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  التحديات التي تواجه املعلمات يف استخدام الوسائط املتعددة 

  اعية ـــــواد االجتمــــبات املـــــــــية مكتســـــلتنم
  وية ـــــــدى طالبات املرحلة الثانـــــــل

  مبدينة مكة املكرمة
  

  إعداد 
  العتیبي بن ھالل مشعلبنت عھود /الطالبة 

  
  إشراف

  رــــعباس بنج بن صاحل وزيـــــــف / الدكتور
  أستاذ مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية املشارك

  
  لنيل درجة املاجستري يف مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعيةمطلب مكمل 

  هـ١٤٣٢- ١٤٣١الدراسي الثاني  الفصل 
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  ١١آیة : سورة المجادلة 
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  ص الدراسة ستخلم
التحديات اليت تواجه املعلمات يف استخدام الوسائط املتعددة لتنمية مكتسبات املواد االجتماعية لدى طالبات  :عنوان الدراسة

  .املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
  :هدفت الدراسة اىل ما يلي 

ط املتعددة لتفعيل تدريس املواد التعرف على التحديات اإلدارية والفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائ -
االجتماعية وتنمية مكتسباا، وكذلك التعرف على التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجه 

  .املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا
إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمات املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية التعرف على ما  - 

  .للبنات مبدينة مكة املكرمة تعزى ملتغريي اخلربة يف التدريس والدورات التدريبية
معلمة ) ١٠٢(ة الدراسة اليت بلغ عددهاشرعت يف تطبيقها على عين: وبعد أن تأكدت الباحثة من صدق أداة الدراسة وقاست ثباا

                                                          ً            باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة،وقد استخدمت الباحثة عددا  من األساليب ) اجلغرافيا –التاريخ (من معلمات املواد االجتماعية 
يب، واالحنراف التكرارات والنسب املئوية، املتوسط احلسا:( واملعاجلات اإلحصائية للوصول إىل نتائج الدراسة ، ومنها

 الالزمة، وبعد أجراء التحليالت اإلحصائية )املعياري،ومعامل ألفا كرونباخ،واختبار حتليل التباين األحادي، ومعامل ارتباط بريسون
  :أهم النتائج 

بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول التحديات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -١
 .رية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباااإلدا

بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول التحديات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٢
 .ية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسبااالفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماع

بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول التحديات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٣
اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية  املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية

 .مكتسباا
بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول التحديات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -٤

 .تعزى ملتغريي اخلربة يف التدريس والدورات التدريبية)عيةاملتعلقة مبنهج املواد االجتما –الفنية  –اإلدارية (الكلية 
  :أهم التوصيات 

                                                             ً                                              أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والتعليم وخصوصا  يف قطاع شؤون املعلمني واملعلمات بالعمل على تذليل  -١
 .املتعددةالتحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط 

                                                             ً                                              أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والتعليم وخصوصا  يف قطاع شؤون املعلمني واملعلمات بالعمل على تذليل  -٢
 .التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة

           ً                                              عليم وخصوصا  يف قطاع شؤون املعلمني واملعلمات بالعمل على تذليل أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والت -٣
 .التحديات اليت تتعلق بطبيعة املنهج واليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة

 .تدريب املعلمات سواء حديثي اخلربة أو القدامى على استخدام الوسائط املتعددة يف دورات مكثفة -٤
 على اسطوانات مدجمة وتوزيعها على املدارس طريقة الوسائط املتعددة املتضمنة يف مناهج املواد االجتماعية وفقالدروس إنتاج  -٥

 .واملعلمني والطلبة لدعم التعلم الذايت هلم
التعليمي حتفيز املعلمات على استخدام التقنية يف تدريسهن عن طريق تشجيع من قامت باستخدام الوسائط املتعددة يف املوقف  -٦

 بعدة طرق مثل تكرميها يف حفل املعلمات املتميزات أو ترشيحها للقيام بورشة عمل تدرب فيها زميالا على كيفية استخدام
 .الوسائط املتعددة بفعالية يف تدريسهن

  .احلاسب اآليلتقدمي دورات يف احلاسب اآليل للمعلمات حبيث تكون هلا عالقة بالوسائط املتعددة، وليست دورات عامة يف  -٧
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Abstract 
Title of the Study: The Challenges that Encounter the Female Teachers in Using Multimedia 
for Developing Social Studies' Achievements of Secondary Schools' Students at Holy 
Makkah.  
The Study aimed at the Following: 
- Knowing the administrative and technical challenges that encounter the female 

teacher of Social Studies in using multimedia in order to activate the teaching of 
social Studies and developing its achievements. Furthermore, to know the 
challenges related to the nature of social Studies' curriculum at secondary school, 
which encounters the female teacher of Social Studies in using multimedia in order 
to activate the teaching of social Studies and developing its achievements.  

- To identify whether there are statistical significant differences among the averages 
of the responses of Social Studies' female teachers at secondary school (Girls) at 
Holy Makkah related to the variances of teaching experience and training courses.  

After the researcher made sure from the validity of the study tool, and measured 
its reliability, she begun to apply it on a sample consists of (102) teachers of Social 
Studies Teachers (History and Geography) of secondary schools at Holy Makkah. In 
order to reach to the study results the researcher has used a number of statistical 
methods, of which frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviations, Alpha 
Cranach for  reliability, test,7- one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson 
Correlation coefficient. The Researcher had reached to the Following results:-  
1- There are not statistical significant differences at (0.05) level among the averages of 

study samples' responses concerning the administrative challenges that encounter 
the female teacher of Social Studies in using multimedia in order to activate the 
teaching of social Studies and developing its achievements. 

2- There are not statistical significant differences at (0.05) level among the averages of 
study samples' responses concerning the technical challenges that encounter the 
female teacher of Social Studies in using multimedia in order to activate the 
teaching of social Studies and developing its achievements. 

3- There are not statistical significant differences at (0.05) level among the averages of 
study samples' responses concerning the challenges related to the nature of social 
Studies' curriculum that encounter the female teacher of Social Studies in using 
multimedia in order to activate the teaching of social Studies and developing its 
achievements.  

In the light of these results, the study recommends the following:-  
1- The concerned educational authorities at ministry of education, especially in the 

sector of teachers' affairs, should overcome the administrative challenges, which 
encounter Social Studies' female teacher.   

2- The concerned educational authorities at ministry of education, especially in the 
sector of teachers' affairs, should overcome the technical challenges, which 
encounter Social Studies' female teacher. 

3- The concerned educational authorities at ministry of education, especially in the 
sector of teachers' affairs, should overcome the challenges related to the nature of 
social Studies' curriculum, which encounter Social Studies' female teacher.  

4- To train either newly or old experienced teachers on how to use multimedia in 
extensive courses.  

5- To produce the lessons of social studies on the method of multimedia on CDs, and 
then to distribute these CDs on schools, teachers and students in order to support 
self-learning.  

6- To motivate the female teacher to use technology in their teaching through 
encouraging the one who used multimedia in education. This can be done in various 
ways such as honoring her in the ceremony of the distinctive teachers, or 
nominating her to perform workshop for training her colleagues on how to uses 
multimedia effectively in their teaching.  

7- To provide the teachers with computer courses, in away to be connected with 
multimedia not in computer as a general. 
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  اإلهــــــــــداء
   إىل     ..                        إىل القلب السخي يف عطائـه   ..          اعة شبابي  ط     و  ليت     طفو    حب    إىل   ..    ..       بصحبيت            أحق الناس    إىل

    ا       حفظها      أمي     ...                              استنرت بدعائها يف طريق حياتي     من 
                     وفـتح أمـامي جمـال       ..                                    اخللق ،والعلم والعمل والعزم واإلصرار                               إىل من زرع يف نفسي بذور الدين و 

    ..                  إىل  والدي حفظه ا    ..       العلم 
ــز علــى نفســي                                               ســاندني وشــاركين جبهــده وفكــره علــى           إىل مــن    ..                                                   إىل القريــب مــن قلــيب والعزي

                                                                             إىل زوجـي العزيـز حفظـه ا ورعـاه ومـن كـل سـوء محـاه وعلـى درب اخلـري              ..                       كمال دراسـيت العليـا    إ
    ..     خطاه      سدد

   ..                                  وتعاونه املتواصل يف رفع معنويـاتي    ..                                                إىل من أكرمين ا بتقديره واحرتامه وتشجيعه ومساندته 
                                  أدامه ا وبارك فيه وبذريته ومحاه   )    حممد  (                    إىل سندي وأخي وحبييب 
   .         وقريباتي     ..                   مجيع إخواني وأخواتي    ..               وأصدق األصدقاء    ..               إىل رفقاء دربي 

                       ً     ً             هـــدامها ا وأنبتـــهما نباتـــاً صـــاحلاً     )..                  نـــادر وهـــديل   (           أبنـــائي    ..        بـــدي                             إىل قـــرة عـــيين وفلـــذات ك
    ..                              ورزقهما حب العلم والسعي يف طلبه

    ..                       ً                    إىل مجيع من ساندني معنوياً من قريباتي وزميالتي 
     ...       العلم     طالب    إىل    ...        صادقة       بدعوة      منهم      أحظى    أن      أمتنى    من    إىل
     ...         والنجاة          بالتوفيق    له        ودعائي         وتقديري        احرتامي    ...        دراسيت     على       املشرف    إىل
   .       ومناه       اجلديد       الغرس     مثار           بإبداعاهتم       أينعت       الذين      احلرف      مشعل       حاملي    إىل
ـــا          هــــؤالء    إىل مجيعـ          الــــذي            العلمــــي            مشــــواري   يف     أوىل           كخطــــوة             املتواضــــع          غرســــي          بــــذرة          أهــــدي          

       إنـه        علـي        حجـة    ال   يل       حجـة          العلـم        هـذا      جيعل     وأن      علمين    مبا       ينفعين     وأن       ينفعين    ما       يعلمين    أن      املوىل       سائلة    ....      أتبناه
    ،،     جميب     مسيع

  الباحثة
  عهود مشعل العتيبي
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  الشكر والتقدير
                                                                        احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم علـى مـن بعثـه اهللا خبـامت     

    ..     وبعد    ..                                 الرساالت حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

                              أتوجه باحلمد والشكر هللا العظـيم                                               فإنه ال يسعين بعد االنتهاء من هذه الدراسة إال أن 
  ،                                               إياه أن يقبلها مين وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي    ة    سائل  ،                             الكرمي الذي أعانين على إمتامها 

   .                                                            وأن ينفع ا القارئني والباحثني وطلبة وطالبات العلم أينما كانوا

      لكلية                                                                      أتقدم جبزيل الشكر والعرفان للصرح العلمي الكبري جامعة أم القرى،و باألخص
                                     هيئة التدريس فيـه ، علـى منحهـا يل           أعضاء                                        التربية،ولقسم املناهج وطرق التدريس بكافة 
   .       املاجستري                            يا وحتقيق رغبيت يف إكمال دراسة                                     الفرصة باالنضمام لربنامج الدراسات العل

                                                                       كما أتقدم جبزيل شكري وعظيم امتناين ألستاذي الفاضل املشرف على الرسالة سعادة 
ً                                                   صاحل بنجر،وفاًء ملا قام به من جهد يف سبيل تعليمي وتوجيهي،فقد بـذل           فوزي بن /       الدكتور             

                                                                                 كل ما يف وسعه ملساعديت على إجناز هذه الرسالة وإخراجها بصورا النهائية،فلم يبخل علـي  
                                                                                برأي أو مشورة،حيث كان لتوجيهاته القيمة وآرائه السديدة وغزارة علمه ورحابة صـدره  

                                                         بحث العلمي،فله مين خالص الدعاء مبوفور الصـحة والعافيـة يف                           األثر الكبري يف إمتام هذا ال
   .                                 الدنيا،وجزيل األجر واملثوبة يف اآلخرة

       رقيـة   / ة                 سـعادة الـدكتور    (         الدراسة      هذه                  أعضاء جلنة مناقشة    إىل             وشكري موصول
                            على تكرمهما باملوافقة علـى   )                    علياء عبداهللا اجلندي /   ة                ، وسعادة الدكتور                عبداللطيف مندورة

                                           توجيهات و مالحظات قيمة سامهت يف إخـراج هـذه                 وعلى تقدميهما          ه الدراسة          مناقشة هذ
   .              بالصورة احلالية         الدراسة
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   ص                                                   ً               كما أتقدم جبزيل شكري وعظيم امتناين إىل من كانت يل موجهاً يف كل مـا خيـت    
       خدجيـة   /                 إىل سعادة الدكتورة   ..                          ً                         مبجال دراسيت ،ومل تتأخر يوماً يف مد يد العون واملساعدة يل

              بسـيوين علـى         فاروق       فائزة   /                                         جان ،كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة       سعيد     حممد    بنت 
   .                بتحكيم خطة البحث         قيامهما

                     من أساتذة وأسـتاذات    )          االستبانة   (                                      وأشكر مجيع احملكمني واحملكمات ألداة الدراسة 
   .                                                                        قسم املناهج وطرق التدريس من جامعات خمتلفة باململكة العربية السعودية وخارجها

                       أو مشورة ، وحسبهم مـن     ً اً                                              والشكر موصول لكل من أعارين كتابا أو أسدى إيل رأي
                                        سائلة املوىل عز وجل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن  ،                              ً أن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً     ذلك

                                             ملنفعة وخدمة أبنائهم الطلبـة والطالبـات وأن               وأن يوفقهم   ..  م  ا                    جيعل ذلك يف موازين حسن
   .                   ه اخلري والنفع والصالح                يسدد خطاهم ملا في
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  س احملتوياتفهر

رقم   وعـــــــــاملوض
  الصفحة

  أ  مستخلص الدراسة باللغة العربية  §
  ب  مستخلص الدراسة باللغة االجنليزية §
  ج  اإلهداء §
  د  شكر وتقدير §
  و  فهرس احملتويات  §
  ي  فهرس اجلداول  §
  ك  فهرس األشكال §
  ل  فهرس املالحق §

  ١٣-١  دخل إلى الدراسةم: الفصل األول 
  ٢  مقدمة §
  ٧  الدراسة وأسئلةمشكلة  §
  ١٠  أهداف الدراسة  §
  ١٠  أمهية الدراسة §
  ١١  حدود الدراسة §
  ١١  مصطلحات الدراسة §

  ٧٧- ١٤  أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 
  ١٥  اإلطار النظري:    ً أوال  

  ١٥  الوسائط املتعددة: املبحث األول
  ١٥  املتعددةمفهوم الوسائط  §
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رقم   وعـــــــــاملوض
  الصفحة

  ١٨  أمهية استخدام الوسائط املتعددة  §
  ٢٠  عناصر الوسائط املتعددة §
  ٢٢  خصائص الوسائط املتعددة §
  ٢٢  دور املعلم يف إطار نظام الوسائط التعليمية املتعددة §
  ٢٤  دور الوسائط املتعددة يف حتسني عملية التعلم §
  ٢٦  القواعد األساسية الستخدام الوسائط املتعددة §
  ٢٧  معوقات استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم §

  ٢٩  املواد االجتماعية: املبحث الثاين
  ٢٩  متهيد §
  ٢٩  مفهوم املواد االجتماعية §
  ٣١  طبيعة املواد االجتماعية §
  ٣٢  أمهية املواد االجتماعية §
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  :مقـدمة

                                                                      احلمد هللا رب العاملني،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،سـيدنا حممـد   
   .      ً     تسليماً كثريا      عليهم         وسلم               وعلى آله وصحبه 

                                                                        إن التقدم العاملي الذي حيدث يف كثري من دول العامل سريع وشامل وحنن جزء ال يتجزأ 
                                            ن جمال التربية والتعليم لـه وزنـه وأمهيتـه                                                 من هذا العامل املتطور، وانطالقا من هذا التقدم فإ

          ً     ً                                                                  ويلعب دوراً مهماً يف التقدم العاملي حيث يقع على كاهل التربية اجلزء األكرب من املسـؤولية  
                                                                                       ملواكبة هذا التقدم، وبذلك فإن علينا كمجتمعات نامية إعادة النظر يف حماور العملية التعليمية 

ـ                                    ى إىل مسـتوى الطموحـات واألهـداف                                           وتقوميها باستمرار للحصول على خمرجات ترق
   .       املوضوعة

                                                                               وتتمثل حماور العملية التعليمية يف كل من املعلم واملتعلم واملنهج والطريقة املستخدمة يف 
                                                  اليت تساعد على نقل احملتوى بصورة مبسطة، ولكل طـرف يف                    واألنشطة والوسائل        التدريس 

                             تدمج يف موقف تعليمي واحد تظهر              ولكنها تنظم ل   ،                                    هذه العملية خصائصه وأساليبه اخلاصة به
     .                                                    فيه روح املبادرة واملشاركة وبالتايل حتقيق األهداف املرغوبة

                                                                          هذه الدراسة أحد حماور العملية التعليمية،أال وهي الوسيلة التعليمية املعتمـدة           وتناولت
      ية مع                                                                                على التقنية،حيث إن استخدام التقنية يف التعليم جيعل املؤسسات التربوية مواكبة ومتماش

               ستخدام التقنية                   عالوة على ذلك فإن ا و   ،                                              االجتاهات العاملية احلديثة يف جماالت التربية والتعليم
                           ويف هذا الصدد ميكـن توظيـف                                 روة تعليمية بشريه تفيد اتمع ،      إجياد ث                 يف التعليم يسهم يف 

        تقنيـة     :                                                                           التقنيات بطرق تربوية فاعلة كوسيلة مفيدة يف التعليم، وان من أحدث هذه التقنيات
                                                           اليت تقدم بواسطة احلاسب اآليل الذي أثرى مجيع جماالت العمل يف اتمع   )                الوسائط املتعددة (

           بـربوز دور   "       أنـه    )    ٢٠٠٣ (                        ذكر كل من نشوان والزعانني    فقد    ،                     وعلى األخص جمال التعليم
     علم،                                                                                 احلاسوب كأداة تعليمية يف تأكيد االجتاهات التربوية احلديثة على التعلم ،وتعلم كيفية الت
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                                                                                    وزيادة مسؤولية الفرد عن تعلمه، باإلضافة إىل زيادة احلاجة إىل تفريد التعليم ليتماشى مـع  
   "     نوعة                                                                               قدرات الفرد واحتياجاته ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني بأمناط واستراتيجيات مت

         ورة أكثر                                                                   وبذلك فإن استخدام الوسائل والتقنيات احلديثة املناسبة لتنفيذ احملتوى بص   ،   ١٧٩ ص
                                                       عن طريق احلاسب اآليل هلا دور يف تطوير قدرات الفرد والوقـوف           بتقدميها      ً         تشويقاً وفاعلية 

                                                                                     على الفروق الفردية بني الطلبة عن طريق تقدمي الوسائل والربجميات التعليمية املتنوعة املناسبة 
           اسـتخدام    و                       إنه ملن الضروري استغالل " )    ٢٠٠٦ (       بو ورد  أ          حيث يذكر                   لقدرام ومستويام

                       التعليميـة للمـتعلمني             املنـاهج                تطوير وتقـدمي    يف                 الوسائط املتعددة   و          املعلومات           تكنولوجيا
      سرعة   يف        التحكم      فرصة              يتيح للمتعلم     أنه        ا حيث       يتمتع       مميزات    من    له    ملا        احلاسوب          باستخدام

      طوال        املتعلم        انتباه     على        يستحوذ   يت و    الذا       وخطوه            استعداداته   و              وفقا لقدراته          املعلومات     عرض
      ٢٠ ص "        املتعلمني        دافعية    من            معه، ويزيد         التعامل     وقت

         أمهية هذه       برزت                                                            انطالقا من أمهية الوسائط املتعددة وأثرها اإلجيايب يف عملية التدريس  و  
                                                                                الدراسة يف معرفة مدى استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس املواد االجتماعية والتحـديات  

           والتربيـة                                                                          اليت حتول دون استخدام معلمات املواد االجتماعية هلا يف تدريس التاريخ واجلغرافيا 
ـ          الوطنية            ا بالشـكل                                                                 والتعرف على أمهيتها يف إثراء تدريس املواد االجتماعية يف حال تطبيقه

                          تنبع أمهية استخدام الوسائل    "    :                يف هذا الصدد أنه  )   هـ ٦   ١٤٢ (     كليب  األ    ذكر     فقد         املناسب ،
                                                                               التعليمية يف تدريس مقررات املواد االجتماعية من خالل األثر الذي حتدثه تلك الوسـائل يف  

     هـا                                                                               خربات الطلبة ومهارام ، فكلما كانت الوسيلة أقرب إىل نفسية املتعلم وكان تعامله مع
                        كما تتطرق هذه الدراسـة      ٥٩ ص  "                   التعلم بشكل أفضل    كان                            بصورة مقربة ومباشرة كلما 

                                                                                 لتفعيل دور املعلمات يف استخدام هذه الوسيلة والوقوف على مدى اقتناعهن مبا ما قد حتققه  
                                                                                   الوسائط املتعددة من نتائج ناجحة وإجيابية يف تنمية مكتسبات املواد االجتماعية لدى  طالبات 

            إن البيئـة    "    )    ٢٠٠٢ (           يقول جروان       ،حيث                                       لة الثانوية وحتقيق األثر اإلجيايب يف التدريس     املرح
                                                                                 املدرسية الغنية مبصادر التعلم وفرص اكتشاف ما لدى الطلبة من استعدادات واهتمامات تعد 
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          فالبيئـة       ٢٩٣ ص  "           كري واإلبداع                                                       مبثابة البنية التحتية لربامج املدرسة اليت دف إىل تنمية التف
                                                                             ة املدرسية حباجة إىل استثمار كل اجلهود التعليمية اليت تبـذل مـن قبـل املعلمـات          الصفي

                                                                                  باالستفادة من استراتيجيات وخطط التدريس يف املواد االجتماعية املعززة باسـتخدام تقنيـة   
   .               الوسائط املتعددة

      مراحل                                                                         حينما نريد تتبع التطور التارخيي لظهور الوسائط املتعددة ، جند بأا مرت بعدة  و
   :                                        ً                    حىت اندجمت وتوصلت للشكل املتعارف عليه حالياً، وهذه املراحل كالتايل

                                                                           مرحلة التعليم البصري والذي أعطى فيه املربون األمهية حلاسة واحدة وهي حاسة البصر  -
  .                                                من خربات األفراد يتم احلصول عليها عن طريق هذه احلاسة  %   ٩٠                اعتقادا منهم أن 

                السمعي مع إغفال   -                              بصري واليت تسمى بالتعليم البصري                            مرحلة مكملة ملرحلة التعليم ال -
  .                أمهية احلواس األخرى

                                          على الوسائل التعليمية املختلفة واليت تشـمل    )               معينات التدريس (                مرحلة إطالق مسمى  -
  )        ١٩٧،٢٠٠٥ :      الكلوب   . (                                                  الوسائل البصرية السمعية والوسائل املعينة على اإلدراك

                                                 التعليمية املختلفة باستخدام احلاسب اآليل لتكون هنـا                               مرحلة االنتقال إىل دمج الوسائل  -
                                                                              بداية استخدام الوسائط املتعددة بصورا األولية يف التدريس، حيث أن الوسائط املتعددة 

             يقـول أحـد          ، حيث                                                     ما هي إال نتاج تطور الربجميات اليت  تقدم بواسطة احلاسب اآليل
           األساسـية          الوظائف     على       يتوقف       تدريس  ال   يف        احلديثة         التقنية         استخدام     يعد   مل   "        الباحثني 
             كثرية، فقـد        أشكال   يف        يتكامل       وأصبح         الوظائف     تلك      وراء    ما    إىل           بل تعداها           للكمبيوتر

         للتالميذ       علمية      مادة      تعرض        الشاشة     على        مكتوبة      نصوص                   بالكمبيوتر بإظهار         التدريس     بدأ
       عالية      ختزين       وسائط      ظهور      ،ومع       ثابتة     صور    أو       برسوم            تلك النصوص        اقتران    إىل      تطور    ،مث

           املتعـددة           بالوسائط         التدريس      أمكن       املدجمة                    الفيديو واالسطوانات          اسطوانات     مثل       السعة
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            باسـتخدام            للتالميـذ               عرض املعلومات          من املمكن      أصبح       وبذلك            بالكمبيوتر           باالستعانة
  "          واأللـوان               مـع الصـوت             ومتحركـة          ثابتـة          ورسـوم         وصـور           مكتوبـة       نصوص

   ).       ٢٠،٢٠٠١ :     قنديل (

                                                         الوسائل التعليمية على أا وسائط متعددة شاملة قائمة بصورة        تقنية                مرحلة التوصل إىل  -
        التقنية                                                                         أساسية على عملييت الدمج بني الوسائط التعليمية املختلفة واالتصال املعتمد على

                                     أن مصطلح الوسائط املتعددة قد نبع مـن   "   : )    ٢٠٠٨ (    األمحد                    بالدرجة األوىل،حيث ذكر
                                                التعليمية أو الوسائل السمعية أو الوسائل البصرية                                 رغبة املربني يف تطوير مصطلح الوسائل

                                   التوصل إليها نتيجة التقدم العلمـي                                                 لتتماشى مع الوسائل التعليمية احلديثة ، اليت أمكن
                      صناعة األجهزة واملـواد                                               الناتج عن تطبيق املعارف العلمية املتقدمة يف جمال            والتكنولوجي

          الشـفاف،                               تلفزيون وأجهزة العرض، املعتم و     ة وال                الكمبيوتر واإلذاع                        التعليمية خاصة يف ميادين
     ٢٢٢ ص  "                                املواد و األجهزة التعليمية احلديثة                          أشرطة التسجيل و غري ذلك من

          التقليـد        مـن           التعليمي       املوقف       إخراج    إىل         املتعددة         الوسائط       برامج         استخدام     أدى     وقد  
    اليت           والتشويق        اإلثارة      بفضل      وذلك        املتعلم    من      أوسع         ومشاركة         واحليوية          الفاعلية    إىل        واجلمود
         خماطبـة  و  )                         الوسائل السمعية والبصرية (                                 الربامج اليت تدمج بني الصوت والصورة      هذه        توفرها
           للوسـائط          اإلجيـايب          الـدور               األمر الذي يربز  ،           التقليدية       الطرق     خبالف        املتعلم   يف      حواس     عدة

   .      واالجتاه         التحصيل     على         املتعددة

      هـذه               االستفادة من ب                            قيام معلمات املواد االجتماعية       مبكان                          وترى الباحثة أن من األمهية
                     إن تكنولوجيا الوسائط  " : )    ٢٠٠٠ (            اخليل والسيد       كل من        فتذكر                           التقنية احلديثة  يف التدريس

                                                                                 املتعددة ظاهرة تقنية جديدة تسمح للمتعلم بالتحكم واالقتراب من العديد مـن الوسـائط   
                                                                             باستخدام احلاسب اآليل ، فهي جتمع بني الصوت والرسم والنص والفيديو وهنا تكمن القدرة 
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              وفري جتربة أكثر                                                                     األساسية يف الوسائط املتعددة، فربنامج جيد للوسائط املتعددة يستطيع فعليا ت
                                                                                    واقعية مقارنة مع بقية الوسائل كل على حده ، والوسائط املتعددة تتيح للمعلمني واملـتعلمني  
                                                                               التعمق باملواضيع من زاوية أوسع عن طريق اشتمال الربنامج يف املوضوع الواحد أكرب قـدر  

   .   ١٣٣ ص   "      وسواها                                             ممكن من املعلومات مع رسوم توضيحية ونصوص فيديو

                                                                 لعوامل اليت دفعت الباحثة  للبحث يف هذا املوضوع هو أمهية هذه التقنية            إن من أكثر ا
                                                            حتدثه من أثر إجيايب يف تفعيل تدريس املـواد االجتماعيـة وتنميـة                         ودورها يف التدريس وما 

                                                                 الباحثة للبحث ذا املوضوع هو إمكانية تطبيـق التـدريس بالوسـائط            ومما دفع           مكتسباا، 
      ً                                                        وخصوصاً باملرحلة الثانوية وقد عزز اجتاه الباحثة يف سعيها للقيـام                          املتعددة يف مدارس البنات

  يف                                                             توصيات الباحثني يف دراسام السابقة يف جمال الوسـائط املتعـددة    و                    ذه الدراسة نتائج
  )     ٢٠٠٦         ابـو ورد  (              كما يف دراسـة                                              التدريس وبشكل خاص يف تدريس املواد االجتماعيـة، 

                                       راف عديدة االستفادة من هذا التوجه مثـل          ،وميكن ألط )    ٢٠١٠      باخدلق ( و  )     ٢٠٠٩    بنجر ( و
                                                                             املدارس و املتخصصني ومطوري مناهج املواد االجتماعية ومراكز التقنيات ومديرات املدارس 
                                                                             واملعلمات وخاصة معلمات املواد االجتماعية وذلك بأن توجه جهـودهم لالسـتفادة مـن    

                                 لتعميم الفائدة للطلبة، وبالتـايل                                                            التقنيات التعليمية وإبداء الرغبة يف توفريها من قبل املسئولني
                                                                               تقدمي التوصيات واملقترحات اليت تعني معلمات املواد االجتماعية  يف كيفية التغلـب علـى   
                                                                                  التحديات اليت تواجههن يف تدريسهن اقتناعا منهن مبا قد تقدمه الوسائط املتعددة يف توفري جو 

                     إن املعلم هـو الـذي    " : )   ٠٠٢ ٢ (             إذ يذكرجروان                                      تعليمي تظهر فيه روح التفاعل واملشاركة 
                                                                                    بإمكانه أن يهيئ الفرص اليت تقوي ثقة املتعلم بنفسه أو تـدمرها، تقـوي روح اإلبـداع أو    

            واإلجنـاز أو                                                                         تقتلها،تثري التفكري الناقد أو حتبطه، وهـو الـذي يفـتح اـال للتحصـيل      
   .   ٢٥٩ ص  ".     يغلقه
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  :             مشكلة الدراسة

       حيـدث            استطاع أن و   ،           والتعليمي         التربوي      اال   يف                   تقنية ذات دور فعال         احلاسوب     يعد
                 علـى التربيـة        ثورة       مبثابة       البعض       اعتربه   كما   ،         التربية    إىل        إدخاله     عند       املربني    بني      ً هائالً     صدى
        احلاسوب         استخدام                              ، ففي السنوات األخرية منا وازداد          التقليدية       طرقها   و        قنواا       بكافة           التقليدية

         مجاعيـة    و       فردية       خدمات      تقدمي   و               لألوامر املعطاة         الفورية          االستجابة     على       هائلة      قدرة    من    له    ملا
         الفاعلة   و       املهمة        األدوات    من             أصبح احلاسوب      لذلك      واحد    آن   يف         املتعلمني    من      كبرية       ألعداد
           التربـوي         احلاسوب    ألن          املعلومات                 مدرسة تكنولوجيا    هي      الغد        فمدرسة  .         التعلم   و         التعليم   يف

                احلاسوب أصبح أحد   "                يف هذا الصدد أن    )    ٢٠٠٩ (        ذكر بنجر   قد         بقوة و         التربية       ميدان       اقتحم
                                                                             مظاهر العصر وأصبحت لغته هي لغة العصر بل وأصبحت تلك اللغة تشكل املهارة األساسية 

   .     ٢٢٥ ص "                                                                  الرابعة باإلضافة للمهارات الثالث األساسية وهي الكتابة والقراءة واحلساب

                 مثـل برجميـة                   برجميات احلاسـوب            استخدام   و         استثمار   يف         الضرورة      كانت     هنا     ومن
                                            ً                       تطوير العملية  التعليمية وإجياد طرق أكثر جـذباً وفاعليـة يف عمليـة       يف                 الوسائط املتعددة

            احلاسـوبية                        جيب استغالل التكنولوجيا  "    ه  أن  )     ٢٠٠٦ (       ابو ورد   ه   ذكر              ويؤيد ذلك ما        التدريس 
          الـتفكري         مهارات       حملاكاة      حتتاج     اليت       املواد       تدريس   يف         توظيفها      ا،و         املتعددة         الوسائط       وخاصة
     على      فعال     أثر    من    له    ملا  )      س،ص،ع (        الثالثة         باألبعاد        التخيل     على          اليت حتتوي       املواد      أيضا   و        العليا
          برجميـات            اسـتخدام        حـول           الدراسات    من       املزيد       إجراء   و         و املعلم              احملتوى العلمي    من    كل

       للطالب         املتعددة         الوسائط       تقدمه    ما     حول      خاصة   و           التعليمية       املواد       يف عرض         املتعددة         الوسائط
                                                                  كما أثبتت نتائج عدة دراسات أمهية الوسائط املتعددة يف تفعيـل عمليـة    ،  ١١ ص "       املوهوبني

                        دراستها واليت كانت علـى    يف            من نتائج   )     ٢٠٠٨ (                                  التدريس مثل ما توصلت إليه آالء شاهني
   :           النحو التايل

       تقريب   يف       تساهم        وبديلة        حقيقية      خربات      يوفر        التعلم   يف         املتعددة         الوسائط         استخدام    أن -
  .        التعلم   يف      حاسة    من      أكثر       وتشرك   ،          الطالبات          إىل أذهان        الواقع



-  ٨  - 
 

         الربنامج         يتضمنها     اليت         الفيديو       مقاطع    إىل         باإلضافة   ،        واحلركة         والصورة       الصوت       تفاعل -
   .        املهارة        اكتساب       زيادة    إىل      تؤدي         وبالتايل        للتعلم          الطالبات       إثارة         تزيد من

  .        واقعية         كمعلومة         وتقدمها       فهمها     على        وتساعد   ،       اردة         املفاهيم      جتسيم   يف       تساهم -

   ٩٥ ص .       للتدريس          التقليدي       النمط    عن       اخلروج -

                               أمهية الوسائط املتعددة يف تـدريس    )     ٢٠٠٧ (                                  كذلك أثبتت نتائج دراسة دعاء الشاعر
                                                     بالوسائل التكنولوجية املختلفة أثناء تعليم املتفـوقني يف                                    مادة اجلغرافيا و أكدت على االهتمام

                                                       االهتمام بتدعيم مناهج املتفوقني بربامج الوسائط املتعددة اليت  و                              اجلغرافيا ومجيع املواد الدراسية
                                    بعمل برامج وسائط متعـددة للمنـاهج                   ، كذلك االهتمام       واملتعلم                       تشجع التفاعل بني املادة
              لتؤكـد علـى     )     ٢٠١٠ (                دراسة رؤى باخدلق           ،ولقد سعت   ٨ ص .                         العادية للمتفوقني والعاديني

                              اهتمـام املعلمـات بإنتاجهـا                                                     أمهية الوسائط املتعددة يف التدريس كما أكدت على وجوب 
          حتـول دون              وجود حتديات   )    ١٩٩٩ (           دراسة جودة        أثبتت     فقد          منحى آخر            وعرضها،ويف 

                أنه بالرغم مـن     " س   دة         ئط املتعد                                                  استخدام معلمي ومعلمات املواد االجتماعية لتقنية الوسا
                                                                                    اجلهود اليت تبذهلا وزارة التربية والتعليم من استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة إال انه 

          اسـتخدام          تفعيـل               وهذا يتطلب       منها                     ً                      توجد معوقات تقف عائقاً أمام هذه اجلهود وتقلل 
         املتعددة                 استخدام الوسائط ب                        على تدريب معلمي التاريخ               باسلوب يعتمد                   تكنولوجيا التعليم

                                                                       ملواجهة التطور التكنولوجي السائد بفكر جيد من حيـث التخطـيط والتنفيـذ             بفاعلية
   .  ٦٥ ص "                                                      واملشاركة اإلجيابية من قبل معلمي التاريخ وليس املشاهدة فقط

   :                            حتديد مشكلة الدراسة وأسئلتها 
                            تولد لدى الباحثـة اإلحسـاس                              تلك الدراسات السابقة الذكر        نتائج               انطالقا من أمهية 

                                          استخدام الوسائط املتعددة يف تـدريس املـواد             االجتاه حنو                         شكلة الدراسة وذلك من خالل  مب
                استخدام املعلمات          حتول دون             التحديات اليت                   وبالتايل البحث عن                          االجتماعية وتنمية مكتسباا 
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                                                                                 هلذه التقنية الفعالة، حيث تواجه معلمات املواد االجتماعية بعض الصعوبات والتحديات اليت 
                        الوسائط املتعددة يف فصوهلن                    قائمة على استخدام                                 ون استخدامهن لطريقة حديثة وفعالة      حتول د

                      األمر الذي جعل الباحثة  . ة                                                           الدراسية واالستفادة منها يف تنمية مكتسبات أفرع املواد االجتماعي
                                                    البيئة الصفية اليت يـئ املـتعلم لتلقـي املعلومـات           توفري         وتبحث يف                 تتطرق هلذا املوضوع 

       سـؤال    ال                                      ومن هذا املنطلق مت حتديد مشكلة الدراسة يف  .                                 ومناقشتها واستيعاا والتفاعل معها
  :            الرئيس التايل

ما التحدیات التي تواجھ المعلمات في استخدام الوسائط المتعددة لتنمیة مكتسبات [ 

  ]مرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة؟المواد االجتماعیة لدى طالبات ال

   :                                           ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

                                                                        ما التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسـائط   - ١
                                                       املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا ؟

                                      املواد االجتماعية يف اسـتخدام الوسـائط                                      ما التحديات الفنية اليت تواجه معلمة  - ٢
                                                       املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية  وتنمية مكتسباا؟

                                                                 املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجـه              ما التحديات  - ٣
                                                                        علمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعيـة  وتنميـة     امل

          مكتسباا؟

                                                                 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمات املـواد   - ٤
         اخلـربة يف     ي                                                              االجتماعية باملرحلة الثانوية للبنات مبدينة مكة املكرمة تعزى ملـتغري 

  ؟                  والدورات التدريبية         التدريس
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  :              أهداف الدراسة 

  :          الدراسة إىل     هذه      هدفت

                                          اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام        الفنية  و                              التعرف على التحديات اإلدارية   - ١
               التعـرف علـى    و                               واد االجتماعية وتنمية مكتسباا،                                الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس امل

                                                                                   التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجه املعلمـة يف  
   .                               املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا                                      استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس

                                                                         التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات اسـتجابات     - ٢
     اخلربة    ي                                                            االجتماعية باملرحلة الثانوية للبنات مبدينة مكة املكرمة تعزى ملتغري              معلمات املواد
   .                  والدورات التدريبية           يف التدريس

  :             أهمية الدراسة

                                                                يف أمهية تفعيل التدريس باستخدام التقنية احلديثة، ولذلك تبدو أمهيـة             ليس مثة شك
   :                 هذه الدراسة يف أا

                 وكيفية التعامـل                   للوسائط املتعددة                        معلمات املواد االجتماعية         استخدام                قد تفيد يف تعزيز  - 
  .                                              معها واالستفادة منها يف تدريسهن باملرحلة الثانوية

                                        ية اليت حتول دون استخدام معلمـات املـواد                                    قد تفيد يف الكشف عن التحديات اإلدار - 
  .                                            االجتماعية للوسائط املتعددة كطريقة تدريس مفيدة

                                                                            قد تفيد يف الكشف عن التحديات الفنية اليت حتـول دون اسـتخدام معلمـات املـواد      - 
  .                                            االجتماعية للوسائط املتعددة كطريقة تدريس مفيدة

                                                                             قد تفيد يف الكشف عن دور الوسائط املتعددة يف تنمية مكتسبات املـواد االجتماعيـة    - 
  .          ثراء جماالا  وإ
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  :             حدود الدراسة 

  :                      الدراسة احلدود التالية         تناولت

            اليت تواجـه                                         اإلدارية والفنية واملتعلقة بطبيعة املنهج                 تكمن يف التحديات  :             حدود موضوعية - 
   .                                   ة الثانوية الستخدام الوسائط املتعددة                  د االجتماعية باملرحل ا          معلمات املو

-    ١٤٣١                       الفصـل الدراسـي األول           ايـة    يف           الدراسـة        تطبيق    مت     حيث  :           حدود زمانية - 
    هـ     ١٤٣٢

          باملرحلـة                    القائمات بالتدريس                         معلمات املواد االجتماعية         تتمثل يف :       ومكانية            حدود بشرية - 
  .                مبدينة مكة املكرمة    هـ    ١٤٣١     يف عام          الثانوية

   :               مصطلحات الدراسة
       Challenges 

  .                املباراة واملبارزة   :          ً التحدي لغةً - 

                      وهـي املفـرد لكلمـة     "                    باريته يف فعل ونازعته              حتديت فالنا إذا  "                  جاء يف لسان العرب 
     ١٦٩ ص   .        التحديات

             Challenges idiomatically 

     ، أو      ً إضعافاً   ً   اً أو                و عدم وجوده ديد أ               الذي ميثل وجوده        الوضع   :                    يعرفها داوود على أا

                           راد لـه الثبـات والقـوة                     ، لوجود وضع آخر ي            ً كان أو مؤقتاً         ً ، دائماً        ً أو جزئياً              ً تشويها، كلياً

     ١١٠  ص   ".        االستمرار و

                                      دارية والفنية واملتعلقة باملنـهج الـيت                    هي مجيع العوائق اإل "                     ً      عرفها الباحثة إجرائياً بأا   وت
    ".                         الوسائط املتعددة يف تدريسها                                             حتول دون استخدام معلمة املواد االجتماعية لتقنية 
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              Multimedia   

   :        عىن التايل                           ً              مفهوم الوسائط املتعددة لغوياً يف التعليم بامل    يأيت 

   يف       تستخدم     هي  و  Multi            من جزأين مها      تتكون     وهي  Multimedia :               الوسائط املتعدد 
                              احلاملـة للمعلومـات كـالورق                   تشري إىل الوسائط  Media                              اللغة اإلجنليزية مبعىن التعددية،و
    ."                والبصرية املمغنطة                         واألشرطة و األقراص السمعية

    أو      اثنني     على      حيتوي      نظام     أا     على "      ً اصطالحاً   )     ٢٠٠٨ (                    عرفها حرز اهللا والضامن    وقد   
           بـالربامج        وتعرف   ،         املتحركة       الصور    أو      النص    أو        الصورة    أو       الصوت     مثل         الوسائط    من      أكثر
       احلاسب     حتكم    حتت       مجيعها       وتعمل       والنص         والرسوم          والفيديو         والصورة          بني الصوت     جتمع     اليت

      ١١ ص ،   "    واحد     وقت   يف     اآليل

                                        تقنية تساعد على دمج ومزج كل من النصـوص   "    بأا  )     ١٩٩٤ (  R.Talab     عرفها   قد  و
                                                                                    املكتوبة والصور الثابتة والرسومات الثابتة واملتحركة والصوت ولقطات الفيديو واملوسـيقى،  

                                                   مثري مسعي وبصري عن طريق برامج الكمبيوتر املتفاعلة دون                           ويقدم كل هذا اخلليط يف شكل
   ٩ ص "                          احلاجة الستخدام أجهزة متعددة

            تعتمد علـى       واليت        احلديثة                         وسيلة من وسائل التدريس "  :                              وتعرفها الباحثة إجرائيا بأا 
                                           على عناصر مرئية تتمثل يف النصـوص املكتوبـة          وتقوم                               التقنية وتقدم بواسطة احلاسب اآليل 

                              وعناصر مسعية تتمثـل يف الصـوت           والفيديو                                          والرسومات اخلطية والصور الثابتة واملتحركة 
                                                يف نسق معني بصورة مرتبة ومتناغمـة وقـد تسـتخدم                                        واملؤثرات الصوتية والترابط بينهما

                            لطالب ويكـون دور املعلـم يف                                                        كوسيله من وسائل التعلم الذايت اليت تنمي مهارات التفكري ل
   . "               وفق هذه الطريقة                   لطالب الذين يتعلمون  ل      ً ومرشداً         ً وموجهاً                           ً استخدام هذه التقنية مشرفاً
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      Earnings 

   ات  ي                            يتمثل يف مجيع أشـكال السـلوك      :"                                       تعرف الباحثة مصطلح مكتسبات إجرائيا بأنه
                       ومع بيئتـه وجمتمعـه،               مع أمثاله                     اإلنسان من خالل تفاعله         اكتسبها     اليت             واالجتماعية          الثقافية

                                                                                  كما تعرفها الباحثة على حسب طبيعة الدراسة على أا تلك القيم واملبادئ واملهارات الـيت  
    ".                                                            تكتسبها الطالبة من خالل دراسة املواد االجتماعية بأفرعها املختلفة

               SOCIAL STUDIES  

                                                        تلك املواد املعروفة بالتاريخ واجلغرافيا والتربية الوطنيـة     "     بأا   ):    ٢٠٠٩ (           عرفها بنجر 
                                                                                  واليت تدرس يف مراحل التعليم العام ويتضمن حمتواها احلقائق واملعلومات واملفاهيم االجتماعية 
                                                                                 والتراث الثقايف واإلنساين والعادات والتقاليد واألعراف والقيم،وتعاجل موضـوعاا واقـع   

                                                        تطلعاته وتسعى إلجياد التفاعل بني اإلنسان وبيئته واإلسـهام يف                         اتمع ومواقفه ومشكالته و
     ٢١٦ ص "                      حل مشكالته وقضايا جمتمعه

                                               مجلة املقررات اليت تعاجل العالقة بني اإلنسان واتمـع     : "            إجرائيا بأا            ها الباحثة ا    تعرف   و
  ت                                                         وعالقات اتمع بغريه من اتمعات، كما تعين كذلك بدراسة عالقـا   ،               الذي يعيش فيه 

                                   وعالقة اإلنسان ببيئتـه، ممـا اظهـر                                  وتراثه وعاداته وأعرافه وقيمه                      اإلنسان وميادين سلوكه
   . "                         ساعد على بناء حضارة وتقدم            ً وحقق تفاعالً                     واضحة لبيئته وشخصيته    ً اً    حدود
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  أدبيات الدراسة
  :وتتكون من 

              
                     

                        

                             

                    
                         

 الفصل الثاني
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ً أوال    اإلطار النظري:    
الوسائط املتعددة: األولاملبحث   

  :متهيد
      فيما       السيما     كبري      بشكل                          احلديثة بقنواا و وسائطها            التكنولوجيا      على     اآلن             يعتمد العامل

         أصـبحت      اليت         املتعددة         الوسائط                            احملوسبة واليت من ضمنها برامج                 باحلاسوب والربامج       يتعلق
                        خاص،يف الوقـت الـذي مل        بوجه         التعليم     جمال    ويف       احلياة      جماالت      كافة   يف     كبري      بشكل      تدخل
         وزيـادة     ،        املتعلم        بأفكار       النمو      منها      اهلدف    منا  وإ       للفرد        التلقني     على       تعتمد         التعليم       عملية  -   تعد

         من إجياد     البد     كان  -     فقط      احلفظ     على       حياته    منط   يف       يعتمد   ال     حبيث   ،           وإمكاناته         العقلية        قدراته
       ذهـن    يف                       مبتكـرة ذات فاعليـة          بطريقة           واملعلومات        األفكار       ترسيخ     ميكن      خالهلا        طرق من

       حتـول       واليت   ،          التعليمي      اال   يف         املتعددة         الوسائط       برامج                                الطالب،وهذا ما يتوفر يف استخدام
             ويأيت احلديث يف  .           أكثر فعالية         تعليمية      أداة    إىل          البيانات     حلفظ      أداه     جمرد    من                استخدام احلاسوب

                                                                               هذا املبحث عن الوسائط املتعددة،مفهومها،أمهيتها،عناصرها،خصائصها،دور املعلم يف إطـار  
                             التعلم،القواعــد األساســية يف                                                     نظــام الوســائط املتعــددة، دورهــا يف حتســني عمليــة 

   .                                     استخدامها،ومعوقات استخدامها يف التعليم

ً أوال     :مفهوم الوسائط املتعددة:    
           "multi – media                                           يف اللغة يالحظ أن تعريف الوسائط املتعددة يتكون من مقطعني              

                        ،واليت تعـين يف العمليـة            املتعـددة      تعين  multi         ، وكلمة         الوسائط     تعين  media      كلمة   "
        متناسقة        بصورة       فيديو      مقطع    أو         والصورة       الصوت     مثل         الوسائط    من       جمموعة         استخدام           التعليمية
    .       التعلم       عملية     حتسني    إىل      تؤدي     حبيث          ومتكاملة
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   :                                                   املفهوم االصطالحي فهناك جمموعة من التعريفات منها ما يلي            أما من حيث

         ،والصوت                 النصوص الكتابية        تستخدم     اليت          احلاسوبية         الربجميات "     أا  )     ٢٠٠٠ (     الفار        يعرفها    -
   )              الفوتوغرافيـة           والصـور            اخلـرائط،            الرسومات، (   مثل        والصورة    )              املوسيقى،الغناء (     مثل

                   الكرتونيـة،وأفالم           والصـور                      الرسومات املتحركـة،                  النصوص املتحركة، (          واحلركة مثل
        تستخدم     اليت          احلاسوبية         الربجميات       تنفيذ         ،ويتطلب        متتابع       وبشكل       خمتلفة        بأوقات          الفيديو،
     ٢١٠ ص  ".     عالية        ختزينية       ،وصفة       سريعا       معاجلا         املتعددة         الوسائط

      هـي         أوضـح        بصورة    أو               عناصر التقنية      كافة    بني         االندماج "      بأا  )     ٢٠٠٢ (           عرفها املوسى  -
    ٨٧ ص "      عالية             والنص جبودة         والرسوم          والفيديو         والصورة       الصوت    بني     جتمع     اليت        الربامج

        كمبيوتر         برنامج               ملتيميديا يعين    لح   مصط  "                       الوسائط املتعددة على إن  )     ٢٠٠٤ (          يعرف فرجون  -
         الفيديو                 والصور ومقطوعات          واملتحركة         الثابتة           والرسومات         املكتوبة        النصوص        بداخله     حيمل

   يف                     التفاعـل والـتحكم             للمـتعلم       تتيح     حبيث   ،           واملوسيقية         واحلركية         الصوتية          واملؤثرات
               علـى الـتفكري           الطالب        ملساعدة       جديدة      تفكري        عمليات     عنه      ينتج    مما   ،         الربنامج         معلومات
     ١٢٢ ص "        التحليلي

                    النصوص والرسـومات       ودمج     عرض   يف           الكمبيوتر         استخدام "     أا  )     ٢٠٠٤ (     زيتون         ويعرفها  -
           واالبتكــار             والتفاعــل            باالقتصــاد            للمســتخدم        تســمح        وأدوات          بــروابط          والصــور
     ٢٤٢ ص  ".       واالتصال

ـ   )     ٢٠٠٢ (      واملوسى  )     ٢٠٠٤ (                                 ويف التعريفات السابقة مل يذكر زيتون    -            الوسـائط    رـ       عناص
           اسـتخدام     من      اهلدف      وحدد   ،        والصور                  النصوص والرسومات      بذكر        إكتفوا      وإمنا          الرئيسية
ـ            الوسـائط      دور    أن     رغم     فقط                  واالبتكار واالتصال          والتفاعل          باالقتصاد         الوسائط     دىـ      يتع
  .   ذلك
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      هـو          الصـوت     أن       وأوضح   ،         الوسائط        وتوضيح     وصف   يف )    ٢٠٠٠ (       الفار      توسع     وقد
        يكـون        وقـد    ،                الفوتوغرافيـة         والصور        اخلرائط          الرسومات     مثل       الصور    أو   ،       وغناء       موسيقى 

   ،         واحـدة         كلمـة     أو       وصـف    يف         الوسائط       أشكال     مجيع      تضمني     يتم    حىت          هنا أفضل         التعميم
    أو         لصـورة        مرافق     صويت       تسجيل      يشمل     فقد          واملوسيقي        الغناء     على           يقتصر فقط   ال        فالصوت

         معاجلـا     إىل        حتتـاج          الوسائط    أن       الفار     ذكر      كذلك   ،       معينة       ملثريات       أصوات   أو    ،       فيديو      مقطع
    ومل   ،        خاصـة          مواصفات    إىل      حتتاج         الوسائط    ألن      ضمنا      يفهم      وهذا       عالية       ختزينية       وصفة       سريعا
       وهـو            التعليمية         العملية   يف         الوسائط    مع         التعامل      شروط     أهم     ألحد      ذكره    عدم    يف        الكاتب      يوفق

           الوسائط        بني هذه          واالندماج         التكامل

  :         املتعددة         الوسائط    خيص      فيما       أشياء     عدة   يف       اتفقت         السابقة           التعريفات    أن         الباحثة      وترى

  .         حاسوبية       برامج     أا  - ١

          والصـورة            بالصـوت         تعـرض      حبيث   ،           التعليمية       املادة      تعاجل          احلاسوبية        الربامج  - ٢
  .                واحلركة واأللوان

   .         السابقة         العناصر    بني   ً اً       واندماج   ً اً      وتناغم   ً اً     توافق      هناك    أن  - ٣

         وسـائل      مـن           وسـيلة  "                                                      ً وبناء على ما سبق تعرف الباحثة الوسائط املتعددة  إجرائياً                 
                                                                                 التدريس احلديثة اليت تعتمد على التقنية وتقدم بواسطة احلاسب اآليل وتعتمد علـى عناصـر   
                                                                                 مرئية تتمثل يف النصوص املكتوبة والرسومات اخلطية والصور الثابتة واملتحركة وعناصر مسعية 

                                                                          الصوت واملؤثرات الصوتية والترابط بينهما يف نسق معني بصورة مرتبة ومتناغمـة         تتمثل يف
                                                                                وقد تستخدم كوسيلة من وسائل التعلم الذايت اليت تنمي مهارات التفكري للطالب ويكون دور 

    ".                                 ً       ً                                    املعلم يف استخدام هذه التقنية مشرفاً ومرشداً على الطالب الذين يتعلمون ذه الطريقة
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ً ثانيا     :الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية أهمية :     
 معلوماتيـة،أي  تعلم مراكز إىل التعليمية املؤسسات حتويل على املتعددة الوسائط تعمل

 الطالب جتعل هي و احلديثة التقنيات باستخدام املتجددة املعلومات عن باحثني جتعل املتعلمني
  ).٢٠٠٦،١٦:أبو ورد(التعليمية  أمهيتها و للتكنولوجيا الواسعة باالستخدامات أكثر وعياً

 تقدمي يف بفاعلية استخدمت املتعددة الوسائط أن  ) "٢٠٠٨(فقد ذكرت آالء شاهني 
 هذا أمهية نستشعر أن وميكن، كبري حتاكيها بشكل ولكنها املباشرة اخلربات عن بديلة خربات
 ، للخطر اخلربة قليل املعلم حىت أو تعرض املتعلم أن ميكن املباشرة اخلربة كون حال يف األمر
 إشـراك  علـى  تساعد املتعددة أن الوسائط كما مثالً، الكهرباء مع التعامل يف احلال هو كما
  ١٦ص"التعلم هذا ترسيخ وتعميق إىل يؤدي الذي األمر التعلم يف املتعلم حواس مجيع

نذكر ) شاهني(واستكماالً لفكرة إشراك حواس املتعلم يف الوسائط املتعددة اليت ذكرا 
من نتائج التجارب الكثرية اليت أجريت على الطالب للتأكد من فاعلية "هولنجورت"ما نشره 

الوسائط السمعية والبصرية يف مساعدم على االحتفـاظ  يف ذاكـرم بالرسـائل الـيت     
ج التجربة اىل أن الوسيلة السمعية البصرية أكثر فاعلية من الوسيلة السمعية وتشري نتائ.تنقلها

حني تعمل وحدها، أو الوساطة البصرية حني تعمل وحدها وقد تبني أيضاً أن الوسيلة السمعية 
من حيث الدافعية والقدرة على  البصرية أشد فاعلية من الوسيلة السمعية أو الوسيلة البصرية

  )٢٥٠:١٩٩٩:سيد.(تكار وتوارد األفكارستيعاب واالباال
  )  ١(جدول رقم 

  )٢٥٠:١٩٩٩:سيد) (منوذج مقارنة يوضح أثر الوسيلة التعليمية بالذاكرة(

  الوسيلة اليت مت ا نقل الرسالة
االحتفاظ بالذاكرة 
  بعد مرور ساعة

االحتفاظ يف الذاكرة 
  أيام ٣بعد مرور

  %١٠  %٧١  مسعية •

  %٢٠  %٧٢  بصرية •

  %٦٥  %٨٦  بصرية/مسعية •
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   :التالية يف اجلوانب املتعددة الوسائط أمهية تربز و

 من متنوعة أشكال يف عرضها حيث من املعلومات بني الربط على الطالب تساعدأا  - ١

  .الصوتية املؤثرات و الفيديو لقطات و الصور و الرسومات و الكتايب بينها النص

  .التفكري وراء فيما التفكري يف الطالب تساعدأا  - ٢

 .للطالب التعلم جاذبية و متعة إىل يؤدي املتعددة الوسائط استخدامأن  - ٣

  .التعلم حنو االندفاع إىل بالطالب تؤديأا  - ٤

  .املعلم و الطالب بني التعليم توزعأا  - ٥

 بناء و منظمة و مدجمة أشكال يف للطالب نفسها تقدم بأن للمعلومات الفرصة أا تعطي - ٦

  .تفاعلي متالزم

 باالكتشاف الربناجمي التعلم مثل للطالب األشكال متنوعة ذايت تعلم أساليب تقدمأا  - ٧

  .احملوسبة املوديوالت باستخدام موجه أو احملاكاة الغري

:  امساعيل(.واقعية كمعلومات ،فتقدمها تعلمها طرق و اردة املفاهيم مشكلة حتلأا  - ٨

٢٠٠١،١٦٢( 

  ) :٢٠٠٦(وأضاف عفانة وآخرون 

  .وحمسوساً واضحاً جتعله و الدرس، سري خطة تنظيم على املعلم تساعد -١

 مهمـا  الدراسة، حجرة داخل إىل العامل ا ميوج اليت األحداث الوسائط بعض تنقل -٢

 ٩١ص.األحداث هلذه البعد املكاين كان

ركز إمساعيل على أمهية الوسائط املتعددة بالنسبة للمتعلمني بينما وفق عفانـة يف  وقد  - 

حتديد أمهيتها للمعلم ومتثيلها املكاين لألحداث داخل حجرة الفصل،وتتفق الباحثة مع 
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عفانة يف أن الوسائط املتعددة تعترب معني للمعلم يف تأدية أعماله املهنية كما تضيف أن 

ساهم يف تطوير نوعية املعلمني،وذلك ألن التربية احلديثـة تنظـر   الوسائط املتعددة ت

للمعلم كموجه ومرشد ومنظم ومصمم للمنظومـة التعليميـة يف داخـل الفصـل     

وترى الباحثة بأن استعمال الوسائط املتعددة يؤدي اىل الوصـول ملرحلـة   .التعليمي

فـاهيم علميـة   اجلودة يف أساليب التعليم،حيث أا تساعد على تكوين مدركات وم

سليمة ومفيدة،فمهما كانت اللغة واضحة يف توصيل املعلومة للمتعلم،يبقـى أثرهـا   

حمدوداً ومؤقتاً باملقارنة مع أثر استخدام الوسائل التقنية اليت تزيـد القـدرة علـى    

االستيعاب والتذوق كما أا تعني على تكوين االجتاهات والقيم ومترن الطلبة علـى  

 .لمي للوصول إىل حل املشكالت وزيادة خرباته التعليميةأسلوب التفكري الع

ً ثالثا     :عناصر الوسائط املتعددة:      

يتضمن تصميم الوسائط املتعددة عدة عناصر،إذ ينبغي مراعاة التناسق بني العناصـر يف  
إن جنـاح كـل   )"٢٠٠٤(حني تصميم برجمية قائمة على الوسائط املتعددة ولقد ذكر فرجون

داخلية يف تكوين برنامج قائم على الوسائط املتعددة يتوقف على تكامل عنصر من العناصر ال
وتعاون كافة العناصر الفنية الداخلية يف تكوينه وتكاملها فأما أن ينجح الربنـامج التعليمـي   
القائم على الوسائط املتعددة وحيقق املطلوب ككل أو يفشل ككل أيضا يف حتقيـق أهدافـه   

   ١٥٨ص"التعليمية

استعراض التعريفات املختلفة ملفهوم الوسائط املتعددة ميكن استنتاج العناصر ومن خالل 
  :التالية
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  )  ٢(جدول رقم 
  عناصر الوسائط املتعددة

  مفهومه  العنصر
  )الصوت(النصوص املنطوقة

  

      مـن      متكن        احلاسوب        يوفرها     اليت        الربامج     بعض    أن                       وهي اللغة املسموعة حيث
       بعـض        وإحلاق    بل      آخر،    إىل        من شكل         وتغيريها         املختلفة        األصوات   يف        التحكم
   .      وحيوية       إثارة      أكثر       جلعلها        بالصور         الصوتية         املؤثرات

  
  النصوص املكتوبة

  

     خالل    من        النصوص       إضافة      وتتم   ،         املتعددة         الوسائط   يف         العناصر     أهم    من     وهي
                    ولونه كما أا تتمثل        وحجمه     اخلط      لنوع         االنتباه     جيدر       و هنا         للنصوص،     حمرر

                                                               املادة التعليمية وبيانات عامة عن منفذ الربنامج واألهداف التعليمية         يف عنوان 
   .                                           وعناصر املادة العلمية وإرشادات الربنامج وغريها

  الصور الثابتة

  
  

  

                                                               وهي لقطات ساكنة ألشياء حقيقة، وتستخدم لتقريب اخلـربات اـردة اىل   
             والرسـومات    ،                الفوتوغرافيـة         والصور   ،        اخلرائط                       أذهان املتعلمني،  وتشمل

         بـرامج            اسـتخدمت      وقد   ،            أبيض وأسود    أو       ملونة      تكون    قد      واليت   ،       وغريها
            طريق الصور    عن    أو     ذلك      لعمل          الرسامون          يستخدمها     اليت     مثل        مناسبة      رسوم
        بسهولة       احلصول      وميكن   ،        الضوئي       املاسح     مثل      أخرى      مالحق    من        تضيفها     اليت
      مـن         هائـل     كم     على      حتتوي     اليت         اإلنترنت      شبكة     خالل    من         أي صورة     على
   .     ااالت        يف خمتلف          واملرسومة          الطبيعية       الصور

  )الفيديو(الصور املتحركة

  

         الفيديو       مشاهد        اختيار    من      والبد  .        املتحركة       الصور      منها       خمتلفة         تطبيقات      وحيمل
          ، وعندما      بذلك       اخلاصة        احلاسوب       برامج                   وتنقيحها باستخدام                  املطلوبة وترتيبها

      مـن        لعرضه          استعدادا  ،     أكثر        الفيلم     ضغط     جيرى       جاهزة         الفيديو       مشاهد      تصبح
         وسـائط       مـن        أنواع     على       لنسخه       األصلي       بشكله               أو يتم تسجيله  CD    قرص

   .       التخزين
  الرسوم اخلطية

  

         الدائرة    أو       املثلث    أو       املربع     مثل      كثرية        هندسية       أشكال     رسم       املمكن    من     حيث
       علـى           للحصـول       دجمها     ميكن      واليت   ،          الرسومات    من         وغري ذلك         املستطيل    أو

   ،       مناسب     حجم      وذات                الرسومات واضحة      تكون    أن     وجيب   ،        متنوعة       أشكال
     مـا            واقعيـة           ألواـا         تكـون      وأن   ،        باحملتوى      وثيق        ارتباط      وذات   ،          ومتناسقة
        اجلاهزة          الرسومات     بعض      توفر        الربامج      وبعض        احلاسوب    أن     على     فضال .    أمكن
         وتشـمل        هـذا    ،          الرغبـة      حسب       حجمها                تلوينها وتنسيق     سوى       يتبقى    وال

   .                        املخططات البيانية واخلرائط     عرض         إمكانية      أيضا    أي          الرسومات
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  مفهومه  العنصر
  الرسوم املتحركة

  

  

                  وذلـك باسـتخدام    "         والت ديزين "                                   ابتكر الرسوم املتحركة األمريكي املشهور
                                                                 سلسلة من اإلطارات املرسومة كل إطار منها ميثل لقطة وتعرض هذه اللقطات 

               الرسوم املتحركة        ً                                         إطاراً يف الثانية وبناء عليه فالدقيقة الواحدة من  )   ٢٤ (     بسرعة
                                                     لقطة،ويف برامج الوسائط املتعددة ميكن للحاسـب أن يقـوم    )    ١٤٤٠ (    حتتاج

          احلاسـوب        برامج    ظل                                               بإنتاج الرسوم املتحركة بنفس األسلوب التقليدي ويف
      مثـل           فـربامج   ،          تتحـرك           الصـورة        جعـل          السـهل       مـن       أصبح         املتعددة

) ....    Flash,Powerpoint,Photoimpact(   مــن إدخــال   ً    متًكــن              
   .       وتشويقا        جاذبية            جلعلها أكثر        الصورة     على        متعددة       حركات

ً رابعا       :خصائص الوسائط املتعددة:      
 الوسائط خصائص) ٢٠٠٢(حدد الفار تتميز الوسائط املتعددة ببعض اخلصائص ، فقد  •

  : املتعددة التعليمية فيما يلي

  .  عنه تنفصل وال مقررات، من املنهج يتضمنه ما مع متكامل جزء املتعددة أن الوسائط - 

 الطلبة على مجيع ومع ، التعليمية املراحل مجيع يف تستخدم املتعددة الوسائطأن  - 
  . اختالف مستويام

  . اجليد املعلم أو املدرسي الكتاب عن بديال ليست املتعددة الوسائطأن  - 

  .  األكادميية الدراسة وتعب عناء عن الترفيه تعين ال املتعددة الوسائطأن  - 

 من كل عناصرها اليت التربوية العملية يف األساسية الوسائط تعين التعليمية الوسائطأن  - 
مثل  التربوية العملية يف املعينة الوسائط أيضا تعين كما ، والكتاب املعلم، السبورة
 ٩٣ص.البصرية السمعية والوسائط ، السمعية ،والوسائط الوسائط البصرية

ً خامسا     :التعليمية املتعددةدور املعلم يف إطار نظام الوسائط :      
    إىل             للمعلومـات         مصـدر     أو       وملقن      مردد    من         املتعددة         الوسائط    ظل   يف       املعلم     دور     تغري
  )     ٢٠٠٨ (                            تربوية إجيابية وحددت آالء شاهني         مردودات     ذلك     على      ترتب            ومرشد ولقد      موجه
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   :                          هذه األدوار على النحو التايل

   .     مبدعا   و       مفكرا   و       ً مستقالً        املتعلم      وجعل  ،        الذايت        التعلم     على         التأكيد -   ١
   .       املتعلمني        وحاجات       مبشكالت         االهتمام -   ٢
   .      لإلجابة        التعلم         ودافعية       العمل     يثري      الذي    إىل        السؤال    عن        اإلجابة      مصدر    من       املعلم     حتول -   ٣
          ومقتضيات        يتناسب    مبا         الوسائط    من     حيذف    أو      يضيف     لكي       احلرية    من       املزيد       املعلم      تعطي -   ٤

  .              املوقف التدريسي

          الفـردي          اجلانـب   :          جـانبني     من         املتعلمني    بني   و      بينه          املناقشات     دفة      يقود       املعلم      أصبح -   ٥
    .             واجلانب اجلماعي

              االسـتبيانات         تقـومي    يف    به        يستعان     حيث   ،      دوره   يف      رائد        تعليمي      وسيط       املعلم      أصبح -   ٦
   ٤٦ ص   .                           واجتاهام حنو الوسائط املتعددة         املتعلمني               اخلاصة بتفاعالت

   :                                                وتضيف الباحثة ألدوار املعلم يف نظام الوسائط املتعددة

  :                 م الوسائط املتعددة       باستخدا        واملرشد        الشارح    دور  - 

             لتوضيح مـا                   والوسائط املتعددة                مستعينا باحلاسوب       الدرس       للطالب                  وفيها يعرض املعلم  
                                                      ومن مث يساعد الطلبة على كيفية استخدام الوسائط وكيفيـة             نقاط غامضة     من  ا        جاء فيه

   .                 التعلم الذايت منها

  :       املتعددة           مع الوسائط                   املشجع على التفاعل     دور - 

                          والتفاعل معها عـن طريـق                   الوسائط املتعددة                                      وفيها يساعد املعلم الطالب على استخدام 
                   وكيفيـة اسـتخدام              بتعلمـه ،                         واالستفسار عن نقاط تتعلق        األسئلة    طرح             تشجيعه على

              مـن الطلبـة                 االتصال بغـريه                             املعرفة املتنوعة، وتشجيعه على                   احلاسوب للحصول على
     .                                    عن طريق الربيد االلكتروين وشبكة االنترنت        احلاسوب                        واملعلمني الذين يستخدمون

 :        واإلبداع                           دور املشجع على توليد املعرفة  - 
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     مـن                         وخاصة الوسائط املتعددة         التقنية                استخدام الوسائل                            وفيها يشجع املعلم الطالب على
   .           ها وإنتاجها      ابتكار                    ويشجعه على تصميمها و           تلقاء ذاته 

ً سادسا     :التعليم والتعلم تيحتسني عمليدور الوسائط املتعددة يف :      
      حتسـني     يف        ً   جوهريـاً       ً دوراً      تلعب           التعليمية         الوسائط    أن        واألحباث          الدراسات       أوضحت

   :                        هذه األدوار من خالل ما يلي )    ٢٠٠٦ (                          والتعليم ولقد حدد أبو ورد               عملييت التعلم
   ،           املفـاهيم       بناء              اخلربات، وتيسري                         حيث أا تساعد على توسيع   :       التعليم       إثراء - 

        بسـبب           تتضـاعف          احلـدود           حيـث أن              واجلغرافية ،          الطبيعية       احلدود      وختطي

                ألساليب التعليم      حتديا      تشكل         باملعلمة       احمليطة        البيئة      جعلت     اليت         التقنية          التطورات

         مفيـدة          بأساليب       املادة      تعرض       اتصال       وسائل    من        البيئة     هذه    به      تزخر    ملا         والتعلم

   .      وجذابة

  .       واملصادر   ،       واجلهد   ،       الوقت         املتعددة         الوسائط      وفرت  :          التعليم          اقتصادية - 

  .      للتعلم       حاجته        وإشباع   ،        املتعلم        اهتمام         استثارة - 

   .        للتعلم          استعدادا      أكثر      جتعله   و   ،        املتعلم     خربة       زيادة     على       تساعد - 

   .        التعلم        وتعميق       ترسيخ    إىل      يؤدي    مما  ،         املتعلم      حواس     مجيع       إشراك     على       تساعد - 

         املعلـم            اسـتعمال           باللفظية         واملقصود  :          اللفظية   يف        الوقوع      حتاشي     على       تساعد - 

     هذه       توضيح      حياول    وال   ،       املعلم     عند    هلا     اليت        الداللة            عند املتعلم    هلا      ليست        ً ألفاظاً

   .     حمسوسة       مادية        بوسائل         الواردة        األلفاظ

       هـذه          تنوعـت      إذا      ولكن   ،        املتعلم     ذهن   يف    هلا       مرئية     صور       تكوين     على       تساعد - 

        الـذي       األمر   ،        احلقيقة    من       تقترب      املعىن    من              يكتسب أبعادا       اللفظ     فإن         الوسائط

   .       واملتعلم       املعلم    من    كل       يف ذهن        األلفاظ      معاين    بني         التقارب       زيادة     على       يساعد

        تنمـي      أا     حيث   ،      اخلربة        اكتساب   يف         اإلجيابية        املتعلم        مشاركة       زيادة   يف       تساعد - 
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          العلمـي           الـتفكري           وإتبـاع    ،        املالحظة      ودقة   ،        التأمل            القدرة على        املتعلم     عند

   .      املشكالت    حل    إىل        للوصول

   .       سليمة        مفاهيم       تكوين    إىل         املتعددة         الوسائط         استخدام      تنوع      يؤدي - 

   .         املتعلمني    بني         الفردية        الفروق        ملواجهة        التعلم        أساليب       تنويع - 

   .      األفكار       ترتيب    إىل      تؤدي - 

   .       جديدة        اجتاهات        وتكوين        السلوك       تعديل    إىل      تؤدي - 

   ٤٩ ص .       التعزيز        أساليب       تنويع - 

                 النـوعي ولـيس          التعلم                        املتعددة تساعد على حتقيق           إن الوسائط    ) "    ٢٠٠٣ (            كما أضاف مخيس
   ،       معـىن      ذات          بطرائـق        وأسسه       العلم             الطالب مبادئ       يتعلم    أن    إىل         األساتذة      يهدف     حيث         الكمي ،
         عميقـة          مـداخل            اسـتخدام        يتطلب      وهذا   ،        املطلوب           على الفهم         املتعلمني       تشجيع         عن طريق      وليس
     ١٩٧ ص  "       املتعلم     حول         وتتمركز        فاعلية              للتعليم أكثر       جديدة       طرائق      وتبين        للتعلم

                                                                         وفق اخلميس يف حتديده لدور الوسائط املتعددة يف حتسني عملية التعليم والتعلم،حيـث  
                                                                                    أكد على أن الوسائط املتعددة جيب أن يعتربها املعلم طريقة حتقق التنويع يف عمليـة التعلـيم   

                     كس إذا مـا اعتربهـا                                                                 وبالتايل يتم التوصل للمعلومات واملهارات ذه الطريقة أو غريها ، بع
                                ية دون إدراكه ألمهية كـل طريقـة                                                   املعلم إحدى الطرق اليت يستخدمها لتعدد طرقه التعليم

   .             وقت استخدامها و

                                                                            كما تضيف الباحثة دور الوسائط املتعددة يف تنمية مكتسبات املواد االجتماعيـة عـن   
   :                   طريق النقاط التالية

      ً                        ة مثالً باالستعمار وهجرات الشعوب                                            تستخدم الوسائط املتعددة لتوضيح الدروس املتعلق - 
                                                                      وطريق سريهم بطريقة علمية مشوقه وجديدة و واضحة وجمسدة وذلـك عـن طريـق    

  .                                 اإلعداد اجليد هلذه النوعية من الدروس

                                                                              تتيح الوسائط املتعددة الفرصة أمام الطالبات للتعلم الذايت واالستكشاف حول احلقـائق   - 
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                                         احملتوى عن طريق تسلسل هذه الربجميـات وهنـا                                     التارخيية واجلغرافية املتضمنة يف داخل 
  .                                          حتقق الوسائط املتعددة ما يسمى بالتعليم الذايت

                                                                            تتيح الوسائط املتعددة فرص لإلملام مبكتسبات فروع املواد االجتماعيـة بكـل سـهوله     - 
                                                                               باإلضافة إىل إا جتعل الطالبة قادرة على أن متيز بني هذه املكتسبات وتقارن بينها وتربط 

   .                 نقاط املتشاة فيها     بني ال

ً سابعا     :األساسية الستخدام الوسائط املتعددة املعايري:      
                                                                          مثة عدة اعتبارات وقواعد جيب إن تؤخذ بعني االعتبار يف حـال اسـتخدام الوسـائط                

   :                                                                                  املتعددة يف عملية التعليم، ولقد حصرت الباحثة هذه القواعد على النحو التايل النحو التايل

  .للمتعلمبة للعمر الزمين والعقلي أن تكون مناس -١

   .         ق أهدافه  ي  حتق        تساهم يف                                 أن تكون نابعة من املقرر الدراسي و  - ٢

                                                                           أن جتمع بني الدقة العلمية واجلمال الفين مع احملافظة على وظيفة الوسيلة حبيث ال تغلب   - ٣
   .     العلم                            الناحية الفنية هلا على املادة 

                                                                                 أن تتناسب مع البيئة اليت تعرض فيها من حيث عاداا وتقاليدها ومواردها الطبيعيـة أو    - ٤
   .        الصناعية

  .        واملتعلم        للمعلم                                                     أن تكون الرموز املستعملة ذات معىن مشترك وواضح بالنسبة   - ٥

    دون                 واحلقائق العلمية         لألفكار                    وأن تعطي صورة واضحة         اإلمكان                  ن تكون مبسطة بقدر  أ  - ٦
   .         ه احلقائق   ذ       اإلخالل

   .                                    ية وأن تكون مبتكرة وبعيدة عن التقليد  ذب ا  اجل و                            أن يكون فيها عنصر التشويق   - ٧

   .                                       اإلمكان وأن تتصف باملرونة حبيث ميكن تعديلها                          أن يكون ا عنصر احلركة قدر   - ٨

                                                                          أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقاهلا من هدف   - ٩
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                     وان حتدد املدة الزمنية                   للمادة التعليمية         األساسية                     والتركيز على العناصر               تعليمي إىل آخر 
   .      لعرضها

   :        فيما يلي  )     ٢٠٠٨ (                                                         هذا وتسند الباحثة ما حصرته من قواعد إىل ما ذكرته  آالء شاهني

   .         التعليمية         الوسائط         استخدام   يف         الشكلية    عن         االبتعاد - 

   .        بالوسائط       الدرس        ازدحام     عدم - 

   .       العقلية         املتعلمني         ملستويات        املعنية           التعليمية         الوسائط       مالئمة - 

   .       املناسبة         الوسائط         واختيار           التعليمية        األغراض      حتديد - 

   .     املنهج    مع           التعليمية         الوسائط         استخدام       تكامل - 

   .         الستخدامها        السابق           واالستعداد           التعليمية         الوسائط      جتربة - 

   ٢٥ ص .         التعليمية         الوسائط      تقومي - 

ً ثامنا     :التعليممعوقات استخدام الوسائط املتعددة يف :     

   :                                      املتعددة يواجه تطبيقها عدة معوقات ومنها         الوسائط    أن    جيد         التقنية     هلذه        املتتبع    إن

               إلنتاج بـرامج         الالزمة        املالية                          ًً          تعترب من أهم املعوقات نظراًً لإلعتمادات   :       مادية        معوقات  - ١
         بـرامج          وخرباء يف        متخصصة      أطقم    إىل      حيتاج        الربامج       إنتاج    أن             املتعددة،حيث         الوسائط
   .     مكلفة             خاصة وأجهزة     عرض      غرفة    إىل      حيتاج        الربامج     عرض    أن     كما   ،         املختلفة         املونتاج

        خمتلفـة         حاجات      منهم     لكل    أن     حيث   ،          واملعلمون       الطالب    ا       ويقصد  :        بشرية        معوقات  - ٢
      أمـا     ،             الكمبيـوتر       مـع         بسهولة         ويتعامل        اجلديدة         التقنية    مع          املتكامالن         الطرفان     ومها

   .      فنية       مشكلة    أي     وحل        األجهزة       إعداد        فعليهم         املعلمون
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                  وصيانتها ووجـود         األجهزة      سالمة     على          االطمئنان       ضرورة   يف        وتتمثل  :        عملية        معوقات  - ٣
   )        ٢٦٤،٢٠٠٢ :     زيتون ( .        املتطلبات     هذه      توفري   يف       عليها       يعتمد     جهة         أكثر من

                                                          تتمثل يف قصور تشجيع اإلدارة املدرسية للمعلمني الستخدام الوسائط   :              معوقات إدارية  -   ٤
                                                                      ددة وعدم توفري اإلمكانيات اليت تساعد على التدريس بالوسـائط أو تصـميمها       املتع

   )       ١٩،٢٠٠٦ :       ابو ورد  .(        وإنتاجها

                                                                         كما ميكن وضع اإلعداد التربوي للمعلمني كأحد املعوقات اليت تواجه املعلمـني إذا مل                
              اخلاص بالتقنية                                                                     يتم استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم لعدم  املختصني يف اإلعداد التربوي 

                                                                             ودورها يف عملية التعليم وإن كانت موجودة قد ال تكون مكثفة، ومن ناحية أخرى ميكـن  
                                                                                 النظر إىل عجز بعض أنظمة الوسائط املتعددة يف تعميق التعلم مما قد يسـبب عـدم توافـق    
                                                                             الطالب ذوي القدرات املتوسطة أو املنخفضة على التكيف مع تلك األنظمة وهـذا يعتمـد   

                                                                         األوىل على طرق تصميم وإنتاج الوسائط املتعددة ومدى مراعاا للفروق الفردية بني          بالدرجة
   .       املتعلمني
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 املواد االجتماعية: املبحث الثاني

  :متهيد
                                                                          تسهم املواد االجتماعية حبكم طبيعتها ومساا وخصائصـها االجتماعيـة واإلنسـانية    

                               هلا بنصيب كبري يف حتقيـق األهـداف                                               واملوضوعات اليت تتناوهلا ونواحي األنشطة املصاحبة 
                                                                                    التربوية،كما تشارك املواد االجتماعية غريها من املواد يف حتقيق األهـداف العامـة للتربيـة    
                                                                                الشاملة اليت يتطلبها اإلسالم وهي املواد اليت تقدم أكرب العون يف توجيـه سـلوك الطـالب    

        ً      ً      ً   منهم جيالً مسلماً مؤمنـاً                                                       الوجهة اإلسالمية الصحيحة وغرس االجتاهات السليمة اليت خترج
     ً             ً      ً     ً                                               داعياً إىل اهللا وعنصراً منتجاً فعاالً يف األسرة ويف اتمع الصغري ويف رحاب األمة اإلسـالمية  

                         ً     ً                  املواد االجتماعية تشكل  جماالً مهماً من ااالت الرئيسة   "                            وقد ذكر خضر يف هذا اال أن  
                                      عه ألنه يركز علـى اإلنسـان وتفاعالتـه                                                 يف برامج التعليم املختلفة، وهذا اال فريد من نو

              ،ويـأيت هـذا     )        ١١:٢٠٠٦ :   خضر  "(                                              ونشاطه وسلوكه مع البيئة وما ينتج عنها من مشكالت
                                                                               املبحث ليشمل احلديث عن املواد االجتماعية، مفهومها، طبيعتها،أهدافها،أمهيتـها وطـرق   

   .                 التدريس احلديثة هلا

ً أوال     :مفهوم املواد االجتماعية:    
                                                                اد االجتماعية عادة على املناهج الدراسـية يف التـاريخ واجلغرافيـا                  يطلق مصطلح املو

                                                                                    والتربية الوطنية، كوا حبكم طبيعتها تعاجل اتمع وواقعـه وتطلعاتـه وماضـية وحاضـره     
                                                                                   ومستقبله، وهي تعين بدراسة العالقات اإلنسانية من ناحية، وعالقة اإلنسان ببيئته من ناحيـة  

   )  ٢٣-       ٢٠٠٢،٢٢ :    جامل  .(                           تبدو كرد فعل لتلك العالقات                        أخرى واملشكالت واملواقف اليت

   :                                                           ولقد تعددت التعريفات حول مفهوم املواد االجتماعية ومن تعريفاا

                               مجلة املقررات اليت تعاجل العالقة بني     : "     بأا  م  )    ٢٠٠١ (                        تعريف كل من دبور واخلطيب 
                                                                             اإلنسان واتمع الذي يعيش فيه ، وعالقة اتمع بغريه من اتمعات ، وتعىن كذلك بدراسة 
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                                                                             عالقات اإلنسان وميادين سلوكه وعالقة اإلنسان ببيئته واملشكالت اليت تنشـأ عـن هـذه    
   ٩ ص  "         االجتماع                                                  العالقات وتشمل االجتماعيات التاريخ واجلغرافيا وعلم

                                                    أن منهج املواد االجتماعية يتكون من املواضـيع واملـواد      )"     ١٤٢٦ (             وذكر آل عمرو 
                                                                              ذات العالقة املباشرة بنظم اتمع اإلنساين ومراحل تطوره وباإلنسـان كعضـو يف خمتلـف     

    ١٩  ص   "                          وكافة التنظيمات االجتماعية

                              يخ واجلغرافيا والتربية الوطنية                             إا تلك املواد املعروفة بالتار  :" م )    ٢٠٠٩ (            يعرفها بنجر    و
                                                                                  واليت تدرس يف مراحل التعليم العام ويتضمن حمتواها احلقائق واملعلومات واملفاهيم االجتماعية 
                                                                                 والتراث الثقايف واإلنساين والعادات والتقاليد واألعراف والقيم،وتعاجل موضـوعاا واقـع   

                               ل بني اإلنسان وبيئته واإلسـهام يف                                                  اتمع ومواقفه ومشكالته وتطلعاته وتسعى إلجياد التفاع
     ٢١٦ ص "                      حل مشكالته وقضايا جمتمعه

                                                                               وميكن أن نستنتج من هذه التعريفات أن النظرة الشاملة  للفرد واتمع اليت تتميز ـا  
                                                         ً       ً               املواد االجتماعية جعلت هلا أمهية يف املنهج املدرسي بل أصبحت حموراً أساسياً تـدور حولـه   

                                                           عليم إىل جانب االهتمام بالعلوم املعرفية األخرى وهذا مـا جعـل                            كثري من قضايا التربية والت
                                                                                التربويون ينظرون إىل املواد االجتماعية أا ليست مبعزل عن الدراسات واملواد األخرى بـل  
                                                                                     تعترب حلقة وصل بني العلوم الطبيعية والعلوم البشرية،ذلك ألا مواد شاملة تتعلـق بـالفرد   

                                                        ع، كما أا مواد قائمة على حقائق ومفاهيم وقدرات ومصطلحات                       وجمتمعه وعالقته ذا اتم
                                                                              مترابطة وإن كانت تقدم على شكل مواد منفصلة، عالوة على ذلك فإن لكل مادة من املواد 
                                                                            ً االجتماعية مكتسبات وقيم تسعى التربية لترسيخها يف ذهن وعقل الطالب كي يكون عنصراً 

                                                   املواد االجتماعية من ثروة علمية وجدانية تفاعلية تعود     ً                             فعاالً يف جمتمعه،وذلك مبا حتتويه مناهج 
   .                        على تربية الفرد بالفائدة
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ً ثانيا     :طبيعة املواد االجتماعية:      
                                                                          تدرس املواد االجتماعية العالقات اإلنسانية وتتمحور يف دراستها على عالقة اإلنسـان  

                    جتماعية من عدة أراء                             وحصرت الباحثة طبيعة املواد اال .                                  ببيئته وميادين سلوكه من ناحية أخرى
   :                                      مشتقة من بعض الباحثني يف املواد االجتماعية

                                          تأيت طبيعة املواد االجتماعية من كوا تنبع من    ) "    ٢٠٠٣ (                     فقد ذكر الديب وآخرون      •
    ٣٤ ص  ".                                              تفاعل اإلنسان مع بيئته ومع جمتمعه ومع من هم حوله

             بواقعهـا إىل                                أن طبيعة املواد االجتماعية دف   ):"    ٢٠٠٦ (                   وذكر خضر يف هذا اال •
                                                                            دراسة العالقات اإلنسانية من ناحية ، وعالقة اإلنسان ببيئته من ناحية أخرى ، ومـع  
                                                                        اتمع الذي يعيش فيه ، واملشكالت واملواقف اليت تعترب كردة فعل طبيعيـة لتلـك   

   ٥٠ ص  ".       العالقات

       معلمها                                                                         إن طبيعة املواد االجتماعية اليت تتسم بالواقعية واملرونة وعدم اجلمود حتتم على •
                                                                             أن يتقن القدرات املتنوعة الالزمة لتدريس كل فرع من فروعها بالطريقة املناسبة،وهذا 

                                                  إن طبيعة املواد االجتماعية حتـتم علـى معلميهـا أن     "   )    ١٤١٥ (             الكلزة وخمتار           ما أوضحه
                                                                               يكونوا أرفع ثقافة ومهارة ومعرفة من أي معلم آخر وأن يظهروا قدرات متنوعة لـيس يف  

                                                                يف أساليب التدريس إمنا يف تدريس مواد متعددة من املـواد االجتماعيـة              حقل ختصصهم و
   ١٩ ص "                                                                     والتعامل مع تالميذ ختتلف ميوهلم وقدرام وسالمتهم اجلسمية والنفسية والعقلية

                                                                          وتضيف الباحثة أن دائرة املواد االجتماعية تتسع لكي تشمل معارف ومـواد ليسـت   
                                              ة ،كما أا ترتبط يبعضها البعض وتـدور يف فلـك                                        مبعزل عن بقية العلوم الطبيعية واإلنساني

          العالقـات  -                     باإلضافة إىل حمور اإلنسان  -                                         علمي متواصل ومكمل لبعضه البعض وأا تتناول
   .                                                  االجتماعية والتراث الثقايف واإلنساين والبيئات املختلفة
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ً ثالثا     :أهمية املواد االجتماعية:      
                                    يف توثيق الصلة بني الطالب وبني املـرياث                             ً     ً        ً تلعب املواد االجتماعية دوراً مهماً وأساسياً

                                                                                 الثقايف ألمته مبا يف هذا التراث من مقومات املعرفة واملهارات والفهم ال العالقات اليت جتعل 
   .        ً       ً                                  ً                                    منه فرداً إجيابياً يف حياة جمتمعه وعصره مما يؤثر إجيابياً على قوة أدائه يف تيار التطور والتقدم

                                               ية املواد االجتماعية ليس كمية ما حيصله التلميذ من            إن معيار أمه  )"    ٢٠٠٢ (         ويرى جامل
                                                                                  حقائقها ولكن قيمتها يف فهمه للحاضر مبقوماته ومشكالته وزيادة قدرته على التعامل مع غريه 
                                                                                   على أساس من التعاون القائم علـى الفهـم واإلجيابيـة والتبصـر باجتاهـات التقـدم يف       

      ١٤ ص "       املستقبل

                                              النقاط اليت تربز أمهية املواد االجتماعية يف النواحي     بعض   :  م )    ٢٠٠٢ (             ويذكر السكران
   :        التالية 
                                                                            تعترب الدراسات االجتماعية منبع التعلم االجتماعي والتربية االجتماعية واليت ميكن من   -   ١

                                                                             خالهلا دخول الفرد املتعلم إىل احلياة االجتماعية ، عن طريق تشريبه عـادات وتقاليـد   
   .     جمتمعه

                                                         ملتعلم بوضعه يف الزمان واملكان الذي يعيش فيه ودراسة احلاضر يف                 تساعد على تبصري ا  -   ٢
                                                                       املاضي القريب والبعيد ، بقصد تلمس مؤشرات وإسهامات املاضي يف تشكيل احلاضـر  

   .                                     والبحث يف كيفية جعل املستقبل أكثر تطورا
       ملشاركة                                                                   تزيد من اهتمام التالميذ بكثري من املشكالت االجتماعية احلاضرة واالجتاه حنو ا  -   ٣

   .                                        الواعية فيما يواجه اتمع من مشكالت وحتديات
                                                                           تساعد على تنمية مهارات التفكري العلمي ومساعدة التالميذ على فهـم التعميمـات     -   ٤

   .                                                القائمة على االستدالل وفرض الفروض العلمية السليمة 
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  ر                                                                       تعد مسئولة مباشرة عن تنمية احلس والسلوك االجتماعي السليم للطـالب وتقـدي    -   ٥
                                                                            كفايتهم وحقوقهم ومشاركتهم يف شعورهم والتآخي والتعاون فيمـا بينـهم ، وحتمـل    

   .                            املسؤولية ،واالعتماد على النفس
                                                                                 تساعد على فهم فكرة التفاهم العاملي ، وتنمية النظرة العاملية اليت تقوي الروح القومية   -   ٦

   .       وتدعمها
   .               ى متثله قوال وفعال                                             تؤكد على نظام القيم االجتماعي يف اتمع وتعمل عل  -   ٧
   .                                                                  تؤكد على دور التربية يف حل كثري من املشكالت البيئية واحملافظة على توازا  -   ٨
                                                                               تساعد على تنمية قدرة التلميذ على النقد والتحليل واملقارنة ، ووزن األدلة وإصـدار    -   ٩

       ٢٢،٢٣ ص .                األحكام واملقارنات

                                           ة ليست مبقدار ما يعيه الطلبة من وقائع وأمساء                                    وترى الباحثة أن أمهية املواد االجتماعي                    
                                                                                   وأرقام وتواريخ،وإمنا مبقدار األثر الذي تتركه هذه الدراسة يف أنفسهم، ومما ختلقه فيهم مـن  

                                         من قدرات كالقـدرة علـى املالحظـة وإدراك        يه                                     اجتاهات قومية واجتماعية سليمة، وما تنم
                                    كري املستقل،والقدرة على التكيـف مـع                                            العالقات،والقدرة على االستدالل واحملاكمة والتف

                                                كما تكمن أمهية املواد االجتماعية يف إعدادها للفـرد   .                            األوضاع املتغرية ومواجهة املشكالت
   .                     ُ                                   الصاحل املواطن لوطنه املُعد على أساس التعاليم والقيم اإلسالمية

ً رابعا     :أهداف تدريس املواد االجتماعية:     
                                                 عدة أهداف تعليمية تتعلق بتدريس املواد االجتماعيـة                              وضعت وزارة التربية والتعليم                 

   :                                      باملرحلة الثانوية جاءت على النحو التايل 

                                                                        املواد االجتماعية يف إعداد ناشئة األمة للحياة إعدادا سويا متكامال يشمل جوانب       إسهام   - ١
  .                                             احلياة الروحية واالجتماعية والوجدانية والعقلية 
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                                                  يعيش يف جمتمع إسالمي آمن ملتزما بآداب اإلسالم وتعاليمه                        تنشئة املواطن الصاحل لكي   - ٢
  .      وقيمه 

                                                                              إبراز مكانة امللكة العربية السعودية باعتبارها مركز إشعاع العامل اإلسالمي وتوضـيح        - ٣
  .                                                               الدور الطبيعي الذي تقوم به خلدمة أهداف الدين احلنيف على مر العصور

                     اإلنسـانية العريقـة       ا                    إلسالمية التليدة وحضار                   لوطنهم بأجماد األمة ا   مبا            تبصري الطالب   - ٤
  .                                                          واملزايا الطبيعية واالقتصادية والستراتيجيه للمجتمعات اإلسالمية 

                                                                           تنمية إحساس الطالب مبشكالت اتمع الثقافية والتعليمية وفهمها وكيفية اإلسـهام يف    - ٥
  .     حلها 

                           تنمي يف الطالبـة العواطـف                                                  متكني الطالب من إدراك القضايا واألهداف اإلسالمية اليت   - ٦
        النبيلة

  .                                                           حنو أخوم يف اإلسالم وأمتهم املسلمة وتدفعهم لالعتزاز بأجماد اإلسالم 

  .                                                                إبراز القضايا اإلسالمية والعربية مع التركيز على القضية الفلسطينية   - ٧

  .                                                            إيقاظ الوعي اإلسالمي ملقاومة الصهيونية واالستعمار واملبادئ اهلدامة  - ٨

                                                                      وات بالدنا وموردها اخلام ومركزها اجلغرايف البارز يف هـذه الـبالد ودورهـا            إبراز ثر  - ٩
  .                                       اإلجيايب يف السياسة العاملية واالقتصاد الدويل 

                                                                       االستفادة من األحداث التارخيية وغريها لألخذ بأسباب رقي األمم وتقدمها واجتناب   -    ١٠
  .              عوامل احنطاطها 

                                       بالنتائج وعلى التفكري املبين علـى تقصـي                                     تنمية قدرات الطالب على ربط األسباب  -    ١١
  .                        واحلوادث وإجراء املقارنات         احلقائق

  )     ٨٤،٨٣     م ، ص      ١٩٩٧                         وزارة التربية والتعليم ،  (                       تنمية املهارات اجلغرافية   -    ١٢
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   :                                    و ميكن تقسيم أهداف املواد االجتماعية إىل

   :                أهداف عامة تتضمن - ١

                               على االعتزاز بالوطن والوالء لـه                                                 األهداف القومية والثقافية املتعلقة بتنشئة الطالب •
  .                                                              متدرجني من األسرة إىل اتمع احمللي إىل القطر ومنها للوطن العريب الكبري

  .                                       التفاهم العاملي وتعزيز التقارب بني الشعوب •

  :                أهداف خاصة تتضمن - ٢

                                                           وذلك بأن يدرك الطلبة حاجات اإلنسان األساسية وكيفية اسـتثمار    )       اإلدراك (      الفهم  •
  .                                            ات الطبيعية املوجودة وعالقة اتمعات بعضها ببعض             واستغالل الثرو

                                                                            املهارات والقدرات اليت حتققها املواد االجتماعية للطالب من القدرة على التعبري عـن   •
  .                        النفس وعن املبادئ والقيم 

                                                                    االجتاهات من مثل تكوين عدة توجهات يف ذهن الطالب من مثل احترام الشـعوب   •
  .                                 ية وحدة األمة العربية اليت ينتمي هلا                          والديانات األخرى واإلميان حبتم

  .               القيمة التربوية •

  )  ٤٢-  ٣٠   م،ص    ٢٠٠٢       الطيطي،   . (                                               اإلعداد للمواطنة الصاحلة وتنمية القدرة على التكيف •

ً خامسا     :مكتسبات املواد االجتماعية:     
                                                                         إن لكل فرع من فروع املواد االجتماعية مكتسبات ينبغي للطالب اكتساا لكي يكون 

                                           ولقد انبثقت مكتسبات املواد االجتماعية من خالل       ً                ً      ومؤثراً يف بيئته ومتفاعالً معها،    ً      ً فرداً نافعاً 
                                                                          مفهوم وأمهية كل فرع من فروعها ومن خالل مضامني وحمتويات هذه املواد  حيـث ميكـن   

   :                            التطرق إليها على النحو التايل
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                    ويسجلها ابتداء مـن                                      أنه العلم الذي يبحث يف األحداث املاضية   )"    ٢٠٠٢ (          يعرفه جامل
                                                                             تكوين اخلليقة حىت وقتنا الراهن،كما خيتص بدراسة احلاضر وجذوره الضـاربة يف املاضـي   
                                                                                القريب والبعيد، وهو ذا يتبع نشأة اإلنسان وتطور عالقته ومشكالته وجذور ومنابع احلاضر 

    ١٨ ص "                                 الذي يعيشه كما حيدد اجتاهات املستقبل

                                    أن علم التاريخ هو العلم الذي يهـتم     )"  م    ٢٠٠١ (                           فقد رأى  كل من دبور واخلطيب 
                           ُ                                                         بعالقات اإلنسان وسلوكه متتبعاُ نشأا وتطورها والنتائج املترتبة على هذا التطور ،كما يلقي 
                                                                          الضوء على املاضي على ما هو كائن يف احلاضر من هذه العالقات واملشـكالت والسـلوك   

    ١٠ ص  ".                        النتائج اليت ترتبت عليها                                                    ويربز يف كل هذا ادوار البطولة والقيادة وجهاد الشعوب و

                                                                          وتضيف الباحثة أن التاريخ هو دراسة سجالت املاضي بالتركيز على األنشطة اإلنسانية 
                                                                           وحوادث املاضي حىت الوقت احلاضر، وكل ما ميكن تذكره من املاضي أو مت احلفـاظ عليـه   

              سـبات مـادة                          ً                                          بصورة ما يعد سجال تارخيياً، ومن خالل هذه التعريفات تستنتج الباحثة مكت
   :            التاريخ بأا

                                                                          تساعد مادة التاريخ على تنوير احلاضر للفرد يف ضوء أحـداث املاضـي و مواقفـه     •
   .       ووقائعه

  .                                              تكسب الطالب القدرة على حل املشكالت وإصدار األحكام •

  .                                تنمي لدى الطالب قيمة الوالء للوطن •

  .                                       حتيط الطالب بنشأة وطنهم وماله من جمد وعظمة •

                                                      األمم من رقي واحنطاط لألخذ بأسباب التقدم من جهـة وجتنـب                    معرفة ما طرأ على  •
  .                        أسباب التأخر من جهة أخرى
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  "                                  بأن علم اجلغرافيا هو العلم الـذي    )     ٢٠٠٦ (                                ذكر كل من عبد املنعم وعبد الباسط 
                                                                                    يوضح عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية وما ينشأ عن ذلك من تفاعل يتمثل فيما يقوم به اإلنسان 

                                                                              نواع النشاط البشري ليستغل ويستثمر بيئته وما تتضمنه مـن مـوارد علـى الوجـه         من أ
    ١٥ ص "     األكمل

                                                       انه العلم الذي يدرس سطح األرض وما عليها من ظواهر طبيعية   )"    ٢٠٠٢ (         وذكر جامل
    ١٨ ص "              وعالقة الناس ا

                                                                           وأورد خضر أن اجلغرافيا علم ديناميكي متطور غري ثابت نتيجـة عوامـل التعريـة      
                                                                  واألعاصري والزالزل والرباكني وحرائق الغابات واجلفاف ، كما أنه علم تركييب             والفيضانات

                                                                                ألنه جيمع يف مادته علوم شىت كاالقتصاد واالجتماع والسياسة والتربية والزراعة واجليولوجيا 
    ).       ٤٣:٢٠٠٦ :   خضر    .  (        والتاريخ

      صـفا                                                                      وتضيف الباحثة إن اجلغرافيا مل تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظـواهر و   
                                                                             سطحيا بعيدا عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي يتماشى مـع التطـور العلمـي    
                                                                                احلديث املعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظريات احلديثة وبذلك 

        وتستنتج   .                                                                           صارت يف االجتاه التطبيقي الذي يعرف اليوم باجلغرافيا الكمية واجلغرافيا التطبيقية
   :                    كتسبات اجلغرافيا بأا         الباحثة م

   .                                        تساعد الفرد على حتديد عالقته مبحيطه الطبيعي •
  .                                                               تعرف الفرد  باملوارد الطبيعية احمليطة به وكيفية استغالهلا واستثمارها •

  .                                                                   تساعد على تنمية احلس الناقد لدى الطالب ملا جيري يف العامل من شئون وأحداث   •

  .                         لإلسهام يف تنميتها وتطويرها                                         تساعد الطالب على فهم بيئته والتفاعل معها  •
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                                                                         تساعد على تنمية مهارات البحث امليداين واالستقصاء العلمي من خالل العمل الفردي  •
  .               أو العمل اجلماعي

  .                                                 تساعد على تنمية مهارات قراءة اخلرائط مبختلف أنواعها •

 

                                                                               تم التربية الوطنية بإعداد الطالب على املواطنة الصاحلة كما أا تعين بإعداد اإلنسان                   
             ً                                                                        للحياة إعداداً ينسجم مع القيم الدينية واالجتماعية والقومية واإلنسانية السائدة يف جمتمعـه  

 ً        اً يـؤدي                                                                  ً      وهي بالتايل تركز على القيم اليت جيب أن يكتسبها الفرد حىت يكون مواطناً صـاحل 
           التربيـة     إن "         ً                                                         دوره كامالً يف خدمة نفسه ووطنه وأمته  حيث ذكر املالكي يف هـذا الصـدد   

          سـلوكهم              مـن تقـومي        إليه     دف    مبا       فاعلني       أعضاء        وجتعلهم       الطالب        مهارات      تنمي         الوطنية
     مجيع   يف                األنشطة الوطنية   يف         اإلجيابية         املشاركة     على          وتعويدهم       الوطين        السلوك     على          وتدريبهم
                     وتبصـرهم باألنظمـة              وسـلوكهم،          شخصيام         وتؤثر يف          املختلفة،           االجتماعية       احلياة       مظاهر

         التربية           يعود معلم     وان        حيام،   يف         وتأثريها          املواطنني،      خدمة   يف        ودورها         احلكومية          واملؤسسات
                   التطـور ومفهـوم       معىن        يفهموا    حىت         وحاضرها       البالد      ماضي    بني         املقارنة     على      طالبه         الوطنية
                  للتالميذ التضحيات      تتضح    حىت         احلضارية        النهضة       تاريخ        بإبراز       املادة      معلم    تم  يه     وأن   ،        التقدم
   )       ٣٧:٢٠٠٩ :      املالكي   ".(       واألجداد       اآلباء      بذهلا     اليت

                          بعالقـة اإلنسـان ببيئتـه      "          بأا تم   )     ٢٠٠٦ (                                وقد عرفها عبد املنعم وعبد الباسط   
                                                                               االجتماعية وما ينشأ عن هذه العالقة من قواعد وقوانني وحقوق وواجبات وعالقـة الفـرد   
                                                                            بأسرته الصغرية والكبرية،ومبدرسته ومبجتمعه،واجلهات اليت تقدم له اخلـدمات،كما ختـتص   

                                                        ومية وأساليب اإلشراف عليها ومشكالا ألـا تسـعى إىل جعـل                        بدراسة التنظيمات احلك
    ١٦-  ١٥ ص  ."                 ً       ً                                       اإلنسان يشعر شعوراً حقيقياً بذلك احمليط االجتماعي الذي ميارس احلياة فيه
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                                                                            وتقوم التربية الوطنية على دراسة احلقائق األساسية يف داخل تكوينات اتمع وخاصـة  
                                        ترابطها بـالنظم واملؤسسـات االجتماعيـة                                           ما يتعلق بتحديد عالقات احلقوق والواجبات و

   .                                              والسياسية و املشكالت اليت جتابه اتمع وطريقة عالجها

   :                                            وتستنتج الباحثة مكتسبات التربية الوطنية بأا

   .                                                                تنمي الفضائل وتعزز القيم االجتماعية مثل التعاون وحب اإليثار والصدق •
  .                مع حميطه االجتماعي                                                 تنمي إحساس الطالب بضرورة التضامن والتفاعل اإلجيايب •

   .                                                                       تعمق الشعور بالواجب اجتاه اتمع وتنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز به •

 ً ً سادســـا                                       التقنيـــة احلديثـــة املســـتخدمة يف تـــدريس املـــواد       وســـائل    :     
   :         االجتماعية

                                                                                 لقد تأثرت املناهج الدراسية مبا فيها مناهج املواد االجتماعيـة باملسـتحدثات التقنيـة                  
                                                                   احلديثة واليت شهدت يف السنوات العشر املاضية طفرة هائلة مرتبطـة مبجـال      )           التكنولوجية (

                                              تدريس حديثة تعتمد على التقنية يف تدريس املـواد         وسائل                           التعليم، وعلى ذلك فقد ظهرت 
  :       الوسائل           ية ومن هذه        االجتماع

•                                        

                                                                          ميتلك احلاسب اآليل العديد من اإلمكانات اليت جعلت منه أداة تنـافس العديـد مـن    
                                                                 ّ                  الوسائط التعليمية األخرى والعديد من االستراتيجيات التعليمية اليت تركّز على نشاط املتعلم 

                                                          عمل داخل الفصل اليت دف إىل مراعاة الفروق الفردية أو التغلب                        وإجيابيته وعلى أساليب ال
                                                                                على بعض مشكالت النظام داخل الفصل ، ويتميز بأنه أداة من السهل االستعانة ا ودجمهـا  
                                                                                يف العديد من االستراتيجيات التقليدية لتطويرها أو زيادة كفاءا كأساليب حل املشـكالت  

                   أن احلاسب اآليل آلـة    "            يف هذا الصدد  )     ٢٠٠٩ (    بنجر                              وطرق االكتشاف املختلفة،وقد ذكر
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                                                                               متميزة ومتكاملة تسمح بتحقيق نقلة نوعية كبرية للتعليم ويساعد املعلم يف اكتساب خربات 
                                                                               ومهارات جديدة من أجل توظيفها مبا خيدم التعليم والتعلم وأصبح هناك توجه ملحوظ حنـو  

                                      ر احلديث واالستفادة من تطـور التقنيـة                                            إدخال احلاسب اآليل يف التعليم وذلك اراة العص
   . ٩ ص "               وخدمات املعلومات

                                           إن احلاسب اآليل أصبح من األدوات املهمة والفاعلة      ) "    ٢٠٠٨ (              وذكرت آالء شاهني
                                                                                  يف حقل التربية والتعليم ، وذلك ملا له من إمكانات فهو يتيح للمتعلمني فـرص الـتحكم يف   

                                     لى انتباه املتعلمني وذلك بظهور بـرامج                                            سرعة عرض املعلومات وفقا لقدرام ، ويستحوذ ع
                                                                              احلاسوب اليت جتمع بني النص املكتوب ، والصوت ، والصورة الثابتة واملتحركة ، والرسـوم  

   . ٣ ص "                وغريها من الوسائل

                                                                        وترى الباحثة أن استخدام احلاسب اآليل يف تدريس املواد االجتماعية يكمن يف ثالثـة  
   :        أشكال هي

                                                   احلاسب كامل عملية التعليم والتدريب والتقييم أي حيـل             وفيها يتوىل  :              التعليم الفردي - ١
   .        حمل املعلم

  .                                               وفيها يستخدم احلاسب كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلم :                    التعليم مبساعدة احلاسب - ٢

                                      حيث تكون املعلومات خمزنة يف جهاز احلاسـب   :                    ً          احلاسب باعتباره مصدراً للمعلومات - ٣
  .        وقت نفسه                                         وميكن االستعانة ا يف مواقف كثرية ومفيدة يف ال

-                                                       

                                                                      تتمثل األمناط التعليمية عرب احلاسب بالربجميات اليت تعد وتصمم عن طريق احلاسـب                
                                                                                 اآليل وتعترب طريقة من طرق التدريس الفعالة املستخدمة يف امليدان التربوي، وحيدد الربيعـي  

  :                         هذه األمناط على النحو التايل  )     ٢٠٠٤ (        وآخرون



-  ٤١   - 
 

•                          
                                                              متاثل هذه الطريقة التعليم املربمج،حيث يتم التعلم من خالل برنـامج            

  :                ً                                                 يتم إعداده مسبقاً وهنا يقوم الربنامج بعملية التدريس وهي تنقسم لقسمني

            بتتابع واحد                                                 الدروس اخلطية حيث تقدم هذه الدروس على كل الشاشات  - 
   .                  وثابت جلميع املتعلمني

   

  

 
                                                                 الدروس املتفرعة ومتتاز بأا توفر الفرصة للمتعلم من خالل تفاعله مـع   - 

                                                                  املعلم، فيستطيع أن خيتار أي جزء يريد أن يبدأ به دراسـته مـن عـدة    
                         احلاسب نفسه أن حييل املتعلم                                     خيارات أمامه على الشاشة،وميكن للمدرس 

  .                               إىل األجزاء اليت مل يتقنها من الدرس
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                                الدروس املتعلقة بالغزوات واألحداث                                وميكن استخدام هذا النمط يف إعداد 
                                   التارخيية والظواهر اجلغرافية املختلفة

   :                      طريقة التدريب واملمارسة  -   ٢

                                                             تعتمد هذه الطريقة على منح الدارسني فرصة للتدريب علـى إتقـان           

                                                             مهارات سبق تدريسها ويقدم على شكل تدريبات ومترينات يقوم الطالب 

                                                                    بإدخال اإلجابة عليها من اختيار متعدد وبعدها يقوم احلاسب بتقرير اإلجابة 

  .                             الصيحة أو تصحيح اإلجابة اخلاطئة

  :            طريقة احملاكاة- ٣

                                                         هذه الطريقة إىل تقدمي مناذج تفيد يف بناء عملية واقعيـة مـن         ودف          
                                                             خالل حماكاة ذلك النموذج والتدريب على عمليات يصعب القيام ـا يف  

  .           مواقف فعلية

                                                         ً                          وتعترب هذه الطريقة مناسبة يف متثيل األحداث التارخييـة إلكترونيـاً، و تصـميم الـتغريات     
                                        ألرض وكيفية تكون الرباكني والزالزل على سبيل                                    اجليولوجية اجلغرافية اليت حتدث يف باطن ا

   .      املثال
   :                      طريقة األلعاب التعليمية  -   ٤
                                                           وتتمثل يف جلوس املتعلم أمام شاشة احلاسب ويعرض له برجمية مستخدم     

                                 سياقها مفهوم حمدد أو مهارة حمـددة                                   فيها ألعاب تعليمية مشوقة تتضمن يف
  .     اللعب      أثناء                                       يف شكل نشاط منظم ويتبع جمموعة من القواعد 

        اقاتـه                                                     للمتعلم بشكل يدفعه للمشاركة الفعالة يف الدروس وحفز ط                          و يتميز هذا النمط بإثارته 
  .                                          تساعد الطالب على تكوين اجتاه إجيايب للحاسب اآليل    كما                         ملواصلة العمل مع الربنامج،

   :               طريقة حل املشكالت    -   ٥
             البد من املرور                                                     هي احلالة أو السؤال الذي حيتاج إىل إجابة ليست جاهزة بل 

                                                              بعمليات وخطوات تبدأ بتحديد املشكلة وفحصها وحتليلها ومن مث الوصول 
   .                                       إىل النتائج عن طريق االستنباط أو االستقراء
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                       تركز على حتقيق املستويات  و ،                             علم على التفكري املنطقي والناقد   املت            هذه الطريقة      تشجع  - 
   .                                       العليا يف جمال األهداف املعرفية لتصنيف بلوم

                          ً                                    الباحثة إىل هذه األمناط أمناطاً أخرى تستخدم وتصمم عـرب احلاسـب اآليل             كما تضيف •
   :                            وميكن اختاذها كطريقة تدريس مثل

                                                            وهي دف إىل التفاعل املستمر بني اجلهاز واملتعلم من خالل حوار منظم   :            طريقة احلوار -   ١
  .                                يتم فيه طرح األسئلة واإلجابة عليها

                                     تعلمني يف جمال النشاطات البحثيـة الـيت                   ودف إىل تشجيع امل  :                   الطريقة االستقصائية -   ٢
  .                                           تستخدم يف مجع املعلومات وتطوير القدرات العقلية

                                                       وتعتمد على الصوت والصورة والترابط بينهما بصورة منسـقة   :               الوسائط املتعددة     طريقة -   ٣
                                                                         وقد تستخدم كوسيله من وسائل التعلم الذايت للطالب ويكون دور املعلم يف استخدام 

  .      ً                                    ومرشداً على الطالب الذين يتعلمون ذه الطريقة                 ً هذه التقنية مشرفاً 

•                 

                                                                           يعتمد التعليم االلكتروين على استخدام الوسائط اإللكترونية الـيت حتقـق األهـداف    
                                                                                   التعليمية وتوصل احملتوى الدراسي إىل املتعلمني دون اعتبار للحواجز الزمنية واملكانية وقـد  

                                                            اإللكترونية يف األجهزة اإللكترونيـة احلديثـة مثـل احلاسـب اآليل                       تتمثل تلك الوسائط 
  .                         واملواقع التعليمية املختلفة )       اإلنترنت (       وشبكاته

                      التعليم الذي يتم عـن     : "                        التعليم اإللكتروين على أنه  )     ٢٠٠١ (                  ويعرف الوكيل وشاهني
     حيـل                                                                         طريق احلاسب اآليل وأي مصادر أخرى على احلاسب تساعد على التعليم والتعلم وفيه 

                                                                              احلاسب حمل الكتاب وحمل املعلم حيث يقوم احلاسب بعرض املادة العلمية على الشاشة بنـاء  
                                                                                  على استجابة الطالب ويطلب احلاسب من املتعلم املزيد من املعلومات ويقدم له املادة املناسبة 

    ٣٩ ص  "                  بناء على استجابته
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                 آليـات االتصـال                             طريقة للتعليم باسـتخدام    :"     بأنة  )     ٢٠٠٥ (                     ويعرفه املوسى واملبارك 
                                                                          احلديثة من حاسب وشبكاته،و وسائطه املتعددة من صوت وصورة، ورسـومات، وآليـات   
                                                                             حبث،ومكتبات الكترونية،وكذلك بوابات االنترنت سواء أكانت عـن بعـد أم يف الفصـل    
                                                                                  الدراسي وهو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقـل  

     ١١٢ ص "   ئدة           جهد وأكرب فا

                                                                            وتضيف الباحثة إىل ما سبق أن التعليم االلكتروين يعتمد علـى اسـتخدام الوسـائط    
                                                                                االلكترونية يف االتصال، واستقبال املعلومات، واكتساب املهارات، والتفاعل بـني الطالـب   

                               وال يستلزم هذا النوع من التعليم   . -                     ورمبا بني املدرسة واملعلم-                         واملعلم وبني الطالب واملدرسة
                                                                            د مباين مدرسية أو صفوف دراسية، ويرتبط هذا النوع بالوسائل االلكترونية وشـبكات     وجو

                    اليت أصـبحت وسـيطا     )       انترنت (                                                 املعلومات واالتصاالت، وأشهرها شبكة املعلومات الدولية 
                                                                                  فاعال للتعليم االلكتروين،ويتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل بني املعلم واملتعلم وعـن  

                                                                    ني املتعلم ووسائل التعليم االلكترونية األخرى كالدروس االلكترونية واملكتبة               طريق التفاعل ب
   .                                 االلكترونية والكتاب االلكتروين وغريها

   :                      مميزات التعليم االلكتروين •

                                                                            ميتاز التعليم اإللكتروين مبميزات عديدة،جعلت له أمهية يف امليدان التربوية ومن هـذه                
   ):    ٢٠٠٣ (                          املميزات كما أوردا الغراب 

                                                                              استخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية واليت قد ال تتـوافر لـدى    - ١
   .                                             العديد من املتعلمني من الوسائل السمعية والبصرية

   .                                                        التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء - ٢
   .        االستخدام                                                       مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية يف  - ٣
   .                                                                            تعدد مصادر املعرفة نتيجة االتصال باملواقع املختلفة على الشبكة العاملية للمعلومات  - ٤
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                                                                       أن الطالب يتعلم وخيطئ يف جو من اخلصوصية ، كما أنه ميكنه ختطي بعض املراحل اليت  - ٥
    .                        يراها سهلة أو غري مناسبة

   .             ماكن الدراسية                                                       توسيع نطاق التعليم وتوسيع فرص القبول املرتبطة مبحدودية األ - ٦
      .                                           املرونة حيث يسهل تعديل وحتديث احملتوى التعليمي - ٧
                                                  ً                       ٍ   االعتمادية حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائماً بدون انقطاع ومبستوى عـالٍ   - ٨

   .         من اجلودة 
                                                                            تغيري دور املعلم من امللقي وامللقن واملصـدر الوحيـد للمعلومـات إىل دور املوجـه      - ٩

    .       واملشرف
  )  ٣٢-  ٢٦ ص (                                      مستوى التعليم وتنمية القدرات الفكرية           حتسني وإثراء  -   ١٠
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  معلمة املواد االجتماعية: الثالثاملبحث 
   :    متهيد

                                                                               تقوم معلمة املواد االجتماعية بأداء دور إجيايب يف العملية التربوية،حيث أن كل العناصر 
              حتقق أهـدافها                                                                      التربوية مثل املنهج والكتب واإلدارة املدرسية واإلشراف الفين رغم أمهيتها ال 

                                                                                 إال إذا وجد املعلم  الواعي والقادر على االستفادة منها على خري وجـه،ويف هـذا املبحـث    
                                                                                  تناولت الباحثة صفات معلمة املواد االجتماعية وكفاياا وأدوارها احلديثة ودورها يف عصـر  

   .                 تكنولوجيا التعليم

 ً ً أوال    :                          صفات معلمة املواد االجتماعية :   
  :                              معلمة املواد االجتماعية إىل قسمني                         ولقد قسمت الباحثة صفات - 

  .                             ُ                              صفات معلمة املواد االجتماعية اخلُلقية كما يراها العلماء املسلمون  -   أ

  .                                                              صفات معلمة املواد االجتماعية املهنية كما يراها الباحثون يف التربية  -    ب

                                                      

                                                                       صفات مكتسبة من أخالقيات مهنة التدريس اليت تتطلب التتويج مبكارم األخالق ،وهي             
  :                                                           صفات مستوحاة ومستنبطة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

    )   ٤٣    آية   :        الشورى  ( U   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  ËT          قال تعاىل   .     الصرب  -   ١

  )    ٢١٥  :         الشعراء   (  U W  V  U  T   S    XT          قال تعاىل   .        التواضع  -   ٢
                                         ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو   (                              قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    ) .    ١٦٧٦                   سنن الدارمي ، حديث  (   )                                 إال عزى وما تواضع احد هللا إال رفعه اهللا

UÂ  Á  À  ¿Ã   È     Ç  Æ   Å  ÄÉ     Ê            قال تعـاىل    .        التعاون  -   ٣
ËT  ) ٢  :       املائدة  (  .   
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ــدل-   ٤ U   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K   .         العـ
W  VX      [  Z  YT )  كما قال تعاىل   )   ٩٠  :       النحل             

)  U¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ² T  ) ٥٨  :       النساء  (   

ــاىل .       الصــدق  -   ٥ ــال تع   U  I   H  G  F  E  D  C  BT              ق
   )   ١١٩ :      التوبة (

   )   ١٣٤ :        آل عمران (  U7  6   5  4  3 T           قال تعاىل    .     احللم- ٦

ــامح   - ٧ ــني والتس ــاىل   .                  الل ــال تع     U7   6  5  4  3  2      1  0 T               ق
     ) .   ١٥٩ :        آل عمران (

   )  ٢٦ :     القصص (  U       ¤  £  ¢  ¡  �   ~T          قال تعاىل  .      األمانة- ٨

   :               النقاط التالية                وتضيف الباحثة

                                                     فاإلخالص والتقوى عامالن ضروريان لنجـاح املعلمـة يف أداء     :               اإلخالص والتقوى  •
 U2    1   0   /  .  -   ,  +3       6       5       4T                   رسالتها، قال تعاىل 

                    وى وشعور املعلمة بأن ـ                                ان العمل ال يكون إال باإلخالص والتقـ      و إحس  )  ٢ :    امللك (
                                      األجر والثواب من اهللا تعاىل  ومعلمة املواد                                        ما تقوم به هو رسالة سامية تستحق عليها
                          البد من إن ختلـص يف عملـها             الدراسية                                      االجتماعية كغريها من معلمات بقية املواد

   .                                                     لتوصل رسالة املنهج وتعمل على حتقيقها بصورة كاملة واضحة 
                                                                  من الصفات الواجب توافرها يف معلمة املواد االجتماعية  قدرا على إظهار   :       احلماس  •

                                                                         ماس الالزم يف عملها بدرجة إجيابية لتثري املتعلمات وتدفعهن حنو عمليـة الـتعلم     احل
   .                           واملشاركة فيها بفاعلية ومحاس 
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                                                                         من خالل اإلطالع على العديد من الدراسات اليت قامت الباحثة مبراجعتها مت اشـتقاق  
             املنهج وتنمية               بتحقيق رسالة                                                          أهم الصفات الالزمة ملعلمة املواد االجتماعية الناجحة، لكي تقوم 

     يف أن   )              اللقاين ورضوان (                                                              مهارات التفكري املتنوعة لدى طالبتها،وقد اتفق رأي الباحثة مع رأي 
                                                         ً              درس مثله مثل ذوي املهن األخرى،فمثلما جند مدرسني أكفاء جند أيضاً مدرسـني غـري     امل "

                                                                             أكفاء، كما جند يف نفس الوقت أطباء جيدين وآخرين غري جيدين وكذلك بالنسبة للمهندسني 
                                     ً                                       والتجاريني والزراعيني وغريهم،وأولئك مجيعاً حيتاجون إىل الكثري من الصفات الشخصية مثل 

                                                                لشخصية املتكاملة والذكاء والقدرة على التعامل مع اآلخرين واإلحسـاس                الصحة اجليدة وا
   . )   ٣١٠  :  م    ١٩٩٩ (   ".                                           باملسئولية والطموح وغريها من الصفات الشخصية 

                                                                               فاملعلم هو حمور الرسالة التربوية والركيزة األهم يف جناحها،وهو القائد التربوي الـذي  
                                    ربوية املتجددة واملفيدة لطالبـه،وبناء                                               يتصدر عملية مناقشة وتوصيل اخلربات واملعلومات الت

                                                                                    على ذلك كان البد من أن يتمتع هذا القائد التربوي بعدة صفات مهنية تعينه علـى القيـام   
                       عدة صفات وخصائص البد من   )     ٢٠٠٩ :       العامري (         ولقد ذكر  .                        بدوره كمعلم على أكمل وجه

   :                                     أن يتصف ا املعلم بشكل عام كان من أمهها

              ورصـيده مـن                                         رحلة املعرفة، يعتمد على جتاربه وخربته          فهو مرشد يف  :           املعلم مرشد - ١
  .      املعرفة

٢ - املعلم مرب           :      يعلم وفقاً ملفهوم التعليم احلديث الذي يساعد الطالـب علـى الـتعلم                                                        ً         
  .          بصورة أفضل

  . .                            يشق طريقه بإحالل اجلديد واملفيد                   وهو جسر بني األجيال  :          املعلم جمدد - ٣

  .    لباس                            يف املواقف والكالم والعادات وال :          املعلم قدوة - ٤

    ١٤ ص .                    يطلب املزيد من املعرفة :          املعلم باحث - ٥
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                                                                              كما اشتقت الباحثة العديد من الصفات الواجب توافرها يف معلمة املواد االجتماعية كما  - 
  :                                           حددها كل من  اللقاين ورضوان على النحو التايل 

          املقتـدرة                               ذلك أن معلمة املواد االجتماعية   :                                         توافر اخللفية العميقة يف العلوم االجتماعية   -   ١
                                                                     حتتاج إىل دراسة ختصصية عميقة يف جمال ختصص املواد االجتماعية األكـادميي،والعمق  
                                                                      يأيت من التركيز على فرع أو علم واحد، فمن خالل عدة مقررات يف علـم واحـد   
                                                                            تستطيع املعلمة أن تصل إىل القدرة على التمكن من الدراسة والبحث وبعد النظر، كما 

             معلم املـواد    "                                        خالل ما أدىل به كل من اللقاين ورضوان يف أن                       تسند الباحثة رأيها من 
                                                            ً           االجتماعية حيتاج إىل معلومات يف جمال ختصصه إىل املدى الذي جيعلـه قـادراً علـى    
                                                                          استرجاع احلقائق اهلامة ذات املغزى،كما حيتاج إىل فهم املفاهيم األساسية ليستطيع أن 

                                      تاج إىل القدرة على معرفـة التعميمـات                                          ينقل مبهارة بعض املفاهيم إىل التالميذ،كما حي
                      وتضيف الباحثة باإلضافة   "                                                   األساسية ، والتمكن من مهارة الوصول إىل هذه التعميمات

                                                        ًَ                    إىل أن اخللفية العلمية األكادميية مهمة يف استرجاع احلقائق أيضاًَ هي مهمة يف مناقشـة  
                          لوب إثارا لدى الطالبة مبا                                                         هذه احلقائق ومعرفة كيفية انتقاء مهارة التفكري املناسبة واملط

  .                            يتناسب مع احملتوى املطروح للشرح

                                                                حتتاج معلمة املواد االجتماعية إىل اكتساب خـربات اجتماعيـة تربويـة      :                اخلربة االجتماعية   -   ٢
                                                                                  فاعلة ومنوعة حىت تستطيع أن تكون إجيابية ومؤثرة يف الوسط التعليمي ، وتصـنف الباحثـة   

  .         قسمني ومها                          جماالت النشاط االجتماعي إىل

  .                مسئوليات املواطنة  -   أ

  .                            املشاركة يف املؤسسات االجتماعية - ب

                                                                  وهذان القسمان مها مصدر اكتساب معلمـة املـواد االجتماعيـة للخـربات     
                                                         وملا كانت الكفاية املدنية وحتمل املسئولية من أهـداف املـواد    "                    االجتماعية املتكاملة، 

                                                                         االجتماعية فال بد للمعلم من دراسة وفهم كيفية تصرف الناس كمـواطنني بأسـلوب   
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                                     د أن يصور باألفعال كما يصور بـاألقوال                                        واقعي ، ذلك أن معلم املواد االجتماعية الب
    ).        ١٥٤:١٩٩٨  :      األمحد    " (                                 االهتمام بالشؤون االجتماعية العامة 

                                                      واإلميان بفلسفة اتمع هو التدريس يف إطار ال خيرج عـن مـا     :                   اإلميان بفلسفة اتمع  -   ٣
                                                                           وضعه اتمع من أسس ترمجتها التربية إىل مناهج ومقررات تدرس، وبالتايل فإن علـى 

   إن   "                                                                           معلمة املواد االجتماعية أن تؤمن ذه النظرة للمجتمع وبالتايل التدريس يف إطارها 
                                                                         معلم املواد االجتماعية مطالب بأن يكون على مستوى عـال مـن اإلدراك والـوعي    
                                                                       واإلميان مبحتوى فلسفة اتمع وأن يكون حبق على درجة عالية من احلمـاس لتـوفري   

  &        اللقاين    " (                                            اليت ميارس فيها هذه املفاهيم باالشتراك مع الطلبة                          املواقف التعليمية املناسبة
   ).        ٣١٢:١٩٩٩      رضوان 

                                                                         وترى الباحثة أنه البد من أن تكون معلمة املواد االجتماعية مؤمنة بفلسفة اتمع 
                                                                          وأن تلتزم باخلط الفكري للمجتمع املسلم حبيث تكون قدوة للطالبات ، فـإذا كـان   

                                                       ن فالبد من أن تكون معلمة املواد االجتماعية متعاونـة مـع                          اتمع يأخذ مبفهوم التعاو
                                                                          زميالا املعلمات ومع اإلدارة املدرسية واإلداريات والفنيات يف داخل املدرسة وذلـك  
                                                                            لكي تتطابق أفعاهلا مع أقواهلا وجتسد خربة واقعيه لطالبتها ومتنحهن الفـرص ليعشـن   

   .                             يت تناشد فلسفة اتمع بتنميتها                                            مواقف تعليمية ميارسن فيها مثل هذه املفاهيم ال
         كل إسهام  "     بأا   )              اللقاين ورضوان (                                   املقصود بالقيادة التربوية كما يراها   :                 القيادة التربوية  -   ٤

                                     ومن هذا املنطلق فإنه البد من توافر هذه    ).         ٣١٤:١٩٩٩    " (                     يف حتقيق أهداف اجلماعة 
                            ً مطالبة بتنمية القيادات دائماً                                                  الصفة كصفة هامة يف معلمة املواد االجتماعية وذلك ألا 

                                                                                 وذلك ينبع من احلاجة املاسة إىل نوع جديد من اخلربة والقوى البشرية املدربة القادرة علـى  
                                              وال يقتصر دور معلمة املواد االجتماعيـة كقائـدة    .                                   مواجهة التحديات والقيام بدورها حنوها

                        اتمـع خـارج املدرسـة                                                               تربوية على نطاق عملها وتفاعلها مع طالباا ولكنه ميتد ليشمل
   .         االجتماعية                                                                    ومؤسساته املختلفة اليت ميكن اإلفادة من إمكاناا وتوظيفها يف تدريس املواد
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    ..                             وتضيف الباحثة الصفات التالية  - 
                                                                          أن حتترم شخصية الطالبات وتشجعهن على ممارسة النقد املوضوعي واملناقشة املنطقيـة   -   ١

  .                اجلادة بكل أرحيية 

  .              التدريس احلديثة                اإلملام اجليد بطرق  -   ٢

  .                                                                   أن تبدي شخصيتها وقدرا على االبتكار والتجديد وحسن التعامل مع طالباا -   ٣

  .                                                               أن تبدي اهتمامها يف اكتشاف املواهب وتنمية ميول واهتمامات الطالبات -   ٤

                                                                      أن حتترم حق كل طالبة يف احلصول على املعلومات الصحيحة وحسن اإلفادة منـها يف   -   ٥
  .               حياا املستقبلية

                                                                         تتبادل اخلربات النافعة مع زميالا املعلمات وتربط بني فروع املـواد االجتماعيـة      أن  -   ٦
   .             واملواد األخرى 

   :                             كفايات معلمة املواد االجتماعية  :      ثانيا 
   .                                                                              قبل التعرف على كفايات معلمة املواد االجتماعية ينبغي معرفة املفهوم التربوي للكفاية

•                      

                                                                  بعض الباحثني يف تعريف الكفاية وحتديد مفهومها، ومن ذلك تعريف عبـد اهللا        اختلف               
                                               جمموعة من املعارف واملهارات والقدرات واالجتاهات اليت   :"                            احلارثي حيث عرف الكفاية بأا 

                                 ً                                                        ينبغي أن ميتلكها املعلم ويكون قادراً على تطبيقها بفاعلية وإتقاـا أثنـاء التـدريس ويـتم     
   .  ١٥ ص "                                                     برامج اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب والتوجيه أثناء اخلدمة                اكتساا من خالل 

                                                  أهداف سلوكية إجرائية يؤديها املعلمون بدرجة عاليـة    :"                          ويعرفها عبداهللا آل قصود بأا
                                                                               من اإلتقان واملهارة لبعض ااالت التعليمية اخلاصة بالتخطيط واإلعداد للدرس ، واستخدام 

                                                     طرق التدريس وإدارة الصف وحفظ النظام والتنوع يف أساليب                              الوسائل التعليمية والتنوع يف
      ٣٢ ص  ".                                تقومي تعلم الطالب لتحقيق تعلم أفضل
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                                                                            إن هذه املفاهيم تصنف وحتدد الكفاية اليت ينبغي توافرها يف املعلمة يف ثالثة اجتاهـات  
          وين اجلانب                                                                ُ         رئيسة فهي تبدأ باملعرفة واكتساب املعرفة ومن مث تطبيق هذه املعرفة املُكتسبة لتك

                                                                        وبالتايل الوصول عن طريق التطبيق للكفاية إىل نواتج تفيد العملية التربويـة    )      األداء (        التطبيقي
 Gary                                                                          وذلك ما يرتبط بالنواتج، وتسند الباحثة هذا التصنيف وفقا لتصنيف جارى بـورش  

Borich  ون                                                                     الذي قسم الكفايات لثالثة أقسام مترابطة ومتدرجة غري جمزأة فكل كفاية ال يك   
   :                                       هلا قيمه دون حتقيق الكفاية اليت تتبعها وهي

    .                     كفايات ترتبط باملعارف   - ١
   .                    كفايات ترتبط باألداء   - ٢   

   .                     كفايات ترتبط بالنواتج  - ٣    
                                       كفايات معلم املواد االجتماعية والوطنية يف   "      ً                 ووفقاً لورقة عمل بعنوان

  "         السـليم                                                          ظل متطلبات جمتمع املعرفة واليت أعدها املشرف التربـوي وليـد   
                                                              مشرف تربوي بقسم االجتماعيات باإلحساء مت تصنيف كفايات معلمة املواد 

   :                          االجتماعية على النحو التايل 
                                                             اإلميان الراسخ بعقيدة اإلسالم إميانا يتجسد يف كل تصرفاا وأفعاهلـا   -    ١

    .                             وأقواهلا كي تقتدي ا الطالبات 
           ها رقيبـا                                                اإلخالص وتقوى اهللا يف السر والعلن واليت جتعل من ضـمري  -    ٢

   .                        داخليا على عملها وسلوكها
                                                              أن تكون املعلمة  قادرة على إكساب طالباا بـأن يكـن مواطنـات     -    ٣

                                                           معتمدات على أنفسهن وعلى مقدران ومعتزات بوطنهن وبوالة أمرهن 
   .                                وبنظام وطنهن ومؤسساته االجتماعية 

    .                                                          امتالك املعلمة قاعدة علمية معرفية صلبة وذات اتساع وعمق معريف  -    ٤
                                                              تكون املعلمة مدركة للكيفية اليت تترابط ا أجزاء املعرفة مع بعضها     أن -    ٥

    .      البعض 
                                                                أن تكون لديها القدرة على جتديـد معارفهـا ورغبتـها املسـتمرة يف      -    ٦

    .                                       االحتفاظ الدائم باحلديث واجلديد من املعارف 
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                                                                   أن تتميز بتكوين املهارات املعرفية والبحثية للطالبات الالزمـة للقـرن    -    ٧
   .      لعشرين        احلادي وا

                                                             أن تكون قادرة على حتقيق األهداف والنتائج بدقة ووفق معايري عصرية  -    ٨
                                                              جديدة تركز على تنمية عقل وشخصية الطالبـة ومهاراـا وقيمهـا    
                                                            واجتاهاا ضمن عملية ذاتية ومستمرة مدى احلياة حبيـث يكـون دور   
                                                               املعلمة فيها اإلرشاد املعريف وتسهيل وصول الطالبة إىل مصادر املعرفـة  

    .                                                      والتشجيع على تنميتها وتطبيقها يف الواقع العملي وامليداين 
    .                                                     أن تكون قادرة على التدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم  -    ٩
                                                              أن تسعى إىل تدريب ويئة الطالبات على التعامل مع عامل املعلومـات   -    ١٠

                                                          والبيانات واالتصاالت السريعة عن طريق احلاسـب اآليل واالنترنـت   
    .                           يات حتليل املعلومات ومعاجلتها                 وسائر وسائل وتقن

        السابقة   )                                   املعرفية واألدائية واملتعلقة بالنواتج  (                                      و تسند الباحثة رأيها يف تقسيم الكفايات
   :                                                                      الذكر عن طريق تطبيقها على الكفايات اليت اقترحها السليم على النحو التايل

     ) .   ٦،٤ (                                   الكفايات املعرفية ومتثلت يف البنود رقم •

    ).            ١٠،٩،٧،٥،٢،١ (                           األدائية ومتثلت يف البنود رقم          الكفايات  •

   ).   ٨،٣ (                                            الكفايات املتعلقة بالنواتج ومتثلت يف البنود رقم •

  :                                                                     كما يصنف جامل الكفايات األدائية ملعلمات املواد االجتماعية على النحو التايل

   :                      كفايات معلمة اجلغرافيا 
                                 ليه املعلم يف تدريسـه مـن املـام                           وهي اليت تتعلق مبا حيتاج ا  :                    كفايات ختطيط التدريس  :    ً أوالً

   .    ومتكن
                                          مثل اإلملام مبادة التخصص والتعرف على أقسـام   (                              كفايات التخطيط على املدى الطويل •

                                                                                 اجلغرافيا وأنواعها املختلفة واملفاهيم اجلغرافية األساسية والتعليمات واملصادر األساسية يف 
    ).            علم اجلغرافيا
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                                         صياغة األهداف التعليمية صـياغة إجرائيـة       مثل  (                             كفايات التخطيط على املدى القصري •
                                                                           واألهداف شاملة للجوانب التعليمية، ربط األهداف حباجات التالميذ وتنظـيم املـادة   

  )  اخل   ..                                                                        العلمية يف ضوء أهداف الدرس وحتديد مدخله،اختيار الوسائل التعليمية املناسبة 

                             ليت يقوم ا املعلـم يف أدائـه                                   وهي املقومات التنفيذية والعملية ا  :                   كفايات تنفيذ الدرس :     ً ثانياً
     :         الصفي مثل

   .                                          استخدام مدخل الدرس بطريقة تثري اهتمام الطالب •
  .                                                  استخدام طريقة التدريس املناسب للموضوع اجلغرايف املطروح •

  .                               اشتراك التلميذ يف املوقف التعليمي •

  .                                     استخدام أنواع خمتلفة من األسئلة الشفوية •

  .                         استخدام التقومي خالل الدروس •

                                             وهي املقومات الفنية اليت تساعد املعلم يف بلـورة    :                                 كفايات استخدام الوسائل التعليمية :     ً ثالثاً
   :                         أدائه الصفي يف التدريس مثل

                                                                          ً استخدام وسائل تعليمية مناسبة ملوضوع الدرس وملستوى التالميذ ووسائل دقيقة علمياً  •
   .            وحديثة الصنع

  .                                   تنظيم استخدام الوسائل بالوقت املناسب   •

  .                                              األطلس املدرسي واخلرائط الصماء ومناذج الكرة األرضية        استخدام  •

                                                                          استخدام اخلرائط الواردة يف الكتاب املدرسي والصور وامللصقات والتسجيالت الصوتية 

                                                                           استخدام أجهزة اإلسقاط العلوي وعرض الشراع والسينما والرصد والقياس والتلفزيون  •
  .         التعليمي 

                                                 مات التنظيمية اليت تتم داخل الصف بقيـادة املعلـم           وهي املقو  :                   كفايات إدارة الفصل  :      ً رابعاً
   :   مثل
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                                                                             مساعدة التالميذ على اكتساب القيم التربوية االجيابية اليت تساعدهم على الضبط الذايت  •
                                                                                وإتاحة الفرصة املتساوية للتفاعل والتواصل الصفي سـواء باملداخلـة أو املشـاركة أو    

   .      النقاش
  .       التدريس                                    تطوير التفاعل اللفظي السائد يف أثناء  •

                                                              وهي املقومات الفاعلة يف استخدام وسائل البناء واالنتهاء من املنهج    :              كفايات التقومي :     ً خامساً
   :   مثل

   .                                                                      استخدام وسائل التقومي البنائي املناسبة ملنهج اجلغرافيا ومستوى نضج الطالبات •
  .                                                                      استخدام وسائل التقومي النهائي املناسبة ملنهج اجلغرافيا ومستوى نضج الطالبات •

     :                     كفايات معلمة التاريخ 
                                                                          و تتطلب قدرة املعلمة على استخدام طـرق وأسـاليب علميـة يف حتديـد اجتاهـات      

   :             وتتمثل مبا يلي .       التدريس
    ..   مثل  :                      استخدام املصادر األصلية :   أوال

   .                                                   اختيار الوثيقة املرتبطة مبقرر التاريخ واهتمام الطالبة •
  .                      التمهيد الستخدام اخلريطة •

  .                    معاجلة الوثيقة كنموذج •

                                    إتاحة الفرصة للطالبات ملعاجلة الوثيقة •

    ..    مثل   :                       استخدام األحداث اجلارية   :      ً ثانياً
   .                                                اختيار األحداث اجلارية املتصلة مبقرر التاريخ وأهدافه •
  .                                              إتاحة الفرصة للطالبات ملعاجلة نصوص األحداث اجلارية •

  .                             التمهيد الستخدام األحداث اجلارية •

    ..   مثل  :          س التاريخ                           استخدام التاريخ احمللي يف تدري :     ً ثالثاً
   .                         اختيار موضوع التاريخ احمللي •
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  .          التمهيد له •

  .                                             استخدام البيئة احمللية يف تنفيذ الدراسة التارخيية •

   .                      استخدام األدب يف التاريخ  :      ً رابعاً
   .                             كشف العالقة بني األسباب والنتائج  :      ً خامساً
   .                          ً        ً            تصنف األحداث التارخيية زمنياً ومكانياً أثناء الدرس  :      ً سادساً
   .                                                ار األحكام مثل توجيه أسئلة تفسريية للمادة التارخيية   إصد  :      ً سابعاً
   .                                                           تقومي جوانب التعليم يف التاريخ باستخدام أساليب التقومي املختلفة  :      ً ثامناً

                                                                              و تتفق الباحثة مع جامل يف تقسيمه للكفايات األدائية ملعلمات التـاريخ واجلغرافيـا                   
      ً                                                                          انطالقاً من أن لكل مادة ولكل منهج خصائصه ومساته اليت حتدد الكفايات اخلاصـة القائمـة   

                                                    وتضيف الباحثة على الكفايات اليت اقترحها كل من جامل و  .                         على الطرق واألساليب احلديثة
                                                                         كفايات أساسية جيب توافرها يف معلمة املواد االجتماعية يف املوقـف التدريسـي ويف          السليم 

   :                         اتمع املدرسي بشكل عام مثل

                                                                                توافر الرغبة األكيدة لدى معلمة املواد االجتماعية يف تعزيز مهنـة التـدريس والعمـل     •
  .                          االجيايب لتفعيل أداء الطالبات

  .                   وتقدمي املادة العلمية                                          القدرة على استخدام أساليب متنوعة يف تدريس •

  .                                       ً         ً القدرة على إدارة التعليم سواء كان فردياً أو مجاعياً •

  .                    التعلم مبنطقية ودراية /                                                   القدرة على مواجهة املشكالت اليت تعترض سري عملية التعليم •

  .                                 ُ                                       تطوير قوة املالحظة، فيجب أن تكون املُعلمة مدركة ملا يدور يف داخل الغرفة الصفية •

  .                                     وق الفردية وحتديدها داخل الغرفة الصفية                    القدرة على تعرف الفر •
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                                                                            حرص املعلمة على تطوير ثقافتها بصورة مستمرة حىت تسـتطيع التعـديل يف املفـاهيم     •
  .                                  واألفكار القدمية يف املنهج بأخرى حديثة

 ً ً ثالثا   :                                   األدوار احلديثة ملعلمة املواد االجتماعية   :     

                            يها املعلمة، فقدميا أي ما قبل                                                  لقد اختلفت النظرة عرب العصور من حيث األدوار اليت تؤد
                                                                                      عصر التربية احلديثة كان ينظر للمعلمة على أا ملقنة وناقلة للمعرفة فقط وما على الطالبات 
                                                                              الاليت تعلمهن إال حفظ املعارف واملعلومات اليت توصلها هلن ، وتطور هذا املفهـوم وهـذه   

                                إليها على أا معلمة ومربية يف آن                                                       النظرة للمعلمة يف عصر التربية احلديثة وأصبح اتمع ينظر
                                                                                    واحد فعلى عاتقها تقع مسؤولية  توجيه الطالبات على التعلم والتعليم واملسـامهة املوجهـة   
                                                                                        والفاعلية يف تنشئتهم التنشئة السليمة من خالل الرعاية الواعية والشاملة للنمو املتكامل للفرد 

                                     إضافة إىل دور املعلمة يف جمال التفاعل مع      هذا    "                               روحيا و عقليا وجسميا و وجدانيا  "        املتعلم 
                املعلم هو العنصر   "                        إذ يذكر أحد الباحثني أن   .                                          البيئة وخدمة اتمع واملسامهة يف تقدمه و رقيه

                                                                                 الفعال يف عملية التعلم، فبمقدار ما حيمل يف رأسه من فكر وعلم، وما حيمل يف قلبه من إميان 
                                               وهبة وخربة يف حتسني طريقة التعلم يكون جناحه وأثره يف                                  برسالته،وحمبة لتالميذه وما أويت من م

                  ً                        ً                                 ً أبنائه وطالبه وكثرياً ما كان املعلم الصاحل عوضاً عن ضعف املنهج وضعف الكتاب ، وكثرياً 
                                 ، ويف هذا الصـدد يـذكر الطيطـي     )       ٧٧:٢٠٠٦ :    عبيد    ". (                           ً ما كان هو الكتاب واملنهج معاً

) ٢٠٠٢    (   

                                             سي يف عملية التربية والتعليم، فهو الذي يوجـه                                 املعلم هو الذي يقوم بالدور الرئي  "    أن 
                                                                               نشاط تالميذه ويبعث يف نفوسهم الرغبة يف الدراسة، فهو الذي حيدد أهداف الدراسة، وهـو  
                                                                             الذي حيدد درجة االستفادة من الوسائل،وهو الذي حيدد اجلو العام داخل غرفة الصف، وهو 

                              اجلو العام داخل غرفة الصف، وهو                                                  الذي حيدد درجة االستفادة من الوسائل، وهو الذي حيدد
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                                                                                 الذي ينمي االجتاهات املرغوبة لتكوين املواطن الصاحل يف نفوس التالميذ، وبالتايل فإن معلـم  
                                                                               الدراسات االجتماعية يعمل على تعديل السلوك والذي هو املقياس الرئيسي لنجاح عمليـة  

   ٥٦ ص  "        التربية

                                                أن معلمة املواد االجتماعية جيـب عليهـا اسـتيعاب                     باالضافة ملا سبق          الباحثة       وترى 
                                                                                األدوار واملسؤوليات احلديثة اليت أوكلت إليها يف عصر التربية احلديث واالنفجـار املعـريف   
                                        ً                                        والتطور التكنولوجي احلاصل يف اتمع، انطالقاً من أن املواد االجتماعية تسـهم يف تعـديل   

                                         ثقايف واجتماعي مفيد ينهل من معينه ليتفاعل                                           السلوك وتنشئة الفرد ليدرك ماحوله من تراث
       األدوار   )       ٤:٢٠٠٦  :              الفرح ودبابنه (                            ً      ً                مع بيئته وجمتمعه تفاعال اجيابياً مثمراً ولقد ذكر كل من 

  :                             احلديثة للمعلم على النحو التايل

•                   : 

     ً      ملقناً هلم ،                              ً                           يف هذا الدور مل يعد املعلم موصالً للمعلومات واملعارف للطالب وال              
                     والتعليم ، حيث يساهم                                      ً                     لقد أصبح دور املعلم يف هذا اال مساعداً للطالب يف عملية التعلم

                           بإرشادات وتوجيـه معلمهـم                                                   الطالب يف االستعداد للدروس والبحث والدراسة مستنريين
  ف                                                                                 الكفء الذي يعي األساليب التقنية وتكنولوجيا التعليم ليحقق األهداف التعليمية، وتضـي 

                                                                                    الباحثة بأن على معلمة املواد االجتماعية أن خترج من إطار النقل املعريف إىل إطـار مناقشـة   
  .                                                                        املعرفة وحتليلها مع طالبتها واستخدام مهارات التفكري املتنوعة يف نقلها للمعرفة

•                                 

                                    حمور العمليـة التربويـة بأبعادهـا                    احلديث أن الطالب                           من املعروف يف العصر التربوي
     ً       ً        ً   روحياً وعقلياً ومعرفيـاً    "      ً                     وأخرياً النمو الشامل للطالب                     ً هدف هذه العملية أوالً  ست          املتنوعة وت
                                                             حمور امليدان التربوي والعملية التربوية فهو مسـئول عـن حتقيـق                 ومبا أن املعلم  "         ً ووجدانياً 
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ً                               سواًء أكان خالل املوقف التعليمي داخل                            من خالل أدائه التربوي اإلجيايب                 األهداف السلوكية    
                     عالقات إنسانية طيبـة                                        ويطلب من املعلم يف هذا الدور أن يكون ذا .       خارجها              غرفة الصف أو

                وتعلق الباحثـة   .         هذا الدور                                                     مع الطالب واتمع املدرسي بأكمله ليتمكن من حتقيق إجيابيات
                              ك أمهية العالقـات اإلنسـانية يف                                                      على هذا الدور بأن جيب على معلمة املواد االجتماعية إدرا

  .                 العملية التعليمية

•                                        :  

        املهنـة                   ً                                                   يسعى املعلم دائماً للنمو املهين والتطور والتجديد يف تنمية واكتساب خـربات 
       خلـربات                     احلديثة ليقوم بنقل ا                                                        احلديثة واملتجددة كما يتطلب منه أن يعي األساليب والتقنيات

                                                ً                              املتطورة إىل طالبه بشكل فعال وإجيايب ، وأن يكون عصرياً يف توظيف تكنولوجيـا الـتعلم   
       ً        ً                        ومتجدداً ومسايراً لروح العصر يف أسـاليبه         األخرى،                                  والتعليم املربمج واألجهزة اإللكترونية

           لتربويـة،                                                   بالتايل من املسامهة الفعالة يف حتقيق األهداف السلوكية ا                           ومهاراته التعليمية ليستطيع
                                                                               كذلك جيب على معلمة املواد االجتماعية االهتمام بالتجديد يف معلوماا وثقافتها ودخـول  
                                                                              الدورات اليت ختتص مبواضيع مناهج املواد االجتماعية املختلفة وذلك للتطـوير يف خرباـا   

   .         ومعلوماا

•                                    : 

      ً                                          ووسيطاً لتحقيق سلوك اجتماعي إجيايب لدى الطالب قوامه       ً ساعداً                   يعترب املعلم يف اال م
                                                    يتأتى ذلك من خالل األوامر والتسلط بل من خالل إشاعة اجلو                         االنضباط والنظام ، حبيث ال
                                        وتضيف الباحثة أن إذا مل تكن املعلمة قادرة   .                 الطالب يف هذا اال                       الدميقراطي اهلادف لرعاية

                                                   نكة فإن ذلك سوف يؤثر على عطائها وأدائهـا يف داخـل                            على أن تضبط الصف وتديره حب
  .                         الغرفة الصفية بصورة سلبية
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•                                        :  

                              معرفية و وجدانية ومهارية يعترب                                                إن مستوى التحصيل اجليد يف ااالت التربوية املتنوعة
              ً                                وحتقيقه مستخدماً كل أساليب التقنية وتكنولوجيـا        ً       ً                          هدفاً مرموقاً يسعى املعلم الناجح ملتابعته

          لدراسـية                                              التحصيلي على مدار العام الدراسي بل واألعوام ا                              التعليم يف رعاية مستوى تالميذه
                                       وتضيف الباحثة بأن جيب على معلمة املـواد    .              مناهج ومقررات                       وذلك يف جمال ما يدرسه من 

                                 ومي والقياس الـيت تناسـب املنـهج                                                االجتماعية اإلطالع والتعرف على أحدث أساليب التق
   .                   ومستوى حتصيل طالباا

 ً ً رابعا    :                                       دور معلمة املواد االجتماعية يف عصر التقنية   :     
                                                                             ال تلغي تكنولوجيا التعليم دور املعلمة وإمنا أحدثت فيه بعض التطـورات والـتغريات   

       ا بيئة                                                                         فأصبح من الضروري على املعلمة أن توظف التكنولوجيا يف حجرة الدراسة لتجعل منه
                                                                                تعلم نشطة،باستخدام احلاسب اآليل والربجميات التعليمية املتعددة الوسائط واالهتمام بعـرض  
                                                                                  املادة التعليمية وإخراجها بصورة مبتكره وجذابة ذات حمتوى تعليمي جيـد يـثري دافعيـة    

     عـن                          ً       يف التعليم أن تلعب أدواراً خمتلفة                               ويتطلب استخدام املعلمة للتقنية                    الطالبات حنو التعلم 
                                                                               الدور التقليدي احملصور يف كوا حمددة للمادة الدراسية ، شارحة ملعلومات الكتاب املدرسي 

                                  واضعة لألعمال التقومييـة ، فأصـبح    و                                                    منتقية للوسائل التعليمية ، متخذة للقرارات التربوية
                                         وتصميمها وإعدادها، عالوة على كوا مشـرفة                                         دورها يرتكز على ختطيط العملية التعليمية

  "               يف هذا الصـدد    )     ٢٠١٠ (                                                  ديرة وموجهة ومرشدة ومقيمة له، فقد ذكرت رؤى باخدلق   وم
                                                                                  إن املعلم ميثل العنصر البشري يف منظومة تكنولوجيا التعليم فهو سبيل املعرفة ومريب األجيال 
                                                                                  على اخللق القومي والعلم النافع، وإلجياد جيل يعتمد على فهم املتطلبات التنموية تمعه البد 

                 ً        ً       ً                       ً                  د معلم يعترب موجهاً و ميسراً ومطوراً لعملية التعليم مسـتخدماً أحـدث الطـرق          من وجو
    ٣ ص "           التكنولوجية
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  :             جماالت واسعة هي   ة                                 تكنولوجيا التعليم دور مرتبط بأربع                و للمعلمة يف عصر

   م            تصميم التعلي •

    يا               توظيف التكنولوج •

 . ب                تشجيع تفاعل الطال •

  )             مصادر التعلم                     منتديات أمناء مراكز  (  .     للطالب             التعلم الذايت •

                         إن دور املعلم الذي يستخدم(Brown,B,&,Henscheid,J,1997 )                    ويرى براون وهينشيد

   :                               يف التعليم يتلخص يف املهام التالية             التكنولوجيا

   Presentational Uses of Technology :                الوسائل التقنية                    دور الشارح باستخدام   - ١

                                         باحلاسوب والشبكة العاملية والوسائل التقنية         مستعينا                                وفيها يعرض املعلم للطالب احملاضرة  
                                                          الغنائها ولتوضيح ما جاء فيها من نقاط غامضة ، مث يكلف الطلبة                       السمعية منها والبصرية

 .                                                 التكنولوجيا كمصادر للبحث والقيام باملشاريع املكتبية                     بعد ذلك باستخدام هذه

 Interactive Uses of :                                             التفاعـل يف العمليـة التعليميـة التعلميـة                    دور املشجع علـى   - ٢

Technology  

                                                               الطالب على استخدام الوسائل التقنية والتفاعل معهـا عـن طريـق                      وفيها يساعد املعلم
                                                      واالستفسار عن نقاط تتعلق بتعلمـه ، وكيفيـة اسـتخدام                          تشجيعه على طرح األسئلة

                                                  املتنوعة ، وتشجيعه على االتصال بغـريه مـن الطلبـة                             احلاسوب للحصول على املعرفة
                                           عن طريق الربيد االلكتروين ، وشبكة االنترنـت ،                             علمني الذين يستخدمون احلاسوب   وامل

                    إىل تزويده مبعلومـات    )            سلوب سكنر  (     خطأ    أو                                    وتعزيز استجابته من تزويده بكلمة صح
  .  )            اسلوب كراودر  (        متنوعة                                  تفصيلية أو إرجاعه إىل مصادر معرفة



 : Generative Uses of Technology 

                                                      استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذاته وعلـى ابتكـار   
                 والقيام بالكتابة   ، ( Web Pages )                          الالزمة لتعلمه كصفحة الويب

  .           االلكتـروين                                  وإجراء املناقشات عن طريق الربيـد 
   .              زمالئه ومعلميه

                                                     يف دراسة له عن دور معلـم املـواد االجتماعيـة يف عصـر     
                     فلقـد أورد التـايل                االجتماعيـة                                                       التكنولوجيا على ذكر أمهية التكنولوجيا يف تعليم املـواد  

   

أن التكنولوجيا تساعد على إدخال احلياة يف كثري من 

أا حتل حمل اخلربة املباشرة وخباصة يف حالة دراسة 
حوادث ماضية أو حياة سكان خالل بالد نائية وحىت 
من خالل تقدمي 

.إا جتعل التعلم أسرع وأكثر فائدة

 التكنولوجيا يف تعليم املواد االجتماعية

-  ٦٢   - 

 ive Uses of Technology       واإلبداع                           دور املشجع على توليد املعرفة

                                                      استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذاته وعلـى ابتكـار                               وفيها يشجع املعلم الطالب على
                         الالزمة لتعلمه كصفحة الويب                        وإنشاء الربامج التعليمية

                               وإجراء املناقشات عن طريق الربيـد                                 واألحباث اجلامعية مع الطلبة اآلخرين
             زمالئه ومعلميه                                  وكل هذا حيتاج من الطالب التعاون مع

                                                     يف دراسة له عن دور معلـم املـواد االجتماعيـة يف عصـر       )     ٢٠٠٢ (           ويركزالطيطي
                                                     التكنولوجيا على ذكر أمهية التكنولوجيا يف تعليم املـواد  

٢٤٠   :   

 

أن التكنولوجيا تساعد على إدخال احلياة يف كثري من 
.أجزاء الدرس كما تساعد على تركيز انتباه الطلبة

أا حتل حمل اخلربة املباشرة وخباصة يف حالة دراسة  - 
حوادث ماضية أو حياة سكان خالل بالد نائية وحىت 

من خالل تقدمي .يف حالة البيئة احمللية والوطن عامة
.وسائل تعليم إلكترونية

إا جتعل التعلم أسرع وأكثر فائدة - 

التكنولوجيا يف تعليم املواد االجتماعيةأمهية ) ١(شكل رقم 

 

                          دور املشجع على توليد املعرفة - ٣

                           وفيها يشجع املعلم الطالب على
                       وإنشاء الربامج التعليمية

                               واألحباث اجلامعية مع الطلبة اآلخرين
                                 وكل هذا حيتاج من الطالب التعاون مع

           ويركزالطيطي
                                                     التكنولوجيا على ذكر أمهية التكنولوجيا يف تعليم املـواد  

   ٢٤٠ ص
  

 

  

أن التكنولوجيا تساعد على إدخال احلياة يف كثري من  - 
أجزاء الدرس كما تساعد على تركيز انتباه الطلبة
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  الدراسات السابقة: ثانيا
   :    متهيد

                                                                           لقد زخر جمال استخدام التقنية يف تدريس املواد االجتماعية بعدد من الدراسـات ذات  
     مـن                 ً      ً   وترتيبها ترتيباً زمنيـاً                 ملباحث الدراسة                                          ً الصلة مبشكلة البحث احلايل، وسيتم عرضها تبعاً

ً                                     وابتداًء بالدراسات العربية وانتهاًء باألجنبية، كما ستقوم الباحثة بعـرض         األقدم    إىل      األحدث                            ً       
   :                                                                             أهداف ونتائج الدراسات السابقة وفق ما يرتبط منها بالبحث احلايل، وفيما يلي عرض هلا

  :       ومعلمها                 املواد االجتماعية      مبحور                 الدراسات املتعلقة 

                                                واقع جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية  "       بعنوان   )     ٢٠٠٩    بنجر (      دراسة 
               هدفت دراسته إىل    ، "                        املواد االجتماعية ومعوقاته             من قبل معلمي            مبكة املكرمة                 باملرحلة املتوسطة 

                                                                                التعرف على واقع جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية باملرحلة املتوسطة مـن  
                                             ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واستخدم أداة   .                 جتماعية ومعوقاته                  قبل معلمي املواد اال

      معلمي      مجيع                                                                       االستبانه  بعد إن مت حتكيمها والتأكد من ثباا وصدقها وكان جمتمع دراسته هو
       ً                     معلماً يف مكة املكرمة وكان من  )   ٦٦ (                 كعينة للدراسة أي   %   ٢٥                          املواد االجتماعية ومت اختيار 

       وتأكيد                                                     وجود فروق ذات داللة إحصائية يف عينته لكل حماور دراسته    عدم                  أهم نتائج البحث
   .                                          جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية

                                              معوقات استخدام الطرائق احلديثة يف تدريس املـواد   "       بعنوان  )    ٢٠٠٨      الشنيف (      دراسة 
                              هدفت إىل التعرف علـى معوقـات     و  ،  "                                             االجتماعية للمرحلة األساسية يف اجلمهورية اليمنية

                                                                                استخدام الطرائق احلديثة يف تدريس املواد االجتماعية للمرحلـة األساسـية يف اجلمهوريـة    
      منطقة   )   ١٩ (     ً                  موجهاً وموجهة موزعني على   )   ٤٥ (  و   ،      ً        معلماً ومعلمة   )    ٢٧٠ (       منهم  ،        اليمنية

          اسـتخدام                                                                         تعليمية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي وأعد استبانه للتعرف على معوقـات 
          موزعة على        فقرة  )   ٨١ (           اشتملت على                                                الطرائق احلديثة يف تدريس مواد الدراسات االجتماعية
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                                                                      معوقات تتصل باملنهج، معوقات تتصل باملعلم، معوقات تتصل باملتعلم، معوقـات   (            أربعة أبعاد 
                                                             وكشفت الدراسة عن العديد من املعوقات كان من أمهها  كثافة حمتـوى    )                  تتصل ببيئة التعلم

  .                                                                                 املواد االجتماعية، وقلة الفرص املتاحة أمام املعلمني للتدرب على طرائق التدريس احلديثـة 
                                                                                      وافتقار املدارس إىل املكتبات اليت حتوي مراجع إضافية يعود إليها املعلم والتالميـذ و افتقـار   

     .                                                                 املدارس إىل األماكن املناسبة ملزاولة األنشطة اليت تتطلبها الطرائق احلديثة

              لوسائل االتصال           االجتماعية                    استخدام معلمي املواد    "      بعنوان  )     ٢٠٠٦      دويدي  (       دراسة

               هدفت ملعرفة مدى    "      الكويت                                نظام املقررات والفصلني الدراسيني يف                  باملرحلة الثانوية           التعليمية
                                                                                    استخدام معلمي املواد االجتماعية لوسائل االتصال التعليمية باملرحلة الثانويـة، واسـتخدم   

                         وقام بتطبيق دراسته علـى           ً                  مستخدماً اإلستبانة يف دراسته                 ته املنهج الوصفي             الباحث يف دراس
                                     معلم، وكان من أهم نتائج دراسـته أن   )    ٢٣٠ (                                     عينة من معلمي املواد االجتماعية متثلت يف 

                     األهـداف التدريسـية         حتقيق                                                        استخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية يساعد على
               وتنويع مصـادر          إدراكهم            الدرس ملستوى                  ههم وتقريب موضوع     انتبا                    وتشويق الطلبة وجذب

  .                             املعرفة لديهم وزيادة إجيابيتهم

                                           معوقات استخدام املعلمـني والطـالب لالنترنـت     "       بعنوان   )     ٢٠٠٤     جودة  (      دراسة 
              جراها يف مصر  أ     واليت    "                                                               واجتاهام حنوها يف تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية باملرحلة الثانوية

                                                                    حتديد مدى استخدام املعلمني والطالب لإلنترنت يف تعلـيم وتعلـم الدراسـات            هدفت إىل 
                               حتديد أهـم املعوقـات السـتخدام       ،و                                               االجتماعية ، واالستفادة من ذلك عند تطوير املناهج 

                                                                                االنترنت لدى املعلمني والطالب يف تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية للتغلب علها وتوظيفها 
                                                ، واعتمد الباحث على املنهج الوصفي يف حبثـه وقـام               ت االجتماعية                      يف تعليم وتعلم الدراسا

                                                               تحديد مدى استخدام املعلمني واملعلمات والطالب لالنترنت يف تعليم وتعلم  ل              إعداد استبانة  ب
                                       معلم ومعلمة لتحديد املعوقات واالجتاهات حنو   )   ٥٠ (                         ، وطبق الباحث دراسته على         الدراسات
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                                           طالب من املرحلة الثانوية، وكان من أهم نتائج   )   ٥٠ (   ،و     نوية                            استخدام االنترنت باملدارس الثا
                                                                      تدين مستوى استخدام املعلمني واملعلمات لالنترنت وتوظيفه يف تعلـم الدراسـات           الدراسة 

                     كل من املعلمني والطالب                حتول دون استخدام                              وجود العديد من املعوقات اليت  و .          االجتماعية 
   .       لإلنترنت

                                         أثر استخدام منوذج تدريس مقتـرح يف تـدريس     "         بعنوان   )    ٢٠٠٣      الربعي  (       دراسة  
      الـيت   و   "                                                                        الدراسات االجتماعية على تنمية التفكري الناقد لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

                                                    توفري وحدة تعليمية مطورة وفق أسلوب تصميم التدريس ميكن         هدفت إىل                 أجراها يف مصر و
                        تنظيم املادة التعليمية يف    و                                                         أن تسهم يف تطوير الكتب املدرسية وحتسني عملية التعليم والتعلم 

                                                                                 الكتب املدرسية بأسلوب تكنولوجي خيتلف عن األساليب املعتادة املتبعـة يف تنظـيم املـادة    
                                                 باحث لتحقيق هذه األهداف املنهج التجرييب وكانت أدوات         واتبع ال                       التعليمية يف هذه الكتب

           واختبـار                                                     منوذج تصميم تدريس الوحدة املختارة وفق مدخل حتليل النظم                  دراسته تتمثل يف 
                    عينـة مـن تالميـذ                           وطبق الباحث أدواته على       ر الند ـ    مكف            إستراتيجية                  التفكري الناقد وفق 

     أدى                          أن استخدام النموذج املقترح      اسة                        وكان من أهم نتائج الدر                  ف اخلامس االبتدائيـ    الص
                                            التفكري الناقد مقارنة بإقرام تالميذ اموعـة          اختبار                              تفوق تالميذ اموعة التجريبية يف     إىل

   .                          الضابطة الذين درسوا الوحدة

                                     تصور مقترح لتطوير منـاهج الدراسـات     "        بعنوان    )    ٢٠٠٣ ،            الديب وآخرون (      دراسة 
                    واليت أجريت يف مصر و    "                                                           االجتماعية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء السنة السادسة االبتدائية

                                                                                 هدفت لتطوير مناهج الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية و استخدم الباحث لتحقيـق  
                                       من طلبة الصف الثالث االبتـدائي ومتثلـت                                           هدف دراسته املنهج التجرييب وطبقه على عينة 

                                                                اختبار حتصيلي لقياس املستويات املعرفية للطالب يف الوحـدة الدراسـية                  أدوات دراسته يف 
        ونتجـت                       الوحـدة الدراسـية      نفس                                                 اختيار حتصيلي لقياس املستويات املختلفة للتالميذ يف  و
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   ى       ومسـتو     . )   ٠١   (                                                عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللـة            دراسته عن 
                                                                 بني متوسطي درجات تالميذ اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف التطبيق     . )   ٠٥ (     داللة 

                 داللة إحصائية عند    (       داللة    ى                              فروق ذات دالة إحصائية عند مستو      وجود    و                القبلي لالختبار 
   طة                                     بني متوسطي درجات تالميذ اموعة الضـاب     . )   ٠٥  (         ومستوي      . )   ٠١  (            مستوي داللة 

   .                                  واموعة التجريبية يف التطبيق البعدي

   :               الوسائط املتعددة     مبحور                   الدراسات املتعلقة
                                          الكفايات التكنولوجية التعليميـة الالزمـة     "       بعنوان   )    ٢٠١٠ ،       باخدلق     رؤى    (       دراسة

                                                                                   لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة لدى معلمات األحيـاء باملرحلـة الثانويـة مبدينـة مكـة      
                                                                 قائمة بالكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط             ،هدفت إلعداد  "      املكرمة

                                                                                    املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة للتأكد من مدى تواجـدها  
                                                                               لدى معلمات األحياء،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف حبثها ،ولتحقيق أهداف الدراسـة  

                                                                 تبانة تقيس درجة توافر الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض                       قامت الباحثة بإعداد اس
                معلمـة أحيـاء     )    ١١٧ (                                                             وإنتاج الوسائط املتعددة ومت تطبيقها على عينة الدراسة املكونة من 

                                                                                    باملرحلة الثانوية ولقد أسفرت دراسة باخدلق عن نتائج عدة مثل أن الكفايات التكنولوجيـة  
                                                            عددة  تتوافر لدى معلمات األحياء بدرجة عالية  بينما تأيت بدرجة                        الالزمة لعرض الوسائط املت

   .                                                  متوسطة لدى نفس املعلمات يف حال إنتاج الوسائط املتعددة

                                            فاعلية برنامج بالوسائط املتعددة قـائم علـى     "        بعنوان  )    ٢٠٠٨   ،        آالء شاهني  (       دراسة 
  يف     "            الصف التاسع                                                                 منحى النظم يف تنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية لدى طالبات

        منحـى      على      قائم       مقترح         املتعددة       وسائط        برنامج        فاعلية       وقياس      بناء    إىل     دف           فلسطني واليت 
      أداة         وطبقـت                 التكنولوجيـا،       كتاب    من        املرتلية            الكهربائية           التمديدات       مهارة       تنمية         النظم يف
   يف          األساسـي        التاسع       الصف        طالبات    من       طالبة    ٥٦    من        املكونة         القصدية        العينة     على         الدراسة
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   يف           التجـرييب           واملنـهج    ،         البنائي       املنهج         الباحثة         واعتمدت                البنات يف فلسطني            إحدى مدارس
         النتائج       أظهرت        البعدي   و        القبلي           االختبارين              اإلحصائية على          باملعاجلات        القيام      وبعد  ،          دراستها
      حتصيل        ومتوسط         الضابطة        اموعة   يف               حتصيل الطالبات       متوسط         ً   إحصائياً بني        دالة      فروق      وجود

     كما  ،            التجريبية        اموعة      لصاحل        املرتلية                      للتمديدات الكهربائية           التجريبية        اموعة   يف          الطالبات
   .       التدريس          املقترح يف         الربنامج        فاعلية         الدراسة       نتائج       أظهرت

  يف          املتعددة          بالوسائط        برنامج        فاعلية  "       بعنوان   ):     ٢٠٠٧ ،       شقريوحسن     أبو (      كل من      دراسة
        فاعلية       معرفة    إىل      هدفت  "       التاسع      الصف        طالبات     لدى             التكنولوجيا      مادة   يف         التحصيل       مستوى
        الصـف         طالبات     لدى                  مادة التكنولوجيا   يف         التحصيل       مستوى     على         املتعددة          بالوسائط        برنامج
          التاسـع       الصف    من       طالبة   )  ٥٤ (    من         الدراسة      عينة       تكونت     وقد .       يف فلسطني        األساسي        التاسع

  يف             التجـرييب،         واملنهج         البنائي       املنهج          الباحثان        استخدم           قصدية،وقد        بطريقة        اختريوا        األساسي
       أظهرت     وقد         العينة،     على     طبق      حتصيل        اختبار    من         الدراسة       أدوات       تكونت     وقد .         الدراسة       تطبيق
   .         التجريبية        اموعة     لدى             التكنولوجيا      مادة   يف         التحصيل       تنمية   يف                فاعلية الربنامج         النتائج

                             باستخدام الوسـائط املتعـددة                 برنامج مقترح  "        بعنوان   )     ٢٠٠٧ ،      الشاعر    دعاء (       دراسة
                                                                          لتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف اجلغرافيا لدى الطالب املتفوقني بالصف األول 

                                                    بناء برنامج وسائط متعددة مقترح على أسس مهارات احلـل   ل          واليت دف      يف مصر     "        الثانوي
                ل لدراسة أكثـر         فتح اا و                                  تنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت  و                  اإلبداعي للمشكالت

                                                ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي والتجرييب، وطبقـت                                  بالوسائط املتعددة يف مادة اجلغرافيا
         وأسـفرت                                     بالصف األول الثانوي مبحافظة املنوفية          املتفوقات                 عينة من الطالبات             دراستها على 

                              بني متوسطي درجات الطالبـات يف     ٠.٠١               ً           فرق دال إحصائياً عند مستوى                  نتائجها عن تواجد 
                                                           البعدي الختبار مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت للطالب املتفوقني ككل   -              التطبيق القبلي

   .                   لصاحل التطبيق البعدي    ده                ولكل مهارة على ح
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        مهـارة          اكتساب   يف         املتعددة         الوسائط        برجميات     أثر "      بعنوان   )    ٢٠٠٦        أبو ورد، (        دراسة 
               واليت اجراهـايف   "      العاشر      الصف        طالبات     لدى             التكنولوجيا      مادة    حنو                األساسية واالجتاه       الربجمة

  يف            التـدريس    يف        عـددة  ت  امل         الوسائط        برجميات         استخدام     أثر    إىل        التعرف    إىل        ، هدفت       فلسطني و
  ،           املرئيـة         بيسـك       بلغة      برجمة   يف         األساسية         املهارات        األساسي        العاشر      الصف        طالبات        اكتساب

    ٦٠      مـن        تتكون       قصديه      عينة         باختيار            قام الباحث     هلذا                                   واتبع الباحث املنهج التجرييب يف حبثه 
          بإعـداد         الباحث     قام     وقد   ،             جمموعة ضابطة         والباقي   ،        جتريبية       جمموعة      منهم    ٣٠      كانت   ،       طالبة
   يف           املتعـددة          للوسائط             وجود فاعلية    إىل        دراسته       توصلت       ، وقد       للدراسة       كأداة       حتصيلي        اختبار
   .       التدريس       عملية

                                         فاعلية برنامج مقتـرح لتـدريب املشـرفات     "      بعنوان   )    ٢٠٠٥ ،      فلمبان      أميمة  (      دراسة 

                                                                                   التربويات على استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعية مبدينيت مكـة املكرمـة   

  )                 املعرفية واألدائية (                                                      إىل معرفة فاعلية برنامج تعليمي مقترح على تنمية املهارات       هدفت   "    وجدة

               ويات مبدينيت مكة                                  العلوم الطبيعية لدى املشرفات الترب                                الستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس 

                                                                      ومت تطبيق أدوات الدراسة املكونة من اختبار املتطلبات املعرفية وبطاقة مالحظة             املكرمة وجدة،

                   مشرفة تربوية مبدينة   )   ١٢ (                                                        مهارات استخدام الوسائط املتعددة على عينة البحث املكونة من 

                                             ، وذلك قبل الربنامج التدرييب وبعـده، وأظهـرت                  مشرفة مبدينة جدة   )  ٣٠ (            مكة املكرمة و

                        الختبار املتطلبات املعرفية                                                              النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التطبيق القبلي والبعدي 

                                   الربنامج املقترح يف تـدريب املعلمـات                                                         وبطاقة املالحظة لصاحل التطبيق البعدي، مما يدل على فاعلية

   .                خدامها يف التدريس                   الوسائط املتعددة الست       إنتاج    على 

                 التحصيل الدراسي   يف         املتعددة         الوسائط        فعالية  "        بعنوان   )     ٢٠٠٠ (           اخليل والسيد       دراسة
               طالبات الصـف      لدى          اجلغرافيا      مادة   يف        األرضية       الكرة      مناذج         استخدام        مهارات     بعض        وتنمية
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         التحصيل     على         املتعددة         الوسائط        فاعلية       معرفة    إىل    دف        واليت    "      الرياض       مبدينة        املتوسط      األول
       لـدى             اجلغرافيـا         مـادة    يف   ،        األرضية       الكرة      مناذج         استخدام            بعض مهارات        وتنمية         الدراسي
           التصـميم         منـهج            الباحثـة            اسـتخدمت       ،وقد        الرياض       مبدينة             األول املتوسط      الصف        طالبات

          املتوسـط       األول      الصف      صفوف    من     صفني      ميثلن       طالبة  )   ٣٠ (  من       مكونة              عينة عشوائية             التجرييب،على
    ) T-test (            املتوسـطات      وهي         املناسبة          اإلحصائية         األساليب         الباحثة         استخدمت     وقد   ،          مدارس جند    من

      بـني                 داللة إحصـائية      ذات      فروق      يوجد     أنه    إىل         الباحثة       توصلت              املعيارية وقد           واالحنرافات         احلسابية
   .         التجريبية        اموعة      لصاحل         الضابطة         واموعة           التجريبية        اموعة

                                             معوقات اسـتخدام معلمـي التـاريخ للوسـائط        : "      بعنوان   )    ١٩٩٩ ،    جودة (       دراسة
                      قياس اجتاهات املعلمني حنو                 هدفت دراسته إىل   و       يف مصر "                         جية املتعددة واجتاهام حنوها        التكنولو

                                              يف إعداد الربامج التدريبية املناسبة لرفع مسـتوى              ومدى مسامهته                          استخدام الوسائط املتعددة
               ،ولقد اسـتخدم                                   خدام الوسائط التكنولوجية املتعددة                                    أداء معلمي التاريخ وتشجيعهم على است

                                                                                الباحث املنهج الوصفي ألن دراسته قائمة على قياس اجتاهات وأراء،واستخدم أداة اإلستبانة 
                                                                                  للتوصل لنتائج حبثه بعد أن مت حتكيمها، وكان جمتمع دراسته متمثل يف معلمي التاريخ بينمـا  

                                                            التاريخ، و كان من أهم نتائج الدراسة أن هناك معوقـات تعـود        ملادة   )      معلم     ٣٠ (              العينة متثلت يف 
                                                                                          إىل طبيعة منهج التاريخ وهناك معوقات تعود إىل عدم توافر اإلمكانيات املتاحة الستخدام التقنيـة يف  

   .                                                                    املدارس وهناك معوقات ترجع لطبيعة معلم التاريخ يف عدم تقبله هلذه التغريات

        هـدفت       حيـث   )    ٢٠٠٤ (   Irvine       إيرثاين       دراسة                             ويف جمال الدراسات األجنبية نذكر 
                   العادات الغذائية،   يف        التأثري     على           التفاعلية         املتعددة          بالوسائط        برنامج        فعالية       معرفة    إىل         الدراسة
   يف          الـدهون       مـن        عالية      نسبة     على      حتتوي     اليت         الوجبات       تقليص   يف       تتمثل    هلا       املشار          والعادات
                  والفواكـه وقـد           اخلضـار     من      كبرية       كميات     على      حتتوي     اليت         الوجبات        استهالك      زياد       مقابل
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         األعمـار         نفـس     من     فرد   )   ٥١٧ (    من       مكونة      عينة     على         التجرييب        األسلوب        الباحث        استخدم
       بعـد    ،         اليومية         مالحظاته      يدون     فرد     لكل        مفتوحة          بإستبانة        الباحث         واستعان        العرق،   و       واجلنس

    ٦٠       استخدام   مت         النتائج         ولتحليل  )   One ANOVA– Test  (       وبعد         الربنامج     بدء    من     يوم    ٣٠
             لألفراد وكان          الغذائية         العادات     على       ملحوظ      بشكل     أثر         الربنامج    أن    إىل        الباحث       وتوصل   ،     يوم
   .     تليها     اليت     يوم    ٣٠    من       تأثريا      أكثر      األوىل    ٣٠       األيام   يف

             التقليديـة          املتعددة         الوسائط     ألثر        مقارنة  "         عنواا   )    ٢٠٠٣ (  Rangbar        راجنبار      دراسة 
        هـدفت    "         الـدواء         إدارة                                    املعين باملهارات اخلاصة لطلبة التمريض يف         املستقل         التدريس      وطرق
      مـع                       التمـريض باملقارنـة          مهارات     على         املتعددة          بالوسائط         التدريس      تأثري       دراسة    إىل         الدراسة
   .         يف البحـث          التجرييب        األسلوب        الباحث        استخدم     وقد   ،     ذلك   يف           التقليدية         الطريقة         استخدام
   يف        شـرياز          جامعـة    يف           التمـريض       كلية     طالب    من       ً طالباً    ٨٠    من         الدراسة      عينة       تكونت     وقد
     رضا       لقياس         استبانه   ،       حتصيلي        اختبار   ،       مالحظة       بطاقة    من         الدراسة       أدوات       تكونت     وقد .     إيران

          التحصيلي         االختبار   يف         ً إحصائياً      دالة      فروق      وجود  :          التالية          بالنتائج        الباحث     خرج     وقد         املتعلمني
         بطاقـة    يف           امـوعتني     بني         إحصائية      داللة     ذات      فروق      وجود     عدم  .            التجريبية        اموعة      لصاحل
          الـتعلم    يف           املتعـددة          الوسائط         استخدام   يف           التجريبية        اموعة     لدى       ورغبة        ارتياح  .         املالحظة
   .           التقليدية          بالطريقة        مقارنة

ـ   "          بعنـوان   )    ٢٠٠٢ (  Khayat and Keshtkar                 خياط وكيشـتكار       دراسة    ة ـ       دراس
                                                   التعليم التقليدية يف املرحلة اجلامعية التدريب يف حشـو                               ارنة للوسائط املتعددة وأساليب ـ   مق

          لوسـائط    ا         بـرامج           فاعليـة        تقييم    إىل         الدراسة     هذه      هدفت  و    "     ريريةـ      ل السـ             األسنان ما قب
        عينـة          تكونـت      وقد   .           التقليدية          بالطريقة          باملقارنة            جتوف األسنان       توضيح   يف           التفاعلية         املتعددة
         جتريبية،               العينة موعتني       تقسيم   مت     وقد   ،        األسنان    طب      كلية      طلبة    من       ً طالباً  )   ٦٢ (    من         الدراسة
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          دراسـته    يف        الباحث        استخدم     وقد .      طالب   ) ١ ٣ (  من      منها       واحدة    كل       تتكون     حبيث   ،        وضابطة
   :       التالية        األدوات    من    كل

   .        الطلبة        اجتاهات        لتحديد         استبانة -

   .        الطلبة         اكتسبها     اليت           التدريبية          واملهارات        العلمي         التحصيل       لقياس      ائي        امتحان -

   .     الفصل     خلال        الطلبة      حتصيل       ملعرفة      ً سؤاالً    ٢٤ -

   يف          الطلبـة         حتصـيل       بـني          ً   إحصـائياً       دالة      فروق      وجود     عدم    إىل         الدراسة       توصلت     وقد
   .       الجتاهام         بالنسبة       وكذلك         اموعتني

                       فعالية برامج الكمبيوتر   "       بعنوان   )Korfiatis, et.al  ) 1999                 كورتياتس وآخرون      دراسة 
                                                    وهدفت دراسته ملعرفة فعالية استخدام برنامج قائم علـى    "                                كأداة تعليمية لتدريس علم البيئة

           الباحثـة            اسـتخدمت                                                                 الوسائط املتعددة كأداة تعليمية لتدريس مفاهيم ومهارات علم البيئة و
                          هيئة التـدريس باليونـان                                                ً              برناجما يف تكنولوجيا الوسائط املتعددة معدا مسبقاً من قبل أعضاء 

                                            الرسوم والصور والنصوص والصوت لتمثيل الظواهر   :                                 والذي يتضمن عديدا من الوسائط مثل
                                                                               يف علم البيئة والسكان ويسمح الربنامج ببناء مناذج ودراسة أثر متغريات علـى مـتغريات   

     سـة                    وأظهرت نتائج الدرا .                    وتنمية مهارات عملية   ،                                   أخرى، وصياغة فروض علمية واختبارها 
                                                                             تفوق اموعة التجريبية اليت درست الربنامج على اموعة الضابطة اليت استخدمت معهـا  

   .                                                                طريقة احملاضرة يف التحصيل واستيعاب املفاهيم املتضمنة يف احملتوى التعليمي

   "                                    الوسائط املتعددة التفاعلية على اإلدراك     تأثري   "        بعنوان   Fabry  (1998)       فابري       دراسة
  يف                                   الوسائط وقائم على متثيل الظـواهر،                                     الستقصاء فعالية برنامج تفاعلي متعدد            واليت هدفت

                 تلميـذا وتضـمن      )  ٢٥ (                                                            التحصيل الدراسي لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية قوامهـا  
  ر         وصوت وصو ،      ونصوص  ،             ولقطات فيديو   ،                                           الربنامج عددا من الوسائط مثل الرسوم املتحركة

   .                                              ة الربنامج يف زيادة التحصيل الدراسي ألفراد العينة        عن فعالي       البحث             وكشفت نتائج
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  :    منها               ومدى االستفادة                              التعليق على الدراسات السابقة

 ً ً أوال   :                                       التي تناولت حمور املواد االجتماعية ومعلمها       دراسات   ال            التعقيب على   :    

   :      ما يلي         ومعلمها                                                           يتبني من خالل العرض السابق للدراسات املتعلقة املواد االجتماعية

                                                                               تأكيد الدراسات على أمهية التوجه التعليمي احلديث املتعلق بالتقنية والذي جيب أن يهتم  - 
  .                                به معلمو ومعلمات املواد االجتماعية

                                                                        أشارت بعض الدراسات إىل ما هو أكثر من استخدام تقنية احلاسـب اآليل يف تـدريس    - 
        دراسـة                                                                        املواد االجتماعية لتتعـداه إىل اسـتخدام االنترنـت يف التـدريس كمـا يف     

   ).    ٢٠٠٦   ،     دويدي (                                وتعلم مهارات االتصال كما يف دراسة   )     ٢٠٠٤ ،    جودة (

  .               املواد االجتماعية                              تنوع الدراسات اليت تناولت جمال - 

                                                                          لكل دراسة مشكلة ذات طابع خاص ولكنها تدو حول حمور املواد االجتماعية فقد تناول  - 
        املـواد                                                   موضوع معوقات استخدام بعض الطرق احلديثة يف تـدريس   )     ٢٠٠٨       الشنيف، (

                                            كيفية تنمية التفكري الناقد للطلبة مـن خـالل     )     ٢٠٠٣      الربعي، (                      االجتماعية بينما تناول 
                        تصور مقترح لتطوير مناهج  )    ٢٠٠٣             الديب وآخرون، (                            مناهج املواد االجتماعية، و وضع

   .               املواد االجتماعية

   :                                                         ومن حيث اتفاق واختالف تلك الدراسات مع الدراسة احلالية جند أن

         

   حلث                                                                              تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة املتعلقة مبعلم املواد االجتماعية يف سعيها  -
             وعلـى وجـه                                   التقنية احلديثة يف طرق تدريسـهن                          املواد االجتماعية الستخدام        معلمات

   .               الوسائط املتعددة       تقنية      اخلصوص 
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                       استخدام معلمات املـواد                        سابقة يف البحث عن واقع                                   تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات ال -
                        و معرفة املعوقـات الـيت     )     ٢٠٠٩ ،    بنجر (                                        االجتماعية للتقنية يف تدريسهن كما يف دراسة 
                         وبالتايل التوصـل ملعرفـة     )     ٢٠٠٤ ،    جودة (                                      حتول دون استخدامهن للتقنية كما يف دراسة 

   .                          التحديات اليت تواجههن يف ذلك

        يف أـا    )       ٢٠٠٣       وآخرون،       الديب (  و   )     ٢٠٠٣      الربعي، (                             تتفق الدراسة احلالية مع دراسة  -
                                                                         تبحث مجيعها يف جمال املواد االجتماعية بشكل عام وختتلف عنها باألهداف اخلاصة لكـل  

   .     دراسة

                               يف البحث عن املعوقات اليت حتول دون   )     ٢٠٠٨       الشنيف، (               احلالية مع دراسة         الدراسة     تتفق  -
   .                                                                     استخدام الطرق احلديثة يف توصيل مفاهيم ومكتسبات املواد االجتماعية بشكل خاص

               

           ومعلمهـا                      املـواد االجتماعيـة                               مع مجيع الدراسات املتعلقة مبحور        احلالية          الدراسة     تتفق  -
        الـديب   (  و   )     ٢٠٠٣       الربعـي  (                         بينما ختتلـف مـع دراسـة                 املنهج الوصفي           باستخدام 
  .                                       اللذين استخدما يف دراستهما املنهج التجرييب )    ٢٠٠٣       وآخرون،

  )     ٢٠٠٦   ،     دويدي ( و )    ٢٠٠٨      الشنيف (  و   )     ٢٠٠٩ ،    بنجر (                             تتفق الدراسة احلالية مع دراسة  -
                                                               يف استخدامها ألداة اإلستبانة كأداة جلمع البيانات من عينة الدراسـة    )     ٢٠٠٤   ،    جودة ( و

                الـذي اسـتخدم     )     ٢٠٠٣      الربعي، (              بينما ختتلف مع                                  وذلك بعد التأكد من صدقها وثباا
                التفكري الناقـد           واختبار                                                    منوذج تصميم تدريس الوحدة املختارة وفق مدخل حتليل النظم 

     الذي   )     ٢٠٠٣             الديب وآخرون، (                دراسته وختتلف مع        كأداة ل          مكفر الند            إستراتيجية    وفق 
         اختيـار   و                                                            اختبار حتصيلي لقياس املستويات املعرفية للطالب يف الوحدة الدراسية        استخدم 

    .                الوحدة الدراسية    نفس                                          حتصيلي لقياس املستويات املختلفة للتالميذ يف 
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                          معلمـي التعلـيم العـام            املشرفني    بني                 يار عينة الدراسة                             تنوعت الدراسات السابقة يف اخت -
   .      والطالب

             يف كون عينـة    )     ٢٠٠٤ ،     جودة  (  و   )     ٢٠٠٦   ،     دويدي (                              تتفق  الدراسة احلالية مع دراسة  و -
   ،      بنجـر  (          ً            وتتفق أيضاً مع دراسـة    .                                 املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية                  الدراسة هم معلمو

                                                املواد االجتماعية ولكن ختتلف الدراسة احلالية عنـها                         يف كون العينة هم معلمو  )     ٢٠٠٩
   .                         بأا طبقت باملرحلة املتوسطة

     يف أن   )     ٢٠٠٣                 الـديب وآخـرون،   ( و )    ٢٠٠٣      الربعي، (                            ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة -
                                                                                مجيعها طبقت على عينة من طلبة املرحلة االبتدائية بينما طبقت الدراسة احلالية على عينة 

   .        الثانوية        املرحلة          من معلمات 

 ُ                                               طُبقت على عينة مكونة من مشرفني ومشـرفات ومعلمـني     )     ٢٠٠٨       الشنيف، (      دراسة  -
   .                          ومعلمات يف املرحلة االبتدائية

  :                                                     التعقيب على الدراسات  التي تناولت حمور الوسائط املتعددة

   :      ما يلي                              املتعلقة مببحث الوسائط املتعددة                                   يتبني من خالل العرض السابق للدراسات

                                                                العربية واألجنبية اليت اهتمت مبوضوع الوسائط املتعددة ومدى فاعليته يف               وفرة الدراسات  -
  .                     عملية التعليم والتعلم

   )    ٢٠٠٥ ،        فلمبـان  ( و   )    ٢٠٠٦ ،        أبـوورد  (      دراسة        وخاصة                  الدراسات السابقة        أغلبية       تأكيد -
                                                                              على أمهية الوسائط املتعددة وأمهية استخدامها يف التدريس لتحسني بيئة التعلم وإضـفاء  

                                                                        واإلثارة واإلبداع جلميع أطراف العملية التعليمية وهذا ما يعزز احلاجة للدراسة          الفاعلية 
  .      احلالية
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                                                                          تأكيد بعض الدراسات على دور الوسائط املتعددة الفعال يف توصيل مفاهيم ومكتسبات  -
   )Korfiatis, et.al  ) 1999                             فـابري ودراسـة كورتيـاتس                              املواد االجتماعية مثل دراسة

   ،           دعاء الشاعر  (  و  )     ٢٠٠٠ ،           اخليل والسيد (            خاص يف دراسة        وبشكل    Fabry  (1998) و
٢٠٠٧    .(   

  يف         وخاصـة                                                ً           الدراسات السابقة أن الوسائط املتعددة تواجه حتدياً يف تطبيقها     بعض       اتفاق  -
        مما يسند    )    ١٩٩٩ ،    جودة (                             وهذا ما ظهر بشكل خاص يف دراسة                       تدريس املواد االجتماعية 

  .               يف املشكلة احلالية      البحث 

  :واختالف الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية جند أنومن حيث اتفاق 

 

                           فاعلية اسـتخدام الوسـائط                                                         تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة بأا تؤكد على  -
   .               املتعددة التدريس

                   فاعليـة الوسـائط      )    ٢٠٠٠ ،           اخليل والسيد ( و  )     ٢٠٠٧ ،            أبو شقري وحسن (            تناول كل من  -
                                                            مستوى التحصيل واتفق ذلك مع الدراسة احلالية يف أن التحديات اليت                 املتعددة يف زيادة 

   .                                                  تواجه املعلمات هلا أثر ثانوي على مستوى حتصيل الطالبات

               لتفعيل استخدام   )     ٢٠٠٠ ،           اخليل والسيد ( و  )     ٢٠٠٧ ،           دعاء الشاعر (                دف كل من دراسة  -
   ،                 حلالية لتحقيقـه                                                               الوسائط املتعددة يف تدريس املواد االجتماعية وهذا ما تسعى الدراسة ا

                  والذي صيغ ملعرفـة    )     ١٩٩٩     جودة، (                                       ا يتفق هدف الدراسة احلالية مع هدف دراسة   كم
                                                                             اجتاهات معلمي التاريخ حنو استخدام الوسائط املتعددة ومعرفة املعوقات اليت حتـول دون  
                                                                             استخدامهم هلا إال أن هدف الدراسة احلالية كان أمشل لتناولـه مجيـع فـروع املـواد     

   .         االجتماعية
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   )    ٢٠٠٠ ،             اخليل والسـيد  ( و  )     ٢٠٠٥ ،      فلمبان      أميمة  (                            تتفق الدراسة احلالية مع دراسة     كما -
                          يف أن أهداف دراستهم تـدور     )Korfiatis, et.al  ) 1999 (                      دراسة كورتياتس وآخرون  و

                                                                                  حول تفعيل الوسائط املتعددة لتنمية املهارات املعرفية واألدائية حيث أن الدراسة احلاليـة  
                                                     اليت تواجه معلمات املواد االجتماعية السـتخدام الوسـائط                            تسعى ملعرفة أثر التحديات

   .                                         املتعددة وتفعيلها لتنمية املكتسبات واملفاهيم

 

  يف   )     ١٩٩٩       جـودة،  ( و  )     ٢٠١٠           رؤى باخدلق، (                            لدراسة احلالية مع كل من دراسة ا   ت ق   اتف -
   .     تجرييب                                                         استخدام املنهج الوصفي بينما بقية الدراسات استخدمت املنهج ال

         ارفـابن   و   )    ١٩٩٩     جودة، ( و  )     ٢٠١٠           رؤى باخدلق، (                        الدراسة احلالية مع كل من        اتفقت -
Irvine  ) ٢٠٠٤    (    دراسة راجنبار و              Rangbar  ) دراسة خيـاط وكشـتكار   و  )     ٢٠٠٣                         

Khayat and Keshtkar  ) اإلستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسـة             يف استخدام  )     ٢٠٠٢                                    
                                                                                بينما تنوعت بقية الدراسة باستخدام أدوات الدراسة مابني بطاقة مالحظة أو بناء برنامج 

   .                               تدرييب مقترح أو اختبارات التحصيل

 

                          رفني وأعضاء هيئة التـدريس                                              الدراسات السابقة يف اختيار عينة الدراسة بني مش       تنوعت -
   .                    التعليم العام والطالب        ومعلمي

                          يف اختيار العينة واليت طبقت    )    ٢٠١٠           رؤى باخدلق، (      دراسة                          اتفقت الدراسة احلالية مع -
                                      الدراسة احلالية عنها بأا طبقـت علـى            واختلفت                                   على معلمات األحياء باملرحلة الثانوية 

   .                      معلمات املواد االجتماعية

            بأن دراسـة                        يف جزء من العينة وذلك   )    ١٩٩٩     جودة، (                       الدراسة احلالية مع دراسة       اتفقت -
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                                                             طبقت على معلمي التاريخ ولكن الدراسة احلالية طبقت بصورة أمشـل   )     ١٩٩٩     جودة، (
   .     األخرى                                      تتضمن معلمات التاريخ واملواد االجتماعية      لكي

                              بتطبيقها الدراسة على املرحلـة   )    ٢٠٠٧            دعاء الشاعر، (                       الدراسة احلالية مع دراسة       اتفقت -
   .        املتفوقون                        بأن عينة البحث هم الطالب      عنها          واختلفت         الثانوية 

 

  .                    ً                                             استفادت الباحثة كثرياً من بعض الدراسات السابقة يف كتابة اإلطار النظري -

                                                                              إن الدراسات اليت توصلت إليها الباحثة وخاصة اليت تبحث حول تقنية الوسائط املتعددة،  -
                                  إىل وجود أحباث وصفية تتعرض بالبحـث                   ً                       ً كانت معظمها أحباثاً جتريبية مما أظهر احتياجاً 

  .                                                             للتقنية السابق ذكرها والتحديات اليت حتول دون استخدام املعلمات هلا

         التحديات                         قلة الدراسات اليت تناولت                                            تضح من الدراسات السابقة يف حدود علم الباحثة  ا   -
  .                                                        اليت تواجه معلمات املواد االجتماعية الستخدام الوسائط املتعددة

           واملعاجلـات           البحثية        األدوات     على        التعرف   يف         للباحثة        الفرصة            ات السابقة      الدراس       أتاحت -
  .           وأساليبها          اإلحصائية

                                                                               هناك جمموعة من الدراسات السابقة استعانت ـا الباحثـة يف إعـداد أداة دراسـتها      -
    ).     ١٩٩٩    جودة (       ودراسة   )     ٢٠٠٩     بنجر، (          مثل دراسة   )         االستبانة (

  .                                      أظهرت حاجة ماسة للقيام بالدراسة احلالية                                   مجيع األسباب السابقة وتوصيات الباحثني  -
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  إجراءات الدراسة 

 

              

                

                

                

                 

                    

 الفصل الثالث
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 :متهيد

                   ً                                                   تناول هذا اجلزء وصفاً لإلجراءات اليت مت تنفيذها يف البحث من حيث حتديد منـهج                    
                                                                             البحث،وصف جمتمع البحث، عينة البحث، بناء األداة املناسبة، مث التحقق مـن اخلصـائص   

                                           ، حتديد األساليب اإلحصائية املناسـبة لتحليـل    )             الصدق والثبات (                       السيكومترية ألداة البحث 
   .                  والوصول إىل النتائج              بيانات البحث

ً أوال     :منهج الدراسة:    
                                                قائمة على دراسة اجتاهـات وأراء معلمـات املـواد       وال  -                       بناء على مشكلة الدراسة                 
                                     ومعرفة أرائهن حول أهم التحديات الـيت    )                الوسائط املتعددة (                          جتماعية حنو استخدام تقنية  اال

                                  مت حتديد املنهج املالئم للبحث احلايل وهو     فقد                                            تواجههن دون استخدام هذه التقنية يف التعليم
                    يرتبط استخدام املنهج   "                                                 ذلك ألن جمال دراسة الباحثة يعد من العلوم اإلنسانية              املنهج الوصفي 

            ً                                                                      الوصفي غالباً بدراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية واليت استخدمته منذ نشأته وظهـوره،  
                                      على هذه العلوم فحسب بل أنـه يسـتخدم                                            ولكن هذا ال يعين أن استخدامه وتطبيقه يقتصر 

  )   ٤٧  ،     ٢٠٠١ :     عليان   " (                                                       يف دراسات العلوم الطبيعية لوصف الظواهر الطبيعية املختلفة    ً اً     أحيان
                                                                      ً      ً      ويعتمد هذا املنهج على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصـفاً دقيقـاً،   

                                  لنا الظاهرة ويبني خصائصها، بينمـا                 ً      ً        ً                     ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف 
   .                        ً      ً                       التعبري الكمي يعطينا وصفاً رقمياً ملقدار الظاهرة،أو حجمها

ً ثانيا     :جمتمع الدراسة:      
عرف ميثل جمتمع الدراسة مجيع األفراد الذين تنطبق الدراسة عليهم ، ومن ذلك فقد 

ومفردات املشكلة أو يشمل مجيع عناصر " جمتمع الدراسة بأنه اتمع الذي ) ٢٠٠١(عليان
الظاهرة قيد الدراسة ، فمجتمع الدراسة ملشكلة ضعف طلبة املرحلة الثانوية يف دولة ما يف 
مادة الرياضيات يشمل مجيع طلبة املرحلة الثانوية يف تلك الدولة ، ويتكون جمتمع الدراسة 

  ١٥٩ص".عادة من عناصر ومفردات
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) اجلغرافيا- التاريخ(واد االجتماعية مجيع معلمات امل منالدراسة احلالية  ويتكون
باملدارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة والاليت على رأس العمل يف الفصل الدراسي 

معلمة حسب إحصائية إدارة ) ١٨٨(هـ،والبالغ عددهن ١٤٣١/١٤٣٢األول من العام 
  .التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة

ً ثالثا     :عينة الدراسة:     
                                                                       لصعوبة تطبيق أداة الدراسة على مجيع أفراد جمتمعهـا مـن معلمـات املـواد         ً نظراً   

                                                                                 االجتماعية، جلأت الباحثة إىل أخذ عينة طبقية عشوائية من أفراد اتمع، حيـث مت تقسـيم   
       الشمال  (                                                            طبقات وفقا للتقسيم اإلداري إلدارة التعليم بالعاصمة املقدسة وهي   )  ٥ (         اتمع إىل 

                                          ومن داخل كل طبقة مت اختيار عينة عشوائية من   )      الوسط  –     لغرب  ا  –      الشرق   –      اجلنوب   –
                                                                             ً   معلمات املواد االجتماعية ، وبذلك تضمن الباحثة متثيل عينة الدراسة تمع البحث متثـيالً  

     فقد                   وما مل يسترجع منها  )          غري املكتمل (                                               جيدا،وبعد مجع االستبيانات،واستبعاد غري الصاحل منها 
        استبانة   )    ١٠٢ (                                         ستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي                       بلغ جمموع االستبيانات امل

     .       األصلي              من حجم اتمع   %)   ٨٥ (       ، ومتثل  )   ١٢٠ (       من أصل 

  :وفيما يلي وصف لعينة الدراسة من خالل االستبيانات املكتملة

 :                                  ُ             وصف عينة الدراسة حسب المادة التي ت درسها المعلمة -

  ادة اليت تدرسوصف عينة الدراسة حسب امل):  ٣(جدول رقم 

 % ك املادة اليت تدرس

 ٥١ ٥٢ تاريخ
 ٤٩ ٥٠ جغرافيا

 ١٠٠ ١٠٢  الكلي

  



  الرسم البياين لعينة الدراسة حسب املادة اليت تدرس

مادة (، و %)٥١(هي ) مادة التاريخ

  وصف عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

 % 

٩٦.١ 
١ 
٢.٩ 

١٠٢١٠٠ 

47

48

49

50

51

52

ك

52

50

العدد

تاريخ جغرافيا
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  ) ٢( شكل رقم 

الرسم البياين لعينة الدراسة حسب املادة اليت تدرس 

مادة التاريخ(نسبة عينة الدراسة من املعلمات الاليت يدرسن  
  %).٤٩(هي ) اجلغرافيا

 :عينة الدراسة حسب المؤهل العلميوصف 

  ) ٤(جدول رقم 
وصف عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 

 ك املؤهل العلمي

 ٩٨ بكالوريوس

 ١ ماجستري
 ٣ شهادة أخرى

 ١٠٢ الكلي

%

51

49

تدرس التي المادة

 

  

  
اجلغرافيا

وصف  -



  الرسم البياين لعينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

هي ) ماجستري(، ومن%)٩٦.١(هي)بكالوريوس
٢.٩.(%  

  وصف عينة الدراسة حسب مدة اخلربة يف التدريس
 % ك

٧.٨ ٨ 

١٦.٧ ١٧ 

٤٩ ٥٠ 

٢٦.٥ ٢٧ 

١٠٠ ١٠٢ 
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ك
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العدد

بكالوريوس
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  ) ٣( شكل رقم 

الرسم البياين لعينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 

بكالوريوس(نسبة عينة الدراسة من املؤهل العلمي        
٢.٩(هي  - دبلوم عايل - ) شهادات أخرى(ومن %) 

 :وصف عينة الدراسة حسب مدة سنوات الخبرة

وصف عينة الدراسة حسب مدة اخلربة يف التدريس):  ٥(جدول رقم 

 مدة اخلربة يف التدريس

 سنوات فأقل ٥من 

 سنوات ١٠ - ٦من 

 سنة ١٥ -  ١١من 

 سنة ١٥أكثر من 

 الكلي

%

96.1

1

2.9

المؤھل العلمي

ماجستري شهادة أخرى

 

  

       
)١ (%

وصف عينة الدراسة حسب مدة سنوات الخبرة -

  



  الرسم البياين لعينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف التدريس

 ٦من(، و%)٧.٨(هي ) سنوات فأقل
 ١٥أكثر من (و %) ٤٩(هي ) سنة 

 :في مجال الحاسب اآللي التي نفذت

  وصف عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل
 % ك

٢٧.٥ ٢٨ 
٣٥.٣ ٣٦ 
٢٤.٥ ٢٥ 
١٢.٧ ١٣ 
١٠٠ ١٠٢ 

0

10
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40

50

ك

8

17

50

27

العدد

سنوات فأقل ٥من  سنوات
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  ) ٤( شكل رقم 
الرسم البياين لعينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف التدريس 

سنوات فأقل ٥من (نسبة عينة الدراسة من سنوات اخلربة     
 ١٥ – ١١من (،و%)١٩.٧١(هي ) سنوات ١٠
  %).٢٦.٥( هي)  

التي نفذت وصف عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
  ) ٦(جدول رقم 

وصف عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل 
 التدريبيةعدد الدورات 

 دورة واحدة
 دورتان

 ثالثة دورات
 أربعة دورات فأكثر

 الكلي

%

7.8

16.7

49

26.5

سنوات الخبرة في التدریس

سنوات ١٠ - ٦من  سنة ١٥ - ١١من   سنة ١٥أكثر من  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
– ١٠
)  سنة

وصف عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية -



  الرسم البياين لعينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل

   هي   )       دورتان (   ، و  %)    ٢٧.٥ (   هي   )           دورة واحدة
     %).    ١٢.٧ (   هي  )                 أربعة دورات فأكثر

 :وصف عينة الدراسة حسب مدى استخدام المعلمات للوسائل التعليمية الحديثة

  الوسائل التعليمية احلديثة

 % ك

١٣.٧ ١٤ 

٢٥.٥ ٢٦ 

٤٥.١ ٤٦ 
١٥.٧ ١٦ 

١٠٠ ١٠٢ 
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عدد الدورات التدریبیة في مجال الحاسب اآللي

دورة واحدة
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  ) ٥( شكل رقم 

الرسم البياين لعينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل 

          دورة واحدة (                                نسبة عينة الدراسة الاليت حصلن على               
                 أربعة دورات فأكثر ( و   %)     ٢٤.٥ (   هي   )           ثالثة دورات (   ، و  %)    ٣٥.٣

وصف عينة الدراسة حسب مدى استخدام المعلمات للوسائل التعليمية الحديثة
  ) ٧(جدول رقم 

الوسائل التعليمية احلديثة وصف عينة الدراسة حسب استخدام 

 استخدام الوسائل التعليمية احلديثة

  نادرا

  أحيانا

  غالبا

  دائما

  الكلي

%

27.5

35.3

24.5

12.7

عدد الدورات التدریبیة في مجال الحاسب اآللي

دورتان ثالثة دورات أربعة دورات فأكثر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

              
) ٣٥.٣    

وصف عينة الدراسة حسب مدى استخدام المعلمات للوسائل التعليمية الحديثة -



  الرسم البياين لعينة الدراسة حسب مدى استخدام الوسائل التعليمية احلديثة

     هـي    )        نـادرا  (                                                                نسبة عينة الدراسة الاليت تستخدمن الوسائل التعليمية احلديثة بدرجـة  
     هـي    )        دائمـا  (  و    %)     ٤٥.١ (     هـي  

 :لمام بالحاسب اآللي

  وصف عينة الدراسة حسب درجة اإلملام باستخدام احلاسب اآليل
 % ك

٤.٩ ٥ 

٣٨.٢ ٣٩ 
٤٨ ٤٩ 

٨.٨ ٩ 

١٠٠ ١٠٢ 
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مدى استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة

نادرا
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  ) ٦( شكل رقم 

الرسم البياين لعينة الدراسة حسب مدى استخدام الوسائل التعليمية احلديثة 

                                                                نسبة عينة الدراسة الاليت تستخدمن الوسائل التعليمية احلديثة بدرجـة  
     هـي    )      غالبا (    ، و   %)    ٢٥.٥ (   هي   )       أحيانا (    ، و   %)    ١٣.٧
١٥.٧    .(%     

لمام بالحاسب اآلليوصف عينة الدراسة حسب درجة اإل
  )٨(جدول رقم 

وصف عينة الدراسة حسب درجة اإلملام باستخدام احلاسب اآليل 

 اإلملام باستخدام احلاسب اآليل

 ضعيفة

 متوسطة

 عالية

 عالية جدا

  الكلي

%

13.7

25.5

45.1

15.7

مدى استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة

أحيانا غالبا دائما

 

  

                                                                نسبة عينة الدراسة الاليت تستخدمن الوسائل التعليمية احلديثة بدرجـة              
) ١٣.٧    
) ١٥.٧    

وصف عينة الدراسة حسب درجة اإل -



  درجة اإلملام باحلاسب اآليل

) ضعيفة(نسبة عينة الدراسة الاليت لديهن إملام باستخدامات احلاسب اآليل بدرجة 
هي ) عالية جدا(و%) ٤٨(هي ) عالية

                        لطبيعة الدراسة من حيـث                                                       استخدمت الباحثة االستبانه كأداة هلذه الدراسة، ملالئمتها
                                       و االستبانه أكثر أدوات البحـث العلمـي   
        ً                                                                   استخداماً، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراسـة للحصـول علـى    

   أن   )         ١٠٩،٢٠٠٥ :        عبيـدات  (                                                   معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، حيث يـرى  
                                                                        أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني ال تتـوفر  
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درجة اإللمام باستخدام الحاسب األلي

ضعيفة

-  ٨٦   - 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٧( شكل رقم 

درجة اإلملام باحلاسب اآليلالرسم البياين لعينة الدراسة حسب 

نسبة عينة الدراسة الاليت لديهن إملام باستخدامات احلاسب اآليل بدرجة     
عالية(، و%)٣٨.٢(هي ) متوسطة(، و%)٤.٩
.(%  

   :            أداة الدراسة  :      رابعا
                                                   استخدمت الباحثة االستبانه كأداة هلذه الدراسة، ملالئمتها

                                       و االستبانه أكثر أدوات البحـث العلمـي     .                                       اجلهد واإلمكانات وحجم أفراد جمتمع الدراسة
        ً                                                                   استخداماً، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراسـة للحصـول علـى    

                                                   معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، حيث يـرى  
                                                                        أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني ال تتـوفر            االستبانة

   ١٠٩ ص .                                           إجاباا إال عند األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة

%

5 4.9

38.2

48

8.8

درجة اإللمام باستخدام الحاسب األلي

متوسطة عالية عالية جدا

 

  

  
٤.٩(هي 

)٨.٨.(%

     رابعا
                                                   استخدمت الباحثة االستبانه كأداة هلذه الدراسة، ملالئمتها

                                      اجلهد واإلمكانات وحجم أفراد جمتمع الدراسة
        ً                                                                   استخداماً، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراسـة للحصـول علـى    

                                                   معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، حيث يـرى  
        االستبانة

                                           إجاباا إال عند األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة



-  ٨٧   - 
 

              ً إلخراجها إخراجاً   -        االستبانه-                                                      و لقد اتبعت الباحثة اخلطوات التالية لبناء أداة الدراسة   
   :     ً                     علمياً حيقق اهلدف املنشود منها

   :              أھداف اإلستبانة      تحدید  -

   :                                تم تحدید أھداف االستبانھ فیما یلي

                                                                              التعرف على التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط  -
   .       املتعددة

                                                                               التعرف على التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسـائط   -
   .       املتعددة

                                                            املتعلقة بطبيعة املنهج واليت تواجه معلمة املـواد االجتماعيـة يف                       التعرف على التحديات  -
   .                       استخدام الوسائط املتعددة

                                                                        الكشف عن االختالفات بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة حـول حمـاور     -
                        عدد الدورات التدريبية يف   –                         عدد سنوات اخلربة يف التدريس  (                    االستبيان حسب متغريات 

   ).                 استخدام احلاسب اآليل

  :                   مصادر بناء اإلستبانة -

   :      من خالل                                                          اعتمدت الباحثة على املصادر العلمية التالية لبناء اإلستبانة •

                                                                            املراجع الرمسية ذات الصلة مبشكلة الدراسة واليت مت االستفادة منها يف اإلطار النظـري    - ١
  .       للدراسة

            السابقة ذات                                                                اإلطالع على العديد من الدوريات واالت التربوية والبحوث والدراسات  - ٢
   .                          الصلة مبشكلة الدراسة احلالية

   .                                ختصص املواد االجتماعية وطرق تدريسها         اخلربة يف                    مقابلة عدد من ذوي  - ٢
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    :              بناء اإلستبانة -

                                                                            قامت الباحثة وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالا  ويف ضوء اإلطار النظري 
                                 اإلسـتبانة يف صـورا األوليـة ومت                                                    والدراسات السابقة، واخلطوات السابق ذكرها بصياغة

                                                                             عرضها على سعادة املشرف على الدراسة وبعد إبداء رأيه ومالحظاته، كان من توجيهـات  
   .                                                                  سعادته عرضها على جمموعه من احملكمني من ذوى االختصاص واخلربة وذلك لتحكيمها

                       وقد تصـدر اإلسـتبانة     ) .   ٢         ملحق رقم    (      ً حمكماً   )     ١٥  (                 مت عرض األداة على     وقد 
                                                                      خطاب موجه إىل احملكمني يوضح مشكله وأهداف الدراسة وتساؤالا وطلب من احملكمـني  
                                                                             إبداء آرائهم ومالحظام حول عبارات اإلستبانة وذلك من حيث مدى ارتباط كل عبارة من 
                                                                                  عباراا باحملور الذي تنتمي إليه ، ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها 

                                                                 ف الذي وضعت من أجله ، واقتراح طرق حتسينها وذلك باحلذف أو اإلضافة أو           لتحقيق اهلد
                                          ً                                          إعادة الصياغة أو غري ما ورد مما يرونه مناسباً ، وبعد استعادة النسخ احملكمة مت تعديل بعـض  
                                                                            عبارات اإلستبانة يف ضوء آراء احملكمني ومالحظام وحذف أو إضافة بعـض العبـارات أو   

   .                 إعادة ترتيب بعضها

   :                           االستبانة في صورتھا النھائیة -

   :                                   احتوت اإلستبانة على قسمني أساسيني مها  •

        املؤهـل    -               املادة اليت تدرس  (                                          عبارة عن معلومات أولية عن عينة الدراسة من   :           القسم األول
                        عدد الدورات التدريبيـة    –                             عدد سنوات اخلربة يف جمال التدريس   –       العلمي 

     درجة   –                       وسائل التعليمية احلديثة               مدى استخدام ال  –                يف جمال احلاسب اآليل 
   ).                        اإلملام باستخدام احلاسب اآليل

    :            حماور كالتايل  )  ٣ (               عبارة وزعت على   )   ٣٨ (                         و يشمل جمموعة من العبارات   :            القسم الثاين
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    ١٢- ١                      عبارة وتأخذ األرقام من   )   ١٢ (        تكون من      :                التحديات اإلدارية  :           احملور األول  §
   .                     يف احملور األول باالستبيان

    ٢٦  –    ١٣                      عبارة وتأخذ األرقام من   )   ١٤ (        تكون من      :               التحديات الفنية  :       الثاين      احملور  §
   .                      يف احملور الثاين باالستبيان

  )   ١٢ (          تكون مـن     :                                             التحديات املتعلقة بطبيعة مناهج املواد االجتماعية  :             احملور الثالث  §
   .                       يف احملور الثالث باالستبيان    ٣٨  –    ٢٧                      عبارة وتأخذ األرقام من 

  :            تصحيح املقياس -

   :                                                                      تخدمت الباحثة املقياس الثالثي املتدرج يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة كما يلي  اس
  ) ٩(جدول 

  يوضح استخدام املعلمات للمقياس الثالثي لالستبانة

 العبارة م
 بدرجة

 ضعيفة متوسطة كبرية

١ 

قلة الدعم املادي املقدم من اإلدارة املدرسية 
احلديثة يف للمعلمات لتوفري الوسائل والتقنيات 
 .الفصول الدراسية

   

           لالسـتجابة    )  ٣ (                حبيث يعطى الدرجة           االستجابة                                وفقا للمقياس الثالثي مت حتديد درجة 
             وعلى ذلـك مت     .                لالستجابة ضعيفة  )  ١ (                         لالستجابة متوسطة و الدرجة   )  ٢ (              كبرية و الدرجة 

   :                                            استخدام املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة

   ٢  =    ١  –   ٣  =           أقل درجة    –     درجة     أكرب   =            املدى          .   أ

   :         ، وبالتايل    ٠.٦٦  =    ٣  /    ٢  =                   عدد فئات االستجابة   /      املدى   =            طول الفئة       .   ب

    ).     ضعيفة (                   تكون درجة االستجابة   )       ١.٦٦  (    إىل   )  ١ (                              إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من  §
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                       تكون درجـة االسـتجابة     )     ٢.٣٣ (   إىل   )     ١.٦٧ (                             إذا كان قيمة املتوسط احلسايب من  §
    ).      متوسطة (

    ).    كبرية (              تكون االستجابة   )    ٣  (    إىل   )     ٢.٣٤ (                              إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من  §

   :          صدق األداة   :       خامسا 
                                                                            يعد صدق اإلستبانة من الشروط الضرورية اليت ينبغي توافرها يف األداة اليت تعتمـدها  
                                                             ً                   الدراسة، وأداة الدراسة تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن تقيس فعالً ما وضعت لقياسـه،  

                                                                             يشري أنه إذا وافق احملكمني على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنه ميكن االعتمـاد   و
      أنـه    )         ١٧٣،٢٠٠٥ :        عبيـدات  (                                           على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني،حيث يرى 

                                                                        باإلمكان حساب صدق األداة بعرضها على عدد من املختصني واخلرباء يف اال ويسـتطيع  
                                                         يف وضع استبانته بصورا النهائية، لذا بعد االنتهاء من إعداد                           الباحث االعتماد على حكمهم

                                                                                  اإلستبانة وبناء فقراا، قامت الباحثة بعرضها على سعادة املشرف على الرسالة والذي أوصى 
                                                                              بإجراء بعض التعديالت على فقرات اإلستبانة، مث قام بعد ذلك بعرضها يف صورا األوليـة  

                                                 ي االختصاص واخلربة  من أعضاء هيئة التـدريس بكليـة                           على جمموعة من احملكمني من ذو
                                                                            التربية يف جامعة أم القرى وجامعات أخرى ، ومت توجيه  خطاب للمحكمني موضـحا بـه   

       وذلـك    )  ٢ (            ،  ملحق رقم  )  ١٥  (                                                مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالا، و بلغ عدد احملكمني 
                            ر، وسالمة الصياغة اللغويـة،                                                         للتأكد من درجة مناسبة العبارة، ووضوحها، وانتمائها للمحو

    .                                      وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمته

ً                                                              ً       وبناًء على آراء احملكمني حول مدى مناسبة االستبانة ألهـداف الدراسـة،  ووفقـاً           
                                                    ً                             لتوجيهام ومقترحام مت تعديل صياغة بعض العبارات لغوياً، وإضـافة بعـض العبـارات،    

                               عبارة موزعة على ثالثـة حمـاور،     )   ٣٨  (          االستبانة                                  وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات يف
    ).   ٣  (          ملحق رقم 
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  : ثبات األداة: سادسا
                                                                               يعين ثبات األداة بأا تعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقها على نفـس األفـراد ويف                 

                                                                      ولكي يتم التأكد من ثبات اإلستبانة قامت الباحثة  بتطبيق اإلستبانة بصورا   .           نفس الظروف
  )   ١٥ (                 معلمة جغرافيـا،    )   ١٥ (            معلمة بواقع   )   ٣٠ (                                   لنهائية على عينة استطالعية تكونت من  ا

    :                                            معلمة تاريخ كما قامت باستخدام الطرق التالية

    :                                 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  - ١

                                  ألفاكرونباخ للمقياس ككـل تسـاوي                     وجد أن قيمة معامل   )     ١٠ (            من جدول رقم   
                                                        وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية مـن الثبـات                      وهذه القيمة مرتفعة   )     ٠.٩٧ (

                 ونباخ جلميع احملاور                      كذلك كانت قيم الفا كر .        لوثوق ا                                  وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج وا
      ٠.٩٦   اىل       ٠.٩٤                  مرتفعة وتراوحت من 

  معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ): ١٠(جدول رقم 

 قيمة الفا كرونباخ احملور

 ٠.٩٤ التحديات اإلدارية: األول  احملور
 ٠.٩٥ التحديات الفنية: احملور الثاين 

 ٠.٩٦ التحديات املتعلقة بطبيعة املنهج: احملور الثالث 
 ٠.٩٧ املقياس الكلي

                                   حساب الثبات بطريقة اإلتساق الداخلي- ٢

                                                                 وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني  درجة كل حمور والدرجة الكلية 
  حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي):  ١١(رقم جدول 

 معامل االرتباط احملور

 ٠.٨٢ التحديات اإلدارية: احملور األول 
 ٠.٨٤ التحديات الفنية: احملور الثاين 

 ٠.٨٥ التحديات املتعلقة بطبيعة املنهج: احملور الثالث 
 ٠.٨٤ املقياس الكلي



-  ٩٢   - 
 

   إىل       ٠.٨٢                               تراوحت قيم االتساق الداخلي مـن    ،   )   ١١ (                       من النتائج يف اجلدول رقم  و
          مما يشري إىل       ٠.٠٥                                                       وهذا مؤشر على أن  مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى       ٠.٨٥

   .                                متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات

  :األساليب اإلحصائية املستخدمة : سابعا
  :                                مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية •

                                   لوصف عينة الدراسة، ووصف اسـتجابات       (%):        املئوية        والنسب   )  ك (          التكرارات   . ١
  .                   األفراد على كل عبارة

                                            حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة الدراسـة    :                             املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  . ٢
                                   ، واملتوسط احلسايب العام لكـل حمـور،    )     احملاور (                               لكل عبارة أو جمموعة من العبارات 
  .             ألول إىل الثالث                              وذلك لإلجابة على التساؤالت من  ا

                                        للمقارنة بني متوسـطات اسـتجابات عينـة      )   ف   (                            اختبار حتليل التباين األحادي     . ٣
  .                                  الدراسة، لإلجابة على التساؤل الرابع

   .                          معامل الفا كرونباخ للثبات    . ٤

   .                                      معامل ارتباط بريسون حلساب اإلتساق الداخلي    . ٥
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  عـــــــرض النتائج 

  ومناقشـــــــــــــــــتها 

  وتفســــــــــــــــــــريها

 

 الفصل الرابع
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 :متهيد

مث  من الدراسة الباحثة عرض النتائج اليت مت احلصول عليها تناولت صلالف هذا يف
  : الدراسة وذلك على النحو التايل أسئلة نمن خالل اإلجابة عتها وتفسريها مناقش

   :األول السؤال إجابة
                                                                              ما التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة 

     ؟                                              لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا

                  املتوسطات احلسابية                         التكرارات والنسب املئوية و          مت استخدام         السؤال    هذا     عن        لإلجابة
                                                        اليت تقيس التحديات اإلدارية الـيت تواجـه معلمـة املـواد              للعبارات                    واالحنرافات املعيارية 

                                                                                  االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، 
   :                    وكانت النتائج كالتايل

  )١٢(جدول رقم 
  ور األول   التحديات اإلداريةحول احمل عينة الدراسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 

يب
لترت
ا

 

 رقم 
 العبارة

 الــعبــــــــارة
 االحنراف  املتوسط  ضعيفة متوسطة كبرية

 االستجابة
 املعياري احلسايب % ك % ك % ك

١ ١ 

                           قلة الدعم املادي املقدم مـن  
                          اإلدارة املدرسية للمعلمـات  
                            لتوفري الوسـائل والتقنيـات   
  .                        احلديثة يف الفصول الدراسية

 كبرية  ٠.٦٩ ٢.٤١ ١١.٨ ١٢ ٣٥.٣ ٣٦ ٥٢.٩ ٥٤

١٢ ٢ 

                            ازدياد طلبات اإلدارة املدرسية 
                           من املعلمات بالتوسع يف ممارسة 
                             األنشطة العلميـة والثقافيـة   
                         واالجتماعيـــة باملدرســـة 

              واملشاركة فيها

 متوسطة ٠.٧٢ ٢.٠٦ ٢٢.٥ ٢٣ ٤٩.٠ ٥٠ ٢٨.٤ ٢٩

٢ ٣ 
                          قلة الدعم اإلداري و املعنوي 
                           للمعلمات الستخدام التقنية يف 

  .       التدريس
 متوسطة ٠.٥٥ ٢.٠٥ ١٢.٧ ١٣ ٦٩.٦ ٧١ ١٧.٦ ١٨

٣ ٤ 

                          قصور تشجيع اإلدارة املدرسية 
                        للمعلمــات حلضــور دورات 
                           تدريبية يف جمـال التقنيـات   

  .      احلديثة

 متوسطة ٠.٦٢ ١.٩٩ ١٩.٦ ٢٠ ٦١.٨ ٦٣ ١٨.٦ ١٩
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يب
لترت
ا

 

 رقم 
 الــعبــــــــارة العبارة

 االحنراف  املتوسط  ضعيفة متوسطة كبرية
 االستجابة

 املعياري احلسايب % ك % ك % ك

١١ ٥ 

                           إسناد اإلدارة املدرسية بعـض  
                           األعباء اإلدارية اخلاصة مبلفات 
                          طالبات املدرسة للمعلمات مبا 
ــالتفرغ   ــن ب ــمح هل                          ال يس
                           الستخدام التقنيات التعليمية

 متوسطة ٠.٧٢ ١.٩٧ ٢٧.٥ ٢٨ ٤٨.٠ ٤٩ ٢٤.٥ ٢٥

٧ ٦ 

                          قصــور اإلدارة املدرســية يف 
                              توفري فنيـي التقنيـة الـذين    
                      يسامهون يف تصـميم دروس  

  .                بالوسائط املتعددة

 متوسطة ٠.٧١ ١.٩٢ ٢٩.٤ ٣٠ ٤٩.٠ ٥٠ ٢١.٦ ٢٢

٥ ٧ 

                           معاناة املعلمات من ممارسـات  
                            إداريــة مملــة وتعقيــدات يف 
                        تشجيعهن علـى اسـتخدام   

  .         احلاسب اآليل

 متوسطة ٠.٦٦ ١.٨٩ ٢٧.٥ ٢٨ ٥٥.٩ ٥٧ ١٦.٧ ١٧

٨ ٨ 

                           قصور اهتمام اإلدارة املدرسية 
                         يف العمل على إقامـة دروس  
                       منوذجية يف جمـال احلاسـب   

  .                 والوسائط املتعددة 

 متوسطة ٠.٧ ١.٨٩ ٣٠.٤ ٣١ ٥٠.٠ ٥١ ١٩.٦ ٢٠

١٠ ٩ 

                          تكليف اإلدارة املدرسية لبعض 
                           املعلمات للقيام ببعض األعباء 
                            اإلدارية والتنظيميـة داخـل   

  .      املدرسة

 متوسطة ٠.٧٧ ١.٨٩ ٣٥.٣ ٣٦ ٤٠.٢ ٤١ ٢٤.٥ ٢٥

٦ ١٠ 
                          قصور تشجيع اإلدارة املدرسية 
                          للمعلمات عند حماوالن إنتاج 

  .                الوسائط املتعددة 
 متوسطة ٠.٦١ ١.٨٧ ٢٥.٥ ٢٦ ٦١.٨ ٦٣ ١٢.٧ ١٣

٩ ١١ 

                           انشغال اإلدارة املدرسية عـن  
                        تشجيع املعلمات يف استخدام 
                            التقنية احلديثة بأمور األنشطة 

  .             املدرسية األخرى

 متوسطة ٠.٧٢ ١.٨٦ ٣٣.٣ ٣٤ ٤٧.١ ٤٨ ١٩.٦ ٢٠

٤ ١٢ 

                         ضعف تشجيع اإلدارة املدرسية 
                         للمعلمات علـى اسـتخدام   
                           أحدث الوسائل التكنولوجيـة  

  .         يف التعليم

 متوسطة ٠.٦ ١.٨٥ ٢٦.٥ ٢٧ ٦١.٨ ٦٣ ١١.٨ ١٢

 متوسطة ٠.٣٢ ١.٩٧ املتوسط العام

                                        أن املتوسط احلسايب العام السـتجابات عينـة     )   ١٢ (                      أشارت نتائج اجلدول رقم     وقد 
                                                                                 الدراسة حول التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسـائط  

                و يقع ضمن الفئة   )     ١.٩٧ (                                                           املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا يساوي 
      ).        متوسطة (                              وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة   )     ٢.٣٣–    ١.٦٧ (               للمقياس الثالثي   )        الثانية (
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             ات اإلداريـة  ـ                                                        اك اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول التحديـ   هن و

        املـواد                                                                              اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيـل تـدريس  

                                                                              االجتماعية وتنمية مكتسباا ، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينـة الدراسـة مـن    

                                                               وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب التحديات اإلدارية الـيت      ).      ٢.٤١–    ١.٨٥ (

                                                                                   تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية 

   :                 ة مكتسباا كالتايل     وتنمي

                      

                                                                          توجد عبارة واحدة فقط كانت استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة كبرية، وجـاءت              

                                                                               يف الترتيب األول من حيث التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمـة املـواد االجتماعيـة يف    

                                      تماعية وتنمية مكتسباا، وهي العبـارة                                                استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االج

                                                                     قلة الدعم املادي املقدم من اإلدارة املدرسية للمعلمـات لتـوفري الوسـائل     (    وهي   )  ١ (    رقم 

                      وكانت استجابات عينـة    )     ٢.٤١ (           مبتوسط حسايب   )                                   والتقنيات احلديثة يف الفصول الدراسية

    ).   يفة  ضع  %     ١١.٨   ( و  )       متوسطة  %       ٣٥.٣ ( و  )     كبرية  %       ٥٢.٩   : (              الدراسة كالتايل

   :                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

                                                                               أن اإلدارة املدرسية ال ميكنها حتمل التكلفة العالية لللوسائط املتعددة وتوفريها يف الغرف    •

  .            ً                                       ً                    الصفية، نظراً ألن بعض هذه الوسائط ذات تكلفة عالية جداً تفوق إمكانات املدرسة

                                                                           كما قد يعود ذلك إىل عدم ختصيص اإلدارة املدرسية جلزء من امليزانية تتعلـق بتـوفري      •

  .                                                                الوسائط املتعددة يف املدرسة، وبالتايل ارتفع مستوى التحدي هلذه العبارة
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                                                               عبارة كانت استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة، وجـاءت يف    )   ١١ (     توجد 

                                                                              تيب من الثاين إىل الثاين عشر من حيث التحديات اإلدارية اليت تواجـه معلمـة املـواد        التر

                                                                                   االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسـباا  

                                                                               ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب قيم املتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسـة  

   :      كالتايل

                                                       ازدياد طلبات اإلدارة املدرسية من املعلمات بالتوسع يف ممارسة  (    وهي   )   ١٢ (           لعبارة رقم  ا
                         جاءت يف الترتيـب الثـاين                                                              األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية باملدرسة واملشاركة فيها

  )       كـبرية   %       ٢٨.٤   : (                                    وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ٢.٠٦ (           مبتوسط حسايب 
                     قلـة الـدعم اإلداري    (    وهي   )  ٢ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٢.٥   ( و  )       متوسطة  %     ٤٩ ( و
                                 جاءت يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب   )  .                                         املعنوي للمعلمات الستخدام التقنية يف التدريس و
  %       ٦٩.٦ ( و  )       كـبرية   %       ١٧.٦   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ٢.٠٥ (

                         تشـجيع اإلدارة املدرسـية        قصور  (    وهي   )  ٣ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٢.٧   ( و  )       متوسطة
                            جاءت يف الترتيب الرابع مبتوسط   )                                                  للمعلمات حلضور دورات تدريبية يف جمال التقنيات احلديثة

  %       ٦١.٨ ( و  )     كبرية  %       ١٨.٦   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٩٩ (     حسايب 
                             إسناد اإلدارة املدرسـية بعـض    (    وهي   )   ١١ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٩.٦   ( و  )       متوسطة

                                                                               األعباء اإلدارية اخلاصة مبلفات طالبات املدرسة للمعلمات مبا ال يسمح هلن بالتفرغ الستخدام 
                 وكانت اسـتجابات    )     ١.٩٧ (                                جاءت يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب   )                   التقنيات التعليمية

        العبارة    ).      ضعيفة  %     ٢٧.٥ ( و  )       متوسطة  %     ٤٨ ( و  )     كبرية  %       ٢٤.٥   : (                   عينة الدراسة كالتايل
                                                                 صور اإلدارة املدرسية يف توفري فنيي التقنية الذين يسامهون يف تصميم دروس  ق (    وهي   )  ٧ (    رقم 
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                 وكانت اسـتجابات    )     ١.٩٢ (                                 جاءت يف الترتيب السادس مبتوسط حسايب   )                 بالوسائط املتعددة
   ).        ضـعيفة   %     ٢٩.٤   ( و  )         متوسـطة   %     ٤٩ ( و  )     كبرية  %       ٢١.٦   : (                   عينة الدراسة كالتايل

                                         ممارسات إدارية مملة وتعقيدات يف تشجيعهن على                    معاناة املعلمات من (    وهي   )  ٥ (            العبارة رقم 
        وكانـت    )     ١.٨٩ (                                       جاءت يف الترتيب السـابع مبتوسـط حسـايب      )                  استخدام احلاسب اآليل

  %     ٢٧.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٥٥.٩ ( و  )     كبرية  %       ١٦.٧   : (                            استجابات عينة الدراسة كالتايل
                لى إقامـة دروس                                      قصور اهتمام اإلدارة املدرسية يف العمل ع (    وهي   )  ٨ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة

                                       جاءت يف الترتيب الثـامن مبتوسـط حسـايب      )                                    منوذجية يف جمال احلاسب والوسائط املتعددة
  )       متوسطة  %     ٥٠ ( و  )     كبرية  %       ١٩.٦   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٨٩ (
                                    تكليف اإلدارة املدرسية لبعض املعلمـات   (    وهي   )   ١٠ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٣٠.٤   ( و

                              جاءت يف الترتيب التاسع مبتوسـط    )                                    عباء اإلدارية والتنظيمية داخل املدرسة              للقيام ببعض األ
  %       ٤٠.٢ ( و  )     كبرية  %       ٢٤.٥   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٨٩ (     حسايب 
                              قصور تشـجيع اإلدارة املدرسـية    (    وهي   )  ٦ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٣٥.٣   ( و  )       متوسطة

                                   جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسـايب          ملتعددة                                   للمعلمات عند حماوالن إنتاج الوسائط ا
  %       ٦١.٨ ( و  )       كـبرية   %       ١٢.٧   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ١.٨٧ (

                               انشغال اإلدارة املدرسية عن تشجيع  (    وهي   )  ٩ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٥.٥   ( و  )       متوسطة
                   جـاءت يف الترتيـب     )                                                            املعلمات يف استخدام التقنية احلديثة بأمور األنشطة املدرسية األخرى

  %       ١٩.٦   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٨٦ (                     احلادي عشر مبتوسط حسايب 
          ضعف تشجيع  (    وهي   )  ٤ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٣٣.٣ ( و  )       متوسطة  %       ٤٧.١ ( و  )     كبرية

       جاءت يف   )                                                                       اإلدارة املدرسية للمعلمات على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية يف التعليم
  :                                         وكانت استجابات عينـة الدراسـة كالتـايل     )     ١.٨٥ (                     الثاين عشر مبتوسط حسايب         الترتيب 

     ).      ضعيفة  %     ٢٦.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٦١.٨ ( و  )     كبرية  %       ١١.٨ (
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   :                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

                                                                            وجود قصور من قبل اإلدارة املدرسية يف حتفيز املعلمات على استخدام الوسائط املتعددة،    •
                                                        نظام للحوافز اليت تعمل على تشجيع املعلمة للقيام باسخدامها                         وهذا يعود إىل أنه ال يوجد 

                                                                                    بل ينظر إليه على أنه من واجبات املعلمة الرئيسة، وبالتايل ال تكافأ املعلمة على أي متيز قد 
                                                                            حتققه يف استخدام الوسائط املتعددة وينجم منه عدم شعور بالرضا من قبـل املعلمـات   

                والتقدير املناسب                            املتميزات ألن ال يلقني الرعاية 

                                                                               كثرة املهام واألعباء التدريسية اليت تقوم ا املعلمات باإلضافة إىل األعمال اإلدارية اليت    •
                                                                           قد يكلفن ا داخل املدرسة جيعل من الصعوبة استخدام الوسائط املتعـددة يف الغـرف   

         حتقيـق                                                                            الصفية، وهذا بدوره يؤثر على العملية التعليمية، ويزيد من معاناة املعلمـات يف 
                           التعلم املناسب لدى الطالبات

                                                                        ضعف عمليات التدريب حيول دون استخدام املعلمات للوسـائط املتعـددة حيـث إن       •
                                                                          اخنفاض مستوى املعرفة واملمارسة لدى املعلمات جيعلهن غري قادرات على تفعيل استخدام 

           التدرب على                                                                     الوسائط املتعددة، باإلضافة إىل ضعف التنمية الذاتية من قبل املعلمات على
  .                                        كيفية استخدام الوسائط داخل الغرفة الصفية

                                                                            أن تكليف اإلدارة املدرسية للمعلمات بتوظيف الوسائط املتعددة يف خدمـة العمليـات      •
                                                                     اإلدارية وخدمة األنشطة املدرسية جيعل حجم الوقت املخصص الستخدامها يف الغـرف  
           ً                                                                الصفية قليالً، خاصة إذا كانت الوسائط قليلة من حيث العدد وهذا جيعل نصيب معلمات 

                                                     ا كانت معلمات املواد الدراسية األخرى يردن اسـتخدامها،                       ً   املواد االجتماعية ضعيفاً إذ
                                  ً                                             وبالتايل تقف مجيع هذه التحديات عائقاً أمام تفعيل معلمات املواد االجتماعية السـتخدام  

    .                                  الوسائط املتعددة داخل الغرف الصفية
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               دراسـة بنجـر                                                                    وتتفق هذه النتيجة يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصـلت إليهـا  
                 دراسـة الشـنيف    و  )  م    ٢٠٠٤ (               دراسـة جـودة    و  )  م    ٢٠٠٦ (            دراسة دويدي  و  )  م    ٢٠٠٩ (
                                           اليت أشارت إىل وجود معوقات حتول دون اسـتخدام     ) م    ١٩٩٩ (           دراسة جودة  و  )  م    ٢٠٠٨ (

   .                        التقنيات والوسائط احلديثة

            دراسـة رؤى                             مع النتائج اليت توصلت إليها                يف مالحمها العامة                        بينما ختتلف هذه النتيجة 
                  الوسائط املتعـددة                                         ارت إىل أن توفر الكفايات الالزمة الستخدام       اليت أش   ) م    ٢٠١٠ (       باخدلق 

   .           بدرجة عالية

                                                                            مما سبق نرى أن احملور األول والذي يقيس التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املـواد  
                                                                                   االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسـباا  

                                                           رة، ومن خالل استجابات عينة الدراسة لوحظ أن متوسطات استجابات    عبا  )   ١٢ (        تكون من 
  .        عبـارة   )   ١١ (    على   )       متوسطة (             عبارة وبدرجة   )  ١ (    على   )     كبرية (                        عينة الدراسة كانت بدرجة 

             أي أن درجـة    )     ١.٩٧ (                                                        نتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور األول يساوي 
                                               د االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيـل                                       التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املوا

    ).      متوسطة (                                            تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا بدرجة 

   :الثاني السؤال إجابة
                                                                               ما التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعـددة  

                                              لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا

                  املتوسطات احلسابية                         التكرارات والنسب املئوية و          مت استخدام         السؤال    هذا     عن        لإلجابة
                                                         اليت تقيس التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية          للعبارات                    واالحنرافات املعيارية 

                                                                                  يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسـباا، وكانـت   
   :            نتائج كالتايل  ال
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  )١٣(جدول رقم 

  حول احملور الثاين   التحديات الفنية عينة الدراسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  

يب
لترت
ا

 

 رقم 
 العبارة

 الــعبــــــــارة
 املتوسط  ضعيفة متوسطة كبرية

 احلسايب
 االحنراف 
 املعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

٢٤ ١ 
                                 عدم توفر املكان املناسـب للقيـام   
  .                               بالتدريس بطريقة الوسائط املتعددة

 متوسطة     ٠.٦٧     ٢.٣٠     ١١.٨   ١٢     ٤٦.١   ٤٧     ٤٢.٢   ٤٣

١٥ ٢ 
                               عدم توفر املتخصصـات القـادرات   
                                 على إقامة دورات فنية تقنية ختصصية 

  .        للمعلمات
 متوسطة    ٠.٦     ٢.٢٨    ٧.٨  ٨     ٥٥.٩   ٥٧     ٣٦.٣   ٣٧

٢٥ ٣ 
                             ضيق وقـت احلصـة لتقـدمي درس    

  .                             متكامل بطريقة الوسائط املتعددة
 متوسطة     ٠.٧٣     ٢.٢٦     ١٦.٧   ١٧     ٤٠.٢   ٤١     ٤٣.١   ٤٤

٢٠ ٤ 
                          ً   ازدحام جدول احلصص يعترب عبئـاً  
                                على املعلمة مما حيد مـن اسـتخدام   

  .         احلاسب اآليل
 متوسطة     ٠.٧٩     ٢.٢٢     ٢٢.٥   ٢٣     ٣٣.٣   ٣٤     ٤٤.١   ٤٥

١٧ ٥ 
                                تركيز املعلمـات علـى النمطيـة    
ــاليب  ــرق واألس ــتخدام الط                               واس

  .                   التقليدية يف التدريس
 متوسطة     ٠.٦٥     ٢.١٧     ١٣.٧   ١٤     ٥٥.٩   ٥٧     ٣٠.٤   ٣١

١٣ ٦ 
                               اخنفاض مستوى مهـارة املعلمـة يف   
                                  معرفة كيفيـة اسـتخدام الوسـائل    

  .                التعليمية احلديثة
 متوسطة    ٠.٨     ٢.١٣     ٢٦.٥   ٢٧     ٣٤.٣   ٣٥     ٣٩.٢   ٤٠

٢٣ ٧ 
                                   قلة توفر إمكانيات فنية تساعد علـى  

 متوسطة     ٠.٧٦     ٢.٠٩     ٢٤.٥   ٢٥     ٤٢.٢   ٤٣     ٣٣.٣   ٣٤  .                            تصميم وإنتاج الوسائط املتعددة

١٤ ٨ 
ــة   ــاءات الفني ــوفر الكف ــة ت                                   قل

 متوسطة     ٠.٥٣     ٢.٠٢     ١٢.٧   ١٣     ٧٢.٥   ٧٤     ١٤.٧   ١٥   .             يف حميط املدرسة  )        املعلمات (  من

                               عدم توافر اخلربة واملعرفة يف تصميم  ٢١ ٩
 متوسطة     ٠.٧٢     ١.٩٧     ٢٧.٥   ٢٨     ٤٨.٠   ٤٩     ٢٤.٥   ٢٥  .                             دروس باستخدام الوسائط املتعددة

١٨ ١٠ 
                                  عدم معرفة املعلمة بأنواع الوسـائط  

 متوسطة     ٠.٦٦     ١.٩٢     ٢٥.٥   ٢٦     ٥٦.٩   ٥٨     ١٧.٦   ١٨  .                      املتعددة وطرق استخدامها

١٩ ١١ 
                                  نقص مهارة املعلمة املتعلقة بكيفيـة  

 متوسطة    ٠.٧     ١.٩٠     ٢٩.٤   ٣٠     ٥١.٠   ٥٢     ١٩.٦   ٢٠  .                    تشغيل جهاز احلاسب اآليل

٢٦ ١٢ 
                                 عدم اقتناع املعلمة جبدوى وفاعليـة    

 متوسطة     ٠.٧١     ١.٩٠     ٣٠.٤   ٣١     ٤٩.٠   ٥٠     ٢٠.٦   ٢١  .                                التدريس باستخدام الوسائط املتعددة

٢٢ ١٣ 
                                 عدم تقبل املعلمة للتغـيري يف األداء  
                                  التعليمي الذي يعتمد على اسـتخدام  

  .       التقنية
 متوسطة     ٠.٧١     ١.٨٥     ٣٣.٣   ٣٤     ٤٨.٠   ٤٩     ١٨.٦   ١٩

١٦ ١٤ 
                              ضعف معرفة املعلمة بلغات احلاسوب 

   .            واستخداماته
 متوسطة     ٠.٥٩     ١.٨٢     ٢٧.٥   ٢٨     ٦٢.٧   ٦٤    ٩.٨   ١٠

 متوسطة ٠.٢٧ ٢.٠٦ املتوسط العام
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                                        أن املتوسط احلسايب العام السـتجابات عينـة     )   ١٣ (                      أشارت نتائج اجلدول رقم     وقد 
                                                                                  الدراسة حول التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف اسـتخدام الوسـائط   

                و يقع ضمن الفئة   )     ٢.٠٦ (                                                           املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباته يساوي 
      ).        متوسطة (                              وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة   )     ٢.٣٣–    ١.٦٧ (               للمقياس الثالثي   )        الثانية (

                                                                         هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول التحديات الفنية الـيت   و
ـ   ـ  ـ                                                                تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعـددة لتفعي     واد               ل تـدريس امل

                                                                              االجتماعية وتنمية مكتسباا ، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينـة الدراسـة مـن    
                                                                  وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب التحديات الفنية اليت تواجه     ).      ٢.٣٠–    ١.٨٢ (

                                                                                    معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية 
   :            سباا كالتايل   مكت

                     

            ة متوسـطة،  ـ           عبارة بدرج  )   ١٤ (                                            كانت استجابات عينة الدراسة على مجيع العبارات 
                                                                               ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب قيم املتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسـة  

   :      كالتايل

           الوسـائط         بطريقة          بالتدريس        للقيام        املناسب       املكان      توفر     عدم (    وهي   )   ٢٤ (            العبارة رقم 

                            وكانت استجابات عينة الدراسة   )     ٢.٣٠ (                               جاءت يف الترتيب األول مبتوسط حسايب   )        املتعددة

              العبارة رقـم      ).       ضعيفة  %     ١١.٨   ( و  )       متوسطة  %       ٤٦.١ ( و  )     كبرية  %       ٤٢.٢   : (      كالتايل

         ختصصـية          تقنيـة         فنيـة        دورات         إقامـة      على          القادرات          املتخصصات      توفر     عدم (    وهي   )   ١٥ (

                          وكانـت اسـتجابات عينـة      )     ٢.٢٨ (                                جاءت يف الترتيب الثاين مبتوسط حسايب    )        للمعلمات

          العبـارة     ).      ضعيفة  %    ٧.٨   ( و  )       متوسطة  %       ٥٥.٩ ( و  )     كبرية  %       ٣٦.٣   : (              الدراسة كالتايل
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       جاءت يف   )        املتعددة         الوسائط        بطريقة        متكامل     درس       لتقدمي      احلصة     وقت     ضيق (    وهي   )   ٢٥ (    رقم 

  :                                     اسـتجابات عينـة الدراسـة كالتـايل           وكانت  )     ٢.٢٦ (                          الترتيب الثالث مبتوسط حسايب 

    وهي   )   ٢٠ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٦.٧   ( و  )       متوسطة  %       ٤٠.٢ ( و  )     كبرية  %     ٤٣.١ (

       جاءت يف   )    اآليل       احلاسب         استخدام    من    حيد    مما        املعلمة     على      ً عبئاً      يعترب      احلصص      جدول        ازدحام (

      ٤٤.١ (   :                                    وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ٢.٢٢ (                          الترتيب الرابع مبتوسط حسايب 

         تركيـز  (    وهي   )   ١٧ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٢.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٣٣.٣ ( و  )     كبرية  % 

               جاءت يف الترتيب   )        التدريس   يف           التقليدية          واألساليب       الطرق          واستخدام         النمطية     على         املعلمات

  %       ٣٠.٤   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ٢.١٧ (                 اخلامس مبتوسط حسايب 

         اخنفـاض  (      وهـي    )   ١٣ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٣.٧   ( و  )       متوسطة  %       ٥٥.٩ ( و  )     كبرية

               جاءت يف الترتيب   )       احلديثة           التعليمية         الوسائل         استخدام       كيفية       معرفة   يف        املعلمة       مهارة       مستوى

  %       ٣٩.٢   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ٢.١٣ (                  السادس مبتوسط حسايب 

        تـوفر      قلة (    وهي   )   ٢٣ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٦.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٣٤.٢ ( و  )     كبرية

                            جـاءت يف الترتيـب السـابع      )        املتعددة         الوسائط        وإنتاج       تصميم     على       تساعد      فنية          إمكانيات

  )       كـبرية   %       ٣٣.٣   : (                                    وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ٢.٠٩ (           مبتوسط حسايب 

          الكفاءات      توفر     قلة (    وهي   )   ١٤ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٤.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٤٢.٢ ( و

  )     ٢.٠٢ (                                            املدرسة جاءت يف الترتيب الثامن مبتوسـط حسـايب        حميط   يف  )        املعلمات (  من       لفنية ا

   ( و  )         متوسـطة   %       ٧٢.٥ ( و  )       كـبرية   %       ١٤.٧   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل

      دروس         تصـميم    يف         واملعرفة      اخلربة       توافر     عدم (    وهي   )   ٢١ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٢.٧

        وكانـت    )     ١.٩٧ (                                   جاءت يف الترتيب التاسع مبتوسط حسـايب    )        املتعددة         الوسائط          باستخدام

  %     ٢٧.٥   ( و  )         متوسـطة   %     ٤٨ ( و  )       كـبرية   %       ٢٤.٥   : (                            استجابات عينة الدراسة كالتايل
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        وطـرق            املتعـددة            الوسـائط         بأنواع        املعلمة       معرفة     عدم (    وهي   )   ١٨ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة

                  اسـتجابات عينـة         وكانت   )     ١.٩٢ (                                 جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسايب   )          استخدامها

        العبارة    ).      ضعيفة  %     ٢٥.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٥٦.٩ ( و  )     كبرية  %     ١٧.٦   : (              الدراسة كالتايل

         جـاءت يف    )    اآليل       احلاسب      جهاز       تشغيل        بكيفية         املتعلقة        املعلمة       مهارة     نقص (    وهي   )   ١٩ (    رقم 

  :                                       وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ١.٩٠ (                             الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب 

      وهـي    )   ٢٦ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢٩.٤   ( و  )       متوسطة  %     ٥١ ( و  )  ة   كبري  %       ١٩.٦ (

               جاءت يف الترتيب   )        املتعددة         الوسائط          باستخدام         التدريس         وفاعلية      جبدوى        املعلمة        اقتناع     عدم (

  %       ٢٠.٦   : (                                    وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ١.٩٠ (                     الثاين عشر مبتوسط حسايب 

        تقبـل        عـدم  (    وهي   )   ٢٢ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٣٠.٤   ( و  )       متوسطة  %     ٤٩ ( و  )     كبرية

                      جاءت يف الترتيب الثالث   )        التقنية         استخدام     على       يعتمد      الذي          التعليمي       األداء   يف        للتغيري        املعلمة

  )     كبرية  %       ١٨.٦   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٨٥ (               عشر مبتوسط حسايب 

          املعلمـة       عرفة م     ضعف (    وهي   )   ١٦ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٣٣.٣   ( و  )       متوسطة  %     ٤٨ ( و

  )     ١.٨٢ (                                         جاءت يف الترتيب الرابع عشر مبتوسـط حسـايب     )            واستخداماته        احلاسوب       بلغات

   ( و  )         متوسـطة   %       ٦٢.٧ ( و  )       كـبرية   %      ٩.٨   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل

     ).      ضعيفة  %     ٢٧.٥

   :                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

                                                                            أن أغلب املدارس ال تتوفر فيها غرف مصادر التعلم كما ال ميكن توفري الوسائط املتعددة    •
                                                                             يف كل غرفة صفية وبالتايل فإن املعلمات ال يستطعن استخدامها وتفعيلـها يف العمليـة   

  .         التدريسية
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                                                                             أن بعض املعلمات ال ميتلكن الكفايات الالزمة للتعامل مع الوسائط املتعـددة ويـؤثرن      •

                                   ً                                       زام بالطرق التقليدية يف التدريس نظراً لكثرة األعباء املكلفات ا، وكثرة احلصـص      االلت

                                                                                املكلفة ا املعلمة جيعل األعباء تكثر على املعلمة مما جيعلها تـؤثر عـدم تغـيري منطهـا     

                                                                         التدريسي، باإلضافة إىل أنه ال يوجد يف أغلب املدارس فنيـات متخصصـات لتـدريب    

         ً                                            سائط نظراً لصعوبة توفري ذلك من قبل اإلدارة املدرسـية أو                         املعلمات على استخدام الو

                                                                                إدارة التربية والتعليم، وتبقى عمليات التدريب مقتصرة على اجلهد الـذايت للمعلمـات   

                                                                    وعلى حسان الشخصي يف املعاهد اخلاصة، مما جيعل بعض املعلمات حيجمن عن التدرب 

  .                           على استخدام الوسائط املتعددة

                                           ً                  التدريسية وازدحام جدول حصص املعلمة يقف عائقاً أمـام التخطـيط                  أن كثرة األعباء    •

                                                                           املسبق للحصص املدرسية املراد استخدام الوسائط املتعددة فيها، كما أن وقت احلصة قد 

                                                                            ال يسمح بتفعيل استخدام الوسائط املتعددة إذا أرادت املعلمـة تقـدمي درس منـوذجي    

   .                         العليا من عبارات هذا احملور                                         متكامل، وهلذا جاءت هذه التحديات يف املراتب

ـ    •     ائط ـ                                                                      كما يتضح أن أغلب معلمات املواد االجتماعية يدركن أمهيـة اسـتخدام الوس

                                                                          ددة وهن على قناعة بأمهيتها يف العملية التدريسية ولديهن معرفـة باسـتخدامات   ـ     املتع

     لـى                                                                          احلاسب اآليل يف التدريس، ولديهن قابلية للتغيري إذا توفر هلن التدريب املناسـب ع 

                                                                              مهارات التعامل مع الوسائط املتعددة وهلذا جاءت التحـديات املتعلقـة بـذلك يف أدىن    

   .                         املراتب من عبارات هذا احملور

                                                                               وتتفق هذه النتيجة يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصـلت إليهـا دراسـة بنجـر     

                  ودراسـة الشـنيف     )  م    ٢٠٠٤ (                ودراسـة جـودة     )  م    ٢٠٠٦ (             ودراسة دويدي   )  م    ٢٠٠٩ (
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                                           اليت أشارت إىل وجود معوقات حتول دون اسـتخدام    )  م    ١٩٩٩ (            ودراسة جودة   )  م    ٢٠٠٨ (

  .                        التقنيات والوسائط احلديثة

                                                                             بينما ختتلف هذه النتيجة يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسـة رؤى  
                                                               اليت أشارت إىل أن توفر الكفايات الالزمة الستخدام الوسائط املتعـددة    )  م    ٢٠١٠ (       باخدلق 
   .       ة عالية    بدرج

                                                                             ومما سبق نرى أن احملور الثاين والذي يقيس التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املـواد  
                                                                                   االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسـباا  

                                                              عبارة، ومن خالل استجابات عينة الدراسة لوحظ أن متوسطات استجابات   )   ١٤ (        تكون من 
                   نتيجة ذلك فإن قيمة   .      عبارة  )   ١٤ (                 على مجيع العبارات   )       متوسطة (                     ة الدراسة كانت بدرجة    عين

                                 أي أن درجة التحديات الفنية الـيت    )     ٢.٠٦ (                                     املتوسط احلسايب العام للمحور األول يساوي 
                                                                                   تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية 

    ).      متوسطة (              كتسباا بدرجة         وتنمية م

   :الثالث السؤال إجابة
                                                                                    ما التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجه املعلمـة  

                                                                         يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا؟

                  املتوسطات احلسابية               والنسب املئوية و          التكرارات           مت استخدام         السؤال    هذا     عن        لإلجابة
                                                        اليت تقيس التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعيـة           للعبارات                    واالحنرافات املعيارية 

                                                                                     باملرحلة الثانوية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيـل تـدريس املـواد    
   :   تايل                                             االجتماعية وتنمية مكتسباا ، وكانت النتائج كال
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  )١٤(جدول رقم 
الدراسة حول احملور الثالث   التحديات اليت تتعلق  عينةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  
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٢٧ ١ 
                                     عدم صياغة وكتابة حمتويات منهج املـواد  
                                      االجتماعية بطريقة ميكن حتويلـها لربجميـة   

  .            وسائط متعددة
 كبرية      ٠.٦٦     ٢.٤٩    ٨.٨  ٩     ٣٣.٣   ٣٤     ٥٧.٨   ٥٩

٣٥ ٢ 
                                    كثافة حمتوى و موضوعات منـهج املـواد   

 متوسطة     ٠.٦٧     ٢.٢٢     ١٩.٦   ٢٠     ٣٩.٢   ٤٠     ٤١.٢   ٤٢  .         االجتماعية

٣٦ ٣ 
                                      التركيز على اجلانب النظري التقليـدي يف  
                               تقدمي وعرض األنشطة واملوضـوعات يف  

  .                    منهج املواد االجتماعية
 متوسطة     ٠.٦٦     ٢.٢١     ١٥.٧   ١٦     ٤٨.٠   ٤٩     ٣٦.٣   ٣٧

٢٨ ٤ 
                                      ازدحام منهج املواد االجتماعية باملعلومات 
                                     اليت تعتمد على اإللقاء واحلشو مما ال يتيح 

  .      متعددة                             الفرصة لتحويلها لربجمية وسائط
 متوسطة     ٠.٦٤     ٢.١٥     ١٥.٧   ١٦     ٥٣.٩   ٥٥     ٣٠.٤   ٣١

٣٢ ٥ 
                                       إمهال مناهج املواد االجتماعيـة يف إبـراز   
                                        اجلانب العملي التطبيقي املتعلق باسـتخدام  

  .         احلاسب اآليل
 متوسطة     ٠.٦٨     ٢.١٤     ٢١.٦   ٢٢     ٤٣.١   ٤٤     ٣٥.٣   ٣٦

٢٩ ٦ 
                                       قلة احتواء مناهج املواد االجتماعية علـى  
                                     مهارات يتم تنميتها عن طريق الوسـائط  

  .       املتعددة
 متوسطة     ٠.٧٥     ٢.١٢     ١٦.٧   ١٧     ٥٤.٩   ٥٦     ٢٨.٤   ٢٩

٣٨ ٧ 
                                   عدم مراعـاة اسـتخدام احلاسـب اآليل    
                                       وتطبيقاته يف تقسيم املنهج علـى أسـابيع   

   .              الفصل الدراسي
 متوسطة     ٠.٦٨     ٢.١١     ١٩.٦   ٢٠     ٥٠.٠   ٥١     ٣٠.٤   ٣١

٣١ ٨ 
                                       قلة األنشطة القابلة للتطبيق علـى شـكل   
                                       برجميات حاسوبية الواردة يف مناهج املـواد  

  .         االجتماعية
 متوسطة    ٠.٨     ٢.١٠     ١٨.٦   ١٩     ٥٢.٩   ٥٤     ٢٨.٤   ٢٩

٣٣ ٩ 
                                      عدم مراعاة التنوع يف األنشطة اليت حتتويها 

  .                     مناهج املواد االجتماعية
 متوسطة     ٠.٧٥     ٢.٠٨     ١٩.٦   ٢٠     ٥٢.٩   ٥٤     ٢٧.٥   ٢٨

٣٧ ١٠ 

                                       افتقار منهج املواد االجتماعيـة لعناصـر   
                                     التشويق واإلثارة والترغيب الـيت ميكـن   
                                    االستفادة منها يف حال حتويـل الـدروس   

  .                  لربجمية وسائط متعددة

 متوسطة     ٠.٦٩     ٢.٠٦     ٢٣.٥   ٢٤     ٤٧.١   ٤٨     ٢٩.٤   ٣٠

٣٤ ١١ 
                                       افتقار منهج املواد االجتماعية لتوجيهـات  
                                     وإرشادات حتدد الربجمة احلاسـوبية الـيت  

  .                تتوافق مع طبيعته
 متوسطة     ٠.٧٣     ٢.٠٥     ٢٩.٤   ٣٠     ٣٦.٣   ٣٧     ٣٤.٣   ٣٥

٣٠ ١٢ 
                                     طبيعة منهج املواد االجتماعية ال تسـاعد  
                                   على التخطيط املنظم وإعداد الدروس من 

  .                  خالل استخدام احلاسوب
 متوسطة    ٠.٧     ١.٩٩     ٢٠.٦   ٢١     ٥٩.٨   ٦١     ١٩.٦   ٢٠

 سطةمتو ٠.٣٩ ٢.١٤ ملتوسط العاما
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                                              أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسـة    )   ١٤ (                      أشارت نتائج اجلدول رقم 
                                                                                       حول التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجه املعلمـة يف  

                            وتنميـة مكتسـباا يسـاوي                                                           استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعيـة  
                  وهي الفئة اليت تشري   )     ٢.٣٣–    ١.٦٧ (               للمقياس الثالثي   )        الثانية (                و يقع ضمن الفئة   )     ٢.١٤ (

      ).        متوسطة (            إىل االستجابة 

                                                                             هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول التحديات املتعلقة بطبيعـة  
                                           تواجه املعلمة يف استخدام الوسـائط املتعـددة                                             منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت 

                                                                               لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا ، حيث تراوحت متوسـطات اسـتجابات   
                                                 وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب التحديات     ).      ٢.٤٩–    ١.٩٩ (                عينة الدراسة من 

                                      ية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط                                                   املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة الثانو
   :                                                              املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا ها كالتايل

                                             

                                                                          توجد عبارة واحدة فقط كانت استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة كبرية، وجـاءت              
                ، وهي العبـارة                                    تعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية                          ب األول من حيث التحديات امل        يف الترتي

                                                                 عدم صياغة وكتابة حمتويات منهج املواد االجتماعية بطريقة ميكن حتويلـها   (    وهي   )   ٢٧ (    رقم 
  :                                     وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ٢.٤٩ (           مبتوسط حسايب   )                   لربجمية وسائط متعددة

     %).   ٨.٨   ( و  )       متوسطة  %      ٣.٣ ٣ ( و  )     كبرية  %       ٥٧.٨ (

   :                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

                                                                           أن تصميم منهج املواد االجتماعية غري معد بطريقة تسمح لتنفيذ مجيع دروسه باستخدام    •
  .               الوسائط املتعددة
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                                                                            كما أنه ال يتضمن الكثري من األنشطة اليت ميكن برجمتها وعرضها بالوسـائط املتعـددة،      •
                                                                           وهذا التحدي يرجع إىل قصور من قبل واضعي منهج املواد االجتماعية بطريقـة تسـمح   

   .                                                     مبواكبة االجتاهات احلديثة يف استخدام التكنولوجيا يف التعليم

                                             

                                                               عبارة كانت استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة، وجـاءت يف    )   ١١ (     توجد 
                                    تعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعيـة                                                  الترتيب من الثاين إىل الثاين عشر من حيث التحديات امل

            ة الدراسـة                                                                     ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب قيم املتوسطات احلسابية الستجابات عين
   :      كالتايل

       جاءت يف   )                                         كثافة حمتوى وموضوعات منهج املواد االجتماعية (    وهي   )   ٣٥ (            العبارة رقم 
  %     ٤١.٢   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ٢.٢٢ (                         الترتيب الثاين مبتوسط حسايب 

            التركيز على  (    وهي   )   ٣٦ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٩.٦   ( و  )       متوسطة  %       ٣٩.٢ ( و  )     كبرية
  )                                                                   لنظري التقليدي يف تقدمي وعرض األنشطة واملوضوعات يف منهج املواد االجتماعية       اجلانب ا

  :                                   وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ٢.٢١ (                                 جاءت يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب 
      وهـي    )   ٢٨ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٥.٧   ( و  )       متوسطة  %     ٤٨ ( و  )     كبرية  %       ٣٦.٣ (
                                                    ملعلومات اليت تعتمد على اإللقاء واحلشو مما ال يتيح الفرصة                               ازدحام منهج املواد االجتماعية با (

      وكانت   )     ٢.١٥ (                                 جاءت يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب   )                            لتحويلها لربجمية وسائط متعددة
  %     ١٥.٧   ( و  )         متوسـطة   %       ٥٣.٩ ( و  )     كبرية  %     ٣٠.٤   : (                            استجابات عينة الدراسة كالتايل

                                     د االجتماعية يف إبراز اجلانـب العملـي                  إمهال مناهج املوا (    وهي   )   ٣٢ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة
                                        جاءت يف الترتيـب اخلـامس مبتوسـط حسـايب       )                                   التطبيقي املتعلق باستخدام احلاسب اآليل

  %       ٤٣.١ ( و  )       كـبرية   %       ٣٥.٣   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ٢.١٤ (
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      ماعية                            قلة احتواء مناهج املواد االجت (    وهي   )   ٢٩ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ٢١.٦   ( و  )       متوسطة
                              جاءت يف الترتيب السادس مبتوسـط    )                                               على مهارات يتم تنميتها عن طريق الوسائط املتعددة

  %     ٥٤.٩ ( و  )     كبرية  %       ٢٨.٤   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ٢.١٢ (     حسايب 
                           عدم مراعاة استخدام احلاسـب   (    وهي   )   ٣٨ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٦.٧   ( و  )       متوسطة

                          جاءت يف الترتيـب السـابع     )                               املنهج على أسابيع الفصل الدراسي                      اآليل وتطبيقاته يف تقسيم 
  )       كـبرية   %       ٣٠.٤   : (                                    وكانت استجابات عينة الدراسة كالتـايل   )     ٢.١١ (           مبتوسط حسايب 

                     قلة األنشطة القابلـة   (    وهي   )   ٣١ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٩.٦   ( و  )       متوسطة  %     ٥٠ ( و
               جاءت يف الترتيب   )            د االجتماعية                                                   للتطبيق على شكل برجميات حاسوبية الواردة يف مناهج املوا

  )     كبرية  %       ٢٨.٤   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ٢.١٠ (                  الثامن مبتوسط حسايب 
                  عدم مراعاة التنوع  (    وهي   )   ٣٣ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٨.٦   ( و  )       متوسطة  %       ٥٢.٩ ( و

            توسط حسـايب                         جاءت يف الترتيب التاسع مب  )                                          يف األنشطة اليت حتتويها مناهج املواد االجتماعية
  %       ٥٢.٩ ( و  )       كـبرية   %       ٢٧.٥   : (                                      وكانت استجابات عينة الدراسـة كالتـايل    )     ٢.٠٨ (

                                افتقار منهج املـواد االجتماعيـة    (    وهي   )   ٣٧ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة  %     ١٩.٦   ( و  )       متوسطة
                                                                                لعناصر التشويق واإلثارة والترغيب اليت ميكن االستفادة منها يف حال حتويل الدروس لربجميـة  

                    وكانت استجابات عينة   )     ٢.٠٦ (                                 جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسايب    )            وسائط متعددة
        العبارة    ).      ضعيفة  %     ٢٣.٥   ( و  )       متوسطة  %       ٤٧.١ ( و  )     كبرية  %       ٢٩.٤   : (              الدراسة كالتايل

                                                                 افتقار منهج املواد االجتماعية لتوجيهات وإرشادات حتدد الربجمة احلاسوبية  (    وهي   )   ٣٤ (    رقم 
        وكانـت    )     ٢.٠٥ (                             ترتيب احلادي عشر مبتوسط حسـايب           جاءت يف ال  )                     اليت تتوافق مع طبيعته

  %     ٢٩.٤   ( و  )       متوسطة  %       ٣٦.٣ ( و  )     كبرية  %       ٣٤.٣   : (                            استجابات عينة الدراسة كالتايل
                                                   طبيعة منهج املواد االجتماعية ال تساعد علـى التخطـيط    (    وهي   )   ٣٠ (            العبارة رقم    ).      ضعيفة



-  ١١١   - 
 

                الثاين عشر مبتوسط                 جاءت يف الترتيب  )                                          املنظم وإعداد الدروس من خالل استخدام احلاسوب
  %       ٥٩.٨ ( و  )     كبرية  %       ١٩.٦   : (                                  وكانت استجابات عينة الدراسة كالتايل  )     ١.٩٩ (     حسايب 
     ).      ضعيفة  %     ٢٠.٦   ( و  )       متوسطة

   :                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

                                                                                أن طبيعة منهج املواد االجتماعية احلايل ال يسمح بتنفيذ تطبيقات الوسائط املتعددة عليـه   •
                                                              املعريف على اجلانب التطبيقي فيه، وبالتايل وجود كم كبري من املعلومات     ً             نظراً لغلبة اجلانب 

                                                                            النظرية مع وجود نقص يف األنشطة اليت تسمح بتفعيل اجلانب العملي وتعليم الطالبـات  
                                                                          مهارات متنوعة وهذا يؤدي إىل وجود صعوبة يف تنفيذ الدروس باسـتخدام الربجميـات   

  .         التعليمية

                                                      املعلمات والطالبات بأن املواد االجتماعية جامدة وتفتقر إىل                        كما أن هناك اجتاهات لدى    •
                                                                        ً   عنصر اجلذب والتشويق يف تدريسها مما جيعلها مادة غري جذابة ومشوقة للطالبات نظـراً  
                                                                           العتماد تدريسها على األسلوب التقليدي وكثرة وكثافة احملتوى التعليمي مبا ال يسـمح  

  .                               بإعداد احملتوى وبرجمته يف احلاسب اآليل

                                                                                   كما قد يعود ذلك إىل قلة عناية وكالة تطوير املناهج بوزارة التربية والتعليم مبنهج املواد    •
                                                                                 االجتماعية وحماولة تقليص احملتوى التعليمي مبا يتناسب مع طالبـات املرحلـة الثانويـة،    
                                                                             والعمل على تضمينه تعليم الطالبات مهارات إىل جانب املعلومات املوجودة ليسهل معـه  

                                                   ً                   ة املادة العلمية وتنفيذها ضمن احلصص املدرسية، ألنه نظراً حلجم املادة العلمية          عملية برجم
                                                                           الكبري جيعل من الصعب تنفيذ الدرس يف حصة واحدة كما تبني من التحـديات الفنيـة،   
                                                                             وهلذا ال بد من العمل على تطوير وحتديث منهج املواد االجتماعية ليمكن برجمـة املـادة   

                                                           بطه بالتطبيق العملي إلكساب الطالبات مهارات متنوعة ومتعـددة                       العلمية اليت حيتويها ور
   .                                                   من خالله، وهلذا ارتفع مستوى التحديات املتعلقة ذا احملور
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                                                                             وتتفق هذه النتيجة يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصلت إليهـا دراسـة بنجـر    
                  ودراسـة الشـنيف     )  م    ٢٠٠٤ (                ودراسـة جـودة     )  م    ٢٠٠٦ (             ودراسة دويدي   )  م    ٢٠٠٩ (
                                           اليت أشارت إىل وجود معوقات حتول دون اسـتخدام    )  م    ١٩٩٩ (            ودراسة جودة   )  م    ٢٠٠٨ (

  .                        التقنيات والوسائط احلديثة

                                                                           بينما ختتلف هذه النتيجة يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة رؤى 
   دة                                                             اليت أشارت إىل أن توفر الكفايات الالزمة الستخدام الوسائط املتعـد   )  م    ٢٠١٠ (       باخدلق 

   .           بدرجة عالية

                                                                             ومما سبق نرى أن احملور الثالث والذي يقيس التحديات املتعلقة بطبيعة منـهج املـواد   
                                                                                     االجتماعية باملرحلة الثانوية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تـدريس  

       عينـة                              عبارة،  ومن خالل اسـتجابات   )   ١٢ (                                        املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا تكون من 
      عبارة   )  ١ (    على   )     كبرية (                                                         الدراسة لوحظ أن متوسطات استجابات عينة الدراسة كانت بدرجة 

                                               نتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام للمحـور    .      عبارة  )   ١١ (    على   )       متوسطة (       وبدرجة 
                                                              أي أن درجة التحديات املتعلقة بطبيعة منـهج املـواد االجتماعيـة      )     ٢.١٤ (           األول يساوي 
                                                                         نوية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيـل تـدريس املـواد                باملرحلة الثا

    ).      متوسطة (                                االجتماعية وتنمية مكتسباا بدرجة 

   :الرابع السؤال إجابة
        الدراسة        عينة                استجابات أفراد         متوسطات                                  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني     

                                     عدد سنوات اخلربة يف التـدريس باملرحلـة    (  :   ية                     تعزى إىل املتغريات التال                  على حماور االستبيان 
    ). ؟                                     عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل  –         الثانوية 

                                                    

   :                                      ، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها ) ف (                                     مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
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  )١٥(رقم جدول 
  حسب سنوات اخلربة يف التدريس نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة الدراسة

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات

 األول

 ٠.٠٥ ٣ ٠.١٤ بني اموعات

 ٠.١١ ٩٨ ١٠.٤٩ اموعاتداخل  ٠.٧٤ ٠.٤٢

   ١٠١ ١٠.٦٣ الكلي

 الثاين 

 ٠.١٣ ٣ ٠.٤٠ بني اموعات

 ٠.٠٧ ٩٥ ٧.٣٤ داخل اموعات ٠.١٦ ١.٧٧

   ١٠١ ٧.٧٤ الكلي

 الثالث

 ٠.١١ ٣ ٠.٣٤ بني اموعات

 ٠.١٦ ٩٨ ١٥.٣٥ داخل اموعات ٠.٥٤ ٠.٧٣

   ١٠١ ١٥.٦٩ الكلي

الدرجة 

 الكلية

 ٠.٠٤ ٣ ٠.١٢ بني اموعات

 ٠.٠٦ ٩٨ ٥.٤١ داخل اموعات ٠.٥٥ ٠.٧١

   ١٠١ ٥.٥٣ الكلي

                        

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                            معلمة املـواد االجتماعيـة يف                                                        استجابات عينة الدراسة حول التحديات اإلدارية اليت تواجه 

                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٤٢ (      تساوي   )  ف (
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                                                                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أنه بالرغم من تفاوت عدد سنوات اخلربة لدى أفـراد  
                                                         التحديات اإلدارية اليت تعيق تفعيل واستخدام الوسائط املتعددة                           عينة الدراسة إال أن يدركن 

    ً             تبعاً الختالف عـدد                حول هذا احملور                                                 يف منهج املواد االجتماعية وبالتايل مل ختتلف استجابان
   .                سنوات اخلربة لديهن

                                                                             تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هـذا املـتغري   
   .        بالتحليل

                         

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                                                                                  استجابات عينة الدراسة حول التحديات الفنية اليت تواجه معلمـة املـواد االجتماعيـة يف    

        أن قيمة                                                                            استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٧٧ (      تساوي   )  ف (

                                                                     ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن مجيع املعلمات على اختالف مستويات اخلربة لديهن 
                                               استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تـدريس املـواد                                         لديهن معرفة بالتحديات الفنية اليت تعيق 

    ً           تبعاً الختالف عدد               حول هذا احملور           استجابان               وبالتايل مل ختتلف   ،                          االجتماعية وتنمية مكتسباا
   . ن               سنوات اخلربة لديه

                                                                             تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هـذا املـتغري   
  .        بالتحليل

                                                    

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (       ى داللة                                      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  
            اليت تواجـه                                       املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية                                   استجابات عينة الدراسة حول التحديات 
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                                                                                   املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٧٣ (      تساوي   )  ف (        أن قيمة 

                                                                    ود السبب يف ذلك إىل إدراك أفراد عينـة الدراسـة إىل أن منـهج املـواد            ورمبا يع
                                                       ً                            االجتماعية ال يسمح باستخدام الكثري من الوسائط املتعددة نظراً لكثرة املعرفة النظرية الـيت  
                                                                                     حتتويه، باإلضافة إىل قلة األنشطة اليت تعمل على إثراء العملية التعليمية من خالله، وبالتايل مل 

   .     لديهن    ً                      تبعاً الختالف عدد سنوات اخلربة                    ابان على هذا احملور            تتفاوت استج

                                                                             تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هـذا املـتغري   
  .        بالتحليل

                              –     –                    

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (               عند مستوى داللة                              ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   
                       املتعلقة مبنـهج املـواد     –       الفنية   –        اإلدارية  (                                          استجابات عينة الدراسة حول التحديات الكلية 

                                                                        اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية   )          االجتماعية
   .                   وهي غري دالة إحصائيا   )    ٠.٧١ (      تساوي   )  ف (                             وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 

                                                                     ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل شعور مجيع املعلمات بالتحديات واملشكالت اليت تعيق 
            على اخـتالف                                                                        استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا

   .    ً            تبعاً الختالف خربان                          وبالتايل مل ختتلف استجابان        حماورها، 

                                                                     الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املـتغري        تفردت   
  .        بالتحليل

                                                

  :، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها)ف(مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
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  )١٦(جدول رقم 
حسب عدد الدورات التدريبية يف  نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة الدراسة 

  احلاسب اآليل

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 
 احلرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات

 األول

 ٠.٢٠ ٣ ٠.٦١ بني اموعات
 ٠.١٠ ٩٨ ١٠.٠٢ اموعاتداخل  ٠.١٢ ١.٩٩

   ١٠١ ١٠.٦٣ الكلي

 الثاين 

 ٠.١٠ ٣ ٠.٣١ بني اموعات
 ٠.٠٨ ٩٨ ٧.٤٣ داخل اموعات ٠.٢٦ ١.٣٧

   ١٠١ ٧.٧٤ الكلي

 الثالث

 ٠.١٠ ٣ ٠.٣٠ بني اموعات
 ٠.١٦ ٩٨ ١٥.٣٩ داخل اموعات ٠.٥٩ ٠.٦٤

   ١٠١ ١٥.٦٩ الكلي

الدرجة 
 الكلية

 ٠.٠٨ ٣ ٠.٢٥ بني اموعات

 ٠.٠٥ ٩٨ ٥.٢٨ داخل اموعات ٠.٢١ ١.٥٣

   ١٠١ ٥.٥٣ الكلي

                        

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                            معلمة املـواد االجتماعيـة يف                                                        استجابات عينة الدراسة حول التحديات اإلدارية اليت تواجه 

                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٩٩ (      تساوي   )  ف (

                                                                        ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن مجيع املعلمات لديهن وعي بالتحديات اإلدارية اليت 
                                                    تعددة على اختالف مستويات التدريب لديهن، وذلك ألن مـن                           تعيق استخدامهن للوسائط امل



-  ١١٧   - 
 

                                                                                 التحديات اإلدارية توفري الفرص التدريبية للمعلمات لكي يعملن على اسـتخدام الوسـائط   
                                                                                      املتعددة يف الغرفة الصفية، وأمام العوائق اإلدارية تقف املعلمات دون استخدامها، وبالتـايل مل  

   .                         د الدورات التدريبية لديهن                     ً         تتفاوت استجابان تبعاً الختالف عد

                                                                             تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هـذا املـتغري   
   .        بالتحليل

                         

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                                        اليت تواجه معلمـة املـواد االجتماعيـة يف                                              استجابات عينة الدراسة حول التحديات الفنية 

                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٣٧ (      تساوي   )  ف (

                             لتحديات الفنية الـيت تواجـه    ل                                            ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل إدراك مجيع املعلمات
                                                                    ماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية                 معلمة املواد االجت

           اليت حصـلن                ً                             استجابان تبعاً الختالف عدد الدورات التدريبية      تلف           وبالتايل مل خت  ،         مكتسباا
     .     عليها

                                                                             تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هـذا املـتغري   
  .        بالتحليل

                                                   

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
            اليت تواجـه                                       املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية                                   استجابات عينة الدراسة حول التحديات 
                                           تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث                                          املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل

   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٦٤ (      تساوي   )  ف (        أن قيمة 
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                                                                           ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أنه بالرغم من تفاوت عدد الدورات التدريبيـة الـيت   
                                                                                  حصلت عليها أفراد عينة الدراسة إال أنه مل ختتلف استجابان على التحديات املتعلقة بطبيعة 
                         ً                                                          منهج املواد االجتماعية نظراً الرتباط إعداد وتصميم املنهج باجلهة املسئولة عن عملية التطوير 
                                                                               واملعلمة هي منفذة للمنهج وليست مصممة له، ألن عملية تصميم املنهج حتتـاج إىل عمليـة   
                                                                             تطوير للمنهج تشرف عليها اجلهة املسئولية وليس للمعلمة أي صالحية بتغيري أي حمتوى من 

   .                             ً                            وبالتايل مل ختتلف استجابان تبعاً الختالف عدد الدورات التدريبية          يات املنهج    حمتو

  .                                                                                 تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل

                              –     –                    

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                       املتعلقة مبنـهج املـواد     –       الفنية   –        اإلدارية  (                                          استجابات عينة الدراسة حول التحديات الكلية 

                                                                        اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية   )          االجتماعية
وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٥٣ (      تساوي   )  ف (               ا، حيث أن قيمة               وتنمية مكتسبا                   .   

                                                                           ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أنه بالرغم من تفاوت عدد الدورات التدريبيـة الـيت   
                   التحديات املتعلقـة      مجيع                                                           حصلت عليها أفراد عينة الدراسة إال أنه مل ختتلف استجابان على 

                 مجيـع التحـديات                ً            الجتماعية نظـراً الرتبـاط               منهج املواد ا                           باستخدام الوسائط املتعددة يف 
                                                                                      بالقرارات التعليمية اليت تقرها إدارة التربية والتعليم سواء من حيث واجبات ومهام معلمـة  
                                                                                 املواد االجتماعية أو من حيث تكليفها باألعباء اإلضافية من قبل اإلدارة املدرسية، وكـذلك  

  .      ً                            ن تبعاً الختالف عدد الدورات التدريبية                       وبالتايل مل ختتلف استجابا                    من حيث تطوير املنهج، 

   .                                                                                 تفردت الدراسة احلالية ذه النتيجة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذا املتغري بالتحليل
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  ملخــــص النتائـــــــــــج

  التوصــــــــــــــــيات

  املقرتحـــــــــــات

 الفصل اخلامس
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  :       الدراسة       نتائج     ملخص 

                                                 

                                                                            احملور األول والذي يقيس التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املـواد االجتماعيـة يف    -
                                                                               استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا تكون مـن  

                                                        خالل استجابات عينة الدراسة لوحظ أن متوسطات استجابات عينة             عبارة،  ومن   )   ١٢ (
  .        عبـارة   )   ١١ (    على   )       متوسطة (             عبارة وبدرجة   )  ١ (    على   )     كبرية (                   الدراسة كانت بدرجة 

           أي أن درجة   )     ١.٩٧ (                                                        نتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور األول يساوي 
                                   اعية يف استخدام الوسـائط املتعـددة                                               التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املواد االجتم

   ).      متوسطة (                                                   لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا بدرجة 

                                                                                احملور الثاين والذي يقيس التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية يف استخدام  -
  )   ١٤ (                                                                          الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا تكـون مـن  

                                                                          عبارة،  ومن خالل استجابات عينة الدراسة لوحظ أن متوسـطات اسـتجابات عينـة    
                   نتيجة ذلك فإن قيمة   .      عبارة  )   ١٤ (                 على مجيع العبارات   )       متوسطة (                   الدراسة كانت بدرجة 

                               أي أن درجة التحديات الفنية اليت   )     ٢.٠٦ (                                     املتوسط احلسايب العام للمحور األول يساوي 
                                                         ماعية يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيـل تـدريس املـواد                          تواجه معلمة املواد االجت

   ).      متوسطة (                                االجتماعية وتنمية مكتسباا بدرجة 

                                                                                احملور الثالث والذي يقيس التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعيـة باملرحلـة    -
          االجتماعية                                                                        الثانوية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد 

                                              عبارة،  ومن خالل استجابات عينة الدراسة لوحظ أن   )   ١٢ (                        وتنمية مكتسباا تكون من 
                 عبـارة وبدرجـة     )  ١ (      علـى    )     كبرية (                                         متوسطات استجابات عينة الدراسة كانت بدرجة 
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                                                  نتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور األول   .      عبارة  )   ١١ (    على   )       متوسطة (
                                                          درجة التحديات املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية باملرحلة       أي أن   )     ٢.١٤ (      يساوي 

                                                                                 الثانوية اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية 
   ).      متوسطة (                      وتنمية مكتسباا بدرجة 

                                                  

   :                                                سب عدد سنوات الخبرة في التدریس بالمرحلة الثانویة          المقارنة ح  :    أوال

   :                التحديات اإلدارية  :            المحور األول

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                              ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  
                                                                                 استجابات عينة الدراسة حول التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املـواد االجتماعيـة يف   

                                                          لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة                         استخدام الوسائط املتعددة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٤٢ (      تساوي   )  ف (

   :               التحديات الفنية  :              المحور الثاني

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                              ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  
                      املـواد االجتماعيـة يف                                                                استجابات عينة الدراسة حول التحديات الفنية اليت تواجه معلمـة 

                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٧٧ (      تساوي   )  ف (

   :                                              التحديات المتعلقة بطبيعة منهج المواد االجتماعية  :              المحور الثالث

                    بني متوسطات استجابات   )     ٠.٠٥ (    اللة                                         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د      
                       اليت تواجـه املعلمـة يف                                        املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية                          عينة الدراسة حول التحديات 

                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٧٣ (      تساوي   )  ف (
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   )                      المتعلقة بطبيعة المنهج–       الفنية   –        اإلدارية  (                التحديات الكلية   :   ية           الدرجة الكل

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                       املتعلقة مبنـهج املـواد     –       الفنية   –        اإلدارية  (                                          استجابات عينة الدراسة حول التحديات الكلية 

                                               م الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية                          اليت تواجه املعلمة يف استخدا  )          االجتماعية
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٧١ (      تساوي   )  ف (                             وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 

   :                                                      المقارنة حسب عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي  :      ثانيا

   :                التحديات اإلدارية  :            المحور األول

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (           مستوى داللة                                  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   
                                                                                 استجابات عينة الدراسة حول التحديات اإلدارية اليت تواجه معلمة املـواد االجتماعيـة يف   
                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 

   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٤٢ (      تساوي   )  ف (

   :            حديات الفنية   الت  :              المحور الثاني

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                                                                                  استجابات عينة الدراسة حول التحديات الفنية اليت تواجه معلمـة املـواد االجتماعيـة يف    
                                                                                  استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 

   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ١.٧٧ (       تساوي  )  ف (

   :                                              التحديات المتعلقة بطبيعة منهج المواد االجتماعية  :              المحور الثالث

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
            اليت تواجـه                                       املتعلقة بطبيعة منهج املواد االجتماعية                                   استجابات عينة الدراسة حول التحديات 

                                                                          استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا، حيث           املعلمة يف
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٧٣ (      تساوي   )  ف (        أن قيمة 
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   )                      المتعلقة بطبيعة المنهج–       الفنية   –        اإلدارية  (                التحديات الكلية   :              الدرجة الكلية

               بـني متوسـطات     )     ٠.٠٥ (                                            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
                       املتعلقة مبنـهج املـواد     –       الفنية   –        اإلدارية  (                                          استجابات عينة الدراسة حول التحديات الكلية 

                                                                        اليت تواجه املعلمة يف استخدام الوسائط املتعددة لتفعيل تدريس املواد االجتماعية   )          االجتماعية
   .                   وهي غري دالة إحصائيا  )     ٠.٧١ (      تساوي   )  ف (                             وتنمية مكتسباا، حيث أن قيمة 

  :        التوصيات

   :                                                         حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج، لذا توصي الباحثة مبا يلي

                                                             ً                 أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والتعليم وخصوصاً يف قطـاع شـؤون    - ١
                                                               العمل على تذليل التحديات اإلدارية الـيت تواجـه معلمـة املـواد                      املعلمني واملعلمات ب

                                  قلة الدعم املادي املقدم مـن اإلدارة   (     مثل    من       ملتعددة  ا                            االجتماعية يف استخدام الوسائط 
             ازدياد طلبات   ،                                                                  املدرسية للمعلمات لتوفري الوسائل والتقنيات احلديثة يف الفصول الدراسية

                                                                                اإلدارة املدرسية من املعلمات بالتوسع يف ممارسة األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعيـة  
  .                                         عيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا         حىت ميكن تف  )                     باملدرسة واملشاركة فيه

                                                             ً                 أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والتعليم وخصوصاً يف قطـاع شـؤون    - ٢
                                                                العمل على تذليل التحديات الفنية اليت تواجه معلمة املواد االجتماعية                  املعلمني واملعلمات ب

                                    املكان املناسب للقيام بالتدريس بطريقة          عدم توفر  (     مثل    من         املتعددة                  يف استخدام الوسائط 
                                                              ، عدم توفر املتخصصات القادرات على إقامـة دورات فنيـة تقنيـة     .               الوسائط املتعددة
   .                                                  حىت ميكن تفعيل تدريس املواد االجتماعية وتنمية مكتسباا  )  ت             ختصصية للمعلما

ـ  - ٣           اع شـؤون                                                               ً       أن تقوم اجلهات التعليمية املختصة بوزارة التربية والتعليم وخصوصاً يف قط
                                                               العمل على تذليل التحديات اليت تتعلق بطبيعة املنهج والـيت تواجـه                    املعلمني واملعلمات ب
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                       عـدم صـياغة وكتابـة     (     مثل    من       ملتعددة                                          معلمة املواد االجتماعية يف استخدام الوسائط ا
                                                                             حمتويات منهج املواد االجتماعية بطريقة ميكن حتويلها لربجمية وسائط متعددة، كثافة حمتوى 

                                                                       ضوعات منهج املواد االجتماعية، التركيز على اجلانب النظري التقليدي يف تقـدمي      و مو
                         حىت ميكن تفعيل تدريس املواد    )                                             وعرض األنشطة واملوضوعات يف منهج املواد االجتماعية،

  .                         االجتماعية وتنمية مكتسباا

  يف                                                                           تدريب املعلمات سواء حديثي اخلربة أو القدامى على استخدام الوسـائط املتعـددة   - ٤
  .           دورات مكثفة

                                                                         تقدمي دورات يف احلاسب اآليل للمعلمات حبيث تكون هلا عالقـة بالوسـائط املتعـددة،     - ٥
  .                            وليست دورات عامة يف احلاسب اآليل

       كافـة                                                الوسائط املتعددة ومتابعة كل جديد واستخدامها يف       تقنية                       ضرورة العناية باستخدام  - ٦
  .        املختلفة                          ل واالجتاه وعمليات التفكري                     ملا هلا تأثري على التحصي               ً الدراسية نظراً       ااالت

      علـى                           طريقة الوسائط املتعـددة                                     ملتضمنة يف مناهج املواد االجتماعية وفق        الدروس ا      إنتاج  - ٧
  .                                    واملعلمني والطلبة لدعم التعلم الذايت هلم                                   اسطوانات مدجمة وتوزيعها على املدارس

                     تدريسهن وإقنـاعهن                                                            تشجيع معلمات املرحلة الثانوية على استخدام الوسائط املتعددة يف - ٨
  .                                                                مبدى فاعليتها وأثرها يف تنمية مكتسبات املواد االجتماعية على الطالبات

                                                                          حتفيز املعلمات على استخدام التقنية يف تدريسهن عن طريق تشجيع من قامت باستخدام  - ٩
                                                                            الوسائط املتعددة يف املوقف التعليمي بعدة طرق مثل تكرميها يف حفل املعلمات املتميزات 

                                                                        حها للقيام بورشة عمل تدرب فيها زميالا على كيفية استخدام الوسائط املتعددة        أو ترشي
  .                 بفعالية يف تدريسهن
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  :       املقرتحات

  :                                                        تقترح الباحثة القيام بالدراسات التالية ذات الصلة باملوضوع

  .                                                                         إجراء دراسة تطبق يف مناطق أخرى من اململكة ومقارنة نتائجها مع الدراسة احلالية - ١

  .                                                 تطبق على املعلمني ومقارنة نتائجها مع الدراسة احلالية            إجراء دراسة  - ٢

               على عينة مـن        تأثريه                              برنامج بالوسائط املتعددة لقياس                        جتريبية يتم فيها إنتاج            إجراء دراسة  - ٣
  .        الطالبات

                                           تأثري الوسائط املتعددة علـى أمنـاط الـتفكري                               شبه جتريبية يتم فيها دراسة       دراسة      إجراء    - ٤
           يف املراحـل       ...)    ...  ،            اإلبـداعي                   الناقد ، الـتفكري          التفكري                 التفكري العلمي ، (        املختلفة 

  .                الدراسية املختلفة

  .                                                                         إجراء دراسة جتريبية ملعرفة أثر التدريس بالوسائط املتعددة على التحصيل واالجتاه    - ٥

                                                                                إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية على مدى السنوات القليلة القادمة ملعرفة مسـتوى   - ٦
                                                             والفنية ومدى استجابة اجلهات التربوية ومطـوري منـاهج املـواد                     التحديات االدارية 

   .                                   االجتماعية يف استخدام الوسائط املتعددة
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ً أوال     املراجع العربية :    
  
  

ً ثانيا     املراجع األجنبية:      
  
  

ً ثالثا     املواقع اإللكرتونية:      
  

 قائمة املصادر واملراجع
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  واملراجعاملصادر 
 .القرآن الكرمي -
، دار ٤ابن منظور، ابن الفضل مجال الدين بن مكرم اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، ط -

 .٢٠٠٥:الطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان 

ً أوال     :املراجع العربية:    
 يف مستوى املتعددة بالوسائط برنامج فاعلية )٢٠٠٧(منري، حسن، و حممد ، اشقري أبو -

 م ، اجلامعة اإلسالمية جملة التاسع، الصف طالبات لدى التكنولوجيا مادة يف التحصيل
  .ع ، ١٦

 مهارات الربجمة اكتساب يف املتعددة الوسائط برجميات ،أثر)م٢٠٠٦( إيهاب ، ورد أبو -
 رسالة، العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا مادة حنو واالجتاه األساسية
  . ، غزة ، فلسطنياإلسالمية اجلامعة التربية، كلية )م.غ(ماجستري

        ،دولـة   ١  ،ط                               تعلم وتعليم املـواد االجتماعيـة    ،  ) م    ١٩٩٨ (                    األمحد، عبد الرمحن األمحد -
   .      الكويت

              ،العلم واإلميان  ١  ،ط                                    التجديد التربوي يف التعليم قبل اجلامعي   ، ) م    ٢٠٠٨ (           أمحد،حممد جاد -
   .                للنشر، اإلسكندرية

      الكتب       ،عامل         التعليم      حتديث   و          املعلومات           تكنولوجيا ،   ) م    ٢٠٠١ (      زاهر         ،الغريب        إمساعيل -
   .             للنشر،القاهرة

   .      الرياض       الرشد       مكتبة   ،           االجتماعية       املواد       تدريس ،   )  هـ    ١٤٢٦ (                    االكليب ،فهد بن عمرو -
،  االجتماعية املواد تدريس طرق، )هـ١٤٢٦( عبد اهللا بن فهد ، عمرو آل -

  .الدمام ، املتنيب ،مكتبة٢ط
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،دور املشرف التربوي يف تطوير الكفايات  )م٢٠٠٢(آل قصود، عبداهللا حممد منصور -
جامعة  ، كلية التربية،)م.غ( رسالة ماجستريالتعليمية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية، 

  .امللك سعود، الرياض
                                               ، الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعـرض   ) م    ٢٠١٠ (                   باخدلق، رؤى بنت حممد -

                                                   معلمات اإلحيـاء باملرحلـة الثانويـة مبدينـة مكـة                                 وإنتاج الوسائط املتعددة لدى 
   .             ى، مكة املكرمة                          كلية التربية،جامعة أم القر ، ) م . غ (            رسالة ماجستري       املكرمة،

                                                                         بنجر،فوزي صاحل، واقع جماالت استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية باملرحلـة   -
               املناهج واالشراف              جملة دراسات يف                                               املتوسطة من قبل معلمي املواد االجتماعية ومعوقاته،

      ٢٠٠٩  :  ١  ،ع ١  ،م         التربوي
        ،ترمجـة                              استخدام التكنولوجيا يف الصف ،  )  م    ٢٠٠٧ (                           بيتر ،جاري،و بريسون ، مليسيا -

  .          عمان،االردن                                   اميمة عمور وحسن ابو رياش،دار الفكر،

 دار ، ،طاملواد االجتماعية تدريس طرق ،) م٢٠٠٢( السالم عبد الرمحن عبد ، جامل -
  .األردن ،عمان، املناهج

 ،١،ط الكشف عن املوهوبني ورعايتهم أساليب، )م٢٠٠٢( جروان، فتحي عبد الرمحن -
  .، األردنعمان، للطباعة والنشر والتوزيع دار الفكر

                                                        ،معوقات استخدام املعلمني والطالب لإلنترنت واجتاهام حنوهـا يف                 جودة، علي حممد -
                  يف املنـاهج وطـرق            دراسـات                                                    تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية باملرحلة الثانوية،

  ،                               ،كلية التربية، جامعة عني مشـس                                   اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  .         التدريس 
٢٠٠٤   :  ٩٦    .   

                                                                            جودة، علي حممد ،معوقات استخدام معلمي التاريخ للوسائط التكنولوجيـة املتعـددة    -
                             ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق                             دراسات يف املناهج وطرق التدريس                واجتاهام حنوها،

   .    ١٩٩٩ :    ٦٠ ع            جامعة عني مشس،   ،             كلية التربية    ،        التدريس 
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                                              ، فاعلية املشرف التربوي يف تطوير كفايات معلمـي     ) م    ١٩٩٣ (                    احلارثي ، عبداهللا ردة -
                                                                              املواد االجتماعية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمني مبنطقة الطائف التعليميـة ،  

   .                                      التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة      كلية    ، ) م . غ (             رسالة ماجستري 
                                          تدريب املعلمني على تعليم مهـارات الـتفكري     ،  )   هـ    ١٤٢٣ (                      احلارثي، ابراهيم مسلم -

  .                     ، مكتبة الشقري،الرياض                     بأسلوب التعلم التعاوين

   ،          للنشر،عمان      وائل       ، دار         املتعددة         الوسائط   ،  )  م    ٢٠٠٨ (   دميا   ،         والضامن      نائل   ،    اهللا     حرز -
    .     األردن

                 ، مؤسسة الـوراق     ١  ،ط                    مناهج البحث العلمي  ،  ) م    ٢٠٠٦ (                    احلمداين ،موفق وآخرون  -
  .                          للنشر والتوزيع،عمان، األردن

      ، دار  ١ ط ،                                      طرائق تـدريس الدراسـات االجتماعيـة     ،  ) م    ٢٠٠٦ (             خضر،فخري رشيد -
   .               املسرية،عمان،األرن

     دار         مكتبـة    ،   ١   ط   ،           التعلـيم            تكنولوجيا         منتوجات   ، ) م    ٢٠٠٣ (      عطية     حممد   ،     مخيس -
   .   مصر           ،القاهرة،        الكلمة

        وتنمـي                   التحصيل الدراسي   يف         املتعددة         الوسائط        فعالية        جيهان،   ،        والسيد       فوزية   ،      اخليل -
               طالبات الصـف      لدى          اجلغرافيا      مادة   يف        األرضية       الكرة      مناذج         استخدام        مهارات     بعض
      ٢٠٠٠  :   ٦٧  ،ع  ٢٢  ،م             وطرق  التدريس        املناهج     جملة   ،        الرياض       مبدينة        املتوسط      األول

          ، الـدار   ١  ،ط                       أساليب تدريس االجتماعيات ،  )  م    ٢٠٠١ (             حممود واخلطيب          دبور،مرشد  -
   .                        ودار الثقافة،عمان، األردن                 العلمية الدولية

   .              جامعة أم القرى  ،   )   هـ    ١٤١٧ ( )                   املاجستري والدكتوراه   (                            دليل كتابة الرسائل العلمية  -
   .                          مطابع اجلامعة ، مكة املكرمة 

                لوسائل االتصـال            االجتماعية                    استخدام معلمي املواد   ،   )  م    ٢٠٠٦ (             دويدي،علي مجيل -

          ، جامعـة                                            نظام املقررات والفصلني الدراسـيني يف الكويـت                             التعليمية باملرحلة الثانوية
  .                         ، جملس النشر العلمي،الكويت      الكويت
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تصور مقترح لتطوير مناهج  ،)م٢٠٠٣(مصطفي زايد حممدالديب ، عيد عبدالغين و  -
 .الثامن عشر :ع الة التربوية ، ،  الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية

  ،  ١  ،ط                                            التعليم عن بعد وتقنياته يف األلفيـة الثالثـة    ،  ) م    ٢٠٠٤ (                    الربيعي،السيد وآخرون -
   .                   مطابع احلميضي،الرياض

      عصـر     يف            املعلومـات        عصـر    يف           تكنولوجيا ،   ) م    ٢٠٠٢ (       احلميد     عبد      كمال   ،       زيتون -
   .   مصر   ،         القاهرة   ،       الكتب     عامل   ،         واالتصال          املعلومات

       ،عمان،                                    أساليب تدريس الدراسـات االجتماعيـة   ،  )  م    ٢٠٠٢ (                   السكران،حممد إبراهيم -
  .     األردن

  ،                   ، مطبعـة الشـروق                                          الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعلـيم  ،  )  م    ١٩٩٩ (              سيد ، حممد علي  -
   .    عمان

                                             برنامج مقترح باستخدام الوسائط املتعددة لتنمية    ،  )  م    ٢٠٠٧ (                     الشاعر،دعاء عبد السالم -
                                                                     مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف اجلغرافيا لدى الطالب املتفوقني بالصـف األول  

   .                         التربية،جامعة املنوفية،مصر     كلية  ) م . غ (            رسالة ماجستري ،       الثانوي
         الـنظم       منحى     على      قائم         املتعددة          بالوسائط        برنامج          ، فعالية ) م    ٢٠٠٧ (             شاهني، آالء مسيح -

          التاسـع         الصـف           طالبـات        لـدى               الكهربائيـة            التمديدات              مهارات توصيل       تنمية   يف
   .                      امعة اإلسالمية،غزة،فلسطني               كلية التربية،اجل ، ) م . غ (            رسالة ماجستري       األساسي،

                                                ، معوقات استخدام الطرائق احلديثة يف تدريس املـواد     ) م    ٢٠٠٨ (                 الشنيف، حممد علي -
        كليـة  ، ) م . غ (                رسـالة ماجسـتري          اليمنية،            يف اجلمهورية                          االجتماعية للمرحلة األساسية
  .                         التربية،جامعة صنعاء،اليمن

 .ارأسامه للنشر،عمان،األردند١، ط، املعلم الناجح،)م٢٠٠٩(العامري ، عبد اهللا  -

           ،عامل الكتب  ١  ،ط                                   املعايري احلديثة املعاصرة لعلم اجلغرافيا  ،  ) م    ٢٠٠٦ (                  عبابنة، ضرار أمحد -
   .    ٢٠٠٦ :                 احلديث،إربد، األردن
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                         تدريس الدراسات اإلجتماعية  ،  )  م    ٢٠٠٦ (                        منصور أمحد وحسني عبدالباسط          عبداملنعم،  -
   .                       بة االجنلو املصرية،القاهرة   مكت                            واستخدام التكنولوجيا احلديثة،

  ،    ٣ ط  ،            أسـاليبه   –       أدواته –       مفهومه   :             البحث العلمي  ،   )  م    ٢٠٠٥ (              عبيدات وآخرون  -
   .       الرياض   ،                للنشر والتوزيع           دار أسامة 

        آفـاق    ، ١   ط   ،        احلاسوب       تدريس        أساليب ،   ) م    ٢٠٠٣ (        وآخرون        إمساعيل     عزو   ،       عفانة -
  .            غزة، فلسطني   ،                للنشر والتوزيع

  ،                                             البحث العلمي أسسه ومناهجه واساليبه وإجراءاته  ،    ) م    ٢٠٠١ (                  عليان، رحبي مصطفى -
   .                        فكار الدولية،عمان، األردن      بيت األ

   ،   ١   ط   ،             التعليميـة            وتطبيقاته          التعليمي        احلاسوب ،  )  م    ٢٠٠٤ (      يوسف     أمحد   ،        عيادات -
   .     األردن   ،      عمان   ،          والتوزيع       للنشر          داراملسرية

  ،                                              التعلم اإللكتروين مدخل إىل التدريب غري التقليدي ،   ) م    ٢٠٠٣ (                   الغراب ، إميان حممد -
  .                         ة اإلدارية ، مصر ، القاهرة                     املنظمة العربية للتنمي

        إنتـاج     و         إعـداد  "           التفاعلية         املتعددة         الوسائط ،  )  م    ٢٠٠٠ (      الوكيل     عبد         إبراهيم        الفار، -
   .   يا                والنشر،دمشق،سور         للطباعة       الفكر     دار   ، ٢   ط   ، "       الربجميات

          ، مكتبـة   ١  ،ط                                  الوسائط املتعددة بني التنظري والتطبيق  ،   )  م    ٢٠٠٤ (               فرجون، خالد حممد -
   .            الفالح،الكويت

، ١،ط أساسيات التنمية املهنية للمعلمني،  )م٢٠٠٦( الفرح ، وجيه وميشيل دبابنه -
 .الوراق للنشر

                                                ،فاعلية برنامج مقترح لتدريب املشرفات التربويـات    )  م    ٢٠٠٥ (                   فلمبان،أميمة أيوب -
                                                                             على استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس العلوم الطبيعيـة مبـدينيت مكـة املكرمـة     

  .          مكة املكرمة                              ،كلية التربية،جامعة أم القرى،  ) م . غ (             رسالة ماجستري      وجدة،
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       الـة            وسـيلة ،                                 استعمال احلاسوب يف التعليم مادة و   ، ) م    ١٩٩٩ (                 القال، فخر الدين -
  .                                               ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ٦       ، الد                  العربية للتربية

التحصيل  على املتعددة بالوسائط التدريس تأثري ،)م٢٠٠١( إبراهيم أمحد ، قنديل -
يف  دراسات جملة املعلومات، بتكنولوجيا والوعي اإلبتكارية والقدرات للعلوم الدراسي
 .طنطا جامعة ، ٧٢ ع ، التدريس وطرق املناهج

                               املواد االجتماعية بـني النظريـة      ، ) م    ٢٠٠٢ (                       رجب امحد ، حسن على خمتار         الكلزة ، -
  .         اإلسكندرية     ،              ، منشأة املعارف   ٣ ط  ،           والتطبيق

     ،دار  ٢   ، ط                                   التكنولوجيا يف عملية التعلم والتعليم  ،   )  م    ٢٠٠٥ (                     الكلوب، بشري عبدالرحيم -
   .            الشروق، عمان

                     ،عامل الكتب، القاهرة،  ٣  ،ط                     تدريس املواد االجتماعية ،  )  م    ١٩٩٩ (                  اللقاين ، أمحد حسني -
   .  صر م

                                    ،دور تدريس مادة التربية الوطنيـة يف      )  م    ٢٠٠٩ (                               املالكي ، عطية بن حامد بن ذياب -
             ، جامعـة ام   ) م . غ (                رسالة ماجسـتري                                               تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، 

   .                  القرى ، مكة املكرمة
             يف التعلـيم          واحلاسوب          املعلومات       تقنية         استخدام ،   ) م    ٢٠٠٢ (         واملبارك              املوسى، عبد اهللا  -

   .      الرياض        اخلليج،      لدول         التربية      مكتب   ،       اخلليج     دول   يف           االبتدائية        املرحلة  :         األساسي
                          تعلــيم االلكتــروين األســس    ،ال   ) م    ٢٠٠٥ (                                    املوســى، عبــد اهللا واملبــارك، أمحــد -

  .                      ،مطابع احلميضي، الرياض           والتطبيقات

         مكتبـة    ،   ١  ،ط        التعلم   و         التعليم        تقنيات ،  )  م    ٢٠٠٣ (     مجال   ،          والزعانني     تيسري    ،       نشوان -
   .    ٢٠٠٣ :     غزة         اجلامعي،        الطالب
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ً ثانيا     :املراجع األجنبية :     
- Fabry, D (1998):” The impact of interactive educational 

Multimedia Software  on cognition, D.A.T, Vol.59, No5,P.1985, A. 
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Technolo-gy,Vol.39,No.6,November-December1994. 
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ً ثالثا     : املواقع اإللكرتونية:      
  .شبكة دهشة التكنولوجية -١

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=27844  

  .قسم املناهج وطرق التدريس–جامعة الفيوم  - كلية التربية -٢
http://www.fayoum.edu.eg/Education/CurriculaTeaching/DrHosam.aspx  

  .منتدى وزراة التربية والتعليم -٣
http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=96185 

  .منتديات أمناء مراكز مصادر التعلم -٤
http://www.dm29.net/t256/ 

  .موسوعة ويكيبديا -٥
http://ar.wikipedia.org  

 ).الوسائط املتعددة(موقع تكنولوجيا التعليم  -٦

technology/tch6.htm-http://www.khayma.com/education  

  .وسام  - املنتدى التربوي -٧
t4560.htm-f41/topic-http://wessam.allgoo.us/montada  

  

  

  

  

  

  

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=27844
http://www.fayoum.edu.eg/Education/CurriculaTeaching/DrHosam.aspx
http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=96185
http://www.dm29.net/t256
http://ar.wikipedia.org
http://www.khayma.com/education
http://wessam.allgoo.us/montada
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                          االستبانة يف صورتها األولية  )  ١ (         ملحق رقم 

                   قائمة بأمساء احملكمني  )  ٢ (         ملحق رقم 

                            االستبانة يف صورتها النهائية  )  ٣ (         ملحق رقم 

                اخلطابات الرمسية  )  ٤ (         ملحق رقم 

         والتعلـيم                      إحصـائية إدارة الرتبيـة   )  ٥ (         ملحق رقم 
                 بالعاصمة املقدسة

  

 قائمة املالحق
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  )١(ملحق رقم 

 االستبانة يف صورتها األولية
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  ا

  

  

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى

  كلية التربية

  المناهج وطرق التدريسقسم 

  

  

الت د ت اليت توا ه املعلامت يف اس ت دام الوسائط املتعددة ( 
لتمنية مك س بات املواد  ج عية  ى طالبات املر   الثانویة 

  )مبدینة مكة املكرمة
  إعداد

  عهود مشعل العتيبي 
  

  الدكتور إشراف
  فوزي بن صالح بنجر 

  

  لنيل درجة املاجستري يف ختصص مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية مطلب مكمل

  هـ١٤٣٢- ١٤٣١الفصل األول من العام الدراسي

  

  بعنوانعلمية  استبانة دراسة 
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   سم هللا الرمحن الرحمي

  حفظه هللاألس تاذ                                                    / سعادة ا كتور

  ...السالم  ليمك ورمحة هللا و راكته    وبعد

لتمنية  "تقوم الباح ة بإجراء دراسة بعنوان   الت د ت اليت توا ه املعلامت يف اس ت دام الوسائط املتعددة 
مكتطلب  مكييل  لحصول  ىل "  مك س بات املواد  ج عية  ى طالبات املر   الثانویة مبدینة مكة املكرمة
  .در ة املاجس تري من قسم املناجه وطرق التدر س جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

وهتدف ا راسة إىل معرفة أمه الت د ت اإلداریة والف ية واملتعلقة بطبيعة م اجه املواد  ج عية واليت   
وقد أ دت الباح ة لهذا الغرض اس  انة مكونة من ، .حتول دون اس ت دام املعلامت  لوسائط املتعددة يف تدر سهن

  :فقرة تناولت الت د ت التالية)٣٨(

 .املواد  ج عية يف اس ت دام الوسائط املتعددةت ليت توا ه معلامالت د ت اإلداریة ا - ١
 .الت د ت الف ية اليت توا ه معلامت املواد  ج عية يف اس ت دام الوسائط املتعددة - ٢

  .الوسائط املتعددةم ملتعلقة بطبيعة م اجه املواد  ج عية اليت توا ه املعلامت يف اس ت داالت د ت ا - ٣
ً                                                       آم   من سعاد مك التكرم  يل بإبداء مالحظا مك حول اإلس  انة من ح ث    :  

 .احلمك  ىل مدى م اس بة لك عبارة تتضمهنا اإلس  انة حملورها ولهدف ا راسة - ١
 . لك عبارة تتضمهنا اإلس  انة احلمك  ىل وضوح الصيا ة ا لغویة - ٢
 .تعدیل أو  ذف العبارات الالزمة لالرتقاء مبس توى األداة - ٣
لتعلميية  امة - ٤   . تقدمي املقرت ات اليت تؤدي إىل إ راء ا راسة  اصة وتطو ر العملية ا
ً                                                  لام  بأنه سوف یمت اس ت دام املق اس الثاليث  ىل النحو التايل •    : 

  بــدرجــة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  

  .والباح ة إذ  شكر  مك تعاو مك وحرصمك  لوصول ألفضل النتاجئ من هذه ا راسة
  :البيا ت الشخصية  لمحمك

  :التخصص      :                               مس
  :  ا ر ة العلمية__                                       :      ة العمل

  :الباح ة
  عهود مشعل العت يب
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  .. الثانويةبالمدرسة  معلمة المواد االجتماعيةاألخت الفاضلة 

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :وبعد

التحديات التي تواجه المعلمات في استخدام الوسائط (تقوم الباحثة بدراسة عن 
وجهة "من  الثانويةالمتعددة لتنمية مكتسبات المواد االجتماعية لدى طالبات المرحلة 

  ").علمات المواد االجتماعية بمدينة مكة المكرمةنظر م
قامت الباحثة ببناء هذه اإلستبانة على أساس من  فقد هذه الدراسةأهمية  وانطالقا من

استخدام تقنية  التحديات اإلدارية والفنية التي تواجه معلمة المواد االجتماعية في
  .الوسائط المتعددة

إشارة  ووضع بعناية قراءتهابعد  اإلستبانة فقرات جميع على باإلجابة التكرم لذا آمل
 وموضوعية بدقة عليها اإلجابة مراعاة مع ، للعبارة المناسبة المقابل المربع في) √(

 بأن     ً ،علما  به وترتقي التعليم العام مجال تخدم صادقة الدراسة بنتائج تخرج حتى
 ولن التامة بالسرية محاطةمن الباحثة وهي  وتقدير اهتمام ستكون محل إجاباتكم
  . فقط العلمي البحث أغراض في إال تستخدم
  : اإلجابة لطريقة توضيحي مثال يلي وفيما

رقم   الترتيب
  العبارة

  بــدرجــة  العبـــارة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

تعاني المعلمات من قلة الدعم المادي المقدم من اإلدارة   ١  ١
الحديثة في الفصول المدرسية لتوفير الوسائل والتقنيات 

  .الدراسية

  √    

يشير المثال إلى أن المعلمة تعاني من قلة الدعم المادي المقدم من اإلدارة بدرجة  •
  .متوسطة 

  
  ...مع شكري وتقديري                                                                  
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  :بيانات أولية عن المعلمة :    ًأوال 

  :في الخانة التي ترينها مناسبة)  √( الرجاء وضع عالمة  -
 ) .............اختياري(االسم  -١

 .................اسم المدرسة  -٢

 ......................المادة التي تقومين بتدريسها  -٣

 :  المؤهل العلمي -٤

 ) ..........حددي(شهادة أخرى(  ) ماجستير       (  ) بكالوريوس   (  ) 

 )حددي(؟ الثانويةما هي مدة عملك بالمرحلة  -٥

 (   )     سنوات أو أقل ٥ •

 (   )  سنوات  ١٠إلى  ٦من  •

 (   )   سنة ١٥الى ١١من •

 (   )  سنة  ١٥أكثر من  •

  :عدد الدورات التدريبية التي التحقتي بها في مجال الحاسب اآللي -٦

  )(  دورات فأكثر ٤(  )    دورات ٣(  )      دورتين   (  ) دورة  •

  :مدى استخدام المعلمات بالمدرسة للوسائل التعليمية الحديثة:     ًثانيا 

 ")√"ضعي عالمة (إلى أي مدى تستخدمين الوسائل التعليمية الحديثة في تدريسك؟  - ٧

 (  )     ً دائما     (  )      ً غالبا      (  )       ً أحيانا     (  )     ً  نادرا    •

 :درجة إلمامك باستخدام الحاسب اآللي - ٨

  (  )         ً عالية جدا    (  )عالية     (  )متوسطة   (  )ضعيفة  •
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 :المحوراألول •

                                                                             ما الت د ت اإلداریة اليت توا ه معلامت املواد  ج عية يف اس ت دام الوسائط املتعددة؟

    العبارة    ت
مناسبة العبارة 

  الصياغة اللغوية  لمحورها
  التعديل المقترح

غير   مناسبة
غير   واضحة  مناسبة

  واضحة
                     المقـدم مـن اإلدارة                      قلة الدعم المـادي    ١

                   لتـوفير الوسـائل               للمعلمـات           المدرسية
   .                                    والتقنيات الحديثة في الفصول الدراسية

      

            للمعلمـات                             قلة الدعم اإلداري و المعنوي  ٢
   .                          الستخدام التقنية في التدريس

      

          للمعلمات                      تشجيع اإلدارة المدرسية       قصور  ٣
                                ضور دورات تدريبيـة فـي مجـال      لح

   .                التقنيات الحديثة

      

                                   ضعف تشجيع اإلدارة المدرسية للمعلمات   ٤
                                     على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية 

   .          في التعليم

      

                   ممارسـات إداريـة      من          المعلمات         معاناة  ٥
      علـى      هن                          مملة وتعقيدات فـي تشـجيع  

   .                   استخدام الحاسب اآللي

      

         للمعلمات                            قصور تشجيع اإلدارة المدرسية   ٦
   .                      نتاج الوسائط المتعددة               عند محاوالتهن إ

      

                                     قصور اإلدارة المدرسية في توفير فنيـي    ٧
                                    التقنية الذين يساهمون في تصميم دروس 

   .                 بالوسائط المتعددة

      

                                     قصور اهتمام اإلدارة المدرسية في العمل   ٨
                                   على إقامة دروس نموذجية فـي مجـال   

   .                         الحاسب والوسائط المتعددة 

      

                                    انشغال اإلدارة المدرسية عـن تشـجيع     ٩
                            استخدام التقنيـة الحديثـة               المعلمات في 

   .                           بأمور األنشطة المدرسية األخرى
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    العبارة    ت
مناسبة العبارة 

  الصياغة اللغوية  لمحورها
  التعديل المقترح

غير   مناسبة
غير   واضحة  مناسبة

  واضحة
                                    تكليف اإلدارة المدرسية لبعض المعلمات   ١٠

                                      للقيام ببعض األعباء اإلدارية والتنظيمية 
   .            داخل المدرسة

      

                                     إسناد اإلدارة المدرسية بعـض األعبـاء     ١١
                                     اإلدارية الخاصة بملفات طالبات المدرسة 

                لهـن بـالتفرغ                         للمعلمات بما ال يسـمح  
                            الستخدام التقنيات التعليمية

      

                                      ازدياد طلبـات اإلدارة المدرسـية مـن      ١٢
                                    المعلمات بالتوسع في ممارسة األنشـطة  
                                        العلمية والثقافية واالجتماعية بالمدرسـة  

                والمشاركة فيها
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  :المحور الثاني •

  اس ت دام الوسائط املتعددة؟ما الت د ت الف ية اليت توا ه معلامت املواد  ج عية يف 

  العبارة  ت
مناسبة العبارة 

  الصياغة اللغوية  لمحورها
  التعديل المقترح

غير   مناسبة
غير   واضحة  مناسبة

  واضحة
                                  انخفاض مستوى مهارة المعلمـة فـي     ١٣

                                        معرفة كيفية استخدام الوسائل التعليميـة  
   .       الحديثة

      

  )         المعلمات (                           قلة توفر الكفاءات الفنية من  ١٤
   .               في محيط المدرسة

      

                                عدم توفر المتخصصات القادرات على   ١٥
                                    إقامة دورات فنيـة تقنيـة تخصصـية    

   .        للمعلمات

      

                                ضعف معرفة المعلمة بلغات الحاسوب   ١٦
   .           واستخداماته

      

                                    تركيز المعلمات على النمطية واستخدام   ١٧
   .                                   الطرق واألساليب التقليدية في التدريس

      

                   بـأنواع الوسـائط                     عدم معرفة المعلمة   ١٨
   .                       المتعددة وطرق استخدامها

      

                                      نقص مهارة المعلمة المتعلقـة بكيفيـة     ١٩
   .                      تشغيل جهاز الحاسب اآللي

      

                            ً     ازدحام جدول الحصص يعتبر عبئاً على   ٢٠
                                    المعلمة مما يحد من استخدام الحاسـب  

   .    اآللي

      

                                   عدم توافر الخبرة والمعرفة في تصميم   ٢١
   .        المتعددة                      دروس باستخدام الوسائط 
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  العبارة  ت
مناسبة العبارة 

  الصياغة اللغوية  لمحورها
  التعديل المقترح

غير   مناسبة
غير   واضحة  مناسبة

  واضحة
                                      عدم تقبل المعلمة للتغييـر فـي األداء     ٢٢

                                      التعليمي الذي يعتمـد علـى اسـتخدام    
   .       التقنية

      

                                     قلة توفر إمكانيات فنية تسـاعد علـى     ٢٣
   .                             تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة

      

                                       عدم تـوفر المكـان المناسـب للقيـام       ٢٤
   .                                بالتدريس بطريقة الوسائط المتعددة

      

٢٥  
  

                        الحصة لتقديم درس متكامل         ضيق وقت 
   .                       بطريقة الوسائط المتعددة

      

                                 اقتناع المعلمة بجـدوى وفاعليـة       عدم     ٢٦
   .                                 التدريس باستخدام الوسائط المتعددة
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 :المحور الثالث •

إىل أي مدى  سهم الوسائط املتعددة يف إجياد ب  ة صف ة یتفا ل فهيا الطالبات ویظهرن  روح 
  املشاركة؟

    العبارة    ت
مناسبة العبارة 

  الصياغة اللغوية  لمحورها
  التعديل المقترح

مناس
  بة

غير 
غير   واضحة  مناسبة

  واضحة
                                        تجمع الوسائط المتعددة بين الدقة العلمية   ٢٧

   .                                   والجمال الفني لتقديم المادة العلمية
      

                                   تتميز الرموز المسـتخدمة فـي دروس     ٢٨
      مشترك                                 الوسائط المتعددة بأنها ذات معنى 

   .                           و واضح بين المعلم والمتعلم 

      

                                     توافر عنصر الحركة والمرونة الفعالـة    ٢٩
   .                   في الوسائط المتعددة

      
                                  توافر عنصر عنصر التشويق والجاذبية   ٣٠

   .                         في وسيلة الوسائط المتعددة
      

                          ً      ً        تقدم الوسائط المتعددة دعماً مفيـداً فـي     ٣١
   .            توضيح الدروس

      
                 المتعلمين أكثـر                        تجعل الوسائط المتعددة   ٣٢

   .     ً               تفاعالً مع بيئة التعلم
      

                                       يزيد استخدام الوسـائط المتعـددة مـن      ٣٣
   .                                 اإلقبال على دراسة المواد االجتماعية

      
                                      تساهم الوسائط المتعـددة فـي تحسـين      ٣٤

   .                        المستوى التحصيلي للطالبة
      

                                      تسهم الوسائط المتعددة في توضيح التعلم   ٣٥
   .          وبقاء أثره

      
                                  الوسائط المتعـددة الطالبـة مـن       ً  تمكًن   ٣٦

                                     الوقوف على مكتسبات المواد االجتماعية
      

                                    تزيد الوسائط المتعددة من فرص االلمام   ٣٧
   .                         بمكتسبات المواد االجتماعية

      
                                         تزود الوسائط المتعددة الطالبة بالتغذيـة    ٣٨

     .               الراجعة الفوريه
      

  تفضلوا بقبول فائق التقدير                                                
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  )٢(ملحق رقم 

قائمة بأمساء حمكمي أداة 
 الدراسة
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  قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة

  جهة العمل  التخصص  الدرجة العلمية  االسم  م
زكريا بن يحي . د.أ  ١

  الل الهندي
-قسم المناھج وطرق التدریس  تقنیات تعلیم   أستاذ

جامعة أم القرى  -كلیة التربیة
  بمكة المكرمة

رقیة بنت عبد . د  ٢
اللطیف  باجوري 

  مندورة

مناھج وتقنیات   أستاذ مساعد 
  التعلیم

-قسم المناھج وطرق التدریس
جامعة ام القرى  -كلیة التربیة

  بمكة المكرمة
خدیجة محمد سعید . د  ٣

  جان
مناھج وطرق   مشارك أستاذ 

  تدریس العلوم
-قسم المناھج وطرق التدریس

جامعة أم القرى  -كلیة التربیة
  بمكة المكرمة

د عبداهللا محمد .أ  ٤
  االبراھیم خطابیة

مناھج العلوم   أستاذ
وأسالیب تدریس 

  العلوم

 -قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة الیرموك –كلیة التربیة 

منى حمید رمیزان .د  ٥
  السبیعي

مناھج وطرق   أستاذ مساعد
  تدریس العلوم

 -قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة ام القرى -كلیة التربیة

عبدا هللا  جاسم عبد .د  ٦
  اهللا الھاجري

مناھج وطرق   أستاذ مساعد
تدریس المواد 
  االجتماعیة

 -قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة الكویت -كلیة التربیة

أحمد عبد الرحمن  . د.أ  ٧
  عبد الرحمن األحمد

المناھج وإعداد   أستاذ 
  المعلمین

جامعة -عمید كلیة التربیة
  الكویت

وسام محمد ابراھیم .أ  ٨
  علي

مناھج وطرق   مدرس 
تدریس المواد 
  االجتماعیة

جامعة  -كلیة التربیة
  مصر -اإلسكندریة

ناصر محمد احمد .أ  ٩
  برقي

مناھج وطرق   محاضر
تدریس المواد 
  االجتماعیة

قسم -معھد الدراسات التربویة
  القاھرة-التاریخ

معدي مھدي سعود . د  ١٠
  العجمي

  

مناھج وطرق   أستاذ مساعد
تدریس المواد 
  االجتماعیة

 -قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة الكویت  –كلیة التربیة 

مناھج وطرق   أستاذ   ھالة  طھ بخش.د.أ  ١١
  تدریس العلوم

–قسم المناھج وطرق التدریس 
  جامعة ام القرى بمكة المكرمة

عزیزة  عبدالرحمن .د  ١٢
  العیدروس

مناھج وطرق   أستاذ مساعد
  تدریس العلوم

 -قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة

علیاء بنت عبداللة .د.أ  ١٣
  ابراھیم الجندي

 –قسم المناھج وطرق التدریس   تقنیات تعلیم  أستاذ
  جامعة أم القرى –كلیة التربیة 

  مصر -جامعة حلوان   تكنولوجیا التعلیم   أستاذ مساعد   حنان حسین قرنى.د  ١٤
روناھي عبد الكریم    .د  ١٥

  نمر مجدالوي
مناھج وطرق   أستاذ مساعد

تدریس المواد 
  االجتماعیة

 –قسم المناھج وطرق التدریس 
  جامعة حائل -كلیة التربیة
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 صورتها النهائيةاالستبانة يف 



-  ١٤٩   - 
 

  .. الثانويةبالمدرسة  معلمة المواد االجتماعيةاألخت الفاضلة 

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :وبعد

التحديات التي تواجه المعلمات في استخدام الوسائط (تقوم الباحثة بدراسة عن 
وجهة "من  الثانويةالمتعددة لتنمية مكتسبات المواد االجتماعية لدى طالبات المرحلة 

  ").نظر معلمات المواد االجتماعية بمدينة مكة المكرمة
قامت الباحثة ببناء هذه اإلستبانة على  فقد هذه الدراسةأهمية  وانطالقا من

استخدام  أساس من التحديات اإلدارية والفنية التي تواجه معلمة المواد االجتماعية في
  .تقنية الوسائط المتعددة

 ووضع بعناية قراءتهابعد  اإلستبانة فقرات جميع على باإلجابة التكرم لذا آمل
 بدقة عليها اإلجابة مراعاة مع ، سبةللعبارة المنا المقابل المربع في) √(إشارة 

 وترتقي التعليم العام مجال تخدم صادقة الدراسة بنتائج تخرج حتى وموضوعية
 بالسرية محاطةمن الباحثة وهي  وتقدير اهتمام ستكون محل إجاباتكم بأن     ً ،علما  به

  . فقط العلمي البحث أغراض في إال تستخدم ولن التامة
  : اإلجابة لطريقة توضيحي مثال يلي وفيما

رقم   الترتيب
  العبارة

  بــدرجــة  العبـــارة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

تعاني المعلمات من قلة الدعم المادي المقدم من اإلدارة   ١  ١
المدرسية لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الفصول 

  .الدراسية

  √    

المادي المقدم من اإلدارة بدرجة يشير المثال إلى أن المعلمة تعاني من قلة الدعم  •
  .متوسطة 

  
  ...مع شكري وتقديري                                                                  
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  :بيانات أولية عن المعلمة :    ًأوال 

  :في الخانة التي ترينها مناسبة)  √( الرجاء وضع عالمة  -
 ) .............اختياري(االسم  -٥

 .................اسم المدرسة  -٦

 ......................المادة التي تقومين بتدريسها  -٧

 :  المؤهل العلمي -٨

 ) ..........حددي(شهادة أخرى(  )      ماجستير(  )   بكالوريوس(  ) 

 )حددي(؟ الثانويةما هي مدة عملك بالمرحلة  -٥

 (   )     سنوات أو أقل ٥ •

 (   )  سنوات  ١٠إلى  ٦من  •

 (   )   سنة ١٥الى ١١من •

 (   )  سنة  ١٥أكثر من  •

  :عدد الدورات التدريبية التي التحقتي بها في مجال الحاسب اآللي -٦

دورات ٤(  )          دورات ٣(  )      دورتين (  )       دورة  •
  (  )فأكثر 

  :مدى استخدام المعلمات بالمدرسة للوسائل التعليمية الحديثة:     ًثانيا 

 ")√"ضعي عالمة (التعليمية الحديثة في تدريسك؟  إلى أي مدى تستخدمين الوسائل -٨

 (  )     ً دائما           (  )     ً غالبا          (  )      ً أحيانا           (  )     ً  نادرا    •

 :درجة إلمامك باستخدام الحاسب اآللي -٩

  (  )         ً عالية جدا  (  )        عالية (  )      متوسطة (  )       ضعيفة  •
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 :المحور األول

اإلدارية التي تواجه معلمات المواد االجتماعية في استخدام الوسائط ما التحديات 
  المتعددة؟

رقم   الترتيب
  العبارة

  بــدرجــة  العبـــارة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

         لتـوفير              للمعلمـات                                               قلة الدعم المادي المقدم من اإلدارة المدرسـية   ١  ١
   .                                            الوسائل والتقنيات الحديثة في الفصول الدراسية

      

                         السـتخدام التقنيـة فـي                للمعلمـات                             قلة الدعم اإلداري و المعنوي  ٢  ٢
   .       التدريس

      

                    ضور دورات تدريبيـة    لح          للمعلمات                      تشجيع اإلدارة المدرسية       قصور  ٣  ٣
   .                        في مجال التقنيات الحديثة

      

                                                          ضعف تشجيع اإلدارة المدرسية للمعلمات علـى اسـتخدام أحـدث      ٤  ٤
   .                              الوسائل التكنولوجية في التعليم

      

    هن                                       ممارسات إدارية مملة وتعقيدات في تشـجيع    من          المعلمات         معاناة  ٥  ٥
   .                       على استخدام الحاسب اآللي

      

       نتـاج                           للمعلمات عند محـاوالتهن إ                            قصور تشجيع اإلدارة المدرسية   ٦  ٦
   .                 الوسائط المتعددة 

      

                                                              قصور اإلدارة المدرسية في توفير فنيي التقنية الذين يساهمون فـي    ٧  ٧
   .                 بالوسائط المتعددة           تصميم دروس 

      

                                                            قصور اهتمام اإلدارة المدرسية فـي العمـل علـى إقامـة دروس       ٨  ٨
   .                                         نموذجية في مجال الحاسب والوسائط المتعددة 

      

                                                              انشغال اإلدارة المدرسية عن تشجيع المعلمات في استخدام التقنيـة    ٩  ٩
   .                                   الحديثة بأمور األنشطة المدرسية األخرى

      

                                                المدرسية لبعض المعلمات للقيـام بـبعض األعبـاء                 تكليف اإلدارة   ١٠  ١٠
   .                               اإلدارية والتنظيمية داخل المدرسة

      

                                                             إسناد اإلدارة المدرسية بعض األعباء اإلداريـة الخاصـة بملفـات      ١١  ١١
                                                             طالبات المدرسة للمعلمات بما ال يسمح لهـن بـالتفرغ السـتخدام    

                    التقنيات التعليمية

      

                                         المدرسية من المعلمات بالتوسع في ممارسـة                      ازدياد طلبات اإلدارة   ١٢  ١٢
                                                             األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية بالمدرسة والمشاركة فيها
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  :المحور الثاني

ما التحديات الفنية التي تواجه معلمات المواد االجتماعية في استخدام الوسائط 
  المتعددة؟

رقم   الترتيب
  العبارة

  بــدرجــة  العبـــارة
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

                                                          انخفاض مستوى مهارة المعلمة في معرفة كيفية استخدام الوسائل   ١٣  ١
   .                 التعليمية الحديثة

      

         .               في محيط المدرسة  )         المعلمات (                           قلة توفر الكفاءات الفنية من  ١٤  ٢
                                                           عدم توفر المتخصصات القادرات على إقامة دورات فنيـة تقنيـة     ١٥  ٣

   .               تخصصية للمعلمات
      

         .                                       معرفة المعلمة بلغات الحاسوب واستخداماته    ضعف   ١٦  ٤
                                                             تركيز المعلمات على النمطية واستخدام الطرق واألساليب التقليدية   ١٧  ٥

   .          في التدريس
      

         .                                                        عدم معرفة المعلمة بأنواع الوسائط المتعددة وطرق استخدامها  ١٨  ٦
         .    اآللي                                                    نقص مهارة المعلمة المتعلقة بكيفية تشغيل جهاز الحاسب   ١٩  ٧
                            ً                            ازدحام جدول الحصص يعتبر عبئاً على المعلمة مما يحـد مـن     ٢٠  ٨

   .                   استخدام الحاسب اآللي
      

                                                           عدم توافر الخبرة والمعرفة في تصميم دروس باستخدام الوسـائط    ٢١  ٩
   .        المتعددة

      

                                                                عدم تقبل المعلمة للتغيير في األداء التعليمي الـذي يعتمـد علـى      ٢٢  ١٠
   .               استخدام التقنية

      

                                                              قلة توفر إمكانيات فنية تساعد علـى تصـميم وإنتـاج الوسـائط       ٢٣  ١١
   .        المتعددة

      

                                                               عدم توفر المكان المناسب للقيـام بالتـدريس بطريقـة الوسـائط       ٢٤  ١٢
   .        المتعددة

      

١٣  
  

         .                                                       ضيق وقت الحصة لتقديم درس متكامل بطريقة الوسائط المتعددة  ٢٥

                                   وفاعلية التدريس باستخدام الوسـائط                       اقتناع المعلمة بجدوى     عدم     ٢٦  ١٤
   .        المتعددة
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 :المحور الثالث

                                                                              ما التحديات المتعلقة بطبيعة مناهج المواد االجتماعية التي تواجه المعلمـات فـي   
                   الوسائط المتعددة؟         استخدام

رقم   الترتيب
  بــدرجــة  العبـــارة  العبارة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

              بطريقة يمكـن                                 محتويات منهج المواد االجتماعية                 عدم صياغة وكتابة   ٢٧  ١
   .                            تحويلها لبرمجية وسائط متعددة

      

                                   بالمعلومات التي تعتمد على اإللقـاء                         منهج المواد االجتماعية       ازدحام   ٢٨  ٢
   .                                                      والحشو مما ال يتيح الفرصة لتحويلها لبرمجية وسائط متعددة

      

                                                            احتواء مناهج المواد االجتماعية على مهارات يتم تنميتهـا عـن        قلة  ٢٩  ٣
   .                     طريق الوسائط المتعددة

      

                                                        منهج المواد االجتماعية ال تساعد على التخطيط المنظم وإعداد       طبيعة   ٣٠  ٤
   .               استخدام الحاسوب               الدروس من خالل

      

                                           للتطبيق على شكل برمجيات حاسوبية الواردة في          القابلة           قلة األنشطة   ٣١  ٥
   .                      مناهج المواد االجتماعية

      

           التطبيقـي                   الجانب العملـي                                  مناهج المواد االجتماعية في إبراز      إهمال   ٣٢  ٦
   .                            المتعلق باستخدام الحاسب اآللي

      

                 منـاهج المـواد                     التـي تحتويهـا                                عدم مراعاة التنوع في األنشـطة    ٣٣  ٧
   .         االجتماعية

      

                                                                افتقار منهج المواد االجتماعية لتوجيهات وإرشادات تحـدد البرمجـة     ٣٤  ٨
   .                               الحاسوبية التي تتوافق مع طبيعته

      

         .         االجتماعية       المواد                و موضوعات منهج            كثافة محتوى   ٣٥  ٩
                                                            التركيز على الجانب النظري التقليدي في تقديم وعـرض األنشـطة     ٣٦  ١٠

   .                                   والموضوعات في منهج المواد االجتماعية
      

                                                                    افتقار منهج المواد االجتماعية لعناصر التشويق واإلثارة والترغيب التـي    ٣٧  ١١
   .                                                           يمكن االستفادة منها في حال تحويل الدروس لبرمجية وسائط متعددة

      

      علـى                   في تقسيم المنهج           وتطبيقاته                                عدم مراعاة استخدام الحاسب اآللي  ٣٨  ١٢
     .                    أسابيع الفصل الدراسي

      

  تفضلي بقبول فائق التقدير                                                     
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 اخلطابات الرمسية



-  ١٥٥   - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-  ١٥٦   - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-  ١٥٧   - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


