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الملخص

أ .أنفال عاشور العجمية *
د .أمحد محد الربعاين **

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي في تدريس

الدراسات االجتماعية في تنمية التحصيل والتفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة

عمان ،واستخدم المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهدافها ،وتألفت العينة من ( )25طالبة من طالبات
الصف العاشر للتعليم األساسي ،وقد قسمت العينة إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية تكونت

من ( )52طالبة درست باستخدام الموقع التعليمي التفاعلي ،والمجموعة الضابطة تكونت من
( )52طالبة درست بالطريقة االعتيادية ،وجمعت البيانات بواسطة اختبار تحصيلي ،واختبار للتفكير
الناقد تم التأكد من صدقهما من قبل المحكمين ،ومن ثباتهما من خالل تطبيقهما على عينة

استطالعية من خارج عينة الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين

متوسطي عينتي الدراسة في االختبارين التحصيلي والتفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية،

وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة تفعيل المواقع التعليمية التفاعلية المختلفة بين المعلمين
والطلبة ،وتوضيح أهميتها وفاعليتها في توفير بيئة تعليمية غنية ومشجعة ،وتزويد الميدان بها.

الكلمات المفتاحية :موقع تعليمي تفاعلي ،الدراسات االجتماعية  ،التفكير الناقد ،سلطنة عمان.
* مدرسة  -وزارة الرتبية والتعليم  -سلطنة عمان.
** أستاذ مشارك يف قسم املناهج وطرائق التدريس  -جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.
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The effectiveness of using interactive learning website for
teaching Social Studies to develop achievement and critical
thinking of 10th Grade students in Sultanate of Oman.
Dr.Ahmed Hamad Al-Rabaani
Anfal Ashoor Al-Ajmia

Abstract
The study aimed to figure out the effectiveness of using
interactive learning website for teaching social studies to develop
achievement and critical thinking of 10th grade students in
Sultanate of Oman. To achieve the study aims ,a quasiexperimental approach was used. The sample consisted of (52)
students from boys & girls of Al-Bareek Primary School - 10th
Grade and was divided to two categories :
The experimental group consisted of (26) students who were
taught by using the interactive learning site and the control group
which was taught by the used method. The equality of the two
groups was investigated by using the application of the pre – test
of school studies development and critical thinking . Data were
collected by achievement test of (23) questions and critical
thinking test of (20) questions were approved by referees. The
reliability of the tests was verified and the Alpha Cronbach
Coefficient was (0.711), and critical thinking was (0.712) .
The study results showed that there was statistically
significant difference at the level (0.05=a) between the two
groups in favour of the experimental group, where the website
contributed in the enhancement of studies and development of
critical thinking among students.
Keyword: Interactive learning website, social studies, critical
thinking, The Sultanate of Oman.
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 .1مقدمة الدراسة:
يشهد العامل املعاصر طفرة تكنولوجية وتقنية أسهمت يف إحداث نقلة نوعية يف اجملال التعليمي؛
نظرا ملا تتميز به من سهولة يف إيصال املعرفة وختزينها ،وحتقيق التواصل بني مجيع أطراف العملية التعليمية،
كما فتحت آفاقا جديدة للتعليم مبا قدمته من بيئات تعليمية إلكرتونية تعتمد على توظيف تقنية
احلواسيب ،واستخدام شبكات اإلنرتنت؛ وهو ما يعرف بالتعلم اإللكرتوين ( ،)E-Learningومتثل
هذه التقنية وسيلة تساعد الطلبة على الوصول إىل املادة العلمية بسهولة ويسر ،وذلك من خالل استخدام
الربجميات واملواقع التعليمية املختلفة واملتنوعة اليت تسهم يف نقل التجارب واألفكار وتبادهلا ،وتتيح التفاعل
مع العامل اخلارجي.
ويعد التعلم اإللكرتوين بيئة تفاعلية متمركزة حول الطلبة ،ومصممة مسبقا بصورة جيدة وميسرة،
تعتمد على أساليب التفاعل املتزامن من خالل توظيف مواقع اإلنرتنت التعليمية املتنوعة اليت تقدم هلم
احملتوى التعليمي بصورة مصادر تعلم إلكرتونية تقوم على استخدام الوسائط املتعددة (الشواديف،)1122 ،
وتتباين مواقع اإلنرتنت التعليمية تبعا لوجود عنصر التفاعل؛ فهناك املواقع الساكنة ،واملواقع التفاعلية،
وتضم األخرية أدوات خاصة تتيح الفرصة للتفاعل مع حمتواها ،كإمكانية الوصول إىل روابط من مواقع
أخرى ذات صلة مبحتوى املقرر الدراسي ،أو البحث يف قواعد البيانات واملعلومات ،واإلجابة عن األسئلة،
أو إبداء اآلراء وغريها (عبد احلميد.)1112 ،
وتعرف مواقع اإلنرتنت التعليمية التفاعلية بأهنا" :وحدات تعليمية من الصفحات الرقمية على
شبكة اإلنرتنت تتكون من عناصر الوسائط الفائقة ،وحتتوي على أنشطة وخدمات ومواد تعليمية تضم
العديد من األدوات اخلاصة بتفاعل املتعلمني مع حمتواها ،ويتم إنتاجها وفقا ملعايري تربوية وتكنولوجية مقننة
لتحقيق أهداف تعليمية حمددة" (مصطفى ،)241 ،1112 ،بينما تعرفها (الدوحاين)52 ،1121 ،
بأهنا" :جمموعة من صفحات الويب اليت تتكون من صفحة رئيسة وعدة صفحات مت ربطها معا من خالل
النصوص الفائقة؛ لتقدمي برنامج تعليمي باستخدام وسائط متعددة يتفاعل معها الطلبة؛ لتحقيق أهداف
حمددة" ،وعرفها "باراك وزيف" ( )Barak & Ziv, 2013, 159على أهنا" :كائنات تعليمية
تفاعلية تعتمد على مواقع اإلنرتنت ،متكن الطلبة من استكشاف املعلومات اجلديدة من خالل تفاعلهم
معها يف أي وقت وأي مكان" ،ويعرفها "جونسون والمب" ( )Johnson & Lamb, 2013بأهنا:
مواقع تفاعلية تشرك الطلبة معها من خالل توفري املعلومات واملوارد جنبا إىل جنب مع املمارسة ،واحملاكاة،
واألنشطة التعليمية األخرى.
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يتضح مما سبق بأن املوقع التفاعلي هو بيئة تعليم تفاعلية يقدم فيها احملتوى بصورة صفحات رقمية
متصلة على شبكة اإلنرتنت تعتمد على الوسائط املتعددة اليت يتفاعل معها الطلبة؛ لتحقيق األهداف
املنشودة منها.
وتتسم املواقع التعليمية التفاعلية مبجموعة من السمات واخلصائص اليت جعلتها بيئة تعليمية خالقة
وذات مغزى ينعكس تأثريها إجيابيا على كل من الطلبة واملعلم على حد السواء ( Wishnietsky,
 ،)2004أما الطلبة فإننا جند أن هذه املواقع تثري دافعيتهم حنو التعلم لتقدميها للمادة العلمية بصورة
مشوقة وجذابة تراعي املستويات والقدرات املختلفة للطلبة ،وتوفر جمموعة من األنشطة الداعمة واملصادر
املتنوعة للتعلم ،حبيث متكن الطلبة من استخدامها يف الوقت املناسب هلم دون التقيد باحلدود الزمنية .كما
أهنا تعمل على تنمية املعارف واالجتاهات ،وتنمي مهارات التفكري املختلفة ،وتساعد على اختاذ القرارات
املناسبة يف املواقف املختلفة ،ومما يعزز من دور هذه املواقع أهنا تقدم للطلبة تغذية راجعة فورية متكنهم من
معرفة مدى تقدمهم ،والعمل على حتسني مستواهم الدراسي (Al-Senaidi, 2014؛ Jethro,
Grace & Thomas, 2012؛ الدوحاين1121 ،؛ .)Gao & Lewandowski, 2002
وتقدم هذه املواقع كذلك العديد من اخلدمات للمعلمني ،إذ تعد مبثابة مصدر تعليمي شامل
ومتنوع يعينهم على حتقيق أهدافهم من خالل معاجلة جوانب القصور يف املواد الدراسية ،واألجهزة
واملعدات الالزمة للتدريس فتوفر مادة علمية متكاملة ذات معلومات حمدثة بشكل دوري ما يوسع من
آفاق معرفتهم وجيعلهم أكثر قدرة على إثراء مادهتم العلمية ،وتوفر العديد من الوسائل التعليمية اليت قد ال
تتوفر يف املدارس كاخلرائط ،واألفالم ،والوثائق ،والرسوم البيانية ،واإلحصائيات ،وتتضمن هذه املواقع
جمموعة كبرية من األنشطة التعليمية اليت متكن املعلمني من تطبيقها داخل غرفة الصف أو خارجها من
خالل الواجبات املنزلية ،كذلك تعد هذه املواقع بيئة تعلم جاذبة يف ضوء االهتمام الكبري الذي يبديه
الطلبة باستخدام هذه التكنولوجيا ،إذ حيفزهم على التفاعل بشكل أكرب ،وحيد من املشكالت الصفية اليت
يعاين منها املعلمون (Venkataraman, 2012؛ Hew & Brush, 2007؛
.)Nyaumwe, 2006
وقد دعمت نتائج الدراسات السابقة تلك السمات واخلصائص ،فقد أشارت إىل فاعلية
استخدامها يف تنمية التحصيل دراسيت (الدوحاين1121 ،؛ السمالوطي ،)1121 ،وفاعليتها يف تنمية
التفكري الناقد (يوسف1122 ،؛ Odabasi, 2009؛  ،)Wishnietsky, 2004ودورها يف
إكساب املهارات املختلفة يف الدراسات االجتماعية (الشناق ودومي1121 ،؛ جماهد1112 ،؛
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احلصري ،)1112 ،وقد عززت هذه السمات املدعومة بنتائج الدراسات عن فاعلية املواقع التفاعلية
انتشارها عامليا؛ نظرا لتوافر مقومات استخدامها يف املدارس ،ويف املنازل كتوافر احلواسيب اآللية ،وخدمة
اإلنرتنت ،وجند ذلك واضحا فيما أشار إليه املركز القومي لإلحصاءات الرتبوية بالواليات املتحدة األمريكية
من انتشار استخدام املواقع التعليمية التفاعلية يف عدد من املدارس (جرب.)1121 ،
لذا فقد استهدفت هذه الدراسة توظيف املواقع التفاعلية من خالل تصميم موقع تفاعلي لتدريس
مادة الدراسات االجتماعية ،وقد شجع على ذلك توفر إمكانية توظيفها يف السلطنة كاحلواسيب،
وخدمات اإلنرتنت يف املدارس ولدى الطلبة ،ومما دفع لتصميم موقع تفاعلي وجود عدد من املشكالت
اليت يعاىن منها تدريس الدراسات االجتماعية ،واليت كشفت عنها نتائج بعض الدراسات؛ ومن بينها:
اخنفاض املستوى التحصيلي لدى الطلبة وأشارت إليه نتائج دراسات (اجلهوري1124 ،؛ الشكيلي،
1125؛ اليحيائي1121 ،؛ الناصري1122 ،؛ الفارسي ،)1112 ،وضعف تناول كتب الدراسات
االجتماعية لبعض املوضوعات وأشارت إليها نتائج دراسيت (الربعاين والساملي1121 ،؛ الربعاين،
 ،)1112واخنفاض دافعية الطلبة حنو دراسة الدراسات االجتماعية الذي كشفت عنه دراسة (اخلروصي،
.)1125
ومما عزز االهتمام بتصميم املوقع التفاعلي ما أشارت بعض األدبيات اليت أشارت إىل أن املواقع
التفاعلية مالئمة للتطبيق يف الدراسات االجتماعية ملا توفره من وسائط تسهم يف تفاعل الطلبة مع حمتواها،
كتوفري الربامج ثالثية األبعاد اليت متكن الطلبة من فهم الظواهر اجلغرافية ،وحماكاة تلك الظواهر مبا يتيح
للطلبة إجراء بعض التجارب ملعرفة أسباب تلك الظواهر ،والتغريات اليت ميكن أن حتدث يف حالة إحداث
أي تغريات يف بعض العوامل والنتائج املرتتبة ما ميكن الطلبة من فهم التفاعالت بني العناصر املختلفة لتلك
الظواهر ،كما أهنا متتلك كما هائال من املعلومات اجلغرافية واملعدة بشكل مالئم الستخدام الطلبة يف
املراحل العمرية املختلفة (املرشد1112 ،؛ احلصري1112 ،؛ جماهد.)1121 ،
وألمهية هذه املواقع التفاعلية مت تصميم موقع تفاعلي على شبكة اإلنرتنت ملادة الدراسات
االجتماعية باللغة العربية ،وذلك لعدم توفر مواقع تفاعلية على الشبكة باللغة العربية حيقق الفائدة جلميع
مستخدمي هذا املوقع على املستوى احمللي والعريب ،ومت توفري املواد الالزمة كافة ملواضيع وحدة مشكالت
وأخطار بيئية ،ومما شجع على تصميمه وتنفيذه يف احلقل الرتبوي توصيات املؤمترات كاملؤمتر السابع
لتدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا جبامعة السلطان قابوس ( ،)1121واملؤمتر اإلقليمي الثاين للتعلم
اإللكرتوين بدولة الكويت ( ،)1125وكذلك التوجه العام يف وزارة الرتبية والتعليم حنو تفعيل توظيف
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التكنولوجيا ودعمها للمبادرات يف هذا اجملال (الكلباين ،)1125 ،وباالضافة إىل ذلك توجيهات فلسفة
العمانية و وثيقة الدراسات االجتماعية اليت أكدت ضرورة تنمية مهارات األفراد يف اجملاالت
الرتبية ُ
التكنولوجية ،وتعزيزها يف عملييت التعليم والتعلم ،إىل جانب أمهية تفعيل واستخدام املواقع املرتبطة مبادة
الدراسات االجتماعية على شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت (املعمري.)1122،
وملعرفة مدى تقبل فكرة استخدام املوقع التفاعلي مت إجراء استطالع مبسط باستخدام برنامج
التواصل االجتماعي (الواتس آب " )"WhatsAppحلوايل ( )51طالبة من طالبات حمافظة الباطنة
مشال؛ ملعرفة نسبة الطالبات الاليت يرغنب يف دراسة مادة الدراسات االجتماعية باستخدام املواقع التفاعلية،
فأبدت حوايل ( )%25من الطالبات رغبتهن يف استخدام تلك املواقع ،وهذه النسبة كانت عامال حمفزا
للسري قدما يف تصميم املوقع التفاعلي وتنفيذه.

 .2مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تسعى وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان إىل رفع مستوى خمرجاهتا التعليمية يف كافة املواد
الدراسية؛ ومن بينها :مادة الدراسات االجتماعية اليت كشفت نتائج الدراسات السابقة اليت أجريت على
فرتات متباعدة (الشعيلي1112 ،؛ الفارسي1112 ،؛ اليحيائي 1121 ،؛ الشكيلي )1125 ،عن
وجود ضعف واضح يف مستوى التحصيل ومهارات التفكري الناقد لدى الطلبة على الرغم من كل اجلهود
اليت بذلت يف جمال تطوير املناهج الدراسية واالمناء املهين ملعلمي الدراسات االجتماعية وتطوير نظام
التقومي .وهذه املشكالت تستدعي البحث عن حلول هلا.
كذلك الحظ الباحثان من خالل خربهتما يف احلقل الرتبوي حرص معلمي الدراسات االجتماعية
على معاجلة هذه املشكالت ،إال أن املشكلة تكمن يف طبيعة حمتوى مادة الدراسات االجتماعية الذي
يتضمن العديد من الظواهر الطبيعة والبشرية اليت يتصف بعضها بالتجريد ويتطلب فهمها وجود مواد
تعليمية تتيح للطلبة مشاهدهتا والتفاعل معها ،لذا سعى الباحثان إىل حماولة إجياد حل هلذا املشكالت من
خالل التعلم االلكرتوين.
وأظهرت األدبيات الرتبوية دوره يف تعزيز التحصيل ومهارات التفكري يف املواد الدراسية املختلفة
(الشناق ودومي1121 ،؛ جماهد1112 ،؛ احلصري )1112 ،ما شجع الباحثني على استخدامه من
خالل تصميم موقع تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمني والطلبة احلصول على املعلومات احملدثة ،وكافة املواد
التعليمية ،واألنشطة ،باإلضافة إىل توفري التفاعل بني الطلبة واملعلمني ،وبني الطلبة والظواهر الطبيعية
والبشرية من خالل إدخال بعض املتغريات ومراقبة تأثريها على الظواهر املختلفة املستهدفة ،وقد جلأ
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الباحثان إىل تصميم املوقع التفاعلي نظرا لعدم توفر مواقع تفاعلية تعليمية باللغة العربية تتيح هذه
اخلصائص يف جمال تدريس الدراسات االجتماعية عموما ،ويف تدريس املوضوعات املستهدفه خصوصا،
وعليه تتلخص مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة عن السؤالني التاليني:
 .2 .1ما فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية التحصيل لدى
طالبات الصف العاشر؟
 .1 .1ما فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية التفكري الناقد
لدى طالبات الصف العاشر؟
 .3فرضيات الدراسة:
 .2 .5ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 1012بني متوسطي درجات
الطالبات يف االختبار التحصيلي البعدي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.
 .1 .5ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 1012بني متوسطي درجات
الطالبات يف االختبار البعدي ملهارات التفكري الناقد بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.

 .4أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .2 .4حتديد مدى فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية
التحصيل لدى طالبات الصف العاشر.
 .1 .4حتديد مدى فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية
التفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر.

 .5أهمية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف أمور عدة؛ منها:
 .2 .2تقدمي حلول ملشكلة ضعف التحصيل الدراسي ومهارات التفكري الناقد يف مادة الدراسات
االجتماعية.
 .1 .2تقدمي موقع تعليمي تفاعلي ملعلمي الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان متاح جمانا يوفر املواد
التعليمية كافة واخلصائص التفاعلية.
 .5 .2تعزيز استخدام التعلم اإللكرتوين يف تدريس مادة الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان.
 .4 .2إثراء األدب الرتبوي يف جمال استخدام التعلم اإللكرتوين عموما ،واملواقع التفاعلية خصوصا.
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 .6حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة احلالية فيما يلي:
 .2 .2احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي للوحدة
اخلامسة (مشكالت وأخطار بيئية) ملنهج الدراسات االجتماعية للصف العاشر األساسي بسلطنة عمان
يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر.
 .1 .2احلدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1122/1124م.
 .5 .2احلدود املكانية :طُبقت الدراسة يف مدرسة الربيك للتعليم األساسي ( )21-2بوالية اخلابورة
التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الباطنة مشال.
 .4 .2احلدود البشرية :مت تطبيق الدراسة على جمموعة من طالبات الصف العاشر.

 .7التعريفات اإلجرائية:

 .2 .2التحصيل الدراسي ( :)Academic Achievementهو مقدار الدرجة اليت حتصل عليها
الطالبة يف االختبار التحصيلي.
 .1 .2التفكري الناقد ( :)Critical Thinkingمقدار الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف اختبار
مهارات التفكري الناقد.
 .8منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج شبه التجرييب من أجل تقصي فاعلية استخدام موقع تعليمي
تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر
بسلطنة ُعمان القائمة على اختيار جمموعتني :إحدامها جتريبية درست وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"
باستخدام موقع تعليمي تفاعلي ،واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية ،ويوضح جدول رقم ()2
التصميم شبه التجرييب للدراسة.
جدول 2
التصميم شبه التجرييب للدراسة
اجملموعة

نوع املعاجلة

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

التجريبية

تدريس وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"
باستخدام موقع تعليمي تفاعلي

اختبار حتصيلي
اختبار التفكري الناقد

اختبار حتصيلي يف وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"
اختبار التفكري الناقد

تدريس وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"

اختبار حتصيلي

اختبار حتصيلي يف وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"

بالطريقة التقليدية

اختبار التفكري الناقد

اختبار التفكري الناقد

الضابطة

07

فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي في تدريس الدراسات االجتماعية .........................أ .العجمية ود .الربعاني

 .9عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من شعبتني عدد طالباهتا ( )21طالبة من طالبات الصف العاشر مبدرسة
الربيك للتعليم األساسي للصفوف ( ،)21-2وذلك ألن الباحثة تعمل كمعلمة دراسات اجتماعية
باملدرسة ،ومت تقسيم العينة إىل جمموعتني :اجملموعة التجريبية ،وتكونت من ( )12طالبة ،واجملموعة
الضابطة ،وتكونت من ( )12طالبة.
تكافؤ اجملموعتني:
بعد اختيار العينة مت التحقق من تكافؤ عينيت الدراسة من خالل تطبيق قبلي الختباري التحصيل
والتفكري الناقد ،وأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائياعند مستوى ( )α≥1012بني متوسطي
اجملموعة التجريبية والضابطة ما يعين تكافؤ اجملموعتني كما يوضح اجلدول رقم (.)1
جدول 1
نتائج االختبار القبلي لتكافؤ اجملموعتني
التطبيق القبلي

اجملموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة احلرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

اختبار حتصيلي

التجريبية
الضابطة

12
12

21.11
22.11

5.11
5.22

21

1.21

1.42

اختبار التفكري الناقد

التجريبية
الضابطة

12
12

2.12
1.21

1.41
1.21

21

2.215

1.51

 .10متغيرات الدراسة:
 .2 .21املتغري املستقل :املوقع التعليمي التفاعلي.
 .1 .21املتغريات التابعة :التحصيل الدراسي و مهارات التفكري الناقد.

 .11مواد الدراسة:
 .2 .22الوحدة الدراسية :مت اختيار الوحدة اخلامسة "مشكالت وأخطار بيئية" من كتاب الدراسات
االجتماعية للصف العاشر األساسي ،وقد مت اختيار هذه الوحدة نظرا لطبيعة حمتواها الذي يتطلب
استخدام العديد من الوسائط التفاعلية للظواهر الطبيعية ،وكذلك تقدمي أمثلة للظواهر اليت حدثت يف
مناطق خمتلفة من العامل ودراستها بشكل معمق.
 .1 .22املوقع التعليمي التفاعلي :مت تصميم موقع تعليمي تفاعلي يتناول الوحدة اخلامسة "مشكالت
وأخطار بيئية" مبادة الدراسات االجتماعية للصف العاشر األساسي ،وقد اختري عنوان "بيدي أمحي بيئيت"
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لواجهة املوقع ،ومت تصميم املوقع بناء على املادة العلمية بالتعاون مع شركة متخصصة يف تصميم املواقع
التفاعلية عرب شبكة اإلنرتنت؛ وقد مرت عملية تصميم املوقع بعدة مراحل هي:
 .2 .1 .22مرحلة التحليل :وتشتمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية:
 .2 .2 .1 .22حتليل خصائص الطالبات :من خالل تعرف املرحلة العمرية لطالبات اجملموعة التجريبية
ومهاراهتن يف استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت ،كذلك دافعيتهن ورغبتهن يف دراسة موضوعات الوحدة
الدراسية؛ ليتم مراعاهتا أثناء تصميم املوقع التفاعلي.
 .1 .2 .1 .22حتديد األهداف العامة للوحدة الدراسية ،وحتويلها إىل أهداف سلوكية لتحديد طبيعة
احملتوى واألنشطة اليت سوف يتم تضمينها وقياس خمرجاهتا الحقا.
 .5 .2 .1 .22حتليل احملتوى التعليمي :وحتديد املفاهيم األساسية واملصطلحات اجلديدة ،واملهارات
املكتسبة ،والتعميمات واحلقائق والقيم واالجتاهات اليت يشتمل عليها كل درس من دروس الوحدة ،وحتديد
طرق التدريس واألساليب املتبعة ،والوسائل واملصادر ،واألنشطة الفردية واجلماعية ،وأسئلة التقومي البنائي
واخلتامي.
 .1 .1 .22مرحلة التصميم :وهي عبارة عن حتديد العناصر األساسية واخلطوط العريضة اليت ينبغي أن
يشتمل عليها املوقع يف أثناء عرضه على شبكة اإلنرتنت ،ولتحقيق ذلك مت القيام بثالث خطوات:
 .2 .1 .1 .22مرحلة تصميم احملتوى لوحدة "مشكالت وأخطار بيئية" :وقد مت يف هذه املرحلة حتديد
األهداف التعليمية العامة واحملتوى التعليمي ،وصياغة األهداف اإلجرائية ،وتنظيم عناصر احملتوى ،وحتديد
خطة السري يف الدرس ،واختيار عناصر الوسائط املتعددة ،وحتديد أسلوب تقومي الطلبة وأسلوب التغذية
الراجعة.
 .1 .1 .1 .22مرحلة تصميم السيناريو والتفاعل :وذلك من خالل :حتديد مبادئ تصميم املوقع
التعليمي ،وتصميم اخلريطة االنسيابية ( ،)Flowchartوإعداد رسم ختطيطي متكامل بالرموز واألشكال
اهلندسية لتوضيح تتابع صفحات املوقع ،وما به من ارتباطات ،وتصميم التفاعل ،ومت احلرص على أن
يكون التفاعل متنوعا ومتضمنا لألشكال املتباينة للتفاعل كالتفاعل بني املتعلم واحملتوى ،والتفاعل بني
املتعلمني ،والتفاعل بني املتعلم واملعلم ،والتفاعل بني املتعلم وواجهة التفاعل الرسومية.
 .5 .1 .22مرحلة اإلنتاج :مت االستعانة بشركة متخصصة يف تصميم املواقع؛ وهي شركة ()MG
للوسائط املتعددة والتصميم اجلرافيكي ،ومرت هذه املرحلة خبطوات عدة؛ وهي:
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 .2 .5 .1 .22حتديد لغة الربجمة املناسبة :حيث مت استخدام لغة ( )HTMLلبناء صفحات املوقع،
وتتصف هذه الصفحات بالثبات ،ومت تصميم احلركة والتفاعل عن طريق برنامج أدويب فالش ( Adobe
 )Flash Professionalمن خالل استخدام لغة ( )ActionScript 2,3إلضفاء عنصر
التفاعلية واحلركة.
 .1 .5 .1 .22إدراج الوسائط املتعددة :وقد مت إدراج الصور الثابتة ومقاطع الفالشات والعروض
احملوسبة وبرامج احملاكاة املختلفة اليت مت جتميعها على املوقع ،أما مقاطع الفيديو فقد مت إنشاء قناة خاصة
مرتبطة باملوقع على اليوتيوب ( )You Tuebتعرب عن األهداف التعليمية ومتصلة بالدروس املختلفة
للوحدة الدراسية ،وإضافة الروابط اإلثرائية املرتبطة مبوضوعات املقرر.
 .4 .1 .22مرحلة التجريب :مت يف هذه املرحلة فحص املوقع التعليمي التفاعلي واختباره؛ وذلك من
أجل اكتشاف املشكالت الفنية ،وفحص االرتباط بني الصفحات املختلفة للموقع للتحقق من أداء
الوصالت ملهامها احملددة ،كذلك للتأكد من صالحية املوقع للتطبيق على الطالبات ،وقد مرت هذه
املرحلة خبطوتني؛ مها :عرض املقرر على عدد من املتخصصني والطلبة قبل التطبيق الفعلي للتعرف على
مدى مراعاة املوقع التعليمي للمعايري الواجب توافرها يف مواقع اإلنرتنت التفاعلية ،وتطبيق إجازة املقرر
املصمم عرب اإلنرتنت.
 .2 .1 .22مرحلة العرض :بعد اختبار صالحية املوقع مت اختيار اسم املوقع مع مراعاة أن يكون داال
على ما يقدمه للطلبة ومالئما للفئة املستهدفة ،كذلك سهولة حفظه وتذكره ومت االتفاق على االسم
( )www.studysc10.comليكون رابطا للموقع ،أما بالنسبة لالستضافة فقد مت اختيار إحدى
الشركات اليت تقدم خدمة االستضافة ملواقع اإلنرتنت؛ لنشره على الشبكة وتقدمي الدعم الفين ملستخدمي
املوقع يف حالة حدوث مشكالت فنية ،وبعد ذلك مت حتميل مواد املوقع وأدواته ليتاح للطالبات على أن
يؤخذ بعني االعتبار حتديث معلوماته باستمرار ،فضال عن الصيانة املستمرة وخاصة الختبار االرتباطات،
وسرعة حتميل الصفحات.
 .2 .1 .22مرحلة التقومي :هدفت هذه املرحلة إىل قياس فاعلية املوقع التعليمي التفاعلي "بيدي أمحي
بيئيت" يف حتقيق األهداف املرجوة ،وفحصه بعد االستخدام الفعلي من قبل الطالبات؛ متهيدا لتطويره يف
املستقبل ،حيث سيتم تقومي تعلم الطلبة للمقرر ،وتقييمه عرب اإلنرتنت.
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 .5 .22دليل املعلم يف التدريس باستخدام موقع تعليمي تفاعلي:
مت إعداد دليل للمعلم (املادة التعليمية) لالسرتشاد به يف تدريس موضوعات وحدة "مشكالت
وأخطار بيئية" للصف العاشر باستخدام موقع تعليمي تفاعلي ،وقد تضمن مقدمة للدليل وأهدافه
ومالحظات عامة حول استخدامه وإجراءاته ومن مث حتليل حمتوى الوحدة واخلطط اليومية لتدريس
موضوعات الوحدة وكراسة أنشطة مرافقة لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام موقع تعليمي تفاعلي.
 .4 .22صدق مواد الدراسة:
بعد االنتهاء من إعداد دليل املعلمة لتدريس موضوعات الوحدة الدراسية باستخدام موقع تعليمي
تفاعلي ،مت عرض الدليل على ( )22حمكما؛ إلبداء مالحظاهتم حول حمتواه فتم عرضهه على جمموعة من
احملكمني املتخصصني ممن هلم اخلربة يف املناهج وطرق التدريس ،وتكنولوجيا التعليم من أعضاء هيئة
التدريس يف كلية الرتبية وكلية اآلداب جبامعة السلطان قابوس ،واملتخصصني يف املناهج بوزارة الرتبية
والتعليم ،ومشرفني تربويني ،ومشريف برامج تعليمية ،ومعلمني بوزارة الرتبية والتعليم مبحافظات الداخلية
والباطنة والظاهرة مشال ،وبناء على مالحظات احملكمني مت إجراء التعديالت الالزمة ،وكانت معظم
التعديالت تتعلق بصياغة بعض األهداف اإلجرائية للدروس واألسئلة التقوميية أو استبداهلا ،ويف ضوء هذه
املالحظات مت إجراء التعديالت الالزمة وإخراج الدليل يف صورته النهائية.

 .12أدوات الدراسة:

 .2 .21االختبار التحصيلي لقياس حتصيل الطالبات:
مت إعداد اختبار يهدف إىل قياس التحصيل لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،ومت بناء
االختبار بعد حتليل حمتوى الوحدة اخلامسة "مشكالت وأخطار بيئية" ،وقد أعد وفقا جلدول املواصفات
املعتمد يف وزارة الرتبية والتعليم ،وقد بلغ عدد أسئلة االختبار يف صورته األولية ( )41سؤاال.
 .2 .2 .21صدق االختبار:
مت التحقق من صدق احملتوى لالختبار التحصيلي من خالل عرضه على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف القياس والتقومي الرتبوي ،ويف املناهج وطرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،واملشرفني
الرتبويني ،واملعلمني األوائل يف مادة الدراسات االجتماعية البالغ عددهم ( )22حمكما إلبداء مالحظاهتم
من حيث مدى مالئمة األسئلة ملستوى الطالبات ،ومناسبة األسئلة لدرجات مستويات التعلم ،وسالمة
صياغة األسئلة ووضوحها ،كما مت حذف بعض األسئلة ليتناسب حجم االختبار مع املدة الزمنية للحصة.
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 .1 .2 .21ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار مت تطبيقه على عينة مكونة من ( )51طالبة من مدرسة نزوى للتعليم
األساسي للصفوف ( )21-2مبحافظة الداخلية ،من خارج عينة الدراسة ،وقد مت حساب معامل الثبات
لالتساق الداخلي له بطريقة كرونباخ ألفا ( ،)AlphaCronbachوكان معامل الثبات (،)1.222
وهو معامل مقبول تربويا ،وبذلك أصبح االختبار جاهزا يف صورته النهائية متضمنا ( )15سؤاال ،وأعطي
كل سؤال درجة واحدة.
 .5 .2 .21زمن التطبيق لالختبار:
مت حتديد زمن االختبار بـ ( )21دقيقة ،وهو متوسط الزمن الذي استغرقته أول طالبة قامت بتسليم
ورقة اإلجابة ،والزمن الذي استغرقته آخر طالبة قامت بتسليم ورقة اإلجابة عن أسئلة االختبار.
 .1 .21اختبار التفكري الناقد:
متت صياغة مفردات اختبار التفكري الناقد حبيث تقيس مدى اكتساب طالبات الصف العاشر
ملهارات التفكري الناقد ،وقد اقتصر االختبار على ( )2مهارات من مهارات التفكري الناقد ركزت عليها
األنشطة املوجودة يف الوحدة الدراسية ،وقد مت توزيعها بالتساوي وفقا لألوزان النسبية للدروس ومت بناء
االختبار بعد حتليل حمتوى الوحدة اخلامسة "مشكالت وأخطار بيئية" ،وذلك بناء على جدول املواصفات
الذي مت إعداده كما ذكر يف االختبار التحصيلي ،وقد تكون يف صورته األولية من ( )11سؤاال.
 .2 .1 .21صدق االختبار:
مت التحقق من صدق حمتوى اختبار التفكري الناقد من خالل عرضه على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف القياس والتقومي الرتبوي ،ويف املناهج وطرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،واملشرفني
الرتبويني ،واملعلمني األوائل يف مادة الدراسات االجتماعية؛ وذلك إلبداء مالحظاهتم من حيث مدى
مالئمة األسئلة ملستوى الطالبات ،ومناسبة األسئلة لدرجات مستويات التعلم ،وسالمة صياغة األسئلة
ووضوحها ،ومت إجراء التعديالت على مفردات األسئلة بناء على مالحظات احملكمني اليت ركزت على
الصياغة اللغوية والتنسيقات العامة لالختبار؛ ليظهر االختبار يف صورته النهائية.
 .1 .1 .21ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار مت تطبيقه على عينة مكونة من ( )51طالبة من مدرسة نزوى للتعليم
األساسي للصفوف ( )21-2مبحافظة الداخلية ،من خارج عينة الدراسة ،وقد مت حساب معامل الثبات
لالتساق الداخلي له بطريقة ألفا -كرونباخ ( ،)AlphaCronbachوكان معامل الثبات (،)1.221
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وهو معامل مقبول تربويا ليصبح جاهزا للتطبيق ،وقد تكون بصورته النهائية من ( )11سؤاال ،وأعطي كل
سؤال درجة واحدة.

.13إجراءات الدراسة:

اتبعت الدراسة احلالية لتحقيق أهدافها اإلجراءات التالية:
 .2 .25مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ،لإلفادة منها يف بناء أدوات
الدراسة ،والتعرف على أثر استخدام املواقع التفاعلية يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى الطلبة.
 .1 .25تصميم موقع تعليمي تفاعلي لوحدة مشكالت وأخطار بيئية للصف العاشر.
 .5 .25بناء أدوات الدراسة املتمثلة يف اختبار حتصيلي مبادة الدراسات االجتماعية ،واختبار تنمية
التفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر ،ومن مث التأكد من صدق وثبات كل أداة من هذه األدوات.
 .4 .25خماطبة اجلهات املختصة بوزارة الرتبية والتعليم للحصول على موافقه لتطبيق أدايت الدراسة على
عينة استطالعية.
 .2 .25تطبيق اختباري التحصيل والتفكري الناقد القبلي بتاريخ 1122/5/2م على عينة الدراسة
واستخالص النتائج ،والتأكد من تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التحصيل الدراسي ،ومهارات
التفكري الناقد قبل البدء يف تطبيق الدراسة على اجملموعتني الضابطة والتجريبية ،والبالغ عددهن ()21
وزعن على جمموعتني :اجملموعة التجريبية ( )12طالبة ،والضابطة ( )12طالبة.
طالبة ّ
 .2 .25البدء بتطبيق الدراسة على اجملموعة التجريبية ،وتطبيق املوقع التعليمي التفاعلي يف تدريس
موضوعات الوحدة من تاريخ 1122 /5/1م إىل 1122/4/2م ،بعد تدريب الطالبات على استخدامه.
 .2 .25تطبيق اختباري التحصيل والتفكري الناقد البعدي بتاريخ 1122/4/21م على عينة الدراسة.
 .1 .25حتليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) ،(SPSSواستخالص النتائج ومناقشتها
وعلى إثرها مت وضع جمموعة من التوصيات واملقرتحات.

 .14المعالجة اإلحصائية:

مت استخدام برنامج الرزم االحصائية الباحث يف العلوم االجتماعية ()SPSS؛ ملعاجلة البيانات
الناجتة عن التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،واستخدمت األساليب
اآلتية:
 .2 .24حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 .1 .24اختبار (ت) جملموعتني مستقلتني.
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 .52نتائج الدراسة:
ونصه :ما فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس
 .2 .22النتائج املتعلقة بالسؤال األول؛ ّ
الدراسات االجتماعية يف تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر؟
ولإلجابة عن السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لنتائج الطالبات يف
اجملموعتني ،كما مت تطبيق اختبار (ت) للعينتني املستقلتني ( )Independent t-testملقارنة
متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ،وكانت
النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (.)5
جدول 5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق
البعدي الختبار التحصيل
اجملموعة

العينة

املتوسط

االحنراف املعياري

قيمة ت

درجة احلرية

التجريبية

12

22.14

5.12

1.42

21

الضابطة

12

21.22

5.24

1.42

41.21

مستوى الداللة
*1.122

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α= 0.05الدرجة الكلية لالختبار= 15

يتضح من اجلدول ( )5أن متوسط أداء اجملموعة التجريبية اليت درست وحدة "مشكالت وأخطار
بيئية" باستخدام موقع تعليمي تفاعلي يف اختبار التحصيل أعلى من متوسط أداء اجملموعة الضابطة اليت
درست بالطريقة املعتادة يف نفس االختبار ،كذلك يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( =α
 )0.05بني متوسطي درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ بلغ املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة التجريبية (،)22.14
باحنراف معياري بلغ ( ،)5.12يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة ( ،)21.22واالحنراف
املعياري ( ،)5.24كما أن قيمة مربع إيتا بلغت ( ،)1.211وهذا يعين أن حجم األثر الذي نتج عن
تدريس وحدة "مشكالت وأخطار بيئية" باستخدام موقع تعليمي تفاعلي لطالبات اجملموعة التجريبية
رجوعا إىل قيم مربع حتديد مستوى األثر (cohen,1988؛ أبو عالم )1112 ،كان متوسطا.
وتعزى هذه النتيجة إىل أسباب عدة؛ منها :أن صفحات املوقع التعليمي التفاعلي ساعدت على
إجياد بيئة تعليمية نشطة وجذابة مبثريات حسية خمتلفة ،وتعدد الوسائط املستخدمة يف املوقع من معلومات
نصية ،وأصوات ،ومقاطع الفيديو ،وبرامج احملاكاة ،ووجود روابط ملواقع أخرى تثري معلومات الطالبات
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بطرق متنوعة ،ما كان له أثر تعليمي أكرب ،إىل جانب وجود منتدى التواصل على املوقع وهذا أتاح
للطالبات التواصل األسبوعي ملناقشة املوضوعات املختلفة للوحدة اليت متت دراستها وطرح القضايا
واألسئلة املرتبطة باملوضوع ،كذلك طريقة عرض صفحات املوقع كانت جديدة بالنسبة للطالبات ،حيث
مدعمة بعناصر الصوت والصور
يتم تقدمي دروس الوحدة املقررة بصورة تفاعلية هادفة ومتسلسلة وجذابة و ّ
واللون واحلركة ،وتسمح للطالبات بالتنقل يف جزئياهتا والتحكم يف عناصرها حبسب سرعتهن وقدراهتن
اخلاصة.
كذلك ترجع هذه النتيجة إىل مالءمة حمتوى الوحدة الدراسية اليت مت اختيارها لتوظيف املواقع
التعليمية التفاعلية اليت تتألف من موضوعات متنوعة مرتبطة ببيئة الطالبات بصورة مباشرة أو غري مباشرة،
ومت عرضها بصورة مثرية وجذابة ومت تسليط الضوء على مدى خطورهتا ،وتشجيعهن على اقرتاح حلول
مناسبة للتقليل من تأثرياهتا السلبية ،كما ساعد املوقع التعليمي التفاعلي على بث روح التعاون وتعزيز
العمل التعاوين بني الطالبات ،وأتاح هلن الفرصة لتبادل اآلراء واألفكار وحتليل البيانات واملعلومات وتبادل
وجهات النظر والتوصل إىل احللول املناسبة وبناء معارف جديدة تستند إىل خرباهتن السابقة يف املوضوع،
مما كان له األثر اإلجيايب يف تعزيز فهم الطالبات حملتوى الوحدة الدراسية وتعميق استيعاهبن هلا.
وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل الدور الذي لعبه املوقع يف تعزيز التعلم الذايت لدى الطالبات لوجود
مكتبة إلكرتونية غنية باملعلومات املتنوعة ذات الصلة مبوضوعات الوحدة الدراسية اليت تثري الطالبات
باملعلومات اإلضافية ،ما أتيح هلن االطالع عليها وإثراء احملتوى باملعلومات اجلديدة ،فكان لذلك األثر يف
تنمية احلصيلة املعرفية لديهن وتنمية املهارات البحثية؛ ما أسهم يف رفع التحصيل الدراسي ،وهذه النتائج
تتفق مع ما أشار إليه األدب الرتبوي (بسيوين وزيتون1111 ،؛ مصطفى1112 ،؛ الدوحاين)1121 ،
من خصائص ومسات للمواقع التعليمية التفاعلية من حيث قدرهتا على تعزيز االندماج ،والتكامل،
واإلتاحة ،والكونية ،والتسلسل واملرونة يف عرض احملتوى.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة اليت توصلت إىل فاعلية املواقع
التفاعلية يف تنمية (Brady, 2004؛ Uzunboylu, 2004؛ حممد ،واملوجي ،وعبدالعزيز،
1112؛ الزعيب1112 ،؛ اخلطيب1111 ،؛ خزاعلة1111 ،؛ أبوريا وخشان1121 ،؛ جرب،
1121؛ السمالوطي ،)1125 ،وختتلف هذه الدراسة مع دراسيت (الرمال1111 ،؛ الدوسري)1112 ،
اليت أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل الدراسة بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.
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 .1 .22السؤال الثاين؛ ونصه :ما فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية
يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر؟
ولإلجابة عن السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،لنتائج الطالبات يف
اجملموعتني ،كما مت تطبيق اختبار (ت) للعينتني املستقلتني ()Independent Samples t-test
ملقارنة متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
الناقد ،وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (.)4
جدول 4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) لدرجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق
البعدي الختبار التفكري الناقد
اجملموعة

العينة

املتوسط

االحنراف املعياري

قيمة ت

درجة احلرية

التجريبية

12

22.21

5.22

5.15

21

الضابطة

12

1.52

1.22

5.15

42.22

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α= 0.05الدرجة الكلية لالختبار= 11

مستوى الداللة
*1.114

يتضح من خالل اجلدول ( )4أن متوسط أداء اجملموعة التجريبية اليت درست وحدة "مشكالت
وأخطار بيئية" باستخدام موقع تعليمي تفاعلي يف اختبار التفكري الناقد أعلى من متوسط أداء اجملموعة
الضابطة اليت درست بالطريقة املعتادة يف نفس االختبار ،كذلك يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند
مستوى ( )α= 0.05بني متوسطي درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق
البعدي الختبار التفكري الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ بلغ املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة
التجريبية ( ،)22.21باحنراف معياري بلغ ( ،)5.22وكانت قيمة (ت) احملسوبة ( ،)5.15وهي دالة
إحصائيا ،يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة ( ،)1.52واالحنراف املعياري هلا (،)1.22
وتظهر قيمة مربع إيتا ( ،)1.222أن حجم األثر الذي نتج عن تدريس وحدة "مشكالت وأخطار بيئية"
باستخدام موقع تعليمي تفاعلي لطالبات اجملموعة التجريبية كان كبريا ويدل على تنمية التفكري الناقد
لدى اجملموعة التجريبية.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن األنشطة التعليمية املستخدمة يف الدراسة عرب املوقع التعليمي التفاعلي
قد ساعدت الطالبات على فهم العوامل واألسباب وإجياد العالقات بني الظواهر ،واملقارنة بني املعلومات
وتصنيفها ،وحتليل األشكال والرسوم التوضيحية مكن الطالبات من بناء خريطة عقلية تتسم بالقدرة على
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االستنتاج والتحليل واخلروج بتفسريات منطقية لتلك الظواهر ،والتنبؤ بالتغريات املستقبلية اليت قد تطرأ على
تلك الظاهرة.
وقد يعود ذلك إىل طريقة عرض حمتوى وحدة "مشكالت وأخطار بيئية" عرب املوقع التعليمي
التفاعلي ،وما أتاحه من أمناط تفاعلية متباينة تتمثل يف تفاعل الطالبات معه ومع زميالهتن من خالل
عناصر الوسائط الفائقة واملتعددة كالنص املكتوب ،الصوت املسموع ،والصورة الثابتة ،والصورة املتحركة،
والروابط الفائقة أو التشعبية ،كذلك عرب الربيد اإللكرتوين ومنتدى التواصل ،مما أسهم يف تنمية مهارات
التفكري الناقد لديهن وإطالق العنان مللكاهتن من خالل حتديد العوامل واألسباب ،وتصنيف املعلومات
وحتليلها ،وطرح التساؤالت ،والتوصل إىل تعميمات والقدرة على النقد وإصدار األحكام.
كما كان ملنتدى التواصل دور يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،إذ أتاح للطالبات الفرصة
للمشاركة الفاعلة واملتميزة وطرح التساؤالت اليت تثري التفكري ،كما لوحظ أثناء التطبيق حرص الطالبات
على متابعة ما يستجد من موضوعات ومعلومات ومسامهتهن يف موضوعات جديدة ،وقراءة وكتابة
التعليقات للمواضيع السابقة واحلوار واملناقشة بطريقة ناقدة للتوصل إىل حلول مقنعة.
ويشري األدب الرتبوي إىل أن املواقع التعليمية التفاعلية تسهم يف تنمية مهارات التفكري الناقد؛
لكوهنا توفر العرض املتكامل والتنوع الغين ملصادر التعلم والوسائط الفائقة ،والتعلم الذايت ،وميكن الطالبات
من فهم الظواهر اجلغرافية والتفاعل معها من خالل خاصية احملاكاة يف الربنامجAcikalin & ( ،
Duru, 2005؛ عبد العاطي1111 ،؛ يوسف1112 ،؛ البادي.)1124 ،
وتتماشى نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة كل من (الشواديف1122 ،؛ & Fahim
Bijani, 2011؛ أبو موتة ،)1121 ،واختلفت نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة كل من (بين
دومي1112 ،؛ مراغي ،واخلويل ،وباجري )1125 ،وقد يعزى هذا االختالف إىل عينة الدراسة ،أو
اختالف املادة الدراسية اليت مت فيها توظيف وطبيعية تصميم املوقع التفاعلي وإمكاناته.

 .52التوصيات:
 .2 .22العمل على استخدام املواقع التفاعلية يف تدريس الدراسات االجتماعية لدورها يف تنمية حتصيل
الطلبة ومهارات التفكري الناقد.
.1 .22العمل على تصميم مواقع تعليمية تفاعلية للموضوعات املختلفة يف الدراسات االجتماعية على
أن تتبىن ذلك وزارة الرتبية والتعليم نتيجة لتكلفته أو مركز البحث العلمي بسلطنة عمان.
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 .5 .22تشجيع معلمي الدراسات االجتماعية على استخدام املواقع التفاعلية املتاحة على شبكة
اإلنرتنت ملا هلا من فائدة يف تعزيز بيئة التعلم.
 .4 .22هتيئة معامل احلاسب اآليل باملدراس باملراحل الدراسية املختلفة وتزويدها باإلمكانات الالزمة
لالتصال بشبكة اإلنرتنت؛ وذلك لإلفادة منها يف توظيف املواقع التعليمية التفاعلية يف تدريس مادة
الدراسات االجتماعية مبا حيقق االستفادة من التطبيقات التعليمية املختلفة لتلك املواقع يف جمال التعليم
والتعلم.
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المراجع العربية

أبو عالم ،رجاء .)1112( .التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  .SPSSالقاهرة :دار النشر
للجامعات.
أبو موتة ،حلمي .)1121( .تطوير نظام تعليم إلكرتوين قائم على تشارك الكائنات الرقمية لتنمية
التحصيل والتفكري .جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،مصر.122-222 ،)2(221 ،
أبو ريا ،يوسف؛ خشان ،خالد .)1121( .فعالية موقع تعليمي على شبكة اإلنرتنت لتدريس اهلندسة يف
حتصيل واجتاهات طلبة الصف التاسع يف األردن .جملة جامعة دمشق.212 -225 ،)5( 12 ،
البادي ،ميثاء .)1124( .فاعلية استخدام االنرتنت يف تدريس مادة الدراسات االجتماعية يف تنمية
الوعي املائي لدى طلبة الصف الرابع األساسي واجتاهاهتم حنو استخدامها يف التعليم .رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
بسيوين ،عبداحلميد .)1111( .استخدامات شبكة اإلنرتنت يف املدارس ودعم التعليم .القاهرة :مكتبة
ابن سينا.
بين دومي ،حسن علي أمحد .)1112( .فاعلية التعلم اإللكرتوين يف الرياضيات على تنمية التفكري الناقد
لدى طالبات الصف الثامن األساسي يف حمافظة الكرك .جملة كلية الرتبية ،عني مشس ،مصر،
.522-542 ،)55(2
جرب ،مواهب .)1121( .تدريس وحدة احلدود والقضايا باستخدام موقع تعليمي تفاعلي وأثره على
حتصيل بعض املفاهيم املنطقية وتنمية االجتاه حنو مادة املنطق لدى طالب املرحلة الثانوية .جملة كلية
الرتبية ،)42(2 ،مصر.152-222،
اجلهوري ،مرمي .)1124( .درجة تضمني مفاهيم الرتبية السكانية يف كتب الدراسات االجتماعية
للصفوف ( )21-2واكتساب طلبة الدبلوم العام هلا بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
احلصري ،كامل دسوقي .)1112( .تأثري التعليم االلكرتوين يف تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية
التحصيل وامليل حنو املادة لدى تلميذات الصف الثاين اإلعدادي .جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات
االجتماعية ،مصر.55–22 ،22 ،
اخلروصي ،سلطان .)1124( .اجتاهات طلبة املدارس احلكومية واخلاصة يف سلطنة عمان حنو مواد
الدراسات االجتماعية .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
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خزاعلة ،فريد عبود هديب .)1111( .تصميم موقع تعليمي على الويب يف مادة اجلغرافيا ودراسة أثره يف
حتصيل طلبة الصف األول الثانوي .أطروحة دكتوراه ،جامعة الريموك ،األردن.
اخلطيب ،محزة علي .)1111( .فاعلية موقع تعليمي تفاعلي على شبكة اإلنرتنت يف حتصيل طلبة
الصف الثاين الثانوي العلمي ملادة علم األحياء يف اجلمهورية العربية السورية .أطروحة دكتوراه ،جامعة
دمشق ،سوريا.
الدوحاين ،فاطمة .)1121( .فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف اكتساب املفاهيم الفلكية وتعديل
التصورات البديلة وتنمية االجتاه حنو الفلك لدى طالبات الصف اخلامس األساسي .رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
الدوسري ،حممد بن عويس .)1112( .تأثري استخدام موقع تعليمي ملادة احلاسوب لطالب الصف
الثاين الثانوي يف التحصيل املباشر واملؤجل يف املدارس الثانوية يف حمافظة األفالج يف اململكة العربية
السعودية .أطروحة دكتوراه ،اجلامعة األردنية ،األردن.
الربعاين ،أمحد .)1112( .مدى تضمني أبعاد مشكلة املياه بكتب اجلغرافيا باملرحلة الثانوية يف سلطنة
عمان .دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،مصر.21-51 ،212 ،
الربعاين ،أمحد؛ والساملي ،محد .)1121( .املعلومات املتعلقة بقارات العامل املتضمنة يف كتب الدراسات
االجتماعية يف سلطنة عمان .جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ،سوريا-41 ،)1(1 ،
.24
الرمال ،صالح حسني .)1111( .تصميم موقع تعليمي ملادة احلاسوب على اإلنرتنت ودراسة أثره يف
التحصيل املباشر واملؤجل لطالبات الصف العاشر األساسي من خالل التعلم عن بعد .أطروحة
دكتوراه ،جامعة الريموك ،األردن.
الزعيب ،خالد أمحد .)1112( .أثر استخدام موقع تعليمي على اإلنرتنت يف حتصيل طلبة الصف التاسع
األساسي يف مادة الرتبية اإلسالمية يف األردن واجتاهاهتم حنوه .أطروحة دكتوراه ،اجلامعة األردنية،
األردن.
الزهراين ،عماد .)1111( .تصميم وتطبيق برجمية إلكرتونية تفاعلية ملقرر تقنيات التعليم لقياس أثرها يف
التحصيل الدراسي لطالب كلية املعلمني يف الباحة .مت اسرتجاعه بتاريخ  22نوفمرب  ،1125من
املوقع.www.abegs.org :
زيتون ،كمال .)1111( .تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت .القاهرة :عامل الكتاب.
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سعيد ،الفارسي .)1112( .مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف أنشطة كتب مادة الدراسات
االجتماعية باحللقة الثانية من التعليم األساسي ومدى اكتساب الطلبة هلا .رسالة ماجستري غري

منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
السمالوطي ،أشرف .)1125( .فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي مقرتح على التحصيل وتنمية
التفكري الرياضي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،)2 (52 ،
.214-22
الشكيلي ،أمل .)1125( .درجة امتالك مهارات عمليات العلم يف اجلغرافيا لدى طلبة التعليم ما بعد
األساسي بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
الشعيلي ،حممد علي .)1112( .مدى تضمن كتب الدراسات االجتماعية يف احللقة الثانية من التعليم
األساسي ملفاهيم الرتبية السكانية واكتساب طلبة الثامن هلا .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
السلطان قابوس.
الشناق ،قسيم؛ ودومي ،حسن .)1121( .اجتاهات املعلمني والطلبة حنو استخدام التعلم االلكرتوين يف
املدارس الثانوي األردنية .جملة جامعة دمشق ،سوريا.122-152 ،)1،2(12 ،
الشواديف ،أمحد .)1122( .تصميم تعليمي مقرتح ملوقع إلكرتوين تفاعلي يف الدراسات االجتماعية وأثره
يف تنمية التفكري الناقد وبعض مهارات التواصل االلكرتوين لدى تالميذ الصف السابع من التعليم
األساسي .جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية ،مصر.212-24 ،52 ،
عبد احلميد ،حممد .)1112( .منظومة التعليم عرب الشبكات .القاهرة :عامل الكتاب.
عبد العاطي ،حسن .)1111( .التفكري الناقد يف عصر املعلوماتية .دراسات املعلومات-242 ،1 ،
.211
الفارسي ،شريفة .)1112( .الوعي السكاين لدى طالب التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان .رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
اللقاين ،أمحد؛ واجلمل ،علي .)2222( .معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس.
القاهرة :عامل الكتاب.
جماهد ،فايزة .)1112( .أثر استخدام التعلم عن بعد يف تدريس مقرر طرق تدريس الدراسات
االجتماعية على التحصيل وتنمية بعض املهارات التدريسية واالجتاه حنو املادة لدى الطالبات
املعلمات .جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية ،مصر.222-245 ،11 ،
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حممد ،زاهر أمحد؛ واملوجي ،أماين حممد سعد الدين؛ وعبد العزيز ،حسن عبد العزيز .)1112( .فعالية
موقع تعليمي على اإلنرتنت يف زيادة حتصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي لبعض املفاهيم العلمية.

دراسات وحبوث املؤمتر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية ،تكنولوجيا الرتبية يف جمتمع املعرفة،
جامعة القاهرة ،مصر.222–221 ،
املراغي ،شحاتة؛ واخلويل ،عبادة؛ وباجري ،عادل .)1125( .فاعلية برنامج مقرتح قائم على الوسائط
املتعددة التفاعلية يف تنمية يف بعض مهارات التفكري الناقد واالجتاه حنو التعلم الذايت وبقاء أثر التعلم
لدى طالب الصف األول الثانوي .اجمللة الرتبوية.425-521 ،15 ،
مصطفى ،أكرم فتحي .)1112( .إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية .القاهرة :عامل الكتاب.
املعمري ،سيف .)1122( .التحوالت الرتبوية يف سلطنة عمان يف العقد األول من القرن احلادي
والعشرين [نسخة إلكرتونية] .مسقط :مطبعة عمان ومكتبتها احملدودة.
املؤمتر اإلقليمي الثاين للتعلم اإللكرتوين .)1125( .توصيات املؤمتر اإلقليمي الثاين للتعليم اإللكرتوين
"التعليم االلكرتوين املستقبل واحلاضر" 12-12 ،مارس .مت اسرتجاعه بتاريخ 11 :يونيو ،1124
من املوقع./http://erc2013.redsoft.org :
املؤمتر السابع لتدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا .)1121( .توصيات املؤمتر الدويل السابع لتعليم
العلوم والرياضيات والتكنولوجيا 2-4 ،نوفمرب  .1121مت اسرتجاعه بتاريخ 14 :إبريل  ،1125من
املوقع.http:// www.madarisna.net :
الناصري ،عوض .)1122( .أثر استخدام التعليم االلكرتوين على التحصيل الدراسي يف مادة اجلغرافيا
االقتصادية لدى طلبة الصف احلادي عشر ما بعد االساسي بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
اليحيائي ،رقية .)1121( .الوعي املائي لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
يوسف ،أمحد .)1112( .تأثري التعليم االلكرتوين يف تدريس التاريخ على تنمية التحصيل واالجتاه حنو
املادة لدى طالب الصف األول الثانوي .املؤمتر العلمي السنوي الثاين لكلية الرتبية ببورسعيد (مدرسة
املستقبل-الواقع واملأمول) ،مصر.145-115 ،1 ،
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