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 استخدامها ومعيقات العلوم، تدريس في التعليم تقنيات استخدام أهمية حول العلوم معلمي تصورات
 

 سعيد بن محمد الشمراني
بية يَّةكل  - يَّاتميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضالتَّ ومركز  الَّتَّ

 جامعة امللك سعود.

 لمحمد بن علي الجَّل 
 .عليمالتَّ وزارة  – قة الرياضاإلدارة العامة للتعليم مبنط

 هـ5341/ 4/ 62 وقبل -هـ 51/5/5341قدم للنشر

 
، ومعيقاهتا يف تدريس عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةأمهعليم باخلرج حول التَّ العلوم يف إدارة ي معلِّمتصورات على  التَّعرُّفهدف البحث إىل  المستخلص:

 ه.5341-5343الفصل الدراسي الثاين من العام  يف ،جمتمع البحث%( من 62ة، ميثلون )معلِّمو  معلًِّما( 511ومشلت عينة البحث ) العلوم.
 عليمالتَّ تقنيات معيقات استخدام عليم يف تدريس العلوم، و التَّ تقنيات استخدام  يَّةأمه: سم إىل حمورينق  ولإلجابة عن أسئلة البحث طور الباحثان استفتاء 

رأت عينة البحث  وقد؛ على مستوى فقرات احملور يف تدريس العلوم عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةنتائج وجود تقدير عاٍل ألمهأظهرت الالعلوم. و  يف تدريس
  قنيةالتَّ  يَّةأمه

للتواصل، وتقليل اجلهد املبذول  يف استخداماهتا أقلُّ  يَّة، يف حني رأوا أن األمهداخل الصفِّ  يَّةالفعل التَّعلُّمعليم و التَّ بإجراءات يف اجلوانب ذات العالقة 
بني  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ ،االعتيادي عليمالتَّ عن  ، وإحالهلا بدياًل علِّمعلى امل
أظهرت كما خصص.التَّ أو  ،يَّةدريسالتَّ أو املرحلة  ،ةأو اخلب  ،دريبالتَّ أو  ،نوع املؤهل اجلنس، أو إىل متغريات:عزى ت   يَّةات تقدير العينة لألمهمتوسِّط
تضمنها احملور  اليتاملعيقات يف حني تراوح مستوى  ،توسِّ املستوى امل عنديف تدريس العلوم وقع  قنيةالتَّ معيقات استخدام  حمور مستوىأن  اأيضً  النتائج

م، يف حني رأوا أن هنا  معيقات يَّاهتمهامهم ومسؤولهو خارج  ق مباتتعلَّ  لى املعيقاتعينة البحث أن أع رأى أفراد إذ؛ توسِّ العايل وامل ينيبني املستو 
 (α≤0.05) عند مستوى يَّةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ اأيضً كما أظهرت النتائج   ،اتهوما هو يف نطاق إمكان علِّمتتمركز حول امل ،بدرجة أقل
يًّا وجد فرق دال إحصائ يف حني ص.خصُّ التَّ ، أو يَّةدريسالتَّ أو املرحلة  ،أو اخلبة ،دريبالتَّ أو  ،نوع املؤهل ات:إىل متغري عزى ر العينة للمعيقات ت  بني تصوُّ 

 .لصاحل اإلناث ،بني الذكور واإلناث
 

 تدريس العلوم. ،عليمالتَّ تقنيات  :َيةالكلمات المفتاح
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 مقدمة:

اول ، وحتامتسارعً يًّا تقن ارً يشهد العصر احلايل تطوُّ 
إلفادة من هذا ا -يَّةواألهل يَّةمبؤسساهتا احلكوم -ولالد
تقدمها، مما  اليتطور يف حتسني اخلدمات والصناعات التَّ 

من  ال كثريً من شأهنا أن تسهِّ  اليتيسهم يف تسخري املنجزات 
، كما ميكن أن عامل مع املعلوماتالتَّ واصل و التَّ  يَّاتعمل

 .بالشعو  ةيتسهم يف رفع مستوى رفاه
ما هو إال نتاج  قنيةالتَّ يف م قدُّ التَّ فيه أن  ومما ال شكَّ 

وما  عليمالتَّ مستوى تقدم ولذلك فإن  ؛عليمالتَّ للتقدم يف 
يسهم بشكل مباشر يف الوصول  بذل فيه من جهود وأموالي  

يتبعها من  وما ،إىل ابتكارات جديدة يف اجملال العلمي
يف قدم التَّ فإن  ،آلخروعلى االجتاه ا. متعددة ةيتطبيقات تقن

عليم، من خالل التَّ  تطورميكن أن يعود أثره على  قنيةالتَّ جمال 
بوي، ودعم اإلجراءات الَّتَّ يف تطوير احملتوى استخدامه 

من  التَّعلُّمعليم و التَّ ، وفتح آفاق جديدة يف يَّةاملدرس يَّةاإلدار 
طرق دريس، و التَّ اإللكَّتوين، وتطوير أساليب  التَّعلُّمخالل 
  وتطويره.  علِّمإعداد امل

عليم التَّ على  قنيةالتَّ قدم يف التَّ ويتضح انعكاس تأثري 
 إذ مرتبطة هبا؛ يَّةهر من مصطلحات تربو من خالل ما ظ

( إىل ظهور عدد من املفاهيم املرتبطة 6055الشناق )يشري 
 ،اإللكَّتوين التَّعلُّم :مثل، عليمالتَّ يف  قنيةالتَّ باستخدام 
 قنيةالتَّ وأصبحت . يَّة، واجلامعة االفَّتاضاإللكَّتوين والكتاب
 يَّةني، ولذلك تؤكد مجععلِّميف برامج إعداد امل امهمًّ  اجزءً 
 Society for Information)ني علِّماملعلومات وبرامج امل ةيتقن

Technology and Teacher Education SITE, 2015)  ضرورة
ني، وترى أنه أحد املبادئ معلِّ يف برامج إعداد امل قنيةالتَّ دمج 
 .تتبناها اليت يَّةاألساس

 يَّةاألمريك يَّةبو الَّتَّ  التَّقنيةاالتصاالت و  يَّةمجعوترى 
(Association for Educational Communications and 

Technology AECT, 2012)  تتألف من  عليمالتَّ أن تقنيات
 تقنيات ةيَّ هذه اجلمعف عرِّ ت   إذ مكون نظري وآخر تطبيقي؛

طبيق يف تصميم وتطوير واستخدام التَّ و  يَّةأهنا النظر عليم بالتَّ 
ومصادرها. ويشري حسنني  التَّعلُّم يَّاتوإدارة وتقومي عمل

ر تكنولوجيا عريف يعكس تطوُّ التَّ ( إىل أن هذا 6055)
مبا قدمه  ،وجمال مهن   ا إىل جمال أكادميي  هلَ وحتوُّ  ،عليمالتَّ 

   .يَّةوتطبيق يَّةمن جوانب نظر ن فيه املختصو 
 طبيقيَّ التَّ ( إىل أن املفهوم 5222ويشري الصاحل )

 اجتاهان: يتجاذبه إذ ؛عليم يعاين من غموضالتَّ لتقنيات 
شمل األجهزة ت ،يَّةماد كمكوناتأحدمها ينظر إليها  

عليم التَّ واألدوات، يف حني يرى االجتاه اآلخر أن تقنيات 
تناوله يف يؤكد الصاحل هذا الصَّدد  ويف ،مدخل نظم يَّةعمل
 يَّةأن النظرة املنظوم تؤيد هذين االجتاهني اليتتعاريف لل

زة واملواد عليم أمشل من جمرد جمموع األجهالتَّ لتقنيات 
 ،يَّةعليمالتَّ للمشكالت  ر فيهظين إذ دريس؛التَّ املستخدمة يف 

ليم عالتَّ وحماولة إجياد احللول املناسبة يف اختيار مصادر 
 .التَّعلُّمو 

إىل  (Koehler & Mishra, 2009)ا كوهلر وميشر أشار  و 
 ،عليمالتَّ تواجهها تقنيات  اليتحديات التَّ عدد من وجود 
 يَّةا الداخليَّاهتظهور تقنيات جديدة تتميز بأن عمل :منها

ستخدم بأكثر من شكل مبهمة للمستخدم، كما ميكن أن ت  
 ،بصورة سريعة رتتطوَّ أهنا ، و هوخارج داخل الصف الدراسي

، يَّةتدريس من معينات اسابقً  علِّما كان يستخدمه املمقارنة مب
عليم تتميز التَّ يف  التَّقنيةكما يشريان إىل أن  ،مثل: السبورة

قد تكون  قنياتالتَّ فبعض  ؛حيز يف آن واحدالتَّ و  يَّةاحليادب
يف حني أهنا غري مناسبة  ،معينة يَّةمناسبة ملواقف تدريس

دم بقيود خمتلفة من موقف قَ واقف أخرى، كما ميكن أن تـ  مل
حديات جعلت كوهلر وميشرا التَّ تدريسي إىل آخر. وهذه 

 عليم يف الصفِّ التَّ الستخدام تقنيات يًّا تفاعل يقَّتحان مدخاًل 
ثالثة أنواع من املعارف، وهي:  بني ن تداخاًل يتضمَّ الدراسي 
واملعرفة باحملتوى ، (Pedagogical Knowledge) يَّةدريسالتَّ املعرفة 

(Content Knowledge) ، التَّقنيةواملعرفة (Technological 

Knowledge).  املعرفة  داخل بني هذه املعارفالتَّ على وأطلق"
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 Technological"اخلاصة باحملتوى"  يَّةدريسالتَّ  التَّقنية

Pedagogical Content Knowledge- TPACK".  ًهلذا  اووفق
مستقل عن  بشكل منفرد تقدميهاال ميكن  التَّقنيةر فإن صوُّ التَّ 

 .(Bull & Bell, 2008) بوي وسياق احملتوىالَّتَّ السياق 
عليم يف التَّ ه حنو استخدام تقنيات وجُّ التَّ يدفع و 

 إليهاأشار  اليت امليزاتجمموعة من  يَّةالصفوف الدراس
من عدد  أشار :ون، فعلى سبيل املثالبويُّ الَّتَّ الباحثون 
عند  التَّعلُّمبعض جوانب  يف يَّةإىل نتائج إجياب الدِّراَسات

 ,Yu, Lin, Ho, & Wang) عليمالتَّ استخدام أنواع من تقنيات 

؛ الشديفات، Keengwe, Schnellert & Mills, 2011؛ 2015
  . (هـ5361؛ األمحد، هـ5361؛ الرشيد، 6055

أن  (Grinager, 2006)يرى جريناجر يف هذا اإلطار، و 
سهم يف اندماج الطلبة عليم ميكن أن ي  التَّ يف  التَّقنيةاستخدام 

ز مهارات الفهم يف حمتوى تفاعلي، كما ميكن أن يعزِّ 
عاوين، ويساعد التَّ فكري من خالل االستقصاء والعمل التَّ و 

، باإلضافة إىل إسهامه يف وصول يَّةفرد تعلُّمعلى تبن طرق 
الطلبة ذوي  تعلُّمودعمه ل الطلبة إىل معرفة حديثة ودقيقة،

االحتياجات اخلاصة؛ من خالل تقدمي احملتوى بطرق مناسبة 
قومي داخل الصف التَّ هلم، وميكن أن يسهم يف تطوير أساليب 

طور التَّ كما أشار املعهد العاملي لالتصال و . الدراسي
(International Institute for Communication and 

Development IICD, 2007)  إىل أن استخدام تقنيات
إىل أدى  يَّةاالتصال واملعلومات يف جمموعة من الدول النام

بسبب  عليم للجميع؛التَّ يما يتعلق بإتاحة ف يَّةزيادة إجياب
املستخدمة،   قنياتالتَّ ظهرت من خالل  اليت عاليةاجلودة والف

 ؛لسوق العملالبالغني ني تعلِّمهنا ساعدت يف هتيئة املإكما 
عززت الفرصة و مهارات للقرن احلادي والعشرين،  مإكساهبب

 عليم. التَّ للمساواة بني اجلنسني يف احلصول على 
دالسَّتوم ووالكري ودزيبان  أظهرت نتائج دراسةو       

(Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2013) بلغت عينتها اليت 
 يَّةكل  (615)طالب بكالوريوس ينتمون إىل  ينيمال (5.2)

حول تصورات الطلبة عن تقنيات  ،دولة (54) وجامعة يف

عليم التَّ عليم، أن نسبة أعلى من الطلبة يرون أن تقنيات التَّ 
، وأهنا هيأهتم بشكل يَّةساعدهتم يف حتقيق أهدافهم األكادمي

   .يَّةاملستقبل يَّةأفضل خلططهم الدراس
يشري الشايع واحلسن  ق مبناهج العلوم،وفيما يتعلَّ 

 يَّةالدراس املناهجمن أكثر  دُّ العلوم تع مناهجن ( إىل أ6007)
من احلركات  اكثريً   وهذا ما دعا عام،بشكل  التَّقنيةب اارتباطً 

 التَّقنية اعتبارإىل يف جمال تطوير مناهج العلوم  يَّةاإلصالح
وال تكاد جتد حركًة نادت بتطوير مناهج  ،فيها ارئيسً  ابعدً 

من  يف تدريس العلوم قنيةالتَّ دمج ضرورة العلوم إال وأكدت 
عليم املرتبطة التَّ ما يتعلق بتقنيات وفي .يَّةوتدريس يَّةتطبيق ناحية

إىل أن  (Bull & Bill, 2008)يشري بول وبيل  بتدريس العلوم،
فهمها على الطلبة؛  ريتعسَّ املقبولة  يَّةالعديد من األفكار العلم

ارض احلس تع اليت لطبيعتهاأو  ،لصعوبتها أو جتريدها انظرً 
يف تقدمي منوذج هلذه  التَّقنيةميكن أن تفيد  ومن ثَّ املشَّت ، 
، كما ميكن عرضها بعدة هلا أو تعبريات مصورة ،األفكار

  أشكال ميكن أن تساعد الطلبة على فهمها. 
إىل أن  (Efe, 2011)يفي يشري إ، نفسه يف السياقو 
عليم العلوم، متعددة يف ت اعليم ميكن أن تلعب أدوارً التَّ تقنيات 

جريب، كما ميكن التَّ ميكن أن تسهم يف دعم االستقصاء و  إذ
، تعلُّملل يَّةأن تساعد يف بناء املعرفة، ورفع مستوى الدافع

أكب لتصور  يَّةالفردي، كما تعطي الطلبة إمكان التَّعلُّموتطوير 
ويشري كراجسيك ومون عامل معها. التَّ اجملردة و  يَّةاملعرفة العمل

(Krajcik & Mun, 2014)  يف عليم التَّ تقنيات استخدام أن إىل
مشاهبة استخدام أدوات يتيح للطلبة ميكن أن صفوف العلوم 

فاعل التَّ و املفاهيم  رتصوُّ  ؛ مما ميكنهم منملا يستخدمه العلماء
 ، كما يساعدهلا لوصُّ التَّ يتم  اليتحتليل البيانات ها، و مع

شار  باملعلومات التَّ عاون و التَّ على  عليمالتَّ استخدام تقنيات 
ناء وب ،خطي التَّ  ن الطلبة مناملناطق املتباعدة، وميك  بني 

وسائ  متعددة تساعد و واختبار النماذج، ويسهل بناء وثائق 
الطلبة، ويتيح للطلبة الوصول إىل املعلومات  تعلُّميف 
، كما ميكنهم من إليهانات يف أي وقت حال احلاجة اوالبي
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جلمع البيانات  "املستشعرات" ات املتحركةاستخدام األدو 
 وحتليلها.

 اليت امليزةأن  (Bull & Bill, 2008) ويرى بول وبيل
عليم يف تدريس العلوم تكمن يف التَّ ميكن أن تقدمها تقنيات 

من خالل  يَّةالطلبة للمفاهيم العلم تعلُّم يَّةتيسري عمل
صور عامل مع البيانات، ومتكنهم من تالتَّ مساعدهتم يف 
على األماكن واألشياء غري  التَّعرُّفاملعقدة، و  يَّةاملفاهيم العلم

عاون التَّ واصل و التَّ  يَّاتنها تسهيل عملاملعتادة لديهم، كما ميك  
عليم ميكن التَّ بول وبيل أن تقنيات  يؤكدولذلك  ؛بينهم

استخدامها يف تعليم العلوم لتحقيق مخسة أهداف رئيسة، 
ر املساعدة يف تصوُّ و البيانات وحتليلها، هي: املساعدة يف مجع 

عاون التَّ واصل و التَّ هلا، و  يَّةاملفاهيم وتقدمي تعبريات مرئ
ومتكني الطلبة من عمل مشاريع مشَّتكة،  ،يَّةباملعلومات العلم
  قومي.التَّ  يَّاتعن بعد، وتسهيل عمل التَّعلُّمواملساعدة يف 

ظهرت فقد  ؛ولتحقيق تلك امليزات يف دروس العلوم
من  اليت، و يف دروس العلوم التَّقنيةطبيقات التَّ جمموعة من 
: (Krajcik & Mun, 2014)كراجسيك ومون أمهها حبسب  

تساعد يف  اليت يَّةاستخدام املستشعرات "اجملسات" اإللكَّتون
متكن  اليت يَّةفاعلالتَّ ، وأدوات النمذجة نات وحتليلهاامجع البي

برامج احملاكاة و األبعاد،  يَّةأو ثالث يَّةالطلبة من عمل مناذج ثنائ
أو مساعدهتم  ،يَّةغري املرئ يَّاتالعمل رؤيةمتكن الطلبة من  اليت

خلطورته أو  ؛يَّةيف إجراء ما يصعب إجراؤه يف البيئة املدرس
ميكن  اليت يَّةاإللكَّتون التَّعلُّمبيئات باإلضافة إىل صعوبته، 

واصل بني التَّ أو  ،عدعن ب التَّعلُّمتوفريها للمساعدة على 
أو بينهم  ،أو بينهم وبني أستاذهم ،بعضبعضهم ب الطلبة

يف حني يشري جويزي وبني آخرين يف أماكن أخرى. 
من أبرز  إىل أنَّ  (Guzey & Roehrig, 2009)روهريج  و
ميكن استخدامها يف دورس العلوم هي  اليت قنياتالتَّ 

ة، ونظم املايكروسكوب اإللكَّتوين، والوسائ  املتعدد
 قنياتالتَّ تعدد مما يؤكد . يَّةفاعلالتَّ استجابة الطلبة، والسبورة 

ميكن استخدام  إذ ،ميكن استخدامها يف دروس العلوم اليت

 ،ر دراسيميكن استخدامها يف أي مقرَّ  اليتالعامة قنيات التَّ 
مت  اليتقنيات التَّ و ، يَّةفاعلالتَّ والسبورة  ،مثل: الوسائ  املتعددة

كما هو احلال يف بعض برامج   ،ا لدروس العلومتطويره
 احملاكاة والنمذجة واملستشعرات. 

ني علِّمعلى امل عليمالتَّ عدد يف تقنيات التَّ هذا يفرض و 
 تعلُّمسهم يف تسهيل ميكن أن ت   اليتقنيات التَّ استخدام 
، وقد حددت املنظمة للمحتوى الذي سيقدم هلمالطلبة 
 International Society for)عليم التَّ يف  ةيللتقن يَّةالدول

Technology in Education ISTE, 2008)  جمموعة من معايري
 يشري إذ، يف دروسهم بشكل مثمرٍ  ةيني للتقنعلِّماستخدام امل

ني استخدام معرفتهم علِّماملعلى  أنَّ  إىلاملعيار األول منها 
هم تعلُّم م الطلبة يفقن لتقدُّ التَّ بوي، و الَّتَّ باحملتوى العلمي، و 

 ,Koehler & Mishra)كوهلر وميشرا   يؤكدكما بداعهم.  إويف 

حدى إصعوبة حتديد طريقة واحدة الستخدام  (2009
ني علِّمن على امللذا فإ داخل الصف؛ يَّةعليمالتَّ قنيات التَّ 

مناسبة للمحتوى الذي  يَّةتصميم وبناء الدروس بطريقة إبداع
 .سيقدم يف صف دراسي له سياقه اخلاص

يف تفعيل استخدام تقنيات  علِّمدور امل يَّةيؤكد أمهمما و 
 & Hakverdi-Can)هاكفريديكان ودانا  إليهعليم ما أشار التَّ 

Dana, 2012) ،ل حتو   اليتوجود العديد من املعوقات  يريان إذ
ال يف الصف عليم بشكل فعَّ التَّ دون استخدام تقنيات 

جيب أن ال تغفل الدور  ب عليهاغلُّ التَّ حماولة  وأنالدراسي، 
 ،ويؤكد هاكفريديكان ودانا فعيل.التَّ يف هذا  معلِّملل األساس
 ,Czerniak, Lumpe)جرنيا  والب وهاين وبيك  وكذلك

Haney & Beck, 1999) تفعيلهم  حولني علِّمتصورات امل يَّةأمه
من الباحثني  اوهذا ما دعا كثريً  عليم يف دروسهم.التَّ لتقنيات 

 عليمالتَّ ني حول استخدام تقنيات علِّمرات امللتناول تصو 
(Wozney, Venkatesh & Abrami, 2006; Gorder, 2008; 

 (.6056؛ سفر، 6006اخلطيب، 
أن إىل  (Bingimlas, 2009)غمالس  ويشري بن

يف  التَّقنيةمراجعته للبحوث ذات الصلة مبعيقات استخدام 
ني، علِّمات املرتبطة باملمن املعيق اأظهرت عددً  ،يَّةعليمالتَّ البيئة 
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فيما يتعلق باستخدام  ،ني يف أنفسهمعلِّموهي: ضعف ثقة امل
عليم، وضعف كفاياهتم يف استخدامها، ومقاومتهم التَّ تقنيات 

ويف دراسة أجريت  للتغيري واالجتاه السليب حنو استخدامها.
عليم العام يف الواليات املتحدة التَّ ي معلِّممن  (260)على 
ني يرون أن أبرز معيقات علِّمأظهرت أن امل ةيَّ األمريك

عليم تتمثل يف ضعف تدريبهم، التَّ استخدامهم لتقنيات 
، وضياع وقت الدرس قنياتالتَّ م لتشغيل وضعف الدعم املقدَّ 

، وعدم قدرهتم على متابعة ما يقوم التَّقنية تكالبسبب املش
 .(Digedu, 2014) ةيأثناء استخدامهم للتقن يف به الطلبة

 مشكلة البحث:

وتطبيقاهتا يف املنهج الدراسي ضمن  التَّقنيةيعد دمج 
الذي  يَّةوالعلوم الطبيع يَّاتأهداف مشروع تطوير الرياض

بتطبيق  يَّةالسعود يَّةعليم يف اململكة العربالتَّ بدأت وزارة 
)الشايع  ه5362/5340يف العام الدراسي منتجاته يف املدارس 

عليم بتطبيق بعض التَّ ما بدأت وزارة ك(. 6055احلميد،  وعبد
ومنها:  ،بتعليم العلوم املرتبطةقنيات التَّ بتبطة املشاريع املر 

الذي أطلق يف العام الدراسي مشروع املختبات احملوسبة 
منها إدخال  ،د له جمموعة من األهداف، وحدِّ هـ5344/5343

الطالب  تعلُّممزيد من األجهزة والبامج احملوسبة لزيادة 
ـ(. وكذلك بعض البامج املرتبطة بتقنيات ه5344)الومشي، 

وغريها من  ،املرتبطة مبناهج العلوم عليم بصورهتا العامةالتَّ 
برنامج مصادر احملتوى  :مثل األخرى، يَّةاملناهج الدراس
)تطوير،  يَّةعليمي، وبرنامج املدرسة اإللكَّتونالتَّ اإللكَّتوين 

6051).  
 فإن ؛رت من إمكاناتوفِّ و  ،من جهود تذلمهما ب  و 
 التَّقنيةيف تنفيذ توجهات الوزارة وتفعيل  األساس العنصر

وهذا ما أكدته  ،علِّمهو امل يَّةداخل الصفوف الدراس
-Hakverdi)فدراسة هاكفريديكان ودانا ، السابقة الدِّراَسات

Can & Dana, 2012) يًّا أساس يظلُّ  علِّمأشارت إىل أن دور امل
زهاو كما يؤكد  دريس.التَّ يف  التَّقنيةلتفعيل  حماولة ةيف أي

قنيات التَّ أن  (Zhao, Tan & Mishra, 2000)وتان وميشرا 
املرتكزة على  التَّعلُّمحول من أنشطة التَّ أسهمت يف  يَّةبو الَّتَّ 
أهنم يؤكدون  إال  إىل األنشطة املرتكزة على الطالب،  علِّمامل
عليم التَّ يف تفعيل تقنيات  امهمًّ  يظلُّ  علِّمدور امل أن اأيضً 

 حول.التَّ وحتقيق هذا  ،داخل الصف
 ,Hakverdi-Can & Dana)ويؤكد هاكفريديكان ودانا 

توصلت إىل أن تصورات  يَّةبو الَّتَّ  الدِّراَساتأن  (2012
عليم تؤثر يف التَّ تقنيات ني واعتقاداهتم حول علِّمامل

 ذلك كما أكد. يَّةهلا داخل الصفوف الدراس استخدامهم
 يَّةأمه أشاروا إىل إذ (Czerniak et al., 1999) جرنيا  وزمالؤه
  عليم يف دروسهم.التَّ يلهم لتقنيات تفع يفني علِّمتصورات امل

البحث احلايل  رأى املنطلقات على هذه اوتأسيسً 
 يَّةي العلوم حول أمهمعلِّمعن تصورات  ضرورة الكشف

ومعيقات  وميف تدريس العل عليمالتَّ تقنيات استخدام 
 استخدامها.

 هدف البحث:

ي معلِّمتصورات  عن الكشفهدف البحث إىل 
 عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةحول أمه ،العلوم يف مدينة اخلرج

 ومعيقات استخدامها. يف تدريس العلوم

  أسئلة البحث:

 :ةيتاآلاألسئلة سعى البحث إىل اإلجابة عن 
 يَّةأمه حولخلرج ي العلوم يف مدينة امعلِّم اتما تصور  .5

 العلوم؟ تدريسعليم يف التَّ استخدام تقنيات 
عند مستوى  يَّةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل  .6

(α≤0.05) يَّةبني تصورات عينة البحث حول أمه 
عليم يف تدريس العلوم ميكن أن التَّ استخدام تقنيات 

نوع املؤهل، و : اجلنس، ةيتاآل إىل أي من املتغرياتعزى ت  
 خصص؟التَّ و ، يَّةدريسالتَّ املرحلة و اخلبة، و يب، در التَّ و 
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 حولة اخلرج ي العلوم يف مدينمعلِّم اتما تصور  .4
 عليم يف تدريس العلوم؟ التَّ معيقات استخدام تقنيات 

عند مستوى  يَّةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل  .3
(α≤0.05) حول معيقات  ،بني تصورات عينة البحث

ميكن أن  ،تدريس العلومعليم يف التَّ استخدام تقنيات 
نوع املؤهل، و : اجلنس، ةيتاآلإىل أي من املتغريات عزى ت  
 خصص؟التَّ و ، يَّةدريسالتَّ املرحلة و اخلبة، و دريب، التَّ و 

 البحث: َيةأهم

 :يتاآليكتسب البحث أمهيته من 
إذ أشارت  ؛ني"علِّمشرحية عينة البحث "امل يَّةأمه ˗

 ،يَّةمهما بذل من جهود تطوير  إىل أنه يَّةبو الَّتَّ  الدِّراَسات
عليم داخل التَّ ن دورهم يف تغيري واقع استخدام تقنيات إف

 .اوأساسيًّ يًّا حمور  ايظل دورً  يَّةالصفوف الدراس
تفرض تقنيات  إذاملوضوع الذي يتناوله البحث،  يَّةأمه ˗

بويني تناوهلا بني احلني واآلخر؛ الَّتَّ عليم على الباحثني التَّ 
 التَّقنيةات املتسارعة فيها، وتباين الثقافة للمستجد انظرً 

بشكل  يَّةمن جيل إىل آخر، وظهور مشاريع تطوير 
 . مستمر  

ني، علِّموهو تناول تصورات امل ،جمال تركيز البحث يَّةأمه ˗
إىل أن تصوراهتم ومعتقداهتم حول  الدِّراَساتتشري  إذ

ى يف مستو  ايًّ أساس اعليم تؤدي دورً التَّ استخدام تقنيات 
 .يَّةداخل الصفوف الدراس قنياتالتَّ استخدامهم هلذه 

عليم يف التَّ قد يفيد البحث احلايل املسؤولني يف وزارة  ˗
ي العلوم يف علِّمطوير املهن املوجهة ملالتَّ تصميم برامج 
أسفر عنها  اليت، وتذليل الصعوبات التَّقنيةجمال استخدام 

 البحث.
 حدود البحث:

على تصورات  لتَّعرُّفااقتصر هذا البحث على 
، هـ5343/5341ي العلوم يف حمافظة اخلرج للعام الدراسي معلِّم

عليم، ومعيقات استخدامها التَّ استخدام تقنيات  يَّةحول أمه
 يف تدريس العلوم.

 مصطلحات البحث:

 :(Perception)ر صو  التَ 
عريفات التَّ جمموعة من  (Lewis, 2001)أورد لويس 

اختاذ " :أنه فض ل تعريفه بأنه غري (Perception)للتصور 
، "موقف فيزيائي أو عقلي بناًء على ما تتوصل له احلواس

صور يعد طريقة لفهم العامل. ويشري إىل التَّ ويرى لويس أن 
من توافرها لتكوين أي تصور،  ال بدَّ  ،يَّةثالثة عناصر أساس
ل يف هذا البحث ويتمثَّ  (Perceiver):صور التَّ وهي: صاحب 

: (Perceived object or subject)ني، والشيء املتصور علِّمبامل
عليم التَّ استخدام تقنيات  يَّةويتمثل يف هذا البحث بأمه

: (Situational Context)ومعيقات استخدامها، والسياق 
ل يف هذا البحث بدروس العلوم. ويرى لويس أن هذه ويتمثَّ 

 العناصر الثالثة تؤثر بعمق فيما يتم تصوره.
ي العلوم يف هذا البحث معلِّمر ميكن تعريف تصوُّ و 
ي العلوم مبحافظة اخلرج يف مستوى معلِّمبأنه: رأي يًّا إجرائ
ومعيقات استخدامها يف  ،عليمالتَّ استخدام تقنيات  يَّةأمه

 صفوف العلوم.
 :(Educational Technology)عليم التَ تقنيات 

يقي طبالتَّ ( إىل أن املفهوم 5222أشار الصاحل )
عليم يتجاذبه اجتاهان، أحدمها ينظر إليها  التَّ لتقنيات 

تشمل األجهزة واألدوات، يف حني يرى  يَّةكمكونات ماد
تشمل  ،مدخل نظم يَّةعليم عملالتَّ االجتاه اآلخر أن تقنيات 

دريس؛ التَّ أكثر من جمرد جمموع األجهزة واملواد املستخدمة يف 
وحماولة إجياد  ،يَّةعليمالتَّ  عريف للمشكالتالتَّ ر يف هذا ظينإذ 

. ويتفق التَّعلُّمعليم و التَّ احللول املناسبة هلا واختيار مصادر 
عليم، فتقنيات التَّ البحث احلايل مع هذه النظرة إىل تقنيات 

استخدامها بصورة  يَّةوكيف ،يَّةاملادقنيات التَّ عليم تشمل التَّ 
 فاعلة داخل صفوف العلوم.
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 منهج البحث:
لبحث احلايل املنهج الوصفي الذي يعتمد استخدم ا

على رصد ووصف وحتليل البيانات املتعلقة بآراء العينة 
 املستهدفة.

 مجتمع وعينة البحث:
ي العلوم يف معلِّممجيع  تهوعينمشل جمتمع البحث 

ة، معلِّم( 415و) معلًِّما( 401وعددهم ) ،عليم باخلرجالتَّ إدارة 
ة، أي ما معلِّمو  ًمامعلِّ ( 511واستجاب ألداة البحث )

( 5للبحث. ويوضح اجلدول ) يَّةمن العينة األصل %62نسبته 
توزيع أفراد العينة حسب متغريات: اجلنس، ونوع املؤهل، 

خصص. ويتمثل التَّ ، و يَّةدريسالتَّ دريب، واخلبة، واملرحلة التَّ و 
النقص يف العدد الكلي لعينة البحث باألفراد الذين مل يقدموا 

م حول ذلك املتغري. وي ظهر اجلدول استجابة أعلى معلوماهت

ر مؤهل تربوي ني، كما يظهر توفُّ علِّمات مقارنة باملمعلِّملل
من عينة  يالع  ني، وأن النسبة العلِّملدى نسبة أعلى من امل

عليم، التَّ البحث مل حتصل على تدريب ذي عالقة بتقنيات 
وات وأقل  سن عليم سبعالتَّ ني الذين خبهتم يف علِّمملاوأن 

ن نسبة أعلى من عينة البحث إكانت نسبتهم أعلى، كما 
. أما ختصصات أفراد عينة البحث يَّةتدرس يف املرحلة الثانو 

فَّتاوحت بني ختصصات العلوم األربعة )الفيزياء، والكيمياء، 
خصصات التَّ واألحياء، والعلوم( يف حني ظهرت بعض 

راَسات، و يَّاتمثل الرياض ،األخرى ، واللغة يَّةاإلسالم الدِّ
ني معلِّم، ويعود انضمامهم لعينة البحث إىل كوهنم يَّةالعرب

يسمح النظام  إذ؛ يَّةملقررات العلوم يف املرحلة االبتدائ
ر يسند ألي مقرَّ  يَّةي املرحلة االبتدائمعلِّمعليمي بتدريس التَّ 

 . معلِّمخصص الدقيق للالتَّ إليهم بغض النظر عن 
 

 (1)  جدول
 خصص.التَ ، و َيةدريسالتَ دريب، والخبرة، والمرحلة التَ زيع أفراد العينة حسب متغيرات: الجنس، ونوع المؤهل، و تو 

 المجموع النسبة العدد الوصف المتغير

 اجلنس
 ذكور
 إناث

17 
545 

40% 
70% 511 

 نوع املؤهل
 تربوي
 غري تربوي

517 
62 

13% 
52% 512 

 دريبالتَّ 
 لديه

 ليس لديه
72 
502 

36% 
11% 

516 

 اخلبة
 سبع سنوات وأقل
 أكثر من سبع سنوات

551 
23 

23% 
42% 572 

 يَّةدريسالتَّ املرحلة 
 ابتدائي
 متوسِّ 
 ثانوي

33 
44 
10 

61% 
65% 
15% 

517 

 خصصالتَّ 

 فيزياء
 كيمياء
 أحياء
 علوم
 أخرى

42 
47 
22 
44 
55 

52% 
60% 
47% 
51% 
2% 

512 
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 أداة البحث:

احلايل مت استخدام استبانة  جلمع بيانات البحث
السابقة، ومشلت األجزاء  الدِّراَساتصممت باالستفادة من 

 :ةيتاآل
عنه  يَّة: ومشلت بعض املعلومات الدميوغرافعلِّمبيانات امل .5

 يعمل فيها.  اليتيف املدرسة  التَّقنيةجهيزات التَّ وعن 
عليم: ويهدف هذا احملور التَّ استخدام تقنيات  يَّةحمور أمه .6
استخدام  يَّةعلى تصورات عينة البحث حول أمه التَّعرُّفىل إ

 عليم يف تدريس العلوم.التَّ تقنيات 
عليم: ويهدف هذا التَّ حمور معيقات استخدام تقنيات  .4

على تصورات عينة البحث حول معيقات  التَّعرُّفاحملور إىل 
  عليم يف تدريس العلوم.التَّ استخدام تقنيات 

عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةحمور أمهوبلغ عدد فقرات      
( فقرة، يف حني بلغ عدد فقرات 60لألداة ) يَّةالصورة األول

 يَّةعليم يف الصورة األولالتَّ حمور معيقات استخدام تقنيات 
 ( فقرات.50لألداة )

الثالثي )موافق،  (Likert) ومت استخدام مقياس ليكرت   
تحديد استجابات عينة ما، غري موافق( ل موافق إىل حد  

 البحث لكل فقرة من فقرات حموري أداة البحث.

 صدق األداة:

 لألداة احملتوى وصدق الظاهري الصدق من للتحقُّق ˗
(Content and Face validity )األوليَّة بصورهتا عرضها مت 

 التَّعليم، تقنيات جمال يف متخصصني حمكمني مثانية على
ب جمال يف متخصًصا( 54)و  على للتعرف العلميَّة؛ يةالَّتَّ

 األداة، فقرات من فقرة كل مناسبة مدى من والتَّأكد آرائهم،

 سالمة من والتَّأكد فيه، صنفت الذي باحملور وارتباطها
 يف متخصصني مخسة للتحكيم استجاب ومناسبتها، الصياغة
بية يف متخصصني وسبعة التَّعليم، تقنيات  ومت العلميَّة، الَّتَّ
 فقرات( 3) وإضافة فقرات،( 2) وحذف قرة،ف( 54) تعديل
 .احملكمني مالحظات ضوء يف البحث أداة إىل
 معلِّمي من استطالعيَّة عينة على األداة تطبيق متَّ  كما ˗

 معلًِّما؛( 61) وعددهم بقيق، تعليم ملكتب يتبعون العلوم
 الذي واحملور فقرة كل بني الداخلي االتساق من للتأكد
 من أعلى ارتباط قيم على الفقرات عمجي وحصلت له، تنتمي
 . حذفهما مت فقرتني عدا له، تنتمي الذي حمورها مع( 0.6)
 ونتائج احملكمني على عرضها بعد األداة فخرجت ˗

 يف فقرة( 51) لتضمَّ  النهائيَّة بصورهتا االستطالعي التطبيق
: حمور يف فقرات( 1)و" التَّعليم تقنيات استخدام أمهيَّة: "حمور
 ".التَّعليم تقنيات استخدام معيقات"
 الذي واحملور فقرة كل بني الداخلي االتساق قيم أما ˗

 ألداة الفعلي التَّطبيق بيانات على باالعتماد إليه تنتمي
 داللة وجود النتائج وتظهر(. 6) اجلدول فيوضحها البحث،
 مبحورها، فقرة كل الرتباط( 0.05) مستوى عند إحصائيَّة
 حسب والعايل املتوسِّ  بني ترواحت االرتباط قوة إن كما

 على االرتباط قيم صنفا إذ ،(6054) وحنفي النجار تصنيف
 األيت: النحو

 . اضعيفً  ا: متثل ارتباطً 0.4من الصفر إىل أقل من ˗
 . امتوسِّط ا: متثل ارتباطً 0.7إىل أقل من  0.4من  ˗
 . اعاليً  ا: متثل ارتباطً 5إىل  0.7من  ˗
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 (2جدول )
 .طبيق الفعلي للبحثالتَ في  لكل فقرة مع محورها (Pearson Correlation)ط بيرسون معامل ارتبا

 ارتباطها بمحورها الفقرة ارتباطها بمحورها الفقرة المحور

 حمور: أمهية استخدام تقنيات التعليم

5 
6 
4 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
50 

0.13** 
0.10** 
0.22** 
0.24** 
0.25** 
0.12** 
0.16** 
0.24** 
0.26** 
0.11** 

55 
56 
54 
53 
51 
52 
57 
51 

0.24** 
0.22** 
0.12** 
0.22** 
0.13** 
0.73** 
0.31** 
0.32** 

 حمور: معيقات استخدام تقنيات التعليم

5 
6 
4 
3 

0.25** 
0.17** 
0.27** 
0.22** 

1 
2 
7 
1 

0.21** 
0.21** 
0.27** 
0.23** 

 0.05 داللة مستوىدال عند  **
ط مناسب بني  وهذه النتيجة تشري إىل مستوى ارتبا

وعلى الرغم من كون  ،كل فقرة وحمورها الذي تنتمي إليه
االتساق الداخلي بني فقرات احملور الواحد ال تؤكد بشكل 

ذه ه فإنتقيس ما يفَّتض أن تقيسه،  مباشر أن فقرات احملور
تؤكد أن مجيع  -مع نتائج مراجعة احملكمني للفقرات -القيم

 ض أن يقيسه احملور.فقرات احملور الواحد تقيس ما يفَّت 

 ثبات األداة:

للتأكد من ثبات األداة، قام الباحثان حبساب معامل ألفا  
ولكل  ،لألداة بشكل كامل (Cronbach's Alpha)كرونباخ 

طبيق التَّ الوصول إليها يف  متَّ  اليتحمور باالعتماد على البيانات 
طبيق التَّ ، وبلغت قيمة املعامل لألداة يف هذا االستطالعي

(، و 0.72األول والثاين ) ين(، يف حني بلغ للمحور 0.23)
أن قيمة معامل الثبات لألداة  وايل. ورغم التَّ ( على 0.73)

 رأيا نيالباحثَ فإن ا، قبول تربويًّ امل ستوىاملكن عند مل تككل 
ن أسهم يف ضعف قد يكو  يَّةأن عدد أفراد العينة االستطالع

عد ت لكال احملورين ي  ن قيمة معاملي الثباهذا املعامل، كما إ
رأى الباحثان أن هذه النتائج ميكن أن  وهلذا، انسبيًّ  مقبواًل 

ها على تطبيق وميكن أن يتمثبات األداة، على  اتعطي مؤشرً 
، والوصول إىل نتائج مقبولة ملعامل ألفا  العينة املستهدفة
 .طبيق الفعليالتَّ كرونباخ يف 

لألداة  اخقيمة معامل ألفا كرونبكما حسب الباحثان 
باالعتماد على بيانات بشكل كامل ولكل حمور من حموريها 

 (.4)جدولطبيق الفعلي ألداة البحث التَّ 

 (3جدول )
 .طبيق الفعلي للبحثالتَ في  داة ولكل محور من محوريهالتطبيق الفعلي لألل (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  

 معامل ألفا كرونباخ المحور
 0.12 عليم يف تدريس العلومالتَّ استخدام تقنيات  يَّةاألول: أمه

 0.10 عليم يف تدريس العلومالتَّ الثاين: معيقات استخدام تقنيات 
 0.15 األداة بأكملها
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يف  مقبولة اقيمً  تعدُّ  هذه معامل ألفا كرونباخوقيم 
  .يَّةبو الَّتَّ البحوث 

 وتحليل البيانات: َيةالمعالجة اإلحصائ

 :يتاآلمت استخدام يًّا البيانات إحصائملعاجلة 
ف على للتعرُّ  (Cronbach's Alpha):معامل ألفا كرونباخ  ˗

مستوى ثبات األداة ككل ومستوى ثبات كل حمور من 
 حماورها.

ف : للتعرُّ (Pearson Correlation)معامل ارتباط بريسون  ˗
على مستوى ارتباط كل فقرة من فقرات األداة مبحورها الذي 

 .ليهإتنتمي 
ف على درجة تكرار للتعرُّ  :يَّةكرارات والنسب املئو التَّ  ˗

 لعينة البحث. يَّةالبيانات الدميوغراف
 متوسِّ للتعرف على  :يَّةات واالحنرافات املعيار توسِّطامل ˗

استجابة عينة البحث لكل فقرة من فقرات االستبانة ولكل 
 ات.توسِّطت القيم عن املحمور من حموريها، ومستوى تشتُّ 

لدراسة الفروق  :للعينات املستقلة (T-Test) (ت)اختبار  ˗
اجلنس، نوع تصورات عينة البحث حسب متغريات:  بني
 .يَّةدريبالتَّ ؤهل، اخلبة، والدورات امل
 :(One Way ANOVA)باين األحادي التَّ اختبار حتليل  ˗

حسب متغريي:  ،رات عينة البحثتصوُّ لدراسة الفروق بني 
 خصص.التَّ ، و ةيَّ دريسالتَّ املرحلة 

حتديد قيمة لكل مستوى من ولتفسري النتائج مت 
، 4: )موافق: يتاآلاملستويات احملددة يف املقياس على النحو 

تقسيم (، ومن ث مت 5، غري موافق: 6ما:  موافق إىل حد  
إىل فئات  يف كال احملورين لفقرات األداة االستجابةمدى 
مت و ، (0.27دة )حبيث يكون طول الفئة الواح ،ةيمتساو 

استخدام  يَّةللمحور األول )أمه ايلالتَّ قسيم التَّ احلصول على 
 :عليم يف تدريس العلوم(التَّ تقنيات 

 5احلسايب بني ) توسِّ منخفضة: عندما يَّتاوح امل موافقة ˗
 (.5.27 إىل
احلسايب بني  توسِّ ة: عندما يَّتاوح املمتوسِّطموافقة  ˗

 (.6.43إىل  5.27)أعلى من 
أعلى ) بني احلسايب توسِّ : عندما يكون املعاليةة موافق ˗

  .(4إىل  6.43من 
لمحور الثاين ايل لالتَّ قسيم التَّ يف حني مت احلصول على 

 :عليم يف تدريس العلوم(التَّ استخدام تقنيات  معيقات)
 5احلسايب بني ) توسِّ إعاقة منخفضة: عندما يَّتاوح امل ˗

 (.5.27إىل 
احلسايب بني )أعلى  توسِّ َّتاوح املة: عندما يمتوسِّطإعاقة  ˗

 (.6.43إىل  5.27من 
أعلى من )احلسايب  توسِّ : عندما يكون املعاليةإعاقة  ˗

6.43).  

 :البحثنتائج 

عرض  مت البحث باإلجابة عن أسئلةقبل البدء  
، عينة البحثا تعمل هب اليت يَّةلبيئة املدرسل التَّقنيةصائص اخل
، وهذه البيانات األول من األداةمتثل استجابتهم للجزء  اليتو 

يعمل هبا  اليت يَّةميكن أن تساعد يف فهم البيئة املدرس
، سهم يف فهم وتفسري نتائج البحثون؛ مما قد ي  علِّمامل

وتكرار  السؤال الذي مت طرحه،( 3) ويوضح اجلدول
مقارنة  ،لكل إجابة يَّةاملئو  له، والنسبةاستجابة عينة البحث 

 .سؤال الكلي لكلِّ بعدد املستجيبني 

 (4جدول )
 َيةالمدرس للبيئة الَتقنيةللخصائص  يَةكرارات المئو التَ النسب و  

 ال نعم ن الفقرة م
 % ت % ت

 22.3 562 40.2 17 512املدرسة خمتب علوم حموسب )حيتوي على أجهزة حاسب، وجمسات يف هل يوجد   .5
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 ال نعم ن الفقرة م
 % ت % ت

 قياس، وبرجميات، ....(؟

6.  
العلوم  علِّمة غرفة جمهزة بأجهزة حاسب لكل طالب ميكن ملاملدرسيف هل يوجد 

 استخدامها يف أي وقت؟
513 43 51.1 510 15.1 

 23.1 551 41.1 21 514 العلوم استخدامها يف أي وقت؟ علِّم، ميكن مليَّةاملدرسة سبورة ذكيف هل يوجد   .4
 54.1 62 12.6 526 511 "؟تعلُّماملدرسة غرفة "مصادر يف هل يوجد   .3
 21.6 560 43.1 23 513 يف دروس العلوم؟ علِّمَّتنت يستفيد منها الطلبة واملإناملدرسة خدمة يف هل تتوفر   .1

املدارس من % 21.2 ( أن3) اجلدوليف نتائج الت ظهر 
خمتبات علوم وي على تحتال عينة البحث  إليهاتنتمي  اليت

ات غرف جمهزة حباسبال تتوفر فيها  هامن% 72.1وأن  ،حموسبة
العلوم استخدامها يف أي  علِّمميكن مل ،لكل طالب يَّةآل

ميكن  يَّةسبورة ذك هاال تتوفر فيمنها  %26.1وقت، وأن 
منها ال تتوفر  %24.1وأن استخدامها يف أي وقت،  معلِّملل

دروس يف  علِّميستفيد منها الطالب واملنَّتنت خدمة إفيها 
وفر يف من عينة البحث تت %12.6يف حني أن  ،العلوم

 .تعلُّممدارسهم غرفة مصادر 
 اليت التَّقنية اتجهيز التَّ يف  اظهر ضعفً وهذه النتائج ت  

، يعملون هبا اليتدارس ملالعلوم استخدامها يف ا يعلِّمميكن مل
وعلى الرغم من وجود  ،التَّعلُّمما عدا جتهيزات غرفة مصادر 

يف  قنيةالتَّ لتفعيل استخدام  يَّةطوير التَّ جمموعة من املشاريع 
املختبات  :، مثلعليمالتَّ قامت هبا وزارة  اليتو  ،املدارس

ظهر أن هذه ن هذه النتائج ت  إف، يَّةاحملوسبة والسبورات الذك
حسب ما أفاد به  املشاريع مل تصل إىل مجيع املدارس

متت  ؛ولتسهيل فهم نتائج البحث ومناقشتها .ونعلِّمامل

 يَّةحتت عنوان أمه األول والثاين نياإلجابة عن السؤال
يف تدريس العلوم، يف حني متت اإلجابة عن  التَّقنية استخدام
 التَّقنيةالثالث والرابع حتت عنوان معيقات استخدام  نيالسؤال

 نيكما مت إفراد مناقشة خاصة بالسؤال  ،يف تدريس العلوم
الثالث  ناألول والثاين بصورة مستقلة، وكذلك السؤاال

 العنوانني يف عرض النتائج. سم نفداوالرابع، وذلك باستخ
 العلوم: تدريسفي  الَتقنيةاستخدام  َيةأهم

ي العلوم في مدينة الخرج معلِّم اتالسؤال األول: ما تصور 
 عليم في تدريس العلوم؟التَ استخدام تقنيات  َيةحول أهم

ات توسِّطمت استخراج امل ؛هذا السؤاللإلجابة عن 
 البحثإلجابات أفراد عينة  يَّةملعيار ، واالحنرافات ايَّةاحلساب
. (1 )جدول لمحور ككلولاحملور األول لألداة فقرات  عن

، ويف حال ااهتا تنازليًّ متوسِّطومت ترتيب الفقرات حسب 
ات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري توسِّطامل تساوت

أكب  ااألقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربً 
 .توسِّ بات حول امللالستجا

 (5دول )ج
، العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام  َيةأهم لكل فقرة من فقرات محور َية، ومستوى األهميَة، واالنحرافات المعيار َيةات الحسابمتوسِّطال 

 .وللمحور بشكل عام
رقم 
 العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام : الفقرة الفقرة

 متوسِّطال
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

مستوى 
 َيةاألهم

 عالية 0.67 6.26 يسهل إعادة عرض املعلومة. 5
 عالية 0.44 6.11 يساعد على تقدمي املفهوم بأكثر من طريقة. 6
 عالية 0.43 6.11 يزيد من تفاعل الطلبة يف درس العلوم. 4
 عالية 0.41 6.17 العلوم. تعلُّمالطلبة حنو  يَّةيزيد من دافع 3
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رقم 
 الفقرة

 متوسِّطال العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام : الفقرة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

مستوى 
 َيةاألهم

 عالية 0.35 6.15 االستفادة من مصادر متعددة خارج الفصل. علِّمل على امليسهِّ  1
 عالية 0.35 6.15 دريس.التَّ  يَّةيعمل على حتسني نوع 2
 عالية 0.31 6.72 .التَّعلُّم يَّةيف عمل اموجهً  علِّمجيعل امل 7
 اليةع 0.32 6.72 املختلفة لدى الطلبة. التَّعلُّميساعد على مراعاة أمناط  1
 عالية 0.10 6.71 يتيح أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة يف الفصل. 2
 عالية 0.31 6.74 الفردي للطلبة. التَّعلُّميدعم  50
 عالية 0.10 6.74 .التَّعلُّم يَّةيف عمل اجيعل الطلبة حمورً  55
 عالية 0.32 6.75 .الفرص لتكليف الطلبة مبهام ذات طابع حبثي معلِّميتيح لل 56
 عالية 0.17 6.22 .علِّميقلل اجلهد املبذول من امل 54
 عالية 0.12 6.21 يتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة. 53
 عالية 0.25 6.23 ل اإلعداد املسبق ملادة الدرس.يسهِّ  51
 عالية 0.20 6.24 يني(.، العادالتَّعلُّممع مجيع فئات الطلبة )املوهوبني، املتفوقني، بطيئي  فعااًل  يعدُّ  52
 عالية 0.26 6.25 عليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي.التَّ واصل التَّ  يَّةاستمرار  فرصَ  معلِّميتيح لل 57
 عالية 0.26 6.11 االعتيادي. التَّعلُّمأفضل عن  ميكن أن يكون بدياًل  51

 عالية 0.31 6.71 الكلي

علوم ي المعلِّمأن ( 1) يتضح من بيانات اجلدول 
العلوم،  تدريسعليم يف التَّ الستخدام تقنيات  عالية يَّةيرون أمه

 متوسِّ باإلضافة إىل  ،اتات مجيع الفقر متوسِّطوقعت  إذ
ن قيمة إكما  ،عاليةال يَّةمستوى األمه احملور يف نطاق

، وهذه (0.26)و  (0.67)تراوحت بني عياري املحنراف اال
  يَّةالبحث حول مستوى أمهيف آراء عينة  اظهر تقاربً القيم ت  

 اليتأن الفقرات  يظهر اجلدول كما  .حملور ككلكل فقرة وا
ات أعلى كانت آراء عينة البحث متوسِّطحصلت على 
 .احوهلا أكثر تقاربً 

يقع  يَّةأمه مستوى ورغم حصول مجيع الفقرات على
ني علِّميبني أن امل( 1) اجلدول فإن ،العايل املستوى يف نطاق
 التَّعلُّمعليم و التَّ إجراءات عليم يف التَّ أعلى لتقنيات  ةيَّ يرون أمه
إعادة عرض  داخل الصف، مثل: كوهنا تسهل يَّةالفعل

بأكثر من طريقة، عرض املفهوم  ولديها القدرة على ،املعلومة
سني وزيادة تفاعلهم، وحت التَّعلُّمالطلبة حنو  يَّةوزيادة دافع

 يَّةً ني يرون أمهعلِّم حني أن امليف ،دريس املقدم للطلبةالتَّ  يَّةنوع
واصل التَّ  يَّاتأقل يف بعض اجلوانب ذات العالقة بتسهيل عمل

  عن، وإمكان إحالله بدياًل علِّمهد املبذول من املوتقليل اجل

االعتيادي، كما توضحه بعض الفقرات، مثل: يتيح  التَّعلُّم
ف، أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة داخل الص

فرص  معلِّميتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة، يتيح لل
عليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي، التَّ واصل التَّ  يَّةاستمرار 

، يسهل اإلعداد املسبق ملادة علِّميقلل اجلهد املبذول من امل
  االعتيادي. التَّعلُّمعن أفضل  الدرس، ميكن أن يكون بدياًل 

عند  َيةذات داللة إحصائفروق  توجدالسؤال الثاني: هل 
 َيةبين تصورات عينة البحث حول أهم (α≤0.05مستوى )

 إلى أييمكن أن تعزى في تدريس العلوم عليم التَ استخدام تقنيات 
دريب، والخبرة، التَ و نوع المؤهل، و : الجنس، ةيتاآلغيرات تمن الم

 خصص؟التَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة و 
إجراء اختبار )ت(  مت ؛لإلجابة عن هذا السؤال

للعينات املستقلة للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة 
ني حول علِّمرات املبني تصوُّ  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةإحصائ
ميكن أن  اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ  ةياستخدام تقن يَّةأمه

دريب، أو اخلبة التَّ جلنس، أو نوع املؤهل، أو تعزى إىل ا
ف باين األحادي للتعرُّ التَّ مت إجراء اختبار حتليل (، و 2 )جدول
عند مستوى  يَّةمدى وجود فروق ذات داللة إحصائعلى 
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(α≤0.05)  ُّاستخدام تقنيات  يَّةني حول أمهعلِّمرات املبني تصو
 إىل املرحلةعزى ميكن أن ت   اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ 
 .(1 خصص )جدولالتَّ أو  يَّةدريسالتَّ 

، واالحنرافات يَّةات احلسابتوسِّطامل (2) اجلدول يوضح
، وقيمة اختبار )ت( لكل متغري من متغريات: يَّةاملعيار 

دريب، واخلبة. وتظهر النتائج عدم التَّ اجلنس، نوع املؤهل، 

 اتبعً  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةوجود فروق ذات داللة إحصائ
وجود تباين  املتغريات السابقة، مما يعن عدم لكل متغري من
يف  التَّقنيةاستخدام  يَّةعينة البحث ألمه رتصوُّ بني مستوى 
، أو نوع علِّمعزى إىل جنس املميكن أن ي   ،تدريس العلوم
 ، أو خبته.دريبالتَّ مؤهله، أو 

  (6جدول )
لمتغيرات: الجنس،  افي تدريس العلوم تبع  عليم التَ استخدام تقنيات  َيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهم 
 دريب، والخبرة.التَ و نوع المؤهل، و 

 متوسِّطال العدد نوع العينة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الداللة

 اجلنس
 0.45 6.75 17 ذكر

 ةغري دال 0.63 5.51
 0.67 6.72 540 أنثى

 نوع املؤهل
 0.61 6.71 517 تربوي

 ةغري دال 0.70 0.42
 0.40 6.76 62 غري تربوي

 دريبالتَّ 
 0.46 6.75 72 لديه تدريب

 ةغري دال 0.62 5.54
 0.62 6.72 501 ليس لديه تدريب

 اخلبة
 0.61 6.73 552 سبع سنوات وأقل

 ةغري دال 0.76 0.42
 0.40 6.74 21 أكثر من سبع سنوات

( ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات 7يوضح اجلدول )و 
لتصورات عينة البحث حول أمهية والعدد؛ وذلك املعيارية 

استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً ملتغريي املرحلة 
( نتائج حتليل 1) اجلدوليوضح كما التدريسية والتخصص،  

بني  (α≤0.05)عند مستوى لداللة الفروق  باين األحاديالتَّ 
عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةرات عينة البحث حول أمهتصو 

 ،يَّةدريسالتَّ ملتغريي املرحلة  اوذلك تبعً  ؛تدريس العلوم

خصص. وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات داللة التَّ و 
ات عينة البحث لكال املتغريين، حيث متوسِّط بني يَّةإحصائ

غري دالة  (ف)مة باين األحادي أن قيالتَّ أظهرت نتيجة حتليل 
. مما يعن عدم وجود تباين (α≤0.05)عند مستوى يًّا إحصائ

يف  التَّقنيةاستخدام  يَّةبني مستوى تقدير عينة البحث ألمه
أو  ،يَّةدريسالتَّ عزى إىل املرحلة تدريس العلوم ميكن أن ي  

 خصص.التَّ 
 (7جدول )

رات عينة البحث حول أهمَية استخدام تقنيات الَتعليم في تدريس العلوم، تبع ا تصو ل والعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 لمتغيري المرحلة الَتدريسَية، والَتخصص.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 املرحلة
 0.62 6.73 34 ابتدائي
 0.45 6.76 44 متوس 
 0.61 6.73 10 ثانوي
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير
 0.61 6.74 512 لكليا

 التَّخصص 

 0.67 6.77 42 فيزياء
 0.40 6.74 47 كيمياء
 0.61 6.72 22 أحياء
 0.67 6.74 44 علوم
 0.30 6.21 50 أخرى
 0.61 6.73 511 الكلي

 (8جدول )
لمتغيري  اعليم في تدريس العلوم، تبع  التَ ات استخدام تقني َيةباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهمالتَ نتائج تحليل  

 .خصصالتَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة 

 باينالتَ مصدر  المتغير
درجات 

 مجموع المربعات يَةالحر 
مجموع  متوسِّط

 قيمة ف المربعات
مستوى 
 الداللة الداللة

 املرحلة
 0.003 0.002 6 بني اجملموعات

 0.010 56.52 514 تداخل اجملموعا غري دالة 0.232 0.01
  56.60 511 الكلي

 خصص التَّ 
 0.045 0.563 3 بني اجملموعات

 0.014 53.25 510 داخل اجملموعات ةغري دال 0.162 0.47
  51.04 513 الكلي

 العلوم: تدريسفي  الَتقنيةمعيقات استخدام 
ي العلوم في مدينة معلِّم اتالسؤال الثالث: ما تصور 

 عليم في تدريس العلوم؟التَ استخدام تقنيات  معيقاترج حول الخ
ات توسِّطمت استخراج امل ؛لإلجابة عن هذا السؤال

 إلجابات أفراد عينة البحث يَّة، واالحنرافات املعيار يَّةاحلساب
(. 2 فقرات احملور الثاين لألداة وللمحور ككل )جدول عن

، ويف حال ااهتا تنازليً متوسِّطومت ترتيب الفقرات حسب 
ات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري توسِّطامل تساوت

أكب  ااألقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربً 
 .توسِّ لالستجابات حول امل

 (9جدول )
في تدريس العلوم،  الَتقنيةخدام لكل فقرة من فقرات محور معيقات است َية، ومستوى األهميَة، واالنحرافات المعيار َيةات الحسابمتوسِّطال 

 وللمحور بشكل عام.
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى اإلعاقة المعياري

 عالية 0.12 6.70 يتطلب بنية حتتية غري متوفرة يف املدارس )السبورة الذكية، اإلنَّتنت، أجهزة احلاسب..(. 5

6 
يتطلب جتهيزات معملية غري متوفرة يف خمتب املدرسة )برامج احملاكاة، احلساسات، أجهزة 

 احلاسب، البجميات..(.
 عالية 0.21 6.23

 عالية 0.26 6.20 يتطلب تأهيل معلمي العلوم ببامج تطور مهن غري كافية يف الوقت احلاضر. 4
 عالية 0.23 6.20 يتطلب دعماً فنياً غري متوفر يف املدارس. 3
 متوسطة 0.74 6.50 يتطلب من املعلم مهارات عالية يف اللغة اإلجنليزية. 1
 متوسطة 0.72 6.03 يتطلب من املعلم امتال  مهارات حاسوبية معقدة. 2
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى اإلعاقة

 متوسطة 0.77 5.21 متطور بسرعة ال ميكن للمعلمني مسايرته. 7
 متوسطة 0.15 5.21 يضيف عبئاً إضافياً على املعلم. 1

 متوسطة 0.70 6.44 الكلي
ن آراء عينة البحث أ( 2) اجلدول بيانات يتضح من
ة الفقرات املتضمنة يف هذا احملور تراوحت عاقحول مستوى إ

تراوح  إذة، متوسِّطومعيقات  عاليةبني مستوى معيقات 
. ووقع (6.70) و (5.21)احلسايب هلذه املعيقات بني  توسِّ امل

ة توسِّطاحملور يف مستوى املعيقات املجمموع املعيقات يف هذا 
ن استجابات عينة إ. كما (6.44)حسايب بلغ  توسِّ مب

كانت   أهنا غريكانت متقاربة،   البحث لفقرات هذا احملور
 إذمنها يف استجابتهم لفقرات احملور األول،  اأكثر تشتتً 

 (0.12)بني  لفقرات هذا احملورتراوح االحنراف املعياري 
تا استجابات عينة البحث أكثر تشتُّ  نتوكا (.0.15) و

 .متثل معيقات أقل اليتللفقرات 
 عينة البحثأن  تشري إىلونتائج البحث هلذا احملور 

 امتتمثل يف معيقات خارج نطاق مهاملعيقات  أعلىأن ترى 
جهيزات التَّ ، و يَّةحتالتَّ  ةي: توفر البنمثل، علِّمامل يَّاتولؤ ومس
ني، وتوفر علِّمتأهيل امل ايةمستوى كف، و يَّةواملعمل يَّةالبجم

 ،علِّمامل حول تتمركز يف حني أن أقل املعيقات الدعم الفن.
، ومهارات يَّةإجنليز  يَّةمهارات لغو  اته، وهي:ويف نطاق إمكان

، التَّقنيةني للتطور السريع يف علِّم، وصعوبة مسايرة امليَّةحاسوب
 ني.علِّموما يضيفه من أعباء جديدة على امل

عند  َيةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل السؤال الرابع: 
رات عينة البحث حول معيقات بين تصو   (α≤0.05)مستوى 

 إلى أيعزى العلوم يمكن أن ت   تدريسعليم في التَ استخدام تقنيات 
الخبرة، و دريب، التَ و المؤهل، نوع و : الجنس، ةتياآلغيرات تمن الم

 خصص؟التَ و ، َيةدريسالتَ المرحلة و 
مت إجراء اختبار )ت(  ؛لإلجابة عن هذا السؤال

ف على مدى وجود فروق ذات داللة للعينات املستقلة للتعرُّ 

ني حول علِّمبني تصورات امل (α≤0.05)عند مستوى  يَّةإحصائ
ميكن  اليتدريس العلوم و عليم يف تالتَّ  ةيمعيقات استخدام تقن

دريب، أو اخلبة تَّ الجلنس، أو نوع املؤهل، أو عزى إىل اأن ت  
باين األحادي التَّ (، ومت إجراء اختبار حتليل 50 )جدول
عند  يَّةمدى وجود فروق ذات داللة إحصائعلى للتعرف 
 معيقاتني حول علِّمبني تصورات امل (α≤0.05)مستوى 

ميكن أن  اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ استخدام تقنيات 
 .(56خصص )جدول التَّ أو  يَّةدريسالتَّ  إىل املرحلةعزى ت  

، يَّةات احلسابتوسِّط( امل50يوضح اجلدول )
، وقيمة اختبار )ت( لكل متغري من يَّةواالحنرافات املعيار 

وتظهر  ،دريب، واخلبةالتَّ متغريات: اجلنس، نوع املؤهل، 
عند مستوى  يَّةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

(α≤0.05)  ًمما يعن عدم دريب، واخلبةالتَّ املؤهل، و  تغريمل اتبع ،
 ملعيقاتوجود تباين بني مستوى تقدير عينة البحث 

عزى إىل نوع يف تدريس العلوم ميكن أن ي   التَّقنيةاستخدام 
 دريب من عدمه، أو خبته.التَّ مؤهله، أو حصوله على 

 أظهرت النتائج أن قيمة اختبار )ت( دالةيف حني 
ي تصورات متوسِّطبني  (α≤0.05)عند مستوى يًّا حصائإ

عليم يف التَّ معيقات استخدام تقنيات  حول ،ناثالذكور واإل
وبلغت قيمة حجم العلوم، وذلك لصاحل اإلناث،  تدريس
على  (، مما يدلُّ 0.20ختبار )ت( بني اجلنسني )األثر ال

حول  اتعلِّمني واملعلِّمامل ي  تصور وجود فرق حقيقي بني 
ات يتصورن أن علِّمحملور، وأن املاملعيقات املتضمنة يف هذا ا
عليم التَّ من استخدامهن لتقنيات  هذه املعيقات ميكن أن حتدَّ 

 . نيعلِّمتصور املالعلوم بدرجة أعلى من  تدريسيف 

 
 



 (6057 مارس /هـ5341 مجادى اآلخرة الرياض )   – 12العدد  –جملة رسالة الَّتبية وعلم النفس 

 

16 

 (11جدول )
لمتغيرات: الجنس،  اتبع   عليم في تدريس العلومالتَ نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول معيقات استخدام تقنيات  

 دريب، والخبرة.التَ نوع المؤهل، 

المتوسط  العدد نوع العينة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الداللة

 اجلنس
 0.30 6.51 13 ذكر

 ةدال 0.05 4.14
 0.31 6.30 561 أنثى

 املؤهل
 0.31 6.43 514 تربوي

 ةغري دال 0.12 0.11
 0.32 6.40 62 ري تربويغ

 التدريب
 0.15 6.67 72 لديه تدريب

 ةغري دال 0.54 5.10
 0.30 6.41 500 ليس لديه تدريب

 اخلبة
 0.30 6.43 551 سبع سنوات وأقل

 ةغري دال 0.74 0.43
 0.13 6.45 23 أكثر من سبع سنوات

( ااملتوسطات احلسابية 55يوضح اجلدول )و 
ملعيارية والعدد؛ وذلك لتصورات عينة البحث واالحنرافات ا

حول معيقات استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً 
يوضح اجلدول كما   ملتغريي املرحلة التدريسية والتخصص،

عند مستوى باين األحادي لداللة الفروق التَّ ( نتائج حتليل 56)
(α≤0.05)  ُّام رات عينة البحث حول معيقات استخدبني تصو

املرحلة  :ملتغريي اعليم يف تدريس العلوم، وذلك تبعً التَّ تقنيات 

خصص. وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات التَّ و  ،يَّةدريسالتَّ 
ات عينة متوسِّطبني  (α≤0.05)مستوى  عند يَّةداللة إحصائ

باين التَّ أظهرت نتيجة حتليل  فقد البحث لكال املتغريين،
عند مستوى يًّا الة إحصائغري د (ف)األحادي أن قيمة 

(α≤0.05) مما يعن عدم وجود تباين بني مستوى تقدير عينة .
ميكن أن  ،يف تدريس العلوم التَّقنيةالبحث ملعيقات استخدام 

 خصص.التَّ أو  يَّةدريسالتَّ إىل املرحلة يعزى 
 (11جدول )

استخدام تقنيات الَتعليم في تدريس العلوم، تبع ا  معيقات ث حولتصورات عينة البحل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد
 لمتغيري المرحلة الَتدريسَية، والَتخصص.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 املرحلة

 0.16 6.61 35 ابتدائي
 0.34 6.45 44 متوس 
 0.34 6.43 72 ثانوي
 0.31 6.45 514 الكلي

 التَّخصص 

 0.36 6.42 41 فيزياء
 0.42 6.45 47 كيمياء
 0.37 6.44 22 أحياء
 0.10 6.64 46 علوم
 0.35 6.27 50 أخرى
 0.31 6.44 510 الكلي

 
 



 ...تدريس يف التعليم تقنيات استخدام أمهية حول العلوم معلمي صوراتتسعيد بن حممد الشمراين وحممد بن علي اجلالل:  

 

17 

 (12دول )ج
لمتغيري  افي تدريس العلوم، تبع   عليمالتَ استخدام تقنيات  معيقاتباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول التَ نتائج تحليل  

 .خصصالتَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة 

درجات  مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط مجموع  مجموع المربعات
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 الداللة

 املرحلة
 0.01 0.500 6 بني اجملموعات

 0.65 45.52 510 داخل اجملموعات ةغري دال 0.72 0.63
  45.62 516 اجملموع

 التخصص 
 0.42 5.11 3 بني اجملموعات

 0.60 41.46 571 داخل اجملموعات ةغري دال 0.50 5.21
  42.20 572 اجملموع

 مناقشة النتائج:

 في تدريس العلوم: الَتقنيةاستخدام  َيةأهم
الذي هدف إىل دراسة البحث  هذا تتوافق نتائج

عليم يف التَّ العلوم حول استخدام تقنيات ي معلِّمرات تصوُّ 
أشارت  إذ السابقة؛ الدِّراَسات، مع نتائج تدريس العلوم

ني يف علِّمأن امل إىل (6056نتائج دراسة العساف والصرايرة )
.  توسِّ بدرجة تفوق امل التَّقنيةاستخدام  يَّةاألردن يرون أمه

 يَّةاب( إىل وجود اجتاهات إجي6006وتوصلت دراسة اخلطيب )
لت دراسة سفر عليم. وتوصَّ التَّ ني حنو تقنيات علِّملدى امل

ني يف سوريا علِّملدى امل يَّة( إىل وجود اجتاهات إجياب6056)
ن هذه النتيجة إكما   ،دريسالتَّ عليم يف التَّ حنو دمج تقنيات 

معتقدات  تناولتتتوافق مع نتيجة دراسة أجريت يف تركيا 
توصلت إىل ف عليم،التَّ ام تقنيات وم حول استخدي العلمعلِّم
عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةي العلوم يرون أمهمعلِّمأن 
 دريسالتَّ ني أنفسهم يف علِّمويف مساعدة امل ،الطلبة تعلُّمحتفيز 

(Czerniak et al., 1999) . 
يقع  يَّةورغم حصول مجيع الفقرات على مستوى أمه

أعلى  يَّةني يرون أمهلِّمعن املإفيف نطاق املستوى العايل 
داخل  يَّةالفعل التَّعلُّمعليم و التَّ عليم يف إجراءات التَّ لتقنيات 

ضح من حصول بعض الفقرات على الصف، وهذا يتَّ 
 عليمالتَّ مثل: كون تقنيات ات أعلى، وهذه الفقرات متوسِّط

ل إعادة عرض املعلومة، ولديها القدرة على عرض تسهِّ 
 التَّعلُّمالطلبة حنو  يَّةيقة، وزيادة دافعاملفهوم بأكثر من طر 

وهذا  ،دريس املقدم للطلبةالتَّ  يَّةوزيادة تفاعلهم، وحتسني نوع
تقينات  من أنجمموعة من الباحثني  إليهيتوافق مع ما أشار 

الطلبة داخل الصف،  تعلُّمسهم يف حتفيز عليم ميكن أن ت  التَّ 
يف  التَّقنيةخدام ، أن است(Grinager, 2006)يرى جريناجر  إذ
سهم يف اندماج الطلبة يف حمتوى تفاعلي،  عليم ميكن أن ي  التَّ 

فكري من خالل التَّ كما ميكن أن يعزز مهارات الفهم و 
 تعلُّمعاوين، ويساعد على تبن طرق التَّ االستقصاء والعمل 

، كما ميكن أن يسهم يف وصول الطلبة إىل معرفة حديثة يَّةفرد
 التَّقنية أن  إىل (Bull & Bill, 2008)بيل ودقيقة. ويرى بول و 

، أو تعبريات يَّةميكن أن تفيد يف تقدمي مناذج لألفكار العلم
مصورة هلا، كما ميكن عرضها بعدة أشكال؛ مما ميكن أن 

أشار كذلك . يَّةيساعد الطلبة على فهم هذه األفكار العلم
ي عليم ميكن أن تعطالتَّ إىل أن تقنيات  (Efe, 2011)يفي إ

عامل التَّ اجملردة و  يَّةرفة العملـــر املعوُّ ـب لتصــأك قــدرةالطلبة 
 معها.
بني تصورات عينة يًّا حصائمل تظهر أي فروق دالة إو 

عزى إىل أي من متغريات البحث، وهذه البحث ميكن أن ت  
توصلت  فقدالسابقة،  الدِّراَساتالنتيجة كذلك تتوافق مع 

يًّا م وجود فروق دالة إحصائ( إىل عد6006دراسة اخلطيب )
عزى إىل عليم ميكن أن ت  التَّ و تقنيات ني حنعلِّمبني اجتاهات امل
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عرض التَّ خصص، أو سنوات اخلبة، أو التَّ تغريات اجلنس، أو م
يعملون  اليتعليم )دورات(، أو املرحلة التَّ ملساقات يف تقنيات 

هبا، يف حني أشارت نتائج دراسته إىل وجود فرق دال 
ملؤهل، ني ميكن أن تعزى إىل اعلِّماجتاهات امل بنييًّا صائإح
ني ختتلف عن علِّممتت بني مؤهالت امل اليتأن املقارنة  غري

بني  الدِّراَسةقارنت تلك  إذاملؤهالت يف البحث احلايل، 
محلة البكالوريوس، يف املعلِّمني و ني ذوي مؤهل الدبلوم علِّمامل

 يَّاتني خرجيي الكلعلِّماملحني أن البحث احلايل قارن بني 
ن نتائج إ. كما يَّةبو الَّتَّ غري  يَّاتني خرجيي الكلعلِّماملو  يَّةبو الَّتَّ 

عدم وجود فروق  -كذلك  -( أظهرت6056دراسة سفر )
يف  التَّقنيةني حنو دمج علِّمبني اجتاهات امليًّا دالة إحصائ

أو عزى إىل متغريات اجلنس، أو اخلبة، عليم ميكن أن ت  التَّ 
 املؤهل )جامعي أو دبلوم(.

 حول يَّةني إجيابعلِّمظهر أن تصورات املوهذه النتائج ت  
فإهنم  وهبذاعليم يف تدريس العلوم، التَّ استخدام تقنيات  يَّةأمه
 إذعليم، التَّ ون لتطوير ممارساهتم يف استخدام تقنيات أمهي

بوي أكد الَّتَّ إىل أن البحث  (Beswick, 2004) يشري بيسويك
 ولذلك ؛لتصوراهتم يَّةني هي نتيجة هنائعلِّمن ممارسات املأ

حماولة لتطوير املمارسة ينبغي أن يصاحبها  ةيؤكد أن أي فهو
كما أكد  ،املمارسةهذه تطوير يف معتقداهتم حول جمال 

جرنيا  و  (Hakverdi-Can & Dana, 2012)هاكفريديكان ودانا 
 يَّةبو الَّتَّ  راَساتالدِّ أن  (Czerniak et al., 1999)وزمالؤه 

تقنيات ني واعتقاداهتم حول علِّمتوصلت إىل أن تصورات امل
 ،يَّةالدراسهلا داخل الصفوف  عليم تؤثر يف استخدامهمالتَّ 
ني حنو معلِّمر إجيايب للكامل بني بناء تصوُّ التَّ ينبغي  أنه غري

، وتوفري هذه من ناحية دريسالتَّ عليم يف التَّ استخدام تقنيات 
نتائج البحث كما أشارت  ،من ناحية أخرى هلمقنيات التَّ 

ق بتقنيات فيما يتعلَّ  يَّةجهيزات املدرسالتَّ  احلايل إىل ضعف
أظهرت النتائج  إذالعلوم استخدامها،  علِّمميكن مل اليتعليم التَّ 

أفراد العينة ال  إليهاينتمي  اليتأن أكثر من نصف املدارس 
معامل حاسب آيل و بة، يوجد هبا جتهيزات املعامل احملوس

نَّتنت متاحة خدمة إو ي العلوم استخدامها، علِّمميكن مل
 . يَّةسبورة ذكو ، علِّمللطالب وامل

 في تدريس العلوم: الَتقنيةمعيقات استخدام 
 (Ringstaff & Kelley, 2002)يشري رينجستاف وكيلي 
بالعديد من  مصحوبعليم التَّ إىل أن استخدام تقنيات 

من  (Bingimlas, 2009) غمالس بنل صَّ تو و  الصعوبات.
 ةيخالل حتليله للبحوث السابقة إىل أن معيقات استخدام تقن
نيفها املعلومات واالتصال يف تدريس العلوم ميكن تص

ني، علِّممعيقات على مستوى اململستويني رئيسني، األول: 
ني بأنفسهم، وضعف قدراهتم علِّموتتمثل يف: ضعف ثقة امل

وممانعتهم  ،التَّقنيةعن  يَّةوتصوراهتم السلب يف استخدامها،
عيقات على مستوى املدرسة، وتتمثل يف: غيري. والثاين: مالتَّ 

ضعف اإلمكانات و ال، دريب الفعَّ التَّ ضيق الوقت، وضعف 
 غمالس بنكما يشري   املتوفرة، وضعف الدعم الفن. التَّقنية

ة بشكل  دة ومتداخلإىل أن العالقة بني هذه املعيقات معقَّ 
 علِّمن املمتكُّ ال يعن بالضرورة  التَّقنيةمكانات ر اإلكبري، فتوفُّ 

قد ال يكون ه ألن دريس؛التَّ يف قنيات التَّ استخدام هذه  من
 يَّةكون لديه اجتاهات سلبتعلى استخدامها، أو قد  امدربً 

 حنو استخدامها. 
ني علِّمولذلك فإن هذه املعيقات تتباين لدى امل

حسب توفر يعملون هبا، وذلك  اليت يَّةعليمالتَّ حسب البيئة 
طور املهن املقدمة التَّ برامج  وتوفر، التَّقنية يَّةحتالتَّ  ةيالبن
، الدعم الفنتوفر ، و قنياتالتَّ ني حول استخدام تلك معلِّملل
. عليم يف تدريسهمالتَّ استخدام تقنيات  يَّةتصوراهتم حول أمهو 

عليم العام يف التَّ ي علِّمممن  260أجريت على ففي دراسة 
ني يرون علِّمأن امل النتائج أظهرت يَّةالواليات املتحدة األمريك

عليم تتمثل يف التَّ أن أبرز معيقات استخدامهم لتقنيات 
، قنياتالتَّ م لتشغيل ضعف تدريبهم، وضعف الدعم املقدَّ 

، وعدم قدرهتم التَّقنية تكالوضياع وقت الدرس بسبب املش
 ةيقنأثناء استخدامهم للتَّ يف ما يقوم به الطلبة على متابعة 

(Digedu, 2014).  وسرد مثل هذه املعيقات يوحي بأن البيئة
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ن إميكن استخدامها، كما  يَّةمدعومة بتقنيات تعليم يَّةاملدرس
يف استخدام  اني ال يرون أن الدعم الفن ميثل هلم معيقً علِّمامل

استخدامهم  يعيق ما أن أهنم يرون غري، قنياتالتَّ هذه 
حسب  ،نيعلِّمعلى مستوى امل عليم هي معيقاتالتَّ لتقنيات 
وهذه املعيقات ، (Bingimlas, 2009) غمالس بنتصنيف 

، قنياتالتَّ تتمثل يف ضعف قدرهتم على استخدام هذه 
ملا تسببه من مشكالت  ؛مهااوضعف اجتاهاهتم حنو استخد

 دريس.التَّ تعيق 
ني يرون علِّمت إىل أن املتوصلونتائج البحث احلايل 

استخدامهم تقنيات ل دون حتو   اليتاملعيقات األعلى أن 
عليم يف تدريس العلوم ميكن تصنيفها ضمن املعيقات التَّ 

 .يَّةاملدرس التَّقنيةجهيزات التَّ ، وتتمثل يف ضعف يَّةاملدرس
ني حول هذه املعيقات مع ما قدموه من علِّمر املويتفق تصوُّ 

 يعملون هبا، اليتيف املدراس  التَّقنيةجهيزات لتَّ امعلومات عن 
أظهرت النتائج أن أكثر من نصف املدارس ال تتوفر فيها  فقد

ي العلوم علِّم، أو معامل حاسب آيل متاحة مليَّةمعامل افَّتاض
وهذا الضعف  ،نَّتنتإل، أو خدمة ايَّةوطالهبم، أو سبورة ذك

ني علِّمالذي قاد امل قد يكون السبب يَّةجهيزات املدرسالتَّ يف 
 ةييواجهوهنا هي متطلبات تقن اليتبرز املعيقات األر أن لتصوُّ 

ليس هلم عالقة هبا، يف حني جاءت املعيقات ذات الصلة 
( إىل 6055هبم يف مراتب متأخرة. وتوصلت دراسة الشهري )

ستخدام أشارت إىل أن أبرز معيقات ا إذ، النتيجة نفسها
 يَّةحتالتَّ  ةيكمن يف عدم توفر البنوم تيف تدريس العل التَّقنية
 يف املدارس. التَّقنية

لتحفيز استخدام  التَّقنية يَّةحتالتَّ  ةيتوفر البن يَّةومع أمه
الشرط توفرها ليس  فإنني، علِّمعليم من قبل املالتَّ تقنيات 
ني حال معلِّمفقد يتبني للني هلا، علِّمستخدام املال الوحيد

استخدامها، أو ضعف  يَّةم يف كيفلديهتوفرها وجود ضعف 
 التَّقنية تكاليتغلب على املشيًّا فن ادعمً  املدارس يف تقدمي

تصوراهتم حول أمهيتها كما ميكن أن تتغري ،  قد حتدث اليت
بسبب مشكالت قد يواجهوهنا  ؛يف تدريس العلوموفاعليتها 

ما أشار  ه، وهذا يؤكدصعوبة االستخدامأو  بالوقتتتعلق 
عقيد بني التَّ داخل و التَّ من  (Bingimlas, 2009) مالسغ بن إليه

فإن املدخل املناسب لتفعيل استخدام ولذلك  ؛هذه املعيقات
غلب التَّ حماولة  يف يَّةبالشمول يفَّتض أن يتسمعليم التَّ تقنيات 

قد يكون له نفس  أحدهاألن ظهور  على هذه املعيقات؛
 تأثري وجودها جمتمعة.

حلايل عدم وجود فروق ذات وأظهرت نتائج البحث ا
عدا اجلنس،  ،تغريات عينة البحثمل اتبعً  ،يَّةداللة إحصائ

 اليتات يف النظرة للمعيقات علِّمني واملعلِّموهذا الفرق بني امل
ميكن أن تعزى إىل  ،عليمالتَّ ل دون استخدام تقنيات حتو  

 ،اتعلِّمعليم لدى املالتَّ ضعف الثقة يف استخدام تقنيات 
السابقة أن الذكور  الدِّراَساتأظهرت  فقدني، علِّماملمقارنة ب

مقارنة  ،عليمالتَّ لديهم ثقة أكب يف استخدام تقنيات 
عليم التَّ أن استخدام تقنيات  يرين، وأن اإلناث باإلناث
صلة  أكثر من كونه ذا ،ل له صلة بالذكورهو جما اعمومً 

 ن دراسة تشو وشوإ. كما (Yau & Cheng, 2012) باإلناث
(Zhou & Xu, 2007) ات يعانني من علِّمتوصلت إىل أن امل

مقارنة  ،عليمالتَّ ضعف الثقة واخلبة يف استخدام تقنيات 
  ني.علِّمبامل

 إليهاتوصل  اليتنه من الالفت يف النتائج إكما 
بني  يَّةالبحث احلايل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

دريب يف تقنيات ني احلاصلني وغري احلاصلني على تعلِّمامل
 غلبالتَّ عوامل أن من أهم  الَّتبويون يرى الباحثون إذم، عليالتَّ 

دريس تكمن التَّ عليم يف التَّ على معيقات استخدام تقنيات 
قنيات التَّ ني حول هذه معلِّمم للتقدَّ  اليتدريب التَّ يف برامج 

(Guzey & Roehrig, 2009) ، مت  اليتفإن النتيجة  ثَّ ومن
 إذ، رؤيةيف هذا البحث ال تتوافق مع هذه ال ليهاإوصل التَّ 

نظرهتم  يفني معلِّماملقدمة لل يَّةدريبالتَّ يفَّتض أن تؤثر البامج 
م وبني من إحداث فرق بينه وبناء عليهملعيقات استخدامها، 
أن هذه النتيجة ميكن عزوها إىل  غري مل حيصل على تدريب. 

ني يف معلِّمح للمل تت   اليت يَّةاملدرس التَّقنيةجهيزات التَّ ضعف 
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عليم بصورة مباشرة، مما التَّ عامل مع تقنيات التَّ أغلب املدارس 
عامل مع التَّ حال بينهم وبني اكتشاف مستوى قدرهتم على 

سهم يف ت   يَّة، ومدى حاجتهم إىل برامج تدريبالتِّقنياتهذه 
كما ميكن   هم هلا يف دروسهم.ليتفعو  قنياتالتَّ  رفع مستوى

ني احلاصلني وغري علِّمفرق بني املزى مصدر عدم وجود يعأن 
املقدمة تتسم  يَّةدريبالتَّ احلاصلني على تدريب إىل كون البامج 

   .عاليةأو عدم الف ايةبعدم الكف

 وصيات: التَ 

يوصيان  الباحثـَني  يف ضوء نتائج البحث احلايل، فإن 
 :يتاآلب
يف  ميكن استخدامها ةيدعم املدارس بتجهيزات تقن .5

يل، اآلاسب احلتدريس العلوم، مثل املعامل احملوسبة، ومعامل 
 .يَّةنَّتنت، والسبورة الذكواإل
 يَّةني حول أمهمعلِّملل يَّةصورات اإلجيابالتَّ استثمار  .6

عليم يف تدريس العلوم يف املشاريع التَّ استخدام تقنيات 
 عليم.التَّ لتفعيل تقنيات  يَّةطوير التَّ 
ي العلوم حول استخدام تقنيات علِّمتقدمي تدريب فع ال مل .4
 عليم يف تدريس العلوم.التَّ 
عامل التَّ ات العلوم يف قدرهتن على معلِّمرفع مستوى ثقة  .3

 عليم بصورة فعالة.التَّ مع تقنيات 

 المقترحات:

يقَّتحان الباحثـَني  يف ضوء نتائج البحث احلايل، فإن 
 :ةيتاآلإجراء البحوث 

سبب وجود فرق دال ف على قة للتعرُّ دراسة معمَّ  .5
ات حول معيقات علِّمني واملعلِّمبني تصورات امليًّا إحصائ

 عليم يف تدريس العلوم.التَّ استخدام تقنيات 
عليم، التَّ ي العلوم لتقنيات معلِّمدراسة مستوى استخدام  .6

راهتم حول أمهيتها، وحصوهلم على ومدى ارتباط ذلك بتصوُّ 

عليم، ومستوى توفر التَّ يف جمال تقنيات  يَّةدورات تدريب
 عليم يف مدارسهم.التَّ تقنيات 

 يفي العلوم علِّماملقدمة مل يَّةدريبالتَّ دراسة أثر البامج  .4
 عليم يف تدريسهم.التَّ مستوى استخدامهم لتقنيات 

 :شكر وتقدير
ميز التَّ قدير ملركز التَّ يتقدم الباحثان بالشكر و 
مللك امعة اجب يَّاتالبحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياض

 .سعود على دعم نشر هذا البحث

 :المراجع

 يَّةقدميالتَّ أثر استخدام برنامج العروض هـ(. 5361) األمحد، أمساء
)بوربوينت( على حتصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مقرر 

بية يَّة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلالعلوم مبدينة الرياض ، الَّتَّ
 جامعة امللك سعود.

عن  التَّعلُّمعليم يف برامج التَّ (. توظيف تكنولوجيا 6055) حسنني، مهدي
بية يَّةبعد يف كل اجمللة دريس. التَّ من وجهة نظر أعضاء هيئة  الَّتَّ
 .23-34( ، 1)4املفتوحة عن بعد.  َّتبيةلل يَّةالفلسطين

ربد حنو تكنولوجيا ني يف حمافظة إعلِّماجتاهات امل(. 6006) لطفياخلطيب، 
. يَّةاإلسالم الدِّراسَاتو  يَّةبو الَّتَّ عليم. جملة جامعة امللك سعود للعلوم لتَّ ا

53(6 ،)164-110. 
البامج املعتمدة على  ةيأثر استخدام تقنهـ(. 5361) الرشيد، إخالص

يف مادة العلوم  توسِّ احلاسوب على حتصيل طالبات الصف األول امل
بية يَّةة، كل. رسالة ماجستري غري منشور مبدينة الرياض ، جامعة امللك الَّتَّ

 سعود. 
عليم التَّ كنولوجيا يف التَّ ني حنو دمج علِّم(. اجتاهات امل6056) سفر، وداد

عليم األساسي يف حمافظة التَّ يف مدارس احللقة األوىل من  يَّةدراسة ميدان
 .442-401(، 4)60. يَّةبو الَّتَّ جملة العلوم دمشق. 

( املهارات 6007سن، رياض بن عبدالرمحن )الشايع، فهد بن سليمان واحل
 يَّةجملة كلالعلوم كما حيددها املختصون.  علِّمالالزمة مل يَّةاحلاسوب
بية  .24-24(. 45)5. الَّتَّ

(. مشروع سبتمب 2 ،6055) يع، فهد؛ عبد احلميد، عبد الناصرالشا
: يَّةلسعودا يَّةيف اململكة العرب يَّةوالعلوم الطبيع يَّاتتطوير مناهج الرياض

بيةاملؤمتر العلمي اخلامس عشر " .آمال وحتديات : فكر يَّةالعلم الَّتَّ
  .مصر، يَّةالعلم َّتبيةلل يَّةاملصر  يَّةاجلمع ."جديد لواقع جديد
حصيل التَّ (. أثر استخدام احلاسوب يف 6055) الشديفات، جومانه

بيةالدراسي لدى طلبة مساق مناهج وأساليب تدريس   يَّةماإلسال الَّتَّ
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-771(، 6-5)67جملة جامعة دمشق. يف جامعة آل البيت. 
106. 

املتعددة يف  يَّة(. واقع استخدام الوسائ  اإللكَّتون6055الشناق، قسيم )
ني. علِّماملتحدة من وجهة نظر امل يَّةتعليم العلوم بدولة اإلمارات العرب

 .607 -511، 62. يَّةبو الَّتَّ لألحباث  يَّةاجمللة الدول
عليم لدى التَّ (. واقع استخدام تقنيات 6055ي، علي بن حممد )الشهر 

)دراسة  يَّةدريبالتَّ ة واحتياجاهتم توسِّطي العلوم باملرحلة املمعلِّم
بيةيف  يَّةدراسات عرب. (يَّةتشخيص  -615(. 4)1وعلم النفس.  الَّتَّ
444. 
 يَّةليمعالتَّ عليم بني مفهومني: الوسائل التَّ  ةي(. تقن5222) الصاحل، بدر

 .يَّةواجتماع يَّةدراسات تربو . يَّةعليمالتَّ ومدخل النظم ومضامينه 
6(5 ،)1-35. 

ني مبفهوم علِّم(. مدى وعي امل6056) العساف، مجال والصرايرة، خالد
 تربية يَّةدريس يف مدير التَّ لكَّتوين وواقع استخدامهم إياه يف اإل التَّعلُّم
 .22-34(. 5)54. يَّةوالنفس يَّةو بالَّتَّ جملة العلوم . ثانيةعم ان ال

مشاريع قيد (. 6051) عليم العام )تطوير(التَّ  لتطوير مشروع امللك عبداهلل
من الراب :   62/2/6051. مصدر إلكَّتوين مت اسَّتاجاعه يف نفيذالتَّ 

http://www.tatweer.edu.sa/tatprojects 
مبادئ اإلحصاء للعلوم م(. 6054) النجار، عبد اهلل ؛ وأسامة حنفي

 الرياض: شبكة البيانات.6. طيَّةاإلنسان
يف عصر  ةي(. حوسبة املختبات: جودة تقن5344الومشي، آمال )

، املنعقد يف عريفي لتشغيل املختبات احملوسبةالتَّ اللقاء حديات. التَّ 
، يَّةالعامة للتجهيزات املدرسهـ، اإلدارة 57/55/5344الرياض يف 
بيةوزارة  عليم، مصدر إلكَّتوين مت اسَّتجاعه يف التَّ و  الَّتَّ
 هـ من الراب :54/2/5344
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Abstract: This paper aimed to identify science teachers' perceptions regarding the importance of using educational 

technologies and their barriers in science classes. The sample encompasses 188 male and female teachers whom were (29%) 

of the whole population (in Kharj Educational Administration) in the second semester of the academic year 1434-1435. To 

answer the research questions, the researchers developed a questionnaire with two dimensions: the importance, and the 

barriers of using educational technologies in science classes. The results indicated that teachers reflected high importance for 

all items included in the importance dimension. The higher means covered the use of the educational technologies inside the 

classroom; however, the lower means dealt with using the educational technologies as a mean for communicating with 

students, reducing the burden of the teacher, or substituting traditional teaching. The results also indicated the three were no 

significant statistical differences (α≤0.05) between the teachers in regard to their gender, certificate, training, years of 

experience, school teaching level. The results also showed moderate level of barriers to the use of educational technologies in 

science classes. However, for individual barrier, the means were either high or moderate. The higher barriers were related to 

elements outside teachers' responsibilities; however, the lower barriers were related to the teachers' responsibilities. In 

addition, the results have shown that there were no significant statistical differences (α≤0.05) found between the teachers in 

regard to their certificate, training, years of experience, school teaching level; Moreover, on the other hand the mean of 

female teachers was statistically significant at (α≤0.05) comparing with male teachers.  
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