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 إهداء
 

 أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى:

واخفض لهما جناح الذل من »من قال فيهما هللا عز وجل بعد بسم هللا الرحمان الرحيم: 

 24 سورة اإلسراء آية«راصغي ربياني الرحمة وقل رب ارحمهما كما

سهرت  إلى التي أوصاني بها المولى خيرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى التي

رمز الصفاء والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالية أطال هللا في  الليالي ألنام ملئ أجفاني إلى

 عمرها.

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا ليوصلني إلى ما وصلت إليه اليوم، إلى 

 أبي العزيز أطال هللا في عمره .

 م هللا ورعاهم وأطال هللا عمرهمإلى الذين جمعتني معهم ظلمة الرحم: إخوتي حفظه

 .إلى كل األهل واألقارب كبيرا وصغيراو

 ه.إلى كل زمالئي وإخوتي الذين جمعني معهم طلب العلم ونور

 إلى كل أساتذة وطلبة قسم التربية البدنية و الرياضية. بلقاضي عادلإلى األستاذ المشرف: 

 المجهود .من شاركني في هذا كل إلى من احتواهم قلبي ... إلى 

 .و ثمرة العمل
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 شكر وتقدير
 

 الحمد هلل حمدا كثيرة على نعمه وشكره على عونه إلتمام هذا

 البحث، وبعد

عمال بقوله تعالى " ولئن شكرتم ألزيدنكم " نشكر المولى عز و جل الذي وفقنا للقيام بهذا 

 العمل المتواضع فلك الحمد و الشكر يا رب.

" الذي لم يبخل علينا بلقاضي عادلنتوجه بعظيم الشكر و التقدير. إلى األستاذ المشرف "  

 بنصائحه القيمة و الذي أفادنا بها

 جاد هللا عليه من معلومات.

 معهد التربية البدنية والرياضية مستغانمكما نتقدم بالشكر الى األساتذة 

 على كل ما قدموه لنا من معلومات قيمة وهامة.

ى طاقم إدارة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية من رئيسه إلى كل إل

ييه.رأساتذته وإدا  

 إلى أسرة مكتبة المعهد.

 إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد و قدم لنا يد المساعدة إلنجاح هذا البحث.

 لكم جزيل الشكر و العرفان.
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 ملخض البحث :

 

واقع ممارسة تكنولوجيا التعليم واتجاهات طلبة التربية البدنية والرياضية  عنوان الدراسة:

 نحو استغاللها. 2ماستر 

  الفرضيات:

  مدرسي اليمارسون تكنولوجيا التعليم  2ماسترطلبة التربية البدنية والرياضية  -1 

 نحو استعمال تكنولوجيا التعليم و االتصال 2ماستر  طلبة التربية البدنية والرياضيةاتجاه   -2

 ايجابي

 المنهج الوصفي منهج الدراسة :

 االستبيانأداة الدراسة : 

 أهداف البحث:

 نسعى في بحثنا هذا إلى إبراز األهداف التالية :

 معرفة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم بالمعهد وتوجيه الطالب نحو استغالل إيجابياتها. -

 لتدريس  .اإبراز مختلف استخدامات التكنولوجيا في  -

من خالل عرض وتحليل الجداول توصلنا الى  أن طلبة التربية البدنية  نتائج الدراسة :

مدرسي يجيدون استغالل تكنولوجيا التعليم ويمارسوها في دراستهم   2والرياضية ماستر 

إضافة الى انحيازهم الظاهر الى استخدامها وذلك حسب توفر الياتها و ما يقدمه المعهد من 

دة توفير هذه المادة بإمكانيات أكبرمن طرف الدولة و إمكانيات متوسطة ونتطلع الى زيا

 المعهد . 
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Search Summary: 

 

Study Title: The Reality of the Practice of Educational Technology 

and trends of physical education students and Master 2 sports towards 

their exploitation 

Hypotheses: 1 - students of physical education and sports are not 

proficient in the practice of technology and exploitation in their 

education 

2 - Students of physical education and sports tend to use technology in 

education 

Methodology: descriptive approach 

Study tool: questionnaire 

research goals: 

In this research we seek to the following objectives: 

-Know the reality of using the technology in the Institute and directing 

students to exploit their positives. 

- Demonstrate various uses of technology in sports and teaching. 

The results of the study: Through the presentation and analysis of 

the tables, We found that Master 2 physical education students are 

using technology and They love to use We hope to provide the means 

and possibilities to exploit them. 

 

 

Résumé de recherche: 
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Titre de l'étude: La réalité de l'application de la technologie à 

l'éducation et l'attitude des étudiants à l'exploiter 

Hypothèses: 1 - Les étudiants en éducation physique et sportive 

n'utilisent pas la technologie dans l'éducation 

2 - Les étudiants en éducation physique et sportive adorent utiliser la 

technologie dans l'éducation et Ils voient leur utilisation comme facile 

Outil d'étude: questionnaire 

Objectifs de recherche: 

Dans cette recherche, nous cherchons à mettre en évidence les 

objectifs suivants: 

Apprendre à utiliser la technologie dans l'apprentissage 

-Connaître le point de vue des élèves sur l'apprentissage par la 

technologie 

- Mettre en évidence diverses utilisations de la technologie dans le 

sport et l’enseignement. 

Résultats de l’étude: Grâce à la présentation et à l’analyse des 

tableaux, nous avons constaté que les étudiants en Master 2 en 

éducation physique maîtrisaient l’utilisation de la technologie et ils 

aiment l'utiliser dans leur éducation. 
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 االنترنت يف ةالمتمثل سواء أنواعها بكل الحديثة التكنولوجيا أن القول من البد مقدمة :/1

 اجميعه تشكل دة،المتجد المرنة البرامج كيةوالالسل االلكترونية زةاألجهأو فةالمختل اهوتشعبات

 حياتنا في يومي تأثير من اله لما اعنده الوقوف تستدعي البشرية الحياة في نوعية قفزة
 .يةوالعمل واألسرية الشخصية

 فةبكا العالمية المؤسسات معظم استجابت ومات،المعل ثورة وتفجر التقنية تطور ومع
 .المتطور بالعالم حاقلال لزاما ووجب الجديدة، الحياة باتلمتطل امستوياته

مل التعا قدرات تكنولوجية عالية وكيفية امتالكالحديث  الطالب في العصرو ان من وظائف 

 .ها فهذا مايتطلبه العصر الحالي مع
و  يته ،موضوع البحث يحمل في أعماقه الكثير من الدالئل و المؤشرات التي تبرز أهمان 

ا كنولوجيللت تسلط الضوء على واقع استخدام طلبة التربية البدنية و الرياضية خريجي المعهد

 في التعليم.
نه ه إال ألزمة وين الطالب والكفاءات الالولقد تناولت العديد من الدراسات أساليب اعداد وتك

سات لم يالحظ اهتمام خاص بتقويم الطلبة المتخرجين من هذه المعاهد في ضوء الممار

رات التكنولوجية ، وتكمن أهمية هذا البحث في االستجابة لدعوات الندوات و المؤتم
 لدراساتن االمزيد م والحلقات الدراسية واألبحاث و الدراسات لمشاركة  الباحثين في اجراء

 مع  لمجتاالميدانية الستطالع الواقع الحالي للتكوين بما يواكب متطلبات العصر وحاجات 

 نسعى في بحثنا هذا إلى إبراز األهداف التالية :حيث 
 معرفة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم بالمعهد ولدى الطلبة. -

جل الرقي دا من أدة جم لالستخدام هذه المادة المفيتنمية الثقافة التكنولوجية والدفع نحو األما -

    والتطور خاصة بالمعهد.

     

       و على ضوء المعطيات قمنا بإجراء هذه الدراسة والتي هي تحت عنوان :

دراسة واقع ممارسة تكنولوجيا التعليم واتجاهات خريجي طلبة التربية البدنية و الرياضية 

 في استعمال تكنولوجيا االعالم  االتصال

 بحث أجري على طلبة الماستر2 مدرسي

 و الذي أدرجناه في أربعة فصول ،اثنان في الدراسة النظرية و اثنان في الدراسة الميدانية.

 

 

 - في الجانب النظري : 

الفصل األول : خصصناه لتكنولوجيا التعليم خصائصها أنواعها أهدافها....الى سلبياتها 

 وايجابياتهها.

 الفصل الثاني : ذكرنا فيه االتجاهات من تعريف وأنواع وطرق قياس ....
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 - في الجانب التطبيقي : 

الفصل األول : أبرزنا فيه الدراسة االستطالعية و كذا المنهج المستخدم ، إجراءات الدراسة 

 الميدانية و حدود الدراسة .

 الفصل الثاني : خصصناه لعرض و تحليل النتائج.

 انهينا بخالصة عامة وأدرجنا  بعض االقتراحات و التوصيات عليها تؤخذ بعين االعتبار .
 

 وقد استخدمنا المنهج  الوصفي االنسب وعينة من خريجي المعهد لسنة  2019مستوى 

ماستر تخصص التربية البدنية والرياضية مدرسي حيث عدد العينة 40 فردا  كانت من بين 
 مجتمع عدده 60 اختيرت بالطريقة العشوائية .

 2/ إشكالية البحث:

ياته حوتطوير  في بناء االنسان العصري ان المؤسسات التربوية أصبحت ذات أهمية حيوية

صرنا في ع تقدم المجتمع در االشعاع الفكري والنضج العلمي والمحرك نحومصباعتبارها 

ر لعنصالتي تعي باعداد ا هذا ومعاهد التربية البدنية والرياضية احدى هذه المؤسسات

د ية اعداسؤولمالبشري )األستاذ( من خالل العملية التعليمية والتربوية و الذي يتحمل بدوره 

ختلف م في المجتمع وفي تطويرهوتربية األجيال وهي مهمة نبيلة وصعبة لها تأثير بارز في 

  .المجاالت من بينه مجال بحثنا )التكنولوجيا(

 دريسام التكنولوجيا في الدراسة والتإن من الواضح مالحظة النقص الموجود في استخد

فر م من توالرغببالمعهد واستخدامه في ممارسة المهنة مهنة أستاذ التربية البدنية والرياضية 

و  لرياضيةو ا المادة التكنولوجية من أجهزة وبرامج مساعدة للطلبة وأساتذة التربية البدنية

لمطروح كل اوالرياضية  حيث نجد المش ذلك طبعا راجع إلى التكوين بمعاهد التربية البدنية

واء ، لى سحول سبب اهمال هذه الوسيلة المهمة والنافعة جدا في مجال التدريس والتدريب ع

 : ةالتالي ترح التساؤالوهذا ما دفعنا إلى ط

  ؟مدرسي اليمارسون تكنولوجيا التعليم  2ماسترطلبة التربية البدنية والرياضية هل 

 ؟واالتصال لتربية البدنية والرياضية نحو استعمال التكنولوجيا التعليم اتجاهات طلبة ا يماه

 أهداف البحث: /3

 نسعى في بحثنا هذا إلى إبراز األهداف التالية :
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 معرفة واقع استخدام تكنولوجيا التعليم بالمعهد ولدى الطلبة. -

 توجيه الطالب نحو استغالل إيجابيات التكنولوجيا.  -

 إبراز مختلف استخدامات التكنولوجيا في الرياضة والتدريس  . -

ل الرقي دا من أججتنمية الثقافة التكنولوجية والدفع نحو األمام لالستخدام هذه المادة المفيدة  -

    .والتطور خاصة بالمعهد

لضممعف ثممم ان تقممويم العمليممة التكوينيممة للطممالب يعممد مطلبمما مهممما لتحسممينه فممي معرفممة نقمماط ا

قمد أصمبح فوتداركها وذلك من اجل رقي وتطوير العملية التعليمية لمواكبىة العالم فمي تطموره 

 علينا لزاما االستعانة بالتكنولوجيا فهي مفتاح تقدم هذا العصر.

  البحث: اتفرضي /4

  يم مدرسي اليمارسون تكنولوجيا التعل 2ماسترطلبة التربية البدنية والرياضية  -1

 لتعليم و االتصالنحو استعمال تكنولوجيا ا 2ماستر  لتربية البدنية والرياضيةطلبة ااتجاه   -2

 إيجابي

  مصطلحات البحث: /5

 

 التعريفات النظرية: ا/ 

 تكنولوجيا التعليم :  

تعلم، سهيل المة لتتُعّرف تكنولوجيا التعليم بأنّها الدراسة والممارسة األخالقية المستخد
ة ولوجيء واستخدام وإدارة العمليات والمصادر التكنوتحسين األداء عن طريق إنشا

 p 1  (Technology, 1-6-2004)المختلفة.

بير تعددت وتنوعت التعاريف الخاصة باالتجاهات وذلك لتطرق عدد ك :االتجاهات
رة )جوردن("االتجاهات أنها عبا gordenمن الباحثين لهذا الموضوع حيث عرفه 

سق شكل منبمكتسب بطريقة مواتية أو غير مواتية أو عن استعداد )أو ميل أو قابلية( 

أو  حوادثنحو شيء معين"، فهي تلك المشاعر التي يكونها الفرد تجاه األشياء أو ال
 األشخاص أو األنشطة وقد تكون هذه المشاعر ايجابية أو سلبية.

 

 ب/التعريفات اإلجرائية
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تكنولوجيا التعليم : تكنولوجيا التعليم في أوسع معانيها تخطيط، وإعداد، وتطوير، 

وتنفيذ، وتقويم كامل للعملية التعليمية من مختلف جوانبها ومن خالل وسائل تقنية 

 متنوعة، تعمل جميعها وبشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم.

 االتجاهات: ميل أو استعداد ثابت نسبيا يحدد شعر الفرد وسلوكه نحو موضوع معين

 

 

 اسات المشابهة:الدر/6

تحت عنوان 2017 /2016سنة   حورية قرارة وبحرية قرارةدراسة  -1

ري بحث وصفي  أجتكنولوجيا التعليم ودورها في تطوير كفاءات المتعلمين 

علم  مذكرة لنيل شهادة الماستر في  عينة من أساتذة التعليم المتوسطعلى 

عينة ان اختيار الك استاذ 100العينة االجتماع جامعة زيان عاشور الجلفة 

 دورلى اواألداة المستخدمة في البحث هي االستبيان هدفت  بالطريقة العمدية 

توصلت الى ان طرق التدريس  التكنولوجيا في ابراز كفاءة المتعلمين

 التكنولوجية لها دور في تطوير الكفاءة المعرفية للمتعلمين.

اقممع تطبيممق تحممت عنمموان و  2017 /2016 بعمموخ خالممد و قممو رابممحدراسممة  -2

بحمث   تكنولوجيا التعليم في حصةالتربية البدنية والرياضية في جامعة البمويرة

مممن   30طلبممة كليممة التربيممة الرياضممية عممددهم وصممفي أجممري علممى عينممة مممن 

 التعرفواألداة المستخدمة في البحث هي االستبيان هدفت   148مجتمع عدده 

بيئممة تكنولوجيممة فممي حيممث تبممين عممدم تمموفر علممى واقممع تطبيممق تكنولوجيممات 

دم الثانويمات تسمماعد فممي تفعيممل حصممة التربيممة البدنيممة والرياضممية، كممما تبممين عمم

وفرهما تاستخدام الوسائل التكنولوجية في درس التربية البدنية والرياضية لعدم 

بالشمممكل المطلممموب ونقمممص كفايمممة األسممماتذة علمممى اسمممتخدامها، وعليمممه أوصمممى 

وة المية وتحقيق متطلبات الجودة كخطمالباحثون بضرورة مواكبة التغيرات الع

أساسمممية لحصمممالح التعليممممي، كمممذلك تطبيمممق اسمممتراتيجيات تمممدريس متنوعمممة 

حصمة  واستخدام األساليب التعليمية المتطورة، توفير الوسائل التكنولوجيمة فمي

رات التعلمميم، وبرمجممة دو –التربيممة البدنيممة والرياضممية لتفعيممل عمليممة الممتعلم 

 .ستاذة حول استخدام مختلف الوسائل التكنولوجيةتكوينية وتدريبية لأل

تحت عنوان أثر تكنولوجيا التعليم في   2018 /2017سنة سامي شهيد دراسة  -3

رفع التحصميل الدراسمي فمي جامعمة ذي قمار العمراق جامعمة بابمل كليمة التربيمة 

طلبة كلية التربية الرياضية عددهم البدنية  بحث تجريبي أجري على عينة من 
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تممم تقسمميمهم إلممى مجممموعتين )ضممابطة وتجريبيممة(  88مجتمممع عممدده مممن   80

لتسمليط الضموء علمى دور واألداة المستخدمة في البحمث همي االختبمار همدفت  

توصممملت المممى ان  اسمممتخدام تكنولوجيممما التعلممميم فمممي تطممموير العمليمممة التربويمممة 

األسمملوب التعليمممي المطبممق علممى المجموعممة التجريبيممة )مجموعممة تكنولوجيمما 

 ليم( له أثر أيجابي في األستعداد لعملية التعلم واألدراك لدى عينة البحث.التع

 



 

 

:الباب األول  

 

 الـــــــــــدراسة النظريــــــــــــــــــــــــة

 

 تكنولوجيا التعليم:  األولالفصل  -

 االتجاهاتالفصل الثاني :  -
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 رت منتعتبر تكنولوجيا التعليم جزء من تكنولوجيا التربية وقد مرت بمراحل متمهيد: 
ية ي بدا، حتى وصلت إلى ارقى مراحلها التي شهدتها اليوم فخاللها من مرحلة الى أخرى 

لخلط لى اإالقرن الحادي و العشرين ، ومع هذا التطور تداخلت المفاهيم والمصطلحات وادى 

لوجيا لتكنابين التكنلوجيا التربية ،تكنلوجيا التعليم الوسائط التعليمية وجاءت الثورة 
 نسانأساليب لم تقتصر أهميتها على خدمة االالمتسارعة التي نعيشها اليوم بوسائل و

ته قدراوممارسة الوظيفة بل لها دور فاعل في زيادة معلوماته ومعارفه ورفع مستوى 

 وكفايته ومهارته ومسايرته آلخر تطورات العلم والتكنلوجيا .
زيادة وارعها وتس لذا زاد االهتمام بتكنلوجيا التعليم في الوطن العربي ،نظرا الزدياد المعرفة

 موتسهيل التعلاعداد المتعلمين وللدور الكبير والمهم الذي تلعبه في تطوير عملية التعليم ،

 .واكتسابه بأقل وقت ممكن وأقصر جهد 

 مفهوم تكنولوجيا التعليم : 1-2

اشتقت كلمة التكنولوجيا والتي عربت تقنيات من الكلمة اليونانية " تكني" وتعني مهارة أو 

حرفة أو صنعة والكلمة "لوجيا تعني علما أو فنا أو دراسة وتشير بعض الكتابات إلى أن 
المقطع الثاني من كلمة تكنولوجيا هو لوجيك ويعني منطق وبذلك فإن كلمة تكنولوجيا تعني 

ات أو الفنون أو فن الصنعة أو منطق الحرفة أي دراسة المهارات بشكل منطقي علم المهار

لتأدية وظيفة محددة أما مصطلح تكنولوجيا التعليم في أصله مصطلح معرب أي تم إدخاله 
إلى اللغة العربية ومرادف هذا المصطلح في اللغة العربية هو تقنيات التعليم أو التقنيات 

عل منظم بين كل من العنصر البشري المشارك في عملية التعليم التعليمية وهي تعني" تفا

واألجهزة واآلالت واألدوات التعليمية والمواد التعليمية بهدف تحقيق األهداف التعليمية أو 
حل مشكالت التعليم" ، بمعنى أن تكنولوجيا التعليم تستند إلى أساس نظري أي يتم توجيهها 

فقا لنظام محدد وأن عناصرها تتفاعل من منظومة واحدة من خالل نظرية، كما أنها تسير و

لكي تتحقق في النهاية أهداف العملية التعليمية وقد عرفت اليونسكو تكنولوجيا التربية بأنها : 
منحى نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها ككل ، تبعا ألهداف نابعة من نتائج 

ال البشري ، مستخدمة الموارد البشرية من اجل اكتساب األبحاث في مجال التعليم واالتص

، صفحة  2006)معال، التعليم مزيدا من الفعالية أو الوصول إلى تعلم أفضل و أكثر فعالية . 
245) 

 

 :مفاهيم متداخلة مع مفهوم تكنولوجيا التعليم -1-3

تكنولوجيا التربية : تعرف تكنولوجيا التربية بأنها طريقة منهجية في التفكير والممارسة وهي 

تتحدد بثالثة أبعاد حيث يمكن النظر إليها على أنها : بناء نظري من األفكار والمبادئ ، مجال 
 عمل يتم من خالله تطبيق األفكار والمبادئ النظرية ، مهنة يؤديها مجموعة من الممارسين

يقومون من خاللها بتنفيذ عدد من الوظائف واألدوار والمهام التي تحقق أهداف عملية التربية 

، وتمثل تكنولوجيا التعليم البعد الثاني من تلك المنظومة الثالثية وهذا يعني أن تكنولوجيا 
قوم التعليم ما هي إال جانب إجرائي ومجال عمل يتم من خالله تطبيق األفكار والمبادئ التي ت

عليها تكنولوجيا التربية ، ومن هنا فإن االختالف بين المصطلحين هو درجة العمومية أو 

 (247، صفحة  2006)معال، التخصيص .
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تعني وجود عنصر التكنولوجيا في العملية التعليمية تطويرا  التكنولوجيا في التعليم : -1-4
أو إثراء لها أو تيسيرا لعمليتي التعليم والتعلم ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في 

ستخدام امثال : ا (247، صفحة  2006)معال، العملية التعليمية من وسائل صوتية وضوئية

الحاسوب لعمل قاعدة بيانات عن الطلبة والمعلمين بالمؤسسة التعليمية أو التنظيم الجداول 
ورصد العالمات الخاصة باالمتحانات لتلك المؤسسة أو حصر األجهزة والمواد التعليمية 

 بالمختبرات وغير ذلك من األعمال يطلق عليه مصطلح التكنولوجيا في التعليم.

 

 

 التاريخي لتكنولوجيا التعليم :التطور  -1-5

تعود جذور التقنيات التربوية إلى عصور القدماء فمثال بازدهار الحياة في أثينا بسبب التقدم 
التجاري والغير السياسي وتغير االتجاهات أخذ السفسطائيون على عاتقهم تطوير التعليم 

وأخذوا يدرسون ما يدعي فن الحياة وكانوا على علم بالمشكالت ذات العالقة باإلدراك 

الفروق الفردية وأن لكل نوع معين من األهداف طريقة معينة تستخدم لتحقيقه , والدافعية و
وكانت أعمال ثورندايك مثال لما يمكن أن يتم بالوسائل االستقرائية التجريبية إذ قام بعدة 

أبحاث عن التعلم في المدارس وحاول إيجاد حلول للمشكالت التي اعتقد التربويون أنها مهمة 

ساهمات جون ديوي في تقنيات التعليم بمثابة حجر األساس لتطور مجال في عصره وكانت م
، وسنعرض أهم مراحل التطور التاريخي (35، صفحة 2007)غزاوي، الوسائل البصرية 

 لتكنولوجيا التعليم :

ليم التع تكنولوجياتؤكد الدراسات التي تناولت تاريخ تطور مرحلة التعليم البصري : -1
صر عة في أن هذه األخيرة معرفة مبتكرة لثقافة بدأت والدتها إبان الثورة الصناعي

ة و أداأاآللية وعصر القوة الذرية ، يقصد بالتعليم البصري ، أي صورة أو نموذج 

 تؤدي خبرات بصرية مادية للمتعلم بهدف:
 خبرات بصرية مادية للمتعلم بهدف: -

 ثراء وايضاح مفاهيممجردة .تقديم وبناء وإ -

 تطوير مواقف واتجاهات مرغوبة . -
 إثارة وإحداث نشاطات مختلفة من جانب المتعلم . -

 لمجردةمة ااعتمدت هذه المرحلة على مفهوم استخدام المواد البصرية لجعل المفاهيم المتعل

لبصرية محسوسة ، كما أبرزت هذه الحركة مفهوم تقديم فكرة تصنيف أنواع الوسائل ا
 (33، صفحة 2002)الزاحي، بالمنهج بدال من استخدامها على انفراد

يشير مصطلح التعليم السمعي البصري إلى استخدام مرحلة التعليم السمعي البصري : -2
خبراتهم أنواع مختلفة و شاملة من األدوات من قبل المعلمين ، و ذلك لنقل أفكارهم و 

عن طريق حاستي السمع و البصر إذ أن التعليم السمعي و البصري يركز على قيمة 

الخبرات المحسوسة في العملية التعليمية بينما تركز األشكال األخرى للتعليم على 
الخبرات اللفظية أو الرمزية ، وعليه يجب النظر إلى التعليم السمعي والبصري 

التعليمية السمعية البصرية تكون ذات قيمة فقط عند  كطريقة تعليم وذلك ألن المواد

استخدامها كجزء متداخل ومتكامل من العملية التعليمية و يجب عدم تصنيف األدوات 
و المواد التعليمية السمعية البصرية كخبرات يتم اكتسابها عن طريق العين و األذن 
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وسة و غنية للطلبة بشكل قاطع إذ أنها وسائل تكنولوجية حديثة لتقدم خبرات محس
ومع أن هذه المرحلة أضافت عنصر السمع إلى التعليم البصري، فإنها لم تضف 

الكثير من ناحية إدراك هذا المفهوم ،فقد حافظت على فكرة التدرج النسبي من 

المحسوس إلى المجرد وعلى التصنيف بدال من وضع قوائم للمواد التعليمية ، ووضع 
و المفاهيم في شکل محسوس في مخروط الخبرة ، حيث  " ادجارديل " هذه األفكار

كان أول شخص ناطق باسم مجال الوسائل السمعية البصرية، إذ أنه من الرواد الذين 

ألفوا كتبا مرجعية عن الوسائل ، أما جوانب الضعف في هذه الحركة فقد استمرت كما 
تطبيقية بدال من عمليات كانت عليه في المرحلة السابقة إذ اهتمت بشكل أكبر بالمواد ال

إنتاجها و تطويرها وكذلك استمرت في النظرة للمواد السمعية البصرية كمعينات 

لمساعدة المعلمين في تعليمهم ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ اتجاه جديد بالتأثير 
النظر من الوسائل السمعية  في المجال السمعي البصري وهو تغيير في وجهة

، صفحة 2007)الحيلة، لى مفاهيم نظرية االتصال والمفاهيم المبكرة للنظم البصرية إ
21). 

 

 مرحلة االتصاالت : -3

ث تم ل حياهتمت هذه المرحلة بالوسائل التعليمية على اعتبار أنها وسائل لتحقيق االتصا

تشتمل  التي التفاهم بين عناصر عملية االتصالالتركيز على جوهر العملية التربوية لتحقيق 
 أساسا على المرسل ، المستقبل ، الرسالة ، قناة االتصال .

 مرحلة االنتقال من التعليم السمعي البصري إلى مفاهيم مبكرة للنظم : -4

لى عتمد وفي هذه المرحلة تم االتجاه نحو نظم المعلومات الحديثة كمنهج نظامي حديث يع

د لقد ساعة ، وتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت الفائقة السرعآخر ما 
 :ر منها نذك مفهوم األنظمة المبكرة لتكنولوجيا التعليم في تقديم عدة مفاهيم جديدة ومهمة

 يةلقد أكدت على أن الوحدة األساسية هي أنظمة تعليمية كاملة وليس مواد تعليم -

 مستقلة.

على أن األنظمة التعليمية لم تأت إلى الوجود دون مسببات فال بد من تداخل جل  لقد دلت -
 (36، صفحة 2002)الزاحي، هذه المكونات بطريقة ما لتشكيل نظام معين .

 دواعي االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم : -1-6

درسية بية المالتر إلى االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم فيلعل من أبرز العوامل التي تدفع 
 ما يلي :

 
 تزايد معدل النمو المعرفي والتكنولوجي .• 

 تعدد مصادر المعرفة .• 

 نقصالمدرسين المؤهلين تربويا .• 

 ظهور مستحدثات مبتكرة من األجهزة والمواد التعليمية صممت خصيصا للتعليم .• 
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 ال األفراد وتطلعاتهم ومستوىطموحاتهم .زيادة واتساع آم• 

 (38)علي، صفحة تغير دور المعلم في العملية التعليمية من ملقن إلى مسهل لعملية التعلم. • 

 الوسائل التعليمية : -1-7

واألدوات واألجهزة وقنوات الوسائل التعليمية بمفهومها القديم ما هي إال المواد التعليمية 

االتصال المختلفة ، وبمفهومها الحديث تشمل التخطيط والتقويم والتطبيق المستمر و االعتناء 
بطريقة التفكير المنظم أي إتباع منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمة 

، صفحة 2003)أحمد، وتستخدم كل إمكانات تكنولوجيا العصر لتحقيق األهداف المنشودة .
45) 

يقة لنظم طروب اتعتبر الوسائل التعليمية حلقة في مفهوم تكنولوجيا التعليم التي استخدمت أسل

عناصر  ر منعمل تبدأ بتحديد أهداف الدرس وتنتهي بالتقويم ، الوسائل التعليمية تعتبرعنص

 لمدرسفي الدرس سواء كانت تقليدية أو حديثة ال يمكن لالمنهاج التربوي وهي ضرورية 
 االستغناء عنها.

 

 تكمن أهمية الوسائل التعليمية في :

 استشارة الطالب وإشباع حاجته للتعلم .• 

 زيادة خبرة الطالب .• 

ي لوقوع فاتساعده في تجنب • مساعدة الطالب على إشراك جميع حواسه في عملية التعلم . • 
 األخطاء .

 تساعد في زيادة مشاركة الطالب .• تساعده في تكوين مفاهيم سليمة .  •

 (13، صفحة 2007)خليفة، تساعد في تعديل السلوك .• 

ديدة جتساعد في تنمية روح المالحظة والمتابعة لدى المتعلمين كما تزودهم بخبرات • 
 ومباشرة .

 ادي المحسوس لما يدرسه المتعلم من حقائق وأفكار .توفر األساس الم• 

رائط م الختنمي الكثير من المهارات المعرفية والحركية والوجدانية مثل القدرة على رس• 
ز لرمووالقدرة على تمثيل الواقع برموز ومصطلحات و إدراك العالقات مابين الواقع وا

 والمصطلحات الموجودة في الخرائط .....

 الوسائل التعليمية الهامة :بعض -

 يمكن الكتاب المدرسي : ترجع أهمية الكتاب المدرسي إلى مجموعة من المميزات التي -
 تلخيصها فيما يلي : 

 الكتاب المدرسي وسيلة لتقديم المعرفة إلى التالميذ بطريقة منظمة . -

 الكتاب المدرسي وسيلة لإلصالح التربوي . -

 تخدامه بيسر وسهولة بالمقارنة مع الوسائل األخرى .الكتاب المدرسي يمكن اس -
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 السبورة : هي من بين ثالث وسائل ال يكاد يخلو أي موقف منها وهي :-

 مكن أنتي يالمعلم والكتاب والسبورة وتعتبر اللوحة الطباشيرية من األدوات التعليمية ال

 ريبيةالتوضيحية والتقنكتب ونرسم عليها أنواعا متعددة من الرموز البصرية كالرسوم 
 والبيانية واللوحات والجداول وغير ذلك من العبارات والرموز .

 الصور التعليمية : تستخدم الصور لعرضخبرات مباشرة وأكثر واقعية . -

 الصور المعتمة : تعرض من خالل جهاز عرض الصور المعتمة .  -

 صور األفالم الثابتة : تعرض على جهاز عرض األفالم الثابتة . -

 صور الشرائح الشفافات القابلة للعرضضوئيا .- 

 الرسوم التعليمية . -

 الزيارات والرحالت الميدانية . -

 المعارض .-

 األشياء وهي متوفرة في بيئة التلميذ . -

 النماذج .-

 الحواسيب-

 البرمجيات-

 اإللكترونيةاللوحات -

 . )أخضري( العينات وهي جزء من الحقيقة تمثل جزء من البيئة التي أخذت منها -

 طرق التدريس: -1-8

لك لم ال أن ذيه إيمثل األستاذ العنصر الثاني في العملية التعليمية ورغم تغير الدور الذي يؤد
هو يمي واالستغناء عنه فهو العنصر األساسي في الموقف التعلينقص من مكانته وال يمكن 

حو يذ نالمسيطر على مناخ الفصل الدراسي وما يحدث داخله ، وهو المحقز لدوافع التالم

تياره ي اخالتعلم ومشكل االتجاهاتهم عن طريق التدريس وتنويع أساليبه فاألستاذ يراعي ف
لى رق قد تنوعت وتعددت وتظهر آثارها علطرق التدريس خصائص المتعلمين ، وهذه الط

حيط الم النتائج التي يحققها المتعلمون فطريقة التدريس وسيلة لتنظيم المجال الخارجي
 بالمتعلم .

 عرف محمد صالح الدين محاور طريقة التدريس بأنها :

وعلى أسلوب المعلم في معالجة النشاط التعليمي مع تالميذه ليحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة 
أسلوب المعلم وطريقته التي تتوقف على نمو التالميذ في تعلمهم ، فهي مجموعة من الوسائل 

واألدوات التي يعتمد عليها المدرس ويستعملها أثناء أدائه للعملية التعليمية وتحقيق 
 .(97، صفحة 2014)اونيسة، األهداف

قد يتداخل مع مفاهيم تربوية أخرى مثل : أسلوب التدريس ، مفهوم طرق التدريس 

إستراتيجية التدريس ، ويكمن الفرق بين هذه المفاهيم في أن األسلوب يرتبط بالمعلم أو 
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 األستاذ وسمات شخصيته وهو جزء من طريقة التدريس، أما اإلستراتيجية فهي جملة
 لتعليم واإلستراتيجية أشمل من الطريقة .األساليب أو الطرائق المستخدمة في مواقف التعلم وا

ناصر قي عتعتبر طرق التدريس ركنا من األركان الهامة في عملية التعليم وهي تؤثر في با
 اللشخصية امات العملية التعليمية وتتأثر بها ، كما تؤثر أيضا في شخصية التلميذ ونفسيته نس

تدريس رق الطفقط بل تساهم في تكوينها تكون ناجمة عن العوامل الوراثية والتربية األسرية 

ف األهدا تحققتالخاصة باألستاذ ألنها تحدد نمط العالقة بين األستاذ والتلميذ وال يمكن أن 
ة قاربالتربوية إذا كان اختيار طريقة التدريس غير سليم وال يتماشى مع متطلبات الم

 :ينها بفي المتعلمين من بالكفاءات وذلك ألن هذه المقاربة تتضمن استظهار عدة جوانب 
 الحفظ ، اإلبداع ، الممارسة العملية والعلمية ، التجريب ، مالمسة

 ..........الواقع 

نا دون معي بالتالي فإن طرق التدريس تنوعت ولكل منها مزايا وعيوب وكل منها تالءم موقفا
لى إوية التربمواقف أخرى ، ونظرا للعقم الناتج عن الطرق الكالسيكية فقد سعت األبحاث 

لب إنتاج طرق حديثة تتماشى مع متطلبات وحاجات المتعلمين وعليه فإن األستاذ مطا

زايا ول مبالتدريب والتكوين في مجال طرق التدريس كما يكون مزود بالمعلومات الوافرة ح
ة وعيوب كل طريقة ومدى مناسبتها لكل موقف تعليمي ومدي مراعاتها للفروق الفردي

أهم  نعرضسأعداد التالميذ داخل القسم وخبرته الخاصة ومزاياه الشخصية ،  مراعيا في ذلك
 طرق التدريس وهي :

 طريقة اإللقاء : -1

 تعد من أقدم الطرق وأكثرها شيوعا ، وسميت بهذا االسم ألن األستاذ يعد نظريا

أي  لم ،الحقائق والمعلومات ويقوم بسردها لطالبه ويكون صوته المسموع فقط وسيلة التع
 . اقشةيعتمد األستاذ فيها على الكالم أما المتعلمون فيستمعون إلى ما يقوله دون من

 من بين مزايا طريقة اإللقاء :

 . توفر الوقت والجهد وذلك ألنها تغطي جزء كبير من المعلومات في وقت قصير .1

 . المحافظة على نظام المتعلمين ألنها تصلح ألعداد كبيرة من المتعلمين .2
 غير مكلفة . .3

 .تدرب المتعلم على تنمية مهارة االستماع والقدرة على المتابعة .. 4

ينة ع معمن خالل إثارة انتباه المتعلم ومحاولة جذب تركيزه للحصة الدراسية بسرد وقائ
من  تماعومعلومات ذات عالقة مباشرة بموضوع الدرس ، فإن المتعلم يحاول التركيز واالس

 أجل االستفادة .

إال أن المتعلم في هذا النوع من طرق التدريس ال يقوم بدور إيجابي فهو يكون طرف سلبي 
يتلقى المعلومات التي تعرض عليه وال يقوم بأي حوار أو مناقشة ويصبح بذلك كسوال ال 

، صفحة  2008خ، )شرييبحث عن المعلومات بنفسه بل يعتمد اعتمادا كليا على المدرس .

210) 
 

 طريقة المناقشة : -2
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يث تقوم هذه الطريقة على الحوار والمناقشة خالل الحصة بين المدرس والمتعلمين ح
عضهم ين بيشاركون في بناء الدرس ويكون هناك تفاعل داخل القسم بينهم وبين المدرس أو ب

ي في حل المشكالت التالبعض تحت إشراف األستاذ وبذلك فإنهم يسهمون في التفكير 

ثر ا يويحتويها الدرس ويبرزون آرائهم وأفكارهم وهذا ما يؤدي إلى التواصل الفكري مم
ى فعهم إلوتد ايجابيا على أداء المدرس والمتعلمين فهي تفسح المجال أمامهم لتأكيد ذاتيتهم

 ي .يل منطقتحل استخدام النقد والتحليل بدال من السلبية في تقبل آراء اآلخرين أو رفضها دون

المناقشة داخل القسم تؤتي ثمرتها إذا كانت تسيطر الديمقراطية عليها فتتاح الفرصة للكل 

ضمن قواعد اآلداب فالموجه يرشد ثم يجعل التالميذ بطريقته يعملون بثقة ويدفعهم إلى 
 (14)الصيفي، صفحة  الدخول في مناقشة الدرس .

 طريقة حل المشكالت : -3

حل المشكلة يكمن في مدى قدرة الفرد على استخدام المهارات والمعلومات التي اكتسبها 
سابقا لمواجهة الموقف الجديد والتغلب على المعيقات التي يمكن أن تقف في طريقه للوصول 

 (212صفحة ، 2008)عطية، إلى ما يصبو إليه 

نميلدى ها تتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق فاعلية وواقعية في حياة المتعلمين بحيث أن
لمتعلم اجعل المتعلم القدرة على مواجهة مختلف الصعوبات والعوائق ، إن هذه الطريقة تهدفل

ده زوي عنصرا ايجابيا مساهما في إنتاج الدرس وذلك من خالل اعتماده على المدرس الذي
 باألساليب والمهارات الضرورية لحل المشكلة ويوفر له كل الوسائل التعليمية .

 

 

 طريقة المشروعات : -4

يع بجم إن الهدف من التدريس بالمشروعات هو جعل المتعلم يالمس قضايا واقعية و يتعلم
 ورية حواسه من أجل ترسيخ المادة التعليمية و جعله يستطيع الربط بين المعارف النظ

 التطبيقية .

ة وتحت علميهي طريقة تعتمد على العمل الميداني الذي يقوم به المتعلم وتتسم بالناحية ال
 إشراف األستاذ ويجب أن يكون المشروع هادفا ويخدم المادة العلمية.

 طريقة الزيارات الميدانية :-5

 التي برة الهي عبارة عن تنظيم رحالت ميدانية بغرض تحقيق أهداف تعليمية وإتاحة الخ

ذ إفيه يمكن بلوغها داخل القسم ، توسيع نطاق التعلم إلى سمعي ، بصري ، حركي ، التر

ة كما مدرستعتبر الزيارات الميدانية نوعا من الترويح عن النفس واالبتعاد عن ضغوطات ال
بهم  تأثرأنها تنمي الجانب االجتماعي للمتعلم باعتباره عضوا في مجموعة يتفاعل معهم ي

 ؤثرون فيه .وي

 طريقة األسلوب القصصي :-6
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هي عبارة عن سرد مجموعة من الحقائق والمعلومات في شكل قصة وذلك بهدف تنمية 
ذا ة وهالجانب االجتماعي للمتعلمين عن طريق استخالص العبر من أحداث واقعية أو رمزي

 النوع من الطرق يتناسب مع المواد التي تحقق األهداف الوجدانية بالنسبة

 للمتعلمين.

 طريقة التدريب العلمي :-7

هي طريقة تقوم على التجريب العلمي تتناسب مع المواد العلمية كالفيزياء والرياضيات 

 والعلوم ، تستند إلى حقائق دقيقة ومطلقة تهدف لتنمية روح االبتكار واالكتشاف لدى
 (149-138الصفحات ، 2009)الصيفي، المتعلمين 

 طرق التدريس وفق مفهوم التكنولوجيا : -1-9

 : التعليم المبرمج1-

ذه و تنفي لدرسايعتمد هذا النوع من التعليم على استخدام الوسائط التكنولوجية إذ يتم تصميم 
 باستخدامها ، و من أنماط البرمجيات التعليمية :

صفحات  ات أويقوم بعرض المواد التعليمية بشكل فقرالتعليم الخاص المتفاعل: هذا النوع  -1

شاشة العرض متبوعة أو ممزوجة بأسئلة و تغذية راجعة و بتعزيز يعتمد على نوع 

عروضة الم االستجابة و بتفريغ إذا لزم األمر هذا النوع من البرامج يتميز بكثرة المادة
 :لتعليم من ا . فوائد هذا النوعالمكونة من مفاهيم وعالقات المفاهيم وأمثلة مضادة وغيرها 

 يحقق التعلم االنفرادي -

 يعمل على تقديم المادة التعليمية بشكل خطوات منفصلة -

 ى .كرة أخرلى فيعطي الطالب الفرصة الكافية لتعلم أية فكرة و التمكن منها قبل االنتقال إ -

 ع نفسهيتعلم الطالب السرعة التي تتناسب مع قدراته و هو بذلك يتنافس م -

 ده: التدريب و الممارسة : يعمل هذا النوع من التعليم بواسطة الحاسوب من فوائ -2

 يعمل على إثارة الحماس و الرغبة لدى المتعلم -

 يعطي الطالب الفرصة الكافية للتدريب دون مراقبة أحد -

 يكيف الطالب على التعلم -

 يزود الطالب بالنتيجة التحصيلية أوال بأول -

التدريب المحاكاة : تتمثل في تكرار السلوك ظاهرة ما في الطبيعة يصعب أو يستحيل  -3
 (161-160، الصفحات 2007)خليفة، تنفيذها في غرفة الصف .

 

 الحقائب التعليمية : -2

القيام بتنظيم واعداد دروسه في تساعد على تنمية التعلم الفردي وتتضمن تدريب المتعلم على 
شكل حقيبة عن طريق االستعانة بالحاسوب , الذي يعتبر عنصرا مهما في التعليم وأداة تؤكد 
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االتجاهات التربوية الحديثة عليها كما أنه يختصر الوقت و الجهد بالنسبة للمعلم و المتعلم , 
 من أهداف الحاسوب في المدارس :

 لتعايش مع بيئة متطورةإعداد الطلبة وتأهيلهم ل -

 عملية تطوير فاعلية التعليم من خالل تطوير الطرق و األساليب التربوية -

 عملية تنمية المهارات العقلية -

، 2007)خليفة، عملية تنمية العمل بروح الفريق من خالل مشاركتهم في العمل الجماعي . -
 (156صفحة 

 معايير اختيار طرق التدريس: -1-10

 . أن تتفقطرق التدريسمع قدرات المتعلم .

 . أن تتناسب طرق التدريس مع محتوى المادة العلمية .

 مدی مهارة األستاذ في التنسيق بين الموقف التعليمي واختيار طريقة التدريس -
 المناسبةللموقف .

 والمكاني .. أن تكون طرق التدريس مناسبة للعامل الزماني 

 التقويم التربوي التقليدي : -1-11

التقويم التربوي في التربية يعني قياس مدى تحقيق األهداف عند الفرد ، فالمعلم عندما يجري 

اختبارا للتلميذ ويحصل التلميذ على العالمة الكاملة فإن المعلم يحكم على التلميذ بأن تقديره 
 (24، صفحة 2004)الهويدي، ممتاز ويستحق النجاح في المادة مثال .

 

 يم ، إذلتعلاإلى ازدهار حركة التقويم التربوي حيث أصبح التقويم التربوي أداة أساسية في 
 التقويمومين يعتمد كمعيار للتصفية و االختيار أو مواصلة المسار التعليمي بالنسبة للمتعل

ى إل يتعداهااف ويرتبط ارتباطا وثيقا باألهداف التربوية ألنه يقوم بقياس مدى تحقق هذه األهد

القياس يم وتصحيح وعالج كل النقائص في المجال التربوي ،إن التقويم أشمل من عملية التقي
أما  ،فهو معطى كمي و كيفي يقوم على جملة المعطيات والمعلومات ثم إصدار القرارات 

هو فلتقييم ما االقياس فهو معطى كي يتمثل في العالمة التي تمنح للتلميذ في اختبار معين ، أ
 أو المالحظة التي تمنح للمتعلم انطالقا من القياس . الدرجة

 وظائف التقويم : -1-12

 . الحكم على قيمة األهداف التعليمية التي تتبناها المدرسة .1

 . توضيح األهداف التعليمية .2

 . معرفة نواحي القوة والضعف في عمليات التنفيذ .3

 قدراتهم . مساعدة المعلم على معرفة التالميذ واإلطالع على 4

 مساعدة المعلم على إدراك مدى فاعليته في التدريس وفي تحقيق األهداف 5
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)سند تكويني لفائدة مديري المدارس . معرفة مدى فاعلية التجارب التربوية التي تطبق .6
 (185، صفحة 2004االبتدائية , النظام التربوي والمناهج التعليمية، 

 خصائص التقويم التربوي : -1-13

 يرتبط بأهداف تربوية .• 

 التقويم له أغراض محددة وواقعية .• 

 يقوم على مجموعة من األدوات واألساليب .• 

 عملية شاملة لجميع الجوانب .• 

 عملية مستمرة .• 

 التقويم وسيلة وليس غاية بذاته .• 

 يقوم على خطة وإستراتيجية واضحة المعالم .• 

 

 مجاالت التقويم التربوي : -1-14

مستوى ها لتقويم الكتاب المدرسي ويعني تقويم المحتوى الدراسي واألنشطة ومدی مالئمت -1
 التالميذ .

 تقويم المدرس : من حيث كفاءته العلمية والمهنية والشخصية وقدرته على -2

 التعامل مع التالميذ .

صياغتها وواقعيتها و أهميتها و شموليتها ومن تقويم األهداف التربوية :وذلك من حيث  -3
 (37، صفحة 2004)الهويدي، حيث إمكانية قياسها و مالحظتها .

تقويم التالميذ: ويتم تقويم التالميذ من جميع نواحي النمو العقلية والجسمية والنفسية  -4
 (37)الهويدي، صفحة  واالجتماعية ......

 تقويم اإلدارة المدرسية . -5

 شمل :ذي يومجال التقويم التربوي الذي انحصر فيه موضوع دراستنا هو تقويم التالميذ وال

 تقويم االستعداد .• 

 تقويم الذكاء .• 

 تقويم الشخصية .• 

 تقويم التحصيل الدراسي .• 

 :أغراض التقويم  -1-15

 . األغراض التعليمية :1

ا يفيد وهذ الكشف على نشاط التلميذ وميوالته ومدى تقدمه في الدروس أ( الخاصة بالمعلم :
 المعلم في اتخاذ القرار من اجل اعداد خطة عمل دراسية .

 له .التقويم قوة محركة للتلميذ ألنه يعرفه بمدى تقدمه أوفش ب( الخاصةبالمتعلم :
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 مين .متعلالحكم على مدى فاعلية المنهاج ومدى مالئمته لحاجات ال : ج( الخاصة بالمنهاج

ويحدد  لتعلمإن التقويم يحدد األفراد الذين يواجهون صعوبات في ااألغراض التعليمية :  -2
 نقاط الضعف والقوة لدى التالميذ وفي ضوء التقويم التشخيصي تأتي مرحلة

 التدريس العالجي .

ات يعطي التقويم التربوي صورة كاملة وواضحة عن قدر واإلرشاد:أغراض التوجيه  -3
 .المهني مي والمتعلم وميوالته واتجاهاته وهو بذلك يساهم في تحديد مستقبل المتعلم التعلي

غراض أ -5يساعد التقويم التربوي اإلدارة في االنتقاء والتصنيف .  أغراض إدارية: 4

تمد ي أو تعتربوالبحوث التربوية إلى نتائج التقويم ال البحث العلمي التربوي : قد تستند بعض
 على أدواته وأساليبه في البحث .

 أنواع التقويم : -1-16

 ( التقويم التشخيصي )القبلي (:1

هو إجراء يقوم به المدرس في بداية التعليم بهدف الحصول على بيانات ومعلومات عن 
،  (34، صفحة 2004)الهويدي، قدرات ومعارف ومهارات ومواقف التلميذ السابقة

والضرورية لتحقيق أهداف هذا التعليم ويقصد باإلجراء العملي أن المدرس والتلميذ ينجزان 

أعماال وأنشطة الهدف منها التأكد من مدى االستعداد لفعل تعليمي جديد ، ومعرفة الحصيلة 
ذ في تعليم سابق وباألخص العناصر التي سيحتاجها المتعلم في المقرر النهائية لما تلقاه التلمي

الجديد ، تشخيص المهارات والقدرات لدى التالميذ التي ستمكنهم من انجاز مهام وأنشطة 
 مختلفة ، تحديد طبيعة الفروقات بين مستويات التالميذ . 

رس أثناء م فالمدتعليهذا النوع من التقويم يتم أثناء عملية ال ( التقويم التشكيلي ) البنائي (:2

التدريس يضع مجموعة من الخطوات الخاصة بخطة الدرس في مجموعة من العناصر 

ة الراجع غذيةالمتناسقة وباالنتهاء من كل خطوة يقوم التالميذ ، وذلك بهدف الحصول على الت
 المطلوبة .

 ( التقويم الجمعي ) التحصيلي (:3

سطرة الم وهذا النوع يستخدم عادة في نهاية عملية التدريس قصد معرفة مدى تحقق األهداف

من  لنوعاويكون في نهاية الوحدة الدراسية ، الفصل الدراسي ، السنة الدراسية ,إن هذا 

ازات النجالتقويم التربوي يتعلق بأهداف عامة ألنه يتيح مالحظة تطورات وتوجهات عامة ا
 ليموباألخص فيما يتعلق بالجوانب اإليجابية والسلبية في التكوين والتعالتالميذ 

)سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية , النظام التربوي والمناهج الذي تلقاه التالميذ.
 (204، صفحة 2004التعليمية، 

 التكنولوجيا :التقويم التربوي وفق مفهوم  -1-17

 التقويم الواقعي :

يعكس هذا النوع من التقويم إنجازات الطالب ويقيسها في مواقف حقيقية فهو تقويم يجعل 
الطالب ينغمس في مهمات ذات قيمة و معنى بالنسبة لهم عن طريق القيام بمهام عملية مثل 

 المشروعات .
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 الحقائب التقويمية :

لم على لمتعتقويم نفسه وهذا النوع من التقويم يساعد ا تمثل سجالت خاصة بالمتعلم من أجل

وظيف لى تإتقويم ذاته و مساعدته في أن يكشف على نقاط ضعفه بنفسه و يحتاج هذا التقويم 
 الوسائط التكنولوجية الحديثة .

وم ثل العلممية هذا النوع من التقويم يصلح للمواد العل التقويم عن طريق التجارب المخبرية :

توى على مس يقوموياء يتم توفير الوسائل الالزمة اإلجراء التجربة عمليا من قبل المتعلم الفيز
 أدائه.

 اختبارات المواءمة حاسوبيا :

آليا  اسوبيتم برمجة الحاسوب على مجموعة من األسئلة يجيب المتعلم عليها و يحدد له الح

هو رس فعتبر مساعدا للمدما إذا كانت إجابته صحيحة أو خاطئة هذا النوع من التقويم ي
 يختزل الوقت و الجهد لكن يصعب توظيفه ألعداد هائلة من المتعلمين .

 التقويم متعدد القياسات :

ية معرفيقوم هذا النوع من التقويم على قياس العديد من جوانب شخصية المتعلم منها ال
فسية و الن المقاييسالسلوكية االجتماعية النفسية ، يحتاج هذا النوع من التقويم إلى بعض 

 االجتماعية مثل القياس السوسيو متري .

 

 خالصة :

،  يخي لهالتارتطرقنا في بداية هذا الفصل ، لمفهوم تكنولوجيا التعليم وأهم مراحل التطور ا

مدرس ي الفإن تكنولوجيا التعليم عبارة عن تنظيم متكامل يضم كل من اإلنسان الذي يتمثل 

لمادة انقل وسائل التعليمية وطرق التدريس اللذان يعدان وسيطا لوالمتعلم ، إضافة إلى ال
صر ل العناتفاعالعلمية للمتعلم ، وبهذا فإنه ال يمكن أن يتم العمل بالصورة المطلوبة إال ب

لعمل ارعة سالسابقة مع بعضها البعض واتحادها في تحقيق تكنولوجيا التعليم مما يؤدي إلى 

قوة وجاح م في هذا العصر يعد سلعة أكثر حيوية ومقدمة للنوانجازه بدقة ويسر ، فالتعلي
الشعوب ومم محركة للتغيير ، لذلك من المهم التعامل مع التعليم بطرق مختلفة ألن نجاح األ

غير لجال موحى بقاؤها مرتبط بقدر ما تقدمه من جودة في التعليم ، وال يوجد في المجتمع 
 عرفة والتكنولوجيا الحديثة .المؤهلين الذين ال يستخدمون مصادر الم
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 تمهيد:

يحتل موضوع االتجاهات اهمية خاصة في علم النفس االجتماعي وعلم النفس التربوي، وله 

أثر كبير على سلوك الفرد في حياته وعلى توجيه هذا السلوك. وتعد االتجاهات أحد أهم 

األمور العاملين في مجال تربية وتعليم األفراد وعن  الموضوعات التي تهم المعلمين و أولياء

طريق معرفة اتجاهات الفرد نحو موضوع معين يمكن التنبؤ بدرجة تحقيقه لهذا الموضوع، 

والتعرف أيضا على أسباب فشلهم في تحقيق النجاح ألداء بعض األعمال أو عدم توافقهم مع 

 مجموعة أخرى من األفراد.

مفهوم االتجاهات: -2-2  

تعددت وتنوعت التعاريف الخاصة باالتجاهات وذلك لتطرق عدد كبير من الباحثين لهذا 

gordenالموضوع حيث عرفه  )جوردن("االتجاهات أنها عبارة عن استعداد )أو ميل أو  

قابلية( مكتسب بطريقة مواتية أو غير مواتية أو بشكل منسق نحو شيء معين"، فهي تلك 

تجاه األشياء أو الحوادث أو األشخاص أو األنشطة وقد تكون هذه المشاعر التي يكونها الفرد 

 المشاعر ايجابية أو سلبية.

ونجد تعريف أخر يرى أن االتجاه يعبر عن موقف الفرد إزاء قضية أو فرد معين، أو 

جماعة، إذ يعكس هذا الموقف من حيث االيجاب أو السلب أو الحيادية، واالتجاه سواء أكان 

د أم الجماعة يتضمن عملية تقييم أو إصدار أحكام معين وكل حكم يتضمن على مستوى الفر

(. 23/  24، ص 1993قيمة إما موجبة أو سالبة )شاکر قنديل، فرج عبد القادر وأخرون:  

وكذلك هناك من يرى أن االتجاه هو ميل عام مكتسب، نسبي في ثبوته، عاطفي في أعماقه، 

(.208، ص1997الفرد)مخثارحمزة: يؤثر في الدوافع النوعية ويوجه سلوك  

وعرفه عبد اللطيف محمد خليفة هو تلك الحالة الوجدانية للفرد التي تتكون لديه بناء على ما 

يوجد لديه من معتقدات أو تصورات، فيما يتعلق بموضوع ما، أو أشخاص معينين والتي 

الها في موقف معين تدفعه في معظم األحيان إلى القيام ببعض االستجابات أو السلوكيات حي

ويتحدد من خالل هذه االستجابات درجة رفضه أو قبوله لهذا الموضوع أو هؤالء األشخاص 

(.490، ص1998)عبد اللطيف خليفة:  

وعرف االتجاه أيضا على أنه الحالة الوجدانية القائمة وراء أي شخص أو اعتقاده فيما يتعلق 

له ودرجة هذا الرفض أو القبول بموضوع معين من حيث رفضه لهذا الموضوع أو قبو

weiner:2003)وينر  (261، ص   
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وفي تعريف أخر عرفه أنه االستعداد العقلي العصبي الذي يتكون نتيجة الخبرات والتجارب 

التي يمر بها الفرد التخاذ مواقف بالرفض أو القبول تجاه قضايا أو أشخاص أو أماكن )علي 

أن نستخلص مفهوما لالتجاه بأنه:(. وفي االخير يمكننا 129، ص 2000عسكر:  

و االتجاهات تكون سلبية أو ايجابية، وقد تكون قوية أو ضعيفة نحو شيء أو موضوع معين، 

و تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف يشترك عدد من األفراد والجماعات فيها، فتتفاوت 

ويغلب  االتجاهات في وضوحها وجالئها فمنها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو غامض

 على محتواها الذاتية أكثر من الموضوعية 

 مكونات االتجاهات:-2-3

المكون المعرفي: 1   

يعد المكون المعرفي المرحلة األولى في تكوين االتجاه، بحيث يتضمن المعارف، والمعتقدات 

الخاصة باألفراد نحو موضوع االتجاه، وهو الذي يكتسب عن طريق البيئة المحيطة بالفرد 

ثقافته وتعليمه.ودرجة   

وهو عبارة عن مجموع الخبرات والمعارف والمعلومات التي تتصل بموضوع االتجاه، 

والتي ألت الى الفرد عن طريق النقل أو التلقين أو عن طريق الممارسة المباشرة )العنزي: 

(.20ه، ص 1420  

المكون الوجداني )االنفعالي(: 2 -  

سية، بحيث يتمثل في درجة االنشراح أو االنقباض يعتبر هذا المكون من أهم المكونات النف

يحتوي      أي القبول أو الرفض التي تعود على الفرد أثناء تفاعله مع المواقف المختلفة، إذ

على شحنة انفعالية يصبغ بها سلوك الفرد في الموقف الذي ينشط فيه اتجاهه فبناء على 

وي والضعيف وبين ما يحب ويكره )رزق: درجة كثافة االنفعال نستطيع أن نميز االتجاه الق

(.21ه، ص 1415  

المكون السلوكي: 3 -  

هو المكون الذي يتضمن مجموعة من األنماط واالستعدادات السلوكية التي تتسق مع 

المشاعر، واالنفعاالت ايجابا أو سلبا وتوجه سلوك الفرد وتدفعه ألن يسلك على النحو 

ية، نحو بعض المواضيع، وتدفعه ألن يسلك على النحو االيجابي عندما يمتلك اتجاهات ايجاب

 7سلبي إذا كان يحمل اتجاهات سلبية نحو موضوع ما.

أنواع االتجاهات: -2-4   
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تعددت تقسيمات االتجاهات وأنواعها باختالف الزاوية التي ينظر منها العلماء والباحثين في 

 مجال االتجاه، وهي كاألتي:

اتجاهات جماعية أو فردية: االتجاهات الجماعية هي تلك االتجاهات المشتركة بين  1 - 4

عديد الناس )كإعجاب الناس بزعيم معين مثال...(، أما بخصوص االتجاهات الفردية فهي 

 تلك التي تميز فرد عن فرد أخر)كإعجاب الفرد بشخصية معينة...(

الذي يتحدث فيه الفرد أمام الناس. أما االتجاه اتجاهات علنية سرية: العلني هو االتجاه  2 - 4

السري هو ذلك االتجاه الذي يحاول الفرد إخفاءه واالحتفاظ به لنفسه إذ يجد إحراجا في 

 إظهاره.

4  - 3 اتجاهات قوية وضعيفة: االتجاهات القوية هي التي تسيطر على جانب كبير من حياة  

قف من االتجاه موقفا ضعيفا ال يستطيع مقاومته األفراد)مثل االتجاه نحو الدين..(، أما من ي

 وال احتماله فإنه يفعل ذلك ألنه ال يشعر بشدة االتجاه.

اتجاهات موجبة وسالبة: الموجبة هي التي توجه الفرد نحو شيء معين، أما االتجاهات  4 - 4

 السالبة فهي التي تقود بالفرد بعيدا نحو شيء أخر)كاإلدمان مثال...(

االتجاهات: وظائف -2-5   

تعبر االتجاهات عن العديد من الخصائص التقديرية والتقويمية السلبية أو االيجابية )قسيم 

( التي يكونها الفرد اتجاه موضوع أو ظاهرة معينة، إذ تؤدي241، ص2010محمد:  

االتجاهات عدد من الوظائف على المستوى الشخصي واالجتماعي بحيث تمكن الفرد من 

الحياتية المختلفة على نحو مثمر وفعال، فيرى ملحم أن الوظائف تنقسم معالجة األوضاع 

 الى:

حيث تقوم االتجاهات بمساعدة األفراد على انجاز أهداف معينة وتساعد الوظيفة النفعية:  1

 الفرد على اتخاذ القرارات في المواقف بشيء من االتساق.

 

اتجاهات معينة ليتخلص من صراعات حيث يلجأ الفرد الى تكوين الوظيفة الدفاعية:  2

 داخلية أو فشل في موقف معين.

حيث تنظم االتجاهات العمليات الدافعية واإلدراكية والمعرفية للفرد الوظيفة التنظيمية:  3

 في بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه
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ه وتحديد هوية معينة حيث توفر االتجاهات للفرد فرص التعبير عن ذات الوظيفة التعبيرية: 4

خاصة بالفرد في الحياة االجتماعية وبالتالي نستطيع في كثير من األحيان بناء على اتجاهات 

 الفرد أن نحصل على مفاتيح شخصيته.

 و يمكن اجمال أهم وظائف االتجاهات أيضا فيما يلي:

 . تحدد طرق السلوك وتفسره. 

اكية والمعرفية، حول بعض النواحي. تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدر الموجودة في  

 محددة نحوها.  المجال الذي يتفاعل معه الفرد وتحمله على أن يحس ويدرك بطريقة

 . تنعكس االتجاهات في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله. 

شيء من  . تيسر للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المواقف النفسية المتعددة في

 االتساق. 

 . االتجاهات تتبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه االجتماعي.

. االتجاه يوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشياء والموضوعات بطريقة تكاد  ون تابثة.تك   

 قياس االتجاهات: -2-6

االتجاهات هي عملية معقدة ومتشابكة، فاألفراد قد يحملون العديد من األفكار والمشاعر نحو 

موضوع االتجاه، ولكن الذي يحدث هو أن هذه األفكار والمشاعر وردود الفعل المختلفة نحو 

هذا الموضوع تظل في تغيير دائم، وال تقف عند حد ثابت، لذا فإن المهمة األولى واألساسية 

اس االتجاه هي محاولة فك هذا الترابط وتبسيط التعقيد، فعند محاولة قياس االتجاه قد في قي

نقابل بالمزيد من الخلط. فقياس االتجاه يتطلب منا معرفة دقيقة بما نريد قياسه حيث 

 فاالتجاهات لها خصائص عديدة، ولها مقاييس متنوعة لقياسها منها مايلي:

1928مقياس بوجاردوس  BOGARDUS 1-  

يعتبر مقياس بوجاردوس للمسافة االجتماعية أول مقياس وضع لقياس االتجاهات، والذي 

يمكن أن يستخدم لتحديد اتجاهات األفراد نحو األجناس أو القوميات المختلفة، وكذلك نحو 

(، وقد طبق بوجاردوس مقياسه على األمريكيين 200، ص 1989جماعات معينة" )االشول:

اء القوميات األخرى، أو نفورهم منهم.لمعرفة مدى تقبلهم ألبن  

وضع بوجاردوس استجابات سبع، تمثل متصال متدرجا يتم من خاللها تحديد درجة التقبل 

وهذه الدرجات هي: الزواج، الصداقة، الجيرة، زمالة العمل، المواطنة، الزيارة، االبتعاد. 

 وقد وضع بوجاردوس المقياس في العبارات التالية:
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 . أوافق على تكوين عالقات متينة بهم عن طريق الزواج. 

 . أوافق عليهم كأصدقاء في النادي. 

 . أوافق عليهم كجيران في الشارع. 

. أوافق أن يشتغلوا عمال مثل عملي.   

. أوافق عليهم كمواطنين في بلدي.    

 . أوافق أن يكونوا مجرد زوار الوطني. 

 . أستبعدهم من وطني.

:  1928 مقياس ثرستون THERSTON 2-  

يعتبر ترستون من أوائل من اهتموا بقياس االتجاهات، فقد وضع مقياس على أساس أن لكل 

اتجاه تدرجا معينا بين االيجابية المتطرفة والسلبية المتطرفة وأن رأي الفرد في موضوع ما 

(.363، ص1922يشير الى اتجاهاته نحو هذا الموضوع )الكندري:  

( 300( عبارة بينها فواصل، أو مسافات متساوية ثم عرضها على )130) وضع ترستون

( صنفا تمثل سلما من التأييد أو الرفض لفكرة ما 11محکم، من أجل تصنيفها إلى )

( كان ترتيب االصناف كاآلتي )غير مرضية جدا، غير مرضية، 133، ص 1972سالمة)

 مرضية، مرضية جدا(.

 خالصة:

أهمية موضوع االتجاهات تكمن في الغرض من دراستها، من خالل ما سبق نرى أن 

وخاصة في مجال تخصصنا التربية، فاالتجاهات تدرس وتقاس. ولمعرفة هذا القياس أن 

نعرف ما الذي يصبر اليه المعلمين وبالتالي قد نستطيع تنمية اتجاههم بأسلوب تربوي أو 

المدارس وما يوافق تطلعاتهم تغييره وتعديله، إذ كان سلبيا لمالءتهم مع ما يوجد في 

 وتطلعات المدرسة.
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 تمهيد:

هذه  خراجسنحاول في هذا الفصل وصف اإلجراءات والخطوات الميدانية المتبعة في تنفيذ وإ

صدقها  د منالدراسة معرفين بالمنهج وواصفين األداة المستعملة )االستبيان( وكيفية التأك
 ئج. لنتاوثباتها مع تبيان إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستعملة في تفسيرا

" إن منهج البحث العلمي هو طريقة يتبعها الباحث لدراسة المشكلة منهج البحث:  -2 - 1

إن استعمال منهج البحث يختلف باختالف  (89، صفحة 1995)دينان، 1"  الكتساب الحقيقة
المشكالت والمواضيع المطروحة للدراسة، ومن خالل المشكلة التي بين أيدينا فإن المنهج 

يبدوا أكثر مالئمة لحل هذه المشكلة والمسح "هو عبارة عن دراسة عامة  الوصفي المسحي

ية كمجال صناع لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وتحت ظروف طبيعية
 (117، صفحة 1983)مزبان، .كما الحال في التجريب "

إن عينة البحث هي أساس عمل الباحث ويقول عبد العزيز  مجتمع وعينة الدراسة: -1-3
فهمي هيكل " أن عينة البحث هي المعلومات عن عدد الوحدات التي تسحب من المجتمع 

، 1994)فهمي، األصلي لموضوع الدراسة بحيث تكون ممثلة تمثيل لصفات هذا المجتمع .
 (75صفحة 

ليهم ع( طالب سنة ثانية ماسترتخصص تربية بدنية ورياضية قسمت 40العينة من )وتكونت 

المجتمع  ( من%50. ويمثل مجموع المختبرين نسبة ) بطريقة عشوائيةاإلستمارةاإلستبيانية

وقدتم غانممستاألصلي وهم طلبة السنة الثنية ماستر تربية بدنية ورياضية مدرسي  في معهد 
 .اختيار العينة عشوائيا 

من  ( طالب80اشتمل المجال البشري في هذا البحث على ) المجال البشري: - 1 - 4 - 1
 30رجاع طالب تم است 40، وزع االستبيان على مستغانمالتربية البدنية والرياضية  معهد

 استمارة.

ة في الرياضيولقد تم توزيع االستبيان بمعهد التربية البدنية  المجال المكاني: -2  -4 – 1
 مستغانم

إلى  03/ 02 /2019أجريت الدراسة في الفترة الممتدة من  المجال الزماني: - 3 - 4 -1
ث حيث تم خالل هذه الفترة جمع كل ما من شئنه أن يثري البح 27/  05 /2019غاية 

 بيان تم عرضه على األستاذ المشرف وبعضويصل إلى حل المشكلة ثم قمنا بوضع است

في  طلبةاألساتذة بغرض تحكيمه وبعد المالحظات والتوجيهات تم توزيع اإلستبيان على ال
 . 14/  05 /2019واسترجاعه بتاريخ   09/  05 /2019تاريخ 

ثه هي عبارة أولية يقوم بها الباحث على عينة قبل قيامه ببح الدراسة االستطالعية:-1-5
وقد تم  (101، صفحة 2000)معجم علم النفس والتربية، الختيار أساليب البحث وأدواته

القيام بالدراسة االستطالعية بمعهد التربية البدنية بمستغانم وكان ذلك بمقابلة بعض األساتذة 

المختصين في هذا المجال وبعض اإلداريين بغرض سير عملية التكوين وأيضا مقابلة بعض 
قبل تحكيمه وذلك بهدف معرفة  مدى مالئمة األسئلة من حيث  الطلبة بغرض تقديمه

 وأبعادها أي معقدة أو مفهومة إلى غير ذلك.مقصودها 

 ضبط المتغيرات : -1-6
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 اإلشراف على توزيع االستبيان من طرف الطالب الباحث. -

 توحيد تخصص ومستوى العينة . -

 تم عزل العينة االستطالعية من الدراسة األساسية. -

 توزيع االستبيان على الجنسين دون تحديد السن. -

 

 أدوات البحث: -1-7

قيقة الد يقوم الباحث باختيار وسيلة بحث أو أكثر تمكنه من جمع أكبر قدر من المعلومات
داة أحدث وفي بعض األحيان أن يتعذر عليها الحصول دراستها وي  حول الظاهرة المراد

 جاهزة تسمح له بتحقيق الدراسة فيلجأ إلى تصميم أداة خاصة به.

 

 االستبيان: - 1 - 7 - 1

( على أنه وسيلة أساسية بين الباحث والمبحوث GRAVITZMغرافيتزم )ويعرفه 

رجوا من الباحث تويتضمن اإلستبيان على أسئلة مغلقة بموضوع البحث 
 (Gravitzm, 1984, p. 37)معلومات

ألستاذ امع  بعد التشاوروهذا هو بالظبط ما اتهجناه في عملية تحديد أدوات البحث حيث قمنا 

نية المشرف بتصميم االستبيان الموجه إلى طلبة السنة الثانية ماسترتخصص تربية بد
 ورياضية مدرسي.

 سؤاال13الثاني أسئلة و10من محورين محور أول سؤاال 23حيث تحوي االستمارة على 

 على النحو التالي: رباعيوتكون سلم اإلجابة عن أداة القياس وفقا لمقياس 

 

 

  اوافق

 بشدة

 

 اوافق 

 

 ال اوافق 

 

  ال اوافق

 بشدة

 

 

 يمثل مفاتيح اإلجابة على أسئلة المحاور. 01الجدول رقم 

 

 ى موضوعلقد قمنا بمقابلة بعض األساتذة بغية التقصي عن قرب عل المقابلة: - 2 - 7 -1

البحث وشرح بعض المفردات، وصياغة بعض األسئلة بشكل يسهل فهمه حيث كان لهذه 
 .المقابلة دور في توضيح الرؤية عند وضع أسئلة اإلستمارة ودراسة الموضوع 

 وقد قد كانت نتائج المقابلة كاالتي :
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طوير كبيرة حيث يعود بالفائدة على الطلبة و المعهد من ناحية تانه للموضوع أهمية 
 استراتيجيات التعليم.

 ان أغلب الطلبة اليدون اهتمامهم للدراسة .

 والرغبة في التعلموجيا هي بمثابة محفز للطلبة من أجل الدافعية التكنول

 وقد أكد معظم األساتذة ان غالبية الطلبة ال يمارسون تكنولوجيا التعليم 

 و ان اتجاهاتهم نحو استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال سلبي.

 المراجع والمصادر: - 4 - 7 -1

رض ا بغتم اإلعتماد على عدة مراجع ومصادر وبعض المواقع في األنترنت موثوق فيها وهذ
 للخلفية النظرية المستعملة في البحث.إعطاء مصداقية 

 

 صدق وثبات أدوات البحث: -1-8

اسبات ي منفيعرفه مقدم عبد الحفيظ على أنه "مدى استقرار ظاهرة معينة ثبات االختبار : -

ألفراد امن  مختلفة ويعرفه كذلك "بأنه مدى دقة أو استقرار نتائجها فيها لو طبق على عينة
 في مناسبتين

 

 

 

 : االستبسان ثبات-1-8-1-1

 

 

 

 عدد الفقرات ألفا كرونباخ

0.706 23 

 :معامل ثبات ألفا کرونباخ02الجدول رقم 

 

ات قوي وهو معامل ثب 0.706من نتائج الجدول نالحظ أن معامل ثبات ألفا کرونباخ يساوي 
 داة ثابتة.األوهذا يعني أن 

 spssاعتمادا على الفقرات المصدر : من إعداد الباحث 

 :االستبيان صدق -1-8-1-2

 الصدق الذاتي: -
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 صدق اإلختبار نعني بصدق االختبار المدى الذي يؤدي الغرض الذي وضع من أجله
 (183)حسنين:، صفحة 

لذاتي من أهم شروط االختبار وللتأكد من صدق االختبار , استخدمنا معامل الصدق ا - 
معامل ليعي باعتباره أصدق الدرجات التجريبية بالنسبة للحقيقية والذي يقاس بالجذر الترب

 ثبات االختبار . 

 

 عدد الفقرات ألفا كرونباخ

0.840 23 

 ألفا کرونباخ صدق :معامل03الجدول رقم 

 

 spssاعداد الباحث اعتمادا على من المصدر: 

 صدقوهو معامل  0.840کرونباخ يساويالفا  صدقمن نتائج الجدول نالحظ أن معامل 
 .صادقةقوي مما يدل على أن األداة 

 

 

، كيم لهاتستمد األداة صدقها الظاهري من صدق التح صدق المحكمين والخبراء: - 3 - 8 -1

ستاذ أ( 07وبناءا على ذلك تم عرض األداة في صورتها األولية على أساتذة محكمين عددهم )
 حسب اإلختصاص.

لى كل إرات حيث طلبنا منهم إبداء أرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات ومدى انتماء الفق
 ذلك وضع صياغتها اللغوية ووفق ذلك تممجال من المجالت االستبانة، وك

 ما يلي :

 حذف بعض العبارات. -

 تغيير بعض العبارات. -

 إقتراح بعض العبارات. -

 حقيقوذلك لتالئم مع خصوصيات الطلبة حتى نلقى تجاوب فعال يسمح لنا بالوصول إلى ت
 أهداف الدراسة.

 

ي م الذيقول أبو صالح وآخرون أن علم اإلحصاء هو ذلك العل الدراسة اإلحصائية: -9 -1
 .يها يبحث في جميع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واتخاذ القرارات، بناءا عل

لنحو لى الإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية وذلك ع
 التالي:

  ل الثبات األداة الدراسة وأبعادها.لحساب معام الفا كرونباختم استخدام  -1
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 الجذر التربيعي لمعامل الثبات لحساب معامل الصدق المنطقي. 
ن، المدربياصة بالنسبة المئوية )الطريقة الثالثية(: بعد عملية جمع كل االستبيانات الخ -2

وبة األج قمنا بعملية تفريغها وفرزها، حيث يتم في هذه العملية حساب عدد تكرارات

الثية. ة الثالخاصة بكل سؤال في االستبيان، وبعدها يتم حساب النسب المئوية بالطريق
توى الداللة المجدولة بعد تحديد مس 2كابعد ذلك نجد 2كاوم بحساب ولمطابقة النتائج نق

 ودرجات الحرية

: يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها 2كااختبار  -3
 من خالل االستبيان، ويتكون هذا القانون من:

  تبيان.التكرارات المشاهدة: وهي التكرارات التي نتحصل عليها بعد توزيع االس -

 قترحةالتكرارات المتوقعة: وهو مجموع التكرارات يقسم على عدد اإلجابات الم -
 )االختيارات(. 

 المعادلة اإلحصائية:

 2( مت – و) ت            

 ـــــــــ  = مجـ 2كا

 وت                    

 حيث :

 : هو التكرار الواقعى الذي يحدث بالفعل والموجود بالجدول . وت

اب : هو التكرار المتوقع حدوثه ويختلف حسابه باختالف نوع الجدول المطلوب حس مت
 منه . 2كا

 

 يحتوي هذا الجدول على: 2كاجدول 
 المحسوبة التخاذ القرار اإلحصائي. 2كاالمجدولة: وهي قيمة ثابتة نقارنها مع 2كا -

  هي عدد اإلجابات المقترحة. ن(، حيث 1 – ندرجة الحرية: وقانونها هو ) -

 ى داللةمستو مستوى الداللة: نقوم بمقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثين يستعملون -
 0.01أو 0.05

. 

ا ب المحسوبة نقوم بمقارنته2كابعد الحصول على نتائج  االستنتاج اإلحصائي: •
 :المجدولة فإذا2كا

قبل ون H0 المجدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية2كاالمحسوبة أكبر من 2كاكانت 

لفئتين أي التي تقول بأن الفرق في النتائج يعود للفروق بين ا H1 الفرضية البديلة
 توجد داللة إحصائية.

التي  H0 المجدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية2كاالمحسوبة أقل من 2كاوإذا كانت  

 ال توجد فروقبين النتائج وإنما يعود ذلك إلى عامل الصدفة. تقول بأنه
  23SPSSوهذا باالعتماد على الحزمة اإلحصائية الجيل 
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صعوبات البحث : 1-10  

 

صعوبة إيجاد الطلبة في الفصل الدراسي الثانيـ   
 ـ نقص المراجع وندرتها في المكتبة الجامعية. 

 

 
 

 الخالصة:

لبحث اعادة وفي الكثير من األحيان على مدى مالئمة أداة تقف مصداقية البحث العلمي 

باشرة ال مإلمشكلة البحث وبعد التأكد من صدق وثبات األداة بطرق إحصائية ال يسعنا اآلن 

ة بقيم ت الطلباباعن إج اإلجراءات الميدانية المتمثلة في توزيع االستبيان على العينة والتعبير
 .رقمية 



 
 

الثانيالفصل   

 



ومناقشة النتائجالفصل الثاني                                                                     عرض   
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 تمهيد:

درجة  قياسلإن قيمة البحث العلمي تكمن في مدى مالمسته للواقع باعتباره المرجع الحقيقي 

ت لوماتطابق المعارف النظرية و الميدانية ، و نحن لم نقف على جمع البيانات و المع

 ات و منعلومالميدانية من الواقع إال لغرض الوصول إلى تحليل و تفسير هذه البيانات و الم

 ترجمة النتائج المتوصل إليها وعرضها وفقا لمتطلباتالبحث. ثمة

 عرض النتائج :-2-2

يد لتحدومن خالل هذا الفصل سنقوم بعرض النتائج التي خلصت إليها الدراسة تماشيا و ا

 أهم ما عتبرتالنظري المشكلة البحث ، و إن مراعاة هذه الشروط التي تمليها الروح العلمية 

 ي الميداني يميز النشاط المعرف

مدرسةةي اليمارسةةون تكنولوجيةةا  2ماسةةترطلبةةة التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية الفرضيييا الىليي  :

 التعليم

النسبة  التكرارات اإلجابات 
 المئوية

االستنتاج  2كا
 االحصائي

  43 142 غالبا

90.242 
 

 

 31 104 أحيانا دال

 15 51 نادرا

 10 33 أبدا

 100 330 المجموع

 

 للمحور الىل(  2كا( يبين نتيجا اختبار )4)جدىل 

 

 تحليل ىمناقشا النتائج: -

ة لطلبمن الجدول السابق يظهر أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص ممارسة ا 

وهي قيمة  ،( الجدولية 2ومقارنة )كا 90.42( بلغت 2لتكنولوجيا التعليم ، حيث أن قيمة )كا

وجد تانه ، ومنه نستنتج 3وبدرجة حرية  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج

مدرسي يمارسون  2ماسترطلبة التربية البدنية والرياضية نستنتج مما سبق أن االستنتاج: 

قيق المستوى المأمول من التعلم، حيث يشير كل تح يسهل عليهم، وهذا ما تكنولوجيا التعليم
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من أحمد العقاد وأحمد علي  أن التعليم لم يعد قاصرة على الطريقة التقليدية ولكنه تطور 

بطريقة سريعة وأخذ خطوات متقدمة الستخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة في 

المتاحة مثل الصور والحقائب التعليم، ولقد استخدم في التعليم جميع الوسائل المساعدة 

التعليمية والكومبيوتر التعليمي والفيديو وغيرها من الوسائل المساعدة في تفعيل عملية التعلم 

 (02، صفحة 2003)حسين،  .ويجعل منها أحد االستراتيجيات الهامة لتطوير المجتمع

 

 وللنتائج المحور األ 1 التمثيل البياني

 

مال تكنولوجيا نحو استع 2ماستر  طلبة التربية البدنية والرياضيةاتجاه : الثانياالفرضيا -2

 التعليم و االتصاإليجابي

 

النسبة  التكرارات اإلجابات

 المئوية
االستنتاج  2كا

 االحصائي

   30 115 غالبا
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 دال 5.344 23 92 أحيانا

 25 99 نادرا

 22 84 أبدا

 100 390 المجموع

 2للمحور(  2( يبين نتيجا اختبار )كا5جدىل )

 

 

 

 تحليل ىمناقشا النتائج: -

 طلبةمن الجدول السابق يظهر أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص اتجاه ال 

وهي قيمة  ،( الجدولية 2ومقارنة )كا 5.344( بلغت 2لتكنولوجيا التعليم ، حيث أن قيمة )كا

لفرضية ، ومنه نستنتج أن ا3وبدرجة حرية  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 مرفوضة وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج. H0الصفرية 

 وجيا فيتكنولنستنتج مما سبق أن أغلب الطلبة يؤكدون أنه يفضلون االستعانة بالاالستنتاج: 

خص ما ياطاتهم الخاصة  بعملية التعلم ويرون استخدامها سهال ويعطي نتائج سريعة فينش

 التعلم ، وهذا ما يسهل عليهم تحقيق المستوى المأمول من التعلم.
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 الثانيلنتائج المحور  2 التمثيل البياني

 

 مقابلا النتائج بالفرضيات: -2-3

التكوين ال يؤثر  إيجابا على الممارسات التكنولوجية واتجاهات خريجي أساتذة الفرضيا:

 التربية البدنية 

ال يستغلون التكنولوجيا في نشاطاتهم  2طلبة التربية البدنية ماستر: 01الفرضية الجزئية  

 التعلمية

تكنولوجيا طلبة التربية البدنية والرياضية لديهم رغبة في ممارسة ال: 02 الفرضية الجزئية

 ويعتبرون استعمالها سهال ومفيدا

على ضوء النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة، لم تعط  للفرضية صدقها حيث وجد أن 

يستغلون التكنولوجيا في نشاطاتهم التعلمية وهذا جاء عكسا  2طلبة التربية البدنية ماستر
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وجد أن طلبة التربية و كذلك  ةلتوقعاتنا وذلك راجع للوسائل التكنولوجية الخاصة بالطلب

البدنية والرياضية لديهم رغبة في ممارسة التكنولوجيا ويعتبرون استعمالها سهال ومفيدا 

ونرجع ذلك الفضل طبعا الى فوائد التكنولوجيا ومحاسنها وجاذبيتها وكذلك الفضل للسياسة 

كذلك توعيت الطلبة الرشيدة ألساتذة المعهد في استعمال التكنولوجيا فهم قدوة للطلبة و

 وذلك كله راجع الى التكوين بطبعة الحال .بمحاسنها بطريقة مباشرة وغير مباشرة

 االستنتاج العام:  -2-4

يت في ضوء فرضيات وأهداف البحث وحدود ما أظهرت نتائج الدراسة والظروف التي أجر

ية ليها بغصل إفيها، والعينة التي اختيرت لتمثيل المجتمع األصلي وبناءا على النتائج المتو

ليها، نا عإيجاد حل لمشكلة البحث وذلك في اعتمادنا على البيانات والمعلومات التي تحصل

م نحو مدرسي يستعملون التكنولوجيا في دراستهم وتوجهه 2الماستر لبة  استنتجنا أن ط

ولوجيا لتكنااستغاللها هو إيجابي وهذا مايعود إيجابا على مهنتهم في المستقبل حيث أصبحت 

في د لمعهضرورة حتمية لمواكبة العصروقد أرجعنا هذه اإليجابيات الى سياسة األساتذة با

 وصيلتتسهل الطلبة وامكانيات المعهد التكنولوجية التي  التعليم وكذا اإلمكانات لدى

طويرها تمكن يالمعلومات للمتعلم وتبادل هذه المعلومات مع الجميع ومنه رؤية تربوية عملية 

 صرة علىد قاباستمرار وصوال للمستوى المأمول من جودة التعليم، السيما وأن التعليم لم يع

 .ة سريعة وأخذ خطوات متقدمةالطريقة التقليدية ولكنه تطور بطريق

 االقتراحات ىالتوصيات: -2-5

 دراكإمدى  برغم أنها أثبتتعلى ضوء دراستنا للنتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة 

بل  وقف هناالت اال أنه اليجبالطلبة أهمية تكنولوجيا التعليم وأثرها على دافعيتهم للتعلم ،

م لى تقدينا إارتأي في المستوى التعليمي في المعهد  الدخول في مرحلة التطوير من أجل الرقي

 بعض االقتراحات و التوصيات نذكر منها:

 إدراك أهمية التكنولوجيا  -1

ا بو إليهي تصضرورة تنمية هذه المادة المهمة من أجل الوصول إلى األهداف و األبعاد الت -2

 التربية البدنية والرياضية 

ضع وهدف بمستواها النسبي في مختلف المراحل التعليمية  القيام ببحوث مماثلة و تحديد-3

 .برامج التنمية هذه الكفايات وفقا لمتطلبات كل مستوى

 خطوةكضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق المتطلبات التكنولوجية من وسائل  -4

 أساسية. 
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 عهد. دمج الوسائل التكنولوجية كمطلب أساسي في تحقيق أهداف التعليم بالم -5

 ة.برمجة حصص نظرية أكثر للتالميذ حول كيفية التعامل بالوسائل التكنولوجي - 6 

هم عطاءإأخير يمكن القول أنه من الضروري االهتمام و توفير الوسائل التكنولوجية و  و

ة ، لتعليمياة و المكانة الالئقة بهم ، لكون هذه المادة أصبحت ركن أساسي في العملية التربوي

عليم تنحو  جميعا مسؤولون أباء و أساتذة و رجال سلطة على تربية أبناءنا و السيرو أننا 

عن  أفضل كما قال نبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم ) كلكم راع وكلكم مسؤول

 .رعيته(

 

 خاتما:

ا ، وبدأنعلوملقد بدأنا بحثتا من المجهول وها نحن اآلن ننهي هذا العمل المتواضع بما هو م

آلن حن انهو غامض وها نحن اآلن ننهيه بما هو واضح، وبدأنا بإشكال وافتراضات وها  بما

حن ها نننهيه بحلول ونتائج، حيث أن لكل بداية نهاية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود، و

 حقيقتاآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خاللها تقديم زبدة الموضوع ومدى 

أو  تقديم فروض مستقبلية تساعد الباحثين على مواصلة البحثالهدف المرجو من ذلك و

إعادة دراسته من جوانب أخرى، حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات، وجسدت بجمع 

ن ملوا المعلومات ومعالجتها وتحليلها معتمدين في ذلك على العمل المنهجي الذي ال يخ

ض لغموامقدمة أهدافنا إزالة  الضوابط وااللتزامات المنهجية المطلوبة، حيث وضعنا في

مدة في لمعتاوااللتباس الذي لمسناه أثناء بداية هذا الموضوع، لهذا كانت من أهم الخطوات 

 تنظيم العمل في إطار علمي ومنهجي.

 حيث فمن خالل دراستنا التي لم تكن محض صدفة أو عشوائية، بل كانت نابعة عن قناعة

كذلك هد وواقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في المع كان مجمل هدفنا يصبو إلى التعرف على

 ليها كلمر عمعرفة اتجاهات الطلبة نحو استغاللها، وبعد مرورنا بالمراحل األساسية التي ي

لى علبا باحث استطعنا ولو بشكل بسيط أن نكتشف عكس فرضنا الذي توقعناه وهذا ان كان س

ن ة يطبقولطلباعليمية وأساتذة المستقبل أن دراستنا اال أنه إيجابا على معهدنا وبيئتنا الت

 تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها إيجابية.
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 قائمة المراجع العربية

 (. علم النفس التربوي. مصر : مكتبة النهضة للتربية.1972أحمد زكي صالح. )

(. الوسائل التعليمية وأثرها على التحصيل 2016األمين بن جدو ، شهرزاد أخضري. )

الطبيعة والحياة. جامعة الجلفة: مذكرة الدراسي لتالميذ السنة الثانية ثانوي مادة علوم 

 ، قسم العلوم اإلجتماعية.

 م.1989المصرية، القاهرة/ االشول عادل عز الدين : علم النفس االجتماعي. مكتبة األنجلو

 

دولة  الجابري نهيل محمد: اتجاهات طلبة الصف األول ثانوي نحو مادة الحاسوب في

 م.1993ير ، الجامعة األردنية، األردن /االمارات العربية المتحدة. رسالة ماجست

 

(. مناهج البحث العلمي،تطبيقات إدارية واقتصادية. نعمان: 1998الرفاعي أحمد حسين. )

 دار وائل.

التعليمية.  العنزي أحمد معجون: اتجاهات طالب كلية المعلمين في عرعر نحو الوسائل

 ه1420رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود الرياض/

 

 (. الشامل في الوسائل التعليمية. عمان: دار المناهج للنشر.2007خليفة. ) ايناس

 (. علم النفس الرياضي دار النشر. علم الكتاب.1975حامد األفندي محمد. )

 (. التربية في المجتمعين اليوناني والروماني. مصر: دار النهضة.1970حسن سليمان. )

 

االلكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد و عوائق (. التعليم 2002حليمة الزاحي. )

 التطبيق. جامعة قسنطينة.
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(. التربية البدنية ، الخدمات اإلجتماعية. بدار النهضية 1965خطاب عادل محمد. )

 العربية.

دار الفكر  :القاهرة .صول التربية الرياضية ، تاريخ مدخل الفلسفة .(1997) .خوري, أ

 .العربي

 (. مبادئ اإلحصاء. ديوان المطبوعات الجامعية.1994العزيز فهمي. )د. عبد 

 رابح تركي. )بال تاريخ(. أصول التربية والتعليم. ديوان المطبوعات الجامعية.

 رزق جميل عبد هللا : االتجاهات ومستوى الطموح لدى طالب التعليم الفنى الثانوى

ماجستير ،كلية التربية، جامعة أم  في بعض المناطق المملكة العربية السعودية. رسالة

 ه.1414القرى، مكة المكرمة/

(. أساسيات القياس والتقويم التربوي. اإلمارات العربية المتحدة: دار 2004زيد الهويدي. )

 الكتاب الجامعي.

سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية , النظام التربوي والمناهج التعليمية. 

 الجزائر: المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية.(. الحراش ، 2004)

 (. استراتيجيات التدريس. عمان : المعتز للنشر. 2008شاهر أبو شريخ. )

(. المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث. عمان ، األردن: دار 2009عاطف الصيفي. )

 أسامة للنشر.

كفاءات التدريس في طرق (. 1991عباس احمد صالح السمرائي، عبد الكريم السمرائی. )

 تدريس التربية الرياضية. بغداد.

األردن : دارالكتب  .تكنولوجيا التعليم و النظريات التربوية .(2007) .غزاوي, م. ن

 .الحديثة للنشر

(. منهج البحث العلمي. الجزائر: ديوان المطبوعات 1995عمار بوحوش، احمد دينان. )

 الجامعية.

 التدريس التعليم في التربية البدنية والرياضية. (.1994عفاف عبد الكريم. )

 فاخر عاقل. )بال تاريخ(. علم النفس التربوي. بيروت: دار للمكين.

(. الوسائل التعليمية وطرق التدريس وعالقتهما بالضغط النفسي لدى 2014قاسي اونيسة. )

 معلمي التربية الخاصة. مذكرة جامعة تيزي وزو.
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المدارس  اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني فيقسيم محمد الشناق: 

 االردن. 2-1. العدد 26الثانوية األردنية .مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 

، دار 1(. االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال. عمان : ط2008محسن علي عطية. )

 صفاء للنشر.

تدريس التربية الرياضية. اإلسكندرية : منشأة (. المرشد في 1998محسن محمد حمص. )

 المعارف.

(. التوافق الدراسي لدى المراهقين وتشخيصه وعالجه. 1984محمد إسماعيل وسوء. )

 الجزائر: مطبعة الكاهنة.

(. أساليب تطوير وتنفية درس التربية البدنية. مطبعة 1996. )17محمد سعيد عزمي

 اإلنتصار.

تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: دار مكتبة اإلسراء (. 2005محمد السيد علي. )

 طنطة.

 (. القياس والتقيم في ت.ب. القاهرة . 1995محمد صبحي، محمد حسنين:. )

 (. المعلم والوسائل التعليمية . اإلسكندرية: األربطة للنشر .2003محمد عبد الباقي أحمد. )

يم بين النظرية و التطبيق. عمان ، األردن: (. تكنولوجيا التعل2007محمد محمود الحيلة. )

 دار المسيرة.

(. الثقافة والتربية في العصور القديمة . القاهرة : دار 1991. )89محمود عبد الفتاح عنان

 المعارف.

(. نظريات و طرق التربية 1992محمود عوض البسيوني ، فيصل ياسين الشاطئ. )

 معية.البدنية و الرياضية. ديوان المطبوعات الجا

 

عمان، األردن :  .أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال وتثقيفهم .( 2006) .معال, ع. ا

 دار الشروق

 .01(. القاهرة: جمع اللغة العربية طبعة 2000معجم علم النفس والتربية. )
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 (. تاريخ التربية. القاهرة: بدار النهضة العربية.1968منير عطاء هللا سليمان. )

(. المعجز في الفلسفة وتاريخ التربية البدنية والرياضية.  1980السهرودي. )نجم الدين 

 بغداد : مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر.
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 المالحق



 

 استبيان
الممارسات  واقع:  بعنوانماستر  مذكرةبإعدادبركاته :  يقوم الباحثان و السالم عليكم ورحمة هللا 

يهدف هذا البحث   -مستغانم–التكنولوجية واتجاهات خريجي الماستر في معهد التربية البدنية والرياضية 

التكنولوجي لدى طالب السنة الثانية ماستر وهل ممكن أن تأثر تكنولوجيا  مستوىالإلى التحقيق في 

المساهمة الجادةفيإنجاح هذه الدراسة.منكم في سبيل ذلك نتوقع المعلومات واالتصاالت على التعلم.   

 

 على تشكيلإجاباتك على هذه األسئلة ستكون ذات فائدة كبيرة في المساعدة 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وستظل سرية واستخدامها فقط

 لغرض هذا البحث.
 

 شكًرا لك على منحك وقتًا ثمينًا الستكمال هذا االستبيان.
 

 
 

 

 . ما هو جنسك؟          الذكور        اإلناثا

 ب. ما هو عمرك؟

 تستخدم أجهزة الكمبيوتر؟ ج. كم سنة كنت

 د. هل سبق لك القيام بأي دورة تدريبية على أجهزة الكمبيوتر ؟ نعم ال

 

ذ. يرجى توضيح ما إذا كنت تستخدم تطبيقات الكمبيوتر والمرافق األخرى ذات الصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالتفي الفصول الدراسية أو الموضوعات في المعهد.

 نعم                      ال      
 

 

 

 المحور األول : الممارسات التكنولوجية 

 أغراض الممارسة التكنولوجية-ا

 . ألي غرض وكم عدد المرات التي تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الكلية؟1س

 في الخانة المناسبة (✖)اإلجابة بوضع العالمة 

 غرض
 

 نادرا احيانا غالبا

 

 أبدا

 



إعالمي: على سبيل المثال للعثور على المعلومات والحصول عليها 

 واستخدامهالألغراض التعليمية.

    

اإلنشاء: على سبيل المثال لتكوين وتجميع وإنتاج جديد المعلومات 

كتابة الواجبات والرسم والطالء ، والعمل على عروض ،

PowerPoint  التقديمية 

    

سبيل المثال لتبادل ونقاللمعلومات مع الطالب  التواصل: على

والمعلمين وغيرهمباستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت ؛لالنضمام 

 إلى منتديات المناقشة

 والدردشة

    

 

مستوى الممارسة التكنولوجية-ب  

في (✖)بوضع العالمة  و التطبيقات. يرجى اإلشارة إلى مستوى مهاراتك في استخدام الكمبيوتر 2س

 الخانة المناسبة :

 نادرا احيانا غالبا 

 

 أبدا

     وثائق.ال. أنا استخدم معالج النصوص إلنشاء ،تحرير وتنسيق 1

. استخدم جدول البيانات لتسجيل البيانات ،حساب حسابات بسيطة 2

 وتمثيل

 البيانات في شكل الجداول والرسوم البيانية.

    

     المستندات. رسالاستعماللبريد اإللكتروني إل. 3

     في الغالب. تصفح اإلنترنتأ. أنا 4

     المهام والبحوث والمشاريعب. استخدم التطبيقات المختلفة للقيام 5

الطالب ي من لتعاونمع غيركوسيلة لالبريد اإللكتروني استعين ب. 6

 ، وتبادل المعلومات واألفكاروالمساهمة في المناقشات.

    

إعداد المهام الخاصة بي ، والمشاريع في  اإلنترنتموارد أستعينب.7

 بحاث.اال و

    

 

 

 المحور الثاني : اتجاهاة الطلبة نحو الممارسات التكنولجية التعليمية 

 :في الخانة المناسبة (✖)بوضع عالمة  يرجى اإلشارة الى مدى موافقتك على العبارات التالية . 3س

 بند

 

 اأبد الأوافق أوافق بالتأكيد

يتطلب التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال. 1

 مهارات واستراتيجيات دراسية متطورة للغاية.

     

. أرغب في الدراسة باستخدام جهاز كمبيوتر حتى لو كان األمر 2

 معقدًا.

    

     . أعتقد أن المواد الصوتية يمكن أن تحسن تعليمي.3

     . أعتقد أن مواد الفيديو يمكن أن تحسن تعليمي.4

أفضل الدراسة مع أساليب التعليم التقليدية بدالً من دراسة ال . 5

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

    



     . التعلم عبر اإلنترنت وحده مقبول بالنسبة لي.6

أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تحسن  . أعتقد7

 تعليمي.

    

. أحب أن أتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألنها 8

 تجلب الحقيقة في الفصل الدراسي.

    

     . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتيح تبادل فعال للمعلومات9

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . بشكل عام ، التعلم باستخدام 10

 يستغرق وقتًا طويالً.

    

     . المعلومات التي أجدها على اإلنترنت مهمة.11

. بشكل عام ، يوفر توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 12

 والوصول إليها المزيد من الفرص

 لتعزيز تعليمي.

    

تكنولوجيا المعلومات . بشكل عام ، أجد أن التعلم باستخدام 13

 واالتصاالت مثير لالهتمام.

    

 

 

 

علىأفضل طريقة وفعالية  اعدتك. وجهات نظركم تسهم في رؤيتناأشكرك جزيل الشكر لوقتك و مس

 .لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم وربما توحي أكثر

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .الفاضل....................................األستاذ الدكتور 

  :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

دراسة واقع ممارسة تكنولوجيا التعليم واتجاهات   حوليقوم الباحث بإجراء دراسة 

وذلك خريجي طلبة التربية البدنية و الرياضية في استعمال تكنولوجيا االعالم  االتصال 

الممارسات التكنولوجية   لذا قام الباحث بتطوير استبيان لقياس شهادة الماستر للحصول على 

طلبة الثانية ماستر تخصص تربية بدنية  ستوجه إلى لدى الطلبة واتجاهاتهم نحوها.

  ورياضية مدرسي

لذا أرجو التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات االستبيان فيما إذا كان صالًحا 

ير صالح، ومدى انتماء كل فقرة للمجال المحدد لها، وبنائها اللغوي، وأية اقتراحات أو أو غ

تكون على النحو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة الحالية علًما بأن اإلجابة 

 فق بشدة، أوافق/ال أوافق/ ال أوافق بشدة: أوا االتي

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 إشراف:لعراب مراد                               إعداد الطالبان : 

 لعربي بن ويس يوسف                      د/ بلقاضي عادل                



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

  

  

مستغانمجامعة عبد الحميد ابن باديس   

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 

 

 قائمة األساتذة المحكمين  :

 االسم واللقب الدرجة العلمية  المؤسسة االمضاء
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   - 

   - 

   - 

   - 

   - 
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   - 
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