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  ملخص
ة  ھدفت ة التعليمي ھذه الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجي

تھم في األردن من وجھة نظرھم ة نظر طلب ة الدراسة من  .ومن وجھ اً ) 992(تكونت عين طالب
ة الثانوي) 38(ووطالبة،  اء للمرحل واء معلماً ومعلمة يدرسون مبحث الكيمي ة ل ة تربي ة في مديري
تبانتينو. القويسمة ة اس ق أھداف الدراسة أعدت الباحث ة  :من أجل تحقي ين والثاني ى للمعلم األول

استخدام التقنيات التكنولوجية  مختبر العلوم،(للطلبة، وقد احتوت كل استبانة على خمسة مجاالت 
زة،إنتاج المواد والبرامج  والوسائل التعليمية، تصميم التدريس، ويم التعليمية وتشغيل األجھ  .)التق

اء  دى معلمي الكيمي ة ل ة التعليمي ات التكنولوجي ائج الدراسة أن درجة ممارسة الكفاي وقد بينت نت
ومعلماتھا من وجھة نظرھم ومن وجھة نظر طلبتھم على األداة الكلية كانت متوسطة، وأظھرت 

ة ممارس ي درج ة احصائياً ف اً دال اك فروق ائج أن ھن زى النت ة تع ة التعليمي ات التكنولوجي ة الكفاي
ة الصف  ،لمعلم ولصالح المعلمات اإلناثل النوع االجتماعيلمتغير  ولمتغيرالصف ولصالح طلب

ة  بينما التوجد .الثاني ثانوي ات التكنولوجي ة احصائياً في درجة ممارسة الكفاي روق دال توجد ف
م التعليمية يعزى لمتغيري الخبرة التدريسية اعيو للمعل وع االجتم ائج  .للطالب الن وفي ضوء نت

ة  ة  توصيالدراس ي الباحث ة معلم ة ممارس ي درج ي تبحث ف ات الت ن الدراس د م إجراء المزي ب
ديرات أطراف أخرى  ى تق اد عل ة باالعتم المباحث العلمية األخرى للكفايات التكنولوجية التعليمي

ويين، مديري المدارس( دا)والمشرفين الترب ى إع اء ، والعمل عل ين في أثن ل المعلم رامج تأھي د ب
  .الالزمة للقيام بالتدريس الفعال الخدمة، والتي تقوم على تزويدھم بالكفايات التكنولوجية التعليمية

  .، درجة ممارسة معلمي الكيمياءالكفايات التكنولوجية التعليمية:  الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aimed to identify the degree of practices of chemistry 

teachers for educational technological competencies from their point of 
view and from the point view of their students in Jordan. The study 
sample consisted of (992) male and female students, and (38) teachers of 
chemistry who teach secondary level students at AL- Quwaysimah 
Education Directorate. To accomplish the study's objectives, the 
researcher developed two questionnaires: one for teachers and the other 
for students. Each questionnaire included five domains (Science Lab, 
Using Technological Techniques and Teaching Aids, Teaching Design, 
Producing Educational Materials and Programs, Operating Machines, 
Evaluation). The findings of the study have shown that the degree of 
practices for educational technological competencies by chemistry 
teachers, from their own point of view and from the viewpoint of their 
students on the whole tool, was moderate. The findings have also 
indicated that there were statistically significant differences in the degree 
of practices the educational technological competencies attributed to the 
gender variable, in favor of female teachers, and class variable, in favor 
of second secondary grade students. There were not statistically 
significant differences in the degree of practices the educational 
technological competencies attributed to the student gender and teaching 
experience for teacher variables. Based on the findings of the study, the 
researcher has recommended conducting more studies that investigate the 
degree of practices of other scientific subject teachers for educational 
technological competencies, relying on the estimations of other parties 
(Head Teachers, Educational Supervisors). The researcher has also 
recommended preparing Rehabilitation Programs for Teachers in-service 
that provides them with necessary educational technological 
competencies needed to achieve active teaching. 

Key words: Educational Technology Competencies, The Degree of 
Practicing Chemistry Teachers. 
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  مقدمةال
وتزداد أھمية  ،التعلمية –في العملية التعليمية  والمفتاح الرئيس المعلم العنصر الفاعل يعد
تغير  فقد ،عام ومعلم العلوم بشكل خاص في تنظيم الخبرات التعلمية لعصر بشكلا ھذا المعلم في

ً أحدث الطر, دوره من ناقل للمعرفة إلى الميسر والمطور لعملية التعليم  ،ق واألساليبمستخدما
  ). 2008زيتون، ( التعلمية -كي يتمكن من تحقيق أھداف العملية التعليمية

ازداد االھتمام بأھمية تأھيل المعلم وإعداده  ،التربوية المعاصرة االتجاھات ضوء وفي
 إلى أن )2007( حيث يشير إبراھيم ،عام وبإعداد معلم المرحلة الثانوية بشكل خاص بشكل

 .وتكوين مواطن صالح وإعداده للحياة اإلنسان لثانوي من المراحل الھامة في بناءمرحلة التعليم ا
لذلك يجب أن يعد معلم التعليم  ،وتعتبر ھذه المرحلة ركيزة أساسية لما بعدھا من دراسات جامعية

   .الثانوي إعداداً جيداً بحيث يكتسب الكفايات الضرورية للتعامل مع التكنولوجيا

   يرلإ حيث وجد ،المعلم للتكنولوجياضرورة استخدام إلى  بويينمن التر ويشيرعدد
)2002 Earle, ( أن ھنالك عالقة قوية بين استخدام المعلم للتكنولوجيا وزيادة التحصيل العلمي

والقدرة على حل  وربطھم بالعالم الحقيقي،وزيادة الدافعية لديھم في عملية التعلم،  ،للطالب
أن استخدام الحاسب واإلستفادة من إمكاناته غيرالمحدودة ) 2007(ويشيرالنوايسة . المشكالت

وتوفيرعنصري اإلثارة  ،في مجال التعليم، له أھمية كبيرة في توفير فرص التعلم الفردي
  . والتشويق لدى الطلبة، ومراعاة الفروق الفردية بينھم

ة الستخدام الوسائل ك حاجة ملحلأصبحت ھنا ،القطاع التعليميفي ونظراً لإلھتمام المتزايد 
التربوية  األھداف ؛ وذلك لتحقيقوالمستحدثات التكنولوجية المتنوعة ،واألساليب التعليمية

 الحديثة التكنولوجيا دخالإ أھمية) 2000(الفرجاني  يرىلذا  ،فعال تعليم إلى والوصول المنشودة
يصعب توفيرھا من خالل التي لمية لما تقدمه من توفير الخبرات التع ،التعليمية المؤسسات في

التفاعالت الكيميائية المحرقة وصناعة المتفجرات  مثل الخبرة المباشرة نتيجة خطورتھا
أو بطء حدوث  ،أو سرعة حدوث الظاھرة كالبرق والرعد ،والتفاعالت االنشطارية في الذرة
النجوم  بعد الظاھرة مثل حركة أو ،وعملية صدأ الحديد ،الظاھرة مثل نمو اإلنسان والنبات

وبالنظر  .أو صغر الواقع المراد تعلمه كالفطريات وخاليا النباتات ومكونات الذرة ،والكواكب
فإنه  ،إلى علم الكيمياء الذي يختص بدراسة تركيب المادة، وبخاصة بنيتھا وتركيبھا وتفاعالتھا

ھيم يحتاج إلى طرائق تدريس حديثة ومتنوعة لمساعدة المتعلم على كسب الحقائق والمفا
الكيميائية والقوانين والمبادئ والنظريات العلمية، وتنمية المھارات العلمية التي تمكنھم من 

وإجراء التجارب المعملية بدقة وكفاءة  ،واألجھزة ،والمواد الكيميائية ،استخدام األدوات
   ). 1999 ،البغدادي(

للمفاھيم  المتعلمينر فھم تطوي التي تساعد فيستفادة من البرامج التعليمية المن ھنا يمكن ا
 ،يھمتعلمية تثير النشاط الذاتي لد –الكيمياء، وتوفير خبرات تعليمية  المتعلقة بمجالاألساسية 

وتكوين المفاھيم والمبادئ العلمية بصورة واضحة وخاصة في مجال  ،للتعلمتھم وزيادة دافعي
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أو  ،أو لكلفتھا ،إما لضيق الوقتالعلمية في مختبر الكيمياء التي يصعب تنفيذھا  تنفيذ التجارب
  ).  2006 ،قنديل(أو عدم توفر األدوات الالزمة لتنفيذھا  ،لتعذر تطبيقھا بسبب خطورتھا

أھمية التقنيات التعليمية الحديثة في عملية إلى من الباحثين في دراساتھم  عدد كدأقد و
 الحديثة التقنيات استخدام على المعلمين تدريب إلى ضرورة )2008( الجوير شارقد أف ،التدريس

  أو ما يسمى بالمختبر الجاف  ،المحوسبة استخدام المختبرات ومنھا الكيمياء، تدريس في
)Dry Lap(، وزيادة ،لما لھا من أھمية في تقديم المعرفة للمتعلم ،الحاسوبية المحاكاة وبرامج 

  .دافعيته نحو التعلم

أثناء الخدمة  في بية لمعلمي العلومأھمية عمل دورات تدري على) 2009(عليمات  كدوأ
وأكد الحافظ وأمين  .تتضمن تنمية مھارات توظيف مستحدثات تقنيات التعليم في التدريس

على اإلستفادة من تقنيات المختبر اإلفتراضي لتجاوز المشكالت التي تواجه المدرسين ) 2012(
جارب التي تنطوي على بعض وخاصة في بعض التجارب التي ليس للمتعلم أي خبرة فيھا، أو الت

  .المخاطر

ً من أھمية الكفايات التكنولوجية في مجال تدريس العلوم بشكل عام وفي مجال  وانطالقا
درجة ممارسة معلمي الكيمياء في  إلىتأتي ھذه الدراسة للتعرف  ،تدريس مبحث الكيمياء خاصة

ومن وجھة نظر  ،وجھة نظرھم ية منللكفايات التكنولوجية التعليم تربية لواء القويسمةمديرية 
   .طلبتھم

  الدراسة ھدف
درجة ممارسة معلمي الكيمياء في مديرية تربية لواء  إلىإلى التعرف ھدفت ھذه الدراسة 

  .القويسمة للكفايات التكنولوجية التعليمية من وجھة نظرھم ومن وجھة نظر طلبتھم

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
تواجه عملية  التي صعوباتال بعض ميدان التربية والتعليمالحظت الباحثة أثناء تدريسھا في 
 مفاھيم كونھا الكيميائية من قبل المتعلمين، المفاھيم فھم تدريس مبحث الكيمياء، منھا صعوبة

ھناك عدد من معلمي الكيمياء تنقصھم الكفايات التكنولوجية الالزمة،  ذلك ضافة إلىإ، مجردة
ألساليب االعتيادية التي ال تراعي الفروق الفردية لديھم، وربما إصرار بعضھم على استخدام ا

ً لفھم المفاھيم والحقائق العلمية، وضعف  والتي تنقصھا توفير الخبرات الحسية التي تعد أساسا
 على القدرة إلى )2010(الكيمياء كما ترى بركة  لذا يحتاج تدريس ،مھاراتھم في الجانب العملي

التدريس، لتقريب ھذه  طرائق في والمتعلم، والتنوع المعلّم من للك بالنسبة والتصّور التخيّل
وبالنظر إلى البرامج التدريبية الالزمة إلعداد معلم الكيمياء، نجد أنھا قليلة  .المفاھيم لديھم

    .وخاصة القائمة على إنتاج المواد والبرامج التعليمية المحوسبة

ى درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية من ھنا تظھر مشكلة الدراسة كمحاولة للتعرف إل
التعليمية عند معلمي الكيمياء للمرحلة الثانوية، باإلضافة التعرف إلى مدى ممارستھم لھذه 



 965ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منى النمر، وعبد المھدي الجراح

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

على درجة  )، الخبرة التدريسية، الصفالنوع االجتماعي(ومعرفة أثر متغيرات ، الكفايات
  . ممارسة ھذه الكفايات

   : السؤال الرئيس اآلتياإلجابة عن ويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل 

درجة ممارسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجية التعليمية من وجھة نظرھم ومن  ھي ما
  : نه األسئلة الفرعية التاليةمتفرع يوجھة نظر طلبتھم في األردن ؟ والذي 

لتدريس مبحث ما درجة ممارسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية  .1
  الكيمياء للمرحلة الثانوية من وجھة نظرھم؟  

للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث  ما درجة ممارسة معلمي الكيمياء .2
   الكيمياء للمرحلة الثانوية من وجھة نظر طلبتھم؟

رية التعليمية الضرو التكنولوجية معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة تختلف ھل .3
النوع  متغير لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية من وجھة نظرھم باختالف

  ؟ االجتماعي

التعليمية الضرورية  التكنولوجية معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة تختلف ھل .4
  الخبرة ؟  متغير باختالف لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية من وجھة نظرھم

ات ارسةدرجة مم تختلف ھل .5 اء للكفاي ة معلمي الكيمي ة الضرورية  التكنولوجي التعليمي
اختالف تھم ب ة نظر طلب ة من وجھ ة الثانوي اء للمرحل دريس مبحث الكيمي ر لت وع  متغي الن

  ؟االجتماعي

ات درجة ممارسة تختلف ھل .6 اء للكفاي ة معلمي الكيمي ة الضرورية  التكنولوجي التعليمي
  الصف؟  متغير باختالف انوية من وجھة نظر طلبتھملتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الث

  أھمية الدراسة
كونھا تواكب االتجاھات الحديثة في التعليم التي تؤكد على استخدام تنبع أھمية ھذه الدراسة 

ألجل  ،خاصة البرمجيات المحوسبة في تدريس مباحث العلوم الطبيعية عامة، ومبحث الكيمياء
كما تأتي أھميتھا في النتائج التي يمكن الوصول إليھا والتي  ،لميةالتع - تطويرالعملية التعليمية

  : تتمثل بما يلي

معلمي ومعلمات  لدى والضعف يمكن أن تسھم ھذه الدراسة في التعرف إلى نقاط القوة .1
  .التدريس التكنولوجية الواجب التركيز عليھا أثناء عملية بالكفايات وعيھم الكيمياء وتزيد من

أثناء في المعلمين  تأھيليات التكنولوجية التعليمية تساعد في تطوير برامج إن تحديد الكفا .2
والتي تقوم على تزويد المعلمين بالكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة للقيام  ،الخدمة

  .بالتدريس الفعال
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 التي تتناول معرفة الكفايات - حسب اطالع الباحثة   –تعد ھذه الدراسة من أوائل الدراسات  .3
التعليمية لدى معلمي ومعلمات الكيمياء لمرحلة التعليم الثانوية في تدريسھم التكنولوجية 

  .لمبحث الكيمياء في مديرية تربية لواء القويسمة

، النوع االجتماعي :أثر متغيرات علىيتوقع من خالل تحليل نتائج الدراسة التعرف  .4
ء للكفايات التكنولوجية درجة ممارسة معلمي الكيمياوسنوات الخبرة، والصف، في 

   . التعليمية، في مديرية تربية لواء القويسمة

  مصطلحات الدراسة
واالتجاھات  والمھارات من المعارفھي مجموعة  :الكفايات التكنولوجية التعليمية

لديھم القدرة و الكيمياء معلميينبغي أن يمتلكھا التي و التكنولوجيا تحديداً باستخدامات المتعلقة 
    .رستھا في تدريس مبحث الكيمياءعلى مما

التكنولوجية أثناء عملية التدريس لمبحث  درجة استخدام تلك الكفاياتھي  :درجة الممارسة
   .الدراسة تيوالطلبة على أدا معلمي الكيمياءإستجابات سيتم قياسھا إجرائياً من خالل والكيمياء 

  ومحدداتھا الدراسة حدود
  : ياقتصرت ھذه الدراسة على ما يل

معلمي ومعلمات الكيمياء الذين يعملون في المدارس جميع ھذه الدراسة على  اقتصرت −
العام  للفصل الدراسي الثاني منلواء القويسمة والتعليم ل تربيةالالحكومية التابعة لمديرية 

   .2012/2013الدراسي 

 علمي يثانووالثاني  علمي األول ثانويھذه الدراسة على عينة من طلبة الصف  اقتصرت −
لواء القويسمة للفصل الدراسي الثاني والتعليم ل تربيةالمديرية ل الحكومية التابعة مدارسالفي 

  .2012/2013من العام الدراسي 

  السابقةالدراسات 

  الدراسات العربية :القسم األول
 ومعلمات معلمي امتالك عن درجة الكشف إلى ھدفت دراسة )2005( لشريفا أجرى
ضوء  في لھا ممارستھم ودرجة التكنولوجية للكفايات بالمدينة المنورة المتوسطة المرحلة
 )315( من الدراسة عينة تكونت .والدورات التدريبية التعليمية الخبرة وسنوات الجنس متغيرات

 ً وأشارت  .كفاية )40( من مكونة ،التعليم تكنولوجيا بكفايات قائمة الباحث وقد أعد .ومعلمة معلما
داللة إحصائية في درجة امتالك المعلمين للكفايات  ذات توجد فروق إلى أنه النتائج الدراسة 

 داللة ذات وجدت فروق بينما التدريس، في والخبرة الجنس لمتغيرات التكنولوجية تعزى
    .التي التحقوا بھا التدريبية الدورة لمتغير تعزى إحصائية
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يات التكنولوجية التعليمية لدى دراسة ھدفت إلى الكشف عن الكفا) 2006(وأجرى العجمي 
معلمي المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 

ً ومعلمة) 142(تكونت عينة الدراسة من  .ومدى ممارستھم لھا استبانة قد أعد الباحث و. معلما
ً في إلى عدوقد أظھرت نتائج الدراسة . فقرة) 56(مكونة من  درجة م وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى لمتغيري المؤھل العلمي المواد االجتماعية للكفايات التكنولوجية التعليمية  يممارسة معلم
   .وسنوات الخبرة

 في التدريس ھيئة أعضاء امتالك مدى إلى تعرفالإلى ) 2007(دراسة كنسارة  ھدفتو
 وقد .يواجھونھا التي والصعوبات ارستھم لھامم ومدى التكنولوجية للكفايات أم القرى جامعة
عداد استبانة من قبل الباحث مكونة إوتم  .تدريس ھيئة عضو )598( على الدراسة عينة اشتملت

 كانت التعليمية التكنولوجية لكفاياتا ممارسة درجة أن إلى وأشارت النتائج .قرةف) 57(من 
   .اختالف التخصص إلى يعزى ممارسةوال االمتالك درجة في اختالف ووجود ،متوسطةبدرجة 

إلى التعرف على الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي ) 2008(دراسة الجوفي  ھدفتو
تكونت عينة الدراسة من  .التربية الخاصة في المملكة األردنية الھاشمية ودرجة ممارستھم لھا

أظھرت نتائج الدراسة و .كفاية) 60(وقد أعدت الباحثة استبانة مكونة من .  معلماً ومعلمة) 135(
ً في درجة امتالك وممارسة معلمي التربية الخاصة للكفايات  وجود فروق دالة احصائيا

وعدم وجود فروق دالة  ،التكنولوجية التعليمية تعزى للمؤھل العلمي ولصالح البكالوريوس
جية التعليمية تعزى احصائياً في درجة امتالك وممارسة معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولو

  . لمتغير الخبرة

الكفايات التكنولوجية ھدفت إلى تقصي درجة ممارسة  فقد) 2009(دراسة حسين  أما
لمي ومعلمات الرياضيات في الالزمة لتدريس مناھج الرياضيات المحوسبة من وجھة نظر مع

ً معلم) 103(تكونت عينة الدراسة من . األردن ) 55(مكونة من وتم إعداد استبانة  .ومعلمة ا
ً في درجة ممارسة معلمي . كفاية وأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائيا

   .والخبرة ،ومعلمات الرياضيات للكفايات التكنولوجية تعزى لمتغير الفرع األكاديمي

 في العلوم معلمي معرفة درجة امتالك إلى ھدفت دراسة) 2010(بني دومي أجرى و
 )92( من عينة الدراسة تكونت .نظرھم وجھة من التعليمية التكنولوجية فاياتللك الكرك محافظة
 فروق وجود الدراسة أظھرت نتائج وقد .كفاية )116( من تكونت استبانة الباحث وقد أعد. معلًما
ً  دالة  لصالحولجنس، ا لمتغير تعزى التعليمية التكنولوجية الكفايات امتالك درجة في إحصائيا

  .اإلناث

 لعرض وإنتاج الالزمة التعليمية التكنولوجية حول الكفايات )2010(راسة باخدلق وفي د
تكونت عينة  .المكرمة مكة بمدينة الثانوية األحياء بالمرحلة معلماتلدى  المتعددة الوسائط

نتائج  ظھرتوأ .كفاية) 19(تكونت من  تم إعداد استبانةو .معلمة أحياء )117(الدراسة من 
متالك المعلمات لكفايات العرض احصائية في درجة إد فروق ذات داللة الدراسة عدم وجو

وجود فروق ذات داللة احصائية في ونتاج تعزى إلى متغير المؤھل العلمي ونوع التعليم، إلوا
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لصالح و ،نتاج تعزى إلى متغير سنوات الخبرةإلدرجة امتالك المعلمات لكفايات العرض وا
 .المعلمات األقل خبرة

 الطلبة امتالك درجة استقصاءإلى دراسة ھدفت ) 2011(بني حمد وي دومي بنأجرى و
 عينة تكونت. نظرھم من وجھة التعليمية التكنولوجية للكفايات صف معلم تخصص المعلمين
ً  )140( من الدراسة  نتائج ظھرتأ. )90(من  تكونت استبانة الباحثان أعد وقد .وطالبة طالبا
ً دالة إ فروق وجود عدم الدراسة التكنولوجية  للكفايات المعلمين الطلبة امتالك في درجة حصائيا
   .الحاسوب في مساق دراسة أو تعزى إلى الجنس التعليمية

 ھيئة أعضاء وممارسة امتالك درجة إلى تعرفال إلى ھدفت قدف) 2011(العتيق  دراسة أما
 متغيري ضوء في التكنولوجية للكفايات الرحمن عبد بنت األميرة نورة جامعة في التدريس
أعدت وقد  .عضوة )140( الدراسة عينة أفراد عدد وقد بلغ .العلمي والمؤھل التعليمية الخبرة

 الكفايات وممارسة امتالك درجة النتائج أن وأظھرت .فقرة )48(مكونة من  الباحثة استبانة
وأشارت إلى  ،ةمتوسط كانت الكلية على األداة التدريس ھيئة أعضاء لدى التعليمية التكنولوجية

 التكنولوجية التعليمية الكفايات توافر لدرجة التدريس ھيئة أعضاء تقدير في اختالف وجود عدم
  . العلمي والمؤھل التعليمية الخبرة متغيري باختالف

  الدراسات األجنبية: القسم الثاني
 مدى توظيف معلمي إلى تعرفالدراسة ھدفت إلى ) Kennedy, 2002(ندي يأجرى ك

بطاقة مالحظة  الباحث حيث أعد .المتحدة المملكة التكنولوجية في للكفايات اإلبتدائية لةالمرح
ً معلم )94(وتكونت عينة الدراسة من  .كفاية) 45(مكونة من  أشارت نتائج قد و .ومعلمة ا

ً ھناك فروقأن إلى الدراسة  ً تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمين ا ھناك وأن  ،دالة إحصائيا
  .ة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة األقل من خمس سنواتفروق دال

دراسة ھدفت إلى تحديد أھم الكفايات التكنولوجية التعليمية ) Hou, 2004(أجرى ھو و
) 200(تكونت عينة الدراسة من  .المرحلة الثانوية ودرجة ممارستھم لھا التي يحتاجھا معلمو

 .كفاية) 49(وقد أعد الباحث استبانة تكونت من  .كوريا معلم ومعلمة للمرحلة الثانوية في
 توجد ال أنهو )%80( بنسبة المعرفية وأظھرت نتائج الدراسة أن المعلمين يمتلكون الكفايات

  .لمتغير الجنس تعزى الكفايات لتلك المعلمين توظيف مدى إحصائياً في دالة فروق

ائمة لكفايات تكنولوجيا التعليم ھدفت إلى وضع قدراسة ) Ilhan, 2009( لھانإ أجرىو
. من الطلبة المعلمين )2460(حيث بلغت عينة الدراسة  ،للطلبة المعلمين قبل الخدمة في تركيا

فاية الطالب في كوأظھرت النتائج أن مستويات  .كفاية )217( عداد استبانة تكونت منإوتم 
 كفايةوأن ، خرىألبرامج التعليمية ابتدائية أعلى بكثير من تلك الموجودة في الإلاالمرحلة تدريس 

  .الطالب في برامج تعليم الرياضيات كانت أقل بكثير من البرامج التعليمية األخرى

التي  ) ,Dahar Yahya & Muhammad 2010 ,(دھارو ،يحيىو ،وفي دراسة محمد
حيث  .اھدفت إلى وصف كفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي المجال التقني والمھني في ماليزي
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جميع المعلمين الذين يعملون في تسعة مدارس مھنية، وتم إعداد استبانة بلغت عينة الدراسة من 
وقد أظھرت نتائج الدراسة أن المعلمين يحتاجون إلى  .كفاية )17(من قبل الباحثين تكونت من 

ى نتاج المواد علإمزيد من التدريب على مھارات معقدة في استخدام تطبيقات االنترنت و
  .االنترنت وتقنيات التعليم عن بعد

التي ھدفت إلى تحديد كفايات واتجاھات الطلبة  )Yusuf, 2011( وفي دراسة يوسف
 .)382(حيث بلغ عدد أفراد العينة من الطلبة المعلمين  ،في جامعة نيجيريا ICTالمعلمين نحو 

ة أن الطالب المعلمين نتائج الدراس ظھرتوأ .فقرة )35(وقد أعد الباحث استبانة مكونة من 
  .لديھم موقف إيجابي نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التي ) Ismail, Hussein & Lan, 2012( والن ،وحسين ،اسماعيل أشارت دراسةو
ً  )317(حيث بلغت عينة الدراسة  ،ھدفت إلى تحليل كفايات المعلمين في مجال التكنولوجيا  .معلما

شملت على التشغيل األساسي للتكنولوجيا، اكفاية  )15(بانة تكونت من عداد استإوقد تم 
أن إلى  وأشارت نتائج الدراسة .تدريس التكنولوجياو ،واالستخدام الشخصي للوسائل اإللكترونية

استخدام المعلمين الوسائل اإللكترونية مثل إعداد الطابعة، وتغيير إعدادات سطح المكتب، 
  .تر والتكنولوجيا ذات الصلة لدعم المناھج الدراسية بشكل مرتفعالكمبيو وإستخدام أجھزة

إستخدامه  فيھدفت إلى تقييم كفاية الطالب المعلم  فقد ),Saka 2012(دراسة السقا  أما
أساليب التطبيقات المختبرية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا في عملية التدريس من خالل عقد 

. ش بالير وإدخالھا في عملية التدريس لمدة أربعة أسابيعدورة تدريبية حول تصميم برمجية فال
ً من المعلمين )188(ملت العينة على تشا وتم  ،في كلية التربية بجامعة الفاتح في تركيا طالبا

إجراء المقابالت الشخصية مع الطالب المعلمين قبل وبعد بنداً و) 19(استبانة مكونة من استخدام 
نتائج أن المعلمين الطالب اكتسبوا خبرة جيدة للتطبيقات بمساعدة حيث أظھرت ال. تطبيق الدورة

  .الحاسوب في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم

  جراءاتإلالطريقة وا

  منھج الدراسة
  .طبيعة الدراسةالمسحي الوصفي في جمع المعلومات لمالءمته المنھج الباحثة  استخدمت

  تصميم الدراسة 
  وھيالمتغيرات المستقلة : أوالً 

  .)أنثى ،ذكر( مستويانله : النوع اإلجتماعي .1

أكثر  ،سنوات 10 - 5من  ،سنوات5 أقل من (لھا ثالثة مستويات : للمعلمسنوات الخبرة  .2
  .)سنوات10 من

  .)الثاني ثانوي علمي ،األول ثانوي علمي(له مستويان : الطالب صف .3
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 ً  للكفايات التكنولوجية التعليمية معلمي الكيمياء ممارسةدرجة  وتتضمن: المتغيرات التابعة  :ثانيا
  .من وجھة نظرھم، ومن وجھة نظر طلبتھم

  مجتمع الدراسة
  :مجتمعين فرعيين كما يلي تكون مجتمع الدراسة من

 األول ثانوي للصف ھاومعلمات الكيمياء جميع معلميتكون من ): المعلمون(المجتمع األول  .1
في  تربية لواء القويسمةابعة لمديرية الت في المدارس الحكومية علمي ثانويوالثاني  علمي

  . معلماً ومعلمة) 38( وعددھم ،)2013/2012(من العام الدراسي الفصل الثاني 

 )444(علمي وعددھم  األول ثانويتكون من جميع طلبة الصف ): الطالب(المجتمع الثاني  .2
ً و ً و) 388(علمي وعددھم  ثانويالثاني طلبة الصف و ،طالبة) 611(طالبا  )514(طالبا
في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية طالباً وطالبة  )1957(أي بمجموع كلي  ،طالبة

    .)2013/2012(لواء القويسمة في الفصل الثاني من العام الدراسي 

  عينة الدراسة
  : تشكلت عينة الدراسة من عينتين فرعيتين كما يلي

  عينة المعلمين  .أ
أي بمجموع معلمة ) 25(معلماً و) 13(مع والتي تكونت من اشتملت على جميع أفراد المجت

ً ومعلمة) 38( : حسب متغيرات الدراسةللمعلمين وبالنظر إلى خصائص عينة الدراسة  ،معلما
   . يوضح ذلك )1(الجدول فإن  ،)التدريسية الخبرة ،النوع االجتماعي(

  .والخبرة التدريسية وع االجتماعيالنتبعاً لمتغير للمعلمين توزيع أفراد عينة الدراسة: )1(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  39.5  15  ذكر  النوع االجتماعي
  60.5  23  أنثى

  الخبرة التدريسية
  26.3  10  سنوات 5أقل من 

  42.1  16  سنوات  10- 5من 
  31.6  12  سنوات 10أكثر من 

  عينة الطلبة  .ب
ً وطالبة) 992( تشكلت عينة الطلبة من  ،من الطالبات) 574(و ،من الطالب) 418( ،طالبا

 ،النوع االجتماعي: (حسب متغيرات الدراسةللطلبة وبالنظر إلى خصائص عينة الدراسة 
  .يوضح ذلك )2(الجدول فإن  ،)الصف



 971ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منى النمر، وعبد المھدي الجراح

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .والصف النوع االجتماعيتوزيع أفراد عينة الدراسة للطلبة تبعاً لمتغير: )2(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  42.1  418  ذكر  نوع االجتماعيال
  57.9  574  أنثى

  56.9  564  األول ثانوي علمي  الصف
  43.1  428  الثاني ثانوي علمي

  الدراسة اةأد
ولمعرفة درجة ممارسة معلمي الكيمياء ومعلماتھا للكفايات  الدراسة أھدافلتحقيق 

موجھة والثانية  ،والمعلماتاألولى موجھة للمعلمين : استبانتينالتكنولوجية التعليمية تم تطوير
واإلفادة  ،والرسائل الجامعية ،السابقة والدراسات ،االطالع على األدب التربويب وذلكللطلبة، 

وقد بلغ عدد فقرات استبانة المعلمين في صورتھا النھائية  ،منھا في بناء وتطويراالستبانتين
  .وبتدريج ليكرت الخماسي فقرة، )51(واستبانة الطلبة في صورتھا النھائية  ،فقرة) 58(

  الدراسة اةأدصدق 
فقرة ) 53(، والتي تكونت بصورتھا األولية من استبانتينمن الدراسة المكونة  اةأد عرضت

من ذوي  ،لجنة من المحمكينعلى فقرة في استبانة الطلبة، ) 47(في استبانة المعلمين، و
من أعضاء ھيئة  ،التدريس المناھج وطرق قسمفي االختصاص والخبرة في المجال التربوي 

إلبداء  الدراسة اةأدوطلب منھم تحكيم  ،التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية
لألبعاد التي صممت من  ومدى مناسبتھا ،كل منھا من حيث صدق المحتوىفقرات  فيالرأي 
نتماء الفقرات للمجال ومدى ا، )وضوحھا وسالمتھا(من حيث اللغة مالءمة فقراتھا ومدى , أجلھا

ً ، المندرجة تحته إضافة عدد من الفقرات، وإجراء تم و ،إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا
حيث تم إجراء  لمقترحات التي جمعت من المحكمين،تعديالت على بعض الفقرات بناء على ا

  : التعديالت على الفقرات التالية

أشرك " التجارب العملية، حيث تم تعديلھا إلىأعود الطلبة على تسجيل مالحظاتھم على  .1
  . "الطلبة في تسجيل توقعاتھم قبل إجراءالتجارب العملية

أدرب الطلبة على "أدرب الطلبة على تنظيم سجل للتجارب المخبرية، حيث تم تعديلھا إلى  .2
  .)"ميكروسوفت اوفيس(تنظيم سجل للتجارب المخبرية باستخدام برامج الحاسوب 

المحلية، حيث تم تعديلھا  البيئة في ومتوفرة رخيصة مواد من بسيطة ووسائل أجھزة أصمم .3
 البيئة في ومتوفرة رخيصة مواد من بسيطة أشرك الطلبة في تصميم نماذج تعليمية"إلى 

  ."المحلية
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أراعي درجة صالحية " ىحيث تم تعديلھا إل من صالحيتھا، للتأكد الوسائل التعليمية أجرب .4
  ."استخدامھاتعليمية قبل وجاھزية الوسائل ال

  .من جميع فقرات االستبانة تم حذف كلمة أستطيع .5

 واالستماع المكانية الالزمة لتأمين التفاعل والمشاھدة الظروف أقوم بتھيئة"إضافة فقرة  .6
  ."لكافة الطلبة وواضح وسليم صحي بشكل

لحاسوبية في أستخدم فيديوھات تعليمية متنوعة جاھزة تقوم على  المحاكاة ا"إضافة فقرة  .7
  .)"U – Tube(حال خطورة التجارب العملية أو سرعة الحدث  من خالل 

والسجل القصصي  ،وسلم التقدير العددي واللفظي، أستخدم قائمة الرصد"إضافة فقرة  .8
  ."كأدوات تقويم لقياس مدى تعلم الطلبة

الية والفنية أراعي معايير انتاج البرمجيات التعليمية وتوافر النواحي الجم"إضافة فقرة  .9
  ."فيھا

الصوت والصورة (متعددة الوسائط تشمل  تعلمية تعليمية برمجيات أنتج"إضافة فقرة  .10
  ."مثل برمجية انتاج فيديوھات تعليمية) والحركة

حتى أصبحت ھذه األدوات مالئمة لتحقيق  ،قد أجمعوا على مناسبة األدوات عام بشكلو
   .، وذلك مما يؤكد صدق األداةوموضوعيةواإلجابة عن أسئلتھا بدقة  ،الدراسةأھداف 

  الدراسة اةأدثبات 
  للمعلمين أحدھما  استبانتين المكونة منالدراسة  اةألدالستخراج معامالت الثبات 

ألفا  استخدام معادلة كرونباخب استخدام طريقة االتساق الداخلي تم ،لطلبةاألخرى لو
)Cronbach,s Alpha( المعلمين داة أل الكلي حيث بلغ معامل الثبات)لطلبة األداة و ،)97.8

معامالت الثبات  )3(ويوضح الجدول  ،الدراسة ةوھذا مؤشر على ثبات أدا، )98.3( الكلي
  .  لمجاالت االستبانتين

 االستبانتينلمجاالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا معامالت قيم  :)3(جدول 
  .لكل منھما والمجال الكلي

  قيم معامالت االتساق الداخلي للطلبة  امالت االتساق الداخلي للمعلمينقيم مع

معامل   الفقرات  جالالم
معامل   الفقرات  جالالم  الثبات

  الثبات
  94.19  1-10  مختبر العلوم  0.9536  12-1  مختبر العلوم

استخدام التقنيات 
التكنولوجية والوسائل 

  التعليمية
17-1 0.94.80  

استخدام التقنيات 
نولوجية والوسائل التك

  التعليمية
15-1 92.84  
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 )3(تابع جدول رقم ... 
  قيم معامالت االتساق الداخلي للطلبة  قيم معامالت االتساق الداخلي للمعلمين

معامل   الفقرات  المجال
معامل   الفقرات  المجال  الثبات

  الثبات
  90.23  1-7  تصميم التدريس  0.8977  1-8  تصميم التدريس
البرامج إنتاج المواد و

التعليمية وتشغيل 
  األجھزة

12-1 0.94.47 
إنتاج المواد والبرامج 

التعليمية وتشغيل 
  األجھزة

11-1  92.86  

 90.08  1-8  التقويم  0.9126  1-9  التقويم
  98.3 51  االستبانة ككل  0.978 58  االستبانة ككل

  إجراءات الدراسة 
    :تم القيام باإلجراءات التالية ،تينانومن أجل تسھيل تطبيق االستب ،الدراسة اةبعد إعداد أد

مديرية موجه إلى  في الجامعة األردنية عمادة كلية الدراسات العلياالحصول على كتاب من  .1
   .لتسھيل مھمة الباحثة تربية لواء القويسمة 

الحصول على كتاب من مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة موجه إلى مديري ومديرات  .2
  . ابعة لھا لتسھيل مھمة الباحثةالمدارس الت

استبانة على  وتوزيع ،تطبيق إجراءات الدراسة بزيارة المدارس التي وقع عليھااالختيار .3
   .الطلبةعلى و، المعلمين

البيانات على أوراق الحاسوب المعدة لھذا الغرض وتم ادخالھا في الحاسوب  تم تفريغ .4
ً باستخدام نظام إلمعالجتھا  أسئلة الدراسة واستخراج  ك لإلجابة عنوذل ،)SPSS(حصائيا

   .ھانتائج

  المعالجة اإلحصائية
والمعالجات ) SPSS(استخدم البرنامج اإلحصائي  ،من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة

   : اإلحصائية التالية

  . واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  .1

  . لعينة واحدة )T-test( "ت "اختبار .2

  . )One Way Analysis of Variance - ANOVA(حادي تحليل التباين األ .3
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  نتائج الدراسة

ما درجة ممارسة معلمي الكيمياء ومعلماتھا  :نتائج السؤال األول الذي ينص على :أوالً 
للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية 

  ويسمة من وجھة نظرھم؟  التربية والتعليم للواء الق
ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة 

ً  ولكل مجال من المجاالت الخمسة في استبانة المعلمين ونتائج الجداول ذات  ،مرتبة ترتيباً تنازليا
خالصة النتائج لمجاالت ) 9(تبين ذلك، بينما يبين الجدول ) 8( ،)7(، )6( ،)5( ،)4(األرقام 

 ً   .   الدراسة في استبانة المعلمين مرتبة ترتيباً تنازليا

  ال مختبر العلوممج: أوالً 
في استبانة لفقرات مجال مختبر العلوم  واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات :)4(جدول 

 ً   .المعلمين مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 ابيالحس
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

11 

ي  وم ف ر العل د مختب رح تزوي أقت
واد  بعض األدوات والم المدرسة ب
ا ا منھ ي يحتاجھ زة الت  جواألجھ
  .الكيمياء في حال عدم توافرھا

 ةمرتفع 1  1.05  4.08

ة  9 أراعي إجراءات السالمة العام
 ةرتفعم  2  1.11 4.05  .أثناء إجراء التجارب المخبرية

3 
افظ واد أح ة الم ى نظاف  عل

زة واألدوات ة  واألجھ المخبري
  .أثناء القيام بالتجارب العملية

 ةمرتفع  3  1.08 3.97

10 

زة  واد واألدوات واألجھ م الم أنظ
ا المخصصة  المخبرية في أماكنھ
ي  ة ف ارب العملي ذ التج د تنفي بع

  .المختبر

  مرتفعة 4 1.03 3.97

7 
ارب العملي ائج التج رض نت ة أع

ة  ا الطلب ل إليھ ي يتوص الت
  .بالمختبر

 ةمرتفع  5 1.19 3.79

ة الخاصة  1 أجري التجارب العملي
 ةمرتفع  6 1.06 3.71  .بمنھاج الكيمياء الذي أدرسه
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 )4(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

12 
ي تصميم  ة ف رك الطلب اذج أش نم

واد رخيصة  تعليمية بسيطة من م
 .ومتوفرة في البيئة المحلية

 ةمرتفع  7 1.11 3.71

2 
زة تخدم األجھ  أس

واد ة والم واألدوات المختبري
  .بكفاءة عالية

 ةمتوسط  8 1.00  3.63

4  
اط راء النش ى إج رص عل أح

د من  العملي قبل بدء الدرس للتأك
 .سالمة األدوات واألجھزة

 ةمتوسط  9  1.13 3.55

ي إجراء تجارب  5 ة ف أشرك الطلب
 ةمتوسط 10 1.16 3.45  .العروض العملية

أشرك الطلبة في تسجيل توقعاتھم  6
 ةمتوسط  11 0.99 3.34  .قبل إجراء التجارب العملية

8 
جل يم س ى تنظ ة عل أدرب الطلب

تخدام  ة باس ارب المخبري للتج
وب  رامج الحاس وفت (ب ميكروس

 ).سيأوف
 ةمتوسط  12  1.22  2.84

  مرتفعة   1.09  3.68  لدرجة الكلية للمجالا
 )2.84(بين أن المتوسطات الحسابية لـمجال مختبر العلوم تراوحت ) 4(يتضح من الجدول 

قيمة المتوسط الحسابي لھا  بلغتحيث  ،مرتفعةالكلية ممارسة الكانت درجة حيث  ،)4.08(و
، والتي تمثل درجة )4.08(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب) 11(الفقرة  قد جاءتو. )3.68(

حيث متوسط حسابي بأقل ) 8(جاءت الفقرة وممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء، 
   .والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة، )2.84(بلغ 
  التكنولوجية والوسائل التعليمية مجال استخدام التقنيات: ثانياً 

التقنيات  ارية لفقرات مجال استخدامواالنحرافات المعي الحسابية المتوسطات: )5(جدول 
ً  التكنولوجية   .والوسائل التعليمية في استبانة المعلمين مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيبالمعياري

 الممارسة

ي تناسب  1 ة الت ائل التعليمي ار الوس أخت
 ةتفعمر  1  0.87  4.00  .أھداف الدرس وموضوعه
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 )5(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيبالمعياري

 الممارسة

3 
ارة  ر اإلث وافر عناص ي ت أراع
ائل  ي الوس ويق ف ة والتش والدافعي

  .التعليمية
 ةمرتفع  2  0.92  3.89

2 
ي  اركتھم ف ين ومش ابع أداء المتعلم أت

تخدام ا تعلم خالل اس ة ال ائل عملي لوس
  .التعليمية

 ةمرتفع 3  0.93  3.82

د   17 أراعي عنصري األمن والسالمة عن
 ةمرتفع  4  1.01  3.82  .اختيار واستخدام الوسائل التعليمية

9 
داد  ة إلع ة المتاح واد البيئ تخدم م أس
ى  ة عل الوسائل التعليمية وأشجع الطلب

  .استخدامھا
 ةمرتفع  5 0.93 3.79

ة ا 4 ائل التعليمي ار الوس ي تناسب أخت لت
 ةمرتفع 6  0.92  3.74 .خصائص المتعلمين النمائية

ة   7 يلة التعليمي وح الوس ن وض د م أتأك
 ةمرتفع  7  0.83  3.74 .لجميع المتعلمين في أثناء االستخدام

10 

ة  ة الالزم أقوم بتھيئة الظروف المكاني
تماع  اھدة واالس أمين التفاعل والمش لت
ة  ح لكاف ليم وواض حي وس كل ص بش

  .الطلبة

 ةمرتفع  8  0.84  3.71

ة  5 الحية وجاھزي ة ص ي درج أراع
 ةمتوسط  9  0.85  3.63  .الوسائل التعليمية قبل استخدامھا

ي  8 اركة ف ة للمش ة الفرص يح للطلب أت
 ةمتوسط  10  0.94 3.63  .استخدام الوسائل التعليمية

أحدد الوقت الالزم الستخدام الوسائل  6
  ةمتوسط  11  0.89  3.58  .التعليمية

11 
زة أوض تخدام األجھ ة اس ح كيفي

ف  ي المواق ة ف واد التعليمي والم
  .التعليمية

 ةمتوسط  12 1.03 3.47

ودة   16 ويم ج ة تق ي عملي ة ف اقش الطلب أن
 ةمتوسط  13 1.13 26.  .الوسائل التعليمية المستخدمة



 977ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منى النمر، وعبد المھدي الجراح

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )5(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
ة درج  الترتيبالمعياري

 الممارسة

ة   15 ق فاعلي ي تعي ات الت دد المعوق أح
 ةمتوسط  14 1.11 3.18  .استخدام الوسائل التعليمية

ددة   13 ائط المتع ات الوس تخدم برمجي أس
 ةمتوسط  15  0.91  2.66  .ألغراض تعليمية

ي واالنترنت  12 د اإللكترون أستخدم البري
 ةمتوسط  16  1.08 2.61  .ألغراض تعليمية

14  

ديو تخدم في ة أس ة متنوع ھات تعليمي
اة الحاسوبية  ى المحاك جاھزة تقوم عل
ة أو  في حال خطورة التجارب العملي
الل  ن خ دث م رعة الح س

(YouTube).  

 ةمتوسط  17 1.15 2.61

  متوسطة    0.96  3.48  الدرجة الكلية للمجال

دول  ن الج ح م ـمجال ) 5(يتض ابية ل طات الحس ةاأن المتوس ات التكنولوجي تخدام التقني  س
 متوسطة،، حيث كانت درجة الممارسة الكلية )4.00(و )2.61(وسائل التعليمية تراوحت بين وال

ا ابي لھ ة المتوسط الحس اءت و). 3.48(حيث بلغت قيم د ج رة ق ابي ب) 1(الفق أعلى متوسط حس
جاءت ووالتي تمثل درجة ممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء، ، )4.00(حيث بلغ 

   . والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة، )2.61( حيث بلغ متوسط حسابيأقل ب) 14(الفقرة 

  مجال تصميم التدريس  :ثالثاً 
مجال تصميم التدريس في  لفقرات واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات: )6(جدول 

 ً   .استبانة المعلمين مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
 االنحراف
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

ى  1 ي إل وى التعليم ل المحت أحل
 ةمرتفع 1 0.96 4.13  .مكوناته األساسية

توى  3 ة بالمس داف التعلمي ط األھ أرب
 ةمرتفع  2 0.83 4.11  .التعليمي للطالب

5 
ة  تراتيجيات التعليمي دد االس أح
ق  وطرائق التدريس المناسبة لتحقي

  .األھداف التعلمية
 ةمرتفع  3  0.89  4.11
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 )6(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

2 
د اء لتحدي اج الكيمي ل منھ أحل
واد  ة والم طة المرافق األنش
ة  ائل التكنولوجي واألدوات والوس

 .المناسبة
 ةمرتفع  4  0.97  4.08

اد  4 ة لكل م داف التعلمي ة أصيغ األھ
 ةمرتفع  5  0.91  4.03  ).درس تعليمي(تعليمية 

ابقة  6 ات الس ارات المتطلب دد مھ أح
 ةمرتفع 6  0.83  3.82 .الالزمة للبدء في التعلم الجديد

7 
ة رامج التعليمي ائل والب أصمم الوس
ب  ي تناس ة الت طة العلمي واألنش

 .خصائص المتعلمين النمائية
 ةمرتفع  7 1.05  3.76

التصال في أوظف عناصر عملية ا 8
 ةمتوسط  8  1.06  3.55  .عملية التدريس

  مرتفعة   0.94  3.95  الدرجة الكلية للمجال

  تراوحت بين أن المتوسطات الحسابية لـمجال تصميم التدريس، )6( يتضح من الجدول
حيث بلغت قيمة المتوسط  ،، حيث كانت درجة الممارسة الكلية مرتفعة)4.13 (و) 3.55(

والتي ، )4.13(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب) 1(الفقرة  قد جاءتو). 3.48(الحسابي لھا 
متوسط بأقل ) 8(جاءت الفقرة و ،تمثل درجة ممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء

   . والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة، )3.55(حيث بلغ حسابي 

  .زةإنتاج المواد والبرامج التعليمية و تشغيل األجھمجال : رابعاً 
 مجال إنتاج المواد والبرامجواالنحرافات المعيارية لفقرات  الحسابية المتوسطات: )7(جدول 

ً  في استبانة المعلميناألجھزة وتشغيل التعليمية    .مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الممارسة

مات تع 7 اذج ومجس تج نم ة أن ليمي
 ةمتوسط  1  1.16  3.32 .مختلفة

ة   11 دات الالزم واد والمع دد الم أح
 ةمتوسط  2 1.19  3.32  .إلنتاج المواد والبرامج التعليمية

12  
ايير ي مع اتإأراع اج البرمجي نت

ة  واحي الجمالي وافر الن ة وت التعليمي
 .والفنية فيھا

 ةمتوسط  3  1.09  3.29
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 )7(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  فقرةالالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 الممارسة

زة  4 زاء األجھ ى أج رف عل أتع
 ةمتوسط  4 1.23 3.18  .التعليمية ووظيفة كل منھا

 ةمتوسط 5 1.20  2.89 .أنتج حقائب تعليمية لوحدة تعليمية 6
 ةمتوسط  6  1.16  2.89  أنتج لوحة نشرات 8
 ةمتوسط  7 1.17 2.87  .أنتج ملصقات تعليمية  5

وب  1 از الحاس غيل جھ وم بتش أق
 ةمتوسط  8 1.18 2.82  .لعرض برنامج تعليمي

ات  2 از عرض البيان أقوم بتشغيل جھ
Data show.  2.71 1.31  9  ةمتوسط 

ديو  3 از الفي غيل جھ وم بتش أق
 ةمتوسط  10  1.33  2.55  .واستخدامه ألغراض تعليمية

9  

ة  ة تعلمي ات تعليمي تج برمجي أن
ددة  مل متع ائط تش وت (الوس الص

ة ورة والحرك ة ) والص ل برمجي مث
  .نتاج فيديوھات تعليميةإ

 ةمتوسط  11  1.11  2.50

10  

جلة  وتية مس ة ص واد تعليمي تج م أن
ة  راص مدمج ى أق ل  (CD)عل مث

) التجارب(تعليمات أداء النشاطات 
  .بشكل متسلسل

 ةمتوسط  12  1.25  2.47

 متوسطة   1.20  2.90  الدرجة الكلية للمجال

 ،والبرامج التعليمية ،إنتاج الموادأن المتوسطات الحسابية لـمجال ) 7(يتضح من الجدول 
 ،، حيث كانت درجة الممارسة الكلية متوسطة)3.32(و) 2.47(وتشغيل األجھزة، تراوحت بين 

أعلى متوسط حسابي ب) 7(الفقرة  قد جاءتو .)2.90(حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لھا 
والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء، ، )3.32(حيث بلغ 

والتي تمثل درجة ممارسة ، )2.47(حيث بلغ  متوسط حسابيبأقل ) 10(جاءت الفقرة و
  . متوسطة
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  مجال التقويم: خامساً 
في استبانة  مجال التقويم واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابية المتوسطات :)8(جدول 
ً  لمينالمع   .مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط الفقرةالفقرة

الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

5 
ة بھدف ة الراجع أستخدم التغذي
ائل  وير الوس ين وتط تحس
اليب  ة وأس ة التعليمي التكنولوجي

.التدريس المستخدمة
 ةمرتفع 1  1.03  4.03

2  
ى د عل ويم المعتم تخدم التق أس

ة األ ل والمالحظ داء والتواص
 .أثناء عملية التدريس

 ةمرتفع  2  1.04  3.95

7  
از ة تمت ارات متنوع د اختب أع
دق  دة كالص فات جي بمواص
رض  ة بغ ات والمرون والثب

 .تحسين أداء الطلبة
 ةمرتفع  3  1.05  3.92

ة تراعي 8 ارات متنوع د اختب أع
 ةمرتفع  4  1.13  3.89 .خصائص المتعلمين النمائية

1 
رانأستخدم التقويم الذاتي واألق

ة  المبني على األھداف في عملي
.التعلم

 ةمرتفع  5  0.99  3.87

6 
ة ة وعالجي ة إثرائي مم خط أص
ين  ة ب روق الفردي اة الف لمراع

 .الطلبة
 ةمرتفع  6  0.98  3.71

4 
لم د، وس ة الرص تخدم قائم أس
ي،  ددي واللفظ دير الع التق
أدوات  ي ك جل القصص والس

 .الطلبةتقويم لقياس مدى تعلم
 ةمتوسط 7  1.20  3.47

9 
ارات ائج االختب ل نت أحل
ي  ا ف تفادة منھ رھا لالس وأفس
تحسين األداء باستخدام الوسائل 

 .التكنولوجية التعليمية
 ةمتوسط  8  1.29  3.47

3  
وبية ات حاس تخدم برمجي أس
ائي  ويم البن راض التق ألغ
وير  ل تط ن أج امي م والخت

 .العملية التعليمية
 ةطمتوس  9  1.33  3.26

 مرتفعة   1.12 3.73 الدرجة الكلية للمجال
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 )3.26(أن المتوسطات الحسابية لـمجال التقويم، تراوحت بين ) 8(يتضح من الجدول 
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لھا  ،، حيث كانت درجة الممارسة الكلية مرتفعة)4.03(و
والتي تمثل درجة  ،)4.03(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب) 5(الفقرة  قد جاءتو ).3.73(

حيث متوسط حسابي بأقل ) 3(جاءت الفقرة و ،ممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء
   .والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة، )3.26(بلغ 

 ً   الكفايات التكنولوجية التعليمية ترتيب مجاالت :سادسا
 الدراسة في استبانة المعلمين التلمجاواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات :)9( جدول

 ً   .مرتبة ترتيباً تنازليا

المتوسط   المجاالت  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

  ةمرتفع 0.94 3.95  تصميم التدريس 1
  مرتفعة  1.12  3.73  التقويم  2
  مرتفعة 1.09  3.68  مختبر العلوم 3
  متوسطة 0.96 3.48  التعليمية استخدام التقنيات التكنولوجية والوسائل  4
  متوسطة 1.20 2.90  إنتاج المواد والبرامج التعليمية و تشغيل األجھزة 5

  ةمتوسط  1.06 3.55  الكفاياتالدرجة الكلية لمجاالت 

مرتبة ترتيباً  ترتيب مجاالت الكفايات التكنولوجية التعليمية كانتأن ) 9( الجدوليتضح من 
 ً مجال  ،مختبر العلوممجال  ،التقويممجال  ،مجال تصميم التدريس: على النحو التالي تنازليا

إنتاج المواد والبرامج التعليمية وتشغيل  مجال, استخدام التقنيات التكنولوجية والوسائل التعليمية
وبشكل عام كانت درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية متوسطة عند معلمي . األجھزة
). 3.55(حيث وصلت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة الكلية إلى  ،ومعلماتھاالكيمياء 
والتي تمثل درجة  ،)3.95(حيث بلغ  ،أعلى متوسط حسابيب مجال تصميم التدريس وقد جاء

مجال  جاءوفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة  ،ممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء
والتي تمثل درجة  ،)2.90(بمتوسط حسابي عليمية وتشغيل األجھزة إنتاج المواد والبرامج الت

  .ممارسة متوسطة

ما درجة ممارسة معلمي الكيمياء ومعلماتھا : نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:  ثانياً 
للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية 

  تعليم للواء القويسمة من وجھة نظرطلبتھم ؟ التربية وال
ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة 

 ً ً تنازليا ونتائج الجداول ذات  ،ولكل مجال من المجاالت الخمسة في استبانة الطلبة مرتبة ترتيبا
خالصة النتائج ) 15(لك، بينما يبين الجدول تبين ذ) 14( ،)13(، )12( ،)11( ،)10(األرقام 

 ً     .   لمجاالت الدراسة في استبانة الطلبة مرتبة ترتيباً تنازليا
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  مجال مختبر العلوم : أوالً 
في  مختبر العلوم مجال واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابية المتوسطات :)10(جدول 

ً  استبانة الطلبة   .مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط الفقرةقرةالف

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

8 
المة راءات الس ي إج يراع
ارب  راء التج اء إج ة أثن العام

 .المخبرية
 ةمتوسط  1  1.62  2.97

3 
واد ة الم ى نظاف افظ عل يح
ة  زة المخبري واألدوات واألجھ

 .أثناء القيام بالتجارب العملية
 ةمتوسط 2  1.63  2.96

9 
ن واد واألدواتي ظم الم

ا  واألجھزة المخبرية في أماكنھ
 .في المختبر

 ةمتوسط 3  1.60  2.88

6 
ائج رض نت ا بع مح لن يس
ا  ي نجريھ ة الت ارب العملي التج

 .بالمختبر
 ةمتوسط 4  1.53  2.51

2 
واد زة والم تخدم األجھ يس
اءة  ة بكف واألدوات المخبري

 .عالية
 ةمتوسط  5  1.46  2.50

جيل 5 ي تس اركنا ف ايش توقعاتن
 ةمتوسط  6  1.45  2.49 .قبل إجراء التجارب العملية

10 
اذج ميم نم ى تص جعنا عل يش
واد  ن م يطة م ة بس تعليمي
ة  ي البيئ وفرة ف ة ومت رخيص

 .وتزويدھا بالمختبر
 ةمتوسط  7  1.46  2.44

ارب 4 راء تج ي إج اركنا ف يش
 ةمتوسط 8 1.42 2.43 .العروض العملية

م التجارب العملي 1 ةيجري المعل
 ةمنخفض  9 1.34  2.19 .الخاصة بمنھاج الكيمياء

7 
جل يم س ى تنظ دربنا عل ي
تخدام  ة باس ارب المخبري للتج

ميكروسوفت (برامج الحاسوب 
).أوفيس

 ةمنخفض 10  1.03  1.64

  متوسطة   1.45 2.50  الدرجة الكلية للمجال



 983ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منى النمر، وعبد المھدي الجراح

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حت بين ، تراومختبر العلومأن المتوسطات الحسابية لـمجال ) 10(يتضح من الجدول 
حيث بلغت قيمة المتوسط  ،متوسطة، حيث كانت درجة الممارسة الكلية )2.97(و )1.64(

، والتي )2.97(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب) 8(الفقرة  قد جاءتو ).2.50(الحسابي لھا 
متوسط بأقل ) 7(جاءت الفقرة وتمثل درجة ممارسة متوسطة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء، 

   .، والتي تمثل درجة ممارسة منخفضة)1.64( بلغحيث  حسابي

  مجال استخدام التقنيات التكنولوجية والوسائل التعليمية: ثانياً 
التقنيات مجال استخدام  لفقرات واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات :)11(جدول 

ً  التعليمية في استبانة الطلبةوالوسائل  التكنولوجية   .مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

بنا  4 ة تناس ائل تعليمي ار وس يخت
 ةمتوسط  1  1.37  3.14  .كطالب

ة تناسب  1 يستخدم وسائل تعليمي
 ةمتوسط  2 1.31  3.07  .موضوع الدرس

6 
يتأكد من وضوح عمل الوسيلة 
ي  الب ف ع الط ة لجمي التعليمي

  .االستخدام أثناء
 ةمتوسط  3 1.38  3.01

تخدام  5 الزم الس ت ال دد الوق يح
 ةمتوسط  4  1.37  2.98  .الوسائل التعليمية

2 

ين  ابع أداء المتعلم يت
تعلم  ة ال ي عملي اركتھم ف ومش
ائل  تخدام الوس الل اس خ

  .التعليمية

 ةمتوسط  5  1.26  2.85

15  
ددة حول  ا أمور متع يوضح لن
تخدام  د اس ن عن المة واألم الس

  .الوسائل التعليمية
 ةمتوسط  6  1.46  2.85

3 
ارة  وافر عناصر اإلث يراعي ت
والدافعية والتشويق من خالل 

  .الوسائل التعليمية
 ةمتوسط  7  1.37  2.73

8 

ة  روف المكاني ئ الظ يھي
اھدة  أمين المش ة لت الالزم
واالستماع بشكل صحي وسليم 

 .وواضح لكافة المتعلمين

 ةمتوسط 8  1.38  2.72
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 )11(ع جدول رقم تاب... 
رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

تخدام  7 ة اس ا الفرص يح لن يت
 ةمتوسط  9 1.33  2.68  .الوسائل التعليمية

9 
تخدام  ة اس ا كيفي ح لن يوض
ة  واد التعليمي زة والم األجھ

  جراء التجاربإلالالزمة 
 ةمتوسط  10 1.44  2.63

14  
ة ين ي عملي اركنا ف نا ويش اقش

ة  ائل التعليمي ودة الوس ويم ج تق
  .المستخدمة

 ةمتوسط  11 1.35  2.51

13  
كلة  ة مش ل أي ي ح اعدنا ف يس
تواجھنا أثناء استخدام األجھزة 

  .والوسائل التعليمية
 ةمتوسط  12  1.41  2.49

ائط   11 ات الوس تخدم برمجي يس
 ةمنخفض  13 1.18  1.88  .المتعددة ألغراض تعليمية

10 
د  ت والبري تخدم االنترن يس
االلكتروني في بعض المواقف 

 .التعليمية
 ةمنخفض  14 1.19 1.75

12  

ديوھات  تخدام في ي اس وع ف ين
اة  ى المحاك وم عل ة تق تعليمي
ورة  ال خط ي ح وبية ف الحاس
رعة  ة أو س ارب العملي التج

الل  ن خ دث م -Youالح
Tube.  

 ةمنخفض  15 1.16 1.69

  متوسطة   1.33 2.60  الدرجة الكلية للمجال

استخدام التقنيات التكنولوجية أن المتوسطات الحسابية لـمجال ) 11(يتضح من الجدول 
، حيث كانت درجة الممارسة الكلية )3.14 (و) 1.69(تراوحت بين  والوسائل التعليمية

أعلى متوسط ب) 4(الفقرة  قد جاءتو). 2.60(حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لھا  ،متوسطة
والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة من قبل معلمي ومعلمات  ،)3.14(حيث بلغ  حسابي
والتي تمثل درجة ممارسة  ،)1.69(حيث بلغ متوسط حسابي بأقل ) 12(جاءت الفقرة و الكيمياء،
   . منخفضة
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  مجال تصميم التدريس: ثالثاً 
التدريس في  ميمتص واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الحسابية المتوسطات :)12(جدول 
ً الطلبة استبانة    .مرتبة ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

يوضح لنا أھداف الدرس قبل   1
 ةمرتفع  1 1.32  3.69  .البدء في عملية الشرح

وى   6 ات المحت يوضح لنا مكون
 ةمتوسط  2 1.33 3.58  .الخاصة بالمادة الدراسية

5 
وى  ة محت ى مراجع ل عل يعم
المادة الدراسية السابقة والتي 

  .تلزم للدرس الجديد
 ةمتوسط  3 1.41 3.54

4 

وى  يوضح لنا بشكل عام محت
واد  اء والم اج الكيمي منھ
زة  واألدوات واألجھ

  .التعليمية

 ةمتوسط  4  1.38  3.49

ة  7 اء عملي ا أثن ل معن يتواص
 ةمتوسط  5  1.42  3.46  .التدريس بشكل مريح

3 
دريس  رق ت تخدم ط يس
وأساليب تعليمية مناسبة أثناء 

  .عملية التدريس
 ةمتوسط  6  1.32  3.39

2 
ة  طة تعليمي ا أنش مم لن يص
ة  ي عملي اعدنا ف ددة تس متع

  .التعلم
 ةمتوسط  7 1.31  2.83

  متوسطة   1.35 3.43  الدرجة الكلية للمجال

، تراوحت بين تصميم التدريسـمجال أن المتوسطات الحسابية ل) 12(يتضح من الجدول 
حيث بلغت قيمة المتوسط , ، حيث كانت درجة الممارسة الكلية متوسطة)3.69(و )2.83(

، والتي )3.69(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب) 1(الفقرة  قد جاءتو). 3.43(الحسابي لھا 
متوسط بأقل ) 2(جاءت الفقرة وتمثل درجة ممارسة مرتفعة من قبل معلمي ومعلمات الكيمياء، 

   .والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة ،)2.83(حيث بلغ حسابي 
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  مجال استخدام التقنيات وتشغيل األجھزة: رابعاً 
 إنتاج المواد والبرامج مجال واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابية المتوسطات :)13(جدول 

ً  في استبانة الطلبةاألجھزة وتشغيل التعليمية  ً  مرتبة ترتيبا   .تنازليا

رقم 
الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

 الممارسة
ة  3 زة التعليمي أجزاء األجھ ا ب يعرفن

المتوفرة في  المختبر ووظيفة كل 
  .منھا

 ةمنخفض  1 1.31 2.24

ة  6 مات تعليمي اذج ومجس تج نم ين
 ةمنخفض  2 1.28  2.14  .مختلفة

ة يحدد لنا المواد وا  10 لمعدات الالزم
 ةمنخفض  3 1.28 2.14  .النتاج المواد والبرامج التعليمية

ات   11 اج البرمجي ايير انت ي مع يراع
ة  واح الجمالي وافر الن ة وت التعليمي

  .والفنية فيھا
 ةمنخفض  4 1.27 2.03

يستخدم جھاز عرض البيانات في  1
 ةمنخفض  5 1.30 2.01   .التدريس

ة متنوع 5 قات تعليمي تج ملص ة ين
 ةمنخفض  6 1.23 1.99  .ومناسبة لشرح الدروس

 ةمنخفض  7 1.20 1.92  .ينتج لوحة نشرات 7
از الحاسوب لعرض   2 تخدم جھ يس

 ةمنخفض  8 1.22 1.89  .مادة تعليمية

ف  4 ي مواق ديو ف تخدم الفي يس
 ةمنخفض  9 1.08 1.74  .تعليمية مختلفة

ة   8 ة تعلمي ات تعليمي تج برمجي ين
مل  ائط تش ددة الوس الصوت (متع

ة ) والصورة والحركة مثل برمجي
  .انتاج فيديوھات تعليمية

 ةمنخفض  10  1.10 1.72

ينتج مواد تعليمية صوتية مسجلة   9
راص مدمجة  ل  (CD)على أق مث

اطات  ات أداء النش تعليم
  .بشكل متسلسل) التجارب(

 ةمنخفض  11 1.10 1.70

 منخفضة   1.21 1.95  الدرجة الكلية للمجال 
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نتاج المواد إجھزة وألتشغيل ا أن المتوسطات الحسابية لـمجال) 13(ول يتضح من الجد
الدرجة الكلية لإلستجابة  ، حيث بلغت)2.24(و) 1.70(والبرامج التعليمية، تراوحت بين 

) 3(الفقرة  جاءتوقد  .ةمنخفضالتي تمثل درجة ممارسة ، و)1.95(بمتوسط حسابي مقداره 
جاءت الفقرة و، والتي تمثل درجة ممارسة منخفضة، )2.24(أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ب
  . والتي تمثل درجة ممارسة منخفضة ،)1.70(حيث بلغ متوسط حسابي بأقل ) 9(

  مجال التقويم :خامساً 
التقويم في استبانة  مجال واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابية المتوسطات: )14(جدول 

ً  الطلبة مرتبة   .ترتيباً تنازليا

رقم 
المتوسط  الفقرةفقرةال

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتيب المعياري

  الممارسة

4  
ي  ئلة ف وع األس ي تن يراع
ھولتھا  ث س ن حي ارات م االختب

  .وصعوبتھا
 ةمتوسط  1  1.43  3.53

ات الصحيحة   3 ا االجاب يراجع معن
 ةمتوسط  2  1.41  3.49  .على كل اختبار

يعد اختبارات قصيرة متنوعة في  2
 ةمتوسط  3 1.39 3.36  .كل درس

6 
ارات ويفسرھا  يحلل نتائج االختب
ين  ي تحس ا ف تفادة منھ ا لالس لن

  .األداء
 ةمتوسط  4 1.44 3.16

1 
ات  اريع والواجب تخدم المش يس
ويوميات الطلبة كجزء من عملية 

  .التقويم
 ةمتوسط  5 1.43 3.14

ة  7 ويم كامل ة التق ا عملي ح لن يوض
 ةمتوسط  6 1.44  3.03  .في بداية كل وحدة دراسية

يعمل على مراجعة المادة بعد كل  5
 ةمتوسط  7 1.44 2.96  .اختبار

8  

ويم  تخدام أدوات التق ي اس وع ف ين
دير  لم التق د، س ة الرص ل قائم مث
جل  ي، والس ددي واللفظ الع
القصصي لمتابعة مدى تقدمنا في 

  .عملية التعلم

 ةمتوسط  8  1.44 2.65

 متوسطة   1.43 3.16  الدرجة الكلية للمجال
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 )2.65(أن المتوسطات الحسابية لـمجال التقويم، تراوحت بين ) 14(يتضح من الجدول 
التي تمثل ، و)3.16(حيث بلغت الدرجة الكلية لإلستجابة بمتوسط حسابي مقداره ، )3.53(و

، والتي )3.53(أعلى متوسط حسابي، حيث بلغ ب) 4(وقد جاءت الفقرة  .ةمتوسطدرجة ممارسة 
والتي تمثل ، )2.65(متوسط حسابي بأقل ) 8(جاءت الفقرة ومتوسطة،  تمثل درجة ممارسة

   . درجة ممارسة متوسطة

 ً   في استبانة الطلبةترتيب مجاالت الكفايات التكنولوجية التعليمية  :سادسا
في استبانة الطلبة  الدراسة لمجاالت واالنحرافات المعياريةالحسابية المتوسطات  :)15(جدول 

ً مرتبة ترتيباً تن   .ازليا

متوسط ال  المجاالت  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الكفايات

  ةمتوسط 1.35 3.43  تصميم التدريس 1
  ةمتوسط 1.43 3.16  التقويم 2

استخدام التقنيات التكنولوجية والوسائل  3
  ةمتوسط 1.33 2.60  التعليمية

  ةمتوسط 1.45 2.50  مختبر العلوم 4

رامج التعليمية وتشغيل إنتاج المواد والب 5
  ةمنخفض 1.21 1.95  األجھزة

  متوسطة 1.35 2.73  الدرجة الكلية للمجاالت

ت مرتبة مجاالت الكفايات التكنولوجية التعليمية كان ترتيبأن ) 15( الجدوليتضح من 
 ً لوسائل استخدام التقنيات التكنولوجية وا التقويم، ،تصميم التدريس :لى النحوالتاليع ترتيباً تنازليا

وبشكل عام كانت . مختبر العلوم، إنتاج المواد والبرامج التعليمية وتشغيل األجھزة ،التعليمية
حيث  ،درجة الكفايات التكنولوجية التعليمية متوسطة عند معلمي الكيمياء من وجھة نظرالطلبة

تدريس، وقد جاء مجال تصميم ال ).2.73(وصل المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة الكلية إلى 
، والتي تمثل درجة ممارسة مرتفعة من قبل معلمي )3.95(له أعلى متوسط حسابي، حيث بلغ 

ومعلمات الكيمياء، وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاء مجال إنتاج المواد والبرامج التعليمية 
  .، والتي تمثل درجة ممارسة متوسطة)2.90(و تشغيل األجھزة بمتوسط حسابي 

معلمي الكيمياء  درجة ممارسة تختلف ھل: تائج السؤال الثالث الذي ينص علىن :ثالثاً 
التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية  التكنولوجية للكفايات

    ؟ النوع االجتماعي متغير باختالف التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظرھم 
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في  النوع االجتماعيللتعرف على أثر " ت"اختبار  استخدامتم ؤال لإلجابة عن ھذا الس
) 16( والجدول ،في استبانة المعلميندرجة ممارسة المعلمين للكفايات التكنولوجية التعليمية 

  .يوضح ذلك

ً لمتغير  في درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية" ت"نتائج اختبار  :)16( جدول تبعا
  .استبانة المعلمين في عيالنوع االجتما

النوع   مجالال
  االجتماعي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجات   عددال  المعياري

  الحرية
قيمة 

 )ت(
الداللة 
  االحصائية

  23 0.58 4.04  أنثى  *0.001 3.534-  36 15 1.01 3.12  ذكر  مختبر العلوم
استخدام 
التقنيات 

التكنولوجية 
والوسائل 
  التعليمية

  15  0.94 3.24  ذكر

 23  0.48 3.63  أنثى  1.7090.096-  36

  23  0.48 4.19  أنثى  *0.008 2.803-  36 15 0.87  3.58  ذكر  تصميم الدرس
تشغيل األجھزة 

وانتاج المواد 
والبرامج 
  التعليمية

  15 0.93 2.39  ذكر

 23  0.81  3.24  أنثى  *0.005 2.966-  36

 23 0.75 3.98  أنثى  *0.025 2.343-  36 15 0.91 3.35  ذكر  التقويم
الدرجة الكلية 

  للكفايات
 23  0.54  4.04  أنثى  *0.004-3.064 36 15 0.88 3.33  ذكر

  .)α  =0.05 (ذات داللة احصائية *

ً في درجة ممارسة الكفايات ) 16(يتضح من الجدول  ً دالة احصائيا أن ھناك فروقا
األداة ولصالح المعلمات اإلناث على  ،لمعلمل وع االجتماعينللمتغير االتكنولوجية التعليمية تعزى 

   .)4.04(حيث بلغ المتوسط الحسابي لھن ككل، 

معلمي الكيمياء  درجة ممارسة تختلف ھل: نتائج السؤال الرابع الذي ينص على: رابعاً 
مديرية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في  التكنولوجية للكفايات

  الخبرة ؟  متغير باختالف التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظرھم 
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التباين األحادي للتعرف على الفروق ما بين  تحليلاستخدام تم  ،لإلجابة عن ھذا السؤال
ممارسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء 

ية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظرھم باختالف متغير للمرحلة الثانو
    .يوضح ذلك) 17(والجدول  ،الخبرة

على استبانة المعلمين حسب  العينة نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد :)17(جدول 
  .الخبرة

مجموع مصدر التباين مجالال
 المربعات

درجات 
  الحرية

مربع 
مستوى Fقيمة لمتوسطاتا

 الداللة

  مختبر العلوم
 0  774. 2 1.547  بين المجموعات

. 971  
0 .389 0  0  797. 35 27.894داخل المجموعات

  37 29.442 المجموع
استخدام التقنيات

التكنولوجية
  والوسائل التعليمية

 0  948. 2 1.896  بين المجموعات
1.954.157  0  0  485. 35 16.984عاتداخل المجمو

  37 18.880 المجموع

  تصميم الدرس
 1.059 2 2.117  بين المجموعات

2.172.129  0  0  487. 35 17.059داخل المجموعات
  37 19.176 المجموع

تشغيل األجھزة
وانتاج المواد

  والبرامج التعليمية

 0.042 2 0.0843  بين المجموعات
. 045  

0 .956  0  0  944. 35 33.053داخل المجموعات
  37 33.137 المجموع

 التقويم
 0 590. 2 1.179  بين المجموعات

.786 0.464  0  0 751. 35 26.269داخل المجموعات
  37 27.448 المجموع

 الدرجة الكلية لألداة
 0 638. 2 1.277  بين المجموعات

1.065.356 0  0 600. 35 20.984 داخل المجموعات
  37 22.261  المجموع

ً في درجة ممارسة الكفايات  )17(يتضح من الجدول  أنه ال توجد فروق دالة احصائيا
   .التكنولوجية التعليمية من وجھة نظر المعلمين يعزى لمتغيرالخبرة

معلمي  درجة ممارسة تختلف ھل: نتائج السؤال الخامس الذي ينص على :خامساً 
التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية  التكنولوجية للكفاياتالكيمياء 
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النوع  متغير في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم باختالف
  ؟ لطلبةل االجتماعي

ما بين درجة  الفروق للتعرف على" ت"استخدام اختبار  تم، لإلجابة عن ھذا السؤال
رسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء مما

للمرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم باختالف 
  .يوضح ذلك) 18(والجدول ، النوع االجتماعيمتغير 

 لداللة الفروق" ت" معيارية ونتائج اختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال :)18( جدول
  .لطلبةل النوع االجتماعي لمتغير تبًعا للمجاالت

النوع   المجال
  االجتماعي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجات  العينة  المعياري

الداللة  )ت(قيمة   الحرية
  االحصائية

 574 1.15 2.64  أنثى  *0.000  4.294- 990 418 1.21  2.31  ذكر  مختبر العلوم
استخدام 
التقنيات 

التكنولوجية 
والوسائل 
  التعليمية

 418 0.92 2.57  ذكر

 574 0.96 2.62  أنثى  0.386  0.867  990

تصميم 
  الدرس

 574 1.06 3.39  أنثى  0.186  1.313  990 418 1.10 3.48  ذكر
تشغيل 

األجھزة 
وانتاج المواد 

والبرامج 
  التعليمية

 418 0.94 1.91  ذكر

 574 0.92 1.98  أنثى 0 248. 1.156  990

 574 1.07 3.16  أنثى 0 940.  0.075  990 418 1.14 3.17  ذكر  التقويم
الدرجة الكلية 

  للكفايات
 574 0.84 2.72  أنثى  0.115  1.579-  990 418 0.84 2.64  ذكر

  .) α  =0.05( ة احصائيذات داللة *

فيما ) واإلناث الذكور(وق دالة احصائياً بين الطلبة أنه ال توجد فر) 18(يتضح من الجدول 
   . يتعلق بوجھات نظرھم حول درجة ممارسة المعلمين للكفايات التكنولوجية ككل
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 ً معلمي  درجة ممارسة تختلف ھل: نتائج السؤال السادس الذي ينص على :سادسا
مياء للمرحلة الثانوية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكي التكنولوجية الكيمياء للكفايات

  الصف ؟  متغير في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم باختالف
للتعرف على الفروق ما بين درجة  "ت"اختبار استخدام اختبار تم ، لإلجابة عن ھذا السؤال

مبحث الكيمياء ممارسة معلمي الكيمياء للكفايات التكنولوجية التعليمية الضرورية لتدريس 
للمرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم باختالف 

  . يوضح ذلك ) 19(والجدول  ،متغير الصف

 الفروق لداللة" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار :)19(جدول 
ً  للمجاالت  .لطلبةالصف بالنسبة ل لمتغير تبعا

المتوسط   الصف  المجال
  الحسابي

االنحراف 
درجات   العينة  المعياري

  الحرية
قيمة 

 )ت(
الداللة 
  االحصائية

 428 1.13  2.77 الثاني ثانوي  *6.3840.000-  990 564 1.19 2.30  األول ثانوي  مختبر العلوم
استخدام 
التقنيات 

التكنولوجية 
والوسائل 
  التعليمية

  564 0.93 2.45  األول ثانوي

  428 0.92  2.80 الثاني ثانوي  *0.000 5.840-  990

تصميم 
  الدرس

 428 0.95 3.63 الثاني ثانوي  *0.000 5.192-  990 564 1.14 3.27  األول ثانوي
تشغيل 

األجھزة 
وانتاج المواد 

والبرامج 
  التعليمية

 564 0.88 1.80  األول ثانوي

 428 0.96 2.17 الثاني ثانوي  *0.000 6.334-  990

  428 1.03 3.40 الثاني ثانوي  *0.000 5.872-  990 564 1.12 2.99  األول ثانوي  التقويم
الدرجة الكلية 

  لألداة
  428 0.83 2.91 الثاني ثانوي  *0.000 7.534-  990  564 0 81. 2.52  األول ثانوي

  .)α  =0.05(ذات داللة احصائية *
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ً في درجة ممارسة الكفايات أن ھ )19(يتضح من الجدول  ناك فروق دالة احصائيا
فكانت الفروق لصالح طلبة  ،التكنولوجية التعليمية ككل من وجھة نظر الطلبة تبعاً لمتغير الصف

   .الصف الثاني ثانوي
  مناقشة النتائج 

لمناقشة النتائج المتعلقة بدرجة ممارسة معلمي الكيمياء ومعلماتھا للكفايات التكنولوجية 
لتعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء ا

أن درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية  أظھرت النتائج ،القويسمة من وجھة نظرھم
لدى معلمي الكيمياء ومعلماتھا على األداة الكلية كانت متوسطة، وحصلت على متوسط حسابي 

أن ھنالك فئة من المعلمين والمعلمات ال تھتم بتوظيف الباحثة ذلك إلى  عزوتو). 3.55(لغ ب
الكفايات التكنولوجية في المواقف التعليمية؛ بسبب قلة مھارة توظيف ھذه الكفايات بالشكل 

التعلمية، وعدم  - المطلوب، والميل إلى استخدام الطرق االعتيادية خالل العملية التعليمية 
 .والمعلمات من قبل إدارة المدرسةاإلجراءات التي على أساسھا تقييم المعلمين ب باألخذتمام اإلھ

ً ومعلمة، وبالتالي فإن الوسط الحسابي قد ) 38(مجتمع الدراسة قليل،  أفراد إضافة إلى أن معلما
  . يتأثر باالستجابات المتطرفة

أظھرت أن درجة ممارسة التي ) 2007(وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة كنسارة 
  ) 2008(ودراسة الجوفي  ،أعضاء ھيئة التدريس للكفايات التكنولوجية كانت متوسطة

 التي أظھرت أن درجة ممارسة معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولوجية كانت متوسطة،
فايات التي أظھرت أن درجة ممارسة أعضاء ھيئة التدريس للك) 2011(ودراسة العتيق 

  وتختلف ھذه الدراسة عن دراسة اسماعيل، وحسين، والن  .نولوجية كانت متوسطةالتك
)Ismail & Hussein & Lan, 2012 ( التي أظھرت أن المعلمين لديھم درجة ممارسة

  .للكفايات التعليمية مرتفعة
بدرجة ممارسة معلمي الكيمياء ومعلماتھا للكفايات بالنسبة لمناقشة النتائج المتعلقة 

لوجية التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية التكنو
درجة ممارسة الكفايات  أن ،والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم، أظھرت النتائج

التكنولوجية التعليمية لدى معلمي الكيمياء ومعلماتھا من وجھة نظر طلبتھم على األداة الكلية 
إلى أن  ،ذلك وترى الباحثة سبب ).2.73(متوسطة، وحصلت على متوسط حسابي بلغ  كانت

ھنالك فئة من المعلمين والمعلمات لم يستخدموا الكفايات التكنولوجية في المواقف التعليمية؛ 
  . التعلمية –بسبب قلة مھاراتھم، وميلھم إلى استخدام الطرق االعتيادية خالل العملية التعليمية 

 معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة ة لمناقشة النتائج المتعلقة باختالفبالنسب
التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية  التكنولوجية

ھناك أن  االجتماعي، أظھرت النتائج متغير باختالف يم للواء القويسمة من وجھة نظرھموالتعل
ً دالة ا ً في درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى إلى النوع فروقا حصائيا

ويعزى ذلك إلى اھتمام اإلناث بالتعليم وخاصة في االجتماعي للمعلم ولصالح المعلمات اإلناث، 
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. مجال التدريس، واھتمامھم بحضور الدورات التدريبية في أثناء الخدمة المتعلقة بعملية التدريس
مما يسھل ممارسة ھذه الكفايات من قبل , لتجھيزات واإلمكانات المادية المتوافرة فيھاا إضافة إلى

 فروق التي أشارت إلى وجود) 2007(وتتفق ھذه الدراسة الحالية مع دراسة العنزي . اإلناث
المعلمات، وتختلف  لمتغيرالنوع االجتماعي ولصالح تعزى درجة الممارسة إحصائية في دالة

ً دالة ) Kennedy, 2002(ع كل من دراسة كيندي ھذه الدراسة م التي أظھرت أن ھناك فروقا
، )Hou, 2004(ودراسة ھو  ،إحصائياً تعزى لمتغيرالنوع االجتماعي ولصالح المعلمين الذكور

، ودراسة بني دومي )2011(ودراسة بني دومي وبني حمد  ،)2005(ودراسة الشريف 
 لتلك المعلمين توظيف مدى إحصائية في ق ذات داللةفرو  التي أشارت إلى عدم وجود) 2010(

  . لمتغير النوع االجتماعي تعزى الكفايات
 معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة بالنسبة لمناقشة النتائج المتعلقة باختالف

التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية  التكنولوجية
أظھرت النتائج أنه ال توجد , الخبرة متغير باختالف يم للواء القويسمة من وجھة نظرھم والتعل

ً في درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية من وجھة نظر المعلمين  فروق دالة احصائيا
تخضع المعلمين إلى  ،وتعود ھذه النتيجة إلى أن وزارة التربية والتعليم يعزى لمتغيرالخبرة،

لتحاق بالدورات التدريبية، والبرامج التأھيلية في مجال الكفايات في أثناء الخدمة بغض النظر اإل
  . عن خبراتھم التعليمية، مما أدى إلى تقليل الفروق بينھم

، والجوفي )2006(، والعجمي )2005(الشريف  :وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة كل من
داللة  ذات توجد فروق ، والتي أشارت إلى أنه ال)2011( ، والعتيق)2009(، وحسين )2008(

وتختلف ھذه  .لمتغيرالخبرة إحصائية في درجة ممارسة المعلمين للكفايات التكنولوجية تعزى
التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً  )Kennedy,2002(الدراسة مع دراسة كيندي 

  .)تاألقل من خمس سنوا(تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة 
 معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة بالنسبة لمناقشة النتائج المتعلقة باختالف

التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية  التكنولوجية
، أظھرت النتائج النوع االجتماعيمتغير والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم باختالف

فيما يتعلق بوجھات نظرھم حول ) الذكورواإلناث(ال توجد فروق دالة احصائياً بين الطلبة  نهأ
وتعتقد الباحثة أن السبب في عدم وجود  ،درجة ممارسة المعلمين للكفايات التكنولوجية ككل

الفروق يعود إلى تأكيد الطلبة على عدم اھتمام المعلمين بتوظيف التكنولوجيا خالل الموقف 
ليمي، وخاصة في المجاالت المتعلقة بالجوانب العملية، والتي يرى الطلبة أن الجانب التع

لمجال مختبر  أما الفروق التي ظھرت لصالح اإلناث .قي مھم في مواقف الحياة العمليةالتطبي
والتي تتضمن إجراء التجارب العملية المتعلقة بمنھاج الكيمياء وإعداد سجل مخبري  العلوم،

خاص بالطلبة، يعزى ذلك إلى أن اإلمكانات المادية المتاحة والتجھيزات المخبرية للتجارب ال
بالمقارنة مع مدارس الذكور الثانوية التي تعاني  أعلى في مدارس اإلناث الثانوية، متوفرة بنسبة

وازدحام صفوفھا بالطلبة، وعدم توافر المواد  من وجود فترتين للمرحلة الدراسية،معظمھا 
ت التي يتطلبھا مختبر العلوم، مما يجعل المعلمين يركزون على الجانب النظري للمادة والتجھيزا
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الدراسية، وقد يعود ذلك إلى إھتمام المعلمات اإلناث بالجانب العملي نتيجة خضوعھن لتقييم 
السجل المخبري الشھري المعد من قبل إدارة المدرسة، مما تكمن درجة توظيفھن للكفايات 

  . ال مختبر العلوم بدرجة أكبرالمتعلقة لمج
 معلمي الكيمياء للكفايات درجة ممارسة أما بالنسبة لمناقشة النتائج المتعلقة باختالف

التعليمية الضرورية لتدريس مبحث الكيمياء للمرحلة الثانوية في مديرية التربية  التكنولوجية
أن ھناك  صف، أظھرت النتائجال متغير باختالف والتعليم للواء القويسمة من وجھة نظر طلبتھم

فروق دالة احصائياً في درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية ككل من وجھة نظر الطلبة  
وتعتقد الباحثة أن السبب في  ،ثانوي تبعاً لمتغير الصف فكانت الفروق لصالح طلبة الصف الثاني
والتي يتمثل في  واجه تحديات أكبر،وجود الفروق يعود إلى أن الطالب في الصف الثاني ثانوي ي

استعداده المتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة، والتي بناًء عليھا سيتحدد مستقبله، لذا يولد لديه 
نضجاً أكبر حيال الكفايات التكنولوجية التي تمارس مقارنة بطالب الصف األول الثانوي، وتعتقد 

خالل الموقف التعليمي، وخاصة أثناء تدريس  الباحثة أن بعض مجاالت الكفايات ال تمارس
الصف الثاني ثانوي، نتيجة اھتمام المعلمين بالثاني عشر أكثر بسبب إمتحان الشھادة الثانوية 

  .لھم إلتمام المادة الدراسية وعدد الحصص الكافية المخصصة
  التوصيات
     :يلي بما الباحثة توصي الدراسة نتائج على بناء

أثناء الخدمة، والتي تقوم على تزويدھم  في تأھيل المعلمينبرامج إعداد العمل على  .1
  .للقيام بالتدريس الفعالبالكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة 

األخرى إجراء المزيد من الدراسات في تقصي درجة ممارسة معلمي المباحث العلمية  .2
تعليمية باالعتماد على تقديرات للكفايات التكنولوجية ال) واألحياء ،وعلوم األرض ،الفيزياء(

   .)والمشرفين التربويين ،المدارس يمدير( أخرى أطراف
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