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في تنمية مهارات التفكري الناقد في ) Web Quest(الرحالت املعرفية التدريس املعتمدة على  اسرتاتيجيةفاعلية 
  النصوص األدبية وبقاء أثر تعلمها 

  

  **فاطمة الكاف و *وهيبة المعولية
  
  

 20/10/2019 تاريخ قبوله                                                                                                    18/8/2019 تاريخ تسلم البحث

ــة هــدفت الدراســة   :ملخــص ــدريس  إلــى التحقــق مــن فاعليــة اســتراتيجية   الحالي الت
الناقـد  فـي تنميـة مهـارات التفكيـر     ) Web Quest(الرحالت المعرفية المعتمدة على 

ولتحقيق  .في النصوص األدبية وبقاء أثر تعّلمها لدى طالبات الصف الحادي عشر
إرشـاديا   أعدت الباحثتان موقعا تعليميا باسم أنيسـة لـألدب واألدبـاء، ودلـيالً    ؛ ذلك

الـرحالت   التـدريس المعتمـدة علـى    لتدريس النصوص األدبية باستخدام استراتيجية
بارا مهاريا فـي ضـوء قائمـة مهـارات التفكيـر الناقـد       ، واخت)Web Quest(المعرفية 

ــغ عــدد أفــراد الدراســة  . الباحثتــانالتــي أعــدتها   ــى   ) 51( بل ــة تــم تــوزيعهن عل طالب
ــن : مجمـــوعتين ــة تألفـــت مـ ــى تجريبيـ ــة   )25( األولـ ــة؛ درســـن النصـــوص األدبيـ طالبـ
 ،WebQuest)( استراتيجية التدريس المعتمـدة علـى الـرحالت المعرفيـة    باستخدام 

 االختبـار ثـم طبـق    ،درسـن بالطريقـة االعتياديـة   طالبـة   )26(ضـمت   والثانية ضابطة
علــى  المؤجــل االختبــار طبــق ،و بعــد مــرور أســبوعين  .لمجمــوعتينعلــى االبعــدي 

وقد دلت نتـائج الدراسـة علـى وجـود     . لقياس بقاء أثر التعّلم ،المجموعة التجريبية
 التجريبيـة و الضـابطة فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجـات طالبـات المجموعـة    

فـي اختبــار مهــارات التفكيــر الناقــد لصــالح المجموعـة التجريبيــة، فــي حــين لــم تكــن     
فــي االختبــارين الفـروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجـات المجموعــة التجريبيــة    

   .لقياس بقاء أثر التعّلم ،المؤجلوالبعدي 

ــة ( ــة   : الكلمــات المفتاحي ــرحالت المعرفي ، مهــارات  )Web Quest(اســتراتيجية ال
  )التفكير الناقد، بقاء أثر التعلم، النصوص األدبية

  
فــي مجــال تكنولوجيــا   يشــهد العصــر الحــالي تقــدما هــائالً    :مقدمــة

المعلومات واالتصاالت؛ إذ يتميز بتطورات سريعة ومتالحقة، جعلت التقـدم  
التقنـي والمعلومــاتي مــن أهــم معالمــه؛ لـذا أصــبح اســتخدام التكنولوجيــا فــي     
التعلـيم مطلبـا مهمــا، وأمـرا ضـروريا، تســعى المؤسسـات التربويـة لتحقيقــه،       

علـــى التكيـــف والتوافـــق مـــع هـــذه    بمـــا يتناســـب مـــع إعـــداد المـــتعلم القـــادر  
ــابه        ــبة، وإكسـ ــات المناسـ ــائق والمعلومـ ــده بالحقـ ــالل تزويـ ــن خـ ــورات مـ التطـ

التفكيــر الناقــد واإلبــداعي؛    : العليــا مثــل  مهــارات البحــث، ومهــارات التفكيــر     
باسـتخدام  للحصول على المعرفة لحـل مـا يواجهـه مـن مشـكالت فـي حياتـه،        

 شــبكاته، ووســائطه المتعــددة  و ،وســائل االتصــال الحديثــة مــن حاســب آلــي     
)Barron, Orwig, Ivers & lilavois, 2002; Hamadneh & 

Al-Qutaish, 2015.(  

اإلنترنــت مـــن الوســائل التــي تســـهم فــي تطــوير عمليـــة       وُتعــد شــبكة  
المكتبـات اإللكترونيـة، ومواقـع    : التعليم من خالل الخدمات التي توفرها مثل

ة، وتســاعد علــى تطورهــا وتجــددها   اإلنترنــت التــي تســهل العمليــة التعليميــ  
وتجعــل  ،وتجعلــه محــور العمليــة التعليميــة  ،باســتمرار، وتركــز علــى المــتعلم 

 ).Al-Mallah, 2010(المعلم مرشدا وموجها له 
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Abstract: The present study aimed at investigating the effect 
of the Web Quest strateg in developing critical thinking skills 
in literary texts and sustaining its learning impact among 
female eleven grade students. To achieve this aim, the 
researchers designed a learning website named Anissa for 
literature and writers, a teacher guidebook for using Web 
Quest strategy, and a critical thinking skills test. The sample 
of the study consisted of (51) female students. Specifically, 
(25) of them were assigned as an experimental group which 
received instruction based on Web Quest strategy, and the 
other 26 students were assigned as a controlgrop which 
received instruction based on the conventional instruction. 
Then, the post test of critical thinking skills was conducted for 
both groups. After two weeks, the delayed test was conducted 
to measure the sustained impact of the treatment on the 
experimental grouplearning. Results revealed a statistically 
significant difference between the mean score of the control 
group and mean score of the experimental group in the critical 
thinking skills test, in favor of the experimental group. 
Moreover, results revealed no statistically significant 
differences between mean scores of the delayed test and post-
test of the experimental group that measures the sustained 
impact of learning. 

(Keywords: Web Quest Strategy, Critical Thinking Skills, 
Literary Texts, Sustaining Learning Impact) 

  
  

ال يزال هنـاك   ،وعلى الرغم من المميزات التي توفرها مواقع اإلنترنت
تحتوي على معلومات ناقصـة وغيـر   العديد من المواقع على شبكة اإلنترنت 

ــا       ــيم المعلومــــات والوصــــول إليهــ ــث صــــعوبة فــــي تنظــ دقيقــــة تســــبب للباحــ
(Demir & Gur, 2016)، عملية البحث عن المعلومة في شبكة  وتشعب

اإلنترنت مما يؤدي إلى تشتته، وضـعف تمكنـه مـن الحصـول علـى المعلومـة       
سـتراتيجيات  االمطلوبة بسهولة ويسر، ومن هنا ظهرت الحاجـة إلـى تطـوير    

التدريس  استراتيجية: تعليمية تتوخى الدقة في عملية إيجاد المعلومة، مثل
نموذجـا يجمـع بـين التخطــيط     تعـد يـة والتـي   الـرحالت المعرف  المعتمـدة علـى  

  .(Al-Sayed, 2011) التربوي المحكم، واالستخدام المقنن لإلنترنت
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وقد بدأت فكرة استراتيجية الرحالت المعرفية على أيدي 
مجموعة من الباحثين بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة سان ديجو 

 لىع ،م1995ية عام بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريك
 Tom(، وتوم مارش )Bernie Dodge(بيرني دودج رأسهم 
March) (Al-Wasimi, 2012; Al-Sumaimeri, 2013(. 
 أنهابالرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على استراتيجية وتعرف

تتطلب  للمتعلمين، تقديم مهمةنشاط موجه إلى االستقصاء، يتم فيه 
 AL-Sayed, Abdel-Haq, EL-Deeb(الوصول إلى اإلنترنت 

& Ali, 2016.(  

الرحالت المعرفية عبارة  التدريس المعتمدة على فاستراتيجية
 .استقصائيا، محورها المتعلم هةعن أنشطة تربوية هادفة وموج

يقوم المعلم بإعدادها في سبيل حصول المتعلم على المعلومات من 
االستراتيجية من وتتطلب هذه  .خالل تفاعله مع شبكة اإلنترنت
والعمليات،  ماتالمقدمة، والمه: المعلم القيام بالخطوات اآلتية
وتعتمد على عمليات البحث في  .والمصادر، والتقويم، والخاتمة

المكلف بها المتعلم  ماتالمواقع المختلفة ذات العالقة بالمه
والمتوفرة على شبكة اإلنترنت، والمحددة من المعلم بهدف الوصول 

 ,Ambosaidi & Al Balooshi(معلومة بأقل جهد ممكن إلى ال
2009.(  

إلى تنمية القدرات  الرحالت المعرفية وتهدف استراتيجية
الة المختلفة لدى المتعلمين، وتحفزهم لكي يكونوا رح العقلية

مستكشفين؛ مما يشبع حاجاتهم، ويزيد من نشاطهم ودافعيتهم 
كما أنها تسهم في تنمية التفكير الناقد  .)Osman, 2014(للتعلم 

إذ إنها توفر  ؛ن قدرتهم على المناقشة والتواصلواإلبداعي، وتحس
يعمل المتعلمون من خاللها في مجموعات عمل  ،بيئة تعليمية

وتقع على مسؤوليتهم البحث عن المعلومة وصياغتها؛ مما  .تعاونية
هذا ما أثبتته و).Rader, 2009(يؤدي إلى رفع مستوى تحصيلهم 

توصلت إلى أثر التي  (Al-Shiyadiyya, 2017) الشيادية دراسة
استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة الدافعية، 

مما أدى إلى ارتفاع تحصيلهن في  ،والحيوية، والنشاط للطالبات
: مادة العلوم، وإلى تنمية مهارتين من مهارات التفكير الناقد هما

وتقويم المناقشات، ضمن ثالث مهارات من مهارات التفكير التفسير، 
التفسير، وتقويم المناقشات، : الدراسة، وهي الناقد التي تناولتها

 (Al-Daghashiya, 2016) الدغيشية وأكدت دراسة .واالستنباط
فاعلية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات ما 

رياضيات، وأثبتت دورها في رفع التحصيل وراء المعرفة في مادة ال
-Al( الرواحية دراسة الدراسي، وتنمية الدافعية، وكذلك أثبتت

Rawahia, 2016 (التدريس المعتمدة على أن الستراتيجية 
في زيادة التحصيل الدراسي، وتكوين  ادور الرحالت المعرفية

  .إيجابية نحو تعلم مادة التربية اإلسالمية اتجاهات

مما سبق، أن استراتيجية الرحالت المعرفية تدعم يتضح 
العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع 

مهارات التفكير : وتعمل على تنمية المهارات المختلفة مثل .والتفاعل

إيجاد المتعلم الناقد الفاحص الذي الناقد؛ التي تتطلب في تنميتها 
اللقاني  عرفوي .ل يسر وسهولةيستطيع أن يصل إلى غايته بك

 التفكير الناقد Al-Lakkani & Al-Jamal, 2003)( والجمل
كسابها إلحد المهارات التي تسعى العملية التعليمية أ: أنهعلى 

، وتتسم بالدقة في مالحظة الوقائع واألحداث، والموضوعات للمتعلم
يستخلص من و، التعلمالتي قد يتعرض لها المتعلم خالل عملية 

  .والبعد عن الذاتية ،موضوعيةوخاللها النتائج بطريقة منطقية، 

 الرحالت المعرفيةالتدريس المعتمدة على  تتسم استراتيجيةو

بناء المعارف والخبرات  فيتساعد أنها : منهابمميزات عدة 
التعليمية للمتعلمين، حيث تتمحور حول نموذج المتعلم الرحالة 

كما تشجعهم على  .لفروق الفردية بينهموالمستكشف، وتراعي ا
العمل الجماعي، مع دعم العمل الفردي من خالل تنمية اإلبداع في 
التعبير عن أفكارهم بحرية وطالقة، وتحمل المسؤولية، وعلى 

إضافة إلى تحفيزهم على  .المشاركة الفعالة في النشاط التعليمي
 .التعلم الذاتي، وفًقا لمهاراتهم وقدراتهم؛ مما يزيد دافعيتهم للتعلم

التحليل، والتركيب، : وتنمي مهارات التفكير العليا لديهم مثل
االستراتيجية تتطلب استخدام الخيال،  ماتوالتقويم؛ ألن مه

ارة البحث كما أنها تكسبهم مه .والتأمل، والنقد، والفحص، واإلبداع
واالستكشاف على شبكة اإلنترنت بشكل خالق ومنتج، وُتقدم 

إلى المصادر الموثوقة  من خالل توجيهم ،االستخدام اآلمن لإلنترنت
وتعمل على استغالل الوقت والجهد  .ذات الصلة بموضوع الدرس

-Al( بتوجيه المتعلمين، وتكثيف جهودهم باتجاه النشاط المحدد
Sufiani, 2015(.  

الرحالت  التدريس المعتمدة على تعد استراتيجية ذاوهك
أداة فعالة في تحسين العملية التعليمية، حيث تشبع حاجات  المعرفية

المتعلمين، وتزيد دافعيتهم للتعلم، وتجعل عملية التعليم ممتعة 
التفكير : العليا مثل العقليةومثيرة، وتساعدهم في تطوير مهاراتهم 

إضافة إلى إسهامها في تحسين  .ل المشكالتالناقد، واإلبداعي، وح
بيئات تعلم غير تقليدية  إتاحةمهاراتهم االجتماعية والتكنولوجية، و

  .تتسم بالمرونة، والمتعة واإلثارة

 Al-Qawasmah & Abu( القواسمة وأبو غزالة ويرى
Ghazaleh, 2012(  أنا  تعليم التفكير الناقد يعدهدًفا تعليمي

ومطلبا رئيسا يسعى المربون إلى تحقيقه، وتنميته لدى ضروريا، 
المتعلمين في عالم يتسم بالتطور في مجال العلم والتكنولوجيا 

فالمتعلم الذي يمتلك القدرة على  .واالتصاالت، وتتزايد فيه المعرفة
في تفكيره، قادرا على اتخاذ القرارات  التفكير الناقد يكون مستقًال

 .لحكم على األمور وفق معايير واضحة ومحددةالسليمة، وإصدار ا
-Mohammed & Al( محمد والسيد وهذا ما أكدته دراسة

Sayed, 2013(.  كما أن تعليم مهارات التفكير الناقد يسهم في
تعليم المتعلم األساليب المنطقية في استنتاج األفكار وتفسيرها، 

اح وربط عناصرها معا؛ مما يساعد في إعداد المتعلم للنج
Qaraan, 2016).(  
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حرصت وثائق  ،ونظرا ألهمية تنمية مهارات التفكير الناقد
مناهج اللغة العربية بسلطنة عمان على تضمينه كأحد األهداف 
العامة في تدريس موضوعات الصف الحادي عشر عامة، والنصوص 

كما ورد  -ال سيما أن الهدف من هذه الموضوعات  ،األدبية خاصة
هو تنمية القدرة  - في وثيقة منهاج اللغة العربية للصف الحادي عشر

ونقدا، وممارسة مهارات  على قراءة النصوص األدبية فهما وتحليًال
 Ministry of( كير بأنواعه في مختلف فروع اللغةالتف

Education, 2007.(  

فرع النصوص األدبية أحد فروع اللغة العربية التي  ويعدتعد 
مميزات اللغة العربية، وخصائصها، وتطورها في  لتعرفوسيلة 

العصور المختلفة، ولتنمية مهارات التفكير الناقد من خالله؛ نظرا 
فيتضمن الشعر  .لطبيعة التنوع والتعدد الذي يحتويه هذا الفرع

ثر بأنواعه المختلفة من قصة أو مسرحية بنوعيه عموديا وحرا، والن
 & ,Hammad, El-Abed( أو وصية أو مناظرة وغيرها

Fawza, 2012(األدب والتفكير ": بعنوان ته دراسةد، وهذا ما أك
المدخل األنسب لتنمية مهارات  أن النصوص األدبية تعد من"الناقد

  .Asr, 2006)( التفكير الناقد لدى متعلمي المرحلة الثانوية

أدبية يمكن من خاللها تنمية  مباحثالنصوص األدبية  وتتضمن
النقد، والتمييز بين الظواهر المختلفة، : مهارات التفكير الناقد، مثل

وربط الحقائق بعضها ببعض، ومعرفة أوجه الشبه ونقاط االختالف؛ 
ألنها تدفع بالمتعلم إلى التفكير في كل ما ورد فيها من أفكار 

: من خاللها يمارس مهارات التفكير الناقد مثل فالمتعلم .ومعان
 ,Taher( يز، والتفسير، واالستنتاج، والموازنة، والتقويميالتم

2010(.   

يتبين مما سبق، أن النصوص األدبية تجعل المتعلمين أكثر 
قدرة على الفهم، وإصدار األحكام، والنقد، واإلبداع، وتتيح لهم 

عن طريق تدريبهم على عمليات  فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم،
المقارنة، والتلخيص، والتصنيف، والتفسير، والمالحظة، والنقد، 

   .وجمع المعلومات وتنظيمها، وتطبيقها في حل المشكالت الجديدة

أن تعامل القارئ مع  (Al-Subhi, 2013) يالصبح ويؤكد
النص يعني قيامه بعمليات التفكير، فهو يدرك، ويالحظ، ويفهم 

قات القائمة بين معاني المفردات، ويدرك الفكرة، ويعقد موازنات العال
بين المعاني والمفاهيم، ويصدر أحكاما بشأنها، ويستخلص النتائج، 

  . واألحكام، ويحل المشكالت، ويستنتج استنتاجا نقديا

من الدراسات التي دعت إلى االهتمام بالتفكير  العديد وهناك
ة العربية عامة، والنصوص األدبية الناقد في مختلف فروع اللغ

التي  ،(Al-Malikiyah, 2017) المالكية دراسة: بخاصة منها
أوصت بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى 

-Al( الهنائي المتعلمين عند تدريس علوم اللغة العربية، ودراسة
Hinai, 2009(،  التي أوصت بأهمية تضمين مهارات التفكير الناقد

  .في مناهج اللغة العربية بطريقة منهجية واضحة

 Abdul( عبدالرحمن وأشار إلى ذلك بشكل أوسع
Rahman, 2017( ،أكد ضرورة إكساب المتعلمين مهارات  الذي

التفكير الناقد عند تدريس النصوص األدبية من خالل إثارة 
على الممارسة؛ ألنه أحد المفاتيح المهمة  اهتمامهم، وتشجيعهم

ور المعرفي الذي يسمح للمتعلم استعمال أقصى طاقاته طلضمان الت
العقلية للتفاعل بشكل إيجابي مع بيئته، وتحقيق النجاح، والتكيف مع 

  .مستجدات الحياة

االعتناُء بتدريس النصوص األدبية حتى تحقق  ، ينبغيوعليه
 االستراتيجياتالهدف من تدريسها، وفي ذلك يجب اختبار وفحص 

بناء متعلم نشط في تعامله مع النصوص  فيالتي يمكن أن تساعد 
وبهذا تكون النصوص األدبية أداة فاعلة في تنمية مهارات  .األدبية

  . أثر تعّلمهاالتفكير الناقد لدى المتعلمين، وفي بقاء 

فاعلية بعض  بفحصوقد تعددت الدراسات التي اهتمت 
استراتيجية خرائط : تدريس النصوص األدبية، مثل استراتيجيات

إلتقان، واستراتيجية االكتشاف ل التفكير، واستراتيجية التعلم
الموجه، واستراتيجية التدريس التبادلي، وقد أثبتت هذه 

 ,Al-Tarishia( الدراساتفاعليتها في بعض  االستراتيجيات
2017; Hosneya, 2017; Al-Malikiyah, 2006; Al- 

2013 Awadiyya, 2009; Youssef,.(  

وعلى الرغم من أهمية النصوص األدبية، واهتمام عدد من 
الدراسات التربوية بتناولها والتأكيد على ضرورة تنمية مهارات 

-Al-Malikiyah, 2017; Al ( التفكير الناقد من خاللها
Jahwarya, 2013;  Al-Hinai, 2014;  Al-Mufraji,       

2009, Al-Hinawi 2011;(،  إال أن بعض الدراسات العمانية
ي مهارات ولأشارت في نتائجها إلى أن أنشطة النصوص األدبية ال ت

 ,Al-Hinawi( الحناوي دراسة: التفكير الناقد اهتماما كافيا، مثل
التي توصلت إلى أن أسئلة المناقشة والتحليل للقراءة ، )2013

والنصوص األدبية في كتاب لغتي الجميلة للصف العاشر لم تنم سبع 
التمييز بين اآلراء : مهارات فرعية من مهارات التفكير الناقد مثل

والحقائق، وتعليل أسلوب التعبير الذي اختاره صاحب النص، 
      ودراسة الجهوريةن النص، والمفاضلة بين تعبيرين أحدهما م

)Al-Jahwariya, 2011(  التي بينت في نتائجها أن أسئلة
كتاب المؤنس للصف  المناقشة والتحليل للنصوص األدبية في

الحادي عشر لم تنم سبع مهارات فرعية من مهارات التفكير الناقد، 
ين ة والبراهين التي أوردها الكاتب، والموازنة باستخالص األدّل: مثل

  .صورتين متشابهتين ألديبين، وتقويم األدلة التي يسوقها األديب

فإنه باإلمكان استخدام العديد  ،ولمواكبة هذا المتطلب الملح
التدريس الحديثة، وإدخال الوسائل  واستراتيجياتمن الطرائق 

التكنولوجية الحديثة في تدريس النصوص األدبية؛ فقد أثبت بعض 
ل التكنولوجية في تدريس النصوص األدبية، الدراسات فاعلية الوسائ

إلى فاعلية برنامج  )(Sharif, 2015 شريف حيث أشارت دراسة
محوسب في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالبات الصف األول 

-Al( األنصاري الثانوي بالمملكة العربية السعودية، وأكدت دراسة
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Ansari, 2011 ( المعرفية فاعلية برنامج قائم على الخرائط
باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات فهم النصوص األدبية وتذوقها 

 ,Radwan( رضوان لدى طالب الصف األول الثانوي، ودراسة
التي أوصت بضرورة االهتمام بالتكنولوجيا في تدريس اللغة ) 2011

العربية؛ بعدما أثبتت فاعلية التعلم اإللكتروني في تنمية التذوق 
 .لتحصيل المعرفي في البالغةاألدبي، ورفع ا

وزارة التربية والتعليم بتوظيف التقانة الحديثة في  كما اهتمت
 Ministry of( الحديثة تدريس اللغة العربية، وربطها بالتكنولوجيا

Education, 2007(، نتائج العديد من الدراسات في  من خالل
الحقل التربوي، وتوصياتها بضرورة استخدام التكنولوجيا في 

    ;Al-Fakki, 2007; Radwan, 2011 ( تدريس النصوص
Zahrani, 2014(  سة هدفت إلى اقامت الباحثتان بدر يثح

 -معلمات الصف الحادي عشر–استطالع آراء معلمات اللغة العربية 
الرحالت المعرفية عبر الويب، وقد بلغ عددهن  حول استراتيجية

توصلت  .خمس عشرة معلمة من مدارس مختلفة من محافظة مسقط
من المعلمات يوظفن بعض  )%80(نتائج الدراسة إلى أن 

التمثيل الدرامي، والعصف الذهني، وماذا : ستراتيجيات مثلاال
كيف أتعلم وماذا تعلمت؟ وماذا أريد أن أعرف؟ وأعرف؟ 

)(KWL: Know, Want to Know, Learned،  والقبعات
وأن توظيفهن  .الست، والتقارب العشوائي، والحوار والمناقشة

لشبكة اإلنترنت اقتصر على تكليف الطالبات باألنشطة غير الصفية 
أن ليست على كما أجمعت جميع المعلمات . التي تخص الدرس
 ،ومن هذا المنطلق .استراتيجية الرحالت المعرفيةلديهن خلفية عن 

فاعلية  الحالية التي تسعى إلى فحص جاءت فكرة الدراسة
الرحالت المعرفية في تنمية  التدريس المعتمدة على استراتيجية

مهارات التفكير الناقد في النصوص األدبية وبقاء أثر تعّلمها لدى 
  .طالبات الصف الحادي عشر

  مشكلة الدراسة وسؤاالها

لحالية في اختبار فاعلية استراتيجية تمثلت مشكلة الدراسة ا
الرحالت المعرفية في تنمية مهارات التفكير الناقد في النصوص 

. األدبية وبقاء أثر تعّلمها لدى طالبات الصف الحادي عشر
وللتحقق من ذلك؛ سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤالين 

  :اآلتيين

الرحالت  التدريس المعتمدة على ستراتيجيةال هل هناك أثر .1
المعرفية في تنمية مهارات التفكير الناقد في النصوص األدبية لدى 

  ؟، وما حجم األثرطالبات الصف الحادي عشر

الرحالت التدريس المعتمدة على  ستراتيجيةال هل هناك أثر .2
المعرفية في بقاء أثر تعّلم مهارات التفكير الناقد في النصوص 

 ر؟، وما حجم األثراألدبية لدى طالبات الصف الحادي عش

  

  

 أهمية الدراسة

من أوائل الدراسات التي اهتمت بفاعلية  الدراسة الحالية ُتعد
في تنمية  الرحالت المعرفيةالتدريس المعتمدة على  استراتيجية

مهارات التفكير الناقد في النصوص األدبية في اللغة العربية على 
تأليف مناهج اللغة تزود القائمين على و تتوقع أن  .مستوى السلطنة

العربية وتطويرها بقائمة مهارات التفكير الناقد الالزمة لطالبات 
 إرشاديا الستراتيجية توفر دليًالكما يتوقع أن  .الصف الحادي عشر

الرحالت المعرفية لالسترشاد به من منفذي  التدريس المعتمدة على
توجه أنها  إضافة إلى .مناهج اللغة العربية في كل المراحل الدراسية

والمشرفين ومعلمي اللغة العربية إلى  المتخصصيننظر الخبراء و
أهمية التفكير الناقد، وضرورة تنميته من خالل تدريس اللغة 

تفتح المجال أمام الباحثين كما  .العربية، ال سيما النصوص األدبية
الرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على استراتيجية فحصفي 

 .ي تنمية مهارات لغوية أخرىوفاعليتها ف

  حدود الدراسة 

 عينة من طالبات الصف الحادي عشر الدراسة على اقتصرت
الفصل الدراسي الثاني من  خالل ،محافظة مسقط، والية السيبفي 

دروس النصوص  كما اقتصرت على. م2019/ 2018العام الدراسي 
كتاب المؤنس في األدب والنصوص والمطالعة  األدبية المقررة في

للفصل الدراسي الثاني للعام ) 2015(والتعبير للصف الحادي عشر 
أندلسية أحمد : ستة دروس، وهي ، وعددها2018/2019الدراسي 
البنفسجة والمساء، وكل نفيس في الممات يهون، وشوقي، 

  . رسالة من المنفىونداء الحياة، والطموحة، 

  إلجرائيةالتعريفات ا

 الرحالت المعرفيةالتدريس المعتمدة على  استراتيجية :
أنشطة تعليمية هادفة لمجموعة من النصوص األدبية المقررة على 
طالبات الصف الحادي عشر؛ قائمة على االستقصاء الموجه عبر 
اإلنترنت؛ بهدف الوصول إلى المعلومة بأقل جهد ممكن، وتسير 

، والعمليات، والمصادر، المهماتالمقدمة، و: وفق مراحل هي
والتقويم، والخاتمة؛ من أجل تنمية مهارات التفكير الناقد في 

  . النصوص األدبية لدى طالبات الصف الحادي عشر

 عملية عقلية تتضمن مجموعة من مهارات التفكير : التفكير الناقد
 التمييز، واالستنتاج، والموازنة، والتفسير، والتقويم،: وهي  ،العليا

تستخدمها طالبات الصف الحادي عشر؛ بهدف تقويم النصوص 
والتي سيتم قياسها من  .األدبية، وتحليلها، وإصدار األحكام عليها

 .ل االختبار الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحاليةخال
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  الطريقة 

  الدراسة  أفراد

الدراسة طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة  أفراد مثلت
بركة بنت ثعلبة للتعليم األساسي من والية السيب المجموعة 

طالبة، ومثلت طالبات الصف الحادي  )25(التجريبية، وبلغ عددهن 
عشر في مدرسة أمامة بنت أبي العاص للتعليم األساسي من والية 

وقد تم  .بةطال (26) السيب المجموعة الضابطة، وبلغ عددهن
اختيار المدرستين بشكل قصدي؛ لضمان توافر شبكة اإلنترنت في 
المدرسة الممثلة للمجموعة التجريبية، ولضمان تكافؤ معلمتي 
المجموعتين في عدد سنوات الخبرة، وخبرتهما في التدريس تربو 
على سبع سنوات، أما صفا الدراسة فقد اختيرا عشوائيا بإجراء 

  .القرعة

  اسة أداة الدر

أعدت الباحثتان اختبارا في  ،لإلجابة عن سؤالي الدراسة
مهارات التفكير الناقد ُأعد في ضوء قائمة مهارات التفكير الناقد 

هدف االختبار إلى قياس . المناسبة لطالبات الصف الحادي عشر
في  مستوى طالبات الصف الحادي عشر في مهارات التفكير الناقد

اعتمدت الباحثتان في بناء االختبار على  ؛ حيثالنصوص األدبية
-Al؛(Radwan, 2014الدراسات السابقة واألدب النظري 
Zahrani, 2011; Al-Fakki, 2007.(  

تكون االختبار من نصين، أولهما نص شعري للشاعر عبد الله 
، وثانيهما نص نثري لألديب )Al-Khalily, 2017(الخليلي 

على أن يكونا  ؛ إذ روعي)Jubran, 2004(جبران خليل جبران 
غرار نوعية النصوص األدبية المقررة في كتاب المؤنس للصف 

  .الحادي عشر

وقد تنوعت أسئلة االختبار بين موضوعية ومقالية، بحيث 
يقيس كل سؤال مهارة من مهارات التفكير الناقد المراد تنميتها لدى 

، منها ًالسؤا اثنين وعشرينطالبات عينة الدراسة؛ فبلغ عدد األسئلة 
موضوعيا من نوع االختيار من متعدد، وثمانية  أربعة عشر سؤاًال

  .أسئلة مقالية
 جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير الناقد بناء على  أعد

قائمة مهارات التفكير الناقد، حيث وزعت أسئلة االختبار على النحو 
لمهارة ) 4(، ولمهارة االستنتاج) 6(لمهارة التمييز، و )4: (اآلتي

وبذلك اشتمل . لمهارة التقويم) 4(، التفسيرلمهارة ) 4(الموازنة، و
  . سؤاًال) 22(االختبار على 

  صدق االختبار وثباته

تم التحقق من صدق االختبار بعرضه في صورته المبدئية على 
في مناهج اللغة العربية تخصصين مالمن ا، خمسة وثالثين محكم

اللغة العربية وآدابها، وفي علم النفس وطرائق تدريسها، وفي 
بجامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار، وجامعة نزوى، ووزارة 

وطلب من ، التربية والتعليم، وبعض معلمي اللغة العربية ومشرفيها

المحكمين إبداء آرائهم في الصورة المبدئية لالختبار إضافة أو حذًفا 
وبعد دراسة آراء المحكمين، ُأجريت على االختبار . أو تعديًال
  .المطلوبةالتعديالت 

على عينة استطالعية من  طبق ،وللتحقق من ثبات االختبار
طالبات الصف طالبة من ) 30(الدراسة، تكونت من  أفرادخارج 

الحادي عشر بمدرسة حيل العوامر للتعليم األساسي بمحافظة 
تساق الداخلي بواسطة معادلة اال ثباتمعامل  وتم حساب .مسقط

وهي قيمة مناسبة ، )0.78( ، فبلغ معامل ثبات االختباركرونباخ ألفا
 .ألغراض الدراسة الحالية

  اإلجراءات 

اتبعت الباحثتان اإلجراءات اآلتية لتطبيق التدريس باستخدام 
  :الرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على استراتيجية

  القبلي لمهارات التفكير الناقدتطبيق االختبار  -1

للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات 
على المجموعتين  اختبار مهارات التفكير الناقدُطبق  ،التفكير الناقد

لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  ثم تم إجراء .التجريبية والضابطة
  .يوضح ذلك (1)للتحقق من التكافؤ، وجدول 

درجات  وسطيلداللة الفرق بين " ت"نتيجة اختبار  ):(1 جدول
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار 

  الناقدمهارات التفكير 

  العدد  المجموعة
 الوسط
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  0.920  0.101  3.58  17.36  25  التجريبية
  غير دال    2.79  17.27  26  الضابطة

  )34(جة الكلية رالد *

أن الفروق غير دالة إحصائيا  )1(جدول  النتائج في تأظهر
       درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة وسطيبين 

)0.05=α( مما يدل على تكافؤ مجموعتي  ،في التطبيق القبلي
 .الدراسة في مهارات التفكير الناقد

 معلمتي مجموعتي الدراسةاالتفاق مع  -2

تواصلت الباحثتان مع مديرتي المدرستين، وعرضت عليهما 
مع  ااتفقتموضوع الدراسة، واستأذنتهما لبدء تطبيق الدراسة، ثم 

 معلمة المجموعة التجريبية على التدريس باستخدام استراتيجية
وتم اختيار صف من  ،الرحالت المعرفية التدريس المعتمدة على

صفوف الحادي عشر التي تدرسها المعلمة؛ ليكون المجموعة 
التجريبية، ثم عرضت الباحثتان موضوع الدراسة، والدليل 
اإلرشادي، والموقع التعليمي موضحة لها إرشادات تطبيقه، إلى 
جانب مناقشة خطة تدريس النصوص األدبية وكيفية تنفيذها 

  .الرحالت المعرفيةيس المعتمدة على التدر باستخدام استراتيجية
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المتكافئة مع  تم كذلك االتفاق مع معلمة المجموعة الضابطة
من حيث الخبرة التدريسية فكالهما (معلمة المجموعة التجريبية 

، واختيار أحد صفوف )لديهما سبع سنوات في الميدان التربوي
 الحادي عشر التي تدرسها؛ ليكون مجموعة ضابطة تدرس النصوص

وقد حددت الباحثتان لكلتي المعلمتين  .األدبية بالطريقة المعتادة
  .المدة الزمنية التي سيتم تنفيذ التجربة فيها

  التجريبية والضابطة تينتدريس المجموع -3

قامت معلمة المجموعة التجريبية بتدريس الطالبات استراتيجية 
فية الرحالت المعرفية عبر الويب، حيث تكونت من ست رحالت معر

والتي تشكل عدد دروس النصوص األدبية المقررة في الصف 
الدراسي الثاني، وكل رحلة تحوي بداخلها  لالحادي عشر للفص

المقدمة، والمهمات، والعمليات، والمصادر، (عناصر الرحلة المعرفية 
ثم رفعها إلى الموقع اإللكتروني ). والتقويم، والخاتمة

)ar.WordPress.com(.  أنيسة لألدب "وقد عنون الموقع باسم
ليتم الربط بين استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب " واألدباء

والمحتوى المعرفي لدروس النصوص األدبية والهوية العمانية، ويتم 
طبقت  .https://anisaquest.com الدخول للموقع عبر الرابط

أربع وعشرين  االستراتيجية على المجموعة التجريبية بإجمالي
في حين تركت المجموعة الضابطة إلجراءات التدريس . حصة

المعتادة والمتمثلة في دليل معلم اللغة العربية في تدريس النصوص 
 .األدبية

 

  

  التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد -4

بعد انتهاء التجربة، وانقضاء الوقت المحدد لتنفيذ الدروس 
اختبار مهارات التفكير ُطبق  .الحادي عشر على الصف المقررة
تحت إشراف  ،على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة الناقد
  .امومتابعتهين الباحثت

  التطبيق المؤجل الختبار مهارات التفكير الناقد -5

تم إعادة تطبيق اختبار مهارات التفكير الناقد في النصوص 
عد مرور أسبوعين من تطبيق األدبية على المجموعة التجريبية ب

االختبار البعدي؛ وذلك لقياس بقاء أثر تعّلم مهارات التفكير الناقد 
  .المجموعة التجريبيةفي النصوص األدبية لدى طالبات 

  متغيرا الدراسة

 استراتيجية: التدريس وتمثلت في استراتيجية: المتغير المستقل -
  .والطريقة المعتادة ،الرحالت المعرفية التدريس المعتمدة على

  .مهارات التفكير الناقد: المتغير التابع -

  نتائج الدراسة ومناقشتها

التدريس  ستراتيجيةال هل هناك أثر": نتائج السؤال األول: أوًال
الرحالت المعرفية في تنمية مهارات التفكير الناقد في  المعتمدة على

 ؟حجم األثرر، وما النصوص األدبية لدى طالبات الصف الحادي عش
  "اومناقشته

لعينتين " ت"استخدم اختبار  ،لإلجابة عن هذا السؤال
    .يبين نتيجة ذلك (2)مستقلتين، وجدول 

في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد  ي درجات المجموعتين التجريبية والضابطةوسطلداللة الفرق بين " ت"اختبار : )2(جدول
  في النصوص األدبية مجتمعة ومنفصلة

  العدد  المجموعة  المهارة
 الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت"قيمة 
مستوى 

  *الداللة
  قيمة
ƞ²  

  حجم األثر

  التمييز
  0.56  3.68  25  التجريبية

  كبير  1.17  0.000  5.646
  1.02  2.38  26  الضابطة

  االستنتاج
  0.85  4.84  25  التجريبية

  كبير  1.56  0.003  3.107
  1.31  3.88  26  الضابطة

  الموازنة
  1.16  4.56  25  التجريبية

  كبير  0.80  0.000  5.162
  0.73  3.15  26  الضابطة

  التفسير
  1.06  6.52  25  التجريبية

  كبير  1.98  0.000  9.933
  0.89  3.81  26  الضابطة

  التقويم
  1.27  7.12  25  التجريبية

  كبير  2.00  0.000  9.000
  0.89  4.35  26  الضابطة

المهارات 
  مجتمعة

  3.11  26.56  25  التجريبية
  كبير  3.17  0.000  10.895

  2.76  17.58  26  الضابطة
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  :النتائج اآلتية) 2(أظهر جدول 

  ا لمهارات التفكير الناقد مجتمعةتوجد فروق دالة إحصائي
  .ومنفصلة لصالح المجموعة التجريبية

 األوساطالحسابية لطالبات المجموعة التجريبية أعلى من  األوساط 
الحسابية لطالبات المجموعة الضابطة في مهارات التفكير الناقد 

 .مجتمعة ومنفصلة

  التدريس  استراتيجية(المتغير المستقل لتحديد حجم أثر
في التطبيق البعدي الختبار  )الرحالت المعرفية المعتمدة على

 حسبت قيمة مربع إيتامهارات التفكير الناقد في النصوص األدبية، 
المتغير المستقل في المتغير التابع  أثرالذي يحدد حجم ) ଶߟ(

 للمهارات مجتمعة) ଶߟ(تحديدا كميا، حيث بلغت قيمة مربع إيتا 
مهارات التفكير الناقد ، مما يدل على أن حجم األثر في (3.17)

ومنفصلة لدى طالبات المجموعة  في النصوص األدبية مجتمعة
 .التجريبية كان كبيرا

، وحساب حجم "ت"وبناًء على ما توصلت إليه نتيجة اختبار 
الرحالت  التدريس المعتمدة على استراتيجيةن إاألثر؛ يمكن القول 

قد أثبتت فاعليتها بشكل عام في تنمية مهارات التفكير المعرفية 
  .الناقد في النصوص األدبية لدى طالبات المجموعة التجريبية

عدد من الدراسات التي أظهرت وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
 التدريس المعتمدة على استراتيجيةستخدام الاألثر اإليجابي 

نمية مهارات التفكير الناقد في العلوم في تالرحالت المعرفية 
 ;Al-Shiyadiyya, 2018(المختلفة لصالح المجموعة التجريبية 

    ( Al-Karim Yu Sung & Chang, 2015. 

التدريس المعتمدة  استراتيجية الباحثتان نتيجة فاعلية ووتعز
في تنمية مهارات التفكير الناقد في النصوص الرحالت المعرفية على 

األدبية لدى طالبات الصف الحادي عشر في الدراسة الحالية إلى 
 أن استخدام استراتيجية :أبرزهالعل  ،مجموعة من األسباب

الرحالت المعرفية شجع الطالبات على التدريس المعتمدة على 
التفسير، والتمييز، واالستنتاج، : ممارسة بعض العمليات العقلية مثل

إذ إن مهام االستراتيجية  ،حظة، والنقدوالموازنة، والتقويم، والمال
ترتكز على البحث، والتقصي، وجمع المعلومات، وتحليلها، وتقويها، 

 (Al-Malikiyah, 2017). ة المالكيةوهذا ما توصلت إليه دراس
الرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على أوجدت استراتيجيةوقد 

ارة، والتحدي؛ بسبب تنوع جوا تعليميا شائًقا مليًئا بالمتعة، واإلث
صور، ومقاطع سمعية، (طريقة عرض المادة التعليمية للطالبات 

والحصول على المعلومات المطلوبة من أكثر من  ،)ومقاطع مرئية
فعرض المحتوى التعليمي بطريقة جذابة تظهر الصوت  .صفحة ويب

ساعد على جذب انتباه الطالبات وزيادة  ،والصورة والحركة
تركيزهن؛ مما زاد من إقبالهن، وتفاعلهن مع المحتوى التعليمي 
للنصوص األدبية، وبالتالي تنمية مهارات التفكير الناقد لديهن حيث 
 تتعلم الطالبة بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة، وهذا ما أكدته

-Al( ، والسفياني(Al-Shamsi, 2016) دراستي الشامسي

Sufiani, 2015 .( التدريس المعتمدة على وفرت استراتيجيةكما 
الرحالت المعرفية بيئة تعليمية تعاونية أتاحت للطالبات فرصة 
المناقشة والحوار القائمين على النقد، والتحليل إلثبات الحجج، 
 والبراهين عن طريق المناقشات البناءة، والتعاون، وتبادل اآلراء بين

وهذا  .أفراد المجموعة الواحدة وبين المجموعات مع بعضها البعض
 ،)Al-Juhaina, 2012( الجهينة ما أثبتته أيضا نتائج دراستي

 ,Gorghiu, Gorghiu( وغورجيو وفكتور وأليسا وغورجيو
Victor & Alicia, 2005(. 

المعتمدة التدريس  اعتادت الطالبات من خالل استراتيجيةو
الرحالت المعرفية على اتباع خطوات إجرائية تتطلب منهن  على

التفكير للحصول على المعلومة، وعلى االنتقاء من أكثر من مصدر؛ 
 استراتيجية نمتكما  .مما ساعد في إكسابهن مهارات التفكير الناقد

لدى الطالبات،  اإلبداع الرحالت المعرفيةالتدريس المعتمدة على 
هيأت الطالبة الباحثة عن الحقيقة، والناقدة وحب اإلنتاج فيهن، و

التي تقارن بين مختلف الطرق، وتقف على أفضلها، والمتحدثة 
اللبقة التي تعرض وجهة نظرها وتدافع عنها، وتقف على وجهات 
النظر المختلفة، وتختار ما يناسبها، وهذا ما الحظته الباحثتان في 

تضمين افة إلى أن إض .أداء الطالبات في أثناء تطبيق التجربة
الخاتمة على ملخص لمحتويات الرحلة المعرفية ساعد على تثبيت 
 ،المعلومات التي حصلت عليها الطالبات خالل الرحلة المعرفية

واالحتفاظ بها، باإلضافة إلى تضمينها أسئلة تستثير التفكير؛ ساعد 
على تنمية مهارات التفكير الناقد لديهن، وعلى مواصلة البحث، 

 .والتعلم الذاتي

وترى الباحثتان أن التدريس باستخدام استراتيجية الرحالت 
المعرفية عبر الويب يوفر للطالبة فرصة البحث والتقصي لحل 

المطلوبة من خالل  المهماتالمطروحة أو اإلجابة عن المشكلة 
المناقشة داخل المجموعة، وفي المجموعات األخرى، فالطالبة لم 
تكن تكتفي بعرض ومناقشة األفكار والمعلومات التي توصلت إليها، 

أو ما عرضته زميالتها  ،بل كانت تبدي رأيها فيما عرضته بنفسها
فضال  .دلة والحجج والبراهينفي المجموعات األخرى، وتدعمه باأل

وإشراف المعلمة على إجابات  ،عن أن مشاركة الطالبة في النقاش
الطالبات ومناقشتهن يجعلهن يفكرن في تفسير لما أجبن عنه، أدى 

  .إلى تنمية مهارات التفكير الناقد

الرحالت  التدريس المعتمدة على كما منحت استراتيجية
دل األدوار في قيادة المجموعة؛ مما المعرفية الطالبات فرصة تبا

ساعد على تحمل كل طالبة مسؤولية التعلم، وجعل التعلم قائما 
  .على التفكير
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ستراتيجيةال هل هناك أثر": نتائج السؤال الثاني: اثاني 
الرحالت المعرفية في بقاء أثر تعّلم مهارات  التدريس المعتمدة على

، التفكير الناقد في النصوص األدبية لدى طالبات الصف الحادي عشر
  "ومناقشتها ؟وما حجم األثر

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب األوساط الحسابية 
 .)3(كما في جدول ) ت(واالنحرافات المعيارية وقيمة 

درجات  يوسط لداللة الفرق بين" ت"اختبار  :)3(جدول 
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والمؤجل الختبار مهارات 

  األدبيةالتفكير الناقد في النصوص 

  نوع االختبار
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت"قيمة 
مستوى 

  *الداللة
  0.230  1.231  3.11  26.56  البعدي
      2.54  26.28  المؤجل

ا عند مستوى أن الفروق غير دالة إحصائي )3(أظهر جدول 
درجات المجموعة التجريبية في وسطي بين  )α=0.05( داللة

درجات المجموعة  وسطاالختباريين البعدي والمؤجل، فقد بلغ 
درجات االختبار  وسط، و)26.56( التجريبية في االختبار البعدي

وتعزى هذه  .اإحصائيالفرق غير دال وكان  .(26.28)المؤجل 
التدريس المعتمدة على الرحالت  النتيجة إلى فاعلية استراتيجية

حيث ساعدت الطالبات على االحتفاظ بالتعلم، وبقاء أثره  المعرفية
  . لديهن

 ,Halat( هاالت :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من
التي توصلت إلى أن  (Al-Wasimi, 2013) والوسيمي ،)2013

الرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على استراتيجيةاستخدام 
يسهم في استرجاع المعلومات بفاعلية، واالحتفاظ بالمادة التعليمية 

 التي أظهرت )(Samara, 2013 رةاسم لمدة أطول، ودراسة
هذه االستراتيجية في االحتفاظ بالتعلم، وبقاء أثره لدى  فاعلية

  .غة اإلنجليزيةطالبات الصف الحادي عشر في مادة الل

التدريس  ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن استراتيجية
جعلت الطالبة محور العملية  الرحالت المعرفية المعتمدة على

فهي التي  ؛التعليمية، فلم تكن مجرد متلق وإنما مشارك حيوي
د تشرح، وتفسر، وتوضح، وتميز، وتستنتج، وتبدي رأيها؛ مما وّل

وهذا  .واإلنجاز، وحب االستطالع المعرفيا بالثقة، لديها شعور
. أذهانهنأسهم في توضيح المعلومات لديهن، وترسيخها في  بدوره

الرحالت المعرفية  التدريس المعتمدة على إضافة إلى أن استراتيجية
أثارت تفكير الطالبات من خالل خطواتها التي كان لها األثر في 

  .طول فترة ممكنةزيادة دافعيتهن للتعلم، واالحتفاظ به أل

  

  

  

  توصيات ال

وفًقا للنتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية؛ توصي 
  :الباحثتان بما يأتي

  عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتدريبهم على توظيف
تنمية مهارات لالرحالت المعرفية التدريس المعتمدة على  استراتيجية

 .التفكير الناقد

  تضمين المناهج الدراسية األنشطة ذات المستويات العليا من
قائمة على البحث والتقصي من اإلنترنت؛ لما لها من أهمية الالتفكير 

في توجيه المتعلمين نحو االستخدام األمثل واإليجابي لشبكة 
 .اإلنترنت في ظل التقدم التكنولوجي الهائل

 ين بالمهارات تصميم مواقع بحثية تعمل على تزويد المتعلم
والمعارف المختلفة المرتبطة بالمناهج الدراسية؛ لالستفادة منها في 

  . عملية البحث واالستقصاء
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