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تدريص ل  (Web Quest)الويب فاعلية توظيف الزحالت املعزفية عرب 
مكزر اللغة اإلجنليزية يف حتشني مهارتي الكزاءة واالستناع لدى 

الصف الشادض االبتدائي مً وجهه ىظز معلنيهه يف  تالميذ
 ميطكة الكصيه باملنلكة العزبية الشعودية

 د. لطٗفٛ بٍت عبداهلل خالد احلسب٘

 أضتاذ املٍاِر ٔطسم التدزٖظ املطاعد بهمٗٛ الرتبٗٛ 

 باملىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ داوعٛ الكصٗي

 املشتخلص: 
 (Web Quest)ايٜٛب ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل تعسف فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب 

يدددد٣ تالَٝدددر اي دددف  ؼطددده َٗدددازتٞ ايكدددسا٠٤ ٚا ضدددتُا  يف تددددزٜظ َكدددسز ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١ي 
ٚيتحكٝدل هٖدداف ٖدرٙ ايدزاضد١      ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ يف َٓطك١ ايك دِٝ   

)ايدددسحالت املعسفٝددد١ ق ددد ٠ املدددد٣  اد اضدددتثا١ْ يكٝددداع هغدددس املدددتل  املطدددتكٌ  قاَدددت ايثاحبددد١ ب عدددد
)ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  يف تددزٜظ   ع٢ً املتل  ايتابعٚايسحالت املعسف١ٝ ط١ًٜٛ املد٣(

    ٞ باضدتدداّ ايطسٜكد١ املال٥ُد١مت ٚ      ( َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ طًثد١ اي دف ايطدادع ا بتددا٥
مت ٚيإلجابد١ عدٔ   ا( فدسد  141حٝد  بًدع عددد هفدساد ايعٝٓد١  )       ؛١ُ َٔ فتُدع ايدزاضد١  هخر ع١ٓٝ َال٥

هضدددد١ً٦ ايدزاضدددد١ ٚاختثدددداز فساددددٝاتٗا فكددددد قاَددددت ايثاحبدددد١ باضددددتدسا  املتٛضددددطات اؿطدددداب١ٝ         
ٚا مسافات املعٝاز١ٜمت ٚتطثٝدل َعاديد١ ا مدداز املتعدددمت ٚعًٝد٘ تٛلدًت ايدزاضد١ إىل ايعدٜدد َدٔ          

يف  (Web Quest) ٚجٛد هغس فعاٍ يتٛظٝف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب     ايٓتا٥جمت نإ هُٖٗا
ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  يف تدزٜظ َكسز ايًلد١ ا لًٝصٜد١ يدد٣ طًثد١ اي دف ايطدادع       

     ِ (مت ٚ  اضدتدسا  ايعدٜدد َدٔ    α≤0. .) ايد يد١  َطدت٣ٛ  عٓدد  ا بتددا٥ٞ َدٔ ٚجٗد٘ ْعدس َعًُدٝٗ
ف ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب)ايسحالت املعسفٝدد١ ق دد ٠  ايتٛلددٝات نددإ هُٖٗددا اددسٚز٠ تٛظٝدد

يد٣ ايطالب َٔ خالٍ ت١٦ٝٗ ايث١٦ٝ ايتعًُٝٝد١ ايٝطد١ مت    املد٣مت ٚايسحالت املعسف١ٝ ط١ًٜٛ املد٣(
 ٚذيو ملا ي٘ َٔ هغس َتداخٌ ع٢ً ْٛاتج ايتعًِ املدتًف١ 

ٚا ضددتُا مت َكددسز ايًلدد١    ايهًُددات املفتاحٝدد١ر ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددبمت َٗددازتٞ ايكددسا٠٤      
 ا لًٝص١ٜمت اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ 

The Effectiveness of Using Web Quest to Teach the English Course in 
Improving the Reading and Listening Skills of Sixth Graders from the 

Point of View of their Teachers in Qassim, Saudi Arabia 
Dr. Latifa bint Abdullah Khalid Al-Harbi 

Abstract 
This study aimed to identify The effectiveness of using Web Quest to teach 

the English course in improving the reading and listening skills of sixth 
graders from the point of view of their teachers in Qassim, Saudi Arabia. To 
achieve the aim of this study, the researcher prepared a questionnaire to 
measure the effect of the independent variable on the dependent variable 
using the appropriate method, and an appropriate sample was taken from the 
study community where the number of the sample population reached (141) 
individuals. To answer study questions and test their hypotheses, the 
researcher extracted the arithmetic averages and standard deviations, and 
used the multiple regression equation. Accordingly, the results revealed that 
cognitive tours proved to be effective in improving the skills of reading and 
listening in teaching the English language course for sixth-grade students 
from the viewpoint of their teachers at the level of significance (0.05≥α).And 
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Many recommendations were extracted, the most important of which was the 
necessity of employing cognitive journeys across the web (short-term 
cognitive excursions and long-term cognitive excursions) among students by 
creating the surrounding educational environment because of its cross-impact 
on different learning outcomes. 
Keywords: cognitive trips across the web, the skills of listening and reading, 
English language course, sixth grade. 

  :مكدمة الدراسة 
تهٓٛيدٛجٞ  يف خضِ َدا ٜػدٗدٙ ايعدان َدٔ غدٛزات َعسفٝد١ ٚعًُٝد١ ٚتكددّ تكد           

َٚعًَٛاتٞ ندث مت لدٌ عٝدع اتدا ت ايعًُٝد١ ٚاملعسفٝد١ مت لدازت ٖدرٙ ايتكٓٝدات          
بأغهاهلا ٚجٛاْثٗا املدتًف١ ٚإضكاطاتٗا ايع١ًُٝ ايعدٜد٠ جص٤ًا قتًُا َدٔ هضدًٛب   
حٝددا٠ اتتُعددات املعالددس٠؛ َبددٌر تهٓٛيٛجٝددا املعًَٛدداتمت ٚاايقُدداز اي ددٓاع١ٝ ٚغددٛز٠   

ْرتْددت ٚنددٌ َددا ؼتٜٛدد٘ َددٔ َ ددادز َعسفٝدد١        َٛددات ٚاا ت ددا تمت ٚغددثهات املعً 
ْدددتج عٓٗدددا ايعدٜدددد َدددٔ املطدددتحدغات     (3.12)مسدددازٙمت  زقُٝددد١ ٚهْعُددد١ تهٓٛيٛجٝددد١  

  (3.12)دْٝٛزمت  ٚاملتل ات ايطسٜع١ ٚاملتتابع١ 

 ٚإعادتٗدددا؛  ايضدددايٝب ايتدزٜطددد١ٝ َٚدددٔ ٖٓدددا بدددسشت اؿاجددد١ إىل تعدددٝه لدددٝا ١      
يتتُاغدد٢ َددع هٖددداف اتتُعددات اؾدٜددد٠مت َٚددا ٜتطًثدد٘ هجٝاهلددا َددٔ حاجدد١ ًَحدد١    

ٚبٗددرا  ددٌ   (3.11)ايفددازمت  يًتدددزٜب ٚانتطدداب خددربات َستثطدد١ بٗددرٙ ايتكٓٝددات      
ث  ٚؼددسٟ املعًُددٕٛ ٚايرتبٜٛددٕٛ عًدد٢ عدداتكِٗ اددسٚز٠ َٛانثدد١ ايددصخِ املعددسيف ايهدد     

 هفضدددٌ ايضدددايٝب ٚايٛضدددا٥ٌ  ْعددداع ايث٦ٝددد١ ايتعًُٝددد١ بأضدددايٝب تفاعًٝددد١ جاذبددد١     
ٚهٕ ٜثتعد املدزضدٕٛ عدٔ هضدايٝب ايتددزٜظ ايتكًٝدٜد١ مت ٚايدز تستهدص         (3.12)مسازٙمت 

عًدد٢ ْعدداّ ايددتعًِ املثاغددس بددايتًكه يًُحتدد٣ٛ ايتعًُٝددٞمت عٝدد     ددٓ  املددتعًِ         
فدددسل ايتفاعدددٌ ٚتثدددادٍ اـدددربات داخدددٌ ايعًُٝددد١ ايتعًُٝٝددد١مت فتٛجددد٘ ايرتبٜٛدددٕٛ         
 ضددتدداّ اؿاضددٛب ٚايتكٓٝددات ايتهٓٛيٛجٝدد١ ٚغددثه١ ا ْرتْددت يًتعاَددٌ َددع نددٌ     

 (3.12)دْٝٛزمت  ٖرٙ املطتحدغات املتالحك١ 

ايٝب ايتدزٜطد١ٝ إىل  ٚبٓا٤  ع٢ً َا ضثل دعدت ايتطدٛزات اؿدٜبد١ يف فداٍ ايضد     
غددددسانِٗ يف ايعًُٝدددد١ ايتعًُٝٝدددد١مت ٚاعتُددددادِٖ عًدددد٢ إا ٖتُددداّ بدددددٚز املددددتعًُه ٚ  

هْفطددِٗ يف َعسفدد١ ايضددايٝب ايتهٓٛيٛجٝدد١ يتدددٛف  املعًَٛددات ايددز  تدداجٕٛ هلدددا        
ٚتعصٜدددص قددددزاتِٗ يف ايثحددد  ايددددقٝلمت ٚا ضدددتفاد٠ َدددٔ اؿاضدددٛب ٚغدددثه١ ا ْرتْدددت   

   ُ )مسددازٙمت   ًٝدد١ ايتعًددِٝ حطددب ايضددايٝب اؿدٜبدد١     ظددداز٠مت فدداملتعًِ ٖددٛ هضدداع ع
3.12) 

ٔ َ دددادز املعًَٛدددات بأغدددهاهلا نايٓ دددٛل ٚايثٝاْدددات ٚاي دددٛز  َدددايثحددد   ٜعدددد
 ٚايسضدددَٛات َدددٔ هٖدددِ ا جدددسا٤ات ايدددز ٜكدددّٛ بٗدددا املتعًُدددٕٛ عًددد٢ غدددثه١ ا ْرتْدددت  

ٚبطدددثب ايهدددِ اهلا٥دددٌ َدددٔ املعًَٛدددات ٚاملٛاقدددع ا يهرتْٚٝددد١    (2..3)اؿًٝددد١ ٚ ْٛفدددٌمت 
ٚاي ددفحات ايددز تددٛفس املعًَٛددات ب ددٛزٖا املتعدددد٠ فدد ٕ ٖددرٙ ا جددسا٤ات يف ه ًددب         

ٚملدا ناْدت     (3.10)ضدًِٝمت   ايحٝإ    تًو  اٜد١ تسبٜٛد١ ٚاادح١ ٚتٛجٝد٘ فعداٍ      
اد ٖرٙ اي فحات يف شٜاد٠ َطتُس٠ هلدثحت عًُٝد١ ايثحد  َػدتت١ ٚبعٝدد٠ عدٔ       هعد
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قٛز ايثح  ْفط٘ ٜٚٓتج عٔ ذيو لعٛب١ يف اؿ دٍٛ عًد٢ املعًَٛداتمت نُدا قدد      
تأخر ٖرٙ ايعًُٝد١ ٚقتدًا ٚجٗددًا هندربمت عدا ٜعد  ضد٤ٛ اضدتدداّ ايٛقدت ٚايطاقدات           

ايسحًددد١ املعسفٝددد١  ايثػدددس١ٜ ٚاضدددتعُاٍ اؿاضدددٛب ب دددٛز٠  ددد  َٓطكٝددد١ ٚإداز٠ ٚقدددت  
 (3.12)مسازٙمت  ب ٛز٠ عػٛا١ٝ٥ 

ايدز تعدد   مت (Web Questَٚدٔ ٖٓدا تثًدٛزت فهدس٠ ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب )        
َددٔ هٖددِ ايُٓدداذ  ايرتبٜٛدد١ املكرتحدد١ يف عًُٝددات ايددتعًِ ٚايتعًددِٝمت ايددز تأخددر بعدده  

ٚاؾٗددد ب ددٛز٠ َٓت دد١ يف ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١مت   ا عتثدداز ايدقدد١ ٚحطددٔ إداز٠ ايٛقددت  
 فٝدددتِ إ ددداد املعًَٛدددات املطًٛبددد١ ٚاضدددتعُاٍ اؿاضدددٛب ٚايػدددثه١ ب دددٛز٠ َٓطكٝددد١   

حٝدد  هْٗدا تٛفددل بده ايتدطددٝ  ايرتبدٟٛ ايتعًُٝددٞ     (3.12)قحدٛف ٚ عثددايس ٔمت   
  (3.11)ايفازمت  ايهِمت ٚا ضتعُاٍ ايعكالْٞ يًحاضٛب 

ٚيف جاَع١ ضإ د ٛ بٛ ٜد١ نايٝفٛزْٝدا بايٛ ٜدات املتحدد٠ ايَسٜهٝد١مت تهْٛدت       
( فعُدددٌ عًٝٗدددا فُٛعددد١ َدددٔ   Web Questفهدددس٠ ايدددسحالت املعسفٝددد١ عدددرب ٜٚدددب )  

ٞ    1990ايثداحبه يف قطدِ تهٓٛيٛجٝدا ايدتعًِ عداّ )            "دٚ  ّ( ندإ َدٔ هبدسشِٖ نب ْد
تعتُدد ٖدرٙ ايدسحالت عًد٢ فُٛعد١       (3.12)قحٛف ٚ عثدايس ٔمت   "َازع تّٛ" ٚ

َٔ ايعًُٝدات نا ضتك دا٤ ٚايتطداوٍ ٚايثحد  ٚا ضتهػداف يًُٛاادٝع املدتًفد١        
َددٔ قثددٌ ًا يهرتْٚٝدد١ عًدد٢ ايػددثه١ ٚاملدتدداز٠ بطسٜكدد١ قدددد٠ َطددثك    عددرب امل ددادز ا

  (3.10)ضًِٝمت  يتحدٜ  باضتُساز ٖٚٞ قاب١ً يًتطٜٛس ٚا متتسبٜٛه

تعٌُ ٖرٙ ايسحالت ع٢ً إعا١ْ ايرتبٜٛه ع٢ً ت ُِٝ بساَج تأخر عًد٢ عاتكٗدا   
عدددا ٜددد دٟ إىل تعصٜدددص ايكددددزات ايرٖٓٝددد١   (3.12)عًدددٞمت  ْتدددا٥ج ايدزاضدددات ايرتبٜٛددد١مت

فضاًل  (2..3)اؿ١ًٝ ٚ ْٛفٌمت  يتحًٌٝمت ايرتنٝبمت ايتكِٜٛ(ايفهس١ٜ ايعًٝا )ايفِٗمت ا
عٔ تطٜٛس ايكدزات يف اضتدداّ اؿاضٛب يدد٣ املدتعًِمت عدا ٜػد ع٘ عًد٢ إ ٜهدٕٛ       
قا٥د ٖرٙ ايسح١ًمت عا ٜطد حاجات املتعًِ املعسفٝد١مت ٜٚكدٟٛ ز ثتد٘ يًدتعًِ ٜٚعطٝد٘      

ٔ امل ددادز املدتدداز٠ بعٓاٜدد١مت ٚؼطدده قدزتدد٘ عًدد٢ فسلدد١ ايتعددسف عًدد٢ عدددد نددث  َدد
نُدا تكدٟٛ قدزتد٘ عًد٢ ايتعاَدٌ       مت(3.11)ايفازمت  املٓاقػ١ ٚايتفه  ا بداعٞ ايٓاقدمت

َع املٗازات اؿٝات١ٝ ٚايتٛلٌ إىل حًٍٛ يًُػهالت ايز تٛاجٗ٘ يدريو تضدُٔ هٕ    
تفاعٌ املتعًِ َع املعًَٛات ٚاملعدازف املدتًفد١   ٜهدٕٛ َعسٚفدًا ٚقدددًا َطدثكًا بدٌ        

 (3.12)مسازٙمت  ٜٛجد إبدا  ٚتعًِ َطتُس 

ل١ ا لًٝص١ٜ ايّٝٛ َٔ هٖدِ يلدات ايعدان ٚهنبسٖدا اضدتعُاً  ٚاْتػدازًا       باتت ايً
بددده ايػدددعٛبمت فٗدددٞ يلددد١ ايعًدددِ ٚايعُددداٍمت فتعًُٗدددا ٚتعًُٝٗدددا هلدددث  ادددسٚز٠ َدددٔ    
اسٚزٜات اؿٝا٠ املعالس مبطت داتٗا املدتًف١  فثتعًُٓدا يًلد١ ا لًٝصٜد١ ٜ دث      

زف املطدتحدغ١ فٝد٘مت فٗدٞ    َٔ ايطٌٗ ايتفاعدٌ َدع َطدت دات ايعدان اؿددٜ  ٚاملعدا      
 (3.12)َ طف٢ ٚ ايػٛامت  ٚض١ًٝ ايتٛالٌ به ايػعٛب ٚايبكافات املدتًف١ 

ٜعتُد تعًِ ايًل١ ا لًٝص١ٜ خال١ يطًثد١ املسحًد١ ا بتدا٥ٝد١ ٚايضاضد١ٝ عًد٢      
ٚ  ٖدا   متبد١ ايكدسا٠٤مت ا ضدتُا مت ايتحددومت ٚايهتا   ات رفُٛع١ َٔ املٗازات َبٌر َٗداز 

َٔ املٗازاتمت ٚتعد ايتهٓٛيٛجٝا ٚاحد٠ َٔ هِٖ هدٚات ايز تطاعد ايطايدب عًد٢ بٓدا٤    
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ايبكدد١ ٚانتطدداب املٗددازات اـالدد١ بايًلدداتمت حٝدد  ٜكدددّ ايدددعِ يف اؿ ددٍٛ عًدد٢       
 Webايضايٝب ٚتعًِ هضاضٝاتٗامت َٚٔ ٖرٙ ايضايٝب ايسحالت املعسف١ٝ عدرب ٜٚدب )  

Quest    َددٔ املٗدداّ ٚايدددزٚع املعددد٠ َطددثكًا َددٔ قثددٌ       ( حٝدد  تعتُددد عًدد٢ فُٛعدد١
َعًُددده ؼتدددٟٛ عًددد٢ زٚابددد  مل دددادز َٚٛاقدددع قددددد٠مت نُدددا  دددٓحِٗ ايفسلددد١        
يالطال  ع٢ً املٛاد ٚايدٚات املٛغٛق١ ٚايز تطاعد ع٢ً تطٜٛس يلتِٗ ٚايتفاعدٌ بده   

 ,AL-Khataybeh) اتُٛعددات  نتطدداب َٗددازات نُٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا   

2016) 

 :مشكلة الدراسة 
يف ايطابل نإ املكسز املدزضٞ امل ددز ايٛحٝدد  نتطداب املعسفد١مت  ٚايدرٟ ٜكدّٛ       

)َ دددطف٢ ٚ ايػدددٛامت  عًددد٢ اؿفدددغ ٚايدددتًكه املثاغدددس  ٜ ددداٍ املعًَٛدددات يًُدددتعًِمت
3.12)   ِ خددالٍ ايعكدددٜٔ املااددٝهمت تهػددف    ْٚعددسًا يًبددٛز٠ املعسفٝدد١ يف فدداٍ ايتعًددٝ

ايلطدددا٤ عدددٔ ق دددٛز ايضدددايٝب ايتعًُٝٝددد١ ايتكًٝدٜددد١ يف تُٓٝددد١ املٗدددازات ايعكًٝدددد١         
ٚايفهسٜدددد١مت ٚباملكابددددٌ بددددسشت هُٖٝدددد١ ايرتنٝددددص عًدددد٢ املددددتعًِ يٝهددددٕٛ قا٥ددددد ايسحًدددد١   
ا ضتهػدداف١ٝ َدددٔ خدددالٍ ا ضتك ددا٤ ٚايثحددد  يف َ دددادز كتًفدد١ َٛغٛقددد١ مت َٓددد١    

سبددٜٛه كت دده ٚاضددتعُاٍ عٝددع ا َهاْٝددات املتاحدد١ ٚقدددد٠ َطددثكًا َددٔ قثددٌ ت
عرب ا ْرتْت ٚاضتلالهلا بطسٜك١ قه١ُمت فعاي١ ٚ َبُس٠ َٔ حٝ  ايٛقدت ٚاؾٗدد   

      (3.12)مسازٙمت (  Web Questنايسحالت املعسف١ٝ عرب ٜٚب )

هٕ تددْٞ َطدت٣ٛ ايطًثد١ يف     (3.12ٚ ايػدٛامت   )َ دطف٢ ٚذنست دزاض١ ندٌ َدٔ   
َطام ايًلد١ ا لًٝصٜد١ ٜعدٛد إىل اضدتدداّ ايضدايٝب ايتكًٝدٜد١ ايدز تعتُدد عًد٢          
املعًددددِمت  ٚتت اٖددددٌ طددددٛز ايطايددددب ْفطدددد٘ يف تُٓٝدددد١ َٗازاتدددد٘ ايًلٜٛدددد١ نددددايكسا٠٤        
ٚا ضتُا  ٚايز ٜهتطثٗا بايتفاعٌ ٚا طال  ايراتٞ املطتُسمت  َٚٔ ٖٓا جا٤ت فهدس٠  

 Web) عددسف عًدد٢ فاعًٝدد١ تٛظٝددف ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب    ايدزاضدد١ يف ايت

Quest)   يف ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١
يد٣ طًث١ اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ َدٔ ٚجٗد٘ ْعدس َعًُدِٝٗ يف َٓطكد١ ايك دِٝ       

 يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 الدراسة : أسئلة 
 َٓٗارمت هض١ً٦ عٔ عد٠ض١ هٕ لٝب ماٍٚ َٔ خالٍ ايدزا

   َددا لددٛز ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب (Web Quest) تدددزٜظ تٛظددف يف ايددز
تحطه َٗازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا  يدد٣ تالَٝدر اي دف      ي َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ

 ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟
  َا فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب (Web Quest)  يف ؼطه َٗاز٠

تالَٝر اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ يف تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ د٣ ايكسا٠٤ ي
 َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

  َا فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب (Web Quest)  يف ؼطه َٗاز٠
تالَٝددددر اي ددددف ايطددددادع ا بتدددددا٥ٞ يف تدددددزٜظ َكددددسز ايًلدددد١    د٣ ا ضددددتُا  يدددد

 َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟ا لًٝص١ٜ 
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        ايٜٛدب  َدا فاعًٝد١ تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب(Web Quest)   َكدسز  يتددزٜظ
ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يف ؼ ددٌٝ تالَٝددر اي ددف ايطددادع ا بتدددا٥ٞ يف َددٔ ٚجٗدد٘       

 ْعس َعًُِٝٗ؟
         َدا هغدس تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب (Web Quest)    يف ؼطده َٗداز٠

ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ تالَٝر اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ  ايكسا٠٤ يف تدزٜظ َكسز
 َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

   ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب      هغدس تٛظٝدف  َدا (Web Quest)    يف ؼطده َٗداز٠
ا ضدددتُا  يف تددددزٜظ َكدددسز ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١ يدددد٣ تالَٝدددر اي دددف ايطدددادع         

 ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

 : أهداف الدراسة 
 ميهٔ لٝا ١ هٖداف ايدزاض١ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ ر  
     تعسف لٛز ايسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب (Web Quest)  تددزٜظ  تٛظدف يف  ايدز

تحطه َٗازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا  يدد٣ تالَٝدر اي دف      ي َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ
 ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

  ٔ  (Web Quest) فٝدد١ عددرب ايٜٛددب  فاعًٝدد١ تٛظٝددف ايددسحالت املعس  ايهػددف عدد

دزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يف ؼطدده َٗدداز٠ ايكددسا٠٤ يددد٣ تالَٝددر اي ددف  يتدد
 ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

  ٔ  (Web Quest) فاعًٝدد١ تٛظٝددف ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب     ايهػددف عدد

َ    يت ٝدر اي دف   دزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يف ؼطده َٗداز٠ ا ضدتُا  يدد٣ تال
 ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

  ٔايٜٛب فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايهػف ع(Web Quest)  يتدزٜظ
َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يف ؼ ٌٝ تالَٝدر اي دف ايطدادع ا بتددا٥ٞ َدٔ ٚجٗد٘       

 ْعس َعًُِٝٗ؟
   تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب       عدٔ هغدس  ايهػدف (Web Quest) دزٜظ تد ي

َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يف ؼطدده َٗدداز٠ ايكددسا٠٤ يددد٣ تالَٝددر اي ددف ايطددادع   
 ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟

   تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب       عٔ هغدس ايهػف (Web Quest) تددزٜظ  ي
َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يف ؼطه َٗداز٠ ا ضدتُا  يدد٣ تالَٝدر اي دف ايطدادع       

 ٘ ْعس َعًُِٝٗ؟ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ

  أهنية الدراسة 
تتُحددٛز هُٖٝدد١ ايدزاضدد١ يف نْٛٗددا َددٔ ايدزاضددات املُٗدد١ يًتعددسف عًدد٢ فاعًٝدد١     

يف ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤     (Web Quest) تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب     
ٚا ضتُا  يف تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝصٜد١ يدد٣ طًثد١ اي دف ايطدادع ا بتددا٥ٞ       

   ٗ ِمت ٚتهُدٔ تًدو ايُٖٝدد١ يف اؾداْثه ايٓعدسٟ ٚايتطثٝكددٞ     َدٔ ٚجٗد٘ ْعدس َعًُددٝ
 ع٢ً ايٓحٛ اآلتٞر
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 : األهنية اليظزية 
تت ًدددد٢ هُٖٝدددد١ ايثحدددد  ايٓعسٜدددد١ يف َػددددهًت٘ حٝدددد  ٜتطددددسم إىل ٚاحددددد٠ َددددٔ     
ايضدايٝب اؿدٜبد١ يف ايتددزٜظمت إذ ٜكدّٛ بدزاضد١ تطثٝدل ايدسحالت املعسفٝد١ ٚقٝداع          

يف َكدسز َداد٠ ايًلد١ ا لًٝصٜد١ يً دف      هغسٙ يف ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا      
ايطدددادع ا بتددددا٥ٞمت نُدددا تهُدددٔ هُٖٝتددد٘ ايٓعسٜددد١ يف شٜددداد٠ ايتددد٣ٛ ايعًُدددٞ يف      

( نتك١ٝٓ تعًُٝٝد١ تسبٜٛد١ بلاٜدات قددد٠     Web Quest) َٛاٛ  ايسحالت املعسف١ٝ
تطددتٓد إىل عًُٝددات عدد  عددرب غددثه١ ا ْرتْددت بٗدددف ايٛلددٍٛ إىل املعًَٛددات بأقددٌ   

ا تعُدٌ ايدزاضد١ عًدد٢ تعصٜدص دٚز املعًُده َددٔ ايٓاحٝد١ ايتٛجٝٗٝدد١      ٚقدت ٚجٗددمت نُدد  
ٚت ُِٝ دزٚع ؼتٟٛ ع٢ً زٚاب  يًُاد٠ ايتع١ًُٝٝ يًتطدٌٗٝ عًد٢ ايطايدب ٚإشايد١     

ٚ ٜعتدرب ايثحد  هحدد ايعداو ايكًًٝد١       (3.12)مسدازٙمت   عٝع ايعكثات َدٔ هَداَِٗ   
قًًٝا يف تٓاٍٚ ايسحالت املعسف١ٝ خ ٝ ًا يف َٗازتٞ ا ضتُا  ٚايكسا٠٤ عًد٢ ٚجد٘   
اـ دددٛل  ٚقدددد ٜػددد ع ايثحددد  ندددب  َدددٔ ايثددداحبه يف فددداٍ تددددزٜظ ايًلدددات   

( يف تعصٜدص املٗدازات   Web Questايجٓث١ٝ إىل ا ضتعا١ْ بتطثٝل ايسحالت املعسف١ٝ )
 يد٣ املتعًُه  ايًل١ٜٛ

 : األهنية التطبيكية 
ٜطدددِٗ ٖدددرا ايثحددد  يف يفدددت ايْعددداز إىل فاعًٝددد١ اضدددتدداّ ايدددسحالت املعسفٝددد١     

(Web Quest     يف تعصٜدددص َٗدددازات ا ضدددتُا  ٚايكدددسا٠٤ يف تددددزٜظ َكدددسزات ايًلددد١ )
ا لًٝص١ٜ خال١ يًُسح١ً ا بتدا١ٝ٥مت نُا ٜكّٛ بتٛجٝد٘ املعًُده مدٛ اضدتدداّ     

( يف تددددزٜظ َكدددسزات ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١مت ٚ ٜٓثددد٘  Web Questفٝددد١ )ايدددسحالت املعس
اؾاَعدات ٚاينادميٝدات ايتدزٜثٝد١ يًُعًُده بضدسٚز٠ إنطدابِٗ املٗدازات ايالشَد١         
يًتعاٌَ َع تكٓٝات ايتعًِٝ ا يهرتْٚٞ ٚا ْرتْت ٚتٛظٝفِٗ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

بأْػدط١   َٚطٛزٜٗا ٝٗاٚكطط املٓاٖج ٚااعٞ يف تٛجٝ٘  ايثح  مت نُا قد ٜطِٗ
تٛظف ايتعًِ ا يهرتْٚٞ ٚتعصش دٚز املدتعًِ نكا٥دد يسحًد١ ا ضتهػداف املعدسيف َدٔ       

 خالٍ بساَج تع١ًُٝٝ ٚهْػط١ تدعِ ايتعًِ ايراتٞ 

 : حدود الدراسة 

     حدٚد َٛاٛع١ٝر خيتص ايثح  بدزاض١ فاع١ًٝ تٛظٝف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب
يكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز يف ؼطدده َٗددازتٞ ا (Web Quest) ايٜٛددب

ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ طًث١ اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗد٘ ْعدس َعًُدِٝٗ    
 يف َدازع َٓطك١ ايك ِٝ يف املًُه٘ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

     حددددٚد بػدددس١ٜر ٜكت دددس ايثحددد  عًددد٢ فُٛعددد١ َدددٔ َعًُدددٞ ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١
 يً ف ايطادع ا بتدا٥ٞ يف َدازع َٓطك١ ايك ِٝ 

   ْٞ1429حددددٚد شَاْٝددد١ر    إجدددسا٤ ايثحددد   يف بداٜددد١ ايف دددٌ ايدزاضدددٞ ايبدددا-
 ٖد.144

     ِٝحدٚد َها١ْٝر  دد ٖرا ايثح  يف ايٓطام اؾلسايف اـدال مبٓطكد١ ايك د
 يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 
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  : فزوض الدراسة 
  تٛظٝددف ايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب (Web Quest) تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١  يف

يددد٣ تالَٝددر   ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا    يدد٘ هغددس نددث  يف    ا لًٝصٜدد١
اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُدِٝٗ يف َٓطكد١ ايك دِٝ باملًُهد١     

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  
  يف هغدس ندث     يف تددزٜظ َكدسز ايًلد١ ا لًٝصٜد١     يًسحالت املعسف١ٝ ق  ٠ املدد٣

يددد٣ تالَٝدر اي ددف ايطدادع ا بتدددا٥ٞ َددٔ    ؼطده َٗددازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضددتُا   
 ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ 

   يف هغدس ندث     يف تددزٜظ َكدسز ايًلد١ ا لًٝصٜد١     ١ املدد٣ طًٜٛد يًسحالت املعسفٝد١
يددد٣ تالَٝدر اي ددف ايطدادع ا بتدددا٥ٞ َددٔ    ؼطده َٗددازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضددتُا   

 ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ 

 : اإلطار اليظزي  للدراسة 

 أوال: الزحالت املعز( فية عرب ويبWeb Quest) 
  ىشأة الزحالت املعزفية عرب ويب(Web Quest) 

َٓددر بداٜدد١ ايبُاْٝٓٝددات ٚبطددثب ايبددٛز٠ ايتهٓٛيٛجٝدد١ ٚدفٗددا َددع ايتعًددِٝمت        
اقددرتاا ايعدٜددد َددٔ ايُٓدداذ  ايرتبٜٛدد١ عًدد٢ غددثه١ ا ْرتْددت ٚايهددب  َددٔ ايتطثٝكددات  

صش املٗدددازات ٚايكددددزات  ايتعًُٝٝددد١ عًددد٢ اؿاضدددٛب نٛضدددا٥ٌ تعًُٝٝددد١ ميهدددٔ هٕ تعددد    
َٚددٔ ٖددرٙ ايُٓدداذ  َددا ظٗددس عدداّ  (AL-Khataybeh, 2016) ايتفه ٜدد١ يًُددتعًُه 

( عًدددد٢ هٜدددددٟ فُٛعدددد١ َددددٔ املدت دددده يف جاَعدددد١ ضددددإ د ددددٛ ايَسٜهٝدددد١   1990)
بهايٝفٛزْٝددا يف قطددِ تهٓٛيٛجٝددا ايتعًددِٝ ٖٚددٛ َددا ٜطدد٢ُ بددايسحالت املعسفٝدد١ عددرب         

ٞ        اي ( ٚتدّٛ  Bernie Dodgeدٚد  ) ٜٛدبمت ٚندإ يدسٚاد ٖدرا ايُٓدٛذ  هٟ ندٌ َدٔ ب ْد
( ايفضددٌ يف ايتعُددل يف ٖددرا امل ددطً  ٚتٛضددٝع اْتػددازٙ يف      Tom Marchَددازع )

ايعدٜد َٔ امل ضطات ايتع١ًُٝٝ باعتثازٙ هحد ايتطثٝكات اؿدٜب١ يف حكٍٛ ايتعًِ 
 (3.14)ايٝاَٞمت  بٛاضط١ ا ْرتْت 

( ع٢ً هْٗا عٌُ اضتهػايف 1992ٚقد عسف دٚد  ايسحالت املعسف١ٝ عرب ٜٚب عاّ )
اددُٔ إطدداز قدددد َٚٛجدد٘ ٜعدده ايطددالب عًدد٢ ايددتعًِ َددٔ خددالٍ عًُٝددات ايفٗددِمت       
ايتحًٌٝمت ايرتنٝبمت ٚايتكِٜٛ يًثٝاْدات املٛجدٛد٠ يف ا ْرتْدت ٚاملدتداز٠ َطدثكًا َدٔ       

ْٚعسا يك ٛز ٖرا ايتعسٜف َدٔ ٚجٗد١ ْعدس املدسبٝه قداّ       (3.12)مسازٙمت  قثٌ املعًِ 
( ب عددداد٠ تعسٜدددف ايدددسحالت املعسفٝددد١ عدددرب ٜٚدددب عًددد٢ هْددد٘ ت دددُِٝ      2..3دٚد  عددداّ )

قتدد٣ٛ عًُددٞ اضتهػددايف َٛجدد٘مت ٜكددّٛ ايطددالب َددٔ خاليدد٘ بايتفاعددٌ َددع َ ددادز       
( هٕ ٖدرٙ ايدسحالت عثداز٠ عدٔ     2..3اّ )املعسف١ عرب ا ْرتْتمت هَا َازع فكد ذندس عد  

( يالطددال  عًدد٢ امل ددادز ايضاضدد١ٝ عًدد٢     Linksبٓددا٤ عًُددٞ ٜعتُددد عًدد٢ ايددسٚاب  )    
ايػثه١ ايز تطاعد يف ؼفٝص ايطايب ع٢ً ا ضتك ا٤ ٚايثح  ٚاملػازن١ يف ْكدٌ  

 (3.14)ايٝاَٞمت  املعسف١ ٚؼًٜٛٗا إىل فِٗ َتكدّ 
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 مفهو( و الزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest) 
ٚتع  غثه١ ا ْرتْت  Web( َٔ نًُته ايٚىل Web Questٜتهٕٛ َ طً  )
هٟ  ”A complex system of interconnected elements“ ٚبايًلد١ ا لًٝصٜد١  

هٟ   Questْعدداّ َعكددد َددٔ ايعٓالددس املستثطدد١ بثعضددٗا ايددثعن ٚايهًُدد١ ايباْٝدد١      
  ٚ  A long search for something that is“بايًلد١ ا لًٝصٜد١   ايثحد  ٚايتحكدل 

difficult to find”   ٙمسازٙمت  هٟ ايثح  عٔ غ٤ٞ َٔ اي عب ايٛلٍٛ ايٝ٘ ٚا اد(
ٚقدددد هخدددر ٖدددرا امل دددطً  عدددد٠ تسعدددات يف ايًلددد١ ايعسبٝددد١ َٓٗدددا ا ضدددتعالّ    (3.12

ت ايتعًِ ٚا ضتك ا٤ عرب ٜٚبمت تك ٞ ايٜٛبمت َٗاّ ايػثهٞمت ا عاز ايػثهٞمت زحال
ايٜٛددبمت ا ضتك ددا٤ ايػددثهٞمت ٚايددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ٜٚددب ٚ  ٖددا يهددٔ َ ددطً       

  (3.12)عًٞمت  ايسحالت املعسف١ٝ عرب ٜٚب ٖٞ ايتط١ُٝ ايعسب١ٝ اينبس غٝٛعًا 

املعسفٝدد١ عددرب ٜٚددب َٚٓٗددا تعسٜددف  ٜٛجددد ايهددب  َددٔ ايتعسٜفددات ملفٗددّٛ ايددسحالت  
جددددانٛيه عًدددد٢ هْٗددددا فعايٝددددات تسبٜٛدددد١ تكددددّٛ يف ايدزجدددد١ ايٚىل عًدددد٢ عًُٝددددات        
ا ضتك ددددا٤ عددددرب ا ْرتْددددت بلاٜدددد١ ايٛلددددٍٛ ايفعدددداٍ ٚايدددددد يًثٝاْددددات ٚذيددددو       
با ضددتلالٍ ايَبددٌ يعدداًَٞ ايٛقددت ٚاؾٗدددمت نُددا هْٗددا تٗدددف إىل تعصٜددص املٗددازات       

 (3.10)ضًِٝمت  ١ ايعًٝا يد٣ املعًُه ٚاملتدزبه ٚايكدزات ايتفه ١ٜ ايرٖٓٝ

ٜٚعسفٗا ٖايت ٚنازانظ بأْٗا َكرتا َطتحدو يتعًِٝمت ٚتطثٝكات ايتدزٜظمت 
حٝد  ْطددتددّ غددثه١ ا ْرتْددت يف اي ددفٛف ايدزاضدد١ٝ اضددت اب١ ؿاجددات نددٌ َددٔ  

 (Halat & Karakuş, 2014) ايطالب ٚاملعًُه 

هَا ب نٛع ٚ دَٛٝص فكاَدا بتعسٜفٗدا عًد٢ هْٗدا لد  تعًُٝدٞ ٜكدّٛ عًد٢ دَدج           
تهٓٛيٛجٝددا املعًَٛددات ٚا ت ددا ت يف ايعًُٝددات ايتعًُٝٝدد١ ايثحبٝدد١ يًٛلددٍٛ ؿددٌ     

 ,Berrocoso & Gómez) املػددهالت عددرب ٜٚددبمت ٚتُٓٝدد١ قدددزات ايعُددٌ اؾُدداعٞ  

2014) 

ٚيف دزاض١ هخس٣   تعسٜف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ٜٚدب عًد٢ هْٗدا ٚضد١ًٝ ضد١ًٗ          
َٚٓطكٝدد١ يًتٛضددع يف املعددازف املدتًفدد١ عددرب ا ْرتْددت بٗدددف تعصٜددص فٗددِ ايطددالب        

)فدت  ا،مت   ٚفت  عكٛهلِ يًدتفه  بػدهٌ ٚاضدع يف املٛاادٝع ايدز ميدٔ ايثحد  فٝٗدا         
3.12) 

 ( أهنية الزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest) 

( بدايسجٛ  إىل ندٌ َدٔ    Web Questتتُبٌ ه١ُٖٝ ايسحالت املعسفٝد١  درب ٜٚدب )   
 إىل نٌ عا ًٜٞر  (.3.1)طًث١مت ٚ (3.11)قطٝ مت 

  ٍَٗازات ايتفه  ايعًٝدا يف اؿ دٍٛ   تصٜٚد ايطًث١ بٛاجثات  هِٓٗ َٔ اضتعُا
 ع٢ً املعسف١ ٚبٓا٤ٖا؛ َبٌ َٗاز٠ حٌ املػهالت ٚايتفه  ا بداعٞ ٚايٓاقد 

      ٍتعتُددد ٖددرٙ ايددسحالت عًدد٢ ٚضددا٥ٌ ايتدددزٜظ اؿدٜبدد١ ٚايكا٥ُدد١ عًدد٢ اضددتعُا
ايتهٓٛيٛجٝددا اؿدٜبدد١ ٚايددز ٜهددٕٛ ايطايددب فٝٗددا ٖددٛ هضدداع ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١    

ًُٝٞمت ٚبٓا٤  ع٢ً ذيو ٜتِ ت ُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ فعاي١ ٖٚٛ َسنص ايٓػاط ايتع
 ْٚػط١ هنبس َٔ ايث١٦ٝ ايتكًٝد١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿفغ ٚايتًكه املثاغس 
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      ٛتعٌُ ٖرٙ ايسحالت هٜضًا ع٢ً تٛف  ٚقت ٚجٗد ايطايدب ٚتٛجٝد٘ طاقداتِٗ مد
ا ػدداٙ املطًددٛبمت فضدداًل عددٔ  دداٜتِٗ َددٔ ايتػددتت ٚذيددو يْدد٘ ٜكدددّ إَهاْٝدد١      

  يف قطددات قدددد٠ بػددهٌ َٛضددع َددٔ خددالٍ َ ددادز ايهرتْٚٝدد١ كتدداز٠   ايثحدد
 َٚعد٠ ضابكًا َٔ قثٌ َعًُه كت ه  

   ًِتعٌُ ٖرٙ ايسحالت ع٢ً تػ ٝع ايطًث١ مٛ ايتعًِ ايراتٞ املعتُد ع٢ً املدتع
ْفطددد٘ حٝددد  ايطدددالب ٖدددِ قددداد٠ ٖدددرٙ ايسحًددد١ ٚذيدددو اعتُدددادًا عًددد٢ قدددددزاتِٗ           

 املعًِ إىل َٛج٘ يًع١ًُٝ ٚيٝظ قا٥دا هلا  ٚدافعٝتِٗ يًتعًِٝمت ٚؼٌٜٛ دٚز
  تعصٜص َٗازات ا ضتهػاف ٚايثح  عٔ امل ادز ٚاملعًَٛات عرب ا ْرتْت 
  ؼفٝص ايطًث١ ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ ٚت١ُٝٓ املٗازات ايتعا١ْٝٚ يدِٜٗ َع ا بكا٤

 ع٢ً ه١ُٖٝ دٚز ايطايب ايفسدٟ 

 ( أىواع الزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest) 
( إىل ْدٛعه ز٥ٝطده   Web Questدٚد  بتكطِٝ ايسحالت املعسف١ٝ عرب ٜٚب ) قاّ

تثعدًا تُٛعدد١ َددٔ ايعٛاَددٌ ٖٚددٞر ايفدرت٠ ايصَٓٝدد١ يًسحًدد١مت ايٖددداف ايتعًُٝٝدد١ َددٔ   
ايسحًدد١مت ايعًُٝددات ايرٖٓٝدد١ املطًٛبدد١مت املٗددازات اؿاضددٛب١ٝ املطددتع١ًُمت ٚاملٗدداّ املًكددا٠   

 ع٢ً املتعًِ ُٖٚار

 الزحالت املعزفية ( قصرية املدىShort Term Web Quest) 
تددرتاٚا فرتتٗددا ايصَٓٝدد١ َددٔ ح دد١ إىل هزبددع ح ددصمت اهلدددف َٓٗددا ايٛلددٍٛ إىل     
َ ادز املعًَٛاتمت فُٗٗامت غِ اضرتجاعٗا؛ هٟ انتطاب املعسف١ ٚتهاًَدٗامت يف ايلايدب   
تكت س املاد٠ ايدزاض١ٝ ع٢ً َاد٠ ٚاحد٠ يف ٖدرٙ ايسحًد١مت تطًدب َٗداّ ٖدرٙ ايدسحالت       

ت ذٖٓٝددد١ بطدددٝط١ َبدددٌ ايٛلدددٍٛ اىل َ دددادز املعًَٛدددات ٚاضدددرتجاعٗامت ٜدددتِ      عًُٝدددا
اضددتدداَٗا َددٔ قثددٌ  دد  املُازضدده ٚاملثتددد٥ه يف اضددتعُاٍ ا ْرتْددت نُددا هْٗددا         
تطتعٌُ هحٝاًْا نُسح١ً ابتدا١ٝ٥ يًتحضد  يًدسحالت طًٜٛد١ املدد٣مت ٜكدّٛ املدتعًِ       

عدٔ   ا جابد١  هٚ َٓاقػد١مت  هٚ ق د مت  عدسض  َبٌ طیبظ بعسض ْتا٥ج ايسح١ً بػهٌ
 (3.11)ايفازمت  .ايدد٠ ايض١ً٦ بعن

 ( الزحالت املعزفية طويلة املدىLong Term Web Quest  ) 
 هضد١ً٦  عٔ تثًع فرتتٗا ايص١َٝٓ َٔ هضثٛ  إىل غٗس تكسٜثًامت اهلدف َٓٗا ا جاب١

ٚانطداب ايطايدب َٗدازات ايدتفه      ٚتطثٝل املعسفد١ ٚتكُٝٝٗدا    ايعٌُ قٛز١ٜ مل١ُٗ
ٔ  ٚدَج هنبس املٛاد به ايفال١ً اؿٛاجص تعدٟ ع٢ً ايٓٛ  ٖرا املتعُلمت ٜٚعٌُ  َد

 َتكدَد١  ذٖٓٝد١  املعطا٠مت تتطًدب َٗداّ ٖدرٙ ايدسحالت عًُٝدات      املٗاّ خالٍ َٔ َاد٠

ٚايتكدِٜٛمت ٜدتِ اضدتدداَٗا َدٔ قثدٌ طدالب قدادزٜٔ عًد٢          ٚايرتنٝدبمت  نايتحًٝدٌمت 
 هٚ نايثاٚزبٜٛٓدتمت  ايعدسض  َٗدازات اؿاضدٛب ٚبسافد٘ َبدٌ بدساَج     ايتعاَدٌ َدع   

 اي ددٛزمت حٝدد  ٜكددّٛ املددتعًِ بعددسض ْتددا٥ج ايسحًدد١ بػددهٌ عددسٚض  َعاؾدد١ بددساَج

متهٚ َدٔ خدالٍ تكددِٜ     ا ْرتْدت  عًد٢  لدفحات  ْػدس  هٚ عُدٌمت  هٚزام هعداومت  غدف١ٜٛمت 
 (3.12)فت  ا،مت  َفا١ُٖٝٝ  خسا٥ 

 الع( ياصز املكوىة للزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest) 

تتُبٌ ايسحالت املعسف١ٝ نٓػاط تسبٟٛ َٔ ضثع١ َهْٛات ز٥ٝطد١ٝمت عًد٢ لدٛز٠    
 َساحٌ َتتابع١ قاب١ً يًتطثٝل ايفعًٞ ٖٚٞر



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفص 

 

 

 

 

 
148 

  املكدمة أو التنهيد(Introduction) 
ملٗدداّ ٜددتِ َددٔ خالهلددا افتتدداا ايدددزع ٚتصٜٚددد ايطًثدد١ باملعًَٛددات ايضاضدد١ٝ عددٔ ا  

املٛنًدد١ إيددِٝٗ ٚذيددو بأضددًٛب ٜددب   اضددِٗ ٚدافعٝددتِٗ مددٛ ايددتعًِ باضددتدداّ      
هضدًٛب ايطدٝٓازٜٛ ٚايدرٟ ٜضددع املدتعًِ يف غد دٝات َتعدددد٠ نكا٥دد هلدرٙ ايسحًدد١        
ٚايلا١ٜ َدٔ ٖدرا ايعٓ دس جعدٌ ايٓػداط املعدسيف َس ٛبدًامت نُدا هْٗدا تعطدٞ ًَددص            

 (3.12)مسازٙمت  بطٝ  عٔ اهلدف َٔ املٗاّ املعطا٠ 

  املهاو(Tasks)   

ٜعد ٖرا ايعٓ س ح س هضاع يًسحالت املعسف١ٝمت ٜتِ َٔ خالهلدا تعدسف ايطايدب    
ع٢ً املٗاّ ايز ٜتٛجب عًٝ٘ ايكٝاّ بٗا خالٍ ايسح١ً ٚايز  هٔ ايطايب َٔ تعًدِ  

ٚيٝتُهٔ ايطايب َٔ املاد٠ ايز خيٛض زحًتٗا  َٚا ٜتٛقع إلاشٙ يف ْٗا١ٜ ايسح١ًمت 
ذيو  ب هٕ تهٕٛ ٖرٙ املٗاّ قاب١ً يًتٓفٝر ٚايتطثٝلمت ٚهٕ تهٕٛ قفص٠ يًطايب مت 
َٚددب ٠  ٖتُاَدد٘ متٚبايتددايٞ ٜددتِ ؼدٜددد ايضدد١ً٦ حددٍٛ فهددس٠ ايسحًدد١ ٚا جددسا٤ات        

ٗداّ ايدز ٜٓفدرٖا    ٚؽتًدف هْدٛا  امل   (3.11)ايفدازمت   ايالشّ اتثاعٗدا ؿدٌ ٖدرٙ ايضد١ً٦     
ايطايدددب خدددالٍ ايدددسحالت املعسفٝددد١ ٖٚدددٞر ايت ُٝدددعمت ايتحكدددل ٚايتتثدددعمت اي دددحفٞمت    

 (3.12)جٛد٠مت  ايت ُِٝمت ايتحًٌٝمت َعسف١ ايراتمت ٚهخ ا ١َُٗ الداز اؿهِ 

 ( العنليات أو اإلجزاءاتProcedures) 

عًِ ايكٝدداّ بٗددا هغٓددا٤ ايسحًدد١مت تٖددٞ فُٛعدد١ َددٔ اـطددٛات ايددز تتطًددب َددٔ املدد
تهددٕٛ عًدد٢ غددهٌ تعًُٝدداتمت تٛجٝٗدداتمت هٚ اضددرتاتٝ ٝات تعُددٌ عًدد٢ ػص٥دد١ املٗدداّ          ٚ

 (3.10)ضًِٝمت  يتطٌٗٝ إلاشٖا 

 ( املصادرResources) 

ٜكدّٛ ٖددرا ايعٓ ددس بتحدٜددد فُٛعدد١ امل ددادز املتددٛفس٠مت ٚايددز تطددتددّ يددتُهه  
إلدداش املٗدداّ املٛنًدد١ إيٝدد٘مت قددد تهددٕٛ ٖددرٙ امل ددادز عًدد٢ لددٛز٠ ن َٛاقددع    ايطايددب َددٔ 

إيهرتْٚٝدد١مت َٛضددٛعات عًُٝدد١ مت دٚزٜددات ٚفددالتمت َكددا ت ٚهعدداومت بددساَج عددسٚض        
تكدمي١ٝن قدد٠ َٚٓتكا٠ َطثكا َٔ قثٌ املعًُه املدت همت نُا ٚ ب هٕ ٜهدٕٛ  

ًد٢ ايطايدب ا جابد١    قت٣ٛ ٖرٙ امل ادز عًد٢ لد١ً َثاغدس٠ بايضد١ً٦ ايدز  دب ع      
عًٝٗامت ٚذيو يتحكٝل اهلدف َٔ ايسحالت املعسف١ٝ بتٛف  ايٛقت ٚاؾٗدد ٚ اٜد١   

 (3.12)دْٝٛزمت  ايطايب َٔ ايتػتت 

 ( التكويهEvaluation) 

ٖٚددٞ املعدداٜس هٚ ايُٓدداذ  ايددز تطددتددّ يكٝدداع ْتددا٥ج ايسحًدد١ َٚٗاَٗددا  ددب هٕ    
 ٜ  ٚااددح١مت َتٓا ُدد١مت ٚك  دد١ يًُُٗدد١ املددساد قٝدداع ْتا٥ ٗددا      تهددٕٛ ٖددرٙ املعددا  

(AL-Khataybeh, 2016) 

 ( اخلامتة أو االستيتاجاتConclusion) 

ٜضدِ ٖددرا ايعٓ ددس َددا  ددب عًد٢ ايطايددب إلدداشٙ هٚ تعًُدد٘ ٚانتطدداب٘ يف ْٗاٜدد١   
هددٔ يًُعًددِ إادداف١ هضدد١ً٦   ايسحًدد١ بعددد إنُدداٍ عٝددع املٗدداّ املٛنًدد١ يدد٘مت نُددا مي    

تػ ع ايطًثد١ يالضدتُساز يف ايثحد  ٚا نتػداف ٚشٜداد٠ دافعٝدتِٗ مدٛ ا ضدتصاد٠         
 (Alshanti, 2016) َٔ َعازف َتعًك١ بايت٣ٛ املطتهػف 
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  صفحة املعلهTeacher page)) 

إلددداش ايسحًددد١ ٖدددٞ لدددفح١ َٓف ددد١ً تطدددتٗدف املعًُدددهمت ٚ ٜدددتِ إدزاجٗدددا بعدددد    
املعسفٝدد١مت ٚتعطددٞ َعًَٛددات إادداف١ٝ يًُعًُدده مت ٚ هددِٓٗ َددٔ ا ضددتفاد٠ َددٔ ٖددرٙ      
ايسحًدد١مت حٝدد  تتددٛفس فٝٗددا َعًَٛددات تتعًددل مبطدداز ايسحًدد١مت ٚايٖددداف املتعًكدد١ َددٔ   

 (3.12)عًٞمت  تٓفٝر ايدزع ن فح١ إزغاد١ٜ يًُعًُه اآلخسٜٔ 

 مزايا استخداو ا( لزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest) 

ٜتُٝص اضتدداّ ايسحالت املعسف١ٝ عدرب ٜٚدب بايعدٜدد َدٔ املصاٜدا ايدز تطدسم هلدا         
      مت (3.14ٞمت )ايٝدداَمت (3.10)ضددًِٝمت مت (3.12)مسددازٙمت ايعدٜددد َددٔ ايثدداحبٕٛ مبددا فددِٝٗ     

 ٚ(AL-Khataybeh, 2016) َٚٓٗار 

           ٜعددد لٛذجددًا تسبٜٛددًا بٓا٥ٝددامت ٜتُسنددص حددٍٛ تفعٝددٌ دٚز املددتعًِ نكا٥ددد يسحًدد١
 ا ضتهػاف 

   تهطدددب ايطًثددد١ َٗدددازات ايعُدددٌ اؾُددداعٞ ٚايتٛالدددٌ ٚؼفدددصِٖ  ضدددتدداَ٘ يف
 دٚز ايطايب ايفسدٟ  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َع ايتأنٝد ع٢ً

  تُٓٞ َٗازات اضتدداّ َ ادز املعًَٛات بهفا٠٤ عاي١ٝ 
  تعصش قدز٠ ايطايب ع٢ً ايٛلٍٛ إىل انتطاب َٗازات ٚقدزات ذ١ٖٝٓ عًٝا 
   هٔ ايطايب ٚاملعًِ َٔ اضتلالٍ ايتكٓٝات اؿدٜب١ ب ٛز٠ َٓطك١ٝ ٚتٛظٝفٗدا 

 يلاٜات تسب١ٜٛ تع١ًُٝٝ ٖادف١ 
  يف هبٛاب قدد٠ بػهٌ َٛغٛم ٚعُٝلمت َٚٛجد٘ َدٔ    تعطٞ ايطايب فسل١ ايثح

 قثٌ املعًُه َٔ َ ادز كتاز٠ َطثكًا 
  تعصش َٗاز٠ ايطايب يف ايثح  ايفعاٍ ع٢ً غثه١ ا ْرتْت 
            ٘ػعددٌ َددٔ ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١ ْػدداط عتددع ٜكددّٛ بدد٘ ايطايددب  غددسا٤ َٗازاتدد

 َٚعًَٛات٘ 
      ات ايثحددد  اآلَٓدد١ عدددرب  تددٛفس ايددسحالت املعسفٝددد١ ب٦ٝدد١ َٛغٛقددد١ َددٔ خدددالٍ عًُٝدد

ٍ  َ دادز املعًَٛدات   ايتعًُٝد١ حٝد  عٝدع امل دادز ايدز ٜثحد         ايْػدط١  ٚخدال
ايطايددب َددٔ خالهلددا َعددد٠ َطددثكًامت نُددا هٕ ٖددرٙ ا ضددرتاتٝ ١ٝ تددٛفس مل ددُُٝٗا 

 إَها١ْٝ َساقث١ املٛاقع ايز ٜصٚزٖا ايطايب خالٍ ايسح١ً 
   فدد١ خددالٍ ايسحًدد١ َددٔ   ددٓ  املعًددِ قابًٝدد١ قٝدداع َددد٣ انتطدداب ايطددالب يًُعس

 خالٍ َ غسات ٚد  ت ٜٛفسٖا ايٓعاّ 
       ٜعدددصش اضدددتدداّ ايسحًددد١ اي ددددم يف ْفدددٛع ايطدددالب ضدددٛا٤ َدددع هْفطدددِٗ هٚ َدددع

اآلخسٜٔمت َٔ خالٍ عًُٝات قٝاع اؾٗدد ايدرٟ بدريٛٙ يف ايسحًد١ ٚايٓتدا٥ج ايدز       
 تٛلًٛا إيٝٗا ٚتكُِٝٝٗ يدا٤ شَال٥ِٗ خالٍ ايعٌُ اؾُاعٞ 

  املعزفية اجليدة  مواصفات الزحلة 

ٜٛجد ايعدٜد َٔ املٛالفات ايز ؼدد لداا ايدسحالت املعسفٝد١ ٜٚتٛقدف عًٝٗدا      
إَهاْٝد١ ٚلددف ٖددرٙ ايدسحالت نددسحالت َعسفٝدد١ جٝددد٠ ٚقدد ذنددس بعددن ايثدداحبه    

 ٖرٙ املٛالفات نُا ًٜٞر (3.12)عًٞمت مت ٚ (3.12)دْٝٛزمت مت (3.11)ايفازمت َِٚٓٗ  

   هٕ تهٕٛ َسغدا يًطالب فُٝا ٜتعًل باملاد٠ ايدزاض١ٝ 
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   ٕهٕ تتٝ  ايعٌُ أُ فُٛعات بػهٌ فعاٍ َٚس 
  ٞهٕ تٛفس عدد ا نث  ا  َٔ هْٛا  امل ادزمت  ٚذيو   ٓا٤ ايدزع بػهٌ إ اب 
  ٌفسدٟ َطتكٌمت حٝ  تٓتكدٌ بددٚز املعًدِ َدٔ     هٕ  ٓ  ايطًث١ فسل١ يًعٌُ بػه

 ًَكٔ يًُعسف١ إىل َٛج٘ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 
          تهٕٛ ٖرٙ ايدسحالت جٝدد٠ إذا ناْدت عٓالدسٖا َتهاًَد١ َٚ د١ُُ بػدهٌ  فدص

 ايطًث١ ٜٚصٜد َٔ دافعٝتِٗ يًتعًِ  
         هٕ تهدددٕٛ ايدددسٚاب  املطدددتع١ًُ يف ايددددزٚع جٝدددد٠ ٚميهدددٔ ا ْتكددداٍ فُٝدددا بٝٓٗدددا

 بطٗٛي١ ٜٚطس 
    ٍإ تهددٕٛ َكدَدد١ ايسحًدد١ َعددصش٠ يدافعٝدد١ ايطًثدد١ يًددتعًِ ٚقفددص٠ هلددِ  نُددا

 ايسح١ً ٚهٕ تٛفس املعًَٛات ايضاض١ٝ عٔ ايسح١ً 
  ِهٕ تت ف َٗاّ ايسح١ً بكابًٝتٗا يًتطثٝل فال تهٕٛ َٗاّ تع ٝص١ٜ يًطايب ٜت

 إلاشٖا خالٍ ٚقت قدد ٚبطسٜك١ عتع١ 
 عِٝٓٗ ع٢ً تٓفٝر املٗاّ املٛنًد١ إيدِٝٗمت   هٕ تتضُٔ إجسا٤اتٗا تٛجٝٗات يًطًث١ ت

نُددا  ددب هٕ ؼتددٟٛ اؿًدد١ عًدد٢ اضددرتاتٝ ٝات تسغددد ايطايددب يهٝفٝدد١ تٓعددِٝ  
 املعًَٛات املهتطث١ َٔ ايسح١ً  

  هٕ تهٕٛ عًُٝات قٝاع ايٓتا٥ج َتٓاضث١ َع هٖداف ايسح١ً 
     هٕ ترنس اـا ١ ايطالب مبا تعًُٛٙ ٚتدفعِٗ يالضتصاد٠ مبعًَٛداتِٗ ٚخدٛض

 زحالت يف فا ت هخس٣  
      تهٕٛ ٖرٙ ايسحالت جٝد٠ إذا تضُٓت ديٝال يًُعًُده اآلخدسٜٔ يالضدتفاد٠ َٓٗدا

 ٚذيو عٔ طسٜل لفح١ املعًِ 

 ثاىيا: مهارتي الكزاءة واالستناع يف تدريص مكزر اللغة االجنليزية 
 الكزاءة   مهارة 

تعتدددرب َٗددداز٠ ايكدددسا٠٤ ٚاحدددد٠ َدددٔ املٗدددازات ايًلٜٛددد١ ايزبعددد١ )ايكدددسا٠٤مت ايهتابددد١       
ا ضتُا مت ٚايتحدو( َٔ َٗازات ايًل١ ا لًٝص١ٜمت ٚتعدد هحدد هبدٛاب اؿ دٍٛ عًد٢      
املعسفدد١ حٝدد  ٖددٞ هدا٠ ايددتعًِ ايددراتٞ ايددز ميهددٔ يإلْطددإ َددٔ خالهلددا إبكددا٤ ْفطدد٘    

 ,Jeyamala) ٚاملعدازف ٚاآلداب ٚايعًدّٛ ايخدس٣     عًد٢ اطدال  دا٥دِ ظُٝدع ايخثداز     

2014) 

 مفهوو الكزاءة 
ايكسا٠٤ ٖٞ ْػاط َعكد ٜتِ إدزان٘ باضتدداّ ايسَٛش املهتٛب١مت ٜٚتِ َٔ خدالٍ  
ٖرٙ ايسَٛش اؿ ٍٛ عًد٢ ايفهداز ٚاملعدازف املدتًفد١مت ٚبايتدايٞ فد ٕ َعسفد١ نٝفٝد١         

 (Jeyamala, 2014) ِ ايٓص املهتٛب ٚانتطاب املعسف١ َٓ٘ ايكسا٠٤ اسٚزٟ يفٗ

بتعسٜددف ايكددسا٠٤ هٜضددًا عًدد٢ هْٗددا عًُٝدد١ َعكددد٠      (Kozak, 2011) نُددا قدداّ  
تتضُٔ ايفٗدِ ٚايدتفه مت ٚتتهدٕٛ ايكدسا٠٤ َدٔ عًُٝدته َت دًته؛ ايٚىلر ايتعدسف         

ُدددات ٖٚدددٞ عًُٝددد١ إدزانٝددد١ يهٝفٝددد١ تطدددابل ايسَدددٛش املهتٛبددد١ َدددع ايًلددد١       عًددد٢ ايهً
املٓطٛقددد١مت ٚايباْٝددد١ر عًُٝددد١ ايفٗدددِ ٖٚدددٞ عًُٝددد١ تعكدددٌ ٚإدزاى ايهًُدددات ٚاؾُدددٌ         

 ٚايٓ ٛل املت ١ً 
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فدد ٕ ايكددسا٠٤ ٖددٞ قدددز٠ إدزانٝدد١ ميهددٔ يًػدددص        (Bojovic, 2010) ٚعطددب
 عٌ َع ايٓص املهتٛب اضتدداَٗا عٓد ايتفا

   أهنية الكزاءة 
تطاعد ايكسا٠٤ ع٢ً إبكدا٤ ا ْطدإ ْفطد٘ عًد٢ اطدال  باملعدازف ايدز تدصداد ٚتد ٠          
ٚجٛدٖدددا باضدددتُسازمت نُدددا ْدددتُهٔ َدددٔ خدددالٍ ايكدددسا٠٤ عًددد٢ ايتعدددسف عًددد٢ ايفهددداز    
ٚايعٛاطدددف ٚايبكافدددات املدتًفددد١ يًثًددددإ ايدددز   ميهٓٓدددا ايٛلدددٍٛ ايٝٗدددامت ٚهٜضدددا        

اؿٝا٠ ٚطسم حٌ املػهالت ايز تٛاجٗٓدا عدٔ طسٜدل قسا٤تٓدا ـدربات      ْطتطٝع فِٗ 
غد دددٝات كتًفددد١مت ْٚدددتُهٔ َدددٔ خدددالٍ ايكدددسا٠٤ تعًدددِ َٗدددازات ايًلددد١ ٚقٛاعددددٖا    

  (Jeyamala, 2014) فٓطتطٝع انتطابٗا بطسٜك١ هضٌٗ 

   أىواع الكزاءة 
اَت١ حٝدد  تطدداعد املددتعًِ عًدد٢    ٜٛجددد ْددٛعه يًكددسا٠٤ ف َددا هٕ تهددٕٛ قددسا٠٤ لدد      

ايكدددسا٠٤ بػدددهٌ هضدددس  ٚفٗدددِ هفضدددٌ يًدددٓصمت هٚ إ تهدددٕٛ قدددسا٠٤ ب دددٛت عددداٍ ادددُٔ      
فُٛعدد١ َٗددازات ميهددٔ هٕ تطددٛز َٗددازات ايٓطددل اؾٝدددمت مبعسفدد١ هٚقددات ايتٛقددف           

 ,Jeyamala) املٓاضددبمت ٚتعدددٌٜ اي ددٛت تثعددًا يالْفعددا ت املٛجددٛد٠ داخددٌ ايددٓص     

2014) 

 طبيعة الكزاءة 
تعتُددد ايكددسا٠٤ عًدد٢ فٗددِ َددا  تٜٛدد٘ ايددٓص َددٔ زضددا٥ٌ ٜسٜددد ايهاتددب إٜ دداهلامت    
ٜتفاعدددٌ ايكدددازذ َدددع ٖدددرٙ ايسضدددا٥ٌ ٚفكدددًا ملعازفددد٘ ايطدددابك١مت تتدددأغس َٗددداز٠ ايكدددسا٠٤        
بايعٛاٌَ اؾطد١ٜ ٚايعك١ًٝ ٚايٓفط١ٝ يًكازذ فٗٞ ع١ًُٝ َعكد٠مت ٜٚتضُٔ ْػداط  

ايعًُٝدددات ٖٚدددٞر ا دزاىمت ايتدددرنسمت ا ضدددتٓتا مت ايتكٝدددِٝمت      ايكدددسا٠٤ فُٛعددد١ َدددٔ   
ايتدٌٝمت ايتٓعِٝمت ايتطثٝلمت ٚحٌ املػهالت ٚاهلدف َٔ نٌ ٖرٙ ايعًُٝات ٖٛ فِٗ 

 (Jeyamala, 2014) املع٢ٓ ٚاضتٝعاب٘ 

 مهارات الكزاءة 

يفٗدِ ٚاضدتٝعاب   تتضُٔ ايكسا٠٤ فُٛع١ َٔ املٗازات ايدز ٜطدتددَٗا ايكدازذ    
املعٓدد٢ املددساد َددٔ ايددٓصمت ٚ ميهددٔ ت ددٓٝف ٖددرٙ املٗددازات إىل ْددٛعه تثعددا يعًُددٝز           

 ر (Jeyamala, 2014)ايكسا٠٤ املت ًته 

        ٌَٗازات َتعًك١ بع١ًُٝ ايتعسف عًد٢ ايهًُدات ٚتػدٌُر َٗداز٠ ايرتنٝدبمت ؼًٝد
   ٛ تٞمت تكطٝدددع ايهدددالّمت ؼًٝدددٌ بٓٝددد١    ايطدددٝاممت ت دددحٝ  ايهًُددداتمت ايتحًٝدددٌ اي ددد

 اؾٌُمت اضتدداّ ايكاَٛع 
     َٗددازات َتعًكدد١ بعًُٝدد١ ايفٗددِ ٚتػددٌُر َٗدداز٠ تطددٜٛس املفددسداتمت ايفٗددِ اؿددسيفمت

 ايفِٗ ا ضتٓتاجٞمت ايتكِٝٝمت ا دزاى 

 مهارة االستناع 

تعد َٗاز٠ ا ضتُا  بدا١ٜ تعًِ ايًل١مت ٚ دب تطٜٛسٖدا ٚتدزٜطدٗا يف ضدٔ َثهدس٠      
 ً لد١  ٚقدد هغدازت ايدزاضدات إىل هٕ ا ضدتُا  ٖدٛ هٖدِ َٗداز٠ يدتعًِ ايًلد١           َٔ تعًدِ اي

َ ا ع٢ً ْطام ٚاضع يف اؿٝا٠ ايَٝٛٝد١ ايعادٜد١مت    يْٗا هنبس املٗازات ايًل١ٜٛ اضتددا
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نُدددا تعدددد َٗددداز٠ ا ضدددتُا  ٚاحدددد٠ َدددٔ ايتحددددٜات ايدددز تٛاجددد٘ َتعًُدددٞ ايًلددد١         
ِٖ هٚ انتطددابِٗ ٖددرٙ ا لًٝصٜدد١ نًلدد١ هجٓثٝدد١ فددال ٜٛجددد قٛاعددد تدد دٟ يتددرنس  

 (Salem, Qoura, & Alhadidy, 2017) املٗاز٠ 

   مفهوو االستناع 

ا ضدددتُا  عًددد٢ هْددد٘ ايدا٠  (Salem, Qoura, & Alhadidy, 2017)ٜعدددسف 
 ٍ عًٝٗا ايفهاز ٚاملعًَٛات ٚاؿ ٛ تًكٞايضاض١ٝ ايز ٜتِ َٔ خالهلا 

ٚميهٔ ايكٍٛ هٕ ا ضتُا  ٖٛ قدز٠ عك١ًٝ ْػط١مت تطاعدْا ع٢ً فٗدِ ايعدان َدٔ    
حٛيٓدددا ٖٚدددٞ جدددص٤ ز٥ٝطدددٞ َدددٔ عًُٝددد١ ايتٛالدددٌ ايٓددداج  ٚقدددد تػدددٌُ ٖدددرٙ املٗددداز٠     
ا ضتُا  يألفهاز ٚاملػداعس ٚايٓٛاٜدا ٖٚدرا ٜتطًدب َػدازن١ ْػدط١ ٚجٗدد ٚعازضد١         

 (Ahmadi, 2016) فعاي١ يًل١ 

إٕ ا ضتُا  هٜضًا عثاز٠ عٔ ع١ًُٝ َعكد٠ ْػط١ ٚتفاع١ًٝ حٝ  ٜتًك٢ املطتُع 
 (Solak, 2016) هلٛات ايهالّ ٚ اٍٚ  فِٗ َع٢ٓ يًهًُات املٓطٛق١ 

   أهنية االستناع 

ٜٚددد دٟ ٜعدددد ا ضدددتُا  ٚضددد١ًٝ هضاضددد١ٝ يًتعًدددِٝ يف عٝدددع املساحدددٌ ايتعًُٝٝددد١مت   
اَددتالى ٖددرٙ املٗدداز٠ إىل زفددع نفددا٠٤ هدا٤ ايطايددب خددالٍ ايف ددٌ ايدزاضددٞمت نُددا         
 فددص ا ضددتُا  اؾٝددد ايتٛالددٌ بدده اآلخددسٜٔ ٚا ملدداّ بددأنرب قدددز َددٔ املعًَٛددات      

ٚتت دٌ َٗداز٠ ا ضدتُا  َدع       (Salem, Qoura, & Alhadidy, 2017) املٓطٛقد١  
ًلٜٛدد١ ايخددس٣ حٝدد  هٕ ا ضددتُا  يدد٘ تددأغ  نددث  عًدد٢ تطددٜٛس ايتحدددومت   املٗددازات اي

ٖٚرا ٜع  هْ٘   ميهٓٓا تطٜٛس قدزتٓا ع٢ً ايتحدو إ  إذا طٛزْا َٗدازات ا ضدتُا    
يدٜٓامت نُا ٜٛجد عالق١ نث ٠ به َٗداز٠ ا ضدتُا  ٚانتطداب ايًلد١ حٝد  ميهدٔ       

      ٚ  فعايٝددد١ ٚضدددسع١ هندددرب    َدددٔ خدددالٍ ا ضدددتُا  تعًدددِ ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١ بطدددٗٛي١ 
(Gilakjani, 2016) 

 التحديات اليت تواجه تدريص مهارة االستناع 

   ِ خالدد١ يًطًثدد١  ٜعددد تدددزٜظ َٗددازات ا ضددتُا  إحددد٣ هلددعب املٗدداّ يٟ َعًدد
ايرٜٔ ٜتعًُٕٛ ا لًٝص١ٜ نًلد١ غاْٝد١مت ٚذ ى يٕ انتطدابٗا ٜتطًدب ايهدب  َدٔ       

د َٔ املُازضات ٖٚرا هَس قث  يثعن ايطًث١ حٝ    ٜٛجد قٛاعد ايٛقت ٚايعدٜ
ُ ددا يف تدددزٜظ    يتدددزٜظ َٗدداز٠ ا ضددتُا   ميهددٔ هٕ تطدداعد هغددسط١ ايهاضددٝت دٚز ا َٗ
َٗدددداز٠ ا ضددددتُا  بايًلدددد١ ا لًٝصٜدددد١مت ٚبايتددددايٞ فدددد ٕ َعدددددات ا ضددددتُا  اؾٝددددد٠      

افتكداز ايطدالب إىل   ٚايع س١ٜ اسٚز١ٜ يتعًِٝ َٗاز٠ ا ضتُا  ٚتطٜٛسٖامت  نُدا هٕ  
املفسدات ٚايكٛاعد ٚايٓطل ايطًِٝمت ٚإُٖاهلِ  يتطٜٛس ٖرٙ املٗاز٠ ٚتسنٝصِٖ فكد   

 ,Mai) عًدد٢ املفددسدات ٚايكٛاعددد ٜدد غس ٖددرا ضددًث ا عًدد٢ عًُٝدد١ تدددزٜظ ٖددرٙ املٗدداز٠   

2019) 

 الطزق الشائعة لتعليه االستناع 
ا ضددددتُا  يًطددددالب ايددددرٜٔ ٜتعًُددددٕٛ ايًلدددد١  ٜٛجددددد هزبددددع طددددسم يتعًددددِٝ َٗدددداز٠

ا لًٝص١ٜ نًل١ غا١ْٝ ٖٚٞر طسٜك١ ايرتعد١ بايكٛاعددمت طسٜكد١ ايكٛاعددمت ايطدسم      
 (Mai, 2019) ايطُع١ٝ ايهال١َٝ )ا ضتُا  ٚايتحدو(مت ايطسم ايكا١ُ٥ ع٢ً املٗاّ 
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 يةمبادئ تدريص مهارات االستناع باللغة اإلجنليز 

 ,Mai) َٔ املِٗ جد ا هٕ ٜتثع املعًُدٕٛ َثدادذ يتعًدِٝ ٖدرٙ املٗداز٠ بٓ داا ٚذندس       

 ٖرٙ املثادذ ٖٚٞر (2019

          ب ع٢ً املعًُدٕٛ اضدتدداّ ْ دٛل َٛغٛقد١ ٚعسادٗا بػدهٌ طثٝعدٞ ٚٚاقعدٞمت 
 َع اضتدداّ هلٛت خفٝف١ يف اـًف١ٝ  

    يالضددتُا  َبدٌر اؿددٛازاتمت ايٓهداتمت ايااددساتمت   ايتٓدٛ  يف ايٓ ددٛل املطدتدد١َ
ْػدددسات ايخثدددازمت اي ددداْٞ هٚ ايطدددسد؛ يت ٓدددب املًدددٌ ٚجعدددٌ ايطدددالب ٜعتدددادٕٚ إىل  

 ا ضتُا  إىل ْ ٛل كتًف١ 
  ٜتٛجب ع٢ً املعًُه إضٓاد املٗاّ يًطالب ٚذيو َٔ هجٌ عازض١ ايًل١ 
   ٕتتطًدب ندٌ َُٗد١     ب ع٢ً املعًِ ؼدٜد ايلسض َٔ ١َُٗ ا ضتُا  عًد٢ ه

 هنبس َٔ َٗاز٠ نايتحًٌٝ ٚايرتنٝب ٚ  ٖا 
    قثٌ ايثد٤ بع١ًُٝ ا ضتُا  ٜفضٌ هٕ ٜكّٛ املعًِ بػسا بعن امل دطًحات ايدز

 تطاعد ع٢ً فُِٗٗ يًٓص 
     ٚميهٔ يًُعًِ هٕ ٜطاعد ايطًث١ بفِٗ ايٓص املطُٛ  عٔ طسٜل إعداد٠ ا ضدتُا

 إيٝ٘ هنبس َٔ َس٠   

  ثالجًا: أثز الزحالت( املعزفية عرب ويبWeb Questعلى حتشني مهارتي الكزاءة واالستناع ) 
  اضتدداّ عدد     ٢ َٔ هضايٝب ايتدزٜظ يتعًِٝ املٗازات ايًل١ٜٛ َٚٓٗدا  
َٗدددازتٞ ايكدددسا٠٤ ٚا ضدددتُا مت إ  هٕ ايطدددالب يف املددددازع   شايدددٛا ٜعدددإْٛ َدددٔ عددددّ     

تأغ  ايتهٓٛيٛجٝدا ٚغالد١   نفا١ٜ ٖرٙ ايضايٝب  نتطاب ٖرٙ املٗازات  ٚبطثب 
ا ْرتْت عًد٢ حٝاتٓدا فدال ميهدٔ إْهداز هغدسٙ يف ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١مت ايَدس ايدرٟ دعدا            

 & ,Salem, Qoura) إىل دفد٘ يف ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١ ملٗدازات ايًلد١ ا لًٝصٜد١       

Alhadidy, 2017) 

 ( أثز الزحالت املعزفية عرب ويبWeb Quest.على حتشني مهارة الكزاءة ) 

هغثتت ايعدٜد َٔ ايدزاضات هٕ ايسحالت املعسف١ٝ عرب ٜٚب َفٝد٠ ملتعًُدٞ ايًلد١   
ا لًٝصٜدد١ نًلدد١ غاْٝدد١مت ٚذيددو يْٗددا تكدددّ هلددِ َددٛاد َٛغٛقدد١ ٚقتدد٣ٛ ذٚ ٖدددف   
قددددد ٚٚااددد مت نُدددا تدددٛفس ٖدددرٙ ايدددسحالت إَهاْٝددد١ ايتٛالدددٌ اؿكٝكدددٞ بايًلددد١        

سحالت املعسفٝدد١ عددرب ٜٚددب هدٚات تعًُٝٝدد١ فعايدد١ ٜطددتددّ َددٔ املطدتدد١َ ٚ تددٛفس ايدد 
خالهلا َتعًُٛ ايًل١ هْػط١ تع١ًُٝٝ َتعددد٠ ايٛضدا٥  ٚهْػدط١ تعًُٝٝد١ َعتُدد٠      

 ع٢ً اؿاضٛب ٚا ْرتْت 

إٕ اضددددتدداّ ايددددسحالت املعسفٝدددد١ يف انتطدددداب َٗدددداز٠ ايكددددسا٠٤ ملتعًُددددٞ ايًلدددد١     
َٗدداز٠ ايكددسا٠٤ ٚايتعددسف عًدد٢    ا لًٝصٜدد١ نًلدد١ غاْٝدد١ ٜصٜددد َددٔ اضددتٝعاب َثددادذ    

ايعدٜدد َددٔ املفدسداتمت نُددا ٜطدتددّ بددساَج َدٔ غددأْٗا تددزٜب املددتعًِ عًد٢ ايٓطددل       
ايطددًِٝ يألحددسف املتحسندد١ ٚايطددان١ٓمت نُددا تددٛفس ٖددرٙ ايددسحالت إَهاْٝدد١ تدددزٜب  
املتعًِ ع٢ً ؼًٌٝ ايٓ ٛل يًٛلٍٛ إىل َطدت٣ٛ اضدتٝعاب ايهدالّ املٓطدٛم ٚيدٝظ      

مت َٚدددٔ ٖٓدددا ٜتٛجدددب عًددد٢ املعًُددده ت دددُِٝ دزٚع  فكددد  ْطكددد٘ بطسٜكددد١ لدددحٝح١ 
يتعصٜددص َٗددازات ايكددسا٠٤  ٓٝدد١ بامل ددادز ٚايددرباَج ايتعًُٝٝدد١ ايددز تصٜددد َددٔ خددربات   
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 ايطايددب ٚقدزاتدد٘ ايعكًٝدد١ ايعًٝددا ٚايددز تٛظددف َددٔ هجددٌ انتطدداب َٗدداز٠ ايكددسا٠٤       
(Kocoglua, 2010) 

  أثز الزحالت املعزفية عرب( ويبWeb Quest.على حتشني مهارة االستناع ) 

هغددازت ايعدٜددد َددٔ ايعدداو هٕ ا ضددتُا  َٗدداز٠ يٝطددت ضدد١ًٗ ايتعًددِٝمت ٚذيددو        
يعدددّ ٚجددٛد قٛاعددد قدددد٠ ٜطددتطٝع املعًددِ تدزٜطددٗا يًطًثدد١ يصٜدداد٠ قدددزتِٗ عًدد٢     

 (Salem, Qoura, & Alhadidy, 2017) ا ضدتُا  ٚاضدتٝعاب ايٓ دٛل املطدُٛع١     
هٕ ايطدالب   (Fatemi, Alishahi, Khorasani, & Seifi, 2014) هنددت دزاضد١   ٚ

ٜثدٕٚ ْتا٥ج هفضٌ يف ا ضتُا  يف ْعاّ ايتعًِ ايراتٞ َٚٔ ٖرٙ ايْع١ُ ايسحالت 
 ( Web Questاملعسف١ٝ عرب ٜٚب )

 : إجزاءات  الدراسة 
 : ميهج الدراسة 

ضددٛف ٜتثددع ٖددرا ايثحدد  املددٓٗج ايٛلددفٞ ايتحًًٝددٞ نُٓٗ ٝدد١ عبٝدد١  ْٚٗدددف  
َددٔ خددالٍ اضددتددّ ٖددرٙ املٓٗ ٝدد١ إىل عددع بٝاْددات تف دد١ًٝٝ عددٔ َػدده١ً ايثحدد مت    
 ايكٝددداّ مبكازْدددات تثعدددا يًُدددتل ات ايدميلسافٝددد١ ٚتأغ ٖدددا عًددد٢ َدددتل ات ايدزاضددد١ 

حالت املعسفٝدد١ طًٜٛدد١  ٌ ٖٚددٛ ايددسحالت املعسفٝدد١ ق دد ٠ املددد٣ ٚايددس     املددتل  املطددتك )
َكدسز ايًلد١   ٖٚٛ ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  يف تددزٜظ   ايتابع املتل املد٣مت ٚ

   (ا لًٝص١ٜ يد٣ طًث١ اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ

 : أدوات الدراسة 
 ضٛف ٜتِ ا عتُاد يف ٖرٙ ايدزاض١ عًد٢ هدا٠ ا ضدتثا١ْ ؾُدع ايثٝاْدات ايالشَد١     

 ٚضتهٕٛ َكط١ُ إىل عد٠ هقطاّ ٖٞرمت ملتل ات ايدزاض١ 
  املتل ات ايدميلساف١ٝ يع١ٓٝ ايدزاض١ 
  فاع١ًٝ ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب (Web Quest)    يف ؼطه َٗداز٠ ايكدسا٠٤ يف

 تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ تالَٝر اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ 
    فاع١ًٝ ايسحالت املعسف١ٝ عدرب ايٜٛدب (Web Quest)  ه َٗداز٠ ا ضدتُا    يف ؼطد

 يف تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ تالَٝر اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ 
  لٛز ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب (Web Quest)     ايز َٔ غدأْٗا ؼطده َٗداز٠

 ايكسا٠٤ يف تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜ يد٣ تالَٝر اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ
  لٛز ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب (Web Quest)     ايز َٔ غدأْٗا ؼطده َٗداز٠

ا ضدددتُا  يف تددددزٜظ َكدددسز ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١ يدددد٣ تالَٝدددر اي دددف ايطدددادع         
 ا بتدا٥ٞ

 : جمتنع الدراسة 
ٜتهٕٛ فتُع ايدزاض١ َٔ َعًُٞ ايًل١ ا لًٝص١ٜ يً دف ايطدادع ا بتددا٥ٞ    

 يف َدازع َٓطك١ ايك ِٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

  : عيية الدراسة 
  اختٝاز ع١ٓٝ ايدزاض١ عػٛا٥ًٝا َٔ عد٠ قافعات يف َٓطك١ ايك ِٝ مت حٝد   

( َعًِ َدٔ فتُدع ايدزاضد١ مت ٚشعدت عًدِٝٗ اضدتثاْات ٚ  اضدرتداد        .10تهْٛت َٔ )
 %( َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ 94( َٓٗا هٟ َا ْطثت٘ )141)
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 :صدق أداة الدراسة 
ا ضددتثا١ْ عًدد٢ فُٛعدد١ َددٔ     يًتحكددل َددٔ لدددم هدا٠ ايدزاضدد١مت ضددٝتِ عددسض     

املتد  دده  يف قطددِ املٓدداٖج ٚطددسم ايتدددزٜظ يف بعددن جاَعددات املًُهدد١ ايعسبٝدد١      
ايطعٛد١ٜ مت حٝ  ضٝتِ ايخر بعه ا عتثاز عٝع املالحعات ايز ضٛف ٜكدَْٛٗا 
عٓددد إخددسا  ا ضددتثا١ْ ب ددٛزتٗا ايٓٗا٥ٝدد١مت َٚددٔ جٗدد١ هخددس٣   ايتأنددد َددٔ لدددم     

   ٚ ز ٚفكددسات ا ضددتثا١ْمت َددٔ خددالٍ حطدداب َعاَددٌ ا زتثدداط        ايتٓددا ِ ايددداخًٞ يددا
 ( به نٌ فكس٠ َٔ فكسات ا ضتثا١ْ Pearson correlationب ضٕٛ )

 ثبات أداة الدراسة 
( ملعسفدد١ َددد٣ Cronbach Alpha  اضددتعُاٍ َعاَددٌ ا تطددام نسْٚثددا  هيفددا )

 اتطام فكسات ايدزاض١ ٚغثاتٗا 

  الدراسة:األساليب اإلحصائية املشتخدمة يف 
يتحًٝددددٌ ايثٝاْددددات ايٓاػدددد١ َددددٔ ا ضددددتثا١ْ ٚا جابدددد١ عددددٔ هضدددد١ً٦ ايدزاضدددد١     

 Statistical package for socialاضتدداّ اؿص١َ ا ح ا١ٝ٥ يًعًّٛ ا جتُاع١ٝ 

sciences (SPSSاضتدداّ ايضايٝب ا ح ا١ٝ٥ اآلت١ٝر  ٚ ) 
   دميلسافٝدددد١ يعٝٓدددد١ اؾددددداٍٚ ايتهسازٜدددد١ ٚايٓطددددب امل٦ٜٛدددد١ يتف ددددٌٝ املددددتل ات اي

 ايدزاض١ 
 ( َعاٌَ نسْٚثا   هيفاCronbach Alpha ّيكٝاع غثات املكٝاع املطتدد ) 
       قِٝ املتٛض  اؿطابٞ ٚا مساف املعٝازٟ يإلجابد١ عدٔ هضد١ً٦ ايدزاضد١ َٚعسفد١

 ه١ُٖٝ فكسات ايدزاض١ 
  ؼًٌٝ ا مداز املتعدد يدزاض١ ايعالق١ به َتل ات ايدزاض١ 
 اضددتدداّ ا ختثدد( ٞاز ا ح ددا٥T   يعٝٓددته ملعسفدد١ ايفددسٚم تثعددًا ملددتل  اؾددٓظ )

 ٚعدد ضٓٛات اـرب٠ 
  ٟاضتعُاٍ ايتثأٜ ايحادOne Way Analysis of Variance (ANOVA)  ٕيثٝا

ايفسم يف فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ يف ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  
 عًُٞ ٚعدد ضٓٛات اـرب٠ يف َاد٠ ايًل١ ا لًٝص١ٜ تثعًا يًُ ٌٖ اي

 :جمتنع الدراسة وعييتها 
ٜتهٕٛ فتُع ايدزاض١ َٔ َعًُٞ ايًل١ ا لًٝص١ٜ يً دف ايطدادع ا بتددا٥ٞ    
يف َدازع َٓطكد١ ايك دِٝ يف املًُهد١ ايعسبٝد١ ايطدعٛد١ٜمت   اختٝداز عٝٓد١ ايدزاضد١         

اْات ( َعًِ َٔ فتُع ايدزاض١مت ٚشعت عًِٝٗ اضتث.10عػٛا٥ًٝامت حٝ  تهْٛت َٔ )
( ٜددثه 1%( َددٔ عٝٓدد١ ايدزاضدد١  ٚاؾدددٍٚ )94( َٓٗددا هٟ َددا ْطددثت٘ )141  اضدرتداد ) 

 اـ ا٥ص ايدميٛ ساف١ٝ يًع١ٓٝ 

 ثاىيًا: أداة الدراسة 
قاَت ايثاحب١ ب عدداد ٖدرٙ ايدزاضد١ َدٔ خدالٍ عُدٌ َساجعد١ يًُ دادز ايباْٜٛد١          
ٚايدزاضات ايددطابك١مت با ااف١ إىل قٝاَٗا بعٌُ َساجع١ يًهددتددب ذات اي د١ًمت نُدا    
ؾأت إىل ا طال  ع٢ً ايتكدازٜس املتعًكد١ مبدٛاددٛ  ايدزاضد١ ٚعٝٓتٗدا يعُدٌ تلطٝد١        

ضددتعا١ْ بامل ددادز ايٚيٝدد١  عددداد ا ضددتثا١ْ  نددافدددد١ٝ هلددا  نُددا قاَددت ايثاحبدد١ با  
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املتعًكدد١ بايدزاضدد١ اؿايٝدد١؛ يإلجابدد١ عًدد٢ هضدد١ً٦ ٖددرٙ ايدزاضدد١مت ٚبعددد ذيددو قاَددت     
 ايثاحب١ بتٛشٜع ا ضتثا١ْ عد٢ً ع١ٓٝ ايدزاض١ بػهٌ َثاغس٠   

 تٕشٖع أفساد العٍٗٛ تبعًا لمىتػريات الدميٕغسافٗٛ: (1اجلدٔه )

 الٍطبٛ امل٠ٕٖٛ التهساز املطتٕٝ املتػري

 

 

 

 الف٠ٛ العىسٖٛ

 0..4 03 ضٍٛ 03أقن وَ 

 3..0 30 ضٍٛ 03ٔأقن  03وَ 

 44.3 01 ضٍٛ 33ٔأقن وَ  03وَ 

 14.3 .1 ضٍٛ فأنجس 33

 133 101 اجملىٕع

 

 

 املطتٕٝ التعمٗى٘

 33.3 30 بهالٕزٖٕع

 3..4 .0 وادطتري

 1.. 13 دنتٕزآ

 133 101 اجملىٕع

 

 

 ضٍٕات اخلربٚعدد 

 13.3 13 ضٍٕات 3أقن وَ 

 01.1 .3 ضٍٛ 11أقن وَ  -ضٍٕات  3

 43.1 01 ضٍٛ 13أقن وَ  -ضٍٛ  11

 13.1 .4 ضٍْ فأنجس  13

 133 101 اجملىٕع

 االختبارات  اخلاصة بأداة الدراسة )صدق وثبات الدراسة(اثالج  : 
ٚتك د ايددثاحدب١ ب دم هدا٠ ايدزاض١ يف هْٗا قادز٠ عد٢ً قٝداع ايلدسض ايدرٟ      
ت ددُُٝٗا َدددٔ هجًدد٘مت حٝدد    عساددٗا عددد٢ً ٦ٖٝدد١ ؼهددِٝ َتد  دد١ هلددِ عالقدد١       
َثاغددس٠ مبٛاددٛ  ايدزاضدد١مت َٚددٔ غددِ قاَددت ايثاحبدد١ باضددرتداد ا ضددتثاْات ٚإجددسا٤         

نددد َدددٔ ايٛاددٛا ايًلددٟٛ  ايتعدددٜالت ايالشَدد١ عددد٢ً قتدد٣ٛ ا ضددتثا١ْمت بٗدددف ايتأ 
 يتٛاٖا  

نُا هٕ ايثاحب١ قاَت بايتأند َٔ غثات ا ضتثا١ْ ٚايز تك د فٝٗدا اضدتكساز   
ْتددا٥ج هدا٠ ايدزاضدد١ ٚاعتُادٜتٗددامت َٚددا َطددت٣ٛ ا تطددام فددددٞ ْتددا٥ج ا ضددتثا١ْ إذا     
تطثٝكٗددا هنبددس َدددٔ َددس٠ فددددٞ ْفددظ ايعددسٚفمت ٚيًتأنددد َددٔ ذيددو   اضدتددددداّ         

تطام ايداخًٞ نسْٚثا  هيفامت ٚقد هظٗست ايٓتا٥ج هٕ َعاَالت نسْٚثدا   اختثاز ا 
(مت حٝد  ٜعتدرب َعاَدٌ ايبثدات )نسْٚثدا  ايفدا(       22 .هيفا تاٍ ايدزاض١ نهٌ بًدع ) 

 %(  .2َكثٍٛ إذا شاد عددٔ )

( فكددس٠مت ٚيكٝاضددٗا قاَددت ايثاحبدد١ 34ٚتهْٛددت ا ضددتثا١ْ ب ددٛزتٗا ايٓٗا٥ٝدد١ َدددٔ ) 
يًتدز  اـُاضٞ بدٗدددف قٝاع  زا٤ هفدساد عٝٓد١ ايدزاضد١مت    باضتدداّ َكٝاع يٝهست 

( تعرب عددٔ عايٝد١ جددًامت ٚدزجدد١     1ٚذيو َدٔ خالٍ دزجات ايتفضٌٝ ايتاي١ٝر دزجد١ )
( تعددرب عدددٔ قًًٝدد١مت  4( تعددرب عدددٔ َتٛضددط١مت ٚدزجدد١ )  2( تعدرب عدددٔ عايٝدد١مت ٚدزجدد١ )   3)

ات اؿطاب١ٝ يتكدٜسات هفدساد  ( تعرب عٔ ق١ًًٝ جدًامت بٗدف تفط  املتٛضط0ٚدزج١ )
ع١ٓٝ ايدزاض١ عد٢ً نٌ فكس٠ َدٔ فكسات ا ضتثا١ْ ٚعدد٢ً فاهلدا نهدٌ  نددُا       

 ا عتُاد عد٢ً ايت ٓٝف هدْاٙ يًحهِ عد٢ً املتٛضطات اؿطاب١ٝ يًدزاض١ر
  ٔاعٝف   22 3هقٌ َد 
  َٔتٛض   22 2-24 3َد 
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  ٔعايٞ  .. 0إىل  22 2َد 

 :رابعًا: ىتائج الدراسة 
 يتائج املتعلكة بالشؤال األول ومياقشته:  ال 

يإلجابدددد١ عددددد٢ً ٖددددرا ايطدددد اٍ   حطدددداب املتٛضددددطات اؿطدددداب١ٝ ٚا مددددددسافات    
املعٝازٜدددد١ تدددداٍ ايدزاضدددد١ حطددددب اضددددت ابات عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ عددددد٢ً هدا٠ ايدزاضدددد١مت     

 ( ٜٛا  ذيور3ٚاؾدددٍٚ)

 الدزاضٛ ٔاألداٚ نهناملتٕضطات احلطابٗٛ ٔدزدات التفطٗن جملاالت : (4اجلــدٔه )

 دزدٛ التفطٗن املتٕضط احلطاب٘ اجملاه ت

عال٘.0.3السسالت املعسفٗٛ قصريٚ املد1ٝ

عال٘...0السسالت املعسفٗٛ طٕٖمٛ املد4ٝ

عال٘...0اجملىٕع

 Web) ( هٕ فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب   3ٜعٗس َدٔ اؾدددٍٚ )

Quest)   يف ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١
يدددد٣ طًثددد١ اي دددف ايطدددادع ا بتددددا٥ٞ َدددٔ ٚجٗددد٘ ْعدددس َعًُدددِٝٗ بًدددع املتٛضددد      

 (مت بدزج١ تفضٌٝ عاي١ٝ  22 2اؿطابٞ يألدا٠ ب ٛزتٗا ايه١ًٝ )

 : اليتائج املتعلكة بالشؤال الجاىي ومياقشته 

 حطدددداب املتٛضددددطات اؿطدددداب١ٝ ٚا مددددددسافات يإلجابدددد١ عددددد٢ً ٖددددددرا ايطدددد اٍ  
املعٝاز١ٜ يهٌ فكس٠ َدٔ فكسات نٌ فاٍ َدٔ فا ت ايدزاض١ ٚيهٌ فداٍ نهدٌمت   

 ( ٜٛا  ذيور2ٚاؾدددٍٚ)

 .احملور األول: الزحالت املعزفية قصرية املدى 
ت املعسفٗٛ قصريٚ املدٝ " املتٕضطات احلطابٗٛ ٔاالحنــسافات املعٗازٖٛ لفكسات ذلٕز " السسال : (0اجلــدٔه )

 ٔاجملاه نهن 

املتٕضط  الفكسٚ السقي

 احلطاب٘

االحنــساف 

 املعٗازٙ

0.301.30ٖتي تكطٗي احلصٛ الٕاسدٚ إىل فرتٚ شوٍٗٛ ترتأح وَ سصٛ إىل أزبع سصص.  .1

تكتصس السسالت املعسفٗٛ الكصريٚ عمٜ عىمٗات ذٍِٗٛ بطٗطٛ وجن الٕصٕه   .4

ٔاضرتداعّا.إىل وصادز املعمٕوات 

0.3.1.11

اهلدف وَ السسالت املعسفٗٛ الكصريٚ الٕصٕه إىل البٗاٌات ٔوعاجلتّا ثي   .0

فّىّا.

0.311.1.

ٖتي اضتدداً السسالت املعسفٗٛ الكصريٚ وَ قبن املبتدٟني ٔغري املىازضني   .0

لػبهٛ اإلٌرتٌت بّدف تعمٗىّي عمّٗا. 

0.13 1..0

أٔقصري،عسضوجنطیبظبػهن ٖكًٕ الطالب بعسض ٌتاٟر السسمٛ  .3

احملددٚاألض٠مٛعَ بعضاإلدابٛأٔوٍاقػٛ،

0..41.33

ٖتي تكدٖي املّىٛ عرب عسض أض٠مٛ بطٗطٛ وتعمكٛ مبٕضٕع السسالت املعسفٗٛ؛   .3

لتشفٗص الطالب ٔتػٕٖكّي إىل البشح ٔاالنتػاف

0.341.3.

البطٗطٛ، عمٜ الطالب ٖتي حتٕٖن ذلتٕٝ الدزع إىل دلىٕعٛ وَ األض٠مٛ   ..

اإلدابٛ عمّٗا يف ٔقت شوين قصري وَ خاله عىن مجاع٘ تعأٌ٘

0.131.34

.0.3 األداٚ نهن

( هٕ املتٛضددطات اؿطدداب١ٝ يفكددسات اتدداٍ نهددٌ ناْددت  2ٜعٗددس َدددٔ اؾدددددٍٚ )
عايٝدد١مت إذ جددا٤ يف ايفكددس٠ ايددز تددٓص عًدد٢ هْدد٘ ن ٜددتِ ؼٜٛددٌ قتدد٣ٛ ايدددزع إىل           
فُٛعد١ َدٔ ايضد١ً٦ ايثطدٝط١مت عًد٢ ايطدالب ا جابد١ عًٝٗدا يف ٚقدت شَد  ق دد            
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(مت .1 4تٛضد  حطدابٞ بًدع )   َٔ خالٍ عٌُ عداعٞ تعداْٚٞ ن فدددٞ املدستثدد١ ايٚىل مب    
(مت ٚفددددٞ املدستثددد١ ايخدد ٠ ايفكددس٠ ايددز تددٓص عًدد٢ هْدد٘ ن ٜددتِ    3. 1ٚامددساف َعٝددازٟ)

اضدددتدداّ ايدددسحالت املعسفٝددد١ ايك ددد ٠ َدددٔ قثدددٌ املثدددد٥ه ٚ ددد  املُازضددده يػدددثه١    
(مت ٚبدامساف  12 2ا ْرتْت بٗدف تعًُِٝٗ عًٝٗدا نمت إذ بًدع املتٛضد  اؿطدابٞ هلدا )     

 (  22 1َعٝازٟ )

 .احملور الجاىي: الزحالت املعزفية طويلة املدى 
املتٕضطات احلطابٗٛ ٔاالحنــسافات املعٗازٖٛ لفكسات ذلٕز " السسالت املعسفٗٛ طٕٖمٛ املدٝ" : (0اجلــدٔه )

 ٔاجملاه نهن

املتٕضط  الفكسٚ السقي

 احلطاب٘

االحنــساف 

 املعٗازٙ

0.131.11 ترتأح وَ أضبٕع إىل غّس تكسٖبًا.ٖتي تكطٗي احلصٛ الٕاسدٚ إىل فرتٚ شوٍٗٛ   .1

العىنذلٕزٖٛ ملّىٛأض٠مٛعَتتٗح السسالت املعسفٗٛ الطٕٖمٛ اإلدابٛ  .4

ٔتطبٗل املعسفٛ.

0.403...

1.43...0تعصش السسالت املعسفٗٛ الطٕٖمٛ إنطاب الطالب وّازات التفهري العىٗل.  .0

وادٚؤَدور أنجساملٕاد،بنيالفاصمٛاحلٕادصإشالٖٛطاِي ِرا الٍٕع عمٜ  .0

املعطاٚ لمطالب.املّاًخالهوَ

0.30 1..3

ٔالرتنٗب،نالتشمٗن،وتكدوٛذٍِٗٛتتطمب وّاً ِرٓ السسالت عىمٗات  .3

ٔالتكٕٖي.

0..01.03

ٖتي اضتدداوّا وَ قبن طالب قادزَٖ عمٜ التعاون وع وّازات احلاضٕب ٔبسادلْ   .3

الصٕز.وعاجلٛبساورأٔنالبأزبٍٕٖت،العسضوجن بساور

0...1.03

عىن،أٔزامأحباخ،غفٕٖٛ،ٖكًٕ الطالب بعسض ٌتاٟر السسمٛ بػهن عسٔض  ..

وفاِٗىٗٛ.،أٔ وَ خاله تكدٖي خساٟطاالٌرتٌتعمٜصفشاتٌػسأٔ

0.433.30

...0 األداٚ نهن

اتدداٍ نهددٌ ناْددت ( هٕ املتٛضددطات اؿطدداب١ٝ يفكددسات 4ٜعٗددس َدددٔ اؾدددددٍٚ )
عاي١ٝمت إذ جا٤ يف ايفكدس٠ ايدز تدٓص عًد٢ هْد٘ ن ٜكدّٛ ايطايدب بعدسض ْتدا٥ج ايسحًد١           

متهٚ َدٔ   ا ْرتْدت  عًد٢  لدفحات  ْػدس  هٚ عُدٌمت  هٚزام هعداومت  غدف١ٜٛمت  بػدهٌ عدسٚض  
(مت 30 4َفا١ُٖٝٝ ن فددٞ املدستثد١ ايٚىل مبتٛضد  حطدابٞ بًدع )    خالٍ تكدِٜ خسا٥ 

ٚفددٞ املدستثد١ ايخ ٠ ايفكس٠ ايدز تدٓص عًد٢ هْد٘ ن ٜطداِٖ      (مت 94 .ٚامساف َعٝازٟ)
ٔ  ٚدَدج هنبدس   املٛادمت به ايفال١ً اؿٛاجص إشاي١ ٖرا ايٓٛ  ع٢ً ٔ  َداد٠  َد ٍ  َد  خدال

(مت ٚبدددامساف َعٝدددازٟ  4. 2املعطدددا٠ يًطايدددبنمت إذ بًدددع املتٛضددد  اؿطدددابٞ )   املٗددداّ
(1 2.  ) 

 تدريص مكزر اللغة االجنليزية.اجلزء الجاىي: حتشني مهارتي الكزاءة واالستناع يف  
( هٕ املتٛضددطات اؿطدداب١ٝ يفكددسات اتدداٍ نهددٌ ناْددت  0ٜعٗددس َدددٔ اؾدددددٍٚ )

َتٛضددط١مت إذ جددا٤ ايفكددس٠ ايددز تددٓص عًدد٢ هْدد٘ ن تطددِٗ طسٜكدد١ تسنٝددب اؾًُدد١ يف    
ؼفٝدددص َٗددداز٠ ا ضددتُا  يددد٣ ايطًثدد١ن فددددٞ املدستثددد١ ايٚىل مبتٛضدد  حطددابٞ بًددع         

(مت ٚفدددٞ املدستثدد١ ايخد ٠ ايفكدس٠ ايدز تدٓص عًد٢ هْد٘         32 1َعٝازٟ)(مت ٚامساف 20 2)
ن تدددٟٛ َكدددسز ايًلدددد١ ا لًٝصٜدددد١ عًدددد٢ َٛادددٛعات ؼفدددص َٗدددداز٠ ايتحدددددو يددددد٣    

 (  09 1(مت ٚبامساف َعٝازٟ )22 3ايطًث١نمت إذ بًع املتٛض  اؿطابٞ هلا )
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لفكسات ذلٕز " حتطني وّازت٘ الكساٞٚ ٔاالضتىاع  املتٕضطات احلطابٗٛ ٔاالحنــسافات املعٗازٖٛ: (3اجلــدٔه )

 يف تدزٖظ وكسز المػٛ االجنمٗصٖٛ." ٔاجملاه نهن

املتٕضط  الفكسٚ السقي

 احلطاب٘

االحنــساف 

 املعٗازٙ

.0.341.3تطاِي السسالت املعسفٗٛ لتعمٗي المػٛ االجنمٗصٖٛ يف إٖطـاح أِىٗٛ وّازٚ االضتىاع  .1

يف تػـذٗع الطمبٛ عمٜ االضتىاع إىل ٌصٕص بالمػٛ تطّي السسالت املعسفٗٛ    .4

االجنمٗصٖٛ

0.031.30

31.40..0تطّي طسٖكٛ تسنٗب اجلىمٛ يف حتفٗـص وّـازٚ االضتىاع لدٝ الطمبٛ  .0

تكدً السسالت املعسفٗٛ أضـالٗب وتٍٕعٛ يف تدزٖظ المػـٛ االجنمٗصٖـٛ اليت تطاعد   .0

عمٜ تعصٖص وّازٚ االضتىاع

0..1 1.33

تكط٘ السسالت املعسفٗٛ عمـٜ وػهالت االضتىاع اليت ٖعرتض إلّٗا الطمبٛ يف   .3

دزاضٛ وكسزات المػـٛ االجنمٗصٖـٛ

0.331..3

تطّي طسٖكٛ تسنٗب اجلىمٛ بالمػـٛ االجنمٗصٖـٛ عمٜ حتفٗـص الطمبٛ عمٜ وّازٚ   .3

الكساٞٚ

4.311.0.

4.031.33حتفص وّـازٚ الكساٞٚ لـدٝ الطمبٛحيتٕٙ وكسز المػـٛ االجنمٗصٖـٛ عمـٜ وٕضٕعات   ..

4.301.44تكدً السسالت املعسفٗٛ  تدزٖبات عمٜ وّازٚ الكساٞٚ بالمػٛ االجنمٗصٖٛ  ..

تكدً السسالت املعسفٗٛ وفسدات بالمػٛ االجنمٗصٖٛ ددٖدٚ وع املٍّر املدزض٘ تطـّي   .3

فـ٘ تٍىٗٛ وّازٚ الكساٞٚ لمطمبٛ

4..0 1.01 

وكسزات المػٛ االجنمٗصٖـٛ خطـٕات تعمٗي وّازٚ الكساٞٚ لدٝ الطمبٛ ٔفل تساع٘   .13

الربدلٛ اإللهرتٌٔٗٛ

4..3 1..3 

0.33 األداٚ نهن

 :ىتائج اختبار الفزضيات 

ٚيًتحكددل َددٔ لددح١ ايفسادد١ٝ ايس٥ٝطدد١ٝ ايٚىل َٚددا ٜتفددس  عٓٗددا َددٔ فساددٝات    
فاعًٝدد١ تٛظٝددف ايددسحالت   فسعٝدد١   تطثٝددل َعاديدد١ ا مددداز املتعدددد يدزاضدد١ هغددس     

يف ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  يف تدزٜظ  (Web Quest) املعسف١ٝ عرب ايٜٛب
َكدددسز ايًلددد١ ا لًٝصٜددد١ يدددد٣ طًثددد١ اي دددف ايطدددادع ا بتددددا٥ٞ َدددٔ ٚجٗددد٘ ْعدددس     

 ( ٜثه ذيور2َعًُِٝٗ مت اؾدٍٚ)

: (3ددٔه)

R R
2

 Adjusted R
2

 Std. Error (SE) 

.431 .185 .174 .727 

( بٓطددث١ R2( ٚناْددت )421 .ناْددت ْطددثت٘ )  (R)ٜعٗددس َددٔ اؾددداٍٚ هٕ قُٝدد١   
( ٚايددز  بددٌ َعاَددٌ ا زتثدداط    124 .بٓطددث١ )  (Adj. R2)(  ٚبًلددت قُٝدد١  120 .)

( ايز  بٌ ْطث١ تدأغ  هٚ تفطد  عٝدع    232 .بٓطث١ ) (SE)يًُٓٛذ  ايهًٞمت ٚق١ُٝ 
بعمت عددا ٜدددٍ عًدد٢ ٚجددٛد هغددس فاعًٝدد١ تٛظٝددف     املددتل ات املطددتك١ً عًدد٢ املددتل  ايتددا   

يف ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا       (Web Quest) ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛدب 
يف تدزٜظ َكسز ايًل١ ا لًٝصٜد١ يدد٣ طًثد١ اي دف ايطدادع ا بتددا٥ٞ َدٔ ٚجٗد٘         

 ِ ٚبدريو تكثدٌ ايفساد١ٝ ايس٥ٝطد١ٝ      (متα≤0. .) ايد يد١  َطدت٣ٛ  عٓدد  ْعس َعًُدٝٗ
 ايٚىل يًدزاض١ ٚتكثٌ ايفسا١ٝ ايثد١ًٜ 
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 : (.ددٔه)

 SS Df MS F Sig. 

Regression 16.612 2 8.306 15.7 .000
b

 

Residual 73.017 138 .529 
  

Total 89.630 140 
   

 (مت ٚقددد بًلددت )د يدد١   15.7ناْددت ْطددثت٘ )   (F)ٜعٗددس َددٔ اؾددداٍٚ  هٕ قُٝدد١    

(  ***0.001( ٚ ٖدد٢ قُٝدد١ اقددٌ َددٔ قُٝدد١ ايفددا عٓددد )  0.000ا ح ددا١ٝ٥( َددا ْطددث١ )
تدأغ  ندال َدٔ ايدسحالت املعسفٝد١ ق د ٠ املدد٣ ٚ ايدسحالت املعسفٝد١           عدا ٜددٍ عًد٢   

طًٜٛدد١ املددد٣ )نُددتل ات َطددتك١ً( عًدد٢ ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف         
ادع ا بتدددا٥ٞ )نُددتل   تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣ طًثدد١ اي ددف ايطدد    

 ايتابع(  

 :(.ددٔه)
 Unstandardized المتغير المستقل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
 006. 2.801  384. 1.077 الثابث

الرحالت المعرفية 
 قصيرة المدى

.154 .078 .154 1.977 .050 

طويلة  الرحالت المعرفية
 المدى

.374 .077 .379 4.874 .000 

% تكسٜثدًا  18.5%(مت هٟ هٕ 18.5( هٕ قُٝد١ َعاَدٌ ايتحدٜدد  )   2ٜعٗس َٔ اؾدٍٚ )
يف  (Web Quest) َدٔ ايدتل ات يف فاعًٝد١ تٛظٝدف ايدسحالت املعسفٝد١ عدرب ايٜٛدب        

ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣ طًثدد١    
 ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ  اي ف

( ا ُٖٝد١ ايٓطدث١ٝ يهدٌ َدٔ املدتل ات املطدتك١ً ٚ تأغ ٖدا        2ٚ ٜتض  َدٔ جددٍٚ )  
ع٢ً املتل  ايتابع نِ ٢ًٜر جا٤ ف٢ املستثد١ ايباْٝد١ تدأغ  َدتل  ايدسحالت املعسفٝد١       

ايًلد١   ق  ٠ املد٣ ع٢ً ايتابع ؼطه َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا  يف تددزٜظ َكدسز     
 (154.ا لًٝص١ٜ يد٣ طًث١ اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ بك١ُٝ بٝتا بًلت )

جا٤ فد٢ املستثد١ ا ٚىل تدأغ  َدتل  ايدسحالت املعسفٝد١ ق د ٠ املدد٣ عًد٢ ايتدابع           
ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣ طًثدد١    

 (379.اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ بك١ُٝ بٝتا بًلت )

 :ىتائج اختبار الفزضيات الفزعية 
    اختثاز ايفسا١ٝ ايفسع١ٝ ايٚىل هْ٘   ٜٛجد هغس يًسحالت املعسف١ٝ ق د ٠ املدد٣

يف ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣     
  Sigطًثدد١ اي ددف ايطددادع ا بتدددا٥ٞ َددٔ ٚجٗدد٘ ْعددس َعًُددِٝٗ حٝدد  ناْددت     

مت يريو تسفن ايفسا١ٝ ايعد١َٝ يٝتثه يٓا هْ٘ 0. .(مت ٖٚٞ َطا١ٜٚ َٔ .0. .)
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ٜٛجد هغس يًسحالت املعسف١ٝ ق د ٠ املدد٣ يف ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا        
يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣ طًثدد١ اي ددف ايطددادع ا بتدددا٥ٞ َددٔ         

 ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ 
 خالٍ اؾدٍٚ هعالٙ هٚاحت هْ٘ ٜٛجد هغدس   اختثاز ايفسا١ٝ ايفسع١ٝ ايبا١ْٝ َٔ

يًسحالت املعسف١ٝ ط١ًٜٛ املد٣ يف ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا  يف تددزٜظ      
َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ يددد٣ طًثدد١ اي ددف ايطددادع ا بتدددا٥ٞ َددٔ ٚجٗدد٘ ْعددس       

*مت يددددريو تددددسفن 0. .(مت ٖٚددددٞ هقددددٌ َددددٔ ... .) Sigَعًُددددِٝٗ حٝدددد  ناْددددت 
ه يٓا هْ٘   ٜٛجد هغس يًدسحالت املعسفٝد١ طًٜٛد١ املدد٣ يف     ايفسا١ٝ ايعد١َٝ يٝتث

ؼطه َٗازتٞ ايكسا٠٤ ٚا ضتُا  يف تدزٜظ َكسز ايًلد١ ا لًٝصٜد١ يدد٣ طًثد١     
 اي ف ايطادع ا بتدا٥ٞ َٔ ٚجٗ٘ ْعس َعًُِٝٗ 

 :مياقشة اليتائج 

ٝد١  ٚبٝٓت ايٓتا٥ج هٕ تٛظٝف ايدسحالت املعسفٝد١ ق د ٠ املدد٣ يف املسحًد١ ا بتدا٥     
مبٓطكدد١ ايك ددِٝ يف املًُهدد١ ايعسبٝدد١ ايطددعٛد١ٜ نددإ عايٝددًامت ٚتعددصٚ ايثاحبدد١ ضددثب      
ذيددو إىل هْدد٘ املعًُدده يف ٖددرٙ املسحًدد١ ٜكَٛددٕٛ بتكطددِٝ اؿ دد١ ايٛاحددد٠ إىل فددرت٠  
ش١َٝٓ ترتاٚا َٔ ح ١ إىل هزبع ح ص ٜتِ فٝٗا اضتدداّ عًُٝات ذٖٓٝد١ بطدٝط١   

نعسض ق  مت هٚ َٓاقػ١مت هٚ ا جاب١ عٔ با ضتٓاد إىل ايسحالت املعسف١ٝ ايك  ٠ 
بعددن ايضدد١ً٦ ايدددد٠ يًٛلددٍٛ إىل َ ددادز املعًَٛددات ٚاضددرتجاعٗامت ٚاهلدددف َددٔ       
ايسحالت املعسفٝد١ ايك د ٠ ايٛلدٍٛ إىل ايثٝاْدات َٚعاؾتٗدا غدِ فُٗٗدا َدٔ خدالٍ          

 ؼفٝص ايطالب ٚتػٜٛكِٗ إىل ايثح  ٚا نتػاف 

ت املعسفٝدد١ طًٜٛدد١ املددد٣ يف املسحًدد١   نُددا بٝٓددت ايٓتددا٥ج إىل هٕ تٛظٝددف ايددسحال   
ا بتدا٥ٝددد١ مبٓطكددد١ ايك دددِٝ يف املًُهددد١ ايعسبٝددد١ ايطدددعٛد١ٜ ندددإ عايٝدددًامت ٚتعدددصٚ         
ايثاحبددد١ ضدددثب ذيدددو إىل هٕ املعًُددده يف ٖدددرٙ املسحًددد١ ٜكَٛدددٕٛ بتكطدددِٝ  اؿ ددد١     
ايٛاحد٠ إىل فرت٠ شَٓٝد١ تدرتاٚا َدٔ هضدثٛ  إىل غدٗس تكسٜثدًامت ٜدتِ فٝٗدا  ا جابد١ عدٔ           

قٛز١ٜ مل١ُٗ ايعٌُ ٚتطثٝل املعسف١مت ٚايعُدٌ عًد٢ إنطداب ايطايدب َٗدازات      هض١ً٦ 
ايتفه  ايعُٝدلمت عدا ٜطداِٖ عًد٢ إشايد١ اؿدٛاجص ايفالد١ً بده املدٛادمت ٚدَدج هنبدس            
َدٔ َدداد٠ َددٔ خددالٍ املٗدداّ املعطددا٠ يًطايدب َددٔ خددالٍ اضددتدداّ ايتكٓٝددات املدتًفدد١   

عًد٢ ا ْرتْدت متهٚ َدٔ خدالٍ     نعسٚض غف١ٜٛمت هعاومت هٚزام عٌُمت هٚ ْػس لدفحات  
 تكدِٜ خسا٥  َفا١ُٖٝٝ  

با ااف١ إىل هٕ ايدزاضد١ هظٗدست هٕ فاعًٝد١ ؼطده َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا         
ناْددت َتٛضددط١مت ٚتعددصٚ ايثاحبدد١ ٖددرٙ ايٓتٝ دد١ إىل َطددا١ُٖ ايددسحالت املعسفٝدد١ يف    

تػددد ٝع إٜضددداا هُٖٝدد١ َٗدداز٠ ا ضددتُا  ٚايكددسا٠٤ يًلدد١ ا لًٝصٜدد١مت عددا ٜطددِٗ يف      
ايطًثدد١ عًدد٢ ا ضددتُا  إىل ايٓ ددٛل بايًلدد١ ا لًٝصٜدد١ باضددتُتا مت با ادداف١ إىل     
ؼفٝدصِٖ َدٔ خددالٍ  تسنٝدب اؾًُدد١ َدٔ خددالٍ ايربفٝدات املُتعدد١مت عدا ٜكضددٞ        
عًد٢ َػهالت ا ضتُا  ٚايكسا٠٤ ايز ٜعرتض إيٝٗا ايطًث١ يف دزاض١ َكسزات ايًلد١ 

 ا لًٝصٜد١ 
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 سة:سادسًا: توصيات الدرا 
 Web) ت ند ايثاحب١ ع٢ً ه١ُٖٝ فاع١ًٝ تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛدب 

Quest)   يف ؼطدده َٗددازتٞ ايكددسا٠٤ ٚا ضددتُا  يف تدددزٜظ َكددسز ايًلدد١ ا لًٝصٜدد١
يدددد٣ طًثددد١ اي دددف ايطدددادع ا بتددددا٥ٞ َدددٔ ٚجٗددد٘ ْعدددس َعًُدددِٝٗ  ٚذيدددو َدددٔ         

 ايتٛلٝات ايتاي١ٝر

    يددسحالت املعسفٝدد١ عددرب ايٜٛددب يف تدددزٜظ    إجددسا٤ ايدزاضددات ايددز تتعًددل بدزاضدد١ ا
َكسز ايًل١ ا لًٝص١ٜمت ٚدزاض١ هغسٖدا ايثدايع عًد٢ َٗدازتٞ ايكدسا٠٤ ٚا ضدتُا  يف       

 اي فٛف املدتًف١ 
     تٛظٝف ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب)ايسحالت املعسف١ٝ ق د ٠ املدد٣مت ٚايدسحالت

ع١ًُٝٝ ايٝط١ ملا يد٣ ايطالب َٔ خالٍ ت١٦ٝٗ ايث١٦ٝ ايت املعسف١ٝ ط١ًٜٛ املد٣(
 ي٘ َٔ هغس َتداخٌ ع٢ً ْٛاتج ايتعًِ املدتًف١ 

    ِٗعكددد دٚزات تدزٜثٝدد١ ٚٚزع عُددٌ ملعًُددٞ َٚعًُددات املسحًدد١ ا بتدا٥ٝدد١ يتعددسٜف
 ايسحالت املعسف١ٝ ٚنٝف١ٝ تٓفٝرٖا 

   ادددسٚز٠ تددددزٜب َعًُدددٞ َٚعًُدددات املسحًددد١ ا بتدا٥ٝددد١ عًددد٢ اضدددتدداّ ايتكٓٝدددات
 زات ايًل١ ا لًٝص١ٜ ٚ  ٖا ا يهرت١ْٝٚ يف تدزٜظ َكس
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بسٌاور وكرتح لتدزٖب املٕدّني الرتبٕٖني عمٜ أضالٗب التٕدْٗ الرتبٕٙ (. 4313أمحد ضمٗي. ) -

ٍاملٕدّني الرتبٕٖني (:دزاضٛ جتسٖبٗٛ عمٜ عٍٗٛ و Web Questباضتدداً منٕذز طمب املٕقع ) 

ضٕزٖا: داوعٛ  -قطي املٍاِر ٔطسم التدزٖظ. دوػل العاومني يف اجلىّٕزٖٛ العسبٗٛ الطٕزٖٛ.

 دوػل .
(. تصىٗي وٕاقع اٌرتٌت حملتٕٝ ٔسدٚ دزاضٗٛ يف وٍاِر المػٛ 4313دٕواُ وصطفٜ، ٔ ِال الػٕا. ) -

طالبات الصف الجاوَ األضاض٘ يف االجنمٗصٖٛ ٔقٗاع أثسٓ يف تٍىٗٛ وّازات التفهري التأوم٘ لدٝ 

 .3.-03(، 0)44دلمٛ املٍازٚ، األزدُ. 

يف تٍىٗٛ بعض املّازات  Webquest(. فاعمٗٛ السسالت املعسفٗٛ عرب الٕٖب ))4313زقٗٛ عم٘. ) -

دلمٛ نمٗٛ الترتبٗٛ، داوعٛ طٍطا، العسٔضٗٛ لدٝ طالب غعبٛ المػٛ العسبٗٛ بهمٗٛ الرتبٗٛ. 

30(0 ،)134-433. 

( يف Web Quest) بیالٕ عرب ٚیت املعسفالسسال اضتدداً ٚی( ودٝ فاعن(. 4311. )الفاز ادیش -

 تدزٖظ اجلػسافٗا عمٜ وطتٕٝ التفهري ٔالتأوم٘ ٔالتشصٗن لدٝ تالوٗر الصف الجاوَ األضاض٘.

 فمططني : داوعٛ األشِس .-قطي املٍاِر ٔطسم التدزٖظ. غصٚ
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( يف تٍىٗٛ Web Questت املعسفٗٛ عرب ٖٔب )(. فعالٗٛ اضتدداً السسال4313ضاوٗٛ دٕدٚ. ) -

بعض وّازات التفهري املٍطك٘ ٔالدافعٗٛ لالجناش األنادمي٘ لدٝ طالبات قطي السٖاضٗات يف 

 ..44-..1(، 0).1دلمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ الٍفطٗٛ، داوعٛ تبٕك. 

(. أثس التفاعن بني السسالت املعسفٗٛ عرب الٕٖب ٔدافعٗٛ .431مسري قشٕف، ٔ غٗىاٞ عبدالسمحَ. ) -

اإلجناش عمٜ األداٞ املّازٙ ملّازٚ التدزٖظ ٔاالجتآ حنِٕا لدٝ الطالبات املعمىات بهمٗٛ العمًٕ 

 .1..-.1.، دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ، داوعٛ األشِسداوعٛ جنساُ.  –ٔاآلداب بػسٔزٓ 

دلمد (. السسالت املعسفٗٛ عرب ٖٔب )اسدٝ اضرتاتٗذٗات التعمي عرب الٕٖب. 4313عبدالعصٖص طمبٛ. ) -

 .10-14(، 3)التعمٗي االلهرتٌٔ٘

وٍاِر البشح يف العمًٕ االدتىاعٗٛ )األضاضٗات ٔالتكٍٗات (. 4333عم٘ وعىس عبد املؤوَ. ) -

 انتٕبس. .لٗبٗا: داوعٛ-بٍػاشٙ ٔاألضالٗب( .

 االزدُ: داز الجكافٛ لمٍػس ٔالتٕشٖع. -عىاُ سٕضبٛ التدزٖظ.(. 4311)غطاُ قطٗط.  -

(. أثس اضرتاتٗذٗٛ الٕٖب نٕٖطت يف تٍىٗٛ التفهري الٍاقد .433ذلىد احلٗمٛ، ٔ ذلىد ٌٕفن. ) -

ٔالتشصٗن الدزاض٘ يف وطام تعمٗي التفهري لدٝ طمبٛ نمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ اجلاوعٗٛ 

 .413-433(، 0)0يف العمًٕ الرتبٕٖٛ، اجملمٛ األزدٌٗٛ )األٌٔسٔا(. 

(. أثس التفاعن يف تٍٕع اضرتاتٗذٗات التدزٖظ بالسسالت املعسفٗٛ عرب ٖٔب 4310وٍدٔز فتح اهلل. ) -

(Web Quest ٔأضالٗب التدزٖظ املفصمٛ يف تٍىٗٛ وّازات التعمي الرات٘ ٔاالضتٗعاب )

 .100-.13، زضالٛ الرتبٗٛ ٔعمي الٍفظ. املفاِٗى٘ يف وادٚ الهٗىٗاٞ لدٝ طالب الصف األٔه الجإٌٙ

أثس اضتدداً اضرتاتٗذٗٛ الٕٖب نٕٖطت )السسالت املعسفٗٛ(يف التشصٗن (. 4310ٌطسَٖ مسازٓ. ) -

قطي االدازٚ ٔاملٍاِر.  املباغس ٔاملؤدن لدٝ طالبات الصف احلادٙ عػس يف وادٚ المػٛ االجنمٗصٖٛ.

 الػسم األٔضط.االزدُ: نمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ يف داوعٛ -عىاُ

( لتٍىٗٛ وّازات Interactive eBOOKفاعمٗٛ نتاب الهرتٌٔ٘ تفاعم٘ ) (. 4310ِدٝ الٗاو٘. ) -

قطي  ( لدٝ الطالبات املعمىات.Web Questتصىٗي ٔتٕظٗف السسالت املعسفٗٛ عرب ٖٔب )

 وٍاِر ٔطسم التدزٖظ . املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ: داوعٛ أً الكسٝ.

( يف Web Quest(. أثس اضتدداً السسالت املعسفٗٛ عرب الٕٖب ).431، ٖطسٙ دٌٕٗز. )أنتٕبس -

تدزٖظ الفٗصٖاٞ عمٜ التشصٗن ٔتٍىٗٛ وّازات التفهري االضتدالل٘ لدٝ طالبات الصف الجاٌ٘ 

 .013-.43(، .3)دلمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ بالصقاشٖلثإٌٙ. 

 

 

 


