فاعلية استخدام اسرتاتيجية تقصي الويب

لتدريس األحياء يف تنمية التفكري التوليدي

واالجتاه حنوها لدى طالبات الصف الثاني ثانوي
أحالم بيت عبدالكزيم الجنهي*

امللخص_ َضؿذ الضعاؾت ئلى الخعغؾ على ؿاعلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب لخضعَـ ألاخُاء في جىمُت الخـىحر الخىلُضي،
والاججاٍ هدىَا لضي َالباث الهف الثاوي الثاهىي ،ولخدلُم َضؾ الضعاؾت؛ اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىنـي ،واإلاىهج الخجغٍبي طو
ً
الخهمُم قبه الخجغٍبي ،وجُلب طلً جهمُم مىكع ئلىترووي جًمً مىيىعاث وخضحي الضعاؾت؛ وؿلا الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب،
وجيىهذ أصواث الضعاؾت مً ازخباع الخـىحر الخىلُضي ،وملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وجم جُبُم الضعاؾت على عُىت بلؽ
حجمها (َ )68البت مً َالباث الهف الثاوي الثاهىي ،جم ازخُاعَا بُغٍلت عكىاةُت ،وكض جىنلذ الضعاؾت ئلى وحىص ؿغق صاٌ
ً
ئخهاةُا عىض مؿخىي صاللت ( ).0.5بحن مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىعخحن :الخجغٍبُت ،والًابُت في ازخباع مهاعاث الخـىحر الخىلُضي
ً
لهالح َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،ووحىص ؿغق صاٌ ئخهاةُا عىض مؿخىي صاللت ( ).0.5بحن مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىعت
ُ
الخجغٍبُت في الخُبُلحن اللبلي والبعضي إلالُاؽ الاججاٍ هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب لهالح الخُبُم البعضي حعؼي للمخؼحر
اإلاؿخلل 0هما هكـذ الىخاةج عً ؿاعلُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي ،والاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب لضي َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت.
وفي يىء الىخاةج كضمذ الباخثت مجمىعت مً الخىنُاث0
الكلماث املفتاحيت :جلص ي الىٍب ،مهاعاث الخـىحر الخىلُضي ،الاججاٍ هدى جلص ي الىٍب.
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فاعليت استخدام استراجيجيت جلص ي الىيب لتدريس ألاحياء في جىميت
التفكير التىليدي والاججاه هحىها لدي ظالباث الصف الثاوي ثاهىي
مً كبل اإلاعلم؛ لبىاء أوكُت مىحهت جبدث في مىيىع أو كًُت ما،
ٌعخمض الخل ؿيها على مهاصع معلىماث ملىىت ومخسههت في قبياث
الىٍب ،ئياؿت الى مهاصع جللُضًت ،مثل :الىخب ،واإلاىؾىعاث،
واإلاجالث ،وألاكغام اإلاضمجت 0أو الاؾخعاهت بأشخام وزبراء لهم عالكت
ً
بمىيىع البدث 0وكضم مهُلح جلص ي الىٍب؛ اؾدىاصا ئلى مباصب
جهمُم الخعلم وؿلا للىظغٍت البىاةُت ،الترهحز على اهدؿاب اإلاخعلم
للمعغؿت؛ مً زالٌ اهدكاؾ وجلُُم اإلاعلىماث ،ونُاػت معنى زام
به [.[3
وٍظهغ َلبت [ :]6ئن الخعلم باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب،
لِـ مجغص جغاهم آلي للخبراث واإلاعاعؾ لضي اإلاخعلم ،بل َى جىظُف
وئبضاعٌ ،عاص ؿيها بىاء التراهُب اإلاعغؿُت اإلاىحىصة لضًه مً حضًض،
ً
اعخماصا على مغوعٍ بسبراث حضًضة.
ُ
وحعض اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ئخضي اؾتراجُجُاث الخضعَـ التي
حؿدىض ئلى مباصب ،أو اؿتراياث الـلؿـت البىاةُت في الخعلم ،وحىَغ
ُ
َظٍ الـلؿـت :ئن عملُت اهدؿاب اإلاخعلم للمعغؿت حعض عملُت بىاةُت
وكُت ومؿخمغة ،وجدضر في ئَاع مً الخـاوى الاحخماعي بحن اإلاخعلم
وأكغاهه؛ وجخم َظٍ العملُت مً زالٌ حعضًل في اإلاىظىماث ،أو التراهُب
اإلاعغؿُت؛ بىاؾُت آلُاث عملُت الخىظُم الظاحي ،وحؿتهضؾ جىُف الـغص
مع الًؼىٍ اإلاعغؿُت البُئُت [.[3
وفي الاَاع طاجه ٌكحر "ًاهج ،وآزغون" [ :]8ئلى ئن جلص ي الىٍب
واؾتراجُجُت في بىاةُت اإلاعغؿت حؿمذ للمخعلم باالهسغاٍ في مهاعاث
الخـىحر العلُا؛ مً زالٌ اللُام بعملُاث حمع وجلخُو وجغهُب وجلُُم
اإلاعلىماث ،وعغيها في نُؽ حضًضة؛ وطلً مً زالٌ اللُام بمهام
مدضصة ،جم ويعها مً كبل مهمم اإلادخىي ،ئياؿت لظلً مؿاعضة
اإلاخعلم في بىاء زبراث الخعلم طي اإلاعنى ،هما حعمل َظٍ الاؾتراجُجُت
على صمج الخىىىلىحُا الخضًثت في العملُت الخعلُمُت.
وَكحر "صوصج" [ :]4ئن اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في الخضعَـ جمثل
ً
ً
ً
همُا جغبىٍا بىاةُا بامخُاػ؛ خُث جخمدىع بكيل عةِـ خىٌ أهمىطج
اإلاخعلم الغخاٌ واإلاؿخىكف ،هما ئنها اؾتراجُجُت مغهتً ،مىً
اؾخسضامها بكيل ؿعاٌ في حمُع الهـىؾ الخعلُمُت واإلاىاص الضعاؾُت،
وحؿهم في حشجُع العمل الـغصي والجماعي وجباصٌ آلاعاء وألاؿياع بحن
اإلاخعلمحن وبعًهم البعٌ مً هاخُت ،وبحن اإلاخعلمحن واإلاعلم مً هاخُت
ً
أزغي ،مع الخأهُض على ؿغصًت الخعلم –أًًا ،-وتهضؾ ئلى جُىٍغ كضعاث
اإلاخعلم الخـىحرًت ،وجىؿبه مهاعاث البدث عبر ؤلاهترهذ بكيل زالق
ومىخج.
ؿىاكع اإلاىاهج وَغق الخضعَـ اإلاؿخسضمت؛ ًغهؼ على اإلاعغؿت طاتها،
صون الاَخمام بدكؼُل َظٍ اإلاعغؿت؛ عً َغٍم اؾخؼالٌ ؤلامياهاث
العللُت لضي اإلاخعلمحن ،والتي جإصي الى ئهخاج أؿياع حضًضة [.[9
وعلُه ًغي حغوان [ :]1.ئن حعلم الخـىحر الخىلُضي وجىمُت مهاعاجه
لضي اإلاخعلمحن ،أنبذ خاحت ملخت أهثر مً أي وكذ مط ى؛ وطلً

 .1امللدمت
ليل عهغ مً العهىع ما ًمحزٍ مً ؾماث ،ولعل مً أبغػ ما ًمحز
َظا العهغَ ،ى :الخضؿم اإلاعلىماحي اإلاؿخمغ ،والخُىع الخلني الظي
ناخبه خضور جدىالث حىَغٍت في الخُبُلاث العلمُت والخلىُت
الخضًثت ،وأنبذ مً الًغوعة بميان الاؾخعاهت باإلاؿخدضزاث الخلىُت
الخضًثت ،وبسانت قبىت الىٍب؛ لخدلُم هللت هىعُت في مىظىمت
الخعلُم بما جخًمىه مً أَضاؾ ،ومدخىي ،وَغاةم جضعَـ ،وأوكُت
حعلُمُت ،وهظم جلىٍم؛ لخهبذ مسغحاجه كاصعة على الخىُف ومخُلباث
العهغ الجضًض.
ؿالخلضم الىبحر في مجاٌ الخلىُت؛ ًـغى على التربىٍحن ئعاصة الىظغ
في هثحر مً ألاؾالُب ،والُغق ،والاؾتراجُجُاث ،واإلاـاَُم اإلاغجبُت
بعملُت الخعلم والخعلُم ،ؿاإلمياهاث التي جلضمها ئمياهاث خلُلُت
واعضةً ،جب اؾخؼالٌ ول ما َى ئًجابي ؿيها لخضمت العملُت الخعلُمُت،
ً
ً
وأن جهبذ ميىها أؾاؾُا في أي هظام حعلُمي [.[1
ؿكبىت الىٍب ،أو بِئت الخعلم اللاةمت على الىٍب بما جلضمه مً
ً
ً
ً
زضماث وئمياهاث مهضعا خاؿال ومخجضصا للمعلىماث اإلاغجبُت
بمؿخدضزاث جلىُت الخعلُم ،باإلياؿت ئلى جىىع أقياٌ ومهاصع َظٍ
اإلاعلىماث مً :مىاكع حعلُمُت مخسههت ،وكىاعض بُاهاث مخجضصة،
وهخب وصوعٍاث ئلىتروهُت مخىىعت ،باإلياؿت الى ؾهىلت الخهىٌ على
َظٍ اإلاهاصع ،والخعامل معها ،وئمياهُت جىؿحر الخعلم الخـاعلي اليكِ
عبر قبىت الىٍب؛ بما ًًمً جىمُت مهاعاث الخـىحر ،والبدث ،والخىاع،
واإلاكاعهت ،وخل اإلاكىالث ،وحعلم وئهخاج مىاص حعلُمُت زانت بالىٍب،
مثل :اإلاهام اإلاغجبُت باإلاكغوعاث اللاةمت على الىٍب [.[2
ً
وجًُف ػٍيب أمحن [ ]3هلال عً  Mitchelئن البدث عً
اإلاعلىماث ،والبُاهاث ،والهىع والغؾىم بىاؾُت مدغواث البدث
ٌ
وكاٍ مً أَم ألاوكُت التي ًلىم بها اإلاخعلمىن على قبىت ؤلاهترهذ،
ئال ئن عملُت البدث كض جـخلض ئلى َضؾ جغبىي مدضص أو مىحه ،مما
ً
ًمثل َضعا للىكذ وللمىاعص أزىاء ؤلابداع عبر الكبىت 0مما صعا الى جُىٍغ
هماطج جغبىٍت ،جدضص الاؾخسضام ألامثل لإلهترهذ في البدث عً
اإلاعلىمت ،ومضة ؤلابداع على الكبىت ،وحعض اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب مً
الاؾتراجُجُاث التي ججمع بحن الخسُُِ التربىي اإلادىم ،والاؾخسضام
اإلالجن للىمبُىجغ ،هما حعخمض على الخعلم اإلاخمغهؼ خىٌ اإلاخعلم،
ً
لخًمنها مهاما مسخلـت ،حؿاعض على اللُام بعملُاث البدث
والاؾخىكاؾ ،وئًجاص بىاء معغفي زام به ،والخعامل مع اإلاعغؿت
بُغٍلت علمُت.
وَعض بحروي صوصج وجىم ماعف[ ]4ألاؾخاطان بجامعت ؾان صًجى
بىالًت والُـىعهُا أوٌ مً كاما باَالق ؿىغة جلص ي الىٍب في مىخهف
عام 1995م ،واؾتراجُجُت جغبىٍت حعلُمُت ،جغجىؼ على البدث والخلص ي،
ً
ً
وجىمي اللضعاث الظَىُت لضي اإلاخعلمحن [ ،]5وحعخمض -ولُا أو حؼةُا -على
ً
اإلاهاصع ؤلالىتروهُت اإلاىحىصة على نـداث ؤلاهترهذ واإلاىخلاة –مؿبلا-
211

6

هدُجت الخدضًاث والخعلُضاث التي جخُلب كُام اإلاخعلمحن بضوع وكِ في
العملُت الخعلُمُت؛ مً زالٌ مماعؾت عملُاث الخـؿحر ،وؿدو
الـغيُاث ،والبدث عً الاؿتراياث ،والاوكؼاٌ في خل مكىالث
خلُلُت ،وعلى اإلاعلم أن ٌؼحر مً أهماٍ الخـاعل الهـي الخللُضي،
ً
بكيل ًدُذ الـغم أمام اإلاخعلمحن لخىلُض أؿياعَم ومعلىماتهم ،بضال مً
اكخهاع صوعَم على الاؾخماع ألؿياع اإلاعلم.
وٍظهغ "حالصؾخىن" [ :]11ئن جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي ٌؿاعض
في اؾخمغاعٍت الخعلم مضي الخُاة لضي اإلاخعلم؛ مً زالٌ حعلُمه هُف
ًىلض اإلاعلىماث ،وٍخىنل لألؿياع والعالكاث ،ومؿاعضجه على ئهخاج
ً
خلىٌ حضًضة ومخىىعت للمكىالث ،بضال مً الخلىٌ الخللُضًت ،ئياؿت
لظلً قعىعٍ بأَمُت ما ًيخجه العلل ،مما ًؼٍض مً ئًجابِخه وصاؿعُخه
للخعلم.
وكض أقاعث هخاةج مجمىعت مً البدىر والضعاؾاث الؿابلت ،على
أَمُت جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضي اإلاخعلمحن؛ مً زالٌ
صعاؾتهم للعلىم عامت ،وألاخُاء بهـت زانت ،لها مً ؿاةضة هبحرة في
مماعؾت خُاتهم الُىمُت ،وصعذ ئلى يغوعة الاَخمام بهظٍ اإلاهاعاث،
واؾخسضام بغامج وَغاةم وهماطج جضعَؿُت مىاؾبت؛ لخىمُتها لضي
اإلاخعلمحن ،ومً َظٍ البدىر والضعاؾاث :صعاؾت "حُىؿغي وآزغون"
[ ،]12وصعاؾت أن ،وحىالن [ ،]13وصعاؾت َاما مىهىع [ ،]14وصعاؾت
الخُُب ،ألاقلغ [ ،]15وصعاؾت صهُىع [ ،]16وصعاؾت مدمض [.[17
وعلى طلً ًخطح أن َىان يغوعة لخىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي
لضي اإلاخعلمحن؛ مً زالٌ جضعَـ اإلاىاهج واإلالغعاث الضعاؾُت عامت،
وماصة ألاخُاء زانت ،التي ًمىً أن حؿهم -بدىم َبُعتها -في جىمُت
ُ
مهاعاث َظا الىىع مً الخـىحر لضي اإلاخعلمحن؛ ئطا أخؿً جىظُم
مدخىاَا وجضعَؿها؛ باؾخسضام َغاةم جضعَـ ؿاعلت ،حؿهم في جدلُم
ألاَضاؾ الخعلُمُت اإلادضصة لها.
ُ
وحعض جىمُت الاججاَاث هدى اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخلىُت بهـت
عامت ،وجُبُلاث قبىت الىٍب بهـت زانت مً مخُلباث العهغ؛ إلاا
لها مً أَمُت في جىظُف اللضعاث والعلىٌ في مجاٌ العلم والخلىُت؛
ً
إلاىاهبت الخلضم والخُىع عاإلاُا 0وَكحر ػٍخىن [ ]18ئن َظا ًخم باؾخسضام
َغق الخضعَـ اللاةمت على هظغٍاث الخعلم والخعلُم ،التي حؿخسضم
ً
الخعؼٍؼ وؤلازابت أؾاؾا الهدؿاب الؿلىن وجغؾُسه 0وٍإهض الهىٍضي
[ ]19أن اهدؿاب اإلاخعلمحن الاججاَاث العلمُت ٌ
أمغ في ػاًت ألاَمُت؛
ليىهه ٌؿاعضَم على اهدؿاب مىاكف علمُت ،مثل :احؿاع ألاؿم،
وعضم الخدحز ،وخب الاؾخُالع ،هما ئن اهدؿاب وجىمُت الاججاَاث
ً
ً
العلمُت للمخعلمحن مغجبِ اعجباَا وزُلا بالخـىحر العلمي ،وَظا ًىعىـ
ً
ئًجابُا على مؿخىي اإلاخعلمحن ،وجدؿحن هىعُت حعلُم العلىم؛ لظا أنبذ
جىمُت الاججاَاث الاًجابُت هدى اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخلىُت عامت،
ً
ً
ً
واؾتراجُجُت جلص ي الىٍب زانت ،مُلبا جغبىٍا مهما ،ومً الًغوعاث
التي جإهض عليها اإلاإجمغاث التربىٍت ،وجيكضَا وػاعة الخعلُم باإلاملىت
العغبُت الؿعىصًت ،وٍيبغي أن جخمثله مىاهج العلىم؛ بىنـها مً
اإلاىاهج الضعاؾُت اإلاهمت في مغاخل الخعلُم العام.
ً
ً
وكض اَخمذ العضًض مً البدىر والضعاؾاث التربىٍت اَخماما هبحرا
باالججاَاث ،هعىهغ مً عىانغ اإلاجاٌ الىحضاوي في الخعلم عامت،
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والاججاٍ هدى اؾتراجُجُت الخضعَـ زانت ،ومنها :صعاؾت ص مدمض [،]2.
وصعاؾت حاص هللا [ ،]21وصعاؾت "ماعجً" [ ،]22وصعاؾت ئؾماعُل وعبضٍ
[ ،]23وصعاؾت ػَغان ،شخاجت [ ،]24وصعاؾت أبى مؼىم ،وأبى صعب [،]25
وأقاعث جلً الضعاؾاث ئلى أَمُت كُاؽ الاججاَاث لضي اإلاخعلمحن؛
ألنها حؿاعضَم على الخىُف في عاإلاهم اإلاعلض؛ مً زالٌ جـاعلهم
ؤلاًجابي مع بِئتهم ،مما كض ًإزغ في حعضًل وحؼُحر اججاَاتهم الؿلبُت
هدى الخعلم واؾتراجُجُاجه؛ ئط حعمل الاججاَاث هضواؿع كىٍت جىحه
اإلاخعلم الؾخسضام َغق العلم ومهاعاجه في البدث والخـىحر ،ومً زم ؿهي
يغوعٍت في جدهُل واهدؿاب اإلاعلىماث ،واؾدُعابها ،واؾخسضامها في
مىاكف خُاجُت.
ومً اإلاعلىم أن جىمُت الخـىحر الخىلُضي لضي اإلاخعلم ومماعؾت
مهاعاجه في مىاكف مسخلـت؛ ًجعل الخعلم طا معنى باليؿبت له ،وكُمت
وظُـُت في خُاجه ،مما ٌشجعه على اإلاكاعهت الـعالت في عملُت الخعلم،
وَظا مً قأهه كض ٌؿهم في جىمُت الاججاَاث اإلاىحبت لضًه ،هدى ما
ًخعلمه مً هاخُت ،وهدى الُغٍلت أو الاؾتراجُجُت التي ًخعلم بها مً
هاخُت أزغي.
 .2الدراساث السابلت
اإلادىع ألاوٌ :اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في حعلُم العلىم:
َضؿذ صعاؾت صوحغو وؾُىغ [ ]26ئلى الخعغؾ على أزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُت الىٍب وىَؿذ في جضعَـ وخضة " جغهُب وزهاةو اإلاىاص"
على الخدهُل الضعاس ي ،وبلاء أزغ الخعلم ،والاججاٍ هدى صعاؾت العلىم،
وصعوؽ الخىىىلىحُا لضي َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت في جغهُا،
واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وكض جم ازخُاع عُىت
الضعاؾت ،بُغٍلت كهضًت مً َالب الهف الؿابع ،وبلؽ حجم العُىت
ً
(َ )3.البا ،كؿمىا ئلى مجمىعخحن ،ألاولى :ججغٍبُت ،وعضصَا ()15
ً
َالبا ،صعؾذ باؾخسضام الىٍب وىَؿذ ،والثاهُت يابُت بلؽ عضصَا
ً
(َ )15البا صعؾذ باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة ،واقخملذ مىاص وأصواث
الضعاؾت على ازخباع الخدهُل اإلاعغفي ،وازخباع كُاؽ بلاء أزغ الخعلم،
وملُاؽ الاججاٍ هدى العلىم وصعوؽ الخىىىلىحُا.
ً
وكض أظهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ؿغوق صالت ئخهاةُا لهالح
اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،حعؼي الؾتراجُجُت الىٍب وىَؿذ في الخدهُل
الضعاس ي ،وبلاء أزغ الخعلم ،هما أقاعث الىخاةج ئلى عضم وحىص أزغ
لُغٍلت الىٍب وىَؿذ ،في جىمُت الاججاٍ هدى العلىم وصعوؽ
الخىىىلىحُا لضي الُالب عُىت الضعاؾت.
أما صعاؾت ػوٍى وآزغون [ ]27ؿلض َضؿذ ئلى الخعغؾ على ؿاعلُت
اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،في ؿهىٌ حعلُم الىُمُاء ،على
جىمُت الخـىحر الىاكض لضي َالب اإلاغخلت الثاهىٍت ،واؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاىهج قبه الخجغٍبي طي اإلاجمىعت الىاخضة ،وجم ازخُاع عُىت الضعاؾت
بُغٍلت كهضًت مً َالب اإلاغخلت الثاهىٍت في الهحن ،صعؾذ بعٌ
اإلاـاَُم الىُمُاةُت؛ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،واكخهغث
أصواث الضعاؾت على ازخباع في مهاعاث الخـىحر الىاكض.
وجىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت ،بحن
مخىؾُي صعحاث الُالب عُىت الضعاؾت في الخُبُم اللبلي ،والخُبُم
البعضي الزخباع مهاعاث الخـىحر الىاكض ،لهالح الخُبُم البعضي ،هما
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واؾدباهت الخـىحر الخأملي 0وكض جىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص ؿغوق
طاث صاللت ئخهاةُت ،بحن مخىؾُي صعحاث اإلاجمىعخحن :الخجغٍبُت،
والًابُت في الخُبُم البعضي الزخباع الخدهُل اإلاعغفي لهالح َالباث
اإلاجمىعت الخجغٍبُت وعضصَم (َ )5.البا ،هما أقاعث الىخاةج ئلى أن
ً
َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت خللً همىا أعلى في مهاعاث الخـىحر
الخأملي ،ملاعهت بُالباث اإلاجمىعت الًابُت.
أما صعاؾت أوصًخىع وعولُضا [ ]31ؿلض َضؿذ ئلى الخعغؾ على أزغ
اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في جىمُت الخـىحر الىاكض ،واهدؿاب
اإلادخىي اإلاعغفي في الـحزًاء لضي َالب اإلاغخلت الثاهىٍت ،واؾخسضمذ
الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجم ازخُاع عُىت الضعاؾت بُغٍلت
كهضًت ،مً ئخضي اإلاضاعؽ العاإلاُت بمضًىت مىهتن لىبا بالـلبحن ،وبلؽ
ً
ُ
حجم العُىت (َ )2.البا وَالبت ،كؿمذ ئلى مجمىعخحن ،ألاولى :ججغٍبُت
صعؾذ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،والثاهُت :يابُت ،صعؾذ
باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة ،واقخملذ مىاص واصواث الضعاؾت على
ازخباع الخـىحر الىاكض ،وازخباع الخدهُل اإلاعغفي 0وكض أظهغث هخاةج
ً
الضعاؾت وحىص ؿغوق صالت ئخهاةُا ،بحن مخىؾُي صعحاث َالب
اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الظًً صعؾىا باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب ،واإلاجمىعت الًابُت الظًً صعؾىا باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة
في جىمُت الخـىحر الىاكض ،واهدؿاب اإلادخىي اإلاعغفي لهالح َالب
اإلاجمىعت الخجغٍبُت.
وَضؿذ صعاؾت الىاكت [ ]32ئلى الىكف عً أزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُت الىٍب وىَؿذ ،في جىمُت الخـىحر الىاكض في مبدث العلىم
لضي َالب الهف الؿاصؽ ألاؾاس ي في ؿلؿُحن ،واؾخسضمذ
الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وؿم الخهمُم مً هىع كبلي بعضي
للمجمىعت الىاخضة ،وجم ازخُاع عُىت الضعاؾت بُغٍلت كهضًت ،مً
ً
مضعؾت عبض هللا أبى ؾخت ،وبلؽ حجم العُىت (َ )2.البا مً َالب
الهف الؿاصؽ ألاؾاس ي ،واقخملذ مىاص وأصواث الضعاؾت على عخالث
الىٍب وىَؿذ ،وازخباع الخـىحر الىاكض 0وكض أظهغث هخاةج الضعاؾت
وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت ،في هخاةج ازخباع مهاعاث الخـىحر
الىاكض ،بحن الخُبُلحن :اللبلي ،والبعضي لهالح الخُبُم البعضي ،هما
جبحن وحىص أزغ الؾخسضام اؾتراجُجُت الىٍب وىَؿذ ،في جىمُت مهاعاث
الخـىحر الىاكض0
اإلادىع الثاوي :الخـىحر الخىلُضي:
َضؿذ صعاؾت مىهىع [ ]14ئلى الخعغؾ على ؿعالُت اؾتراجُجُت
PODEAاإلاعضلت اللاةمت على الخعلم اليكِ ،في جىمُت الخـىحر الخىلُضي
في ألاخُاء ،لضي َالباث الهف ألاوٌ الثاهىي ،واؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجم ازخُاع عُىت الضعاؾت؛ بُغٍلت كهضًت مً
َالباث الهف ألاوٌ الثاهىي بمضعؾت الؿُضة هـِؿت الثاهىٍت بىاث،
الخابعت إلصاعة قغق مضًىت ههغ الخعلُمُت بمداؿظت اللاَغة ،وكض بلؽ
حجم العُىت (َ )6.البت ،وجم جلؿُمها ئلى مجمىعخحن ،ألاولى :ججغٍبُت،
بلؽ عضصَا (َ )3.البت ،جضعؽ باؾخسضام اؾتراجُجُت  PODEAاإلاعضلت
اللاةمت على الخعلم اليكِ ،والثاهُت :يابُت ،بلؽ عضصَا (َ )3.البت،
جضعؽ بالُغٍلت اإلاعخاصة ،واقخملذ مىاص وأصواث الضعاؾت على هخاب
ً
الُالبت؛ وؿلا الؾتراجُجُت  ،PODEAوصلُل اإلاعلمت ،وازخباع الخـىحر

أقاعث الىخاةج ئلى ؿاعلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في
ؿهىٌ حعلُم الىُمُاء ،في جىمُت اإلاهاعاث الغةِؿت اإلايىهت للخـىحر
الىاكض.
وَضؿذ صعاؾت أبى زغمت [ ]28ئلى جلص ي أزغ الخضعَـ؛
باؾخسضام ول مً همىطج الغخالث اإلاعغؿُت ،وهمىطج ؾىزمان
الاؾخلهاتي ،في جىمُت مهاعاث الخـىحر الىاكض ،والضاؿعُت ،واهدؿاب
اإلاـاَُم العلمُت لضي َالباث الهف الثامً ألاؾاس ي في مداؿظت
العانمت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي ،وجم ازخُاع عُىت
ً
الضعاؾت كهضًا مً مضعؾخحنَ ،ما :مضعؾت ياخُت ألامحر خؿً
للبىاث ،ومضعؾت اللاصؾُت الثاهىٍت للبىاث في الاعصن ،وبلؼذ عُىت
الضعاؾت (َ )1.8الباث ،جىػعً ئلى زالر مجمىعاث :ازيخان :ججغٍبِخان،
وعضصَا (َ )72البت ،ويابُت ،وعضصَا (َ )36البت ،واقخملذ أصواث
الضعاؾت على ازخباع اإلاـاَُم العلمُت ،وازخباع الخـىحر الىاكض ،وملُاؽ
الضاؿعُت 0وكض أظهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت،
على ول مً ازخباع اإلاـاَُم العلمُت ،وازخباع الخـىحر الىاكض ،بحن همىطج
ؾىزمان الاؾخلهاتي ،والُغٍلت الخللُضًت ،ولهالح همىطج ؾىزمان
الاؾخلهاتي ،هما أظهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ؿغوق طاث صاللت
ئخهاةُت ،على ول مً :ازخباع اإلاـاَُم العلمُت ،وازخباع الخـىحر
الىاكض ،وملُاؽ الضاؿعُت ،بحن همىطج الغخالث اإلاعغؿُت ،والُغٍلت
الخللُضًت ،ولهالح همىطج الغخالث اإلاعغؿُت ،هما أظهغث هخاةج
الضعاؾت وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت ،على ول مً :ملُاؽ
الضاؿعُت ،وازخباع اإلاـاَُم العلمُت بحن همىطجي ؾىزمان الاؾخلهاتي
والغخالث اإلاعغؿُت ،ولهالح همىطج الغخالث اإلاعغؿُت ،هما أظهغث هخاةج
الضعاؾت وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت على ازخباع الخـىحر الىاكض،
بحن همىطجي ؾىزمان الاؾخلهاتي ،والغخالث اإلاعغؿُت ،ولهالح همىطج
ؾىزمان الاؾخلهاتي.
أما صعاؾت الىؾُمي [ ]29ؿلض َضؿذ ئلى الخعغؾ على ؿاعلُت
اؾخسضام عخالث الخعلم اإلاعغؿُت عبر الىٍب ،في حعلم البُىلىجي على
بلاء أزغ الخعلم ،وجىمُت مهاعاث الخـىحر ألاؾاؾُت ،واإلاهاعاث الاحخماعُت
لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي في اللاَغٍ ،واؾخسضمذ الضعاؾت
ً ُ
اإلاىهج الخجغٍبي ،وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً (َ )8.البا ،كؿمذ ئلى
ً
مجمىعخحن ،ججغٍبُت :بلؽ عضصَا (َ )4.البا ،ويابُت :بلؽ عضصَا ()4.
ً
َالبا ،وجمثلذ أصواث الضعاؾت في ازخباع مهاعاث الخـىحر ألاؾاؾُت،
وازخباع اإلاهاعاث الاحخماعُت.
وجىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى أن الخضعَـ بالغخالث اإلاعغؿُت عبر
الىٍب ،له أزغ ئًجابي في جىمُت مهاعاث الخـىحر ،واإلاهاعاث الاحخماعُت
لضي َالب اإلاجمىعت الخجغٍبُت.
وحاءث صعاؾت نالح [ ]3.لتهضؾ ئلى الىكف عً ؿاعلُت
اؾتراجُجُت الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب لخضعَـ الىُمُاء ،في جىمُت
الخـىحر الخأملي ،والخدهُل الضعاس ي ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
الخجغٍبي ،وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً (َ )66البت مً الهف ألاوٌ
ُ
الثاهىي في قماٌ ؾِىا ،وكؿمذ العُىت ئلى مجمىعخحن ،ألاولى :ججغٍبُت،
بلؼذ (َ )32البت 0والثاهُت :يابُت ،بلؼذ (َ )34البت ،واقخملذ
أصواث الضعاؾت على عخلت معغؿُت عبر الىٍب ،وازخباع جدهُلي،
213

6

الخىلُضي 0وهكـذ هخاةج الضعاؾت عً ؿعالُت اؾتراجُجُت PODEA
اإلاعضلت اللاةمت على الخعلم اليكِ ،في جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي
في ألاخُاء ،لضي َالباث الهف ألاوٌ الثاهىي.
أما صعاؾت َاوي [ ]33ؿلض َضؿذ ئلى الخعغؾ على ؿاعلُت
اؾتراجُجُت ؾيامبر في جىمُت الخدهُل ،ومهاعاث الخـىحر الخىلُضي في
العلىم ،لضي جالمُظ الهف الغابع الابخضاتي ،واؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاىهج الىنـي الخدلُلي ،واإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجم ازخُاع عُىت
الضعاؾت؛ بُغٍلت كهضًت مً جالمُظ الهف الغابع الابخضاتي بمضعؾت
َه خؿحن الابخضاةُت ،الخابعت إلصاعة ؾُضي ؾالم ،بمداؿظت هـغ
ً
الكُش ،وكض بلؽ حجم العُىت (َ )8.البا ،وجم جلؿُمها ئلى :مجمىعت
ججغٍبُت ،جضعؽ باؾخسضام اؾتراجُجُت ؾيامبر 0ومجمىعت يابُت:
جضعؽ بالُغٍلت اإلاعخاصة ،واقخملذ مىاص وأصواث الضعاؾت على وخضة "
ً
اليىن" مهىػت وؿلا الؾتراجُجُت ؾيامبر ،وازخباع الخدهُل اإلاعغفي،
وازخباع الخـىحر الخىلُضي 0وهكـذ هخاةج الضعاؾت عً ؿعالُت اؾخسضام
اؾتراجُجُت ؾيامبر في جىمُت الخدهُل اإلاعغفي ،ومهاعاث الخـىحر
الخىلُضي في العلىم ،لضي جالمُظ الهف الغابع الابخضاتي.
وحاءث صعاؾت مدمض [ ]17لتهضؾ ئلى الخعغؾ على ؿعالُت
اؾتراجُجُت كاةمت على بعٌ مباصب هظغٍت جغٍؼ )(TRIZفي جىمُت
الخدهُل ،ومهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضي جالمُظ اإلاغخلت ؤلاعضاصًت في
ماصة العلىم ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجم ازخُاع
عُىت الضعاؾت بُغٍلت عكىاةُت مً جالمُظ الهف ألاوٌ ؤلاعضاصي ،مً
مضعؾتي حاص الخم ،والكهُض مدمض حماٌ ؾلُم الخابعخحن إلصاعة ػغب
ً
اإلاىهىعة الخعلُمُت ،بمداؿظت الضكهلُت ،وبلؽ حجم العُىت (َ )66البا،
ً
جم جلؿُمها ئلى :مجمىعت ججغٍبُت :بلؽ عضصَا (َ )32البا ،ومجمىعت
يابُت :بلؽ عضصَا ( ،)34واقخملذ أصواث الضاعؾت على ازخباع
الخدهُل اإلاعغفي ،وازخباع الخـىحر الخىلُضي 0وهكـذ هخاةج الضعاؾت
عً ؿعالُت الاؾتراجُجُت اللاةمت على بعٌ مباصب هظغٍت جغٍؼ )(TRIZ
في جىمُت الخدهُل ،ومهاعاث الخـىحر الخىلُضي ،لضي جالمُظ الهف
ألاوٌ ؤلاعضاصي.
اإلادىع الثالث :الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب:
َضؿذ صعاؾت صوحغو ،وآزغون [ ]26ئلى الخعغؾ على أزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،في جضعَـ العلىم والخىىىلىحُا على جىمُت
الخدهُل الضعاس ي ،وجىمُت الثلت بالىــ ،والاججاٍ هدى اؾخسضامها
لضي َالب اإلاغخلت الابخضاةُت في جغهُا ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج قبه
الخجغٍبي ،واللُاؽ اللبلي والبعضي ألصواث الضعاؾت ،وجم ازخُاع عُىت
الضعاؾت بُغٍلت عكىاةُت ،مً ئخضي اإلاضاعؽ الابخضاةُت الخانت ،وبلؽ
ً
حجم العُىت (َ )37البا ،وكؿمىا ئلى مجمىعخحن ،ألاولى :ججغٍبُت ،بلؽ
ً
عضصَا (َ )17البا ،جضعؽ باؾخسضام الىٍب وىَؿذ 0والثاهُت :يابُت،
ً
بلؽ عضصَا (َ )17البا ،جضعؽ باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة في الخضعَـ،
واقخملذ أصواث الضعاؾت على ازخباع الخدهُل اإلاعغفي ،وملُاؽ الثلت
بالىــ ،وملُاؽ الاججاٍ هدى اؾخسضام الىٍب وىَؿذ 0وأظهغث هخاةج
الضعاؾت وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت ،بحن مخىؾُي صعحاث َالب
اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،وَالب اإلاجمىعت الًابُت في الخُبُم البعضي،
الزخباع الخدهُل اإلاعغفي ،وملُاؽ الثلت بالىــ ،لهالح َالب
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اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،هما أقاعث الىخاةج ئلى ؿعالُت اؾتراجُجُت الىٍب
وىَؿذ ،في جىمُت الاججاَاث اإلاىحبت هدى اؾخسضامها في حعلم صعوؽ
العلىم والخىىىلىحُا ،لضي َالب اإلاجمىعت الخجغٍبُت.
أما صعاؾت الؼغابلي [ ]34ؿلض َضؿذ ئلى الخعغؾ على أزغ
اؾتراجُجُت الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب ،على جدهُل َلبت الهف
الثامً ألاؾاس ي إلابدث العلىم واججاَاتهم هدىَا ،واؾخسضمذ الضعاؾت
ً
اإلاىهج الخجغٍبي ،وكض ازخحرث عُىت الضعاؾت كهضًا ،مً َلبت الهف
الثامً ألاؾاس ي ،في مضعؾت الـغكان الثاهىٍت اإلاسخلُت ،الخابعت إلاضًغٍت
الخعلُم الخام ،في مضًغٍت التربُت والخعلُم إلاىُلت الغنُـت ،وبلؽ عضص
العُىت (ً )83
َالبا وَالبت ،وجم جلؿُم العُىت ئلى مجمىعخحن بالُغٍلت
ً
العكىاةُت ،ألاولى :يابُت ،وعضصَا (َ )4.البا وَالبت ،صعؾذ
ً
باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة ،والثاهُت :ججغٍبُت ،بلؽ عضصَا (َ )43البا
وَالبت ،صعؾذ باؾخسضام الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب ،واؾخسضمذ
الضعاؾت زالر أصواث :اإلااصة الخعلُمُت اإلاهممت بُغٍلت الغخالث
اإلاعغؿُت عبر الىٍب ،والازخباع الخدهُلي ،وملُاؽ لالججاَاث هدى
اؾتراجُجُت الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب 0وكض أظهغث هخاةج الضعاؾت
ً
وحىص ؿغوق صالت اخهاةُا لهالح اإلاجمىعت الخجغٍبُت؛ ُحعؼي
الؾتراجُجُت الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب ،هما أظهغث الىخاةج عضم
وحىص ؿغق طي صاللت ئخهاةُت؛ ٌُعؼي لجيـ الُالب ،هما أقاعث
الىخاةج ئلى وحىص ؿغق طي صاللت ئخهاةُت؛ ٌُعؼي للخـاعل بحن َغٍلت
الخضعَـ وحيـ الُالب لهالح الظوىع ،الظًً صعؾىا بُغٍلت الغخالث
اإلاعغؿُت عبر الىٍب.
التعليب على الدراساث السابلت:
ُ
 أحغٍذ البدىر والضعاؾاث الؿابلت في مؿخىٍاث حعلُمُت مخىىعت،ؿضعاؾت الىاكت [ ]32وصعاؾت َاوي [ ،]33وصعاؾت صوحغو ،وآزغون []26
على َالب اإلاغخلت الابخضاةُت ،أما صعاؾت مدمض [ ]17صعاؾت الؼغابلي
[ ]34وصعاؾت صوحغو وؾُىغ [ ]26على َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت ،بِىما
صعاؾت أبى زغمت [ ،]28وصعاؾت ػوٍى ،وآزغون [ ،]27وصعاؾت الىؾُمي
[ ،]29وصعاؾت أوصًخىع وعولُضا [ ]31وصعاؾت نالح [ ]3.وصعاؾت
مىهىع [ ]14على َالب اإلاغخلت الثاهىٍت.
 اؾخسضمذ البدىر والضعاؾاث الؿابلت أصواث مخعضصة؛ خُثاؾخسضمذ بعٌ الضعاؾاث الؿابلت ازخباعاث في الخـىحر هضعاؾت
الىؾُمي [ ،]29وصعاؾت نالح [ ،]3.وصعاؾت الىاكت [ ،]32وصعاؾت
مىهىع [ ]14وصعاؾت مدمض [ ]17وصعاؾت َاوي [ ]33وبعٌ الضعاؾاث
اؾخسضمذ ملاًِـ في الاججاَاث ،ومنها :صعاؾت صوحغو وؾُىغ [،]26
في خحن اؾخسضمذ بعٌ الضعاؾاث الؿابلت ملاًِـ في الضاؿعُت،
ومنها :صعاؾت أبى زغمت [ 0]28وملاًِـ الاججاٍ هضعاؾت الؼغابلي []34
وصعاؾت صوحغو ،وآزغون0
 جـلذ الضعاؾت الخالُت مع البدىر والضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضاماإلاىهج قبه الخجغٍبي.
 اجـلذ الضعاؾت الخالُت مع بعٌ البدىر والضعاؾاث الؿابلت؛ مًخُث اؾخسضامها الازخباعاث ،هأصواث بدثُت ملىىت هضعاؾت الىؾُمي
[ ،]29وصعاؾت نالح [ ،]3.وصعاؾت الىاكت [.[32
 اجـلـ ـذ ال ـضعاؾـ ـت الخ ـالُ ـت م ـع صعاؾ ـت مىهىع [ ،]14مً خُث اإلاغخلت214

ُ
التي َبلذ ؿيها الضعاؾت ،وهي اإلاغخلت الثاهىٍت.
 اجـلذ الضعاؾت الخالُت مع صعاؾت مىهىع [ ]14مً خُث اإلااصةالضعاؾُت التي جمثل مجاٌ الضعاؾت ،وهي ماصة ألاخُاء هأخض ؿغوع ماصة
العلىم.
 اجـلذ الضعاؾت الخالُت مع صعاؾت الؼغابلي [ ]34وصعاؾت صوحغو،وآزغون ،في أنها َضؿذ ئلى كُاؽ اججاٍ اإلاخعلمحن هدى اؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في الخعلم؛ مما ٌعىـ أَمُت جىمُت
الاججاَاث اإلاىحبت لضي اإلاخعلمحن ،هدى اؾخسضام الخىىىلىحُا في
عملُتي الخعلُم والخعلم.
 ازخلـذ الضعاؾت الخالُت مع مجمىعت البدىر والضعاؾاث التربىٍتالؿابلت ،في اؾخسضامها الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب لخىمُت مهاعاث
الخـىحر الخىلُضي في ألاخُاء ،وعلى طلً ازخلـذ الضعاؾت الخالُت مع
مجمىعت البدىر والضعاؾاث الؿابلت ،التي اؾخسضمذ بغامج ،أو
مضازل أزغي لخىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي ،ومنها :صعاؾت مىهىع
[ ]14التي اؾخسضمذ اؾتراجُجُت  PODEAاإلاعضلت اللاةمت على الخعلم
اليكِ ،وصعاؾت مغؿذ َاوي [ ]33التي اؾخسضمذ اؾتراجُجُت ؾيامبر،
وصعاؾت الهعُضي [ ]35التي اؾخسضمذ الؿلاالث الخعلُمُت اإلاضعىمت
ً
ئلىتروهُا.
 اهـغصث الضعاؾت الخالُت عً مجمىعت البدىر والضعاؾاث الؿابلت،بضعاؾت ؿاعلُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب لخضعَـ الاخُاء ،في جىمُت
الخـىحر الخىلُضي والاججاٍ هدىَا لضي َالباث الهف الثاوي زاهىي.
 .3مشكلت الدراست
على الغػم مً أَمُت ماصة ألاخُاء باإلاغخلت الثاهىٍت؛ ئال ئن اإلاخأمل
للىاكع الخالي لخضعَؿها؛ ًجض أن جضعَؿها ًىاحه نعىباث حعىق جدلُم
ألاَضاؾ الخعلُمُت لها ،واإلاغجبُت بدىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي،
ً
وجأحي معظم َظٍ الهعىباث في حاهب هبحر منها مخهال باؾتراجُجُاث
الخضعَـ اإلاخبعت في جضعَؿها ،وٍإهض طلً هخاةج مجمىعت مً البدىر
والضعاؾاث الؿابلت مثل صعاؾت زلُل [ ]36وٍىؾف [ ]37ومىهىع
[ ،]14التي هكـذ هخاةجها عً اهسـاى مؿخىٍاث الخـىحر الخىلُضي
لضي اإلاخعلمحن في صعاؾتهم للعلىم بـغوعها اإلاسخلـت ،وكض أعحعذ
الضعاؾاث الؿابلت َظٍ الىخاةج ئلى ئن جضعَـ ألاخُاء ماػاٌ ٌعخمض على
اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخضعَـ ،التي جغهؼ على هلل وجىنُل
ً
اإلاعلىماث للُالباث بضال مً الترهحز على مؿاعضتهم على جىلُض َظٍ
اإلاعلىماث ،واؾخعمالها باؾخسضام معُُاث الخلىُت الخضًثت ،وجُبُلها
في مىاكف حعلُمُت حعلمُت حضًضة.
وللخعغؾ على مؿخىي الخـىحر الخىلُضي لضي َالباث الهف الثاوي
الثاهىي والىكىؾ على أبعاص اإلاكيلت ،كامذ الباخثت بضعاؾت
اؾخُالعُت مً زالٌ بىاء ازخباع في الخـىحر الخىلُضي في زمـ مهاعاث
عةِؿت ،قملذ( :الُالكت ،واإلاغوهت ،والخىؾع ،والخيبإ في يىء
اإلاعُُاث ،والىكف عً اإلاؼالُاث) ،وكض جيىن الازخباع مً ()2.
ً
عكغًٍ ؾإالا ،وجم جُبُله على عُىت مً َالباث الهف الثاوي
الثاهىي باإلاضعؾت الثاهىٍت الخامؿت والثماهحن بالغٍاى  ،وكض بلؽ حجم
العُىت (َ )32البت ،وكض هكـذ هخاةج الضعاؾت الاؾخُالعُت عً
اهسـاى مؿخىي الخـىحر الخىلُضي لضي َالباث عُىت الضعاؾت.

ومً َىا ظهغث الخاحت في جضعَـ ألاخُاء ئلى اؾخسضام
اؾتراجُجُاث جضعَؿُت ؿاعلت ،حؿهم في الخؼلب على الهعىباث التي
جىاحه جضعَؿها ،وحعمل على جضعٍب الُالباث على اهدؿاب ،وجىمُت
مهاعاث جىلُض اإلاعلىماث؛ بما ًدىاؾب مع مغخلتهً العمغٍت ،ومً بحن
َظٍ الاؾتراجُجُاث :اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،التي حشجع الُالباث
على البدث ،والخلص ي عبر الىٍب في الىنىٌ للمعلىماث ،وجهيُـها،
وعغيها بُغاةم مسخلـت ،مما كض ًىعىـ بكيل ئًجابي على اهدؿاب
وجىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضيهً.
وعلى طلً حاء اَخمام الباخثت باحغاء صعاؾت الؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،والىكف عً ؿاعلُتها في جىمُت الخـىحر
الخىلُضي ،والاججاٍ هدى اؾخسضامها في حعلم ألاخُاء لضي َالباث
الهف الثاوي الثاهىي.
أ .أهداف الدراست
َضؿذ الضعاؾت الخالُت ئلى جلضًم كاةمت بمهاعاث الخـىحر الخىلُضي
الالػمت لُالباث الهف الثاوي الثاهىي في ملغع ألاخُاء ،و جهمُم
عخالث جلص ي الىٍب لىخضاث مسخاعٍ مً ملغع ألاخُاء ،ومً زم
الىكف عً ؿاعلُت عخالث جلص ي الىٍب لخضعَـ ألاخُاء في جىمُت
مهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضي َالباث الهف الثاوي الثاهىي ،وجىمُت
الاججاٍ هدىَا لضي َالباث الهف الثاوي الثاهىي.
فزضياث الدراست:
في يىء ما جم عغيه مً بدىر وصعاؾاث ؾابلت ،ؾعذ الضعاؾت
الخالُت ئلى ازخباع صخت الـغيُحن الخالُحن:
ً
 ال جىحض ؿغوق صالت ئخهاةُا ،بحن مخىؾُاث صعحاث َالباثاإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الالحي صعؾً وخضحي " :ألاؾمان والبرماةُاث-
الؼواخف والُُىع"؛ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وَالباث
اإلاجمىعت الًابُت ،الالحي صعؾً الىخضجحن هـؿها؛ باؾخسضام
الُغٍلت اإلاعخاصة في الخُبُم البعضي؛ الزخباع الخـىحر الخىلُضي.
ً
 ال جىحض ؿغوق صالت ئخهاةُا ،بحن مخىؾُاث صعحاث َالباثاإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الالحي صعؾً وخضحي " :ألاؾمان والبرماةُاث-
الؼواخف والُُىع"؛ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في الخُبُلحن:
اللبلي ،والبعضي إلالُاؽ الاججاٍ هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب.
ب .أهميت الدراست
جىمً أَمُت الضعاؾت الخالُت ؿُما ًلي:
ألاَمُت الىظغٍت:
جمثلذ ألاَمُت الىظغٍت للضعاؾت الخالُت في الجىاهب الخالُت:
 -1كض جـُض اللاةمحن في ئعضاص وجُىٍغ ملغعاث ألاخُاء في اإلاملىت
العغبُت الؿعىصًت في جُىٍغ َظٍ اإلاىاهج ،بما ًدىاؾب وعخالث الخلص ي
عبر الىٍب.
 -2كض حؿهم في جؼوٍض اإلاعلماث بمهاعاث الخـىحر الخىلُضي؛ مما كض
ًـُضَم في هُـُت جىحُه الُالباث ،وجضعٍبهم على جىمُت َظٍ اإلاهاعاث؛
إلاىاحهت مىاكف الخُاة اإلاسخلـت.
ألاَمُت الخُبُلُت:
جمثلذ ألاَمُت الخُبُلُت للضعاؾت الخالُت في الجىاهب الخالُت :
215
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 -1جىحُه هظغ اللاةمحن على جضعَـ ألاخُاء ئلى أَمُت اؾخسضام الخعلم
عبر الىٍب في الخضعَـ ،هأخض الاؾتراجُجُاث الخضًثت في مجاٌ
الخضعَـ ،والتي جخماش ى مع الخُىعاث العلمُت والخلىُت الخضًثت
ً
 -2جؼوٍض معلماث ألاخُاء بىخضجحن معاص بىاؤَا؛ وؿلا الؾتراجُجُت
جلص ي الىٍبً ،مىً الاؾخـاصة منها في ئعضاص وخضاث ممازلت ،وفي
مغاخل صعاؾُت أزغي 0باإلياؿت ئلى أصواث جلىٍم ملىىت ،جخمثل في
ازخباع الخـىحر الخىلُضي ،وملُاؽ الاججاٍ هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت
جلص ي الىٍب.
ج .حدود الدراست
اكخهغث الضعاؾت على اإلادضصاث الخالُت:
 -1وخضجان مً ملغع الاخُاء للهف الثاوي زاهىي للعام الضعاس ي
(َ1438/1437ـ) وهي وخضحي "ألاؾمان والبرماةُاث والؼواخف
والُُىع"0
 -2اكخهغث الضعاؾت على مهاعاث الخـىحر الخىلُضي الخالُت :الُالكت،
اإلاغوهت ،الخىؾع ،الخيبإ في يىء اإلاعُُاث ،الىكف عً اإلاؼالُاث.
 -3اكخهغث الضعاؾت على كُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب؛
مً خُث :أَمُت اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،الاؾخمخاع
باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،مماعؾت ألاوكُت اإلاهاخبت
الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب.
 -4جم جُبُم الضعاؾت في الـهل الضعاس ي ألاوٌ(َ1438/1437ـ) على
َالباث الهف الثاوي زاهىي.
د .مصعلخاث الدراست
 -1الـاعلُت Effectiveness
ً
ُ
حعغؾ الضعاؾت الخالُت الـاعلُت ئحغاةُا ،بأنها ":كضعة اؾتراجُجُت
جلص ي الىٍب على جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي (الُالكت ،اإلاغوهت،
الخيبإ في يىء اإلاعُُاث ،الخىؾع ،هكف اإلاؼالُاث) ،والاججاٍ هدى
اؾخسضامها لضي َالباث الهف الثاوي الثاهىي ،وٍخم خؿابها
باؾخسغاج وؿبت الىؿب اإلاعضٌ لبالن "" Black
 -2اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب :Webquest strategy
ٌُعغؾ عبض العاَي [ ،]38بأنها ":أوكُت حعلُمُت حعخمض في ألاؾاؽ
على عملُاث البدث والخلص ي عبر ؤلاهترهذ؛ بهضؾ الىنىٌ الصخُذ
واإلاباقغ للمعلىمت ،بأكل وكذ وحهض ممىىحن"0
ً
ُ
وعلُه حعغؾ الضعاؾت الخالُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ئحغاةُا،
بأنها " :اؾتراجُجُت كاةمت على ألاوكُت الاؾخلهاةُت عبر الىٍبً ،مىً
اؾخسضامها في حعلُم ألاخُاء وحعلمها ،وؿيها ًخدضص صوع اإلاعلمت بخسُُِ
وجهمُم عخالث الخعلم؛ مً زالٌ اهخلاء اإلاهاصع اإلاىاؾبت ،وجهمُم
اليكاَاث واإلاهام اإلاغجبُت بها ،بكيل ٌؿاعض في الىنىٌ الؿغَع
للمعلىمت ،بأكل وكذ وحهض ممىىحن ،وٍخدضص صوع الُالبت بالبدث
والخلص ي عبر الىٍب؛ مً زالٌ مغوعَا عبر الغخلت بؿبع مدُاث
عةِؿت ،حكمل :اإلالضمت ،واإلاهام ،والعملُاث ،واإلاهاصع ،والخلُُم ،
والخاجمت ،والازخباع الظاحي"0
 -3الخـىحر الخىلُضي :Generative Thinking
ٌُعغؾ ػٍخىن [ ]18الخـىحر الخىلُضي ،بأهه :اللضعة على اؾخسضام
اإلاعغؿت الؿابلت؛ إلياؿت معلىماث حضًضة بُغٍلت بىاةُت ،والعمل على
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ئكامت الهالث بحن ألاؿياع الجضًضة اإلاىلضة وألاؿياع الؿابلت؛ مً زالٌ
ئًجاص بىاء مخماؾً مً ألاؿياعً ،غبِ بحن اإلاعلىماث اإلاىلضة وألابيُت
اإلاعغؿُت الؿابلت لضي اإلاخعلم"0
ً
ُ
وعلُه حعغؾ الضعاؾت الخالُت الخـىحر الخىلُضي ئحغاةُا ،بأهه " :هىع
مً الخـىحرً ،ىكف عً كضعة َالبت الهف الثاوي الثاهىي على
ً
اؾخسضام اإلاعلىماث اإلاخاخت ،ومعالجتها طَىُا بُغٍلت جمىنها مً
الخىنل لبعٌ ألاؿياع ،أو العالكاث ،أو الخلىٌ الجضًضة لبعٌ
اإلاكىالث ،وٍخًمً على مهاعاث :الُالكت ،واإلاغوهت ،والخىؾع ،والخيبإ
في يىء اإلاعُُاث ،والىكف عً اإلاؼالُاث" 0وٍلاؽ بالضعحت التي
جدهل عليها الُالبت في ازخباع الخـىحر الخىلُضي في ألاخُاء الظي أعضجه
الباخثت لهظا الؼغى.
 -4الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب :Attitude Toward Web
Quests
ُ
حعغؾ َالت بسل [ ،]39بأهه " :خالت مً الاؾخعضاص ،أو التهُإ
العللي لضي الـغص؛ وجخيىن َظٍ الخالت لضًه ،وجيخظم مً زبراجه
ً
ً
الؿابلت ،وججعله ٌؿلً ؾلىوا معُىا ،وَؿخجُب بكيل معحن هدى
حمُع ألاشخام ،وألاقُاء ،واإلاىاكف العملُت اإلاخهلت بهظٍ الخالت"0
ُ
وعلُه حعغؾ الضعاؾت الخالُت الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي
ً
الىٍب ئحغاةُا ،بأهه" :ملضاع الكضة الاهـعالُت التي جبضيها َالباث
الهف الثاوي الثاهىي عُىت الضعاؾت ،هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب في حعلم ألاخُاء ،وٍتراوح َظا اإلالضاع بحن اللبىٌ بكضة ،أو
اللبىٌ ،أو الترصص ،أو الغؿٌ ،أو الغؿٌ الخام" 0وٍلاؽ بالضعحت التي
جدهل عليها الُالبت في ملُاؽ الاججاٍ الظي أعضجه الباخثت لهظا
الؼغى.
 .4العزيلت والاحزاءاث
أ .مىهج الدراست
اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الخجغٍبي طو الخهمُم قبه الخجغٍبي،
اللاةم على جهمُم:
(كبلي  -بعضي) إلاجمىعخحن( :ججغٍبُت ،ويابُت)0
(كبلي -بعضي) إلاجمىعت واخضة(ججغٍبُت)0
ب .مجتمع الدراست وعييته
جيىن مجخمع الضعاؾت مً حمُع َالباث الهف الثاوي زاهىي
باإلاغخلت الثاهىٍت باإلاضاعؽ الخيىمُت بالغٍاى في الـهل الضعاس ي ألاوٌ
لعام  0ٌ1438/1437خُث بلؽ عضصًَ ( 0)15998أما عُىت الضعاؾت جم
ازخُاعَا بُغٍلت عكىاةُت وكض بلؽ حجم العُىت(َ )68البت مً َالباث
ً
الهف الثاوي الثاهىي  ،وكض جم ازخُاع الباخثت لهظٍ اإلاضعؾت كهضًا
لعضة مبرعاث ،منها :جأمحن ؿهىٌ مؼوصة بأحهؼة الىتروهُت( :همبُىجغ
مدمىٌ-أحهؼة لىخُت)زانت بالُالباث ،جدذ ئقغاؾ ئصاعة اإلاضعؾت،
ومخهلت باإلهترهذ ،والتي جلؼم لخىـُظ ججغبت الضعاؾت الخالُت ،وحعاون
ئصاعة اإلاضعؾت بدؿهُل وجىؿحر مخُلباث ئحغاء الضعاؾت ،وبعض ازخُاع
عُىت الضعاؾت جم جلؿُمها عكىاةُا ئلى مجمىعخحن :ألاولى :ججغٍبُت
جضعؽ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب 0والثاهُت :يابُت جضعؽ
باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة في الخضعَـ.
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اللؿم العلمي لللؿم الاصبي.
وبعض الاهتهاء مً جضعَـ وخضحي ألاؾمان والبرماةُاث-الؼواخف
والُُىع" للمجمىعخحن الخجغٍبُت والًابُت جم جُبُم ازخباع الخـىحر
الخىلُضي ،وملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب على َالباث
اإلاجمىعخحن.
ج .أدواث الدراست
 -1ازخباع الخـىحر الخىلُضي:
جدضًض الهضؾ مً الازخباع:
َضؾ الازخباع ئلى كُاؽ مهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضي َالباث
اإلاجمىعخحن ،الخجغٍبُت التي صعؾذ وخضحي الضعاؾت باؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،والًابُت التي صعؾذ الىخضاث هـؿهما
بالُغٍلت اإلاعخاصة في الخضعَـ.
جدضًض ميىهاث الازخباع:
ًلِـ الازخباع لضي الُالباث عُىت الضعاؾت اإلاهاعاث الخمـ
الغةِؿت ،اإلايىهت للخـىحر الخىلُضي ،وهي مهاعاث :الُالكت ،واإلاغوهت،
والخىؾع ،والخيبإ في يىء اإلاعُُاث ،وهكف اإلاؼالُاث 0عبضالجلُل
[ ،]4.وصعاؾت الخُُب ،وألاقلغ [ ،]15وصعاؾت الهعُضي [،]35
وصعاؾت صهُىع [ ،]16وصعاؾت مدمض [ ،]17وصعاؾت ػهلىع [ ]41وحغوان
[ ]1.وػٍخىن [.[18
الهىعة ألاولُت لالزخباع:
لهىغ مـغصاث ازخباع الخـىحر الخىلُضي؛ كامذ الباخثت باالَالع
على بعٌ البدىر والضعاؾاث الؿابلت ،التي اَخمذ باعضاص ازخباعاث
الخـىحر الخىلُضي في مىاص صعاؾُت ،ومؿخىٍاث حعلُمُت مسخلـت ،ومنها:
صعاؾت عبضالجلُل [ ،]4.وصعاؾت ؾماح الخُُب ،ومنى ألاقلغ [،]15
وصعاؾت الهعُضي [ ،]35وصعاؾت صهُىع [ ،]16وصعاؾت قغًٍ مدمض
[ ،]17وصعاؾت ػهلىع [ ،]41وعلى طلً جم هخابت أؾئلت الازخباع ،وكض
ً
بلؽ عضص أؾئلت الازخباع في نىعجه ألاولُت ( )6.ؾخحن ؾإالا.
عغى الهىعة ألاولُت لالزخباع على اإلادىمحن :بعض الاهتهاء مً ئعضاص
الازخباع في نىعجه ألاولُت؛ جم عغيه على مجمىعت جيىهذ مً ()14
ً
مدىما مً اإلاسخهحن في اإلاىاهج وَغق الخضعَـ العامت ،ومىاهج وَغق
جضعَـ العلىم ،وعلم الىــ ومعلمي الاخُاء في اإلاغخلت الثاهىٍت وبلؽ
عضصَم  14مدىم؛ وطلً بهضؾ الخعغؾ على آعائهم ومالخظاتهم خىٌ
ازخباع الخـىحر الخىلُضي ،وكض كامذ الباخثت باحغاء الخعضًالث اإلاىاؾبت
ً
لالزخباع؛ َبلا آلعاء ومالخظاث اإلادىمحن ،وأنبذ الازخباع ًخًمً ()5.
ً
ؾإالا ،مىػعت على اإلاهاعاث الخمـ الغةِؿت اإلايىهت لالزخباع.
الهضق الظاَغي لالزخباع:
جم الخأهض مً الهضق الظاَغي الزخباع مهاعاث الخـىحر الخىلُضي؛
مً زالٌ اجـاق اإلادىمحن على أن ول ؾإاٌ مً أؾئلت الازخباع؛ ًلِـ
ً
ً
ما ويع للُاؾه ،وَظا الاجـاق مً اإلادىمحن؛ ٌُعض نضكا ظاَغٍا
لالزخباع وبلؼذ وؿبت الاجـاق .%1.. - %85
الخجغبت الاؾخُالعُت لالزخباع
ُ
ً
َبم الازخباع على عُىت اؾخُالعُت ميىهت مً (َ )32البا مً
زاعج عُىت الضعاؾت ،وبعض الخصخُذ والغنض أحغٍذ العملُاث
الخؿابُت وؤلاخهاةُت ،وطلً بهضؾ خؿاب:

إحزاءاث الدراست:
لخلص ي ؿاعلُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في جىمُت الخـىحر الخىلُضي
والاججاٍ هدىَا لضي َالباث الهف الثاوي زاهىي جم ئحغاء ما ًأحي:
 -1ئعاصة بىاء وخضحي " :ألاؾمان والبرماةُاث -الؼواخف والُُىع" مً
ملغع ألاخُاء بالهف الثاوي الثاهىي للعام الضعاس ي / 1437
ً
وؿلا الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب؛ ً
بىاء على الىمىطج
2.16/ٌ1438م؛
العام للخهمُم الخعلُمي )(ADDIE؛ القخماله على عىانغ الخهمُم
الخعلُمي ومغوهخه وكابلُخه للخعضًل والخُىٍغ ،وكض جم ازخُاع َاجحن
الىخضجحن؛ إلاىاؾبت مىيىعاتهما ألَضاؾ الضعاؾت ،واخخىاء ؤلاهترهذ
على العضًض مً اإلاهاصع التي جضعم حعلمهما بخلص ي الىٍب.
 -2جدضًض مهاعاث الخـىحر الخىلُضي الالػمت لُالباث الهف الثاوي
زاهىي:
أ -اقخلاق اإلاهاعاث :جم اقخلاق مهاعاث الخـىحر الخىلُضي مً زالٌ
الغحىع ئلى اإلاهاصع آلاجُت :البدىر والضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ
مهاعاث الخـىحر الخىلُضي في مجاٌ صعاؾاث العلىم والاخُاء ،الىخاباث
الىظغٍت واإلاغاحع اإلاخسههت ،أَضاؾ جضعَـ الاخُاء في اإلاغخلت
الثاهىٍت ،واؾخُالع آعاء اإلاخسههحن في مجاٌ جضعَـ العلىم.
ب -يبِ اللاةمت :مً زالٌ عغيها بهىعتها اإلابضةُت على مجمىعت
مً اإلاخسههحن في اإلاىاهج وَغق الخضعَـ ،وعلم الىــ إلبضاء الغأي
خىٌ :مضي اعجباٍ اإلاهاعاث بالخـىحر الخىلُضي ،وأَمُتها ومىاؾبتها
لُالباث الهف الثاوي زاهىي.
حـ -الهىعة النهاةُت لللاةمت :في يىء الخعضًالث التي أبضاَا اإلادىمىن،
جم الخىنل ئلى الهىعة النهاةُت للاةمت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي الالػمت
لُالباث الهف الثاوي زاهىي ،بدُث أنبذ العضص الىلى للمهاعاث ()5
مهاعاث ،وهي الُالكت ،واإلاغوهت ،والخىؾع ،والخيبإ في يىء اإلاعُُاث،
والىكف عً اإلاؼالُاث.
ً
 -3صلُل اإلاعلمت لخضعَـ وخضحي الضعاؾت وؿلا الؾتراجُجُت "جلص ي
الىٍب"0
جُلبذ الضعاؾت الخالُت ئعضاص صلُل للمعلمت ًىضح هُـُت جىـُظ
مىيىعاث وخضحي الضعاؾت باؾخسضام اؾتراجُجُت "جلص ي الىٍب"،
وجًمً َظا الضلُل ما ًأحي :ملضمت جىضح أَضاؾ الضلُل ،ومـهىم
اؾتراجُجُت "جلص ي الىٍب" ،والخُىاث ؤلاحغاةُت لخىـُظَا صازل
الهف الضعاس ي ،وئعقاصاث وجىحيهاث عامت للمعلمت ،وألاَضاؾ العامت
لىخضحي الضعاؾت ،واإلادخىي العلمي ،والخُت الؼمىُت اإلاخىاؿلت مع زُت
وػاعة والخعلُم لخضعَـ الىخضجحن ،والىؾاةل وألاوكُت الخعلُمُت
اإلالترخت لخىـُظ الضعوؽ بالىخضجحن ،وأؾالُب الخلىٍم ،هما جًمً
ً
ً
الضلُل جسُُُا ملترخا لخىـُظ صعوؽ الىخضجحن باؾخسضام "جلص ي
الىٍب" واآلحي :عىىان الضعؽ ،ألاَضاؾ الؿلىهُت ،اإلادخىي العلمي،
ً
الىؾاةِ الخعلُمُت وؤلالىتروهُت ،زُىاث الؿحر في الضعؽ وؿلا
الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب :اإلالضمت ،اإلاهماث ،العملُاث واإلاهاصع،
اليكاٍ ،الخلُُم ،زالنت الغخلت ،ازخباع الغخلت.
كامذ الباخثت بدىـُظ ججغبت الضعاؾت زالٌ ( )3أؾابُع بىاكع
()24خهت ،وكض بلؽ عضص أؿغاص اإلاجمىعت الخجغٍبُت (َ )34البت وعضص
أؿـ ـغاص اإلاجم ـىع ـت الً ـابُـ ـت (َ )34البـ ـت بعـ ـض اؾخثى ـ ـاء ج ـم جدىٍلهً مً
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 -1خؿاب الؼمً الالػم لخُبُم الازخباع هيل؛ وطلً باؾخسضام معاصلت
خؿاب مخىؾِ ػمً الازخباع ،وكض بلؽ مخىؾِ ػمً الازخباع ()6.
صكُلت ،باإلياؿت ئلى ( )5صكاةم للغاءة الخعلُماث.
 -2خؿاب معامل زباث الازخباع:
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خؿاب الثباث باؾخسضام َغٍلت ألـا هغوهبار )(α
جم خؿاب الثباث ليل مهاعة مً مهاعاث الازخباع ،ولالزخباع هيل
إلاجمىعتي الضعاؾت باؾخسضام َغٍلت ألـا هغوهبار ) ،(αوجم الخىنل
للىخاةج اإلاخًمىت في الجضوٌ الخالي:

حدول 1
كيم معامالث الثباث لكل مهارة مً مهاراث الاختبار
معامل الثباث
التجزيبيت
.0895
.0822
.0874
.0799
.08.1
.0876

املهارة
الُالكت
اإلاغوهت
الخىؾع
الخيبإ في يىء اإلاعُُاث
هكف اإلاؼالُاث
الازخباع هيل

وٍخطح مً الجضوٌ عكم ( )1أن كُم معامالث الثباث مغجـعت مما
ًضٌ على أن الازخباع ًخمخع بضعحت عالُت مً الثباث.
 -3خؿاب الاحؿاق الضازلي :للخأهض مً اعجباٍ ألاؾئلت بالضعحـ ـت اليلُ ـ ـت

الضابعت
.0757
.0814
.075.
.078.
.0835
.0823

للمهاعة الظي جيخمي ئلُه بلُاؽ نضق الاحؿاق الضازلي لألصاة مً
زالٌ بُاهاث ازخباع عُىت الضعاؾت بدؿاب معامالث الاعجباٍ بحن ول
مً مهاعة والضعحت اليلُت للمهاعة إلاجمىعتي الضعاؾت.

حدول 2
معامالث الارجباط لكل مهارة والدرحت الكليت للمهارة
معامل الارجباط

املهارة
التجزيبيت
**.0782
**.078.
**.0735
**.0786
**.0799

الُالكت
اإلاغوهت
الخىؾع
الخيبإ في يىء اإلاعُُاث
هكف اإلاؼالُاث

)**( صالت عىض .0.1
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )2أن حمُع معامالث الاعجباٍ صالت
ً
ئخهاةُا عىض مؿخىي ) ،(0.01مما ٌكحر ئلى الاحؿاق الضازلي بحن اإلاهاعة
والضعحت اليلُت للمهاعة.

الضابعت
**.0612
**.0642
**.06.1
**.069.
**.0642

الهىعة النهاةُت لالزخباع:
ً
ً
أنبذ الازخباع في نىعجه النهاةُت ميىها مً ( )5.ؾإالا ،مىػعت
على اإلاهاعاث الخمـ الغةِؿت اإلايىهت الزخباع الخـىحر الخىلُضي ،هما هي
مىضخت بالجضوٌ الخالي:

حدول 3
أسئلت اختبار التفكير التىليدي مىسعت على املهاراث الخمس املكىهت له ،وأوسانها اليسبيت
املهاراث املكىهت لالختبار
الُالكت0
اإلاغوهت0
الخىؾع0
الخيبإ في يىء
اإلاعُُاث0
هكف
اإلاؼالُاث

أركام ألاسئلت
013 ،9 ،5 ،1
014 ،1. ،6 ،2
015 ،11 ،7 ،3
016 ،12 ،8 ،4
،33 ،32 ،31 ،3. ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،2.،21 ،19 ،18 ،17
5. ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،4. ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34
اإلاجم ـ ــىع

عدد ألاسئلت
4
4
4
4

اليسبت املئىيت
%8
%8
%8
%8

34

%68

5.

%1..

الهف الثاوي الثاهىي (اإلاجمىعت الخجغٍبُت) عُىت الضعاؾت هدى
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب.
 -2جدضًض أبعاص اإلالُاؽ لخدضًض أبعاص اإلالُاؽ كامذ الباخثت باالَالع
على بعٌ البدىر والضعاؾاث الؿابلت ،التي اَخمذ ببىاء ملاًِـ

ملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب
نممذ الباخثت ملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب باجباع
الخُىاث الخالُت:
 -1جدضًض الهضؾ مً اإلالُاؽَ :ضؾ اإلالُاؽ ئلى كُاؽ اجج ـ ـاٍ َالب ـ ـاث
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ومىاهج وَغق جضعَـ العلىم ،وعلم الىــ؛ وطلً بهضؾ الخعغؾ على
آعائهم ومالخظاتهم خىٌ ملُاؽ الاججاٍ ،هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب
وبلؽ عضصَم  19مدىم ،وكض كامذ الباخثت باحغاء الخعضًالث اإلاىاؾبت
ً
للملُاؽ؛ َبلا آلعاء ومالخظاث اإلادىمحن ،وأنبذ اإلالُاؽ ًخًمً
( )27عباعة ،مىػعت على ألابعاص الثالزت الغةِؿت اإلايىهت للملُاؽ.
ُ
الخجغبت الاؾخُالعُت للملُاؽَ :بم اإلالُاؽ على عُىت اؾخُالعُت
ميىهت مً (َ )32البت مً زاعج عُىت الضعاؾت ،وبعض الخصخُذ
والغنض أحغٍذ العملُاث الخؿابُت وؤلاخهاةُت باؾخسضام بغهامج
)"(SPSSللمعالجاث ؤلاخهاةُت ،وطلً بهضؾ خؿاب:
 -1ػمً اإلالُاؽ :جم خؿاب الؼمً الالػم لخُبُم اإلالُاؽ؛ باؾخسضام
معاصلت خؿاب مخىؾِ ػمً اإلالُاؽ ،وكض بلؽ مخىؾِ ػمً جُبُم
اإلالُاؽ ( )3.صكُلت ،باإلياؿت ئلى ( )5صكاةم للغاءة الخعلُماث.
 -2الهضق الظاَغي:
جم مً زالٌ عغى اإلالُاؽ على مجمىعت مً اإلاسخهحن في مجاٌ
اإلاىاهج وَغق الخضعَـ العامت ،ومىاهج وَغق جضعَـ العلىم ،وعلم
الىــ وكض أحمـع اإلاسخهىن على أن ول عباعة مً عباعاث اإلالُـاؽ
جلِـ ما ويعذ للُاؾه.
 -3خؿاب الاحؿاق الضازلي:
لخدضًض الاحؿاق الضازلي للعباعاث؛ جم خؿاب معامالث الاعجباٍ بحن
صعحت ول عباعة ،والضعحت اليلُت ُ
للبعض اإلاىخمُت ئلُه ،ومعامالث الاعجباٍ
بحن صعحاث أبعاص اإلالُاؽ بعًها البعٌ ،وبُنها وبحن الضعحت اليلُت
للملُاؽ ،وواهذ الىخاةج هما هي مىضخت بالجضولحن الخالُحن:

الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب زانت ،ومنها :صعاؾت ئؾماعُل،
وعبضٍ [ ،]23وصعاؾت أبى مؼىم ،وأبى صعب [ ،]25وصعاؾت الؿُض [،]42
وصعاؾت صوحغو ،وآزغون [ ،]26وصعاؾت الؼغابلي [ ،]34وعلى طلً جم
جدضًض أبعاص اإلالُاؽ في زالزت أبعاص عةِؿت ،هي:
ألاوٌ :أَمُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وٍلهض به :مضي قعىع الُالبت
بأَمُت اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في حعلم ألاخُاء ،وصوعَا في الخؼلب
على الهعىباث التي جىاحهه حعلمها.
الثاوي :الاؾخمخاع باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وٍلهض به:
مضي ئخؿاؽ الُالبت بالؿعاصة أو الًُم؛ هدُجت اؾخسضامها
الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في حعلم ألاخُاء.
الثالث :مماعؾت ألاوكُت اإلاهاخبت الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وٍلهض
به :مضي عػبت الُالبت في اللُام بمماعؾت ألاوكُت الهـُت ،اإلاغجبُت
باؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،ؾىاء بكيل ؿغصي ،أو حماعي.
 -3نىغ عباعاث اإلالُاؽ :جم نىغ ( )33عباعة ،حعىـ قعىع الُالباث
عُىت الضعاؾت هدى ألابعاص الؿابم جدضًضَا ،على أن ٌكخمل ول بعض
على ( )11عباعة ئًجابُت وؾلبُت 0و ُخضصث عضص البضاةل بىاء على
ملُاؽ لُىغث أمام ول عباعة بالهىعة الخماؾُت( :أواؿم بكضة-
أواؿم -مترصص -ال أواؿم-ال أواؿم بكضة)؛ وطلً ألنها أهثر مالءمت
للُالباث عُىت الضعاؾت.
 -4نضق اإلالُاؽ
بعض الاهتهاء مً ئعضاص اإلالُاؽ في نىعجه ألاولُت؛ جم عغيه على
مجمىعت مً اإلاسخهحن في مجاٌ اإلاىاهج وَغق الخضعَـ العامت،

حدول 4
معامالث الارجباط لكل عبارة مً عباراث امللياس بالدرحت الكليت للبعد الذي جيتمي إليه
م
1
4
7
1.
13
16
19
22
25

البعد ألاول
**.07.5
**.0616
**.0689
**.0731
**.0663
**.0618
**.0689
**.0557
**.0641

معامل الارجباط
البعد الثاوي
**.0712
**.0684
**.0643
**.0736
**.0749
**.076.
**.0621
**.0635

م
2
5
8
11
14
17
2.
23

م
3
6
12
15
18
21
24
26
27

البعد الثالث
**.0719
**.0597
**.0588
**.06.2
**.0631
**.0687
**.0627
**.0737
،22

ؿلغاث اإلادىع والضعحت اليلُت للمدىع 0عضا العباعة عكم ( )27التي بلؽ
معامل اعجباَها مع ُ
البعض اإلاىخمُت ئلُه ( ).022وَظٍ اللُمت ػحر صالت
ً
ئخهاةُا؛ وعلى طلً جم اؾدبعاصَا مً اإلالُاؽ.

)**( صالت عىض .0.1
ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )4أن حمُع معامالث الاعجباٍ صالت
ً
ئخهاةُا عىض مؿخىي ( ).0.1مما ٌكحر ئلى الاحؿاق الضازلي بحن

حدول 5
معامالث الارجباط بين درحاث أبعاد امللياس وبعضها البعض ،وبينها وبين الدرحت الكليت ألبعاد امللياس
معامل الارجباط
**.0769
**.0726
**.08.6

البعد
البعض ألاوٌ
البعض الثاوي
البعض الثالث

)**( صالت عىض .0.1
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6

ًخطح مً الجضوٌ عكم ( )5أن حمُع معامالث الاعجباٍ صالت
ً
ئخهاةُا عىض مؿخىي ( ،).10.مما ٌكحر ئلى الاحؿاق الضازلي بحن البعض
والضعحت اليلُت لألبعاص 0وبالخالي جخـم أبعاصٍ ؿ ـ ـي كُاؽ اججاٍ الُالب ـاث

7102

3

عُىت الضعاؾت ،هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب.
 -4خؿاب معامل زباث اإلالُاؽ:
جم خؿاب زباث ألاصاة باؾخسضام معاصلت ألـا هغوهبار

حدول 6
معامالث الثباث ألبعاد ملياس الاججاه ،ومللياس الاججاه ككل؛ باستخدام ظزيلت ألفا ()αكزوهباخ
معامل الثباث
.0877
.0824
.0849
.09.1

البعد
البعض ألاوٌ
البعض الثاوي
البعض الثالث
اإلالُاؽ هيل

ً
ً
( )26عباعة ،مىػعت على أبعاص اإلالُاؽ جىػَعا صاةغٍا ،هما هي مىضخت
بالجضوٌ الخالي:

وٍخطح مً الجضوٌ عكم ( )13-3أن كُم معامالث الثباث مغجـعت
مما ًضٌ على أن اإلالُاؽ ًخمخع بضعحت عالُت مً الثباث.
ً
الهىعة النهاةُت للملُاؽ :أنبذ اإلالُـاؽ في نىعجه النهاةُت ميىها مً

حدول 7
جىسيع عباراث امللياس على ألابعاد الثالثت التي جليسها ،وأوسانها اليسبيت
البياهاث
أبعاص اإلالُاؽ
ألاوٌ
الثاوي
الثالث

أعكام العباعاث اإلامثلت له
-22 -19 -16 -13 -1. -7-4 -1
025
023 -2.-17-14-11 -8 -5 -2
026 -24 - -18-15-12 -9 -6 -3
اإلاجمــىع

عضص
العباعاث
9

العباراث السلبيت

العباراث
الاًجابُت
-24-23-22-21-18-16-14-13-12-11-1.-9-3-2-1
26

8
9
26

-19-17-15-8-7-6-5-4
25

اليؿبت
%
34061
3.078
34061

ً
اإلاجمىعت الخجغٍبُت ؿلِ؛ وطلً اؾخعضاصا إلالاعهت صعحاث َالباث
اإلاجمىعت الخجغٍبُت في الخُبُم اللبلي إلالُاؽ الاججاٍ ،هدى اؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب بضعحاتهً في الخُبُم البعضي للملُاؽ
هـؿه.

الخُبُم اللبلي ألصواث الضعاؾت:
ً
جم جُبُم ازخباع الخـىحر الخىلُضي كبلُا على مجمىعتي الضعاؾت؛
ووان الهضؾ مً الخُبُم اللبلي الخأهض مً جياؿإ اإلاجمىعخحن:
الخجغٍبُت ،والًابُت في الخـىحر الخىلُضي ،كبل البضء في الضعاؾت،
ً
وجُبُم ملُاؽ الاججاٍ ،هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب كبلُا على

حدول 8
ًىضح اختبار (ث) ملعزفت جكافؤ املجمىعتين التجزيبيت والضابعت في اختبار التفكير التىليدي
املهارة

املجمىعت

الُالكت

الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت

اإلاغوهت
الخىؾع
الخيبإ في يىء
اإلاعُُاث
هكف
اإلاؼالُاث
الازخباع هيل

الاهحزاف
املعياري
1079
1082
1062
1037
1049
1047
.0963
.0977
4067
4035
5028
4052

املتىسغ
الخسابي
7061
7044
7026
7023
7023
7
2026
202.
15047
150.8
39085
38097

درحت
الخزيت
66

كيمت
ث
.04.2

الداللت
لاحصائيت
.0689

66

.0.81

.0936

66

.0652

.0517

66

.025.

.08.3

66

.0349

.0728

66

.074.

.0462

مً الجضوٌ ًخطح أهه ال جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن
اإلاجمىعت الخجغٍبُت والًابُت في الازخباع هيل في الازخباع اللبلي ،خُث

)*( صالت عىض .0.5
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بلؽ معامل ث ( ).074.عىض صعحت خغٍت ( )66ومؿخىي صاللت(). ، 462
وَى أهبر مً ( ،).0.5مما ًضٌ على جياؿإ اإلاجمىعخحن.
مخؼحراث الضعاؾت:
 اإلاخؼحر اإلاؿخلل :الخضعَـ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب؛ مًزالٌ مىكع حعلُمي على الغابِ
:http://web-quest-a.com/index.html
 اإلاخؼحراث الخابعت :الخـىحر الخىلُضي ،الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص يالىٍب.
اإلاعالجت ؤلاخهاةُت :الزخباع ؿغيُاث الضعاؾت جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث
الخؿابُت ،والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت ،وازخباع " ث" لعُيخحن مؿخللخحن
إلالاعهت صعحاث جُبُم ازخباع الخـىحر الخىلُضي وازخباع "ث" لعُيخحن
مغجبُخحن إلالاعهت صعحاث جُبُم ملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب ،هظلً جم اؾخسضام معاصلت " وىَحن )" (Cohen dإلًجاص حجم

ألازغ ،ومعاصلت " بالن" إلاعغؿت ؿاعلُت اإلاخؼحر الخجغٍبي في اإلاخؼحراث
الخابعت.
 .5الىتائج
ازخباع صخت الـغى ألاوٌ:
ًىو الـغى ألاوٌ مً ؿغيُاث الضعاؾت على أهه :ال ًىحض ؿغق
ً
صاٌ ئخهاةُا بحن مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الالحي
صعؾً وخضحي" :ألاؾمان والبرماةُاث -الؼواخف والُُىع"؛ باؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وَالباث اإلاجمىعت الًابُت ،الالحي صعؾً
الىخضجحن هـؿيهما؛ باؾخسضام الُغٍلت اإلاعخاصة في الخُبُم البعضي
الزخباع الخـىحر الخىلُضي 0والزخباع صخت َظٍ الـغيُت جمذ اإلاعالجت
باؾخسضام ازخباع " ث" لعُيخحن مؿخللخحن إلاعغؿت صاللت الـغوق
ؤلاخهاةُت ،وواهذ الىخاةج هما هي مىضخت بالجضوٌ (:)9

حدول 9
ًىضح اختبار (ث) لبيان الفزوق لاحصائيت التجزيبيت والضابعت في الاختبار البعدي
املهارة
الُالكت
اإلاغوهت
الخىؾع
الخيبإ
هكف
اإلاؼالُاث
الازخباع هيل

املجمىعت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت
الخجغٍبُت
الًابُت

املتىسغ
الخسابي
17011
9079
16082
9017
17088
805.
3088
202.
3.0.2
19023
85073
48091

الاهحزاف
املعياري
1059
1059
1069
1035
203.
1061
.0327
10.3
2066
2095
4025
3042

كيمت ث

حجم التأثير

درحت
الخزيت
66

18097

الداللت
لاحصائيت
*.0..

.091

66

2.051

*.0..

.092

66

19041

*.0..

.092

66

8098

*.0..

.074

66

1508.

*.0..

.088

66

39033

*.0..

.098

صعؾً وخضحي" :ألاؾمان والبرماةُاث  -الؼواخف والُُىع" مً ملغع
ألاخُاء؛ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وَظا ًضٌ على جدؿً
أصاء َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت في الخُبُم البعضي الزخباع الخـىحر
الخىلُضي بـغق صاٌ اخهاةُا عً الخُبُم اللبلي في ول مهاعة مً
مهاعاث الخـىحر الخىلُضي وفي الازخباع هيل 0ألامغ الظي ًلىص ئلى عؿٌ
الـغى ألاوٌ (الهـغي) مً ؿغيُاث الضعاؾت ،وكبىٌ الـغى البضًل.

)*( صالت عىض .0.5
ومً زالٌ الجضوٌ الؿابم ًدبحن أن كُمت ث اإلادؿىبت أهبر مً
كُمت ث الجضولُت وهظلً ًخطح أن حجم الخأزحر أهبر مً ( ).08في ول
مهاعة مً مهاعاث الخـىحر الخىلُضي واإلاجمىع الىلي مما ًضٌ على أن
ً
َىان ؿغوق صالت ئخهاةُا عىض مؿخىي ( ).0.5بحن مخىؾُي صعحاث
َالباث مجمىعتي الضعاؾت في اإلاهاعاث الغةِؿت اإلايىهت الزخباع الخـىحر
الخىلُضي ،وأن َظا الـغق لهالح َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الالحي

حدول 11
داللت الكسب املعدل للمجمىعت التجزيبيت في اختبار التفكير التىليدي ككل
البيان الاداة
ازخباع الخـىحر الخىلُضي

النهاًت العظمي (د)
93

املتىسغ اللبلي (س)
39085

مً حضوٌ ( )1.الؿابم ًدبحن أن وؿبت الىؿب اإلاعضٌ باليؿبت
الزخباع الخـىحر الخىلُضي ،جلع في اإلاضي الظي خضصٍ "بالن" ،وجبلؽ
( )1035وَظا ًضٌ على أن الخضعَـ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب؛ له صعحت عالُت مً الـاعلُت في جىمُت الخـىحر الخىلُضي لضي
َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت.

املتىسغ البعدي (ص)
85073

وسبت الكسب املعدل
1035

الداللت
صالت

وجغي الباخثت :ئن جـىق اإلاجمىعت الخجغٍبُت على اإلاجمىعت الًابُت
في ازخباع الخـىحر الخىلُضي هيل؛ والظي ٌُعؼي ئلى اؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب؛ ًمىً جـؿحرٍ في يىء ما ًلي:
 -1جىؿغ مدـؼاث مخىىعت -الخعلم الخعاووي ،ألاصواع اإلاىػعت ليل َالبت،
الخىاؿـ بحن اإلاجمىعاث ،اؾخسضام ألاحهؼة الشخهُت ،جىؿغ ئهترهذ
221
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 -5الترهحز في جهمُم اإلادخىي العلمي لىخضحي" :ألاؾمان والبرماةُاث -
الؼواخف والُُىع" في ملغع ألاخُاء على جلىُاث الىؾاةِ اإلاخعضصة
والـاةلت ،وعبِ اإلادخىي بأصواث ووؾاةِ ؤلاهترهذ الخعلُمُت؛ مثل
ً ً
عامال كىٍا في حظب الُالباث ،وئزاعة صواؿعهً للخعلم ،وحعل عملُت
ً
الخعلُم والخعلم أهثر مخعت وحكىٍلا وئزاعة إلاهاعاث الخـىحر الخىلُضي
لضيهً.
ًخطح مما ؾبم أن اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في جضعَـ
وخضحي" :ألاؾمان والبرماةُاث  -الؼواخف والُُىع" في ملغع ألاخُاء؛
أصي ئلى اهدؿاب مهاعاث الخـىحر الخىلُضي (الُالكت ،واإلاغوهت،
والخىؾع ،والخيبإ في يىء اإلاعُُاث ،وهكف اإلاؼالُاث) لضي َالباث
اإلاجمىعت الخجغٍبُت.
وجخـم َظٍ الىدُجت مع هخاةج مجمىعت مً البدىر والضعاؾاث
الؿابلت ،التي هكـذ عً ؿاعلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب
في جىمُت الخـىحر بأهماَه اإلاسخلـت ،ومً َظٍ الضعاؾاث :صعاؾت لي
وٍاهج" [ ،]8وصعاؾت ئؾماعُل ،وعبضٍ [ ،]23وصعاؾت عبضالخمُض [،]43
وصعاؾت أوؾباهض وبىلي [ ،]44وصعاؾت الـاع [ ،]45وصعاؾت الىؾُمي
[ ،]29وصعاؾت نالح [ ،]3.وصعاؾت أوصًخىع وعولُضا [ ،]31وصعاؾت أبى
حلبت [ ،]46وصعاؾت الؼَغاوي [.[24
ازخباع صخت الـغى الثاوي:
ًىو الـغى الثاوي مً ؿغيُاث الضعاؾت على أهه :ال ًىحض ؿغق صاٌ
ً
ئخهاةُا بحن مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،الالحي
صعؾً وخضحي " :ألاؾمان والبرماةُاث -الؼواخف والُُىع"؛ باؾخسضام
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في الخُبُلحن :اللبلي ،والبعضي إلالُاؽ
الاججاٍ هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب 0والزخباع صخت َظٍ
الـغيُت جمذ اإلاعالجت باؾخسضام ازخباع " ث" لعُيخحن مغجبُخحن
إلاعغؿت صاللت الـغوق ؤلاخهاةُت ،وواهذ الىخاةج هما هي مىضخت
بالجضوٌ (0)11

طو ؾغعه حُضٍ ؾاعض في ئجمام اإلاهام في الىكذ اإلاسهو-ؾاَمذ في
شخظ كضعاث الخـىحر الخىلُضي لضي الُالباث ،في ظل بِئت حعلُمُت
ً
حعلمُت حاطبت ،ومثحرة ؿىغٍا.
 -2بىاء اإلادخىي العلمي لىخضحي" :ألاؾمان والبرماةُاث  -الؼواخف
والُُىع" في ملغع ألاخُاء ،بكيل مكىالث طاث نهاًاث مـخىخه؛ خُث
شجع الُالبت على أن جىُلم في جـىحرَا في عضة مؿاعاث؛ الهدؿاب
اإلاعلىماث ،واؾخىكاؾ ألاؿياع والعالكاث ،وطلً جم مً زالٌ الترهحز
في بىاء اإلادخىي على بعٌ اإلاىاكف أو اإلاكىالث ،التي ًخُلب خلها
اؾخسضام أهثر مً وؾُِ مً الىؾاةِ ؤلالىتروهُت ،مع ئعُاء الُالبت
الخغٍت في ازخُاع الىؾُِ ،الظي ًدىاؾب مع كضعاتها ومُىلها ،ؿلض
حؿخسضم البرًض ؤلالىترووي ،أو البدث في نـداث الىٍب طاث العالكت،
وَظا وان له مغصوص اًجابي على شخظ و جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي
لضيها ،وجىلُض اإلاعلىماث وألاؿياع بعضة َغق ومؿاعاث.
 -3جىحُه الُالباث مً زالٌ عخالث جلص ي الىٍب ئلى اؾخسضام
اإلاهاصع الخضًثت اإلاخاخت عبر قبىت ؤلاهترهذ -نىع ،ؿُضًى ،ؿالقاث،
مىخضًاث حعلُمُت ،هخب الىتروهُت ،اهـىحغاؿًُ حعلُمي -واإلاخعللت
باإلاهاعاث واإلاعلىماث التي ًغاص حعلُمها ،وهظلً الاَالع على آلاعاء
اإلاخعضصة خىٌ بعٌ اإلاىيىعاث طاث العالكت بعلم ألاخُاء عامت،
ومىيىعاث وخضاث الضعاؾت زانت ،ؾاَم في جىمُت كضعاتهً على
الىلض ،وػٍاصة خهُلتهً مً اإلاعلىماث ،وَظا ؾاعض في جىمُت مهاعاث
ً
ً
جىلُض اإلاعلىماث لضيهً ،جلً اإلاعلىماث التي حعض حؼءا عةِؿا في الخـىحر
الخىلُضي.
 -4نىغ أؾئلت الخعبحر الظاحي اإلاخًمىت في وخضاث الضعاؾت ،في نىعة
ً
ً
ً
مكىالث طاث نهاًاث مـخىخت ،ال جخُلب خال واخضا صخُدا وئهما
ً
خلىال ،وجىحُه الُالباث ئلى اؾخسضام اإلاهاصع اإلاخىىعت ،التي جدُدها
ؤلاهترهذ؛ للخىنل ئلى أهبر عضص ممىً مً الخلىٌ ػحر الىمُُت
واإلاىاؾبت لهظٍ اإلاكىالث ،ؾاَم في اهدؿاب وجُىٍغ مهاعاث الخـىحر
الخىلُضي لضيهً.

البعد
البعض ألاوٌ
البعض الثاوي
البعض الثالث
اإلالُاؽ هيل
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حدول 11
ًىضح اختبار (ث) لبيان الفزوق لاحصائيت بين امللياس اللبلي والبعدي في املجمىعت التجزيبيت
الداللت لاحصائيت
كيمت ث
الاهحزاف املعياري درحت الخزيت
املتىسغ
هىع الاختبار
الخسابي
*.0..
 3.08433
305.
19044
كبلي
20.7
41085
بعضي
*.0..
 3504333
2084
17014
كبلي
106.
380.8
بعضي
*.0..
 4705133
2018
18029
كبلي
2012
42055
بعضي
*.0..
 5703.33
5069
54088
كبلي
3079
12205.
بعضي

حجم
التأثير
.098
.099
.099
.099

ً
اإلالُاؽ هيل 0وَظا ٌعني أن َىان ؿغوق صالت ئخهاةُا عىض مؿخىي
( ).0.5بحن مخىؾُي صعحاث َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت في الخُبُلحن:
اللبلي ،والبعضي في ألابعاص الغةِؿت اإلايىهت إلالُاؽ الاججاٍ هدى
اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وفي اإلالُاؽ هيل ،وأن َظا الـغق

)*( صالت عىض .0.5
ومً زالٌ الجضوٌ الؿابم ًدبحن أن كُمت ث اإلادؿىبت أهبر مً
كُمت ث الجضولُت وهظلً ًخطح أن حجم الخأزحر أهبر مً ( ).08في ول
بعض مً أبعاص ملُاؽ الاججاٍ هدى اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب وفي
222

في حعلم ألاخُاء ،ألامغ الظي ًلىص ئلى عؿٌ الـغى الثاوي (الهـغي) مً
ؿغيُاث الضعاؾت ،وكبىٌ الـغى البضًل.

لهالح الخُبُم البعضي ،وَظا ًضٌ على همى الاججاَاث اإلاىحبت لضي
َالباث اإلاجمىعت الخجغٍبُت ،هدى اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب

حدول 12
داللت الكسب املعدل للمجمىعت التجزيبيت في ملياس الاججاه هحى استخدام استراجيجيت جلص ي الىيب بأبعاده الثالثت ،وفي امللياس ككل
البيان الاداة
اإلالُاؽ هيل

النهاًت العظمي (د)
13.

املتىسغ البعدي (ص)
12205.

املتىسغ اللبلي (س)
54088

مً حضوٌ ( )12الؿابم ًدبحن أن وؿبت الىؿب اإلاعضٌ للملُاؽ
هيل؛ جلع في اإلاضي الظي خضصٍ "بالن" ،وجبلؽ ( )1042وَظا ًضٌ على أن
الخضعَـ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،له صعحت عالُت مً
الـاعلُت في جىمُت الاججاٍ هدى اؾخسضامها لضي َالباث اإلاجمىعت
الخجغٍبُت.
وجغي الباخثت :أن طلً ًمىً جـؿحرٍ في يىء ما ًلي:
 ٌعخمض الخضعَـ باؾتراجُجُت جلص ي الىٍب على حهض الُالبت فياؾخىكاؾ اإلاـاَُم ،والخىنل ئلى العالكاث ،وعمل اإلالاعهاث ،وبىاء
الاؾخيخاحاث العلمُت ،وَظا مً قأهه أن ٌُكعغ الُالبت بثلتها في
هـؿها ،ومكاعهتها في مؿإولُت حعلمها ،مما اوعىـ بكيل ئًجابي على
اججاَاتها هدى الاؾتراجُجُت التي جخعلم بها.
 َُأث اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب أؿًل الظغوؾ الخعلُمُت للُالبت؛مً زالٌ جىحيهها هدى الخعلم الظاحي ،والخعلم الخعاووي ،واؾخسضام
مهاعاث البدث عبر قبىت ؤلاهترهذ بكيل مىخج وزالق؛ مما ؾاعض على
قعىع الُالبت باإلاخعت أزىاء عملُت الخعلم ،وجيىًٍ اججاَاث مىحبت
لضيها هدى اؾتراجُجُت الخضعَـ اإلاخبعت.
 جىؿغ زبراث خلُلُت للُالباث؛ مً زالٌ العىانغ اإلايىهتالؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،ؾاَم في ئظهاع أؾالُب جـىحرًَ اإلاـًلت،
وَظا ؾاعض في همى اججاَاث مىحبت لضيهً هدى َظا الىىع مً الخعلم
اللاةم على جلص ي الىٍب.
 مماعؾت الُالبت لضوع الباخثت ،أو الغخالت ،أو اإلاؿخىكـت للمعلىماثؾاعض في زلم ئخؿاؽ مً الاؾخمخاع بالخعلم ،وقعىعَا بلُمت طاتها؛
مً زالٌ ما جىؿغٍ اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب مً تهُئت الظغوؾ
اإلاىاؾبت لخأصًت َظا الضوع.
 ئن اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب مىىذ الُالباث مً الخىانل ،والخـاعلؿُما بُنهً ومع اإلاعلمت؛ مما حعلها مالةمت لالؾخسضام ،وَظا ما ؾاَم
في ُ
جمحزَا عً الُغٍلت اإلاعخاصة في الخضعَـ.
 جلضًم اإلادخىي العلمي للُالبت؛ مً زالٌ اؾتراجُجُت جلص ي الىٍبً
ً
ً
ً
ً
جلضًما قُلا ،ومدببا أزاع ؿيها خماؾا واَخماما إلاا جخعلمه؛ وطلً مً
زالٌ ألاوكُت اإلاخىىعت ،والىؾاةل اإلاسخلـت ،وَظا بالُبع ولض لضيها
الغػبت واإلاُل الخلُلي للخعلم ،والاؾخمخاع بالضعاؾت ،ومً زم جيىًٍ
وهمى الاججاَاث اإلاىحبت لضيها هدى َظٍ الاؾتراجُجُت.
وجخـم َظٍ الىدُجت مع هخاةج مجمىعت مً البدىر ،والضعاؾاث
التي هكـذ عً ؿاعلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب في جىمُت
الاججاٍ ،هدى اؾخسضامها لضي اإلاخعلمحن ،ومً َظٍ الضعاؾاث :صعاؾت
وصاص ئؾماعُل وعبضٍ [ ،]23وصعاؾت الؿُض [ ،]42وصعاؾت أبى مؼىم
وأبى صعب [ ،]25وصعاؾت صعاؾت صوحغو وآزغون [.[26
وجسخلف َظٍ الىدُجت مع الىخاةج التي جىنلذ ئليها صعاؾت "حىوالب"

وسبت الكسب املعدل
104

الداللت
صالت

[ ،]47التي هكـذ عً عضم وحىص جأزحر الؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي
الىٍب في جىمُت الاججاَاث اإلاىحبت هدى اؾخسضامها ،وَظا ٌعني أهه
ًيبغي ئحغاء اإلاؼٍض مً البدىر والضعاؾاث التربىٍت؛ بهضؾ ججغٍب
اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،والىكف عً مضي ؿاعلُتها في جدلُم بعٌ
هىاجج العملُت الخعلُمُت اإلاغجبُت باالججاٍ هدى اؾخسضامها في مؿخىٍاث
حعلُمُت أزغي ،ومً زالٌ مىاص صعاؾُت مسخلـت.
 .6التىصياث
في يىء هخاةج الضعاؾت الخالُت ،جىص ي الباخثت باآلحي:
 -1ئعاصة بىاء مدخىي بعٌ الىخضاث الخعلُمُت مً ملغع ألاخُاء
ً
باإلاغخلت الثاهىٍت؛ وؿلا الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب؛ مما كض ٌؿهم في
حعل الُالبت أهثر ئًجابُت في مىاكف الخعلم ،وكضعة على اهدؿاب
مهاعاث الخـىحر العلُا؛ باؾخسضام الىؾاةِ الخلىُت التي جدُدها
ؤلاهترهذ.
 -2جىؿحر الـغم اإلاىاؾبت إلاعلماث ألاخُاء باإلاغخلت الثاهىٍت؛ لخهمُم
ً
صعوؽ مً ملغع ألاخُاء؛ وؿلا الؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،وطلً مً
زالٌ علض صوعاث جضعٍبُت إلهؿابهً الىـاًاث الالػمت الؾخسضام َظٍ
الاؾتراجُجُت بىجاح في الخضعَـ.
 -3جؼوٍض مضاعؽ اإلاغخلت الثاهىٍت باإلمياهاث الالػمت( -ألاحهؼة الخضًثت-
ؤلاهترهذ ؿاةم الؿغعت)  -الؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب بىـاءة
عالُت في جضعَـ ملغع ألاخُاء.
 -4يغوعة ئعاصة الىظغ في أؾالُب الخلىٍم وأقياٌ الازخباعاث اإلاخبعت
ً
–خالُا -في اإلاغخلت الثاهىٍت؛ لخلىٍم حعلُم ألاخُاء وحعلمها ،بما ًدىاؾب
مع الخضعَـ باؾخسضام اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب ،على أال جلخهغ َظٍ
ً
ألاؾالُب على كُاؽ اإلاؿخىٍاث اإلاعغؿُت –ؿلِ ،-بل جلِـ –أًًا-
مهاعاث الخـىحر العلُا لضي الُالباث ،ومنها مهاعاث الخـىحر الخىلُضي.
 -5الاؾخـاصة مً اإلاؿخدضزاث الخلىُت في العملُت الخعلُمُت في جىمُت
مهاعاث الخـىحر بياؿت أهماَه ومؿخىٍاجه.
 -6الخغم على مىاهبت اإلاؿخدضزاث الخلىُت وجىظُـها بكيل ؿاعل في
عملُت الخضعَـ.
 -7يغوعة ئعاصة الىظغ في أؾالُب جىمُت واؿت أهماٍ الخـىحر لضي
الُالباث ،ومنها الخـىحر الخىلُضي مً زالٌ اإلاىاهج الضعاؾُت0
املزاحع
أ .املزاحع العزبيت
] [1البلُان ،ئبغاَُم عبضهللا2.13( 0م) 0الخىىىلىحُا الغكمُت
وجُبُلاتها في حعلُم العلىم 0عمان :صاع الكغوق لليكغ والخىػَع0
] [2عؼمي ،هبُل حاص (2.15م) بِئاث الخعلم الخـاعلُت 02ٍ 0اللاَغة:
ٌؿُغون للُباعت واليكغ0
] [3أمُـ ـً ،ػٍى ـب مدمـ ـض2.15( 0م) 0اإلاؿخ ـد ـضز ـاث ال ـخىى ـىلـ ـىحُ ـ ـت 0عؤي
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وجُبُلاث 0اللاَغة :اإلاإؾؿت العغبُت للعلىم والثلاؿت0
]َ [6لبه ،عبض العؼٍؼ2.1.( 0م) 0الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب (ئخضي
اؾتراجُجُاث الخعلم عبر الىٍب) 0مجلت الخعلُم ؤلالىترووي0)5( ،
013-12
] [7ػٍخىن ،خؿً خؿحن2..3( 0م) 0جهمُم الخضعَـ 0عؤٍت مىظىمُت0
ٍ 03اللاَغة :عالم الىخب للُباعت واليكغ والخىػَع0
] [9اإلادِؿً ،ئبغاَُم عبض هللا2..7( 0م) 0جضعَـ العلىم جأنُل
وجدضًث 2ٍ 0الغٍاى :العبُيان0
] [10حغوان ،ؿخحي عبضالغخمً2.13( 0م) حعلُم الخـىحر مـاَُم
وجُبُلاث 0عمان :صاع الـىغ0
] [14مىهىعَ ،اما عبض الغخمً 0)2.12( 0ؿعالُت اؾتراجُجُت PODEA
اإلاعضلت اللاةمت على الخعلم اليكِ في جىمُت الخـىحر الخىلُضي
لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي 0مجلت البدث العلمي في التربُت،
(0771 -755 0)13
] [15الخُُب ،منى ؿُهل ،وألاقلغ ،ؾماح ؿاعوق2.13( 0م)0
اؾخسضام همىطج بىاء اإلاعغؿت اإلاكترهت في جضعَـ العلىم لخىمُت
الخـىحر الخىلُضي واإلاـاَُم العلمُت لضي َالب الهف الغابع
الابخضاتي 0صعاؾاث في اإلاىاهج وَغق الخضعَـ01.9-61 0)192( ،
] [16صهُىعٌ ،ؿغي َه (2.14م) 0أزغ اؾخسضام همىطج آصي وقاًغ
 CASEفي جضعَـ الـحزًاء على جىمُت الخدهُل والخـىحر العلمي
والخـىحر الخىلُضي لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي 0صعاؾاث
عغبُت في التربُت وعلم الىــ088 -41 0)55( ،
] [17مدمض ،قغًٍ الؿُض2.14( 0م) 0ؿعالُت اؾتراجُجُت كاةمت على
بعٌ مباصب هظغٍت جغٍؼ) (TRIZفي جىمُت الخدهُل ومهاعاث
الخـىحر الخىلُضي لضي جالمُظ اإلاغخلت ؤلاعضاصًت في ماصة العلىم0
صعاؾاث عغبُت في التربُت وعلم الىــ0186 -157 0)53( ،
] [18ػٍخىن ،عاٌل2.1.( 0م) 0الاججاَاث العاإلاُت اإلاعانغة في مىاهج
العلىم وجضعَؿها 0عمان :صاع الكغوق
] [19الهىٍضي ،ػٍض2.1.( 0م) 0أؾالُب جضعَـ العلىم في اإلاغخلت
ألاؾاؾُت 0الاماعاث العغبُت اإلاخدضة :صاع الىخاب الجامعي0
] [20مدمض ،هاَض عبض الغاض ي2..3( 0م) 0ؿعالُت الىمىطج الخىلُضي في
جضعَـ العلىم لخعضًل الخهىعاث البضًلت خىٌ الظىاَغ
الُبُعُت اإلاسُـت واهدؿاب مهاعاث الاؾخلهاء العلمي والاججاٍ
هدى ماصة العلىم لضي جالمُظ الهف ألاوٌ ؤلاعضاصي ،مجلت
التربُت العلمُت0142 -111 0)3(6 ،
] [21حاص هللا ،ػٍاص أخمض2..6( 0م) 0جهمُم صعوؽ حعلُمُت حعلمُه
باؾخسضام هماطج الىٍب وىَؿذ وأزغَا في جدهُل َلبت الهف
العاقغ ألاؾاس ي واججاَاتهم هدى الىُمُاء 0عؾالت ماحؿخحر 0ولُت
العلىم التربىٍت ،الجامعت ألاعصهُت0
] [28أبى زغمه ،عثمان ؾالمت عُُت2.13( 0م) 0أزغ الخضعَـ باؾخسضام
الغخالث اإلاعغؿُت وهمىطج ؾىزمان الاؾخلهاتي في جىمُت الخـىحر
الىاكض والضاؿعُت واهدؿاب اإلاـاَُم العلمُت لضي َالباث الهف
الثامً ألاؾاس ي في ماصة العلىم في اإلاضاعؽ الخابعت إلاكغوع
مضاعؽ ألاعصن 0عؾالت صهخىعاٍ 0ولُت التربُت ،حامعت الحرمىن0
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] [29الىؾُمي ،عماص الضًً عبض اإلاجُض2.13( 0م) 0ؿاعلُت اؾخسضام
الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب  Web Questفي حعلم البُىلىجي على
بلاء أزغ الخعلم و جىمُت مهاعاث الخـىحر ألاؾاؾُت و اإلاهاعاث
الاحخماعُت لضي َالب الهف ألاوٌ الثاهىي 0صعاؾاث عغبُت في
التربُت وعلم الىــ – الؿعىصًت067 - 11 0)43(1 ،
] [30نالح ،نالح مدمض2.14( 0م) 0ؿاعلُت الغخالث اإلاعغؿُت عبر
الىٍب لخضعَـ الىُمُاء في جىمُت الخـىحر الخأملي والخدهُل
الضعاس ي لضي َالب اإلاغخلت الثاهىٍت 0مجلت صعاؾاث عغبُت في
التربُت وعلم الىــ067-13 0)45(2،
] [32الىاكت ،نالح أخمض2.16( 0م) 0أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الىٍب
وىَؿذ في جضعَـ العلىم علي جىمُت مهاعاث الخـىحر الىاكض لضي
َالب الهف الؿاصؽ ألاؾاس ي 0مجلت الجامعت ؤلاؾالمُت
للضعاؾاث التربىٍت والىـؿُت055-44 0)1(24،
] [33زلُـتَ ،اوي ؾعُض الؿُض2.13( 0م) 0جهمُم مىكع حعلُم جـاعلي
لخضعَـ ملغع الظواء الانُىاعي لُالب ولُت الخاؾباث
واإلاعلىماث لخىمُت مهاعاث الخـىحر الخباعضي واجساط اللغاع 0عؾالت
صهخىعاٍ 0كؿم اإلاىاهج وَغق الخضعَـ ،ولُت التربُت ،حامعت
َىُا0
] [34الؼغابلي ،أعٍج َالٌ ؾعضو2.15( 0م) 0أزغ اؾتراجُجُت الغخالث
اإلاعغؿُت عبر الىٍب ) (Web Questعلى جدهُل َلبت الهف
الثامً ألاؾاس ي إلابدث العلىم واججاَاتهم هدىَا 0عؾالت
ماحؿخحر 0عماصة البدث العلمي والضعاؾاث العلُا ،الجامعت
الهاقمُت0
] [35الهعُضي ،مىهىع ؾمحر2.14( 0م) 0ؿاعلُت الؿلاالث الخعلُمُت "
مضعىمت ئلىتروهُا" في جضعَـ الغٍايُاث وأزغَا على جىمُت
مهاعاث الخـىحر الخىلُضي لضي الخالمُظ طوي نعىباث الخعلم
باإلاغخلت اإلاخىؾُت في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت" 0مجلت التربُت
الخانت والخأَُل0244 -185 0)4(1،
] [36زلُل  ،هىاٌ عبضالـخاح ؿهمي 0)2..6( 0أزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُاث الظواءاث اإلاخعضصة في جىمُت الخدهُل وعملُاث
العلم الاؾاؾُت والخـىحر الخىلُضي في ماصة العلىم لضي جالمُظ
الهف الغابع الابخضاتي 0مجلت التربُت العلمُت -مهغ- 51 0)3( 9 ،
099
]ً [37ىؾف ،قامه حابغ2.11( 0م) 0ؿعالُت اؾتراجُجُت ملترخت كاةمت
على الخعاعى اإلاعغفي في جىمُت الخـىحر الخىلُضي في ماصة العلىم
لخالمُظ اإلاغخلت ؤلاعضاصًت 0مجلت البدث العلمي في التربُت0)12( ،
01145 -1133
] [38عبض العاَي ،خؿً الباحع2.15( 0م) 0جىظُف جىىىلىحُا الىٍب في
الخعلُم 0ؤلاؾىىضعٍت :اإلاىخبت التربىٍت0
] [39بسلَ ،الت2.12( 0م) 0الخضعَـ الـعاٌ للعلىم الُبُعُت للمغخلت
الثاهىٍت في يىء الىـاًاث الخعلُمُت 0عمان :صاع الكغوق
] [40عبض الجلُل ،علي ؾُض 29 – 28( ،ماعؽ  ،)2..9أزغ اؾتراجُجُت
الخعلم اإلاخمغهؼ خىٌ اإلاكىالث في الخـىحر الخىلُضي والاججاٍ هدى
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الاججاٍ هدى ألامً الهىاعي والؿالمت اإلاهىُت لضي جالمُظ اإلاغخلت
 وعكت عمل ملضمت الى اإلاإجمغ العلمي الؿىىي،الثاهىٍت الهىاعُت
الثاوي ليلُت التربُت ببىعؾعُض (مضعؾت اإلاؿخلبل – الىاكع
0 مهغ،ٌ اإلاجلض ألاو،)ٌواإلاأمى
 بغمجُت جـاعلُت كاةمت على0)2.15( 0 ماَغ مدمض نالح،[ ػهلىع41]
الخلمُذ البهغي وأزغَا في جىمُت مهاعاث الخـىحر الخىلُضي
البهغي وأصاء مهام البدث البهغي لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
 صعاؾاث عغبُت في التربُت0طوي ؤلاعاكت الؿمعُت في الغٍايُاث
078 -71 0)61( ،وعلم الىــ
 أزغ ازخالؾ أؾلىب البدث في0)م2.11( 0 َىٍضا ؾعُض،[ الؿُض42]
 على جىمُت الضاؿعُت لإلهجاػWeb Quest "الغخالث اإلاعغؿُت
 مجلت0الضعاس ي لضي َالب جىىىلىحُا الخعلُم واججاَاتهم هدىَا
041.- 369 0)146(3 ،ولُت التربُت
 ؿعالُت اؾخسضام0)م2..9( 0 عبض العؼٍؼ َلبت،[ عبضالخمُض43]
( في جىمُت بعٌ مؿخىٍاثW.Q.S) اؾتراجُجُت جلص ي الىٍب
الخـىحر واللضعة على اجساط اللغاع هدى مىاحهت جدضًاث الخدضًث
0)1(19، ؾلؿلت صعاؾاث وبدىر مدىمت0الخعلُمي الخىىىلىجي
0126 -77
 مضي ؿاعلُت اؾخسضام الغخالث اإلاعغؿُت0)م2.1.( 0 ػٍاص،[ الـاع45]
عبر الىٍب في جضعَـ الجؼغاؿُا علي مؿخىي الخـىحر الخأملي
0 عؾالت ماحؿخحر0والخدهُل لضي جالمُظ الهف الثامً ألاؾاس ي
0 ؿلؿُحن، ػؼة، حامعت ألاػَغ،ولُت التربُت
 أزغ اؾتراجُجُت0)م2.15( 0 هىعة بيذ قبِب بً قاٌع،[ أبى حلبت46]
 في جىمُت الخـىحرWebQuest الغخالث اإلاعغؿُت عبر الىٍب
البهغي في ملغع الغٍايُاث لضي َالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت في
، كؿم اإلاىاهج وَغق الخضعَـ0 عؾالت ماحؿخحر0مضًىت الغٍاى
 حامعت ؤلامام مدمض بً ؾعىص،ولُت العلىم الاحخماعُت
0 الغٍاى،ؤلاؾالمُت
 أزغ اؾخسضام َغٍلت0)م2..8( 0 ًاؾغ، وصاص وعبضة،[ ئؾماعُل23]
الىٍب وىَؿذ في جضعَـ العلىم علي جىمُت أؾالُب الخـىحر
 مجلت0والاججاٍ هدى اؾخسضامها لضي َالباث ولُت التربُت
053-1 0)1(2، صعاؾاث عغبُت في التربُت وعلم الىــ
 جهمُم عخالث الخعلم0)م2.16( 0 زمِـ بً عًُت،[ الؼَغاوي24]
الاؾخىكاؿُت عبر الىٍب لخضعَـ الخاؾب آلالي وأزغَا في جىمُت
 عؾالت0ِالخـىحر اإلاىظىمي لضي َالب الهف الثالث اإلاخىؾ
، ولُت العلىم الاحخماعُت، كؿم اإلاىاهج وَغق الخضعَـ0ماحؿخحر
0حامعت ؤلامام مدمض بً ؾعىص ؤلاؾالمُت
 أزغ اؾخسضام عخالث0)م2.12( 0 عالم، هغامي وأبى صعب،[ أبى مؼىم25]
الخعلم الاؾخىكاؿُت عبر الىٍب في جضعَـ الضعاؾاث الاحخماعُت
على الخدهُل اإلاعغفي والاججاٍ هدى اؾخسضامها لضي جالمُظ
01.6-151 0)32( ، اإلاجلت التربىٍت0الخللت الابخضاةُت
 املزاحع الاحىبيت.ب
[4] Dodge, B. (1995). "Web Quests: A technique for Internetbased Learning". Distance Educator, 1, (2),10-130
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[44] Ausband, L & Polly, D. (2009(. Developing Higher-Order
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[47] Gokalp, M. (2011). The Effect of Web Quest Based
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THE EFFECTIVENESS OF USING WEBQUEST
STRATEGY FOR TEACHING BIOLOGY ON
DEVELOPING GENERATIVE THINKING
&THEIR ATTITUDED TOWARDS WEBQUEST
FOR SECOND SECODARY YEAR STUDENTS
AHLAM ABDULKREEM ALJUHANI
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
ABSTRACT_ This study aimed to investigate the effectiveness of using Webquest Strategy for teaching
biology on Developing Generative Thinking & Attitudes' Towards Webquest in second secondary year
students. In Riyadh. The study used the quasi-experimental design which involves two groups:
experimental and control. The instruments of the study included: Generative Thinking Test and Attitude
Toward Webquest Strategy Scale, designed Webquest, students guide, and a teacher guide for using
Webquest to develop the students' Generative Thinking skills& Attitudes' Towards webquest. The
sample of the study consisted of (68) students: (34) students in the experimental group and (34) students
in the control group. A pre-posttest was applied to the same sample before and after implementing the
study. The results of the study revealed that there is a statistically significant difference between the
mean scores of the study sample in the pre and post assessment of the students' Generative Thinking
skills& Attitudes' Towards Webquest in favor of the post assessment. This confirmed that using
Webquest is effective in developing and enhancing the biology Generative Thinking skills& Attitudes'
Towards Webquest among biology learners at secondary schools. Therefore, it was recommended that
curriculum designers should keep in mind the great positive effect of Webquest teaching and learning,
especially in enhancing the students' Generative Thinking skills and their Attitudes' Towards Webquest.
KEYWORDS: Webquest, Generative Thinking skills, Attitudes' Towards Webquest.
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