا ،واحلـرص على أن

النشـاط واملهـام ،والدقـة والوضـوح يف معايير

تكـون املهـام املوكلـة للطالبـات يف الرحلـة

التقويـم ،ومـدى مطابقـة النصـوص القرائيـة

املعرفيـة مرنـة؛ لتناسـب الفـروق الفرديـة
ً
طويل يف
بين الطالبات وأال تسـتغرق وق ًتـا

الستراتيجية التدريـس املعتمدة ،ومناسـبة عرضها

لطالبـات الصـف األول ثانـوي .وبعـد ذلـك

تنفيذهـا.

تـم االطلاع على آراء واقرتاحـات املحكمين،
ُ
وأجريـت التعديلات املطلوبـة على الدليـل ،ويف

 احلـرص عنـد تصميمهـا للرحلـة املعرفية عىلإعطـاء الوقـت الـكايف للطالبـة؛ لتنفيذهـا

ضـوء آراء املحكمين ،تم التأكد من صـدق الدليل.
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وتقديـم اإلرشـادات والتوجيهـات نحـو

على عينــــة الدراســــة يف املجموعتين

 -وبعـد انتهـاء املهمـة األوىل ،تبـدأ املعلمـة

مسـتويات طالبـات املجموعتين متكافئة يف

لقائدة املجموعة عـرض النتاجات والتقارير

مقارنـة النتائـج عـدم وجود فـرق ذي داللة

الضابطـة والتجريبيـة؛ للتأكـد مـن أن

حـل املشـكلة واملهـام املوكلـة هلـا.

االسـتيعاب القــــرائي .وقــــد تبين مـن

بمناقشـة املجموعـات ،وإتاحـة الفرصـة

إحصائيـة عنـد ( )α=05.0يف مسـتويات

التـي توصلـت إليهـا املجموعـة مـن خالل

االسـتيعاب القــرائي بين املجموعتين.

عـرض بوربوينـت ( ، )Point Powerثم

2 .2إعـداد خطـة تنفيذيـة لنصي القـراءة،

تلخيصهـا بصـورة كتابيـة؛ ليتم تزويـد باقي

وتضمنـت تقديـم الـدروس التعليميـة
وف ًقــــا لدليــــل املعلـم يف اللغـة العربيـة

املجموعـات بما تـم التوصـل إليـه.

 تقويـم املجموعـات يف كل مهمـة مـن املهامتاملعطـاة ،وفـق املعايير املحـددة مسـب ًقا

للصـف األول ثانوي ،وتوظيـف الرحالت

للطالبـات ،وتدويـن مـا تـم التوصـل إليـه

-

املعرفيـة يف عـرض الـدروس.

3 .3عـرض الدرسين بخططـه على ثلاث

على السـبورة.

املدة الزمنية لتنفيذ الدراسة:
ُن ّفذت الدراسة بواقع عرش حصص صفية،

-

معلمات مـن أصحـاب اخلبرة الطويلـة يف
تدريـس اللغـة العربيـة للمرحلـة الثانويـة،

وقد استمر تنفيذ الدراسة ابتداء ًا من(2017/10/1

ويف ضـوء مـا قدمنـه مـن مالحظـات تـم
تعديـل اخلطـط ،واعتامدهـا بصورهتـا

إلى .)2017/11/1

متغريات الدراسة:

النهائيـة.

4 .4بنـاء الرحلات املعرفيـة باسـتخدام برنامج

 -املتغير املسـتقل :استراتيجية التدريـس،

الويـب؛ وهو برنامج حيتـوي صفحات ذات
معنى ،ويسـهم يف خلق بيئة ّ
متكـن الطالبات

وهلـا مسـتويان مهـا :استراتيجية الرحالت

املعرفيـة عبر الويـب والطريقـة االعتياديـة.

مـن التجول بين صفحات الويب بسـهولة،

 -املتغري التابع :مهارات االستيعاب القرائي.

إجراءات تنفيذ الدراسة:

والقيـام بمهـام معقـدة بمسـاعدة اآللـة،

لتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اتبـاع اخلطـوات

حيـث تقـوم بمهـام الـذكاء الصناعي .

 1 .1تطبيـق اختبـار االسـتيعاب القرائـي القبلي

اسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفيـة.

5 .5تدريـب طالبـات املجموعـة التجريبيـة عىل

التالية:
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9 .9تصحيح إجابات عينة الدراسة .

6 .6تدريـس النصـوص القرائيـة للمجموعـة

تكافؤ جمموعتي الدراسة:

الضابطـة وفـق الطريقـة االعتياديـة املقـررة يف

للتأكـد مـن تكافـؤ جمموعتـي الدراسـة قبـل

دليـل املعلم ،بينما املجموعـة التجريبية تدرس

البـدء باملعاجلـة تـم تطبيـق أدايت الدراسـة على

يف خمتبر احلاسـوب ،باسـتخدام استراتيجية

وحسـب
طالبـات عينـة الدراسـة بشـكل قبليُ ،

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب.

املتوسـط احلسـايب واالنحـراف املعيـاري لدرجات

7 .7قيـام الطالبـات بإنجـاز املهـام املطلوبـة وفـق

كل جمموعـة مـن جمموعتـي الدراسـة ،ثم اسـتخدم

جمموعـات عمـل تعاونيـة؛ ليتـم تقييمهـا

اختبـار (ت) لفحـص داللـة الفـروق بين

وتقديـم التغذيـة الراجعـة املناسـبة.

املتوسـطات احلسابيـــــة فكانـت نتائـج التطبيـق

8 .8بعـد االنتهاء مـن عمليـة التدريس ،تـم تطبيق

القبيل الختبــــار مهـــارات االستيعاب القرائـــي

اختبـار االسـتيعاب القرائـي على طالبـات

كما يظهـــرها اجلـدول (.)2

املجموعتين الضابطـة والتجريبيـة.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة للدرجة الكلية
الختبار مهارات االستيعاب القرائي القبلي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب الحرفي
االستيعاب االستنتاجي
االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية للمهارات

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

25

2,44

0,91

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

27
25
27
25
27
25
27

2,56
2,52
2,87
2,40
2,07
7,36
7,15

0.89
0,82
0,75
0,96
0,78
1,78
1,33

يتضـح مـن اجلـدول ( )2وجـود اختلاف

ظاهـري بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات طالبـات
املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف كل مهارة عىل حدة

ويف املجمـوع الـكيل للمهـارات ،ولتحديـد داللـة هـذه
الفـروق اسـتخدم حتليل التباين املتعـدد (،)MANOVA

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول ()3
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جدول ()3
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAالختبار داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة للدرجة الكلية الختبار مهارات االستيعاب القرائي القبلي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي
االستيعاب
النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

مصدر التباين

مجموع المربعات

المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ
المجموع المعدل
المعالجة
الخطأ

0,173
40,83
41,00
0,86
30,91
13,77
1,38
37,85
39,23
0.029
112,28

المجموع المعدل

112,131

درجة
الحرية
1
50
51
1
50
51
1
50
51
1
50
51

مستوى
الداللة
0,64

متوسط المربعات

قيمة ف

0,173
0,620

0,212

0,86
0,61

1,39

0,243

1.38
0.757

1,82

0,83

0.29
2,25

0.013

0,910

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتضـح مـن اجلـدول( )3عـدم وجـود فـرق ذي

النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة األوىل:

داللـة إحصائيـة بين درجـات طالبـات املجموعتين

للتحقـق مـن صحـة الفرضيـة األوىل التـي نصـت
على :ال يوجـد فـروق دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

التجريبيـة والضابطة للدرجة الكليـة الختبار مهارات

االسـتيعاب القرائـي القبلي وباملثل لدرجـة كل مهارة

( )α=05.0بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات

وذلـك عند مسـتوى داللـة( .)α = 0.05وتشير نتائج

طالبـات املجموعـة التجريبيـة وطالبـات املجموعـة

حتليـل التبايـن املتعـدد الختبـار داللـة الفـرق بين

الضابطـة يف التطبيـق البعـدي الختبـار مهـارات

درجـات طالبـات املجموعتين التجريبيـة والضابطـة

االسـتيعاب القرائـي تعـزى السـتخدام استراتيجية

للدرجـة الكلية الختبـار مهارات االسـتيعاب القرائي

الرحلات املعرفيـة عبر الويب ،تم حسـاب املتوسـط

القبلي ولدرجة كل مهـارة إىل عدم وجـود فروق ذات

احلسـايب واالنحـراف املعيـاري لدراجـات طالبـات

داللـة إحصائية بين املجموعتني التجريبيـة والضابطة

عينـة الدراسـة على التطبيـق البعـدي للمقيـاس،

يف القيـاس القبلي ،وهذا يـدل عىل تكافـؤ املجموعتني
قبليـ ًا ،أي قبـل البـدء بتنفيـذ جتربة الدراسـة.

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول (.)4
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة للدرجة الكلية
الختبار مهارات االستيعاب القرائي البعدي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب الحرفي
االستيعاب االستنتاجي
االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

25

3,84

1,11

التجريبية

27

5,30

0,99

الضابطة

25

3,92

0,99

التجريبية

27

6,07

0,78

الضابطة

25

3,60

0,91

التجريبية

27

5,11

0,97

الضابطة

25

11,36

1,93

التجريبية

27

16,48

1,31

يتضـح مـن اجلـدول ( )4وجـود اختلاف

ظاهـري بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات طالبـات
املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف كل مهارة عىل حدة

ويف املجمـوع الـكيل للمهـارات ،ولتحديـد داللـة هـذه
الفـروق اسـتخدم حتليل التباين املتعـدد (،)MANOVA

فكانـت النتائـج كما يظهرهـا اجلـدول ()5

جدول ()5
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAالختبار داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة للدرجة الكلية الختبار مهارات االستيعاب القرائي البعدي ولدرجة كل مهارة
المهارة
االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

المعالجة

27,53

1

27,53

25,03

0,000

الخطأ

54,99

50

1,10

المجموع المعدل

82,52

51

المعالجة

60,23

1

60,23

الخطأ

43,69

50

0,87

المجموع المعدل

103,923

51
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68,93

0,000

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

االستيعاب
النقدي
الدرجة الكلية
للمهارات

المعالجة

29,64

1

29,64

الخطأ

44,67

50

0,893

المجموع المعدل

74,31

51

المعالجة

340,48

1

340,80

الخطأ

134,50

50

2,69

المجموع المعدل

474,98

51

33,18

126,57

72-45

0,000

0,000

يتضـح مـن اجلـدول ( )5وجـود فـرق ذي

الفـروق الفرديـة بين الطالبـات وبالتـايل أدت إىل

التجريبيـة والضابطـة للدرجـة الكليـة الختبـار

بين التكنولوجيـا واملـادة العلميـة أكثـر فاعليـة يف

حتسين نوعيـة التعلم والتعليـم ،مما أبـان أن الدمج

داللـة إحصائية بين درجات طالبـات املجموعتني

التدريـس مـن الطريقـة التقليدية املسـتخدمة .وقد

مهـارات االسـتيعاب القرائـي البعـدي وباملثـل

لدرجـة كل مهـارة ،وذلـك عنـد مسـتوى داللة (α

أشـار ماكجرجـور ولـو (MacGregor & Lou,

التجريبيـة .وقـد يعـزى األثـر اإلجيـايب يف تنميـة

املعرفيـة سـاعدت يف تنميـة القـدرات واملهـارات

) 2005يف دراسـتهم إىل أن استراتيجية الرحلات

) ،= 0.05وهـذا الفـرق لصالح طالبـات املجموعة

العقليـة والذهنيـة لـدى الطالبـات ،وكذلـك

االسـتيعاب القرائي لـدى املجموعـة التجريبية إىل

مسـاعدهتن على اكتسـاب مهـارات تفكير خمتلفة

أن النصوص التي اسـتخدم يف تدريسها اسرتاتيجية

مـن حتليـل ونقد وفهـم للمعلومات التـي حيصلون

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب تـم فيهـا حتليـل

عليهـا .وهـذا يتفق مـع نتائج دراسـة اكبيـز وبويد

النصـوص ،وعـرض األفـكار الرئيسـة والفرعيـة،

) (Ikpeze & Boyd,2007التـي توصلـت إىل أن
الرحلات املعرفية سـاعدت يف زيـادة تع ّلم الطلبة،

واسـتيعاهبا مـن خلال اعتماد الرحلات املعرفيـة
على مبدأ ربـط أفـكار الـدرس بالواقع مـن خالل

واكتسـاهبم ملهـارات التفكير العلمي عنـد اختيار

توظيفهـا بخبرات الطالبـات العمليـة ،مـع إعطاء

وتنظيـم املهـام بعنايـة ،كما أن اسـتخدام املهـام

األمثلـة على ذلـك .كما أن استراتيجية الرحالت

املتعـددة يف استراتيجية الرحلات املعرفية سـاهم

املعرفيـة أسـهمت يف تنميـة مهـارات التفكير فوق

يف زيـادة التعـاون والتواصـل بين الطلبـة وزيـادة

املعـريف وتأكيـد املعلومـات لـدى الطالبـات ،كما

دافعيتهـم للبحـث .كما قد يعـود تفـوق املجموعة

عـززت التعلـم الـذايت الـذي سـاعد على مراعـاة
66
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التجريبيـة على املجموعـة الضابطـة إىل فاعليـة

استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب ،حيـث إهنـا

; Tsai, 2005؛ جـاد اهلل )2006،أن الرحلات

اإلجـراءات املسـتخدمة يف تنفيـذ استراتيجية

سـمحت للطالبـات بإجـراء األنشـطة والتجـارب

معتمـدات على أنفسـهن يف اسـتخالص وبنـاء

املعنـى ،مما أسـهم يف الوصول بوعيهن إىل مسـتوى
ٍ
عـال مـن الفهـم ونمـو املهـارات املعرفيـة ،كما
أتاحـت الفرصـة للطالبـات بالعمـل يف جمموعات
تعاونيـة مـن خلال توفير بيئـة ومنـاخ مناسـب
يسـوده القبـول والتعـاون بين الطالبـات ،حيـث

قامـت الطالبـات بتوزيـع املهـام وتنظيمهـا فيما

تدريـس املـواد املختلفـة كدراسـة (chuo,2004

املعرفيـة أسـهمت يف تكويـن اجتاهـات إجيابية نحو
تعلـم املـواد الدراسـية ،وتوظيفهـا يف الـدروس

جـوا مـن تنافـس الطلبـة مـع بعضهـم
أضفـى
ً
البعـض يف اسـتخدام مهاراهتـن احلاسـوبية يف حل
املهمات املوكلـة هلـن ،ممـا سـاعدهن على إنجـاز
املطلوب منهن بجهد ووقت أقـــل ،وهــــذا يدل

على اسـتيعاب الطالبـات لتلـك النصـــوص.

بينهـن ،مـن أجـل التوصـل إىل املعلومـة املطلوبـة
من خلال البحـث يف املصـادر املختلفـة ،وتصفح

للمعلومـات بأنفسـهن وتلخيصهـا ومناقشـتها

مـع زميالهتـــن للوصــــــول إىل املعلومـــــة
الصحيحـة السليمــــــة .وتتفـق نتيجـــــة

هـــــــذه الدراســــــة مـع مـا توصلـــت إليـه
دراســـــة (الطويلعي 2013،؛ خليفـــة2017،؛

 . (Lara & Reparaz, 2007 Halat,2008.كما
وقـد يعـزى تقـدم طالبـات املجموعـة التجريبيـة

على طالبـات املجموعـة الضابطـة يف اختبـار
االسـتيعاب القرائـي إىل أن الطالبـات بشـكل عام،

أبديـن اجتاهـات إجيابيـة نحـو الطـرق والتقنيـات
التدريسـية اجلديـدة التـي تبعدهـن عـن امللـل

والرتابـة املالزمين للحصـة االعتياديـة؛ فقـد

أظهـرت العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت

النتائج املتعلقة بفرضية الدراسة الثانية:

للتحقـق من صحـة الفرضية الثانيـة التي نصت
على :ال يوجـد فـروق دالـة إحصائي ًا عند مسـتوى

) (α =0.05بين املتوسـطات احلسـابية لدرجـات

طالبـات املجموعـة التجريبيـة يف التطبيقين القبلي
والبعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب القرائـي
يعـزى السـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفية

عرب الويب ،تم حســـــاب املتوسـط احلســـــايب
واالنحـــــراف املعيــــــاري لدرجــــــات
طالبـات عينة الدراسـة التجريبيـــــة على التطبيق
القبلي والبعـدي الختبـار مهـارات االسـتيعاب
القرائـي ،كما تـم اختبـار الفـرض باسـتخدام

اختبـار ت ملقارنـة متوسـطي جمموعتين مرتبطتني
بعـد التحقـق مـن رشوط ،كما يف اجلـدول (.)6
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جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وقيمة ف الختبار التجانس ،وقيمة ت وداللتها اإلحصائية لدرجات طالبات
المجموعة التجريبية على التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات االستيعاب القرائي
المهارة

التطبيق

االستيعاب
الحرفي
االستيعاب
االستنتاجي

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

االستيعاب النقدي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2,65
5,29
2,78
6,07
2.07
5,11
7,41
16,48

االنحراف
المعياري
0,89
0,99
0.75
0,87
0,78
1,18
1,18
1,31

قيمة ت

درجة
الحرية

قيمة الداللة

11,91

26

0,000

13,87

26

0,000

13,35

26

0,000

26,25

26

0,000

يتضـح مـن اجلـدول ( )6وجـود اختلاف

االسـتيعاب القرائـي لـدى طالبـات املجموعـة

والبعـدي لالختبـار ومهاراتـه ،حيـث بلـغ الفـرق

امتلاك هـذه املهـارات ،وقد تبين ذلك مـن خالل

ظاهري بني املتوسـطات احلسـابية للتطبيقين القبيل

لالختبـار بشـكله الكيل ( ،)9,07كما أظهرت نتائج
اختبـار (ت) أن هـذا الفـرق ذا داللـة إحصائية عند

التجريبيـة التـي كانـت تعـاين من ضعـف واضح يف
التطبيـق القبلي الختبـار االسـتيعاب القرائـي .وقد

يعـزو هذا التحسـن يف مهارات االسـتيعاب القرائي

مسـتوى ) ،(α = 0.05ولصالـح التطبيـق البعـدي.

إىل إجيابيـة الطالبـات أثنـاء الرحلات املعرفيـة

ملهـارات االختبـار الثالثـة (،)3,29( ،)2,73

خلال تصفحهـن لصفحـات الويـب وتلخيصهـا،

كما بلغـت الفـروق بين املتوسـطات احلسـابية

( ،)3.04على الرتتيـب ،كما أظهرت نتائـج اختبار
(ت) ً
أيضـا أن هـذه الفـروق ذات داللـة إحصائيـة
عنـد مسـتوى ) (α = 0.05ولصالـح التطبيـق
البعـدي.

ويمكـن أن نعـزو ذلـك إىل فاعليـة استراتيجية

الرحلات املعرفيـة عبر الويـب يف تنميـة مهـارات
68

وفاعليتهـن يف التوصـل إىل املعلومـات املطلوبـة من

ومناقشـتها مـع زميالهتـن ومعلامهتن ،كذلـك تنوع

طريقـة عرض املـادة التعليميـة سـامهت يف االعتامد
عىل ذواهتن والشـعور بمسـتوى عال من املسـئولية،

ممـا أدى إىل ترسـيخ املعلومـات ،وبقـاء أثـر التعلـم
لدهيـن ،أي احتفاظهـن باملعلومـات املعرفيـة .كما
أن توفير بيئـة غنيـة باملثيرات مثـل الرسـوم الثابتة
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واملتحركـة وامللونـة واألفلام والرسـوم اإلثرائيـة

العبـادي وجـرادات )stahl,2003 ; 2015 ،التـي

املعلومـة وختزينهـا يف البنيـة املعرفيـة لدهيـن مما عزز

لـدى املجموعـة التـي درسـت باسـتخدام طرائـق

أدت إىل زيـادة قـدرة الطالبـات على اسـتيعاب
عمليـة التعلـم ،وجتـاوز احلفـظ للمعلومـات بـل
جتـاوز ذلـك إىل التفكير يف مـدى صحـة املعلومـة
ونقدهـا ممـا أدى إىل زيـادة النشـاط واحليويـة لـدى

الطالبـات ،وبالتـايل ولـدت بيئـة تعليميـة إجيابيـة.

وقـد يعـود حتسـن الطالبـات يف مهـارات

االسـتيعاب القرائـي وعلى االختبـار ككل إىل

تقديـم التغذيـة الراجعـة الفوريـة واملؤجلـة ،إضافة
إىل التقويـم بأنامطـه املختلفـة يف الـدروس القائمـة

أثبتـت حتسـنًا يف االسـتيعاب القرائـي ومهاراتـه
واستراتيجيات حديثـة جتعـل الطلبة حمـور العملية
التعليميـة؛ حيـث كانـت سـب ًبا يف اسـتثارة الدافعيـة

لدهيـم بالتـايل فهـم النصـوص واسـتيعاهبا بشـكل
أفضـل وأرسع.

توصيات الدراسة:

يف ضـوء نتائـج البحـث احلـايل يمكـن صياغـة

التوصيـات التاليـة:

نظـرا لفاعلية استراتيجية الرحالت املعرفية
ً 1 .1

على استراتيجية الرحلات املعرفيـة عبر الويـب

عبر الويـب والتي قامـت الباحثـة بإعدادها

يف مالحظـة األخطـاء وتقويمهـا ،األمر الـذي أدى

يف تنميـة مهـارات االسـتيعاب القرائي لدى

إىل حتسين املهـارات بصـورة تتناسـب مـع قـدرات

الطالبـات ،فإنـه يـوىص برضورة االسـتعانة

الطالبـات ،ورسعتهـن يف التعلـم ،ممـا قـد يـؤدي

هبـا يف تدريـس مهـارات لغويـة أخـرى؛

إىل اكتسـاب القـدرة على التعامـل مـع املواقـف

هبـدف إملـام الطالبـات هبا.

اجلديـدة ،وزيـادة التحصيـل .وقـد اتفقـت نتائـج

2 .2رضورة التخلص من اسرتاتيجيات التدريس

هـذه الدراسـة مـع مـا توصلت إليه دراسـة تسـاي

التقليدية ،والتي تقوم عىل أساس احلفظ

( ) Tsai, 2005حيـث توصلـت إىل وجـود فـروق

والتلقني ،والتوجه نحو التعلم القائم عىل

إحصائيا لصالـح طالب املجموعـة التجريبية،
دالـة
ًّ

التعلم اإللكرتوين عرب الويب؛ حيث يكون

وذلك يف مهـاريت القـراءة والفهم للغـة اإلنجليزية،

الطلبة باحثني ومنتجني للمعرفة بصورة أكثر

كما أدى اسـتخدام استراتيجية الرحلات املعرفيـة

فاعلية.

عبر الويـب إىل تكويـن اجتاهـات إجيابيـة لـدى

3 .3إعداد ورشـات عمـل للمعلمات وتطبيقها،

طلاب املجموعـة التجريبيـة نحـو تعلـم اللغـة.

تتنـاول توظيـف الرحلات املعرفيـة عبر

وتتامشـى نتائـج الدراسـة احلاليـة مـع نتائج دراسـة

الويـب يف تدريـس نصـوص اللغـة العربية،

(الرشـيد2011،؛ املخزومـي والبطاينـة2012،؛

واملهـارات األخـرى يف خمتلـف املسـتويات.
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