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ممخص الدراسة:
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب عمى تنمية االدراك المكاني والتحصيل الدراسي فى مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ
المرحمة اإلبتدائية  ،ويعد من االبحاث التى تيتم بتوظيف التكنولوجيا في التعميم في ظل توجيات
ورؤية المممكة العربية السعودية  0202م،واتبع البحث المنيج شبو التجريبي ،وتألفت عينة

البحث من ( )02تمميذ من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بإحدى مدارس منطقة القصيم،
وقسمت عينة البحث إلى مجموعتين :إحداىما تجريبية استخدمت استراتيجية الرحبلت
المعرفية عبر الويب وتألفت من ( )02تمميذ ،واألخرى تمثل المجموعة الضابطة التي
استخدمت الطريقة المعتادة وتألفت من ( )02تمميذ ،ولتحقيق أىداف البحث قام الباحث بإعداد
(موقع قائم عمى استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب) ،كما قام بإعداد كل من االختبار
التحصيمي لقياس التحصيل الدراسي في وحدة وطني المممكة العربية السعودية بمادة الدراسات
اإلجتماعية ،واختبار االدراك المكاني لقياس مستوى أداء التبلميذ في القدرة عمى اإلدراك

المكاني ،وتوصل البحث الى تمكم النتائج :الستخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب
أثر إيجابي في تنمية كل من االدراك المكاني ،والتحصيل الدراسي لمادة الدراسات اإلجتماعية
وتفوق تبلميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب عن مستوى
نظرائيم من تبلميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة ،وأوصى البحث بعدد من
التوصيات؛ من أىميا :البعد عن األساليب التقميدية المعتادة في تدريس الجغرافيا وضرورة
استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب فى تدريس جميع الميارات المتعمقة بالجغرافيا ألىميتيا
فى تحقيق كثير من النتائج التعميمية ،توظيف المعممين الستراتيجية الرحبلت المعرفية في مواد
دراسية أخرى لما ليا من مزايا في النواحي التعميمية.
الكممات المفتاحية:الرحبلت المعرفية عبر الويب– اإلدراك المكاني– التحصيل الدراسي
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Study abstract:
The present study aimed at identify identify the effect of using
the Web Quest strategy at developing Spatial Perception and
achievement in the subject of social studies among Primary school
students,It is considered one of the researches concerned with
employing technology in education in light of the trends and vision of the
Kingdom of Saudi Arabia 0202,The study used the semi-experimental
method, the experiment was applied a sample of (02)students of the
fifth grade of primary school in a school in the Qassim region,divided
into two groups: an experimental group (taught by using web quest) It
consisted of (02) students, the other is a controlled group taught in the
traditional method It consisted of (02) students.
To achieve the objective of the study the researcher prepared (a
website based on the strategy of the Web Quest), and he also prepared
each of the achievement test to measure achievement in the National
Unit of the Kingdom of Saudi Arabia with the subject of Social
Studies,And the spatial perception test to measure the level of students'
performance in the ability to perceive spatial, and the research reached
these results: The use of the Web Quest has a positive effect on the
development of both spatial perception and achievement of the subject
of social studies, And the studies of the experimental group excelled
Those who studied using Web Quest outperformed on the same level as
their control group who studied in the traditional method,The study
recommended a number of recommendations: one of the importants:
The distance from the usual traditional methods of teaching geography
and the necessity of using the Web Quest strategy in teaching all skills
related to geography due to its importance in achieving many
educational results, Teachers' use of the Web Quest strategy in other
studying subjects because of its advantages in educational aspects.
Keywords: Web Quest-Spatial Perception-achievement
م0202  ماٍو-  العذد اخلامس- 63 اجمللذ
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مقدمة.
يشيد العالم اليوم نقمة حضارية ىائمة شممت كافة مجاالت الحياة حيث أنو يظير في كل
يوم عمى مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وميارات جديدة لمتعامل معيا
بنجاح ،وىذه التحوالت قد ألقت بظبلليا عمى النظام التربوي ،وبالتالي فإن إعداد اإلنسان القادر
عمى التصدي لكل ىذه التحوالت يتطمب إعادة النظر في النظم التعمىمية مفيوما ومحتوى
وأسموبا ،وذلك عمى أسس جديدة قائمة عمى استراتيجيات عممية فعالة تسيم فى إحداث تمك
التحوالت بنجاح.
اشار كرمي أبومغنم ،عبلم محمد ( )0 ،0200الي أن الجغرافيا تعد بوصفيا أحد فروع
الدراسات اإلجتماعية من أكثر المواد الدراسية حاجة الستخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات
الحديثة ،وذلك ألنيا عمم يتعامل مع البيئات والعبلقات المكانية بين مختمف الظواىر الطبيعية
عمى سطح األرض ،والتقنيات الحديثة تساعد عمى توفير العديد من مصادر التعمم لممتعممين
االمر الذى يساعدىم عمى ربط المعمومات بواقع حياتيم  ،ويأتى األنترنت بأدواتيا وامكانياتيا فى
مقدمة ىذه المستحدثات التكنولوجية لما يوفره من محركات بحث كثيرة ومتنوعة ولكنيا ال تراعي
طبيعة الشخص القائم بعممية البحث ،لذا تعطي لو نتائج ومواضيع بعيدة عن محور البحث مما
يؤدى إلى التشتيت فى الحصول عمى المعمومات المستيدفة األمر الذى يعقد عممية التعمم ويسمك
اتجاه غير االتجاه الحقيقي لذا تسمح الرحبلت المعرفية بعمل انتقاء لممصادر االساسية التى
سيعتمد عمييا المتعمم وتوفيرىا داخل الرحمة المعرفية مما يعمل عمى تقنين استخدام تقنية
االنترنت واالستفادة من إمكانياتو واألدوات التى يوفرىا.
واشارة دراسة (Hsiao, H. S., Tsai, C. C., Lin, C. Y., & Lin, C. C. (0200
الى أن أفضل الممارسات في مجال تدريس الدراسات اإلجتماعية ىي تمك التي يتم استخدام شبكة
المعمومات الدولية (االنترنت) لتوسيع نظرة التبلميذ إلى العالم واثراء معارفيم.
واشارت (ميرفت صالح (0200،الى أن شبكة اإلنترنت وما تقدمو من خدمات وامكانات
تعد مصد ار ثريا لممعمومات المرتبطة بمستحدثات تكنولوجيا التعمىم،باإلضافة إلى تنوع أشكال
ومصادر تمك المعمومات من مواقع تعميمية متخصصة ،وقواعد بيانات تتسم متجددة ،وكتب
رقمية ودوريات إلكترونية ،وخرائط إلكترونية باإلضافة إلى سيولة الحصول عمى تمك المصادر
والتعامل معيا واستخداميا،وامكانية توفير عمميات التعمم التفاعمى النشط بما يضمن تنمية
ميارات البحث واالستقصاء وانطبلقا من االىمية السابقة فقد ظيرت النماذج التعميمية التى تمثل
االستخدام األمثل لمبحث عن المعمومات فى شبكة االنترنت وتعد الرحبلت المعرفية عبر الويب
اىم تمك النماذج.
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وعمى المستوى المحمي والدولي وجد قصور في استراتيجيات تنمية القدرة عمى اإلدراك

المكاني وعدم تزويد المناىج بالموضوعات التى تعمل عمى زيادة الوعي بابعاد االدراك المكاني

وتنميتو حيث اوضحت دراسة (فايزة السيد ،صفاء عمى )0222،والتى أجريت لبيان مدي توافر
المعايير القومية فى محتوى منيج الدراسات االجتماعية لمصف الخامس االبتدائي واوضحت بأن

ىناك قصور فى تحقيق تمك المعايير لتعمم الجغرافيا والتى من بينيا معايير الثقافة المكانية

لدى التبلميذ .

لذا بات االىتمام بالثقافة الجغرافية أم ار ضروريا وذلك من أجل تربية التبلميذ واكسابيم

منظو ار مبنيا عمى الذكاء لمعالم الذى يعيش فيو فاألمية الثقافية ال تقل خط ار عن األمية األبجدية

لذا البد من تزويد المتعممين بالثقافة الجغرافية والمعارف والمفاىيم المكانية والصور الذىنية التى
تتكون لدييم والتى يطمق عمييا اإلدراك المكاني  Spatial Perceptionوتمك المعارف والمفاىيم
يستند الييا المتعمم لقراءة ومعرفتو لرموز الخريطة والتصور لمظواىر من حولو وىذا االمر

اليتطمب مزيدا من المعرفة والمعمومات الجغرافية بقدر ما يتطمب تقديما جغرافيا أكثر تطو ار
وارتباطا بمتغرات المجتمع العالمى والمحمي(منصور عبدالمنعم.)0222 ،

كما اوضحت أماني السيد( )022 ،0202الى أن النظرية التوسعية من النظريات التي

تسيم فى تنظيم وتدريس المحتوي ،وأن تمك العمميتين من العوامل التى تؤثر بشكل كبير فى تعمم
التمميذ ،وتساعده عمى االحتفاظ بالمعمومات المقدمة لو ،وتعمل عمى زيادة فيمو ليا من خبلل

ربطيا لممعمومات السابقة بالمعمومات الجديدة التى تقدم لو ،وترتكز ىذه النظرية عمى مفاىيم

المدرسة المعرفية فى عمم النفس عبدالمطيف عمى( ،)0222كما اشار حسن زيتون()52 ،0222

الى أن الرحبلت المعرفية عبر الويب تعد أحد استراتيجيات التعمم اإللكتروني التى تستمد إطارىا

الفمسفى من النظرية البنائية المعرفية والتى تفسر عممية إكتساب المعرفة بأنيا عممية بنائية

نشطة ومستمرة تتم من خبلل عمميات التعديل فى التراكيب المعرفية ويتم ذلك بواسطو آليات
عممية التنظيم الذاتي وىذا ما أكده عبداهلل الزعبي(.)020 ،0202

كما تيتم استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب بتنمية القدرات المعرفية العميا لدى

التبلميذ ،مثل :التحميل والتركيب والتقويم ،وتعتمد جزئيا أو كميا عمى المصادر الرقمية اإللكترونية

الموجودة في شبكة االنترنت والتى تم أختيارىا مسبقا)Gülbahar, ،Yang, K. H. (0200

Y., Madran, O., & Kalelioglu, F. (0202).
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أثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونظ ار ألىمية استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب ( )Web Questفي تسييل
عممية التعميم والتعمم لذا اعتمد عمى ىذه االستراتيجية بحيث أستخدمت فى تدريس مواد دراسية
مختمفة ففى مجال العموم دراسة(.خميفة عبد الفتاح  ،سبلم أحمد  ،ناىد نوبي،)0205 ،
(ناصر

القحطاني(،)0205،عبداهلل

الزعبي،

،)0202

(صالح

صالح)0200،

،

(ماىر صبري ،ليمي عصام)0200 ،؛ اما فى مجال الرياضيات دراسة (نورة شايع)0202،؛
(عبدالناصر عبدالحميد)0202،؛ (سامية محمد)0202 ،؛ (حنان السعيدي)0202 ،؛ اما في
المغة العربية دراسة (وحيد عبدالرشيد ،محمود عبدالكريم(،)0202 ،مني صالح ،)0200،وفي
المغة االنجميزية دراسة (نسرين فايز )0200 ،ودراسة ) ،Laborda, J. G. (0225وفي
الموسيقي دراسة (مني السيد )0202 ،وأن دل ذلك يدل عمى فاعميتيا فى العممية التعميمية وانيا
تعطي نتائج جيدة.
وأشارت (منال مبارز ،حنان ربيع )22 ،0225 ،أن فكرة الرحبلت المعرفية تقدم حمول
ايجابية تؤدي الى إنجاح العممية التعميمية النيا تشبو الحصة المخطط ليا بشكل دقيق ومدروس،
حيث أنيا تعمل عمى تحويل عممية التعمم الى عممية جذابة وممتعة لمتمميذ.
واشار (محمد الحيمة ،محمد نوفل)20 ،0222 ،الى أن التحصيل الدراسي يعد أحد
الجوانب الميمة فى النشاط العقمي الذي يقوم بو التمميذ والذي يظير فيو أثر التفوق الدراسي ويرتبط
مفيوم التحصيل بمفيوم التعمم بشكل وثيق اإل أن مفيوم التعمم اعم وأشمل حيث يشير الى كافة
التغيرات التى تحدث تحت ظروف الممارسة والتدريب ،فيو يتمثل فى إكتساب المعمومات
والميارات ،تغير االتجاىات ،القيم ،تبديل أساليب التكيف لدى الفرد ونظرتو نحو ذاتو وىذا يقودنا
الى أن التحصيل قد يؤثر عمى تكيف الفرد وتفوقة وفيم األخرين.
وبالنظر إلي واقع تدريس الدراسات اإلجتماعية فى العديد من مدارس المممكة نجد أن
الطريقة التقميدية ما زالت تشغل حي از كبي ار بين األساليب التى يستخدميا المعمم داخل
غرف ة الصف ،لذا يحاول ىذا البحث تقصي أثر تدريس الدراسات اإلجتماعية بإستخدام الرحبلت
المعرفية عبر الويب فى تنمية االدراك المكاني والتحصيل الدراسي لدي تبلميذ الصف
الخامس االبتدائي.
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مشكمة البحث.

حدد الباحث مشكمة البحث الحالي من عدة مصادر وهي:

 -1توصيات الدراسات واألبحاث المرتبطة:

أوصت عديد من الدراسات بضرورة استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب وفاعميتيا فى
تدريس مادة الدراسات اإلجتماعية مثل دراسة كل من(مصطفى احمد 0202 ،؛ رييام
محمد0202،؛ ميرفت صالح 0200،؛ ىناء زىران ،نشوي شحاتة 0200،؛زياد عمر0200 ،؛ ريم
العتيبي ،)0200 ،كما اوصت عديد من الدراسات والبحوث السابقة عمى أىمية الرحبلت المعرفية
فى تحسين التحصيل الدراسى لدى المتعممين ومن ىذه الدراسات دراسة كل من
(أحمد عمى0205،؛ ماجد عبد العزيز ،وجدان الحذني ،0202عماد عبد العزيز 0202،؛ منى
السيد0202،؛ تغريد عمى0202،؛ صالح ابو طويمة ،مصطفى جويفل  ،محمد الطراونة ،
0202؛محمد السيد0200 ،؛نسرين فايز،)0200 ،كما اوصت عديد من الدراسات بضرورة تنمية
القدرة عمى االدراك المكاني ومن ىذه الدراسات دراسة (احمد حسن 0205 ،؛ طمعت عبدالحفيظ،
0202؛خميس خميس0202 ،؛دعاء سيد0202 ،؛ عايده عمى 0202،؛محمد السيد0200 ،؛
رييام عيد0200،؛ رفعت السيد0202،؛ حسين أحمد0222 ،؛نيي يعقوب 0222،؛ محمد
جودة .0220

 -0توصيات المؤتمرات:

دعت الكثر من المؤتمرات التربوية إلي ضرورة التعمىم بما يتماشي مع جميع المتعممين
بالمراحل التعمىمية المتنوعة لتحقيق األىداف المنشودة بصورة تتماشى مع التطوير العالمي في
تعمىم مادة الدراسات اإلجتماعية ،كما دعت الى استخدام وتوظيف االنترنت بوجو عام والرحبلت
المعرفية بوجو خاص ودمجيا في عممية التعميم والتعمم ومن ىذه المؤتمرات:
 المؤتمر الدولى لممعمومات الجغرافية ( )0205والمقام خبلل الفترة من  02حتى  00منفبراير فى الرياض بالمممكة العربية السعودية والي نادى بضرورة استخدام التكنولوجيا لمتعرف
عمى المعمومات الجغرافية بطريقة أكثر امتاعا وجاذبية وأكثر دقة واقعية.
 المؤتمر األول لمتعمم من أجل التنمية المستدامة فى المممكة العربية السعودية( )0202بعنوان"الجغرافيا من أجل التنمية المستدامة لرؤية 0202م" برعاية كل من الجمعية الجغرافية
السعودية وجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.
 المؤتمر الدولى الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعمم من بعد ( )0200والذى نادي بضرورة تصميموبناء المحتوى التعمىمى بشكل إلكترونى وتوفير االساليب واالستراتيجيات التدريسية لبيئة
التعمم اإللكتروني وذلك لزيادة التعمم الذاتي بشكل مرن وتوفير المعمومات والخبرات التربوية
بطريقة حديثة ومبتكرة فى بيئة تفاعمىة وغنية بمصادر التعمم الرقمية.
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 المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعمم من بعد ( )0202والذي اوصي بضرورةتشجيع المعممين عمى تنمية مياراتيم التعمىمية والحاسوبية واالستفادة من التقنيات التعمىمية
المتاحة وعمى رأسيم االنترنت لما يوفرة من محركات بحث عمبلقة
-3الدراسة االستكشافية:
قام الباحث بعمل دراسة استكشافية عمى عينة استطبلعية قواميا00تمميذا من تبلميذ
الصف الخامس االبتدائي الستطبلع آرائيم من خبلل استبانة توضح مستوى التحصيل لدييم
وقدرتيم عمى االدراك المكانى فى مادة الدراسات االجتماعية  ،وتم حصر استجاباتيم عمى
االستبانة والتي تضمنت السؤال عن :أىمية موقع وطنى المممكة العربية السعودية ،أكثر الجبال
امتداد وارتفاعا فى شبة الجزيرة العربية وكم يتراوح عرضيا ،أشير األودية فى المممكة العربية
السعودية  ،أشير منتج زراعى استثمارى فى منطقة جازان ،وجاءت نتائج تحميل استجابات
التبلميذ كما يمي:
-

أجاب  5تبلميذ بنسبة  ٪ 20.20إلى عدم معرفتيم بأىمية موقع وطنى المممكة
العربية السعودية .
لم يذكر  2تبلميذ بنسبة  ٪ 20.20أكثر الجبال امتدادا وارتفاعا فى شبة الجزيرة
العربية وكم يتراوح عرضيا .
أجاب  00تبلميذ بنسبة  ٪022بعدم معرفتيم بأشير منتج زراعى استثمارى فى
منطقة جازان .
وأجاب  2تبلميذ بنسبة  ٪20.22بأن ليس لدييم المعرفة بأشير األودية فى المممكة
العربية السعودية .
وأجاب  2تبلميذ بنسبة  ٪20.20بأن ليس لدييم القدرة عمى االدراك المكاني وتم
ذلك من خبلل الخريطة التى عرضت عمييم ولم يتعرفوا عمى بعض المعالم والمناطق
الجغرافية عمييا.

وبالتالي تشير نتائج االستبانة إلى ضعف التحصيل واالدراك المكاني لتبلميذ الصف
الخامس االبتدائي.

-4المقابمة الشخصية:
تم عمل مقابمة شخصية مع عدد خمسة من المشرفين التربويين لمادة الدراسات
االجتماعية وعشرة من معممي المادة بمنطقة القصيم وكان اليدف من تمك المقاببلت معرفة
مستوى التحصيل الدراسي في الدراسات االجتماعية لدى التبلميذ ومدى توافر ميارات القدرة عمى
االدراك المكاني لدييم وجاءت نتائج تمك المقاببلت كما يمي :أشار أربعة من المشرفين
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بنسبة %22و 5من المعممين بنسبة %52الى وجود تدني في مستوى تحصيل التبلميذ لمادة
الدراسات االجتماعية بالصف الخامس االبتدائي وضعف فى القدرة عمى االدراك المكاني لدييم،
وأرجع كل من المشرفين والمعممين بنسبة %022الصعوبات التى يواجييا التبلميذ في مادة
الدراسات االجتماعية إلى ضعف أغمب التبلميذ عمى استيعاب المفاىيم والميارات المرتبطة
بعممية االدراك المكانى وقراءة الخريطة ،كما أكد ثبلثة من المشرفين بنسبة %22أن من أسباب
الصعوبات التى يواجييا التبلميذ في مادة الدراسات االجتماعية ترجع إلى طريقة التدريس التي
يتبعيا المعممين في تدريس الدراسات االجتماعية والتي يقوم فييا المعمم بالدور الرئيسي وينحصر
دور المتعمم في كتابة الدرس بجانب قدر ضئيل لمغاية من المناقشة مما يجعل التعمم قائم عمى
الحفظ دون الفيم ،وأكد سبعة معممين بنسبة ٪22عمى قمة معرفتيم بطرق التدريس الحديثة التى
يمكن من خبلليا التغمب عمى تمك الصعوبات التي يواجييا التبلميذ في مادة الدراسات
االجتماعية واالرتقاء بمستوى تحصيميم،كما دعم خمسة مشرفين بنسبة %022توظيف الرحبلت
المعرفية ( )Web Questفي عممية التعميم وخاصة في تنمية التحصيل واالدراك المكاني لما
يوفرة من مواقع اثرائية عديدة تسمح لو بمشاىدة الخرائط بأكثر من طريقة وبأكثر من بعد مستفيدا
باالنترنت وادواتو بشكل آمن.
لذا يرى الباحث ضرورة البحث عن أفضل السبل التي من خبلليا يمكن تحسين
التحصيل الدراسي في الدراسات اإلجتماعية وتنمية االدراك المكاني لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية ،والتي تعمل عمى جذب أنتياه التبلميذ لمدرس مما يزيد من تحصيميم الدراسى وتزودىم
بالمعمومات الجغرافية وادراك ظواىر العالم الطبيعية والبشرية مما يعمل عمى تنمية التفكير
الجغرافي لدييم ،كما أن االساليب المستخدمة فى تدريس مقرر الدراسات اإلجتماعية فى بعض
مدارس المممكة اساليب قائمة عمى اإللقاء والتمقين من جانب المعمم والحفظ واالستظيار من
جانب التبلميذ دون استخدام لممكتبات الرقمية ومواقع اإلنترنت التى تزخر بالكثير من مصادر
التعمم الرقمية باالضافة الى توجيات ورؤية المممكة  0202فى تطور التعميم واستخدام
استراتيجيات حديثة فى التدريس.
ومن ىنا تحددت مشكمة البحث الحالي في تدني المستوى التحصيمي لدى تبلميذ الصف
الخامس االبت دائي ،ووجود قصور لدييم في االدراك المكاني ،لذا فيم بحاجة إلى طرق جديدة
تعالج نواحي القصور والضعف لدييم ،وىذا يستوجب توظيف الرحبلت المعرفية كتقنية
واستراتيجية حديثة فى عممية التعمم وذلك من أجل تنمية االدراك المكاني والتحصيل الدراسي
لمادة الدراسات اإلجتماعية ،ولمتصدي ليذه المشكمة يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال
الرئيس التالي:
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ما أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تنمية االدراك المكاني
والتحصيل الدراسي فى مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تنمية االدراك المكاني فى
مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟
 -0ما أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تحسين التحصيل الدراسي
فى مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟

أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى التعرف عمى:
 -0أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تنمية االدراك المكاني فى مادة
الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي .
 -0أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تحسين التحصيل الدراسي فى
مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي .

أهمية البحث:

اوال-األهمية النظرية:
 -1توجيو نظر القائمين عمى عممية تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية لئلفادة من استخدام
الرحبلت المعرفية عبر الويب لتطويع إمكانيات االنترنت ،واستغبلليا بشكل أفضل .
 -2تقديم مواقف تعميمية لتدريس الدرس بخطوات منيجية بشكل يعمل عمى إثارة تفكيرىم من
خبلل استخداميا في التعميم.
 -3أىمية المرحمة التعميمية التى يتناوليا البحث واىمية تنمية االدراك المكانى لدييم االمر الذى
يسيم فى وضع االسس االولية لبناء العقمية الجغرافية لدى جيل من المتعممين كما يساعدىم
ذلك عمى تنمية ميارات التفكير الجغرافي لدييم .
 -4يسيم البحث الحالي فى وضع خمفية نظرية عن االدراك المكاني االمر الذى يقدم لمقائمين
عمى تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية إطا ار نظريا قد يساعدىم عمى تنمية االدراك المكاني
لممعالم الجغرافية المتضمنة بالمناىج الدراسية لتبلميذىم.
 -5استجابة لمتطمبات رؤية المممكة العربية السعودبة0202والتى تيدف إلى التوسع في توظيف
التكنولوجيا في كافة مجاالت الحياة والمجال التعميمي بصفة خاصة.
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 -6استجابة لمنداءات التربوية باستخدام طرق واستراتيجيات حديثة في التدريس تشجع عمى التعمم
الذاتي وذلك تمشيا مع مستحدثات العصر ومواكبة تطوراتو.
 -7تقديم المحتوي التعميمى بشكل أكثر قدرة عمى جعل المتعمم أكثر ايجابية وانجذاب لعممية
التعمم من خبلل توفير المواقع اآلمنو اثناء عممية التعمم والبدائل التعميمية داخل الرحمة
التعميمية.
 -8إعادة صياغة بعض وحدات الدراسات االجتماعية بالحمقة االبتدائية وفقا لمرحبلت المعرفية
بحيث يصبح التمميذ ايجابيا ومشاركا في مسئولية تعممو مما يزيد من تحصيمو الدراسي.

ثانيا -األهمية التطبيقية:
 -0االستعانة بإستراتيجية الرحبلت المعرفية في تدريس الدراسات االجتماعية.
 -0يساعد استخدام الرحبلت المعرفية فى التغمب عمى الصعوبات التي تواجو تعميم الدراسات
االجتماعية و تعوق تحقيق أىدافيا .
 -0قد يستفيد منو الموجيين في تنشيط دور مادة الدراسات اإلجتماعية في تنمية أبعاد االدراك
المكاني وعبلقتيا بتحسين األداء العام ليم في ممارستيا.

 -0تقديم صورة عن الواقع الفعمى لئلدراك المكاني لممعالم الجغرافية لدى تبلميذ الصف الخامس
االبتدائي االمر الذى يساعد عمى ضرورة البحث عن استخدام استراتيجيات واساليب ومداخل
تدريسية غير تقميدية.
 -2يفتح المجال لمباحثين أمام دراسات أخرى مستقبمية في توظيف استراتيجية الرحبلت المعرفية،
وتوجو أنظارىم لبلستفادة منيا في مواد دراسية اخرى.
 -2تقديم اختبار تحصيمي لقياس تحصيل تبلميذ الصف الخامس االبتدائي في وحدة جغرافية
وطنى المممكة العربية السعودية .
 -2تقديم اختبار لتحديد مستوى االدراك المكاني لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي .
 -2تعد ىذه الدراسة من الدراسات القبلئل المحمية التى تناولت االدراك المكاني والتحصيل
0
الدراسي وعبلقتيا بالدراسات اإلجتماعية وذلك فى حدود عمم الباحث.

1

( )حيث قام الباحث بالرجوع إلى كل من(قاعدة المعلومات الرقمية السعودية والمكتبات الملحقه بها ،محركات البحث
العلمي ) ولم يجد دراسة مشابهة لها.
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حدود البحث:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 -1حدود موضوعية:
اقتصر البحث الحالي عمى وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية من كتاب
الدراسات االجتماعية والمواطنة لمصف الخامس االبتدائي حيث تضمنت الوحدة مجموعة من
الموضوعات والنشاطات التى يمكن تطويرىا عمى ىيئة رحبلت تعمم استكشافية عبر الويب والتى
بدورىا يمكن استثمارىا فى تنمية التحصيل و اإلدراك المكاني.

 -0حدود مكانية :شبكة االنترنت  ،مدرسة ابتدائية في إدارة تعميم الرس.
 -0حدود بشرية :مجموعة من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة إبتدائية تابعة إلدارة
تعميم الرس.
 -0حدود زمانية :الفصل الدراسي االول من العام الدراسي  0205/0202م.

فروض البحث:
سعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفروض التالية:
 -0يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ( )2.22بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة
الضابطة (التي درست بالطريقة التقميدية) والمجموعة التجريبية (التي درست باستخدام
استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب) في التطبيق البعدي الختبار االدراك المكاني
لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية .
 -0يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ( )2.22بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة
الضابطة (التي درست بالطريقة التقميدية) والمجموعة التجريبية (التي درست باستخدام
استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب) في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي في مادة
الدراسات االجتماعية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية .

مواد وأدوات البحث:تمثمت مواد وأدوات البحث فى :
 الموقع اإللكترونى الخاص بأستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب (من إعداد الباحث).
 اختبار تحصيمى فى وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية (من إعداد الباحث).

 اختبار االدراك المكاني والمرتبط بوحدة جغرافية وطني المممكة العربية السعودية
(من إعداد الباحث).
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مصطمحات البحث.
الرحبلت المعرفية عبر الويب :تعرف إجرائيا بأنيا ىي :استراتيجية لتعميم وتعمم
الدراسات اإلجتماعية من خبلل توظيف امكانات شبكة االنترنت لمسماح لمتبلميذ لبلستزادة من
المعرفة وخبرات ومصادر التعميم والتعمم بطريقة مخطط ليا ومتسمسمة وخطوات مبنية وفق
نموذج ( )Dodge & March, 0552التدريسي ومراحمة "التقديم -الميام أو األنشطة -التنفيذ
أو العمميات او االجراءات -المصادر -التقويم -الخاتمة" ليدف التقصى عن المعمومات البلزمة

حول موضوعات وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية والمختارة فى مقرر الدراسات
اإلجتماعية لمصف الخامس االبتدائي.

اإلدراك المكاني :تعرف إجرائيا في البحث الحالي عمى أنيا:العممية العقمية التى تساعد
التمميذ عمى وعي وتصور الظاىرات والمعالم الجغرافية والعوامل التي تؤثر فييا والتي تكون
محيطة بالمجتمع الذى يعيش فيو ،ويستدل عميو بالدرجات التي يحصل عمييا التمميذ عند تطبيق
اختبار االدراك المكاني المعد ليذا الغرض.
التحصيل الدراسي :ويعرف إجرائيا في ىذا البحث :بمدى تمكن تبلميذ الصف الخامس
االبتدائي من جوانب التعمم المتضمنة بوحدة جغرافية وطني المممكة العربية السعودية المتضمنة
بمقرر الفصل الدراسي االول لمصف الخامس االبتدائي ،ويستدل عميو بالدرجات التي يحصل
عمييا التمميذ عند تطبيق االختبار التحصيمي المعد ليذا الغرض.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
المحور االول -:الرحالت المعرفية عبر الويب (:)Web Quest
إن مجتمعنا يعيش في عالم سريع التغير وتحيط بو تحديات محمية وعالمية لعل من
أبرزىا التقدم العممي والتكنولوجي وتسارع المعمومات وتطور المعرفة وظيور عديد من
المستحدثات التكنولوجية وحتميــة تنمية الموارد البشرية وقمة فاعمية الدراسة التقميدية لعدم مراعاة
ظروف المتعممين وما بينيم من فروق فردية ؛ لذا ظيرت عديد من المصطمحات التعميمية بصيغ
تربوية تدل عمى مدى اندماج التقنية في حياة البشر فبدأ التربويين باالستفادة من تمك التقنيات
وادخاليا في حقل التعميم كوسيمة تعميمية مساعدة لمتعميم ومعززة لو ،وما لبثت أن تعالت أصوات
التربويين بالمناداة بالبحث عن أفضل طرائق وأساليب توفير البيئة التعميمية التفاعمية جديدة
وحيوية لجذب انتباه واىتمام الطمبة وسرعة االتصال لنقل المعمومات وتبادل اآلراء والخبرات
وتوظيف تمك التقنيات في العممية التعميمية .
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ماهية الرحالت المعرفية عبر الويب:
اشار كل من وحيد عبدالرشيد ،محمود عبدالكريم( ،)020 ،0202مي موسي
( ، )000 ،0202رييام محمد ( )020 ،0202إلى أن الرحبلت المعرفية ليا مسميات عده
والتي منيا ( الرحبلت المعرفية عبر الويب ،اإلبحار أو االستقصاء الشبكي ،تقصي الويب ،
الويب كويست( ،)Web Questرحبلت التعمم االستكشافية )  ،كما أختمف الباحثون
في تعريف المصطمح فمنيم من عرفيا عمى أنيا أنشطة ومنيم من عرفيا عمى أنيا إستراتيجية
األ أن تمك التعريفات تشترك فى مفاىيميا العامة ومكوناتيا االساسية ،وقد تعددت
التعريفات التى تناولت مصطمح الرحبلت المعرفية عبر الويب تعريف
(،( Ikpeze &Boyd,0222)،) Schweizer&Kossow, 0222(،(Dodge ,0552
(وجدي جودة(،)0225،عبدالعزيز طمبة( ،)05 ،0200،عمى جمعة  ،بارم احمد)20 ،0200،
(Dogru& Seker,0200,p52)،واستخمص الباحث من التعريفات أنيا:
 مدخل تدريسي قائم عمى التكامل بين الكمبيوتر واالنترنت فى التعميم والتعمم مع اتاحة الفرصة
لممتعمم بالبحث والتقصي والتساؤل بشكل مخطط لو من خبلل انشطة ذات معنى تساعده عمى
بناء المعرفة بنفسو وتعميق فيم الموضوعات وتحقيق التعمم ذي المعنى.
 أنشطة تربوية تركز عمى عممية البحث والتقصي لتنمية القدرات الذىنية والعقمية لدى
المتعممين كالتفكير بشكل ناقد حول الموضوع قيد البحث ،وتعتمد عمى عديد من المصادر
الرقمية واألدوات الموجودة عمى شبكة االنترنت والمنتقاة مسبقا.
 استراتيجية تعتمد عمى تقديم ميمات تعميمية محددة ومن ثم تساعده عمى البحث واالستكشاف
لممعمومات عمى شبكة االنترنت من خبلل المواقع التى تم تحديدىا مسبقا وتوظيف تمك
المعمومات فى عممية تعممو.

أنماط الرحالت المعرفية عبر الويب:
وقد أشار كل من ((،(Lamb, 0220(، )Dodge,055290نوال شمبي،)0200،

(صالح صالح( ،)0200 ،عادل توفيق )0205،إلى أنماط الرحبلت المعرفية وقسموىا الى نوعين

رحبلت معرفية قصيرة المدى ،ورحبلت معرفية طويمة المدى ،ويتم التمييز بينيم وفق المدة الزمينة
لمرحمة واليدف التربوى والتعمىمى منيا والقدرات الذىنية والميارات الحاسوبية لممتعممين والميمات

المطموب منو أدائيا ويمكن عرضيا كما يمي:

النمط االول الرحالت المعرفية قصيرة المدى:
» اليدف التربوي :الوصول الى مصادر المعمومات الرقمية واكتسابيا وفيميا وتذكرىا وفى االغمب
تكون قاصرة عمى مادة دراسية واحدة.
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» المدة الزمنية لمرحمة :تتراوح مدتيا ما بين حصة واحدة الى اربع حصص.

» متطمباتيا :يتطمب اتمام ميام الرحمة عمميات ذىنية بسيطة كالتعرف عمى مصدر المعمومات
وتذكرىا واسترجاعو.

» استخداميا :تستخدم مع المتعممين المبتدئين غير المتمرسين عمى تقنيات استعمال محركات
البحث وقد يستعمل كمرحمة أولية لمتحضير لمرحبلت المعرفية طويمة المدي.

» التقويم :يقدم المتعمم حصاد الرحمة فى شكل مبسط مثل االجابة عن بعض االسئمة ،قائمة
بعناوين المواقع االكثر استفادة  ،تقديم عروض قصيرة ،مناقشة.

النمط الثاني الرحالت المعرفية طويمة المدى:
» اليدف التربوي :يتمحور حول اإلجابة عن األسئمة المحورية لميمة العمل وتطبيق ما اكتسبو
من معرفة.

» المدة الزمنية :تتراوح مدتيا ما بين اسبوع واحد الى شير كامل.

» متطمباتيا :يتطمب اتمام ميام الرحمة عمميات عقمية وذىنية متقدمة كالتحميل والتركيب
والتقويم.

» استخداميا :تستخدم مع المتعممين المتمرسين فى استخدام الكمبيوتر والذين يجيدون استعمال
محركات البحث بشكل متقدم باالضافة الى تمكنيم وتحكميم فى استخدام برامج العروض

التقديمية ومعالجة الصور.

» طريقة التقويم :يقدم المتعمم حصاد الرحمة فى شكل عروض شفوية ،او نصوص مكتوبة.

دور المعمم في تصميم واعداد وتنفيذ الرحالت المعرفية عبر الويب:
أن استخدام التكنولوجيا ال يحل محل دور المعمم فى الفصل الدراسي ونجد أنو عند
استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب يظير أىمية دور المعمم أكثر فى إنشاء
الميام ذات الصمة بإحتياجات التمميذ ،ويكون ميسر لعممية التعمم من خبلل توجيييم ومتابعتيم
أثناء تنفيذ الميام المكمفين بيا ومن ميام المعمم االساسية عند تصميم واعداد وتنفيذ الرحبلت
المعرفية عبر الويب -ما يمي -ولكن قبل الحديث عن تمك الميام البد من توضيح ما اشار اليو
)( Skylar, Higgens , and Boone, 0222حيث قد وضع قائمة لممعممين يمكن االستعانة
بيا قبل البدء بتصميم الرحبلت المعرفية عبر الويب وىي كما يمي:
 ىل ميام الرحبلت المعرفية عبر الويب تتناسب مع موضوع الدراسة في الصف؟
 كيف يمكن دعم أىداف المناىج بصورة أوسع من خبلل الرحبلت المعرفية عبر الويب؟
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كيف تساعد الرحبلت المعرفية عبر الويب التبلميذ في ربط المعارف؟
ىل ميام الرحبلت المعرفية عبر الويب مناسبة لمستوى جميع التبلميذ؟
ىل جميع مواقع الويب التي تم تحديدىا لمرحمة آمنو و روابطيا تعمل؟
ىل المعمومات التي تم جمعيا من خبلل التبلميذ ذات معنى؟
كيف يتم تنسيق الميام أثناء استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب ؟
ىل يتطمب تنفيذ الميام العمل في مجموعات أو بشكل فردي في أجل تنفيذ الميمة؟

وعند وضع المعمم لتمك االسئمة امامو قبل عممية التصميم فأنو سيكون قاد ار عمى تصميم
رحمة معرفية عبر الويب بمواصفات جيدة تساعد التبلميذ عمى االستفادة منيا وأكتساب المعرفة لما
توفره من عوامل ومؤشرات تدل عمى نجاحيا وقدرتيا عمى تأدية ما صممت من أجمو وعمى ذلك
فأن أىم ميام المعمم االساسية ىي كما ذكرىا كبل من (مي موسي،)002 ،0202 ،
(وجدى جودة (Sen, A., & Neufeld, S. ,022290) )02 ،0225 ،
 اإلبحارعمى شبكة االنترنت لتحديد صفحات الويب التى سيستخدميا ويراىا مناسبة ومبلئمة
لمموضوع الذي يدرسو التبلميذ.
 عمل تصنيف وفيرسة لمصفحات وفق طبيعتيا وعبلقتيا بالموضوعات.
 تقييم الجودة والعائد التربوى من صفحات الويب التى تم تحديدىا ويكون ذلك وفق معايير
دقيقة لمتقييم.
 الحرص عمى أن تكون الميمات التى سيؤدييا التبلميذ عمى درجة من المرونة لتناسب جميع
التبلميذ وتراعي مبدأ الفروق الفردية بينيم ،وأال تستغرق وقت طويل فى عممية تنفيذىا.
 العمل عمى تحول مسئولية التعمم ضمن سياق الرحمة المعرفية إلى التبلميذ ،مع تيسير عمميم
أثناء تنفيذ الرحمة المعرفية ،مع المحافظة عمى التعاون بين التبلميذ وذلك من خبلل مجموعات
العمل التعاوني وذلك من أجل تبادل االفكار والمعارف بينيم.

االسس النفسية والنظرية التربوية التى تقوم عمىها الرحالت المعرفية عبر الويب:
تتفق الرحبلت المعرفية عبر الويب كاستراتيجية تعميمية وتستمد جذورىا من مبادئ
واسس التى تقوم عمىيا النظرية البنائية فى التصميم التعميمى كما تتماشي مع طبيعة المتعمم فى
العصر الرقمى وكون المتعمم فى ظل تمك التكنولوجيا ىو الذي يقوم ببناء معرفتو بنفسو وبأمكانو
إعادة بناء معرفتو من خبلل عمميات التفاعل مع االخرين داخل بيئة التعمم وأثر ىذا التفاعل فى
تحقيق النمو العقمي ورفع مستوى التفكير وبناء المعرفة من خبلل أكتشافيا وتحميميا واستنتاجيا
ووضعيا فى االطار المفاىيمى داخل البنية المعرفية لديو ومن اىم خصائص ىذه النظرية
الحربي( )0200وعماد الدين الوسيمى( )0200وعبدالعزيز طمبة()0225
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 أنو يعتمد عمى التمركز حول المتعمم والتأكيد عمى بناء المتعمم لممعرفة بذاتو وذلك من خبلل
الميام واالنشطة التى يتم تكميفو بيا داخل الرحمة.
 رفض التمقي السمبي لممعرفة مع التأكيد عمى المشاركة االيجابية والنشطة لممتعمم في عممية
التعمم من خبلل مساعدتو فى عممية استكشاف المعمومات واستنتاجيا اثناء الرحمة.
 التأكيد عمى ربط المعارف الجديدة بخبراتو ومعارفو السابقة من خبلل اتاحة العديد من
المصادر التعميمية الرقمية داخل الرحمة لزيادة التحصيل االكاديمي لديو .
 التأكيد عمى العمل الجماعي مع االعتراف بخصوصية المتعمم وجعمو أكثر واعيا بدوره
ومسئولياتو الفردية ،وأن تكون ميام التعمم واقعية وذات معني وذلك من خبلل اتاحة الفرصة
امام التبلميذ بالبحث عن حمول ألسئمة او مشكبلت حقيقية واقعية وغير مصطنعة.
 تشجيع ا لمتعمم عمى بناء معارفة وانتاجيا بنفسو بدال من نقميا إليو من خبلل إتاحة مصادر
معمومات حقيقية وليست ثانوية.
 مساعدة المتعمم عمى اكتشاف المعمومات الجديدة مع مساعدتو عمى تنظيم ىذه الخبرات في
بنيتو المعرفية داخل اإلطار المفاىيمي الموجود لديو بالفعل.
 تشكيل بنية معرفية جديدة تعطي معني لممعرفة لدي المتعمم وخبراتو وتجاربو وكمما مر
المتعمم بخبرات جديدة تعدل البنية المعرفية الموجودة لديو مما يعمل عمى تعميق فيميم
وتوسيع تفكيرىم حول الموضوعات التى يمكن بحثيا .
ويمتزم البحث الحالي بيذه االسس عند تطبيق الرحبلت المعرفية عبر الويب ىذا الى جانب
االلتزام بالخطوات اإلجرائية البلزمة لتطبيق استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب.

المكونات االساسية الستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب:
الرحبلت المعرفية عبر الويب ىي مجموعة من صفحات الويب ،وكل صفحة تتولى مكون
محدد من مكونات الرحمة المعرفية التي تتم في شكل عدد من الخطوات األساسية المنظمة اى تعد
بمثابة الخطوات اإلجرائية البلزمة لتطبيق استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب والعناصر األساسية
التى يمكن من خبلليا بناء الرحبلت المعرفية عبر الويب ،تتمخص فيما يمي( :ماىر صبري،ليمي
الجيني،)Segers & Verhoeven , 0225 :00( ،)Zlatkovska, 0202 :02( ،)00 ،0200،
()Dodge,0552) ،)Hassanien,0222
 )0المقدمة  :Introductionتستند بشكل كبير عمى الخبرات والمعارف والميارات السابقة لممتعمم  ،ويتم
فييا توضيح األىداف التعميمية التي سيتناوليا الموضوع باستخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب ،و
يجب أن تكون ىذه المرحمة مثيره لبلىتمام و يتمتع بالتشويق وذلك إلثارة الدافعية لممتعممين وعمى
االرجع يتضمن سؤاال رئيسا ذا طبيعة مفتوحة اإلجابات لتنشيط المعارف والخبرات السابقة.
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 )0المهام : Tasksوفييا يتم التركيز عمى الميام التي سيؤدييا المتعممون وماذا يتوقع منيم
بعد االنتياء من جميع األنشطة التى يمارسونيا  ،والتعميمات التي سيتم إعطاؤىا لممتعممين،
وتتطمب الميام تحميل لممعمومات المتعددة سيتم االستعانة بيا من أجل زيادة دافعية
المتعممين وتحقيق االىداف المطموب.
 )0العمميات :Processوىي المراحمة التى تشمل وصفا تفصيميا لمخطوات واالنشطة التي
يجب عمى المتعمم إنجازىا  ،وما يقدم من تعميمات أو توجييات أو نصائح ،أو المخططات
والجداول الزمنية  ،كما تبرز األدوار لكل متعمم والتي يقوم المتعمم بيا داخل المجموعة ،
ويتم إدراج األنشطة المطموب من المتعمم أدائيا في العمميات بعد توضيح التعميمات التي
تساعده وتمكنو عمى تنظيم خطواتو ،والتي يجب أن يتبعيا المتعمم في إنجاز األنشطة
والميام المطموبة.
 )4المصادر :Resourcesيتم تحديد مواقع الويب والتى تكون موثوق بيا ومنتقاة مسبقا بعناية
من قبل مصمم الرحمة (المعمم)  ،كما أن ىناك العديد من المصادر األخرى التي يمكن من
خبلليا الحصول عمى المعمومات ،من بينيا المشاركة في مؤتمرات الفيديو المباشرة التي تتم
من خبلل اإلنترنت ،وقواعد البيانات المتاح البحث بيا  ،مع الوضع فى االعتبار أن تكون
تمك المصادر مناسبة لمستوى المتعممين وخبراتيم ومناسبة لمغة المتعمم مع التأكيد عمى أن
الروابط تعمل قبل إضافتيا الى الرحمة حتى اليؤثر ذلك عمى الحالة النفسية لدى المتعمم
وتعطي نتائج سمبية أثناء عممية التعمم .
 )2التقويم  :Evaluationأدوات التقويم التقميدية ال تتناسب عند استخدام الرحمة المعرفية عبر الويب؛
ويقع عمى عاتق المعمم ابتكار طرق حديثة لعممية التقويم ،الن تمك المرحمة تمثل معيار لقياس
الميارات التى سيتعمميا المتعمم من خبلل ما يقدم لو من أنشطة مع توضيح واخبار المتعممين
بالمعايير التي سيتم اتباعيا لتقويم ىذه الرحمة بشكل واضح وقبل بداية رحمتيم من أجل
توجيو جيودىم.
 )6الخاتمة  :Conclusionتعد ىذه المرحمة ممخص ما تم تعممو ويشبو غمق الدرس ويجب أن
يتم وضع عده توصيات حول الرحمة المعرفية ،وتذكير المتعممين بما قام بو من اعمال ،والنتائج
التي تم التوصل إلييا ،وتشجيعيم من خبلل عرض ما تم إعداده من عروض من قبل
المجموعات التي قامت بالميمة ،والسعي لتطبيق ما تعمموه من خبرات في مواقف تعميمية أخرى.
 )7صفحة المعمم  :Teacher pageوىي صفحة مستقمة عن الرحمة يتم إدراجيا بعد االنتياء
من تنفيذ الرحمة المعرفية ،من أجل أن يستفيد ويسترشد بيا معممون آخرون عند الشروع فى
استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب أثناء عممية تدريسيم بيذه االستراتيجية اى تعد
دليل لممعممين.
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أهمية ومزايا استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب:
لمرحبلت المعرفية عبر الويب عديد من المزايا التى تجعميا نمطا تربويا واستراتيجية
تعميمية ذات اىمية فى العممية التعميمية وىذا ما اشار اليو كل من(فداء يونس،عايش
لبابنة )0205،و( ناصر القحطانى )0205،و (مصطفى احمد )0202 ،و (آمنةحجر،)0200،
و(ميرفت صالح ،)0200 ،و(ىويدا السيد ،)0200،و(غسان قطيط،)0200،
و ( )Ikpeze and Boyd (0222و (وداد اسماعيل  ،ياسر عبده )0222 ،ومن أىم
تمك المزايا ما يمي:












تناسب جميع المستويات العمرية كما انيا تحتوي عمى عديد من االنشطة التعميمية االثرائية.
تراعي مبدأ ذاتية التعمم والفروق الفردية بين المتعممين وتساعد عمى تنمية الدافعية لئلنجاز
والتحصيل األكاديمي لممتعممين.
تعمل عمى تنمية قدرات المتعمم التفكيرية وميارات التفكير العميا كالتحميل والتركيب والتقويم
النيا قائمة عمى استخدام الخيال والتأمل واإلبداع ال عمى الحفظ واستظيار المعمومات.
تعزز دور المعمم فى أن يكون ميسر ومنظم لمعممية التعمىمة وليس ناقبل ليا .
تنقل الميام لممتعمم فتجعمو باحث عن المعرفة وليس مستقببل ليا وتجعمو محور العممية
التعميمة لتحقيق مبدأ التعمم المتمركز حول الطالب وىذا يتفق مع مبادئ النظرية البنائية.
تعمل عمى أتساع افق المتعمم وتزيد من خبراتو التعميمية من خبلل تشجيع العمل الجماعي،
وتبادل اآلراء وألفكار بين المتعممين.
تعمل عمى استثمار التقنيات الحديثة وتوفر االستخدام اآلمن لشبكة االنترنت من خبلل توفير
الروابط وتحديدىا مسبقا وتضمينيا داخل الرحمة والتى تساعد المتعمم فى تحقيق االىداف
التعمىمية وتحديد مصادر المعمومات بكفاءة وجودة عالية.
تعمل عمى تحقيق أىداف تربوية محددة مسبقا وتم التخطيط ليا بعناية.
تعد نمطا تربويا بنائيا لتمحورىا حول جعل المتعمم رحال ومستكشف داخل الرحمة.
تساعد عمى توفر وقت وجيد المتعممين بتوجيو وتكثيف جيودىم باتجاه انشطة محدده.

ومن خبلل العرض السابق لمدراسات السابقة والبحوث المرتبطة يبلحظ أن الرحبلت
المعرفية عبر الويب تعد من واحدة من األدوات التعمىمية الجيدة التى تصمح لمعديد من المواد
والمقررات التعمىمية وتعطي نتائج جيدة فى عممية تعمم التبلميذ وانيا تعتمد عمى النظرية البنائية
فى التعمم وان ىناك ثمة اتفاق بين الدراسات عمى أنيا تعمل عمى تنمية التحصيل الدراسي وتنمية
االتجاه نحو عممية التعمم من خبلليا إال أن ىذه الدراسات لم تتناول استخدام الرحبلت المعرفية
عبر الويب فى تنمية االدراك المكانى والتحصيل الدراسي وىو ما تسعي الدراسة الحالية تحديده
من خبلل إجرائتيا.
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المحور الثاني-:اإلدراك المكاني:

ماهية اإلدراك المكاني:

اوضح مروان احمد( )220 ،0202أن االدراك المكاني موجود لدى كل انسان ولذا يري
العمماء أنو خاصية فطرية يولد بيا االنسان وىو مزود بيا إال ان تقويتو وثباتو يعتمد عمى التدريب
والتعمم وبالتالى ىناك فروق فردية بينيم فمنيم من يمتمك قدرة مكانية عالية ومنيم من يمتمك قدرة
مكانية عادية.
كما يري حسين احمد( )02 ،0222أن اإلدراك المكاني ىو العممية التى يصبح من خبلليا
المتعمم عمى وعي بأماكن المعالم الجغرافية المحيطو بو  ،وترى نيي يعقوب( )2 ،0222الى أن
اإلدراك المكاني ىو أحد المكونات الثبلث لمقدرة المكانية وىي(اإلدراك المكاني-التصور المكاني-
التوجيو المكاني) حيث يقصد بو القدرة عمى إدراك األنماط واألجسام واألشكال ومقارنتيا بعضيا
ببعض ،ولئلدراك المكاني عاممين أوليما السرعة اإلدراكية وىي "سرعة المقارنة أو التعرف عمى
األشكال والرموز" وثانييما مرونة االحتواء وىو"القدرة عمى االحتفاظ عقميا بمدرك صوري أو شكل
واسترجاعو لعزلة عن صورة أخرى" ،وترى أمل االحمد( )022 ،0222أن اإلدراك المكاني ىو إدراك
أبعاد األشياء الطول والعرض واالرتفاع والعمق ،واوضاعيا يمينا وشماال ،ونستعين بذلك بالعديد من
الدالالت التى تمكن من إدراك الترتيبات المكانية لبلشياء فى العالم الخارجي ،كما يساعد عمى
اإلدراك الحسي البصري.

موقع اإلدراك المكاني في ميادين الدراسات االجتماعية:
اشار امام عمى ( )31-11 ،0229الى أن الدراسات االجتماعية تشمل ثالث ميادين وهي:
 )0التاريخ:وىو معرفة ماضي البشرية منذ نشأتيا األولى فيو عمم البشرية الذى يحيط إحاطة
شاممة بحياة االنسان فى جميع ابعادىا "الماضي -الحاضر والمستقبل" ،وىو الصورة الفكرية
لمحضارة ومؤشر نشاط الفكر االنساني فى ماضية منذ أن بدأ يعبر عن وجوده بما حفره
عمى الصخور وفى الكيوف حتى ارتقى الى عالم اإللكترونيات والحاسوب حيث ييدف الي
إعادة تمثيل الحياة البشرية كما ىي واعادة رسم مظاىر النشاط الفكرى بتطوراتو وتقدمو
وتتبع مراحل ىذا التطور وتفاعميا.
 )0الجغرافيا :عمم يختص بدراسة عبلقة اإلنسان ببيئتو الطبيعية التى يعيش فييا ويتعايش معيا،
مؤث ار فييا ومتأث ار بيا ومن ثم توضح العبلقة القائمة بين اإلنسان والمعطيات الطبيعية
والبحث عن القواعد التى تنظم عمل االنسان واستفادتو واستغبللو لمموارد المحيطة بو
والحفاظ عمى بيئتو والمشكبلت التى تنشأ عن العبلقة وأثر ذلك عمى الفرد والجماعة ،كما
قسم الجغرافيا الى:
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الجغرافيا الطبيعية :وتعالج الظواىر الطبيعية المختمفة التى تحيط باالنسان والتوزيع المكاني لتمك
الظواىر .
الجغرافيا البشرية:تيتم بمظاىر الحياة االنسانية ومدى تأثيرىا وتأثرىا بالظواىر الطبيعية .
 )0التربية القومية:وىى التى تختص بدراسة األنظمة الحكومية"السياسية" التى يعيش فى ظميا
المتعممين ومؤسسات المجتمع وأساليب االشراف عمييا ،وتيتم ايضا بالتربية الدولية مثل
التعاون الدولي ،العبلقات الدولية ،األوضاع الدولية السياسية ،ثقافات الشعوب.
ويضيف محمد عطوة( )00 ،0225أن الدراسات االجتماعية بما تتميز بو من أنيا
تتناول الجانب التطبيقي (الجغرافيا) فى عديد من جوانبيا وكذالك الجانب االنساني كالتاريخ
والتربية الوطنية وعميو فإن الدراسات اإلجتماعية تشتمل عمى عديد من جوانب التعمم التى يجب
تناوليا من قبل مصممي المناىج ومنفذييا(المعممون) فى المقام االول واىم ىذه الجوانب ىى
)0الحقائق )0التعميمات  )0االتجاىات والقيم )2الميارات .
 )0المفاىيم
كما بين أن لممفاىيم تصنيفات مختمفة وتعددت وفقا لطبيعة العموم المختمفة التى تم
تصنيف مفاىيميا ولوجيات نظر المختصين بمجال دراسة المفاىيم وتبعا لطبيعة المفاىيم
ذاتيا،حيث اوضح امام عمى( )2 ،0225الى أن الدراسات االجتماعية تتصل اتصاال وثيقا
بالعموم االجتماعية فمكل مادة إجتماعية عمم إجتماعي تنتمي إليو وتأخذ منو أي أن العموم
االجتماعية ىي المصدر الذي تستمد منو الدراسات االجتماعية مكونات محتواىا ولكن بعد
تبسيطيا حتى تكون قابمة لمتعمم أي لتحقق األغراض التربوية ومن بين تمك التصنيفات التصنيف
عمى اساس :
 مفاىيم الزمن وتشتمل نوعين األول يعبر عن وقت محدد لشئ ما وتتابع حدث معين
مثل(يوم السبت -شير مارس -فصل الصيف) ،والثاني فيو كمي وغير محدد مثل(حقبة-
عصر -عمر) .
 المفاىيم المكانية وىي متنوعة وتشتمل المحسوس منيا والمجرد مثل( اليضبة -الجزيرة) .
 مفاىيم جديدة والتى ظيرت نتيجة االكتشافات العممية الحديثة والتطورات االجتماعية
واالقتصادية مثل(الطاقة الذرية -العنصرية -حرب باردة -التموث البيئى) .
حيث يري طمعت عبدالحفيظ ( )02 ،0202أن من أىم خصائص عمم الجغرافيا أنو عمم
قائم عمى العبلقات المكانية التى تربط بين االنسان والبيئة واألثر المتبادل بينيما،كما تري
فضيمة الخميفة ( )02 ،0200أن المفاىيم المكانية فى العادة ترتبط بالخرائط وكيفية قراءتيا،
إذ تعمل الخريطة عمى توفير الوسيمة األساسية لتوضيح وبيان العبلقات المكانية لذا إلان
القدرة عمى قراءة الخريطة يمثل فى حد ذاتو ىدفا وغاية أساسية فى التعمىم ،واشارت

522

اجمللذ  - 63العذد اخلامس  -ماٍو 0202م

أ /عبدالرحمن عقيل الفميح العمري

أثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) )Victorian Curriculum and Assessment Authority, 0229الي أن المفاىيم
المكانية تتضمن تسعة مفاىيم متعارف عمىيا وىي( :الموقع ،المقاس،المسافة ،التوزيع ،المنطقة،
التغيير المكاني عمى مر الزمن ،الحركة ،الطبيعة المكانية ،التفاعل المكاني)  ،وعمى ذلك فأن
الباحث يري أن المفاىيم المكانية ىى التى تعني بدراسة القدرة عمى االدراك المكاني.
العالقة بين استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب وتنمية اإلدراك المكاني وتعمىم
وتعمم الدراسات االجتماعية في ضوئها:
أن أستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والرحبلت المعرفية عبر الويب يمكن أن يسيم
فى تنمية المفاىيم الجغرافية بشكل عام وميارات اإلدراك المكاني بشكل خاص حيث اشارة رييام
محمد( )020-020 ،0202الى أن الجغرافيا أحد اىم المقررات الدراسية التى يتم تدريسيا فى
المراحل التعميمية المختمفة لمفرد كما تعد احد اىم العموم التركيبية والتى تجمع بين العموم
الطبيعية والعموم االجتماعية والتى ليا القدرة عمى المساعدة فى حل عديد من المشكبلت العالمية
وذلك ألن أبحاث الجغرافيا تضم قواعد بيانات ومعمومات تساعد عمى حل تمك المشكبلت
كسجبلت المسح الجغرافي والخرائط وكافة المعمومات التى تدخل ضمن أطار االبحاث
الجغرافية ،لذا يري الباحث أن توفير تمك القاعدة المعرفية الجغرافية تسمح لمتبلميذ بزيادة المعرفة
الجغرافية لدييم وكل ذلك يمكن لمتكنولوجيا الحديثة أن تنمية وتمكن المتعممين منو داخل
التراكيب العقمية لدييم.
كما اشارت (ىيفاء حسونة )00 ،0225،الى أن عمم الجغرافيا :ىو العمم الذي ييتم

بد ارسـة المكـان وىـو سطح األرض وما عميو من ظواىر طبيعية وبشرية ،فالظواىر الطبيعية ىـي

التـي تـدرس مايحيط باإلنسان والتوزيع المكاني لمظاىرات من تضاريس ونبات وحيوان ،

والظواىر البشرية تدرس مظاىر الحياة اإلنسانية ومدي أثرىا في الظاىرات الطبيعية ومـدي التأثر
البشري بيذه الظاىرات وييتم أيضا بدراسة الزمان والفضاء والعبلقـة بـين بعضـيم البعض وما

ينتج عن ذلك وبفضل استخدام التكنولوجيا تيسر عمى المتعممين فيم تمك الظواىر بشكل اكثر

قدرة وذلك لقدرتيا عمى تبسيط المعمومات وتقديميا لممتعممين بشكل اسيل ،والجغرافية كمادة تعد

أحد العموم االجتماعية التي تدرس في جميع المراحل التعميمية نظـ ار ألىميتيا ومكانتيا بين العموم

األخري) ضرار عبابنة،محمود احمد )00 ،0222،

لذا يري الباحث أن ىذا العمم يحتاج المزيد من البحث عن استراتيجيات وطرق تدريس تساعد

المعمم فى ترسيخ قواعد واسس ىذا العمم لدى التبلميذ وتمكنيم من الوعى الجغرافي واالدراك المكاني

واىمية ذلك فى حياة الفرد والمجتمع وتمكنيم من اكتساب المفاىيم الجغرافية المختمفة.
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حيث اوضح (عماد عبدالعزيز )0 ،0202 ،الى أن استخدام االستراتيجيات التعميمية
الحديثة ومصادر التعمم الرقمية التى تعتمد عمى توظيف أدوات التعمم اإللكتروني فى المواقف
التعميمية حيث يمكن أن يسيم فى عبلج كثير من المشكبلت داخل قاعات الدرس ،والسيما أن
جيل اليوم من المتعممين أكثر ميبل إلستخدام التكنولوجيا والتقنيات التعميمية فى جميع المجاالت بما
فى ذلك المجال التعميمي وذلك اذا تم توظيف تمك التقنيات كاالنترنت والكمبيوتر بشكل يخدم
العممية التعميمية مما يجعل المتعمم شغوفا بأن يتقن تعمميما وذلك مسايرة ألقرانو واشباعا لرغبتو،

باالضافة الى توجية تمك القدرات إلي مسارىا السميم فى رفع مستوى التحصيل األكاديمي فبلبد من
توظيف تمك التقنيات من خبلل االستراتيجيات واألساليب والطرائق اإللكترونية الحديثة التى تركز
عمى إيجابية المتعمم وتساعدة عمى البحث والتقصي والوصول لممعرفة بنفسو ،فى ظل تعدد وتنوع
مصادر المعرفة ،حيث اوضح صالح صالح( )0200الى أن استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب تتميز بكونيا تجمع بين عناصر التخطيط التربوي المحكم واالستخدام اآلمن والمقنن
لشبكة االنترنت.
اشار امام عمى( )02 ،0225الي ضرورة أن يتخمي المعمم عن الطريقة التقميدية فى

تدريس الجغرافيا عمى أن تحل محميا الطرق العممية التى تتيح لممتعمم استعمال التقنيات واألجيزة
واالدوات البلزمة لمتعرف عمى الظاىرات الطبيعية والبشرية وتنمية الميارات البلزمة الستخدام ىذه
التقنيات واالدوات لدى المتعممين مما يمكنيم من فيميا واستنتاجيا وتفسيرىا بشكل افضل.
كما اكد ( )Lipscomb: 0222, 000أن المعممون وجدوا أن ىناك طرقا لتحسين تعميم
تبلميذىم وذلك من خبلل استخدام أدوات االنترنت والتطبيق الجيد والناجح ليا فى الدراسات
اإلجتماعية يعتمد بدرجة كبيرة عمى المصداقية المتعمقة بعممية تبسيط المفاىيم وزيادة قدرة
التبلميذ عمى التعمم،من خبلل التعمم النشط وعمميات التجريب مستندا فى ذلك عمي التقنيات

التعميمية وادوات االنترنت.

وبناء عمى ما سبق يري الباحث الى أن ظيور عديد من التقنيات واالدوات المساعدة
واالستراتيجيات التى يجب إدخاليا لتدريس الدراسات اإلجتماعية وذلك بسبب الكم اليائل
لممعمومات التى يجب عمى المعمم أن ينقميا لممتعممين عمى أن تكون عممية تحويل المعرفة ونقميا
تتم بشكل مقبول من قبل التبلميذ وتساعدىم فى مواكبة عممية التعمم وتزيد من نشاطيم وتفاعميم
فى العممية التعميمية وتمكنيم من تعمم وبناء المعرفة الخاصة بيم ومن أمثمة ذلك استراتيجية

الرحبلت المعرفية عبر الويب والجوالت اإلفتراصية.
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واشار ) Emilia sarno(0222الي انو يمكن تنمية ميارات االدراك المكاني من خبلل
عديد من االنشطة التعميمية المناسبة لجميع المتعممين ،والتي يمكن أن توجو المتعممين وتحسن
قدراتيم عمى تعميم وتعمم الجغرافيا بالمرحمة االبتدائية واكسابيم قدرات مكانية تساعدىم عمى
إستكشاف االماكن حيث يتم من خبلليا إستحضار الصور الذىنية التى سبق لممتعمم حفظيا فى
الذاكرة ومن ثم تفسيرىا وترجمتيا ،وىذا ما توفره الرحبلت المعرفية من أنشطة داخل الرحمة من
أجل تنمية المفاىيم الجغرافية بشكل عام والقدرة عمى االدراك المكاني بشكل خاص.
وفى ضوء ذلك يري الباحث أن األبحاث أظيرت أن استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية
الحديثة يعمب دو ار ىاما فى عمميتي التعميم والتعمم ولذا يجب أن يكون ىناك عمم لممتعمم بيذه
التكنولوجيا وان يكون لدييم القدرة عمى استخداميا من اجل عممية تعمميم مما يزيد من المستوى
االكاديمي لدييم.

المواد التدريسية التى تساعد فى تنمية مهارات اإلدراك المكاني:

اورد كبل من طمعت عبدالحفيظ( ، )05 ،0202جابر جابر ()00 ،0220الى أن ىناك
عده طرق نستطيع من خبلليا تنمية ذكاء وقدرة المتعمم عمى االدراك المكاني ومن أىميا:
)0
)0
)0
)0
)2
)2
)2

لوحات ورسومات توضيحية
رسومات تخطيطية لمفكرة
الخرائط وخرائط المفاىيم
الرموز المرسومة
خبرات قراءة الصورة
خرائط عقمية ومنظمات بصرية
المجازات المصورة التى تعبر عن االفكار في صورة بصرية

منهجية البحث واجراءاته.
اوال منهج البحث:

اتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي لمكشف عن أثر استخدام الرحبلت المعرفية
عبر الويب عمى تنمية ميارات اإلدراك المكاني والتحصيل الدراسي في الدراسات اإلجتماعية
والمواطنة لدى طبلب الصف الخامس االبتدائي ،واتبع الباحث التصميم التجريبي ذي
المجموعتين،حيث تم اختيار مجموعتين متكافئتين :مجموعة ضابطة ودرست باستخدام الطريقة
المعتادة ،ومجموعة تجريبية ودرست باستخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب ،وتم تطبيق كل من
اختبار لمتحصيل الدراسي لمادة الدراسات اإلجتماعية والمواطنة واختبار االدراك المكاني لقياس
اإلدراك المكاني لدى المجموعتين قبل وبعد عممية التدريس ،وعمى ذلك أمكن تحديد التصميم
شبة التجريبي لمبحث المعروف بتصميم المجموعة الضابطة ذات القياس ما قبل التجريب وما
بعده(قبل -بعد) كما ىو موضح بالجدول التالي.
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جدول ()1التصميم التجريبي لمبحث
المجموعات Groups

القياس القبميPre-test

المعالجة Treatment

القياس البعديPost-test

الظابطة

 -اختبار تحصيمى

التدريس بالطريقة المعتادة

 -اختبار تحصيمى

التجريبية

 -اختبار اإلدراك المكاني

التعمم بإستخدام استراتيجية

 -اختبار اإلدراك المكاني

الرحبلت المعرفية عبر الويب

ثانيا عينة البحث:
اقتصر تطبيق البحث الحالي عمى عينة قواميا ( )02تمميذ من تبلميذ الصف الخامس
االبتدائي حيث تم اختيار مجموعة بالطريقة العمدية وبمغ قواميا ( )02لتمثل المجموعة التجريبية
بأحدى المدارس التى يتوفر ييا معمل بو عدد مناسب من اجيزة كمبيوتر واتصال باالنترنت وتفيم
إدارة المدرسة لمبحث العممى وتقديم كافة التسييبلت ،وعدد ( )02تمميذ لتمثل المجموعة الضابطة
وذلك بإحدى المدارس االبتدائية التابعة لمنطقة القصيم وذلك في الفصل الدراسي االول
0205/0202م.

ثالثا أدوات البحث:

أدوات المعالجة التجريبية
أوال :تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب ورفعها عمى شبكة اإلنترنت:
حيث كان اليدف األساسي من البحث الحالي ىي استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب
وقياس أثرىا عمى التحصيل وتنمية اإلدراك المكاني لدى طبلب الصف الخامس االبتدائي لذا اعتمد
الباحث عمى النموذج العام لمتصميم التعمىمي""ADDIEوالذي يعد األساس لجميع نماذج التصميم
التعميمي فى تصميم دروس وحدة جغرافيا وطني المممكة العربية السعودية المقررة عمى تبلميذ الصف
الخامس االبتدائي بما يتناسب مع استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب ويتألف النموذج من
المراحل االتية:مرحمة الدراسة والتحميل ،Analysisومرحمة التصميم ،Designومرحمة
التطوير/اإلنتاج ،Developmentومرحمة التنفيذ ،Implementationومرحمة التقويمEvaluation
ويمكن توضيح تمك المراحل فيما يمي:
المرحمة األولى-:مرحمة التحميل:وتتضمن ما يأتي. :
 -0تحميل المحتوى :قام الباحث بتحميل محتوى الوحدة الثالثة(جغرافيا وطنى المممكة العربية
السعودية) من مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة لمصف الخامس االبتدائي وتحديد
الخطة الزمنية التى سيستغرقيا التبلميذ فى دراسة الوحدة وفق استراتيجية الرحبلت المعرفية
عبر الويب.
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 -0تحديد المشكمة وتقدير االحتياجات:تم تحديد المشكمة وىي قصور في ميارات اإلدراك المكاني
وتدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة الدراسات اإلجتماعية والمواطنة لدى تبلميذ الصف
الخامس االبتدائي ،وتتحدد الحاجات التعميمية في تنمية اإلدراك المكاني وعمميات التحصيل في
مادة الدراسات اإلجتماعية والمواطنة وذلك لما يتطمبو دور المتعمم بالمدارس وفق رؤية المممكة
واالتجاه نحو توظيف التقنية فى مختمف المقررات ،ولذلك كان البد من تطبيق تقنية تعميمية
تتناسب مع خصائص تبلميذ المرحمة االبتدائية وتماشى مع المتغير التابع لمبحث وبناء عمى
ذلك تم تحديد الحاجات التعميمية في النقاط اآلتيو:
 النقص في الجوانب المعرفية عند المتعممين وما يتطمبو من زيادة ىذه المعارف.
 النقص في الميارات األساسية المستيدفة (االدراك المكاني) والرغبة في تنمية ىذه
الميارات لدييم.

 -3تحميل خصائص التالميذ:

والتي تشمل المرحمة العمرية (تراوحت أعمار التبلميذ بين  00-00سنة ،والجنس
(ذكور) ،وامتبلك التبلميذ بعض ميارات استخدام الحاسب اآللي وتصفح االنترنت ،وفيما يتعمق
بالخصائص العقمية :يستطيع التبلميذ في ىذه المرحمة العمرية ربط الحقائق بعضيا ببعض،
وتزداد قدرتيم عمى الفيم ،وادراك الظواىر الطبيعية واشكاليا ،وجود جميع المستويات التحصيمية
فى الفصل الواحد وذلك لتوزيع التبلميذ فى بدايو العام ،جميع التبلميذ من منطقة جغرافية
وسكنية واحدة محيطة بالمدرسة االمر الذى ساعد فى الحصول عمى مجموعة متكافئة تقريبا فى
المستويات االقتصادية واالجتماعية.

 -0تحديد األىداف العامة:تم تحديد األىداف العامة في تنمية اإلدراك المكاني والتحصيل
الدراسي في مادة الدراسات اإلجتماعية والمواطنة لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي.
 -2تحديد ميارات اإلدراك المكاني:قام الباحث بإعداد قائمة بميارات اإلدراك المكاني لدى تبلميذ
الصف الخامس االبتدائي،تيدف القائمة إلي حصر بعض الميارات الرئيسية البلزمة لتنمية
ميارات اإلدراك المكاني لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي من خبلل رسم صور ذىنية
لؤلماكن والظواىر الجغرافية وذلك بناء صورة عقمية حقيقية لدييم عنيا والمتضمنة بمنيج
الدراسات المقرر من قبل و ازرة التربية والتعمىم بالمممكة العربية السعودية.
 -2تحديد ميام التدريب وأنشطتو:تم تحديد ميام وأنشطو التعمم التي ينبغي عمى التبلميذ إنجازىا
خبلل الرحمة المعرفية عبر الويب ،وراع الباحث عند تصميم األنشطة أن تربط المحتوى
المقدم والتوظيف الجيد الستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب.
 -2تحميل الموارد والقيود والمصادر التعمىمية :ألن عممية التعمم كانت تتم من خبلل الويب لذا
لم يتطمب األمر اال وجود وتوفير أجيزة كمبيوتر واتصال بشبكة اإلنترنت لذا تم عمل مسح
شامل لمموارد والوسائل المطموبة من التبلميذ لمدخول عمى بيئة التعمم وتوافر تمك الموارد
معيم كما تم االستعانة بمعمل الحاسب اآللى الموجود بالمدرسة لتوفير اجيزة كمبيوتر
واتصال باالنترنت.
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المرحمة الثانية-مرحمة التصميم :
صياغة األىداف التعميمية :في ضوء تحديد العناصر األساسية لوحدة جغرافية وطنى
المممكة العربية السعودية لمصف الخامس االبتدائي تم صياغة أىداف بيئة التعمم حيث أعد
الباحث قائمة باألىداف في صورتيا المبدئية وقام بعرضيا عمى مجموعة من المتخصصين في
مجال مناىج وطرق تدريس الدراسات اإلجتماعية وعددىم(خمسة)وذلك بيدف استطبلع آرائيم
في مدى تحقيق كل عبارة كل ىدف لمسموك التعميمي المراد تحقيقو،ودقةصياغة كل ىدف
،ومدى األىمية ومدى المناسبة ومدى ارتباط األىداف السموكية باليدف العام ،وجاءت نتائج
التحكيم عمى قائمة االىداف بأن جميع االىداف بالقائمة جاءت بالنسبة المئوية لتحقيقيا لمسموك
التعميمي المطموب أكثر من %22لتصبح قائمة االىداف في صورتيا النيائية مكونة من
()0أىداف رئيسية و( )02ىدف فرعي ،ولذلك البد في نياية دراسة ىذه الوحدة الدراسية ينبغي
أن يكون الطالب قاد ار عمى:
 تحديد موقع وطنى وحدوده
 التمييز بين األشكال الطبيعية ألرض وطني
 التعرف عمى مناطق وطني
 التعرف عمى معالم مدن وطني
 -1تحديد عناصر المحتوى التعمىمي:
استنادا إلى محتوى وحدة جغرافيا وطني المممكة العربية السعودية في الدراسات
االجتماعية والمواطنة لمصف الخامس االبتدائي وباالطبلع عمى الكتاب المدرسي المقرر ليم
توصل الباحث الى الموضوعات الرئيسية لوحدة جغرافيا وطني المممكة العربية السعودية كما تم
تحديد العناصر المقدمة في الرحمة المعرفية عبر الويب وتم ترتيبيا بتسمسل منطقي وفقا لآلتي:
 -الموقع والحدود

 -الجبال واليضاب

 -المناطق الرممية

 -األودية

 -المناطق الساحمية والجزر

 -المناطق اإلدارية

ولمتحقق من صدق المحتوى تم عرضو لمتحكيم عمى عدد(خمسة)من المتخصصين في
مجال المناىج وطرق تدريس الدراسات اإلجتماعية ،وذلك بيدف استطبلع رأييم فيما يمي :مدي
تحقيقو لؤلىداف ،مناسبتو لمتبلميذ ،وجاءت نتائج التحكيم قابمية المحتوى لمتطبيق حيث وافق
أكثر من%22من المحكمين عمى تطبيق جميع بنود المحتوى.
 -0تحديد طرق تقديم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه:
تصميم استراتيجية عرض المحتوى وتتابع تنظيمو من خبلل استراتيجية الرحبلت
المعرفية عبر الويب واشتممت الخطوات التالية(التقديم -الميام أو األنشطة -العمميات -
المصادر -التقويم -الخاتمة)
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المرحمة الثالثة-مرحمة التطوير:
قام الباحث بعمميات التخطيط إلنتاج المصادر والموارد وانتاج وتصميم الموقع،
وتنظيم ومعالجة الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة والتعديل في حجميا ليناسب التحميل بجودة
عالية عمى اإلنترنت وانتقاء واختيار روابط المواقع التى سيتم تضمينيا داخل الرحمة ومرت
بالخطوات االتية:
 -0تجميع الموارد والوسائط من خبلل البحث فى شبكة االنترنت عن الصور والرسومات ومقاطع
الفيديو والبلزمة لعممية إنتاج المحتوى.
 -0اإلنتاج الفعمى وتصميم الدروس باستخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب حيث تم استخدام
البرامج اآلتية في إنتاجيا:
 النص المكتوب :تم استخدام برنامج Microsoft Word 0202في كتابة النصوص معمراعاة معايير تصميم النصوص من حيث حجم الخط ولونو ونوعو  ،واختبلف الخطوط في
العناوين الرئيسية عن الفرعية عن المحتوى.
 الصور :تم إنتاج األيقونات ومعالجة الصور المستخدمة من حيث الوضوح والتباين واأللوانوتعديل األبعاد وتم ذلك بواسطة برنامج Adobe Photoshop cs2
 شاشات الموقع :من خبلل تمك الخطوات:عممية معالجة المادة التعمىمية وتحويميا الى عناصر رقمية بصرية لتساعد في ترجمة
األفكار المرتبطة باألىداف التعمىمية المحددة .
 البرمجة:تم ذلك باستخدام برنامج  Front Pageفي برمجة وتصميم الموقع لسيولة التعاملمعو ثم استعراضو عمى مستعرض الويب لمتجريب والمعاينة قبل النشر والرفع عمى
اإلنترنت،ثم تم حجز مساحة ()Domainعمى الويب لرفع وتحميل الموقع والصفحات لتصبح
جاىزة لمعمل ،ثم قام الباحث بعرض الموقع عمى السادة المحكمين حتى أصبح جاىزة
لبلستخدام ،ومن ثم تمت متابعة الموقع وسبلمتو طوال فترة التطبيق بعد اعطاء التبلميذ اسم
المستخدم وكممات المرور الخاصة بو لمدخول عمية تمييدا لعممية التنفيذ والتطبيق.

المرحمة الرابعة-مرحمة التنفيذ:

تم تنفيذ التجربة األساسية ،بعد التأكد من صبلحية الموقع وتجريبو وعمل التعديبلت التي
لوحظت أثناء عممية التطبيق االستطبلعي والتي أشار بيا السادة المحكمين والتي ساعدت عمى
تجنب األخطاء التي ظيرت أثناء التجريب لضمان سبلمة الموقع وخموه من االخطاء وان كافة
الروابط المتضمنو بو تعمل بشكل صحيح،مع مبلحظة أن كل مجموعة من مجموعات البحث تم
دراستيا لنفس الوحدة وىى وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية وتم ذلك وفق جدول
زمني واحد فالمجموعة الضابطة درست وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية من خبلل
الطريقة المعتادة حيث يتم تقديم وعرض الدروس من خبلل المعمم ومن ثم شرحيا ليم ،مع
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مناقشتيا مع بعض التبلميذ في غياب المشاركة والتفاعل النشط معيم،وتكميف التبلميذ بميام
وأنشطة ىي نفس األنشطة المطموبة من المجموعة التجريبية ،بينما درست المجموعة التجريبية
وحدة جغرافية وطنى المممكة العربية السعودية من خبلل استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية
عبر الويب.

المرحمة الخامسة – مرحمة التقويم:

 -0التقويم التكويني:استخدم الباحث التقويم التكويني في جميع الدروس حيث بعد االنتياء من
كل درس يتم توجيو التمميذ لئلجابة عمى التقويم التكويني لمعرفة مدى االستفادة والتمكن
من المحتوى التعميمى.
 -0التقويم الختامي :وىو التقويم النيائي ويكون بعد االنتياء من جميع الدروس ؛ لمتأكيد عمى
الخبرات التي اكتسبيا التبلميذ خبلل فترة تعمميا من خبلل الرحبلت المعرفية عبر الويب.
وذلك بالنسبة لممجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة والتي درست من خبلل
الطريقة المعتادة حيث تم تكميف التبلميذ باألنشطة والميام وىي ذاتيا التى طمبت من تبلميذ
المجموعة التجريبية.
وبعد إجراء التطبيق عمى عينة البحث قام الباحث بإجراء التقويم باستخدام
األدوات(االختبار التحصيمي واختبار اإلدراك المكاني) بعديا ،واستخدم الباحث برنامج SPSS
اإلصدار الخامس والعشرين لحساب النتائج.

ثانيا :إعداد أدوات القياس:
 -1اختبار االدراك المكاني:

 اليدف من االختبار :استيدف االختبار قياس القدرة عمى االدراك المكاني لممعالم الجغرافيةبالمممكة العربية السعودية كما تم االستعانة بخريطة المممكة العربية السعودية والمقرر
دراستيا بمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة لدي عينة البحث من تبلميذ الصف الخامس
االبتدائي.
 حدود اإلختبار وأبعاده :اشتمل ىذا االختبار عمى موقع وحدود وطنى المممكة العربيةالسعودية وخصائصو واالشكال الطبيعية ومعالم مدن وطني وبنيتو وسطحو ونشاطو
اإلقتصادي ومناطقو.
مصادر االختبار :تم اإلطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة والمرتبطة باالدراك المكانيومنيا(:خميس خميس0202،؛حسين احمد ، )0222،كما تم عمل استطبلع آلراء بعض
المتخصصين من الجغرافيا فى وضع الشكل المناسب لبلختبار في جميع جوانبو.
 بناء جدول مواصفات اختبار االدراك المكاني :لمتأكد من أن االختبار يقيس ما وضعلقياسو ،استخدم الباحث جدول المواصفات ،و الجدول التالى يبين ذلك:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول()0جدول مواصفات اختبار االدراك المكاني في الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف
الخامس االبتدائي
عدد

الوزن

م

الموضوع

رقم السؤال

االسئمة

النسبي

0

%02

0

الموقع والحدود

00-02-0

00

%02

0

المناطق الرممية

05-02-00-00-2

2

%02.22

0

األودية

02-02-02-00-05-02

2

%02

2

المناطق الساحمية والجزر

02-0

0

%2.22

2

المناطق اإلدارية

2-2

0

%2.22

02

%022

0

الجبال واليضاب

-00-02-02-02-00-00-5-2-0-0
02-00

المجموع

 إعداد االختبار في صورتو االولية وصياغة مفرداتو:تضمن االختبار في صورتو المبدئيةتعميمات لبلختبار تصف لمتبلميذ مكونات االختبار وكيفية اإلجابة عن األسئمة المتضمنة
بو والزمن المخصص لبلجابة عنو ،كما راع الباحث أن تتسم التعميمات بالوضوح والدقة
وسبلمة الصياغة ومبلءمتيا لعينة البحث.
 صياغة أسئمة اإلختبار:قام الباحث بتصميم الخريطة التى استخدمت فى االختبار ويتكوناالختبار من اسئمة موضوعية من نوع أسئمة االكمال والتوزيع عمى الخرائط والتحديد،
فالجزء االول يتكون من ( )02مفرده ويطمب من التمميذ توزيع وتحديد وتسجيل اسم المعمم
الجغرافي فى المكان المناسب عمى خريطة المممكة العربية السعودية ،الجزء الثانى يتكون
من ( )02مفردة يطمب من التمميذ ان يكمل العبارة مع اختيار صورة الظاىرة الجغرافية
المناسبة لمسؤال.
 تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار:خصص لكل مفردة درجة واحدة لكل اجابة صحيحة و صفر لبلجابة الخاطئة،وبالتالي فإن
الدرجة الكمية لبلختبار=02درجة
ضبط االختبار:بعد االنتياء من إعداد االختبار تم تجربتو عمى عينة استطبلعية عشوائيةمكونة من()02تمميذ من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بإحدى مدارس منطقة القصيم
وكان اليدف من التطبيق التأكد من وضوح التعميمات،وحساب صدق مفرداتو ،وتحديد
الزمن البلزم لتطبيق االختبار وضبط االختبار إحصائيا وجاءت النتائج كالتالي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صدق المحكمين:عرض الباحث اختبار االدراك المكاني عمى مجموعة من المتخصصينفى طرق تدريس الجغرافيا والتاريخ ،بيدف التأكد من سبلمة الصياغة المغوية لؤلسئمة
وقدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو ومدى مناسبتو لمستوى التبلميذ وقد تراوحت النسبة
المئوية التفاق أراء المحكمين ما بين ()%022: %22وبذلك تم الموافقة عمى جميع بنود
االختبار لحصوليا عمى نسبة أعمى من  %22من اتفاق المحكمين والخبراء. .
 صدق مفردات االختبار :تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفرداتاالختبار والدرجة الكمية لتبلميذ العينة االستطبلعية حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين
درجة كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة الكمية لو ما بين ( ،)2.22 :2.20وجميعيا
معامبلت ارتباط دالة إحصائيا عند مستويات داللة ()2.20؛ ممايشير إلى صدق االتساق
الداخمي لبلختبار.
جدول ( )0صدق اختبار اإلدراك المكاني
(ن=  02تمميذ)
أرقام العبارات ومعامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة الكمية لالختبار
رقم

1

0

4

3

6

5

7

9

8

12

العبارة
معامل
االرتباط
رقم
العبارة
معامل
االرتباط
رقم
العبارة
معامل
االرتباط

**2.74

**2.73

**2.67

**2.30

**2.71

**2.51

**2.86

**2.88

**2.57

**2.87

11

10

13

14

15

16

17

18

19

02

**2.85

**2.71

**2.77

**2.87

**2.67

**2.74

**2.74

**2.86

**2.84

**2.68

01

00

03

04

05

06

07

08

09

32

**2.71

**2.51

*2.58

**2.56

**2.78

**2.86

**2.86

**2.71

**2.87

**2.59

 (**) دال عند مستوى 2.21 الثبات :تم حساب ثبات االختبار باستخدام (معامل إلفا كرونباخ) ،كما ىو موضح بالجدولالتالي:
جدول رقم ( )4قيم الثبات الختبار اإلدراك المكاني
أدوات الدراسة

عدد فقرات األسئمة

معامل ألفا

اختبار اإلدراك المكاني

02

**2.52

(**) دال عند مستوى 2.21
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات (إلفا كرونباخ) لبلختبار
التحصيمي جاءت دالة عند مستوى 2.20؛ مما يشير إلى ثبات االختبار.
 معامل السيولة والصعوبة والتمييز :واليدف من حساب معامل السيولة والصعوبة لمفرداتاالختبار ىو حذف العبارات المتناىيةفي السيولة ،والمفردات المتناىية في الصعوبة ،وقد
اعتبرت المفردات التي يجيب عنيا أكثر من ((%22من التبلميذ سيمة جدا وبذلك يجب
حذفيا ،وكذلك المفردات التي يجيب عنيا أقل من ()%02من التبلميذ صعبة جدا وبذلك
يجب حذفيا ،ومن ىنا قام الباحث بحساب معامبلت السيولة والصعوبة لكل مفردة من
مفردات االختبار وفقا لممعادلة األتية:

وتراوحت معامبلت السيولة ألسئمة اختبار اإلدراك المكاني ما بين ( ،)2.22 :2.00بينما
معامبلت الصعوبة تراوحت ما بين ( ،)2.22 :2.00وبذلك يحتوي االختبار عمى أسئمة متنوعة من
حيث السيولة والصعوبة لتتناسب مع المستويات المختمفة لمتبلميذ الذى جرى عمييم التطبيق.
جدول ( )5معامل السهولة والصعوبة والتمييز ألسئمة اختبار اإلدراك المكاني
(ن=  02تمميذ)
رقم
السؤال

معامل
السيولة

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

رقم العبارة

معامل
السيولة

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

0
0
0
0
2
2
2
2
5
02
00
00
00
00
02

2.22
2.02
2.22
2.20
2.22
2.02
2.22
2.22
2.22
2.22
2.20
2.22
2.20
2.22
2.22

2.02
2.20
2.00
2.02
2.02
2.20
2.00
2.00
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02
2.02
2.00

2.00
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02
2.00
2.00
2.00
2.00
2.02
2.00
2.02
2.00
2.00

02
02
02
05
02
00
00
00
00
02
02
02
02
05
02

2.22
2.00
2.22
2.22
2.20
2.22
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.02
2.20
2.22
2.22

2.00
2.22
2.00
2.02
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02
2.02
2.02
2.22
2.02
2.02
2.02

2.00
2.00
2.00
2.00
2.02
2.00
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02
2.00
2.02
2.00
2.02
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 زمن االختبار:حيث تم تسجيل الزمن الذي استغرقو كل تمميذ في اإلجابة عن أسئمة االختبار،ثم حساب متوسط زمن إجابات التبلميذ ،وجد أن الزمن البلزم إلنياء جميع التبلميذ من
اإلجابة عن جميع أسئمة االختبار ىو()22دقيقة.
الصورة النيائية لبلختبار:تم التوصل لمصورة النيائية الختبار االدراك المكاني والمكونمن(سؤالين) ليكون صالح لمتطبيق ويمكن الوثوق في النتائج التي يتم الحصول عمىيا من
خبلل تطبيقو
 -0االختبار التحصيمي :ىو طريقة منظمة لتحديد كمية ما يتعممو التمميذ باالضافة الى انيا
تقوم بعدد من األسيامات فى اتجاه تحسين عمميتى التعمىم والتعمم وبعد االطبلع عمى
الدراسات السابقة والمرتبطة والتى اىتمت ببناء اختبارات تحصيمية بصفة عامة والدراسات
التى قامت ببناء اختبارات تحصيمية فى الجغرافيا بصفة خاصة لذا اتبع الباحث الخطوات
التالية فى بناء اإلختبار:

ا -الهدف من االختبار:
ييدف ىذا االختبار إلى قياس قدرة التبلميذ عمى استيعاب جوانب التعمم من المفاىيم
والحقائق والظواىر الجغرافية في الوحدة الثالثة بمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة
(جغرافيا وطني المممكة العربية السعودية)لمصف الخامس االبتدائي وفق تصنيف بموم
وىي(:التذكر ،الفيم ،والتطبيق) ،حيث قام الباحث بإعداد مجموعة من األسئمة الموضوعية.
ب -حدود االختبار وابعاده :حيث اشتممت عممية التقويم عمى الموضوعات التالية:
(الموقع والحدود  -الجبال واليضاب-المناطق الرممية – األودية -المناطق الساحمية
والجزر -المناطق اإلدارية)
ج-بناء جدول المواصفات واألوزان النسبية لبلختبار:
لمتأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسو ،استخدم الباحث جدول المواصفات ،وىذا الجدول
لو جانبان:


الجانب األول :تحديد األىداف التعميمية.



الجانب الثاني :تحديد جوانب التعمم المراد قياسيا(التذكر،الفيم،التطبيق).

وقد تم تحديد عدد األسئمة ،واألىداف لمدرس ،ومدى ارتباطيا بالمستويات المعرفية
السابق ذكرىا ،وتحديد األىمية النسبية لؤلسئمة.

222

اجمللذ  - 63العذد اخلامس  -ماٍو 0202م

أثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

أ /عبدالرحمن عقيل الفميح العمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تم التوصل إلى أن االختبار يتكون من()02مفردة)2(:مفردات تقيس مستوى
التذكر )02(،مفردة تقيس مستوى الفيم،و( )2مفردات تقيس مستوى التطبيق
جدول()6جدول مواصفات االختبار التحصيمي لقياس جوانب التعمم من المفاهيم والحقائق
والظواهر الجغرافية في وحدة(جغرافيا وطني المممكة العربية السعودية)في مادة الدراسات
االجتماعية والمواطنة لمصف الخامس االبتدائي
الموضوع

مستويات األىداف
تذكر

فيم

تطبيق

الموقع والحدود

0

0

0

مجموع األسئمة لكل موضوع

الوزن النسبي لكل
موضوع

0

% 00

الجبال واليضاب

0

0

2

% 02

المناطق الرممية

0

0

0

%2

األودية

0

0

0

0

%00

0

0

0

%2

المناطق اإلدارية

0

0

2

2

%00

المجموع

2

02

2

02

%022

المناطق الساحمية
والجزر

د-اختيار نوع المفردات واعدادىا:تم إعداد االختبار التحصيمي من نوع االختيار من متعدد ،وقد
قام الباحث عند إعداد االختبار بمراعاة أن تكون بدائل االجابة متساوية في الطول قدر
اإلمكان ،خمو المفردة من أية تمميح يدل عمى اإلجابة الصحيحة ،أن تتضمن بدائل اإلجابة
المعطاة إجابة واحدة صحيحة تماما.
ه -تحديد تعميمات االختبار:تم وضع تعميمات االختبار في بداية االختبار ،وىي تتضمن وصفا
مختص ار لبلختبار وطريقة اإلجابة عنو ،واليدف منو والزمن البلزم لبلجابة عميو.
و -تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار:
بعد صياغة مفردات االختبار ووضع التعميمات تم إعداد مفتاح تصحيح االختبار وبدائل
االجابة موضحا بو رقم السؤال والبدائل الخاصة باالجابة وتم تقدير درجة واحدة لكل مفردة
يجيب عنيا التمميذ إجابة صحيحة في المفردات من نوع االختيار من متعدد ،وصفر لكل مفردة
يتركيا أو يجيب عنيا إجابة خاطئة ،وبالتالي تصبح الدرجة الكمية لبلختبار تساوي()02درجة.
ز -ضبط االختبار:تم تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية والتي تكونت من()02تمميذ،
وذلك لحساب صدق مفرداتو ،وثبات االختبار ،وزمن اإلجابة عنو.
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 صدق المحكمين :تم عرض االختبار عمى مجموعة من المتخصصون في مجال المناىجوطرق التدريس الدراسات االجتماعية لمتعرف عمى آراءىم من حيث:مدى وضوح تعميمات
االختبار ،ومدى ارتباط أسئمة االختبار بقائمة األىداف ،ومدى مبلءمة األسئمة لمستوى
فيم التمميذ ،ودقة الصياغة المغوية ،ومدى الصحة العممية ألسئمة االختبار وقد تراوحت
النسبة المئوية التفاق أراء المحكمين ما بين ()%022: %22وبذلك تم الموافقة عمى جميع
العبارات لحصوليا عمى نسبة أعمى من %22من اتفاق المحكمين والخبراء واقتصرت عمى
إعادة الصياغة المغوية لبعض مفردات االختبار.
 صدق مفردات االختبار :تم حسابو بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل مفردةوالدرجة الكمية .
جدول ( )7صدق االتساق الداخمي لالختبار التحصيمي
(ن=  02تمميذ)
أرقام العبارات ومعامبلت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة الكمية لبلختبار

رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط
رقم العبارة
معامل االرتباط

0
**2.20
2
**2.20
00
**2.02
05
**2.25
02
**2.22

0
**2.20
2
**2.00
00
**2.20
02
**2.05

(*) دال عند مستوى 2.25

0
**2.20
5
*2.00
02
**2.22
00
**2.20

0
**2.20
02
**2.22
02
**2.20
00
*2.00

2
**2.02
00
**2.22
02
*2.05
00
**2.05

2
**2.05
00
**2.20
02
**2.00
00
*2.05

(**) دال عند مستوى 2.21

يتضح من جدول( )2أن معامبلت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار
والدرجة الكمية لو تراوحت ما بين ( ،)2.22 :2.00وجميعيا معامبلت ارتباط دالة إحصائيا عند
مستويات داللة ()2.22 ،2.20؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي لبلختبار.
 ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار أن يعطى االختبار نفس النتائج نفسيا إذا اعيدتطبيقو عمى عينة البحث نفسيافي وقت أخر وتحت نفس الظروف ،تم حساب ثبات
االختبار باستخدام معامل إلفا لكرونباخ لمثبات ،وذلك عمى مجموعة استطبلعية قواميا
()02تمميذا من مجتمع البحث ومن غير مجموعة البحث األساسية واالستناد إلي ــو في
البحث كمؤشر لمستوى أداة تبلميذ عينة االختبار التحصيمي والجدول اآلتي يوضح النتيجة
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جدول رقم ( )8قيم الثبات لالختبار التحصيمي
عدد األسئمة

أدوات الدراسة
االختبار التحصيمي

معامل ألفا
**2.20

02

(**) دال عند مستوى 2.21
يتضح من نتائج جدول()2أن قيمة معامل الثبات (إلفا كرونباخ) لبلختبار التحصيمي
جاءت دالة عند مستوى 2.20؛ مما يشير إلى أن االختبار ذو ثبات عال.

 -معامالت السهولة والصعوبة والتمييز:

تراوحت معامبلت السيولة ألسئمة االختبار التحصيمي ما بين ( ،)2.22 :2.02بينما
معامبلت الصعوبة تراوحت ما بين ( ،)2.22 :2.02وبذلك يحتوي االختبار عمى أسئمة متنوعة
من حيث السيولة والصعوبة لتتناسب مع المستويات المختمفة لمتبلميذ ،كما امتدت معامبلت
التمييز ما بين ( )2.02 :2.02وبناءا عميو فإنو يمكن استخدام االختبار كأداة صالحو لقياس
التحصيل المعرفي لممحتوى التعميمي قيد البحث والجدول التالي يوضح معامل السيولة
والصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار التحصيمي.
جدول ( )9معامل السهولة والصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار التحصيمي
(ن=  02تمميذ)
رقم السؤال

معامل
السيولة

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

0
0
0
0
2
2
2
2
5
02
00
00
00

2.22
2.20
2.20
2.20
2.22
2.02
2.02
2.22
2.20
2.22
2.20
2.22
2.20

2.00
2.02
2.02
2.02
2.00
2.20
2.22
2.02
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02

2.00
2.02
2.00
2.02
2.00
2.02
2.00
2.00
2.02
2.00
2.02
2.00
2.02
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معامل
السيولة

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

00
02
02
02
02
05
02
00
00
00
00
02

2.22
2.20
2.22
2.20
2.22
2.20
2.22
2.22
2.22
2.22
2.20
2.20

2.02
2.02
2.00
2.02
2.02
2.02
2.02
2.00
2.00
2.02
2.02
2.02

2.02
2.02
2.00
2.00
2.00
2.02
2.00
2.00
2.00
2.00
2.02
2.02
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 زمن االختبار:حيث تم تسجيل الزمن الذي استغرقو كل تمميذ في اإلجابة عن أسئمةاالختبار ،ثم حساب متوسط زمن إجابات التبلميذ ،وجد أن الزمن البلزم لئلجابة عن أسئمة
االختبار ىو()22دقيقة.
 تم التوصل لمصورة النيائية لبلختبار التحصيمي وذلك بعد ما تأكد الباحث من صدقوثبات االختبار التحصيمي واجراء التعديبلت التى اشار الييا السادة المحكمين وأصبح
االختبار في صورتو النيائية مكونا من ( )02فقرة وقابل لمتطبيق.
زمن االختبار:حيث تم تسجيل الزمن الذي استغرقو كل تمميذ في اإلجابة عن أسئمة
االختبار ،ثم حساب متوسط زمن إجابات التبلميذ ،وجد أن الزمن البلزم لئلجابة عن أسئمة
االختبار ىو()22دقيقة.

إجراءات تجربة البحث.

 -0اجتمع الباحث مع تبلميذ المجموعة التجريبية؛ لشرح كيفية الوصول والتعامل مع الموقع
كجمسة تمييدية لعمل تييئة لممجموعة التجريبية وتحفيزىم واعبلميم بكيفية التسجيل والدخول
عمى الموقع والتعامل معو.
 -0تم تطبيق أدوات الدراسة قبميا ،االختبار التحصيمي ،اختبار االدراك المكاني ،وذلك بتاريخ
()0205/02/02
 -0ضبطت المتغيرات غير التجريبية؛ فقد اختير كل أفراد المجموعتين من مجتمع أصمى واحد،
وتم توفير كافة الظروف والعوامل نفسيا لكل من المجموعتين ،وكان لجميع أفراد العينة نفس
الخصائص.
 -0درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،بينما درست المجموعة التجريبية من خبلل
استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب وذلك لمدة ( )0اسابيع وذلك في الفترة
من  0205/02/02الى 0205/00/00
 -2درست المجموعة الضابطة موضوعات التعمم بالطريقة المعتادة وذلك من خبلل تقديم
المحاضرات ليم وجيا لوجو ،لبناء المعرفة وتكميف التبلميذ بالميام واألنشطة األكاديمية ،وىى
نفسيا تمك الميام التى طمبت من المجموعة التجريبية ،بصورة واجبات وتكميفات منزلية يتم
انجازىا ضمن المدة الزمنية المطموبة من المجموعة التجريبية وعمى اساسيا تم منح الدرجة في
القاعة الدراسية.
 -2درست المجموعة التجريبية من خبلل استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب
حيث تم إعداد الوسائط والمحتوى الرقمي والروابط المتضمنة والخاصة بموضوعات التعمم
وذلك استعدادا لبناء الموقع ومن ثم رفعيا عمى الويب لتسيل عمى التبلميذ الدخول والوصول
الييا في اي وقت واي مكان.
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 -2أدي تبلميذ المجموعة التجريبية التكميفات والميام واألنشطة التى طمبت منيم وبناء المعرفة
 -2طبقت أدوات الدراسة بعديا االختبار التحصيمي،
بتاريخ( )0205/00/02وذلك بيدف الوصول لنتائج البحث.

اختبار

االدراك

المكاني،

نتائج البحث ومناقشتها.
 لئلجابة عمى السؤال األول من أسئمة البحث والذي ينص عمى ":ما أثر استخدام استراتيجيةالرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تنمية االدراك المكاني فى مادة الدراسات االجتماعية
لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟ " ،ولمتحقق من صحة الفرض األول من فروض
البحث والذي ينص عمى أنو "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ()2.22بين متوسطي
درجات تبلميذالمجموعة الضابطة(التي درست بالطريقة التقميدية)والمجموعة التجريبية (التي
درست باستخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب)في التطبيق البعدي الختبار
االدراك المكاني لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية"
تم استخدام اختبار "ت" باستخدام برنامج  SPSSلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لئلختبار المعرفي.
جدول( )12داللة الفرق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
الختبار اإلدراك المكاني (ن= )42
المتغيرات
اختبار اإلدراك المكاني

المجموعة التجريبية
م

=02

02.02

التجريبية الضابطة =02

ع

م

ع

0.22

02.22

0.20

قيمة (ت)

نوع الداللة

**02.20

دال

يتبين من الجدول السابق أن الفرق بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في التطبيق البعدي لئلختبار اإلدراك المكاني لو داللة إحصائية عند مستوى  2.20لصالح
تبلميذ المجموعة التجريبية ،وبيذا يتحقق الفرض األول من فروض البحث ،وىذا يعني ارتفاع مستوى
القدرة عمى اإلدراك المكاني لتبلميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام الرحبلت المعرفية عبر
الويب عن مستوى نظرائيم من تبلميذ المجموعة الضابطة الذين درسن بالطريقة المعتادة وبالتالي ثبوت
صحة الفرض؛ وذلك لوجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )2.20بين متوسطي درجات
تبلميذ المجموعة الضابطة(التي درست بالطريقة التقميدية) والمجموعة التجريبية (التي درست
با ستخدام إستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب)في التطبيق البعدي الختبار اإلدراك المكاني
لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية.
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شكل ( )1يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار اإلدراك المكاني
26.45

30
25

15.85

20
15
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0

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كل من (طمعت عبدالحفيظ0202 ،؛خميس
خميس0202 ،؛دعاء سيد0202 ،؛ عايده عمى  0202،؛ رييام عيد0200،؛ رفعت
السيد0202،؛ حسين أحمد0222 ،؛ محمد جودة  ).0220من حيث فاعمية استخدام إستراتيجية
الرحبلت المعرفية عبر الويب في تنمية اإلدراك المكاني ويمكن ارجاع تمك النتائج الي:







تميز الموقع في تقديم المحتوى في صورة مبسطة وبصور مختمفة لمظاىرة الجغرافية والتي
ساعدت التبلميذ عمى زيادة القدرة عمى االدراك المكاني ،كما تميز بالعديد من المزايا حيث
إتسم بالبساطة في تصميم صفحاتو والسير بشكل تسمسمي ومنطقي واستخدام تصميم موحد
لمصفحات التي تؤدى نفس الوظيفة ،وتحقيق قدر مناسب من المرونة والحرية فى التنقل
داخل الموقع.
سيولة إستخدام الموقع وسيولة التفاعل معو ،مما كان لو األثر اإليجابي في زيادة تفاعل
التبلميذ مع المحتوى التعميمي المقدم من خبلل الموقع ،حيث ال يتطمب إستخدام الموقع
ميارات تقنية عالية واقتصر عمى عمميات التصفح اآلمن لمواقع االنترنت المتضمنة داخل
الرحمة المعرفية مما أدى إلى زيادة القدرة عمى االدراك المكاني.
كما يرجع الباحث ذلك الى إحتواء الموقع عمى انشطة وميام تتبع كل درس من دروس
المحتوى مما كان لو األثر البالغ في تعزيز التعمم لدى التبلميذ.
أن استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب ساعدت التبلميذ عمى القيام بعديد من االنشطة
والميام التى تضمنتيا االستراتيجية والتى جعمت التبلميذ محور العممية التعميمية من خبلل
بحثيم عن المعمومات والحقائق ومبلحظتيا مما ساعد عمى أثراء عممية التعمم وجعميا أكثر
إثارة وتشويقا لدى التبلميذ وراعت الفروق الفردية بين التبلميذ بحيث يتعمم كل تمميذ حسب
مستواه وقدرتو ودافعيو واستعداداتو كما اتاحت فرصة ممارسة عمميات التعمم والقدرة عمى
اإلدراك المكاني بصورة أكثر واقعية لتعرضيم لمواقع ساعدت فى توضيح المعالم والظواىر
الجغرافية بصورة مجسدة واكثر واقعية.
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 لئلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي ينص عمى ":ما أثر استخدام استراتيجيةالرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تحسين التحصيل الدراسي فى مادة الدراسات االجتماعية
لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟" ،ولمتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض
البحث والذي ينص عمى أنو "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ()2.22بين متوسطي
درجات تبلميذ المجموعة الضابطة(التي درست بالطريقة التقميدية)والمجموعة التجريبية
(التي درست باستخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب)في التطبيق البعدي لبلختبار
التحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية" حيث تم
استخدام اختبار "ت" باستخدام برنامج  SPSSلحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لئلختبار المعرفي
جدول ( )11داللة الفرق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
لالختبار التحصيمي (ن= )02
المتغيرات
االختبار التحصيمي

المجموعة التجريبية =02
م

ع

00.02

0.00

التجريبية الضابطة =02
م

ع

00.02

2.50

قيمة (ت)

نوع الداللة

2.50

كبير

يتضح من الجدول السابق ثبوت صحة الفرض؛ حيث ثبت وجود فرق ذو داللة إحصائية
عند مستوى ( )2.20بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة الضابطة(التي درست بالطريقة
التقميدية) والمجموعة التجريبية (التي درست باستخدام إستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب)في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية لصالح
تبلميذ المجموعة التجريبية ،وبذلك يقبل الفرض الثاني وىذا يشير إلى تفوق تبلميذ المجموعة
التجريبية الذين تعمموا وحدة "وطنى المممكة العربية السعودية" باستخدام استراتيجية الرحبلت
المعرفية عبر الويب عمى تبلميذ المجموعة الضابطة التى درسوا نفس الوحدة بالطريقة المعتادة
فى التحصيل الدراسي.
شكل ( )0يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي
21.35
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وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كل من (أحمد عمى0205،؛ ماجد عبد العزيز،
وجدان الحذني  ،0202عماد عبد العزيز 0202،؛ منى السيد0202،؛ تغريد عمى،0202،
عمى جمعة وبارم احمد ،0200،وجدي جودة ،0222،وداد إسماعيل وياسر عبده،0222،
 )Sen and Neufeld, 0222من حيث فاعمية استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب في تنمية التحصيل المعرفي ويمكن ارجاع ىذه النتيجة الى:
 أن استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب كانت بمثابة طريقة جديدة لمتعمم لم

يألفيا التبلميذ فيي تتماشي مع اىتماميم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وبخاصة توظيف
االنترنت فى عممية التعمم من خبلل استثمار تمك االىتمامات بأسموب مشوق وجذاب الشباع
حاجتيم وتنشيط دوافعيم لعممية التعمم وزيادة المعرفة.
 توفير المعمومات اإلضافية والروابط االثرائية فى الرحمة المعرفية عبر الويب أدي الى توسعة
مدارك التبلميذ لتنظيم المعمومات وتحميميا وربطيا بعضيا البعض ومن ثم تقيميا.
 االسئمة االستقصائية فى األنشطة والميام المطموب تنفيذىا من قبل التبلميذ تتطمب المشاركة
النشطة وتوظيف قدراتيم الذىنية فى اإلجابة عنيا لمتوصل الى المعمومات والمعارف الجديدة
وربطيا بما لدييم من معارف ومعمومات سابقة.
 باالضافة الى أن الرحبلت المعرفية تقوم عمى اساس النظرية البنائية والتى بمقتضاىا تعمل
عمى بناء التمميذ معرفتو بنفسو من خبلل عممية التفاعل االجتماعى مع االخرين واىمية ىذا
التفاعل فى تنمية وتحقيق النمو العقمي باإلضافة الى توفير مواقف وانشطة وميام تساعد
عمى أكتساب خبرات متنوعة والتوصل الى المعارف من خبلل التعمم النشط القائم عمى
جيد التمميذ.
 التنوع فى مصادر الحصول عمى المعمومات فى الرحبلت المعرفية مثل الصور ومقاطع
الفيديو الحصول عمى معمومات من أكثر من صفحة ويب مما اتاح لمتبلميذ اكساب المعارف
بشكل اكبر مما ساعد عمى بقاء أثر التعمم لمخاطبة تمك الوسائط اكثر من حاسة فى آن
واحد وترسيخيا فى ذىن التبلميذ.
مما سبق يتضح أن تعمم الدراسات االجتماعية وفقا الستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب ساعد فى تنمية التحصيل واإلدراك المكاني لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي.
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توصيات البحث.
 ضرورة االىتمام بتنمية ميا ارت االدراك المكاني وبخاصة في المرحمة االبتدائية ألنخصائص تبلميذ تمك المرحمة يكون في مرحمة التكوين العقمي فتدريبيم عمييا يعد من
الضروريات اليامة .
 ضرورة تنمية المدركات المكانية لئلستفادة منيا فى تطوير تعميم وتعمم الجغرافيا . استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب في تنمية ميارات اخري في المواد الدراسيةالمختمفة.
 إثراء محتوى الدراسات االجتماعية بموضوعات االدراك المكاني وأبعاده بشكل أكبر. تزويد الحجرات الدراسية بخدمة االنترنت لتمكين المعممين من فرصة االستفادة باالمكانياتالجغرافية التى يوفرىا برنامج  Google Earthوالقيام بزيارات أفتراضية لممعالم الجغرافية
عبر االنترنت.
 إدراج الرحبلت المعرفية عبر الويب ضمن مقررات كمية التربية حتى يتسنى لمطالب المعممالتدريب عمييا واستخداميا في التدريس مستقببل بعد التخرج .
 تدريب معممي الدراسات االجتماعية قبل وأثناء الخدمة عمى استخدام الرحبلت المعرفيةعبر الويب في تصميم التدريس وتنفيذه
 ترشيد اىتمام وتوعية أولياء األمور بضرورة أصطحاب أبنائيم فى زيارات ميدانية لتنميةاالدراك المكاني لدييم بالمعالم الجغرافية.
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اوال المراجع بالمغة العربية :

 أحمد السيد حسن بركات ()0205فاعمية التعمم المدمج في تنمية ميارات التصور البصريالمكاني والتحصيل والدافعية لئلنجاز لدي طبلب الصف الثالث الثانوي
في مقرر األحياء رسالة دكتوراة ،جامعة عين شمس  -كمية البنات -
قسم المناىج وطرق التدريس.
 أحمد عبد المجيد عمي أبو الحمائل ( )0205فاعمية برنامج إثرائي باستخدام استراتيجيةالرحبلت المعرفية عبر الويب لتنمية التحصيل المعرفي لبعض القضايا
البيو أخبلقية لطبلب السنة الدراسية المسار العممي بجامعة جدة،مجمة
جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية .مج ، . 00ع ، . 0ج. 0
 امام محمد عمى البرعي( .)0225تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا الواقع والمأمول،دسوق ،مصر  :دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع ،ط .0
 أمانى عمي السيد( .)0202تنظيم محتوى وحدتي"السياحة فى مصر"و"ظيور اإلسبلم"بالصف الخامس االبتدائي وفقا نظرية رايجموث التوسعية من وجة نظر
القراءة

والمعرفة.

مصر،

معممى الدراسات االجتماعية ،مجمة
ع()022عدد مايو ،ص ص .022 -020
 أمل االحمد( .)0222عمم النفس التجريبي،الجزء االول ،منشورات جامعة دمشق ،مطبعةالودة،دمشق.
 آمنة حجر(.)0200أثر التدريس باستخدام الويب كويست( )web questفى تنمية مياراتالتفكير الناقد لدي طالبات كمية التربية فى جامعة الممك سعود ،رسالة
ماجستير  ،جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية.
 بارم أحمد ؛ عمي عبد الرحمن جمعو( .)0200فاعمية تدريس الكيمياء العضوية باستخداماستراتيجية الويب كويست) (WebQuestفي تحصيل طمبة المرحمة
الثالثة كمية العموم-.جامعة السميمانية" ،مجمة الفتح .ع ()50
 تغريد طريريش عمي الجيني (.)0202فاعمية استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب فيالتحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العموم لدى طالبات الصف الرابع
االبتدائي ،مجمة كمية التربية .مج ، . 00ع ، . 0ج ،. 0ص ص
.220-202
 جابر عبدالحميد جابر(.)0220الذكاءات المتعددة والفيم(تنمية وتعميق) .سمسمة المراجع فىالتربيةو عمم النفس،دار الفكر العربي،القاىرة ،ط.0
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 حنان أحمد السعيدي ( .)0202أثر استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب عمى تنميةميا ارت تدريس الرياضيات لدى الطالبات المعممات بكمية التربية في
أبيا،المجمة التربوية الدولية المتخصصة .مج ، . 2ع  ،. 0ص ص
.05-00
 حسن حسين زيتون (.)0222رؤيا جديدة فى التعميم-التعميم االلكترونى ،المفيوم –القضايا–التطبيق-التقييم ،الدار الصولتيو لمنشر والتوزيع ،الرياض ،المممكة العربية
السعودية.
 حسين محمد احمد(.)0222تأثير الخبرات البيئية فى تنمية اإلدراك المكاني لممعالم الجغرافيةلدي تبلميذ المرحمة العمرية  ،00-2كجمة الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية،الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،ع( ،)02ص ص
.20-00
 خميفة حسب النبي عبد الفتاح عمي  ،سبلم سيد أحمد سبلم ،ناىد عبد الراضينوبي )0205(.أثر استخدام نموذج الرحبلت المعرفية عبر الويب
) (Web Questلتدريس المستحدثات الفيزيائية في تنمية ميارات
التفكير الناقد لدى معممي العموم قبل الخدمة،بحوث عربية في مجاالت
التربية النوعية .ع، 00 .ص ص.005-50 .
 خميس محمد خميس( .)0202وحدة مقترحة فى تدريس الجغرافيا قائمة عمى الخرائطاإللكترونية وأثرىا فى تنمية أبعاد اإلدراك المكانى لدى تبلميذ المرحمة
اإلبتدائية ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية،ع(،)20ص ص .002-020
 دعاء محمد سيد( .)0202فعالية استخدام األلعاب التعميمية اإللكترونية في تدريس الدراساتاالجتماعية لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي  -بينبع لتنمية ميارات
التفكير البصري المكاني ،مستقبل التربية العربية .مج ،00 .ع ،55 .ج.
 ،0ص ص .002-022
 رفعت السيد السيد غراب ( .)0202فعالية برنامـج حاسوبي فى عبلج صعـوبات تعممالرياضيات وتنمية ميارات التفكير الجانبي واإلدراك البصري المكاني لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة دكتوراة ،جامعة دمياط  -كمية التربية
دمياط  -قسم المناىج وطرق التدريس.
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-

-

-

-

-

-

-

ريم بنت برغش العتيبي(.(0200أثر استخدام إستراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب في
تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض ميارات البحث الجغرافي والتحصيل
الدراسي لطالبات الصف األول الثانوى .رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
رييام رفعت محمد ( .)0202دور الرحبلت المعرفية عبر الويب  WEB QUESTأثناء
تدريس الجغرافيا في تنمية وعي طالبات الصف األول الثانوي ببعض
المشكبلت البيئية العالمية و اتجاىاتين نحوىا .المجمة األردنية في العموم
التربوية،مج ،00 .ع ،0 .ص ص.052-020 .
رييام عمى عيد( .)0200فاعمية استخدام أطمس جغرافي إلكتروني مقترح قائم عمى التفاعمية
ومرئيات االستشعار عن بعد لتنمية ميارة رسم الخريطة والقدرة المكانية
لدي طبلب الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
اسيوط.
زياد يوسف عمر)0200(.مدى فاعمية إستخدام الرحبلت المعرفية عبر
الويب ) (web questsفي تدريس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي
والتحصيل لدى تبلميذ الصف الثامن األساسي ،ماجستير .المناىج
وطرق التدريس .جامعة األزىر (غزة) .كمية التربية 0000 .ىـ (.)0200
فمسطين .غزة.
سامية حسين محمد(.)0202فاعمية استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب (ميام الويب) في
تنمية بعض ميارات التفكير المنطقي والدافعية لئلنجاز األكاديمي لدى
طالبات قسم الراضيات بجامعة تبوك ،مجمة العموم التربوية
والنفسية .مج ، . 02ع ،. 0ص ص .002-022
صالح ابو طويمة ؛ مصطفى جويفل ؛ محمد عبد الكريم الطراونة ( .)0202أثر استخدام
الرحبلت المعرفية (السعي عبر اإلنترنت) في التحصيل المعرفي لمغة
العربية لدى طمبة الصف التاسع األساسي في األردن،مجمة جامعة
النجاح لؤلبحاث :العموم اإلنسانية .مج ، . 05ع ،. 00ص ص
.0002-0000
صالح محمد صالح( .)0200فاعمية الرحبلت المعرفية عبر الويب لتدريس الكمياء فى تنمية
التفكير التأممي والتحصيل الدراسي لدى طبلب المرحمة الثانوية  .مجمة
دراسات عربية فى التربية وعمم النفس .السعودية.
ضرار عبابنة ،محمود احمد( .)0222المعايير الحديثة المعاصرة لعمم الجغرافيا ،ط ، 0عالم
الكتب الحديثة ،اريد ،االردن.
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-

-

-

-

-

-

طمعت نافذ عبدالحفيظ( .)0202أثر برنامج مقترح فى تدريس الجغرافيا عمى تنمية مياراة
قراءة الخريطة والذكاء المكاني لدى طمية الصف الثامن األساسي ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية بغزة.
عادل ابراىيم توفيق( .)0205أثر رحمة معرفية عبر الويب (قصيرة المدى  -طويمة المدى)
في تنمية ميارات الحاسب اآللي والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ الصف
الثاني اإلعدادي،مجمة إتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .مج.
 ،02ع ،0 .ص ص20-20 .
عايده السيد عمى أحمد .)0202(.اثر التفاعل بين التعميم المدمج ومستوى التصور البصرى
المكانى فى الدراسات االجتماعية عمى تنمية الوعى ببعض األحداث
التاريخية المعاصرة وميارات التفكير الزمنى والبصرى لدى تبلميذ الحمقة
الثانية من التعميم األساسى ،رسالة دكتوراة  ،جامعة كفر الشيخ  -كمية
التربية  -قسم المناىج وطرق التدريس.
عبد اهلل سالم الزعبي ( .)0202أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب
(الويب كويست) في تدريس مادة العموم في تنمية ميارات التفكير العممي
وفيم طبيعة العمم لدى طبلب الصف الثامن األساسي  ،مجمة الجامعة
اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية .مج ،02 .ع ،0 .ص ص.
.022-002
عبدالناصر محمد عبدالحميد(.)0202فاعمية استخدام الرحبلت المعرفية عبر الويب فى
تنمية التواصل الرياضي اإللكتروني واستقبللية التعمم لدي طبلب الصف
األول الثانوى ،مجمة كمية التربية،جامعة المنوفية ،ع(،)0ج(.)0
عبدالعزيز طمبة عبدالحميد(.)0200الرحبلت المعرفية عبر الويب إحدي استراتيجيات التعميم
عبرالويب ،مجمة التعميم اإللكتروني،ع( ،)2ص ص .5-0
عبدالمطيف عبدالقادر عمي( .)0222تنظيم محتوى منيج النحو فى ضوء النظرية التوسعية
لراجميوث وقياس أثره فى التحصيل واالتجاه بدى تبلميذ المرحمة
اإلعدادية بسمطنة عمان .مجمة العموم التربوية ،مصر  .مج(،)00
ع(.)0
عماد محمد عبد العزيز سمرة (.)0202أثر استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر
الويب في تنمية التحصيل المعرفي و بقاء أثر التعمم واالتجاه نحوىا لدى
عينة من طبلب جامعة أم القرى ،مجمة عجمان لمدراسات
والبحوث .مج ، . 02ع . 0ص ص .025 -002
عماد الدين عبدالمجيد الوسيمي(.)0200فاعمية الويب كويست فى تعمم البيولوجي عمى بقاء
اثر التعمم وتنمية ميارات التفكير االجتماعي لدي طبلب الصف االول
الثانوي ،مجمة دراسات عربيةفى التربية وعمم النفس،ع(،)00ج()0
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-

-
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-
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غسان يوسف قطيط(.)0200حوسبة التدريس ،عمان ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
فايزة احمد احمد اسيد ،صفاء محمد عمى محمد( .)0222فاعمية وحدة مقترحة فى الدراسات
االجتماعية عمى ضوء المعايير القومية لمتعميم فى رفع مستوى التحصيل
واكتساب المفاىيم وبعض ميارات التفكير الناقد والميل نحو العمل
الجماعي لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي ،مجمة الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية ،كمية التربية ،جامعة عين شمس ،ع( ،)00ص
ص .22-00
فداء محمود يونس ولبابنة ،عايش عمي محمد .0205 .توظيف استراتيجية الرحمة المعرفية
في تدريس منياج التربية اإلسبلمية .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات
التربوية و النفسية،مج ،02 .ع ،0 .ص ص.252-220 .
فضيمة عيدان الخميفة( )0200درجة توافر المفاىيم المكانية فى كتاب الدراسات االجتماعية
لمصف السادس ودرجة توظيف المعممين لتمك المفاىيم فى تدريسيم بدولة
الكويت ،رسالة ماجستير ،كمية العموم التربوية ،جامعة الشرق االوسط.
كرمي بدوي أبومغنم ،عبلم عمى محمد أبودري(.)0200اثر رحبلت التعمم االستكشافية عبر
الويب لتنمية التحصيل المعرفى واالتجاه نحو استخداميا فى تعمم
الدراسات االجتماعية لدى طبلب المرحمة االبتدائية ،المجمة التربوية لكمية
التربية بسوىاج  ،ع  ،00مصر.
ليمى رمضان الجيني ؛ ماىر إسماعيل صبري )0200 (.فاعمية الرحبلت المعرفية عبر
الويب (ويب كويست) لتعمم العموم في تنمية بعض ميارات عمميات العمم
لدى طالبات المرحمة المتوسطة .دراسات عربية في التربية وعمم النفس
) (ASEPع(.)00ج(.02-2 )0
ماجد عبد الرحمن عبد العزيز السالم ،وجدان إبراىيم الحذني ( )0202فاعمية الرحبلت
المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي والدافعية في مقرر
استراتيجيات التدريس والتعمم لدى الطبلب الصم وضعاف السمع بالمرحمة
الجامعية ،رسالة التربية وعمم النفس .ع ،25 .ديسمبر  ،0202ص ص.
.00-02
محمد محمد السيد النجار( .)0200استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب في
تدريس وحدة "صياغة االستشيادات المرجعية" بمقرر مناىج البحث في
عمم المعمومات و أثرىا عمى تنمية التحصيل الدراسي و االتجاه نحوىا :
دراسة تجريبية .مجمة بحوث كمية اآلداب،مج ،02 .ع ،52 .ص ص.
.020-025
مروان احمد( .)0202التخيل العقمي وعبلقتو باإلدراك المكاني دراسة ميدانية عمي عينة من
طبلب كمية اليندسة الميكانيكية بجامعة دمشق ،مجمة جامعة دمشق،
مج( ،)02ع( ،)0ص ص .200-252
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محمد محمود الحيمة ؛محمد نوفل )0222( .استراتيجية الويب كويست في تنمية التفكير
الناقد والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية العموم
التربوية الجامعية األونروا ،المجمة االردنية في العموم التربوية .مج(،)0
ع(.)0
محمد محمود الحيمة( .)0222أثر استراتيجية الويب كويست في تنمية التفكير الناقد
والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير لدى طمبة كمية العموم التربوية
الجامعية(األونوروا) ،المجمة األردنية في العموم التربوية .مج ،0 .ع،0 .
ص ص .005-022
محمد إبراىيم جودة(.)0220دراسة ألساليب التفكير وعبلقتيا بالتحصيل الدراسي والقدرة عمى
اإلدراك البصري المكاني فى الجغرافيا لدي طبلب التعميم االبتدائي بكمية
التربية،مجمة كمية التربية،جامعة بنيا،مج(،)00ع( ،)22ص ص -020
.020
محمد أمين عطوة( )0225تدريس الدراسات االجتماعية النظرية والتطبيق ،رؤية معاصرة،
.0
ط
والتوزيع،
لمنشر
السحاب
دار
القاىرة :
ميرفت عبد الرحمن صالح .)0200(.أثر الرحبلت المعرفية عبر الويب
(الويب كويست) في تدريس المواد اإلجتماعية عمى التحصيل الدراسي
وتنمية التنور التقني لدى طالبات التعميم الثانوي ،ماجستير .المناىج
وطرق التدريس االسبلمية .جامعة أم القرى .كمية التربية ،السعودية .مكة
المكرمة.
مصطفى زكريا أحمد( .)0202تأثير استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية (الويب كويست
)web questفي تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات التفكير
التأممي لدى تبلميذ الصف األول إعدادي،مستقبل التربية العربية .مج.
 ،00ع ،020 .ص ص .025،002
منال عبدالعال مبارز ،حنان محمد ربيع(.)0225اثر استارتيجية تقصي الويب فى تنمية
ميارات البحث واالستقصاء فى مقرر الحاسب اآللي لدي طبلب المرحمة
الثانوية .مجمة تكنولوجيا التعميم ،سمسمة دراسات وبحوث محكمة،
الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ،ع()05
منصور احمد عبدالمنعم( .)0222الجغرافيا  :المكانة والمنظور وخطة إصبلح التعميم،
المؤتمر العممى السنوى الرابع :تطوير برامج كميات التربية بالوطن العربى
فى ضوء المستجدات الممحية والعالمية ،المنعقد بقسم المناىج وطرق
التدريس ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق ،فى الفترة من  5-2فبراير،
م( ،)0ص ص .25-25
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مني صبلح صالح .)0200(.فاعمية استخدام استراتيجية الرحبلت المعرفية في تحصيل
طالبات الصف الثامن في مادة المغة العربية مقارنة بالطريقة التقميدية في
األردن ،دكتوراه .اإلدارة التربوية .جامعة الزعيم األزىري .كمية التربية،
الخرطوم ،السودان.
مني مصطفى السيد(.)0202أثر استخدام الرحبلت المعرفية بمقرر المناىج في تنمية
ميارات اإلستقصاء والتحصيل لدى الطالب معمم التربية الموسيقية،
بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية .ع  ،. 0ص ص -052
.002
ناصر عايض ناصر القحطاني( .)0205فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى الرحبلت المعرفية
عبر الويب كويست في تنمية التفكير العممي في مادة العموم لدى طبلب
الصف الثالث المتوسط في السعودية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات
التربوية والنفسية .مج ، 02ع  ،2ص ص 500-502 .
نسرين بسام فايز )0200( .أثر استخدام استراتيجية الويب كويست (الرحبلت المعرفية) في
التحصيل المباشر و المؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة
المغة اإلنجميزية .رسالة ماجستير .جامعة الشرق األوسط ،األردن.
نوال محمد شمبي(.)0200استخدام الويب كويست  web questلتنمية بعض المفاىيم
الوراثية واالتجاه نحو استخدام شبكة المعمومات لدى طبلب الصف االول
الثانوى.عالم التربية .مصر،ع()02
نورة بنت شبيب بن شايع .)0202( .أثر استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب
WebQuestفي تنمية التفكير البصري في مقرر الرياضيات لدى
طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض .مجمة العموم التربوية و
النفسية،مج ،0 .ع ،2 .ص ص.22-02 .
نيي لطفي يعقوب( .)0222مستوى القدرة المكانية ونمط تطويرىا لدي الطبلب الفمسطينيين
بين الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر،رسالة ماجستير،كمية
الدراسات العميا،جامعة بيرزيت،فمسطين.
ىناء حامد زىران ،نشوي رفعت محمد شحاتة ( .)0200فاعمية رحمة معرفية عبر شبكة
اإلنترنت في تحصيل طمب الفرقة الثالثة بكمية التربية لمادة جغرافية النظم
الطبيعية وتنمية اتجاىاتيم نحوىا ،المجمة الدولية لؤلبحاث
التربوية .ع ، 02ص ص. 002-020
ىويدا سعيد السيد )0200( .أثر اختبلف أسموب البحث في الرحبلت المعرفية "
"WebQuestعمى تنمية الدافعية لئلنجاز الدراسي لدى طبلب تكنولوجيا
التعميم واتجاىاتيم نحوىا .مجمة كمية التربية،جامعة األزىر،
العدد(،)002ج( ،)0ص ص .002-025
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 ىيفاء عدنان حسونة(.)0225تقويم مقرر الجغرافيا لمصف الحادي عشر فى ضوء معاييرالجمعيية الجغرافية األمريكية ،رسالة ماجستير ،قسم المناىج وطرق
تدريس اجتماعيات ،الجامعة االسبلمية بغزة.
 وجدي جودة(.)0225أثر توظيف الرحبلت المعرفية عبر والويب في تدريس العموم عميتنمية التنور العممي لطبلب الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطين.
 وحيد حامد عبد الرشيد ،محمود محمد عبدالكريم(.)0202أثر استخدام إستراتيجية الرحبلتالمعرفية عبر الويب )(Web Quests strategyعمى اكتساب المفاىيم
النحوية وتطبيقيا واستبقائيا وتنمية فعالية الذات لدى طبلب المرحمة
الثانوية ،المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج ،كمية التربية بسوىاج ،ع.
 ، 22ص .000-020
 وداد عبد السميع إسماعيل ؛ ياسر بيومي وعبدة ()0222أثر استخدام طريقة الويب كويستفي تدريس العموم عمى تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو استخداميا
لدى طالبات كمية التربية .مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس .
ع( ،)0مج(.)0
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