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 الممخص
 ،مصادر المعرفة اإللكترونية امكانات ىائمة لتقميص عيوب التعميم التقميدي أتاحت

ضفاء التفاعمية والتواصمية وااليجابية  المرونة واإلتاحة كحمول فعالة لتعمم الطالب، و وا 
تم توجيو بعض االنتقادات " التعميم اإللكتروني"وبالرغم من المميزات اليائمة التي أتاحيا 

الذي دمج بين مميزات التعمم التقميدي والتعميم  "التعمم الدمج"لو؛ ما سّبب ظيور 
دور  األنترنت وكان الستخدام اإللكتروني وساعد عمى تحقيق العديد من النواتج التعميمية

تصفح  التعمم المدمج؛ إال كثير من المتعممين ييدرون أوقات طويمة عند تنفيذكبير في 
ر الويب كويست و ظي ومعوربما فيما ال ُيفيد،  التعممفي أنشطة أخرى غير  األنترنت

Web-Quest  دون  لمتعممقدمت حموال مثالية و  ،الفعّ بشكل وظفت تكنولوجيا المعمومات
 في تحصيل المعرفة. طالبو لممعمم إيجابية ونشاط  تإىدار الوقت والجيد، وضمن

الويب " الرحالت المعرفية المعروفة ب الستخداموقد ىدفت الدراسة الحالية 
ضمن تواصل وتفاعل لت Google Driveجوجل درايف  عبر "Web-Quest  كويست

في أي وقت وأي مكان، وقد تم  الميام ألداءالطالب، وتمكينيم من المحتوى الرقمي 
لقاءات لممجموعة التجريبية  8التطبيق في مقرر "استراتيجيات التدريس" عمى مدار 

مقياس االتجاه نحو "وكذلك  "معرفي اختبار تحصيل"تم إعداد وتطبيق و والضابطة، 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين إلى  النتائجشارت أ، "استخدام المصادر اإللكترونية

وجود فروق دالة و  ،الضابطة لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعة موعة التجريبية و المج
   .التطبيق القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعديإحصائيًا بين 

 
 ردمصا - م المدمجالتعم -/ الرحالت المعرفيةالويب كويست :الكممات المفتاحية

 .التحصيل المعرفي -اإللكترونية المعرفة
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Learning in using The Student teacher the E-Knowledge 

Resources and Knowledge Achievement 
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Abstract 
 The electronic knowledge resources provided enormous abilities to 

reduce the disadvantages of traditional Education and to provide interactive, 

communicative and positive, also flexibility and availability as effective 

solutions for student learning. Many Electronic tools were used for 

educational activities. Despite the enormous advantages offered by e-learning, 

some criticisms leaded to appearance of the Blended-Learning; which offers 

integration that combined the advantages of traditional with E-learning, 

Moreover its application has helped to achieve many educational outcomes. 

Although the importance role of Internet in Blended- Learning, many students 

are wasting the learning time in web browsing, Web-Quest provides ideal 

solutions to overcome these challenges; it enable learner to take advantage of 

effective Blended-learning opportunities without wasting time and effort, and 

the teacher ensure that students are positively navigating their activities and 

achieving knowledge, thus consider effective use of IT in the digital era. 

 The current study aimed to apply Web-Quest through Google Drive, to 

raise the opportunities for integrated education for the student teacher, it takes 

8 meetings of the course to both experimental and control group, an 

achievement test in addition to a “scale of the attitudes towards the using of E-

resources” were applied, Pre and Post the implementation of Web-Quest 

prepared lessons. The quantitative and qualitative results indicated significant 

differences for employing Quest-Web in enhancing the achievement and 

“attitudes towards using of E-resources” in favor of Expermental group and 

Post-test. The study recommended expand the using of Web Quest. 

 

Key Words: 

Web-Quest- Blended Learning- E-Resources of Knowledge- 

Knowledge Achievement. 
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  :المقدمة

طفرة كبيرة وثورة في تكنولوجيا  األولى من القرن الحادي والعشرينلقد شيدت السنوات 
، وتوسع في Information Communication Technology المعمومات واالتصاالت

في مجاالت الحياة كافة، وقد  األنترنتاستخدام األقمار الصناعية، وشبكات المعمومات و 
د بشكل متزايد، وق Educational Technologyصاحبيا توظيف ودمج التكنولوجيا بالتعميم 

ظيرت تحديات في مجال التعميم أدت إلى ضرورة توفير أساليب جديدة في التعميم تحقق لممتعمم 
 إلتاحة الفرصة ىذا إمكانية التعمم الذاتي والعمل ضمن فريق لتحقيق االىداف المنشودة، ودعا

 ذاتو، باستخدام الوسائل عمى واالعتماد التعممية، التعميمية العممية في لممشاركة لمطالب
الذي ساعد عمى  ؛E-Learningوالتعمم من خالل التعميم االلكتروني  التعميم في التكنولوجية

توفير كميات ىائمة ومفيدة من مصادر المعرفة اإللكترونية، ووظف االمكانات الواسعة 
في العممية التعميمية؛ مما استدعى معو الحاجة إلى  ICT لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 وشبكة الحاسوب عبر المعرفة الالزمة واستخراج المقنن، الذاتي البحث بميارات ردالف تزويد
 (.0222دروزة،  (العصر تحديات لمجابية وفعالية، كفاءة بكل األنترنت

ومع انتشار نظم التعمم اإللكتروني وزيادة اإلقبال عمى استخدامو وتوظيفو في العممية 
المميزات واإليجابيات لمتعميم اإللكتروني، أال أن البعض التعميمية، وعمى الرغم من العديد من 

بعض الجوانب التي لم يستطع التغمب عمييا، وقد أشارت دراسات  يرى أنو يوجد قصور في
أن التعمم  ,.Kiessre, et al (6002) ،(0202) اندراوس، (0222) دياب، (0222)جابر

ببين عناصر العممية التعميمية، ويتخممو يفتقر إلى االتصال االجتماعي المباشر  اإللكتروني
(؛ ولذا كان من الضروري 0202بعض جوانب الضعف الموجودة في التعميم التقميدي )األشقر، 

البحث عن مداخل ونظم تعمم جديدة تجمع بين مميزات كل من التعميم التقميدي والتعميم 
ى ظيور التعمم المدمج وتتغمب عمى جوانب القصور في كل منيما؛ مما أدى إل اإللكتروني

Blended Learning (0228 ،عبد المولىو الباتع،  عننقال  0202 ،شمو (.  

أحد المداخل القائمة عمى االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في  التعمم المدمج وُيعد
 األنترنتتصميم مواقف تعميمية جديدة تمزج بين التدريس داخل الفصول الدراسية والتدريس عبر 
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 Peer toوالتعمم فرد لفرد  Active Learningوتفعيل استخدام استراتيجيات التعمم النشط 

Peer ،( المجيد، عن عبد نقال  0202العريني، واستراتيجيات التعمم المتمركز حول المتعمم
0222.) 

المدمج يعد بمثابة تطورا  أن التعمم Schweizer& Weidenmann, ( 2003ويرى )
التقميدي، وىو ال  فيو يجمع بين مميزات التعمم اإللكتروني والتعميم، لمتعمم اإللكترونيطبيعيا 

يمغي التعمم اإللكتروني وال التعميم التقميدي بل ىو مزيج من االثنين؛ حيث يتميز التعمم المدمج 
 نسبة ممارسة األنشطة الحية داخل بقدرتو عمى اختيار أفضل وسيمة لكل ىدف تعميمي، وزيادة
تاحة فرص العمل الفردي والجماعي، وزيادة نسبة التفاعالت )الطالب/  الفصل الدراسي، وا 

الطالب/ مصادر التعمم الخارجية(، ويكامل بين  ،الطالب/ الطالب، الطالب/ المحتوىالمعمم، 
 .(0202)شمة  ،Watson( 2008التقويم البنائي والنيائي لمطالب )

نجاح استخدام التعمم المدمج في التعميم الجامعي، فقد  ةوقد أثبتت تجارب من جامعات عديد
مط في تخصصات نسب أعداد المتعممين بيذا الن وتضاعفتتبنتو مؤسسات الجامعة الماليزية، 

تأكيد عمى نجاح ىذا النمط في رفع جودة ونوعية التعميم، وفي الوقت المع  ،الجامعة المختمفة
ك قدمت جامعة ىارفارد وكامبردج نماذج مختمفة من ذاتو إرضاء رغبات الطالب المختمفة، كذل

التعمم المدمج في تخصصات مختمفة أدت إلى إقبال عديد من الطالب عمى دراستيا، وأشارت 
تقارير تقويم ىذه البرامج إلى فاعميتيا في تنمية جوانب تعمم عميا لدى الطالب )الجمعية 

 (. 6002المصرية لتكنولوجيا التعميم، 
من  ظيرت صعوبات وتحديات في تطبيق التعمم المدمج؛ حيث ُيشير كلُ  اتحوبرغم النجا

؛ ,Harriman(2014) ؛ ,Bank; Graham(2014) و؛ (0200)؛ وعبداهلل، (0202)حامد، 
ونظرًا ألن التعمم المدمج  .( إلى صعوبات تواجو تطبيق التعمم المدمج0202)و األشقر، 

؛ فإن الطالب من أىم التحديات التي Learner Centered Learning  متمركز حول المتعمم
يجب مراعاتيا؛ من حيث استخدام الطالب لمتكنولوجيا بنجاح، وضمان التزام المعممين بمراعاة 
خصائص المتعممين الفردية، وتوجياتيم نحو التكنولوجيا؛ فالطالب الذين يواجيون صعوبات في 

 قات التكنولوجية في نياية المطافالتطبي التكنولوجيا قد يؤدي إلى التخمي عن التعمم وفشل
Hofmann (2014) .(2014)ويرى Islam   أن المتعممين قد يكونوا غير راضين عن نظام

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0043-4#CR25
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، وقد أشير إلى رضا المتعمم كعامل قوي لفعالية البحث فيوبة المعمومات بسبب سيولة أو صعو 
وقد يؤدي عدم الرضا إلى عدم   Willging& Johnson, (2009)األنترنتالتعمم المدمج عبر 

 كفاءة المتدربين في استخدام نظام إدارة التعمم كأداة تعميمية فعالة. 
من أكثر وأىم  األنترنتعبر  Searching& Inquiry وتعتبر عممية البحث واالستقصاء
لى ىدف محدد، وعادة ال إ عمميةال هفتقد ىذت ًا ماكثير ولكن  ،أنشطة التعمم التي يقوم بيا المتعمم

 األنترنتصعوبة وجود عدد ىائل من صفحات النحو تحقيق ميمة بعينيا. وما زاد  ةكون موجيت
لبعد عن نقطة البحث، مما يؤدي تتشعب بالباحث، وكثيرًا ما تنطمق بو إلى مواضيع بعيدة كل ا

لمتشتت في الحصول عمى المعمومة المطموبة. وغالبًا ما يأخذ ىذا النشاط وقتًا أطول من الالزم 
Time wasting ؛ وُيعد ىدرًا لموقت ولمموارد واستعمااًل عشوائيًا لمحاسوب، واستغالاًل غير مقنن

. من ىنا األنترنتبط عممية البحث عبر ؛ مما دعا لضرورة تقنين وضاألنترنتعمى لوقت التعمم 
 Web-Quest /الجوالت المعرفية /كات الحاجة لتوظيف تطبيقات مقننة ومفيدة كالرحالت

 . (0220 ،)ىيشور وكوب األنترنتلمواجية تحديات التعمم عبر 

" "Questتعني شبكة "األنترنت" وكممة و  "Web /ويب"كممة إلى  Web-Questترجع تسمية و 
نشطة تربوية أنيا إب Web-Quest. وتعرف عن شي ما أفرادو أ فرد اءستقصاحث او بتعني 

ميارات البحث عن المعمومات وجمعيا  ةتنميتيدف لساسي عمى شبكة األنترنت أقائمة بشكل 
داة تعميمية لمتعمم القائم عمى كذلك ُتعد أ وتنظيميا وتفسيرىا واتخاذ القرارات بشأنيا لدى المتعمم،

لتطوير ميارات  يتفاعل فييا المتعممون مع مصادر التعمم المتاحة عمى األنترنت، االستقصاء
 ,Milson, Downey) واالنخراط في ميارات التفكير العمياالذاتي والتعاوني التشاركي التعمم 

 .(0202عبد الكريم، ) (2001
ليس مجرد تراكم آلي لممعارف والخبرات لدى  Web-Quest التعمم عبر الويب كويستو 

بداع عضوي لممعرفة ُيعاد فييا بناء التراكيب المعرفية الموجودة لديو من  الطالب، بل توظيف وا 
سمارة، ) جديد اعتمادًا عمى مروره بالخبرات الجديدة، وىو ما يؤدي لتحقيق نواتج تعمم عديدة

لجميع مراحل التعميم من  Web-Questأن. يمكن توظيف  (Kurt, 2012) شيريُ كما  .(0202
األعباء  ،المبادئ نظرية :من حيث يامن أجل تحسين تصميم ميمةخالل مراعاة عدة عوامل 
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متصميم يساعد لوالمظير المرئي.  ،المعرفية، والتفاعل، وسيولة الوصول، وسيولة االستخدام
 .و ما سوف تتبناه الدراسة الحاليةوى مم فعال دون إعاقة عمميات التعممعمى حدوث تع

 
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 

عمى الرغم من أن مصادر المعمومات اإللكترونية عمى شبكة األنترنت تنطوي عمى مصادر 
موثوقة وأقل موثوقية، فقد وجدت البحوث أن الطالب بالكاد يصمون إلى مصدر المعمومات أثناء 

فجوة بين معرفة الطالب بالمصادر واستخداميم المنخفض القراءة عمى األنترنت، وأن ىناك 
لمعمومات المصدر الذي تتوقف عمى سياق النص والدافع والتعزيز الخارجي وكذلك تصميم 

( إلي 0222(. وأشارت حنان الشاعر )Paul, et. al., 2017المحتوى التعميمي عمى األنترنت )
األنترنت، وتجعل الطالب يواجو صعوبات في غياب االستراتيجيات المنظمة التي تقنن استخدام 

البحث عن المواقع، ثم البحث عن المعمومات داخل الموقع، حيث يضطر بعض الطالب إلي 
تجربة العديد من الروابط الموجودة داخل الموقع، وأحيانا ال يصمون إلي شيء في حال التوصل 

 (.0202عيا )عبد الكريم، إلي المعمومات قد يفشل بعض الطالب في استخداميا والتعمم م
تحديات التعمم المدمج تحديد من  إلى أن (Groveman; et. al., 2007) أشارت دراسةوقد 

مصادر المعرفة التكنولوجية المناسبة لتوظيفيا في بيئة التعمم المدمج، وميارات المعممين سواء 
تبني تصميم تعميمي ب (Lee et al., 2016)دراسة  وأوصتتصميم. الالمرتبطة بو التكنولوجية 

من خالل تصميم وحدات تعمم إلكتروني  ،مدمجةتعمم كفء لتمبية تنوع قدرات الطالب في بيئة 
أن أدوات  Oxford Group (2013)، وقد أوضح تقرير مجموعة أوكسفورد تشجع التقصي

في التعمم المدمج قد تؤثر بقوة عمى فعالية تعمم واتجاىات الطالب  المستخدمةالتصميم 
اإللكترونية ضرورية من أجل المصادر  توظيفوأن الكفاءة في صرارىم عمى استكمال تعمميم، ا  و 

. كما أظيرت نتائج دراسة العرينى، (Abubakar& Adetimirin, 2015)فعالية التعمم المدمج 
الرياض بدرجة ب( أن ميارات التعمم المدمج تتوافر لدى معممات المرحمة المتوسطة 6002)

المعممين قبل الخدمة لم تواجو في   (Yildiz, et al., 2016)نتائج دراسة وكشفت منخفضة جدا.
 تتيح ليم التدريس بمساعدة التكنولوجيا في دروسيم. Web-Questأنشطة مثل بالسابق 
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التقميدية يجد أنيا ما تزال في إطار تمقين المعمومات  إعداد الطالب المعمم المستطمع ألنظمةو 
ة، وىو ما يتعارض مع مبادئ التربية الحديثة التي تدعو الستثمار إمكانات وتمقييا بطريقة سمبي

ومصادر المعرفة اإللكترونية في العصر الرقمي؛ حيث يحتاج المتعمم أكثر من أي وقت مضى، 
دارتيا بطريقة واعية، وفي بعض الحاالت  لمبحث عن المعرفة المتطورة واستيعابيا ومعالجتيا وا 

ون غير منظمة وغير ىادفة ُتضيع كثير من وقت المتعمم دون جدوى، فإن عمميات البحث تك
تبني مداخل جديدة لالستفادة من التقدم التكنولوجي اليائل، دون إىدار لموقت ل يدعووىو ما 

 والجيد واالمكانات، وتحقيق المتعة لمطالب من عممية التعميم التعمم.

، Web-Quest /الويب كويست تبنىت ةتعميمي أنشطةالدراسة الحالية لتصميم  عىسلذا ت 
، وتيدف الدراسة أثناء الخدمة فيما بعد االستخدامي تأىيموو لمطالب المعمم بيدف تعميمو  اوتقديمي

في تحقيق أىداف تعميمية مثل التحصيل المعرفي،  Web-Quest  لتقصي أثر الويب كويست
 المعرفة اإللكترونية. واالتجاه نحو استخدام مصادرمن التعمم والبحث تحقيق المتعة و 

 ويمكن  صياغة أسئمة الدراسة الفرعية كالتالي: 
في تنمية التحصيل المعرفي واستخدام الطالب  Web-Questما أثر توظيف الويب كويست 

 : ينتالي ينفرعي سؤالين؟ وينبثق منو المعمم لمصادر المعرفة اإللكترونية
 المعرفي لدى الطالب المعمم عينة البحث؟ما أثر توظيف الويب كويست في تنمية التحصيل  -
ما أثر توظيف الويب كويست في تنمية االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية  -

 لدى الطالب المعمم عينة البحث؟
 

 : تيدف الدراسة الحالية لمتعرف عمى: الدراسة اىدف
 لب المعمم عينة البحث.أثر توظيف الويب كويست في تنمية التحصيل المعرفي لدى الطا -
أثر توظيف الويب كويست في تنمية االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية لدى  -

 الطالب المعمم عينة البحث.
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التطبيق  فيالتجريبية  درجات طالب المجموعة ييوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط .0

 القبمي ودرجاتيم في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح التطبيق البعدي.
درجات طالب المجموعة الضابطة ودرجات  يمتوسطيوجد فرق ذو داللة احصائية بين  .0

طالب المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي لصالح طالب المجموعة 
 التجريبية.

التطبيق  في درجات طالب المجموعة التجريبية يمتوسطلة احصائية بين يوجد فرق ذو دال .2
القبمي ودرجاتيم في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة 

 اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي.
درجات طالب المجموعة الضابطة ودرجات  يمتوسطيوجد فرق ذو داللة احصائية بين  .4

عة التجريبية في مقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية طالب المجمو 
 لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 
  :السابقة الدراساتو  النظري اإلطار
 :Blended Learningالتعلم المدمج  -1

تسميات مثل التعمم المدمج، والتعمم المتمازج، والتعمم التمازجي، والتعمم  لو ظيرت 
 -hybrid learning; multiالخميط، والتعمم اليجين، والتعمم المؤلف، والتعمم المخموط...و "

method learning; integrated learning; ،(، ويعود ىذا 0202" )الشعيمي؛ و عمار
التعدد إلى تنوع ووجود اختالفات طفيفة في طبيعة األىداف والعناصر والمخرجات المرغوبة من 

غير أن األهم في التعلم المدمج هى الجمع بيه مميزات التعلم اإللكترووي  ىذه المداخل التعميمية.

( "دمج كل من التعميم  ,0204Gogosعًا ل )(، ويعني التعمم المدمج تب والتعلم التقليدي.
التقميدي بأشكالو المختمفة والتعميم اإللكتروني بأنماطو المتنوعة ليزيد من فاعمية الموقف التعميمي 
وفرص التفاعل االجتماعي وغيرىا"، عمى أن الدمج لو عدة أشكال منيا الدمج بين التعميم 

برامج التعمم الذاتي وبرامج التعمم التعاوني، والدمج بين التقميدي والتعميم اإللكتروني، والدمج بين 
 (.0222برامج التعميم اإللكتروني المتزامن وبرامج التعميم اإللكتروني غيرالمتزامن )زيتون، 
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 ,Ontario ; 0202شمة،  ;  ,6002Krause, 2014 ; Gogosويشير كل من )
داث الحية: )المقابمة وجيا لوجو( في ( إلى مكونات التعمم المدمج: األح0202األشقر،   ;2015

مواقف تعميمية مع المعمم والمتعممون كما في الفصول التقميدية. ومواقف التعمم الذاتي: من 
األنترنت واألقراص المدمجة وفق سرعة وقدرة المتعمم. والتعاون: تواصل المتعممين مع بعضيم 

م: بقياس األىداف ألنشطة التعمم الحقيقية من خالل وسائل التواصل اإللكترونية المختمفة. والتقيي
دعم األداء: وىي من أكثر  مصادرواألنشطة اإللكترونية والتقويم النيائي لمدى تحققيا. و 

المكونات أىمية؛ حيث تيدف إلى بقاء وانتقال أثر التعمم إلى بيئة العمل ومنيا: المثادر 
ممفات التقويم  -المدونات -داول، الويكيالخرائط والرسوم والج -اإللكترونية المختمفة كالمراجع

 مواقع التواصل االجتماعي...إلخ. -المساعدة -المحادثات االلكترونية -االلكترونية
: )جودة التكنولوجيا، واالستفادة من أدوات األنترنت منيابمميزات ويتميز التعمم المدمج    

الرقمي )المواقف والتنظيم الذاتي( والتفاعل والدعم وجيا لوجو( وخصائص الطالب في العصر 
فقد  فوائد عديدة يحققيا لممتعمم ، وكذلك (Kintu, et. al., 2017)وتوقع رضا الطالب كنتيجة

مشروع "التعمم المدمج لبناء قدرات المعممين والمتعممين عمى  (Lee et al., 2016)تناولت دراسة 
 لبعض م" ووصمت إلى نتائج إيجابيةتعميم وتعمم موضوعات متعددة التخصصات متعمقة بالعمو 

نواتج التعمم مثل الفيم المفاىيمي، والدافعية والثقة في تعمم العموم، والتأمل المعرفي في تعمم 
الطالب، وبرغم ذلك ىناك تحديات يجب مراعاتيا فيما يتعمق بالتصميم التعميمي لتمبية تنوع 

ئة مدمجة من خالل تصميم وحدات التعمم قدرات الطالب، وتعزيز التحفيز لمتعمم الذاتي، في بي
 اإللكتروني الموجو ذاتيا المدمجة مع الدورات الرئيسية. 

؛ 0202التعمم المدمج؛ حيث ُيشير كُل من )حامد،  تنفيذظيرت تحديات في  ذلكوبرغم 
( إلى 0202؛ و األشقر، Harriman, 2014؛Bank; Graham, 2014و؛ 0200وعبداهلل، 

 التعميمية البشرية الكوادر في تتمثل بشرية: التعمم المدمج منيا معوقات صعوبات تواجو تطبيق
 الضعيفة والنظرة الثقافة ضعف في اجتماعية: تتمثل ومعوقات .والمؤىمة المدربة واإلدارية والفنية
 في فنية: تتمثل ومعوقات .والمعممين والطالب قبل المجتمع من وأىميتو المدمج التعميم لمفيوم
(. وأشار الكندري، 0202والتخصص )طو؛ وآخرون،  العرض وطرق والبرمجيات المعايير

( إلى أنو رغم امتالك طالب كمية التربية لمعديد من ميارات التعميم المدمج، ورؤيتيم أن 0202)
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لو العديد من اإليجابيات، يواجيو معوقات في توفير اإلمكانات المادية والتقنية لتطبيقو. وكشفت 
( وجود معوقات عديدة الستخدام التعمم المدمج بمدارس 0202لشعيمي، وعمار )نتائج دراسة ا

 التعميم األساسي بسمطنة عمان المعوقات المادية، البشرية، التربوية، ثم التكنولوجية بالترتيب. 
 كما أن الطالب من أىم التحديات التي يجب االىتمام بيا عند تنفيذ التعمم المدمج؛ حيث    

أن خمفياتيم وخصائصيم تؤثر  Oxford Group (2013)أوضح تقرير مجموعة أوكسفورد 
٪( من المتدربين لدييم 02عمى قدرتيم عمى االستمرار بشكل فعال في التعمم المدمج؛ حيث )

٪ عن قمقيم من أن المتعممين لن يكمموا 02مواقف سمبية إزاء التعمم المدمج، فيما أعرب 
لمدمج، وأشار التقرير ألن أدوات التصميم التي يمكن استخداميا قد تؤثر بقوة دراستيم في التعمم ا

عمى فعالية تعمميم. مع ضرورة تطبيق التكنولوجيا في التعميم من أجل فعالية التعمم المدمج 
(Abubakar& Adetimirin, 2015) ظيور آليات لتشجيع . ليذا ظيرت الحاجة إلى

تروني وضمان استمرايتيم في أنشطة التعمم اإللكتروني. الطالب عمى البحث والتقصي اإللك
  .Web-Questالويب كويست/  /الرحالت المعرفيةوتتبنى الدراسة الحالية 

 
 :Web-Quest الويب كويست/-2

  Doddge 1995( إلى (Web-Quest Techniqueالويب كويست  :يعود مصطمح

March,1995, طريقة منظمة لتدريس موضوع  " الرحالت المعرفية0224يعتبر"جودوين ، و
معين داخل بيئة الويب من خالل استراتجيات التعمم النشط التي تستيدف ميارات حل المشكالت 
وميارات صنع القرار من خالل تقديم الميام الحقيقية.وعالوة عمى ذلك، فإن الرحالت المعرفية 

طالب في أنشطة بنائية تنتج من بيئات التعمم التعاوني المتمحورة حول المتعمم والتي تشرك ال
عنيا خبرات تعمم مشتركة ومعرفة جديدة تقوم عمى ميارات البحث عمى شبكة األنترنت 

(Godwin, 2004). 
فكرة حوسبة بيئات التعمم إلتاحة الفرصة أمام المتعمم لالستزادة  Web-Questوبذلك تعكس 

وميمات تعميمية ذات معني،  من المعرفة والبحث بطريقة مخطط ليا ومتسمسمة من خالل أنشطة
تساعده عمي بناء معرفي خاص بو، من خالل توجييو نحو التعمم الذاتي وميارة البحث في 
شبكة األنترنت بشكل منتج وىذا يتجاوز مجرد كونو متصفح لممواقع لإلجابة عمي السؤال قيد 
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يب تفكيره المفضمة البحث واالستقصاء، والمرور بخبرات فعمية حقيقية تساعد عمي استثمار أسال
في عممية التعمم، والحرية التي تسود جو العمل تحّمل المتعمم مسئولية كبيرة عن تعممو كل ذلك 
يساعد عمي زيادة الثقة بالنفس والشعور باإلنجاز وحب االستطالع المعرفي واالستمتاع بالعمل 

 (.0228)عبده، إسماعيل، 
عمى افتراضات نظريتي بياجية والبنائية من  المتفحص لفمسفة الويب كويست يجد إنيا تقومو 

عادة بناءه لمعرفتو من  خالل مبدأ بنائية المعرفة أي أن المتعمم ىو الذي يبني معرفتو بنفسو، وا 
خالل عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين مع أىمية التفاعل االجتماعي في تحقيق النمو 

(. لذا عمى المعمم تييئة مواقف التعمم 0228العقمي من خالل ميمات محددة )عبده، إسماعيل، 
لتحقيق نواتج تعمم تعاوني وكذلك ذاتي فردي، ونواتج تعمم معرفية وانفعالية ووجدانية في آن 

   .من خالل تنوع ميمات الويب كويست واحد،
نمطًا تربويًا بنائيًا حيث تتمحور حول نموذج المتعمم الرحال  Web-Questتعتبر لذا 

تقوم بتشجيع العمل الجماعي، وتبادل اآلراء واألفكار بين الطالب، وذلك ال والمستكشف، كما 
يمنع العمل الفردي طبعًا، وذلك ما ُيتيح تعزيز وسيمة التعامل مع مصادر المعمومات اإللكترونية 
بكفاءة وجودة عالية، تيدف إلى تطوير قدرات الطالب التفكيرية وبناء طالب باحث يستطيع تقييم 

فة إلى أن المعمم يمنح الطالب فرصة استكشاف المعمومة بأنفسيم وليس فقط نفسو، إضا
تزويدىم بيا، وىي بذلك تضع كافة امكانات شبكة األنترنت ألىداف تعميمية كتقنيات لمتعمم 

العالقة بين توفير مستويات مختمفة من  (Rubin, 2013)استقصت دراسة قد و  اإللكتروني.
تم استخدام ىذه البيانات ألن تكون مرشدا ليأنشطة التفكير العميا وتحقيق فئات مستويات التعمم، 

 .Web-Questميام  لتطوير تصميم

من صفحة أو مجموعة صفحات بأنشطة وميمات ذات  Web-Questتصميم ويتم 
اصل بين المتعممين والمعمم وبعضيم البعض روابط تشعبية لمصادر معمومات وأدوات تو 

(. ولضمان تحقيق أىدافيا ينبغي أن تشجع وتحفز الطالب 0222باستخدام األنترنت")كرامي، 
وتثير دافعتييم وتنمي مياراتيم الفكرية وتدعم التعمم التعاوني بينيم، وكذلك تتيح فرص العمل 

ية ميارات التفكير ألنيا غالبًا ما الجماعي والتعاوني من خالل مجموعات تعاونية مع تنم
 (. March, 1998تتضمن موضوعات معقدة تنطوي عمى مواضيع مثيرة لمجدل بينيم )
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جيدة ُعرفت بالمبادئ الخمسة ُتشير  Web-Quest لتصميموقد ذكر " دودج" خمسة قواعد 
 Findطالب)": العثور عمى مواقع رائعة الىتمام الFocusالحروف الخمسة األولى منيا لكممة "

great sites(: تنسيق المتعممين تعاونيا والموارد بكفاءة ، )Orchestrate leamers and 
resources(:تحدى المتعممين ليفكروا في ميمات مبتكرة ،) (Challenge learners to 

think( :االستفادة من المصادر التواصل باآلخرين ،Use the medium دعم التوقعات ،)
 ( .Scaffold high expectations( )Dodge , 2001ومساعدة األقل: )المرتفعة 

 
 والمعلم: Web-Quest الويب كويست/

مقى عمى عاتق المعمم باعتباره مصمم الرحمة ت ابدورى Web-Quest تصميم ىميةأل ونظراً 
 ؛وعرضيا بطريقة تناسب الطالب ،التعميمية ميمة احتوائيا عمى جميع عناصرىا األساسية

 فقد :لذا اىتمت دراسات عدة بيم الستخدامياقبل الخدمة المعمم وتأىيل  إلعدادفيناك أىمية 
كيف يستخدم قسم إعداد المعممين بجامعة  (Aina& Sofowora, 2013)ناقشت دراسة 

إيبادان الويب كويست كأداة محفزة وأدوات مبتكرة لتعميم العدد الكبير من المعممين قبل الخدمة 
والتحقق من موقف وتصور الطالب المعممين حول استخدام الويب  (TEE 304)في مقرر 

العينة لمويب كويست باعتباره أداة تربوية  كويست في صفوفيم. وأظيرت النتائج أن تصور
إبداعية مفيدة تحفز التعمم وأنيا مثيرة لالىتمام ومفيدة لمغاية لتعمميم وأنو وفر التكاليف والوقت. 

في برنامج  Web-Questن استخدام أ( gorrow et al.,2004دراسة ) اتقت معياوقد 
تدريبي مقدم في جامعة سالسيبوري في الواليات المتحدة كان لو أثر فعال في التحصيل 

  .ضمن برنامج إعداد المعممين Web-Questدخال مقرر تدريبي عمى إواالتجاىات واقترحت 
اء الخدمة عمى التعمم والتدريب عمى التعميم وتتزايد الحاجة إلى تشجيع المعمم قبل وأثن

 لهم لدعم اتجاهاتهم وحىها، Web-Quest؛ لذا تبنت دراسات تقديم Web-Questباستخدام 
( أن طريقة الويب كويست أثبتت فعاليتيا في تنمية 0228أظيرت دراسة )عبده، إسماعيل، و 

كما أظيرت  إعداد المعممات.أساليب التفكير واالتجاه نحو استخداميا لدى طالبات كمية 
توقعات ايجابية لطالب كمية التربية لممرحمة االبتدائية في فصول دراسية   (King, 2003)دراسة

مجيزة بالتكنولوجيا حول استخدام استراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات االستقصاء لدي 



14 

 

في  Web-Questم تطبيق ت  (Yildiz, et al., 2016)في دراسةو  طالب المرحمة االبتدائية.
كشفت رياضيات ابتدائية.  تخصص قبل الخدمة عممينمطالب الملتدريس المفاىيم الطوبوغرافية 

بمساعدة التكنولوجيا والفرص الستخداميا  Web-Questاىتمامًا كبيرًا في التعرف عمى  ئيمآرا
 في مزيد من دروسيم.

 
 :Web-Questاالتجاه نحو المصادر اإللكترونية والتحصيل المعرفي عبر -4

ازديادًا مطردًا في الميدان التربوي لمساعدة  Web-Questولقد ازدادت أىمية استخدام    
الطالب عمى البحث والتقصي، وتشجعيو عمى التفكير التأممي؛ نظرًا ألن طالب اليوم سيقضون 
حياتيم التعميمية والمينية المستقبمية في عصر المعمومات، فإنيم مطالبون بتعمم كيفية تحديد 

يميا بكفاءة، حتى يتمكنوا من تحسين تعمميم مصادر المعمومات المتعمقة باىتماماتيم، وتقي
(. ولذا تعمل الويب كويست عمى تحسين عممية التعميم والتعمم والجمع 0222 ،)وجدي شكري

بين التخطيط التربوي والتعميمي المحكم من جية وبين استخدام الحاسوب واألنترنت بكفاءة من 
 (.0224طيبي، ) وىو ما يساعد في تحقيق نواتج تعمم عديدة جية أخرى 
في  Web-Quest( إلي وجود أثر كبير الستخدام (Halat, 2008خمصت دراسة لقد 

تكوين اتجاىات إيجابية لدى طالب شعبة التعميم األساسي في كمية التربية نحو مقرر 
فاستيدفت التعرف عمى اتجاىات الطالب   (Gaskill et al., 2006)الرياضيات. أما دراسة

، وتوصمت إلي عدم وجود فروق دالة في نواتج التعمم بين طالب Web-Questتجاه استراتيجية 
 . االمجموعة التجريبية والضابطة، ولكن أبدت المجموعة التجريبية استمتاع بالعمل بشكل كبير بي

التحصيل لى أثر استخدام الويب كويست في تنمية إ( 0200دراسة )الطويمعي،  وخمصت
االجتماعية لمستويات بموم المعرفية الدنيا والعميا. وأظيرت نتائج دراسة الدراسي لممواد المعرفي 

(Hassanien, 2006 أىمية استخدام الويب كويست لدعم عممية التعميم والتعمم التكنولوجي في )
كاديميًا، وزيادة دافعية الطالب نحو أالتعميم العالي، فعاليتيا اإليجابية في زيادة تحصيل الطالب 

استخدام الويب  أن( MacGregor & Lou, 2005دراسة ) وأشارتكاديمي. ألتحصيميم ا
إلى اكساب الطالب لممفاىيم، بحيث انعكس ذلك عمى قدرتيم لصياغة الخرائط أدى كويست 

المفاىيمية. وسرعة الحصول عمى المعمومات مقارنة بالطريقة االعتيادية. كذلك أظيرت دراسة 
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ثم قصيرة المدى ، ستراتيجية الويب كويست طويمة المدى( أثر كبير ال0228الحيمة ونوفل )
 مقررمقارنة بأداء طالب المجموعة التقميدية في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في 

 تعميم التفكير لدى عينة من طالب كمية العموم التربوية الجامعية )األونروا( .
ن طريقة الويب كويست فاعمة وذات إلي أ   (Allan& Streebt, 2007)قد توصمت دراسةل

-Web تأثير في تنمية ىذه المعرفة والتعميم العميا في تدريب معممي المرحمة االبتدائية. ويعتبر 

Quest  بديل شائع لمعمل الجماعي التعاوني الذي يستخدم موارد األنترنت. وقد عالجتWeb-

Quest  بعض صعوبات تعمم بعض المواد كما ىدفت دراسة(Alshumaimeri& Almasri 

عمى أداء القراءة والفيم لطالب المغة اإلنجميزية  Web-Questإلى تعرف آثر استخدام  (2012
السعودي كمغة أجنبية. تعرض الطالب لمعديد من المصادر عمى األنترنت وتطمب منيم جمع 

تراتيجية ( أثر استخدام اسTsai, 2005معمومات حول موضوعات معينة. كما أثبتت دراسة ) 
الويب كويست عمى زيادة تعمم الطالب الجامعيين في تايوان في ميارتي القراءة والفيم لالستعداد 

 المتحان المغة االنجميزية لمطالب األجانب.
 

 مصطمحات الدراسة:
وتعرف بأنيا "تقنية جديدة تعتمد عمى االستقصاء والتساؤل  Web-Questالويب كويست -

إلى تنمية القدرات الذىنية المختمفة لدى الطالب وتعتمد جزئيا أو كميا والبحث واالكتشاف تيدف 
عمى المصادر االلكترونية الموجودة عمى الويب والمنتقاة مسبقا مع إمكانية دمج مجموعة أخرى 

 ,Halat) من المصادر كالمجالت والكتب واألقراص المدمجة أو أي مصادر أخرى لممعرفة.

2008, Skylar et al., 2007) ،(0228. )عبده، إسماعيل 
االستقصاء والتساؤل والبحث لتشجيع المتعمم عمى  أنشطة تعمم مصممة" وىي إجرائيا  

 آخرىمع مصادر مندمجة والمنتقاة مسبقا  األنترنتلمصادر الكترونية موجودة عمى  واالكتشاف
 .المعمم المختمفة لدى الطالبنواتج التعمم يدف تنمية ب وأوراق العمل الكتبك
( بأنو أحد أشكال التعميم 0200: يعرفو سميم، )Blended Learningالتعمم المدمج  -

االلكتروني الذي يمزج بين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين األساليب التدريسية 
األخرى، ضمن مقررات إلكترونية، بحيث تتكامل ىذه األساليب وتتفاعل مع الطالب والمعممين 



16 

 

دية أو جماعية، لخدمة األىداف التعميمية، وتحقيقا لمصمحة الطالب، دون التخمي بصورة فر 
 (.0202عن الواقع التعميمي في قاعة التدريس )األشقر، 

والمصادر  مصادر المعرفة اإللكتروينةالتعميم الذي يمزج بين استخدام  ذلك " وىو إجرائيا  
 بيئات تعممتصميم  خالل معرفتو بطريقة نشطةبناء ل االستقصاء المتعمم عمى األخرى لتشجيع

األىداف التعميمية،  لتحقيق، والمعممين الزمالءمع  بصورة فردية أو جماعية وتفاعمتعتمد عمى 
 "الواقع التعميمي في قاعة التدريس. باالستفادة من اإلمكانات اإللكترونية في تحسين

 
صميم لمناسبتو ألىداف الدراسة، وت: تم استخدام المنيج شبو التجريبي منيج الدراسة

مع التطبيق القبمي والتطبيق البعدي ألدوات  ،ومجموعة ضابطة مجموعة تجريبية -المجموعتين
دمج أنشطة الويب كويست في المحتوى التقميدي لممحاضرات  :مستقلال الدراسة القياس. متغير

نحو استخدام مصادر المعرفة  ، واالتجاهالتحصيل المعرفي :تابعالمتغير الو  عبر جوجل درايف.
 اإللكترونية.

من طالبات المستوى الثامن المسجالت  شعبتين عشوائيا : تم اختياروأدواتيا عينة الدراسة
( 22( طالبة مجموعة ضابطة و)20، بواقع )( طالبة22" من )بمقرر "استراتيجيات التدريس

، ومقياس االتجاه نحو التحصيل المعرفياختبار  -تم إعداد واستخدامو طالبة مجموعة تجريبية. 
 استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية.

: اقتصرت الدراسة عمى:عينة من الطالبات المعممات بمقرر "استراتيجيات حدود الدراسة
م  0202/ 0202. خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام جامعة الدمام -كميات البناتالتدريس". 

استراتيجية التشبييات، )ع. تم اختيار أربع موضوعات ىي: أسابي 8واستغرق التطبيق -
؛ (استراتيجية قبعات التفكير الست، استراتيجية الخرائط الذىنية، استراتيجية الذكاءات المتعددة

 .يابوأنشطة جماعية وفردية لدى الطالبات  ميامتم تحديد  التياألخيرة وىي الموضوعات 
 

 خطوات الدراسة:
والدراسة المتعمقة التحميمية ودراسة األدبيات والكتابات العربية واألجنبية حول اإلطالع  -

عداد اإلطار النظري لمدراسة.و  محاور الدراسة.  ا 
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مالئمة لتنفيذ أربع موضوعات: Web-Quest تم إعداد وتصميم أنشطة ويب كويست  -
استراتيجية التشبييات، استراتيجية قبعات التفكير الست، استراتيجية الخرائط الذىنية، استراتيجية 

 -العممية -)الميمة :الخمسة عناصرىامواصفات  تصميمالالذكاءات المتعددة، روعي في 
ة عبر جوجل درايف خالل األنشطة بطريقة إلكترونينشر تم  .والخاتمة( -التقويم -المصادر
 .اتمحاضر الفي بداية  لمطالبات تاحتُ روابط 
اليدف منو تقييم مدى إلمام الطالبات بالمعارف  :التحصيل المعرفيالختبار ا إعداد -

 والمفاىيم والمعمومات بالموضوعات المختارة .
تم تخصيص درجة واحدة و من نوع االختيار من متعدد،  سؤااًل، 02االختبار من  إعدادتم -

في مستويات:  األسئمةتم إعداد و  درجة. 02الخطأ وبمجموع:  لإلجابةالصحيح وصفر  لإلجابة
 تطبيق كما يوضحيا الجدول التالي. -فيم -تذكر
 
 .المعرفي التحصيل اختبار مواصفات جدول (0) جدول

 % ارقاميا العدد تطبيق فيم تذكر الموضوع
 %04 00، 02، 02، 02 ،2، 0 2 0 0 0 التشبييات-

 %08 02، 00، 08، 04، 02، 8، 2 2 2 0 0 قبعات التفكير-
 %04 04، 02، 00، 2، 2، 4 2 2 0 0 الخرائط الذىنية-

 %04 02، 02، 02، 00، 2، 0 2 0 0 0 الذكاءات المتعددة
 %022 02 02 2 8 اجمالي

 
صورة  الظاىري، وتم تطبيقحقق من الصدق تم عرض االختبار عمى السادة المحكمين لمت -

طالبة غير عينة الدراسة لحساب معامالتو االحصائية، وحساب معامل  22عمى لو مماثمة 
 وىي ُتعد قيمة مناسبة العتباره أداة لمدراسة.، 2.20الثبات بمعادلة الفا كرونباخ = 

 
 مقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية: إعداد -
 تعرف اتجاه الطالبات نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية. اليدف منو: -
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تدرج ليكرت الخماسي وتم تقدير الدرجات لمعبارات االيجابية:  وفقعبارة  02تم تصميم  -
"، والعكس لمعبارات السمبية، 0أعارض بشدة -0أعارض -2محايد -4أوافق -2"أوافق بشدة

 02عبارات سمبية،  02تكون المقياس من  - .0.2وبذلك يكون متوسط االستجابة لكل عبارة 
 مجدول التالي.لعبارات ايجابية، وفقا 

 
 اإللكترونية. المعرفة مصادر استخدام نحو االتجاه مقياس مواصفات جدول (0) جدول

 
تم عرض المقياس عمى السادة المحكمين لمتحقق من الصدق الظاىري، وتم تطبيقو عمى  -

استخدام صورة مماثمة، بطالبة غير عينة الدراسة لحساب معامالتو االحصائية،  22عينو من 
 ، وىي ُتعد قيمة مناسبة العتباره أداة لمدراسة.2.82معامل الثبات الفا كرونباخ=  وكان
من شعبتين من الطالبات بمقرر استراتيجيات التدريس إحداىا  تم اختيار عينة الدراسة-

، ومقياس التحصيل المعرفياختبار  -تطبيق أدوات القياس قبمياً تم  – تجريبية واألخرى ضابطة.
ستخدام مصادر المعرفة اإللكترونية الكترونيا عبر رابط المقياس االتجاه نحو ا

http://goo.gl/forms/814rSMzI9W  التطبيق. ةوقد اتيح فقط أثناء محاضر 
الويب كويست مدمجة مع  تجريبية أنشطةالمجموعة ال تستخدما: تنفيذ تجربة الدراسة -

-Webضابطة الطريقة التقميدية بدون دمج أنشطة المجموعة ال تستخدموا، المحاضرات

Quest.  تم استخدام جوجل درايف لضمان اقتصار األنشطة عمى المجموعة التجريبية و
Googl Drive  التي تتيح: نشر أنشطةWeb-Quest  وتكون من خالل روابط لمطالبات

 وتتيحالطالبات لألنشطة،  متابعة أداء كما تتيح، ة وموضوع عمى حدةمحاضر  بداية كلمتاحة 
مشاركة جميع الطالبات في األنشطة كما تتيح ، رد ألستاذ المقرررسال استجابات الطالبات كإ

الفعال  وكذلك التواصلتتيح مشاركة وتعديل وتحرير جميع الممفات لطالبات المجموعة ، التفاعمية
وجمع التطبيق البعدي ألدوات القياس،  ثمواستمر لمدة ثمانية أسابيع.  .التطبيقخالل فترة 

 نتائج الدراسة. وعرض 

 ارقام العبارات العدد 
 02، 02، 02، 02، 00، 2، 2، 2، 4، 0 02 العبارات االيجابية
 02، 08، 02، 04، 00، 02، 8، 2، 2، 0 02 العبارات السمبية

http://goo.gl/forms/814rSMzI9W
http://goo.gl/forms/814rSMzI9W
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 تائج الدراسة وتفسيرىا:ن

وقد تم حساب المتوسطات ، تم عرض نتائج الدراسة الكمية والكيفية وتفسيرىا تبعًا لفروضيا 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق 

لدرجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في وكذلك البعدي 
فة اإللكترونية الكترونيا ومقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعر التحصيل المعرفي ختبار ال

 وتم عرض النتائج كالتالي:، وكذلك قيمة "ت" لمفروق بين المتوسطات
الذي ينص عمى " يوجد فرق ذو داللة احصائية بين  الختبار صحة الفرض األول-

التطبيق القبمي ودرجاتيم في التطبيق البعدي  في طالب المجموعة التجريبيةدرجات متوسطي 
 لصالح التطبيق البعدي"لمعرفي التحصيل االختبار 
 
 في التجريبية المجموعة طالب لدرجات "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدول

  .المعرفي التحصيل اختبار في البعدي والتطبيق القبمي التطبيق

 ن التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 الجدولية

ت قيمة 
 المحسوبة

 الداللة

 دالة 4.3 0.2 24 2.8 11.2 35 تجريبية قبمي

 2.5 20.2 35 تجريبية بعدي

 
( وىي قيمة أكبر من قيمة 4.2( أن قيمة "ت" المحسوبة بمغت )2يتضح من نتائج جدول )

، وُيشير ذلك لوجود 2.22(؛ وىي بذلك دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.2"ت" الجدولية )
درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي متوسطس فرق ذو داللة إحصائية بين 

صالح التطبيق البعدي ؛ ويرجع ذلك الفرق الدال ألثر الويب كويست التي والتطبيق البعدي ل
درست بيا المجموعة التجريبية وظير في زيادة دالة في االختبار بعد التدريس بالمقارنة بالتطبيق 

 .مما يؤدي لقبول الفرض األول كما نص عميو آنفا، القبمي لو
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وجد فرق ذو داللة احصائية بين الذي ينص عمى " ي الختبار صحة الفرض الثاني -
درجات طالب المجموعة الضابطة ودرجات طالب المجموعة التجريبية في اختبار متوسطي 

 لصالح طالب المجموعة التجريبية"التحصيل المعرفي 
 
 لطالب البعدي التطبيق لدرجات "ت" قيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) جدول

 .المعرفي التحصيل اختبار في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة

 ن المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة

 3.5 15.2 32 بعديضابطة 
 دالة 4.2 0.22 22

 2.5 20.2 35 تجريبية بعدي

 
( وىي قيمة أكبر من قيمة "ت" 4( أن قيمة "ت" المحسوبة بمغت )4يتضح من نتائج جدول )

، وُيشير ذلك لوجود فرق 2.22(؛ وىي بذلك دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.22الجدولية )
طالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في ذو داللة إحصائية بين درجات 

التطبيق التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية ؛ ويرجع ذلك الفرق الدال ألثر الويب 
كويست التي درست بيا المجموعة التجريبية وظير في زيادة دالة في االختبار بعد التدريس 

 .دي لقبول الفرض الثاني كما نص عميو آنفامما يؤ ، بالمقارنة بنتائج المجموعة الضابطة
 
 
 
الذي ينص عمى " يوجد فرق ذو داللة احصائية بين  الختبار صحة الفرض الثالث -

التطبيق القبمي ودرجاتيم في التطبيق البعدي  في طالب المجموعة التجريبيةدرجات متوسطي 
 لمقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي" 
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 في التجريبية المجموعة طالب لدرجات "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدول

  اإللكترونية المعرفة مصادر استخدام نحو تجاهاال مقياس في البعدي والتطبيق القبمي التطبيق
المتوسط  ن القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

 الداللة

 دالة 4.6 0.2 24 0.5 3.3 35 تجريبية قبمي

 0.38 3.75 35 تجريبية بعدي

 
( وىي قيمة أكبر من قيمة 4.2)( أن قيمة "ت" المحسوبة بمغت 2يتضح من نتائج جدول )

، وُيشير ذلك لوجود 2.22(؛ وىي بذلك دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.2"ت" الجدولية )
فرق ذو داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق 

ويست التي درست بيا البعدي لصالح التطبيق البعدي ؛ ويرجع ذلك الفرق الدال ألثر الويب ك
المجموعة التجريبية وظير في زيادة دالة في مقياس االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة 

مما يؤدي لقبول الفرض الثالث كما نص ، اإللكترونية بعد التدريس بالمقارنة بالتطبيق القبمي لو
 .عميو آنفا

 
الذي ينص عمى " يوجد فرق ذو داللة احصائية بين  الختبار صحة الفرض الرابع -
درجات طالب المجموعة الضابطة ودرجات طالب المجموعة التجريبية في مقياس  يمتوسط

 االتجاه نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية لصالح طالب المجموعة التجريبية" 
 لطالب البعدي التطبيق لدرجات ""ت قيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدول

 اإللكترونية. المعرفة مصادر استخدام نحو االتجاه مقياس في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
المتوسط  ن 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة

 دالة 0.2 0.22 22 0.37 2.95 32 ضابطة بعدي

 0.38 3.75 35 تجريبية بعدي
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( وىي قيمة أكبر من قيمة 0.2( أن قيمة "ت" المحسوبة بمغت )2يتضح من نتائج جدول )

، وُيشير ذلك لوجود 2.22(؛ وىي بذلك دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.22"ت" الجدولية )
فرق ذو داللة بين درجات طالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيق 

لصالح المجموعة التجريبية؛ ويرجع ذلك الفرق الدال ألثر الويب كويست التي التطبيق البعدي 
درست بيا المجموعة التجريبية وظير في زيادة دالة في االختبار بعد التدريس بالمقارنة بنتائج 

ن كانت الزيادة غير كبيرة ولكنيا ما تزال تشير لوجود فرق دال،  مما المجموعة الضابطة، وا 
 .رض الرابع كما نص عميو آنفايؤدي لقبول الف

 
  مناقشة النتائج:

من تحديات التعمم المدمج ضعف الكوادر البشرية من معممين وطالب لالستفادة من   
، وتقميل عيوبو بإتاحة فرصة لمعمل المقنن الممتع مع الزمالء في ةاإللكتروني المصادرإمكانات 

، وقد التعمملتحقيق أىداف در اإللكترونية التي تسيل عمى المتعمم استخداميا ابيئة ثرية بالمص
اىتمت الدراسة بالطالب والمعمم معا من خالل اختيار العينة من الطالب المعممين؛ مما يتيح 

تمكنيم من تطبيقيا فيما بعد، متى ما امتمكوا  Web-Questليم التدريب من خالل أنشطة 
 :ويمكن تمخيص نتائج الدراسة في أناستخداميا  اتجاىًا إيجابيا نحو

لدى الطالب التحصيل المعرفي لتوظيف الويب كويست في تنمية دال موجب ىناك أثر  -
وقد يرجع  ؛المعمم عينة البحث التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة وبالمقارنة بالتطبيق القبمي

ذلك إلى أن الويب كويست تساعد الطالب عمى استثمار وقتيم في أشطة تعميمية تعتمد في 
بيدف الوصول الصحيح والمباشر لممعمومة،  األنترنتالمقام األول عمى عمميات البحث في 

وكذلك تشجع وتدرب الطالب عمى بناء معرفة وانتاجيا بطريقة ذاتية، يمكنو من اكتشاف معارف 
 .ة، كما تضمن الويب كويست المشاركة والتفاعل بين طالب كل مجموعة لتنفيذ الميمةجديد

يا تنتج من التفاعل مع باقي االفراد اآلخرين وليس بمعزل مفالمعرفة التي يتم تحصي 
عنيم، وقيام الجميع بدور نشط، مع االعتراف بذاتية المتعمم وجعمو واعيًا بدوره ومسؤوليتو الفردية 

وتشجيع المثابرة وبث  واإلنجازالتحصيل المعرفي ، لذا تيدف لتشجيع الطالب عمى والجماعية
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روح البحث لدى الطالب باإلضافة الى خمق أجواء من المنافسة واإلنجاز. وتتفق ىذه النتائج مع 
 ,Hassanien(، ودراسة 0200)(، دراسة الطويمعي، 0200)جمعة وأحمد،  :دراسات

 ,Gaskill (2006)(، ودراسة  0200(، دراسة الفار )0228(، ودراسة الحيمة ونوفل )2006)
McNulty & Brooks,  ، ،(.0202)ودراسة الغنيم،  (0202)ودراسة سمارة 

 
في تنمية االتجاه  WEB QUESTوأن ىناك أثر دال موجب توظيف الويب كويست  -

لدى الطالب المعمم عينة البحث التجريبية بالمقارنة  نحو استخدام مصادر المعرفة اإللكترونية
تدريب الطالبات عمى ؛ وقد يرجع ذلك إلى بالمجموعة الضابطة وبالمقارنة بالتطبيق القبمي

"، ما يؤدي إلكساب الطالبات ميارة البحث عمى comfort levelاالستخدام اآلمن لألنترنت " 
بشكل مبتكر ومنتج. كما ترجع لمويب كويست باعتباره أداة تربوية إبداعية مفيدة  األنترنتشبكة 

 .تحفز التعمم من خالل التقنية
وتعد عممية البحث في مصادر المعرفة والمعمومات اإللكترونية مثيرة لالىتمام ومفيدة  

رى وجوانب ما ينعكس عمى أداء الطالبة في المقررات األخ لمغاية لطالب ىذا الجيل التقني
وما يزيد من االستمتاع بالعمل بشكل كبير بيذه الطريقة، تعزيز روح الفريق بين ، الحياة عامة

الطالبات أثناء استخدام المصادر اإللكترونية من خالل امكانات جوجل درايف، فيي تمثل بديل 
من ؛ حيث تم عرض العديد األنترنتشائع لمعمل الجماعي التعاوني الذي يستخدم موارد 

عمى الطالبات، وُطمب منين انجاز ميمات معينة عبر األنشطة مختارة  األنترنتعمى  رالمصاد
جيدا وبعناية وبطريق منظمة ومرتبطة باىتماماتين كما تم اختيار مصادر المعمومات والمواقع 

فح االلكترونية المقدمة بدقة وعناية بحيث تكون مرتبطة بطبيعة الميام وتتسم بالسيولة في التص
وال تضيع الوقت والجيد، وقد كشفت نتائج التطبيق اىتمامًا كبيرًا حول استخدام المصادر المتاحة 
والمقننة في تنفيذ الميام بمساعدة التكنولوجيا والتخطيط الستخداميا في دروس أخرى، وتتفق ىذه 

زىران  (، دراسة0228)، دراسة عبده، إسماعيل،  ,Halat(0228)دراسة  :النتائج مع دراسات
 Allan& Streebt, (2007)ينما تختمف مع دراسة   ,Tsai(0222)(، دراسة 0200وشحاتة )

 .التعميمية اتعدم تحسين االتجاىتوصمت إلي التي 
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 توصي الدراسة بالتالي: في ضوءالنتائج :توصيات الدراسة
 المدمجالتعمم لالستفادة من إمكانات مويب كويست في تمكين المتعممين لالمعممين  توظيف. 
  الدراسية. البرامجعقد ورش تدريبية لممعممين بيدف تمكينيم من تفعيل الرحالت المعرفية في 
  تييئة أفضل الظروف التعميمية لممتعمم ل والمصادر اإللكترونية المتنوعةحوسبة بيئات التعمم

 .الفعال ذاتيا وفي مجموعاتلمتعمم 
 ميارات لتنمية أنشطة ذات معني تساعد المتعمم عمي بناء معرفي وخبرات واقعية  تبني

 التفكير العميا.
 وتقييم الجودة التربوية لممصادر االلكترونية بصفة مستمرة في عصر  آمنةمواقع تعمم  تصميم

 التفجر المعرفي.
  بصورة ذاتية ر تعمم الطالب ييستالويب كويست و  عبرإلى الطالب تحويل مسؤولية التعمم

 ضمن سياق تعاوني.
 البرامجإجراء دراسات تجريبية توظف فييا الويب كويست ضمن : الدراسات المقترحة

 الفعال. وغيرىا من األساليب التي تواجية تحديات التعمم المدمج الدراسية المختمفة
 

 المراجع

 الوعي لتنمية المدمج التعمم ضوء فى مقترح (. برنامج0202المرسي ) فاروق سماح األشقر، .0
 .22 -0(، 2) 08العممية،  التربية مجمة بكمية البنات، المعممة لمطالبة الغذائي

( أثر استراتيجية الويب كويست في تنمية التفكير الناقد 0228الحيمة، محمد و نوفل ،محمد ) .0
 والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير لدى طالب كمية العموم التربوية الجامعية

 )األونروا(، مجمة العموم التربوية .
(. معوقات استخدام التعمم المدمج 0202الشعيمي، عمي بن ىويشيل؛ و عمار، محمد عيد ) .2

–بمدارس التعميم األساسي بسمطنة عمان من وجية نظر معممي العموم، المجمة التربوية 
 .228 -202(، 002) 22الكويت، 
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واقع استخدام معممات الرياضيات فى المرحمة (. 0202العرينى، سيام بنت عبدالرحمن ) .4
 .020 -0(، 22)02المتوسطة لميارات التعمم المدمج، عالم التربية، 

(. فاعمية استخدام التعميم المدمج في مقرر 0202الغنيم، حمد بن صالح بن عبد العزيز ) .2
تربية، مجمة تقنيات التعميم عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لطالب كمية ال

 .020 -042، )4(20مصر، –كمية التربية بأسيوط 
 Web-Quest(. مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ) 0200الفار، زياد ) .2

في تدريس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى طالب الصف الثامن  )
 ر بغزة، فمسطين. االساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة االزى

(. آراء طالب مقرر مقدمة في تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 0202الكندري، خالد أحمد )  .2
 .40-0(، 0)  04األساسية حول التعميم اإللكتروني المدمج، العموم التربوية، 

(. فاعمية تدريس الكيمياء العضوية باستخدام استراتيجية 0200جمعة، عمي؛ و أحمد، بارام ) .8
في تحصيل طالب المرحمة الثالثة كمية العموم جامعة  Web Questالويب كويست 

 . 22 -00، .4السميمانية. مجمة الفتح، 
 : دار الشروق.. عمان0(. النظرية في التدريس وترجمتيا عمميًا. ط 0222دروزة، أفنان ) .2

(. فاعمية رحمة معرفية عبر شبكة األنترنت في 0200زىران، ىناء وشحاتو، نشوى ) .02
تحصيل طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية لمادة جغرافيا النظم الطبيعية وتنمية اتجاىاتيم 

 (. 22نحوىا. المجمة الدولية لألبحاث التربوية، )
تروني: المفيوم، القضايا، التطبيق، التقويم، اإللك التعمم) 0222) حسين، حسن زيتون، .00

 الرياض. لمتربية، الدار الصولتية
(.أثر استخدام استراتيجية الويب كويست )الرحالت 0202سمارة، نسرين بسام فايز ) .00

المعرفية( في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة المغة 
وم التربوية، تخصص مناىج وطرق تدريس، كمية العموم االنجميزية، الماجستير في العم

 جامعة الشرق األوسط. -التربوية
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(. برنامج لمتعمم المدمج وفق نموذج ريجموث التوسعي 0202شمو، محمد عبدالرازق ) .02
لتنمية ميارات االتصال والتحصيل المعرفي لدي طالب الجامعة، دراسات فى المناىج وطرق 

 . 022 – 022(، 022مصر، )–التدريس 
(. فاعمية استخدام التعميم المدمج في تنمية ميارات 0202طو، عبدالجواد محمد؛ وآخرون ) .04

لدى طالب المرحمة  Visual Basic. NETإنتاج مشاريع الفيجوال بيسك دوت نت 
 .222 – 220(، 020) 02الثانوية، مجمة كمية التربية )جامعة بنيا(، 

ترنت، مجمة جامعة: باقة الغربية. كمية أكاديمية (. البرمجة في األن0224طيبي، مؤنس ) .02
 القاسمي لمتربية، فمسطين. 

 Web Questأثر العالقة بين نمط استقصاء الويب (. 0202)محمود أحمد  ،عبد الكريم .02
نتاج (منخفض -مرتفع)ومستوي القابمية لمتعمم الذاتي ( موجو –مفتوح )  عمي التحصيل وا 

دراسات عربية في التربية وعمم ، طالب تكنولوجيا التعميمي دممفات اإلنجاز اإللكترونية ل
 .20 -02، 22، النفس

(. أثر استخدام طريقة الويب 0228و إسماعيل، وداد عبد السميع ). ؛عبده، ياسر بيومي .02
كويست في تدريس العموم عمي تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو استخداميا لدي طالبات 

 (. 0)0كمية التربية، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 
الويب: نموذج المتعمم  (. الرحالت المعرفية عمى0220ىيشور، حسين وكوب، جيفري ) .08

(. الوكالة األمريكية CATTالرحالة والمستكشف. مشروع التكوين التربوي المدعم بالحاسوب )
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