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  مستخلص  لدراسة
ة الثانویة واقع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحل"راسة عنوان الد

  ."بمدینة مكة المكرمة
التعرف على أهمیة استخدام معلمات المواد االجتماعیة للتعلیم اإللكتروني في تدریس المواد  :دفت الدراسة إلىه

حول دون استخدامه  من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانویة وأبرز المعوقات التي ت، ودرجة استخدامه، االجتماعیة
تعزى إلى حول ما سبق فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة وجود والكشف عن ، بمدینة مكة المكرمة 

  .)اإللمام بالحاسب اآللي –الدورات التدریبیة في مجال التعلیم اإللكتروني  -الخبرة ( اختالف متغیرات الدراسة
  .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي :منهج الدراسة

ة بمدینة من جمیع معلمات المواد االجتماعیة في المرحلة الثانویمجتمع الدراسة تكون   :مجتمع الدراسة وعینتها
  .معلمة) ١١٠(وتم اختیار عینة عشوائیة من المعلمات بلغ عددها . معلمة) ١٩٣(مكة المكرمة وعددهن 

أهمیة استخدام معلمات المواد االجتماعیة للتعلیم اإللكتروني في ، محاور ةستبیان یتضمن ثالثا :أدوات الدراسة
  .  وأبرز المعوقات التي تحول دون استخدامه ، ودرجة استخدامه، تدریس المواد االجتماعیة

وتحلیل التباین  ،) ت(واختبار، واالنحرافات المعیاریة ، استخدمت المتوسطات الحسابیة  :المعالجات اإلحصائیة
  .لتحلیل البیانات، واختبار شیفیة ، األحادي 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
 .عالیةبدرجة أهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة كانت أن  - ١

 .متوسطةبدرجة تعلیم اإللكتروني كانت معلمات المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة للدرجة استخدام أن   - ٢

 .عالیةبدرجة یة بالمرحلة الثانویة كانت تروني في تدریس المواد االجتماعـأن معوقات استخدام التعلیم اإللك  - ٣

ــیم اإللكترونــي فــي تــدریس ) ٠,٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى - ٤ حــول أهمیــة اســتخدام التعل
 ١٠أقــل مــن (المعلمــات الالتــي خبــراتهنلصــالح ) ســنوات الخبــرة(وفقــًا لمتغیــر  المــواد االجتماعیــة واســتخدامها

  ).سنة فأكثر ١٥سنوات الخبرة من ( لصالح استخدامها معوقاتما یتعلقبفیو  ،)سنوات
بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فیمــا ) ٠.٠٥(عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  - ٥

حســب اخــتالف الــدورات فــي مجــال  االجتماعیــةالتعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد یتعلــق بأهمیــة اســتخدام 
فیما یتعلق بدرجة اسـتخدامها ) ٠.٠٥(جود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة و و .التعلیم اإللكتروني

ات الالتـي لـم صـالح المعلمـوفیمـا یتعلـق بمعوقـات اسـتخدامها ل. لصالح المعلمات الالتي لدیهن دورات تدریبیـة
 .دورات تدریبیةیتلقین 

بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فیمــا ) ٠.٠٥(عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  - ٦
حســـب اخـــتالف اإللمـــام باســـتخدام  االجتماعیـــةیتعلـــق بأهمیـــة اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد 

فیمـا یتعلـق بدرجـة اسـتخدامها ) ٠.٠٥(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة ووجـود فـروق ذات داللـة . الحاسب اآللي
ا لصـــالح وفیمـــا یتعلـــق بمعوقـــات اســـتخدامه. لصـــالح المعلمـــات الالتـــي لـــدیهن إلمـــام باســـتخدام الحاســـب اآللـــي

 . هن إلمام باستخدام الحاسب اآلليلدیالمعلمات الالتي لیس 
ضــرورة تبنــي جهــات االختصــاص لمشــروع :اتمنهاوفــي ضــوء نتــائج الدراســة أوصــت الباحثــة بعــدد مــن التوصــی

  .من المقترحات ذات الصلة بالدراسة  ً كما قدمت الباحثة عدد. التعلیم اإللكتروني وتطبیقه في المدارس
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Abstract  
The  Title of the Study: The Status of Using Electronic Teaching in Teaching 

Social Subjects in Secondary Level in Makkah Al- Mukarma . 
The study aimed to :recogniz the importance of using electronic teaching for  

teachers of social subjects  in teaching their subjects ,degree of its usage , the most 
familiar difficulties  that prevent  using it in their point of views , discovering  the 
existing differences that have statistic significances among the studied sample's 
opinions about the early study which lead to different variable study( experience – 
training courses  in electronic teaching field – know how to use the computers .) 

The approach  of the study :  the descriptive approach was used. The study 
society  and the their sample :  contain all the teachers of the social subjects  in Makkah 
Al- Mukarama that reached  (190)teachers  and choose a random sample from the 
teachers ( 110 )ones. 

The study Techniques:  a questionnaire that has three parts , the importance of 
using electronic teaching for teachers of social subjects in teaching their subjects , the 
degree of its usage , the most familiar difficulties  that prevent  using it. 

The static treatments:  the  Average Calculation , the Standard Deviation, T -
Test ,Variance Analyzing, Scheffe –Test to analyze the data and extract the results were 
used. 
  The Study showed the following  results : 
1- the degree of the importance of using the electronic teaching  in teaching the social 

subjects was high . 
2- the degree of using the teachers of the social subjects in the secondary level  to  the 

electronic teaching was moderate . 
3- the difficulties that prevent using the electronic teaching  in teaching the social 

subjects in the secondary level was high . 
4- there were  differences with  statistic  significances  at the level (0,05)  relating  the 

importance of using the electronic teaching in teaching the social subjects and used 
it  likely to  the variable ( years of experience ) was for (less than 10 years), and for 
the difficulties in usage was for ( 15 years of experience and more ).  

5- there were no differences with  statistic  significances  at the level (0,05) between 
the average of  the degree of the studied sample relating the importance of using the 
electronic teaching in teaching the social subjects according to the courses in the 
electronic teaching field . There were differences with  statistic  significances  at the 
level (0,05) relating the usage for the teachers who have training courses . Relating 
the difficulties in using it was for the teachers whom do not have training courses  

6-  there was no differences with  statistic  significances  at the level (0,05) between the 
average of  the degree of the studied sample relating the importance of using the 
electronic teaching in teaching the social subjects according to their knowing of 
using the computer. There were differences with  statistic  significances  at the level 
(0,05) relating the usage for the teachers who know how to use the computer . 
Relating the difficulties in using it was for the teachers whom do not know how to 
use the computer. 

In the light of the results of the study , the researcher recommended the following 
:The necessity for The competent authorities to adapt electronic teaching project and 
apply it in schools. The researcher also provided many relevant suggestions to the 
current studies . 
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  اإلهداء

الدي و (إلى من علمني النجاح والصبر ، سمه بكل فخر إلى من أحمل ا
  ).رحمه اهللا

التي .. إلى أحن القلوب في هذه الدنیا.. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود
والتي طالما .. كانت تسهر بضیائها لتنیر ظالم لیلي وتزیل حزني وألمي

) أمي الغالیة(والتي ال أوفیها حقها مهما قلت..دعت لي بالتوفیق والنجاح
  .حفظك اهللا لنا وجعلك تاجًا فوق رؤوسنا

أهدي لكم جمیعًا ، )لیینالغا(أختي و أخي سندي في هذه الحیاة  إلى
  .هذا البحث
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  شكر وت دير

كر هللا أوًال علـــى توفیقـــه ـــــفالش، الحمـــدهللا الـــذي تـــدوم بشـــكره الـــنعم 
  .وأسأله أن یجعله عمًال خالصًا لوجهه الكریم، إلنجاز هذا العمل 

ني فـي هـذا المقـام ویشـرف، ومن تمام الشكر إهداء الثناء إلى أهله 
ممثلـًة ، رى أن أتقدم بالشكر الجزیل لصرح العلم الشامخ جامعة أم القـ

ومنســــوبي ، بكــــري بــــن معتــــوق عســــاس/ الــــدكتورفــــي معــــالي مــــدیرها 
كمــا أقــدم شــكري لكلیــة التربیــة ممثلــًة فــي عمیــدها األســتاذ ، الجامعــة 
والشـــكر موصـــول لقســـم المنـــاهج ، زایـــد بـــن عجیـــر الحـــارثي/ الـــدكتور

، طــرق التــدریس ممــثًال فــي رئیســه الــدكتور عبــاس بــن حســن غنــدوره و 
كمــا یطیــب لــي أن . جــان ســعید محمــدبنــت  خدیجــة/ ووكیلتــه الــدكتورة

آســـیا بنـــت / وجزیـــل امتنـــاني لألســـتاذة الـــدكتورة، أتوجـــه بـــوافر شـــكري 
التي أنارت لي الطریـق ، حامد یاركندي المشرفة العلمیة على الرسالة 

، وبــذلت مــن جهــدها ووقتهــا الثمــین ، طــوة بخطــوة وكانــت بجــانبي خ، 
فــال أملــك ، الدراســة  فكانــت نعــم المعــین لــي بعــد اهللا فــي جمیــع مراحــل

اهللا أن یبـــارك لهـــا ویكرمهـــا بفـــیض علمـــه ویجزیهـــا خیـــر  إال أن أ عـ ـو
، كمــا أتقــدم بخــالص شــكري إلــى لجنــة تحكــیم خطــة الدراســة . الجــزاء

ـــدكتور ـــدكتورة، عـــواض الثبیتـــي  بـــنضـــیف اهللا / وهمـــا األســـتاذ ال / وال
خصــیفان علــى مــا بــذاله مــن جهــد فــي تحكــیم خطــة أمیــرة بنــت جمیــل 

الدراســـة حیـــث كانـــت لتوجیهاتهمـــا أثـــر كبیـــر فـــي توجیـــه الدراســـة نحـــو 
كمــا أتقــدم بعظــیم الشــكر والتقــدیر لكــل مــن األســتاذة ، تحقیــق أهــدافها 
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بـــن صـــالح فـــوزي / والـــدكتور، علیـــاء بنـــت عبـــداهللا الجنـــدي / الـــدكتورة
ثرائهــــا بتقــــدیم ، بنجــــر علــــى تفضــــلهما بقبــــول مناقشــــة هــــذه الرســــالة  ٕ وا

فأســـأل اهللا أن یجـــزل لهمـــا األجـــر ، المالحظـــات واإلرشـــادات الســـدیدة 
  . والمثوبة

  اهللااهم فـــي تحكـــیم أداة الدراســـة فجـــزاهم ـــــــــا أشـــكر كـــل مـــن ســـــكم
ى یس علــــعبیــــد كــــ/ ویشــــرفني أن أشــــكر الــــدكتور، خیــــرًا ونفــــع بهــــم  

كمـــا أشـــكر األســـتاذة عفـــاف بنـــت  .مســـاعدته فـــي الجانـــب اإلحصـــائي
محمــد الزهرانــي علــى مســاعدتها فــي ترجمــة مســتخلص الدراســة باللغــة 

  .اإلنجلیزیة

، لـــي دومـــاً  شـــكري إلـــى مـــن كانـــت تـــدعووعرفانـــًا بالجمیـــل أتقـــدم ب
لى أختـي وأخـي الغـالیین سـندي فـي هـذه ، والدتي الحبیبة أدامها اهللا  ٕ وا

  شــــكري وامتنــــاني علــــى مســــاندتي طــــوال یعــــًا عمیــــقلكــــم جم ، اةالحیــــ
ــــا بنــــت ســــلمي  للصــــدیقتین الغــــالیتینویمتــــد شكری .مســــیرة الدراســــة  رن

وختامــًا أســأل اهللا العلــي العظــیم . الــردادي وســناء بنــت محمــد الزهرانــي
  ،وأن ینفــع بهــذه الدراســة كــل مــن اطلــع علیهــا ، أن یتقبــل هــذا العمــل 

اهللا علـــى نبینـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وصـــلى ، أو احتـــاج إلیهـــا  
  .وسلم

  الباحثة

 -ھـ  -
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  قائمة امل ضوعات

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض
  أ  مستخلص الدراسة باللغة العربیة ♣
  ب  مستخلص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة ♣
  ج  اإلهداء ♣
  د  شكر وتقدیر ♣
  و  قائمة الموضوعات ♣
  ح  فهرس الجداول ♣
  ك  فهرس المالحق ♣

  مدخل إىل ال راسة: الفص  األول
  ٢  المقدمة ♣
  ٦    مشكلة الدراسة وتساؤالتها ♣
  ٧  أهداف الدراسة ♣
  ٨  أهمیة الدراسة ♣
  ٨  حدود الدراسة ♣
  ٩  مصطلحات الدراسة ♣

  أدبيات  لدراسة: الفصل  لثاني
  ١٢  : اإلطار  لنظري:  والً 

  ١٣  التعلیم اإللكتروني: المبحث األول
  ١٣  تمهید ♣
  ١٣  تعلیم اإللكترونيال فلسفة ♣
  ١٤  مفهوم التعلیم اإللكتروني ♣
  ١٥  تاریخ التعلیم اإللكتروني ♣
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  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض
  ١٧  أهداف التعلیم اإللكتروني ♣
  ١٩  أهمیة التعلیم اإللكتروني ♣
  ٢٠  خصائص التعلیم اإللكتروني ♣
  ٢١  دواعي استخدام التعلیم اإللكتروني ♣
  ٢٣  البیئة التعلیمیة في التعلیم اإللكتروني ♣
  ٢٥  ألدوات المستخدمة في التعلیم اإللكترونيا/التقنیات ♣
  ٣٤  نماذج توظیف التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة ♣
  ٣٦  معوقات استخدام التعلیم اإللكتروني ♣
  ٣٧  جوانب االختالف بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي ♣

  ٤٢  تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة: المبحث الثاني
  ٤٢  تمهید ♣
  ٤٣  مفهوم المواد االجتماعیة ♣
  ٤٤  طبیعة المواد االجتماعیة ♣
  ٤٥  أهمیة المواد االجتماعیة ♣
  ٤٨  أهداف تدریس المواد االجتماعیة ♣
  ٥٠  أهداف تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة ♣
  ٥٢  تكنولوجیا التعلیم في المواد االجتماعیة ♣
  ٥٣  اد االجتماعیةأهمیة تكنولوجیا التعلیم في المو  ♣
  ٥٤  الوسائط الفائقة في تدریس المواد االجتماعیة ♣
  ٥٨  دور معلمة المواد االجتماعیة في التعلیم اإللكتروني ♣

  ٦١  الدراسا  السابقة:  انياً 
  ٦١  .دراسات تناولت التعلیم اإللكتروني بصفة عامة: المحور األول
  ٦٩  .االجتماعیةي في المواد لت التعلیم اإللكتروندراسات تناو : المحور الثاني

  ٧٢  .التعقیب على الدراسات السابقة
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  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاملوض
  إجـراءا  الدراسة: الفصل  لثالث

  ٧٥  منهج الدراسة ♣
  ٧٥  مجتمع الدراسة ♣
  ٧٦  عینة الدراسة ♣
  ٧٩  أداة الدراسة  ♣
  ٨٠  صدق أداة الدراسة  ♣
  ٨٢  ثبات أداة الدراسة  ♣
  ٨٥  تطبیق أداة الدراسة ♣
  ٨٦  المعالجة اإلحصائیة ♣

  نتائج الد اسة وتف ريها ومن قشتها: لفصل ا رابعا
  ٨٨  نتائج إجابة السؤال األول وتفسیرها ومناقشتها ♣
  ٩٣  نتائج إجابة السؤال الثاني وتفسیرها ومناقشتها ♣
  ٩٩  نتائج إجابة السؤال الثالث وتفسیرها ومناقشتها ♣
  ١٠٤  التحقق من الفرض األول ♣
  ١٠٩  التحقق من الفرض الثاني ♣
  ١١٢  ن الفرض الثالثالتحقق م ♣

  الفصل اخلامس
  ١١٧  ملخص النتائج

  ١٢٠  التوصیات
  ١٢٠  المقترحات

  ١٢١  المصادر والمراجع
  ١٢٨  المالحق
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  فهرس ا داول

  الصفحة  عنوان الجدول  التسلسل
  ٣٨  جوانب االختالف بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي  ١
خبرة في مجال حسب سنوات الالدراسة  عینةوصف  -أ   ٢

  .التدریس
٧٧  

حسب سنوات الخبرة في مجال الدراسة  عینةوصف  -ب 
  .التدریس

٧٧  

حسب الدورات التدریبیة في مجال التعلیم الدراسة  عینةوصف   ٣
  .االلكتروني

٧٨  

  ٧٨  .حسب اإللمام باستخدام الحاسب اآلليالدراسة  عینةوصف   ٤
  ٨١  .االتساق الداخلي ألداة الدراسة  ٥
  ٨٢  .حساب الثبات بمعامل الفا كرونباخ  ٦
  ٨٣  .حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة  ٧
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة   ٨

  .الدراسة  حوألهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني
٨٨  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة   ٩
  .لدرجة استخدام المعلمات للتعلیم اإللكترونيالدراسة  حو 

٩٤  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة   ١٠
  .الدراسة  حولمعوقات استخدام التعلیم اإللكتروني

٩٩  

نتائج إختبار ف للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة   ١١
  .سحسب اختالف سنوات الخبرة في مجال التدری الدراسة

١٠٥  

نتائج اختبار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول أهمیة   ١٢
استخدام التعلیم اإللكتروني حسب اختالف سنوات الخبرة في 

  .مجال التدریس

١٠٦  
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  الصفحة  عنوان الجدول  التسلسل
نتائج اختبار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول درجة   ١٣

استخدام التعلیم اإللكتروني حسب اختالف سنوات الخبرة في 
  .مجال التدریس

١٠٧  

نتائج اختبار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول معوقات   ١٤
استخدام التعلیم اإللكتروني حسب اختالف سنوات الخبرة في 

  .مجال التدریس

١٠٨  

نتائج اختبار لیفن لتجانس التباین للمقارنة حسب الدورات في   ١٥
  .مجال التعلیم اإللكتروني

١١٠  

وسطات استجابات عینة نتائج إختبار ت للمقارنة بین مت  ١٦
  .الدراسةحسب اختالف الدورات في مجال التعلیم اإللكتروني

١١٠  

نتائج اختبار لیفن لتجانس التباین للمقارنة حسب اإللمام   ١٧
  .بالحاسب اآللي

١١٣  

نتائج إختبار مان وتني للمقارنة بین متوسطات استجابات   ١٨
  .سب اآلليعینة الدراسة حسب اختالف اإللمام باستخدام الحا

١١٣  

  

  

  

  

  

  



 -  ك  -
 

  فهرس  ملالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  التسلسل

  ١٣٧  .األداة في صورتها األولیة  ١

  ١٤٧  .قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة  ٢

  ١٤٩  .األداة في صورتها النهائیة  ٣

  ١٥٦  الخطابات الرسمیة   ٤
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  الفص  األول 

  الدراسة دخ  إىلم

  

  .مقدمة •
 .مشكلة الدراسة •
 .الدراسة أسئلة •
  .أهداف الدراسة  •
  .أهمیة الدراسة •
 .حدود الدراسة •
  .مصطلحات الدراسة •
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  مقـــدمــة
یواجـه العــالم الیـوم فــي القــرن الحـادي والعشــرین مجموعــه مـن التحــوالت والتحــدیات 

ر ـفـ ي وتتمثـــل هـــذه التحـــدیات فـــي التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي الكبیـــ.الســـریعة والمتالحقـــة
، واالتجــــــاه نحــــــو العولمــــــة بكــــــل مظاهرهــــــا الثقافیــــــة اة المختلفــــــة شــــــتى مجــــــاالت الحیــــــ

  .واالجتماعیة واالقتصادیة، باإلضافة إلى ثورة االتصاالت والمعلومات

واالنفجــار المعرفــي واقتحــام التقنیــات الحدیثــة معظــم ونتیجــة للتطــورات المعلوماتیــة 
فــي التعلــیم والــتعلم تــوافرت أنمــاط غیــر تقلیدیــة اســتُخدمت ، مجــاالت اجتهــادات اإلنســان

ـــــرة ـــــة األخی ـــــة المهتمـــــین . وأخـــــذت تنمـــــو وتزدهـــــر خاصـــــة فـــــي اآلون وتشـــــبث بهـــــا غالبی
  .والمتحمسین لتطویر المناهج الدراسیة

تفــرض علــى المؤسســات التربویــة أن أن التطــورات والتغیــرات الســریعة ")م٢٠٠٤(التودريویــذكر 
كمــا . ي بمــا یتماشــى مــع أهــدافها ومســلماتهاوتوظیفهــا فــي النســیج التربــو ، تقــدم حلــوًال لالســتفادة منهــا

إذ ال یمكـن  .تفرض علیهـا أن تقـدم المبـادرة لالسـتفادة مـن التقنیـةفي رفـع مخرجـات العملیـة التعلیمیـة
ً فـي المنـاهج ، أمام هذه التطورات السریعة االستمرار في استخدام األسالیب التقلیدیة في التعلیم سـواء

  ٦٦ص."لتي تستخدم في المواقف التعلیمیةأو األنشطة ا، أو طرائق التدریس

وتتمثــل التقنیــات التــي فرضــت نفســها علــى الواقــع التعلیمــي التعلمــي فــي تكنولوجیــا 
الكمبیـوتر فـي التعلـیم ومـا تضــمنته مـن تطبیقـات كاإلنترنـت ومــا صـاحب ذلـك مـن تعلــیم 

  .وظهور المؤسسات التعلیمیة والمدارس اإللكترونیة، الكتروني

) م٢٠١٠(لتعلـــــــیم عـــــــن بعـــــــد الـــــــوطني للـــــــتعلم اإللكترونـــــــي وا وقـــــــد أكـــــــد المركـــــــز
ـــــــــیم التعلیم اإللكترونـــــــــي یعـــــــــد بأنـــــــــ مـــــــــن الروافـــــــــد األساســـــــــیة الداعمـــــــــة لمنظومـــــــــة التعل

المتكاملــــــة فــــــي المجتمعــــــات العصــــــریة، وذلــــــك تلبیــــــة لالحتیاجــــــات اآلنیــــــة والمســــــتقبلیة 
ــــــة ــــــة الشــــــاملة نحــــــو مجتمــــــع المعرف ــــــة التنمی ــــــع عجل ــــــث ســــــاهم نظــــــام التع. ودف م لــــــیحی

تســـــهیل انســـــیاب المعلومـــــات و الخبـــــرات التربویـــــة اإللكترونـــــي فـــــي صـــــناعة المعرفـــــة و 
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إن االتجـــــــاه فـــــــ. بطریقـــــــة حدیثـــــــة فـــــــي بیئـــــــة تعلیمیـــــــة تفاعلیـــــــة غنیـــــــة بمصـــــــادر الـــــــتعلم
للتطـــــــــــورات الســـــــــــریعة  العـــــــــــالمي الیـــــــــــوم نحـــــــــــو التعلـــــــــــیم اإللكترونـــــــــــي یـــــــــــأتي مواكبـــــــــــاً 

ایـــــاه وتطبیقاتـــــه المتنوعـــــة بمـــــا یحقـــــق بأهمیتـــــه و لالســـــتفادة مـــــن مز  والمتالحقـــــة، إیمانـــــاً 
ــــــق معــــــاییر  ــــــافس وف ــــــى مســــــتویات التن ــــــة إل ــــــة التعلیمی ــــــي بالعملی ــــــیم ویرتق أهــــــداف التعل

الم الرقمــــــي فــــــي التخصصــــــات الجــــــودة للوصــــــول إلــــــى مخرجــــــات تعلیمیــــــة مؤهلــــــة للعــــــ
  .المختلفة

فلـیس كـل ، التعلیم اإللكتروني لیس هـو التعلـیم عـن بعـد"أن ) م٢٠٠٤(سالم یذكرو 
ولكـــن التعلـــیم اإللكترونـــي هـــو أحـــد أشـــكال ، إلكترونـــي البـــد مـــن أن یـــتم عـــن بعـــد تعلـــیم

ــــــیم عــــــن بعــــــد ــــــتم داخــــــل جــــــدران الفصــــــل الدراســــــي بوجــــــود  ویمكــــــن أیضــــــاً ، التعل أن ی
  ٢٩٠ص".المعلم

التعلیم اإللكتروني یعتبر طریقـة "إل  أن) م٢٠٠٥(ومن هنا أشار الموسى والمبارك
دام الحاسـب اآللـي وشـبكاته ووسـائطه المتعـددة من طرق التعلم عن بعد من خالل اسـتخ

مــن صـــوت وصـــوره ورســومات وآلیـــات بحـــث ومكتبـــات وبوابــات االنترنـــت ولكـــن التعلـــیم 
لفصـــــل اإللكترونـــــي أوســـــع وأشـــــمل مـــــن الـــــتعلم عـــــن بعـــــد إلمكانیـــــة اســـــتخدامه داخـــــل ا

  ١٧٦ص."الدراسي

ي یقــدم مــن فـالتعلیم اإللكترونــي یســاعد المــتعلم علــى الــتعلم مـن خــالل محتــوى علمــ
خالل وسائط إلكترونیة حدیثة ولیس بالضرورة أن یكون خارج أسوار المدرسـة بـل یمكـن 

  .أن یستخدم داخلها

قــد تزایــد االهتمــام بهــذا النــوع مــن التعلــیم فــي اآلونــة أنــه ) م٢٠٠٤(ذكــر التــودريو 
یم تسـجیل أول مـؤتمر دولـي للتعلـاألخیرة، إذ نظمت الجمعیة األمریكیـة لعمـداء القبـول وال

األمریكیـــة فـــي شـــهر  Coloradoبوالیـــة كلـــورادو Denverلكترونـــي فـــي مدینـــة دنفـــر اإل
م وأتبــع باجتمــاع قمــة للمســؤولین عــن هــذا التعلــیم، وكــان مــن ١٩٩٧أغســطس مــن عــام 
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  :أهم توصیات القمة والمؤتمر مایلي

التعلــیم اإللكترونــي وجمیــع وســائله ســتكون ضــروریة وشــائعة إلكســاب المتعلمــین  - ١
  .الالزمة للمستقبل المهارات

جدیـدة للمتعلمـین لـم تكـن متاحـة مـن قبـل، وهـي  یفتح مجـاالتالتعلیم اإللكتروني  - ٢
  .حًال واعدًا لحاجات تالمیذ المستقبل

لكترونــي مــع عــدم إغفــال التوصــل إلیــه مــن منــافع التعلــیم اإلیجــب تطبیــق مــا تــم  - ٣
 .الواقع التعلیمي المعتاد

التحــدي الكبیــر الــذي یواجــه  دان التربــوي فــي ظــلوالســؤال المطــروح اآلن فــي المیــ       
الیوم،هو كیف تتغیر المدارس لتواجه متطلبات المستقبل، بما في ذلك توظیـف  المدارس

؟ إلــى مجموعــة ) م٢٠٠٣(في هــذا الصــدد یشــیر خمــیس التعلــیم اإللكترونــي توظیفــًا فعــاًال
ات المعلمــین الــذین ومــن أوائــل تلــك المعوقــ"مــن العوامــل التــى تعــوق التحــدیث التعلیمــى، 

 التحــدیاتیرفضــون التحــدیث، ویقــاومون تطبیــق أو توظیــف المســتحدث، ولهــذا فــإن مــن 
  : م اإللكترونيیالتي تواجه تطبیق التعل الرئیسة

وهــذا یتطلــب : م اإللكترونــىیونقــص الــوعى بــالتعل المجتمــعاألمیــة التكنولوجیــة فــي   -١
مـــین بشــــكل خـــاص اســـتعدادًا لهــــذه جهـــدًا مكثفـــًا لتـــدریب وتأهیــــل المعلمـــین والمتعل

  .التجربة

المفهـوم الخـاطئ السـائد : م اإللكترونـىیعدم فهم الدور الجدید للمعلم فـى ظـل التعلـ  -٢
  م اإللكترونـــي یلغـــى دور المعلـــم، وهـــذا یتطلـــب توضـــیح األدوار الجدیـــدةیأن التعلـــ

یجابیــة عــن قیللمعلــم فــي التعلــ ٕ وال . بــلم اإللكترونــي والتــي أصــبحت أكثــر فاعلیــة وا
  ٢٥٦ص".مكن االستغناء عن دور المعلمی
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لـم بـل یصـبح ال یعنـي إلغـاء دور المع) م٢٠٠٤(كما ذكـر سـالمالتعلیم اإللكتروني و 
ــــة یــــدیر العملیــــة دوره أكثــــر أهمیــــة وأكثــــر  صــــعوبة فهــــو شــــخص مبــــدع ذو كفــــاءة عالی

ة المعلـم لقـد أصـبحت مهنـ. التعلیمیة باقتدار ویعمـل علـى تحقیقطموحـات التقـدم والتقنیـة 
ولكــي یكــون دور المعلــم . مــن مهــام القائــد ومدیرالمشــروع البحثــي والناقــد والموجــه مزیجــاً 

  تأهیًال جیـدًا ومكتسـبًا المهـاراتفعاًال یجب أن یجمعالمعلم بین التخصص والخبرة مؤهالً 
  .الالزمة لصقلتجربته في ضوء دقة التوجیه الفني

ــــذكر اســــتیتیه وســــرحان التعلــــیم اإللكترونــــي أن ") ٢٩٩-٢٩٨ص ص،م٢٠٠٧(وی
یؤدي إلى نشاط الطالب وفاعلیته في تعلم المـادة العلمیـة ألنـه یعتمـد علـى الـتعلم الـذاتي 

ـــیم ـــد التعل ـــین المتعلمـــین. وعلـــى مفهـــوم تفری ـــة ب ـــه یراعـــي الفـــروق الفردی ـــالتعلیم ، كمـــا أن ف
  ".فقًا الحتیاجات الفرداإللكتروني یقوم على تقدیم التعلیم و 

، لـیم العدیـد مـن المـواد المختلفـةاستخدام الحاسوب قد شـاع فـي تع ومن المعلوم أن
، وبــات مــن الواجــب علینــا تعمــیم فائــدة هــذه الوســیلة الهامــة لتشــمل المــواد التعلیمیــة كافــة

فـي تحقیـق العدیـد  ومنها المواد االجتماعیة التي تلعـب الوسـائل التعلیمیـة فیهـا دورًا مهمـاً 
باالهتمـام بمجـاالت اسـتخدام الحاسـب ) م٢٠٠٩(رأوصت دراسـة بنجـحیث  .من أهدافها

اآللي في العملیة التعلیمیة للمواد االجتماعیـة، مـع إعطـاء أهمیـة بتـدریب المعلمـین علـى 
وهـذا مـا أكدتـه .استخدام الحاسب اآللي في التـدریس والعمـل المدرسـي للمـواد االجتماعیـة

المــــواد  یر دور معلــــملكترونــــي یســــهم فــــي تطــــو اإلبــــأن التعلــــیم ) م٢٠٠٨(دراســــة القرشــــي
االجتماعیــــة فــــي العملیــــة التعلیمیــــة مــــن خــــالل مواكبــــة التطــــورات العلمیــــة والتكنولوجیــــة 

  .المستمرة والمتالحقة

ونظـــــــرًا ألن اســـــــتخدام التعلـــــــیم اإللكترونـــــــي أســـــــهم بشـــــــكل واضـــــــح فـــــــي تحســـــــین 
ــــي المجــــاالت المختلفــــة جــــاءت هــــذه الدرا ــــیم ف ــــتعلم والتعل ــــى عملیتــــي ال ســــة للتعــــرف عل
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 لـــــة الثانویـــــةالتعلـــــیم اإللكترونـــــي فـــــي تـــــدریس المـــــواد االجتماعیـــــة بالمرحاســـــتخدام واقـــــع 
  .بمدینة مكة المكرمة

  :مشكلة ا دراسة

التــي انطالقــًا مــن أهمیــة هــذه المــواد بــرزت الحاجــة الماســة إلجــراء هــذه الدراســة ؛ 
، إكســــاب المــــتعلم المعرفـــة الســــلیمة عــــن مجتمعــــه وعـــن البیئــــة وعــــن العــــالمتهـــدف إلــــى 

ـــوتم ـــى إیجـــاد حل ـــات التفكیـــر والبحـــث التـــي تســـاعده عل ول ســـلیمة بشـــأن كینـــه مـــن عملی
والتي تحظـى باهتمـام وزارة التربیـة والتعلـیم فـي خطواتهـا المتسـارعة  ،المشكالت المختلفة

فقـــــد اهتمـــــت بتطویرهـــــا فـــــي المرحلـــــة  .ومنهـــــا المـــــواد االجتماعیـــــةفـــــي تطـــــویر المناهج،
 التربیــة(إـلـى ) و الجغرافیــا، ریخ االتــ(ر مســماها مــن االبتدائیــة والمرحلــة المتوســطة وتغییــ

 .حلــة الثانویــة فــي الســنوات القادمــةوقــد یشــمل هــذا التطــویر المر ، )االجتماعیــة والوطنیــة
، وهــذه العملیــة التطویریــة البــد أن یواكبهــا تطــویر فــي طــرق التــدریس والوســائل التعلیمیــة

عدادهن إعد ٕ ادًا یتناسب مـع المقـررات المطـورة وبالتالي یستدعي ذلك تطویر المعلمات وا
واسـتنادًا لـذلك ظهـر اإلحسـاس بالمشـكلة . وتهیئتهن لتدریسـها باسـتخدام التقنیـات الحدیثـة

  :و التي تتحدد في السؤال الرئیس التالي

ــ ة مــا واقــع اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة بالمرحل
  بمدینة مكة المكرمة؟الثانویة 

  :ع عن السؤال الرئیس األسئلة التالیةویتفر 

لــــة مـــا أهمیــــة اســــتخدام التعلـــیم اإللكترونــــي فــــي تـــدریس المــــواد االجتماعیــــة بالمرح )١
  بمدینة مكة المكرمة؟ الثانویة

ـــة  )٢ ـــدریس المـــواد االجتماعی ـــیم اإللكترونـــي فـــي ت مـــا درجـــة اســـتخدام المعلمـــات للتعل
 بمدینة مكة المكرمة؟ لة الثانویةبالمرح
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لـــة اســتخدام التعلـــیم اإللكترونــي فـــي تــدریس المـــواد االجتماعیــة بالمرحمــا معوقـــات  )٣
  بمدینة مكة المكرمة؟ الثانویة

 :فروض ال راسة

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات اســـتجابات معلمـــات المـــواد  -١ ال توجـــد فـــروق ذات دالل
 اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي فــــي تــــدریس المــــواد االجتماعیــــةاالجتماعیـــة ألهمیــــة 

الدورات التدریبیـة فـي مجـال التعلـیم  -الخبرة ( الف متغیرات الدراسةتعزى إلى اخت
 ).الحاسب اآللي استخدام اإللمام ب –اإللكتروني 

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات اســـتجابا -٢ ت معلمـــات المـــواد ال توجـــد فـــروق ذات دالل
تعـزى  اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي تـدریس المـواد االجتماعیـةاالجتماعیـة لدرجة

الــــدورات التدریبیــــة فــــي مجــــال التعلــــیم  –الخبــــرة ( خــــتالف متغیــــرات الدراســــةإ ــــى ا
 ).الحاسب اآللي استخدام اإللمام ب –اإللكتروني 

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات اســـتجابات معلمـــات المـــواد  -٣ ال توجـــد فـــروق ذات دالل
 اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد االجتماعیـــةاالجتماعیـــة لمعوقـــات 

الدورات التدریبیـة فـي مجـال التعلـیم  –الخبرة ( إلى اختالف متغیرات الدراسةتعزى 
    ).الحاسب اآللي استخدام اإللمام ب –اإللكتروني 

  :أهداف ا دراسة

  :تهدف الدراسة إلى

ـــــــــي فـــــــــي تـــــــــدر  -١ ـــــــــیم اإللكترون ـــــــــة اســـــــــتخدام التعل ـــــــــى أهمی یس المـــــــــواد التعـــــــــرف عل
  .ةالمرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرماالجتماعیةب

ـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد -٢ االجتماعیـــة  التعـــرف علـــى درجـــة اســـتخدام التعل
 .لمرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمةبا
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المــواد االجتماعیــة  التعــرف علــى معوقــات اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس -٣
  .المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمةب

  :أهمية ا دراسة

  :يتأتي أهمیة الدراسة ف

أداء معلمـــات المـــواد االجتماعیـــة وذلـــك باســـتخدام التعلـــیم  أنهـــا قـــد تفیـــد فـــي تنمیـــة -١
  .التقلیدیة كتروني في التدریس بدًال من الوسائلاإلل

الجتماعیـــة علـــى تفیـــد وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي تـــدریب معلمـــات المـــواد اأنهـــا قـــد  -٢
 .د االجتماعیةوتعزیز تطویر مناهج الموا، استخدام وسائل التدریس الحدیثة

الضــــــوء علــــــى المعوقــــــات التــــــي تواجــــــه اســــــتخدام المعلمــــــات للتعلــــــیم أنهــــــا تلقــــــي  -٣
مــــــن خــــــالل نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة اإللكترونــــــي وتقنیاتــــــه فــــــي المــــــواد االجتماعیــــــة 

یجــــــاد األمــــــر الــــــذي قــــــد یفیــــــد المســــــئولین فــــــي التعــــــرف علــــــى هــــــذه المعو  ٕ قــــــات وا
 .الحلول المناسبة لها

  :حدود ال راسة

  :ل الدراسة الحدود التالیةتتناو        

•  
هذه الدراسـة علـى التعـرف علـى واقـع اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي  ركزت

  .تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة
•  

) افیـــاتــاریخ وجغر (هــذه الدراســـة علــى معلمــات المـــواد االجتماعیــة  تــم تطبیــق
للتعـرف علـى وجهـة نظـرهن فـي ، بمدینـة مكـة المكرمـة  ثانویـةبمدارس المرحلة ال
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استخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة ومعوقات واقع أهمیة و 
 .بالمرحلة الثانویة

•  

  هـ١٤٣٢/١٤٣٣لعام  الفصل الدراسي األول الدراسة خالل هذه تطبق

  :مصطلحات الدراسة

  :مصطلحات التالیةتتناول الدراسة ال

 

منظومة تعلیمیة لتقدیم البرامج التعلیمیة أو التدریبیـة : " بأنه) م٢٠٠٤(یعرفه سالم 

وفــــي أي مكــــان باســــتخدام تقنیــــات المعلومــــات ، للمتعلمــــین أو المتــــدربین فــــي أي وقــــت

محلیــــــة أو القنــــــوات ال، اإلذاعــــــة، االنترانــــــت، االنترنــــــت( واالتصــــــاالت التفاعلیــــــة مثــــــل 

، أجهــزة الحاســـوب، لكترونــيالبریــد اإل، التلیفــون، ص الممغنطــةاألقــرا، الفضــائیة للتلفــاز

لتــوفیر بیئــة تعلیمیــة تفاعلیــة متعــددة المصــادر بطریقــة متزامنــة ...) المــؤتمرات عــن بعــد 

عـلـى  لتــزام بمكــان محــدد اعتمــاداً ســي أو غیــر متزامنــة عــن بعــد دون اإلفــي الفصــل الدرا

  ٢٨٩ص."تي والتفاعل بین المتعلم والمعلمالتعلم الذا

تعلیم إلكتروني مدمج یـوفر بیئـة تعلیمیـة  هو: التعریف اإلجرائي للتعلیم اإللكتروني

یــتم مــن خاللــه تحقیــق الموائمــة بــین الطریقــة التقلیدیــة ، واقعیــة تفاعلیــة متعــددة المصــادر

  .في التعلیم واستخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة
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ــك المــواد المعروفــة : " فقــد عــرف المــواد االجتماعیــة بأنهــا) م٢٠٠٩(یعرفهــا بنجــر     تل
بالتــــاریخ والجغرافیــــا والتربیــــة الوطنیــــة التــــي تــــدرس فــــي مراحــــل التعلــــیم العــــام ویتضــــمن 
محتواها الحقـائق والمعلومـات والمفـاهیم االجتماعیـة والتـراث الثقـافي واإلنسـاني والعـادات 

وتعـالج موضـوعاتها واقـع المجتمـع ومواقفـه ومشـكالته وآمالـه ، واألعـراف والقـیم  والتقالید
وتطلعاته وتسعى إلیجاد التفاعل بین اإلنسان وبیئته واإلسهام في حـل مشـكالته وقضـایا 

  ١٧ص."مجتمعه

س مادتي التاریخ والجغرافیا اللتـان تشمل : اإلجرائي للمواد االجتماعیة التعریف َ ـدر تُ
وعالقــــة اإلنســــان بمجتمعــــه وبیئتــــه  بــــالظواهر االجتماعیــــة لثانویــــة وتهــــتمفــــي المرحلــــة ا
  .وتفاعله معهما
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  الفصل  لثاني
  أدبيات  لدراسة

  

 .اإلطار النظري:  وًال  •

  التعلیم اإللكتروني:المبحث األول

 تدریس المواد االجتماعیة بالمرحلة الثانویة:المبحث الثاني

  .ةالدراسات السابق: ثانیاً  •
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  .اإلطار  لنظري:  والً 
تشكل تصـورًا رئیسـًا ألبعـاد للدراسة موضوعات تناولت الباحثة في اإلطار النظري 

  :وتلخصت في مبحثین هما، هذه الدراسة

، أهمیتـه، أهدافـه، تاریخـه، مفهومه، فلسفته :من حیث التعلیم اإللكتروني:المبحث األول
التقنیــات المســتخدمة ، یمیــةالبیئیــة التعل، دواعــي اســتخدامه، خصائصــه

جوانـب االخـتالف ، معوقاتـه، نمـاذج توظیفـه فـي العملیـة التعلیمیـة، فیه
  .بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي

، مفهومهــا :مــن حیــث تــدریس المــواد االجتماعیــة بالمرحلــة الثانویــة:المبحــث الثــاني
ــــــة ال، أهــــــدافها، طبیعتهــــــا، أهمیتهــــــا ، ثانویــــــةأهــــــداف تدریســــــها بالمرحل

أهمیــة تكنولوجیــا التعلــیم فــي ، عیــةتكنولوجیــا التعلــیم فــي المــواد االجتما
الوســــائط الفائقــــة المســــتخدمة فــــي تــــدریس ، تــــدریس المــــواد االجتماعیــــة

فـــــــي التعلـــــــیم  المـــــــواد االجتماعیـــــــةدور معلمـــــــة ، المـــــــواد االجتماعیـــــــة
  .اإللكتروني
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  املبح  األول
  التعليم  إللكرتوني

  :متهيد

ـــــــة یعـــــــد ا ـــــــة فـــــــي إیجـــــــاد بیئ ـــــــیم اإللكترونـــــــي مـــــــن أهـــــــم االســـــــتخدامات الحدیث لتعل
ویقـــــــــوم التعلـــــــــیم  .تفاعلیــــــــة تعلیمیـــــــــة تســـــــــهم فـــــــــي إثـــــــــراء التعلـــــــــیم وجعلـــــــــه أبقـــــــــى أثـــــــــراً 

ــــــد  ــــــتعلم ممــــــا ق ــــــیم وال ــــــة التعل ــــــي عملی ــــــة ف ــــــات الحدیث ــــــف التقنی ــــــى توظی ــــــي عل اإللكترون
للمتعلمــــین ویزیــــد مــــن  ویجعــــل التعلــــیم ممتعــــاً ، یحــــدث تغییــــرًا كبیــــرًا فــــي أســــالیب الــــتعلم

ن من جودة العملیة التعلیمیة، دافعیتهم للتعلم ّ   .ویحس

ـــــــى أنـــــــه)م٢٠٠٩(ویشـــــــیر شـــــــحاتة انطلقـــــــت صـــــــیحة عالمیـــــــة تســـــــمى بـــــــالتعلیم "إل
اإللكترونــــــي هــــــدفت إلــــــى اســــــتخدام األدوات والوســــــائل التكنولوجیــــــة بكــــــل أنواعهــــــا فــــــي 

لـــــــى توصـــــــیل تحقیـــــــق التفاعـــــــل والتواصـــــــل بـــــــین المتعلمـــــــین وبـــــــین المـــــــتعلم وال ٕ معلـــــــم وا
ــــــــر  ــــــــل جهــــــــد وأكب ــــــــت وأق ــــــــي أقصــــــــر وق ــــــــوى التعلیمــــــــي للمــــــــتعلم ف المعلومــــــــات والمحت

حیــــــث تغیــــــرت أهــــــداف ، وهــــــو مــــــا یتماشــــــى مــــــع متطلبــــــات عصــــــر المعلومــــــات.فائــــــدة
بــــل تمتــــد إلــــى تنمیــــة قــــدرة المــــتعلم ، التربیــــة ولــــم تعــــد مقصــــورة علــــى تحصــــیل المعرفــــة

  ٦٩ص".ل لمصادر المعرفة وتوظیفهاعلى الوصو 

  :سفة التع يم اإللك ونيفل

تكمــــن فلســــفة التعلــــیم اإللكترونــــي فــــي كونــــه عملیــــة توصــــیل المــــتعلم بالمعلومــــات 
وأي مكـــــان باســـــتخدام العدیـــــد مـــــن الوســـــائط ، فـــــي  ي  قـــــت، الالزمـــــة إلنجـــــاز تعلمـــــه

، ومن ثم یحصل المتعلم على التعلیم المناسـب لـه متـى یرغـب وأینمـا یرغـب، اإللكترونیة
  .مییل التعلوهو ما یسمى بتوص
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إلـــــى أن الجیـــــل الثـــــاني ) Zarrabian,2002(وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یشـــــیر ذارابیـــــان
كـان التركیـز فیـه علـى قیــادة ، السـتخدام التعلـیم اإللكترونـي وهـو المعتمـد علــى الكمبیـوتر

أكثــر ، وعلــى اســتخدامه كوســیلة لعــرض الوســائط المتعــددة، التعلــیم باســتخدام الكمبیــوتر
ثــراء تعلمهــممــن االهتمــام بالعملیــات  ٕ مؤكــدًا أن . التــي تقــود إلــى تحســین أداء المتعلمــین وا

فلســــفة التعلــــیم اإللكترونــــي یجــــب أال یقــــوم علــــى مجــــرد توصــــیل المعلومــــات والمحتــــوى 
ولكــن علــى توصــیل المحتــوى المناســب فــي الوقــت المناســب باســتخدام أدوات ، للمتعلمــین

  .االتصال المناسبة للمتعلمین

أن فلســــفة التعلــــیم اإللكترونــــي المعتمــــد علــــى ) Kearsley,2003(ویــــرى كیرســــلي
ـــة جـــدران وحـــواجز الفصـــول التقلیدیـــة كـــن المـــتعلم مـــن ، اإلنترنـــت تقـــوم علـــى إزال َ م ُ بمـــا ی

  .واستقاء المعلومات والمعارف أینما شاء وكیفما شاء، االنفتاح على العالم الخارجي

ان الفصول الدراسـیة إال أن التعلیم اإللكتروني یجب أال یخرج بالضرورة خارج جدر 
نمــا یمكنــه التغلغــل داخــل حجــرات الدراســة التقلیدیــة واالنــدماج معهــا، وأسـوار المدرســة ٕ ، وا

ویـــتمخض عنـــه مضـــامین جدیـــدة واســـتراتیجیات ، ممـــا یعمـــل علـــى تفعیـــل التعلـــیم والـــتعلم
تدریســیة تعمــل علــى توظیــف األســالیب التكنولوجیــة الحدیثــة فــي حجــرات الدراســة إلثــراء 

  )م٢٠٠٩،شحاته.(وتنشیطه واإلسراع بهالتعلم 

  :مفهوم ال عليم اإل كرتوني

فمعظـم " التعلـیم اإللكترونـي"لم یتم اتفاق كامل حول تحدید مفهوم شامل لمصـطلح 
المحـــاوالت واالجتهـــادات التـــي قضـــت بتعریفـــه نظـــرت كـــل منهـــا للتعلـــیم اإللكترونـــي مـــن 

  .زاویة مختلفة حسب طبیعة االهتمام والتخصص

) إلكترونــي(تقــدیم محتــوى تعلیمــي"التعلــیم اإللكترونــي بأنــه ) م٢٠٠٥(ونیعــرف زیتــ
عبـــر الوســـائط المعتمـــدة علـــى الكمبیـــوتر وشـــبكاته إلـــى المـــتعلم بشـــكل یتـــیح لـــه إمكانیـــة 
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التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومـع أقرانـه سـواء أكـان ذلـك بصـورة متزامنـة 
ا الـــتعلم فـــي الوقـــت والمكـــان وبالســـرعة التـــي أم غیـــر متزامنـــة وكـــذلك إمكانیـــة إتمـــام هـــذ

فضــــًال عــــن إمكانیــــة إدارة هــــذا الــــتعلم أیضــــًا مــــن خــــالل تلــــك ، تناســــب ظروفــــه وقدراتــــه
  ٢٤ص".الوسائط

تقــدیم المعلومــات والمعــارف " التعلــیم اإللكترونــي بأنــه) م٢٠٠٦(ویعــرف زیــن الــدین
و  Intranetو  Internetإلــى المــتعلم عبــر جمیــع الوســائط اإللكترونیــة متضــمنًا شــبكة 

Extranet ـــــون ـــــر التلفزی ـــــة وكـــــذلك عب ـــــدیو التعلیمی ، واألقمـــــار الصـــــناعیة وأشـــــرطة الفی
  ٣٣٥ص".واستخدام الكمبیوتر التعلیمي CDوأقراص اللیزر

أســــلوب الــــتعلم المــــرن " التعلــــیم اإللكترونــــي بأنــــه) م٢٠٠٩(یعــــرف اســــماعیلكمــــا 
معتمـدًا ، المعلومـات عبـر اإلنترنـت باستخدام المستحدثات التكنولوجیة وتجهیزات شبكات

علـــــى االتصـــــاالت المتعـــــددة االتجاهـــــات وتقـــــدیم مـــــادة تعلیمیـــــة تهـــــتم بالتفـــــاعالت بـــــین 
  ٥٤ص".برمجیات في أي وقت وبأي مكانالمتعلمین وهیئة التدریس والخبرات وال

وممـــــا ســـــبق یمكـــــن القـــــول بـــــأن التعلـــــیم اإللكترونـــــي هـــــو ذلـــــك النـــــوع مـــــن التعلـــــیم 
ـــــة  الـــــذي یســـــخر أحـــــدث ـــــه التكنولوجیـــــا مـــــن أجهـــــزة وبـــــرامج فـــــي عملی مـــــا توصـــــلت إلی

ــــــــتعلم كمــــــــا أنــــــــه ال یخــــــــرج العملیــــــــة التعلیمیــــــــة بالضــــــــرورة مــــــــن أســــــــوار .  التعلــــــــیم وال
نمــــــا یمكــــــن أن یســــــتخدم داخــــــل جــــــدرانها فیزیــــــد مــــــن فاعلیــــــة الــــــتعلم مــــــن ، المدرســــــة ٕ وا

  .خالل الطرائق التكنولوجیة الحدیثة

  :تاريخ ال عليم اإل كرتوني

-٢٩١ص ص، م٢٠٠٤(ســـالم: مـــن لـــیم اإللكترونـــي بمراحـــل حـــددها كـــلٌ تعمـــر ال
  :في أربعة مراحل وهي) ٢١٦ص ص، م٢٠٠٧(والنوایسه، )٢٩٢
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•  

ــث كــان التعلــیم تقلیــدیًا قبــل انتشــار أجهــزة الحاســبات  عصــر المــدرس التقلیــدي حی
اعـة ا ـدرس بالرغم من وجودها لدى البعض وكـان االتصـال بـین المـدرس والطالـب فـي ق

وقـــد اســـتخدم فـــي هـــذه الفتـــرة الرادیـــو والتلفزیـــون كوســـائط  .حســـب جـــدول دراســـي محـــدد
  .تعلیمیة

•  

 ٣,١تمیـــــزت هـــــذه الفتـــــرة الزمنیـــــة باســـــتخدام الونـــــدوز: عصـــــر الوســـــائط المتعـــــددة
  .والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئیسة لتطویر التعلیم

•  

ثــم بــدأ ظهــور البریــد اإللكترونــي ، )اإلنترنــت(ظهــور الشــبكة العنكبوتیــة للمعلومــات 
وبــرامج إلكترونیــة أكثــر انســیابیة لعــرض أفــالم الفیــدیو ممــا أضــفى تطــورًا هــائًال وواعــدًا 

  .لبیئة الوسائط المتعددة

•  

ــــــــة ــــــــاني للشــــــــبكة العنكبوتی ــــــــل الث ــــــــث أصــــــــبح تصــــــــمیم المواقــــــــع )Web2(الجی حی
علــــى الشـــــبكة أكثـــــر تقـــــدمًا وذو خصـــــائص أقـــــوى مـــــن ناحیـــــة ســـــرعة ســـــریان واســـــتقبال 
الملفـــــــات والمعلومـــــــات والبیانـــــــات ســـــــواء كانـــــــت تحتـــــــوي علـــــــى كتابـــــــة فقـــــــط أو كتابـــــــة 

وهـــــــذه الطفـــــــرة الثوریـــــــة ، مصـــــــحوبة بمـــــــؤثرات صـــــــوتیة أو تســـــــجیالت أو أفـــــــالم فیـــــــدیو
ــــــــــیم اإللكترو  ــــــــــاب للتعل ــــــــــي مســــــــــتقبالً ســــــــــتفتح الب ــــــــــد مــــــــــن أســــــــــاتذة . ن وستشــــــــــجع العدی

الجامعــــــات علــــــى وضــــــع كتــــــب إلكترونیــــــة لتشــــــمل أفــــــالم ورســــــومات متحركــــــة تســــــاعد 
كمـــــا أن هـــــذا . الطالـــــب علـــــى الفهـــــم الصـــــحیح ومتابعـــــة الـــــدرس بصـــــورة أفضـــــل بكثیـــــر



- ١٧  - 
 

األســــلوب الحـــــدیث سیســـــهل االتصـــــال بـــــین األســـــاتذة والطـــــالب عـــــن بعـــــد عبـــــر البریـــــد 
  .عبر اإلنترنت وبذلك ألغت المسافة بینهم) Chatting(اإللكتروني والتحدث

ــــــث للشــــــبكة العنكبوتیــــــة  یصــــــفحیــــــث ) Web3(وســــــیظهر مســــــتقبًال الجیــــــل الثال
 عمالقـة بیانـات قاعدة الى الویب تحول التي المعاییر من مجموعة بانها ٣ البعضالویب

  :خصائصها اوضح ولعل

 ویــب، المتعــدده وســائطال علــى المرتكــز ویــب، بعــاداأل ثالثــي ویــب، الــداللي ویــب
  .النفاذ الواسع

  :أهداف ال عليم اإل كرتوني

ومـن أهـم تلـك األهـداف ، یسعى التعلیم اإللكتروني إلى تحقیق العدید من األهـداف
، )٢٨٧-٢٨٦ص ص،م٢٠٠٧(اســــــــــــــــــــــــــتیتیة وســــــــــــــــــــــــــرحان: مــــــــــــــــــــــــــنمــــــــــــــــــــــــــا أورده كلٌ 

  :وهي) ٢٩٥-٢٩٤ص ص،م٢٠٠٤(وسالم) ٢٩ص،م٢٠٠٨(وحسین

ن خالل تقنیات إلكترونیـة جدیـدة والتنـوع فـي مصـادر خلق بیئة تعلیمیة تفاعلیة م -١
 .المعلومات والخبرة

 .تعزیز العالقة بین أولیاء األمور والمدرسة وبین المدرسة والبیئة الخارجیة -٢

ــــین الطــــالب والمعلمــــین والمســــاعدین مــــن خــــالل تبــــادل  -٣ ــــة التفاعــــل ب دعــــم عملی
لتبــادل اآلراء باالســتعانة الخبــرات التربویــة واآلراء والمناقشــات والحــوارات الهادفــة 

 /Talkتحــدث ال، E-mailالبریــد االلكترونــي مثــل بقنــوات االتصــال المختلفــة 

Chatting ، االفتراضیةغرف الصفVirtual Classrooms. 

ـــــة الالزمـــــة  المهـــــاراتوالطـــــالب إكســـــاب المعلمـــــین  -٤ ـــــات التعلیمی الســـــتخدام التقنی
 .الحدیثة
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ــیم وتقدیمــه فــي صــورة معیاریــة ةنمذجــ -٥ فالــدروس تقــدم فــي صــورة نموذجیــة  .التعل
مـن أمثلـة ذلـك بنـوك األسـئلة . والممارسات التعلیمیة المتمیزة یمكن إعـادة تكرارهـا

واالســــتغالل األمثــــل لتقنیــــات الصــــوت ، وخطــــط للــــدروس النموذجیــــة، النموذجیــــة
 .والصورة

ـــة التعلیمیـــة حتـــى یتواكـــب مـــع التطـــورات العلمیـــة  -٦ ـــم فـــي العملی تطـــویر دور المعل
 .ولوجیة المستمرة والمتالحقةوالتكن

تصــاالت الطالــب مــن خــالل شــبكات االتصــاالت العالمیــة والمحلیــة اتوســیع دائــرة  -٧
مـع ربـط الموقـع التعلیمـي بمواقـع  ،وعدم االقتصـار علـى المعلـم كمصـدر للمعرفـة

 .كي یستزید الطالبLinks ى تعلیمیة أخر 

تقنیــــة ومهــــارات إعـــداد جیــــل مـــن المعلمــــین والطـــالب قــــادر علـــى التعامــــل مـــع ال -٨
 .العصر

 .تعزیز المنهج من خالل القیام بأنشطة الكترونیة  -٩

 .القیام بمشاریع جماعیة من خالل االستعانة بشبكات الحاسب -١٠

دارة عمل المؤسسات التعلیمیة -١١ ٕ  .خلق شبكات تعلیمیة لتنظیم وا

تقــــدیم التعلــــیم الــــذي یناســــب فئــــات عمریــــة مختلفــــة مــــع مراعــــاة الفــــروق الفردیــــة  -١٢
 .بینهم

عـــددًا مـــن أهـــداف التعلـــیم اإللكترونـــي مـــن ) ٢١٧ص،م٢٠٠٧(ا ذكـــر النوایســـهكمـــ
 :أهمها

تقـــــدیم الحقیبـــــة التعلیمیـــــة بصـــــورتها اإللكترونیـــــة للمـــــدرس والطالـــــب معـــــًا وســـــهولة  -١
 .تحدیثها مركزیًا من قبل إدارة تطویر المناهج

إمكانیــة تعــویض الــنقص فـــي الكــوادر األكادیمیــة والتدریبیـــة فــي بعــض القطاعـــات  -٢
 .لتعلیمیة عن طریق الفصول االفتراضیةا
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عطاء مفهوم أوسع للتعلیم المستمر -٣ ٕ  .نشر التقنیة في المجتمع وا

بأنــــه یمكــــن مــــن خــــالل التعلــــیم اإللكترونــــي ) ٦٣ص،م٢٠٠٦(الحلفــــاوي وـقـ ـد أورد
  :تحقیق العدید من األهداف والتي من أهمها ما یلي

 .تطویر فلسفة وأسالیب ونظم التعلیم التقلیدي  -١

 .تماد على قدرة الطالب وجهده الذاتي في عملیات التعلیماالع  -٢

ــتعلم للطــالب خــارج أســوار المدرســة وبعــد انتهــاء الوقــت الرســمي   -٣ إتاحــة فــرص ال
 .للدراسة

ـــیم  ـــى تحقیقهـــا التعل مـــن خـــالل مـــا ســـبق یتضـــح أن هـــذه األهـــداف التـــي یســـعى إل
عملیـة التعلیمیـة ؛ اإللكتروني تسـاهم فـي حـل العدیـد مـن المشـاكل التـي تواجـه عناصـر ال

ــــ ــــیم اإللكترون ــــة اســــتخدام التعل ــــة حتمی ــــرى الباحث ــــذلك ت ــــي عصــــر یتســــم باالنفجــــار ل ي ف
وغنــــي بــــالثورة التكنولوجیــــة ؛ وذلــــك لتنمیــــة قــــدرات المتعلمــــین فــــي التحصــــیل ، المعرفــــي

واكتســـاب المهـــارات التـــي تســـاعدهم علـــى التعامـــل بفاعلیـــة مـــع مجتمـــع العولمـــة وجمیـــع 
 .متطلبات الحیاة

  :مية التع يم اإللك ونيأه

  : بأن أهمیة التعلیم اإللكتروني تتضح من النقاط اآلتیة )م٢٠٠٩(ذكر إسماعیل       

 .التقلیدیة للتعلیمالمرتبطة بالنواحي یقلل من االحتیاجات والمتطلبات أنه  -١

 یعتمد على سرعة المتعلم الذاتیة فـي الـتعلم حیـث یتقـدم المـتعلم فـي تعلمـه وفقـاً أنه  -٢
كمـــا یمكـــن التركیـــز علـــى األجـــزاء التـــي یحتـــاج المتعلمـــین فـــي ، ته الخاصـــةلســـرع

 .تعلمها إلى المزید من المهارات والمعلومات

مـــع اســـتالمهم تغذیـــة راجعـــة أوًال بـــأول ، فـــي عملیـــات الـــتعلمیتحكمـــون المتعلمینأن  -٣
 .للتأكید على كفاءة ممارسة عملیات التعلم
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ـــه  -٤ ـــر تشـــیســـهم فـــي أن ـــتعلم أكث ـــات ال ویقًا مـــن خـــالل الوســـائط المتعـــددة جعـــل عملی
 .معلومات بصورة كبیرةنحو الالمتعلمین هتمام التیتجذب ا

التقییم المستمر لعملیات التدریب على التعلم باسـتخدام الـتعلم اإللكترونـي یمـدنا أن  -٥
 .معلومات والبیانات عن أداء المتعلمینبالمزید من ال

ـــــــه أن  -٦ ـــــــوفرة ب ـــــــة المت ـــــــةنا تمـــــــدالوســـــــائط المتعـــــــددة الفعال ـــــــرة موحـــــــدة وتفاعلی ، بخب
فالمســــــتخدم یصــــــبح أكثــــــر تفــــــاعًال مــــــع البرنــــــامج مــــــع تركیــــــز حواســــــه بــــــالخبرات 

 .المتعلمة

ــم قــائم علــى التجربــة النشــطة  أنــه یتــیح وســائل تعلیمیــه -٧ حیــث فعالــة مــن خــالل تعل
 .تعلمیشارك المتعلم بنفسه في التفاعل المعلوماتي بموقف ال

حیـث یعـرض أسـالیب ، ه وبالطریقـة التـي تناسـبهیشجع المـتعلم علـى إدارة تعلمـأنه  -٨
تعلــــم متنوعــــة مثــــل القــــراءة والمراقبــــة والفحــــص واالستكشــــاف والبحــــث واالتصــــال 

 .والمناقشة وتنفیذ التجارب الكترونیاً 

  :خصائص ال عليم اإل كرتوني

ــــــــــیم اإللكترونــــــــــي عــــــــــدة خصــــــــــائص یحــــــــــددها   ،)٢٩ص،م٢٠٠٥(زیتــــــــــونللتعل
  :اط التالیةفي النق)٢٩٣-٢٩٢ص ص،م٢٠٠٤(سالمو 

یـــوفر التعلـــیم اإللكترونـــي بیئـــة تعلـــم تفاعلیـــة بـــین المـــتعلم واألســـتاذ والعكـــس وبـــین   -١
 .تعلم وزمالئهالم

 ).ذاتيالتعلم ال(یعتمد التعلیم اإللكتروني على مجهود المتعلم في تعلیم نفسه  -٢

ونـي بالمرونـة فهـو یتـیح الفرصـة للمـتعلم أن یـتعلم فـي الوقـت یتمیز التعلیم اإللكتر   -٣
 .الذي یریده وفي المكان الذي یفضله
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ــــــیم اإللكترونــــــي بیئــــــة تعلیمیــــــة تعلمیــــــه تتــــــوفر بهــــــا خبــــــرات تعلیمیــــــة   -٤ یــــــوفر التعل
بعیـــــــدة عـــــــن المخـــــــاطر التـــــــي یمكـــــــن أن یواجههـــــــا المـــــــتعلم عنـــــــد المـــــــرور بهـــــــذه 

 .الخبرات في الواقع الفعلي

إمكانیـة قیـاس یأخذ التعلیم اإللكتروني بنفس خاصیة التعلیم التقلیـدي فیمـا یتعلـق ب  -٥
 .ثل االختباراتمخرجات التعلم باالستعانة بوسائل تقویم مختلفة م

ــــ  -٦ ــــًا حیــــث توجــــد ی ــــة مســــئولدار هــــذا التعلــــیم إلكترونی ة عــــن تســــجیل إدارة إلكترونی
 .الدارسین ومتابعتهم

یحتاج المـتعلم فـي هـذا الـنمط مـن التعلـیم إلـى تـوفر تقنیـات معینـة مثـل الحاسـوب   -٧
 .الشبكات المحلیة ،اإلنترنت، وملحقاته

 .قلة تكلفة التعلیم اإللكتروني بالمقارنة بالتعلیم التقلیدي  -٨

 .شبكة العالمیة للمعلوماتسهولة تحدیث البرامج والمواقع اإللكترونیة عبر ال -٩

أنــه یخــدم العملیــة التعلیمیــة  أهــم خصــائص التعلــیم اإللكترونــي یتضــحوباســتعراض 
یم اإللكترونــــي االختیــــار األفضــــل لطــــالب عامــــة والمتعلمــــین خاصــــة وهــــذا یجعــــل التعلــــ

لقــاء كــل ثقلهــا والمراهنــة  ٕ المســتقبل ممــا یتحــتم علــى المؤسســات التعلیمیــة شــحذ هممهــا وا
  .على التعلیم اإللكتروني بكافة أشكاله وتطبیقاته

  :دواعي اس خدام ال عليم اإل كرتوني

ن أهمهــا مــا المبــررات والتــي مــیســتند تطبیــق التعلــیم اإللكترونــي إلــى مجموعــة مــن 
  :یليفي ما) م٢٠٠٨،حسین(ذكره 

أن هذا النوع من التعلیم یزید مـن إمكانیـة االتصـال بـین الطـالب فیمـا بیـنهم وبـین   -١
وذلــك مــن خــالل ســهولة االتصــال بــین هــذه األطــراف فــي عــدة ، الطــالب والمدرســة

 .وغرف الحوار، والبرید اإللكتروني، اتجاهات مثل مجالس النقاش
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ن التعلـیم یزیـد مـن سـهولة الحصـول علـى المعلـم سـواء فـي أوقـات أن هذا النوع مـ  -٢
ألن هــذا التعلــیم یــوفر القــدرة علــى ، خــارج أوقــات العمــل الرســمیة، الدراســة الرســمیة

ــــدة ، إرســــال استفســــاراتهم للمعلمــــین مــــن خــــالل البریــــد اإللكترونــــي وهــــذه میــــزة مفی
 .ومالئمة للطالب والمعلم في آن واحد

علــیم یقــدم أكثــر مــن طریقــة للتــدریس وبالتــالي یراعــي الفــروق أن هــذا النــوع مــن الت  -٣
الفردیــــة بــــین الطــــالب فهــــو یقــــدم الطریقــــة المرئیــــة والطریقــــة المســــموعة والطریقــــة 

 .المقروءة والطریقة العملیة

فــیمكن أن یــدمج هــذا األســلوب مــع ، یعــد هــذا التعلــیم معــززًا جیــد للتعلــیم المعتــاد  -٤
لمعلــم قــد یحیــل الطــالب علــى بعــض األنشــطة أو ف ـإن اوبالتــالي التــدریس المعتــاد 

 .الواجبات المعتمدة على الوسائط اإللكترونیة

االستفادة من مصادر التعلیم والتعلم المتاحة على شبكة االنترنـت فـي دول أخـرى   -٥
التــي قــد ال تســمح اإلمكانیــات المادیــة أو البشــریة بتوفیرهــا فــي ، علــى اتســاع العــالم

 .عاتالعدید من الدول والمجتم

یــؤدي التغییــر فــي دور المعلــم مــن التعلــیم والتــدریس إلــى األدوار العدیــدة الخاصــة   -٦
باإلرشــاد والتوجیــه والتنســیق والتیســیر إلــى تــدعیم طــرق تــدریس جدیــدة تعتمــد علــى 

مكانیاتهالطالب وتركز على أهم ٕ  .یة قدراته وا

 :فقد أضافا إلیها المبررات التالیة) م٢٠٠٣(أما سعادة والسرطاوي

حیـث یمكـن للمعلـم أن یعطـي أكثـر مـن : سهولة وتعدد طـرق تقیـیم تطـور الطالـب  -١
 .طریقة لبناء وتوزیع وتصنیف المعلومات بطریقة سریعة وسهلة للتقییم

إذ إن تـــوفیر عنصـــر الـــزمن هـــام جـــدًا للطـــرفین : االســـتفادة القصـــوى مـــن الـــزمن  -٢
لومــة فـــي المكـــان فالطالــب لدیـــه إمكانیـــة الوصــول الفـــوري للمع، )المعلــم والطالـــب(

بإمكانــــه إرســــال مــــا یحتاجــــه الطالــــب عبــــر خــــط وكــــذلك المعلــــم ، ان المحــــددوالزمــــ
 .االتصال الفوري
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فالتعلیم اإللكترونـي یتـیح للمعلـم تقلیـل األعبـاء التـي : تقلیل األعباء بالنسبة للمعلم  -٣
إذ ، اســتالم الواجبــات وغیرهــا: مثــل، كانــت تأخــذ منــه وقــت كبیــر فــي كــل محاضــرة

ـــیم اإللكترونـــي إرســـال واســـتالم كـــل هـــذه األشـــیاء عـــن طریـــق األدوات یمكـــن لل تعل
 ٥٤ص.ستالم الطالب لهذه المستنداتاإللكترونیة مع إمكانیة معرفة ا

  :مبررات من أهمها مایلي) م٢٠٠٩(كما أضاف درویش

 .تغیرات سوق العمل  -١

 .مواكبة التطورات العلمیة الحدیثة  -٢

 .یة الشاملةالتعلیم اإللكتروني سبیل إلى التنم  -٣

 ٨٢ص.ة وكفاءة التعلیم اإللكترونيفعالی  -٤

ولعــل مــا ســبق مــن مبــررات اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي یلقــي الضــوء علــى اهتمــام 
اإللكترونـــي فـــي تـــدریس  لـــى أهمیـــة اســـتخدام التعلـــیموع، الدراســـة الحالیـــة بهـــذا المجـــال 

 .المواد االجتماعیة

  :البيئة ا تعليمية يف التعليم ا لكرتوني

فنجـــاح أي تعلـــیم یتوقـــف  البـــد مـــن تـــوفر بیئـــة تعلیمیـــة لتطبیـــق التعلـــیم اإللكترونـــي
ــــة التــــي یحــــدث فیهــــا ــــى البیئ ــــودريوقــــد ، عل -٨٩ص ص، م٢٠٠٤(ذكــــر كــــًال مــــن الت

ــــــیم اإللكترونــــــي ) ٣٠١-٣٠٠ص ص، م٢٠٠٤(وســــــالم،)٩٠ ــــــة التعلیمیــــــة للتعل أن البیئ
  :تتكون من

 

 :یة للبیئة التعلیمیة منتتمثل المكونات األساس
 :ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة: المعلم  -١

 .القدرة على التدریس واستخدام تقنیات التعلیم الحدیثة -
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 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني -

 :ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة: المتعلم  -٢

 .مهارة التعلم الذاتي -

 .استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني معرفة -

 :طاقم الدعم التقني ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة  -٣

 .التخصص بطبیعة الحال في الحاسب اآللي ومكونات اإلنترنت -

 .بعض برامج الحاسب اآللياإللمامب -

ـــك عـــن ویمكـــ. المعرفـــة بتكنولوجیـــا التعلـــیم وعملیـــة الـــتعلم والتعلـــیم - ن تقـــدیم ذل
 .طریق برامج تدریبیة أو ورش عمل أو حلقات دراسیة وغیرها

 .الطاقم اإلداري المركزي  -٤

 

یمكــن للقــارئ أن یــرى التجهیــزات األساســیة فــي بیئــة التعلــیم اإللكترونــي علــى النحــو     
 :التالي

 .األجهزة الخدمیة  -١

 .محطة عمل المعلم  -٢

 .محطة عمل المتعلم  -٣

 .استعمال اإلنترنت  -٤

، فقد ذكر أن التعلیم اإللكترونـي یحـدث فـي بیئـات متعـددة) ١٤٣ص،م٢٠٠٥(أما زیتون
  :یمكن تصنیفها إلى نوعین هما

ــــة   -١ وهــــي أمــــاكن دراســــة لهــــا وجــــود :Real Environmentالبیئــــات الواقعی
، طــــــــاوالت، مقاعــــــــد(أي لهــــــــا حــــــــوائط وأســــــــقف وبهـــــــا تجهیــــــــزات مادیــــــــة ، فعلـــــــي

وقاعــــــات  Classroomرز هــــــذه البیئــــــات حجــــــرات الدراســــــة ومــــــن أبــــــ). ســــــبورات
الكمبیــــــــــــوتر ) مختبــــــــــــرات(ومعامــــــــــــل ، Lecture Roomsالمحاضــــــــــــرات 
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Computer Labs  والفصــــــول الذكیــــــةSmart Classroom  والمكتبــــــات
 Learning Resourcesالمدرســــــیة والجامعیــــــة ومراكــــــز مصــــــادر الــــــتعلم

Centers وقاعات التدریب وغیرها. 

وهــي بیئـــات محاكیـــة للواقـــع : Virual Environmentاضـــیة البیئـــات االفتر   -٢
وتوجـد هـذه البیئـات علـى مواقـع ، الواقـع االفتراضـي) أدوات(تنتج بواسطة برمجیات

ومنهـــــا الفصــــــول ) شـــــبكة اإلنترنـــــت مـــــثالً (معینـــــة علـــــى إحـــــدى أنـــــواع الشــــــبكات 
  .Virual Labsوالمعامل االفتراضیة Virual Classroomاالفتراضیة 

ســبق أنــه ال بــد مــن تــوفیر بیئــة تعلیمیــة متكاملــة العناصــر حتــى یتحقــق یتبــین ممــا 
ــیم اإللكترونــي یحتــاج إلــى ، فــال تعلــیم بــدون بیئــة تعلیمیــة جیــدة،النجــاح ــإن التعل وبــذلك ف

أما البیئات التي تتناسب مع تدریس المـواد . رتوفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة متعددة المصاد
ة والتـي یمكـن توفیرهـا وتجهیزهـا بمـا هي البیئـات الواقعیـفاالجتماعیة في مدارسنا الحالیة 

المجتمــــع المدرســــي وبالتــــالي یمكــــن تحقیــــق المواءمــــة بــــین الطریقــــة  یتــــوائم مــــع مطالــــب
  .التقلیدیة في التعلیم واستخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة

  :املستخدمة يف التعل م اإللكرتونيالتقنيات 

بغــرض ، ل المســتخدمة فــي التعلــیم اإللكترونــيیقصــد بهــا تقنیــات التفاعــل واالتصــا
كمـــا تســـتخدم فـــي تحقیـــق ، توصـــیل محتـــوى الـــتعلم والمعلومـــات واألنشـــطة المرتبطـــة بهـــا

مــتعلم وال، وبــین المتعلمــین والمعلــم، التفاعــل واالتصــال بــین المتعلمــین وبعضــهم الــبعض
  ).٩٠ص،م٢٠٠٩(شحاتة. والمؤسسة التعلیمیة

، )م٢٠٠٤(وســـــــــــالم، )م٢٠٠٥(یتـــــــــــونز و ) م٢٠٠٨(حســـــــــــینمـــــــــــن  كـــــــــــلٌ وذكـــــــــــر 
  :أنه یمكن تصنیف أدوات التعلیم اإللكتروني إلى فئتین هما )م٢٠٠٤(وسالمه
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  :أدوات التعلیم اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت:  وًال 
 wwwWorld Wide Web 

وتعتمــد ، األكثــر شــیوعاً شــبكة الویــب هــي إحــدى خــدمات شــبكة اإلنترنــت العالمیــة 
، علــى نطــاق واســع عبــر اإلنترنــت hypertextعلــى اســتخدام النصــوص فائقــة التــداخل 

وتقـدم شـبكة . وتهدف إلى الوصول لكل الوثائق المتاحة على مواقـع وصـفحات اإلنترنـت
ـــدة مـــن المـــوارد المختلفـــة المتكاملـــة معـــاً  ـــنص: مثـــل، الویـــب لمســـتخدمیها أدوات عدی ، ال

  .المتاحة والمتوافرة على اإلنترنت، الفیدیو والصوتو ، والرسومات
  :ومن أهم استخدامات الشبكة العنكبوتیة في مجال التعلیم مایلي

والبـرامج التعلیمیـة التدریبیـة  Online Coursesنشر المقررات علـى الشـبكة  -
 .والمحاضرات الدراسیة والعامة

 .ترنتالدخول إلى المكتبات العالمیة المنتشرة على شبكة اإلن -

تـــوفیر مواقـــع لالختبـــارات ولبنـــوك األســـئلة یمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي إعـــداد  -
 .االختبارات وتطبیقاتها

تـــوفیر العدیـــد مـــن الوســـائل التعلیمیـــة التـــي یمكـــن للمعلـــم االســـتفادة منهـــا فـــي  -
 .تدریسه

تاحـــة ســـهولة الوصـــول إلیهـــا ومنهـــا  - ٕ تـــوفیر العدیـــد مـــن مصـــادر المعلومـــات وا
، قواعـــــد البیانـــــات، المواقـــــع التعلیمیـــــة، الموســـــوعات، ةالمجـــــالت اإللكترونیـــــ(

 ).القوامیس

 E-mail 

هــو أكثــر أدوات اإلنترنــت شــیوعًا فــي التعلــیم اإللكترونــي؛ لمــا یقدمــه مــن إمكانــات 
  أو أفالمــــــــًا ، أو صــــــــوراً ، أو رســــــــومات، نقــــــــل وتبــــــــادل الملفــــــــات ســــــــواء كانــــــــت نصــــــــیة
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فضــًال عــن تــوفیره ، وبــین المتعلمــین والمعلــم، وبعضــهم فیمــا بــین المتعلمــین، أو مقــاالت
والمعلـــم والمـــتعلم بصـــورة غیـــر متزامنـــة مـــن ، إمكانیـــة التفاعـــل بـــین المتعلمـــین وبعضـــهم

  .خالل الرسائل النصیة
  :ومن أهم االستخدامات التعلیمیة للبرید اإللكتروني مایلي      

طــالب ومــن ثــم اســتقبالها مــنهم إرســال المعلــم التعیینــات والتكلیفــات واالختبــارات لل  -١
ــك خــالل دقــائق أو ســویعات معــدودة دون  عادتهــا مصــححة إلــیهم وذل ٕ بعــد حلهــا وا

كمـا یمكـن لهـؤالء الطـالب ، الحاجة لالنتظار لوقت الحصة أو المحاضرة بعـد أیـام
 .إبداء آرائهم واستیضاح المعلم لمزید من الفهم واالستیعاب

ألخــــــرى فــــــي المدرســــــة الواحــــــدة أو الواحــــــد أو الصــــــفوف ا قیــــــام طــــــالب الصــــــف  -٢
جــــــــــراء  ٕ ــــــــــي المــــــــــدارس األخــــــــــرى بتبــــــــــادل المعلومــــــــــات الدراســــــــــیة والبحــــــــــوث وا ف
ـــــــبعض فـــــــي الموضـــــــوعات الدراســـــــیة أو  المناقشـــــــات وتقـــــــدیم العـــــــون لبعضـــــــهم ال

 .غیرها من الموضوعات

قیــــام المعلمــــین باالتصــــال ببعضــــهم الــــبعض وتبــــادل الخبــــرات التدریســــیة وخطــــط   -٣
لبرمجیـــات وغیرهـــا مـــن أدوات التـــدریس فضـــًال عـــن تبـــادل الـــدروس واالختبـــارات وا

 .اآلراء حول التقدم أو التحصیل الدراسي لبعض الطالب

قیــــــــام الطــــــــالب أو المعلمــــــــین باالتصــــــــال بــــــــالخبراء فــــــــي المجــــــــاالت المختلفــــــــة   -٤
واالســــتفادة مــــن آرائهــــم فــــي مجــــال المعرفــــة اإلنســــانیة عامــــة وفــــي مجــــال التربیــــة 

 .والتعلیم خاصة

مثـــل موعـــد ( الب بتعلیمـــات معینـــة قبـــل حضـــورهم للصـــفوف الدراســـیةإـعــال  الـطــ  -٥
 ).الخ...اإلطالع على أجزاء معینة في الكتاب، االختبارات

 Chatting 

ومــــع  لمناقشــــة المتزامنــــة مــــع بعضــــهم بعضــــاً للمتعلمــــین الحــــوار وا تتــــیح المحادثــــة
، Real Timeســه بحیــث یتبــادلون أطــراف الحــوار علــى المواقــع فــي الوقــت نف، المعلــم
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وتتـــیح هـــذه األداة مـــن خـــالل البـــرامج الجـــاهزة المحادثـــة والتفاعـــل بـــین المتحـــدثین كتابـــة 
كمـــا أتاحـــت إمكاناتهـــا المتطـــورة إمكانیـــة نقـــل بـــث . وقـــد تضـــاف إلیهـــا الصـــورة، وصـــوتاً 

مكانیة نقل وتبادل الملفـات مـن صـور، مباشر للصورة ٕ كمـا . ووثـائق، وملفـات صـوتیة، وا
وتقـــــدیم التغذیـــــة الراجعـــــة ، طـــــرح األســـــئلة واإلجابـــــة عنهـــــا بصـــــورة فوریـــــة تتـــــیح إمكانیـــــة

كمـا تتمیــز بإتاحتهـا الحریــة للمــتعلم فـي اختیــار وتصـمیم بیئــة تعلمــه ، المصـاحبة لإلجابــة
 Customizingوهـــو مـــا یســـمى بتخصـــیص ، بمـــا یتماشـــى مـــع حالتـــه المزاجیـــة ومیولـــه

  .شكل الشاشة
 Interactive Video conferencing 

تعمـــــــل مـــــــؤتمرات الفیـــــــدیو التفاعلیـــــــة علـــــــى تنفیـــــــذ اتصـــــــال مســـــــموع مرئـــــــي بـــــــین 
وفیهـــــا یـــــتم تبـــــادل ومناقشـــــة ، عـــــدة أشـــــخاص متواجـــــدین فـــــي أمـــــاكن متباعـــــدة جغرافیـــــاً 

وتبــــــادل الملفـــــــات والوثــــــائق مـــــــع مشـــــــاهدة ، األفكــــــار والخبـــــــرات وعناصــــــر المعلومـــــــات
ــــــى تحقیــــــق التعــــــاون والفهــــــم اآلخــــــرین لبعضــــــهم الــــــبعض فــــــي جــــــو تفــــــاع لي یهــــــدف إل

ــــــــــیم . المشــــــــــترك بیــــــــــنهم وتســــــــــتخدم مــــــــــؤتمرات الفیــــــــــدیو فــــــــــي مواقــــــــــف وأنشــــــــــطة التعل
ـــــى الخـــــط  ـــــي عل ـــــي المســـــاعدة Onlineاإللكترون ـــــال ف ّ ـــــة ودور فع ؛ لمـــــا لهـــــا مـــــن أهمی

وذلــــــك لتحقیقهــــــا ، علـــــى ربــــــط المتعلمـــــین بــــــالخبراء علــــــى اخـــــتالف أمــــــاكنهم الجغرافیـــــة
ـــــــت نفســـــــه بـــــــین المتعلمـــــــین وبعضـــــــهم خدمـــــــة االتصـــــــال المرئـــــــي ا لمســـــــموع فـــــــي الوق

باإلضــــــــافة إلــــــــى تمكــــــــین المتعلمــــــــین مــــــــن تبــــــــادل الوثــــــــائق ، وبــــــــین المعلــــــــم، الــــــــبعض
  .والصور والرسومات مع بعضهم البعض أثناء االشتراك في المؤتمر

 News Groups 

 بـــــــین -عبرشـــــــبكة اإلنترنـــــــت–هـــــــي إحـــــــدى أدوات االتصـــــــال الكتـــــــابي الالتزامنـــــــي
ــــــیم(مجموعــــــة مــــــن األفــــــراد مــــــن ذوي االهتمــــــام المشــــــترك فــــــي تخصــــــص معــــــین ، التعل

ــــــاش ). الــــــخ...الهندســــــة، الطــــــب ــــــد مــــــن النق وهــــــي تتــــــیح الفرصــــــة أمــــــام الطــــــالب لمزی
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حــــــول موضــــــوع معــــــین خــــــارج نطــــــاق الصــــــف نظــــــرًا لمحدودیــــــة الوقــــــت الصــــــفي ممــــــا 
  .یجعل المناقشة أكثر عمقًا وثراء

 File Exchange 

ـــب أو نقـــل الملفـــات مـــن كمبیـــوتر مســـتخدمتخـــتص هـــ ، زمیـــل، معلـــم(ذه األداة بجل
متصـل معـه عـن ) طالـب مـثالً (إلـى كمبیـوتر مسـتخدم آخـر ) الخ...هیئة حكومیة، مكتبة

  .طریق شبكة اإلنترنت
ومـــــــن أهـــــــم اســـــــتخداماتها التعلیمیـــــــة إرســـــــال التكلیفـــــــات والتقـــــــاریر مـــــــن الطالـــــــب 

عادتهــــــا إلــــــى الطالــــــب إلـــــى المعلــــــم وقیــــــام المعلــــــم بــــــالتعلیق علی ٕ وجلــــــب الكتــــــب ، هــــــا وا
والمراجــــــــع واألبحــــــــاث العلمیــــــــة مــــــــن المكتبــــــــات والمؤسســــــــات اإللكترونیــــــــة واالســــــــتفادة 

  .منها في فهم محتوى المقررات الدراسیة
 Shared White Board 

ومجموعـــات النقـــاش ، وبـــرامج المحادثــة، تســتخدم هـــذه األداة فـــي مــؤتمرات الفیـــدیو
، الرســــوم، الشــــرائح، والصــــفوف االفتراضــــیة لعــــرض النصــــوص المكتوبــــة أو المســــموعة

التــي یتبادلهــا األشــخاص مــع بعضــهم ، الصــور والملفــات ونحوهــا عبــر شاشــة الكمبیــوتر
فمــا یكتبــه أحــدهم أو یعرضــه یظهــر فــي التــو علــى شاشــة اآلخــرین وهــو قابــل . الــبعض

یكـــون قـــابًال للحفـــظ فـــي ملفـــات یمكـــن  كمـــا، للتعـــدیل واإلضـــافة والحـــذف والنقـــاش بیـــنهم
  .العودة إلیها فیما بعد

  :ومن أهم استخدامات اللوح األبیض التشاركي في عملیة التعلیم والتعلم ما یلي     
ــــاهیم الصــــعبة مــــن خــــالل الرســــومات   -١ ــــم لتوضــــیح المف ــــل المعل َ ب اســــتخدامه مــــن قِ

 .والصور اإلیضاحیة للطالب

 .المعلم وتبادل المعلومات بینهم تفاعل الطالب مع بعضهم البعض مع  -٢



- ٣٠  - 
 

ــتعلم التشــاركي بــین الطــالب عنــد قیــامهم بحــل ســؤال أو مشــكلة   -٣ تســهیل عملیــة ال
فكل ما یكتبه أحدهم أو یرسمه یمكن أن یراه اآلخرون ویعلقوا علیه ویضـیفوا علیـه 

 .أو یعدلوه كلیة

 Wiki 

مـــن خاللهـــا یـــتم ، هـــي عبـــارة عـــن مواقـــع علـــى الویـــب مخصصـــة للمســـتخدمین  
بحیـــث یقـــوم مجموعـــة مـــن المتعلمـــین ، إضـــافة محتـــوى معـــین موجـــه لفئـــة معینـــة
مـــع التمتـــع بإمكانیــة اإلضـــافة إلیـــه أو ، بدراســة هـــذا المحتــوى مـــن خـــالل الــویكي

  .حذفه أو تعدیله بسهولة
 Blogs 

هــي عبــارة عــن صـــفحة عنكبوتیــة تشــمل تــدوینات مختصـــرة ومرتبــة ترتیبــًا زمنیـــًا 
بحیــــث تكــــون المعلومــــة األكثــــر حداثــــة هــــي أولــــى المعلومــــات التــــي ،  ً تصــــاعدی

  .یطالعها المستخدم
تاحتهــا فضــًال عــن إ، وســهولة تحــدیثها، وتتمیــز المدونــة بســهولة إنشــائها ونشــرها

باإلضـافة ، فرص التفاعل مع المسـتخدمین فـي كـل مـادة مـن المـواد المنشـورة بهـا
  .إلى حداثة معلوماتها

 Facebook 

یعــــد موقـــــع الفــــیس بـــــوك واحــــدًا مـــــن أكثــــر مواقـــــع التواصــــل االجتمـــــاعي تطـــــورًا 
ـــــــت ـــــــى اإلنترن ـــــــث یســـــــمح لألشـــــــخاص بإنشـــــــاء . ونمـــــــوًا وأكثرهـــــــا شـــــــعبیة عل حی

ــــــى الشــــــبكات التــــــي تنظمهــــــا المدینــــــة أو  صــــــفحات خاصــــــة بهــــــم واإلنضــــــمام إل
وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل االتصـــــــال بـــــــاألخرین والتفاعـــــــل ، جهـــــــة العمـــــــل أو المدرســـــــة

و أن أكثــــــر مســــــتخدمي الموقــــــع مــــــن الشــــــباب وطلبــــــة الجامعــــــات ویبــــــد. معهــــــم
ــــــــــة ــــــــــى التعــــــــــارف وتكــــــــــوین ، والمراحــــــــــل الدراســــــــــیة المختلف الــــــــــذین یســــــــــعون إل

  .المجموعات والتجمعات التي تعبر عن آرائهم في الحیاة
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 Twitter 

هــو موقــع شــبكات اجتماعیــة یقــدم خدمــة تــدوین مصــغر یســمح لمســتخدمیه بإرســال 
و تظهــر تلــك .حــرف للرســالة الواحــدة ١٤٠حــالتهم بحــد أقصــى  عــن Tweetsتحــدیثات 

التحدیثات في صفحة المستخدم ویمكن لألصدقاء قراءتها مباشرة من صـفحتهم الرئیسـیة 
أو زیارة ملف المستخدم الشخصي، وكذلك یمكن استقبال الـردود والتحـدیثات عـن طریـق 

  .البرید اإللكتروني

  ):الشخصي(ملعتمد على الك بيوترأ وات التع يم اإللك وني ا:  انياً 
 Tutorials 

، وهو الـذي ینشـئ موقفـًا تعلیمیـًا تعلمیـًا إذ تصـمم البرمجیـة هنـا لتقـوم مقـام المعلـم       
فهـــي تعـــرض األهـــداف وتشـــرح األفكـــار والنظریـــات والحقـــائق والمهـــارات التـــي تتضـــمنها 

عمــة باألشــكال والصــور والكتابــة المتحركــة وكــذلك األمثلــة والتــدریبات المد، مــادة الــدرس
باإلضـــافة إلـــى التقـــویم وتقـــدیم التغذیـــة ، بـــل حتـــى الـــربط مـــع اإلنترنـــت، والرســـوم البیانیـــة

  .الراجعة والخطة العالجیة
ویـــــوفر فرصـــــة ، وهـــــذا النـــــوع مـــــن البرمجیـــــات یســـــتخدم ألغـــــراض الـــــتعلم الـــــذاتي       

ممـــــا یشـــــعره بخصوصـــــیة الخطـــــاب للتخاطـــــب المباشـــــر بـــــین الحاســـــب اآللـــــي والمـــــتعلم 
خاصــــــة وأنــــــه یســــــتطیع الــــــتحكم بوقــــــت العــــــرض ومــــــدة بدایتــــــه ونهایتــــــه ، الموجــــــه إلیــــــه

حســــب وقتــــه وظرفــــه ممــــا یرفــــع الدافعیــــة فــــي التواصــــل بعیــــدًا عــــن اشــــتراطات الصــــف 
  .الدراسي التقلیدي

 Simulation & Role Playing 

ـــات تســـعى إ         ـــه مـــن ظـــواهر طبیعیـــة أو وهـــي برمجی ـــد الواقـــع بمـــا هـــو فی لـــى تقلی
ویســتخدم هــذا النــوع مــن ، تجــارب مختبریــه أو حركــات ریاضــیة أو أنمــاط عــیش وغیرهــا

  :البرمجیات التعلیمیة لآلتي
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ـــة مـــا بطریقـــة المحاكـــاة علـــى   - أ ـــاء إجـــراء تجرب الســـماح بحـــدوث أخطـــاء أثن
 .مالحاسب اآللي دون أن تتسبب األخطاء في إیذاء المتعل

 .في الحقیقة اختصار الوقت الذي تستغرقه تجربة أو حدث ما  - ب

أو معایشـة ، تقلیل التكلفة التي یمكن أن یتطلبها إجـراء التجربـة فـي الواقـع  - ت
 .بیئة ما كالقیام برحلة بطائرة عبر البحار

تفـــادي المخـــاطر التـــي یمكـــن أن یتعـــرض لهـــا المـــتعلم فـــي حالـــة معایشـــته   - ث
أو التجـــول فـــي غابـــة لـــزالزل والبـــراكین كمحاكـــاة حـــدوث ا للواقـــع الحقیقـــي

 .للوحوش

 .كاألحداث التاریخیة مثالً ، ةمحاكاة ما یمكن أن تكون معایشته مستحیل   - ج

 Problem Solving 

جـــراء        ٕ إن مهمـــة الحاســـب اآللـــي مســـاعدة المـــتعلم فـــي حـــل المســـائل والمشـــكالت وا
حاجـــة إلــى أن یقـــوم بإجرائهــا وفـــق الطــرق التقلیدیـــة العملیــات الحســـابیة المطلوبــة دون ال

وفي ذلـك اختصـار للوقـت وتركیـز للمـتعلم علـى جوانـب المشـكلة ، باستخدام الورقة والقلم
ـــه الفرصـــة إلعـــادة ، األكثـــر أهمیـــة دون االقتصـــار علـــى الخطـــوات اإلجرائیـــة كمـــا تعطی

ج  و تجریـــب الحلــــول عـــدة مــــرات حتـــى یصــــل إلـــى الحــــل الصـــحیح دون خــــوف أو حــــر 
ویســتطیع تطـویر خبراتــه ومهاراتـه وعــدم التهــرب ، وبهــذا تـزداد ثقــة الطالـب بنفســه، خجـل

  .من مواجهة المشكالت مستقبالً 
وهذا النوع من البرمجیات یـولي اهتمامـًا خاصـًا بـالفروق الفردیـة مـن خـالل مـنح         

ــتعلم لیجــرب الحلــول بمــا یتناســب مــع قدراتــه وخبراتــه الســابقة ، الطالــب الوقــت الكــافي لل
  .بعدد المرات الذي یشاء دون خشیة الوقوع في الخطأ

 Drill & Practice 

ــًا التــدریب الكتســاب المهــارة ویقــوم هــذا النــوع مــن البرمجیــات علــى ، وتســمى أحیان
مبــدأ طــرح التســاؤالت مــن الحاســوب واالســتجابة مــن المــتعلم ثــم التغذیــة الراجعــة الفوریــة 
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وإعـطـــاء ، حیــــث یعطــــي تعزیــــز مباشــــر اذا كانــــت اإلجابــــات صــــحیحة، ســــوب مــــن الحا
أو قد یحدث نـوع ، وذلك لتصحیح الخطأ، المتعلم فرصة أخرى اذا كانت اإلجابة خاطئة

رجاع المتعلم إلى نوع من الـتعلم أو النشـاط للـتمكن مـن المـادة وفهمهـا قبـل  ٕ من التفریع وا
  .أن یستجیب مرة أخرى

 Diagnostic Perspective 

، وهـــذا النـــوع مـــن البرمجیـــات یعنـــى بتشـــخیص واقـــع الخبـــرات الســـابقة للطلبـــة          
وهــــو مــــا تقــــوم بــــه ، والثغــــرات التــــي ینبغــــي معالجتهــــا قبــــل االنتقــــال إلــــى الــــتعلم الالحــــق

، البرمجیـــة عـــن طریـــق إجـــراء اختبـــارات تشخیصـــیة فـــي محتـــوى تعلیمـــي واضـــح ومحـــدد
خفاقاتـه لكـل وتسجیل إجابات ال ٕ طلبة بحیث یـتمكن المعلـم مـن تحدیـد اتجاهـات المـتعلم وا

كمـا تـزود كـل طالـب بتغذیـة راجعـة خاصـة ، طالب على حده ولجمیع الطلبـة بشـكل عـام
جادته واألهداف التي استطاع تحقیقهـا وتلـك التـي لـم یسـتطع  ٕ به تحدد له حدود إخفاقه وا

  .تحقیقها لتحسین أداءه
 Instructional Games 

تعتمد األلعـاب التعلیمیـة المحوسـبة علـى جملـة مـن وسـائل التشـویق التـي تشـجع         
واســتنفار ذاكرتــه أو تتحــدى المــتعلم وتثیــر خیالــه وتحثــه دومــًا علــى المواصــلة ، التنــافس

یة ویمكـــــن للطالـــــب أن یـــــتعلم عـــــن طریـــــق اللعـــــب العملیـــــات الحســـــاب. وخبراتـــــه الســـــابقة
  .وأسماء المدن والحیوانات، وحساب الوقت ،والهندسیة

كمــــــــا أن برمجیــــــــات األلعــــــــاب التعلیمیــــــــة یمكــــــــن اســــــــتخدامها فــــــــي أي مــــــــادة أو       
ـــــدون اســـــتثناء، مســـــاق ـــــة ب ـــــة عمری ـــــة ، وألي فئ مـــــع مراعـــــاة خصوصـــــیة المـــــادة التعلیمی

تــــــزود : ومــــــن أهــــــم فوائــــــد األلعــــــاب التعلیمیــــــة. وخصــــــائص الفئــــــة التــــــي یــــــراد تعلیمهــــــا
ـــــة أخـــــرىالمـــــتعلم بخ ـــــة وســـــیلة تعلیمی ـــــر مـــــن أی ـــــع العملـــــي أكث ـــــى الواق ـــــرب إل ـــــرات أق ، ب

  .وتوفر السالمة واألمن للمتعلم
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 Dialogue 

الحوار التعلیمي الـذي تعتمـده البرمجیـات التعلیمیـة یمكـن أن یـتم فیـه تعلـم خبـرات  
تسـب الطالـب وفیـه یك، أو مراجعة خبرات سبق للطالب تعلمهـا فـي دروس سـابقة، جدیدة

واستخدام الخبرات السابقة في توجیه األسئلة واإلجابة عن األسئلة التـي ، مهارات الحوار
ومتابعة التـراكم المعرفـي أو أسـئلة ، هذا فضًال عن القدرة على تقدیر اآلخر، تطرح علیه

وتســـتخدم فیهـــا ، تســـتدعي صـــورة منهجیـــة تعتمـــد تسلســـل األهـــداف الموضـــوعة للبرمجیـــة
رة والتشــویق فــي صــیاغة أســئلة مفاجئــة أو أســئلة تســتدعي التأمــل ومــا إلــى عناصــر اإلثــا

  .وبالمقابل اإلجابة عن أسئلة في زمن محدد، ذلك
ومـــن خـــالل مـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن هـــذه التقنیـــات تتناســـب مـــع مقـــررات المـــواد       

وتسـهم  ،االجتماعیة التي تتسم بطبیعة خاصة بأنها تـربط بـین البعـدین الزمـاني والمكـاني
. بــدور كبیــر فــي إعــداد جیــل مواكــب للتطــورات داخــل مجتمعــه وفــي المجتمعــات األخــرى

ـــى  ـــك ألنهـــا تفتقـــر إل ـــات فـــي المـــدارس؛ وذل ـــع هـــذه التقنی إال أنـــه ال یمكـــن اســـتخدام جمی
  .اإلمكانات والتجهیزات المناسبة والكوادر البشریة المؤهلة

  :ليميةمناذج توظيف ا ت ليم اإللك وني يف ا عملية التع
-١٧٠ص ص،  م٢٠٠٥(زیتـــــونو  )١١٨-١١٧ص ص، م٢٠٠٩(شـــــحاتةذكـــــر 

أن هنــاك ثالثــة نمــاذج أساســیة لتوظیــف التعلــیم اإللكترونــي فــي العملیــة التعلیمیــة ) ١٧٨
  :وهي

  

ـــــــــــــه توظـــــــــــــف بعـــــــــــــض أدوات التعلـــــــــــــ ـــــــــــــي دعـــــــــــــم م یوفی ـــــــــــــًا ف ـــــــــــــي جزئی اإللكترون
ً وتســهیله ورفــع كفاءتــه، ) التقلیــدي(الصـفيمیالتعل خــارج ســاعات  ویـتم هــذا التوظیــف عــادة
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مكــن أن یــتم فــي یبعــض هــذا التوظیــف إال أن وخــارج الصــف الدراســي، الــدوام الرســمي 
  التــــي یوجــــد بهــــا كمبیــــوتر واحــــد لصــــفي فــــي حجــــرات الدراســــة التقلیدیــــةأثنــــاء التــــدریس ا

  .أو عدة كمبیوترات 

  

فـي عملیتــي ) التقلیـدي(م الصـفي یتعلـم اإللكترونـي مـدمجًا مـع الیوفیـه یوظـف التعلـ
م یحیــث توظــف أدوات التعلــ. التعلــیم والــتعلم بحیــث یتشــاركا معــًا فــي إنجــاز هــذه العملیــة

ســـواء المعتمـــدة علـــى الكمبیـــوتر أو المعتمـــدة علـــى الشـــبكات فـــي الـــدروس ، اإللكترونـــي 
ل معامـــــ :التـــــي تـــــتم فـــــي قاعـــــات الدراســـــة المجهـــــزة بإمكانیـــــة االتصـــــال بالشـــــبكات مثـــــل

  .الصفوف الذكیةو الكمبیوتر، 

  

دارتهــا بحســبان یوفیــه یوظــف التعلــ ٕ م اإللكترونــي وحــده فــي عملیــة التعلــیم والــتعلم وا
فالطالـب یـتعلم الـدروس والمقـررات . م الصـفيیعـن التعلـ) أو شـبه كامـل(ل أنه بـدیل كامـ

ال یتطلـــب هـــو و  .حـــدهام اإللكترونـــي و یویتفاعـــل مـــع محتواهـــا اعتمـــادًا علـــى أدوات التعلـــ
  .حضور الطالب إلى قاعات الصف التقلیدیة إذ یتم في بیئة افتراضیة

 :ویمكن تصنیفه إلى نمطین أساسیین

  : التعلم اإللكتروني الفردي   •

أي  یتعلم الطالب المقررات اإللكترونیة انفرادیا عن طریـق الدراسـة الذاتیـة المسـتقلة
 .لتوجیــه خــارجي مــن المعلــم) غالبــاً (ه دون الحاجــة بــالخطو الــذاتي فهــو یواجــه ذاتــه بذاتــ

إال أنـه مـن أبـرز مشـكالته كثـرة انسـحاب الطـالب ویمكن أن یكون متزامن وغیر متزامن 
كمالها ٕ   .من دراسة المقررات وا
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  :يالتعلم اإللكتروني التشارك   •

ــث ، onlineلــى الشــبكة ه عم الطــالب مــن خــالل مجموعــات تشــاركیوفیــه یــتعل حی
مجموعـــة فـــي تعلـــم الـــدروس أو حـــل مشـــكالت أو انجـــاز مشـــروعات، ولـــه  تتشـــارك كـــل

  :صورتان

  .التعلم التشاركي المتزامن -١
  .التعلم التشاركي غیر المتزامن -٢

التـــي أفضـــل نمـــاذج التعلـــیم اإللكترونـــي  أن نمـــوذج التعلـــیم المـــدمجوتـــرى الباحثـــة 
بــین مزایــا التعلــیم باعتبــار أنــه یجمــع مــا یمكــن اســتخدامها فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة 

لـــذلك یعتبـــر نمـــوذج التعلـــیم المخلـــوط هـــو النمـــوذج ، اإللكترونـــي ومزایـــا التعلـــیم التقلیـــدي
  .األفضل لرفع كفاءة عملیة التعلیم والتعلم

  :معوقات ا تخدام ا تعليم ا لكرتوني
ــیم اإللكترونــي والنتــائج األولیــة التــي أثبتــت نجاحــه إال أنــه یواجــه  رغــم أهمیــة التعل

وقــــــد ذكــــــر ، لمعوقــــــات والتحــــــدیات التــــــي تحــــــول بینــــــه وبــــــین تحقیــــــق أهدافــــــه بعــــــض ا
  :بعض هذه المعوقات والتي من أهمها ما یلي) ٣١٧-٣١٦ص،م٢٠٠٤(سالم

ضـعف البنیـة التحتیــة فـي غالبیـة الــدول النامیـة نظـرًا لصــعوبة تخصـیص التمویــل   -١
، ســــتلزماتهاالــــالزم لبنــــاء البنیــــة التحتیــــة المتمثلــــة فــــي تــــوفیر أجهــــزة الحاســــبات وم

 .وتوفیر الصیانة الدائمة باإلنترنت، وتسهیل االتصال

 .صعوبة االتصال باإلنترنت ورسومه المرتفعة  -٢

 .عدم إلمام المتعلمین بمهارات استخدام التقنیات الحدیثة  -٣

ـــــدریس   -٤ ـــــة فـــــي الت ـــــة الحدیث ـــــاع المعلمـــــین باســـــتخدام الوســـــائط اإللكترونی عـــــدم اقتن
 .أو التدریب
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التقلیــل مــن دورهــم فــي العملیــة التعلیمیــة وانتقــال دورهــم إلــى  تخــوف المعلمــین مــن  -٥
 .مصممي البرمجیات التعلیمیة واختصاصي تكنولوجیا التعلیم

ن  -٦ ٕ   .تاج البرمجیات التعلیمیةالتكلفة العالیة في تصمیم وا

  :بعض معوقات التعلیم اإللكتروني ومنها) ٦٨ص،م٢٠٠٥(كما ذكر زیتون

 .مؤهلة والمدربةعدم كفایة الكوادر البشریة ال  -١

 .حاجز اللغة  -٢

 .بل المحافظین من رجال التعلیمالمقاومة والممانعة السلبیة من ق  -٣

أن هـــذه المعوقـــات والصـــعوبات ال یجـــب أن تقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام  ویمكـــن القـــول

تنفیذ التعلیم اإللكتروني لما له من أهمیة في إیجاد كوادر بشریة مؤهلة للتعامل مـع ثـورة 

یجــــاد الحلــــول المعلومــــات المتجــــ ٕ ددة والمتســــارعة؛ لــــذا یتحــــتم مواجهــــة هــــذه التحــــدیات وا

وقـــد اســـتفادت  .المناســـبة لیـــتمكن المتعلمـــین مـــن العـــیش فـــي عصـــر الثـــورة التكنولوجیـــة

الباحثة من هذه المعوقات في بناء االسـتبانه لمعرفـة درجـة تأثیرهـا علـى اسـتخدام التعلـیم 

  .اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة

  :وانب االخ الف بني ال عليم اإلل رتوني وا تع يم الت ليديج

 ،م٢٠٠٧(اســتیتیه و ســرحانو ،)٣٨-٣٧ص ص ،م٢٠٠٨(ســینمــن حاتفــق كــلٌ 

خـتالف بأن هناك جوانب ا) ٣٠٩-٣٠٦ص ص،م٢٠٠٤(وسالم، )٢٩٩-٢٩٧ص ص

  :)١(في الجدول رقم تتمثل بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي 
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  )١(جدول رقم 

  انب االحتالف بین التعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیديجو 
  التعلیم التقلیدي  التعلیم اإللكتروني  م
یقــدم التعلــیم اإللكترونــي نــوع جدیــد مــن   ١

تركــز  يوالتــ“ الثقافــة الرقمیــة“الثقافــة هــي
علىمعالجــة المعرفــة وتســاعد الطالــب أن 
یكـــون هـــو محـــور عملیـــة الـــتعلم ولـــیس 

  .المعلم

“ الثقافــة التقلیدیــة“م التقلیــدي علــىیعتمــد التعلــی
تركز على إنتـاج المعرفـة،ویكون المعلـم  يوالت

  .هو أساس عملیة التعلم

ــــى تكلفــــة   ٢ ــــي إل ــــیم اإللكترون ــــاج التعل یحت
بدایة تطبیقـه لتجهیـز  يعالیة وخاصة ف

نتــــــــاج  ٕ ــــــــة مــــــــن حاســــــــبات وا البنیةالتحتی
برمجیــــات وتــــدریب المعلمــــین والطــــالب 

ه التكنولوجیــا علــى كیفیــة التعامــل معهــذ
، وتصــــــــمیم المــــــــادة العلمیــــــــة إلكترونیــــــــاً 

إلـى مسـاعدین لتوفیربیئـة  وبحاجة أیضـاً 
تفاعلیــة بــین المعلمــین والمســاعدین مــن 
جهـــة وبـــین المتعلمـــین مـــن جهـــة أخـــرى 

  .وكذلك بینالمتعلمین فیما بینهم

ال یحتــــاج التعلــــیم التقلیــــدي إلــــى نفــــس تكلفــــة 
التعلـــــــــــیم اإللكترونـــــــــــي مـــــــــــن بنیـــــــــــة تحتیـــــــــــة 

ــــــــ ــــــــى اكتســــــــاب وت دریبالمعلمین والطــــــــالب عل
إلـــــى  الكفایـــــات التقنیـــــة ولـــــیس بحاجـــــة أیضـــــاً 

ـــــذ ـــــالمعلم هـــــو ال ـــــوم بنقـــــل ي مســـــاعدین ألن یق
بیئـــة تعلـــم  يالمعرفـــة إلـــى أذهـــان الطـــالب فـــ

تقلیدیة دوناالستعانة بوسائط إلكترونیـة حدیثـة 
  .أو مساعدین للمعلم

ال یلتزم التعلـیم اإللكترونـي بتقـدیم تعلـیم   ٣
س المكــان أو الزمــان بــل المــتعلم نفــ يـفـ

غیرملتـــزم بمكـــان معـــین أو وقـــت محـــدد 
م یالتعلـــــــــــ(الســـــــــــتقبال عملیـــــــــــة الـــــــــــتعلم 

ـــیم متـــزامن  (اإللكترونـــي عـــن بعـــد تعل
  )نوغیر متزام

نفــــس  يیســــتقبل الطــــالب التعلــــیم التقلیــــدي فــــ
الوقـــــت ونفـــــس المكـــــان وهـــــو قاعـــــة الفصــــــل 

أي تعلـــیم متــــزامن ) التعلـــیم المباشــــر(يالدراســـ
  . فقط

یــؤدى هــذا النــوع مــن التعلــیم إلــى نشــاط   ٤
تعلم المادة العلمیة  يالطالب وفاعلیته ف

ألنهیعتمـــــد علـــــى الـــــتعلم الـــــذاتي وعلـــــى 
  .رید التعلیمفمفهوم ت

 التعلـــــیم التقلیـــــدي ســـــلبیاً  يیعتبـــــر الطالـــــب فـــــ
یعتمــد علــى تلقــى المعلومــات مــن المعلــم دون 

البحــــث واالستقصــــاء ألنــــه یعتمــــد  يأیجهــــد فــــ
  .المحاضرة واإللقاء على أسلوب
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  التعلیم التقلیدي  التعلیم اإللكتروني  م
یتــیح التعلـــیم اإللكترونـــي فرصـــة التعلـــیم   ٥

ــــــات  ــــــات المجتمــــــع مــــــن رب لمختلــــــف فئ
المصـــــانع، فـــــالتعلیم ي البیـــــوت والعمـــــالف

  .مع العمل یمكن أن یكون متكامالً 

یشــــــــترط التعلــــــــیم التقلیــــــــدي علــــــــى الطالــــــــب 
الحضـــور إلـــى المؤسســـة التعلیمیـــة واالنتظـــام 

عطـــالت، ومـــن طواألیـــام األســـبوع عـــدا أیـــام ال
جانـــب آخـــر یقبـــل أعمـــار معینـــة دون أعمـــار 

  .أخرى، والیجمع بین الدراسة والعمل
یكــــــون المحتــــــوى العلمــــــي أكثــــــر إثـــــــارة   ٦

ودافعیة للطالب علـى الـتعلم حیـث یقـدم 
هیئة نصوصـتحریریة، وصـور ثابتـة  يف

ـــــدیو ورســـــومات  ومتحركـــــة، ولقطـــــات فی
 يومخططــــــــات ومحاكــــــــاة، ویكــــــــون فــــــــ

كتـــاب إلكترونـــي،  هیئـــةمقرر إلكترونـــي،
  .كتاب مرئي

یقدم المحتوى العلمي على هیئة كتاب مطبوع 
ـــــك  ن زادت عـــــن ذل ٕ ـــــة وا بـــــه نصـــــوص تحریری
ــــوافر فیهــــا الدقــــة  بعضالصــــور فهــــي غیــــر مت

  . الفنیة

أي وق ـت  يحریـة التواصــل مــع المعلــم فــ  ٧
یریــــد االســــتجواب  يوطــــرح األســــئلة التــــ

عنها ویتم ذلكعـن طریـق وسـائل مختلفـة 
اإللكترونـي وغـرف المحادثـة  مثـل البریـد

  .الخ

یحـــــدد التواصـــــل مـــــع المعلـــــم بوقـــــت الحصـــــة 
الدراســـــــیة ویأخـــــــذ بعـــــــض التالمیـــــــذ الفرصـــــــة 
لطرحاألســـئلة علـــى المعلـــم ألن وقـــت الحصـــة 

  .ال یتسع للجمیع

دور المعلـــــــــم هـــــــــو اإلرشـــــــــاد والتوجیـــــــــه   ٨
  .والنصح والمساعدة وتقدیم االستشارة

  .دور المعلم هو ناقل وملقن للمعلومات

یتنوع زمالء الطالـب مـن أمـاكن مختلفـة   ٩
من أنحاء العالم فلیس هناك مكان بعیـد 

التعـــــرف علـــــى أصـــــدقاء  يأو صـــــعوبةف
  .وزمالء

الفصــل  يیقتصــر الــزمالء علــى الموجــودین فــ
محــیط المدرســة أو الســكن  يأو المدرســة أو فــ

  .یقطنه الطالبیالذ

اللغـــات األجنبیـــة  ضـــرورة تعلـــم الطالـــب  ١٠
ــــــى یســــــتطیع  ــــــة  يتلقــــــحت المــــــادة العلمی

واالســــتماع إلىالمحاضــــرات مــــن أســــاتذة 
ــــي  ــــب العرب ــــد ینضــــم الطال عــــالمیین، فق

بریطانیا أو یإلى جامعة إلكترونیة ف مثالً 
  .أمریكا أو فرنسا

یعــیش  يلغــة الدولــة التــ ياللغــة المســتخدمة هــ
ـــــــــ ـــــــــب ف ـــــــــب، فالطال المجتمـــــــــع  يفیهـــــــــا الطال

 العربیتعتبــر اللغــة العربیــة هــي اللغــة الرســمیة
  .المدارس يلالستخدام ف
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  التعلیم التقلیدي  التعلیم اإللكتروني  م
یــــــــــــــتم التســـــــــــــــجیل واإلدارة والمتابعـــــــــــــــة   ١١

ـــــــــات والشـــــــــهادات  ـــــــــارات والواجب واالختب
  .بطریقة إلكترونیةعن بعد

ـــــتم التســـــجیل واإلدارة والمتابعـــــة واستصـــــدار  ی
  .الشهادات بطریقة المواجهة أو بطریقةبشریة

یســــمح بقبــــول أعــــداد غیــــر محــــددة مــــن   ١٢
  .الطالب من أنحاء العالم

 ل أعــــداد محــــدودة كــــل عــــام دراســــي وفقــــاً یقبــــ
  .لألماكن المتوفرة

یراعـــى الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین   ١٣
 فهــــــو یقــــــوم علــــــى تقــــــدیم التعلــــــیم وفقــــــاً 

  .الحتیاجاتالفرد

ال یراعى الفروق الفردیة بین المتعلمـین حیـث 
ــــــــدم التعلــــــــیم للفصــــــــل بالكامــــــــل وبطریقــــــــة  یق

  .شرحواحدة
ت یعتمــــــد علــــــى طریقــــــة حــــــل المشــــــكال  ١٤

وینمــــى لـــــدى المــــتعلم قدرتـــــه اإلبداعیـــــة 
  . والناقدة

یعتمــد علــى الحفــظ واالســتظهار ویركــز علــى 
الجانــــــــب المعرفــــــــي للمــــــــتعلم علــــــــى حســــــــاب 
الجوانبــــــــــــاألخرى؛ فــــــــــــالتركیز علــــــــــــى حفــــــــــــظ 
المعلومـــات علـــى حســـاب نمـــو مهاراتـــه وقیمـــه 

الجانــب المعرفــي  يفــ واتجاهاتــه، ویهمألیضــاً 
لتفكیـــــر مهـــــارات تحدیـــــد المشـــــكالت وحلهـــــا وا

  الناقــــــــــد واإلبــــــــــداعیوطرق الحصــــــــــول علــــــــــى 
  .المعرفة

العملیــــة  يالتغذیــــة الراجعــــة لــــیس لهــــا دور فــــ  . االهتمام بالتغذیة الراجعة الفوریة  ١٥
  .التعلیمیة التقلیدیة

ســهولة تحــدیث المــواد التعلیمیــة المقدمــة   ١٦
  .بكل ما هو جدید إلكترونیاً 

  تبقــــــى المــــــواد التعلیمیــــــة ثابتــــــة بــــــدون تغییــــــر 
  . أو تطویر لسنوات طویلة

جوانــــب االخــــتالف بــــین التعلــــیم اإللكترونــــي والتعلــــیم التقلیــــدي ) ١(یوضــــح جــــدول
فـي المـدارس نجـد أن مـا  واقـع العملیـة التعلیمیـة والتعلمیـةالضوء بصـورة سـریعة لوبإلقاء 

هــو ســائد فــي تلــك العملیــة هــو معظــم جوانــب التعلــیم التقلیــدي والــذي ال یتناســب مــع مــا 
ه في عصر التقـدم واإلزدهـار عصـر التقنیـة واإللكترونیـات لـذلك یجـب أن تتضـافر نعیش
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قدرات تكنولوجیة مـن خـالل  لمتعلمیناإلكساب  الجهود لتفعیل جوانب التعلیم اإللكتروني
، ویقــع العــبء األكبــر مــن  لتكنولوجیــا بانتظــام وفعالیــة ضــمن النظــام المدرســيا اســتخدام

والتـي أشـارت إلـى أن ) م٢٠١٠(وهـذا مـا أكدتـه یاركنـدي هذه الجهود على عاتق المعلم 
. القادر على مساعدتهم على تطویر هذه القدرات والمهـارات الرئیس المعلم هو الشخص

إذ . الفـرص لطالبهـم منهذا المنطلق، یصبح إعداد المعلمین أمرًا حاسمًا بغیة إتاحـة تلـك
وبرامج إعداد األفواج المقبلة مـن یجب أن توفر برامج تطویر القدرات المهنیة للمعلمین، 

ــــا، . خبــــرات تكنولوجیــــة متطــــورةو المعلمــــین،  ــــى اســــتخدام التكنولوجی ولقــــد باتالتــــدریب عل
جـــزءًا ال یتجـــزأ مـــن  تعلـــم الطالـــب واإللمـــام الكامـــل بمـــدى دعـــم هـــذه التكنولوجیـــا لعملیـــة

ر التـــي المعـــاییوهـــذا مـــا تشـــتمل علیـــه  .المهـــارات الـــواردة فـــي الـــدلیل المهنـــي لكـــل معلـــم
معاییر الیونسكو بشأن كفاءة المعلمین في مجال تكنولوجیـا المعلومـات  مشروع یتضمنها

تخطــیط فــي مجــال مبــادئ توجیهیــة لجمیــع المعلمــین، والســیما  ، والتــي تتضــمنواالتصــال
ضــطالع بــدور اللالمعــدَّة خصیصــًا إلعــدادهم  یــةدورات التدریبالــبــرامج تعلــیم المعلمــین و 

  .وكفاءات تكنولوجیة اج طالب ذوي مؤهالتجوهري، أال وهو إنت
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  املبحث  لثاني
  تدريس امل اد االجت اعية باملر لة ال انوية

  :متهيد

المتطــــــورة بتطــــــور المجتمعــــــات ماعیــــــة مــــــن المــــــواد الدراســــــیة تعتبــــــر المــــــواد االجت
ومــــــن ثــــــم فــــــإن تلــــــك المــــــواد هــــــي مــــــن أكثــــــر المــــــواد ، والبحــــــوث والدراســــــات العلمیــــــة 

لمـــــا یجـــــري فـــــي اإلطـــــار االجتمـــــاعي مـــــن أحـــــداث ولمـــــا یثـــــور مـــــن الدراســـــیة حساســـــیة 
  .مشكالت وتحدیات

فهــي مــادة ، أن المــواد االجتماعیــة تبحــث فــي اإلنســان): " م١٩٩٠(ویــذكر إبــراهیم 
فاإلنسـان بطبیعـة تكوینـه االجتمـاعي فـي حاجـة إلـى ، حیة لها صلة شدیدة بمن یتعلمها 

لـــى المســـتویین المحلـــي والعـــالمي حتـــى معرفـــة مـــا یـــدور حولـــه مـــن األحـــداث والوقـــائع ع
یـتمكن مــن مواجهــة المشــاكل التـي تواجهــه فــي كافــة نـواحي الحیــاة ویســتطیع التكیــف مــع 

  ٣ص."واقعه ومجتمعه واكتساب الخبرات المختلفة

مكانـات متعـددة فـي خلـق  ٕ وتسهم المواد االجتماعیة بما لهـا مـن طبیعـة اجتماعیـة وا
فهـي تقـوم بـدور . ن في المجتمع الذي یعیشـون فیـهجیل من النشء لیكونوا أعضاء نافعی

، وتنمیــــة القــــدرة علــــى حــــل المشــــكالت والتفكیــــر العلمــــي، كبیــــر فــــي الــــتعلم االجتمــــاعي 
وخلق الشخصیة االجتماعیة بمـا تهیئـه مـن ، وكذلك تنمیة شعور الفرد بدوره االجتماعي 

مــــع سیاســــیًا معلومــــات ومواقــــف تســــاعد علــــى إدراك الفــــرد لحقیقــــة مــــا یجــــري فــــي المجت
مــن خـالل المواقــف التعلیمیـة التــي تتـیح فرصــًا مـن التعلــیم ، واقتصـادیًا واجتماعیــًا وثقافیـاً 

یجـــاد طرائـــق تـــدریس تســـاعد علـــى تنمیـــة قـــدرات الطـــالب وعلـــى تنمیـــة ، أكثـــر فاعلیـــة ٕ وا
مـــــن خـــــالل أســـــالیب تربویـــــة ، واالســـــتدالل المنطقـــــي، التفكیـــــر الناقـــــد والتفكیـــــر المبـــــدع 

  )م٢٠٠٢،انالسكر .(مختلفة
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  :مفهوم املو د االج ماعية

وهنــاك اخـتالف حولـه مـن قبـل البــاحثین واسـع وكبیـر مـواد االجتماعیـة إن مفهـوم ال
  :العدید من التعریفاتوقد تعددت اآلراء وذكرت ، والمتخصصین

مجموعـــــة المقـــــررات الدراســـــیة التـــــي یتضـــــمن : "بأنهـــــا) م١٩٩١(دنیـــــافقـــــد ع فهـــــا 
وبیئـــــــــــة ، والتـــــــــــراث ، اعیـــــــــــة والمؤسســـــــــــات االجتم، محتواهـــــــــــا الســـــــــــلوك االجتمـــــــــــاعي 

  ١٣ص".اإلنسان

اســم یســتخدم فــي مدارســنا لیــدل علــى : " بأنهــا) م١٩٩٥(كمــا عرفهــا إبــراهیم وأحمــد
مجموعة مواد التاریخ والجغرافیـا والتربیـة الوطنیـة واالجتمـاع واالقتصـاد ودراسـة المجتمـع 

اسـة اإلنسـان مـن حیـث عالقـات وهي تعنى بدر ، والفلسفة والمنطق وعلم النفس واألخالق
ــــبعض ــــراده وجماعاتــــه بعضــــهم ب ــــي بــــین اإلنســــان وبیئتــــه ، أف ومــــن حیــــث العالقــــات الت

  ١٧ص".اتوالمشكالت التي نشأت وتنشأ عن جمیع هذه العالق

هـي جـزء :"المـواد االجتماعیـة التعریـف التـالي)م١٩٩٥(كما یعطـي رضـوان ومبـارك
إلنســـاني ســـیة تعـــالج وتفســـر المجتمـــع امـــن المـــنهج المدرســـي الـــذي یتكـــون مـــن مـــواد درا

  ١٧ص".والعالقات السائدة فیه

ً علــى مـــا ســبق نســتنتج أن  المـــواد االجتماعیــة تركــز علـــى عالقــات اإلنســـان وبنــاء
كمـا ، ت وهـذا السـلوك علـى أحسـن وجـه ممكـنوسلوكه والوسائل التي تجعل هـذه العالقـا

ـــه ســـواء كـــان ـــه وعالقات فـــي الماضـــي أو ذلـــك  تهـــتم بدراســـة المجتمـــع مـــن حیـــث مكونات
  .كما تهدف إلى تربیة األفراد بما یحقق لهم النمو االجتماعي، الحاضر أو المستقبل
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  :طبيعة املو د االج ماعية

تدرس اإلنسـان فـي الماضـي  هي تلك المواد التي، المواد االجتماعیة كمواد دراسیة
ث عالقاتـه ومـن حیـ، من حیث عالقاته باإلنسـان كفـرد وكعضـو فـي جماعـة ، والحاضر

، كمـا تــدرس المشـكالت التــي نشـأت وتنشـأ عــن هـذه العالقــات ، بالبیئـة التـي یعــیش فیهـا
داخــل البیئــة المحلیــة ، كمــا تعــالج موضــوعات العالقــات البشــریة فــي الماضــي والحاضــر

  .وفي العالم كله

بـــل ، ال تقتصـــر رســـالتها علـــى مجـــرد العلـــم بهـــا ، وهـــي إذ تعـــالج هـــذه العالقـــات 
فــالمواد االجتماعیــة هــي ، حســینها ورفــع مســتواها مــن أجــل ســعادة البشــریة العمــل علــى ت

، مـواد تــدرس اإلنســان كمخلـوق نشــط یــؤثر فیمـا حولــه مــن بیئـة طبیعیــة وبیئــة اجتماعیــة 
بـــل تنشـــد التـــأثیر فـــي حیـــاة اإلنســـان ، ویتـــأثر بهـــا وهـــي ال تقتصـــر علـــى مجـــرد الدراســـة 

، وموقفــه مــن ماضــیه ، ئــة المحیطــة بــه حیــث توضــح للناشــئ موقفــه مــن البی، ومســتقبله 
فــي ، بحیــث یشـعر أنــه مـرتبط بكفــاح البشـریة فــي الماضـي والحاضــر ، ومـن العــالم كلـه 

ــــه أن یقــــوم بــــه، وطنــــه واألوطــــان األخــــرى  ــــذي ینبغــــي علی ــــدور ال ــــو .(حتــــى یــــدرك ال أب
  ).م٢٠٠٨،سریع

لجغرافیـا فـي مـادتي التـاریخ وا: وتقصد الباحثة بالمواد االجتماعیـة فـي هـذه الدراسـة
  :ویمكن إعطاء لمحة موجزة عنها. المرحلة الثانویة

ـــاریخ ـــاني وآخـــرانكمـــا ذكـــر فالت یخـــتص بدراســـة الحاضـــر وجـــذوره ") م٢٠٠٦(اللق
وهو یتتبع قصة اإلنسان ونشـأته وتطـوره وعالقاتـه . الضاربة في الماضي القریب والبعید

بع ذلــك الحاضــر الــذي األمــر الــذي یشــارك فــي إیضــاح جــذور منــا، ومشــكالته وتطورهــا 
  ٢٤ص."اتجاهات المستقبل نعیش فیه ویحدد
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یعتبــر التــاریخ بمثابــة ســجل للخبــرات البشــریة التــي أدركهــا ) "م٢٠٠٦(ویــذكر نبهــان
  ١٢ص".الته األساسیة على مر العصوراإلنسان في التغلب على مشك

تــه تخــتص بعالقــة اإلنســان ببیئ" بأنهــا) م٢٠٠٨(فقــد ذكــر أبــو ســریع:أمــا الجغرافیــا
فهــي أحــد العلــوم التــي تجمــع بــین . وأســالیب تفاعلــه معهــا وآثــار ذلــك التفاعــل، الطبیعیــة 

المجــالین الطبیعــي والبشــري أي أنــه ال یمكــن اعتبــاره علمــًا طبیعیــًا قائمــًا بذاتــه أو علمــًا 
، الطبیعیـــــة ، الجغرافیـــــا: لـــــى قســـــمین رئیســـــیین همـــــاوهـــــو لـــــذلك ینقســـــم إ. إنســـــانیًا كلیـــــة

وبینمـــــا تــــدرس الجغرافیـــــة الطبیعیـــــة المظــــاهر البیئیـــــة التـــــي تحـــــیط . ریةوالجغرافیــــا البشـــــ
فــإن الجغرافیــة البشــریة تــدرس مظــاهر ، والتوزیــع المكــاني للظــواهر الطبیعیــة ، باإلنســان 

التأثیر البشـــري فـــي تلـــك ومـــدى، الحیـــاة اإلنســـانیة ومـــدى تأثرهـــا بتلـــك الظـــواهر الطبیعیـــة 
  ٣٤ص".الظواهر

أن طبیعة المـواد االجتماعیـة تـتلخص فـي عالقـات : قولیمكن السبقا من خالل مو 
ومــع المشــكالت التــي ، ومــع البیئــة المحیطــة بــه، اإلنســان مــع المجتمــع الــذي یعــیش فیــه

فــي المجتمــع  وتهــدف إلــى إعــداد جیــل واعــي لیكونــوا مــؤثرین، تنشــأ عــن هــذه العالقــات
  . لفةبالبیئات المختعریفهم بالتطورات التي تحدث وت، الذي یعیشون فیه

  :أهمية املو د االج ماعية

المجتمـــع البیئـــة و تـــأتي أهمیـــة المـــواد االجتماعیـــة مـــن دراســـتها لإلنســـان وارتباطهـــا ب
وبحكــم طبیعتهــا التــي تعــالج المجتمــع وواقعــه ، لــى التكــوین االجتمــاعي لألفــرادوقــدرتها ع

بــر مــن والمــواد االجتماعیــة تعت، وماضــیه وحاضــره ومســتقبلهومشــكالته وآمالــه وتطلعاتــه 
تســاعد اإلنســان علــى مواجهــة الحیــاة بمشــاكلها المختلفــة لیــتمكن مــن  أبــرز المــواد التــي

وهـذا ، مع واقعـه ومجتمعـه ممـا یزیـد ثقتـه بنفسـه وقدرتـه علـى الـتحكم فـي ظروفـهالتكیف 
الحیـاة ومـا فیهـا مـن تتصـل اتصـاًال وثیقـًا بواقـع " :بأنها) م٢٠٠٨(ما أشار إلیه أبو سریع
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بـل إنهـا ، اعد على النمو االجتماعي المنشودوتهیئ مجاالت متنوعة تس، ظواهر مختلفة
نمــــو التلمیــــذ نمــــوًا عــــن طریــــق أوجــــه النشــــاط المتنــــوع المتصــــل بدراســــتها تســــاعد علــــى 

  ١٥ص".متكامالً 

أن المــواد االجتماعیــة تتســم بطبیعــة ) "م٢٠٠٦(ویــذكر عبــد المــنعم و عبــد الباســط
كمـــا أنهـــا تتمیـــز عـــن بـــاقي المـــواد ، والمكـــاني خاصـــة بأنهـــا تـــربط بـــین البعـــدین الزمـــاني 

كل هذا جعلها بیئـة خصـبة فـي ، الدراسیة بطبیعة اجتماعیة كما هو واضح من مسماها 
أن تسهم بدور أكبر في إعداد جیل مـن الناشـئة لیكونـوا أفـرادًا نـابغین فـي المجتمـع الـذي 

ة والثقافیـــة بالبیئـــات وتعـــریفهم بحقـــائق التطـــورات االجتماعیـــة واالقتصـــادی، یعیشـــون فیـــه 
  ٢٣ص".جتمعهم وفي المجتمعات األخرىالحضاریة المختلفة داخل م

أهمیــــة تــــدریس المــــواد االجتماعیــــة فــــي ) ١٧-١٦ص ص،م٢٠٠٢(ویحــــدد جامــــل
  :النقاط التالیة

فـي الماضـي  كل اإلنسـانیة الحاضـرة وكـل مـا حـدثتدرس المـواد االجتماعیـة المشـا -١
  .لللمستقب ثره في التوجیه بالنسبةوأ

العمــل علــى تربیــة الفــرد تربیــة تــتالءم مــع توجــه الدولــة فــي إیجــاد المــواطن الصــالح  -٢
 .الذي یشعر بكیانه في جماعة یتفاعل معها وتتفاعل معه

مساعدة الطالب في التعرف على المعلومـات الجغرافیـة المحلیـة والعربیـة والعالمیـة  -٣
 .وكذلك التعرف على ثروات بلدهم وثروات البلدان األخرى، 

تمكن الطالب من معرفة نشأة األمة العربیة والعوامل التي تحـدد أهـدافها المشـتركة  -٤
بـراز أهمیـة ووضـع الــبالد العربیـة مـن النـواحي الدینیــة  ٕ ومـا تـرتبط بـه مـن صــالت وا

 .سیة واالقتصادیة والحضاریةوالسیا
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بعــــض النقــــاط التــــي تُبــــرز أهمیــــة ) ٢٣-٢٢ص ص،م٢٠٠٢(الســــكران ولقـ ــد أورد
  :تماعیة ومن أهمها ما یليالمواد االج

 يوالتـــــ،  والتربیـــــة االجتماعیـــــة ياالجتماعیـــــة منبـــــع الـــــتعلم االجتمـــــاعموادتعتبـــــر ال -١
عــادات  عــن طریــق، یمكــنمن خاللهــا دخــول الفــرد المــتعلم إلــى الحیــاة االجتماعیــة

 .وتقالیدمجتمعه

 يالـــذ) األرض(والمكـــان )التـــاریخ(الزمـــان يبوضـــعه فـــالمـــتعلم ر یتبصـــتســـاعدعلى  -٢
د تلمـس مؤشـرات بقصـ ،  الماضـیالقریب والبعیـد يفیه ، ودراسـة الحاضـر فـیعیش 

ســـهامات الماضـــي فـــ ٕ كثر بحـــث فـــي كیفیـــة جعـــل المســـتقبألتشـــكیل الحاضـــر وال يوا
 . اً وتطو قبوالً 

واالتجـــاه ، الحاضـــرةتزیـــد مـــن اهتمـــام المتعلمـــین بكثیـــر مـــن المشـــكالت االجتماعیة -٣
 .ن مشكالتوتحدیاتنحو المشاركة الواعیة فیما یواجه المجتمع م

تساعد على تنمیة مهارات التفكیر العلمي ومسـاعدةالمتعلمین علـى فهـم التعمیمـات  -٤
 .ةالقائمة على االستدالل وفرض الفروض العلمی

روح یـــالتقو  يوتنمیـــة النظـــرة العالمیـــة التـــ، عـــالمي ســـاعد علـــى فهـــم فكـــرة التفـــاهم الت -٥
 .القومیة وتدعمها

ـــى نظامـــ -٦ ـــر مـــن ، المجتمـــع یفي القیم االجتمـــاعتؤكـــد عل ـــة فـــي حـــل كثی ودور التربی
 .المشكالت البیئیة والمحافظة على توازنها

ـــــام بهـــــایتعمـــــل علىـــــإدراك األدوار الت -٧ ـــــه ق وتأثیرهـــــا ، والحاضـــــر يالماضـــــي فـــــ وطن
 .ةحاللمشكالت السیاسیة واالقتصادی يف يالحضار 

 .نةعلى النقد والتحلیل والمقار  ساعد على تنمیة قدرة التلمیذت -٨

ـــــي تعـــــدد موادهـــــســـــبق  ویتضـــــح ممـــــا ـــــة ال تكمـــــن ف ـــــة المـــــواد االجتماعی ا أن أهمی
نمــــــــا فـــــــي تعــــــــدد ، ومعلوماتهـــــــا وال فـــــــي كمیــــــــة مـــــــا یحصـــــــله المــــــــتعلم مـــــــن حقـــــــائق  ٕ وا
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مصــــــادرها ووســــــائل تعلمهــــــا وفــــــي مــــــدى فهــــــم المــــــتعلم للحاضــــــر بمقوماتــــــه ومشــــــكالته 
  .واستعداده للمستقبل

  :أهداف تدر س املو د االج ماعية

، دریس یعتبــر ركیــزة أساســیة فــي التخطــیط للعملیــة التعلیمیــة إن تحدیــد أهــداف التــ
حیـــث أن العناصـــر األخـــرى ، ألنهـــا تمثـــل أهـــم عنصـــر مـــن عناصـــر المـــنهج التدریســـي 

. كـــالمحتوى وطرائـــق التـــدریس والوســـائل التعلیمیـــة تعتمـــد علیـــه وتـــرتبط بـــه ارتباطـــًا وثیقـــاً 
المعنیـــون علـــى مســـتوى  بمثابـــة منـــارات یهتـــدي بهـــا) "م٢٠٠٢(وهـــي كمـــا ذكـــر الســـكران

إذ أن اختیارهـــا بصـــورة ســـلیمة یســـاعد علـــى تصـــمیم معیـــار مناســـب ، التخطــیط والتنفیـــذ 
وبالتالي نجـاح عملیـة وطرائق التدریس ، والخبرات التعلیمیة التعلمیة ، الختیار المحتوى 

  ٧٥ص".التقویم

ة نقـاط األهداف العامة لتـدریس المـواد االجتماعیـة فـي عـد) م١٩٩٠(ویذكر إبراهیم
  :والتي من أهمها ما یلي

ئتـه المحلیـة ممـا یولـد لدیـه االنتمـاء إلـى وطنـه تكوین عاطفة قویة تربط التلمیـذ ببی  -١
 .وتدفعه إلى العمل والتضحیة من أجل النهوض به، واالعتزاز به الكبیر 

مكاناتهــا ومــوارد ال  -٢ ٕ وطــرق ، ثــروة فیهــا تزویــد الطالــب بحقــائق عــن طبیعــة بــالده وا
 .ذه الموارد االستغالل األمثلاستغالل ه

إدراك العالقــات التــي تقــوم علــى التفاعــل المســتمر بــین اإلنســان وبیئتــه الطبیعیــة   -٣
والمشــكالت الناجمــة عـن هــذا التفاعــل وأسـالیبه فــي مواجهــة ، وبینـه وبــین مجتمعـه 

 .هذه المشكالت

 تزویـــد الطالـــب بالمعـــارف الواضـــحة المترابطـــة عـــن طبیعـــة األجـــزاء األخـــرى مـــن  -٤
مكاناتهــا ومشــكالتها وأســالیب مناهضــة ســكانها لظــروف بیئــاتهم والنجـــاح  ٕ العــالم وا

 .الذي حققوه في أثناء السعي لتوفیر حیاة أفضل
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تكــوین اتجــاه إیجــابي نحــو االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى واألخــذ منهــا بمــا یتفــق   -٥
ع الشـعوب دون وبمـا یعـزز الـروابط اإلنسـانیة مـ، مع تراثنـا الثقـافي وواقعنـا وآمالنـا 

 .طمس الهویة الثقافیة للتراث األصیل

تنمیــة القــدرة علــى التفكیــر العلمــي وتوظیفــه فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه الفــرد   -٦
 .والمجتمع

تنمیــة القــدرة علــى تحمــل المســؤولیة والعمــل فــي فریــق والتعــاون المشــترك لخدمــة   -٧
 .الفرد والمجتمع

 داف تــدریس االجتماعیـــات أـهـم أهـــ) ٤٦-٤٢ص ص،م٢٠٠١(كمــا ذكــر الغبیســـي
  :ما یليفي 

 .اكتساب المعلومات  -١

 .تنمیة القدرة على اإلبداع  -٢

 .اكتساب القیم واالتجاهات  -٣

 . اكتساب المهارات  -٤

أن مواد الدراسات االجتماعیة تحقـق ) ٧٧-٧٦ص ص،م٢٠٠٢(ویضیف السكران
  :األهداف العریضة التالیة

 .تنمیة المسؤولیة المدنیة أو حقوق المواطنة  -١

 .تنمیة القدرة على التفكیر  -٢

 .تنمیة العالقات البشریة  -٣

 .تنمیة الفهم الذاتي  -٤

  .تنمیة الفعالیة االقتصادیة  -٥
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  :أهداف تد يس املوا  االجتماعي  باملر لة ال انوية

تستقي المواد االجتماعیة أهدافها من سیاسـة التعلـیم فـي المملكـة العربیـة السـعودیة 
م اإلســــالم فهمــــًا صــــحیحًا متكــــامًال وغــــرس العقیــــدة فهــــ(التــــي حــــددت غایــــة التعلــــیم فــــي 

كســـابه  ،اإلســـالمیة ونشـــرها وتزویـــد الطالـــب بـــالقیم والتعـــالیم اإلســـالمیة وبالمثـــل العلیـــا ٕ وا
وتطــــویر المجتمــــع  ،المعـــارف والمهــــارات المختلفـــة وتنمیــــة االتجاهـــات الســــلوكیة البنـــاءة

آل  ).وًا نافعـــًا فـــي بنـــاء مجتمعـــهوتهیئـــة الفـــرد لیكـــون عضـــ ،اقتصـــادیًا واجتماعیـــًا وثقافیـــاً 
  )٣٠ص،م٢٠٠٣(عمرو

أهــــــداف تــــــدریس المــــــواد لمملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة وتحــــــدد سیاســــــة التعلــــــیم با       
  ):م٢٠٠١،األسمري(یة في المرحلة الثانویة فیما یلياالجتماع

وتعمیـق مختلــف ، تـدعیم وتأكیــد التصـور اإلســالمي عـن الكــون واإلنسـان والحیــاة   -١
 .وتعزیز المشاعر التي یقتضیها، لتي یقرها اإلسالم المفاهیم ا

تــذوق واعتنــاق الفضــائل الخلقیــة التــي یبــدو دورهــا الفعــال علــى الــدوام مــن خــالل   -٢
 .الدراسات االجتماعیة على اختالف أنواعها

ــــي الكــــون   -٣ ــــه بســــنن اهللا ف ــــائق وتعریف ــــدر مــــن المعلومــــات والحق ــــب بق ــــد الطال تزوی
 .واإلنسان فردًا أو جماعة

لتعریف بآیات اهللا والـدالئل علـى قدرتـه وحكمتـه وعظمتـه فـي عـالم الكـون أو فـي ا  -٤
 .عالم الذات اإلنسانیة

 .الطالب بنعم اهللا في البیئة وتوجیهه الستخدامها توجیهًا صحیحاً تعریف  -٥

تســــاعد علــــى تــــذوق اإلبــــداع اإللهــــي والشــــعور بالجمیــــل مــــن األفعــــال اإلنســــانیة   -٦
 .سمائه وأرضهواألشیاء التي بثها اهللا في 
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معرفــة قیمــة الــذات البشــریة فــي كــون اهللا العظــیم وفــي مجــرى األحــداث التاریخیــة   -٧
 .والتغیرات االجتماعیة

وأحــالف المطــامع ، ومعرفــة اإلنســانیة ، تبـین أعــوان اإلنســان علــى الحــق والخیـر   -٨
 .والشهوات الذین یریدون بها الشر ویتربصون بها الدوائر

أمتـه اإلسـالمیة وثرواتهـا المعنویـة والمادیـة ومـواطن  تعریف الطالـب بمصـادر قـوة  -٩
 .عزتها وكرامتها

تعریف الفرد بقدراته واستعداداته التي أنعم اهللا بها علیه وتنمیتهـا وتوجیههـا الوجهـة  -١٠
 .المفیدة المثمرة للفرد والمجتمع على السواء

 تنمیــــة قــــدرة الطالــــب علــــى عــــادات التفكیــــر الســــلیم التــــي تعتمــــد علــــى المالحظــــة -١١
 .والتحلیل والمقارتة والربط واالستنباط والتجرید والتركیب

تنمیة قدرة الطالب على أسلوب البحث العلمي مـن حیـث تقـویم وتنظـیم المعلومـات  -١٢
 .واألفكار التي یقرؤها ویستمع إلیها

 .تبصیر الطالب بالكوارث الكونیة التي حدثت في الماضي والحاضر -١٣

ة واالجتماعیة واالقتصادیة التـي تـؤثر فـي تعریف الطالب بأهم المؤسسات السیاسی -١٤
 .حیاة الناس في الوقت الحاضر

ــــب بمقومــــات النهضــــة ومــــا یخطــــط لهــــذه النهضــــة مــــن مشــــروعات  -١٥ تعریــــف الطال
ــــــل علمــــــي وأدبــــــي  ــــــك مــــــن تأهی ــــــة ومــــــا یتطلبــــــه ذل اســــــتثماریة وخــــــدمات اجتماعی

 .واجتماعي

ة إمكانیاتهـــا تعریـــف الطالـــب بمیـــادین العمـــل المختلفـــة فـــي بیئتـــه ومجتمعـــه ودراســـ -١٦
 .وحاجتهما إلى القوى العاملة والكفایة الفنیة

ـــك عـــن  -١٧ إتاحـــة الفرصـــة للطالـــب للتـــدریب علـــى الخدمـــة المحلیـــة فـــي المجتمـــع وذل
 .طریق إسهامه في صیانة المدرسة وتنسیقها وتحسین األوضاع فیها
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تنمیـــة شـــعور الطالـــب باالنتمـــاء الحـــي ألمـــة اإلســـالم واالعتـــداد بأمجادهـــا ومآثرهـــا  -١٨
الثقـــــة بإمكانیاتهـــــا وبحتمیـــــة نهضـــــتها وتبـــــوء مكانتهـــــا وقیامهـــــا برســـــالتها المجیـــــدة و 

 .ومهمتها العالمیة

عظمــــة التــــراث اإلســــالمي الــــذي خلفــــه األجــــداد فــــي میــــادین العلــــوم تعریــــف الطالبب -١٩
 .نسانیة واالجتماعیة وكیفیة المحافظة علیهاإل

هـــا وأجناســـها وبیئاتهـــا تنمیـــة الشـــعور بتكامـــل األمـــة اإلســـالمیة فـــي أجیالهـــا وأقطار  -٢٠
 .أعماق التاریخذو ها في وأنها تشكل وحدة حضاریة واقعیة واحدة ضاربة بج

  :تكنولوجيا التعل م يف املواد االجتماعية
علـــى معظـــم الظـــواهر نولوجیـــة الســـریعة والمتالحقـــة التطـــورات العلمیـــة والتكأثـــرت 

لذا . قریة صغیرة –تساعه ع ى ق ر ا –كما جعلت العالم ، الطبیعیة والبشریة الموجودة 
سعى المهتمون بالتربیة بشكل عام وتـدریس المـواد االجتماعیـة بشـكل خـاص نحـو تزویـد 
الطــالب فــي المراحــل الدراســیة المختلفــة بالمعلومــات والمعــارف التــي تــؤهلهم للتوافــق مــع 
ـــــًا  ـــــي تشـــــهدها المجتمعـــــات البشـــــریة حالی ـــــة الت ـــــة والتكنولوجی ـــــة والعلمی ـــــرات الطبیعی التغی

  .مستقبالً و 

فـــي موضـــوعات ومحتـــوى المـــواد االجتماعیـــة  –وال زاـل ـت  –ولقـــد حـــدثت تغییـــرات 
كمــا أن هنــاك . لمسـایرة التطــورات التــي یتعـرض لهــا المجتمــع المحلــي والمجتمـع العــالمي

هذه البنیة أصبحت تتسم باالتسـاع ، حقیقة تتصل بالبنیة المعرفیة للدراسات االجتماعیة 
غیــر أن هــذا یبــدو غیــر كافیــًا .مفــاهیم واتجاهــات وقـیم ومهــارات والتعـدد بمــا تتضــمنه مــن
وهــي كیفیــة تــدریس المــواد االجتماعیــة مــن خــالل التكنولوجیــا ، وعلینــا التصــدي لمشــكلة 

عبــدالمنعم وعبــد .(المتقدمــة بحیــث یصــبح تعلمهــا وظیفیــًا وأهــداف تدریســها قابلــة للتحقیــق
  )م٢٠٠٦، الباسط
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وال یوجــــد ، نحــــو األشــــیاء التـــي تشــــد االنتبــــاه  ومـــن المعــــروف أن المــــتعلم ینجـــذب
أفضــل مـــن تكنولوجیــا التعلـــیم التــي تســـتخدم وســـائل متنوعــة تســـتطیع مــن خاللهـــا جـــذب 

حیــث أن مشــاهدة تلــك ، المــتعلم أثنــاء تــدریس المــواد االجتماعیــة فیصــبح أكثــر فاعلیــة 
  .الوسائل تقضي على الملل الذي یشعر به المتعلمین أثناء عملیة التعلم

  :أهمية تكن لوجيا ا تعليم يف املواد االج ماعية
ـــى العناصـــر  تتضـــح ـــدها مـــن خـــالل انعكاســـاتها عل ـــیم وفوائ ـــة تكنولوجیـــا التعل أهمی

  :الثالثة للعملیة التعلیمیة فیما یلي

 

یــــؤدي اســــتخدام تقنیــــات التعلــــیم إلــــى زیــــادة قــــدرة المعلــــم وتحســــن أدائــــه فــــي إدارة 
  :مواقف التعلیمیة إلى تحقیق أهدافها وذلك من خاللال

تغییر دور المعلم من دور الناقل والملقن للمعلومات إلى دور المشـرف والمخطـط   -١
 .والمصمم والمنفذ والمقوم للتعلیم

 .تحسین قدرة المعلم على عرض المادة وتقویمها والتحكم بها  -٢

رصــة التعــرف إلــى نتیجــة عملــه تســهل للمعلــم إجــراء عملیــة التقــویم كمــا تتــیح لــه ف  -٣
 .من خالل التغذیة الراجعة التي توفرها الوسائل التعلیمیة،  ورًا 

ثرائیة لطلبتهم  -٤ ٕ  .تزود المعلمین بوسائل تشخیصیة وعالجیة وا

تـــوفر للمعلمـــین وســـائل متعـــددة تســـاعدهم فـــي إثـــارة الدافعیـــة لـــدى التالمیـــذ للقیـــام   -٥
 .حقائق جدیدةبنشاطات تعلیمیة لحل مشكالت أو اكتشاف 

تســاعد المعلمــین فــي تخطــي حــدود الصــف الزمانیــة والمكانیــة عنــد عــرض المــواد   -٦
وقعــت فــي مكــان بعیــد فــي نفــس الوقــت أو ، التعلیمیــة علــى الطلبــة كعــرض حادثــة

وتســـــجیل األمـــــور الطارئـــــة ، أو یتصـــــور حـــــدوثها مســـــتقبالً ، حـــــدثت فـــــي الماضـــــي
 .كالخسوف والكسوف مثالً 
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تشــویقهم حیــث یعتبــر التشــویق مضــافًا إلیــه الدافعیــة مــن إثــارة اهتمــام المتعلمــین و   -١
 .العوامل الهامة في نجاح المتعلمین

تشــجیع المــتعلم وتحفیــزه علــى المشــاركة والتفاعــل مــع المواقــف التعلیمیــة المختلفــة   -٢
ـــــــیم مثـــــــل لعـــــــاب الكمبیـــــــوتر التعلیمـــــــي واأل: خاصـــــــة إذا اســـــــتخدمت تقنیـــــــات التعل

 . الخ...والمحاكاة

 .تسهل على المتعلم اكتساب الخبرات التعلیمیة  -٣

 .افیة للمتعلم للعمل بسرعته الخاصةتوفر فرصًا ك  -٤

 .تؤثر في االتجاهات السلوكیة والمفاهیم العلمیة واالجتماعیة لدى المتعلم  -٥

 

 .دة التعلیمیةتبسط وتوضح المقصود من الما  -١

رة واضــــــــــحة فــــــــــي ذهــــــــــن تســــــــــاعد فــــــــــي إبقــــــــــاء المعلومــــــــــات حیــــــــــة وذات صــــــــــو   -٢
 )م٢٠٠٦،نبهان(.المتعلم

وتــرى الباحثــة أن اســتخدام تكنولوجیــا التعلــیم هــي خطــوة كبیــرة فــي تحســین عملیــة التعلــیم 
لــذا مــن الضــروري أن یهــتم المعلــم باســتخدام تكنولوجیــا التعلــیم ضــمن اهتماماتــه ، والــتعلم

  .في تدریس المواد االجتماعیة لتحقیق أهدافها بنجاح المتعددة

  :الوسائط ا فائقة يف تدر س املواد ا جتماعية
  :من أهم الوسائط التي یمكن أن تستخدم في تدریس المواد االجتماعیة ما یلي

 

ولــم تكــن ، تهــدف األفــالم التعلیمیــة المتحركــة إلــى تزویــد المــتعلم بخبــرات حقیقیــة 
هــذه األفــالم ولیــدة العصــر ولكــن لهــا جــذور تطــورت تاریخیــًا حتــى وصــلت إلــى مــا هــي 

  .علیه اآلن
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عمـــل المجســـمات ، تیســـیر التـــدریب علـــى المهـــارات الحركیـــة مثـــل رســـم الخـــرائط   -١
 .والنماذج

 .ألساسیة لدى المتعلمتكوین المفاهیم المبدئیة وا  -٢

 .تسریع أو تبطئ الحركة  -٣

 .تجسد الواقع شكًال وحركة  -٤

 .یمكن من خاللها تكبیر أو تصغیر األحداث  -٥

 .توفیر الوقت والجهد والتكالیف  -٦

 

كتـــاب أو كتـــب إلكترونیـــة : Electronic Atlasesیقصـــد بـــاألطلس اإللكترونـــي 
أو تشــیر إلــى مواقـــع  الرســوم البیانیــة التــي توضــحتحتــوي علــى الخــرائط واإلحصــاءات و 

  .وجود األشیاء

وتمكــن األطـــالس الطــالب والمعلمـــین مـــن التعــرف علـــى مواقــع األشـــیاء والصـــفات 
كما تتیح لهـم سـهولة الوصـول ، والخصائص الطبیعیة والبشریة التي یتسم بها كل موقع 

  .إلى البیانات والمعلومات المرتبطة بكل موقع

 

كتـــــاب أو : Electronic Encyclopediasیقصـــــد بالموســـــوعات اإللكترونیـــــة 
علومـات المرئیـة والمرتبـة مجموعة كتب إلكترونیة تحتوي على كم هائل مـن البیانـات والم

  . أبجدیاً 

 –Textالــنص (كمــا تتضــمن الموســوعات اإللكترونیــة بیانــات ومعلومــات متنوعــة 
الرســم  -Video Clipاللقطــة المتحركــة  -Soundالصــوت  –Photographالصــورة 
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ومــن ثــم تعــد الموســوعة اإللكترونیــة مــن أهــم المصــادر المســتخدمة ). Graphicالبیــاني
فــي الحصــول علــى البیانــات والمعلومــات المرتبطــة بتعلــیم وتعلــم العدیــد مــن موضــوعات 

  .المواد االجتماعیة

 

ترجاع كمیـــــــة كبیـــــــرة مـــــــن البیانـــــــات تســـــــتخدم قاعـــــــدة البیانـــــــات فـــــــي تخـــــــزین واســـــــ
والمعلومـــــــــات الجغرافیـــــــــة والتاریخیـــــــــة التـــــــــي تـــــــــدور حـــــــــول أحـــــــــد موضـــــــــوعات المـــــــــواد 
ــــد مــــن األهــــداف التعلیمیــــة  االجتماعیــــة والتــــي یمكــــن االســــتفادة منهــــا فــــي تحقیــــق العدی

  .المرتبطة بهذه الموضوعات

 

واعــد البیانــات بالعدیــد مــن الخصــائص والممیــزات التــي تجعلهــا مــن أهــم تتصــف ق
تطبیقــات التكنولوجیــا وأكثرهــا اســـتخدامًا فــي تعلــیم وتعلــم المـــواد االجتماعیــة والتــي منهـــا 

  :اآلتي

 –یتم تخـزین وتنظـیم البیانـات والمعلومـات الجغرافیـة والتاریخیـة :سهولة الوصول -
 .عهابطریقة یسهل استرجا –بكل أشكالها 

ـــرة - یـــتم تخـــزین كمیـــات هائلـــة مـــن البیانـــات والمعلومـــات الجغرافیـــة : الســـعة الكبی
 .والتاریخیة والتي تتجاوز اإلمكانات البشریة

بمعنــى الــربط ، حیــث لــدیها قــدرة علــى تخــزین البیانــات بطریقــة متكاملــة : التكامــل -
 بـــــین النوعیـــــات المختلفـــــة للبیانـــــات والمعلومـــــات المرتبطـــــة بموضـــــوعات المـــــواد

 .االجتماعیة

 .یتم تحدیث البیانات والمعلومات المخزنة باستمرار: الحداثة -
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ال تتـــیح أیـــة بیانـــات أو معلومـــات ألي شـــخص لـــیس لدیـــه الحـــق فـــي : الســـریة -
 .اإلطالع علیها

تـــنظم البیانـــات والمعلومـــات الجغرافیـــة والتاریخیـــة بشـــكل یســـهل إجـــراء : المقارنـــة -
  )م٢٠٠٦،عبدالباسطعبدالمنعم و .(المقارنات الكافیة بینها

وهنــاك أیضــًا وســائط أخــرى تســتخدم فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة مــن أهمهــا مــا 
  :یلي

Google Earth 

  .وهو من البرامج الشیقة التي یمكن استخدامها في تعلیم الجغرافیا وتعلمها

D 

 للمـــتعلم التحـــرك داخـــل المكـــان كأنـــهبتكنولوجیـــا یمكـــن وهـــذه المعـــالم تـــم تصـــمیمها 
  .ویمكن استخدام هذه البرامج في تعلیم التاریخ وتعلمه، یتحرك طبیعیًا أو في الواقع

 

مــتعلم مــن خــالل األلعــاب التعــرف حیــث یســتطیع ال، لعــاب المعــارك الحربیــةأمثــل 
ـــیم الكثیـــر مـــن المعـــارك وأطرافهـــا ونتائجهـــا و  ىعـلــ یمكـــن اســـتخدام هـــذه البـــرامج فـــي تعل

  .التاریخ وتعلمه

 

حیــــث یســــتطیع المــــتعلم القیــــام بالعدیــــد مــــن المغــــامرات عبــــر األقــــالیم والظــــاهرات 
امها فــي یمكــن اســتخدو ، الطبیعیــة مثــل الغابــات والجبــال والهضــاب واألنهــار والمحیطــات

  .علمهاوت اتعلیم الجغرافی
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، حیـث یسـتطیع المــتعلم القیـام بالعدیــد مـن الــرحالت عبـر البلــدان والـدول والعواصــم
مجلــة (.والتعامــل مــع الســالالت البشــریة المختلفــة والتعــرف علــى عــادات وتقالیــد الشــعوب

  ).م ٢٠١١،نهر العلم 

یـا فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة أمـرًا ومما سبق یمكن القول أن استخدام التكنولوج
إذا كنــا نریــد أن نعــد المتعلمــین للقیــام بــأدوارهم الوظیفیــة والحیاتیــة فــي ، مهمــًا وضــروریًا 

  .ظل تغیرات القرن الحادي والعشرین

  :دور معلم  املواد  ال تماعية يف  لتعلي  اإللك وني
نـي فإنـه ال یمكـن أن نـذهب بالرغم من الدور الـذي یمكـن أن یلعبـه التعلـیم اإللكترو 

حجـــر الزاویـــة فـــي  فـــالمعلم ال یـــزال هـــو، لـــم أو االســـتغناء عنـــه إلـــى حـــد إلغـــاء دور المع
  . العملیة التعلیمیة

تتزایـــــد أهمیـــــة المعلـــــم فـــــي ضـــــوء األدوار " )٤٢٢ص،م٢٠٠٤(ذكـــــر الســـــنبلوقـــــد 
ســـقًا ومن، فقـــد أصــبح مرشـــدًا إلـــى مصــادر المعرفـــة ، الجدیــدة التـــي ینبغـــي أن یقــوم بهـــا 

  ".یناسب قدرات المتعلم ومیولهوموجهًا بما ، ومقومًا لنتائج التعلم ، لعملیات التعلیم 

لقد تغیر دور المعلم في ظل تكنولوجیـا التعلـیم )" ٢٧١ص،م٢٠٠٦(خضر كما ذكر    
ـــیم، مـــن مجـــرد ناقـــل للمعلومـــات ومستشـــار ، ومیســـر للعملیـــة التربویـــة، إلـــى مهنـــدس تعل

ومطـور للبرنـامج ، ومخطـط لألهـداف التربویـة، م للبـرامجومصم، متخصص في الوسائل
  ".التعلیمي

  :دور المعلم في التعلیم اإللكتروني في النقاط التالیة) ٣٠٠ص،م٢٠٠٤(ویذكر سالم

أن یعمــــل علــــى تحویــــل غرفــــة الصــــف الخاصــــة بــــه مــــن مكــــان یــــتم فیــــه انتقــــال   -١
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ــ ــم إلــى الطالــب إل ى بیئــة تعلــم المعلومــات بشــكل ثابــت وفــي اتجــاه واحــد مــن المعل
 .تمتاز بالدینامیكیة وتتمحور حول الطالب

 .حول صفات واحتیاجات الطالب المتعلمینأن یطور فهمًا عملیًا   -٢

أن یتبــع مهــارات تدریســـیة تأخــذ بعــین االعتبـــار االحتیاجــات والتوقعــات المتنوعـــة   -٣
 .والمتباینة للمتلقین

تركیـزه علـى الـدور التعلیمـي أن یطور فهمـًا عملیـًا لتكنولوجیـا التعلـیم مـع اسـتمرار   -٤
 .الشخصي له

 .د وموجه حاذق للمحتوى التعلیميأن یعمل بكفاءة كمرش  -٥

یختلــف فــي عصــر المعلومــات  أن دور المعلــم) ٥٧ص،م٢٠٠٨(كمــا ذكــر حســین
بــل ظهــرت ، فلــم یعــد مطلوبــًا منــه مجــرد تلقــین الطــالب واختبــارهم، والتعلــیم اإللكترونــي

  :یدة وهيمهام جدیدة تفرض علیه أدوار جد

 .التخطیط للعملیة التعلیمیة وتصمیمها -١

دارة العملیة التعلیمیة من خالل الحاسب اآللي -٢ ٕ  .توجیه وا

 .تدریب الطالب على مهارات البحث والوصول للمعلومات -٣

 .تعریف الطالب بالتقنیات الحدیثة وأسالیب استعمالها في التعلیم والتعلم -٤

لفعال في التعلیم اإللكتروني وتحلیـل ضرورة تعرف المعلم على شروط بیئة التعلم ا -٥
  .أبعادها وأسالیب إدارتها

أن أدوار معلمـــة المـــواد االجتماعیـــة فـــي التعلـــیم اإللكترونـــي تختلـــف  تـــرى الباحثـــةو 
فــالتعلیم اإللكترونــي یتطلــب وجــود معلمــات مــؤهالت ، عــن أدوارهــا فــي التعلــیم التقلیــدي 

كمـــا أنـــه یتطلـــب مـــنهن ، التعلـــیم  ومــدربات علـــى التعامـــل معـــه والتوظیـــف الجیـــد لـــه فـــي
ــأدوار ووظــائف جدیــدة تتناســب مــع متطلباتــه  ــث لــم تعــد األســالیب التقلیدیــة ، القیــام ب حی
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بــل ، التــي تســتخدمها المعلمــة مجدیــة خــالل عصــر المعلومــات والتطــورات التكنولوجیــة 
 .یجــب علــى المعلمــة أن تطــور مــن ذاتهــا وقــدراتها لتــتالءم مــع متغیــرات العصــر الحــالي

وهــــذا ال یــــتم إال فــــي ظــــل وجــــود بــــرامج حدیثــــة ورائــــدة إلعــــداد المعلمــــات لمواكبــــة هــــذه 
 تقـدیمو ، كما ینبغي على المشرفة التربویة اإللمام بالتعلیم اإللكتروني ومطالبه ،التغیرات 

 ،اإللكترونیــة الوســائط عبــر اتالمعلمــ إـلـى اإلشــرافیة واألســالیب والتوجیهــات المعلومــات
، والتطـورات التــي تحـدث فـي التعلــیم المعلمـات علــى متابعـة المتغیـرات االهتمـام بتـدریبو 

  .وتوفیر برامج ودورات تدریبیة تلبي تلك االحتیاجات لرفع مستوى أداء المعلمة مهنیاً 
 العمــل فــي الحدیثــة التقنیــة توظیــف عـلـى تعمــل أن المدرســة مــدیرة عـلـى یجــب كمــا
 تعلـیم فـي الـتعلم مصـادر مركـز توظیـفو ، الالزمـة األجهـزة توفیر في واإلسهام المدرسي

، اإلنترنـــــت شـــــبكة علـــــى للمدرســـــة موقـــــع تصـــــمیم علـــــى المعلمـــــات وتشـــــجیع، الطالبـــــات
ء وأولیـــا المدرســة وبــین والمعلمــات، المــدیرة بــین اتصــال قنــاة لیكــون اإلنترنــت واســتخدام

  .والطالبات األمور
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  الدراسا  السابقة: انياً 
، اســـةالدراســـات الســـابقة المرتبطـــة بمجـــال الدر  عرضـــًا لـــبعضیتضـــمن هـــذا الجـــزء 

  :على المحورین التالیینواشتملت الدراسات السابقة 

  .الدراسات التي تناولت التعلیم اإللكتروني بصفة عامة :المحور األول

الدراســـات التـــي تناولـــت التعلـــیم اإللكترونـــي بصـــفة خاصـــة فـــي المـــواد  :المحـــور الثـــاني
  .االجتماعیة

  :بصفة عامة الدراسات التي تن ولت ال عليم اإللكرتوني: احملور األول

  )Rowand, 1999(دراسة رواند 

وصف واقع استخدام معلمي المدارس الحكومیـة للحاسـب : دراسة إلىهد ت ه ه ال
ومعرفـة انطباعـات ، اآللي واإلنترنت وكیفیة تـوجیههم لطلبـتهم السـتخدام الحاسـب اآللـي 

  .اآللي واالنترنت في التدریسالمعلمین لدى استخدامهم الحاسب 

تكونــت عینــة الدراســة مــن عینــة مــن معلمــي المــدارس الحكومیــة بالوالیــات المتحــدة 
  .األمریكیة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

مــن أفــراد العینــة أنهــم یســتخدمون الحاســب اآللــي واالنترنــت كوســیلة % ٣٠أشــار   -١
 .ألمور إداریة% ٣٤في إدارة فصولهم أو صنع مواد تعلیمیة و

ســنوات كــانوا أكثــر اســتخدامًا للحاســب اآللــي  ٩المعلمــون الــذین تقــل خبــرتهم عــن   -٢
 .واإلنترنت من أولئك الذین تزید خبرتهم عن عشرین سنه

أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة أن المعلمـــــین ذوي الخبـــــرة األقـــــل وكـــــذلك المعلمـــــین ذوي  -٣
 .االنترنت في التعلیمالتدریب األكثر هم أكثر جاهزیة الستخدام الحاسب و 
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  (Abeles,2002)دراسة أبلس 

هدفت الدراسة إلى استطالع آراء الطلبة حول التعلیم اإللكترونـي مقارنـة بالبرنـامج 
  .االعتیادي في إحدى الجامعات األمریكیة بوالیة نیوجرسي

بـــین الطلبـــة یحـــدث فـــي غرفـــة الصـــف   ً إیجابیـــ وأظهـــرت النتـــائج إن هنـــاك تفـــاعالً 
كما أن التعلیم اإللكتروني یزید من دافعیة الطـالب وانـدماجهم ، م اإللكترونيبسبب التعلی

  .في الغرفة الصفیة

  )م٢٠٠٠(دراسة الل

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهمیة استخدام شبكة االنترنت في العملیـة التعلیمیـة 
  .وذلك من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة

مــن أعضــاء ) ١٤٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن، نهج الوصــفياســتخدم الباحــث المــ
وكانـت أداة البحـث عبــارة عـن اسـتبانه لجمــع ، هیئـة التـدریس مــن سـبع جامعـات ســعودیة

  .البیانات

  : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 

وجود فروق دالة إحصائیة بـین أعضـاء هیئـة التـدریس ذوي االختصـاص العلمـي  •
االختصــاص األدبــي فــي أهمیــة اســتخدام اإلنترنــت وأعضــاء هیئــة التــدریس ذوي 

 . في العملیة التعلیمیة وذلك لصالح ذوي االختصاص العلمي 

عـدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیة بــین أعضــاء هیئــة التــدریس فــي أهمیــة اســتخدام  •
ـــــة أو  اإلنترنـــــت فـــــي العملیـــــة التعلیمیـــــة تعـــــزى إلـــــى العمـــــر أو المرتبـــــة األكادیمی

 .الجنسیة
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  )م٢٠٠٤(يدراسة الزهران

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى واقـــع اســـتخدام الحاســـب اآللـــي واإلنترنـــت فـــي 
واالتجاهـات نحـو ، والمعوقـات، تدریس الریاضیات بالمرحلة الثانویة من حیث االسـتخدام
  .استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في تدریس الریاضیات

معلمـــــًا ) ١٥٨(نوتكونـــــت عینـــــة الدراســـــة مـــــ، اتبعـــــت الدراســـــة المـــــنهج الوصـــــفي 
ــــــة) ١٥(و ــــــة الثانوی ــــــًا للریاضــــــیات بالمرحل واســــــتخدمت االســــــتبانه كــــــأداة . مشــــــرفًا تربوی

  .لجمع البیانات

  :ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما یلي 

اسـتخدام الحاسـب اآللــي كـان متـدنیًا وبدرجــة كبیـرة فـي جمیــع مجـاالت اســتخدامه  -
  .ل الطالبكوسیلة تعلیمیة وكذلك في تقویم تحصی

كثافـة وطـول المواضـیع : من أبرز معوقات استخدام الحاسـب اآللـي فـي التـدریس -
، قلــــة التــــدریب علــــى أوجــــه اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي التــــدریس ، الدراســــیة 

اســــتخدام الحاســــب اآللــــي یحتــــاج إلــــى وقــــت وجهــــد باإلضــــافة إلــــى عــــدم تــــوافر 
 .برمجیات تعلیمیة مناسبة

نترنـــت فـــي التـــدریس عـــدم كفایـــة وقـــت الحصـــة مـــن أبـــرز معوقـــات اســـتخدام اإل -
وبـطء عمـل ، وضـعف مسـتوى اللغـة اإلنجلیزیـة، الستخدام اإلنترنـت فـي التـدریس

  .الشبكة

  )م٢٠٠٦(دراسة ریما الجرف

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى فاعلیـــة التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تعلـــیم اللغـــة 
  .السعودیةاإلنجلیزیة بالمرحلة الجامعیة بالمملكة العربیة 
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) تخصــص لغــة إنجلیزیــة(طالبــة بالمســتوى األول  ١١٣وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
تـوزعن علـى ) ١(بكلیة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود مسجالت فـي مقـرر الكتابـة

طالبــــة درســــن  ٥١وتكونــــت المجموعــــة الضــــابطة مــــن . ضــــابطة وتجریبیــــة: مجمــــوعتین
وتكونت المجموعة التجریبیة مـن . م٢٠٠١عام  في الفصل الثاني من) ١(مقرر الكتابة 

حیــــث درســــت . م٢٠٠٢فــــي الفصــــل الدراســــي األول  ١طالبــــة درســــن مقــــرر كتابــــة ٦٢
المجموعــة الضــابطة بالطریقــة التقلیدیــة واســتخدمت المجموعــة التجریبیــة مقــررًا الكترونیــًا 

  .على شبكة االنترنت إضافة إلى الطریقة التقلیدیة

تفــــــوق طالبــــــات المجموعــــــة التجریبیــــــة التــــــي اســــــتخدمت وأثبتــــــت نتــــــائج الدراســــــة 
مقـــــررًا إلكترونیـــــًا مـــــن المنـــــزل إلـــــى جانـــــب المقـــــرر التقلیـــــدي علـــــى طالبـــــات المجموعـــــة 
الضــــــابطة التــــــي درســــــت بالطریقــــــة التقلیدیــــــة فقــــــط، علــــــى الــــــرغم مــــــن تفــــــوق طالبــــــات 
المجموعـــــــة الضـــــــابطة فـــــــي القـــــــدرة علـــــــى الكتابـــــــة باللغـــــــة اإلنجلیزیـــــــة علـــــــى طالبـــــــات 

أي أن . موعـــــــــة التجریبیـــــــــة قبـــــــــل بـــــــــدء  الدراســـــــــة فـــــــــي بدایـــــــــة الفصـــــــــل الدراســـــــــيالمج
اســــتخدام المقــــرر اإللكترونــــي فــــي تعلــــیم اللغــــة اإلنجلیزیــــة قــــد ســــاهم فــــي رفــــع مســــتوى 

  .أداء الطالبات الضعیفات في الكتابة باللغة اإلنجلیزیة

  )م٢٠٠٧(دراسة الشمري

م المعلمــــین للتعلــــیم هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى أهمیــــة ومعوقــــات اســــتخدا
 .اإللكتروني من وجهة نظر المشرفین التربویین بمحافظة جدة

وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع المشـــرفین ، اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي
) ١٩١(والبــــالغ عــــددهم  التربــــویین ومشــــرفي التــــدریب التربــــوي ومشــــرفي تقنیــــات التعلــــیم

وقــد قــام الباحــث بدراســة جمیــع أفــراد . مشــرفًا تربویــًا مــوزعین علــى خمســة مراكــز إشــراف
  . المجتمع دون اللجوء إلى أخذ عینة واستخدم االستبانة كأداة لجمع البیانات



- ٦٥  - 
 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة  

روني كان بدرجة موافق وكانت قیمـة موقف المشرفین التربویین تجاه التعلیم اإللكت  -١
  ).٤.١١(المتوسط الحسابي العام للمحور تساوي 

أهمیـــة اســـتخدام المعلمـــین للتعلـــیم اإللكترونـــي كانـــت بدرجـــة موافـــق وكانـــت قیمـــة   -٢
 ).٤.١٢(المتوسط الحسابي العام للمحور تساوي 

قیمــة معوقــات اســتخدام المعلمــین للتعلــیم اإللكترونــي كانــت بدرجــة حیــادي وكانــت   -٣
 ).٣.٢١(المتوسط الحسابي العام للمحور تساوي 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة احصـائیة بـین مواقـف مجتمـع الدراسـة  -٤
الخبـرة  –المؤهـل (من المشرفین التربویین تجاه التعلـیم اإللكترونـي تعـزى لمتغیـرات 

م بالحاسـب اإللمـا –الدورات التدریبیة في مجال اإلشـراف التربـوي  –التخصص  –
 ).اآللي

  )م٢٠٠٧(دراسة الموسى 

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات استخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي التـدریس 
  .ة نظر المعلمین ومدیري المدارس بالریاضبالمرحلة الثانویة من وجه

وتمثـــــل مجتمـــــع الدراســـــة فـــــي معلمـــــي المرحلـــــة ، اتبـــــع الباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي
لـــــك المـــــدارس بمراكـــــز شـــــرق ووســـــط الریـــــاض وأخـــــذ الباحـــــث مـــــنهم الثانویـــــة ومـــــدیري ت

ــــــت مــــــن  ــــــة تكون ــــــم و ) ١٠٠(عین ــــــة العشــــــوائیة ) ١٥(معل ــــــارهم بالطریق ــــــم اختی مــــــدیر ت
ولجمـــــــع البیانـــــــات مـــــــن هـــــــذه العینـــــــة قـــــــام الباحـــــــث بتصـــــــمیم أداة الدراســـــــة . البســـــــیطة

  .ممثلة في استبیان
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  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالیة

اســة مـوافقین بدرجـة عالیــة علـى أن هنـاك معوقــات متعلقـة بــاألجهزة أفـراد عینـة الدر 
كما أنهم مـوافقین بدرجـة عالیـة . تحول دون استخدام التعلیم اإللكتروني بالمرحلة الثانویة

علـــــى أن هنـــــاك معوقـــــات متعلقـــــة بالبرمجیـــــات التعلیمیـــــة تحـــــول دون اســـــتخدام التعلـــــیم 
: المعوقات المتعلقة بالبرمجیات التعلیمیة هـيوكانت أبرز ، اإللكتروني بالمرحلة الثانویة

وأخیـــرًا ضـــعف ، وقلـــة البرمجیـــات المتـــوافرة بالمدرســـة، عـــدم حداثـــة البرمجیـــات المتـــوافرة
  .مالئمة البرمجیات المتوافرة لمستوى الطلبة

  )م٢٠٠٨(دراسة جغدمي

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى إمكانیــة اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس 
  .د التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة بمنطقة جازان التعلیمیةموا

معلمــــا ) ١١٥(وتكونــــت عینتهــــا النهائیــــة مــــن ، واتبعــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي
  .مشرفًا واستخدم الباحث االستبانة لجمع البیانات الالزمة) ٣٠(و

  :ومن أبرز نتائج الدراسة

ه الدراســـة وبدرجـــة عالیـــة حیـــث بلـــغ أهمیـــة جمیـــع المواصـــفات الـــواردة فـــي أداة هـــذ -١
للمحـــــور الثـــــاني ) ٣٠٣٨(و، للمحـــــور األول) ٣٠٥٢: (المتوســـــط الحســـــابي العـــــام

  .المحور الثالث)٣٠٥٥(و) لجمیع مجاالته: الكلي(
: قیمـــة المتوســـط الحســـابي العـــام الســـتجابات عینـــة الدراســـة حـــول المحـــور األول  -٢

ــیم اإللكترونــي تــوافر مواصــفات محتــوى مقــررات التربیــة اإلســالمیة  الســتخدام التعل
 .مما یدل على توافرها بدرجة ضعیفة) ٢.٣٦: (هي

قیمـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي العـــــــام الســـــــتجابات عینـــــــة الدراســـــــة حـــــــول المحـــــــور   -٣
تـوافر مواصـفات معلـم التربیـة اإلسـالمیة السـتخدام ): الكلـي بجمیـع مجاالتـه(الثاني
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 .بدرجة ضعیفة مما یدل على توافرها) ٢.٣٧(التعلیم اإللكتروني هي

: قیمـــة المتوســـط الحســـابي العـــام الســـتجابات عینـــة الدراســـة حـــول المحـــور الثالـــث  -٤
ممــا ) ٢.١٦: (تــوافر مواصــفات البیئــة التعلیمیــة الســتخدام التعلــیم اإللكترونــي هــي

 .یدل على توافرها بدرجة ضعیفة

بــین متوســطات ) ٠.٠٠١(وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى الداللــة   -٥
محتــوى مقــررات (تجابات عینــة الدراســة حــول أهمیــة وتــوافر مواصــفات كــل مــن اســ

الســــتخدام التعلــــیم ) البیئــــة التعلیمیــــة، معلــــم التربیــــة اإلســــالمیة، التربیــــة اإلســــالمیة
 .وذلك لصالح االهمیة، اإللكتروني

بــین متوســطات ) ٠.٠٠١(وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  -٦
أهمیـــة مواصـــفات محتـــوى مقـــررات (لدراســـة حـــول المحـــور األولاســـتجابات عینـــة ا

بـین متوسـطات اسـتجاباتهم حـول ) ٠.٠٥(وعنـد مسـتوى الداللـة، )التربیة اإلسالمیة
ــــاني ــــم التربیــــة اإلســــالمیة(  -الكـلـــي -المحــــور الث ــــة مواصــــفات معل وذلــــك ، )أهمی

 .لصالح المشرفین

  )م٢٠٠٨(دراسة الحازمي

واقـــع اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي مـــدارس هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى 
  .أهلیة مختارة بمدینة الریاض من وجهة نظر المعلمین والطالب

معلمـــًا و ) ١٠٠(واتبعـــت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي المســـحي وتكونـــت العینـــة مـــن 
واســـتخدمت االســـتبانة أداة لجمـــع البیانـــات الالزمـــة لإلجابـــة عـــن أســـئلة . طالبـــاً ) ٤٠١(

  :أهم نتائجهاومن . الدراسة

اســتجابات المعلمــین فــي مجــال اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي كانــت مــابین ضــعیفة  -
  ).٤,٢٠-٢,٢٤(حیث تراوحت متوسطاتها بین، ومتوسطة وعالیة
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اســتجابات الطــالب فــي مجــال اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي كانــت مــابین ضــعیفة  -
 ).٣,٩٢-٢,١٩(حیث تراوحت متوسطاتها بین، ومتوسطة وعالیة

اســـتجابات المعلمـــین نحـــو مـــدى فائـــدة اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي العملیـــة  -
  ).٤,٣٥-٣,٥٥(التعلیمیة كانت عالیة حیث تراوحت متوسطاتهامابین 

اســـتجابات الطـــالب نحـــو مــــدى فائـــدة اســـتخدام التعلــــیم اإللكترونـــي فـــي العملیــــة  -
-٣,٥٤(ینالتعلیمیــة كانــت مــابین متوســطة وعالیــة حیــث تراوحــت متوســطاتها بــ

٤,٤٠.(  

  )م٢٠٠٩(دراسة اللهیبي

الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع تطبیـق التعلـیم اإللكترونـي فـي تـدریس مـادة هـدفت 
  .التربیة البدنیة من وجهة نظر المعلمین بمكة المكرمة

لدراسة مـن جمیـع معلمـي التربیـة وتكون مجتمع ا، استخدم الباحث المنهج الوصفي
دراســیة فــي المــدارس الحكومیــة للبنــین بمدینــة مكــة المكرمــة دنیــة فــي جمیــع المراحــل الالب

معلمـــًا مـــن ) ١٢٤(وتكونـــت عینـــة الدراســـة النهائیـــة مـــن ، معلمـــاً ) ٣٩٦(والبـــالغ عـــددهم 
معلمـــي التربیـــة البدنیـــة فـــي جمیـــع المراحـــل الدراســـیة وقـــد تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة الطبقیـــة 

  .ات الالزمةواستخدم الباحث االستبانة لجمع البیان، العشوائیة

  :ومن أبرز نتائج الدراسة

لكترونــــي فــــي تــــدریس مــــادة التربیــــة البدنیــــة جـــة أهمیــــة اســــتخدام التعلــــیم اإلأن در  -
 .بمدینة مكة المكرمة كانت عالیة

ـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس مـــادة التربیـــة البدنیـــة كانـــت  - أن معوقـــات تطبیـــق التعل
طــــور أداء معلــــم التربیــــة أن مراكــــز التــــدریب التربــــوي ال ت: ومــــن أبرزهــــا. عالیــــة
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تالهـا عـدم ، البدنیة بما یتوافق مع عصر التكنولوجیا اإللكترونیة الذي نعیش فیـه
تـــــوفر البـــــرامج التعلیمیـــــة اإللكترونیـــــة الخاصـــــة بتعلـــــیم المهـــــارات الریاضـــــیة فـــــي 

تالهـــــا أن بیئـــــة الصـــــف غیـــــر مالئمـــــة الســـــتخدام وســـــیلة تكنولوجیـــــة ، المدرســـــة
 .التربیة البدنیة بالمدرسة الكترونیة في تدریس مهارات

يف بصـفة خاصـة الدراسات التي تن ولت ال عليم اإللكرتوني : احملور ا ثاني
  :املواد االج ماعية

  )م٢٠٠٦(روفاء منذدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الواقع الحالي لتدریب معلمات الجغرافیا في المرحلة 
یات التعلـیم اإللكترونـي التـي تواجـه تـدریب ومعرفـة تحـد، الثانویة على التعلیم اإللكتروني

عـداد خطـة برنـامج ، معلمات الجغرافیا فـي المرحلـة الثانویـة بالمملكـة العربیـة السـعودیة ٕ وا
  .لتدریب معلمات الجغرافیا في المرحلة الثانویة لمواجهة تحدیات التعلیم اإللكتروني

شـــوائیة مـــن اســـتخدمت الباحثـــة األســـلوب الوصـــفي وطبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة ع
معلمـــات الجغرافیـــا فـــي المرحلـــة الثانویـــة بالمنـــاطق والمحافظـــات التعلیمیـــة المختلفـــة فـــي 

واســـتخدمت االســـتبانة لجمـــع . منطقـــة ومحافظـــة) ١٨(المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بلغـــت 
  .استبانة) ٧٥٧(البیانات وبلغ عدد االستبانات المكتملة 

  :ومن اهم نتائج الدراسة

لتــي یواجههــا تــدریب معلمــات الجفرافیــا فــي المرحلــة الثانویــة انحصــرت التحــدیات ا
وتحــدیات بیئیــة واجتماعیــة ، تحــدیات خاصــة بالمعلمــة( فــي خمســة محــاور تشــتمل علــى 

وأخیـــرًا تحـــدیات ، وتحـــدیات داخـــل المدرســـة، وتحـــدیات مهنیـــة أثنـــاء الخدمـــة، واقتصـــادیة
  ).اإلعداد في مرحلة البكالوریوس
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  :)م٢٠٠٧(دراسة عجیمي 

دفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلیم اإللكترونـي علـى التحصـیل المباشـر ه
  .والمؤجل لدى طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الجغرافیا بالعاصمة المقدسة

ــــة الدراســــة مــــن  ــــا و ) ٢٤(وتكونــــت عین مــــن المشــــرفین ) ٦(مــــن معلمــــي الجغرافی
طالبـًا ) ٨٠(مجموعـة ضـابطة عـددها طالبـًا و ) ٣٥(التربویین ومجموعـة تجریبیـة عـددها 

مـــن طــــالب الصــــف الثالــــث مــــن المرحلـــة المتوســــطة بــــإدارة التربیــــة والتعلــــیم بالعاصــــمة 
واختبــار ، واختبــار تحصــیلي مباشــر، واســتخدم الباحــث اســتبانة كــأداة للدراســة. المقدســة

  .تحصیلي مؤجل

  :ومن أهم النتائج

  .وجود قصور شدید في إنتاج البرمجیات العربیة -١
 .م إلمام المعلمین بالبرمجیات التعلیمیة التي تخدم المقررعد -٢

 .انخفاض عدد المعامل مقارنة بأعداد الطالب -٣

 .زیادة اتجاهات الطالب نحو الحاسب -٤

 .قلة عدد الساعات المخصصة للحاسب -٥

لصـــالح ) الضـــابطة(والمجموعـــة ) التجریبیـــة(وجـــود فـــروق بـــین طـــالب المجموعـــة  -٦
 .لتحصیل المباشرالمجموعة التجریبیة بالنسبة ل

ــــین طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة فــــي  -٧ ــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة ب عــــدم وجــــود ف
  ).المؤجل(واالختبار ) المباشر(االختبار 
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 :)م٢٠٠٩(دراسة بنجر

ــــة  ــــي فــــي العملی ــــع مجــــاالت الحاســــب اآلل ــــى واق ــــى التعــــرف عل هــــدفت الدراســــة إل
وتكونت عینـة . اعیة ومعوقاتهالتعلیمیة بالمرحلة المتوسطة من قبل معلمي المواد االجتم

الدراسة مـن المعلمـین المتخصصـین فـي المـواد االجتماعیـة بالمرحلـة المتوسـطة القـائمین 
معلمــًا بمكــة ) ٢٦٦(هـــ وـع ددهم ١٤٢٨/١٤٢٩بالتــدریس خــالل الفصــل الدراســي الثــاني 

  :وأظهرت النتائج ما یلي. المكرمة
ة للمــواد االجتماعیــة كانــت مجــاالت اســتخدام الحاســب اآللــي فــي العملیــة التعلیمیــ •

  .بدرجة كبیرة
مجـاالت اسـتخدام الحاسـب اآللــي باعتبـاره وسـیلة تعلیمیـة معینــة فـي تـدریس المــواد  •

 .االجتماعیة كانت بدرجة متوسطة

مجـــاالت اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي تقـــویم تحصـــیل وأداء الطـــالب فـــي المـــواد  •
 .االجتماعیة كانت بدرجة كبیرة

ب اآللـــي فـــي التـــدریس والعمـــل للمـــواد االجتماعیـــة كانـــت معوقـــات اســـتخدام الحاســـ •
  .بدرجة متوسطة

  :)م٢٠٠٩(دراسة الشهراني

هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة أثـر اسـتخدام الخـرائط اإللكترونیـة فـي تـدریس وحـدة 
اإلسالم في قارة أفریقیـا علـى التحصـیل الدراسـي واالتجـاه نحـو الخـرائط اإللكترونیـة لـدى 

  .المتوسط بمحافظة بیشة طالب الصف الثاني

وطبقت الدراسـة علـى . واعتمد الباحث على المنهج التجریبي بتصمیم شبه تجریبي
  .طالبًا من طالب الصف الثاني المتوسط بمحافظة بیشة) ٥٠(عینة بلغ عددها 
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إضـافة إلـى مقیـاس ، وطبق على عینة الدراسة اختبارًا تحصیلیًا مـن إعـداد الباحـث
  .اإللكترونیة من إعداد الباحثلالتجاه نحو الخرائط 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

بـــــــین متوســـــــطات ) ٠,٠٥(وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائیة عنـــــــد مســـــــتوى  -
ــــــي الت ــــــة والضــــــابطة ف ــــــق البعــــــدي لالختبــــــار درجــــــات المجمــــــوعتین التجریبی طبی

لصــــــالح المجموعــــــة ) لالختبــــــار ككــــــل ولكــــــل مســــــتوى علــــــى حــــــده(التحصــــــیلي 
  .التجریبیة

بـــــــین متوســـــــطات )٠,٠٥(احصـــــــائیة عنـــــــد مســـــــتوى  فـــــــروق ذات داللـــــــةود وجـــــــ -
ـــــي والب ـــــق القبل ـــــة فـــــي التطبی ـــــاس االتجـــــاه لصـــــالح المجموعـــــة التجریبی عـــــدي لمقی

 .البعديالقیاس 

  :التعقيب على الدر سات السابقة

بعــد العــرض الســابق للدراســات یمكــن إبــراز أهــم المالحظــات فــي النقــاط الرئیســیة 
  :التالیة

فــــي الدراســــات الســــابقة علــــى أهمیــــة اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي أجمعــــت نتــــائج  -١
، )م٢٠٠٨(الحـــــازميودراســـــة ، )م٢٠٠٩(اللهیبـــــي مثـــــل دراســـــةالعملیـــــة التعلیمیـــــة 

وقــــد أكــــدت نتــــائج الدراســــات ). م٢٠٠٠(ودراســــة الل ،)م٢٠٠٧(ودراســــة الشــــمري
اســــة التجریبیــــة ارتفــــاع مســــتوى الطلبــــة عنــــد اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي مثــــل در 

كمـــا ). م٢٠٠٦(ودراســـة الجـــرف، )م٢٠٠٧(ودراســـة عجیمـــي، )م٢٠٠٩(الشـــهراني
ودراســـــة ، )م٢٠٠٧(ودراســـــة الموســـــى، )م٢٠٠٨(أظهـــــرت نتـــــائج دراســـــة جغـــــدمي

أن ضــعف اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي یعــود إلــى قلــة البــرامج ) م٢٠٠٤(الزهرانــي
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إلعـــد د ـفـ ي هـــذا التدریبیـــة للمعلمـــین علـــى اســـتخدام التكنولوجیـــا الحدیثـــة وضـــعف ا
ئمـــة وعـــدم تـــوفر بیئـــة تعلیمیـــة مال، وقلـــة تـــوفر برمجیـــات تعلیمیـــة مناســـبة، المجـــال

 .لتطبیق التعلیم اإللكتروني

اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في المنهج المتبع وهو المنهج الوصـفي  -٢
، )م٢٠٠٨(وجغــــــــــــدمي، )م٢٠٠٩(اللهیبــــــــــــيو ، )م٢٠٠٩(بنجــــــــــــردراســــــــــــة : مثــــــــــــل

، )م٢٠٠٦(رومنـــذ، )م٢٠٠٧(والموســـى، )م٢٠٠٧(والشـــمري، )م٢٠٠٨(الحـــازميو 
ـــــي ـــــت بعـــــض الدراســـــات فـــــي ). م٢٠٠٠(والل، )م٢٠٠٤(والزهران فـــــي حـــــین اختلف

ودراسـة ، )م٢٠٠٧(مـيودراسـة عجی، )م٢٠٠٩(المنهج المتبع مثل دراسة الشـهراني
 .حیث استخدمت جمیعها المنهج التجریبي) م٢٠٠٦(الجرف

ـــــف   -٣ ـــــة الدراســـــة كمـــــا تختل ع بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة فـــــي التخصـــــص مـــــالحالی
 .واألداة واألسالیب اإلحصائیةلعینةوا

استفادت الدراسة الحالیة من الدراسـات السـابقة فـي تحدیـد مباحـث اإلطـار النظـري  -٤
 .محاور االستبانه وتجمیعها ، وفي بناء
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  الفصل  لثالث
  ةــــــــــــــــراءات  لدراســــــــإج

  

 . تمهید  •

 .منهج الدراسة:   وًال  •

 .مجتمع الدراسة وعینتها: ثانیًا  •

 .أداة الدراسة صدقها وثباتها: ثالثًا  •

 .إجراءات تطبیق الدراسة: رابعًا  •

  .المعالجة اإلحصائیة: خامسًا  •
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  متهيد

تعـــد إجـــراءات الدراســـة عنصـــرًا أساســـیًا فـــي توجیـــه الدراســـة وفقـــًا لألســـس العلمیـــة 
وتحقیــق ، یــتم تحدیــد الوســائل لحــل مشــكلة الدراســة المطروحــةوعــن طریقهــا ، والمنهجیــة 

  .األهداف المتوخاة من الدراسة

وقــد اشــتمل هــذا الفصــل علــى وصــف إلجــراءات الدراســة المیدانیــة التــي قامــت بهــا 
ـــك لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة  ـــة وذل ومجتمـــع الدراســـة ، ویتضـــمن المـــنهج المتبـــع ، الباحث

ـــاء أداة الدراســـة  والخطـــوات التـــي مـــرت بهـــا، وعینتهـــا  والتحقـــق مـــن صـــدق ، عملیـــة بن
وفیمــا یلــي تفصــیل ، والمعالجــة اإلحصــائیة المســتخدمة لتحلیــل البیانــات، وثباتهــا، األداة
  :ذلك

  :منهج ال راسه:  والً 

حیـــث یتناســـب هـــذا مـــنهج الوصـــفي الباحثـــة ال لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدمت
أن المـــنهج ) م٢٠٠٧(نعبیـــدات وآخـــرا فكمـــا ذكــر. ع طبیعـــة الدراســة وأهـــدافهاالمــنهج مـــ

یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فـي الواقـع ویهـتم بوصـفها وصـفًا  أسلوب: "الوصفي
  ١٧٦ص".كمیًا أو تعبیرًا كیفیاً دقیقًا ویعبر عنها تعبیرًا 

  :جمتمع ال راسه:  انياً 

جمیــــــع األفــــــراد أو : "أن مجتمــــــع الدراســــــة هــــــو) م٢٠٠٧(ذكــــــر عبیــــــدات وآخــــــران
  ٩٤ص".ن یكونون موضوع مشكلة البحثاص الذیاألشخ

الحالیــة مــن جمیــع معلمــات المــواد االجتماعیــة فــي المرحلــة مجتمــع الدراســة وتكــون 
معلمـة فـي جمیـع مـدارس المرحلـة الثانویـة ) ١٩٣(وعددهن الثانویة بمدینة مكة المكرمة 

ـــــالغ عـــــددها  ـــــى خمـــــس قطاعـــــات ) ٦٠(والب ـــــة موزعـــــة عل ـــــل مدرســـــة ثانوی الجهـــــات تمث
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وفقـًا إلحصـائیة إدارة ، مكة المكرمة) ، جنوب ، شرق ، غرب ، وسط شمال(: جغرافیةال
 .هـ ١٤٣٢التربیة والتعلیم في منطقة مكة المكرمة عام 

  :عينة ال راسة:  الثاً 

 ســعت الباحثــة إلــى الحصــول علــى عینــة تعــادل نســبة عالیــة مــن مجتمــع الدراســة
ـــه بإعطـــاء جمیـــع المـــدا ـــیًال صـــحیحًا ل ـــة تمث رس الموزعـــة فـــي القطاعـــات الخمســـة وممثل

  :السابقة فرصًا متساویة في االختیار على النحو التالي

عــــات الســــابقة تحدیــــد عــــدد المــــدارس الثانویــــة التــــي تقــــع فــــي كــــل قطــــاع مــــن القطا) ١
  ). ، الجنوب ، الشرق ، الغرب ، الوسط الشمال(

ات الســابقة اختیــار عینــة عشــوائیة بســیطة مــن المــدارس مــن كــل قطــاع مــن القطاعــ) ٢
  .باستخدام جدول األعداد العشوائیة 

معلمــة )  ١٦٠( مدرســة بلــغ عــدد معلماتهــا )  ٥١( وبنــاء علــى مــا ســبق تــم اختیــار ) ٣
  .من الحجم الكلي لمجتمع الدراسة%) ٨٣( وهي تمثل نسبة 

،  اســــــتبانة) ١٣٠( وكانــــــت عــــــدد االســــــتبانات العائــــــدة.اســــــتبانة) ١٦٠(تــــــم توزیــــــع ) ٤
العـــــــدد  وبالتـــــــالي أصـــــــبح،  وتم اســـــــتبعادهااســـــــتبانة) ٢٠( نهـــــــام وغیـــــــر المكتمـــــــل

%) ٥٧(هــــــذا العــــــدد مــــــا یقــــــارب یمثــــــل معلمــــــة و ) ١١٠(الكلــــــي لعینــــــة الدراســــــة 
ـــــي لمجتمـــــع الدراســـــة ـــــو . مـــــن الحجـــــم الكل ـــــة الدراســـــة مـــــن و  يفیمـــــا یل صـــــف لعین

  :المكتملة تاناخالل االستب
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  )أ -٢(جدول رقم 

  وصف عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال التدریس
 % العدد سنوات الخبرة في مجال التدریس

 ٥.٥ ٦ سنوات ٥أقل من 
 ١٠.٩ ١٢ سنوات ١٠أقل من  -  ٥من 
 ٤٠ ٤٤ سنة ١٥أقل من  - ١٠من 

 ٤٣.٦ ٤٨ سنة فأكثر ١٥من 
 ١٠٠ ١١٠ المجموع

حیـث كـان  سـنوات ٥أقـل مـن فـي فئـة سـنوات الخبـرة  النخفاض عدد المعلمـات نظراً 
 ١٠أقـل مـن  - ٥مـن معلمات فقـط، لـذا تـم دمجهـم مـع فئـة سـنوات الخبـرة ) ٦(عددهن 

سنوات، وذلك حتى تتمكن الباحثة مـن إجـراء التحلیـل  ١٠، تحت مسمى أقل من سنوات
  :وأصبحت سنوات الخبرة كالتالي. اإلحصائي عند المقارنة حسب سنوات الخبرة
  )ب -٢(جدول رقم 

  وصف عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال التدریس
 % العدد سنوات ا خبرة في مجال ا تدريس

 ١٦.٤ ١٨ سنوات ١٠أق  من 
 ٤٠ ٤٤ سنة ١٥أق  من  -  ١٠من 

 ٤٣.٦ ٤٨ سنة ف كثر ١٥من 
 ١٠٠ ١١٠ المجموع

 ١٠ن نســـــــبة المعلمـــــــات فـــــــي فئـــــــة أقـــــــل مـــــــأن) ب -٢(یتضــــــح مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم 
 ١٥، ومـــــــــن %)٤٠(ســـــــــنة  ١٥أقـــــــــل مـــــــــن  – ١٠، ومـــــــــن %)١٦.٤(ســـــــــنوات خبـــــــــرة 

  %).٤٣.٦(سنة فأكثر 
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  )٣(جدول رقم 

  وصف عینة الدراسة حسب الدورات في مجال التعلیم اإللكتروني

 % دالعد الدورات ف  مجال ا تعلي  ا لكتروني

 ١٣.٦ ١٥ نعم

 ٨٦.٤ ٩٥  ال

 ١٠٠ ١١٠ المجموع

نسبة المعلمات الالتي لـدیهن دورات فـي مجـال التعلـیم أن) ٣(یتضح من الجدول رقم 
وهــذا یــدل علــى أن ، %)٨٦.٤(تــي ال یوجــد لــدیهن دورات الالو ، %)١٣.٦(االلكترونــي 

  .معظم المعلمات ال یمتلكن مهارات استخدام التعلیم اإللكتروني

 
  )٤(جدول رقم 

  وصف عینة الدراسة حسب اإللمام بالحاسب اآللي

 % العدد اإللم م باست دام الحا ب اآللي

 ٩٤.٥ ١٠٤ نعم

 ٥.٥ ٦ ال

 ١٠٠ ١١٠ المجموع

نســــبة المعلمــــات الالتــــي لــــدیهن إلمــــام باســــتخدام أن) ٤(یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 
، %)٥.٥(دیهن إلمـــام بالحاســـب اآللـــي الالتـــي ال یوجـــد لـــو ، %)٩٤.٥( الحاســـب اآللـــي

  .وهذا یدل على أن معظم المعلمات لدیهن القدره على التعامل مع الحاسب اآللي
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  :أداة ال راسة:  ابعاً 

أكثـر أدوات  ا، وذلـك ألنهـدید أداة الدراسة فـي صـورة اسـتبانةقامت الباحثة أوًال بتح
لتحقیـــق األكثـــر مالئمـــة  وشـــیوعًا فـــي البحـــوث الوصـــفیة وهـــي  ً البحـــث العلمـــي اســـتخدام

  .أهداف الدراسة الحالیة واإلجابة عن أسئلتها

 

  :تم إعداد أداة الدراسة وفقًا للخطوات التالیة 

 

  :تمثل الهدف من أداة الدراسة فیما یلي
والصـعوبات ، ودرجـة اسـتخدامه، لتعلـیم اإللكترونـيالتعرف على أهمیة اسـتخدام ا -

التــي تحــول دون اســتخدامه فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة بالمرحلــة الثانویــة مــن 
 .وجهة نظر المعلمات بمدینة مكة المكرمة

التعــرف علــى الفـــروق بــین متوســـطات اســتجابات أفـــراد عینــة الدراســـة فــي ضـــوء  -
الـدورات التدریبیـة فـي مجـال التعلـیم ، خبرةعدد سنوات ال:(متغیرات الدراسة التالیة

 ).الحاسب اآللياستحداماإللمام ب، اإللكتروني

 

 :لصیاغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالیة     

بكـــــــل محـــــــور مـــــــن محـــــــاور أداة الدراســـــــة  مراجعـــــــة أدبیـــــــات الدراســـــــة المرتبطـــــــة  -١
ـــــــیم اإللكترونـــــــي  ـــــــیم اإللكترونـــــــي ومعوقـــــــات اســـــــتخدام أهمیـــــــة التعل وتطبیـــــــق التعل

بمدینــــــة ة الثانویــــــة التعلــــــیم اإللكترونــــــي فــــــي تــــــدریس المــــــواد االجتماعیــــــة بالمرحلــــــ
 .مكة المكرمة
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مراجعـــة مقـــاییس بعـــض الدراســـات الســـابقة التـــي اســـتخدمت للتعـــرف علـــى أهمیـــة   -٢
 .یةالتعلیم اإللكتروني واستخدامه ومعوقات استخدامه في العملیة التعلیم

البحـــوث والدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة و الـــدوریات والمجـــالت التربویـــة مراجعـــة   -٣
 .بمشكلة الدراسة الحالیة

االختصـــاص فـــي هـــذا المجـــال لالســـتفادة مـــن خبـــراتهم  مقابلـــة مجموعـــة مـــن ذوي  -٤
  .والمشرفات التربویات بمدینة مكة المكرمة رات المدارسالمعلمات ومدی :وهم

  :اسةصدق  داة  لدر:  امساً 
  :تم قیاس صدق أداة الدراسة من خالل

 

 افــي صــورته تــم عــرض االســتبانةنــاء فقراتهــا، بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االســتبانة وب
 مــنمحكمــین مــن ذوي االختصــاص والخبــرة علــى مجموعــة مــن ال) ١ملحــق رقــم(األولیــة

 اب للمحكمــین، وتــم توجیــه خطــفــي عــدة جامعــات محلیــة وعربیــة أعضــاء هیئــة التــدریس
. محكمــاً ) ١٦(بــه مشــكلة وأهــداف الدراســة وتســاؤالتها، و بلــغ عــدد المحكمــین  موضــحاً 

  ).٢ملحق رقم(
وذلـــك للتأكـــد مـــن درجـــة مناســـبة العبـــارة، ووضـــوحها، وانتمائهـــا للمحـــور، وســـالمة 

ً علـــى آراء . الصـــیاغة اللغویـــة، وكـــذلك النظـــر فـــي تـــدرج المقیـــاس ومـــدى مالئمتـــه وبنـــاء
ووفقــًا لتوجیهــاتهم ومقترحــاتهم اســبة االســتبانة ألهــداف الدراســة، حــول مــدى منالمحكمــین 

ضـافة وحـذف بعضـها لیصـبح عـدد العبـارات  ٕ ، وا تم تعدیل صـیاغة بعـض العبـارات لغویـًا
  .محاور) ٣(عبارة موزعة على ) ٥٥(في االستبانة 

جـراء التعـدیالت بمثابـة الصـدق الظـاهر ، مالحظـات المحكمـینوقد تـم اعتبـار  ٕ ، يوا
ُ ، وصدق المحتوى لألداة   .لقیاس ما وضعت له برت األداة صالحةواعت
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عـلـى  وذلــك عــن طریــق تطبیــق االســتبانة إحصــائیةتــم التأكــد مــن الصــدق بطریقــة 
مـــن معلمـــات المـــواد االجتماعیـــة بالمرحلـــة معلمـــة ) ٢٥(عینـــة اســـتطالعیة تكونـــت مـــن 
ــــة مكــــة المكرمــــة، ــــة بمدین ــــاطي أو مــــا یســــمى بصــــدق ب الصــــدق اإلوتم حســــاالثانوی رتب

االتســاق الــداخلي عــن طریــق حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــة كــل عبــارة مــع 
، عبـارة مـع الدرجـة الكلیـة لالسـتبانةدرجة المحور الذي تنتمي إلیه، كذلك بین درجة كـل 

  :وكانت النتائج كالتالي
  )٥(جدول رقم 

  ألداة الدراسة) اخلياالتساق الد(رتباطي معامالت الصدق اإل 
  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول

  رقم
  العبارة

رقم   االرتباط
  العبارة

رقم   االرتباط
  العبارة

  االرتباط
  بالدرجة الكلیة  بالمحور  بالدرجة الكلیة  بالمحور  بالدرجة الكلیة  بالمحور

٠.٧١  ٠.٧٤  ١  ٠.٦٩  ٠.٧٠  ١  ٠.٧٠  ٠.٧٢  ١  
٠.٧٠  ٠.٧١  ٢  ٠.٧٠  ٠.٧٣  ٢  ٠.٧١  ٠.٧١  ٢  
٠.٧٠  ٠.٧٣  ٣  ٠.٧٧  ٠.٨٠  ٣  ٠.٧٩  ٠.٨٣  ٣  
٠.٧٣  ٠.٧٧  ٤  ٠.٨٠  ٠.٨٥  ٤  ٠.٧٤  ٠.٧٧  ٤  
٠.٧٧  ٠.٧٧  ٥  ٠.٧٤  ٠.٧٥  ٥  ٠.٧٢  ٠.٧٥  ٥  
٠.٨٠  ٠.٨١  ٦  ٠.٧٠  ٠.٧١  ٦  ٠.٧٧  ٠.٨٠  ٦  
٠.٧١  ٠.٧٧  ٧  ٠.٧٧  ٠.٨٠  ٧  ٠.٨٢  ٠.٨٣  ٧  
٠.٧٠  ٠.٧٠  ٨  ٠.٧٦  ٠.٧٩  ٨  ٠.٧٩  ٠.٧٩  ٨  
٠.٧٩  ٠.٨٠  ٩  ٠.٧٦  ٠.٧٦  ٩  ٠.٧٥  ٠.٨٢  ٩  
٠.٧٤  ٠.٧٧  ١٠  ٠.٧٢  ٠.٧٨  ١٠  ٠.٧٠  ٠.٧٥  ١٠  
٠.٧٢  ٠.٧٥  ١١  ٠.٧٨  ٠.٨٥  ١١  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ١١  
٠.٧٥  ٠.٨٠  ١٢  ٠.٧١  ٠.٧٦  ١٢  ٠.٧١  ٠.٧٦  ١٢  
٠.٨٠  ٠.٨٠  ١٣  ٠.٧٣  ٠.٧٧  ١٣  ٠.٧٣  ٠.٧٧  ١٣  
٠.٧٠  ٠.٧٣  ١٤  ٠.٧٧  ٠.٨٠  ١٤  ٠.٧٧  ٠.٨٠  ١٤  
٠.٧٣  ٠.٧٩  ١٥  ٠.٨٠  ٠.٨٥  ١٥  ٠.٨٠  ٠.٨٥  ١٥  
٠.٧٧  ٠.٧٨  ١٦  ٠.٧٤  ٠.٧٧  ١٦  ٠.٧٤  ٠.٧٧  ١٦  
٠.٦٩  ٠.٧١  ١٧  ٠.٧٠  ٠.٧١  ١٧  ٠.٧٠  ٠.٧١  ١٧  
٠.٨٠  ٠.٨١  ١٨  

  
٠.٧٧  ٠.٨٠  ١٨  

٠.٧٦  ٠.٧٨  ٢٠    ٠.٧٩  ٠.٧٩  ١٩  
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جمیــــع قــــیم معــــامالت االرتبــــاط موجبــــة ومرتفعــــة أن ) ٥(یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم
  .الدراسةمما یشیر إلى صدق أداة ) ٠.٨٥ – ٠.٦٩(وتراوحت من 

  :أداة ال راسةثبات :  ادساً 
  :تم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طریق

 

  :وكانت النتائج كما هي في الجدول التالي
  )٦(جدول رقم 

  معامالت ثبات االستبانة بطریقة الفا كرونباخ

  قيمة ال ا كر نباخ  المحور

  ٠.٩٥  األول
  ٠.٩٤  الثاني

  ٠.٩٢  الثالث

  ٠.٩٥  الدرجة الكلية

 Cronbach'salpha  أن قیمــة معامــل ألفاكرونبــاخ )٦(یتضــح مــن الجــدول رقــم 
ـــث ) ٠.٩٤(وللمحـــور الثـــاني ) ٠.٩٥(للمحـــور األول  وللمقیـــاس ) ٠.٩٢(وللمحـــور الثال

،  وجمیع هذه القیم مرتفعة وتشیر إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجـة عالیـة )٠.٩٥(ككل 
  .تالي یمكن االعتماد على النتائج والوثوق بهامن الثبات وبال

 

وطریقـــة  Guttmanفــي حالــة التجزئــة النصـــفیة تــم اســتخدام كــل مـــن طریقــة جتمــان
حیث تـم تقسـیم العبـارات داخـل كـل محـور وأیضـا Spearman Brownسبیرمان براون 

ـــارة ـــى نصـــفین النصـــف األول عب ـــي إل ـــاس الكل ـــارات التـــي تأخـــذ  بالنســـبة للمقی عـــن العب
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وكانـــت النتـــائج . األرقـــام الفردیـــة والنصـــف الثـــاني العبـــارات التـــي تأخـــذ األرقـــام الزوجیـــة
  :كالتالي

  )٧(جدول رقم 
  حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

  المحاور
  قيمة ال جزئة ال صفية

  سبيرم ن براونبطريقة   بطريق  جتمان

  ٠.٨٢  ٠.٨١  األول

  ٠.٨١  ٠.٧٩  الثاني

  ٠.٨٣  ٠.٨١  الثالث

  ٠.٨٣  ٠.٨١  الدرجة الكلية

ـــــــــة  أن) ٧(رقـــــــــمیتضـــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول  التجزئـــــــــة النصـــــــــفیة مرتفعـــــــــة وذات دالل
) ٠.٨١(وبلغـــــــــت القـــــــــیم للدرجـــــــــة الكلیـــــــــة بطریقـــــــــة جتمــــــــــان  ٠.٠٥إحصـــــــــائیة عنـــــــــد 

إلـــــــــــــى ) ٠.٧٩(وتراوحـــــــــــــت للمحـــــــــــــاور مـــــــــــــن ) ٠.٨٣(وطریقـــــــــــــة ســـــــــــــبیرمان بـــــــــــــراون 
أن أداة الدراســــــــة تتمتــــــــع بدرجــــــــة مرتفعــــــــة مــــــــن ى إلــــــــوهــــــــذه النتــــــــائج تشــــــــیر ). ٠.٨٣(

  .الثبات وبالتالي یمكن االعتماد على النتائج والوثوق بها

 

وتكونـت ، أصبحت أداة الدراسة جـاهزة فـي صـورتها النهائیـة لقیـاس مـا وضـعت لـه
 :هما جزأینأداة الدراسة من 

سـنوات الخبـرة فـي : (ن عینـة الدراسـة مـن حیـثعبـارة عـن بیانـات أولیـة عـ: الجزء األول
ــــیم اإللكترونــــي  –مجــــال التــــدریس  ــــدورات فــــي مجــــال التعل  اإللمــــام –ال

  ).الحاسب اآللي
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  :محاور كالتالي) ٣(عبارة وزعت على ) ٥٥(و یشمل  :الجزء الثاني

ور مــــــن ـــــــــتكـــــون هــــــذا المح التعلــــــیم اإللكترونــــــياســــــتخدام أهمیــــــة : المحــــــور األول
  .عبارة)٢٠(

ـــــانيا ـــــي: لمحـــــور الث ـــــیم اإللكترون تكـــــون هـــــذا المحـــــور مـــــن  درجـــــة اســـــتخدام التعل
  .عبارة)١٧(

تكــــون هــــذا المحــــور مــــن  معوقــــات اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي: المحــــور الثالــــث
  .عبارة)١٨(

خراجهـــا بصـــورة تالئـــم مســـتوى المعلمـــات، وتــم طباعـــة أداة الدراســـة       ٕ ومـــا یتعلـــق ، وا
 ِ صاح ُ   )٣ملحق رقم(.بةبعملیات الكتابة الم

 

  :تصحیح المقیاس كالتاليوعلى ذلك تم. استخدمت الباحثة المقیاس الثالثي

لالســـتجابة متوســـطة والدرجـــة ) ٢(لالســـتجابة عالیـــة  والدرجـــة ) ٣(تعطـــى الدرجـــة 
  .لالستجابة ضعیفة) ١(

  :جابةووفقا للمقیاس الثالثي تم استخدام المعیار التالي للحكم على درجة االست

  أقل درجة  –أعلى درجة = مدى فئات االستجابة 

   ٢=      ١     –     ٣=      مدى فئات االستجابة 

  عدد فئات االستجابة ÷المدى = طول فئة االستجابة 

  ٠.٦٦=   ٣       ÷   ٢=  طول فئة االستجابة 

  :وبالتالي یكون معیار الحكم على درجة االستجابة كالتالي
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  .)ضعیفة(درجة تكون االستجابة ) ١.٦٦(إلى ) ١(لحسابي من قیمة المتوسط ا

  .)متوسطة(درجة تكون االستجابة ) ٢.٣٣(إلى ) ١.٦٧(الحسابي من  طقیمة المتوس

  .)عالیة(درجة تكون االستجابة ) ٣(إلى ) ٢.٣٤(قیمة المتوسط الحسابي من 

  :الدراسةأداة إجراء ت تطبيق :  ابعاً 

ت أداة الدراســـة َ ـــع ، وأصـــبحت جـــاهزة للتطبیـــق، فـــي صـــورتها النهائیـــة بعـــد أن وضِ
حصـــلت الباحثـــة علـــى إذن مـــن إدارة التربیـــة والتعلـــیم بمدینـــة مكـــة المكرمـــة لتطبیـــق أداة 

حیــث قامــت ، وبــدأت الباحثــة بــالتطبیق علــى أفــراد عینــة الدراســة ،)٤ملحــق رقــم( الدراســة
ســــابیع لعملیــــة وتــــم تخصــــیص أربعــــة أ، الباحثــــة بإعــــداد جــــدول زمنــــي لعملیــــة التطبیــــق

وحدث ذلك فـي الفصـل الدراسـي األول فـي شـهر ذو القعـدة مـن العـام الدراسـي ، التطبیق
  .هـ١٤٣٢/١٤٣٣

وتوضـــیح أهـــداف أداة ، وقامـــت الباحثـــة بتطبیـــق أداة الدراســـة علـــى عینـــة الدراســـة
وبیـان أهمیتهـا؛ والفائـدة ، ؛ من خالل التعلیمـات المضـمنة فـي أداة الدراسـةالدراسة للعینة

ة  وستسـتخدم ، مرجوة منهاال كما طمأنت أفراد عینة الدراسة بـأنَّ إجابـاتهن سـتُعامل بسـریّ
  .وأوضحت لهن طریقة اإلجابة، ألغراض البحث العلمي فقط

  .وتم تفریغ االستجابات وفق معاییر الفقرات المعتمدة والمحكمة

  :وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات التالیة في عملیة التفریغ

ــــم تفریــــغ ا  -١ ــــة بكــــل متغیــــر مــــن ، لبیانــــات المتحصــــلة مــــن أداة الدراســــةت والمتعلق
 .متغیرات الدراسة
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تـــم إجـــراء التحلـــیالت اإلحصـــائیة باســـتخدام برنـــامج الحزمـــة اإلحصـــائیة للعلـــوم   -٢
  .(SPSS) االجتماعیة

  :املعاجلة ا حصائية:  امناً 

  :الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة تساؤالتلإلجابة عن 

  .التكرارات والنسب المئویة لوصف عینة الدراسة بالنسبة للمعلومات األولیة -١

لحســاب القیمــة التــي یعطیهــا أفــراد ، واالنحــراف المعیــاري وذلــك المتوســط الحســابي -٢
  ).المحور(العباراتأو مجموعة من  عبارةالدراسة لكل  عینة

ات عینــــة للمقارنــــة بــــین متوســــطات اســــتجاب) ف(إختبــــار تحلیــــل التبــــاین األحــــادي  -٣
  .الدراسة حسب سنوات الخبرة  التدریسیة

  .لتحدید اتجاهات الفروق) شیفیه(إختبار  -٤

للمقارنــة بــین متوســطات اســتجابات عینــة الدراســة حســب الــدورات فــي ) ت(اختبــار  -٥
  .مجال التعلیم االلكتروني

نــــة الدراســــة حســــب للمقارنــــة بــــین متوســــطات اســــتجابات عی) مــــان وتنــــي(اختبــــار  -٦
  .اآللي الحاسبباإللمام

  .معامل الفا كرونباخ للثبات -٧

  .معامل التجزئة النصفیة للثبات -٨

  .اختبار لیفن لتجانس التباین -٩
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  الفصل  لرابع
  .نتائج الد اسة عرض ا وتف ريها ومن قشتها

  

 .تمهید  •

 .ئج إجابة السؤال األول ومناقشتهانتا •

 .ومناقشتها نتائج إجابة السؤال الثاني •

 .ومناقشتها لثنتائج إجابة السؤال الثا •

 .التحقق من الفرض األول •

 .التحقق من الفرض الثاني •

  .التحقق من الفرض الثالث  •
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  متهيــد 
وذلـك مـن خـالل عـرض ، تناولت الباحثة في هـذا الفصـل تحلـیًال لنتـائج الدراسـة      

ومعالجتهــا إحصــائیًا باســـتخدام ، اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة علـــى تســاؤالت الدراســة 
وصــــوًال إلــــى النتــــائج وتحلیلهــــا وتفســــیرها المتعلقــــة بواقــــع ، لیب اإلحصــــاء الوصــــفي أســــا

بمدینـة مكـة ة الثانویـة استخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة بالمرحلـ
  :وفیما یلي تفصیل ذلك، المكرمة 

  :نتائج إجا ة السؤا  األو  وتفسري ا ومن قشتها
مــا أهمیــة اســتخدام التعلــیم : ول مــن أســئلة الدراســة ونصــهلإلجابــة عــن الســؤال األ    

  ؟بمدینة مكة المكرمة لة الثانویةاإللكتروني في تدریس المواد اإلجتماعیة بالمرح

مدونـة فـي وذلـك للعبـارات ال ،، واالنحرافات المعیاریـةالمتوسطات الحسابیةتم استخدام 
لتعلیم اإللكتروني في تـدریس المـواد والتي تقیس أهمیة استخدام االمحور األول باالستبانة

حســاب المتوســط الحســابي بمدینــة مكــة المكرمـة، كــذلك تــم ة الثانویــة اإلجتماعیـة بالمرحلــ
  :للمحور األول، وعرضت النتائج كالتالي العام

  )٨( جدول رقم 
 أهمیة: المحور األول المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة الدراسة حول

  استخدام التعلیم اإللكتروني
  مسلسل

 أهمية است دام الت ليم اإلل تروني

 درجة ا همية
  ضعيفة  متوسطة  عالية

 الترتيب

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االستجابة المعياري

 % ك % ك % ك

١٦ 
يسا د  لى الت كد  ن صحة 

 .اإلجاب ت بسرعة
 عالية ٠.٢١ ٢.٩٥ ١ ٠ ٠ ٤.٥ ٥ ٩٥.٥ ١٠٥

٩ 
يكسب ا طالبات مهارات ا تعلم 

 .الذاتي
 عالية ٠.٢٥ ٢.٩٤ ٢ ٠ ٠ ٦.٤ ٧ ٩٣.٦ ١٠٣

١٧ 
يو ر عنصري التشويق واإلثا ة في 

 .تقديم  لدروس
 عالية ٠.٢٨ ٢.٩٤ ٣ ٠.٩ ١ ٤.٥ ٥ ٩٤.٥ ١٠٤
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  مسلسل

 أهمية است دام الت ليم اإلل تروني

 درجة ا همية
  ضعيفة  متوسطة  عالية

 الترتيب

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االستجابة المعياري

 % ك % ك % ك

٢ 
يوفر م ادر مت ددة لت ليم م اهيم 

 المواد ا جتماعية ا مختلفة
 اليةع ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٤ ٠ ٠ ٧.٣ ٨ ٩٢.٧ ١٠٢

١٣ 
يوفر أنش ة متنو ة لمو وعات 

 .المواد اال تماعية
 عالية ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٥ ٠ ٠ ٧.٣ ٨ ٩٢.٧ ١٠٢

١٨ 

يوفر تو صل الطالبة مع مع متها 

وزميال ها إلك رونيًا لتب دل اآلراء 

 .ووجها  النظر

 عالية ٠.٢٩ ٢.٩٣ ٦ ٠.٩ ١ ٥.٥ ٦ ٩٣.٦ ١٠٣

٤ 
يساعد ا طالبة على تطوير م ارفها 

 .هاومهارات
 عالية ٠.٣٠ ٢.٩ ٧ ٠ ٠ ١٠ ١١ ٩٠ ٩٩

٥ 
يوفر  صادر مع ومات  ائلة 

 .للطالبة
 عالية ٠.٣٠ ٢.٩ ٨ ٠ ٠ ١٠ ١١ ٩٠ ٩٩

١٥ 
يتيح  لمعلم  تقدي  أسئلة  مهام 

 .تستثير ت كير ا طالبات
 عالية ٠.٣٠ ٢.٩ ٩ ٠ ٠ ١٠ ١١ ٩٠ ٩٩

٢٠ 
يوفر ف صة الن و الم ني ا ذاتي 

 .لمعلمة ال واد اال تماعية
 عالية ٠.٣٢ ٢.٨٨ ١٠ ٠ ٠ ١١.٨ ١٣ ٨٨.٢ ٩٧

١ 
يغي  صورة ال صل ال قليد  إلى 

 .بيئة تع م تف علية
 عالية ٠.٣٥ ٢.٨٥ ١١ ٠ ٠ ١٤.٥ ١٦ ٨٥.٥ ٩٤

٦ 
يقدم ت ني ت تز د من د فعية 

 .الطالب  للتعلم
 عالية ٠.٣٦ ٢.٨٥ ١٢ ٠ ٠ ١٥.٥ ١٧ ٨٤.٥ ٩٣

١٤ 
يقلل  ن األخط ء الفن ة  ثناء 

 .لخرائط والرسوم والصورت ميم ا
 عالية ٠.٣٧ ٢.٨٤ ١٣ ٠ ٠ ١٦.٤ ١٨ ٨٣.٦ ٩٢

٧ 
يسه  في اختصار زم  رسم 

 .الخرائط ال غرافية وا تاريخية
 عالية ٠.٣٩ ٢.٨٢ ١٤ ٠ ٠ ١٨.٢ ٢٠ ٨١.٨ ٩٠
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  مسلسل

 أهمية است دام الت ليم اإلل تروني

 درجة ا همية
  ضعيفة  متوسطة  عالية

 الترتيب

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االستجابة المعياري

 % ك % ك % ك

٨ 
يساع  في ت سين ك اء  أداء 

 .معلمات ال واد اال تماعية
 عالية ٠.٤٤ ٢.٧٧ ١٥ ٠.٩ ١ ٢٠.٩ ٢٣ ٧٨.٢ ٨٦

١٢ 
يسه  في بق ء أ ر ال عل  لدى 

 .الطال ات لفت ات طويلة
 عالية ٠.٤٧ ٢.٦٨ ١٦ ٠ ٠ ٣١.٨ ٣٥ ٦٨.٢ ٧٥

٣ 
يراعي ال روق الفردية بين ال البات 

 .أثناء تدر س المو د االج ماعية
 عالية ٠.٥٨ ٢.٥٨ ١٧ ٤.٥ ٥ ٣٢.٧ ٣٦ ٦٢.٧ ٦٩

١٠ 

يحسن االت اهات الس وكية 

اد السل ية  دى الطا بة  حو المو 

 .االجتماعية

 عالية ٠.٥٩ ٢.٥٤ ١٨ ٤.٥ ٥ ٣٧.٣ ٤١ ٥٨.٢ ٦٤

١٩ 

يقدم  نشطة تع يمية  الجية 

لمعالج  أ جه الق ور ف  التعلم 

 .لدى الطا بات

٢٦.٤ ٢٩ ٦١.٨ ٦٨ 
١

٣ 
 عالية ٠.٧٠ ٢.٥ ١٩ ١١.٨

١١ 
يجنب ا مع مة الو وع في ا خطاء 

 .اللفظ ة أثن ء الشرح
٤٠.٩ ٤٥ ٤٥.٥ ٥٠ 

١

٥ 
 متوسطة ٠.٧٠ ٢.٣٢ ٢٠ ١٣.٦

 عالية ٠.٢٥ ٢.٨٠  المتو ط العام

ـــة أن ) ٨(رقمیتضـــح مـــن الجـــدول ـــیم المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات أفـــراد عین ق
الدراســـة حـــول درجـــة أهمیـــة اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد اإلجتماعیـــة 

وهــــي ) ١١(قـــم للعبـــارة ر ) ٢.٣٢(بمدینـــة مكـــة المكرمــــة،تراوحت مـــن ة الثانویـــة بالمرحلـــ
للعبـارة ) ٢.٩٥(ووصـلت إلـى ) یجنب المعلمة الوقوع في األخطاء اللفظیـة أثنـاء الشـرح(
وهـــــذه المتوســـــطات ) یســـــاعد علـــــى التأكـــــد مـــــن صـــــحة اإلجابـــــات بســـــرعة(وهـــــي ) ١٦(

انت قیمة المتوسـط وك). عالیة(والفئة الثالثة ) متوسطة(الحسابیة تقع ضمن الفئة الثانیة 
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وفیمــا یلــي وصــفا  ).عالیــة(شــیر إلــى االســتجابة یوـهـو ) ٢.٨٠(ي الحســابي العــام تســاو 
  :الستجابات عینة الدراسة

بدرجـة عالیـة مـن حیـث ) موافقـة(عبارة حصلت علـى اسـتجابة ) ١٩( یالحظ وجود
بمدینـة ة الثانویةأهمیة استخدام التعلیم اإللكترونـي فـي تـدریس المـواد اإلجتماعیـة بالمرحلـ

لقـــــیم  حســـــب درجـــــة األهمیـــــة وفقـــــاً  ه العبـــــارات تنازلیـــــاً ، وتـــــم ترتیـــــب هـــــذمكـــــة المكرمـــــة
  :المتوسطات الحسابیة كالتالي

فـــي ) یســـاعد علـــى التأكـــد مـــن صـــحة اإلجابـــات بســـرعة(وهـــي ) ١٦(العبـــارة رقـــم 
یكســـــب الطالبـــــات (وهـــــي ) ٩(، العبـــــارة رقـــــم )٢.٩٥(الترتیـــــب األول بمتوســـــط حســـــابي 

) ١٧(، العبــارة رقــم )٢.٩٤(ط حســابي فــي الترتیــب الثــاني بمتوســ) مهــارات الــتعلم الــذاتي
فــي الترتیــب الثالــث بمتوســط ) یــوفر عنصــري التشــویق واإلثــارة فــي تقــدیم الــدروس(وـهـي 

یـــوفر مصـــادر متعـــددة لتعلـــیم مفـــاهیم المـــواد (وهـــي ) ٢(، العبـــارة رقـــم )٢.٩٤(حســـابي 
) ١٣(، العبــارة رقــم )٢.٩٣(فــي الترتیــب الرابــع بمتوســط حســابي ) االجتماعیــة المختلفــة

فــــي الترتیــــب الخــــامس ) یــــوفر أنشــــطة متنوعــــة لموضــــوعات المــــواد االجتماعیــــة(وهــــي 
یــوفر تواصــل الطالبــة مــع معلمتهــا (وـهـي ) ١٨(، العبــارة رقــم )٢.٩٣(بمتوســط حســابي 

فـي الترتیـب السـادس بمتوسـط حسـابي ) وزمیالتها إلكترونیًا لتبادل اآلراء ووجهات النظر
فـــي ) اعد الطالبـــة علـــى تطـــویر معارفهـــا ومهاراتهـــایســـ(وهـــي ) ٤(، العبـــارة رقـــم )٢.٩٣(

یـوفر مصـادر معلومـات (وهـي ) ٥(، العبـارة رقـم )٢.٩(الترتیب السابع بمتوسط حسابي 
ـــة للطالبـــة وهـــي ) ١٥(، العبـــارة رقـــم )٢.٩(فـــي الترتیـــب الثـــامن بمتوســـط حســـابي ) هائل

یــب التاســع بمتوســط فــي الترت) یتـیح للمعلمــة تقــدیم أســئلة ومهــام تســتثیر تفكیــر الطالبــات(
یوفر فرصة النمو المهني الـذاتي لمعلمـة المـواد (وهي ) ٢٠(، العبارة رقم )٢.٩(حسابي 
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یغیـر (وهـي ) ١(، العبارة رقـم )٢.٨٨(في الترتیب العاشر بمتوسط حسابي ) االجتماعیة
ـــم تفاعلیـــة فـــي الترتیـــب الحـــادي عشـــر بمتوســـط ) صـــورة الفصـــل التقلیـــدي إلـــى بیئـــة تعل

فـي ) یقدم تقنیات تزید من دافعیة الطالبة للـتعلم(وهي ) ٦(، العبارة رقم )٢.٨٥(حسابي 
یقلــــل مــــن (وهــــي ) ١٤(، العبــــارة رقــــم )٢.٨٥(الترتیــــب الثــــاني عشــــر بمتوســــط حســــابي 

فــــي الترتیــــب الثالــــث عشــــر ) األخطــــاء الفنیــــة أثنــــاء تصــــمیم الخــــرائط والرســــوم والصــــور
سـهم فـي اختصـار زمـن رسـم الخـرائط ی(وهـو ) ٧(، العبارة رقـم )٢.٨٤(بمتوسط حسابي 

، العبــارة رقـــم )٢.٨٢(فــي الترتیـــب الرابــع عشــر بمتوســـط حســابي ) الجغرافیــة والتاریخیــة
فــــي الترتیــــب ) یســــاعد فــــي تحســــین كفــــاءة أداء معلمــــات المــــواد االجتماعیــــة(وهــــي ) ٨(

یســهم فــي بقــاء أثــر (وـهـي ) ١٢(، العبــارة رقــم )٢.٧٧(الخــامس عشــر بمتوســط حســابي 
فــــي الترتیــــب الســــادس عشــــر بمتوســــط حســــابي ) لــــدى الطالبــــات لفتــــرات طویلــــة الــــتعلم

یراعي الفروق الفردیة بین الطالبات أثناء تدریس المـواد (وهي ) ٣(، العبارة رقم )٢.٦٨(
) ١٠(، العبـــارة رقـــم )٢.٥٨(فـــي الترتیـــب الســـابع عشـــر بمتوســـط حســـابي ) االجتماعیـــة

فـــي ) ى الطالبـــة نحـــو المـــواد االجتماعیـــةیحســـن االتجاهـــات الســـلوكیة الســـلبیة لـــد(وهـــي 
یقــدم أنشــطة (وـهـي ) ١٩(، العبــارة رقــم )٢.٥٤(الترتیــب الثــامن عشــر بمتوســط حســابي 

فــي الترتیــب التاســع ) تعلیمیــة عالجیــة لمعالجــة أوجــه القصــور فــي الــتعلم لــدى الطالبــات
  ).  ٢.٥(عشر بمتوسط حسابي 

بدرجـة متوسـطة مـن حیـث ) قـةمواف(یوجد عبارة واحدة فقط حصلت على اسـتجابة و 
بمدینــة ة الثانویةأهمیـة اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي فــي تـدریس المـواد اإلجتماعیـة بالمرحلـ

یجنب المعلمـة الوقـوع فـي األخطـاء اللفظیـة (وهي )  ١١(، وهي العبارة رقم مكة المكرمة
  ).٢.٣٢(في الترتیب العشرین بمتوسط حسابي ) أثناء الشرح
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الســبب فــي ارتفــاع مســتوى أهمیــة اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي أن وتــرى الباحثــة    
إلى أن معلمــات المــواد االجتماعیــة یستشــعرن أهمیــة تطبیــق التعلــیم اإللكترونــي فــي یعــود

لما له من دور كبیر في تسهیل عملیـة كأحد األسالیب الحدیثة تدریس المواد االجتماعیة 
فــي بقــاء أثــر الــتعلم لــدى الطالبــة لفتــرات  كمــا یســهم، واختصــار الوقــت والجهــد ، الــتعلم 
وتتفـــق هـــذه النتیجـــة فـــي مالمحهـــا العامـــة مـــع النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا دراســـة .طویلـــة

، (Abeles,2002)ودراســـــــة أبلــــــــس ، )م٢٠٠٦(ودراســـــــة الجــــــــرف، )م٢٠٠٨(الحـــــــازمي
 ودراســـة دیبــورا ولیــزا، )Newman &Johanso, 2001(ودراســة نیومــان وجونســن

(Deborah & Lisa,2000) . التــي أشــارت إلــى أهمیــة تطبیــق التعلــیم اإللكترونــي فــي
  .العملیة التعلیمیة

  :نتائج إجا ة السؤا  الثان  وتفسري ا ومن قشتها

ــــة عــــن الســــؤال الثــــاني مــــن أســــئلة الدراســــة ونصــــه      مــــا درجــــة اســــتخدام : لإلجاب
بمدینـة مكـة ة الثانویـة المعلمات للتعلیم اإللكتروني في تدریس المواد اإلجتماعیـة بالمرحلـ

  ؟المكرمة

دونـة فـي وذلـك للعبـارات الم ،، واالنحرافات المعیاریـةالمتوسطات الحسابیةتم استخدام 
والتي تقــیس درجـــة اســتخدام المعلمــات للتعلــیم اإللكترونــي فـــي المحــور الثــاني باالســتبانة

حســــاب تـــم بمدینـــة مكــــة المكرمـــة، كــــذلك ة الثانویــــة تـــدریس المـــواد اإلجتماعیــــة بالمرحلـــ
  :للمحور الثاني، وعرضت النتائج كالتالي المتوسط الحسابي العام
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  )٩(جدول رقم 
:  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة الدراسة  حول المحور الثاني

  استخدام المعلمات للتعلیم اإللكتروني

 مسلسل

استخدام المعلمات للتعليم 

 اإللكتروني

 تخدامدرج  االس

  ضعيفة  متوسطة  عالية
 الترتيب

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االستجابة المعياري

 % ك % ك % ك

٤ 

اس خدم ا نترنت ل بحث عن 
الم لو ات من خالل 

  .محركات  لبحث  لمتاحة
 عالية ٠.٦٨ ٢.٣٩ ١ ١٠.٩ ١٢ ٣٩.١ ٤٣ ٥٠ ٥٥

١٣ 

أبحث عن ا مع ومات 
 المرتبط  ب لمادة ف  المواقع

التعليم ة ال ي ته م بالمواد 
 .االجتماعية

 متوسطة ٠.٧٦ ٢.٣٣ ٢ ١٧.٣ ١٩ ٣٢.٧ ٣٤ ٥٠ ٥٥

٢ 
أعرض صو  مختلف  لل رائط 

 .الجغرافية  التاريخية
 متوسطة ٠.٦٨ ٢.٢٩ ٣ ١٢.٧ ١٤ ٤٥.٥ ٥٠ ٤١.٨ ٤٦

١ 

أعرض م اهيم ا مواد 
اال تماعي  في شك  ألفاظ أو  
كلمات أو صور أو لقطات 

 .فيديو

 متوسطة ٠.٧٥ ٢.٢٢ ٤ ١٩.١ ٢١ ٤٠ ٤٤ ٤٠.٩ ٤٥

١٧ 
أط ر قدرات  ف  التعا ل مع 

 .اإلنترنت
 متوسطة ٠.٧١ ٢.١٢ ٥ ٢٠ ٢٢ ٤٨.٢ ٥٣ ٣١.٨ ٣٥

٣ 

أقو  بتصمي  الدرو  على 
 power(البوربوينت 

point.( 
 متوسطة ٠.٧٦ ١.٩٥ ٦ ٣١.٨ ٣٥ ٤١.٨ ٤٦ ٢٦.٤ ٢٩

٦ 

استخدم ا وسائط ا متعددة 
) الفيديو، الصورة، الصوت(

في تقد م محت ى الم اد 
 .االجتماعية

 متوسطة ٠.٧٣ ١.٩٢ ٧ ٣٠.٩ ٣٤ ٤٦.٤ ٥١ ٢٢.٧ ٢٥

١٠ 

استخدم  نشطة  لتعليم 
اإللكتر ني المرت طة بطبيعة 

 .المواد اال تماعية
 متوسطة ٠.٧٤ ١.٩ ٨ ٣٢.٧ ٣٦ ٤٤.٥ ٤٩ ٢٢.٧ ٢٥
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 مسلسل

استخدام المعلمات للتعليم 

 اإللكتروني

 تخدامدرج  االس

  ضعيفة  متوسطة  عالية

 الترتيب

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 االستجابة المعياري

 % ك % ك % ك

١٤ 

أقدم من خالله ال وجيه 
واإل شاد للطا بات إلى 

إللكت ونية التي تخدم ا مواقع ا
 .محتوى الم اد االج ماعية

 متوسطة ٠.٧٧ ١.٨٤ ٩ ٣٩.١ ٤٣ ٣٨.٢ ٤٢ ٢٢.٧ ٢٥

٥ 
استخدم  رامج  لخرائط 

 متوسطة ٠.٧٧ ١.٨٢ ١٠ ٤٠ ٤٤ ٣٨.٢ ٤٢ ٢١.٨ ٢٤ .المتطورة

٧ 
استخدم األ لس اإل كتروني 

للحصول  لى  لخرائط 
 .واإلحصاءا  والرسو  البيانية

 متوسطة ٠.٧٧ ١.٧٢ ١١ ٤٧.٣ ٥٢ ٣٣.٦ ٣٧ ١٩.١ ٢١

٩ 
استخدم  رمجيات  عليمية 

 متوسطة ٠.٧٠ ١.٦٨ ١٢ ٤٥.٥ ٥٠ ٤٠.٩ ٤٥ ١٣.٦ ١٥ .لعرض ا دروس

١٢ 
استخدم ال ريد اإل كتروني 

للتواصل  ع  لطالبات 
 .والمعلم ت  ي المدرسة

 ضعيفة ٠.٦٢ ١.٣٥ ١٣ ٧١.٨ ٧٩ ٢٠.٩ ٢٣ ٧.٣ ٨

١١ 
اس خدم البري  اإللكت وني في 
إرسال الوا بات والت ليفات 

 .للطالبات و ستقبالها
 ضعيفة ٠.٥٩ ١.٣٢ ١٤ ٧٤.٥ ٨٢ ١٩.١ ٢١ ٦.٤ ٧

٨ 

استخدم الم سوعة اإلل ترونية 
للحصول عل  ال علومات 

المرت طة بتع يم وتعلم 
 .موضوعات ا مواد ا جتماعية

 ضعيفة ٠.٦٠ ١.٣١ ١٥ ٧٦.٤ ٨٤ ١٦.٤ ١٨ ٧.٣ ٨

١٦ 

استخدم ق اعد ا بيانات 
المتخصص  في  جا  التربية 

وال عليم  إلطالع على 
ال حوث والمست دات في 

 .التعليم ا لكتروني

 ضعيفة ٠.٥١ ١.٢٢ ١٦ ٨٢.٧ ٩١ ١٢.٧ ١٤ ٤.٥ ٥

 ضعيفة ٠.٥٠ ١.١٩ ١٧ ٨٥.٥ ٩٤ ١٠ ١١ ٤.٥ ٥ . قويم الطال ات إلكتر نياً  ١٥

 متوسطة ٠.٥٣ ١.٨٠ المتو ط العام
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ــــــــــم ــــــــــى الجــــــــــدول رق قــــــــــیم المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة یتضــــــــــح أن  )٩(وبــــــــــالنظر إل
الســــــــــتجابات أفـــــــــــراد عینـــــــــــة الدراســـــــــــة حــــــــــول درجـــــــــــة اســـــــــــتخدام المعلمـــــــــــات للتعلـــــــــــیم 

بمدینــــــــــة مكــــــــــة ة الثانویــــــــــة اإللكترونــــــــــي فــــــــــي تــــــــــدریس المــــــــــواد اإلجتماعیــــــــــة بالمرحلــــــــــ
ــــــــــــارة رقــــــــــــم ) ١.١٩(المكرمــــــــــــة،تراوحت مــــــــــــن  تقــــــــــــویم الطالبــــــــــــات (وهــــــــــــي ) ١٥(للعب

ـــــــاً  ـــــــى ) إلكترونی ـــــــارة للع) ٢.٣٩(ووصـــــــلت إل ـــــــت للبحـــــــث (وهـــــــي ) ٤(ب اســـــــتخدم اإلنترن
وهــــــــــذه المتوســــــــــطات ) عــــــــــن المعلومــــــــــات مــــــــــن خــــــــــالل محركــــــــــات البحــــــــــث المتاحــــــــــة

ـــــــى  والفئـــــــة ) متوســـــــطة(والفئـــــــة الثانیـــــــة ) ضـــــــعیفة(الحســـــــابیة تقـــــــع ضـــــــمن الفئـــــــة األول
وهــــــــو ) ١.٨٠(انــــــــت قیمـــــــة المتوســـــــط الحســــــــابي العـــــــام تســـــــاوي وك). عالیـــــــة(الثالثـــــــة 

  :الستجابات عینة الدراسة وفیما یلي وصفاً  ).متوسطة(شیر إلى االستجابة ی

بدرجــة عالیــة مــن ) موافقــة(عبــارة واحــدة فقــط حصــلت علــى اســتجابة  یالحــظ وجــود
تعلـــــیم اإللكترونـــــي فـــــي تـــــدریس المـــــواد اإلجتماعیـــــة المعلمـــــات للاســـــتخدام حیـــــث درجـــــة 

ترنـــت اســـتخدم اإلن(وهـــي ) ٤(، وهـــي العبـــارة رقـــم بمدینـــة مكـــة المكرمـــةة الثانویةبالمرحلـــ
وجـاءت فـي الترتیـب األول ) .للبحث عن المعلومات من خالل محركات البحـث المتاحـة

وتـرى الباحثـة أن السـبب فـي ذلـك یعـود إلـى انتشـار اسـتخدام ). ٢.٣٩(بمتوسط حسابي 
فــي المجتمــع فــي الوقــت الحــالي وســهولة الوصــول إلیــه وســرعة الحصــول علــى اإلنترنــت 

  .المعلومات من المصادر المختلفه

بدرجـــة متوســـطة مـــن حیـــث درجـــة ) موافقـــة(عبـــارة علـــى اســـتجابة ) ١١( حصـــلتو 
ة تعلـــــــیم اإللكترونـــــــي فــــــي تـــــــدریس المـــــــواد اإلجتماعیـــــــة بالمرحلـــــــالمعلمـــــــات للاســــــتخدام 

ـــة مكـــة المكرمـــةالثانویة ـــاً بمدین ـــارات تنازلی ـــم ترتیـــب هـــذه العب ـــیم المتوســـطات   فقـــاً  ، وت لق
  :الحسابیة كالتالي

بحــــث عــــن المعلومــــات المرتبطــــة بالمــــادة فــــي المواقــــع أ(وهــــي ) ١٣(العبــــارة رقــــم 
، )٢.٣٣(فــي الترتیــب الثــاني بمتوســط حســابي ) التعلیمیــة التــي تهــتم بــالمواد االجتماعیــة
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فـي الترتیـب ) أعـرض صـور مختلفـة للخـرائط الجغرافیـة والتاریخیـة(وهـي ) ٢(العبارة رقم 
مفــــــاهیم المــــــواد أعـــــرض (وهــــــي ) ١(، العبــــــارة رقـــــم )٢.٢٩(الثالـــــث بمتوســــــط حســـــابي 

فــي الترتیــب الرابــع ) االجتماعیــة فــي شــكل ألفــاظ أو كلمــات أو صــور أو لقطــات فیــدیو
أطــــور قــــدراتي فــــي التعامــــل مــــع (وهــــي ) ١٧(، العبــــارة رقــــم )٢.٢٢(بمتوســــط حســــابي 

أقــوم (وـهـي ) ٣(، العبــارة رقــم )٢.١٢(فــي الترتیــب الخــامس بمتوســط حســابي ) اإلنترنــت
فــي الترتیــب الســادس بمتوســط ) )power point(وینــت بتصــمیم الــدروس علــى البورب

، الصـورة، الصـوت(اسـتخدم الوسـائط المتعـددة (وهـي ) ٦(، العبـارة رقـم )١.٩٥(حسابي 
فـــي الترتیــــب الســـابع بمتوســــط حســــابي ) فــــي تقـــدیم محتــــوى المـــواد االجتماعیــــة) الفیـــدیو

المرتبطــة بطبیعــة اســتخدم أنشــطة التعلــیم اإللكترونــي (وـهـي ) ١٠(، العبــارة رقــم )١.٩٢(
وهـي ) ١٤(، العبـارة رقـم )١.٩(في الترتیـب الثـامن بمتوسـط حسـابي ) المواد االجتماعیة

أقـدم مــن خاللـه التوجیــه واإلرشـاد للطالبــات إلــى المواقـع اإللكترونیــة التـي تخــدم محتــوى (
وهـي ) ٥(، العبـارة رقـم )١.٨٤(في الترتیب التاسـع بمتوسـط حسـابي ) المواد االجتماعیة

، العبـارة )١.٨٢(في الترتیب العاشر بمتوسط حسابي ) تخدم برامج الخرائط المتطورةاس(
اســــتخدم األطلــــس اإللكترونــــي للحصــــول علــــى الخــــرائط واإلحصــــاءات (وهــــي ) ٧(رقــــم 

) ٩(، العبـارة رقـم )١.٧٢(فـي الترتیـب الحـادي عشـر بمتوسـط حسـابي ) والرسوم البیانیـة
فـــي الترتیـــب الثـــاني عشـــر بمتوســـط ) دروساســـتخدم برمجیـــات تعلیمیـــة لعـــرض الـــ(وهــي 

  ).١.٦٨(حسابي 

 بدرجـة ضــعیفة مـن حیــث درجــة) موافقــة(علــى اسـتجابة عبـارات ) ٥(بینمـا حصــلت
ة اإللكترونـــــــي فــــــي تـــــــدریس المـــــــواد اإلجتماعیـــــــة بالمرحلـــــــالمعلمـــــــات للتعلـــــــیم اســــــتخدام 

ـــة مكـــة المكرمـــةالثانویة ـــاً بمدین ـــارات تنازلی ـــم ترتیـــب هـــذه العب ـــی  فقـــاً  ، وت م المتوســـطات لق
 :الحسابیة كالتالي
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ـــــارة رقـــــم  ـــــد اإللكترونـــــي للتواصـــــل مـــــع الطالبـــــات (وهـــــي ) ١٢(العب اســـــتخدم البری
، العبارة رقـم )١.٣٥(في الترتیب الثالث عشر بمتوسط حسابي ) والمعلمات في المدرسة

اســـــتخدم البریـــــد اإللكترونـــــي فـــــي إرســـــال الواجبـــــات والتكلیفـــــات للطالبـــــات (وهـــــي ) ١١(
وهــي ) ٨(، العبــارة رقــم )١.٣٢(فــي الترتیــب الرابــع عشــر بمتوســط حســابي ) اواســتقباله

اســـــتخدم الموســـــوعة اإللكترونیـــــة للحصـــــول علـــــى المعلومـــــات المرتبطـــــة بتعلـــــیم وتعلـــــم (
، )١.٣١(فــي الترتیــب الخــامس عشــر بمتوســط حســابي ) موضــوعات المــواد االجتماعیــة

خصصــة فــي مجــال التربیــة والتعلــیم اســتخدم قواعــد البیانـات المت(وـهـي ) ١٦(العبـارة رقــم 
فـي الترتیـب السـادس عشـر ) لإلطالع على البحوث والمسـتجدات فـي التعلـیم اإللكترونـي

فـي الترتیـب )تقویم الطالبات إلكترونیاً (وهي ) ١٥(، العبارة رقم )١.٢٢(بمتوسط حسابي 
  ).  ١.١٩(السابع عشر بمتوسط حسابي 

ــك إلــى أن اســتخداوربمــا یعــود الســبب  ــیم فــي ذل م معلمــات المــواد االجتماعیــة للتعل
اإللكترونــــي یتركـــــز فـــــي اســـــتخدام اإلنترنـــــت للبحــــث عـــــن المعلومـــــات وعـــــرض الصـــــور 

كمـــا أن أغلـــب معلمـــات المـــواد ، والخـــرائط الجغرافیـــة والتاریخیـــة وعـــروض البـــور بوینـــت
االجتماعیــــة لیســــت لـــــدیهن المــــؤهالت واإلمكانیــــات الالزمـــــة الســــتخدام تقنیــــات التعلـــــیم 

  .كتروني وتصمیم برمجیات خاصة بموضوعات المواد االجتماعیةاإلل

ودراسـة ، )م٢٠٠٩(وتتفق هذه النتیجة مـع النتـائج التـي توصـلت إلیهـا دراسـة بنجـر
التـي تشـیر إلـى . (Deborah & Lisa,2000) ودراسـة دیبـورا ولیـزا، )م٢٠٠٩(اللهیبـي

تیجـــة مـــع النتـــائج التـــي بینمـــا تختلـــف هـــذه الن.توســـط درجـــة اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي
التــــي أشــــارت إلــــى انخفــــاض درجــــة اســــتخدام ) م٢٠٠٤(توصــــلت إلیهــــا دراســــة الزهرانــــي

  .التعلیم اإللكتروني
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  :نتائج إجا ة السؤا  الثال  وتفسري ا ومن قشتها
ـــــث مـــــن أســـــئلة الدراســـــة ونصـــــه مـــــا درجـــــة معوقـــــات : لإلجابـــــة عـــــن الســـــؤال الثال

ة الثانویــــــــة المــــــــواد اإلجتماعیــــــــة بالمرحلــــــــاســــــــتخدام التعلــــــــیم اإللكترونــــــــي فــــــــي تــــــــدریس 
  ؟بمدینة مكة المكرمة

دونـة وذلـك للعبـارات الم ،، واالنحرافـات المعیاریـةالمتوسـطات الحسـابیةتم استخدام 
والتي تقـیس درجـة معوقـات اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي في المحور الثالث باالستبانة

حســــاب دینـــة مكــــة المكرمـــة، كــــذلك تـــم بمة الثانویــــة تـــدریس المـــواد اإلجتماعیــــة بالمرحلـــ
  :للمحور الثالث، وعرضت النتائج كالتالي المتوسط الحسابي العام

  )١٠(جدول رقم 
: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة الدراسة حول المحور الثالث

  معوقات استخدام التعلیم اإللكتروني

 مسلسل

معوقات  ستخدام  لتعليم 
 ترونياإللك

 درجة الم وقات

  ضعيفة  متوسطة  عالية

 % ك % ك % ك االستجابة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الترتيب

١ 

قلة ت فر قاع ت درا ية ت توي 
على التج يزات المن سبة 

الس خدام التع يم اإللك روني في 
 .المدرسة

 عالية ٠.٣٩ ٢.٨٨ ١ ٢.٧ ٣ ٦.٤ ٧ ٩٠.٩ ١٠٠

١٤ 

را ج اإلعدا  الترب ي في ق ور ب
الكلي ت   الجامعا   ن إعداد 
الم لم ت بما  تنا ب مع عصر 

 .التقنية

 عالية ٠.٤٠ ٢.٨٨ ٢ ٢.٧ ٣ ٦.٤ ٧ ٩٠.٩ ١٠٠

٣ 
ندرة تو ر خد ة اال ترنت 

.بالمدرسة  
عالية ٠.٤٢ ٢.٨٨ ٣ ٣.٦ ٤ ٤.٥ ٥ ٩١.٨ ١٠١  

١١ 

قلة تو فر دورا  تدري ية لت مية  
جاهات كفا ات ومها ات وات

المعلما  الستخدا  التعليم 
.اإللكتروني  

عالية ٠.٤٣ ٢.٨٧ ٤ ٣.٦ ٤ ٥.٥ ٦ ٩٠.٩ ١٠٠  
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 مسلسل

معوقات  ستخدام  لتعليم 
 ترونياإللك

 درجة الم وقات

  ضعيفة  متوسطة  عالية

 % ك % ك % ك االستجابة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الترتيب

١٣ 

قلة ا فرص ا متاحة ل لقي د رات 

تدريبية في م ال التعليم 

.اإللكتروني للمواد االجتماعية  

عالية ٠.٤٩ ٢.٨٣ ٥ ٤.٥ ٥ ٨.٢ ٩ ٨٧.٣ ٩٦  

١٦ 

صعوبة  لت لي عن  لنظرة 
لتعلم ال تمثلة ال قليدية  لتعليم وا

.في التعل م التلق ني  

عالية ٠.٤٥ ٢.٨٢ ٦ ٢.٧ ٣ ١٢.٧ ١٤ ٨٤.٥ ٩٣  

١٨ 

مراك   لتدريب  لتربوي   تطور 
أدا  معلمة ال واد اال تماعي  بما 

يتوافق مع ع ر ا تك ولوجيا 

.الذ  نعي  فيه  

عالية ٠.٥٣ ٢.٨٢ ٧ ٣.٦ ٤ ٩.١ ١٠ ٨٧.٣ ٩٦  

٩ 

ضع  مهارات التعام  مع 
آللي والش كات ا حاسب ا

.المعلوماتية  

عالية ٠.٥٠ ٢.٧٨ ٨ ٣.٦ ٤ ١٤.٥ ١٦ ٨١.٨ ٩٠  

٨ 

ند ة توفر أنواع مختل ة من 

البرمج ات التعلي ية الخاصة 
.بالمواد ا جتماعية  

عالية ٠.٤٨ ٢.٧٧ ٩ ٢.٧ ٣ ١٧.٣ ١٩ ٨٠ ٨٨  

٤ 

ندر  توف  أجهز  حاس  آلي 

ذات ج دة عالي  وبأع اد ك فية 

.للطالبات  

عالية ٠.٨٩ ٢.٧٢ ١٠ ١.٨ ٢ ٢٤.٥ ٢٧ ٧٣.٦ ٨١  

٥ 

أحج م القاعا  الدراس ة غير 

مناسبة  تطبيق  لتعليم 

.اإللكتروني  

عالية ٠.٥٤ ٢.٧٢ ١١ ٤.٥ ٥ ١٩.١ ٢١ ٧٦.٤ ٨٤  

١ 

قلة ال عي بأ مية تو يف تق يات 
التعليم اإل كتروني في العملية 

.التعليمية  

عالية ٠.٤٨ ٢.٧١ ١٢ ٠.٩ ١ ٢٧.٣ ٣٠ ٧١.٨ ٧٩  
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 مسلسل

معوقات  ستخدام  لتعليم 
 ترونياإللك

 درجة الم وقات

  ضعيفة  متوسطة  عالية

 % ك % ك % ك االستجابة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الترتيب

٦ 

قلة  لمعرف  بكيفي  تصميم  روس 

المواد ا جتماعية ب ستخدام 

.تقنيات ال عليم اإل كتروني  

عالية ٠.٦٠ ٢.٥ ١٣ ٥.٥ ٦ ٣٩.١ ٤٣ ٥٥.٥ ٦١  

٧ 
تحضير الدروس إلك رونياً يحتاج 

.إلى  هد ك ير و قت  ويل   
عالية ٠.٦٠ ٢.٤٦ ١٤ ٥.٥ ٦ ٤٢.٧ ٤٧ ٥١.٨ ٥٧  

١٠ 
وقت الح ة غ ر ك ف الست دام 

.نيات التع يم اإللك رونيتق  
عالية ٠.٦٧ ٢.٤٣ ١٥ ١٠ ١١ ٣٧.٣ ٤١ ٥٢.٧ ٥٨  

١٥ 

ندرة تو ر تقني ت ال عليم 
البريد : اإلل تروني ال ختلفة مثل

-الفيديو  لتفاعلي -اإللكتروني 

مؤتمرات -غرف المح دثة
.الفيديو  

عالية ٠.٨٠ ٢.٣٥ ١٦ ٢٠ ٢٢ ٢٥.٥ ٢٨ ٥٤.٥ ٦٠  

١٧ 

ضعف ا تش يع من إ ارة 
درسة ال تخدام ت نيات الم

التعليم اإل كتروني في العملية 
.التعليمية  

متوسطة ٠.٧٢ ٢.٣٣ ١٧ ١٤.٥ ١٦ ٣٨.٢ ٤٢ ٤٧.٣ ٥٢  

١٢ 

ضعف تش يع مش فة ال واد 
االج ماعية لل علمات على 
استخدام تقنيات التعليم 

اإللكتر ني في تد يس المواد 
.االجتماعية  

متوسطة ٠.٧٤ ٢.٢٥ ١٨ ١٨.٢ ٢٠ ٣٩.١ ٤٣ ٤٢.٧ ٤٧  

المتو ط العام عالية 0.36 2.67   

قـــــــــیم المتوســـــــــطات الحســـــــــابیة یتضـــــــــح أن  )١٠(وبـــــــــالنظر إلـــــــــى الجـــــــــدول رقـــــــــم 
الســـــتجابات أفـــــراد عینـــــة الدراســـــة حـــــول درجـــــة معوقـــــات اســـــتخدام التعلـــــیم اإللكترونـــــي 

بمدینـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة،تراوحت ة الثانویـــــــة فـــــــي تـــــــدریس المـــــــواد اإلجتماعیـــــــة بالمرحلـــــــ
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ضــــــعف تشــــــجیع مشــــــرفة المــــــواد االجتماعیــــــة (وهــــــي ) ١٢(رة رقــــ ـم للعبــــــا) ٢.٢٥(مــــــن 
للمعلمـــــــــــات علـــــــــــى اســـــــــــتخدام تقنیـــــــــــات التعلـــــــــــیم اإللكترونـــــــــــي فـــــــــــي تـــــــــــدریس المـــــــــــواد 

قلــــــة تــــــوفر قاعــــــات دراســــــیة (وهــــــي ) ٢(للعبــــــارة ) ٢.٨٨(ووصــــــلت إلــــــى ) االجتماعیــــــة
ـــــــي المدرســـــــة ـــــــي ف ـــــــیم اإللكترون ـــــــزات المناســـــــبة الســـــــتخدام التعل ـــــــى التجهی ـــــــوي عل ) تحت

والفئـــــــة الثالثـــــــة ) متوســـــــطة(المتوســـــــطات الحســـــــابیة تقـــــــع ضـــــــمن الفئـــــــة الثانیـــــــة وهـــــــذه 
ـــــى یوهـــــو ) ٢.٦٧(انـــــت قیمـــــة المتوســـــط الحســـــابي العـــــام تســـــاوي وك). عالیـــــة( شـــــیر إل

  :الستجابات عینة الدراسة وفیما یلي وصفاً  ).عالیة(االستجابة 

یـث بدرجـة عالیـة مـن ح) موافقـة(عبارة حصلت علـى اسـتجابة ) ١٦(یالحظ وجود 
ة اســــتخدام التعلــــیم اإللكترونــــي فــــي تــــدریس المــــواد اإلجتماعیــــة بالمرحلــــ درجــــة معوقــــات

ـــة مكـــة المكرمـــةالثانویة ـــاً بمدین ـــارات تنازلی ـــم ترتیـــب هـــذه العب ـــیم المتوســـطات   فقـــاً  ، وت لق
  :الحسابیة كالتالي

قلــة تــوفر قاعــات دراســیة تحتــوي علــى التجهیــزات المناســبة (وـهـي ) ٢(العبــارة رقــم 
، )٢.٨٨(في الترتیـب األول بمتوسـط حسـابي ) م التعلیم اإللكتروني في المدرسةالستخدا

صـــور بـــرامج اإلعـــداد التربـــوي فـــي الكلیـــات والجامعـــات عـــن ق(وهـــي ) ١٤(العبـــارة رقـــم 
ــــــي الترتیــــــب)إعــــــداد المعلمــــــات بمــــــا یتناســــــب مــــــع عصــــــر التقنیــــــة بمتوســــــط  الثــــــاني ف

ــــارة رقــــم ، )٢.٨٨(حســــابي فــــي ) مــــة اإلنترنــــت بالمدرســــةنــــدرة تــــوفر خد(وهــــي ) ٣(العب
قلـــة تـــوافر دورات (وهـــي ) ١١(العبـــارة رقـــم ، )٢.٨٨(الترتیـــب الثالـــث بمتوســـط حســـابي 

فــي ) تدریبیــة لتنمیــة كفایــات ومهــارات واتجاهــات المعلمــات الســتخدام التعلــیم اإللكترونــي
قلــة الفــرص المتاحــة (وـهـي ) ١٣(العبــارة رقــم ، )٢.٨٧(الترتیــب الرابــع بمتوســط حســابي

فــــي الترتیــــب ) لقــــي دورات تدریبیــــة فــــي مجــــال التعلــــیم اإللكترونــــي للمــــواد االجتماعیــــةلت
صـعوبة التخلـي عـن النظـرة (وهـي ) ١٦(، العبارة رقم )٢.٨٣(الخامس بمتوسط حسابي 
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ـــیم التلقینـــي ـــتعلم المتمثلـــة فـــي التعل ـــة للتعلـــیم وال فـــي الترتیـــب الســـادس بمتوســـط ) التقلیدی
مراكـز التـدریب التربـوي ال تطـور أداء معلمـة (وهـي ) ١٨(، العبـارة رقـم )٢.٨٢(حسابي 

في الترتیب السـابع ) المواد االجتماعیة بما یتوافق مع عصر التكنولوجیا الذي نعیش فیه
ضـعف مهـارات التعامـل مـع الحاسـب (وهـي ) ٩(، العبـارة رقـم )٢.٨٢(بمتوسط حسـابي 

، العبـارة رقـم )٢.٧٨(سـابي فـي الترتیـب الثـامن بمتوسـط ح) اآللي والشـبكات المعلوماتیـة
ــــــالمواد (وهــــــي ) ٨( ــــــات التعلیمیــــــة الخاصــــــة ب ــــــة مــــــن البرمجی ــــــواع مختلف ــــــدرة تــــــوفر أن ن

نـدرة (وهـي ) ٤(، العبـارة رقـم )٢.٧٧(فـي الترتیـب التاسـع بمتوسـط حسـابي ) االجتماعیـة
فـي الترتیـب العاشـر ) توفر أجهزة حاسب آلي ذات جـودة عالیـة وبأعـداد كافیـة للطالبـات

أحجـام القاعـات الدراسـیة غیـر مناسـبة (وهـي ) ٥(، العبارة رقم )٢.٧٢(حسابي بمتوسط 
، العبـارة )٢.٧٢(في الترتیب الحادي عشر بمتوسط حسـابي ) لتطبیق التعلیم اإللكتروني

ــــیم اإللكترونــــي فــــي العملیــــة (وهــــي ) ١(رقــــم  ــــوعي بأهمیــــة توظیــــف تقنیــــات التعل قلــــة ال
وهـــي ) ٦(، العبـــارة رقـــم )٢.٧١(وســـط حســـابي فـــي الترتیـــب الثـــاني عشـــر بمت) التعلیمیـــة

قلــــــة المعرفــــــة بكیفیــــــة تصــــــمیم دروس المــــــواد االجتماعیــــــة باســــــتخدام تقنیــــــات التعلــــــیم (
ـــــث عشـــــر بمتوســـــط حســـــابي ) اإللكترونـــــي ـــــب الثال ـــــارة رقـــــم )٢.٥(فـــــي الترتی ) ٧(، العب

 فـي الترتیـب الرابـع) تحضیر الدروس إلكترونیًا یحتاج إلـى جهـد كبیـر ووقـت طویـل(وهي
وقـــت الحصـــة غیـــر كــــاف (وهـــي ) ١٠(، العبـــارة رقــــم )٢.٤٦(عشـــر بمتوســـط حســـابي 

فــــي الترتیــــب الخــــامس عشــــر بمتوســــط حســــابي ) الســــتخدام تقنیــــات التعلــــیم اإللكترونــــي
: نــدرة تــوفر تقنیــات التعلــیم اإللكترونــي المختلفــة مثــل(وـهـي ) ١٥(، العبــارة رقــم )٢.٤٣(

فــي الترتیـــب ) مــؤتمرات الفیــدیو-ف المحادثــةغـــر -الفیــدیو التفــاعلي -البریــد اإللكترونــي 
  ). ٢.٣٥(السادس عشر بمتوسط حسابي 

بدرجـة متوسـطة مـن حیـث درجـة ) موافقة(حصلت على استجابة كما یوجدعبارتین 
ة اســـــــتخدام التعلـــــــیم اإللكترونـــــــي فـــــــي تـــــــدریس المـــــــواد اإلجتماعیـــــــة بالمرحلـــــــ معوقـــــــات
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بنــاء علــى قــیم  تنازلیــاً ) المعوقــات(رات ، وتــم ترتیــب هــذه العبــابمدینــة مكــة المكرمــةالثانویة
  :المتوسطات الحسابیة

ضــــعف التشــــجیع مــــن إدارة المدرســــة الســــتخدام تقنیــــات (وهــــي ) ١٧(العبــــارة رقــــم 
فـــي الترتیـــب الســـابع عشـــر بمتوســـط حســـابي ) التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي العملیـــة التعلیمیـــة

جتماعیــة للمعلمــات ضــعف تشــجیع مشــرفة المــواد اال(وـهـي ) ١٢(، العبــارة رقــم )٢.٣٣(
فـــي الترتیـــب ) علـــى اســـتخدام تقنیـــات التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد االجتماعیـــة

  ).٢.٢٥(الثامن عشر بمتوسط حسابي 

إلـى عـدم وجـود دورات تدریبیـة متخصصـة یعـود السبب فـي ذلـك وترى الباحثة أن 
لــي واســـتخداماته لمعلمــات المــواد االجتماعیــة لتــأهیلهن وتزویــدهن بمهــارات الحاســب اآل

باإلضــــــافة إلــــــى قلــــــة البرمجیــــــات المصــــــممة لتعلــــــیم المــــــواد ، فــــــي مجــــــال تخصصــــــهن 
كما أن المدارس ال تتوفر فیها أغلب التقنیات والتجهیـزات الالزمـة لتطبیـق ، االجتماعیة 

  .التعلیم اإللكتروني

، )م٢٠٠٧(وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا دراســـة عجیمــــي
التـــي ). م٢٠٠٤(ودراســـة الزهرانـــي) م٢٠٠٦(ودراســـة منـــدر، )م٢٠٠٧(الموســـىودراســـة 

  .أشارت إلى ارتفاع معوقات استخدام التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة

 : التح ق من  لف ض األول

متوســطات  بــین) ٠.٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 
فـي مجـال  تعزى إلختالف سـنوات الخبـرة ر االستبانةعینة الدراسة حول محاو استجابات 

  .التدریس
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حســـب  محـــاور االســـتبانة متوســـطات اســـتجابات عینـــة الدراســـة حـــول بـــینللمقارنـــة 
، تـم اســتخدام اختبـار تحلیــل التبـاین األحــادي سـنوات الخبــرة فـي مجــال التـدریساخـتالف 

  :وكانت النتائج كالتالي) ف(
  )١١(جدول رقم 

حسب اختالف سنوات الخبرة  لمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسةنتائج إختبار ف ل
  في مجال التدریس

 المحور
  مصادر

 التباين

  مجموع

 المربعات

  درجات

 الحرية

  متوسط

 المربعات

  قيمة

 ف

  الداللة

 اإلحصائية

 األول

 ٠.٣٣ ٢ ٠.٥٥ بين المجم عات

 ٠.٠٦ ١٠٧ ٦.٣١ داخل المج وعات ٠.٠١ ٥.٥٣

 ١٠٩ ٦.٩٦ الكلي
 

 الثاني

 ٧.٤٣ ٢ ١٤.٨٥ بين المجم عات

 ٠.١٥ ١٠٧ ١٥.٥٥ داخل المج وعات ٠.٠١ ٥١.١٢

 ١٠٩ ٣٠.٤٠ الكلي
 

 الثالث

 ٠.٤١ ٢ ٠.٨١ بين المجم عات

 ٠.١٣ ١٠٧ ١٣.٧٠ داخل المج وعات ٠.٠٤ ٣.١٧

 ١٠٩ ١٤.٥٢ الكلي
 

 

وتشیر إلى وجود فـروق ) ٥.٥٣(تساوي ) ف(قیمة أن  )١١(یتبین من الجدول رقم   
بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة ) ٠.٠٥(ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

ولمعرفــة . فیمــا یتعلــق بأهمیــة اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد اإلجتماعیــة
 :دام اختبار شیفیه وكانت نتائجه كالتاليلصالح من هذه الفروق تم استخ
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  )١٢(رقم  جدول
أهمیة استخدام التعلیم (نتائج اختبار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول المحور األول 

 حسب اختالف سنوات الخبرة في مجال التدریس) اإللكتروني

سن ات الخ رة في 
  مجال ال دريس

المتوسطات 
  الحسابية

    لتدريسس وات  لخ رة في  جال ا
  اتجاها  الفروق

  
 ١٠أق  من 
  سنوات

أقل  -  ١٠من 
  سنة ١٥من 

سنة  ١٥من 
  فأكثر

  *  -  - ٢.٨٩  سنوات ١٠أق  من 
 ١٠أق  من لصالح 
  سنوات

 ١٥أق  من  -  ١٠من 
  سنة

٢.٨٥   -  *  
أقل  - ١٠من لصالح 

 سنة ١٥من 

  -  -     ٢.٧١ سنة ف كثر ١٥من 

  .لصالح المتوسط الحسابي األعلى )٠.٠٥(تعني وجود  روق عند  ستوى داللة *

ــــــائج و  ــــــین متوســــــطات اســــــتجابات المعلمــــــات ذوات إلــــــى تشــــــیر النت أن الفــــــروق ب
 ١٠مـــــن (و ) ســـــنوات ١٠أقـــــل مـــــن (ســـــنة فـــــأكثر وكـــــل مـــــن  ١٥ســـــنوات الخبـــــرة مـــــن 

ـــــرةســـــنة  ١٥ – ـــــت ) خب ـــــل مـــــن (لصـــــالح كان ســـــنة  ١٥ – ١٠مـــــن (و ) ســـــنوات ١٠أق
ـــــرة ـــــث كـــــان المتوســـــط الحســـــابي لهـــــن) خب علـــــى ) ٢.٨٥(و ) ٢.٨٩(هـــــو األ لـــــى  حی

وهـــــذه النتـــــائج تعنـــــي أن المعلمـــــات حـــــدیثات الخبـــــرة التدریســـــیة أكثـــــر موافقـــــة . الترتیـــــب
ــــــیم اإللكترونــــــي فــــــي تــــــدریس المــــــواد اإلجتماعیــــــة مقارنــــــة  علــــــى أهمیــــــة اســــــتخدام التعل

  ). سنة فأكثر ١٥(بالمعلمات القدامى 

ســــنة  ١٥(لتدریســــیة األعلــــى وربمــــا یعــــزى ذلــــك إلــــى أن المعلمــــات ذوات الخبــــرة ا
إعتــدن علــى طریقــة التــدریس التقلیدیــة فــي حــین حــدیثات الخبــرة التدریســیة أكثــر ) فــأكثر

  .التعلیم اإللكتروني في التدریس رغبة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة مثل
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لــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنـــد وتشــیر إ) ٥١.١٢(تســاوي ) ف(قیمــة 
بین متوسطات درجات عینـة الدراسـة فیمـا یتعلـق بدرجـة اسـتخدام ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

ولمعرفــة لصــالح مــن هــذه الفــروق تــم . التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد اإلجتماعیــة
 :استخدام اختبار شیفیه وكانت نتائجه كالتالي

  )١٣(جدول رقم 
درجة استخدام التعلیم (ار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول المحور الثانينتائج اختب 

 حسب اختالف سنوات الخبرة في مجال التدریس) اإللكتروني

سنوا  ا خبرة ف  مجال 
  التدريس

المتوسطات 
  الحسابية

    سنوات ا خبرة في مجال ا تدريس
  اتجاها  الفروق

  
 ١٠أق  من 
  سنوات

أقل  -  ١٠من 
  سنة ١٥من 

سنة  ١٥من 
  فأكثر

 ١٠أق  من لصالح   *  *  - ٢.٥١  سنوات ١٠أق  من 
  سنوات

 ١٥أق  من  -  ١٠من 
أقل  - ١٠من لصالح   *  -   ١.٨٧  سنة

 سنة ١٥من 
  -  -     ١.٤٦ سنة ف كثر ١٥من 

  .لصالح المتوسط الحسابي األعلى )٠.٠٥(تعني وجود  روق عند  ستوى داللة *

الحــظ أن  ، )١٣(وبــالنظر إلـــى الجــدول رقـــم  ُ ت الفـــروق بــین متوســـطات اســـتجابای
و ) ســنة ١٥ – ١٠مــن (ســنوات وكــل مــن  ١٠أقــل مــن المعلمــات ذوات ســنوات الخبــرة 

حیـث كـان المتوسـط الحسـابي ) سنوات ١٠أقل من (لصالح  كانت) سنة فأكثر ١٥من (
  .هو األ لى لهن

ح لصــال، كانــت ســنة فــأكثر ١٥مــن  ســنة و ١٥ – ١٠الفــروق بــین  مــن وكــذلك  
هـذه النتیجــة تعنــي . ســنة حیـث كــان المتوسـط الحســابي لهــن هـو األعلــى ١٥ – ١٠مـن 

أن المعلمـــــات حـــــدیثات الخبـــــرة التدریســـــیة أكثـــــر اســـــتخداما للتعلـــــیم اإللكترونـــــي مقارنـــــة 
  .بالمعلمات ذوات الخبرة التدریسیة األعلى
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وربمــــــا یعــــــود الســــــبب فــــــي ذلــــــك إلــــــى أن المعلمــــــات حــــــدیثات الخبــــــرة التدریســــــیة 
، مـــــن ذوات الخبـــــرة التدریســـــیة األعلـــــىلكن مهـــــارات الحاســـــب اآللـــــي بشـــــكل أكبـــــر یمـــــت

وذلـــــك ألن بـــــرامج اإلعـــــداد تتضـــــمن مـــــادة الحاســـــب اآللـــــي وبالتـــــالي یـــــوظفن معـــــرفتهن 
باإلضــــــافة إلــــــى أن ، فــــــي مجــــــال الحاســــــب فــــــي تنفیــــــذ الــــــدروس بــــــالتعلیم اإللكترونــــــي 

ــــى ــــم یطــــورن قــــدراتهن  جــــزء كبیــــر مــــن المعلمــــات ذوات الخبــــرة التدریســــیة األعل ممــــن ل
فــــي تطبیقـــــات الحاســـــب اآللـــــي ال یـــــتقن التعامـــــل مـــــع جهـــــاز الحاســـــب اآللـــــي وبالتـــــالي 

  .یقل استخدامهن له في العملیة التعلیمیة

 

ـــد ) ٣.١٧(تســـاوي ) ف(قیمـــة  ـــة إحصـــائیة عن ـــى وجـــود فـــروق ذات دالل وتشـــیر إل
بــــین متوســــطات درجــــات عینــــة الدراســــة فیمــــا یتعلــــق بمعوقــــات ) ٠.٠٥(مســــتوى داللــــة 

ولمعرفـــة لصـــالح مـــن هـــذه . اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد اإلجتماعیـــة
 :الفروق تم استخدام اختبار شیفیه وكانت نتائجه كالتالي

  )١٤(جدول رقم 
معوقات استخدام التعلیم (الثنتائج اختبار شیفیه لتحدید اتجاهات الفروق حول المحور الث 

 حسب اختالف سنوات الخبرة في مجال التدریس) اإللكتروني

سن ات الخ رة في 
  مجال ال دريس

المتوسطات 
  الحسابية

    سنوات ا خبرة في مجال ا تدريس
  اتجاها  الفروق

  
 ١٠أق  من 
  سنوات

أقل  -  ١٠من 
  سنة ١٥من 

سنة  ١٥من 
  فأكثر

 ١٠أق  من لصالح   *  -  - ٢.٤٨  سنوات ١٠أق  من 
  سنوات

 ١٥أق  من  -  ١٠من 
أقل  - ١٠من لصالح   *  -   ٢.٦٩  سنة

 سنة ١٥من 
  -  -     ٢.٧٢ سنة ف كثر ١٥من 

  .لصالح المتوسط الحسابي األعلى )٠.٠٥(تعني وجود  روق عند  ستوى داللة *
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ـــین متوســـطات اســـتجابات المعلمـــات )١٤(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم      أن الفـــروق ب
 – ١٠مـن (و ) سـنوات ١٠أقـل مـن (سـنة فـأكثر وكـل مـن  ١٥سنوات الخبرة مـن ذوات 

ــث كــان المتوســط  ١٥لصــالح ســنوات الخبــرة مــن كانــت ) ســنة خبــرة ١٥ ــأكثر حی ســنة ف
وهـــذا یعنـــي أن المعلمـــات ذوات الخبـــرة التدریســـیة ). ٢.٧٢(الحســـابي لهـــن هـــو األعلـــى 

ـــیم اإللكترو  نـــي بدرجـــة أكبـــر مـــن المعلمـــات األعلـــى یعـــانین مـــن معوقـــات اســـتخدام التعل
  . حدیثات الخبرة التدریسیة

نتیجـة  ذلـك إلـى أن المعلمـات حـدیثات الخبـرة التدریسـیةوربما یعود السبب في     
امــتالكهن لمهــارات التعامــل مــع الحاســب اآللــي وممارســتهن لهــا بشــكل أكبــر مــن ذوات 

ــإن لــدیهن إلمــام وقــدرة علــى التغلــب علــى المعوقــ ات بشــكل أفضــل مــن الخبــرة األعلــى ف
  .ذوات الخبرة األعلى

 : لتحقق  ن الف ض  لثانيا

متوســطات  بــین) ٠.٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 
تعـــزى إلخـــتالف الـــدورات فـــي مجـــال  عینـــة الدراســـة حـــول محـــاور االســـتبانةاســـتجابات 

  .التعلیم اإللكتروني

لآلتــي یوجــد لــدیهن دورات فــي التعلــیم بســبب التفــاوت الكبیــر بــین عــدد المعلمــات ا
) ٩٥(معلمــة فقــط والالتــي لــیس لــدیهن دورات فــي التعلــیم اإللكترونــي ) ١٥(اإللكترونــي 

، وأتضـــح )ت(معلمـــة، قامـــت الباحثـــة أوال بـــالتحقق مـــن مـــدى إمكانیـــة اســـتخدام اختبـــار 
  .تائج اختبار لیفن لتجانس التباینلن صالحیتة للمقارنة، وذلك وفقاً 
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  )١٥(رقم جدول 
  :في مجال التعلیم اإللكتروني نتائج اختبار لیفن لتجانس التباین للمقارنة حسب الدورات

  الداللة ا حصائية  قيمة ليفن  المحور

  ٠.٠٦  ٢.٥٩  األول
  ٠.١١  ٢.٤٩  الثاني

  ٠.٦٤  ٠.٢١  الثالث

للمحــور ) ٠.٢١ – ٢.٤٩ – ٢.٥٩(قیمــة لــیفن أن ) ١٥(یتبــین مــن الجــدول رقــم  
ثــاني والثالــث علــى التــوالي، وجمیــع هــذه القــیم غیــر دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى األول وال

للمقارنــــة بــــین متوســــطات اســــتجابات عینــــة ) ت(وتشــــیر إلــــى مناســــبة إختبــــار ) ٠.٠٥(
 الــدورات فــي مجــال التعلــیم اإللكترونــيالدراســة حــول محــاور االســتبیان حســب اخــتالف 

  :وكانت النتائج كالتالي

  )١٦(جدول رقم 

إختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حسب اختالف الدورات في نتائج 

  مجال التعلیم اإللكتروني

 المحور
الدو ات في مجال 

 التعليم ا لكتروني
 العدد

 اإلنحراف المتوسط
متوسط 

  االختالف

  قيمة
 ت

 الداللة درجات

الحسا
 بي

 اإلحصائية الحرية المعياري

 األول
 ٠.١٢ ٢.٨٩ ١٥ نعم

٠.١١ ١٠٨ ١.٦٠ ٠.١١ 
 ٠.٢٦ ٢.٧٨ ٩.٥ ال

 الثاني
 ٠.٣٢ ٢.٥٥ ١٥ نعم

٠.٠٠ ١٠٨ ٧.١٢ ٠.٨٧ 
 ٠.٤٥ ١.٦٨ ٩٥ ال

 الثالث
 ٠.٢٩ ٢.٣٩ ١٥ نعم

٠.٠٠ ١٠٨ ٣.٣١ ٠.٣٢ 
 ٠.٣٦ ٢.٧١ ٩٥ ال
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ـــــــــة  وتشـــــــــیر) ١.٦٠(تســـــــــاوي ) ت(قیمـــــــــة  ـــــــــى عـــــــــدم وجـــــــــود فـــــــــروق ذات دالل إل
بـــــین متوســـــطات درجـــــات عینـــــة الدراســـــة فیمـــــا ) ٠.٠٥(إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

ـــــة حســـــب  ـــــدریس المـــــواد اإلجتماعی ـــــي فـــــي ت ـــــیم اإللكترون ـــــة اســـــتخدام التعل ـــــق بأهمی یتعل
ـــــیم اإللكترونـــــي، وهـــــذا یعنـــــي أن جمیـــــع المعلمـــــات  اخـــــتالف الـــــدورات فـــــي مجـــــال التعل

مجــــــال التعلــــــیم اإللكترونــــــي أو ال یوجــــــد لــــــدیهن دورات فــــــي  ســــــواء لــــــدیهن دورات فــــــي
مجـــــــال التعلـــــــیم اإللكترونـــــــي إتفقـــــــن علـــــــى أهمیـــــــة اســـــــتخدام التعلـــــــیم ااإللكترونـــــــي فـــــــي 

 . تدریس المواد اإلجتماعیة بالمرحلة الثانویة

 

ود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد وتشـــیر إلـــى وجـــ) ٧.١٢(تســـاوي ) ت(قیمـــة 
بین متوسطات درجات عینـة الدراسـة فیمـا یتعلـق بدرجـة اسـتخدام ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد اإلجتماعیـــة حســـب اخـــتالف الـــدورات فـــي مجـــال 
رات تدریبیــة فــي التعلــیم اإللكترونــي، وكانــت الفــروق لصــالح المعلمــات الالتــي لــدیهن دو 

وهـذا ). ٢.٥٥(حیـث كـان المتوسـط الحسـابي لهـن هـو األعلـى  مجال التعلیم اإللكتروني
ــیم اإللكترونــي أكثــر اســتخداماً   یعنــي أن المعلمــات الالتــي لــدیهن دورات فــي مجــال التعل

للتعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد اإلجتماعیـــة بالمرحلـــة الثانویـــة مقارنـــة بـــالالتي ال 
  . جال التعلیم اإللكترونيیوجد لدیهن دورات في م

ـــدیهن  ـــك إلـــى أن معلمـــات المـــواد االجتماعیـــة الالتـــي ل وربمـــا یعـــود الســـبب فـــي ذل
ـــه فـــي مجـــال  ـــة فـــي مجـــال التعلـــیم اإللكترونـــي لـــدیهن إلمـــام أكثـــر بتطبیقات دورات تدریبی

  .وبالتالي یكون استخدامهن له بدرجة أكبر من غیرهن، تخصصهن 
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وتشـــیر إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد ) ٣.٣١(تســـاوي ) ت(قیمـــة 
بــــین متوســــطات درجــــات عینــــة الدراســــة فیمــــا یتعلــــق بمعوقــــات ) ٠.٠٥(مســــتوى داللــــة 

اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد اإلجتماعیــة حســب اخــتالف الــدورات فــي 
انــــت الفــــروق لصــــالح المعلمــــات الالتــــي ال یوجــــد لــــدیهن مجــــال التعلــــیم اإللكترونــــي، وك

دورات تدریبیـــة فـــي مجـــال التعلـــیم االلكترونـــي، حیـــث كـــان المتوســـط الحســـابي لهـــن هـــو 
وهـــذا یعنـــي أن المعلمـــات الالتـــي ال یوجـــد لـــدیهن دورات فـــي مجـــال ). ٢.٧١(األعلـــى 

ي فــي تــدریس المــواد بمعوقــات اســتخدام التعلــیم اإللكترونــ التعلــیم اإللكترونــي أكثــر شــعوراً 
  .اإلجتماعیة بالمرحلة الثانویة

  ً وربما یعود السبب في ذلك إلى أن للتـدریب علـى اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي دور 
وبالتــالي حینمــا ، فــي مواجهــة الصــعوبات التــي تحــول دون اســتخدام المعلمــات لــه   ً كبیــر 

یمكــن أن تواجههــا وتعمــل تتلقــى المعلمــة التــدریب المناســب فإنهــا تــدرك المعوقــات التــي 
  .على تالفیها

 : التحقق من ال رض الثالث

متوســطات  بــین) ٠.٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 
خــــتالف اإللمــــام باســــتخدام تعــــزى ال راســــة حــــول محــــاور االســــتبانةاســــتجابات عینــــة الد

  .الحاسب اآللي

حســـب  ول محـــاور االســـتبانةعینـــة الدراســـة حـــمتوســـطات اســـتجابات  بـــینللمقارنـــة 
) ت(اخــتالف اإللمــام باســتخدام الحاســب اآللــي لــم تــتمكن الباحثــة مــن اســتخدام اختبــار 

) ١٠٤(بســبب التفــاوت الكبیــر بــین عــدد المعلمــات االتــي لــدیهن إلمــام بالحاســب اآللــي 
وعنـد التحقـق مـن . معلمـات فقـط) ٦(معلمات والالتي لیس لدیهن إلمام بالحاسـب اآللـي 
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ــك وفقــاً  تضــح عــدم صــالحیتها) ت(خدام اختبــار كانیــة اســتمــدى إم تــائج لن للمقارنــة، وذل
  .اختبار لیفن لتجانس التباین

  )١٧(جدول رقم 
  نتائج اختبار لیفن لتجانس التباین للمقارنة حسب االلمام بالحاسب اآللي

  الداللة ا حصائية  قيمة ليفن  المحور

  ٠.٠٥  ١٣.٦٤  األول
  ٠.٠٥  ١٢  الثاني

  ٠.٠٥  ١١.٩٢  الثالث

 – ١٢.٠ – ١٣.٦٤(كانـــــــت قیمـــــــة لـــــــیفن  أن )١٧(یتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم 
للمحــــور األول والثــــاني والثالــــث علــــى التــــوالي، وجمیــــع هــــذه القــــیم ذات داللــــة ) ١١.٩٢

لــــذا لجــــأت ).  ت(وتشــــیر إلــــى عــــدم مناســــبة إختبــــار ) ٠.٠٥(إحصــــائیة عنــــد مســــتوى 
مــــان (وهــــو اختبــــار ) ت(البــــدیل الختبــــار متري بــــاراختبــــار الالالباحثــــة إلــــى اســــتخدام اال

  :وكانت النتائج كالتالي) وتني
  ) ١٨( جدول رقم 

نتائج إختبار مان وتني للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حسب اختالف اإللمام  
  باستخدام الحاسب اآللي

 المحور
اإللمام ب ستخدام 

 الحا ب اآللي
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 لمعياريا

 متوسط
 الرتب

 قيمة
 مان  تني

 قيمة
 ز

 الداللة
 اإلحصائية

 األول
 ٥٦.٢٦ ٠.٢٣ ٢.٨١ ١٠٤ نعم

٠.٢٨ ١.٠٧ ٢٣٢.٥٠ 
 ٤٢.٢٥ ٠.٤٧ ٢.٥٤ ٦ ال

 الثاني
 ٥٨.٤١ ٠.٥١ ١.٨٤ ١٠٤ نعم

٠.٠١ ٣.٩٩ ٩.٠٠ 
 ٥.٠٠ ٠.٠٠ ١.٠٠ ٦ ال

 الثالث
 ٥٤.١٨ ٠.٣٧ ٢.٦٥ ١٠٤ نعم

٠.٠٥ ١.٩٦ ١٧٤.٥٠ 
 ٧٨.٤٢ ٠.٢٧ ٢.٨٨ ٦ ال
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ـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة ) ٢٣٢.٥(تســـاوي ) مـــان وتنـــي(قیمـــة  وتشـــیر إل
بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فیمــا یتعلــق ) ٠.٠٥(إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

اد اإلجتماعیـة حسـب اخـتالف اإللمـام بأهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المو 
باســتخدام الحاســب اآللــي، وهــذا یعنــي أن جمیــع المعلمــات ســواء لــدیهن إلمــام بالحاســب 
اآللــــي أو ال یوجــــد لــــدیهن إلمــــام بالحاســــب اآللــــي إتفقــــن علــــى أهمیــــة اســــتخدام التعلــــیم 

  . اإللكتروني في تدریس المواد اإلجتماعیة بالمرحلة الثانویة

 

وتشــیر إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد ) ٩(تســاوي ) مــان وتنــي(قیمــة 
بین متوسطات درجات عینـة الدراسـة فیمـا یتعلـق بدرجـة اسـتخدام ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

م التعلــــیم اإللكترونــــي فــــي تــــدریس المــــواد اإلجتماعیــــة حســــب اخــــتالف اإللمــــام باســــتخدا
الحاسب اآللي، وكانت الفروق لصالح المعلمـات الالتـي لـدیهن إلمـام باسـتخدام الحاسـب 

وهـذا یعنـي أن المعلمـات ). ١.٨٤(اآللي حیث كان المتوسط الحسابي لهـن هـو األعلـى 
للتعلـــیم اإللكترونـــي فـــي  الالتـــي لـــدیهن إلمـــام باســـتخدام الحاســـب اآللـــي أكثـــر اســـتخداماً 

المرحلـــــة الثانویـــــة مقارنـــــة بـــــالالتي ال یوجـــــد لـــــدیهن إلمـــــام تـــــدریس المـــــواد اإلجتماعیـــــة ب
  .  باستخدام الحاسب اآللي

 

ــــــي(قیمــــــة  ــــــة ) ١٧٤.٥(تســــــاوي ) مــــــان وتن ــــــى وجــــــود فــــــروق ذات دالل وتشــــــیر إل
بـــــین متوســـــطات درجـــــات عینـــــة الدراســـــة فیمـــــا ) ٠.٠٥(إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

ــــــــة یتع ــــــــیم اإللكترونــــــــي فــــــــي تــــــــدریس المــــــــواد اإلجتماعی ــــــــق بمعوقــــــــات اســــــــتخدام التعل ل
حســـــــــب اخـــــــــتالف اإللمـــــــــام باســـــــــتخدام الحاســـــــــب اآللـــــــــي، وكانـــــــــت الفـــــــــروق لصـــــــــالح 
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ـــــــث كـــــــان  ـــــــي حی ـــــــدیهن إلمـــــــام باســـــــتخدام الحاســـــــب اآلل ـــــــي ال یوجـــــــد ل المعلمـــــــات الالت
تــــــي وهــــــذا یعنــــــي أن المعلمــــــات الال). ٢.٨٨(المتوســــــط الحســــــابي لهــــــن هــــــو األعلــــــى 

ال یوجــــــد لــــــدیهن إلمــــــام باســــــتخدام الحاســــــب اآللــــــي أكثــــــر معانــــــاة بمعوقــــــات اســــــتخدام 
  .جتماعیة بالمرحلة الثانویةم اإللكتروني في تدریس المواد االالتعلی

وربمــــــا یعــــــود الســــــبب فـــــــي ذلــــــك إلــــــى أن معلمـــــــات المــــــواد االجتماعیــــــة الالتـــــــي 
ــــــدیهن  ــــــي ل ــــــر ٕادرامعرفــــــة و یمــــــتلكن مهــــــارات التعامــــــل مــــــع الحاســــــب اآلل ك ووعــــــي أكث

ـــــــیم اإللكترونـــــــي فـــــــي تـــــــدریس المـــــــواد االجتماعیـــــــة وبالتـــــــالي  بمعوقـــــــات اســـــــتخدام التعل
  .یستطعن التغلب علیها
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  الفصل اخلامس

 

  . ملخص النتائج  •

  . التوصیات  •

  .المقترحات  •
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  ملخص نتا ج الدراسة والتوصي ت وامل رتحات
وتقـدیم ، نتائج التي توصلت إلیها الدراسـة الحالیـة تناولت الباحثة في هذا الفصل أبرز ال

  .والمقترحات، بعض التوصیات 

  :ملخص نت ئج ال راسة:  والً 
  :یمكن تلخیص أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فیما یلي

 

إللكترونـــــي فـــــي تـــــدریس المـــــواد ا جـــــاءت نتیجـــــة أهمیـــــة اســـــتخدام المعلمـــــات للتعلـــــیم −
  .االجتماعیة بالمرحلة الثانویة بدرجة عالیة

جـــــاءت نتیجـــــة درجـــــة اســـــتخدام المعلمـــــات للتعلـــــیم اإللكترونـــــي فـــــي تـــــدریس المـــــواد  −
  .االجتماعیة بالمرحلة الثانویة بدرجة متوسطة

جــاءت الصــعوبات التــي تحــول دون اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد  −
  .اعیة بالمرحلة الثانویة بدرجة عالیةاالجتم


 

 

بــین متوســطات ) ٠.٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  −
بأهمیة استخدام التعلیم اإللكترونـي فـي تـدریس درجات عینة الدراسة فیما یتعلق 

والفــروق كانــت بــین متوســطات اســتجابات المعلمــات ذوات . المــواد االجتماعیــة
 ١٠مـن (و ) سـنوات ١٠أقـل مـن (سـنة فـأكثر وكـل مـن  ١٥سنوات الخبرة مـن 

ســـــنة  ١٥ – ١٠مــــن (و) ســــنوات ١٠قــــل مــــن أ(ولصــــالح ) ســــنة خبــــرة ١٥ –
 ). خبرة
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بــــــین متوســــــطات درجــــــات عینــــــة ) ٠.٠٥(ى داللـــــ ة وجــــــود فــــــروق عنــــــد مســــــتو  −
ــــیم اإللكترونــــي فــــي تــــدریس المــــواد  ــــق بدرجــــة اســــتخدام التعل الدراســــة فیمــــا یتعل

والفـــــــروق كانـــــــت بـــــــین متوســـــــطات اســـــــتجابات المعلمـــــــات ذوات . االجتماعیـــــــة
) ســـــنة ١٥ – ١٠مـــــن (ســـــنوات وكـــــل مـــــن  ١٠ســـــنوات الخبـــــرة مـــــن أقـــــل مـــــن 

). ســــــنوات ١٠أقــــــل مــــــن (الح وكانــــــت الفــــــروق لصــــــ) ســــــنة فــــــأكثر ١٥مــــــن (و
ـــــت الفـــــروق بـــــین  مـــــن  ـــــأكثر ١٥مـــــن  ســـــنة و ١٥ – ١٠وكـــــذلك كان ، ســـــنة ف

 . سنة ١٥ – ١٠وكانت الفروق لصالح من 

بـــــــــین ) ٠.٠٥(وجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائیة عنـــــــــد مســـــــــتوى داللـــــــــة  −
متوســــــطات درجــــــات عینــــــة الدراســــــة فیمــــــا یتعلــــــق بمعوقــــــات اســــــتخدام التعلــــــیم 

والفـــــــــــروق كانـــــــــــت بـــــــــــین . واد اإلجتماعیـــــــــــةاإللكترونـــــــــــي فـــــــــــي تـــــــــــدریس المـــــــــــ
ســــــــــنة  ١٥متوســــــــــطات اســــــــــتجابات المعلمــــــــــات ذوات ســــــــــنوات الخبــــــــــرة مــــــــــن 

ــــــرة ١٥ – ١٠مــــــن (و ) ســــــنوات ١٠أقــــــل مــــــن (فــــــأكثر وكــــــل مــــــن  ) ســــــنة خب
 .سنة فأكثر ١٥وكانت الفروق لصالح سنوات الخبرة من 

 

ـــــــة  − ـــــــد مســـــــتوى دالل ـــــــة إحصـــــــائیة عن ـــــــروق ذات دالل ـــــــین ) ٠.٠٥(ال توجـــــــد ف ب
متوســـــــطات درجـــــــات عینـــــــة الدراســـــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق بأهمیـــــــة اســـــــتخدام التعلـــــــیم 
اإللكترونــــــي فــــــي تــــــدریس المــــــواد اإلجتماعیــــــة حســــــب اخــــــتالف الــــــدورات فــــــي 

 .مجال التعلیم اإللكتروني

بــین متوســطات ) ٠.٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  −
درجات عینة الدراسة فیما یتعلق بدرجة اسـتخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي تـدریس 
ــــدورات فــــي مجــــال التعلــــیم اإللكترونــــي،  المــــواد االجتماعیــــة حســــب اخــــتالف ال
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وكانت الفروق لصالح المعلمات الالتي لدیهن دورات تدریبیـة فـي مجـال التعلـیم 
 .اإللكتروني

بــین متوســطات ) ٠.٠٥(إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة وجــود فــروق ذات داللــة  −
درجـــات عینـــة الدراســـة فیمـــا یتعلـــق بمعوقـــات اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي 
تـــــــدریس المـــــــواد االجتماعیـــــــة حســـــــب اخـــــــتالف الـــــــدورات فـــــــي مجـــــــال التعلـــــــیم 
ـــدیهن دورات  اإللكترونـــي، وكانـــت الفـــروق لصـــالح المعلمـــات الالتـــي ال یوجـــد ل

 .علیم اإللكترونيتدریبیة في مجال الت

 

ـــــــة  − ـــــــد مســـــــتوى دالل ـــــــة إحصـــــــائیة عن ـــــــروق ذات دالل ـــــــین ) ٠.٠٥(ال توجـــــــد ف ب
متوســـــــطات درجـــــــات عینـــــــة الدراســـــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق بأهمیـــــــة اســـــــتخدام التعلـــــــیم 
ـــــــــة حســـــــــب اخـــــــــتالف اإللمـــــــــام  ـــــــــدریس المـــــــــواد اإلجتماعی ـــــــــي ت ـــــــــي ف اإللكترون

 .م الحاسب اآلليباستخدا

بــین متوســطات ) ٠.٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  −
درجات عینة الدراسة فیما یتعلق باستخدام التعلیم اإللكتروني فـي تـدریس المـواد 
االجتماعیـــة حســـب اخـــتالف اإللمـــام بالحاســـب اآللـــي، وكانـــت الفـــروق لصـــالح 

  .  ليالمعلمات الالتي  لدیهن إلمام بالحاسب اآل
بــین متوســطات ) ٠.٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  −

درجـــات عینـــة الدراســـة فیمـــا یتعلـــق بمعوقـــات اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي 
تــــدریس المــــواد االجتماعیــــة حســــب اخــــتالف اإللمــــام بالحاســــب اآللــــي، وكانــــت 

  .اآلليالفروق لصالح المعلمات الالتي  لیس لدیهن إلمام بالحاسب 
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  :التوصيات:  انياً 

فــي ضــوء النتــائج التــي أســفرت عنهــا الدراســة أوردت الباحثــة عــددًا مــن التوصــیات 
التـــي یمكـــن أن تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى اســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي تـــدریس المـــواد 

 :االجتماعیة بالمرحلة الثانویة والتقلیل من صعوبات تطبیقه

لتعریـــــــف بأهمیـــــــة اســـــــتخدام التعلـــــــیم نـــــــدوات ومحاضـــــــرات وورش عمـــــــل لتقـــــــدم  -١
 .اإللكتروني في العملیة التعلیمیة

اعتمـــاد التعلـــیم اإللكترونـــي ضـــمن مقـــررات بـــرامج إعـــداد المعلمـــات فـــي الكلیـــات  -٢
 .والجامعات

 .تطویر المقررات وطرق التدریس لتتوافق مع متطلبات التعلیم اإللكتروني -٣

ـــز المعامـــل والفصـــول الدراســـیة بجمیـــع متط -٤ ـــات اســـتخدام التعلـــیم ضـــرورة تجهی لب
 .اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة

 :املقرتحات:  الثاً 

 :سعیًا إلى إثراء هذا المیدان بالبحوث ذات الصلة فإن الباحثة تقترح ما یلي

 .إجراء دراسة مماثلة ولكن من وجهة نظر المشرفات التربویات - 

 .إجراء دراسة مماثلة تطبق على مقررات دراسیة أخرى - 

جـــــراء دراســـــة مماثلـــــة تطبـــــق علـــــى معلمـــــات المـــــواد االجتماعیـــــة فـــــي المـــــرحلتین إ - 
 .االبتدائیة والمتوسطة

  .إجراء دراسة تتناول متطلبات التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة - 

  



- ١٢١  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة  ملراجع
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  :املصادر:  والً 
 .القرآن الكریم - 

  :املراجع  لعربية:  انياً 
المـــواد االجتماعیـــة فـــي منـــاهج التعلـــیم بــــین ) م١٩٩٠(خیـــري علـــي،  إبـــراهیم - 

 .دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة .النظریة والتطبیق

المـــواد االجتماعیـــة ) م١٩٩٥(ســـعد مرســـي، عبـــداللطیف فـــؤاد و أحمـــد ، إبـــراهیم  - 
 .مكتبة النهضة المصریة: القاهرة .وتدریسها الناجح

 .لمرجـــع فـــي تـــدریس المـــواد االجتماعیـــةا) م٢٠٠٨(محمـــود محمـــد، أبـــو ســـریع  - 
 .الدار العالمیة: الجیزة

تكنولوجیــــا التعلــــیم ). م٢٠٠٧(، عمــــر موســــى،دالل ملحــــس و ســــرحان، اســــتیتیه - 
 .دار وائل: عمان. والتعلیم اإللكتروني

التعلیم اإللكتروني من التطبیق إلى االحتـراف ) م٢٠٠٩(الغریب زاهر، اسماعیل  - 
 .كتبعا م ال: القاهرة .والجودة

مـدى توظیـف المكتبـة المدرسـیة مـن قبـل معلمـي ) م٢٠٠١(نوح ابراهیم، األسمري  - 
المــواد االجتماعیــة للمرحلــة الثانویــة فــي خدمــة المقــررات الدراســیة بتعلــیم محافظــة 

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: رسالة ماجستیر غیر منشورة. محایل

ـــدریس المـــوا) م٢٠٠٣(فهـــد عبـــداهللا، آل عمـــرو  -  ـــةطـــرق ت ـــدمام .د االجتماعی : ال
 .مكتبة المتنبي

ــــــي ) . م ٢٠٠٩( بنجــــــر، فــــــوزي صــــــالح -  واقــــــع مجــــــاالت اســــــتخدام الحاســــــب اآلل
ــــــــــة المتوســــــــــطة مــــــــــن قبــــــــــل معلمــــــــــي المــــــــــواد  ــــــــــة التعلیمیــــــــــة بالمرحل فــــــــــي العملی

، الجمعیــــة دراســــات فــــي المنــــاهج واإلشــــراف التربــــوي. االجتماعیــــة ومعوقاتــــه
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) ١(كلیــــــة التربیــــــة ، جامعــــــة أم القــــــرى الســــــعودیة للمنــــــاهج واإلشــــــراف التربــــــوي ب
٣٢٨-٢٤٧، ١. 

ــم). م٢٠٠٤(عــوض حســین، التــودري -  ــة للمعل  .المدرســة اإللكترونیــة وأدوار حدیث
 .مكتبة الرشد: الریاض

 .طــــرق تــــدریس المــــواد االجتماعیــــة) م٢٠٠٢(عبــــدالرحمن عبدالســــالم، جامــــل  - 
 .دار المناهج: عمان

علــیم اإللكترونــي فــي تعلــیم اللغــة مــدى فاعلیــة الت). م٢٠٠٦( الجــرف ، ریمــا ســعد - 
رســـالة التربیـــة . اإلنجلیزیــة فـــي المرحلــة الجامعیـــة فـــي المملكــة العربیـــة الســعودیة

، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة ، جامعة الملـك سـعود ،  وعلم النفس
)٢٤٢ -٢١٥، )٢٦ 

لكترونـي فـي مـدى إمكانیـة اسـتخدام التعلـیم اإل).م٢٠٠٨(عبداهللا بـن علـي، جغدمي - 
. تــــدریس مــــواد التربیــــة اإلســــالمیة فــــي المرحلــــة الثانویــــة بمنطقــــة جــــازان التعلیمیــــة

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: رسالة ماجستیر غیر منشورة

واقــع اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي فــي ).م٢٠٠٨(عصــام بــن عبــدالمعین، الحــازمي - 
رســالة . معلمــین والطــالبمــدارس أهلیــة مختــارة بمدینــة الریــاض مــن وجهــة نظــر ال

 .جامعة الملك سعود، كلیة التربیة: ماجستیر غیر منشورة

الجـــودة فـــي التعلـــیم اإللكترونـــي مفـــاهیم ) م٢٠٠٨(ســـالمة عبـــدالعظیم، حســـین  - 
 .دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة .نظریة وخبرات عالمیة

ــــاوي  -  مســــتحدثات تكنولوجیــــا التعلــــیم فــــي عصــــر ) م٢٠٠٦(ولیــــد ســــالم، الحلف
 .دار ا فكر: عمان .المعلوماتیة

دار : عمـان .طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة) م٢٠٠٦(فخري رشید، خضر  - 
 .المسیرة
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دار : القـــاهرة . منتوجـــات تكنولوجیـــا التعلـــیم)  م٢٠٠٣(خمـــیس ، محمـــد عطیـــة  - 
 .الكلمة

-متطلباتــه-مبرراتــه -ممیزاتــه:التعلــیم اإللكترونــي ).م٢٠٠٩( إیهــاب ، درویــش - 
 .دار السحاب: القاهرة. تطبیقهإمكانیة 

مكتبــة : الكویــت .اســتراتیجیة تــدریس المــواد االجتماعیــة) م١٩٩١(محمــود، دنیــا  - 
 .الفالح

المـــواد االجتماعیـــة فـــي التعلـــیم ) م١٩٩٥(فتحـــي، أبـــو الفتـــوح و مبـــارك، رضــوان - 
 .دار المعارف: القاهرة .طرق تدریسها –مناهجها  –العام أ دافها 

واقـــــــع اســـــــتخدام الحاســـــــب اآللـــــــي ).م٢٠٠٤(بـــــــن عثمـــــــانعبـــــــدالعزیز ، الزهرانـــــــي - 
واإلنترنـــــــــت فـــــــــي تـــــــــدریس الریاضـــــــــیات بالمرحلـــــــــة الثانویـــــــــة مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر 

كلیـــــــة : رســـــــالة ماجســـــــتیر غیـــــــر منشـــــــورة. المعلمـــــــین والمشـــــــرفین التربـــــــویین
 .جامعة أم القرى، التربیة

 .التطبیـق. القضـایا. المفهـوم. التعلم اإللكترونـي) م٢٠٠٥(حسن حسین، زیتون  - 
 .الدار الصولتیة للتربیة: الریاض .التقییم

خــوارزم : جــدة .كفایــات التعلــیم اإللكترونــي) م٢٠٠٦(محمــد محمــود، زیــن الــدین  - 
 .العلمیة للنشر والتوزیع

مكتبــة : الریــاض. تكنولوجیــا التعلــیم والتعلــیم اإللكترونــي). م٢٠٠٤(أحمــد ، ســالم - 
 .الرشد

خدام الحاسوب واإلنترنت في است) م٢٠٠٣(عادل، جودت و السرطاوي ، سعادة  - 
 .دار الشروق: عمان .میادین التربیة والتعلیم

ــدریس الدراســات االجتماعیــة) م٢٠٠٢(محمــد، الســكران  -  دار : عمــان .أســالیب ت
 .الشروق
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: الریــاض .تطبیقــات الحاســوب فــي التعلــیم) م٢٠٠٤(عبــدالحافظ محمــد، ســالمة  - 
 .دار الخریجي

التربیة والتعلـیم فـي الـوطن العربـي علـى ) م٢٠٠٤(عبدالعزیز بن عبداهللا، السنبل - 
 .دار المریخ: السعودیة. مشارف القرن الحادي والعشرین

دار العـ الم : القــاهرة .التعلــیم اإللكترونــي وتحریــر العقــل) م٢٠٠٩(حســن، شــحاتة  - 
 .العربي

أهمیــــة ومعوقــــات اســــتخدام التعلــــیم ).م٢٠٠٧(فــــواز بــــن هــــزاع بــــن نــــداء، الشــــمري - 
ماجســتیر رســالة .ظــر المشــرفین التربــویین بمحافظــة جــدةاإللكترونــي مــن وجهــة ن

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة :غیر منشورة

أثــر اســـتخدام الخــرائط اإللكترونیـــة مــن خـــالل ).م٢٠٠٩(مســعود محمـــد، الشــهراني - 
الشـبكة العنكبوتیــة فـي تــدریس مـادة الجغرافیــا علـى تحصــیل طـالب الصــف الثــاني 

كلیـة : رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة. هم نحوهـاالمتوسط بمحافظة بیشة واتجاهات
 .جامعة أم القرى، التربیة

تــدریس الدراســات ).م٢٠٠٦(حســن محمـد، عبدالباســط، منصــور أحمـد، عبـدالمنعم - 
 .مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة. االجتماعیة واستخدام التكنولوجیا المتقدمة

دار : األردن. سـالیبهالبحث العلمي مفهومه وأدواتـه وأ).م٢٠٠٧(ذوقان، عبیدات - 
 .الفكر

أثر استخدام التعلیم اإللكترونـي علـى التحصـیل ).م٢٠٠٧(رضا بن رشاد، عجیمي - 
رســالة .المباشــر والمؤجــل لــدى طــالب الصــف الثالــث المتوســط فــي مــادة الجغرافیــا

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة :ماجستیر غیر منشورة

، تخطیطـه  -سـات االجتماعیـةتـدریس الدرا) م٢٠٠١(محمد إسماعیل، الغبیسي  - 
 .مكتبة الفالح: الكویت .وتقویم عائده التعلیمي، وتنفیذه 
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دور المشــرف التربــوي فــي تطــویر أداء معلمــي ). م٢٠٠٨(عبــداهللا مبــارك، القرشــي - 
رســالة ماجســتیر غیــر  .المــواد االجتماعیــة فــي مجــال اســتخدام الوســائل التعلیمیــة

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: منشورة

ـــة مـــن ) م٢٠٠٠(زكریـــا یحـــي، الل -  ـــة التعلیمی ـــة اســـتخدام االنترنـــت فـــي العملی أهمی
األمانـة ،مجلـة التعـاون. وجهة نظر أعضـاء هیئـة التـدریس بالجامعـات السـعودیة 

 .٣٩-٢٨، ) ٥٢( ٢٥، العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربي

) م٢٠٠٦(بــرنس أحمــد، ورضــوان، فارعــة حســن، ومحمــد، أحمــد حســین، اللقــاني  - 
 .عالم الكتب: القاهرة .تدریس المواد االجتماعیة

ــیم اإللكترونــي فــي تــدریس ).م٢٠٠٩(ثــامر بــن ســلطان، اللهیبــي -  واقــع تطبیــق التعل
رســــالة . مــــادة التربیــــة البدنیــــة مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــین بمدینــــة مكــــة المكرمــــة

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: ماجستیر غیر منشورة

ـــــــــــم -  ـــــــــــة نهـــــــــــر العل ـــــــــــاریخ ). م٢٠١١(مجل : م مـــــــــــن٢٠١١مـــــــــــایو  ٢٩مســـــــــــتمد بت
h p://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/topics/87351/posts/258040 

عــــن المــــؤتمر ). م٢٠١٠(المركــــز الــــوطني للــــتعلم اإللكترونــــي والتعلــــیم عــــن بعــــد  - 
 ١٢مســتمد بتــاریخ . دولي الثــاني للــتعلم اإللكترونــي والتعلــیم عــن بعــد، الریــاض الــ

 arconf-http://eli.elc.edu.sa/2011/4: م من ٢٠١٠أكتوبر 

برنـامج مقتـرح لتـدریب معلمـات الجغرافیـا فـي المرحلـة ).م٢٠٠٦(وفاء محمد، رمنذ - 
ــیم اإللكترونــي بالمملكــة العربیــة الســعودیةالثانویــة  رســالة . لمواجهــة تحــدیات التعل

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: ماجستیر غیر منشورة

معوقات استخدام التعلـیم اإللكترونـي فـي ).م٢٠٠٧(عبداهللا بن عبدالعزیز، الموسى - 
ـــ .التـــدریس بالمرحلـــة الثانویـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین ومـــدیري المـــدارس ة مجل

  ٤٨-١٤ص، ٧١ع ، مصر -القراءة والمعرفة

http://eli.elc.edu.sa/2011/4
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ــــــداهللا،الموســــــى -  ــــــارك عب األســــــس : التعلــــــیم اإللكترونــــــي) م٢٠٠٥(أحمــــــد ،والمب
 .شبكة البیانات: الریاض. والتطبیقات

 .دار یافا: األردن.طرائق تدریس االجتماعیات) م٢٠٠٦(یحیى محمد، نبهان  - 

ـــة ) م٢٠٠٧(أدیـــب عبـــداهللا، النوایســـه  -  ـــیماالســـتخدامات التربوی ـــا التعل  .لتكنولوجی
  .دار كنوز المعرفة: عمان

  :املراجع  ألجنبية:  الثاً 

- Abeles، T ( 2002). E-Learning as a Lens to the Future of USAPost 

Secondary Education. The Salon Consortium،Consortium of 

Institute and Organization Committedto Quality Online Education. 

Available via. 

- Rowand, Cassandra(1999) Teachers of computers and the Internet 

in publx school "NCES . U.S.Department of Education 

Washington,Ds:National Center For Education Statistics. 
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  )١ملح  رقم(

  أداة ا دراسة    ورتها ا ولية
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  .لمملكة العربیة السعودیةا

  .وزارة التعلیم العالي

  .جامعة أم القرى

  .كلیة التربیة

  .قسم المناھج وطرق التدریس

  

  استبانة لدراسة بعنوان

لة واقع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرح
  .بمدینة مكة المكرمةالثانویة 

  

  نةمعلومات عن محكم االستبا

  

  

  

  

  

  

  

  .سعـاد سفر ھالل الفھمي: إعداد الطالبة

  .آسیا حامد محمد یاركندي/ إشراف األستاذة الدكتورة

  ...........................................................................  :اسم المحكم

  ........................................................................ :الدرجة العلمیة

  .............................................................................. :التخصص

  ............................................................................. :جھة العمل

 .......................................................................... :جوال/ ھاتف
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  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  حفظھ هللا                             /                                       سعادة الدكتور

ع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد واق(تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 
  ).بمدینة مكة المكرمةة الثانویة االجتماعیة بالمرحل

  :وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالیة

ة ما أهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحل )١
  بمدینة مكة المكرمة؟الثانویة 

المعلمات للتعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة ما درجة استخدام  )٢
 بمدینة مكة المكرمة؟ة الثانویة بالمرحل

ة ما معوقات استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحل )٣
 بمدینة مكة المكرمة؟الثانویة 

الیة في البحوث ونظرا لما تتمتعون به من خبرة واطالع في مجال الدراسة ومهارات ع
العلمیة فإن الباحثة تأمل أن ینال بحثها اهتمامكم وذلك بإبداء آراءكم ومالحظاتكم 
حول مدى مناسبة الفقرات لمحاور االستبانة الثالثة ومدى دقتها وصالحیتها 

  .وسالمة الصیاغة اللغویة أو أي اقتراحات ترونها مناسبة

  .ولكم مني جزیل الشكر والتقدیر

  الباحثة                                                          

  سعـاد سفـر الفهمـي                                                    
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  البیانات الشخصیة

  

  ) : اختياري ( سم اال – ١

.........................................................................................    

  : سنوات ا خبرة في مجال ا تدريس  –٢

 سنوات ٥أق  من       سنوات   ١٠إل  أق  من  – ٥من 

 سنة١٥إل  أق  من  – ١٠من   سنة ف كثر  ١٥من  

  هل لديك دو ات في م ال ا تع يم اإل كترو ي؟ -٣

           نعم ال  

  ه  لد ك إلما  باستخدام  الحا ب آل  ؟  – ٤

   نعم   ال   
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أهمیة استخدام معلمات المواد االجتماعیة للتعلیم اإللكتروني في تدریس المواد : محور األول ال
  :االجتماعیة

مدى انتماءها   العبــــــارة  م
  للمحور

التعدیل   مدى وضوح اللغة
  المقترح

غیر   منتمیة
  منتمیة

غیر   واضحة
  واضحة

            :أهتم باستخدام التعلیم اإللكتروني ألنه   

تعلـــــیم اإللكترونـــــي یغیــــــر صـــــورة الفصــــــل ال  ١
  .التقلیدي إلى بیئة تعلم تفاعلیة

          

یـــوفر مصـــادر متعـــددة لتعلـــیم مفـــاهیم المـــواد   ٢
  .االجتماعیة المختلفة 

          

یراعـــي الفـــروق الفردیـــة بـــین الطالبـــات أثنـــاء   ٣
  .تدریس المواد االجتماعیة

          

 یساعد الطالبة على تطویر مهاراتهـا ومعارفهـا  ٤
  .وخبراتها

          

            .یوفر مصادر معلومات هائلة للمعلمة  ٥

            .یقدم تقنیات تزید من دافعیة الطالبة للتعلم  ٦

یســـــاهم فـــــي اختصـــــار زمـــــن رســـــم الخـــــرائط   ٧
  .الجغرافیة والتاریخیة

          

یساعد في تحسین كفاءة أداء معلمـات المـواد   ٨
  .االجتماعیة

          

            .لتعلم الذاتيیكسب الطالبات مهارات ا  ٩
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  التعدیل المقترح  مدى وضوح اللغة  مدى انتماءها للمحور  العبــــــارة  م
غیر   منتمیة

  منتمیة
غیر   واضحة

  واضحة
یعـــدل االتجاهـــات الســـلوكیة الســـلبیة للطالبـــة   ١٠

  .نحو المواد االجتماعیة
          

ــي األخطــاء اللفظیــة   ١١ ــب المعلمــة الوقــوع ف یجن
  .أثناء الشرح

          

ـــات   ١٢ ـــدى الطالب ـــتعلم ل ـــر ال ـــي بقـــاء أث یســـهم ف
  .لفترات طویلة

          

یــــــوفر أنشــــــطة متنوعــــــة لمواضــــــیع المــــــواد   ١٣
  .االجتماعیة

          

یقلل من األخطاء الفنیة أثناء تصمیم الخـرائط   ١٤
  .والرسوم والصور

          

یتــیح لــي تقــدیم أســئلة ومهــام تســتثیر تفكیــر   ١٥
  .الطالبات

          

علـــى التأكـــد مـــن صـــحة اإلجابـــات یســـاعدني   ١٦
  .بسرعة

          

یـــوفر عنصـــري التشـــویق واإلثـــارة فـــي تقـــدیم   ١٧
  .الدروس

          

یــوفر تواصــل الطالبــة مــع معلمتهــا وزمیالتهــا   ١٨
  .إلكترونیًا لتبادل اآلراءووجهات النظر

          

یقــدم أنشــطة تعلیمیــة عالجیــة لمعالجــة أوجــه   ١٩
  .القصور في التعلم لدى الطالبات

          

ـــت   ٢٠ ـــى اإلنترن ـــع عل ـــط لمواق ـــى رواب ـــوي عل یحت
ثراء المادة العلمیة ٕ   .للبحث عن المعلومات وا

          

ـــــة   ٢١ ـــــب مهـــــم لمواكب ـــــي مطل ـــــیم اإللكترون التعل
  .االنفجار المعرفي في مجاالت التربیة والتعلیم
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ي تدریس المواد درجة استخدام معلمات المواد االجتماعیة للتعلیم اإللكتروني ف: المحور الثاني 
  :االجتماعیة

  التعدیل المقترح  مدى وضوح اللغة   مدى انتماءها للمحور  العبــــــارة  م

غیر   منتمیة 
  منتمیة

غیر   واضحة
  واضحة 

            :استخدم التعلیم اإللكتروني في مایلي  

أعـــرض مفــــاهیم المـــواد االجتماعیــــة فــــي   ١
شكل ألفـاظ أو كلمـات أو صـور أو لقطـات 

  .فیدیو

          

أعـرض مــن خاللـه صــور مختلفـة للخــرائط   ٢
  .الجغرافیة والتاریخیة

          

ـــه الفـــروق الفردیـــة بـــین   ٣ أراعـــي مـــن خالل
  .الطالبات أثناء شرح الدرس

          

ـــــــــــى   ٤ ـــــــــــدروس عل ـــــــــــوم بتصـــــــــــمیم ال أق
  ).power point(البوربوینت

          

            .استخدم اإلنترنت للبحث عن المعلومات  ٥

            .ائط الجغرافیةاستخدم برامج الخر   ٦

، الصـــــوت(اســـــتخدم الوســـــائط المتعـــــددة   ٧
في تقدیم محتـوى المـواد ) الفیدیو، الصورة

  .االجتماعیة
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  التعدیل المقترح  مدى وضوح اللغة   مدى انتماءها للمحور  العبــــــارة  م
غیر   منتمیة 

  منتمیة
غیر   واضحة

  واضحة 
            :یلياستخدم التعلیم اإللكتروني في ما  
اســــتخدم البریــــد اإللكترونــــي فــــي إرســــال   ٨

  .الواجبات والتكلیفات للطالبات واستقبالها
          

اســـتخدم البریـــد اإللكترونـــي للتواصـــل مـــع   ٩
  .الطالبات والمعلمات في المدرسة

          

ـــــــة لعـــــــرض   ١٠ اســـــــتخدم برمجیـــــــات تعلیمی
  .الدروس

          

اســــــتخدم أنشــــــطة التعلــــــیم اإللكترونــــــي   ١١
  .ة بطبیعة المواد االجتماعیةالمرتبط

          

ــــــدرس إلــــــى خطــــــوات صــــــغیرة   ١٢ أقســــــم ال
ومتسلســــــــلة بحیــــــــث یســــــــهل تعلیمهــــــــا 

  .للطالبات

          

أبحث عن المعلومات المرتبطة بالمادة في   ١٣
المواقـــــع التعلیمیـــــة التـــــي تهـــــتم بـــــالمواد 

  .االجتماعیة

          

أقدم من خالله التوجیه واإلرشاد للطالبـات   ١٤
لكترونیـــة التـــي تخـــدم محتـــوى للمواقـــع اال 

  .المواد االجتماعیة

          

            .أرسل بطاقات التقویم للطالبات إلكترونیاً   ١٥
ــي   ١٦ ــات المتخصصــة ف اســتخدم قواعــد البیان

مجـــــال التربیـــــة والتعلـــــیم لإلطـــــالع علـــــى 
ــــــــیم  البحــــــــوث والمســــــــتجدات فــــــــي التعل

  .اإللكتروني

          

            .أطور قدراتي في التعامل مع اإلنترنت  ١٧
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  :معوقات استخدام المعلمات للتعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة: المحور الثالث 

  التعدیل المقترح  مدى وضوح اللغة  مدى انتماءها للمحور  العبــــــارة  م
غیر   منتمیة

  منتمیة
غیر   واضحة

  واضحة
هنــاك معوقــات تحــول دون اســتخدام التعلــیم   

یس المــواد االجتماعیــة اإللكترونــي فــي تــدر 
  :منها

          

ــیم   ١ ــف تقنیــات التعل قلــة الــوعي بأهمیــة توظی
  .اإللكتروني في العملیة التعلیمیة

          

عــــدم تــــوفر قاعــــات دراســــیة تحتــــوي علــــى   ٢
التجهیــــــزات المناســــــبة الســــــتخدام التعلــــــیم 

  .اإللكتروني في المدرسة

          

            .عدم توفر خدمة االنترنت بالمدرسة  ٣
م تـــوفر أجهـــزة حاســـب آلـــي ذات جـــودة عـــد  ٤

  .عالیة وبأعداد كافیة للطالبات
          

عــدم المعرفــة بكیفیــة تصــمیم دروس المــواد   ٥
االجتماعیــــــة باســــــتخدام تقنیــــــات التعلــــــیم 

  .اإللكتروني

          

تحضیر الـدروس إلكترونیـًا یحتـاج إلـى جهـد   ٦
  .كبیر ووقت طویل 

          

ـــ  ٧ ـــوفر أنـــواع مختلفـــة مـــن البرمجی ات عـــدم ت
  .التعلیمیة الخاصة بالمواد االجتماعیة

          

            .كثافة وطول المواضیع الدراسیة  ٨
ضــعف مهــارات التعامــل مــع الحاســب اآللــي   ٩

  .والشبكات المعلوماتیة
          

هنــاك معوقــات تحــول دون اســتخدام التعلــیم   
اإللكترونــي فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة 

  :منها

          

حصــة الســتخدام تقنیــات عــدم كفایــة وقــت ال  ١٠
  .التعلیم اإللكتروني
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  التعدیل المقترح  مدى وضوح اللغة  مدى انتماءها للمحور  العبــــــارة  م
غیر   منتمیة

  منتمیة
غیر   واضحة

  واضحة
عـــدم تـــوافر دورات تدریبیـــة لتنمیـــة كفایـــات   ١١

ومهــــارات واتجاهــــات المعلمــــات الســــتخدام 
  .التعلیم اإللكتروني

          

قلة التشجیع مـن مشـرفة المـواد االجتماعیـة   ١٢
ـــي  ـــي ف ـــیم اإللكترون ـــات التعل الســـتخدام تقنی

  .تدریس المواد االجتماعیة

          

لـــم أعـــط فرصـــة لتلقـــي دورات تدریبیـــة فـــي   ١٣
  .مجال التعلیم اإللكتروني للمواد االجتماعیة

          

عـــدم تـــوفر مـــدربات متمیـــزات فـــي تطبیقـــات   ١٤
  .الحاسب اآللي

          

ــاء دراســتي   ١٥ ــي أثن ــیم إلكترون ــقَ أي تعل ــم أتل ل
  .في الكلیة أو الجامعة

          

ـــــي  ١٦ ـــــیم اإللكترون ـــــات التعل ـــــوفر تقنی  عـــــدم ت
الفیـدیو  –البریـد اإللكترونـي : المختلفة مثـل

  .مؤتمرات الفیدیو-غرف المحادثة-التفاعلي

          

صعوبة التخلي عـن النظـرة التقلیدیـة للتعلـیم   ١٧
  .والتعلم المتمثلة في التعلیم التلقیني

          

عــدم التشــجیع مــن إدارة المدرســة الســتخدام   ١٨
تقنیــــات التعلــــیم اإللكترونــــي فــــي العملیـــــة 

  .تعلیمیةال

          

مراكز التدریب التربـوي ال تطـور أداء معلمـة   ١٩
المـــواد االجتماعیـــة بمـــا یتوافـــق مـــع عصـــر 

  .التكنولوجیا الذي نعیش فیه
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  )٢ملح  رقم(

  قائمة ب مساء  كمي  داة ا دراسة
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  أمساء  حملكمني
  الوظیفة العلمیة  االسم  م

لتربوي وتكنولوجیا التعلیم بجامعة أم أستاذ االتصال ا  د زكریا یحیى الل.أ  ١
  . القرى

أستاذ المناهج وطرق تدریس المواد االجتماعیة بجامعة   د ضیف اهللا عواض الثبیتي.أ  ٢
  .أم ال رى

أستاذ المناهج وطرق تدریس المواد االجتماعیة بجامعة   د علي جودة عبد الوهاب.أ  ٣
  .بنها

ل التربوي وتكنولوجیا التعلیم بجامعة أم أستاذ االتصا  د علیاء عبداهللا الجندي.أ  ٤
  .القرى

  .أستاذ تكنولوجیا التعلیم بجامعة عین شمس  د محمد عطیة خمیس.أ  ٥
  .أستاذ تكنولوجیا التعلیم بجامعة أسیوط  د محمود سید أبو ناجي.أ  ٦
  .أستاذ المناهج وطرق التدریس بجامعة أم القرى  د نوال حامد یاسین.أ  ٧
أستاذ المناهج وطرق تدریس الجغرافیا المشارك بجامعة   بارعیدةإیمان سالم . د  ٨

  .الملك عبدالعزیز
استاذ المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة المشارك   حنان سرحان النمري. د  ٩

  .بجامعة أم القرى
استاذ المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة المشارك   مرضي غرم اهللا الزهراني. د  ١٠

  .بجامعة أم القرى
  .أستاذ تقنیات التعلیم المساعد بجامعة الملك عبدالعزیز  حسن أحمد نصر. د  ١١
أستاذ المناهج وتقنیات التعلیم المساعد بجامعة أم   فائزة محمد المغربي. د  ١٢

  .القرى
أستاذ المناهج وطرق تدریس المواد االجتماعیة المساعد   فهد علي العمیري. د  ١٣

  .بجامعة أم القرى
  .أستاذ تقنیات التعلیم المساعد بجامعة أم القرى  یة أحمد سنديناد. د  ١٤
أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المساعد بجامعة أم   هالة سعید العمودي. د  ١٥

  .القرى
أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المساعد بجامعة أم   هدى محمد بابطین. د  ١٦

  .القرى
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  )٣ملح  رقم (

  رتها الن ائيةأد ة الدراسة يف صو
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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي

  كلیة التربیة/ جامعة أم القرى 

  قسم المناهج وطرق التدریس

 

  

  :استبانة لدراسة بعنوان 

ة الثانویة واقع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحل(
  )بمدینة مكة المكرمة

ة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناهج وطرق تدریس دراسة تكمیلی
  .االجتماعیات

  ـداد إع

  سعاد بنت سفر هالل الفهمي: الطالبة

  

  دكتورةالاألستاذة  رافـإش

 آسیا بنت حامد محمد یاركندي

  أستاذ المناهج وطرق التدریس بجامعة أم القرى
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  حفظك اهللا            جتماعیةأختي معلمة المواد اال
  :وبعد           السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

واقع استخدام "بدارسة عنوانها  حتوي على مجموعة من الفقرات تتعلقبین یدیك استبانة ت      
والتي ". بمدینة مكة المكرمة ة الثانویة التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة بالمرحل

  :تهدف إلى
المرحلة اد االجتماعیةبلتعرف على أهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المو ا - ١

 .الثانویة بمدینة مكة المكرمة

المرحلة اد االجتماعیةبالتعرف على واقع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المو  - ٢
 .الثانویة  بمدینة مكة المكرمة

المرحلة اد االجتماعیة بوني في تدریس المو التعرف على معوقات استخدام التعلیم اإللكتر  - ٣
  .الثانویة بمدینة مكة المكرمة

في محاورها الثالثة الدرجة التي تعبر عن  إعطاء كل فقرة من فقرات االستبانةآمل التكرم ب    
وجهة نظرك حیالها ، راجیًة توخي الدقة والموضوعیة لما لها من أثر في مصداقیة نتائج الدراسة 

  .هذه اإلجابات سیقتصر استخدامها ألغراض هذه الدراسة فقط  ، علمًا بأن
)  ( یرجى تعبئة المعلومات األولیة أوًال ، ثم قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة ووضع إشارة 

  . في الخانة المناسبة أمام كل فقرة والتي تعبر عن رأیك 
  :ة الثانویةاالجتماعیة بالمرحلأهمیة استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد : مثال 

  م
  )        المقاییس (   العبــــــــــــارة 

  درجة الموافقة

ضعی  متوسطة   عالیة   : أهتم باستخدام التعلیم اإللكتروني ألنه 
  فة 

       . یوفر مصادر معلومات هائلة للطالبة  ١
  
على كل ما تبذلینه من وقت  شاكره لك تعاونك سلفًا ، وأرجو من اهللا أن یجزیك خیر الجزاء  

  .وجهد في اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة واهللا یحفظك ویرعاك
  .سعـاد سفـر  الفهمــي/ الباحثه
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  البیانات الشخصیة

  

  ) : اختياري ( سم اال – ١

.........................................................................................    

  : وات الخ رة ف  م ال الت ريس سن –٢

  سنوات  ١٠إل  أق  من  – ٥من         سنوات ٥أق  من 

  سنة ف كثر  ١٥من       سنة١٥إل  أق  من  – ١٠من 

  هل لديك دو ات في م ال ا تع يم اإل كترو ي؟ -٣

  ال        نعم          

  ه  لد ك إلما  باستخدام  الحا ب آل  ؟  – ٤

  ال   نعم       
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 لة الثان يةأهمية  ستخدام ال عليم ا لكترو ي  ي تدريس ا مواد اال تماعية  المرح: 

  م
  درجة الم افقة  العــــبارة 

  ضعيفة  متوسطة  عالية  : هألنعلى در ة  ن األ مية التعليم ا لكتروني يعتبر 

       .تفاعلية يةمييغي  صور  ال صل التقل دي إل  بيئ  تعل  ١

       .فر مصادر متعددة لت ليم مف هيم ال واد اال تماعية المخت فة يو   ٢

       .يراعي الف وق الف دية ب ن الط لبات أثن ء ت ريس الم اد االج ماعية  ٣

       .يساعد الط لبة على تطوير معا فها ومه راتها  ٤
       .يوفر مص در مع ومات ها لة لل البة  ٥

       .لبة لل علميقدم تقنيات تز د من دافعية الطا  ٦

       .يسهم في اخ صار زمن ر م الخرا ط ا جغر فية وا تا يخية  ٧

       .يساعد في  حسين ك اءة أد ء مع مات ا مواد  الج ماعية  ٨

       .يكسب ا طالبات مهارات التعلم ا ذاتي  ٩

       .يحسن االتج هات ال لوك ة السلب ة ل ى الطال ة نحو ال واد االجت اعية  ١٠

       .المعل ة الو وع في ا خطاء ا لف ية أثن ء الشرح يجنب  ١١

       .يسهم  ي بقاء أثر التع م ل ى الطا بات لفتر ت  ويلة  ١٢

       .يوفر أنشط  متنوع  لموضوعا  الموا  االجت اعية  ١٣

        .يقلل م  األخطاء الفنية  ثناء  صميم  لخرائط والرسو  و لصور  ١٤

        .ومهام تس ثير ت كير ال البات يتيح  لمعلم  تقديم  سئلة  ١٥

        .يساعد على الت كد  ن  حة اإلج بات بسرعة  ١٦

        .يوفر ع صري ا تش يق واإلث رة في ت ديم ا دروس  ١٧

        .يوفر  واصل الطالب  مع مع متها وزميال ها إلكتر نياً لت اد  اآلراءو جهات  لنظر  ١٨

        .وجه القص ر ف  التعل  ل ى الطا باتي دم أنشط  تعلي ية عالجي  لمعا جة أ  ١٩

        .يوفر فرصة النمو  لمهني  لذاتي  معلمة  لمواد االجت اعية  ٢٠
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   الجتماعية د جة است دام ا مع مات للتعل م اإللكت وني في ت ريس الم اد ا
  :بالمرحلة الثانوية

  م
  موافقةدر ة ال  العبـــــارة 

  ضعيفة  متوسطة   عالية   :كترون  ف  مايلياست دم التع يم اإلل

        .عرض م اهيم  لم اد  الج ماعية في شكل أ فاظ أو كلمات أو  ور أو  قطات ف ديوأ  ١

        .عرض صور مخ لفة للخرا ط الجغر فية وا تار خيةأ  ٢

        ).power point(تصميم الدر س ع ى البو بوينتأ وم ب  ٣

        .علومات  ن خالل محركات الب ث  لمتاحةم ا نت نت لل حث عن ا ماستخد  ٤

        .م برامج  لخرائط  لمتطو ةاستخد  ٥

في تقد م محت ى الم اد ) الفيديو، الصورة، الصوت(م الوسائ  المتعد ة استخد  ٦
 .االجتماعية

      

        .م األطلس  إللكترون  للحصول ع ى الخرا ط و إلحصاءا  والرسوم  لبيان ةاستخد  ٧

لموسو ة اإللك رونية لل صول على ا معل مات ال رتبطة بتعل م وتعلم م ااستخد  ٨
  .موضوعات ا مواد ا جتماعية

      

        .م برمج ات ت ليمية ل رض الدر ساستخد  ٩

        .م أنشطة ا تعليم  إللكترو ي المرتب ة بطبيعة  لمواد ا جتماع ةاستخد  ١٠

        .والتكليفات للطالبات واستقبالهام البريد اإللكت ون  في إرسال الواجب ت استخد  ١١

        .م البري  ا لكتروني ل تواصل مع ال البات و لمعلمات ف  المدر ةاستخد  ١٢

بحث عن  لمعل مات  لمرتبطة ب لمادة ف  ا مواقع ا تعليمية  لتي تهتم  ال واد أ  ١٣
  .االجتماعية

      

ع اإلل ترون ة ال ي تخدم محت ى إلى ال واقأقدم من  الله الت جيه واإل شاد  لط لبات   ١٤
  .المواد اال تماعية

      

        . قويم الطال ات إلكتر نياً   ١٥

م قواع  ال يانات المتخصصة في مجال التر ية والتعليم لإلطالع عل  البح ث استخد  ١٦
  .والمستجدا  في الت لي  اإللكتروني

      

        .قدراتي  ي  لتعامل  ع  إلنترنت أطور  ١٧
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  لة معوقات استخدام ا تعليم  إللكتر ني في تدريس  لمواد ا جتماعية بالمرح
  :الثانوية

  م
  درجة الم افقة  العبـــارة 

هناك معوق ت تحول دون ا تخ ام التعلي  اإللكتر ني في ت ريس المو د االجت اعية 
  :منها

  ضعيفة  متوسطة   عالية 

        .يم اإللكتر ني في ا عم ية التعلي يةقلة ا وعي بأ مية ت ظيف تق يات ا تعل  ١

قلة توف  قاعات  راسية تح وي على ال جهي ات ال ناسبة  ستخدا  الت ليم   ٢
  .اإللكترو ي  ي المدرسة

      

        .ندرة توف  خدمة ا نترن  بال درسة  ٣
        .ندرة توف  أجهز  حاسب آ ي ذات جودة عال ة و أعدا  كافي  للط لبات  ٤

        .لتطبيق ال عليم اإل كترونيغير من سبة لقاعات ا دراسية أ جام ا  ٥

قلة الم رفة بك فية تصمي  دروس الم اد االج ماعي  باست دام تق يات الت ليم   ٦
  .اإللكتروني

      

        .تحضي  الد وس إ كتر نيا  يحتا  إلى جهد ك ير ووق  طويل   ٧

        .الخاصة با مواد اال تماعية ندرة توفر أنواع مخت فة من الب مجيات التع يمية  ٨

        .ضعف مهارات  لتعامل م  الح سب اآلل  و لشبكات  لمعلوم تية  ٩ 

        .وقت الحصة غير كاف الستخدا  تقنيات الت ليم اإللكت وني  ١٠

قلة توا ر دورات  دريبية ل نمية كف يات وم ارات و تجاهات  لمعلم ت الست دام   ١١
  .التعليم ا لكتروني

      

ضعف تشج ع مشرف  المواد االج ماعية لل علمات على استخدا  تقني ت الت ليم   ١٢
  .اإللكتروني في تدر س الم اد االجتماعية

      

قلة ال رص المتاح  لتلقي  ورات تد يبية في مجال  لتعلي  اإللكتر ني لل واد   ١٣
  .االجتماعية

      

عات عن إعداد المعل ات بما قصور  ر مج اإلعد د  لتربوي  ي الكل ات و  لجام  ١٤
  .يتناسب  ع ع ر  لتقنية

      

الفيديو  –البريد اإل كتروني : ندر  توفر تق يات التعل م اإللكت وني ال ختلف  مثل  ١٥
  .مؤتمرات الفيديو-غرف المح دثة-التفاعلي

      

        .يصعوبة ا تخلي عن ال ظرة التق يدية لل عليم وا تعلم المت ثلة في ال عليم ا تلقين  ١٦

ضعف الت جي  من إدارة المدرسة الستخدا  تقنيات التعليم اإللكت ون  في الع لية   ١٧
  .التعليمية

      

مرا ز  لتدريب الت بوي ال تطو  أداء  علمة  لموا  االج م عية بما يتوافق  ع عصر   ١٨
  .الت نولو يا ا ذي نعيش فيه
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  ميةـــــــــــات ا رســــــــاخلطاب

  

  

  

  

  



- ١٤٩  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٥٠  - 
 

  

  

  

  

  

  


