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 املصتخلص:
التعرؼ عمى دكر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية الرحالت  الدراسة إلىىدفت ىذه     

كالتكجيات اإليجابية  ،في تعزيز ميارات مجتمعات التعمـ المينيةWeb Quest المعرفية 
تحميؿ كمناقشة آراء  مف خالؿ كذلؾ ؛اف لدل الطالبات الجامعياتنحك تكظيؼ التقكيـ باألقر 

 كتككنت ،البيئةعبر تمؾ كفقان لتقييميف الذاتي بعد تعمميف  أفعاليفد كردك  الطالبات الجامعيات
طالبة مف الطالبات الالتي درسف مقرر تقنيات التعميـ في العاـ  (:8الدراسة مف ) عينة

كقد تـ تطبيؽ المنيج الكصفي  ،مف تخصصات ككميات متنكعة ق،:2549/254الجامعي 
، كذلؾ كأداة لجمع البيانات بطاقة تقييـ ذاتي تبيدؼ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة، ككظف

، الرحالت المعرفية التعمـ النشطة القائمة عمى إستراتيجية بخبرة بيئة بعد مركر الطالبات
صحة فركض الدراسة التي أشارت إلى كجكد دكر لبيئة تعمـ نشطة قائمة أظيرت النتائج ك 

كالتكجيات الرحالت المعرفية في تعزيز ميارات مجتمعات التعمـ المينية،  عمى إستراتيجية
، كما لـ تدؿ البيئةعبر تمؾ اإليجابية نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف في تحقيؽ أىداؼ التعمـ 

جميع تمؾ في مستكل  ؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتخصصتمؾ النتائج عمى كجكد فرك
 نتائجيا بعض تحديات كمقترحات تحسيف التعمـ عبر بيئة كناقشت الدراسة ضمف ،الميارات

 ،الجامعيات الرحالت المعرفية مف كجية نظر الطالبات التعمـ النشطة القائمة عمى إستراتيجية
 .ككفقا لتمؾ النتائج قدمت الدراسة مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات

مجتمعات التعمـ المينية، ميارات الرحالت المعرفية،  بيئة التعمـ النشطة، الكممات المفتاحية:
 تقكيـ األقراف.تكظيؼ 
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Abstract: 

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

environment based on the Web Quest learning strategy in enhancing the 

skills of professional learning communities and positive attitudes towards 

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

and discussing the views of female university students and their reactions 

according to their self-assessment after learning through these 

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

studied the curriculum of instructional  technology in the academic year 

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

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

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

students experience the active learning environment based on Web Quest 

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

of an active learning environment based on Web Quest strategy in 

enhancing the skills of professional learning communities, and the positive 

attitudes towards using peer assessment in achieving learning objectives 

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

differences of statistical significance attributed to the specialization; at the 

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

of the challenges and proposals to improve learning Through an active 

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

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

presented a set of proposals and recommendations. 

Keywords: active learning environment, Web Quest, skills of 

professional learning communities, employment of peer assessment 
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 أواًل: اإلطار العاو للدراشة:

 املكدمة: 

؛ جممة - ال سيما عناصرىا المرتبطة بالمعمـ كالمتعمـ –تكاجو المنظكمة التعميمية اليـك      
كاالنفجار المعرفي السائد عمى  ،التكنكلكجيكالتطكر  ،مف التحديات ترتبط بطبيعة العصر

أف تكاجيو بأساليب تربكية تتسـ بالمركنة،  عمييا ا أصبح لزامناممختمؼ األصعدة فيو؛ م
كالقدرة عمى التحكـ، متجاكزةن األطر التقميدية لمتعمـ المتمركزة في غالبيا عمى التحصيؿ 

اصرىا مف امتالؾ الميارات تمكف عنبحيث المعرفي، إلى أساليب أشمؿ كأقكل كأبقى؛ 
بيئات أصبحت أشبو ما تككف بالمجتمعات المتنكعة، التي تتطمب لمتعايش في  المناسبة
لالندماج كأفراد فاعميف فييا؛ كالتعاكف كتشارؾ الخبرات كتحمؿ المسئكلية  ميمةميارات 

عمـ عمى حدو تفي التعميـ كال ذلؾ العصر إمكانياتاستثمار بكذلؾ  كالقدرة عمى إصدار األحكاـ،
 سكاء. 
طفرة كبيرة في تكظيؼ كدمج  مف السنكات القميمة الماضية كلقد بات ما شيدناه في     

 بحيث، ما زالت قائمة كمتصاعدة بحركة مذىمة السرعةتمؾ الطفرة التي ، التكنكلكجيا بالتعميـ
 ميسرالمعمـ تغير دكره مف ناقؿ لممعرفة إلى ف ؛بياتأثرت كؿ عناصر المكقؼ التعميمي 

حقؽ النتاجات تتحتى  ،كمكجو، كمرشد كمتابع، لمطمبة كمشخصالتعمـ،  كبيئة لعممية كمصمـ
الذم تبنى حكلو جميع األنشطة  ؛، كالمتعمـ أصبح المحكر(3125 المطمكبة )قطيط،

 كاالستكشاؼ كالتجريبالبحث  ميامو أبرز جعؿ مف ،شطافامتمؾ بذلؾ دكران ن ،كالتفاعالت
 .إلتقانيا، كىي مياـ تتطمب قدران مف الميارات التعمـ يةمسئكلتحمؿ ك 

ـ كمف أجؿ إحداث النقمة النكعية التي يمكنيا المساىمة في تغيير أدكار كؿ مف المعم     
فقد طرأت عدة تحكالت عمى سياسات المؤسسات التربكية، ؛ كالمتعمـ إلى األدكار المأمكلة

كتغيير النظرة إلى دكر كؿ مف المعمـ  ،إعادة النظر في جميع الممارسات التعميمية استيدفت
كالمتعمـ، مما تطمب تبني استراتيجيات تعميمية تختمؼ عف تمؾ التي كانت تستخدـ مف قبؿ، 

، كالتعمـ باإلضافة إلى الزيادة الفائقة بالمعرفة التكنكلكجية كتطبيقاتيا في جميع جكانب التعميـ
  (.275، ص.3125كاستخداميا في حؿ كثير مف المشكالت التعميمية )خميفة كالجباس، 

إلى التعمـ تستند اليـك بشكؿ كبير  كبالنظر إلى إف المعرفة التكنكلكجية كتطبيقاتيا     
كما يتطمبو ذلؾ مف ميارات  ،اإللكتركني؛ الذم يحاكؿ استثمار بيئة اإلنترنت كأدكاتيا المتعددة
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ا مف مشكالت  يكاجو ذلؾـ كالتعاكف عبر تمؾ البيئات كتشارؾ الخبرات، كما قد في التعم أيضن
تتعمؽ في جزء منيا بنكعية الميارات المطمكبة لالندماج عبر تمؾ البيئات؛ األمر الذم يحتـ 

خاصةن  مثؿ تمؾ المشكالت بطريقة فعالة، جاكزلتانتقاء االستراتيجيات كاألفكار الداعمة لمتعمـ 
أك  ،في البيئة الصفية مع تكجو أنظمة التعميـ اليكـ إلى تطبيؽ التعمـ التعاكني بيف الطالب

إمكانياتيا  كاستثمار ،مجتمعات التعمـ المينية، كمحاكلة ترسيخ مفاىيـ كميارات عبر اإلنترنت
دمج ب ؛ كذلؾمع المحتكل التعميميٌ  في عممية التعمـأكثر تفاعمية مف خالؿ تطبيؽ أساليب 

 .ةمكٌحد دراسٌيةو  فرؽالطالب معان ضمف 
فكرة تعميمية حديثة بأنيا  التعمـ المينية في أبسط معانييا يمكف النظر إلى مجتمعاتك       
في دراسة  ةة معينن ة دراسين المتعمميف الذيف ييشٌكمكف مرحمن  مشاركة مجمكعة مف"عف تعبر 

مقرر أك مجمكعة مف المقررات، مف خالؿ االعتماًد عمى تطبيؽ التفاعؿ اإليجابٌي بينيـ، مف 
، 3127)خضر،  "أجؿ ضماف نجاح كاٌفة أفراد المجتمع المينٌي في تحقيًؽ متطمبات التعمـ

 (.2فقرة 
لمعممكف بدأ ا ؛كمع زيادة المكارد المتاحة لمتعمـ كاكتساب الميارات عبر اإلنترنت    

المناىج في التفكير نحك تحكيؿ التعميـ التقميدم إلى بيئة تعميمية نشطة عمى  ككمصمم
 ;Bell, 2010) تمكف مف التعمـ التعاكني، كاألنشطة التي تركز عمى المتعمـ ،اإلنترنت

Krajcik & Shin, 2014) ، مجتمعات التعمـ المينية بتكظيؼ كمع ذلؾ؛ قد يمثؿ تنفيذ
 عمى حد سكاء. كفرصالكيب تحديات مثؿ تمؾ المكارد عبر 

التي  ،إف ىناؾ حاجة إلى تعمـ ميارات طرؽ البحث كالدراسة المستندة إلى اإلنترنت إذ    
تصفح، كينبغي أف تشجع ىذه األساليب عمى تعمـ التمبي اىتمامات كمتطمبات المتعمميف أثناء 

ساليب بطريقة تعمـ متعة كفعالية كتشاركية، عالكة عمى ذلؾ؛ يجب أف تسمح تمؾ األأكثر 
عمى المتعمـ كفرد ضمف مجمكعة، كتعتمد عمى االستقصاء كاالستقاللية  تركز ،تفاعمية

معان، كمف ىنا تتكلد  كاحدو  الفردية كالتفاعمية المرتبطة بتعاكف المجمكعات كتشاركيـ في آفو 
 . (Şahin, & Baturay, 2016, p.159)  ياتالفرص كتكمف التحد

التي يمكف أف تساىـ في ك  اإلنترنت كةبكلعؿ مف أىـ االستراتيجيات التي تتعمؽ بش      
عممية تكظيؼ الفعاؿ بالتعمـ و المتعمميف نحك يتكجمف خالؿ  ؛تفعيؿ مجتمعات التعمـ المينية

كتشارؾ الخبرات ألىداؼ عممية، كبحثية،  ية،التعاكنالميمات ك  ،البحث عف المعمكمات
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( Web Quest) ىي إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الكيب ؛كتربكية، كتعميمية ... كغيرىا
      .(2، فقرة 3127، )آؿ دحيـ

 عبارة عف إستراتيجية يمكف مف خاللياWeb Quest كعميو فإف الرحالت المعرفية       
أنشطة تعمـ مبنية عمى  زيد مف المعرفة كالخبرات مف خالؿف الطالب مف اكتساب الميتمك

حيث يستطيعكف إنجاز مياـ تعمـ مختمفة، كالتعبير عف آرائيـ ككجيات نظرىـ  التجربة،
 ؛عالكة عمى ذلؾ ،فرص إيجابية لممشاركة في تمؾ األنشطة مف خالؿ منحيـالخاصة، 
التعمـ مف خالؿ مراقبة السياؽ التفكير في محتكيات مف خالؿ تمؾ اإلستراتيجية يمكنيـ 

 كثرالحقيقي ليا، كمف ثـ مناقشتيا، كالتعاكف مف خالؿ الميمات المتنكعة لمخركج بصكرة أ
 .(Chang, Chen, & Hsu, 2011, p. 1229) ، كضكحان حكؿ المكارد المطمكبة لمتعمـ

في عممية التعمـ  إستراتيجية الرحالت المعرفيةإف استخداـ  عمى الدراسات قد أكدتك       
يساعد المتعمميف عمى انجاز المياـ المطمكبة منيـ في الكقت المحدد كبطريقة أكثر تخطيطان، 

دراؾ التكنكلكجيا بشكؿ مختمؼ، كالتعمـ عف ك  تساعدىـ كذلؾ عمى تحمؿ مسئكلية التعمـ، كا 
راء مزيد طريؽ البحث كالعمؿ، مع تكفير أساليب مكضكعية لمتقييـ، كحاليان ىناؾ أىمية إلج

)ülbahar, Madran, & G مف الدراسات لنشر ىذه التكنكلكجيا في عمميات التعميـ كالتعمـ
)Kalelioglu, 2010  ،في  الرحالت المعرفية ف استخداـإ دراسات أخرل في حيف أثبتت

 في مكاقؼ تعمـ حقيقية أداء الطالب؛ خاصة عند استخدامياالتعمـ يؤثر بشكؿ إيجابي عمى 
(Chang, Chen, & Hsu, 2011)،  إلى إف الرحالت المعرفية  بعض الدراساتكما تكصمت

تتناسب مع مرتكزات تطكير األىداؼ المتمٌثمة بتنمية ميارات الٌتفكير كالٌتفكير اإلبداعٌي كالناقد، 
حيث  ،تكنكلكجيا التعميـ، كمع ثبات محتكل المنياج كالحكار كالتعايش مع اآلخر، كتكظيؼ

استراتيجيات  ككانت متناسبة جدنا معأنيا تستخدـ في حدكد التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ، 
مكانية تكظيفياالتقكيـ الكاقعٌي كأدكاتو،  مف خالؿ  ،بحيث تسمح لمطالب بالتكسع المعرفي كا 

امتالؾ ميارة البحث كالتقصي كاالرتحاؿ عبر الكيب، مما يسيـ في تطكير الذات كالكصكؿ 
  .(:312 ،يكنس كلبابنة) لمعرفةإلى ا
فقد  ؛سبيؿ تحقيؽ تنفيذ ناجح لمسعى الرحالت المعرفية في ممارسات التعميـ كالتعمـ كفي     

بأىمية زيادة التركيز عمى تدريب المعمميف عمى تكظيفيا بشكؿ بعض الدراسات أكصت 
صحيح، كأف يككف المعممكف مدركيف لقدرة ىذه الرحالت عمى معالجة األىداؼ المحددة 
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 د كالكاجبات لجعميا أكثر تشجيعناة، مع كجكب التركيز عمى محتكيات المكار يلممقررات الدراس
(Seitkazy, Toleubekova, Amanova, Tashetov, Iskakova, & 

Demissenova, 2016)الرحالت المعرفية بأىمية تضميف ، في حيف أكصت دراسات أخرل 
في تحفيزىـ، مما يؤثر  يافي التدريس، إذ تشير مستكيات الرضا العالية لدل الطالب بتدخم

 تشجيعفي  الرحالت المعرفية بكسائؿ حيث ساىـ التعمـ المدعـك، بشكؿ إيجابي عمى تعمميـ
تصكر ) القائـ عمى 5E نمكذج التعميـ عمى مف خالؿ تأثيره اإليجابي تعمـ كتحصيؿ الطالب

المعرفة كبناءىا مف خالؿ استيعابيا داخميا، كتعزيز التفكير، كاالستجكاب، كاالكتشاؼ، 
 كجدت دراسات أخرل أف ىذه اإلستراتيجية كما Baturay,2016) & ( Şahin( كالتجربة

 .(3129تدعـ التكجيات اإليجابية لممتعمميف نحك مكاضيع التعمـ )الميجة، 

كالمتفحص لفمسفة الرحالت المعرفية عبر الكيب يجد أنيا تقـك عمى افتراضات نظريتي      
أم إف الفرد ىك الذم يبني معرفتو بنفسو،  ؛بياجيو كالبنائية مف خالؿ مبدأ بنائية المعرفة

عادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تفاكض اجتماعي مع اآلخريف، كأىمية ىذا  ؛كا 
كبناء الخبرة  ،حكؿ الذات التمركزمف كالتخمص االجتماعي في تحقيؽ النمك العقمي، التفاعؿ 

لتي تقـك عمييا األساليب الحديثة ككؿ ذلؾ يعكس االفتراضات كالمبادئ ا ،القائمة عمى النشاط
 (.3126)الزىراني،  كبناء مجتمعات التعمـ المينية لمتعمـ
  أيضا كفؽ ىذه الفمسفة تدعـ بشكؿ كبير التعمـ القائـ عمى المشاريع كالرحالت المعرفية     

project-based learning (PBL ) ـ؛ يساعد الطالب في الحصكؿ عمى لمتعمكنيج بنائي
، كاكتساب الميارات االجتماعية، مع حؿ مشاكؿ الحياة بمستكلن عاؿو المعرفة 
كىي ميارات مرتبطة بشكؿ كبير ببيئة ،  (Krajcik & Blumenfeld, 2006)الحقيقية

 .التعمـ كالعمؿ ضمف مجتمعات التعمـ المينية
إلى حد  تساعدعمى الرغـ مف أف الرحالت المعرفية  حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنو     
مفيدة لمغاية في تسييؿ تحقيؽ المعرفة  أثبتت أنيااكتساب أىداؼ الدركس؛ إال أنيا  فيما 

كدعميا، كتنمية ميارات التعمـ القائـ عمى حؿ المشاكؿ، كالعمؿ الجماعي، ككذلؾ تفاعؿ 
الطالب، كساعدت في خمؽ بيئة تعميمية تشاركية مرنة بيف المتعمميف، كعززت ميارات 

 ,.Seitkazy et al) لنقدم كاإلبداع، ككاف ليا تأثير تحفيزم عمى المتعمميفالتفكير ا
2016). 
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التعمـ القائـ عمى لتكظيؼ الرحالت المعرفية في مساىمة  أف يككف ىناؾكعميو يمكف       
اكتساب الميارات الالزمة لالندماج عبر مجتمعات التعمـ المينية، مع  مف أجؿالمشاريع 

أىداؼ في تحقيؽ  ؛عبر تمؾ البيئات المرتبطة بكجكد األقراف إمكانية استثمار عمميات التعمـ
 ،التقكيـكجزء مف ذلؾ  باألقراف أيضان  التقكيـكاكتساب ميارات  ،األصيؿأك  الحقيقي التقكيـ

كذلؾ تماشينا مع ما نادت بو تكصيات كرش العمؿ كالمؤتمرات المنعقدة حكؿ أساليب التقكيـ 
أك الحقيقي(، )بضركرة االىتماـ بالتقكيـ الكاقعي  ؛المستخدمة في ضكء االتجاىات الحديثة

مؤكديف عمى أىمية ىذا التقكيـ؛ كلـ يغفمكا عف ذكر التحديات التي تكاجو ىذا النكع مف 
تكظيؼ استراتيجيات التقكيـ الكاقعي أىمية بشتى نكاحيو، كلكنيـ أكدكا جميعان عمى التقكيـ 

بحيث يككف المتعمـ فيو محكر العممية التعميمية ) أبك سالـ،  ،بشكؿو جيد كصكالن لتعميـ نكعي
312:).  
بيئات التعمـ تأتي ىذه الدراسة كمحاكلة لمتعرؼ عمى الدكر الذم يمكف أف تقدمو ك      
الرحالت المعرفية في دعـ التعمـ مع التكنكلكجيا؛ بيدؼ تعزيز ميارات  طة القائمة عمىالنش

مف  باألقراف التقكيـتكظيؼ التكجيات اإليجابية نحك االندماج عبر مجتمعات التعمـ المينية، ك 
 خالؿ ذلؾ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ لدل الطالبات الجامعيات.

 حتديد املشللة:

 لمختمؼ المستكيات كمادة حرةتدريسيا مقرر تقنيات التعميـ  عندالحظت الباحثة     
 كأيحتجف لتأسيس أثناء عمميف في مجمكعات التعمـ التعاكنية أف الطالبات  ؛كالتخصصات

كككف ، الالزمة إلنجاح مياـ التعمـ كالتعاكف عبر تمؾ المجمكعاتتعزيز كثير مف الميارات 
فإف  ؛بالتكنكلكجيا كتكظيفيا في عممية التعميـ كالتعمـالمقرر يقدـ مكاضيع متنكعة مرتبطة 

كتستدعي  ،نكعية المياـ المطمكب انجازىا ذات طبيعة خاصة مرتبطة بتمؾ التكنكلكجيا
كالتقييـ  ،كالتكاصؿ بالضركرة إتقاف مجمكعة مف الميارات المتنكعة؛ كميارات البحث كالتشاكر

دارة المعرفة  ،ظركتقبؿ كجيات النكتحمؿ المسؤكلية  ،كالتقكيـ كتعزيز الثقة كالعالقات  ،كا 
، ىذا عدا عف عدـ كجكد أسمكب مقنف ركغيرىا كثي ،المينية اإليجابية بيف أعضاء الفريؽ

 ، يضمف عدـ تيرب بعض الطالبات مف أداء أدكارىف في المجمكعاتداخؿ المجمكعة لمضبط
بمسؤكليات التعمـ كالتعاكف مع زميالتيف ألسباب  ميا التقميدم، كعدـ التزاـ بعضيفبشك

  .متعددة، مما يسبب كثير مف المشكالت داخؿ المجمكعات
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 ،نعيش اليـك في عصر تكنكلكجي غير سيناريكىات المكقؼ التعميمي بسرعة كحيث     
بسبب تزايد دمج اإلنترنت في العممية التعميمية؛ لذلؾ ينبغي أف يكلي التعميـ  ،كبشكؿ ممحكظ

ا بميارات المتعمميف التي تضمف دعـ تعمميـ مع تمؾ التكنكلكجيا مع  ، خاصةن اىتمامنا خاصن
 تزايد االىتماـ بالتعمـ التعاكني بيف الطالب، كضركرة تعزيز ميارات التعمـ عبر المجمكعات

 كالتخصصات ككيف مجتمعات تعمـ مف خالليا بيف طالب المستكياتكت ،كفرؽ العمؿ
المتنكعة، كربما تمتد تمؾ المجتمعات حتى بيف طالب الجامعات المختمفة، كتشكؿ بيئة 

لنمك  تيا كتطبيقاتيا المتنكعة؛  محضننا خصبناأدكا ياتييئاإلنترنت بما تختص بو مف مزايا 
  .فيما يعرؼ بمجتمعات التعمـ المينية ؛مثؿ تمؾ المجمكعات

 ؛متنكعةمينية مجتمعات تعمـ  يشمؿ اليكـ مجمكعات كاسعة مف اإلنترنتكبما أف      
، تمؾ المجتمعاتالميارات الخاصة باالندماج عبر  مجمكعة مففالمتعممكف بحاجة إلى تعزيز 

حضكران قكيان عبر اإلنترنت، ف تمؾ المجتمعات كما تتكاجد بشكميا التقميدم؛ فإف ليا إذ إ
، المناسبة الستمراريتيا بيئات التفاعؿ كتييئ ،خاصة مع تعدد األدكات التي تضمف تشكيميا

بالرغـ مف ككف ميارات مجتمعات التعمـ المينية شائعة بيف مجتمعات المعمميف كأعضاء ك 
ف مميفإال أنو نادرا ما يتـ تناكليا كتطبيقيا بيف أكساط المتع ؛ىيئة التدريس ، كما إنيا كا 

طبقت؛ إال أنيا في الغالب تطبؽ بشكؿ تقميدم، دكف االستناد لمتكنكلكجيا كالمزايا التي تقدميا 
لتحقيؽ أىداؼ تمؾ الرحالت بشكؿ أعمؽ، كيتماشى مع متطمبات العصر الحاضر كنكعية 

 أدكات كبيئات اإلمكانيات التي تكفرىالذا ينبغي األخذ في االعتبار  ؛الميارات الالزمة لو
مف أجؿ جعؿ الطالب كذلؾ  التعمـ،تقنيات المعمكمات كاالتصاالت بشكؿ أساسي في عممية 

، كتعتبر بتكظيؼ مياراتيا المطمكبة لمتعايش كاالستفادة مف تمؾ المجتمعاتعمى استعداد 
؛ أحد 1995عام   Dodge " التي تـ تطكيرىا بكاسطة "دكج الرحالت المعرفية إستراتيجية

    ليب تمبية ىذه التكقعات.أسا
عديد مف الدراسات الحديثة بأىمية أف يخطط أعضاء ىيئة التدريس بطرؽ نادت قد ك      

تكظؼ مشاريع كتقدـ ك  ،تؤدل ضمف فرؽ عمؿ أف ربط تكميفات المقررات بمياـ تعمـ يمكف
مف أجؿ تحفيز المتعمميف، كبما  ،ذات معنى في تجارب تعميمية الرحالت المعرفية إستراتيجية

مثؿ كفاءة القراءة كالكتابة الرقمية عبر  ،يمكف أف يضمف تطكر ميارات متعددة لدييـ
 صكت، في تمثيالت الكسائط المتعددة )نص، صكرة،اإلنترنت، كالبحث عف معمكمات مفيدة 
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التعاكنية يؤدم كأثبتت دراسات أخرل إف االنخراط في المشاريع  ،hen, 2019)(C فيديك(
ا إلى زيادة مفردات الطالب المغكية كقدراتيـ الكتابية  ، كمياراتيـ االجتماعية، كالحكاريةأيضن

(Chen, 2012; Ebadi & Rahimi, 2018)، أخرل  كتدعـ نتائج دراسات حديثة
كاكتساب مجمكعة مف  الرحالت المعرفية االفتراضات اإليجابية التي تحقؽ في االرتباط بيف

 ،، كالنقاش القائـ عمى األدلة البحثية، مثؿ ميارات حؿ المشكالتمـلمتع ارات ذات األىميةالمي
، كالتعاكف في أداء كاكتشاؼ طريقة تنظيـ مياـ التعمـ،  (Aydin, 2016) كتطبيؽ المعرفة

 & ,Şahin) تمؾ المياـ كتحمؿ المسئكلية، كالنظر لألمكر مف كجيات نظر مختمفة

Baturay, 2016)، عبر البحث كاإلطالع المتعدد الكسائط كتعزيز الكفاءة الثقافية (Renau 

& Pesudo, 2016; Teng, 2018)  تعزيز الدافع ب منيا جانب كبيراالىتماـ في ككذلؾ
كما أشارت بعض الدراسات إلى ، (Liu, Huang, & Xu, 2018) كاالستقالؿ الذاتي لممتعمـ

مثؿ البحث كاسترجاع  ،مبادئ التعمـ عبر اإلنترنت يمكف أف تدعـ بعض الرحالت المعرفية إف
 ،كالتحميؿ كالتكليؼ كاالستدالؿ ،المعمكمات كالخياؿ كالتصنيؼ كالتعميـ، كالمقارنة كالتقييـ

بداء كجيات النظر يتعيف عمى الطالب خالؿ  إذ؛ كتقكيـ عممية التعمـ ،كبياف الحجج كالحكار كا 
الرحالت المعرفية_ إذا تـ تطبيقيا بفعالية_ اإلجابة عف بعض األسئمة، أك حؿ بعض 

ahromiJ  & المشاكؿ، أك تكضيح مجمكعة مف المالحظات التي تـ اإلشارة ليا

Mosalanejad, 2015))، ٍٝدعـ تطكير بعض ميارات القرف  تطكيرٚ دػُ ٚلذسرٙب ػ
، كميارات محك األمية في تكنكلكجيا كالتفكير النقدم الميارات التعاكنيةك ؛الحادم كالعشريف

كحددت دراسات  ،(,Maravelaki 2016) االتصاالت بالمغة اإلنجميزية الدكلية بشكؿ كبير
الطالب عمى تعمـ كيفية صياغة األسئمة بطريقة جيدة،  في مساعدةىذه الطريقة أخرل دكر 

جراء الدراسات عمى أسس منيجية، كاستخالص كتحميؿ  كتحديد كجمع األدلة المناسبة، كا 
مما يشير إلى قدرتيا عمى  ؛كتفسير النتائج، كتقييـ القيـ كالحجج كاألدلة، كحجـ النتائج

كأساليب متعددة تدخؿ في سياؽ التقكيـ تمكيف المتعمـ مف تقكيـ عممية تعممو كفؽ عمميات 
ا دراسة يكنس (Mohammadi, 2010) الحقيقي لعممية التعمـ ، كىك األمر الذم أكدتو أيضن

مع استراتيجيات التقكيـ حيث أثبتت تناسب إستراتيجية الرحالت المعرفية ( :312كلبابنة )
 .الكاقعٌي كأدكاتو
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ت في مجاؿ الرحالء اطالعيا عمى الدراسات السابقة أثناالباحثة مما لفت نظر  كقد كاف    
اإلستراتيجية في تنفيذ مياـ التعمـ الخاصة  أثناء تطبيؽ تمؾ المعرفية بيدؼ االستفادة منيا

دكر بيئة الرحالت المعرفية )فاعمية أك أثر( عمى ؛ أف جميع تمؾ الدراسات قد تناكلت بالمقرر
كيات التعمـ، التعمـ المكجو ذاتيا، التعمـ ذاتي ) سمك : متغيرات شممت ميارات متعددة مثؿ

، تنمية التنظيـ، قيمة الفريؽ، التكاصؿ الرياضي، التحفيز كالتكجيات اإليجابية نحك التعمـ
، فضالن ...إلخ(،ميارات الكتابة، أنكاع متعددة مف ميارات التفكير، كبعض الميارات األدائية

أنو ال تكجد أم دراسة عمى إال  ؛تنمية التحصيؿعف تناكليا لمدل تأثير تمؾ البيئة عمى 
ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ  المستكل العربي تناكلت دكر الرحالت المعرفية في تعزيز

كذلؾ عمى اعتبار أف العمؿ الجماعي عنصر  ؛أك ميارات التعاكف عبر المجمكعات ،المينية
كاقع يعايشو المتعمميف بشكؿ كبير  أساسي مف أسس بنائيا، كأف مجتمعات التعمـ المينية

جؿ االندماج أسة لمتدرب عمى ميارات متنكعة مف كما يعايشو المعممكف، كأنيـ بحاجة ما
كالنجاح عبر تمؾ المجتمعات، خاصة مع تطبيؽ المشاريع التعاكنية في كثير مف المقررات 

الرحالت المعرفية يمكف أف تجتمع فييا جميع الميارات  إستراتيجيةالتي يدرسكنيا، كأف 
 المطمكبة لمثؿ ذلؾ االندماج، كالتي تـ تناكؿ كالن منيا عمى حدة دكف ربطيا بالعمؿ الجماعي

ـ المتعمميف إلى مجمكعات يفي مجتمعات التعمـ المينية التي تمثميا فرؽ العمؿ عند تقس
 .كتنفيذ مشاريع التعمـ بينيـ في إطارىا

 األقرافتقكيـ أنكاع متجددة مف التقكيـ الحقيقي ك تكظيؼ كما لـ تتناكؿ تمؾ الدراسات      
 اإلستراتيجيةعي عبر تمؾ ااستثمار بيئة العمؿ الجمككيؼ يمكف  ،ـفي التحقؽ مف نتائج التعم

ا، باألقراففي تعزيز االتجاىات اإليجابية نحك تكظيؼ التقكيـ  لـ تشر أم دراسة مف  كأيضن
األجنبية بشكؿ صريح إلى دكر الرحالت المعرفية في بناء أك تعزيز تمؾ  العربية أك الدراسات
، عزل لتنكع التخصصات داخؿ المجمكعاتكؽ في النتائج تكما إذا كاف ىناؾ فر  ،الميارات

ات كذلؾ نظرا ألف الرحالت المعرفية خاصة طكيمة المدل ينبغي أف تتنكع فييا تخصص
نظران ألف الطالبات أنفسيف عمى  في ىذه الدراسة؛ توالمتعمميف، كيكتسب ىذا العنصر أىمي

؛ كفقان مف قمف ببناء الرحالت المعرفية -كليس عضك ىيئة التدريس-اختالؼ تخصصاتيف
لمكاضيع متعددة مف اختيارىف بيدؼ تطكير تمؾ المكاضيع كالبحث فييا عبر الرحالت 

مما يعني مركرىف بخبرات أكثر تفصيال مف  ،ب تدريبية في مجالياالمعرفية لتصميـ حقائ
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يقدـ  قداألمر الذم  ؛كضعيا ليـ عضك ىيئة التدريسمجرد أداء مياـ كفؽ مصادر محددة 
ككفقا ، كجكد فركؽ تعزل لتنكع التخصصات عمى تنمية ميارات معينة مف عدمو دليال لمدل

كعميو يمكف  محاكلة لسد ثغرة في ىذا المجاؿ، برزت ىذه الدراسة في لممعطيات السابقة
 : في السؤاؿ الرئيس التالي تياتحديد مشكم

في تعزيز ميارات التعمـ  الرحالت المعرفية نشطة قائمة عمى إستراتيجية ما دكر بيئة تعمـ     
باألقراف عبر تمؾ  التقكيـتكظيؼ  كالتكجيات اإليجابية نحك ،عبر مجتمعات التعمـ المينية

  ؟تحقيؽ أىداؼ التعمـ البيئة في
 كتنبثؽ األسئمة الفرعية التالية مف السؤاؿ الرئيس السابؽ: 

يارات في تعزيز م الرحالت المعرفيةما دكر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية  -2
 المينية لدل الطالبات الجامعيات مف كجية نظرىف؟ التعمـ عبر مجتمعات التعمـ

تعزيز التكجيات  في الرحالت المعرفيةما دكر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية  -3
 ؟باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـتكظيؼ  نحكطالبات اإليجابية  لم

اكتساب ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية في  مستكل ىؿ ىناؾ عالقة بيف -4
كبيف نكع التخصص  الرحالت المعرفية بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية

 لمطالبات؟
 التقكيـالتكجيات اإليجابية  لمطالبات نحك تكظيؼ  مستكلىؿ ىناؾ عالقة بيف  -5

الرحالت في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية  باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ
 ؟تخصصيفكع كبيف ن المعرفية

برز التحديات التي كاجيت الطالبات عند التعمـ عبر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى أما  -6
 مف كجية نظرىف ؟   الرحالت المعرفيةإستراتيجية 

عممية التعمـ عبر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى  ما نقاط التحسيف المقترحة لتطكير -7
 مف كجية نظر الطالبات؟   الرحالت المعرفيةإستراتيجية 
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 الدراشة: فروض

يارات في تعزيز م عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةتساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة  -2
 المينية لدل الطالبات الجامعيات. التعمـ عبر مجتمعات التعمـ

تعزيز التكجيات  في عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةتساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة  -3
 .باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـاإليجابية  لمطالبات نحك تكظيؼ 

اكتساب ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية في مستكل تكجد عالقة بيف  -4
تخصص كبيف نكع  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعمـ نشطة قائمة 

 لمطالبات.
ألقراف با التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ  التكجيات اإليجابية مستكلتكجد عالقة بيف  -5

 عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةفي بيئة تعمـ نشطة قائمة لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 
 .صصيفتخكبيف نكع 
 أٍداف الدراشة: 

في تعزيز  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةدكر بيئة تعمـ نشطة قائمة  التعرؼ عمى -2
 .لدل الطالبات الجامعيات المينية ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ 

في تعزيز  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةدكر بيئة تعمـ نشطة قائمة  التعرؼ عمى -3
 .باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ  التكجيات اإليجابية

اكتساب ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ  مستكل عالقة بيف تحديد مدل كجكد -4
كبيف نكع المينية في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية  

 .لطالباتتخصص ا
التكجيات اإليجابية لمطالبات نحك تكظيؼ  مستكلعالقة بيف  تحديد مدل كجكد -5

عمى إستراتيجية ئمة في بيئة تعمـ نشطة قاباألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ  التقكيـ
 .تخصص لمطالباتكبيف نكع  الرحالت المعرفية

برز التحديات التي كاجيت الطالبات عند التعمـ عبر بيئة تعمـ نشطة أ الكقكؼ عمى -6
 .ىفمف كجية نظر  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةقائمة 

نقاط التحسيف المقترحة لتطكير عممية التعمـ عبر بيئة تعمـ نشطة استعراض بعض  -7
  .قائمة عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية  مف كجية نظر الطالبات
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 أٍنية الدراشة: 

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف حيث ما يمي :
في  ةنشطك  ،ةحديث إستراتيجيةفالرحالت المعرفية تعد  ؛حداثة المكضكع الذم تتناكلو -2

في تحقيؽ  اكالتشجيع عمى تكظيفي لضكءالتعميـ كالتعمـ، بحاجة لمزيد مف تسميط ا
، كبما يمكف استثماره بما يعكد بالفائدة عمى كؿ مف المعمـ أىداؼ العممية التعميمية

 .كالمتعمـ
ككنيا كاحدة مف الدراسات القالئؿ التي تناكلت كيفية مساىمة الرحالت المعرفية في  -3

مرتبطة في ك تنمية ميارات مجتمعات التعمـ المينية، كىي ميارات مطمكبة بشدة؛ 
، كتنطمؽ جميعيا مف نقطة بداية كاحدة ىي 32أساسيا بميارات التعمـ في القرف 

يجة لو مجمكعة مف الميارات المقصكد االستقصاء كاالستفسار، الذم تتكلد نت
 . لدل المتعمميف تنميتيا

لفت انتباه التربكييف ألىمية الدكر الذم تقدمو تقنية الرحالت المعرفية في تعزيز فيـ  -4
، كجعميـ محكر الطالب كمشاركتيـ كتفاعميـ كاستمتاعيـ في بيئة تعمـ أصيمة

كلكجيا التعميمية المتعمقة ، فضال عف أىمية استثمار مزايا التكنلعممية التعمـ
بالعمميات البحثية التعاكنية عبر تمؾ الرحالت في تقديـ ممارسات تعميمية تتناسب 
 .مع احتياجات الطالب مف الميارات المعاصرة كالمطمكبة في مجاؿ التعمـ كالعمؿ معان 

إثراء المكتبة العربية بدراسة قد تككف مف أكائؿ الدراسات التي تربط بيف الرحالت  -5
الميارات المطمكبة في مجتمعات التعمـ المينية؛ إذ ال تكجد في حدكد عمـ ك المعرفية 

الباحثة دراسات بحثت في مشكمة الدراسة كمتغيراتيا مجتمعة، كذلؾ عمى الرغـ مف 
تكفر دكر ايجابي لمتعمـ عبر الرحالت المعرفية  كجكد دراسات عدة بحثت في مدل

مف نكاحو متعددة كالتحصيؿ كالتفكير كاالستقصاء، كدراسات أخرل عف مجتمعات 
 كلكف كؿ عمى حدة. تعمـ المينية بصكرتيا التقميدية،ال
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 حدود الدراشة:

 :اآلتيةالحدكد  اقتصرت الدراسة عمى     
لتعميـ، مف كميات كتخصصات الطالبات الالتي درسف مقرر تقنيات ا الحدكد البشرية: .2

 .، ككف المقرر يقدـ كمادة حرة لجميع المستكيات كالتخصصاتمتنكعة
الذم تـ تقديـ المقرر  ق:2549/254 العاـ الجامعي :كالمكانية الحدكد الزمانية .3

 .بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف، خاللو كمادة حرة لمطالبات
اقتصر مكضكع الدراسة عمى التحقؽ مف دكر بيئة تعمـ نشطة  الحدكد المكضكعية: .3

 ،عبر الكيب الرحالت المعرفية القائمة عمى البحث كاالستقصاء إستراتيجية بتكظيؼ
القائـ عمى المشاريع التعاكنية، في تعزيز ميارات االندماج عبر  التعمـ كبتطبيؽ

كتحديدا  ؛الحقيقي التقكيـتكظيؼ التكجيات اإليجابية نحك ك  ،مجتمعات التعمـ المينية
 .باألقراف لدل الطالبات الجامعيات التقكيـ

 مصطلحات الدراشة:

"مجمكعة أنيا ب( 3129أبك الخيؿ كأبك مطحنة ) ياعرف :Web Quest الرحالت املعرفية    
الالزمػة لمطالػب مف خالؿ األنشطة التربكية التي تعتمد عمى البحث كالتقصي عف المعمكمػات 

بأقؿ كقت كجيػد ممكنػيف، كتشػجع  ،كمحددة مسبقا ،مصادر معركضة عبر شبكة اإلنترنت
كيمكف دمجيا بمصادر  ،كتساعد في بناء شخصية الطالب الباحث ،عػمى العمػؿ الجماعػي

 .(3:" )ص.أخرل
مف خالؿ استخداـ ركابط  ،بيئة كيب منظمة تمثؿ بنية داعمة لمتعٌمـ بأنيا كما عيًرفىت     

أك مشكالت حقيقية تحفز المتعمميف  ،لممصادر األساسية عمى الكيب، ككجكد ميمات أصيمة
عمى االستقصاء كالبحث، كالمشاركة في بيئات التعٌمـ التعاكني كالتشاركي؛ بغية صنع المعرفة، 

نماء قدراتيـ الذىنية،  سكاء كاف تكظيفيا كبناؤىا بأنفسيـ، كتحقيؽ التعٌمـ ذم المعنى، كا 
 .(249، ص.3125 ،صالح) كأنشطة تعميمية، أك نمكذج، أك مدخؿ، أك طريقة تدريسية

لمعمؿ  كإستراتيجية وتكظيف يتـ ،كتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا نشاط تربكم ىادؼ     
لمبحث  ؛رحمة معرفية خاصة بيا بتنفيذ ا كؿ مجمكعة تعاكنية مف الطالباتتقـك فيي ؛الجماعي

استثمار تمؾ بيدؼ عف معمكمات تخدـ مكضكع تدريبي مف اختيار طالبات تمؾ المجمكعة، 
كؿ رحمة  تقكيـفي بناء حقائب تدريبية لتقديميا لمطالبات بكافة مككناتيا، كيتـ  المعمكمات
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ذاتي مف قبؿ كؿ  تقكيـعضك ىيئة التدريس،  تقكيـمعرفية في ىذا النشاط بثالث طرؽ )
 .باألقراف بيف المجمكعات كداخؿ كؿ مجمكعة( تقكيـدكرىا في الرحمة المعرفية، طالبة كفؽ 

ىي تمؾ البيئة التي تساىـ في : Active learning environment بيئة التعله اليشطة     
أف ك  ،ايجابية كمشاركة المتعمـمف خالؿ تركيزىا عمى  ،اندماج المتعمميف في العمؿ بمتعة

؛ تمكنو مف التمتع المكقؼ التعميميكلو أدكار نشطة في محكر العممية التعميمية  يككف
بحث عف المعمكمة بنفسو مف مصادر كالفي تخطيط كتنفيذ الدركس  ةمشاركبالفاعمية كال

د مدل ما حققو يحدكت كتقييـ زمالئو، تقييـ نفسو كتقييميا، مع إتاحة الفرصة لو في متعددة
تحقيؽ أسس مع زمالئو في  فييايشترؾ  شطة تعميمية متنكعةأن، كممارسة مف أىداؼ
تاحة التكاصؿ في جميع االتجاىات جماعيالتعاكف كميارات ال  في إطار تسكده المبادرة كا 
 .(7، فقرة3127)العمايرة، 

كتعرفيا الباحثة إجرائينا بأنيا البيئة التي تستثمر مزاياىا كأدكاتيا في تحقيؽ نشاط      
تحميؿ كتكجيو أنشطة المتعممات نحك مجمكعة كاسعة مف المكارد، مف خالؿ دمج  المتعممات

بمكضكع الدراسة كىك ىنا تصميـ حقائب البيانات الرئيسية كتحديد المعمكمات ذات الصمة 
يمكف أف تحقؽ ، ك تدريبية بمكاضيع مف اختيار الطالبات في المجمكعات متنكعة التخصصات

مف كجيات نظر  كتقييميا لمنظر في القضاياإلياميف عممات بمزايا تمؾ البيئة نشاط المت
برازىا  فتقديـ مفاىيميكبما يمكنيف مف  ،كتحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ فيما بينيف مختمفة كا 

كتطبيؽ التقييـ الحقيقي في مكاقؼ  فييراتمف خالؿ مقارنتيا بمفاىيـ نظ كالدفاع عنيا
  .المستيدؼ بالدراسةمف المكضكع  فكمكقفي ففيميف أف يعزز معو فكبما يمكني ،متعددة

عرفيا محمديف  PLC)) :Community Learning Professional جمتنعات التعله املَيية   
مجمكعة مف األفراد يعممكف ضمف فرؽ تعاكنية كفؽ رؤية "بأنيا عبارة عف  (3128) كمكسى

التنظيمية كالثقافية الداعمة، كتركز عمى  في ظؿ قيادة تشاركية تكفر الظركؼكقيـ مشتركة، ك 
تكجيو جيكد جميع أفراد الفريؽ نحك لنتائج، لتعزيز التٌعمـ الميني ك تبادؿ اك التٌعمـ الجماعي، 

 .(38" )ص.تحسيف التٌعمـ لمجميع
مجمكعات التعمـ التي تـ إنشاؤىا بيف المتعممات، بحيث  كتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا    

تقكـ فييا المتعممات بتصميـ كؿ  ،عبر الكيب تعمؿ كؿ مجمكعة داخؿ نطاؽ رحمة معرفية
 رحمة بكؿ تفاصيميا كعناصرىا التربكية كالفنية، كذلؾ كفقان لمكضكع معيف مف اختيارىف،
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القائمة عمى البحث كتكفير المصادر  التعاكنيةبيدؼ تيسير القياـ بمجمكعة مف مياـ التعمـ 
كتؤدم في نيايتيا إلى تصميـ كبناء حقيبة تدريبية متكاممة في  كالكسائط بشتى أنكاعيا،

المكضكع الذم تـ انتقاؤه لكؿ مجمكعة، كيمكف تقديميا لمتدريب داخؿ نطاؽ الجامعة أك 
   خارجيا.

اتيجية مف استراتيجيات التقكيـ الحقيقي أك إستر  :Peer assessment باألقراٌ التكويه     
عدادان، لكي يككف تقكيـ البديؿ؛ يقـك  فييا كؿ طالب بتقكيـ أقرانو، كيتطمب ذلؾ تنظيمان كا 
 (.454، ص. 3127 شة،ح)حرا كاألحكاـ الناتجة صائبة ،األقراف متسقان 

المسؤكلية، كيمكف مف كتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا طريقة تتطمب قدرا عاليان مف تحمؿ      
عطاء قيمة  خالليا أف تساعد المتعممات بعضيف البعض في تشخيص كعالج مشاكؿ التعمـ كا 

مع األخذ في االعتبار  ،ليا أيضان، كتبنى عمي أساس إف التعمـ مكجو كمتمركز حكؿ المتعمـ
الرحالت المعرفية؛ التي تركز  التعمـ القائمة عمى إستراتيجية بيئة التعمـ الفعالة، كىي ىنا بيئة

عمي اندماج المتعممات بشكؿ كامؿ في عممية التعمـ التعاكني كالتشاركي، كيمكف مف خالليا 
 .لبعض تحت إشراؼ عضك ىيئة التدريسأف تتعمـ المتعممات مف بعضيف ا

 اإلطار اليظري والدراشات الصابكةثاىيًا: 

 لعنلية التعليه والتعله:ومساياٍا  Web Quest ماٍية الرحالت املعرفية

تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التي يتـ دمجيا في البيئة الصفية،  كنكعية مع تزايد عدد     
يتـ باستمرار كبالتكازم تكفير استراتيجيات جديدة لمتعميـ كالتعمـ، إحدل ىذه اإلستراتيجيات 

التي تـ تصميميا كأداة تعميمية  ؛الكيب بتقصي الرحالت المعرفية أك ما تعرؼ أحياننا كانت
 حؿ تعاكنية قائمة عمى ؽ تعمـ فعاؿ لمطالب مف خالؿ بيئةبيدؼ المساعدة في تحقي

كتكفير ركابط لمكارد اإلنترنت  ،المشكالت، مع تشجيعيـ عمى التفكير عمى مستكل أعمى
 المناسبة.

األستاذ الباحث بجامعة ساف عمى يد "بيرف دكدج" ، لمرحالت المعرفية  كاف أكؿ ظيكرك      
بأنيا نشاط استقصائي محدد  Dodge (5991) دكدج دياغك بكالية كاليفكرنيا، إذ عرفيا

كمكجو يساعد الطالب عمى التعمـ مف خالؿ جمع كتحميؿ كتقييـ المعمكمات المستمدة مف 
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ربكم، يمكف نظاـ استراتيجي ت الرحالت المعرفيةكالمنتقاة مسبقان، لذلؾ تعد  ،شبكة اإلنترنت
 (.9، ص.3124استخدامو في جميع المراحؿ الدراسية ) سمارة، 

 إلى قسميف رئيسييف" Web Quest  الرحالت المعرفية " مصطمحيمكف تقسيـ ك      
), p.3Pelliccione & Craggs, 2007(: 
• Web -  لإلشارة إلى أف الشبكة العنكبكتية العالمية تستخدـ كمصدر أساسي في تطبيؽ

 .تكليؼ كتقييـ المعمكماتك  كتحميؿ،
• Quest - إستراتيجية داخؿ أك مجمكعة أسئمة لإلشارة إلى تقديـ سؤاؿ Web Quest، 

 معنى جديد كفيـ أعمؽ.ل كالذم يشجع الطالب عمى البحث
 ahromi, Z. and Mosalanejad, J كليمي مكسمنجاد كتشير كؿ مف زىرة جيركمي    

.L (2015) ىي إحدل الطرؽ الجديدة لمتعميـ كالتعمـ التي تستند " الرحالت المعرفية إلى أف
 ،مثؿ التعمـ التعاكني  إلى البحث، كتشمؿ مجمكعة مف مبادئ التعمـ كاألنشطة المعرفية؛

 .(:35" )ص.كالتعمـ االجتماعي كالمعرفي، كالتعمـ النشط، كزيادة دافعية التعمـ
لتدريس، يمكف تأىيمو ليككف اكنمكذج جديد في  المعرفيةبرزت الرحالت كعميو فقد      

 كيمكف النظر إلييا كذلؾ عمى إنياطريقة تعمـ فعالة، كلتحقيؽ مجمكعة متنكعة مف األىداؼ، 
مكجو نحك االستقصاء؛ يتـ فيو استقاء معظـ أك كؿ المعمكمات التي يستخدميا  "نشاط

ؾ الطالب في أنشطة تعميمية المعنى الرئيس إلشرا يحقؽاألمر الذم ؛ الكيب المتعممكف مف
زادت المعرفة كالميارات التي سيحصؿ  ؛، ككمما زادت مشاركة الطالب في عممية التعمـبناءة
 .p.26(Yang & Chen, 2017 ,( عمييا

بمثابة منيج يركز عمى الطالب، كيستند إلى   الرحالت المعرفية يمكف اعتبار كذلؾ          
في التعميـ كالتعمـ، كىك مبني عمى مجمكعة متنكعة مف النظريات، مثؿ الفمسفة المشاريع 

البنائية كالبنية االجتماعية، ككثيرا ما يستخدـ ىذا المنيج في تنمية مجاؿ التفكير النقدم 
كىك األمر  ،كككسط مالئـ لتحقيؽ أىداؼ بيئات التعمـ القائمة عمى العمؿ التعاكني ،كاإلبداعي

فقد أثبتت نتائج بعض الدراسات  ؛عديد مف الدراسات السابقة، عمى سبيؿ المثاؿالذم أكدتو 
كالتفكير  ،العميا التفكػير تنميػة ميػاراتستخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب في الأثر  كجكد
أف ك ، (3128 ،الزعبي؛ :312؛ القحطاني، :312عمار، )كفيـ طبيعة العمـ  ،العممي
باإلضافة إلى تزكيدىـ  لتحفيز الطالب عمى التعمـ، يعد مصدرنا المعرفيةالرحالت  استخداـ
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الفعاؿ سياـ ككذلؾ تأكيد اإل ،  (Aqel & El Alem, 2016)بمجمكعة كاسعة المعمكمات
 ، كما أثبتت الدراسات(:312 ،نصكر) يذه الطريقة في زيادة مستكل التكاصؿ الرياضيل

كجكد أثر لمبرامج التعميمية القائمة عمى الرحالت المعرفية في زيادة التحصيؿ العممي  اأيضن 
 .(3129 ،أبك الخيؿ كأبك مطحنة)

في التعميـ لمختمؼ مجاالت  الرحالت المعرفية بأىمية تطبيؽكىناؾ دراسات أكصت      
الرحالت المعرفية حتى في مجاؿ التعميـ كالتعمـ الطبي، كفي ىذا  حيث تـ تكظيؼ ؛العمـك

 Jahromi1 and Leili زىرة جيركمي كليمي مكسمنجادالمجاؿ جاءت دراسة 

Mosalanejad (2015) في  عمى سمككيات تعمـ الطالب الرحالت المعرفية بيدؼ تقييـ تأثير
التعمـ المكجو ذاتينا كالتعمـ ذاتي أف متكسط دراسة الطب النفسي؛ حيث أكدت نتائجيا عمى 

زاد بعد التدخؿ التعميمي بالرحالت المعرفية في ضكء  في ىذا المجاؿ الدراسي؛ التنظيـ
عمى سمككيات تعمـ الطالب كحؿ المشكالت كالعمؿ لتمؾ اإلستراتيجية التأثيرات اإليجابية 

استخداـ التكنكلكجيا في ك  ،الجماعي، كاالستخداـ الفعاؿ لممارسات التعمـ كالتعميـ النشط
دليالن  and ElAlem (2016) Aqel كؿ مف عقيؿ كالعميـ، كما قدمت دراسة التعميـ الطبي

في التدريس العممي لميارات يمكف تنفيذىا كاالستناد إلييا  الرحالت المعرفية طريقةعمى إف 
نتائج أفضؿ في أداء الطالب في  حيث أثبتت جدكل تمؾ الطريقة في تحقيؽتكنكلكجيا التعميـ، 

 ميارات تصميـ المكاقع اإللكتركنية.
ىناؾ العديد مف اآلثار أك المزايا التي يمكف تحقيقيا مف تكظيؼ في ذات السياؽ؛ ك      

كبما يحقؽ األسس كالمبادئ التي تقـك عمييا الفمسفة  ،الرحالت المعرفية في عممية التدريس
 :(Seitkazy et al., 2016. P.3540)البنائية كنظريات البنيكية االجتماعية كمف تمؾ اآلثار

تميؿ الرحالت المعرفية بما يتماشى مع النظرية البنائية إلى تعزيز الكاجبات الكاقعية  :أكالن      
 الرحالت المعرفية فإف المياـ المدرجة ضمف بيئة ؛كبعبارة أخرل مف خالؿ البيئة األصيمة،

تشجع المتعمميف عمى التعامؿ مع بعض المكاقؼ غير التجريدية مف خالؿ المكضكع 
ارفيـ كفيميـ تتطمب مياـ البحث عمى اإلنترنت مف الطالب استخداـ مع المدركس، حيث

 .في ظركؼ جديدة لمحصكؿ عمى معرفة كفيـ كميارات جديدة  كمياراتيـ السابقة،
بيئة تعميمية تتطمب مف الطالب أف يككنكا "متعمميف  الرحالت المعرفية تخمؽ :ثانيان      

مف خالؿ تكفير مجمكعة كاسعة مف المكارد، كما تشجعيـ تمؾ البيئة عمى تحميؿ  ،نشطيف"



 ..................................... في تعزيز مهارات مجتمعات التعلم المهنية توظيف إستراتيجية الرحالت المعرفية

- 41 - 

الصمة بيا، كمف ثـ  فإنيا تميـ المتعمميف لمنظر في البيانات الرئيسية كتحديد المعمكمات ذات 
أف يعززكا فيميـ كمكقفيـ مف المكضكع  يـ معوكبما يمكن ،القضايا مف كجيات نظر مختمفة

المدركس، كما تشجع الرحالت المعرفية التفاعؿ بيف المتعمميف مف خالؿ مساعدتيـ عمى 
برازىا كالدفاع عنيا خالؿ مقارنتيا  ضكح عف فيميـ مفكالتعبير بك  ،تقديـ مفاىيميـ كا 

 تعكس ىذه الميزات أفكار البنيكية االجتماعية. ك  بمفاىيـ نظرائيـ،
 ) ككفقا لمدراسات في مجاؿ الرحالت المعرفية فإنو يمكف تقسيـ تمؾ الرحالت إلى نكعيف     

يكنس كلبابنة، ؛ 3124سمارة، ؛ 3122الحمفاكم، ؛ 3129أبك الخيؿ كأبك مطحنة، 
 :(  Dodge, 2002؛et al., 2016  Seitkazy  ؛:312
 Short term web quests  ىك مستكل الرحالت المعرفية قصيرة المدل :األكؿ  -

كيدعـ ىذا  ؛أك أربع حصص دراسية( ثالثأك مف حصة كاحدة إلى  ،أياـ 4-2مف )
النكع مف الرحالت اكتساب المعرفة مف خالؿ الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات كفيميا 

كبالطالب المبتدئيف غير المتمرسيف في  ،كاسترجاعيا، كيرتبط بمادة دراسية كاحدة
 ،عمميات ذىنية بسيطة استخداـ محركات البحث، كتطبؽ في ىذا النكع مف الرحالت

أك إجابة عف أسئمة محددة،  ،أك مناقشة ،ض تقديميةكتقدـ نتائجيا في شكؿ عرك 
 كيمكف أف يستخدـ ىذا النكع كمرحمة تمييدية لمرحالت المعرفية طكيمة المدل.

)أكثر مف  Long term web quests ىك الرحالت المعرفية طكيمة المدل :الثاني -
إلى تكسيع  ىذا النكع مف الرحالت ييدؼ ؛(أك مف أسبكع إلى شير أك أكثر ،أياـ 4

ؼ فييا عمميات فييا تحميؿ المعمكمات بعمؽ، كتكظ، كيتـ المعرفة كتحسينو نطاؽ
ذىنية متقدمة أثناء تنفيذ مياميا، كال يتقيد ىذا النكع مف الرحالت بمادة كاحدة؛ إنما 
مف الممكف دمج مكاد متنكعة خالؿ تنفيذ المياـ، كما يتـ تطبيؽ ىذا النكع مف 

لمتمرسيف في استخداـ تقنيات محركات البحث، كتقدـ النتائج الرحالت مع الطالب ا
أك نشر صفحات عبر  ،أك أكراؽ عمؿ ،أك أبحاث ،ىنا عمى شكؿ عركض شفيية

 .، أك نماذج أخرل أكثر عمقان كجدكلأك خرائط مفاىيـ ،اإلنترنت
اسات فقد أشارت مجمكعة مف الدر  ؛أما فيما يتعمؽ بعناصر كمككنات الرحالت المعرفية     

مقدمة تتضمف خمفية عامة  أف كؿ رحمة معرفية ينبغي أف تتككف مف العناصر التالية:
ثـ ، تضمف كصفان كاضحان لما سيقـك بو المتعممكفكي المياـعنصر ك ، كمشكقة عف المكضكع
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يميو جزء ، الجزء  الذم يصؼ الخطكات المطمكبة إلنجاز المياـ كىي ،أك اإلجراءات العمميات
الذم  ،التقييـثـ  ،الضركرية إلكماؿ مياـ التعمـ عمى اختالؼ أنكاعيا ككسائطيا المصادر

التي  خاتمة الرحمة ييدؼ إلى قياس الميارات كالمعمكمات التي اكتسبيا المتعممكف، كأخيران 
تتضمف تذكيرا لما تعممو المتعممكف أك أنجزكه، كما يمكف أف تتضمف أسئمة أك ركابط جديدة 

 ،ف عمى التعمؽ كالبحث أكثر كتكسيع التجربة في مجاالت أخرل )أبك شقرةتحفز المتعممي
 et al.,2016 ؛:312؛ يكنس كلبابنة، 3128الزعبي، ؛  3129كعبيدات، كطكالبة، 

Seitkazy ؛& El Alem, 2016  Aqel.) 
كتجدر اإلشارة إلى إف التكظيؼ المنيجي لمرحالت المعرفية عبر الكيب في العممية      

تطكير قدرات التي يمكف استثمارىا في الخصائص  عدد مف يمكف أف يحقؽ ؛التعميمية
التقكيـ تطبيؽ ميارات بشكؿ خالؽ كمنتج، ك  التفكيرك  البحث كتمكينيـ مف ميارات ،الطالب
تاحة فرص استكشاؼ  ،، كذلؾ مف خالؿ استثمار إمكانيات التقنيات الحديثةاألصيؿ كا 

 متجاكزيف بذلؾ مجرد عممية التصفح العابر لمكاقع اإلنترنت.؛ أماـ المتعمميف المعمكمات
(  مجمكعة أخرل 892، ص.:312)كما كرد في يكنس كلبابنة،  ذكر الكادر العربيقد ك     

  منيا أنيا: ،مف خصائص الرحالت المعرفية
مف خالؿ عناصر التحفيز  ،غالبا ما تككف أنشطة جماعية، في بيئة تعمـ نشطة -

 كنكعية األسئمة المرتبطة بكاقع حياة الطالب.
مما يعني قدرتيا عمى تجاكز  ،قد تككف أحادية التخصص أك متعددة التخصصات -

 الحدكد الفاصمة بيف التخصصات.
 ،دكر معيفمنحو فرصة لعب مف خالؿ  ؛تركز عمى عنصر التشكيؽ كالتحفيز لممتعمـ -

 غير ذلؾ مف األدكار. أك مدرب أك ،ـأك عال ،كأف يككف صحفي
 تعمؿ عمى جعؿ عممية التعمـ متمركزة حكؿ المتعمـ. -
تساعد في العمؿ مف خالؿ فريؽ، كاكتساب ميارات التقكيـ الحقيقي، كتحمؿ  -

 المسئكلية كاتخاذ القرار.
( مجمكعة مف مميزات الرحالت المعرفية 2393، ص.3129) فيما أضافت نباؿ الميجة     

 ذات الصمة بمجاؿ الدراسة الحالية نذكر منيا: 
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جميع مستكيات الطمبة، إذ تحتكم عمى أنشطة تعميمية متنكعة كمف ثـ فيي  مناسبة -
في تكزيع األدكار داخؿ المجمكعة الكاحدة، فضالن عف  بينيـتراعي الفركؽ الفردية 

 كفي كافة التخصصات. ،راسية كجميع المكضكعاتإنيا تناسب جميع المراحؿ الد
تزكيد الطالب بمصادر معمكماتية منكعة عبر االنترنت،  كمف ثـ تنمية ميارات  -

 البحث كالتعامؿ مع المعمكمات كمصادر المعرفة.
كاالستفادة  ،كزيادة خبراتو التعميمية مف خالؿ العمؿ الجماعي ،تكسيع آفاؽ الطالب -

 مف آراء الزمالء في المجمكعة.
استثمار كقت كجيد الطالب، فالتركيز يككف عمى استخداـ المعمكمات، مع إتاحة  -

 فرص التعبير عف اآلراء كاألفكار في ضكء ما  تـ االطالع عميو مف المعمكمات.
أك في المجمكعات  ،ميارات الطالب في تقكيـ عمؿ زمالئو في مجمكعتو ةتنمي -

 رل.األخ
تشجيع الطمبة عمى العمؿ التعاكني كالتشارؾ في انجاز الميمات المككمة ليـ كتبادؿ  -

 اآلراء كاألفكار، فضال عف الجيد الفردم المبذكؿ مف الطالب.
الرحالت المعرفية تتالءـ مع متطمبات تنمية  كمزايا كمف المالحظ أف جميع خصائص     

بجمع مجمكعة مف المتعمميف الذيف في عمكميا  ميارات مجتمعات التعمـ المينية، المرتبطة
ف اختمفت تخصصاتيـ ؛يربطيـ اىتماـ مشترؾ نحك مكضكع ما كبما يمكف  أك مستكياتيـ، كا 

 بتكظيؼ ،مف خالؿ العمؿ بصكرة تعاكنية ؛معو تطكير أداءىـ ليككف أكثر كفاءة كفاعمية
كمعالجة الصعكبات كالتحديات  ،أكعية متعددة تتيح تبادؿ الخبرات كاكتساب أفضؿ الممارسات

الحكار كبياف ك القدرة عمى تحمؿ المسئكلية، ك ،بميارات متعددة لتزكيدىـ ،التي تكاجو عمميـ
ب ، كيككف تعمـ الطالكاتخاذ القرار كدعمو باألدلة كالحجج كالتقكيـ الحقيقي، كجيات النظر

ت منيجية مستمرة قائمة مف خالؿ انخراطيـ في عمميا ،ىك بؤرة التركيز في تمؾ المجتمعات
، مشركع الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لتطكير التعميـ العاـعمى البحث االستقصائي )

3126) 
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 :وأٍنيتَا ماٍية جمتنعات التعله املَيية

تيدؼ إلى  ،ة تعميمية حديثةعات التعمـ المينية عبارة عف فكر تشير األدبيات إلى أف مجتم    
مف خالؿ دمج  ،تحكيؿ عممية التعمـ مف أسمكبيا التقميدم كنقميا إلى أسمكب أكثر تفاعمية

 ،كالتعاكف ،تجمعيـ الرؤية المشتركة ،مجمكعة مف األفراد معان ضمف فريؽ دراسي مكحد
مع المحتكل التعميمي، كبما يضمف  مما يجعميـ أكثر تفاعالن  كالرغبة في التعمـ مدل الحياة،

، 3128 جاح كٌافة أفراد المجتمع الميني في تحقيؽ متطمبات التعمـ )محمديف كمكسى،ن
 .(39ص.
جميعا تدكر حكؿ معنى فمف المالحظ أنيا عند تفحص مفاىيـ مجتمعات التعمـ المينية؛ ك     

المتعمميف في تحقيؽ التعمـ، مف خالؿ االعتماًد عمى  المعمميف أك مشاركة مجمكعة مف
معات تنصب نحك ىدؼ تحقيؽ تطبيؽ التفاعؿ اإليجابٌي بينيـ، مما يعني أف مفاىيـ تمؾ المجت

، كلئف كانت غالبية األدبيات التي تناكلت مكضكع إلثراء أك تعزيز عممية التعمـالتعاكف؛ 
ية بناء تمؾ المجتمعات بيف المعمميف، إال أف مييا مف ناحععمـ المينية تركز تمجتمعات ال

يعد أمران بالغ األىمية مف عدة  ؛مساعدة المتعمميف عمى العمؿ ضمف مفاىيـ تمؾ المجتمعات
يأتي في مقدمتيا إعدادىـ لمعمؿ المستقبمي ضمف تمؾ المجتمعات، ككذلؾ مكاكبة  ،نكاحو 

كتزداد فييا  ،متطمبات المشاريع التعاكنية التي يطبؽ فييا التعمـ باألقراف بشكؿ كبير
االحتياجات لميارات تمؾ المجتمعات، ىذا فضالن عف مساىمتيا في تحفيز كتحسيف نتائج 

 .التعمـ
راسات إلى أف الطالب قد أظيركا نتائج تعمـ أفضؿ تتعمؽ بمستكل تذكر تشير الدحيث     

المعرفة األساسية كالتفكير النقدم، كذلؾ عند التعمـ مف خالؿ التعاكف أكثر مف العمؿ بشكؿ 
 ،أنيـ عند العمؿ بشكؿ تعاكني تكفرت ليـ حكافز متعددة أنفسيـ مستقؿ، كذلؾ نكه الطالب

ershock & (Hر فيما يتعمؽ بمياـ حؿ المشكالتكرغبة في المثابرة بشكؿ أكب

Manty, 2012)-LaVaque،  ف التعمـ باألقراف يعد إكتكصمت دراسات أخرل إلى
يمارس فييا األزكاج أك مجمكعات صغيرة مف الطالب تطبيؽ المفاىيـ  ؛إستراتيجية تعمـ نشطة

  ةأك حؿ المشكالت، مما يؤدم إلى إتقاف أعمى لمحتكل المكاضيع المدركس
.(Deslauriers, Schelew, & Wieman, 2011; Smith, et al., 2009) 
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كعمى الرغـ مف أف األبحاث تشير بكضكح إلى مزايا التعمـ التعاكني؛ إال أنو تجدر اإلشارة     
ذ تعمؽ بالكيفية كاألدكات التي تنفإلى أف ىذه التأثيرات تعتمد عمى مجمكعة مف االعتبارات ت

التعاكنية، كجزء مف تمؾ االعتبارات الرئيسية يشمؿ _ عمى سبيؿ المثاؿ ال كتدار بيا األنشطة 
نشاء مسألة لمبحث بشكؿ  دارة الفريؽ، كا  الحصر _ تصميـ المياـ، كتككيف المجمكعات، كا 

 .(Finelli, Bergom, & Mesa, 2011, pp.1-7)  فردم كجماعي
 Wenger, Mcdermott and Snyder ديرمكت كسنايدركفينغر، م كيشير كؿ مف     

لمجتمعات التعمـ المينية أك  إلى إف( 462، ص.3127)كما كرد في الزايد كحج عمر، 
ماـ أك اليدؼ االستقصائي مجاؿ االىت: تشمؿ عات الممارسة ثالثة عناصر أساسيةمجتم

حيث ينخرط األعضاء في أنشطة كمناقشات كتبادؿ معمكمات  ؛البعد االجتماعيك ، المشترؾ
كتتضمف الخبرات كاألدكات كالتجارب التي تظير  ؛الممارسة كأخيران كمساعدة بعضيـ، 
 . الممارسات المينية

أىمية كجكد ( إلى 49-41، ص ص. 3128كلقد أشار كؿ مف محمديف كمكسى )     
، كعرضكا ليا سردنا تفصيميان مجتمعات التعمـ المينية كتطبيؽ مجمكعة مف المتطمبات إلنشاء

يكرمسترشديف بمجمكعة مف الدراسات كاألدبيات في ذلؾ مثؿ دراسات )   ؛3119 ،دكفكر كا 
 :كيمكف تمخيص تمؾ المتطمبات بما يمي( 9009ٔبصف، ؛ 9002 أحّذ،
غة : بمعنى تشارؾ أعضاء مجتمع التعمـ الميني في صياالرؤية كالقيـ المشتركة -2

 الرؤية، كالتي تركز بشكؿ مستمر عمى جكدة التٌعمـ لجميع أعضاء ذلؾ المجتمع.
القيادة التشاركية الداعمة:  بمعنى اشتراؾ جميع أعضاء مجتمع التعمـ الميني في  -3

 القرار. عالسمطة كالقكة كفي صن
التٌعمـ الجماعي: بمعنى تشكيؿ أعضاء مجتمعات التٌعمـ المينية فرؽ تعاكنية تعمؿ  -4

 عمى االستقصاء الجماعي كالتركيز عمى العمؿ كالتجريب.
جدكلة الحصص، ك الظركؼ الداعمة: كيشمؿ الظركؼ التنظيمية مف الكقت كالمكاف  -5

 الظركؼ الثقافية مف االحتراـ كالثقة.ك 
التركيز عمى النتائج: بمعنى كجكد أدلة عمى تٌعمـ المتعمـ ضمف ذلؾ المجتمع،   -6

و كتحسيف الممارسات المينية الشخصية ألعضاء كتستخدـ ىذه النتائج لتكجي
 كلالستجابة لممتعمميف الذيف يحتاجكف إلى تدخؿ أك إثراء. ،مجتمعات التٌعمـ المينية
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كلتطكير مجتمع تعمـ عمى اإلنترنت ينبغي االىتماـ بمجمكعة مف االعتبارات يأتي في      
ي مستكلن عاؿو مف الحكار كالتفاعؿ مقدمتيا: تكزيع مياـ التعمـ بيف المشاركيف، كاالنخراط ف

 كالتعاكف كالتفاكض االجتماعي، ككذلؾ التشارؾ في اليدؼ أك المشكمة لتقديـ تركيز مشترؾ

Bustamante & Moeller, 2015) .) 

 كيفية بياء جمتنعات التعله املَيية عرب اإلىرتىت:

ؿ، كالتخطيط مجتمع تعمـ ناجح عبر اإلنترنت في إنشاء إطار فعا أم يكمف سر نمك    
 كالتمكيف لكضع األساس لالحتراـ المتبادؿ كالتفاىـ كتبادؿ المعرفة ،لمستقبؿ ذلؾ المجتمع

 .لتعزيز القضية التي تدكر حكليا عممية التعمـ
ف إ عمىAnthea Papadopoulou (2018, para.16 )بابادكبكلك  أنثيا كتؤكد     

بمعنى األساس الذم ينبغي أف يدكر حكلو بناء مجتمعات التعمـ عبر اإلنترنت؛ ىك المشاركة، 
 الرئيسية العناصر ىي ىذه المشترؾ، كالتككيف كالتعاكف كالتفاكض معنا االىتماـ، كالتفكير

 بيف كالتكليؼ ،كاالستجابة ،كالتعميؽ ،فعاليات المشاركة حيث تعمؿ لمتعمـ، المنتجة لممجتمعات
الفيـ  عمى فقط يركزكف يعكدكا لـ المتعمميف ألف ،المجتمع بناء مشاعر تعزيز عمى المتعمميف

 .الخاص ألمو منيـ
ص مجمكعة مف القكاعد التي يمكف مف خالليا منح الدعـ المناسب الذم يمخيمكف تك      
 Andriotis, 2017) بما يمي كؿ عضك مف أعضاء أم مجتمع تعمـ ميني ويحتاج

 :(Pappas, 2016؛
حيث يشارؾ المتعممكف في مجتمعات التعمـ : . معرفة احتياجات المتعمميف عبر اإلنترنت2 

 ،الحصكؿ عمى معمكمات محددة كتمكنيـ مف ،إذا كانت تكفر ليـ قيمة حقيقية ؛عبر اإلنترنت
عبر اإلنترنت؛ ينبغي معرفة ما  تعمـميارات يحتاجكنيا، ما يعني أنو قبؿ إنشاء مجتمع كبناء 

 ،كالمقابالت ،كاالستطالعات ،كذلؾ عف طريؽ  إجراء المسكحات ىي تمؾ االحتياجات،
كربما كتكقعاتيـ،  ،كالتقييمات األكلية لتحديد أىداؼ المجمكعة التي ستنضـ لتمؾ المجتمعات

 ،ث األىداؼفي مجمكعات متسقة مف حي متعمميف عبر اإلنترنتلم المدركس تقسيـال ساىـ
ممتعمميف ل؛ عمى سبيؿ المثاؿ في تقديـ ما يمبي مثؿ تمؾ االحتياجات، ،كالمكازنة بيف الخبرات

 األكثر خبرة عمى اإلنترنت احتياجات مختمفة عف القادميف الجدد. 
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مجمكعة مف  في أم كقت تكجد فيوك ذ أنو إ :. تعييف كفرض بعض القكاعد داخؿ المجتمعات3
فال بد أف يككف ىناؾ اختالفات في ؛ حتى لك كاف مكاننا افتراضينا ،حداألشخاص في مكاف كا

إذا تـ إنشاء  ، خاصةن تالفات يجب أف تتحكؿ إلى معارضاتكىذا ال يعني أف ىذه االخ ،الرأم
كينبغي أف تشمؿ تمؾ القكاعد   ،المجتمعات في  المناقشات عبر اإلنترنت قكاعد خاصة بآداب

ي يمكنيـ استخداميا كالمنصات الت ،اإلنترنت أف يشارككا كيؼ ييتكقع مف المتعمميف عبر عمى:
يجب أف يحترمكا أفكار  ؛عمى سبيؿ المثاؿ ،، كالسمككيات غير المسمكح بياعبر اإلنترنت

كآراء اآلخريف، كاألىـ مف ذلؾ تحديد كيفية قياـ المتعمميف عبر اإلنترنت بحؿ النزاعات التي 
ما ىي تداعيات ك ككيؼ سيتـ التعامؿ مع االنتياكات،  ،مجتمع التعمـ عبر اإلنترنتتنشأ في 

 .حظر مجتمع التعمـ عبر اإلنترنت؟ السمكؾ المسيء؟ ككـ عدد السمككيات  التي تؤدم إلى
كثير مف منصات التعاكف المتاحة ىناؾ : ة التعاكف المناسبة عبر اإلنترنت. اختيار منص4

فضالن  ،مة منيا  تتميز بقدرتيا عمى تمبية احتياجات مجتمعات التعمـعبر اإلنترنت، كلكف ق
جميع األعضاء كتفعيؿ  الستفادةد كاألدكات المتاحة عبر المنصة  عف عامؿ الكقت أك المكار 

كالمدكنات كالمنتديات   ،كتعد مكاقع الكسائط االجتماعية ،في كقت كاحد التعاكف بينيـ
مف الخيارات المتاحة  ؛كأدكات إدارة المشاريع )تقصي الكيب( تعبر اإلنترن المعرفية كالرحالت

تمؾ  كير أيضا عند االختيار فيما بيفإال أنو ينبغي التف، لتكظيفيا كمنصات لمجتمعات التعمـ
كأنشطة التعميـ اإللكتركني التي سيتـ  ،في مستكل التعاكف الذم يحتاجو المتعممكف المنصات
عادة ما يككف التدكيف ىك الخيار األمثؿ إذا كنت  ؛عمى سبيؿ المثاؿ ،في المنصة دمجيا

 Facebook  ٚTwitterفي حيف أف  بة إلثارة النقاش عبر اإلنترنت،تستخدـ مطالبات الكتا
ىك كالمفتاح في انتقاء المنصة؛ كأخذ استطالعات الرأم،  ،لمشاركة الركابط السريعة مناسباف

تمبي ، ك مألكفة لدييـ بالفعؿ ى التكيؼ مع أدكاتيا، كأف تككفيككف المتعممكف قادركف عمأف 
 متطمبات التعمـ ليـ في ذات الكقت.

إف التكيؼ كبناء عالقة شخصية أمر أساسي في مجتمعات : . تأسيس اتصاؿ شخصي5
كؿ عضك مف أعضاء المجتمع لو شخصيتو  عبر اإلنترنت، حيث ينبغي أف يككفالتعمـ 
رغـ تعدد  - يكميان  ىقضتأثير الكقت الذم يي  إغفاؿ كال ينبغي كتفضيالتو،كتجاربو  ،الخاصة
 المتعمميف معظـ أف اعتبار ، كذلؾ عمىاتمجتمعتمؾ الفي المشاركة في  -المتعمـ مياـ

أف  يجب مى ىذا النحككع ،العادية التعمـ ساعات بعد ما إلى التعمـ عممية النشطيف يكاصمكف
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عمى تمؾ المجتمعات، كتشجيع أقرانيـ عمى فعؿ الشيء  الكقت الكافي لمتعرؼ المتعممكف يأخذ
يني؛ البد مف إعداد مثال كمنصة لمجتمع تعمـ م حاؿ استخداـ الرحالت المعرفية ففي ،نفسو

كدعـ مشاركة اىتمامات المتعمميف كأفكارىـ الشخصية فيما  الجمكد،مقدمة متميزة بكسر 
كالتفاعؿ مع  طرؽ التقييـ كالتقكيـ الحقيقية، كاالىتماـ بالرد عمى التعميقات كتفعيؿ ،بينيـ

 أقرانيـ بطريقة مجدية.
جتمع التعمـ الميني عبر مف شأف القائد لم: فقادة لمجتمع التعمـ عبر اإلنترنت. تحديد 6

؛ يجب أف الياألعضاء اآلخريف في المجمكعة، كبالت كتحفيز ،اإلنترنت أف يحافظ عمى النظاـ
ا مراقبة  يمكف لمقادةك  ،المكضكعات المثارة كدعـ اآلخريف يساىـ في بث الحماس نحك أيضن

حؿ  يمكف لمقائد  ؛عمى سبيؿ المثاؿ ،الطريؽ الصحيح لمناقشات لمتأكد مف أنيا تسير فيا
كاختيار دكر  ؛النزاعات عف طريؽ المراسمة الخاصة مع األعضاء المعنييف كتيدئة المكقؼ

ا.قائد يجب أف يككف طكعيان ال  ، حيث يتطمب ذلؾ الدكر كقتنا كتفانينا كالتزامن
تتمثؿ : . عرض محتكل قابؿ لممشاركة اإللكتركنية لتكسيع مجتمع التعمـ عمى اإلنترنت7

مية لتنمية مجتمعات التعمـ عبر اإلنترنت في مشاركة المعمكمات عاإحدل أكثر الطرؽ ف
عمى سبيؿ  ،عبر اإلنترنت أك مصادر المعمكمات ككسائطيا اردكالمك  ،القيمة، مثؿ التكجييات

كتشجع المتعمميف عمى ، كمقطع فيديك تعميمي لميمة محددةنشر محتكيات رقمية  ؛المثاؿ
 .التعمـ الشخصية الخاصة بيـ مشاركتو مع شبكة

قد يتردد بعض المتعمميف في المشاركة في المناقشات عبر : . تطكير المجتمعات الفرعية8
سبب رئيسي ىك ك  ،إذا كاف ىناؾ عدد كبير جدنا مف األعضاء ؛أك مشاركة المكارد ،اإلنترنت
ر )الفرعية( تجربة أكثر حيث تكفر المجمكعات األصغ ،الفرعية التعمـ مجتمعاتتنمية ك  إلنشاء

ا، عمى سبيؿ  ،الذيف يشاطركنيـ نفس التفكير مع كتربط المتعمميف عبر اإلنترنت تخصيصن
الن مف إنشاء مجتمع تعمـ باستخداـ إحدل المنصات يضـ جميع طالب الشعبة؛ يتـ بد ؛المثاؿ

أك  يتـ تسجيؿ كؿ عضك في المجمكعةبحيث  ،تقسيـ الطالب إلى مجمكعات أك فرؽ عمؿ
ف اختمفت تخصصاتيـ في مجتمع تعمـ عبر الرحالت المعرفية  فريؽ العمؿ لكف  ،حتى كا 

 متماثمة.أف تككف  لدييـ أىداؼ كغايات ينبغي 
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 ميَجية الدراشة وإجراءاتَا :

 أواًل: ميَجية الدراشة:

ككنو ىك  ،التحميمي المنيج الكصػفي مدت الدراسة الحالية عمى استخداـمنيج الدراسة: اعت-
 ،كمف حيث إعداد اإلطار النظرم، كأدكات الدراسة ،المنيج المناسب لطبيعتيا، كأىدافيا

 .كمناقشتيا كتحميؿ كتفسير البيانات الناتجة عف استجابات العينة
مجتمع كعينة الدراسة: تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات في جامعة األميرة نكرة -

الالتي درسف مقرر تقنيات التعميـ، في حيف كانت عينة  بمدينة الرياض بنت عبد الرحمف
 الطالبات الالتي درسف المقرر كمادة حرة؛ بتكظيؼ الدراسة عينة قصدية محددة بمجمكعة مف

( طالبة مف :8الرحالت المعرفية في تنفيذ مشاريع المقرر كمتطمباتو، كشممت ) إستراتيجية
مف حيث العدد  ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة2، كالجدكؿ رقـ )كميات كتخصصات متنكعة

 .كالتخصص
 ( ٠ٛضح رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ِٓ ح١ث اٌى١ٍخ ٚاٌزخصص0خذٚي )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌزخصص اٌى١ٍخ

 اٌؼٍَٛ

 15 و١ّ١بء

54.43% 

 14 أح١بء

 3 ف١ض٠بء

 7 س٠بض١بد

 4 اٌذل١ك اٌزخصص رحذد ٌُ

 43 إخّبٌٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌحبعت ػٍَٛ

 6 ِؼٍِٛبد ٔظُ

13.92% 
 2 اٌحبعجبد ػٍَٛ

 3 اٌذل١ك اٌزخصص رحذد ٌُ

 11 إخّبٌٟ و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعت

 ٚاٌزشخّخ اٌٍغبد

 2 فٛس٠خ رشخّخ

11.39% 

 3 رطج١م١خ ٌغ٠ٛبد

 1 إٔد١ٍضٞ

 1 فشٔغٟ

 2 اٌذل١ك اٌزخصص رحذد ٌُ

 9 إخّبٌٟ و١ٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشخّخ

 %11.39 9 األػّبيٚ داسحاإلإخّبٌٟ و١ٍخ  ٚاألػّبي اإلداسح و١ٍخ

 أخشٜ* رخصصبد

 4 ٔفظ ػٍُ

8.86% 

 1 خبصخ رشث١خ

 1 اخزّبػ١خ خذِخ

 1 لبْٔٛ

 7 إخّبٌٟ اٌزخصصبد األخشٜ

 %100.0 79 اٌىٍٟ
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 الدراشة وبياءٍا:  أداة -

 : ثالث محاكر أك أبعاد الدراسة  أداة شممت 
 مساىمةبطاقة تقييـ ذاتي: كييدؼ إلى قياس مدل المحكر األكؿ: تمت صياغتو ك -

في تعزيز ميارات التعمـ  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعمـ نشطة قائمة 
عبر مجتمعات التعمـ المينية لدل الطالبات الجامعيات، كذلؾ بتطبيقو عمييف بعد 

 مركرىف بمجمكعة مف خبرات التعمـ عبر تمؾ البيئة.
مقياس اتجاىات: كييدؼ إلى تحديد دكر بيئة تعمـ المحكر الثاني: تمت صياغتو ك -

 في تعزيز التكجيات اإليجابية عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةنشطة قائمة 
 .  باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ 

يتعمؽ بالتحديات التي كاجيتيا  ؛المحكر الثالث: تناكؿ سؤاليف مفتكحيف أحدىما -
يتعمؽ بمقترحات  ؛المتعممات أثناء تصميـ كبناء كتنفيذ مياـ الرحمة المعرفية، كالثاني

 التحسيف كالتطكير.
الدراسة في صكرتيا المبدئية مستعينةن بمجمكعة مف  أداةقامت الباحثة بإعداد كقد      

الدراسات السابقة كاألدبيات التربكية في ذات المجاؿ لمكضكع الدراسة، كمف ذلؾ دراسة 
 :312؛ يكنس كلبابنة،  3126، عبد العزيز لتطكير التعميـ العاـمشركع الممؾ عبد اهلل بف )
 Jahromi1 & Leili؛ Liu, Huang, & Xu, 2018؛ Aydin, 2016؛

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

Şahin, & Baturay, 2016  ؛Teng, 2018) ، كعميو تـ بناء محاكر أداة الدراسة كفقان
 لما يمي:
بطاقة التقييـ الذاتي: تـ إعداد بطاقة التقييـ الذاتي في بناء المحكر األكؿ المتعمؽ بأكال: 

بيئة تعمـ  تتعمؽ بمدل مساىمةعبارة  46بمغ عددىا عبارات مف المجمكعة بصكرتيا المبدئية 
في تعزيز ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ مى إستراتيجية الرحالت المعرفية نشطة قائمة ع

قدير كفقنا لمقياس ليكرت، كبتدرج خماسي )بدرجة كبيرة جدا، ، كايستيخًدـ فييا نظاـ التالمينية
بدرجة كبيرة، بدرجة متكسطة، بدرجة ضعيفة، منعدمة(، بحيث تتمكف الطالبة مف تقييـ ذاتيا 

أف بيئة الرحالت المعرفية قد ساىمت  الطالبة ترل ؛مف درجات ذلؾ التقدير بتحديد درجة
 .عبارة متصمة بمجاؿ ىذا المحكركؿ كفقا لنكعية  ،بتعزيز مياراتيا فييا
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كقد تـ إعداد المقياس في صكرتو  مقياس االتجاىات:بناء المحكر الثاني المتعمؽ بثانيان: 
إيجابي عبارة، كالن منيا يقيس مدل تحقؽ اتجاه  24المبدئية بمجمكعة مف العبارات بمغت 

 إستراتيجية الرحالت المعرفيةعمى بيئة تعمـ نشطة قائمة نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف في 
لمطالبة االستجابة عف كؿ عبارة كفقنا لمقياس ليكرت، كبتدرج  كأتيح، ـلتحقيؽ أىداؼ التعم

، بحيث خماسي )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متكسطة، بدرجة ضعيفة، منعدمة(
   .أك سمبي(يجابي/ إ) نكعية االتجاه المتككف لدييا تتحدد كفقا الستجابة الطالبة 

 :الدراشة أداةصدق وثبات ثاىيًا: 

 كما يمي: الدراسة أداةقامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ كثبات 
كذلؾ باستخداـ صدؽ  الدراسة ألداةتـ التحقؽ مف دالالت الصدؽ الظاىرم  :صدق احمللنني-

المحكميف، حيث تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في تقنيات التعميـ، 
كالتعميـ اإللكتركني، كمناىج كطرؽ التدريس؛ لمتحقؽ مف مناسبتيا، كمدل كضكح صياغة 

عمى ما كرد مف مرئيات كتكجييات  كبناءن يح ما ينبغي تصحيحو منيا، الفقرات، كتصح
كفقا لخبرتيـ؛ تـ إجراء التعديالت الالزمة سكاء ما يتعمؽ منيا بتعديؿ صياغة  المحكميف

بطاقة ، بحيث اشتمؿ المحكر األكؿ المتعمؽ بأك حذؼ بعضيا اختصارىابعض المفردات أك 
المحكر الثاني المتعمؽ  اشتمؿعبارة، في حيف  39التعديالت عمى التقييـ الذاتي بعد إجراء 

عبارات، كفقان لمرئيات المحكميف بتركيز تمؾ العبارات كاالبتعاد عف  : مقياس االتجاىات عمىب
 .كثرتيا

طالبة مف  61بالتطبيؽ عمى عينة استطالعية عددىا ذلؾ تـ ك  :الصدق والجبات الداخلي-
الالتي درسف مقرر تقنيات التعميـ بكمية التربية ، معة األميرة نكرة بنت عبد الرحمفطالبات جا

الدراسة بأبعادىا المختمفة،  أداةمف غير المشمكالت بعينة الدراسة، كذلؾ لمتأكد مف كضكح 
كدقة الصياغة المغكية كمناسبتيا لمطالبات، كالزمف المناسب لالستجابة، ككذلؾ لحساب 

 :كجاءت النتائج كما يميالصدؽ كالثبات لألداة، 
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 صدق االتصاق الداخلي: -1

قامت الباحثة بحساب معامالت  الدراسة ألداةلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي 
البعد ، ككذلؾ كؿ مفردة مف مفردات البعد األكؿاالرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات 

كال منيما ) بعد تعزيز ميارات التعمـ عبر  كمجمكع درجات البعد الذم تنتمي إليو الثاني
كذلؾ  مجتمعات التعمـ المينية، بعد االتجاىات اإليجابية نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف(؛

كالجداكؿ التالية ، Pearson Correlation Coefficient باستخداـ طريقة بيرسكف
 ألداةتتضمف عرضا لمنتائج التي أسفرت عنيا المعالجة اإلحصائية لصدؽ االتساؽ الداخمي 

 :الدراسة
ِغبّ٘خ ث١ئخ اٌشحالد ِذٜ ) اٌزم١١ُ اٌزارٟ فٟ ٌّحٛس ( ٠ٛضح حغبة االرغبق اٌذاخٍٟ 9خذٚي )

 ( ِٙبساد اٌزؼٍُ ػجش ِدزّؼبد اٌزؼٍُ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼشف١خ فٟ رؼض٠ض

 (50ثبعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبط ث١شعْٛ )ْ= 

 اٌزؼٍُ ِٙبساد

 سلُ

 اٌّفشدح
 ٔص اٌّفشدح

ِؼبًِ االسرجبط 

ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍجؼذ

1 
 أٔشطخ فٟ اٌّطٍٛثخ اٌّٙبَ ٚإٔدبص ٌٍزؼٍُ اٌزؼب١ٔٚخ اٌّؼشف١خ اٌشحالد حفضرٕٟ

  اٌّمشس ِٚشبس٠غ
.767(**) 

2 
 ػٍٝ فٟ اٌشحالد اٌّؼشف١خ ثبأل٘ذاف خ١ذ ثشىً اٌّشرجطخ اٌّٙبَ عبػذرٕٟ

 ٌٍّمشس اٌّمصٛدح اٌزؼٍُ ٔزبئح رحم١ك
.795(**) 

3 
 رشبسن اٌّؼشفخ ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌزؼبْٚ ِغ ص١ِالرٟ  ثزدشثخ اعزّزؼذ

 اٌّؼشف١خ اٌشحالد بعزخذاَث
.652(**) 

4 

 ٙببعزخذاِث جذءاٌ لجً ٚاٌمشاءح ٚاٌجحث ػٓ اٌشحالد اٌّؼشف١خ  ٌٍزذسة احزدذ

 إٌمذ أٚ اٌزغ١١ش ِٓ ٚخٛفِٟغجمب، ٌٙزٖ اإلعزشار١د١خ  اعزخذاِٟ ػذَ ثغجت

 ػٟ ػجش ث١ئزٙب بأثٕبء اٌزؼٍُ اٌدّ

.350(**) 

5 
 ُِٙ وؼٕصش اٌفؼبي اٌجششٞ اٌزٛاصً ػجش ا٠ٌٛت اٌّؼشف١خ اٌشحالد فٟ افزمذد

 اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ فٟ ردبٍ٘ٗ ٠ّىٓ ال
.467(**) 

6 

اٌمبئُ ػٍٝ اٌجحث ٚاالعزمصبء  ِٓ خالي ِٕٙدٙب اٌّؼشف١خ اٌشحالد عبػذرٕٟ

 اإلٔزشٔذ ِٛالغ ِٓٚاٌّّبسعبد ٚاٌخجشاد  اٌّؼشفخ ٚرشبسن  اوزغبة فٟ

 اٌّخزٍفخ

.730(**) 

7 
 اٌزؼٍُ دػُ فٟ اٌزىٌٕٛٛخ١ب العزخذاَ فؼبي رٛظ١ف اٌّؼشف١خ اٌشحالد فٟ ٚخذد

 ٚرٛف١ش اٌٛلذ ٚاعزثّبس اٌّٛاسد   ، دػُ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ػجش اٌّدزّؼبد
.746(**) 

8 
 اٌّّٙبد ػٍٝ رفى١شٞ رشو١ض ف١ٕٟزٙب اٌزٕظ١ّ١خ جث اٌّؼشف١خ اٌشحالد عبّ٘ذ

  فّٙٙب ٚرؼض٠ض اٌّحذدح
.761(**) 

9 
 ػٓ ٚاٌذفبع إٌّبلشخ فٟ ٔشبط أوثش ثذٚس اٌم١بَ ِٓ اٌّؼشف١خ اٌشحالد ِىٕزٕٟ

 ٌذٞ اٌّفضٍخ اٌجحث طش٠مخ
.822(**) 

10 
حفضرٕٟ ث١ئخ اٌشحالد اٌّؼشف١خ ٌزؼٍُ اٌّض٠ذ ػٓ أخالل١بد اٌجحث ثٙذف إضبفخ 

 ل١ّخ ِٚؼٕٝ إٌٝ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ
.438(**) 

 (**)582.رى٠ٛٓ ػاللبد ػًّ إ٠دبث١خ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌثمخ  اٌّؼشف١خ اٌشحالد عٍٙذ 11
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 اٌزؼٍُ ِٙبساد

 سلُ

 اٌّفشدح
 ٔص اٌّفشدح

ِؼبًِ االسرجبط 

ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍجؼذ

 ٚاال٘زّبَ ٚاالحزشاَ

 فٟ اٌطبٌجبد ص١ِالرٟ ٚث١ٓ ث١ٕٟ ٚاٌحٛاس اٌزؼبٟٚٔ اٌؼًّاٌّزجبدي ِٓ خالي 

 ػجش رٍه اٌشحالد اٌّدّٛػخ

12 
إٌّٟٔٙ اٌزؼٍُ فٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ إٌظش  فٟ اٌمضب٠ب  اٌّطشٚحخ ٌٍذساعخ 

 ٚاٌجحث ِٓ ٚخٙبد ٔظش ِخزٍفخ
.786(**) 

13 
اٌشحالد اٌّؼشف١خ ػٍٝ رمذ٠ش دٚس أعزبرح اٌّبدح فٟ رشدغ إٌّبلشبد  عبػذرٕٟ

 ٚاٌّحبفظخ ػٍٝ رمذَ اٌطبٌجبد فٟ اٌزؼٍُ.
.775(**) 

14 
أػزمذ أْ اٌزؼٍُ ثبٌشحالد اٌّؼشف١خ ٠ّىٓ أْ ٠غبُ٘ فٟ دػُ ٚرط٠ٛش إثذاع 

 اٌطبٌجبد
.794(**) 

15 
اٌجحث ػٍٝ ا٠ٌٛت ِغ اعزّزؼذ ثبٌزؼٍُ ػجش اٌشحالد اٌّؼشف١خ ٌزّىٕٟ ِٓ 

 إخشاء إٌّبلشخ ٚرٕف١ز اٌّٙبَ ِؼب فٟ ٔفظ اٌٛلذ.
.726(**) 

16 

اٌزفبٚض  أحججذ فٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ أٔٙب ِىٕزٕٟ ِٓ إظٙبس ِمذسرٟ ػٍٝ

)أٌٛاْ اٌحبئظ ، اٌصٛس ِٚمبطغ  اٌشحٍخ ف١ٕب ِٓ ح١ث رص١ُّ ٚاٌّشٛسح ػٕذ 

 اٌف١ذ٠ٛ اٌّشفمخ( 

.766(**) 

17 
اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ لذسرٙب ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبسارٟ فٟ اعزخذاَ اٌحبعٛة  أحججذ فٟ

 ٚاٌزؼبًِ ِغ  اإلٔزشٔذ
.810(**) 

18 
أشؼشرٕٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ثبٌفضٛي العزىشبف إِىب١ٔبد  اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ  إثشاء  

 اٌزؼٍُ.
.736(**) 

19 
اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ و١ف أرحًّ اٌّغئ١ٌٛخ ردبٖ أفشاد ِدّٛػزٟ  رؼٍّذ ػجش

 ٚاٌزضَ ثأداء ِٙبِٟ اٌّحذدح
.727(**) 

20 
صادد اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ِٓ ِٙبسارٟ اٌجحث١خ، ٚرؼٍّذ طشق خذ٠ذح فٟ اعزمصبء 

 اٌّؼٍِٛبد
.832(**) 

21 
ل١ّخ ػٍٝ  اعزخذِذ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ وأداح ٌزط٠ٛش ٚإٔزبج ِحزٜٛ سلّٟ را

 اإلٔزشٔذ 
.851(**) 

22 
عبػذرٕٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ػٍٝ رؼٍُ طشق اٌزٛث١ك اٌغ١ٍّخ ٌٍّصبدس ٚاٌّشاخغ، 

 ٚاالٌزضاَ ثمٛا١ٔٓ حمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ
.786(**) 

 (*)266. شٛشذ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ رفى١شٞ ٌُٚ رضف ٌٟ أٞ ل١ّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  23

 (**)317. أسٜ أْ إِىب١ٔبد اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ِحذٚدح ٚرم١ذ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ  24

25 
 خجشاد ِٚٙبساد  اٌزؼٍُ فٟ اٌّدزّؼبد ِزٕٛػخ اٌزخصصاوزغجذ اٌىث١ش ِٓ 

 ػجش ردشثزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ
.816(**) 

 (**)762. ٚاٌزفبػً االخزّبػٟ  عبّ٘ذ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ فٟ رم٠ٛخ ِٙبسارٟ فٟ  اٌزٛاصً 26

27 
عبػذرٕٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ػٍٝ سثظ ِؼشفزٟ اٌغبثمخ ثّؼشفزٟ اٌحب١ٌخ ٚرطج١ك 

 رٍه اٌّؼشفخ 
.774(**) 

28 
دفؼزٕٟ اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ٌٍزؼٍُ اٌزارٟ ٚاٌجحث ِٚحبٌٚخ االوزشبف ٚاٌزدش٠ت 

 ٌىث١ش ِٓ اٌّٙبساد اٌزٟ احزبخٙب فؼال
.739(**) 

 (0.05ِغزٜٛ ) داي ػٕذ**

كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات 
جميعيا دالة إحصائيا عند مستكل داللة  المحكر كالدرجة الكمية ليذاالتقييـ الذاتي  محكر
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( فأقؿ، مما يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساؽ الداخمي كما يشير إلى 1.16)
مكانية االعتماد عميو في  المقياسمؤشرات صدؽ مرتفعة، بما يؤكد صدؽ   . ةالحالي الدراسةكا 

 بأللشاْث رٛظ١ف اٌزم٠ُٛ  االردب٘بد  اإل٠دبث١خ ٔحٌّٛحٛس ( ٠ٛضح حغبة االرغبق اٌذاخٍٟ 3خذٚي )

 ( فٟ رحم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ ػجش ث١ئخ اٌشحالد اٌّؼشف١خ

 (50ثبعزخذاَ ِؼبًِ اسرجبط ث١شعْٛ )ْ= 

 األلشاْ رم٠ُٛ ِٙبساد

 سلُ

 اٌّفشدح
 ٔص اٌّفشدح

ِؼبًِ االسرجبط 

ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍجؼذ

1 
أػزمذ أْ دسخخ اٌزم٠ُٛ اٌزٟ حصٍذ ػ١ٍٙب ِٓ ص١ِالرٟ رؼىظ ثشىً 

 اٌّؼشف١خ.وج١ش أدائٟ أثٕبء اٌشحٍخ 
.576(**) 

2 

فٟ  عبػذ اٌشحالد اٌّؼشف١خ أْ رفؼ١ً ػ١ٍّخ رم٠ُٛ األلشاْ ػجش سٜأ

ر١ّٕخ خٛأت ِزؼذدح ِٓ اٌزفى١ش ٌذٞ )وبٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٚإٌمذٞ 

 . (اٌؼٍّٟ ٚ

.677(**) 

3 
ِؼب١٠ش اٌزم٠ُٛ اٌّشفمخ ِٓ أعزبرح اٌّمشس عبػذرٕٟ فٟ رم٠ُٛ ص١ِالرٟ 

 .اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ اٌّشاحً اٌّخزٍفخ ػجشِٓ خالي رأًِ أداءُ٘ فٟ 
.767(**) 

4 
–أفضً اعزخذاَ ّٔظ رم٠ُٛ األلشاْ ػٓ أّٔبط اٌزم٠ُٛ األخشٜ )اٌّؼٍُ 

  اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ اٌزارٟ( فٟ رم٠ُٛ ِششٚع اٌّمشس ػجش
.668(**) 

5 
أثك فٟ ِصذال١خ رم٠ّٟٛ ألداء ص١ِالرٟ ٌىً ِشحٍخ ِٓ ِشاحً اٌزؼٍُ 

 فٟ ضٛء اٌّؼب١٠ش اٌّؼطبح. اٌّؼشف١خاٌشحالد ػجش 
.750(**) 

6 

أػزمذ أْ اٌزم٠ُٛ اٌزٞ ٠ذاس ثبأللشاْ ٠ىْٛ أوثش فبػ١ٍخ فٟ حً 

ث١ئخ اٌزؼٍُ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٛاخٗ اٌطبٌجبد ػجش 

 . اٌشحالد اٌّؼشف١خ إعزشار١د١خ

.743(**) 

7 
  اٌشحٍخ اٌّؼشف١خ ٌمذ وبٔذ اٌزٛص١بد اٌّشفمخ ِٓ لجً ص١ِالرٟ ػجش

 وبف١خ ثبٌٕغجخ  ٌٟ  ٌزط٠ٛش أدائٟ فٟ أدبص ِششٚع اٌّمشس
.784(**) 

8 
اعزفذد وث١شا ِٓ رم١١ّٟ ٌض١ِالرٟ ٚلشاءح ِٕٚبلشخ أػّبٌُٙ ػجش 

 اٌّشاحً اٌّخزٍفخ ٌٍشحٍخ اٌّؼشف١خ ِّب عبُ٘ فٟ رط٠ٛش أدائٟ
.671(**) 

9 

رجشص فبئذح رم٠ُٛ األلشاْ اٌشحالد اٌّؼشف١خ طج١ؼخ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ػجش 

ٚردؼٍٕٟ ال أفضً اعزخذاَ أّٔبط أخشٜ ِٓ اٌزم٠ُٛ ٌشحٍزٟ اٌّؼشف١خ 

 رؼزّذ ػٍٝ أعزبرح اٌّبدح 

.725(**) 

 (0.01**داي ػٕذ ِغزٜٛ )
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كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات 
كالدرجة الكمية ليذا البعد جميعيا دالة إحصائيا عند مستكل داللة  مقياس االتجاىاتمحكر 

( فأقؿ، مما يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساؽ الداخمي كما يشير إلى 1.12)
مكانية االعتماد عميو في   . ةالحالي الدراسةمؤشرات صدؽ مرتفعة، بما يؤكد صدؽ المقياس كا 

 :الدراشة أداة ثبات -0

عػػػف طريػػػػؽ حسػػػاب معامػػػؿ ثبػػػػات   الدراسػػػة أداةقامػػػت الباحثػػػة بػػػالتحقؽ مػػػػف ثبػػػات 
باسػػػتخداـ طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية )سػػػػبيرماف  أيضػػػػا ألفػػػا كركنبػػػاؾ،  كمػػػا قامػػػت الباحثػػػة

كجػػػػاءت النتػػػػائج كمػػػػا يظيػػػػر فػػػػي الجػػػػدكؿ  ،األداة تمػػػػؾ ثبػػػػات قػػػػيـ  مػػػػفلمتأكػػػػد بػػػػراكف(  –
 التالي: 

 ثبعزخذاَ ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبن ٚاٌزدضئخ إٌصف١خ  اٌذساعخ أداح( ٠ج١ٓ ثجبد 4خذٚي )

 = ْ(50) 

 أثؼبد اٌّم١بط
ػذد 

 اٌؼجبساد

 طش٠مخ حغبة اٌثجبد

 أٌفب وشٚٔجبن
 اٌزدضئخ إٌصف١خ

 )عج١شِبْ_ثشاْٚ(

ػجش ِدزّؼبد اٌزؼٍُ  اٌزؼٍُ ِٙبساد

 ا١ٌّٕٙخ
28 .947 .941 

 اٌزٛخٙبد اإل٠دبث١خ ٔحٛ رٛظ١ف

  بأللشاْثزم٠ُٛ اٌ
9 .870 .811 

 894. 951. 37 وىً األداح

ككؿ  لألداةمعامؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباؾ  ةكيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيم
بيئة الرحالت  في مدل مساىمة التقييـ الذاتي لمحكر (0.240) كما بمغت(، 0.250) بمغت

 االتجاىاتلمحكر ( 0.800)، كميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية المعرفية في تعزيز
بمغت قيمة معامؿ الثبات  بينما ؛اإليجابية نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ

لممحكر ( 0.240) كبمغت(، 0.824) بطريقة التجزئة النصفية )سبيرماف_براكف(ككؿ  لألداة
مكانية  الدراسة أداةتدؿ عمى ثبات  مرتفعة؛ كجميعيا قيـ لممحكر الثاني( 0.800)ك ،األكؿ كا 

 .ةيالدراسة الحالفي  اكالكثكؽ في نتائجي ااالعتماد عميي
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 الدراشة: إجراءات: ثالًجا

نتاج مشركع المقرر  كإستراتيجية الرحالت المعرفية تـ تحديد أفبعد       لمعمؿ عمى تصميـ كا 
كتنطمؽ مف حاجات فعمية؛  ،المتمثؿ بإنتاج حقائب تدريبية في مكاضيع مف اختيار الطالبات

 قامت الباحثة بالخطكات التالية:
، كترؾ الحرية ليف في تقسيـ الطالبات إلى مجمكعات تعاكنية متعددة التخصصات -2

الرحمة المعرفية، حيث اتجيت بعض الطالبات إلى  منياؽ نطماختيار المنصة التي ست
، http://google site استخدـ مكقع كبعضيف، http://zunal.comاستخداـ مكقع 

كجميعيا تتميز بخصائص تتيح لممتعممات ممارسة التعمـ عمى عدة مستكيات مف 
 .بينيا الذاتي كالتعاكني

نتاج  ،تكضيح كشرح عممية التصميـ التعميمي بكافة مراحميا -3 كربطيا بعممية تصميـ كا 
 بدئيفقبؿ ؛ ك داخؿ القاعة الدراسيةأثناء لقاء الطالبات الحقائب التدريبية كذلؾ  

بالعمؿ عمى التصميـ كاإلنتاج الفعمي لمحقائب التدريبية بتكظيؼ إستراتيجية الرحالت 
الفيـ الكامؿ لكيفية المضي في تصميـ رحالتيف المعرفية ؛ حتى يتسنى ليف المعرفية

ا، كيكف عمى إلماـ بما ىك مطمكب فعمينا لتصميـ  كفقنا لعمميات التصميـ التعميمي أيضن
نتاج الحقائب التدريبية.   كا 

إطالع الطالبات عمى نماذج لرحالت معرفية عبر الكيب، بمكاضيع متنكعة، لتعريفيف  -4
بع طريقة بناءىا، ككيفية كضع المياـ كالعمميات كالمصادر، بأمثمة كاقعية ليا، كتت

 كجميع متطمبات إكماؿ أم رحمة معرفية.
تكضيح الطريقة التي سيتـ بيا تقييـ كؿ رحمة كمنتجيا، حيث أف جزء مف عممية  -5

، كجزء سيتـ ضمف التقكيـالتقييـ ستتـ ضمف عناصر الرحمة المعرفية في مرحمة 
ستككف  التقكيـداخؿ القاعة الدراسية، كجميع عمميات  مشاريع الطالبات تقييـياـ م

ضمف  متعددة مف التقييـ أنكاعكفؽ معايير محددة ككاضحة لمطالبات، كستستخدـ 
لمتقديـ الحمكؿ بعد تشخيصيا كفؽ  الكاقعي أكالحقيقي  العممية األكسع كىي التقكيـ

اء الطالبات في كؿ رحمة، كتقييـ ، كتقييـ عضك ىيئة التدريس ألدعممية التقييـ
لبعضيف داخؿ كؿ رحمة، كتقييـ كؿ مجمكعة لمرحالت  الطالبات الذاتي، كتقييـ األقراف
 .المعرفية لممجمكعات األخرل

http://zunal.com/


 ..................................... في تعزيز مهارات مجتمعات التعلم المهنية توظيف إستراتيجية الرحالت المعرفية

- 57 - 

كقد تركز حكؿ أف تنتيي كؿ رحمة معرفية  ،تحديد اليدؼ بكضكح أماـ الطالبات -6
ستتـ بشكؿ إلكتركني عبر كاحدة بمنتج يتمثؿ في الحقيبة التدريبية، عممنا أف الرحمة 

مف المنصات أك المكاقع اإللكتركنية المنتقاة مف قبؿ الطالبات أنفسيف، كمحتكل 
ا بشكؿ إلكتركني؛ كعميو تـ شرح عناصر  المنتج )الحقائب التدريبية( سيقدـ أيضن

كأىمية أف يتـ تكزيع المياـ فيما بينيف  ،الرحمة المعرفية لممجمكعات بكضكح
، كأف تسمي كؿ مجمكعة رحمتيا المعرفية بر الرحمة المعرفية عمى الكيبكمجمكعة ع

 ، بحيث تشتمؿ كؿ رحمة عمى ما يمي:باسـ مكضكع الحقيبة التدريبية الذم تـ انتقاؤه
  المقدمة: حيث تـ تكجيو الطالبات أف يركزف عمى أف تككف مقدمة رحالتيف

كتحدد أىدافيف مف الرحمة المعرفية  ،كتطرح أفكارىف بكضكح ،المعرفية شيقة
كأف يتـ التعريؼ  )المعرفية كاألدائية(، كخصائص المستفيديف مف مكضكعيا،

 فييا بالمنتج المستيدؼ بنياية الرحمة. 
  :أف مياـ كؿ رحمة ىي أساسيا، بتـ التأكيد فييا عمى الطالبات ك المياـ

ة في الرحمة بطريقة تكجيييف أف يحددف مياميف كأدكارىف األساسية كالفرعيك 
ف تركز عمى أنشطة البحث كأف تككف المياـ قصيرة كمختصرة كأمثيرة لالىتماـ، 

المرتبطة في مجمميا  كالتقصي كطرح األسئمة التي تساعد عمى تحقيؽ المياـ
ف تتنكع أدكار كأ، بتصميـ الحقيبة التدريبية بمختمؼ مككناتيا كأنشطتيا كتقييميا

اـ، عمى سبيؿ المثاؿ؛ مياـ صياغة المادة العممية، الطالبات في تنفيذ المي
كالمياـ الصحفية في تغطية المكضكع كتقييمو، كمياـ التصميـ كتصميـ خطط 
العمؿ إلنجاز المشركع، كمياـ اإلنتاج كاإلبداع، كمياـ الحكار كالتفاكض حكؿ 

ؽ تتعم أخرل القضايا التي يككف فييا خالؼ بيف المتعممات، كيمكف إدراج مياـ
معرفة في ىذا المجاؿ، البتطكير الذات كتقييميا مف خالؿ استطالع مصادر 
صدار األحكاـ  .كالمياـ التحميمية لتنمية الفيـ كالتكافؽ كا 

  :حيث تـ فييا تكجيو الطالبات إلى تحديد العمميات الخاصة بالمياـ مف العمميات
أجؿ تنفيذىا، كذلؾ مف خالؿ ربط كؿ ميمة بمصادرىا كركابطيا عمى اختالؼ 

 كذلؾ بعد انتقائيا بعناية.  ،بالرجكع إلييا الميمة أنكاعيا، كالتي يمكف أف تتحقؽ
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 ينبغي أف تتبعيا الطالبات سكاء : كقد تـ تكضيح إستراتيجيات التقكيـ التي التقكيـ
دارة مراحؿ رحالتيف المعرفية، أك تقكيـ األقراف لبعضيـ البعض في نفس  لتقكيـ كا 

إمكانية مقارنة مع  ؛لكؿ متعممة فرصة تقكيـ ذاتياالرحمة المعرفية، بحيث تتكفر 
 5،كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ أدائيا بأداء زميالتيا في الرحمة المعرفية،

كتبادؿ اآلراء داخؿ مرحمة التقكيـ فيما بيف الطالبات كبعضيف البعض، مما 
كالحكار المبني  ،يدعميف في تنمية ميارات متعددة كالقدرة عمى إصدار األحكاـ

فضالن عف أف ىناؾ معايير أخرل  التأمؿ؛كتقييـ األقراف بعد التحميؿ ك  ،عمى الحجج
ر لمساعدة الطالبات في عممية التقييـ مف قبؿ أستاذة المقر  تـ تكفيرىا لمتقييـ

بمكضكعية لزميالتيف، كيمكف االنطالؽ مف خالليا لمعالجة األخطاء كصكالن 
ا تـ إبالغ الطالبات أف كؿ  لعممية تقكيـ متكاممة تتجاكز التقييـ فقط، كأيضن
مجمكعة ستعرض رحمتيا المعرفية كاممة أماـ المجمكعات األخرل داخؿ القاعة 

ستخداـ المعامؿ المجيزة لمعرض في ذلؾ، كمف ثـ ستتـ عممية تقييـ الدراسية با
  رحمة كؿ مجمكعة مف قبؿ المجمكعات األخرل أيضا.

  الخاتمة: تـ تكجيو الطالبات أف يسجمف في خاتمة رحالتيف ما تـ إنجازه مف
مياـ، كاألدكار التي تحققت لممتعممات مف خالؿ إنجاز تمؾ المياـ، كمدل 

يالتيف، ككيؼ يمكنيف التكاصؿ مع المصادر المكجكدة في تفاعميف مع زم
رحمتيف المعرفية بشكؿ دائـ كمستمر، مع إمكانية تحديثيا كتطكيرىا مف حيفو 

مكانية فتحيا كمشاركتيا لعمـك الفائدة.رآلخ  ، كا 
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 ىتائج الدراشة ومياقشتَا  :
عمى إستراتيجية الرحالت ما دكر بيئة تعمـ نشطة قائمة  األول: أواًل: اإلجابة عً الصؤال    

المينية لدل الطالبات الجامعيات مف  ـيارات التعمـ عبر مجتمعات التعمفي تعزيز م المعرفية
بالتحقؽ مف صحة  ؛ قامت الباحثةكمف أجؿ التكصؿ إلجابة عف ىذا السؤاؿ كجية نظرىف؟
في تعزيز  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية تساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة: الفرضية التالية

 المينية لدل الطالبات الجامعيات. يارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـم
حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط تـ  يةالفرض كالختبار صحة ىذه     

حيث تـ تقسيـ  ؛ىذا البعدعبارات عمى  الدراسةالمكزكف )المرجح( الستجابات أفراد عينة 
 المتكسط المكزكف إلى خمس فئات كفقا لما يمي:

 طكؿ الفئة =
 أقؿ درجة -أكبر درجة

 عدد بدائؿ االستجابة

 طكؿ الفئة =
6- 2 

6 
 1.91طكؿ الفئة =  إذان 

 كبالتالي يككف الحكـ عمى المتكسط المكزكف كما في الجدكؿ التالي:
 اٌّزٛعظ اٌّٛصْٚ( ٠ٛضح ِؼ١بس اٌحىُ ػٍٝ 5خذٚي سلُ )

 ِغزٜٛ أداء اٌّٙبسح اٌّزٛعظ اٌّٛصْٚ

 ِٕؼذِخ 0.80 – 0.00

 ثذسخخ ضؼ١فخ 9.60 – 0.80

 ثذسخخ ِزٛعطخ 3.40 – 9.60

 ثذسخخ وج١شح 4.90 – 3.40

 ثذسخخ وج١شح خذا 5.00 – 4.90

كجاءت نتائج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط المكزكف كما في 
 التالي:الجدكؿ 
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 رؼٍُ ث١ئخ ( ٠ٛضح اٌّزٛعظ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌّزٛعظ اٌّٛصْٚ ٌّحٛس "دٚس6خذٚي سلُ )

 اٌزؼٍُ ِدزّؼبد ػجش اٌزؼٍُ ِٙبساد رؼض٠ض فٟ ٔشطخ لبئّخ ػٍٝ إعزشار١د١خ اٌشحالد اٌّؼشف١خ

 ا١ٌّٕٙخ"

 اٌّحٛس
ػذد 

 اٌؼجبساد

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعظ 

 اٌّٛصْٚ

ِغزٜٛ 

أداء 

 اٌّٙبسح

ٔشطخ لبئّخ رؼٍُ  ث١ئخ دٚس

ػٍٝ إعزشار١د١خ اٌشحالد 

 ِٙبساد رؼض٠ض فٟ اٌّؼشف١خ

 اٌزؼٍُ ِدزّؼبد ػجش اٌزؼٍُ

 ا١ٌّٕٙخ

28 114.86 17.40 4.10 
ثذسخخ 

 وج١شح

 كيتبيف مف الجدكليف السابقيف ما يمي: 
 تعزيز في الرحالت المعرفية إستراتيجية عمى قائمة نشطة تعمـ بيئة تسيـ -

 الجامعيات بدرجة الطالبات لدل المينية التعمـ مجتمعات عبر التعمـ ميارات
مف كجية نظر أفراد العينة، حيث بمغت قيمة المتكسط المكزكف لممحكر  كبيرة

 (، كىي قيمة تدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة مف أفراد العينة.5.21)
لممتكسطات الحسابية كاالنحرافات  تحميمينا تفصيالن  كفيما يمي تعرض الباحثة -

الحكـ عمى  التي أمكف في ضكئياك ، لمعبارات الخاصة بيذا المحكرالمعيارية 
 تمؾ العبارات، كذلؾ كما يميمدل تحقؽ كؿ ممارسة مف الممارسات التي تمثميا 

 :((3) جميع العبارات تـ تكضيحيا بالجدكؿ رقـ )
تعزيز ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ عبارات محكر )تراكحت االستجابات نحك  -

( بيف التحقؽ بدرجة متكسطة إلى التحقؽ بدرجة كبيرة جدان، كمف المالحظ أف المينية
جميع العبارات التي جاءت بدرجة متكسطة قد احتمت الترتيب األخير ضمف عبارات 

(، 35 ،34، 6ىذا المحكر، عمما أنيا جميعان عبارات سمبية، كىي العبارات: رقـ )
مما يشير إلى تفكؽ جميع العبارات االيجابية كحصكليا عمى مراتب متقدمة في 

 .التقييـ مف قبؿ الطالبات
عمى  تنص( التي 4رقـ ) جاء في مقدمتيا العبارة ؛( عبارات بدرجة كبيرة8تحققت ) -

باستخداـ  ادؿ الخبرات كالتعاكف مع زميالتياستمتعت بتجربة تشارؾ المعرفة كتب )
مما يشير إلى أف ىذه البيئة  ،(5.19) بمغبمتكسط حسابي  (الرحالت المعرفية

( التي 5رقـ )العبارة ك  ،تتحقؽ فييا مزايا تساىـ في تككيف مجتمعات التعمـ المينية
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قبؿ البدء  راءة كالبحث عف الرحالت المعرفيةاحتجت لمتدرب كالق عمى ) تنص
مسبقا، كخكفي مف التغيير أك  ليذه اإلستراتيجية باستخداميا بسبب عدـ استخدامي

قد جاءت ، ك (4.77بمتكسط حسابي قدره ) (عي عبر بيئتيااالنقد أثناء التعمـ الجم
الرحالت  إستراتيجيةحفزتني عمى ) نصت( كالتي 21رقـ ) معبارةلاستجابة الطالبات 

إلى الرحمة  قيمة كمعنىإضافة بيدؼ  المزيد عف أخالقيات البحث المعرفية لتعمـ
كتمتيا في التحقؽ ، (4.72كبمتكسط حسابي قدره ) ،أيضا بدرجة كبيرة المعرفية(

، كجميعيا عبارات تدؿ عمى (38، 37، 23، 22رقـ ) بدرجة كبيرة كؿ مف العبارات
 .تعزيز مجمكعة مف ميارات التعمـ كالعمؿ ضمف مجتمعات التعمـ المينية

جاء ك ارة فقد تحققت بدرجة كبيرة جدا، ( عب29أما بقية عبارات ىذا المحكر كعددىا ) -
عمى )كجدت في الرحالت المعرفية تكظيؼ  نصت( كالتي 8العبارة رقـ ) مقدمتيافي 

 تمتيا، (5.55( بمتكسط حسابي قدره )فعاؿ الستخداـ التكنكلكجيا في دعـ التعمـ
نجاز المياـ  نصت( كالتي 2العبارة رقـ ) عمى )حفزتني الرحالت المعرفية لمتعمـ كا 

، ثـ العبارة رقـ (:5.4ه )المطمكبة في أنشطة كمشاريع المقرر( بمتكسط حسابي قدر 
أحببت في الرحمة المعرفية أنيا مكنتني مف إظيار مقدرتي عمى ) نصتالتي ( 27)

الحائط ، الصكر عمى التفاكض كالمشكرة عند  تصميـ الرحمة فنيا مف حيث )ألكاف 
 ( .5.49( بمتكسط حسابي قدره )كمقاطع الفيديك المرفقة

كترل الباحثة أف النتائج السابقة أشارت إلى تفكؽ جميع العبارات االيجابية كحصكليا      
عبارة مف مجمؿ عبارات ىذا  36عمى مراتب متقدمة في التقييـ مف قبؿ الطالبات حيث أف 

كبيرة ييا بيف درجة المكافقة بدرجة ة  قد تراكحت االستجابة عمعبار  39المحكر البالغ عددىا 
كبيرة جدان، كىي جميعان عبارات تعكس المزايا اإليجابية لبيئة الرحالت المعرفية كالمكافقة بدرجة 

التفاكض في تعزيز جممة مف الميارات ذات االرتباط بمجتمعات التعمـ المينية كميارات )
التعاكف، الحكار، ؿ إيجابية، تشارؾ المعرفة كتبادؿ الخبرات، كالمشكرة، تككيف عالقات عم

، التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي، ، تنظيـ مياـ التعمـالنظر في القضايا مف كجيات نظر متعددة
عديد مف ؛ األمر الذم يتفؽ مع نتائج (...إلخ،ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية كتطبيقيا

فاعمية أك أثر تكظيؼ الرحالت المعرفية في تعزيز أك تنمية تمؾ الدراسات التي تناكلت 
 Liu, Huang, & Xu, 2018 ؛Aydin, 2016)  اتالميارات في سياقات منفصمة كدراس

  Şahin, & Baturay, 2016 ؛Renau & Pesudo, 2016 ؛ Maravelaki, 2016 ؛
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 إستراتيجيةإشارات ذات معافو ضمنية تتعمؽ بدكر  عمىكما دلت النتائج ، (؛Teng, 2018؛
الرحالت المعرفية في تنمية ميارات البحث عمى مستكل متقدـ، إذ تتطمب الرحالت المعرفية 

تقاف  ؛مزيدي متطمبات تحفز الطالبات لتعمـ خاصة طكيمة المدل؛ خبرات بحثية قكية، كى كا 
أف الطالبات يستخدمف ، كبسبب لمقررب النجاح في تنفيذ مشاريع اميارات البحث بدافع طم

في  كماالرحالت المعرفية في ىذا المقرر ألكؿ مرة في عممية التعمـ، فقد أشارت النتائج 
لمتدرب عمى تصميميا  زلف بحاجةنتيجة طبيعية تدؿ عمى أنيف ما إلى (5العبارة رقـ )

مياراتيا كالتغمب عمى تكظيفيا كاستخداميا بشكؿ أكبر في بقية المقررات ليتمكف مف ك 
مخاكفيف مف الفشؿ أك اإلخفاؽ في استخداميا، األمر الذم يتماشى مع تكصيات مجمكعة 
مف الدراسات بضركرة تكظيؼ الرحالت المعرفية في مختمؼ المقررات لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 

، أبك الخيؿ ك أبك مطحنة) اتتعمـ عبر مجتمعاتيا كمف ذلؾ دراسككسر حاجز التخكؼ مف ال
؛ Şahin & Baturay, 2016  ؛ :312يكنس كلبابنة،  ؛ :312؛ رغداء نصكر ، 3129

et al.,2016 Seitkazy  ؛hen, 2019C)،  كعمى أم حاؿ فقد أثبتت نتائج الدراسة
، كبالنظر إلى مجمؿ تمؾ النتائج تفاعميف مع تمؾ الرحالت، كرغبتيف بتطبيقيا في التعمـ
تساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى يمكف القكؿ بصحة فرض الدراسة األكؿ الذم نص عمى" 

إستراتيجية الرحالت المعرفية في تعزيز ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ  المينية لدل 
      الطالبات الجامعيات".

ما دكر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية الرحالت  :الجاىي ثاىيًا: اإلجابة عً الصؤال    
باألقراف لتحقيؽ أىداؼ  التقكيـالمعرفية في تعزيز التكجيات اإليجابية  لمطالبات نحك تكظيؼ 

؛ قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرضية التالية: كلمتكصؿ إلجابة عف ىذا التساؤؿ التعمـ ؟
في تعزيز التكجيات اإليجابية  تراتيجية الرحالت المعرفيةتساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إس

 ية؛الفرض كالختبار صحة ىذه، باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ 
قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط المكزكف )المرجح( 

حيث تـ تقسيـ ، ىذا البعد مف أبعاد أداة الدراسةعبارات الستجابات أفراد عينة البحث عمى 
المتكسط المكزكف إلى خمس فئات كفقا لممعيار المكضح في الفرض األكؿ مف فركض 

 ، كجاءت النتائج كما في الجدكؿ التالي:الدراسة
اٌزٛخٙبد اإل٠دبث١خ ( ٠ٛضح اٌّزٛعظ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌّزٛعظ اٌّٛصْٚ ٌجُؼذ "0خذٚي سلُ )

 "اٌشحالد اٌّؼشف١خػجش  ثبأللشاْ ٛظ١ف اٌزم٠ُٛٔحٛ ر
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 اٌجؼذ
ػذد 

 اٌؼجبساد

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعظ 

 اٌّٛصْٚ
 ِغزٜٛ أداء اٌّٙبسح

اٌزٛخٙبد 

اإل٠دبث١خ ٔحٛ 

 رٛظ١ف اٌزم٠ُٛ

 ثبأللشاْ

 ثذسخخ وج١شح خذا 4.26 5.28 38.30 9

قائمة عمى إستراتيجية الرحالت النشطة التعمـ البيئة  أف كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
بدرجة  باألقراف التقكيـفي تعزيز التكجيات اإليجابية لمطالبات نحك تكظيؼ تسيـ  المعرفية
لممتكسطات الن فصمتحميالن  كفيما يمي تعرض الباحثة، مف كجية نظر أفراد العينة كبيرة جدان 

كالتي أمكف في البعد السابؽ،  عبارات االتي حصمت عمييالحسابية كاالنحرافات المعيارية 
تمثميا تمؾ العبارات، كذلؾ كما يمي) جميع الحكـ عمى مدل تحقؽ كؿ ممارسة ضكئيا 

 :((4العبارات تـ تكضيحيا بالجدكؿ رقـ )
االتجاىات اإليجابية نحك تكظيؼ التقكيـ  تراكحت االستجابة عف عبارات ىذا المحكر) -

، كالتحقؽ بدرجة بيف التحقؽ بدرجة كبيرة جدان  (المعرفيةالرحالت األقراف في بيئة 
بيف  جداالمتكسطات الحسابية لمعبارات التي تحققت بدرجة كبيرة  كجاءت، كبيرة

قدمة في التحقؽ بدرجة كمف العبارات التي احتمت مراكز مت (،5.36( ك )5.63)
يـ المرفقة مف ( كالتي نصت عمى )معايير التقك 4: العبارة رقـ )كؿ مف كبيرة جدان 

أستاذة المقرر ساعدتني في تقكيـ زميالتي مف خالؿ تأمؿ أداءىـ في المراحؿ 
( كالتي نصت عمى )استفدت 9، تمتيا العبارة رقـ )(الرحمة المعرفيةالمختمفة عبر 

كثيرا مف تقييمي لزميالتي كقراءة كمناقشة أعماليـ عبر المراحؿ المختمفة لمرحمة 
( كالتي نصت عمى )أعتقد 3تطكير أدائي(، ثـ العبارة رقـ )المعرفية مما ساىـ في 

يساعد في تنمية التفكير العممي  ف تفعيؿ عممية تقكيـ األقراف عبر الرحالت المعرفيةأ
في حيف أف ثالث عبارات فقط ضمف العبارات المتبقية ليذا المحكر  ،(لدل المتعممات

كىي ( ، 5.16( ك)5.25قد تحققت بدرجة كبيرة كبمتكسطات حسابية تتراكح بيف )
عمى )أفضؿ استخداـ نمط تقكيـ األقراف عف أنماط التقكيـ  نصت( التي 5رقـ )العبارة 

العبارة رقـ (، ك الرحمة المعرفية برالذاتي( في تقكيـ مشركع المقرر ع–األخرل )المعمـ 
ي لكؿ مرحمة مف مراحؿ عمى )أثؽ في مصداقية تقكيمي ألداء زميالت نصت( التي 6)

( التي 7العبارة رقـ )في ضكء المعايير المعطاة(، ك الرحالت المعرفية  التعمـ عبر
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عمى )أعتقد أف التقكيـ الذم يدار باألقراف يككف أكثر فاعمية في حؿ  نصت
 التعمـ القائمة عمى إستراتيجية الت العممية التي تكاجو الطالبات عبر بيئةالمشك

 (.الرحالت المعرفية
ككفقان لمنتائج السابقة ترل الباحثة أف الطالبات قد تككنت لدييف اتجاىات إيجابية      

التعمـ القائمة عمى  نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف بعد أف مررف بخبرات متعددة ضمف بيئة
الرحالت المعرفية؛ أثبتت ليف جدكل ىذا النكع مف التقكيـ في حؿ كثير مف  إستراتيجية

المشكالت التي كاجيتيف، خاصة أف ىناؾ معايير محددة ككاضحة انطمقف منيا في 
عممية التقكيـ، ساعدتيف في تفعيؿ التشخيص الجماعي لممشكالت كتقديـ العالج 

لبحث، كما أنيف مف خالؿ ىذا النكع مف التقكيـ ض كاك المناسب ليا بعد المشكرة كالتفا
ال يمكف ليف  ؛استشعرف مسئكلية التعمـ كمعنى االستناد إلى معايير كاضحة في التقكيـ

كالتقييـ كالتحميؿ كالتكليؼ كاالستدالؿ أف يحققنيا إال بعد تفعيؿ مجمكعة مف الميارات 
بداء كجيات النظر كالتحفيز  ف شعكرىف بالمتعةىذا فضالن ع، كبياف الحجج كالحكار كا 

كىف يطبقف نكعان مف التقكيـ الحقيقي بعيدان عف قيكد التقكيـ التقميدم، األمر الذم لمتعمـ 
 ,Maravelaki 2016؛ Şahin, & Baturay, 2016) دراسة كؿ مف يتفؽ مع نتائج

كبالنظر إلى مجمؿ تمؾ النتائج يمكف قبكؿ ، (ahromi, & Mosalanejad, 2015J؛
عمى إستراتيجية تساىـ بيئة تعمـ نشطة قائمة  الدراسة الثاني الذم نص عمى"فرض 

في تعزيز التكجيات اإليجابية لمطالبات نحك تكظيؼ  Web Quest الرحالت المعرفية
 ." باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ التقكيـ

ىؿ ىناؾ عالقة بيف مستكل تعزيز ميارات التعمـ عبر  الجالح:ثالجًا: اإلجابة عً الصؤال      
كبيف ، مجتمعات التعمـ المينية في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية

؛ قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة كلمتكصؿ إلجابة عف ىذا التساؤؿ نكع التخصص لمطالبات؟
ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية  تكجد عالقة بيف مستكل تعزيز الفرضية التالية:

 .تخصصيففي بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية كبيف نكع 
في استجاباتيـ كالختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متكسطات رتب العينة      

عف طريؽ استخداـ اختبار ، المينية التعمـ مجتمعات عبر التعمـ ميارات محكر عمى عبارات
 One ا مف تحميؿ التبايف أحادم االتجاهبديال ال معممين   Kruskal Wallis كاليس كركسكاؿ
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Way ANOVA ، فردا(،  41كذلؾ لقمة عدد أفراد معظـ المجمكعات الفرعية )أقؿ مف
( يكضح النتائج التي تكصمت إلييا  9كالتفاكت في األعداد فيما بينيا، كالجدكؿ التالي رقـ )

 الباحثة: 
ٚا١ٌظ ٌٍفشٚق ٠ٓ ِزٛعطبد سرت دسخبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ  ( ٔزبئح اخزجبس وشٚعىبي8خذٚي )

 ِدزّؼبد ػجش اٌزؼٍُ ِٙبساد رؼض٠ض فٟ لبئّخ ػٍٝ إعزشار١د١خ اٌشحالد اٌّؼشف١خ رؼٍُ ث١ئخ ِحٛس"دٚس

 ا١ٌّٕٙخ" اٌزؼٍُ

 اٌؼذد اٌزخصص اٌّحٛس 
ِزٛعظ 

 اٌشرت

وبٞ 

 رشث١غ

دسخبد 

 اٌحش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

رفغ١ش 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ٔشطخ رؼٍُ  ث١ئخ دٚس

لبئّخ ػٍٝ إعزشار١د١خ 

 فٟ اٌشحالد اٌّؼشف١خ

 ػجش اٌزؼٍُ ِٙبساد رؼض٠ض

 ا١ٌّٕٙخ اٌزؼٍُ ِدزّؼبد

 35.87 43 اٌؼٍَٛ

7.12

9 
4 .129 

غ١ش داٌخ 

 إحصبئ١ب

 اٌحبعت ػٍَٛ

 ٚاٌّؼٍِٛبد
11 34.77 

 اٌٍغبد

 ٚاٌزشخّخ
9 45.11 

 55.28 9 األػّبي إداسح

 رخصصبد

 أخشٜ
7 47.36 

  79 اإلخّبٌٟ

 بيف مستكل إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى قائمة نشطة تعمـ بيئة في المينية التعمـ مجتمعات عبر التعمـ ميارات اكتساب

لطالبات، حيث جاءت قيمة "كام تربيع" ا تخصص لنكع تعزل ؛الرحالت المعرفيةإستراتيجية 
أف أفراد العينة مف التخصصات  ما يشير إلى( كىي قيمة غير دالة إحصائيا، :8.23)

 قائمة نشطة تعمـ بيئة المينية في التعمـ مجتمعات عبر المختمفة قد اكتسبف ميارات التعمـ
 عدـ تحقؽ النتائج السابقة تدؿ عمى، ك متقاربة بدرجات الرحالت المعرفيةإستراتيجية  عمى

تكجد عالقة بيف مستكل تعزيز ، كقبكؿ الفرض البديؿ كىك"ال الفرض الثالث مف فركض البحث
ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى إستراتيجية 

 ."يفتخصصكبيف نكع الرحالت المعرفية 
التكجيات اإليجابية   مستكلىؿ ىناؾ عالقة بيف  الرابع:: اإلجابة عً الصؤال ارابًع     

باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى  التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ 
 ؛ قامت؟ كلمتكصؿ إلجابة عف ىذا التساؤؿيفتخصصكبيف نكع  إستراتيجية الرحالت المعرفية

التكجيات اإليجابية   مستكلتكجد عالقة بيف  الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرضية التالية:
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مى باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ في بيئة تعمـ نشطة قائمة ع التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ 
 يف.كبيف نكع تخصصإستراتيجية الرحالت المعرفية 

كالختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متكسطات رتب العينة في استجاباتيـ      
عمى عبارات محكر التكجيات نحك تكظيؼ التقكيـ باألقراف، عف طريؽ استخداـ اختبار 

 One بديال ال معممينا مف تحميؿ التبايف أحادم االتجاه  Kruskal Wallis كاليس كركسكاؿ

Way ANOVA ، فردا(،  41عدد أفراد معظـ المجمكعات الفرعية )أقؿ مف كذلؾ لقمة
( يكضح النتائج التي تكصمت إلييا :كالتفاكت في األعداد فيما بينيا، كالجدكؿ التالي رقـ )

 الباحثة: 
 ٚا١ٌظ ٌٍفشٚق ٠ٓ ِزٛعطبد سرت دسخبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ثُؼذ ( ٔزبئح اخزجبس وشٚعىبي2خذٚي )

 ثبأللشاْ ٚفمب ٌّزغ١ش اٌزخصص رٛظ١ف اٌزم٠ُٛاالردب٘بد اإل٠دبث١خ ٔحٛ 

 اٌؼذد اٌزخصص اٌجؼذ
ِزٛعظ 

 اٌشرت

وبٞ 

 رشث١غ

دسخبد 

 اٌحش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

رفغ١ش 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌزٛخٙبد 

اإل٠دبث١خ ٔحٛ 

رٛظ١ف 

 اٌزم٠ُٛ 

 ثبأللشاْ

 33.58 43 اٌؼٍَٛ

8.785 4 .067 

غ١ش 

داٌخ 

إحصبئ

 ٠ب

 اٌحبعت ػٍَٛ

 ٚاٌّؼٍِٛبد
11 44.95 

 42.61 9 ٚاٌزشخّخ اٌٍغبد

 51.33 9 األػّبي إداسح

 53.71 7 أخشٜ رخصصبد

  79 اإلخّبٌٟ

بيف مستكل التكجيات اإليجابية  عالقة عدـ كجكد كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
باألقراف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى  التقكيـلمطالبات نحك تكظيؼ 

( 9.896، حيث جاءت قيمة "كام تربيع"  )يفتخصص كبيف نكعإستراتيجية الرحالت المعرفية 
 قد أف أفراد العينة مف التخصصات المختمفة ما يشير إلى ،كىي قيمة غير دالة إحصائيا

في بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى  باألقراف التقكيـتككنت لدييف تكجيات إيجابية نحك تكظيؼ 
عدـ تحقؽ صحة الفرض الرابع  ، مما يدؿ عمىمتقاربة بدرجاتإستراتيجية الرحالت المعرفية 

ال تكجد عالقة بيف مستكل التكجيات ،  كقبكؿ الفرض البديؿ كىك" مف فركض البحث
داؼ التعمـ في بيئة تعمـ نشطة باألقراف لتحقيؽ أى التقكيـاإليجابية  لمطالبات نحك تكظيؼ 

  .يف"كبيف نكع تخصصقائمة عمى إستراتيجية الرحالت المعرفية 
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كأىـ  كحيث تعتبر الدراسة الحالية مف أكائؿ الدراسات التي بحثت في متغير التخصص     
عمى اعتبار ك  المتغيرات الديمكغرافية كثيقة الصمة ببيئات التعمـ الجمعي في الرحالت المعرفية؛

بمادة كاحدة؛ إنما مف  معيف أك أف بيئة الرحالت المعرفية طكيمة المدل ال تتقيد بتخصص
بيا، فقد أثبتت نتائج ىذه الدراسة  الممكف دمج مكاد كتخصصات متنكعة خالؿ تنفيذ المياـ

عدـ تأثر مستكل تعزيز ميارات مجتمعات التعمـ المينية أك تكجيات الطالبات اإليجابية نحك 
مما يشير إلى تقبؿ المتعممات ألراء بعضيف  ؛قكيـ باألقراف بتنكع تخصصاتيفتكظيؼ الت
ف كاف قد يشكؿ تحدو بالنسبة البعض  حتى مع تنكع التخصصات فيما بينيف، كأف ىذا التنكع كا 
، بؿ ربما ساىـ ىذا التنكع في لـ يقؼ عائقان في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ التعمـ لكنو ؛لمبعض

لمرحمة المعرفية كتبادؿ خبرات كميارات أكسع كدعـ معرفة  التخصصات في إثراء أكثر
قد أثبتت عدـ تأثر نتائجيا بمتغيرات  دراساتمف ىناؾ كاف ف كا  ، الطالبات مف نكاحو متعددة

) ذككر/ إناث( عبر بيئات الرحالت  كجنس المتعمميف فيما عدا التخصص، ديمكغرافية أخرل
التي لـ تظير نتائجيا فركقان ذات داللة  (:312ر، دراسة )نصك  فيمكف اإلشارة إلى ،المعرفية
 .التي درست بتكظيؼ الرحالت المعرفيةة التجريبية في المجمكعبيف الذككر كاإلناث إحصائية 

برز التحديات التي كاجيت الطالبات عند التعمـ أما  :اخلامضخامصًا: اإلجابة عً الصؤال      
 مف كجية نظرىف ؟  إستراتيجية الرحالت المعرفيةعبر بيئة تعمـ نشطة قائمة عمى 

عف  الدراسةكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ استجابات أفراد عينة 
حيث أكردت بعض  ليذا السؤاؿ؛ إجابة 93السؤاؿ المفتكح السابؽ، كقد قامت الطالبات بإيراد 

، بينما لـ الطالبات صعكبة كاحدة أك تحديا كاحدا، كبعضيف أكردف أكثر مف صعكبة أك تحدو 
في  جمعياك ككضعيا  تكتب بعض الطالبات أم تحديات، كقد تـ تصنيؼ استجابات الطالبات

 :، كبياف تفصيميا كما يمي فئة، كحساب تكراراتيا كنسبيا المئكية 22
طالبة أنو لـ تكجد أم تحديات أك صعكبات في تنفيذ المشركع، كذلؾ  44ذكرت  -

ي ذكرتيا الطالبات في اإلجابة ( مف إجمالي المالحظات الت%51.36بنسبة )
 ىذا السؤاؿ. عف

استخداـ تكنكلكجيا بحثية جديدة يأتي في المرتبة الثانية مف حيث التكرار تحدم " -
"، حيث تـ تكرار خبرة سابقة بيا( لـ تستخدميا الطالبات مف قبؿ )عدـ كجكد
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%( مف إجمالي التحديات كالصعكبات 25.74مرة بنسبة  ) 23التحدم السابؽ 
 التي ذكرتيا طالبات العينة.

نشاء المكقعيميو في المرتبة الثالثة " -  ،"لمرحمة المعرفية صعكبة في تصميـ كا 
%( مف إجمالي التحديات كالصعكبات 24.52مرة بنسبة  ) 22حيث تـ تكرارىا 

 التي ذكرتيا طالبات العينة.
صعكبات في البداية فقط بسبب أف المكضكع كيأتي في المرتبة الرابعة تحدم " -

حيث تـ تكراره ، "أك أف الفكرة في البداية غير كاضحة إال بعد االندماج بيا ،جديد
%( مف إجمالي التحديات كالصعكبات التي ذكرتيا طالبات 87.:مرات بنسبة ) 9

 العينة.
صعكبات في العمؿ الجماعي كعدـ تعاكف بعض يميو في المرتبة الخامسة " -

%( مف 7.21) مرات بنسبة 6حيث تـ تكراره  "،الطالبات في فريؽ  العمؿ
 إجمالي التحديات كالصعكبات التي ذكرتيا طالبات العينة.

عدـ االتفاؽ عمى أىداؼ  الكقت"، ك" السادسة يأتي "ضيؽ ثـ في المرتبة -
 مرات بنسبة 4تـ تكرار كؿ منيما  حيث ،"بؿ فريؽ العمؿكاضحة مف قً 

 %( مف إجمالي التحديات كالصعكبات التي ذكرتيا طالبات العينة.4.77)
اختيار المكاقع اإللكتركنية " :استجابات كىي 4 السابعةكيأتي في المرتبة  -

صعكبة في النكاحي الفنية مف "، ك"كالمكثكقة إلنشاء الرحمة المعرفيةالمناسبة 
ضافة الصكر كالفيديكىات كالكتابة  حيث ميارات االستخداـ كالتنسيؽ كترتيب كا 

يث تـ تكرار ح ،"ضعؼ اإلنترنت مما يبطئ عمؿ المجمكعات"، ك"بالرحمة المعرفية
تحديات كالصعكبات %( لكؿ منيا مف إجمالي ال3.55) كؿ منيا مرتيف بنسبة

 التي ذكرتيا طالبات العينة.
 ،"الكاحد الفريؽ داخؿ التخصصات اختالؼ" تحدمكيأتي في المرتبة األخيرة  -

 %(.2.33مرة كاحدة فقط بنسبة  ) ىذا التحدمحيث تـ تكرار 
مف  (3129الميجة )كتتفؽ بعض ىذه التحديات مع ما أشارت إليو دراسة      

محددات تنفيذ الرحالت المعرفية عمى أكمؿ كجو، خاصة ما يتعمؽ منيا بالحاجة 
المتطمبات مف الميارات التكنكلكجية كالمعمكماتية العالية لمكقت بالنسبة لممبتدئيف، ك 
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لكي يتمكف الطالب مف إنتاج رحالت معرفية خاصة بيـ، ككذلؾ االتصاؿ البطيء 
 et) أيضا مع ما تكصمت إليو دراسةك ، بيكتربالشبكة أك عدـ تكفر أجيزة الكم

al.,2016 Seitkazy) عبر الكيب مثميا مثؿ أم نكع مف  مف أف الرحالت المعرفية
يمكف تقييد نتائجيا أك تحجيميا بسبب عدـ كفاية االتصاؿ باإلنترنت أك  ؛التكنكلكجيا

- التخصصات، كبالنسبة لمتحدم الذم أكردتو الطالبات متعمقان بتعدد نقص المكارد
ف كاف كرد ذكره كأقؿ التحديات تكراران حيث لـ يذكر إال مرة كاحدة فقد أثبتت  ؛-كا 

عند تنفيذ مياـ  في التخصصات نتائج الدراسة عدـ تأثر فرؽ العمؿ بيذا التنكع
، كما أف كثير مف الصعكبات التي أكردتيا الطالبات يمكف تجاكزىا بتطبيؽ التعمـ

تنمية الميارات في المجاؿ الذم تجد فيو الطالبة أك ك  ،ميارات التعمـ الذاتي
مجمكعتيا صعكبة، كما إف عضك ىيئة التدريس مف كاجبيا العمؿ كمستشارة 

 . كمساعدة لمطالبات كمرشدة في ما يعترضيف مف عقبات
ما نقاط التحسيف المقترحة لتطكير عممية التعمـ عبر  الصادط:شادشًا: اإلجابة عً الصؤال      

كلإلجابة مف كجية نظر الطالبات؟  عمى إستراتيجية الرحالت المعرفيةبيئة تعمـ نشطة قائمة 
عف السؤاؿ المفتكح  الدراسةعف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ استجابات أفراد عينة 

 جمعياك  صنيؼ استجابات الطالباتكقد تـ ت، إجابة :8السابؽ، حيث قامت الطالبات بإيراد 
 يمي: كفقان لما، كحساب تكراراتيا كنسبيا المئكية عشر فئات في
رائعة، كذلؾ بنسبة  كانت طالبة أنو ال تكجد أم مقترحات، فالرحمة 44 ذكرت -

طالبات في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، %( مف إجمالي المالحظات التي ذكرتيا ال52.92)
إدخاؿ  مقترح "فيما أكردت بقية الطالبات مجمكعة أخرل مف المقترحات كاف مف أىميا 

تقنية الرحالت المعرفية في المدارس كالمعاىد كالجامعات كربطيا بمختمؼ المناىج 
 ترحات التي%( مف إجمالي المق::.29) مرة بنسبة 26 ه"، حيث تـ تكرار الدراسية

، كىك المقترح الذم أكصت بو كثير مف الدراسات التي تناكلت ذكرتيا طالبات العينة
، ؛ نصكر3129أبك الخيؿ كأبك مطحنة، )فاعمية أك أثر الرحالت المعرفية كدراسة 

   et al., 2016؛Şahin &  Baturay, 2016 ؛  :312؛ يكنس كلبابنة،  :312
Seitkazy؛hen, 2019C) ، نماذج لرحالت معرفية سابقة تستخدـ عرض " مقترحجاء ك

بصيغ متعددة تصب في ذات  مرة 22 امكررن " كمرجع قبؿ البدء في الرحمة المعرفية
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، ثـ تفاكتت الطالبات%( مف إجمالي المقترحات التي ذكرتيا 5:.24بنسبة ) ،المعنى
  يمي: المقترحات األخرل كتدرجت في ترتيبيا كما

لتعميميا بكامؿ تفاصيميا تربكيا كفنيا لمطالبات  "أف يككف ليا برنامج تدريبي خاص -
 %(.9.97)مرات كبنسبة  8كقد تكرر ،كألعضاء ىيئة التدريس"

"إتاحة مراجع كفيديكىات كركابط لشرح الرحالت المعرفية بالخطكات، خاصة لمطمبة  -
 %(.7.44مرات كبنسبة ) 6كقد تكرر ، "المستخدميف لمرحالت المعرفية ألكؿ مرة

سات حكارية  لإلجابة عف استفسارات الطالبات حكؿ كؿ تفاصيؿ الرحالت " تخصيص جم -
مرات كبنسبة  4كقد تكرر ، "المعرفية في بداية عمؿ كتنفيذ مياـ مشاريع التعمـ بتطبيقيا

(4.91.)% 
كقد  ،""التطبيؽ الجماعي كالتدريب في مجمكعات تحت إشراؼ أستاذة المقرر بشكؿ دائـ -

 %(.3.64مرتاف كبنسبة ) رتكر 
تشجيع الطالبات بحكافز معنكية كمادية أكثر في "أقؿ المقترحات تكراران ىك كؿه مف  ككاف -

سبيؿ اكتساب ميارات التعمـ عبر الرحالت المعرفية خاصة المتعمقة منيا بالتعمـ في 
المجمكعات، كتجاكز الكتاب المدرسي إلى التقنيات الحديثة في التحصيؿ الدراسي 

أف يتـ تنفيذىا بشكؿ أعمؽ بيف طالبات مف جامعات  " ،"الميارات البحثية كالتعاكنيةك 
ترؾ المجاؿ ك  طالبات لتنفيذ الرحالت المعرفية،إعطاء الكقت الكافي لم" ، ك"أخرل

المقترحات التي ذكرتيا الطالبات مثؿ مف كجدير بالذكر أف كثير "، لمكاضيع مف أفكارىف
كفيديكىات كركابط لشرح الرحالت المعرفية بالخطكات، خاصة إتاحة مراجع مقترح " 

تتطمب أف تتحمى الطالبات بميارات  ؛لمطمبة المستخدميف لمرحالت المعرفية ألكؿ مرة"
التعمـ الذاتي في سبيؿ البحث عف ما يطمبنو مف مقترحات بأنفسيف، خاصة أف بيئة 

، بقميؿ مف الجيد في التعمـ الذاتي يـمف مطالبيـ كمقترحات كثير اإلنترنت اليـك تكفر
التي ينبغي تكظيفيا لتجاكز الحدكد الضيقة  32كىي مف أىـ ميارات التعمـ في القرف 

 .لمتعمـ التقميدم التي يتمقى فييا الطالب المعرفة دكف أف يككف لو أم دكر في اكتسابيا
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  التوصيات:
 إلييا الدراسة؛ فإنيا تكصي بما يمي: كفقان لمنتائج التي تكصمت

كمياـ مختمؼ أنشطة ألداء داعمة  كإستراتيجية تكظيؼ الرحالت المعرفية عبر الكيب -
أنكاع المقررات في التعميـ الجامعي، كالعمؿ عمى تكسيع نطاقيا لتشمؿ مجتمعات تعمـ 

، رفةمف تخصصات كجامعات متنكعة، بما يضمف تنمية ميارات التعاكف كتشارؾ المع
حيث أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف تمؾ اإلستراتيجية تمعب دكرنا فاعال في تنمية ميارات 

، كف أف تتأثر في ذلؾ متنكعة مف بينيا ميارات التعمـ عبر مجتمعات التعمـ المينية
 .بتنكع تخصصات المعممات

الرحالت المعرفية في تطكير طريقة تقكيـ الطالبات  العمؿ عمى تطبيؽ إستراتيجية -
القائمة عمى التكنكلكجيا كتقييـ النظراء، حيث أثبتت نتائج  ؛الطرؽ المبتكرة باستخداـ

 الدراسة كجكد تكجيات إيجابية لممتعممات نحك ىذا النكع مف التقكيـ في عممية التعمـ.
مكجية لمطالبات أك ألعضاء ىيئة إدراج الرحالت المعرفية ضمف البرامج التدريبية ال -

، حيث أثبتت نتائج التدريس، بيدؼ تمكينيـ مف ميارات تصميميا الفنية كالتربكية
 . مياراتيا مف كجية نظر المتعممات الدراسة كجكد حاجة لمتدرب عمى
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  املكرتحات:
بما  تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات أخرل في مجاؿ الرحالت المعرفية تتعمؽ

  يمي:
ثر تكظيؼ الرحالت المعرفية في تعزيز قيـ األمف الفكرم، كمحك األمية الرقمية لدل أ -

 الطالبات الجامعيات. 
في مجاؿ الرحالت المعرفية،  كاألدب التربكم لمدراسات السابقة نكعية دراسة تحميمية -

كسبؿ اإلفادة منيا في كضع قائمة معايير لتصميـ كبناء الرحالت المعرفية تربكيان 
  كفنيان.

فاعمية الرحالت المعرفية طكيمة المدل في تنمية ميارات الطالقة الرقمية لدل  -
 المتعمميف في مختمؼ المستكيات الدراسية. 

تقكيـ النظراء لدل الطالبات مدل في تنمية ميارات فاعمية الرحالت المعرفية طكيمة ال -
      الجامعيات.
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