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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل ت�شورات معلمي العلوم للمرحلة الأ�شا�شية لعملية 
هذه  كانت  اإذا  وفيما  اأنف�شهم،  املعلمني  نظر  وجهة  من  العلوم  بتدري�ص  التكنولوجيا  دمج 
والدورات  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة،  �شنوات  وعدد  اجلن�ص،  باختالف  تختلف  الت�شورات 
اأعده املخاليف  الذي  الباحثة بتطبيق املقيا�ص  الدرا�شة قامت  اأهداف  التدريبية. ولتحقيق 
من  املقيا�ص  تكون  وقد   ،  )Almekhlafi and Almeqdadi، 2010( واملقدادي 
للمرحلة  العلوم  معلمي  من  ومعلمةً  معلماً   )158( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  فقرة.   )43(
الأ�شا�شية يف مديرية الرتبية والتعليم التابعة للواء ق�شبة اإربد. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل 
بتدري�ص  التكنولوجيا  دمج  لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  م�شتوى  اأن 
العلوم كانت عالية، واأن هناك فرقاً دالً اإح�شائياً يف ت�شورات معلمي العلوم لعملية دمج 
التكنولوجيا بتدري�ص العلوم على جمال )العقبات( يعزى للجن�ص، ول�شالح الذكور، ووجود 
الدورات،  يف  امل�شرتكني  ول�شالح   ، )الدورات(  ملتغري  ُيعزى   ، )العقبات(  جمال  على  فرق 
وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية على جميع جمالت الأداة تعزى لكل من عدد �شنوات 

اخلربة، واملوؤهل العلمي. 
�لكلمات �ملفتاحية: دمج التكنولوجيا بالتدري�ص، معلمو العلوم، ت�شورات املعلمون. 
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Perceptions of Science Teachers of Primary Stage 
of Technology Integration into Teaching Process 

and its Relationship with Some Variables

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the perception of science Teachers 
of primary stage of technology integration into the teaching process, and 
whether these perceptions vary according to gender, teaching experience, 
scientific qualifications, and training courses. To achieve the aims of the 
study, the researcher applied a questionnaire consists of (43) items that 
were constructed by Almekhlafi and Almeqdadi (2010) . The sample includes 
(158) male and female elementary science teachers in the Directorate of 
Education in Irbid. The results showed that the perception of science teachers 
of technology integration into teaching process was high, and that there were 
statistical significant differences in these perceptions due to the variable 
gender in favor of males on the field (obstacles) , and due to the training 
courses in favor of participants in the courses on the field (obstacles) . Finally, 
the study showed that there were no statistical significant differences in all 
the domains of the questionnaire due to the variables of teaching experience 
and scientific qualifications. 

Keywords: Technology Integration, Science Teachers, Perceptions of 
Teachers
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مقدمة: 
تخيل  ميكن  ول  وال�شخ�شية،  املهنية  حياتنا  من  حيوياً  جزءاً  التكنولوجيا  اأ�شبحت 
العي�ص من دونها، فهي حجر الزاوية جلهود اأي دولة ت�شعى لتح�شني اأداء طلبتها يف خمتلف 
هذه  ومع  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  وتركيزهم  املربني  اهتمام  وحمور  الدرا�شية،  املراحل 
والأ�شاليب  والو�شائل  الطرق  مزيد من  اإىل  ما�شة  الطلبة بحاجة  بات  والتغريات  التطورات 
اجلديدة، التي ت�شاعدهم يف زيادة معرفتهم الذاتية يف خمتلف جمالت التعلم. ومن املالحظ 
تواجه  الدمج  زالت عملية  فما  التدري�ص،  التكنولوجيا دجماً كامال يف جمال  تدمج  اأنه مل 
العديد من التحديات مثل: وجود خلل يف كيفية ا�شتخدام اأدوات التكنولوجيا التعليمية، اأو 

وجود معتقدات تتعار�ص مع فعالية التكنولوجيا يف تعلم الطلبة. 
ونتيجة لالنفجار املعريف الهائل، ظهرت العديد من امل�شكالت مثل افتقار املوؤ�ش�شات 
التعليمية لوجود اأدوات التكنولوجيا، وقلة التجهيزات املادية وقلة اأعداد املعلمني الأكفاء، 
بالتكنولوجيا  الإ�شتعانة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  فكان  لتاأهيلهم،  الباهظة  والتكاليف 

لتجد حلولً لتلك امل�شكالت. 
التعلمية  التعليمية  بالعملية  التكنولوجيا  لذلك برز الهتمام مبو�شوع دمج  ونتيجة 
يف الفرتة الأخرية ب�شكل وا�شح، وب�رشورة تبني مناذج تكنولوجيا التعليم، مثل: احلا�شوب 
وتطبيقاته يف التعليم، ومراكز م�شادر التعلم، والتعليم التلفزيوين الف�شائي، والتعليم عن 
لهذه  الفاعل  الدور  اإىل  الدرا�شات  من  العديد  واأ�شارت  وغريها.  الإلكرتوين،  والتعليم  ُبعد، 

 . )Hirumi & Grau، 1996 النماذج ودعمها للعملية التدري�شية )اجلمالن، 2004؛
ال�شفوف  داخل  التعلمية  التعليمية  العملية  يف  التكنولوجيا  دمج  عملية  واأ�شبحت 
الدرا�شية ُت�شكل جانباً مهماً من التدري�ص الفعال. وهذا ما دفع العديد من الباحثني للتحقيق 
 Kotrlik & Redmann،( يف اجلوانب املختلفة لهذا الدمج على �شبيل املثال درا�شات
 2005; Bauer and Kenton، 2005; Judson، 2006; ChanLin et al. ،
 2006; Zhao، 2007; Gulbahar، 2007; Anderson and Maninger،
، ويعود   )2010( الزبون وعبابنة  . ودرا�شة   )2007; & Abbit and Klett، 2007
جمالت  خمتلف  يف  معرفتهم  زيادة  للطلبة  تتيح  التكنولوجيا  لأن  بذلك  اهتمامهم  �شبب 
منا�شب.  ب�شكل  ا�شتخدمت  ما  اإذا  عاملية  تعلم  بيئات  اإىل  والتعرف  اأقل،  وقت  يف  التعلم 
يف  الطلبة  جميع  ي�شرتك  عندما  فعالة  تعليمية  اأداة  تكون  اأن  ميكن  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

 . )Almekhlafi، 2006( عملية التعلم
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وحتى تكتمل عملية الدمج يجب اأن يقوم املعلم بدوره ب�شكل فعال، وبقدر ما ميلك من 
اخلربات العلمية والرتبوية، واأ�شاليب التدري�ص الفعالة، ي�شتطيع اأن ي�شاعد على اإيجاد طلبة 
وقد  عام.  بوجه  التعلمية  التعليمية-  العملية  يف  حا�شم  دور  فللمعلم  ومبدعني،  متفوقني 
اأ�شار جمالن )2004( اإىل اأنه من املتوقع با�شتخدام التكنولوجيا اأن تتغري اأدوار املعلمني 
اأن  واملتعلمني ب�شكل يجعلهم دائماً واأبداً يف موقع املفيد وامل�شتفيد. مع الأخذ بالعتبار 
هذه التكنولوجيا هي خيار ا�شرتاتيجي تعتمده اأطراف العملية التعليمية التعلمية، والأخذ 

مبا تراه منا�شباً، ومع ما يتما�شى مع اإمكاناتها، وما يحقق الأهداف التعليمية. 
يظنه  ما  املعلم، بخالف  دور  يغري من  �شوف  بالتعليم  التكنولوجيا  دمج  فاإن  وبهذا 
بع�شهم من اأن التعليم با�شتخدام التكنولوجيا �شيوؤدي يف النهاية اإىل ال�شتغناء عن املعلم 
واإلغاء دوره متاماً. بل اإن هذا النوع من التعليم ل يحتاج اإىل �شيء بقدر حاجته اإىل املعلم 
املاهر املتقن لأ�شاليب ومهارات التكنولوجيا، املتمكن من مادته العلمية، الراغب يف التزود 
بكل حديث يف جمال تخ�ش�شه، املوؤمن بر�شالته اأول ثم باأهمية التعّلم امل�شتمر )املو�شى، 
2007( ، وهذا ما يوؤكده التودري )2001، �ص 174( بقوله “اإن املعلم لكي ي�شبح معلماً، 
وي�شتخدم التعليم الإلكرتوين يحتاج اإىل اإعادة يف ال�شياغة الفكرية لديه، فيقتنع من خاللها 
باأن طرق التدري�ص التقليدية يجب اأن تتغري لتكون متنا�شبة مع الكم املعريف الهائل التي 
تعج به املجالت كافة”. ويو�شح الفرا )2003، �ص 24( “باأن التعليم بدمج التكنولوجيا 
يحتاج اإىل املعلم الذي يعي باأنه يف كل يوم ل تزداد فيه خربته ومعرفته ومعلوماته، فاإنه 
يتاأخر �شنوات و�شنوات، لذا فاإن من املهم جداً اإعداد املعلم ب�شكل جيد حتى ي�شل اإىل هذا 

امل�شتوى الذي يتطلبه التعليم با�شتخدام التكنولوجيا”. 
لذلك على املعلم الناجح اأن يواكب التغريات التى طراأت على ال�شاحة التعليمية، وذلك 
بالتدريب على ا�شتخدام التكنولوجيا وتوظيفها �شمن اإجراءات التدري�ص لتحقيق الأهداف 
على  التعليمية  العملية  توقف جناح  الرغم من  على  اأنه   )1989( زيتون  ويرى  التعليمية. 
الكثري من العوامل، اإل اأن املتخ�ش�شون بالرتبية العلمية، وتدري�ص العلوم يوؤكدون اأن معلم 
والكتب  املناهج  واأف�شل  كلها،  التعلمية  التعليمية  العملية  يف  الرئي�ص  العن�رش  هو  العلوم 
والن�شاطات التعليمية والربامج املدر�شية قد ل حتقق اأهدافها اإذا مل يكن معلم العلوم جيداً 
ذا كفاية عالية، كما اأن معلم العلوم اجليد ذا الكفاية العالية، ميكن اأن يعو�ص اأي نق�ص اأو 

تق�شري حمتمل يف املناهج والن�شاطات والربامج املدر�شية والإمكانات املادية الأخرى. 
التعليم  تكنولوجيا  جمال  يف  الأ�شا�شية  الكفايات  توافر  ال�رشوري  من  اأ�شبح  لذا 
هذه  ومن  واقتدار،  كفاءة  بكل  العلوم  تدري�ص  يف  املهم  بدوره  ليقوم  العلوم،  معلم  لدى 
يف  الطالب  ن�شاط  على  تركز  بحيث  بعناية،  العلوم  درو�ص  تخطيط  على  القدرة  الكفايات: 
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تنظيم  على  والقدرة  التفكري،  يف  العلمي  الأ�شلوب  با�شتخدام  حقيقية  علمية  م�شكالت  حل 
العمل التجريبي باأنواعه املختلفة؛ ليكت�شب الطلبة القدرة على ا�شتخدام الأجهزة، والأدوات 
العلوم  معلم  اأن  كما  باأنف�شهم،  العلمية  والتعميمات  املفاهيم،  اإىل  الو�شول  يف  املخربية، 
يحتاج اإىل الكفايات اخلا�شة بتقومي تعلم الطلبة يف اجلوانب الرئي�شة: املعرفية، والنف�ص 
التقنيات  و�شائل  يف  عامليا  املتزايد  التطور  فمع   .  )1989 )ن�شوان،  والنفعالية  حركية، 
احلديثة واأ�شاليبها، وبخا�شة �شبكة الإنرتنت، بداأت الدول املتقدمة يف التوجه نحو تطوير 
ترويحية  تفاعلية  بطريقة  العلمية  الثقافة  ون�رش  العلوم،  تدري�ص  وبرامج  واأ�شاليب  طرق 
�شهلة ممتعة ت�شجع الطلبة والنا�شئة واأفراد املجتمع كافة على الهتمام بالعلوم ودرا�شتها، 
وت�شهم يف الوقت نف�شه يف دعم الأن�شطة العلمية والتعليمية العامة يف املدار�ص مبا يتما�شى 
مع خطة الدولة بعيدة املدى للعلوم والتكنولوجيا، وبخا�شة اجتاهات العلوم احلديثة التي 
ال�رشيعة  لتطوراتها  ومتابعتها  مالحقتها  من  التعليمية  والأن�شطة  املقررات  تتمكن  ل  قد 

واملتزايدة )�شالمة، 2011( . 
ومن املمكن اأن يكون املعلم عن�رشا اأ�شا�شيا فيما يتعلق با�شتخدام اأدوات التكنولوجيا 
اأثناء الدرو�ص، ومن املحتمل اأن توؤثر ت�شوراته عنها يف ممار�شة التدري�ص وا�شتخدامه لها. 
املنهجية،  والإجراءات  التعليمية  للقرارات  مر�شح  مبثابة  التعليمية  املعلم  ت�شورات  وتعدُّ 
 .  )Levin and Wadmany، 2006( اأي حتولت  تعوق  اأو  تعزز  اأن  وبالتايل ميكن 
واذا اعترب ا�شتخدام التكنولوجيا عامال م�شجعاً من ناحية، فاإنه قد يكون عامال حمبطاً من 
ناحية اأخرى، اإما ب�شبب عدم وجود القدرة واملعتقدات التعليمية والتعلمية، اأو لأن املعلم قد 
يعترب اأن ذلك العن�رش غري اأ�شا�شي للتعليم اجليد. وبناء على ذلك، فمن املتوقع اأن املعلم ل 
يدعم ممار�شة التعليم والتعلم با�شتخدام التكنولوجيا. لذا ي�شري كاراملبو�ص وكارجيورجي 
)Charalambous & Karagiorgi، 2002( اإىل اأن دور املعلم ُيعد نقطة حرجة؛ لأن 
املعلم له دينامية خا�شة، كما اأن ت�شوراته قد تدعم ف�شل اأو جناح ا�شتخدام التكنولوجيا يف 
التدري�ص. وبناء على ذلك فاإن ت�شورات ومعتقدات املعلمني اعتربت عامال رئي�شياً يف دعم 

ا�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص. 
 Levin and Wadmany، 2006;( وعلى مدى العقود املا�شية اأجريت درا�شات
ت�شورات  عن  ك�شفت   ،  )Tsai، 2002; Hashweh، 1996; Brickhouse، 1991
الراأي  الرتبوي  الأدب  ويدعم  بالتدري�ص.  التكنولوجيا  عالقة  حول  ومعتقداتهم  املعلمني 
التدري�ص. فت�شري درا�شة ت�شاي  القائل باأن ت�شورات ومعتقدات املعلمني توؤثر يف ممار�شة 
للعلم  التجريبية  التقليدية  النظرة  ميتلكون  الذين  العلوم  معلمي  اأن  اإىل   )Tsai، 2002(
العلمي  املحتوى  بنقل  املعلم  ي�شلم  حيث  التقليدية،  بالطريقة  التدري�ص  تبني  اإىل  مييلون 
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للطلبة. يف هذه احلالة، رمبا تاأثرت معتقدات املعلمني اأثناء درا�شتهم وتدريبهم اجلامعي. 
وبالتايل، قد يكون من املتوقع اأن التجارب ال�شخ�شية للمعلمني هي امل�شوؤولة عن ت�شكيل 
معتقداتهم حول التعليم والتعلم. وميكن اأن حتدث حالة مماثلة يف ق�شية ت�شورات املعلمني 
حول ا�شتخدام التكنولوجيا، وبالتايل هذه الت�شورات هي احلا�شمة عندما ياأتي املعلم ليقرر 
ما اإذا كان �شيعتمد ا�شتخدام التكنولوجيا اأثناء تدري�شه. وبالتايل، فاإن ت�شورات املعلمني 
ب�شاأن الق�شايا التعليمية مبا يف ذلك ا�شتخدام التكنولوجيا ميكن اأن تعمل اإما بطريقة بناءة 
اأو مدمرة. يف هذه الدرا�شة، يتم ا�شتك�شاف ت�شورات معلمي العلوم ب�شاأن تطبيق عملية الدمج 

بني التكنولوجيا والتدري�ص خالل درو�ص العلوم للمرحلة الأ�شا�شية. 
وقد وجد اأن الجتاهات ميكن اأن جتعلنا نتنباأ مبدى اإقبال النا�ص وتبنيهم للتكنولوجيا 
بعد   )Anderson & Maninger، 2007( وماننجر  اأندر�شون  تو�شل  فقد  احلديثة. 
درا�شة اأجرياها على عدد من املعلمني واملعلمات يف مرحلة التعليم ال�شا�شى اإىل اأن التعليم 
اأن يتطور حينما تكون لدى الأ�شخا�ص اجتاهات  التكنولوجيات احلديثة ميكن  با�شتخدام 

اإيجابية نحو هذه التكنولوجيا احلديثة. 
ا�شتخدام  على  قوياً  موؤ�رشاً  ُيعد  التكنولوجيا  على  التدريب  وكمية  نوعية  اأن  كما 
التقنية  املعلمني  كفاءة  وترتبط   .  )Vannatta & Fordham، 2004( التكنولوجيا 
وتطبيقاتهم املهنية ب�شكل كبري مع ا�شتخدامهم للحا�شوب، وخا�شة معلمي املراحل الثانوية 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  يف  توؤثر  قد  التي  الإ�شافية  العوامل  وت�شمل   .  )Becker، 2001(
جمموعة من اأ�شاليب التدري�ص التي يف�شلها املعلم وال�شياق التعليمي. وت�شلط العوامل يف 
وا�شتجاباتهم،  دورهم،  املعلمون  فيها  يف�رش  التي  الكيفية  على  ال�شوء  التعليمي  ال�شياق 
واأهدافهم بناءً على الظروف التعليمية )Lumpe & Chambers، 2001( . وقد يتقيد 
الذاتية،  الراحة  والتدريب، وم�شتويات  املعدات،  بعوامل مثل: احل�شول على  املعلمني  عمل 
قبل  من  وا�شع  بقبول  بالتدري�ص  التكنولوجيا  دمج  عملية  حتظى  وعندما  الوقت.  وتوفر 
 . )Willis، 1993( املعلمني ت�شبح ذات معنى، وتزال احلواجز �شمن ال�شياقات التعليمية
وبناءً على نتائج الدرا�شات العديدة التي تناولت مو�شوع التكنولوجيا، وعلى ما مت 
ذكره فيها من فوائد ا�شتخدامها يف دعم اأداء الطلبة، وتوفري فر�ص اأف�شل للتفاعل بني الطلبة 
والربامج، والأن�شطة املدر�شية، وحت�شني اجتاهات الطلبة نحو التعلم، وبناء الثقة بالنف�ص، 
واإتقاناً،  ومرونةً،  ومتعة،  �شمولً،  اأكرث  والتعلم  التعليم  وجعل  الطلبة،  بني  التعاون  وبناء 
وتنمية  التعليم  اإ�شالح  على  تعمل  التكنولوجيا  ولكون   ،  )2000 )عقل،  ا�شتخداماً  واأي�رش 
التفكري العلمي، وحل امل�شكالت، والقدرة على ال�شتق�شاء لدى الطلبة، ومتكني املتعلم من 
التكنولوجيا اهتماماً  اإيالء  ؛ كان ل بد من   )Compoy، 1992( الذاتي امل�شتمر  التعلم 
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باإدخال احلا�شوب والإنرتنت  والتعليم  الرتبية  لذلك قامت وزارة  ودرا�شة يكافئ فوائدها. 
والتجديدات،  التطورات  ملواكبة  ال�رشورات  كاأحد  الأردنية  املدار�ص  يف  وا�شتخدامهما 
من  العديد  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية  املناهج  حتوي  تفاعلية،  تعلمية  تعليمية-  بيئة  واإيجاد 

املهمات الأخرى )�شامل، 2007( . 
دمج  عملية  حول  الدرا�شات  من  عدد  اأجريت  فقد  ال�شابق،  الرتبوي  الأدب  ومبراجعة 
 Yu Ku، Hopper & Igoe،( اأجرى يوكو وهوبر وايقو التكنولوجيا بالتدري�ص، فقد 
2001( درا�شة هدفت التعرف اإىل ت�شورات املجتمع التعليمي يف ولية اأريزونا الأمريكية 
اخلدمة.  واأثناء  اخلدمة،  قبل  ما  معلمي  لدى  التكنولوجية  الكفايات  مهارات  اأهمية  حول 
تكونت عينة الدرا�شة من )67( معلماً قبل اخلدمة، و )67( معلماً يف اأثنائها، و )45( مدير 
مدر�شة من املناطق التعليمية. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن املتو�شط الكلي لتقدير اأفراد عينة 
الدرا�شة لأهمية الكفايات التكنولوجية كان مرتفعاً، واأن معلمي ما قبل اخلدمة اأعطوا تقديراً 
واملديرين،  اخلدمة  اأثناء  معلمي  لدى  هو  مما  الكلية  التكنولوجية  املهارات  لأهمية  اأكرب 
وكانت هنالك اختالفات دالة اإح�شائياً بني املجموعات يف )9( كفايات من الكفايات ال�شت 

والع�رشين املطبقة. 
 Dimitrov، McGee &( وهوارد  ومكجي  دميرتوف  من  كل  قام  حني  يف 
العلمية  الطلبة  قدرات  يف  التغري  اكت�شاف  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Howard، 2002
با�شتخدام بيئة التعلم القائمة على الو�شائط التعليمية الإلكرتونية. تكونت عينة الدرا�شة من 
)837( طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الإعدادية ممن در�شوا مفاهيم بيولوجية وفيزيائية 
الو�شائط  القائم على  الفرتا�شي  الف�شاء  والف�شاء من خالل م�رشوع قرية  الأر�ص  وعلوم 
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود حت�شن يف القدرات العلمية للطلبة  التعليمية الإلكرتونية. 
يف جميع املجموعات التدري�شية، مبا فيها املجموعة التقليدية، وقد عزا الباحثون ذلك اإىل 
املادة  اأظهرت قدرة  الدرا�شة  اأ�شابيع. ولكن  والتي طبقت خالل ثالثة  الدرا�شة،  ق�رش فرتة 

التعليمية الإلكرتونية يف م�شاعدة الطلبة على ك�شب مهارات حل امل�شكلة. 
اأما العمايرة )2003( فقد اأجرى درا�شة هدفت االتعرف اإىل اآراء معلمي بع�ص مدار�ص 
التدري�ص،  يف  التعليمية  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية  حول  الأردن  يف  الدولية  الغوث  وكالة 
يف  واخلربة  اجلن�ص  ملتغريات  كان  اإذا  وفيما  ا�شتخدامها،  يف  تواجههم  التي  وال�شعوبات 
التدري�ص والتخ�ش�ص واملوؤهل العلمي واملرحلة التي يدر�ص فيها املعلم اأثر يف اآراء املعلمني 
نحو اأهمية ا�شتخدام التقنيات التعليمية يف التدري�ص. تكونت عينة الدرا�شة من )151( معلماً 
ومعلمة. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة عالية من املعلمني اأظهروا اجتاهاً اإيجابياً نحو 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  التدري�ص.  يف  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية 
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يف  العلمي،  واملوؤهل  والتخ�ش�ص،  التدري�ص،  يف  واخلربة  اجلن�ص،  من:  كل  لأثر  اإح�شائية 
وجود  النتائج  اأظهرت  واأخرياً  التدري�ص.  يف  التعليمية  للتقنيات  املعلمني  ا�شتخدام  درجة 
فروق ذات دللة اإح�شائية لأثر متغري املرحلة التي يدر�ص فيها املعلم يف درجة ا�شتخدام 

املعلمني للتقنيات التعليمية يف التدري�ص، ول�شالح معلمي ومعلمات املرحلة البتدائية. 
اأثر  ا�شتق�شاء  اإىل  هدفت   )2003( والبواب  هول،  واأبو  ال�شناق،  اأجراها  درا�شة  ويف 
ا�شتخدام الو�شائط التعليمية املتعددة يف حت�شيل طلبة كلية العلوم يف اجلامعة الأردنية. 
اأظهرت  العامة.  الكيمياء  يدر�شون  ممن  وطالبة  طالباً   )118( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
نتائج الدرا�شة تفوق الطلبة الذين در�شوا بطريقة الو�شائط املتعددة على الطلبة الذين در�شوا 

بالطريقة التقليدية. 
كما قام عرمان )2008( بدرا�شة للك�شف عن فعالية ا�شتخدام التكنولوجيا يف تدري�ص 
العلوم على عينة من طلبة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف حمافظة اخلليل، تكونت من )25( 
طالباً. اأظهرت نتائج الدرا�شة فعالية ا�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص ملقرر العلوم، حيث 
ظهرت فروق بني متو�شطي درجات طالب عينة البحث يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 
التح�شيلي، ول�شالح التطبيق البعدي. واأو�شى الباحث ب�رشورة ا�شتخدام التكنولوجيا يف 

تدري�ص مقررات اخرى. 
وبهدف الك�شف عن معتقدات معلمي الفيزياء حول ا�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص، 
واإلقاء ال�شوء على الق�شايا املتعلقة با�شتخدام التكنولوجيا، والعالقة بني تدري�ص طبيعة 
على  درا�شة   )Tasouris، 2009( تا�شورز  اأجرى  فقد  التكنولوجيا،  وا�شتخدام  الفيزياء 
عينة تكونت من )10( معلمني من معلمي الفيزياء يف مدار�ص دولة قرب�ص. وجلمع بيانات 
الدرا�شة قام الباحث باإجراء مقابالت �شبه منظمة مع اأفراد العينة، كما مت تطبيق مقيا�ص 
املعتقدات عليهم. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن معلمي الفيزياء اأكدوا باأن ا�شتخدام التكنولوجيا 
قد تكون اأداة اإ�شافية يف التدري�ص، والتي ميكن اأن تدعم الأن�شطة العملية والنظرية ملحتوى 
التدري�ص، وبالتايل ميكن اأن تعمل على زيادة م�شاركة الطلبة وحتويلهم اإىل متعلمني ن�شطني 

يعملون من اأجل بناء فهمهم اخلا�ص. 
العلوم  معلمي  تقدير  درجة  تعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2010( دومي  بني  واأجرى 
لأهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف �شوء بع�ص املتغريات مثل: اجلن�ص، واملوؤهل 
الت�شال  و�شائل  يف  م�شاق  درا�شة  واأثر  العلمي،  والتخ�ش�ص  اخلربة،  و�شنوات  العلمي، 
حمافظة  يف  العلوم  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   )92( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  التعليمية. 
الكرك. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، اأعد الباحث ا�شتبانة تكونت من )116( كفاية موزعة على 
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ال�شتبانة جميعها  باأن كفايات  اأن املعلمني يرون  الدرا�شة  اأظهرت نتائج  �شبعة جمالت. 
مهمة بدرجة كبرية، با�شتثناء كفاية واحدة كانت درجة اأهميتها متو�شطة. واأن املجالت 
جميعها مهمة بدرجة كبرية يف حت�شني اأدائهم املهني. كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق 
دالة اإح�شائياً يف تقدير اأفراد عينة الدرا�شة لأهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية ُتعزى 
بينما  التعليمية،  الت�شال  و�شائل  يف  م�شاق  ودرا�شة  والتخ�ش�ص،  املوؤهل،  متغريات  اإىل 
اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائياً تعزى اإىل اجلن�ص ل�شالح الإناث، واإىل �شنوات 

اخلربة ل�شالح اأ�شحاب اخلربة الطويلة. 
Gibbone، Ruk - و�شلفرمان  وراك�شفينا  جيبون  اأجراها  درا�شة  )يفيف 
املعلمني  ممار�شة  درجة  عن  الك�شف  اإىل  هدفت   )vina، & Silverman، 2010
بني  العالقة  معرفة  اإىل  اإ�شافة  نحوها،  واجتاهاتهم  بالتدري�ص،  التكنولوجيا  لدمج 
الجتاهات.  واأداة  املمار�شة  اأداة  ا�شتخدمت  البيانات  وجلمع  واجتاهاتهم.  ممار�شاتهم 
تكونت عينة الدرا�شة من )616( معلماً ومعلمة من معلمي الوليات املتحدة الأمريكية 
املعلمني  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وفرجينيا(  واأيوا،  فلوريدا،  نيويورك،  )تك�شا�ص، 
اأن  النتائج  اأظهرت  كما  بالتدري�ص،  التكنولوجيا  دمج  نحو  اإيجابية  اجتاهات  اأظهروا 
يف  متثلت  التدري�ص  يف  للتكنولوجيا  ممار�شتهم  خالل  العقبات  بع�ص  واجهوا  املعلمني 
بني  اإيجابية  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  واأخريا  والتدريب.  ال�شف،  وحجم  امليزانية، 

لها.  وممار�شاتهم  التكنولوجيا  نحو  املعلمني  اجتاهات 
ويف درا�شة نوعية اأجراها غوزي )Guzey، 2010( متت متابعة ثالثة من معلمي 
الدرا�شية  ال�شفوف  يف  التدري�ص  يف  التكنولوجيا  دمج  لعملية  ا�شتخدامهم  حول  العلوم 
ال�شخ�شية.  املقابالت  واأجريت  البيانات،  جلمع  ال�شفية  املالحظات  اأجريت  بهم.  اخلا�شة 
التكنولوجيا  ل�شتخدام  جوهرية  دوافع  ميتلكون  امل�شاركني  املعلمني  اأن  النتائج  اأظهرت 
يف التدري�ص، وهذا الدافع ي�شمح لهم بالتمتع با�شتخدام التكنولوجيا يف التعليم، ويبقيهم 
م�شاركني يف ا�شتخدام التكنولوجيا. هوؤلء املعلمون ا�شتخدموا جمموعة متنوعة من اأدوات 
فاإن  وبالتايل  با�شتخدامها،  للطلبة  اأي�شا  �شمحوا  الذي  الوقت  التعليم يف  التكنولوجيا يف 

عملية دمج التكنولوجيا كانت ناجحة يف ال�شفوف الدرا�شية اخلا�شة بتدري�ص العلوم. 
من جانب اآخر اأجرى واجن )Wang، 2012( درا�شة هدفت اإىل متابعة حالت خم�شة 
معلمني من معلمي العلوم باملدار�ص الثانوية؛ من اأجل احل�شول على فهم اأف�شل لت�شورات 
العلوم  بتدري�ص  التكنولوجيا  دمج  لعملية  ا�شتخدامهم  يف  ال�شفية  واملمار�شات  املعلمني 
والريا�شيات. تكونت عينة الدرا�شة )5( من معلمي العلوم يدر�شون �شفوفاً متنوعة تنح�رش 
بني ال�شف ال�شاد�ص والثاين ع�رش. اأظهرت النتائج امل�شتخل�شة من هذه الدرا�شة اأن املعلمني 
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اأبدوا اهتماماً وا�شحاً نحو دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم والريا�شيات. 
امل�شتحدثات  ا�شتخدام  واقع  حتديد  اإىل  هدفت   )2013( �شقور  اأجراها  درا�شة  ويف 
التكنولوجية يف مدار�ص ال�شفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر املعلمني، واملعوقات التي 
تواجه املعلمني يف ا�شتخدامها، اإ�شافة اإىل حتديد تاأثري القليم، واجلن�ص، واملوؤهل العلمي، 
و�شنوات اخلربة، ونوع املدر�شة، ومكانها يف واقع ا�شتخدام امل�شتحدثات التكنولوجية يف 
املدار�ص الفل�شطينية من وجهة نظر املعلمني. تكونت عينة الدرا�شة من )790( معلماً ومعلمة، 
وُطبقت عليها ا�شتبانة واقع ا�شتخدام امل�شتحدثات التكنولوجية ومعوقاتها. اأظهرت نتائج 
الدرا�شة اأن واقع ا�شتخدام امل�شتحدثات التكنولوجية كان متو�شطاً من وجهة نظر املعلمني. 
واظهرت النتائج وجود فروق يف واقع ا�شتخدام امل�شتحدثات التكنولوجية تبعاً ملتغريات 
املوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة، حيث بينت النتائج اأن حملة الدبلوم وممن ميتلكون خربة 
من  التكنولوجيا  ل�شتخدام  املادية  للت�شهيالت  تقديراً  اأكرث  كانوا  �شنوات   )10( من  اأكرث 

غريهم، بينما مل تكن الفروق دالة اح�شائياً تبعاً اإىل متغري اجلن�ص. 
حدود  يف  ال�شابقة–  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  مراجعة  خالل  من  الباحثة  تالحظ 
للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  عن  الك�شف  عن  تبحث  التي  الدرا�شات  قلة  اطالعها- 
الأ�شا�شية لعملية دمج التكنولوجيا بالتدري�ص ب�شكل عام، اأو العلوم وفروعها ب�شكل خا�ص، 
فقد تناولت درا�شة يوكو وهوبر وايقو )Yu Ku، Hopper & Igoe، 2001( ودرا�شة 
العمايرة )2003( ، ودرا�شة تا�شورز )Tasouris، 2009( ، ودرا�شة بني دومي )2010( 
التي  وال�شعوبات  التدري�ص،  يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اأهمية   )2013( �شقور  ودرا�شة   ،
تواجه املعلمني يف ا�شتخدامها. اأما درا�شة ال�شناق، واأبو هول، والبواب )2003( ، ودرا�شة 
دميرتوف ومكجي وهوارد )Dimitrov، McGee & Howard، 2002( ، ودرا�شة 
العلوم.  يف  الطلبة  حت�شيل  يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اأثر  تناولت  فقد   )2008( عرمان 
Gibbone، Rukavina، & Silve - )ههدفت درا�شة جيبون وراك�شفينا و�شلفرمان 

man، 2010( اإىل الك�شف عن درجة ممار�شة املعلمني لدمج التكنولوجيا بالتدري�ص، يف 
)Wang، 2012( درا�شات نوعية  )Guzey، 2010( وواجن  اأجرى كل من غوزي  حني 

ملمار�شات املعلمني لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم. 
وترجمتها  الدرا�شة  اأداة  تقنني  يف  الدرا�شات  هذه  من  احلالية  الدرا�شة  اأفادت  وقد 
و�شبطها، ويف اختيار جمتمع الدرا�شة وعينتها، ومقارنة نتائج الدرا�شة احلالية بنتائجها، 
وترى الباحثة اأن الدرا�شة احلالية قد اأ�شافت للدرا�شات ال�شابقة، اأولً التاأكيد على ما اأكدت 
العلوم، وثانياً  بتدري�ص  التكنولوجيا  الدمج بني  اأهمية عملية  ال�شابقة من  الدرا�شات  عليه 
دمج  لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  بدرا�شة  احلالية  الدرا�شة  تفردت 
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التكنولوجيا بتدري�ص مواد العلوم بفروعها: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الأر�ص. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يواجه معلمو العلوم للمرحلة الأ�شا�شية حتدياً كبرياً يف غرفة ال�شف؛ لأنهم م�شوؤولون 
عادة عن تدري�ص جميع جوانب العلوم، يف الوقت الذي متيز فيه هذا الع�رش بتغريات �رشيعة 
ناجمة عن التقدم يف جمايل العلوم والتكنولوجيا؛ لذا فاإنه من ال�رشوري اأن تواكب الأنظمة 
اأو ايجابي  الرتبوية كل التغريات التي قد توؤثر يف العملية التعليمية التعلمية ب�شكل �شلبي 
غنية  تعليمية  بيئات  اإىل �رشورة وجود  احلاجة  تدعو  كما   .  )2005 واملبارك،  )املو�شى 
الأدب  ومبراجعة  خاللها.  من  ومهاراته  معرفته  يطور  اأن  للمتعلم  ميكن  متعددة  مب�شادر 
الرتبوي جند اأن معظم الدرا�شات قد ركزت على جوانب تتعلق باجتاهات املعلمني والطلبة 
املعلمني  ت�شورات  على  ركز  الدرا�شات  من  قليل  وعدد  التعليم،  يف  احلا�شوب  اإدخال  نحو 
املعلم  مهارات  تطوير  يف  التكنولوجيا  ولأهمية  بالتدري�ص.  التكنولوجيا  دمج  لعمليات 
جاءت  لذا  الطلبة،  تعلم  م�شتوى  حت�شني  وبالتايل  العلوم،  مناهج  يف  وبالذات  التدري�شية، 
هذه الدرا�شة بهدف التعرف اإىل ت�شورات معلمي العلوم لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص 
الت�شورات تختلف باختالف متغريات اجلن�ص، وعدد  اإذا كانت هذه  والك�شف فيما  العلوم، 
�شنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، والدورات التدريبية. وبالتحديد تتلخ�س م�شكلة �لدر��شة 

يف �لإجابة عن �لت�شاوؤلني �لآتيني: 
التكنولوجيا بتدري�ص  ● الأ�شا�شية لعملية دمج  للمرحلة  العلوم  ما ت�شورات معلمي 

العلوم؟ 
التكنولوجيا  ● لعملية دمج  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  ت�شورات معلمي  هل تختلف 

بتدري�ص العلوم باختالف متغريات جن�شهم، اأوعدد �شنوات خربتهم، اأو موؤهالتهم العلمية، 
اأو دوراتهم التدريبية؟ 

فروض الدراسة: 
دمج . 1 لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  يف  اختالف  يوجد  ل 

التكنولوجيا بتدري�ص العلوم باختالف متغريات اجلن�ص )ذكور، اإناث( . 
دمج . 2 لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  يف  اختالف  يوجد  ل 

التكنولوجيا بتدري�ص العلوم بح�شب متغري عدد �شنوات اخلربة )اأقل من 5 �شنوات، من 5- 
اقل من 10 �شنوات، من 10 �شنوات فاأكرث( . 
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دمج . 3 لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  يف  اختالف  يوجد  ل 
درا�شات  بكالوريو�ص،  )دبلوم،  العلمي  املوؤهل  متغري  بح�شب  العلوم  بتدري�ص  التكنولوجيا 

عليا( . 
دمج . 4 لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  يف  اختالف  يوجد  ل 

التكنولوجيا بتدري�ص العلوم بح�شب متغري الدورات التدريبية )م�شرتك، غري م�شرتك( . 

أهداف الدراسة: 

تهدف �لدر��شة �حلالية �إىل حتقيق �لآتية: 
التكنولوجيا  ♦ دمج  لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  الك�شف عن 

بتدري�ص العلوم. 
ا�شتق�شاء اأثر املتغريات: )اجلن�ص، وعدد �شنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، والدورات  ♦

التدريبية( يف ت�شورات معلمي العلوم للمرحلة الأ�شا�شية لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص 
العلوم. 

أهمية الدراسة: 
ت�شتمد الدرا�شة احلالية اأهميتها من حماولتها اإ�شافة معرفة جديدة اإىل ما قدمه  ♦

الآخرون، وهو توجيه اهتمام القائمني على املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن اإىل الأهمية التي 
ت�شيفها عملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم. 

للمرحلة  ♦ العلوم  معلمي  ت�شورات  عن  تك�شف  اأنها  يف  اأي�شاً  اأهميتها  وت�شتمد 
الأ�شا�شية لدمج التكنولوجيا بالتدري�ص ملواد العلوم، وفيما اإذا كانت هذه الت�شورات تختلف 
تبعاً ملتغريات جن�ص املعلم، وخربته التدري�شية، وموؤهله العلمي، مما يعد اإ�شافة اإىل املكتبة 
العربية يف جمال الربط بني التكنولوجيا والتدري�ص ب�شكل عام، وا�شتخدام التكنولوجيا يف 

تدري�ص مادة العلوم ب�شكل خا�ص. 
للمرحلة  ♦ العلوم  معلمي  ت�شورات  اإىل  التعرف  اأن  من  الدرا�شة  اهمية  تنبثق  كما 

الرتبويني يف حتديد  ي�شاعد  العلوم قد  بالتدري�ص يف مناهج  التكنولوجيا  الأ�شا�شية لدمج 
اأثناء ا�شتخدامهم للتكنولوجيا يف التدري�ص، وحتديد  امل�شكالت التي يعاين منها املعلمون 
العلوم  معلمي  لدى  الإيجابية  الت�شورات  يدعم  مما  ل�شتخدامها،  والإيجابيات  ال�شلبيات 
للمرحلة الأ�شا�شية يف املدار�ص الأردنية، وتطوير مهاراتهم احلا�شوبية، وقد ت�شاعد املعلمني 

اأنف�شهم يف التعرف اإىل مدى حتقيق ما هو متوقع منهم يف العملية التعليمية التعلمية. 
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اإثراء الأدب الرتبوي باملزيد من املعلومات حول مو�شوع الدمج بني التكنولوجيا  ♦
وتدري�ص العلوم، وزيادة درجة الهتمام به. 

حمددات الدراسة: 

�أُجريت �لدر��شة يف �شوء �ملحدد�ت �لآتية: 
للمرحلة  ♦ ومعلماتها  العلوم  معلمي  من  جمموعة  على  الدرا�شة  عينة  اقت�شار 

الأ�شا�شية مبوؤهالت علمية وخربات تدري�شية متنوعة يف املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية 
والتعليم التابعة للواء ق�شبة اإربد يف الأردن.

الباحثني املخاليف واملقدادي  ♦ اإعداد  الدرا�شة، هي من  الأداة امل�شتخدمة يف هذه 
و�شبطها  برتجمتها  الباحثة  وقامت   ،  )Almekhlafi and Almeqdadi، 2010(

ومن ثم تطبيقها على عينة الدرا�شة.

التعريفات االجرائية واالصطالحية: 

املجـالت  ◄ �شـمن  م�شكالت  وجود  لدرجة  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اإدراكات  ت�شور�ت: 
املحددة يف مقيا�ص ت�شورات املعلمني لدمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم.وُيقا�ص يف هذه 
الدرا�شة بالدرجة التي يح�شل عليها امل�شتجيب على املقيا�ص امل�شتخدم يف الدرا�شة احلالية.

هم املعلمون واملعلمات ممن يدر�شون مناهج العلوم، والأحياء،  ◄ �لعلوم:  معلمو 
والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الأر�ص، وميار�شون عملية التدري�ص يف مدار�ص وزارة الرتبية 

والتعليم.
نظام  ◄ يف  التكنولوجيا  اإدخال  كيفية  هو  �لعلوم:  بتدري�س  �لتكنولوجيا  دمج 

على  واملتعلم  املعلم  قدرة  زيادة  بهدف  منها،  يتجزاأ  ل  جزءاً  وجعلها  التعليمية،  العملية 
ب�شورة  فاعليتها  وزيادة  كفاءتها  لرفع  م�شكالتها،  وحل  التعليمية  العملية  مع  التعامل 

تتنا�شب وطبيعة ع�رش الثورة املعرفية والتكنولوجية املعا�رشة.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

ا�شتخدمت الدرا�شة احلالية املنهج الو�شفي التحليلي القائم على و�شف الظاهرة كما 
هي يف واقع احلال، وما يتبع ذلك من حماولت تف�شريها وحتليلها.
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جمتمع الدراسة وعينتها: 

التابعني ملديرية  العلوم للمرحلة الأ�شا�شية  الدرا�شة من جميع معلمي  تكون جمتمع 
الرتبية والتعليم للواء ق�شبة اإربد والبالغ عددهم )532( ، وبواقع )249( معلماً و )283( 
معلمةً يف العام 2012 – 2013، حيث تكونت عينة الدرا�شة من )158( معلماً ومعلمةً، 
اأي ما ن�شبته )29.7%( من جمتمع الدرا�شة، وبواقع )75( معلماً و )83( معلمةً اختريوا 
ح�شب  الدرا�شة  عينة  اأفراد  توزيع   )1( اجلدول  الب�شيطة.ويو�شح  الع�شوائية  بالطريقة 

متغرياتها.
الجدول )1( 

توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة

�لن�شبة �ملئوية %�لعدد�مل�شتوى/ �لفئة�ملتغري

اجلن�ص

7849.4ذكر

8050.6اأنثى

158100.0�ملجموع

�شنوات اخلربة

2918.4اأقل من 5 �شنوات

2515.8من 5- اقل من 10 �شنوات

10465.8من 10 �شنوات فاأكرث

158100.0�ملجموع

املوؤهل العلمي

2616.5دبلوم متو�شط

9057.0بكالوريو�ص

4226.6درا�شات عليا

158100.0املجموع

الدورات

12478.5نعم

3422.5ل

158100.0�ملجموع

أداة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�شة تبنت الباحثة مقيا�ص ت�شورات املعلمني لدمج التكنولوجيا 
 ،  )Teachers’ perception of technology integration( العلوم  بتدري�ص 
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الذي طوره املخاليف واملقدادي )Almekhlafi and Almeqdadi، 2010( ، وذلك 
�شورته  يف  لي�شبح  عليه  التعديالت  واإجراء  العربية،  اللغة  اإىل  املقيا�ص  هذا  ترجمة  بعد 
النهائية يف الدرا�شة احلالية مكوناً من )43( فقرة موزعة اإىل اأربعة جمالت فرعية.ويو�شح 

اجلدول )2( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغرياتها.
الجدول )2( 

توزيع فقرات أداة الدراسة إلى مجاالتها 

�لثقل �لن�شبي 
للمجال

عدد فقر�ت 
�ملجال �أرقام فقر�ت �ملجال ��شم �ملجال رقم 

�ملجال

34.88 15
 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

15 ,14 ,13 ,12 ,11,
ت�شورات املعلمني لكفاياتهم حول دمج 

التكنولوجيا 1

13.95 6 21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
ت�شورات املعلمني حول احلوافز املتعلقة بالتكامل 

الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية 2

18.62 8
 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22

29 ,28
ت�شورات املعلمني حول احلوافز املتعلقة بالتكامل 

الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية 3

32.55 14
 ,36 ,35 ,34 ,32,33 ,31 ,30
43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37

ت�شورات املعلمني حول ا�شتخدام الطلبة 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية 4

%100 43 �ملجموع

صدق األداة: 

 Almekhlafi and( واملقدادي  املخاليف  قام  املقيا�ص  �شدق  من  للتاأكد 
فقرة،   )46( ُبنيت  ذلك  خالل  ومن  ال�شلة،  ذي  الأدب  مبراجعة   )Almeqdadi، 2010
التخ�ش�شات، مبا  اأ�شاتذة اجلامعات يف خمتلف  ثم عر�شت على جمموعة من اخلرباء من 
يف ذلك تكنولوجيا التعليم، حيث خ�شعت للفح�ص الأوىل على عينة من املعلمني، وبعد اأخذ 
مالحظات هوؤلء املعلمني، وا�شتخدام التحليل العاملي لها وزعت الفقرات اإىل اأربعة جمالت 
فرعية، ُعر�شت مرة ثانية على اخلرباء اأنف�شهم لفح�شها من حيث املالءمة والو�شوح، وعليه 

اأ�شبحت الأداة يف �شورتها النهائية.
وترجمت الباحثة يف الدرا�شة احلالية املقيا�ص اإىل اللغة العربية، وملزيد من التثبت، 
اللغة، ومناهج  )12( حمكماً من املتخ�ش�شني يف  ُعر�ص املقيا�ص ب�شورته املعربة على 
جامعة  يف  الرتبوي  الإر�شاد  من  والرتبويني  التعليم،  وتقنيات  تدري�شها،  واأ�شاليب  العلوم 
الريموك، م�شحوباً بن�شخة من املقيا�ص ب�شورته الأجنبية، حيث طلب اإليهم اإبداء راأيهم يف 
فقرات املقيا�ص من حيث �شحة ترجمة الفقرة، ومدى و�شوحها و�شالمتها من حيث املعنى 
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نفت �شمنه، بالإ�شافة اإىل مدى منا�شبة  وال�شياغة، ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي �شّ
فقرات املقيا�ص لعينة الدرا�شة، واأية مالحظات اأخرى يرونها منا�شبة.وقد اأخذ باملالحظات 
التي اأجمع عليها املحكمون؛ اإذ ت�شمنت بع�ص التعديالت اللغوية املحدودة، وا�شتبدال بع�ص 
اللغوية، مبا  ال�شياغة  للفقرة من حيث  دقة  واأكرث  اأو�شح  معنى  لتعطي  باأخرى  املفردات 
يتنا�شب والبيئة الأردنية، واخت�شار بع�ص الفقرات.واأ�شار املحكمون اإىل منا�شبة املقيا�ص 
للك�شف عن ت�شورات معلمي العلوم لدمج التكنولوجيا بالتدري�ص.وقد ُعدَّ الأخذ مبالحظات 
الأ�شاتذة املحكمني، واإجراء تعديالتهم مبثابة ال�شدق املنطقي للمقيا�ص، وتكون املقيا�ص 

ب�شورته املعربة من )43( فقرة كما هو مو�شح يف امللحق )1( .
عينة  على  املقيا�ص  وزع  حيث  البناء،  �شدق  موؤ�رشات  فهي  الثانية  الطريقة  اأما 
معامالت  وُح�شبت  الدرا�شة،  عينة  خارج  من  ومعلمةً  معلماً   )40( من  مكونة  ا�شتطالعية 
الرتباط بني درجة كل جمال من جمالت املقيا�ص واملجالت الأخرى، وكذلك كل جمال 

بالدرجة الكلية للمقيا�ص، كما هو مو�شح يف اجلدول )2( .
الجدول )2( 

 )Corrected Item- Total Correlation( معامل االرتباط المصحح
الرتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي اليه وبالمقياس ككل 

رقم �لفقرة
رقممعامل �لرتباط �مل�شحح لرتباط �لفقرة بـ

�لفقرة
معامل �لرتباط �مل�شحح لرتباط �لفقرة بـ

�لأد�ة ككل�ملجال �لذي تنتمي �ليه�لأد�ة ككل�ملجال �لذي تنتمي �ليه

10.660.56220.470.35

20.580.57230.610.46

30.530.45240.650.47

40.670.59250.710.54

50.670.62260.690.54

60.680.57270.570.49

70.370.30280.500.35

80.700.52290.630.43

90.730.55300.660.56

100.640.47310.690.60

110.640.53320.690.48
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رقم �لفقرة
رقممعامل �لرتباط �مل�شحح لرتباط �لفقرة بـ

�لفقرة
معامل �لرتباط �مل�شحح لرتباط �لفقرة بـ

�لأد�ة ككل�ملجال �لذي تنتمي �ليه�لأد�ة ككل�ملجال �لذي تنتمي �ليه

120.700.55330.730.63

130.730.60340.680.52

140.700.59350.670.58

150.640.53360.610.51

160.500.38370.690.59

170.480.37380.690.53

180.610.33390.400.44

190.570.37400.680.60

200.670.32410.340.37

210.630.37420.590.56

430.530.55

 يفضل أن ال تقل قيمته عن 0.30

يالحظ من اجلدول )2( اأن قيم معامالت الرتباط امل�شحح لرتباط الفقرة باملجال 
امل�شحح  الرتباط  معامالت  قيم  واأن   ،  )0.73-0.34( بني  تراوحت  اليه  تنتمي  الذي 
املقيا�ص  متتع  يوؤكد  مما   ،  )0.63-0.30( بني  تراوحت  ككل  بالأداة  الفقرة  لرتباط 

بدللت �شدق مقبولة لأغرا�ص هذه الدرا�شة. 

ثبات األداة: 

 Almekhlafi and( واملقدادي  املخاليف  قام  املقيا�ص،  ثبات  من  وللتحقق 
الدرا�شة،  النهائية على عينة من خارج عينة  Almeqdadi، 2010( بتطبيقه ب�شورته 
وبعد اإجراء التحليل العاملي وح�شاب معامل الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة )كرونباخ 
األفا( لكل جمال من املجالت الفرعية للمقيا�ص، وللمقيا�ص ككل، حيث ح�شل املقيا�ص ككل 
الباحثة  ح�شبت  التحقق؛  من  الأ�شلية.وملزيد  ب�شورته   )0.94( مقداره  ثبات  معامل  على 
األفا( على  الداخلي با�شتخدام معادلة )كرونباخ  الثبات للمقيا�ص بطريقة الت�شاق  معامل 
املقيا�ص الكلي، وقد بلغت )0.93( ، وهي معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ص الدرا�شة احلالية، 

وتظهر هذه القيم يف اجلدول )3( .
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الجدول )3( 
معامات ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي على المقياس الكلي ومجاالته

رقم 
عدد �ملجال�ملجال

�لفقر�ت
معامالت ثبات �لت�شاق 
�لد�خلي )كرونباخ �لفا( 

150.92احلوافز املتعلقة بالتكامل الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية1

60.81ت�شورات املعلمني لكفاياتهم حول دمج التكنولوجيا2

80.85العقبات املتعلقة بالتكامل الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية3

140.91ت�شورات املعلمني ل�شتخدام الطلبة التكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية4

430.93�لأد�ة ككل

تصحيح األداة: 

اأو  ب�شدة»  )»موافق  اخلما�شي:  ليكرت  تدريج  وفق  الأداة  على  ال�شتجابة  منط  كان 
»موافق« اأو »غري متاأكد« اأو«غري موافق« اأو«غري موافق ب�شدة«( .وقد اأعطيت الفقرات املوجبة 
ذات الرقام )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 22، 23، 24، 25، 
 )43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26
الدرجات )5، 4، 3، 2، 1( على التوايل لتدريج الإجابة.وقد عك�شت الدرجات بحيث اأ�شبحت 
5( على باقي فقرات الأداة )الفقرات ال�شلبية( )16، 17، 18، 19، 20، 21(   ،4  ،3 ،2 ،1(
واأدنى   ،  )215( الكلي  املقيا�ص  على  امل�شتجيب  عليها  درجة يح�شل  اأعلى  تكون  وعليه  ؛ 
درجة )43( .وللحكم على الت�شورات فقد حولت هذه الدرجات بحيث تنح�رش بني )5-1( 
درجات، وذلك بتق�شيم الدرجة الكلية للمقيا�ص على عدد فقراته، وق�شمة درجة املجال على 
عدد فقراته اأي�شا.ومبا اأن الت�شورات يف هذه الدرا�شة تق�شم اإىل ثالث فئات هي: )ت�شورات 
كبرية، ت�شورات متو�شطة، ت�شورات قليلة( ، فقد ُطرحت الدرجة الدنيا على املقيا�ص )1( من 
الدرجة العليا )5( ، وُق�شم الناجت وهو )4( على عدد فئات الت�شورات وهو )3( ، فكان الناجت 

)1.33( وقد اعتمد كطول للفئة التي حتدد الت�شورات، وهي كما ياأتي: 

بدرجة تقدير متدنية من 1.00 – اقل من 2.34
بدرجة تقدير متو�شطة من 2.34 – اقل من 3.67

بدرجة تقدير عاليةمن 3.67 – 5.00 
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إجراءات تطبيق الدراسة: 
�أجريت �لدر��شة وفق �خلطو�ت �لآتية: 

ممن  ♦ عدد  على  عر�شها  ثم  العربية،  اللغة  اإىل  الإجنليزية  اللغة  من  الأداة  ترجمة 
التعليمية،  والتقنيات  والتدري�ص،  املناهج  يف  واملتخ�ش�شني  الإجنليزية،  اللغة  يجيدون 
تعديالت طفيفة  اإجراء  واقرتحوا  دقيقة،  الرتجمة  اأن  اأفادوا  الرتجمة.وقد  دقة  للتحقق من 

على بع�ص املفردات، وقد اأخذ بها جميعها.
ر�شمي  ♦ اإذن  على  للح�شول  الأوىل  اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  خماطبة 

لتطبيق الدرا�شة يف املدار�ص املخ�ش�شة لتوزيع اأداة الدرا�شة.
من  ♦ ومعلمةً؛  معلماً   )40( من  تكونت  ا�شتطالعية  عينة  على  الدرا�شة  اأداة  توزيع 

وا�شحة  املقيا�ص  فقرات  اإذا كانت  فيما  وللتاأكد  وثباته،  املقيا�ص  التحقق من �شدق  اأجل 
ومفهومة لعينة الدرا�شة.

توزيع املقيا�ص على اأفراد العينة من قبل الباحثة، وذلك بالتعاون مع جمموعة من  ♦
املعلمني التابعني ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الأوىل التي كلفتهم اإدارات مدار�شهم 

بذلك، وا�شتغرقت مدة التوزيع اأ�شبوعا، وبعدها ا�شرتجعت ال�شتبانات.
♦  SPSS اإدخال البيانات اإىل ذاكرة احلا�شوب، وا�شتخدام برنامج الرزم الإح�شائية

يف حتليل البيانات لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة.

املعاجلات اإلحصائية: 
اإىل احلا�شب الآيل، وعوجلت  اأدخلت البيانات  بعد النتهاء من عملية جمع املقيا�ص، 
التحليالت  لإجراء   )SPSS( الإن�شانية  للعلوم  الإح�شائية  الرزم  برنامج  با�شتخدام 
الإح�شائية ملعاجلة البيانات التي ح�شلت عليها الباحثة من خالل املقيا�ص امل�شتخدم يف 
اأ�شئلتها، حيث ح�شبت املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية  الدرا�شة لالإجابة عن 
والرتب لكل فقرة من فقرات املقيا�ص وكل جمال من جمالته وللمقيا�ص ككل لالإجابة عن 
ال�شوؤال الأول، ولالإجابة عن ال�شوؤال الثاين ا�شتخدم )ت( )t- test( ملجموعتني م�شتقلتني، 

وحتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( لأكرث من جمموعتني.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول الذي ين�ص على: »ما ت�شور�ت معلمي �لعلوم  ◄

للمرحلة �لأ�شا�شية لعملية دمج �لتكنولوجيا بتدري�س �لعلوم؟ «.
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لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لتقديرات 
املعلمني اأفراد عينة الدرا�شة على كل جمال من جمالت الأداة وعلى الأداة ككل، واجلدول 

)4( يبني ذلك.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين أفراد عينة الدراسة على كل مجال 
من مجاالت األداة وعلى األداة ككل مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

رقم 
�ملتو�شط �ملجال�لرتبة�ملجال

�حل�شابي*
�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتقدير

عالية 4.270.61احلوافز املتعلقة بالتكامل الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية31
عالية3.860.62ت�شورات املعلمني لكفاياتهم حول دمج التكنولوجيا12
عالية3.860.77العقبات املتعلقة بالتكامل الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية22
عالية3.850.60ت�شورات املعلمني ل�شتخدام الطلبة التكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية44

عالية3.930.46�لأد�ة ككل

 الدرجة القصوى من )5( 

يتبني من اجلدول )4( اأن متو�شط تقديرات املعلمني اأفراد عينة الدرا�شة على الأداة ككل 
)3.93( ، وبانحراف معياري )0.46( ، وبدرجة تقدير عالية.كما يتبني اأن املجال الثالث 
املرتبة  الدرا�شية( جاء يف  ال�شفوف  للتكنولوجيا يف  الناجح  بالتكامل  املتعلقة  )احلوافز 
الأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.27( ، وبانحراف معياري )0.61( ، وبدرجة تقدير عالية.وتاله 
)العقبات  والثاين  التكنولوجيا(  دمج  لكفاياتهم حول  املعلمني  )ت�شورات  الأول  املجالن 
املتعلقة بالتكامل الناجح للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية( يف املرتبة الثانية مبتو�شط 
ح�شابي )3.86( ، وبانحراف معياري )0.62( ، وبدرجة تقدير عالية، يف حني جاء املجال 
الدرا�شية( يف  ال�شفوف  للتكنولوجيا يف  الطلبة  ا�شتخدام  املعلمني حول  )ت�شورات  الرابع 
، وبدرجة تقدير   )0.60( ، وبانحراف معياري   )3.85( الأخرية مبتو�شط ح�شابي  املرتبة 
عالية.وميكن تف�شري هذه النتيجة يف اأن هناك حر�شاً لدى معلمي العلوم على تطوير ذاتهم 
اأكادميياً وتربوياً، وذلك للحاق بركب التغريات ال�رشيعة يف اجلوانب املعرفية والتكنولوجية 
واملهنية، بحيث يكونون قادرين على الوفاء مبتطلبات املهنة التي ينتمون اإليها على اأكمل 
وجه.وهذا يعك�ص جدية معلمي العلوم ورغبتهم يف توظيف التكنولوجيا يف التعليم، اإ�شافة 
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اإىل الرغبة يف حت�شني نوعية التعليم والرتقاء مبخرجاته، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
اأن عملية  بينت  التي   )Guzey، 2010( ودرا�شة غوزي   )Wang، 2012( واجن  درا�شة 

دمج التكنولوجيا كانت ناجحة يف ال�شفوف الدرا�شية اخلا�شة بتدري�ص العلوم.
كما ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات الأداة، 

واجلدول )5( يبني ذلك.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من 
فقرات األداة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

رقم �لرتبة�ملجال
�ملتو�شط �لفقرة�لفقرة

�حل�شابي*
�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتقدير

ت�شورات املعلمني 
لكفاياتهم حول 

دمج التكنولوجيا

17
اأعي الق�شايا الأخالقية والقانونية والثقافية 

عالية4.200.76والجتماعية وال�شحية املتعلقة بالتكنولوجيا.

22
باإمكاين ا�شتخدام التكنولوجيا عند جمع املعلومات 

عالية4.150.75التي اأحتاجها وتقييمها.

33
بو�شعي ا�شتخدام الأدوات التكنولوجية وم�شادر 

املعلومات لزيادة الإنتاجية، وت�شهيل التعلٌم 
الأكادميي.

عالية4.040.79

41
باإمكاين ا�شتخدام اأجهزة الدخال والإخراج يف 

حل امل�شكالت التي تواجهني عند ا�شتخدام موارد 
التكنولوجيا.

عالية4.010.80

58
اأمتلك املهارة لختيار اأف�شل م�شادر التعلم 

عالية3.970.82والتكنولوجيا.

65
با�شتطاعتي ا�شتخدام الأدوات التكنولوجية يف 

عالية3.940.83معاجلة البيانات واحل�شول على النتائج.

79
بو�شعي ا�شتخدام موارد التكنولوجيا لت�شهيل مهارات 

التفكري العليا، مبا يف ذلك حل امل�شكالت، والتفكري 
الناقد، واتخاذ القرار، والإبداع.

عالية3.920.79

86
لدي معرفة باآلية عمل الأنظمة التكنولوجية 

عالية3.840.87وعملياتها.

912
باإمكاين ا�شتخدام اأدوات وم�شادر التكنولوجيا لإدارة 

وتنظيم املعلومات وتبويبها )على �شبيل املثال 
اجلداول الزمنية، واملرا�شالت( .

عالية3.830.93
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رقم �لرتبة�ملجال
�ملتو�شط �لفقرة�لفقرة

�حل�شابي*
�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتقدير

ت�شورات املعلمني 
لكفاياتهم حول 

دمج التكنولوجيا

1013
بو�شعي تقييم م�شادر املعلومات اجلديدة والبتكارات 

التكنولوجية واختيارها على اأ�شا�ص مدى مالءمتها 
لتحقيق اأهدايف.

عالية3.750.96

114
اأمتلك المكانات لتوفري النماذج الداعمة مل�شادر 

التكنولوجيا، وحت�شري املن�شورات الداعمة 
ل�شتخدامها.

عالية3.740.93

1214
باإمكاين ا�شتخدام جمموعة متنوعة من الو�شائط 

والأ�شكال، مبا يف ذلك الت�شالت ال�شلكية 
والال�شلكية، من اأجل الآخرين.

عالية3.730.93

1310
باإمكاين اكت�شاف م�شكالت ا�شتخدام احلا�شوب 

متو�شطة3.651.00الروتينية.

1415
با�شتطاعتي مناق�شة الق�شايا املتنوعة املتعلقة 

متو�شطة3.650.98بو�شائل الإعالم الإلكرتونية.

1511
با�شتطاعتي ا�شتخدام التكنولوجيا يف العمل على حل 

متو�شطة3.531.04بع�ص م�شكالت العامل املعا�رش.

العقبات املتعلقة 
بالتكامل الناجح 

للتكنولوجيا يف 
ال�شفوف الدرا�شية

116
اأعتقد باأن الوقت غري كاٍف ل�شتخدام م�شادر 

عالية4.160.96التكنولوجيا يف اعداد الدرو�ص وتنفيذها.

217
اأعتقد باأن املناهج الدرا�شية غري معدة لتوظيف 

عالية4.020.99م�شادر التكنولوجيا.

321
عدم توفر امل�شادر التكنولوجية املنا�شبة هو ال�شبب 

عالية3.951.02الذي يحول دون تطبيقها.

418
ل اأ�شتخدم التكنولوجيا ب�شبب عدم وجود الدعم 

عالية3.851.11الكايف من الآخرين.

520
اأبتعد عن ا�شتخدام التكنولوجيا يف التدري�ص ب�شبب 

عالية3.831.16عدم توفر خمتربات جمهزة.

619
لدي عزوف عن ا�شتخدام م�شادر التكنولوجيا ب�شبب 
عدم وجود ال�شخا�ص املوؤهلني لتقدمي امل�شاعدة يف 

خمتربات احلا�شوب.
متو�شطة3.371.19
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رقم �لرتبة�ملجال
�ملتو�شط �لفقرة�لفقرة

�حل�شابي*
�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتقدير

احلوافز املتعلقة 
بالتكامل الناجح 

للتكنولوجيا يف 
ال�شفوف الدرا�شية

127
اأعتقد انه اذا مت توفري الوقت الكايف فانني �شاأ�شتخدم 

عالية4.430.73التكنولوجيا.

226
لدي اعتقاد باأن توفري الربجميات ب�شكل جماين 

عالية4.420.74ي�شاعد على توظيف التكنولوجيا.

325
اأعتقد باأن الدعم الإيجابي من ال�شوؤولني ي�شاعد على 

عالية4.390.78توظيف م�شادر التكنولوجيا.

429
اأت�شور باأن عقد الدورات التدري�شية ت�شاعد على 

عالية4.340.82توظيف م�شادر التكنولوجيا.

524
توفري معدات وموارد تكنولوجية لل�شفوف الدرا�شية 

عالية4.310.87ي�شاعد على ا�شتخدامها.

628
اأعتقد اأن و�شع عالوة للمعلم يحفزه على ا�شتخدام 

عالية4.300.95التكنولوجيا.

723
اأعتقد باأن اإتاحة فر�ص امل�شاركة يف ور�ص 

عالية4.160.81العمل اخلا�شة يعزز ا�شتخدام م�شادر التكنولوجيا.

822
توافر اأجهزة احلا�شوب  باأ�شعار خمف�شة لال�شتخدام 

عالية3.771.23اخلا�ص.

ت�شورات املعلمني 
ل�شتخدام

الطلبة 
التكنولوجيا

يف ال�شفوف 
الدرا�شية

ا�شتخدام م�شادر التكنولوجيا ي�شاعد الطلبة على 135
عالية4.170.81تطوير خرباتهم البحثية على �شبكة الإنرتنت.

237
اأرى اأن التطبيقات الأ�شا�شيةللطلبة املتعلقة 

بتوظيف التكنولوجيا هي تعليم الطلبة كيفية 
ا�شتخدام التكنولوجيا يف حد ذاتها.

عالية4.080.79

ا�شتخدام الطلبة التكنولوجيا ي�شاعد يف رفع مهاراتهم 334
عالية4.050.80الأكادميية.

يتفاعل الطلبة ويتوا�شلون مع بع�شهم بع�شا ب�شكل 430
عالية4.030.79خمتلف مب�شاعدة التكنولوجيا.

ي�شبح الطلبة املتعلمني اأكرث ا�شتقاللية نتيجة 531
عالية3.990.83توظيفهم للتكنولوجيا.

ا�شتخدام الطلبة التكنولوجيا ي�شاعدهم على القيام 636
عالية3.940.91بواجباتهم البيتية الكرتونياً.

ي�شبح الطلبة اأكرث انخراطا يف التعلم نتيجة توظيفهم 732
عالية3.910.83للتكنولوجيا.
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رقم �لرتبة�ملجال
�ملتو�شط �لفقرة�لفقرة

�حل�شابي*
�لنحر�ف 
�ملعياري

درجة 
�لتقدير

ت�شورات املعلمني 
ل�شتخدام

الطلبة 
التكنولوجيا

يف ال�شفوف 
الدرا�شية

لدي ت�شور باأن حت�شيل الطلبة يتح�شن عند 838
عالية3.880.91ا�شتخدامهم م�شادر التكنولوجيا.

اأجد فهم الطلبة  للمواد الأكادميية عميقا نتيجة 933
عالية3.870.87توظيفهم التكنولوجيا

ي�شتخدم الطلبة التكنولوجيا على الأقل 1039
عالية3.870.78يف بع�ص ال�شفوف الدرا�شية العادية.

يزداد ح�شور الطلبة يف املدر�شة يف الأيام التي من 1140
عالية3.730.90املقرر اأن ي�شتخدموا فيها التكنولوجيا.

يقت�رش ا�شتخدام الطلبة لأجهزة احلا�شوب يف 1241
متو�شطة3.471.17املختربات فقط.

ي�شرتك الطلبة بفعالية يف التعلم عن بعد مع املدار�ص 1343
متو�شطة3.461.07الأخرى.

ينخف�ص معدل ت�رشب الطلبة نتيجة توظيف 1442
متو�شطة3.410.98التكنولوجيا

عالية3.930.46�لفقر�ت ككل

 الدرجة القصوى من )5( 

ت�شورات  لدرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات   )5( اجلدول  ُيظهر 
معلمي العلوم لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم، و�لتي جاءت على �لنحو �لآتي: 

Ú  اجلدول يبني  �لتكنولوجيا:  دمج  حول  لكفاياتهم  �ملعلمني  ت�شور�ت  �أولً� 
اأن ت�شورات معلمي العلوم للمرحلة الأ�شا�شية لكفاياتهم حول دمج التكنولوجيا بتدري�ص 
احل�شابية  الأو�شاط  تراوحت  فقد  ومتو�شطة،  عالية  بدرجة  ت�شورات  بني  تراوحت  العلوم 
غالبية  اأن  يعني  وهذا   ،  )4.20 –  3.73( بني  ما   )14-12( وللفقرات   )9-1( للفقرات 
فقرات هذا املجال جاءت �شمن درجة عالية، يف حني تراوحت الأو�شاط احل�شابية للفقرات 
اإىل  ال�شبب  الباحثة  وتعزو  متو�شطة؛  درجة  �شمن   )3.65 –  3.53( بني   )15 ،11 ،10(
اأن املعلم يرى يف حقيقة دمج التكنولوجيا بالتدري�ص جزءاً من تقومي املعلم يف ال�شفوف 
الدرا�شية، حيث يالحظ اأن اأعلى الأو�شاط احل�شابية كانت تتعلق بالفقرات التي ترتبط بقدرات 
املعلم على ا�شتخدام الأجهزة والربجميات وجمع املعلومات، وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة 
اأن  نتائجها  اأظهرت  التي   )Yu Ku، Hopper & Igoe، 2001( وايقو  وهوبر  يوكو 
مرتفعاً. كان  التكنولوجية  الكفايات  لأهمية  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقدير  الكلي  املتو�شط 



132

د. وصال هاني سالم العمري
التكنولوجيا  دمج  لعملية  األساسية  للمرحلة  العلوم   معلمي  تصورات 

بتدريس العلوم وعالقتها ببعض املتغيرات

ودرا�شة تا�شورز )Tasouris، 2009( التي اأظهرت نتائجها اأن معلمي الفيزياء اأكدوا اأن 
الأن�شطة  تدعم  اأن  والتي ميكن  التدري�ص،  اإ�شافية يف  اأداة  تكون  قد  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
العملية والنظرية ملحتوى التدري�ص.ودرا�شة بني دومي )2010( التي اأظهرت نتائجها اأن 

املعلمني يرون باأن الكفايات جميعها مهمة بدرجة كبرية يف حت�شني اأدائهم املهني.
Ú  ل�شفوف� يف  للتكنولوجيا  �لناجح  بالتكامل  �ملتعلقة  �لعقبات  ثانياً� 

�لدر��شية: يبني اجلدول اأن ت�شورات معلمي العلوم للمرحلة الأ�شا�شية للعقبات التي تواجه 
تراوحت  فقد  عالية،  بدرجة  ت�شورات  غالبيتها  كانت  العلوم  بتدري�ص  التكنولوجيا  دمج 
الأو�شاط احل�شابية للفقرات بني )3.83 – 4.16( �شمن درجة عالية، با�شتثناء الفقرة )19( 
حيث كان و�شطها احل�شابي )3.37( �شمن درجة متو�شطة؛ وكما هو مالحظ اأن معلمي العلوم 
اأن الوقت واملنهج ُي�شكالن حاجزين رئي�شيني من �شمن احلواجز التي تعوق عملية  يرون 
دمج التكنولوجيا بالتدري�ص، ورمبا يعود ذلك اإىل اأن املعلمني ينق�شهم التدريب الكايف على 
القيام بعملية الدمج ب�شكل فعال، حيث يعتمد معظم املعلمني على التعلم الذاتي يف ذلك.
كذلك يث�شكل املوقف ال�شلبي الذي يتخذه الآباء واملعلمون نحو اأهمية ا�شتخدام التكنولوجيا 
لأغرا�ص التعلم والتعليم عائقاً كبرياً.وميكن تف�شري هذه النتيجة بانه يجب على املدار�ص ان 
توفر للمعلمني املواد مثل الأقرا�ص املدجمة واأ�رشطة الفيديو والأدوات باأ�شعار رمزية، وان 
ت�شمح بان يكون هناك تعاون بني املدار�ص ليتمكن املعلمون من تبادل الفكار الناجحة 
لعملية دمج التكنولوجيا بالتدري�ص.وتتفق هذه النتائج مع نتيجة درا�شة جيبون وراك�شفينا 
و�شلفرمان )Gibbone، Rukavina، & Silverman، 2010( التي اأظهرت نتائجها 
اأن املعلمني واجهوا بع�ص العقبات خالل ممار�شتهم للتكنولوجيا يف التدري�ص متثلت يف 

امليزانية، وحجم ال�شف، والتدريب.
Ú  :ثالثاً� �حلو�فز �ملتعلقة بالتكامل �لناجح للتكنولوجيا يف �ل�شفوف �لدر��شية

بدمج  العالقة  ذات  للحوافز  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم  معلمي  ت�شورات  اأن  اجلدول  يبني 
التكنولوجيا بتدري�ص العلوم كانت ت�شورات بدرجة عالية، فقد تراوحت الأو�شاط احل�شابية 
للفقرات بني )3.77 – 4.43( .حيث جند اأن ا�شتجابات املعلمني على الفقرات حققت اأعلى 
الو�شاط احل�شابية ب�رشورة توفري الوقت الكايف وتوفري برجميات ودعم اإيجابي من قبل 
امل�شوؤولني ليتمكن املعلم من القيام با�شتخدام التكنولوجيا خالل التدري�ص.وتظهر النتائج 
اأو باأ�شعار خمف�شة ُي�شكل حافزاً كبريا بالن�شبة للمعلمني،  اأن وجود جهاز حا�شوب جماناً 
بتجهيز  القيام  لتمكينهم من  املنزل  الكمبيوتر يف  اأجهزة  لأنهم يحتاجون  يكون هذا  وقد 
Gi - و�شلفرمان  وراك�شفينا  جيبون  نتيجة  مع  متم�شية  النتائج  هذه  )للأن�شطة.وتاتي 
املعلمني  اأن  نتائجها  اأظهرت  التي   )bone، Rukavina، & Silverman، 2010
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امليزانية،  يف  متثلت  التدري�ص  يف  للتكنولوجيا  ممار�شتهم  خالل  العقبات  بع�ص  واجهوا 
وحجم ال�شف، والتدريب.

Ú  للتكنولوجيا يف �ل�شفوف �لطلبة  �ملعلمني ل�شتخد�م  ت�شور�ت  ر�بعاً� 
�لدر��شية: فقد تراوحت الأو�شاط احل�شابية للفقرات )30-40( بني )3.73 – 4.17( ، وهذا 
يعني اأن غالبية فقرات هذا املجال جاءت �شمن درجة عالية، يف حني تراوحت الأو�شاط 
– 3.47( �شمن درجة متو�شطة؛ وبالنظر  43( بني )3.41   ،42 للفقرات )41،  احل�شابية 
اإىل هذه النتيجة جند اأن املعلمني ميتلكون ت�شورات عالية ل�شتخدام طلبتهم للتكنولوجيا، 
للتكنولوجيا  الطلبة  ا�شتخدام  اأن  يرون  العلوم  اأن معلمي  اإىل  النتيجة  الباحثة هذه  وتعزو 
هو لأجل التفاعل والتوا�شل، والتعلم امل�شتقل، وامل�شاركة يف التعلم، وفهم املواد الدرا�شية.
Dimitrov، M - وهوارد  ومكجي  دميرتوف  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  )تتتفق 
Gee & Howard، 2002( التي اأظهرت قدرة املادة التعليمية الإلكرتونية يف اإك�شاب 
الطلبة مهارات حل امل�شكلة.كما اتفقتت مع نتيجة درا�شة القرارعة )2003( التي اأظهرت اأن 
اأفادت الطلبة منخف�شي التح�شيل يف النتاجات التعلمية. الو�شائط التعليمية املتعددة قد 
ونتيجة درا�شة تا�شورز )Tasouris، 2009( التي اأظهرت اأن معلمي الفيزياء اأكدوا باأن 
متعلمني  اإىل  وحتويلهم  الطلبة  م�شاركة  زيادة  على  تعمل  اأن  ميكن  التكنولوجيا  ا�شتخدام 

ن�شيطني يعملون من اأجل بناء فهمهم اخلا�ص.
نتائج ال�شوؤال الثاين الذي ين�ص على: “هل تختلف ت�شور�ت معلمي �لعلوم  ◄

باختالف  �لعلوم  بتدري�س  �لتكنولوجيا  دمج  لعملية  �لأ�شا�شية  للمرحلة 
متغري�ت جن�شهم، �أو خرب�تهم �لتدري�شية، �أو موؤهالتهم �لعلمية، �أو دور�تهم 

�لتدريبية؟ ”.
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ل بد من اختبار الفر�شيات الآتية:  ●
�إختبار �لفر�س �لأول، والذي ين�ص على: » ل يوجد اختالف يف ت�شورات معلمي  �

متغريات  باختالف  العلوم  بتدري�ص  التكنولوجيا  دمج  لعملية  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم 
اجلن�ص )ذكور، اإناث( «.

 )t- test( )ت(  واختبار  املعيارية  والإنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخدمت 
ملجموعتني م�شتقلتني لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة على كل جمال من جمالت الأداة وعلى 

الأداة ككل وح�شب متغري اجلن�ص، واجلدول )6( يبني ذلك.
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( )t- test( لمجموعتين مستقلتين 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت األداة وعلى األداة ككل وحسب متغير الجنس

�ملتو�شط�لعدد�جلن�س�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
درجة قيمة ت�ملعياري

�حلرية
�لدللة 

�لح�شائية

ت�شورات املعلمني لكفاياتهم حول دمج 
التكنولوجيا

1560.419- 783.820.710.810ذكر

803.900.51اأنثى

العقبات املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

2.7891560.006*784.030.75ذكر

803.700.77اأنثى

احلوافز املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

784.350.691.6391560.103ذكر

804.190.51اأنثى

ت�شورات املعلمني حول ا�شتخدام الطلبة 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

1560.284- 783.800.661.075ذكر

803.900.53اأنثى

�لد�ة ككل
783.940.560.2101560.834ذكر

803.930.34اأنثى

يتبني من اجلدول )6( وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الإح�شائية 
)α = 0.05( بني املتو�شطني احل�شابيني لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة على جمال )العقبات 
اجلن�ص،  ملتغري  ُيعزى  الدرا�شية(  ال�شفوف  يف  للتكنولوجيا  الناجح  بالتكامل  املتعلقة 
ول�شالح الذكور.وُتف�رش الباحثة هذه النتيجة يف �شوء خربتها يف تدري�ص م�شاقْي اأ�شاليب 
اهتماماً مب�شادر  اأكرث  يكونون  ما  عادة  املعلمني  اأن  الرتبية  دبلوم  لطلبة  العلوم  تدري�ص 
البحث والتطورات التكنولوجية يف جمال التدري�ص، ويطالبون بتوفريها، حيث اإنهم يبدون 
لتطبيقها، ويهتمون  الكايف  الوقت  الأجهزة، وفاعليتها، وتوافر  توافر  اأكرث مبدى  اهتماماً 
املدار�ص  التدري�شية، ولكن تعجز  العملية  التطوير يف  الفني لإحداث  الدعم  توافر  ب�رشورة 
عقبات  ذلك  وُيعدون  بالتدري�ص،  العالقة  ذات  التكنولوجية  امل�شتلزمات  هذه  توفري  عن 
كثرية،  وحياتية  اجتماعية  اهتمامات  لهن  اللواتي  باملعلمات  مقارنة  التدري�ص،  تواجه 
اأكرث من املعلمني، والتي قد حتد  الأ�رشية لدى املعلمات  اأن الرتباطات واللتزامات  كما 
العمل.واتفقت  اأوقات  اإىل وقت خارج  التكنولوجية؛ كونها حتتاج  من متابعتهن للتغريات 
نتيجة هذه الدرا�شة مع نتيجة درا�شة بني دومي )2010( التي اأظهرت اأثراً للجن�ص ل�شالح 
املعلمات يف درجة تقديرهن لأهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية.يف حني اختلفت مع 
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نتيجة العمايرة )2003( التي مل تظهر اثراً للجن�ص يف اأهمية ا�شتخدام التقنيات التعليمية 
يف التدري�ص من وجهة نظر املعلمني.ونتيجة درا�شة �شقور )2012( التي مل ُتظهر نتائجها 
نظر  وجهة  من  متو�شطاً  كان  التكنولوجية  امل�شتحدثات  ا�شتخدام  واقع  يف  للجن�ص  اثراً 

املعلمني.
�إختبار �لفر�س �لثاين، والذي ين�ص على: » ل يوجد اختالف يف ت�شورات معلمي  �

العلوم للمرحلة الأ�شا�شية لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم بح�شب متغري عدد �شنوات 
اخلربة )اأقل من 5 �شنوات، من 5- اقل من 10 �شنوات، من 10 �شنوات فاأكرث( «.

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  الفر�ص  هذا  عن  لالإجابة 
الأداة ككل وح�شب  الأداة وعلى  الدرا�شة على كل جمال من جمالت  اأفراد عينة  لتقديرات 

متغري عدد �شنوات اخلربة، واجلدول )7( يبني ذلك.
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 
من مجاالت االداة وعلى األداة ككل وحسب متغير عدد سنوات الخبرة

�ملتو�شط�لعددعدد �شنو�ت �خلربة�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
�ملعياري

ت�شورات املعلمني لكفاياتهم حول دمج 
التكنولوجيا

293.820.70اأقل من 5 �شنوات

254.040.60من 5- اقل من 10 �شنوات

1043.830.59من 10 �شنوات فاأكرث

1583.860.62�لكلي

العقبات املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

294.060.59اأقل من 5 �شنوات

254.020.66من 5- اقل من 10 �شنوات

1043.770.83من 10 �شنوات فاأكرث

1583.860.77�لكلي

احلوافز املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

294.410.48اأقل من 5 �شنوات

254.320.42من 5- اقل من 10 �شنوات

1044.210.68من 10 �شنوات فاأكرث

1584.270.61�لكلي
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بتدريس العلوم وعالقتها ببعض املتغيرات

�ملتو�شط�لعددعدد �شنو�ت �خلربة�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
�ملعياري

ت�شورات املعلمني حول ا�شتخدام الطلبة 
للتكنولوجيا 

يف ال�شفوف الدرا�شية

294.000.48اأقل من 5 �شنوات

253.730.63من 5- اقل من 10 �شنوات

1043.830.62من 10 �شنوات فاأكرث

1583.850.60�لكلي

�لأد�ة ككل

294.020.40اأقل من 5 �شنوات

253.990.41من 5- اقل من 10 �شنوات

1043.890.48من 10 �شنوات فاأكرث

1583.930.46�لكلي

يتبني من اجلدول )7( وجود فروق ظاهرية يف متو�شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة 
اخلربة،  �شنوات  عدد  متغري  وح�شب  ككل  الأداة  وعلى  الأداة  جمالت  من  جمال  كل  على 
 One Way( وملعرفة الدللة الإح�شائية لتلك الفروق؛ اُ�شتخدم حتليل التباين الأحادي

ANOVA( ، واجلدول )8( يبني ذلك.
الجدول )8( 

نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 
من مجاالت االداة وعلى األداة ككل وحسب متغير عدد سنوات الخبرة 

جمموعم�شدر �لتباين�ملجال
�ملربعات

درجات
�حلرية

متو�شط
�لدللةقيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية

ت�شورات املعلمني لكفاياتهم 
حول دمج التكنولوجيا

0.96720.4831.2800.281بني املجموعات

58.5241550.378داخل املجموعات

59.491157�ملجموع

العقبات املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

2.56621.2832.1740.117بني املجموعات

91.4811550.590داخل املجموعات

94.047157�ملجموع
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جمموعم�شدر �لتباين�ملجال
�ملربعات

درجات
�حلرية

متو�شط
�لدللةقيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية

احلوافز املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

1.01520.5071.3620.259بني املجموعات

57.7271550.372داخل املجموعات

58.742157�ملجموع

ت�شورات املعلمني حول 
ا�شتخدام الطلبة للتكنولوجيا 

يف ال�شفوف الدرا�شية

1.07720.5381.5100.224بني املجموعات

55.2741550.357داخل املجموعات

56.351157�ملجموع

�لد�ة ككل

0.47720.2391.1320.325بني املجموعات

32.6681550.211داخل املجموعات

33.145157�ملجموع

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( اجلدول  من  يتبني 
على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقديرات  احل�شابية  املتو�شطات  بني   )α =  0.05( الإح�شائية 
كانت  حيث  اخلربة،  �شنوات  عدد  ملتغري  ُتعزى  ككل  الأداة  وعلى  الداة  جمالت  جميع 
.وميكن   )α =  0.05( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى  اأكرب من  الإح�شائية  الدللة  قيم  جميع 
لديهم، يقومون  �شنوات اخلربة  اأن املعلمني جميعهم على اختالف عدد  اإىل  اأن يعزى ذلك 
بعملية دمج التكنولوجيا واأدواتها وو�شائلها يف التدري�ص؛ مما جعلهم جميعاً يعطون اأهمية 
لعملية الدمج هذه، حيث اإن فكرة الدمج فكرة حديثة، فهي خربة للجميع، فالكبار ميتلكون 
عدد �شنوات اخلربة، واجلدد ميتلكون خربة معرفة التكنولوجيا.كما ميكن تف�شري ذلك على 
اأ�شا�ص اأن جميع املعلمني التحقوا بدورات تدريبية، وهذا بدوره اأدى اإىل تزايد اخلربة لديهم 
ب�شكل تراكمي ونوعي، مما جعلهم جميعا يعطون اأعلى التقديرات لأهمية دمج التكنولوجيا 
اثراً  تظهر  مل  التي   )2003( العمايرة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  بالتدري�ص.واتفقت 
املعلمني.يف  نظر  وجهة  من  التدري�ص  يف  التعليمية  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية  يف  للخربة 
حني اختلفت مع نتيجة درا�شة بني دومي )2010( التي اأظهرت اأثراً ل�شنوات اخلربة ل�شالح 
اأ�شحاب اخلربة الطويلة.ونتيجة درا�شة �شقور )2012( التي اظهرت نتائجها وجود فروق 
اأن  النتائج  بينت  حيث  اخلربة،  ملتغري  تبعاً  التكنولوجية  امل�شتحدثات  ا�شتخدام  واقع  يف 
للت�شهيالت املادية  اأكرث تقديراً  �شنوات كانوا   10 اأكرث من  الذين ميتلكون خربة  املعلمني 

ل�شتخدام التكنولوجيا من غريهم.
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بتدريس العلوم وعالقتها ببعض املتغيرات

�إختبار �لفر�س �لثالث، والذي ين�ص على: »ل يوجد اختالف يف ت�شورات معلمي  �
املوؤهل  العلوم بح�شب متغري  التكنولوجيا بتدري�ص  لعملية دمج  الأ�شا�شية  للمرحلة  العلوم 

العلمي )دبلوم، بكالوريو�ص، درا�شات عليا( «.
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  الفر�ص  هذا  عن  لالإجابة 
الأداة ككل وح�شب  الأداة وعلى  الدرا�شة على كل جمال من جمالت  اأفراد عينة  لتقديرات 

متغري املوؤهل العلمي، واجلدول )9( يبني ذلك.
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 
من مجاالت االداة وعلى األداة ككل وحسب متغير المؤهل العلمي

�ملتو�شط�لعدد�ملوؤهل �لعلمي�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
�ملعياري

ت�شورات املعلمني لكفاياتهم 
حول دمج التكنولوجيا

263.860.41دبلوم متو�شط

903.830.74بكالوريو�ص

423.940.40درا�شات عليا

1583.860.62�لكلي

العقبات املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

263.990.55دبلوم متو�شط

903.890.79بكالوريو�ص

423.740.85درا�شات عليا

1583.860.77�لكلي

احلوافز املتعلقة بالتكامل الناجح 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

264.220.52دبلوم متو�شط

904.300.65بكالوريو�ص

424.230.59درا�شات عليا

1584.270.61�لكلي

ت�شورات املعلمني حول ا�شتخدام الطلبة 
للتكنولوجيا يف ال�شفوف الدرا�شية

263.860.59دبلوم متو�شط

903.870.65بكالوريو�ص

423.790.49درا�شات عليا

1583.850.60�لكلي
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�ملتو�شط�لعدد�ملوؤهل �لعلمي�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
�ملعياري

�لأد�ة ككل

263.950.32دبلوم متو�شط

903.940.53بكالوريو�ص

423.920.36درا�شات عليا

1583.930.46�لكلي

عينة  اأفراد  تقديرات  متو�شطات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يتبني 
الدرا�شة على كل جمال من جمالت الداة وعلى الأداة ككل وح�شب متغري املوؤهل العلمي، 
 One Way( وملعرفة الدللة الإح�شائية لتلك الفروق؛ اُ�شتخدم حتليل التباين الأحادي

ANOVA( ، واجلدول )10( يبني ذلك.
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 
من مجاالت االداة وعلى األداة ككل وحسب متغير المؤهل العلمي 

جمموعم�شدر �لتباين�ملجال
�ملربعات

درجات
�حلرية

متو�شط
�لدللةقيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية

ت�شورات املعلمني لكفاياتهم 
حول دمج التكنولوجيا

0.38620.1930.5060.604بني املجموعات

59.1051550.381داخل املجموعات

59.491157�ملجموع

العقبات املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

1.10820.5540.9240.399بني املجموعات

92.9391550.600داخل املجموعات

94.047157�ملجموع

احلوافز املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

0.20720.1030.2740.761بني املجموعات

58.5351550.378داخل املجموعات

58.742157�ملجموع
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بتدريس العلوم وعالقتها ببعض املتغيرات

جمموعم�شدر �لتباين�ملجال
�ملربعات

درجات
�حلرية

متو�شط
�لدللةقيمة ف�ملربعات

�لإح�شائية

ت�شورات املعلمني حول 
ا�شتخدام الطلبة للتكنولوجيا 

يف ال�شفوف الدرا�شية

0.18120.0900.2500.779بني املجموعات

56.1701550.362داخل املجموعات

56.351157�ملجموع

�لد�ة ككل

0.01620.0080.0380.962بني املجموعات

33.1291550.214داخل املجموعات

33.145157�ملجموع

الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند  ذات دللة  فروق  )10( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقديرات  احل�شابية  املتو�شطات  بني   )α =  0.05( الإح�شائية 
جميع جمالت الأداة وعلى الأداة ككل ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي، حيث كانت جميع قيم 
الدللة اإح�شائية اأكرب من م�شتوى الدللة الإح�شائية )α = 0.05( .وميكن اأن يعزى ذلك 
اإىل اأن املعلمني جميعهم على اختالف موؤهالتهم العلمية قد التحقوا بدورات تدريبية، وهذا 
بدوره اأدى اإىل تزايد اهتمامهم بالتطورات التكنولوجية، واأهمية دجمها مع التدري�ص، مما 
جعلهم جميعاً يعطون اأعلى التقديرات لأهمية دمج التكنولوجيا بالتدري�ص.وقد اتفقت هذه 
العلمي  للموؤهل  اأثراً  تظهر  التي مل   )2003( العمايرة  درا�شة  اإليه  تو�شلت  ما  مع  النتيجة 
ونتيجة  املعلمني،  نظر  وجهة  من  التدري�ص  يف  التعليمية  التقنيات  ا�شتخدام  اأهمية  يف 
درا�شة بني دومي )2010( التي مل تظهر اأثراً للموؤهل يف درجة تقديرهن لأهمية الكفايات 
�شقور  درا�شة  نتيجة  مع  متعار�شة  جاءت  ذاته  الوقت  يف  اأنها  التعليمية.اإل  التكنولوجية 
التكنولوجية  ا�شتخدام امل�شتحدثات  اأظهرت نتائجها وجود فروق يف واقع  التي   )2012(
تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي، حيث بينت النتائج اأن حملة الدبلوم وممن ميتلكون خربة اأكرث 

من 10 �شنوات كانوا اأكرث تقديراً للت�شهيالت املادية ل�شتخدام التكنولوجيا من غريهم.
�إختبار �لفر�س �لر�بع، والذي ين�ص على: »ل يوجد اختالف يف ت�شورات معلمي  �

العلوم للمرحلة الأ�شا�شية لعملية دمج التكنولوجيا بتدري�ص العلوم بح�شب متغري الدورات 
التدريبية )م�شرتك، غري م�شرتك( «.

 )t- test( )ت(  واختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخدمت 
ملجموعتني م�شتقلتني لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة على كل جمال من جمالت الداة وعلى 

الأداة ككل وح�شب متغري الدورات، واجلدول )11( يبني ذلك.
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الجدول )11( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( )t- test( لمجموعتين مستقلتين 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت االداة وعلى األداة ككل وحسب متغير الدورات

�ملتو�شط�لعدد�لدور�ت�ملجال
�حل�شابي

�لنحر�ف
درجة قيمة ت�ملعياري

�حلرية
�لدللة 

�لح�شائية

ت�شورات املعلمني 
لكفاياتهم حول دمج 

التكنولوجيا

1560.061- 1243.810.641.884م�شرتك

344.040.48غري م�شرتك

العقبات املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

3.9791560.000*1243.990.71م�شرتك

343.420.85غري م�شرتك

احلوافز املتعلقة بالتكامل 
الناجح للتكنولوجيا يف 

ال�شفوف الدرا�شية

1244.270.630.1701560.865م�شرتك

344.250.54غري م�شرتك

ت�شورات املعلمني حول 
ا�شتخدام الطلبة للتكنولوجيا 

يف ال�شفوف الدرا�شية

1560.943- 1243.850.610.071م�شرتك

343.860.55غري م�شرتك

�لد�ة ككل
1243.930.490.0321560.974م�شرتك

343.930.35غري م�شرتك

يتبني من اجلدول )11( وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الإح�شائية 
)α = 0.05( بني املتو�شطني احل�شابيني لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة على جمال )العقبات 
الدورات،  ملتغري  ُيعزى  الدرا�شية(  ال�شفوف  يف  للتكنولوجيا  الناجح  بالتكامل  املتعلقة 
ول�شالح اأفراد عينة الدرا�شة امل�شرتكني يف الدورات.وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل جدية 
التعامل مع هذه الدورات من قبل املعلمني الذين التحقوا بهذه الدورات، ومدى حر�شهم على 
تفعيل ما تلقوه من معرفة حول اأهمية دمج التكنولوجيا يف التدري�ص خالل الدورات التي 
خا�شوها، كما اأن عدم توافر املعدات والأجهزة الالزمة يف املختربات والغرف ال�شفية ُيعد 
عائقاً اأمام عجلة التطوير، مما ي�شري اإىل الدور الفاعل لهذه الدورات يف الك�شف عن م�شتوى 

الكفاءة للمعلمني ودرجة ا�شتعدادهم لتقبل مثل هذه التطورات يف التدري�ص. 
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التوصيات

يف �شوء نتائج هذه �لدر��شة، ميكن تقدمي �لتو�شيات �لآتية: 
اإثراء برامج اإعداد معلمي العلوم يف اجلامعات مب�شاقات اأكرث يف جمال التكنولوجيا.. 1
الوقوف على جوانب ال�شعف التي مت التو�شل اليها من البحث وو�شع حلول ت�شاهم . 2

تدريب  دورات  وتطوير  اجلامعات  الرتبية يف  كليات  املعلمني يف  اإعداد  برامج  تطوير  يف 
املعلمني اأثناء اخلدمة.

اإجراء درا�شات حول مدى فعالية تدري�ص املواد العلمية با�شتخدام التكنولوجيا.. 3
التكنولوجيا . 4 بون على كيفية دمج  ُيدرَّ العلوم بحيث  تدريبية ملعلمي  دورات  عقد 

بالتدري�ص.
توفري خمترب جمهز باأدوات التكنولوجيا التي ت�شاعد يف تدري�ص املواد العلمية يف . 5

املدر�شة.
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