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  واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية
  اإلنترنت في األردن للحاسوب و

  
   علي كايد سليم خريشهالدكتور

  كلية التربية
  األردن - جامعة اليرموك

  الملخص
لى واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للحاسوب       عالتعرف   إلى   هدفت الدراسة 

ذات داللة إحصائية في هذا االسـتخدام        ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق        اإلنترنتو
مـن معلمـي    ) 109( الدراسة مـن     عينة تكونت. المرحلةوتعزى للجنس، والمؤهل،    

 ،في مديريتي التربية والتعليم لمنطقة اربد األولى، واربد الثانيـة         الدراسات االجتماعية   
ـ استبانة عينة على الطبقناث، و من اإل ) 51(ذكور و من ال ) 58(منهم   دها الباحـث   أع
تطبيقات الحاسـوب   ،   معلومات عامة عن المعلم ومدرسته     :أقسام هي ) 3( من   تكونت

 تعلـم الدراسـات االجتماعيـة     ألغراض اإلنترنت الحاسوب و  ات استخدام ،اإلنترنتو
 من قبل   اإلنترنتاستخدام الحاسوب و   تدني نسبة    لىإ  وأشارت نتائج الدراسة   .وتعليمها

 تعزى للجـنس     ذات داللة احصائية    وعدم وجود فروق   ،يةمعلمي الدراسات االجتماع  
 ذات   ووجـود فـروق    اإلنترنـت والمرحلة بالنسبة الستخدام تطبيقـات الحاسـوب و       

بالنسبة السـتخدام الحاسـوب     أما   ، تعزى للمؤهل ولصالح البكالوريوس    داللةاحصائية
 ذات  ود فروق وتعليمها، فأظهرت النتائج وج    في تعلم الدراسات االجتماعية      اإلنترنتو

 طفيفة تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وللمؤهل ولصالح البكـالوريوس،         داللة احصائية 
  . تعزى للمرحلة ذات داللة احصائيةوعدم وجود فروق
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  :المقدمة
الدراسية المختلفة إلى تطويرها في ضـوء المـستجدات         يسعى القائمون على المناهج     

صر وأصبح شغلهم الشاغل البحـث عـن        والتغيرات المتسارعة المتالحقة في هذا الع     
وتظهر التكنولوجيا كأحد   . ق الكفيلة بمساعدتهم في هذا المجال     ائأفضل الوسائل والطر  

 للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه فـي عمليـة          العناصر الرئيسة في هذا السياق نظراً     
  .التعلم والتعليم

واالسـتراتيجيات التعليميـة،    اف   لألهد فالتكنولوجيا لديها القدرة على جعل المحتوى مناسباً      
  (Fairey, et al. 2000, p.3). على جعل المتعلمين مواطنين فعالين منتجين ولديها القدرة أيضاً

ولية المدنية يمكن تقويتها وتطويرها من خـالل       ؤوهناك من يفترض بأن الكفاية والمس     
ربية والتعليم رقم وجاء قانون الت. (NCSS, 1994, 12)تمكين المتعلمين من التكنولوجيا 

فقد جاء في األساس العاشر من      .  في األردن منسجما مع هذا االتجاه      1994لسنة  ) 3(
التكيف مـع متغيـرات   : األسس الوطنية والقومية واإلنسانية لفلسفة التربية في األردن  

وجاءت المادة الرابعة من القـانون المـذكور   .  ذلك لتلبيةالعصر وتوفير القدرة الذاتية     
االستيعاب الواعي للتكنولوجيـا    ): ح (بنداللقة باألهداف العامة للتربية في األردن       المتع

  . وإنتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع معهاواكتساب المهارة في التعامل

تأكيد مفهوم  ): ز (بندوجاء في المادة الخامسة المتعلقة بمبادئ السياسة التربوية في األردن           
  .)1997،4وزارة التربية والتعليم،(ا في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية الخبرة الشاملة بم

 تطوير كفايات كـل مـن       المعرفييتطلب مفهوم االقتصاد    : وجاء في اإلطار العام للمناهج    
جيل قادر على وتهيئة الطالب والمعلم ومنها التقدم بعزم نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم،     

  ).3، 2003وزارة التربية والتعليم، ( المعلومات واالتصاالت التعامل مع تكنولوجيا
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 للتكنولوجيـا وإذا كانت المباحث الدراسية المختلفة قد سـارعت فـي محاولـة اسـتيعاب      
واستغاللها في تطوير مناهجها وفي عملية تعلمها وتعليمها، فإنه من المالحظ ولسوء الحظ             

ن إفـي هـذا المجـال، إذ    لك المباحـث  أن مبحث الدراسات االجتماعية بقي في مؤخرة ت    
مخططي مناهج الدراسات االجتماعية ومطوريها ومعلميها ما زالوا متمسكين بالممارسـات      

  ).4، 2006؛ العدوان، White, 1999, 93(التي اعتادوا القيام بها منذ زمن طويل 

 أن اسـتيعاب  (NCSS, 1994, 28)ويرى المجلس الـوطني للدراسـات االجتماعيـة    
 وهذا جعل المجلس ، بمستقبلهاولوجيا ودمجها في الدراسات االجتماعية يعطي أمالً  التكن

 محور العلم والتكنولوجيا والمجتمع كأحد المحاور العـشرة الرئيـسية           يتبنىالمذكور  
  .لمنهاج الدراسات االجتماعية

 (White, 1999,p.1; Braun et al, 1998, p.3)وتعد التكنولوجيا كما يـرى كـل مـن    
 للدراسات االجتماعية إذ أنها تكسب المتعلم الكثير من المهارات األساسية           ا غنياً مصدر

كالبحث والتحليل، واتخاذ القرارات العقالنية في كثير من القضايا باإلضافة إلى تشجيع            
  .روح العمل الجماعي وتشجيع التفاعل بين الطلبة

ن أن توظيف التكنولوجيا  فيريا(Rose & Fernlund, 1997,p. 160)  روس وفيرنولدأما
في الدراسات االجتماعية يساعد المتعلم في مقارنة وتقويم وجهـات النظـر المختلفـة     

  .وتنمية مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرار

 أنه يمكن استخدام التكنولوجيا في الدراسات االجتماعيـة  (Saye, 2002, p. 192) يبينو
 العالم الحقيقي الذي يعيش فيـه وإدراك بعـض         عنلمساعدة المتعلم بالمرور بخبرات     

وفي هذا السياق جاءت مسوغات تـدريس مباحـث         . المفاهيم المعقدة وكيفية معالجتها   
)  الوطنيـة والمدنيـة    والتربيـة التاريخ والجغرافية   (الدراسات االجتماعية في األردن     

لمبحـث   منسجمة مع ما سبق فقد ورد في اإلطار العام والنتاجات العامـة والخاصـة     
 للتغيرات العالمية المتسارعة التـي  ونظراً: "التاريخ لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي   
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 فـإن المنهـاج الحـالي       ،نواجهها في العصر الحديث وفي ضوء التطور التكنولوجي       
المعاصـر عـن     حاجات المجتمع    لتلبيةلمبحث التاريخ يحتاج إلى المراجعة والتطوير       

التاريخ لما لها من أثر في تقـدم   تدريس  فيخدام التكنولوجياطريق ربطه بالواقع واست   
المتمثل في السيما في ظل الطموح األردني   و. الشعوب وتعرف التاريخ العالمي عموماً    

  ). 9  صأ،، 2005وزارة التربية والتعليم، " (ر التعليم نحو االقتصاد المعرفييتطو

 لمبحث الجغرافية لمرحلتي التعلـيم      وجاء في اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة      
ويستطيع طلبة الجغرافية قراءة الخرائط وفهمها ورسم مقـاطع،         : "األساسي والثانوي 

وتحليل الجداول والخرائط باستخدام التكنولوجيا، كما يستطيعون استخدامها في ربـط           
جيـا  المعلومات الجغرافية وتحليلها وإعداد التقارير عنها، كما يمكن توظيـف تكنولو          

النماذج الجغرافية من خـالل اسـتخدام المعـدات    المعلومات في هذا المبحث لتصميم    
  ).9 صب،، 2005وزارة التربية والتعليم، " (والبرمجيات الحاسوبية

: أما اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث التربية الوطنية والمدنية فقد ذكـر  
ائل وتقنيات تكنولوجية حديثـة تنمـي القـيم    الطلبة بوسيهدف هذا المبحث إلى تزويد      

واالتجاهات اإليجابية لديهم كالمواطنة الصالحة واستقالل الشخصية والتمتع بالحريات         
المشروعة والمكتسبة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم واحترام اآلخرين واالنفتـاح علـى           

  ).9ص، ج، 2005وزارة التربية والتعليم، " (الثقافات األخرى والحوار معها

 أن من أكثر الوسائل التكنولوجيـة التـي   (Chapin & Messick, 1992,p. 213)ويرى 
  .اإلنترنتالحاسوب ويم الدراسات االجتماعية وتعلمها يمكن استخدامها في تعل

) 53-52 ص،1999مصطفى،(استخدام الحاسوب في الدراسات االجتماعية كما يرى        ف
تاريخي والجغرافـي ورسـم الخـرائط،       يساعد المتعلم في اكتساب مهارات البحث ال      

األلعاب وإدراك حقيقة الظواهر الطبيعية، وجمع البيانات التاريخية واستخدام المحاكاة و         
  .واالستقصاء وحل المشكالت
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 يساعد فـي جعـل   اإلنترنت إلى أن استخدام الحاسوب و(White, 2000,p. 66)ويشير 
 الحاجات المتغيرة للمجتمع وقـادة  االجتماعية قوية وذات معنى وعملية تلبي   الدراسات  
  .المستقبل

 يسهم في تحقيـق  اإلنترنتأن استخدام  (Shiveley & Vanfossen, 2006, p.19)ويؤكد 
 الدراسات االجتماعية، إذ أن دراسة القضايا العامـة والقـضايا المتعلقـة              في التكامل

ة تربط بين   يتطلب موضوعات متنوعة من مجاالت ومباحث عديد      بالكفاية االجتماعية   
 ببيئته المحلية بخبرات مواطنين يعيشون في مناطق جغرافية         المحدودةخبرات المتعلم   

 وهذا يؤدي إلى توسيع النظرة الضيقة للمتعلم عن المظاهر االجتماعية           ،وثقافية أخرى 
  .المختلفة

 يساعد في جعل تعلم الدراسـات  اإلنترنت أن (Rose & Fernund, 1997,p. 105) يبينو
جتماعية وتعليمها يتحدى المتعلمين ويحفزهم على العمل التعاوني من أجل تعميـق            اال

فهمهم للمحتوى بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة ووجهات النظـر المختلفـة    
  .حول القضايا والموضوعات التاريخية والمعاصرة

ية هي تلك  فيرى أن أفضل الممارسات في الدراسات االجتماع(Hoge, 2000, p.10)أما 
 المتعلمين إلى العالم وإثـراء      ةنظر كمصادر لتوسيع    اإلنترنتالتي تستخدم الحاسوب و   

  .معرفتهم

 بين الفعالية المدنية التي تسعى الدراسات االجتماعيـة  (Berson, 1996,p. 490)ويربط 
أداة باإلضافة إلى كون الحاسوب     وإلى تحقيقها لدى المتعلمين وبين استخدام الحاسوب        

  . في الفهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع كبيراًدريس فإن له تأثيراًللت

 خـصائص   وبـين اإلنترنـت  بين استخدام الحاسوب و(Glenn, 1990,p. 217)ويربط 
راطي، فهذا المواطن بحاجة إلى فهم كيفية جمع البيانـات          المواطن في المجتمع الديمق   

تخاذ القرارات، واكتساب المهـارات التكنولوجيـة   واستخدامها في ا  وتخزينها وتحليلها   
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ق تكنولوجية متعددة، وفهم كيفية تأثير التكنولوجيا ائالضرورية لمعالجة المعلومات بطر   
  .القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصاديةفي 

 الغرفة في اإلنترنت باستخدام الحاسوب و(Massialas & Allen, 1996, p.249)ويوصي 
اء تدريس الدراسات االجتماعية ألنها تؤدي إلـى تطـوير مهـارات حـل              الصفية أثن 

المشكلة، وإلى تعلم أسرع وإثارة دافعية المتعلم، وزيادة تقديره لذاته وتـشجيع الـتعلم           
  .التعاوني

 فـي  (E - Mail) أن استخدام البريـد اإللكترونـي   يبين ف(Zarrillo, 2004,p. 160)أما 
في البحث عن المعلومات واالتصال باآلخرين واالنخراط       الدراسات االجتماعية يساعد    

   .في المشاركة المدنية

تستفيد إلى الجغرافية كأحد المجاالت التطبيقية التي       ) 307  ص ،1992(وينظر عزيز   
 رسم الخرائط إلـى جانـب حـصر المعلومـات            وخاصة في  ،من استخدام الحاسوب  

  . عن بعداالستشعارنولوجيا فرتها لنا تكالجغرافية المختلفة والضخمة التي و

لدراسـات   أن استخدام الحاسوب فـي ا (Shiveley & Vanfossen, 2005,p. 26) يبينو
يضع المتعلم في سياق تعليمي يجعله   فعاالً طاًاها وتعليمها نش  االجتماعية يجعل من تعلم   

  . على األقل عن جزء من تعلمه الخاصوالًؤمس

إلى أن اسـتخدام التكنولوجيـا وبخاصـة     (Rose & Fernlund, 1997,p. 165)ويشير 
 والحاسوب في الدراسات االجتماعية يجعلها قائمة على القيم من خالل تفاعل            اإلنترنت

  .المتعلمين مع القيم المتضمنة في القضايا التاريخية والجدلية التي تقدمها لهم

  فـي إلنترنتايتضح مما سبق الفوائد الجمة الستخدام التكنولوجيا وبخاصة الحاسوب و  
 واكتـساب القـيم     ، فهي تسهم في تعميق المعرفة     ،تعلم الدراسات االجتماعية وتعليمها   

 وتنمية القدرات والمهارات المتعلقة بالدراسات االجتماعيـة كالمعتقـدات       ،واالتجاهات
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والعمل المدني باإلضافة إلى تنمية مهـارات التفكيـر         ،  الديمقراطية والمشاركة االجتماعية  
كما أن  .  وهذه جميعها من األساسيات التي تقوم عليها مناهج الدراسات االجتماعية          المختلفة،

 ، وذات معنـى تتحدى المعلمـين يجعل الدراسات االجتماعية تكاملية ونشطة هذا االستخدام  
للتعليم القوي في الدراسات االجتماعية     للتعلم و  وهذه هي المبادئ الخمسة      ،وقائمة على القيم  
  .(NCSS, 1994, p.34)س الوطني للدراسات االجتماعية كما حددها المجل

 اإلنترنتالحاسوب و تحقيق الفوائد المرجوة من استخدام التكنولوجيا وبخاصة        ويتوقف  
في تعلم الدراسات االجتماعية وتعليمها وبدرجة كبيرة على معلم هذا المبحث فـالمعلم             

  .ة من استخدام التكنولوجياهو الضمانة الوحيدة لتحقيق النتاجات التعليمية المتوقع

 أن نجاح معلم الدراسات االجتماعية في هـذا  (Kelper et al, 2000,p. 571)ويرى 
 اإلنترنـت المجال يرتبط وبدرجة كبيرة على امتالكه كفايات استخدام الحاسوب و         

  ؤكـد كـل مـن     يو. من خالل برامج إعداده وتأهيلـه قبـل الخدمـة وأثناءهـا           
(Silva & Cartwright, 1993, 10 Barksdale, 1996, 40, Novak & Knowles, 1991, p.44) 

أنه ينبغي على برامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعية بذل الجهود لمساعدة المعلمين 
في مناهج الدراسات االجتماعية بشكل يجعلهم قادرين       يا  جفي تطبيق ذي معنى للتكنولو    

 أمامهم للمرور بخبرات تعليميـة      على استخدامها في صفوفهم من خالل إتاحة الفرص       
  .صفية حقيقية

أن من بين األمور التي يجب على معلم الدراسات  (Bennett, 2005, p.39)  بينيتوترى
االجتماعية امتالكها عند ممارسة المهنة القدرة على تزويد الطلبة بخبرات تؤدي إلـى             

  . الصفيةالغرفةتطوير وعيهم وفهمهم الستخدام التكنولوجيا في 

ن وبي(Rose & Fernlund, 1997,p. 163) أن معلم الدراسات االجتماعية يجب أن يكون 
 الصفية على تحديد المهارات التـي يحتاجهـا         الغرفةفي   عند استخدام الحاسوب     قادراً

الدراسات االجتماعيـة     بتعليم المتعلقةوالمواقع  المتعلمون والمهارات التي يحتاجها هو      
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 بعض الكفايات التي يجب أن يتمكن (Doolittle & Hicks, 2003,p. 82) ويحدد. وتعلمها
 ومنهـا اسـتخدامه كـأداة       اإلنترنـت معلم الدراسات االجتماعية منها عند اسـتخدام        

لالستقصاء من قبله ومن قبل طلبته، وتعزيز التفاعل المحلي والعالمي لـدى الطلبـة،              
  .فيةوإضفاء صبغة المصداقية على المصادر التاريخية والجغرا

 بعض الخطـوط العريـضة إلعـداد معلمـي     (Mason et al, 2000,p. 107)ويقترح 
هـذه  ومـن    اإلنترنـت ومنها الحاسوب و  الدراسات االجتماعية الستخدام التكنولوجيا     

الخطوط إتاحة الفرص أمامهم الكتشاف التطبيقات التكنولوجية في مجـال الدراسـات            
 بهـا   ق التي نتعلم  ائكنولوجيا قد غيرت الطر   االجتماعية مع األخذ بالحسبان كيف أن الت      

، وإتاحة الفرص لدراسة العالقات بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع، وتطـوير            ونعلم
 والمهارات والمشاركة لدى المعلمـين كمـواطنين صـالحين فـي مجتمـع              المعرفة

  .ديمقراطي

 يعملون في إطار    أن على المعلمين الذين   : وجاء في اإلطار العام للمناهج الجزء الرابع      
 التقنيات المعاصرة   تسارع بسمات عديدة منها مواكبة      يتحلوابيئة االقتصاد المعرفي أن     

كأدوات تعليمية جماعية وفردية تعكـس أفـضل اسـتخدام           في صفوفهم    واستخدامها
  ). أ،2005وزارة التربية والتعليم، (لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الدراسـات   مـن معلمـي   فقـط   %) 30 (ض الدراسات أن   بع دلَّتما تقدم فقد    ورغم  
منهم فقط يستخدمونه بشكل    %) 14( وأن   ، مع طالبهم  اإلنترنتاالجتماعية يستخدمون   

  .مستمر

وأن مستوى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لالنترنت يقل عـن مـستوى اسـتخدام          
 وأشارت دراسـات  ،(Becker, 1999,p. 6)معلمي اللغة اإلنجليزية والعلوم والتربية المهنية 

من معلمي الدراسات االجتماعية في والية أنـديانا األمريكيـة      فقط  %) 8.9 ( أن إلىأخرى  
وأن  (Vanfossen & Phillip, 2001, p.13) بـشكل كبيـر   اإلنترنتيستخدمون الحاسوب و
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 والحاسوب بدرجة أكثر من اسـتخدام       اإلنترنتالعلوم والرياضيات يستخدمون    معلمي  
عن الغرض الـذي  أما  ،(Hecks & Smcy, 1997,p. 153) الدراسات االجتماعية معلمي

   والحاسـوب مـن أجلـه فقـد وجـد          اإلنترنت الدراسات االجتماعية    معلمويستخدم  
 (Cuban, 2001,p. 44)مارين داخل  أن أكثر األغراض هو إنجاز بعض الواجبات والت

ثر تلك األغراض كان تـشجيع   أن أك(Vanfossen, 2000,p. 9) في حين وجد ،الصف
فقط من  %) 3( وأن   ،الطلبة على جمع المعلومات حول الدروس التي يعدها المعلمون        

 فإذا  ، لتشجيع االستقصاء لدى الطلبة    اإلنترنتمعلمي الدراسات االجتماعية يستخدمون     
 فـي   اإلنترنـت كان هذا هو واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للحاسـوب و          

  المتحدة فما واقع استخدامه في األردن؟الواليات 

  :الدراسات السابقة
 في العملية التعليمية التعلميـة      اإلنترنتحظيت الدراسات المتعلقة باستخدام الحاسوب و     

باهتمام الباحثين في السنوات القليلة الماضية، فأجريت العديد من الدراسات فـي هـذا            
، ومـن   جميعهاالعملية التعليمية التعلمية جوانب  وتناولت تلك الدراسات تقريباً   . المجال

  .اإلنترنتبين تلك الجوانب المعلم واستخدامه للحاسوب و

عام بغـض النظـر عـن        بعض الدراسات على استخدام المعلمين بشكل        ركَّزتولقد  
 دراسات أخرى على استخدام معلمي تخصص بعينـه كمعلمـي           ركَّزت و ،تخصصهم

 علـى  ركَّزتمن بين الدراسات التي و.  الحاليةالدراسات االجتماعية موضوع الدراسة 
تعـرف  إلـى   التـي هـدفت   (Zenanko et al, 1996, p.1)المعلمين بشكل عام دراسة 

 وأشـارت   ،استخدام معلمي المدارس المتوسطة في والية الباما األمريكية لالنترنـت         
وفهم بـسبب   في صـف اإلنترنت لم يسبق لهم استخدام عينةأن حوالي ثلثي ال  إلى   النتائج
  . في الصفوف وعدم كفاية التدريباإلنترنت خدمات نقص
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أجـرى بـاغي    و .في المدارس اللبنانيـة    تقصي واقع استخدام الحاسوب       إلى ويهدف
 نتائج الدراسة إلـى     دلَّت و ،معلماً) 358(نتها من    عي تكونتدراسة  ) 23  ص ،1997(

باللغـة  لحاد في البرمجيـات  قلة عدد أجهزة الحاسوب والمرافق الخاصة لها والنقص ا  
  .العربية

فقد كان هـدفها تعـرف واقـع اسـتخدام          ) 70-1  ص ،1998(ا دراسة أبو عمر     أم
 الدراسة من المعلمـين     عينة تكونت و ،الحاسوب في مدارس محافظات جنوب األردن     

تدريب  وعدم كفاية ، وأشارت النتائج إلى عدم كفاية األجهزة المتوافرة   ،معلماً) 47(من  
  . وعدم مناسبة البرمجيات المستخدمة،المعلمين

دراسة بهدف تقييم واقع استخدام الحاسـوب فـي        ) 2-1  ص ،2001(شحادة  وأجرى  
 الدراسة مـن    عينة تكونت ،مدارس الضفة الغربية في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية      

 ،المتـوافرة أشارت نتائج الدراسة إلى عدم كفاية الحواسـيب          ،معلما ومعلمة ) 1495(
  %).20.46(وأن نسبة المعلمين الذين يستخدمون الحاسوب كانت 

معيقـات   كان الهدف منهـا تعـرف         بدراسة )130-1ص،  2001(وقام السرطاوي   
 ، في المدارس الحكومية في محافظات شـمال فلـسطين         اإلنترنتاستخدام الحاسوب و  

ى أن مـن أكثـر معوقـات        أشارت النتائج إل   ،معلماً) 13( الدراسة من    عينة تكونتو
  .اإلنترنت وعدم توافر خدمة ،ة النشرات المرافقة للبرمجياتاالستخدام قلة األجهزة وقلَّ

دراسة هدفت الكـشف عـن واقـع اسـتخدام          ) 112-1  ص ،2003(اف  وأجرى ند 
) 81( الدراسة من    عينة تكونتالخاصة في األردن     في المدارس    اإلنترنتالحاسوب و 

 تـوافر أجهـزة      وأشارت النتائج إلـى أن     ، معلمي المرحلة الثانوية    ومعلمة من  معلماً
 وعـدم  ، وقلة توافر البرمجيات   ، فغير كافية  اإلنترنتخدمات  أما   الحاسوب كان مقبوالً  

 وعدم وجود فروق في االسـتخدام       ،امتالك المعلمين الكفايات الالزمة في هذا المجال      
  .تعزى للجنس والمؤهل والخبرة
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قع استخدام الحاسوب في مدارس محافظة عجلون في األردن أجـرى           وللكشف عن وا  
 النتـائج   دلَّت،  معلماًً) 20( عينتها من    تكونتدراسة  ) 122-1  ص ،2003(المومني  

 اسـتخدام   علـى  وعدم كفاية التدريب     ،على عدم كفاية األجهزة والبرمجيات المتوافرة     
  .الحاسوب

ـ  دراسة به(AL- mekhlafi, 2004,p. 1)وأجرى  تخدام المعلمـين قبـل   دف تقصي اس
 الدراسـة   عينة تكونت و ،ها للحاسوب في دولة اإلمارات العربية المتحدة      الخدمة وأثناء 

 النتائج إلى وجـود     دلَّت،   أثناء الخدمة  معلماً) 228( و   ، قبل الخدمة  معلماً) 256(من  
  .دمةأثناء الخ الذكور فروق في استخدام المعلمين للحاسوب ولصالح المعلمين

على استخدام معلمي الدراسات االجتماعية بـشكل خـاص          ركَّزتا الدراسات التي    أم 
 الباحـث   يعثر إذ لم    ، فقد اقتصرت فقط على الدراسات األجنبية      ،اإلنترنتللحاسوب و 

 األجنبيـة فـي هـذا     ومن الدراسات، محلية في هذا المجال دراسة عربية أو   أي   على
 التي كان من بـين أهـدافها استقـصاء    (Chen & Brown, 1994, p.1)المجال دراسة 

أشارت النتائج إلى وعـي  ، االجتماعية قبل الخدمة للحاسوباستخدام معلمي الدراسات    
 ثلثهم فقط يمتلك الكفاية في استخدامه فـي          أن  إالَّ ،المعلمين بأهمية استخدام الحاسوب   

  .التدريب أظهروا حاجتهم لمزيد من 10 من 9  وأن،التدريس

 دراسة كان الغرض منها التعرف إلـى درجـة   (Vanfossen, 1999,p. 1-25)وأجرى 
 عينـة  تكونـت  ، لالنترنت في الغرفة الـصفية     استخدام معلمي الدراسات االجتماعية   

من معلمي الدراسـات    %) 8.9( النتائج إلى أن فقط      دلَّت و ،معلماً) 350(الدراسة من   
مس هؤالء يـستخدمون     من خُ   أقلَّ وأن،  ستمر بشكل م  اإلنترنتيستخدمون   االجتماعية
  . في مبحث التاريخاإلنترنت

وبهدف التعرف إلى أسباب استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لالنترنت في الغرفة           
 نتائجها على أن األسـباب  دلَّت دراسة (Smith & Hicks, 1999,p. 417)الصفية أجرى 
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االستجابة لرغبـات الطلبـة وميـولهم،       : هي اإلنترنتالستخدام الحاسوب و  الرئيسة  
  .وتطوير وإثراء معلوماتهم وتشجيع التفاعل بينهم وضبط التعلم

دراسة بهدف تحديد درجة استخدام معلمي  (Vanfossen & Phillip, 2001, p.1)وأجرى 
 تكونـت الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية لالنترنت ومعيقات هذا االسـتخدام       

 نـسبة قليلـة مـن معلمـي          وأشارت النتائج إلى أن    ،معلماً) 191(دراسة من    ال عينة
 المعيقات عـدم     أهم  من  وأن ، بشكل مستمر  اإلنترنتالدراسات االجتماعية يستخدمون    

  .كفاية التدريب

دراسة هدفت التعرف إلى أثر برنامج تـدريبي لمعلمـي   ب (Diem, 2002, p. 3-8)وقام 
 الخدمة في استخدامهم لالنترنـت وتطبيقاتـه فـي المجـال      الدراسات االجتماعية قبل  

مالحظـتهم  تمت    طالباً معلماً) 108( الدراسة من    عينة تكونت ،الشخصي والتدريسي 
 نتائج الدراسـة  دلَّت و،يةداخل الصفوف وإجراء مقابالت معهم أثناء فترة التربية العمل    

  . لالنترنتيسيوالتدرام الشخصي لى فاعلية البرنامج في االستخدع

منها تعرف أثر دمج كان الغرض دراسة  (Lipscomb & Doppen, 2002 ,p. 1)وأجرى 
التكنولوجيا في برنامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعية قبل الخدمة في اسـتخدامهم            

 من جامعة فلوريـدا      معلماً طالباً) 15( الدراسة من    عينة تكونت ،اإلنترنتللحاسوب و 
 دلَّـت  و ،مالحظتهم وإجراء مقابالت معهم أثناء فترة التدريب الميداني       مت  تاألمريكية  

 داخـل   اإلنترنت و للحاسوبالنتائج فاعلية البرنامج وأثره الكبير في استخدام المعلمين         
  .الغرفة الصفية

    ـ  ويالحظ من استعراض الدراسات السابقة أن ي تناولهـا  بعضها يتفق مع الدراسة الحالية ف
التـي  ) 2002اف،  ند( مثل دراسة    عينةتلف عنها في ال    وتخ ،اإلنترنتلحاسوب و الستخدام ا 
 نـة  في حين كانت ،نتها معلمي المدارس الخاصة بشكل عامكانت عيالدراسـة الحاليـة   عي 

 مع بعض الدراسات السابقة التي      وتتفق الدراسة الحالية جزئياً   . معلمي الدراسات االجتماعية  
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؛ شحادة،  2001؛ السرطاوي،   1998أبو عمر،   ( دراسة   حاسوب مثل تناولت فقط استخدام ال   
ـ 2003؛ المومني، Almekhlafi, 2004؛ 2001  ).Zenanko et al, 1996؛ 1997، اغي؛ ي

وتتفق الدراسة الحالية مـع      ،اإلنترنتفي حين جمعت الدراسة الحالية بين الحاسوب و       
 ;Chen & Brown, 1994; Diem, 2002; Lipscomb & Doppen, , 2002)دراسة كل من 

Smith & Hicks, 1999; Vanfossen, 1999; Vanfossen & Phillip, 2001 (نـة في العي، 
 (Chen & Brown, 1994)ها تختلف عن دراسة  ولكنَّ،وهم معلمو الدراسات االجتماعية

 ;Vanfossen, 1999; Diem, 2002) ودراسـة  ،التي اقتصرت على استخدام الحاسوب

Vanfossen & Phillip, 2001) هـا   أنَّحـين  في ،اإلنترنت التي اقتصرت على استخدام
ي الجمع بين  ف(Smith & Hicks, 1999; Lipscomb & Doppen, 2002)تتفق مع دراسة 

  .اإلنترنتاستخدام الحاسوب و

 جميعها ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة    ومما يميأداتها التـي اشـتملت   في أن 
 على االستخدام   ركَّزت والتي   ،لى ما اشتملت عليه أدوات الدراسات السابقة      إباإلضافة  
على االستخدام الخاص للحاسـوب     نترنت والحاسوب في عملية التعلم والتعليم       العام لإل 

  . في تعلم وتعليم الدراسات االجتماعيةاإلنترنتو

 في عمليـة الـتعلم   التكنولوجيا لألهمية البالغة الستخدام ونظراً على ما سبق،   اًسوتأسي
 إذ يربط الكثير من التربويين بين استخدام     ، وبخاصة في الدراسات االجتماعية    ،والتعليم

ال  الفع وبين تدريس الدراسات االجتماعية    ،اإلنترنت وبخاصة الحاسوب و   ،التكنولوجيا
(Berson, 1996; Rose & Fernlund, 1997; Shiveley & Vanfossen, 2006; White, 

2000) ومنها منـاهج    ،تطوير المناهج  على تبني وزارة التربية والتعليم األردنية        وبناء 
الدراسات االجتماعية نحو االقتصاد المعرفي الـذي تـشكل التكنولوجيـا وبخاصـة             

 فيه، واستجابة للمسوغات التي تضمنتها األطـر         أساسياً  عنصراً اإلنترنتالحاسوب و 
التاريخ والجغرافيـة   (لدراسات االجتماعية   ا هجلمناالعامة والنتاجات العامة والخاصة     

 من الدور الكبير الذي يلعبـه معلـم الدراسـات           وانطالقاً). والتربية الوطنية والمدنية  
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االجتماعية في تحقيق نتاجات التعلم المتضمنة في تلك األطر، وبسبب ندرة بل وعـدم            
 جـاءت هـذه     - حسب علم الباحـث      -في األردن   دراسة في هذا السياق      أي   إجراء

واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية في األردن للحاسـوب        الدراسة للكشف عن    
  .مهايم الدراسات االجتماعية وتعل في تعلاإلنترنتو

  :مشكلة الدراسة
د مشكلة الدراسة في محاولة التعرف إلى واقـع اسـتخدام معلمـي الدراسـات               تتحد

  :إلجابة عن األسئلة اآلتية من خالل انترنتإلااالجتماعية للحاسوب و

 من قبـل معلمـي الدراسـات        اإلنترنتما واقع االستخدام األسبوعي للحاسوب و       .1
  االجتماعية؟

المختلفـة للحاسـوب    ما واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعيـة للتطبيقـات            .2
  ؟اإلنترنتو

 معلمي  استخدامفي) α = 0.05 ( عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       .3
 تعـزى للجـنس والمؤهـل       اإلنترنتالدراسات االجتماعية لتطبيقات الحاسوب و    

  والمرحلة كل على حدة؟
 فـي تعلـم   اإلنترنـت ما واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للحاسـوب و       .4

  الدراسات االجتماعية وتعليمها؟
خدام معلمي  في است)α = 0.05 ( عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       .5

 في تعلم الدراسات االجتماعية وتعليمها      اإلنترنتالدراسات االجتماعية للحاسوب و   
  يعزى للجنس والمؤهل والمرحلة كل على حدة؟
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  :التعريفات اإلجرائية
ويقصد بـه فـي   : اإلنترنتواقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للحاسوب و       -

لدراسات االجتماعيـة لدرجـة اسـتخدامه       هذه الدراسة التقدير الذي يحدده معلم ا      
  .لغاية األداة التي أعدها الباحث لهذه ابنود في استجابته لاإلنترنتللحاسوب و

 في هذه الدراسة ما يقوم به معلم        التعليمويقصد ب : الدراسات االجتماعية تعليم وتعلم     -
 ذات الصلة   من إجراءات أثناء إعداد وتنفيذ المواقف التعليمية      الدراسات االجتماعية   

 والتـي  اإلنترنت الحاسوب وبمباحث التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية مستخدماً   
  . الطالب وتفاعله مع تلك المواقف وتعلم أثارها في استجابةتبدو

الذي يقوم بتـدريس    )  أم أنثى  ذكراً(المعلمة  /هو المعلم : االجتماعيةمعلم الدراسات     -
بية الوطنية في المدارس الحكومية التابعة لـوزارة  مباحث التاريخ والجغرافية والتر 

  .المهمة ويحمل مؤهالت تؤهله للقيام بهذه ،التربية والتعليم األردنية
  :محددات الدراسة

  :تتمثل محددات الدراسة في اآلتي
 من معلمي الدراسات االجتماعية في المدارس الحكومية        عينة الدراسة على    اقتصار  -

ربـد األولـى والثانيـة للعـام الدراسـي      إربية والتعلـيم فـي      التابعة لمديرية الت  
2006/2007.  

  . على االستخدامات المتضمنة في أداة الدراسةاإلنترنتقتصار استخدامات الحاسوب وا  -

  :الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة
فـي  جمـيعهم  ن مجتمع الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية الذكور واإلناث      تكو
 ، ومعلمـة معلمـاً ) 230( والبالغ عددهم ،ربد األولى والثانيةإلوالتعليم  ية التربية   مدير

  . مجتمع الدراسة حسب المديرية والمرحلة والجنس والمؤهليبين) 1(والجدول رقم 
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  )1(جدول 
  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية والمرحلة والجنس والمؤهل

  المؤهل
  لمجموعا  أكثر من بكالوريوس  بكالوريوس  الجنس  المرحلة  المديرية

  األساسية  34  10  24  ذكور
  30  9  21  إناث
  28  18  10  ذكور

  اربد األولى

  الثانوية
  26  11  15  إناث
  األساسية  30  7  23  ذكور
  28  4  24  إناث
  26  17  9  ذكور

  اربد الثانية

  الثانوية
  28  18  10  إناث

  230  المجموع    
  :ة الدراسعينة

 الدراسات االجتماعية في     من معلمي   ومعلمة معلماً) 109( الدراسة على    عينةاشتملت  
 وتـم  ،2006/2007ربد األولى والثانية للعام الدراسـي     في إ مديريتي التربية والتعليم    

 الدراسـة  عينـة  توزيع   يبين) 2( والجدول رقم    ،ارهم بالطريقة العشوائية البسيطة   اختي
  .المرحلة والجنس والمؤهلحسب المديرية و

  )2(جدول 
   الدراسة حسب المديرية والمرحلة والجنس والمؤهلعينةتوزيع 

  المجموع  أكثر من بكالوريوس  بكالوريوس  الجنس  المرحلة  المديرية  المؤهل
  األساسية  16  6  10  ذكور
  14  6  8  إناث
  15  7  8  ذكور

  اربد األولى

  الثانوية
  13  5  8  إناث
  األساسية  14  6  8  ذكور
  12  5  7  إناث
  13  6  7  ذكور

  الثانيةاربد 

  الثانوية
  12  5  7  إناث

  109  المجموع  
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  :أداة الدراسة
 الدراسات االجتماعية للحاسوب     تتعلق باستخدام معلمي   استبانة في   لت أداة الدراسة  تمثَّ
  : واتبع الباحث الخطوات اآلتية في إعدادها،اإلنترنتو

بـشكل  التعليم والتعلم  في  اإلنترنتب المتعلق باستخدامات الحاسوب و    مراجعة األد   -
 واشتملت المراجعـة    ،م الدراسات االجتماعية وتعليمها بشكل خاص      وفي تعلَّ  ،عام

 واألدوات ذات اإلنترنـت والدراسات والمقاالت ومواقع الكتب والمراجع والبحوث   
  .الصلة

نه يمكن تقسيم األداة إلى ثالثة أقـسام         السابقة أ  دراسات الباحث من خالل ال    توصل  -
 ،هافي ويتضمن معلومات عامة عن المعلم والمدرسة التي يعمل          ،القسم األول : هي

 ويتـضمن   ، والقسم الثالث  ،اإلنترنتالحاسوب و يتضمن تطبيقات   و ،والقسم الثاني 
  .لم الدراسات االجتماعية وتعلمهاي ألغراض تعاإلنترنتاستخدامات الحاسوب و

 ،اإلنترنـت تطبيقات من تطبيقات الحاسوب و    ) 9(الباحث بتضمين القسم الثاني     قام    -
 لكـل   مجـة اسـتخدامه    تقدير در  يبينالمستج من    فيها يطلب ضمنَّت بها االستبانة،  

 عالمة واحدة،   ىم وتعط ال استخد (: حدى االستجابات اآلتية  ار إ  منها باختي  ،)واحدة
 ))3( عالمـات  سـطة وتعطـى   بدرجـة متو  (و )عالمة) 2 (ىوإلى حد ما وتعط   

 قـام  اًبنـود تضمينه  تم  القسم الثالث فقد  أما   .))4( عالمات ىبدرجة كبيرة وتعط  (و
 اإلنترنـت  الحاسوب و  ات على أحد استخدام   بند كل دلُّي بحيث   ،الباحث بصياغتها 

 ،بنـداً ) 61 (بنـود  عدد تلـك ال     وبلغ .وتعلمهابغرض تعليم الدراسات االجتماعية     
ار إحـدى االسـتجابات     بند باختي جيب تقدير درجة استخدامه لكل      وطلب من المست  

بدرجة ( و ))عالمتان(قليلة وتعطى   بدرجة  ( و ))عالمة(ال استخدم وتعطى    (: اآلتية
  .))4 (كبيرة وتعطى عالماتبدرجة ( و))3 (متوسطة وتعطى عالمات
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ادهـا  عرضها على لجنة من المحكمين بلغ مجموع أفر        تم   وللتأكد من صدق األداة     -
من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك       ) 4: ( موزعين كاآلتي  ،محكماً) 15(

) 3( و   ،تخصص مناهج الدراسـات االجتماعيـة     ) 3( و ،تعليمتخصص تكنولوجيا   
من مشرفي الدراسات االجتماعية فـي      ) 5(إلى   وتقويم باإلضافة    ،تخصص قياس 

، وطلب من كل محكم إبداء رأيـه  مديريتي التربية والتعليم في اربد األولى والثانية    
ومدى مناسبة األداة لقيـاس اسـتخدام معلمـي         في مدى مالءمة الصياغة اللغوية      
 وأية اقتراحات يرونها مناسبة بالحـذف       اإلنترنتالدراسات االجتماعية للحاسوب و   

 وتم األخذ بالمالحظات التي أوردهـا المحكمـون والتـي           .أو اإلضافة أو التعديل   
  القسمبنود من بنود) 4( وحذف ،البنودادة الصياغة اللغوية لبعض  حول إع ركَّزتت

  .بنداً) 57( القسم الثالث  بنود عدد وبهذا أصبح،الثالث بسبب التكرار
 استطالعية مـن معلمـي الدراسـات    عينةتطبيقها على  تم وللتأكد من ثبات األداة     -

 وأعيد تطبيقه ، الدراسة نةعي من خارج    معلماً) 26(بلغ مجموع أفرادها    االجتماعية  
 وحـسب معامـل الثبـات       ، نفسها بعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول       عينةعلى ال 

استخراج معامل ارتباط بيرسون  تم  حيث(Test - R - test)بطريقة إعادة االختبار 
 ولـألداة ككـل     ،)0.87( وللقسم الثالث    ،)0.92( فبلغ للقسم الثاني     ،بين التطبيقين 

في  وبذلك أصبحت األداة     . واعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة      ،)0.89(
  . صورتها النهائية جاهزة للتطبيق 

  :إجراءات الدراسة
 ، الدراسـة  عينـة اختبـار    تـم     وبعد أن  ،األداة في صورتها النهائية   بعد أن أصبحت    

م الباحث وبالتعـاون   قا،ربد األولى والثانيةإ التربية والتعليم في  تيوبالتنسيق مع مديري  
الدراسـة   عينةمع مشرفي الدراسات االجتماعية في هذه المديريات بتوزيع األداة على     

،  2006/2007وذلك خالل الفصل األول من العام الدراسي        بعد توضيح الهدف منها،     
  .جمعها وتفريغها وإعدادها للتحليل واستخراج النتائج تم ومن ثم
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  :متغيرات الدراسة
  :المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة هيكانت   

  :المرحلة ولها مستويان وهي  -
  الثانوية. 2  األساسية. 1
  :المؤهل وله مستويان  -
  أكثر من بكالوريوس. 2  بكالوريوس. 1
وله مستويان،ا المتغير المعدل فكان جنس المعلمأم :  
  إناث. 2   ذكور. 1

االجتماعية الستخدام تطبيقـات    دراسات  المتغير التابع تقديرات معلمي ال    في حين كان    
االجتماعيـة  م الدراسات ي في تعلاإلنترنت واستخدامهم للحاسوب و اإلنترنتالحاسوب و 

  .مهاوتعل
  :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن السؤال األول قام الباحث باستخراج النسب المئوية لعدد معلمي الدراسات            
  .نترنت في المدرسة والبيت أسبوعياًاالجتماعية الذين يستخدمون الحاسوب واإل

ولإلجابة عن السؤال الثاني قام بحساب عدد المستجيبين على كل درجة من درجـات              
استخدام تطبيقات الحاسوب واإلنترنت ونسبهم المئوية والمتوسط الحسابي لكـل بنـد            

  .واالنحراف المعياري له
من الجنس والمرحلة والمؤهل    لكل  ) ت(لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام اختبار        

  .على حدة
ولإلجابة عن السؤال الرابع قام الباحث بحساب عدد المستجيبين على كل درجة مـن               
  .درجات اإلجابة عن كل بند ونسبتهم المئوية ومتوسط كل بند واالنحراف المعياري له

ـ  ) ت(ولإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام اختبار        ن والمرحلـة  يسلكل مـن الجن
  .المؤهل على حدةو
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  :نتائج الدراسة
 ما واقع االستخدام األسبوعي   : وهوالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول       : أوالً

  من قبل معلمي الدراسات االجتماعية؟ اإلنترنتللحاسوب و
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخراج النسب المئوية لعدد معلمي الدراسـات              

 ، فـي المدرسـة والمنـزل       أسبوعياً اإلنترنتتماعية الذين يستخدمون الحاسوب و    االج
  ).3(وكانت النتائج كما في الجدول 

  )3(جدول 
النسب المئوية لعدد معلمي الدراسات االجتماعية الذين يستخدمون الحاسوب 

   في كل من المدرسة والمنزل أسبوعياًاإلنترنتو
  النسبة المئوية  عدد المعلمين  الساعات األسبوعيةعدد   مكان االستخدام  نوع االستخدام

  69.7  76  *2 -صفر من   المدرسة  الحاسوب
  17.4  19  **5-2من اكثر    
  12.8  14  ***5أكثر من     
  60.6  66  2 - من صفر  المنزل  
  16.5  18  5-2من اكثر     
  22.9  25  5أكثر من     

  83.5  91  2 - من صفر  المدرسة  اإلنترنت
  11  12  5-2 من اكثر    
  5.5  6  5أكثر من     
  84.4  92  2 - من صفر  المنزل  
  9.2  10  5-2من اكثر    
  6.4  7  5أكثر من     
. استخدام متوسط  5 -2من  اكثر  **   . استخدام قليل2 -صفر من   *

  . استخدام كبير5أكثر من ***   
 في المنزل أو المدرسة كانت      سواء نسبة استخدام الحاسوب     أن) 3(يالحظ من جدول    

أما  ،%)69.7( فنسبة من يستخدمونه بدرجة قليلة بلغت في المدرسة          ،يلة بشكل عام  قل
 في حين كانت نسبة من يستخدمونه في المدرسة بدرجة   ،%)60.6( فبلغت   ،في المنزل 

  ونسبة من يستخدمونه بدرجة كبيرة ومتوسطة معـاً        ،%)30.2 (كبيرة ومتوسطة معاً  
  %).39.4(في المنزل 
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  إذ بلغـت ، المنزل قليلة أيضاً    في  سواء في المدرسة أو    اإلنترنتام  وكانت نسبة استخد  
أما  ،%)84.4( وفي المنزل    ،%)83.5( من يستخدمونه بدرجة قليلة في المدرسة        نسبة

 ونـسبة  ،%)16.5( فبلغت نسبة من يستخدمونه في المدرسة بشكل كبير ومتوسط معاً    
  %).15.6 (من يستخدمونه في المنزل بدرجة كبيرة ومتوسطة معاً

 اسـتخدام معلمـي     واقعما  :  وهو الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      : ثانياً
   المختلفة؟اإلنترنتالدراسات االجتماعية لتطبيقات الحاسوب و

 درجـة مـن      على كلِّ  يبينلإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخراج عدد المستج        
 ،بنـد  ومتوسط اإلجابة عن كل      ،تهم المئوية درجات استخدام تطبيقات الحاسوب ونسب    

  ).4( وكانت النتائج كما في الجدول رقم ،واالنحراف المعياري
  )4(جدول 

 درجة من درجات على كلِّالنسب المئوية الستجابات معلمي الدراسات االجتماعية 
  بنداستخدام تطبيقات الحاسوب والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 

  كبيرة  متوسطة  إلى حد ما  ال أستخدم
ــراف  االنح

  )البرنامج(بيق التط  الرقم  المعياري

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

المتوسط 
  الحسابي

  

  1.142  2.43  22.9  25  26.6  29  21.1  23  29.4  32  معالجة النصوص  1

  1.026  2.17  11  12  29.4  32  25.7  28  33.9  27  اإلنترنتالشبكة العالمية   2

  0.988  2.07  9.2  10  24.8  27  30.3  33  35.8  39  قواعد البيانات  3

  CD's 43  39.4  17  15.6  29  26.6  20  18.3  2.24  1.162األقراص الليزرية   4

  0.943  2.02  7.3  8  22.9  25  33.9  37  36.8  39  برامج الرسوم البيانية  5

  1.064  2.13  12.8  14  24.8  27  24.8  27  37.6  41  برنامج األكسل  6

  1.085  2.49  22  24  28.4  31  25.7  28  23.9  26  )بوربوينت(عرض الشرائح   7

  0.929  1.73  6.4  7  13.8  16  26.6  29  63.2  58  الحاسوبالمحاكاة ب  8

9  
البرامج المتحركـة باسـتخدام     

  الحاسوب
58  63.2  29  26.6  18  16.5  6  4.6  1.72  0.901  

  0.750  2.11           المتوسط العام

 اإلنترنـت أن نسبة من يستخدمون تطبيقات الحاسـوب و       ) 4(ح من الجدول رقم     يتض
  باستخدام الحاسـوب   ،الستخدام البرامج المتحركة  %) 4.6(بدرجة كبيرة تراوحت بين     

) 22.9( ونـسبة  ،)4( العالمة القصوى ،)1.72(وكان المتوسط الحسابي لهذا التطبيق   
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العالمـة القـصوى   ) 2.43( التطبيق الحسابي لهذا وكان المتوسط    ،لمعالجة النصوص 
 ،لعرض الشرائح %) 23.9(نسبة من ال يستخدمون التطبيقات فتراوحت بين        أما   ).4(

%) 63.2( وبـين  ،)4(العالمة القصوى  ) 2.49(وبلغ المتوسط الحسابي لهذه التطبيق      
 الحـسابي للمحاكـاة   وبلغ المتوسـط   باستخدام الحاسوب ،للمحاكاة والبرامج المتحركة  

وكانت نسبة مـن يـستخدمون الحاسـوب        ). 4(العالمة القصوى   ) 1.73 (الحاسوبب
لألقـراص الليزريـة ومتوسـطها      %) 15.6(تتراوح بـين    ) قليلة(بدرجة إلى حد ما     

لبرنـامج الرسـوم البيانيـة      %) 33.9( وبين   ،)4(العالمة القصوى   ) 2.24(الحسابي  
نـسبة مـن يـستخدمون      وكانت  ). 4(العالمة القصوى   ) 2.02(ومتوسطة الحسابي   

للـشبكة  %) 29.4(و ،للمحاكـاة %) 13.8(التطبيقات بدرجة متوسطة تتراوح بـين       
  ).4(لعالمة القصوى ا) 2.17( ومتوسطها الحسابي ،العالمية لالنترنت

 عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو    : ثالثا
علمي الدراسات االجتماعية لتطبيقات الحاسوب     في استخدام م  ) α = 0.05 (مستوى

  ؟ كل على حدةالمرحلة الدراسيةو تعزى للجنس والمؤهل اإلنترنتو
 لكل من الجنس والمؤهل والمرحلة )ت(ذا السؤال استخدم الباحث اختبار عن ه لإلجابة  
  .يوضح ذلك) 5(م  والجدول رق،على حدة

  )5(جدول 
 الدراسة حسب الجنس عينة متوسطات  لداللة الفروق بين)ت(نتائج اختبار 

  ةوالمؤهل والمرحلة كل على حد
المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
الداللة   "ت"قيمة   المعياري

  اإلحصائية
  0.404  8.37  0.105  0.799  2.17  58  ذكور
      0.097  0.691  2.05  51  إناث

  0.001  3.285  0.090  0.716  2.31  63  بكالوريوس
      0.106  0.720  1.85  46  أكثر من بكالوريوس

  0.944  0.071  0.099  0.737  2.12  55  أساسي
      0.105  0.770  2.11  54  ثانوي
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   عنـد مـستوى    أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية         ) 5(يالحظ من الجدول    
)α = 0.05 (   نةبين متوسطاتتوجـد  ، الدراسة تعزى للجنس أو للمرحلـة بينمـا   عي 

 الدراسـة   عينـة بين متوسطات   ) α = 0.05 ( عند مستوى   ذات داللة إحصائية   فروق
  .تعزى للمؤهل ولصالح مؤهل البكالوريوس

  ومعلمـات  اسـتخدام معلمـي    واقعما  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وهو    : رابعاً
  مها؟يم الدراسات االجتماعية وتعل تعلفي اإلنترنتالدراسات االجتماعية للحاسوب و

 على كـل درجـة مـن        يبينإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب عدد المستج        ل
 ،بنـد  ومتوسـط اإلجابـة عـن كـل          ، ونسبتهم المئوية  ،بندكل  عن  درجات اإلجابة   

  ).6(وكانت النتيجة كما في الجدول  ،واالنحراف المعياري

  )6(جدول 

 استخدامات  منبندكل ل على كل درجة من درجات اإلجابة يبينعدد المستج
م الدراسات االجتماعية وتعلمها ونسبهم المئوية ي ألغراض تعلاإلنترنتالحاسوب و

  بندوالمتوسط الحسابي لكل 
رقم   كبيرة  متوسطة  قليلة  ال استخدم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  بندال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1  45  41.3  30  27.6  24  22  10  9.2  1.99  1.005  
2  24  22.0  26  23.9  30  27.5  29  26.6  2.59  1.107  
3  24  22.0  31  28.4  40  36.7  14  12.8  2.40  0.973  
4  26  23.9  25  22.9  41  37.6  17  15.6  2.45  1.023  
5  30  27.5  28  25.7  40  36.7  11  10.1  2.29  0.984  
6  28  25.7  24  22.0  36  33.0  21  19.3  2.46  1.076  
7  36  33.0  24  22.0  27  24.8  22  20.2  2.32  1.138  
8  27  24.8  28  25.7  33  30.3  21  19.3  2.44  1.067  
9  24  22.0  27  24.8  39  35.8  19  17.4  2.49  1.024  

10  27  24.8  36  33  32  29.4  14  12.8  2.30  0.986  
11  22  20.2  21  19.3  42  38.5  24  22  2.62  1.043  
12  20  18.3  23  21.1  31  28.4  35  32.1  2.74  1.101  
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رقم   كبيرة  متوسطة  قليلة  ال استخدم
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  بندال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

13  38  34.9  26  23.9  26  23.9  19  17.4  2.24  1.113  
14  33  30.3  33  30.3  36  33  7  6.4  2.16  0.935  
15  25  22.9  27  24.8  38  34.9  19  17.4  2.47  1.033  
16  21  19.3  32  29.4  35  32.1  21  19.3  2.51  1.015  
17  28  25.7  16  14.7  41  37.6  24  22  2.56  1.101  
18  21  19.3  28  25.7  43  39.4  17  15.6  2.51  0.978  
19  27  24.8  23  21.1  41  37.6  18  16.5  2.46  1.041  
20  30  27.5  23  21.1  36  33  20  18.3  2.42  1.083  
21  26  23.9  36  33  31  28.4  16  14.7  2.34  1.002  
22  27  24.8  32  29.4  31  28.4  19  17.4  2.39  1.044  
23  58  53.2  30  27.5  14  12.8  7  6.4  1.72  0.922  
24  24  22  31  28.4  30  27.5  24  22  2.50  1.068  
25  19  17.4  25  22.9  36  33  29  26.6  2.69  1.051  
26  18  16.5  26  23.9  33  30.3  32  29.4  2.72  1.062  
27  26  23.9  27  24.8  30  27.5  26  23.9  2.51  1.102  
28  21  19.3  29  26.6  29  26.6  30  27.5  2.62  1.0857  
29  23  21.1  32  29.4  34  31.2  20  18.3  2.47  1.024  
30  24  22  29  26.6  35  32.1  21  19.3  2.49  1.042  
31  20  18.3  24  22  35  32.1  30  27.5  2.69  1.069  
32  20  18.3  33  30.3  32  29.4  24  22  2.55  1.032  
33  25  22.9  11  10.1  28  25.7  45  41.3  2.85  1.193  
34  21  19.3  19  17.4  33  30.3  36  33  2.77  1.111  
35  52  47.7  28  25.7  20  18.3  9  8.3  1.87  0.992  
36  20  18.3  21  19.3  36  33  32  29.4  2.73  1.077  
37  20  18.5  37  34.3  36  33.3  15  13.9  2.43  0.949  
38  21  19.3  18  16.5  37  33.9  33  30.3  2.75  1.090  
39  21  19.3  22  20.2  39  35.8  27  24.8  2.66  1.056  
40  16  14.7  27  24.8  33  30.3  33  30.3  2.76  1.044  
41  16  14.7  20  18.3  37  33.9  36  33  2.85  1.044  
42  23  21.1  21  19.3  28  25.7  37  33.9  2.72  1.146  
43  17  15.6  20  18.3  26  23.9  46  42.2  2.93  1.111  
44  30  27.5  25  22.9  40  36.7  14  12.8  2.35  1.022  
45  22  20.2  25  22.9  33  30.3  29  26.6  2.36  1.086  
46  22  20.2  16  14.7  48  44  23  21.1  2.66  1.029  
47  22  20.2  31  28.4  38  34.9  18  16.5  2.48  0.996  
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رقم   كبيرة  متوسطة  قليلة  ال استخدم
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  بندال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

48  39  35.8  28  25.7  28  25.7  14  12.8  2.16  1.056  
49  32  29.4  41  37.6  21  19.3  15  13.8  2.17  1.008  
50  18  16.5  41  37.6  26  23.9  24  22  2.51  1.015  
51  26  23.9  20  18.3  34  31.2  29  26.6  2.61  1.122  
52  22  20.2  25  22.9  35  32.1  27  24.8  2.61  1.071  
53  43  39.4  26  23.9  30  27.5  10  9.2  2.06  1.021  
54  29  26.6  26  23.9  39  35.8  15  13.8  2.37  1.024  
55  24  22  33  30.3  38  34.9  14  12.8  2.39  0.971  
56  33  30.3  36  33  30  27.5  10  9.2  2.16  0.964  
57  32  29.4  38  34.9  24  22  15  13.8  2.20  1.016  

المتعلقـة  ) 23( رقم   بندللأن أعلى نسبة لعدم االستخدام جاءت       ) 6(يالحظ من الجدول    
 حيث بلغ عـدد   ، الصف والمدرسة  فيباستخدام البريد اإللكتروني للتواصل بين الطلبة       

ط الحسابي السـتخدام    المتوسأما   ،%)53.2( بنسبة   ،معلماً) 58(الذين ال يستخدمونه    
، المتعلق باستخدام   )35( رقم   بندال يليه   ،)4( العالمة القصوى    ،)1.72( فكان   بندال هذا

 حيث بلغ عدد الذين ال يـستخدمونه        ،البريد اإللكتروني للتعرف على الثقافات األخرى     
 ،)1.87 (بنـد ال وكان المتوسط الحسابي الستخدام هذا       ،%)47.7( بنسبة   ،معلماً) 52(
المتعلق بالتخطيط اليومي لتعلم الدراسات     ) 1(رقم   بند ال  ثم جاء  ،)4(المة القصوى   الع

 ،%)41.3( وبنسبة   ،معلماً) 45( إذ بلغ عدد الذين ال يستخدمونه        ،االجتماعية وتعليمها 
) 53( رقـم    بندالثم   ،)4( العالمة القصوى    ،)1.99 (بندال وكان المتوسط الحسابي لهذا   

 إذ بلـغ عـدد الـذين ال         ،اإلنترنـت الحاسوب و الطلبة باستخدام    بتقويم تعليم المتعلق  
 اان المتوسط الحسابي السـتخدام هـذ   وك ،%)39.4( وبنسبة   ،معلماً) 43(يستخدمونه  

االستخدام بدرجـة كبيـرة   أعلى نسبة لدرجة أما  ).4( العالمة القصوى   ،)2.06( بندال
 مواطنين في   بحقوق األردني   نالمواط والمتعلق بمقارنة حقوق     ،)43( رقم   بندللفكانت  

 ،معلمـاً ) 46( بدرجة كبيـرة     بندال إذ بلغ عدد الذين يستخدمون هذا      مجتمعات أخرى 
 العالمـة   ،)2.93( بنـد  ال ان المتوسط الحسابي الستخدام هـذا      وك ،%)42.2(وبنسبة  
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 في التقدم المسلمين العرب جهودالمتعلق بعرض ) 33( رقم بندالثم جاء  ،)4(القصوى  
 وبنـسبة   ،معلماً) 45( بدرجة كبيرة    بند ال هذا إذ بلغ عدد الذين يستخدمون       ،يالحضار

  ).4( العالمة القصوى ،)2.85(حسابي  اله وكان متوسط،%)41.3(

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية     : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وهو    : خامساً
ماعيـة للحاسـوب     في استخدام معلمي الدراسـات االجت      )α = 0.05( عند مستوى 

مها تعزى للجنس والمؤهل والمرحلة      وتعل الدراسات االجتماعية م  ي في تعل  اإلنترنتو
  ؟ كل على حدةالتعليمية

 لكل من الجنس والمؤهل والمرحلة )ت(ن هذا السؤال استخدم الباحث اختبار  لإلجابة ع 
  .يوضح النتيجة) 7( على حده والجدول  كلالتعليمية

  )7(جدول 

 الدراسة حسب الجنس عينة لداللة الفروق بين متوسطات )ت (نتائج اختبار
  والمؤهل والمرحلة التعليمية كل على حدة

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
الداللة   "ت"قيمة   المعياري

  اإلحصائية
  0.048  1.998  0.110  0.835  2.33  58  ذكور
      0.096  0.684  2.63  51  إناث

  0.002  3.210  0.091  0.726  2.67  63  وريوسبكال
      0.114  0.776  2.20  46  أكثر من بكالوريوس

  0.059  1.906  0.109  0.809  2.33  55  أساسي
      0.099  0.726  2.61  54  ثانوي

 )α = 0.05( عند مـستوى   ذات داللة إحصائيةاًفروقأن هناك   ) 7(يالحظ من جدول    
م الدراسـات   ي وفي تعل  ،اإلنترنتللحاسوب و  في استخدام معلمي الدراسات االجتماعية    

 فروقوجود   و ،فارق بسيط ب ولكن   ، تعزى للجنس ولصالح اإلناث    ،االجتماعية وتعلمها 
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 ، ولصالح البكالوريوس  ،عزى للمؤهل  تُ )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى      
  .عزى للمرحلة تُ)α = 0.05( عند مستوى ذات داللة إحصائيةوجد فروق توال 

  :اقشة النتائجمن

  مناقشة نتائج السؤال األول: أوالً
 اإلنترنـت أظهرت نتائج هذا السؤال أن نسبة االستخدام األسبوعي لكل من الحاسوب و 

 ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى عوامل       ، المنزل  في أمكانت ضعيفة سواء في المدرسة      
ام الحاسـوب   اسـتخد عديدة أشارت إليها كثير من الدراسات التي تناولـت معيقـات            

عدم كفاية تدريب المعلمين على اسـتخدام الحاسـوب     : ، ومن تلك المعيقات   اإلنترنتو
توافر العدد الكافي من الحواسيب على مـستوى        قبل الخدمة وأثنائها، وعدم      اإلنترنتو

 اإلنترنتفرها في داخل الصفوف، باإلضافة إلى عدم توافر خدمات ا وعدم تو  ،المدرسة
أبو (دامها  الفرص الكافية للمعلمين الستخ   فال تتاح   ت  ن توافر إ و ،في كثير من المدارس   

 &Chen؛ 1997غي،؛ يا2003؛ المومني،2001؛ شحادة،2001؛ السرطاوي،1998عمر، 

Brown, 1994; Vanfossen & Phillip, 2001; Zenanko et al, 1996(،   ـافـي المنـزل   أم
سباب الرئيسة التكلفة المرتفعـة     فباإلضافة إلى عدم كفاية التدريب فربما يكون من األ        

  . التي تفوق قدرة المعلم الماديةاإلنترنتللحصول على الحاسوب وخدمات 

  السؤال الثانيمناقشة نتائج : ثانياً
 اإلنترنـت  السؤال أن نسبة من يستخدمون تطبيقـات الحاسـوب و          أظهرت نتائج هذا  

 ،خـر آم من تطبيق إلى نسبة االستخدان تفاوتت  وإ،المختلفة بشكل عام كانت منخفضة  
 أقلهـا   بالحاسـوب  والمحاكـاة  باستخدام الحاسوبوجاءت تطبيقات البرامج المتحركة   

. أكثرهـا اسـتخداماً   ومعالجة النصوص    وجاءت تطبيقات عرض الشرائح      ،اًاستخدام
ولعل السبب في انخفاض نسبة من يستخدمون التطبيقات تعود إلى أنه بـالرغم مـن               
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ـ     الجهود التي تبذلها وزا     ورة التربية والتعليم في محاولتها إكساب المعلمين ومنهم معلم
 للحصول علـى    اإلنترنتالدراسات االجتماعية لمهارات استخدام تطبيقات الحاسوب و      

وعقد الدورات بهذا الشأن، إال أن الوزارة ال تتابع المعلمين بعد ذلـك      ،(ICDL)شهادة  
في المعلمون بالحوافز الماديـة التـي        لذا يكت  ،من خالل الزيارات اإلشرافية للمشرفين    

. ويقتنعون أنهم بذلك قد حققوا الهدف من مشاركتهم في تلك الدورات           ،يحصلون عليها 
 عدم تـوافر  وربما يكون السبب أيضا ما أظهرته نتيجة السؤال األول التي أشارت إلى      

 فـي اء  سواإلنترنتالحاسوب و الدراسات االجتماعية الستخدام  الفرص الكافية لمعلمي  
  .المدرسة أم المنزل

على أقل  البرامج المتحركة باستخدام الحاسوب والمحاكاة بالحاسوب       ا سبب حصول    أم
 التدريب الذي تشرف عليـه وزارة        فلعل السبب في ذلك يعزى إلى أن       ،نسبة استخدام 

 فاالختبارات السبعة للحصول علـى      ،ز على مثل هذه التطبيقات    التربية والتعليم ال يركِّ   
  .ال تتضمن مثل هذه التطبيقات (ICDL)شهادة 

فربمـا   ،ا سبب كون استخدام عرض الشرائح ومعالجة النصوص أكثرها استخداماً         أم 
ز بشكل رئيس على هذين التطبيقين أكثـر مـن           تدريب المعلمين يركِّ    أن يكون السبب 

 هذا السؤال   هما يعتبران من أكثرها سهولة في االستخدام، وتتفق نتيجة        ا، كما أنَّ  مغيره
  .(Vanfossen, 1999) ت إليها دراسةتوصلمع النتيجة التي 

  الثالثمناقشة نتائج السؤال : ثالثاً
   عنـد مـستوى    أظهرت نتائج هذا السؤال أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية            

)α = 0.05(           في استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لتطبيقات الحاسـوب تعـزى
 وربما يكـون    ، ووجود فروق تعزى للمؤهل ولصالح البكالوريوس      للجنس أو المرحلة  

السبب فيما يتعلق بعدم وجود فروق بالنسبة للجنس والمرحلة إلى تماثل التوجهات التي            
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 وفيما يتعلق   ،بعامة برامجها التدريبية     في كليات التربية وتتبناها وزارة التربية والتعليم     
  . وإناثاًل المرحلتين ذكوراًونها تطإصة إذ  بخااإلنترنتبالحاسوب و

  ت إليهـا دراسـة  توصـل تـي   وتتفق هذه النتيجة فيما يتعلق بالجنس مـع النتيجـة ال          
  .(Almekhlafi, 2004) وتختلف مع نتائج دراسة ،)2002اف، ند(

ولعل السبب فيما يتعلق بتفوق حملة البكالوريوس على حملة أكثر من بكالوريوس في             
 المـصدر الـرئيس   ه بالرغم من أن يعود إلى أناإلنترنتاستخدام تطبيقات الحاسوب و  

لتدريب المعلمين على استخدام التطبيقات هي برامج التـدريب التـي تعقـدها وزارة              
 وبالتالي فإن جميع المعلمين على اخـتالف مـؤهالتهم يتعرضـون            ،التربية والتعليم 
 الـدبلوم أو    إال أن حملة أكثر من بكالوريوس وبسبب طبيعـة بـرامج          للبرامج نفسها   

الماجستير التي انتسبوا إليها والتي تركز بشكل رئيس على مواد تربوية وأكاديمية وال             
 بعض اهتماماتهم عن ن جعلهم يصرفواإلنترنتلتطبيقات الحاسوب و  كبيراً تعطي وزناً 

  .الماجستيرالدبلوم والمضامين التربوية واألكاديمية لبرامج استخدام تلك التطبيقات نحو 

  :مناقشة نتائج السؤال الرابع: رابعاً
أظهرت نتائج هذا السؤال أن نسبة استخدام معلمي الدراسات االجتماعيـة للحاسـوب             

 وقـد   ،م الدراسات االجتماعية وتعلمها كانت منخفضة بشكل عـام        ي تعل في اإلنترنتو
  المتعلـق بنـد للستخدام إ وكانت أعلى نسبة عدم ،خرآل بندتفاوتت نسبة االستخدام من    

أعلى نسبة استخدام فكانت    أما   ، والتخطيط اليومي والتقويم   ،ستخدام البريد اإللكتروني  با
 ، وحقوق المواطنين فـي مجتمعـات أخـرى        ، األردني المواطن بحقوق    المتعلق بندلل

      ر الباحـث النـسبة المنخفـضة       وبجهود العرب المسلمين في التقدم الحضاري، ويفس
مها بـأن البـرامج     االجتماعية وتعل م الدراسات   يل تع في اإلنترنتالستخدام الحاسوب و  

ـ    ،التدريبية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم في تـدريب المعلمـين            و ومـنهم معلم
 فـي   اإلنترنت الستخدام الحاسوب و    وال تعطي اهتماماً   ،زالدراسات االجتماعية ال تركِّ   
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 جهودها تنصب علـى     نإ، بل   ومنها الدراسات االجتماعية   ،تعلم التخصصات المختلفة  
، وكذلك الحال بالنسبة للمساقات التي تطرحها       اإلنترنتاالستخدامات العامة للحاسوب و   

أما  . في التعليم بشكل عام    اإلنترنتكليات التربية فإنها تركز على استخدام الحاسوب و       
حصول البريد اإللكتروني على أعلى نسبة عدم استخدام فربما يعود ذلك إلـى عـدم               

 وهذا ما أظهرته نتيجة     ،في المنزل بشكل كافٍ    وأفي المدرسة    اإلنترنتخدمات  توافر  
السؤال األول من هذه الدراسة، ولعدم قدرة الطلبة أو لعدم تشجيعهم على أن يكون لهم            

بريدإلكتروني بهم خاص .  

ا فيما يتعلق بالتخطيط اليومي وتقويم الطلبة فلعل السبب في ذلك عدم تلقي معلمـي              أم 
 أو ألن معلمـي الدراسـات      ،الدراسات االجتماعية التدريب الكافي في هـذا المجـال        

لمدة طويلـة   االجتماعية يرون أن التخطيط اليومي ووسائل التقويم التي تعودوا عليها           
  . ويتطلب منهم جهودا أقل،أسهل

ويفسر الباحث سبب حصول حقوق المواطن األردني وحقوق المواطنين في مجتمعات           
دور الحضارة العربية اإلسالمية في تقدم الحضارة اإلنسانية على أعلى نـسبة       أخرى و 

مة في الدراسـات    مهاستخدام إلى أن هذين الموضوعين من الموضوعات الرئيسة وال        
بها األردن واألمـة  ما في ظل الظروف الحالية التي يمر وتزايد االهتمام به ،االجتماعية

، خاصـاً   الدراسات االجتماعية يولونهـا اهتمامـاً       لذا فإن معلمي   ،العربية واإلسالمية 
ها المواقع  ت وفي مقدم  ،الرجوع إلى مصادر المعلومات المختلفة     طلبتهم على    نويشجعو

  .اإللكترونية للتعرف عن المزيد عنها

  :نتائج السؤال الخامسة مناقش: خامساً
  )α  =0.05( عند مستوى    أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية        

 عند مستوى    ذات داللة إحصائية   ووجود فروق  ، ولصالح اإلناث  ،طفيفة تعزى للجنس  
)α = 0.05( ُذات داللـة     وال توجـد فـروق     ، ولصالح البكالوريوس  ،عزى للمؤهل  ت 
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  وجود فـروق   ويرى الباحث أن   تعزى للمرحلة،     )α = 0.05(إحصائية عند مستوى    
 طفيفة لصالح اإلناث ال يتعارض مع         )α = 0.05( عند مستوى    ذات داللة إحصائية  
 فـي   ناالجنسز على أن البرامج التي يتعرض لها        الذي ركَّ الثالث  تفسير نتائج السؤال    

 فيفسره الباحث بأن  ،سبب وجود الفروق الطفيفة   أما   ، واحدة اإلنترنتمجال الحاسوب و  
رسة أو المنـزل   من المعلمات يتواجدن في المد   كغيرهنمعلمات الدراسات االجتماعية    

لفترة أطول من تواجد المعلمين الذين يغلب عليهم الحركة وكثرة التنقل وعدم المكوث             
أكثر  اإلنترنت مما أتاح لهن فرصة استخدام الحاسوب أو         ،في مكان واحد لمدة طويلة    

 بعض اسـتخدامات الحاسـوب      لى وهذا شجعهن على البحث والتعرف ع      ،من الذكور 
 للمرحلة ووجـود    سبب عدم وجود فروق تعزى    أما   هن، في مجال تخصص   اإلنترنتو

فروق تعزى للمؤهل ولصالح البكالوريوس فإن الباحث يعزو ذلك لألسباب نفسها التي            
  .أوردها في مناقشة السؤال الثالث

  :التوصيات
  : الباحث يقدم التوصيات اآلتيةت إليها الدراسة الحالية فإنتوصلفي ضوء النتائج التي 

 إتاحة يضمنجميعها وزارة التربية والتعليم إلى إعداد برنامج شامل للمدارس  دعوة    -
الفرصة لمعلمي الدراسات االجتماعية ولغيرهم من المعلمين باستخدام الحاسـوب          

  . وبشكل مستمر، داخل مدارسهم إلى أقصى ما يمكناإلنترنتو
ة التربيـة والتعلـيم   اعتماد التطبيقات العامة الواردة في هذه الدراسة من قبل وزار        -

وكليات التربية كجزء أساسي لتطوير برنامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعيـة           
  .الخدمة أو قبلهاأثناء 

ـ   اإلنترنتاالستفادة من األداة الخاصة باستخدام الحاسوب و        - يم الدراسـات    في تعل
ـ      تبنى   مها كأساس لتطوير أداة أكثر شموالً     االجتماعية وتعل  داد عليهـا بـرامج إع

  .معلمي الدراسات االجتماعية
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 يتم  ،إضافة مساق في كليات التربية تحت اسم مختبر تدريس الدراسات االجتماعية            -
االجتماعية م الدراسات   ي في تعل  اإلنترنتفيه الممارسة العملية الستخدام الحاسوب و     

  .مهاوتعل
ء معلمـي  ا آدالدراسـة فـي تقيـيم   استفادة مشرفي الدراسات االجتماعية من أداة        -

  .الدراسات االجتماعية
عقد دورات تنشيطية خاصة لحملة أكثر من بكالوريوس من معلمـي الدراسـات               -

 وفي مجال اسـتخدام     ،اإلنترنتاالجتماعية في مجال التطبيقات العامة للحاسوب و      
  .مهايم الدراسات االجتماعية وتعل في تعلاإلنترنتالحاسوب و

ة تستخدم المالحظة المباشرة للتعرف إلى واقـع        إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراس      -
  . داخل الصف والمدرسةاإلنترنتاستخدام الحاسوب و
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