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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد الواقع ال�شخ�صي والتنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة
ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية،
وقد �أعدت الدرا�سة �إ�ستبانة لتحديد الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات
الإلكرتونية يف التدري�س .تكونت عينة الدرا�سة من (ُ )59معلما ً و(ُ )52معلمة من
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية .مت اختيار عينة الدرا�سة من مناطق الريا�ض
واملدينة املنورة وجازان واملنطقة ال�رشقية باململكة العربية ال�سعودية .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س
لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية يقع يف املدى املتدين جداً ،كما تو�صلت
�إىل �أن الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية يقع يف املدى املتو�سط ،كما �أظهرت النتائج �أن
تعدد وتنوع الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية موجودة بدرجة كبرية .كما تو�صلت الدرا�سة
�أي�ضا ً �إىل �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني املعلمني واملعلمات يف تقييمهم للواقع
التنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم
االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :املدونات الإلكرتونية ،الفر�ص الرتبوية ،التدري�س ،العلوم االجتماعية.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/9/25 :م
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The Reality and Required Opportunities for Using Blogs in Teaching
among Male and female Teachers of Social Sciences in K.S.A
Dr. Hussain M. A. Abdul-Baset
Facility oh Education
South Valley University-Egybt

Abstract
The current study aims at identifying the personal and organizational reality as well as the required educational opportunities for using blogs in teaching
among teachers of social sciences. In order to identify the reality and required
opportunities for using blogs in teaching, the researcher has designed a questionnaire, whose validity and reliability has been verified and confirmed.
The study sample consisted of (59) male teachers, besides(52) female
teachers of social sciences. The study sample was selected from Riyadh, alMadīnah al-Munawwarah, Jazan, and Eastern Region of K.S.A. The study
reveals that the required personal reality for using blogs in teaching among
teachers of social sciences occurs in a very lower level. Also, the study reveals
that the required organizational reality for using blogs among teachers of social sciences occurs in an average level. Additionally, the findings reveal that
multiplicity and diversity of the required educational opportunities in teaching
among teachers of social sciences are significantly high. Finally, the current
study reveals that there are no statistically significant differences between
male and female teachers of social sciences in assessing and evaluating the organizational reality and the required educational opportunities for using blogs
in teaching social sciences.
Key words: blogs, educational opportunities, teaching, social sciences.
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املقدمة

ت�شهد املجتمعات الب�رشية مع ظهور اجليل الثاين للإنرتنت  Web 2.0تطورا ً هائال ً يف

التطبيقات التكنولوجية الفائقة ،واملُنتجة خ�صي�صا للأغرا�ض التجارية �أو الإدارية �أو الأمنية
�أو االجتماعية.

وتُعد �شبكات التوا�صل االجتماعي� إحدى �أهم التطبيقات التكنولوجية التي �أٌنتجت

للأغرا�ض االجتماعية ،وهي خدمات ت�ؤ�س�سها وتربجمها �رشكات كربى جلميع امل�ستخدمني

والأ�صدقاء مل�شاركة الأن�شطة واالهتمامات فيما بينهم ،وللبحث عن تكوين �صداقات،
والبحث عن اهتمامات و�أن�شطة لدى �أ�شخا�ص �آخرين .ومن �أ�شهر �شبكات التوا�صل االجتماعي

املوجودة حالياً :الفي�سبوك  ،Facebookوماي�سبي�س  ،MySpaceوتويرت  ،Twitterاليوتيوب

 ،Youtubeوالوندوز اليف  ،Windows Liveوهاي فايف  ،Hi5و�أوركت  ،Orkutولينكدان
 ،LinkedInفريند�سرت  ،Friendsterهايفيز  ،Hyvesوبيبو  ،Beboوال�شبكة العربية عربيز

 ،3arabiZواملدونات .Blogs

وتُعد املدونات � Blogsإحدى �أ�شهر �شبكات التوا�صل االجتماعي و�أكرثها انت�شارا ً بني

امل�ستخدمني يف جميع دول العامل ،حيث القت هذه التقنية الكثري من القبول واالنت�شار لدى

م�ستخدمي الإنرتنت.

ويُعرف عبد احلميد ( )2009املدونات  Blogsب�أنها و�سيلة من و�سائل االت�صال على �شبكة

الإنرتنت ،و�شكل من �أ�شكال �صحافة ال�شبكات ين�شئها �أفراد �أو جماعات؛ لتبادل الأفكار
والآراء حول الأخبار �أو املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،التي يطرحها النا�رش على �صفحاتها

بنظم الإتاحة الفورية� ،أو اال�ستدعاء الالحق من �أر�شيف الر�سائل والروابط الن�صية الفائقة،

دون قيود على حرية القارئ يف املناق�شة والتعليق على الر�سائل املتاحة بالن�صو�ص �أو الو�سائط
املتعددة ،وكذلك حريته يف التجول بني الروابط ،وا�ستدعاء الر�سائل واملداخالت .بينما يُعرفها

باكويت ( )Paquet, 2003ب�أنها موقع ويب ي�ؤرخ تدويناته يف ترتيب زمني من الأحدث �إىل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأقدم ،وين�رشها ويُتيح ملحركات البحث على الإنرتنت الو�صول �إليها ،ويطلق على النا�س الذين

ويطلق على الذين يقومون بجمعها ون�رشها وربطها مبواقع املدونني ا�س م “النا�رشين hpublis
 ،”ersويطلق على الذين يتابعون حمتوياتها ا�سم “املتابعون .»Fllowers

وي�شري فيتزباتريك (� )2010 ,Fitzpatrickإىل �أن هناك خم�سة مواقع �شهرية تتيح

للم�ستخدمني �إن�شاء املدونات على الإنرتنت :بلوجر  ،Bloggerومتبلر  ،Tumblrووردبر�س
 ،WordPressو�سكوير�سبي�س  ،SquareSpaceوبو�سترييو�س  .Posterousبينما يرى بيك

(� )Pick, 2011أن هناك �ستة مواقع �شهرية لإتاحة خدمة املدونات على االنرتنت :كا�ستوم

 ،Customوموفبول  ،Movableووردبر�س  ،WordPressوتايباد  ،TypePadوبلوجر ،Blogger
وماي�سبي�س .MySpace

وقد و�صل عدد املدونات �إىل �أكرث من  100مليون مدونة يف �شهر �أغ�سط�س عام ،2008

وهناك � 75ألف مدونة تطلق يومياً ،وح�ساب عدد املدونات الإلكرتونية يبقى كثري ال�صعوبة؛

لأن العدد يف ت�صاعد دائم و�رسيع (اخلليفة .)2009 ،كما �أن �آخر �إح�صاء لعدد املدونات عند

كتابة البحث احلايل كان يف  16فرباير  ،2011وبلغ عددها  156مليون مدونة (The Nielsen

.)Company, 2011

وح�سب الإح�صائية التي ن�رشها موقع تكنوراتي ( )Technorati, 2010وهو موقع

متخ�ص�ص يف متابعة منو وحركة املدونات على الإنرتنت ،ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية متتلك

 %33من عدد املدونات العاملية ،ومتتلك بقية دول �أمريكا ال�شمالية  ،%38بينما تتوزع بقية

الن�سب �إىل  %19يف دول �أوربا ،و %2يف دول �أمريكا اجلنوبية ،و %8يف بقية دول العامل.

ويوجد يف الواليات املتحدة الأمريكية ( )12مليون مدونة �شخ�صية ،ويزورها و يتابعها ()57

مليون �شخ�ص بالغ .وتعترب فرن�سا البلد الثاين بعد الواليات املتحدة الأمريكية من حيث عدد
املدونات الإلكرتونية حيث يقدر عدد املدونات الفرن�سية ب�ستة ماليني مدونة .ويف �أملانيا هناك

ما يقارب (� )200ألف مدونة �شخ�صية ،كما انت�رشت املدونات يف البيئة العربية؛ ولكن على

نطاق حمدود يف عدد من الدول العربية� ،إال �أن �أكرثها انت�شارا ً يف م�رص ،حيث و�صل عددها �إىل
ما يقارب ( )1000مدونة (خطري.)2011 ،

وقد �أ�شارت درا�سة علي ( )2010التي �أجريت على ( )524طالبا ً من طالب وطالبات اجلامعات

احلكومية واخلا�صة يف م�رص� ،إىل تعدد دوافع ا�ستخدام ال�شباب ملواقع املدونات وجاءت الدوافع
املعرفية بهدف «التزود باملعلومات وتعلم �شىء جديد»� ،أكرث دوافع ال�شباب ال�ستخدام املدونات

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

يُديرونها ا�سم “املدونني  ،”Bloggersويطلق على الذين يدونون فيها ا�سم “امل�ساهمني”،

373

الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

374

د .ح�سني عبد البا�سط

بن�سبة  ،%33وتلتها دوافع تعزيز الهوية ال�شخ�صية بن�سبة  ،%27.1وجاءت الدوافع الهروبية

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

بن�سبة  ،%25.7والدوافع التكاملية بن�سبة  ،%25وجاءت الدوافع الناجتة عن املميزات التي
تتيحها املدونات �أقل دوافع ال�شباب ال�ستخدام املدونات ،وذلك بن�سبة  ،%19.8كما �أظهرت

الدرا�سة انخفا�ض متو�سط حتديث املدونات ،والذي بلغ ( )7تدوينات يف ال�شهر.

وقد لوحظ من خالل تكثيف البحث عن املدونات الإلكرتونية وجود م�ساعي حثيثة يف

البيئة العربية لتفعيل ا�ستخدام ون�رش املدونات ،كما لوحظ ظهور �أول حمرك بحث عربي

للبحث عن املدونات العربية وهو حمرك تدوين  ،Tadwenواملتاح على http://www.tadwen. :

 ،comويُعد �أكرب جتمع للمدونات العربية ،ويقدم قائمة ب�أ�شهر املواقع التي تقدم خدمة
ا�ست�ضافة املدونات جمانا ً مع قائمة مبزايا و عيوب كل منها ،وجولة يف املدونات مع بحث
متميز يف �آالف املدونات العربية.

ونظرا ً ملا تتميز به املدونات من �سهولة اال�ستخدام ،والإتاحة جمانا ،والقدرة على ن�رش

العديد من الأخبار �أو الأحداث �أو التجارب الواقعية� ،أو التعليقات على مو�ضوع �أو ق�ضية

معينة .فقد ظهرت م�ؤخرا ً دعوات تنادي بالبحث عن ا�ستخدام املدونات ك�أداة تكنولوجية

جديدة يف التعليم والتعلم (عبد البا�سط.)2012 ،

حيث هدفت درا�سة وليمز وجاكوب�س (� )Williams & Jacobs, 2004إىل التعرف على

انطباعات الطالب نحو القيمة التعليمية للمدونات يف حال اتخاذ قرار امل�شاركة يف مواقف

التعلم القائمة على املدونات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )102من طالب املاج�ستري يف
مدر�سة القانون  Harvard Law Schoolبجامعة هارفارد بالواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املدونات توفر م�ستوى عاليا ً من التحكم الذاتي يف وقت التعلم ،كما

�أنها توفر الفر�صة لزيادة التفاعل مع الأقران.

كما هدفت درا�سة ت�شان وريدجواي (� )Chan & Ridgway, 2005إىل التعرف على مدى

�إدراك الطالب لأهمية ا�ستخدام املدونات يف تنمية مهارات االت�صال بني املعلمني والطالب،
وبني الطالب فيما بينهم ،وقد طبقت الدرا�سة على عينة قوامها ( )18طالبا ً من الطالب

املعلمني بجامعة ماكو  University of Macauيف ال�صني ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
ا�ستخدام املدونات �ساعد يف تنمية مهارات الكتابة والن�رش الإلكرتوين لدى الطالب ،و�أنها

�ساعدت على توفري قنوات ات�صال بني املعلمني والطالب ،و�أو�صت الدرا�سة بالبحث عن
ا�سرتاتيجيات فعالة متكن الطالب من ح�سن ا�ستخدام املدونات يف تنمية مهارات االت�صال

والعمل اجلماعي فيما بينهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما قام اخلليفة والفهد ( )2006بدرا�سة على �أ�صحاب املدونات الإلكرتونية يف البيئة

املطروحة فيها ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك ندرة يف املدونني من تخ�ص�ص العلوم

االجتماعية ،و�أو�صت الدرا�سة �إىل حث الأ�ساتذة واملتخ�ص�صني يف القطاع التعليمي على
فتح مدونات تهتم بنوعية املت�صفح العربي ،وا�ستغالل املدونة كم�صدر لتبادل املعلومات بني

املتخ�ص�صني يف ذات التخ�ص�ص.

كما تو�صلت درا�سة �أمني وحممد ( )2009التي �أجريت على ( )50معلما يف تخ�ص�صات

خمتلفة من امللتحقني بالدرا�سات العليا بجامعتي املنيا وبنها بجمهورية م�رص العربية� ،إىل �أن

 %90من املعلمني ال يعرفون كيفية �إن�شاء مدونات خا�صة بهم ،و�أن  %72من املعلمني لديهم
معرفة �سطحية مبهارات ا�ستخدام الإنرتنت عموماً ،و�أن  %70من املعلمني �أجمعوا على �أن

�إدارة املدر�سة ال ت�شجعهم على ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ،و�أن  %78من املعلمني �أكدوا
على وجود ق�صور يف التجهيزات املادية ال�ستخدام الإنرتنت يف املدر�سة .كما تو�صلت �إىل �أنه

ال توجد فروق بني املعلمني واملعلمات يف معرفة كيفية �إن�شاء وا�ستخدام املدونات.

كما قام كوتينهو ( )Coutinho, 2009بدرا�سة على عينة قوامها ( )81معلما �أثناء

اخلدمة ،وذلك �أثناء ح�ضورهم برناجما ً تدريبيا ً عن ا�ستخدام تطبيقات الويب2.0 Web 2
يف التعليم والتعلم يف الربتغال ،وقد هدفت �إىل التعرف على واقع ا�ستخدام املدونات يف

الف�صول الدرا�سية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن  %12ي�ستخدمون املدونات يف الف�صول

الدرا�سية ،و�أن %57يعرفون املدونات وال ي�ستخدمونها ،كما تو�صلت الدرا�سة �أن املدونات قادرة
على �أن تزيد من دافعية الطالب للتعلم؛ و� أنها ت�سمح بتدري�س املناهج الدرا�سية ولكن

بطريقة خمتلفة.

كما قام من�صور ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على مدى �إمكانية االعتداد باملدونات

االلكرتونية كم�صدر جديد للمعلومات ،وقد طبقت الدرا�سة على عينة قوامها ( )19طالباً،

و( )4من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة

الكويت ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل اعتداد عينة البحث باملدونات االلكرتونية كم�صدر جديد
للمعلومات ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل غزارة وتنوع املعلومات التي تت�ضمنها املدونات و�سهولة

احل�صول عليها.

وقد قام ياجن ( )Yang, 2009بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام املدونات

الإلكرتونية ك�أداة للت�أمل يف عملية تدريب املعلمني على حت�سني النمو املهني لدى عينة
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العربية ،بهدف حتديد اخللفية العلمية لأ�صحاب املدونات احلا�سوبية ونوعية املو�ضوعات
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مكونة من ( )43طالبا ً من الطالب املعلمني مبعهد �إعداد املعلمني يف تايوان  ،Taiwanوتو�صلت
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الدرا�سة �إىل �أن الطالب املعلمني �شاركوا ب�أفكار وتعليقات متنوعة يف املدونة ،و�أن هذه املدونات
�ساعدتهم يف تبادل اخلربات والتوا�صل فيما بينهم ،كما �أظهرت الدرا�سة حدوث تغري �إيجابي

يف انطباعاتهم عن املدونات بعد امل�شاركة يف الربنامج التدريبي القائم عليها.

من هنا قام عدد كبري من املعلمني يف تخ�ص�صات خمتلفة ب�إن�شاء مدونات خا�صة

وا�ستخدامها كم�ساحة لأن�شطة �س�ؤال وجواب بينهم وبني الطالب ،ومناق�شة الق�ضايا
التعليمية ،ون�رش وتبادل الت�صورات والأفكار املقرتحة لتوظيف املعارف املت�ضمنة يف املو�ضوعات

الدرا�سية.

ويف هذا ال�سياق قام �سميث ( )Smith, 2010ب�إن�شاء موقع على الإنرتنت http://www.

 shambles.netيبوب � 30ألف مدونة من املدونات التي �أن�ش�أها املعلمون حول العامل يف

تخ�ص�صات العلوم والريا�ضيات واللغة والعلوم االجتماعية ،وحتتوي على �آالف الأفكار واخلربات
التي تدعم وتطور من فاعلية طرق وا�سرتاتيجيات وم�صادر التعلم يف حتقيق الأهداف التعليمية،
ويوفر املوقع �أي�ضا ً ترجمة بكل لغات العامل للعناوين والو�صف املخت�رص لهذه املدونات .كما
قامت م�ؤ�س�سة ويكي�سبي�س ( )Wikispaces, 2010ب�إن�شاء موقع لدعم م�ستخدمي
املدونات التعليمية يت�ضمن قائمة مبئات املدونات م�صنفـة �إىل :مدونات الرتبية ،ومدونات

املدراء ،ومدونات املعلمني ،ومدونات حجرات الدرا�سة ،ومدونات تدري�س العلوم االجتماعية.

كما �أ�شارت عدة درا�سات (Wang, Hsu & McPherson, 2006; Kajder & Bull,

� )2004; Williams & Jacobs, 2004إىل �أن املدونات قادرة على �أن توفر عدة فر�ص تربوية،
ميكن ا�ستثمارها يف تدعيم تدري�س العلوم االجتماعية من بينها القدرة على دعم التفكري

اجلماعي يف ت�صميم اخلربات واملواقف التعليمية ،وجمع وت�صنيف املواد والو�سائط والأن�شطة
املنا�سبة لتدري�س املو�ضوعات الدرا�سية ،و�صياغة تو�صيفات وا�ضحة وحمددة عن الأن�شطة

واال�سرتاتيجيات التدري�سية ،وتوجيه االنتباه �إىل التحديات التدري�سية املتوقعة يف تنفيذ
الدرو�س ،وجمع ن�صائح و�إر�شادات منا�سبة من املتخ�ص�صني واخلرباء ،وتقدمي م�ساعدات عملية

لتوظيف الأدوات والتطبيقات التكنولوجية اجلديدة يف التدري�س.

وعلى الرغم من ذلك �إال �أنه توجد اجتاهات �أخرى معار�ضة ترى �أن ا�ستخدام املدونات يف

التعليم والتعلم ما زال ي�سري بخطى متثاقلة ،حيث �أنها تُعترب مازالت جتريبية (.)2005 ,Krause
و�أن معظم املعلمني لي�س لديهم مدونات خا�صة ،و�أن بع�ضهم مازال يت�شكك يف قيمتها

التعليمية ( .)Holotescu & Grosseck, 2009ويوجد عدد غري قليل من املعلمني مازال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ساءل عن املو�ضوعات� ،أو املجاالت التعليمية التي تخدمها املدونات (.)2005 ,Downey

الأخبار ،والأحداث ،والتجارب ،والق�ضايا ،وامل�شكالت املحلية والعاملية ،يف تدري�س املو�ضوعات
الدرا�سية ،و�إتاحة الفر�صة للطالب للتعليق عليها ،ون�رش ت�صورات وحلول فردية وجماعية عنها،

الأمر الذي ينعك�س �إيجابا ً على الطالب ب�إعدادهم لأن يكونوا مواطنني �صاحلني يف جمتمعهم.
لذا مت تكثيف البحث عن املدونات العربية على االنرتنت ،فتم التو�صل �إىل وجود عدد كبري من

املدونات الإلكرتونية العامة التي تتناول الق�ضايا ال�سيا�سية والريا�ضية وال�صحية والرتفيهية،
غري �أنه لوحظ وجود ندرة يف عدد املدونات الإلكرتونية املهتمة بتدري�س العلوم االجتماعية.

كما قام الباحث ب�إجراء جمموعة من االت�صاالت الهاتفية ،واملحادثات الإلكرتونية عرب

االنرتنت مت من خاللها �س�ؤال عدد ( )8معلمني ،و( )9معلمات يف اململكة العربية ال�سعودية

عن واقع وفر�ص ا�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تعليم وتعلم العلوم االجتماعية .فذكر

البع�ض �أن الإمكانات املدر�سية احلالية ال ت�سمح با�ستخدامها ،بينما �أ�شار البع�ض الآخر

�أنه لي�ست لديه دراية كافية عن مميزات وكيفية ا�ستخدامها ،بينما �شكك �آخرين يف جدوى
ا�ستخدامها يف تعليم وتعلم العلوم االجتماعية.

ونظرا لوجود ندرة يف الدرا�سات العربية – على حد علم الباحث  -التي تناولت حتديد كل

من الواقع ال�شخ�صي والتنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

التدري�س� ،شعر الباحث ب�أهمية حتديد الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية
يف التدري�س لدى معلمي العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

م�شكلة البحث

حتددت م�شكلة البحث يف ظهور دعوات عاملية متزايدة (;Chan & Ridgway, 2005

 )Coutinho, 2009; Williams & Jacobs, 2004ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

التدري�س ،ووجود ندرة يف عدد املدونات الإلكرتونية العربية امل�صممة لتدري�س العلوم االجتماعية،
وندرة ا�ستخدام املعلمني لها ،وحتديد الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

�أ�سئلة البحث

حتددت �أ�سئلة البحث يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :

 .1ما الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي
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ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية؟
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 .2ما الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ؟

 .3ما الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ؟

 .4هل يختلف الواقع التنظيمي والفر�ص الرتبوية ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س

لدى معلمي العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية باختالف اجلن�س (معلمون-
معلمات) ؟

�أهداف البحث

 حتديد قائمة باجلوانب الرئي�سة والفرعية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�سلدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية.

 -حتديد الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

 حتديد الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلميومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

 -حتديد الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

 -حتديد ت�أثري اجلن�س (معلمني – معلمات) على الواقع التنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة

ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي العلوم االجتماعية باململكة العربية
ال�سعودية.

�أهمية البحث

تتمثل �أهمية البحث يف النقاط الآتية :

 م�سايرة االجتاهات احلديثة املنادية بالتعرف على واقع توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س،ومن بينها املدونات االلكرتونية (عبد البا�سط2012 ،؛ �آل حميا2008 ،؛ اخلليفة.)2008 ،

 �إعداد قائمة باجلوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلميومعلمات العلوم االجتماعية .ميكن �أن ت�ستفيد منها �إدارة التدريب الرتبوي يف تطوير برامج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تدريب املعلمني واملعلمات �أثناء اخلدمة.

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية .يمُ كن �أن ي�ستفيد منها املعلمون

واملعلمات يف تطوير �أدائهم ال�شخ�صي ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم

االجتماعية.

 تقدمي �صورة عن الواقع التنظيمي ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلميومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية .ميكن �أن ت�ستفيد منها الإدارة

املدر�سية يف تطوير الواقع التنظيمي مبا يُتيح اال�ستفادة من الفر�ص التعليمية التي تتيحها
املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية.

 -تقدمي قائمة بالفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى

معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية .ميكن �أن ت�ستفيد منها

�إدارة الإ�رشاف الرتبوي يف حت�سني عمليات الإ�رشاف الالزمة لتحقيق النمو املهني لدي املعلمني
واملعلمات.

حمددات البحث

التزم البحث احلايل باحلدود التالية

 -احلد املو�ضوعي :بناء �إ�ستبانة من ثالثة حماور للتعرف على اجلوانب الالزمة ال�ستخدام

املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية.

 -احلد املكاين :تطبيق الإ�ستبانة على عينة من معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة

العربية ال�سعودية.

 -احلد الزماين :تطبيق الإ�ستبانة خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي/1431

1432هـ2011 /2010،م.

م�صطلحات البحث

املدونات الإلكرتونية :موقع ويب على الإنرتنت يُتيح للم�ستخدمني املبتدئني واملحرتفني ن�رش

وتن�سيق معلومات ن�صية وم�صورة و�صوتية ولقطات فيديو وروابط ملدونات ومواقع �أخرى
والتعليق عليها ،م�ؤرخة يف ترتيب زمني من الأحدث �إىل الأقدم ،وتُتيح ملحركات البحث على

الإنرتنت الو�صول �إليها.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

 -تقدمي �صورة عن الواقع ال�شخ�صي ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي
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العلوم االجتماعية :منهج يتم تدري�سه باململكة العربية ال�سعودية ،يحتوي على عدد
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من املرتكزات الأ�سا�سية والثوابت الدينية ويهتم ب�إعداد التالميذ ليكونوا مواطنني �صاحلني

من خالل الدرا�سة املكانية والزمانية للمجتمع وامل�شاركة فيه وتطويره وااللتزام بالقيم
الدميقراطية وحتمل امل�سئولية واتخاذ القرار والإعداد مل�سارات وظيفية متنوعة.

الواقع ال�شخ�صي :احلالة الراهنة للمهارات والإمكانات ال�شخ�صية للمعلمني واملعلمات
وتُعد �رضورية ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية.

الواقع التنظيمي :احلالة الراهنة للإمكانات املدر�سية املادية والإدارية الالزمة ال�ستخدام

املدونات الإلكرتونية يف التدري�س.

الفر�ص الرتبوية :نقاط القوة التي تُتيحها وتُوفرها املدونات الإلكرتونية لتفعيل عملية تدري�س
العلوم االجتماعية.

منهجية البحث و�إجراءاتها:

		
منهج البحث

يتبع البحث احلايل املنهج الو�صفي التحليلي يف �إعداد قائمة باجلوانب الالزمة ال�ستخدام

املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ،وبناء �إ�ستبانة
لقيا�س تلك اجلوانب ،وحتديد الواقع ال�شخ�صي والتنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام

املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية

ال�سعودية.

عينة البحث

تكونت عينة البحث من ( )111معلما ً من معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ،مت

اختيارهم من مناطق :الريا�ض واملدينة املنورة وجازان واملنطقة ال�رشقية باململكة العربية

ال�سعودية .كما باجلدول رقم (.)1

م
1
2

اجلدول رقم ()1
تو�صيف عينة البحث من حيث �إدارة الرتبية والتعليم
واجلن�س (معلمون – معلمات)
اجلن�س
�إدارة الرتبية والتعليم
معلمات
معلمون
21
0
منطقة الريا�ض
0
39
منطقة املدينة املنورة

املجموع
21
39

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجموع
20
31
111

�إجراءات البحث

للإجابة عن �أ�سئلة البحث مت القيام ب�إعداد قائمة باجلوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات

الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ،وذلك وفق اخلطوات
الآتية:

 -الإطالع على الكتب واملراجع التي تت�ضمن كتابات نظرية عن املدونات الإلكرتونية.

· م�سح للدرا�سات التي �أجريت يف جمال ا�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س (�آل حميا،
2008؛ �أمني وحممد 2009 ،؛ على2010 ،؛ عبد البا�سط.)2012 ،

 -ت�صفح مواقع الإنرتنت التي تعر�ض �إح�صاءات عن ا�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

التدري�س.

� -إجراء درا�سة م�سحية للمدونات الإلكرتونية العربية املهتمة بتدري�س العلوم االجتماعية.

� -إجراء مقابالت وات�صاالت مع املهتمني با�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التعليم والتعلم

عامة وتدري�س العلوم االجتماعية خا�صة.

� -إعداد قائمة مبدئية باجلوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى

معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية .وقد ا�شتملت على ( )3جوانب رئي�سة يندرج حتتها
( )32م�ؤ�رشا ً فرعياً.

�أداة البحث

لتحديد الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي

ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ،مت �إعداد �إ�ستبانة لقيا�س الواقع

والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س وذلك وفقا ً ملا يلي :

 حتديد حماور الإ�ستبانة :مت بناء الإ�ستبانة بحيث تت�ضمن ثالثة حماور رئي�سة هي كما يلي : .1الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات

العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

م
3
4

�إدارة الرتبية والتعليم
املنطقة ال�شرقية
منطقة جازان
الإجمايل

تابع اجلدول رقم ()1
اجلن�س
معلمات
معلمون
0
20
31
0
52
59
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 .2الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات
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العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

 .3الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات

العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

� -صياغة مفردات الإ�ستبانة :مت االعتماد يف �صياغة مفردات الإ�ستبانة على اجلوانب الرئي�سة

والفرعية املت�ضمنة يف القائمة النهائية للجوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

التدري�س ،بحيث تكون على النحو التايل:

� -صياغة امل�ؤ�رشات ب�صورة �إيجابية تعك�س �أمورا ً مرغوبا ً فيها.

 -ظهور امل�ؤ�رشات يف �صيغة املخاطب ،ولي�س الغائب وذلك لكي ي�شعر املعلم ب�أنه نف�سه

املعني بالأمر ،و�أن هذه الأ�سئلة تتعلق به �شخ�صيا ً ولي�س مبعلم غريه.

 حتديد م�ستويات اال�ستجابة :بو�ضع م�ستوى ال�ستجابة املعلم عن كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشاتالفرعية املت�ضمنة بالإ�ستبانة ،وذلك على النحو الآتي:

 -اال�ستجابة مل�ؤ�رشات املكون الأول «جانب الواقع ال�شخ�صي» يكون باختيار �أحد البديلني

«نعم» و «ال».

 -اال�ستجابة مل�ؤ�رشات املكونني الثاين والثالث وهما على الرتتيب «جانب الواقع التنظيمي»،

«وجانب الفر�ص الرتبوية» يكون باالختيار يف البدائل { :موافق ب�شدة – موافق – مرتدد –
معار�ض – معار�ض ب�شدة } ،بحيث حت�صل اال�ستجابة على ( )5درجات �إذا اختار موافق ب�شدة،
ويح�صل على ( )4درجات �إذا اختار موافق ،ويح�صل على ( )3درجات �إذا اختار مرتدد ،ويح�صل

على ( )2درجتني �إذا اختار معار�ض ،ويح�صل على ( )1درجة واحدة �إذا اختار معار�ض ب�شدة.

 حتديد مقدمة اال�ستبيان :حيث وجهت ر�سالة �إىل معلم ومعلمات العلوم االجتماعية ،وقدمت تعريفه فيها مبفهوم املدونات االلكرتونية ،وكيفية الإجابة عن العبارات.

 حتديد البيانات الأ�سا�سية للإجابة عن م�ؤ�رشات الإ�ستبانة :باعتبار كتابة اال�سم �أمرا ً اختيارياحر�صا على مو�ضوعية الإجابة عن امل�ؤ�رشات ،واالكتفاء بت�سجيل �إدارة التعليم التابعة لها.
 -تقومي وتطوير الإ�ستبانة :وذلك من خالل ما يلي:

 عر�ض القائمة املبدئية للجوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدىمعلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ،و�إ�ستبانة قيا�س الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام

املدونات الإلكرتونية يف التدري�س على جمموعة من ال�سادة املحكمني قوامها ( )5من �أ�ساتذة

املناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية )6( ،من �أ�ساتذة تكنولوجيا التعليم )3( ،من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�ساتذة علم النف�س الرتبوي ،وقد قام ال�سادة املحكمون ب�إ�ضافة وتعديل وحذف بع�ض امل�ؤ�رشات

 -الو�صول �إىل القائمة النهائية باجلوانب الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س،

وقد ا�شتملت على ثالثة جوانب رئي�سة :الأول ال�شخ�صي ويندرج حتته ( )7م�ؤ�رشات ،والثاين
التنظيمي ويندرج حتته ( )6م�ؤ�رشات ،والثالث الرتبوي ويندرج حتته ( )17م�ؤ�رشاً.

 الو�صول �إىل ال�صورة النهائية ال�ستبانة قيا�س الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدوناتالإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ،وقد ا�شتملت على ()30
عبارة.

� -إجراء التجربة اال�ستطالعية :مت �إجراء تطبيق الإ�ستبانة على عينة ا�ستطالعية قوامها ()21

من معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية مبنطقة جازان )10( ،معلمني ،و( )11معلمة.

 ح�ساب ثبات الإ�ستبانة :مت �إعادة تطبيق الإ�ستبانة على العينة اال�ستطالعية ،وبا�ستخدامطريقة �إعادة التطبيق مت ح�ساب معامل االرتباط با�ستخدام معادلة بري�سون (الطيب)1999 ،

بني درجات اال�ستجابة يف املرة الأوىل ودرجات اال�ستجابة يف املرة الثانية ،ووجد �أنه (.)0.93

 -ح�ساب �صدق الإ�ستبانة :من خالل ح�ساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ،وجد �أن معامل

ال�صدق ( )0.96وهذه القيمة ت�ؤكد �أن الإ�ستبانة على درجة عالية من ال�صدق ،وبهذا �أ�صبحت

جاهزة لتطبيقها على معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية (عينة البحث).

الدرا�سة التجريبية

لتطبيق الإ�ستبانة مت اال�ستعانة باملتدربني يف دبلوم مراكز م�صادر التعلم بجامعة جازان

وذلك لتطبيقها على عينة من معلمي العلوم االجتماعية يف منطقتي املدينة املنورة

وال�رشقية ،كما مت اال�ستعانة مب�رشفة تربوية م�سجلة لدرجة الدكتوراه بجامعة الإمام يف

تطبيق الإ�ستبانة على عينة من معلمات العلوم االجتماعية مبنطقة الريا�ض ،كما مت �أي�ضا
اال�ستعانة باملتدربات بالدبلوم العام يف الرتبية بجامعة جازان يف تطبيق الإ�ستبانة على

عينة من معلمات العلوم االجتماعية مبنطقة جازان ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام
1432 /1431هـ2011 /2010،م.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه :ما الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية
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الفرعية ،مما كان له كبري الأثر يف تقومي وتطوير القائمة واال�ستبانة.
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يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية؟ مت
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ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية للك�شف عن الواقع ال�شخ�صي ال�ستخدام املدونات
الإلكرتونية يف التدري�س وكانت النتائج كما هي مو�ضحة اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
مدى توافر الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية
ال
نعم
الواقع ال�شخ�صي
امل�ؤ�شرات
م
لال�ستخدام
%
التكرار
%
التكرار
�أُتابع على الأقل مدونة �إلكرتونية واحدة يف
متدنٍ جدا
%89.2
� 1أحد املجاالت ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو 99 %10.8 12
االجتماعية �أو غريها
�أن�شر التدوينات والتعليقات يف مدونة جماعية
متدنٍ جدا
%92.8
103 % 7.2
8
 2على الإنرتنت مرتبطة بتعليم وتعلم العلوم
االجتماعية
يوجد عدد كاف من املدونات الإلكرتونية
متدنٍ جدا
% 94.6 105 % 5.4
6
 3التي ميكن ا�ستخدامها يف تدري�س العلوم
االجتماعية
فيها
أن�شر
�
إنرتنت
ل
ا
على
خا�صة
مدونة
لدي
متدنٍ جدا
% 96.4 107 % 3.6
4
 4تدوينات مرتبطة بتدري�س العلوم االجتماعية
� 5أمتلك مهارات ا�ستخدام و�إن�شاء املدونات
متدنٍ جدا
% 97.3 108 % 2.7
3
الالزمة لتدري�س العلوم االجتماعية
املدونات
ا�ستخدام
ي�شجعنى امل�شرف الفني على
متدنٍ جدا
% 91.9 102 % 8.1
9
 6الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية
 7ت�شجعني �إدارة املدر�سة على متابعة و�إن�شاء
متدنٍ جدا
% 92.8 103 % 7.2
8
املدونات الالزمة لتدري�س العلوم االجتماعية
�إجمايل الواقع ال�شخ�صي الالزم
يف
ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية
متدنٍ جدا
% 93.6 727 % 6.4
50
التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم
االجتماعية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن �إجمايل الواقع ال�شخ�صي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية يقع يف

املدى املتدين جدا ،حيث مل تزد ن�سبة اال�ستجابة بـ (نعم) عن ( ،)%6.4بينما تراوحت ن�سبة

اال�ستجابة بـ (ال) يف كل م�ؤ�رش على حده من م�ؤ�رشات الواقع ال�شخ�صي بني (،)%91.9
( )%96.4وهو ما ي�شري �إىل التدين ال�شديد للواقع ال�شخ�صي ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية.

ثانيا ً  :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه :ما الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ؟ مت
التنظيمي ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية مع ا�ستخدام حمكات (�أقل من  1.5منخف�ض جدا،

من  1.5لأقل من  2.5منخف�ض ،من  2.5لأقل من  3.5متو�سط ،من  3.5لأقل من  4.5مرتفع،

�أكرب من  4.5حتى  5مرتفع جدا) وذلك لتقييم الواقع التنظيمي فكانت النتائج كما هي
مو�ضحة بجدول (.)3

اجلدول رقم ()3
مدى توافر الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية
م
8
9
10
11
12
13

م�ؤ�شرات الواقع التنظيمي
�أرى �أنه توجد �أدلة �إر�شادية متنوعة عن مواقع املدونات
على الإنرتنت وكيفية �إن�شاء ون�شر املدونات فيها
�أرى �أن معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية ميتلكون يف
منازلهم نقاط ات�صال بالإنرتنت
�أرى �أن املدار�س توفر للمعلمني حا�سبات مت�صلة
بالإنرتنت ملتابعة و�إن�شاء املدونات
�أرى �أن وقت املعلمني ي�سمح بق�ضاء �ساعتني �أ�سبوعيا
ملتابعة املدونات املرتبطة بتعليم وتعلم العلوم
االجتماعية
�أرى �أن التالميذ ميتلكون مهارات ت�صفح املدونات
والتعليق على بع�ض التدوينات املن�شورة عليها
�أرى �أن املدار�س توفر للتالميذ عدد ًا كافي ًا من �أجهزة
احلا�سب املت�صلة بالإنرتنت ملتابعة املدونات
�إجمايل الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات
الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم
االجتماعية

املتو�سط
الوزين

االنحراف
املعياري

ن�سبة
املوافقة

الرتتيب

الواقع
التنظيمي

3.90

0.84

% 78.00

2

مرتفع

4.06

0.86

% 81.20

1

مرتفع

2.51

1.39

% 50.20

6

متو�سط

3.46

1.18

% 69.20

3

متو�سط

3.44

0.99

% 68.80

4

متو�سط

2.58

1.44

% 51.60

5

متو�سط

3.33

0.68

% 66.60

متو�سط

يت�ضح من اجلدول (� )3أن �إجمايل الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية يقع يف املدى املتو�سط ،حيث بلغت
ن�سبة املوافقة ( ،)%66.60كما يت�ضح من �أن امل�ؤ�رشين  8 ،9جمال توافرهما يقع يف املدى

املرتفع ،حيث بلغت ن�سبة املوافقة عليهما ( )%78.00( ،)%81.20على الرتتيب.

ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه :ما الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ؟ مت
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ا�ستخدام املتو�سطات املوزونة واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية للك�شف عن الواقع
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ا�ستخدام املتو�سطات املوزونة واالنحرافات املعيارية والن�سبة املئوية للك�شف عن الفر�ص
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الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية مع ا�ستخدام حمكات (�أقل من � 1.5صغرية

جدا ،من  1.5لأقل من � 2.5صغرية ،من  2.5لأقل من  3.5متو�سطة ،من  3.5لأقل من  4.5كبرية،
�أكرب من  4.5حتى  5كبرية جدا) لتقييم الفر�ص الرتبوية فكانت النتائج كما هي مو�ضحة

بجدول (.)4

اجلدول رقم ()4
الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي
ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية
م
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

م�ؤ�شرات الفر�ص الرتبوية
�أرى �أن املدونات ت�ساهم يف تدعيم التفكري اجلماعي
بني املهتمني واملتخ�ص�صني يف تدري�س العلوم
االجتماعية
�أرى �أن املدونات ت�ساهم يف �إتاحة م�ساحة جلمع
وت�صنيف الو�سائط التعليمية املنا�سبة لتدري�س العلوم
االجتماعية
�أرى �أن املدونات ت�ساهم يف �إتاحة م�ساحة جلمع
تو�صيفات متنوعة ال�سرتاتيجيات تدري�س العلوم
االجتماعية
�أرى �أن املدونات تُتيح م�ساحة لتوجيه انتباه املهتمني
واملتخ�ص�صني يف تدري�س العلوم االجتماعية �إىل
التحديات التعليمية املتوقعة وجمع ن�صائح حولها
�أرى �أن املدونات تُتيح م�ساحة لتقدمي ن�صائح
وم�ساعدات لتوظيف التكنولوجيا يف تدري�س العلوم
االجتماعية
�أرى �أن املدونات تُ�ساهم يف ن�شر وتبادل املعلومات
احلديثة بني املهتمني بتدري�س العلوم االجتماعية
�أرى �أن املدونات توفر م�ساحة مُتكن التالميذ من
التعرف على� آخر التعليمات واملالحظات الواردة من
معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية
�أرى �أن املدونات ت�شجع التالميذ على طرح
اال�ستف�سارات املتعلقة باختبارات العلوم االجتماعية،
والنتائج ،وتلقي ردود �أفعال حولها
�أرى �أن املدونات تتيح للتالميذ الفر�صة يف مناق�شة
مو�ضوعات من خارج املقرر الدرا�سي للعلوم
االجتماعية و�إعطاء الفر�صة لكل منهم لإبداء �أرائه
و�أفكاره يف املناق�شة حولها
�أرى �أن املدونات تُتيح م�ساحة لتدوين ملخ�صات
للقراءات النظرية التي يقوم بها التالميذ ومعلمي
العلوم االجتماعية وطرح تعليقات وتلقي ردود �أفعال
عليها
�أرى �أنه يمُ كن ا�ستخدام املدونات كم�ساحة لأن�شطة
ال�س�ؤال واجلواب بني التالميذ ومعلمي ومعلمات العلوم
االجتماعية والزائرين للمدونة

املتو�سط
الوزين

االنحراف
املعياري

ن�سبة
املوافقة

الرتتيب

الفر�ص
الرتبوية

3.89

0.81

%77.80

16

كبرية

4.00

0.62

%80.00

10

كبرية

3.89

0.79

%77.80

15

كبرية

3.97

0.84

%79.40

12

كبرية

3.97

0.64

%79.40

11

كبرية

4.14

0.66

%82.80

2

كبرية

4.05

0.83

%81.00

9

كبرية

4.05

0.75

%81.00

8

كبرية

4.09

0.91

%81.80

5

كبرية

3.95

0.82

%79.00

13

كبرية

4.06

0.68

%81.20

6

كبرية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()4
م

�أرى �أن املدونات تُتيح م�ساحة يتعاون من خاللها
 25التالميذ للعمل ك ُمقيمني للأن�شطة التعليمية امل�ستخدمة
يف تدري�س العلوم االجتماعية
�أرى �أن املدونات يمُ كن �أن تُ�ساهم يف طرح ون�شر وتبادل
 26مزيدٍ من الر�ؤى والأفكار لتوظيف املعارف املت�ضمنة يف
مقررات العلوم االجتماعية
� 27أرى �أن املدونات يمُ كن �أن ت�ستخدم كم�ستودع للأعمال
الإلكرتونية للتالميذ يف تدري�س العلوم االجتماعية
�أرى �أن م�ساعدة التالميذ يف �إن�شاء مدونات خا�صة
 28عند درا�ستهم للعلوم االجتماعية مُتكنهم من ن�شر
وتوثيق الأعمال املكلفني بها وتنظيمها وتطويرها
وا�ستخدامها كملف �إجناز الكرتوين
�أرى �أن ا�ستخدام املدونات يف تدري�س العلوم
 29االجتماعية ُي�ساعد يف حماية امللكية الفكرية لأعمال
التالميذ من خالل الت�سجيل التلقائي لتاريخ ووقت
�إ�ضافة امل�شاركات على املدونة
�أرى �أن �إن�شاء مدونات خا�صة للتالميذ ُي�شجع معلمي
 30العلوم االجتماعية على زيارة مدونات تالميذهم
وتقدمي تعليقات م�شجعة لأفكارهم وت�أمالتهم وردود
�أفعالهم
الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف
التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية

املتو�سط
الوزين

االنحراف
املعياري

ن�سبة
املوافقة

الرتتيب

الفر�ص
الرتبوية

3.94

0.65

%78.80

14

كبرية

4.13

0.69

%82.60

3

كبرية

4.05

0.74

%81.00

7

كبرية

4.11

0.79

%82.20

4

كبرية

3.87

1.02

%77.40

17

كبرية

4.19

0.71

%83.80

1

كبرية

4.02

0.49

%80.40

كبرية

يت�ضح من اجلدول (� )4أن �إجمايل الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية موجود بدرجة كبرية ،حيث بلغت ن�سبة

املوافقة ( ،)%80.40كما تراوحت ن�سبة املوافقة يف كل م�ؤ�رش على حده من امل�ؤ�رشات الفرعية

ملجال الفر�ص الرتبوية بني ( )%77.40( ،)%83.80وجميعها تقع يف مدى الفر�ص الكبرية.

رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ون�صه :هل يختلف الواقع التنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة

ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي العلوم االجتماعية باململكة العربية
ال�سعودية باختالف اجلن�س (معلمون -معلمات) ؟ مت ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات

امل�ستقلة للك�شف عن مدى اختالف ر�ؤية املعلمني واملعلمات فيما يتعلق بالواقع التنظيمي

والفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات
العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ،فجاءت النتائج كما هي مو�ضحة بجدول

(.)5

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

م�ؤ�شرات الفر�ص الرتبوية

387

الواقع والفر�ص الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية

388

د .ح�سني عبد البا�سط

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

اجلدول رقم ()5
داللة الفروق بني الذكور والإناث يف تقيم الواقع التنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة
ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات
العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية
الدرجة الكلية املجموعة املتو�سط االنحراف العدد درجات قيمة م�ستوى
املجال
الداللة
ت
احلرية
املعياري
للمجال
59
3.98
معلمون 20.10
الواقع
 0.38 109غري دالة
30
التنظيمي
52
4.24
معلمات 19.81
59
8.83
معلمون 68.85
الفر�ص
 0.62 109غري دالة
85
الرتبوية
52
8.04
معلمات 67.85
يت�ضح من اجلدول (� )5أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني املعلمني واملعلمات يف تقييمهم

ملجال الواقع التنظيمي الالزم ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية
باململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعني االتفاق بني املعلمني واملعلمات يف تقييمهم لهذا

الواقع التنظيمي .كما يت�ضح من اجلدول �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني املعلمني

واملعلمات يف تقييمهم ملجال الفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف

تدري�س العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعني االتفاق بني املعلمني
واملعلمات على �أهمية ودور الفر�ص الرتبوية يف تدري�س العلوم االجتماعية.

مناق�شة النتائج وتف�سريها

( )1مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول� :أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل التدين ال�شديد لتوافر

اجلانب ال�شخ�صي وم�ؤ�رشاته الفرعية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س
لدى معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية ،وقد يرجع ذلك �إىل

حداثة ظهور و�إتاحة خدمة املدونات االلكرتونية ،وندرة الربامج التدريبية املوجهة لتنمية
مهارات املعلمني قبل اخلدمة ويف �أثنائها على ا�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم
االجتماعية ،وقد يرجع �أي�ضا �إىل عدم و�صول خدمة االنرتنت �إىل معظم املناطق اجلبلية

والنائية يف جمتمع الدرا�سة .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �أمني ،وحممد ( )2009والتي
تو�صلت �إىل �أن ( )%90من املعلمني ال يعرفون كيفية �إن�شاء مدونات خا�صة بهم ،و�أن ()%72
من املعلمني لديهم معرفة �سطحية مبهارات ا�ستخدام الإنرتنت عموماً .وتتفق �أي�ضا ً نتائج

البحث مع درا�سة ت�شان وريدجوي ( )Chan & Ridgway,2005التي تو�صلت �إىل �أن ()%90

من العينة خربتهم قليلة يف ا�ستخدام املدونات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )2مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين� :أ�شارات نتائج ال�س�ؤال الثاين �إىل �أن الواقع التنظيمي
متو�سط ،حيث مل تزد ن�سبة املوافقة عن ( )%66.60ورمبا يرجع ذلك �إىل بع�ض اجلهود احلثيثة
التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية لدمج التقنية يف التعليم،

بتزويد املدار�س بعدد ( )4حا�سبات �آلية يف مركز م�صادر التعلم بكل مدر�سة ،وربط بع�ضها

بالإنرتنت ،غري �أنه ما زالت ال توجد �أدلة �إر�شادية كافية عن مواقع املدونات على الإنرتنت وعن
كيفية �إن�شاء ون�رش املدونات ،ومازال �أي�ضا ً هناك عدد غري قليل من معلمي ومعلمات العلوم
االجتماعية ال ميتلكون يف منازلهم نقاط ات�صال بالإنرتنت ،وتتفق هذه النتائج مع درا�سة

كوتينهو ( )Coutinho,2009التي تو�صلت �إىل �أن ( )%12من العينة ي�ستخدمون املدونات يف

الف�صول الدرا�سية ،و�أن ( )%57يعرفون املدونات وال ي�ستخدمونها .وتتفق �أي�ضا نتائج البحث
مع درا�سة �أمني ،وحممد ( )2009والتي تو�صلت �إىل �أن ( )%78من املعلمني �أكدوا على وجود

ق�صور يف التجهيزات املادية ال�ستخدام الإنرتنت يف املدر�سة.

كما �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثاين �إىل �أن امل�ؤ�رشان  8 ،9توافرهما مرتفع يف جمال الواقع التنظيمي،

حيث بلغت ن�سبة املوافقة عليهما ( )%78.00( ،)%81.20على الرتتيب ،ورمبا يرجع ذلك �إىل وجود
ن�سبة مرتفعة من معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية لديهم قناعة �شخ�صية ومهنية
ب�رضورة امتالك نقاط ات�صال منزلية بالإنرتنت ،و�إىل وجود قناعة لديهم ب�أن حمركات البحث

ومواقع الإنرتنت متتلك قدرا ً خ�صبا من املعلومات الإر�شادية املتنوعة عن مواقع املدونات على
الإنرتنت وكيفية �إن�شاء ون�رش املدونات فيها ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة (من�صور،
 )2009والتي تو�صلت �إىل اعتداد عينة البحث باملدونات الإلكرتونية كم�صدر جديد للمعلومات

وغزارة وتنوع املعلومات التي تت�ضمنها املدونات و�سهولة احل�صول عليها.

( )3مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث� :أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل �أن �إجمايل الفر�ص

الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف التدري�س لدى معلمي ومعلمات العلوم
االجتماعية كبرية حيث بلغت ن�سبة املوافقة ( ،)%80.40كما تراوحت ن�سبة املوافقة يف كل
م�ؤ�رش على حده من امل�ؤ�رشات الفرعية ملجال الفر�ص بني ( )%77.40(،)%83.80وجميعها تقع
يف مدى الفر�ص الكبرية وقد يرجع ذلك �إىل �أن امتالك عدد من معلمي ومعلمات العلوم

االجتماعية لنقاط االت�صال بالإنرتنت �أتاح لهم الفر�صة ملتابعة الأخبار الإعالنية عن تطبيقات
اجليل الثاين لالنرتنت ومن بينها املدونات ،وا�ست�شعار �أن ا�ستخدام املدونات يحقق فر�صا ً تربوية

متنوعة لتدعيم تدري�س العلوم االجتماعية ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة ياجن (Yang,
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 )2009التي تو�صلت �إىل �أن املدونات ت�ساعد يف تبادل اخلربات والتوا�صل بني الطالب املعلمني.
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ودرا�سة اخلليفة ،والفهد( )2006التي تو�صلت �إىل ( )%97من عينة الدرا�سة قد ا�ستفادوا من
املعلومات املن�شورة يف املدونات .ودرا�سة ت�شان وريدجوي ( )Chan & Ridgway, 2005التي

تو�صلت �إىل �أن ا�ستخدام املدونات �ساعد يف توفري قنوات ات�صال بني املعلمني والطالب .ودرا�سة

جاكوب�س ( )Jacobs, 2004التي تو�صلت �إىل �أن املدونات توفر م�ستوى عال من التحكم

الذاتي يف وقت التعلم ،و�أنها توفر الفر�صة لزيادة التفاعل الالزم لتدعيم التعلم.

( )4مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرابع� :أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الرابع �إىل �أنه ال توجد فروق دالة
�إح�صائيا ً بني املعلمني واملعلمات يف تقييمهم للواقع التنظيمي والفر�ص الرتبوية الالزمة

ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية،

وهو ما يعني االتفاق بني املعلمني واملعلمات يف تقييمهم للواقع التنظيمي ويف �إدراكهم
للفر�ص الرتبوية الالزمة ال�ستخدام املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية .وقد

يعزي ذلك للت�شابه الكبري يف �إمكانات وظروف البيئة املدر�سية الالزمة ال�ستخدام املدونات

يف تدري�س العلوم االجتماعية بني مدار�س البنني والبنات باململكة العربية ال�سعودية ،وت�شابه
الربامج التدريبية املوجهة ملعلمي ومعلمات العلوم االجتماعية بغر�ض ا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف التدري�س باململكة العربية ال�سعودية .وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة �أمني،

وحممد ( )2009التي تو�صلت �إىل �أنه ال توجد فروق بني املعلمني واملعلمات يف معرفة كيفية

�إن�شاء وا�ستخدام املدونات.

اال�ستنتاجات

من خالل �إجراءات البحث ومناق�شة نتائجه ميكن اال�ستنتاج �أنه على الرغم من �إدراك

عينة البحث للفر�ص الرتبوية التي تتيحها املدونات الإلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية

باململكة العربية ال�سعودية �إال �أن الواقعني ال�شخ�صي والتنظيمي ي�شريان �إىل وجود ق�صور ٍ
وا�ضح مما قد يرتتب عليه تدين ا�ستخدام املدونات االلكرتونية يف تدري�س العلوم االجتماعية،
ٍ

الأمر الذي يتطلب مزيدا من االهتمام من حيث �إعداد قوائم باملدونات االلكرتونية العربية
والأجنبية ذات العالقة بتدري�س العلوم االجتماعية ون�رشها بني املعلمني ،و�إعداد الن�رشات

الإر�شادية والربامج التدريبية املوجهة للمعلمني واملعلمات والإ�رشاف الرتبوي ومديري ومديرات
املدار�س والتالميذ عن كيفية �إن�شاء املدونات االلكرتونية وا�ستخدامها يف التدري�س عامة
ٍ
كاف من احلا�سبات الآلية
وتدري�س العلوم االجتماعية خا�صة ،والتو�سع يف تزويد املدار�س بعدد

وربطها بالإنرتنت ،و�إتاحتها للمعلمني والتالميذ.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التو�صيات

 -زيادة الربامج التدريبية املوجهة لتنمية مهارات املعلمني واملعلمات– قبل اخلدمة ويف �أثنائها

�إن�شاء املدونات الإلكرتونية وا�ستخدامها وتوظيفها يف تدري�س العلوم االجتماعية.

 �رضورة تو�سع وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية يف �إدخال الإنرتنت باملدار�سو�إتاحة ا�ستخدامها للمعلمني والطالب.

 �إعداد برامج تدريبية وتثقيفية لإقناع القيادات املدر�سية ب�أهمية ا�ستخدام املدونات يفتدري�س العلوم االجتماعية لدى املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات.

 بذل املزيد من اجلهد يف �إقناع معلمي ومعلمات العلوم االجتماعية بامتالك نقاط ات�صالمنزلية بالإنرتنت متكنهم من �إن�شاء املدونات وا�ستخدامها يف التدري�س.

 �إن�شاء مدونة �إلكرتونية تن�رش معلومات �إر�شادية عن كيفية �إن�شاء املدونات والفر�ص الرتبويةواخلربات الواقعية ال�ستخدامها يف تدري�س العلوم االجتماعية.
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