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 نظر  من وجهة في التعليم العام واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 معلمات العلوم بمحافظة الخرج

 
 مسعد آل زيد بن أحمد

 سعود امللك جامعة – الرتبية كلية
 نورة عمر محمد العفيصان

 الرياض –كليات الشرق العريب 
 

 هـ1438/ 5/8 وقبل -هـ 2/6/1438قدم للنشر

 
 نظر وجهة من العام التعليم يف املطورة العلوم مناهج تدريس يف احلديثة التقنيات استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت المستخلص:

 (.اخلربة سنوات, العلمي املؤهل) للمتغريين تعزى اليتو  الدراسة عينة فرادأل االستجابات متوسطات بني االختالفات عن والكشف, العلوم معلمات
 أسئلة عن لإلجابة الالزمة البيانات مجع أداة االستبانةكانت , و الدراسة جلوانب الواقع معرفة إىل أنسب ألنه الوصفي املنهج الدراسة استخدمت

 توصلت إذ, (SPSS) امجحزمة بر  باستخدام البيانات حتليل عملية متت وقد, معلمة 160 من املكون الدراسة جمتمع على توزيعهامت  واليت ,الدراسة
 اآليل احلاسب جهاز يليه مث ٪ ,89 بلغت بنسبة توافرا   التقنيات أكثر هو" الربوجكتور" البيانات عرض جهاز أن: أمهها من نتائج إىل الدراسة هذه
 ومبتوسط٪ 64.5 بنسبة بلغت فقد املطورة العلوم مناهج تدريس يف احلديثة التقنيات استخدام من حتد معوقات وجود تبينت كما ٪,76.3 بلغت بنسبة
 عدم إىل باإلضافة (,العلمي املؤهل) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام واقع حول العلوم معلمات استجابات متوسط بني فروق وجودو  ,2.58
 متوسط بني فروق وجود عدمو (, اخلربة سنوات) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام واقع حول العلوم معلمات استجابات متوسط بني فروق وجود

 من ببعض الدراسة خرجتو  (.اخلربة سنوات, العلمي املؤهل) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام معوقات حول العلوم معلمات استجابات
 .مةامله املقرتحاتو  التوصيات

.العام التعليم, العلوم الطبيعية املطورة, تقنيات التعليم الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

يتصــف العصــر احلــايل بعصــر املعلوماتيــة, نظــرا  للتطــورات 
انتقلنــــا مــــن عصـــــر يعتمــــد علـــــى  فقـــــد, املتالحقــــة واملتســــارعة

, اســـتخدام األدوات البســـيطة إىل عصـــر تقـــد مزدهـــر ومتقـــدم
إىل الـــذد أدى  التقـــدو  وانعكـــس ذلـــك علـــى التطـــور العلمـــي

لــذا , وتطبيقاهتــا يف مجيــع جمــاالت احليــاة يف التقنيــة ثــورة كبــرية
 الــــتعلم اســــرتاتيجيات بتطــــوير مــــن املهــــم مســــايرة هــــذا العصــــر

وإعطــاا املزيــد مــن االهتمــام بالنظــام التعليمــي املطبــ   التعلــيمو 
واللحــــاق , يف جمتمعنــــا مــــن خــــالل مواكبــــة التطــــورات املتتابعــــة

الـــذد  طريـــ  العلـــم إال عـــن الـــذد لـــن يـــ ي بالركـــب احليـــارد
 .  التقدم يف مسرية األساسية يعد الركيزة
لقــــد أصــــبحت التقنيــــة مميــــع أ ــــكا ا مــــن متطلبــــات و 

العصــــــر األساســــــية, وأصــــــبل التقــــــدم التقــــــد يــــــدخل يف كــــــل 
فكـــان للتعلـــيم . اجملـــاالت بغـــض النظـــر عـــن  ـــكلها أو نوعهـــا

يــة نظــام الرتب إذ إنالتقــدم و  الكبــري يف التطــورو  النصــيب الــوفري
متكامــل صــمم لصــنع اإلنســان الســود فكــان التفاعــل الكبــري 

لقـــــد أدت و  (.267ص ,م2007 يف حتســـــينه وتطـــــوره )زايـــــد,
الثـــــــورة التقنيـــــــة إىل إحـــــــدام تغيـــــــريات ملحو ـــــــة يف العمليـــــــة 

بكـــــل  ف صــــبل دخـــــول التقنيــــات يف جمـــــال التعلــــيم, التعليميــــة
, ترفــــا  مــــن أجهــــزة ومــــواد تعليميــــة ضــــرورة ولــــيس  مســــتحدثاهتا

والرفــع مــن كفااهتــا  ,وذلــك فــدف االرتقــاا بالعمليــة التعليميــة
وزيــادة فعاليتهــا, وتقــدم طــرق متنوعــة يف التعلــيم تتناســب مــع 

للمتعلمــــــني وتــــــدعم دور املعلــــــم وترفــــــع مــــــن   الفــــــروق الفرديــــــة
وبـــالرمم مـــن ذلـــك فـــرتن امليـــدان الرتبـــود  اجـــة إىل , كفااتـــه

ــــة ــــة احلديث ــــف حقيقــــي لتلــــك التقني ــــف اجملــــاالت  تو ي يف خمتل
 (. 2ص م,2010 )باخذل , التعليميةو  الرتبوية

ـــــا بظهـــــور التقنيـــــات  وقـــــد تـــــ ثرت املنـــــاهج الدراســـــية أيي 
ــــــاهج ــــــة, وأــــــل التــــــ ثري أهــــــداف هــــــذه املن وحمتواهــــــا, , احلديث

وأنشــــــطتها, وطــــــرق عرضــــــها وتقــــــد ها, وأســــــاليب تقو هــــــا, 
وأصبل إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذاي, ومرس حب 

األهــــداف  املعرفــــة وحتصــــيلها يف عصــــر االنفجــــار املعــــريف مــــن
ة للمنهج الدراسي. ومتركـزت املمارسـات التعليميـة حـول الرئيس

 احلريـــــــة أمـــــــامهمفرديـــــــة املواقـــــــف التعليميـــــــة, وازدادت درجـــــــة 
(. كمـــــــــا تـــــــــ ثرت معـــــــــايري اجلـــــــــودة 3ص ,م2010 )الزهـــــــــرا ,

املسـتحدثات التكنولوجيـة, وأصـبل و  التعليمية بظهور التقنيات
اإلتقان هو املعيار األول لنظام التعليم, ومفهوم تكافؤ الفرص 

 (.187ص, م2007 )فتل اهلل, التعليمية
باط ــا بالتقنيــة مــواد العلــوم مــن أكثــر املــواد الدراســية ارت د  تعـ
لـــذا نـــادت كثــــري مـــن احلركـــات اإلصـــالحية يف جمــــال , عموم ـــا

يف منــــاهج  تطــــوير منــــاهج العلــــوم باعتبــــار التقنيــــة بعــــدا  رئيســــا  
وال تكــاد  ــد حركــة نــادت بتطــوير منــاهج العلــوم إال , العلــوم

وأكــدت علـــى جانـــب التقنيـــة ببعـــدها املعـــريف ودجمهـــا يف تعلـــم 
كمـا يؤكـد   (.63, صم2007وتعليم العلوم )احلسن والشـايع, 

ـــــة اســـــتخدام ا ـــــى أمهي ـــــود عل ـــــات احلديثـــــة يف األدب الرتب لتقني
 ,تــون)زي: , منهــالــه مــن فوائــد تربويــة وذلــك ملــا ,تــدريس العلــوم

 (.60ص م,2005
تثـري النشـا   مية حسية واقعيـةيتعل -تعليمية  توفر خربات -

 الذاي لدى الطالب.
تزيــد  مــن مثو , الطــالب ترفــع مــن درجــة االنتبــاه, واهتمــام -

 من دافعيتهم للتعلم.
أفكــار  توجيــه ومســاعدة الطالــب يف صــيامة تــوفر إمكانيــة -

 السابقة. جديدة وربطها خبرباته التعليمية
ـــــــة بصـــــــورة تســـــــهم  - ـــــــاد  العلمي يف تكـــــــوين املفـــــــاهيم واملب

 صحيحة.
تنميـــــة امليـــــول واال اهـــــات العلميـــــة لـــــدى  تيســـــر إمكانيـــــة -

 املتعلمني.
 مــن مثو  و, العلميــة واالحتفــا  فــا تســاعد يف تــذكر املــادة -

 تقلل من معدل النسيان.
وتعتمــد منــاهج العلــوم املطــورة باململكــة العربيــة الســعودية 
ــــة, وتســــتند يف تصــــميمها  ــــة العلمي ــــة للرتبي علــــى املعــــايري العاملي
وأســلوب تناو ــا للمــادة العلميــة علــى أحــدم مــا توصــلت إليــه 
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البحـوم والدراسـات الرتبويــة يف عمليـة التعلــيم والـتعلم,  يــ  
 ــــا ربــــط العلــــم يــــتم تيــــمينها جوانــــب تطبيقيــــة يــــتم مــــن خال

ــــــة للمــــــتعلم )الرويثــــــي, والروســــــاا,   ــــــة وباملمارســــــة اليومي بالتقني
2013.) 

وســـــعيا  لالســـــتفادة مـــــن التقنيـــــات احلديثـــــة يف التعلـــــيم مت 
إجــــراا هــــذه الدراســــة للكشــــف عــــن واقــــع اســــتخدام التقيــــات 
احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن 

وم مبحافظـــة اخلـــريت, والـــيت  كـــن أن وجهـــة نظـــر معلمـــات العلـــ
تســـــاعد علـــــى تشـــــجيع املعلمـــــات علـــــى اســـــتخدام التقنيـــــات 
احلديثــــة كوســــائل تعليميــــة معينــــة يف عمليــــة التــــدريس يف إثــــراا 
املوقــــف التعليمــــي مــــن خــــالل تقــــدم األســــاس الســــليم لبنــــاا 
املـــدركات واملفـــاهيم عـــن طريـــ  مـــا تـــوفره مـــن خـــربات حســـية 

يت حيتويهـــــا الـــــدرس, إضـــــافة إىل تكســـــب املعـــــا  ل لفـــــا  الـــــ
معاجلـــــة العيـــــوب, والتغلـــــب علـــــى العوائـــــ  الـــــيت تنتشـــــر بـــــني 

 مادهن على األساليب اللفظية فقط.املعلمات يف اعت

 مشكلة الدراسة:

تغيريات  التعليم يف اململكة العربية السعوديةأجرت وزارة  
الرياضيات يف خمتلف املراحل و  جذرية يف مقررات العلوم

بدأت بتطبي  سلسلة من مقررات العلوم  إذالدراسية, 
 McGraw Hillاجلديدة واملرتمجة عن  ركة )ماكروجروهل( 

بعد تعريبها ومواامتها للبيئة احمللية, وقد طال التغيري جماالت 
 اسرتاتيجياتوطرائ  و , عدة يف هذه السلسلة مثل األهداف

كما قامت الوزارة  .التعامل معهاو  تتدريس هذه املقررا
تدريس هذه  اسرتاتيجياتبتدريب معلمي العلوم على 

التعامل معها, باإلضافة إىل أهنا حرصت على و  املقررات
ف صبحت تشدد وتؤكد , عملية دمج التقنيات احلديثة فيها

على املعلمني بيرورة االستفادة من التقنيات احلديثة 
 وتيسري عملية التعليم.وتو يفها خلدمة الطالب 

ن من أهم األسباب اليت تدعو الرتبويني إىل استخدام وإ     
التقنيات احلديثة يف تعليم وتعّلم العلوم هو ما حتدثه من 

 ,دراسة العلوم حتسن كبري يف ا اهات املعلمني والطالب حنو
 حتسني عملية التعليمو  ستوى التحصيلي للطالب,املورفع 

 النفجار املعريفلإضافة إىل حتمية مواجهة املناهج  التعّلم,و 
التقد ا ائل, وهذا ما أكدته جمموعة من الدراسات كدراسة و 

ودراسة  )Babalola, 2011( ه(, ودراسة1431العريشي )
ودراسة العمرد ( 2015ودراسة علي )( 2015السبيل )

واليت أثبتت أن استخدام التقنيات احلديثة تعمل ( 2015)
ستوى التحصيلي للطالب يف مادة العلوم و عله املعلى رفع 

أكثر أثرا  وبقاا , وتعمل على إثارة دافعية الطالب وتشويقه يف 
حيرصون على استخدام  املعلمنيوأن  دراسة مادة العلوم,

  التقنيات احلديثة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
وانطالقا  مـن األثـر اإليبـايب للتـدريس باسـتخدام التقنيـات      

احلديثــة لتحقيــ  األهــداف املنشــودة وحتســني العمليــة التعليميــة 
ممـــا يـــنعكس ذلـــك إيبابـــا  علـــى املخرجـــات التعليميـــة, جـــاات 
فكــــرة هــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى واقــــع اســــتخدام التقنيــــات 

يف التعلــيم العــام مــن  احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة
وجهـة نظــر معلمــات العلـوم مبحافظــة اخلــريت مـن حيــ  توافرهــا 
ــــات مبنــــاهج العلــــوم  وواقــــع اســــتخدامها, ومــــدى ارتبــــا  التقني
املطــورة والصــعوبات الــيت تواجــه معلمــات العلــوم يف اســتخدام 

نـدرة تدريس منـاهج العلـوم املطـورة, باإلضـافة إىل التقنيات يف 
اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس  تتنــاولالدراســات الــيت 

  اخلصوص. وجه مناهج العلوم املطورة على

 :أسئلة الدراسة

 :ييف السؤال الرئيس اآل تتحدد مشكلة الدراسة 
مــا واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم 
 املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم

 اخلريت؟مبحافظة 
 ية:تع من السؤال الساب  األسئلة اآلويتفر  
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مـا مــدى تـوافر التقنيــات احلديثــة يف تـدريس منــاهج العلــوم  .1
املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم 

 مبحافظة اخلريت؟
مــا مــدى اســتخدام معلمــات العلــوم للتقنيــات احلديثــة يف  .2

ام مــن وجهــة نظــر تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــ
 معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟

ما معوقات اسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج  .3
العلوم املطورة يف التعليم العـام مـن وجهـة نظـر معلمـات العلـوم 

 مبحافظة اخلريت؟
هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني متوســــــط  .4

لتقنيـــات ااســـتجابات معلمـــات العلـــوم حـــول مـــدى اســـتخدام 
احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام والـيت 

 ؟سنوات اخلربةو , املؤهل العلمي ملتغريد: تعزى 
هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني متوســــــط  .5

استجابات معلمات العلوم حول معوقـات اسـتخدام التقنيـات 
والـيت احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام 

 سنوات اخلربة؟و املؤهل العلمي,  ملتغريد:  تعزى

 :أهداف الدراسة

الدراســـــــة إىل التعـــــــرف علـــــــى واقـــــــع اســـــــتخدام  هـــــــدفت 
التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم 

علــــوم مبحافظــــة اخلــــريت مــــن العــــام مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــات ال
 : يخالل ما ي

التقنيات احلديثة يف مدارس التعّرف على مدى توافر  .1
 . التعليم العام لتدريس مناهج العلوم املطورة

الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم يف التعليم  .2
 العام للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة. 

التعرف على املعوقات اليت حتول دون استخدام معلمات  .3
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم يف التعليم العام للتقنيات 

 العلوم املطورة.

الفـــروق بـــني متوســـط اســـتجابات معلمـــات العلـــوم  دراســـة .6
احلديثــــة يف تــــدريس منــــاهج  التقنيــــاتحــــول مــــدى اســــتخدام 

املؤهــل العلمــي,  ملتغــريد:  العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام تبعــا  
 .سنوات اخلربةو 
 الفـــروق بـــني متوســـط اســـتجابات معلمـــات العلـــوم دراســـة .7

حــول معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج 
املؤهــل العلمــي,  ملتغــريد:  تبعــا  العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام 

 .سنوات اخلربةو 
تقدم توصيات تساعد يف حتسني بيئة التعلم القائمة على  .4

التقنيات احلديثة وفقا  لواقع استخدام معلمات العلوم يف 
ات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم التعليم العام للتقني

 املطورة.

 :أهمية الدراسة

 :يل أمهية الدراسة احلالية يف اآلتتمث 
الدراســـــــة احلاليـــــــة مـــــــع اال اهـــــــات احلديثـــــــة يف  توافـــــــ ت .1

التعريــــــــف ب مهيــــــــة اســــــــتخدام التقنيــــــــات احلديثــــــــة يف العمليــــــــة 
 .  التعليمية

 كــــن أن تفيــــد هــــذه الدراســــة يف إعطــــاا صــــورة لواقــــع  .2
استخدام معلمات العلـوم للتقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج 

 العلوم املطورة. 
عن بعض  يؤمل أن تساعد هذه الدراسة يف الكشف .3

الصعوبات اليت تعي  استخدام املعلمات للتقنيات احلديثة يف 
مما ساعد على وضع احللول  .تدريس مناهج العلوم املطورة

 لتلك املعوقات.
حسب  -على املستوى احمللي من أوائل الدراسات  .4

موضوع استخدام التقنيات  اليت تطرقت إىل  -علم الباحثني 
, وفذا ستفتل ة يف تدريس مناهج العلوم املطورةاحلديث

جراا املزيد من البحوم األخرى حول هذا إل الدراسة اجملال
 .املوضوع مستقبال  
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 حدود الدراسة:

 ية :تالدراسة يف ضوا احلدود اآل هذهمت تطبي        
  :الدراسة على هذه  اقتصرتالحدود الموضوعية

)تيمنتها أداة حديثة  تسع تقنياتمعرفة واقع استخدام 
يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم البح ( 

 مبحافظة اخلريت. العام من وجهة نظر معلمات العلوم
 :مت تطبي  هذه الدراسة يف الفصل  الحدود الزمانية

 هـ1433-1432الدراسي الثا  من العام 
 :مت تطبي  هذه الدراسة يف حمافظة  الحدود المكانية

 . اخلريت
 :معلمات الدراسة على  اقتصرت عينة الحدود البشرية

)االبتدائية, املتوسطة,  الثالمالتعليم  مراحل العلوم يف
 مبحافظة اخلريت.( الثانوية

 مصطلحات الدراسة:

 الشهرا  عرفي :"Modern technologies"التقنيات الحديثة  
"جمموعة من : ب هناالتقنية احلديثة ( 6ص ,2011)

اليت تتكون من منظومة و  املستحدثات التعليمية املعاصرة
اليت تسهم يف و  متكاملة عبارة عن أجهزة وأساليب وبرجميات

خلدمة املؤسسات التعليمية املختلفة عن نقل وب  املعلومات 
 طري  هذه املنظومة املتكاملة لتحقي  أهداف تعليمية

ويعرفها الباحثان الوصول إىل تعلم أفيل وأكثر فاعلية". و 
جهاز  تسع تقنيات تعليمية حديثة, وهي:, ب هنا "إجرائيا  
جهاز عرض البيانات , و السبورة الذكيةاآليل, و اسب احل
املكتبة , و األجهزة اللوحية, و املعامل االفرتاضيةو , ربوجكرت(ال)

-eاملنصة اإللكرتونية ), و الكتاب اإللكرتو , و اإللكرتونية
podium) اليت يتم تو يفها و  ,(اإلنرتنت بكة االتصال ), و
هتدف إىل تدريس مناهج العلوم املطورة واليت الة يف بطريقة فعّ 

الفاعلية والكفااة حتقي  تعلم مثايل يتسم بقدر كبري من 
 ."واإلتقان

 "Developed science curriculum" مناهج العلوم المطورة

 باململكة التعليم وزارة قررت يتالمناهج العلوم وهي    
بعد تعريبها ومواامتها  اترمجته تمتاليت طالفا, و ل هاتدريس

ضمن مشروع تطوير مناهج , السعودية للبيئة احمللية
 إىل سلسلة ماجروهل املستندةو  الطبيعية,الرياضيات والعلوم 

(McGraw-Hill) .األمريكية 

 :"General Education" التعليم العام
ـــــيم الـــــذد يغطـــــي الفـــــرتة العمريـــــة هو ذلك النوع     مـــــن التعل

(ســـــنة, ويشـــــمل املرحلـــــة ١٨(ســـــنوات إىل )٦للطـــــالب مـــــن )
ومت  (.11ص ه,1416, )صـائ  الثانويـةو  املتوسطةو  االبتدائية
 املرحلــــة االبتدائيــــةفي  يف هــــذه الدراســــة ب نــــه  التعلــــيم تعريفــــه

وزارة التعلـيم باململكـة والذد تشرف عليـه , الثانويةو  املتوسطةو 
يتــدريت مــع الطالبــة  , وهــذا النــوع مــن التعلــيمالعربيــة الســعودية 

الثانويــــة وهــــي نتهــــي بنيــــل  ــــهادة يســــنوات و  تســــســــن  مــــن
 اجلامعة".الشهادة اليت ختو ا للدخول إىل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 تطوير مناهج العلوم الطبيعية:
بنمـو املـتعلم خصوص ا وتدريس العلوم  عموم اد التعليم ع       

لـذا فـرتن , املهاريـة والوجدانيـةو  منوا  متكامال  يف اجلوانب املعرفيـة
الـــيت ينبغـــي أن ييـــطلع فـــا تـــدريس العلـــوم  األساســـية املهمـــة
ـــل  , يف تعلـــيم الطـــالب كيـــف يفكـــرون ال كيـــف حيفظـــونتتمث

( إىل أن السنوات األخرية قـد 60ص م,2008) ويشري فقيهي
  ــــهدت جهــــدا  كبــــريا  علــــى املســــتوى العــــاملي لتطــــوير منــــاهج

وحتســــني مســــتواها ومعاجلــــة الصــــعوبات الــــيت تعــــرتض  العلــــوم
وا اهاهتــــا اإليبابيــــة لــــدى  عمليـــة تعلمهــــا واكتســــاب مهاراهتـــا

 ابــدا  , كافــة, وقــد أــل ذلــك جممــل مكونــات املــنهجالطــالب  
, وطــــرق التـــــدريس ووســـــائله ومــــرورا  بـــــاحملتوى, مــــن األهـــــداف

قويـة  وانتشرت ثقافة املعايري كفلسـفة, وانتهاا  ب ساليب التقوم
حظيــت بقبــول واســع وتفاعــل مــن قبــل املختصــني يف جمــاالت 
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ــــيم علــــى مســــتوى العــــال, حــــ  أصــــبحت  ــــة العصــــر , التعل
 يف العقد احلايل الذد وصف ب نه عقد املعايري. خاصة
علـى االسـتفادة مـن  وقد حرصت الكثري مـن دول العـال 

مبشـــاريع  فقامـــت, التجربـــة األمريكيـــة يف تطـــوير منـــاهج العلـــوم
مشـــــافة للمشـــــروع األمريكـــــي يف بنـــــاا معـــــايري قوميـــــة لتطـــــوير 

وعقــدت , كمـا أجريــت الكثــري مـن الدراســات ,  منـاهج العلــوم
العديـــد مـــن املـــؤمترات واللجـــان لتحديـــد املعـــايري الـــيت يبـــب أن 

لتواكــــــب التطــــــور , تشـــــتمل عليهــــــا منــــــاهج ومقــــــررات العلــــــوم
احلاصــل علــى املســتوى العــاملي يف جمــال إعــداد منــاهج العلــوم 

 (.437ص ,م2009, عبد السالم) الدراسية وتصميمها
 هدت مناهج العلوم يف كثري من دول العال حراكـا  وقد 

منـــذ  مســتمرا  مـــن أجـــل تطويرهـــا وإعــادة صـــيامتها وإصـــالحها
صــــف القــــرن العشــــرين, وهــــدف هــــذا احلــــرا  العلمــــي إىل تمن

 وذلــك يف ضــوا, التقــدو  إعــداد منــاهج تســاير التطــور العلمــي
حــــرص العديــــد مــــن دول العــــال علــــى إعــــداد القــــوى البشــــرية 

 تقـدماملؤهلة علميا  والقـادرة علـى إحـدام التغيـري واملسـامهة يف 
ويف ســـــبيل ذلــــك حرصـــــت الـــــدول علـــــى , اجملتمعـــــاتو  األمــــم

متابعـــــة اال اهـــــات العامليـــــة وحتقيـــــ  املعـــــايري العامليـــــة لتـــــدريس 
حــ  تســتطيع أن  ــد  ــا مكانــا  بــني الــدول املتقدمــة , العلــوم

املســــــتوعبة ملنجــــــزات العلــــــم وتطبيقاتــــــه, وقــــــد صــــــممت دول 
, وكنـــــدا, يـــــةمتقدمـــــة تربويـــــا  مثـــــل الواليـــــات املتحـــــدة األمريك

الســــويد, وكــــذلك عــــدد مــــن و  وهولنــــدا,, وبريطانيــــا, واســــرتاليا
الـــدول األخـــرى الناميـــة مناهجهـــا للعلـــوم انطالقـــا  مـــن الفكـــر 

والذد يؤكد على , الذد قدمته حركات إصالح مناهج العلوم
اجلانــب االستقصــائي للعلــم وتزويــد الطــالب مبهــارات التفكــري 

البعـد عـن , و رات العقليةوتنمية القد, العلمي وحل املشكالت
 (. 18ص  م,2011 عسيالن,) التلقني واالستظهار

( أن مشــروعات 400ص م,2009ويــرى عبــد الســالم ) 
وإن تعـددت واختلفـت يف أوجـه كثـرية  -تطوير مناهج العلـوم 

( 1: ة هــييف ثــالم خصــائي رئيســا إال أهنــا تشــرت  مجيع ــ –
الرتكيـــــز علـــــى ( 2 االهتمـــــام برتعـــــداد أدوات املـــــنهج وتوفريهـــــا.

الرتكيـــــز علـــــى املفـــــاهيم ( 3 النشـــــط وممارســـــة العلـــــوم. الـــــتعلم
املوضــــوعات أو حمــــاور الــــربط لتــــدريس بنيــــة  بوصــــفها العلميــــة
ومواجهـــــــة التفكـــــــك يف جزئيـــــــات العلـــــــم يف املنـــــــاهج , العلـــــــم
 .  القد ة

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية التعلـــيم  حرصـــت وزارةوقـــد 
وذلــك  األ ــام وامللتقيــات الرتبويــةعلــى االســتفادة مــن نتــائج 

والــدخول يف ســباق التنــافس العــاملي يف , للحــاق بركــب التقــدم
اليت  الرياضياتو  جاا مشروع تطوير العلوم الطبيعية إذ, العلوم
ـــدأ مطلـــع , التطـــوير ـــركة العبيكـــان ل  ـــام و  نفذتـــه ـــذد ب ال

ـــدة 1430العـــام الدراســـي  ـــه اجلدي هــــ يف تعمـــيم وتطبيـــ  مقررات
لتعلــيم ا زارةوقــد ســعت و , ةمــدارس التعلــيم باململكــ مجيــععلـى 

عنــد إعــداد املقـــررات اجلديــدة إىل االهتمـــام باجلانــب الفكـــرد 
التفكـــــــري ومهـــــــارات العلـــــــم  والقـــــــائم علـــــــى تعلـــــــيم, للمـــــــتعلم
الســــعي إىل توجيــــه االهتمــــام , و وحــــل املشــــكالت, وعملياتــــه

باجلوانـــــب القيميـــــة للمجتمـــــع. ومت بنـــــاا موضـــــوعات الكتـــــب 
 يف حـني, يف الـتعلم ة  ي  يكون للطالـب الـدور الـرئيساملقرر 

 .  يتمثل دور املعلم يف التوجيه واإلر اد لعملية التعلم
 وتدريس العلوم المطورة: الحديثةالتعليمية التقنيات 

ـــــــــ  أســـــــــان ) ( اســـــــــم املســـــــــتحدثات 119, 2014أطل
 ,التكنولوجيـــة علـــى التقنيـــات املســـتخدمة يف املوقـــف التعليمـــي

األجهــــــزة واألدوات جـــــانبني مــــــادد ويشـــــمل علــــــى قســـــمها و 
نرتنــت والداتا ـو وا ــاتف النقــال والفال ــات, احلديثـة مثــل اإل

واجلانـــــب اآلخـــــر الفكـــــرد ويشـــــمل االســـــرتاتيجيات احلديثـــــة 
املســــــتخدمة يف التعلــــــيم والــــــتعلم ومنهــــــا الــــــتعلم باالكتشــــــاف 

 واحلوار وعمل املشاريع, ومريها.
( أن التقنيــات  ــا ثالثــة 34صم, 2007ويشــري مــزاود )

ت فهـــم مــــن خـــالل الـــني أو الســــياق الـــذد وردت فيــــه  معـــان  
 :على النحو اآليوهي 

تعد التطبي  النظامي للمعرفة  مليات(التقنيات )كع .1
 معرفة منظمة ألجل أمراض عملية.  ةالعلمية أو أي
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التقنيات )كمنتجات( تعد األدوات أو األجهزة أو املواد  .2
 النا ة عن تطبي  املعرفة العلمية. 

ـــــــات واملنتجـــــــات معـــــــا ,  .3 التقنيـــــــات تتيـــــــمن معـــــــع العملي
وتســــــتعمل فــــــذا املعــــــع عنــــــدما يشــــــري الــــــني إىل العمليــــــات 
ومنتجاهتــا, فمــثال  عنــد القــول إن التقنيــات تزيــد مــن معلوماتنــا 

ت فهـــذا يشـــري إىل عمليـــات االكتشـــاف عـــن أنظمـــة االتصـــاال
 واالخرتاع واألجهزة النا ة عن ذلك. 

( أن من دواعي 23- 20ص م,2003 ,مخيس) ويرى 
 باستخدام التقنيات احلديثة يف التدريس أهنا: االهتمام

املعلمـني علـى تصــميم و  تسـاعد خمططـي التعلـيم ومطوريـه -
تعليم فعال وكـفا باسـتخدام أسـلوب املنظومـات الـذد 
ينظــــــر للموقــــــف التعليمــــــي كمنظومــــــة واحــــــدة متكاملــــــة 

 العناصر لتحقي  أهداف تعليمية حمددة.
 . التعلم وحل مشكالتهو  حتسني التعليم -
 التغلـــــــب علـــــــى مشـــــــكالت وصـــــــعوبات نقـــــــل التعلـــــــيم -

 اخلربات التعليمية وذلك عن طري :و 
تقـــدم خـــربات ومواقـــف تعليميـــة متعـــددة ومتنوعـــة و يفيـــة  .1

 .  بطة  ياة الطالب داخل وخاريت املدرسةومنية باملثريات املرت
يســـتطيع املعلـــم  املثـــريات الـــيت الو  املواقـــفو  تقــدم اخلـــربات .2

وذلــــــك باســــــتخدام , توفريهــــــا يف حجــــــرات الدراســــــة العاديــــــة
 مصادر تعلم متعددة ومتنوعة.

تقدم خربات ومواقف بديلة عن اخلـربات املبا ـرة بوسـائل  .3
 التقنيات احلديثة.الكمبيوتر ومريها من كأخرى حديثة  

 املكا .و  التغلب على مشكليت البعد الزما  .4
التجهيـزات التعليميـة و  التغلب على مشكلة نقي الكفااة .5

وذلــــك عــــن طريــــ  نشــــر هــــذه الكفــــااات, , ومصــــادر الــــتعلم
وتقــــــدم الــــــدروس النموذجيــــــة عــــــن طريــــــ   ــــــبكات األقمــــــار 

 الصناعية و بكات اإلنرتنت.
الطــــالب, وتشــــتت التغلــــب علــــى مشــــكلة  ــــرود تفكــــري  .6

تفكريهم, وذلك عن طري  توفري املصادر املتعـددة الـيت  ـذب 
 الطالب وتثري انتباههم.

ــــاهج العلــــوم .7 ومقــــررات  التغلــــب علــــى مشــــكلة تيــــخم من
,  كـــــن عـــــرض املنـــــاهج بطريقـــــة الرســـــوم التعليميـــــة إذ, العلــــوم

 والربجميات اخلاصة ومريها من الطرق احلديثة.
الدراســــة علــــى أمهيــــة تو يــــف  ومــــن هــــذا املنطلــــ  تؤكــــد     

التقنيـــات احلديثـــة يف التعلـــيم بصـــفة عامـــة ويف تـــدريس العلـــوم 
  .  بصفة خاصة لزيادة كفااة العملية التعليمية

أمهيـــــة اســـــتخدام التقنيـــــات احلديثـــــة يف تـــــدريس تتمثـــــل و 
الو ـــائف الـــيت تؤديهـــا, حـــ  أصـــبل و  يف املهـــامة العلـــوم املطـــور 

 م,2002اســتخدامها ضــرورة ملحــة وهــذا مــا أكــده الفرجــا  )
( بقولـــه "إن التقنيـــات تســـتمد أمهيتهـــا يف كوهنـــا ضـــرورة 17ص

 فرضتها طبيعة املواقف التعليمية املتنوعة".
( أن أمهيــة 21ص م,2004ويــرى عبــد الســميع وحوالــة ) 

 : ييما يالتعليم تكمن ف التقنيات احلديثة يف
تســــاعد التقنيــــات احلديثــــة علــــى اســــتثارة اهتمــــام الطالــــب  -

وإ ــباع حاجاتــه للــتعلم وزيــادة خــربة الطالــب ممــا يبعلــه أكثــر 
 .استعدادا  للتعلم

تســـاعد علـــى إ ـــرا  أكـــرب عـــدد مـــن حـــواس الطالـــب يف  -
 عملية التعليم مما يبعلها أكثر بقاا  ووضوحا  يف أذهاهنم.

اللفظيـــة وهـــي الكلمـــات  تســـاعد علـــى تفـــادد الوقـــوع يف -
 اليت ختتلف يف دالالهتا.

تعمل على تقدم املادة التعليمية للطالب مبـا يتناسـب مـع  -
قدراهتم واستعداداهتم فرتاعي الفـروق الفرديـة وتؤكـد علـى مبـدأ 

 التعلم الذاي وتفريد التعليم.
وتنقـل , تقلل من الوقت والتكلفة وتسـرّع يف عمليـة الـتعلم -

ــــذلك يكــــون الطــــالب إىل خــــربات  ــــاهتم وب ــــة مرتبطــــة  ي واقعي
 م,2008 اجلقنـــــــــــدد,) للتعلـــــــــــيم دور و يفـــــــــــي يف حيـــــــــــاهتم

 (.343ص
( أن أمهية 50-46ص م,2005يف حني يرى زيتون ) 

التقنيات التعليمية احلديثة تكمن يف كوهنا قدمت حلوال  
منها مشكلة عدم , عديد من املشكالت التعليميةلعملية ل

يف  التغريات املتسارعةو  التطوراتقدرة املناهج على مالحقة 
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وتوفري الفرص التعليمية ألكرب عدد ممكن , املعارفو  العلوم
وتيخم األعباا اإلدارية , من السكان, والدروس اخلصوصية

التدريب املستمر ل فراد. و  وتوفري التعليم, على املعلمني
( قدرة التقنيات 21ص -20ص م,2006ويييف سالمة )

تطور فلسفة التعليم وتغري دور  لةاحلديثة على حل مشك
واخنفاض , اإلعالموتطور وسائل , ومشكلة األمية, املعلم

, ونقي أعياا هيئة التدريس, الكفااة يف العملية التعليمية
حتديات للمدرسة استطاعت الرتبية مبساعدة أوجد  مما

 التقنيات احلديثة على مواجهتها. 
أنه ممـا   (Anderson & Lock, 2004) ويرى أندرسون ولو 

مـا نلحظـه مـن اهتمـام عـاملي  دور التقنيـة يف التعلـيم يزيد أمهيـة
يف عقــد الكثــري  املتمثــلو  املعاصــر الفكــر الرتبــود علــى مســتوى

واآلثــــار , مــــن املــــؤمترات اخلاصــــة مبســــتحدثات التقنيــــة احلديثــــة
التفاعــــل و  املرتتبــــة علــــى ذلــــك مــــن أمهيــــة اإلبقــــاا علــــى الــــتعلم

 . واالجتماعياإلنسا  
ويالحـــــا أن التقنيـــــات قـــــد انتشـــــرت يف مجيـــــع اجملـــــاالت 

, حيـود وبشـكل ويف جمـال التعلـيم بصـفة رئيسـية, عامة بصفة
حيـــــ  اســـــتخدمت تطبيقـــــات التقنيـــــة يف حتديـــــد املعلومـــــات 

ونعـــد , وتقـــد ها يف قاعـــات التـــدريس ويف املواقـــف التدريســـية
, العامليـــة تالشـــبكا, و أد احلواســـب اآلليـــة التقنيـــة باســـتخدام

 زيتـون,) اإللكرتونيـة وكذلك املوسـوعات, ومشغالت األقراص
 (.45م, ص 2004

وقــد عنيــت العديــد مــن الدراســات الســابقة بدراســة جمــال 
التقنيـــات التعليميـــة واســـتخداماهتا يف التـــدريس ومنهـــا تـــدريس 
منـــاهج العلـــوم وت ثرياهتـــا علـــى أداا الطـــالب والصـــعوبات الـــيت 

ميــــــة يف ياســــــتخدام تلــــــك التقنيــــــات التعلتواجــــــه املعلمــــــني يف 
( يف دراســته 2010الزهــرا  )هــدف  فقــدعمليــات التــدريس,  

معرفة واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتربات إىل 
العلـــوم باملرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفات ومعلمـــات 

وتوصــلت هــذه الدراســة إىل عــدد , العلــوم مبدينــة مكــة املكرمــة
ــــــا ــــــوافر ئج كــــــان أمههــــــا :مــــــن النت ــــــد  درجــــــة ت واســــــتخدام  ت

 باملرحلــة الثانويــة العلــوم يف خمتــربات التكنولوجيــة املســتحدثات
وف  املقياس الـذد  1,53مبتوسط  امنخفض جد   مبتوسط عام
حتـــد مـــن الـــيت عوقـــات العديـــد مـــن املوجـــود وإىل  . مت تطبيقـــه

, كمـــا ت التكنولوجيـــة يف خمتـــربات العلـــوماســـتخدام املســـتحدثا
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية توصـلت الدراســة إىل أنــه 
املؤهـل ) تعـزى ملتغـرياتأفـراد العينـة بني متوسطات استجابات 

 اخلربة (., التخصي الو يفي, نوع املؤهل العلمي, العلمي
إىل معرفة  هدفت دراسة( ـه1431العريشي )كما أجرى     

مدى وجود فروق يف التحصيل بني تالميذ الصف السادس 
الذين مت تدريسهم وحدة يف مقرر يف مدينة جازان االبتدائي 

العلوم باستخدام الوسائط املتعددة يف وجود املعلم )جمموعة 
 ريبية( والذين مت تدريسهم احملتوى ذاته بالطريقة التقليدية 

املستويات الثالثة الدنيا   طري)جمموعة ضابطة(, وذلك عن 
ي ( ويف جممل التطب, الفهم, من تصنيف بلوم )التذكر

توصلت هذه الدراسة إىل أنه توجد  إذ, االختبار التحصيلي
بني  0,05داللة الق ذات داللة إحصائية عند مستوى فرو 

متوسط حتصيل التالميذ يف مادة العلوم للصف السادس بني 
 اجملموعة اليابطة اليت درست املادة بالطريقة التقليدية

اجملموعة التجريبية اليت درست املادة نفسها عن طري  و 
تو يف الوسائط املتعددة يف عملية التدريس, وذلك عند 

, الفهم, رالتذك) املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم
وكانت , التطبي (, وكذلك يف جممل االختبار التحصيلي

 الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية. 
هدفت إىل دراسة  (Babalola, 2011)وأجرى بابالوال       

معرفة العالقة بني حتصيل طالب املرحلة الثانوية يف بربادوس 
اعتمد  إذ ,ستخدام التقنيات يف تدريس العلوموا اههم حنو ا

من خالل بناا استبانة طبقت , الباح  على املنهج الوصفي
مت مجع البيانات وحتليلها وف   إذ, على عينة عشوائية

أ هرت  وقد, املتغريات الثالثة احملددة على حتصيل الطالب
 0,05نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

تخدام التحصيل العلمي لدى الطالب وا اههم الس بني
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وبناا على هذه النتائج أوصى , التقنيات يف تدريس العلوم
الباح  أنه ال بد من حتفيز الطالب الستخدام التقنيات يف 

 دراسة العلوم.
م( إىل الكشف 2011دراسة العتييب )كما هدفت         

ومعرفة , عن واقع استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم
مبدينة  التعليمية يف مدارس املرحلة الثانويةمدى توافر األجهزة 

وكذلك حتديد معوقات , حائل لتدريس مقررات العلوم
استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم يف التدريس باملرحلة 

والكشف عن مدى قدرة معلمات العلوم على , الثانوية
من , تطوير استخدامهن لتقنيات التعليم كوسائل تعليمية

إىل أن توصلت هذه الدراسة  إذ, علماتوجهة نظر امل
استخدام املعلمات لتقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم 

بلغت درجة ", كما أحيانا  "باملرحلة الثانوية جاا بدرجة 
اإلعاقة يف استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم 

 ال توجد فروق ذات", وأنه متوسطة"للمرحلة الثانوية بدرجة 
( بني واقع 0,05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

يف املرحلة الثانوية لتقنيات التعليم  استخدام معلمات العلوم
احلصول  ,سنوات اخلدمة, التخصي العلمي) تعزى ملتغريات

معوقات وكذلك الفروق يف  على الدورات التدريبية(.
 .لتعليماستخدام معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية لتقنيات ا

ويف ضوا تلك النتائج أوصت الدراسة بتشجيع معلمات 
العلوم على استخدام تقنيات التعليم يف العملية التعليمية يف 

 ة.االبتدائيو  املتوسطةو  مدارس املرحلة الثانوية
( إىل حتديد 2014وهدفت دراسة احلسن واملال )         

دمج التقنية الصعوبات اليت تواجه معلمي املرحلة املتوسطة يف 
يف املنهج من وجهة نظر املشرفني الرتبويني, وقد توصلت إىل 
عدد كبري من الصعوبات منها ما يتعل  باال اه حنو التقنية, 
ومنها ما يتعل  بت هيل وتدريب املعلمني, ومنها ما يتعل  
بعمليات التنفيذ, ومنها ما يتعل  باألجهزة والربجميات, ومنها 

 .ما يتعل  بالطالب

( إىل 2015هدفت دراسة سليمون )نفسه ويف السياق 
الكشف عن الصعوبات اليت يواجهها معلمو مادة العلوم 

لمية يف تدريس ومعلماهتا يف استخدام التقنيات التعليمية التع
بالتعليم األساسي يف سوريا من وجهة نظر مادة العلوم 

والتوصل إىل مقرتحات إجرائية لعاليت  واملعلمات,املعلمني 
تلك الصعوبات. ولتحقي  هدف البح  قامت الباحثة 

على عينة  مخسة حماور وزعتها إىلباستخدام استبانة مقسمة 
معلما  ومعلمة, وقد  217 الدراسة الذين بل  عددهم

توصلت النتائج إىل أنه توجد العديد من الصعوبات يف 
يتعل  بنقي  استخدام التقنيات التعليمية التعلمية منها ما

وأخرى تتعل  بنقي عدد  ,يف املدارسات التعليمية التقني
استخدام تتعل  بصعوبات أييا  املختصني ومهاراهتم الفنية, و 

صعوبات  ييا  لتقنيات التعليمية يف التدريس, وأمعلم العلوم ل
التقنيات وحمتوى املنهج الدراسي, كما تتعل  بالعالقة بني 
كل من   ال توجد فروق يف آرااأنه إىل توصلت الدراسة 

معلمي مادة العلوم ومعلماهتا حول صعوبات استخدام 
, كما توصلت الباحثة إىل التقنيات التعليمية يف تدريس العلوم

عدد من املقرتحات لعاليت صعوبات استخدام التقنيات 
( دراسة هدفت إىل 2015أجرى علي ) ماك  التعليمية.

نية التعرف على الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف دمج التق
يف تدريس العلوم للطالب املكفوفني, وتكونت عينة البح  

ا للعلوم يف مراحل التعليم الثالم يف مدينة معلم   23من 
تدريس   مقياس صعوبات دمج التقنية يف الرياض, ومت تطبي

العلوم للطالب املكفوفني من وجهة نظر املعلمني وتوصلت 
ىل العديد من الصعوبات, كما توصلت إ وجودالنتائج إىل 

: املؤهل العلمي لصاحل ود فروق ذات داللة بني املتغرياتوج
وجد فروق ذات داللة للمتغريات على, وال تاملؤهل األ

خرى : عدد سنوات اخلربة, واملرحلة الدراسية اليت يدرس األ
فا املعلم, حصول املعلم على الرخصة الدولية يف احلاسب, 

ملعلم على دورات تدريبية, امتال  املعلم حلساب وحصول ا
  خصي, والعبا التدريسي للمعلم.
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إىل التعرف  ( دراسة هدفت2015العمرد )وأجرى       
لى تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية لعملية دمج ع

وجهة نظر املعلمني أنفسهم, التكنولوجيا بتدريس العلوم من 
ختتلف باختالف اجلنس,  وراتصذا كانت هذه التفيما إ

 , والدورات التدريبية. العلميوعدد سنوات اخلربة, واملؤهل 
ومعلمة من معلمي  معلما   158تكونت عينة الدراسة من 

العلوم للمرحلة األساسية يف إربد. أ ارت نتائج الدراسة إىل 
ساسية لعملية تصورات معلمي العلوم للمرحلة األ أن مستوى

ا بتدريس العلوم كانت عالية, وأن هنا  فرق  دمج التكنولوجيا 
رات معلمي العلوم لعلمية التكنولوجيا و يف تص  إحصائيا  داال  

عزى للجنس ولصاحل ي   (العقبات)بتدريس العلوم على جمال 
ملتغري عزى ي  )العقبات( على جمال فرق ووجود  الذكور

وعدم وجود فروق  الدورات ولصاحل املشرتكني يف الدورات,
اللة إحصائية على مجيع جماالت األداة تعزى لكل من ذات د

 واملؤهل العلمي. ةعدد سنوات اخلرب 
إىل  (2016املفيت والشايع )اجلرب و  وهدفت دراسة       

التعرف على مدى تيمني كتب العلوم باملرحلة املتوسطة يف 
العربية السعودية جملاالت طبيعة العلم. واستخدم  اململكة

جماال  من جماالت  12الباحثون بطاقة حتليل حمتوى تيمنت 
طبيعة العلم, كما ألت عملية التحليل مجيع كتب العلوم 
املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية, وأ هرت 

بلغت نسبة  سبا  متفاوتة يف مدى التيمني, إذالنتائج ن
األول  يف كتاب الصف ٪11تيمني جماالت طبيعة العلم 

يف كتاب الصف الثا  املتوسط,  ٪7,7 نسبةو  املتوسط
يف كتاب الصف الثال  متوسط. وأ ارت  ٪12,1 نسبةو 

النتائج إىل أن مجيع الكتب قد تيمنت مجيع جماالت طبيعة 
يف هذا اال اه أييا  و  العلم على نسب متفاوتة فيما بينها.

(: هدفت الدراسة إىل 2016دراسة األمحدد )هدفت 
التعرف على مدى حتق  معايري التنور التقد يف حمتوى مناهج 
العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية, 
استخدم الباح  املنهج الوصفي التحليلي وأعد بطاقة حتليل 

حمتوى مت تطبيقها على مقررات العلوم واألدلة املرتبطة فا. 
ور التقد حتققت بنسب اسة إىل أن معايري التنتوصلت الدر 
جاات املعايري املتعلقة مبجال )طبيعة التقنية( يف  متفاوتة إذ

مث معايري جمال التصميم بنسبة  ٪34,9املرتبة األوىل بنسبة 
مث املعايري املتعلقة مبجال )األنظمة التقنية املصممة(  20,3٪
قنية واجملتمع( معايري جمال )الت وحل رابعا   ٪19,6بنسبة 
ا املعايري املتعلقة مبجال )قدرات العال وأخري   ٪13,5بنسبة 

 وجاات درجة التحق  بصفة ٪11,7التقد( بنسبة مئوية 
الباح  بعض التوصيات أبرزها  سجَّل ضعيفة, وقد ةعام

إعادة النظر يف تيمني هذه املعايري يف حمتوى كتب العلوم 
 .املطورة من خالل التوازن والشمول

ممـــا ســـب  ي الحـــا أن أملـــب الدراســـات الـــيت مت احلصـــول 
 , وكـــــان التقنيـــــات التعليميـــــة احلديثـــــةعليهـــــا تناولـــــت جانـــــب 
واقـــع اســـتخدام التقنيـــات التعليميـــة تركيزهـــا يف األســـاس علـــى 

الزهــــــرا  لــــــدى معلمــــــي العلــــــوم كمــــــا هــــــو احلــــــال يف دراســــــة 
, أو على تـ ثري اسـتخدام م(2011العتييب )(, ودراسة 2010)

التقنيــــات التعليميــــة احلديثــــة علــــى حتصــــيل الطــــالب كمــــا هــــو 
, ودراســــــة بابــــــالوال هـــــــ(1431العريشــــــي )احلــــــال يف دراســــــة  

(Babalola, 2011) أو علــى الصــعوبات الــيت تواجــه معلمــي ,
العلـــوم  ـــاه اســـتخدامهم للتقنيـــات التعليميـــة يف املـــدراس كمـــا 

ســليمون ودراســة  (2014املــال )احلســن و هــو احلــال يف دراســة 
ــــــاهج العلــــــوم للمســــــتحدثات  (,2015) أو علــــــى تيــــــمني من

التقنيــــــة كمــــــا هــــــو احلــــــال يف دراســــــة اجلــــــرب واملفــــــيت والشــــــايع 
واســـتنادا  إىل مراجعـــة (, 2016(, ودراســـة األمحـــدد )2016)

األدب الرتبـــود فيمـــا ســـب ,  كـــن القـــول بـــ ن نتـــائج األ ـــام 
الستخدام التقنيات التعليميـة احلديثـة تدعم الت ثريات اإليبابية 

برمتهـــا, علـــى حتصـــيل التالميـــذ وعلـــى تطـــور العمليـــة التعلميـــة 
دمـــج املســـتحدثات ابيـــة حـــول يبوعلـــى تصـــورات املعلمـــني اإل

وهـــذا يؤكـــد علـــى أمهيـــة دراســـة اســـتخدام يس. التقنيـــة يف التـــدر 
التقنيـــــات التعليميـــــة ومعوقاهتـــــا وذلـــــك وفـــــ  املنظـــــور الشـــــامل 

كما ينبغي استقصاا هذا املوضوع عـن طريـ  املعلمـني للتقنية,  
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أنفســهم إل ــرافهم املبا ــر علــى اســتخدام التقنيــات التعليميــة 
يف امليـــدان ومعـــرفتهم بواقـــع أدائهـــم وحاجـــاهتم يف هـــذا اجملـــال 
ــــى الوجــــه  ــــيت حتــــول دون اســــتخدام التقنيــــات عل ــــات ال واملعوق

 األمثل.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:
يف ضوا أهداف الدراسة فـرتن املـنهج املناسـب هـو املـنهج 
 الوصفي التحليلي, وذلـك ملالئمـة هـذا املـنهج لطبيعـة الدراسـة

املــنهج الوصــفي هــو "الــذد يهــتم بوصــف الظــاهرة  و  وأهــدافها.
ويعـرب عنهـا كيفيـا  وكميـا  , عليه يف الواقع وصفا  دقيقا   كما هي

اطهــا مــع الظــواهر ودرجــات ارتب, ويوّضــل مقــدار هــذه الظــاهرة
 (.191م,ص2005, عبيدات وآخرون) املختلفة األخرى "

 :امجتمع الدراسة وعينته
( "بـ ن جمتمـع 131ص م,2005آخـرون )و  ذكر عبيـدات

 يتمثـــــل يف مجيـــــع األفـــــراد أو األ ـــــخاص أو األ ـــــياا الدراســـــة
ــــذين يكونــــون موضــــوع مشــــكلة البحــــ ". تكــــون جمتمــــع و ال

الدراســة مــن مجيــع معلمــات العلــوم يف التعلــيم العــام مبحافظــة 
معلمــــــة. كمــــــا تكونــــــت عينــــــة  482اخلــــــريت والبــــــال  عــــــددهن 

معلمــة مت اختيــارهن بطريقــة عشــوائية بســيطة 160مــن  الدراســة
وزعــت االســتبانة  وقــدوذلــك لصــعوبة حصــر جمتمــع الدراســة, 

اســتبانة وبعــد ذلــك مت  137علــى عينــة الدراســة ومت اســرتجاع 
اســـتبانة لعـــدم صـــالحيتها للتحليـــل وفقـــد الكثـــري  19اســـتبعاد 

يكــــــون عــــــدد االســــــتبانات الصــــــاحلة  مــــــن مثمــــــن البيانــــــات و 
اســــتبانة, وهــــو عــــدد مناســــب  118لإلدخــــال والتحليــــل هــــي 

 لعينة الدراسة.
 خصائص أفراد الدراسة:

ويف اجلـدول  ,معلمـة 118دد أفـراد عينـة الدراسـة يبل  عـ 
املؤهـــــــل  :لبيانـــــــاهتن األوليـــــــة املتمثلـــــــة يف وصـــــــفها وفقـــــــا  مت  1

 .سنوات اخلربة يف التدريسو  ,نوع املؤهلو , العلمي
 

 :  حسب المؤهل العلمي .1
 (1جدول )

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي توزيع أفراد 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 12.7 15 معهد معلمات

 13.6 16 دبلوم
 72.9 86 بكالوريوس
 0.8 1 ماجستري
 100.0 118 اجملموع

 

 :.حسب نوع المؤهل العلمي2
 (2) جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المؤهل العلمي 
 النسبة التكرار نوع المؤهل
 90.7 107 تربود

 9.3 11 مري تربود
 100.0 118 اجملموع

 :حسب سنوات الخبرة في التدريس.3

 (3) جدول
 الدراسة حسب الخبرة في التدريستوزيع أفراد 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 36.4 43 سنوات 5خربة أقل من 
 32.2 38 سنة 12-5خربة من 
 31.4 37 سنة 12أكثر من 

 100.0 118 اجملموع

 ا:أداة الدراسة وصدقها وثباته

الدراســــــة مــــــن حيــــــ  أهــــــدافها ومنهجهــــــا  ا لطبيعــــــةنظــــــر  
جلمـــــع  أداة  االســـــتبانة  الدراســـــةفقـــــد اســـــتخدمت , وجمتمعهـــــا

ــــة,   إذالبيانــــات واملعلومــــات الالزمــــة ألمــــراض الدراســــة امليداني
مهـــا اجلـــزا األول: عبـــارة عــــن  جـــزأيناحتـــوت االســـتبانة علـــى 

معلومــات عامــة عــن عينــة الدراســة مــن حيــ  املؤهــل العلمــي. 
: نوع املؤهل العلمي, سنوات اخلـربة يف التـدريس, واجلـزا الثـا 

حمــاور وهــي  ثالثــةمــن  وتتكــون لــى حمــاور االســتبانةوا ــتمل ع
احملــور األول: مــدى تــوافر التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج 
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: واحملـور الثـا , فقـرة 11 املطورة ويتكون هذا احملـور مـن العلوم
التقنيــــات احلديثــــة يف تــــدريس منــــاهج العلــــوم  واقــــع اســــتخدام

 18  احملـور مـنويتكون هـذا , املطورة من وجهة نظر املعلمات
واحملــور الثالــ : معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف , فقــرة

, تــــدريس منـــــاهج العلــــوم املطـــــورة مــــن وجهـــــة نظــــر املعلمـــــات
   فقرة. 18من ويتكون هذا احملور 

املتــــدريت حســــب  املقيــــاس الربــــاعي واســــتخدمت الدراســــة
مقيــــاس ليكــــرت يف اجلانــــب األيســــر أمــــام كــــل عبــــارة, ووفقــــا  

ليكــــرت الربــــاعي مت حتديــــد درجــــة االســــتجابة  يــــ  ملقيــــاس 
درجـات, واسـتجابة موافقـة  أربـعموافقـة بشـدة  تعطى استجابة

, واسـتجابة مـري نيدرجتـ درجات, واستجابة مري موافقة ثالم
وليـــــمان الصـــــدق الظـــــاهرد . موافقـــــة بشـــــدة درجـــــة واحـــــدة

مث عرضـها يف لدراسـة لالستبانة مت عرضها على املشـرف علـى ا
اخلــــربة و  األوليــــة علــــى جمموعــــة مــــن ذود االختصــــاصصــــورهتا 

وبنــاا  للت كــد مــن صــدق األداة عــن طريــ  صــدق احملكمــني ,
تعـــديل ومقرتحـــاهتم مت علـــى آراا احملكمـــني ووفقـــا  لتوجيهـــاهتم 

بعـــد الت كـــد مـــن الصـــدق و  األداة لتصـــبل يف صـــورهتا النهائيـــة.
ت الظــــاهرد ألداة الدراســــة مت تطبيقهــــا ميــــدانيا , وعلــــى بيانــــا

أفــراد عينــة الدراســة مت حســاب معامــل االرتبــا  بريســون ملعرفــة 
مت حســــاب معامــــل االرتبــــا   إذالصــــدق الــــداخلي لالســــتبانة 

بريســون بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة 
بلـــــ  قـــــيم  وقـــــدالكليـــــة للمحـــــور الـــــذد تنتمـــــي إليـــــه العبـــــارة, 

ليــة للمحــور معــامالت االرتبــا  بــني درجــة الفقــرة والدرجــة الك
الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة )واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف 

ترتاوح مـا , عاليةو  متوسطة اتدريس مناهج العلوم املطورة( قيم  
ومجيعهــا موجبــة, ممــا يعــد وجــود درجــة  0.761و 0.563بــني 

ــــداخلي مبــــا يعكــــس درجــــة عاليــــة مــــن  عاليــــة مــــن االتســــاق ال
معـــامالت االرتبـــا  بـــني قـــيم أماااا  الصـــدق لفقـــرات املقيـــاس.

للمحــور الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة 
معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس منـاهج العلـوم )

 0.525تـــــــرتاوح مـــــــا بـــــــني  إذ( مجيعهـــــــا قـــــــيم عاليـــــــة, املطـــــــورة
ومجيعهـــا موجبـــة, ممـــا يعـــد وجـــود درجـــة عاليـــة مـــن  0.762و

االتساق الداخلي مبا يعكس درجة عالية من الصـدق لفقـرات 
كمـــا مت الت كـــد مـــن ثبـــات األداة باســـتخدام معادلـــة  املقيـــاس.

ت بلــ  معامــل الثبــات  إذ (Cronbach'a Alpha)ألفــا كرونبــا  
وهــــذا يــــدل علــــى أن االســــتبانة تتمتــــع بدرجــــة  0.885 العــــام

 كـــن االعتمـــاد عليهـــا يف التطبيـــ   مـــن مثعاليـــة مـــن الثبـــات و 
 امليدا  للدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتيـــــمن هـــــذا اجلـــــزا اســـــتعراض أســـــئلة الدراســـــة منفـــــردة 
والطريقــة الــيت اســتخدمت يف إجابــة الســؤال مث النتــائج, وذلــك 

 . نات اليت مت مجعهابناا على حتليل البيا
 إجابة السؤال األول:

ما مدى توافر التقنيات احلديثـة يف تـدريس منـاهج العلـوم 
املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم 

 مبحافظة اخلريت؟
ولإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال مت اســـــــتخدام التكـــــــرارات 

يف اجلـــدول  والنســـب املئويـــة للمعاجلـــة اإلحصـــائية, كمـــا يظهـــر
7: 

 (7) جدول
 العلوم المطورةاستجابات أفراد عينة الدراسة على مدى توافر التقنيات الحديثة في تدريس مناهج  

 النسبة المئوية التكرار الموافقة توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة م
 51.7 61 مري متوفرة (اإلنرتنت)  بكة االتصال 1

 48.3 57 متوفرة

 23.7 28 مري متوفرة جهاز حاسب آيل 2
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 النسبة المئوية التكرار الموافقة توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة م
 76.3 90 متوفرة

 63.6 75 مري متوفرة السبورة الذكية 3

 36.4 43 متوفرة

 11.0 13 مري متوفرة جهاز عرض البيانات )بروجكرت( 4

 89.0 105 متوفرة

 84.7 100 مري متوفرة املعامل االفرتاضية 5

 15.3 18 متوفرة

 95.8 113 مري متوفرة كاأليباد. اجلالكسي() األجهزة اللوحية 6

 4.2 5 متوفرة

 100.0 118 مري متوفرة املكتبة اإللكرتونية 7

 0 0 متوفرة

 85.6 101 مري متوفرة الكتاب اإللكرتو  8

 14.4 17 متوفرة

 100.0 118 مري متوفرة (e-podium)املنصة اإللكرتونية  9

 0 0 متوفرة

بــــــني أفــــــراد  اأن هنــــــا  تفاوت ــــــ (7)يتيــــــل مــــــن اجلــــــدول 
املـــــــدارس حلديثــــــة يف الدراســــــة مــــــن حيــــــ  تــــــوافر التقنيــــــات ا

وجـــد أن أكثـــر التقنيـــات تـــوافرا  هـــو جهـــاز  إذ ,امللتحقـــني فـــا
, مث يليـه ٪89 إىلعرض البيانات" الربوجكتور", بنسـبة تصـل 

اسـتخدام  , مث تـاله٪76.3جهاز احلاسـب اآليل بنسـبة تصـل 
فهــي  التقنيــات احلديثــة ", أمــا بــاقياإلنرتنــت ــبكة االتصــال "

وهـذا يــدل علــى , منعدمــةتتـوافر بنســب أقــل مـن املتوســطة إىل 
فرتن هـذه  من مثيف التقنيات احلديثة, و  اواضح   اأن هنا  نقص  

 النتــائج تشــري إىل احلاجــة امللحــة لتــوفري التقنيــات احلديثــة ســواا
 املـــدارس مـــواد أو أجهـــزة يف تـــدريس منـــاهج العلـــوم املطـــورة يف

الـــيت هـــي اســــتخدام و  التعلـــيم أحـــد مطالبهـــاحـــ  حتقـــ  وزارة 
 النظــر التعلــيم إدارات فالواجــب مــن كــلالتقنيــات يف التعلــيم. 

 مـــن هنـــا  ألن للـــوزارة, التقنيـــات احتيـــايت ورفـــع األمـــر هـــذايف 
 قبــل ت ــوفر مــن لوهــي  باســتخدام التقنيــات املعلمــات ي طالــب
 التعلـيم بـ ن إدارة املعلمـات مـن كثري  ا فت فاج   التابع اإلدارة

ـــــاب خطابـــــات ـــــم  ترســـــل  يف التقنيـــــات اســـــتخدام لعـــــدم عت
يجة تتف  مع ن هذه النتإو كن القول مشاهد. وهذا املدارس 

م( الــذين 2010ودراســة الزهــرا  ) ,م(2007دراســة بــاجرد )
أ ــــاروا إىل تــــد  تــــوافر التقنيــــات التعليميــــة, ودراســــة الشــــناق 

الذد أ ار إىل أن أكثـر التقنيـات اسـتخداما  هـي و  م(2007)
 .اإلنرتنتاحلاسب اآليل مث يليه  بكة 

 :  إجابة السؤال الثاني
مـا مـدى اسـتخدام معلمـات العلـوم للتقنيـات احلديثــة يف 
تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن وجهــة نظــر 

 معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟
ــــــــة عــــــــن هــــــــذا      الســــــــؤال مت اســــــــتخدام أســــــــلوب  ولإلجاب

التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات 
الدراسـة علـى عبـارات  املعيارية والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة

 .8هذا السؤال كما يظهر يف اجلدول 
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 (8) جدول
 مناهج العلوم المطورة  استخدام معلمات العلوم للتقنيات الحديثة في تدريساستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى 

موافقة  واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 وبشدة

غير  موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

 الترتيب

 تكرار تكرار تكرار تكرار
٪ ٪ ٪ ٪ 

 1 3.68 1 30 53 34 تساعد  التقنيات احلديثة يف حتقي  أهداف الدرس.-1
28.8 44.9 25.4 0.8 

استخدام املعمل االفرتاضي كبديل عن املعمل التقليدد يف تدريس العلوم حسب  -2
 متطلبات املوضوع.

83 32 3 0.0 3.02 7 
70.3 27.1 2.5 0.0 

 16 2.31 14 64 30 10 لكرتو  يف استقبال الواجبات اليت أكلف فا الطالبات.استخدام الربيد اإل -3
8.5 25.4 54.2 11.9 

تساعد  برامج احملاكاة احلاسوبية يف توضيل بعض املفاهيم العلمية الواردة يف -4
 منهج العلوم املطور أكثر من املعامل التقليدية.

44 51 21 2 3.16 6 
37.3 43.2 17.8 1.7 

استخدامي للتقنيات احلديثة كالسبورة الذكية. .. يزيد من فاعلية الطالبات يف  -5
 احلصة.

67 40 11 0.0 3.47 4 
56.8 33.9 9.3 0.0 

 18 2.11 27 63 16 12 استخدام تقنية واحدة يف تدريس منهج العلوم املطور طوال الفصل الدراسي.-6
10.2 13.6 53.4 22.9 

 15 2.34 10 68 30 10 أعتمد على الكتاب اإللكرتو  ملنهج العلوم املطور بديال  عن الكتاب الورقي. -7
8.5 25.4 57.6 8.5 

 2 3.58 2 1 41 74 تساعد  التقنيات احلديثة يف تبسيط املعلومة للطالبات. -8
62.7 34.7 0.8 1.7 

 5 3.41 2 6 52 58 الدروس.استخدام احلاسب اآليل يف عرض -9
49.2 44.1 5.1 1.7 

 11 2.57 6 55 41 16 أستعني باملكتبة اإللكرتونية يف إثراا أحد موضوعات منهج العلوم املطور. -10
13.6 34.7 46.6 5.1 

يف التواصل مع  استخدام إحدى الشبكات االجتماعية كالفيس بو  والتويرت-11
 الطالبات ملناقشة موضوعات منهج العلوم.

9 22 71 16 2.20 17 
7.6 18.6 60.2 13.6 

استخدام اجلهاز اللوحي يف متابعة الطالبة يف املشاركة والواجبات والتكاليف  -12
 املطالبة فا كبديل عن سجل املتابعة.

11 9.3 11 9.3 2.42 14 
59 50.0 59 50.0 

 12 2.53 5 59 41 13 كاملدونة يف تدريس منهج العلوم املطور.  2استخدام أحد تطبيقات الويب  -13
11.0 34.7 50.0 4.2 

 10 2.64 6 50 43 19 استخدام املدونة يف عرض وتنظيم إجنازات الطالبات كبديل عن ملف اإلجناز.-14
16.1 36.4 42.4 5.1 

 8 2.92 8 25 53 32 أثناا تدريسي ملنهج العلوم املطور.يف نرتنت استخدام  بكة اإل -15
27.1 44.9 21.2 6.8 

استخدام اجلهاز اللوحي يف عرض دروس منهج العلوم املطور كبديل عن جهاز  -16
 احلاسب اآليل.

22 49 38 9 2.71 9 
18.6 41.5 32.2 7.6 

 13 2.49 13 50 39 16 منهج العلوم املطور.( يف تدريس e-podiumاستخدام املنصة اإللكرتونية ) -17
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يتيل أن  (8)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

واقع استخدام أفراد عينة الدراسة على عبارات "استجابات 
 هي "ة يف تدريس مناهج العلوم املطورةالتقنيات احلديث

وهو  4من 2.83ومبتوسط  استخداممبعع أنه  ",موافقة"
الرباعي  متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكارت

أداة الدراسة, على  "موافقة" وهي الفئة اليت تشري إىل خيار
يتيل أن معلمات العلوم  إذجيدة,  د  وهذه النتيجة تع

تعزد و , يستخدمن التقنيات يف تدريس مناهج العلوم املطورة
علوم النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن معلمات ال

كما أسفرت عنها   توفرةاملمري يستخدمن التقنيات احلديثة 
نتائج السؤال األول وذلك بتوفريها  خصيا , وكذلك 
استخدام الوسائل التقنية احلديثة, وهذا يدل على أن 

هو حدي  يف جمال  العلوم على دراية بكل ما معلمات
التقنيات احلديثة وأييا  على دراية ب مهية ودور و  الوسائل

وهذه النتيجة تتف  مع دراسة آل  .عملية التعليم التقنيات يف

م( اليت أ ارت إىل أن معلمي العلوم لديهم 2007قصود )
دراية وقناعة عالية ب مهية استخدام التقنيات احلديثة يف 

م( اليت أ ارت إىل أن 2011تدريس العلوم, ودراسة العتييب )
املعلمات يستخدمن التقنيات التعليمية يف تدريس مقررات 

 العلوم.
 :  لسؤال الثالثإجابة ا

ما معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة نظر معلمات العلوم 

 مبحافظة اخلريت؟
هذا السؤال مت استخدام أسلوب  نولإلجابة ع

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
الدراسة على عبارات  املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة

 :9ؤال كما يظهر يف اجلدول هذا الس
 

 (9)جدول
 استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة. استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات 

موافقة  معوقات استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 بشدة

غير  موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

 الترتيب

 تكرار تكرار تكرار تكرار
٪ ٪ ٪ ٪ 

 2 3.13 2 28 41 47 كثافة املادة العلمية يف مناهج العلوم املطور عن استخدام التقنيات احلديثة.  تعيقد -1

39.8 34.7 23.7 1.7 
  29 49 23 17  نعد ضعف ت هيلي وتدرييب من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة. -2

2.24 
1 

14.4 19.5 41.5 24.6 
  39 68 9 2 بعدم الرمبة يف تو يف التقنيات احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور. أ عر -3

1.78 
18 

1.7 7.6 57.6 33.1 
أثناا تدريس منهج العلوم املطور وقتا  أطول يف التعليم مما أدى يب  يستغرق استخدامي للتقنيات -4

 إىل عدم استخدامها.
17 27 64 10  

2.43 
 

12 

14.4 22.9 54.2 8.5 

13.6 33.1 42.4 11.0 
 3 3.54 2 3 42 71 أدر  فعالية استخدام التقنية احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور. -18

60.2 35.6 2.5 1.7 
  2.83 املتوسط احلسايب املرجل )املوزون( للمحور
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عدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم ملساعدي يف احلصول على التقنية املناسبة الستخدامها -5
 يف تدريس منهج العلوم يعي  استخدامي للتقنيات.

31 51 30 6  
2.91 
 

4 

26.3 43.2 25.4 5.1 

واملعامل االفرتاضية... يف تدريس عدم تقبل الطالبات الستخدام التقنيات احلديثة كالسبورة الذكية -6
 مناهج العلوم املطور مما أدى يب إىل عدم استخدامه.

7 21 63 27  
2.07 
 

17 

5.9 17.8 53.4 22.9 

ها يف تدريس مناهج عدم مناسبة التقنيات والوسائل التعليمية املوجودة داخل املدرسة الستخدام-7
 .ةالعلوم املطور 

23 34 51 10 2.59 11 

19.5 28.8 43.2 8.5 
 5 2.88 5 40 37 36 زمن احلصة ال يساعد  على استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور. -8

30.5 31.4 33.9 4.2 
عدم توفر فد صيانة للمواد واألجهزة التعليمية احلديثة داخل املدرسة  نعد من استخدامها يف -9

 التدريس.
43 42 27 6 3.03 3 
36.4 35.6 22.9 5.1 

 15 2.17 20 66 24 8 طبيعة حمتوى مناهج العلوم املطورة ال تساعد  على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس.-10
6.8 20.3 55.9 16.9 

كثرة األعمال اليت كلفت فا متنعد من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم -11
 املطورة.

31 47 32 8 2.86 6 
26.3 39.8 27.1 6.8 

 10 2.62 11 45 40 22 اعتماد أدلة األجهزة التعليمية احلديثة على اللغة االجنليزية تعيقد عن استخدامها -12
18.6 33.9 38.1 9.3 

 1 3.18 3 22 44 49 من استخدامها ف تدريس منهج العلوم املطور. نرتنت داخل الفصل يعيقدعدم توفر  بكة اإل -13
41.5 37.3 18.6 2.5 

أختوف من تعطل األجهزة واملواد التعليمية احلديثة أثناا استخدامي  ا يف التدريس مما أدى يب -14
 إىل عدم استخدامها

25 38 47 8 2.68 9 
21.2 32.2 39.8 6.8 

 عدم وجود دورات تدريبية مكثفة يف جمال استخدام التقنيات احلديثة يعيقد من -15
 استخدامها يف التدريس.

32 44 34 8 2.85 7 
27.1 37.3 28.8 6.8 

عدم تشجيعي من قبل اإلدارة املدرسية ال حيفز  الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف تدريس -16
 منهج العلوم املطور

15 23 64 16 2.31 13 
12.7 19.5 54.2 13.6 

ضعف متابعة املشرفة الرتبوية الستخدامي للتقنيات احلديثة يف التدريس يولد لدد عدم الرمبة  -17
 يف استخدام التقنية

9 17 71 21 2.12 16 
7.6 14.4 60.2 17.8 

استخدامها يف التدريس على نطاق ارتفاع التكاليف املادية لتوفري التقنيات احلديثة  نعد من -18
 واسع

26 47 34 11 2.75 8 
22.0 39.8 28.8 9.3 

  2.58 املتوسط احلسايب املرجل )املوزون( العام للمحور

يتيل أن  (9)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
استجابات أفراد الدراسة على عبارة " معوقات استخدام 
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة" هي 

وهو متوسط يقع يف الفئة  4 من 2.58)موافقة( ومبتوسط 
الثالثة من فئات مقياس ليكارت الرباعي وهي الفئة اليت تشري 

 موافقة( على أداة الدراسة.) إىل خيار
استجابات أفراد  ( أييا  أن9من اجلدول )يل لنا ويت

الدراسة وجود معوقات أمام استخدام التقنيات احلديثة يف 

وهي نسبة عالية  ٪64.5مناهج العلوم املطورة وذلك بنسبة 
 وزارةتتحمله  اكبري   خلال   هنا  أن على واضحة وهذه داللة

 اقتصار توفريمنها  كثرية أمور يف ذلك ويظهر ,التعليم
دارة املدرسة دون الفصول الدراسية رمم حاجة يف إنرتنت اإل

 فد وجود عدمأثناا التدريس, كذلك يف الفصول امللحة  ا 
واألجهزة التعليمية احلديثة داخل  املواد صيانة يف خمتي
 ذلك كان ملا عاجزة مري هيو  ذلك الوزارة وفرت ولو املدرسة
 يف علماتللم مكثفة تدريبية دورات وجود عدم اوأيي   ,امعوق  
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, التقنيات احلديثة يف مناهج العلوم املطورة استخدام جمال
تساعد املعلمات  وعدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم

يف اختيار التقنية واالسرتاتيجية الصحيحة يف تدريس مناهج 
 ال املدارس يفما سب  ذكره توافر إن , بل العوم املطورة

خصصت  اليت اجليدة امليزانية  ل يف ا يئ   الوزارة تكلف
ن هذه النتيجة تتف  مع دراسة كل إو كن القول للتعليم, 

م(, 2007) م(, ودراسة باجرد2011من دراسة العتييب )
م( 2010ودراسة الزهرا ) م(,2007ودراسة آل قصود )

الذين أ اروا إىل وجود معوقات تواجه املعلمات يف استخدام 
 عملية التدريس.التقنيات احلديثة يف 

 :  إجابة السؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
استجابات معلمات العلوم حول مدى استخدام معلمات 

ة يف العلوم للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور 
سنوات و , املؤهل العلمي: تغرياتالتعليم العام واليت تعزى مل

 ؟اخلربة
ولإلجابة عن هذا السؤال مت  :المؤهل العلمي أواًل:

 One)استخدام أسلوب اختبار "حتليل التباين األحادد: 

Way ANOVA)   10كما يظهر يف اجلدول: 
 

 (10) جدول
 متغير المؤهل العلميتحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف  نتائج اختبار

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
 العلوم املطورة

 0.004 4.725 0.657 3 1.971 بني اجملموعات
داخل 

 اجملموعات
15.853 114 0.139 

  117 17.825 المجموع

 (10يف اجلدول )يتيل من خالل النتائج املوضحة  
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع استخدام 
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف 

يف  ف قل 0.05املؤهل العلمي عند مستوى داللة إحصائية 
حي  مستوى الداللة  ,استجابات أفراد عينة الدراسة

 من مثو . 4.725هي  "ف"وقيمة  0.004اإلحصائية هي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات 
معلمات العلوم حول واقع استخدام التقنيات احلديثة يف 
, تدريس مناهج العلوم املطورة واليت تعزى للمؤهل العلمي

ملعرفة الفروق ذات  "Scheffe وباستخدام اختبار " يفيه
الداللة اإلحصائية يف أد من املؤهل العلمي, كانت النتائج 

 :11دول اجليف 
 

 (11)جدول 
 .(Scheffe) اختبار شيفيه 

 (I) المؤهل  (J) االختالفمتوسط  المؤهل (I-J) مستوى الداللة اإلحصائية االنحراف المعياري للخطأ 
 0.006 0.13402 0.48333- دبلوم معهد معلمات

 0.198 0.10444 0.22745- بكالوريوس
 0.350 0.28072 0.51111- ماجستري

 0.006 0.13402 0.48333 معهد معلمات دبلوم
 0.102 0.10162 0.25588 بكالوريوس
 1.000 0.27968 0.02778- ماجستري

 0.198 0.10444 0.22745 معهد معلمات 
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 (I) المؤهل  (J) االختالفمتوسط  المؤهل (I-J) مستوى الداللة اإلحصائية االنحراف المعياري للخطأ 
 0.102 0.10162 0.25588- دبلوم بكالوريوس

 0.770 0.26677 0.28366- ماجستري
 0.350 0.28072 0.51111 معهد معلمات ماجستري

 1.000 0.27968 0.02778 دبلوم
 0.770 0.26677 0.28366 بكالوريوس

 (11)يف اجلدول  (Scheffe) ومن خالل اختبار  يفيه
يتيل لنا أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسط 
استجابات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم 
للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف كل من 

عند مستوى داللة إحصائية  الدبلومو  معهد املعلمات
ال توجد فروق بني متوسط استجابات يف حني , (0.006)

معلمات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم للتقنيات 
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة بني كل من املؤهل 

 إذاملاجستري( ) واملؤهل العلمي( البكالوريوس) العلمي
أن تعزى هذه النتائج إىل و كن . 0.775مستوى الداللة هو 

أن كلما ارتفع املؤهل العلمي كلما كان التعامل مع التقنية 

أسهل وذلك لوجود فرصة قبل اخلدمة يف ت هيل املعلمني 
 لكيفية التعامل مع التقنيات وطرق التدريس املختلفة.

وهذه النتيجة تتف  مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة  
ختتلف مع ما توصلت إليه يف حني م(, 2009اللقما  )

الزهرا  م(, و 2007دراسة آل قصود )نتيجة دراسة كل من 
 .م(2011ودراسة العتييب ), م(2010)

 ثانياً :سنوات الخبرة:
أسلوب اختبار"  عن هذا السؤال مت استخدام ولإلجابة     

كما يظهر  (One Way ANOVA) حتليل التباين األحادد:
 :12يف اجلدول 

 

 (12) جدول
 "تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة" ف" نتائج اختبار

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ف ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المحور
التقنيات  واقع استخدام

احلديثة يف تدريس مناهج 
 العلوم املطورة

 0.854 0.158 0.024 2 0.049 بني اجملموعات

 0.155 115 17.776 داخل اجملموعات

  117 17.825 المجموع

 

 (12يف اجلدول )يتيل من خالل النتائج املوضحة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع 
استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة 

 0.05باختالف سنوات اخلربة عند مستوى داللة إحصائية 
مستوى الداللة  إذ ف قل يف استجابات أفراد عينة الدراسة ,

ولعل . 0.158هي  "ف", وقيمة 0.854اإلحصائية هي 
ملعرفة املعلمات ألمهية ودور التقنيات يف عملية يرجع هذا 

مع نتائج دراسة آل قصود هذه النتيجة تف  تو , التدريس
, ودراسة العتييب م(2010م(, ودراسة الزهرا  )2007)

, حول واقع استخدام التقنيات احلديثة وف  (م2011)
  متغريات سنوات اخلربة.

 إجابة السؤال الخامس: 
ذات دالله إحصائية بني متوسط هل توجد فروق  

استجابات معلمات العلوم حول معوقات استخدام التقنيات 
ة يف التعليم العام واليت احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور 

 ؟سنوات اخلربةو , املؤهل العلمي: تغرياتتعزى مل
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 أواًل: المؤهل العلمي:
"حتليل  ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار

كما يظهر يف (One Way ANOVA)التباين األحادد: 
 :13 اجلدول

 

 (13)جدول
 .الختالف متغير المؤهل العلمي تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً "ف"  نتائج اختبار

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
 المطورة العلوم

 0.818 0.310 0.062 3 0.187 بني اجملموعات

 0.201 114 22.928 داخل اجملموعات
  117 23.115 المجموع

 

يتيل من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات استخدام التقنيات 
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف املؤهل 

ف قل  0.05العلمي عند مستوى داللة إحصائية عند مستوى 
مستوى الداللة  إذالدراسة,  يف استجابات أفراد عينة

و كن أن  ,0.310يه "ف"وقيمة  0.818اإلحصائية هي 
تعزى هذه النتائج إىل عدم توافر التقنيات احلديثة وعدم هتيئة 

مع هذه النتيجة  تتف و  الفصول للتدريس داخل املدرسة,
, م(2010نتائج ما توصلت إليه دراسة كل من الزهرا  )

وختتلف مع دراسة اللقما  , م(2007ودراسة آل قصود )
حول من حي  وجود فروق ذات داللة إحصائية ( م2009)

املؤهل احلديثة وف  متغريات تقنيات المعوقات استخدام 
 . العلمي

 :سنوات الخبرة: ثانياً 
عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار"  ولإلجابة      

 , كما يظهر(One Way ANOVA)حتليل التباين األحادد: 
 :14 يف اجلدول

 

 (14) جدول
 عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد"ف"  نتائج اختبار

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ف ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المحور
معوقات استخدام التقنيات 

احلديثة يف تدريس مناهج العلوم 
 املطورة

 0.065 2.803 0.537 2 1.074 بني اجملموعات

 0.192 115 22.041 داخل اجملموعات

  117 23.115 المجموع

  
يتيـــل مـــن خـــالل النتـــائج املوضـــحة أعـــاله عـــدم وجـــود 
فروق ذات داللة إحصـائية حـول معوقـات اسـتخدام التقنيـات 
احلديثـــة يف تـــدريس منـــاهج العلـــوم املطـــورة بـــاختالف ســـنوات 

ف قــل  0.05اخلــربة عنــد مســتوى داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 
مســــــتوى الداللـــــــة  إذ يف اســــــتجابات أفـــــــراد عينــــــة الدراســـــــة ,

ولعــــل  ,2.803هــــي  "ف", وقيمــــة 0.065 اإلحصــــائية هــــي

ــــربامج املتخصصــــة يف  ــــة وال ــــة الــــدورات التدريبي هــــذا يرجــــع لقل
التقنيـــات للمعلمـــات, وتتفـــ  هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة 

م(, ودراســــة آل 2011م(, ودراســــة العتيــــيب )2010الزهــــرا  )
م( مـن 2007م(, وختتلـف مـع دراسـة بـاجرد )2007قصود )

 0,05حيــ  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 
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وفــ  متغــري ســنوات احلديثــة حـول معيقــات اســتخدام التقنيــات 
 اخلربة.

 توصيات الدراسة:

 الدراســـة بنـــاا  علـــى النتـــائج الـــيت مت التوصـــل إليهـــا فـــرتن  
 : يتوصي مبا ي

وإتاحـة , أنواعهـا يف املـدارس ميـعتوفري التقنيات احلديثة م .1
 الفرصة أمام املعلمات الستخدامها.

نرتنــت" داخــل الفصــول تــوفري  ــبكة االتصــال العامليــة "اإل .2
 .  املدارس مجيعيف 

املـواد التعليميــة يف مجيــع و  تـوفري فــد صـيانة جلميــع األجهــزة .3
   .مدارس املراحل التعليمية

املــواد التعليميــة باللغــة العربيــة و  تشــغيل األجهــزة تــوفري أدلــة .4
 لمات استخدامها.ح  يتسع للمع

املتابعـــة مـــن قبـــل اجلهـــات املســـؤولة يف وزارة التعلـــيم ملعرفـــة  .5
أنواعهـــــا  ميـــــعاحتياجـــــات املـــــدارس مـــــن التقنيـــــات احلديثـــــة م

 وتوفريها.
ت هيـــل املعلمـــات قبـــل وأثنـــاا اخلدمـــة يف املهـــارات الالزمـــة  .6

 الستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية.
العلــوم املطــورة ملواجهــة كثافــة زيــادة نصــاب حصــي مــادة  .7

 املادة التعليمية وعدم استخدام التقنيات احلديثة فيها.
مكثفــــة للمعلمــــات لتــــدريبهم علــــى   عقــــد دورات تدريبيــــة .8

مــع  كيفيــة تو يــف التقنيــات احلديثــة يف منــاهج العلــوم املطــورة
 االهتمام باجلوانب التطبيقية والعملية يف الربامج التدريبية.

التدريبيـــة الـــيت تقـــدم مـــن وزارة التعلـــيم مـــن  تقيـــيم الـــربامج .9
حيــ  اإلعــداد والت هيــل ومعاجلــة نقــا  اليــعف فيهــا وتعزيــز 

 نقا  القوة.

 مقترحات الدراسة :

يف أحـــــد املراحـــــل إجـــــراا دراســـــة مماثلـــــة للدراســـــة احلاليـــــة  .1
 .  للبنات مراحل التعليم العامالثالم من 

نيـــات إجـــراا دراســـة  ريبيـــة حـــول أثـــر اســـتخدام أحـــد التق .2
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة على حتصـيل الطـالب 

 . يف أحد مراحل التعليم العام
إجـــراا دراســـة مقارنـــة بـــني اســـتخدام التقنيـــات يف تـــدريس  .3

 .  األهليةو  املقررات يف املدارس احلكومية
إجراا دراسة تقو ية ملستوى الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة  .4

   .التعليمواليت تقدمها وزارة 
إجراا دراسة حول أثـر الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة علـى  .5

 رفع كفااة املعلمني حنو استخدام التقنيات احلديثة. 

   :المراجع

(. مـــــدى حتقـــــ  معـــــايري التنـــــور التقـــــد 2016األمحـــــدد, علـــــي بـــــن حســـــن )
(STL يف حمتــــوى منــــاهج العلــــوم املطــــورة للمرحلــــة املتوســــطة باململكــــة )

جملـــة العلـــوم الرتبويـــة والنفســـية مامعـــة العربيـــة الســـعودية )دراســـة حتليليـــة(, 
 .115-81(, 2)17البحرين,  
دراســـة تقو يـــة لواقـــع اســـتخدام معلمـــي العلـــوم يف (. 2007) بـــاجرد, عـــادل

 ومعوقــاتيــة للتقنيــات التعليميــة اليمن مرحلــة التعلــيم األساســي باجلمهوريــة
رسالة ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطـرق التـدريس,   .استخدامهم

 كلية الرتبية, اجلامعة األردنية: األردن.
التكنولوجيـــة التعليميـــة الالزمـــة لعـــرض  الكفايـــات (.2010) رؤى باخـــذل , 

مبدينــة  وإنتــايت الوســائط املتعــددة لــدى معلمــات األحيــاا باملرحلــة الثانويــة
 قسم مناهج وطـرق التـدريس, .رسالة ماجستري مري منشورة مكة املكرمة.

 كلية الرتبية ,جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
دليــــل املعلــــم العصــــرد يف الرتبيــــة وطــــرق  (.2008) الســــالم اجلقنــــدد, عبــــد
 . دمش : دار قتيبة.التدريس

(. املهــارات احلاســوبية الالزمــة ملعلــم 2007فهــد ) الشــايع, ريــاضو و احلســن,
العلوم الرتبوية والدراسات اإلسـالمية,  جملة العلوم كما حيددها املختصون. 
 .93-63 (.31) 1. كلية الرتبية , جامعة امللك سعود
(. الصـــعوبات الـــيت تواجـــه معلمـــي 2014احلســـن , ريـــاض, و املـــال, أحـــالم )

ة يف املــــنهج مــــن وجهــــة نظــــر املشــــرفني املرحلــــة املتوســــطة يف دمــــج التقنيــــ
(, 1)15ويــــــة والنفســــــية مامعــــــة البحــــــرين, بجملــــــة العلــــــوم الرت الرتبــــــويني, 

588-623. 
(. القــاهرة: دار 1. ) عمليــات تكنولوجيــا التعلــيم(. 2003)  حممــد مخــيس,

 الكلمة. 
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تقــــوم أداا معلمــــات العلــــوم يف (. 2013الرويثــــي, إ ــــانو والروســــاا, هتــــا  )
جملــة . املتوســط وفــ  معــايري مقرتحــة للتــدريس األولرر الصــف تــدريس مقــ

رســالة الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس, اجلمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الرتبويـــة والنفســـية, 
(42) ,93-113. 
واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتـربات (. 2010مرم ) الزهرا ,

رفات العلـوم مبكـة العلـوم يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر معلمـات ومشـ
. رسالة ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطـرق التـدريس, كليـة املكرمة
 جامعة أم القرى: مكة املكرمة. الرتبية ,

. القـاهرة: مهـارات التـدريس رؤيـة يف تنفيـذ التـدريس(. 2004زيتون, حسـن )
 ل الكتب.اع

اإللكــرتو : املفهــوم رؤيــة جديــدة يف التعلــيم الــتعلم (. 2005زيتــون, حســن )
 . الرياض: الدار الصولتية للرتبية. التقييم –التطبي   -القيايا  –
 .األردن: دار الشروق. 5 أساليب تدريس العلوم. (. 2005) عايش زيتون,

(. أمهيـة مـدارس العلـوم والتقنيـة وا ندسـة 2015السبيل, مي عمر عبدالعزيز )
املـؤمتر سـة نظريـة يف إعـداد املعلـم, والرياضيات يف تطـوير تعلـيم العلـوم: درا

العلمي الرابع والعشرين للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنـوان: 
-254بـــرامج إعـــداد املعلمـــني يف اجلامعـــات مـــن أجـــل التميـــز, مصـــر , 

278. 
 وســائل االتصــال والتكنولوجيــا يف التعلــيم.م(. 2006)  ســالمة, عبــد احلــافا

 والتوزيع. والنشر عّمان :دار الفكر للطباعة
 م التقنيــات التعليميــة التعلميــة يف(. صــعوبات اســتخدا2015) د ــةســليمون, 

ر مـن وجهـة نظـ يلقـة الثانيـة مـن التعلـيم: األساسـتدريس العلـوم لطلبـة احل
جملــــة احتــــاد  .ســــورية ومعلماهتمــــا املنطقــــة الشــــمالية والســــاحلية يف يمعلمــــ

ـــــنفس  ـــــة وعلـــــم ال -111,  (1)13ســـــوريا,  -اجلامعـــــات العربيـــــة للرتبي
135. 

(. واقـــع اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة 2007أبريـــل, ) الشـــناق, قســـيم حممـــد
مارات العربية املتحدة من وجهـة نظـر رتونية يف تعليم العلوم بدولة اإلاإللك

كليـــة الرتبيـــة مـــؤمتر اإلصـــالح املدرســـي: حتـــديات وطموحـــات. املعلمـــني. 
 ,جامعة اإلمارات العربية املتحدة: بديب.

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تـدريس الرتبيـة (. 2011) الشهرا , مرعي
ـــة اإلســـالمية  اإلســـالمية للمرحلـــة االبتدائيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مشـــريف الرتبي

ـــة الطـــائف رســـالة ماجســـتري مـــري منشـــورة. قســـم  .ومـــديرد املـــدارس مبدين
 جامعة أم القرى :مكة املكرمة.  مناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية,

(. أثــــــر تو يــــــف بعــــــض املســــــتحدثات 2010أســــــان, عبــــــدالكرم حممــــــد ) 
ــــى ت ــــدريس عل ــــة يف الت نميــــة مهــــارات البحــــ  عــــن املعلومــــات التكنولوجي

اجمللـة يـة بالرتبـة مامعـة تعـز. ا والدافعية للتعلم لدى طلبة كليـة الرتبلكرتوني  إ
 .139-113, (2العربية للرتبية العلمية والتقنية, )

ــــ(. ه ١٤١٦صــــائ , عبــــد الــــرمحن. ) تنميــــة روح املشــــاركة بــــني قطــــاع التعلــــيم ـ
الريـــاض: مكتـــب الرتبيـــة لـــدول  وقطـــاع األعمـــال وبعـــض الصـــي  لتفعيلهـــا.

 اخلليج العريب. 

 تدريس يف احلديثة اال اهات (.2009السالم, عبد السالم مصطفى ) عبد

 العريب.  الفكر . القاهرة :دارالعلوم
تكنولوجيـا التعلـيم مفـاهيم (. 2004) عبد السميع, مصطفىو وحوالة, سـهري

 . عمان: دار الفكر.وتطبيقات
 البحــ  (.2005) وعبــد احلــ , كايــد عبــدالرمحنو وعــدس, ذوقــانو عبيــدات,

 األردن: دار الفكر.. العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه

واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات (. 2011العتييب, وضحى )
. رســـالة العلـــوم للمرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــات مبدينـــة حائـــل

جامعـة  كلية الرتبيـة, ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطرق التدريس,
 أم القرى: مكة املكرمة. 

أثـــر تو يـــف الوســـائط املتعـــددة يف تـــدريس هــــ(. 1431, أ ـــن علـــي )العريشـــي
مـــادة العلـــوم علـــى حتصـــيل تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي يف مدينـــة 

قسـم منـاهج وطـرق التـدريس, كليـة  جازان. رسالة ماجستري مري منشـورة.
 جامعة أم القرى: مكة املكرمة.  الرتبية,

, 4.  يف العلـــوم الســـلوكيةاملـــدخل إىل البحـــ  (. 2006العســـاف, صـــاحل )
 الرياض: مكتبة العبيكان.

 املتوسـط األول للصـف املطور العلوم كتاب (. تقوم2011عسيالن, بندر )

. قســم رســالة ماجســتري مــري منشــورة الشــاملة. اجلــودة ضــوا معــايري يف
 مناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية, جامعة أم القرى: مكة املكرمة. 

(. صـــعوبات دمـــج التقنيـــة يف تـــدريس 2015علـــي, محـــادة علـــي عبـــداملعطي )
جملــة كليــة الرتبيــة ببــور العلــوم للطــالب املكفــوفني كمــا يــراه معلمــو العلــوم. 

 .427-298 (,18سعيد: مصر, )
(. تصــورات معلمــي العلــوم للمرحلــة األساســية 2015) وصــال هــا العمــرد, 

جملــة  .لعمليــة دمــج التكنولوجيــا بتــدريس العلــوم وعالقتهــا بــبعض املتغــريات
, (37)فلســــــطني,  -والدراســــــات  ل  ــــــامجامعــــــة القــــــدس املفتوحــــــة 

107-148  
 . األردن: عالالرتبوية والنظريات التعليم تكنولوجيا(. 2007)  مزاود, حممد

 حلدي ا الكتب
 وتكنولوجيـا وسـائل واسـتخدام إنتـايت أساسـيات (.2006) منـدور هلل, فـتل

 والتوزيع. للنشر عييالصم . الرياض: دارالتعليم
ـــــد الســـــالم ـــــن عب ـــــدور ب ـــــيم2007)  فـــــتل اهلل, من ـــــات التعل . (. وســـــائل وتقني

 .الرياض: مكتبة الر د.3 
ن رآالقــــ تقنيــــات االتصــــال التعليمــــي مــــن(. 2002الفرجــــا , عبــــد العظــــيم ) 

 . القاهرة: دار مريب للطباعة والنشر والتوزيع. والسنة
 علـى القـائم الثـانود التعلـيم يف األحيـاا مـنهج تقوم(. 2008) فقيهي, حيىي

 مـري دكتـوراه . رسـالةالعلـوم مقرتحـة لتعلـيم معـايري ضوا يف املقررات نظام

القـرى:  أم الرتبيـة, جامعـة التـدريس, كليـة وطـرق املنـاهج منشـورة. قسـم
 مكة املكرمة.
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(. دور معلمــي العلــوم يف دمــج تقنيــات التعلــيم يف 2007آل قصــود, ســعد. )
. رســــــالة تـــــدريس العلـــــوم يف مـــــدارس املتوســــــطة يف حمافظـــــة ســـــراة عبيـــــدة

ماجســتري مــري منشــورة. قســم الوســائل وتكنولوجيــا التعلــيم, كليــة الرتبيــة, 
 جامعة امللك سعود: الرياض.

(. مـدى تيـمني جمـاالت 2016(عبـده, والشـايع, فهـد اجلرب, جرب, واملفـيت, 
جملة العلوم الرتبوية مامعة طبيعة العلم يف كتب العلوم باملرحلة املتوسطة . 

 .313-271 (,7مام حممد بن سعود اإلسالمية, السعودية. )اإل
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Abstract: The study aimed to identify the reality of using modern technology in teaching developed science curricula in 

public educations from viewpoints of science female teachers as well as discover the differences among the means of the 

study sample individuals' responses which are attributed to academic qualification and years of experience variables. The 

study used the descriptive method as it is the fittest to identify the study aspects. In addition, the study used a questionnaire to 

gather required data. The questionnaire was distributed on the study community including 160 female teachers. Data was 

analyzed by SPSS. The study revealed several results including: the projector is the most common technique as it is available 

in 89% followed by computer in 76.3 %. The research revealed existence of certain obstacles limiting the use of modern 

technology in teaching developed science curricula reached (64.5%) in (2.58) mean. There were differences among the 

responses of science female teachers' responses about the reality of using modern technology attributed to academic 

qualification variable. However, there were no differences among the responses of science female teachers' responses about 

the reality of using modern technology attributed to years of experience variable. Furthermore, there were no differences 

among the responses of science female teachers' responses about the obstacles of using modern technology attributed to 

academic qualification and years of experience variables. The study presented significant recommendations and suggestions. 
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