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 ملخص

ىدفت الدراسة لّتعرف عمى "درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات 
معرفة فيما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمدنية جدة " و في التعميم عن بعد 

م المنيج الوصفي ااستخد تملمتغير الجنس، والخبرة التدريسية، والمؤىل، والمرحمة الدراسية. 
( فقرة مقسمة عمى أربع 36التحميمي، من خالل بناء أداة الدراسة )استبانة( مكونة من )

 االعداد والتصميم، وتقديم الدروس، وتقويم الطالب، واتجاىات المعممين والمعمماتمجاالت: 
( معممًا ومعممة لمدارسات 331في التعميم عن بعد. وتم تطبيقيا عمى عينة مكونة من )

 مدينة جدة.االجتماعية في 
عدم وجود فروق ذات داللة  أظيرتو متالك كانت عالية، االوبّينت نتائج الدراسة، أن درجة 

نتائج أن ىناك فروق ذات داللة المجنس، بينما أظيرت لُتعزى  ،إحصائية عند مستوى الداللة
 15إلى  10خبرتيم بين من مخبرة التدريسية ولصالح لُتعزى  إحصائية عند مستوى الداللة

ممؤىل وكانت لصالح الحاصمين عمى )دراسات ل سنة، وكذلك ىناك فروق ذات داللة إحصائية
 ممرحمة وكانت لصالح )المرحمة الثانوية(.لفروق ذات داللة إحصائية  عميا(، وكذلك أظيرت

 الكممات المفتاحية: درجة امتالك، معممو الدراسات االجتماعية، الميارة، التعميم عن بعد.
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The Degree of distance education skills possessed 

by Social Studies Teachers in Jeddah,” 

Abstract  
The study aimed to identify “The Degree of distance education 

skills possessed by Social Studies Teachers in Jeddah,” and discover 

whether there are statistically significant differences attributed to 

the gender, teaching experience, qualification, and stage variables. 

The descriptive analytical approach was used by establishing a 

questionnaire consisting of (36) paragraphs divided into: preparing 

and designing, presenting lessons, evaluating students, and social 

studies teachers' trends in distance education, applied to (331) social 

studies teachers. 

The results showed that teachers possess a high degree, there were 

no statistically significant differences attributed to the gender, there 

are statistically significant differences attributed to teaching 

experience and for the benefit of teachers with 10 to 15 years of 

experience, there are statistically significant differences for the 

qualification in favor of teachers with (postgraduate studies), and 

that there are differences Statistically significant for the stage 

variable in favor of secondary stage.  

Key words: degree of possession, social studies teachers, skill, 

distance education. 
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 مقدمة: 

يمر العالم اليوم بكثير من المتغيرات والتي أدت إلى توقف شبو تام لجميع نواحي الحياة، 
دولة مدارسيا وفقًا  191. "حيث أغمقت COVID-19والسيما المؤسسات التعميمية بسبب 

لتوصيات منظمة الصحة العالمية وذلك بيدف مواجية ىذا الوباء ومنع انتشاره، وقد تأثر 
 غالق". )موقع منظمة اليونسكوىذا األ بسببطالب حول العالم  مميار 1.5أكثر من 

2020.) 
ويعد استخدام التعميم عن بعد في ظل ىذه الظروف الراىنة، التي يشيدىا العالم، أمرًا 
ضروريًا؛ وذلك لتحقيق التباعد واستمرار عممية التعميم، "حيث أوضحت احصائيات منظمة 

الب يعانون من إمكانية استخدام قنوات التعميم عن بعد، اليونسكو أنو اليزال العديد من الط
مميون طالبًا ليس لدييم جياز كمبيوتر،  826حيث تشير االحصائيات العالمية إلى أن 

مميون طالبًا يفتقرون إلى الوصول لإلنترنت في المنازل". )موقع منظمة اليونسكو  706و
2020.) 

أىمية التعميم عن بعد، ومدى فاعميتو في وقد أدركت الحكومات والمؤسسات التعميمية 
وقت األزمات، حيث تسعى جاىدة لتوفير بيئات تعميمية حديثة تتواكب مع متطمبات التعميم 

 عن بعد، ورفع ميارات كوادرىا التعميمية.
وقد خاضت جميورية مصر العربية سباقًا مع الزمن وذلك لسد الفجوة التي أحدثتيا أزمة 

الخطط التي وضعتيا وزارة التربية والتعميم في الجميورية بحيث تم  كورونا وذلك من خالل
إنشاء قنوات لمتعميم عن بعد، وقد ذكر وزير التربية والتعميم بأنو "جاء الوقت لالعتماد عمى 
قواعد التعميم عن بعد والتي تعمل عمييا الوزارة منذ سنوات بسبب كورونا"، حيث تم إنشاء 

ة إلى بنك المعرفة، حيث تم نشر جميع المناىج الدراسية بدءًا من المكتبة الرقمية باإلضاف
رياض األطفال وحتى الصف الثالث الثانوي بالمغتين العربية واالنجميزية 

(https://study.ekb.eg)( .2020، وآخرون خيري.) 
لتعميم المتزامن عبر االنترنت، وقد حيث بدأت الصين بعد تفشي فايروس كورونا بتجربة ا

انتظام التعّمم رغم تعطل العممية  ندشنت وزارة التعميم في الصين مبادرة بعنوان "ضما
الدراسية"، وقد تمكنت خالل أسبوعين من عقد المؤتمرات عبر االنترنت مع عدد من الوكاالت 

https://study.ekb.eg/
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لصناعة وتكنولوجيا المعمومات المعنية، األمر الذي حث وزارة التربية عمى التكاتف مع وزارة ا
 من أجل بموغ الغايات المرجوة، وىي: 

زيادة سرعة االتصال باإلنترنت لتيسير التعميم عن بعد، زيادة المنصات التعميمية وذلك 
ألف درس عبر  24عن  دلتمبية احتياجات ماليين المتعممين الذين يزورونيا، توفير ما يزي

منبرًا تعميميًا مرخصًا عبر االنترنت، حيث يدار  22ّشن االنترنت لطمبة الجامعات، وقد دُ 
معظميا بتقنيات الذكاء االصطناعي وذلك من أجل توفير الدروس المجانية لطمبة المرحمتين 

 االبتدائية والثانوية، توطيد االمن والسالمة عبر االنترنت، تقديم الدعم النفسي واالجتماعي.
في شير مايو من العام المنصرم مؤتمر في  تجدر اإلشارة إلى أن الصين استضافت

ضمان تسخير التكنولوجيا إلدماج الجميع في التعميم وتحقيق االنصاف والعدالة واحتواء 
 (.2020الفجوة الرقمية. )موقع منظمة اليونسكو 

وقد بذلت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية جيودًا كبيرة في مواجية ىذه 
توفير منصات، وقنوات تعميم عن بعد لمطالب، وذلك من خالل "منصة  الجائحة، من حيث

قناة فضائية تغطي جميع المراحل الدراسية  20مدرستي، وقنوات عين الفضائية والتي تعرض 
عادة الدروس عمى مدار الساعة، وقنوات عين عمى اليوتيوب، وبوابة  بالبث المباشر، وا 
التعميم الوطنية عين، والروضة االفتراضية، وقد بمغ عدد المستفيدين من ىذه القنوات 

إحصاءات )فاً". مشر  10.648قائدًا و 20.945معممًا و 288.789طالبًا و 1.724.766
 التعميم عن بعد موقع وزارة التعميم(.

ويعد استخدام التقنية، أحد األىداف األساسية في تعميم الدراسات االجتماعية وتعمُّميا، 
ويكون ذلك بطرق مباشرة، ضمن بناء محتوى المنيج، وبطرق غير مباشرة من خالل التوعية 

ير استخدام التقنية )ىيئة تقويم التعميم والتدريب بقيم المواطنة الرقمية وااللتزام بسموك ومعاي
2019.) 

وتأتي ىذه الدراسة امتدادًا لمعديد من الدراسات السابقة والمشابية لمدراسة الحالية من 
حيث درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات التعميم عن بعد والحاسوب 

ولكن ىذه الدراسة تميزت بأنيا أتت في أزمة )جائحة  واإلنترنت واستخدام التقنيات الحديثة،
 كورونا(، ومنيا: 
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( وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة امتالك معممي التاريخ في 2008دراسة العتيبي )
المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية لكفايات استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا 

الدراسة من جميع معممي مادة التاريخ في المرحمة المتوسطة  بالتحصيل، حيث تكّون مجتمع
، وقد 2007/2008بمحافظة الدوادمي في المممكة العربية السعودية لمفصل الدراسي 

( فقرة توزعت عمى خمس 60وتكونت من ) ةاستخدم الباحث في جمع البيانات االستبان
ارة الصف، تنفيذ الدروس،  وتوصمت مجاالت: التصميم واإلنتاج، التخطيط لمدرس، التقويم، إد

دراسة الباحث إلى أن درجة امتالك معممي التاريخ في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية 
السعودية لكفايات استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا بالتحصيل ، كانت بدرجة متوسطة عند 

 لصف" جاء بدرجة قميمة.مجاالت الدراسة وأدواتيا ماعدا المجال الرابع "في إدارة ا
( حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام 2011وكذلك دراسة خريشو )

معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لمحاسوب واإلنترنت، حيث تكون عّينة الدراسة من 
االجتماعية في مديريتي اربد األولى، واربد الثانية، وطبق عمى  تمن معممي الدارسا 109

أقسام: المعمومات العامة عن المعمم، تطبيقات الحاسوب  3العينة استبانة تكونت من 
واالنترنت، استخدامات الحاسوب واالنترنت ألغراض تعمم الدراسات االجتماعية، وأظيرت نتائج 
ىذه الدراسة إلى تدني نسبة استخدام الحاسوب واالنترنت من قبل معممي الدراسات 

د فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمجنس والمرحمة بالنسبة الستخدام االجتماعية، وعدم وجو 
تطبيقات الحاسوب واالنترنت، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممؤىل ولصالح 

االجتماعية  تالبكالوريوس، أّما بالنسبة الستخدام الحاسوب واالنترنت في تعمم الدارسا
ت داللة إحصائية طفيفة تعزى لمجنس ولصالح وتعميميا، فأظيرت النتائج وجود فروق ذا

 اإلناث، ولممؤىل ولصالح البكالوريوس وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممرحمة.
( والتي ىدفت إلى التعرف عمى درجة امتالك معممي 2013وأظيرت دراسة العميري ) 

ممكة العربية السعودية ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحمة الثانوية في الم
لمتطمبات األداء التدريسي في ضوء التوجو نحو اقتصاد المعرفة، وتكونت عّينة الدراسة من 

فقرة موزعة عمى  61معممًا ومعممة، واعتمد الباحث عمى أداة االستبانة وتكونت من  475
لمعممة، التقويم، خمسة مجاالت: استراتيجيات التدريس، التقنيات التعميمية، الطمبة، المعمم وا
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وأظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى ان درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية 
والوطنية بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية لمتطمبات األداء التدريسي في ضوء 

 التوجو نحو اقتصاد المعرفة قد كانت متوسطة في جميع المجاالت. 
( دراسة ىدفت إلى معرفة درجة توظيف معممي 2015رفاعي، وطوالبة )في حين أجرى ال

الدراسات االجتماعية في المرحمة األساسية في محافظة إربد لتكنولوجيا المعمومات 
معممًا  91واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجية نظرىم. وتكونت عّينة الدراسة من 

لمدراس الحكومية التابعة لمنطقة إربد األولى، ومعممة من معممي الدراسات االجتماعية في ا
وقد جمعت البيانات من خالل أداتين تمثمت في استبانتين األولى: عن درجة توظيف معممي 

( فقرة 22الدراسات االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات داخل الفصل الدراسي واشتممت عمى )
عمى معرفة المعوقات التي واجيت  وخضعت إلى التدرج الخماسي، واالستبانة الثانية: شممت

( 4معممي الدراسات االجتماعية عند توظيفيم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتكونت من )
إلى أن درجة توظيف معممي  ة( فقرة. وأظيرت نتائج الدراس33محاور رئيسية تضمنت )

رجة متوسطة، في ومعممات الدراسات االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كانت بد
االجتماعية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  تحين جاءت معوقات توظيف معممي الدراسا

 بدرجة كبيرة.
 مشكلة الدراسة

تسعى وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية إلى تفعيل منظومة التعميم عن بعد، من 
، والبث التمفزيوني Microsoft Teamsخالل منصة مدرستي، وبرنامج مايكروسوفت تيمز 

لمدروس وكذلك استخدام الشبكة العنكبوتية، من خالل بوابة عين التعميمية، وذلك بسبب 
مواجية الظروف التي يمر بيا العالم من جراء )جائحة كورونا(. لذا أتت ىذه الدراسة لمّتعرف 

عن بعد في مدينة عمى "درجة امتالك معممي معممات الدراسات االجتماعية لميارات التعميم 
 جدة".

 وتيدف الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئمة التالية: 
السؤال األول: ما درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات التعميم عن بعد 

 في مدينة جدة؟
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يم السؤال الثاني: ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات التعم
 عن بعد تبعًا لمتغير: الجنس، والخبرة التدريسية، والمؤىل، والمرحمة؟

 أهمية الدراسة

 تأتي أىمية الدراسة من خالل:
إن ىذه الدراسة تبحث في إحدى المواضيع الميمة التي تخدم المعممين والمعممات أال  -1

 وىي التعميم عن بعد.
تفعيل التعميم عن بعد، في ظل ىذه إن ىذه الدراسة تأتي ضمن جيود وزارة التعميم في  -2

 الظروف التي يمر بيا العالم بسبب )جائحة كورونا(.
إن ىذه الدراسة تكشف عن درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات  -3

 توظيف التعميم عن بعد في ظل ىذه الظروف.
جتماعية والوطنية في التعرف عمى االقتراحات التي يطرحيا معممي ومعممات الدراسات اال -4

 كيفية رفع مياراتيم في استخدام أدوات التعميم عن بعد.
 مصطلحات الدراسة

: ىي درجة امتالك ميارات التعميم عن بعد، والتي حصل عمييا معمم ومعممة درجة امتالك
فئات حسب تقسيم  5الدراسات االجتماعية، نتيجة الستجابتو في االستبانة، ومقسمة إلى 

 ت الخماسي، )ضعيفة جدًا، ضعيفة، متوسطة، عالية، عالية جدًا(.مقياس ليكر 
: ىم المعينون من قبل وزارة التعميم وذلك لتدريس مادة معممي الدراسات االجتماعية

 الدراسات االجتماعية.
: وىي القيام بعممية معينة، بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد في الجيد الميارة

 (.2003ون المبذول. )شحاتو، وآخر 
ىناك اتصال بين الطالب والمعمم وجيًا  ن: ىو عممية تعميم تتم عندما ال يكوالتعميم عن بعد

لوجو، ويكون االتصال عبر وسائل تكنولوجية مثل: التمفزيون، الراديو، الحاسوب، الفيديو 
 (.2011كنسارة، وآخرون )التفاعمي أو أي من تكنولوجيا االتصاالت الحديثة. 

: بأنو التعميم القائم عمى االتصال المتزامن وغير المتزامن بين الطالب الباحث اجرائياً ويعرف 
والمعمم وتتم بواسطة أدوات مطبوعة أو تكنولوجية تربط بين المعمم والمتعمم بدون قيود الزمان 
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والمكان، ويتم فييا عممية نقل المحتوى التعميمي إلى المتعمم بأساليب وطرق حديثة، وبصورة 
 تجعل ىناك تفاعل بين الطرفين.

 مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، في 
( معممًا ومعممو 2367م(، وقد بمغ مجموعيم ) 2020ه ) 1442الفصل الدراسي األول 

ادلة روبيرت ماسون م وقد تم استخدام مع 2020حسب إحصائية إدارة تعميم جدة لعام 
( معممًا و 160( معممًا ومعممو، منيم )331لتحديد حجم العينة، حيث بمغ حجم العينة )

 ( معممو، وقد تكونت عينة الدراسة من العينة العشوائية البسيطة.171)
 منهجية الدراسة

تم االعتماد في ىذا البحث عمى استخدم المنيج الوصفي التحميمي، وذلك لمناسبتو 
بة عمى أسئمة الدراسة الحالية فضاًل عن استخدامو في العديد من الدراسات المشابية لإلجا

(، ودراسة العميري 2011(، ودراسة خريشو )2008لمدراسة الحالية مثل: دراسة العتيبي )
 (.2015(، ودراسة الرفاعي وطوالبة )2013)

 أدوات الدراسة

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة من خالل بناء استبانة تيدف إلى التعرف عمى "درجة 
امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات التعميم عن بعد"، وقد اشتممت 
االستبانة عمى قسمين: القسم األول البيانات العامة: الجنس )معمم، معممو(، الخبرة التدريسية 

سنو  15سنو،  15إلى اقل من  10سنوات، من  10إلى أقل من  5ات، من سنو  5)أقل من 
فأكثر(، المؤىل )بكالوريوس غير تربوي، بكالوريوس تربوي، دراسات عميا(، المرحمة الدراسية 

( فقرة وخضعت جميع الفقرات 36)ابتدائي، متوسط، ثانوي(، القسم الثاني: اشتمل عمى )
موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ( الخماسي )Likertلمقياس ليكرت )

( فقرات، 9مجاالت: اعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعد ) 4بشدة(، وتم توزيعيا عمى 
( فقرات، 9( فقرات، تقويم الطالب في التعميم عن بعد )9تقديم الدروس في التعميم عن بعد )

 ( فقرات.9والوطنية في التعميم عن بعد )اتجاىات معممي ومعممات الدراسات االجتماعية 
 صدق وثبات األدوات
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ولمتحقق من صدق األداة، فقد تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين إلبداء أراءىم من 
حيث درجة انتماء العبارات لممحاور وكذلك درجة أىميتيا ودرجة وضوحيا ومالءمتيا لغرض 

بحت األداة في صورتيا النيائية تتكون من الدراسة، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين، وأص
فقرات(، تقديم الدروس في التعميم  9مجاالت: اعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعد ) 4

فقرات(، اتجاىات معممي ومعممات  9فقرات(، تقويم الطالب في التعميم عن بعد ) 9عن بعد )
قرات(. وتم أخذ عينة استطالعيو من ف 9الدراسات االجتماعية والوطنية في التعميم عن بعد )

معممًا ومعممة، وذلك لحساب الثبات. واستخدم الباحث  30خارج عينة الدراسة مكونو من 
( وأظيرت SPSSمقياس كرونباخ الفا لقياس الثبات في أداة الدراسة وذلك باستخدام برنامج )

وبذلك أصبحت األداة في ( وىي قيمة ثبات عالية جدًا، 0.98النتائج أن نسبة الثبات بمغت )
 صورتيا النيائية جاىزة لمتطبيق.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ولإلجابة عن السؤال األول: ما درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية 
 لميارات التعميم عن بعد في مدينة جدة؟ 

عينة الدراسة من خالل فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد 
 المجاالت األربع لالستبانة. وفيما يمي عرض مفّصل لنتائج االستجابات.
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اٌّرىططاخ اٌحظاتُح واالٔحزافاخ اٌّؼُارَح ٌذرخح اٌّداي األوي )اػذاد  (1خذوي )
 :وذصُُّ اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ( وىً ِزذثح ذٕاسٌُا  

رلُ 

 اٌؼثارج
 اٌؼثارج اٌرزذُة

اٌّرىطظ 

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

درخح 

 االِرالن

6 1 
اطرخذَ اإلٔرزٔد ٌٍثحث ػٓ ذصاُُِ ذرٕاطة ِغ 

 ِىضىع درطٍ
 ػاٌُح خذا   0.70 4.41

8 2 
اطرخذَ اٌىطائظ اٌّرؼذدج )اٌصىخ، اٌصىرج، اٌفُذَى( 

 فٍ ذمذَُ ِحرىي اٌذراطاخ االخرّاػُح واٌىطُٕح
 ػاٌُح خذا   0.83 4.37

5 3 
صىر ِخرٍفح ٌٍخزائظ اٌدغزافُح واٌرارَخُح أوظف 

 فٍ ذمذَُ دروص اٌذراطاخ االخرّاػُح واٌىطُٕح
 ػاٌُح خذا   0.77 4.35

2 4 
ألذَ ِؼٍىِاخ ٌٍطٍثح ذىضح طزَمح اطرخذاَ أدواخ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ
 ػاٌُح خذا   0.77 4.28

1 5 
أطاػذ اٌطٍثح ػًٍ ذطىَز ِؼارفهُ وِهاراذهُ فٍ 

 اٌذروص فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذإػذاد وذحضُز 
 ػاٌُح 0.80 4.19

7 6 
اطرخذَ تزاِح اٌخزائظ اٌّرطىرج فٍ ػزض دروص 

 اٌذراطاخ االخرّاػُح واٌىطُٕح
 ػاٌُح 0.89 4.11

9 7 

اطرخذَ اٌّىطىػح االٌىرزؤُح ٌٍحصىي ػًٍ 

اٌّؼٍىِاخ اٌّزذثطح ترؼٍُُ وذؼٍُ اٌذراطاخ االخرّاػُح 

 واٌىطُٕح

 ػاٌُح 0.91 4.09

4 8 
ألىَ ترصُُّ ِحرىي دروطٍ ػًٍ تزٔاِح 

 اٌثىرتىَٕد تشىً أطاطٍ
 ػاٌُح 0.99 3.95

 ػاٌُح 1.02 3.85 أخُذ إػذاد وذصُُّ اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ 9 3

 ػاٌُح 0.62 4.18 اٌذرخح اٌىٍُح

( أن درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات 1ويالحظ من الجدول )
اعداد وتصميم التعميم عن بعد في مدينة جدة جاءت بدرجة عالية، في المجال األول )

(، وبانحراف معياري مقداره 4.18( حيث بمغ المتوسط الحسابي )المحتوى في التعميم عن بعد
 (، حيث صنفت درجة االمتالك إلى درجتين:0.62)
سطات حسابية كانت بين (، بمتو 6،8،5،2درجة امتالك عالية جدًا، لكل من العبارات ) -

(4.41 ،4.28 .) 
(، بمتوسطات حسابية كانت بين 1،7،9،4،3درجة امتالك عالية، لكل من العبارات ) -

(4.19،3.85.) 
وُيعزى ذلك الى االنتقال الكمي من التعميم التقميدي إلى التعميم عن بعد بصورة كاممة، وذلك 

ئحة كورونا، مما أجبر جميع المعممين في ظل مواجية الظروف التي يمر بيا العالم بسبب جا
والمعممات بدون استثناء وخاصة في المممكة العربية السعودية إلى استخدام أدوات التعميم 
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 Microsoftعن بعد، والتي ىيأتيا وزارة التعميم وخاصة منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز 
Teams .بصورة كاممة ونقل المحتوى التعميمي عبر االنترنت 
( عمى أعمى متوسط حسابي في المجال األول وىي 6،8ك يالحظ حصول العبارتين )وكذل

استخدم االنترنت لمبحث عن تصاميم تتناسب مع موضوع ("6كالتالي )تنازليًا( العبارة رقم )
استخدم  ( "8(، والعبارة رقم )0.70( وانحراف معياري )4.41" بمتوسط حسابي )درسي

الوسائط المتعددة )الصوت، الصورة، الفيديو( في تقديم محتوى الدراسات االجتماعية 
( وىي درجة امتالك عالية جدًا 0.83( وانحراف معياري )4.37" بمتوسط حسابي )والوطنية

من قبل معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، وىذا يعطي إشارة إلى ان جميع 
والمعممات قد قاموا باستخدام االنترنت في العممية التعميمية وقنوات التعميم عن بعد المعممين 

 والتي مكنتيم من عرض المحتوى عمى شكل صوت وصورة ومقاطع فيديو. 
( عمى اقل متوسط حسابي في المجال األول وىي كالتالي 4،3فيما حصمت العبارتين )

" دروسي عمى برنامج البوربوينت بشكل أساسي أقوم بتصميم محتوى( "4)تنازليًا( العبارة )
اجيد إعداد وتصميم  ( "3(، والعبارة رقم )0.99( وبانحراف معياري )3.95بمتوسط حسابي )

( وىي درجة 1.02وانحراف معياري ) 3.85)" بمتوسط حسابي )المحتوى في التعميم عن بعد
مدينة جدة، وىذا يعطي إشارة  امتالك عالية من قبل معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في

إلى أن استجابات المعممين كانت متفاوتة في تصميم الدروس عن طريق برنامج البوربوينت 
وكذلك إعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعد، مما يتطمب جيد أكبر من قبل المعممين 

 تعميمي.والمعممات لرفع مستوى درجة امتالك ميارات التصميم واإلنتاج لممحتوى ال
ومما سبق نجد أن نتائج ىذه الدراسة في ىذا المجال جاءت نتيجة درجة االمتالك عالية، 

(، ودراسة 2013(، ودراسة العميري )2008حيث اختمفت نتائجيا مع دراسة العتيبي )
( والتي أظيرت نتائجيم درجة امتالك متوسطة، بينما أظيرت نتائج 2015الرفاعي وطوالبة )
 منخفضو.  ك( درجة امتال 2011دراسة خريشو )
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اٌّرىططاخ اٌحظاتُح واالٔحزافاخ اٌّؼُارَح ٌذرخح اٌّداي اٌثأٍ )ذمذَُ  (2خذوي )
 اٌذروص فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ( وىً ِزذثح ذٕاسٌُا :

رلُ 

 اٌؼثارج

اٌّرىطظ  اٌؼثارج اٌرزذُة

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

درخح 

 االِرالن

 ػاٌُح خذا   0.68 4.30 ػًٍ دور اٌطالب فٍ حً اٌّشىالخ أروش 1 11

ػزض اٌّفاهُُ اٌّرؼٍمح تاٌذراطاخ االخرّاػُح أ 2 18

ٌفاظ أو وٍّاخ أو صىر أو أواٌىطُٕح فٍ شىً 

 ٌمطاخ فُذَى

 ػاٌُح خذا   0.71 4.29

 ػاٌُح خذا   0.78 4.23 أػشس االطرمالٌُح واٌرؼٍُ اٌذاذٍ ػٕذ اٌطٍثح 3 10

 ػاٌُح خذا   0.76 4.20 اطرخذَ اطرزاذُدُاخ اٌرؼٍُُ إٌشظ 4 14

 ػاٌُح  0.78 4.16 أوفز أٔشطح ذؼٍُُّح ذفاػٍُح ِرٕىػح 5 12

أحزص ػًٍ ذىخُه اٌطالب ٌّهاراخ اٌمُادج  6 17

واالذصاي واٌرىاصً ِغ االخزَٓ فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ 

 تؼذ

 ػاٌُح  0.77 4.15

 ػاٌُح  0.95 3.98 أٔالش اٌطالب فٍ اٌفصً االفرزاضٍ 7 16

 ػاٌُح  0.95 3.92 اِرٍه ِهاراخ إدارج اٌفصً االفرزاضٍ تشىً فّؼاي 8 15

اطرخذَ اٌثزَذ االٌىرزؤٍ فٍ ارطاي اٌذروص  9 13

 واٌىاخثاخ واٌرىٍُفاخ

 ػاٌُح 1.13 3.45

 ػاٌُح 0.59 4.08 اٌذرخح اٌىٍُح 

الدراسات االجتماعية لميارات ( أن درجة امتالك معممي ومعممات 2ويالحظ من الجدول )
تقديم الدروس في التعميم عن بعد في مدينة جدة جاءت بدرجة عالية، في المجال الثاني )

(، 0.59(، وبانحراف معياري مقداره )4.08( حيث بمغ المتوسط الحسابي )التعميم عن بعد
 حيث صنفت درجة االمتالك إلى درجتين:

(، بمتوسطات حسابية 11،18،10،14العبارات )درجة امتالك عالية جدًا، لكل من  -
 (. 4.20، 4.30كانت بين )

(، بمتوسطات حسابية 12،17،16،15،13درجة امتالك عالية، لكل من العبارات ) -
 (.4.16،3.45كانت بين )

وُيعزى ذلك إلى الدورات التي اكتسبيا المعممين والمعممات في نياية الفصل الماضي وفترة 
ا كان لو األثر الكبير في امتالك درجة عالية من ميارات تقديم الدروس اإلجازة الصيفية مم

 عبر أدوات التعميم عن بعد باستخدام البرامج المختمفة. 
( عمى أعمى متوسط حسابي في المجال الثاني 11،18وكذلك يالحظ حصول العبارتين )
" بمتوسط حل المشكالت عمى دور الطالب في ( " أركز11وىي كالتالي )تنازليًا( العبارة رقم )

عرض المفاىيم المتعمقة أ ( "18(، والعبارة رقم )0.68( وانحراف معياري )4.30حسابي )
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" بمتوسط لفاظ أو كممات أو صور أو لقطات فيديوأبالدراسات االجتماعية والوطنية في شكل 
( وىي درجة امتالك عالية جدًا من قبل معممي 0.71( وانحراف معياري )4.29حسابي )

ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، وُيعزى ذلك إلى الدور الكبير الذي قام بو 
معممو ومعممات الدراسات االجتماعية في بداية الفصل الدراسي األول من مشاركة الطالب في 

 Microsoftكروسوفت تيمز حل المشكالت التي كانت تواجييم في منصة مدرستي وماي
Teams . 

( عمى اقل متوسط حسابي في المجال الثاني وىي كالتالي 15،13فيما حصمت العبارتين )
" بمتوسط حسابي امتمك ميارات إدارة الفصل االفتراضي بشكل فّعال( "15)تنازليًا( العبارة رقم )

لكتروني في لبريد اإل استخدم ا ( "13(، والعبارة رقم )0.95( وبانحراف معياري )3.92)
(، 1.13( وانحراف معياري )3.45" بمتوسط حسابي )رسال الدروس والواجبات والتكميفاتإ

وىي درجة امتالك عالية من قبل معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، 
وُيعزى ذلك إلى المشكالت التي واجيت المعممين والمعممات في بداية تقديميم دروس 

سات االجتماعية عبر الفصول االفتراضية، وكذلك االكتفاء بإعطاء الدروس والواجبات الدرا
 والتكميفات عبر المنصة التعميمية )مدرستي( دون الحاجة إلى إرساليا عبر البريد االلكتروني.

ومما سبق نجد أن نتائج ىذه الدراسة في ىذا المجال جاءت نتيجة درجة االمتالك عالية، 
(، ودراسة 2013(، ودراسة العميري )2008تائجيا مع دراسة العتيبي )حيث اختمفت ن

 ( والتي أظيرت نتائجيم درجة امتالك متوسطة.2015الرفاعي وطوالبة )
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اٌّرىططاخ اٌحظاتُح واالٔحزافاخ اٌّؼُارَح ٌذرخح اٌّداي اٌثاٌث )ذمىَُ  (3خذوي )
 :اٌطالب فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ( وىً ِزذثح ذٕاسٌُا  

رلُ 

 اٌؼثارج

اٌّرىطظ  اٌؼثارج اٌرزذُة

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

درخح 

 االِرالن

ألذَ اٌرغذَح اٌزاخؼح ٌٍطالب ِٓ خالي اٌفصً  1 24

 االفرزاضٍ

 ػاٌُح خذا   0.75 4.25

أراػٍ اٌفزوق اٌفزدَح فٍ ذمىَُ اٌطاٌة فٍ اٌرؼٍُُ  2 22

 ػٓ تؼذ

 ػاٌُح خذا   0.82 4.25

 ػاٌُح خذا   0.81 4.24 االخرثاراخ اٌّىضىػُح االٌىرزؤُحطرخذَ أ 3 27

 ػاٌُح خذا   0.81 4.20 أحذد ٌٍطالب ذمظُُ اٌذرخاخ فٍ ذمىَُ اٌّمزر 4 23

طاػذ اٌطالب فٍ اٌرأوُذ ػًٍ اإلخاتاخ اٌصحُحح أ 5 21

 تظزػح

 ػاٌُح 0.76 4.15

 ػاٌُح 0.80 4.07 أطثك أطٍىب اٌرمىَُ اٌّظرّز ِغ اٌطالب 6 20

 ػاٌُح 0.84 4.03 ألىَ تثٕاء اٌخطظ اٌؼالخُح وذىظُفها 7 25

 ػاٌُح 0.85 4.03 أطرخذَ ِؼاَُز اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ فٍ ذمىَُ اٌطالب 8 19

 ػاٌُح 0.89 3.94 حًٍ ٔرائح االخرثاراخ اٌرحصٍُُحأ 9 26

 ػاٌُح 0.61 4.13 اٌذرخح اٌىٍُح

ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات ( أن درجة امتالك معممي 3ويالحظ من الجدول )
تقويم الطالب في التعميم عن بعد في مدينة جدة جاءت بدرجة عالية، في المجال الثالث )

(، 0.61(، وبانحراف معياري مقداره )4.13( حيث بمغ المتوسط الحسابي )التعميم عن بعد
 حيث صنفت درجة االمتالك إلى درجتين: 

(، بمتوسطات حسابية 24،22،27،23لكل من العبارات )درجة امتالك عالية جدًا،  -
 (.4.25،4.20كانت بين )

(، بمتوسطات حسابية 21،20،25،19،26درجة امتالك عالية، لكل من العبارات ) -
 (.4.15،3.94كانت بين )

دارة تعميم جدة  وُيعزى ذلك إلى الدورات التي أقامتيا وزارة التعميم لممعممين والمعممات وا 
معرفة المعايير وأساليب التقويم في التعميم عن بعد مما كان لو األثر في رفع  تحديدًا في

درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في تقويم الطالب من خالل التعميم عن 
 بعد.

( عمى أعمى متوسط حسابي في المجال الثالث 24،22وكذلك يالحظ حصول العبارتين )
أقدم التغذية الراجعة لمطالب من خالل الفصل  ( "24العبارة رقم )وىي كالتالي )تنازليًا( 

أراعي  ( "22(، والعبارة رقم )0.75( وانحراف معياري )4.25" بمتوسط حسابي )االفتراضي
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( وانحراف 4.25" بمتوسط حسابي )الفروق الفردية في تقويم الطالب في التعميم عن بعد
( وىي درجة امتالك عالية جدًا من قبل معممي ومعممات الدراسات االجتماعية 0.82معياري )

في مدينة جدة، ويعزى ذلك إلى أدوات التقويم الموجودة في منصة مدرستي وبرنامج 
Microsoft Teams  .والتي بدورىا تعطي تغذية راجعة عند اختيار الطالب لإلجابة الخاطئة 

ى أقل متوسط حسابي في المجال الثالث وىي كالتالي ( عم19،26فيما حصمت العبارتين )
" بمتوسط حسابي أستخدم معايير التعميم عن بعد في تقويم الطالب ( "19)تنازليًا( العبارة )

" حمل نتائج االختبارات التحصيميةأ ( "26(، والعبارة )0.85( وانحراف معياري )4.03)
درجة امتالك عالية من قبل معممي  ( وىي0.89( وانحراف معياري )3.94بمتوسط حسابي )

ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، وُيعزى ذلك إلى استخدام معممي ومعممات 
 الدارسات االجتماعية لبرامج تحميل االختبارات وقياس مدى فاعميتيا في التعميم عن بعد.

االمتالك عالية،  ومما سبق نجد أن نتائج ىذه الدراسة في ىذا المجال جاءت نتيجة درجة
(، والتي أظيرت 2013(، ودراسة العميري )2008حيث اختمفت نتائجيا مع دراسة العتيبي )

 نتائجيم درجة امتالك متوسطة. 
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اٌّرىططاخ اٌحظاتُح واالٔحزافاخ اٌّؼُارَح ٌذرخح اٌّداي اٌزاتغ )اذداهاخ  (4خذوي )
 واٌىطُٕح فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ( وىً ِزذثح ذٕاسٌُا :ِؼٍٍّ وِؼٍّاخ اٌذراطاخ االخرّاػُح 

رلُ 

 اٌؼثارج

اٌّرىطظ  اٌؼثارج اٌرزذُة

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

درخح 

 االِرالن

 ػاٌُح خذا   0.66 4.41 طىر لذراذٍ فٍ اٌرؼاًِ ِغ أدواخ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذأ 1 35

أري أْ اٌرىخه ٔحى اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ فٍ اٌرذرَض  2 30

اطرّزارَح اٌؼٍُّح اٌرؼٍُُّح ولد  َؼًّ ػًٍ

 سِاخ.األ

 ػاٌُح خذا   0.74 4.39

أًُِ إًٌ اطرخذاَ اٌحاطىب فٍ اٌذراطاخ  3 33

 االخرّاػُح واٌىطُٕح

 ػاٌُح خذا   0.71 4.32

 ػاٌُح  0.80 4.18 اطرخذَ اٌحاطىب إلٔراج ِىاد ذؼٍُُّح 4 34

اٌّهٍٕ ْ َىفز اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ فزصح إٌّى أأذىلغ  5 36

اٌذاذٍ ٌّؼٍٍّ وِؼٍّاخ اٌذراطاخ االخرّاػُح 

 واٌىطُٕح

 ػاٌُح 0.86 4.14

طرّرغ وثُزا  ػٕذِا ألذَ ِمزراذٍ إٌىرزؤُا  ػٓ أ 6 31

 طزَك اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

 ػاٌُح 1.11 3.83

ْ ذطثُك ٔظاَ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ أصثح ضزورج أأري  7 28

 َٕثغٍ اٌؼًّ ته فٍ ذذرَض اٌرؼٍُُ اٌؼاَ

 ػاٌُح 1.19 3.82

ْ ذطثُك ٔظاَ إدارج اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ فٍ أأري  8 29

 اٌرذرَض َظاػذ اٌطالب ػًٍ اٌّشَذ ِٓ اٌرؼٍُ

 ػاٌُح 1.16 3.71

ْ ذذرَض اٌّمزراخ ػٓ طزَك اٌرؼٍُُ ػٓ أأػرمذ  9 32

 تؼذ َحذ ِٓ لذرذٍ ػًٍ اإلتذاع

 ػاٌُح 1.19 3.48

 ػاٌُح 0.61 4.03 اٌذرخح اٌىٍُح

( أن اتجاىات معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات 4الجدول )ويالحظ من 
اتجاىات معممي التعميم عن بعد في مدينة جدة جاءت بدرجة عالية، في المجال الرابع )

(، 4.03( حيث بمغ المتوسط الحسابي )ومعممات الدراسات االجتماعية في التعميم عن بعد
 صنفت درجة االمتالك إلى درجتين: (، حيث 0.61وبانحراف معياري مقداره )

(، بأوساط حسابية كانت بين 35،30،33درجة امتالك عالية جدًا، لكل من العبارات ) -
(4.41،4.32.) 

(، بأوساط حسابية 34،36،31،28،29،32درجة امتالك عالية، لكل من العبارات ) -
 (.4.18،3.48كانت بين )

الجتماعية في مدينة جدة لقرار تعميق وُيعزى ذلك إلى تقبل معممي ومعممات الدارسات ا
الدراسة، ورغبتيم في إكمال المسيرة التعميمية بدون أي مشكالت، والمحافظة عمى مستوى 

 الطالب حيث كانت اتجاىاتيم نحو التعميم عن بعد عالية.
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( عمى أعمى متوسط حسابي في المجال الرابع 35،30وكذلك يالحظ حصول العبارتين )
" طور قدراتي في التعامل مع أدوات التعميم عن بعدأ ( "35زليًا( العبارة رقم )وىي كالتالي )تنا
أرى أن التوجو نحو  ( "30(، والعبارة رقم )0.66( وانحراف معياري )4.41بمتوسط حسابي )

" بمتوسط زماتالتعميم عن بعد في التدريس يعمل عمى استمرارية العممية التعميمية وقت األ 
( وىي درجة امتالك عالية جدًا من قبل معممي 0.74وانحراف معياري )( 4.39حسابي )

ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، وىذا يدل عمى أن معممي ومعممات الدراسات 
االجتماعية قد استفادوا من الدورات التطويرية التي أطمقتيا وزارة التعميم في سبيل رفع درجة 

 في التعميم عن بعد. امتالك المعممين والمعممات
( عمى أقل متوسط حسابي في المجال الرابع وىي كالتالي 29،32فيما حصمت العبارتين )

ن تطبيق نظام إدارة التعميم عن بعد في التدريس يساعد أأرى  ( "29)تنازليًا( العبارة رقم )
العبارة (، و 1.16( وانحراف معياري )3.71" بمتوسط حسابي )الطالب عمى المزيد من التعمم

ن تدريس المقررات عن طريق التعميم عن بعد يحد من قدرتي عمى أأعتقد  ( "32رقم )
( وىي درجة امتالك عالية من قبل 1.19( وانحراف معياري )3.48" بمتوسط حسابي )اإلبداع

معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مدينة جدة، وىذا يدل عمى أن ىناك من معممي 
ت االجتماعية من يسعى إلى تطوير قدراتو واالنتقال من مرحمة اإلتقان في ومعممات الدراسا

 أدوات التعميم عن بعد إلى مرحمة االحتراف من حيث إنتاج المواد التعميمية المختمفة. 
ومما سبق نجد أن ىذه الدراسة تفردت بيذه النتيجة وىي درجة امتالك عالية، حيث لم 

تجاىات معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في مجال )االسابقة ىذه ال تتتناول الدارسا
 ( بالتحميل.التعميم عن بعد
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اٌّرىططاخ اٌحظاتُح واالٔحزافاخ اٌّؼُارَح إلخاتح أفزاد ػُٕح اٌذراطح فٍ  (5خذوي )

 اٌّداالخ وىً ِزذثح ذٕاسٌُا :
رلُ  اٌرزذُة

 اٌّداي

اٌّرىطظ  اٌّداي

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

ػذد 

 اٌفمزاخ

درخح 

 االِرالن

إػذاد وذصُُّ اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ  1 1

 ػٓ تؼذ

 ػاٌُح 9 0.62 4.18

 ػاٌُح 9 0.61 4.13 ذمىَُ اٌطالب فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ 3 2

 ػاٌُح 9 0.59 4.08 ذمذَُ اٌذروص فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ 2 3

اذداهاخ ِؼٍٍّ وِؼٍّاخ  4 4

اٌذراطاخ االخرّاػُح فٍ اٌرؼٍُُ 

 ػٓ تؼذ

 ػاٌُح 9 0.61 4.03

 ػاٌُح 36 0.53 4.10 اٌذرخح اٌىٍُح

أفراد عينة الدراسة في  ت( أن المتوسطات الحسابية الستجابا5ويالحظ من الجدول رقم )
(، حيث 0.62،0.61(، وبانحراف معياري )4.03، 4.18المجاالت األربعة كانت بين )

 صنفت درجة االمتالك الى درجة عالية، وقد جاءت ترتيبيا كالتالي: 
حصل المجال األول عمى أعمى متوسط حسابي "اعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن 
بعد" ثم تاله في المرتبة الثانية "تقويم الطالب في التعميم عن بعد" ثم جاء ثالثًا "تقديم 

أخيرًا "اتجاىات معممي معممات الدراسات االجتماعية في التعميم الدروس في التعميم عن بعد" و 
عن بعد" وبمالحظة الترتيب أعاله نجد أنو ال يوجد فروق جوىرية في درجة االمتالك من 

 حيث المجال الحاصل عمى المركز األول والمجال الحاصل عمى المركز األخير.
لدرجة امتالك معممي ومعممات  ويمكن أن نستخمص من ذلك أن نتائج المجاالت األربعة

الدراسات االجتماعية لميارات التعميم عن بعد في مدينة جدة جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ 
(، وبيذا تكون ىذه 0.53( وانحراف معياري )4.10المتوسط الحسابي لكل المجاالت )

مفت نتيجة الدراسة مختمفة في نتيجتيا عن الدراسات السابقة من حيث درجة االمتالك، واخت
(، ودراسة الرفاعي 2013(، ودراسة العميري )2008ىذه الدراسة مع دراسة العتيبي )

(، 2011( والتي أظيرت نتائجيم درجة امتالك متوسطة، ودراسة خريشو )2015وطوالبة )
 والتي أظيرت درجة امتالك منخفضة.

تماعية لميارات السؤال الثاني: ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االج
 التعميم عن بعد تبعًا لمتغير: الجنس، والخبرة التدريسية، والمؤىل، والمرحمة؟
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ولإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 واختبار )ت( اإلحصائي لمعرفة أثر متغير الجنس، واختبار تحميل التباين األحادي لمعرفة أثر
متغير الخبرة التدريسية والمؤىل والمرحمة الدراسية في درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات 

 االجتماعية لميارات التعميم عن بعد.
( ٌذالٌح اٌفزوق تُٓ اٌّرىططاخ اٌحظاتُح الطرداتاخ T-Testٔرائح اخرثار خ ) (6خذوي )

 اٌّؼٍّاخ(:أفزاد ػُٕح اٌذراطح ذثؼا  ٌّرغُز اٌدٕض )اٌّؼٍّىْ، 
اٌّرىطظ  اٌؼذد اٌدٕض اٌّداي

 اٌحظاتٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُارٌ

لُّح )خ( 

 اٌّحظىتح

ِظرىي 

 اٌذالٌح 

اٌذالٌح 

 اٌٍفظُح

إػذاد وذصُُّ 

اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ 

 ػٓ تؼذ

  0.630 4.12 160 اٌّؼٍّىْ 

-1.551 

 

0.122 

 

 

 0.612 4.23 171 اٌّؼٍّاخ  غُز داٌح

ذمذَُ اٌذروص فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.561 4.10 160 اٌّؼٍّىْ 

0.646 

 

0.519 

 

 0.630 4.05 171 اٌّؼٍّاخ  غُز داٌح

ذمىَُ اٌطالب فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.564 4.15 160 اٌّؼٍّىْ 

0.561 

 

0.575 

 

 0.661 4.11 171 اٌّؼٍّاخ  غُز داٌح

اذداهاخ ِؼٍٍّ 

وِؼٍّاخ اٌذراطاخ 

 االخرّاػُح واٌىطُٕح

 فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.613 4.02 160 اٌّؼٍّىْ 

-0.293 

 

0.770 

 

 0.611 4.04 171 اٌّؼٍّاخ  غُز داٌح

  0.516 4.10 160 اٌّؼٍّىْ  اٌذرخح اٌىٍُح 

-0.194 

 

0.847 

 

 0.555 4.11 171 اٌّؼٍّاخ  غُز داٌح

لمجاالت الدراسة ككل ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتضح من بيانات الجدول )
(، وعميو نرفض الفرض a=0.05ُتعزى لمتغير الجنس حيث جاءت أعمى من مستوى الداللة )

البديل ونقبل الفرض الصفري وىو، أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 الداللة ُتعزى لمتغير الجنس.

نجد أنو قد اتفقت نتيجة ىذه وبمقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة 
( من حيث أنو ال توجد فروق ذات داللة 2015الدراسة مع نتيجة دراسة، الرفاعي وطوالبة )

(، واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة خريشو a=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
(، والتي أظيرت فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى 2013(، ودراسة العميري )2011)
 ( وكانت لصالح المعممات.a=0.05داللة )ال
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اخرثار ذحًٍُ اٌرثآَ األحادٌ ٌّؼزفح دالٌح اٌفزوق فٍ درخح اِرالن ِؼٍٍّ  (7خذوي )

 وِؼٍّاخ اٌذراطاخ االخرّاػُح ذثؼا  ٌّرغُز اٌخثزج اٌرذرَظُح:

 ِصذر اٌرثآَ
ِدّىع 

 اٌّزتؼاخ

درخح 

 اٌحزَح

ِزتغ 

 اٌّرىططاخ
 لُّح ف

ِظرىي 

 اٌذالٌح

اٌذالٌح 

 اٌٍفظُح

أػذاد وذصُُّ 

اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ 

 ػٓ تؼذ

  0.184 3 0.553 تُٓ اٌّدّىػاخ

0.474 

 

 

0.701 

 

 0.389 327 127.234 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

ذمذَُ اٌذروص فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.198 3 0.594 تُٓ اٌّدّىػاخ

0.553 

 

0.647 

 

 0.358 327 117.213 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

ذمىَُ اٌطالب فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.264 3 0.793 تُٓ اٌّدّىػاخ

0.694 

 

0.556 

 

 0.381 327 124.481 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

اذداهاخ ِؼٍٍّ 

وِؼٍّاخ اٌذراطاخ 

االخرّاػُح واٌىطُٕح 

 فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

 1.507 3 4.520 تُٓ اٌّدّىػاخ
 

4.144 

 

0.007* 

 

 118.901 داخً اٌّدّىػاخ داٌح
327 

 
0.364 

 اٌذرخح اٌىٍُح
  0.361 3 1.083 تُٓ اٌّدّىػاخ

1.257 

 

0.289 

 

 0.287 327 93.895 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

( أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 7يتضح من بيانات الجدول )
التدريسية، وقد أظيرت نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عينة الدراسة ُتعزى لمتغير الخبرة 
اتجاىات معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية في أن الفروق جاءت في مجال )

( ولصالح المعممين والمعممات التي خبرتيم 0.007( وأنو عند مستوى )التعميم عن بعد
سنة، بينما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عند  15إلى  10التدريسية بين 

 ، وتقديمعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعد( لثالث مجاالت وىي )إa=0.05مستوى)
 (.الطالب في التعميم عن بعد ، وتقويمالدروس في التعميم عن بعد

نتيجة ىذه وبمقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنو قد اتفقت 
(، والتي أظيرت وجود 2015(، والرفاعي وطوالبة )2013الدراسة مع دراسة، العميري )

فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة التدريسية وكانت لصالح من ىم خبرتيم التدريسية 
سنوات في دراسة  5(، ومن ىم أقل من 2013سنوات في دراسة العميري ) 10إلى  1من 

(، والتي 2008(، واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العتيبي )2015بة )والرفاعي وطوال
 (.a=0.05أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )
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اخرثار ذحًٍُ اٌرثآَ األحادٌ ٌّؼزفح دالٌح اٌفزوق فٍ درخح اِرالن ِؼٍٍّ   (8خذوي )

 وِؼٍّاخ اٌذراطاخ االخرّاػُح ذثؼا  ٌّرغُز اٌّؤهً:

 ِصذر اٌرثآَ
ِدّىع 

 اٌّزتؼاخ

درخح 

 اٌحزَح

ِزتغ 

 اٌّرىططاخ
 لُّح ف

ِظرىي 

 اٌذالٌح

اٌذالٌح 

 اٌٍفظُح

ػذاد وذصُُّ أ

اٌّحرىي فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  0.653 2 1.306 اٌّدّىػاختُٓ 

1.694 

 

 

0.185 

 

 0.386 328 126.480 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

ذمذَُ اٌذروص 

فٍ اٌرؼٍُُ ػٓ 

 تؼذ

 0.017 2 0.034 تُٓ اٌّدّىػاخ
 

0.047 

 

0.954 

 

 0.359 328 117.774 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

ذمىَُ اٌطالب فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  1.330 2 2.661 تُٓ اٌّدّىػاخ

3.559 

 

0.030* 

 

 0.374 328 122.614 داخً اٌّدّىػاخ داٌح

اذداهاخ ِؼٍٍّ 

 وِؼٍّاخ

اٌذراطاخ 

 االخرّاػُح

واٌىطُٕح فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

 2.167 2 4.334 تُٓ اٌّدّىػاخ

 

 

5.969 

 

 

0.003* 

 

 

 داٌح
 328 119.087 داخً اٌّدّىػاخ

 

0.363 

 اٌذرخح اٌىٍُح
  0.775 2 1.551 اٌّدّىػاختُٓ 

2.722 

 

0.067 

 

 0.285 328 93.427 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

( أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 8يتضح من بيانات الجدول )
، وقد أظيرت نتائج اختبار تحميل التباين األحادي أن لعينة الدراسة ُتعزى لمتغير المؤى

اتجاىات معممي ومعممات و  ،تقويم الطالب في التعميم عن بعدفي مجالين ىما ) الفروق جاءت
( وكانت الفروق لصالح المعممين والمعممات الدراسات االجتماعية والوطنية في التعميم عن بعد

الحاصمين عمى )دراسات عميا(، بينما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عند 
 ، وتقديمعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعد( لمجالين وىي )إa=0.05مستوى)

 (.الدروس في التعميم عن بعد
وبمقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنو قد اتفقت نتيجة ىذه 

(، والتي أظيرت وجود فروق 2013(، ودراسة العميري )2011الدراسة مع دراسة، خريشو )
(، 2011لمؤىل وكانت لصالح البكالوريوس في دراسة خريشو )ذات داللة إحصائية لمتغير ا

(، واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 2013ولصالح الماجستير فأعمى في دراسة العميري )
(، والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى 2015الرفاعي وطوالبة )

 (.a=0.05الداللة )
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اخرثار ذحًٍُ اٌرثآَ األحادٌ ٌّؼزفح دالٌح اٌفزوق فٍ درخح اِرالن ِؼٍٍّ   (9خذوي )

 وِؼٍّاخ اٌذراطاخ االخرّاػُح ذثؼا  ٌّرغُز اٌّزحٍح:

 ِصذر اٌرثآَ
ِدّىع 

 اٌّزتؼاخ

درخح 

 اٌحزَح

ِزتغ 

 اٌّرىططاخ
 لُّح ف

ِظرىي 

 اٌذالٌح

اٌذالٌح 

 اٌٍفظُح

ػذاد وذصُُّ أ

اٌّحرىي فٍ اٌرؼٍُُ 

 ػٓ تؼذ

  2.018 2 4.036 اٌّدّىػاخ تُٓ

5.349 

 

 

0.005* 

 

 0.377 328 123.751 داخً اٌّدّىػاخ داٌح

ذمذَُ اٌذروص فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  1.039 2 2.078 تُٓ اٌّدّىػاخ

2.945 

 

0.054 

 

 0.353 328 115.730 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

ذمىَُ اٌطالب فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

  1.193 2 2.386 تُٓ اٌّدّىػاخ

3.184 

 

0.043* 

 

 0.375 328 122.888 داخً اٌّدّىػاخ داٌح

اذداهاخ ِؼٍٍّ 

اٌذراطاخ  وِؼٍّاخ

 االخرّاػُح

واٌىطُٕح فٍ 

 اٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ

 0.422 2 0.844 تُٓ اٌّدّىػاخ

 

1.129 

 

0.325 

 

 0.374 328 122.577 داخً اٌّدّىػاخ غُز داٌح

 اٌذرخح اٌىٍُح
  1.010 2 2.020 اٌّدّىػاختُٓ 

3.565 

 

0.029* 

 

 0.283 328 92.957 داخً اٌّدّىػاخ داٌح

( أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 9يتضح من بيانات الجدول )
عينة الدراسة ُتعزى لمتغير المرحمة، وقد أظيرت نتائج اختبار تحميل التباين األحادي أن 

 ، وتقديماعداد وتصميم المحتوى في التعميم عن بعدفي ثالث مجاالت ىي: )الفروق جاءت 
( وكانت الفروق لصالح تقويم الطالب في التعميم عن بعدو  ،الدروس في التعميم عن بعد

المعممين والمعممات في )المرحمة الثانوية(، بينما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية عند 
اتجاىات معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في وىو )( لممجال األخير a=0.05مستوى)

 (.التعميم عن بعد
وبمقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنو قد اختمفت نتيجة ىذه 

(، والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2011الدراسة مع دراسة، خريشو )
 (.a=0.05عند مستوى الداللة )
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 التوصيات

 .عقد لقاءات وندوات عن ميارات استخدام التعميم عن بعد لمعممي الدراسات االجتماعية 
  عقد ورش عمل دورية يتبادل فييا معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية أبرز

 المعوقات التي واجيتيم وطرق حميا.
  التي يستخدميا معممي وضع مؤشرات في استمارة تقييم المشرف التربوي عن الميارات

 الدراسات االجتماعية لمتعميم عن بعد.
 .إنشاء مراكز متخصصة في إعداد وتصميم المحتوى االلكتروني 
 االىتمام بالمتعمم والمعمم فقط، ولكن يجب االىتمام كذلك  بتحقيق الجودة... ال يج

بجودة ونوعية اآلالت الفنية وطرق اإلرسال واالستفادة لممحتوى وكذلك الخدمات 
 (.2003المساندة لمتعميم عن بعد. )شاىين، 
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  المراجع
(. واقع استخدام معممي الدراسات االجتماعية في األردن لمحاسوب 2011خريشه، عمي كايد. )

 )العدد األول+ الثاني(. 27مجمة جامعة دمشق، المجمد واإلنترنت. 
(. كورونا يختبر التعميم في العالم العربي عن 0202خيري، أمينة؛ المنجومي، منى؛ معمري، حمادي )

  ./https://www.independentarabia.com .بعد. مجمة اندبندنت عربية
(. درجة توظيف معممي الدراسات االجتماعية في المرحمة 2015الرفاعي، عبير؛ طوالبة، هادي. )

األساسية في محافظة إربد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومعيقات ذلك التوظيف من وجهة 
 .(2القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد السابع والثالثون )مجمة جامعة نظرهم. 

(. تكنولوجيا التعميم عن بعد. المؤتمر العممي الثامن: التعمم الذاتي 2003)شاهين، سعاد احمد. 
 وتحديات المستقبل، جامعة طنطا، كمية التربية.

والنفسية، الدار المصرية المبنانية، (. معجم المصطمحات التربوية 2003شحاته، حسن؛ النجار، زينب. )
 القاهرة.

(. درجة امتالك معممي التاريخ في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية 2008العتيبي، ماجد. )
السعودية لكفايات استخدام التقنيات الحديثة وعالقتها بالتحصيل، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة اليرموك، اربد، األردن.
(. درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحمة الثانوية 2013فهد. ) العميري،

في المممكة العربية السعودية لمتطمبات جودة األداء التدريسي في ضوء التوجه نحو اقتصاد 
 .79-110(، 2)ع 33المجمة العربية لمتربية، مجالمعرفة. 

(. الجودة الشاممة في التعميم االلكتروني )الطبعة األولى(. 2011كنسارة، إحسان؛ عّطار، عبداهلل. )
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

(. 2020/02/19كيف تكفل الصين انتظام التعّمم في ظل تعطل الدراسة بسبب فايروس كورونا؟ )
zlw-fy-ltlwm-ntzm-lsyn-tkfl-https://ar.unesco.org/news/kyf-اليونسكو. 

kwrwn-fyrws-bsbb-ldrs-ttwl 
هيئة تقويم التعميم والتدريب، اإلطار التخصصي لمجال تعمم الدراسات االجتماعية، اإلصدار األول 

(2019.) 
https://www.moe.gov.sa/ar/e-) احصاءات التعميم عن بعد. موقع وزارة التعميم. 

education/Pages/statistics.aspx 
 

https://www.independentarabia.com/
https://ar.unesco.org/news/kyf-tkfl-lsyn-ntzm-ltlwm-fy-zlw-ttwl-ldrs-bsbb-fyrws-kwrwn
https://ar.unesco.org/news/kyf-tkfl-lsyn-ntzm-ltlwm-fy-zlw-ttwl-ldrs-bsbb-fyrws-kwrwn
https://ar.unesco.org/news/kyf-tkfl-lsyn-ntzm-ltlwm-fy-zlw-ttwl-ldrs-bsbb-fyrws-kwrwn
https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/statistics.aspx
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