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س ا��كومية  رمستو و� معل�� العلوم للمرحلة �ساسية � املدا ى
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  :امل]Zص

س  اســــة التعــــرف مــــستو و�ــــ� معل�ـــــ� العلــــوم للمرحلــــة ساســــية �ــــ� املـــــدا ر ــــدفت الد ىر

نظــر م، واســتخدمت  ا567وميــة بمــستحدثات تقنيــات التعلــيم �ــ� ضــوء +عــض املتغ)ــ'ات مــن وج#ــة 

رس املـــنDE الوصــــفي التحلي@ــــ�، وت5ونــــت عين<=ــــا جميــــع معل�ـــ� ومعلمــــات املرحلــــة ساســــية �ــــ� املــــدا

Iـد والبــالغ عــدد م  معلـم ومعلــم، طبقــت علـO=م اســNبانة م5ونــة مــن ) 252(را567وميـة �ــ� محافظــة ا

س ) 25( ت النتــــائج إTــــS أن مــــستو و�ــــ� معل�ــــ� العلــــوم للمرحلــــة ساســــية �ــــ� املــــدا ـــا رفقــــرة، وأشـ ىر

نظـر م ]ـان مرتفعـا، وال توجـد ا567ومية بمستحدثات تقنيات التعلـيم مـن وج#ـة 
ً

ق ذات داللـة  و فـر

س ا567وميـــة بمـــستحدثات  رإحـــصائية �ـــ� مـــستو و�ـــ� معل�ـــ� العلـــوم للمرحلـــة ساســـية �ـــ� املـــدا ى

يgعز ملتغ)' لcde'ة واab7س نظر م  تقنيات التعليم من وج#ة    .ى

kjيـة للمعلمـ)ن واملعلمـ)ن لتعزjـز و��  ات تد اسة فإn=ا تو�lm +عقـد دو ر�� ضوء ما توصلت اليھ الد رر

  . ا67ديثةمعرف<=م بمستحدثات التقنيات

 .ىمستو و�� معل�� العلوم، التقنيات التعليمية، مستحدثات تقنيات التعليـم: ال[لمات املفتاحية
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The level of awareness of science teachers for the basic stage 
in public schools of the innovations of educational 

technologies in the light of some variables from their 
point of view 

Fatima Ahmed Suleiman Abu Hamdeh 

Curriculum and Instruction Department, College of 
Educational Sciences, University of Islamic Sciences, Jordan. 

Abstract : 

The study aimed to identify the level of awareness of science teachers 
for the basic stage in public schools of the innovations of educational 

technologies in the light of some variables from their point of view, 

and used the descriptive analytical approach, and formed a sample of 

all teachers of the basic stage in public schools in Irbid governorate, 

which number (252) teachers and teachers, applied to them a 

questionnaire consisting of (25) paragraphs, and the results indicated 

that the level of awareness of science teachers for the basic stage in 

public schools of the innovations of educational technologies from 

their point of view was high, and there is no  Statistically significant 
differences in the level of awareness of science teachers for the basic 

stage in public schools of the innovations of educational technologies 

from their point of view are attributed to the variables of experience 

and gender. In the light of the findings of the study, it recommends 

that training courses be held for teachers and teachers to enhance their 

knowledge of the innovations of modern technologies. 

Keywords: level of awareness of teachers of science, educational 

technologies, innovations in educational technologies. 
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  :املقدمة

tس  رلـــم gعــــد تقنيــــات التعلــــيم التقليديــــة املتمثلـــة بــــالتعليم املباشــــر املــــستخدمة �ــــ� التــــد
ات املعاصرة، وذلـك نNيجـة ملـا xـش#ده العـصر مـن نمــو مNـسارع، مـع تزايـد  ة ع@S مواكبة التطو رقاد ر

ة التطوjر �� توظيف#ا �� التعليم والتعلم، مما جعل#ا قضية gشغل امل#مت)ن بال~'بية العلمية، فعملي
نظل �قتصاد املعر�� تتطلب من معل�� العلوم الذين يطبقو املنا�D اb7ديدة، مما يقت��l م�=م 

  . استخدام الكث)' من مستحدثات تقنيات التعليم لتحقيق نواتج التعلم املتطلبة

وgعـــد عمليــــة تطـــوjر التعلــــيم مـــن القــــضايا امل6eــــة، نظـــرا للتحــــديات ال�ـــ� يفرضــــ#ا عــــصر 
ً ّ

ـــا gعزjــــــز املعلومـــــ ة بإم5اn=ــ ــــة، ممـــــا xـــــستد�� إيجــــــاد طـــــر جديـــــدة ومتطـــــو رات والتكنولوجيـــــا ا67ديثـ ق
ات املعلـــم وجعلــــھ قـــادر ع@ــــS توظيـــف تطبيقا�=ــــا،  ــا �ـــ� التعلــــيم، وتنميـــة م#ــــا راســـتخدام التكنولوجيــ
tـــ��l وتحـــس)ن مخرجـــات العمليـــة التعليميـــة، وإنتـــاج املعرفـــة بطـــر  تقـــاء بمـــستو املعلـــم التد قو� رى ر

ـــا جديـــــدة، وعل ـــم �dتلـــــف أنـــــواع التكنولوجيــ ـــS أ ميـــــة اســـــتخدام املعلــ ــــبح م#مـــــا الوقـــــوف ع@ــ يـــــھ أصـ
ً

tسية م�=ا والتطوjرjة ر، (را67ديثة �� مختلف الaشاطات التد   ).2018وآل السر

عا �ـــ� ]افـــة ا�bـــاالت، و�ـــش5ل خـــاص  ا علميـــا وتقنيـــا مNـــسا روtـــش#د العـــصر ا67ـــا�T تطـــو ر
، واسـتحداث وســائل مجـال التعلـيم؛ ممـا xــستوجب ع@ـS املؤسـسات الت رعليميـة مواكبــة  ـذا التطـو

  .ّوأساليب gعلم وgعليم توظف مستحدثات التقنية +ش5ل فعال ومبتكر

ـــة  ة وا�ــــ6ة، وأصـــــبحت ]لمـــ ـــم بـــــصو روعليــــھ فقـــــد gغ)ـــــ' دو املعلــ  غ)ـــــ' مناســـــبة Teacherر
  بوصــف م#ــامFacilitatorللتعب)ــ' عــن م#امــھ اb7ديــدة، وظ#ــرت �ــ� دبيــات ا67ديثــة ]لمــة مــس#ل 

املعلــــم ع@ــــS أســــاس أنــــھ الــــذي xــــس#ل عمليــــة التعلــــيم لطالبــــھ، وjــــصف ل#ــــم مــــا يناســــª=م مــــن املــــواد 
  ). 2003طوقان، (التعليمية، وjتا+ع تقدم#م، وjرشد م لتحقق  داف املaشودة 

روjمكن القو أن  نـاك أسبابا bلت من ظ#و مستحدثات تقنيات التعليم، �� مقدم<=ا 
ً

ل
تــــبط طبيعـــة العــــصر الــــذي °ع¯ـــشھ ر والــــذي ســــ�² +عـــصر �تــــصاالت وتكنولوجيــــا املعلومـــات، ومــــا ا

بـــذلك مـــن تقـــدم لـــم gعرفـــھ الkـــشرjة مـــن قبـــل �ـــ� مجـــال �تـــصاالت، ممـــا أدى إTـــS إعـــادة النظـــر �ـــ� 
ـــھ إTــــــS توظيــــــف املــــــستحدثات التكنولوجيــــــة مــــــن خــــــالل  �ســــــ~'اتيجيات التعليميــــــة القائمــــــة والتوجـــ

 ميـــة إعـــداد املعلـــم القـــادر ع@ـــS توظيـــف تلـــك املـــستحدثات املواقــــف التعليميـــة، ومـــن  نـــا جـــاءت أ
ــــم ³=ــــــذه  ــــن أن يـــــتم ذلـــــك إال مـــــن خـــــالل و�ـــــ� املعلـ tس، وال يمكـ ـــة بكفـــــاءة أثنـــــاء عمليـــــة التـــــد رالتقنيــ

tسيا �� فصو العلوم راملستحدثات التقنية، وتوظيف#ا تد
ً

  .ر

ــ ات املتالحقــــة �ــــ� عــــصر املعلومــــات، xــــس´S ال~'بوjــــو إTــــS مواكبــ نو�ــــ� ظــــل التطــــو ة تلـــــك ر
ات مـــن خــالل ا�6ـــاوالت واb7#ـــود لتحوjــل ب¯ئـــة الــتعلم �عتياديـــة بواســـطة املعلــم إTـــS ب¯ئـــة  ّالتطــو ر
رgعلـم متعــددة املــصادر، ونظــرا لتطـو التكنولوجيــا والتنــامي امل6eــوظ �ـ� إم5انا�=ــا، فــإن توظيف#ــا �ــ� 

ً ّ

ضــع اســ~'اتيجيات طوjلــة املــدى ودمج#ــا �ــ� التعلــيم  أصــبح يمثــل  ـــدف ودعــم العمليــة التعليميــة و
يجو ر لإلصالح ال~'بو املعاصر    ).2017ا67يلة، (ي

روcjــ'ز اســتخدام التقنيــات ا67ديثــة �ــ� التعلــيم لــدعم العمليــة التعليميــة ونقل#ــا إTــS طــو 
ات، واســتخدام#ا بفاعليـة �ـ� التعلــيم وانتقـاء أك«' ــا فاعليـة، فلــ¯س  ر¼بـداع والتفاعـل وتنميــة امل#ـا

ق �� التعليم فحسب لتطوjر نظام التعليم و�نطالق بھ إST مستو متفو امل#م إدخال التكنولوجيا ى
ق الفرديــة  ومــن الر½ــ� والتقــدم لتحقــق فوائــد عديــدة أ م#ــا؛ تحــس)ن نوعيــة التعلــيم، ومراعــاة الفــر
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tس مناســــبة،  jب املعلمــــ)ن ع@ــــS التقنيــــات ا67ديثــــة إلنتــــاج مــــواد gعليميــــة وطــــر تــــد رللطلبــــة، وتــــد قر
ن ت5و اcd7'ات ا67سية لدÀ=م أقرب ما ي5و إST الواقع وإتاحة الفرصة إST أن   .)2017العزام، (ن

وÀ=ـــتم مجـــال التكنولوجيـــا ا67ديثــــة �ـــ� التعلـــيم بتوظيــــف دوات والوســـائل �ـــ� العمليــــة 
التعليمية، مثل تطوjر إنتاج الc'مجيات التعليمية، وتوسيع نطاق استخدام#ا، والعمل ع@g Sس#يل 

اد انNشا ا وشيوع#ا وتطو ا +ش5ل م6eوظ لا67صو ع@S املعلومة باست رخدام التكنولوجيا ال��  ر ز
ر�� Áونة خ)'ة، ممـا أدى إTـS حـدوث تطـو �ـ� +عـض املفـا يم املرتبطـة �ـ� العمليـة التعليميـة، مثـل 
tس التفــاع@� الـــذي xعتمــد ع@ــS بــرامج ا67اســـوب  tس الــذي تطــو إTـــS مــا xــس�² بالتــد رمف#ــوم التــد رر

tس الذكيــة، وIــرامج التفاعليــة، وقــد تبلــغ ر التفاعليــة قم<=ــا مــن خــالل الــنظم اd7ب)ــ'ة، وIــرامج التــد
ا�6ا]ـاة، والواقــع �ف~'اÂــ�l، باإلضــافة إTــS التعلــيم مـن خــالل اd7ــط املباشــر عcــ' شــبكة ن~'نــت، 

، (ومؤتمرات الفيديو  ÃÄ2017يالع.(  

اسة حمادات  اسات مثل د ت +عض الد روقد أشا ر عوقات ال�� إST وجود +عض امل) 2016(ر
اء ذلك مجموعة م�=ا لعل أبر ا زتواجھ عملية توظيف التكنولوجيا ا67ديثة �� التعليم، وjقف و : ر

 �TالتـــاIاســـتخدام التكنولوجيـــا ا67ديثـــة �ـــ� التعلـــيم، و Sب املناســـبة للمعلمـــ)ن ع@ـــj رقلـــة فـــرص التـــد
ّ

tس ال�� اعتادوا ع@S مزاول<=ا،  ف +عض املعلم)ن عن gغي)' أساليب التد رعز الت5لفة املادية العالية و
نلـــبعض ج#ـــزة التعليميـــة خاصـــة ا67ديثـــة م�=ـــا ال�ـــ� تحـــو دو عمليـــة شـــراÇ=ا، نقـــص الc'مجيـــات  ل
اســــية، وقلــــة وجــــود بaيــــة تحتيــــة تكنولوجيــــة مناســــبة �ــــ�  ات الد را�6وســــبة املالئمــــة لطبيعــــة املقــــر ر

ـــاع +عـــــض املعلمـــــ)ن بجـــــدو العائـــــد ال~'بـــــو والت س، وضـــــعف اقتنــ يمعظـــــم املـــــدا ى علي�ـــــ� الســـــتخدام ر
التكنولوجيـا ع@ــS املـدى القــص)' والطوjــل، وسـيادة نظــم التقـوjم التقليديــة ع@ــS التعلـيم ممــا xعيــق 
اســتخدام التكنولوجيــا ا67ديثــة، وقلــة تــوفر القناعــات ال5افيــة لــدى معظــم صــا°´� القــرار بأ ميــة 

لــدى +عــض العــامل)ن �ــ� ا67اســوب و تكنولوجيــا املعلومــات �ــ� نظمــة ال~'بوjــة، وقلــة تــوفر الرغبــة 
jــ)ن  س باسـتخدام  ـذه التكنولوجيـا ا67ديثـة ج#ـال مـ�=م بأ مي<=ـا، قلـة تـوفر املعلمـ)ن و ¼دا راملـدا ر

ّ ً

 Ãاســـــتخدام التكنولوجيـــــا ا67ديثـــــة، والت5لفـــــة املاليـــــة املرافقـــــة لتج#)ـــــ Sة جيـــــدة ع@ـــــ I)ن بـــــصو راملـــــد ر
ة مم)ــÃة، السـتخدام  ـذه التكنولوجيـا مــن س وإعـداد ا بـصو راملـدا  حيـث تـوف)' ج#ـزة والــشب5ات ر

ات  ـــة ي5ـــــو ل#ــــا أثـــــر فاعـــــل و خـــــصوصا املقـــــر روغ)' ــــا، وقلـــــة تـــــوفر برمجيـــــات ترIوjــــة باللغـــــة العرIيــ ن
اسية   .رالد

اسة لتعرف مستو و�� معل�� املرحلة ساسية  ىو�� ضوء ما سبق فقد جاءت  ذه الد ر
س ا567ومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة    .علم)ننظر امل ر�� املدا

اسة   :رمش[لة الد

ر نــــاك الكث)ـــ' مـــن ســـباب ال�ـــ� bلـــت مـــن ظ#ـــو مـــستحدثات تقنيـــات التعلـــيم، ولعــــل 
تـبط بـذلك مـن  رطبيعة العصر الذي °ع¯شھ تأgي �� مقدم<=ا، والـذي سـ�² +عـصر �تـصاالت، ومـا ا

تبط بذلك من تقدم لم gعرف ھ الkشرjة رتقدم لم gعرفھ الkشرjة من قبل �� مجال �تصاالت، وما ا
مـن قبـل �ـ� مجـال الكمبيــوتر بـصفة محـددة ممـا أدى إTـS إعــادة النظـر �ـ� �سـ~'اتيجيات التعليميــة 
القائمــة والتوجــھ إTــS توظيــف املــستحدثات مــن خــالل املواقـــف التعليميــة، ومــن  نــا جــاءت أ ميـــة 

tس، وال يمكن إعداد املعلم القادر ع@S توظيف تلك املستحدثات التقنية بكفاءة أثناء عملية الت رد
 التقنيــة، وال نقـصد أن ي5ــو املعلـم م#نيــا �ــ� ذلــك إال مـن خــالل و�ـ� املعلــم ³=ــذه املـستحدثاتأن يـتم 

ً
ن

  . ذا ا�bال
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ة  اسـات قـد أوصـت �ـ� ضـوء النتـائج ال�ـ� توصـلت الO=ـا ع@ـS ضـر ركما أن العديد مـن الد ور
يمية ومتا+ع<=ا والعمل ع@S توف)' تفعيل استخدام التكنولوجيا والتقنيات ا67ديثة �� العملية التعل

ىالب¯ئة التعليمية املناسبة بمختلف مقوما�=ا لتحس)ن مستو التعليم وال�=وض بالعملية التعليمية 
 Ëeاسة مف اسة بطاينة ) 2020(ركد   ).2021(رود

ة مــن خــالل املــؤتمر العل�ــ� العر�ــي الــسنو الثالــث الــذي نظمتــھ اb7معيــة  يكمــا تــم ¼شــا ر
دنية للعلوم ى وأف5ـار لقـضايا سـاخنة �ـ� التعلـيم "ن ال~'بوjة بالتعاو مع جامعة جرش +عنـوان ر ؤر

ة إعادة النظر �� الطرائق وساليب ال�� توظف التكنولوجيا �� 2018العام خالل عام  ورم إST ضر
  .العملية التعليمية والولوج بقوة لعالم التكنولوجيا ا67ديثة �� التعليم

اسة ا67الية روستحاو الد   : ¼جابة عن سئلة التاليةل

س ا567وميـــة بمـــستحدثات تقنيــــات  )1 رمـــا مـــستو و�ـــ� معل�ــــ� املرحلـــة ساســـية �ـــ� املــــدا ى
 نظر م؟ التعليم من وج#ة 

ى�ـــ� مـــستو و�ـــ� معل�ـــ� العلـــوم للمرحلـــة ساســـية �ــــ� ) اcd7ـــ'ة، النـــوع(يمـــا تـــأث)' متغ)ـــ'  )2
س ا567ومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة نظ  ر م؟راملدا

اسة   :ر3دف الد

STاسة ا67الية التعرف إ   :ر دفت الد

س ا567وميـــة بمــستحدثات تقنيـــات  )1 رمــستو و�ــ� معل�ـــ� العلــوم للمرحلـــة ساســية �ـــ� املــدا ى
 .نظر م التعليم من وج#ة 

س ) اcd7ــ'ة، النـــوع(يتــأث)' متغ)ــ'  )2 ر�ــ� مــستو و�ـــ� معل�ــ� العلــوم للمرحلـــة ساســية �ــ� املـــدا ى
 .يات التعليم من وج#ة نظر ما567ومية بمستحدثات تقن

اسة   رأ3مية الد

اسة فيما يأgي   :رتتËÐ أ مية الد

tس العلوم ملعل�� العلوم )1   . رأ ميـة معرفة مستحدثات تقنيات التعليم �� مجال تد
ىقد xس#م gعرف مستو و�� املعلم)ن بمستحدثـات تقنيات التعلـيم �ـ� تقـوjم اسـتخدام تلـك  )2

ا�  . =م فO=اراملستحدثات التقنية وتدعيم م#ا
اسات مماثلة �� مجاالت أخر )3 اسـة إST إجراء د ىقد تقود نتائج  ذه الد ر  . ر

اسة Iساسية  :رمفا3يم الد

 معلـــم العلـــوم بمـــستحدثات تقنيــــات التعلـــيم كمـــا تحـــدده  معرفـــة:ىمـــستو و�ـــ معل�ـــ� العلـــوم -
  . استجابا�=م

  الوسائل التعليميةمجال استخدام ]ل ما  و جديـد وحديث �� : تقنيات التعليـممستحدثات -
tــسية gعكــس أفــضل اســتخدام  tس مــن أج#ــزة وآالت حديثــة، وأســاليب تد روتوظيف#ــا �ــ� التــد ر
ات املعلــــم واملــــتعلم ع@ــــS التفاعــــل مــــع  jـــــادة قــــد ــــات و�تــــصـاالت، ³=ـــــدف  رلتكنولوجيـــــا املعلومـ ز

  ). 2014الفرjجات، (العملية التعليمية
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اسة   :رحدود الد

س ا567وميـــة (لبعـــد املعر�ـــ� وjمثـــل ا: ا��ـــدود املوضـــوعية رو�ـــ� معل�ـــ� املرحلـــة ساســـية �ـــ� املـــدا
  ).نظر م بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة 

اسة ع@S محافظة العاصمة عمان: ا��دود امل[انية   .لواء اb7امعة/ راقتصر تطبيق الد

ا�lÓ : ا��دود الزمانية اسة ع@S العام الد راقتصر تطبيق الد   .م2022ر

س ا567ومية :ا��دود الcشر?ة اسة ع@S معل�� املرحلة ساسية �� املدا راقتصر تطبيق الد  .ر

اسات السابقة   رالد

اســــات عرIيـــــة  اســـــة +عــــد أن تــــم تقــــسمO=ا إTــــS د ـــات ال�ــــ� تناولــــت موضــــوع الد اسـ رســــ¯تم عــــرض الد ر ر
اسات اجنkيھ وحسب الNسلسل الزم�Ô وع@S النحو gÁي   :رود

اسات العرdية   رالد

اســــــــة عليمــــــــات  ـــ� املرحلــــــــة ساســــــــية )2009(رد ــــــوم �ـــــ ـ ــــــ� العلـ ـــــ� معل�ــ ـــــرف مــــــــستو و�ـــ ــــدفت gعـــ ى  ــــ
ق �� مستو وعO=م  ، إضافة إST التعرف ع@S الفر ىبمستحدثات تقنيات التعليم �� محافظة املفر وق

اســـة مـــن  رتبعـــا ملتغ)ـــ'ات التخـــصص واcd7ـــ'ة، وقـــد ت5ونــــت عينـــة الد
ً

معلمـــا ومعلمـــة، ولقيــــاس ) 80(
ً

عـــت ع@ـــS ) 25(تعلـــيم اســـتخدمت أداة تألفـــت مـــن ىمـــستو الـــو�� بمـــستحدثات تقنيـــات ال زفقـــرة تو
�Õ اك كيفيـة : ثالثة مجاالت اك أ مية املستحدث التقÔـ�، إد اك مف#وم املستحدث التق�Ô، إد رإد ر ر

tس ـــة أن مــــستو و�ــــ� معل�ــــ� العلــــوم . رتوظيــــف املــــستحدث �ــــ� مجــــال التــــد اسـ ىأظ#ــــرت نتــــائج الد ر
ى، وأن مــستو و�ــ� املعلــم بمجــال %)85.75(ة بمــستحدثات تقنيــات التعلــيم +ــش5ل عــام ]انــت كب)ــ'

اك مف#ـــوم املـــستحدثات التقÔـــ� ]ـــان كب)ـــ'ا جـــدا  إد
ً ً

اك أ ميـــة : ، ب¯نمـــا حـــصل مجـــاال%)91.25(ر رإد
ق  ت النتـــائج إTـــS عـــدم وجـــود فـــر اك كيفيـــة توظيفـــھ ع@ـــS مـــستو متوســـط، وأشـــا واملـــستحدث وإد ر ىر

ق  وذات داللة إحصائية gعز للتخصص، �� ح)ن ]انت  ناك فر دالة إحصائيا تبعا ملتغ)' اcd7'ة، ى
ً ً

  ). سنوات5أقل من (يولصاË7 ذو اcd7'ة القص)'ة 

اســـة الغنـــيم  ى  ــــدفت الكـــشف عـــن مــــستو و�ـــ� طلبــــة الـــدبلوم العـــام �ــــ� ال~'بيـــة ب5ليــــة )2017(رد
ات املرتبطـة بمــستحدثات تكنولوجيـا التعلــيم، تـم تطبيــق / ال~'بيـة رجامعـة القــصيم باملعرفـة، وامل#ــا

اسة   طالب وطالبة من طالب الدبلوم العام �� ال~'بية جامعة القصيم 326ع@S عينة م5ونة من رالد
ا�lÓ الثا°ي من العام اb7ام´�  ىه، من الذ]و و¼نـاث باملـستو الثـا°ي 1438/ 1437ر�� الفصل الد ر

؛ وتـضمنت داة التا. بالدبلوم اسة املنDE الوصـفي التحلي@ـ� واملقـار ن�� املعاb7ة اعتمدت الد : ليـةر
ة  اســة إTــS أن طــالب تخصــصات إدا رمقيـاس الــو�� بمــستحدثات تكنولوجيــا التعلــيم؛ وخلــصت الد ر
رعمـال وا67اســب TÁـ� والــشرtعة يمكـن اعتبــا م مرتف´ـ� الــو�� بمـستحدثات تكنولوجيــا التعلــيم 
ــــو��  ــــــ��l الــــ ــــن اعتبـــــــا م منخفــ ــــة يمكــــ ــــة ¼نجل)Ãيــــ ـــــة واللغـــ ــــــة العرIيـــ ــــــا طــــــــالب اختـــــــصاص اللغــ رب¯نمـ

ت تكنولوجيــا التعلــيم؛ وjحتــل الطــالب اختــصاص العلــوم والرjاضــيات مرتبــة متوســطة بمــستحدثا
 . ب)ن املرتفع)ن واملنخفض)ن �� الو�� بمستحدثات تكنولوجيا التعليم

 lاســة مف]ـــ جـــة اســـتخدام معل�ــ� املرحلـــة الثانوjـــة ملـــستحدثات ) 2020(رد ر ـــدفت الكــشف عـــن د
التكنولوجيا �� التعليم �� ضوء +عض املتغ)ـ'

ُ
ًمعلمـا ومعلمـة ) 317(ات، وذلـك ع@ـS عينـة م5ونـة مـن 

�ـــ� مديرjـــة ترIيـــة وgعلـــيم لـــواء املـــزار الـــشما�T تـــم اختيـــا م بالطرjقـــة املت¯ـــسرة، وذلـــك ممـــن قـــابل#م 
ُ

ر
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اÓــ�l الثــا°ي  اس مديرjــة ترIيــة وgعلــيم لـواء املــزار الــشما�T وذلــك للفــصل الد رالباحـث �ــ� مــد / 2018ر
ــــــتخدم الب2019 ـــ ــــد اسـ ـــــــتخدم الباحــــــث ، وقــ اســــة اســـ ـــــــق أ ـــــداف الد راحــــــث املـــنDE الوصـــفي ولتحقيــ

ــــة املعلــم بالتكنـــولـــوجــــيا، وطبـق منــھ +عـد اسـتخدام مــستحدثات تكنولوجيـا التعلــيم،  ُمقيـاس معرفـــــ

ــا �ـــ� ال جـــة اســـتخدام معل�ـــ� املرحلـــة الثانوjـــة ملـــستحدثات التكنولوجيـ تعلـــيم رأظ#ـــرت النتـــائج أن د
ق دالة إحصائيا gعز لabeس، واcd7'ة، واملؤ ل  ى]انت مرتفعة، كما أظ#رت النتائج عدم وجود فر ً و ُ

  .العل��

اســـة بطاينــــة  س )2021(رد جــــة تطبيـــق التكنولوجيــــا والتقنيــــات �ـــ� التعلــــيم باملــــدا ر  ـــدفت بيــــان د ر
Eاســة املــن Iــد مــن وج#ــة نظــر معلما�=ــا، اتبعــت الد ر�بتدائيــة �ــ� لــواء قــصبة إ D الوصــفي، وت5ونــت ر

اسة من  اسة ) 100(رعينة الد Iد �بتدائية، ولتحقيق أ داف الد س لواء قصبة إ رمعلمة من مدا ر ر
�عة مجاالت) 34(أعدت الباحثة اسNبانة ت5ونت من  عت ع@S أ رفقرة تو ، (  :ز يا�bال املعر��، امل#ار

اسـة أن املتوسـط ا67ـسا�ي ، أظ#رت نتائج ا)التقو��j، ومعيقات تطبيق التكنولوجيا �� التعليم رلد
اســة عــن مجـاالت تطبيــق تكنولوجيــا وتقنيــات التعلــيم بلــغ  ) 3.59(رالك@ـ� لتقــديرات أفــراد عينــة الد

جة متوسطة من التطبيق، وتراوحت متوسطات استجابات العينة ال5املة عن مجـاالت داة  روIد
يـق التكنولوجيـا والتقنيـات �ـ� التعلـيم و]ـان باملرتبـة وTـS ا�bـال املعر�ـ� لتطب). 3.68-3.53(ما ب)ن 

جــة تطبيــق مرتفعــة، تــاله ا�bــال التقــو��j بمتوســط حــسا�ي ) 3.68(بمتوســط حــسا�ي  ) 3.60(روIد
جـة متوسـطة مـن التطبيــق، وثالثـا ا�bـال امل#ـار بمتوســط حـسا�ي  يوIد ً

جـة متوســطة، ) 3.58(ر روIد
�ــ� التعلــيم التقــو��j بمتوســط حــسا�ي وجــاء �ــ� املرتبــة خ)ــ'ة مجــال معيقــات تطبيــق التكنولوجيــا 

جة متوسطة) 3.53(   .روIد

اسات �جنcية   رالد

اسة ال�� أجرjت �� الواليات املتحدة مرjكية إST معرفة مدى توظيف  ,Harris) 2011(ر3دفت د
 Sالتكنولوجيـــا ا67ديثــــة مـــن قبــــل املعلمــــ)ن �ـــ� العمليــــة التعليميـــة، وتحديــــد العوامــــل ال�ـــ� تــــؤثر ع@ــــ

ات اســتخدام التكنولوجيــا ا67ديثــة املوجـــودة توظيف#ــا، ك رمــا  ــدفت إTــS الكــشف عــن امــتالك م#ــا
jـادة اسـتخدام#ا  tس أثنـاء اd7دمـة للمـساعدة �ـ�  زواملرغوIة لعمل توصيات مالئمة بخصوص التد ر

اسة مـن  معلـم ومعلمـة، وتـم اسـتخدام املـنDE املـسb7 �Ûمـع ) 133(رب)ن املعمل)ن، وت5ونت عينة الد
#ـــرت النتـــائج أن أع@ـــS °ـــسبة اســـتخدام للتكنولوجيـــا �ـــ� ن~'نـــت، ومعـــاD7 النـــصوص البيانـــات، وأظ

tس الطالـب �ـ� غرفـة الـصف �ـ� حـ)ن أظ#ـرت النتـائج اسـتخدام عـدد . رإعـداد املـواد التعليميـة، وتـد
كمـــا بيaـــت النتـــائج حاجـــة . قليــل مـــن املعلمـــ)ن برمجيـــات جـــا زة غ)ـــ' معـــاD7 النــصوص �ـــ� صـــفوف#م

�=م ع@ــــــS توظيـــــف التكنولوجيــــــا ا67ديثـــــة �ــــــ� الغرفــــــة راملعلمـــــ)ن إTــــــS التـــــد ـــل لتنميـــــة قــــــد رjب والتأ يـــ
جـــة منخفـــضة، نNيجــــة  ت النتـــائج إTــــS أن اســـتخدام التكنولوجيـــا ا67ديثـــة ]ــــان بد رالـــصفية، وأشـــا ر

  .لعدم توافر ¼م5انات ال�� gس#م �� توظيف#ا

اســة ة مرjكيــة ال�ــ� أجرjــت �ــ� الواليــات املتحــد (Kozoma & Mcghee, 2012) رو3ــدفت د
زالكشف عن مدى استخدام التكنولوجيا ا67ديثة ال�� gعز وتدعم ممار سات املعلم)ن والطلبة �� 
رالغرفــة الـــصفية، وIيــان التغي)ـــ' الـــذي طــرأ ع@ـــS أدوار املعلمــ)ن والطلبـــة �ـــ� ظــل تطـــو التكنولوجيـــا 

اسـة مـن . ا67ديثة اسـية باسـتخدام املـنDE املـس�Û)14(رت5ونت عينـة الد ، وأظ#ـرت النتـائج ر حالـة د
ـــرف الـــــصفية، كمـــــا أصـــــبح  ــــة �ـــــ� الغــ اد اعتمـــــاد م واســـــتخدام#م للتكنولوجيـــــا ا67ديثـ زأن املعلمـــــ)ن 

jب الطلبـة ع@ـS توظيـف : للمعلم)ن أدوار جديدة م�=ا tس باسـتخدام ا67اسـوب، وتـد رتـصميم التـد ر
ـــة،  شـــــاد الطلبــ ـــ�، وإ وتقـــــديم را67اســـــوب �ـــــ� التعلـــــيم، ومـــــساعدة الطلبـــــة، وتaـــــسيق التعلـــــيم اb7م´ــ
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ة ل#م، ومراقـب للطلبـة ومقـيم ألداÇ=ـم، وكـذلك أصـبح املعلـم أك«ـ' اسـتخداما للتكنولوجيـا  ر�سNشا
  .ا67ديثة �� الغرفة الصفية، وتصميم وIناء املواد التعليمية، وتلبية ا67اجات التعليمية للطلبة

ة (susan, Edward, Shaw, 2014)وأجـرت  اسـة  ـدفت gعـرف واقـع اسـتخدام الـسبو ر د الذكيـة ر
اسـة املـنDE الوصـفي املـس�Û، وتـم اسـتخدام  ر�� gعليم العلـوم للمرحلـة �بتدائيـة، واسـتخدمت الد

اســـــة  ــــملت عينـــــة الد ــــع الب¯نـــــات، وشـ ــــأداة b7مـ ــــم مـــــن ) 283(ر�ســـــNبانھ ]ـ ســــــة ) 48(معلـــــم ومعلـ رمد
ة الذكيــــة ـــائج بــــأن الــــسبو رابتدائيــــة �ــــ� جنــــوب شــــر الواليــــات املتحــــدة مرjكيــــة، وأظ#ــــرت النتـ  ال ق

tس العلـوم بالــش5ل ال5ــا��، و نــاك حاجـة إTــS تأســ¯س نظـام gعلي�ــ� تكنولــو�Ý قــائم  رgـستغل �ــ� تــد
ع@ـــS اcd7ـــ'ات العلميـــة، وا67اجـــة إTـــS تأســـ¯س معل�ـــ� املرحلـــة �بتدائيـــة +ـــش5ل أفـــضل الســـتخدام 

  .أدوات التقنية ا67ديثة بتضم)ن برامج gعلم#ا �� برامج ما قبل اd7دمة

اسات السابقة   رالتعليق ع�� الد

اسـة، وكـذلك  اسات الـسابقة �ـ� ت5ـوjن خلفيـة نظرjـة حـو موضـوع الد راستفادت الباحثة من الد لر
اسة   .رتطوjر أداة الد

اســـات الـــسابقة ب~'ك)Ã ـــا ع@ـــS موضـــوع التقنيـــات التعليميـــة  اســـة ا67اليـــة عـــن بـــا½� الد روتم)ـــÃت الد ر
  .ل~'بية �� الوقت ا67اضروالذي xعد من املواضيع البحثية �� مجال ا

  :الطر?قة و<جراءات

اسة   رمن��ية الد

اســــة ا67اليــــة  °ــــسب ملوضــــوع الد DEـــن ه املـ ــا اســــة املــــنDE الوصــــفي املــــس�Û باعتبــ راســــتخدمت الد ر ر
اسة   .رولتحقيق أ داف الد

اسة    رمجتمع الد

اسة من جميع معل�� ومعلمات العلوم �� املرحلة ساسية �� محافظة رت5و مجتمع الد  العاصمة ن
س ا567ومية) 252(مديرjة ترIية لواء اb7امعة، وIلغ عدد ـم / عمان رمعلما ومعلمة �� املدا

ً
.  

اسة   رعينة الد

اســـة بجميـــع معل�ـــ� ومعلمـــات املرحلـــة ساســـية �ـــ� مديرjـــة ترIيـــة لـــواء اb7امعـــة  رتمثلـــت عينـــة الد
قم معلم ومعلمة، ) 252(والبالغ عدد م  رواb7دو  tع أفر) 1(ل اسةزيب)ن تو   .راد عينة الد
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  )1(لجدو 

اسة Cع أفراد عينة الد رتو   ز

  %ال�سبة املئو?ة   التكرار  مستو?ات املتغ-,  املتغ-,

  7.1  18   سنوات5أقل من 

  اcd7'ة  31.0  78   سنوات5-10

  61.9  156   سنة فأك«'11

 100.0 252  ا��موع

  40.5  102  ذكر
  اab7س

²Þ59.5  150  أن  

  100.0  252  ا��موع

اسةأداة   ر الد

س ا567وميــة تـم تطـوjر اســNبانة لفحـص  رمـستو و�ــ� معل�ـ� املرحلـة ساســية �ـ� املـدا ى
اســـات  بمــستحدثات تقنيـــات التعلـــيم مــن وج#ـــة  دب النظـــر والد SــTرنظـــر م مــن خـــالل الرجـــوع إ ي

اسة عليمات  اسة بطاينة ) 2009(رالسابقة كد   . فقرة) 25(، حيث ت5ونت داة من )2021(رود

  داةصدق �

ـــن  اســـــة تــــم عرضــــ#ا ع@ــــS مجموعـــــة مــــن الــــسادة ا�6كمــــ)ن مــ رللتأكــــد مــــن صــــدق أداة الد
دنية ا567ومية واd7اصة tسية �� اb7امعات  رأعضاء ال#يئات التد   .ر

  ثبات �داة

للتأكد من ثبات �سNبانة، تم حساب معامل �gساق الداخ@� لالسNبانة حسب معادلة 
نباخ ألفا لالgساق الداخ@�، و نباخ ألفا لألداة وكر   ).0.897(وقد بلغت قيمة معامل كر

  تقدير استجابات العينة ع�� Iس�بانھ

jج ليكــــرت اd7ماÓــــ�l لقيــــاس مــــستو و�ــــ� معل�ــــ� املرحلــــة ساســــية �ــــ�  ــاد تــــد ىتــــم اعتمــ ر
ـــق +ــــــشدة  ــــم إعطــــــاء ¼جابــــــة موافـــ ــــث تــ ــــيم، حيــ س ا567وميــــــة بمــــــستحدثات تقنيــــــات التعلــ  5(راملــــــدا

جـــــات ـــ4(، موافـــــق )رد جــ ــــات3(، محايــــــد  )اتر د جـ ض ) ر د ــــا جتــــــان(رمعـ ض +ـــــشدة )رد جــــــة (ر، ومعـــــا رد
جـــــة �ــــــ� �ســـــNبانة )واحـــــدة جـــــة )125(ر، وقـــــد بلغــــــت أع@ـــــS د ، كمـــــا تــــــم ا67كـــــم ع@ــــــS )25(ر، وأد°ــــــى د

س ا567ومية بمستحدثات تقنيات  رمتوسطات تقدير مستو و�� معل�� املرحلة ساسية �� املدا ى
  :التعليم ع@S النحو gÁي

 .ىمستو منخفض) 2.33 -1.00(من  -
 .ىمستو متوسط) 3.66 -2.34(من  -
  .ىمستو مرتفع) 5.00 -3.67(من  -
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اسـة ع@ـS أفـراد العينـة 2022تم تطبيق �سNبانھ خـالل عـام  tـع أداة الد رم مـن خـالل تو ز
  .وجمع#ا وتحليل البيانات واستخراج النتائج

 عرض النتائج ومناقش��ا

ــة بالـــــــسؤال �و ــ ــائج املتعلقـــ ــ ــــست: لالنتــ ــــا مـــ ــ مـــ ــ ــية �ـــ ــ ــــة �ساســـ ــــ� املرحلـــ ــ معل�ـــ ــ ىو و�ــ
س ا��كومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج!ة    نظر املعلم-ن؟ راملدا

jـة ملـستو و�ـ� معل�ـ� املرحلـة ساسـية  ى       تم حساب املتوسـطات ا67ـسابية و�نحرافـات املعيا ر
س ا567وميـــة بمـــستحدثات تقنيـــات التعلـــيم مـــن وج#ـــة  يبـــ)ن ) 2(لواb7ـــدو نظـــر املعلمـــ)ن،  ر�ـــ� املـــدا

  .النتائج

  )2(لا��دو 

س  ?ـة ملـستو و�ـ معل�ـ� املرحلـة �ساسـية �ـ املـدا راملتوسطات ا��سابية وIنحرافـات املعيا ىر
   نظر املعلم-ن  ا��كومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج!ة 

 الرتبة الفقرة  الرقم
املتوسط 
  ا��سا�ي

Iنحراف 
  ياملعيار

  التقدير

ـــــتخدام  13 ـــن باســـ ــــــات التعلـــــــــيم يمكــــــ  تقنيـــ
ــــــدة  ـــــضره عــ ــــــ� يحـــ ـــــؤتمر gعلي�ــ عمــــــــل مـــ
مختــص)ن �ــ� أمــاكن متباعــدة �ــ� وقــت 

  . واحد

 مرتفع 733.  4.14  1

ــــــيم   14 ــــــــات التعلـــــ ــــــتخدام تقنيــ ـــ يرا�ــــــــــ� اســ
ــــــــــادة  ـــــــــ� مـ ـــــادئ التعلـــــــــــيم الفعـــــــــــال �ــ مبــــــ

  . العلوم

 مرتفع 751.  4.13  2

ــــــــوتر   11 ــــــرامج كمبيــــ ـــــــتخدام بــــــ ـــ ــــــــن اســ يمكــــ
مصممة لتقديم نموذج مماثل لألصل 

tس منا�D العلوم) محا]اة(   . ر�� تد

 مرتفع 809. 4.08  3

بإم5ان  معلم املرحلة ساسية إجراء   24
ات باستخدام ا67اسوب   . راختبا

 مرتفع 835.  4.06  4

ـــــــة  25 ـــــــــوم للمرحلــــــــ ـــــم العلـــــ ــــ ــــــان  معلــــــ بإم5ــــــــ
ــــالب  ـــــــــع الطـــــــــ ـــــــــــل مـــ ــــــــية التواصـ ساســــ
روأوليـــــــاء أمـــــــو م باســـــــتخدام البوابـــــــة 

  . التعليمية

 مرتفع 791.  4.06  4

أدى اســـتخدام ا67اســـوب �ـــ� التعلـــيم   12
tس �ــ�  رإTــS إعــادة النظــر بطرائــق التــد

  . منا�D العلوم

 مرتفع 753. 4.05  6
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 الرتبة الفقرة  الرقم
املتوسط 
  ا��سا�ي

Iنحراف 
  ياملعيار

  التقدير

ـــــــ)ن   6 ـــــة تــــــــــدمج بــــ ـــ' اb7ــــــــــاف تقنيــــــ ا�dتcـــــــ
عملي�� التعلم والتعليم معا
ً

 .  
  مرتفع  813. 4.02  7

5   Dاملكتبات الرقمية ذات الـصلة بمنـا�
ة  ـــــصو ــــــــ ــــــــنص والـــ ــــــــــدمج الــــــــ ـــــوم تــــــ ــــــــ رالعلــ

ركة معاوالصوت وا67
ً

 .  

  مرتفع 912. 4.01  8

من مستحدثات تقنيات gعليم العلوم   10
ــــــھ  ــــذي تـــــــــتم فيـــ ــــ�l الــــ ـــــع �ف~'اÂـــــ الواقـــ

  . ا�6ا]اة

 مرتفع 947.  3.98  9

يقلل اسـتخدام تقنيـات gعلـيم العلـوم   15
  . من gعرض الطالب لdeطر

 مرتفع 870.  3.94  10

gعـــــد البوابـــــة التعليميـــــة ملتقـــــى يـــــرIط   1
عليمية الك~'ونياعناصر العملية الت

ً
 .  

 مرتفع 853. 3.88  11

ـــــــة   23 ـــــــــوم للمرحلــــــــ ـــــم العلـــــ ــــ ــــــان  معلــــــ بإم5ــــــــ
ــــــــ�  ــــــــــت �ــــ ــــتخدام ن~'نــ ــــــــية اســــــــ ساســــ

tس منا�D العلوم   . رتد

 مرتفع 981.  3.84  12

ــــضوãي يمكننــــــا مــــــن إدخــــــال   7 املاäــــــË الــ
ة العلمية إST ا67اسوب   . رالصو

 مرتفع 871.  3.81  13

 gعمـــــل التقنيـــــات املتعـــــددة ع@ـــــS املـــــزج  4
بـــــــ)ن النـــــــصوص �ــــــــ� العلـــــــوم املكتوIــــــــة 
ــــــصوتية  ـــــــــ ــــــــ ـــؤثرات الــ ــــــــ ـ ـــــــ ـــــصو واملــــــ ـــــــــ ــــــــ روالـــ

  . وا67ركية

  مرتفع  932. 3.79  14

9   Sـــــت تقنيـــــة تقـــــوم ع@ــــــajوI ربـــــرامج البو
ــــــــافة  ــــــــصوص وإضـــ ــــــــــصميم النـــ ــــدأ تـ مبــــــ

  . رالصو املتحركة وصوات

 مرتفع 920. 3.74  15

ـــــــتخدام تقنيـــــــــــات   17 ـــــÃام اســــ ـــــ xـــــــــــساعد ال~ـ
 التعلـيم �ـ� حـل مـش5لة gعلـم املفــا يم

  . ا�bردة

 مرتفع 930.  3.73  16

ـــــــية   22 ــــة ساســــ ــــــم العلـــــــــــوم للمرحلـــــــ معلـــــ
jب السـتخدام ا�6ا]ــاة  ربحاجـة إTـS تـد

tسھ   . ربالكمبيوتر �� تد

 مرتفع 1.138  3.73  16

ــــــــاتف النقــــــــــال مــــــــــن تقنيــــــــــات   3 ــــد ال#ــ   مرتفع  x18  3.70 .785عــــــ
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 الرتبة الفقرة  الرقم
املتوسط 
  ا��سا�ي

Iنحراف 
  ياملعيار

  التقدير

 Dــــا� tس منــــ ـــــد ــــ� تــ ــــيم املتاحـــــــة �ـــ رالتعلـــ
  . العلوم

ـــــ  8 ن تقنيـــــــات xعــــــد الc'يـــــــد ¼لك~'و°ـــــــي مــ
tس منا�D العلوم   . رالتعليم �� تد

  مرتفع  876. 3.70  19

ــــــيم   16 ــــــات التعلـــــــ ـــــتخدام تقنيــــــ ـــــ ـــيح اســ ــــــــ يNـ
  . للطلبة التعليم الذاgي

 مرتفع 913.  3.70  19

ب   2 ريNــــيح ا�dتcــــ' اb7ــــاف إجــــراء التجــــا
ــــــــــائج  ـــل النتـــ ــــــــ ـــــات وتحليــ ــ ــــــع البيانــــــ وجمـــــــ

  بالكمبيوتر

21  3.62 .821  
  متوسط

ـــــــــوم لل  21 ــــــــم العلـــــ ــــان  معلـــــــ ــ ـــــــة بإم5ــــــــ مرحلــــــــ
ساســــية توظيــــف الc'يــــد ¼لك~'و°ــــي 

tسھ   . ر�� تد

 متوسط 1.194  3.62  21

ــــــيم   18 ــــات gعلـــــ ـــــــــتخدام تقنيـــــــ xـــــــــــساعد اســ
ـــS التaبــــــــؤ بaتــــــــائج  ـــة ع@ـــــ ــــ ــــــوم الطلبـ العلــ

tع التعليمية ب واملشا رتنفيذ التجا   . ر

 متوسط 992.  3.51  23

بإم5ان معلم املرحلة ساسية تقديم   20
Iو س باستخدام برنامج بو رالدر   . ajتو

 متوسط 1.050  3.48  24

أي  معلـــم العلــــوم للمرحلــــة ساســــية   19
قـــادر ع@ــــS اســــتخدام برمجيــــة ا�dتcــــ' 

tسھ   . راb7اف �� تد

 متوسط 962.  3.45  25

س  رمستو و� معل�� املرحلة �ساسية � املدا ى
نظر  ا��كومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج!ة 

   املعلم-ن

  مرتفع  0.486  3.83

Ðدو  يتb7من ا Ëّأن املتوسطات ا67سابية لفقرات ) 2(ل ىمستو و�� معل�� املرحلة ساسية �ـ� ّ
س ا567وميــة بمــستحدثات تقنيـــات التعلــيم مــن وج#ــة  -3.45(تراوحــت مــا بـــ)ن نظـــر املعلمــ)ن  راملــدا

باســتخدام تقنيــات التعلــيم يمكــن عمــل مــؤتمر gعلي�ــ� ) "13(ّ، وجــاءت باملرتبــة وTــS الفقــرة )4.13
، و�ـــ� املرتبـــة )4.13(بمتوســـط حـــسا�ي " عـــدة مختـــص)ن �ـــ� أمـــاكن متباعـــدة �ـــ� وقـــت واحـــد يحـــضره 

ا�dتcـ' اb7ـاف �ـ�  أي  معلم �� املرحلـة ساسـية قـادر ع@ـS اسـتخدام برمجيـة ) "19(خ)'ة الفقرة 
tـــــسھ ـــغ املتوســـــط ا67ــــــسا�ي )3.45(بمتوســــــط حــــــسا�ي "  رتد ـــد بلـــ ــــ� املرحلــــــة ، وقـــ ىملــــــستو و�ــــــ� معل�ــ

ـــة بمــــستحدثات تقنيــــات التعلــــيم مــــن وج#ــــة س س ا567وميـ ) 3.83( املعلمــــ)ن  نظــــر  راســــية �ــــ� املــــدا
  ".مرتفع"ىوIمستو ) 0.486(يبانحراف معيار 
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عـO=م بأ ميـة تقنيـات التعلـيم ا67ديثـة مـن خـالل  اك املعلم)ن و ووgعز الباحثة  ذه النNيجة إST إد رو
ـــن املعلمــــ ـــرف<=م وخcـــــ'�=م التعليميـــــة وان الـــــبعض مــ )ن xعمـــــل ع@ـــــS اســـــتخدام +عـــــض التطبيقـــــات معـ

tسية و�ستفادة   .را67ديثة �� العملية التعليمية ]آلية لتطوjر العملية التد

ف ال�ــــ� gع¯ـــش#ا املؤســــسات ال~'بوjــــة والتعليميــــة أصـــبحت تفــــرض ع@ــــS املعلمــــ)ن  ووكـــذلك إن الظــــر
ات اكNساب املعرفة �� مجال مستحدثات تقنيات التعليم وذلك لالسـتفادة م�=ـا �ـ� ر مـسايرة التطـو

  .ا67اصلة �� العملية التعليمية

ىكمـــا تـــر الباحثـــة بـــأن املعلـــم باســـتخدام تقنيـــات التعلـــيم ا67ديثـــة �ـــ� gعلـــيم العلـــوم يوصـــل املـــادة 
jن ع@ـg Sغي)ـ' شـ5ل املعلومـة +ـش5ل ســرtع  رالعلميـة للطلبـة ب5ـل سـ#ولة وسـرعة وjجعـل الطلبــة قـاد

ة ع@ـــS مــن خــالل عرضــ#ا كتطبيــق عم@ـــ� xــس#ل توجيــھ ا رلطلبــة للمعلومـــة الــ6æيحة وف#م#ــا والقــد
  . مشارك<=ا بي�=م باقل وقت ج#د

اســـــة عليمـــــات  ـــائج د اســـــة مفeـــــË ) 2009(روتتفـــــق  ـــــذه النNيجـــــة مـــــع نتــ روكـــــذلك اتفقـــــت مـــــع نتـــــائج د
)2020.(  

ى�ــ مــستو و�ــ ) ا�KZــ,ة، النــوع(يمــا تــأث-, متغ-ــ, : النتــائج املتعلقــة بالــسؤال الثــاHي
ــــ ــ� العلـــــوم للمرحلـ ــ ــــات معل�ـ ــــستحدثات تقنيــ ــة بمـ ــ س ا��كوميـ ــــدا ــ املـ ــية �ــــ ــ رة �ساسـ

  التعليم من وج!ة نظر3م ؟

jـــــة  ـــم اســـــتخراج املتوســــطات ا67ـــــسابية و�نحرافــــات املعيا رلإلجابــــة عـــــن  ــــذا الـــــسؤال تـ
س ا567ومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة  رملستو و�� معل�� املرحلة ساسية �� املدا ى

  .يب)ن النتائج) 3(لتغ)'ات لcde'ة واab7س، واb7دو ىgعز مل املعلم)ن   نظر  

  )3(لا��دو 

س  ?ـة ملـستو و�ـ معل�ـ� املرحلـة �ساسـية �ـ املـدا راملتوسطات ا��سابية وIنحرافـات املعيا ىر
  ى¢عز ملتغ-,ات ل]KZ,ة وا���س املعلم-ن    نظر  ا��كومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج!ة 

  يIنحراف املعيار  املتوسط ا��سا�ي ,مستو?ات املتغ- املتغ-,

 0.525 3.73   سنوات5أقل من 

  اcd7'ة 0.441 3.91   سنوات5-10

 0.500 3.81  سنة فأك«'11

  0.506  3.79  ذكر
 اab7س

²Þ0.471  3.86 أن  

ق ظا رjــــة �ــــ� املتوســــطات ا67ــــسابية ملــــستو و�ــــ� معل�ــــ� ) 3(ليبــــ)ن اb7ــــدو  ىوجــــود فــــر و
س ا567ومية بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة املرحلة ساسية �� امل ىgعز  املعلم)ن     نظر  ردا

ق الظا رjــة ذات داللــة إحــصائية تــم  وملتغ)ــ'ات لcdeــ'ة واb7ــaس، وملعرفــة فيمــا اذا ]انــت  ــذه الفــر
  .يب)ن النتائج) 4(ل، واb7دو )WAY ANOVA 2(استخدام تحليل التباين الثناãي 
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  )4( لا��دو

ق �ـــ املتوســـطات ا��ـــسابية ملـــستو و�ـــ ) WAY ANOVA 2(ثنـــا¤ي تحليــل التبـــاين ال ىللفـــر و
س ا��كوميـــة بمـــستحدثات تقنيـــات التعلـــيم مـــن وج!ـــة  نظـــر  رمعل�ـــ� املرحلـــة �ساســـية �ـــ املـــدا

  ى¢عز ملتغ-,ات ل]KZ,ة وا���س املعلم-ن      

  مصدر التباين
مجموع 
  املر�عات

جات  رد
  ا��ر?ة

متوسط 
  املر�عات

قيمة 
  ف

ىمستو 
  اللةالد

مر�ع 
  إيتا

  013.  195.  1.646  385.  2  771.  اab7س

  007.  200.  1.654  387.  1  387.  ال5لية

        234.  248  58.039  اd7طأ

          251  59.165  الك@�

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو ) 4(ليبــــ)ن اb7ــــدو  ىعــــدم وجــــود فــــر �ــــ� ) α=0.05(و
س ا567ومي رمستو و�� معل�� املرحلة ساسية �� املدا ة بمستحدثات تقنيات التعليم من وج#ة ى

و ما قيمتـان ) 1.654 و1.646(ىgعز ملتغ)'ات لcde'ة واab7س، حيث بلغت قيم�� ف  املعلم)ن       نظر  
ىغ)' دالتان إحصائيا عند مستو داللة 

ً
)0.05.(  

نوgعـز الباحثـة  ــذه النNيجـة إTـS أن جميــع املعلمـ)ن واملعلمـات يمتل5ــو الرغبـة �ـ� تطــوjر  و
�=ــم وامــتالك املعرفــة بالتقنيــات ا67ديثــة وذلــك أل ميــة مــستحدثات تقنيــات التعلــيم �ــ� العمليــة ذا

رالتعليمية وما ل#ـا مـن دو كب)ـ' �ـ� تطـوjر العمليـة التعليميـة، وكـذلك فـان عامـل اcd7ـ'ة كـذلك فـان 
ن إTـــS مـــستحدثات تقنيـــات التعلـــيم باn=ـــا ذات أ ميـــة �ـــ� واملعلمـــ)ن بمختلـــف مـــستو خcـــ'�=م ينظـــر  ى

  .العملية التعليمية

ات  روقـــد gعــــز  ـــذه النNيجــــة إTــــS ]ـــو جميــــع املعلمـــ)ن مــــن الــــذ]و و¼نـــاث لــــدÀ=م الــــدو ر ن ى
kjيــــة موحــــدة واn=ــــم خرjجــــو  ات تد �=م يخــــضعو لــــدو kjيــــة ذا�=ــــا، إضــــافة إTــــS أن الغالبيــــة مــــ رالتد رر ن

جـة اسـتخدام املؤسسات التعليمية ذا�=ا، كما أن عامل اcd7'ة لدى املعلم)ن لـم يكـن لـھ تـأث)' �ـ�  رد
kjيــــة  ات تد رمعل�ـــ� العلـــوم للمرحلــــة ساســـية لتقنيـــات التعلــــيم ا67ديثـــة، ]ـــوn=م يخــــضعو لـــدو ر ن
ة ال~'بية والتعليم ل#م �� أوقات معينـة، والن ¼م5انـات املتـوفرة لتقنيـات الـتعلم  ا رمحدده gعد ا و ز

جة �ستخدام س �Õ العامل ساس �� د را67ديثة �� املدا   .ر

اسة عليمات واختلفت  ذه ت إST وجود ) 2009(ر النNيجة مع نتائج د ق دالة إحصائيا رال�� أشا فر
ً

و
يتبعا ملتغ)' اcd7'ة، ولصاË7 ذو اcd7'ة القص)'ة 

ً
  ). سنوات5أقل من (
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  :التوصيات

اسة فإn=ا تو�lm بما ي@�   :ر�� ضوء ما توصلت اليھ الد

kjيـــــة ملعل�ـــــ� العلــــوم لتعزjـــــز معـــــرف<=م بمــــستحدثات - ات تد رعقــــد دو  التقنيـــــات ا67ديثـــــة ر
 .وتوظيف#ا �� مجال gعليم العلوم

ـــوم مــــــن اســــــتخدام#ا  - تـــــوف)' +عــــــض املــــــستحدثات التقنيــــــة ا67ديثــــــة لتمكــــــ)ن معل�ــــــ� العلـــ
 .والتعرف الO=ا والتعامل مع#ا �� واقع العملية التعليمية

اســات حــو اســتخدام وتطبيــق مــستحدثات التقنيــات ا67ديثــة �ــ�  - لإجــراء املزjــد مــن الد ر
  .لتعليميةالعملية ا
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اسات ال@,بو?ة والنفسية   .36-27، )31(11، روالد

  

  



 
مستوى وعي معلمي العلوم للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية 

  فاطمة أحمد سليمان أبو حمدة/ د  نظرهم في ضوء بعض المتغيرات  هة بمستحدثات تقنيات التعليم من وج

 

 

658 

  : املراجع العرdية م@,جمة

Abu Shaqour, Naima (2018) Educational Studies, Amman: Dar Al 
Moataz for Publishing and Distribution. 

Al-Surour, Noura (2018) Employing modern technology in the 
educational process in the Kingdom of Saudi Arabia and its role 

in improving the performance of teachers and students, Journal 
of Educational and Psychological Sciences, 4(2), 18-35. 

Batayneh, India (2021) The Degree of Application of Technology and 

Techniques in Education in Primary Schools in Kasbah Irbid 
District from the Point of View of its Teachers, Scientific 

Journal of the Faculty of Education at Assiut University, 37(2), 
106-130. 

Hamadat, Muhammad (2016) The degree to which educational 

supervisors use information and communication technology in 
teacher training programs in Jordan and the difficulties they face 

from the teachers' point of view, Educational Journal, 43(1), 
135-155. 

Toukan, Khaled (2003) The Impact of the Information and 

Communication Revolution on Educational Elements, Amman: 
The National Institute of Teaching. 

Al-Azzam, Faryal (2017) The degree of smart phone use in the 

educational process, a field study from the point of view of 
educational technology students in private Jordanian universities, 

(unpublished master’s thesis), Middle East University, Jordan. 

Oliimat, Ali (2009) The level of awareness of science teachers in the 
basic stage with the innovations of educational technologies, Al-

Manara Journal, 15 (3), 131-150. 

Al-Anazi, Talal (2018) The Degree of Using Educational Techniques 
in Teaching Islamic Education for the Intermediate Stage from 

the Point of View of Teachers in the State of Kuwait 
(Unpublished Master's Thesis), Al al-Bayt University, Jordan. 

Al-Ghunaim, Hamad (2017) Awareness of the innovations of 

educational technology among students of the General Diploma 
in Education in the light of some variables, Educational 

Technology Studies and Research, 33 (1), 191-236. 

Al-Fraijat, Ghaleb (2014) An Introduction to Educational Technology, 
Amman: Dar Al-Manhal for Publishing and Distribution. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(الجزء ، ) 195: (العدد

 

 

659 

alhilahu, Muhammad (2017) Educational technology between theory 

and practice. Amman: Dar Al-Maysara for Publishing and 
Distribution. 

Mufleh, Muhammad (2020) The degree to which secondary school 

teachers use technological innovations in education in the 

schools of the Northern Mazar District in Jordan, Al-Quds Open 

University Journal of Educational and Psychological Research 
and Studies, 11(31), 27-36. 

  :المراجع األجنب�ة

Harris, J.( 2011 ). Utilization of computer technology by teacher at 

Carl Schurz High school, a Chicago public school. Dissertation 
Abstract International, A61/06, 2268. 

McGhee, R.& Kozoma, R. (2012 ). International SRI New Teacher 

and Student Roles in the Technology- Supported Classroom. 
Retrieved 26/5/ 2013 From: http:// www. Edteschcas.info. 

Susan, F. Martin, L. Shaw, J. and Daughenbaugh, L.(2014 ). Using 

Smart Boards and Manipulative in the Elementary Science 

Classroom. Tech. Trends: Linking Research & Practice to 
Improve Learning. 58,(3 ),p: 90-96. 

 

 

 


