
 
 

 

 

في تعليم مادة الرياضيات  (Web Quest) الرحالت المعرفية تنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف
 المتوسطة للمرحلة

 اهلل علي الشهري حسنه عبد

 ، السعوديةإدارة التعليم بمحافظة ينبع، مشرفة اختبارات وقبول بإدارة التعليم بمحافظة ينبع
 hassnah1438@gmail.com mail:-E 

 ملخص الدراسة:

من أهم مستحدثات توظيف شبكة الويب في العملية  (Web Quest)ُتعتبر استراتيجية الويب كويست 
، جاءت  التعليمية، والتي تُتيح للطالب فرصة استخدام المهارات التفكيرية والتحليلية واإلستقصائية المختلفة

بهدف الكشف عن العقبات التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب كويست الدراسة الحالية 
في تعليم منهج الرياضيات، والوقوف على المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست في تعليم 

 الرياضيات وبالتالي تنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست. 

ة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة عن تساؤالتها، إذ اتبعت الباحثة في الدراسوقد 
معلمات الرياضيات للمرحلة المتوسطة في محافظة ينبع في المملكة العربية  مجتمع الدراسة من كافةتكّون 

( معلمة من معلمات 58السعودية ، وتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بحيث تكّون من )
لرياضيات للمرحلة المتوسطة في محافظة ينبع في المملكة العربية السعودية. خرجت الدراسة بعدة نتائج ا

العقبات التي تواجه  أهمها أن المشكالت الفنية مثل انقطاع اإلتصال أثناء تصفح اإلنترنت هي من أبرز
، كما أوضحت الدراسة أن معلمات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب كويست في تعليم منهج الرياضيات

تجهيز المختبرات المدرسية باألجهزة من المقترحات الكفيلة بتحسين مستوى تطبيق الويب كويست هي 
والمعدات الالزمة لتوظيف الويب كويست مما يحفز المعلمات نحو تصميم األنشطة التفاعلية في الغرف 

زة الكافية لتطبيق األنشطة التفاعلية اإللكترونية بضرورة االهتمام بتوفير األجه، كما أوصت الدراسة الصفية
 باستخدام الويب كويست.

 ، معلمات المرحلة المتوسطة، الرياضيات.(Web Quest)استراتيجية الويب كويست  الكلمات المفتاحية:

mailto:hassnah1438@gmail.com
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 المقدمة  .1

لتغيرات التأقلم مع مختلف اتطمح مختلف األنظمة التربوية إلى إعداد المتعلمين بصورة ُتمكِّنهم من 
والتطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي نتيجًة التجاهه نحو العصر الرقمي، وهذا اإلعداد ال 

في مختلف السياسات واألنظمة التعليمية، ومن أهمها بدَّ أن يستند إلى إحداث تغييرات جوهرية 
 إدخال التقنية الحديثة في التعليم.

ت التي راتيجيات الحديثة في التعليم ُيسهم في التصدي للمشكالأنَّ توظيف اإلست (3102)نايل بيَّن
هي إحدى التوجهات الحديثة  Web (Quest) واستراتيجية الويب كويستلية التعليمية، تواجه العم

ُتسهم في تحقيق التعلُّم لتحقيق أهداف العملية التعليمية بأقصى درجة، حيث ّأنَّ هذه اإلستراتيجية 
 .فحسب مرشدًا ال أن يكون ناقاًل للمعرفةعلم المجال ألن يكون الفعال، وتُتيح للم

ة الويب في من أهم مستحدثات توظيف شبك (Web Quest) كويست ُتعتبر استراتيجية الويب 
ستخدام المهارات التفكيرية والتحليلية واإلستقصائية فرصة االعملية التعليمية، والتي تُتيح للطالب 

( أنَّ هذه اإلستراتيجية تعتمد على توفير Yang et al., 2011) ماراوكو  وأضاف يانغ المختلفة،
 مجموعة من المواقع اإللكترونية للطالب والتي يتم اختيارها من قبل المعلم مسبقًا. 

الرياضيات، حيث تمكنت هذه المادة من  منهج هينالت أهمية وعناية كبيرة ولعلَّ أبرز العلوم التي 
ونظرًا العتبار المعّلم . (3103)صالح،  لوجي الذي شهده العالم المعاصراإلرتباط بالتطور التكنو 

تنمية اتجاهات المعلمين نحو توظيف األساليب الحديثة في  ؛ فإنَّ  محور األساسي للعملية التعليميةال
التعليم بشكل عام وتطبيقات الويب بشكل خاص ُيعتبر من أهم متطلبات العملية التعليمية في الوقت 

 .يالحال
الكشف عن العقبات جاءت الدراسة الحالية بهدف في هذا المجال ، فقد لقلة الدراسات العربية  ونتيجةً 

في تعليم منهج  (Web Quest) ويستتوظيف الويب ك في التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة
 .الرياضيات
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 البحث وأسئلة مشكلة

 التالي: ُيمكن تلخيص مشكلة الدراسة األساسية في السؤال ف 

في تعليم مادة  (Web Quest)المعلمات نحو توظيف الويب كويستكيف ُيمكن تنمية اتجاه 
 المتوسطة؟ الرياضيات للمرحلة

 وينبثق من السؤال الرئيس سؤالين فرعين تسعى الدراسة لإلجابة عنها، هما:
ف الويب ما هي أبرز العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة في توظي .0

 في تعليم منهج الرياضيات؟ (Web Quest) ويستك
وتنمية اتجاه  (Web Quest) ما هي المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست .3

في تعليم الرياضيات للمرحلة  (Web Quest) المعلمات نحو توظيف الويب كويست
 المتوسطة؟ 

 أهمية البحث

 التالية: أهمية البحث الحالي في النقاطُيمكن تلخيص 
كونه ُيمثل استجابة لتوصية وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية التي تنادي  .0

 إلى توظيف اإلستراتيجيات الحديثة المرتبطة بشبكة اإلنترنت في التعليم. 
في تعليم الرياضيات من  (Web Quest) الكشف عن معوقات توظيف الويب كويست .3

ه المسؤو  لين في المؤسسات التعليمية إلى التغلب على هذه المعوقات شأنه أن يوجِّ
وبالتالي تنمية  واإلستجابة لمقترحات تحسين تطبيق هذه اإلستراتيجية في تعليم الرياضيات

 . (Web Quest) اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست
 نحو توظيف ُتعتبر من أولى الدراسات العربية التي تركز على تنمية اتجاهات المعلمات .2

 في تعليم الرياضيات. (Web Quest) الويب كويست
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 أهداف البحث

 Web) المعلمات نحو توظيف الويب كويستيهدف البحث الحالي بشكل أساسي إلى تنمية اتجاه 
Quest) المتوسطة. ولتحقيق الهدف األساسي تسعى الدراسة  في تعليم مادة الرياضيات للمرحلة

 ن:لتحقيق الهدفين التاليي
الكشف عن أبرز العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب  .0

 في تعليم منهج الرياضيات.  (Web Quest) كويست
وتنمية اتجاه المعلمات  (Web Quest) تقديم المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست .3

 رياضيات للمرحلة المتوسطة. في تعليم ال (Web Quest) نحو توظيف الويب كويست

 حدود البحث
 Webتنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست ): يهدف البحث إلى حدود الموضوع -0

Quest) في تعليم الرياضيات للمرحلة المتوسطة . 
: سيقتصر إجراء الدراسة في المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر تحديدًا في الحدود المكانية  -3

 ينبع في المدارس المتوسطة.  محافظة
  معلمات الرياضيات للمرحلة المتوسطة. : ستقتصر الدراسة على وجهة نظر  الحدود البشرية -3
 ه. 0321 -0325: سيتم إجراء الدراسة في العام الحدود الزمانية  

 
 اإلطار النظري .2

 

 استراتيجية الويب كويست (Web Quest) 
، فُعرفت بالرحالت (Web Quest) الويب كويست تعددت المسميات التي تم إطالقها على

لويب، وباإلستقصاء المعرفية عبر الويب، وبرحالت التعلم اإلستكشافية، وباستراتيجية تقصي ا
على الرغم من تنوع المسميات إال أنها جميعها تحمل نفس المفهوم وتتألف من نفس الشبكي، ولكن 

 (. 3108المكونات )عبد العال، 
بأنها مجموعة من الفعاليات واألنشطة التعليمية التي ُتحفِّز  (Web Quest) كويست ُتعرَّف الويب

الطالب على التقصي والبحث واإلستكشاف، بحيث تعتمد بصورة كلية أوجزئية على شبكة اإلنترنت، 
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ويتم فيها استخدام المواقع المختارة من قبل المعلم التي من المحتمل أن تتضمن الكتب والمجالت 
(. كما ُتعرَّف بأنها اعتماد الطالب على استخدام شبكة اإلنترنت 3103جمعة وأحمد، قاالت )والم

(. Halat, 2008بصورة ُيمكن من خاللها تحقيق مفهوم التعلم ذو المعني ) واالستقصاء للبحث
فها  هج بأنها أنشطة استكشافية ترتكز على مبدأ شبكة اإلنترنت بالمادة والمن( 3102الطويلعي )وعرَّ

شراك الطلبة بالعملية التعليمية.  التعليمي، وا 
تشمل ستة مراحل أساسية؛  (Web Quest)أنَّ استراتيجية الويب كويست (3102الجهني )بيَّن 

وهي المقدمة )ومن خاللها يتم استثارة الطالب والتمهيد للموضوع(، والمهمة )وهي المرحلة التي 
لة أو الطلب من الطالب رسم خريطة مفاهيمية أو كتابة ُتجهِّز الطلبة للبدء، بحيث قد تتضمن أسئ

، واإلجراءات )التي تشمل تحديد مدة العمل وتقسيمه وتحديد تقرير أو جمع صور عن الموضوع(
وتتضمن المواقع التي ُيطلب من الطلبة زيارتها لإلجابة عن األسئلة(، الخطوات(، والمصادر)

التي يجري التقييم بناًء عليها(، والخاتمة )وفيها يجري والتقييم )حيث تتضمن مجموعة من المعايير 
 (. 3102توضيح أبرز النتائج( )الجهني، 

 توظيف الويب كويست (Web Quest) في تعليم مادة الرياضيات 
 Web) على الرغم من قلة الدراسات العربية التي هدفت إلى اختبار مدى فاعلية الويب كويست

Quest) العربية واألجنبية- السابقةل خاص؛ إال أنَّ كافة الدراسات ي تعليم الرياضيات بشكف- 
؛ 3111صالح، ) في تعليم مادة الرياضيات (Web Quest) فاعلية الويب كويست أثبتت

 (.Allan and Street, 2007; Halat, 2008; Yang et al., 2011 - 3102، السعيدي
 استه أنَّ توظيف الويب كويست( في در Allan and Street, 2007) ألن وستريتكما بيَّن 

(Web Quest)  في تنمية المهارات التفكيرية والتحليلية للطلبة، في تعليم الرياضيات ساهم
عهم على اإلبتكار،  حفَّز  (Web Quest) ( أنَّ الويب كويست3102) السعيدي توتوصلوشجَّ

 تعلم الرياضيات. نحو  ي تنمية مهارات الطالباتالطالب على تعلم الرياضيات، كما ساهم ف
 
 تنمية اتجاه المعلم نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم 

العديد من األنظمة التربوية إلى إعادة هيكلة األنظمة التعليمية بشكل عام ونظام تأهيل  سعت
المعلمين بشكل خاص عن طريق تقديم البرامج التدريبية التي من شأنها تزويدهم بالمعارف 
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، حيث تأتي هذه الهيكلة استجابًة للمتغيرات المستمرة التي يشهدها لتربوية والتعليميةوالمهارات ا
إال أنَّ العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أنَّ  .(3100الحوامدة، ) بصورة مستمرة المجتمع

عدادهم، وهذا  من المؤسسات التربوية ما زالت تستخدم األساليب التقليدية في تدريب المعلمين وا 
عن  التعليم بعيداً شأنه أن ينعكس على اتجاهات المعلمين في استخدام األساليب التقليدية في 

 (. 3108عبد العال، ) الحديثةالوسائل 
( على ضرورة اإلهتمام بالمعلِّم وتنمية اتجاهاته نحو توظيف األساليب الحديثة 3102) الجهني أكَّد

لتكنولوجيا الحديثة من خالل شبكة اإلنترنت، حيث في التعليم وخاصة تلك التي تتضمن توظيف ا
تمكَّنت هذه األساليب الحديثة من إثبات فاعليتها في العملية التعليمية من خالل تحسن مستوى 

( أنَّ 3102) ت الطويلعينواتج التعلُّم المختلفة )التي تتضمن النواتج المعرفية والمهارية(. وأضاف
ن ُتراعي الفروق الموجودة بين الطلبة، وبالتالي تحسين جودة هذه األساليب الحديثة استطاعت أ

 مخرجات العملية التعليمية. 
ال بدَّ من تنمية ونتيجًة ألهمية دور المعلِّم وتأثيره الفعال والمباشر على أداء الطلبة بصورة خاصة؛ 

(. 3102السعيدي،)اتجاهاته ومهاراته نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم قبل وبعد الخدمة 
أنَّ تحقيق أهداف منظومة تعليم الرياضيات تعتمد بشكل أساسي على  إلى( 3103) صالح أشار

لذلك ال بدَّ من إيالئه  .مقدار جودة وكفاءة المدخالت، والمعلِّم ُيعتبر أبرز وأهم هذه المدخالت
في التعليم واقتراح الحلول التكنولوجيا الحديثة العناية الكاملة والوقوف على أبرز معيقات توظيف 

 في الرياضيات.  (Web Quest) مستوى تطبيق الويب كويستالتي يمكن من خاللها تحسين 
 
جراءات ايجمنه .3  لدراسةة وا 

في  (Web Quest)تنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويستبإنطالقًا من إهتمام الدراسة 
 حث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ، إتبع الباتعليم الرياضيات للمرحلة المتوسطة

في  محافظة ينبعمعلمات الرياضيات للمرحلة المتوسطة في يتكون مجتمع الدراسة الحالي من كافة 
نت عينة الدراسة من ) ( معلمة من معلمات الرياضيات للمرحلة 58المملكة العربية السعودية ، تكوَّ

ية السعودية تمَّ إختيارهم بطريقة عشوائية، وبين جدول في المملكة العرب محافظة ينبعالمتوسطة في 
 ( وصفا ألفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(0)
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 : توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر0جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة
 4.4 4 سنة فاقل 25

 4.4 8 سنة 26-30
 06.6 11 سنة 31-40

 21.4 22 سنة فاكثر 41
 166.6 81 المجموع

 

 
 (1شكل )

 
، يظهر أن الفئة لمتغير العمر( توزيع أفراد العينة تبعًا 0يوضح الجدول والشكل )

(، ثم جاءت بعدها %21( بنسبة مئوية )80سنة( هم األكثر تكرارًا والذي بلغ ) 31-40)
سنة فاقل( هم األقل تكرارًا  25(، بينما فئة )%3851ر( بنسبة مئوية )سنة فاكث 41الفئة )

 (.%352( بنسبة مئوية )3والذي بلغ )
 

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي: 2جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 16.0 4 دبلوم

 86.6 08 بكالوريس

5%
9%

60%

26%

سنة فاقل25 سنة26-30 سنة31-40 سنة فاكثر41
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 4.4 8 يرتماجس
 166.6 81 المجموع

 
 (3شكل )

( توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، يظهر 3يوضح الجدول والشكل )
(، ثم جاءت بعدها %51( بنسبة مئوية )25أن فئة )بكالوريس( هم األكثر تكرارًا والذي بلغ )

( 5كرارًا والذي بلغ )ير( هم األقل تت)ماجس(، بينما فئة %0152الفئة )دبلوم( بنسبة مئوية )
 (.وهذا يدل على أن غالبية عينة الدراسة جامعيين ولديهم ثقافة أكثر.%153بنسبة مئوية )

 
 عدد سنوات الخبرة -
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة: 3جدول    

 النسبة المئوية العدد الفئة
 4.4 8 سنوات فاقل 3

 10.1 14 تسنوا 3-6
 26.6 14 سنوات 7-10

 14.1 40 سنوات فاكثر 10
 166.6 81 المجموع

 

11%

80%

9%

دبلوم بكالوريس ماجسنير
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 (3شكل )

 
 

سنوات فاكثر( هم األكثر  10( أن أبرز تكرار لمتغير سنوات الخبرة للفئة )2نالحظ من الجدول والشكل )
( ونسبة مئوية 02ار بلغ )سنوات( بتكر  10-7(، وجاء بعدها الفئة )%8350( بنسبة مئوية )32تكرارًا حيث بلغ )

(. وذلك يدل على الخبرة %153( وبنسبة مئوية )5سنوات فاقل( هم األقل تكرارًا والذي بلغ ) 3(، بينما فئة )31%)
 القليلة التي يتمتع بها غالبية أفراد العينة.

 
 
 
 
 

  صدق أداة الدراسة )االستبانة( -

 الصدق البنائي
قرات أداة الدراسة تم تطبيقها على عينة بغرض استخراج مؤشرات الصدق لجميع ف

( مفردة من خارج عينة الدراسة وحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة 31استطالعية مكونة من )
 ( يوضح ذلك:3والمحور الذي تنتمي إليه، والجدول )

 : معامالت االرتباط بين كل فقرة والمحور الذي يتنمي إليه3جدول 

المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست وتنمية اتجاه  لعقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطةا
 المعلمات

9%

17%

20%54%

سنوات فاقل3 سنوات3-6 سنوات7-10 سنوات فاكثر10
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 الرقم
االرتباط مع 

 المحور
 الرقم

االرتباط مع 
 المحور

 االرتباط مع المحور الرقم االرتباط مع المحور الرقم

0 .688** 2 .547* 0 .509* 2 .731** 
3 .652** 5 .561* 3 .693** 2 .871** 
2 .505* 1 .582** 2 .681** 5 .822** 
3 .143 01 .385 3 .308 1 .763** 
8 .190 00 .466* 8 .678** 01 .703** 
2 .546* 03 .708**     

 (α  =0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 (α  =0.01وى الداللة )** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مست

( أن معررامالت االرتبرراط بررين كرل فقرررة مررن فقرررات أداة الدراسررة والمحررور 3يظهرر مررن الجرردول )
( لمحررور العقبررات )المعوقررات( الترري 15215 -15032الررذي تنتمرري إليرره كانررت مرتفعررة وتراوحررت بررين )

تواجه معلمات المرحلة المتوسطة، وبالنسبة لمحرور المقترحرات لتحسرين مسرتوى تطبيرق الويرب كويسرت 
(، وهررذا يرردل علررى وجررود معامررل ارتبرراط قرروي، 15520-15215ميررة اتجرراه المعلمررات تراوحررت بررين )وتن

 ( ألغراض تطبيق الدراسة.α  =0.05وهي معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 

 

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة( -

تطبيررق معادلررة اإلتسرراق  للتأكررد مررن ثبررات أداة الدراسررة تررم حسرراب معامررل االرتبرراط مررن خررالل
   .( يوضح ذلك8الداخلي بطريقة )كرونباخ ألفا( كثبات للتجانس، والجدول رقم )

 : معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة 8جدول 

معامل كرونباخ  المحور الرقم
 ألفا

 عدد الفقرات

 12 6.441متوسطة في توظيف العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة ال 1
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 الويب كويست في تعليم منهج الرياضيات
المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست وتنمية اتجاه المعلمات  2

 16 6.814 نحو توظيف الويب كويست في تعليم الرياضيات للمرحلة المتوسطة

 22 6.808 األداة ككل
ت كرونبررراخ ألفرررا لمحررراور الدراسرررة كانرررت ( أن قررريم معرررامالت معرررامال8يظهرررر مرررن الجررردول )

مرتفعررة وهرري قرريم مرتفعررة ومقبولررة ألغررراض تطبيررق الدراسررة، حيررث بلغررت قيمررة معامررل كرونبرراخ ألفررا 
(، وهررذا يرردل علررى ثبررات عررالي إلجابررات أفررراد العينررة عررن أسررئلة االسررتبانة، 1552لفقرررات االداة ككررل )

 مما يشر الى فهمهم لعبارات االستبيان. 

 األداة )االستبانة(تصحيح  -

)أوافق بشردة، أوافرق، إلرى حرد مرا، ال أوافرق، ال مقياس ليكرت للتدرج الخماسي الباحثاستخدم 
إعطراء وزن لإلجابرة لمعرفرة بهدف قيراس رراء أفرراد عينرة الدراسرة، حيرث ترم أوافق بشدة( على الترتيب 

ن اإلجابررات كمررا يلرري: غيررر تصررنيف أوزااتجاهررات أفررراد عينررة الدراسررة حررول أسررئلة الدراسررة حيررث تررم 
(، وموافررق 3(، موافررق تاخررذ الرروزن )2(، محايررد )3(، غيررر موافررق الرروزن )0موافررق بشرردة تاخررذ الرروزن )

عرردد الفئررات فرري  (. وتررم تفسررير قيمررة المتوسررط الحسررابي بعررد حسررابه بنرراءًا علررى8بشرردة تأخررذ الرروزن )
 المقياس كما يلي:

 3=0-8أواًل: حساب المدى ويساوي 
، وبالتالي  1551=  3/8ساب طول الفئة من خالل تقسيم المدى على عدد الفئات، ثانيًا: ح

، والجدول التالي يوضح قيم 1515 +0الى  0تكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي هي : من 
 .المتوسطات الحسابية وتفسير هذه القيم

 
 هاقيم المتوسطات الحسابية وتفسير : 0جدول 

 معيار االستجابة )درجة الموافقة( قيم المتوسط الحسابي

 غير موافق بشدة 0551 – 0من 
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 غير موافق 3521 -0550من 

 محايد 2531 -3520من 

 موافق 3531 -2530من 

 موافق بشدة 8 -3530من 

 إجراءات الدراسة -

 لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإتباع اإلجراءات التالية:
 ع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.االطال -
 إعداد أداة الدراسة )اإلستبانة(. -
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. -
( معلمررة مررن معلمررات الرياضرريات للمرحلررة 58توزيررع أداة الدراسررة علررى أفررراد العينررة الترري بلغررت ) -

 سعودية ومن ثمَّ جمعها وتدقيقها.في المملكة العربية المحافظة ينبع المتوسطة في 
إدخررررال البيانررررات فرررري الحاسرررروب للقيررررام بالمعالجررررة اإلحصررررائية للبيانررررات باسررررتخدام برنررررامج الرررررزم  -

 بغرض التوصل إلى النتائج.  (SPSS)اإلحصائية 
 وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم اقتراح مجموعة من التوصيات. -

 نتائج الدراسة .4

المعلمات نحو تنمية اتجاه صل عرضًا لنتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تضمَّن هذا الف
، والكشف عن أبرز العقبات المتوسطة توظيف الويب كويست في تعليم مادة الرياضيات للمرحلة

)المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب كويست في تعليم منهج 
المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست وتنمية اتجاه المعلمات نحو الرياضيات، وتقديم 

 توظيف الويب كويست في تعليم الرياضيات للمرحلة المتوسطة، وفيما يلي عرض النتائج.  
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النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال األول: ما هي أبرز العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات 
 في توظيف الويب كويست في تعليم منهج الرياضيات؟المرحلة المتوسطة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 
العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب كويست في تعليم 

 ، والجدول أدناه يوضح ذلك.منهج الرياضيات والمتوسط العام لألداة ككل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات المرحلة : 4جدول 
 (58المتوسطة )ن= 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 موافق 4 1.060 3.86 لبيئة التعليمية لتوظيف التعليم عبر شبكة اإلنترنتعدم جاهزية ا  1

 محايد 11 0.935 3.35 افتقار منهج الرياضيات لدعم التعلم باستخدام اإلنترنت 2

 موافق 1 0.836 4.06 وجود المشكالت الفنية مثل انقطاع اإلتصال أثناء تصفح اإلنترنت 3

4 
بيق األنشطة التفاعلية اإللكترونية باستخدام عدم توفر األجهزة الكافية لتط

 موافق 2 0.899 4.02 الويب كويست

 موافق 8 0.894 3.47 طول الوقت المستغرق إلعداد الدروس التفاعلية باستخدام الويب كويست 1

 محايد 12 0.913 3.00 عدم فعالية المواقع التعليمية لتعليم الرياضيات 0

 موافق 1 0.993 3.78 باستخدام تقنية الويب كويست في تعليم الرياضيات قلة معرفة وخبرة المعلمات 4

8 
عدم وجود آلية لتدريب المعلمات على استخدام الويب كويست في تعليم 

 الرياضيات
 موافق 0 0.931 3.73

4 
صعوبة التعامل مع الطلبة لفقدانهم المهارات الالزمة في طرق البحث عبر 

 شبكة الويب
 موافق 16 0.932 3.44

16 
عدم وجود الدعم والتشجيع الكافي من قبل المدرسة لتوظيف الويب كويست 

 موافق 4 0.926 3.62 في تعليم الرياضيات

 موافق 8 1.030 3.47اإلتجاهات السلبية للمعلمات نحو توظيف األساليب اإللكترونية ومن بينها  11
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 الويب كويست في تعليم الرياضيات

 موافق 3 0.932 3.96 المواقع التعليمية المصممة باللغة اإلنجليزيةصعوبة التعامل مع  12

   0.579 3.65 المتوسط العام
 

( أن المتوسطات الحسابية التي تقيس العقبات )المعوقات( التي تواجه معلمات 2يظهر من الجدول )
المشكالت  ( " وجود2(، وكان أبرزها للفقرة رقم )3512 -2511المرحلة المتوسطة تراوحت بين )

( " عدم توفر األجهزة 3الفنية مثل انقطاع اإلتصال أثناء تصفح اإلنترنت "، ثم جاء بعدها الفقرة رقم )
( 3513الكافية لتطبيق األنشطة التفاعلية اإللكترونية باستخدام الويب كويست " بمتوسط حسابي )

المواقع التعليمية المصممة باللغة ( " صعوبة التعامل مع 03وبدرجة موافق، ثم جاء بعدها الفقرة رقم )
( " عدم 2(، وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة رقم )2512اإلنجليزية " بمتويط حسابي بلغ )

( بدرجة محايد. كما بلغ 2511فعالية المواقع التعليمية لتعليم الرياضيات " بمتوسط حسابي بلغ )
مات المرحلة المتوسطة في توظيف الويب كويست المتوسط العام للعقبات )المعوقات( التي تواجه معل

(، بمعنى أن أغلب أفراد عينة الدراسة 15821( وانحراف معياري )2528في تعليم منهج الرياضيات )
 موافقون على عبارات هذا المجال.

النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثاني: ما هي المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب 
ية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست في تعليم الرياضيات للمرحلة كويست وتنم
 المتوسطة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 
المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست وتنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست 

 ( يوضح ذلك: 5الرياضيات للمرحلة المتوسطة والمتوسط العام لألداة ككل، جدول ) في تعليم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست : 8جدول 

 (58وتنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست )ن= 
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

1 
توفير مواقع تعليمية عربية خاصة لتعليم منهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة  

 يسهل فهمها من قبل المعلمين
4.08 0.889 

 موافق 3

2 
ت من تثقيف المعلمين وزيادة وعيهم بأهمية الويب كويست في تعليم الرياضيا

  خالل تصميم الدورات والبرامج التثقيفية
4.11 0.939 

 موافق 2

3 
إبراز أهمية استراتيجية الويب كويست وآثارها اإليجابية على تعليم الرياضيات 

 مما سيسهم في تعديل اتجاهات المعلمات السلبية نحو توظيفها
4.04 0.837 

 موافق 1

 موافق 4 0.898 3.95 شطة التعليمية عبر شبكة الويبتخصيص الوقت الكافي للمعلمات لتصميم األن 4

1 
تصميم منهج الرياضيات بطريقة ُتسهِّل توظيف الويب كويست في تعليم 

 الرياضيات
4.02 0.859 

 موافق 0

 موافق 16 0.869 3.65 إضافة وحدات في منهج الرياضيات ترتكز على توظيف تقنية الويب كويست 0

4 
للمعلمات لتوظيف الويب كويست في تعليم  منح حوافز مادية ومعنوية

 الرياضيات
3.86 0.941 

 موافق 4

8 
تجهيز المختبرات المدرسية باألجهزة والمعدات الالزمة لتوظيف الويب كويست 
 مما يحفز المعلمات نحو تصميم األنشطة التفاعلية من خالل الويب كويست

4.21 0.888 
 موافق 1

قيف المعلمين بتقنية الويب كويست وكيفية تخصيص ساعتين من كل أسبوع لتث 4
 تصميم األنشطة التعليمية عبرها

 موافق 4 0.844 3.95

 موافق 4 0.836 4.06 تنمية مهارات المعلمات باستخدام شبكة الويب من خالل عقد الدورات التدريبية 16
   0.718 3.99 المتوسط العام

ي تقيس المقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب ( أن المتوسطات الحسابية الت5يظهر من الجدول )
(، وكان 3530 -2528كويست وتنمية اتجاه المعلمات نحو توظيف الويب كويست تراوحت بين )
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( " تجهيز المختبرات المدرسية باألجهزة والمعدات الالزمة لتوظيف الويب كويست 5أبرزها للفقرة رقم )
اعلية من خالل الويب كويست "، ثم جاء بعدها الفقرة مما يحفز المعلمات نحو تصميم األنشطة التف

( " تثقيف المعلمين وزيادة وعيهم بأهمية الويب كويست في تعليم الرياضيات من خالل 3رقم )
( وبدرجة موافق، ثم جاء بعدها الفقرة رقم 3500تصميم الدورات والبرامج التثقيفية " بمتوسط حسابي )

ة خاصة لتعليم منهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة يسهل فهمها من ( " توفير مواقع تعليمية عربي0)
( " إضافة 2(، وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة رقم )3515قبل المعلمين " بمتويط حسابي بلغ )

( 2528وحدات في منهج الرياضيات ترتكز على توظيف تقنية الويب كويست " بمتوسط حسابي بلغ )
المتوسط العام للمقترحات لتحسين مستوى تطبيق الويب كويست وتنمية اتجاه بدرجة موافق. كما بلغ 

( وانحراف 2511المعلمات نحو توظيف الويب كويست في تعليم الرياضيات للمرحلة المتوسطة )
 (، بمعنى أن أغلب أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات هذا المجال.15205معياري )

 

 التوصيات
 

 توصل إلية من نتائح توصي الباحثة بما يلي:في ضوء ما تم ال
االهتمرررام بتررروفير األجهرررزة الكافيرررة لتطبيرررق األنشرررطة التفاعليرررة اإللكترونيرررة باسرررتخدام الويرررب    .0

 كويست.
 .العمل إضافة وحدات في منهج الرياضيات ترتكز على توظيف تقنية الويب كويست .3
ف الويرررب كويسرررت فررري تعلررريم يجرررب االهتمرررام مرررنح حررروافز ماديرررة ومعنويرررة للمعلمرررات لتوظيررر .2

 .الرياضيات
العمرل علررى تجهيررز المختبرررات المدرسررية برراألجهزة والمعرردات الالزمررة لتوظيررف الويررب كويسررت  .3

 مما يحفز المعلمات نحو تصميم األنشطة التفاعلية من خالل الويب كويست.
 .ضرورة تفادي المشكالت الفنية مثل انقطاع اإلتصال أثناء تصفح اإلنترنت .8
بالدراسات واالبحاث التي تبحث في تنمية اتجاه المعلمرات نحرو توظيرف الويرب كويسرت القيام  .2

المتوسرطة فري المملكرة العربيرة السرعودية مرن اجرل الوقروف  في تعليم مادة الرياضيات للمرحلة
 على مستوى هذا االتجاهاهت ومحاولة تنميتها.
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لكرررة العربيرررة السرررعودية، إجرررراء مثرررل هرررذه الدراسرررة علرررى عينرررة مختلفرررة فررري المررردارس فررري المم .2
ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج تلك الدراسات للحصرول علرى صرورة أوضرح لتنميرة اتجراه 
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