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  *راحـعبد املهدي علي اجل .د
  **زيد سليمان حممد العدوان.د

  
 

  
التربية االجتماعية والوطنيـة ودراسـة   ه الدراسة إىل تصميم برنامج تعليمي حموسب يف    دف هذ 

طالبـاً  ) ١٦١( الدراسة مـن  تكونت عينة. طلبة الصف اخلامس األساسي يف األردن     أثره يف حتصيل    
 عـشوائيا إىل    وقـد قـسموا    من طلبة الصف اخلامس األساسي موزعني يف أربعة مـدارس،            وطالبة

 طالبةً ، وقد درسـت مـن خـالل      )٤٢(طالبا و   ) ٣٨(اموعة التجريبية وتكونت من     : جمموعتني
طالبة وقد درست    ) ٤٥(طالباً و   ) ٣٦(الربنامج التعليمي احملوسب، واموعة الضابطة وتكونت من        

رت نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ـد أظه ـوق. تقليديةبالطريقة ال 
)α = ة التربية االجتماعية والوطنية تعـزى      يف حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف ماد       ) ٠,٠٥
، كمـا  )طريقة استخدام الربنامج التعليمي احملوسب(طريقة التدريس، ولصاحل  اموعة التجريبية     ىلإ

مـتغري اجلـنس، و لـصاحل         ىلإتعزى  ) ٠,٠٥ = α(أشارت النتائج إىل فروق ذات داللة إحصائية        
ىل التفاعل بني طريقة التدريس واجلنس ، وقـد         اإلناث، ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى إ        

  .الدراسة ضرورة استخدام احلاسوب يف تدريس مناهج التربية االجتماعية والوطنيةاقترحت 
  
  
  
  
  
  
  

  . األردن– اجلامعة األردنية –كلية العلوم التربوية * 
  . األردن– ء التطبيقيةالبلقااجلامعة * *
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 وكمية املعارف واملعلومات، وزخم املـستحدثات  اهلائل،عصر هو التقدم العلمي إن أهم ما مييز هذا ال  

وقد ألقى ذلك علـى     . العلمية والتكنولوجية وتطبيقاا اليت مشلت مجيع جماالت احلياة وميادينها املختلفة         
لقـيم  عاتق التربويني مسؤوليات كربى يف إكساب الطلبة، وتزويدهم باملعارف واملهارات واالجتاهات وا           

 مـادة التربيـة     كانـت ا  ملو.  وطرائق تفكري ليستطيعوا حل املشكالت اليت تواجههم، أو تواجه أمتهم         
 دوراً يف تربية اإلنسان الفاعل يف جمتمعه عـن طريـق    تؤدي االجتماعية والوطنية إحدى املواد املهمة اليت     

، وعلـى تنميـة      واستيعاا يةتنمية قدرات تساعد على فهم معلومات مشتقة من ميادين العلوم االجتماع          
اجتاهات وقيم وأمناط سلوكية مرغوب فيها، فضالً عن إكساب مهارات خمتلفة تفيده يف حياته اليوميـة؛                

 بتنمية الفرد من مجيع جوانب شخصيته اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وغريها ليـصبح              تينع
  ).Chapin & Messick, 1992( مواطناً صاحلاً يتفهم املشكالت ويعمل على حلها 

أهداف املواد االجتماعية والوطنية يف إجياد مواطن صاحل، مـؤمن حبريـة الفـرد              تتمثل  ويف األردن   
وباملساواة بني اجلميع، واِع ملشكالت بيئته وجمتمعه، وقادر على حلها بعقالنية وبـصرية ومنـتم ألمتـه     

م واالجتاهات واملهارات اليت يوظفها يف حياته       وذلك من خالل تزويده باملعارف والقي     . بصدق وإخالص 
مما جيعله قادراً على حل مشكالته بأسلوب علمي سليم، كما تم بتنميـة مهـارات الـتفكري الناقـد                   

، ) ٢٠٠٢(ن بعض الدراسات، كدراسة السبيعي      ولك). ١٩٩٢وزارة التربية والتعليم،    (واإلبداعي لديه   
ـ    أثنـاء بات اليت يواجهها الطلبة      بعض الصعو  أظهرت، ) ٢٠٠٢(القويدر   و واد االجتماعيـة    تعلـم امل

 التدريس املستخدمة حالياً تفتقر إىل استخدام  تقنيات تعليمية حديثة لتوضيح حمتـوى              والوطنية؛ فطرائق 
  . بينهم وبني مدرسيهم م أكان بني الطلبة، أالدروس وإجياد اجلو املناسب لتحقيق التفاعل السليم سواٌء

 ال تتناسب مـع جمتمـع       رمباطرائق التدريس اليت كانت مناسبة يف املاضي        يرى الباحثان   قد          و
املعلومات احلايل؛ لذا ال بد من العمل على مواكبة التغريات، وإجـراء مراجعـة شـاملة للـسياسات،                  
واألهداف، واالستراتيجيات، والتقنيات املتعلقة بالتعليم حىت يتمكن الطلبة مـن اكتـساب املعـارف،              

. (Lohman, & Woolf, 2001)واملهارات اليت تتطلبها أدوارهم املستقبلية يف ضوء جمتمع املعلوماتية 
ق غري كافية إلحداث التغيريات املرجـوة، وحـل املـشكالت           ائولقد أصبحت األساليب التقليدية طر    

يف حـني جـاءت     املستعصية، وبناء شخصية املتعلم الشاملة القادرة على التعامل مع التطور واحلداثـة،             
األساليب التعليمية احلديثة تركز على استخدام تقنيات تعليمية ذات مستوى عاٍل تـسهم يف إحـداث                 

 & ,Huppert, Yaakobi)تغريات يف معرفـة الطلبـة، كاسـتخدام بـرامج  تعليميـة حموسـبة       
Lezarovvitz, 1998).  

 جمـاالت   مجيـع ا جعله يستخدم يف     ويعد احلاسوب من التقنيات  املهمة ملا ميتلكه من مزايا مذهلة مم           
وما يشهده هذا العصر من انفجار معريف وعلمي جيعل من الصعب على الفرد متابعة التدفق اهلائل                . احلياة

من املعلومات، أو اإلملام ذا الكم اهلائل من املعلومات، لذا يربز دور تلك التقنيات بقوة لقدرا علـى                   
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عها، والبناء عليها، ورسم األشكال بدقة ووضوح، ومعاجلة البيانات         ختزين املعلومات، وحفظها، واسترجا   
احلسابية بسرعة كبرية جداً تفوق قدرة اإلنسان، كما إنه يوفر للمتعلم فرصة التجريب واالكتـشاف يف                

  . Dori & Barnea, 1997; 2004)،عيادات(أثناء العملية التعليمية التعلمية 
 التجديد والتطوير يف أساليب التعليم وطرائقـه وتقنياتـه          األردنيف  لذا أولت وزارة التربية والتعليم      

، هادفة من ذلك إىل إحداث النمو املتكامـل    وطرائقه دخل احلاسوب يف أساليب التعليم    أاهتماماً كبرياً، ف  
احلاسـوب يف هـذا   ؤديه للمتعلمني، كما أخذت باالعتبار متطلبات العصر الذي نعيشه، والدور الذي ي         

بوصـفه  عد أن استخدم يف جماالت احلياة، ويف العملية التعليمية أصبح استخدامه أمراً ضـرورياً               اال، ب 
  ).٢٠٠٥اخلطيب، ( أساسيات املعرفة واملهارات الرئيسة واستجابة ملتطلبات احلياة املتطورة اً منحدوا

ـ         إىل (Bailey,1997)ويشري بيلي  واد الـيت ميكـن     إن مادة التربية االجتماعية والوطنية من أكثر امل
 تطوير أساليب تدريسها، وحتويـل  علىاستخدام التقنية احلديثة احملوسبة يف تدريسها، فهذه التقنية تساعد    

غرفة الصف إىل واقع حي مع مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، فهي بديل عن اخلـرائط واـسمات                  
 وتكلفـة ماديـة   ليت يتطلب إعدادها وقتاً   والقطاعات الدائرية واملخطوطات والنصوص التارخيية وغريها ا      

 بعض املعـارف واملعلومـات الـيت يتعـذر         عالية، كما تقوم بتبسيط احلقائق، وحماكاة الواقع خصوصاً       
حتسسها، كذلك تساعد على حل املشكالت، وتوفر التفاعل الشخصي بني املـادة التعليميـة املربجمـة                

. تغذية راجعة مباشرة الستجابات الطلبة يف كـل خطـوة         والطالب، مما يوفر بيئة مرنة يتوفر من خالهلا         
 مـن املعلومـات اجلغرافيـة       لذلك ميكن استخدام احلاسوب يف تعليم املواد االجتماعية لتوضيح كـثريٍ          

بني الدول، كما    والتارخيية، فعلى سبيل املثال ميكن من خالل احلاسوب إجراء املقارنات بني القارات أو            
وميكن هلـذه  . ات خمتلفة مثل اإلنتاج الزراعي، والسكاين، واملواصالت، وغريها  ميكن املقارنة بني موضوع   

اكتـساباً  املقارنات أن تثري معلومات الطلبة ومتكنهم من اكتساب مهارات التصنيف والتفكري الناقـد              
  .أفضل
حث ن استخدام احلاسوب يف تدريس التاريخ واجلغرافيا يساعد يف تنمية طرائق الب           فإ سبق   فضالً عما و

دوران : التارخيي واجلغرايف، ورسم املصورات اجلغرافية امللونة، وحماكاة الظواهر اجلغرافية املختلفة مثـل            
األرض، وحركة الرياح والنجوم والكواكب، وتشكل األمواج والتيارات، ومجع املعلومـات التارخييـة             

 على إجراء املقارنات العلميـة،      والبيانات املتنوعة عن املعارك واحلروب والفتوحات اإلسالمية، والقدرة       
 ،سـعادة والـسرطاوي   (واد االجتماعيـة    واستخدام طرائق االستقصاء واحملاكاة واأللعاب يف تدريس امل       

٢٠٠٣.(  
زت على  كإن وزارة التربية والتعليم يف األردن ر      فوبالرغم من أمهية مادة التربية االجتماعية والوطنية،        

واحلاسوب، والعلوم، واللغة العربية، أما مادة التربيـة االجتماعيـة          حوسبة مواد الفيزياء، والرياضيات،     
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتستقصي تـصميم برنـامج          . والوطنية فلم يشملها بعد مشروع احلوسبة       
  . حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف  أثرهودراسة  تعليمي حموسب يف التربية االجتماعية والوطنية
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لحة لتنويع أساليب التدريس وطرائقه املستخدمة يف تدريس مـادة          املاجة  احلتنبع مشكلة الدراسة من     

التربية االجتماعية والوطنية؛ كاستخدام التكنولوجيا يف تدريسها، فقد أشارت الدراسـات إىل ضـعف              
لطلبة يف دراسة موضوعات    حتصيل الطلبة يف مادة التربية االجتماعية والوطنية واىل اجتاهات ضعيفة لدى ا           

خاصة وأن طبيعة موضوعات الدراسـات      ) ٢٠٠١ ؛ والعدوان    ٢٠٠٢القويدر. (الدراسات االجتماعية 
 واملكاين وحتتوي على مفاهيم جمردة وغـري حمـسوسة عنـد            الزمايناالجتماعية تتأثر يف مشكلة البعدين      

لبيئية، واالقتصادية، وغريهـا، لـذا فـإن    كاملفاهيم السياسية، وا ة، وبعضها من خارج بيئة املتعلم،    الطلب
تدريسها بأساليب تدريس جديدة رمبا يسهم يف حل تلك املشكالت، وتقريب املعلومة إىل ذهن الطالب،               

أن وزارة التربية والتعليم يف األردن قد بدأت يف حوسبة املناهج املدرسية دف حتسني النـواتج               والسيما  
وزارة التربية والتعليم يف حوسبة املناهج الدراسية يالحظ قلة الربجميـات    التعليمية، لكن املطلع على جتربة      

ن وزارة التربية والتعليم قامت حبوسبة بعض املناهج     ألالتعليمية املتعلقة مبناهج التربية االجتماعية والوطنية،       
جتماعية والوطنيـة   املدرسية، كالرياضيات والفيزياء واللغة العربية واحلاسوب، ومل حيظَ منهاج التربية اال          

ذا االهتمام بعد، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتستقصي اثر استخدام احلاسوب يف تدريس مادة التربية                
  .االجتماعية والوطنية على حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي

 
مادة التربية االجتماعية ، ومن أمهية من  استخدام برنامج تعليمي حموسب     تستمد هذه  الدراسة أمهيتها      

والوطنية يف تنمية املواطنة الصاحلة، وتشكيل شخصية الطالب وسلوكه، واحلفاظ على اهلويـة وثوابـت              
اتمع وقيمه؛ لذلك فإن تدريسها بطرائق حديثة تفاعلية كاستخدام احلاسوب أصـبح أمـراً ضـرورياً                

كما أن هذه الدراسة تستمد أمهيتـها مـن         . لتحقيق أهدافها واستيعاب مفاهيمها، ومتثل قيمها سلوكياً      
الذي أوصى بتشجيع إنتـاج برجميـات     ) ١٩٨٨(توصيات مؤمتر التطوير التربوي لوزارة التربية والتعليم        

فضالً عن ذلك فإن هذه الدراسة تعمل على مواكبة التطور يف هذا العصر ، الذي أصـبح مـن              . تعليمية
  .جمال التعليماحلياة مجيعاً خاصة مساته حوسبة جماالت 

كـب  وتربز أمهية هذه الدراسة أيضاً يف تصميم برنامج تعليمي حموسب من إعداد الباحثني، رمبـا يوا        
بدأته وزارة التربية والتعليم حنو حوسبة املناهج يف األردن؛ لذا فإن هذه الدراسة ميكن أن تعـد مبثابـة                   ما

 هذه الدراسة األثر الفعال يف لفت انتباه القـائمني  ورمبا يكون لنتائج. تغذية راجعة لوزارة التربية والتعليم    
على العملية التربوية لإلفادة من إنتاج برامج تعليمية حموسبة واسـتخدامها يف تـدريس مـادة التربيـة                  
االجتماعية والوطنية وتزويد الباحثني بتجربة حول استخدام احلاسوب والربامج التعليميـة احملوسـبة يف              

  .جتماعية والوطنيةتدريس مادة التربية اال
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دف هذه الدراسة إىل تقصي تصميم برنامج تعليمي حموسب يف التربية االجتماعية والوطنية ودراسة              

وذلك من خالل   .  يدية يف التدريس  قلالطريقة الت باثره يف  حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي، مقارنة          
  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية

يف حتـصيل طلبـة   ) ٠,٠٥ = α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -١- ٤
 الصف اخلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل طريقة التدريس ؟

يف حتصيل طلبـة    ) ٠,٠٥ = α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -٢ - ٤
 ساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل جنس الطالب؟الصف اخلامس األ

يف حتصيل طلبـة    ) ٠,٠٥ = α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -٣ - ٤
 سطريقـة التـدري   الصف اخلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل التفاعل بني             

  ؟ الطالبوجنس
 

  :فيما يلي تعريفات إجرائية للمصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة
– 

 وبرجمـت، ويتكـون     ت هو برجمية حاسوبية حتتوي على جمموعة من اخلطوات التعليمية، اليت صمم          
ة االجتماعيـة والوطنيـة للـصف    احملتوى التعليمي للربجمية من وحدة املفاهيم السياسية من كتاب التربي         

 عن طريـق احلاسـوب      عد، فإنه ي   وشرحها املادة التعليمية س األساسي، وفيما خيص طريقة عرض       اخلام
باستخدام الوسائط املتعددة واملؤثرات احلركية والصوت، وأفالم الفيديو مع تقدمي التعزيز والتغذية الراجعة        

 . من الدروسائية لكل درس اإلثر عن األنشطةالًضفيف كل خطوة تعليمية، 
–          هي طريقة تدريس تقوم على مبدأ اعتماد املـدرس 

  .على أي أسلوب تدريسي حبيث ال يستخدم به احلاسوب
–:             هو مقدار ما يكتسبه الطالب من معلومـات ومعـارف يف مـادة التربيـة 

 ألتحـصيلي قياسه من خالل الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار      االجتماعية والوطنية، ويتم    
 .مباشرة من دراسة الوحدة الدراسيةالذي أعده الباحثان بعد االنتهاء 

 
  :ميكن تعميم نتائج الدراسة احلالية يف ضوء احلدود اآلتية

 اخلامس األساسي يف مديرية تربيـة  اقتصر تطبيق  هذه الدراسة على جمموعة من طلبة الصف     -١-٦
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦  للعام الدراسي باألردنعمان الثانية 
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اقتصرت هذه الدراسة على تدريس وحدة املفاهيم السياسية من كتاب التربية االجتماعيـة              -٢-٦
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦والوطنية للصف اخلامس األساسي املقرر من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

 
  :اآلتية اخلطوات اتبعتلتحقيق هدف الدراسة، 

  .تصميم برجمية تعليمية حملتوى وحدة املفاهيم السياسية -١-٧
  .بناء فقرات اختبار حتصيلي -٢-٧
  .اختيار عينة الدراسة -٣-٧
والـربامج   احلاسوب أجهزة  سالمة من والتأكدزيارة املدرستني اليت ستطبق فيهما الدراسة ،         -٤-٧

  . هذه الدراسةإلجراءالالزمة لتشغيل الربجمية وصالحيتها ومناسبتها 
قبـل بـدء عمليـة      ) الضابطة والتجريبية (  على أفراد اموعتني     لتحصيلياتطبيق االختبار    -٥-٧

  .التدريس
  . تنفيذ الدراسة -٦-٧
مباشرة بعد عمليـة    ) بيةالضابطة والتجري (  على أفراد اموعتني     تطبيق االختبار ألتحصيلي   -٧-٧

  .التدريس
  .إجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة -٨-٧
 

اخلطي واملتشعب واخلطي   (دراسة دف إىل معرفة أثر طرائق التعليم املربمج         ) ٢٠٠٣( هيالت   أجرى
و مبحـث التـاريخ     يف حتصيل طلبة الصف السابع يف مبحث التاريخ يف األردن ويف اجتاهام حن            ) املطور

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبـة الـصف الـسابع           . الطريقة االعتيادية يف التدريس   بوذلك مقارنة   
 والبـالغ عـددهم    ٢٠٠٢/٢٠٠٣األساسي يف مديرية التربية والتعليم للواء عني الباشا للعام الدراسـي            

عينة الدراسة فقد تكونـت مـن       أما  . شعبة) ٤٢(مدرسةً و ) ٢٧(طالباً وطالبةً موزعني على     ) ١٣١٥(
لإلناث، كمـا وزعـت طرائـق       ) ٤(للذكور، و ) ٤: (شعب) ٨(طالباً وطالبةً موزعني على     ) ٢٦٤(

الوحـدة  : واستخدم الباحث يف هذه الدراسة ثـالث أدوات هـي  . التدريس عشوائياً على هذه الشعب 
طبق اختبار التحصيل ومقياس . جتاهات، ومقياس اال التحصيليالتعليمية املربجمة بالطرائق الثالث، االختبار      

االجتاهات على أفراد عينة الدراسة قبل تدريس الوحدة، ملعرفة تكافؤ اموعات، و أعيد تطبيق االختبار               
ومقياس االجتاهات بعد تدريس الوحدة لقياس التحصيل اآلين واجتاهام حنو مبحث التـاريخ، مث أعيـد              

وقد أظهـرت نتـائج اختبـار       . بيق الثاين لقياس التحصيل اآلجل    تطبيق االختبار بعد أسبوعني من التط     
التحصيل اآلين تفوق الذكور على اإلناث، وتفوق طلبة اموعة التجريبية على طلبة اموعة الـضابطة،            
وتفوق طلبة جمموعة التعليم املربمج اخلطي على غريها من طرائق التعليم املربمج، وقصور جمموعة التعلـيم       
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. تلف فاعلية هذه الطرائـق بـني اجلنـسني        خت  ململتشعب عن غريها من طرائق التعليم املربمج، و       املربمج ا 
  .وأظهرت نتائج اختبار التحصيل اآلجل تكافؤ الطرائق األربع يف احتفاظ الطلبة بالنواتج التعليمية

سوب يف  دراسة دف إىل تقصي أثر طريقة التعلم التعاوين باستخدام احلا         ) ٢٠٠٢(وأجرت القويدر   
اكتساب طالبات الصف الثامن األساسي ملهارات قراءة اخلرائط ودافعيتهن لتعلم اجلغرافية مقارنة بالطريقة  

طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي يف املـدارس      ) ١١٨(االعتيادية، وقد تكونت عينة الدراسة من       
، قسمن إىل ثـالث جمموعـات       ٢٠٠٠/٢٠٠١احلكومية التابعة ملديرية تربية لواء الرمثا للعام الدراسي         

جمموعة الطريقة التعاونية احلاسوبية، وجمموعة الطريقـة التعاونيـة، وجمموعـة           : بشكل عشوائي كاآليت  
وقد متثلت أدوات الدراسة بربجمية تعليمية حموسبة، واختبار حتصيلي لقيـاس مـدى             . الطريقة االعتيادية 

وقد أظهرت نتـائج    . اة لقياس دافعية التعلم حنو اجلغرافية     اكتساب الطالبات ملهارات قراءة اخلرائط، وأد     
يف اكتساب الطالبـات ملهـارات   ) ٠,٠٥ = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اًالدراسة فروق 

طريقة التدريس ولصاحل الطريقة التعاونية احلاسوبية مقارنة بالطريقـة التعاونيـة             ىلإقراءة اخلرائط تعزى    
يف دافعيـة   ) ٠,٠٥ = α( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          هناكادية، و والطريقة االعتي 

طريقة التعاونية احلاسوبية مقارنة بالطريقة     ال  ىلإطريقة التدريس لصاحل    إىل  الطالبات لتعلم اجلغرافية تعزى     
  .التعاونية والطريقة االعتيادية

ر لعبة حاسوبية مـشهورة ومعروفـة   دراسة دف إىل تقصي أث (Mustoe, 2000)وأجرى موستو 
 يف كيفية تفاعل الطلبـة ومعرفتـهم للمواقـع      (Halic)" هالك"لدى الطلبة تتعلق مبادة اجلغرافيا تدعى       

 من طلبة املرحلة االبتدائيـة يف       طالباً) ٨٣(منمكونة  واألماكن اجلغرافية، وقد طبقت الدراسة على عينة        
وبعد إجـراء التحلـيالت     .  اختبار حتصيلي  أعد الدراسة   ضوألغرا.  يف تكساس  (Allen)أكادميية ألني   

اإلحصائية أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين استخدموا اللعبة احلاسوبية استطاعوا توظيـف بعـض      
  . املهارات اجلغرافية، وتعلم أمساء مواقع وأماكن جغرافية جديدة من خالل تفاعلهم مع هذه اللعبة

 دراسة دف إىل معرفة أثر اسـتخدام احلاسـوب مقارنـة    (Dittrich, 1999)وأجرى ديتريتش 
طالباً من طلبة الصف    ) ١٨٣(بالطريقة االعتيادية حنو دافعية الطلبة للتعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من            

 إىل جمموعتني؛ اموعة األوىل درسـت باسـتخدام   واوقد قسم. اخلامس من مدرسة سربيان يف تكساس  
القراءة، والرياضيات، والعلـوم، والدراسـات      : ساعة يف املباحث الدراسية، هي    ) ٥٢(احلاسوب بواقع   

 االستبانة أداة لقياس دافعية تاالجتماعية، أما اموعة الثانية اليت درست بالطريقة التقليدية، وقد استخدم      
مل ت االجتماعيـة، و الطلبة حنو املدرسة بشكل عام ودافعيتهم لتعلم القراءة والرياضيات والعلوم والدراسا     

يف دافعية الطلبة حنـو     ) ٠,٠٥ = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        اًظهر نتائج الدراسة فروق   ت
  .طريقة التدريس املتبعة ىلإالتعلم تعزى 

دراسة دف إىل معرفة أثر استخدام احلاسوب يف تدريس موضوع امليـاه      ) ١٩٩٩(وأجرى مصطفى   
، ومدى احتفاظ الطلبة باملادة التعليمية وآرائهم واجتاهـام   ةل الثانوي يف سوري   واملناخ لطلبة الصف األو   
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طالباً وطالبة من طلبة الصف األول      ) ٦٠(حنو الربنامج التعليمي احملوسب، وقد تكونت عينة الدراسة من          
واملنـاخ   اموعة التجريبية درست موضـوع امليـاه         : إىل جمموعتني  قسمواالثانوي يف حمافظة القنيطرة،     

باستخدام احلاسوب، واموعة الضابطة درست موضوع املياه واملناخ بالطريقة االعتيادية، وقد استخدم            
 ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   اًرت نتائج الدراسة فروقـد أظهـلي،  وقـار حتصي ـاختب

)α = موعتني التجريبية والـضابطة يف      ) ٠,٠٥التحـصيل املباشـر،   بني متوسطات درجات طالب ا
  .واالحتفاظ باملادة التعليمية ولصاحل أفراد اموعة التجريبية اليت درست باستخدام احلاسوب

 أثر الوسائط املتعددة يف تـدريس اجلغرافيـة   قياسبدراسة دف إىل  (Zahavi, 1998)وقام زهايف 
 اجلغرافيا الطبيعية، وطبـق  وذلك من خالل توظيف شبكة اإلنترنت يف دراسة موضوعات خمتارة من مادة 

اختيار ب يف أملانيا، (University of Dortimund)جتربته يف كلية إعداد املعلمني يف جامعة دورتيموند 
موضوعني من موضوعات اجلغرافية الطبيعية، مها الزالزل وحتليـل الطقـس، واعتمـد علـى الـصور               

بكة اإلنترنت العاملية، يف تـدريس الطلبـة     والرسومات واملخططات واملصورات اجلغرافية املوجودة يف ش      
سيلة تعليميـة   صفه و وب الستخدام احلاسوب    اًوقد أظهرت نتائج الدراسة أثر    . تلك املوضوعات اجلغرافية  

مساعدة يف تعليم اجلغرافية، وهذا يشري إىل دور احلاسوب يف تطوير وسائل التعليم عند املعلمني لتـصبح                 
  .عات اجلغرافيةأكثر استخداماً يف تدريس املوضو

ئـب   التدريس باحلقاستراتيجيةا الكشف عن مدى فعالية إىلدراسة دف ) ١٩٩٨(وأجرى الشيدي  
 من أمناط التعلم الفردي، يف حتصيل طالب الصف األول الثانوي بسلطنة            اًمنطبوصفها  التعليمية احملوسبة،   

كمية مبادة اجلغرافيـة، ومقارنتـها      عمان بشقيه الفوري واملؤجل، حسب مستويات ثالثة ملعدالم الترا        
من طلبـة الـصف األول       بالط) ١٠٤(على عينة بلغ حجمها     بالطريقة االعتيادية، وأجريت الدراسة     

 درس طـالب  وقدالثانوي باملدارس احلكومية يف عمان، موزعني على أربع مدارس وأربع شعب دراسية،   
اسيتني ومدرسـتني خمتلفـتني الوحـدة املختـارة     طالباً يف شعبتني در) ٥٢(اموعة التجريبية وعددهم    

طالبـاً يف   ) ٥٢(باستخدام احلقيبة التعليمية احملوسبة، فيما درس طالب اموعة الضابطة والبالغ عددهم            
شعبتني دراسيتني ومدرستني خمتلفتني الوحدة املختارة باستخدام الطريقة االعتيادية، وقد أظهرت نتـائج             

بني متوسطات درجات طـالب     ) ٠,٠٥ = α(ة إحصائية عند مستوى الداللة       ذات دالل  اًالدراسة فروق 
منط التدريس ولصاحل منط التدريس  ىلإاموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الفوري واملؤجل يعزى         

 للتفاعل بني منـط التـدريس املـستخدم واملعـدالت     اً النتائج أثرمل تظهرو. باحلقائب التعليمية احملوسبة 
راكمية يف التحصيل الفوري واملؤجل، وهذا يشري إىل دور احلقائب التعليمية احملوسبة يف زيادة حتـصيل       الت

  .الطلبة يف مادة اجلغرافية
  :ويستخلص من الدراسات السابقة

معظم الدراسات اليت تناولت الربامج التعليمية احملوسبة وأثرها يف حتصيل الطلبـة يف الدراسـات                -
على أحد فروع الدراسات االجتماعية، أال وهـو اجلغرافيـا كدراسـة القويـدر              االجتماعية، ركزت   
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 يف حـني  ،(Zahavi, 1998)، وزهايف )١٩٩٩( ومصطفى ،(Mustoe, 2000)، وموستو )٢٠٠٢(
  .انفردت هذه الدراسة، وتناولت مادة التربية االجتماعية والوطنية

م برنـامج تعليمـي حموسـب يف التربيـة      دراسة تناولت تصمي   ا مل جيد  نييف حدود اطالع الباحث    -
االجتماعية والوطنية ودراسة اثره يف حتصيل طلبة الصف اخلامس االساسي ومن هنا ميكن أن تعد  هـذه               

  . الدراسة من الدراسات األوىل يف تدريس مادة التربية االجتماعية والوطنية باستخدام احلاسوب
 
 

اتبع الباحثان يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب للكشف عن اثر استخدام طريقة جديدة يف تدريس                
من كتاب التربية االجتماعية والوطنية للـصف اخلـامس    ) األساسيةاملفاهيم  : الوحدة الثانية (مادة خمتارة   
   .٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي األساسي

 
طالبةًَ مـن طلبـة الـصف    ) ٨٧(طالباً و) ٧٤(طالباً وطالبة منهم ) ١٦١( من عينة الدراسةتكونت  

عمـان الثانيـة للعـام      / اخلامس األساسي امللتحقني يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم         
 مدرستني إحدامها للذكور وهي مدرسة الريموك الثانوية للبـنني،          ا اختيار فقد. ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي  

ويتكون الصف اخلامس األساسي يف املدرسة من شعبتني، ومت توزيع الشعبتني عشوائياً على امـوعتني               
 طالبـاً ) ٣٨( كان عـدد طلبتـها   وقداموعة التجريبية ) أ(التجريبية والضابطة، ومثلت شعبة اخلامس   

  .طالباً) ٣٦(اموعة الضابطة وكان عدد طلبتها ) ب(امس ومثلت شعبة اخل
واملدرسة األخرى لإلناث وهي مدرسة اخلنساء الثانوية للبنات ويتكون الصف اخلامس األساسـي يف        

ن عشوائياً على اموعتني التجريبية والضابطة ومثلت شعبة اخلامس         ا الشعبت تاملدرسة من شعبتني، وزع   
اموعـة التجريبيـة    ) ب(طالبة، ومثلت شعبة اخلامس     ) ٤٥(كان عدد طلبتها    و اموعة الضابطة ) أ(

 اجلـنس وطريقـة   وفـق توزيع عينة الدراسة    ) ١(رقم  ويوضح اجلدول    .طالبة) ٤٢(وكان عدد طلبتها    
  .التدريس

  )١(رقم دول اجل
   اجلنس وطريقة التدريسوفقتوزيع عينة الدراسة 

  اموع  الضابطة  جريبيةالت  اجلنس  طريقة التدريس

  ٧٤  ٣٦  ٣٨  ذكور
  ٨٧  ٤٥  ٤٢  إناث

  ١٦١  ٨١  ٨٠  اموع
  : اختيار هاتني املدرستني بالطريقة القصدية وذلك لألسباب اآلتيةكانوقد 
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 ٢١٤

  .توافر األجهزة احلاسوبية وتوابعها يف املدرستني -١
ملتوافرة يف خمتـربات    تناسب أعداد الطلبة املوجودة يف الشعبة الواحدة مع عدد أجهزة احلاسوب ا            -٢

 .احلاسوب
 . ومجيع العاملني يف املدرستني للقيام ذه التجربةنيتعاون اإلدارت -٣
 

  . لتحصيليا الربنامج التعليمي احملوسب، واالختبار عدألتحقيق أهداف الدراسة، 
 

الوطنية باستخدام احلاسوب،    طريقة لتدريس مادة التربية االجتماعية و      ميثل الربنامج التعليمي احملوسب   
  : املادة التعليمية احملوسبة وفق عدة مراحل، اشتملت على ما يلي تعدأ وقد
 
من مواد علمية، وصور، وحركات،     ومجعت   متطلبات تصميم الربنامج التعليمي احملوسب       تمجعفقد   
 . تنقيحها وإنتاجها بالصورة املناسبةأعيد وات، ومقاطع فيديو، وأص
 
 .يف مقدمة الربنامج التعليمي احملوسب) املفاهيم السياسية(كتابة عنوان الوحدة  -١-٢-١-٣-٩
استخدام الربنامج التعليمـي    وضع إرشادات وتعليمات ختص الطالب قبل البدء ب        -٢-٢-١-٣-٩

احملوسب، مث آلية عرض املادة التعليمية، وكيفية التحكم بعرض الربنامج التعليمي احملوسب، وكيفية حتميل           
 مفاتيح حتكم يف أسفل كل شاشة تعليمية من شاشات الربنامج التعليمـي             تضعوقد و . برنامج الفالش 

القائمة الرئيسة،  : باً يف الربنامج التعليمي احملوسب، وهي     ذهاباً وإيا التنقل حبرية   احملوسب تسمح للطالب ب   
 . واالستمرار، والرجوع

، (Flash) فضالً عن برنامج الـ،(Microsoft Office 2000)اختري برنامج  -٣-٢-١-٣-٩
  .والوسائط املتعددة كأنظمة لتأليف هذا الربنامج التعليمي احملوسب

الربنامج التعليمي احملوسـب علـى شـرحية        كتابة عنوان كل درس من دروس        -٤-٢-١-٣-٩
وي على صورة تعرب عن موضوع الدرس وإبرازها من خالل اسـتخدام األلـوان والـصور                تمنفصلة حت 

 . واخلطوط بشكل مناسب
وضع األهداف التربوية السلوكية يف شرحية منفصلة يف مقدمة كـل درس مـن               -٥-٢-١-٣-٩

 . حتققها بعد االنتهاء من الدرسدروس الربنامج التعليمي احملوسب، واملتوقع 
 معاجلة كل درس من دروس الربنامج التعليمي احملوسب على أنه وحدة واحـدة              -٦-٢-١-٣-٩

مصغرة حتوي بشكل متسلسل أهدافاً خاصة، وحمتوى تعليمياً يتضمن صوراً، ورسومات، ومقاطع فيديو،             
 .مياًوأنشطة تعليمية وإثرائية، وتقومياً تكوينياً، مث تقومياً ختا
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 ٢١٥

وضع جمموعة من الصور والرسومات الثابتة واملتحركة، وأفالم الفيديو، فـضالً            -٧-٢-١-٣-٩
 بعـض الرسـومات     تدخلأ و ،(Scanner) صور الكتاب من خالل املاسح الضوئي        تدخلأعن ذلك   

 عدد  احتوى الربنامج التعليمي احملوسب علىوقدالثابتة واملتحركة اليت حصل عليها من خالل اإلنترنت ،       
 .من مقاطع الفيديو

لشاشات اخللفية والكتابة عليها باللون األصـفر،       لاختار الباحثان اللون األسود      -٨-٢-١-٣-٩
 وكان رقم مع مراعاة الكتابة باخلط الكبري،      . وأحياناً اللون الرمادي الفاتح والكتابة عليها باللون األسود       

 .ساسيلكي يتناسب مع طلبة الصف اخلامس األ) ١٨(حجم اخلط 
 األنشطة التعليمية اإلثرائية املوجودة يف ايـة كـل درس مـن دروس              تصيغ -٩-٢-١-٣-٩

نشاط عن معركة الكرامة، أو عن اليونسكو، وغريها، مع إضافة جمموعـة مـن              : الربنامج التعليمي مثل  
 .الصور اليت تتعلق بتلك األنشطة، وذلك لتأكيد املعلومة لدى الطالب

قومي التكويين واخلتامي على شكل فقرات من نوع االختيار من متعدد           صيغ الت  -١٠-٢-١-٣-٩
 الطلـب مـن     نهيترتبط الفقرات ارتباطاً وثيقاً باألهداف، وي     لوفقاً جلدول مواصفات أعد لتلك الغاية،       

 . املستجيب اإلجابة عن كل فقرة من فقرات التقومي بالنقر على إشارة اإلجابة الصحيحة
يف اية كل درس من دروس الربنامج التعليمـي ختـرب الطالـب    وضع شاشة   -١١-٢-١-٣-٩

 .بنهاية الدرس
 

بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التعليمي احملوسب بصورته النهائية، عرض الربنامج التعليمي احملوسـب         
القياس والتقومي ومنـاهج الدراسـات      على جمموعة من احملكمني املختصني يف جمال تكنولوجيا التعليم و         

 مومقترحـا احملكمـني   االجتماعية وأساليب تدريسها، فضالً عن خمتص يف اللغة العربية ويف ضوء آراء             
من احملكمني) ٪٨٠( التعديالت املناسبة اليت أمجع عليها يتجرأ، مومالحظا  .  

طالبـاً  ) ٤٤(استطالعية مكونة مـن     مث قام الباحثان بتجريب الربنامج التعليمي احملوسب على عينة          
وطالبة من طلبة مدرسيت حفصة بنت عمر األساسية للبنات، ومدرسة ياجوز األساسية للبنني قبل إجـراء    
التجربة على أفراد الدراسة احلالية، ، وذلك للتحقق من سهولة تعامل الطلبة مـع الربنـامج التعليمـي                  

رفة مدى مناسبتها للفئة العمرية، أي طلبة الصف اخلامس         أخطاء فنية أو علمية، ومع    من   خلوهاحملوسب، و 
األساسي، ومدى مناسبة الفترة الزمنية إلعطاء كل درس من دروس الربنامج التعليمي احملوسب فضالً عن               
معرفة الصعوبات واملعيقات اليت تواجه الطلبة أثناء تطبيق الدراسة، وذلك من أجل العمل على تعديلـها                

  .ا على أفراد الدراسة احلاليةوتصويبها قبل عرضه
 

 بعد إجراء التعديالت املقترحة من قبل احملكمني املتخصصني والتأكد من سالمة إجـراءات عمـل               
قام أحد الباحثني بتدريس اموعة التجريبية من خالل الربنـامج التعليمـي             الربنامج التعليمي احملوسب  
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 ٢١٦

كما قام أحد البـاحثني بتـدريس اموعـة         . حصةً) ١٤(يق هذه الدراسة     استغرق تطب  وقداحملوسب،  
 تعـد وقـد أ  حصة تدريسية للموضوع نفسه ،      ) ١٤(استغرق تدريسها   والضابطة بالطريقة االعتيادية    

مذكرة حتضري الستخدامها أثناء شرح املادة التعليمية املوجودة يف الكتاب املدرسي باستخدام الوسـائل              
دة يف الربنامج التعليمي احملوسب، ومع      ار احلاسوب، وتضمنت املذكرة األهداف نفسها الو      االعتيادية عدا 

  .لبعدي ألفراد عينة الدراسةاتحصيلي لااية عملية التدريس للمجموعتني فقد أعطي االختبار 
 

اهيم السياسية يف كتاب الصف  حلل حمتوى وحدة املف   وقام الباحثان بإعداد اختبار حتصيلي، حيث مت          
 جدول مواصفات لـذلك،     اخلامس األساسي، اليت تتضمن حقائق ومفاهيم ومهارات وتعميمات، مث بين         

فقرة من نوع االختيار من متعـدد،   ) ٣٠( يف صورا األولية من       التحصيلي  فقرات االختبار   تكونت وقد
حمكماً خمتصاً بتكنولوجيـا    ) ١٤(ه على    بعرض التحصيلي من صدق فقرات االختبار       الباحثان كدأكما ت 

التعليم، والقياس والتقومي، ومناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها يف اجلامعة األردنية، وجامعة            
الريموك، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، ومعلمي التربية االجتماعية والوطنيـة ويف ضـوء               

   معت، عمـن احملكمـني  ) ٪٨٠( الفقرات اليت  أمجع عليها     تض الفقرات، وحذف   بع تدلاآلراء اليت ج .
من ثبات االختبـار  الباحثان  حتقق  و. فقرة) ٢٤ (التحصيليوبذلك أصبح عدد الفقرات النهائية لالختبار       

طالباً وطالبةً، من خالل حساب معامل ثبـات   ) ٤٤(بتطبيقه على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم        
، كما  )٠,٧٨( بلغت قيمته    وقد،  (KR-20) ريتشاردسون     – الداخلي باستخدام معادلة كودر      االتساق
 تراوحت معامالت صعوبة الفقرات بـني       وقد معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ،        تاستخرج

، )٠,٧٥-٠,٢٥( بـني    لتحصيلياكما تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار        ،)٠,٨٤-٠,٣٢(
  .لقيم تشري اىل ان معامالت الصعوبة والتمييز تقع ضمن احلدود املقبولة يف االختبارات التحصيليةوهذه ا
 
 
 )باستخدام الربنامج التعليمي احملوسب ، الطريقة االعتيادية: (طريقة التدريس، وهلا مستويان -
  ).كر، وأنثىذ(اجلنس، وله مستويان  -
 
 

م ة، واالحنرافات املعيارية واسـتخد     املتوسطات احلسابي  ت استخرج  احلاسوب إىل البيانات   إدخالبعد  
 االختبـار   يف من أجل ضبط أثر الفروق بني امـوعتني          (ANCOVA)حتليل التباين املشترك الثنائي     

  .القبلي
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 ٢١٧

 
 يف  األساسـي  تصميم برنامج تعليمي حموسب لتحصيل طلبة الصف اخلامس          إىل الدراسة   هذهدف  

  : النتائج التالية إىلمادة التربية االجتماعية والوطنية ،وتوصلت الدراسة 
 
يف حتصيل طلبـة الـصف   ) ٠,٠٥ = α(إحصائية عند مستوى الداللة    هل هناك فروق ذات داللة       "

  "اخلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل طريقة التدريس؟ 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد الدراسة على         ت حسب  هذا السؤال،  نلإلجابة ع 

  .يوضح ذلك) ٢(رقم دي وفقاً لطريقة التدريس واجلنس، واجلدول لتحصيلي القبلي والبعااالختبار 
  )٢(رقم دول اجل

 االختبار التحصيلي القبلي والبعدي وفقاً لطريقة يفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة 
  التدريس واجلنس

  االختبار التحصيلي
  القبلي

  ر التحصيلياالختبا
املتوسط   العدد  اجلنس  اموعة  ألبعدي

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ٤,٨٧  ١٠,٩٧  ٢,٩٨  ٨,١٣  ٣٦  ذكور
  ضابطة  ٤,٧٣  ١٣,٦٨  ٢,٦٧  ٨,١٥  ٤٥  إناث
  ٤,٩٥  ١٢,٤٨  ٢,٨٠  ٨,١٥  ٨١  كلي
  ٣,٦٩  ١٥,٨٦  ٢,٩٧  ٧,٩٢  ٣٨  ذكور
  جتريبية  ٣,٨٤  ١٧,٢٣  ٣,٥٧  ٨,٩٢  ٤٢  إناث
  ٣,٨١  ١٦,٥٨  ٣,٣٢  ٨,٤٥  ٨٠  كلي
  ٤,٩٣  ١٣,٤٨  ٢,٩٦  ٨,٠٢  ٧٤  ذكور
  الكلي  ٤,٦٥  ١٥,٤٠  ٣,١٥  ٨,٥٢  ٨٧  إناث
  ٤,٨٦  ١٤,٥٢  ٣,٠٦  ٨,٢٩  ١٦١  كلي

وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بني املتوسطات احلسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة               
)α = باستخدام حتليـل التبـاين املـشترك الثنـائي      البعديحصيلي   بيانات االختبار الت   تحلل) ٠,٠٥ 

(ANCOVA)        ً٣(رقـم  ويبني اجلـدول   .  االختبار القبلي  يف، وذلك من أجل ضبط الفروق إحصائيا (
  .نتائج هذا التحليل
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 ٢١٨

  )٣(رقم دول اجل
طريقة التدريس وفق  البعدي  االختبار التحصيلييفنتائج حتليل التباين املشترك الثنائي  ألداء  أفراد عينة الدراسة 

  واجلنس والتفاعل بينهما

درجات   جمموع املربعات  مصدر التباين
  احلرية

متوسطات 
  املربعات

قيمة ف 
  مستوى الداللة  احملسوبة

  *٠,٠٠٠  ٤٩,٩٦٠  ٧١٠,٨٧٦  ١  ٧١٠,٨٧٦  املتغري املشترك
  *٠,٠٠٠  ٤٥,٥١١  ٦٤٧,٥٧٣  ١  ٦٤٧,٥٧٣  طريقة التدريس

  *٠,٠٠٥  ٧,٩٤٦  ١١٣,٠٦٢  ١  ١١٣,٠٦٢  اجلنس
  ٠,٠٩١  ٢,٨٨٤  ٤١,٠٣٨  ١  ٤١,٠٣٨  )اجلنس× الطريقة (التفاعل 
      ١٤,٢٢٩  ١٥٦  ٢٢١٩,٧٠٢  اخلطأ
        ١٦٠  ٣٧٣٢,٢٥١  الكلي

  )٠,٠٥ ≤ α( دالة إحصائياً (*) 
 البعـدي  االختبـار التحـصيلي   يفتشري نتائج حتليل التباين املشترك الثنائي ألداء أفراد عينة الدراسة          

يف ) ٠,٠٥ = α(إىل أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مـستوى الداللـة            ) ٣(رقم   اجلدول   املوضحة يف 
حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية بـني امـوعتني الـضابطة                

ـ   اًوهي قيمة دالة إحصائي   ) ٤٥,٥١(بة  احملسو) ف( بلغت قيمة اإلحصائي     فقدوالتجريبية،   ستوى  عند م
، وهذا يعين أن هناك أثراً لطريقة التدريس يف حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي          )٠,٠٥ = α(الداللة  

، )التقليديـة  (يف مادة التربية االجتماعية والوطنية بني اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتياديـة            
  . يمي احملوسب، ولصاحل اموعة التجريبيةوطلبة اموعة التجريبية اليت درست باستخدام الربنامج التعل

  :ويعزو الباحثان هذه الفروق يف التحصيل إىل األسباب اآلتية
 التنظيم الدقيق يف عرض الدروس املتضمنة يف الربنامج التعليمي احملوسب بدءاً بتحديد األهداف اليت             -

عرضـاً  رض احملتـوى التعليمـي      يتوقع أن تتحقق بعد االنتهاء من الدرس، مث وضع مقدمة مناسبة، مث ع            
، حيتوي على ألوان جذّابة، وحركات، وصور ثابتة ومتحركة، ومقاطع فيديو، وتأثريات صوتية             متسلسالً

وقد الحظ الباحثان ذلك يف أثناء عرض . سهم يف بث عنصر التشويق وشد االنتباه لدى الطلبة      أكل ذلك   
هؤالء الطلبة ردود أفعال مثـل خـروج أصـوات        أظهر   وقدمقاطع الفيديو على الطلبة خالل التطبيق،       

  .وحركات خمتلفة إجيابية، وهذا يدل على مدى اندماجهم وتفاعلهم مع املوقف التعليمي
 إتاحة الربنامج التعليمي احملوسب الفرصة للطالب الستعراض احملتوى التعليمي أكثر من مرة يف حالة        -

 الطلبة  ذلك ق األهداف التربوية املبتغاة، ورمبا ساعد     عدم فهمه لبعض اجلزئيات اخلاصة بالدرس حىت تتحق       
 .يف  تصحيح أخطائهم دون الشعور باخلجل واإلحراج أمام زمالئهم

   احتواء مادة التربية االجتماعية والوطنية وبالتحديد وحدة املفاهيم السياسية على العديد من املفاهيم -
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 يف اًكـبري أسـهاماً  سهم أا الربنامج التعليمي احملوسب الصعبة، واليت حتتاج إىل تقريب لذهن املتعلم، ورمب    
 . ملا حيتويه من عناصر تشويق، مما ساعد الطلبة على زيادة حتصيلهماتموتوضيح تلك املفه

 الدراسة مع نتائج الدراسات اليت تناولت أثر الربامج التعليمية احملوسبة علـى             هذهولقد اتفقت نتيجة    
 و الـيت أشـارت   ،)Mustoe, 2000؛ ٢٠٠٢؛ القويدر، ٢٠٠٣ت، هيال: (حتصيل الطلبة مثل دراسة

نتائجها مجيعاً إىل تفوق طريقة التعلم باستخدام الربامج التعليمية  احملوسبة يف حتـصيل الطلبـة مقارنـةً                  
  .)التقليدية (الطريقة االعتياديةب

 
يف حتصيل طلبة الـصف     ) ٠,٠٥ = α(لة إحصائية عند مستوى الداللة      هل هناك فروق ذات دال     " 

  "اخلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل اجلنس؟ 
ـ  اًذكور(لإلجابة عن هذا السؤال، استخدم حتليل التباين املشترك الثنائي ملعرفة أثر اجلنس              يف ) اً، وإناث

)  ٣(رقـم    اجلدول   تظهر يف و.  يف مادة التربية االجتماعية والوطنية     حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي    
 يفبني متوسط حتصيل الذكور واإلنـاث       ) ٠,٠٥ = α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

، وهذه القيمـة دالـة      )٧,٩٤٦(احملسوبة  ) ف( بلغت قيمة اإلحصائي     فقد،  البعدياالختبار التحصيلي   
  ).٠,٠٥ = α(الداللة عند مستوى  إحصائياً

الذي يظهر املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة         ) ٢(رقم  وبالرجوع إىل اجلدول    
 وفقاً ملتغري اجلنس، يتضح     البعدي االختبار التحصيلي    يف) اموعة الضابطة واموعة التجريبية   (لدراسة  ا

 بلغ املتوسط احلسايب الكلـي ألداء       فقد اإلناث وأداء الذكور،      بني املتوسط احلسايب ألداء    اًفروقأن هناك   
، وهو أقل من املتوسط احلسايب الكلي ألداء اإلناث الـذي    )٤,٩٣(باحنراف معياري   ) ١٣,٤٨(الذكور  

، وهذه النتيجة تعين أن الفروق اليت ظهرت يف حتليـل التبـاين   )٤,٦٥(باحنراف معياري   ) ١٥,٤٠(بلغ  
ن حتصيل طالبات الـصف اخلـامس       إ اجلنس كانت لصاحل اإلناث يف التحصيل؛ أي         املشترك وفقاً ملتغري  

األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية كان أفضل من حتصيل طالب الصف اخلـامس األساسـي     
  .الذكور

رن  أثناء تطبيق الدراسة بأن الطالبات اإلناث أظه       اهالحظما وميكن أن يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل        
التزاماً يف الدوام املدرسي واالنضباط الصفي أكثر من الطلبة الذكور، رمبا هذا األمر قد جعل الطالبـات                 

، وهذه النتيجة تتفق مـع      البعدي االختبار التحصيلي    يفاإلناث يتفوقن على الطلبة الذكور يف التحصيل        
قوانني املدرسـة وتعليماـا     اليت أظهرت أن اإلناث مدفوعات حنو االهتمام ب       ) ١٩٩٨قطامي،  (دراسة  

وختصيص اجلزء األكرب من وقتهن للدراسة ومتابعة الواجبات دف الوصول إىل حالة التكيف مع جمتمع               
 أكثـر  اإلنـاث  أن أظهرتواليت ) ٢٠٠٣( وقد اتفقت هذه النتيجة  أيضاً مع دراسة اجلرايدة          . املدرسة

 باستخدام احلاسوب طريقة جديدة لتلك الفئة من        ميوال ورغبة لكل ما هو جديد، إذ تعد طريقة التدريس         
  .الطلبة ، ورمبا هذا االجنذاب ولّد اهتماما اكرب لديهن وبالتايل زيادة  يف حتصيلهن
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يف حتصيل طلبة الـصف     ) ٠,٠٥ = α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           " 

  "خلامس األساسي يف مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل التفاعل ما بني الطريقة واجلنس؟ ا
 يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة         تلإلجابة عن هذا السؤال، استخرج    

يظهر قـيم  ) ٢(رقم دول  وفقاً لتفاعل كل من طريقة التدريس واجلنس ، واجل البعدياالختبار التحصيلي   
ا إذا كانت تلك  الفروق بني املتوسطات ذات داللة    مموللتأكد  . االحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية و  

 وفقـاً  البعدي االختبار التحصيلي يف حتليل التباين املشترك الثنائي ألداء عينة الدراسة  يجرأ  فقد إحصائية
 ذات  اً نتائج التحليل فروق   ومل تظهر ،  )٣(رقم  ا يظهر يف اجلدول     للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس كم     

يف حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسـي يف مـادة          ) ٠,٠٥ = α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      
احملسوبة ) ف( بلغت قيمة    فقدالتربية االجتماعية والوطنية تعزى إىل التفاعل بني طريقة التدريس واجلنس؛           

  ).٠,٠٥ = α(ري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة وهي غ) ٢,٨٨٤(
  :ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل األسباب اآلتية

 .البيئة التعليمية للذكور واإلناث متقاربة من حيث التسهيالت املادية، والوسائل التعليمية املتاحة -
، خاصـة وأن    )كور واإلناث الذ( تشابه الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لكال اجلنسني          -

وبالتحديد من مدارس منطقـة صـويلح، ومهـا مدرسـتان           نفسها  أفراد الدراسة من املنطقة اجلغرافية      
 .متجاورتان

  تشابه احلوافز والتعزيزات املادية واملعنوية اليت يتلقاها الطلبة الذكور واإلناث -
 

  :الباحثان ما يليقترح ه الدراسة، ياعتماداً على النتائج اليت توصلت إليها هذ
  .حتصيل الطلبةيف التوسع يف حوسبة مناهج التربية االجتماعية والوطنية؛ ملا له من أثر إجيايب  -١-١١
االهتمام أكثر بتصميم كتب الدراسات االجتماعية للصف اخلامس وتـضمينها وسـائط             -٢-١١

  .تعليمية متنوعة
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أثر التدريس مبساعدة احلاسوب يف حتصيل طلبة الـصف          .)٢٠٠٣ (.اجلرايدة، نبيلة عبد الرمحن    -

  .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، األردن. األول الثانوي يف قواعد اللغة العربية
، األردن،  التربيـة والتعلـيم   وزارةرسـالة املعلـم،  .  حوسبة املناهج  .)٢٠٠٥ (.اخلطيب، قاسم  -
  .١٧-١٢ص ص، )٣٤(٤٣

استخدامات احلاسوب يف تدريس املواد االجتماعيـة لطلبـة          .)٢٠٠٢ (.حلالسبيعي، سلطان فا   -
  . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن.املرحلة الثانوية يف املدارس السعودية

اسوب واإلنترنت يف ميادين التربية     استخدام احل  .)٢٠٠٣ (.سعادة، جودت والسرطاوي، عادل    -
  .دار الشروق:  عمان.والتعليم

فعالية استخدام احلاسوب التعليمي يف تـدريس        .)١٩٩٨ (.الشيدي، حممد بن خلفان بن سامل      -
اجلغرافيا على التحصيل الفوري واملؤجل لدى طالب الصف األول الثانوي حسب مستويات ثالثـة              

 .اجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان رسالة م.ملعدالم التراكمية
مستوى معرفة طلبة معلم جمال الدراسـات االجتماعيـة يف           .)٢٠٠١ (.العدوان، زيد سليمان   -

رسالة ماجستري غـري منـشورة،      . اجلامعات األردنية احلكومية لطبيعة مادة ختصصهم واجتاهام حنوها       
 .نجامعة الريموك، إربد، األرد

  .دار املسرية:  عمان.احلاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية .)٢٠٠٤ (.عيادات،  يوسف أمحد -
.  الدافعية للتعلم الصفي لدى طلبة الصف العاشر يف مدينة عمان      .)١٩٩٨ (.قطامي، يوسف حممود   -

  .٤١-٣٥ص ص، )٢(٢٠ دراسات اجلامعة األردنية،
ريقة التعلم التعاوين باستخدام احلاسوب يف اكتـساب        أثر ط  .)٢٠٠٢ (.القويدر، شريفة غازي   -

 رسالة ماجستري غري    .طالبات الصف الثامن األساسي ملهارات قراءة اخلرائط ودافعيتهن لتعلم اجلغرافيا         
  .منشورة، جامعة الريموك، إربد، األردن

فاعلية استخدام برنامج حاسـوب يف تـدريس اجلغرافيـة           .)١٩٩٩ (.مصطفى، حممد حممود   -
نـشورة، جامعـة     أطروحة دكتوراه غري م    .لطبيعية يف الصف األول الثانوي يف القطر العريب السوري        ا

  .ةدمشق، دمشق، سوري
اخلطـي، واملتـشعب،    : طرائق التعليم املربمج  : أثر كل من   .)٢٠٠٣ (.هيالت، صالح إبراهيم   -

: لتاريخ واجتاهام حنـوه   واخلطي املطور والطريقة التقليدية يف حتصيل طلبة الصف السابع يف مبحث ا           
 . جامعة الريموك، إربد، األردنأطروحة دكتوراه غري منشورة،). دراسة مقارنة(
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منهاج التربية االجتماعية والوطنية وخطوطه العريضة ملرحلـة         .)١٩٩٢ (.وزارة التربية والتعليم   -
 .املديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم: عمان .التعليم األساسي

ـ رسالة املعل .  املؤمتر الوطين األول للتطوير التربوي     .)١٩٨٨ (.رة التربية والتعليم  وزا -  ٢٩ م،ــ
  .٩١-٨٦ص ص، )٤-٣(
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