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ABSTRACT_ The present study aimed to find out the reality of using e-learning techniques by 

teachers of science in Beni Kenana area, and determine the differences according to gender 

variables, scientific qualification, years of service, specialization, The study sample consisted 

of (172) teachers of science in Bani Kenana area, chosen by intended manner. A questionnaire 

consisting of (61) paragraphs were used after verifying their reliability and stability. Results 

indicated that science teachers in Beni Kenana area using means of e-learning techniques in 

teaching with a high degree. and The most widely used fields are data projector, Internet, 

multimedia programs, and computers, meanwhile educational television, e-mail, were with 

less usage. Also results showed statistical differences in the degree of usage due to gender 

variables in favor of females, scientific qualification for postgraduate studies, and years of 

service for the favor of category (6-10) years, but no differences were found on the variables 

of specialization and school stage. The study concluded with several recommendations, 

including: The necessity of continues care by the Ministry of Education of preparing programs 

of science involving education and training to use means of e-learning techniques, especially 

in the fields that emerged at the intermediate level: educational TV, e-mail, video conferences, 

and cell phones. Also results recommended to conduct qualitative studies that examine 

obstacles, difficulties and solutions of using them. 
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واقع استخدام وسائل تقنيات التعليم 
اإللكرتوني لدى معلمي العلوم يف منطقة بني 

 كنانة من وجهة نظرهم
 

 *مراد أحمد عبيدات

 

 عن والكشف اإللكتروني، التعليم تقنيات وسائل العلوم معلمي استخدام واقع معرفة إلى الحالية الدراسة هدفت امللخص_

  االستخدام في الفروق
 
 عينة وتكونت. الدراسية واملرحلة والتخصص الخدمة وسنوات العلمي واملؤهل الجنس ملتغيرات وفقا

 ( 172) من الدراسة
 
 واستخدمت. املقصودة بالطريقة واختيروا األردن، في كنانة بني منطقة في العلوم معلمي من ومعلمة معلما

 كنانة بني منطقة في العلوم معلمي أن النتائج وأشارت. وثباتها صدقها دالالت من التحقق بعد فقرة( 61) من مكونة استبانة

  املجاالت أكثر وأن مرتفعة، بدرجة اإللكتروني التعليم تقنيات وسائل يستخدمون 
 
 اإلنترنت تاله البيانات عرض جهاز استخداما

  املتعددة الوسائط برامج ثم
 
 والهاتف الفيديو ومؤتمرات اإللكتروني والبريد التعليمي التلفزيون  أن حين في الحاسوب، وأخيرا

  وجود النتائج وأظهرت. أقل استخدام بدرجة جاءت النقال
 
 لصالح الجنس ملتغيرات تعزى  االستخدام درجة في إحصائية فروقا

  تظهر لم حين في سنوات،( 10-6) الفئة لصالح الخدمة وسنوات العليا، الدراسات لصالح العلمي واملؤهل اإلناث،
 
 على فروقا

 والتعليم التربية وزارة حرص استمرارية ضرورة: منها توصيات، عدة إلى الدراسة وخلصت. الدراسية واملرحلة التخصص متغيري  

 اإللكتروني التعليم تقنيات وسائل استخدام على والتدريب بالتعليم يتعلق فيما العلوم معلمي إعداد ببرامج االهتمام على

 والهاتف الفيديو ومؤتمرات اإللكتروني والبريد التعليمي التلفزيون : )وهي املتوسط باملستوى  ظهرت التي املجاالت في وخاصة

  .لها والحلول  استخدامها وصعوبات معوقات في تبحث نوعية دراسات وإجراء ،(النقال

 .كنانة بني منطقة العلوم، معلمي اإللكتروني، التعليم تقنيات وسائل: املفتاحية الكلمات
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لدى معلمي العلوم في واقع استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

 منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم
 املقدمة. 1

 في ثورة التقدم املعرفي والعلمي      
 
 وهائال

 
 سريعا

 
شهد القرن الحالي تطورا

والتقني في نظم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي وفرتها شبكات 

املعلومات والحاسوب واإلنترنت في جميع مجاالت الحياة البشرية 

عملية االتصال وتبادل املعلومات والخبرات ونقلها  وأنشطتها؛ مما سهل

 .بين جميع األفراد ومختلف أنحاء العالم

 في وسائل التعليم، وبات        
 
 كبيرا

 
 تطورا

 
وقد شهد ميدان التعليم موخرا

في الوقت الحاضر استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

والبريد اإللكتروني والتلفزيون كالحاسوب ووسائطه املتعددة واإلنترنت 

التعليمي ومؤتمرات الفيديو وجهاز عرض البيانات والسبورة الذكية 

والهاتف النقال وغيرها من األجهزة اإللكترونية في العملية التعليمية 

ضرورة ملحة ملواكبة التطور املعرفي والعلمي والتقني وتقدمه لتلبية 

وقهم الفردية ومراحلهم حاجات الطلبة على اختالف شرائحهم وفر 

 الدراسية، وخدمة التعلم للمفاهيم والحقائق العلمية بالشكل الصحيح

[ وأصبح استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني واستثمارها في 1]

 لالستحقاقات 
 
امليدان التعليمي سمة من سمات العصر الحاضر نظرا

داث التغيرات ومعايشتها التي أفرزتها أنماط الحياة املدنية. مما يتطلب إح

في املجتمع اإلنساني التي من شأنها بناء ثقافات وسياسات شاملة 

ومتكاملة تكفل التخلص من النمط التقليدي في الحياة اليومية والعملية 

وترسخ املنهجية العلمية التحليلية والتجريبية كأسلوب لتعلم املهارات 

السلوكات واملسائل  األكاديمية واالجتماعية وحل املشكالت وتعلم

 
 
 وثيقا

 
والقضايا املختلفة؛ حيث أن التقدم العلمي والتقني يرتبط ارتباطا

يتطلب من املؤسسات الرسمية أن تواصل الجهود الحثيثة لتأهيل الطلبة 

 ].2لجعلهم قادرين على التكيف والعطاء واملنافسة ]

في العملية  وتبدو أهمية توظيف وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني      

التعليمية التعلمية من خالل قدرتها العالية في تنظيم البناء املعرفي ودعم 

، باإلضافة إلى 
 
بيئة التعليم والتعلم لتكون أكثر فاعلية وجاذبية وتشويقا

دورها في التواصل االيجابي بين املعلم والطالب. وفي مراعاتها الفروق 

لمهم، ودورها املؤثر في نمط الفردية بين الطلبة وحاجاتهم وأنماط تع

تفكير الطالب ونوعية اكتساب املعرفة ودقتها، فهي وسائل مساعدة في 

التعلم مع الطلبة وتدريبهم وتواصلهم وإعدادهم للتكيف األكاديمي 

[ أن استخدام الوسائل 4] [. إذ بين القرارعة3واالجتماعي والنفس ي ]

لدراس ي ودافعية الطلبة التعليمية املتعددة يسهم في تحسين التحصيل ا

أن الطلبة لديهم اتجاهات ايجابية  Anal [6]و Ray [5] نحو التعلم. وأكد

نحو التعلم باستخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني مختلفة عن 

الوسائل التقليدية كاستخدام االنترنت والحاسوب اآللي وبرامج الوسائط 

 .املتعددة

لتعليم اإللكتروني تعتمد بشكل مباشر في ولذلك فإن وسائل تقنيات ا     

تحقيق أهدافها على املعلم؛ فبدون املعلم الناجح فإن تلك الوسائل تظل 

عديمة الجدوى مهما كانت درجة تطورها أو حداثتها فاملعلم الناجح هو 

الذي يملك الحس املنهي واملهارة التربوية التي تمكنه من اختيار وسائل 

روني الناجحة واملالئمة الحتياجات طالبه الفردية تقنيات التعليم اإللكت

[. ومعلم 7والجماعية بما يخدم العمل التربوي داخل الصف وخارجه ]

العلوم له خصوصيته املهنية، حيث أنه يتعامل مع مواد العلوم 

ومفاهيمها وتطبيقاتها التي تحتاج مستويات عليا من التفكير وممارسة 

درس ي؛ لذلك من الواجب أن يستخدم معلمي املنهج التجريبي في العمل امل

العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني التي تنقل الطالب من الخيال 

العلمي إلى الواقع والتجريب والتطبيق واملمارسة الفعلية للتجارب 

العلمية، وتعرف املفاهيم والحقائق العلمية املجردة املرتبطة بمادة 

ط بها من املبادئ والقواعد والقوانين العلوم. وكذلك تعلم ما يرتب

والنظريات بالشكل الصحيح؛ لتحقيق احتياجات الطلبة في ضوء فروقهم 

[. وقد أكدت جملة من الدراسات على ضرورة استخدام وسائل 8الفردية ]

تقنيات التعليم اإللكتروني كالحاسوب واإلنترنت وبرامج الوسائط 

، Marge [10] ، ودراسةHall [9] اسةاملتعددة وغيرها في تعليم الطلبة كدر 

[. ولذلك 12[، ودراسة عرسان وأبو زينة ]11ودراسة صبح والعجلوني ]

فإن استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني بمدارس التعليم 

الحكومية في األردن في تدريس مواد العلوم بات مهمة لتحقيق أهداف 

تعلم؛ حيث أن العلم وثيق املنهاج الدراس ي وتكامل عملية التعليم وال

الصلة بالتكنولوجيا، يؤثر فيها ويتأثر بها فليس هناك تطور تكنولوجي ما 

 هو العلم، وكذلك العلم ال ُيستفاد منه ما لم 
 
 نظريا

 
لم يكن له أساسا

ُيطبق باستخدام التكنولوجيا. وهذا ما يجب أن يقوم به معلمي العلوم. 

واقع استخدام معلمي العلوم وسائل  لذلك تأتي هذه الدراسة للتعرف على

تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة في ضوء بعض املتغيرات 

 .الديمغرافية

 مشكلة الدراسة. 2

إن استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني من األمور الضرورية       

للمعلم عند تدريسه لفئة الطلبة العاديين على اختالف مراحلهم 

الدراسية، حيث أن استخدام هذه التقنيات ُيعد  العامل الرئيس ي إلنجاح 

العملية التعليمية التعلمية، وخاصة في ضوء تغير دور املعلم في عصر 

التكنولوجيا واملعرفة الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة 

ل للمشاركة في العملية التعليمية التعلمية، واالعتماد على الذات للتعام

مع الوسائل التقنية واالتصاالت وكيفية استخدامها في العملية التعليمية 

التعلمية والوصول للمعارف واملعلومات والخبرات. ومن خالل خبرة 

الباحث امليدانية بمدارس التعليم الحكومي في منطقة بني كنانه بحكم 

ة وظيفته السابقة كمعلم ملادة العلوم في املرحلة األساسية والثانوي

ووظيفته الحالية كمدير مدرسة ثانوية وزياراته الصفية للمعلمين، الحظ 

أن استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني بشكلها الواسع في عملية 

التعليم والتعلم غير واضحة لدى غالبية معلمي العلوم؛ مما يحرم الطلبة 

كدت دراسة من الخدمات والفوائد التي يجنونها من تلك التقنيات. وقد أ

[ وجود قصور لدى املعلمين في 19[ ودراسة الشناق ]18الزهراني ]
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 على ما 
 
استخدام وسائل تقنيات التعليم أثناء عملية التدريس. وبناءا

تقدم، جاءت رغبة الباحث في إجراء الدراسة الحالية التي سعت إلى 

معرفة واقع استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني لدى معلمي 

 .العلوم في منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم

 أ. أسئلة الدراسة

 :برزت مشكلة الدراسة الحالية من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

السؤال األول: ما واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم 

 اإللكتروني في منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم؟

 وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالسؤال الثاني: هل توجد فر 

(α = 0.05)  في واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم

اإللكتروني في منطقة بني كنانة تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي 

 وسنوات الخدمة والتخصص واملرحلة الدراسية؟

 ب. أهداف الدراسة

كشف عن واقع استخدام معلمي العلوم هدفت الدراسة الحالية إلى: ال     

وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم. 

والكشف عن الفروق اإلحصائية في واقع استخدامها باختالف فئات 

املتغيرات اآلتية: الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة والتخصص 

 .واملرحلة الدراسية

 ج. أهمية الدراسة

 :تسب الدراسة الحالية أهميتها مما يأتيتك

ما يتوقع أن تضيفه الدراسة الحالية من معرفة واقع استخدام معلمي  -

العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة وعالقتها 

عد إضافة للمعرفة اإلنسانية في ميدان 
ُ
ببعض املتغيرات الديمغرافية، ت

 .والعمل املدرس ي وتقنيات التعليمالتربية والتعليم 

من املؤمل أن ما جاء في الدراسة الحالية من أدبيات تربوية ونظرية  -

ودراسات سابقة واألداة التي تم إعدادها والنتائج والتوصيات التي تم 

خلصت إليها. تكون إسهام للبحوث املستقبلية في هذا املجال لجعلها أكثر 

 .سهولة ويسر

تلفت نتائج هذه الدراسة أنظار التربويين واملخططين من املؤمل أن  -

للبرامج واملناهج الدراسية إلى أهمية استخدام وسائل تقنيات التعليم 

 مبني على أسس علمية 
 
 واضحا

 
اإللكتروني من خالل ما قدمته من تصورا

حول واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني. 

ل أن ينعكس في مستوى التعليم والتعلم للطلبة على والذي من املأمو 

 .اختالف مراحلهم الدراسية

 د. مصطلحات الدراسة

 :ُعرفت مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي

 بفرع من فروع  -
 
معلمي العلوم: املعلم هو كل شخص أعد ليكون ملما

 املعرفة، باإلضافة إلى تكوين شخصية قادرة على أداء املهمة التربوية

 التعليمية من توجيه وإرشاد للطلبة، وهذا ال يتم إال بالكليات الجامعية

[. وفي هذه الدراسة هم معلمي العلوم الذين يدرسوا مادة العلوم 13]

العامة أو الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء أو علوم األرض في املدارس 

ردن من العام الحكومية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة في األ 

 .م2016/2017الدراس ي 

وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني: الوسائل التي يوظفها املعلم في تعليم  -

الطلبة العاديين وتتضمن األدوات املستخدمة كاإلنترنت والحاسوب 

وبرامج الوسائط املتعددة والبريد اإللكتروني وجهاز عرض البيانات 

لتعليمي والهاتف املحمول التي تعتمد على ومؤتمرات الفيديو والتلفزيون ا

عرض الصوت والصورة والنص واألفالم والفيديو وغيرها من األساليب 

 لقدرات الطلبة العاديين 
 
املستخدمة في العملية التعليمية التعلمية وفقا

 في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي حصل عليها معلمي 14]
 
[. وإجرائيا

 .راسة( نتيجة استجاباتهم على أداة الدراسةالعلوم )أفراد عينة الد

 ه. حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على معلمي العلوم العاملين في املدارس الحكومية في      

منطقة بني كنانه في اململكة األردنية الهاشمية، في الفصل الدراس ي الثاني 

 .م2016/2017من العام الدراس ي 

 الدراسات السابقة. 3

[ دراسة هدفت إلى معرفة واقع التطبيقات العملية 15رصرص ]أجرى      

لتكنولوجيا املعلومات في تدريس العلوم في لواء عين الباشا باألردن. 

 ومعلمة للمباحث العلمية. 56وتكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة التطبيقات التربوية لتكنولوجيا 

ل من الدرجة املتوسطة، والتطبيقات التي كانت املعلومات أعلى بقلي

ممارستها بدرجة عالية هي إعداد االختبارات املدرسية، وأكثر الصعوبات 

 النشغاله بالحصص املقررة 
 
هي تعذر استخدام مختبر الحاسوب نظرا

ملبحث الحاسوب، وطول املنهاج، وعدم توفر البرمجيات التعليمية 

 .الجاهزة

[ بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى 16ت ]وقام العليما       

وعي معلمي العلوم باملرحلة األساسية بمستحدثات تقنيات التعليم في 

 
 
محافظة املفرق، إضافة إلى التعرف على الفروق في مستوى وعيهم تبعا

 80ملتغيرات التخصص والخبرة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

الوعي بمستحدثات تقنيات التعليم استخدمت  ومعلمة. ولقياس مستوى 

( فقرة توزعت على ثالثة مجاالت هي: إدراك مفهوم 25أداة تألفت من )

املستحدث التقني، إدراك أهمية املستحدث التقني، إدراك كيفية توظيف 

املستحدث في مجال التدريس. وقد أظهرت النتائج أن مستوى وعي معلمي 

(، %85.75تعليم بشكل عام كانت كبيرة )العلوم بمستحدثات تقنيات ال

وأن مستوى وعي املعلم بمجال إدراك مفهوم املستحدثات التقني كان 

( 
 
 جدا

 
(، بينما حصل مجالي: إدراك أهمية املستحدث %91.25كبيرا

وإدراك كيفية توظيفه على مستوى متوسط، كما أشارت النتائج إلى عدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للت
 
خصص، في حين ظهرت فروقا

 ملتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة )أقل من 
 
 تبعا

 
 5دالة إحصائيا

 (.سنوات

( 40التي أجريت في تركيا على عينة مكونة من ) Kara [17] أما دراسة      

 من طالب الصف التاسع. بينت وجود أثر الستخدام البرمجيات 
 
طالبا

سين التحصيل الدراس ي للطالب وتصحيح الحاسوبية التعليمية في تح

املفاهيم املغلوطة وتحسين اتجاهاتهم نحو مباحث العلوم. وأن معلمي 

 .العلوم يحرصون على استخدامها في مختلف مواد العلوم

[ هدفت إلى معرفة واقع استخدام 18في حين أن دراسة الزهراني ]      

لعلوم باملرحلة الثانوية املستحدثات التكنولوجية املعلومات في مختبرات ا
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من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة املكرمة. وقد أعدت 

 من املشرفات التربويات ملادة 
ٌ
بقت على عينة عشوائية طبقية

ُ
استبانه ط

( مشرفة، وكذلك من 22العلوم باملرحلة الثانوية بمكة املكرمة وعددهن( 

(. وقد أظهرت النتائج 125ن )معلمات العلوم باملرحلة الثانوية وعدده

تدني درجة توافر املستحدثات التكنولوجية في مختبرات العلوم في املرحلة 

، وعدم وجود فروق ذات داللة 
 
الثانوية، وتدني استخدامها أيضا

إحصائية حول درجة استخدام املستحدثات التكنولوجية في مختبرات 

هل العلمي والتخصص العلوم تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي ونوع املؤ 

 .وسنوات الخبرة

[ دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام 19] وأجرى الشناق     

الوسائط اإللكترونية في تعليم العلوم بدولة األمارات العربية املتحدة من 

 ومعلمة ممن 154وجهة نظر املعلمين. وتكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

ياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم األرض. يدرسون مواد العلوم، واألح

 هو 
 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن أكثر املجاالت استخداما

 (، يليه اإلنترنت بنسبة%80.5) الحاسوب حيث بلغت نسبة استخدامه

(، وجاء في املتوسط جهاز عرض البيانات حيث بلغ نسبة 79.9%)

البريد اإللكتروني فكان منخفض (، أما استخدام %76.6استخدامه )

(، وكذلك الهاتف النقال فكان نسبة استخدامه %29.9ونسبته )

(، وجاء في الترتيب األخير مؤتمرات الفيديو بنسبة استخدام 23.8%)

 .)%12.3مقدارها )

[ بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على مدى 20] وقام عليمات       

فرق ملستحدثات تكنولوجيا التعليم استخدام معلمي العلوم بمحافظة امل

 ومعلمة. وأظهرت 108في تدريسهم. وتكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

 
 
النتائج أن استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم كان متوسطا

(، وجاء ترتيب املجاالت: الحاسوب، وبرامج 11,3وبمتوسط حسابي بلغ )

نترنت والبريد اإللكتروني الوسائط املتعددة وجهاز عرض البيانات واال 

 في 
 
والهاتف النقال وعلى الترتيب. وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم تعزى ملتغير سنوات الخدمة 

( 10–5ملجال برامج الوسائط املتعددة ولصالح ذوي سنوات الخدمة )

 .علمسنوات، وعدم وجود فروق تعزى ملتغير جنس امل

 :ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ ما يلي

اهتمت الدراسات السابقة بدراسة واقع استخدام معلمي العلوم  -

التقنيات التعليمية أو تقنيات التعليم اإللكتروني في تعليم الطلبة 

[ 16[ ودراسة العليمات ]15العاديين مادة العلوم كدراسة رصرص ]

[، ومنها 20] [ ودراسة عليمات19] دراسة الشناق[ و 18ودراسة الزهراني ]

تناول أثر برمجيات الحاسوب في تعليم الطلبة العاديين مادة العلوم 

  Kara [17].  كدراسة

تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدم  -

املنهج الوصفي وكذلك األداة املستخدمة في جمع البيانات وهي االستبانة. 

التي استخدمت املنهج التجريبي واالختبارات Kara [17]  دراسةاستثناء ب

 .التحصيلية

 ما،  -
 
على الرغم من تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة نوعا

من حيث املوضوع وهو البحث والتقص ي في واقع استخدام معلمي العلوم 

م للطلبة العاديين؛ وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في تعليم مادة العلو 

اإل أنها اختلفت معها في الهدف حيث سعت الدراسة الحالية إلى معرفة 

واقع استخدام معلمي العلوم لوسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

والفروق في واقع استخدامها باختالف فئات متغيرات الجنس واملؤهل 

ما لم العلمي وسنوات الخدمة والتخصص واملرحلة الدراسية؛ وهذا 

تتطرق له الدراسات السابقة. كما اختلفت في عاملي  املكان والزمان فهي 

من الدراسات الرائدة على الصعيد املحلي واملتمثل باململكة األردنية 

الهاشمية وبالتحديد في منطقة بني كنانه من العام الدراس ي 

 .م2016/2017

 الطريقة واإلجراءات. 4

 أ. منهج الدراسة

إجراء الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي. ذلك املنهج  اتبع في      

الذي يمكننا من اإلجابة عن أسئلة تتعلق بالوضع الراهن ملوضوع 

الدراسة. وتم من خالله تطبيق استبانة واقع استخدام وسائل تقنيات 

التعليم اإللكتروني على عينة الدراسة بعد التحقق من دالالت صدقها 

دة إجراءات. وذلك للتعرف إلى واقع استخدام معلمي وثباتها بإتباع ع

العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني. وللتعرف إلى الفروق بينهم في 

واقع االستخدام باختالف متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات 

 .الخدمة والتخصص واملرحلة الدراسية

 ب. مجتمع الدراسة وعينتها

سة من جميع معلمي العلوم في املدارس الحكومية تكون مجتمع الدرا       

( 211في منطقة بني كنانة باململكة األردنية الهاشمية والبالغ عددهم )

 ومعلمة بعد التحقق من عددهم حسب إحصائيات قسم اإلشراف 
 
معلما

التربوي في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه في الفصل الدراس ي 

( يوضح توزيع 1م. والجدول )2016/2017راس ي الثاني من العام الد

 .مجتمع الدراسة وفق الجنس والتخصص

 توزيع مجتمع الدراسة  1 جدول 

 املجموع الجنس التخصص

 ذكور  إناث

 41 18 23 علوم عامة

 63 33 30 فيزياء

 37 15 22 كيمياء

 43 19 24 احياء

 27 13 14 علوم أرض

 211 98 113 الكلي
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أما عينة الدراسة فقد اختيرت بالطريقة املقصودة من املجتمع        

 ملا ابدوه املعلمين واملعلمات من الرغبة في املشاركة في 
 
األصلي؛ نظرا

 ومعلمة من معلمي العلوم في 172الدراسة الحالية. وتكونت من )
 
( معلما

 .( يوضح توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها2بني كنانة. والجدول )منطقة 

 2جدول 

 التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات املتغيرات

 %43.6 75 ذكر الجنس

 %56.4 97 أنثى

 %27.3 47 دبلوم املؤهل العلمي

 %53.5 92 بكالوريوس

 %19.2 33 دراسات عليا

 %23.3 40 سنوات فأقل 5من  سنوات الخدمة

 %43.0 74 سنوات 10-6من 

 %33.7 58 سنوات 10اكثر من 

 %16.3 28 العلوم العامة التخصص

 %29.7 51 الفيزياء

 %18.0 31 الكيمياء

 %22.1 38 األحياء

 %14.0 24 علوم األرض

 %13.4 23 األساسية الدنيا الدراسيةاملرحلة 

 %57.6 99 االساسية العليا

 %29.1 50 الثانوية

 %100.0 172 املجموع الكلي

 ج. أداة الدراسة

استخدمت في الدراسة الحالية أداة واحدة. وهي استبانة واقع       

استخدام وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني. وقام الباحث بإعدادها 

وبنائها بعد الرجوع إلى األدب النظري والوصول إلى مفهوم واضح لوسائل 

تقنيات التعليم اإللكتروني. ثم تحديد أهم وسائل تقنيات التعليم 

املستخدمة في تعليم مادة العلوم، وكانت على النحو اآلتي: اإللكتروني 

الحاسوب، برامج الوسائط املتعددة، اإلنترنت، جهاز عرض البيانات، 

البريد اإللكتروني، التلفزيون التعليمي، الهاتف النقال، مؤتمرات الفيديو( 

. ثم الرجوع إلى املقاييس واألدوات املستخدمة في الدراسات [3,4,8]

[ ودراسة الشناق 19[ ودراسة الزهراني ]16] قة كدراسة العليماتالساب

[، واإلفادة منها في صياغة الفقرات وكتابتها وفق املجاالت السابقة 18]

 تقييم معلمي العلوم أنفسهم حول استخدام وسائل تقنيات 
 
ولتمثل أيضا

  .التعليم اإللكتروني في تعليم مادة العلوم

( فقرة موزعة على ثمانية مجاالت، هي: املجال 61)وتكونت األداة من        

(. املجال الثاني: برامج الوسائط املتعددة 10-1األول: الحاسوب وفقراته )

(. املجال الرابع: 29-18(. املجال الثالث: اإلنترنت وفقراته )17-11وفقراته )

(، املجال الخامس: البريد 36-30جهاز عرض البيانات وفقراته )

(. املجال السادس: التلفزيون التعليمي 46-37وفقراته )اإللكتروني 

(. املجال 56-52(. املجال السابع: الهاتف النقال وفقراته )51-47وفقراته )

(. ولتفسير استجابات 61-57الثامن: مؤتمرات الفيديو وفقراته )

املفحوصين استخدم تدرج ليكرت الخماس ي من خمس درجات، هي )كبيرة 

، كبيرة، متوس
َ
(، حيث يضع املستجيب إشارة جدا

 
طة، قليلة، قليلة جدا

أمام كل فقرة من فقرات األداة ويتم تصحيح األداة بإعطاء األوزان اآلتية 

( للدرجات السابقة الذكر. وقد تراوحت درجات األداة بين 1، 2، 3، 4، 5)

( لتمثل أعلى درجة في األداة. 305( لتمثل أقل درجة, و)61الدرجة )

يرات معلمي العلوم على كل مجال من مجاالت األداة ولتفسير تقد

 :والدرجة الكلية، تم استخدام املعادلة اآلتية

 1.33=  4=  1-5الحد األدنى )للتدرج( =  –طول الفئة = الحد األعلى 

  3 3عدد الفئات املفترضة  

 .( بدرجة منخفضة2.33-1من ) •

 .( بدرجة متوسطة3.66– 2.34من ) •

 .بدرجة مرتفعةفأعلى  (3.67) •

 د. التأكد من دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها

أ. صدق املحتوى: للتحقق من صدق محتوى األداة ُعرضت بصورتها 

األولية على عشرة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في العلوم 

التربوية والنفسية في جامعة اليرموك، ومشرفي ومشرفات العلوم في 

ضوء آراء واقتراحات املحكمين، تم إجراء منطقة بني كنانه. وفي 

 .التعديالت املطلوبة. وأخرجت األداة بصورتها النهائية

ب. صدق البناء: الستخراج دالالت صدق البناء ألداة الدراسة، 

استخرجت معامالت ارتباط فقرات األداة مع املجال الذي تنتمي له ومع 

 ومعلمة من 20الدرجة الكلية، في عينة استطالعية تكونت من )
 
( معلما

معلمي العلوم اختيروا من خارج عينة الدراسة. حيث تم تحليل فقرات 

األداة وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات، حيث أن معامل 

االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل 

قرة وبين ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل ف

ارتباطها باملجال التي تنتمي إليه، وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة 
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خرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل بين )
ُ
 :( يوضح ذلك3( والجدول )0.87-0.30(، ومع املجال )0.86-0.42أ

 3 جدول 

 الفقرات ألداة الدراسة والدرجة الكلية واملجال التي تنتمي إليه معامالت االرتباط بين

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط

 *مع املجال

 معامل االرتباط

 مع األداة*

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 *مع املجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة*

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط

 *مع املجال

 معامل االرتباط

 مع األداة*

1 0.73 .720 21 .850 .660 41 0.85 0.62 

2 .570 .590 22 .0.86 .620 42 0.80 0.51 

3 .720 .510 23 .850 .670 43 0.84 0.64 

4 .740 .650 24 0.87 .760 44 0.85 0.79 

5 .780 .590 25 .800 .520 45 0.71 0.50 

6 .680 .480 26 .880 0.50 46 0.78 0.56 

7 .670 .540 27 .720 .460 47 0.77 0.46 

8 .470 .520 28 .840 .700 48 0.75 0.58 

9 0.30 .730 29 .820 .700 49 0.83 0.72 

10 .840 .790 30 .710 .510 50 0.85 0.54 

11 .710 .710 31 .710 .570 51 0.81 0.71 

12 .730 .480 32 .780 .690 52 0.80 0.70 

13 .740 .720 33 .850 .660 53 0.82 0.60 

14 .570 .590 34 .850 .620 54 0.66 0.51 

15 .720 .510 35 .850 .670 55 0.63 0.69 

16 .740 .650 36 .850 .760 56 0.81 0.82 

17 .780 .590 37 .800 .520 57 0.78 0.44 

18 0.31 .510 38 .850 .0.65 58 0.59 0.47 

19 .740 .650 39 .850 .0.70 59 0.70 0.39 

20 .780 .590 40 .800 0.48 60 0.60 0.42 

      61 0.61 0.71 

 عند مستوى الداللة ) •
 
 (0.05دالة إحصائيا

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة      

. لذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات. كما حسبت 
 
ودالة إحصائيا

االرتباط بين املجاالت ألداة الدراسة ببعضها والدرجة الكلية معامالت 

 .( يبين ذلك4والجدول )

 4جدول 

 معامالت االرتباط بين املجاالت ببعضها والدرجة الكلية ألداة الدراسة

برامج الوسائط  الحاسوب املجاالت

 املتعددة

جهاز عرض  االنترنت

 البيانات

البريد 

 اإللكتروني

التلفزيون 

 التعليمي

الهاتف 

 النقال

مؤتمرات 

 الفيديو

        1 الحاسوب

برامج الوسائط 

 املتعددة

.54* 1       

      1 *64. *36. اإلنترنت

جهاز عرض 

 البيانات

.65* .61* .60* 1     

    1 *68. *60. *53. *56. البريد اإللكتروني

التلفزيون 

 التعليمي

.44* .55* .50* .46* .49* 1   

  1 *52. *58. *49. *56. *51. *40. الهاتف النقال

 1 *71. *68. *77. *57. *61. *63. *79. مؤتمرات الفيديو

 *70. *74. *72. *75. *80. *71. *76. *88. االداة ككل
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 عند مستوى الداللة ) *
 
 (.0.01دالة إحصائيا

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة 

. لذلك لم يتم حذف أي من هذه املجاالت
 
 .ودالة إحصائيا

 ج. الثبات: تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة اإلعادة

(Test-retest) ( 20بتطبيقها على على عينة استطالعية مكونة من 
 
( معلما

ومعلمة من معلمي العلوم اختيروا من خارج عنة الدراسة. ثم إعادة 

تطبيق األداة على العينة نفسها بفارق زمني مدته أسبوعين بين التطبيق 

م ُحسب معامالت االرتباط بين درجات 
ُ
األول والتطبيق الثاني. ث

داة في مرتي التطبيق على مجاالت أداة الدراسة املفحوصين على األ 

والدرجة الكلية. كما ُحسب معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

ملجاالت األداة  (Cronbach’s Alpha) "باستخدام معادلة "كرونباخ ألفا

 .( يبين قيم معامالت الثبات بالطريقتين5والدرجة الكلية. والجدول )

 5جدول 

 معامالت الثبات بطريقتّي اإلعادة واالتساق الداخلي "كرونباخ ألفا"

 االتساق الداخلي كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون  ثبات اإلعادة املجال

 0.88 0.78 الحاسوب

 0.85 0.94 املتعددةبرامج الوسائط 

 0.82 0.90 اإلنترنت

 0.82 0.91 عرض البياناتجهاز 

 0.86 0.92 البريد اإللكتروني

 0.86 0.89 التلفزيون التعليمي

 0.82 0.93 الهاتف النقال

 0.84 0.81 مؤتمرات الفيديو

 0.94 0.92 األداة ككل

 ه. إجراءات الدراسة

الدراسة  تمثلت إجراءات الدراسة على النحو األتي: تحديد مشكلة

وأسئلتها ومتغيراتها. ثم إعداد أداة الدراسة بعد االعتماد على األدب 

التربوي واملقاييس السابقة. ثم التحقق من دالالت صدقها وثباتها. ثم 

االجتماع مع أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم في أماكن عملهم بعد 

. وتوزيع أداة الحصول على موافقة الجهات الرسمية على تطبيق الدراسة

الدراسة على أفراد العينة لجمع البيانات، وتوضيح أهداف الدراسة 

وأغراضها وإجراءات اإلجابة على أداة الدراسة. ثم ُجمعت االستبيانات 

في  (SPSS) وُصححت، وُدققت وأدخلت إلى الحاسوب، واستخدم نظام

تبت التوصيات 
ُ
تحليل البيانات. ثم استخلصت النتائج ونوقشت وك

 .واالستنتاجات

 النتائج ومناقشتها. 5

يتناول هذا الجزء النتائج التي خلصت لها الدراسة ومناقشتها وتفسيرها،  

 :وجاءت على النحو اآلتي

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: الذي نص على "ما واقع استخدام معلمي 

وجهة العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة من 

 نظرهم"؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

 .( يوضح ذلك6في منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم. والجدول )

 6جدول 

 الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة من وجهة نظرهم مر املتوسطات 
ً
تبة تنازليا

 حسب املتوسطات الحسابية

 مستوى االستخدام االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 مرتفع 0.55 4.17 جهاز عرض البيانات 4 1

 مرتفع 0.56 4.16 اإلنترنت 3 2

 مرتفع 0.57 4.10 برامج الوسائط املتعددة 2 3

 مرتفع 0.57 4.03 الحاسوب 1 4

 متوسط 0.67 3.26 التلفزيون التعليمي 5 4

 متوسط 0.84 3.23 مؤتمرات الفيديو 7 5

 متوسط 0.65 3.20 البريد اإللكتروني 4 6

 متوسط 0.77 3.18 الهاتف النقال 6 7

 مرتفع 0.42 3.75 الدرجة الكلية

( أن املتوسطات الحسابية ملجاالت أداة الدراسة قد 6يبين الجدول )     

(، حيث جاء مجال جهاز عرض البيانات في 4.17-3.18تراوحت بين )

( 0.55معياري )( وانحراف 4.17املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

وبمستوى مرتفع. وجاء مجال اإلنترنت في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

( وبمستوى مرتفع. تاله مجال برامج 0.56( وانحراف معياري )4.16بلغ )

( وانحراف 4.10الوسائط املتعددة في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )
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سوب في املرتبة الرابعة ( وبمستوى مرتفع. وتاله مجال الحا0.57معياري )

( وبمستوى مرتفع. 0.57( وانحراف معياري )4.03بمتوسط حسابي بلغ )

بينما جاء مجال الهاتف النقال في املرتبة الثامنة واألخيرة وبمتوسط 

( وبمستوى متوسط، وبلغ 0.77( وانحراف معياري )3.18حسابي بلغ )

( وبمستوى 0.42) ( وانحراف معياري 3.75املتوسط الحسابي لألداة ككل )

مرتفع؛ مما يعني أن معلمي العلوم في منطقة بني كنانة يستخدمون وسائل 

 .تقنيات التعليم اإللكتروني في التدريس بدرجة مرتفعة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية: تأكيد وزارة التربية      

يا في التعليم، والتعليم في األردن على ضرورة توظيف املعلمين التكنولوج

 ما يرتبط باالنترنت والحاسوب. كما أن وزارة التربية والتعليم 
 
وخصوصا

قد خطت خطوات متقدمة في توفير أجهزة الحاسوب واإلنترنت بكثرة في 

مختلف مدارس اململكة. إضافة إلى إدراك وقناعة املعلمين بضرورة 

وسائل استخدامها. كما أن املناهج والكتب املدرسية تتضمن بعض 

تقنيات التعليم اإللكتروني أو املؤشرات الدالة على استخدامها 

وتطبيقاتها التي تشجع املعلم على تطبيقها أثناء عملية تنفيذ الدروس. أما 

عن استخدام جهاز عرض البيانات الذي جاء في املتوسط األعلى فيمكن 

املتوسط عزو ذلك إلى توافر أجهزة عرض البيانات في املدارس بكثرة، ففي 

يوجد جهازين عرض لكل مدرسة، مما يزيد من نسبة استخدامه من قبل 

املعلمين. أما اإلنترنت فيعزى إلى ارتباط استخدام اإلنترنت بالحاسوب. 

وعالوة على ذلك انتشار هذه الخدمة في املدارس والبيوت وبأسعار 

، مما يشجع املعلمين والطلبة وأولياء أمورهم على تو 
 
ظيف رخيصة نسبيا

هذه التقنية في تعليم وتعلم العلوم. أما برامج الوسائط املتعددة وجهاز 

الحاسوب عادة ما يركز املشرفون التربويون في مجال العلوم في زياراتهم 

اإلشرافية امليدانية على أهمية توظيفهما في تعليم مواد العلوم. وتعتبر من 

 .ضمن املجاالت التي تدخل في تقويم املعلم

ما عن حصول التلفزيون التعليمي والبريد اإللكتروني ومؤتمرات أ     

الفيديو والهاتف النقال على متوسطات تعادل التقدير متوسط؛ فيمكن 

عزو ذلك إلى وجود معوقات شخصية كعدم امتالك بعض املعلمين 

التدريب الكافي الستخدام هذه التقنيات التعليمية أو عدم التدرب عليها 

 إلى عدم الرغبة بالشكل الكافي 
 
قبل الخدمة وأثنائها. وربما يعود ذلك أيضا

 للوقت والجهد الذي يحتاجه تصميم بعض وسائل 
 
في استخدامها نظرا

 أو عدم حضور الدورات 
 
تقنيات التعليم اإللكتروني املذكورة سابقا

التدريبية املتخصصة في هذا الجانب. إضافة إلى عدم وجود برامج أو 

قة قد تساعد املعلمين في توظيف هذه التقنيات، تجارب عربية ساب

 إذا كانت غير 
 
وحداثة هذه التقنيات وارتفاع أسعار استخدامها. خصوصا

 .مدفوعة التكلفة من قبل املؤسسات التربوية

[ التي بينت أن 11] واتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراسة الشناق      

ليم العلوم من وجهة نظر أكثر مجاالت الوسائط اإللكترونية في تع

 هو الحاسوب، واإلنترنت، وجهاز عرض البيانات، وأن 
 
املعلمين استخداما

استخدام البريد اإللكتروني والهاتف النقال ومؤتمرات الفيديو جاءت 

[ التي أظهرت أن 20] بنسب متوسطة ودون املتوسط. ودراسة عليمات

 جاء على استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم األكثر است
 
خداما

الترتيب: الحاسوب، وبرامج الوسائط املتعددة، وجهاز عرض البيانات، 

واالنترنت. وأن استخدام البريد اإللكتروني والهاتف النقال جاء بأقل 

 .املتوسطات

، أن النتائج الحالية قد اختلفت مع نتائج دراسة رصرص      
 
 ويالحظ أيضا

[ التي أظهرت أن ممارسة معلمي العلوم التطبيقات التربوية 15]

لتكنولوجيا املعلومات أعلى بقليل من الدرجة املتوسطة. ويمكن عزو ذلك 

 واختالف 12إلى املدة الزمنية بين تطبيق الدراستين وهي )
 
( سنة تقريبا

املنطقتين التعليميتين أدى لوجود هذه الفروق. فمن املعلوم أن وزارة 

التربية والتعليم األردنية في السنوات العشرة األخيرة قد واكبت التطور 

التقني واملعرفي في مجال تدريب املعلمين على وسائل التعليم اإللكتروني 

م( وهو 2005حيث تبنت برنامج إنتل "التعليم للمستقبل"  في العام )

ليمية من برنامج تدريبي عاملي موجه للمعلم، ومصمم لتطوير العملية التع

ال للتقنيات في العملية التعليمية، ومن  خالل االستخدام والتوظيف الفعَّ

ال للتقنية والتركيز على  منطلقاتة األساسية االستخدام والتوظيف الفعَّ

م بواسطتها توظيف التقنية لتطوير 
َّ
الطرق التي يمكن للمعلم واملتعل

ْبني مهاراَت مستوى التعليم من خالل األبحاث واالتصاالت والتقني
َ
ات وت

القرن الحادي والعشرين. كما سبقتها مرحلة التدريب على استخدام 

الحاسوب وتقنياته من خالل تدريب املعلمين للحصول على الرخصة 

م( والذي سعى لتطوير مهارات املعلمين 2001الدولية في الحاسوب عام )

ملتعددة ودعم في االستخدام األمثل لتنفيذ التعلم اإللكتروني والوسائط ا

التكنولوجيا في التعليم وتصميم صفحات الويب. كما أطلقت وزارة 

م( برنامج وورلد لينكس، 2003التربية والتعليم في األردن في العام )

(World Links)  وهو من أربع مراحل تهدف إلى التدريب على توظيف

اإلنترنت ألغراض التعليم والتعلم. ومشاريع التعلم عن بعد. ودمج 

التكنولوجيا في املنهاج الدراس ي. واالبتكارات وأصول التدريس 

والتكنولوجيا والتنمية املهنية. ولعل هذه املبادرات أسهمت في إيجاد نقله 

نوعية في عملية التعليم والتعلم في األردن وخاصة في استخدام املعلمين 

 ].21وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني وتوظيفها ]

حظ أن النتائج الحالية قد اختلفت مع النتائج التي توصلت لها كما ُيال        

[ التي بينت أن واقع استخدام املعلمين املستحدثات 18دراسة الزهراني ]

وم جاءت بدرجة متدنية. ولعل التكنولوجية واملعلومات في مختبرات العل

ة، فروق تعود إلى اختالف عاملي املكان والزمان والثقافة االجتماعيالهذه 

م( في السعودية وما ارتبط بها 2010حيث جرت دراسة الزهراني في العام )

من وجود اتجاهات سلبية لدى املعلمين في استخدام املستحدثات 

التكنولوجية واملعلومات أو عدم الرغبة في ذلك، في حين أن الدراسة 

 (.م2017الحالية جرت في األردن العام )

واالنحرافات املعيارية لتقديرات  وقد تم حساب املتوسطات الحسابية

أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة. 

 :وذلك على النحو اآلتي

  املجال األول: الحاسوب
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 7جدول 

 حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال األول الحاسوب مرتبة
ً
 تنازليا

 درجة االستخدام االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات رقم الفقرة الترتيب

 مرتفعة 800. 4.38 استخدم الحاسوب في مجال التعليم الذاتي لجميع فئات الطلبة 5 1

 مرتفعة 800. 4.37 استخدم الحاسوب في عرض التجارب العلمية 4 2

 مرتفعة 970. 4.22 استخدم الحاسوب في األلعاب العلمية 3 3

 مرتفعة 880. 4.12 استخدم الحاسوب في تصميم برامج تعليمية ملواد العلوم 10 4

 مرتفعة 0.85 4.11 استخدم الحاسوب في تفريد عملية التعليم 9 5

 مرتفعة 0.90 4.09 استخدم الحاسوب في التقويم الشامل لنمو الطلبة 8 6

 مرتفعة 0.99 4.03 استخدم الحاسوب في عمل بنوك األسئلة 6 7

 مرتفعة 1.108 3.98 استخدم الحاسوب أداة لعرض املعلومات 1 8

 مرتفعة 0.99 3.83 استخدم الحاسوب في املحاكاة 2 9

 متوسطة 1.20 3.21 استخدم الحاسوب في مجال التصميم 7 10

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال األول 7يبين الجدول )       

( 5(. حيث جاءت الفقرة رقم )4.38-3.21)الحاسوب( قد تراوحت بين )

والتي نصت على " استخدم الحاسوب في مجال التعليم الذاتي لجميع 

( وانحراف 4.38فئات الطلبة " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام مرتفعة. ويعود ذلك إلى وعي املعلمين 0.80معياري )

بأهمية الحاسوب في تعليم الطلبة على اختالف فئاتهم وفروقاتهم الفردية 

( ونصها " 7ودوره في تلبية احتياجات الطلبة. بينما جاءت الفقرة رقم )

استخدم الحاسوب في مجال التصميم " باملرتبة العاشرة واألخيرة 

( وبدرجة استخدام 1.20( وانحراف معياري )3.21ي بلغ )وبمتوسط حساب

متوسطة. مما يشير إلى أهمية تدريب املعلمين على جوانب تصميم 

املجال الثاني: برامج الوسائط  .الدروس باستخدام نظام الحاسوب

 املتعددة

 8جدول 

 حسب املتوسطات الحسابيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات 
ً
 املعيارية لفقرات املجال الثاني برامج الوسائط املتعددة مرتبة تنازليا

 الفقرات رقم الفقرة الترتيب
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 مرتفعة 0.74 4.41 لعمل تجربة علمية وعرضها Windows Movie Makerاستخدم برمجية  16 1

 مرتفعة Flash 4.24 0.87استخدمها إلنشاء ملف جديد باستخدام برنامج  17 2

 مرتفعة 0.82 4.14 استخدمها إلضافة املؤثرات الصوتية 11 3

 مرتفعة 0.78 4.03 استخدمها لتحريك النصوص 13 4

 مرتفعة 0.99 3.98 استخدمها لربط الصور بالنصوص 14 5

 مرتفعة 0.90 3.98 والهندسية عبر برنامج الفالشاستخدمها إلنشاء الرسوم البيانية  15 6

 مرتفعة 0.90 3.91 استخدمها لعمل حقيبة تعليمية في برنامج إنتل التعليم للمستقبل 12 7

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثاني 8يبين الجدول )       

(. حيث جاءت 4.41-3.91تراوحت بين ))برامج الوسائط املتعددة( قد 

 Windows Movie ( والتي نصت على " استخدم برمجية16الفقرة رقم )

Maker  لعمل تجربة علمية وعرضها " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي

( وبدرجة استخدام مرتفعة. ويعزى 0.74( وانحراف معياري )4.41بلغ )

تطور التقني واملعرفي من خالل ذلك إلى وعي املعلمين بأهمية مواكبة ال

 Windows حضورهم لدورات واسعة وشاملة حول استخدم برمجية

Movie Maker  في التجارب العلمية وعرضها. بينما جاءت الفقرة رقم

( ونصها " استخدمها لعمل حقيبة تعليمية في برنامج إنتل التعليم 12)

( 3.91ي بلغ )للمستقبل " باملرتبة السابعة واألخيرة وبمتوسط حساب

( وبدرجة استخدام مرتفعة. وعلى الرغم من 0.90وانحراف معياري )

حصول هذه الفقرة على آخر ترتيب اإل أنها قد حصلت على متوسط 

حسابي مرتفع، ويعود ذلك إلى توفير مديرية التربية والتعليم في منطقة بني 

 لمستقبل"برنامج إنتل "التعليم ل كنانه مختصين في تدريب املعلمين على

الذي يوجه املعلم لتطوير العملية التعليمية من خالل االستخدام 

ال للتقنيات في العملية التعليمية  .والتوظيف الفعَّ

 املجال الثالث: االنترنت

 حسب املتوسطات الحسابيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الثالث االنترنت   9جدول 
ً
 مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 مرتفعة 0.72 4.48 استخدم االنترنت للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية وعاملية 28 1

 مرتفعة 0.73 4.41 على االنترنتاستخدم اإلنترنت لالستفادة من البرامج التعليمية املوجودة  27 2

 مرتفعة 0.88 4.32 استخدم االنترنت ملواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصص ي 21 3

 مرتفعة 0.78 4.30 استخدم االنترنت لعمل مواقع تعليمية ملناهج العلوم 26 4
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رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 في  24 5
 
مجال استخدم االنترنت لإلطالع على محتويات الدوريات العلمية املتاحة مجانا

 تخصص ي

 مرتفعة 0.93 4.28

 مرتفعة 0.81 4.25 استخدم االنترنت في متابعة االختراعات واالبتكارات والتطورات العلمية 20 6

 مرتفعة 0.94 4.21 استخدم االنترنت للبحث عن برامج تعليمية خاصة بمواد العلوم 25 7

 مرتفعة 0.74 4.17 استخدم اإلنترنت لالشتراك في مجموعة النقاش العلمية 29 8

 مرتفعة 0.92 4.12 استخدم االنترنت لشراء كتب علمية 23 9

 مرتفعة 0.96 3.98 استخدم االنترنت للحصول على معلومات متعلقة بمناهج العلوم 18 10

 مرتفعة 0.91 3.80 استخدم االنترنت لالشتراك في املجالت والدوريات العلمية 22 11

 متوسطة 1.06 3.62 البحث عن مواد تعليمية في مجال العلوماستخدم االنترنت في  19 12

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثالث 9يبين الجدول )      

( 28(. حيث جاءت الفقرة رقم )4.48-3.62)االنترنت( قد تراوحت بين )

والتي نصت على " استخدم االنترنت للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية 

( وانحراف معياري 4.48وعاملية " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام مرتفعة. ويعود ذلك إلى عاملية اإلنترنت 0.72)

واستثماره من قبل جهات متعددة لإلعالن عن الندوات واملؤتمرات 

العلمية بشكل واسع؛ األمر الذي سهل على املعلمين معرفة مواعيد 

الندوات واملؤتمرات العلمية والتسجيل بها بكل سهولة ويسر. بينما جاءت 

( ونصها " استخدم االنترنت في البحث عن مواد تعليمية 19)الفقرة رقم 

في مجال العلوم " باملرتبة الثانية عشرة واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

( وبدرجة استخدام متوسطة. ويعود ذلك 1.06( وانحراف معياري )3.62)

إلى نمطية بعض املعلمين في االعتماد بشكل تام على املناهج الدراسية 

علم في تدريس مادة العلوم املعتمدة من قبل وزارة التربية ودليل امل

 .والتعليم

 املجال الرابع: جهاز عرض البيانات

 10جدول 

 حسب املتوسطات الحسابي
ً
 ةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الرابع جهاز عرض البيانات مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 مرتفعة 0.76 4.33 استخدمه في حالة عرض تجارب علمية في العلوم 33 1

 مرتفعة 0.75 4.32 استخدمه لعرض برمجيات علوم تفاعلية 32 2

 مرتفعة 0.75 4.29 استخدمه لشرح مفهوم علمي ما 31 3

 مرتفعة 0.77 4.23 استخدمه لعرض أشكال ورسوم موجودة في كتب العلوم املدرسية 34 4

 مرتفعة 0.89 4.06 استخدمه ألنه يغني عن الكثير من األجهزة 36 5

 مرتفعة 0.82 4.01 استخدمه عادة لتقديم أعمال الطلبة في العلوم 30 6

 مرتفعة 1.04 3.98 استخدمه لعرض أفالم فيديو علمية 35 7

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الرابع 10يبين الجدول )     

(. حيث جاءت الفقرة 4.33-3.98)جهاز عرض البيانات( قد تراوحت بين )

( والتي نصت على " استخدمه في حالة عرض تجارب علمية في 33رقم )

( وانحراف معياري 4.33ابي بلغ )العلوم " في املرتبة األولى وبمتوسط حس

( وبدرجة استخدام مرتفعة. ويعزى ذلك إلى توفر هذه األجهزة في 0.76)

املدارس وسهولة استخدامها في عرض التجارب العلمية ودورها في تبسيط 

التجربة ونقل الطالب من املجرد إلى املحسوس. بينما جاءت الفقرة رقم 

يديو علمية " باملرتبة السابعة ( ونصها " استخدمه لعرض أفالم ف35)

( وبدرجة 1.04( وانحراف معياري )3.98واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 .استخدام مرتفعة. وقد يعود ذلك إلى تعذر توفير الفيديوهات العلمية

 املجال الخامس: البريد اإللكتروني

 حسب املتوسطات الحسابيةاملتوسطات الحسابية  11جدول 
ً
 واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الخامس البريد اإللكتروني مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 متوسطة 0.96 3.38 استخدمه كوسيط لالتصال مع املدرسة أو الشؤون اإلدارية 42 1

 متوسطة 0.96 3.36 استخدمه في تصحيح الواجبات البيتيه وإرسالها إلى الطلبة 38 2

 متوسطة 1.06 3.35 استخدمه في استقبال الواجبات البيتيه من الطلبة 37 3

 متوسطة 0.97 3.32 استخدمه إلرسال نتائج االختبارات الدورية لولي أمر الطالب 44 4

 متوسطة 1.07 3.29 أولياء األمور الذين ال يتمكنون من الحضور للمدرسةاستخدمه للتواصل الفعال مع  43 5

 متوسطة 0.90 3.28 استخدامه في إرسال املواد التعليمية والوجبات املنزلية إلى الطلبة 39 6

 متوسطة 0.90 3.21 استخدامه في الرد على استفسارات الطلبة 40 7
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رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 متوسطة 1.11 3.14 التخصصاستخدمه للتعرف على زمالء في مجال  45 8

 متوسطة 1.17 2.95 استخدامه لالتصال باملختصين في مجال العلوم من مختلف دول العالم 41 9

 متوسطة 1.17 2.75 استخدمه ملناقشة طرق تدريس مفهوم علمي 46 10

املجال الخامس ( أن املتوسطات الحسابية لفقرات 11يبين الجدول )      

(. حيث جاءت الفقرة رقم 3.38-2.75)البريد اإللكتروني( قد تراوحت بين )

( والتي نصت على " استخدمه كوسيط لالتصال مع املدرسة أو 42)

( وانحراف 3.38الشؤون اإلدارية" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

لك في ظل ( وبدرجة استخدام متوسطة. ويمكن تفسير ذ0.96معياري )

ضرورة  (E-meal) التطور التقني في التواصل؛ حيث بات البريد اإللكتروني

 لسهولة التعامل معه وسرعته في نقل املعلومات واألخبار 
 
لالتصال نظرا

واألفكار والذي ال يحتاج من الشخص الحضور مباشرة. وكذلك امتالك 

صل الفعال. عديد من املعلمين للبريد اإللكتروني الشخص ي لضمان التوا

( ونصها " استخدمه ملناقشة طرق تدريس 46بينما جاءت الفقرة رقم )

( 2.75مفهوم علمي " باملرتبة العاشرة واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام متوسطة. وقد يعود ذلك إلى 1.17وانحراف معياري )

ون صعوبة قلة توفر البريد اإللكتروني لدى الطلبة. كما أن املعلمين يجد

 من عدم تمكن جميع الطلبة من االطالع 
 
في عرض املادة ومناقشتها خوفا

 .عليها

 املجال السادس: التلفزيون التعليمي

 12جدول 

 حسب
ً
 املتوسطات الحسابية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال السادس التلفزيون التعليمي مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 متوسطة 1.06 3.45 استخدم التلفزيون التعليمي في عرض التجارب العلمية 50 1

استخدم التلفزيون التعليمي في مشاهدة االختراعات واالبتكارات والتطورات  49 2

 العلمية

 متوسطة 1.14 3.43

استخدمه في حضور بعض الفعاليات العلمية من مثل املؤتمرات والندوات  48 3

 وامللتقيات العلمية

 متوسطة 0.91 3.24

 متوسطة 1.10 3.16 استخدم التلفزيون التعليمي في حضور بعض الدورات التدريبية وورش العمل 51 4

 متوسطة 0.90 3.02 استخدمه في تدريس بعض املفاهيم العلمية 47 5

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال السادس 12يبين الجدول )      

(، حيث جاءت الفقرة 3.45-3.02)التلفزيون التعليمي( قد تراوحت بين )

( والتي نصت على " استخدم التلفزيون التعليمي في عرض 50رقم )

( وانحراف 3.45التجارب العلمية " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام متوسطة. ويعزى ذلك إلى أهمية 1.06ي )معيار 

التلفزيون التعليمي في بساطة عرض التجارب العلمية ونقلها من املجرد 

( ونصها " استخدمه في تدريس 47إلى املحسوس. بينما جاءت الفقرة رقم )

بعض املفاهيم العلمية " باملرتبة الخامسة واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

( وبدرجة استخدام متوسطة. وقد يعزى 0.90وانحراف معياري )( 3.02)

ذلك إلى أن طبيعة املفاهيم العلمية وتعقيداتها قد يحتاج من املعلمين 

 على استخدامهم 
 
؛ مما يؤثر سلبا

 
 كبيرا

 
تجهيزات مسبقة تتطلب منهم جهدا

 .التلفزيون التعليمي

 املجال السابع: الهاتف النقال

 13جدول 

 حسب املتوسطات الحسابية
ً
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال السابع الهاتف النقال مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 متوسطة 1.07 3.28 التواصل مع الطلبة فيما يتعلق بتعليم العلوماستخدمه في  53 1

 متوسطة 1.07 3.23 استخدمه في تدريس بعض املفاهيم العلمية 52 2

 متوسطة 1.12 3.22 استخدمه في التواصل مع املؤسسات املهنية العلمية 55 3

 متوسطة 1.14 3.12 استخدمه في عملية تقويم تعلم الطلبة في العلوم 56 4

 متوسطة 1.12 3.07 استخدمه في التواصل مع أولياء األمور فيما يتعلق بتعليم العلوم 54 5

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال السابع 13يبين الجدول )      

(، حيث جاءت الفقرة رقم 3.28-3.07)الهاتف النقال( قد تراوحت بين )

( والتي نصت على " استخدمه في التواصل مع الطلبة فيما يتعلق 53)

( وانحراف 3.28بتعليم العلوم " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام متوسطة. وقد يعود ذلك إلى التكلفة 1.07ي )معيار 

املادية العالية لالتصال باستخدام الهاتف النقال، خاصة أن املعلم 

يتعامل مع عديد من الطلبة. إذ أن هذا األمر ُمكلف من الناحية 

 عليه؛ لذلك يتجنب املعلمين 
 
 إضافيا

 
االقتصادية للمعلم ويشكل عبئا
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( ونصها " 54لتواصل مع الطلبة. وجاءت الفقرة رقم )استخدامه في ا

استخدمه في التواصل مع أولياء األمور فيما يتعلق بتعليم العلوم " 

( وانحراف معياري 3.07باملرتبة الخامسة واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام متوسطة. وقد يعود ذلك إلى التكلفة املادية 1.12)

باستخدام الهاتف النقال، خاصة أن املعلم يتعامل مع العالية لالتصال 

عديد من أولياء األمور. إذ أن هذا األمر ُمكلف من الناحية االقتصادية 

 عليه؛ لذلك يتجنب املعلمين استخدامه في 
 
 إضافيا

 
للمعلم ويشكل عبئا

 .التواصل مع أولياء األمور 

  املجال الثامن: مؤتمرات الفيديو

 14جدول 

 حسب املتوسطات الحسابية
ً
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الثامن مؤتمرات الفيديو مرتبة تنازليا

رقم  الترتيب

 الفقرة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 االستخدام

 متوسطة 1.10 3.34 التحاور مع معلمي العلوم من داخل وخارج اململكةاستخدمه في  60 1

 متوسطة 1.17 3.26 استخدمه في تفاعل طلبتي مع علماء محليين وعرب ودوليين 58 2

استخدمه للمشاركة في بعض الفعاليات العلمية من مثل املؤتمرات والندوات والدورات  59 3

 التدريبية

 متوسطة 1.17 3.24

 متوسطة 1.14 3.16 استخدمه في تفاعل طلبتي مع طلبة من خارج الدولة أو املحافظة 57 4

 متوسطة 1.11 3.15 استخدمه في تنفيذ بعض العروض العلمية 61 5

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثامن 14يبين الجدول )      

(، حيث جاءت الفقرة 3.34-3.15تراوحت بين ))مؤتمرات الفيديو( قد 

( والتي نصت على "استخدمه في التحاور مع معلمي العلوم من 60رقم )

( 3.34داخل وخارج اململكة" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة استخدام متوسطة. ويمكن عزو ذلك 1.10وانحراف معياري )

ل املعارف واملعلومات وإتاحة الفرصة إلى سهولة استخدامها ودورها في نق

( ونصها " 61للتواصل مع الباحثين والعلماء. بينما جاءت الفقرة رقم )

استخدمه في تنفيذ بعض العروض العلمية " باملرتبة الخامسة واألخيرة 

( وبدرجة استخدام 1.11( وانحراف معياري )3.15وبمتوسط حسابي بلغ )

األجهزة في املدارس وعدم توفرها في متوسطة. ويعود ذلك إلى نقص هذه 

 .الغالب. مما يعوق استخدامها في تنفيذ العروض العلمية

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: الذي نص على "هل توجد فروق ذات 

في واقع استخدام معلمي  (α = 0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

منطقة بني كنانة تعزى العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في 

ملتغيرات الجنس والتخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة واملرحلة 

 الدراسية"؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

 على حدى الجنس في منطقة بني كنانة حسب متغيرات ال
 
دراسة كال

والتخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة واملرحلة الدراسية. وفيما 

 لذلك وفق اآلتي
 
 :يلي عرضا

  أوال: الجنس

لبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية لواقع استخدام 

معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة وفق 

 .( يوضح15غير الجنس، تم استخدام اختبار "ت" والجدول )مت

 15 جدول 

 لكتروني في منطقة بني كنانةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس للمعلم على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإل

 العدد الجنس املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 070. 170 1.821- 656. 3.94 75 ذكر الحاسوب

    482. 4.10 97 أنثى

 121. 170 1.559- 654. 4.02 75 ذكر برامج الوسائط املتعددة

    491. 4.16 97 أنثى

 037. 170 2.098- 641. 4.06 75 ذكر اإلنترنت

    469. 4.24 97 أنثى

 024. 170 2.278- 580. 4.07 75 ذكر جهاز عرض البيانات

    509. 4.26 97 أنثى

 000. 170 4.326- 723. 2.97 75 ذكر البريد اإللكتروني

    528. 3.38 97 أنثى

 002. 170 3.206- 798. 3.08 75 ذكر التلفزيون التعليمي

    510. 3.40 97 أنثى

 984. 170 021. 851. 3.19 75 ذكر الهاتف النقال
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 العدد الجنس املجاالت
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

    709. 3.18 97 أنثى

 078. 170 1.776 914. 3.36 75 ذكر مؤتمرات الفيديو

    759. 3.13 97 أنثى

 007. 170 2.717- 515. 3.65 75 ذكر الدرجة الكلية

    317. 3.82 97 أنثى

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15يتبين من الجدول )     

تعزى ألثر متغير الجنس في كل من املجاالت اآلتية:  (α = 0.05) الداللة

اإلنترنت، وجهاز عرض البيانات، والبريد اإللكتروني، والتلفزيون 

)املعلمات(. التعليمي، وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح اإلناث 

 في باقي املجاالت. وقد يعود ذلك إلى حرص املعلمات 
 
بينما لم تظهر فروقا

تقنيات التعليم  في مجالالمستجدات والتطورات على مواكبة آخر 

ن والتزامهن التدريس ي واملنهي في تطوير أدائههن تساعد التياإللكتروني 

الحظ الباحث من التدريس الحديثة والتي باتت متاحة لهن. كما بأساليب 

خالل سجالت مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانة حرص املعلمات 

دور على حضور الدورات التدريبية املتخصصة في هذا املجال، ملا لها من 

أدائهن التدريس ي. واختلفت النتائج الحالية مع نتائج في تطوير كبير 

 في مدى  [ التي أظهرت عدم وجود فرق دال20] دراسة عليمات
 
إحصائيا

استخدام معلمي العلوم بمحافظة املفرق ملستحدثات تكنولوجيا التعليم 

 .في تدريسهم تعزى ملتغير جنس املعلم

: املؤهل العلمي
 
 ثانيا

استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام 

ني كنانة وفق معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة ب

 .( يوضح ذلك16متغير املؤهل العلمي، والجدول )

 16 جدول 

 غير املؤهل العلمياملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة حسب مت

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 673. 3.80 47 دبلوم الحاسوب

 480. 4.05 92 بكالوريوس 

 503. 4.32 33 دراسات عليا 

 568. 4.03 172 املجموع 

 746. 3.96 47 دبلوم برامج الوسائط املتعددة

 457. 4.05 92 بكالوريوس 

 447. 4.43 33 دراسات عليا 

 570. 4.10 172 املجموع 

 744. 3.98 47 دبلوم اإلنترنت

 440. 4.15 92 بكالوريوس 

 409. 4.45 33 دراسات عليا 

 556. 4.16 172 املجموع 

 633. 4.09 47 دبلوم جهاز عرض البيانات

 512. 4.11 92 بكالوريوس 

 426. 4.45 33 دراسات عليا 

 548. 4.17 172 املجموع 

 655. 3.16 47 دبلوم البريد اإللكتروني

 679. 3.19 92 بكالوريوس 

 572. 3.31 33 دراسات عليا 

 652. 3.20 172 املجموع 

 790. 3.22 47 دبلوم التلفزيون التعليمي

 655. 3.19 92 بكالوريوس 

 439. 3.51 33 دراسات عليا 

 669. 3.26 172 املجموع 

 859. 2.97 47 دبلوم الهاتف النقال

 751. 3.27 92 بكالوريوس 

 655. 3.24 33 دراسات عليا 
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 772. 3.18 172 املجموع 

 883. 3.04 47 دبلوم مؤتمرات الفيديو

 768. 3.21 92 بكالوريوس 

 882. 3.54 33 دراسات عليا 

 835. 3.23 172 املجموع 

 569. 3.60 47 دبلوم الدرجة الكلية

 333. 3.73 92 بكالوريوس 

 290. 3.99 33 دراسات عليا 

 423. 3.75 172 املجموع 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 16يبين الجدول )     
 
 ظاهريا

 
( تباينا

املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

في منطقة بني كنانة بسبب اختالف فئات متغير املؤهل العلمي. ولبيان 

تحليل  داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام

 (.17، حسب الجدول )(One Way ANOVA) التباين األحادي

 17جدول 

 تحليل التباين األحادي ألثر املؤهل العلمي على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر املجاالت

 000. 8.991 2.656 2 5.312 بين املجموعات الحاسوب

   295. 169 49.929 وعاتمداخل املج

    171 55.241 الكلي

 001. 7.718 2.328 2 4.657 بين املجموعات برامج الوسائط املتعددة

   302. 169 50.982 وعاتمداخل املج

    171 55.638 الكلي

 001. 7.576 2.171 2 4.343 بين املجموعات اإلنترنت

   287. 169 48.439 وعاتمداخل املج

    171 52.781 الكلي

 004. 5.684 1.617 2 3.235 بين املجموعات جهاز عرض البيانات

   285. 169 48.093 وعاتمداخل املج

    171 51.327 الكلي

 558. 586. 250. 2 500. بين املجموعات اإللكترونيالبريد 

   427. 169 72.156 وعاتمداخل املج

    171 72.656 الكلي

 056. 2.937 1.284 2 2.568 بين املجموعات التلفزيون التعليمي

   437. 169 73.887 وعاتمداخل املج

    171 76.455 الكلي

 087. 2.478 1.450 2 2.901 بين املجموعات الهاتف النقال

   585. 169 98.916 وعاتمداخل املج

    171 101.817 الكلي

 028. 3.640 2.464 2 4.928 بين املجموعات مؤتمرات الفيديو

   677. 169 114.392 وعاتمداخل املج

    171 119.320 الكلي

 000. 8.872 1.452 2 2.903 بين املجموعات الدرجة الكلية

   164. 169 27.654 وعاتمداخل املج

    171 30.558 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 17يتبين من الجدول )     

تعزى ملتغير املؤهل العلمي في جميع املجاالت وفي األداة  (α=0.05) الداللة

ككل باستثناء البريد اإللكتروني والتلفزيون التعليمي والهاتف النقال. 

 بين املتوسطات الحسابية، تم 
 
ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا

استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه، كما هو مبين في الجدول 

(18.) 
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 18جدول 

 بطريقة شيفيه ألثر املؤهل العلمي على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة املتعددةاملقارنات 

 بكالوريوس دبلوم املتوسط الحسابي املؤهل العلمي املجاالت

   3.80 دبلوم الحاسوب

  *25. 4.05 بكالوريوس

 27. *52. 4.32 دراسات عليا

   3.96 دبلوم برامج الوسائط املتعددة

  09. 4.05 بكالوريوس

 *38. *47. 4.43 دراسات عليا

   3.98 دبلوم اإلنترنت

  18. 4.15 بكالوريوس

 *30. *47. 4.45 دراسات عليا

   4.09 دبلوم جهاز عرض البيانات

  02. 4.11 بكالوريوس

 *34. *36. 4.45 دراسات عليا

   3.04 دبلوم مؤتمرات الفيديو

  17. 3.21 بكالوريوس

 33. *50. 3.54 دراسات عليا

   3.60 دبلوم الدرجة الكلية

  13. 3.73 بكالوريوس

 *26. *38. 3.99 دراسات عليا

 (α = 0.05) دالة عند مستوى الداللة *

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 18ويستخلص من الجدول )      

بين دبلوم من جهة وكل من  (α = 0.05) مستوى الداللة اإلحصائية

بكالوريوس، ودراسات عليا من جهة أخرى وجاءت الفروق دراسات عليا 

في مجاالت الحاسوب، وبرامج الوسائط املتعددة، واإلنترنت، وجهاز عرض 

لبيانات، ومؤتمرات الفيديو وفي الدرجة الكلية على واقع استخدام ا

وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في عملية التعليم والتعلم ملواد العلوم. 

الحاصلين على مؤهالت علمية في الدراسات العليا ذلك أن ويرجع الباحث 

املحلي للمنافسة ونيل الرضا من القيادات املدرسية واملجتمع ن ويسعقد 

تعليم مواد العلوم ي ـالجيد فأسلوب التدريس وإتباع العمل، في حسن 

وتطبيقاتها للطلبة؛ األمر الذي يترتب عليه ممارستهم واستخدام وسائل 

تقنيات التعليم اإللكتروني بشكل أفضل من الحاصلين على مؤهالت 

هم علمية أقل. كما أن فرصة دراساتهم الدرجات العليا قد أسهمت في نمو 

املنهي واملعرفي حيث أن املقررات الدراسية في برامج الدراسات العليا تركز 

على إنتاج الوسائل التعليمية والتدرب عليها باستخدام تقنيات التعليم 

[ 18اإللكتروني. وقد اختلفت النتائج الحالية مع نتائج دراسة الزهراني ]

جة استخدام التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في در 

 .معلمي العلوم املستحدثات التكنولوجية تعزى ملتغير املؤهل العلمي

: سنوات الخدمة
 
 ثالثا

لإلجابة عن ذلك استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في 

 .( يوضح ذلك19علمي، والجدول )منطقة بني كنانة وفق متغير املؤهل ال

 19جدول 

 غير سنوات الخدمةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة حسب مت

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 632. 4.03 40 سنوات فأقل 5من  الحاسوب

 561. 3.93 74 سنوات 10-6من 

 507. 4.18 58 سنوات 10أكثر من 

 568. 4.03 172 املجموع

 632. 4.06 40 سنوات فأقل 5من  ةبرامج الوسائط املتعدد

 601. 4.03 74 سنوات 10-6من 

 470. 4.21 58 سنوات 10أكثر من 

 570. 4.10 172 املجموع

 615. 4.11 40 سنوات فأقل 5من  اإلنترنت
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 623. 4.12 74 سنوات 10-6من  

 398. 4.25 58 سنوات 10أكثر من  

 556. 4.16 172 املجموع 

 486. 4.25 40 سنوات فأقل 5من  جهاز عرض البيانات

 622. 4.10 74 سنوات 10-6من 

 480. 4.21 58 سنوات 10أكثر من 

 548. 4.17 172 املجموع

 623. 3.12 40 سنوات فأقل 5من  البريد اإللكتروني

 773. 3.15 74 سنوات 10-6من  

 471. 3.32 58 سنوات 10أكثر من  

 652. 3.20 172 املجموع 

 830. 3.22 40 سنوات فأقل 5من  التلفزيون التعليمي

 716. 3.17 74 سنوات 10-6من  

 427. 3.40 58 سنوات 10أكثر من  

 669. 3.26 172 املجموع 

 787. 3.08 40 سنوات فأقل 5من  الهاتف النقال

 811. 3.11 74 سنوات 10-6من  

 689. 3.35 58 سنوات 10اكثر من  

 772. 3.18 172 املجموع 

 مؤتمرات الفيديو

 

 

 

 942. 3.09 40 سنوات فأقل 5من 

 795. 3.14 74 سنوات 10-6من 

 780. 3.44 58 سنوات 10أكثر من 

 835. 3.23 172 املجموع

 473. 3.70 40 سنوات فأقل 5من  الدرجة الكلية

 476. 3.67 74 سنوات 10-6من  

 264. 3.87 58 سنوات 10أكثر من  

 423. 3.75 172 املجموع 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 19يبين الجدول )    
 
 ظاهريا

 
( تباينا

املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

في منطقة بني كنانة بسبب اختالف فئات متغير سنوات الخدمة، ولبيان 

تحليل داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام 

 (.20التباين األحادي حسب الجدول )

 تحليل التباين األحادي ألثر سنوات الخدمة على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة 20جدول 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف املربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع املربعات املصدر املجاالت

 042. 3.238 1.019 2 2.039 بين املجموعات الحاسوب

   315. 169 53.202 املجموعاتداخل 

    171 55.241 الكلي

 177. 1.751 565. 2 1.130 بين املجموعات برامج الوسائط املتعددة

   323. 169 54.509 املجموعاتداخل 

    171 55.638 الكلي

 326. 1.130 348. 2 696. بين املجموعات اإلنترنت

   308. 169 52.085 املجموعاتداخل 

    171 52.781 الكلي

 279. 1.286 385. 2 770. بين املجموعات جهاز عرض البيانات

   299. 169 50.558 املجموعاتداخل 

    171 51.327 الكلي

 208. 1.583 668. 2 1.336 بين املجموعات البريد اإللكتروني

   422. 169 71.320 املجموعاتداخل 
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 الداللة اإلحصائية قيمة ف املربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع املربعات املصدر املجاالت

    171 72.656 الكلي

 137. 2.010 888. 2 1.776 بين املجموعات التلفزيون التعليمي

   442. 169 74.679 املجموعاتداخل 

    171 76.455 الكلي

 116. 2.182 1.281 2 2.563 بين املجموعات الهاتف النقال

   587. 169 99.254 املجموعاتداخل 

    171 101.817 الكلي

 057. 2.912 1.987 2 3.975 بين املجموعات مؤتمرات الفيديو

   683. 169 115.345 املجموعاتداخل 

    171 119.320 الكلي

 024. 3.793 656. 2 1.313 بين املجموعات الدرجة الكلية

   173. 169 29.245 املجموعاتداخل 

    171 30.558 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20ويتبين من الجدول )     

تعزى لسنوات الخدمة في مجال الحاسوب وفي الدرجة  (α=0.05) الداللة

الكلية، بينما لم تظهر فروق في باقي املجاالت. ولبيان الفروق الزوجية 

 بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية 
 
الدالة إحصائيا

 (.21بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول )

 21جدول 

 تروني في منطقة بني كنانةاملقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر سنوات الخدمة على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللك

املتوسط  سنوات الخدمة 

 الحسابي

سنوات  5من 

 فأقل

 سنوات 10-6من 

   4.03 سنوات فأقل 5من  الحاسوب

  10. 3.93 سنوات 10-6من 

 *25. 15. 4.18 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 

 

   3.70 سنوات فأقل 5من 

  03. 3.67 سنوات 10-6من 

 *19. 16. 3.87 سنوات 10أكثر من 

 (α = 0.05)  دالة عند مستوى الداللة *

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21يتبين من الجدول )      

( سنوات وفئة )أكثر 10-6بين فئة سنوات الخدمة ) (α = 0.05) الداللة

( سنوات في مجال 10-6( سنوات وجاءت الفروق لصالح فئة )10من 

الحاسوب، والدرجة الكلية. وقد يعزى ذلك إلى إدراك املعلمين واملعلمات 

سنوات( على أهمية استخدام وسائل  10-6من هذه الفئة )الخبرة = 

تعليم الطلبة وتدريبهم على تطبيقات مادة  تقنيات التعليم اإللكتروني في

العلوم وتنمية قدراتهم؛ حيث يدركون مع مرور خبراتهم أن استخدام 

 .
 
وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني تجعل من التعليم أكثر متعة وتشويقا

وتتمتع بجاذبية عالية للطلبة حيث تحتوي على جانب اإلثارة وعنصر 

الع. وتوفيرها بيئة تفاعلية غنية تخدم التشويق وحب الفضول واالستط

العملية التعليمية بكافة محاورها. كما تدعم عملية التفاعل بين الطلبة 

أنفسهم ومع املعلمين. كما أنها تسهم في تبسيط املفاهيم املجردة ونقلها 

 .الى الواقع املحسوس

ت [ التي أظهر 16واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العليمات ]      

وجود فروق في مستوى وعي معلمي العلوم بمستحدثات تقنيات التعليم 

 ملتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة )أقل من 
 
سنوات(.  5تبعا

 النتائج الحالية مع نتائج دراسة الزهراني ]
 
[ التي أظهرت 18واختلفت أيضا

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام معلمي العلوم

املستحدثات التكنولوجية في مختبرات العلوم تعزى ملتغير الخبرة )سنوات 

 (.الخدمة

: التخصص
 
استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية : رابعا

لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في 

 .ذلك( يوضح 22منطقة بني كنانة وفق متغير التخصص، والجدول )

 غير التخصصاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة حسب مت 22جدول 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 520. 4.14 28 العامةالعلوم  الحاسوب

 625. 3.95 51 الفيزياء 

 488. 4.09 31 الكيمياء 

 590. 3.98 38 األحياء 

 568. 4.10 24 علوم األرض 
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 568. 4.03 172 املجموع 

برامج الوسائط 

 املتعددة

 390. 4.15 28 العلوم العامة

 720. 3.93 51 الفيزياء

 534. 4.12 31 الكيمياء

 481. 4.14 38 األحياء

 504. 4.32 24 علوم األرض

 570. 4.10 172 املجموع

 370. 4.33 28 العلوم العامة االنترنت

 689. 4.02 51 الفيزياء 

 592. 4.20 31 الكيمياء 

 465. 4.16 38 األحياء 

 458. 4.22 24 علوم األرض 

 556. 4.16 172 املجموع 

 539. 4.20 28 العلوم العامة جهاز عرض البيانات

 643. 4.11 51 الفيزياء

 570. 4.17 31 الكيمياء

 462. 4.20 38 األحياء

 459. 4.23 24 علوم األرض

 548. 4.17 172 املجموع

 790. 3.07 28 العلوم العامة البريد اإللكتروني

 711. 3.26 51 الفيزياء 

 587. 3.32 31 الكيمياء 

 471. 3.28 38 األحياء 

 629. 2.95 24 األرضعلوم  

 652. 3.20 172 املجموع 

 909. 3.06 28 العلوم العامة التلفزيون التعليمي

 715. 3.23 51 الفيزياء 

 464. 3.35 31 الكيمياء 

 524. 3.42 38 األحياء 

 641. 3.18 24 علوم األرض 

 669. 3.26 172 املجموع 

 946. 3.24 28 العلوم العامة الهاتف النقال

 761. 3.16 51 الفيزياء 

 744. 3.19 31 الكيمياء 

 658. 3.29 38 األحياء 

 791. 2.98 24 علوم األرض 

 772. 3.18 172 املجموع 

 1.016 3.24 28 العلوم العامة مؤتمرات الفيديو

 726. 3.19 51 الفيزياء 

 958. 3.30 31 الكيمياء 

 823. 3.20 38 األحياء 

 729. 3.25 24 علوم األرض 

 835. 3.23 172 املجموع 

 395. 3.77 28 العلوم العامة الدرجة الكلية

 551. 3.68 51 الفيزياء 

 379. 3.80 31 الكيمياء 
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 296. 3.78 38 األحياء 

 377. 3.74 24 علوم األرض 

 423. 3.75 172 املجموع 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 22يبين الجدول )      
 
 ظاهريا

 
( تباينا

املعيارية واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

في منطقة بني كنانة بسبب اختالف فئات متغير التخصص، ولبيان داللة 

لتباين الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل ا

 (.23األحادي حسب الجدول )

 23جدول 

 تحليل التباين األحادي ألثر التخصص على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة

 اإلحصائيةالداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر 

 540. 779. 253. 4 1.012 بين املجموعات الحاسوب

   325. 167 54.229 املجموعاتداخل 

    171 55.241 الكلي

 082. 2.105 668. 4 2.670 بين املجموعات برامج الوسائط املتعددة

   317. 167 52.968 املجموعاتداخل 

    171 55.638 الكلي

 173. 1.613 491. 4 1.963 بين املجموعات اإلنترنت

   304. 167 50.818 املجموعاتداخل 

    171 52.781 الكلي

 907. 255. 078. 4 311. بين املجموعات جهاز عرض البيانات

   305. 167 51.016 املجموعاتداخل 

    171 51.327 الكلي

 148. 1.721 719. 4 2.876 بين املجموعات البريد اإللكتروني

   418. 167 69.780 املجموعاتداخل 

    171 72.656 الكلي

 228. 1.423 630. 4 2.521 بين املجموعات التلفزيون التعليمي

   443. 167 73.934 املجموعاتداخل 

    171 76.455 الكلي

 618. 664. 399. 4 1.594 بين املجموعات الهاتف النقال

   600. 167 100.222 املجموعاتداخل 

    171 101.817 الكلي

 984. 094. 067. 4 267. بين املجموعات مؤتمرات الفيديو

   713. 167 119.053 املجموعاتداخل 

    171 119.320 الكلي

 745. 488. 088. 4 353. بين املجموعات الدرجة الكلية

   181. 167 30.205 املجموعاتداخل 

    171 30.558 الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 23يتبين من الجدول )      

تعزى ملتغير لتخصص في جميع  (α=0.05) مستوى الداللة اإلحصائية

املجاالت وفي الدرجة الكلية. وقد يعود ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم في 

في مجال المستجدات والتطورات  األردن قد حرصت على مواكبة آخر

في تطوير أدائهم املعلمين التي تساعد وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

التدريس الحديثة، وباتت متاحة لهم والتزامهم بأساليب التدريس ي واملنهي 

وال تختلف باختالف التخصص. كما أن مديرية التربية والتعليم في لواء 

مين على اختالف تخصصاتهم حضور بني كنانه الزمت جميع املعل

الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل املتخصصة في هذا املجال؛ ملا 

عملية التطوير والنمو املنهي املستمر وفي تحسين أداء في كبير دور لها من 

 في واقع استخدام معلمي العلوم فيها. املعلمين 
 
وعلى ذلك ملا تظهر فروقا

 .إللكتروني في عملية التعليم والتعلموسائل تقنيات التعليم ا

[ التي أظهرت عدم 16واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العليمات ]     

وجود فروق في مستوى وعي معلمي العلوم بمستحدثات تقنيات التعليم 

 ملتغير التخصص. في حين أنها اختلفت مع نتائج دراسة الزهراني ]
 
[ 18تبعا

وق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام التي أظهرت عدم وجود فر 

معلمي العلوم املستحدثات التكنولوجية في مختبرات العلوم تعزى ملتغير 

 .التخصص
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: املرحلة الدراسية
 
استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام   خامسا

ي كنانة وفق معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بن

 .( يوضح ذلك24متغير املرحلة الدراسية، والجدول )

 24جدول 

 غير املرحلة الدراسيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة حسب مت

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات املجاالت

 553. 4.16 23 األساسية الدنيا الحاسوب

 611. 4.02 99 األساسية العليا 

 484. 4.00 50 الثانوية 

 568. 4.03 172 املجموع 

 424. 4.14 23 األساسية الدنيا برامج الوسائط املتعددة

 635. 4.06 99 األساسية العليا

 489. 4.16 50 الثانوية

 570. 4.10 172 املجموع

 381. 4.38 23 األساسية الدنيا االنترنت

 615. 4.10 99 األساسية العليا 

 472. 4.19 50 الثانوية 

 556. 4.16 172 املجموع 

 574. 4.19 23 األساسية الدنيا جهاز عرض البيانات

 570. 4.16 99 األساسية العليا

 499. 4.19 50 الثانوية

 548. 4.17 172 املجموع

 813. 3.11 23 األساسية الدنيا البريد اإللكتروني

 697. 3.14 99 األساسية العليا 

 425. 3.36 50 الثانوية 

 652. 3.20 172 املجموع 

 952. 3.08 23 األساسية الدنيا التلفزيون التعليمي

 644. 3.29 99 األساسية العليا 

 554. 3.27 50 الثانوية 

 669. 3.26 172 املجموع 

 1.009 3.27 23 األساسية الدنيا الهاتف النقال

 679. 3.09 99 االساسية العليا 

 808. 3.33 50 الثانوية 

 772. 3.18 172 املجموع 

 1.080 3.26 23 األساسية الدنيا مؤتمرات الفيديو

 818. 3.20 99 األساسية العليا 

 755. 3.27 50 الثانوية 

 835. 3.23 172 املجموع 

 422. 3.80 23 األساسية الدنيا الدرجة الكلية

 467. 3.71 99 األساسية العليا 

 316. 3.80 50 الثانوية 

 423. 3.75 172    املجموع    

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 24يبين الجدول )    
 
 ظاهريا

 
( تباينا

املعيارية لواقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني 

في منطقة بني كنانة بسبب اختالف فئات متغير املرحلة الدراسية. ولبيان 

دام تحليل داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخ

 (.25التباين األحادي حسب الجدول )

 تحليل التباين األحادي ألثر املرحلة الدراسية على واقع استخدام معلمي العلوم وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة  25جدول 
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 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر املجاالت

 531. 635. 206. 2 412. بين املجموعات الحاسوب

   324. 169 54.829 املجموعاتداخل 

    171 55.241 الكلي

 554. 592. 194. 2 387. بين املجموعات برامج الوسائط املتعددة

   327. 169 55.251 املجموعاتداخل 

    171 55.638 الكلي

 079. 2.577 781. 2 1.562 بين املجموعات اإلنترنت

   303. 169 51.219 املجموعاتداخل 

    171 52.781 الكلي

 946. 055. 017. 2 034. بين املجموعات جهاز عرض البيانات

   304. 169 51.294 املجموعاتداخل 

    171 51.327 الكلي

 137. 2.008 843. 2 1.686 بين املجموعات البريد اإللكتروني

   420. 169 70.970 املجموعاتداخل 

    171 72.656 الكلي

 392. 941. 421. 2 842. بين املجموعات التلفزيون التعليمي

   447. 169 75.612 املجموعاتداخل 

    171 76.455 الكلي

 161. 1.843 1.087 2 2.173 بين املجموعات الهاتف النقال

   590. 169 99.643 املجموعاتداخل 

    171 101.817 الكلي

 859. 152. 107. 2 215. بين املجموعات مؤتمرات الفيديو

   705. 169 119.105 املجموعاتداخل 

    171 119.320 الكلي

 389. 949. 170. 2 339. بين املجموعات الدرجة الكلية

   179. 169 30.218 املجموعاتداخل 

    171 30.558 الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 25يتبين من الجدول )

  (α = 0.05) مستوى الداللة

تعزى ألثر متغير املرحلة الدراسية على واقع استخدام معلمي العلوم       

املجاالت  وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني في منطقة بني كنانة في جميع

وفي األداة ككل. ويمكن تفسير ذلك في ضوء إدراك املعلمين ووعيهم على 

اختالف املراحل الدراسية التي يدرسونها إلى مدى أهمية استخدام وسائل 

تقنيات التعليم اإللكتروني في تعليم مواد العلوم و مفاهيمها ومعارفها 

تعة وجاذبية وإثارة وتطبيقاتها، حيث تجعل من التعليم في العلوم أكثر م

للفضول واالستكشاف، ونقل خبرات الطالب من الواقع املجرد إلى 

املحسوس. ومن املركب إلى البسيط. وتحقيق األهداف التعليمية والتربوية 

 .بكل سهولة ويسر. وعليه لم تظهر الفروق في هذا املتغير

 التوصيات. 6

 :يمكن التوصية باألتي في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الحالية،

ضرورة استمرارية حرص وزارة التربية والتعليم في األردن على االهتمام  -

ببرامج إعداد معلمي العلوم فيما يتعلق بالتعليم والتدريب على استخدام 

وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني، وخاصة التلفزيون التعليمي والبريد 

 .تف النقالاإللكتروني ومؤتمرات الفيديو والها

ضرورة تبني مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانة بالتعاون مع  -

مشرفي العلوم، عقد ورشات تدريبية للمعلمين لتوظيف وسائل تقنيات 

التعليم اإللكتروني )التلفزيون التعليمي والبريد اإللكتروني ومؤتمرات 

الوقت الذي يتم فيه الفيديو والهاتف النقال( في تعليم مواد العلوم، في 

تدريب املعلمين أنفسهم على كيفية تصميم الدروس باستخدام 

الحاسوب واالستفادة من مؤتمرات الفيديو في عرض مفاهيم العلوم. 

 .وتنال عناية فائقة من القائمين عليها

توفير وزارة التربية والتعليم في األردن وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني  -

املدرس لتلبي االحتياجات التربوية للطلبة واملعلمين وجعل ميدان في كافة 

 .التعليم أكثر نوعية

إجراء دراسات نوعية تبحث في معوقات وصعوبات استخدام املعلمين  -

وسائل تقنيات التعليم اإللكتروني، ومنها )التلفزيون التعليمي والبريد 

ل التغلب عليها اإللكتروني ومؤتمرات الفيديو والهاتف النقال( وسب

 .والحلول واملقترحات لها

إجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالية تتناول فئات أخرى من  -

.
 
 املعلمين وعمل دراسات مقارنة الحقا

 املراجع

 أ. املراجع العربية
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 باملرحلة العلوم معلمي (. استخدام2017الغيث، محمد مانع. ) [1]

نحوها. املجلة التربوية  واتجاهاتهم االفتراضية املتوسطة للمعامل

 .53-39(، 5) 6الدولية املتخصصة. 

(. تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم: مفاهيم 2007سرايا، عادل. ) [3]

 نظرية وتطبيقات علمية. جدة: مكتبة الرشد.

(. املعلم 2006الترتوري، محمد عوض؛ القضاة، محمد فرحان. ) [13]

 دارة الصفية الفعالة. عمان: دار حامد.الجديد دليل املعلم في اإل 

(. واقع التطبيقات العملية 2005رصرص، محمد عبدالفتاح. ) [15]

لتكنولوجيا املعلومات في تدريس العلوم في لواء عين الباشا. مجلة 

 .122-116(: 4+3) 43 األردن، –رسالة املعلم 

 املستحدثات استخدام (. واقع2010الزهراني، مريم سعد. ) [18]

 وجهة نظر الثانوية من باملرحلة العلوم مختبرات التكنولوجية في

املكرمة. رسالة ماجستير غير  بمكة العلوم ومعلمات مشرفات

 منشورة، جامعة أم القرى.

(. تقنيات 2014الشايع، حصة محمد؛ العبيد، أفنان عبدالرحمن. ) [14]

 رون. التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. الرياض: مكتبة الرشد ناش

(. واقع استخدام الوسائط اإللكترونية 2011الشناق، محمد سعد. ) [19]

املتعددة في تعليم العلوم بدولة األمارات العربية املتحدة من وجهة 

جامعة األمارات  - الدولية لألبحاث التربوية نظر املعلمين. املجلة

 .32-1(، 29) العربية املتحدة،

(. أثر 2003صبح، يوسف محمد؛ العجلوني، خالد إبراهيم. ) [11] 

استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول 

الثانوي العلمي على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الحاسوب. مجلة 

 .186-166(، 1) 30الجامعة األردنية،  -دراسات

ثر برنامج (. أ2005عرسان، حسن محمد؛ أبو زينة، فريد كامل. ) [12]

تدريبي الستراتيجيات حل املسألة الرياضية في تنمية القدرة على حل 

املسألة الرياضية في تنمية القدرة على حل املسألة الرياضية وعلى 

التحصيل في الرياضيات لدى طلبة املرحلة األساسية في األردن. 
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