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 لخص الدراسة :م 

ة  لألنشطة راسات االجتماعي  مات الد  ي مدى توظيف معل  تقص   هدفت الدراسة
 ،عنهااإللكترونية بالمرحلتين المتوسطة و الثانوية بالمملكة العربية السعودية ورضاهن 

ة، انوي  ة  بالمرحلتين المتوسطة و الث  راسات االجتماعي  مات الد  ن مجتمع الدراسة من معل  وتكو  
راسات مات الد  معل  لت في راسة فتمث  ا عينة الد  م  ، أهـ1437/1438وذلك في العام الجامعي 

 بشكل   اختيارهن   وقد تم   ،ة بالمدارس الحكومية واألهلية  التابعة لوزارة التعليماالجتماعي  
كما استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،( معلمة100) وبلغ عددهن    ،عشوائي طبقي

واالنحراف  ،الحسابي )المتوسط :كـ ة المناسبةات اإلحصائي  يت العملي  جر  أ   ثم   ،حليلي()الت  
إليجاد  (T)واختبار  ،جانس بين المجموعتيناختبار) مان ويتني( لتأكيد الت  و  ،المعياري

أن  هناك تماثاًل في درجة توظيف ولقد أشارت النتائج إلى  المرحلتين، معلمات الفروق بين
وأثبتت الد راسة  وجود فروق   ،األنشطة اإللكترونية بين معل مات المرحلة المتوسطة والث انوي ة

ذات داللة  إحصائي ة  ت عزى لصالح المرحلة الثانوية في درجة رضا المعلمات نحو توظيف 
 توظيف منها: ضرورة توصيات   ة  كما انتهت الدراسة بعد   األنشطة االلكترونية بالتدريس. 

 العملي ة على مباحثها بمختلف االجتماعي ة الد راسات تدريس في اإللكتروني ة األنشطة
 خالل من اإللكتروني ة األنشطة توظيف على المعل مات تدريب الت عليمي ة، باإلضافة إلى ضرورة

 ربط خالل من المعل مات أداء للت طوير وتقييم الت دريس مجال في تدريبي ة   دورات   عقد
 . الدُّروس تنفيذ عند اإللكتروني ة الت عليمي ة باألنشطة الت دريس إستراتيجي ات

 
  :ةالكلمات المفتاحي   

 ة.انوي  المرحلة الث   ،ضالكترونية، الر  األنشطة اإل  ،درجة توظيف 
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Abstract of the Study: 
 

This study aimed at searching degree of use of electronic activities 

by female teachers of social studies in preparatory and secondary stages in 

KSA, and how far they are satisfied about them. Community of the study 

is female teacher of social studies in preparatory and secondary stages, 

academic year 1437-1438H. 

The sample of the study is female teachers of social studies who 

work in governmental and private schools under supervision of Ministry 

of Education. These teachers were chosen randomly through using the 

stratified sampling method and they are 100 teacher. The researcher used 

the descriptive approach. Then, she made statistical operations such as: 

arithmetic mean, standard deviation and Mann Whitney test to assure the 

homogeneity between the two groups and the T test to find the difference 

between items. 

Results referred to similarity in degree of use of electronic activities 

among teachers in the preparatory and secondary stages. The study 

proved that there are differences of statistical differences for the benefit of 

the secondary stage, regarding degree of satisfaction of  the teacher about 

using electronic activities in social studies. The study ended in some 

recommendations such as: Necessity of use of electronic activities in 

teaching different subjects of social studies. This is in addition to training 

teachers to use electronic activities through courses, and evaluating 

performance of female teachers through linking teaching strategies with 

electronic activities in carrying out lessons. 
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 املقدمة:

والتي تحتاج إلى  ،المتسارعة رات  غيُّ اليوم العديد من الت   ه  ذي نعيش  ال   العصر   يشهد  
ى ذلك وأد   ،صالرت قنوات االت  فتطو   ،ياتهالمستقبل وتحد   عطيات  عامل مع م  للت   جديدة   أدوات  

ها نظام ومن أهم   ،من النظام التعليمي التقليدي ةً أكثر فاعلي   ة  تعليمي   م  ظ  ر إلى ظهور ن  طوُّ الت  
 لكتروني.التعليم اإل 
المناهج أن  اع  ن  تي يجب على ص  م ال  علُّ الت   ات  ستراتيجي  إحدى إ لكترونيُّ عليم اإل الت   عدُّ وي   

جوهرها األنشطة  عتبر  التي ي   ،ةة العلمي  تصميم الماد   ة  يأخذوها بعين االعتبار أثناء عملي  
 مين. والمواقف التعليمية التي تستهدف المتعل  

م علُّ الت   في بيئة   مُّ عليمية التي تت  ة أحد أنواع األنشطة الت  لكتروني  األنشطة اإل  عدُّ وت   
م علُّ ها تدعم الت  ألن   ،عليمم والت  تي التعلُّ ا لعملي  ا أساسي  عمً اد "الويباعتبار "القائمة على 

قاش ولوحات الن   ،ةلكتروني  كالمناقشة اإل  مختلفة   عبر أنشطة   م الفرديوالتعلُّ  ،عاونيالت  
 وغير   تزامنة  م   بصورة   م  ومن خاللها يتفاعل المتعل   ،نترنتوبرامج التفاعل عبر اإل  ،ةلكتروني  اإل 

 ((Maresca & Pesce, 2006,331-341م ومع أقرانه) عل  مع الم   متزامنة  
 هم  م   ق جانب  ينها من تحقمك  ي   وأداة   ة كأسلوب  لكتروني  استخدام االنشطة اإل  كما أن     

له الوسط المناسب والبيئة  ر  وتوف   ه  د  ساع  فهي ت   ومن ثم   ،م الذاتيعلُّ من أهداف التربية وهو الت  
جاهات من ضمن ات   عتبر  ولذلك ت   ،مة التعلُّ ااًل أثناء عملي  فع   م  ة ليكون المتعل  عليمي  الت  
م للحصول على ة التعلُّ م في عملي  من دور المتعل   ل  ال الذي ي فع  م الفع  التعلُّ  اتستراتيجي  ا  و 

 (2006بوسل,أ)الفراجي و ، المعرفة وبنائها بنفسه
الب من التفكير بأنفسهم لكتروني الطُّ م اإل علُّ مكن تضمين األنشطة في مواد الت  وي  
أو  أو حلول   ون من الخروج بتفسيرات  ن  هم يتمك  فإن   ون سؤااًل أو مشكلةً ه  واج  حينما ي  

 م ما هو مطلوب. وفي الوقت نفسه تساعدم على تعلُّ ه  د  ساع  ت   استدالالت   أو استنتاجات  
ى معتقداتهم تتحد   ضةً لكترونية الطالب على مواجهة أفكار وآراء معار  األنشطة اإل 
و من خاللها يراقب الطالب  ،عندما يكون غرض األنشطة المناقشة بين الطالب ،واتجاهاتهم

و ينعكس ذلك على مضامين تعليمهم. كما تعمل على مساعدة  ،مهم ويقيسون فهمهمتقدُّ 
 ي لديهم مهارات  نم  ة. وت  عليمي  ة الت  ما يرتبط بالعملي   ل في كل  أمُّ والت   يرفكالمتعلمين على الت  

 (2011اتي عن طريق البحث والتحقيق والتأليف والتقييم والتحليل.) الطحيح,م الذ  علُّ الت  
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 ق  حق  ت   كما ،م الذاتيم بالممارسة عن طريق التعلُّ علُّ لكترونية الت  اإل  األنشطة   ق  حق  وت  
أهداف الدرس من خالل أداء األنشطة باالعتماد على الفهم والتطبيق بداًل من الحفظ 

  ،(6, 2015 ،واالستظهار) عزب
 أنواعها، فمنها: د  ها في تعدُّ ت  أهمي   ل  وتتمث  

 ول  ص  للو   هد  الوقت والج   م فتختصر  ها المعل  د  حد  هة: والتي ي  وج  ة الم  لكتروني  األنشطة اإل   -
 م.علُّ قة بموضوع الت  ت المتعل  للمعلوما

م وال د المتعل  قي  م من خاللها اإلرشادات التي ال ت  م المعل  قد  هة: وي  وج  الم   هنشطة شباأل   -
 (.852, 2011العزيز)   محمود وعبد ،شاط العملي والعقليمن فرص الن   ه  م  تحر  

أنواع ( Cabero & Rom´an, 2005,36ف "كابيرو ورومان" )كما صن     
 حو اآلتي: استخدامها على الن   تي يمكن  ة ال  األنشطة اإللكتروني  

ة أة أو المجز  سواًء األعمال التام   ،القراءة: والقراءات هي النصوص والوثائق المكتوبة -1
 للمعرفة لتعميق المحتوى التعليمي.  جمعها وتحريرها كمصدر   التي يتمُّ 

بتقويم المعارف  تسمح   ة  عد  م   والتي هي عبارة عن أدوات قياس   :االختبارات الموضوعية -2 
استخدامها  ا ما يتمُّ وغالبً  ،جاهات و األداءات واالستعدادات لدى الطالبوالمهارات واالت  

 ع في صورها.أن تتنو   ويمكن   ،جميعيربوي والت  شخيصي والت  قويم الت  ألغراض الت  
ب حل موقف إشكالي ال  على الطُّ  ن  فيه يتعي   المشكالت: وهو أسلوب  م المستند إلى التعلُّ  -3

باستخدام المحتوى التعليمي  ،يمكن أن يكون له أكثر من حل واحد صحيح ،واقعي
 الذي درسوه.

كان  سواءً  ل  شك  م   موقف   م المستند إلى الحاالت: وتستند دراسة الحالة إلى عرض  التعلُّ  -4 
 ه.ب حلُّ ال  على الطُّ  ن  يتعي  ا ا أو خيالي  حقيقي  

ما.  فة لموضوع  راسة المكث  الد   ز  عز  ي   جماعي   ة: وهو أسلوب  ة االفتراضي  الحلقات البحثي   -5 
المشاركين في  ة  وثيق واالستنتاج الذي يتفاعل فيه كاف  والمشاركة والت   ناقشة  بالم   سم  ويت  

 ها. ت دراست  تي تم  لمعلومات ال  هدف توظيف ا ق  حق  وي   ،ةالحلقة البحثي  
 وأنشطة   ،ةة تشاركي  لكتروني  إ أنشطة   :( حسب المحتوى إلى2015مها نوبي والتازي )و قس  

وأنشطة  ،ةوأنشطة تنمية المهارات االجتماعي   ،لكترونيةتنمية مهارات القراءة والكتابة اإل 
 ( إلى: أنشطة   12, 2017شوان ) الن  مها أخرى قس   تنمية مهارات التفكير العليا. و من جهة  
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واألنشطة  ،ةلكترونية لبناء األلفة االجتماعي  األنشطة التعليمية اإل و  ،ةلكتروني  هيئة اإل الت  
لكترونية لبناء المعرفة ة اإل عليمي  واألنشطة الت   ،لكترونية لتبادل المعلوماتالتعليمية اإل 

 والمهارة.
ة فرصة راسات االجتماعي  مة الد  ة أتاح لمعل  لكتروني  األنشطة اإل ع تنوُّ  وترى الباحثة أن  

قة مثل: تكليف الطالبات بحل األسئلة والتمارين المتعل   ،يسير ممارستها مع طالباتها بشكل  
تفاعلهن في و  ،لكترونيةصات  والمشاريع اإل وعمل الملخ   ،ة المراد تحقيقهاباألهداف التعليمي  

 لكترونية في حل  توظيف المكتبة اإل و  ،مةو مع المعل   ونية مع  بعضهن  لكتر المناقشة اإل 
المشاركة في إجراء حوار حول موضوعات و  ،ةة والعالمي  ة المحلي  المشكالت والقضايا الجغرافي  

 نات أو غيرها.ة أو المدو  لكتروني  خاصة بالتربية االجتماعية والوطنية عبر المنتديات اإل 
ا على دة كان لزامً ة وأنواعها المتعد  لكتروني  ة لألنشطة اإل ي  األهم   ومع توافر تلك

وهي  ،ز هذه األنشطة عن غيرها من األنشطة التعليميةوخصائص تميُّ  زات  راسة طرح ممي  الد  
 (:26-1, 2015 ،التازي ،) نوبي: تيحو اآلعلى الن  

لدى  ة  أكثر من حاس   خاطب  ت  ها ا يجعل  مم   ،فيديو( ،صور ،) نص :دةذات وسائط متعد   .1
 م.المتعل  

 م.ة المتعل  يجابي  إوالحفاظ على  ،معلُّ ة الت  زيادة دافعي   .2
 م.من قبل المتعل   ات  ة مر  شاط عد  الن   مارسة  م   مكن  ي   .3
 من المعارف والمهارات.  اكبيرً  ام كم  المتعل   كسب  فت   ،ع المعلومات بهاوفرة وتنوُّ  .4
 مناسب   وبأي مكان   ي وقت  أها بمارست  م   مكن  في   ،مينة لدى المتعل  الفردي  تراعي الفروق  .5

 م.للمتعل  
حيث يمكن الموازنة بينها وبين األنشطة التقليدية داخل الصف  ،بالمرونة صف  تت   .6

 الدراسي.  
ن كفاءة حس  وي   ،ق الجودة في التعليمحق  لكترونية لي  م من خالل البيئات اإل ويأتي التعلُّ 

التي  ،مم على مهام التعلُّ ذلك من خالل تركيز المتعل   ث  . و يحد  ه  م  م فيما يتعل  ة المتعل  وفاعلي  
ال باستخدام األساليب م الفع  علُّ ي إلى الت  ؤد  وت   ،من األنشطة مختلفة   منه أداء أنواع   ب  تتطل  

م التي تستمر خارج علُّ المختلفة المتوافرة على اإلنترنت. من أجل تمكين أو دعم أنشطة الت
وعمل المشاريع  ،راسة كالمناقشات عن طريق غرف المحادثة أو أداة المناقشةقاعة الد  
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أو تسليم الواجبات أو حل االختبارات  والتقارير ودراسة الحالة والقيام بإجراء دراسات  
Graham,2006)) 

تها وعملت على قياس فاعلي   ،ةلكتروني  راسات الحديثة باألنشطة اإل ت الد  وقد اهتم  
تي هدفت إلى معرفة مدى ( وال   Yildirim,2000رات، كدراسة يلدريم) تغي  من الم   لعدد  

في  تائج عن وجود قصور  وقد كشفت الن   ،مين للحاسوب في األعمال التدريسيةتوظيف المعل  
التدريب المهني  ضعفلعزى ذلك و ي   ،دريسيةلهم الت  امين للحاسوب في أعمتوظيف المعل  

 & Palmaدت دراسة بالما وبيتيريا" )كما أك  العملي على توظيف التقنية بالتدريس. 
Piteira, 2008تنفيذ األنشطة اإللكترونية في  امتمإ ي ةهدفت إلى توضيح كيف ي(  والت

دت وأك   ،البرتغالة في ناعي  ة والص  قني  رات اإلدارة الت  والمدمج في مقر   ،م اإللكترونيسياق التعلُّ 
ة ومهارات ة واالجتماعي  لكترونية في تنمية المهارات المعرفي  ة وقيمة األنشطة اإل راسة أهمي  الد  
على األنشطة اإللكترونية  قائم   ( أثر تصميم  2011وتناولت دراسة سويدان ) لي.أمُّ فكير الت  الت  

مات رياض ة لمعل  ة التفاعلي  عليمي  ات الت  لبرمجي  ة لتنمية مهارات إنتاج اكي  ورة الذ  باستخدام السبُّ 
 تائج عن وجود قصور  وقد أسفرت الن   ،وأثر ذلك في تنمية مهارات التفكير المنطقي ،األطفال

ة لكتروني  مات رياض األطفال المرتبطة باألنشطة اإل مة لمعل  ة المقد  في البرامج المهني  
 عليم.     كأحد مستحدثات تكنولوجيا الت   ،ةكي  ورة الذ  باستخدام السبُّ 

معرفة أثر استخدام األنشطة  ( 2012واستهدفت دراسة الحمد ونوبي والشامي ) 
 ،راسيدة على التحصيل الد  كاءات المتعد  ة الذ  ة لنظري  ا إلى األسس النظري  اإللكترونية استنادً 

وأبرزت  تعليم الموهوبين في جامعة الخليج العربي.ر عن مقر  ب ال  ضا لدى الطُّ ة والر  افعي  والد  
طات درجات الطالب في في متوس   ة  إحصائي   ذات داللة   راسة وجود فروق  نتائج هذه الد  

ر تعليم الموهوبين وذلك مقارنًة بطالب ضا عن مقر  ة، والر  افعي  التحصيل الدراسي والد  
 المجموعة الضابطة.

هدفت إلى معرفة أثر تدريس الرياضيات  تيلا( 2012) دراسة عطيفوذكرت 
ر البصري والمكاني لدى طالب المرحلة باستخدام أنشطة الكترونية تفاعلية في تنمية التصوُّ 

ة في تدريس الرياضيات. وهذا لكتروني  ة األنشطة اإل على فاعلي   راسة  دت الد  حيث أك   ،الثانوية
ف على توظيف األنشطة لتي استهدفت التعرُّ ( ا2013ا دراسة الشرقاوي )يضً أدته ما أك  

راسة إلى ضرورة لت الد  وتوص   ،ة في تنمية المهارات لذوي االحتياجات الخاصةلكتروني  اإل 
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وذوي  -) العاديين    م لجميع الطالبعليم والتعلُّ تي الت  ة في عملي  لكتروني  توظيف األنشطة اإل 
 االحتياجات الخاصة(.

ي أثر استخدام ( التي استهدفت تقص  2013الكندري) وكان الغرض من دراسة
م لدى طالب جامعة الكويت في مقرر األنشطة االلكترونية على التحصيل والدافعية للتعلُّ 

ة افعي  حصيل والد  ة على الت  لكتروني  ة األنشطة اإل حيث أشارت النتائج إلى فاعلي   ،التربية البيئية
رات استهدفت معرفة دور المقر   ( دراسةً 2013أجرى زامل)  كما ،بال  م لدى الطُّ علُّ للت  
 ،لكترونية( في تنمية اإلبداع األكاديمي  لدى طلبة  جامعة القدسة )األنشطة اإل لكتروني  اإل 

ائد في تنمية اإلبداع األكاديمي ة ودورها الر  لكتروني  ة األنشطة اإل ي  راسة أهم  وأظهرت نتائج الد  
ة لكتروني  ( التي استهدفت قياس أثر األنشطة اإل 2016دت دراسة العمري)لدى الطالب. وأك  

بتدائي االعلى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثاني  "الجكليك"مة باستخدام برنامج المصم  
 .راسيحصيل الد  تها بالت  ة و فاعلي  لكتروني  ة األنشطة اإل على أهمي   ،نجليزيةفي اللغة اإل 

مي ف على درجة امتالك معل  عرُّ تي استهدفت الت  ( ال  2017اسة النشوان)كما أشارت در   
إلى ضرورة  ،لكترونيةطة لكفايات تصميم وتنفيذ األنشطة اإل ة بالمرحلة المتوس  غة العربي  اللُّ 

تتناسب مع أنماط  عة  متنو   ة  لكتروني  إ ة بتضمين أنشطة  غة العربي  ر اللُّ تصميم وتطوير مقر  
 م.علُّ الت  
توظيف األنشطة  ن للباحثة أن  ي  ابقة تبراسات الس  وبعد استقراء البحوث والد     

راسات السابقة على د نتائج الد  كما تؤك   ،االلكترونية يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية
دة جد  ة المتة والتعليمي  ربوي  م ليستطيع  مواجهة الحاجات الت  المعل   بل  ضرورة توظيفها من ق  

 ع في:ن للباحثة التنوُّ به. كما تبي  لطال  
ة لكترونية في العملي  نشطة اإل راسات إلى قياس أثر األ الهدف: حيث هدفت بعض الد   -

 ،حصيلرات كالت  من المتغي   تها على عدد  تها وفاعلي  دت على أهمي  كما أك   ة،التعليمي  
 ة.ة واالجتماعي  دائي  المهارات العقلية واألتنمية و  ،الدافعية، و بداعياإل التفكيرو 

 ،) رياض أطفال:وحظ اختالف مراحل التعليم التي استهدفتهال   : حيث  ي ةالمراحل التعليم -
طالب  ،ةالمرحلة الجامعي   ،المرحلة الثانوية ،المرحلة المتوسطة ،مرحلة ابتدائية

 معلمين(. ،طالب ذوي االحتياجات الخاصةال ،موهوبين
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تعليم  ،ر اإلدارة التقنية)مقر  : رات التي تناولتهاع في المقر  التنوُّ  ظ  وح  ل   رات: حيث  لمقر  ا -
ر ومقر   ،ةنجليزي  غة اإل اللُّ  ،ةرات اإللكتروني  المقر   ،ةربية البيئي  الت   ،الرياضيات ،الموهوبين

 ة.االجتماعي  راسات ق لعلم الد  ها لم تتطر  ن  أإال  ،ة(غة العربي  اللُّ 
ل المناهج الدراسية اهتماًما باألنشطة هو منهج الدراسات االجتماعية من أو   ن  إحيث 

لكترونية واإل  ،عام بشكل   ة  عليمي  على األنشطة الت   رًاا كبيتعتمد اعتمادً  ةً علمي   ةً ماد   عتبر  الذي ي  
ن موضوعات رًا مكثي ن  إحيث  ،وذلك بحكم طبيعة الدراسة فيها ،على وجه الخصوص

ة ة الخارجي  ي  الكتشاف البيئة المحل   ة  ميداني   أو زيارة   عمل أبحاث   ب  ة تتطل  راسات االجتماعي  الد  
 ،دة لخدمة البيئةللمدرسة، باإلضافة إلى البرامج واألنشطة البيئية ذات األهداف المحد  

 .ةنمقن   ة  ودراسة مشكالتها المختلفة واالستفادة منها وفق دراسة علمي  
كل ضا عن ممارستها بالش  ة الر  راسات االجتماعي  م الد  تلك األنشطة من معل   ب  وتتطل  

ة لكتروني  ضا عن استخدام األنشطة اإل درجة الر   ن  إحيث  ،الذي يتالءم مع طبيعة المنهج
 ا في عدم رضا المعلمين والعمل علىتساعد في تشخيص الصعوبات التي قد تكون سببً 

دت نتائج حيث أك   ،وهذا األمر يرتبط بممارستهم لألنشطة اإللكترونية من عدمها ،عالجها
 عوامل الرضا لدى المعلمين نحو مهنتهم وما يرتبط بها من طرق   ابقة أن  راسات الس  الد  

 ،ة) االستقاللي   :ة عوامل داخليةل في عد  وأنشطة تعليم وتقويم.... تتمث   وأساليب تدريس  
المكانة  ،)الراتب: وأخرى خارجية ،لبي(االتفاعل الط ،العالقة مع الزمالء ،وف العملظر 

تي تناولت رضا ابقة ال  راسات الس  ذلك عند استعراض بعض الد   ويظهر   ،االجتماعية..(
والتي هدفت إلى الكشف  ،(2007مين نحو استخدام التقنية بالتعليم كدراسة الربيع )المعل  

لمي المرحلة الثانوية بحضرموت عن برنامج التدريب على استخدام عن مدى رضا مع
مين عن راسة عن  رضا المعل  حيث اسفرت الد   ،الكمبيوتر ومدى استخدامهم له في التدريس

)  بين الجنسين أو التخصص ة  إحصائي   داللة   ذات   لم تظهر فروق   حيث   ،مالبرنامج المقد  
التي هدفت  Mouzakis,2008 )    وفي دراسة موزاكيس)  ،األدبي( في تقديراتهم ،العلمي

وقد  ،م المتمازج عند التدريب التكنولوجية التعلُّ مين لفاعلي  رات المعل  إلى  الكشف عن تصوُّ 
تكوين  لىع راسة  دت الد  ك  أكما  ،مج التكنولوجي بالتعليممين عن الد  رضا المعل   تائج  أظهرت الن  
( التي 2010وذكرت دراسة تليالن) ،فقنية داخل الص  نحو تطبيق الت   ة  إيجابي   اتجاهات  

ة لدى طلبة الصف م المتمازج في تطوير المهارات الشفوي  استهدفت معرفة أثر استخدام التعلُّ 
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رات ورضا المعلمين والطلبة حول فاعلية التعلم وتصوُّ  ،نجليزيةمي اللغة اإل العاشر من متعل  
وا ضرورة دمج أكما ر  ج،م المتماز النتائج عن رضا المعلمين عن التعلُّ وقد أسفرت  ،المتمازج

( التي استهدفت 2013ع)و دراسة المطو   ،لكتروني مع المنهاج التقليديالمنهاج اإل 
تائج عن وقد أسفرت الن   ،لكترونيعليم اإل انوية نحو الت  مي المرحلة الث  جاهات معل  استقصاء ات  

مة حول قد  ورات الم  ر الد  عزى لمتغي  مين ت  جاهات المعل  ا في ات  إحصائي   ة  دال   عدم وجود فروق  
 كتروني.لعليم اإل الت  

 مشكلة الدراسة 

لالهتمام العالمي  واستجابةً  ،ر المعرفي والتكنولوجي بالعصر الراهنطوُّ في ضوء الت  
الت الراهنة حوُّ رات والت  غيُّ لمواجهة الت  لكترونية(؛ وذلك نشطة اإل لكتروني )األ عليم اإل لت  باالمتزايد 

ظم ة المعاصرة على ضرورة مواكبة النُّ ربوي  جاهات الت  دته االت  وما أك   ،التي يشهدها العالم بأسره
 ،ع حدوثهابات المستقبل المتوق  عن متطل   فضالً  ،بات واحتياجات المجتمعالتعليمية لمتطل  

الت رات والتحوُّ غيُّ م من أجل التعايش مع الت  ديثة بإعداد المتعل  م الحأساليب التعلُّ  حيث تهتمُّ 
إلدخال  ة  ملح   هناك ضرورة   تلذا فقد أصبح ،ةة والسياسي  ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  البيئي  

ل إلى التعليم فكان من الضروري التحوُّ  ،حديات والمشكالتلكتروني لتجاوز تلك  الت  التعليم اإل 
 م. الة من جانب المتعل  من خالل المشاركة الفع  اإليجابي 

ت باستخدام هتم  اتي ابقة ال  راسات الس  ومن خالل استعراض الباحثة لبعض الد     
ودراسة  ،(2016والعمري ) ،(2013دراسة الشرقاوي ) :ة ومنهالكتروني  نشطة اإل وتوظيف األ 
 ،لكترونية وتوظيفها بالتعليمنشطة اإل ( التي أوصت بضرورة تفعيل األ 2017النشوان )

 ة تصميمها وتوظيفها. وقد ألحظت الباحثة  مين على كيفي  وضرورة االهتمام بتدريب المعل  
 لكترونية بالتعليم العام.افتقار المجال البحثي لدراسة الرضا نحو استخدام األنشطة اإل 

ف األنشطة الكشف عن مدى توظي :وفي ضوء ما سبق تكمن مشكلة الدراسة الحالية في
 االلكترونية بالتعليم.

 د مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي: وتتحد  
ة ة بالمملكة العربي  ة لألنشطة اإللكتروني  راسات االجتماعي  مات الد  ما مدى توظيف معل   -

 ؟ عنها ة ورضاهن  السعودي  
 الي:حو الت  وهي على الن   ،ة  فرعي   سئلة  أة منه عد   ع  ويتفر  
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ة لألنشطة اإللكترونية بالمرحلة راسات االجتماعي  مات الد  توظيف معل   : ما درجة  السؤال األول 
 المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟

لكترونية ة لألنشطة اإل راسات االجتماعي  مات الد  هل تختلف درجة توظيف معل   السؤال الثاني:
 )المتوسط والثانوي(؟ :راسيةا للمرحلة الد  تبعً 

ما درجة رضا معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة والثانوية  السؤال الثالث: 
 بالمملكة العربية السعودية عن توظيف األنشطة اإللكترونية في التعليم؟

ة عن توظيف األنشطة هل تختلف درجة رضا معلمات الدراسات االجتماعي  السؤال الرابع: 
 ا للمرحلة الدراسية )المتوسط والثانوي(؟رونية تبعً لكتاإل 

 أهداف الدراسة

 -تهدف الدراسة إلى ما يأتي: 
   ة لألنشطة اإللكترونية بالمرحلتين راسات االجتماعي  مات الد  معرفة مدى توظيف معل

 المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية.
   ة لألنشطة راسات االجتماعي  مات الد  في درجة توظيف معل   من وجود اختالف   ق  حقُّ الت

 ة.ر المرحلة الدراسي  ة بالمملكة العربية السعودية وفق متغيُّ اإللكتروني  
   لكترونية بالعملية ة عن توظيف األنشطة اإل مات الدراسات االجتماعي  معرفة مدى رضا معل

 التعليمية. 
  ُّراسات االجتماعية لألنشطة مات الد  ضا معل  ق من وجود اختالف في درجة ر التحق

 راسية.ر المرحلة الد  ة بالمملكة العربية السعودية وفق متغي  اإللكتروني  
 راسةالدِّ ُةأهميَّ

  ُّل ت عد   االجتماعية الدراسات معلمات توظيف تستهدف -الباحثة علم حسب – دراسة   أو 
 .السعودية العربية المملكة في والثانوية المتوسطة بالمرحلتين اإللكترونية لألنشطة

  ُّالدراسات معلمات رضا درجة قياس تستهدف -الباحثة علم حسب – دراسة   أول ت عد 
 المملكة في الثانوية و المتوسطة بالمرحلتين اإللكترونية األنشطة توظيف عن االجتماعية

 .السعودية العربية
   مدى عن بالكشف وذلك األفضل، نحو المعل م إعداد برامج لتطوير راجعةً  تغذيةً  تقد م 

 . الت دريس في اإللكترونية لألنشطة االجتماعي ة الد راسات معل مات توظيف
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 -:الدِّراسة ُمحدِّداُت

 -: الت الية الم حد دات   على الد راسة   اقتصرت
 اإللكتروني ة لألنشطة االجتماعية الدراسات معلمات توظيف مدى قياس: موضوعي ة حدود

ر: )تدريس عند عنها ورضاهن    بالمرحلة والوطني ة االجتماعي ة الت ربية مقر 
ر -المتوسطة  (.الثانوية بالمرحلة والجغرافيا االجتماعيات ومقر 

 المتوسطة بالمرحلتين االجتماعية الدراسات معلمات من عشوائية عينة: بشرية حدود
 .والثانوية

 بمدينة التعليم لوزارة التابعة واألهلية الحكومية المدارس من عشوائية عينة: مكانية حدود
 .الرياض

 .م2017/ 2016األول  الدراسي العام خالل العينة على الد راسة   ط ب قت: زمانية حدود
 أدوات الدراسة

 بإعداد استبيانين: راسة قامت الباحثة  لإلجابة عن أسئلة الد  
ة لألنشطة اإللكترونية بالمرحلتين راسات االجتماعي  مات الد  استبانة مدى توظيف معل   -

 الثانوية بالمملكة العربية السعودية.و المتوسطة 
لألنشطة اإللكترونية  ة عن توظيفهن  راسات االجتماعي  مات الد  استبانة مدى رضا معل   -

داتي البحث أبوصفهما  ،بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية
 ة. هدف الدراسة الحالي   ق  حق  العلمي الرئيسة التي ت  

 مصطلحات الدراسة

ة في لكتروني  ة لألنشطة اإل راسات االجتماعي  مة الد  مدى توظيف: درجة ممارسة معل  
 .ة بالمملكة العربية السعوديةالمرحلتين المتوسطة والثانوي  

 (:E-activitiesة )لكتروني  األنشطة اإل 
م للتعلُّ  تنفيذها في نظام   ها تلك األنشطة التي يتمُّ ة على أن  اإللكتروني   فت األنشطة  ر  ع  
مثل: المشاركة في إحدى غرف المحادثة التي يقودها المعلم )نشاط تزامني(،  ،اإللكتروني

 عدُّ للقراءة الالحقة )وهذه ت   ، ورفع ملف  Quizوالمشاركة في منتدى تعليمي، وحل اختبار 
 (Palma & Piteira, 2008, 5...) على أنشطة ال تزامنية، أمثلةً 
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به  يقوم   ها" أي عمل  ن  أ( بAustin& Mescia, 2009يعرفها أستين وميسيا )
م صم  ها الم  تي يضع  ال   طبيق أو االستجابة إلى المثيرات  كالممارسة والت   ،مالطالب ليتعل  

مستويات  تي تقيس  وال   م  مثل األسئلة التي يتفاعل معها المتعل   ،داخل المحتوى عليميُّ الت  
 .والتحليل" ،التطبيق :مثل ،فكير العلياالت  

 ،نترنتعلى الحاسوب واإل  تعمل   ة  تعليمي   " أنشطة  : ها( بأن  2012فها عطيف )كما عر  
 ،من فهمه واستيعابه ه  ن  مك  ت   ة  تفاعلي   بصورة   ر  ل مع المقر  عام  م الت  من خاللها المتعل   يستطيع  

 ر.تقان المهارات الواردة في المقر  ا  و  ،واستنتاج التعميمات ،واكتساب المفاهيم
مع المحتوى  م من تفاعل  ها: ما يقوم به المتعل  ( بأن  2015ها نوبي والتازي)ف  عر  وي     
ساعده تي ت  ومات ال  يحصل على المعل  ل ،ةة التفاعلي  كي  ورة الذ  لكتروني بواسطة السبُّ عليمي اإل الت  

 .م المهارات"في تعلُّ 
تطبيقات مستحدثات  باستخدام   مة  صم  من األنشطة الم   ها مجموعة  ا بأن  إجرائي   ف  عر  ت   

 ،وسائل االتصال االجتماعيو  ،غرف المحادثةو  ،لكترونيالبريد اإل ، و كاإلنترنت :التكنولوجيا
وتقوم على مبدأ التكامل والتتابع والتسلسل المنطقي  ،االجتماعيةراسات مة الد  من قبل معل  

منها  نشاط   ويكون لكل   ،لدى طالبة المرحلة المتوسطة والثانوية ة  تراكمي   في إعطاء خبرة  
 د.هدف محد  

بشعور  ل  " اإلحساس المتمث  :ه( بأن  65, 2012 ،)الخوالدة والمجلي ه  ف  عر  الرضا: ي  
من  ها: مجموعة  ا بأن  إجرائي   ف  عر  ت  و  ،إلشباع حاجاته ورغباته" باالرتياح نتيجةً م المتعل  

 ،ةلكتروني  نشطة اإل ة نحو توظيف األ راسات االجتماعي  الد   مات  عل  تي تشعر بها م  المشاعر ال  
 من قبل الباحثة. لها المعلمة على مقياس درجة الرضا المعد  سج  بالدرجة التي ت   قاس  وت  

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة

على وصف الظاهرة من  ز  رك  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي )التحليلي( الذي ي  
اهرة أعمق للظ   خالل جمع البيانات عنها وتبويبها والربط بين مدلوالتها، للوصول إلى فهم  

راسات االجتماعية مات الد  راد دراستها. وهو المنهج المناسب لمعرفة مدى توظيف معل  الم  
ة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية ورضاهن لألنشطة اإللكتروني  

 .عنها
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 وعينتها جمتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمات الدراسات االجتماعية  بالمرحلتين المتوسطة تكو  
م 2016لوزارة التعليم للعام الدراسي ) ة التابعةهلي  و الثانوية بالمدارس الحكومية واأل

 م(.2017/
 عينة الدراسة:

. كما هو مرحلة   من كل   ة  بطريقة عشوائي   -( معلمة50وعددها ) -تم اختيار العينة
 (.1في جدول ) ح  وض  م  

 (1دول )ج
 الثانوية بالمرحلتين المتوسطة و  الدراسات االجتماعيةمعلمات توزيع 

 النسبة المئوية% عدد المعلمات المرحلة
 %50 50 المتوسطة
 %50 50 الثانوية
 %100 100 المجموع

 متماثلة. وبنسب   ة  دراسي   لكل مرحلة   لة  مث  العينة م   ( أعاله نالحظ أن  1من الجدول رقم )
 إجراءات بناء أداة الدراسة وتطبيقها:

 الية:الخطوات الت   بعت الباحثة  راسة ات  لإلجابة على أسئلة الد  
 باألنشطة االلكرتونية اَل: إعداد قائمٍةأوَّ

 باع الخطوات اآلتية:ت  اقامت الباحثة ب
ستفادة من البا ،ة المناسبة للمرحلتين المتوسطة والثانويةلكتروني  باألنشطة اإل  إعداد قائمة  

عزب و  ،2013الكندري, و  ،2012)دراسة عطيف  :منهاو  ،األدب التربوي والدراسات السابقة
 على مجموعة   ع  ز  إلكتروني و   استفتاء   إلى إجراء   إضافةً  ،(2017ودراسة نشوان  ،2015

تي ة ال  لكتروني  ة لرصد قائمة األنشطة اإل ين في مجال تعليم الدراسات االجتماعي  من المختص  
 هدف الدراسة. ق  حق  ت  

اسات االجتماعية لألنشطة ف على درجة توظيف معلمات الدر للتعرُّ  تحويل القائمة إلى استبانة  
 طة والثانوية.ة بالمرحلتين المتوس  لكتروني  اإل 
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 اإللكرتونيَّة معلِّمات الدراسات االجتماعية لألنشطة مدى توظيف استبانةثانيًا: 

 ة:لكرتونّياستبانة مدى توظيف األنشطة اإل

وذلك  ،ةلي  قامت الباحثة ببناء استبانة توظيف األنشطة االلكترونية بصورتها األو  
لكترونية بالمرحلتين ة لألنشطة اإل راسات االجتماعي  مات الد  بهدف تقدير درجة توظيف معل  

 محاور رئيسة: ةع على ثالثتتوز  و  ،( فقرة32نت من ) تكو   حيث   ،طة والثانويةالمتوس  
 الدراسية(.ر الدراسة )المرحلة تغي  نة م  ة المتضم  لي  و  المحور األول: البيانات األ 

ة في إعداد لكتروني  مدى توظيف معلمة الدراسات االجتماعية لألنشطة اإل  :انيالمحور الث  
 رس.الد  

لكترونية في تنمية ة لألنشطة اإل راسات االجتماعي  مة الد  المحور الثالث: مدى توظيف معل  
 المهارات والقيم.

خماسي لتحديد درجة آراء عينة استخدام مقياس ليكرت ال ولتحقيق هدف االستبانة تم  
)موافق  :ج المقياس المستخدم في البحث كما يليتدرُّ  مع األخذ في االعتبار أن   ،الدراسة

 .ة(غير موافق بشد   ،غير موافق ،محايد ،موافق ،ةبشد  
 (2) جدول

 نة في االستبانةرجات على البدائل الثالثة المتضم  توزيع الد  
 غير موافق بشدة غير موافق محايد  موافق موافق بشدة البدائل

 1 2 3 4 5 الدرجات

 صدق االستبانة 
 حساب صدق االستبانة من خالل: تم  

مين حك  من الم   ة على مجموعة  لي  ها في صورتها األو  عرض   تم   حيث  : اهريدق الظ  الص   -
 ،التعليمتدريس الدراسات االجتماعية، و تقنيات  صين في المناهج وطرقالمتخص  

وقد أوصى بعضهم بإجراء  م،ومقترحاته مصات، إلبداء آرائهمات المتخص  وبعض المعل  
% 80على نسبة اتفاق  اعتمدت الباحثة   حيث   ،عديالت على فقرات االستبانةبعض الت  

  .ا لقبول العبارةمعيارً 
 صدق االتساق الداخلي: -
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حساب معامل االرتباط بيرسون  االستبانة تم  اخلي لعبارات ساق الد  ت  د من صدق اال أكُّ للت    
وذلك بعد تطبيق االستبانة على  ،ة للمحور الذي تنتمي إليهبين كل عبارة والدرجة الكلي  

وقد استخدمت الباحثة  ،( معلمات خارج العينة األصل 8من )  ة  نكو  م   ة  استطالعي   عينة  
 ( يوضح نتائج معامالت االرتباط:3والجدول ) ،(SPSSبرنامج ) 

 (3) جدول

معامل ارتباطها  رقم العبارة
 بالمحور المنتمية إلية

الد ال ة 
 اإلحصائي ة

معامل ارتباطها  رقم العبارة
 بالمحور المنتمية إلية

الد ال ة 
 اإلحصائي ة

ل: مدى توظيف معلمة الدراسات االجتماعية لألنشطة   اإللكتروني ة في إعداد الدرس .المحور األو 
 دال 0،68 12 دال 0،50 2
 دال 0،66 15 دال 0،53 4
 دال 0،55 18 دال 0،57 5
 دال 0,66 20 دال 0،60 6
 دال 0،75 21 دال 0،75 7
 دال 0،45 30 دال 0،48 8

 دال 0،68 31 دال 0,45 11
لألنشطة اإللكتروني ة في تنمية المهارات المحور الثاني: مدى توظيف معلمة الدراسات االجتماعية 

 والقيم.
 دال 0،49 22 دال 0،46 1
 دال 0،62 23 دال 0،50 3
 دال 0،75 24 دال 0،48 9

 دال 0،53 25 دال 0،68 10
 دال 0،68 26 دال 0,60 13
 دال 0،48 27 دال 0،74 14
 دال 0،63 28 دال 0،78 16
 دال 0،71 29 دال 0,56 17
 دال 0،66 32 دال 0،63 19



 ........ مدى توظيف معلمات الدراسات االجتماعية لألنشطة اإللكترونية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 305 - 

ة للمحور المنتمية ي  ل  رجة الك  من عبارات االستبانة والد   عبارة   معامالت االرتباط بين درجة كل  
من عبارات االستبانة أظهرت معامل ارتباط  عبارة   كل   ابق أن  ( الس  3من جدول ) ضح  يت   إليه

مع المجموع  عبارة   قيم معامالت االرتباط بين درجة كل   وأن   ،لها مع المحور المنتمية إليه
وما بين  ،( للمحور األول0،75 -0،45الكلي للمحور الذي تنتمي له جاءت محصورة بين ) 

 وتقيس   جميع عبارات االستبانة كانت صادقةً  ذلك االرتباط على أن   لُّ ويد   ،(0،78 -0،46) 
 .عت من أجلهض  الهدف الذي و  

 (4جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون لكل محور من محاور االستبانة والدرجة الك ل ي ة لالستبانة

من محاور  محور   قيم معامالت بيرسون بين كل   ( أن  4من الجدول رقم ) ضح  ويت  
ساق بين إلى االت   تشير   وهي قيم   ،(0،76-0،74ة لها تراوحت بين )االستبانة والدرجة الكلي  

بين فقرات محاور  دق  من الص   عاليةً  درجةً  ا يعكس  مم   ،ةوالدرجة الكلي  محاور االستبانة 
 االستبانة.

  :ثبات االستبانة 

حيث  (Cronbach  Alpha) بات باستخدام معامل " الفا كرونباخ"حساب الث   تم  
 جاءت قيمة معامالت الثبات على النحو التالي:

 معامل االرتباط عدد العبارات المحور
المحور األول: مدى توظيف معلمة  الدراسات االجتماعية   

 شطة االلكترونية في إعداد الدرس.لألن
14 0،74 

عية   الجغرافيا المحور الثاني: مدى توظيف  الدراسات االجتما
 لألنشطة االلكترونية في تنمية المهارات والقيم.

18 0،76 
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 (5جدول )
 معامل ثبات "الفا كرونباخ" لمحاور االستبانة

عدد  المحور
 العبارات

 الفا كرونباخ –معامل ثبات 

مة الدراسات االجتماعية المحور األول: مدى توظيف معل  
 ة في إعداد الدرس.لكتروني  لألنشطة اإل 

14 0،84 

معلمة الدراسات االجتماعية المحور الثاني: مدى توظيف 
 ة في تنمية المهارات والقيم.لكتروني  لألنشطة اإل 

18 0،86 

 0،86 32 يالكل  الثبات 
-0،84قيمة معامالت الثبات جميعها تتراوح بين ) ( أن  5ضح من الجدول رقم )ويت  

االستبانة  هذه القيمة العالية إلى أن   وتشير   ،(0،86وبلغ معامل الثبات الكلي ) ،(0،86
تها ت لقياسه وصالحي  د  ويعتمد عليها في قياس ما أ ع   ،من الثبات ز بمستوى عال  تتمي  
 طبيق.للت  

 ةلكرتونيَّمات عن توظيف األنشطة اإلاستبانة مدى رضا املعلِّثالثًا: 
مات الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة و ف على درجة رضا معل  للتعرُّ  

قامت الباحتة بإعداد و  ،لكترونية بالمملكة العربية السعوديةتوظيف األنشطة اإل الثانوية عن 
دراسة  :منهاو  ،مات باالعتماد على األدب التربوي والدراسات السابقةللمعل   هة  موج   استبانة  
 ،(2010ودراسة تليالن) ،( Mouzakis,2008و دراسة موزاكيس )  ،(2007) الربيع

 ،(2013) عودراسة  المطو   ،(2012ودراسة العوضي)  ،(2012لي)والمج ،دراسة الخوالدةو 
 ( فقرة.  20من ) ة  لي  في صورتها األو   نت االستبانة  وتكو  
 مجموعة   ىة علاهري: قامت الباحثة بعرض استبانة الرضا في صورتها األولي  الصدق الظ   -

لدراسات االجتماعية، و تقنيات لصين في المناهج وطرق التدريس مين المتخص  من المحك  
وقد أوصى بعضهم بإجراء  ،وبعض المعلمات المتخصصات، إلبداء آرائهم ومقترحاتهم ،التعليم

% معيارًا 80 فاق  ات   اعتمدت الباحثة على نسبة   حيث   ،بعض التعديالت على فقرات االستبانة
 لقبول العبارة .

  



 ........ مدى توظيف معلمات الدراسات االجتماعية لألنشطة اإللكترونية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 307 - 

 :صدق األداة وثباتها 

 الصدق الظاهري   

 ات المرحلتينممدى مناسبة فقراتها لمعل   من صدق االستبانة من حيث   ق  حقُّ للت    
وذلك بعرض  ،من فقراتها فقرة   ة لكل  غوي  ياغة اللُّ ة وسالمة الص  دق  و  ،المتوسطة والثانوية

مين من ذوي الخبرة في مجال طرق تدريس من المحك   ة على عدد  لي  و  االستبانة في صورتها األ 
تعديل  مين تم  وفي ضوء الملحوظات الواردة من المحك   ،الدراسات االجتماعية وعلم النفس

 على صدقها. جراء دليالً االستبانة واعتبر هذا اإل
 ساق الداخليصدق االتِّ

حساب معامل االرتباط  اخلي لعبارات االستبانة تم  ساق الد  للتأكد من صدق االت   
وذلك بعد تطبيق االستبانة  ه،ة للمحور الذي تنتمي إليدرجة الكلي  وال عبارة   بيرسون بين كل  

وقد استخدمت الباحثة  ،( معلمات خارج العينة األصل 10)  من ةنمكو   ة  استطالعي   على عينة  
 نتائج معامالت االرتباط: ح  ( يوض  6والجدول ) ،(SPSSبرنامج ) 

 (6) جدول
 ليإة للمحور المنتمية عبارات االستبانة والدرجة الكلي   معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من

 

رقم 

 العبارة

معامل ارتباطها 

 بالمحور المنتمية إلية

الَّة  الدَّ

 اإلحصائيَّة

رقم 

 العبارة

معامل ارتباطها 

 بالمحور المنتمية إلية

الَّة  الدَّ

 اإلحصائيَّة

 دال 0,41 11 دال 0,73 1

 دال 0,56 12 دال 0,76 2

 دال 0,80 13 دال 0,66 3

 دال 0,43 13 دال 0,73 4

 دال 0,67 15 دال 0,66 5

 دال 0,85 16 دال 0,58 6

 دال 0,59 17 دال 0,61 7

 دال 0,64 18 دال 0,77 8

 دال 0,59 19 دال 0,64 9

 دال 0,74 20 دال 0,42 10
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من عبارات االستبانة أظهرت معامل  كل عبارة   ابق أن  ( الس  6ضح من جدول )يت  

مع  عبارة   قيم معامالت االرتباط بين درجة كل   وأن   ه،لها مع المحور المنتمية إلي ارتباط  
( للمحور 0،85 -0،41بين )  ي للمحور الذي تنتمي له جاءت محصورةً المجموع الكل  

سقة مع ت  جميع العبارات م   على أن  هذا االرتباط  ويدلُّ  ،(0،77 -0،42وما بين )  ،األول
طبيق في للت   ها صالحة  وأن   ،ضاة االستبانة في قياسها للر  صالحي   د  ؤك  وهذا ي   ،بعضها البعض

 ة.هائي  صورتها الن  
(7جدول )  

   تبانةة لالسي  رجة الكل  من محاور االستبانة والد   محور   ارتباط بيرسون لكل   تمعامال

من محاور االستبانة  قيم معامالت بيرسون بين كل محور   ( أن  7من الجدول رقم ) ويتضح 
ساق بين محاور وهي قيم تشير إلى االت   ،(0،77-0،72) :والدرجة الكلية لها تراوحت بين

 االستبانة. محاور   دق بين فقرات  من الص   عاليةً  درجةً  ا يعكس  مم   ،ةي  ل  االستبانة والدرجة الك  
 ثبات االستبانة: •

حيث  ،(Cronbach  Alphaبات باستخدام معامل " الفا كرونباخ" )حساب الث   تم  
 الي:حو الت  جاءت قيمة معامالت الثبات على الن  

 ة"الفا كرونباخ" لمحاور االستبان معامل ثبات(8جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارات المحور

المحور األول:  مدى رضا معلمة  الدراسات االجتماعية   

 األنشطة االلكترونية في إعداد الدرس.عن توظيف 

 

10 0,77 

المحور الثاني:  مدى رضا معلمة  الدراسات االجتماعية    

عن توظيف األنشطة االلكترونية في تنمية المهارات 

 والقيم.

10 0,72 

عدد  المحور

 العبارات

 الفا كرونباخ –معامل ثبات 

راسات االجتماعية    معلمة الد  المحور األول: مدى رضا 

 ة في إعداد الدرس.لكترونيَّ عن توظيف األنشطة اإل

10 0,86 

المحور الثاني:  مدى رضا معلمة الدراسات 

االجتماعية  عن توظيف األنشطة االلكترونية في تنمية 

 المهارات والقيم. 

10 0,88 

 0,87 20 الثبات الكلي
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-0،86قيمة معامالت الثبات جميعها تتراوح بين ) ( أن  8ضح من الجدول رقم )ويت  
االستبانة  وتشير هذه القيمة العالية إلى أن   ،(0،88وبلغ معامل الثبات الكلي ) ،(0،88
وصالحيتها  ،ت لقياسهد  عليها في قياس ما أ ع   عتمد  وي   ،باتمن الث   ز بمستوى عال  تتمي  

 للتطبيق.
 راسة: رات الدِّمتغيِّ

 والثانوية. ،المتوسطة :ولها مستويان ،المرحلة التعليميةرات الوسيطة: المتغي  
 هن عن توظيفهااورض ،لكترونيةمات لألنشطة اإل درجة توظيف المعل  ابعة: رات الت  المتغي  

 االساليب االحصائية:

 ة اآلتية: ات اإلحصائي  استخدمت الباحثة العملي  
 لمحاور االستبانة وعباراتها.ة سب المئوي  كرارات والن  حساب الت   -
لتحديد العالقة االرتباطية بين كل عبارة من عبارات  :معامل االرتباط لبيرسون -

 والدرجة الكلية لالستبانة " صدق االستبانة" ،االستبانة
 لتحديد مستوى ثبات االستبانة. :لفا كرنباخ"أمعامل " -
لتقدير درجة توظيف  :بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت-

 ة.لكتروني  معلمات الدراسات االجتماعية لألنشطة اإل 
 طة والثانويةطات العينة بالمرحلتين المتوس  الختبار الفروق بين متوس   :(Tاختبار ) -

 نتائج الدراسة: 

 السؤال األول:
االجتماعية مات الدراسات على: ما درجة توظيف معل   صُّ ين   يلإلجابة عن السؤال األول الذ

 لألنشطة اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية؟
 (9الجدول ) هان  ي  بي  التي و  ،ةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري   تم   
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 (9جدول ) 
ة راسات االجتماعي  مات الد  ودرجة توظيف معل   ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة

 ةانوي  لألنشطة اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة والث  
 

 م

 

 العبارة

المتوسط 

الحسابي 

 /

االنحراف 

 المعياري

 

المرحلة 

 المتوسطة

  

 الرتبة

 

 الدرجة

 

المرحلة 

 الثانوية

 

 الرتبة

 

 الدرجة

 لألنشطة االلكترونية في إعداد الدرس.  المحور األول:  مدى توظيف معلمة الدراسات االجتماعية

 

2 

اختار األنشطة اإللكترونية التي تُحق ُق 

 أهداف الدرس

 متوسطة 8 3.14 متوسطة 13 3,02 س  

 1.429 1,464 ع

أختار األنشطة اإللكترونية التي  4

 تناسب الطالبات

  12 3,14 س  

 متوسطة

 

3.88  

1 

 

 1.081 1,340 ع عالية

أنظ م المحتوى التعليمي إلكتروني ًّا  5

 أثناء اإلعداد للدرس.

  3,20 س  

11 

 

 

 متوسطة

2.94  

10 

 

 1.361 1,429 ع متوسطة

أستخدم األنشطة اإللكترونية عند  6

 التمهيد والتهيئة للدَّرس

  3.54 س  

7 

 متوسطة 7 3.10 عالية

 1.488 1.474 ع

أستخدم األنشطة اإللكترونية عند  7

 شرح الدرس 

  3,78 س  

3 

 

 

 عالية

2.86  

11 

 

 1.414 1,217 ع متوسطة

أستخدم األنشطة اإللكترونية عند  8

 عرض األحداث الجارية. 

  3,68 س  

4 

 

 

 عالية

3.82  

2 

 

 1.207 1.236 ع عالية

أنفذ األنشطة اإللكترونية في بداية  11

 ونهاية الحصة الدراسية. 

  2.48 س  

8 

 متوسطة 6 3.18 ضعيفة

 1.410 1.403 ع

تُسه ُل األنشطة اإللكترونيَّة عمليَّة   12

 مراجعة الدَّرس السَّابق.

  2.66 س  

5 

  2.96 متوسطة

9 

 متوسطة

 1.577 1.599 ع

ُح الن قاط  15 الغامضة بالدَّرس أوض 

 باستخدام اإلنترنت.

  3.62 س  

6 

  3.78 عالية

3 

 عالية

 1.016 1.176 ع

أعتمد على األنشطة اإللكترونيَّة عند   18

تقويم الطالبات: )التقويم القبلي, 

 البنائي, الختامي(.

  2.46 س  

 

9 

 

 ضعيفة

2.32  

14 

 

 

 متوسطة

 1.347 1.446 ع

الطالبات بواجبات منزلية أكل ف  20

 تتطلَّب استخدام التقنية )اإللكترونية(

  3.96 س  

 عالية 1

3.66  

4 

 عالية

 1.272 1.124 ع

استقبال الواجبات المنزلية من خالل  21

البريد اإللكتروني أو البالك بورد, أو 

ات اإللكترونيَّة.  غيرها من المنصَّ

  3.90 س  

2 

 

 عالية

3.60  

5 

 

 عالية

 1.294 1.199 ع
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صاٍت  30 أكلف الطالبات بعمل ملخَّ

تحريريٍَّة أو شفهيٍَّة باستخدام التقنية 

 الحديثة.

  2.38 س  

10 

 

 ضعيفة

2.74  

12 

 

 متوسطة

 1.468 1.510 ع

أعمل على حل  االختبار القصير  31

 باستخدام التَّطبيقات الحديثة.

 ضعيفة 13 2.40 ضعيفة 14 2.12 س  

 1.340 1.223 ع

راسات االجتماعية لألنشطة اإللكترونية في تنمية المهارات والقيم.  المحور الثاني: مدى توظيف معلمة الد 

أستخدم األنشطة اإللكترونية في  1

توزيع ومراقبة مجموعات العمل 

 إلكتروني ًّا.

  2.24 س  

16 

 

 ضعيفة

2.56  

14 

 

 ضعيفة

 
 1.500 1.422 ع

أستخدم األنشطة اإللكترونية في  3

تنمية المهارات االجتماعية: ) 

التعاون, االنتماء, الصدق..( لدى 

 الطالبات.

  2.40 س  

 

12 

 

 

 ضعيفة

3.06  

 

 8 

 

 

 متوسطة

 1.544 1.552 ع

أستخدم األنشطة اإللكترونية في  9

التَّواصل مع الطَّالبات المتغي بات عن 

 المدرسة.

  3.82 س  

1 

    

 عالية 

3.58  

1 

 

 عالية

 1.444  1.395 ع

أعتمد على األنشطة اإللكترونية في   10

تنمية مهارات التفكير العلمي لدى 

 الطالبات.

  2.22 س  

17 

 

 ضعيفة

3.00  

 

9 

 

 متوسطة

 1.385 1.2981 ع

أستخدم األنشطة اإللكترونية في  13

تعزيز مهارة الحوار عبر المشاركة 

غرف المحادثة التي تقودها في 

 المعلمة.

  2.26 س  

 

15 

 

 

 ضعيفة

3.50  

 

2 

 

 

 عالية

 1.344 1.322 ع

تساعدني األنشطة اإللكترونية في  14

تنمية مهارة تقبُّل واحترام الرأي 

 اآلخر لدى طالباتي.  

   3.44 س  

2 

 

 عالية

3.44  

 

4 

 

 عالية

 1.343 1.343 ع

األنشطة اإللكترونية عند أعتمد على  16

 تحليل البيانات والرسوم الجغرافيَّة.

  3.38 س  

3 

 

 متوسطة

3.46  

3 

 

 عالية
   1.403  1.427 ع

تساعدني األنشطة اإللكترونية في  17

المشاركة بمناقشة موضوعاٍت 

 واهتماماٍت مشتركٍة بين الطالبات.

  2.56 س  

11 

 

 متوسطة

2.70  

11 

 

 متوسطة

 2.206 2.242 ع
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 ( السابق إلى ما يلي:9يشير الجدول )
 املرحلة املتوسطة: -

   راسات مات الد  راسة على درجة توظيف معل  في موافقة مفردات عينة الد   اهناك تباينً  أن
حيث تراوحت  ،عداد الدرسإة في المرحلة المتوسطة في لكتروني  ة لألنشطة اإل االجتماعي  

)  :ما بين جة  متدر   طات  وهي متوس   ،(3,96 -2,12متوسطات موافقتهن ما بين )

تساعدني األنشطة اإللكترونية في  19

تنمية مهارة توليد األفكار عند طرح 

 مشكلة بيئية.

  2.34 س  

13 

 

 ضعيفة

2.66  

13 

 

 متوسطة

 1.222 1.255 ع

أستخدم األنشطة اإللكترونية لتعزيز  22

 االت جاهات اإليجابيَّة. 

  3.06 س  

 متوسطة 6

2.68  

12 

 متوسطة

 1.406 1.4061 ع

 

23 

 

أستخدم األنشطة اإللكترونية عند 

إجراء مقارناٍت بين الخرائط 

 االقتصادية والسياسية والتاريخية....

 س    

 

 

2.96 

 

7 

 

 متوسطة

 

3.38 

 

5 

 

 متوسطة

 1.193 1.399 ع

   

تساعدني األنشطة اإللكترونية في  24

تقييم المعلومات الجغرافية 

 والتاريخية.

  2.80 س  

8 

 

 متوسطة

3.28  

6 

 

 متوسطة
 1.278 1.385 ع

أوظ ف المكتبة اإللكترونية في حل   25

المشكالت والقضايا الجغرافيَّة 

 المحليَّة والعالميَّة.

  2.18 س  

18 

 

 ضعيفة

2.26  

16 

 

 ضعيفة
 1.306 1.304 ع

استخدم الشبكات االجتماعية لتعزيز  26

العالقات االجتماعية بين الطالبات ) 

 القروبات(

 س  

 

3.32  

4 

 

 متوسطة

3.22  

7 

 

 متوسطة

 1.433 1.449 ع

استخدم االنشطة االلكترونية لبيان  27

اسباب أو عوامل حدوث ظاهرة 

 طبيعية أو كونية.. معينة.

  3.26 س  

5 

 

 متوسطة

2.80  

10 

 

 متوسطة
 1.262 1.242 ع

تساعدني األنشطة االلكترونية في  28

تعزيز قيمة االحسان للخلق) الرفق 

 بالحيوان, وحقوق االنسان(

  2.88 س  

9 

 

 متوسطة

2.38  

15 

 

 1.176  1.272 ع ضعيفة

استخدم  األنشطة االلكترونية في  29

تحفيز الطالبات بالمشاركة 

 المجتمعية.

  2.28 س  

14 

 

 ضعيفة

2.20  

17 

 

 ضعيفة
 1.429 1.471 ع

تساعدني األنشطة االلكترونية في  32

تشجيع الطالبات على االبداع 

واالبتكار عند عرض مبادراتهن 

 ومشاريعهن

  2.74 س  

10 

 

 متوسطة

2.18  

18 

 

 ضعيفة

 1.155  1.426 ع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

توظيف معلمات الدراسات االجتماعية لدرجة 

 لألنشطة االلكترونية .

  2.94 س  

---- 

   

 متوسط

3.02  

---- 

 

 متوسط
 0.245 0.272 ع
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"  :على صُّ تي تن  ( ال  20في الرتبة األولى الفقرة ) حيث جاءت ،عالية( ،متوسطة ،ضعيفة
 حسابي   ط  بمتوس   ،ب استخدام التقنية )اإللكترونية("تتطل    ة  منزلي   تكليف الطالبات بواجبات  

 تلك الباحثة رجعوت  , عالية ( وبدرجة  1,199معياري ) وانحراف   ،(5من  3,96قدره )
, و قناعتهن الطالبات لدى الحديثة التقنية أدوات بتوافر المعلمات ايمان إلى النتيجة

افر أدوات تو بين طالبات المرحلة المتوسطة, باإلضافة إلى  االلكترونية الثقافة انتشارب
"  على: ( التي تنص31فيما حصلت الفقرة ) الحديثة لدى الطالبات في منازلهن,التقنية 

 ة،العمل على حل االختبار القصير باستخدام التطبيقات الحديثة "على الرتبة الرابعة عشر 
 وعز وت   ضعيفة ( وبدرجة  1,223معياري ) وانحراف   ،(5من  2,12بلغ ) حسابي   ط  بمتوس  
 االنشطة على المبنية التقويم بمصداقية المعلمات قناعة عدم إلى النتيجة تلك الباحثة

 شبكة على يطرأ قد الذي الفني العطل من خوفاً التقويم  ذلك  هنتجنب , وااللكترونية
 االنشطة استخدام على التدريب نقص, باإلضافة إلى االختبار تنفيذ أثناء االتصال

ثنائها, االلكترونية  االلكترونية بالبرامج معرفتهن ضعفوالتي ترتب عليه  قبل الخدمة وا 
  .القصيرة االختبارات في تستخدم التي

  ًراساتمات الد  راسة على درجة توظيف معل  في موافقة مفردات عينة الد   اهناك تباين 
 طات  تراوحت متوس   ة في تنمية المهارات والقيم، حيث  لكتروني  االجتماعية لألنشطة اإل 

)ضعيفة،  :ما بين جة  متدر   طات  (، وهي متوس  3,82 - 2,18ما بين ) موافقتهن  
" استخدام  :( التي تنص على9جاءت في الرتبة االولى الفقرة )و  ،متوسطة، عالية(

بات عن المدرسة " بمتوسط حسابي البات المتغي  واصل مع الط  لت  ة في الكتروني  نشطة اإل األ 
 تلك الباحثة ترجعو   ( وبدرجة عالية.1,395( وانحراف معياري )5من  3,82قدره )
 عن المتغيبات الطالبات متابعة على المتوسطة بالمرحلة المعلمات حرص إلى النتيجة
 مع العالقة تلعبه الذي الجوهري بالدور هنايمان , والمقرر لموضوعات المدرسة
 المعلمة أدراك, باإلضافة إلى موالتعل ميبالتعل الترغيب في المتوسطة بالمرحلة الطالبات
 .التقدير و االهتمام في المتوسطة المرحلة طالبات حاجات تلبية ألهمية

 ( ال  25فيما حصلت الفقرة ) ُّلكترونية في حل " توظيف المكتبة اإل  على: تي تنص
 ط  بمتوس   ة،المشكالت والقضايا الجغرافية المحلية والعالمية " على الرتبة الثامنة عشر 

 الباحثة تعزو ,ةضعيف ( وبدرجة  1,304معياري ) وانحراف   ،(5من   2,18حسابي بلغ )
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غفال, و االلكترونية للمكتبة بالمدرسة التعليمية البيئة افتقارإلى  النتيجة تلك  معلمات ا 
 استخدام مهارات الطالبات اكساب هميةأل المتوسطة بالمرحلة االجتماعية الدراسات
 .االلكترونية المكتبة

  ًة لألنشطة راسات االجتماعي  مات الد  درجة توظيف معل   ن  إم فعلى ما تقد  ا تأسيس
طات حيث تراوحت المتوس   ،د بالمستوى المتوسطد  اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة ح  

من  2,94(، في حين بلغ المتوسط الحسابي العام ) 3,96 - 2,12بين ) الحسابية ما
5.) 
 املرحلة الثانوية: -

   راسات مات الد  راسة على درجة توظيف معل  في موافقة مفردات عينة الد   اهناك تباينً  أن
تراوحت  حيث   ،عداد الدرسإلكترونية للمرحلة الثانوية في ة لألنشطة اإل االجتماعي  

)  :ما بين جة  متدر   (، وهي متوسطات  3,88إلى  2,32موافقتهن ما بين ) طات  متوس  
"  :على صُّ تي تن  ( ال  4حيث جاءت في الرتبة األولى الفقرة ) ،عالية( ،متوسطة ،ضعيفة

(. 5من  3,88حسابي قدره ) بمتوسط   ،ناسب الطالبات"تي ت  لكترونية ال  نشطة اإل ختار األ أ
 إدراك إلى النتيجة تلك الباحثة رجعوت  , ( وبدرجة عالية1,081وانحراف معياري )

 اإللكترونية األنشطة الستخدام توجيههن في الطالبات مدارك توسيع ألهمية المعلمات
 للمشاركة فتدفعهن واستعدادهن وقدراتهن واحتياجاتهن ميولهن مع تتناسب التي المختلفة
"" على: ( التي تنصُّ 18فيما حصلت الفقرة ) التعليمي, الموقف في اإليجابية الفعالة

 ،البنائي ،لكترونية عند تقويم الطالبات )التقويم القبلينشطة اإل عتمد على األ أ
اف معياري ( وانحر 5من  2,32بمتوسط حسابي بلغ ) ةالختامي("على الرتبة الرابعة عشر 

 الكافي الوقت توافر عدم إلى النتيجة تلك الباحثة وتعزو ,( وبدرجة متوسطة1,347)
 المبني التقويم تطبيق في المعلمات أداء و قصور, الحصة داخل االنشطة تلك لتنفيذ
 األنشطة ألهمية المعلمات إدراك ضعف باإلضافة إلى ,االلكترونية االنشطة على

 .  التحصيل زيادة في االلكترونية
   راسات مات الد  راسة على درجة توظيف معل  في موافقة مفردات عينة الد   اهناك تباينً  أن

ة للمرحلة الثانوية في تنمية المهارات والقيم، حيث تراوحت لكتروني  االجتماعية لألنشطة اإل 
 :ما بين جة  متدر   (، وهي متوسطات  3,58إلى  2,18طات موافقتهن ما بين )متوس  
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"  :على التي تنصُّ  ،(9ولى الفقرة )جاءت في الرتبة األ  حيث ،)ضعيفة، متوسطة، عالية(
 ،بات عن المدرسة "لكترونية في التواصل مع الطالبات المتغي  نشطة اإل ستخدم األ أ

 رجعوت   ,عالية وبدرجة   ,(1,395معياري) وانحراف   ،(5من  3,58قدره ) حسابي   بمتوسط  
 الطالبات متابعة على المتوسطة بالمرحلة المعلمات حرص إلى النتيجة تلك الباحثة

 تلعبه الذي الجوهري بالدور المعلمات ايمان و المقرر لموضوعات المدرسة عن المتغيبات
 المعلمة أدراك. بالتعليم والتعلم الترغيب في المتوسطة بالمرحلة الطالبات مع العالقة
فيما حصلت التقدير,  و االهتمام في المتوسطة المرحلة طالبات حاجات تلبية ألهمية
ة في تشجيع الطالبات على لكتروني  " تساعد األنشطة اإل على: ( التي تنص 25الفقرة )

 ة،رتبة السادسة عشر مبداع واالبتكار عند عرض مبادراتهن ومشاريعهن" على الاإل
 , ( وبدرجة ضعيفة1,155معياري ) وانحراف   ،(5من  2,18بمتوسط حسابي بلغ )

 لتشجيع اإللكترونية األنشطة توظيف في الخبرة نقص إلى النتيجة هذه الباحثة رجعوت  
 االلكترونية األنشطة تلعبه الذي لدور المعلمات إغفال, واالبتكار االبداع على الطالبات

  ..طالباتهن لدى واالبتكار االبداع تنمية في
   ًمات الدراسات االجتماعية لألنشطة درجة توظيف معل   ن  إم فا على ما تقد  تأسيس

حيث تراوحت المتوسطات  ،د بالمستوى المتوسطد  اإللكترونية بالمرحلة الثانوية ح  
من  3,02(، أما المتوسط الحسابي العام فقد بلغ )3,88إلى  2,32الحسابية ما بين )

5 .) 
 :السؤال الثاني

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: هل تختلف درجة توظيف معلمات 
والثانوي(؟  ،ا للمرحلة الدراسية )المتوسطة تبعً لكتروني  ة لألنشطة اإل الدراسات االجتماعي

تين للعينتين المستقل   (test- retest)ئي ااستخدام االختبار الت   ؤال تم  ولإلجابة عن هذا السُّ 
ة لألنشطة راسات االجتماعي  مات الد  لفحص االختالف بين متوسط درجة توظيف معل  

 ذلك ح  وض  ( ي  10ة. والجدول )راسي  ر المرحلة الد  عزى لمتغي  ت   ،ةلكتروني  اإل 
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درجة توظيف معلمات الدراسات  (نتائج االختبار التائي للعينتين المستقلتين لمتوسط10جدول )

 االجتماعية لألنشطة اإللكترونيَّة تبعًّا للمرحلة الد راسيَّة )المتوسط, الثانوي(

المرحلة  المتغير

 الدراسية

المتوسط  ددالع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

توظيف 

المعلمات 

لألنشطة 

 االلكترونية

  0.272 2.94 50 المتوسطة

98 

 

-1.596 

 

0.114 

 0.245 3.02 50 الثانوي

راسات مات الد  معل  " المحسوبة لمتوسط درجة توظيف Tقيمة " (: أن  10ضح من الجدول )يت  
 وبقيمة   ،ةا الختالف المرحلة الدراسية كانت غير معنوي  ة تبعً لكتروني  االجتماعية لألنشطة اإل 

 تلك النتيجة على أن   لُّ ( فأقل، وتد  0,05عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (-1،596)بلغت 
ة المتوسطة والثانوية في درجة توظيف معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحل هناك تماثالً 
ودراسة النشوان )  ،(2013وتختلف تلك النتيجة مع دراسة الشرقاوي )، لكترونيةلألنشطة اإل 

 لكترونية.مين في توظيف األنشطة اإل دتا ضعف أداء المعل  أك   نتيل  ( ال2016
 :إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزو

  المعارف لم يترك للمعلمة فرصة طبيعة المادة التعليمية التي تحتوي على زخم من
 تينر على طالبات المرحلالمحتوى المقر   كما أن   ،لكترونيةلتوظيف األنشطة اإل 

 .لكترونيةإالمتوسطة والثانوية ال يحتوي على أنشطة 
 األنشطة توظيف عدم إلى أد ى والثانوية المتوسطة بالمدارس التعليمي ة البيئة تغيير عدم 

 الصبغة ذات اإللكتروني ة الخدمات في نقص   يظهر حيث المطلوب، بالشكل اإللكتروني ة
 .اإللكتروني ة لألنشطة المعلمة توظيف من تعوق قد التي الحديثة التكنولوجية

 أثناء والقلق بالخوف المعلمة لشعور وذلك اإللكترونية، األنشطة توظيف وعدم النُّفور 
 .التقنية استخدام

 بعملية تختصُّ  والمديرة، والمشرفة المعلمة من كل   عليها يت فق   تقويم   خط ة توفُّر   عدم 
 .المعلمة قبل من اإللكترونية األنشطة تنفيذ

 التعليمية األنشطة وتوظيف وتنفيذ إنتاج في الخدمة قبل المعلمات إعداد قصور 
 األنشطة توظيف على الخدمة أثناء تدريبهن وعدم. الدروس إعداد عند االلكترونية
 .بالتعليم اإللكتروني ة
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   العتقادهن   الورقية، التقليدية لألنشطة والثانوية المتوسطة المرحلتين معلمات تفضيل 
 .الطالبات قبل من استخدامها سهولة

 ا للمعل مة، الش خصي ة للرغبة اإللكتروني ة األنشطة توظيف خضوع  عدم إلى أد ى مم 
 .المطلوب بالشكل توظيفها

 لهن   يشفع   فال التعليمية، للمادة بإنهائهن االولى بالدرجة يرتبط السنوي المعلمات ريرتق 
 .ألدائهن المديرة أو التربوية المشرفة تقييم عند اإللكتروني ة، األنشطة بتوظيف قيامهن  

 وجه على واإللكترونية عام ، بشكل   التعليمي ة األنشطة ألثر المعلمات إدراك عدم 
 .التعلم نحو والدافعية التحصيل على الخصوص

 الصف داخل اإللكترونية األنشطة لتنفيذ الكافي الوقت توافر عدم. 
 توظيف على الخدمة أثناء  والثانوية المتوسطة بالمرحلتين المعلمات تدريب عدم 

 .بالتعليم االلكترونية األنشطة
 القياس اختبارات إلى الثانوية المرحلة تخضع حيث المعرفي، بالجانب المعلمة اهتمام 

 .و المهاري الوجداني الجانب إهمال إلى أد ى مم ا والتحصيل،
 السؤال الثالث:

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: ما درجة رضا معلمات الدراسات 
عن توظيف األنشطة  االجتماعية بالمرحلة المتوسطة والثانوية  بالمملكة العربية السعودية

اإللكترونية في التعليم؟  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و والرتبة و 
(11درجة رضا معلمات الدراسات االجتماعية عن توظيف األنشطة اإللكترونية ويبن الجدول )
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والثانوية بالمملكة العربية (درجة رضا معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة 11جدول )
 السعودية عن توظيف األنشطة اإللكترونية في التعليم

 

 م

 

 العبارة

المتوسط 

الحسابي / 

االنحراف 

 المعياري

 

المرحلة 

 المتوسطة

  الرتبة  

 الدرجة

 

المرحلة 

 الثانوية

 

الرت

 بة

 

 الدرجة

ا باستخدام  1 استمتعت كثيرًّ

األنشطة اإللكترونية في 

 التعليمية.العملية 

 متوسطة 4 3.40 متوسطة 3 3.06 س  

 1.278 1,420 ع

ع على استخدام األنشطة  2 أشج 

 اإللكترونية لمواد أخرى.

  2.98 س  

6 

 

 

 متوسطة

 

3.36  

5 

 

 1.274 1.421 ع متوسطة

ساعدني استخدام األنشطة  3

اإللكترونية على تنمية 

 مهاراتي التقنية.

  2.90 س  

8 

 

 

 متوسطة

3.58  

2 

 عالية

 1.197 1.502 ع

ساعدني استخدام األنشطة  4

اإللكترونية على التفاعل 

 والتواصل مع الطالبات.

 متوسطة 11 3.06 عالية 1 3.56 س  

 1.376 1.280 ع

حفَّز استخدام األنشطة  5

اإللكترونيَّة الطالبات على 

 المشاركة الصف يَّة.

  2.58 س  

12 

 

 

 ضعيفة

2.38  

18 

 

 1.210 1.341 ع ضعيفة

ال أرى فائدة وأهميَّةًّ من  6

استخدام األنشطة اإللكترونية 

 في العمليَّة التعليميَّة.

  1.74 س  

20 

 

 

ضعيفة 

 جدا

2.16  

19 

 

 1.235 1.121 ع ضعيفة

ساعدني استخدام األنشطة  7

اإللكترونية على التواصل مع 

صين.  المتخص 

 عالية 3 3.46 ضعيفة 17 1.90 س  

 1.199 1.055 ع

األنشطة اإللكترونية سهلة    8

 االستخدام.

 متوسطة 6 3.30 متوسطة 5 3.00 س  

 1.344 1.485 ع

ساعدني استخدام األنشطة  9

اإللكترونية على توضيح بعض 

 المفاهيم الجغرافية.

 عالية 1 3.60 متوسطة 2 3.34 س  

 1.325 10520 ع

استمتعت باستخدام األنشطة    10

 اإللكترونية عبر الجوال.

  3.02 س  

4 

 

 متوسطة

3.20  

8 

 

 متوسطة

 1.294 1.363 ع

ا باستخدام  11 استمتعت كثيرًّ

األنشطة اإللكترونية في 

 العملية التعليمية.

  2.94 س  

 متوسطة 7

3.24  

7 

 متوسطة

 1.302 1.376 ع

استخدام األنشطة ساعدني  12

 اإللكترونية في تنفيذ الدرس

  2.82 س  

9 

 

 متوسطة

3.00  

13 

 

 متوسطة
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 ( السابق ما يلي: 11)ويتبين من الجدول رقم 
 طة:املرحلة املتوسِّ -

   راسات مات الد  راسة على درجة رضا معل  في موافقة مفردات عينة الد   اهناك تباينً  أن
ة بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية عن توظيف األنشطة االجتماعي  
وهي  ،(3,56إلى  1,74) :حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بين ة،اإللكتروني

تبة جاءت في الرُّ  حيث   ،عالية( ،متوسطة ،ما بين )ضعيفة جة  متدر   طات  متوس  
" ساعدني استخدام األنشطة اإللكترونية على  :على صُّ تي تن  ( ال  4األولى الفقرة )

 1.485 1.548 ع

أحرص على استخدام األنشطة  13

االلكترونية لتنمية مهارات 

 التفكير لدى طالباتي.

  1.84 س  

18 

 

 ضعيفة

3.18  

9 

 متوسطة

 1.289 .976 ع

 ساعدني استخدام األنشطة 14

اإللكترونية في تقويم 

 الطالبات.

  2.74 س  

10 

 

 متوسط

3.10  

10 

 

 متوسطة
 1.313 1.454 ع

ساعدني استخدام األنشطة  15

اإللكترونية على الحصول على 

 أحدث المعلومات التخصصية.

  1.78 س  

20 

 

ضعيفة 

 جدا

2.46  

17 

 

 ضعيفة

 
 1.432 .996 ع

ساعدني استخدام األنشطة  16

اإللكترونية على االنفتاح 

 والتواصل مع العالم.

  1.98 س  

16 

 

 ضعيفة

2.94  

14 

 

 متوسطة

 1.420 1.286 ع

األنشطة اإللكترونية رائعة  17

وأرغب في ممارستها على 

 الداوم.

  2.08 س  

15 

 

 ضعيفة

2.80  

16 

 

 متوسطة
 2.222 1.108 ع

أرى بأنَّ استخدامي لألنشطة  18

 اإللكترونيَّة حقَّق الهدف منه

  2.10 س  

14 

 

 ضعيفة

3.04  

12 

 

 متوسطة

 1.428 1.165 ع

أحرص على استخدام األنشطة  19

اإللكترونية لتنمية المهارات 

 االجتماعية

  2.18 س  

13 

 

 ضعيفة

1.68  

20 

 

ضعيفة 

 0,819 1.044 ع جدا

ع طالباتي على تنفيذ  20 أشج 

 اإللكترونية.المشاريع 

  2.64 س  

11 

 

 متوسطة

2.86  

15 

 

 متوسطة
 1.278 1.306 ع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

العام لدرجة توظيف معلمات الدراسات 

 االجتماعية لألنشطة االلكترونية .

  2.56 س  

---- 

 

 ضعيفة

2.99  

---- 

 

 متوسطة
 0.366 0.361 ع
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(. وانحراف 5من  3,56التفاعل والتواصل مع الطالبات. " بمتوسط حسابي قدره )
 المعلمات إدراك إلى النتيجة تلك الباحثة رجعوت  , ( وبدرجة عالية1,280معياري )
 من العالقة تلك تعكسه وما وفاعل مستمر بشكل طالباتهن  مع التواصل ألهمية
"" ال أرى على:( التي تنص 6فيما حصلت الفقرة ). التعليمية بالعملية ايجابي تفاعل
ة التعليمية. "على الرتبة من استخدام األنشطة اإللكترونية في العملي   ةً وأهمي   فائدةً 

.( وبدرجة 996) معياري   وانحراف   ،(5من  1,74حسابي بلغ ) بمتوسط   ،العشرين
 على المقرر المنهج محتوى ارتباط عدم إلى النتيجة تلك الباحثة وتعزو ,اضعيفة جد  
 على توكل التي االعباء و كثرة, االلكترونية باألنشطة المتوسطة بالمرحلة الطالبات
 االلكترونية.  األنشطة ألهمية مكترثة غير يجعلها المعلمة

  ًة بالمرحلة راسات االجتماعي  مات الد  درجة رضا معل   ن  إم فا على ما تقد  تأسيس
 د  د  المتوسطة بالمملكة العربية السعودية عن توظيف األنشطة اإللكترونية ح  

إلى  1,74) :حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ،بالمستوى الضعيف
 (.5من  2،56(، في حين بلغ المتوسط الحسابي العام )3,56

 املرحلة الثانوية: -

   في موافقة مفردات عينة الدراسة على درجة رضا معلمات  اهناك تباينً  أن
الدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوي بالمملكة العربية السعودية عن توظيف 

إلى  1،68حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بين ) ،األنشطة اإللكترونية
 حيث ،عالية( ،متوسطة ،)ضعيفة :ما بين جة  متدر   طات  وهي متوس   ،(3،60

ساعدني استخدام  " :( التي تنص على9جاءت في الرتبة األولى الفقرة )
األنشطة اإللكترونية على توضيح بعض المفاهيم الجغرافية. " بمتوسط 

، عالية ( وبدرجة  1,344(. وانحراف معياري )5من  3,60حسابي قدره )
 الطالبات مدارك توسيع ألهمية المعلمات إدراك إلى النتيجة تلك الباحثة رجعوت  
يمانهن, المقرر بمحتوى ترتبط التي الموضوعات على االطالع خالل من  وا 

فيما , المفاهيم وتنمية اكساب في االلكترونية األنشطة تتركه الذي باألثر
نشطة "" أحرص على استخدام األ  على: ( التي تنصُّ 19حصلت الفقرة )
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 ط  بمتوس   ،العشرينلكترونية لتنمية المهارات االجتماعية "على الرتبة اإل 
 ضعيفة   وبدرجة   ،(0،819)  معياري   وانحراف   ،(5من  1,68بلغ ) حسابي  

 حيث المعرفي بالجانب المعلمة اهتمام إلى النتيجة تلك الباحثة وتعزو, اجد  
 إهمال إلى ادى مما والتحصيل القياس اختبارات إلى المرحلة تلك تخضع
 الوجداني. الجانب

  ًدرجة رضا معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحلة  ن  إم فتقد  ا على ما تأسيس
د د  الثانوية بالمملكة العربية السعودية عن توظيف األنشطة اإللكترونية ح  

إلى  1،68) :تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين حيث   ،طبالمستوى المتوس  
 (.5من  2،99(، في حين بلغ المتوسط الحسابي العام )3،60

 ل الرابع:السؤا

راسات مات الد  على: هل تختلف درجة رضا معل   لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينصُّ    
ولإلجابة  والثانوي(؟ ،ا للمرحلة الدراسية ) المتوسطة تبعً لكتروني  األنشطة اإل  عنة االجتماعي  

المستقلتين لفحص ( للعينتين test- retestئي )ااالختبار الت   استخدام   عن هذا السؤال تم  
 ،لكترونيةاالختالف بين متوسط درجة توظيف معلمات الدراسات االجتماعية لألنشطة اإل 

 .ذلك ح  ( يوض   12ر المرحلة الدراسية. والجدول ) عزى لمتغي  ت  و 
 ( 12جدول ) 

ة عن عي  راسات االجتمامات الد  ط درجة رضا معل  تين لمتوس  لعينتين مستقل   ئيانتائج االختبار الت  
 ةراسي  ا الختالف المرحلة الد  ة تبعً لكتروني  األنشطة اإل 

المرحلة  المتغير

 الدراسية

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة رضا 

المعلمات 

نحو 

األنشطة 

 االلكترونية

  0,361 2,56 50 المتوسطة

98 

 

-5.926 

 

0.000 ** 

 0,366 2,99 50 الثانوي

" المحسوبة لمتوسط درجة رضا معلمات الدراسات Tقيمة " (: أن  12من الجدول ) ضح  يت  
 ،ةا الختالف المرحلة الدراسية كانت غير معنوي  لكترونية تبعً االجتماعية عن األنشطة اإل 

وتدل تلك النتيجة ( فأقل، 0،01عند مستوى الداللة اإلحصائية )( 5,926-)بلغت  وبقيمة  
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ألنشطة توظيف ا عن درجة رضا معلمات الدراسات االجتماعية هناك تفاوت في على أن
 مع الحالية الدراسة نتيجة تعارض أو التفاق وبالنسبة, لصالح المرحلة الثانويةااللكترونية 

 حدود في– دراسة أي توجد ال الحالية، الدراسة مجال في أجريت التي السابقة الدراسات نتائج
الدراسات  ومعلمات عام بشكل المعلمات رضا دراسة في الحالي المحور تناولت -الباحثة علم

 خاص عن األنشطة االلكترونية. بشكل االجتماعية
 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:

 من المعلمة أنجزته ما مقدار على قائم المعلمات أداء تقييم في المتبع االسلوب ان 
 .المقرر

 إلى يؤدي مما المتوسطة المرحلة عن يختلف الثانوية للمرحلة التنظيمي الهيكل 
 االلكترونية. األنشطة توظيف أهمية على المعلمات تركيز

 األنشطة ألهمية مكترثة غير يجعلها المعلمة على توكل التي االعباء كثرة 
 .االلكترونية

 الصف لدى معلمات  داخل االلكترونية االنشطة لتنفيذ الكافي الوقت توافر عدم
المرحلة المتوسطة فحين وجود وقت جيد لتوظيفها لدى معلمات المرحلة الثانوي 

 .)المسار األدبي(
 التوصيات:

لكترونية في تدريس الدراسات االجتماعية بمختلف توظيف األنشطة اإل ضرورة  -
 مباحثها على العملية التعليمية.

من خالل عقد وذلك  ،لكترونيةضرورة تدريب المعلمات على توظيف األنشطة اإل  -
 في مجال التدريس للتطوير. ة  تدريبي   دورات  

ة عليمي  دريس باألنشطة الت  ات الت  ستراتيجي  إمات من خالل ربط داء المعل  أتقييم  -
 ة عند تنفيذ الدروس.لكتروني  اإل 
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 املقرتحات:

 صبغة ذات خدمات من تحتاجه بما ــــــ التعليمية مراحلها بمختلف ــــــ المدارس تزويد -
 .تكنولوجية

 عام، بشكل   التعليم تكنولوجيا ميدان في الحديثة المستجد ات على المعلمات إطالع  -
 .الخصوص وجه على اإللكتروني ة واألنشطة

 لألنشطة االلكترونية للمرحلة المتوسطة والثانوية. تصور مقترح تقديم  -
ر المستمر من متابعة التطوُّ  نهن  حتى تمك   ،امات مهني  لتنمية المعل   مة  إجراء برامج منظ   -

والدراسات االجتماعية  ،م بشكل عاميلتطبيقات المستحدثات التكنولوجية في مجال التعل
 على وجه الخصوص.
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