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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة التعرف اإىل درجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية يف املرحلة 
الأ�شا�شية يف حمافظة اإربد لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، ومعوقات ذلك التوظيف من 
وجهة نظرهم، يف �شوء جمموعة من املتغريات، ولغايات حتقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم 
الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  درجة  ملعرفة  ا�شتبانة  الأوىل:  اأداتني،  الباحثان 
لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، �شمت )22( فقرة، والثانية: ا�شتبانة ملعرفة املعوقات 
الدرا�شات الجتماعية يف توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت  التي تواجه معلمي 
الدرا�شات الجتماعية يف  �شمت )33( فقرة، طبقت على )91( معلماً ومعلمة من معلمي 

املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف منطقة اإربد الأوىل. 
لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  درجة  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
املعلومات والت�شالت كانت متو�شطة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً 
يف درجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت تعزى 
لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  معوقات  وجاءت  الدرا�شة.  ملتغريات 
اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  كبرية،  بدرجة  والت�شالت  املعلومات 
ملعيقات توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت تعزى 

ملتغريات الدرا�شة، اخلربة، واجلن�ص، والعمر، واملبحث. 
�لكلمات �ملفتاحية: تكنولوجيا املعلومات والت�شالت، معلمو الدرا�شات الجتماعية، 

املرحلة الأ�شا�شية، معوقات. 
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The Extent Teacher of Social Studies in Basic Schools in Irbid 
in Jordan Utilize Information Technology and Communications 

and the Obstacles They Encounter from their Perspective

Abstract: 

The aim of this study is to examine the extent social studies teachers 
in basic grades use information technology and communication, and to 
discuss the obstacles teachers encounter in utilizing technology in the 
light of some variables. Two instruments were used, a questionnaire which 
consists of 22 items and was distributed to 91 social studies teachers of 
public schools in Irbid District of Jordan. The questionnaire reflects the 
extent those teachers use information technology and communication. 
The other instrument is a questionnaire that consists of 33 items. It 
reflects what teachers think about the obstacles facing them to utilize 
information technology in teaching. The results show that teachers’ 
attitude is “moderate” toward their use of information technology and 
communication. The study reveals that there is no statistical significant 
difference in the degree social studies teachers’ use of information 
technology and communication due to the variables of the study. Finally, 
the study reveals a statistical difference to the obstacles teachers 
encounter when utilizing information technology and communication due 
to experience, gender, age, and specialization. 

Key words: social studies teachers, information and communication 
technology, basic school, obstacles. 
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مقدمة: 
احلا�شوب  تقنيات  فتحت  حيث  املت�شارعة،  التغريات  من  كثري  اليوم  العامل  يعي�ص 
�شمة  هي  فاملعلوماتية  الإن�شان،  حياة  جمالت  كل  يف  للتغري  جديدة  اأبواباً  والنرتنت 
تكنولوجيا  جمال  وحلاقها  بتطورها  رهناً  اأ�شبح  املجتمعات  تطور  وقيا�ص  الع�رش، 

املعلومات والت�شالت. 
ويف ظل تلك التغريات والتطورات، تعالت اأ�شوات �شانعي القرار يف املجال الرتبوي، 
وم�شادر  وو�شائل  التعليم  وطرائق  الرتبوية  الأنظمة  بتطوير  مطالبة  اأنف�شهم  والرتبويني 
التعلم، بحيث تاأخذ با�شتخدام و�شائط الت�شال والتكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية 

 . )Kang & Heo & Kim، 2011: 19( التعلمية، من اأجل تطويرها والنهو�ص بها
من  اأولوية  كافة  باأ�شكالها  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  ويعد 
اأولويات النظم الرتبوية، ويرجع ذلك اإىل منو املعرفة ب�شكل مت�شارع، فنحن نعي�ص ع�رش 
النفجار املعريف، اإ�شافة اإىل زيادة تاأثري التكنولوجيا على املجتمعات يف الوقت احلا�رش 
Lisa & yamag 2010: 27( . وقد حددت لي�شا وياماقاتا و�شمالدينو )- ،االنعوا�شي
املعلومات  تكنولوجيا  ل�شتخدام  رئي�شة  طرائق  ثالث   )ta & Smaldino، 2006:32
والت�شالت يف العملية التعليمية؛ لتح�شني الأداء داخل املدر�شة وخارجها، متثل الطريقة 
اأن ي�شتخدمها يف تقومي ور�شد �شلوكيات  للمعلم  الأوىل حت�شيناً لعمل املعلم، حيث ميكن 
مع  والتوا�شل  الدرا�شية  خططه  واإعداد  واملعارف،  للمهارات  اكت�شابهم  ومتابعة  الطلبة، 
جلميع  مفيدة  تكون  بحيث  الإداري  للعمل  حت�شيناً  متثل  فهي  الثانية  الطريقة  اأما  طلبته، 
بالطلبة  خا�شة  بيانات  قواعد  وعمل  ال�شجالت،  كحفظ  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  يف  العاملني 
واملعلمني، يف حني متثل الطريقة الثالثة حت�شيناً لعمل الطلبة، حيث ُت�شتخدم تكنولوجيا 
الأمية  ت�شهم يف زيادة املعارف وتقليل  واأدوات  املعلومات والت�شالت كربامج تعليمية 

التكنولوجية. 
التي  والجتاهات  باخلربات  املتعلم  تزويد  اإىل  يهدف  التعليم  اأن  عليه،  املتفق  ومن 
بطريقة  امل�شتقبل  وحتديات  م�شكالت  ومواجهة  العملية،  حياته  يف  النجاح  على  ت�شاعده 
الطرائق  خالل  من  حتقيقه  ميكن  ل  النوع  وهذا  ال�شليم،  العلمي  املنهج  اإىل  ت�شتند  �شليمة 
التقليدية التي ما زالت متار�ص يف كثري من موؤ�ش�شاتنا الرتبوية، وهنا لبد من اللجوء اإىل 
ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات بطريقة حديثة )احليلة، 2001: 79( . وميثل املعلم العامل 
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الأ�شا�شي يف اأي مبادرة لتح�شني عملية التعلم والتعليم، فهو املفتاح الرئي�ص يف ا�شتخدام 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف البيئة التعليمية، كما اأنه العامل الأكرب الذي ي�شاعد 

على دمج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف املناهج والكتب املدر�شية. 
وتوظيف  ا�شتخدام  من  ال�شتفادة  كيفية  حتديد  منه  يتطلب  حيوي  املعلم  فدور 
الربامج  مواكبة  منه  يتطلب  كما  ال�شفية،  الغرفة  يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
وال�شيء  اإيجابي،  ب�شكل  ال�شفية  الغرفة  التعلم داخل  التكنولوجيا يف  التدريبية لدمج هذه 
الأكرث اأهمية هو تغيري موقفه جتاه التكنولوجيا بحيث يكون تطبيقه لها عن متعة و رغبة 
وعلم ودراية )Usun، 2007: 1( . اأما دور املتعلم يف الإفادة من تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت فهو كبري جداً، حيث ميثل دور الباحث عن املعلومة، وجامع احلقائق، وي�شتنتج 
املغلوطة،  املعلومات  وبني  وم�شادرها  املوثقة  املعلومات  ويفرق بني  املفيدة،  املعارف 
كما ميار�ص دور املنظم فيقوم بالو�شول اإىل املعلومات املهمة وذات العالقة باملو�شوع 
يف ظل في�ص من م�شادر كثرية ومعارف متنوعة، فالطلبة لي�شوا بحاجة اإىل الكم الهائل 
من املعلومات فقط، واإمنا حاجتهم اأكرب اإىل معاجلة هذه املعلومات وحتليلها والتو�شل اإىل 

قرار ب�شاأنها )عبيد واملو�شوي وعبد اهلل، 2008: 25( . 
ويرى �ل�شويف )2002: 17( �أن �لأهمية �ملتز�يدة للحديث عن ع�رش �ملعلوماتية، 

ودور �لتكنولوجيا يف �لعملية �لتعليمية ناجت عن �لأ�شباب �لآتية: 
ل يوجد اأي نظام ميكن اأن يكتفي بالو�شائل التقليدية دون تغيري، فالتغيري يتطلب  ♦

القدرة على التفكري، واملراجعة، واملرونة، والقدرة على ال�شتيعاب. 
النفجار املعريف الذي يواجهه هذا الع�رش، فقد زاد منو املعارف ب�شكل م�شاعف  ♦

واُ�شتحدث كثري من التعريفات. 
يواجه التعليم حتدياً خطرياً من جانب و�شائل الإعالم والت�شال بف�شل ما حدث  ♦

فيها من ثورة وا�شعة نتيجة التطور التكنولوجي، فهذه الو�شائل �رشيعة احلركة، وهذا يحتم 
على املعلم جتديد نف�شه وعلمه بهذه الو�شائل وا�شتخدامها ونقل هذا اإىل طالبه. 

ينتظر املجتمع احلديث من املعلم اأن يكون قادراً على التطوير والإبداع والتفكري  ♦
ومعارفه  نف�شه  تكرار  تعود  الذي  التقليدي  املعلم  اإىل  يحتاج  ل  املجتمع  اإن  اإذ  اخلالق، 
التفكري  على  القدرة  تنمي  للتعلم  املربجمة  التكنولوجية  الطرائق  اأن  ثبت  فقد  وخرباته، 

الإبداعي بدرجة اأكرب من الطرائق التقليدية. 
وتعرف تكنولوجيا املعلومات باأنها عبارة عن كل التقنيات املتطورة التي ت�شتخدم 
يف حتويل البيانات مبختلف اأ�شكالها اإىل معلومات مبختلف اأنواعها والتي ت�شتخدم من قبل 
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اإ�شماعيل )2003:  اأما   .  )21  :2000 )ال�شاملي،  امل�شتفيدين منها يف كل جمالت احلياة 
1( فريى اأن تكنولوجيا املعلومات والت�شالت احلديثة عبارة عن جمموعة من امل�شادر 
التي ت�شتخدم يف نقل املعلومات وابتكارها وتخزينها واإدارتها؛ لإعداد  التقنية  والأدوات 

الطلبة للقرن احلادي والع�رشين. 
بو�شائطها  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  على  الدرا�شات  وتوؤكد 
للتعلم،  والدافعية  التح�شيل  زيادة  على  العمل  حيث  من  التعليمية  العملية  يف  املتنوعة 
والتفكري  امل�شكالت،  وحل  والبتكار  الناقد  كالتفكري  العليا  التفكري  م�شتويات  وتنمية 
باملعارف  الحتفاظ  مدة  وزيادة  التعلم،  زمن  من  التقليل  يف  ي�شهم  كما  املعريف،  فوق 
هذه  ا�شتخدام  يف  ق�شور  اأو  ف�شل  اإىل  الدرا�شات  ت�شري  ذلك  كل  ورغم  الطلبة،  اأذهان  يف 
 .  )Salmon،2002( و   )140  :2003 )العمايرة،  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  يف  التكنولوجيا 
وميكن القول اإن تكنولوجيا املعلومات والت�شالت تعود بكثري من الآثار الإيجابية على 

العملية التعليمية. ومن هذه �لآثار: 
اإ�شباع  ♦ املعلم  يحتاج  فقد  واملتعلم،  املعلم  من  لكل  الرتبوية  اخلربات  تقدمي 

التكنولوجيا،  و�شائط  عرب  املعرفة  من  ال�شتزادة  طريق  عن  املعرفة  من  الطلبة  حاجات 
غري  اأو  وا�شحة  غري  ومعلومات  معارف  عن  املعلم  يبحث  الإنرتنت  �شبكة  خالل  فمن 
املعارف  اإثراء ح�شيلته من  اأو  للتح�شري  املو�شوع  املتعلم عن  يبحث  لديه، كما  مكتملة 

 . )جرادات، 2008: 254( 
ت�شمح تكنولوجيا املعلومات والت�شالت للطلبة اأن ي�شتقوا البيانات ويف�رشوها،  ♦

والتعليم،  الرتبية  )وزارة  الفعال  بالتعلم  ي�شمح  مما  ويحللوها  املعلومات  ير�شدوا  واأن 
 . )Lin،1996( الذي يثري انتباه الطلبة ويخل�شهم من امللل الذي يعرتيهم )2006

الواقعية،  ♦ التعليمية  البيئة  يف  املعلم  يوفرها  اأن  ميكن  ل  تعليمية  و�شائل  توفر 
فبع�ص الدرو�ص قد تعر�ص با�شتخدام الربجميات، مما ميكن الطلبة من التعرف اإىل املحتوى 

بطريقة اأكرث متعة من الكتب )جرادات، 2008: 255( . 
تعمل على مراعاة الفروق الفردية، فهذه الو�شائل احلديثة تعمل على اإثارة اهتمام  ♦

الطلبة  فبع�ص  فعال،  باأ�شلوب  فردية  فروقات  من  بينهم  ما  ملواجهة  وحتفزهم  الطلبة 
وعمل  املو�شوع  عن  لال�شتزادة  فر�شة  الو�شائل  هذه  فتعطيهم  متميزة،  قدرات  ميتلكون 
حت�شريات م�شبقة عن الدر�ص، كما تعمل على تنمية اخليال لديهم، اأما الطلبة ذوي القدرات 
املتدنية فتتيح لهم الفر�شة لإعادة الدر�ص والتاأكد من املعلومات وال�شوؤال عنها عن طريق 

التوا�شل مع املعلم وا�شت�شارة اخلرباء )النعوا�شي، 2010: 64( 
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الطلبة املعرفية، ويف زيادة خرباتهم، فقد  ♦ اإغناء ح�شيلة  الو�شائل يف  ت�شهم هذه 
�شمحت هذه الو�شائل للطلبة بالو�شول اإىل املعلومة ب�شكل ي�شري، فهي متثل م�شادر دائمة 

للمعلومات واملعارف )ن�شار، 2004: 233( . 
تعمل على ت�شجيع التعلم الذاتي للطلبة، فقد اأ�شبح هدف التعليم النهائي هو التعلم  ♦

الذاتي، وال�شتمتاع بهذا التعلم وال�شتفادة منه بعد اأن كان يف املا�شي الحتفاظ باملعارف 
لغايات احل�شول يف النهاية على الدرجة العلمية دون الإفادة من املعلومات، فهدف التعليم 

هو التعلم مدى احلياة )جيت�ص ومايرفولد ورينري�شون، 1998: 320( . 
بتزويدهم  ♦ وذلك  للمتعلمني،  التعبريية  القدرات  تطوير  يف  الو�شائل  هذه  ت�شهم 

برثوة من املفردات اللغوية التي متكنهم من التعبري ب�شهولة وي�رش عما يجول يف اأذهانهم 
)جرادات، 2008: 255( . 

الجتماعية حتتوي على موا�شيع  الدرا�شات  اأن   )Bailey،1987: 24( بيلي  ويرى 
منا�شبة متكن الطالب من خاللها بالتفاعل مع برامج التقنيات احلديثة، ومنها املحاكاة 
التي تعد من اأكرث الربامج متعة وت�شويقاً، اإذ تقوم مبحاكاة الواقع ومتثيله على �شا�شة جهاز 
احلا�شوب، في�شتطيع الطالب اأن يعي�ص بع�ص التجارب ب�شورتها �شبه احلقيقية. وت�شري بع�ص 
 Ruthern،Hennesy،Deany،2005:( وديني  وهن�شي  روثرن  كدرا�شة  الدرا�شات 
33( اإىل اأن توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت داخل غرفة ال�شف اأظهر حت�شناً يف 
فاعلية الدرو�ص ويف تعامل الطلبة مع الإنرتنت والربيد اللكرتوين، كما عملت على توفري 
وقت وجهد املعلم يف غرفة ال�شف، وعمل انطباعات اإيجابية نحو البيئة التعليمية التي تدار 
Chre - )وو�شاطة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت؛ يف حني اأ�شارت درا�شة كري�شتوفر 

املعلومات  تكنولوجيا  ي�شتخدمون  الذين  املعلمني  اأن  اإىل   )topher،2003: 1615
كما  ال�شفي،  القرار  �شنع  يف  ي�شاعدهم  مما  جديدة،  تنظيمية  اإدارية  �شلوكيات  ميتلكون 
ت�شاعدهم هذه التكنولوجيا يف �شبط الذات وتعطيهم احلافز والدقة يف العمل، وتهيئة فر�ص 

تعليمية جديدة لدى الطلبة. 
ويرى الباحثان اأن مباحث الدرا�شات الجتماعية ت�شكل جمالً خ�شباً ومهماً لتوظيف 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت، فم�شادر التعلم هذه جتعل املعارف واملعلومات املقدمة 
بنف�شه  املعلومة  يبحث عن  الطالب  لأن  الطالب؛  ثباتاً يف ذهن  واأكرث  واقعية  اأكرث  للطلبة 
اإذا وظف  اإل  ب�شكل �شحيح  يتم  لن  الأمر  ال�شابقة، وهذا  وي�شتك�شفها ويربطها مع معارفه 
املعلم ا�شرتاتيجيات وطرائق واأ�شاليب واأمناط تدري�شية منا�شبة، وغري من الدور العتيادي 
املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  ا�شتخدام  نحو  اإيجابية  اجتاهات  وامتلك  به،  يقوم  الذي 
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لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

والت�شالت يف العملية التعليمية، وانطالقا من ذلك فقد جاءت هذه الدرا�شة حماولة الك�شف 
اإربد لتكنولوجيا املعلومات  عن درجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية يف حمافظة 

والت�شالت، ومعوقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم. 

مشكلة الدراسة: 
التكنولوجية  بالتجربة  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمامات  تت�شاعف 
ملعلميها  اإلزام  من  يتبعه  وما  املعريف،  القت�شاد  ثقافة  ن�رش  مع  خا�شة  مدار�شها  يف 
التعليمية، واحل�شول على دبلوم تكنولوجيا  التكنولوجيا  بامل�شاركة يف دورات ممار�شة 
تزويد  عرب  مادية  جتهيزات  توفري  من  ذلك  رافق  وما  جهة  من  والت�شالت  املعلومات 
املعلومات  تكنولوجيا  م�شادر  اأن  �شبق  مما  التكنولوجيا.ويبدو  باأدوات  مدر�شة  كل 
والت�شالت اأ�شبحت لغة الع�رش يف ظل ما حدث فيه من تطور معريف كبري، وبالنظر اإىل 
فاعلية دور املعلم حيث ُيعدُّ الركيزة الأ�شا�شية يف تعليم الطلبة وتوجيههم ل�شتخدام هذه 
املعارف  لطالبه  ينقل  التكنولوجيا  جمال  يف  مبدع  معلم  اإىل  ملحة  امل�شادر.فاحلاجة 
اأ�شار  ويعطيهم الفر�شة للتفاعل الإيجابي مبا ي�شهم يف منو تفكريهم، وهذا يتفق مع ما 

. )Frank & Barlex،1999: 27( اإليه فرانك
ومن خالل خربة الباحثني يف امليدان الرتبوي وجدا اأن معلمي الدرا�شات الجتماعية 
اأ�شاليب التدري�ص العتيادية، مما يفقد هذه املواد حيويتها ويجردها  ل يزالون ميار�شون 
احللول  من  وواحد  والنفور،  امللل  اإىل  بالطلبة  توؤدي  وبالتايل  ال�شحيح،  م�شمونها  من 
الدرا�شات الجتماعية  اأثناء تقدمي مباحث  الذي يحدث  ا�شتخدامها للحد من امللل  املمكن 
يكمن يف توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف تعلم وتعليم حمتواها وهذا يتفق 
اأن ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يثري  اإليه )Lin، 1996( يف  اأ�شار  مع ما 
انتباه الطلبة ويخل�شهم من امللل الذي يعرتيهم، وعليه جاءت هذه �لدر��شة لتجيب عن 

�لأ�شئلة �لآتية: 
الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية  ♦ ال�شوؤال الأول: ما درجة توظيف معلمي 

لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف العملية التعليمية من وجهة نظرهم؟ 
ال�شوؤال الثاين: هل تختلف درجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا  ♦

اجلن�ص،  املبحث،  العمر،  اخلربة،  باختالف  الأ�شا�شية  للمرحلة  والت�شالت  املعلومات 
واملوؤهل العلمي؟ 

ال�شوؤال الثالث: ما املعوقات التي تواجه معلمي الدرا�شات الجتماعية يف املرحلة  ♦
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الأ�شا�شية عند توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت من وجهة نظرهم؟ 
الجتماعية  ♦ الدرا�شات  معلمي  تواجه  التي  املعوقات  تختلف  هل  الرابع:  ال�شوؤال 

اأثناء توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت باختالف اخلربة، العمر، املبحث، اجلن�ص، 
واملوؤهل العلمي؟ 

أهمية الدراسة: 
التي  ♦ واملعلومات  الت�شالت  تكنولوجيا  و�شائط  اأهمية  من  الدرا�شة  اأهمية  تاأتي 

دخلت جمالت حياة الإن�شان كافة، واإ�شهامها يف حت�شني عملية التعلم والتوا�شل واكت�شاب 
الطلبة واملعلمني ملهارات ال�شبط والربط والتنظيم، كما ت�شهم يف الك�شف عن درجة توظيف 

معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت.
الدرا�شات  ♦ ملعلمي  مواكبة  تدريبية  برامج  عمل  على  القرار  �شانعي  ت�شاعد 

الجتماعية للنهو�ص مب�شتواهم يف توظيف اأدوات التكنولوجيا يف العملية التعليمية، كما 
ت�شهم يف تخطيط واإقرار م�شاقات درا�شية للطلبة املعلمني قبل اخلدمة يف جمال ا�شتخدام 
اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف دعم عملية التعلم، بالإ�شافة اإىل التعرف اإىل 
املعوقات التي تواجه معلمي الدرا�شات الجتماعية عند توظيفهم لتكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت، مما ميكن اأ�شحاب القرار من حلها.

التعريفات اإلجرائية: 

يقوم  ◄ التي  املمار�شات  هي  �لجتماعية:  �لدر��شات  ملعلمي  �لتوظيف  درجة 
وطباعتها  وا�شرتجاعها  وتخزينها  املعلومات  لإي�شال  الجتماعية  الدرا�شات  معلمو  بها 
والتعامل مع الأمور والإجراءات املدر�شية من خالل ا�شتخدام و�شائط التكنولوجيا احلديثة، 

والتي ُحدِّدت يف هذه الدرا�شة من خالل الإجابة عن فقرات ال�شتبانة املرفقة.
التي  ◄ احلديثة  التكنولوجية  الو�شائط  هي  و�لت�شالت:  �ملعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات  ا�شتقبال  يف  وت�شاعد  لتمكن  والتعليم  التعلم  جمال  يف  املعلم  ي�شتخدمها 
والأقرا�ص  وبراجمه،  احلا�شب  يف  وتتمثل  وطباعتها،  وا�شرتجاعها  وتخزينها  ومعاجلتها 
ذلك،  التفاعلي...وغري  والتلفاز  والفيديو،  اللكرتوين،  والربيد  الإنرتنت،  و�شبكة  املدجمة، 

والتي ت�شهم يف تطوير العملية التعليمية.
معوقات توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت: هي كل ما يوؤثر ب�شكل �شلبي  ◄

ال�شتفادة  ا�شتخدام املعلم لو�شائط تكنولوجيا املعلومات والت�شالت، مما يحد من  على 
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منها ويوؤثر �شلباً على العملية التعليمية، والتي مت حتديدها يف هذه الدرا�شة من خالل اإجابة 
معلمي الدرا�شات الجتماعية على فقرات ا�شتبانة معوقات توظيفهم لتكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت.

حمددات الدراسة: 

حدود مكانية: طبقت هذه الدرا�شة يف املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية الرتبية  �
والتعليم يف منطقة اإربد الأوىل.

الدرا�شي  � العام  من  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  خالل  الدرا�شة  ُطبقت  زمانية:  حدود 
2014م.  /2013

الإجابة  � املعلمون يف  التي حتراها  بالدقة  الدرا�شة  نتائج  تتحدد  ب�رشية:  حدود 
على اأداتي الدرا�شة.

الدراسات السابقة: 
اإىل ق�شمني،  ُق�شمت  الدرا�شة، وقد  ال�شابقة ذات العالقة مبو�شوع  الدرا�شات  مت تناول 
الق�شم الأول يتعلق بالدرا�شات التي تناولت تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف مبحث 
الدرا�شات الجتماعية، والق�شم الثاين يتعلق بالدرا�شات التي تناولت تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت يف مباحث درا�شية اأخرى.
�لق�شم �لأول: �لدر��شات �لتي تناولت تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف  ●

مباحث �لدر��شات �لجتماعية
اأجرى �حل�شيني )2003( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن اأ�شباب عزوف معلمي الدرا�شات 
الجتماعية يف املدار�ص الثانوية بالريا�ص عن ا�شتخدام تكنولوجيا التعليم يف التدري�ص 
 ً )500( معلماً،  )40( فقرة وزعت على  ا�شتبانة مكونة من  الباحث  ا�شتخدم  ال�شفي، وقد 
وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن اأ�شباب عزوف معلمي الدرا�شات الجتماعية يف املدار�ص 
الثانوية عن ا�شتخدام تكنولوجيا التعليم تكمن يف �شعوبة ح�شول املعلم على و�شائط تلك 
التكنولوجيا ب�شهولة، و�شيق وقت املعلم والعبء الدرا�شي، وتردد املعلم يف خماطبة الإدارة.
اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأثر  عن  للك�شف  درا�شة   )Jurica,2007( جوريكا  اأجرى  حني  يف 
للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  �شفوف  يف  احلا�شوب  طريق  عن  التاريخ  ملادة  املحاكاة 
البتدائية، تكونت عينة الدرا�شة من )5( طالب من ال�شف الرابع، و )6( من ال�شف اخلام�ص، 
التي  املعلومات  لتطبيق  فر�شة  الطلبة  منحت  حيث  باحلا�شوب  املحاكاة  واُ�شتخدمت 



373

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

التاريخ عن  اأ�شلوب املحاكاة ملادة  ا�شتخدام  اأن  الدرا�شة اىل  اأ�شارت نتائج  تعلموها، وقد 
طريق احلا�شوب قد كان اأكرث متعة مقارنة بالطالب الذين در�شوا املادة نف�شها من خالل 

الكتاب.
معلمي  امتالك  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2008 )�لعتيبي،  اأجرى  كما 
التقنيات  ا�شتخدام  لكفايات  ال�شعودية  العربية  اململكة  املتو�شطة يف  املرحلة  التاريخ يف 
للمرحلة  التاريخ  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون  بالتح�شيل،  وعالقتها  احلديثة 
نف�شها  العينة  ال�شعودية وهم  الدوادمي يف  احلكومية يف حمافظة  املدار�ص  املتو�شطة يف 
وعددهم )63( معلماً، حيث طوِّرت ا�شتبانة مكونة من 60 فقرة، وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن امتالك معلمي التاريخ لكفايات ا�شتخدام التقنيات كانت بدرجة متو�شطة، كما اأظهرت 
امتالك  درجة  بني  دالة  ارتباطية  عالقة  ووجود  للخربة،  تعزى  فروق  وجود  عدم  النتائج 

معلمي التاريخ لكفايات ا�شتخدام التقنيات احلديثة وحت�شيل الطلبة يف املادة.
اأما درا�شة �لعنزي )2010( فقد هدفت اإىل الك�شف عن واقع ا�شتخدام معلمي الدرا�شات 
الجتماعية يف املرحلة املتو�شطة يف حمافظة القريات لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
 ، العمر(  املوؤهل،  اخلربة،  )التخ�ش�ص،  متغريات  جمموعة  �شوء  يف  التدري�شية  العملية  يف 
والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املعلمني  ا�شتخدام  معوقات  اإىل  التعرف  هدفت  كما 
وا�شتبانة  مالحظة،  اأداة  ت�شميم  مت  فقد  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  التدري�شية،  العملية  يف 
الب�شيطة تكونت من )50 معلماً(،  الع�شوائية  الدرا�شة بالطريقة  للمعوقات، واختريت عينة 
اأعلى ن�شبة مئوية  اأن املواد اخلا�شة بالإذاعة املدر�شية ح�شلت على  النتائج  اأظهرت  وقد 
)100%( واأن اأقل املواد والأدوات املتوفرة كانت ال�شبورة الذكية، واآلة الت�شوير ال�شينمائي، 
بدرجة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملفهوم  املعلمني  امتالك  درجة  جاءت  وقد 
ملتغريات:  تعزى  دالة  فروق  توجد  ومل  مرتفعة،  ال�شتخدام  درجة  جاءت  بينما  متو�شطة، 
معلمي  نظر  وجهة  من  املعوقات  جاءت  كما   ، والعمر(  واملوؤهل،  واخلربة،  )التخ�ش�ص، 

الدرا�شات الجتماعية بدرجة متو�شطة.
�لق�شم �لثاين: �لدر��شات �لتي تناولت تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف  ●

مباحث در��شية خمتلفة.
اأجرى هارلو )Harlow,2002( درا�شة لتحديد املعوقات التي توؤثر يف تطبيق منهاج 
وهي  رئي�شة  حماور   )5( من  تكونت  ا�شتبانة  ووزِّعت  نيوزلندا،  يف  التكنولوجية  الرتبية 
املنهاج، وتقومي تعليم الطلبة، والدعم والتطوير املهني، وا�شرتاتيجيات التدري�ص، واملعلم.
وزعت الأداة على )801( معلم واحد، وقد اأظهرت النتائج اأن اأهم املعوقات تكمن يف تنظيم 
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الأكرب  �شكلت املعوق  البيئة فقد  اأما  والن�شاطات،  املنهاج، وكرب حجمه، وافتقاره لالأمثلة 
لتطبيق املنهاج من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية.

ا�شتخدام  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت   )Gruber, 2003( جروبري  اأجراها  درا�شة  ويف 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت من قبل املعلمني على تفاعلهم ال�شفي، واأثر ا�شتخدامهم 
لها يف تهيئة فر�ص تعليمية جديدة عند الطلبة، تكونت عينة الدرا�شة من )175( معلماً، وقد 
اأ�شارت النتائج اإىل اأن ممار�شة املعلمني لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت �شاعدهم يف 
بناء اعتقادات جديدة لدى الطلبة نحو عملية التعلم، كما اأ�شارت اإىل وجود عالقة اإيجابية 
ال�شفي  تفاعلهم  ويف  املعلمني  قبل  من  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ل�شتخدام 

وتنظيم الوقت.
الرتبية  معلمي  ا�شتيعاب  درجة  معرفة  اإىل  هدفت  فقد   )2006( �شلبي  درا�شة  اأما 
الإ�شالمية يف مدار�ص عمان الثانوية ملفهوم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وتوظيفهم 
لها يف التدري�ص ال�شفي، تكونت عينة الدرا�شة من )192( معلماً، ولتحقيق هدف الدرا�شة 
اأُعدت ا�شتبانة مكونة من حمورين، الأول يقي�ص درجة ا�شتيعاب املعلمني ملفهوم تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت، والثاين لقيا�ص درجة توظيف معلمي الرتبية الإ�شالمية لتكنولوجيا 
ا�شتيعاب  اأن درجة  اإىل  النتائج  اأ�شارت  وقد  الفعلي،  تدري�شهم  والت�شالت يف  املعلومات 
اأما  الت�شالت كانت مرتفعة،  و  املعلومات  تكنولوجيا  الإ�شالمية ملفهوم  الرتبية  معلمي 

درجة توظيفهم الفعلي لها فقد جاءت متو�شطة.
ويف درا�شة اأجرتها �جلر�ح وعا�شور )2009( بهدف التعرف اإىل اجتاهات املعلمني يف 
التعليم البتدائي نحو ا�شتخدام احلا�شوب كو�شيلة تعليمية، ومعرفة اأثر التخ�ش�ص واخلربة 
لالجتاهات،  كمقيا�ص  ا�شتبانة  يف  الدرا�شة  اأداة  متثلت  اجتاهاتهم،  على  واجلن�ص  والعمر 
وباختيار عينة بالطريقة الع�شوائية مكونة من )74( معلماً ومعلمة للمدار�ص يف حمافظة 
الب�رشة للعام الدرا�شي 2005-2006، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شتوى الدللة )α=0.05( بني اجتاه املعلمني واملعلمات للتعليم البتدائي ومتغريات 
اخلربة ول�شالح اخلربة الق�شرية، والتخ�ش�ص ول�شالح معلمي العلوم والريا�شيات، والعمر 

ول�شالح �شغار ال�شن، وعدم وجود فروق بالن�شبة ملتغري اجلن�ص فقط.
يف حني اأجرى )فريحات وعبو�شي، 2009( درا�شة هدفت التعرف اإىل املعوقات التي 
تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا يف املدار�ص احلكومية من وجهة نظر املعلمني واملديرين 
عينة  واختريت   ، املوؤهل(  اخلربة،  �شنوات  اجلن�ص،  )الوظيفة،  املتغريات  ببع�ص  وعالقتها 
الدرا�شة من )26 مديراً( ومن )37 معلماً( ، كما اأُعدت ا�شتبانة مكونة من )4حماور( تتعلق 
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معوقات  اإىل وجود  النتائج  اأ�شارت  وقد  واملواد،  والتجهيزات  والإدارة  واملحتوى  باملعلم 
بدرجة مرتفعة على جميع املحاور، واأن اأهم املعوقات من وجهة نظر املعلمني ما يتعلق 
اإىل: )الوظيفة، اجلن�ص، اخلربة،  بالنواحي الفنية والإدارية، كما مل توجد فروق دالة تعزى 

املوؤهل( .
الدرا�شية  واملراحل  واملواد  ال�شابقة  الدرا�شات  اأهداف  تعدد  الباحثان  يرى  �شبق  مما 
التي تناولتها، فقد جاءت لقيا�ص درجة امتالك املعلمني لكفايات التقنيات احلديثة ملادة 
املعلمني  ا�شتيعاب  ودرجة   ،)2008( العتيبي  كدرا�شة  املتو�شطة  املرحلة  يف  التاريخ 
لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف مادة الرتبية الإ�شالمية للمرحلة الثانوية كدرا�شة 
الرتبية  منهاج  تطبيق  معوقات  ملعرفة  الدرا�شات  بع�ص  جاءت  كما   ،)2006 )�شلبي، 
التكنولوجية كدرا�شة هارلو )Harlow، 2002( وبع�شها جاء لتق�شي عزوف املعلمني 
ا�شتخدام  اأثر  لقيا�ص  جاء  وبع�شها   )2003( احل�شيني  كدرا�شة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  عن 
 )Gruber، 2003( جروبري  كدرا�شة  املعلمني  لدى  ال�شفي  التفاعل  على  التكنولوجيا 
.وقد جاءت هذه الدرا�شة لتحقق التكامل مع الدرا�شات ال�شابقة، حيث ا�شتفاد الباحثان من 
الدرا�شات ال�شابقة يف بناء اأدوات الدرا�شة، وهي ا�شتبانة مكونة من جزاأين، الأول لقيا�ص 
واجلزء  والت�شالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  توظيف معلمي  درجة 
التعليمية.كما  العملية  يف  التكنولوجيا  توظيف  من  حتد  التي  املعوقات  ملعرفة  الآخر 
املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  توظيف معلمي  الدرا�شة درجة  تتناول هذه 
ومرحلة  التعليم،  يف  مهمة  حلقة  املرحلة  هذه  وتعد  الأ�شا�شية،  املرحلة  يف  والت�شالت 
اكت�شاب الطلبة للمهارات املهمة يف حياتهم، ول �شيما من خالل ا�شتخدام التكنولوجيا يف 
التدري�ص، حيث يرتبط الطلبة باأدوات التكنولوجيا بطريقة وا�شحة للعيان، وهذا ما مل تاأت 

به الدرا�شات ال�شابقة يف جمال الدرا�شات الجتماعية ح�شب حدود علم الباحثني.

الطريقة واإلجراءات: 

أفراد الدراسة: 

ارتاأى الباحثان اأن يكون اأفراد الدرا�شة هو املجتمع نف�شه؛ لتحري الدقة يف النتائج 
ومعلمات  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  اأفراد  جمتمع  تكون  وقد  الدرا�شة؛  بهدف  املتعلقة 
الدرا�شات الجتماعية الذين يدر�شون مباحث الدرا�شات الجتماعية: )التاريخ، واجلغرافيا، 
يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  احلكومية  املدار�ص  يف  واملدنية(  الوطنية  والرتبية 

حمافظة )اإربد الأوىل( للعام الدرا�شي 2013/ 2014 وعددهم )91( معلماً ومعلمة.
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

منهجية الدراسة: 

اأعدها  اأدوات  البيانات من خالل  ُجمعت  الو�شفي، حيث  املنهج  الدرا�شة على  قامت 
الباحثان.

أدوات الدراسة: 

توظيف  درجة  ملعرفة  ا�شتبانة  يف  متثلتا  اأداتني  خالل  من  الدرا�شة  بيانات  ُجمعت 
ال�شفية،  الغرفة  داخل  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي 
ملعرفة  ثانية  ا�شتبانة  ت�شمنت  كما  خما�شي،  لتدريج  خ�شعت  فقرة   )22( على  ا�شتملت 
املعوقات التي تواجه معلمي الدرا�شات الجتماعية عند توظيفهم لتكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت، وتكونت من )4( حماور رئي�شة تت�شمن )33( فقرة وزعت على النحو الآتي: 
معوقات تتعلق باملعلم وعددها )8( فقرات، معوقات تتعلق بالطالب وعددها )7( فقرات، 
وعددها  الدرا�شية  باملادة  تتعلق  معيقات  فقرات،   )8( وعددها  بالإدارة  تتعلق  معوقات 

)10( فقرات.

صدق وثبات األدوات: 

الأ�شاتذة  من  املحكمني  من  جلنة  على  بعر�شها  الدرا�شة  اأداتي  �شدق  من  التاأكد  مت 
واملدر�شني يف تخ�ش�ص مناهج الدرا�شات الجتماعية وتكنولوجيا التعليم، القيا�ص والتقومي 
واللغة العربية وعددهم )13( حمكماً، حيث اُتفق على ال�شورة احلالية لأداتي الدرا�شة، يف 
حني مت التاأكد من ثباتهما من خالل تطبيقها على عينة ا�شتطالعية مكونة من )30( معلماً 
الأوىل  لال�شتبانة   )%95.05( الداخلي  الت�شاق  معامل  بلغ  حيث  الدرا�شة،  عينة  خارج 
املتعلقة بدرجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
الدرا�شات الجتماعية  التي تواجه معلمي  %( لال�شتبانة املتعلقة باملعوقات  و )89.05 

عند توظيفهم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وهي قيم جيدة لأغرا�ص الدرا�شة.

معيار تصحيح درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت: 

املتو�شطات  ت�شنيف  بغر�ص  الن�شبي،  التدريج  ذي  الإح�شائي  النموذج  تبني  مت 
احل�شابية اخلا�شة لأداة الدرا�شة الأوىل وجمالتها والفقرات التي تتبع لها، وذلك على النحو 

الآتي: 
من 3.67 فاأكرث درجة كبرية، من 2.34-3.66 درجة متو�شطة، اأقل من اأو ي�شاوي 

2.33 درجة متدنية.
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معيار تصحيح املعوقات اليت تواجه املعلمني يف استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

املتو�شطات  ت�شنيف  بغر�ص  الن�شبي،  التدريج  ذي  الإح�شائي  النموذج  تبني  مت 
على  وذلك  لها،  تتبع  التي  والفقرات  وجمالتها  الثانية  الدرا�شة  لأداة  اخلا�شة  احل�شابية 

النحو الآتي: 
من 3.67 فاأكرث درجة كبرية، من 2.34-3.66 درجة متو�شطة، اأقل من اأو ي�شاوي 

2.33 درجة متدنية.

إجراءات الدراسة: 

��شتملت �لدر��شة على جمموعة من �لإجر�ء�ت وهي: 
الطالع على الأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات  �

والت�شالت.
بناء اأداتي الدرا�شة واإجراء ما يلزم من �شدق وثبات. �
الدرا�شات  � معلمي  على  الدرا�شة  اأداتي  لتطبيق  الالزمة  الر�شمية  املوافقات  اأخذ 

الجتماعية.
جمع البيانات واملعلومات وحتليلها ومناق�شتها. �
تقدمي التو�شيات ذات العالقة بنتائج الدرا�شة. �

املعاجلة اإلحصائية: 

ا�شتخراج املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية  �
ا�شتخدام حتليل التباين اخلما�شي  �

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ن�ص  ◄ الذي  الأول  الدرا�شة  �شوؤال  عن  لالإجابة  الأول:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 

�لأ�شا�شية  للمرحلة  �لجتماعية  �لدر��شات  معلمي  توظيف  درجة  “ما  على: 
وجهة  من  �لتعليمية  �لعملية  يف  و�لت�شالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
نظرهم؟” فقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجة توظيف معلمي 
مراعاة  مع  وفقراتها  )ككل(  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات 

ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً لأو�شاطها احل�شابية وذلك كما يف اجلدول )1( 
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

الجدول )1( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ككل( وفقراتها مرتبة تنازليًا

 رقم�لرتبة
�لفقرة

 مقيا�س درجة ��شتخد�م معلمي �لدر��شات �لجتماعية
لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وفقر�ته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

117
اأوظف ال�شور يف تو�شيح بع�ص الأ�شكال واملعلومات لتعلم 

3.710.99حمتوى الدرا�شات الجتماعية

كبرية
219

اأحاول التزود مبوا�شيع ترثي مو�شوعات الدرا�شات الجتماعية 
 )Google( 3.681.02من خالل حمركات البحث

313
ا�شتخدم احلا�شوب يف اإعداد خطط مباحث الدرا�شات الجتماعية 

3.501.24وتن�شيقها با�شتخدام معالج الن�شو�ص

متو�شطة

418
ا�شتخدم الأقرا�ص املدجمة )CD( لعر�ص بع�ص املو�شوعات ذات 

3.361.05العالقة بالدرا�شات الجتماعية

52
اعتمد على بع�ص الربامج التعليمية اجلاهزة لتو�شيع معاريف 

3.331.17ومعارف الطلبة واإثراء التعلم يف مو�شوعات الدرا�شات الجتماعية

612
اأُعدُّ اختبارات تعلم حمتوى درو�ص املواد الجتماعية با�شتخدام 

3.271.30الأدوات التكنولوجية

710
اأعمل على تخزين البيانات املرتبطة مبباحث الدرا�شات 

3.251.13الجتماعية وا�شرتجاعها من خالل جهاز احلا�شوب

89
اأعر�ص بع�ص املو�شوعات يف مباحث الدرا�شات الجتماعية 

3.141.10با�شتخدام البوربوينت

2.911.40اأتابع ر�شد ح�شور الطلبة با�شتخدام احلا�شوب91

105
اأتابع اأداء الطلبة با�شتخدام الربامج الإح�شائية يف ح�ش�ص 

2.901.19مباحث الدرا�شات الجتماعية

114
اأطور برناجماً خا�شاً لأتابع م�شكالت الطلبة اأثناء تعلمهم درو�ص 

2.901.24مباحث الدرا�شات الجتماعية واأ�شهم يف حلها

123
ا�شتخدم جهاز عر�ص ال�رشائح يف تقدمي حمتوى مباحث الدرا�شات 

2.751.28الجتماعية

1311
ا�شتخدم التلفاز لعر�ص الأحداث اجلارية املتعلقة بالدرا�شات 

2.641.38الجتماعية

147
ا�شتخدم قواعد البيانات )اآك�ش�ص( يف معاجلة البيانات التاريخية 

2.621.23واجلغرافية

156
ا�شتخدم غرفة احلوارات احلية يف املناق�شات اجلماعية مع الطلبة 

2.611.22بق�شد تعلم درو�ص التاريخ واجلغرافيا والرتبية الوطنية
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 رقم�لرتبة
�لفقرة

 مقيا�س درجة ��شتخد�م معلمي �لدر��شات �لجتماعية
لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وفقر�ته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

1614
اأعتمد على الفيديو لدعم التعلم ال�شفي لبع�ص املو�شوعات 

2.481.33املنا�شبة يف مباحث الدرا�شات الجتماعية

178
ا�شتخدم Smart Board يف عملية التدري�ص ملناق�شة اأفكار 

2.271.26ومعلومات يف مباحث الدرا�شات الجتماعية

متدنية 1816
ا�شتخدم الربيد الإلكرتوين للتوا�شل مع طلبتي فيما يخ�ص مواد 

2.141.43الدرا�شات الجتماعية

1915
اأتابع مالحظات وواجبات الطلبة يف مباحث الدرا�شات الجتماعية 

1.941.22با�شتخدام الربيد الإلكرتوين

متو�شطة2.920.82�لكلي للمقيا�س

الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا  اأن درجة توظيف معلمي   )1( يالحظ من اجلدول 
املعلومات والت�شالت قد كانت متو�شطة، حيث �شنفت فقرات درجة التوظيف اإىل ثالث 

درجات وذلك على �لنحو �لآتي: 
Ú . )19 ،17( شمن درجة توظيف كبرية لكل من الفقرتني�
Ú  باأو�شاط  )16-3( الرتب  ذوات  الفقرات  من  لكل  متو�شطة  توظيف  درجة  �شمن 

ح�شابية تراوحت بني )2.489-3.500( مرتبة تنازلياً.
Ú  شمن درجة توظيف متدنية لكل من الفقرات )17-19( بـاأو�شاط ح�شابية تراوحت�

بني )1.944-2.278( مرتبة تنازلياً.
ورمبا يف�رش وجود الفقرة )17( واملتعلقة بـ: “اأوظف ال�شور يف تو�شيح بع�ص الأ�شكال 
واملعلومات لتعلم حمتوى الدرا�شات الجتماعية”املرتبة الأوىل كاأكرث الفقرات ممار�شة من 
معياري  وانحراف   )3،71( مقداره  ح�شابي  ومبتو�شط  الجتماعية،  الدرا�شات  معلمي  قبل 
)0،99( ب�شبب كرثة اعتماد معلمي الدرا�شات الجتماعية على ال�شور يف ت�شهيل وتب�شيط 
التي  ال�شور  اأي در�ص من درو�شها من  الواردة يف حمتواها، حيث ل يكاد يخلو  املعارف 
ب�شبب طبيعة  ذلك  يف�رش  اأن  الأ�شكال واملعلومات وتب�شيطها، كما ميكن  اإي�شاح  ت�شهم يف 
زمانية  باأحداث  غالباً  ترتبط  والتي  الجتماعية،  الدرا�شات  كتب  يف  املت�شمنة  املعرفة 
م�شمونها  بتقريب  ي�شتعان  لذلك  ماألوفة؛  غري  �شابقة  لع�شور  تعود  جداً،  قدمية  ومكانية 
املعريف  املكون  لطبيعة  اأي�شا  ذلك  يعزى  قد  كما  الدالة،  والأ�شكال  ال�شور  على  اعتماداً 
واملهاري يف الدرا�شات الجتماعية الذي يكتظ باملفاهيم الكثرية، وقد يكون معظمها مير 
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باأذهان الطلبة للمرة الأوىل، مما يجعل اإدراك تلك املعرفة غاية يف ال�شعوبة؛ لذلك تظهر 
احلاجة لعتماد و�شيط يقرب ويب�شط وي�شهل املعرفة ويتمثل ذلك بال�شور.

وتتفق نتائج هذه الدرا�شة مع ما جاءت به درا�شة بدوي وعبد الرحمن )2004( التي 
تعد  والتي  التو�شيحية،  والأ�شكال  الر�شوم  على  الجتماعية  الدرا�شات  اعتماد  اإىل  اأ�شارت 
اأ�شا�شياً يف حتقيق الفهم؛ ملا توؤديه من معاٍن ي�شعب على الكلمة تاأديتها، فال�شور  ركناً 
والأ�شكال والر�شوم التو�شيحية ُتعدُّ رموزاً ب�رشية تعرب عن الأفكار واملعلومات واحلقائق 

ب�شورة منا�شبة لتحقيق اأهداف املادة الدرا�شية.
يف حني جاءت الفقرة )15( واملتعلقة ب: “اأتابع مالحظات وواجبات الطلبة يف مواد 
الدرا�شات الجتماعية با�شتخدام الربيد اللكرتوين”كاأقل الفقرات ممار�شة من قبل معلمي 
الدرا�شات الجتماعية ومبتو�شط ح�شابي )1،94( وبانحراف معياري )1،22( ، وقد يعزى 
ولكن  ملحة،  وتغدو حاجتها  رائدة،  اأنها  رغم  الفكرة  وتطبيق هذه  تنفيذ  اإىل �شعوبة  ذلك 
تكمن �شعوبة تنفيذها يف اأنها ت�شتدعي اإتقان الطلبة اأول ملهارات ا�شتخدام احلا�شوب يف 
الواجبات، وكذلك �شمان امتالك كل طالب من الطلبة جلهاز حا�شوب بيتي  اإجراء وتنفيذ 
م�شرتك بخدمة النرتنت.كما ميكن اأن يف�رش ذلك اأي�شا ب�شعوبة تنفيذ مثل هذه املهمة من 
قبل املعلمني يف ظل كرثة اأعداد الطلبة، وا�شتحالة متابعتهم وتزويدهم مبالحظات وتغذية 
راجعة حول اأدائهم اإلكرتونياً، ل �شيما مع حتديات مفهوم اإدارة الوقت من قبل املعلمني، 
اإ�شافة اإىل املهام الأخرى املوكولة لهم يف املنزل بو�شفهم اأباء واأمهات، حيث ي�شعب على 
ان�شغاله طوال  ب�شبب  املدر�شة  الطالبية يف  الواجبات  الجتماعية متابعة  الدرا�شات  معلم 
التي يدر�شها  ال�شعب وال�شفوف  الدرا�شي بتنفيذ ح�ش�ص درا�شية، وب�شبب كرثة عدد  اليوم 

معلم الدرا�شات الجتماعية يف املدر�شة الواحدة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�شل اإليه بني دومي وال�شناق )2007( التي اأ�شارت اإىل 
اأن ال�شعوبات واملعوقات التي تواجه التعلم الإلكرتوين تكمن يف اأ�شباب عدة من اأهمها: عدم 
كفاية الوقت للمعلمني للقيام بواجباتهم الكثرية، بالإ�شافة اإىل اجلهود الإ�شافية املبذولة 
من قبل املعلم للتخطيط والإعداد لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التدري�ص، كما اأن عدم 

امتالك بع�ص الطلبة جلهاز احلا�شوب يف البيت ي�شكل معوقاً ل ميكن جتاهله.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين: لالإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الذي ن�ص على: “هل  ◄

تختلف درجة توظيف معلمي �لدر��شات �لجتماعية لتكنولوجيا �ملعلومات 
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و�لت�شالت للمرحلة �لأ�شا�شية باختالف �خلربة �لتعليمية، �لعمر، و�ملبحث، 
و�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي؟” فقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
لدرجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت من وجهة 

نظرهم وفقا ملتغريات الدرا�شة وذلك كما يف اجلدول )2( 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من وجهة نظرهم وفقا لمتغيرات الدراسة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابيم�شتويات �ملتغري�تمتغري�ت �لدر��شة

 اخلربة
التعليمية

2.910.94اأقل من 5 �شنوات

3.020.66من 6 اإىل 10 �شنوات

2.820.85اأكرث من 11 �شنة

العمر
27-222.630.72

33-283.010.77

342.960.88 فما فوق

 املبحث
3.040.86تاريخ

2.850.67جغرافيا

2.850.91تربية وطنية ومدنية

اجلن�ص
2.730.91ذكر

2.970.79اأنثى

 املوؤهل
العلمي

2.900.79بكالوريو�ص

3.000.95دبلوم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت فاأكرث

يالحظ من اجلدول )2( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية لدرجة توظيف 
م�شتويات  عن  ناجتة  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي 
حتليل  اأُجري  الذكر  �شالفة  الظاهرية  الفروق  جوهرية  من  وللتحقق  الدرا�شة؛  متغريات 
التباين اخلما�شي )بدون تفاعل( لدرجة توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت وفقاً ملتغريات الدرا�شة وذلك كما يف اجلدول )3( 
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الجدول )3( 
نتائج تحليل التباين الخماسي لدرجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقا لمتغيرات الدراسة

جمموع م�شدر �لتباين
 متو�شط جمموعدرجة �حلرية�ملربعات

�ملربعات
 قيمة ف

�لدللة �لإح�شائية�ملح�شوبة

2.30721.1531.7290.184اخلربة التعليمية

3.17021.5852.3770.099العمر

0.19020.0950.1420.868املبحث 

1.55311.5532.3290.131اجلن�ص

0.03310.0330.0500.824املوؤهل العلمي

54.020810.667اخلطاأ

59.40889�لكلي

 )α=0.05( عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة )يت�شح من اجلدول )3
لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  لدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  بني 

املعلومات والت�شالت تعزى ملتغريات الدرا�شة.
اجلميع  اإقناع  ا�شتطاعت  التي  التكنولوجية  اخلربة  طبيعة  ب�شبب  ذلك  يف�رش  ورمبا 
بجدواها وحاجتها امللحة بعيداً عن اأي زمان ومكان، حيث طرقت باب املوؤ�ش�شات والأفراد 
حجم  ذلك  يوؤكد  ومما  ملعطياتها،  ال�شتجابة  ب�رشورة  اجلميع  واأقنعت  جميعها،  والبيوت 
ال�شرتاكات الب�رشية يف جمتمعنا مع هذه اخلدمة، ل �شيما مع ما تقدمه اجلهات املعنية 
من ت�شهيالت مادية وتهيئة بنية حتتية داعمة لت�شهيل انخراط املجتمع بهذه التكنولوجيا 
عموماً؛ لذلك يظهر للعيان باأن هذه الو�شائط التكنولوجية مل متيز بني �شخ�ص واآخر ل يف 
اخلربة ول يف العمر ول يف اجلن�ص ول يف املوؤهل العلمي ول حتى يف املبحث الدرا�شي، بل 

اإن ا�شتخدامها غدا متطلباً لإجناح ممار�شة اأي مهنة كانت.
التعليم  اأن  اإىل  اأ�شار  )2001( والذي  النتيجة ما جاء به ريت�شارد رايلي  ويعزز هذه 
يف ع�رش تكنولوجيا املعلومات والت�شالت اأ�شبح �شلعة حيوية؛ حيث يعد مقدمة للنجاح 
وقوة حمركة للتغيري، حيث ل يوجد يف املجتمع اأي جمال لغري املاهرين الذين ل يجيدون 
ا�شتخدام م�شادر املعلومات، وهذا يتعدى جانب التعليم وجماله اإىل جمالت احلياة كافة.

كما تتفق نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة )فريحات وعبو�شي، 2009( والتي مل تظهر 
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فروقاً دالة تعزى اإىل متغريات الدرا�شة الوظيفة واجلن�ص واخلربة واملوؤهل.
ن�ص  ◄ الذي  الثالث  الدرا�شة  �شوؤال  عن  لالإجابة  الثالث:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 

على: “ما �ملعوقات �لتي تو�جه معلمي �لدر��شات �لجتماعية يف �ملرحلة 
وجهة  من  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  توظيف  عند  �لأ�شا�شية 
توظيف  ملعوقات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  فقد  نظرهم؟” 
مع  وجمالتها  )ككل(  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي 
مراعاة ترتيب جمالت املعيقات ترتيباً تنازلياً وفقاً ملتو�شطاتها احل�شابية وذلك كما يف 

اجلدول )4( 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجاالتها مرتبة تنازليًا

 رقم�لرتبة
�ملجال

 معيقات توظيف معلمي �لدر��شات �لجتماعية
لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وجمالته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

كبرية4.010.54معيقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف الرتبوي13
كبرية3.880.71معيقات تتعلق بالطالب22
كبرية3.730.56معيقات تتعلق مبباحث الدرا�شات الجتماعية34
متو�شطة3.560.53معيقات تتعلق باملعلم41

كبرية3.790.40�لكلي للمقيا�س

الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  معوقات  درجة  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
املعوقات  جمالت  جاءت  حيث  كبرية؛  كانت  )ككل(  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

وفقا للرتتيب �لآتي: 
Ú  الأوىل املرتبة  يف  الرتبوي  والإ�رشاف  املدر�شية  بالإدارة  تتعلق  معوقات  جمال 

�شمن درجة معوقات كبرية، مبتو�شط ح�شابي مقداره )4.01( .
Ú  ،كبرية درجة معوقات  الثانية �شمن  املرتبة  بالطالب يف  تتعلق  جمال معوقات 

مبتو�شط ح�شابي مقداره )3.88( .
Ú  جمال معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات الجتماعية يف الرتبة الثالثة �شمن درجة

معوقات كبرية، مبتو�شط ح�شابي مقداره )3.73( .
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Ú  ،جمال معوقات تتعلق باملعلم يف املرتبة الرابعة �شمن درجة معوقات متو�شطة
مبتو�شط ح�شابي مقداره )3.56( .

باأن  كبرية،  اأعمارهم  ممن  املدار�ص  اإدارات  بع�ص  اعتقاد  ب�شبب  ذلك  يف�رش  ورمبا 
اأدل على  ا�شتخدام الطلبة لهذه الو�شائط التكنولوجية قد يعر�شها للتلف والأعطال، ولي�ص 
اإدارات  بع�ص  باأن  الدرا�شة  تطبيق  اأثناء  يف  للباحثني  املعلمني  بع�ص  تاأكيدات  من  ذلك 

املدار�ص قد اأغلقت اأبواب خمتربات احلا�شوب واحتفظت مبفاتيحها لديها.
كما ميكن اأن يعزى ذلك اأي�شاً اإىل اأن بع�ص كبار ال�شن من مديري املدار�ص ومديراتها 
وبع�ص امل�رشفني الرتبويني، هم اأقل اعتماداً على الو�شائط التكنولوجية من نظرائهم الأ�شغر 
�شناً الذين ل يظهرون عادة اإل برفقة احلا�شوب املحمول، ومعلوم لدينا اأن تعبئة �شواغر هذه 
الفئات يعتمد على معايري عديدة، من اأبرزها الأقدمية يف اخلدمة، واخلربة وهذان املعياران 
اأن بع�شهم الآخر يدعم ا�شتخدام هذه الو�شائط يف عملية  ي�شبان ل�شالح الأكرب �شناً، رغم 

التدري�ص وي�شجعها.
ممن  املدر�شية  الإدارة  يف  املعنيني  بع�ص  اعتقاد  ب�شبب  ذلك  يعزى  اأن  ميكن  كما 
ي�شجعون ويدعمون ا�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص باأن مباحث الدرا�شات الجتماعية 

لي�شت بيئة تعليمية منا�شبة ل�شتخدام التكنولوجيا مقارنة بغريها من املواد الدرا�شية.
وتتفق نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة الهر�ص ومفلح والدهون )2010( والتي 
اأ�شارت اإىل اأن معوقات ا�شتخدام منظومة التعلم اللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تكمن يف 
املعلم اأولً ثم الإدارة ثانياً، كما اتفقت نتائج الدرا�شة مع نتائج درا�شة )فريحات وعبو�شي، 
2009( والتي اأو�شحت اأن معوقات ا�شتخدام التكنولوجيا جاءت بدرجة مرتفعة على جميع 
حماور الدرا�شة واملتعلقة باملعلم، والإدارة، والتجهيزات، واملواد، اإل اأن اأكرثها اأهمية من 
اجلراح  درا�شة  مع  اأي�شاً  تتفق  الإدارية.كما  بالنواحي  يتعلق  ما  هي  املعلمني  نظر  وجهة 
كو�شيلة  احلا�شوب  ل�شتخدام  اليجابية  الجتاهات  اإىل  اأ�شارت  والتي   )2009( وعا�شور 

تعليمية جاءت ل�شالح التخ�ش�شات العلمية ب�شكل اأكرب من التخ�ش�شات الإن�شانية.
بالإ�شافة اإىل ما تقدم؛ مت ح�شاب الأو�شاط احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات 
وفقاً  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  معيقات 
الفقرات ترتيباً تنازلياً وفقاً لأو�شاطها احل�شابية وذلك كما  ملجالتها مع مراعاة ترتيب 
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يف اجلدول )5( .
الجدول )5( 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقا لمجاالتها مرتبة تنازليا

 جمالت
 رقم�لرتبة�ملعيقات

�لفقرة

 م�شمون فقر�ت معيقات
 توظيف معلمي �لدر��شات �لجتماعية

لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وفقاً ملجالته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

 معوقات
 تتعلق

باملعلم

16
عدم وجود حوافز للمعلم الذي يوظف و�شائل واأدوات 

4.320.73تكنولوجيا املعلومات والت�شالت

كبرية

29
عدم اإ�رشاك املعلم يف ت�شميم املنهاج واختيار برامج 

4.250.71التكنولوجيا املنا�شبة له

37

قلة و�شعف برامج الدورات التدريبية للمعلمني على 
مهارات التعامل مع اأدوات تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت كالفيديو التفاعلي وكامريات الفيديو 

الرقمية

4.240.71

48
قلة الكوادر املتخ�ش�شة يف جمال تكنولوجيا 

3.870.93املعلومات والت�شالت

510
اإهمال املعلم ل�شتخدامات اأدوات تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت نتيجة عدم توافرها لدى 
جميع الطلبة

3.821.09

65
قلة اخلربة واملهارة يف ا�شتخدام ما هو متوافر من 

2.861.14اأدوات تكنولوجية

متو�شطة 74
عدم وعي املعلم بطريقة التعامل مع الأدوات 

2.631.13التكنولوجية

83
اعتقاد املعلم بعدم اأهمية و�شائل تكنولوجيا 

2.460.90املعلومات والت�شالت

 معوقات
 تتعلق

بالطالب

111
كرثة اأعداد الطلبة يف ال�شف الواحد يقلل فر�شة 

4.570.72ا�شتخدام الأدوات التكنولوجية

كبرية
217

�شعف مالئمة غرفة ال�شف من حيث عدم وجود اأدوات 
4.380.68تكنولوجية كافية ل�شتخدامات الطلبة

313
عدم م�شاركة الطلبة يف ت�شميم واإنتاج الأدوات 

3.811.20التكنولوجية يقلل من فر�ص تفاعلهم معها

415
�شعف دافعية الطلبة نحو التعلم يحول دون تفاعلهم 

3.731.08اأثناء عر�ص الأدوات التكنولوجية
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

 جمالت
 رقم�لرتبة�ملعيقات

�لفقرة

 م�شمون فقر�ت معيقات
 توظيف معلمي �لدر��شات �لجتماعية

لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وفقاً ملجالته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

 معوقات
 تتعلق

بالطالب

516
عدم تركيز املناهج الدرا�شية على اأهمية ا�شتخدام 

3.721.12اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت

614
عدم اهتمام الطلبة باملحافظة على الأدوات 

3.601.15التكنولوجية امل�شتخدمة كالتلفزيون التعليمي

متو�شطة
712

عدم تفاعل الطلبة مع اأدوات تكنولوجيا املعلومات 
3.381.40اأثناء تعلم درو�ص مواد الدرا�شات الجتماعية

 معوقات
 تتعلق

 بالإدارة
 املدر�شية

 والإ�رشاف
الرتبوي

11
العبء الكبري على معلمي الدرا�شات الجتماعية 

4.370.61املتعلق بعدد احل�ش�ص

كبرية

219
تركيز مديري املدار�ص على اجلوانب الإدارية 

على ح�شاب اجلوانب الأخرى مبا فيها تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت

4.270.64

322
قلة توظيف بع�ص ح�ش�ص الن�شاطات واملواد الأخرى 

لإعداد املراجع التكنولوجية املنا�شبة ملو�شوعات 
الدرا�شات الجتماعية

4.130.75

420
تق�شري الإدارة املدر�شية يف ت�شجيع معلمي الدرا�شات 
الجتماعية على ت�شميم واإنتاج الأدوات التكنولوجية 

التعليمية املنا�شبة
4.000.98

524
عدم فاعلية الربامج التدريبية التي تعقد ملعلمي 

الدرا�شات الجتماعية حول كيفية ا�شتخدام وتوظيف 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت

3.960.94

621
عدم ت�شجيع الإدارة املدر�شية ملعلمي الدرا�شات 

الجتماعية للم�شاركة يف معار�ص تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت

3.881.06

718
قلة تركيز الإ�رشاف الرتبوي على ا�شتعمال الأدوات 
التكنولوجية التعليمية لدعم العملية التعليمية يف 

الغرفة ال�شفية
3.850.99

823
خوف مديري املدار�ص من تلف الأدوات التكنولوجية 

متو�شطة3.641.23اإذا ما مت ا�شتخدامها
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 جمالت
 رقم�لرتبة�ملعيقات

�لفقرة

 م�شمون فقر�ت معيقات
 توظيف معلمي �لدر��شات �لجتماعية

لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت وفقاً ملجالته

 �ملتو�شط
�حل�شابي

 �لنحر�ف
�لدرجة�ملعياري

 معوقات
 تتعلق

 مبباحث
 الدرا�شات

الجتماعية

12
عدم وجود �شالحية كافية للمعلم ت�شمح له بطلب 

اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت التي 
يحتاجها كجهاز عر�ص البيانات والتلفزيون التعليمي

4.230.70

كبرية

229
عدم الت�شاق بني عدد الن�شاب من احل�ش�ص مع الوقت 

مما يحول دون ا�شتخدام املعلم لأدوات التكنولوجية 
خوفاً من عدم اإنهاء املنهاج

4.060.95

330
كمية املعلومات الواردة يف الكتاب املدر�شي تعيق من 

4.051.05ا�شتخدام الأدوات التكنولوجية يف التعليم

432
افتقار عن�رش الت�شويق يف الأ�شاليب التكنولوجية 

3.970.92املت�شمنة يف الكتاب املدر�شي

531
عدم املالئمة ما بني تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت املوجودة يف الكتاب املدر�شي مع 
املناهج واأ�شاليب التدري�ص احلديثة

3.940.93

633
التفاوت الجتماعي بني الطلبة يف احل�شول على 

3.870.95الأدوات التكنولوجية

728
نق�ص الإر�شادات والتو�شيات التي ت�شاعد معلم 
الدرا�شات الجتماعية على ا�شتخدام تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت يف التعليم
3.730.92

827
عدم تركيز النتاجات التعليمية على اجلانب العملي يف 

3.581.08الكتاب املدر�شي

متو�شطة 926
�شعف مالئمة التكنولوجيا التعليمية املت�شمنة يف 

3.201.13الكتاب املدر�شي للمفاهيم الأ�شا�شية يف الدر�ص

1025
عدم ورود اأي ذكر لأدوات تكنولوجيا املعلومات 

2.711.17والت�شالت يف كتب الدرا�شات الجتماعية

يالحظ من اجلدول )5( اأن النتائج اخلا�شة مبجال املعيقات كانت على النحو الآتي: 
فيما يخ�ص معوقات تتعلق باملعلم: �شنفت نتائجه �شمن درجتي تعويق هما: أ. 

�شمن درجة معوقات كبرية لكل من الفقرات ذوات الرتب )5-1(  �
�شمن درجة معوقات متو�شطة لكل من الفقرات ذوات الرتب )8-6(  �

فيما يخ�ص جمال معوقات تتعلق بالطالب: �شنفت نتائجه �شمن درجتي تعويق 	. 
هما: 
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�شمن درجة معوقات كبرية لكل من الفقرات ذوات الرتب )5-1(  �
�شمن درجة معوقات متو�شطة للفقرتني ذواتي الرقمني )14، 12(  �

فيما يخ�ص معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف الرتبوي: �شنفت نتائجه ت. 
�شمن درجتي تعويق هما: 

�شمن درجة معوقات كبرية لكل من الفقرات ذوات الرتب )7-1(  �
على”خوف  � ن�شت  التي   )23( الرقم  ذات  للفقرة  متو�شطة  معوقات  درجة  �شمن 

مديري املدار�ص من تلف املواد التكنولوجية اإذا ما مت ا�شتخدامها”
نتائجه 	.  �شنفت  الجتماعية:  الدرا�شات  مبواد  تتعلق  معوقات  جمال  يخ�ص  فيما 

�شمن درجتي تعويق هما: 
�شمن درجة معوقات كبرية لكل من الفقرات ذوات الرتب )7-1(  �
�شمن درجة معوقات متو�شطة لكل من الفقرات ذوات الرتب )10-8(  �

الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  تعوق  التي  الفقرات  اأكرث  باأن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
“عدم  بـ  الفقرة رقم )6( واملتعلقة  التدري�ص قد جاءت ل�شالح  لتكنولوجيا املعلومات يف 
والت�شالت”  املعلومات  تكنولوجيا  واأدوات  و�شائط  يوظف  الذي  للمعلم  حوافز  وجود 
مبتو�شط ح�شابي )4.32( وبانحراف معياري )0.73( ويف�رش ذلك ب�شبب انت�شار وطغيان 
القيم املادية على غريها من القيم الداعمة لبناء الذات، حتى بات بع�ص املعلمني ي�شرتطون 
بدلً مادياً ملمار�شة اأي ن�شاط تعليمي، رغم اأن ا�شتخدام هذه الو�شائط التكنولوجية يحقق لهم 
الريادة يف التعلم، واخت�شار اجلهد املبذول.وهذا يتفق مع ما اأ�شار اإليه او�شاندي وايزفبكي 
�شلبية  اجتاهات  املعلمني ميتلكون  بع�ص  اأن  من   )Osunde & Izevbigie، 2006(

نحو مهنة التدري�ص ب�شبب قلة احلوافز واملكافاآت والعالوات.
كما ميكن اأن يعزى ذلك اأي�شا اإىل اأن جميع املعلمني عادة يقارنون يف الأداء واجلهد 
املبذول بني معلم واآخر، ويف ظل عدم تبني وزارة الرتبية والتعليم الأردنية لنظام حوافز، 
ي�شطر بع�ص املعلمني حينها للمقارنة فيما بينهم، باأن ل فرق بني من يعمل ومن ل يعمل 
يرتك  مما  يتقاع�ص،  ملن  حما�شبة  ول  جهده  ق�شارى  يبذل  ملن  تقدير  ل  واأن  باإخال�ص، 
حتدث  والتي  واملعلمة  املعلم  ميتلكها  التي  القيم  منظومة  على  خمت�رشة  جلها  املمار�شة 
حينها الفرق لديه باأن ما يبذله من جهد وما يوفره من و�شائط تكنولوجية لي�ص مقروناً مبا 

ي�شتحقه من دعم مادي.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع: لالإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الرابع الذي ن�ص على  ◄
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”هل تختلف �ملعوقات �لتي تو�جه معلمي �لدر��شات �لجتماعية �أثناء توظيف 
و�ملبحث،  و�لعمر،  �خلربة،  باختالف  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي؟” فقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
من  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  ملعوقات 

وجهة نظر املعلمني )ككل( وفقاً ملتغريات الدرا�شة وذلك كما يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من وجهة نظرهم )ككل( وفقًا لمتغيرات الدراسة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابيم�شتويات �ملتغري�تمتغري�ت �لدر��شة

اخلربة التعليمية
3.660.42اأقل من 5 �شنوات

3.890.33من 6 اإىل 10 �شنوات

3.820.41اأكرث من 11 �شنة

العمر
27 22-3.660.40

33 28-3.740.37

343.880.40 فما فوق

 املبحث الذي
اأدر�شه

3.790.31تاريخ

3.820.48جغرافيا

3.760.40تربية وطنية ومدنية

اجلن�ص
3.770.41ذكر

3.800.39اأنثى

املوؤهل العلمي
3.770.41بكالوريو�ص

3.880.30دبلوم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت فاأكرث

ملعوقات  احل�شابية  املتو�شطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )6( اجلدول  من  يالحظ 
عن  ناجتة  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف 
اختالف م�شتويات متغريات الدرا�شة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية �شالفة الذكر 
اأُجري حتليل التباين اخلما�شي )بدون تفاعل( ملعوقات توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية 

لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت وفقا ملتغريات الدرا�شة وذلك كما يف اجلدول )7( .
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الجدول )7( 
نتائج تحليل التباين الخماسي لمعيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقًا لمتغيرات الدراسة

 م�شدر
�لتباين

 جمموع
�ملربعات

 درجة
�حلرية

 متو�شط جمموع
�ملربعات

 قيمة ف
�ملح�شوبة

 �لدللة
�لإح�شائية

0.94120.4703.1960.046اخلربة التعليمية

0.78920.3942.6810.075العمر

0.21220.1060.7200.490املبحث 

0.13710.1370.9290.338اجلن�ص

0.39110.3912.6580.107املوؤهل العلمي

11.919810.147اخلطاأ

   13.97589�لكلي

 )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود   )7( اجلدول  من  يتبني 
لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  ملعوقات  احل�شابية  املتو�شطات  بني 
الدرا�شة  ولكون متغري  ؛  التعليمية(  )اخلربة  الدرا�شة  تعزى ملتغري  والت�شالت  املعلومات 
)اخلربة التعليمية( متغرياً متعدد امل�شتويات، فقد اأُجري اختبار �شيفييه للمقارنات البعدية 
املتعددة ملعيقات توظيف معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

وفقاً ملتغري الدرا�شة )اخلربة التعليمية( وذلك كما يف اجلدول )8( .
الجدول )8( 

نتائج اختبار شيفييه للمقارنات البعدية المتعددة لمعيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقا لمتغير الدراسة )الخبرة التعليمية( 

�أكرث من 11 �شنة�أقل من 5 �شنو�ت �خلربة �لتعليمية

Scheffe3.6663.820املتو�شط احل�شابي

3.8200.155اأكرث من 11 �شنة

3.8950.2290.075من 6 اإىل 10 �شنوات

يت�شح من اجلدول )8( اأن املعلمني من ذوي اخلربات املتو�شطة يعانون من معوقات 
املتدنية  اخلربات  ذوي  اأكرث من زمالئهم من  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف 

وبفارق جوهري.
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�شنهم،  �شغر  حيث  املتدنية،  اخلربات  اأ�شحاب  املعلمني  طبيعة  ب�شبب  ذلك  يف�رش  قد 
وحداثة تخرجهم من اجلامعات، ورغبتهم با�شتخدام التكنولوجيا قيا�شاً باملعلمني اأ�شحاب 
اجلامعية  درا�شتهم  خالل  واملعلمات  املعلمني  هوؤلء  مثل  يلزم  حيث  الأعلى،  اخلربات 
بالتعامل مع و�شائط التكنولوجيا يف اإعداد الواجبات والتوا�شل مع اأع�شاء هيئة التدري�ص، 
والأثر الذي اأحدثته مواقع التوا�شل الجتماعي يف دعم مهاراتهم احلا�شوبية، وا�شطرارهم 
للتعامل مع المتحانات املحو�شبة يف اجلامعة، واإلزامهم بدرا�شة م�شاقات حا�شوبية يف كل 
من املدر�شة واجلامعة بغ�ص النظر عن التخ�ش�ص، حيث يوؤثر كل ذلك يف تب�شيط تفاعلهم مع 
الو�شائط التكنولوجية، ويف تفعيل ا�شتخدامها يف التعلم قيا�شاً باأولئك املعلمني واملعلمات 
اأي م�شاق حا�شوبي ل يف املدر�شة ول يف اجلامعة، مما زاد من  ممن مل يتعر�شوا لدرا�شة 
حجم التعقيدات والعقبات التي تواجههم اأثناء رغبتهم با�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص، 
والتي تتطلب منهم دراية تامة يف ا�شتخدام العرو�ص التقدميية وبرامج احلا�شوب املختلفة.
اإىل  اأ�شارت  والتي   )2009( وعا�شور  اجلراح  درا�شة  نتائج  مع  الدرا�شة  هذه  نتائج  وتتفق 
اأن اجتاه املعلمني نحو ا�شتخدام احلا�شوب كو�شيلة تعليمية جاء ل�شالح معلمي الدرا�شات 

الجتماعية ذوي اخلربة الق�شرية.
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت  تقدم؛  ما  اإىل  بالإ�شافة 
ملجالت معيقات توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وفقاً ملتغريات الدرا�شة وذلك 

كما يف اجلدول )9( .
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال معيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقًا لمتغيرات الدراسة

 متغري�ت
�لدر��شة

 م�شتويات
�لإح�شائي�ملتغري�ت

 معيقات
 تتعلق
باملعلم

 معيقات
 تتعلق

بالطالب

 معيقات تتعلق
 بالإد�رة �ملدر�شية
و�لإ�رش�ف �لرتبوي

 معيقات تتعلق
 مبباحث �لدر��شات

�لجتماعية

 اخلربة
التعليمية

اأقل من 5 �شنوات
3.563.563.963.58املتو�شط احل�شابي

0.580.780.680.52النحراف املعياري

من 6 اإىل 10 �شنوات
3.644.094.023.85املتو�شط احل�شابي

0.540.620.440.52النحراف املعياري

اأكرث من 11 �شنة
3.483.994.063.77املتو�شط احل�شابي

0.450.640.500.61النحراف املعياري
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

 متغري�ت
�لدر��شة

 م�شتويات
�لإح�شائي�ملتغري�ت

 معيقات
 تتعلق
باملعلم

 معيقات
 تتعلق

بالطالب

 معيقات تتعلق
 بالإد�رة �ملدر�شية
و�لإ�رش�ف �لرتبوي

 معيقات تتعلق
 مبباحث �لدر��شات

�لجتماعية

العمر

27-22
3.643.783.893.40املتو�شط احل�شابي

0.470.730.630.41النحراف املعياري

33-28
3.463.764.033.72املتو�شط احل�شابي

0.550.740.580.52النحراف املعياري

34 فما فوق
3.604.034.053.88املتو�شط احل�شابي

0.530.680.480.59النحراف املعياري

 املبحث

تاريخ
3.603.824.163.63املتو�شط احل�شابي

0.590.640.460.50النحراف املعياري

جغرافيا
3.553.964.063.76املتو�شط احل�شابي

0.550.760.630.55النحراف املعياري

تربية وطنية ومدنية
3.513.883.813.82املتو�شط احل�شابي

0.430.760.490.63النحراف املعياري

اجلن�ص
ذكر

3.703.684.043.68املتو�شط احل�شابي

0.500.670.420.67النحراف املعياري

اأنثى
3.523.944.013.75املتو�شط احل�شابي

0.530.720.580.53النحراف املعياري

 املوؤهل
العلمي

بكالوريو�ص
3.543.913.993.70املتو�شط احل�شابي

0.530.720.560.57النحراف املعياري

 دبلوم تكنولوجيا
املعلومات والت�شالت 

فاأكرث

3.663.784.113.93املتو�شط احل�شابي

0.540.700.440.48النحراف املعياري

ملجالت  احل�شابية  املتو�شطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يالحظ 
والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف  معيقات 
اأن�شب حتليل تباين توجب  ناجتة عن اختالف م�شتويات متغريات الدرا�شة؛ وبهدف حتديد 
ا�شتخدامه، فقد ُح�شبت معامالت الرتباط بني جمالت معيقات التوظيف متبوعة باإجراء 
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اختبار بارتلت للك�شف عن جوهرية معامالت الرتباط وفقاً ملتغريات الدرا�شة وذلك كما 
يف اجلدول )10( .

الجدول )10( 
نتائج اختبار بارتلت لقيم معامات االرتباط الخاصة بمجاالت معيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقا لمتغيرات الدراسة

 �لعالقة �لرتباطية
وفقاً ملتغري�ت �لدر��شة

 معيقات تتعلق
باملعلم

 معيقات تتعلق
بالطالب

معيقات تتعلق بالإد�رة 
�ملدر�شية و�لإ�رش�ف �لرتبوي

0.28معوقات تتعلق بالطالب

0.310.47معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف الرتبوي

0.200.160.40معوقات تتعلق مبواد الدرا�شات الجتماعية

اختبار Bartlett للكروية
�لدللة �لإح�شائيةدرجة �حلريةكا2 �لتقريبية

52.44390.000

يت�شح من اجلدول )10( وجود عالقات ارتباطية دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة 
اختبار  اأثبتها  كما  الدرا�شة  ملتغريات  وفقاً  التوظيف  معوقات  جمالت  بني   )α=0.05(
بارتلت؛ مما اأوجب اإجراء حتليل التباين اخلما�شي املتعدد )بدون تفاعل( ملجالت معوقات 
وفقاً  جمتمعةً  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  توظيف 

ملتغريات الدرا�شة وذلك كما يف اجلدول )11( .
الجدول )11( 

 نتائج تحليل التباين الخماسي المتعدد لمجاالت معيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجتمعًة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 �لختبار�ت�لأثر
�ملتعدد

 قيمة �لختبار
�ملتعدد

 قيمة ف �لكلية
�ملح�شوبة

 درجة حرية
�لفر�شية

 درجة حرية
�خلطاأ

�لدللة 
�لإح�شائية

Wilks' Lambda0.7443.11381560.003اخلربة التعليمية

Wilks' Lambda0.7582.90481560.005العمر

Wilks' Lambda0.7463.06981560.003املبحث الذي اأدر�شه

Hotelling's Trace0.1342.6164780.041اجلن�ص

Hotelling's Trace0.0731.4224780.235املوؤهل العلمي
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

يتبني من اجلدول )11( وجود اأثر دال اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة )α=0.05( لكل 
توظيف  معوقات  جمال  على  واجلن�ص(  واملبحث،  والعمر،  )اخلربة،  الدرا�شة  متغريات  من 
معلمي الدرا�شات الجتماعية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت جمتمعةً؛ ولتحديد على 
حتليل  اأُجري  فقد  الدرا�شة،  متغريات  اأثر  كان  التوظيف  معوقات  جمالت  من  جمال  اأي 
الدرا�شات الجتماعية  التباين اخلما�شي )بدون تفاعل( ملجالت معوقات توظيف معلمي 
يف  كما  وذلك  الدرا�شة  ملتغريات  وفقاً  حدة  على  كل  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

اجلدول )12( .
الجدول )12( 

نتائج تحليل التباين الخماسي لمجاالت معيقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كل على حدة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 م�شدر
 جمموع�ملتغري�ت �لتابعة�لتباين

�ملربعات
 درجة
�حلرية

 متو�شط جمموع
�ملربعات

 قيمة ف
�ملح�شوبة

 �لدللة
�لإح�شائية

 اخلربة
التعليمية

1.44320.7212.6620.076معوقات تتعلق باملعلم

4.80922.4045.3170.007معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
0.06920.0350.1170.890الرتبوي

1.44720.7242.7740.068معوقات تتعلق مبواد الدرا�شات الجتماعية

العمر

1.47920.7392.7290.071معوقات تتعلق باملعلم

2.05221.0262.2680.110معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
0.03220.0160.0530.948الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
3.04021.5205.8270.004الجتماعية

 املبحث
 الذي

اأدر�شه

0.12720.0640.2350.791معوقات تتعلق باملعلم

0.85920.4290.9490.391معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
1.76720.8832.9730.057الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
1.93520.9683.7090.029الجتماعية
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 م�شدر
 جمموع�ملتغري�ت �لتابعة�لتباين

�ملربعات
 درجة
�حلرية

 متو�شط جمموع
�ملربعات

 قيمة ف
�ملح�شوبة

 �لدللة
�لإح�شائية

اجلن�ص

0.17310.1730.6390.426معوقات تتعلق باملعلم

1.80511.8053.9910.049معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
0.02610.0260.0870.769الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
0.54910.5492.1060.151الجتماعية

 املوؤهل
العلمي

0.36710.3671.3560.248معوقات تتعلق باملعلم

0.07010.0700.1560.694معوقات تتعلق بالطالب

معيقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
0.09410.0940.3170.575الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
1.31811.3185.0510.027الجتماعية

اخلطاأ

21.948810.271معوقات تتعلق باملعلم

36.627810.452معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
24.063810.297الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
21.130810.261الجتماعية

�لكلي

24.66489معوقات تتعلق باملعلم

45.42089معوقات تتعلق بالطالب

معوقات تتعلق بالإدارة املدر�شية والإ�رشاف 
26.39389الرتبوي

معوقات تتعلق مبباحث الدرا�شات 
27.95489الجتماعية

 )α=0.05( الدللة  اإح�شائياً عند م�شتوى  دال  )12( وجود فرق  يت�شح من اجلدول 
بني املتو�شطني احل�شابيني ملجال معوقات تتعلق بالطالب تعزى ملتغري )اجلن�ص( ؛ حيث 
تعاين املعلمات من معوقات متعلقة بالطلبة اأكرث مما يعاين زمالوؤهم من املعلمني الذكور 

وبفارق جوهري.
ورمبا يف�رش ذلك ب�شبب طبيعة املجتمع الأردين، وبخا�شة يف مكان تطبيق فعاليات 
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إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

املرتبطة  والأفكار  العادات  هذه  مثل  تعوق  حيث  ريفي”  ”جمتمع  وهو  الدرا�شة  هذه 
بالناحية املجتمعية املعلمات والطالبات قيا�شاً باملعلمني وطالبهم الذكور، حيث ل عوائق 
ول عقبات من روؤية الذكور )معلمني وطلبة( وهم يرتادون مقاهي النرتنت بغ�ص النظر 
الت�شاوؤلت  من  كبرية  مبجموعة  قيا�شاً  وترفيه(  اجتماعي،  وتوا�شل  )درا�شة،  الغر�ص  عن 
التي قد يثريها املجتمع املحلي يف موقع الدرا�شة عند روؤية الإناث )معلمات، وطالبات( 
عند ارتيادهن هذه املقاهي حتى لو تعلق الغر�ص بالدرا�شة فقط، كما ميكن اأن يف�رش ذلك 
ب�شبب طبيعة املهمات املوكلة للمعلمات )الإناث( يف املنزل فهي كثرية ومتنوعة من اأعمال 
بيتية، ومتابعة �شوؤون الأ�رشة، والدرا�شة، مما يعوق جلو�شهن على طاولة احلا�شوب ملتابعة 
الأحداث واملعلومات من خالله، قيا�شا باملعلمني الذكور الذين ميتلكون اأوقات فراغ مطولة 

تدفعهم لإ�شغال اأوقاتهم باجللو�ص على احلا�شوب، وبزيارة مقاهي النرتنت.
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود   )12( اجلدول  من  يتبني  كذلك 
ملتغري  تعزى  بالطالب  تتعلق  معوقات  ملجال  احل�شابية  املتو�شطات  بني   )α=0.05(
امل�شتويات  متعدد  التعليمية(  )اخلربة  الدرا�شة  متغري  ولكون  ؛  التعليمية(  )اخلربة  الدرا�شة 
فقد اأجري اختبار �شيفييه للمقارنات البعدية املتعددة ملجال معيقات تتعلق بالطالب وفقاً 

ملتغري الدرا�شة )اخلربة التعليمية( وذلك كما يف اجلدول )13( .
الجدول )13( 

نتائج اختبار شيفييه للمقارنات البعدية المتعددة لمجال معيقات تتعلق بالطالب 
وفقًا لمتغير الدراسة )الخبرة التعليمية( 

�أكرث من 11 �شنة�أقل من 5 �شنو�ت �خلربة �لتعليمية

Scheffe3.5623.995املتو�شط احل�شابي

3.990.434اأكرث من 11 �شنة

4.090.5340.100من 6 اإىل 10 �شنوات

يت�شح من �جلدول )13( �أن �لنتائج �خلا�شة به كانت على �لرتتيب على �لنحو 
�لآتي: 
Ú  املعلمون واملعلمات من ذوي اخلربات املتو�شطة يعانون اأكرث مما يعانيه زمالوؤهم

من ذوي اخلربات املتدنية يف املعوقات املتعلقة بالطالب.
Ú  املعلمون واملعلمات من ذوي اخلربات املتقدمة يعانون اأكرث مما يعانيه زمالوؤهم

من ذوي اخلربات املتدنية.
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عند  اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود   )12( اجلدول  من  يتبني  تقدم؛  ما  اإىل  بالإ�شافة 
مبواد  تتعلق  معوقات  ملجال  احل�شابية  املتو�شطات  بني   )α=0.05( الدللة  م�شتوى 
الدرا�شات الجتماعية تعزى ملتغري الدرا�شة )العمر( ؛ ولكون متغري الدرا�شة )العمر( متعدد 
البعدية املتعددة ملجال معيقات تتعلق  للمقارنات  �شيفييه  اختبار  اأُجري  امل�شتويات فقد 

مبباحث الدرا�شات الجتماعية وفقاً ملتغري الدرا�شة )العمر( وذلك كما يف اجلدول )14( .
الجدول )14( 

نتائج اختبار شيفييه للمقارنات البعدية المتعددة لمجال معيقات
تتعلق بمواد الدراسات االجتماعية وفقًا لمتغير الدراسة )العمر( 

28-2233-27 �لعمر

Scheffe3.4063.728املتو�شط احل�شابي

33-283.720.322

343.880.4790.157 فما فوق

العمرية املتقدمة  الفئات  اأن املعلمني واملعلمات من ذوي   )14( يت�شح من اجلدول 
ذوي  من  زمالئهم  من  اأكرث  الجتماعية  الدرا�شات  مبباحث  متعلقة  معوقات  من  يعانون 

الفئات العمرية ال�شغرية وبفارق جوهري.
وميكن اأن يعزى ذلك اإىل اأن طبيعة املعلمني من ذوي الفئات العمرية ال�شغرية حديثو 
التخرج من اجلامعات، ولديهم رغبة قوية يف ا�شتخدام التكنولوجيا قيا�شاً باملعلمني ذوي 
الفئات العمرية املتقدمة، حيث مل تتح الفر�شة لهم يف اجلامعات لدرا�شة م�شاقات حا�شوبية 
�شناً، وهذا يزيد  الأ�شغر  اإذا ما قورنوا بزمالئهم املعلمني  ل يف املدر�شة ول يف اجلامعة 
عملية  يف  التكنولوجيا  با�شتخدام  رغبتهم  اأثناء  يف  تواجههم  التي  والعقبات  الأعباء  من 
التدري�ص.يف حني اأن املعلمني الأ�شغر �شنا تعاملوا يف اأثناء درا�شتهم اجلامعية مع و�شائط 
التكنولوجيا يف اإعداد الواجبات والتوا�شل مع اأع�شاء الهيئة التدري�شية، وهذا �شهل عملية 
ما  مع  الدرا�شة  نتائج  التدري�ص.وتتفق  عملية  يف  وا�شتخدامها  الو�شائط  هذه  مع  تفاعلهم 
اأ�شار اإليه اجلراح وعا�شور )2009( يف اأن اجتاهات املعلمني الإيجابية ل�شتخدام احلا�شوب 

التعليمي جاءت ل�شالح �شغار ال�شن.
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود   ،  )12( اجلدول  من  يتبني  واأخرياً 
)α=0.05( بني املتو�شطات احل�شابية ملجال معيقات تتعلق مبواد الدرا�شات الجتماعية 
تعزى ملتغري الدرا�شة )املبحث الذي اأدر�شه( ؛ ولكون متغري الدرا�شة )املبحث الذي اأدر�شه( 
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اأُجري اختبار �شيفييه للمقارنات البعدية املتعددة ملجال معوقات  متعدد امل�شتويات فقد 
تتعلق مبباحث الدرا�شات الجتماعية وفقاً ملتغري الدرا�شة )املبحث الذي اأدر�شه( وذلك كما 

يف اجلدول )15( .
الجدول )15( 

نتائج اختبار شيفييه للمقارنات البعدية المتعددة لمجال معيقات
تتعلق بمواد الدراسات االجتماعية وفقًا لمتغير الدراسة )المبحث الذي أدرسه( 

جغر�فياتاريخ �ملبحث �لذي �أدر�شه

Scheffe3.6383.762املتو�شط احل�شابي

3.760.125جغرافيا

3.820.1900.066تربية وطنية ومدنية

مبحث  يدر�شون  الذين  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  اأن   )15( اجلدول  من  يت�شح 
)الرتبية الوطنية واملدنية( يعانون من معوقات متعلقة مبباحث الدرا�شات الجتماعية اأكرث 

مما يعانيه زمالوؤهم ممن يدر�شون مبحث )التاريخ( .
وقد يف�رش ذلك ب�شبب طبيعة املحتوى التعليمي املت�شمن يف درو�ص الرتبية الوطنية 
الرتبية  يف  يطغى  حيث  واجلغرافيا،  التاريخ  مبحثْي  درو�ص  مبحتويات  قيا�شاً  واملدنية، 
لدينا  الوجداين على املكون املعريف واملكون املهاري، ومعلوم  الوطنية واملدنية املكون 
باأن تطبيق ا�شتخدام و�شائط التكنولوجيا يف درو�ص التاريخ واجلغرافيا يعد بيئة منا�شبة 
ومالئمة وداعمة، حيث ال�شور والأ�شكال والرحالت املعرفية والعرو�ص التقدميية، يف حني 
ب�شبب  ذلك  يف�رش  كما  واملدنية،  الوطنية  الرتبية  درو�ص  الوجداين يف  اخلطاب  تربز مهمة 
طبيعة الغايات املن�شودة يف الرتبية الوطنية والتي تتمثل يف تعديل ال�شلوك، ودعم النتماء 
قيا�شاً بالتاريخ واجلغرافيا التي تت�شمن حقائق ومفاهيم وتعميمات ومهارات، مما يلزم 
وزمانها  �شورها  وتقريب  املعرفة  لتب�شيط  التكنولوجيا  و�شائط  ا�شتخدام  على  معلميها 

ومكانها من اأذهان الطلبة.
اأن طبيعة مادة  اإىل  اأ�شار  2005( حيث  النتيجة مع ما جاء به )يون�ص،  وتتفق هذه 
اجلغرافيا ت�شكل حلقة و�شل بني الإن�شان وبيئته والعالقة القائمة بينهما على مر التاريخ، 
العتماد  الو�شفية؛ حيث  بدايتها  منذ  بالتكنولوجيا  ارتباطاً مبا�رشاً  ترتبط  بدورها  وهي 
على اأدوات وتقنيات جمع املعلومات عن الظواهر اجلغرافية، بحيث ي�شهم ظهور حمتواها 

عن طريق التكنولوجيا يف اإك�شابها املتعة والفائدة.
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كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�شة جوريكا )Jurica،2007( التي اأ�شارت اإىل 
تطبيق  فر�شة  واملعلمني  الطلبة  تك�شب  التاريخ  مادة  يف  املحاكاة  اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأن 

املعلومات ب�شكل اأكرث متعة.

التوصيات: 

يف �شوء نتائج �لدر��شة يو�شي �لباحثان بالآتي: 
تدريبية . 1 دورات  ح�شور  يف  بامل�شاركة  الجتماعية  الدرا�شات  معلمي  اإلزام 

تكنولوجية دورية.
و�شع موؤ�رشات تقومي اأداء يف املجال التكنولوجي ملعلمي الدرا�شات الجتماعية . 2

يف ا�شتمارة زيارة امل�رشف الرتبوي.
توفري اأجهزة وخمتربات حا�شوبية كافية ملعلمي الدرا�شات الجتماعية تتيح لهم . 3

فر�ص ا�شتخدام هذه الو�شائط يف تعلم وتعليم مباحث الدرا�شات الجتماعية من اأجل التغلب 
على التحديات التي تواجه ا�شتخدام مثل هذه الو�شائط. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املصادر املراجع العربية: 
اإ�شماعيل، فادي. )2003( . البنية التحتية ل�شتخدام املعلومات والت�شالت يف التعليم . 1

والتعلم عن بعد، ورقة عمل مقدمة اإىل الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات 
والت�شالت يف التعليم والتعلم عن بعد، دم�شق: 15-17 يوليو 2003�ص 2-1. 

بدوي، حممد، وعبد الرحمن، عبد احلفيظ. )2004( . درا�شة مقارنة ملهارات ا�شتخدام . 2
املرحلة  تالميذ  لدى  والعلوم  الجتماعية  الدرا�شات  يف  التو�شيحية  والر�شوم  ال�شور 

الإعدادية. جملة كلية الرتبية، جامعة طنطا، العدد 33، �ص 32-1. 
املدار�ص . 3 يف  اللكرتوين  التعلم  معيقات   )2007( ق�شيم.  وال�شناق،  ح�شن،  دومي،  بني 

املوؤمتر  اىل  مقدمة  بحثية  ورقة  والطلبة.  املعلمني  نظر  وجهة  من  الردنية  الثانوية 
الدويل للتعليم عن بعد، م�شقط 27-29 مار�ص/ 2007. 

احلا�شوب . 4 ا�شتخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات   .  )2009( وفاء.  وعا�شور،  ندى،  اجلراح، 
املجلد  الأكادميية،  للدرا�شات  بي�شان  جملة  العراقية.  املدار�ص  يف  تعليمية  كو�شيلة 

الثامن، العدد اخلام�ص ع�رش، كانون الأول، 2009، �ص 15-1. 
الت�شال . 5 ثورة  اآثار  تر�شيد  يف  الإ�شالمية  الرتبية  دور   .  )2008( خوله.  جرادات، 

واملعلومات، اأطروحة دكتوراه غري من�شورة: جامعة الريموك،اربد،الأردن. 
جيت�ص، بيل ومايرفولد، ناثان ورينري�شون، بيرت. )1998( . املعلوماتية بعد النرتنت . 6

والفنون  للثقافة  الأعلى  املجل�ص   ، ر�شوان(  ال�شالم  عبد  )ترجمة:  امل�شتقبل”  ”طريق 
والآداب، الكويت: عامل املعرفة. 

املدار�ص . 7 الجتماعية يف  الدرا�شات  اأ�شباب عزوف معلمي   .  )2003( اأحمد.  احل�شيني، 
ر�شالة  ال�شفي.  التدري�ص  يف  التعليم  تكنولوجيا  ا�شتخدام  عن  الريا�ص  يف  الثانوية 

ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة الأردنية، الأردن. 
الكتاب . 8 دار  العني:  واملعلوماتية.  التعليمية  التكنولوجيا   .  )2001( حممد.  احليلة، 

اجلامعي. 
ريت�شارد، رايلي. )2001( . ا�شا�ص املعرفة: املدار�ص القومية والفعالة يف ر�شالة التعليم، . 9

الوليات املتحدة الأمريكية، وكالة الإعالم الأمريكية، مايو. 
ال�شاملي،عالء. )2000( . تكنولوجيا املعلومات ط2. عمان: دار املناهج. . 10
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�شلبي،�شهري. )2006( . درجة ا�شتيعاب معلمي الرتبية الإ�شالمية يف املرحلة الثانوية . 11
يف مدار�ص عمان ملفهوم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وتوظيفهم له يف التدري�ص 

الفعلي، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. اجلامعة الأردنية، الأردن. 
موؤ�ش�شة . 12 عمان:  والتعليم.  والرتبية  احلديثة  التكنولوجيا   .  )2002( اهلل.  ال�شويف،عبد 

الوراق للن�رش والتوزيع. 
. التحديات التي �شيواجهها كل . 13 عبيد،ع�شام واملو�شوي،علي وعبد اهلل،عبري. )2008( 

من الطالب،املعلم واملنهاج. جملة املعلوماتية،العدد )22( ، �ص 120-100. 
يف . 14 املتو�شطة  املرحلة  يف  التاريخ  معلمي  امتالك  درجة   .  )2008( العتيبي،ماجد. 

بالتح�شيل.  احلديثة وعالقتها  التقنيات  ا�شتخدام  لكفايات  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ر�شالة ماج�شتري غري من�شوره. جامعة الريموك،اربد،الأردن. 

بالأردن . 15 الدولية  الغوث  اآراء معلمي بع�ص مدار�ص وكالة   .  )2003( العمايرة، حممد. 
ا�شتخدامه.  يف  تواجههم  التي  وال�شعوبات  التعليمية،  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية  يف 
جملة العلوم الرتبوية والنف�شية، املجلد )4( العدد )4( ، �ص 134-164، كلية الرتبية، 

جامعة البحرين. 
املرحلة . 16 يف  الجتماعية  الدرا�شات  معلمو  ا�شتخدام  واقع   .  )2010( رحيل  العنزي. 

العملية  يف  والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  القريات  حمافظة  يف  املتو�شطة 
التدري�شية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شوره،جامعة الريموك. اربد. الأردن. 

مناهج . 17 تطبيق  تواجه  التي  املعوقات   .  )2009( م�شعب.  عبو�شي،  و  رائد  فريحات، 
التكنولوجيا يف املدار�ص احلكومية من وجهة نظر املعلمني واملدراء وعالقتها ببع�ص 

املتغريات،كلية فل�شطني التقنية/ رام اهلل للبنات. 
جامعة . 18 نظرية”،  املجتمع”درا�شة  وق�شايا  الإعالم  و�شائل   .  )2004( ن�شار،تركي. 

الريموك،اربد،الأردن. 
املعلومات . 19 تكنولوجيا  ا�شتخدام  ال�شف،  غرفة  يف  العامل   .  )2010( النعوا�شي،قا�شم. 

والت�شالت يف التعليم. النا�رش: دار وائل للن�رش. 
الهر�ص، عايد، ومفلح، حممد، والدهون، ماأمون. )2010( . معوقات ا�شتخدام منظومة . 20

املجلة  الكورة.  لواء  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  نظر  وجهة  من  اللكرتوين  التعلم 
 .40-27 الردنية يف العلوم الرتبوية، جملد 6، عدد1، �ص 



402

د. عبير محمد الرفاعي
د. هادي محمد طوالبة

إربد  الدراسات االجتماعية في املرحلة األساسية في محافظة  درجة توظيف معلمي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة نظرهم

وا�شرتاتيجيات . 21 التدري�ص  ا�شرتاتيجيات   .)2006( الأردنية.  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التقومي. دليل التدريب. عمان: اإدارة البحث والتطوير الرتبوي. 
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