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املعرفية الرحالت اتيجيات اس باستخدام س التد )  (Web Questرأثر
تنم املقلوب والتعلم ماسية ا التعلم ة طالباترودو لدى التحصيل ية

ي نو ا املزار لواء ياتية ا العلوم مبحث سا التاسع   الصف

عايد دوميفايز ب أحمد ع حسن فة، املعا   رعيد

دن مؤتة، جامعة العليا، اسات الد لية س، والتد املنا رقسم ر  .ر

يد يال و س لك الرئ  m0797510387@gmail.com :للباحث

ص   :امل

إ التعـــرف اســـة الد الـــتعلمرـــدفت ة ودو املعرفيـــة الـــرحالت اتيجيات اســـ اســـتخدام أثـــر رـــ
مبحــث ـ ـ سا التاسـع الـصف طالبـات لــدى التحـصيل تنميـة ـ املقلـوب والـتعلم ماسـية ا

تـــم اســـة الد ـــداف أ ولتحقيـــق ي، نـــو ا املـــزار لـــواء ـــ ياتيـــة ا ّالعلـــوم شـــبھاســـتخدام ر املـــن
ــ مـــن. التجر اســـة الد عينـــة ونـــت يـــة،) 65(روت تجر مجموعـــات ثـــالث ـــ ع ن ع تـــو تـــم زطالبـــة،

مــــــــن ــــــــ و املجموعــــــــة ونــــــــت ونــــــــت) 22(ت وت املقلــــــــوب، الــــــــتعلم اتيجية باســــــــ ســــــــت ود رطالبــــــــة،
مــــن الثانيــــة املجموعـــــة21)(املجموعــــة ونــــت وت املعرفيــــة، الــــرحالت اتيجية باســــ ســــت د رطالبــــة

من الت) 22(الثالثة ة دو اتيجية باس ست د رطالبة قـةر بالطر ختيـار ـان حيث ماسية، ا علم
ــــــع التو وتـــــم ساســـــية ر ز ـــــت ب وخولـــــة للبنــــــات ـــــة الثانو ـــــة عفر ا ســـــ مد مـــــن زالقـــــصدية و ر

يــة التجر املجموعــات ــ ع مــن. عــشوائيا التحقــق تــم اســة للد كــأداة تحــصي اختبــار إعــداد ّوتــم رّ
وثباتـھ دال. صـدقھ ذات ق فــر وجـود اســة الد نتـائج ــرت وأظ نر بــ التحـصيل تنميــة ـ إحــصائية لـة

الـرحالت اتيجية اس ولصا س التد اتيجية الس عز والثانية و ن ت ب التجر ن راملجموعت ى
ن ت ب التجـــر ن املجمــوعت ن بـــ التحــصيل تنميـــة ــ إحـــصائية داللــة ذات ق فـــر جــود و واملعرفيــة، و

ا ولـصا س التد اتيجية الس عز والثالثة رالثانية وجـودى وعـدم املعرفيـة، الـرحالت اتيجية سـ
عـز والثالثـة و ن ت ب التجر ن املجموعت ن ب التحصيل تنمية إحصائية داللة ذات ق ىفر و

س التــد اتيجية الباحــث. رالســ ــ يو اســة الد نتــائج ضــوء ــرــ ع اســات الد مــن ــد املز ربــإجراء
امل والرحالت املقلوب التعلم الرحالت اتيجيات ماسيةاس ا التعلم ة ودو   .رعرفية

املفتاحية لمات املقلوب ،التحصيل: ال املعرفية ،التعلم الرحالت ماسية، ا التعلم ة   .ردو
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The Impact of WebQuest Teaching Using 5Es Learning Cycle and 
Flipped Learning on Developing Achievement among the Ninth-

Grade Students in Biology in Southern Mazar District 
Fayez Ayed Eid Elmaarfeh1, Hassan Ali Ahmed Bani Domi 
Curriculum and Instruction Department, Mutah University 
1 Corresponding researcher’s email: m0797510387@gmail.com 

ABSTRACT 
The study aimed to identify the impact of teaching using WebQuest 
and 5Es learning cycle and flipped learning in developing the 
achievement of the ninth-grade students in biology in the Southern 
Mazar District. To achieve the objectives of the study, the quasi-
experimental approach was adopted, the study was conducted on three 
experimental groups, the first group consisted of (22) students, and 
studied via strategy of flipped learning, the second group consisted of 
(21) students and studied with the strategy of WebQuests, and the third 
group consisted of (22) students who studied with the strategy of the 
5Es learning cycle. The participants were randomly selected from Al-
Jaafaria secondary school for Girls and Khawla Bint Al-Azwar 
Primary School, and they were randomly distributed to the 
experimental groups. An achievement test was developed as a study 
tool. Its validity and reliability have been verified. The results of the 
study showed that there were statistically significant differences in the 
development of achievement between the first and second 
experimental groups due to the teaching strategy and in favor of the 
web quests strategy. There were statistically significant differences in 
the development of achievement between the second and third 
experimental groups due to the teaching strategy and in favor of 
WebQuests strategy. There were no statistically significant differences 
in the development of achievement between the first and third 
experimental groups due to the teaching strategy. According to the 
results of this study the researcher recommends conducting more 
studies on the strategies of flipped learning, WebQuests and the 5Es 
learning cycle. 
Keywords: Achievement, Flipped Learning, WebQuests, 5Es Learning 
Cycle. 
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  :مقدمة 

العـــالم ـــ ائلــة، معرفيـــة ة وثــو ، ـــ كب تكنولــو تطـــو مــن اضـــر ا عــصرنا ده ـــش مــا رإن ر
وطرائقــھ، س التــد اتيجيات اســ ــ ع وتحديــدا التعليميــة، العمليــة ــ ع ــا آثا عكــست ا رأجمــع، ر

جتماعيــ و والنفــسية الفلــسفية ا جــذو ــا ل عديــدة، س تــد اتيجيات اســ ــو ظ ــ إ أدى رممــا ةرر
ن. واملعرفية للمتعلم ا الد التحصيل ن تحس مت أس   .روال

ملـــا ن املتعلمـ يعاب اســ مـــدى أنـھ ـ ع ــة، بو ال ات املـصط ـم م ــ التحـصيل عـرف وقـد
ـــــا عل يحــــصـل التـــــي جـــــة بالد تقـــــاس اســـــية، د ات مقـــــر خـــــالل مـــــن معينـــــة، خبـــــرات مـــــن رعلمــــوه ر ر

ختبـــ فـــي ن الغــرضاملتعلمـ ــذا ل املعـــدة التحــصـيلية ات ميــل،(را وا ي عرفــھ). 2003اللقــا وقــد
علــــم) 2000عــــالم،( خــــالل مــــن ن، املتعلمــــ ا ــــس اك ــــ ال قــــائق وا املعلومــــات، مقــــدار أنــــھ ــــ ع

اســية الد عرفتــھ. راملوضــوعات أو) 2009مــداح،(كمــا املــتعلم، ــا يحقق ــ ال ــساب ك جــة د ربأنــھ
الذي النجاح يةمدى تد أو عليمية لعمليات عرضھ عند اسية د مادة إليھ ريصل   .ر

تقيـــــيم ــــ ع املعلـــــم ة قــــد ـــــادة ن، للمتعلمــــ ـــــ ا الد التحــــصــيل معرفـــــة مــــن ــــستفاد رو ز ر
ــــــــ التعلي للواقــــــــع ــــــــا مالئم مــــــــدى ملعرفــــــــة ا، ــــــــستخدم ـــــــ ـ ال س التــــــــد اتيجيات والــــــــس. راســــــــ

ـس حديثــة اتيجيات اســ نالسـتخدام املتعلمــ لـــدى ــة ا بت ات القـــد تنميــة ــ ع راعد ر،(ر الطـــا
1991.(  

للمـــتعلم التحـــصي املـــستو لتنميـــة ـــستخدم ـــ ال س التـــد اتيجيات اســـ عـــددت ىوقـــد ر
املقلـوب والــتعلم املعرفيــة، والـرحالت ماســية، ا الــتعلم ة دو ـا ة. روم دو اتيجية اســ عــد رحيــث

التطبيقـــا مــــن س،الـــتعلم والتــــد املنــــا وتنظـــيم بنــــاء ـــ لبياجيــــھ املعرفيــــة ـــة للنظر ــــة بو ال رت
الطلبـة لـدى ـم الف مـستو ن وتحـس الـتعلم، ات لصعو مناسب عالج ة. ىلوضع دو بـأن ـت ث ركمـا

ــــ ع ـــا اعتماد ــــ إ عـــود النجــــاح ـــذا ب ســــ وأن العلـــوم، س تــــد ـــ نجاحــــا حققـــت قــــد رالـــتعلم
الـتعل ـ ستقـصائية اتيجيةالعمليـة ســ ـذه تتـضمنھ الـذي والتعلــيم اجــا. م م عـد ـا أ كمـا

املـــتعلم حـــصو كيفيـــة مــع تتـــوائم ـــا أ حيــث العلميـــة، املـــواد س تـــد مجــال ـــ والعمـــل، ــ لللتفك ر
املعلومـــة ــ العلميـــة. ع املـــواد س لـــدر الفعـــال س للتـــد للتخطـــيط مناســبا مجـــاال تـــوفر ـــا أ وكمـــا . ر

بالعديــ الــتعلم ة دو وتنميــةروتمتــاز يم املفــا علــم ــ فعالــة قــة طر ــا م تجعــل ــصائص، ا مــن د
ية التفك ات ا الدين،(رامل   . 2002)حسام

تـــو أشـــار نوقـــد وأن)  (2016ز ي، ستقــــصا النمـــوذج مبـــدأ ـــ ع تقــــوم الـــتعلم ة دو أن ـــ رإ
ــــ العل ستقـــصاء ئــــة ب تــــوف مـــن ــــد يز العلــــوم، س تـــد ــــ اتيجية اســــ ـــا تحفــــزراعتماد ــــ ال

علــــــم حـــــصو ـــــ إ يـــــؤدي ه بـــــدو الـــــذي والبحــــــث، ستقـــــصاء، و ، بـــــالتحر القيـــــام ـــــ ع لالطلبـــــة ري
س تـــد معــاي متطلبـــات أحــد العلميـــة بيــة لل كيــة مر الوطنيـــة املعــاي تـــھ اعت حيــث رحقيقــي،

ة ــــــ متم قــــــة بطر العلــــــوم تقـــــدم اتيجية ســــــ ــــــذه ألن البنائيــــــة. العلـــــوم، ــــــة النظر تمــــــت ا وقـــــد
اسـية، الد ات للمقـر اسـتھ د عنـد ـداف أ مـن املـتعلم لـدى يتحقق ما مدى قياس ربالتحصيل رر

ات ـ خ مـن لديـھ تـراكم ملـا ـ املعر البنـاء ـ ع تـھ قد ـ و ـا، تطبيق ـ ع تھ وقد تھ ان روإم قـاس. ر و
والعمليــة، ــة، ر والتحر ة، الــشفو متحانــات ــق طر عــن ســة املد ــا تجر وســائل خــالل مــن رذلــك

مختلفةا أوقات تتم   .ل

ـد املز ساب اك من ن املتعلم ن تمك ا خالل من يمكن اتيجية اس ف املعرفية الرحالت أما
ـام م إنجـاز ـستطيعو حيـث ـة، التجر ع ية مب علم شطة أ خالل من ات، وا املعرفة نمن
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م منح خالل من م، نظر ات ج و م ا آ عن والتعب مختلفة وعلم ـشطة،ر إيجابية فرصا
ثـــم ومـــن ـــا، ل قيقـــي ا الـــسياق مراقبـــة خـــالل مـــن الـــتعلم ـــات محتو ـــ ـــ التفك مـــن م يمكـــ كمــا

ة املطلو التعلم د موا حو وضوحا أك ة بصو ج ر ل ا رمناقش ل ر   ).(Chang & Hsu, 2011و

مـــ م تمكـــ ن، للمتعلمـــ معينـــة ـــشطة وأ ـــام م تتـــضمن املعرفيـــة مـــصادرفـــالرحالت ـــ ن
مثــل حياتيــة ات ــا م علـــم ــ إ باإلضــافة حــة، املطر املـــشكالت ــل املتاحــة راملعرفــة ـــشاف،: و ك

ن بـــــــ ـــــــار ف و اء وتبـــــــادل ، مـــــــا ا العمـــــــل يع ـــــــ و والتعمـــــــيم، باط، ســـــــت و تاج، ســـــــت رو
ن ا. املتعلمــ ــا امل ــساب اك ــ إ يــؤدي الــذي الفــردي العمــل خــالل مــن ذلــك ــو ي روقــد البحثيــة،ن ت

ا وتحليل ا، وتفس املعلومات، وصـوال. وجمع ومـستدام، ـشط علـم حـصو ـ م ـسا ا أ لكما
بداع ع ة القد السالم،(رإ   ).2016عبد

س والـــــرئ املؤســـــس س غيـــــ بيـــــل ـــــا إل أشـــــار فقـــــد حديثـــــة اتيجية اســـــ املقلـــــوب الـــــتعلم أمـــــا
ســوفت، مايكر العمالقـــة للــشركة مؤســسةوالتنفيــذي عرفــت ـــز(Educause)كمـــا عز ــ الرائـــدة

العكــس ـ ع إجراءاتـھ ـو ت نمـوذج أنـھ ــ ع املقلـوب الـتعلم التعلـيم، ـد لتفر الفعـال نسـتخدام
ـــ وال فـــة، املعر خـــان اديميـــة أ ـــ النمـــوذج ـــذا طبـــق وقـــد التقليديـــة، املحاضـــرة إجـــراءات ومـــن

مــن ــ أك نــت ن ــ ع ــا موقع ــ ع ــ (3600)يوجــد ع مخزنــة ات فيــديو ــ ع ة، صــغ محاضــرة
الفلــــك، وعلــــم حيــــاء، وعلــــم والكيميــــاء، يــــاء، والف اضــــيات، الر مــــواد س لتــــد يوتيــــوب، رموقــــع

قتـــصاد ـــ. و امل ـــ للمحاضـــرات ة القـــص ات الفيـــديو حـــضو يـــتم لإذ إعطـــاء. ر يـــتم ذلـــك عـــد و
إشرا وتحت الصف العل املحتو ملناقشة ك املعلمىالوقت   .Strayer, 2007)(ف

للـــتعلم نـــة مر ـــ أك طرقـــا املـــتعلم إعطـــاء ـــ ع يقـــوم ونـــھ املقلـــوب بـــالتعلم تمـــام ـــزداد وو
يـاة ا مـدى ـا م سـتفادة وسـامز. )(Butt, 2014ـسطيع غمـان ب  ,Bergman & Sams(وأشـار

امل) 2012 لـــدى خــــصوصا ة، ــــ كب ة ـــ م يمتلــــك املقلـــوب الــــتعلم أن ـــ مــــنإ عــــانو الـــذين ن نتعلمــــ
فـــــاملتعلم املعلــــم، قبـــــل مــــن املـــــساعدة مــــن ا ـــــ كب ا قــــد تلقو ســـــ ــــم أل التحـــــصيل، ــــ ات رصــــعو ن
الـصفية ـصة ا خـالل ا ناقـش و ، ـ امل ـ ـ التعلي املحتـو ـشرح ـ ال الفيـديو مقاطع د لشا ى

املع حتياجات ع ك ال ع املعلم ة قد من د يز مما سة، راملد للطلبةر   . رفية

اســـتخدام خـــالل مـــن التقليديـــة، املحاضـــرة جمـــود كـــسر ـــ إ املقلـــوب الـــتعلم تطبيـــق ــؤدي و
مــــصادر عــــن ن بــــاحث م مــــ جعــــل و ن، املتعلمــــ فــــضو ة إثــــا ــــ م ــــس ة ــــصر و ســــمعية، لوســــائل ر

واملع املـتعلم ن ب العالقات ناء و التواصل، حفز و للتعلم، م دافعي من د ز و ـوفراملعرفة، و لـم،
ليــة، امل والواجبــات ة، القــص ات ختبــا خــالل مــن م، يعا واســ الطلبــة ــم ف مــدى لتقيــيم رآليــة
نقـــــاط ـــــ ع التعـــــرف ـــــ ع املعلـــــم ـــــساعد و العلميـــــة، م ا مـــــستو تحديـــــد ـــــ ع مؤشـــــرا عـــــد ـــــ ال

ن املتعلمــ لـدى العم). Al-Shalabi, 2017(الـضعف ـشكيل إعــادة ـ إ املقلـوب الــتعلم ـس ليــةو
دوار عكــس خــالل مــن وذلـك ــت، والب ســة املد ن بــ التقليـدي الــدو ــ غي و التعلميــة، رالتعليميـة ر

ما ل ،(ل   ).2015متو

باســتخدام س التــد أثــر لتقــ اســة الد ــذه جــاءت ســبق مــا ــل ل نادا رواســ اتيجيات ر اســ
تن ــ املقلــوب والــتعلم ماســية ا الــتعلم ة ودو املعرفيــة الناقــدرالــرحالت ــ والتفك التحــصيل ميــة

ي نو ا املزار لواء ياتية ا العلوم مبحث سا التاسع الصف طالبات   .لدى
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اسة الد لة   :رمش

والــــدو ، بــــو ال ب والتــــد شــــراف لقــــسم س كــــرئ الباحــــث عمــــل طبيعــــة خــــالل ومــــن رإنــــھ ي ر
ـــ الطلبـــة عالمـــات ـــ تـــدن نـــاك بـــأن وجـــد بـــھ املنـــوط ـــ أنـــھالف كمـــا ياتيـــة، ا العلـــوم مبحـــث

ومعلمــــات ــــ معل م ضـــم ومــــن اللــــواء س مـــدا ــــ واملعلمــــات ن للمعلمـــ امليدانيــــة ات ــــا الز رخـــالل ر
مـن تـرد ـ ال اليوميـة، شـرافية ات ـا الز ر تقـا ـ ع طـالع خـالل مـن وكـذلك ياتيـة، ا رالعلـوم ر

وال ، بو ال ب والتد شراف لقسم العلوم مشر يقبل نر املعلمـ من ا كب عددا أن إ ش
مـــن بـــالرغم العلـــوم، س تـــد ـــ اعتياديـــة، س تـــد اتيجيات اســـ ـــستخدمو الـــوا مـــا رواملعلمــات ر نز
ــــــة بو ال املؤســــــسات ــــــ ع توجــــــب ــــــ ال ائلــــــة، ال العلميــــــة ة والثــــــو ع الــــــسر التكنولــــــو رالتطــــــو ر

التقليـــدي الــــدو مـــن املعلـــم بـــدو لإلنتقـــال ا، بـــدو رضـــطالع ر انــــاتر م ـــل يوظـــف معلـــم ـــ إ ،
التعليمية العملية خدمة التكنولو التطو و   .  راملعرفية

الدوليـــــــة اســـــــات الد ات اختبـــــــا لنتــــــائج املـــــــستمرة عـــــــة املتا خــــــالل ومـــــــن أنـــــــھ ركمــــــا ،)(PISAر
(TIMSS)اشـمية ال دنيـة اململكـة طلبـة نتائج ا وا تأخرا اسات الد ذه رت أظ فقد ر، ـر

املاضـــية القليلـــة ــراح. الــسنوات ا أكـــده مـــا ــذا اســـة). 2019(و الد عـــن الــوط ـــر التقر روكـــذلك
والعلــوم اضــيات للر ة)2015(الدوليـة ــشر ال د املــوا لتنميــة الــوط املركـز أعــده الــذي ). 2017(ر،

بــضر ـا خطط وضـمن والتعلــيم، بيـة ال ة ا و متطلبـات مــع متوافقـة اسـة الد ــذه جـاءت ولـذا رز رةر
دنيــــــــة اململكـــــــة طلبـــــــة حــــــــصو يـــــــضمن ا، ـــــــ كب تمامـــــــا ا ـــــة الدوليـــ اســـــــات الد ات اختبـــــــا رإيـــــــالء ر لر
ات، ختبـــا ـــذه ا تتـــضم ـــ ال املباحــث ـــ القادمـــة، ات الـــدو ــ متقـــدم موقـــع ـــ ع اشــمية، رال ر
حديثــــة س تــــد اتيجيات الســــ ن املعلمـــ اســــتخدام يتطلــــب ــــذا ف ياتيـــة، ا العلــــوم مبحــــث ـــا روم

بم مستقبالترتقي الدولية ات ختبا الطلبة نتائج رستو   .ى

اســـــة الد الداللـــــة: رســـــؤال مـــــستو عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد ىـــــل ـــــ) (α≤0.05و
اتيجية الســـــ عـــــز ي نـــــو ا املــــزار لـــــواء س مـــــدا ـــــ ــــ سا التاســـــع الـــــصف طالبـــــات ىتحــــصيل ر

س التع(رالتد ماسية، ا التعلم ة دو املعرفية، املقلوبرالرحالت   ؟)لم

اســــــة الد الداللــــــة: رفرضــــــية مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد ىال ــــــ) (α≤0.05و
اتيجية الســـــ عـــــز ي نـــــو ا املــــزار لـــــواء س مـــــدا ـــــ ــــ سا التاســـــع الـــــصف طالبـــــات ىتحــــصيل ر

س املقلوب(رالتد التعلم ماسية، ا التعلم ة دو املعرفية،   ). رالرحالت

اسة الد داف ـ: رأ سدفت التـد اتيجيات اسـ مـن ـل أثـر معرفـة ـ إ اسـة الد رذه الـرحالت(ر
املقلـوب الـتعلم ماسـية، ا الـتعلم ة دو ـ)  راملعرفيـة، سا التاسـع الـصف طالبـات تحـصيل ـ

ي نو ا املزار لواء س تحـصيل. رمدا ـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر نـاك ـان ما إذا ووتحديد
اتيجي اس إ عز قىالطلبة الفر ذه عز اتيجيات س ذه من أي ولصا س، التد وة ى   .ر

اســــــة الد ميـــــة ــــــذه :رأ أثــــــر ـــــ ع التعــــــرف مـــــن تمكننــــــا ـــــا و مــــــن اســــــة، الد ـــــذه ميــــــة أ ي رتـــــأ
الطلبــــة تحـــصيل تنميـــة ـــ ديثـــة ا اتيجيات ملتخــــذي. ســـ ة ـــ وا فكـــرة عطـــي ـــا فأ التـــا و

ولل والتعليم، بية ال ة ا و رالقرار الواقـع،ز ض أ ع التعلمية التعليمية العملية ة ملس ن ع رمتا
لـدى التحـصيل تنميـة ـ اتيجيات، سـ ـذه اسـتخدام ميـة أ مـدى عـن امليـدان، ـ ن وللمعلمـ

ــذه. الطلبـة وأي ــا، بي نــة املقا خـالل مــن اتيجيات ســ ـذه عــن ة ــ وا فكــرة تقـدم ــا أ ركمــا
ــ أك ل ـــش م ــس اتيجيات نســ املتعلمــ لـــدى التحــصيل تنميـــة املـــواد. ــ مــصممو يمكـــن ممــا
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دمـــة ا قبـــل مـــا ن، املعلمـــ ات لـــدو يـــة التد امج ـــ ال ـــ ا لتـــضمي يـــة رالتد ر عقـــد. ر ـــ ع ـــ ك وال
مــــــن م تمكــــــ م، خــــــدم أثنـــــاء واملعلمــــــات ن للمعلمــــــ اتيجيات، ســـــ ــــــذه ــــــ متخصـــــصة ات ردو

س ذه ل ات ا وامل ف املعا رامتالك سر التد عملية خالل ا تطبيق التا و   .راتيجيات،

جرائية  فات   :التعر

املعرفيــــة دودج :الــــرحالت ــــا البحــــث) Doge, 1997(عرف ــــ ع تركــــز ــــة و تر ــــشطة أ ــــا أ ــــ ع
م ـالف املختلفــة؛ نيـة الذ ات القــد تنميـة وتتــو ، املــتعلم، روالتقـ لــدى كيـب وال . والتحليــل،

ليـــ أو جزئيـــا، عتمـــد ـــو وال مـــسبقا، واملنتقـــاة ـــب، الو ـــ ع املوجـــودة ونيـــة لك املـــصادر ـــ ع ا
املدمجة قراص و واملجالت، الكتب، أخر بمصادر ا د تز ىيمكن   . و

ستقـصائية التعليميـة شطة ع عتمد سية تد اتيجية اس ا بأ إجرائيا عرف رو
العمليـــ ــ نـــت ن دمـــج ـــ ع ـــالقائمــة ياتيـــة ا العلـــوم معلمـــة دو يكمــن بحيـــث التعليميـــة، رة

ـا املرتبطـة ـام امل تحديـد عـد مـسبقا املنتقـاة املعلومـات ـ ع ـصو ا مـصادر وتنظـيم تخطـيط
ً

ل
تقـ ـ ع ن ملـساعد للطالبـات ـات والتوج شادات وتقديم ا عل القائمة شطة روتحديد

ـــــ املطلو ــــام بامل والقيـــــام ااملعلومــــات ســـــال وإ التعليميـــــة باملــــادة املتعلقـــــة ســـــئلة عــــن جابـــــة و رة
ا تقييم ليتم   .للمعلمة

ماســية ا الــتعلم ة م :ردو يم مفــا بنــاء ــ ع الطلبــة، مــساعدة ــا ف يــتم ــ ال اتيجية ســ ــ
ــــ ال الطــــر ــــ ع مــــسة ا ــــا مراحل ــــت بن وقــــد الــــتعلم، ة دو مراحــــل وفــــق العلميــــة، م ف قومعــــا ر ر

ع و ـــــا والتكنولوجيــــــاعلم العلـــــم ــــــ املتخصــــــصو ـــــا موج مرحلــــــة. نمــــــل ــــــ مـــــسة ا واملراحــــــل
م والتقو والتوسيع التوضيح، أو والتفس ستكشاف، و   ).2017الشراب،(ندماج،

مراحـــل اتبـــاع خـــالل مـــن املعلمـــة ـــا تقـــوم ـــ ال س التـــد اتيجية اســـ ـــا بأ إجرائيـــا عـــرف رو
و مسة ا التعلم ة لردو ـش م والتقـو التوسيع، ، التفس ستكشاف، ندماج، أو يئة ال

مبحــــث ــــ ـــا ل مخطــــط عليميـــة ــــشطة أ وتقـــدم ســــئلة مـــن مجموعــــة تطـــرح بحيــــث سلـــسل، م
سـئلة ـذه ـ ع الطالبـات وتجيب مسة ا املراحل من مرحلة ل مع تتوافق ياتية، ا العلوم

إ يتوصلن ح شطة نفيذ ب قمن سو الد خالل ا تحقيق املراد يم   . راملفا

املقلــوب ن: الــتعلم الــز مــن) (2015عرفتــھ بــدال الطالــب حــو تتمركــز س تــد اتيجية اســ لبأنــھ ر
الــــــــــسمعية التقنيـــــــــات باســـــــــتخدام عليميــــــــــة، ات فيـــــــــديو دة بمـــــــــشا الطالــــــــــب يقـــــــــوم إذ املعلـــــــــم؛

ا ونيــــــة التلفز والقــــــصص اضــــــية، ف ــــــاة املحا ــــــرامج و ة، ـــــــوالبــــــصر العمــــــل اق وأو ة، رملــــــصو ر
ـشطة، تفاعليـة علـم ئـة ب بتـوف ـصة ا وقـت املعلـم ـستغل نمـا ب ـصة، ا وقـت قبل م ل زمنا

علموه ما تطبيق و الطلبة توجيھ ا ف   .يتم

بتحـــض ياتيـــة ا العلـــوم معلمـــة ـــا تقـــوم س تـــد اتيجية اســـ ـــا بأ إجرائيـــا عـــرف رو
الت للمــادة ات التواصــلفيــديو شــبكة ــ ع ــ سا التاســع الــصف طالبــات ــ إ ا ســال وإ رعليميــة

ـــــساب(جتمــــا قبـــــل)الوا ـــــت الب ـــــ ات الفيـــــديو ـــــذه دة ومــــشا اســـــة بد الطالبـــــات وقيـــــام ر،
تفاعليـة ئـة ب بتـوف الـصف صة ا وقت املعلمة ستغل نما ب الصفية، صة ا إ ضو را

الطالبـــات مناقـــشة خـــالل مـــن وأســـئلةـــشطة العمـــل اق أو وحـــل ن بيـــو ـــ علمنـــھ مـــا روتطبيـــق
فردي أو جما ل ش التعليمية،   .املادة



ودورة )  (Web Questتراتیجیات الرحالت المعرفیةأثر التدریس باستخدام اس
التعلم الخماسیة والتعلم المقلوب في تنمیة التحصیل لدى طالبات الصف التاسع 

 الحیاتیة في لواء المزار الجنوبياألساسي في مبحث العلوم 
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ات:التحــــصيل  ــــا وم ف معــــا أو معلومــــات مــــن املبحــــث ــــ الطلبــــة عليــــھ يحــــصل مــــا مقــــدار رــــو ر
  ).2012الغامدي،(

ـ التحــصي ختبـار ــ الطالبـة ــا عل تحــصل ـ ال العالمــة بأنـھ إجرائيــا عـرف العلــومو مبحــث
ياتية   . ا

التاســع الـــصف امـــسة :طالبــات وا عــشرة عـــة الرا ن بــ مـــا ن أعمــا اوح ـــ ت ي اللــوا رالطالبـــات
ي نو ا املزار للواء والتعليم بية ال ة مدير س مدا سن د و سنة، رعشرة   .ر

ياتيــة  ا العلـوم ـ: مبحـث سا التاســع للـصف س يــد الـذي ياتيــة، ا العلـوم كتــاب ــرـو
ا الد للعام دنية والتعليم بية ال ة ا و س رمدا ر ر   .2021-2020زر

اسة الد   :رحدود

ة شر ال دود سا:ا التاسع الصف   . طالبات

انية امل دود ي :ا نو ا املزار للواء والتعليم بية ال ة   .مدير

الزمانية دود ا:ا الد العام من و رالفصل   .2021-2020ل

امل دود اتيجيات: وضوعيةا اس الـتعلم(استخدام ماسـية، ا الـتعلم ة دو املعرفيـة، رالرحالت
ـــــــذه) املقلــــــوب ــــــ املــــــستخدمة داة باســــــتخدام وذلــــــك التحــــــصيل تنميــــــة ــــــ ــــــا ألثا نــــــة رواملقا ر

ا وثبا ا صدق من التأكد عد اسة   .رالد

النظر   :يطار

الــرحالت اتيجية اســ النظــر طــار نــاو يي ماســية،ل ا الــتعلم ة دو اتيجية واســ راملعرفيــة،
املقلوب االتعلم اتيجية   . واس

املعرفية   :الرحالت

نيــــا اليفو واليـــة ـــ دييغــــو ســـان جامعـــة ــــ املعرفيـــة، الـــرحالت ــــ ع س التـــد فكـــرة ربـــدأت ر
عــــام كيــــة، مر املتحــــدة تكنولوج1995)(بالواليــــات قــــسم ــــ ن البــــاحث مــــن مجموعــــة لــــدى يـــــا،

برئاسة التعليميـة،. Dodge)(التعليم، املؤسـسات ـل ـ ـشار باإلن الفكرة ذه أخذت ذلك عد و
وعمليـــــــة ادفــــــة، و فعالــــــة ـــــــة و تر ــــــشطة أ ــــــا باعتبا كيــــــة، مر املتحـــــــدة والواليــــــات ــــــا، و أو رــــــ ر
واملباشـــر يح الـــ الوصـــو ــدف نـــت، ن شـــبكة ـــ البحــث عمليـــات ـــ ع عتمـــد لاستقــصائية

والوقتللمع د ا من يمكن ما بأقل ا ع البحث يتم ال   ).2015اسماعيل،(لومة

دودج ا عرف ن) (Dodge, 1995ولقد للمتعلمـ ـيح ي ستقـصاء، ـ ع قـائم شاط ا أ ع
ـ مع وذا حقيقيـا علمـا التعلم عل نت، ن شبكھ ع املعتمدة دوات و املصادر . استخدام

ـــا عرف وأحمـــدكمـــا اســـوب،)  (2008اســـماعيل ا ـــ ع تقـــوم علـــيم و س تـــد قـــة طر ـــا أ ـــ رع
ة قــــد عكــــس و والــــتعلم، التعلــــيم و التكنولوجيــــا اســــتخدام ن بــــ الــــوظيفي ابط ــــ ال صــــفة روتحقــــق
مــــن م ف معـــا ــــادة لز ن املتعلمـــ أمــــام الفرصـــة إلتاحــــة ـــديث، ا س والتــــد الـــتعلم ئــــة ب رحوســـبة ر

والبحــــــــث مجــــــــال اســــــــتخدام وتفعيــــــــلخــــــــالل سلــــــــسلة، وم ــــــــا ل مخطــــــــط قــــــــة بطر ستقــــــــصاء، و
م خاص معر بناء ن و ت ع م ساعد حقيقية، شطة أ   .واستخدام
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وســـــيكر دوغـــــر ـــــا عرف ـــــ) (Dugru&Seker, 2012وكمـــــا ال س التـــــد طرائـــــق إحـــــدى ـــــا ربأ
البحـــــث ـــــ ع القائمـــــة ـــــشطة املتعلمـــــو يـــــؤدي ـــــا خالل ومـــــن املعلـــــم، ا نـــــستخدم

نـــتو ن ــ البحـــث خــالل مـــن ــا عل يحـــصلو ــ ال ف املعـــا نظــيم ب نستقــصاء، . ر
يــــتم الــــذي املوضــــوع ـــ ــــ التفك مكــــن و ن خــــر مـــع والتفاعــــل التعــــاو خــــالل نومـــن

ن املتعلم لدى نية الذ ات ا امل ادة إ يؤدي مما ناقد، ل ش ربحثھ   .ز

از        بـا و ا ال عـرف ركمـا ـشطة(Lara & Reparaz, 2007) رر أ عـن ة عبـا ـا بأ املعرفيـة رالـرحالت
لــشبكة مثــل ســتخدام خــالل مــن للــتعلم ن املتعلمــ توجــھ ستقــصائية، العمليــة ــ ع قائمــة
فرديــــة، أو عاونيــــة، ات فيــــديو خــــالل مــــن أو مجموعــــات، ل شــــ ــــ ع عملــــو بحيــــث نــــت، نن

يتحمـــ بحيـــث اســـية، الد بـــاملواد املرتبطـــة املعلومـــات غـــرضرلـــتعلم علمـــھ، لية مـــسؤ م مـــ ـــل ول
ن ممكن د ج وقت بأقل للمعلومة واملباشر يح ال   .لالوصو

ما املعرفية للرحالت نوعان ناك   :و

املدى ة قص املعرفية حـصص،:الرحالت ـع أ ـ إ واحـدة اسـية د حـصة ن بـ مـا ا مـد اوح روت ر
ع ا قاد املتعلم و ي أن إ الرحالت من النوع ذا دف رو املعلومـاتن مـن ن معـ قدر يعاب اس

معينــة منيــة ة ــ ف جــودة. زــ ــضيف ة (2009) و قــص املعرفيــة الــرحالت ــذه إتمــام يتطلــب أنــھ
املعلومـات مـصادر اسـتخدام خـالل مـن سيطة، نية ذ عمليات مـن. املدى، النـوع ـذا ـستعمل و

اســتع تقنيــات ــ ع ن املتمرســ ــ وغ ن املبتــدئ ن املتعلمــ مــع البحــثالــرحالت ــات محر ــو. مال نو
عـــض عـــن جابـــة مناقـــشة أو ، صـــغ معـــرض ل شـــ ـــ ع املـــدى، ة قـــص املعرفيـــة الرحلـــة نتـــاج

املحددة املدى. سئلة لة طو لرحلة للتحض أولية كمرحلة ستخدم ا أ ة،(كما   ).2013رسما

املـــدى لـــة طو املعرفيـــة ر:الـــرحالت شـــ ـــ إ أســـبوع مـــن الـــرحالت ـــذه مـــدة ـــو بحيـــثنوت امـــل،
ذلـــــك ـــــو و م والتقـــــو كيـــــب، وال التحليـــــل، عليـــــا، نيـــــة ذ ات ـــــا م تتطلـــــب أســـــئلة حـــــو كـــــز نت رل
ــذه وتتطلــب الــشبكة، ــ ع للعــرض مكتــوب ل شــ ــ أو ة، بــصر أو ســمعية ض عــر وباســتخدام

مــــــة امل ــــــة املحو ســــــئلة عــــــن جابــــــة ض رالعــــــر أدوات. و ــــــ الــــــتحكم ــــــ ع ة القــــــد تتطلــــــب ركمــــــا
م ية التقديميـــــةحاســـــو ض العـــــر امج ـــــ ك ـــــت(وتقدمـــــة، و ـــــرامج) ربو و ، الـــــصو ـــــة معا ـــــرامج رو

الوسائط املتعددة التطبيقات ر ،(تطو لفاو   . 2011)يا

املعرفيــة الــرحالت ن :عناصــر حــسن مــن ــل  ,Schwizer)(روشــوايز) hassanien, 2006(اتفــق
ونـودل2007 ـ 2009)جـودة،(و) Chatel&Nodell, 2002(وشـاتيل ـوع تت املعرفيـة الرحلـة نأن

التالية العناصر   :من

مـن: املقدمة-1 مجموعـة ضـع و دافـھ، أ ـ ع ك وال وعناصره، س، الد فكرة توضيح يتم ا ووف ر
ن املتعلمـــ ـــساعد أن يمكـــن ـــ ال املـــصادر تحديـــد ـــتم و فيـــھ، ـــسية الرئ ـــار باألف املرتبطـــة ســـس

املط ـــشطة أو العلميـــة، ـــام امل ـــاء إ ـــ مع مــــ ـــة جذابــــة. لو قـــة بطر س الـــد تقـــديم يـــتم ـــا روف
ات. ومــشوقة عبــا اســتخدام خــالل مــن ذلــك ــو و الــتعلم، نحــو ن املتعلمــ دافعيــة ة إثــا روكــذلك نر

عليمھ يتم الذي املوضوع حو املتعلم تمام ا تث صو باستخدام أو ، والتحف ز لالتعز   . ر

ــام-2 الـــرحال: امل مـــن س والــرئ ـــم ـــزء ا ـــ والفرعيـــةو ساســـية ـــام امل ــشمل و املعرفيـــة، ت
ة ثا اســـ ـــ ع عمــل و للتنفيـــذ، قابلــة ـــام امل ــذه ـــو ت بحيــث جيـــدا؛ إعــدادا ا وإعـــداد راملنظمــة، ن
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مـــــة امل مـــــن املطلـــــوب ـــــدف ال وتحقيـــــق لديـــــھ، الدافعيـــــة ـــــادة أجـــــل مـــــن املـــــتعلم، تمـــــام ـــــا. زا وف
ا ه دو تعرف و املحدد، املوضوع املتعلم سب شاطريك ايـة. ل ال مفتوحـة ـشطة . وخـصوصا

العليـــــا ـــــ التفك ات ـــــا م ـــــ ع وأن. روالتأكيـــــد ومختـــــصرا، ا، قـــــص مـــــة امل وصـــــف ـــــو ي أن ـــــ ب نو
املطلوب ل بالش ا أدا من ليتمكن املتعلم عند السابقة ات وا ف املعا ع مة امل   .رعتمد

جــــراءات-3 و ــــ: العمليـــات ال طــــوات وا املراحــــل ــــ تنفيــــذو أثنــــاء ــــا اتباع املــــتعلم ــــ ع يجــــب
ـــــشاط وال مـــــة أو. امل الزمنيــــــة، واملخططـــــات النـــــصائح أو ــــــات، والتوج التعليمـــــات، تتـــــضمن كمــــــا

املـتعلم ـا يقــوم أن يجـب ـ ال التعاونيـة دوار ـ وح اتيجيات، الطــالب. سـ تقـسيم يـتم حيـث
امل انـــت إذا م بيـــ مـــا ـــ العمـــل ـــع وتو مجموعـــات ـــ إلنجـــاززإ م الـــال الـــزمن وتحديـــد عاونيـــة زـــام

مة الال ات والتوج التعليمات وتوضيح مة   . زامل

يـــتم: املـــصادر-4 ـــ ال ونيـــة، لك الـــنظم مـــصادر ـــ ع ـــ ك أو ـــي جز ل ـــش ـــب الو ـــام م عتمـــد
ــ تل ــ ال ــام وامل ــشطة لتنفيــذ املــتعلم ا ــستخدم ل املــصمم، قبــل مــن مــسبق ل ــش ا إعــداد

التعليميـــةحا ات. جاتـــھ ملـــستو مناســـبة ـــو ت أن يجـــب املعلـــم، ـــا يختا ـــ ال املـــصادر فـــإن نوعليـــھ ر
السابقة م ا وخ ن   .املتعلم

م-5 ف: التقـو معــا مــن علمــوا قــد مــا لقيــاس ، ن للمتعلمـ ن املعلمــ م تقــو املرحلــة ــذه رتتــضمن
ـشطة باأل م قيـام خـالل مـن ـا ال توصـلوا ال والنتائج ات، ا ن. املختلفـةروم للمتعلمـ يمكـن كمـا

م انفس م تقو من   . أيضا

اتمة-6 املتعلم: ا قبل من سابھ واك علمھ تم ملا صا م وضع يتم ا مجموعة. وف توضع ا وف
ــــا، عل حــــصلوا ــــ ال والنتــــائج ن املتعلمــــ وعمــــل املنفــــذة، املعرفيــــة الرحلــــة حــــو التوصــــيات، لمــــن

أ ن للمتعلمــــ يوجــــھ أن للمعلــــم مكــــن ــــشاف،و ك ــــ ســــتمرار ــــ ع م يع ــــ ل إضــــافية ســــئلة
جديدة معلومات ع صو وا   . لوالتعلم،

املعلــــم-7 املعرفيــــة: صـــفحة املرحلــــة تنفيـــذ عــــد ا وضــــع يـــتم منفــــصلة، صـــفحة عــــن ة عبــــا ـــ . رو
املعرفية الرحالت استخدام عند ن آخر معلمو بھ ستدل دليال املعلم صفحة ل ش وو   .ن

ا التعلم ة   :ماسيةردو

البنائيـــة، ــة النظر ــ إ ند ـــس ــ ال س التــد طــر إحـــدى ماســية ا الــتعلم ة دو عــد رو ق ر
ــدج ر وتر بــاي يـد ــ ع ت طــو وحيـث ــ)Trowbridge) &Bybeeر و مراحــل خمــس مـن ــو وتت ن،

ـــــــــــــشاف)Engagement(ـــــــــــــشغال ك و ،(Exploration)والتفـــــــــــــسExplanation)(والتوســــــــــــــع ،
(Expansion)م والتقو ، (Evaluation) ) 2013قطامي  ,.(  

عطايــا أبــو عــرف مــن) 2004(و ــا حقيق ــستمد ــسية تد اتيجية اســ ــا أ ــ ع الــتعلم ة ردو ر
املواقـــــف خـــــالل املـــــتعلم ـــــشاط ـــــ وع التفاعـــــل ـــــ ع تؤكـــــد ـــــا ر جو ـــــ ـــــ و البنائيـــــة، ـــــة النظر

مراحــــل ثــــالث خــــالل مــــن ذلــــك يــــتم حيــــث ر: التعليميــــة؛ وتطــــو ، ي املفــــا وإالبــــداع ستكــــشاف
يم الدين.املفا حسام ـ)  (2002أما ع عمـل و س، للتـد معر نموذج ا بأ التعلم ة دو رفيعرف ر

ــــ التعلي املوقــــف أثنــــاء ــــ واملــــتعلم املعلــــم ن بــــ التفاعــــل ــــ ع وتركــــز ، ــــ ا الد املحتــــو رتنظــــيم . ى
ثالثـــــة خـــــالل مـــــن وتـــــتم العلميـــــة، ـــــشطة ـــــ ع عتمـــــد ـــــو ـــــسة ئ وتقـــــديم: رأدوار ـــــشاف، ك

وم املف وتطبيق وم،   .املف
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تية املراحل من و فتت ماسية ا التعلم ة دو نأما   :ر

شغال1-   ):  (Engagementمرحلة

تقــديم فيـتم ن، معــ بموضـوع ن املتعلمــ وفـضو تمــام ا ة بإثـا املعلــم يقـوم املرحلــة ـذه لـ ر
إجابــا ـــستقبل ثــم نّســئلة، املتعلمـــ عنـــد. ت اطئــة ا يم املفـــا ــ ع للتعـــرف فرصــة عطـــي ممــا

املعلـــــم ــــو ي نـــــا و محــــدد، حـــــدث أو لة مــــش ـــــ إ املرحلــــة ـــــذه ــــ م تمـــــام ا وجــــھ و ن، ناملتعلمــــ
ــ التعلي املوقــف ــ التعليميــة ــام امل تحديــد عــن ال مــسؤ

ً
مثــل. و متنوعــة أســئلة طــرح ــتم ملــاذا،: و

إحــداث ــ م ـــس ممــا مــاذا، لوجـــودكيــف، وذلــك ن، املتعلمــ لـــدى ــ املعر التــواز فقــدان نحالـــة
الســـتعادة ستكــشاف و للبحــث الدافعيــة م لــد يولــد ممـــا م، لــد الــسابقة املعلومــات ــ نقــص

املعر ان ،(زالتو   ).  2013التمي

ستكشاف2-   ):Exploaration(مرحلة

ـــــا التوج ن للمتعلمـــــ املعلـــــم يقـــــدم املرحلـــــة ـــــذه مـــــعـــــ ا بعو ســـــي ـــــ ال شـــــادات و رت
اســتھ د املحـدد وم بــاملف املرتبطـة املباشــرة ـواس ا باســتخدام مرحلــة. رالبيانـات، ــشطة أ ـدف و

ات ــ ا استكــشاف ــ ســتمرار مــن م تمكــ أساســية بقاعــدة ن املتعلمــ ــد تز ــ إ وستكــشاف
محـــ ومـــواد علـــم، مـــصادر تـــوف خـــالل مـــن وذلـــك ـــا، علم املتعلمـــو. سوسةاملـــراد يـــنغمس نـــا نو

ــذه توجيــھ إعــادة املعلــم ــ وع ــساؤ بال ن يبــدؤ حيــث املعلــم، قبــل مــن املقــدم ــشاط بال نيـا لذ و
السابقة م ا بخ ترتبط ات تفس لبناء ساؤالت   .(Zhu&Yu, 2018)ال

التفس3-   ):Explanation(مرحلة

التعـ مـن املـتعلم تمكن قة بطر املعلم يقوم ا قـةوف بطر ـا علم املطلـوب يم املفـا ـ ع رف
ــــــا، م مناقــــــش ثــــــم ومــــــن ــــــا، عل حــــــصلوا ــــــ ال باملعلومــــــات ــــــده تز م مــــــ يطلــــــب ثــــــم وجماعيــــــة، ّ

يم املفـــــــا تفـــــــس ـــــــ ع ن املتعلمــــــ يع ـــــــ املعلـــــــم ـــــــ وع ــــــا، وتنظيم ـــــــا معا ـــــــ ع م ومــــــساعد
م مال ات لتفس ناقد ل ش ستماع م وعل اص، ا م  .   (Anthony, 2001)زبأسلو

التوسيع-4   ):(Expansionمرحلة

لديــــــــھ الــــــــسابقة ات ــــــــ ا تنظــــــــيم ــــــــ ملــــــــساعدتھ بــــــــاملتعلم خاصــــــــة توصــــــــيات ــــــــا ف ــــــــو نو
ات تفس تطبيق تتطلب جديدة ملشكالت م ض عر ينم وأن جديدة، مواقف ا م ستفادة و

املـتعلم، ـ تفك ات مـستو فع م سا مما ةرمماثلة، القـد مـن يمكنـھ ممـا فـھ، معا ـ روالتوسـع ر
ية التجر البحوث وإجراء القرار اتخاذ ع ة والقد املشكالت، حل ،(رع  ). 2013التمي

م5- التقو  ): (Evaluationمرحلة

يتلقــــى أن ـــ ب ي بحيـــث معينــــھ نقـــاط وعنـــد املــــستمر م التقـــو توظيـــف يــــتم املرحلـــة ـــذه ـــ
حــو اجعــة غذيــة لالطلبـة العلميــةر ات ــا وامل ــوم للمف ــ املعر البنــاء يع ـ ل م ا تفــس رمالئمــة

اســـتخدام يـــتم وفيـــھ الوحـــدة، أو الفـــصل ايـــة ـــ ع م التقـــو يقتـــصر وال ن، املتعلمـــ ـــا يتلقا ـــ ال
مرحلــــة ـــل خــــالل م التقـــو ـــو و للــــتعلم مـــستمر م كتقــــو مختلفـــة ميـــة تقو املراحــــل نأدوات مـــن

  .2005)خطايبة،(السابقة
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املقلوب   :التعلم

س والـــــرئ املؤســــس س غيــــ بيــــل ــــا إل أشـــــار فقــــد حديثــــة، اتيجية كإســــ املقلــــوب الــــتعلم إن
ســـوفت مايكر العمالقـــة للـــشركة مؤســـسة. والتنفيـــذي عرفـــت ـــز) Educause(وقـــد عز ـــ الرائـــدة

إجراءاتـھ ـو ت نمـوذج أنـھ ــ ع املقلـوب الـتعلم التعلـيم، ـد لتفر الفعـال العكــسنسـتخدام ـ ع
ــــ وال فــــة املعر خــــان اديميــــة أ ــــ النمــــوذج ــــذا طبــــق وقــــد التقليديــــة، املحاضــــرة إجــــراءات ومــــن

مــن ــ اك نــت ن ــ ع ــا موقع ــ ع ــ3600)(يوجــد ع مخزنــة ات فيــديو ــ ع ة، صــغ محاضــرة
الفلــــــك وعلـــــم حيــــــاء، وعلـــــم والكيميــــــاء، يـــــاء، والف اضــــــيات، الر مـــــواد س لتــــــد يوتيـــــوب رموقـــــع

املو للمحاضرات ة القص ات الفيديو حضو يتم حيث لقتصاد، إعطـاء. ر يتم ذلك عد و
املعلم إشراف وتحت الصف العل املحتو ملناقشة ك   .Strayer, 2007)(ىالوقت

ي من و تت املقلوب التعلم مراحل   ) (Adidoja, 2016: نإن

التحديــــد-  موضـــو: مرحلـــة تحديــــد ــــ إ ـــدف الــــصف،و ــــ شـــرحھ املعلــــم يرغــــب الـــذي س الــــد رع
املقلوب للتعلم مناسبا و ي ان ط ش   .نو

التحليــــــــل- وحقــــــــائق: مرحلـــــــة ات ومــــــــصط يم مفــــــــا ـــــــ إ املحتــــــــو عناصــــــــر تحليــــــــل ـــــــ إ ــــــــدف ىو
ات ا وم عميمات   .رو

التصميم- العلميـة: مرحلة املـادة متـضمنا للموضـوع ـ التعلي الفيديو وإنتاج تصميم إ دف و
املنـــصات أو ـــب الو أدوات إحـــدى ـــ ع ا ـــشر و ســـاعة ـــع تتجـــاو ال مـــدة ـــ ة والـــصو ربالـــصوت ز ر

  . التعليمية

التوجيـــــھ- دة: مرحلـــــة ملـــــشا التكنولـــــو الوســـــيط اســـــتخدام ـــــ إ ن املتعلمـــــ شـــــاد وا توجيـــــھ رـــــ
شاء وقت أي و امل املحاضرة قبل نت ن ع   .لالفيديو

التطبيق-  ت: مرحلة ـصصأي ا أو املحاضـرة ـ الفيـديو مـن املـتعلم ـا علم ـ ال يم املفـا طبيق
مناسبة علم اتيجيات اس تطبيق و اسية   .رالد

م- التقو املناسبة: مرحلة مية التقو دوات باستخدام الصف داخل الطلبة م تقو يتم ا   .وف

ــــا م عديــــدة مزايــــا املقلــــوب إع:وللــــتعلم ــــ ع املقلــــوب الــــتعلم مــــنــــساعد ــــدا مز ن املعلمــــ طــــاء
ــسر و ولة سـ ــل ب ـشط ال الــتعلم وتطبيـق م، ا استفـسا ــ ع والـرد ن، املتعلمــ ملـساعدة . رالوقـت

ســـــائل و الفيـــــديو، حديثـــــة تقنيـــــات باســـــتخدام التعلــــيم، ســـــة مما ـــــ ـــــ أك ات خيـــــا وواســــتخدام ر ر
مثــل ، جتمـــا ـــساب: التواصــل والوا ، وتــو ـــسبوك، الــتعلم. الف وقـــت نومــضاعفة بـــ بجمعـــھ

الـصفية املناقـشات وخـالل التعليميـة للمادة دتھ مشا خالل ما ن ت الـتعلم. ف انيـة إم وكـذلك
مــــا التعلــــيم مــــن ن ل شــــ ن بــــ مــــع وا ــــا، وأثنا املحاضــــرة ــــ: قبــــل وغ امن، ــــ امل املتمــــازج التعلــــيم

وال ي، الــــذا الـــتعلم أســـلوب و ي التعــــاو التعلـــيم ي أســـلو ن بــــ مـــع وا امن، ـــ اتامل ــــا م ـــ ع ـــ رك
بــالنفس الثقــة ــادة ن، املتعلمــ ن بــ والتعــاو التواصــل ات ــا وم ات، ــ ا نــاء و الناقــد، ــ زالتفك نر

املحاضـــــرة داخـــــل ـــــشطة ســـــة مما ـــــ الـــــتعلم وقـــــت وتـــــوف ن، املتعلمـــــ شـــــرح. رلـــــدى يـــــتم حيـــــث
املح داخل شطة سة ملما التعلم وقت توف الفيديو دة مشا خالل يم يتمراملفا حيث اضرة،

املحاضرة الطالب حضو قبل الفيديو دة مشا خالل يم املفا ،(رشرح   ).2015الكحي
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ــ إ حــدث ومــن املــستخدمة س التــد اتيجيات اســ حــسب الــسابقة اســات الد تقــسيم تــم رلقــد ر
  :قدم

املعرفية الرحالت اتيجية اس تناولت ال اسات   :رالد

يــل ا أبـو اســة د املعرفيــة) (2018رـدفت الــرحالت ـ ع قــائم ـ علي برنــامج أثـر معرفــة ـ إ
دن ــ اســوب ا ملبحــث الثــانو و الــصف ــ الطــالب تحــصيل مــستو رــ ي ل الباحــث. ى واتبــع

مــــن عينــــة ــــ ع نــــامج ال تطبيــــق وتــــم ، ــــ التجر شــــبھ ــــ) 63(املــــن ثــــانو و للــــصف يطالبــــا ل
ــ ا الد للعــام ـة الثانو مأدبــا سـة رمد والبــالغ. 2018-2017ر الــضابطة ن مجمـوعت اختيــار تــم وقـد

ا ا) (33عــدد عــدد بلــغ و يــة والتجر ــ(30)طالبــا يــة التجر الــشعب س تــد تــم بحيــث رطالبــا
ح ــــ املق نــــامج املجموعــــة. ال لــــصا إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود اســــة الد نتــــائج ــــرت ووأظ ر

ع قائم برنامج ا عل طبق ال ية املعرفيةالتجر   .الرحالت

الشيادية اسة د دفت التحـصيل) 2017(ركما تنميـة املعرفية الرحالت أثر تق إ
بمحافظــة ــ سا التاســع الــصف طــالب لــدى العلــوم مــادة ــ الناقــد ــ التفك ات ــا وم ــ ا رالد ر

الباطنــة ونــت. شـمال ت حيـث ، ــ التجر شـبھ املــن اسـة الد اســتخدمت مــنروقـد اســة الد رعينـة
ن) 60( مجموعت إ ن ع تو تم ، سا التاسع الصف طالبات من من: زطالبة ونة م ية تجر
من) 30( ونة م وضابطة داللـة. طالبة) 30(طالبة، ذات ق فر وجود إ اسة الد نتائج ت ووأشا ر ر

خت ات مـــــــستو جميـــــــع ـــــــ اســـــــة الد مجمـــــــوع طالبـــــــات جـــــــات د متوســـــــطي ن بـــــــ رإحـــــــصائية بـــــــارر
يـــة التجر املجموعــــة لــــصا ــــ. التحـــصي إحــــصائية داللـــة ذات ق فــــر وجــــود ـــ إ ت أشــــا وكمــــا ر

مـــــــا الناقـــــــد ـــــــ التفك ات ـــــــا م مـــــــن ن ت ـــــــا رم املناقـــــــشات: (ر م وتقـــــــو ، املجموعـــــــة) التفـــــــس لـــــــصا
ن بــ باط ســت ة ــا م ــ الداللــة مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر يوجــد وال يــة، رالتجر ى و

والضابطةاملجموع ية التجر ن   . ت

ماسية ا التعلم ة دو اتيجية اس تناولت ال اسات رالد   :ر

عقـوب اسـة د ماسـية) (2018رـدفت ا الـتعلم ة دو اتيجية اسـ اسـتخدام أثـر ـ إ رالتعـرف
العلميـــــة م ميـــــول وتنميـــــة العلـــــوم مـــــادة ـــــ الثـــــامن الـــــصف طالبـــــات تحـــــصيل عينـــــة. ـــــ ونـــــت وت

مـــن اســـة بواقـــع)80(رالد و) (40طالبـــة يـــة التجر املجموعـــة ـــ املجموعـــة) (40طالبـــة ـــ طالبـــة
الطلبـــــة. الـــــضابطة وميـــــو التحـــــصيل ـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت لوأظ و ر

ماسية ا التعلم ة دو اتيجية اس الستخدام عز رالعلمية   . ى

والــــدة ا أثــــر)  (2007وقـــام استقـــصاء ــــ إ ــــدفت اســـة طلبــــةربد تحــــصيل ـــ الــــتعلم ة ردو
التقليديـــة قــة بالطر نـــة مقا حيــاء ـــ ــ العل ثـــانو ي الثــا رالــصف مـــن. ي اســة الد عينـــة ونــت روت

املفــــر)118( ــــ وميــــة ا س املــــدا مــــن وطالبــــة قطالبــــا ن.ر ت ب تجــــر ن مجمــــوعت ــــ إ ــــا ع تو زتــــم
ن ضــــابطت ن ومجمــــوعت و الــــذ مــــن خــــر و نــــاث مــــن ما رأحـــدا أ. ى اســــةوقــــد الد نتــــائج ــــرت رظ

الــتعلم ة دو اتيجية باسـ علمـوا الـذين الطلبــة لـصا التحـصيل ـ إحــصائيا دالـة ق فـر روجـود و
التقليدية قة بالطر علموا الذين الطلبة م بنظرا نة   . رمقا
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املقلوب التعلم اتيجية اس تناولت ال اسات   :رالد

سـعيدي أمبـو اسـة د أ) 2018(رـدفت تقــ ـ املقلــوبإ الـصف ـ بمن العلـوم س تـد رثـر
ــــ سا التاســــع الـــصف طالبــــات لــــدى ـــ ا الد والتحــــصيل العلــــوم لـــتعلم الدافعيــــة تنميــــة . رـــ

مـن اسـة الد عينـة ونـت ن) 53(روت مجمـوعت ــ إ ن تقـسيم تـم حيـث مــن: طالبــة ونـت وت يـة تجر
مــــن) 27( ونــــت ت وضــــابطة اســــ. طالبــــة) 26(طالبـــة، الد ــــداف أ مقيــــاسرولتحقيــــق تطبيــــق تــــم ة،

تحـــصي واختبـــار العلـــوم، لـــتعلم داللـــة. الدافعيـــة ذات ق فـــر وجـــود ـــ إ اســـة الد نتـــائج ت ووأشـــا ر ر
ــــــ والـــــضابطة يـــــة التجر ن املجمــــــوعت طالبـــــات جات لـــــد ــــــسابية ا املتوســـــطات ن بـــــ رإحـــــصائية

لتعلم يةالدافعية التجر املجموعة ولصا س التد قة لطر عز رالعلوم، ذات. ى ق فر جود وو و
ـ والـضابطة يـة التجر ن املجمـوعت طالبـات جات لـد سابية ا املتوسطات ن ب إحصائية رداللة

ية التجر املجموعة ولصا س التد قة لطر عز ا الد رالتحصيل   .ىر

سـاوندر اسـة د زأمـا اســيةSaunders, 2014) (ر الد الـصفوف تـأث عــن الكـشف ـ إ ـدفت رف
املرحلــــــة ـــــ اضـــــيات الر طلبـــــة لـــــدى الناقـــــد ــــــ التفك ات ـــــا وم ـــــ ا الد التحـــــصيل ـــــ ع ـــــة راملقلو ر

ة من. الثانو اسة الد عينھ ونت ـ) (45روت م ع تـو تـم ـة الثانو املرحلـة طلبـة مـن وطالبـة زطالبا
الد ـــداف أ ولتحقيـــق وضـــابطة يـــة تجر ن اتمجمــوعت ـــا م واختبـــار تحـــصي اختبـــار طبـــق راســة ر

اسـة، الد مجمـوع ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عدم النتائج رت وأظ الناقد، رالتفك و
ـ التفك ات ـا م تنميـة ـ وال ـ ا الد التحـصيل ـادة ـ عـامال تكـن لـم ة املقلو الصفوف أن راي ر ز

  .الناقد

اسة        د مع اسة الد ذه اتفقت روقد والـدة،( و) 2018عقـوب،(و)  2018أمبوسـعيدي،(ر   ا
يــــــل،(و)  2017الـــــشيادية،(و2007)           ا Yenmez, 2017)(و)  Riffert,2020(و2018)أبــــــو

التحـصيلSaunders, 2014) (و ـ ع املقلـوب الـتعلم أثـر استقـصاء ـ ـدف ال حيـث مـن. مـن أمـا
د مـــــــــــع اتفقــــــــــت فقــــــــــد اســـــــــــة الد عينــــــــــة رحيــــــــــث ) 2018عقـــــــــــوب،(و) 2018أمبوســــــــــعيدي،(اســــــــــةر

ــYenmez, 2017)(و2017)الــشيادية،(و ف ــذلك و اســة، للد كعينــة ساســية املرحلــة رباختيــار
و اســة د مــع والــدة،(رتختلـف يــل،(و (Saunders, 2014) ) (Riffert, 2020و 2007) ا ا أبــو

اســة2018) للد كعينـة ــة الثانو املرحلــة ت اختــا ـ رال اتفقــتأمــا. ر فقــد اســة الد مــن حيـث رمــن
ـ التجر شـبة املـن باستخدام السابقة اسات الد جميع فقـد. رمع العلميـة املـادة حيـث مـن أمـا

اســة د مــع والــدة،( و) 2018أمبوســعيدي،(راتفقــت عقــوب،(و) 2017الــشيادية،(و2007)  ا
العلـوم)  2018 مبحـث اســة. باختيـار د مـع يـل،(رواختلفـت ا  (وYenmez, 2017)(و2018)أبـو

.(Saunders, 2014     

اسة الد   :رمن

ــ التجر شـــبھ املــن اليــة ا اســة الد ـــ. راتبعــت املتغ أثــر اســة بد وذلــك اســـة الد ــذه ل تھ رملناســ ر
س(املستقل التد اتيجية ع) راس التا املتغ   ).التحصيل(ع

اسة الد   :رمجتمع

الــ طالبــات جميــع مــن اســة الد مجتمــع ـو رت ــن سا التاســع بيــةصف ال ــة مدير ــ
م عدد والبالغ الكرك، بمحافظة ي نو ا املزار للواء إحـصائيات) 778(والتعليم حسب وذلك ،

ا الد للعام ي نو ا املزار للواء والتعليم بية ال ة بمدير التخطيط   .2020/2021رقسم
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اسة الد   :رعينة

مــــن  اســــة الد عينــــة ونـــت تــــم) 65(رت ــــةطالبــــة عفر ا ســــ مد مــــن قــــصديا ــــا راختيا ر
ً

ــــة عفر ا ســـة مد وتحــــو ي، نـــو ا املــــزار لـــواء س مــــدا مـــن ر ز ــــت ب وخولـــة للبنــــات ـــة رالثانو ير و
ر، ز ـــت ب خولــة ســة مد مــن واحــدة شــعبة واختيــار ، ــ سا التاســع للــصف للبنــات ــة والثانو ر

وعــــ ــــ و الــــشعبة شــــعب، ثالثــــة ــــ إ عــــشوائيا ــــا ع تو تــــم حيــــث
ً

از ا) 22(دد ــــس تد تــــم رطالبــــة
ا وعــــدد الثانيــــة والــــشعبة املقلــــوب، الــــتعلم اتيجية اتيجية) 21(باســــ باســـــ ا ــــس تد تــــم رطالبــــة

املعرفيـــــة ا) Web Quest(الـــــرحالت وعـــــدد الثالثـــــة املجموعـــــة ا) 22(أمـــــا ـــــس تد تـــــم فقـــــد رطالبـــــة
ماسية ا التعلم ة دو اتيجية   .رباس

اسة الد   : رأداة

التح ساختبار التاسع للصف حياء مبحث   :صي

متعــــــدد مــــــن ختيــــــار نـــــــوع مــــــن تحــــــصي اختبــــــار إعــــــداد ـــــــساب،تــــــم اك مــــــدى م لتقــــــو
للمعلومــــات فقراتــــھ، الطالبـــات عــــدد حــــدة) 46(بلــــغ و ــــسم ا ة ــــ وأ ليــــة ا وحــــدة مـــن وفقــــرة

ب ات مـــــستو وحــــسب ، ـــــ سا التاســــع للـــــصف حيـــــاء كتــــاب مـــــن ــــسم ا ة ـــــ و لـــــومالغــــذاء
وتذكر(الستة يعاب، معرفة واس م م، تركيب، تحليل، تطبيق، ف مـن) تقو سـؤال ـل ـو ت نحيث

يحة ا إحدا بدائل عة أ ا تل تية. رمقدمة طوات ا خالل من ختبار إعداد تم   :وقد

الـتعلم -1 الثالثـة اتيجيات سـ باسـتخدام ما س تد تم ن اللت اسة الد ي وحد رتحديد ر
وا التعلماملقلوب ة ودو املعرفية   .رلرحالت

اسية -2 الد املادة محتو رتحليل  .ى

تحـصيل -3 قيـاس ـ إ ـدف التعليميـة للمـادة مـة الال التعليميـة ـداف باأل قائمـة زإعـداد
الستة بلوم ات مستو حسب  .الطالبات

ما -4 ــــس تد املــــراد ن للوحــــدت الطالبــــات تحــــصيل الختبــــار مواصــــفات جــــدو إعــــداد رتــــم ل
الثانيــــ الوحــــدة مــــا ــــسم( ةو ا ة ــــ وأ ليـــــة الثالثــــة) ا ة(والوحـــــدة ـــــ و الغــــذاء

ــسم فبلـــغ) ا ختبـــار فقـــرات وصـــيغت ، ـــ سا التاســـع للـــصف حيـــاء كتـــاب مـــن
فقراتھ ولية) 50(عدد تھ بصو متعدد من ختيار نوع من  .رفقرة

التحصي            ختبار   صدق

خــال مــن ختبــار صــدق دالالت مــن التحقــق ــتــم ع وليــة تھ بــصو ختبــار عــرض رل
ن م، املحكمــــ عــــدد واملنــــا) 13(والبــــالغ م، والتقــــو القيــــاس ــــ امعــــات ا أســــاتذة مــــن محكمــــا

شــمولية مـدى ـ ع كـم ا م مـ وطلـب حيـاء ـ ومعل ن، بـو ال ن واملـشرف س، التـد روأسـاليب
ا مناســب ومــدى ختبــار ا، فقــرات صــياغ قــة نادا، وطر واســ

ً
فقــرات ــع أ حــذف تــم التحكــيم ــ رإ

قــــــام ذات وصـــــــياغة) 19،21،22،36(رــــــ الفقــــــرات، ـــــــذه صــــــياغة ــــــ خطـــــــأ لوجــــــود وذلـــــــك
مــــن وليــــة تھ بـــصو ختبــــار ــــو ت حيـــث املحتملــــة، جابــــة ات راختيـــا ن تــــم. فقـــرة) 50(ر أن عــــد و

من و يت ختيار اصبح ع الفقرات ذه نحذف ال) 46(ر تھ بصو   . ائيةرفقرة



ودورة )  (Web Questتراتیجیات الرحالت المعرفیةأثر التدریس باستخدام اس
التعلم الخماسیة والتعلم المقلوب في تنمیة التحصیل لدى طالبات الصف التاسع 

 الحیاتیة في لواء المزار الجنوبياألساسي في مبحث العلوم 
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ختبار يح ت قة   طر

تھ بــصو ختبـار تـضمن حيـث ختبـار، أسـئلة مـن سـؤال ـل ل واحـدة عالمـة صـد رتـم ر
ائيـــة لالختبـــار) 46(ال ـــ العظ ايـــة ال عالمـــة تـــصبح ـــذلك و متعـــدد، مـــن ختيـــار نـــوع مـــن فقـــرة

لالختبار) 46( والصغر جة، ىد جة) صفر(ر   .رد

اســــتطال عينــــة ــــ ع ختبــــار بلغــــتطبــــق ت) 30(عية ـــــ اخت اســــية د شــــعبة مــــن رطالبــــة
مــن التأكــد ختبــار مــن لتحديــد وذلــك ــا، عين خــارج ومــن اســة الد مجتمــع داخــل مــن زعــشوائيا ر

ً

ختبــار عليمـات و ي املعـا وفقراتــھ، وضـوح لالختبـار ية وم الـسي ــصائص ا مـن للتحقـق وأيـضا
ً

ي  :كما

ختبار  - أ فقرات ة وصعو تمي ـ إجابـات تحليل تم :معامالت إ ن تقـسيم عـد الطالبـات
حــــــسب ن ت ــــــساو م ن ثـــــــم مجمــــــوعت الــــــدنيا، واملجموعــــــة العليــــــا املجموعــــــة مـــــــا ن، عالمــــــا

معامــل بعاد اســتخرج اســ يــتم ولــم الفقـــرات، ن بــ ــ فقــرة التمي بلغــت أي معـــامالت حيــث
من التمي دو) 0.29(اك ا ذلك ن ب  ):1(لو

  )1(لجدو

التحصيالتم معامالت ختبار لفقرات ة والصعو   ي

التمي الفقرة ة معامل الصعو التمي الفقرة معامل ة معامل الصعو  معامل

1 .77** .41 24 .72** .48 

2 .30 .52 25 .39* .86 

3 .55** .37  26 .51** .32 

4 .63** .41 27 .53** .76 

5 .55** .63 28 .52** .56 

6 .39* .74 29 .48* .44 

7 .43* .59 30 .69** .57 

8 .32 .67 31 .47* .68 

9 .65** .30 32 .75** .76 

10 .40* .44 33 .62** .72 

11 .56** .41 34 .55** .36 

12 .41* .74 35 .47* .51 

13 .54** .37 36 .51** .61 

14 .64** .32 37 .58** .76 

15 .45* .70 38 .46* .40 
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التمي الفقرة ة معامل الصعو التمي الفقرة معامل ة معامل الصعو  معامل

16 .33 .67 39 .64** .51 

17 .51** .63 40 .40* .60 

18 .49** .44 41 .71** .66 

19 .72** .26 42 .62** .70 

20 .35 .37 43 .58** .66 

21 .33 .26 44 .47* .49 

22 .25 .52 45 .53** .55 

23  .66** .41 46 .44* .67 

الداللة*  مستو عند دالة   )α≥0.05(ىع

الداللة**  مستو عند دالة   )α≥0.01(ىع

ـــــــــدو ا خـــــــــالل مـــــــــن تراوحـــــــــت) 1(ليتـــــــــ ختبـــــــــار لفقـــــــــرات ة الـــــــــصعو معـــــــــامالت أن
ن ن) 0.86-0.26(بـــ بـــ ـــ التمي وفقــــا، )0.77-0.30(ومعـــامالت مناســـبة ـــذه ـــ التمي معـــامالت عــــد و

ً

إيبل إليھ) Ebel(ملعاي ان،(املشار الفقـرات)2004الن جميـع اعتماد تم وقد ـ، ، ع يـدل ممـا
ختبارمناسبة إلجراء   .الفقرات

ختبار  :ثبات

مـا ن قت طـر باسـتخدام ختبـار ثبـات مـن التحقق عـادة: تم تـم) Test Retest(ثبـات حيـث
والبالغــة سـتطالعية العينـة ـ ع ختبـار الطالبـات) 30(تطبيـق جـات د صـد و وتـم رطالبـة، ثــم، ر

العينة أفراد نفس ع ختبار تطبيق عـدأعيد أخـر صـد) 14(ىمـرة و و التطبيـق مـن ريومـا ل
ً

الطالبــات جــات معامــل، رد بلــغ التطبيــق ــي مر ن بــ الطــالب جــات د ن بــ تبــاط معامــل حــساب رو ر
قــــة الطر ــــذه املحــــسوب ثبــــات)0.82(رتبــــاط باســــتخدام الثبــــات دالالت مــــن التأكــــد تــــم كمــــا ،

شاد كيودر معادلة باستخدام الداخ رساق املحـسوب)20(نسور الثبات معامل بلغ وقد ،
قة الطر   ).0.88(ذه

اسة الد  :رإجراءات

التالية             جراءات الباحثان   :اتبع

املـــادة:أوال إعــداد وتــم الــثالث، اتيجيات باالســ ما ـــس تد ليــتم ن ت اســ الد ن الوحــدت اختيــار رتــم ر
و املقلـوب الـتعلم اتيجيات إسـ وفـق اسـة الد ي لوحد الـتعلم،رالتعليمية ة ودو املعرفيـة رالـرحالت

ا إعـــــداد ـــــ ات ـــــ ا وذو النظـــــر دب ـــــ إ ناد ســـــ يوتـــــم ن، ي مختـــــص لـــــدى ـــــا تحكيم تـــــم ثـــــم
م، احا اق ضوء وتـم والتعديل الغـرض، ـذا لتحقيق للمعلم كدليل التعليمية املادة وأعدت

تية املراحل وفق ن للوحدت التعليمية املادة   :إعداد
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م .1 يتحليـل وحــد ـسم(ىحتـو ا ة ــ وأ ليـة ــسم( و) ا ا ة ـ و كتــاب) الغــذاء مـن
ـــ ال س الـــدر ـــداف أ حـــصر تـــم حيـــث التاســـع، للـــصف ا وحيـــاء يم تـــضمن واملفـــا

ا بي والعالقات ا د موضوع ل ل والفرعية   .رساسية

يتـــــضمن .2 ا ســـــ در ــــات ملجر مخطـــــط وإعــــداد اتيجية، لإلســـــ العامــــة طـــــوات ا وتحديــــد
طــــــوا طـــــــوات،ا ا ــــــذه حــــــسب املعرفيـــــــة املــــــادة وكتابــــــة حـــــــصة، ــــــل ل ساســــــية ت

ة املختا شطة رمتضمنة
ً

.  

ن:ثانيــــــا ـــــــسا واك الطالبـــــــات تقـــــــدم مـــــــدى قيـــــــاس ـــــــا خالل مـــــــن تـــــــم ـــــــ ال اســـــــة الد أداة رتـــــــصميم
ا عل التحصي،للمعلومات باالختبار   .واملتمثلة

ك:ثالثا اسة الد ا عل ستطبق ال الشعب اسةراختيار الد عينة سابقا توضيحھ تم   .رما

عا للتطبيق:را سابق تجر س د ع اتيجيات س ذه خطوات ع الطالبات ب تد رتم   .ر

ن:خامسا املجمـوعت ـ ع التحـصي ختبار تطبيق ـ–تم قب مـا-اختبـار افؤ ت مـن ثـم، للتأكـد

حــادي التبــاين تحليــل اســتخدام ن)One Way ANOVA(تــم طالبــاتبــ أداء متوســطات
تبعـا ي نـو ا املـزار لـواء س مدا التحصي ختبار ع سا التاسع الصف
ً

ر
س التد اتيجية دورالس وا ما افؤ ت من ذلك) 2(لللتأكد ن   :يب

  )2(لجدو

ــــــــــة املعيا نحرافـــــــــات و ـــــــــسابية ا التاســــــــــعراملتوســـــــــطات الـــــــــصف طالبـــــــــات أداء ىملـــــــــستو
ختب ع تبعاسا ي نو املزارا لواء س مدا القب التحصي ار

ً
  للمجموعةر

اتيجية   التحصيل    س

ي سا ا  20.59 املتوسط

 22 العدد

املقلوب) 1(املجموعة   التعلم

املعيار  6.23 ينحراف

ي سا ا  21.43 املتوسط

 21 العدد

املعرفية) 2(املجموعة   الرحالت

املعيار  5.231 ينحراف

ي سا ا  21.64 املتوسط

 22 العدد

ماسية) 3(املجموعة ا التعلم ة   ردو

املعيار  5.21 ينحراف

ــدو ا مــن ن بـ ــسابية) 2(لي ا املتوســطات ن بــ ـة ر ظا ق فــر طالبــاتووجــود أداء ــ
ات الســ تبعــا التحــصيل اختبــار ــ ع ي نــو ا املــزار لــواء س مــدا ــ ــ سا التاســع الــصف

ً
يجيةر

، ـــ القب القيـــاس ـــ س حـــادي رالتـــد التبـــاين تحليـــل اســـتخدام تـــم ق الفـــر تلـــك داللـــة ووملعرفـــة
)One Way ANOVA(دو وا ذلك) 3(ل، ن   :يب
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  )3(لجدو

حـــادي التبــــاين التاســــع)One Way ANOVA(تحليـــل الــــصف طالبـــات أداء متوســــطات ن بــــ
لوا س مدا القب التحصيل اختبار ع سرسا التد اتيجية الس تبعا ي نو ا املزار رء

ً
  

التباين   عات  مصدر املر   مجموع
جة رد

ة ر   ا
متوسط
عات   املر

  )ف(قيمة
ىمستو

  الداللة

اتيجية  807. 216. 6.716 2 13.433  س

طأ   التحصيل   31.154 62 1931.552  ا

    64 1944.985  الك

ــــدو ا خــــالل مــــن فــــر) 3(ليتــــ وجــــود مــــستوعــــدم عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات ىق و
انـت) α≥0.05(الداللة حيـث ، ـ القب القيـاس ـ التحـصي ختبـار ـ ع الثالثـة املجموعـات ن ب

ا، 0.216)= ف(قيمة دالل الثالث)0.807(ىومستو املجموعات افؤ ت ع يدل مما ،  

ا: سادســا باســ واحــدة ــل الثالثــة يــة التجر الــشعب س بتــد الباحــث ســترقــام د حيــث رتيجية،
يـــــة التجر املجموعـــــة أمـــــا املقلـــــوب، الـــــتعلم اتيجية اســـــ باســـــتخدام ـــــ و يـــــة التجر املجموعـــــة
يـــــة التجر املجموعـــــة ســـــت د نمـــــا ب املعرفيــــة، الـــــرحالت اتيجية اســـــ باســـــتخدام ســـــت فد ي رالثــــا ر

ماســـــــية ا الـــــــتعلم ة دو اتيجية الســـــــ وفقـــــــا يـــــــة املب املـــــــادة باســـــــتخدام رالثالثــــــة
ً

نبو.  حـــــــصت اقـــــــع
شعبة ل ل الواحد لألسبوع ن ت اس   .رد

عا م: ســــا التقـــــو أداة بتطبيــــق ن الوحـــــدت س لتــــد م الـــــال الــــزمن ـــــو و ن ر شــــ عـــــد الباحــــث رقـــــام ز
التحــــصي( أثــــر) ختبــــار مــــن والتحقــــق ــــا بي ق فــــر وجــــود مــــن للتأكــــد الــــثالث املجموعــــات ــــ وع

مبحث التحصيل ع الثالثة اتيجيات س سااستخدام التاسع للصف   . حياء

اسة الد ات   :رمتغ

املـــستقل-1 ـــ ات: املتغ مـــستو ثـــالث ـــا ول س التـــد اتيجية اســـ ـــو املقلـــوب: رو الـــتعلم اتيجية اســـ
التعلم ة دو اتيجية واس املعرفية الرحالت اتيجية   .رواس

ع-2  التا ا: املتغ الد   .رالتحصيل

حصائية ات    :املعا

التاليةلإلجابة حصائيات استخدام تم اسة الد أسئلة   :رعن

ة -1 املعيا نحرافات و سابية ا   .راملتوسطات

حادي -2 التباين تحليل   ).One Way ANOVA(استخدام

عادة -3 ثبات ساب سو ب تباط ا نمعامل  .ر

دسو -4 شا كيودر نمعادلة ر الداخ20ر ساق ثبات  .ساب
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ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

اســــة الد الداللــــة: رســــؤال مــــستو عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد ىــــل ــــ) (α≤0.05و
اتيجية الســـ عــز ي نــو ا املـــزار لــواء س مــدا ـــ ــ سا التاســع الـــصف طالبــات ىتحــصيل ر

س املقلوب(رالتد التعلم ماسية، ا التعلم ة دو املعرفية،   ؟) رالرحالت

الـسؤال ــذا عـن اسـتخداملإلجابـة حــاديتــم التبـاين ،)One Way ANOVA(تحليــل
دو ذلك) 6(لوا ن   :يب

  )4(لجدو

حــادي التبــاين التاســع)One Way ANOVA(تحليـل الــصف طالبــات أداء متوســطات ن بــ
س التد اتيجية الس تبعا ي نو ا املزار لواء س مدا التحصي ختبار ع رسا ر

ً
  

  املجموعة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

مصدر
  التباين

مجموع
عات   املر

جة رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

  الداللة  )ف(قيمة

اتيجية 7.42 32.55 مقلوب  001. 7.925 333.210 2 666.420  س

طأ 6.12 38.10 رحالت    42.044 62 2606.719  ا

    65 76790.00  الك 5.77 30.45 خماسية

 7.15 33.63  الك
الك

  امل
3273.138 64    

ــــــدو ا مــــــن ق) 4(ليالحــــــظ فــــــر الداللــــــةووجــــــود مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ىذات
)α≤0.05( ي نـــو ا املـــزار لـــواء س مـــدا ـــ ـــ سا التاســـع الـــصف طالبـــات أداء متوســـطات ن ربـــ

س التــد اتيجية الســ عـز التحــصي ختبــار ـ رع قيمــةى انــت حيـث وملعرفــة)7.925)= (ف(، ،
شـــافيھا اختبـــار اســـتخدام تـــم ق الفـــر تلـــك عـــز الثالثـــة اتيجيات ســـ مـــن وألي ق الفـــر وتجـــاه ىو

دو وا البعدية نات لللمقا ذلك) 5(ر ن   :يب

  )5(لجدو

ق الفــر التجــاه البعديــة نــات للمقا شــافيھ اختبــار ونتــائج الــصفر طالبــات أداء متوســطات ن بــ
لــــ س مــــدا ــــ التحــــصي ختبــــار ــــ ع ــــ سا اتيجيةرالتاســــع الســــ تبعــــا ي نــــو ا املــــزار واء

س   رالتد

اتيجية اتيجية  )أ(س ن  )ب(س املتوسط ن ب   الداللة  قالفر

املعرفية 5.5498-  الرحالت
*

 .025 

املقلوب   التعلم
ماسية ا التعلم ة  567. 2.0909  ردو

املعرفية ماسية  الرحالت ا التعلم ة 7.6407  ردو
*

 .001 

ـــــــدو ا مـــــــن ق) 5(ليالحـــــــظ الفـــــــر التاســـــــعوأن الـــــــصف طالبـــــــات أداء متوســـــــطات ن بـــــــ
التحــصي ختبــار ــ ع ي نــو ا املــزار لــواء س مــدا ــ ــ اتيجيةرسا اســ ن بــ الــرحالت(انــت
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اتيجي) املعرفيــة واســ ناحيــة املقلــوب(مــن ماســية(و) الــتعلم ا الــتعلم ة أخــر) ردو ناحيــة ىمــن
اتيجية اس املع(ولصا   ).رفيةالرحالت

اتيجية اسـ اسـتخدام أن ـ إ يجـة الن ذه عز املعرفيـةىوقد تالـرحالت عـز زقـد
الــذي مـر الطالبـات، ن بـ الفرديــة ق الفـر مراعـاة ـ ـساعد ممــا ي، الـذا الـتعلم الطالبـات ولـدى

محوســـــبة أدى س در مـــــن تـــــضمنتھ بمـــــا أتاحـــــت حيـــــث والـــــتعلم، التعلـــــيم نوعيـــــة ن تحـــــس ـــــ وإ
ساب باك خرللطالبات اتيجيات س من أك   . ىاملعرفة

اتيجية اســـ ـــ املتـــضمنة جـــراءات و ســـاليب فاعليـــة ـــ إ ب الـــس جـــاع ا مكـــن رو
ا وســـــرع ا ا قــــد حــــسب الــــتعلم عمليـــــة ــــ بالــــس للطالبــــة ســـــمحت بحيــــث املعرفيــــة، رالــــرحالت

الــالذاتيـة، ــ الطالبــة وســرعة ة قـد مــع اتيجية ســ ــذه ت تناســ للوصــوتعلم،ربحيــث لوذلــك
وقـد الـزميالت، لنقـد تأث ناك و ي أن دو املبحث، يم مفا التفك من عليا ات مستو نإ ن
أدى قد أك ات لف املعرفية للرحالت ونية لك س الدر مصادر استخدام أن إ كذلك ويرجع

مـس مـع التعامـل ع ا قد فع التا و ا، بنفس الطالبة ثقة ادة رلز مثـلر ـ التفك مـن عليـا ات تو
ــــ وال التحـــصي ختبـــار أســـئلة حــــل ـــ ع ا ســـاعد ه بـــدو ــــذا و م والتقـــو كيـــب، وال رالتحليـــل،

ن لـد التحـصيل مـستو فـع مما ، التفك من العليا ات ا امل استخدام ا عض ىيتطلب ر وكـذلك.ر
بـا العاليـة الثقـة وكـذلك املعرفيـة الرحلة ة ثا و ق شو ال املعرفيـةرعناصر الرحلـة ـو نلنفس

ومستكشفة كباحثة الطالبة مع   .تتعامل

لــــــــدى ــــــــ التفك ة أثـــــــا ــــــــ ع ســـــــاعدت قــــــــد املعرفيــــــــة الـــــــرحالت اتيجية اســــــــ أن ركمـــــــا
للتعلم الدافعية مستو فع ثر ا ل ان وال خطوات، من تضمنتھ ما خالل من ىالطالبات ر

تــــذكر أي ، أطـــو ة ـــ لف بـــالتعلم حتفـــاظ و ن مــــستوللـــد فـــع ـــ إ أدى الـــذي مـــر ىاملعلومـــات، ر
ن لد ا الد   .رالتحصيل

ي الــــــذا م بــــــالتقو الطالبــــــات تقــــــوم ــــــا خالل مــــــن بأنــــــھ اتيجية ســــــ ــــــذه ــــــ يم ومــــــا
ا مـــصاد مـــن التعليميـــة املـــادة جاع اســـ الطالبـــة ـــستطيع بحيـــث ن، لـــد خطـــاء رواستكـــشاف

أســـــر ل ـــــش ن أخطـــــا يح تـــــ ـــــ ع الطالبـــــات ـــــساعد لـــــدىل ـــــو ي أن ـــــ إ أدى الـــــذي مـــــر نع،
ن تحــــس ــــ إ أدى ممــــا ديــــدة، ا املواقــــف مــــع التعامــــل ــــ ع ة والقــــد عمــــق، ــــم الف رالطالبــــات

الطالبات لدي التحصيل ادة و   . زالتعلم

الـــــشديفات اســـــة د مـــــع يجـــــة الن ـــــذه يـــــل) (2018روتتفـــــق ا أبـــــو اســـــة ) (2018رود
الــــشيادية اســــة ــــ) 2017(رود الغراب اســــة داللــــة) 2015(رود ذات ق فــــر وجــــود ــــ إ ت أشــــا ــــ ووال ر

اســــة د مــــع تختلــــف نمـــــا ب املعرفيــــة، الــــرحالت اتيجية الســــ عـــــز التحــــصيل ــــ رإحــــصائية ينمـــــزى
)Yenmez, 2017(البعدي ختبار إحصائية داللة ذات ق فر وجود عدم إ ت أشا ووال   .ر

حات واملق  :التوصيات

التو تم ال النتائج يضوء بما الباحث يو ا إل   :صل

اســتخدام -1 ـ ع ـا وإثنا دمـة ا قبـل ن املعلمـ ب بتـد والتعلـيم بيـة ال ة ا و تقـوم رأن ر ز
التحصيل ع أثر من ا ل ملا س التد عملية املعرفية الرحالت اتيجية  . رإس
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اســـتخدام -2 ميـــة أ ـــ إ ن املعلمـــ لتوجيـــھ ن للمـــشرف التعليميـــة ش والـــو ات الـــدو رعقـــد ر
املعرفية  .الرحالت

الـــرحالت -3 باســـتخدام س در حيـــاء كتـــب ن بتـــضم املنـــا واضـــعو يقـــوم أن ة وضـــر رو
  .املعرفية

ومراحــــــل -4 مجتمعــــــات ــــــ ع مماثلــــــة اســــــات د إجــــــراء ــــــ إ ن ســــــ والدا ن البــــــاحث رتوجيــــــھ ر
ة الثانو واملرحلة الطالب، مجتمع كتناو ، أخر اسية لد ى  .ر

ا -5 د إجـــــراء ـــــ إ ن ســـــ والدا ن البـــــاحث رتوجيـــــھ الـــــرحالتر اتيجيات اســـــ أثـــــر نـــــاو ت لســـــات
حــــل ــــ ع ة القــــد مثــــل أخــــر ات ـــ متغ ــــ ع الــــتعلم ة ودو املقلــــوب والــــتعلم راملعرفيـــة ى ر

والتأم بدا والتفك  .املشكالت
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