أثر تىظيف برنامج جىجل إيرث ) (Google Earthيف
تدريس الدراسات االجتماعية والىطنية علً تطىير
مهارتي قراءة وحتليل اخلرائط ،وتنمية التفكري التأملي
لدي طالب املرحلة الثانىية
إبراهيم بن عبداهلل الحميدان*

* أستاذ المناهج المشارك _ جامعة الممك سعود بالرياض
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أثر تىظيف برنامج جىجل إيرث ) (Google Earthيف
تدريس الدراسات االجتماعية والىطنية علً تطىير
مهارتي قراءة وحتليل اخلرائط ،وتنمية التفكري التأملي
لدي طالب املرحلة الثانىية
التعرف أثر توظيف برنامج جوجل إيرث
الممخص_ ىدفت الدراسة
ّ
) (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية عمى

 .1المقدمة
إن كفاءة األنظمة ،والخطط التعميمية ،وقدرتيا عمى

تطوير ميارتي قراءة ،وتحميل الخرائط ،وكذلك عمى تنمية التفكير

االستجابة لمتغيرات ومعطيات العصر أصبحت من األىداف

التأممي لدى طالب الصف األول ثانوي ،حيث تضمن تحقيق اليدف

ٍ
ومدرك لما
الرئيسة والفارقة ألي فكر استراتيجي تربوي وا ٍع،

ثالثة أسئمة رئيسة ،األول ،والثاني كانت تتضمن الكشف عن أثر

يحدث في العالم من تغيرات ،وتقمبات سريعة.

توظيف برنامج جوجل إيرث ( )Google Earthفي تدريس مقرر

ويعد التدريس الذراع التنفيذي ألي نظام تعميمي يرغب في

الدراسات االجتماعية والوطنية ،عمى تطوير ميارتي :قراءة ،وتحميل

إحداث تغيير ميداني حقيقي في الممارسات التربوية والتدريسية،

الخرائط لدى طالب لدى طالب الصف األول ثانوي بمدينة الرياض،

العممية
فيو كما أشار الحيمة ]1[ ،أحد المكونات الرئيسة لتنفيذ
ّ

أما السؤال الثالث فقصد محاولة قياس أثر توظيف برنامج جوجل

التدريسية بنجاح مما جعمو دوماً أحد المرتكزات الرئيسة لبناء

إيرث ) (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

المنيج المدرسي عمى اختالف المدارس ،حيث إن المنيج -

عمى تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف األول ثانوي في مدينة
الرياض ،وقد استخدم الباحث لتحقيق ىدف وأسئمة الدراسة المنيج

بمفيومو الحديث  -يرتكز عمى مجموعة من األسس ىي:

التجريبي (شبو التجريبي) وفي النياية توصمت الدراسة إلى مجموعة

األىداف ،المحتوى المدرسي ،طرائق التدريس ،األنشطة

نتائج مفادىا وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية التي

التعميمية ،الوسائل التعميمية ،التقويم.

درست باستخدام جوجل إيرث ،والضابطة التي درست بالطريقة العادية

واستجابة لألىمية العالية لمتدريس كأحد العناصر الرئيسة

أو عمى مستوى التفكير التأممي ،كما كشفت الدراسة أيضاً أن ثمة

المكونة لممنيج بمفيومو الشامل ،فقد أصبح يشيد في الوقت
ّ
الحاضر تطو اًر متسارعاً ،وجذرياً من أجل مواكبة العصر،

لصالح المجموعة التجريبية ،سواء في ميارتي قراءة وتحميل الخرائط،
فروق دالة إحصائياً بين تحصيل طالب المجموعة التجريبية في

التطور السريع ،وظيور نظريات ،واستراتيجيات تدريسية،
و ّ
وتعميمية جديدة؛ مما يستدعي ضرورة تحسين وتطوير أداء كل

االختبارين القبمي ،والبعدي لصالح االختبار البعدي في ميارتي قراءة،
وتحميل الخرائط ،وكذلك عمى مستوى التفكير التأممي.

من المعمّم والمتعمّم في الموقف التعميمي ،بما يمبي متطمبات

الكممات المفتاحية :جوجل إيرث ( (Google Earthالتفكير التأممي،

التغييرات والتجديدات التربوية ،سواء كانت وسائل أو أدوات أو

ميارة قراءة الخرائط ،ميارة تحميل الخرائط ،التدريس ،الدراسات

تقنيات تربوية أو استراتيجيات وأساليب تدريسية [.[2

االجتماعية ،المرحمة الثانوية.

ويأتـ ـي المشـ ـروع الشامـ ـل لتطوير المناىج الذي تشرف عميو
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و ازرة التعميم بالمممكة العربية السعودية ضمن االستجابات

من القيم الراسخة لدى الطالب ،ولعل من أىميا قيم المواطنة

التطور في السموك التدريسي ،فالمشروع ييدف
الفاعمة لمتطمبات
ّ
إلى إحداث نقمة نوعية في التعميم من خالل إجراء تطوير نوعي

[.[5
 -كثرة ما يعتري محتوى ىذا المقرر من تغييرات دائمة تبعاً

وشامل في المناىج ليستطيع بكل كفاءة واقتدار مواكبة الوتيرة

بالتغيرات الدائمة في المجتمعات،
لطبيعتو الديناميكية المرتبطة ّ

السريعة لمتطورات المحمية والعالمية ،ومن أىدافو:

واألحداث والمواقف ،فالمواد االجتماعية المنبثقة من الدراسات

 -تضمين المناىج التوجيات االيجابية الحديثة في بناء المناىج

االجتماعية من أكثر المواد التعميمية تغيي ار وتبديال في المدارس

مثل :ميارات التفكير ،وميارات حل المشكالت ،وميارات التعمّم

وفقا لمتغيرات المعرفية واإلنسانية ،حيث شيدت ىذه المواد

الذاتي ،والتعمم التعاوني ،والتواصل الجيد مع مصادر المعرفة.

تنوعا ،وتعددا ،وتمحيصا حتى تتناسب مع معطيات العصر

 -رفع مستوى التعميم األساسي (االبتدائي والمتوسط) وتوجييو

وتنوع مناىجيم
ومع مستوى نمو الطمبة وظروف مجتمعاتيم ّ
التعميمية [.[6

والدراسية والعممية.

 -ما أكدتو العديد من الدراسات مثل ][7] Dündar [8

 -تنمية الميارات األدائية من خالل التركيز عمى التعمم عبر

 Akkus [9] Lucey & others, [10] McCallمن أىمية

العمل والممارسة الفعمية لألنشطة.

الدراسات االجتماعية في كافة مراحل التعميم ،وأن إدخال أي

 -إيجاد تفاعل واع مع التطورات التقنية المعاصرة وبخاصة

متغير عمى تدريسيا من شأنو أن يؤثر عمى تنفيذىا واكتساب
ّ

ىذا التفاعل الواعي مع التطورات التقنية المعاصرة  -كما

يحاولون استقصاء أثر أي مستجد وتعزيز تأثيراتو اإليجابية في

نحو إكساب الفرد الكفايات الالزمة لو في حياتو االجتماعية

الطالب لمياراتيا ،لذا تجد المختصين في ىذا المجال غالباً ما

التفجر المعرفي والثورة المعموماتية [.[3
ورد في أىداف المشروع  -يؤكد عمى المطمب الممح الدائم بأن

فمسفة تدريس ىذه المادة.

التقنية ،والبرمجيات ،والبرامج ،والتطبيقات الحديثة ىي إحدى

 -ما قد يعتري الدراسات االجتماعية من تصميم وتقديم مشوه،

الركائز الرئيسة إلنجاح العمميات التدريسية لتكون جزءاً من مدار

عبر التركيز عمى قضايا مفتتة وتافية ،في حال لم يعط بناؤىا

التسارع التقني في كافة مجاالت الحياة ،حيث أكد السيد ]4[ ،أن

وتصميميا والتخطيط ليا ما تستحق من أىمية [.[11
وبشكل عام تتميز الدراسات االجتماعية بالعديد من

التطور التقني اليائل في تقنية المعمومات
توظيف ما توصل إليو
ّ
الحديثة سوف يؤدي إلى رفع مستوى عمميتي التعميم والتعمّم
والخروج من الجمود التعميمي القائم عمى التمقين وحفظ

المتنوعة التي يتضمنيا محتوى ىذه المادة ،نتج عن
الميارات
ّ
ذلك مطالب وميارات عدة البد أن يتقنيا الطالب حتى يستطيع

المعمومات واسترجاعيا ،فال أحد ينكر ما الستخدام اإلنترنت –

أن يكتسب قيم ومعارف وميارات ىذه المادة ،ومن ضمن ىذه

كمثال  -من أثر إيجابي وكبير لدى المتعمّم.

غير التابع األول
الميارات :ميارتا قراءة ،وتحميل الخرائط( ،المت ّ

وتعد العموم االجتماعية ضمن المناىج التي تالقي دوماً

في ىذه الدراسة) حيث إنيا إحدى الميارات الرئيسة في الدراسة

الكثير من العناية واالىتمام ،والتغيير ،والتطوير ،فيي دوماً

االجتماعية ،وتعطييا شيئاً من الخصوصية ،وتتمثل ميارة قراءة

إحدى الزوايا الفارقة في الخطط التعميمية ألي نظام تعميمي،

وتحميل الخرائط كما ورد في وثيقة منيج الدراسات االجتماعية

والمتمثمة داخل المدارس بمقرر الدراسات االجتماعية ،ويعود

والوطنية [ ]12في االستفادة من الخرائط والوسائل التعميمية

ذلك إلى عدة أسباب أبرزىا:

المختمفة من جداول ورسوم وصور في تنمية ميارة القراءة،

 -دور الدراسات االجتماعية الرئيس والفاعـ ـل ف ـي تأصي ـل العديـد

والتحميل ،واالستنتاج ،واإلدراك ،وايصال المعمومات لمطالب،
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المنطقة المستيدفة [.[16

األطالس التاريخية والجغرافية ،والخرائط التاريخية والجغرافية،

 -توافر أجيزة الكمبيوتر واألجيزة األخرى التي تحتوي عمى

والصور الجوية ،والبرامج الحاسوبية ذات الصمة بالمادة،

تطبيقات جوجل في المنزل ،ساعد عمى تيسير عممية التعمّم

ويتضمن ذلك ثالث ميارات رئيسة ىي:

والبحث عبر جوجل إيرث [.[17

 -ميارة قراءة وفيم الخريطة.

 -يتيح لمطالب تصميم والقيام بمغامرات افتراضية إلى مواقع

 -ميارة تحميل الخريطة.

نائية من العالم ،كالفضاء أو الوصول إلى أعماق البحر بطريقة

 -ميارة رسم الخريطة.

ممتعة وآمنة [.[18

ومن البرامج والتطبيقات الحديثة التي تساعد الطالب عمى

 -انخفاض تكمفة األجيزة والبرمجيات ،وتوافر البيانات ،وتوافر

المتنوعة برنامج جوجل إيرث
التعامل مع الخرائط ومياراتيا
ّ
) (Google Earthفيو يعد أحد البرامج الحديثة التي تساعد

واجيات سيمة االستخدام وانتشار اإلنترنت وتعزيز الترابط
العالمي ،يجعل من برنامج جوجل إيرث واحدة من الوسائل

وتفعل من
الطالب عمى اكتساب الميارات الرئيسة لمخرائط،
ّ

التكنولوجية األكثر أىمية في حياتنا [.[19
وقد أثبت برنامج جوجل إيرث ( )Google Earthجدواه

قدرتو عمى استخداميا بالشكل األمثل.

وبرنامج جوجل إيرث ) )Google Earthىو برنامج

في بعض المواقف التعميمية ،لذا فقد وضعتو بعض الدراسات

خرائطي وجغرافي معموماتي كان يطمق عميو في األصل (Earth

ضمن الكفايات التي يجب التدريب عمييا ،مثل دراسة حسن

) Viewer 3Dأنشأتو شركة كي ىول ) (Keyholeوىي شركة

[ ]20التي استيدفت التدريب عمى برنامج جوجل إيرث ضمن

امتمكتيا جوجل سنة  ،2004والبرنامج يرسم خريطة لألرض عن

متغيراتيا ،حيث حاولت الدراسة قياس فاعمية برنامج تدريبي في

طريق تركيب الصور التي تم الحصول عمييا من صور األقمار

الدراسات االجتماعية ،وجعمت ضمن متغيراتو الرئيسة استخدام

الصناعية ،والتصوير الجوي ونظم المعمومات الجغرافية الثالثية

برنامج جوجل إيرث كإحدى الكفايات الالزمة لمعمم الدراسات

األبعاد الخاصة بالكرة األرضية [.[13

االجتماعية ،وقد بينت الدراسة أن البرنامج التدريبي كان لو أثر
إيجابي في إكساب المتدربين ميارات استخدام جوجل إيرث.

ويشير عدد من الباحثين إلى الفائدة الكبيرة والمبررات المتعددة

وقد أشارت بعض الدراسات إلى التأثير الفاعل الستخدام

الستخدام جوجل إيرث في التدريس ومن ذلك:
 -يتيح لمطالب الوصول بسيولة إلى أي مكان في العالم ،فيو

برنامج جوجل إيرث وأثره اإليجابي في العممية التعميمية مثل

يوفر ليم شاشة عبر الكمبيوتر لالطالع عمى أجزاء متفرقة من
العالم [.[14

تعرف أثر استخدام
دراسة فموك [ ]21حيث ىدفت تمك الدراسة ّ
خرائط جوجل إيرث عمى استكشاف األماكن السياحية في العالم،

 -يوفر مناظر واضحة ،وعالية الجودة عبر استخدام التقنية

والتصوير الجغرافي عوضاً عن التيميسكوب لدى طالب

متنوعاً مثل :الصور
ثالثية األبعاد ،ويوفر لمطالب محتوى
ّ
الجوية ،وبرامج الصور ،والخرائط ،والقنوات الفضائية.

الدراسات العميا ،وقد بينت نتائج الدراسة فعالية استخدام برنامج
جوجل إيرث في بناء مجتمع مشارك في العممية التعميمية كما

 -يشجع التعمّم الذاتي ،حيث يبدأ الطالب العمل مع المعمّم ثم

أن اتجاه الطالب نحو ىذا النوع من التعمّم كان إيجابياً ،وشاركو

ينتقل تدريجياً لالعتماد عمى النفس [.[15

العتيبي [ ]22في التأكيد عمى ىذا األثر االيجابي الستخدام

 -إمكانية استكشاف تفاصيل المواقع بدرجة عالية من الموضوع

التعرف عمى أثر استخدام
جوجل إيرث في دراستو التي ىدفت ّ

جوجل إيرث في تدريس الجغرافيا عمى التحصيل لدى طالب

عبـ ـر إمكانيـ ـة تعديـ ـل زاويـ ـة الرؤي ـ ـا والـق ـ ـدرة عمـ ـى ال ـتحـ ـرك ح ـ ـول
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الصف الخامس االبتدائي ،حيث بينت نتائج الدراسة وجود فروق

الفتة االنتباه إلى العالقة الوطيدة بين الدراسات االجتماعية

دالة إحصائياً في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية التي

والتفكير بأنواعو.
وتعد مناىج الدراسات االجتماعية من المناىج التي تؤكد

استخدمت برنامج جوجل إيرث في التعمّم.

وبدرجة عالية عمى تنمية ميارات التفكير لدى المتعممين ،حيث

تعرف
وفي المرحمة المتوسطة ىدفت دراسة كيري [ّ ]23

أثر استخدام برنامج جوجل إيرث عمى محو األمية المكانية،

إن مقرراتيا تيدف إلى التربية الفكرية لممتعمّم ،التي تمكنو من

وفيم الجغرافيا المكانية في تدريس الجغرافيا لدى طالب المرحمة

معرفة مشكالت مجتمعو وحميا ،عن طريق معرفتو بأدوات

المتوسطة ،حيث قارن الباحث بين مجموعتين (ضابطة) درست

التفكير المختمفة ،فمنيج الدراسات االجتماعية يرتبط بالخبرات

عن طريق عروض البوربوينت ) (Power Pointومجموعة

الحياتية المباشرة لممتعمّم ،ومن ثم فيي أكثر ارتباطاً بواقع

أخرى (تجريبية) درست عن طريق استخدام برنامج جوجل إيرث

الطالب ،وحاجاتو ،واىتماماتو ،ومشكالتو ،وبالتالي فإن ذلك

( )Google Earthحيث كشفت الدراسة عن فروق دالة في فيم

يدفعو إلى التفكير المتواصل وبطريقة منطقية في ىذه المشكالت

ميارات التنبؤ ،وفيم العالقة المكانية لصالح المجموعة

لمحاولة إيجاد حمول ليا [.[26
ومن تمك الميارات التفكيرية التي البد أن يتقن الطالب

التجريبية.
واستخدام الخرائط اإللكترونية بشكل عام ىو عنصر مؤثر
وفاعل وفكرة ايجابية تعزز السموك التدريسي ،سواء عبر برنامج

وتشجع الطالب
ممارستيا؛ ميارة التفكير التأممي ،فيي تحفّز،
ّ

عمى ممارسة التأمل في المشكالت ،واألحداث ،والحقائق

جوجل إيرث أو استخداميا بشكل مستقل ،وىذا ما بينتو دراسة

المتنوعة المحيطة بو ،ومن ثم ممارسة السموك الناقد ،والقدرة
ّ
عمى اتخاذ ق اررات جيدة.

اإللكترونية في تدريس وحدة اإلسالم في قارة أفريقيا عمى

والتفكير التأممي ىو التبصر المعرفي في األعمال ويؤدي

التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الخرائط اإللكترونية لدى طالب

إلى تحميل اإلجراءات ،والق اررات والنواتج [ ]27والتفكير التأممي

الصف الثاني متوسط ،حيث كشفت الدراسة عن فروق دالة

لمطالب ىو القدرة عمى التعامل مع المواقف واألحداث والمثيرات

لصالح المجموعة التجريبية ،سواء في االتجاه أو التحصيل ،مما

التعميمية بيقظة وتحميميا بعمق ٍ
وتأن لموصول إلى اتخاذ القرار

يشير إلى أن استخدام ىذا النوع من التدريس عبر تقنية الخرائط

المناسب في الوقت والمكان المناسبين لتحقيق األىداف المتوقعة

اإللكترونية عنصر ايجابي في تحصيل واتجاه الطالب ،وىو

منو [.[28

ذاتو ما ذىبت إليو دراسة الزىراني [ ]25التي ىدفت معرفة أثر

وبشكل عام فالتفكير التأممي ،قدرة حدسية لدى الفرد تساعده

استخدام الخرائط اإللكترونية في تحصيل مقرر الجغرافيا وتنمية

عمى االستقصاء النشط والمتأني حول معتقداتو وخبراتو

ميارات التفكير التأممي لدى طالبات الثالث متوسط في مدينة

المفاىيمية لوصف المواقف ،واألحداث ،وتحميميا ،واشتقاق

المكرمة ،فقد بينت الدراسة وجود أثر دال في التحصيل
مكة
ّ

االستدالالت منيا ،وخمق قواعد مفيدة [ ]29ولمتفكير التأممي

تعرف أثر استخدام الخرائط
الشيراني [ ]24التي ىدفت ّ

لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الخرائط

عدة مراحل ىي:

اإللكترونية.

 وصف األحداث الصفية. -تحميل األحداث الصفية.

ودراسة الزىراني [ ]25التي استيدفت قياس أثر استخدام
الخرائط اإللكترونية عمى التحصيل ،باإلضافة إلى أنيا استقصت

 -اشتقاق استدالالت لألحداث الصفية.

قياس أثر استخدام الخرائط اإللكترونية عمى التفكير التأممي،
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 -تقييم النظريات الشخصية.

المتعددة ،والخرائط المفاىيمية لمحاولة الكشف عن تأثيرىما في

 -الوعي بما يجري في المواقف التعميمية.

ثمة فروق دالة لصالح
الذكاء التأممي ،حيث بينت دراستيم أن ّ

المجموعة التي درست باستخدام الذكاءات المتعددة في تنمية

 -توجيو اإلجراءات والق اررات المنوي اتخاذىا.

التفكير التأممي ،مقارنة بالمجموعة التي درست عبر استراتيجية

وكل ذلك يحدث من خالل مراحل التفكير التأممي وىي :التأمل

عالم [ ]34ىدفت
الخرائط المفاىيمية ،وفي دراسة أخرى قام بيا ّ

من أجل العمل والتأمل أثناء العمل والتأمل بالعمل.
وعمى الرغم من أن الدعوة إلى التأمل والتفكير التأممي في
المجال التربوي وليدة القرن الحادي والعشرين ،إال أنيا دعوة

التعرف عمى فعالية نموذج التعمّم البنائي االجتماعي لتدريس
ّ
الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات التفكير التأممي وحل

قديمة تبنتيا كل الديانات السماوية ،وجاءت مفصمة وجمية في

المشكالت في وحدة البيئة الساحمية لدى طالب الصف السادس

القرآن الكريم ،فمعظم اآليات في القرآن الكريم تتحدث عن

وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر كبير في تأثير
االبتدائي،
ّ
المدخل البنائي االجتماعي في تنمية ميارات التفكير التأممي.

ضرورة إعمال العقل وامعان الفكر واحكام التدبر ،وبالمنظور
اإلسالمي تعد ممارسة التأمل والتفكير التأممي لممعمم ضرورة

وبشكل عام ،يمكن القول إن برنامج جوجل إيرث ،من

إيمانية يفرضيا الضمير األخالقي لممينة ،وضرورة عصرية

البرامج التي تساعد الطالب عمى اكتساب ميارات التفكير

تحتميا حضارة القرن الحادي والعشرين [.[30

التأممي ،فيي تجعميم في مواقف افتراضية مشابية لمحقيقية ،مما
المتنوعة
يشجعيم عمى التأمل في األحداث ،والمواقع ،والظاىرات
ّ

وقد بينت عدة دراسات أىمية التفكير التأممي في الدراسات
االجتماعية ،مثل دراسة الزىراني [ ]25التي ىدفت معرفة أثر

عمى سطح األرض ،ومن ثم القدرة عمى اتخاذ ق اررات سميمة،

استخدام الخرائط اإللكترونية في تحصيل مقرر الجغرافيا وتنمية

حيث أكد  [15] Jennyأن دمج جوجل إيرث في مناىج

ميارات التفكير التأممي لدى طالبات الثالث متوسط ،حيث
كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة في قياسات التفكير التأممي

متنوعة،
الدراسات االجتماعية يسمح لممعممين بتصميم نشاطات ّ
مما يساعد عمى تعميق الفيم لدى الطالب ،وتحفيزىم لموصول

لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود نفس الداللة أيضاً بين

إلى مستويات تفكيرية عميا.

يبين
االختبارين القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،مما ّ

 .2مشكمة الدراسة
عمى الرغم مما يبذل من محاوالت تطويرية من قبل

تأثير استخدام الخرائط اإللكترونية في التدريس عمى ميارة

تعرف
التفكير التأممي ،أما دراسة مدكور [ ]31التي ىدفت ّ

الجيات المعنية بتخطيط وتنفيذ عمميات التدريس ،إال أن ما
يحدث بالمدارس لتقويم المتعمّم قد يعيق أية عمميات تطويرية،

فاعمية استخدام استراتيجية المتناقضات واألمثمة المتضادة في

تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير التأممي ،حيث

فتقويم المتعمّم غالباً ما يتمثل في االختبارات التحصيمية التقميدية

ّبينت نتائج الدراسة فاعمية استخدام استراتيجية المتناقضات عمى

التي ال تزودنا سوى بمقطة صغيرة عن أدائو ،وتحصيمو في
معين ،فيي تقتصر عمى تحقيق ىدف وحيد وىو
زمان ومكان ّ

التفكير التأممي ،ووافقو في ذلك الفار [ ]32الذي أثبت الفاعمية

االيجابية الستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس

قياس مدى قدرتو عمى االحتفاظ بالحقائق والمعمومات [ ]35ىذا

الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى طالب

األمر تطمّب من التربويين أن يبحثوا عن بدائل أخرى لتحقيق

الصف الثامن األساسي في محافظة قطاع شمال غزة ،عبر

أىداف أكثر تنوعاً سواء معرفية ،أو ميارية ،أو وجدانيةُ ،يرجى

تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة ،وفي دراسة
ّ
أخرى لطاشمان وزمالئو [ ]33أدخموا متغيرين ىما الذكاءات

أن تنتج عن ممارسة عمميتي التعميم ،والتعمّم بالشكل السميم،

عوضاً عن التركيز عمى الجانب المعرفي الذي يسوق التعميم –
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غالباً  -نحو نقطة حرجة تتمثل في تدريس تقميدي ومن ثم

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة قراءة الخرائط،

اختبارات تقميدية.

لصالح المجموعة التجريبية.
 -الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

ويأتي تفعيل التقنية والتطبيقات الحديثة كأىم العناصر التي
تساعد في تحقيق نتائج نوعية تتواكب مع متطمبات العصر،

) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات

حيث أكد القميزي [ ]36أن االتجاىات التربوية الحديثة أكدت

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة تحميل الخرائط،

متميزة ،تسيم في جذب اىتمام
ضرورة توفير بيئة تربوية تفاعمية ّ

لصالح المجموعة التجريبية.
 -الفرض الثالث :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

الطالب ،وتساعدىم عمى تحقيق تعمّم فاعل ،وتشجعيم عمى
الحوار وتبادل اآلراء ،وتمكنيم من البحث عن المعارف

) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في

والمعمومات ،وبناء خبرات عممية ذات جوانب مختمفة.

ميارة قراءة الخرائط في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح
االختبار البعدي.

وحاولت ىذه الدراسة المشاركة في معالجة جانب من
الخمل الذي يعتري السموك التدريسي ،وذلك بالكشف عن جوانب

 -الفرض الرابع :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

تتعمق بالممارسات التدريسية ،عبر تقصي مشكمة الدراسة التي

) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في

تحددت في السؤال عن مدى فاعمية توظيف برنامج جوجل إيرث

ميارة تحميل الخرائط في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح

) (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

االختبار البعدي.

تعرف أثره
عمى تطوير ميارتي قراءة وتحميل الخرائط ،وكذلك ّ

 الفرض الخامس :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوىالداللة ) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات

عمى تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف األول الثانوي.

أ .أسئمة الدراسة

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة التفكير التأممي،

 -السؤال األول :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

لصالح المجموعة التجريبية.

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

 -الفرض السادس :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى

عمى تطوير ميارة قراءة الخرائط لدى طالب الصف األول

الداللة ) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

الثانوي؟

في ميارة التفكير التأممي ،في االختبارين القبمي والبعدي لصالح

 -السؤال الثاني :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

االختبار البعدي.

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

ج .أهداف الدراسة

عمى تطوير ميارة تحميل الخرائط لدى طالب الصف األول
الثانوي؟

التعرف عمى أثر توظيف برنامج
ىدفت الدراسة الحالية
ّ

جوجل إيرث ( (Google Earthفي تدريس الدراسات

 -السؤال الثالث :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

االجتماعية والوطنية عمى تطوير ميارتي قراءة وتحميل الخرائط،

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

وكذلك عمى تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف األول

عمى تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف األول الثانوي؟

ثانوي.

ب .فرضيات الدراسة

د .أهمية الدراسة
تبدو أىمية الدراسة من خالل النقاط التالية:

 -الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى

 -األىمي ـة النظري ـة :تق ـدم الدراس ـة الحالي ـة مفاىي ـم نظري ـة تتعم ـ ـق

الداللة ) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات
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بالعمميات والممارسات التدريسية اليومية ،وذلك من خالل

والميمي.

تعرضيا لعنصرين ميمين ومؤثرين في بيئة التدريس ،عبر

 -الحدود المكانية :جميع المدارس الثانوية الحكومية واألىمية

إدخال متغيرين ىامين األول يتعمق باستخدام التقنية الحديثة

بمدينة الرياض.

المتمثل بتطبيقات جوجل إيرث ،واآلخر ىو المتغير المعني

 -الحدود الزمانية :طبقت ىذه الدراسة خالل الفصل األول من

بالذكاء التأممي وىو أحد الذكاءات اليامة في تعزيز عمميات

العام الدراسي 1437/1436ه (.)2016/2015

التعمّم.

و .التعريفات اإلجرائية

 -األىمية التطبيقية :وليا ثالثة جوانب:

 -الدراسات االجتماعية والوطنية :مجموعة المعارف والميارات

 -1الطالب :ربما تفيد ىذه الدراسة الطالب في مختمف المراحل

والقيم؛ المستمدة من ثالثة مساقات في الدراسات االجتماعية

التعميمية عبر إكسابيم ميارات جديدة في استخدام التطبيقات

(تاريخ ،جغرافيا ،تربية وطنية) والمقررة عمى طالب الصف

الحديثة المنتشرة في األجيزة الموحية والتطبيقات الذكية ،وكذلك

األول الثانوي (النظام الفصمي) بالمممكة العربية السعودية.

تطوير مياراتيم بالذكاء التأممي ومن ثم فيذه الدراسة تساعدىم

 -الذكاء التأممي :قدرة طالب الصف األول الثانوي عمى التأمل

عمى اكتساب المعرفة والميارات والقيم المضمنة في مقرراتيم

في معارف ،ومعمومات مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية

الدراسية.

بالصف األول ثانوي ،ومن ثم الخروج بقرار سميم ،وىو يتضمن

 -2المعممون :يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في زيادة وعي

أربع ميارات رئيسة ىي :القدرة عمى كشف المغالطات،

المعممين بأىمية استخدام التقنيات التطبيقية الحديثة في عممية

والوصول إلى استنتاجات ،واعطاء تفسيرات مقنعة ،ووضع

التدريس ،وتفتح ليم آفاقاً جديدة نحو تشجيع طالبيم عمى

حمول مقترحة.

ممارسة تعمّم تطبيقي فاعل ،فيذه الدراسة قد تساعد المعممين

مقدم
 -جوجل إيرث ( :(Google Earthىو برنامج مجاني ّ

عمى تطوير ذاتيم في ىذا المجال وبالتالي يكون تدريسيم أكثر

من قبل شركة جوجل ) (Googleيتيح لممتصفّح قضاء رحمة

تأثي اًر وبقاء.

افتراضية إلى أي مكان في العالم ،واستكشاف المباني ثالثية

 -3الباحثون :قد تسيم ىذه الدراسة في تقديم مجموعة من

األبعاد والصور والتضاريس ،باإلضافة إلى إمكانية البحث عن

الطرائق والتصورات والمقترحات في العمل البحثي ،كما أنيا تقدم

المدن واألماكن واألنشطة التجارية المحمية ،وغير ذلك من

مقياساً جديداً من إعداد الباحث لقياس الذكاء التأممي ،ويمكنيم
اإلفادة أيضاً من أدوات البحث األخرى ،كما أن ىذه الدراسة ىي

المتنوعة.
التطبيقات
ّ

 -ميارة قراءة الخريطة :قدرة طالب الصف األول الثانوي عمى

إضافة جديدة لممكتبة العربية البحثية في ىذا المجال ،مع حداثة

فيم المعمومات ،واإلشارات ،والرموز العامة الخاصة بالخرائط

الدراسات القائمة عمى التطبيقات ،والبرامج الحديثة.

المقررة في كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية المقرر عمى

ه .حدود الدراسة

طالب المرحمة الثانوية.
 -ميارة استخدام الخريطة :قدرة الطالب عمى االستيعاب

تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
 الحدود البشرية :حيث اقتصرت الدراسة عمى معممي الدراساتاالجتماعية والوطنية الذين يمارسون التدريس في العام الدراسي

المضمنة في
والمقارنة وتفكيك المعمومات الموجودة في الخرائط
ّ

كتاب الدراسات االجتماعية المقرر بالصف األول الثانوي ،ومن

1437-1436ه ،في المدارس الثانوية ،الحكومية ،واألىمية

ثم الخروج بوجية نظر عممية صحيحة.

(بنين) وال تشمل العينة مدارس :تحفيظ القرآن ،والتعميم األجنبـي،
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ميارتي قراءة ،وتحميل الخارطة ،وكذلك الذكاء التأممي لدى

 .4الطريقة واإلجراءات

طالب الصف األول الثانوي ،وقد استخدم الباحث تصميم

أ .منهج الدراسة

المجموعة الضابطة حسب تخصيص عشوائي لألفراد واختبارين:

استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي (شبو

قبمي ،وبعدي وفق التصميم التالي:

التجريبي) الذي يتضمن استخدام التجربة إلثبات الفروض ،وذلك
عبر وجود مجموعتين :ضابطة ،وتجريبية؛ لقياس كل من

جدول 1
تصميم المجموعة الضابطة حسب تخصيص عشوائي لألفراد ،واختبارين قبمي وبعدي
االختيار

المجموعة

االختبار القبمي

)(R

E

Y1

المتغير المستقل
ّ
X

Y2

)(R

C

Y1

-

Y2

Y2اختبار بعدي

 Xتجربة

 Y1اختبار قبمي

 Cمجوعة ضابطة

يصنف ضمن التجارب الحقيقية ،ألن
والتصميم السابق
ّ

 Eمجموعة تجريبية

االختبار البعدي

) (Rاختيار عشوائي

ضابطة ،حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام طريقة

األفراد يخصصون بشكل عشوائي لممجموعات ،وىي تصميمات

المشروع أما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة المعتادة لدى

يوصى بيا بشكل عام لمتجارب في مجال التربية وذلك بسبب

المعمم.

الضبط الذي توفره ،حيث ال تحظى المجموعة الضابطة بمعالجة

 -تطبيق االختبار القبمي لقياس ميارتي قراءة وتحميل الخرائط،

تجريبية ،فيتم تدريسيم باإلجراء التقميدي أو االعتيادي ،عكس

وكذلك التطبيق القبمي لمقياس الذكاء التأممي.

المجموعة التجريبية التي يطبق عمييا اإلجراء التجريبي [.[37

 -تحميل نتائج االختبار القبمي ،لمتوثق من التكافؤ الفعمي بين

إجراءات الدراسة:

المجموعتين ،سواء التكافؤ العقمي أو الزمني.

مر اإلجراء التطبيقي لمبحث بالخطوات التالية:

 -تثبيت المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة استناداً إلى

 -المخاطبة الرسمية لمجيات ذات العالقة ،والتنسيق معيا من

نتائج تحميل االختبارات القبمية.

أجل الحصول عمى كافة الموافقات الالزمة لتطبيق الدراسة في

 -البدء الفعمي في تطبيق التجربة عمى المجموعة التجريبية.

الميدان.

 -التطبيق البعدي لمقياس ميارتي قراءة وتحميل الخرائط ،وكذلك

 -تنفيذ زيارة المدرسة (عينة الدراسة) التي تم اختيارىا،

مقياس الذكاء التأممي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة.

واالجتماع مع مدير المدرسة والمعمّم المعني بتطبيق التجربة،

 -االنتياء من التجربة والبدء بتحميل نتائج الدراسة.

والتأكد من أن المعمم لديو األدوات المناسبة والقدرة عمى

 -قياس التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة:

التطبيق.

متغير التحصيل بين المجموعتين التجريبية،
أ -التكافؤ في
ّ

 -وضع خطة لمتنفيذ الفعمي لمدراسة ،بالتشارك مع مدير

والضابطة:

المدرسة ،ومعمم المادة.

لحساب التكافؤ بين المجموعتين التجريبية ،والضابطة في قراءة،

 -تحديد االحتياجات المساعدة التي يحتاجيا المعمّم ،وتجييز،

وتحميل الخارطة قام الباحث بحساب داللة الفروق بين

أو شراء األدوات التي تساعده عمى تطبيق طريقة المشروع.

المتوسطات باستخدام اختبار " ت" وحساب الداللة اإلحصائية

 -االختيار العشوائي لمفصول المستيدفة في التطبيق حيث تم

وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:

اختيار فصمين أحدىما مجموعة تجريبية والثاني مجموعة
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جدول 2

قيمة "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات في مقياس قراءة ،وتحميل الخارطة بين المجموعتين التجريبية والضابطة
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

قراءة الخارطة

التجريبية

20

5.0500

2.94645

1.227

غير دال

الضابطة

20

6.1500

2.71981

التجريبية

20

6.9500

3.34782

الضابطة

20

7.8000

2.94868

التجريبية

20

12.0000

5.63822

الضابطة

20

13.9500

4.72925

تحميل الخارطة
المجموع الكمى

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )2أن قيمة ت

غير دال

0.852

غير دال

1.185

التفكير التأممي:

غير دالة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل من

لحساب التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في

قراءة ،وتحميل الخارطة والمجموع الكمى مما يدل عمى تكافؤ كل

التفكير التأممي قام الباحث بحساب داللة الفروق بين

من المجموعتين التجريبية ،والضابطة.

المتوسطات باستخدام اختبار " ت" وحساب الداللة اإلحصائية
وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:

ب -التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

جدول 3
قيمة "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات في مقياس التفكير التأممي ،ومكوناته الفرعية بين المجموعتين التجريبية والضابطة
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

الداللة

كشف المغالطات

التجريبية

20

2.8500

1.34849

0.324

غير دال

الضابطة

20

2.3500

1.78517

التجريبية

20

2.2000

1.39925

الضابطة

20

2.6500

1.38697

التجريبية

20

3.8000

1.60918

الضابطة

20

4.3500

1.56525

التجريبية

20

2.3500

1.75544

الضابطة

20

2.6500

1.69442

التجريبية

20

11.2000

4.49093

الضابطة

20

12.0000

5.01576

الوصول إلى استنتاجات
إعطاء تفسيرات مقنعة
وضع حمول مقترحة
الدرجة كمية

0.313
0.280
0.586
0.598

اإلحصائية

غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )3أن قيمة ت

وأيضاً كمّف الطالب بنفس العدد من التعيينات والتكميفات

غير دالة بين المجموعتين التجريبية ،والضابطة في كل من

الخارجية ،وغير ذلك من األمور التي قد تؤثر عمى مستوى نقاء

مكونات التفكير التأممي ،والمجموع الكمى مما يدل عمى تكافؤ

التجربة.

كل من المجموعتين التجريبية ،والضابطة.

ب .مجتمع الدراسة
تشكل مجتمع الدراسة من قسمين ىما:

ج -التكافؤ في بيئة التطبيق:
لإلسيام في نقاء التجربة ،وتحييد المؤثرات الخارجية قدر

أوالً :جميع مدارس المرحمة الثانوية (بنين) الحكومية واألىمية،

اإلمكان ،حرص الباحث عمى تثبيت المتغيرات الطبيعية

المعتمدة في العام الدراسي  1437/1436بمدينة الرياض

كالتكييف ،والضوء ،والضوضاء ،وحجم غرفة الدراسة ،وعدد

وعددىا ( 277مدرسة).

الطالب ...الخ ،كذلك المعمم نفسو من قام بتدريس المجموعتين،

ثانياً :جمي ـ ـع ط ـ ـالب المرحمـ ـة الثانويـ ـة الذي ـن يدرس ـ ـون بالمـدارس
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العام الدراسي

اختبار (اختيار متعدد) من إعداد الباحث ،حيث اشتمل االختبار

الحكومية واألىمية بمدينة

الرياض

في

1437/1436ه ،وبمغ عددىم وفق إحصائياًت اإلدارة العامة

عمى ثالثين سؤاالً مقسمة إلى جزأين ،كل جزء عبارة عن خمسة

لمتربية والتعميم بمنطقة الرياض (.)77108

عشر سؤاالً ،وقد أعد الجزء األول لقياس ميارة قراءة الخارطة،
أما الجزء الثاني فأعد من أجل قياس ميارة تحميل الخارطة،

ج .عينة الدراسة

حيث اشتمل عمى مجموعة من الرسومات والخرائط متبوعة

قام الباحث باختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة وفق
المراحل التالية:

بأسئمة يستجيب ليا الطالب.

 -المرحمة األولى :اختيار المدرسة التي سوف تطبق بيا

 -2مقياس التفكير التأممي :وىي أداة من إعداد الباحث ،حيث

الدراسة.

كانت عبارة عن مجموعة أسئمة عددىا أربع وعشرون سؤاالً

 -المرحمة الثانية :اختيار الصفوف ،حيث وقع االختيار عمى

لقياس التفكير التأممي ،مقسمة إلى أربعة أجزاء :الجزء األول

الصف األول الثانوي ،الن جميع الطالب يدرسون ىذا المقرر

يقيس ميارة كشف المغالطات ،والثاني يقيس ميارة الوصول إلى

كمتطمب إعداد عام سواء في النظام الفصمي ،أو التقميدي في

استنتاجات ،والثالث ،لقياس ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ،والرابع

التعميم الثانوي.

يقيس ميارة وضع الحمول المقترحة ،ويطمب من الطالب أن

 -المرحمة الثانية :اختيار الفصول عينة الدراسة داخل المدرسة

يستجيب ليا عبر أربع خيارات أمام كل سؤال.

بشكل عشوائي ليمثّل أحدىما المجموعة التجريبية والثاني

الصدق والثبات:

المجموعة الضابطة ،وقد بمغ عدد الطالب الذين تم تطبيق

أوالً :مقياس قراءة ،وتحميل الخرائط:

الدراسة عمييم أربعين ( )40طالباً ،منيم عشرون ( )20طالباً

 -1الثبات:
قام الباحث باستخدام طريقة ألفا – كرونباخ لحساب ثبات

عينة تجريبية ،وعشرون ( )20طالباً عينة ضابطة.

المقياس ككل وحساب ثبات المحاور الفرعية وىذا يتضح من

د .أدوات الدراسة

خالل استعراض نتائج الجدول التالي:

استخدم الباحث في ىذه الدراسة األدوات اآلتية:
 -1اختبار قياس ميارتي قراءة ،وتحميل الخرائط :عبارة عن

جدول 4

ثبات المقياس ككل والمحاور الفرعية باستخدام ألفا  -كرونباخ
م

المحور

قيمة ثبات ألفا  -كرونباخ

1

قراءة الخارطة

0.711

2

استخدام الخارطة

0.717
0.738

ثبات المقياس ككل

 -ثبات العبارات:

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )4أن قيم

لحساب ثبات العبارات قام الباحث بحساب ثبات ألفا  -كرونباخ

معامالت ثبات ألفا  -كرونباخ مقبولة إحصائياً.

لمعبارات وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:
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جدول 5

قيم معامالت ثبات ألفا – كرونباخ لمعبارات
استخدام الخارطة

قراءة الخارطة
م

ثبات ألفا – كرونباخ

م

ثبات ألفا  -كرونباخ

1

.567

1

.697

2

.601

2

.693

3

.592

3

.678

4

.589

4

.667

5

.583

5

.685

6

.567

6

.713

7

.604

7

.723

8

.635

8

.697

9

.577

9

.708

10

.586

10

.690

11

.573

11

.719

12

.596

12

.741

13

.612

13

.691

14

.631

14

.710

15

.595

15

.710

قام الباحث بحساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجة

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )5أن قيم
معامالت ثبات ألفا  -كرونباخ لمعبارات مقبولة إحصائياً.

المفردة والمجموع الكمى لممحور الذي تنتمي إليو وىذا يتضح من

 -ثبات االتساق الداخمي:

خالل استعراض نتائج الجدول التالي:
جدول 6

قيم معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون ومستوى الداللة اإلحصائية
استخدام الخارطة

قراءة الخارطة
م

ثبات ألفا – كرونباخ

م

ثبات ألفا  -كرونباخ

1

**.536

1

**.589

2

**.646

2

**.526

3

**.501

3

**.627

4

**.505

4

**.694

5

**.560

5

**.580

6

**.547

6

**.578

7

**.520

7

**.644

8

**.527

8

**.689

9

**.684

9

**.662

10

**.650

10

**.547

11

**.592

11

**.626

12

**.603

12

**.741

13

**.629

13

**.539

14

**.743

14

**.601

15

**.623

15

**.677
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والتربوي ،وطمب منيم التعديل سواء بالحذف أو اإلضافة ،وقد

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )6أن قيم
معامالت ارتباط بيرسون دالة وعند مستوى داللة .0.01

أجمع المحكمون عمى أن األداة تقيس ما وضعت لقياسو.

 -2الصدق:

 صدق التجانس الداخمي:لحساب صدق التجانس الداخمي قام الباحث بحساب قيمة

 صدق المحكمين:قام الباحث بعرض جميع األدوات عمى مجموعة من

ارتباط بيرسون بين درجة المحور والدرجة الكمية لألداة ككل

المحكمين المتخصصين في الميدان ،من المعممين ،والمشرفين

وحساب مستوى الداللة اإلحصائية وىذا يتضح من خالل

التربويين المختصين بالدراسات االجتماعية ،وأساتذة من

استخدام نتائج الجدول التالي:

الجامعات من تخصصات المناىج وعمم النفس والقياس النفسي
جدول 7

قيم ارتباط بيرسون ومستوى الداللة اإلحصائية
م

المحور

قيمة ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

1

قراءة الخارطة

0.858

0.01

2

استخدام الخارطة

0.885

0.01

التجانس الداخمي لألداة.

اتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )7أن قيمة

 -3معامالت السيولة والصعوبة:

ارتباط بيرسون دالة وعند مستوى داللة  0.01مما يدل عمى

جدول 8

معامالت السهولة والصعوبة لمعبارات
م

سهولة

صعوبة

م

سهولة

صعوبة

1

0.30

0.70

1

0.58

0.42

2

.75

0.25

2

0.45

0.55

3

0.75

0.25

3

0.58

0.42

4

0.75

0.25

4

0.58

0.42

5

0.30

0.70

5

0.40

0.60

6

0.38

0.62

6

0.30

0.70

7

0.70

0.30

7

0.30

0.70

8

0.30

0.70

8

0.38

0.62

9

0.60

0.40

9

0.58

0.42

10

0.37

0.62

10

0.63

0.37

11

0.38

0.62

11

0.53

0.47

12

0.28

0.72

12

0.70

0.30

13

0.40

0.60

13

0.45

0.55

14

0.40

0.60

14

0.60

0.40

15

0.45

0.55

15

0.57

0.43

قام الباحث بحساب معامل التمييز لكل عبارة لمتأكد أنيا

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )8أن قيم
معامالت السيولة والصعوبة مقبولة إحصائياً.

تميز بين طالب األرباع األعمى واألدنى في التحصيل ،وىذا

 -4معامل التمييز:

يتضح من خالل نتائج الجدول التالي:
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جدول 9

يوضح قيم معامالت التمييز لمعبارات
م

معامل التمييز

م

معامل التمييز

1

0.25

1

0.61

2

0.30

2

0.35

3

0.66

3

0.33

4

0.65

4

0.44

5

0.55

5

0.56

6

0.71

6

0.27

7

0.73

7

0.29

8

0.80

8

0.73

9

0.74

9

0.81

10

0.44

10

0.61

11

0.45

11

0.39

12

0.37

12

0.36

13

0.65

13

0.66

14

0.56

14

0.45

15

0.45

15

0.40

 -1الثبات

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )9أن معامل

قام الباحث بحساب قيمة ثبات المقياس ككل وثبات

التمييز لكل عبارة مقبول ألنو أكبر من ،أو يساوي .0.25

المحاور الفرعية األربعة باستخدام طريقة ألفا  -كرونباخ وىذا

ثانياً :التفكير التأممي:

يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:
جدول 11
ثبات المقياس ككل والمحاور الفرعية باستخدام ألفا  -كرونباخ
م

المحور

قيمة ثبات ألفا  -كرونباخ

1

كشف المغالطات

0.701

2

الوصول إلى استنتاجات

0.699

3

إعطاء تفسيرات مقنعة

0.711

4

وضع حمول مقترحة

0.754
0.787

ثبات المقياس ككل

 -ثبات العبارات:

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )10أن قيم

قام الباحث بحساب ثبات العبارات باستخدام ألفا  -كرونباخ

معامالت ثبات ألفا  -كرونباخ مقبولة إحصائياً.

وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:
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جدول 11

ثبات عبارات مقياس التفكير التأممي
الوصول إلى استنتاجات

كشف المغالطات

وضع حمول مقترحة

إعطاء تفسيرات مقنعة

م

ثبات ألفا  -كرونباخ

م

ثبات ألفا – كرونباخ

م

ثبات ألفا  -كرونباخ

م

ثبات ألفا  -كرونباخ

1

0.778

7

0.780

13

0.777

19

0.776

2

0.775

8

0.802

14

0.770

20

0.781

3

0.798

9

0.786

15

0.780

21

0.783

4

0.772

10

0.787

16

0.764

22

0.771

5

0.780

11

0.776

17

0.803

23

0.785

6

0.769

12

0.776

18

0.776

24

0.754

العبارات مقبولة إحصائياً.

من خالل استعراض نتائج جدول ( )11اتضح أن قيم ثبات

جدول 12
يوضح ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكمية
كشف المغالطات

الوصول إلى استنتاجات

إعطاء تفسيرات مقنعة

وضع حمول مقترحة

م

ارتباط بيرسون

م

ارتباط بيرسون

م

ارتباط بيرسون

م

ارتباط بيرسون

1

**0.644

7

**0.615

13

**0.754

19

**0.669

2

**0.588

8

**0.704

14

**0.584

20

**0.399

3

**0.786

9

**0.765

15

**0.698

21

**0.641

4

**0.533

10

**0.760

16

**0.657

22

**0.558

5

**0.693

11

**0.677

17

**0.702

23

**0.603

6

**0.590

12

**0.777

18

**0.771

24

**0.789

بالحذف أو اإلضافة وقد اجمع المحكمون عمى أن األداة تقيس

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )12أن جميع
قيم ارتباط بيرسون دالة وعند مستوى داللة .0.01

ما وضعت لقياسو.

 -2الصدق:

 صدق التجانس الداخمي:لحساب صدق التجانس الداخمي قام الباحث بحساب قيمة

 صدق المحكمينقام الباحث بعرض األداة عمى مجموعة من المحكمين

ارتباط بيرسون بين درجة المحور والدرجة الكمية لألداة ككل

المتخصصين في الميدان" من المعممين والمشرفين التربويين

وحساب مستوى الداللة اإلحصائية وىذا يتضح من خالل

وأساتذة بالجامعات السعودية من تخصصات المناىج وعمم

استخدام نتائج الجدول التالي:

النفس والقياس النفسي التربوي ،وطمب منيم التعديل سواء
جدول 13

يوضح قيم ارتباط بيرسون ومستوى الداللة اإلحصائية
م

المحور

قيمة ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

1

كشف المغالطات

0.775

0.01

2

الوصول إلى استنتاجات

0.658

0.01

3

إعطاء تفسيرات مقنعة

0.739

0.01

4

وضع حمول مقترحة

0.817

0.01

التجانس الداخمي لألداة.

يتّضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )13أن قيمة
ارتباط بيرسون دالة وعند مستوى داللة  0.01مما يدل عمى
142

5

2

2016

 .5النتائج ومناقشتها

) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات

 -السؤال األول :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة قراءة الخرائط،

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

لصالح المجموعة التجريبية.
لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية

عمى تطوير ميارة قراءة الخرائط لدى طالب الصف األول

والضابطة في ميارة قراءة الخرائط في التطبيق البعدي قام

الثانوي؟

الباحث باستخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق بين

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم دراسة الفرضيتين األولى
والثانية كالتالي:

المتوسطات وحساب داللة قيمة ت وىذا يتضح من خالل

 -الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

استعراض نتائج الجدول التالي:
جدول 14

داللة الفروق بين متوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في مهارة قراءة الخرائط
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة اإلحصائية

التجريبية

20

11.0500

2.03845

7.506

0.01

الضابطة

20

6.7500

1.55174

األثر.

يالحظ من خالل استعراض نتائج جدول ( )14داللة
الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 -الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

في التطبيق البعدي في ميارة قراءة الخرائط لصالح المجموعة

) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات

التجريبية حيث بمغت قيمة ت  7.506ودالة عند مستوى داللة

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة تحميل الخرائط،

 ،0.01مما يعني قبول الفرض القائل :توجد فروق دالة إحصائياً

لصالح المجموعة التجريبية.

عند مستوى الداللة ( )05.في االختبار البعدي بين متوسطي

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية

درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة قراءة

والضابطة في ميارة تحميل الخرائط في التطبيق البعدي قام

الخرائط ،لصالح المجموعة التجريبية ،مما يدل عمى التأثير

الباحث باستخدام اختبار ت لمعرفة داللة الفروق بين

اإليجابي الستخدام برنامج جوجل إيرث في تطوير ميارة قراءة

المتوسطات وحساب داللة قيمة ت وىذا يتضح من خالل

الخرائط ،وىذا يتوافق مع جميع الدراسات السابقة التي أثبتت ىذا

استعراض نتائج الجدول التالي:

جدول 15

داللة الفروق بين متوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في مهارة تحميل الخرائط
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة اإلحصائية

التجريبية

20

11.9000

1.68273

5.667

0.01

الضابطة

20

8.5000

2.09008

يالحظ من خالل استعراض نتائج جدول ( )15داللة

متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة

الفروق بين متوسطات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

تحميل الخرائط ،لصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يعني وجود

التطبيق البعدي في ميارة تحميل الخرائط لصالح المجموعة

تأثير إيجابي الستخدام ىذا البرنامج عمى تطوير ميارة تحميل

التجريبية حيث بمغت قيمة ت  5.667ودالة عند مستوى داللة

الخرائط ،حيث إن المجموعة التي درست باستخدام برنامج

 ،0.01مما يعني قبول الفرض القائل :توجد فروق دالة إحصائياً

جوجل إيرث تفوقت بمتوسط ( )11.9عمى المجموعة الضابطة

عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في االختبار البعدي بين

التي لم يتجاوز متوسط تحصيميا في االختبار البعدي ()8.5
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وىو ما ذىبت إليو الدراسات السابقة من أن استخدام برنامج

كالتالي:

جوجل إيرث يؤثر في عدة ميارات ضمن ميارات الدراسات

 -الفرض الثالث :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

االجتماعية ،ولعل نتيجة الفرضين األول والثاني ،تعزز ما ذىبت

) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في

إليو دراسة  [19] Scgultsمن ضرورة التدريب عمى كفايات

ميارة قراءة الخرائط في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح

استخدام برنامج جوجل إيرث.

االختبار البعدي.

 -السؤال الثاني :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

في التطبيقين :القبمي ،البعدي في ميارة قراءة الخرائط قام

عمى تطوير ميارة تحميل الخرائط لدى طالب الصف األول

الباحث باستخدام اختبار ت " "T.testلمعرفة داللة الفروق بين

الثانوي؟

المتوسطات وحساب داللة قيمة "ت" وىذا يتضح من خالل
استعراض نتائج الجدول التالي:

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم دراسة الفرضيتين الثالثة ،والرابعة

جدول 16
داللة الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية بالتطبيقين القبمي ،والبعدي في مهارة قراءة الخرائط
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة اإلحصائية

تجريبية بعدى

20

11.0500

2.03845

7.489

0.01

تجريبية قبمي

20

5.0500

2.94645

لدى الطالب عينة الدراسة.

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )16داللة
الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية (بعدى ،وقبمي) في

 -الفرض الرابع :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

ميارة قراءة الخرائط لصالح االختبار البعدي حيث بمغت قيمة ت

) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في

 ،7.489ودالة عند مستوى داللة  ،0.01وىذا يعني قبول

ميارة تحميل الخرائط في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح

الفرض القائل :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (α

االختبار البعدي.

) = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ميارة

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية

قراءة الخرائط في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح االختبار

في التطبيقين القبمي ،والبعدي في ميارة تحميل الخرائط قام

البعدي ،فقد بمغ متوسط الطالب في االختبار البعدي ()11.05

الباحث باستخدام اختبار ت " "T.testلمعرفة داللة الفروق بين

بينما لم يتجاوز متوسطيم في االختبار القبمي ( )5.05وىذا

المتوسطات وحساب داللة قيمة ت وىذا يتضح من خالل

مؤشر قوي عمى التحسن الواضح في تطور ميارة قراءة الخرائط

استعراض نتائج الجدول التالي:
جدول 17

داللة الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي في مهارة تحميل الخرائط
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة اإلحصائية

تجريبية بعدى

20

11.9000

1.68273

5.908

0.01

تجريبية قبمي

20

8.5000

2.09008

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )17وجود

داللة  ،0.01وىذا يعني قبول الفرض الصفري القائل :توجد

فروق دالة بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيقين

فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين

القبمي ،والبعدي في ميارة تحميل الخرائط لصالح المجموعة

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ميارة تحميل الخرائط

التجريبية بعدى ،حيث بمغت قيمة ت  5.908ودالة عند مستوى

في االختبارين القبمي والبعدي ،لصالح االختبار البعدي ،حيث
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كان متوسط نتائج القياس البعدي ( )11.09بينما لم يتجاوز

 -الفرض الخامس :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى

النتائج ( )8.5في القياس القبمي لممجموعة التجريبية ،وىذا يؤكد

الداللة ) (α = 0.05في االختبار البعدي بين متوسطي درجات

األثر اإليجابي الستخدام جوجل إيرث في زيادة ميارة تحميل

المجموعتين (التجريبية والضابطة) في ميارة التفكير التأممي،

الخرائط ،وىو ما ذىبت إليو الدراسات السابقة حيث إنيا تتفق

لصالح المجموعة التجريبية.
لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية

مع نتيجة ىذه الدراسة.
 -السؤال الثالث :ما أثر توظيف برنامج جوجل إيرث

والضابطة في التطبيق البعدي في ميارة التفكير التأممي قام

( (Google Earthفي تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية

الباحث باستخدام اختبار ت " "T.testمن أجل معرفة داللة

عمى تنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف األول الثانوي؟

الفروق بين متوسطات أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم دراسة الفرضيتين الخامسة،

ميارة التفكير التأممي في التطبيق البعدي وىذا يتضح من خالل

والسادسة كالتالي:

استعراض نتائج الجدول التالي:
جدول 18
داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في مهارة التفكير التأممي

المكونات الفرعية لممهارة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

كشف المغالطات

تجريبية بعدى

20

4.0500

.94451

4.31

0.01

ضابطة بعدى

20

2.5500

1.23438

تجريبية بعدى

20

4.2000

1.05631

ضابطة بعدى

20

2.5500

1.27630

تجريبية بعدى

20

5.1000

.85224

ضابطة بعدى

20

3.4500

1.19097

تجريبية بعدى

20

4.3000

1.03110

ضابطة بعدى

20

3.0500

1.05006

تجريبية بعدى

20

17.0000

1.94666

ضابطة بعدى

20

11.6000

2.85436

الوصول إلى استنتاجات
إعطاء تفسيرات مقنعة
وضع حمول مقترحة
معدل جميع الميارات
ّ

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )18وجود

4.45
5.03
3.79
6.99

اإلحصائية

0.01
0.01
0.01
0.01

جل الدراسات السابقة مثل :مدكور [ ]31والفار [ ]32والزىراني

فروق دالة بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في

متنوعة أثناء تدريس الدراسات
[ ]25من أن إدخال متغيرات ّ
االجتماعية ،قد أدى إلى تحسين ميارة التفكير التأممي.

التجريبية حيث بمغت قيمة ت  6.99ودالة عند مستوى داللة

 -الفرض السادس :توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى

 ،0.01وىذا يعني قبول الفرضية القائمة :توجد فروق دالة

الداللة ) (α = 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في االختبار البعدي

في ميارة التفكير التأممي ،في االختبارين القبمي والبعدي لصالح

بين متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في

االختبار البعدي .ولمعرفة داللة الفروق بين متوسطات

ميارة التفكير التأممي ،لصالح المجموعة التجريبية ،سواء في

المجموعة التجريبية في التطبيقين :القبمي ،والبعدي في ميارة

الميارة بشكل عام أو في فروعيا ،فالتفوق كان في جميع فروعيا

التفكير التأممي؛ قام الباحث باستخدام اختبار ت ""T.test

األربعة ،حيث اتضح من الجدول السابق أن الفارق كان قرابة

لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات وحساب داللة قيمة ت

الضعف في جميع الفروع ،وىذه النتيجة تتوافق مع ما ذىبت إليو

وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي:

التطبيق البعدي لميارة التفكير التأممي لصالح المجموعة
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جدول 19
داللة الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي في مهارة التفكير التأممي ومكوناتها الفرعية
المكونات الفرعية لممهارة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

كشف المغالطات

تجريبية بعدى

20

4.0500

.94451

3.26

0.01

تجريبية قبمي

20

2.8500

1.34849

تجريبية بعدى

20

4.2000

1.05631

تجريبية قبمي

20

2.2000

1.39925

تجريبية بعدى

20

5.1000

.85224

تجريبية قبمي

20

3.8000

1.60918

تجريبية بعدى

20

4.3000

1.03110

تجريبية قبمي

20

2.3500

1.75544

تجريبية بعدى

20

17.0000

1.94666

تجريبية قبمي

20

11.2000

4.49093

الوصول إلى استنتاجات
إعطاء تفسيرات مقنعة
وضع حمول مقترحة
معدل جميع الميارات
ّ

ثمة
اتضح من خالل استعراض نتائج جدول ( )19أن ّ

5.102
3.193
4.28
5.299

اإلحصائية

0.01
0.01
0.01
0.01

ضوء ذلك من اليام جداً ان تولي الجيات المشرفة عمى التعميم

فروق دالة بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيقين

 -ممثمة بو ازرة التعميم  -ىذا الموضوع االىتمام الكافي،

القمبي ،والبعدي في ميارة التفكير التأممي لصالح المجموعة

وجدولتيا ضمن استراتيجياتيا لتطوير التعميم.

التجريبية بعدى ،حيث بمغت قيمة ت  5.299ودالة عند مستوى

 -ثبت من خالل ىذه الدراسة أن ممارسة التعمّم التطبيقي من

داللة  ،0.01وىذا يعني قبول الفرضية القائمة :توجد فروق دالة

قبل الطالب لو أثر فاعل في عمميات التحصيل ،لذا فمن الميم

إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين متوسطي

تضمين خطط تطوير البيئة التدريسية برامج تعزز من ممارسة

درجات المجموعة التجريبية في ميارة التفكير التأممي ،في

الطالب لسموك التعمّم التشاركي عوضاً عن التعمّم السمبي.

االختبارين القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،والمالحظ

ضمن وثيقة منيج الدراسات االجتماعية والوطنية
 -يجب أن تُ ّ

من خالل النتائج أن التفوق  -باإلضافة إلى معدل الميارة

إشارات صريحة ،وتطبيقات عممية لتوضيح كيفية استخدام

بشكل عام  ،-كان واضحاً في مكوناتيا الفرعية ،وقد بمغ

البرامج الحديثة في تفعيل تدريس ىذا المقرر.

المتوسط العام لمميارات في االختبار البعدي ( )17.000بينما

 -تعزيز ميارات التفكير عموماً ،ومن ضمنيا ميارة التفكير

لم يتجاوز متوسط التحصيل في ميارة التفكير التأممي مستوى

التأممي فيي اليدف الرئيس لعممية التدريس ،وعميو فيجب عمى

( )11.2000باالختبار القبمي ،وىذا يتوافق مع ما ذىبت إليو

الجيات ذات العالقة في و ازرة التعميم ،ومحاضن إعداد المعمّم

عالم ]34[ ،وطاشمان ،وزمالئو ]33[ ،من
بعض الدراسات مثل ّ

بالجامعات أن ترسخ ىذا المفيوم لدى المعمّم والمتعمّم ومن لو

أن إدخال متغيرات جديدة يحدث تأثي اًر إيجابياً عمى ميارة التفكير

عالقة بيما؛ ليكون ضمن ضروريات العممية التدريسية وأىدافيا

التأممي.

الرئيسة.
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THE IMPACT OF EMPLOYING
GOOGLE EARTH IN CITIZENSHIP
AND SOCIAL STUDIES CLASSES
ON THE ABILITY TO READ AND
ANALYZE MAPS, AND ON THE
DEVELOPMENT OF REFLECTIVE
THINKING ABILITIES FOR HIGH
SCHOOL STUDENTS
IBRAHIM ABDULLAH ALHUMAIDAN
Associate Professor of Curriculum & Instruction
King Saud University
ABSTRACT_ This study aimed to identify the impact of employing Google Earth program in
citizenship and social studies classes on the ability to read and analyze maps, as well as on the
development of reflective thinking abilities for first grade high school students in Riyadh, Saudi
Arabia. The first and the second research question focused on the impact of the employment of
Google Earth program in citizenship and social studies classes on the ability to read and analyze
maps. The third research question aimed to measure the impact of the employment of Google
Earth program in citizenship and social studies classes on the development of reflective thinking
abilities for first grade high school students. To achieve the objectives of the current study The
researcher used the experimental design (quasi-experimental). In the end, the study revealed that
there were statistically significant differences between the experimental group that studied using
Google Earth, and the control group that studied in the traditional way in favor of the
experimental group in both the skills to read and analyze maps, and the reflective thinking
abilities. The study also revealed that there were statistically significant differences between the
level of achievement between the experimental group students in pre and posttests in favor of the
posttest in both the skills to read and analyze maps, and the reflective thinking abilities.
KEY WORDS: Google Earth, reflective thinking, reading maps skill, analyzing map skill,
teaching, social studies, high school.
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