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  ملخص
ذ الصف         أهدفت هذه الدراسة الكشف عن     تعلم بمساعدة الحاسوب في تحصيل تالمي ر ال ث

ذآور    .في مبحث التربية االجتماعية والوطنية األساسي األول تكونت عينة الدراسة من شعبتين لل
ا      - :وشعبتين لإلناث تم تقسيمها عشوائيا إلى ة عدد أفراده ذة   ) ٤٦(مجموعة تجريبي ذًا وتلمي تلمي

تلميذة درسوا  ) ٢٩(تلميذًا، وشعبة إناث عدد أفرادها ) ١٧(موزعين في شعبة ذآور عدد أفرادها 
اعد وببمس ا   -. ة الحاس دد أفراده ة ضابطة ع عبة  ) ٤٤(مجموع ي ش وزعين ف ذة م ذًا وتلمي تلمي

ا    ) ٢٥(ذآور عدد أفرادها  اث عدد أفراده ذة ) ١٩(تلميذًا وشعبة إن ا أداة الدراسة فكانت      .تلمي أم
ان ألغراض الدراسة      ة       و ،اختبارًا تحصيليًا أعده الباحث ل التجرب وعتين قب ى المجم ه عل م تطبيق ت

ائج الدراسة    أشارت  .وبعدها ى نت ة     إل روق ذات دالل في تحصيل   ) α٠٫٠١=( إحصائية وجود ف
ة           روق ذات دالل ود ف دم وج ة وع ة التجريبي الح المجموع ي ولص ذ الصف األول األساس تالمي

  .  تعزى للجنس) α٠٫٠١=(إحصائية 
 
Abstract 

This study aimed at exploring the effect of computer assisted 
learning on the first graders achievement in social and citizenship 
education. The sample of the study consisted of (2) classes for males and 
(2) classes for females, which were randomly divided into (2) groups: An 
experimental group of (46) students divided into a class of (17) males 
and a class of (29) females. This group was taught through the Computer 
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Assisted Learning. - A control group of (44) students divided into a class 
of (25) males and a class of (19) females. This group was taught through 
the traditional method. - An achievement test was prepared by the 
researchers according to the purpose of the study. The test was 
administered before and after the treatment. The results of the study 
showed that there were statistically significant differences (α=0.01) in 
first graders achievement (In favor of experimental group), and that there 
were no statistically significant differences (α=0.01) due to gender. 

 
  مقدمة

ى ة آغيرها من مجاالت الحياة تحتاج العملية التعليمية التعلمّي ك      إل تم ذل د وي التطوير والتجدي
ة   لألساليبمن خالل المراجعة المستمرة  ة تعليمي  والوسائل والطرق الضرورية الكفيلة بتوفير بيئ

المتعل ؤدي ب ذي ي تعلم ال ى، ال ال ذي المعن تعلم الفع ى ال اعد عل بة تس ة مناس ى أن يصبح تعلمّي م إل
  . عنصرًا نشطًا في اآتساب المعرفة وتوظيفها

ى       افة إل أن، فباإلض ذا الش ي ه ة ف اليب المهم ائل واألس ك الوس ين تل ن ب وب م د الحاس ويع
اليب األخرى      ا الوسائل واألس ي تؤديه وم بوظائف    فإ ،إمكانية قيامه بالعديد من الوظائف الت ه يق ن

  .تعجز تلك الوسائل عن تحقيقها

ر لحاسفا ةوب يثي ذاتي     دافعي تعلم ال زز ال تعلم ويع تعلم لل ورة    ،الم وت والص وفر الص وي
  ).٢٠٠٣يونس،  ؛٢٠٠٤عيادات، (والحرآة واللون مما يجعل التعلم أآثر متعة 

ي    ى اإلدراك الحس تعلم عل وب الم اعد الحاس ل     ،ويس ليم وح ر الس ى التفكي ه عل ويدرب
  ).٢٠٠٢الموسى، (التعلم لديه لمدة طويلة وتكوين المفاهيم السليمة وبقاء اثر  ،المشكالت

رى      ا ي تعلم آم يم وال ة التعل اد  ويؤدي استخدام الحاسوب في عملي ) Richard, 1994( ريتش
  .إلى زيادة دافعية المتعلمين للتعلم وبالتالي إلى زيادة تحصيلهم

وني  ِـ  ) ٢٠٠٣(ويلخص العجل ة ب يلة تعليمي وب آوس تخدام الحاس د اس وف: فوائ ت، ت ير الوق
ة  ورفع م ستوى التحصيل لدى المتعلم ومساعدته في االعتماد على نفسه، وتنمية اتجاهاته االيجابي

  .، ويساعد المعلم في تشخيص نقاط الضعف لدى المتعلمين ومعالجتهانحو المبحث

يم           تثمارها واستخدامها في تعل ذآر للحاسوب يمكن اس ة ال د أنف وإذا آانت المميزات والفوائ
ة  , احث الدراسيةوتعلم جميع المب فان هناك فوائد ومميزات أخرى للحاسوب خاصة تنسجم وطبيع

ام   "  ت االجتماعية فإن استخدام الحاسوبففي مجال الدراسا ، آل مبحث دراسي يتيح الفرصة أم
تخالص     ل اس تها مث ة وممارس ات االجتماعي ية للدراس ارات األساس اب المه ين الآتس المتعلم

د    رائط والج ن الخ ات م ارآة      المعلوم ارات المش ة مه ى تنمي افة إل ة باإلض وم البياني اول والرس
   Chapin & Messick, 1992 P.214)( "االجتماعية
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رى ارآر وي ات    ) Parker, 2001, P.299( ب يم الدراس ي تعل وب ف تخدام الحاس أن اس
ا   ة وتعلمه ائق      "االجتماعي ار والحق اب األفك ي اآتس ة وف ة الديمقراطي داد المواطن ي إع هم ف  يس

ة      وال وم االجتماعي اريخ والعل ارات ذات الصلة بالت ة    أيضاً ، ويسهم  األخرى قضايا والمه في تنمي
ائية   ارات االستقص تهاالمه يم       ". وممارس ي تعل وب ف اهمات الحاس يم مس ن تقس ه يمك رى أن وي

ام هي       ة أقس ى ثالث ا إل ة وتعلمه ة المتصلة بالدراسات     : الدراسات االجتماعي وين المعرف اء وتك بن
  . ة، وتطبيق مهاراتها، وتطوير عملية التواصلاالجتماعي

م ويشير ات ) Diem, 2002( دي ع البيان ي سرعة جم تخدام الحاسوب يساعد ف ى أنَّ اس إل
كال    تعلم بأش م والم ن المعل ل م ديمها لك ا وتق ا وتخزينه ة وتنظيمه المتصلة بالدراسات االجتماعي

ة والتفك  ارات المالحظ وير مه ن تط نهم م ة تمك اط متنوع يم  وأنم تدالل الضرورية لتعل ر واالس ي
  .وتعلم هذا المبحث

في  ) ٢٠٠١(ويساعد استخدام الحاسوب في الدراسات االجتماعية من وجهة نظر إسماعيل  
د           ا نتيجة البع ي يصعب الحصول عليه ائق األصلية الت الحصول على صور عن المصادر والوث

ين . الزماني والمكاني لحدوثها ي  ويب استخدام الحاسوب في الدراسات      أنََّ) Bailey, 1987( بيل
  .االجتماعية يمكن المتعلم من اآتشاف الظواهر الطبيعية ومعايشة األحداث التاريخية

د  راون   ويؤآ يم      )Vockell & Brown, 1992( فوآل وب أنَّ استخدام الحاسوب في تعل
ى    د إل ه   التاريخ وتعلمه يقرب إلى أذهان المتعلمين صورة األحداث التاريخية، ويعي اريخ حيويت الت

ا  ) Lengel ,1987( لينكلأما .المفقودة فيوضح أن استخدام الحاسوب في تعليم الجغرافية وتعلمه
ه             ا يجعل ه مم راد التفاعل مع الموقف التعليمي الم بيهة ب ة مواقف ش تعلم لمواجه يتيح الفرصة للم

   .يعيش هذا الموقف بصورته الحقيقية

رى آل من       ارتون  في حين ت ولين وه أنَّ ضرورة  ) Laughlin & Hartoon, 1995(ل
الل   ن خ رز م ة تب ات االجتماعي ي الدراس وب ف تخدام الحاس وث " اس ن البح د م ائج العدي نت

د بشكل مباشر         %) ٩٠( أن والدراسات التي بينت  ا يعتم ة وتعلمه يم الدراسات االجتماعي من تعل
ى         ة عل ادة يتضمن معلومات محددة مبني ذي في الع ة نظر واحدة    على الكتاب المدرسي ال  ،وجه

ا           ى تحقيقه ي تسعى إل ة واألهداف الت ة الدراسات االجتماعي افى مع طبيع إنَّ    ،وهذا يتن الي ف وبالت
  P.286)("هناك حاجة ماسة للبحث عن مصادر أخرى ولعل من أهمها في هذا السياق الحاسوب

ارات  فيؤآد على أنَّ استخدام الحاسوب يساعد المتعلم في اآتسا) ١٩٩٩(أمَّا مصطفى  ب مه
ع      ة والبشرية وجم ة الظواهر الطبيعي م الخرائط وإدراك حقيق اريخي والجغرافي ورس البحث الت

رى  . البيانات التاريخية ا ي  بيرسون  وترجع أهمية استخدام الحاسوب في الدراسات االجتماعية آم
)Berson, 1996 (         اة ا اعي واالقتصادي لحي م السياسي واالجتم ر في الفه أثيره الكبي ى ت م  إل ألم

  . والشعوب
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يفلي وفانفوسن   ويوضح آل من    أن الحاسوب  ) Shiveley & Vanfossen, 2006( ش
تعلم في موقف تعليمي              ه يضع الم اًال، إذ ان ا نشطًا فع ة وتعلمه يم الدراسات االجتماعي يجعل تعل

  .يجعله يتحمل المسئولية على األقل عن جزء من تعلمه الخاص

ة الستخدام الحاسوب       ومن خالل ما سبق تتبين األهمية وا د الجم لضرورة القصوى والفوائ
ا    ة وتعلمه ات االجتماعي يم الدراس ي تعل ول     . ف اد الحل ي إيج رة ف ة آبي هم وبدرج وب يس فالحاس

ة   ة التحديات        ،للمشكالت التي تعاني منها الدراسات االجتماعي ا من مواجه ائمين عليه ويمكن الق
بيلهم   رض س ي تعت ديات ا  . الت كالت والتح ك المش ا    تل ة أهميته ات االجتماعي دت الدراس ي أفق لت

  ومكانتها بين المباحث الدراسية األخرى 

ع       د عن الواق دة آل البع مما جعل دورها يقتصر فقط على حفظ المعلومات واسترجاعها بعي
ة     ارات واالتجاهات الالزم الحقيقي للمتعلمين ومستقبلهم وغير قادرة على إآسابهم المعرفة والمه

  (Shug & Cross, 1998;White, 1999) اطنين مسئولين ومشارآين في مجتمعهملهم ليصبحوا مو

ة في مؤخرة المباحث الدراسية في استخدامها           ورغم ذلك فقد جاءت الدراسات االجتماعي
دوان،  (للحاسوب   د   وأشارت ). Hecks & Simcy, 1997; White, 1999 ؛٢٠٠٦الع العدي

ا يستخدمون الحاسوب آجزء       معظم معلمي الدراسات االج  أنمن الدراسات  ادرًا م ة ن من  تماعي
  .)Ehman, 1999; Berson,1996(عملية تربية مواطني المستقبل 

ويظهر مما سبق الحاجة الماسة واألآيدة للمزيد من الدراسات حول استخدام الحاسوب في      
ن  ال، وم ذا المج ي ه ح ف نقص الواض رًا لل ة نظ ات االجتماعي ات أالدراس دفع بالدراس ل ال ج

ال     ا ي مج ب ف ى جن ًا إل ا جنب ير معه ال والس ذا المج ي ه رى ف اق بالمباحث األخ ة للح الجتماعي
  .لتطوير والتجديدا

 
  ف الدراسةاهدأ

ى جاءت هذه الدراسة بهدف محاولة التعرف   ذ        إل ر استخدام الحاسوب في تحصيل تالمي اث
د      األساسي األولالصف  ة والتي تع ة والوطني ة االجتماعي م الباحث   حسب -في مبحث التربي  -انعل
ة للصف       األردنفي   األولى ة والوطني ة االجتماعي في   األساسي  األولالتي تناولت مبحث التربي

  .هذا المجال
 

  أهمية الدراسة
يم             ه الحاسوب في تعل ذي يمكن أن يلعب دور ال ة ال ا من أهمي ة أهميته تكتسب الدراسة الحالي

  .لول للعديد من المشكالت التي تعاني منهاالتربية االجتماعية والوطنية وتعلمها وفي إيجاد الح

ام       ا ورد في اإلطار الع ومما يزيد من أهمية الدراسة أنها جاءت تطبيقًا عمليًا منسجمًا مع م
ة في األردن والتي        ة الوطني ة والتربي اريخ والجغرافي ونتاجات التعلم العامة والخاصة لمباحث الت

دمتها الحاسوب في تعليم هذه المباحث وتعلمها في تدعو إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا وفي مق
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ي        ار المعرف ى االفتق ة عل وير القائم ة التط ل خط يم،  (ظ ة والتعل أ، وزارة  ٢٠٠٥وزارة التربي
  ).ج ٢٠٠٥ب، وزارة التربية والتعليم، ٢٠٠٥التربية والتعليم،

  :ويمكن تحديد أهمية الدراسة باآلتي
 

  األهمية النظرية
ي األرد .١ ى ف ا األول م الباحث  -ن أنه يم    -انحسب عل ي تعل تخدام الحاسوب ف ت اس ي تناول الت

 .التربية االجتماعية والوطنية وتعلمها لتالميذ الصف األول األساسي

واد المحوسبة    .٢ تقديم أنموذج يحتذي به معلمو التربية االجتماعية والوطنية في آيفية إعداد الم
  .واستخدامها

 
 )يةالتطبيق( األهمية العلمية

ة الصفية         زيادة .١ ين للحاسوب داخل الغرف ة بتوظيف المعلم اهتمام مشرفي التربية االجتماعي
 .عند زياراتهم اإلشرافية

ائج        .٢ ا من نت ة وأثنائه ل الخدم ة قب استفادة القائمين على برامج إعداد معلمي التربية االجتماعي
  .تخدامهاهذه الدراسة بالترآيز على تدريب المعلمين على إعداد المواد المحوسبة واس

 
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ي    رئيس اآلت ؤال ال ن الس ة ع ا اإلجاب ي محاولته ة ف كلة الدراس دد مش تخدام : تتح ر اس ا اث م
ة            ث التربي ي مبح ي ف ذ الصف األول األساس يل تالمي ي تحص وب ف اعدة الحاس دريس بمس الت

  :االجتماعية والوطنية؟ ويتفرع عن السؤال األسئلة اآلتية

في تحصيل تالميذ الصف األول األساسي ) ٠٫٠١=α(داللة إحصائية  هل توجد فروق ذات .١
 في مبحث التربية االجتماعية والوطنية تعزى للطريقة؟

في تحصيل تالميذ الصف األول األساسي ) ٠٫٠١=α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .٢
  في مبحث التربية االجتماعية والوطنية تعزى للجنس؟

 
  ت السابقةالدراسا

ت ي اس ام  حظ رة باهتم نوات األخي ي الس ة ف ة التعلميَّ ة التعليمي ي العملي وب ف خدام الحاس
ار الباحث         د اخت ال، وق ذا المج ي ه ات ف ن الدراس د م ت العدي احثين، فأجري ك    انالب ين تل ن ب م

  :الحالية ومن بين تلك الدراسات ةالدراسات تلك التي لها عالقة مباشرة بالدراس
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ى الكشف       في ا) Kasow, 1991(دراسة آاسو  ة والتي هدفت إل لواليات المتحدة األمريكي
ن  ة          أع ات االجتماعي اهيم الدراس امن لمف ة الصف الث يل طلب ي تحص وب ف تخدام الحاس ر اس ث

ة الدراسة من     . والرياضيات ًا قسموا   ) ٣٥(تكونت عين ى طالب وعتين  إل ة   : مجم مجموعة تجريبي
ة والريا  ات االجتماعي ي الدراس ة ف ادة التعليمي ت الم تخدام درس اة باس ة المحاآ يات بطريق ض

ى النتائج  وأشارتالحاسوب ومجموعة ضابطة درست المادة نفسها بالطريقة االعتيادية،  وق   إل تف
وق       ذا التف م تظهر ه في  المجموعة التجريبية في تحصيل مفاهيم الدراسات االجتماعية في حين ل

  .تحصيل مفاهيم الرياضيات

وني  ي األ) ١٩٩٤(وأجرى العجل ة ف ى تعرف دراس دفت إل تخدام الحاسوب أردن ه ر اس ث
ة، تكونت            انوي في مبحث الجغرافي ة الصف األول الث دى طلب د ل ر الناق التعليمي في تنمية التفكي

ن  ة م ة الدراس وعتين ) ١٢٠(عين ى مجم وزعين عل ًة م ًا وطالب ة درست : طالب ة تجريبي مجموع
ة بواسطة الحاسوب ادة التعليمي ة ضابطة درست ب ،الم ةومجموع ة االعتيادي رت . الطريق وأظه

  .النتائج وجود فروق في التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية

بدراسة في سلطنة عمان هدفت التعرف إلى فاعلية استخدام الحقائب   ) ١٩٩٨(وقام الشيدي 
ة          ة، تكونت عين انوي في مبحث الجغرافي ة الصف األول الث التعليمية المحوسبة في تحصيل طلب

ة   : طالبًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين) ١٠٤(ة من الدراس مجموعة تجريبية درست الوحدة التعليمي
ة       ،باستخدام الحاسوب ة االعتيادي ا بالطريق ائج   . وأخرى ضابطة درست الوحدة ذاته وأظهرت نت

ة      الح المجموع ل لص وري والمؤج ي التحصيل الف ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج الدراس
  .التجريبية

ة  ) ١٩٩٩(مصطفى وأجرى  دفت معرف ة ه ورية دراس ي س ي  أف تخدام الحاسوب ف ر اس ث
ا        اتهم نحوه ة واتجاه ث الجغرافي ي مبح انوي ف ة الصف األول الث يل طلب ة  . تحص ت عين تكون

ة درست باستخدام الحاسوب     : طالبًا وزعوا إلى مجموعتين) ٦٠(الدراسة من   ،مجموعة تجريبي
ة االعتياد ت بالطريق ابطة درس ة ض ةومجموع ة  . ي وق المجموع ة تف ائج الدراس رت نت وأظه

  .التجريبية في التحصيل واالتجاهات

تو  ا موس ي أجراه ة الت دف الدراس ان ه دة ) Mustoe, 2000(وآ ات المتح ي الوالي ف
ة  ة معرف ة أاألمريكي ة طلب ي معرف ة ف ي مبحث الجغرافي ة اللعب بالحاسوب ف تخدام طريق ر اس ث

ة للحاسوب     .آن الجغرافيةالمرحلة االبتدائية للمواقع واألما وأشارت النتائج إلى أن استخدام الطلب
  .ساهم في معرفة الطلبة ألسماء وأماآن جغرافية جديدة

اوني   أفي األردن فكان الهدف منها معرفة ) ٢٠٠٢(أما دراسة القويدر  تعلم التع ثر طريقة ال
راءة الخريطة    ة لق ة الدر  . باستخدام الحاسوب في معرفة الطلب ة  ) ١١٨(اسة من   تكونت عين طالب

ة     : من الصف الثامن األساسي تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات   ة درست بطريق مجموعة تجريبي
التعلم التعاوني بالحاسوب، ومجموعة تجريبية ثانية درست بطريقة التعلم التعاوني بدون مساعدة  

ة     ة االعتيادي ت بالطريق ابطة درس ة ض وب، ومجموع ات ال  . الحاس ى المجموع ق عل ثالث وطب
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اوني      تعلم التع ة ال اختبار قراءة الخريطة وأشارت النتائج إلى تفوق المجموعة التي درست بطريق
  .باستخدام الحاسوب على المجموعتين

طفى   ام المص ن    ) ٢٠٠٦(وق ف ع دفت الكش ة ه ي األردن بدراس اة   أف تخدام المحاآ ر اس ث
ي مبحث الجغراف   ارة حل المشكالت ف ة مه ي تنمي تخدام الحاسوب ف دى طالب الصف باس ة ل ي

ي  ابع األساس ن   . الس ة م ة الدراس ت عين ي   ) ٩٤(تكون ات ه الث مجموع ي ث وزعين ف ًا م : طالب
ي درست     ة الت وب، والمجموع اعدة الحاس اة بمس ة المحاآ ادة بطريق ي درست الم ة الت المجموع
ة           ادة بالطريق ت الم ي درس ة الت وب، والمجموع تخدام الحاس دون اس اة ب ة المحاآ ادة بطريق الم

ةاال اة         . عتيادي ة المحاآ ت بطريق ي درس ة الت الح المجموع روق لص ود ف ائج وج رت النت وأظه
  . باستخدام الحاسوب

ثر برنامج تعليمي محوسب أفي األردن دراسة آان هدفها معرفة ) ٢٠٠٦(وأجرى العدوان 
ة  ة   . في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطني تكونت عين

ن ال ة م وعتين  ) ١٦١(دراس ى مجم موا إل ًة قس ًا وطالب امج  : طالب ا البرن ق عليه ة طب تجريبي
ة     إلىشارت النتائج أالمحوسب، وضابطة درست بالطريقة االعتيادية و وق المجموعة التجريبي تف

  .  على المجموعة الضابطة في التحصيل

ة     األردنفي ) ٢٠٠٨( الذياباتدراسة  أما دفها معرف ان ه ت  أفك ر اس دريس المعزز   ث خدام الت
ع     ة الصف الراب ي تحصيل طلب ة   األساسيبالحاسوب ف ة والوطني ة االجتماعي . في مبحث التربي

وعتين  إلىطالبًا وطالبًة قسموا ) ١٢٤(تكونت عينة الدراسة من  ة درست    : مجم مجموعة تجريبي
 وأشارت . ةبطريقة معززة بالحاسوب، ومجموعة ضابطة درست المادة نفسها بالطريقة االعتيادي

   .  على الذآور اإلناثتفوق المجموعة التجريبية في التحصيل والى تفوق  إلىالنتائج 

يالحظ من استعراض الدراسات السابقة أنها اتفقت مع الدراسة الحالية في متغيرها المستقل  
ي    ابقة ف ع بعض الدراسات الس ت م ة اختلف ة الحالي ين أن الدراس ي ح تخدام الحاسوب ف و اس وه

در     متغي ة القوي ابع لدراس ر الت ان المتغي يل فك و التحص ابع وه ا الت ة  ) ٢٠٠٢(ره راءة الخريط ق
د   ) ١٩٩٤(تحديد األماآن والمواقع ولدراسة العجلوني ) Mustoe, 2000(ولدراسة  ر الناق التفكي

دوان  واتفقت. المشكالت حل) ٢٠٠٦(ولدراسة المصطفى  ع دراسة الع ومصطفى ) ٢٠٠٦(م
ابع    ) ٢٠٠٨(و الذيابات ) Kasow, 1991( آازوو) ١٩٩٨(الشيدي و ) ١٩٩٩( ر الت في المتغي

  .وهو التحصيل

ة الصف             ي آانت طلب ة الت ابقة في العين ع الدراسات الس ة عن جمي وتختلف الدراسة الحالي
ابقة  ة مع بعض الدراسات       . األول األساسي وهو ما لم تتناوله أي دراسة س وتتفق الدراسة الحالي

ا   ي تناوله ابقة ف دوان        الس ة الع ة آدراس ة والوطني ة االجتماعي ث التربي د مبح ) ٢٠٠٦(بالتحدي
ذيابات  ة ال ن   ) ٢٠٠٨(ودراس ل م ة آ ع دراس ت م ين اختلف ي ح در، (ف ومصطفى،  ؛٢٠٠٢قوي

يدي،  ؛١٩٩٩ وني، و ؛١٩٩٨و الش طفى،  ؛١٩٩٤العجل ت ) ٢٠٠٦والمص ي تناول ث الت مبح
ة   ة ودراس ازو الجغرافي ت ) Kasow 1991(آ ي تناول ة    الت ات االجتماعي ي الدراس مبحث

  .والرياضيات
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ة الدراسة وفي إجراءات          انوقد استفاد الباحث ار عين د واختي ابقة في تحدي من الدراسات الس
 .إعداد المادة التعليمية المحوسبة وفي إجراءات تطبيقها وفي إعداد اختبار التحصيل

 
  مصطلحات الدراسة

وب  اعدة الحاس دريس بمس ات آث   :الت اك تعريف اعدة    هن دريس بمس وم الت ت مفه رة تناول ي
ة الحاسوب ، فقد عرفه  ه ) ١٩٩٨( مرعي والحيل ة،         أن يم آاف رامج في مجاالت التعل ارة عن ب عب

تعلم الن يكتشف بنفسه           ام الم يح الفرص أم ا يت ا، مم ات، وتخزينه يمكن من خاللها تقديم المعلوم
ائج   ن النت ة م ى نتيج ائل، أو التوصل إل ن المس الة م ول مس ود )٤٣٩ص، ( حل ه عب ا عرف  ، بينم

تعلم     أ) ٢٠٠٧( ة ال ززا لعملي وب مع تخدم الحاس ث يس ي بحي ي التعلم ف التعليم ه تصميم الموق ن
  ).١٢٧ص، ( أو جزءًا والتعليم آًال

ه  أإلى تعريف التدريس بمساعدة الحاسوب على الباحثان وقد توصل  مجموعة اإلجراءات   ن
ا  /حدة الخامسة وعنوانها الو(ها عرض المادة التعليمية التي يتم في اني  /األرض من حولن  الجزء الث

ام الدراسي    ة للع ة والوطني ة االجتماعي اب التربي ن آت ق ،)٢٠١١/٢٠١٢م ن طري الحاسوب  ع
ؤثرات  المتعددة والوسائط باستخدام ال ة  الم ز     األصور و الصوتية و الوحرآي ديم التعزي وان مع تق ل

 .نشطة إثرائيةوالتغذية الراجعة في آل خطوة باإلضافة إلى أ

ة ة االعتيادي ت : الطريق د عرفته تباين ذا المصطلح، فق ت ه ي تناول ات الت دي  االتعريف اليزي
والتي تجمع بين أسلوب العرض ، مسبقا أنها مجموعة األنشطة والتدريبات المخطط لها) ٢٠٠٦(

اب المدرسي،   والمناقشة، ويتم خاللها استخدام الوسائل والتقنيات والمواد التعليمية إلى جانب ال كت
ة     ة التعليمي اء العملي ة أثن ا  ).٢٢ص، ( ويكون المعلم مصدر الفاعلي ه    بينم ه الجالبن ) ٢٠٠٤(عرف

ة،        تها باستخدام الوسائل التقليدي ة ومناقش ادة التعليمي أنها طريقة في التدريس تعتمد على شرح الم
ا لل   دور األساسي فيه ون ال ث يك م، بحي ة والقل ير والورق اللوح والطباش ارآة آ ون مش م، وتك معل

 ).٧ص، ( المتعلم فيها محدودة

ان   ا ويعرفها الباحث ة          أنه ادة التعليمي ا عرض الم تم فيه ي ي الوحدة  (مجموعة اإلجراءات الت
ام  / األرض من حولنا/وعنوانها الجزء الثاني /الخامسة  من آتاب التربية االجتماعية والوطنية للع

ي  ي ) ٢٠١١/٢٠١٢الدراس ل عرضها ف ادة أو   حسب تسلس دون زي رر ب ي المق اب المدرس الكت
 .نقصان

ه         :التحصيل د عرف دات وشريم     تباينت وجهات النظر في تعريف التحصيل، فق ل وعوي الت
ة     ) ١٩٩٩( ل الوراثي ين العوام ل ب يلة تفاع ه حص عبة     ، ان ا المتش ة بأبعاده ل البيئي ين العوام وب

ة   والتي تمتد من األسرة بعواملها ومؤثراتها المخ، والمعقدة ا المادي تلفة إلى المدرسة بكل متغيراته
ة      بأنه )٢٠٠٥( سالمةوعرفه . )٢٩٦ص، ( واألآاديمية د إجراء عملي ناتج ما يتعلمه الطالب بع

ا  ، )١٨٠ص، (التعليم  رى  ) ٢٠٠٣(عياصرة  أم ه  أفي ارف،       ن ا يكتسبه الطالب من المع دار م مق
الخبرة من خالل عمل   والمصطلحات نتيجة مروره  ، والمفاهيم يم   ب ة التعل د رأى    .)١٦ص، (ي وق
اب    هو  :التحصيلن أبالباحثان  مقدار ما يكتسبه الطالب من معرفة تتعلق بالوحدة الخامسة من آت
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ام الدراسي     ة للع ذي       ٢٠١١/٢٠١٢التربية االجتماعية والوطني ار ال ة باالختب ذه المعرف اس ه وتق
 .))١(ملحق (ده الباحثان لهذه الغاية أع

ة االجتماعي ةالتربي وي  :ة والوطني ا العطي داف، ) ١٩٩٥(عرفه ة األه ا مجموع بأنه
ة         ب التربي ي آت ة ف ة ممثل ة والوطني ة واالجتماعي ادة التربي ويم لم طة، والتق وى، واألنش والمحت

ة ا     ى المرحل ررة عل ة المق ة والوطني ية ألاالجتماعي ان ب   ).٦ص، (ساس رى الباحث ة أي ن التربي
ة  ة والوطني ة المواالجتماعي ي مجموع ة   ه ة االجتماعي اب التربي ي آت منة ف وعات المتض ض
 .٢٠١١/٢٠١٢الصف األول األساسي في األردن للعام الدراسي  تالميذوالوطنية المقرر على 

 
  محددات الدراسة

  :يمكن تحديد نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية

  .تالميذ الصف األول األساسي: المحدد البشري -

  .٢٠١١/٢٠١٢الدراسي العام : المحدد الزماني -

  .إربد/مدارس تربية لواءبني آنانه: المحدد المكاني -

  )الجزء الثاني /الوحدة الخامسة: المحدد اإلجرائي -

ى الوحدة الخامسة       - ة عل ادة التعليمي اني   /اقتصار الم ة     الجزء الث ة االجتماعي اب التربي من آت
  .٢٠١١/٢٠١٢والوطنية للصف األول األساسي للعام الدراسي 

 
  راءاتاإلج

  :اتبعت اإلجراءات اآلتية في تنفيذ هذه الدراسة

 .اختيار الوحدة التعليمية وحوسبتها -

 .إعداد اختبار التحصيل والتأآد من صدقه وثباته -

  : تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة منه -
 

  مجتمع الدراسة
ي آنا  ة تكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس مديرية  التربية والتعليم للواء بن ي تضم    ن الت

   ).٢٠١١/٢٠١٢(تالميذ الصف األول األساسي للعام الدراسي 
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  عينة الدراسة
دارس          عينة الدراسة   تكونت اث من م ذآور ومدرستين لإلن دارس، مدرستين لل ع م من أرب

ام         ي للع ف األول األساس ذ الص م تالمي ي تض ة الت ي آنان واء بن يم لل ة والتعل ة التربي مديري
م اخ). ٢٠١١/٢٠١٢( د ت ن   وق اٍف م دد آ وافر ع بب ت ة القصدية بس دارس بالطريق ذه الم ار ه تي

ب          ل طال يب آ ون نص ث يك ة بحي ة التجريبي راد المجموع دد أف ع ع ب م ا يتناس يب فيه الحواس
ة    انحاسوبًا، باإلضافة إلى القرب الجغرافي لهذه المدارس من عمل الباحث يح المتابع الثاني مما يت

ق الدراسة بكل سهول     ًا       . ة ويسر المستمرة لتطبي تعدادًا تام دت اس دارس أب ذه الم ا أن إدارات ه آم
  .للتعاون مع الباحثين

ع شعب    ) ٩٠(وقد بلغ عدد أفراد العينة  شعبتين ذآور عدد     ،طالبًا وطالبًة موزعين في أرب
راد  ) ١(طالبًة، والجدول ) ٤٨(وشعبتين إناث عدد أفرادها  ،طالبًا) ٤٢(أفرادها  يوضح توزيع أف

  .المجموعة وعدد التالميذ والشعب والجنسالعينة حسب 

  .توزيع أفراد العينة حسب المجموعة وعدد التالميذ والشعب والجنس: )١(جدول 

  عدد الشعب  عدد التالميذ  الجنس  المجموعة

  التجريبية
  ١  ١٧  ذآور
  ١  ٢٩  إناث

  ٢  ٤٦  المجموع

  الضابطة
  ١  ٢٥  ذآور
  ١  ١٩  إناث

  ٢  ٤٤  المجموع

  المجموع العام
  ٢  ٤٢  ذآور
  ٢  ٤٨  إناث

  ٤  ٩٠  المجموع

م الصف    - زيارة المدارس عينة الدراسة لتوضيح الهدف من الدراسة لمدير آل مدرسة ولمعل
 .والتأآد من عدد أجهزة الحاسوب وصالحيتها

ا          - د من تكافؤهم ة والضابطة للتأآ وعتين التجريبي ى المجم ًا عل . تطبيق اختبار التحصيل قبلي
ل  تخدام تحلي م اس ائي وت اين الثن ائ) 2X2(التب ة اإلحص ى الدالل رف عل روق، للتع ية للف

 .يوضح ذلك) ٢(والجدول 
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لداللة الفروق بين المجموعتين على االختبار ) 2X2(نتائج تحليل التباين الثنائي : )٢(جدول 
  .القبلي

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   )ف(قيمة   المربعات

  الداللة
  ٠٫٣٥٠  ٠٫٨٨٣  ١١٫٠٠١  ١  ١١٫٠٠١  لمجموعةا

  ٠٫٧٨٦  ٠٫٠٧٤  ٠٫٩٢٦  ١  ٠٫٩٢٦  الجنس
  ٠٫٣٤٠  ٠٫٩١٩  ١١٫٤٥٢  ١  ١١٫٤٥٢ الجنسXالمجموعة

      ١٢٫٤٥٥  ٨٦  ١٠٧١٫١٦٣  الخطأ
        ٨٩  ١٠٩٢٫٤٠٠  المجموع

دول    ن الج ح م ائية     ) ٢(يتض ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج زى ) ٠٫٠٥=α(ع تع
  . تكافؤ المجموعتين للمجموعة والجنس، مما يعني

ا هي في     - تدريس المجموعة التجريبية الوحدة المحوسبة أما الضابطة فتم تدريسها الوحدة آم
فقد استخدم معلمان البرنامج المحوسب مع المجموعة التجريبية، ومعلمان  الكتاب المدرسي،

ي حصص ) ٧(واستغرق التدريس للمجموعتين  ،درسا الوحدة بالطريقة االعتيادية دة   هدرس م
 .دقيقة) ٤٥(آل حصة 

 .تطبيق االختبار التحصيلي على المجموعتين مباشرة بعد انتهاء تدريس الوحدة -

 .جمع البيانات وتحليلها -
 

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة
 ).محوسبة وغير محوسبة(الوحدة التعليمية 

 ).ذآور وإناث(الجنس  .١

  المتغير التابع
  بحث التربية االجتماعية والوطنيةاسي في متحصيل تالميذ الصف األول األس

 
  اإلحصائية اتالمعالج

ائي    اين الثن استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التب
)2X2.(  
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  أدوات الدراسة
  :وتم إعدادها حسب المراحل اآلتية: المحوسبة المادة التعليمية: أوال

ة اخت .١ ادة التيمرحل ةار الم ة : عليمي دة الخامس ن الوح ة م ادة التعليمي ن (تكونت الم األرض م
ا ي ) حولن ام الدراس ي للع ف األول األساس ة للص ة والوطني ة االجتماعي اب التربي ن آت م
بعة دروس هي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ دة من س ذه الوح ون ه ة، : وتتك سطح  وأشكالعناصر البيئ
  .صل الربيع، وفصل الصيفوالليل والنهار، وفصل الخريف، وفصل الشتاء، وف، األرض

 :وتم إتباع اإلجراءات اآلتية: مرحلة حوسبة المادة التعليمية .٢

 .يمية بما يتناسب وطريقة عرض المادة من خالل الحاسوبإعادة صياغة المادة التعل -

 .صياغة نتاجات التعلم -

 .آتابة العنوان على شاشة تحوي صورة تعبر عن موضوع آل درس -

ات  - ن التعليم ة م ي مقدم  وضع مجموع ادات ف دة  ةواإلرش ين لل الوح ذتب ة  تالمي آيفي
 .التحكم بعرض المادة التعليمية

وان مع        - ة وأصوات وأل ة والمتحرآ تضمين المادة التعليمية مجموعة من الصور الثابت
 :ومنها )Power point(باستخدام برنامج  مراعاة معايير تصميم المادة التعليمية

ا يشتت أذهان ال      مناسبة الخلفية لأللوان والصور  .أ  ذ المستخدمة وتجنب آل م  تالمي
 .مثل الدوران السريع للشاشة واأللوان البارزة وعدم وضوح الصور واألصوات

ات    .ب  توفير مفاتيح تحكم أسفل آل شاشة تساعد الطالب على التنقل بحرية بين مكون
 .المادة ذهابًا وإيابا وبإشراف المعلم

 .تحديد نوع التفاعل بينهاتصميم مجموعة من الشاشات المتتالية و  .ج 
 .إعداد مجموعة من التمارين واألنشطة يكلف الطالب بتنفيذها بإشراف المعلم  .د 
 .جهزت شاشة لتقديم التعزيز الفوري بشكل مقروء ومكتوب ومسموع  .ه 

 .إعداد ملخص ألهم األفكار الواردة في الوحدة التعليمية على شاشة منفصلة -

 .س وفي نهاية الوحدةإعداد اختبار تقويمي في نهاية آل در -

 ميم عرض المادة المحوسبةمرحلة تص .٣

ا      م تحويله ة منفصلة ت قبل الشروع في إنتاج المادة المحوسبة قدمت على شكل شاشات ورقي
ة من خالل      على شكل  لة ومتتابع ة متسلس شاشات محوسبة بعدد الشاشات الورقية مرتبطة بطريق

  . واالستمرار والرجوعمفاتيح تحكم موجودة أسفل آل شاشة وهي القائمة 

ين              ة من المحكم ى لجن م عرضها عل ة المحوسبة ت ادة التعليمي اء من تصميم الم وبعد االنته
ددهم  نهم  ،)٧(ع يم) ٢(م ا التعل ص تكنولوجي وب ) ٣(و  ،تخص ص الحاس ميم (تخص تص
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ات ي    ) ٢(و  ،)البرمجي ات الت ذ بالمالحظ م األخ ة، وت ات االجتماعي اهج الدراس ص من تخص
 ادة المحوسبة في صورتها النهائيةإجراء التعديالت المطلوبة وبذلك أصبحت الماقترحوها و

  االختبار التحصيلي: ثانيًا
اس    تعلم بمساعدة الحاسوب في تحصيل       أتم إعداد اختبار تحصيلي لقي ر ال ذ ث الصف   تالمي

ئلة م ) ١٠(وتكون االختبار من . األول األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية وزعة  أس
  :آاآلتي

ئلة تتضمن ) ٨( - ارة  ) ٣٩(أس ب وضع إش ن الطال ب م ل ) (أو ) (صورة يطل تحت آ
ة ة  صورة، وتعطى اإلجاب دة والخاطئ ة واح ون ) صفر(الصحيحة عالم ذلك يك ة وب عالم

 .عالمة) ٣٩( األسئلةمجموع عالمات هذه 

دًا يتضمن   - ؤاًال واح ا ) ٣(س ة ) ٣(صور بجانبه وب وصل الكلم ات والمطل بالصورة  آلم
ان   ) صفر(الدالة عليها، وتعطى عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة و  ذلك ف لإلجابة الخاطئة وب

 .عالمات) ٣(مجموع عالمات هذا السؤال 

ة،   ) (أو ) (جمل يطلب من الطالب وضع إشارة ) ٦(سؤاًال واحدًا يتضمن  - أمام آل جمل
بذلك يكون مجموع عالمات هذا و. وتعطى اإلجابة الصحيحة عالمة واحدة والخاطئة صفرًا

 .عالمات) ٦(السؤال 

ة ) ٤٨(وهكذا فان مجموع عالمات االختبار  م عرضه       . عالم ار ت د من صدق االختب وللتأآ
ين تكونت من        ة من المحكم ى لجن نهم  ) ٨(عل ة و     ) ٤(م اهج دراسات اجتماعي ) ٤(تخصص من

ياغة اللغو        ول الص م ح داء آراءه نهم إب ب م ويم، وطل اس وتق ة تخصص قي ئلة  ي بة األس ومناس
د ترآزت االقتراحات حول          هذا  تالميذلمستوى  بًا وق ه مناس ا يرون راح م الصف وشموليتها واقت

م األخذ          د ت ر وضوحًا وق إعادة صياغة بعض األسئلة واستبدال بعض الصور بصور أخرى أآث
  .بجميع المالحظات

ا   ة الدراسة تكونت    وللتأآد من ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة استطالعية من خ رج عين
ودر ريتشاردسون       ) ٢٠(من  ة آ م استخدام معادل ة وت ا   ) KR20(طالبًا وطالب غ معامل الثب ت وبل

ار     وهي قيمة مناسبة ألغراض) ٠٫٨١( ذلك أصبح االختب ق   الدراسة، وب بصورته   جاهزا للتطبي
  .النهائية

 
  نتائج الدراسة

ات    أوال باست انلإلجابة عن سؤالّي الدراسة قام الباحث ابية واالنحراف خراج المتوسطات الحس
) ٣(اختبار التحصيل، والجدول  المجموعتين التجريبية والضابطة على تالميذالمعيارية لعالمات 

ائي     انوللتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات استخدم الباحث  . يوضح ذلك اين الثن ل التب تحلي
)2X2 ( والجدول)يوضح ذلك) ٤.  
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ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة حسب المتوسطا :)٣(دول ج
  .المجموعة والجنس

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة

  التجريبية
  ١٫٩٠٦  ٤٦٫٥٩  ١٧  ذآور
  ٢٫٥٥٠  ٤٤٫١٧  ٢٩  إناث 

  ٢٫٥٩٤  ٤٥٫٠٧  ٤٦  المجموع

  الضابطة
  ٩٫٤٧٩  ٣٥٫٥٢  ٢٥  ذآور
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  علقة باإلجابة عن السؤال األول ونصهالنتائج المت: أوال

الصف األول األساسي  تالميذفي تحصيل ) ٠٫٠١=α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  في مبحث التربية االجتماعية والوطنية يعزى للطريقة؟

ذ أن هناك فروقًا ظاهرية في تحصيل   ) ٣(يتضح من الجدول  الصف األول األساسي    تالمي
ة االج  ي مبحث التربي ابي ل ف ط الحس ة إذ أن المتوس ة والوطني ذتماعي ة  تالمي ة التجريبي المجموع

ذ ، أما المتوسط الحالي ل )٢٫٥٩٤(وانحراف معياري ) ٤٥٫٠٧( ان     تالمي المجموعة الضابطة فك
  ).٨٫٦٧١(وانحراف معياري ) ٣٩٫٠٢(
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دول   ين الج ائية   ) ٤(ويب ة إحص روق ذات دالل ذه الف الح  ) ٠٫٠١=α(أن ه اءت لص وج
  .التجريبية، أي أن هناك فروق تعزى للطريقة المجموعة

  الثاني ونصهالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال : ثانيًا

الصف األول األساسي  تالميذفي تحصيل ) ٠٫٠١=α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  في مبحث التربية االجتماعية والوطنية يعزى للجنس؟

دول   ين الج ي  ) ٣(يب ة ف روق ظاهري ود ف يل  وج ذتحص ي   تالمي ي ف الصف األول االساس
اث  ذآور واإلن ة ال ة والوطني ة االجتماعي ذآور  . مبحث التربي ابي لل ان المتوسط الحس ) ٤٠(إذ آ

ان      ) ٩٫١٧٨(وانحراف معياري  اث فك ا المتوسط الحسابي لإلن اري   ) ٤٣٫٩٦(أم وانحراف معي
)٣٫٤٢٧.(  

ين من الجد روق إحصائيا تب ذه الف ة ه ار دالل د اختب ة ) ٤(ول وعن ر دال روق غي ذه الف أن ه
  .أي انه ال توجد فروق في التحصيل تعزى للجنس) ٠٫٠١=α(إحصائيا 

 
  مناقشة النتائج

  مناقشة نتائج السؤال األول: أوال
ى        أظهرت ي درست بمساعدة الحاسوب عل ة الت نتائج هذا السؤال تفوق المجموعة التجريبي

ة االعتي ي درست بالطريق ة الضابطة الت ي التحصيل المجموع ة ف روق ذات ادي اك ف ت هن إذ آان
ة  ) ٠٫٠١=α(داللة إحصائية  ى     انويعزو الباحث  . بينها لصالح المجموعة التجريبي ذه النتيجة إل ه
  :عدة عوامل منها

التنظيم الدقيق في عرض المادة التعليمية للوحدة المحوسبة بدءًا من عرض نتاجات التعلم ثم  -
ي ب وى التعليم ة وعرض المحت ات  المقدم وان والحرآ ي متسلسل وتضمينه األل كل منطق ش

ذا  ا  والصور الثابتة والمتحرآة والتأثيرات الصوتية، آل ه اه     ربم اهم في شد انتب ذ  س  التالمي
 .وإثارة حواسهم وزيادة ترآيزهم مما ساعد على زيادة تحصيلهم

 .من جديد إلى المادة التعليمية التي لم يتم فهمها إمكانية رجوع التالميذ -

 .غذية الراجعة الفورية التي تقدمها الوحدة المحوسبة بعد آل استجابةالت -

 .الستخدام أآثر من حاسة في التعلم لفرصة للتالميذإتاحة ا -

ة        - ى المهم ال إل أول وعدم االنتق ا أوال ب تجزئة المادة التعليمية إلى أجزاء صغيرة يتم انجازه
 .التالية إال بعد انجاز المهمة األولى

ادة  - تمال الم ن    اش د م ى العدي بة عل طةالمحوس د األنش ل   والت ي تفاع اهمت ف ي س ريبات الت
 .مع المادة التعليمية بشكل آبير التالميذ
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ذ   ساعد استخدام  - ة اتجاهات التالمي تهم       الحاسوب على تنمي ة وزاد من ثق ادة التعليمي نحو الم
ر     ى استرجاع الخب درتهم عل ات المكتسبة  بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم ودافعيتهم مما زاد من ق

 ). ٢٠٠٦الراميني، (بدقة أآثر 

من أنفسهم والتي  ةالموضوعات ذات المعنى القريبميل أطفال هذه المرحلة إلى فهم وإدراك  -
و      ة وه دة التعليمي ى موضوع الوح ق عل ذا ينطب اتهم وه واقعهم وحي ا ب تتصل اتصاال وثيق

ن ح م و   األرض م ذا الفه وب ه تخدام الحاس زز اس ا ع ا، وربم ذ  دراكاإلولن دى تالمي ل
ر من     ة أآث ذ المجموعة التجريبي ذه    ).٢٠٠٢ معوض، (المجموعة الضابطة    تالمي وتتفق ه

ن       ل م ة آ لت دراس ي توص ة الت ع النتيج ة م والنتيج يديو ،)Kasow, 1991( آاس  الش
دوان و ،)١٩٩٩( مصطفى و ،)١٩٩٨( ذيابات و ،)٢٠٠٦( الع ي أظهرت   ، و)٢٠٠٨( ال الت

 .المجموعة الضابطة في التحصيل باستخدام الحاسوب على عة التي تعلمتتفوق المجمو

  مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

ود  دم وج ؤال ع ذا الس ائج ه رت نت روق أظه ائية ف ة إحص زى ) ٠٫٠١=α(ذات دالل تع
دة   . للجنس، أي أن الذآور واإلناث متساويان في التحصيل ة لع ويعتبر الباحثان هذه النتيجة منطقي

ا    أسباب منها أ ي تعرض له ن المادة المحوسبة واالعتيادية التي تعرضت لها اإلناث هي نفسها الت
ا        ينالذآور وبالتالي فان تأثيرها على الجنس روٌق بينهم م تظهر ف ذا ل آان تقريبًا بالدرجة نفسها، ل

ي التحصيل ًا   . ف الي أصبحت تقريب ت الح ي الوق اث ف ة باإلن ى أن الظروف المحيط باإلضافة إل
  . فسها المحيطة بالذآور سواء على مستوى البيئة الصفية أو المدرسية أو االجتماعيةالظروف ن

دوان       ا دراسة الع ي توصلت إليه ذيابات و ،)٢٠٠٦(وتتعارض هذه النتيجة مع النتيجة الت  ال
  . اللتان أظهرتا تفوق اإلناثو )٢٠٠٨(
 

  التوصيات والمقترحات

  التوصيات
  :لدراسة فان الباحثان يوصيان باالتيفي ضوء النتائج التي توصلت إليها ا

ة          - ة االجتماعي اج التربي بة منه اهج لحوس م المن ة قس يم وبخاص ة والتعل وة وزارة التربي دع
 .والوطنية للصف األول االساسي

ة            - ى صفوف المرحل ي تشتمل عل دارس وبخاصة الت ع الم توفير مختبرات حاسوب في جمي
 .وسبة بكل سهولةليتسنى استخدام المواد المحاألساسية الدنيا 

ل          - دنيا بشكل خاص قب ام ومعلمي الصفوف ال تدريب معلمي الدراسات االجتماعية بشكل ع
 .الخدمة وأثنائها على آيفية إعداد المواد المحوسبة وتطبيقها
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 المقترحات
ي صفوف    - ة ف ة والوطني ة االجتماعي ي التربي بة ف واد المحوس ر الم راء دراسات حول أث إج

 .ومراحل أخرى

  .اسات أخرى يكون متغيرها التابع مختلفًا عن المتغير التابع في الدراسة الحاليةإجراء در -
  

  واألجنبية العربيةالمراجع 
ماعيل - ر  ،إس ب زاه يم   .)٢٠٠١( .الغري ديات التعل ات وتح ا المعلوم الم  .تكنولوجي ع

 .مصر .القاهرة.الكتب

ؤثرة   " .)١٩٩٩( .رغدة  ،وشريم .خليل، وعليان .عبداهللا ،وعويدات .سعيد ،التل - العوامل الم
ى    اجحين الحاصلين عل ة الن ي تحصيل الطلب ىف دالت  أعل االمع هادة   وأدناه ان ش ي امتح ف

ة الدراسة الثانوية العامة  ي         األردني تقرار المهن ي يشغلونها ومدى االس ة الوظائف الت وطبيع
 .٣٢٥-٢٩٦ .)٢( ٢٦ .دراسات العلوم التربوية ."واالجتماعي واالقتصادي لديهم

ى أسلوب حل      " .)٢٠٠٤(. عمر ،بنةالجال - ة عل اثر استخدام برمجيات تعليمية محوسبة مبني
ارات    المشكالت وأسلوب التدريب والممارسة في اآتساب طلبة الصف الثالث األساسي للمه

 .األردن .إربد.جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة ."االساسية في الرياضيات

ذيابات - ي  ،ال د عل ا محم وب    " .)٢٠٠٨( .الن زز بالحاس دريس المع ة الت تخدام طريق ر اس اث
)CAI (    ع ة الصف الراب يل طلب ي تحص يف ة      األساس ث التربي ي مبح ورة ف واء الك ي ل ف

 . األردن .المفرق.جامعة آل البيت .رسالة ماجستير غير منشورة ."االجتماعية والوطنية

ه    .)٢٠٠٦( .فواز فتح اهللا ،الراميني - ل وتعلم اب الجامعي   .سيكولوجية الطف ين  .دار الكت  .الع
 .االمارات العربية المتحدة دولة

اثر استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي       " .)٢٠٠٥( .محمد عبد الحافظ ،سالمة -
 .١٩٠-١٧٠ .)١( ٦.مجلة العلوم التربوية والنفسية ."في جامعة القدس

دريس  فعالية استخدام " .)١٩٩٨( .محمد بن خلفان بن سالم ،الشيدي - الحاسوب التعليمي في ت
ب     انوي حس ف األول الث الب الص دى ط ل ل وري والمؤج يل الف ى التحص ا عل الجغرافي

ة    دالتهم التراآمي ة لمع تويات ثالث ورة    ."مس ر منش تير غي الة ماجس لطان   .رس ة الس جامع
 .مسقط .ُعمان .قابوس

 .ردناأل .عمان .دار وائل للنشر .الحاسوب في التعليم .)٢٠٠٧( .حارث ،عبود -

وني - د ،العجل ى  " .)٢٠٠٣( .خال تخدام الحاسوب عل ة باس ادة التعليمي ة عرض الم ر طريق اث
ة  ة   ."تحصيل طلبة آلية العلوم التربوي ة األردني ة     .الجامع ة األردني  .)١(٣٠دراسات الجامع

١٧٣-١٦٠. 
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راهيم   ،العجلوني - ر إب ر        " .)١٩٩٤( .محمد خي ة التفكي تعلم بواسطة الحاسوب في تنمي ر ال اث
ة        ال ث الجغرافي ي مبح انوي ف ة الصف األول الث ن طلب ة م ة أردني دى عين د ل الة  ."ناق رس

 . األردن .عمان .الجامعة األردنية .ماجستير غير منشورة

ة        " .)٢٠٠٦( .زيد سليمان ،العدوان - ة االجتماعي امج تعليمي محوسب في التربي تصميم برن
امس   ف الخ ة الص يل طلب ي تحص ره ف ة أث ة ودراس ياألسوالوطني و  اس اتهم نح واتجاه

 .األردن .عمان .الجامعة األردنية .أطروحة دآتوراة غير منشورة ."البرنامج

ادات - د  ،عي ف احم ة    .)٢٠٠٤( .يوس ه التربوي ي وتطبيقات وب التعليم يرة .الحاس  .دار المس
 .األردن .عمان

در - ازي  ،القوي ريفة غ ي      " .)٢٠٠٢( .ش وب ف تخدام الحاس اوني باس تعلم التع ة ال ر طريق اث
امن     ف الث ات الص اب طالب ياآتس تعلم      األساس تهن ل رائط ودافعي راءة الخ ارات ق لمه

 .األردن .إربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة ."الجغرافيا

وي - د  ،العطي دة محم ة     " .)١٩٩٥( .رغ ي مرحل ة ف ة والوطني ة االجتماعي ب التربي يم آت تقي
اعي التعليم األساسي في األردن في ضوء األساس ا ر منشورة    . "الجتم تير غي الة ماجس  .رس

 .األردن .إربد .جامعة اليرموك

رة - ة     " .)٢٠٠٣( .مصطفى ،عياص يل طلب ي تحص بة ف ة محوس ة تعليمي تدام برمجي ر اس اث
ر منشورة     ."الصف التاسع األساسي في مادة التربية اإلسالمية  تير غي الة ماجس ة   .رس جامع

 .ألردنا .إربد. اليرموك

د   ،مرعي  - ق أحم ة   .توفي ود ، والحيل د محم د  .)١٩٩٨( .محم يم  تفري ان .دار الفكر  .التعل  .عم
 .األردن
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