
 ...تدريس يف التعليم تقنيات استخدام أمهية حول العلوم معلمي صوراتتسعيد بن حممد الشمراين وحممد بن علي اجلالل:  
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 استخدامها ومعيقات العلوم، تدريس في التعليم تقنيات استخدام أهمية حول العلوم معلمي تصورات
 

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

 جامعة امللك سعود.

 لمحمد بن علي الجَّل 
 .عليمالتَّ وزارة  – قة الرياضاإلدارة العامة للتعليم مبنط
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، ومعيقاهتا يف تدريس عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةأمهعليم باخلرج حول التَّ العلوم يف إدارة ي معلِّمتصورات على  التَّعرُّفهدف البحث إىل  المستخلص:

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

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

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

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