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 شكر و تقدير

 هذا إلتمام الص حة و بالفهم علينا من   الذي القدير للعلي   أولا  الشكر و الحمد
 هتوجيهات علىطاهر طاهر  دكتورلا األستاذ إلى جزيل و خاص بشكر أتقدم كما العمل

 .البحث  ذاه على اإلشرافه تفضل و الجم ة
 التحضير فترة خالل بتوجيهي قاموا الذين األساتذة جميع فضل أنسى ل و
زيتوني  رالدكتو األستاذ  ر طاهر طاهر،الدكتو األستاذ  من كل فضل و طروحةاأل لهذه

 لم اللذين هباسم الكل الدكاترة و الساتذة كل و ربوح صالح الدكتور و عبد القادر
 الذين الختصاص لهأ األساتذة و البحث ذاه إلنجاز المساعدة يد مد في يوما وايبخل

  البحث في بعيد أو قريب من سواء المساعد يد تقديم في مواهسا
 من كل في المتمثلة و معها تعاملنا التي التعليمية المؤسسات مسؤولي أشكر كما

 و مفتشي التربية البدنية  .المدروسة العينة و األساتذة ةيالترب ومديرياتثانويات 
 بعيد من أو قريب من سواء الدعم لنا قد م من كل أشكر كما

 يااو معن أو مادياا الدعم ذاه كان أو



 
 ج 
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 صفحة فــهرس الجــداول الرقم
 011 ميثل أنواع الكفايات حسب ما جاء يف الكتب (10)جدول     
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 ك 

 الكفايات التكنولوجية البيداغوجية و درجة توافرها لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي
 :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة اىل التعرف على درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و 
، وكذلك حماولة التعرف على (التخطيط ، التنفيذ، التقومي)الرياضية و درجة استخدامهم هلا أثناء مراحل الدرس 

و الرياضية للكفايات التكنولوجية أثناء مراحل الدرس، الصعوبات اليت حتول دون  توظيف أساتذة الرتبية البدنية 
وقد مت استخدام املنهج الوصفي وذلك ملالئمته طبيعة الدراسة، ومت أيضا اعداد استبانة وزعت على عينة مكونة 

، مشال )أستاذ للرتبية البدنية و الرياضية بالطور الثانوي يف اجلزائر مقسمني اىل ثالثة مناطق بالوطن ( 811)من 
، حبيث توصل الدراسة  اىل أن درجة توظيف الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة (هضاب، جنوب

الرتبية البدنية و الرياضية كانت عالية ، وأن درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط للدرس كانت 
التنفيذ و التقومي كانت متوسطة، كما أظهرت  الكفايات التكنولوجية أثناء عالية ، يف حني أن درجة استخدام

 النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري املؤهل العلمي يف مجيع احملاور ، وأظهرت النتائج أيضا
أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري عدد سنوات العمل يف مجيع احملاور، وبناء على نتائج هذه 

أوصى الدراسة بعمل خطة لتشكيل اجتاهات اجيابية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية  حنو استخدام  الدراسة
الكفايات التكنولوجية أثناء مراحل الدرس ، وعقد دورات تدريبية تتعلق بتشغيل األدوات و األجهزة و 

 .استخدامها لألغراض التعليمية البحثية
 .و الرياضية ،الكفايات التكنولوجية ، أستاذ الرتبية البدنيةدرجة التوافر  :الكلمات الدالة
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The pedagogical and technological competencies and the 
degree of availability on high school physical education and 

sport teachers. 
The abstract 

This research targeted the degree of availability the pedagogical and 
technological competencies on high school teachers and the measure of 
its use in the steps of their lessons (planning-applying-evaluating), then 
we try to know the difficulties of applying these competencies during 
the lesson. So, we used the descriptive research. In addition we 
prepared a questionnaire which distributed on a sample of 359 high 
school physical and sport teachers in Algeria divided on three regions 
(North- Plateaus-South) in which we concluded that the degree of 
investment the pedagogical and technological competencies on the 
teachers was high, and the use of it was also high, but the use of it in the 
application and the evaluation was medium. As the results showed that 
there are differences of statistic indicators are consoled to the variability 
of the Educational background in all the levels or in the years of 
working. According to these results we should planned to form a 
positive direction on the physical and sport teachers to use the 
competencies in the steps of their lessons, and make a training courses 
based on the use of the devices and the tools in their education. 
The key words: The degree of availability, technological 
competencies, physical education and sport teachers 
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 :مقدمة -
م لإن العلم طريق األمم للتقدم واالرتقاء وسبيلها للوصول إىل أعلى الدرجات وحتقيق الغايات، ومنذ أن ع       

البشر يف حتصيل العلم والتسلح به فلم تعد قوة األمم تقاس  بنواهلل سبحانه وتعاىل آدم األمساء كلها، انشغل 
يف عصر يتزايد االهتمام فيه بالعلوم والتكنولوجيا أصبح  بسكاهنا أو بعتادها بل مبدى ما متتلكه من معارف، و

 .التحدي األكرب هو اللحاق بركب التطور الذي يتزايد بسرعة أكرب من قدرة األمم على اللحاق به
، األمر التعليم و  التقدم العلمي والتكنولوجي بشكل واضح على خمتلف ميادين احلياة ومنها الرتبيةوقد انعكس 

الذي وضع على عاتقها ضرورة اللحاق به، وأصبح دخول التقنيات يف جمال التعليم بكل مستحدثاهتا من أجهزة 
تها وزيادة فعاليتها، وتقدمي يوالرفع من كفا ومواد تعليمية ضرورة وليس ترفا، وذلك هبدف االرتقاء بالعملية التعليمية

 .التدريسية هياتفع من كفاتر طرق متنوعة يف التعليم تتناسب مع الفروق الفردية للمتعلمني وتدعم دور املعلم و 
ملا تتطلبه ثورة املعلومات من تطوير لربامج اعداد املعلم بوصفه أحد أركان العملية التعليمية ، بدأت عدة ا و نظر 

على تالميذ حماوالت تستهدف رفع مستوى أداء املعلم يف املهنة ، و توظيفه لكفاياته ، و توجيه مهاراته ملساعدة ال
نفسية جديدة قائمة اوالت االهتمام بععداد املعلم وتههيله على أسس تربوية و حتقيق أهدافهم ومن بني تلك احمل

أكةرها اهات احلديةة يف إعداد املعلم و عد من أهم االجتالذي يلتعليمي القائم على الكفايات ، و على املدخل ا
) ويعد اجتاه إعداد املعلمني القائمة على الكفايات (231، 1002جويلي ) .شيوعا و انتشارا

competeney – based teacher of education )  من أبرز مالمح املستحدثات الرتبوية املعاصرة
هتدف إىل إعداد بوية املنوطة بععداد املعلمني وتدريبهم ، و ومن أكةر االجتاهات أمهية و شيوعا يف املؤسسات الرت  ،

 (66، 1002فاروق خلف العزاوي )  .معلمني أكفاء
مبستوى أداء األساتذة على أسس  االرتقاءبية البدنية والرياضية و لالرتقاء بالعملية التدريسية يف جمال الرت و 

لتعليم على أنه جمموعة التههيل يف جمال تكنولوجيا اىل الشكل العام لعملية التدريب و علمية سليمة جيب النظر ا
لكل من  اليت من خالهلا ميكن اتاحة الفرصالربامج ذات الطابع األكادميي والتطبيقي ، و  متكاملة منمتتابعة و 

ذالك بغرض التدريب على سبل تكوينه وطرق استخدام الوسائط التعليمية التعليم و  يعمل يف جمال تكنولوجيا
 ،وقف على عوامل عديدةتتجناح عملية التعليم والتعلم كما  أن ك معرفة تقومي مناذج هذه الوسائط،  لاملتنوعة وكذ

تها، ال حتقق األهداف الرتبوية فهفضل املناهج الدراسية واألنشطة واملباين املدرسية والتقنيات التعليمية على أمهي
طيع هبا إغناء طلبته باخلربات املتنوعة، تاملنشودة ما مل يكن هناك معلم ذو كفايات تعليمية ومسات شخصية يس

 (1002مسارة،نواف )   .قدراهتم املختلفة ب تفكريهم ويأسال تهم ويوتوسيع مداركهم وتنمية شخص
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الرياضية ، فهو لتحديد أساتذة الرتبية البدنية و باا دورا مؤثرا على عمل املعلمني و احلادثة يف اجملتمع هلفالتغريات 
عامل هام يف بناء انسان كفء صحيا وهو الذي يساعد يف بناء القيم  اخللقية  مل مؤثر يف العملية التعليمية  و عا
إذن فهستاذ الرتبية البدنية و . سبل التغلب عليها تواجههم  و تبصري التالميذ باحلياة املستقبلية  وباملشكالت اليت و 

فهو يتطلب توفري كافة الوسائل و .أمشل من ذالك درا للمعرفة فقط ولكن دوره أعم و الرياضية ليس مص
هذه ملعلم ان يكتسب كفايات معينة ، و كما جيب على اية املساعدة يف أداء دوره اجلديد،التكنولوجيات احلدية

ميتلكها يشرتك فيها مجيع املعلمني ، ولكن اىل جانب هذا هناك كفايات تدريسية ختصصية  جيب أن  الكفايات
ا التعليم كفايات التدريسية و كفايات تكنولوجيا التعليم ، فكفايات تكنولوجي:الرياضية وهي استاذ الرتبية البدنية و 

. الرياضيةالالزمة ملعلم الرتبية البدنية و لوجيا التعليم االجتاهات اخلاصة مبجال تكنو يقصد هبا  املعلومات واملهارات و 
األكادميي اعداد أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ال تزال حمدودة ومرتبطة باألداء املعريف و  أن معظم برامج تبنيفقد 

 (62-60، 1002حممد حممد سعد زغلول ، مصطفى السايح ).   أكةر من اجلانب املهين
الرياضية أساتذة الرتبية البدنية و  لدى تتوفر أن البد اليت الضرورية الكفايات من التكنولوجية الكفايات وتعد

 األخرى الةقافات مع يتالءم أن يستطيع ولكي العامل يف حيدث الذي التعليم جمال يف عيالسر  املعريف التقدم ملواكبة
 فعال عنصر فهو هامة مكانة حيتلاألستاذ  ولكون التكنولوجية األساسية واملهارت فللمعار  إتقانه وجوب عليه

 .الرتيية أهداف حتقيق يف ومؤثر
لسامل، امحد )،  (1002القتامي، غازي )، (1000السنيدي، و أخرون ) : كل من  دراسات أمجعتوبالتايل  
جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم ويقدر على  هيالكفايات التكنولوجية  أن ( 1002

فاملعلم يشكل حجر الزاوية يف . ممارستها يف جمال تكنولوجيا التعليم لتحقيق تعلم أكةر فاعلية ويستمتع به الطلبة
لذا أصبح كنولوجيا احلديةة والتعامل معها،ل قادر على استخدام التيفهو املسؤول عن إعداد ج ،العملية التعليمية

                                                                    ( 1001مطاوع، ضياء ). د من األدوار احلديةة لالرتقاء بالعملية التعليمية ككليالعد رسةمبمااملعلم مطالبا 
د على حتليل وظائف املعلم وأدواره واملهام اليت يقوم هبا، وصياغة الكفايات نحتديد الكفايات يست لذالك فان     

احه، باضإضافة إىل دريسي للمعلم ومدى جنتداء الادا إىل األنياسها استقهداف سلوكية ميكن مالحظتها و أ بصورة
 كيز على االجتاهات الرتبوية ورت ال االعتماد الواسع على التكنولوجيا التعليمية يف عملية إعداد املعلمني وتههيلهم، و

 ( 1002الفتالوي، سهيلة ). ل التعلم الذايتةالنفسية املعاصرة، م
و  الةقافة ، وأن ميتلك يف نفس الوقت دراية كاملة و مترسا بهساليب الرتبيةمعلم املستقبل جيب أن يتميز بسعة ف

، فضال عن متكنه من الكفايات الالزمة الستخدام خمتلف األساليب التكنولوجية اليت تهخذ هبا العملية  التدريس
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وافقة أو تصريح حيصل اضإبتكار ، فاملسهلة ليست مب أن ميتلك القدرة على التجديد و كما جي.التعليمية املتطورة 
للقيام  ةالشخصي اتهاستعددو  يته التكنولوجيةلكن املسهلة تعتمد على مدى كفاعليه املعلم لكي يبدأ بالتجديد و 

كما أن توظيف املستحدثات التكنولوجية اليت أفرزها ،(312، 2212أمحد حسني اللقاين )   .بهعباء هذا الدور
، أصبح ضرورة ملحة تفرض على  لمتعالتكنولوجيا التعليم يف بني جمايل تكنولوجيا املعلومات و التزاوج احلادث 

،  املعلم ببرامج إعداد معلم إحداث نقلة نوعية يف األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ، ليكون الرتكيز على إكسا
 self-learning)جمموعة من املهارات اليت تتطلبها احلياة يف عصر املعلومات ، ومنها مهارات التعلم الذايت 

skills   ( و مهارات املعلوماتية ،(informatics) ل مع املستحدثات و ما تتضمنه من مهارات التعام
قيام باألدوار كفاية التكنولوجية لللديه ال حىت يتكون التعلمية توظيفها يف العملية التعليميةالتكنولوجية ، و 

 (302، 1002النعيمي ). والوظائف اجلديدة اليت تتناسب مع متطلبات العصر 
ضرورة حتتاجها املرحلة احلالية اليت مير هبا التعليم واليت  التدريساحلديةة يف  التكنولوجية األساليب تطبيق إن     

حتتاج إىل التحديث والتجديد يف مجيع االسرتاتيجيات فلم يعد يكفي أن يتقن األستاذ مادته العلمية بل أصبح من 
 والضروري أن يتمتع بكفايات متكاملة وقدرات ومهارات ضرورية وان يكون قادرا على استخدام أفضل الوسائل 

 الطالب وارشادهم وتيسري مشاركتهمعالة ليكون قادرا على فهم حاجات األساليب والطرائق لتقدمي مادته بصورة ف
مة ئظهور برامج إعداد املعلمني القا اىل سباب إىل أدتاأل ومن بني، (1001أمرية حممود , طه)  .تعلمهم حتفيزو 

علم والطالب يف عملية ملوجود التكنولوجيا الرتبوية احلديةة اليت أسهمت يف مساعدة ا هوعلى الكفايات، 
االستيعاب مستخدمني كافة الوسائل واألجهزة التعليمية، وانبةاق أساليب وتقنيات جديدة كالتعليم املربمج، 

ادة اهلائلة يف أعداد وقد أدت الزي. وكذلك اضإقبال الشديد على مؤسسات إعداد املعلمني ر،غوالتدريس املص
توافر لديهم الكفايات الالزمة للقيام بعملية التدريس، األمر الذي تاملعلمني إىل ظهور عدد كبري من املعلمني ال 

 ( 1002احلراصي، سليمان )  .تطلب برامج تقوم على الكفايات
مساعدة األساتذة على الرفع من   الرتبويةرغم دخول التكنولوجيا يف جمال التعليم من أجل الرقي باملنظومة و   

من الصعوبات اليت حتول دون االستخدام الفعال للكفايات التكنولوجية الكةري  اال ان هناك كفاياهتم التكنولوجية 
مديري  وقناعات املدرسني و التحتية من أجهزة وخمتربات وصيانة،عدم توافر البنية  :، أمههايف التعليم  احلاسوبية

، ونقص تدريبه، وغياب الدعم  إضافة إىل العبء الدراسي للمعلم املدارس حنو توظيف التقنيات يف التدريس،
الفين واضإداري، وتصميم القاعات وندرة املتخصصني يف التقنيات التعليمية وقلة احلوافز املقدمة هلم، وقلة 

و مما ال .الربجميات التعليمية املصممة وفق املعايري الرتبوية، والتكلفة واجلهد النتاج الربجميات التعليمية احملوسبة 
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الرياضية ، راجع ألسباب عديدة منها عدم استفادهتم من فرتة مستوى أساتذة الرتبية البدنية و  شك فيه فعن ضعف
البدنية  كذالك عدم االهتمام بهساتذة الرتبيةو لتالميذ يف املدارس اعداد ا رةالتدريب امليداين باالضافة اىل كة

التعليمية ، باالضافة اىل عدم استخدام ماهو جديد يف اهتم و مسؤولياهتم جتاه العملية الرياضية وهتميش واجبو 
، 1002حممد سعد زغلول ، مصطفى السايح حممد ).جمال التكنولوجية التعليمية يف اثراء تدريس الرتبية البدنية 

61) 
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  :مشكلة – 2
بالتايل إىل  ذلك إىل العملية الرتبوية كلها، و بالغ األمهية يف عملية التعلم والتعليم، ويتعدى دورها يلعب املعلم دور 

. مهنياو  اومواطن انسانإتأيت أمهية املعلم يف اجملتمع، وتربز العناية به وتقديره  عمليات التنشئة االجتماعية، ومن هنا
أصبح التعليم مهنة هلا أصوهلا وقواعدها  ،ونظرا للتطور املعريف اهلائل ولظهور كثري من نظريات التعلم والتعليم

اليت تؤكد ضرورة جماراة العصر  م ومن االجتاهات املتطورة يف جمال إعداد املعل كثري ومناهجها العلمية، فقد ظهرت
عداد املعلم إ مبادئ وأسس ها متابعة تطورات املناهج وحتديدومن ،ومالحقة التطورات العلمية والرتبوية والتقنية

كما تتطلب التطورات . اإلعداد العام، والتخصصي، والرتبوي والرتبية العملية والتدريب قبل وأثناء اخلدمة :مثل
 وكيفية ،احلاسب وبراجمه واالنرتنتكالتعامل مع الوسائل التعليمية احلديثة   أن يلم املعلم بطرقالتقنية احلالية 

املعلم ضرورة أساسية لتلبية احتياجات اجملتمع  لك أصبح تطوير برامج إعداداولذ. استخدامها بفاعلية مع طالبه
مـضر )يرى  (3102يوسف عيادات ، حممود محيدات ). اجملتمع وسوق العمل مع متطلبات التنموية، ومتاشيا

مما ال شك فيه أن امتالك االساتذة للكفايات التعليمية سينمي قدراهتم أن  ،(23، 3100عبد الباقي و أخرون 
اإلطار الذي يسهل تلبية حاجاهتم ، لذلك فان ويثري خرباهتم ويساعدهم على حتقيق األهداف الرتبوية ضمن 

الكشف عن مدى توافرها لديهم أمر بالغ األمهية ، ألنه سيساعد على حتديد نقاط الضعف و القوة لديهم ، ومن 
 صرتقتالرياضية شخص يساهم مبجهوده الشخصي فمهنته مل تعد البدنية و  الرتبية وبالتايل فإن أستاذ. مث معاجلتها 

باملعلومات واحلقائق، بل تعدته إىل أن أصبحت عملية تربوية شاملة جلميع جوانب منو  تالميذلعلى تزويد ا
والكفايات التكنولوجية اليت حيتاج أن ميتلكها عندما مت دراسة   باألستاذولقد بدأ اإلهتمام العاملي  .الشخصية 

بالرتبية القائمة  االجتاه، وقد عرف هذا  ساتذةالكفايات التدريسية كاجتاه تربوي سائد من خالل برامج إعداد اال
 ونتيجة لذلك مت القيام بكثري من الدراسات و ، بداية السبعينات على الكفايات وذلك يف أواخر الستينات و

  (Arnold 1980).األحباث امليدانية للتعرف على أهم الكفايات التدريسية والتعليمية الواجب توافرها
 ستاذة العاملني هبا ، لذا فأن رفع كفاية االيإن فاعلية املؤسسات التعليمية تعتمد اعتمادا مباشرا على كفاف لكلذ

لذا تعد الكفايات التدريس ضرورية يف املواقف التعليمية ، خاصة واهنا هتدف .هدف من أهداف املؤسسة الرتبوية 
اىل التقومي والتخطيط واملهارات واملعارف واالجتاهات الالزمة جلعل املدرسني قادرين على التدريس يف ضوء 

و  هذه الكفايات التدريسية جنذ الكفايات التكنولوجية االمكانيات واملناخ املتوفر يف البيئة التعليمية ومن بني
املتمثلة يف كفايات الثقافة الكمبيوترية وكفايات متعلقة مبهارات استخدام الكمبيوتر، كفايات متعلقة بالثقافة 

ان برامج اعداد املعلم بكليات الرتبية  (3112حممد سعد زغلول، مصطفى السايح حممد ) ويشري ،املعلوماتية
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الرياضية  حباجة ايل اعادة النظر والتطوير لتواكب التغريات يف جمال تكنولوجيا املعلومات حيث ان ذلك سوف 
هارات املعلوماتية والتعامل مع لمل األستاذينعكس علي جوانب العملية التعليمية ويؤثر فيها وقد اصبح اتقان 

، حبيث كان لعصر التكنولوجيا جية متطلب هام من األركان األساسية لعملية االعداد املهيناملسحدثات التكنولو 
ن إعداده البد إف.العديد من اآلثار اليت انعكست على التعليم، وإذا كان املعلم ميثل أحد أركان العملية التعليمية 

إىل إعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني، أن يواكب املستحدثات التكنولوجية يف التعليم، وبالتايل ظهرت احلاجة 
كفايات التوظيف ، ف (3101ساد عبد الكرمي عباس الوائلي ) .لتواكب هذه التغريات يف جمال تكنولوجيا التعليم

حتسني  اإلنتاج ويادة مستوى ز يساعد يف تفعيل التعليم، و  األساتذةتكنولوجية يف العملية التعليمية من قبل ال
احلسبان، دعاء امحد ) . ساعد يف الوصول اىل أفضل النتائج اليت يسعي اليهايجعله مرن أكثر، مما  جات وخر امل

3102 ،363-223) 
ية يفكبه فت مكثرااىل عقد دو ( 2013ينو بىن ها 2018نصو ا ، ورياحليا)سات رابعض الد به اوصتو 

من اجل الوصول اىل  يالتدريس داءت يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف األااجراء دور  تصميم املواقف التعليمية و
أدت إىل إحداث تغري يف أدوار املعلمني، فلم يعد  التطورات العلمية والتكنولوجية وبالتايل فان .اهلدف املطلوب

ة، وشرح الدرس ، ومل يعد املصدر الوحيد للمعرفة، بل أصبح دوره دور املعلم مقتصرا على نقل املعرفة وتلقني الطلب
 (0393أنور،لعابد )هذا ما أكده  يف ظل تكنولوجيا التعليم املخطط واملصمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية، و

لذلك  .عملية التعلم والتعليم، وتنفيذها، وتقوميهاوظيفة املعلم وفقا ملعطيات التقنية احلديثة، تكمن يف تصميم أن 
يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية إن القائمني على تدريس الرتبية البدنية والرياضية جيب أن اخلرباء يرى الكثري من 

أن تكنولوجيا  ولو أخذنا بنظرية النظم جند. ميتلكوا الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس املهارات الرياضية املختلفة
التعليم نظاما فرعيا من تكنولوجيا الرتبية ، حيث ختتص تكنولوجيا الرتبية بكل جوانب العملية الرتبوية ، يف حني 
ختتص تكنولوجيا التعليم باجلانب املتعلق بالتعليم و التعلم فقط ففي جمال الرتبية البدنية والرياضية جند نظام 

 –نظام االختبارات  –النشاط الداخلي  –انب عديدة مثل النشاط اخلارجي تكنولوجيا الرتبية نظاما يشمل جو 
ادارة قسم  –ميزانية النشاط الرياضي  –املنشأة الرياضية  –املالعب  –طرق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضية 

أن الكثري من نرى واقع التعليم هذه األيام  بالعودة اىل و (3111عبد احلميد شرف ). اخل....الرتبية الرياضية
ما و  أستاذهم على أيدي معلميهم ، كما أن كل متعلم متأثر بشخصية تعلموا كما   تالميذهميعلمون  ساتذةاأل

 البيئة التعليمية و بغض النظر عن اختالف الظروف و تالميذهبطريقة تدريسه له و يستنسخ هذه الطريقة لتعليم 
، لذا البد من توافر كفايات تعليمية أساسية لدى أساتذة الرتبية البدنية  تم فيه هذه الطريقةتان الذي الزم
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والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي تؤهله الن يقوم بدوره بكفاية وفاعلية إضافة إىل الكفايات التكنولوجية املتمثلة 
دمة يف التعليم يقوم املعلم بدور أساسي يف عملية التدريس ، يف استخدام الوسائط املتعددة باعتبارها تقنية مستخ

و يتطلب دجمها يف العملية التعليمية توافر كفايات معينة لدى األساتذة مرتبطة مبجال تكنولوجيا التعليم متكنه من 
موضوعات استخدام األجهزة و اآلالت لعرضها باإلضافة اىل توافر كفايات متكنه من انتاج ما يقوم بتدريسه من 

يف صورة برجميات متعددة الوسائط ، مما قد يساعد على القضاء على سلبيات التعليم التقليدي اىل تعليم متكامل 
أنه على املعلم أن  ، (3112السامل،امحد ) ،ويف هذا الصدد أشار و متفاعل جيعل التلميذ حمور العملية التعليمية

يتمكن من اتقان جمموعة من املهارات استخدام األجهزة و انتاج الربجميات التعليمية ، وذلك ما يتطلب اعداد 
األساتذة على الكفايات املهنية اىل جانب الناحية االكادميية وخاصة تدريب االساتذة على كفايات تكنولوجيا 

أنه جيب ( Throw)وبذلك يؤكد  .ي لتحقيق األهداف املنشودة التعليم ، حىت تنعكس على أدائهم التدريس
أن يأخذ دورا جديدا يتجاوز دوره التقليدي احلايل، حبيث ينتقل إىل منحى استقصائي ينصب على  االستاذ على

 يم تفرضالتعلتكنولوجيا ألن و .  املالئم منها كيفية االتصال باملصادر املعرفية اإللكرتونية ،واختيار  تالميذتعليم ال
 ساتذةتوصيات املؤمترات الرتبوية بضرورة الرتكيز على حبث كفايات االققد تزايدت  ا جديدة على األساتذةأدوار 

حنو " ،حيث أوصى املؤمتر الرتبوي الثالثتعليم الصعوبات اليت تواجههم يف جمال توظيف تكنولوجيا ال وتصوراهتم و
 التعليم تكنولوجياب االهتمامإىل تدعيم  3112ة السلطان قابوس املنعقد يف جامع" إعداد أفضل ملعلم املستقبل

كذلك أوصى  ، كما  (3112مدكور، علي أمحد )التعامل معه  هك مهارته ومقوماتالوضرورة امت االساتذةعند 
املنعقد يف دولة الكويت من "كرتوين آفاق وحتديات االلالتعليم "ثون جلمعية املعلمني الكويتية الاملؤمتر السادس والث

ك الكفايات وتوظيفها الإىل توفري الفرص الرتبوية املناسبة اليت متكن املعلم من امت (3112مارس -32-33)
. (331-323، 3112 عيسى، حممد رفقي) .بفاعلية يف إطار تعامله مع املستجدات احلديثة يف العامل الرقمي

كه لكفايات ال يتوقف على درجة امت األهدافلتحقيق  التعليمبالتايل فإن جناح املعلم يف توظيف تكنولوجيا  و
ويعمل ومن منطلق الكفايات اليت على املعلم أن ميتلكها، . عاليةية بكفا التعليممتكنه من توظيف تكنولوجيا 

حددت جمموعة من  كما  مر، حىت يقوم مبهمته على أكمل وجه،يف اكتساهبا وتنميتها بشكل مست جاهدا
 ،لتعليماملنظمات واملؤسسات الرتبوية بعض الكفايات اليت ينبغي من املعلم أن يكون ملما هبا يف جمال تكنولوجيا ا

 International Society for Technology in)التعليم يف  اللتكنولوجيفقد وضعت اجلمعية الدولية 
Education2010. International Society for Technology In Education (ISTE) 

Proposed Standards for 2011 n.d.)  يف جمال التكنولوجيا متثلت يف االساتذةداء ألمعايري وكفايات :
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كما وضعت . الرقمي، والنمو املهين بداع، وتصميم وتطوير خربات التعلمالعلى التعلم وا تعلمنيتسهيل وحتفيز امل
: م ومنها3100يف جمال التكنولوجيا للعام  االساتذةداء ألمعايري مقرتحة   )ISTE ,3101)نفس اجلمعية 

يل، والتدريس الفعال واسرتاتيجيات التعلم، وبيئات التعلم الفعال، واملعارف ألمعرفة حمتوى علوم احلاسب ا
واجلامعات وبيـوت الطلبـة أصبح لزاما على ملؤسسات الرتبوية تكنولوجيا احلاسوب غزت اومبا أن . واملهارات املهنية
املهارات الالزمة إلدارة املوقف  واميتلك وتكنولوجيا التعليم على قدر من الوعي مبفهـوم  واأن يكون أساتذة املستقبل

  ويؤكد، (31،  3112عامر،طارق ) .التعليمي واملهارات اخلاصة بتكنولوجيا احلاسـوب واالنرتنت
(Gulbahar 2008, 37-51) ؤسسات الرتبويةاستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف امل أن 

من خالل النظر يف خمتلف املتغريات اليت تؤثر على جناح استخدام هذه األدوات وأظهرت النتائج أنه بالرغم من 
على استعداد الستخدام موارد تكنولوجيا املعلومات و االتصال فاهنم يواجهون مشاكل فيما يتعلق األساتذة أن 

ر قد يكون منها وجود نقص يف الكوادر البشرية أمو  ةبالقدرة على احلصول على هذه املوارد ويرجع ذالك لعد
نقص املعرفة بعملية تشغيل و صيانة االجهزة، أو لعدم احلصول على التدريب  املشرفة على مراكز مصادر التعلم أو

اخلوف من استخدامها بطرق غري صحيحة أو خوف االستاذ من اخلروج من منط التقليدي يف  الكايف عليها أو
حممد مخيس ، )وهذا ما يؤكده أيضا . ستاذ من توظيف املستحدثات التكنولوجيةاأل قتناعاعدم  التعليم أو

على أن معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية ترجع لندرة برامج التدريب للمعلمني  (0332
عجزها وعدم مناسبتها الحتياجات قبل اخلدمة ويف إثناءها يف جماالت تكنولوجيا التعليم و قصور الربامج احلالية و 

نظر ألمهية وبالتايل فان ال. املعلمني ، حيث أهنا تركز على النواحي النظرية على حساب النواحي التطبيقية
وما يعكسه من رفع املستوى التحصيلي واحلركي األساتذة وتأثري بالغ يف رفع مستوى  هلا كفايات التكنولوجيةال

التكنولوجية ، اليت تعد نوعا  مهية الدراسة بكوهنا وسيلة للتعرف على حتديد الكفايات، برزت ا للتالميذواملهاري 
لواقعهم اليومي ، ألهنم هم ذات الصلة املباشرة هبذا املوضوع ملا يالحظونه وميارسونه  األساتذة من التغيري يف عرض

عرف على ماهية الكفايات مينحهم فرصة للت و. احلركية من انفعاالت واستجابات للمواقف التدريسية و
وكذلك يسهم هذا البحث إىل توفري . التكنولوجية لكوهنا ظاهرة علمية جديدة يف عامل طرائق التدريس احلديث 

الرتبية الرياضية ، وهو على حد علم  ساتذةأل البيداغوجية أداة ميكن من خالهلا حتديد الكفايات التكنولوجية
الكفايات  درجة توافر اليت تسلط  الضوء على حتديد يف اجلزائر على مستوى الدكتوراه الباحث الدراسة االوىل

     (Belkraoua Madani 2017, 6-7)       .البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية  التكنولوجية
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أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف ات التكنولوجية لدى يافمهية توافر الكأدى مباحث ال يرىسبق ما خالل  من
ات العملية الستخدام ق، واتقان التطبي تطورةات التعليم املنياستخدام تقامتالك و  يهحتتم علحبيث ، الطور الثانوي 

تعددة استخدام الوسائط امل كذلك، و صالتخص مادةس يتدر  يفات نايقواعد الب ات وملو عكات املتر و شبو مبيالك
حل املشكالت  يفظية فات املصورة والليبن توفري التدر م، باإلضافة اىل التمكن صادة التخصمس يتدر  يف

 تطلبيوهذا  .ليةفصاليومية وال د وضع اخلططعنستجدة معة و متنو ر وسائل تعليمية ين تطو مكن مالتعليمية، والت
هم مد يح له بتقبل كل جدمستكري، ف التيفونة مر ك تالماأساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ن م
من خالل  و أيضا (239، 3106أشرف مطلق الغزو ، صاحل ناصر عليمات ) .إلثراء العملية التعليمية مفيدو 

من   البيداغوجية لوسط الرتبوي فقد الحظ وجود قصور يف توظيف الكفايات التكنولوجيةاحتكاك الباحث با
ذه الدراسة القيام هب، األمر الذي دفع الطالب الباحث اىل يف مراحل الدرسأساتذة الرتبية البدنية والرياضية  طرف

الرتبية البدنية و الرياضية فضال  أساتذةاليت جيب أن تتوافر لدى  بيداغوجيةالكفايات التكنولوجية ال درجة لتحديد
 كمعيار أساسي يف حتديد  اعتمادهاواليت ميكن البيداغوجية الكفايات التكنولوجية  عن أنه ال تتوفر أداة لقياس

وعليه ميكن . الثانوية  يف مرحلة التعليم   الرياضيةالبدنية و  الرتبيةلدى أساتذة   البيداغوجية  الكفايات التكنولوجية
 :يف االجابة على التساؤالت اآلتية  طرح مشكلة البحث

 :التساؤل العام -
بعض املتغريات من يف  الرياضيةالبدنية و  الرتبية أساتذة لدىالتكنولوجية البيداغوجية كفايات ال ما درجة توافر
 ؟وجهة نظرهم

 ؟التكنولوجية يف مرحلة التعليم الثانوي  كفاياتلل الرياضية و البدنية الرتبية ساتذةما درجة استخدام أ - 2 – 2
توظيف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للكفايات التكنولوجية يف مرحلة التعليم ما درجة صعوبة  –3– 2

  ؟ الثانوي
هل هناك فروق ذات داللة احصائية يف درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية تعزى ملتغري  -2-4

 ؟ سنوات العمل
املؤهل هل هناك فروق ذات داللة احصائية يف درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية تعزى ملتغري  -2-5

 ؟ العلمي
 



 الجانب التمهيدي         
 

 
11 

 :الفرضية العامة – 3
 التكنولوجية بيداغوجية يف مرحلة التعليم الثانوي كفايات  الرياضيةالبدنية و  الرتبية أساتذةتتوافر لدى  -

 .عاليةيف  الرياضيةالبدنية و  الرتبية لدى أساتذةالبيداغوجية درجة توافر الكفايات التكنولوجية   – 1 -3
 متوسطةللكفايات التكنولوجية البيداخوجية  الرياضيةدرجة استخدام أساتذة الرتبية البدنية و   -3-2 

 .متوسطةالبيداخوجية درجة الصعوبة يف توظيف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للكفايات التكنولوجية  -3-3
 :أهداف البحث -4

ة املشكل لطبيعة وتصورنا للموضوع اقرتاحنا خالل ومن لتحقيقه تسعى وهدف غاية الدراسات من دراسة لكل
 :يلي فيمادراسة ال أهداف ديدردنا حتأ

 والرياضية البدنية الرتبية أساتذة البيداغوجية لدى التكنولوجية لكفاياتا توافر درجة على التعرف  -1
  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةأ لدى البيداغوجية التكنولوجية لكفاياتا درجة استخدام على التعرف -2
 البيداغوجيةالتكنولوجيةالتعرف على درجة صعوبة توظيف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للكفايات  -3
 :أهمية الدراسة  -5

حتديد درجة توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية  تأيت أمهية هذه الدراسة من
حجر  ألستاذإذ يعد ا ،تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية و ألستاذأمهية دور ا البدنية و الرياضية و كذلك ابراز

 اثنني جانبني يف الدراسة أمهية وتنحصر .لزاوية يف العملية الرتبوية، فمن خالله يكتسب املتعلمون مهارات التعلما
 :يف ويتمثل النظري اجلانبمها 
 :العلمية األهمية -5-1

 أو البحث يف والراغبني للطلبة العلمي الرصيد و املكتبات إثراء يف بناءة ومسامهة جديدة إضافة تقدمي -1
 .الكفايات التكنولوجية يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية جمال على التعرف

 . للرياضة األخرى املختلفة العلمية واجملاالت الهذا اجمل يف البحث تشجيع  -2
 أو املعلوماتية ، اإلحصائية سواءموضوع الكفايات التكنولوجية  يف احلديثة التقنيات خمتلف استعمال -3

 امليدانية املقاييس و االختبارات
 .التطبيقية و النظرية التوصيات بعض اقرتاح -4
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 :العملية األهمية -5-2
 .حتديد الكفايات التكنولوجية البيداغوجية الالزمة ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية -1
 .ابراز دور الكفايات التكنولوجية البيداغوجية بالنسبة ألساتذة الرتبية البدنية  -2
 توافر و ممارسة الكفايات التكنولوجية أثناء مراحل الدرسحتديد درجة  -3
 .حتديد أداة لقياس الكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية -4
 عقد دورات تدريبية خمصصة الكتساب أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لكفايات تكنولوجيا التعليم  -5
 .إعداد املعلمني يف اجلامعات من خالل التوجه حنو تكنولوجيا التعليماإلسهام يف تطوير برامج  -6

 :البحث مصطلحات -6
 (اصطالحي: )المصطلحات 6-1

 : ااصطالحي التكنولوجية ياتالكفا -
واالجتاهات اخلاصة مبجال تكنولوجيا التعليم ، الالزمة للعنصر البشري ليصل اىل درجة االتقان  املهاراتاملعارف و 

 (3101رؤى بنت فؤاد حممد باخدلق ) .أداءه ملهام وظيفتهاتقان يف 
 :يميةعلالكفايات التكنولوجية الت -

 الالزمةاخلاصة مبجال تكنولوجيا التعليم  االجتاهاتاملعلومات واملهارات و : تعرف كفايات تكنولوجيا التعليم بأهنا 
  (3112السامل،امحد )   .أدائه ملهام وظيفته يفان تقللعنصر البشري ليصل إىل درجة من اال

 :.الكفايات التدريسية البيداغوجية -
جه سلوك التدريس لدى املعلم وتساعده يف اداء يم واملهارات واالجتاهات اليت تو هي جمموعة من املعارف واملفاه

 (3119مريفت خواجه ، مصطفى السايح )   .الدراسي وخارجه مبستوى معني منه عمله داخل الفصل
 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية -

  الرتبية البدنية كليات هو أحد األفراد الذين هتدف املؤسسات التعليمية اىل اعداده ملمارسة أدوار معينة يف اجملتمع و 
هتدف أساسا اىل اعداد التالميذ للعمل يف مهنة التعليم فمعلم الرتبية البدنية هو أحد هذه كمؤسسات تعليمية 

 (3110أبو النجا أمحد عز الدين )  .األضالع
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 :الثانويالتعليم مرحلة  -
 الثانوي التعليم مرحلة وتقابل وفروعها أنواعها جبميع األساسية املرحلة تلي اليت باملرحلة الثانوية املرحلة تعرف
 النمو مراحل مع الرتبوي للنظام التقسيم هذا يتطابق حيث النفسي النمو مراحل تقسيم حسب املراهقة مرحلة
 للمرحلة بالنسبة الشأن نفس غريها، عن هبا تتميز وخصائص مميزات هلا النمو مراحل من مرحلة كل أن ومبا للفرد،

 نواحي من ذلك وغري التعليمية األساليب و الدراسية املناهج باختالف غريها عن ختتلف مرحلة فكل التعليمية
 . التعليمية للمراحل املركزية النقطة متثل اجلزائري الرتبوي النظام يف الثانوية واملرحلة املدرسي، النشاط

 (03،  0323صالح امحد زكي )                                                                              
 (إجرائي: )المصطلحات ومفاهيم الدراسة 6-2

اليت ميتلكها املعلم  وتعرف إجرائيا بأهنا جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات: الكفايات التكنولوجية  -
قن ممارستها يف جماالت تكنولوجيا التعليم املختلفة وخاصة يف جمال تصميم وإنتاج املواد التعليمية توي

 .واستخدامها وتقوميها ويف جمال تشغيل األجهزة التعليمية املختلفة
معرفيا ومهاريا و وجدانيا اليت يستعملها  املدرس ميتلكها اليت االجتاهات واملهارات القدرات جمموعة هي -

عرض الوسائط التكنولوجية املتعددة من أجل حتقيق عنصر التفاعل داخل املوقف التعليمي للوصول  يف
 .اىل األهداف املنشودة

 :الكفايات التدريسية البيداغوجية -
ابة االج اللالرياضية من خ والبدنية  هي عبارة عن جمموعة الدرجات اليت حيصل عليها مدرسي ومدرسات الرتبية

 .على فقرات مقياس الكفايات التدريسية
 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية  -
 حيث فيها الزاوية وحجر والرياضية البدنية الرتبية جمال يف التعليمية العملية أركان من األساسي الركن هي -

 ومعرفة التعليمية العملية تنظيم طريق عنالتالميذ  لدى املختلفة واملهارات القدرات تنمية على يعمل أنه
 .تفكريهم وطرق حاجاهتم

 :الثانويالتعليم مرحلة  -
 يترحلة الامل وهي املراهقة سن فيها بدخول التلميذاحل املر من غريها تتميز عن م مرحلة من مراحل التعليم العا

 .و تعترب استعداد هلا اجلامعيةرحلة ملتسبق ا
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 :و المشابهة السابقة الدراسات -
  :الدراسات السابقة و المشابهة بالغة العربية: أوال 
 (2112) مروة أحمد عمايرةدراسة  -1

ردنية ومعيقات الا عضاء هيئة التدريس يف اجلامعاتألدرجة توافر الكفايات التكنولوجية اىل معرفة دراسة هدفت 
 خلاصة ومتو ا احلكومية اجلامعات االردنية عضو هيئة تدريس يف(390)من عينة الدراسة تكونت ،ا توافره

، الوصفي املسحي سة مت استخدام املنهجراالد هذه حتقيق أهدافومن أجل  .ةبقيالعشوائية ط ةيقبالطر  ارهمياخت
كفايات توظيف حاسوب يف عملية : يهعة على ثالثة جماالت و ز فقرة مو ( 40)ر استبانة مكونة من يتطو  مت

جة ر ان د :الدراسةنتائج  كشفت  و،احلاسوبية اتيالكفا معيقات جميات التدريس،كفايات تصميم بر  التدريس،
ممارسة  درجة كانت بدرجة مرتفعة، و اجلامعات األردنية يف هيئة التدريس اءعضالتكنولوجية أل الكفايات فراتو 

 املعيقات جودو  جةر د أما عة،تفجة مر ر كانت بد يةردنألاأعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية يف اجلامعات 
 .التدريس يف جامعات االردنية كانت بدرجة منخفضة هيئة اءعضاحلاسوبية أل كفاياتلل

  (:2017)أنور  أركان ،دراسة الونداوني -2
إىل الكشف عن درجة ممارسة معلمي اجلغرافيا للمرحلة األساسية العليا للكفايات  هدفت :هدف الدراسة

معلما ( 87)من  الدراسةتكونت عينة ،هج الوصفيناستخدم الباحث امللقد .مرهالتكنولوجية من وجهة نظ
وتكونت أداة . (اكء مار الو )ية عمان الرابعة بومعلمة، من معلمي اجلغرافيا للمرحلة األساسية العليا التابعني ملديرية تر 

س، تشغيل يدر كفايات تصميم الت)ة على مخسة جماالت وهي ع، موز ةفقر ( 50)سة من استبانة مكونة من راالد
، كفايات تقومي واألنرتنتالتعليمية، كفايات استخدام احلاسوب  الربامجد و ااألجهر التعليمية، كفايات إنتاج املو 

سة أن درجة ممارسة معلمي اجلغرافيا للمرحلة األساسية العليا للكفايات راظهرت نتائج الدأ(. الوسائل التعليمية
عدم وجود  واىلألداة ككل، اسة و راة متوسطة على مجيع جماالت الدم جاءت بدرجرهالتكنولوجية من وجهة نظ

ى ملتغري ز ذلك عدم وجود فروق ذات داللة تعكملؤهل العلمي، و او  ةاخلرب ري ملتغ ىفروق ذات داللة إحصائية تعز 
استخدام مج التعليمية، كفايات الرب ا د واتشغيل األجهر التعليمية، كفايات إنتاج املو )اجلنس على جماالت 

تغري اجلنس على مل زىت النتائج عن وجود فروق تعفشك، و (، كفايات تقومي الوسائل التعليميةاألنرتنت احلاسوب و
    .حل املعلماتصاول،(التدريسكفايات تصميم )جمال 
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 (2017) ريسة العشيدرا -3
للكفايات  ين مملكة البحر ة درجة امتالك معلمي نظام الفصل باملدارس احلكومية يف رفمعهدفت الدراسة اىل 

تكونت اداة  حبيثالدراسة،هج الوصفي لتحقيق اهداف نستخدم الباحث املإ،  جية للتعليم اإللكرتويننولو التك
 ت،االنرتن،كفايات استخدام  كفايات استخدام احلاسوب)من استبانة ومت نقسمها على ثالث حماور  الدراسة

معلما من خمتلف مدارس مملكة ( 223) متثلت عينة الدراسة يف .(وينتصميم الدروس االلكرتونية للتعليم اإللكرت 
اىل ان امتالك معلمي نظام الفصل للكفايات تصميم الدروس اإللكرتونية جاء  الدراسةتوصلت نتائج ، البحرين

متوسطة، الفصل الكفايات تكنولوجيا التعليم للتعلم اإللكرتوين جاء بدرجة  ما امتالك معلمينبي ة،تفعبدرجة مر 
حصلت كفايات استخدام احلاسوب على درجة منخفضة امتالك من قبل معلمي الفصل، وال توجد فروق ذات 

ت الوظيفة على درجة امتالك معلمي نظام الفصل باملدارس احلكومية اخلرب ا دالله احصائية تعزى ملتغري اجلنس، و
 .للتعليم اإللكرتوين التكنولوجيةللكفايات  ينيف مملكة البحر 

 (2112) سهاد محمد عبد اهلل سليماندراسة  -4
 هدفت هذه الدراسة إيل معرفة الكفايات األدائية الستخدام احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية يف

تكون و .الباحثة املنهج الوصفي التحليلي استخدم حبيث مت .تكنولوجيا التعليم جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
( 50)ني السادسة والسابعة والبالغ عددهم تمن طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم الدفعالدراسة  جمتمع
 وطالبه جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، واخذت عينة الدراسة من اجملتمع الكلي لدراسة كعينة قصديه طالبا

 . والتكنولوجيا اسوب جبامعة السودان للعلوماساتذة متخصصني يف تكنولوجيا التعليم وعلوم احل( 4)باإلضافة إيل 
 ومتت املعاجلة اإلحصائية باستخدام. جلمع البيانات كأدواتواملقابلة   االستبانةإستخدمت الباحثة  :أداة الدراسة

نتوافر الكفايات اليت  :توصلت الدراسة إيل النتائج التالية، (spss) االجتماعيةبرنامج احلزم اإلحصائية للعلوم 
 .نتعلق بثقافة احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم بدرجة نتحصر بني عالية ومتوسطة

نتوافر الكفايات اليت تتعلق بالتعامل مع انظمة تشغيل احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية يف وأنه 
تتعلق بالتعامل مع تطبيقات برامج احلاسب اآليل لدي  نتوافر الكفايات اليت وأنه تكنولوجيا التعليم بدرجة متوسطة

نتوافر الكفايات اليت تتعلق  وأنه .طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم بدرجة تنحصر بني عالية وضعيفة
بني عالية  بالتعامل مع اإلنرتنت وتطبيقاته لدي طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم بدرجة تنحصر

توافر الكفايات اليت تتعلق بالتعامل مع فريوسات احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية يف ت وأنه .وسطةومت
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ضرورة  :تتقدم الباحثة بالتوصيات التالية نتائجومن خالل ما مت عرضه من ،  تكنولوجيا التعليم بدرجة متوسطة
جهاز احلاسب اآليل والتعرف علي انظمة  واستخدامتدريب طالب ماجستري تكنولوجيا التعليم علي توظيف 

التشغيل واقامة دورات تدريبية الزامية يف جمال احلاسب اآليل وتطبيقاته واألفضل لو حصل الطالب علي الرخصة 
اكثر بربامج العروض التقدميية وبقية  و االهتمام قبل الولوج إيل هذا اجملال( ICDL)الدولية لقيادة احلاسب اآليل

اقامة دورات تدريبية وكذلك  .صت الصلة بالتخصذاوتطبيقات اإلنرتنت واملواقع ( االكسيل)يقية تطبالالربامج 
 .منه يف جمال تكنولوجيا التعليم واالستفادةاحلاسب اآليل  استخداممن هذه الكفايات حيت يستطيع الطالب تضت

 (2017)و صالح ناصر  وعليماتو أشرف مطلق  الغزو دراسة -5
جيـــة مـــن و ولننيـــة للكفايـــات التكددرجـــة ممارســـة اعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف اجلامعـــات االر  معرفـــةهـــدفت الدراســـة اىل 

اسـتبانة مت توزيهـا علـى  الدراسة يفمتثلت اداة  و الوصفيمت استخدام املنهج  الدراسةلتحقيق اهداف  ،مرهوجهة نظ
اىل ان درجـــة  الدراســةتوصــلت ، نيــة دس مــن اجلامعــات االر يعضــو هيئــة تـــدر ( 563)مــن  تكونــت، الدراســة عينــة

للكفايــات التكنولوجيــة كانــت بدرجــة متوســطة، ووجــود فــروق  نيــةديف اجلامعــات االر  التــدريسممارســة اعضــاء هيئــة 
اســتاذ، وعــدم وجــود فــروق  رتبــةاحل صــة االكادمييــة يف مجيــع الكفايــات التكنولوجيــة لرتبــلل زىائية تعــصــذات داللـه اح

                                   .ونوع اجلامعة يف مجيع الكفايات التكنولوجية صائية تعزي للتخصصة احاللذات د

 (2115)عبير معوض محمد دراسة   -6

 البدنية والرياضيةالدراسة إىل معرفة درجة توافر الكفايات التكنولوجية التعليمية لدي معلمي الرتبية  ههدفت هذ
 سة مت استخدام املنهجراالد هذه لتحقيق أهداف، باملرحة اإلعدادية مبحافظة اإلسكندرية ، من وجهة نظرهم

كفاية موزعة على ستة جماالت، وملعاجلة البيانات إحصائيا ( 29)أعد الباحث استبانة تكونت من  كما. الوصفي
تكونت عينة الدراسة  حبيث، املئوية والوزن النسيب مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة

الرياضية يف املدارس احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم البدنية و  معلما ومعلمة من معلمي الرتبية( 093)من 
 كفاية( 3)الرياضية ميتلكون البدنية و وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الرتبية  ولتحقيق هدف الدراسة

 . كفايات بدرجة ضعيفة( 3) كفاية بدرجة متوسطة، و( 31)بدرجة كبرية، و

 (2115)جنان مرزه حمزه دراسة  -2
إىل التعرف على مشكالت استخدام التعليم االلكرتوين يف تدريس املقررات التارخيية من وجهة نظر  الدراسةدف هت

كلية الرتبية األساسية جامعة بابل للعام الدراسي بلغ جمتمع البحث من تدريسي قسم التاريخ يف   حيث.التدريسيني
أما عينة البحث فقد اختارت الباحثة مجيع تدريسي قسم التاريخ يف كلية .تدريسي( 21( )3102-3102)
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فقرة، وبعد التأكد من  (21)تضمنت  استبانةأعدت الباحثة . تدريسي( 21)الرتبية األساسية البالغ عددهم 
واستخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية  .قامت الباحثة بتطبيقها على أفراد العينةصدق أداة البحث وثباهتا 

 (21)من أصل  (30)أظهرت نتائج البحث إن عدد الفقرات اليت عدت مشكالت ، كما املناسبة لطبيعة البحث
   .فقرة مشلتها الدراسة

 :(2014)و بواب  ناسة رضو راد -8
لتدريسية االتدريس يف جامعة جيجل يف اجلزائر للكفايات املهنية و ة درجة ممارسة اعضاء هيئة رفاىل مع هدفت

على  الدراسةاداة  اشتملت،و استخدام الباحث املنهج الوصفي، مت وميية من وجهة نظر الطلبة تقلا النسانية واو 
 لتدريسااىل إن درجة ممارسة اعضاء هيئة  الدراسةتوصلت .طالبا( 218)من  الدراسةتكونت عينة ، حبيث استبانة

وميية من وجهة نظر الطلبة كانت عالية، ودرجة ممارسة للكفايات التق سانية ونالاسية و يلتدر اللكفايات املهنية و 
  .متوسطة بدرجة كانت جيةلو لتكنو االتقوميية و 

 (2112)دراسة هناء عبد الكريم حسن  -2
يف جامعة بغداد كلية الرتبية  التدريسهيئة ألعضاء على الكفايات التكنولوجية  رفاىل التع الدراسةهدفت 

املنهج  ةالباحث تاستخدام،  (العلمي ، اجلنس املؤهل)الرياضية ومدى ممارستهم هلا على ضوء بعض املتغريات 
فقرة موزعة على ثالث جماالت تقيس درجة توافر ( 63)قامت الباحثة بتطوير استبانة تكونت من كما .الوصفي

من صدق وثبات االداة تكونت االداة يف صيغتها النهائية من  التأكدالكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستها وبعد 
عضو ( 311)من اصل ( 92)من  ةالدارستكونت عينة حبيث .فقرة وبعد توزع االستبانة وتفرغها وحتليلها( 30)

ان توافر الكفايات  :توصلت الباحثة اىل عدة نتائج امهها.ية الرياضية يف اجلادرية بن كلية الرت س مريهيئة تد
وان ممارسة الكفاية التكنولوجية  قرةف( 30)كفاية من اصل ( 29)التكنولوجية لدى عينة البحث ككل بلغت 

العملية التعليمية  يفوهنا كفاية ال ميارس( 23)بينما ( 23,29) كفاية وبنسبة( 03)لدى عينة البحث بلغت 
ة الكفايات التكنولوجية حسب متغري اجلنس سوجود فروق حول توافر وممار وكذلك ( % 63.92) وتشكل نسبة

ج التدرب على تكنولوجيا التعليم كمطلب ا در بإناءا عليه أوصت الباحثة بو . ولصاحل الذكور وجلميع اجملاالت
                       .يفيةظالو  و الرتقية فيعللمفاضلة للرت  ريسمج تنمية اعضاء هيئة التداضمن بر  أساسي

 (2112)دراسة عمر بكري حسين و هال محمد الشوا  -11
اهج الرياضيات احملوسبة من وجهة نم سدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدري بيانهدفت الدراسة إىل 

فقرة ( 33)وزعت استبانة مكونة من ،  نهج الوصفيامل ةالباحث تاستخدامالرياضيات،  علماتمعلمي و منظر 
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ولوجية  نتوى ممارسة املعلمني واملعلمات للكفايات التكستوصلت الدراسة إىل ان م، معلما ومعلمة( 031)على 
ل املعلم كمريب فاضل وقدوة صاحلة، وأقلها يف حمال املعلم  اان أعالها يف جموككان مرتفعا بشكل عام، 

كفايات تكنولوجية درجة (01)اية تكنولوجية درجة ممارستها عالية، ووجود فك(23)وجود . كتكنولوجي
ابية تعزى ملتغري الفرع األكادميي سائية بني املتوسطات احلصعدم وجود فروق ذات داللة إح. ممارستها متوسطة

 هتدف إىل اتقان املعلم يتية السأوصت الدراسة بإثراء الدورات التدري، يةسالذي يدرسه املعلم او ملتغري اخلربة التدري
 .وتعزيز الدورات التدريبية، واجراء املزيد من الدراسات املماثلة كتكنولوجيلدوره  

 (2112) سامح و العجرميدراسة  -11

ف على توافر كفايات التعلم االلكرتوين لدى معلمي التكنولوجيا مبدارس ر الدراسة إىل التع هدفت:هدف الدراسة
ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من .املنهج الوصفي ةالباحثاستخدام  حمافظات غزة

 ، عرضها على جمموعة من احملكمني للتأكد من صدقها الظاهريمتفقرة موزعة على أربعة جماالت، حيث ( 33)
مت  الداخلي كذلكللتأكد من صدق االتساق ( Pearson)ومن خالل حساب معامل االرتباط لبريسون 

معلم، مت اختبارها ( 82)مت تطبيقها على عينة مكونة من ، ب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخحسا
تقسيم جمتمع الدراسة إىل جمتمعات فرعية حسب متغريات الدراسة، وحتديد  متبطريقة عينة عشوائية طبقية، حيث 

ع فرعي، ومت استخدام املتوسطات احلسابية  اختيار عينة متثل كل جمتممتعدد العناصر يف كل جمتمع فرعي، 
وقد أظهرت النتائج أن املعلمني ، ، وحتليل التباين األحادي، لتحليل استجابات العينة(ت)والنسبية، واختبار 

، ويف خدمات (82%)تتوافر لديهم كفايات التعلم االلكرتوين يف جمال اساسيات استخدام احلاسوب بنسبة 
، ومل (64%)، ويف إدارة املقررات اإللكرتونية (66%)اإللكرتونية وبنائها املقررات ، ويف تصميم(86%)الشبكة 

العلمي، أو سنوات اخلربة، يف ص خصتتظهر النتائج فروقا ذات دالة إحصائية يف درجة توافر الكفاية تعزى ملتغري ال
جماالت الدراسة باستثناء جمال حني ظهرت فروق ذات دالة إحصائية تعزى ملتغري املرحلة الدراسية على مجيع 

( 3)سنوات فأكثر مقابل أصحاب اخلربة أقل من ( 3)أساسيات استخدام احلاسوب، ولصاحل أصحاب اخلربة
وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبية يف ختطيط وإدارة وتطبيق التعلم االلكرتوين ملعلمي  ،سنوات

  .لكرتويناال التكنولوجيا إلكساهبم كفايات التعلم
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 (2112)دراسة مجهدي الطاهر و بعلي مصطفى  -12
هدفت الدراسة اىل التعرف على درجة امتالك أساتذة العلوم االجتماعية جبامعة املسيلة : هدف الدراسة

للكفايات التكنولوجية التعليمية ودرجة ممارستهم هلا ، و كذلك حماولة التعرف على الكفايات التكنولوجية اليت 
اجلنسني  والكشف عن الفروق بني. ا استاذ العلوم االجتماعية ودرجة ممارستهم لكفايات تكنولوجيا التعليمميتلكه

متثلت عينة  ، على استبانة الدراسةاداة  اشتملت، كما املنهج الوصفي ةاستخدام الباحث.لدرجة امتالك الكفايات
ات يأن اساتذة العلوم االجتماعية ميلكون كفا كانت أهم النتائج هيو .الدراسة من اساتذة العلوم االجتماعية 

 . تكنولوجية بدرجة منخفضة

 (2112)طارق حسين فرحان العواودة دراسة  -13
هدفت هذه الدراسة التعرف إىل صعوبات توظيف التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات الفلسطينية ومعرفة أثر اجلامعة، 

 .للطلبةساتذة والطلبة وكذلك معرفة أثر املستوى الدراسي من األ. اجلنس، التخصص كما يراها األساتذة والطلبة
 0139)و طالبا ) 319)وتكونت عينة الدراسة من ،استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

 3100يف حمافظات غزة للعام الدراسي ( وطالبة، من أساتذة وطلبة اجلامعات الفلسطينية اإلسالمية، األقصى )
وقد مت اختيار العينة من جمتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية،وقد قام الباحث ببناء أداة للدراسة . 3103،

 وهي استبانة تقيس صعوبات توظيف التعليم اإللكرتوين 
وأظهرت نتائج .يف اجلامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة، وقد مت التحقق من صدقها وثباهتا

تواجه اجلامعات الفلسطينية صعوبات يف توظيف التعليم اإللكرتوين وبلغت نسبتها من وجهة نظر  :اآليتة الدراس
وكان ترتيب هذه الصعوبات على النحو التايل صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية، صعوبات  39.62األساتذة 

احملاضرات، صعوبات تتعلق باملنهاج تتعلق بالطلبة، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات 
وكان  39.21اجلامعي، صعوبات تتعلق باخلربة يف جمال التعليم اإللكرتوين، يف حني بلغت نسبتها عند الطالب 

ترتيبها لديهم على النحو التايل صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف 
صعوبات تتعلق بالطلبة، صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية، صعوبات تتعلق باخلربة يف جمال قاعات احملاضرات، 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات األساتذة والطالب حول صعوبات  ، وكذلك التعليم اإللكرتوين
خلربة يف جمال التعليم توظيف التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات الفلسطينية بغزة ، يف جمال صعوبات تتعلق با

اإللكرتوين، وجمال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات احملاضرات وجمال صعوبات تتعلق 
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بالطلبة، وجمال صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي، وبالدرجة الكلية لالستبانة ولقد كانت الفروق لصاحل الطالب، 
توجد فروق ذات  ، وايضا ائية يف جمال صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعيةيف حني مل تظهر فروق ذات داللة إحص

داللة إحصائية يف درجة صعوبات توظيف التعليم اإللكرتوين يف جمال صعوبات تتعلق باخلربة يف جمال التعليم 
األدبية، يف  اإللكرتوين، وجمال صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي بني التخصصات العلمية واألدبية لصاحل الكليات

وتتعلق  صعوبات حني مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف جمال صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية وجمال
وكذلك يف الدرجة الكلية  بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات احملاضرات، وجمال صعوبات تتعلق بالطلبة

داللة إحصائية يف درجة صعوبات توظيف التعليم  توجد فروق ذات . لالستبانة من وجهة نظر األساتذة
اإللكرتوين يف جمال صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية، وجمال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات 

، يف احملاضرات ولقد كانت الفروق لصاحل الكليات العلمية يف اجملال األول ولصاحل الكليات األدبية يف اجملال الثاين
حني مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف جمال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات 

وكذلك يف الدرجة الكلية  احملاضرات، وجمال صعوبات تتعلق بالطلبة، وجمال صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي،
على إدارة اجلامعات أن تتبىن  : صي الباحث ما يلييف ضوء نتائج الدراسة يو  . لالستبانة من وجهة نظر الطلبة

على إدارة اجلامعات جتهيز البنية التحتية للجامعات قبل .افكرة توظيف التعليم اإللكرتوين وال تعترب ذلك أمرا ثانوي
تع تطبيق التعليم اإللكرتوين، من جتهيز للفصول اإللكرتونية، ومعامل احلاسوب، وجتهيز شبكة إنرتنت داخلية تتم

توفري فنيني متخصصني و  إعطاء دورات تدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين لكل من الطلبة واحملاضرينو  بسرعة عالية
قيام األساتذة بنشر الثقافة اإللكرتونية بني الطلبة لتحقيق أكرب و  لصيانة األجهزة، وتفادي األعطال الفنية املختلفة

 . مقدر من التفاعل مع هذا النوع من التعلي
 (2011) العزيز بدل عامن ودراسة العتيق 

إىل التعرف إىل درجة امتالك وممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة بنت عبد  هذه الدراسة هدفت
 .املنهج الوصفي ةاستخدام الباحث.اخلربة التعليمية واملؤهل العلمي الرمحن للكفايات التكنولوجية يف ضوء متغريي

وأظهرت  .فقرة( 48)وقد أعدت الباحثة استبانة مكونة من ،  عضو( 140)عدد أفراد عينة الدراسة وقد بلغ 
النتائج أن درجة امتالك وممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى أعضاء هيئة التدريس على األداة الكلية  

التدريس لدرجة توافر الكفايات كانت متوسطة، وأشارت إىل عدم وجود اختالف يف تقدير أعضاء هيئة 
  .التكنولوجية التعليمية باختالف متغريي اخلربة التعليمية واملؤهل العلمي
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 ( 2111)مسـاعد ،الشـيخ محمـد الطيـب  دراسة -14
  االساسي مرحلة التعليم معلمي لدي توافرها املطلوب الكفايات علي لتعرف الدراسة هدفت

 علي دراسة تقوميية اجراء واقع من تعليمية كوسيلة احلاسوب باستخدام والتقومي والتنفيذ التخطيط جماالت يف
 من البحث جمتمع التحليلي ، وتكون الوصفي املنهج الباحث اتبع.باخلرطوم  االساسي للتعليم القدس مدارس
 وجامعة العام والتعليم الرتبية وزارة من وخرباء القدس ملدارس واالداريني االساسي لتعليم القدس مبدارس املعلمني
( 02) اإلداريني وفئة ومعلمه معلم( 31) املعلمني فئة من البحث عينة مشلت حيث.والتكنولوجيا للعلوم السودان

 وخرج،  املعلومات جلمع واملقابلة املالحظة ادايت الباحث واستخدم .ةحصصي كعينة خرباء( 2)اخلرباء  وفئة اداري
 والتقومي والتنفيذ التخطيط جماالت يف تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام كفايات مجيع: منها بنتائج البحث

 ذات عالقة احلاسوب وأنه توجد باستخدام التدريس يستطيع حيت االساس مرحلة معلم يف توافرها واجب كفايات
 اعداد مطالب ن كلوأ التعليمية العملية وتطوير التعليم تكنولوجيا علي املدرب املعلم دور بني احصائية داللة

 جدا عالية بدرجة ملزمة مطالب تعترب واملقابلة املالحظة استمارات يف الواردة الكفايات علي املعلمني وتدريب
 .االساسي تعليم مرحلة يف تعليمية كوسيلة احلاسوب ادخال لصاحل

 (2111)بسام محمود بني ياسيندراسة  -15
 مديرية سمدار  او معلم يواجهها اليت اإللكرتوين التعلم استخدام معوقات عن الكشف اىل سةهدفت هذه الدرا

 لتحقيق أهداف .ذلك يفة العملية واخلرب  العلمي واملؤهل اجلنس، من كل األوىل، وأثر إربد ملنطقة والتعليم الرتبية
معلم،  ( 012) منهم معلما ومعلمة، (096) سةوبلغت عينة الدرا،  الوصفي سة مت استخدام املنهجراالد هذه

ت التحليال وأجريت. فقرة( 39) من مكونة استبانة واستخدمت. شوائيةوا بالطريقة العري ، اختمعلمة( 23)و
وكانت هناك فروق  قات للتعلم االلكرتوينو مع شكلتاة األد فقرات مجيع أن النتائج وأظهرت. االحصائية املناسبة

 سة،على أداة الدرا نيعلمملت تقديرات ااسطمتو  يف) 1.13) اإلحصائية الداللة مستوى عند صائيةلة إحالذات د
 معوقات يف صائيةلة إحالعدم وجود فروق ذات دكذلك و  .اجلنس ملتغري تعزى اإللكرتوين التعلم مبعوقات واملتعلقة

دم الباحثان عددا ق الدراسة، نتائج ضوء ويف. اخلربة سنواتؤهل العلمي، وعدد مل اريغملت، تعزى اإللكرتوين التعلم
 . صياتمن التو 
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 (2111) الحياصات دراسة وفاء محمد حمدان -16
 نظر وجهة من هلا ممارستهم ودرجة املعلمني لدى التكنولوجية الكفايات توافر درجة معرفة إىل الدراسة هدفت
 صممت وقد،  التحليلي الوصفي املنهج الباحث اتبع.الرمثا لواء تربية مديرية يف الرتبويني واملشرفني املدارس مدراء

 واسرتاتيجيات التدريس، تصميم جمال: جماالت اربعة يف كفاية( 21) من النهائية صورهتا يف تكونت استبانة
 توصلت.وحتليلها وتفريغها االستبانة توزيع وبعد التقومي، وجمال التعليمية، واألجهزة التقنيات واستخدام التدريس،
 التكنولوجية الكفايات توافر درجة بني إحصائية داللة ذي موجب ارتباط وجود: أمهها من نتائج عدة إىل الدراسة

 درجة تزداد املعلمني لدى الكفايات توافر زاد كلما أنه إىل يشري وهذا هلا، ممارستهم ودرجة املعلمني لدى
 عام بشكل الكفايات موضوع حول الدراسات من املزيد بإجراء الدراسة أوصت النتائج ضوء ويف. هلا ممارستهم

 على املعلمني تأهيل. املعلمني تعيني عند املعدة القائمة من واالستفادة خاص بشكل التكنولوجية والكفايات
 جمايل يف التكنولوجية الكفايات توظيف متابعة وتفعيل. منها التكنولوجية السيما املهنية الكفايات ممارسة أساس

  .املدارس معلمي لدى والتقومي و التقنيات األجهزة استخدام
 (2111)عبد الفتاح محمد منار صالحدراسة  -12

 مصر جبمهورية الرياضية الرتبية معلمي لدى التكنولوجية الكفايات توافر مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت
 .على استبانة الدراسةاداة  اشتملت.املسحي األسلوب متبعة الوصفي املنهج استخدمت.الكويت ودولة العربية
 أهم وكانت.الكويت ودولة العربية مصر مجهورية من بكل ومعلمة معلم( 262) عددها البحث عينة كانت
 الكفايات الكويت على ودولة العربية مصر جبمهورية الرياضية الرتبية ومعلمات معلمي مجيع اتفاق النتائج

 العالقة وكفايات  التكنولوجية املعرفة وكفايات التكنولوجية الثقافة كفايات هي لديهم الضرورية التكنولوجية
 الرتبية يف املدرسية التكنولوجية البيئة إعداد وكفايات التكنولوجية الفنية املهارة كفايات بالتكنولوجيا الوجدانية
  .الرياضية

 (2010) اللوح دارسة -18
نت يف تطوير الكفايات التدريسية رت ونية عرب شبكة اإلنرت هدفت الدارسة إىل معرفة دور املنتديات التعليمية اإللك

بناء مقياس مت .استخدم الباحث املنهج الوصفي.املعلم الفلسطيين يف ضوء متطلبات معايري جودة املعلم لدى
كفايات التخطيط للتدريس، كفايات تنفيذ : فقر ووزعت علي ثالثة جماالت ( 33)تكون بصورته النهائية من 

مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع  وقد مت تطبيق أدوات الدراسة على معلمي ومعلمات.الدرس، كفايات التقومي 



 الجانب التمهيدي         
 

 
23 

وقد .معلم ومعلمة من العاملني باملدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية( 016)حيث بلغت عينة الدراسة ، غزة 
وعلى كل جمال من  املتوسط احلسايب الستجابات أفرد العينة علي املقياس ككل: يليسة إىل ما اتوصلت الدر 
 درجة كفايةيف حتقيق  اإللكرتونية مما يدل علي دور املنتديات التعليمية . القدير عتلت علي صجماالته قد ح

بينت دراسة عدم وجود  كما. املعلمطلبات جودة تطوير الكفايات التدريسية لدى املعلم يف ضوء متعالية يف 
  .ةسة اجلنس واخلرب افروق نات داللة إحصائية تعزى إىل متغريات الدر 

 (2010)سة برغوت ار د -12
منهاج التكنولوجيا للصف العاشر باملدارس  نفيذمة لتالالز إىل إعداد قائمة بالكفايات التكنولوجية  الدراسةهدفت 

مته ئاستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملال.املعلمني هلا رسةعلي درجة مما ، والوقوفةاحلكومية بقطاع غز 
علي موزعة  ةفقر ( 66)ليت تتكون من اسة وهي االستبانة، و احيث قام الباحث بإعداد أداة الدر . سةاملوضوع الدر 

 املادة العلمية، كفايات التخطيط للدروس، كفايات تنفيذ الدروس شخصية كفاياتكفايات ) ستة أبعاد وهي 
معلم ومعلمة ( 63)من  تكونت عينة الدراسة .(كفايات استخدام التقنيات التعليمية . الدروس قوميكفايات ت

أن درجة ممارسة املعلمني للكفايات التكنولوجية  :سة إىل ما يليراوقد توصلت الد.ةالتعليم شرق وغرب غز مبديري 
ارسون الكفايات ميوهذا يشري إىل أن املعلمني  % 23 بلغتالالزمة لتنفيذ منهاج التكنولوجيا يف االستبانة ككل 

 درجةية يف ئاصوجود فروق ذات داللة إح كذلك. التفعيلولكن تبقى هناك حاجة إىل مزيد من   كل مقبولبش
ال توجد فروق ذات داللة يف حني  .ةملتغري اخلرب  زىممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تع

ال و أنه  .تغري التخصصمل زىية يف درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تعئاصإح
ية يف درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تعزى متغري ئاصداللة إحتوجد فروق ذات 

 اجلنس

 (2010) و بسمة سة بارودادر  -21
للكفايات التكنولوجية وممارستهم هلا ة إىل مدى امتالك معلمي الثانوية العامة يف حمافظة غز  التعرفالدراسة  هدفت

تكوت  استبانةحيث قامت الباحثة بإعداد .الباحثة املنهج الوصفي التحليلي استخدمت .ظر املعلمني نمن وجهة 
احلاسوبية، استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية، الوسائل  املهارات) فقرر مقسمة إىل أربعة جماالت ( 21)من 

مدرسة من  (21)علي  موزعنيمعلم ومعلمة ( 003)عينة الدراسة املكونة من ( ائل االتصالسالتعليمية، و 
و  ةكفاية بدرجة كبري ( 03)العامة  نويةميتلك معلمي الثا :يليإىل ما  الدارسةلقد توصلت  و. ةمدارس حمافظة غز 
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كفاية بدرجة ( 32)و ة كفاية بدرجة كبري ( 02)كفاية بدرجة متوسطة، بينما ميارس معلمي الثانوية العامة ( 30)
وجود فروق ذات و أيضا  .اإلناثاحل صتعزى ملتغري اجلنس ل إحصائيةوجود فروق ذات داللة  و كذلك متوسطة
ات داللة ذوجد فروق تال و كذلك ( 3-0)ةاخلرب  ذوي احل املعلمنيصل ةتعزى ملتغري سنوات اخلرب  إحصائيةداللة 

عقد مؤمترات تدريبية للمعلمني  رورةويف ضوء النتائج أوصت الباحثة بض،  ملتغري املؤهل العلمي تعزى إحصائية
الكفايات التكنولوجية والعمل على التطوير املهين املستمر للمعلم ومواكبة التطور  اخلدمة يف جمال اكتسابناء ثأ

 .   التكنولوجي

 (:2111) خدلقارؤى بنت فؤاد محمد بدراسة  -21
لدى إعداد قائمة بالكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة إىل هدفت الدراسة 

جة امتالك معلمات األحياء باملرحلة الثانوية ر معرفة دو  كرمةنوية مبدينة مكة امللثامعلمات األحياء باملرحلة ا
جة ر معرفة الفروق يف د،  نظرهن للكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة من وجهة

املؤهل العلمي، سنوات اخلربة الدورات )املتغريات وهي  امتالك معلمات األحياء لكفايات يف ضوء عدد من
تقيس درجة توافر  استبانةقامت الباحثة ب إعداد  .استخدام املنهج الوصفي املسحيمت (.التدريبية، نوع التعليم

( 22)كفاية للعرض و( 03)الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة وتكونت من 
عينة .(1.32)كفاي لإلنتاج، ومت التحقق من صدقها وثباهتا باستخدام معامل الثبات ألفا ررونباخ الذي بلغ 

اإلحصائي باستخدام برنامج  ليلحمعلمة أحياء باملرحلة الثانوية، ومتت عملية الت( 002) الدراسة املكونة من
رات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، التكرا: باستخدام( spss)احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

تتوافر  :ة يوقد أسفرت الدراسة عن النتائج التال. T. Testو اختبار ( مان وتين)االحنرافات املعيارية، اختبار 
ة لعرض الوسائط املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية بدرجة مالكفايات التكنولوجية التعليمية الالز 

تتوافر الكفايات التكنولوجية التعليمية وأنه  (3.31)احلسايب العام للمحور األول . ث بلغ املتوسطعالية حي
. الالزمة إلنتاج الوسائط املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط

يف ( 1.13)حصائية عند مستوى الداللة ت داللة إذاال توجد فروق أنه  و (22.3)احلسايب العام للمحور الثاين 
ات داللة ذال توجد فروق وأنه  .الك املعلمات لكفايات العرض واإلنتاج تعزى إىل متغري املؤهل العلميتدرجة ام

الك املعلمات كفاية العرض تعزى إىل متغري سنوات اخلربة، تيف درجة ام( 1.13)إحصائية عند مستوى الداللة 
اج تعزى إىل متغري سنوات اخلربة لصاحل تإحصائيا يف درجة امتالك املعلمات لكفاية اإلن يف حني توجد فروق دالة
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درجة امتالك  يف( 1.13)توجد فروق نات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأنه  .املعلمات األقل خربة
 دورات تدريبية والاليت حضر املعلمات لكفاية العرض واإلنتاج تعزى إىل متغري الدورات التدريبية لصاحل املعلمات ا

لكفاية العرض  الك املعلماتتيف درجة ام( 1.13)ال توجد فروق نات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأنه 
يف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من  و(.أهلي أو حكومي) نوع التعليم ريواإلنتاج تعزى إىل متغ
 إعداد املعلمات قبل اخلدمة وتدريبهن أثنائها مبوضوعات متنوعة عن الكفاياتإثراء برامج  :التوصيات منها ما يلي

عرض وإنتاج  التعليمية، واالستفادة من القائمة اليت توصلت هلا الدراسة احلالية فيما يتعلق مبجال  التكنولوجية
وية ومركز مصادر التعلم بإدارة تفعيل دور كل من مركز التقنيات الرتب .تقنية الوسائط املتعددة يف إعداد هذه الربامج

تشجيع معلمات املرحلة الثانوية و أيضا  .شر برجميات الوسائط املتعددةنالرتبية والتعليم من حيث توفري األجهزة و 
ال لتقنية الوسائط املتعددة داخل الفصل الدراسي عند تدريس مادة األحياء وغريها من املواد ععلى التوظيف الف

  .الباحثة جمموعة من املقرتحات بإجراء دراسات أخرى استكماال ملوضوع الدراسة كما قدمت،  الدراسية

 (2111)بني دومي، احمد حسن  دراسة -22
 بعض ضوء يف التعليمية التكنولوجية الكفايات ألمهية العلوم معلمي تقدير درجة التعرف إىل الدراسة هذه هدفت

 وسائل يف مساق دراسة وأثر العلمي، والتخصص اخلربة، وسنوات العلمي، واملؤهل اجلنس،: مثل من املتغريات
 من ومعلمة معلما( 33) من الدراسة عينة تكونت.استخدام املنهج الوصفي املسحيمت . التعليمية االتصال
 تكونت استبانة الباحث أعد. الكرك حمافظة يف والتعليم الرتبية ملديريات التابعة احلكومية املدارس يف العلوم معلمي

 احلسابية، املتوسطات استخدام مت إحصائيا البيانات وملعاجلة. جماالت سبعة على موزعة كفاية( 006) من
 املعلمون يرى :االتية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد (.ت)واختبار األحادي، التباين وحتليل املعيارية، واالحنرافات

 و أن. متوسطة أمهيتها درجة كانت واحدة كفاية باستثناء كبرية بدرجة مهمة مجيعها االستبانة كفايات أن
ني باحلسابية  امتوسطاهتراوحت تينة الدراسة، حيث عراد فر أظنوجهة  من كبرية بدرجة مهمة مجيعها اجملاالت

عدم وجود فروق دالة وكذلك  .جملال إنتاج املواد والربامج التعليمية( 4,03)ربات العلوم، وخمتال جمل( 4,52)
ص تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى إىل متغريات املؤهل والتخصإحصائيا يف 

يف تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية  ايئوجد فروق دالة إحصاوأنه ت. ودراسة مساق يف وسائل االصال التعليمية
واىل سنوات اخلربة لصاحل أصحاب اخلربة  الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلناث،

  .الطويلة



 الجانب التمهيدي         
 

 
26 

 (2112)دراسة عنايات عبد الفتاح،  -23
واستخدام االساتذة . تقومي استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مناهج كلية الرتبية الرياضيةاىل  هدف الدراسة

عضو من اعضاء  331بلغ حجم العينة حيث . استخدم الباحث املنهج الوصفي ، للربامج واحلقائب العلمية 
ويف االخري توصل اىل عدم اتفاق اعضاء . الباحث اداة االستبيان تاستخدم.هيئة التدريس لكلية الرتبية الرياضية 

                   .                          هيئة التدريس لكلية الرتبية الرياضية على امهية استخدام التقنيات التعليمية يف العملية التدريسية

 (2112)دراسة العمري علي بن مردد موسى  -24
التعرف على كفايات التعلم االلكرتوين ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة احملواة  هدفت اىل

مبحافظة وتألفت عينة الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية  .استخدام املنهج الوصفي املسحيمت .التعليمية
وبعد تطبيق أداة الدراسة توصلت  .واستخدمت االستبانة كأداة للدارسة .(316)احملواة التعليمية وعددهم 

تتوافر كفايات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة الثانوية يف حماور التعلم االلكرتوين، : ليةتاالدراسة إىل النتائج ال
نت، وتصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية بدرجة متوسطة، وقيادة احلاسب، وقيادة الشبكات واالنرت 

العلمي، وسنوات  صصبينما مل جتد الدراسة فروق دالة إحصائيا بني متوسط إجابات عينة الدراسة تعزى للتخ
  .اخلربة، وللدورات التدريبية يف احلاسب والشبكات

 (2118) منيالمؤ دراسة  -25
، املشرفني الرتبويني علي أهم الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني من وجهة نظر  التعرفإىل الدراسة هدفت 

 الدراسةتكونت عينة .هج الوصفي التحليلينسة استخدم الباحث املالتحقيق هدف الدر .نديف األر  ربديف مدينة إ
قام الباحث يتطور  الدراسةاف ولتحقيق أهد .الثانية والثالثة األوىل و ربدة، يف مديريات إفومشر . افمشر ( 92)من 

درجة ممارسة الكفايات  أن :إىل مايليالدراسة وقد توصلت  .علي العينة وزعت ةفقر ( 22)تكونت من  استبانة
التكنولوجية لدي املعلمني يف مدينة إربد من وجهة نظر املشرفني الرتبويني كانت عالية مبتوسط حسايب بلغ 

تعزى ملتغري ( 1.13)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وكذلك  من الدرجة الكلية( 2،32)
تعزى ملتغري املؤهل  (1.13)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، وأيضا اجلنس لصاحل الذكور 

. احل الدكتوراهالعلمي بني الدبلوم العايل واملاجستري لصاحل محلة درجة املاجستري، وبني املاجستري والدكتوراه لص
. خلربةاعدد سنوات  تعزى ألثر( 1.13)وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وكذلك

وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث باملتابعة املستمرة من املشرفني الرتبويني يف زياراهتم للمعلمني يف املدارس من 
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لوال للمشاكل الرتبوية اليت يواجهها املعلمون يف امليدان حتضع  خالل عقد ورشات عمل وندوات ودررت تدريبية
  .يف استخدام التكنولوجيا احلديثة

 (: 2118)م حيطه عبد الر  محموداميرة دراسة  -26
وفية نامعة املجبضية للسادات لريايف كليات الرتبية ا التدريساىل مدى توافر وامتالك اعضاء هيئة  الدراسةهدفت 

( 22)من  الدراسةتكونت عينة .صفيهج الو نسة استخدم الباحث املالتحقيق هدف الدر .التكنولوجيةللكفايات 
وكانت اهم النتائج .كفاية فرعية موزعة على ستة جماالت( 93)ومت تصميم استبانة مكونة من .عضو هيئة تدرس 

 و( 1.21)توى مجيع اجملاالت وعلى مس وجود عالقة بني توافر الكفاية ودرجة ممارستها مبعامل ارتباط اجيايب
                                             .العليا عن كفايات تكنولوجيا التعليم الدراساتت اضمن مقرر  أساسيمقرر  بإضافةاوصت الباحثة 

 :(2112)محمد، مصطفى و العمري ،حسين سة ادر  -22
بية رت اء هيئة التدريس بكلية الضلدي أع ةاإللكرتونية إلعداد املقررات مإىل حتديد الكفايات الالز  الدراسةهدفت 

واستخدم .ية السعوديةلعرباض باململكة ايمبدينة الر   اءضاألعهؤالء من وجهة نظر  هافر او تمهية ة وأالبدنية والرياضي
من جمتمع (%60)، حيث مت إجراؤها علي  استبانةمن خالل . نهج الوصفي التحليليالباحثان امل

ر ثأك :إىل ما يلي  الدراسةولقد توصلت  .من هذه الكلية اعضو  (20)من  عينة الدراسةتكونت .الدراسة
 ةكفايات إدار -كفايات التصميم والتطوير-كفايات التخطيط:ب هي تيسيب والرت نالكفايات أمهية حسب الوزن ال

  . كفايات التقومي-املقرر

 (2007)ي نتر الع دراسة -28
معلمي املرحلة الثانوية يف تبوك لكفايات تكنولوجيا املعلومات يف ضوء هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة 

تكونت .صفيهج الو نسة استخدم الباحث املالتحقيق هدف الدر .متغريات اجلنس واملؤهل العلمي وقطاع التعليم
( 40)ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة تكونت من . معلمة( 237) ما ولمع( 198)عينة الدراسة من 

، استخدام التقنيات املتوفرة يف املدرسة، واستخدام الربجميات املتوفرة: فقرة مقسمة إىل أربعة جماالت هي
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة املمارسة لكفايات تكنولوجيا املعلومات .والتطبيقات، والتخطيط للتعليم

يا يف درجة املمارسة تعزى ملتغري اجلنس لصاحل واالتصاالت مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائ
املعلمات، بينما مل توجد فروق دالة إحصائيا يف درجة املمارسة لكفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزى 

 ؤهل العلميملتغري امل
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 (2112)إحسان بن محمد كنسارة دراسة  -22

إمتالك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية وبيان حالة ممارستهم  مدى الكشف عن استهدفت الدراسة
عضو ( 339) عينة البحث على عدد واشتملت.الوصفيالباحث املنهج  واستخدم.يواجهوهنا اليتهلا والصعوبات 

ومن .أبعاد( 2)عبارة موزعة على ( 32)يتكون من  استبيان أداة الدراسة. هيئة التدريس بالطريقة الطبقية العشوائية
لدى أعضاء  املمارسة للكفايات التكنولوجية و االمتالكدالة إحصائيا بني درجة  ارتباطيةوجود عالقة  أهم النتائج

   .جامعة أم القرى يفهيئة التدريس 

 (2005)الشريف  ةدراس -31
للكفايات  ة ر و علي درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة باملدينة املن عرفهدفت الدراسة إىل الت

ومت بناء .سة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي االتكنولوجية ودرجة ممارستهم هلا، ولتحقيق هدف الدر 
جمال التصميم، وجمال : ة هي ئيسيعة على مخسة جماالت ر وز كفاية تكنولوجية م( 40)تكونت من  استبانة

أهم الكفايات اليت :إيل ما يلي  الدارسةولقد توصلت  .التقومي، وجمال ةاإلنتاج، وجمال االستخدام و وجمال اإلدار 
ف العامة داحتديد األه: بدرجة عالية جدا هي  ةر و ميتلكها املعلمون واملعلمات يف املرحلة املتوسطة باملدينة املن

اهلندسة الرسومات البيانية و : للموضوع املراد تصميمه، ولقيام بإنتاج بعض الوسائل التعليمية البسيطة مثل 
أهم الكفايات التكنولوجية اليت و . التعليمية واجملسمات، ولقيام بتهيئة وجتهيز املكان املناسب الستخدام الوسيلة

يراها مجيع الطلبة مع القيام مبراعاة عناصر  كن أنميارسوهنا هي القيام بعرض الوسيلة التعليمية بطريقة واضحة مي
ية يف درجة امتالك أو ئاصعدم وجود فروق ذات داللة إح وكذلك .تعليماألمن والسالمة عند استخدام تقنيات ال

يف  ةللكفايات التكنولوجية قد تعزى ملتغريات اجلنس واخلرب  ةاملتوسطة باملدينة املنور  ملرحلةممارسة معلمي ومعلمات ا
املتوسطة يف  ملرحلةمعلمي ومعلمات ارسة امتالك أو مما رجةية يف دئاصوجد فروق ذات داللة إحوأيضا ت .التدريس

تدريبية  ةحبضور دور  اصاحل األفراد الذين قامو لبية يالتدر  ةللكفايات التكنولوجية وقد تعزى ملتغري الدور  ةاملدينة املنور 
 . طويلة

 (2115) عبد الحافظ محمد سالمةدراسة  -31
تكنولوجيا التعليم يف  استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئة تدريس 

سة استخدم الباحث املنهج اولتحقيق هدف الدر  .كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ودرجة ممارستهم هلا
( 33)تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة تدريس تكنولوجيا التعليم يف كليات املعلمني وعددهم .الوصفي
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كفاية يف سبعة جماالت يف ختصص (36)كونت يف صورهتا النهائية من وقد صممت استبانة ت. اواعتربوا مجيع
جمال تصميم التدريس، واسرتاتيجيات التدريس، واختيار التقنيات التعليمية، واستخدام : تكنولوجيا التعليم هي

توزيع  وبعد. التقنيات التعليمية، واستخدام األجهزة التعليمية، وخدمات مركز تقنيات التعليم، وجمال التقومي
كفاية من جمموع الكفايات متوافرة 31):) توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها.االستبانة وتفريغها وحتليلها

من أمهها العناصر يف جمال ( 3.62)و ) 3.23)بدرجة كبرية حيث حازت على متوسط حسايب يرتاوح بني 
كفاية من جمموع الكفايات متوافرة بدرجة ) 33) .ةاستخدام األجهزة التعليمية واستخدام التقنيات التعليمي

وجود  وكذلك .من أمهها العناصر املتعلقة باختيار التقنيات التعليمية(3.3)و (3.66)متوسطة مبعدل يرتاوح بني 
وجود  %).22.26)كفاية من جمموع الكفايات ميارسها أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية متثل ما نسبته (36)

لة إحصائية بني توافر هذه الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس ودرجة ممارستهم هلا بلغ ارتباط موجب ذي دال
ويف  .وهذا يشري اىل أنه كلما زاد توافر الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس زادت درجة ممارستهم هلا( 1.36)

شكل عام وكفايات ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع الكفايات ب
  .تكنولوجيا التعليم بشكل خاص واالستفادة من القائمة املعدة عند تعيني أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني

 (2114)دراسة عبد الحق    -32
اىل التعرف على الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي الرتبية الرياضية يف املرحلة األساسية  الدراسة هدفت

األوىل مبحافظة نابلس، وحتديد األمهية النسبية لكل كفاية من هذه الكفايات، والتعرف على وجهة نظر كل من 
للكفايات التعليمية لدى معلمي ومديري ومديرات املدارس يف تقديرهم / اضيةيمعلمي ومعلمات الرتبية الر 

 الوصفي سة مت استخدام املنهجراالد هذه لتحقيق أهداف.ومعلمات املرحلة األساسية األوىل مبحافظة نابلس
أظهرت .مديرا ومديرة( 61)معلما ومعلمة و ( 61)قوامها  ةأجريت الدراسة على عينة عمدي :عينة الدراسة

ليت ميتلكها معلمني املرحلة األساسية األوىل، حيث كانت الكفايات النتائج الكفايات التعليمية األساسية ا
كذلك  .التعليمية كبرية على جمال التخطيط، ودرجة متوسطة على جمايل التنفيذ والتقومي بالنسبة جلميع أفراد العينة

بني وجهة نظر كل من مديري (  =1.13)أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  .ومديرات املدارس ومعلمي ومعلمات املرحلة األساسية األوىل ولصاحل املعلمني واملعلمات
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 (2004)علي  سة المخالفيراد -33
هيئة التدريس يف جامعة تعز يف اجلمهورية اليمنية للكفايات التقنية التعليمية  ءف على مدى امتالك أعضار التع

ولتحقيق هدف .ة بة األكادميية واخلرب تت الكلية والر امتغري  ءيف ضو  اوهنودرجة ممارستهم هلا والصعوبات اليت يواجه
عضو هيئة تدريس يف مجيع الكليات ( 196)سة من راتكونت عينة الد.سة استخدم الباحث املنهج الوصفياالدر 

التقنية  اتس للكفاييأعضاء هيئة التدر  الك وممارسةتسة إىل أن امراج الدئت نتاأشار .األكادميية يف جامعة تعز
ة امتالك وممارسة رجسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف دراوأظهرت نتائج الد. جة متوسطةر التعليمية كان بد

وكشفت .ة بة األكادميية، واخلرب تت الكلية، والر اأعضاء هيئة التدريس للكفايات التقنية التعليمية تعزى إىل متغري 
 .ة متوسطةرجهيئة التدريس كانت بد سة أن الصعوبات اليت تواجه أعضاءراج الدئنتا

 (2002)خالد عبد الرحيم  الشريف،دراسة  -34
ســـية يف اجلامعـــات الســـعودية للكفايـــات التكنولوجيـــة يدرجـــة امـــتالك أعضـــاء اهليئـــات التدر علـــى  إىل تعـــرف  هــدفت

( 598)تألفـت عينــة الدراسـة مــن .سـة اســتخدم الباحـث املـنهج الوصــفياولتحقيـق هــدف الدر .ودرجـة ممارسـتهم هلــا
كفايــة موزعــة ( 57)تكونــت أداة الدراســة مــن .أم القــرى ســعود و عضــو هيئــة تــدريس مــوزعني علــى جــامعيت امللــك

تصــميم التعلــيم، واألســاليب واألنشــطة، واختيــار التقنيــات التعليميــة، واالســتخدام الفعــال : علــى ســبعة جمــاالت هــي
دلـت نتـائج الدراسـة علـى . مركـز تقنيـات التعلـيم، والتقـوميوخـدمات  للتقنيات التعليميـة، وتشـغيل األجهـزة التعليميـة

أن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية كانـت كبـرية وأن درجـة ممارسـتهم هلـا كانـت متوسـطة، 
                                                                 .وأن هناك عالقة ارتباطية إجيابية كلية بني درجة امتالك الكفاية ودرجة ممارستها

 (2000)سليمان بن محمد  و العمري دراسة -35
دراسة هدفت إىل معرفة مدى امتالك املعلمني لكفايات إنتاج الوسائل التعليمية يف املدارس احلكومية بسلطنة 

 .املنهج الوصفيسة استخدم الباحث اولتحقيق هدف الدر .عمان، ومدى أمهية هذه الكفايات من وجهة نظرهم
وقد أعد الباحث .م املختلفة يف املنطقة الداخليةمعلما ومعلمة من مراحل التعلي( 216)تكونت عينة الدراسة من 

جمال الرسم، وجمال إنتاج الشرائح واألفالم الثابتة، وجمال : كفاية موزعة على جماالت هي( 83)استبانة مكونة من 
جمال إنتاج برامج التعلم ، وجمال إنتاج الربنامج التلفزيوين، و الشفافياتإنتاج األشرطة السمعية، وجمال إنتاج 

كفاية بدرجة ( 55)كبرية، و  كفاية بدرجة( 14)وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني ميتلكون .الفردي
ات داللة إحصائية يف امتالك ذكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق . كفاية بدرجة قليلة( 02)متوسطة، و
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الكفايات تعزى إىل كل من متغريات سنوات اخلربة، ومستوى املرحلة التعليمية، واملؤهل العلمي، بينما وجدت 
لصاحل  صعزى إىل اجلنس لصاحل الذكور وفروق تعزى إىل التخصفروق دالة إحصائيا يف امتالك الكفايات ت

  .التخصصات العلمية
 (2000)و محمد  دراسة المعولي -36

التعليمية من وجهة نظرهم  إىل معرفة مدى امتالك معلمي املرحلة الثانوية العمانيني للكفايات التكنولوجية هدفت
تكونت عينة .سة استخدم الباحث املنهج الوصفياولتحقيق هدف الدر . للشهادةو يف ضوء متغريات اجلنس 

أعد الباحث استبانة مكونة . معلما ومعلمة من معلمي املرحلة الثانوية يف املنطقة الداخلية ( 112)الدراسة من 
التصميم، والتطوير، واالستخدام، واإلدارة، : كفاية تكنولوجية تعليمية، وزعت على مخسة جماالت هي( 56)من 

كفاية تكنولوجية تعليمية ( 30)معلمي املرحلة الثانوية العمانيني ميتلكون  أنبينت نتائج الدراسة  وقد.والتقومي
كما بينت النتائج وجود فروق . كفايات بدرجة ضعيفة( 01) كفاية بدرجة متوسطة، و( 60) بدرجة كبرية، و

 .إلناثدالة إحصائيا يف امتالك الكفايات التكنولوجية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل ا

 (2111)دراسة أحمد الحصري  -32
إىل التعرف على أسباب عدم استخدام املعلمني لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية يرجع إىل  هدفت الدراسة

أن كثريا من املعلمني غري مدربني على استخدامها وال توجد لديهم قناعة لدورها و أن بيئة الفصل و بيئة املدرسة 
وقد أظهرت نتائج جمموعة .سة استخدم الباحث املنهج الوصفياولتحقيق هدف الدر .االستخدامغري مهيأة هلذا 

من البحوث و الدراسات عدم امتالك معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة ويف أثناءها للكفايات 
                                                              .التكنولوجية الالزمة لتدريس مادهتم بفاعلية

  (Abedl – Haqq ,1995) الحق دراسة عبد -38
 .التدريس يف التعليم تكنولوجيا استخدامهم أثناء املعلمني تواجه اليت املعوقات إىل التعرف هدفت

 يف معلما( 232) من الدراسة عينة تكونت و.سة استخدم الباحث املنهج الوصفياولتحقيق هدف الدر  :منهج 
 اليت املعوقات أهم أن الدراسة نتائج أظهرت حيث.الغرض هلذا استبانة الباحث أعد و االمريكية، واشنطن مدينة
 للمعلمني، املقدمة احلوافز قلة و احلديثة، التكنولوجية الوسائل على املعلمني تدريب نقص: هي املعلمني تواجه
 . الفين الدعم وقلة
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 (1994) عبد المعطي دراسة الصباغ
مدى معرفة مدرسي كليات اجملتمع يف األردن بالكفايات التكنولوجية التعليمية وممارستهم هلذه  تقديرإىل هدفت 

 كليات حكومية و( 8)عني على ز مدرسني، مو ( 309)تكونت عينة الدراسة من  .الكفايات وضرورهتا هلم
: أربعة جماالت هيكفاية تكنولوجية تعليمية، موزعة على ( 48)واستخدم الباحث استبانة مكونة من .خاصة

( 17)وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك .شخصية الطالب، التخطيط للتعلم، تصميم التعلم، النشاط والتقومي
كما . كفاية ضرورية بدرجة متوسطة( 29)كفاية تكنولوجية ضرورية ملدرسي كليات اجملتمع بدرجة عالية، و

                    .الكفايات التكنولوجية تعزى للجنس، لصاحل الذكوررة أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة ضرو 
 :األجنبيةالسابقة و المشابهة باللغة  الدراسات: ثانيا
 Gunes  (2010),خرونأ جونيس ودراسة  -32

ستخدم ا،علمني حول الكفايات التكنولوجية، باملدارس االبتدائية للمالذايت  قوميتهدفت اىل حتديد مدى ال
ومن اهم . من معلم ومعلمة( 281)تكونت عينة من .استبانة الدراسة يف ومتثلت اداة  .هج الوصفيناملالباحث 

الذايت للمعلمني باملدارس االبتدائية حول الكفايات التكنولوجية جاء بدرجة كبري،  وميأن التق الدارسةنتائج هذه 
يف حني توجد فروق . "صتغري النوع ومتغري التخصمل زىائية تعصت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحفشكو 

 .عندهم ةائية تعزى ملتغري اخلرب صذات داللة إح

 ( Ilhan، 2009)جدى إلهان او دراسة  -41
الباحث ستخدم ا.ايدراسة هدفت إىل وضع قائمة لكفايات تكنولوجيا التعليم للطلبة املعلمني قبل اخلدمة يف ترك

( 217)ومت إعداد استبانة تكونت من .من الطلبة املعلمني( 2460)الدراسة حيث بلغت عينة .هج الوصفينامل
ويات كفاية الطالب يف تدريس املرحلة االبتدائية أعلى بكثري من تلك املوجودة يف تأظهرت النتائج أن مس و.كفاية

الربامج التعليمية  الربامج التعليمية األخرى، وأن كفاية الطالب يف برامج تعليم الرياضيات كانت أقل بكثري من
   .األخرى

 jawarnaeh & Alhersh   (2005)" لهرشاو  جوارنة"دراسة  -41
 املعلومات ملهارات تكنولوجيا الريموك جامعة العملية يف طلبة الرتبية دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى امتالك

ستخدم ا.معلمني قبل اخلدمةواالتصاالت ودرجة ممارستهم هلا خالل فرتة التطبيق العملي اخلاص بربنامج إعداد 
صت الدراسة إىل أن مدى لخمشرفا، ( 33)طالب وطالبة و( 31)على عينة قوامها  .هج الوصفيناملالباحث 
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وأن هناك  ،امتالك طلبة الرتبية العملية ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ترتاوح ما بني ضعيف ومتوسط
         .ارسةانسجاما بني درجة االمتالك ودرجة املم

  :(Hou ,2004) "هو"دراسة  -42
املرحلة الثانوية ملمارسة مهنة التدريس  اسة إىل حتديد أهم الكفايات التكنولوجية اليت حيتاجها معلمو اهدفت الدر 

معلما ومعلمة للمرحلة الثانوية يف ( 200)من الدراسةتكونت عينة .كل فعال، ومدى تنفيذهم وممارستهم هلاشب
( 49)تكونت من  ةواستخدمت استبان.حتقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .كوريا

من  وإنتاجهاوظيف الوسائل التكنولوجية ، تجمال حتفيز املتعلمني للتعلم، : عة جماالت هيربعت على أز كفاية و 
إىل ما  الدراسةولقد توصلت  .هلا وريةالصيانة الد وإجراءاحمللية، وجمال ختزينها  ةد اخلام املتوفر يف البيئاخالل املو 

بة تم املر هاهتمام الطلبة وحتفيز  ةجمال إثار  واحتل( %91)أن املعلمني ميتلكون الكفايات التكنولوجية بنسبة : يلي
بينت أن معلمي وكذلك . بة الثانيةتاملر ة حتل جمال ختزن الوسائل التكنولوجية وصيانتها املستمر ا األوىل، و

قات و ال توجد فر  وأنه ر استخداما للكفايات التكنولوجية من معلمي املوضوعات األدبيةثوضوعات العلمية أكامل
 جمموعة توصيات الدارسةوقدمت . ملتغري اجلنس زىائيا يف مدى توظيف املعلمني لتلك الكفايات تعصدالة إح

  لتفعيل توظيف الكفايات التكنولوجية التعليمية يف التدريس ةت مستمر اإحلاق املعلمني واملعلمات بدور زها ابر 

  (Kennedy, 2002) نيديسة كادر  -43
االبتدائية للكفايات التكنولوجية يف العملية رحلة على مدى توظيف معلمي امل فسة إىل التعر اهدفت الدر 

ومت االعتماد على  .التحليليواستخدم الباحث املنهج الوصفي .يف اململكة املتحدةرتي دريسية يف منطقة كوفنلتا
معلما ومعلمة والقيام برصد الكفايات ( 32)والبالغ عددهم  الدراسةكل معلم ومعلمة من أفرد عينة ة  زيار 

 الدراسةولقد توصلت .كفاية تكنولوجية( 23) استبانة مكونة من.يف العملية التعليمية اهنالتكنولوجية اليت يوظفو 
 ةاخلرب  ذوياملعلمني و أن  لك الكفايات من املعلمات وبداللة إحصائيةتتوظيفا لر ثاملعلمني أك أن: ما يليإىل 

( 9من ثرأك)سنوات أو ( 9-2)ت ار توظيفا للكفايات التكنولوجية من املعلمني ذوي اخلرب ثسنوات أك( 0-2)
 . سنوات

  Yu Ku , Hopper & Igoe (2001) يوكو و هوبر و أيجو  دراسة -44
األمريكية حول أمهية مهارات الكفايات  Arizonaأريزونا  يف التعليميالتعرف على تصورات اجملتمع  استهدفت

عينة البحث  واشتملت.الوصفيالباحثون املنهج  استخدام.ما قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة معلميالتكنولوجية لدى 
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مدير مدرسة من املناطق ( 23)وعدد  معلما باخلدمة،( 62)معلما ما قبل اخلدمة، وعدد( 62)على عدد
ومن أهم .التعليميةعبارة تتعلق باملهارات التكنولوجية ( 63)يتكون من  استبيان أداة الدراسة.التعليمية
    .كبريا ألمهية املهارات التكنولوجية التعليمية أعطى املعلمون أثناء اخلدمة تقديرا:النتائج

  : (Kemp,2000) دراسة كمب -45

لتحقيق  .لديهم التعليمية التقنية الكفايات ملستوى املبتدئني واملعلمني املعلم الطالب إدراك معرفة إىل هدفت
 املبتدئني املعلمني من فردا( 431) من الدراسة عينة تكونت.الوصفي سة مت استخدام املنهجراالد هذه أهداف

 هدف حيث حماور، ثالثة من مكونة استبانة الدراسة استخدمت.احمللي اجملتمع من وأفرادا املعلمني الطلبة ومن
 القصور أوجه إىل التعرف الثاين احملور وهدف التعليمية، للتقنيات املعلمني استخدام درجة إىل التعرف األول احملور

 إىل التعرف هدفت مفتوحة اسئلة الثالث احملور وتضمن التقنية، الكفايات وإكساهبم املعلمني إعداد مناهج يف
 املعلمني استخدام لضمان القرار وصناع املدارس ومدراء التدريس هيئة عضو يقدمه أن ميكن الذي الدعم أساليب
 يتم مل الكفايات مجيع أن ،اال التعليمية للتقنيات املعلمني استخدام الدراسة نتائج أظهرت.التعليمية للتقنيات
 معاجل برنامج مهارات هي الربامج تلك من اكتسبوه ما وان اجلامعة، يف املعلمني اعداد برامج خالل من اكتساهبا
 املدرسني تعريف يف االعداد برامج قصور النتائج أظهرت اكم. املفاتيح لوحة استخدام ومهارات النصوص
 . التعليمية التقنيات جمال يف املستمر والتدريب التأهيل إىل حاجتهم وبينت اجلديدة، بالتقنيات

 :(Schefller & Logan1999) ولوجان شفلر دراسة -46

 سة مت استخدام املنهجراالد هذه لتحقيق أهداف.املعلمون حيتاجها اليت التقنية الكفايات معرفة إىل هدفت
 املعلمني إعداد وكليات الثانوية املرحلة يف واملعلمني املنسقني من فردا( 222) من الدراسة عينة تكونت الوصفي

 أن الدراسة نتائج أظهرت. تعليمية تقنية كفاية( 62) من مكونة استبانة الباحثان استخدم وقد.اجلامعات يف
 التقنيات توظيف كفايات وان األمهية، ومتوسط جدا هام بني تراوحت تقديرات على حصلت قد الكفايات مجيع

 أقل هي االجتماعية التقنيات بأثار املتعلقة الكفايات وان أمهية، الكفايات أعلى هي التعليمية العملية يف
 .أمهية الكفايات

 ( Schaeffle،1999) سكيفلير دراسة  -42
من الكفايات ( 15)وقد اشتملت االستبانة على .ة للطلبة اخلرجينيمعلى الكفايات التكنولوجية الالز  فلتعر ا

 و بعد ذلك متمن الطالب اخلرجيني، ( 65)ني وفمن املشر ( 115)على مت تطبيق األداة .التكنولوجية املهمة 
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وخلصت .حسب النسب املئوية  تصاعديايب الكفايات التكنولوجية املهمة ترصد اإلجابات وحتليلها إحصائيا وتر 
 تاإلنرتنايق، تنسالطباعة وال: من اإلجابات كانت على الكفايات التالية %100سة إىل أن ما نسبته راالد
ت احملوسبة، ابار تخدام اإلنرتنت، استخدام االخسلة، استخدام الوسائط املتعددة، التعليمات األخالقية الستاواملر 
بشأن بعض املواد احملوسبة املوجودة  تالقرارا ذحول استخدام الوسائط التكنولوجية األفضل، اختا تالقرارا ذاختا

 مساعدة الطلبة، Spss مج اإلحصائية مثلااستخدام الرب : كانت للكفايات التكنولوجية التالية . اإلنرتانتعلى 
املعلومات،  واسرتجاعملركزي، التعلم عن بعد، ختزنن ايف البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت، التعامل مع اجلهاز 

                                                                      .ة من اإلنرتنت، عمل العروض التقدميية، والقدر على تقدمي املواد احملوسبةرجتقييم املعلومات املستخ

 (Kim1993)كيم   دراسة -48
مدى  دراسة هدفت إىل التعرف على مدى استخدام الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى املعلمني الكوريني، و

وقد بينت نتائج الدراسة أن كفايات املعلمني يف .أمهية هذه الكفايات يف حتسني التعليم يف املدارس الكورية
ئد استخدام ا، مع أن غالبية املعلمني يعرفون قيمة وفو  بشكل عام منخفضة جدا استخدام تكنولوجيا التعليم

                           .أن معظم التقنيات املستخدمة هي من األشرطة السمعية وأشرطة الفيديو التكنولوجيا يف التعليم، و

 ( yalin 3991) يالين دراسة -42

 كليات يف املعلمني إعداد برامج يف توافرها الواجب التعليمية التكنولوجية الكفايات أهم حتديد هدفت الدراسة اىل
 يف الرتبية كليات يف تدريس هيئة عضو( 411) من الدراسة عينة تكونت. األمريكية بنسلفانيا بوالية الرتبية

 أربعة على وزعت تعليمية، تكنولوجية كفاية( 14) من مكونة استبانة الباحث أعد.معلما( 222)و املقاطعة
 مع واالتصال التعليمية، والوسائل املواد إنتاج وتقنيات التعليمية، واملواد التعليم، تصميم مبادئ: هي جماالت
 مبادئ جماالت من كل كفايات أن على واملعلمني التدريس هيئة أعضاء إمجاع الدراسة نتائج بينت وقد.اجلمهور
 التكنولوجية الكفايات أهم من اجلمهور مع واالتصال التعليمية، والوسائل املواد إنتاج وتقنيات التعليم، تصميم

   .املعلمني إعداد برامج تتضمنها أن الواجب التعليمية

 : المشابهة التعليق حول الدراسات السابقة و -
من خالل أستعرض الباحث لدراسات السابقة اليت متكن الباحث من الوصول اليهـا ، واليت اشتملت على 

درجة توافر الكفايات التكنولوجية االول التعرف اىل  هاتاجتاثالث  و اليت اجتهت يف الوصفياستخدام املنهج 
درجة استخدام الكفايات التكنولوجية التعرف اىل  واالجتاه الثاينالبيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية 
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درجة صعوبة توظيف التعرف على لث واالجتاه الثا البيداغوجية أثناء مراحل درس الرتبية البدنية و الرياضية
جند أن أهداف هذه الدراسات تتنوع كل ،و الرياضية  الكفايات التكنولوجية أثناء مراحل درس الرتبية البدنية

 يالين كدراسةقام بتحديد جمموعة من الكفايات التكنولوجية لدى األساتذة  حسب نوع الدراسة ، فمنهم من 
(3991 yalin )  هو"دراسة" (2004, Hou)  امجدى إهلاو دراسة (2009 ،Ilhan)  حممد، سة ادر

بدراسة منهم من قام ،  (2111) خدلقافؤاد حممد برؤى بنت دراسة (  2112) مصطفى و العمري ،حسني
درجة امتالك الكفايات التكنولوجية لدى األساتذة و درجة ممارستهم للكفايات التكنولوجية  ومدى صعوبة 

ملالءمته اهداف الدراسات  وصفي التحليلياستخدمت املـنهج الأن مجيع الدراسات .توظيفهم هلذ الكفايات
مشرتك ( 2460 - 31) حجم العينات يف مجيع الدراسات اليت مت الوصـول اليهـا بني لقد تراوح، و  املستخدمة

ة معوقات و مبعرفة و حتديد درجة توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية  ومعرفيف الدراسات اليت اهتمت 
سات املرجعية اليت مت تنوعت االدوات والطرق اليت مت استخدامها يف مجع البيانات يف الدرا صعوبات توظيفهم هلا ،

فر واستخدام الكفايات اعلى درجة تو للتعرف  االستبانة الوصول اليها، فقد كانت بعض الدراسات قد اسـتخدمت
 لىيف بيانات كل دراسة ع املستخدمةلقد اختلفت وتعددت االساليب االحصائية .التكنولوجية أثناء التدريس 

درجة توافر و امتالك واستخدام الكفايات التكنولوجية أثناء بتحديد ، أال ان الدراسات اليت اهتمت ىحد
واالحنرافات املعيارية و  املتوسطات احلسابية،)اسـتخدام بعـض االسـاليب االحصائية مثل  ىاتفقت عل .التدريس
 ويرجع ذلـك الـى هـدف الدراسة املراد( ف) حتليل التباين ، النسب املئوية ، واختبار ستيودنت (ت)اختبار 
  .حتقيقه
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 :خالصة
حاولنا توضيح معامل هذه الدراسة من  دراسةالذه تويها هحت يتال ةل تسهيل االطالع على اجلوانب املتعددأجمن 

 حنن يتطرقنا فيه إىل عرض مشكله البحث و التخالل هذا الفصل التمهيدي املتمثل يف التعريف بالبحث، حيث 
العلمية  هامهيتأ من خالل توضيح أهداف القيام بالبحث و ةالدارسذه هببصدد درستها، و وضحنا دواعي القيام 

ف اصطالحي و آخر رييف البحث، حبيث كان هناك تع ردةف للمصطلحات الواري تعاميكما قمنا بتقد. والعملية
 من يتة، الهبالسابقة واملشا تللدراسابعدها تعرضنا . مما نصبو إليه ئ، وهذا قصد توضيح الرؤية للقار يإجرائ
من خالل النتائج املتوصل إليها واألدوات املستعملة مع  ةالدراسا توضيح الرؤيا لنا ومساعدتنا يف إجناز هذه شأهن

باإلضافة  ةالدراسنا يف هذه  تعينيتريها من املعلومات الغو  ذةخو أاملعلومات والبيانات، واملنهج املستعمل والعينة امل
 .اولة تفاديها و جتنبهاحمل تالدراسا واجهها أصحاب هذه يتة الصعوبات العرفإىل م
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الكفايات التكنولوجية 
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  :تمهيد 
يدان التعليم، وتسعى مخاصية هذا التغري البد أن حتقق يف  التغري السريع هو مسة العصر الذي نعيش فيه، و

إىل التجديد املستمر يف مناهجها التعليمية، من اإلضافات اجلديدة يف مناهج  يف اجلزائر وزارات الرتبية والتعليم
ة دراسية، باإلضافة إىل السعي إىل توظيفا احلاسوب وسيلة دإدخال مادة احلاسوب كما اىلوزارات الرتبية والتعليم 
حيث أن مهارات  وتوفري الربجميات التعليمية املناسبة يف التخصصات املختلفة، CAIمساعدة يف التعليم 

استخدام احلاسوب وبرجمياته املختلفة أصبحت من الكفايات الضرورية ليس للمتخصص يف مادة احلاسوب فقط 
يلم هبا الشخص  ناليت جيب أ Survivat Skillsبل أصبحت تضاف إىل الكفايات أو املهارات األساسية 

املخطط فيها األستاذ هو  املدرس الذي يعترب  العادي باإلضافة إىل مهارات القراءة والكتابة واحلساب وخاصة
 .واإلداري يف الفصل الدراسي ذاملنف للمعرفة و
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 :مفهوم الكفاية -1
نتيجة خضوعه اىل  األستاذتسبها يكاليت  االجتاهاتو ت واملفاهيم راهي جمموعه من املها: الكفاية -1-2

، 0202املصري، وائل امحد ). اليت تربقي مبستوى أدائهبل ممارسة عمله قمج تعليمية أثناء و االتدرب على بر 
                                  (02ص

النظري واملثيل، يُقال  (الكفء و الكفؤ'ا وتعين حالة يكون هبا شيء مساويا لشيء آخر، ومنه (كفأ) من يةوالكفا
الزوج مساويا للزوجة يف حسبها ودينها وغري ذلك، ويقول العرب يف   تكافأ الشيئان، أي متاثال ، وهو أن يكون

                                                                       (22، 2002عبد الرحمن التومي )  .الواجب، أي قدر ما يكون مكافئا له احلمد هلل كفاء: كالمهم
. وبالنظر إىل التعريفات السابقة جند أن بعضها يركز على احلصول على أكرب عائد من املخرجات بأقل املدخالت

التكاليف، من وقت ولذلك فالكفاية تعين القدرة على حتقيق األهداف والوصول إىل النتائج املرغوب فيها بأقل 
 .وجهد ومال، كما تعين النسبة بني املخرجات إىل املدخالت

والتدريب القائم على الكفايات أوسع من ذلك القائم على األداء، حيث إن األول يشمل معارف املتدرب  
 .فايةواجتاهاته وثقته بنفسه، باإلضافة إىل قدرته على أداء العمل، فاألداء يشكل املظهر املنظور من الك

 (7-4، 0220ميلود زيان )
أننا نستطيع  إالع، و املتعلق باملوض الرتبويجعة األدب اظ لدى مر حفات الكفاية الذي يالعريبالرغم من تعدد ت   

( 1994)أن نؤكد أن ذلك مل يؤد إىل اختالف كبري حول حتديد مفهوم الكفاية، مثل ما يشري إليه كل من الناقة 
، فإن هناك عددا (2005)فات، كما يؤكده التومي ين وجد اختالف بني هذه التعر إ، وحىت و (1998)ومفلح 

 :من هذه التعريفات عددافيما يأيت  رض، وسنعتعريفات من اخلصائص اليت تتفق حوهلا معظم ال
 
اجلهد والوقت والنفقات، إن القدر  النتائج املرغوبة مع اقتصاد يف ازهي القدر على إجن:(Good)تعريف كود  -

 .يف الوقت وجلهد والنفقات االقتصاد ظليف  إال حيقق الكفاية  ال اجات املرغوبةلنتا زعلى إجنا
                                 (02، 0222سهيلة حمسن كاظم الفتالوي )
تعبري عن القدر على إجنار مهمة "الكفاية بكوهنا  (De Landsheere.v)شير والندديان فتعرف في -

ضلية، ولكنه أنشطة عود أفعال عادية و در  دىن هي سلوك، ولكنه ليس جمر ع، فالكفاية هبذا امل"يرضممعينة بشكل 
 .السلوكية احلديثة  للسلوك يف إاارعىنمن م ".هل" و "مانتري "ومهام هلا قصد، وهذا ما أضافه كل من 
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                                              (63، 5002عبد الرمحن التومي )   
جيابية االبأهنا اخلاصية  ،الرتبية كما عرفها القاموس املوسوعي للتدريب والتكوينان مفهوم الكفاية يف جمال     

ويقرر بأن الكفايات شديدة التنوع فهناك الكفايات العامة  ،للفرد واليت تشهد بقدرته على اجناز بعض املهام
 الاصة او النوعية واليت والكفايات القابلة للتحويل واليت تسهل اجناز مهام عديدة ومتنوعة وهناك الكفايات اخل

يف حني تعمل   ،ل التعلم وحل املشاكل اجلديدةييف مهام خاصة جدا او حمدودة وان هناك كفايات تسه االتوظف 
شخاص وان هناك بعض الكفايات متس املعارف يف األجتماعية والتفاهم بني القات االكفايات اخرى تسهيل الع

                                                                       (18، 5000حممد الدريج ) . حسن السلوك والكينونةداء او معرفة األحني ختص غريها معرفة 
ا هقدر ياملعلم هلذه الكفاية اليت تقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املعلم و  الكة امتدرج :درجة توافر الكفاية -8

 .يف األداة املعدة هلذا الغرض رتبوياملشرف ال املدير و

سية واليت ريالتد ساتايات يف املمار فالدرجة اليت يقوم هبا املعلم مبمارسة هذه الك :درجة ممارسة الكفاية-1-1
 .ضتقاس من خالل الدرجة اليت حيصل عليها املعلم يف األداة املعدة هلذا الغر 

 :التكنولوجيا مفهوم -2

 تتعلق متعددة جماالت يف العلمية للمعرفة املنظم التطبيق إىل Technology التكنولوجيا مصطلح يشري
 استخدام جمرد أهنا شائع هو ما بعكس وذلك والرياضة والطب والفضاء والصناعة كالزراعة  اإلنسانية باألنشطة

 (85، 8811احلديثة  رابطة الرتبية)  .املتطورة واألجهزة اآلالت
يستخدمها  اليتأهنا الطرق ب Encyclopedia ( 1995 ) املعارف دائرة يف تكنولوجيا كلمة  تعرف كما

أوجه احلياة  يفالسيطرة على الطبيعة وبناء احلضارة  يفاكتشافاته لسد احتياجاته ورغباته كما تساعده  يفاالنسان 
 (Lopedia, Encyc 1995, 83)   .املختلفة

 :تكنولوجيا التعليممفهوم  -2-1

 وعفقد أدى التن. را مهما يف جمال التعليمو جيا تلعب دلو أن التكنو  (5002سويدان، أمل، عبد الفتاح، مىن )أكد 
  ( 5086الشرمان، عااف أبوح محيد ) . يف تكنولوجيا إىل سهولة دجمها يف العملية التعليمية السريع رو والتط
ة وهذا ما فا توفر الوقت واجلهد يف احلصول على املعر قيف التكنولوجيا التعليم يقدم للعامل ار فالتطور السريع  

 .ق السريع للمعلوماتييسمى بالطر 
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الشرمان، )  يف ت تكنولوجيا التعليم من قبل مجعية االتصال التعليمي والتكنولوجيا املشار إليهارفعكذلك 
سة والتطبيق األخالقي من أجل تيسري التعليم واوير األداء من راهي الد" اهنبأ.( 5086عااف أبوح محيد 

 تكنولوجيه مناسبةخالل إجياد واستخدام وتنظيم عمليات 

البحث العلمي  قوارائة العلمية رفعملية اإلفادة من املع" بأهنا  (5080أمل عايد شحادة ) ها شحادة رفوتع
ته املتشابكة بغرض حتقيق القاوتنفيذها وتقومها كل على انفرد وككل متكامل بع رتبوييف ختطيط وحدات النظام ال

 .اآللة  ن وسايف املتعلم مستعينة يف ذلك بكل من اإلنسلوك معني 
قة يف التفكري فضال على أهنا ريتكنولوجيا التعليم على أهنا ا.(5000الطوجبي، حسني محدي ) وقد عرف

 لتحقيق أهدافه على اتباع خمطط منهجي أو أسلوب نظام ت يعتمدالل وسلوب يف حل املشكممنهج يف الع
 :أهمية تكنولوجيا التعليم -2-2

سات التعليمية تعليم أكرب عدد ممكن من الطلبة بأقل التكاليف وبأقل زمن ممكن وأقل جهد فلجأت سحتاول املؤ 
فقد . (5080الشديفات، و أخرون ) .كالت اليت قد حتصل يف التعليم شإىل استخدام تكنولوجيا التعليم حلل امل

محة، كما عاجلت الزيادة اهلائلة يف زدمن املتعلمني يف الصفوف امل. أسهمت تكنولوجيا التعليم يف تعليم أعداد كبري
 ية رتبساعدة املتعلم يف مواجهة المانية، وكافحت األمية جبميع أنواعها، إضافة إىل سة اإلنرفاملع

أن تكنولوجيا التعليم بدخوهلا إىل  (5008هاين إمساعيل أبو السعود )  وأكد. (5002احليلة حممد حممود )
 وية، وبكالت الرت شساليب خمتلفة، وعملت على حل العديد من املأيس و ر العملية التعليمية استحدثت ارائق تد

 .هوتوسيع أار  هة وعملت على تنمية تفكري وريواملهارات الضر  رفملعااودت الطلبة بقدر كبري من ز 
إىل أن استخدام تكنولوجيا التعليم يؤدي إىل إجياد بيئات . (5001خالد بن عبد احملسن الشمري ) شرييو      

والقدر على توفري خربات سي، اضمن املنهج الدر . فكريبة حتفز الطالب على استكشاف مواضيع ليست موجودة
إىل أن تكنولوجيا التعليم تستطيع إحداث . ةوبذلك ميكن االشار . جة واحملاكاةذق النميتعليمية عن ار  فرصو 

حيث توفر تكنولوجيا . (5080نداء عبد الرحيم الصاحل )  .املتعلم من متلقي للمعلومة إىل باحث رتغيري يف دو 
، فتقلل من صعوبات التعلم، والسيما ةت التفكري لدى املتعلمني يف سن مبكر اارائق خاصة يف تنمية مهار  التعليم

اعد الطفل على التفكري والتعلم س، إذ أهنا تالرتبوينيأن الربامج احملوسبة هلا فائدة تفوق غريها من وجهة نظر 
تعد تكنولوجيا التعليم وسيلة لتطوير األساليب التقليدية يف التعلم مما و . (Clyton 1992). بشكل أفضل
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ي لدى املتعلم فتشجع دقل عرضة للنسيان، حيث تساعد يف التعلم الفر أر سهولة للفهم و ثعل املادة املتعلمة أكجي
 .  ضاه عن ذاته، وتسهم يف االحتفاظ مبا تعلمهر ي من دافعيته وتزيد و عمليات التفكري وتق

  (5080الشديفات، و أخرون )
عبيد بن مزعل احلريب ) و (5001عبد احلافظ سالمة )وتكمن أمهية تكنولوجيا التعليم كما حددها 

 :كما يلي(5080

 .وتكوين اجتاهاهتم اجلديدةشباع حاجاته للتعلم ااهتمام املتعلم و  ةاستثار  -

 .ملشاركة الفاعلة للمتعلم مما جيعله أكثر استعدادا للتعلما ة وزيادةاب اخلرب ساكت -

 .إشراك مجيع حواس املتعلم فتؤدي إىل ترسيخ وتعميق التعلم -

 .ن مفاهيم سليمةيتكو  ع يف اللفظية وو حتاشي الوق -

 .سلوكهم الفردية بني املتعلمني وتؤدي إىل تعديل وقمواجهة الفر  -

 .يب واستمرار األفكار اليت يكوهنا املتعلمتتر  -

 .الطالب دو تفعيل -
 .خارجه أو الصفي املوقف داخل سواء الفردي فرص التعلم  توفري -
 .واملكاين الزماين البعدين معاجلة -
 .واملعلومايت املعريف االنفجار معاجلة -
 .اإلنرتنت شبكة اريق عن بعد عن فرص التعلم  توفري -
 .الطلبة لدى الضعف معاجلة -
 .املتعددة الوسائط يف و احلركة. و الصور الصوت بدمج وحتسينها أساليب طورت -
 .املقدمة التعليمية املادة وتوضح تدعم اليت والصور والرسوم واللون احلربة إظهار -

 :أهداف تكنولوجيا التعليم -2-3

عليه حيث ال ميكن جتاهلها يف  تأات العصر احلديث الذي ار تطور تكنولوجيا التعليم من أهم أصبحت 
 :إىل أهداف تكنولوجيا التعليم من أمهها (5002أمحد سامل ) أثار ،ةبري جمال التعليم ملا هلا من أمهية ك

 .خلق بيئة تعليمية تفاعلية -

 التقنية الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة تاملهارااب املعلمني سإك -
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 .املعلومات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال و تاملهاراساب الطلبة كإ -

 .ة معياريةور تنمية التعليم وتقدميه يف ص -

 .سة التعليميةسؤ املعمل  ةدار اإجياد شبكات تعليمية لتنظيم و  -

 .ية خمتلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهمر تقدمي التعليم الذي يناسب فئات عم -

 :التعليمعيوب تكنولوجيا  -2-4

كما لتكنولوجيا التعليم ميزات اجيابية يستفاد منها يف جمال التعليم أيضا هلا عيوب حتد من استخدامها أحيانا 
 ريف والشعو عر أهم عيوب تكنولوجيا التعليم يف ضعف التعامل بني املعلم والطالب واالهتمام باجلانب امل ثلفتتم

األعطال، وكثر  ةبامللل واإلرهاق نتيجة الستخدام هذه الوسائل التكنولوجية، وضعف التواصل مع اآلخرين، وكثر 
 .تربوينيالقائمني على عمل وسائل تكنولوجيا التعليم هم تقنيني وال يرجعون إىل خمتصني 

رات خاصة، وعدم وجود ة املعلومات يف حال تصميم اختباريق اخلصوصية وساباإلضافة إىل اخلوف من اخرت 
التقنية يف هذا  تالتطوراعلى اخر  لالاالعب املعلمني واإلداريني ريات املنتجة لتدكمتابعة من قبل هذه الشر 

   (585-588، 5001عبدا هلل املوسى )    .اجملال
 :ف تكنولوجيا التعليمظيتو  -2-2

كل سريع من حيث نقل شاملاضية ب. ةرت فمن التكنولوجيا خالل ال رىت أخياتكنولوجيا التعليم ومستو  وراتتط   
اعلية فب ةألجهز اطلب استخدام تكنولوجيا املعدات و للمعلمني يت الرئيسي رصبح الدو أاملعلومات وختزينها وترميزها و 

 :التعليم اليت يستخدمها املعلمعند تقدمي التعليم وهناك جمموعه من تقنيات لنظام تكنولوجيا 

 .ةالدراسيل الربامج التعليمية واملقررات ثاملواد املطبوعة م  -

 .يز افة والبث اإلذاعي والتلراوجيا املعتمدة على الصوت مثل األشللتكنو ا -

 .اكسفال ل اللوحة اإللكرتونية وثالرسوم اإللكرتونية م  -

 .غريها ة وشراوالعادي واأل بويتكنولوجيا الفيديو مل التلفاز الرت   -

 (5003حبري، مىن يونس ) .وغريها نتاإلنرت  احلاسوب وشبكاته مثل احلاسوب التعليمي و 
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 :التعليم في التكنولوجيا توظيف مبررات -2-6
و   مكان يف للمتعلم العلم حتمل أصبحت فقد وجديدة خمتلفة قبطرائ للمعرفة فرصا اجلديدة التقنيات أتاحت   

 التعليم تكنولوجيا خيار تبيت يف أسهمت أسباب عدة وهناك بعيدة، أماكن يف للتعلم ذهابه من بدال خيتاره زمان
 :باآليت (5002النملة، عبد العزيز ) و(5002الراشد ، فارس بن إبراهيم ) حددها كما القادم للجيل

 .املنهج لعرض مميزة اريقة هناك يكون أن يستدعي وهذا االهتمام إىل الطلبة حاجة -8
 يف فاالستثمار لالقتصاد وشامله عامة قاعدة حاليا أصبحت فاملعرفة املعرفة، على الطلب منو -5

 تعليم يف االستثمار أصبح وبذلك االستثمار أساس هي أصبحت ومعرفته مهاراته وتنمية اإلنسان
 ال قد اليت التعليمية والوسائل التعلم مساعدات من عدد استخدام. النتائج بأفضل يعود اإلنسان

 .و السمعية البصرية الوسائل من املتعلمني من عدد لدى تتوافر

 .األخطاء وتصحيح النتائج والتعرف إىل السريعو  الفوري التفرمي  -6

 .االستخدام يف الذاتية حتقيق يسبب متعلم لكل الفردية الفروق مراعاة  -2

 .اإلنرتنت على املختلفة باملواقع االتصال بسبب املعرفة مصادر تعدد  -2

 .و املوجه املشرف دور إىل للمعلومات الوحيد واملصدر وامللقن امللقي من املعلم دور تغيري -3

 العصر ومتطلبات الوزارة خطط يواكب مبا اإلنرتنت على والربامج وتغيريها املناهج تطوير سرعة -1
 .مثال الليزر أقرص على الربامج تطور يف احلال هو كما باهظة إضافية تكاليف دون

 :تكنولوجيا التعليمفي لمعلم لالجديد  الدور -3

لذلك  تكنولوجيا التعليم ليست جمرد استخدام اآلالت ولكنها يف املقام األول اريقة يف التفكري ومنهجا يف العمل،
الدرجة األوىل إىل تطبيق مبدأ أن ب هالذي يلعبه املعلم قد تغري يف عهد تكنولوجيا التعليم فيهدف دور  رفأن الدو 

كل كامل ،وعلى شهو املسؤول عن القيام بنشاط التعلم ب ن املتعلمأ ر عملييت التعلم والتعليم وو املتعلم هو حم
 :الوظائف التالية ن يتم تدريبه علىأ كمدير ملصادر التعلم و  دورهاملعلم أن يعي 

 .حتديد األهداف التعلم ورسم االسرتاتيجيات املناسبة لتحقيقها :التخطيط -3-1-1
 .إليها الرجوعيب مصادر التعلم وتنظيم عملية تتر  :التنظيم -3-1-2

 .متابعة نشاط الطالب وتشجيعهم وتنظيم املوقف التعليمي :القيادة -3-1-3
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إىل حتديد ما إذا كانت وظيفة التنظيم وظيفة القيادة قد حققتا األهداف يسعى : التقويم المتابعة و-3-1-4
 (5080أمل عايد شحادة )   .اليت حددها بنجاح أم ال

للمتعلم ومتابعته وتوجيهه ليكون قادرا  ةدور املعلم يف عصر تكنولوجيا التعليم أنه يوفر جماالت اخلرب ن كما أ   
ذلك البد من تغيري ثل ن حتقيق مأو  اكل املصاحبة هلا،شاملتواصلة يف احلياة وامل تاملتغرياعلى مواجهة التحديات و 

حيث يلعب  .املعلم واملتعلم فاملعلم مصمم ومقوم وموجه للعملية التعليمية واملتعلم باحث ومكتشف رمن دو 
 وغة الصفية فعليه أن يصفلغر ايا يف إعداد الربجميات اخلاصة اليت يستخدمها داخل اسمهما واساملعلم دورا 

ة خصائص رفوحيدد املفاهيم واحلقائق، حيث تضمن مع يالدراسيقة مناسبة وحبلل احملتوى ر األهداف التعليمية بط
ولوجية املناسبة واريقة عرضها للموقف ليتمكن من حتديد الوسيلة التكن املهارى مائية ومستواه العلمي ونالطالب ال

صة لدى ر ت الصوتية الشكلية واأللوان إلتاحة الفاع يف املثري يالصفي بإتقان، حيث يرعي املعلم أثناء التطبيق التنو 
اتباع  ةر و التعليم ضر كدت تكنولوجيا أو .(5005الفار، إبراهيم ) .اركة والتفاعل ليحقق اهلدف منهاشلملالطالب 

ح واإللقاء واتباع األساليب التقليدية، بل ر املعلم ألسلوب األنظمة يف التدريس فلم تعد مهمته مقتصر على الش
 ساعد وسائل تكنولوجياتالدرس لتحقيق أهداف حمددة، حيث  ةالسرتاتيجيأصبحت مسؤوليته عمل خمطط 

املثالية  ةر و ري وتقدمي القدوة والصثوحتقق األهداف الوجدانية من خالل التأالتعليم يف تعليم املفاهيم وتطويرها ومنوها 
           ( 5006احليلة، حممد حممود ) .   للمتعلم

صفه بالطبيب و املعلم يف العملية التعليمية و  رعلى دو  ( 5086الشرمان، عااف أبوح محيد )  كما أكد
ستقبل بشكل جيد للمعداد الطلبة ا و. حيث تعتمد علية العملية التعليمية واجملتمع ككل .الطلبة هالذي يلجا إلي

تعليمي  تربويفاملعلم هو حجر األساس يف أي مشرع  .وفعال ليعود بالنفع على الطالب أوال ومن مث اجملتمع 
  .التكنولوجيا بشكل خاص بشكل عام ودمج

حتمية لكل اجملتمعات املتقدمة  ةعلى أن تكنولوجيا التعليم ضرور  ( 5002عبد احلي، رمزي أمحد )وأكد 
ة أن هذه التكنولوجيا تقدم فرصا صة يف ظل املتغريات املتسارعة واملتالحقة، خاصوالنامية على حد سواء خا

 :حملددات املتضمنة يف التعليم التقليدي ويتمثل ذلك يفاوخدمات تعليمية قد تتعدى الصعوبات و 

 .ر عريض من املتعلمنيو الوصول إىل مجه-

 .اجلامعات تلبية احتياجات املتعلمني غري القادرين على استكمال درستهم بالتعليم الرمسي النظامي يف املدارس و-

 .التعليمار هذا شوالتعليم للجميع من خالل انت فرصحتقيق مبدأ الدميقرااية والعدالة وتكافؤ ال-
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 :وجيةلو نلتكامفهوم الكفاية  -4
الكامن منها كالن كلها العام ومكوناهتا، فالكفاية هلا شش: ون من زاويتنيويبرت مفهوم الكفاية نظر إليه ال

 ت ورااإلملام باملهايجة تبالعمل ن القيام إمكانيةكلها الكامن مفهوم، ومن هنا فهي شوالظاهر، فالكفاية يف 
كلها الظاهر عملية، ومن هنا فهي األداء ش تؤهل إىل القيام بالعمل ويف يتاالجتاهات ال واملفاهيم ولومات املع

ت اليت تتضمنها الكفاية، بل البد من أن اواملهار لومات ال يعين فقط جمرد إملام األستاذ املع ذاالفعلي للعمل، وه
        .صحيحة وابقا للمعايري املتفق عليها يف األداء رقوتطبيقها بط تملهاراا ذهيكون قادر على القيام هب

 (0202، 0200جماهدي الطاهر، بعلي مصطفى )
ت استخدام احلاسوب وتكريسه يف راهاميف  األستاذاعد ست اليت تاخلرب ا هي جمموعه من املهارات والجتاهات و

 (0207الغزو، و أخرون ) .العملية التعليميةخدمة 
ها يف إنشاء امللفات ظيفيف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة يف استخدامها يف جمال عمله وتو  األستاذهي قدر 

 (0204بواب رضوان، ) .  ت وتصحيحهاراوعمل الدروس االلكرتونية وعمل االختبا
 ت وات اليت جيب ان ميتلكها املعلمني من مهار اهي جمموعة القدر  ( 5001خالد سليمان، ) وقد عرفها    

 واستخدام احلاسب يف العملية التعليمية و احلاسوبيةت اا اثناء العملية التعليمية يف جماالت واملهار وهنكفايات ميارس
 .الوسائل التعليمية ووسائل االتصال

 :ان تنمية الكفايات التكنولوجية للمتعلم تعتمد اساسا على 

 انتاج املنتجات التقنية رسم ابداع و على تصور و ةالقدر  -

التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملقياس وتقنيات ومعايري مرقبة اجلودة والتقنيات املربطة بالتوقعات  -
 واالستشراف

 لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع احلاجيات اجلديدة واملتطلبات املتجددةة مالتمكن من وسائل العمل الالز  -

طة بالتطور العلمي والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم تبواالخالقيات املر  فاسرتجاع اخالقيات املهن واحلر  -
 (5001خالد سليمان املؤمين )         .مبادئها الكونية الدينية واحلضارية وقيم املواانة وقيم حقوق االنسان و

 الكفايات لتطوير املعلمني اىل سبعة جماالت ( 5002االاار العام للمناهج والتقومي ) قد صنفت وثيقة  و

 والفهم  املعرفة -8

 التعليم والتعلم -5
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 لتقومياالتقييم و  - 6

    الصفات واخلصائص الشخصية - 2
 اخالقيات املهنة -2
 املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت -3

 (5002وزارة الرتبية االردنية )   .العالقات مع اولياء االمور واجملتمع - 1 
 و القدراتعارف و امل" :هنابأات التكنولوجية يافالك.(040، 0220الشريف، خالد بن عبد الرحيم )يعرف 

 و اتهم، ملهئهأدا يفة االتقان جالبشري ليصل اىل در  التعليم الالزمة للعنصر اتكنولوجيجال اصة مبات اخلهاجتاال
ارف واملهارات عامل منة عجممو " أهناب.(00، 0222السنيدي، سعيد بن راشد بن سليم ) فها عر و . "تهفوظي

 التعامل مع البيانات و لىعاية التكنولوجية القدرة فالكبا يقصد ماط بطريقه مقبولة، كشدية نأاملنظمة لت
ات جا للحابعج التكنولوجية احلديثة تما الرباهساليب القياس والتحليل اليت توفر أال، بكالشاات، ورسم معلو امل

 ".اجلديدة
 يفا هارسات، مييافارات وكهن معلم متلكها املة القدرات اليت جيب ان ميعي جممو ه التكنولوجيةات يافوالك

ل التعليمية، ئالعملية التعليمية، الوسا يفاسوبية، استخدام احلاسب املهارات احل: االتجم يفالعملية التعليمية اثناء 
، 0202بين دومي، حسن علي أمحد ) فهاعر ا مك.(9، 0222املومين، خالد سليمان ) وسائل االتصال و

االت جم يف ممارستهاى علاملعلم، ويقدر ميتلكها ات اليت هاجتواال ة القدرات واملهاراتعو مجم ":هنابأ.(444
ال جم يف ، وتقوميها و ، واستخدامها انتاجها و واد التعليمية ال تصميم املجم يفاصة خ، و املختلفةالتعليم  تكنولوجيا

 .ل األجهزة التعليمية املختلفةشغيت
كنه مت املعلمتلكها ميات اليت هاجتاملهارات واال ارف وعة املعجممو  أهناات التكنولوجية بيافف الباحث الكر ويع

 اسوب، وات األساسية لتشغيل احليافاالت الكجم يفمبستوى ميتكن مالحظته وتقوميه  مسؤولياتهو  مهماتهن اداء م
 ات وما املعلو يات توظيف تطبيقات تكنولوجياف، وك( اإلنرتنت)املية عاستخدام مصادر الشبكة الات يكفا
 .التصااالت

، وبالتايل جيب ان عند اعداد املعلم  التصاات واالتما املعلو يتكنولوجمام بكفايات تهوري االضر لا نمو 
العشريي ، هشام أمحد ) (0200خريشة، علي كايد ) (0202أخرون املعمري، و ) :يةتات اآليافتلك الكمي

0200): 
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ارة استخدام هة مبقعال ات ذاتيافة الكمبيوترية، وكفاقالقة بالثعات ذات يافك: )مة وتشملعاات يكفا-0
 (.يةتاماملعلو قة بالثقافة العات ذات يافاسوب، وكاحل
التعامل مع  ليزية، وادة اللغة اإلجنجإ: ، مثل( اإلنرتنت)ات الشبكة العاملية مخد ج ومل مع برامات التعايكفا-0

 ة، وثادوالبحث، واحمل اإللكرتوينيد رب ة المة للشبكة، وخديات األساسية اليت تقوم عليها التطبيقات الرتبو ماخلد
 .فرتة واخرى نيثها بيا وحتدهر شات واملواقع التعليمية، ونصفحوإنشاء الة، يديات، والقوائم الرب لفنقل امل

 ر، ويالتخطيط، والتصميم والتطو كات األساسية،  يافالك منوتتضمن عددا : ايالكرتون ات اعداد املقرراتيكفا-2
 .التقومي، وادارة املقرر على الشبكة

 :في مجال التعليم الكفايات التكنولوجية أهمية -4-1

 "منها ما أشار إليه  ة وتعليمية واجتماعية واقتصادية،يأمهية يف عدة جماالت فكر  تكنولوجيةوللكفايات ال   
إجياد بيئة تعليمية تفاعلية  :بأن األدبيات تشري إىل أن التعلم اإللكرتوين التقين مهم يف عدة جوانب منها " الرتكي

 ت وال بني الطالب واملعلمني من خالل تبادل اخلرب فاعتنيات الكرتونية جديدة، ودعم عملية القمن خالل ت

، غرفة ( CHatting)، احملادثات ( E-Mail)  االلكرتوين كالربيد االلكرتوينعرب قنوات االتصال  تاحلوارا
 نيةتقال تاملهارا سيهيئة التدر  أعضاء وإكساب الطالب،  العليا لدىريكفت التا، ورفع قدر  ةاالفرتاضيالصف 
س حىت يتواكب يوتطوير أداء عضو هيئة التدر  .مهارات تقنية االتصاالت واملعلومات الطالب ساباك احلديثة،

 .التكنولوجية املتسارعة تاملتغريامع 

ت والجتاهات اليت توجه سلوك راملهااملفاهيم و اجمموعه املعارف و   (24، ص0202الزيادات، و أخرون )ها رفويع
عايري خاصة مبالصفية مبستوى معني من التمكني، ميكن قياسه  رفالغ رجداء عملة داخل وخاألدى املعلم وتساعد 

 .فق عليهاتم
املعلومات واالتصاالت وحبسب سياسة الوانية التكنولوجيا  (Bhalla, jyoti 2014, 69-80) وحيدد هباال

 :ند فيقدمون الكفايات التكنولوجية بثالثة مستويات نذكرهااهلي بيف التعليم املدرس
هو املستوى االساسي يف العملية التعليمية الذي يشتمل على املهارات التشغيلية  :المستوى االول - أ

 .وختزينها على معاجلتها رةلقداالبيانات و  ارةلربجميات واداللحاسوب و 
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اليت تتعلق  تاملهارالذي يشتمل على اهو املستوي املتوسط يف العملية التعليمية و  :المستوى الثاني - ب
ستخدام التطبيقات اات البحث، و كعلى استخدام حمر  درةالق: مثل األنرتانتبالشبكة املعلوماتية على 

 .احلديثة

عد ايف اجملال ويشتمل على تطبيق قو املستوي املتقدم الذي يتعلق باجلانب التطبيقي  :المستوى الثالث -ج
 .البيانات من أجل حل املشكالت اليت توجههم يف العملية التعليمية

 :في التعليم مجاالت الكفايات التكنولوجية -4-2

 :وهي لألساتذةسعة للكفايات التكنولوجية اعة جماالت و بأر ( 2017) ريكر العشذ وقد 
على تصميم املادة التعليمية على احلاسوب وتنظيمها وتقدميها  األستاذ ةي قدر أ: تصميم التعليم -4-2-1

 .خالل حماضرته
على استخدام احلاسوب وملحقاته احلديثة خلدمته خالل ة األستاذ ي قدر أ :توظيف التكنولوجيا -4-2-2

 .هامية وغري قلر ا من خالل تنفيذها على أشكال الصورالتالميذ احملاضرات من أجل ايصال املعلومات اىل 
مع بعضهم البعض او  التالميذفاعل تحنو املادة التعليمية او  التالميذي تشجيع أ :التفاعل ولدافعية -4-2-3

 .األساتذةالطلبة مع 
م الوصول اىل هتيف تعليم الذايت وقدر  يشاركون التالميذعلى جعل األستاذ  ةي قدر أ :التعليم الذاتي -4-2-4

 (022-050، ص0207العشريي، هشام أمحد )  .اهدافهم دون االعتماد الكلى عليه
 :في مجال التعليم التكنولوجية أنواع الكفايات -4-3

 (:2015)بلهامل  تهكر ذ حسب ما  لدى األساتذةمن اهم انواع الكفايات التكنولوجية التي يجب توافرها 
وهي فهم ابيعة عمله بكيفية فهم ابيعة  :لدى األساتذةالكفايات المتعلقة بالجانب النفسي  -4-3-1
 .للتالميذملرحلة العمرية ا سية، وراحل الدراامل
ة اهدافه رفلكفايات فهم احملتوي التعليمي ومعاوحتتوي بعض  :يرفالكفايات المتعلقة بالجانب المع -4-3-2

 .املرد حتقيقها
ليت تتضمن بعض الكفايات او  :تخطيط وتنظيم المحتوي التعليميالالكفايات المتعلقة بالجانب  -4-3-3

 .(0205بلهامل ،خدجية ) .التدريسية
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 :في مجال التعليم أشكال الكفايات التكنولوجية -2
 :كرهامن اشكال الكفايات نذ  ةجمموع (2012العليمات، )كرت ذ لقد 

كاملعلومات   األساتذة اليت تظهر يف تفصيل  رفوهي تتحدد يف تفصيل املعا: ةفيلمعر االكفايات  -2-1-1
ة ألداء مهامه يف جمال التدريس، ويتعلق هذه اجلانب ريلفكاته راهامو لوعي، اته العقلية و العمليات املعرفية، وقدر او 

 .سسات التعليميةؤ على سياسات املستخدمة يف املضا يعتمد هذا اجلانب أيلنظريات، و العمليات و اباحلقائق و 
طي غيم ومعتقداته وهذه الكفاية تقجتاهاته و اس وميوله و ر وهي استعدادات املد :الكفايات الوجدانية -2-1-2

 .بنفسه ثقة األستاذنب متعددة مثل اجو 
النفس  تاملهارا، وتتضمن األساتذةية اليت تظهر على كلو سلاتشري إىل كفايات  :الكفايات األدائية -2-1-3
 .حلركياد املتصلة بالتكوين البدين و املو ا د التكنولوجية، واكية يف حقول املو ر ح

اس هذه قت، و التالميذنتائج على  من األساتذةوهي اليت تتعلق مبا حيققه  :الكفايات اإلنتاجية -2-1-4
 .التدريسس عضو هيئة يعلى مدى رضائهم على تدر  التالميذء ار أالكفاية بأخذ 

 (050-050، ص0200لعليمات، عبري راشد ) 
 التربية البدنية و الرياضية اساتذةالكفايات التكنولوجية التي يجب أن يمتلكها  -6
ة رفمع: على استخدام احلاسوب، مثل األستاذ ةوتتعلق بالكفايات احلاسوبية اي قدر  :كفايات عامة -6-1-1

على برجميات التشغيل والوسائط املتعددة اليت يعمل هبا احلاسوب،  عرفاملكونات املادية للحاسوب وملحقاته، والت
 .الوقاية رقة الفريوسات وارفومع
ج را إلخاو  ت اإلدخالاكيفية التعامل مع وحد: مثل :كفايات تتعلق باستخدام الحاسوب -6-1-2

 .حفظها وختزهنا، استخدام جمموعة التطبيقات احلديثة رقيفية التعامل مع امللفات واكو باحلاسوب، 
مثل استخدام شبكة االنرتنت يف العملية التعليمية وذلك من  :كفايات تتعلق بالثقافة المعلوماتية -6-1-3

، نرتنتإلاية املتاحة عرب نمات اإللكرتو ر املعلو داصها، والقدر على تقييم مكرتوين وغري لد االيرب الخالل البحث و 
 .، استخدام الوسائط املتعددة يف عملية التعليم  نرتنتإلشبكة ا وتصميم صفحات التعليمية عرب

لتعامل مع امثل إجادة اللغة اإلجنليزية، و  :كفايات التعامل مع برمج وخدمات الشبكة اإلنترنت -6-1-4
 .د اإللكرتوينيالتطبيقات الرتبوية للشبكة، مثل خدمة الرب وم عليها قاخلدمات األساسية اليت ت
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 :الكترونيا المقررات إعداد كفايات  -6-1-2
 :هي الرئيسية الكفايات من عدد وتتضمن

 :التخطيط كفايات  -أ
 :في المتمثلة الفرعية الكفايات من مجموعة وتتضمن

 .إلكرتونيا إعداده املراد للمقرر العامة األهداف حتديد -
 .الشبكة على لطرحه املقرر مالئمة مدى حتديد -
 .االجتماعية و النفسية خصائصهمو  السابقة وخرباهتم املقرر؟، من املستفيدينهم   من حتديد -
 .إلكرتونيا املقرر إلعداد الالزمة والبشرية املادية املتطلبات حتديد -
 .بالفريق عضو كل مهام حتديدو  الكرتونيا املقرر إجناز عمل فريق حتديد -
 .العمل بفريق عضو لكل املوكلة املهام إلجناز زمين جدول حتديد -

 :و التطوير التصميم كفايات  -ب
 :يف املتمثلة الفرعية الكفايات من جمموعة وتتضمن -
 .اإللكرتوين للمقرر التعليمية ألهداف حتديد -
 .املقرر اهداف لتحقيق الالزمة التدريس اسرتاتيجيات حتديد -
 .املتعلمني بني التفاعل تشجع اليت انشطة التعلم حتديد -
 .اإللكرتوين املقرر ستضمن يف ايل املتعددة الوسائل حتديد -
 اإللكرتوين للمقرر التعليمي السيناريو إعداد -
 .التعلم مواد وبني وبينهم املعلم، وبني بينهمو  البعض وبعضهم املتعلمني بني اإللكرتوين التفاعل اساليب حتديد -
 .الراجعة التغذية أساليب حتديد -
 .اإللكرتوين املقرر مكونات بني الوصالت اإللكرتونية حتديد -
 :ويمقكفايات الت  -ج

 :الكفايات الفرعية املتمثلة يف منوتتضمن جمموعة 

 .وين من خالل الشبكةرت للتقومي اإللكخمتلفة تطبيق أساليب  استخدام و .8

 .حتديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب .5
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 .وعالجية للطالب إثرائية إعداد برامج .6

 .وضع معايري علمية يتم يف ضوئها تقومي الطالب .2

 .ية الراجعة للطالبغذتقدمي الت .2

 : كةبدمات الشوخبرامج الكفايات التعامل مع    -6-1-6
 :وتتمثل هذه الكفايات في   

 .إجادة اللغة اإلجنليزية -

 .املختلفةدوز وإصداراته نيل ويشغنظام الت معالتعامل  -

 .استخدام حمركات البحث املختلفة للوصول إىل املعلومات ايل حيتاجها -

يد رب بكة، مثل خدمة البحث، الشبوية للرت وم عليها التطبيقات الق تليتالتعامل مع اخلدمات األساسية ا -
 .يديةرب القوائم ال ة، نقل امللفات، وثادوين، احملرت اإللك

 .حفظها الشبكة وفات من لالقدرة على إنزال امل -

 .و نشرها الشبكة إىل امللفات حتميل عر القدرة -
 .التعليمية و املواقع الصفحات لتصميم الربجمة لغات إحدى إتقان -

 .اإلنرتنت عرب املتاحة النقاش جمموعات يف املشاركة على القدرة  -
 . الشبكة و إىل من امللفات فك او ضغط على القدرة -
 .فرتة كل وحتديدها ونشرها التعليمية و الواح الصفحات إنشاء -
 .البيانات وقواعد العاملية للمكتبات الدخول -
 .اإللكرتونية املقررات مع للتعامل الالزمة و الفنية التكنولوجية تعلمنيامل مهارات من التحقق -

 املناسبة وبيئة الهو توفر  التالميذاألستاذ و لتحقيق االتصال الناجح بني  :االتصال والتفاعل -6-1-7
على تطوير وتنويع يف االساليب األستاذ ويساعد  التالميذملشجعة على التفاعل ويعمل التفاعل على حيوية ا

 (92-42، 0202املعمري، و أخرون )  .املستخدمة يف التدريس
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 :ات تكنولوجيا التعليميكفا -7

أستاذ الرتبية  ألعدادمة ز و االجتاهات اخلاصة مبجال تكنولوجيا التعليم الال تاملهارااملقصود هبا املعلومات و 
 . و الرياضية البدنية

ال  و الرياضية البدنية يةرتبمعلمي ال مج اعداداات تكنولوجيا التعليم فقد تبني ان معظم بر يو يف جمال حتديد كفا
ة يف اجملتمع كاحلر  هو شاعت هذ.أكثر منها باجلانب املهين و األكادميي املعريف طة باألداءتبمر  حمدودة وتزال 

،ملا كان من االسباب اليت ادت اىل ظهور برنامج  هكرد فعل لعدم الرضا عن املعلم و أسلوب إعداد  األمريكي
 نموال التقدم و املعلم مسؤوال عن فهوم املسؤولية باعتبارمبات و قد ارتبط ذلك ياإلعداد عن اريق االداء أو الكفا

 ملهمة تصدى لكل من وجب ذانفسه و هب املعلم  اىل لمني يعودعاملت ن جناح او فشلا و املتعلمون،زه حير   الذي
 (36، 5002حممد سعد زغلول ، مصطفى السايح حممد ).الفاعلية وية بالكفا صفتي التعليم ان

 :الرياضةو  البدنية يةبالتر ذ بالنسبة ألستا المعرفية تكنولوجيا التعليم اتيقائمة كفا -2
 . والرياضية دريس الرتبية البدنيةتمعرفة امهية تكنولوجيا التعليم يف  -
 .والرياضية يس الرتبية البدنيةر معرفة وظيفة تكنولوجيا التعليم يف تد -

 .والرياضية البدنية يةبالرت  ة لتدريسمالالز  ل التعليميةئالوساو  املواد تصنيف ةفمعر  -

 .والرياضية ل التعليمية املختلفةئة مصادر احلصول على املواد والوسافمعر  -
  .ل التعليمية يف عملية االتصال التعليميئالوساة دور املواد و فمعر  -
  .ة عملية حتديد عناصر عملية االتصال التعليميفمعر  -
  .عملية التقومية مدى امكانية توظيف تكنولوجيا التعليم يف فمعر  - 

 :ات تكنولوجيا التعليم المهارية في مجال االجهزة و االدواتيافقائمة بك  -9

 .ةختلفامل للصفوف ة والرياضيةنيالبد الرتبية دليل معلم ام منهجدة استخفمعر  -

 .احلركية تاملهارااعدة يف كتابة للمسام بعض الكتب و املرجع داستخ معرفة -

  .خارجه أوح داخل الفصل ر للش األجهزةيستخدم بعض  -
 .احلركية تاملهاراالشفافيات لتوضيح  ضيستخدم جهاز عر  -
  .ككل  ساملسجلة على فيديو لتوضيح الدر  طالشرائيستخدم  - 
 .يستخدم جهاز تسجيل وعرض الصوت يف توضيح التمرينات -
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 التعليمية المواد والوسائل المهارية في مجال التعليم تكنولوجيا بكفايات قائمة -10

 .خيتار املواد والوسائل التعليمية يف صور ملصقات تكون مناسبة ملوضع الدرس -

 .حلركياخلاصة مبرحل االداء ا الصور ضيعد اللوحات التعليمية لعر  -
 :يما يل ةمراعا ميكن لكذعلى  و. املهاري اىل حتليل االداء رسومات هتدف بعمل يقوم - 

 اعتماد سباناحل يف األخذ .الرياضية يةرتبلمني بكليات العمج الطالب املااهتمام املسؤولني على اعداد بر  ةضروو  -
 .وعلميا داخل مجيع الكليات التعليم نظريا تكنولوجيا مقرر

 .و االدوات و الوسائل التعليمية لألجهزةخاصة دات ية الرياضية مبعارتبان جتهز كليات ال ةضرور  -

 تعليميةزة واجه من ادوات رفمتاح ومتو  هو ما باستخدام االمكانيات املعلم يف حدود م الطالباضرورة الز  -
ح معلم متدرب باحلد االدىن لتكنولوجيا ا جنحىت ميكن  .ليمية البسيطة منهاعوالوسائل الت انتاج املواد وتشغيلها ويف

                                    (32، 5002حممد سعد زغلول ، مصطفى السايح حممد ). سة اكادميية فقطاالتعليم وليس بدر 
 :أنواع الكفايات -11

 فقد اتفق على تقسيمها (  5008امليثاق الواين للرتيية والتعليم،) اما 

 الكفايات االسرتاتيجية   -8

 الكفايات التواصلية   -5

 الكفايات املنهجية   -6

 ة ثقافيت اليااالكف  -2

 (5001امهدة حلسن الشكواي ) .الكفايات التكنولوجية  -2

 :للمعلم البيداغوجيةأهمية المعرفة التكنولوجية و  -12

الرقمية من املتعلمني أمهيتها من خصائص واهتمامات األجيال  البيداغوجيةتستمد املعرفة التكنولوجية و   
ونظرا النتشار وتنوع التقنية واستخدامهما يف كافة املهام التعليمية، فقد أصبح االهتمام   .واملعلمني

بيئة تعليمية ( أدوات التعلم الرقمي) 00.اليت من خالهلا جيعل الرتبويون اإلنرتنت، وأدوات الويب  باالسرتاتيجيات
 Course)وأنظمة إدارة املقررات الدراسية وقد أدى ظهور برامج . النشط والفعال طالب لتحقيق التعلمجاذبة لل

Management Systems )وإنتاج برامج وأنظمة تطبيقية إلدارة التعلم واحملتوى اإللكرتوين مثل 
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Blackboard   و Moodle  املكان إىل بيئة  إىل نقل البيئة الصفية من مكان حمصور حمدود الزمان و
 .ن لتغطي شرحية أكرب من الطالبصفية تفاعلية مهيأة للطالب يف أي زمان ومكا

يف أدوار  تغريا 00.لقد نتج عن التطور التكنولوجي وتطبيقات تكنولوجيا التواصل االجتماعي وأدوات الويب    
ليكون  فقط عن التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقييمه؛ بل امتد دوره ، فلم يعد املعلم اجلامعي مسئوالاملعلم اجلامعي
يف حمو األمية التكنولوجية لدى املتعلمني، والعمل على تعميق وإنتاج املعرفة التدريسية اليت تناسب  مشاركا فاعال

 (0200منظمة اليونسكو ) . متغريات وعناصر املوقف التعليمي بصفة عامة، واملتعلم بصفة خاصة

يساهم يف تغيري وحتسني مالمح النظام التعليمي اجلامعي بعناصره  البيداغوجيةإن اإلملام باملعرفة التكنولوجية و    
كأحد عناصر ية يف تغيري دور املعلم اجلامعي  فعلى سبيل املثال تساهم املعرفة بتكنولوجيا املعلومات الرقم. املختلفة

، واملوضح، واملقوم، واملرشد، النظام التعليمي من جمرد ناقل للمعلومات إىل معلم قادر على القيام بدور امليسر
يعد  فلم ،يف اكتشاف أدوار جديدة للمتعلم البيداغوجيةو كما تساهم املعرفة التكنولوجية . واملدرب، والقائد البناء

. ، والباحث، واملكتشف، واخلبري يف بعض األحياناملستقصيبل أصبح يقوم بدور  املتعلم جمرد متلق للمعارف،
 لى أن عصر املعلومات الرقمية أدى إىل تغيري يف املمارسات واملعتقدات الرتبوية، وكل هذه املؤشرات تؤكد ع

أمناط التدريس اليت كانت سائدة يف املاضي القريب؛ حيث تتحدد مالمح املمارسات االجتماعية والتعليمية عرب 
لدى أعضاء هيئة  هائال دث قلقاحيكل اتصال آلخر العصور بأشكال االتصال السائدة، وأن االنتقال من ش

 (0200عبد العزيز ، محدي أمحد ) .سالتدريس باجلامعات، واملعلمني باملدار 

 :لألساتذة البيداغوجيةالمعرفة  -13

إن ترتيبات كثرية ملكونات القاعدة املعرفية للتدريس تنعكس يف املعايري املهنية حديثة التطوير، والبحوث وتطبيقات 
 اإلجازة للممارسة مهنة التدريس ومتطلبات ،بصفة عامة، واملعلم اجلامعي بصفة خاصة إعداد املعلمني

إن التفكري احلايل يف كل من هذه اجملاالت يوضح اتفاق كبري حول اجملاالت الرئيسية للمعرفة املطلوبة  . باجلامعات
بدأت املناقشات حول القاعدة املعرفية  قدو . كأساس للتدريس املهين املالئم للمعلم أو عضو هيئة التدريس

التأكيد على أمهية مساعدة املعلمني املستقبليني يف تطوير موقف تأملي إزاء التدريس، واملهارات املطلوبة بللتدريس 
عناصر  "شوملان"صنف وي. متطلبات السياق الصفي لتقومي ودمج املعرفة، وكذلك تقييم احتياجات املتعلمني و

 :إىل للمعلم التدريسيةاملعرفة 
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 املعرفة باحملتوى. 
 املعرفة التدريسية، مبا يف ذلك مبادئ واسرتاتيجيات تنظيم وإدارة الفصل. 
 املعرفة باملنهج، مبا يف ذلك املواد والربامج واملقررات الدراسية. 
 ملهين من املعرفة باحملتوى التدريسي، وهو مزيج من احملتوى وأصول التدريس، وشكال خاصا من الفهم ا

 .جانب املعلمني
 املعرفة باملتعلمني وخصائصهم. 
 ،مبا يف ذلك خصائص الفصول واملدارس واجلماعات واجملتمعات والثقافات املعرفة بالسياقات التعليمية. 
 التارخيية واألهداف والقيم التعليمية وأصوهلا الفلسفية و املعرفة بالغايات. 

 (Shulman, L 1986, 4-14) 
املعرفة حول )نتيجة التساع هذه اجملاالت فإن احلدود بينها نفاذة، إذ أن فهم النمو والتطور اإلنساين  و   

وكذلك تقدير اجملتمع واملعايري الثقافية للتفاعل ( املعرفة حول التدريس)تؤثر بوضوح على إدارة الفصل ( املتعلمني
 (0227عبدالعزيز، محدي أمحد وقاسم، حسن حممد )   .(الثقايف حول السياقاملعرفة )االجتماعي 

هذا التصور للمعرفة واملهارات وامليول التدريسية يتطابق إىل درجة كبرية مع ذلك التصور الذي اورته اهليئة    
 National Council forاملعلمني اجلدد عرب الوالياتالقومية ملعايري التدريس املهين واحتاد دعم وتقييم 

Accreditation of Teacher Education (NCATE)  لتطوير معايري إجازة منوذجية متناغمة
حيث نظمت اهليئة القومية ملعايري التدريس املهين تطوير معايريها حول مخسة افرتاضات رئيسة، يوجد  وواسعة

وهذه االفرتاضات بإجياز . (NCATE, 1996) هليئة واملعايري املكتوبةحمتواها بشكل مفصل يف منشورات ا
 : هي

 أن يكون لدى املعلم التزاما حنو الطالب وتعلمهم. 
 أن يعرف املعلم املواد اليت يدرسها وكيف يدرس هذه املواد للطالب. 
 أن يكون املعلم مسئول عن إدارة ومتابعة تعلم الطالب. 
 ممارساته وأن يتعلم من اخلربة أن يفكر املعلم بشكل منظم يف. 
 عضوا يف مجاعات التعلم أن يكون املعلم. (D.C: NCATE, Author 1996) 
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 National Board forقد وضع احتاد تقييم ودعم املعلمني اجلدد عرب الواليات املتحدة و
Professional Teaching Standards (NBPTS) ملعلمني الذين معايري تقوم على األداء إلجازة ا

أن  توضح معايري االحتاد ما جيب أن يعرفه املعلمون اجلدد و. يتفقون مع معايري اهليئة القومية ملعايري التدريس املهين
ارسة ولة، وتنمية أنواع اخلربة األعمق اليت متكن من املمؤ القيام به من أجل املمارسة املس يكونوا قادرين على

 (NBPTS, Author 1993) .  البارعة

 :لألساتذةالمعرفة التكنولوجية  -13-1
حاجة إىل شيء ما يوضح لنا ليس فقط التكنولوجيا اليت جيب أن نستخدمها ومىت نستخدمها، ولكن  إننا يف

 باملعرفةأيضا كيف جنعل اخلربات التكنولوجية ذات معىن للطالب، وكيف ميكن ربط هذه املهارة واخلربات 
تخدام التكنولوجيا كأداة لتعزيز كما إن دمج التكنولوجيا يف التدريس يتضمن اس. اإلشارة إليها ةالسابق يةالتدريس

إن التكنولوجيا متكن الطالب من التعلم بطرق مل تكن ممكنة يف .خل الفروع املعرفيةالتعلم يف حمتوى قائم على تدا
على أن الدمج الفعال للتكنولوجيا يتحقق عندما يتمكن كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب من . السابق

تركيب هذه  ساعدة أنفسهم يف احلصول على املعلومات يف وقت قصري، وحتليل واختيار أدوات التكنولوجيا مل
لطريقة عمل الفصل الدراسي،  متمما اإن التكنولوجيا جيب أن تصبح جزء. تقدميها بشكل مهين املعلومات و

 . على أن تكون متاحة شأهنا شأن كل أدوات الصف األخرى

 International Society forلتكنولوجيا التعليم يف هذا السياق قدمت اجلمعية الدولية  و   
Technology in Education (ISTE) فمن خالل مبادرة بتمويل من وزارة . مما نبحث عنه اجزء

بالتعاون مع عديد من املنظمات التعليمية بتطوير املعايري القومية للتكنولوجيا  التعليم األمريكية، قامت اجلمعية و
وهذه . National Educational Technology Standards (NETS)التعليمية للمعلمني

، وميكن تطبيقها K-12املعايري تتفق مع املعايري القومية للتكنولوجيا التعليمية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي 
من عملية  للمعلمني متثل جزء 0222إن املعايري القومية للتكنولوجيا التعليمية لعام . على مؤسسات التعليم العايل

اليت أعدهتا اجلمعية القومية لتكنولوجيا " معايري كل املعلمني"مع الطبعة األوىل من  0992تطورية بدأت عام 
  . (ISTE ,OR: Author 2009) التعليم
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 :وجي للمعلمغالبيدا أبعاد المعرفة بالمحتوى التكنولوجي و -13-2
التكنولوجيا يف التعليم من أجل جذب املتعلم وتيسري عملييت التعليم والتعلم، وألجل هذا فقد اهتم تستخدم    

ماهتا اليت جتعل من املعلم الباحثون برسم األار النظرية واملنهجية لتكنولوجيا التعليم، واملمارسات املرتبطة باستخدا
عن  ج أفضل املخرجات التعليمية، وأمثرت هذه األحباثمن استثمار اإلمكانات التكنولوجية يف إنتا  قائدا متمكنا

 Technologicalوهو اختصار ملصطلح  TPCKمفهوم املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجي
Pedagogical Content Knowledge أحيانا  ويكتبTPACK ملصطلح  اختصارا

Technological Pedagogical Content and Knowledge . 
             (Guzey, S. S. & Roehrig, G. H 2009, 25-45) 

 Mishra)كوهلر  و واملعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا هي إاار نظري رمسه كال من ميشرا   
&Koehler, 2006)   االستخدام كأساس معريف حيتاجه املعلمون لدمج التقنية يف تعليمهم حيث يرون أن

 (022-000، 0200اجلرب، بسمة ) . الرتبوي املدروس للتكنولوجيا يتطلب تطوير نظام معريف مركب وواقعي

ولقد أجرى الكثري من املهتمني بالتعليم والتعلم دراسات متنوعة من أجل إرساء قواعد هذا املفهوم كما نادت    
نتائج هذه الدراسات بتعزيز هذه املعرفة لدى املعلمني وأعضاء هيئة التدريس يف كافة مراحل التعليم العام والتعليم 

أنه عند .(Kenney, Ather 2010, 89-102). حيث يعتقد كيين وآخرون ،العايل وجلميع التخصصات
استخدام  توضيح العالقات بني احملتوى والتكنولوجيا وأصول التدريس سيصبح املعلمون أكثر استعدادا للتعلم و

 (Koehler & Mishra, 2009, 60-70) "ميشرا  كوهلر و"ويرى . التكنولوجيا يف فصوهلم الدراسية
أن تنمية املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا لدى املعلمني أمر حاسم من أجل تدريس فعال باستخدام .

بأن إدراك املعلمني للمعرفة باحملتوى  .(Shin, Ather 2009) ...شني وآخرونويوافقهم ، التكنولوجيا
 . وأصول التدريس والتكنولوجيا هو أمر مهم لتحقيق جناح دمج التكنولوجيا بالتعليم

املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا  (Koehler & Mishra, 2009)ميشرا  ناقش كوهلر و    
TPCK   للمعرفة  "شوملان"كإاار ملعرفة املعلم عند دمج التكنولوجيا بالتعليم، وهذا اإلاار مبين على فكر

 و .السابق اإلشارة إليه Pedagogical Content Knowledge (PCK)باحملتوى وأصول تدريسه
: لبيئة التعلم وهي أساسية عناصر ةيذكر الباحثان أنه يف صلب التدريس اجليد باستخدام التكنولوجيا هناك ثالث



  الكفايات التكنولوجية البيداغوجية         الفصل األول                                               
 

 
61 

التكنولوجيا وهي متثل القواعد املعرفية األساسية ملعرفة املعلم باإلضافة إىل العالقات  أصول التدريس و احملتوى و
ل الباحثان هذه املعارف وقد مث .وتشكل األساس إلاار املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا فيما بينها،

 .د معرفية منذجت يف الشكل التايلتؤلف نظاما من سبع قواعالثالث بدوائر متداخلة 
 أبعاد المعرفة التكنولوجية والتدريسية: 1الشكل رقم

 
 :أن معرفة املعلم تتألف من  (Koehler & Mishra, 2009)ميشر  و وتبسيطا هلذا الشكل، يرى كوهلر

وهي معرفة املعلم للمادة اليت يفرتض :  Content Knowledgeالمعرفة بالمحتوى-13-3
 .تعلمها تعليمها أو

وهي معرفة املعلم العميقة :  Pedagogical Knowledgeالمعرفة بأصول التدريس -13-4
 .بعمليات وممارسات وأساليب التعليم والتعلم

املعلم وهي املعرفة اليت متكن : Technology Knowledgeالمعرفة بالتكنولوجيا  - 13-2
 .من تطوير ارق خمتلفة إلجناز مهمة خمطط هلا و من إجناز مهام خمتلفة متنوعة باستخدام التكنولوجيا،

: Technological Content Knowledgeوالتكنولوجيا  بالمحتوى المعرفة -13-6
 .من التكنولوجيا واحملتوى أحدمها باآلخر وهي فهم كيف ميكن أن يؤثر كال

 Technological Pedagogicalالمعرفة بالتكنولوجيا وأصول التدريس  - 13-7
Knowledge:  وهي فهم كيف ميكن للتعليم والتعلم أن يتغري عند استخدام التكنولوجيا بطرق معينة، وهذا
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يتضمن معرفة اإلمكانات الرتبوية والقيود لعدد من أدوات التكنولوجيا من حيث صلتها بضبط وتطوير 
 .وأساليب تدريس مناسبة اسرتاتيجيات

 Technology, Pedagogy, and المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا - 13-2
Content Knowledge :املعرفة بأصول "و" املعرفة باحملتوى"من  وهي الفهم الناشئ من تفاعل كال

 ".املعرفة بالتكنولوجيا"و" التدريس
أن املعرفة باحملتوى وأصول التدريس  (Koehler & Mishra, 2009)ميشرا  يعترب كوهلر و و

هي أساس للتدريس الفعال باستخدام التكنولوجيا، وهو يتطلب إدراك كيفية متثيل املفاهيم  TPCKوالتكنولوجيا
باستخدام التكنولوجيا واألساليب الرتبوية اليت تستخدم التكنولوجيا بطرق بنائية لتعليم احملتوى، ومعرفة ما الذي 

ض املشاكل اليت تواجه الطالب؛ جيعل املفاهيم صعبة أو سهلة التعلم، وكيف ميكن للتكنولوجيا أن حتل بع
ستخدم التكنولوجيا للبناء على تباإلضافة إىل إدراك املعارف السابقة للطالب والنظريات املعرفية، ومعرفة كيف 

كما ويرى الباحثان أن املعرفة باحملتوى . املعارف السابقة ولتطوير املعارف اجلديدة أو لتقوية املعارف القدمية
تسمح للمعلمني والباحثني ومريب املعلمني بتغيري الطرق اليت تعامل  TPCKنولوجياوأصول التدريس والتك

الرتكيز مرة أخرى وبطريقة حيوية على العالقة بني التكنولوجيا واحملتوى وأصول التدريس  إىل" إضافة"كـالتكنولوجيا  
وأصول التدريس والتكنولوجيا يقدم عندما تلعب أدوارها يف سياق الصف؛ ويؤكد الباحثان أن إاار املعرفة باحملتوى 

 .من فرص ترقية البحث يف تعليم املعلمني، والتطوير املهين للمعلمني، واستخدام املعلمني للتكنولوجيا عددا

ملعرفة  بل إاارا فقط، للتطوير املهين منوذجا ليستTPCKإن املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا    
ا املعلم، وعلى هذا النحو رمبا تكون مفيدة للذين خيططون للتطوير املهين للمعلمني، حيث تلقي الضوء على م

من التكنولوجيا وأصول التدريس واحملتوى وعالقاهتم املتبادلة؛ كما أن إاار املعرفة  حيتاج املعلمون ملعرفته عن كال
 حيدد كيفية حتقيقها، إال أن إدراكه يوفر العديد من الطرق الTPCKباحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا

كما اقرتحت هذه الدراسة مشاركة النطاق . (Koehler & Mishra, 2009)املمكنة لتطوير هذه املعرفة 
على املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا، واحملددة باحملتوى كبديل  الكامل ألمناط من األنشطة املبنية

لطرق التطوير املهين القائمة؛ وشرحوا كيف ميكن هلذه الطريقة مساعدة املعلمني وجهود مريب املعلمني لدمج 
قائم على املعرفة باحملتوى التكنولوجيا بنجاح وأصالة؛ واستنتجوا أنه من املهم أن يكون التطوير املهين للمعلمني ال
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بدرجة كافية الستيعاب النطاق الكامل لفلسفات التعليم وأمنااه  وأصول التدريس والتكنولوجيا مرنا وشامال
 (Koehler & Mishra, 2009)   .وارقه

برامج التطوير املهين د مصممي نتائج تزو  إىل  "0229روهرج جوزي و"من جانب آخر توصلت دراسة  و   
باقرتاحات هتدف إىل حتسني منو املعرفة باحملتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا لدى معلمي العلوم، كما أشارت 

" جمتمعات التعلم"بقاء  اليت توفر الفرص للمعلمني املشاركني لبناء و الدراسة إىل أن الربامج املطورة بطريقة جيدة و
تؤكد أن الدعم املستمر أساسي ملساعدة املعلمني على  معلمي العلوم للتكنولوجيا، و هلا آثار إجيابية على دمج

تقرتح النتائج أنه يتوجب على املعلمني التأمل يف ممارساهتم الصفية من  اكم  .التكنولوجياقيود دمج التغلب على 
يروا أثر التكنولوجيا على أن  التقصي يف تدريسهم بصورة أكثر فعالية تساعدهم على أجل دمج التكنولوجيا و

 . بالتايل سيتمكنون من تعديل ممارساهتم بشكل مستمر تعلم الطالب و

(Guzey, S. S. & Roehrig, G. H 2009) 

  :العالقة بين تكنولوجيا التعليم والتربية الرياضية -14
املتعلم يف  قبل احلديث عن دور تكنولوجيا التعليم بالرتبية الرياضية البد من ان نتطرق اىل دور كل من املعلم و   

ي فقد رأينا كيف كان املعلم عهد تكنولوجيا التعليم البد من معرفة هذا الدور يف ظل النظام الكالسيكي التقليد
ط للنظام ، وهو املرسل للمعلومات ، وهو املتصرف األول واآلمر للعملية التعليمية فهو األساس ، وهو الضاب سورا

حفظ  الناهي ، حيشو ذهن االبه باملعلومات عن اريق التلقني ، أما املتعلم فما كان عليه سوى االستماع و
أما يف ظل ،املعلومات لتسميعها كما حفظها ، ومعىن ذلك إن اجلانب املعريف هو الذي كان يهتم به املعلم 

الفسيولوجية ، املعرفية ، ) يف خمتلف جوانبه إذ ينظر إىل املتعلم بوصفه فردا ناميا  ولوجيا التعليم فاألمر خمتلف،تكن
إمنا تتعدى  معىن ذلك إن مهمة التعليم مل تقتصر على نقل املعلومات ، و و( اللغوية ، االجتماعية ، واالنفعالية 

 .امللقاة على عاتق املعلمني ذلك إىل دور أوسع وتصوير حلقيقة املسؤولية 
خالصة القول إن دور املعلم تغري يف ظل تكنولوجيا التعليم من جمرد ناقل للمعلومات إىل مهندس تعليم موفر  و   

مدير للعملية  مرشد و موجه ، و مصمم للربامج و للتسهيالت الالزمة للتعليم ، مستشار متخصص يف الوسائل و
مطور للربنامج التعليمي ، أما بالنسبة إىل دور املتعلم فانه  انه خمطط لألهداف التعليمية ، و. التعلمية  –التعليمية 

إذ ال يشعر أن املعلم يسري سريا سريعا ،  مية ، مرتاح نفسيامشارك فعال يف املوقف التعليمي ، متقن للمادة التعلي
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فيفقد  ال يشعر أن املعلم يسري بطيئاكوهنا أعلى من مستواه ، و يف رحلته العملية فيفقد اتصاله باملادة املطروحة ل
 .رغبته يف متابعة ما يلقى عليه  نشااه ومحاسه و

إن عالقة الرتبية الرياضية وتكنولوجيا التعليم عالقة موجبة اردية بني كل منهما ، إذ إن استخدام تكنولوجيا       
مبعىن أخر ميكن القول إن جدوى الرتبية الرياضية  السرعة احملسوبة ، و التعليم يف أنشطة الرتبية الرياضية حتقق مبدأ

 تقل يف غياب أسلوب تنفيذ جيد وارائق تدريس وتعليم صحيحة تقوم على أسس فكرية وعلمية سليمة و
بذلك فتكنولوجيا  اإلمكانات وكل ذلك ميكن يف وجود نظام تكنولوجيا التعليم ، و استغالل جيد للوقت و

 .ضرورية لنجاح هذا النوع احليوي من الرتبية وحتقيق أهدافه املنشودة  التعليم
 :من أهداف تكنولوجيا التعليم ما يأيت و   

الربامج  تؤكد أمهية وسائط االتصال التعليمية مثل األجهزة ، و هتدف إىل االرتقاء بالعملية التعليمية ، و -1
 .عملية التعليم والتعلم  وسائل مساعدة يف بصرية و التعليمية معينات مسعية و

 .هتدف إىل تنويع جماالت اخلربة للمتعلم ، اليت تؤدي إىل امتداد فرص التعليم مدى احلياة  -2

هتدف إىل تقليل جهد املعلم باستخدام أفضل وسائط االتصال التعليمية اليت تناسب نوعيات معينة من  -3
 .املتعلمني يف مواقف تعليمية حمددة 

 .التدريس، وتعليم اكرب عدد ممكن من املتعلمني يف اقل وقت هتدف إىل زيادة تأثري -4

املواد التعليمية  هتدف إىل حتسني أداء املتعلم يف املواقف التعليمية عن اريق تفاعل املتعلم مع األجهزة، و -5
 .املستخدمة يف العملية التعليمية

ال التكنولوجية يف االرتقاء بالعملية وسائط االتص مما سبق ميكن اإلشارة إىل مدى أمهية تكنولوجيا التعليم و
للطالب  ليم اجلامعي، سواء بوصفها مقررا دراسيا ضمن املقررات الدراسيةالتعليمية تعد ضرورة حتمية يف التع

 .                            يف تدريس املقررات الدراسية املعلمني، أو باستخدامها وسيطابكليات إعداد 

                                                                                                             ( 0227وفيقة مصطفى حسن أبو سامل )  

 :التكنولوجيا الحديثة في التربية الرياضية -12

إذكـــاء روح النمـــو الشـــامل بـــني  إىل تطـــوير مظـــاهر العـــيش فيهـــا و النـــامي تســـعى دول العـــامل أمجـــع  املتقـــدم منهـــا و
الــب  يفتتطلــب اللهــاث  متســارعةوتوايــد إتصــاهلا مبــا يعيشــه العــامل مــن تغــريات ، االفــراد واجلماعــات مــن مواانيهــا

لعلميـة إشـاعة الـروح ا يف و، للفريضـة  امتـدادهو  و العلمية ،األخذ بأسباب التطبيقات  يف و ،" ةفريض"العلم وهو 
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 الــيتأمــر تفرضــه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة  و، ســنة تتوارثهــا أجيــال األمــم  يوهــ، بأبعادهــا النظريــة و التكنولوجيــة 
ضــاء فال يف والتطبيقــات األخــرى اجلبــارة علــى األرض واالتصــاالت تكنولوجيــا  أهــم مظاهرهــا التقــدم اهلائــل يف مــن

ـــد الســـميع حممـــد ) .األخـــرى االتصـــالونظريـــات  CYBRNETICS الســـيربنطيقا لنظريـــات ، 0992مصـــطفي عب
040) 

 يذخر الذى والعشرين الواحد القرن نستقبل حنن وها متعددة ثقافات عنها متخضت مبعرفة اليوم العامل يتسم و
 و واالجتماعية االقتصاديةو  والثقافية السياسية ألثارها دحدو  ال وتكنولوجية علمية ثورة متثل ةعديد مبتغريات
 ةالرياضي

 إىل احلاجة زادت املعلومات زادت فكلما التكنولوجي اجملال يف وخاصة العلمية باإلجنازات القرن هذا يتسم كما
 عليها حنصل اليت املعلومات تزداد اجلديدة الوسائل تلك استحداثات مع و جديدة تكنولوجية وسائل استحداث

 .التدريبية العملية يه اجلوانب هذه وأحد حياتنا جوانب من جانب كل  يف تتدخل التكنولوجيا أصبحت ولقد
 (00، 0994عبد اللطيف اجلزار )  

 :البدنية والرياضة الحاسب اآللي في التربية -16

 أهنا كما  ، والوقت اجلهد من الكثري اختصار يف التكنولوجيا إجنازات كأحد  اإللكرتونية العقول جنحت لقد   
 العقول من العديد صناعة يف العلماء جنح كما  ، الكمال من تقرتب قدرات إىل النتائج صدق درجة من رفعت

  هذا يف كبري  نصيب يالرياض للمجال كان  لقد و امليادين و اجملاالت كافة  يف لتستخدم اإللكرتونية
   (00، 0224شيماء حممد حممود ) 

 ختزين يف اآليل احلاسب تستخدم العلوم مجيع أن جند األخرى بالعلوم وعالقتها الرياضية إىل نظرنا إذا الواقع وىف   
 اجملال يف اآليل احلاسب إدخال وجب مث ومن الدقيقة احلسابية بالعمليات اخلاص والتحليل البيانات استعادة و

 األدوات من اآليل احلاسب أصبح وقد ، األخرى العلوم باقي على أدخلت اليت العلمية الطفرة ليواكب الرياضي
                           .الرياضية اجملاالت من العديد يف أستخدمه فيتم الرياضي اجملال يف عنها غىن ال اليت

  (025، 0220السيد فرحات  ليلى)

 :مجال التربية البدنية والرياضة فيإسهامات الحاسب اآللي  -16-1
 جمال يف حتمية ضرورة وأصبح عديده إسهامات والرياضية البدنية الرتبية جماالت يف اآليل احلاسب أسهم لقد  

 :التالية النقاط يف اإلسهامات هذه أهم وتتلخص جملال ذلك يف والتعلم التعليم
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 ونتائج والبدنية املهارية واملستويات والتالميذ الالعبني وكذلك واملدرس باملدرب املرتبطة تاالبيان حفظ -1
 االختبارات

 التدريبية الوحدات حمتويات وكذلك وإخراجها وشرحها والتدريبات الدروس إخراج و حتضري -2

  صالحيتها ومدى واملالعب والوسائط األجهزةو  باألدوات يتعلق ما كل  تسجيل -3

 والتدريب التعليم واريقة مهارة لكل القنية النقاط وحتديد املنهج حيتويها اليت واملهارات احلركات حتليل -4
 املهارات مفردات لكل الكامل التحليل و ، هلا املناسبة

 الرياضية املهارات ملختلف األمثل الرياضي النموذج إعداد -5

  التعليمية العملية وقت اختصار و احلركية املهارات تعليم عمليات تسهيل -6

 الالعبني و للمتعلمني األخطاء وتصحيح املختلفة الرياضية الرتبية جماالت تقومي -7

  احلركة علوم مبجاالت تتعلق اليت األحباث خاصة العلمية البحوث إجراء يف املسامهة -8

 الرياضية العروض تشكيالت ورسم تصميم -9

 (009، 0992عفاف عبد املنعم شحاته ) .الرياضية والدورات البطوالت إدارة-01
 : الرياضةلي في مجاالت التربية البدنية و تطبيقات الحاسب اآل -16-2

 العاملية لألرقام املستمر التحطيم خالل من الرياضي اجملال يف اليوم نالحظه الذى السريع التطور يعترب   
 من فرع أي يف تطور فأي ، األخرى والتطبيقية العلمية اجملاالت كافة  يف التكنولوجي للتقدم انعكاسا واألوليمبية

 .والرياضية البدنية الرتبية تطوير يف بأخرى أو بوسيلة يساهم قد العلم فروع

 جماالت شىت يف احلديثة والتكنولوجية العلمية األساليب الستخدام نتيجة األرقام يف السريع التطور هذا جاء فلقد
 إىل وأدى الرياضية اجملاالت يف والدراسات البحوث تطوير يف أسهم مما الرياضي اجملال يف تطبيقية بطريقة املعرفة
 (002، 0924حممد صربي عمر )  .الرياضي اإلجناز مبستوى لالرتفاع التدريب أساليب وتطوير األداء حتسني

 :التحليل الحركي 16-2-1 
 ومعاجلة للتحليل املخصصة اآليل احلاسب حزم باستخدام و الرياضية للحركة الثالثيو  الثنائي البعد خالل من

 .املطلوبة النتائج الستخراج التحليل نتائج
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 :التعلم الحركي 16-2-2

 متكاملة صورة إلعطاء التكنيكية التحركاتو  الفين لألداء الفنية النواحي يعل للتعرف التعليمة الربامج باستخدام
 .املتعلم هبا ليستفيد املثايل األداء ملواصفات

  :تقويم فعالية األداء ميكانيكيا -3 -16-2
 و الرياضيني أداء تقومي من متكننا ذلك منحنيات ووضع االمثل لألداء اآليل باحلاسب احلركي التحليل خالل من و

  ةميكانيكي بيو معلومات علي للحصول احلركي التحليل من املستخلصة البيانات معاجلة
  (022، 0220ليلى السيد فرحات )                                                               

 :تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت مجال التعليم -17
 :في المدارس و الجامعات -17-1

فقا ملستواهم مما ياضي يف اختيار النشاط املناسب وارق التدريب املالئمة لالعبني و يفيد املريب الر  - 1
 املهاريةيسهم يف تطوير قدراهتم البدنية و 

يفيد املدرسني و العاملني باملدارس يف سرعة تصحيح االختبارات العامة سواء علي املستوي احمللي  2
 (الثانوية العامة)أو علي املستوي القومي ( احملافظة)

مما يسهم يف اعداد  القوة و احي الضعفلرياضي يف تشخيص حالة التالميذ والتعرف علي نو يفيد املريب ا 3
 املالئمةالتعليمية  الربامج

يساهم يف استدعاء املعلومات يف اقل زمن ممكن مما يسهم يف حل العديد من املشاكل اليت تواجه عملية  4
  (027، 0220ليلى السيد فرحات ) .التعليم

 :مجال التربية البدنية والرياضية يففمعوقات استخدام الحاسب اآللي  -12
 فيما نلخصها وسوف والرياضية البدنية الرتبية جمال يف اآليل احلاسب استخدام من حتول اليت املعوقات بعض هناك
 : يلى

  ما حد إيل مكلفا التعليم يف استخدامه يعترب -1

 خاصة أخرى ألغراض تستخدم أجهزة تصميم أمام تراجع قد للتعليم خاصة أجهزته وإنتاج تصميم -2
 احلسابية والنظم اهلندسية بالتصميمات

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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 املواد باقي مثل اآليل احلاسب برامج ضمن الرياضية الرتبية بأنشطة اخلاصة العربية الربامج فراتو  عدم  -3
 الدراسية

 اآليل احلاسب علي شامل تدريب إيل حاجة يف الرياضية الرتبية معلمي معظم  -4

 معني ملهارات وحيتاج شاقة مهمة يعترب بواسطته لالستخدام تعليمية مواد تصميم  -5

 به وانبهارهم األفراد محاس تأثر واملنازل املدارس يف اآليل احلاسب انتشار بعد  -6

  (020، 0225عمر ، آمال أمحد احلليب حممد صربي ) 
 : ية البيداغوجيةريسالكفايات التد -19

املعرفة البيداغوجية العامة، ومعرفة : )اليت تضم "شولمان"فها نات الفعلية اليت صاسر ماهي األبعاد النظرية وامل
ي ومعرفة ساق التدريسياملنهاج ومعرفة احملتوى واملعرفة البيداغوجية للمحتوى ومعرفة خصائص املتعلمني ومعرفة ال

 (بويةرت األهداف والقيم ال
كصنف مستقل من بني ( manShul)حتت معرفة احملتوى وضعها شوملان  رجدنن معرفة البيداغوجيا تا       

هاجية، ومعرفة احملتوى، ناملعرفة البيداغوجية العامة، واملعرفة امل: وهي ، ا تكون معرفة املعلمهنعة أصناف يرى أسب
فات واألهداف سلفومعرفة احملتوى البيداغوجية، ومعرفة خصائص املتعلمني، ومعرفة البيئات التعليمية، ومعرفة ال

ن يتعلمه الطلبة ابغي ني ما ى علىنيب نوهذا الكم املتكامل من املعارف جيعل التعليم فالعامة واألهداف اخلاصة، 
 .كمرادف ملصطلح فن التدريس( pedagogy)وكيفية تعلمهم له، وهوما يطلق عليه البيداغوجيا 

معرفة : ما يلييتطلب  خاصا وضعا وجهدا االستاذية يف ااار البيداغوجيا تتطلب من سالتدريالكفايات إن 
وكيفية التعامل معهم، ومعرفة عميقة باحملتوى، وارائق تالميذ ها، واليستامة باملناهج وأيدولوجياهتا، وارائق تدر 

 ساتذةن يركز األالذا فإنه جيب   ،فعاال تعلمالتحقيق  تالميذاق احملتوى وبيئات التعلم مع حاجات السالتقومي، وات
       .لة من األهداف املستقبليةحتقق تدريبا للطلبة اليت بدورها حتقق مجية اليت سارسات التدريميف نوعية امل

 (72، ص0222الثبييت،وأخرون )   
ليس فقط ألهدافه والتخطيط هلا، بل البد  ستاذضرورة فهم األ( هيمابر و اعادة س)بويني منهم رت ويرى عدد من ال

داء أ ىتيجة فإن هذا يظهر مباشرة علنالنشااات التعليمية والغاية واألسباب لتلك النشااات، وبال استيعابمن 
سهيلة حمسن كاظم الفتالوي ).  والكلية ووظائفها؛ إلعطاء صورة واضحة وفعلية حول ابيعة الكلية يبالتدري

0222 ،20)     
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فقط  يسارسات يعطينا إشارة لمية يتنقل من جيل إىل جيل، وتراكم مثل هذه املسالتدريإن ختطيط الكفايات 
 .التدريس، بل أيضاً بتوفري الوقت واجلهد الالزمني إلجناحها عملية ىبأمهية ختطيطها، نظراً النعكاسها عل

(Rienhartz 1997) 
 أسفل نظرية متكاملة يف البيداغوجيا، وإن سلوكيات التدريس تبدو لألساتذةمما سبق تندرج الكفايات التدريسية 

 ناأكثر جنوعا ملا له من عالقة بالتحضري والعرض وتقومي احملتوى من جهة، وبضبط سلوك الطلبة من جهة اخرى، 
         (02، 0225عبد الرمحن التومي ) . ارسةمظري ومهارة املنالبيداغوجيا هو متازج معقد من الفهم ال

حلاالت ستاذ حلاالت التدريس تعود إىل معرفة األ(  pedagogical knowledge) إن املعرفة البيداغوجية
     هاج وتقنيات التقومي، واألداء البيداغوجي نمثل نظريات التعلم وارائق التدريس وتصميم امل التدريس

performance pedagogica     شااات داخل الصف نارسات التدريسية التعلمية والمود إىل امليع
 .  ع وقتها وإعداد االختبارات واالفادة من تكنولوجيا املعلوماتي الدروس وتوز ريوخارجه، مثل حتض

 (000، 0227منصف، عبد احلق ) 
ن معرفة افقد أظهرت الدراسات  ي اجلزء احلاسم لألساس املعريف يف التدريس،ه إن املعرفة البيداغوجية للمحتوي

؟ من  األساتذةكفايات   منم، لكن كيف لنا ان نطور هتماما، ودافعيتهم، واهتتالميذترتبط بزيادة تعلم ال األساتذة
ن ا حرت ، وقد اق األساتذةبوية والبيداغوجيا املهنية يف تعليم رت العالقة بني السياسة ال ىعل( جرمت وشنري)هنا ركز 

 األساتذةرسات مابوية والبيداغوجيا، ومحاية ملرت ة السياسع للمنهاج يعد مفتاح العالقة بني النا كص  األساتذةتعليم 
 . تالميذمهم لتعلم ال ر، وهو اممهنئتهموزيادة خربهتم واحلكم عل  ألساتذةاوتدريب  العملية جلعله اريقا لتطوير

(Grimmett, Peter P ; chinnery 2009, 23)               
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 :خالصة
الوسائط املتعددة يف من خالل دمج بدور أساسي يف عملية التدريس  يقوم أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية

مرتبطة مبجال تكنولوجيا التعليم  يهمعينة لد تكنولوجية فر كفاياتا، ويتطلب دجمها يف العملية التعليمية تو  التدريس
متكنه من استخدام األجهزة واآلالت لعرضها باإلضافة إىل توفر كفايات متكنه من إنتاج ما يقوم بتدريسه من 

، مما قد يساعد على القضاء على سلبيات التعليم التقليدي إىل  دة الوسائطموضوعات يف صورة برجميات متعد
  .ور للعملية التعليميةحماعل جيعل من الطالب تفتعليم متكامل وم
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 :تمهيد 
 قلب لديه كسائر املخلوقات وخملوق شخص شيء كل قبل أوال هو والرياضية البدنية الرتبية مدرس إن
 بعض أثبتت وقد كذلك ويبقى مراهقا أنه الزال حيس عمله يف ألنه وهذا باللطيف امللقب و وشعور وأحاسيس
 .لتالميذه بالنسبة شخص أقرب نقل مل إن يعترب البدنية مدرس الرتبية أو أستاذ بأن األمريكية التجارب
 نظام طرف من مسري كاملوظفني اآلخرين موظف عن عبارة فهو مهنته يف املعزول اإلنسان كذلك هو واملدرس
 .العليا اهليئات من قبل مستمدة اجتماعية ثقافية، سلوكياتو  املعاش اجملتمع
 أن يعقل فال عن شخصيته التساؤل شيء كل وقبل أوال علينا املدرس هبا يقوم اليت دواراأل خمتلف دراسة وقبل
 إىل إرشادهم أو معدومة أو ناقصة شخصية وهو ذو صاعدة أجيال تكوين مهمة مثال البدنية الرتبية ملدرس متنح

 اخلارجني من الشواذ بعض هبا يقوم شاذة تصرفات ومن اجتماعية أمراض من يصادفهم ما على التغلب كيفية
 .محايتهم على ذلك وبالتايل يساعد، اجملتمع على
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 :األستاذ 1- 
 إلكساب الفصل، فهو يعمل والنشاط يف مجاعة العملة واملبادر لوحد هو املنظم القائد أنه "يورو بولد" يقول

فحسب، بل يتضمن عمله ايضا تنظيم مجاعة  املهاريةاملعرفية و   النواحييفهم ميوتقو  فالتالميذ واملعلومات واملعار 
أن األستاذ يعد مصمما لبيئة التعلم فهو " ".وليام كالرك"الفصل أو العمل على تنميتها تنمية اجتماعية ويرى 

 االسرتاتيجيةبوية ويقرر رت ويقوم بإعداد املواقف التعليمية وال سد أهداف الدر دع األنظمة التعليمية وحيد الذي يبت
ذلك حيدد وك يسري عليها املتعلم ليتم التفاعل بينه وبني معطيات هذه املوقف التعليمية لكي يتم التعلم يتال

 .مستويات األداء املرد اجنازها من قبل املتعلم وأساليب تقومي األداء
ابطة تعطي لنشاط األستاذ ااجاها رت قته املا وعالبوية من خالل وحدهرت إىل أن مكونات املهنة ال "بونبوار"ويشري 

اط بني طبيعة هذا رتبلذا فاالختيار املهين لدور وظيفي متخصص يتطلب وجود ا يبحمددا وتطبع عمله بأسلوب املر 
ية اجاه ضاريبية البدنية والرت ال ست ختصصية مناسبة وبذلك يتضح دور مدر و كفايات االدور ومتطلباته من قدر 

 .ة واإلنسانيةريالنفسية والفك ة تتطلب أستاذا على مستوى عال من الكفاية ومن املهار يتبوية والرت لحتقيق الربامج ا
 (091-091، 0991حممد محامي ، أمني اخلويل )      

الصياغة املناسبة للتالميذ حبيث بوية لصياغتها رت هو حجر الزاوية الذي ال غىن عنه يف انفجار العملية ال ساملدر  
 .الكفء يبطن العر اقيف القول وتشكيل املو ثقومها لتأتتيح أفضل السبل و 

 (012، 3112حممد فايز ، مراد دندش ) 
 احلماس إىل كودر لااإلجياب ومن  إىل السلب ت االجيابية مناإىل تنمية القدر  يسعى املدرس أن خالصة القول و 
 .سيةريالفعالية يف خمتلف املواقف التد و

ة بل مسؤوال عن تربية رففلم يعد املعلم ناقال للمع يتهح املعلم ليس معيار لكفار انتباههم لش إن صمت التالميذ و
 رقىهم حنو االجيابية مما يعين االهتمام مبكونات الشخصية اإلنسانية وتوظيفها من أجل بلوع أوكأجيال وتعديل سل

 .املستويات
 :في العملية التعليمية ذأهمية األستا -2

القدوة الصاحلة لتالميذه واألستاذ تاذ الفعال فهو املثل األعلى و ليس هناك اختالف حول أمهية و دور األس
املعلم ه رتكمن احلقائق الثابتة أن ما ييا يف إجناح العملية التعليمية و حقيق ح يستطيع أن يسهم إسهاما فعاال والناج

ور احملتمع، كما أنه جملصلح لبناء اتم املستقبلية و خيلق منهم لبنات هيف تالميذه له أثر خطري، إذ إنه يشكل حيا
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 تشكل منهم مواطنني يؤمنون يتال ةاخلرب ة النشء، ومدهم بألوان الثقافة و األساسي الذي تعتمد عليه الدولة يف تربي
   (16، 3112زينب علي عمر، و غادة جالل عبد الكرمي ) .و ااجاهات جمتمعهم اجلديد  بفلسفة

 :التعليميةفي العملية  تاذمكانة األس 1-2- 
بقدر ما يؤدي إىل  لألستاذ تأثري كبري يف تالمذته و بقدر االهتمام و التطور الذي يلحق مبستوى األستاذ

األساسية يف النظام التعليمي وعليه تبىن مجيع اآلمال  زةكير يعد ال لكبذالنمو اجليد والتطور امللحوظ للتالميذ، و 
 يف حتقيق ةر ثاملؤ مي، بوصفه أحد العناصر الفاعلة و يا يف أي نظام تعليرئيسزا و حيتل املدرس مرك ".املستقبلية

ة العناصر األخرى يأو تطوير فيه فمهما بلغت كفا إلصالحوية يف أي مشروع زاحجر الأهداف ذلك النظام، و 
ا جيدا، يختصصو  تربوياالكفء الذي أعد إعدادا  املعلما تبقى حمدودة التأثري إذا مل يوجد هنللعملية التعليمية فإ

ته و حتديث معلوماته بوية، و تنمية ذارت ت خالقة متكنه من التكيف مع املستحدثات الاإىل متتعه بقدر  باإلضافة
لو هيئ ملعلم غري كفء جاهل يف  "وليد أمحد جابر"و يقول .  (1، 3101حممود داود الربيعي ).   باستمرار

س املادة، ال يعرف من ريتد طرائق سيعلمها ضيق الصدر عجول جلو،، غري عارف بأساليب و يتطبيعة املادة ال
بوية، هل ينجح يف حتقيق رت غري التعنيف لو هيئ هلذا املعلم أفضل التالميذ و أفضل املناهج ال التقوميأساليب 

بوية لدى هؤالء التالميذ   إن اجلواب يكاد يكون كال إنه غري قادر على النجاح بالقيام رت أهداف العملية ال
أساسها  بوية ناشئة يفرت ن معظم املشاكل الو قد أمجع املربون على أ :و يضيف قائال يف نفس السياق! باملهمة 

بوية يستطيع رت املنهج، و ال شيء يف البيئة ال روحعن افتقار املدارس إىل معلمني قديرين، و املعلمون القديرون هم 
ين عن هذه الروح، وهم يتصلون اتصاال وثيقا بتالميذهم، وعليهم و على ما يتصفون به من خلق وعقيدة و غأن ي
ة يفمهما بلغت كفا. (16-36، 3119وليد أمحد جابر ،و أخرون ). بيةرت ولباقة يتوقف جناح عملية ال ةمهار 

 ياا تبقى حمدودة التأثري إذا مل يوجد األستاذ الكفء الذي أعد إعدادا تربو العناصر األخرى للعملية التعليمية فإهن
بوية، وتنمية ذاته وحتديث رت ت خالقة متكنه من التكيف مع املستحدثات الاتعه بقدر جيدا، باإلضافة إىل مت

بوية و العامل املؤثر يف جعلها  رت سية يف العملية الئيلر او يعترب هذا األستاذ أحد أهم املكونات . باستمرارمعلوماته 
جون "فيه، و يضيف إىل هذا و وعيه بعمله، و إخالصه  يةقف هذا األثر على مدى كفايتو كائنا حيا متطور و 

 تتطلب الصرب و التعقل، وذلك أن يتيف قوله و تعترب مهنة املكون أو املدرس من أكثر املهن ال "بول غودمار
 (Jean Paul de Gaudemar 2000, 9)  .املدرسة أصال مكان للحياة
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نته، قادر على توصيل كفء متمكن من مه متألقة يف غياب أستاذو ال ميكننا تصور منظومة تربوية ناجحة 
س، فمكانته عالية ريالتدبية و رت يف ميادين ال التطوراتتالمذته، مستوعب لكل املستجدات و املعارف لاملعلومات و 

  . أوكلت إليهيتعلو املسؤولية ال
 :التعليميةفي العملية  تاذدور األس - 1-1-2

وية، فباألستاذ اجليد نستطيع بلوع األهداف و الوصول إىل رتبلاان العملية ركمن أن أساسي ركيعترب األستاذ 
ال أحد ينكر الدور الفعال الذي و . من دونه يتعذر علينا ذلكو بوية لتحقيقه من غايات، رت ما تسعى املنظومة ال

ديتها يف تكوين التالميذ و و ردبوية حيث أنه يؤثر تأثريا مباشر على مرت ميكن أن يلعبه األستاذ داخل املنظومة ال
 وعقليا اجتماعيا تربية النشء صحيا إىل دفه املدرس احلقيقية يف إعداد لفلسفةالذا فإن  للمستقبل، يئتهمه

ومن أجل ذلك وجب على األستاذ أن . (030،  0990مكارم حلمي أبو هرجه و اخرون ). و نفسيا و بدنيا
ة اجليل الصاعد لتحمل ئيلة إليه أال و هي هوكيف مستوى املسؤولية امللقاة على عاتقه و أن يؤدي األمانة امل يكون

الذي يفهم و يوجه عملية التعليم و التعلم و يستطيع أن حيرر التالميذ من اخلوف من  مسؤولياته فاملعلم هو
م، و من لى التعبري عن أنفسهم و إظهار اختالفاهالسلطة و من تدهور الروح املعنوية و يستطيع أن يساعدهم ع

وظيفة املعلم تقبل وجهات النظر اخلاصة مبسؤولياته الوظيفية، و أداء العمل يف حدود اإلمكانيات هو أضمن شق 
بوية، ومن وظائفه أيضا معاجلة مشكالت التالميذ، وعلى املعلم أن يضع جهده خلدمة اهلدف رت لتنظيم اخلدمات ال

 (216، 3119حممد جاسم العبيدي ). بية و هو تطوير الطفل ككل رت العام لل
على كونه باحثا، ومساعدا وموجها،  عالوةتصميمها لم يف ختطيط العملية التعليمية و تتمثل أدوار املعو 

على التفكري الناقد،  ةامتالك القدر الذايت و ت التواصل والتعلم ابغي عليه أيضا إتقان مهار نيوتكنولوجيا، ومدير، و 
 .االنتا، ت تطبيقها يف العمل و ااكتساب مهار ياته املتطور و تقنوالتمكن من فهم علوم العصر و 

ال يستطيع أن  ةكما أن دور األستاذ يف بناء اإلنسان وقيام احلضار .(231،  3116زين الدين حممد حممود )
ها، فاألستاذ الكفء واملتمكن من مادته ز و متي ةيتجاهله أحد، بل إن جناح النظام التعليمي يعين جناح احلضار 

اون، و قد اجده يبدع يف خلق وإجياد احللول ملشكالته هيستطيع تدليل الصعاب وأداء مهمته بدون كلل أو 
 أمهية هو افتقار مدارسنا بوجه اإلمجال إىل أبنية صاحلة، و املعلمني ما يزيد تربيةامليدانية وحتدي الصعاب و 

نكته الشيء الكثري مما ينقص املدرسة من حباجهيزات وافية، ووسائل جمدية، فاملعلم املدرب يستطيع أن يعوض 
 تاذة األسيهذا القول نستخلص أن كفامن و  .(226، 3112حممد عبد الباقي أمحد ) .وسائل التعليم املادية
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ميكن هلا أن تعوض الكثري و تتغلب على الصعاب من بعض النقائص يف الوسائل و اإلمكانات داخل املؤسسات 
 . تعيق السري احلسن للعملية التعليميةيتوية الرتبال
 :األستاذخصائص و مهارات  - 3

لدى األستاذ رها اخلصائص و املهارات الواجب تواف بويني عرض و توضيحرت لقد حاول الكثري من الباحثني ال
 اجمع بني يتين الهأمناط السلوك املإىل حتديد السمات واخلصائص و جملال الفعال، و سعت البحوث يف هذا ا

 حيصل عليها يتال التقديراتفاعلون، فمنها من توجهت إىل  أهنم أساتذةالذين ميكن النظر إليهم على  ةاألساتذ
هبت لفحص العالقة بني املستوى التحصيلي للطالب ذمنها من ، و (مدير أو موجه )ؤسائهر األستاذ من 

م يف على مساعده درتهقلبحث عن مدى تأثريه يف تالميذه و هبت لذأخرى م، و هواخلصائص الشخصية ألساتذ
ية لعضو هيئة و االنفعالية و مسات الشخصأأو املهنية  ملعرفيةمن املعلوم أن اخلصائص او . حتقيق تعلم أفضل

 تؤثر يتبوية اهلامة الرت ة يف العملية التعليمية، و الذي يشكل أحد املداخل اليس تؤدي دور أكثر فاعلية و كفاريالتد
ستهدفة يف العملية احد العناصر امل هباعتبار . للطالب يف تنمية فهم الذات األكادميي لديه ةيف النتا، التحصيلي

 (01، 3112احلكمي إبراهيم احلسن ).ة و قدوة و منوذ،رفيقدمه له معلمه من مع التعليمية، واملستفيد األول ملا
 :حطاب حسب كل من الصايدي و  تاذها يف األسر من أهم اخلصائص الواجب تواف و

 .ة اجليدة مبحتوى موضوع التخصصعرفامل -0
 .الفروق الفردية بينهم مراعاةم، و سياهنفم و هاة خبصائص املتعلمني و قدر فاملعر  -3
 .التقومييس و ر ة جيدة بطرق و أساليب التدفعر م -2
 .قدرة عالية على التفاعل مع الطالب -2
 .االستعداد للتنمية املهنية املستدامة، و الرغبة يف التعلم الذايت و التجديد املعريف -6
 .االلتزام بقواعد املهنة األخالقية -1
 .ميةالبحوث العل إجراءعلى  درةالق -1
 .على استخدام التقنيات احلديثة يف عملية التعليم و التعلم اقادر  -2
 .احلماسة و اجلدية و اإلخالص يف العمل -9

الصايدي حِيت عبد الوهاب، حطاب حسن  ). دجملر امتالك مستوى عال من الذكاء اللفظي أو ا -01
 ( 209-210، ص 2000

 الصفات و اخلصاص و دجمها يف شخصيته، ه كلما استطاع األستاذ حتصيل هذهنو من األمهية التأكد أ
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 .ة عاليةيه بكفارجخاسة مهنته التعليمية داخل الفصل و و ممار  ةر ؤثكلما متكن من امتالك أساليب تعليمية م
 :لألستاذية نالصفات المه - 4

أهداف العملية التعليمية حيث يقول عنها تمع، و جملة لتحقيق غايات ايس تتطلب تكوينا و كفاريمهنة التد
ث و فلسفة وحاجة ا تنبع من تر يتبوية الرت تمع املعلم كي يعهد إليه حتقيق األهداف الجمليعد ا "وليد أحمد جابر"
و  ةعه إىل مصاف األمم املتحضر ترفتمع و جمليف ا األفرادحتسن مستوى حياة ا أن تطور و هن من شأيتالتمع، و جملا

الذين نأمتنهم على تربية أبنائنا و بناتنا، و هني بنوع املعلمني و املعلمات ر املتقدمة و على هذا فان إصالح جمتمعنا 
هؤالء املعلمون و املعلمات ال يستطيعون أن يقوموا مبهمتهم على أحسن وجه إال إذا نالوا نصيبا وافر من اإلعداد 

 هو تقوية سر املدا س و حتسنير  التعليم و حتسني التعليم هو حتسني املداالثقايف فتحسني تربية املعلمني هو حتسني
 .(36، 3119وليد أمحد جابر ،و أخرون ) .ز األولااجتماعي من الطر  هو واجب اجليل الطالع، و تقوية اجليل

أن يعتمد املعلم على نفسه يف التواؤم مع املوقف التعليمي، و ما فيه من تقلبات و عناصر غري  الضروريمن و 
 قعا أشياء حملقة يف اخليال تتكسر حني تصطدم بالواهنو كأا اهريبية و نظرت ال دارساتهرت كل ظمتوقعة، و إال 

 توجه عمله مبا يتتعرب عن فلسفته ال يةرؤ أن يكون للمعلم رؤيته اخلاصة للتعليم  الضروريو من مث فمن . اليومي
 فذبعضها و حي فيثبت ترتاكم لديه يتواخلربات ال بيةرت فيها من أهداف و وسائل، و موقفه مما درس من علوم ال

 رمهاتباعلنفسه حتقيق الكفاية و الفاعلية يف التعليم ال با املعلم يضمن و هذاقع الوا يتفق مع الذي ال البعض اآلخر
جوده  لتحقيقمرتكزات  النمو، و مدخلني للتغيري و رمهاتباعلكن باو  .مقننني على معايري ثابتة جامده نيمفهوم

 .من ناحية أخرى تهرب كم خا إطار تر  ناحية، و يف من قعالوا سياق األداء، يف
 (366،  3119شبل بدران، سعيد سليمان ) 

 :و الجدية في العمل يةالكفا - 1-4
بغري شك فإن على عمله، و  تهمواظبه املهين على وعيه ويقظته وتأهبه و وكاملعلم الفعال يربهن من خالل سل

و  الالصفةتالميذه، فكفايته يف ختطيط و تنفيذ النشاطات الصفية و  هباليقتدي  ريةات ضرو وكيهذه مجيعا سل
عملية فعالة، فاملعلم الناجح يسعى دائما تالميذه على تطوير عادات علمية و الوقت تساعد  رةكذا إداالتعلم و  رةإدا

واضحة  ز نتائج تعلميةا، و إحر اجلودةلم عايل عتناجحة و  إجنازاتتوجيههم حنو ه وسلوك تالمذته و وكلتحسني سل
وكمعدل للسلوك  مريببية املعلمني على الكفايات على املعلم كرت ز املفاهيم احلديثة لكتر وعالية ذات معىن ومغزى و 

ب املعلمني وتطوير أدائهم فيها ريات النوعية الستعماهلا يف تديكمعاجل كفء و على استنباط جمموعة من الكفاو 
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 يةليصبح لديهم الكفابوية، و رت  توهلهم لقيادة العملية اليتاخلاصة الو ات العامة يتزويدهم مبجموعة من الكفاو 
  .ومعروفة مسبقا ةاملهام إليهم على أسس حمددتنفيذ و  ة،رفالتطور يف املع ملواكبة

 (62،  3112إبراهيم حممد عبد الرزاق )
 :ي المستمرنالسعي لتحقيق النمو المه -2-4

 تنادي بتحديث التعليم كي تتماشى مع يتمع االاجاهات العصرية ال تغزو العامل، و يتمع املستجدات احلديثة ال
هو يف عاملنا احلايل ل بكثري من االهتمام و العناية و  توليها الدو يت، جند أن التعليم يعترب من أهم القضايا القعالوا

ي إعداد األستاذ إعدادا كامال حبيث يكون ملما ر ا، لذا بات من الضرو هيادر يعترب مقياسا موضوعيا لتقدم الدول و 
يف من املستوى التعليمي  رفعذلك بغية الية التعليمية يف العامل، و العمل  متر هبايتاألحداث الدات و جبكل املست

، ة دائمة مستمر  رةاملعلم الفعال حيرص دائما على مواصلة تعلمه بصو  "بدرن شبل" البالد، وتأكيدا هلذا يقول
التالميذ عن  يعلمها و يته عن املوضوعات الرفمعاويسعى للنمو يف مهنته وتطوير ممارسته، وحتديث معلوماته و 

على التحديد اجليد  باستمراركي يصبح قادر و   كذليعلمهم وعن خصائصهم النمائية ومطالبهم التعليمية، و  الذين
مث تنظيم خربات تعليمية من و  هون إلجناز ؤ ما هم مهيوما يقدرون على عمله و  رفتهمهم معز الدقيق ملا يل قعالتو و 

 (321،  3119شبل بدران، سعيد سليمان )  .مطالبهم التعليميةم و هإمكاناتتناسب وخصائصهم و 
 :تالميذالتحفيز و توقعات النجاح لمساندة تعلم ال -3-4

هم على الدوام على ز حيفمن مهم وتطلعات تالمذته و  الرفعالفعال هو من حيرص دائما على املعلم الناجح و 
التقدم يف اإلجناز، و بالثناء على ما حققوه وأجنزوه وتشجيعهم على املواصلة و  ذلك، و بشىت الطرق  املثابرالعمل و 

تستطيع أن تلمس حرص املعلم الفعال على و  .أن أعماهلم هلا قيمةتمع و جملم مقبولون من طرف اهنهم بأر إشعا
ق يف تعليمهم من م واالنطالهاقدر م و تقدير إمكانياهام تالميذه، و رت حتقيق هذه الغايات من خالل حرصه على اح

 تقدر اجلهد واإلمكانات و ليس يتغري اللفظية الفظية و ت، كذا من خالل إتقانه أساليب التواصل اللاهذه القدر 
 (321،  3119شبل بدران، سعيد سليمان ) . جمرد اإلجابات الصحيحة

 :اإلبداع في ممارساته -4-4 
ح و ر ع يف الطا ب انتباه التالميذ مبا هو جديد عنهم أي إبدذالعمل على جاخلرو، عن املألوف و واملقصود هنا 

ه التعليمية و رقطا بسعيه دوما يف تبديل أساليبه و هذون اخلرو، عن أخالقيات املهنة، و ع يف املمارسة املهنية دا إبد
لوضعيات تعلمية أكثر مالءمة لتعليم التالميذ، مع إعطائهم فرصا كافية لتجريب أساليب خمتلفة حلل  هابتكار 
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إتقان املادة  فاملعلم ال حيتا، إىل" . مهمهمرتابتكار أساليب فعالة تستثري دافعيتهم للعمل عندما تفو  .املشكالت
ب التعلم، متقنا يف تنويعها مبا خيدم املوقف بأساليرفا امتالك ناصيتها فحسب، بل عليه أن يكون عاالعلمية و 

 .ة عاليةيالتعليمي و يساعده على توصيل املعلومات إىل عقول طالبه بكفا
 (012،  0923النحالوي عبد الرمحان )

 :التعليميةاألستاذ و الوسائل  -5
وسائل مساعدة لتسهيل العملية التعليمية بالنسبة لكل من ستاذ، بل هي ال حتل الوسائل التعليمية حمل اال

فالوسائل التعليمية التعلمية هي كل ما  ".و حتفيز املتعلمني للتعلم رةا تعمل على إثاهناألستاذ و التلميذ معا، كما أ
، و ء املوقف التعليمي خبريات حسية، قائمة على أسلوب منهجي متنوع ومشوقايستطيع أن يوظفه املعلم إلثر 
كة املتعلم، بغية ر ، ومبشارداملتعلقة بالف املهاراتوتكوين االاجاهات، وتنمية ت، جملردامؤثر، يعمل على تفسري ا

ذه الوسائل هبفمن واجب األستاذ االعتناء  .(011، 0996إمساعيل الفرا )  "حتقيق تعليم أعلى فاعلية و كفاية 
 "موضحا " إمساعيل الفر"يضيف يف هذا و . ستعانة هبا يف عملية التعليماالة يف استعماهلا و يالكفاوصيانتها، و 

م وفق أسس سليمة و خصائصهم وقدرهة التعلمية املناسبة للمتعلمني و املعلم الفعال الذي خيتار الوسيلة التعليمي
اطها رتبمدى اواقتصاد اجلهد والوقت، و ، وتبسيط وصدق، و وضوح، ةة مدى ما حتققه من تنوع و إثار رفمع

أهدافه اطها مبوضوع الدرس و رتبومدى ا .ة، أو إنتاجا، أو استعار  شراءطرق احلصول عليها لية، و حملخبامات البيئة ا
و  الوسيلة على حتسني أداء املعلمون  ةحتديد مدى قدر اطها بعناصر املنها، املدرسي و رتبا، و دراسيةيف حصة 

 (001، 0996إمساعيل الفرا ) . تفاعله مع طالبه
 :التعليمة نو مه تاذاألس -1-5

ا ورههي مهنة عظيمة ع من اإلطار األخالقي للمجتمع، و ها األخالقي الذي ينبر مهنة التعليم هلا دستو 
يد األجيال الناشئة كل إنسان يعمل فيها، يتم من خالل هذه املهنة تزو   اهبتشرف يالرسل، املعلمون عن األنبياء و 

أن التعليم رسالة  "عبد السالم"ال يذكر جمليف هذا ا و. وبةرغاالاجاهات املوالقيم و  املهاراتو  فاملعار باملعلومات و 
 س هلاريفأصبحت مهنة التد مهنة من ال مهنة له، سريبأن التد البعض ليس كما يتصورومهنة سامية و 

 مطالب اإلعداد هلذها، و هب ب االلتحاقرغمن ييف كل هار ينبغي تواف متنوعةمتطلبات ومسؤوليات عديده و 
العلمية، وإمنا هو عمل حيتا،  املادة،تبسيطوبسيطا يقتصر على شرح و  سهالس مل يعد عمال ريد بأن التدؤكاملهنة ت

موضحا هذه " محمد صالح"يضيف و  (03، 0999. مصطفى عبد السالم). عقلينشاط إىل ختطيط وجهد و 
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لذا يلزم والتطوير، و  التبديلديد و جغري ثابتة وتتطلب الت ةمتطور  حيوية عملية التعليم عملية" العالقة فيقول 
ما حيصل فيها من و  معلومات م منيستجد يف ختصصا ه االطالع على ماو  ءةاالقر  املهنة املعلمني مجيعا ااجاه هذه

االستفادة مما يوجه إليهم من نقد ية والتعليم من أمور و رتباالطالع على ما يستجد يف ميدان ال ةتغريات، مع ضرور 
 (02، 3111حممد صاحل خطاب )  .يصلوا بأدائهم إىل الكمال املطلوب ىتبناء، ح

 :التعليمو أهمية مهنة  تاذاألس2-5- 
ا، تعترب مهنة التعليم مهنة أساسية يف تقدم األمم، حبيث تضع األمم املتقدمة التعليم يف أولوية برجمها وسياساه

و . بالتعليم االهتمام وراءيكمن  لألمم احلقيقية التقدم جماال للشك أن بدايةيدع  المبا  أثبتت املعاصر فالتجارب
مكانة عالية، هلا، وبذلك أولته عناية فائقة و ا يف تنشئة أجياغاياه لوغلبأساسية ركيزة األستاذ  ذا جعلت منهب

لول و مصطفى زغهذا القول حممد سعد  .كدؤ األستاذ من أمهية التعليم، وأمهية التعليم من أمهية األستاذ، ويفأمهية 
مؤثر إال يف وجود معلم  سية أن تكون ذات فاعلية كبريه ورييف قوهلما كما ال ميكن للعملية التد " السايح حممد

يف البالد األخرى سية يف بلده و ريا العملية التدهب متر يتاألحداث الدادا كامال ملما بكل املستجدات و أعد إع
كل ا  وتضيف إىل هذ. (02، 3112حممد سعد زغلول، مصطفى السايح حممد ) ".االتجملاملتقدمة يف مجيع ا

ظل  توى التعليمي و سالمة تنظيمه يفحمليف قوهلما إن جوده ا "مريفت علي خفاجة"و  "شلتوت إبراهيمنوال "من 
ة املعلم إذ ييعتمد هذا األمر يف املقام األول على مدى كفا املنهج عند املستوى التنفيذي و فلسفة أو الرأي، يعين

ملعلم اجليد واملتمكن من  يعين شيئا بدون توافر اتنظيمه الأن املنهج اجليد من حيث أهدافه وحمتواه ومستوه و 
 (21، 3111نوال إبراهيم شلتوت ، مريفت علي خفاجة ). املهنة

 :الرياضية و البدنية التربية أستاذ -3-5
 جدا كبرية الرتبوية فمسؤوليته العملية يف فاعلية له و وحيويا هاما وراد يلعب البدنية والرياضية الرتبية أستاذ إن

 ال ذلك، ألنه من أكثر إىل يتعداها لتصل بل فحسب اجلسمية الرتبية على تقتصر ال مهمته أن إذا ومهمة،
 .األخرى املدارس بتالميذ التالميذ املدرسة، وإىل عالقات فناء إىل يتعداها بل فقط الفصل يف تالميذه مع يتفاعل

 تشكيل يف تأثريًا املدرسي باجملتمع التدريس هيئة أعضاء أبرز من والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يعد          
 والرياضي البدين النشاط ألوان تقييم على املدرس دور يتوقف ال املعطيات هذه ضل ويف الرفيعة والقيم األخالق
 (22، 0992دؤويش، وآخرون عدنان ) .بكثري ذلك يتعدى بل املختلفة
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 التوجيه قواه الطبيعية يوجه الذي فهو ، املدرسية التلميذ حياة أثرا على البدنية والرياضية الرتبية ألستاذ أن كما
 االجتماعي االاجاه يف  على التطور التلميذ يساعد انه كما املالئمة، التعليمية البيئة املكتسبة لقواه ويهيئ السليم
 يظن املتعلم، كما إىل العلم توصيل على تعد مقصورة ال البدنية والرياضية الرتبية أستاذ وظيفة ألن وذلك السليم،
 و الوالدين عن نائب فهو وخطري، مهم دوره فاملعلم. النظام التعليمي يف الزاوية وحجر أوال مريب ولكنه البعض
 أي معلم يف هناك ليس صاحلني، و مواطنني يصبحوا حىت أبنائهم تربية إليه أمر وكال قد ألهنما ثقتهما، موضع
 السوي املقبول الطريق إىل التالميذ بيد األخذ يف البدنية والرياضية الرتبية ألستاذ تتاح اليت له الفرص تتاح مدرسة

 (11-16، 3112عبداحلكيم زينب علي عمر، غادة جالل ) .الصحي والعقلي األثر وذو ، اجتماعيا
 مبا يف اجملتمع يشعر أنه ذلك ويعين اجتماعيا يعد رائدا البدنية والرياضية الرتبية أستاذ فإن سبق ما وجبانب       

 يسهم أنه املشاكل وحلها، كما هذه مع التعامل يستطيعون حبيث التالميذ يعد أن على مشاكل، ويعمل من
 شاذة تصرفات ومن من أمراض اجتماعية يصادفهم ما على التغلب كيفية إىل إرشادهم يف الشخصي مبجهوده

 .محايتهم على ذلك اجملتمع، وبالتايل يساعد على اخلارجني من الشواذ بعض هبا يقوم
 (091، 3112حممد سعد زغلول، مصطفى السايح حممد ) 

 :التالميذ اتجاه الرياضية و البدنية التربية أستاذ دور 6-
 :توجيهي ورد - 1 - 6

 إليه أشار ما هذا و ،الكذ يف علمية ةخرب  وذ يكون أن جب و األستاذ، مهام من التوجيه عملية أن مبا و
 على وجب السبب هلذا ذاته، يف بوضوح بعمق التأمل و النظر إىل إيصاله يعين التلميذ توجيه "ودري ج أنتوين"

 (Girod 2005, 109)".وعةناملت و اهلادفة املالئمة، و اجليدة األسئلة حر ط معرفة الرياضة مدرس
 اخلطة يرسم و التعلم موضوع بتحديد التعليمي للموقف االستعداد يف جهد من املعلم يبذل ما وبقدر

 يف عليها يعتمد يتال التعليمية الوسائل وإعداد التعلم يف همر دو  وبتحديد التالميذ إىل املوضوع دميلتق السليمة
 الواجبات وحتديد املدرسي الكتاب استخدام قةريوط للتطبيق، وأسئلة املناقشة أسئلة وإعداد املوضوع، سريتد
 حبيث خارجها أو املدرسة يف التلميذ حبياة كله ذلك ربط مع وتصحيحه ب،ريكتد للتالميذ تعطى يتال ليةز املن

 التالميذ حب يكون ما بقدر البيئة، يف حبياهم ةصل له املختلفة الدراسية املواد يف يتعلمونه ما أن التالميذ يدرك
  (211، 3119حممد جاسم العبيدي ).  له احرامهم و للمعلم
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 :ويبتر  دور - 2 6-
 وعلى التالميذ نفسيات على ومباشر كبري تأثري هلا القوية فشخصيته التالميذ ااجاه كبري تربوي دور لألستاذ

 و للمعلم تالميذال رفض بني عكسية عالقة وجود على الدراسات أوضحت حيث الدراسي ودهمردم و تكوينهم
 يكون الذين أولئك من أعلى حتصيلهم يكون ملعلمهم البتق األكثر تالميذالف. تالميذال هلؤالء الدراسي التحصيل

 املواقف معاجلة على ةالقدر  ميلكون اخلربة ذوي املعلمني أن إىل الدراسات هذه توصلت وقد. أقل ملعلمهم تقبلهم
 الفصل، داخل التعلم بعملية املتعلقة املالئمة القرارات واختاذ صياغة على نرو قاد مأهن الفصل،كما داخل املعقدة

 .معىن ذات و للفهم قابلة تكون حبيث سيةئيلر ا األفكار وضع خالل من التعلم مادة معاجلة و
( Kauchak & Eggen 1998, 127)      

 :تعليمي دور - 3 - 6
 حتسني على التلميذ تساعد اضيةريال و البدنية فاألنشطة املعريف، اجلانب منو يعزز البدين النشاط أن فيه شك ال مما

 و (2، 3111اللجنة الوطنية للمناهج ) . اجلماعية األلعاب أثناء خاصة التكتيكي والتفكري اإلدراكية قدرته
 قادر يكون أن و ثنائي تبادل عالقة تلميذ بكل عالقته تكون أن بد ال ة،رفللمع املتحمس و والودود اجليد املعلم
 الشديد، العقاب واجنب ومساعدته، وإمكانياته بقدرته التلميذ وتنوير تبصري أن كما التعلم، تامهار  تطوير على

 مساعدة يف يساهم هذا ،كل مالئهز  مع جيدة عالقة بناء على ومساعدته النقد، يف املبالغة عن االبتعاد و
، ص 3100رافدة احلريري ، ).نزياملتمي و املوهوبني مساعدة و فاشتاك يف و التعلم، إىل دفعهم و التالميذ
200) 

 :البدنية والرياضية التربية أستاذ شخصية 7
 :لألستاذ التربوية الشخصية -7-1

نراعي اجلوانب اخلاصة  أن إذا علينا جيب والتعلم، التعليم عملييت من لكل املتواصل الرتبوي للتطور نظرا        
 بالطرق االجتماعيةالناحية النفسية والبدنية و  من يكون وذلك التعليمية، العملية يف األهم العنصر هو للتلميذ، ألنه

 هذه املالئمة ملعاجلة املادية واملعرفية يف امتالك الوسائل لألستاذ املهم العمل التعليم، ويدخل يف اهلادفة املدروسة
 الغايات كأهداف لتحقيق النمو والتكيف انيبج على األستاذ الرتكيز على ويفرتض باملتعلم، اخلاصة اجملاالت
 .م واألخالقالقي جانب كبري على تأثري لألستاذ مع الربامج والدروس، كما أن بالتنسيق املنشودة،
 أعضاء يعد من أبرز البدنية الرتبية أستاذ فإن البدنية الرتبية وأستاذ التالميذ بني احلميمة العالقة وبسبب        

 .التالميذ لدى الرفيعة والقيم األخالق تشكيل تأثريا يف املدرسي باجملتمع التدريس هيئة
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والرياضي املختلف بل  البدين النشاط ألوان تقدمي على األستاذ دور يتوقف ال املعطيات هذه ظل ويف        
 تقدمي يف الشخصيةوإمكانيات األستاذ، وقدراته  تالميذه ميول بني إىل التوفيق يعمد ذلك بكثري، فهو يتعدى

 تنشيط على بقدرها هذه الواجبات والتكّيف، حيث تتصف النمو يستهدف رياضي بدين إطار يف تربوية واجبات
 احلركية، املهارات من املدرسية الرتبية الرياضية بذلك، ومتابعة برامج األمر يسمح عندما مراحله وتعجيل النمو

 واالاجاهاتالعضوية والنفسية، املعارف الصحّية  القوام املعتدل، الصحة الفراغ، االجتماعية، أنشطة العالقات
 (011-016، 3111حممد الشحات ) . اإلجيابية

 :لألستاذ القيادية الشخصية -7-2
 كما اب،سنه، وختصصه اجلذ حبكم كبري حلد قائدا يعترب والرياضية البدنية الرتبية أستاذ ارنولد أن يقول        

 اإلعالم وسائل اللعب، كما زادت وهو الغريزي للطفل البعد مع يتعامل الذي التدريس هيئة بني من الوحيد يعترب
 جدا فعال والرياضية البدنية معلم الرتبية دور أن "ويليامز "ويعتقد هذه أيامنا يف كقائد األستاذ شخصية فرض من

  . من أسرته، جمتمعه ومدرسته يتعلمه ما يطبق الطفل أن إىل بالنظر سلبيا،أو  إجيابيا وذلك
 النمو االجتماعي على دور والرياضية له البدنية الرتبية أستاذ شخصية أن راساتالد بعض أفادت ولقد        

 الفردية والفروق يعانون منها التالميذ واملشاكل اليت حساسية األستاذ يدرك أن الواجب ومن للتلميذ، والعاطفي
 .التعليمية العملية أثناء املختلفة اخلاصة

 :السمات األساسية لألستاذ المعاصر3-  -7
دقيقة جدا لنجاح العملية التعليمية وأدائها على أحسن وجه، ومبا أن األستاذ هو  اشرتطت الرتبية احلديثة شروطا

 :على جناح هذه العملية فهي تشرتط فيه التحلي بالسمات التالية واألخرياملسؤول األول 
 (006، 3111حبارة حممود )                                                                                 

األستاذ جيب أن يستطيع إجناز مهمات اجتماعية وتربوية، ويسهم يف تطوير جانب التكيف فيها، وينظم 
 .احلديثة وحيسن استثمار التقنيات الرتبوية بااجاهاهاالعمليات الرتبوية 

بني  جيب أن يتفهم بعمق مهماته ااجاه جمتمعه عن طريق املواقف التعليمية، وما ينشأ عن العالقات املتبادلة
األستاذ والتلميذ، وهي عالقات جيب أن تتميز باحلوار والتفاعل والرعاية وتبادل اخلربة ،حبيث تتعدى نقل املعرفة 
من طرف آلخر لتؤدي إىل تنمية القدرات وممارسات قوى التعبري والتفكري وإطالق قوى اإلبداع وهذيب األخالق 

 .تقدم اجملتمعوتطوير الشخصية جبملتها، مبا يكفل املشاركة يف 
واملعلومات ما جيعل منه باحثا تربويا يسهم يف حل املشكالت الرتبوية عن  واملهاراتعليه أن ميتلك من القدرات 

 .دراية ووعي
إىل التجريب والتجديد، وأن يكون واثقا بنفسه يف تنظيم النشاط الرتبوي حبرية  والنزعةعليه أن يتحلى بروح املبادرة 

 . واختيار
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حتدده ظروف احلياة االجتماعية، وإن هذه الشخصية نفسها هلا القدرة  اإلنسانيةإن الطابع الفعال للشخصية " 
 ."على تغيري تلك الظروف، فالوعي اإلنساين ال يعكس العامل املوضوعي فقط وإمنا يبدعه أيضا

 (21، 0921جربائيل بشارة )                                                                                   
ففاعلية عمل األستاذ تظهر من خالل حكمنا على تلك التغريات اليت تطرأ على خصائص نشاطه ومواصفات 

، ذلك الكائن احلي ( التلميذ)نعرف فإن موضوع عمل األستاذ األساسي هو  وكماتأثرياته على ذلك املوضوع، 
صاحب العامل الداخلي املتنوع واملعقد، واملتميز عن غريه من الكائنات احلية بديناميكية خارقة يف أفعاله وحواسه، 

لتلميذ الذي هو األمر الذي يتطلب تنظيم النشاط الرتبوي على أساس مراعاة اخلصائص املميزة لنمو شخصية ا
( األستاذ)موضوع الرتبية والتعليم، حيث أن طبيعة عمل األستاذ مرتبطة خباصية التأثري املتبادل بني الذات 

للمعارف إمنا هو منظم " بسيطا"أثناء النشاط التعليمي، فاألستاذ يف أيامنا هذه ليس ناقال ( التلميذ)واملوضوع 
 (91، 0921جوزيف بالط، وآخرون ) .وقائد موجه

فهو القادر على حتليل الظواهر، وعلى رؤية أسباب النجاح والفشل، ولذا فهو ال خيتار أساليبه وطرقه ووسائله 
صمم نشاط تالميذه املعريف الدراسي، ويتوقع النتائج يص و شخخيتار أحسنها، وهو ي وإمناأثناء التعليم ببساطة، 

 .احلصول عليهااليت ميكن 
 :وميكن تلخيص موقف األستاذ من تالميذه يف النقاط التالية

 .إعداد التلميذ ملستقبل حياته
 .تنمية قدراته واستعداداته ومهاراته إىل أقصى ما هو مهيأ هلا

 .اإلنتا، و له للنموهيئة اجملال 
مة، حىت يعمل على تنمية شخصية تالميذه تفهم أغراض الرتبية والوصول إىل حتقيقها، بوضع املناهج والطرق املالئ

 .تنمية كاملة
يساعد التلميذ على تنظيم املعلومات وتوسيع اجاربه وإدراك عامله، ويوجهه توجيها جيعل منه قوة فعالة وعضو نافع 

 .يف اجملتمع
 .إعداد التلميذ للعيش يف جمتمع أكثر تقدما ورقيا من اجملتمع احلايل

بل  قد غريت متاما من عمل األستاذ، حيث مل يعد النشاط كله من جانبه احلديثةية ونستنتج مما سبق أن الرتب
أصبح موقف التلميذ إجيابيا، فالتلميذ يف نظر الرتبية احلديثة ليس مادة عدمية احلياة، بل هو كائن حي، واحلياة ال 

نظر إليه على أنه مستقبل سليب يميكن تعريفها إذا أمهلنا قدرة الكائن احلي على تلبية دواعي بيئته، فالتلميذ مل يعد 
اتيته ونشاطه وميوله ودوافعه الطبيعية، فهو ميثل مصدر النشاط وامليول وخمزن للمعلومات، بل هو كائن حي له ذ

والدوافع، وهي اليت تعني ما حيتاجه من اخلربات واملهارات، ووظيفة األستاذ هنا هي هيئة الفرص املناسبة اليت 
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ميذه املشاكل اليت م بينه وبني البيئة، فيثري األستاذ أمام تالئتسمح باإلفصاح عن نزعات التلميذ بأساليب تال
تتحدى تفكريهم وتثري نشاطهم للتغلب عليها، وحلها بأنفسهم بالوسائل اليت يريدوهنا مع االستعانة بأستاذهم 
واالسرتشاد به فيما يعرتضهم من صعوبات، على أن تثري هذه املشكالت يف نفوس التالميذ رغبة يف الدراسة 

 .والتعلم وما شبه ذلك
 :الرياضة و البدنية التربية أستاذ لشخصية األساسية المبادئ - 8

 أرد إذا وذلك هبا العمل يلتزم أن والرياضية البدنية بيةرت ال ستاذأ على جيب وهامة أساسية مبادئ أربعة هناك
 : املهنية وحياته عمله يف النجاح لنفسه
 :الذات احترام 8-1

 ليس النشء تربية وهي أال لديه املوكلة الكربى الرسالة ةعرفامل متام يعرف الذي و مادته من املتمكن األستاذ
معرفة  وبالتايل ومكانته موقعهعرفة مب الذات امرت اح عليه تفرض النبيلة املهنة هذه. يعلمها ومترينات اتكحر  جمرد

 أن من بد فال فيه، يعمل الذي واإلطار دوره بذلك فيحدد املهنة يف مالئهز و  وتالمذته نفسه ااجاه وواجباته حقوقه
  مبسؤولياته القيام هو هنا امرت واالح بويةرت ال املنظومة يف ومكانته موقعه بأمهية شخصية قناعة لديه تكون

 .التوبيخ و التأنيب وبالتايل التقصري عليه يالحظ ال حىت وواجباته،
 :المهنة احترام - 8-2

  تالميذه عرفةوم أهدافه، وحتقيق ،الدراسي املنها، تنفيذ عن مسؤول فهو عده مهام إليه لكيو م املعل إن
 أن املعلم على رضيف هذا املتعلم، إىل توصيلها وطرق الدراسية باملادة واإلملام ية،عرفوامل النفسية خصائصهم و

،  0991علي راشد ) .العلمية وتطبيقاته وأساليبها وأوضاعها سريالتد مهنة أصول يف عالية اتمبهار  يتمتع
 ملهنته امهرت واح ،هبا يقوم يتال والشريفة اجلليلة املهنة عرفةم املعلم وعلى الذات امرت اح من املهنة امرت واح .(19

 أحسن يف لتالمذته وإيصاهلا تبليغها و اهومكونا هار عناص كل من والتمكن يدرسها يتال ةباملاد اإلملام منه يتطلب
 عقيتو  أن لتلميذل ميكن ما ستهاودر  خربته أساس على يقرر أنه واضحة أهداف له حر وشا كموضح واملعلم صور
 يف واضحة األمور هذه يبقى أنه التعليم من الناحية هذه تتطلبها يتال املهارات يقرر كما ،إدراكهو  فهمه و هفتمعر 

 التعليم يصبح وهكذا هامسر  يتال األهداف إىل يصل كي يعلم وهو للطالب ممكن حد أكثر إىل ويوضحها عقله
  (212، 3119حممد جاسم العبيدي ) .ةرتكمش وسيلة
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 :المتعلم رامتاح - 8-2
 و والوسائل واملناهج رسااملد هذه كل تر سخ أجله من الذي وهو بويةرت ال العملية يف اهلام ورحملا هو املتعلم

 و امرت اح قريط عن وهذا له امهمرت واح التالميذ حمبة يكسب أن عليه رسالته أداء يف املدرس ينجح ولكي ها،ري غ
 إمهال عدم عليه كذلك املتبادل امرت االح على مبنية طيبة ودية عالقة إنشاء مع وعواطفهم ومشاعهم ميوهلم مرعاه

  عليها يقبلوا حىت وحنكة هارهمب إليهم وأفكاره معلوماته إيصال على والعمل بينهم، الفرية وقر الف
 يسلك الذي وهو الطويلة الساعات معهم يقضي الذي فهو للتالميذ الفعلي يباملر  هو املعلم ويعترب يتقبلوها و
 غرب و مباشر قةريبط التالميذ وتربية تشكيل يف األكرب األثر له ولذلك. املقرر املادة ويعلمهم املثايل السلوك أمامهم
  منها، هامة صفات بعدة يتصف مثاليا تربويا وقائدا وكفء عاليا إعدادا أعد معلم يتطلب كهذا وموقف مباشر،
 عنها ضىر وال كمعلم برسالته واإلميان ومهنته ملدرسته والئه و مهشخصيا امرت واح معاملتهم حسن و التالميذ حب

 (211، 3119حممد جاسم العبيدي ).  عمله تأدية أثناء رضىبال والشعور
 :ةيبالط لعالقةا - 8-3

 حوله يوجد الذي بويرت ال الوسط كل و تالمذته و مالئهز  مع اجمعه الذي املدرس ذلك هو الناجح األستاذ
 التعاون إىل وتدفع العمل يف احليوية من رفعت الطيبة فالعالقات املتبادل امرت االح مبدأ على مبنية طيبة عالقات
 و سريالتد تامهار  وحدها تكفي فالص واإلخال ةاحملبو  الثقة تسودها اترفصتو  مهذب بأسلوب املهام إلجناز
 و والودود اجليد املعلم إن. ودهم وكسب وجلبهم، اآلخرين مع التعامل حسن غياب يف املعلومات إيصال مهارة

 تامهار  تطوير على قادر يكون وأن ثنائي تبادل عالقة تلميذ بكل عالقته تكون أن البد ة،رفللمع املتحمس
 املبالغة عن واالبتعاد الشديد العقاب واجنب ومساعدته، وإمكانياته بقدرته التلميذ وتنوير تبصري أن كما التعلم،

 و التعلم، إىل ودفعهم التالميذ مساعدة يف يساهم هذا كل مالئه،ز  مع جيدة عالقة بناء على ومساعدته النقد يف
 (200، ص3100رافدة احلريري ، ) .زيناملتمي و املوهوبني مساعدة و اكتشاف يف
 :بالتالميذ لعالقةا - 8-4

 املدرسني أبرز من دعي حيث وية،رتبلا املؤسسات أغلب يف بالتالميذ ةوطيد عالقة له البدنية بيةرت ال أستاذ
 عدنان" يرى السياق هذا ويف ومشاكلهم، بأسرارهم هلم يدلون وقد بل هلم ويتوددون تالمذهم إليهم يتوجه الذين

 من ديع املدرس فإن اضية،ريال و البدنية بيةرت ال وأستاذ التالميذ بني احلميمة القةعال بسبب أنه " حلوان يشو در 
عدنان ).التالميذ لدى ةرفيعال القيم و األخالق تشكيل يف تأثريا املدرسي تمعجملبا سريالتد هيئة أعضاء أبرز
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 وذ يكون أن الرياضة و البدنية بيةرت ال أستاذ على وجب ذلك أجل من (22، ص0992دؤويش، وآخرون 
 أو مبالغة دون له مهبجذ وكيفية التالميذ، مع التعامل وبكيفية مبادته وملما متمكنا يكون وأن قوية، شخصية

 تنشيط يف االنغماس جيب كما التالميذ مع التعامل يف الوسطية إن "اخلويل أنور أمني" يقول هذا ويف ط،ريتف
 تقع يتوال منهم العظمى الغالبية مع التعامل خالل من يتم التالميذ، مع ونفسيا اجتماعيا والتعامل معهم العالقة

،  0991أمني أنور اخلويل ) االنطوائيني من أخرى وقلة املنضبطني، غري أو املشاغبني قلة بني ضةريالع املساحة يف
 يشعر أن ينبغي "تونزي كمال" يره ما وهذا بالسعادة، املدرس و التلميذ بني العالقة ربط من وهناك. (22ص

 .معا واملستقبل احلياة لقاء مبثابة بالتالميذ لقاءه ألن حصة كل قبل والشوق بالفرحة املدرس
 (16، ص0991كمال زيتون، )

 :باإلدارة لعالقةا - 8-5
 امرت االح على مبنية بويةرت ال املؤسسة رةإدا أعضاء ومجيع األساتذة مجيع بني تكون يتال العالقة على جيب
 خدمة املؤسسة، داخل واجباته و عمله فلكل بوي،رت ال للمسار خدمة كلوذ املوحد اجلماعي والعمل املتبادل
 أعمال يف أحد تتدخل فلن واجباته، و حدوده كال يعرف وملا. التعليمية العملية إلجناح وخدمة للتلميذ،

 واالجتماعات العمل أوقات وحتديد والتعليمية بويةرت ال األستاذ مهمة تسهيل على رةاإلدا فتعمل. عريه وصالحيات
 يف مرعية ،ةاملتوفر  اإلمكانيات حسب الفصول على عهمزيوتو  التالميذ وتنظيم لألساتذة، ريةاإلدا األمور وتسهيل

 و باملواقيت رة بااللتزاماإلدا عمل يسهل األستاذ رهوبدو . نشاط و حةار  يف ليعمل األستاذ عمل ظروف كلذ
 .الصف يف النظام على افظةحملوا الغيابات اجنب

 :اآلخرين بالمدرسين العالقة - 8-6
 املتبادل امرت واالح الود يسودها أن جيب استثناء دون معه العاملني جبميع اضيةريوال البدنية بيةرت ال أستاذ عالقة
 و بويةرت ال للمنظومة والغايات املرمي إجناح أجل من يعمل الكل حبيث األخرى للمواد األساتذة زمالئه وباألخص

 كةشار وم الدروس سري حول واملالحظات املعلومات تقدمي يف املشرك والعمل للغري باإلصغاء إال ذلك يتأتى لن
 للنجاح كرت املش العمل بغية وهذا الدراسي والوسط التعليمية، العملية خبصوص املستجدات وكل ذلك، يف التالميذ

 من غريها أو املادة نفس من سواءا األساتذة مالئهز  مع عالقته أن القول ميكننا ذاهبو . والتعليمي بويرت ال العمل يف
 .كرت مش وتعاون امرت واح تفاهم عالقة املواد
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 :والرياضية البدنية التربية أستاذ واجبات -9
 :العامة الواجبات 1-9-  

 واجباته املهنية يف جمموع يتجزأ من ال جزء والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ العامة الواجبات تتشكل        
 سياق يف ااجاه املؤسسة يبديها اليت والفعاليات النشاطات تعترب الوقت نفس يف وهي هبا، تعمل اليت املؤسسة
 . املدرسي التعليمية العملية

 والرياضية اجلديد البدنية الرتبية مدرس من يتوقعون املؤسسات مديري أن أمريكية دراسة أبرزت ولقد  
 :يلي ما 

 و االتزان باألخالق تتسم قوية شخصية لديه
 والرياضية البدنية الرتبية لتدريس جيدا مهنيا إعدادا يعد

 العامة الثقافة من عريضة خبلفية يتميز
  التعليم خلربات كأسس وتطورهم األطفال بنمو املتصلة املعلومات يستوعب

 املهين مستواه لتحسني املستمر اجلاد والعمل الفعال املهين للنمو القابلية لديه
 فقط املوهوبني الرياضيني مع وليس التالميذ مع العمل يف الرغبة لديه

 :الخاصة الواجبات 2-9-  
 بعض املسؤوليات حتمله خالل من يؤديها أن يتوقع به، خاصة واجبات توجد العامة الواجبات جانب إىل         
 لتقدير املتكاملة اجلوانب تعترب من الوقت نفس ويف ، املدرسة يف اليومي بالتدريس متصلة وهي باملؤسسة، اخلاصة
 : ومنها باملدرسة املدرس عمل

 .ة املوضوعةللخط وفقا التالميذ تقييم ولقاءات القسم واجتماعات التدريس، هيئة حضور اجتماعات -
 التالميذ لدى البدنية والقدرات احلركية للمهارات واسعة تنمية -
 الدراسية مقرراهم يف الطلبة قدرات تقرير -
 وصحيا وعقليا بدنيا ورعايتهم التالميذ سالمة على السهر -
 (062-063،  3113أمني أنور اخلويل ) .مسؤولية بأي تكليفهم عند التالميذ على اإلشراف -

 :المجتمع في عضوا بصفته والرياضية البدنية التربية أستاذ واجبات -10
 :خالل من به احمليطة والبيئة فيها يعمل اليت املدرسة بني العالقة تدعيم األستاذ واجبات أهم من      

 مدرسته ختدم اليت املؤسسات وخاصة اجملتمع يف املوجودة املؤسسات مع التعاون -
 اليت املفتوحة املسابقات والبطوالت تنظيم خالل من باملدرسة املختلفة النشاط نواحي يف احلي أهايل إشراك -

  للجميع اجلري مسابقات مثل احمللي اجملتمع أبناء فيها يشرتك
 أهدافها و اهليئات والنوادي هذه حيقق أن يف البناء مبجهوده يساهم أن و الرياضية اهليئات أو األندية يف التطوع -
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  املدين فاعدال يف دور فعال له فيكون اجملتمع هذا بتطلبها اليت األعمال يف باالشرتاك اجملتمع خدمة يف املسامهة
 لذلك األمر احتا، إذا التوعية أو التمريض أو
 معاجلتها يف ويشاركهم هبا املواطنني ريبص وأن جمتمعه مشكالت يتحسس أن-
 لقاخو  ماعل الصاحل للمواطن مثال يكون وأن احمللي اجملتمع يضعها اليت واحلدود التقاليد يتبع أن-
 املدرسة تقام داخل اليت واملهرجانات احلفالت حلضور التالميذ أمور أولياء فيدعو واملدرسة املنزل بني يوثق أن-

 .أبنائهم تعرتض قد اليت العامة املشاكل يف ويناقشهم
 :المهنة في عضوا بصفته والرياضية البدنية التربية أستاذ واجبات1-10-  

 وأن تقاليد مهنته حيرتم أن وعليه املهنة يف كعضو مسؤولياته يتفهم أن والرياضية البدنية الرتبية أستاذ على       
 التقدم إىل وتدفعه من كفاءته تزيد أن شأهنا من اليت النشاط أنواع خمتلف يف اشرتاكه خالل من فعال عضوا يكون

 : التالية النواحي النشاط هذا ويشمل مهنته، يف املستمر
 .امليدان يف املمكنة الدراسات طريق عن إعداده تكملة حياول أن فعليه كامال إعدادا تلقى قد يكن مل إذا -
 معلوماته يطبق وأن التدريس وطرق والرياضية البدنية الرتبية يف حبوث من نشر ما أحداث على املستمر االطالع -
 . اإلمكان بقدر تدريسه يف
 .املهنية الدورية املطبوعات و تاجملال يف االشرتاك -
 .أعلى علمية درجات على احلصول حماولة -
 .جديد هو ما كل على املستمر االطالع طريق عن وذلك العامة ثقافته زيادة على العمل -
 (20-21، 3112زينب علي عمر، غادة جالل عبداحلكيم ). اخللقية املهنة تقاليد يتبع أن -

 :الرياضية و البدنية التربية أستاذ في توفرها الواجب الصفات و الخصائص -11
 يقوم به التالميذ حبيث يتأثر ومنوذجا والتلميذ، اجملتمع بني الوسيط يعترب والرياضية البدنية الرتبية أستاذ إن        

 مث العقلية مهاراهم احلركية وقدراهم كشف على يعمل كما جديدة، معارف على احلصول من بتمكينهم
 فيه تتوفر أن وجب جيدة والرياضية وظيفته بصفة البدنية الرتبية أستاذ يؤدي ولكي الصحيحة، الوجهة توجيههم
 .وأستاذا معلما، مربيا باعتباره جوانب عدة يف اخلصائص من جمموعة

  :الشخصية الخصائص1-11-  
 مجيع أنواع على ومبادئه قيمه ويطبقون األساتذة مجيع به يلتزم أن البد أخالقي دستور التعليم ملهنة        
 شخصية بعض مستلزمات على الضوء بإلقاء نيويورك يف الرتبوية البحوث مكتب قام الصدد وهبذا ، سلوكهم
 : التالية العناصر حول متحورت هذه الدراسة ، جيدة بصفة نفسه معرفة على األخري هذا ملساعدة وذلك األستاذ

 أمور مع أولياء رؤسائه و مع زمالئه، مع التالميذ، مع وعالقته ،...(النشاط، احلمول)لألستاذ  اخلارجية اهليئة
 (321، 0991رابح تركي ) .التالميذ
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 إجياز هذه التحقيق وميكن سهل التعليم هدف يصبح حىت خاصة صفات إىل التدريس مهنة حتتا، ولذلك       
 :يلي فيما الصفات

  :التحمل و الصبر2-11-  
 بنشاط ورغبة عمله على فيقبل بالتفاؤل مليئة نظر بوجهة احلياة إىل ينظر الذي هو اجليد األستاذ إن       

 كان إذا نفسية التلميذ إال فهم لألستاذ ميكن وال واملعاجلة السياسة إىل حباجة هم مسئولني غري كوهنم فالتالميذ
 . مهنته يف جناحه يف األمل قوي معاملتهم يف صبورا

   :التالميذ مع واللين العطف1-11-  
ال  كما واالستفادة، إليه اللجوء يف الرغبة ويفقدهم عليه، فيعزهلم التالميذ مع قاسيا األستاذ كان وفل       
 .النظام على همتوحمافظ له امهمرت اح فيفقد الضعف لدرجة عطوفا يكون

  :المرونة و الحزم3-11-  
 التالميذ  على بذلك إشرافه يفقد حيث الغضب سريع التصرف قليل اخللق ضيق يكون أن جيب فال       

 .له احرتامهم و
 .وزمالئه تالميذه مع سلوكه يف طبيعيا يكون أن -

  :الجسمية الخصائص4-11 -  
 فيه خصائص توفرت إذا إال وجه أكمل على مبهمته القيام والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يستطيع ال         
 (31، 0922صاحل عبد العزيز ، عبد العزيز عبد اجمليد ) :هي جسمية

 احملرتمة صورته دائما يراعي أن جيب فاألستاذ التالميذ، خاصة األشخاص من العامة عند املقبول اجلسمي القوام -
 كبري اجتماعي أثر هلا اليت
 عمله أثناء حركة بأي القيام من ميكنه كافية بدنية بلياقة التمتع -
 بواجبه للقيام حيركه ما احليوية من جيد وال عمله يهمل الكسول فاألستاذ النشاط دائم يكون أن -
 متثل واحليوية واجلسدية النفسية فالصحة لآلخرين، ونظرته عواطفه يف العام والتحكم باالتزان يتمتع أن جيب -

 .ومفيد ناجع تدريس إنتا، يف هامة شروطا
 :و العلمية العقلية الخصائص5-11-  

 باألعمال العقلية للقيام استعداد على يكون وأن هبا، يستهان ال عقلية قدرات او ذ يكون أن األستاذ على        
 على تنطوي املواقف اليت من الكثري وحتليل التالميذ، سلوك حتليل إىل دائما حيتا، ألنه وذلك وتركيز، بكفاءة

                                                          .الرتبوية مشكالهم
  يصبح ناجحا حىت هبا يتميز أن لألستاذ ميكن اليت العناصر أهم يصتلخ ميكننا سبق ما خالل من و       

 :يلي يف ما مهنته يف
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 .مستقال وحر تفكري هلم ويكون أنفسهم على يعتمدوا حىت للتالميذ والتجارب العمل فرص يتيح أن -
 العلمية الناحيتني بني واجلمع ، بالرغبة العمل ، احلرية ، التعاون مثل عمله يف احلديثة الرتبوية املبادئ يطبق أن -

 .التعليم عملية يف والعملية
 .واحرتامهم التالميذ بقلوب الفوز من متكنه قوية شخصية ذا يكون أن األستاذ على -
 .الثقة موضع يضعوه حىت أمامهم ذلك ويبني لتالميذ واالجتماعية النفسية باملشاكل واعيا يكون أن -
 . األفضل حنو العمل يف للتجديد دوما املثابرة -

 للحياة، سريع النظرة واسع العقل، قوي التفكري منظم والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يكون أن جيب كما         
 زاتيباملم متصفا يكون أن جيب الصفات هذه إىل وباإلضافة واالستنباط، والتخيل التصور على قادر املالحظة،

 (22، 0926حممد السباعي ) :التالية
  :بالمادة اإللمام 6-11-  

 قادر على يكون أن جيب ،كما بنفسه والواثق والثقافة االطالع الواسع األستاذ هو الكفء األستاذ        
 املعارف وتنمية لالطالع مياال والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يكون أن جيب وكذلك ، له تالميذه ثقة اجتذاب

 .األستاذ الواسعة لدى واملعارف املعلومات خالل من تكون األستاذ طرف من التالميذ إفادة ،ألن
  :الذكاء7-11-  

 له القدرة يكون وأن حكيم تصرف ذا يكون أن عليه لذا ، ومشاكلهم بالتالميذ دائمة صلة على فاألستاذ        
 املالحظة يكن دقيق أن بد فال ، وتفكريه بديهته وسرعة ذكائه مدى على متوقف فنجاحه ، املشاكل حل على

عبد العزيز ، عبد العزيز عبد  صاحل).التالميذ عند ملادته امليل خيلق واإلقناع املناقشة على قادرا األفكار متسلسل
 (01،  0922اجمليد 

  :السلوكية وخلقية ال الخصائص8-11-  
 وذلك على تالميذه مادته تدريس خالل إجيايب وأثر فعال دور والرياضية البدنية الرتبية يكون ألستاذ لكي        

 : منها خصائص فيه تتوفر أن جيب املدرسي احمليط مع معاملته يف
 .هلا وخملص فيها جادا ملهنته حمبا يكون أن -
 .تضحيات من ذلك أمكنه ما تالميذه، مشاكل حبل مهتما يكون أن -
 إثارة إىل يؤدي فهذا اجلماعة دون تلميذ ألي ميل أي يبدي التالميذ، وال فيه خيتلف فيما بإنصاف حيكم أن -

 . التالميذ بني الغرية
 .هلم متفتحا التالميذ ألفكار متقبال يكون أن جيب -

 يكون واسع وأن مهمته، يف ينجح حىت األمل قوي يكون أن جيب فاألستاذ :فسبالن والثقة األمل9-11-  
 .النفس يف بالثقة إال يكون ال وهذا التالميذ تفهم إىل يصل كي األفاق
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  :االجتماعية الخصائص -11-11 
 أغوارها وصرب على مشاقتها تكبد احلياة يف اجتماعية اجاربه له شخص والرياضية البدنية الرتبية أستاذ يعترب        

 تلك صقل رصيدا معرفيا أكسبته حيث ، احلياة خالل واجهته ، واجتماعية نفسية صعوبات من واجهه مبا
 رائدا األستاذ يعترب أستاذا، لذا أو مربيا يكون أن قبل علمية دراسة من به أحاط مبا لديه ورسخت املعارف
 . الغري يف التأثري على القدرة وله ، هلم حسنة وقدوة ، لتالميذه
وتفهم  اآلخرين مساعدة يف الرغبة لديه كوني أن جيب لذا ، اجلماعي العمل على القدرة له أن كما        

العزيز ، عبد العزيز عبد اجمليد صاحل عبد ). القسم يف والطمأنينة االرتياح على يبعث الذي اجلو وهيئة حاجاهم،
0922  ،01) 

 :الرياضيةو  البدنية التربية مدرس شروط -12
 اتيالكفا لديه يكون أن بجي التالميذ سلوك تقومي من الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ يتمكن لكي         
 :التالية الثالث

 :الرياضية و البدنية التربية موضوعات في المهارات و بالمعلومات اإللمام 1--12
 املعلم يف مادته فتخلف ، نظريات من فيها جيد ومبا مبادته  ملماالرتبية البدنية و الرياضية  أستاذ يكون أن جيب 

 عنه فيه ويصرفهم ثقة التالميذ يفقد أنه أي ، فيها للخطأ يعرضهم و التالميذ حتصيل استيفاء يف يقصر جيعله
 .مهمته يف ويفشل 

قدر مناسب من  خبالف هذا ، ختصصه جمال يف عميقة و واسعة خلفية لديه تتوفر أن ينبغي لذلك         
 بني خمتلف عالقات الرتابط يدركواأن  ، معه تفاعلهم خالل من التالميذ يستطيع حىت أخرى جماالت يف املعارف
 (06، 0929عفاف عبد الكرمي )     .تكاملها و وحدة املعرفة فكرة عن عام تصور تكوين و العلمية اجملاالت
 البد أن Henri L’Amour-1986" "المور  هنري حسب الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ إن مث        

 :يف خاصة تتمثل املعلومات هذه مبهنته، اخلاصة واملعلومات املعارف من جمموعة تكون لديه
 اخل. ..والعضالت النمو ، التنفسي اجلهاز ، الدموية الدورة :التشريح وعلم الفيزيولوجيا  -
 اخل ....اإلدراك و التعلم ، التذكر ، الذكاء ، التخيل : النفس علم  -
  اخل....اجلماعة  روح و االجتماعي التفاعل ، االجتماعية العالقات : االجتماع علم  -
 اخل.....الرياضية  املنافسات تنظيم و املدرسي التشريع : إدارية  -
 اخل ... املالعب قياسات و اللعب قوانني : ةتقني  -

  :التدريس على القدرة 2--12
  :أمرين إىل" Henri L’amour -1986 "يقسمها          

 ... الكرات ، املالعب ، الرياضية لكواهليا  املنشآت مثل : المادية الشروط – أ



 البدنية و الرياضية في التعليم الثانويأستاذ التربية                             الفصل الثاني         

 

 
93 

 مقارنة األخطاء الرتكاب عرضة أقل يكون التدريس ميدان يف الطويلة اخلربة ذو األستاذ : المهنية الشروط -ب
 (Henri L’amour 1986 , 195 ) .مبتدئ مبدرس

 وخربات التعليمية الوسائل من منوعات إعداد على األستاذ مقدرة إىل تشري التدريس اسرتاتيجيات و        
 .الرياضية البدنية و الرتبية أغراض حتقيق على املتعلم تساعد حبيث التقومي، املمارسة، و وسائل

 هأن لتالميذه يثبت أن يستطيع هأن أي باستمرار، اجلديد يقدم أن يستطيع الذي هو الكفء فاألستاذ        
 .ختصصه لتدريس املداخل من الكثري ميلك و يعرف

 :اإلنسانية العالقات
 من أساس على املبينة احلسنة املعاملة التالميذ مع يتعامل كيف يعرف الذي هو املتمكن األستاذ إن        
 على املهارات هذه تواجد يتوقف و احلل البناء ملشاكلهم على القدرة بينهما، القائم القانون املتبادلة، الثقة الفهم،
 : اآليت
 .التالميذ ثقة اكتساب على املقدرة -
 .التوصيل على املقدرة -
 .التالميذ فهم على املقدرة -
 (01-01، 0929عفاف عبد الكرمي ). التالميذ مع التعاون على املقدرة -

 :والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات -13
 :الرياضية و البدنية التربية أهداف فهم1- -13

 سواء كانت طويلة والرياضية البدنية  الرتبية مهنة أهداف فهم والرياضية البدنية الرتبية على أستاذ يتحتم        
 عمله يف اجعله قادرا على النجاح حتقيقها إىل يسعى اليت األهداف األستاذ معرفة فإن  أغراض مباشرة، أم املدى

 . عمل ختطيط سليم لرباجمها أمكن جيدا والرياضيةالبدنية  الرتبية أغراض عرف ما إذااليومي، و 
 : الرياضية و البدنية التربية برنامج تخطيط 2--13

ضوء  يف دارتهواوالرياضية  البدنية الرتبية برنامج ختطيط هي والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ الثانية املسؤولية        
 :هاوأمه هلاأو  باعتبارات االهتمام يعين وهذا األغراض،

 تعدد أوجه ضرورة الربنامج وضع عند ويراعى أجلهم، من الربنامج يوضع الذين األفراد ورغبة احتياجات -
 يضع األنشطة مثل العمر كذلك هذه من لكل خيصص الذي الوقت حتديد يف تدخل عوامل عدة وهناك النشاط،
 .املناخيةالتالميذ واألحوال  الفصل، عدد حجم األساتذة، عدد عينيه نصب

 أن ومن البديهي والسالمة األمان عامل وتوفري للمشرتكني، واجلسمية العقلية مراعاة القدرات جيب كذلك-
         .املختلفة التعليمية مع املراحل يتناسب
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 :القيادة توفير 3--13
  خاصية تتوافر والقيادة والرياضية، البدنية الرتبية أغراض حتقيق على يساعد الرشيدة القيادة توفري إن        

 الوظائف بني وتوجيهاته ومن األستاذ لشخصية التالميذ استجابة على أثر هلا اخلاصية هذه الكفء، األستاذ يف
 .واالجتماعية والعقلية اجلسمية والعصبية النواحي من طاقاته أقصى إىل الفرد بقدرات الوصول للقيادة األساسية
 فهم املشكالت على قادرا يصبح الكايف كي املهين التدريب على األستاذ حيصل مل ما تتأثر ال والقيادة        

 (29-22،  3113أمني أنور اخلويل ). والرياضية البدنية الرتبية ميدان يتضمنها اليت
 : البدنية التربية أستاذ لدى الالفع االتصال مهارات تنمية  4--13

 :التالية املهارات إىل الالفع االتصالحيتا،         
 .التالميذ انتباه كسب -
 .الصوت استخدام حسن تعلم -
 .اللفظية الغري املهارات استخدام تنمية -
 .االستماع تنمية مهارات -
 (01-1، 0991ل تومسون . بيرت ،) .تأكيدها و املصداقية تنمية -

 :التالميذ انتباه جذب  5--13
 الطرق لكسب من العديد هناك و الكالم، يبدأ أن قبل األستاذ لسماع مستعدون التالميذ يكون أن جيب        

 فمن األمهية املستخدمة الطريقة كانت مهما و. اليد وغريها رفع أو فارة،صال استخدام مثل التلميذ انتبه
 انتباه يشتت أو قد يتعارض شيء أي وأبعاد عزل حماولة ينبغي لذا التالميذ، جلميع التام االنتباه على االستحواذ
 يستطيعون حبيث أماكنهم يتخذون أن اجلميع من التأكد جيب التالميذ من جمموعة بانتباه ولالحتفاظ املستمعني

 البصر مشتتات من غريها أو الشمس ألشعة وجوه التالميذ مواجهة عدم عاةامبر  وذلك حيدث، ما رؤية و مساع
 .األستاذ حنو التلميذ انتباه تركيز لضمان وذلك
 :الصوت استخدام حسن تعلم  6--13

 و نغمة حجم يف التغري أن إذ صوته، ارتفاع مبقدار يرتبط ال لألستاذ التالميذ يعطيه الذي االنتباه إن        
 اجليدون واألساتذة. االتصال عملية يف تأثري أكثر احلديث أمناط اجعل اليت الوسائل من تعترب الصوت إيقاع و 

 مفيد وهذا اهلامة، النقاط يقولونه، والتأكيد على ملا االنتباه جلذب أصواهم أمناط على تغيريات بإدخال يقومون
 األمهية ذات التوجيهات بعض حول قبل احلديث برهة انتظار هناك تكون أن جيب :املثال سبيل فعلى أحيانا،
 .مباشرة االنتظار برهة تعقب اليت على التوجيهات التالميذ انتباه تركيز ضمان ميكن وبذلك البالغة
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 :اللفظية الغير المهارات استخدام تنمية  7--13 .
 رسالة، فإذا كانت أية من املعلومات من   70 %من أكثر ينقل أن يستطيع اللفظي الغري االتصال إن         
 يكون الغري اللفظي بشرط أن االتصال يدعمها أن األمهية فمن دقيقة و صحيحة نرسلها اليت اللفظية الرسالة
 املختلفة يف املواقف اللفظي بطريقة االتصال غري االهتمام األستاذة على اللفظية، وجيب الرسالة حمتوى مع متسقا

 .املواقف هذه ضوء يف الضرورية بالتعديالت يقوموا أن و
 :االستماع تنمية مهارات 8--13

 كذلك االستقبال و يعين الناجح فاالتصال االستماع، يف مهاراهم تنمية إىل األساتذة من الكثري حيتا،         
 االستماع تنمية مهارات ميكنو  إليه، واالستماع األساتذة يقولونه ام معرفة يف يرغبون التالميذو  .اإلرسال

 :التالية األساليب باستخدام
 .إليه تستمع بأنك أظهر و التلميذ إىل أنظر (:االستماع)منتبها  كن -أ

 الفرصة قبل إتاحة األستاذ للتلميذ مقاطعة هو الرديء لالتصال الرئيسية األسباب بني من :المقاطعة بنتج -ب
 .نفسه عن الكامل للتعبري له
 أن األحيان، فيستطيع األستاذ بعض يف التلميذ ذكره ما بتكرار أو أسبالر  باإلمياء (:الموافقة)الفهم  رهَأظ -ج

 .رسالته فهم قد أنه للتلميذ يظهر
 على به، وجيب عما يشعرون للتعبري التالميذ دعوة طريق عن االتصال فرصة تتيح األسئلة إن: السؤال طرح -د

 من كثري ففي. مستوى األداء أسباب عن بإخبار التالميذ املبادرة سرعة من احلذر :املثال سبيل األستاذ، على
     .ما موقف إاجاه آرائهم عن أوال، للتعبري التالميذ بسؤال املبادرة طريق أكثر عن يعرف أن األستاذ يستطيع األحيان

 :المصداقية تأكيد و تنمية -11-9
 تنمية به، وميكن لالتصال قابلية أكثر ويكون باملصداقية يتميز الذي األستاذ حيرتمونو  يتقبلون التالميذ إن       

 :منها طرق بعدة املصداقية
 ومن أنواع الرياضات، جل عن معلوماته يف الثقة األستاذ لدى تكون أن ينبغي :رياضة كل عن معلومات -أ

 أعرف ال إنين": يقول فمن األفضل أن تعرفه، ال ما يدركون التالميذ جيعل أن يف الثقة لديه تكون أخرى ناحية
ل تومسون . بيرت ،).خاطئة قد تكون إجابة أية حماولته ختمني من بدال "عنها البحث أحاول سوف و اإلجابة
0991 ،1-02) 

 أن من ويتأكد هام، غري هو وما هام هو التفرقة بني ما يستطيعون ال سوف التالميذ فإن رياكث بالتحدث قام إذا
 .سهلة بلغة يعرب عنه وأن باألمهية يتسم قوله يريد ما كل
 من العالقات األوىل املراحل يف خاصة و األستاذ، إاجاه رأي الناس يؤثر يف املظهر إن: والمظهر المالبس -ب

 .كان مظهر األستاذ الئقا يزدهر إذا و ينموا الشعور هذا و بأستاذهم، بالفخر الشعور إىل حباجة فالتالميذ
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 :التعليمية المادة اتجاه والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات  -11
م لتالميذه النشاط التعليمي وأنواع املنهج حتديد يف أكرب بتجربة اليوم والرياضية البدنية الرتبية أستاذ حيضى        
 نرى هكذا التعليمية فيما يتعلق باملادة وذلك الدراسية للسنة العمل خطط إلعداد ومجاعات كأفراد يشاركون فهم
 التعليمية، اخلطط لوضع الفرصة له أتيحت وإمناالتعبري،  صح إن التعليم ساحة عن غائبا يصبح مل األستاذ أن

 .املدرسي الصف خار، أو من داخل التالميذ واقع من انطالقا العلمية والطرق واملناهج
 (31، 3112حممد سعد زغلول، مصطفى السايح حممد )   

 : التقويم اتجاه والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات  - 11-1
 جيب استعمال صحيحة بصفة يسري ولكي جدا، وهامة دقيقة عملية هي التالميذ عمل تقومي عملية إن        

 عمل يف االستعانة بأخصائيني جيب التالميذ لنمو الصحيح وللقياس ، نتائجها لتسجيل زمةالوسائل الال
 تعلم حيث سليما إعدادا أعد املدرسة احلديثة قد يف األستاذ عكس وعلى ، القياس أدوات من وغريها االختبارات

 املتعلم ضعف نواحي عن الكشف على كما أنه قادر واالهتمامات، والعادات واملثل االاجاهات يف موالن ميقو  أن
  .العالجية واألساليب باملواد و إعداده

 : العلمي البحث اتجاه والرياضية البدنية التربية أستاذ مسؤوليات   - 11-2
 باإلبداع يف العمل مطالب فهو ، عمله حتسني حنو مستمرة جلهود األستاذ بذل يف النقطة هذه تنحصر        
 فيجب السابقة، على معارفه دوما معتمدا خامال يبقى وال ، بتعليمهم يقوم الذين هؤالء أمور يف املستمر والبحث

 كل دمج حماوال ، عمله مبجال ماله عالقة وكل النفس وعلم والتعليم الرتبية ميدان يف جديد هو ما بكل يهتم أن
 قناعة أكثر وجيعله املهنية كفاءته على إجيابيا بدوره سينعكس وهذا ميدانية، خربة من اكتسبه ما مع املعارف هذه

 . الذي يؤديه بالعمل
  :التدريساألستاذ و تأثيراته في   - 11-1

عندما يتحدث املرء عن التدريس فانه يذهب مباشرة إىل مصطلح إنساين نطلق عليه عادة املدرس أو األستاذ 
صانع التدريس وأداته الفنية التنفيذية، حيث يصعب يف معظم األحوال عمليا ومنطقيا فصل املصطلحني عن 

، ومن هذه املؤثرات اليت تعمل على التأثري على بعضهما البعض أو فهم أحدمها دون الرجوع لألخر والتعرف عليه
 :سلوك األستاذ يف عمله ما يلي

  :مؤثرات الخلفية االجتماعية   - 11-1
إن للحياة االجتماعية وما تتصف به من خصائص ونظم ثقافية، إدارية، سياسية، اقتصادية، ومعامالت، وما متليه 

 البنيةعلى األستاذ من قيم وممارسات وأساليب تفاعل مع اآلخرين عموما ومع التالميذ خاصة هلا األثر البالغ يف 
احلياة األسرية اخلاصة من حيث ب أن ال هنمل جانب كما جياالجتماعية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية،  
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مستواها االقتصادي املعيشي، ووظيفتها االجتماعية، ومدى تقييمها للعلم واألساتذة، مث مدى استقرار حياها 
 (010، 0913نثبيال كانتور الفقهي )  .اليومية

  :الوظيفية مؤثرات الخلفية الشخصية و   - 11-5
وتشمل العمر واجلنس، القيم واألخالقيات اخلاصة، الصحة العامة، وكذا نوع اخلربات الشخصية السابقة         

 واخلاص، كما تشمل الصفات النفسية مثل االعتماد على الذات، املرونة العام والذكاءنوع التأهيل الوظيفي 
 .التعاون، املوضوعية االلتزام اخللقي، املرح واحليوية والنشاط، واالستقرار النفسيالوقار، االتزان، 

يف الرغبة الفطرية يف التدريس، االلتزام الفطري بآدابه واالنتماء ألسرة  فتتمثلأما اخلصائص الشخصية الوظيفية 
الذات، حتمل املسؤولية، حب  التدريس، تشجيع العالقة اإلنسانية، حب املساعدة ورعاية اآلخرين، معرفة حدود

 .املبادرة والتجديد واملواظبة واحملافظة على املواعيد، الكفاءة اللغوية اخلاصة باالتصال واملظهر العام املناسب
 (62، 0921حممد زياد محدان )

 :الهدف و والتلميذ األستاذ بين العالقة -15
 :التلميذ و األستاذ بين العالقة   - 15-1

 فإننا التدريس أساليب نظر من جهة والتلميذ األستاذ بني تنشأ اليت( الرابطة(العالقة  عن نتكلم عندما        
 اهلدف يتحقق كي قوية العالقة هذه تكون أن جيب وهلذا التلميذو  األستاذ بني تكون اليت القرارات عن نتحدث
 بني العالقة قوة مدى على يعتمد اجليد التدريس إن" :سايدنتو داربل ويقول العمل يف املشاركة التلميذ ويستطيع
 ".والتلميذ األستاذ بني جيدة العالقات تكون عندما يتعلم مبا يتمتع األخري هذا أن حيث والتلميذ األستاذ

يوفر  أن جيب األستاذ و. واجليدة املتداخلة الشخصية العالقات عن ينفصل ال أن جيب اجليد فالتدريس          
 .الوطنية والروح والقيم الصاحلة والعادات املعارف له يوفر أن وجيب للتعلم املناسب اجلو للتلميذ

 على الرتكيز عدم يعين ال وهذا التعلم شروط أهم من املتعلم احرتام يعترب": الطوايب بشري "عمر ويقول          
 ."باهلدف املعلم عالقة
 :بالهدف األستاذ عالقة   - 15-2

 فتحديد هبا أن يهتم األستاذ على جيب اليت األشياء أهم من جيدة صياغة وصياغتها األهداف حتديد إن         
 املبتغى حيقق حىت إليها األستاذ للوصول يوظفها اليت واألساليب والطرق الوسائل باختيار يسمح بدقة األهداف
 نبتعد فإننا وبالتايل إليه الوصول يريد الذي نعتربها اهلدف اليت الثانية النقطة وضعنا قد نكون حندده عندما فاهلدف

 وحمددة واضحة التعلم أهداف تكون عندما" :الكريم وآخرون عبد جابر" ويقول العمل، يف العشوائية عن
 أكثر تقومي يتحقق كما أفضل بدرجة لنفسه مقوما املتعلم ويصبح تعلم أفضل يتحقق فإنه واملتعلم للمعلم بالنسبة

 (021،  0991قاسم احملمودي )   .موضوعية و دقة
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  :حقوق األستاذ وتأثيرها على كفاءته المهنية -11
بعد كل الواجبات اليت سبق ذكرها عن األستاذ، وكل ما جيب أن يكرس له نفسه جسميا، وروحيا ألداء مهنته 

وجه، فان ذلك يستوجب االهتمام الكامل باألستاذ بإعطائه كل احلقوق املؤسسة، ومن هذه احلقوق  أحسنعلى 
 :نذكر

 جيب أن يتمتع األستاذ يف مهنة التعليم باحلرية األكادميية يف القيام بالواجبات املهنية -
 جيب أن يشارك األساتذة يف تطوير برامج وكتب ومناهج تعليمية جديدة -
 تنقص هيئات التفتيش من حرية األساتذة أو مبادراهم أو مسؤولياهم ال جيب أن -
جيب أن تعطي السلطات توصيات األساتذة الوزن الذي تستحقه، وذلك فيما يتعلق مبالئمة املناهج الدراسية  -

 .وأنواع الرتبية األخرى املختلفة للتالميذ
الميذ، مع محاية األستاذ من كل تدخل غري عادل أو جيب تشجيع العالقات املقامة بني األساتذة وأولياء الت -

 .غري مسوغ من جانب هؤالء، خاصة يف املسائل اليت تعترب بصورة أساسية من صالحيات األستاذ املهنية
جيب توطيد دستور أخالقي أو دستور سلوكي من جانب منظمات األساتذة حىت تسهم هذه األخرية يف تأكيد  -

 .لواجبات املهنية وفق املبادئ املتفق عليهااعتبار املهنة وممارسة ا
من بني العوامل اليت تؤثر يف مكانة األساتذة، جيب تعليق أمهية خاصة على الراتب والسيما أن عوامل أخرى يف  -

الظروف العاملية الراهنة كاملكانة أو االعتبار الذي يعطى هلم حسب مستوى تقدير وظيفتهم، أي يعتمد إىل حد  
 .ركز االقتصادي الذي يوضعون فيهكبري على امل

كما جيب للراتب   ،ينبغي لرواتب األساتذة أن تعكس أمهية الوظيفة التعليمية للمجتمع، ومن مث أمهية األستاذ -
 .أن مياثل بشكل جيد الرواتب اليت تدفع ملهن أخرى تتطلب مؤهالت مماثلة

 .تزويد األساتذة بالوسائل اليت تضمن مستوى معقول من املعيشة ألنفسهم وألسرهم -
 .مل مسؤوليات أكربة أكثر وحتجيب أن يأخذ باحلسبان حقيقة أن بعض الوظائف تتطلب مؤهالت أعلى وخرب  -
ميثاق  جيب أن حتمي إجراءات الضمان االجتماعي األساتذة يف مجيع الظروف الطارئة اليت يشتمل عليها -

أي الرعاية الطبية وإعانة املرضى، وإعانة الضرر أثناء  ، (1952)الضمان االجتماعي ملنظمة العمل الدولية 
، 0921جوزيف بالط، وآخرون ) .وإعانة األسرة واألمومة واألكفاء بسبب املرض أو العجز وإعانة الورثة الوظيفة
222) 

تدرك السلطات إن التحسينات يف املكانة االجتماعية واالقتصادية للمعلمني يف ظروف معيشتهم جيب أن 
وعملهم وشروط استخدامهم، ومكانتهم املهنية املستقبلية، هي أفضل الوسائل للتغلب على أي نقص قائم عند 

خاص املؤهلني متاما واالحتفاظ األساتذة األكفاء ، وكذا العمل على جذب إىل مهنة التعليم أعدادا بالغة من األش
 .هبم
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 :تعريف التعليم الثانوي -11
بعات أساسية وذلك للوفاء تاها يتعترب مرحلة التعليم الثانوي مرحلة متميزة من مراحل منو املتعلمني إذ تقع عل

متوازن، إذ تقد حباجاهم ورغباهم وتطلعاهم وهي حبكم طبيعتها وموقعها يف السلم التعليمي تقوم بدور اجتماعي 
ياة العملية من خالل كشف طالهبا ملواصلة تعليمهم يف اجلامعات واملعاهد العليا، كما هيؤهم لالخنراط يف احل

املهنة أو الدراسة اليت  اختياروقدراهم والعمل على تنمية تلك القدرات مما يساعدهم على  استعداداهمو ميوهلم 
 (46،ص2008يدي فوزي أمحد بن در ). تتناسب مع خصائصهم

  :51 المادة -11
                                                                  (21، ص3112بوبكر بن بوزيد ).األساسي التعليم يلي الذي املسلك التكنولوجيو  العام الثانوي التعليم يشكل

 :هيكلة التعليم الثانوي -19
 :ني يف السنة األوىلرتكالتكنولوجي يف جذعني مشالثانوي العام و  ليمعن التميك

 :الثالثة إىل شعبتني يف السنتني الثانية وع ر ك آداب الذي يتفرت اجلذع املش -
 .الفلسفة شعبة اآلداب و -
 .ات األجنبيةغشعبة الل -
 :إىل أربعة شعب يف السنتني الثانية و الثالثةع ر ك علوم و تكنولوجيا الذي يتفرت اجلذع املش -
 .اضياتريشعبة ال -
 .شعبة التسيري و االقتصاد -
 .شعبة العلوم التجريبية -
 :ت ممكنة كا تتضمن أربع خيار يتاضي الريشعبة تقين  -
 .اهلندسة امليكانيكية -
 .اهلندسة الكهربائية -
 .اهلندسة املدنية -
 .ئقاهندسة الطر  -
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 :الثانويأهداف التعليم  -21
 :يليميكن تلخيصها فيما  :العامةاألهداف     - 21-1

 .متكني خرجيي التعليم الثانوي من االستمرار يف مرحلة التعليم  -
 .تنميتهاالكشف عن االستعدادات والقدرات ومهارات الطالب والعمل على  -
كذلك بتزويده باملهارات العقلية املناسبة يف احلياة ر على اخللق واالبتكار التجديد و إعداد الطالب القاد -

 .العصرية
 االهتمام برعاية الطالب املتفوقني وإتاحة الفرصة للموهوبني منهم لصقل مواهبهم وتنمية قدراهم  -

                                                                  (31، ص3119عياد أبو املعاطي الدسوقي و أخرون )    
 .تدريب الطالب على حتمل املسؤولية داخل املدرسة وخارجها  -
ملية يف اجملتمع وذلك إلتاحة الفرص للممارسة االنشطة العملية والتعرف على خمتلف عإعداد الطالب للحياة ال -

 .جماالت احلياة 
                    ها وفق قدراهم وإمكاناهم يبالفرص املتاحة هلم بعد خترجهم وأنوع التعليم العايل وتوجيههم إلتعريف الطالب  -

                                                                  (31، ص3119عياد أبو املعاطي الدسوقي و أخرون )
 :خصائص مرحلة التعليم الثانوي  - 21-2

ة انتقال رت  هي فيتتواكب مرحلة املراهقة ال هارد باعتبار فلة التعليم الثانوي مرحلة هامة يف حياة الرحد معت -
 :جديد يف كثري من األمور أمههالة الرشد، حيث يصحبها تنظيم رحلة الطفولة إىل مرحمن م

 :الناحية النفسية  - 21-1
 .ظهور بعض التذبذبات النفسية نتيجة التحوالت اجلسمية -
 .حب الظهور أمام الغري باملظهر الالئقكيز على الذات و الرت  -
 .، متقلب يف غالب األحيانا مز  -
 .همر الظهور مبظهحب تقليد الكبار و  -

 :الحركيةالجسمية و  الناحية - 21-1
 .على اجلسم نتيجة ظهور عالمات البلوغ كبريةظهور حتوالت   -
 .دة يف الطول و الوزن بصور واضحةزيا -
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 .كاتر قدرة كبرية على التحكم يف احل -
 .كات و حتليلهار حلايب ركة تر قد -
 (32،  0992غفاف عبد الكرمي ) .التوازن عند التنفيذقدرة التنسيق و  -

  :الناحية االجتماعية   - 21-5
 .تكوين صدقات جديده ة يف االخنراط يف اجلماعة و الرغب -
 .ذات املصلحة ة و  القيام باألعمال املناسبيفة الرغب -
 .نيالعمل على اكتساب ثقة اآلخر  -
 .، عدم إشراكها يف شؤونه اخلاصة ةالتطلع على االستقالل عن األسر  -
 (011، 3102النشرة الرمسية لوزارة الرتبية الوطنية ) .امليل إىل االحتكاك باجلنس اآلخر -

 :الجزائرأهداف التعليم الثانوي في  -21
 الدراسيةخمتلف جماالت املواد  يفبة وتعميقها تستعزيز املعارف املك -
واالستدالل واحلكم  ا تنمية ملكات التحليل والتلخيصذوك اجلماعيتطوير طرق وقدرات العمل الفردي و  -

 مل املسؤولية حتوالتواصل و 
التالميذ  اختياراتخمتلف الشعب متاشيا مع  يفري مسارات دراسية تسمح بالتخصص التدرجيي فتو  -

 واستعداداهم
، 3119أخرون عياد أبو املعاطي الدسوقي و ).العايلحتضري التالميذ ملواصلة الدراسة او التكوين  -

                                                                  (61ص
 اختياراتخمتلف الشعب متاشيا مع  يف تدرجييري املسارات الدراسية املتنوعة تسمح بالتخصص فتو  -

 .واستعداداهمالتالميذ 
-  
، 3119عياد أبو املعاطي الدسوقي و أخرون ).العايلالتكوين  حتضري التالميذ ملواصلة الدراسة أو -

                                                                  (62ص
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تسعى بدورها اىل تكوين  ألهناحياة املتعلم  يفكره نقول أن للتعليم الثانوي أهداف بالغة االمهية ذ من خالل ما مت 
كل االوقات متجاوزين   يفات علمية ومهنية قادرين على حتمل املسؤولية وممارسة االنشطة العلمية ياطارات ذو كفا

 .تواجههم  ومتحدين الظروف والصعوبات اليت
 :الثانويمميزات التعليم  - 33

عداد والتطوير جلعله يتناسب مع متطلبات بكونه حباجة اكرب إىل اإل األساسيخيتلف التعليم الثانوي عن التعليم 
 :خاللاالهتمام باحلياة العملية للمرهقني من  العمل وذلك عند وضع مناهج و

 .أصغر عدد من املدارس -
 .الوظائفحاجة أكرب إلدارة قطاع أكرب من  -
 .االجتماعي و اإلقليمي و الوطينيتصف بنسبة مردود أعلى على املستوى  -
 (32-32، ص 3119رمضان سامل النجار ). الطالبتكلفة أعلى لتعليم  -

مية االخرى كون أن طلبة يومن خالل هذا ميكن القول أن مرحلة التعليم الثانوي تتميز عن غريها من املراحل التعل
باجلامعة مما جبعل الثانويات تكون متميزة من التعليم الثانوي مقبلني على شهادة البكالوريا وبالتايل االلتحاق 

 اخل...خالل اهلياكل والوسائل التعليمية
 :الثانويوظائف التعليم  -21

على ان التعليم الثانوي بصفة  آنذاكلقد شهد التعليم الثانوي تطورا هائال منذ القرن العشرين وأمجع معظم املربيني 
ا يتمم عن مرحلة التعليم االبتدائي يف جوهره و امن االبتدائي ومعىن ذلك أنه ال خيتلف للتعليمعامة يعترب استكماال 

يف املرحلة ينتظر منه أن يتقنها فهما وتعبريا يف املرحلة  اتساعا ،فاللغة اليت تعلم مبادئهاوظائفه مكسبا اياه عمقا و 
 . لرموز واالشكال و اها اللغة يالثانوية ويضيف ال
 :فان وظيفة التعليم الثانوي تظهر فيما يليإضافة اىل ذلك 

 :الطبيعيةمعرفة البيئة  - 1 -21
التلميذ يف املرحلة الثانوية يزداد إدراكه وخربته ببيئته الطبيعية فيعمق يف دراسة عواملها كي يصري قادرا على 

احلقائق والقيام بالتجارب  الستقصاءوعليه التدرب على التفكري العلمي  إخضاعها ملشيئته وتذليلها حلاجته،
 .العلمية يف املخابر املدرسية 
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 :االجتماعيةمعرفة البيئة    - 21-2
 .واجب كل منها حنو االخر و يتعلم من إدراك بيئته االجتماعية طبيعة كل فرد يف اجملتمع وعالقة كال منها باألخر

 :االطالع على تراث اآلباء واألجداد    - 21-1
االطالع على الثورة العلمية والدينية والفنية لآلباء واألجداد فان تلميذ املدرسة الثانوية يعترب أقدر عليه من طفل 

 الكتب واجملالت والدوريات واجلرائد واملكتبات يفاملدرسة االبتدائية وذلك من خالل االتصال مبصادر املعرفة 
 .وغريها

 :دعم المعارف المكتسبة    - 21-1
 .ختصيص تدرجيي يف خمتلف امليادين وفقا ملؤهالت التلميذ وحاجيات اجملتمع -
 .يساعد التلميذ على االخنراط يف احلياة العلمية  -
 .مواصلة الدراسة من أجل التكوين العايل مبعىن أخر إعداد التلميذ لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل -
     (03، ص0922حممد القذايف  رمضان)

 :الثانويأهمية التعليم  -21
ات ذطي مرحلة املراهقة أال وهي بناء الغية يف حياة الفرد أي أنه ير إن التعليم الثانوي يعد أهم وأحر، مرحلة عم -

 :الثانوي فيما يلي وتكوين الشخصية السوية ذات االاجاهات والقيم السليمة ومن هنا ميكننا حتديد أمهية التعليم 
ريات تغطي فرتة حرجة من حياة الشباب وهي فرتة املراهقة وما يصاحبها من مغمبا أن سنوات التعليم الثانوي ت -

من متطلبات أساسية لكل ناحية من النواحي اليت تكون شخصية الفرد وحتتم  املتغرياتأساسية وما يتبع تلك 
 ملختلفة اليت تساعد على حتقيق تلك املتطلباتعلى املدرسة الثانوية أن توفر العوامل ا

ه وترتبط ظروفه بأحوال هذا اجملتمع يكثريا ما تنبع مشكالت الفرد املراهق من مشكالت اجملتمع الذي يعيش ف -
ري يف اجملتمع من أحداث ومما حييط به من أزمات جيوهبذا تكون الكثري من مشكالت التعليم الثانوي نابعة مما 

 .ه من تغريات يوما يطرأ عل
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 :خالصة
الرياضية  الرتبية البدنية درس من خالل وذلك الرتبوية، املنظومة مكانة هامة يف الرياضية و البدنية الرتبية أستاذ حيتل

 يف كبرية بنسبة يساهم دائرة الرتبية، حيث أنه حيث ال تقتصر وظيفة املدرس على التعليم، وإمنا تعدت ذلك إىل
املنهج  ألهداف وفقا املرغوبة، والتعريف بأمهية ممارسة النشاط البدين النواحي وتنمية السمات مجيع من النشأ تربية

 .الدراسي
و أن يتصف . النواحي مجيع من متكامل يكون أن األستاذ على رس جيبللد الرتبوية ةالتعليمي للطبيعة نظرا و 

اخلصائص اليت تعترب املختلفة، هذه السمات و  بفعالياهاببعض السمات واخلصائص القيادية اليت حتتاجها مهنته 
 .املنشودة مبثابة وسائل وأساليب لتحقيق األهداف

وعالقاته مع الوسط اإلداري  وهلذا كان لزاما على املنظومة الرتبوية االهتمام باجلانب املهين واالجتماعي لألستاذ،
 إعدادا أكادمييا، علميا ومهنيا حىت يقوم بواجباته  اذوكل ما حييط به من جوانب، إضافة على إعداد هذا األست

 الذي األستاذ هو الناجح األستاذ ألنته النبيلة على أمت وجه، رسالويؤدي  مسؤولياته كاملة ااجاه مادته الدراسية،و 
 ملهنت وحمبا بعمله ملم يكون

 
 



 
 

 بيقيطالجانب الت
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 :تمهيد

ان طبيعة املشكل اليت يطرحها حبثنا تستوجب علينا التأكد من صحة أو خطأ الفرضيات اليت قدمناها يف بداية   
الدراسة، لذا استوجب علينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة إىل الدراسة النظرية الن كل حبث نظري يشرتط 

 . تأكيده ميدانيا إذا كان قابال للدراسة
يداين يستوجب على الباحث القيام ببعض اإلجراءات اليت تساهم يف ضبط املوضوع و جعله للقيام بالبحث امل و

ذو قيمة علمية، فالبحث امليداين ال يعين القيام باختبارات فقط و إمنا معاجلة كل حيثياته من حيث الدراسة 
البحث فرضيات علينا األولية و األسس العلمية لالختبارات و الضبط اإلجرائي للمتغريات، كما أن ملشكلة 

 .تأكيدها بإتباع املنهج الذي يساعد على اختبار املشكلة و معرفة العوامل اليت تؤثر يف موضوع الدراسة
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 :المنـهـــج المتبــــع -1
استخدام الكفايات التكنولوجية لدى  و توافرومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها، وحتديد درجة 

الرتبية البدنية يف الطور الثانوي، تبني أنه من املناسب استخدام املنهج الوصفي وذلك لتماشيه مع هدف أساتذة 
  الدراسة

 الدراسة االستطالعية -2
قمنا بزيارة عينة حبثنا، حيث مت ذلك بعد سحب رخص تسهيل املهمة من إدارة املعهد لزيارة جمتمع حبثنا 

 :إذ قمنا بـاخلطوات التالية و الرياضية يف الطور الثانوي  أساتذة الرتبية البدنيةاملتمثل يف 

 : أوال  
املوجودة على املستوى الوطين لتحديد العينة املمارسة وفق  ة لبعض مديريات الرتبية الوطنية وزيارة إستطالعي -

جلزائري بعض الواليات املمثلة للشمال ا ، حيث مت إختيار(مشال، هضاب، جنوب )خمتلف جهات اجلمهوريـة 
أما فيما ( البويرة ،تيسمسيلت )، أما فيما خيص منطقة اهلضاب فقد مت إختيار واليات ( والية تلمسان ، وهران )

 (.  النعامة، البيض)تمثلت يف والييت خيص منطقة اجلنوب اجلزائري ف

 : ثانيا 
عن طريق  قمنا باالعتماد على االحصائيات الصادرة من وزارة الرتبية الوطنية ونظرا للحجم الكبري جملتمع البحث  

 من اجل ضبط حجم جمتمع البحث 2018/2017  حسب تقديرات املوسم الدراسياملوقع الرمسي للوزارة 
خمتلف مناطق  يف املؤسسات الرتبوية اجلزائرية يفمثل يف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي املت و

اجلمهورية ، وقصد التعرف على اخلصائص العلمية للبحث قمنا بزيارة بعض املؤسسات بغية اختبار ادوات البحث 
ومدى صالحيتها، حبيث مت اختيار عينة من أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي  لبعض الواليات 

 . يق ادوات البحث املستعملة يف الدراسة أستاذ من أجل تطب 84مكونة من قيد الدراسة 

 (: االستبيان)خطوات بناء األداة   -3

وضوع و يعيننا يف حتديد قبل البدء يف بناء األداة قمنا باإلطالع على كل ما من شأنه أن يساعدنا يف فهم امل
موضوع الكفايات ذالك من خالل مراجعة األدبيات و املراجع العلمية و الكتب اليت تطرقت اىل  و أبعاده ،

 :التكنولوجية البيداغوجية و أمهيتها و استخدامها يف جمال التدريس حبيث قمنا برتتيبها على النحو التايل 
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 :المراجع العلمية التي درست الكفايات التكنولوجية  البيداغوجية  -3-1

 : حسب ما جاء في الكتب  -3-1-1

 المؤلف الرقم
معلومات عن 

 أنواع الكفايات المعتمدة الكتابعنوان  المرجع

11 
حممد سعد 

 زغلول
دار الوفاء لدنيا  
 الطباعة و النشر

تكنولوجيا اعداد و 
تأهيل معلم الرتبية 

 الرياضية

 كفايات تكنولوجيا التعليم املعرفية-1
 كفايات تكنولوجيا التعليم املهارية  -2

هيثم عاطف  12
 حسن علي

مؤسسة الوراق 
للنشر و 

 2112التوزيع،
 1.ط

تنمية الكفايات 
االلكرتونية 
ر صللمعلمني يف ع
تكنولوجيا 
 املعلومات

كفايات استخدام   - 2كفايات الثقافة الكمبيوترية-1
كفايات اعداد   -4كفايات الثقافة املعلوماتية   -3الكمبيوتر

 املقررات الكرتونيا

13 
احلر، عبد 

 العرير

 حممد

ة بيالرت  بمكت
لدول  العريب

. الرياض. خلليجا
2003 

 التنمية املهنية

 اية االتصالفك-2الكفايات الشخصية  -1

كفايات   -4. ية و الرتبويةرفالكفايات املع-3
 .التدريس

 االختبارات كفايات   -6.الصف رةكفايات إدا- 1
-8. العامة ايات الثقافةفك-7.التقوميو  2

 رحلةكفايات امل  -9.االبتدائية رحلةايات املفك
 .الدراسيةكفايات املادة 10. الثانويةو  توسطةامل

حممد السيد  10
 علي

للنشر . ملسريةدار ا
و  يعلتوز او 

 .2011 ،الطباعة

 .، األردن1ط

موسوعة 
املصطلحات 

 بويةرت ال

األهداف، حتلل حمتوى  صياغة)ات التخطط يافك1
الدرس، حتديد املتطلبات األساسية، ختطط اخلربات 

 ايات التنفيذفك-2.( التقومي يبالتعليمية، حتديد أسال
ح ر ية، شساألسا التهيئة و التمهيد، توظيف املتطلبات)  

 الوظيفي، االستخدام ريز الفو يو التعز  ح األسئلةر الدرس، ط
ات الدرس، ياستخالص عموم الصف، ةللوسائل، إدار 

تيمم و ) التقوميايات فك-3.( ف التالميذ باألنشطةيتكل
 انبص جو ي، تشخالقبلي ، قاس التعلماالختبارات ناءب

 الضعف، استخدام أسئلة متنوعة، 
 يمثل أنواع الكفايات حسب ما جاء في الكتب( 11) رقم جدول
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 حسب ما جاء في المجالت و البحوث العلمية  -3-1-2

المجلة / المرجع الباحث الرقم
 العلمية

 أنواع الكفايات المعتمدة عنوان المقال

مـضر عبد  11
 الباقي و أخرون

جملة علوم الرتبية 
، 10اجمللد. الرياضية

 13العدد
(2111) 

الكفايات التعليمية ملدرسي 
ومدرسات الرتبية الرياضية يف 

 .حمافظات  الفرات األوسط

كفايات -2كفايات األهداف -1
  -4كفايات التنفيذ   -3التخطيط 

كفايات   -5كفايات طرائق التدريس
 التقومي

12 
أبو  إبراهيمفرج 

سامح  ،مشاله
 خليل اجلبور

الرابع  الدراسياليوم 
بعنوان تكنولوجيا 

دعوة للخرج  التعليم
 .عن املألوف

(2113.) 

درجة ممارسة الكفايات التدريسية 
الالزمة الستخدام وحدات التعلم 
الرقمية من وجهة نظر معلمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ملرحلة الثانوية مبحافظات غزة

يط الستخدام كفايات التخط-1
كفايات -2وحدات التعلم الرقمية

 مجع وحدات التعلم الرقمية
كفايات اختيار وحدات التعلم   -3

كفايات استخدام وحدات   -4الرقمية
كفايات عرض    -5التعلم الرقمية

 وحدات التعلم الرقمية

حسن علي  13
 أمحد بين دومي

. جملة جامعة دمشق
، العدد 22اجمللد
13(.2111) 

معلمي العلوم ألمهية  درجة تقدير
الكفايات التكنولوجية التعليمية 

 .يف حتسني أدائهم املهين

كفايات اختيار وسائل االتصال -1
كفايات اختيار األجهزة   -2التعليمية

كفايات تصميم   -3التعليمية 
 التدريس 

10 
جماهدي 

بعلي  الطاهر،
 مصطفى

املؤمتر العريب الدويل 
الثاين لضمان جودة 

التعليم 
 (2112).العايل

درجة امتالك أساتذة العلوم 
االجتماعية جبامعة املسيلة 

للكفايات التكنولوجية التعليمية  
 .كمتطلب للجودة الشاملة

 كفايات املهارات احلاسوبية-1
كفايات استخدام احلاسوب يف -2

 العملية التعليمية
كفايات الوسائل التعليمية   -3

 التكنولوجية

 الغلم مرمية 10
جملة التنظيم و 

، 2العمل اجمللد 
 (2112) 2 العدد

 دور تكنولوجيا املعلومات و
ات يمية الكفانيف ت االتصال

 املهنية ألساتذة التعلم الثانوي

 كفايات توافر جهاز العرض-1
كفايات توافر شبكة حاسوب   –2 

كفايات توافر برجميات   -3حملية 
 تعليمية

 بيني لع نحس 12
 وميد

العلوم  جملة دراسات
 ،37الرتبوية، اجمللد 

 (2111.)1العدد 

مدى امتالك معلمي العلوم يف 
حمافظة الكرك للكفايات 

 .التكنولوجية التعليمية

 

كفايات تصميم التدريس و املواد -1
كفايات انتاج املواد و -2التعليمية 

 الربامج التعليمية
 كفايات تقييم الوسائل التعليمية -3
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عبد اهلل سامل  12
 املناعي

 -كلة الرتبية  ةلجم
جامعة قطر، العدد 

12(2111) 

الكفايات الالزمة ملعلم احلاسوب 
 مبراحل التعليم العام

كفايات   –2كفايات احلاسوب -1
كفايات   –3الربجميات التطبيقية 

 التعليم مبساعدة  احلاسوب

حممد خليفة  10
 حممد مفلح

، جملة جامعة دمشق
العدد ، 26د اجملل
0( .2111) 

دى استخدام شبكة االنرتنت م
علمي ميف التعليم من قبل 

انية ثربية إربد التعلمات مو 
 .ومعوقات استخدامها

  -2كفايات املعرفة  احلاسوب-1
كفايات استخدام االنرتنات يف 

 التعليم

 راما مندو 10
. البعثجملة جامعة 

العدد  ، 38 اجمللد
10(.2112) 

 
يف . صفي الملمعسة ر جة ممار د
 تكنولوجيات محاة لكفاياافظة حم

 .التعليم

كفايات -2 –كفايات التصميم -1
 –4كفايات االستخدام   -3االختيار

 كفايات التقومي  – 5كفايات االنتاج

مي كر اء عبد النه 11
 حسن

جملة كلية الرتبية 
 ةجامع. الرياضية

 20 اجمللد. بغداد
(2112) 

ة ألعضاء يولوجتكنالكفايات ال
 رتبيةهيئة الدريس يف كلبة ال

على  هلاممارستهم دى مة و يياضر ال
 .ريات تغضوء بعض امل

كفاية امتالك املهارات -1
كفاية اختيار التقنية   –2التكنولوجية 

كفاية التقنية   -3التعليمية 
 التكنولوجية يف  العملية التعليمية

11 
بكري  رعم

هال  ،حسني
 حممد الشوا

جملة جامعة 
 10اجمللد.تكريت

،العدد 
11(.2112) 

درجة ممارسة الكفايات 
جية الالزمة تدريس تكنولو ال

مناهج الرياضيات احملوسبة من 
 ومعلمات معلمير نظوجهة 

 .دنر األ يفالرياضيات 

  -2كفاية املعلم كتكنولوجي-1
كفاية  3 -كفاية املعلم كمنسق

  -4املعلم كمنفذ للتعلم االلكرتوين
كفاية املعلم كمتخصص و متمرس 

 يف مادته

12 
حممد حسني 

أمحد عبد 
 الباسط

املؤمتر العلمي 
السنوي الرابع لقسم 

املناهج وطرق 
التدريس بكلية 
الرتبية جامعة 

اجمللد .الزقازيق 
.(2112)1 

 الوحدات التعليمية الرقمية و
الكفايات املناسبة الستخدامها 

لدى معلمي الدراسات 
 .باملرحلة االبتدائية االجتماعية

التعليمية كفاية مجع الوحدات -1
كفاية استخدام الربامج   -2الرقمية

كفاية اختيار   -3الكمبيوترية
كفاية   4-الوحدات التعليمية الرقمية

التخطيط الستخدام الوحدات 
 التعليمية الرقمية يف التدريس

13 
مي عز الدين ار 
 ، بعوش خالد ،

 بحاقو ر 

جملة احملرتف جامعة 
العدد .اجللفة 

10(.2112) 

تكنولوجيات التعليم واقع تطبيق 
ية البدنية والرياضية بيف حصة الرت 

 .للمرحلة الثانوية

كفاية اجياد بيئة تكنولوجية يف -1
كفاية املعرفة اخلاصة   –2الثانويات 

باستخدام الوسائل التكنولوجية يف 
كفاية تطبيق تكنولوجيات   -3احلصة

 التعليم يف احلصة
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10 
 اهلواري خويلدي

عبد اللطيف ، 
 ييننش

العدد . جملة تفوق
13(.2112). 

ة الالزمة يالكفايات التدريس
اء هيئة التدريس عضأل

بية البدنية رت اجلامعي مبعهد ال
األغواط من وجهة بوالرياضة 

 .نظر الطلبة

الكفايات  -2الكفايات التعليمية-1
 4الكفايات التكنولوجية -3االنسانية

 الكفايات التقوميية -

 قدور عز الدين 10
جامعة -علمية لةجم

العدد .3اجلزائر
10(.2110) 

 يةبرت ال أساتذة امتالك درجة
 اجلزائرية العاصمة يف الرياضية

 التدريسية للكفايات

كفايات -2كفايات ادارة الصف-1
كفايات   -3اسرتاتيجيات التدريس

 4اسرتاتيجيات التقومي و أدواته املطور
 كفايات النتاجات  -

 .الكفايات التكنولوجية حسب ما جاء في المجالت و البحوث العلميةيمثل أنواع ( 12)جدول رقم 
 حسب ما جاء في الرسائل الجامعية -3-1-3 

 أنواع الكفايات المعتمدة عنوان الرسالة و نوعها الباحث الرقم

11 

 نيحس حممد
 اهلادي ابو عبد

 جاسر

 

املشرف ر دو : بعنوان املاجستري يف أصول الرتبية
 كفايات تكنولوجيا املعلوماتالرتبوي يف تنمية  

 ملعلمي املرحلة الثانوية بفلسطني وفق املعايري
 (2112) غزة /جامعة األزهريف  الدولية

تطوير املمارسات التعليمية يف العصر كفاية -1
تطبيق التعلم والعمل يف  كفاية-2 الرقمي

تيسري تعليم الطلبة  كفاية-3 العصر الرقمي
 إبداعاهتم اهلامو 

12 
 رضوانبواب 

 

يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية و  املاجستري
الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء : بعنوان الرياضية

 .من وجهة نظر الطلبة هيئة التدريس اجلامعي
 (2110.)رزائعة اجلماج

درجة ممارسة الكفايات التدريسية  كفاية-1
درجة ممارسة الكفايات  كفاية-2املمارسة

درجة ممارسة  كفاية-3 رسةالتكنولوجية املما
 الكفايات التقوميية املمارسة

13 

فاضل علوان 
ار علي بج

 الزيدي

 

فايات لكا: بعنوان اجستري يف الرتبية الرياضيةم
يف  وعالقتهاياضية لر ية ارتبسي الر ملد لتدريسيةا

رس املدا احلركية للطلبة يفات ار امله اكتساب بعض
الرتبية ية لك /جامعة ديايل. واملتوسطة

(2111).األساسية  

 التعامل مع األهداف الرتبوية كفاية-1
كفاية اثارة   -3كفاية التخطيط للدرس-2

كفاية ادارة   -كفاية عرض الدرس  -4الدافعية
 الصف

10 
مروة أمحد 

 عمايرة
درجة توافر الكفايات التكنولوجية ألعضاء هيئة 
 التدريس يف اجلامعات االردنية و معيقات توظيفها

كفاية توظيف احلاسوب يف عملية -1
كفاية تصميم برجميات التدريس   -2التدريس
 معوقات الكفايات احلاسوبية -3
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10 
حممد حسني 

عبد اهلادي أبوا 
 جاسر

دور املشرف الرتبوي يف تنمية كفايات تكنولوجيا 
 املعلومات ملعلمي املرحلة الثانوية

كفاية تطوير املمارسات التعليمية يف العصر -1
كفاية تطبيق التعلم و العمل يف -2لرقمي ا

كفاية االرتقاء باملواطنة  و -3العصر الرقمي 
 املسؤولية الرقمية و تطبيقها

 يمثل أنواع الكفايات التكنولوجية حسب ما جاء في الرسائل الجامعية( 13)جدول رقم 

 دراسة و تحليل مع ترتيب أهم  الكفايات التكنولوجية -3-1-0

على أهم املراجع اليت  مت عرضها قمنا بدراسة و حتليل و ترتيب ألهم الكفايات اليت جيب أن تتوفر بعد اطالعنا 
 :يف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية وقد مت عرضها بالشكل التايل

مات اخلاص ويقصد هبا مدى قدرة األستاذ و معرفته يف جمال املعلو  :المعلوماتية الثقافة امتالك كفاية .1
 .األنشطة البدنية و الرياضية باحلاسوب يف جمال تدريس

تشري اىل مدى قدرة األستاذ و فعاليته يف  :التكنولوجية في التخطيط المستحدثات استخدام كفاية .2
جمال استخدام املستحدثات الوسائط املتعددة أثناء التخطيط لدرس الرتبية البدنية و الرياضة يف جمال 

 .التدريس

هي مدى القدرات و املهارات اليت ميتلكها األستاذ من أجل  اجناح  :التكنولوجية لمعرفةا امتالك كفاية .3
 .العملية التعلمة يف جمال تدرس الرتبية البدنية و الرياضية

جمال تدرس الرتبية  القدرات و املهارات اليت يستخدمها األستاذ يف :درجة ممارسة الكفايات التقويمية .4
 . البدنية و الرياضية

و الرتبية البدنية  أستاذ هي القدرات اليت ميتلكها و يستخدمها: اعداد المقررات الكترونيا يةكفا .5
 .الرياضة من أجل اعداد تصميم دروس الرتبية البدنية و الرياضية الكرتونيا وعرضها أثناء احلصة

متكن استاذ الرتبية البدنية و الرياضية وقدرته على  مدى: التنفيذتوظيف الحاسوب في عملية  كفاية .6
  . استخدام الكمبيوتر يف اجناح العملية التعليمية و الوصول اىل أهداف درس الرتبية البدنية و الرياضية

ستخدام أساتذة الرتبية يقصد هبا العراقيل اليت حتول دون ا: التكنولوجية الكفايات معوقات استخدام .7
 . للمستحدثات التكنولوجية الرياضيةالبدنية و 
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جمموعة من املواد التعليمية املنظمة وفق أسس  :الرقمية أثناء التنفيذ التعلم وحدات عرض كفايات .8
تربوية حمددة و تشتمل على األهداف و املخرجات املراد الوصول اليها و وسائل التقييم ، ويقصد باملواد 

تتخذ أشكاال متعددة الصيغة النصية أو على هيئة عروض  التعليمية امللفات اليت حتتوي على املعلومات و
 .باستخدام باوربوينت أو ملفات صوتية أو رسومات أو صيغ أخرى

 إلعادةبل قامن التعلم  وىن حمتمتتض رقميةط ئوسا هي: كفايات استخدام وحدات التعلم الرقمية .9
ا يف التعلم هاستخدام ضبغر  ذه الوحدات أعدتتكون ه قد، و ةمتنوع ة مسارات تعليمي االستخدام يف

 .الأو 

تتمثل يف قدرة مهارة أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية  :كفايات استخدام االنترنات في التعليم .11
على دمج االنرتنات يف العملية التعليمية و االستعانة هبا يف حتميل برامج التحليل احلركي أو التخطيط 

 .اخل ..للحصة 

و يقصد هبا الصعوبات اليت تقف أمام أساتذة الرتبية البدنية  :يةمعوقات الكفايات الحاسوب .11
 .الرياضية من أجل استخدام الكمبيوتر يف حصة الرتبية البدنية

و تتمحور حول قدرات و مهارات أساتذة الرتبية البدنية : كفاية تطبيق تكنولوجيات التعليم .12
 .الرتبية البدنية و الرياضية الرياضة على توظيف الوسائط التعليمية التكنولوجية يف حصة

بعد هذه العملية و لغرض الوقوف على ما مت التوصل اليه ، مت عرض احملاور على جمموعة من احملكمني إلبداء  
 :الرأي يف حماور االداة و هذا للوقوف على

 اختيار و حتديد احملاور املناسبة للدراسة احلالية  -

 حذف احملاور الغري مناسبة  -

 حتديد عدد العبارات أو البنود اخلاصة بكل حمور  -
 ومتت هذه العملية عن طريق اإلمييالت اخلاصة باألساتذة احملكمني  باإلضافة اىل اللقاءات اليت مجعتنا مع بعضهم 
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كل مت قبول   (10)وبعد اسرتجاع استمارات حتكيم حماور االستبيان و مجع النتائج و حتليلها يف اجلدول االيت رقم 
و رفض كل احملاور اليت تقل عن هذه القيمة ، و هذا من أجل نتائج أكثر داللة   01 %احملاور اليت تفوق بنسبة 

 :و هي موضحة يف اجلدول التايل 

 
 الرقم

الكفايات 
 المقترحة

  تعدل تدمج غير مقبول مقبول

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التعديل

01 
كفاية امتالك 
املستحدثات 
 التكنولوجية

21 01.29
% 2 9..0% // // 22 01.29 

% 
توافر الكفايات 

 التكنولوجية

02 

 امتالك كفاية
 الثقافة

 املعلوماتية

 

09 .0.12
% 3 12.99

% 11 48..2
% // // // 

03 

 استخدام كفاية
 املستحدثات

التكنولوجية يف 
 التخطيط

12 48..2
% 1 23.24

% // // 10 76.92
% 

استخدام 
الكفايات 
التكنولوجية 

 أثناء التخطيط 

04 
 امتالك كفاية

 املعرفة
 التكنولوجية

10 9..01
% 

2 12.99
% 

0 .0.12
% 

// // // 

05 
درجة ممارسة 
الكفايات 
 التقوميية 

12 92.30
% 1 7.69% 9 32.48

% 12 48..2
% 

استخدام 
الكفايات 
التكنولوجية 
 أثناء التقومي

06 

 اعداد كفاية
املقررات 
 الكرتونيا

22 48..2
% 

02 .2 .4% // // // // // 

07 

توظيف  كفاية
احلاسوب يف 
 عملية  التنفيذ

12 92.30
% 01 9..0% 10 76.92

% 22 48..2
% 

استخدام 
الكفايات 
التكنولوجية 
 أثناء التنفيذ
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08 

معوقات 
 استخدام
 الكفايات
 التكنولوجية

11 %84.6
1 02 15.38 // // 12 92.30

% 

صعوبات 
توظيف 

الكفايات 
 التكنولوجية

09 

 عرض كفايات
 التعلم وحدات

الرقمية أثناء 
 التنفيذ

12 
48..2

% 29 
%

9..01 // // // // // 

11 

كفايات 
استخدام 

وحدات التعلم 
 الرقمية

22 01.29 
% 91 % 

15.38 // // 10 9..01
% 

استخدام 
الوسائل 

التكنولوجية يف 
 الدرس

11 

كفايات 
استخدام 

االنرتنات يف 
 التعليم

99 32.48
% 9. %

8..23 90 .0.12
% // // // 

12 
معوقات 
الكفايات 
 احلاسوبية

22 
%84.6

1 91 
15.38

% 
 

21 
92.30

% // // 

صعوبات 
توظيف 

الكفايات 
 التكنولوجية 

13 
كفاية تطبيق 
تكنولوجيات 

 التعليم
13 %100 // // // // // // // 

 يمثل تحكيم استمارات محاور االستبيان و جمع النتائج و تحليلها  (15)جدول رقم 

 : كان اقرتاح السادة احملكمني كالتايل و
 :اقرتاح السادة احملكمني بدمج احملاور كالتايل: المحاور التي تدمج -
لك كذالبيداغوجية و   التكنولوجية املعرفة الثقافة املعلوماتية مع احملور امتالك أن يدمج حمور امتالك -2

توافر الكفايات التكنولوجية لدى : حمور كفاية امتالك املستحدثات التكنولوجية ليصبح كالتايل 
 .أساتذة الرتبية البدنية
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اعداد املقررات  التكنولوجية يف التخطيط مع احملور كفاية املستحدثات استخدام أن يدمج حمور كفاية -1
 .ولوجية يف التخطيط للدرساستخدام الكفايات التكن: الكرتونيا ليصبح كالتايل

توظيف احلاسوب  الرقمية أثناء التنفيذ مع حمور كفاية التعلم وحدات عرض أن يدمج حمور كفايات -2
 .استخدام الكفايات التكنولوجية يف التنفيذ: أثناء التنفيذ ليصبح كالتايل

مارسة التقوميية امل أن يدمج حمور كفاية تطبيق تكنولوجيات التعليم يف التقومي للدرس مع كفاية  -8
 .إستخدام الكفايات التكنولوجية يف  تقومي الدرس: ليصبح كالتايل  املمارسة

التكنولوجية مع حمور معوقات الكفايات احلاسوبية  الكفايات أن يدمج حمور معوقات استخدام  -3
 .صعوبات توظيف الكفايات التكنولوجية يف الدرس: ليصبح كالتايل 

 :اقرتاح السادة احملكمني تعديل يف الصياغة اللغوية للمحاور :فيما يخص التعديل-

 .كفاية الثقافة املعلوماتية لتصبح توافر الكفايات التكنولوجية  -1
 . لتصبح درجة استخدام الكفايات التكنولوجية يف التخطيط للدرسالتكنولوجية  املستحدثات استخدام كفاية-2
 .التنفيذ لتصبح درجة استخدام الكفايات التكنولوجية يف التنفيذ الدرستوظيف احلاسوب يف عملية   كفاية-3

 .لتصبح درجة استخدام الكفايات التكنولوجية يف التقومي للدرساملمارسة التقوميية  كفاية-4
 التكنولوجية لتصبح درجة صعوبة استخدام الكفايات التكنولوجية يف مراحل درس  الكفايات عراقيل استخدام -5

 :ه العملية تم تحديد محاور الكفايات التكنولوجية البيداغوجية على النحو التاليبعد هذ -
درجة توافر الكفايات التكنولوجية، درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط ، درجة استخدام 

استخدام ، درجة صعوبة الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ ، درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التقومي
 .الكفايات التكنولوجية يف الرتبية البدنية و الرياضية
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و انطالقا من هذه املعطيات قمنا ببناء االستبيان اخلاص بالكفايات التكنولوجية البيداغوجية كما هوا موضح يف 
 .حماور أساسية  15 حبيث أصبح يشمل( 6)اجلدول رقم 

 

 الرقم
الكفايات 
 المقترحة

  تعدل تدمج غير مقبول مقبول
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التعديل

01 
 

توافر 
الكفايات 
 التكنولوجية

22 299% // // // // 12 92.30
% 

درجة توافر 
الكفايات 

التكنولوجية لدى 
أساتذة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

12 

 ممارسة
 الكفايات

التكنولوجية 
 يف التخطيط

21 92.30
% 92 9..0

% // // 21 01.29 

 درجة استخدام
 الكفايات

التكنولوجية أثناء 
 التخطيط

13 

 استخدام
الكفايات 
التكنولوجية 
 يف التنفيذ

22 299% // // // // // // // 

14 

ممارسة 
 الكفايات

التكنولوجية 
 يف التقومي

11 48..2
% 

02 15.38 // // 11 %84.6
1 

 استخدام
 الكفايات

التكنولوجية أثناء 
 التقومي

15 

 صعوبات
 استخدام
 الكفايات
 التكنولوجية

22 %100 // // // // 21 92.30
% 

 درجة صعوبة
 الكفاياتتوظيف 

 التكنولوجية 

 .يمثل اجابات السادة المحكمين على مناسبة العبارات للمحاور المقترحة ( 6)جدول رقم 
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االستبيان يف شكلها النهائي وبعد االتفاق مع االستاذ املشرف قمنا حبساب الوزن  و بعد االنتهاء من ترتيب حماور
عبارة ليتم توزيعها على احملاور بالشكل ( 01)النسيب لكل حمور و قد اتفقنا على أن يكون عدد العبارات الكلي 

 60÷ النسبة التقريبية  x( 100)العدد الكلي للعبارات = عدد العبارات : التايل 
 

 النسبة التقريبية النسبة الحقيقية الكفايات محاورال
عدد 

 العبارات

 المحور األول
درجة توافر الكفايات التكنولوجية 

لدى أساتذة الرتبية البدنية و 
 الرياضية

33.33 19 19 

 الكفايات درجة استخدام المحور الثاني
 التكنولوجية أثناء التخطيط للدرس

13.33 94 94 

 الكفايات درجة استخدام المحور الثالث
 التكنولوجية  أثناء تنفيذ الدرس

13.33 94 94 

 الكفايات درجة استخدام المحور الرابع
 التكنولوجية أثناء تقومي الدرس

13.33 94 94 

 المحور الخامس
 الكفايات توظيف  درجة صعوبة
 الدرس مراحل يف التكنولوجية

 
26.66 2. 

 
2. 
 

 %100 المجموع
 يمثل حساب الوزن النسبي لكل محور (12)جدول رقم 

النسبة = احملور الثالث   .13.33: النسبة احلقيقية= احملور الثاين .  33.33: النسبة احلقيقية= احملور األول 
  26.66: النسبة احلقيقية= احملور اخلامس .  13.33: النسبة احلقيقية= احملور الرابع .  13.33: احلقيقية

و بعد مراجعة األدبيات و الدارسات السابقة و النظر اىل العبارات اليت طرحت و وضعت يف أدوات الدراسة هلذه 
البحوث ، رأينا أهنا ختدم الدراسة بعد تكييفها مع دراستنا احلالية ، و من بني هذه الدراسات دراسة مروة أمحد 

 مي عز الدين ار  ،ييننعبد اللطيف ش،  اهلواري خويلدي، جاسر اهلادي ابو حسنب عبد حممدعمايرة ، و دراسة 
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تنمية الكفايات االلكرتونية للمعلمني ) و كتاب حسن علي أمحد بين دومي حسن،مي كر اء عبد النه ،بحاقو ر  ،
 .و غري ذالك من الدراسات . للدكتور هيثم عاطف حسن علي( يف عصر تكنولوجيا

رتحة ، و قمنا بإعادة ارسال االستبيان مبحاوره و عباراته اىل السادة احملكمني قمنا ببناء األداة مرفقة بالعبارات املق
حماور موجه اىل أساتذة الرتبية  (93)كان االستبيان مقسم اىل مخسة و . اء الرأي حول هذه العباراتقصد ابد

  :و هذا كله من أجل دراستها من حيث. البدنية و الرياضية يف التعليم الثانوي 

 .االستبيان وضوح بنود -

 .السالمة اللغوية للعبارات -

 .عالقة العبارة باحملور -

 .عالقة احملاور بالتساؤل العام -

 المحاور المقترحة مع عدد البنود لالستبيان الموجه لألساتذة( 0)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 عدد الفقرات الكفايات المحور
 13 الرياضية و البدنية الرتبية أساتذة لدى التكنولوجية الكفايات امتالك درجة المحور األول
 21 للدرس التخطيط أثناء  التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الثاني
 22 الدرس تنفيذ أثناء   التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الثالث
 29 الدرس تقومي أثناء  التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الرابع

 20 الدرس مراحل يف التكنولوجية الكفايات توظيف درجة صعوبة المحور الخامس

 99 المجموع
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 :و بعد متريرها ومجعها قمنا بتحليلها احصائيا ، فكانت نتائج االستبيان على النجو التايل

 العبارات
 تعديل تعدل نسبة الرفض نسبة القبول

 التربية أساتذة لدى التكنولوجية الكفايات امتالك درجة
 الرياضية و البدنية

2-2-8-3-.-4-0-29-22-21-22-
28-2.-29- 20-12-11-12-18-

13 
49%    

1-9-23-24-19  20 %   
 للدرس التخطيط أثناء التكنولوجية الكفايات درجة استخدام 

1-3-.-9-4-0-22-21 ....9%    
2-2-8-29  22.22 %   

 الدرس تنفيذ أثناء التكنولوجية الكفايات درجة استخدام 

2-3-.-9-4-0-29-22 91.92 % 
 
   

2-1-8  19.19%   
 الدرس تقويم أثناء التكنولوجية الكفايات درجة استخدام 

2-1-2-3-.-9-4-29 49 %    
8-0  19%   

 الدرس أثناء التكنولوجية الكفايات توظيف صعوبات 
2-1-2-.-9-4-0-22-21-22-28-

23-2.-29-24-20 48.11%    

8-3-29  23.94%   
يمثل نسبة االتفاق على بنود األداة الخاصة بالكفايات التكنولوجية البيداغوجية ألساتذة ( 10)جدول رقم 

 .التربية البدنية في الطور الثانوي
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حمكم ، و الذين قاموا بإرجاع األداة  22و بعد اعادة ارسال األداة على جمموعة من احملكمني ، وكان عددهم 
هذا بعد التشاور مع األستاذ املشرف، حبيث متا قبول كل  مصححة ، قمنا حبساب نسبة قبول العبارات و

 :وعليه أصبح املقياس كما يلي %3.العبارات أو البنود اليت تكون نسبة االتفاق عليها أكثر من 

 الكفايات المحور
عدد 
 الفقرات

 19 الرياضية و البدنية الرتبية أساتذة لدى التكنولوجية الكفايات امتالك درجة األولالمحور 
 94 للدرس التخطيط أثناء التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الثاني
 94 الدرس تنفيذ أثناء  التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الثالث
 94 الدرس تقومي أثناء التكنولوجية الكفايات درجة استخدام المحور الرابع

 .2 الدرس مراحل يف التكنولوجية الكفايات استخدام صعوبات المحور الخامس
 60 المجموع

 موجه لألساتذة بعد عملية التحكيمالمحاور المقترحة مع عدد بنود االستبيان ال (11)جدول رقم 

على عينة من بعض أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للتعليم  مت تطبيق األداة: عينة الدراسة االستطالعية  -0
 :موزعني حسب ما هوا موضح يف اجلدول التايل .(أستاذ 00)الثانوي بالواليات قيد الدراسة  قدرت ب 

 الرقم
 العينة                            

 الواليات
 األساتذة

 80 تلمسان 11

 80 وهران 12

 80 البويرة 13

 80 سطيف 10

 80 النعامة 10

 80 البيض 12

 80 المجموع         

 .يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية على مستوى بعض الواليات قيد الدراسة( 11)جدول رقم 
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 :الخصائص السيكو مترية  ألداة الدراسة  -5
بعد قيامنا ببناء أداة البحث اخلاصة بدراستنا ، و القيام باإلجراءات اليت مت ذكرها يف بداية الفصل، تقتضي منا 
الضرورة البحثية أن نقوم بدراسة األسس العلمية ألداة البحث على عينة من اجملتمع األصلي ، و املتمثل يف بعض 

وكان . د الدراسة ، ليتم فيما بعد استبعادهم من الدراسة األساسية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الواليات قي
 : اهلدف من هذه الدراسة التعرف على ما يلي 

 االطالع على امليدان الذي تطبق فيه الدراسة  -
 معرفة دقة و صالحية أداة البحث -
 معرفة أمهية األداة و جديتها يف البحث -
 ا األداة و تعديلها التعرف على األبعاد اليت تتكون منه -
 معرفة الطريقة اليت تقدم هبا األداة لألستاذ و أسلوب تطبيقها -
 .االبتعاد و جتنب املشاكل اليت تواجهنا يف الدراسة االستطالعية عند تطبيقنا للدراسة األساسية -
و الرياضية بالتعليم الثانوي  و بعد حتديد عينة الدراسة االستطالعية قمنا بتوزيع األداة على أساتذة الرتبية البدنية 

 :يف الواليات قيد الدراسة و بعد مجعنا للنتائج توصلنا اىل ما يلي 

 .النتائج المتحصل عليها من خالل توزيع األداة على العينة االستطالعية -0-1-1

 األداةيبين ثبات وصدق ( 12)جدول رقم 

 معامل الصدق معامل الثبات حجم العينة المحاور

 19.2 0.85 359 البيداغوجية توافر الكفايات التكنولوجيةدرجة 

 19.4 9.33 359 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء ختطيط

 ..19 9.49 359 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ

 ..19 1..9 359 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التقومي

 19.5    9.09 359 استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء احلصةدرجة صعوبة 
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 الداللة اإلرتباط أبعاد اإلستبيان المحور الرقم

درجة توافر الكفايات  المحور األول 11
 التكنولوجية

 *1.21 معامل اإلرتباط
 دال

 1011 الداللة اإلحصائية

درجة استخدام الكفايات  المحور الثاني 12
 التكنولوجية أثناء ختطيط

 **1.22 معامل االرتباطي
 دال

 0.01 الداللة اإلحصائية

03 

 
درجة استخدام الكفايات  المحور الثالث

 التكنولوجية أثناء التنفيذ

 **1.22 معامل اإلرتباط
 دال

 0.01 الداللة اإلحصائية

درجة استخدام الكفايات  المحور الرابع 40
 أثناء التقوميالتكنولوجية 

 *1.02 معامل اإلرتباط
 دال

 0.01 الداللة اإلحصائية

 المحور الخامس 15
درجة صعوبة استخدام 

الكفايات التكنولوجية أثناء 
 احلصة

 0.66* معامل اإلرتباط

 دال
 1.11 الداللة اإلحصائية

 األداة ككل -

 معامل اإلرتباط

 
 

1.20** 
- 

 - الداللة االحصائية

 (صدق أداة  القياس ككل)يمثل الصدق البنائي  (13)جدول رقم 
العبارات غري املتسقة مع حماورها و  وبعد حساب اتساق العبارات مع احملاور و احملاور مع أداة القياس مت حذف

 .عبارة( 21: )عبارة، أصبح يضم( 22:)بعد أن كان االستبيان يضم
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 المحاور الرقم
عدد العبارات قبل األسس 

 العلمية
عدد العبارات بعد األسس 

 العلمية

درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى  11
 أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

 عبارة 19 عبارة 13

التكنولوجية  الكفايات درجة استخدام 12
 أثثاء التخطيط للدرس

 عبارة 94 عبارة 21

13 
 

التكنولوجية   الكفايات درجة استخدام
 عبارة 94 عبارة 22 تنفيذ الدرسأثثاء 

التكنولوجية  الكفايات درجة استخدام 10
 عبارة 94 عبارة 29 أثثاء تقومي الدرس

الكفايات التكنولوجية  استخدام صعوبات 10
 عبارة .2 عبارة 20 يف مراحل الدرس

 عبارة 9. عبارة 99 المجموع
 .ألساتذة قبل و بعد دراسة األسس العلميةيمثل المحاور وبنود لألداة الموجهة ( 10)جدول رقم 

 :مجتمع و عينة البحث -2
الرياضية للتعليم الثانوي باجلزائر و الذي يف فئة أساتذة الرتبية البدنية و متثل جمتمع البحث : المجتمع  -2-1

 .موازعني على كامل الرتاب الوطين( أستاذ 0020: ) يقدر عددهم ب
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من أساتذة الرتبية  عشوائية منتظمةمن أجل اجناز هذه الدراسة قمنا باختيار عينة : عينة البحث -2-1-1
 ذلك بعد حتديد حجم العينة عن طريق تطبيق معادلة روبرت ماسونالبدنية و الرياضية للتعليم الثانوي باجلزائر  و 

بدنية و الرياضية يف الطور حيث مت توزيع االستبيان على أساتذة الرتبية ال(. أستاذ 300) :ب عددهم قدر حبيث 
و كان عدد و النسبة املأخوذة   .الثانوي عن طريق فرقة حبث مساعدين للباحث يقطنون يف الواليات قيد الدراسة 

 :كما هو موضح يف اجلدول التايل

 يمثل توزيع عينة الدراسة األساسية في المجال المكاني(: 15)جدول رقم 
 :مجاالت البحث -2 

 :المجال المكاني - 2-1
يشمل هذا اجملال أساتذة الرتبية البدنية و ( اجلزائر) لقد متت الدراسة احلالية بثانويات بعض واليات الوطن 

غرب ، وهران ، مستغامن ،تلمسان ،تيسمسيلت، عني اجلزائر )الرياضية يف الواليات قيد الدراسة  املذكورة سابقا 

 حجم العينة الواليات المختارة حجم المجتمع المنــاطق
نسبة 
 التمثيل

مال
لشــ

ا
 

2112 

 40 اجلزائر غرب

136 37.04 
 33 مستغامن

 28 تلمسان

 35 وهران

اب
هض

الــ
 

2200 

 45 تيسمسيلت

179 49.02 
 48 عني الدفلى

 46 البويرة

 40 سطيف
وب

جنــ
ال

 

220 

 11 النعامة

43 11.97 
 12 ورقلة

 11 البيض

 09 الوادي
 100% 300 - 0020 المجمــــوع
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، حيث  مت توزيع االستبيان على عينة أساتذة الرتبية (الدفلى، البويرة ، سطيف ،النعامة ، ورقلة ، البيض ، الوادي
 .عن طريق فرقة حبث اعتمد عليها الباحث البدنية و الرياضية

 : المجال البشري - 2-2
متا  حبيث. التعليم الثانوي ملادة الرتبية البدنية و الرياضية باجلزائر موعة من أساتذةذه الدراسة على جممت أجرء ه

 (.طور ثانوي)أستاذ ملادة الرتبية البدنية و الرياضية باجلزائر  230توزيع االستبيان على 
 :المجال الزمني - 2-3 
حيث  1924-1929نقصد باجملال الزماين الوقت املخصص إلجراء تطبيق أداة الدراسة، وهوا املوسم الدراسي  

وهذا عن طريق مجع املادة . 1924-1929مت إجراء اجراء الدراسة بعد أن تلقينا املوافقة من طرف اهليئة املخولة 
 . مثل هذه الدراسات، و تطرقت ألحد جوانبهااخلربية مع البحث و النظر يف البحوث و الدراسات اليت تناولت 

حىت هناية  .192تكوين خلفية نظرية للموضوع، شرعنا يف الدراسة النظرية من و بعد مجع املعلومات و 
حبيث مت توزيع االستبيان  1920 -1924و بعد ذلك مت اجراء الدراسة امليدانية خالل السنة الدراسية ..211

، وأعيد توزيعه مرة ثانية بعد  1924الستطالعية يف االسبوع األول من شهر أكتوبر األويل على جمموعة الدراسة ا
. 1924كما مت توزيع األداة للمرة النهائية على عينة الدراسة األساسية يف شهر نوفمرب . أسبوعني من ذلك

 (تقدمي االستمارة و اسرتجاعها)
، وبعد ذلك متت عملية التحليل واملناقشة شهر مارس حىت  1920مت متت عملية تفريغ البيانات يف جانفي 

 .1920لشهر ماي 
 :متغيرات البحث -0
 :المتغير المستقل - 0-1
 املؤهل العلمي و عدد سنوات العمل 

 :المتغير التابع - 0-2
  الكفايات التكنولوجية البيداغوجية
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 :أدوات البحث -0
املطروحة وقصد التحقق من صحة الفرضيات ، لزم علينا اتباع أجنع قصد الوصول اىل حلول ملشكلة البحث 

 :الطرق و األدوات الضرورية املساعدة للوصول اىل ما نصبوا اليه، حيث مت استخدام أدوات مجع البيانات التالية
 : االستبيان -9-1

حد وسائل البحث العلمي يعترب من بني وسائل االستقصاء جلمع املعلومات األكثر فاعلية خلدمة البحث و هو أ
املستعملة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيانات أو معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميوهلم أو 

كما تكون مقياس الكفايات التكنولوجية البيداغوجية اخلاص بأساتذة الرتبية . اجتاهاهتم، ودوافعهم أو معتقداهتم
 :فقرة، متثل حماور االستبيان و اليت رتبها السادة اخلرباء كالتايل ( 21) البدنية و الرياضية يف الطور الثانوي من

 المحاور الرقم

 درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية 11

 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط 12

 التنفيذدرجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء  13

 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التقومي 10

 درجة صعوبة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء احلصة 10

 يمثل ترتيب السادة المحكمين لمحاور األداة(: 16)جدول رقم 
 :مفتاح تصحيح األداة -11

 :األسئلة املطروحة يكون على النحو التايلومفتاح االجابة على . كما أن مجيع البنود هلا اجتاه اجيايب

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية جدا عالية

 نقاط 10 نقاط 10 نقاط 13 نقاط 12 نقاط 11

 .يمثل مفاتيح االجابة ألسئلة األداة الخاصة باألساتذة( 17)جدول رقم 
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 :توزيع أداة البحث -11
بعد االنتهاء من تقدير اخلصائص السيكو مرتية ألداة البحث و وضعها يف صورهتا النهائية قمنا بطبع األداة ليتم 

من سنة أكتوبر توزيعها على عينة الدراسة يف كل من الواليات قيد الدراسة  ، وقد متت هذه العملية يف شهر 
من نفس السنة ،وهذا مبساعدة أساتذة يعملون يف ثانويات الواليات قيد  نوفمربومتا اسرتجاعه يف شهر   1924

 الدراسة املذكورة سابقا أو املقيمون فيها 
 :الدراسة االحصائية -12

إن طبيعة املوضوع واهلدف منه يفرض أساليب إحصائية خاصة، تساعد الباحث يف الوصول إىل نتائج 
وضوع الدراسة، وقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على مجلة من ومعطيات، يفسر وحيلل من خالهلا الظاهرة م

 :األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة تصميم الدراسة وهي كما يلي 
 : االصدار التاسع عشر ملعاجلة بيانات الدراسة حيث مت استخراج كل منSPSS االستعانة بالربنامج اإلحصائي-

يعترب من أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا، وهو أحد مقاييس النزعة املركزية  :المتوسط الحسابي -12-1-1
             .        ويعىن إبراز مدى انتشار الدرجات يف الوسط

    X =     Xi 
               N          

 
  (292، 2049حممود السيد أبو النيل )    

 :العينة  روبرت ماسون لتحديد حجممعادلة  -12-1-6
 :و حيسب حجم العينة وفق املعالة التالية 

 

 
  :معـامل اإلرتبـاط بيرسون  -12-1-3

 تويستعمل للكشف عن داللة العالقات و االرتباطا
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12-1-4-  

ن                                                              =  (%)النسبة المئوية 

س
  ×088  

 

 ( :كرومباخ ) معامل الثبات  -12-1-5
مت استعمال معامل االرتباط لقياس الثبات ملختلف األبعـاد يف املقياسني مـن خالل توظيف القيم يف  -       

                                                                                                 :املعادلة التالية
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 :خالصة

قصد بلوغ أهداف البحث املنشودة تطرق الباحث خالل هذا الفصل إىل عرض منهج البحث املتبع ، و إىل عينة 
ة أين وضع الباحث الغرض منها الزمانية و املكانية ، و مشل البحث على دراسة أوليالبحث ، و جماالته البشرية و 

كما مت نزع غموض   قام بإدخال بعض التعديالت على االستبيان اخلاص بالكفايات التكنولوجية البيداغوجية ،، و 
 . ناالستبيااملفردات اليت جاءت فيه ، كما تطرق إىل صدق و ثبات و موضوعية بعض العبارات و 

انتقل الباحث بعدها إىل عرض مجلة من الوسائل اإلحصائية املستخدمة بعينة الوصول إىل إصدار أحكام و  
 . موضوعية حول الظاهرة موضوع البحث، و تطرق يف األخري إىل أهم الصعوبات اليت اعرتضت طريق البحث

 



 
 الفصل الثاني

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة
يتضمن هذا اجلزء عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها، بعد أن قام الباحث جبمع البيانات الالزمة بواسطة أداة 

البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم درجة توافر الكفايات التكنولوجية " الدراسة 
 .، وقام بعرضها وفقا ألسئلة الدراسة"الثانوي 

لدى أساتذة  البيداغوجية ما درجة توافر الكفايات التكنولوجية :عرض و تحليل و مناقشة نتائج المحور األول
 ؟انوي الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم الث

ة من أساتذة التربية البدنيجابات أفراد العينة االنحرافات المعيارية الستو  المتوسطات الحسابية -1
 .الرياضية على درجة توافر الكفايات التكنولوجية لديهمو 

الكفايات توافر درجة  عبارة، تصف كل عبارات( 02)على  البيداغوجية الكفايات التكنولوجية توافرور ل حميشتم
، هلذا مت حساب  نظر األساتذةالرياضية من وجهة البدنية و  الالزمة لتدريس منهاج الرتبية البيداغوجية التكنولوجية

يف جدول  موضح واجملال ككل كما هو عباراتمن العبارة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 
(81.) 

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي
االنحراف 

 معياريال
درجة  الرتبة

 التوافر

يل القدرة على استخدام الكمبيوتر يف حصة الرتبية البدنية  28
 و الرياضية

  عالية 7 0،786 3،04

(   PowerPoint) يل القدرة على استخدام برنامج 20
 يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 عالية 80 1،078 3،84

24 
 اجملدوليل القدرة على استخدام برنامج 

(Microsoft Excel  ) يف حصة الرتبية البدنية و
 الرياضية

 منخفضة 87 1،260 0،70

يل القدرة على استخدام الفيديو يف حصة الرتبية البدنية و  23
 الرياضية

 عالية  8 1،044 3.44

يل القدرة على استخدام القلم الضوئي يف حصة الرتبية  20
 البدنية و الرياضية

 متوسطة 84 1،310 4،42

يل القدرة على استخدام الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية  24
 البدنية و الرياضية

 منخفضة 81 1،314 0،40

لوحة  :القدرة على استخدام وحدات االدخال مثليل  27
 التخطيط لدرس الرتبية البدنية  املفاتيح، الفأرة يف

 عالية 4 1،114 3،00
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 Data)الداتا شوا يل القدرة على استخدام جهاز  21

show )يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
 عالية 1 1،303 3،00

يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي  4
(Kinovea )يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 منخفضة 02 1،374 0،30

يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي  82
(Winanalyze ) الرتبية البدنية و الرياضيةيف حصة 

 عالية 0 1،370 3،04

يل القدرة على استخدام برنامج التحليل احلركي  88
(Maxtraq  )يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 منخفضة 84 1،351 0،33

 Dart)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل احلركي 80

Fich )يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
 متوسطة 84 1،150 4،20

84 
يل القدرة على استخدام االنرتنات يف البحث وتصفح 
املواقع اإللكرتونية و التخطيط لدرس الرتبية البدنية و 

 الرياضية

 عالية 3 0،852 3،44

يل القدرة على استخدام الربيد اإللكرتوين يف معامليت  83
 املهنية مع أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

 عالية 4 1،011 3،08

يل القدرة على إنشاء ملفات وجملدات بيداغوجية و  80
 اسرتجاعها  أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 83 1،105 4،01

يل القدرة على استخدام املاسح الضوئي االلكرتوين يف  84
 عالية 82 1،238 3.02 جمال الرتبية البدنية و الرياضية

القدرة على استخدام حمركات البحث و نشر يل  87
 الصفحات التعليمي على شبكة االنرتنات

 عالية 4 1،288 3،43

عملية تقومي الطلبة  يفيل القدرة على توظيف الكمبيوتر  81
 يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 80 1،364 4،03

يل القدرة على التعامل مع برامج الرسومات املختلفة و  84
 Microsoftبرامج 

 عالية 88 1،347 3،84

 توظيف التعليم االلكرتوين يف تعليم الرتبية  يل القدرة على 02
 البدنية و الرياضية

 عالية 0 1،340 3،47

 
درجة حمور العبارات من  عبارةالرتبة لكل  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و( 81) رقم يبني اجلدول 

يالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني  ، و توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية
"  يل القدرة على استخدام الفيديو يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية ( "23) العبارةحيث احتلت  (3.44 -0.30)
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توظيف التعليم االلكرتوين يف تعليم   يل القدرة على ( "02) العبارة، وجاءت (3.44)مبتوسط حسايب  املرتبة األوىل

يل القدرة على استخدام  ( "87) العبارة، وجاءت (3.47)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " البدنية و الرياضية الرتبية

مما يعين أن (. 3.43)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب"  حمركات البحث و نشر الصفحات التعليمي على شبكة االنرتنات
أساتذة الرياضية من وجهة نظر  البدنية و الالزمة لتدريس الرتبية البيداغوجية الكفايات التكنولوجية توافردرجة 
 (3.44 -0.30) لغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسةحيث ب( عالية) املادة

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف درجة توافر  :عرض نتائج المتعلقة بالتساؤل الجزئي األول  -
يف مرحلة التعليم الثانوي تعزى ملتغري املؤهل  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالكفايات التكنولوجية لدى أ

  ؟العلمي
 :حسب متغير المؤهل العلمي -أ

" ت"املعيارية و اختبار  تلإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية و االحنرافا
 :لتقديرات أفراد العينة حسب متغري الدراسة حيث كانت كما هو موضح أدناه

أساتذة التربية البدنية في درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى " يوضح قيمة ت( 11)الجدول رقم
 .والرياضية حسب متغير المؤهل العلمي

 العينة التوافر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الداللة sig الحرية

 1.77 88.87 781 ماستر
 غري دال 0.67 781 0..2

 1.81 81.78 710 ليسانس
 أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات شهادة املاسرت ( 84)يظهر لنا من خالل اجلدول رقم 

و الليسانس لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف حمور درجة امتالكهم للكفايات التكنولوجية حبيث بلغت 
 (2.47)و داللتها ( 2.30" )ت"قيمة 

لة احصائية يف درجة توافر الكفايات هل توجد فروق ذات دال :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي الثاني -
يف مرحلة التعليم الثانوي تعزى ملتغري عدد سنوات  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالتكنولوجية لدى أ

 ؟العمل
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 :عدد سنوات العمل متغير حسب -ب
لدى أساتذة عدد سنوات العمل  مت استخدام حتليل التباين األحادي لقياس الفروق بني جمموعات متغري

 الرتبية البدنية 
 (02)و الرياضية يف درجة امتالك الكفايات التكنولوجية وكانت النتائج موضحة يف اجلدول رقم 

 في درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية " ف"يوضح قيمة ( 02)الجدول رقم
 و الرياضية حسب متغير عدد سنوات العمل

 المربعات مجموع التوافر
درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة Sig "ف" قيمة المربعات

التباين بين 
 73.71 7 712.778 المجموعات

التباين داخل  غري دال 2.88 .2.3
 0..83 788 02201.883 المجموعات

  788 02778 المجموع
 

درجة توافر موعات و داخلها يف جملأعاله و الذي يبني الفروق بني ا (02)رقم يتضح لنا من اجلدول 
ية رتبلدى أساتذة ال العملروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات ف يبني أنه ال توجدو الذي الكفايات التكنولوجية 

وداللتها ( 46.0" )ف"يف حمور درجة امتالكهم للكفايات التكنولوجية حبيث بلغت قيمة  البدنية و الرياضية
(46.0 ) 
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لدى  البيداغوجية ما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية :ثانيال محورالمناقشة نتائج و  عرض وتحليل
 ؟التخطيط للدرس  أثناءأساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

معيارية الستجابات أفراد العينة من أساتذة التربية البدنية االنحرافات الالمتوسطات الحسابية و  - 0
التخطيط للدرس لديهم وفقا  أثناء البيداغوجية الكفايات التكنولوجيةالرياضية على استخدام و 

 .لمجاالتها الرئيسية
استخدام درجة  عبارة، تصف كل عبارات( 1)التخطيط على  أثناءالكفايات التكنولوجية  استخدامور ل حميشتم

 نظر األساتذةالرياضية من وجهة و البدنية  لتدريس منهاج الرتبيةأثناء التخطيط  البيداغوجية الكفايات التكنولوجية
يف  موضح كما هو  عباراتمن العبارة ، هلذا مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 

 (.08)جدول 
 
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االستخدام

28  
حلصة الرتبية أثناء التخطيط ( Word)أستعني بربنامج 

البدنية و الرياضية عن طريق كتابة أهداف الدرس و 
 الكفايات املراد اكساهبا للتالميذ

 عالية 8 8،800 3،43

أستخدم الكمبيوتر السرتجاع امللفات البيداغوجية أثناء  20
 التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

  عالية 4 2،434 3،01

الوسائل التكنولوجية مع  أحدد املكان املناسب لعرض 24
مراعاة  مستويات التالميذ أثناء التخطيط حلصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

 عالية 4 8،084 3،20

أستخدم األنرتنات يف البحث عن املواقع  و املنتديات  23
للحصول على املعلومات أثناء التخطيط حلصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

 متوسطة 1 8،884 4،02

أستخدم األنرتنات لتحميل أهم الربامج اخلاص بالتحليل  20
 احلركي أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

  عالية 0 8،224 3،80

أحدد برنامج  حتليل املهارات احلركية املناسب أثناء  24
 التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

 عالية 0 8،848 3،34
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أحدد األجهزة التكنولوجية اليت تتناسب مع املواقف  27
 عالية 3 2،444 3،04 تدريس الرتبية البدنية يفالتعليمية املختلفة 

تدريس  يفأحدد ملحقات احلاسوب من أجل توظيفها  08
 متوسطة 7 8،878 4،31 الرتبية البدنية و الرياضية 

التخطيط  واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات حموراملتوسطات احلسابية ( 08) رقميبني اجلدول  
 ( "8) عبارةحيث احتلت ال( 4.02-3.43)ويالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني 

الكفايات املراد الرياضية عن طريق كتابة أهداف الدرس و التخطيط حلصة الرتبية البدنية و  أثناء( Word)أستعني بربنامج 

أحدد برنامج  حتليل املهارات احلركية  ( "4) عبارة، وجاءت ال(3.43)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب "  اكساهبا للتالميذ

( 0) عبارة، وجاءت ال(3.34)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " املناسب أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية
يف املرتبة الثالثة مبتوسط "  الكمبيوتر السرتجاع امللفات البيداغوجية أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضيةأستخدم 
لتدريس منهاج الرتبية  أثناء التخطيطالكفايات التكنولوجية  استخداممما يعين أن درجة (. 3.01)حسايب 

حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة ( عالية)ياضية الر أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر 
 (.4.02-3.43)الدراسة  

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف درجة استخدام  :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي األول -
 ؟تعزى ملتغري املؤهل العلمي والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط لدى أ

 :حسب متغير المؤهل العلمي -أ
" ت"املعيارية و اختبار  تاالحنرافاباحث حبساب املتوسطات احلسابية و لإلجابة عن هذا التساؤل قام ال

 :لتقديرات أفراد العينة حسب متغري الدراسة حيث كانت كما هو موضح أدناه
لدى أساتذة التربية البدنية في درجة استخدام الكفايات التكنولوجية " يوضح قيمة ت( 22)الجدول رقم

 .والرياضية في مرحلة التخطيط حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل 
 العلمي

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة sig الحرية

 1.71 71.18 781 ماستر
 غري دال 0.83 781 7.17

 1.82 78.71 710 ليسانس
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 أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات شهادة املاسرت ( 00)اجلدول رقم يظهر لنا من خالل 
الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط  الرياضية يف حمور درجة استخدامنس لدى أساتذة الرتبية البدنية و الليساو 

 (0.83)و داللتها ( 36.1" )ت"حبيث بلغت قيمة
هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف درجة استخدام  :الثانينتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي  -

تعزى ملتغري عدد سنوات  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط لدى أ
 ؟ العمل

 :عدد سنوات العمل متغير حسب -ب
 مت استخدام حتليل التباين األحادي لقياس الفروق بني جمموعات متغري اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية 

و الرياضية يف درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط وكانت النتائج موضحة يف اجلدول 
 (04)رقم 

التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية في درجة استخدام الكفايات " ف"يوضح قيمة ( 22)الجدول رقم 
 والرياضية  في مرحلة التخطيط حسب متغير الخبرة المهنية

 التخطيط
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة sig "ف" قيمة المربعات

التباين بين 
 72.33 7 77.18 المجموعات

التباين داخل  غري دال 2.81 2.02
 80.07 .7 7118.78 المجموعات

  71 7821.71 المجموع
 

استخدام درجة موعات و داخلها يف جملالذي يبني الفروق بني ا أعاله و (04)رقم يتضح لنا من اجلدول 
ية رتبلدى أساتذة ال العملروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات ف يبني أنه ال توجدو الذي الكفايات التكنولوجية 

" ف"حمور درجة استخدام للكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط للدرس حبيث بلغت قيمة يف  البدنية و الرياضية
 .( 4600)وداللتها ( 46.4)
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لدى أساتذة الرتبية  البيداغوجية ما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية :ثالثال تساؤلالنتائج المتعلقة بال
 ؟درس ال نفيذت أثناءالبدنية والرياضية 

من أساتذة التربية  معيارية الستجابات أفراد العينةالحسابية و االنحرافات الالمتوسطات  -3
درس لديهم وفقا لمجاالتها التنفيذ  أثناء الرياضية على استخدام الكفايات التكنولوجيةالبدنية و 
 الرئيسية

استخدام درجة  عبارة، تصف كل عبارات( 1)على  نفيذالت أثناءالكفايات التكنولوجية  استخدامور ل حميشتم
  األساتذة نظر الرياضية من وجهةالبدنية و  تدريس منهاج الرتبيةو  البيداغوجية أثناء تنفيذ الكفايات التكنولوجية

 اجملال ككل كما هو و عباراتمن العبارة هلذا مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 
 (.03)يف جدول  موضح

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 االستخدام

من أجل ربط  ( Data show) أستعمل جهاز  28
الدرس السابق بالدرس اجلديد يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

 متوسطة 0 1،223 3،49

أستخدم القلم الضوئي يف شرح و حتليل املهارات احلركية  20
 و الرياضية يف حصة الرتبية البدنية

 متوسطة 8 1،307 3،75

لعرض  صور عن  ( Data show) أستخدم جهاز 24
نوع املهارة  املراد اكساهبا للتالميذ يف حصة الرتبية البدنية 

 و الرياضية

 متوسطة 7 1،268 3،15

أشرك التالميذ يف استخدام الوسائل التكنولوجية يف حصة  23
 الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 4 1،231 3،44

أستخدم الفيديو التعليمي لشرح املهارات الرياضية الصعبة  20
عن طريق تقسيمها اىل أجزاء يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

 منخفضة 1 1،324 2،94

أستخدم برامج اخلاص بالتحليل احلركي  24
 يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( Kinovea):مثل

 متوسطة 4 1،262 3،18

أستخدم الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و   27
الرياضية لتصوير حماوالت التالميذ إلتقان املهارة احلركية 

 املطلوبة

 متوسطة 0 1،248 3،25
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لتحديد أهداف  (PowerPoint )أستخدم برنامج  08
 الدرس و عرضها أمام التالميذ

 متوسطة 3 1،307 3،27

 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات حمور( 03) رقم يبني اجلدول          

 عبارةحيث احتلت ال( 0،43 - 4،70)، ويالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني التنفيذ 
املرتبة األوىل مبتوسط "  صة الرتبية البدنية و الرياضيةأستخدم القلم الضوئي يف شرح و حتليل املهارات احلركية يف ح ( "0)

من أجل ربط الدرس السابق بالدرس اجلديد  ( Data show) أستعمل جهاز  ( "8) عبارة، وجاءت ال(4،70)حسايب 

أشرك التالميذ  ( "3) عبارة، وجاءت ال(4،34)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

مما يعين (. 4،33)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب "  يف استخدام الوسائل التكنولوجية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
أساتذة الرتبية لتدريس منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر أثناء التنفيذ الكفايات التكنولوجية  استخدامأن درجة 

 ( 4،70- 0،43 )حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة ( متوسطة)ة البدنية و الرياضي

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف استخدام الكفايات  :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي األول -
 ؟تعزى ملتغري املؤهل العلمي والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالتكنولوجية أثناء التنفيذ للدرس لدى أ

 :حسب متغير المؤهل العلمي -أ
" ت"املعيارية و اختبار  تلإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية و االحنرافا
 :لتقديرات أفراد العينة حسب متغري الدراسة حيث كانت كما هو موضح أدناه

لدى أساتذة التربية البدنية  في درجة استخدام الكفايات التكنولوجية" يوضح قيمة ت( 22)الجدول رقم 
 .والرياضية في مرحلة التنفيذ حسب متغير المؤهل العلمي

المؤهل 
 العينة العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الداللة sig الحرية

 1.13 77.82 781 ماستر
 غري دال 2.28 781 7.17

 1.72 77.07 710 ليسانس
 

 أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات شهادة املاسرت ( 00)اجلدول رقم يظهر لنا من خالل 
الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ حبيث  الرياضية يف حمور درجة استخدامنس لدى أساتذة الرتبية البدنية و و الليسا

 (4640)و داللتها ( 36.3" )ت"بلغت قيمة 
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هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف استخدام الكفايات  :الثانينتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي  -
 ؟تعزى ملتغري عدد سنوات العمل والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالتكنولوجية مبرحلة التنفيذ لدى أ

 :عدد سنوات العمل متغير حسب -ب
 مت استخدام حتليل التباين األحادي لقياس الفروق بني جمموعات متغري اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية 

و الرياضية يف درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ وكانت النتائج موضحة يف اجلدول رقم 
(04) 

التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية في درجة استخدام الكفايات " يوضح قيمة ف( 22)الجدول رقم
 والرياضية في مرحلة التنفيذ حسب متغير الخبرة المهنية

 

درجة  مجموع المربعات التنفيذ
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة sig "ف" قيمة

التباين بين 
 71.87 7 ...81 المجموعات

التباين داخل  غري دال 2.81 2.07
 .10.0 788 ...701.8 المجموعات

  788 70821.88 المجموع
 

استخدام درجة داخلها يف موعات و جملأعاله و الذي يبني الفروق بني ا  (04)رقم  يتضح لنا من اجلدول
لدى  العملروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات ف يبني أنه ال توجدو الذي  أثناء التنفيذ الكفايات التكنولوجية

حمور درجة استخدام للكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ الدرس حبيث بلغت يف  الرياضية ية البدنية ورتبأساتذة ال
 .( 4600)داللتها  و( 46.3" )ف"قيمة 
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لدى أساتذة الرتبية  البيداغوجية ما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية :رابعال تساؤلالنتائج المتعلقة بال
 ؟درس ال قوميت أثناءالبدنية والرياضية 

من أساتذة التربية البدنية أفراد العينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات -4
درس لديهم وفقا لمجاالتها ال قويمت أثناء و الرياضية على استخدام الكفايات التكنولوجية

 الرئيسية
استخدام درجة  عبارة، تصف كل عبارات( 1)على  قوميالت أثناءالكفايات التكنولوجية  استخدامور ل حميشتم

  األساتذة نظر الرياضية من وجهة البدنية و الرتبية أثناء درس البيداغوجية أثناء تقومي الكفايات التكنولوجية
يف  موضح كما هو  عباراتمن العبارة الرتبة لكل  االحنرافات املعيارية و هلذا مت حساب املتوسطات احلسابية و

 (.07)جدول 
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 

 االستخدام

أستخدم الوسيلة التكنولوجية الرقمية املناسبة أثناء عملية  28
 التقومي يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 0 8،043 4،80

أستخدم برنامج التحليل احلركي املناسب لنوع املهارة أثناء  20
 حصة الرتبية البدنية و الرياضيةعملية التقومي يف 

 متوسطة 7 8،044 4،20

24 
استخدام الفيديو التعليمي يف حصة الرتبية البدنية و 

الرياضية لتقسيم املهارات الرياضية املركبة وإعطاء التغذية 
 الراجعة املناسبة

 متوسطة 3 8،404 4،00

يف التحليل احلركي و  (Dart Fich)استخدام برنامج  23
 اعطاء التغذية الراجعة املناسبة

 متوسطة 8 8،044 4،40

20 
استخدام بطاقات مالحظة خاصة بتقومي وسائل تكنولوجيا 
التعليم يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية لقياس فاعليتها يف 

 املواقف التعليمية

 منخفظة 1 8،424 0،14

املستويات من خالل توظيف تصميم أنشطة تقوميية متنوعة  24
 بعض الربجميات يف  حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 4 8،074 4،04

أقوم األداء التعليمي باستخدام التقومي الذايت االلكرتوين يف  27
 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 0 8،884 4،44

08 
الرتبية أقوم بعرض فيديوا تعليمي أمام التالميذ يف حصة 

البدنية و الرياضية للوقوف على األخطاء املرتكبة و حماولة 
 تصحيحها

 متوسطة 4 8،841 4،21
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استخدام الكفايات حمور  يفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة  (07)رقم يبني اجلدول 

حيث ( 0،14 - 4،40) حملور تراوحت بنياحلسابية هلذا ا، ويالحظ ان أعلى املتوسطات التكنولوجية أثناء التقومي 
املرتبة األوىل "  يف التحليل احلركي و اعطاء التغذية الراجعة املناسبة (Dart Fich)استخدام برنامج  ( "23) عبارةاحتلت ال

أقوم األداء التعليمي باستخدام التقومي الذايت االلكرتوين يف حصة الرتبية  ( "7) عبارة، وجاءت ال(4،40)مبتوسط حسايب 

تصميم أنشطة تقوميية متنوعة  ( "24) عبارة، وجاءت ال(4،44)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " البدنية و الرياضية

يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب "  حصة الرتبية البدنية و الرياضيةمن خالل توظيف بعض الربجميات يف املستويات 
الرياضية  البدنية و الرتبية البيداغوجية أثناء تقومي درسالكفايات التكنولوجية  استخداممما يعين أن درجة (. 4،04)

حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة ( متوسطة)الرياضية أساتذة الرتبية البدنية و من وجهة نظر 
(4،40 - 0،14). 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف استخدام الكفايات  :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي األول -
 ؟تعزى ملتغري املؤهل العلمي والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالتكنولوجية أثناء التقومي للدرس لدى أ

 :حسب متغير المؤهل العلمي -أ
" ت"املعيارية و اختبار  تاملتوسطات احلسابية و االحنرافالإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث حبساب 

 :لتقديرات أفراد العينة حسب متغري الدراسة حيث كانت كما هو موضح أدناه
في درجة استخدام الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية " يوضح قيمة ت( 22)الجدول رقم 

 .المؤهل العلميوالرياضية في مرحلة التقويم حسب متغير 
المؤهل 
 العلمي

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة sig الحرية

 1.81 1..77 781 ماستر
 غري دال 2.71 781 2.88

 8.11 70.77 710 ليسانس
 أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات شهادة املاسرت ( 01)يظهر لنا من خالل اجلدول رقم 

الكفايات التكنولوجية أثناء التقومي  و الليسانس لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف حمور درجة استخدام
 (4610)و داللتها ( .460" )ت"حبيث بلغت قيمة
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د فروق ذات داللة احصائية يف استخدام الكفايات هل توج :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي الثاني -
 ؟ تعزى ملتغري عدد سنوات العمل والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالتكنولوجية مبرحلة التقومي لدى أ

 :عدد سنوات العمل متغير حسب -ب
لدى أساتذة الرتبية  مت استخدام حتليل التباين األحادي لقياس الفروق بني جمموعات متغري سنوات العمل

الرياضية يف درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التقومي وكانت النتائج موضحة يف اجلدول و البدنية 
 (04)رقم 

في درجة استخدام الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية " يوضح قيمة ف( 23)الجدول رقم
 الخبرة المهنيةوالرياضية في مرحلة التقويم حسب متغير 

 

درجة  مجموع المربعات التقويم
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة sig "ف"قيمة 

التباين بين 
 71.11 7 81.70 المجموعات

التباين داخل  غري دال 2.81 2.00
 83.13 788 72817.08 المجموعات

  788 72170.3 المجموع
 

استخدام درجة داخلها يف موعات و جملأعاله و الذي يبني الفروق بني ا  (48)رقم  يتضح لنا من اجلدول
لدى  العملروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات ف يبني أنه ال توجدو الذي  أثناء التنفيذ الكفايات التكنولوجية

مي للدرس حبيث بلغت يف  حمور درجة استخدام للكفايات التكنولوجية أثناء التقو  ية البدنية و الرياضيةرتبأساتذة ال
 .( .460)وداللتها ( ..46" )ف"قيمة 
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يف حصة الرتبية  البيداغوجية الكفايات التكنولوجيةتوظيف  صعوبة ما درجة: خامسال تساؤلالنتائج المتعلقة بال
 البدنية و الرياضية ؟

الرياضية   التربية البدنية والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة من أساتذة 
الكفايات التكنولوجية في حصة التربية البدنية و الرياضية لديهم وفقا لمجاالتها  توظيففي درجة صعوبة 

 .الرئيسية
 عبارة( 84)على  يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةالكفايات التكنولوجية  درجة صعوبة استخدام ور ل حمشتمي

من  يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةالبيداغوجية  الكفايات التكنولوجيةصعوبة استخدام درجة  عبارةتصف كل 
  عباراتمن العبارة الرتبة لكل  االحنرافات املعيارية و ، هلذا مت حساب املتوسطات احلسابية و األساتذة نظر وجهة

 (.40)يف جدول  موضح كما هو
 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الصعوبة

يف تدريس الرتبية ( االنرتنات)عدم رغبيت يف استخدام  28
 البدنية و الرياضية

 

 متوسطة 80 1،332 3،18

لدي صعوبة يف احلصول على القاعات الدراسية اجملهزة   20
الستخدام التقنيات التعليمية سواء من حيث املساحة أو 

 التمديدات الكهربائية

 متوسطة 8 1،327 3،62

لدي صعوبة يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف حصة الرتبية  24
 البدنية و الرياضية و الرياضية

3 30،  متوسطة 4 1،234 

قلة خربيت يف استخدام الكمبيوتر واسرتاتيجيات التعليم يف  23
 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 83 1،215 3،19

الربامج التعليمية اخلاصة حبصة الرتبية لدي صعوبة يف إنتاج  20
 البدنية و الرياضية

 متوسطة 80 1،200 4،04

لدي صعوبة يف التخطيط واإلعداد للدروس من خالل  24
 استخدام الكمبيوتر يف الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 7 1،270 3،37

لدي صعوبة يف دمج الربجمية احلاسوبية يف تدريس الرتبية  27
 البدنية و الرياضية و الرياضية

 متوسطة 82 1،229 3،31

لدي صعوبة يف استخدام ملحقات الكمبيوتر يف تدريس  08
 مادة الرتبية البدنية و الرياضية و الرياضية

 متوسطة 84 1،202 3،25
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لدي صعوبة يف مواكبة  التطور التكنولوجي يف جمال  24
الرتبية البدنية و برجميات احلاسوب املتعلقة بتدريس مادة 

 الرياضية

 متوسطة 1 1،330 3،34

يف  ( PowerPoint)لدي صعوبة يف أستخدم برنامج  82
 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 4 1،257 3،39

لدي صعوبة يف استخدام الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية  88
 البدنية و الرياضية

 متوسطة 0 1،324 3،52

 Data)لدي صعوبة يف استخدام جهاز الداتا شوا  80

show) يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
 متوسطة 3 1،325 3،41

لدي صعوبة يف استخدام الربيد اإللكرتوين  يف معامليت  84
 املهنية مع أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 84 1،329 3،09

اإللكرتونية اخلاصة بدرس لدي صعوبة يف تصميم املقررات  83
 الرتبية البدنية و الرياضية

 متوسطة 4 1،292 3،33

لدي نقص يف التكوين اخلاص بتكنولوجيا التعليم يف الرتبية  80
 البدنية و الرياضية

 متوسطة 0 1،254 4،32

انعدام دورات تكنولوجيا التعليم يف املدارس بطريقة شكلية  84
 متوسطة 88 1،332 3،30 مظهرية

 
صعوبة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات حمور ( 40)يبني اجلدول 

، ويالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا  يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةالكفايات التكنولوجية  استخدام
لدي صعوبة يف احلصول على القاعات الدراسية  "( 20) عبارةحيث احتلت ال( 4.40 - 4.24)احملور تراوحت بني 

املرتبة األوىل مبتوسط حسايب "  اجملهزة الستخدام التقنيات التعليمية سواء من حيث املساحة أو التمديدات الكهربائية
، يف املرتبة " لدي صعوبة يف استخدام الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية( 88) عبارة، وجاءت ال(4.40)

لدي صعوبة يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف حصة الرتبية  ( "24) عبارة، وجاءت ال(4.00)الثانية مبتوسط حسايب 
 صعوبة استخداممما يعين أن درجة (. 4.30)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب "  البدنية و الرياضية و الرياضية

أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر  البدنية و الرياضيةيف حصة الرتبية الكفايات التكنولوجية 
 .(4.40 - 4.24)حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة بني ( متوسطة)
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هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف درجة صعوبة توظيف  :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي األول -
 تعزى ملتغري املؤهل العلمي والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالكفايات التكنولوجية لدى أ

 :حسب متغير المؤهل العلمي -أ
" ت"املعيارية و اختبار  تلإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية و االحنرافا
 :لتقديرات أفراد العينة حسب متغري الدراسة حيث كانت كما هو موضح أدناه

في درجة صعوبة توظيف الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة التربية " يوضح قيمة ت( 22)رقمالجدول 
 .البدنية والرياضية حسب متغير المؤهل العلمي

 
المؤهل 
 العلمي

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة sig الحرية

 2..70 87.00 781 ماستر
 غري دال 2.11 783 2.01

 70.08 .82.8 710 ليسانس
 أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات شهادة املاسرت ( 44)يظهر لنا من خالل اجلدول رقم 

الكفايات التكنولوجية أثناء  و الليسانس لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف حمور درجة صعوبة توظيف
 (..46)و داللتها ( 46.0" )ت"الدرس حبيث بلغت قيمة

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف درجة صعوبة توظيف  :نتائج متعلقة بالتساؤل الجزئي الثاني -
 ؟ تعزى ملتغري عدد سنوات العمل والرياضية البدنية الرتبية ساتذةالكفايات التكنولوجية لدى أ

 :عدد سنوات العمل متغير حسب -ب
 مت استخدام حتليل التباين األحادي لقياس الفروق بني جمموعات متغري اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية 

وكانت  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةو الرياضية يف درجة صعوبة توظيف الكفايات التكنولوجية لدى أ
 (43)النتائج موضحة يف اجلدول رقم 
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في درجة صعوبات توظيف الكفايات التكنولوجية لدى " ت يوضح قيمة( 22)الجدول رقم 
 .أساتذة التربية البدنية والرياضية حسب متغير الخبرة المهنية

درجة  مجموع المربعات الصعوبة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة sig "ف"قيمة 

التباين بين 
 .781.3 7 10.17. المجموعات

التباين داخل  غري دال 2.78 7.27
 788.88 788 88701.27 المجموعات

  788 88111.18 المجموع
 

درجة صعوبة موعات و داخلها يف جملأعاله و الذي يبني الفروق بني ا (40)رقم  يتضح لنا من اجلدول
روق دالة إحصائيا ف يبني أنه ال توجدو الذي  والرياضية البدنية الرتبية ساتذةتوظيف الكفايات التكنولوجية لدى أ

يف  حمور درجة استخدام للكفايات التكنولوجية  ية البدنية و الرياضيةرتبلدى أساتذة ال العملبني نتائج سنوات 
 (4.10)وداللتها (  3643" )ف"أثناء التقومي للدرس حبيث بلغت قيمة 

 :مناقشة نتائج الدراسة
بدرجة  الرياضية البدنية و التربية التكنولوجية لدى أساتذةتتوافر الكفايات : مناقشة نتائج الفرضية األولى

 .عالية في مرحلة التعليم الثانوي
يف احملور األول عالية أن درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية أظهرت النتائج 

يل القدرة على  ( "84) العبارةحيث احتلت ،( 3.04 -4.04)بني  املتوسطات احلسابية تراوحت حبيث
، وجاءت (3.04)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب " استخدام االنرتنات يف البحث وتصفح املواقع اإللكرتونية 

، يف املرتبة الثانية مبتوسط " يل القدرة على استخدام الكمبيوتر يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية ( "8) العبارة
يل القدرة على استخدام الربيد اإللكرتوين يف معامليت املهنية مع  ( "83) لعبارةا، وجاءت (3.02)حسايب 

الكفايات  توافرمما يعين أن درجة (. 3.34)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب"  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية
حيث بلغ ( عالية) أساتذة املادةنظر الرياضية من وجهة البدنية و  الالزمة لتدريس الرتبية البيداغوجية التكنولوجية

مروة أحمد "نتائج دراسة  وهذا ما تؤكده (.3.04 -4.04)املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة 
هيئة  اءعضالتكنولوجية أل الكفايات فراجة تو ر ان د الدراسة اىلنتائج حبيث توصلت   (0211" )عمايرة
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يف  توصل الذي (2017)، ريالعشي  و كذلك دراسة ، مرتفعةكانت بدرجة  اجلامعات األردنية يف التدريس
 ما نبي ة،تفعاىل ان امتالك معلمي نظام الفصل للكفايات تصميم الدروس اإللكرتونية جاء بدرجة مر  دراستهنتائج 

  حمور حصلو الفصل الكفايات تكنولوجيا التعليم للتعلم اإللكرتوين بدرجة متوسطة،  امتالك معلميجاء حمور 
ال توجد و توصلت النتائج انه  كفايات استخدام احلاسوب على درجة منخفضة امتالك من قبل معلمي الفصل،

درجة امتالك معلمي نظام الفصل باملدارس احلكومية يف  يفت الوظيفة اخرب للفروق ذات دالله احصائية تعزى 
توجد فروق ذات داللة احصائية بني كفايات بينما ،للتعليم اإللكرتوين  التكنولوجيةللكفايات  ينمملكة البحر 

أن معلمي  (:0212)عبير معوض محمد و تشري أيضا دراسة  .ايات تصميم الدروسكفاستخدام اإلنرتنت و 
كفايات ( 4) كفاية بدرجة متوسطة، و( 02)كفاية بدرجة كبرية، و( 4)الرياضية ميتلكون البدنية و الرتبية 

 الرياضية الرتبية ومعلمات معلمي أن مجيع يف نتائج دراستها (0212" )عبدالفتاح منار" تشريو . بدرجة ضعيفة
  التكنولوجية الثقافة كفايات هي لديهم الضرورية التكنولوجية الكفاياتأن  الكويت ودولة العربية مصر جبمهورية
 وكفايات التكنولوجية الفنية املهارة كفايات بالتكنولوجيا الوجدانية العالقة وكفايات  التكنولوجية املعرفة وكفايات

 ان معلمي: (2010)بارود سة ادر نتائج  أظهرتالرياضية، و كذلك  الرتبية يف املدرسية التكنولوجية البيئة إعداد
كفاية بدرجة متوسطة، بينما ميارس معلمي الثانوية ( 08)و  ةكفاية بدرجة كبري ( 84) ميتلكون العامة نويةالثا

حول  احلالية بينما ال تتفق مع نتائج دراستنا.  كفاية بدرجة متوسطة( 07)و ة بدرجة كبري  كفاية( 84)العامة 
بينما تتفق نتائجه ( 0-8)ة اخلرب  ذوي احل املعلمنيصل ةتعزى ملتغري سنوات اخلرب  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
ويف ضوء النتائج ،  غري املؤهل العلميملت تعزى إحصائيةات داللة ذوجد فروق تال بأنه  مع نتائج دراستنا احلالية

الكفايات التكنولوجية و  اخلدمة يف جمال اكتسابثناء عقد مؤمترات تدريبية للمعلمني أ رورةأوصت الباحثة بض
دراسة أيضا مع  دراستناتتفق نتائج م و مواكبة التطور التكنولوجي، و العمل على التطوير املهين املستمر للمعل

كفاية من جمموع الكفايات بدرجة كبرية ( 31)وافر تإىل عدة نتائج من أمهها  وصليث تحب (2005)"سالمة "
كفاية بدرجة ( 25)وافر تمن أمهها عناصر جمال استخدام األجهزة التعليمية وجمال استخدام التقنيات التعليمية و 

" سليمانسهاد محمد عبد اهلل " ويشري .متوسطة من أمهها العناصر املتعلقة باختيار التقنيات التعليمية
توافر الكفايات اليت نتعلق بثقافة احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية نه تإيل ا يف نتائج دراسته (0212)

نتوافر الكفايات اليت تتعلق بالتعامل مع تطبيقات وأنه  .يف تكنولوجيا التعليم بدرجة نتحصر بني عالية ومتوسطة
 وأنه .طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم بدرجة تنحصر بني عالية وضعيفة برامج احلاسب اآليل لدي
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نتوافر الكفايات اليت تتعلق بالتعامل مع فريوسات احلاسب اآليل لدي طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا 
ضرورة تدريب  :ليةتتقدم الباحثة بالتوصيات التا نتائجومن خالل ما مت عرضه من ،  التعليم بدرجة متوسطة

جهاز احلاسب اآليل والتعرف علي انظمة التشغيل  واستخدامطالب ماجستري تكنولوجيا التعليم علي توظيف 
واقامة دورات تدريبية الزامية يف جمال احلاسب اآليل وتطبيقاته واألفضل لو حصل الطالب علي الرخصة الدولية 

اكثر بربامج العروض التقدميية وبقية الربامج  االهتمامو  اجملال قبل الولوج إيل هذا( ICDL)لقيادة احلاسب اآليل
من تضاقامة دورات تدريبية تو كذلك  .صات الصلة بالتخصذوتطبيقات اإلنرتنت واملواقع ( االكسيل)تطبيقية ال

تفق تو  .منه يف جمال تكنولوجيا التعليم واالستفادةاحلاسب اآليل  استخدامهذه الكفايات حيت يستطيع الطالب 
تتوافر لديهم كفايات التعلم االلكرتوين يف جمال  أنه ("0212)سامح العجرمي " نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 

اإللكرتونية  ، ويف تصميم املقررات(86%)، ويف خدمات الشبكة (82%)اساسيات استخدام احلاسوب بنسبة 
 تظهر النتائج فروقا ذات دالة إحصائية يف أنه مل ، و(64%)، ويف إدارة املقررات اإللكرتونية (66%)وبنائها

العلمي، أو سنوات اخلربة، يف حني ظهرت فروق ذات دالة إحصائية ص خصتدرجة توافر الكفاية تعزى ملتغري ال
تعزى ملتغري املرحلة الدراسية على مجيع جماالت الدراسة باستثناء جمال أساسيات استخدام احلاسوب، ولصاحل 

وقد أوصت الدراسة بضرورة  ،سنوات( 0)سنوات فأكثر مقابل أصحاب اخلربة أقل من ( 0)أصحاب اخلربة
 تنظيم دورات تدريبية يف ختطيط وإدارة وتطبيق التعلم االلكرتوين ملعلمي التكنولوجيا إلكساهبم كفايات التعلم

ومن اهم نتائج مع دراستنا احلالية،  Gunes  (2010),خرونأ جونيس و" تتفق أيضا دراسةو  .االلكرتوين
للمعلمني باملدارس االبتدائية حول الكفايات التكنولوجية جاء بدرجة كبري،  ومي الذايتأن التق الدارسةهذه 

يف حني توجد فروق . "صملتغري النوع ومتغري التخص زىائية تعصت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحفشكو 
دراستنا نتائج مع  (2005)الشريف " ةدراسنتائج  وتتفق أيضا .عندهم ةتغري اخلرب ائية تعزى ملصذات داللة إح

جاءت  ةر و املعلمات يف املرحلة املتوسطة باملدينة املن أهم الكفايات اليت ميتلكها املعلمون وأن  توصلت إيل حبيث
بإنتاج بعض الوسائل التعليمية ف العامة للموضوع املراد تصميمه، ولقيام داحتديد األه هيو . بدرجة عالية جدا

 الرسومات البيانية واهلندسة واجملسمات، ولقيام بتهيئة وجتهيز املكان املناسب الستخدام الوسيلة: البسيطة مثل 
منال عبد العتيق ، )  مع نتائج دراسة دراسة، يف حني مل تتفق نتائج ال أهم الكفايات التكنولوجيةو . التعليمية
أظهرت النتائج أن درجة امتالك وممارسة الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى أعضاء حبيث  ( 0211العزيز 

هيئة التدريس على األداة الكلية كانت متوسطة، وأشارت إىل عدم وجود اختالف يف تقدير أعضاء هيئة 
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وكذلك  .باختالف متغريي اخلربة التعليمية واملؤهل العلميالتدريس لدرجة توافر الكفايات التكنولوجية التعليمية 
على عدم وجود  (0211بلقراوة مداني ، طاهر طاهر ، ربوح صالح ،)نتائج تتفق نتائج الدراسة احلالية مع 

للكفايات التكنولوجية يف درجة توظيف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ( >α0.05)فروق ذات داللة احصائية 
وقد يعزي الباحث السبب اىل أن عدم وجود الفروق . البيداغوجية يف مراحل الدرس تعزى ملتغري املؤهل العلمي

ليس ناجتا عن اخنفاض مستوى املعلمني املتحصلني على شهادة الليسانس أو املاسرت، ألن مجيع األساتذة ال 
يدرسها األساتذة أثناء  ألن املقاييس اليت. لبيداغوجي قبل اخلدمة خيتلفون يف عملية تكوينهم األكادميي أو ا

يف الطورين متشاهبة تقريبا، و االختالف بينهما  يعود اىل مساقات التخصص ، و يف نفس الصدد يؤكد التكوين 
التدريس ة امتالك وممارسة أعضاء هيئة رجوجد فروق دالة إحصائيا يف دت يف دراسته أنه ال (2004، المخالفي)

 يف  (2007، ينتر الع) يشري و كذالك. بة األكادمييةتت الكلية، والر اللكفايات التقنية التعليمية تعزى إىل متغري 
 توجد فروق دالة إحصائيا يف درجة املمارسة لكفايات تكنولوجيا املعلومات حيث أشارت اىل أنه ال نتائج دراسته

 بينما توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .واالتصاالت تعزى ملتغري املؤهل العلمي
(α> 2.20 ) يف درجة توظيف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل

، مبعىن أصحاب اخلربة ( سنوات 0أكثر من ) الدرس تعزى ملتغري اخلربة التدريسية ولصاحل أصحاب اخلربة الطويلة 
أصحاب اخلربة  يستخدمون الكفايات التكنولوجية بدرجة كبرية من املعلمني( سنوات 0أكثر من )التدريسية

 4أكثر من ) وميكن أن يعزي الباحث ذالك اىل أن املعلمني أصحاب اخلربة( سنوات 0أقل من ) التدريسية 
ساتذة ذوي األقل خربة يف الوسائط املتعددة أكثر من األتخدمون وسائل االتصال التعليمية و يس( سنوات

كما ميكن تفسري ذالك على أن أصحاب اخلربة التدريسية الطويلة التحقوا بدورات تدريبية أكثر من . التدريس 
و هذا بدوره أدى اىل زيادة التكنولوجية لديهم ،( سنوات فأقل 0)األساتذة الذين مضى على عملهم يف التعليم 

 ةدارس نتيجة هذه الدراسة معبينما ختتلف .الرياضية يس الرتبية البدنية و يفها يف تدر وجعلهم يقدمون على توظ
معلمي رسة امتالك أو مما رجةية يف دئاصوجد فروق ذات داللة إححيث أشارت اىل أنه ت (2005)الشريف 

صاحل األفراد لبية يالتدر  ةللكفايات التكنولوجية وقد تعزى ملتغري الدور  ةاملتوسطة يف املدينة املنور  ملرحلةومعلمات ا
داللة  ذاتفروق أنه توجد اىل  (2000)العمري دراسة  تشري و كذلك تدريبية طويلة ةحبضور دور  االذين قامو 

 (2010)بارود سة ادر نتائج  تؤكدو . إحصائية يف امتالك الكفايات تعزى إىل كل من متغريات سنوات اخلربة
احل صل ةتعزى ملتغري سنوات اخلرب  إحصائيةفروق ذات داللة جد توصل اىل أنه تو نتائج دراستنا احلالية حبيث 
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جد فروق أنه تو  اىلالذي توصل  (2010)برغوت سة ار وتشري أيضا د (سنوات 82-0)ة اخلرب  ذوي املعلمني
و . ةملتغري اخلرب  زىممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تع درجةية يف ئاصذات داللة إح

 .تحققتمن خالل كل هذا ميكن القول أن الفرضية األوىل قد 
  البدنية التربية ساتذةما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية لدى أ :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 
 في مرحلة التعليم الثانوي أثناء التخطيط للدرس الرياضية و

أظهرت النتائج أن درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط للدرس لدى أساتذة الرتبية البدنية و 
حيث ( 3،01-4،43)ويالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني  (عالية)كانت الرياضية  
املرتبة "  أستخدم الكمبيوتر السرتجاع امللفات البيداغوجية أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية ( "0) عبارةاحتلت ال

أحدد األجهزة التكنولوجية اليت تتناسب مع املواقف التعليمية  ( "7) عبارة، وجاءت ال(3،01)األوىل مبتوسط حسايب 

أستخدم االنرتنات  ( "0) عبارة، وجاءت ال(3،04)الثانية مبتوسط حسايب  ، يف املرتبة" تدريس الرتبية البدنية يفاملختلفة 

يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب "  لتحميل أهم الربامج اخلاص بالتحليل احلركي أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية
لتدريس منهاج الرتبية الرياضية من  أثناء التخطيطالكفايات التكنولوجية  استخداممما يعين أن درجة (. 3،80)

حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة ( عالية)أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية وجهة نظر 
 اىل أن مجيع اليت توصلت :(0211) "مساعد " دراسةو تتفق هذه النتائج مع نتائج  (.4،43-3،01)

 يف توافرها واجب كفايات و التقومي و التنفيذ التخطيط جماالت يف تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام كفايات
 دور بني احصائية داللة ذات عالقة احلاسوب وأنه توجد باستخدام التدريس يستطيع حيت االساس مرحلة معلم
 علي املعلمني وتدريب اعداد مطالب وأن كل التعليمية العملية وتطوير التعليم تكنولوجيا يف املدرب املعلم

 احلاسوب ادخال لصاحل جدا عالية بدرجة ملزمة مطالب تعترب املقابلةو  املالحظة استمارات يف الواردة الكفايات
أن   (13-02، 0213المعمري، و أخرون )ه يؤكدهذا ما و  .االساسي التعليم مرحلة يف تعليمية كوسيلة

 األهداف حتديد عملية التخطيط واعداد املقررات الكرتونيا جيب أن يتضمن جمموعة من الكفايات الفرعية مثل
 الوسائل حتديد الشبكة وكذلك على لطرحه املقرر مالئمة مدى إلكرتونيا مع مراعاة إعداده املراد للمقرر العامة

 هم من اإللكرتوين و أيضا حتديد للمقرر التعليمي السيناريو اإللكرتوين و إعداد املقرر ستضمن يف ايل املتعددة
 فريق إلكرتونيا مع مراعاة تشكيل املقرر إلعداد الالزمة والبشرية املادية املتطلبات املقرر و حتديد من املستفيدين

 لكل املوكلة املهام إلجناز زمين بالفريق و وضع جدول عضو كل مهام و حتديد الكرتونيا املقرر عمل يف إجناز
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أن املعلمني تتوافر لديهم كفايات التعلم االلكرتوين  (0212")سامح العجرمي "دراسة وتشري .العمل بفريق عضو
 ، ويف تصميم املقررات(86%)، ويف خدمات الشبكة (82%)يف جمال اساسيات استخدام احلاسوب بنسبة 

، ومل تظهر النتائج فروقا ذات دالة إحصائية (64%) ، ويف إدارة املقررات اإللكرتونية(66%)اإللكرتونية وبنائها
العلمي، أو سنوات اخلربة، يف حني ظهرت فروق ذات دالة إحصائية ص خصتيف درجة توافر الكفاية تعزى ملتغري ال

تعزى ملتغري املرحلة الدراسية على مجيع جماالت الدراسة باستثناء جمال أساسيات استخدام احلاسوب، ولصاحل 
بضرورة  ى الباحثوقد أوص ،سنوات( 0)سنوات فأكثر، مقابل أصحاب اخلربة أقل من ( 0)ربةأصحاب اخل

 .االلكرتوين إلكساهبم كفايات التعلم للمعلمنيإدارة وتطبيق التعلم االلكرتوين  تنظيم دورات تدريبية يف ختطيط و
 املتعلم باحث  وجه للعملية التعليمية واملقوم و امل صمم وهو املاملعلم أن  (2002الفار، إبراهيم )ويؤكد كذلك 

يف العملية التعليمية يا يف إعداد الربجميات اخلاصة اليت يستخدمها اسحيث يلعب املعلم دورا مهما واس .ومكتشف
وحيدد املفاهيم واحلقائق، حيث تضمن  يالدراسيقة مناسبة وحبلل احملتوى ر األهداف التعليمية بط وغفعليه أن يص

ليتمكن من حتديد الوسيلة التكنولوجية املناسبة وطريقة  املهارى مائية ومستواه العلمي ونة خصائص الطالب الرفمع
ت الصوتية الشكلية واأللوان اع يف املثري يعي املعلم أثناء التطبيق التنو اعرضها للموقف الصفي بإتقان، حيث ير 

أمل الزغبي وصفوت أحمد " وهذا ما تؤكده .اركة والتفاعل ليحقق اهلدف منهاشلمللدى الطالب  صةر إلتاحة الف
برامج تعليمية البتكار بيئة تربوية كاملة لالتصال ختطيط  اسرتاتيجية الوسائط التكنولوجية هيبأن  (0224" )

الفيديو  واملوسيقى ، وغريها  التعليمي ، تتضمن معلومات نصية متعددة األمناط ، والرسوم ، والصوت ، وصور
من الوسائط اليت تتكامل مع بعضها البعض عن طريق الكمبيوتر بدرجة متكن املتعلم من حتقيق األهداف البدنية 

االستفادة القصوى باملداخل احلسية املعرفية لديه من خالل توفري  ة وفعالية ويالرتبوية املرغوبة بكفا املهارية و و
و تتفق  .كمية املعلومات اليت حيتاج إليها  املسار والتتابع و للمتعلم بالتحكم يف السرعة والتفاعل الذي يسمح 

أظهرت نتائج  حبيث.(001-021، 0211ريما عيسى الغيشان )  "دراسةنتائج دراستنا أيضا مع نتائج 
 لىأع ىت حصل علاالتصالا و علوماتملالتعليم باستخدام تكنولوجيا ا الدراسة أن جمال التخطيط لعملية التعلم و

 علومات وملجمال تكنولوجيا ا يفأن التطور العلمي  اىلوتعزو الباحثة ذلك  (4.004)إذ بلغ  عايل يبمتوسط حسا
لتجارة ا الزراعة و احلياة كالصناعة و جماالتطال كل  املاضيمنذ بداية العقد  األردنالذي شهده  االتصاالت

ويسخروه يف عر ملالتدفق ا أن يستوعبوا هذا التطور التكنولوجي و نيبد للمعلم ال ومن ضمنها قطاع التعليم، فكان
رسة اك كفايات تكنولوجية تعليمة متعددة وممالعلم امتاملوسبة يتطلب من حملناهج املكام أن تنفيذ ا  ،خلدمة التعليم
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ك الخطط هلا تربويا، وبدون امتملدرجة من النتاجات التعليمية ا ىأقصادوار تعليمية تعلمية من شأهنا أن حتقق 
 .بويةرت ال ال خارج تطوير املنظومةعلم نفسه معزو ملهذه الكفايات جيد ا

لكي يكون تصميم التعلم اإللكرتوين هادفا و أنه  (Ravenscroft 2001, 133-156) و كذلك يرى 
فعاال، فان األمر يتطلب اعتماد هنج يستند إليه، ويتطلب أن يكون لدى مطور التعلم اإللكرتوين أو املدرب الوعي 

التطبيق على حنو منهجي،  لألسس النظرية الكامنة وراء التصميم التعليمي، والقدرة على الربط بني النظرية و
أن تكون يف هذه املمارسة، ويشار يف هذا الصدد حيث أن إصالح املمارسة يتطلب فهما للمبادئ اليت يفرتض 

التعلم وليس من  التعليم و تلديناميكياأن التقدم املستقبلي يف التعلم اإللكرتوين سوف يأيت من فهم أفضل "إىل 
تصميم  أن (Dabbagh.N 2005, 25-44) يؤكد ذالك. حتسني أكثر للتكنولوجيا أو من توظيفها

املدربني من  ممارسات التعلم االلكرتوين باالستناد إىل أطر نظرية، من شأنه إذن متكني مطوري التعلم اإللكرتوين و
بعناية، وتنسيقه وتنظيمه بشكل هادف،  األدوات الالزمة ملمارسة التعليم اإللكرتوين باحرتاف، و امتالك املعرفة و

أحمد، عمر أبو القاسم أبو بكر )تتقف نتائج دراستنا أيضا مع دراسة  املعىن لتعزيز اكتساب املعرفة اهلادفة ذات
اإلنرتنت من أعضاء هيئة التدريس بكليات  أن كفايات استخدام احلاسوب و اىلتوصلت نتائج حبيث  (0214

التقومي لدى أعضاء  وتتوفر كفايات التخطيط والرتبية باجلامعات السودانية بوالية اخلرطوم تتوفر بدرجة متوسطة، 
يف   (2017) "ريالعشي "ويشري  .هيئة التدريس بكليات الرتبية باجلامعات السودانية بوالية اخلرطوم بدرجة كبرية

ال توجد فروق أنه  و ة،تفعللكفايات تصميم الدروس اإللكرتونية جاء بدرجة مر  علمنياملان امتالك  دراستهنتائج 
 ينباملدارس احلكومية يف مملكة البحر  علمنياملت الوظيفة على درجة امتالك اخلرب ا احصائية تعزى ملتغرية داللذات 

للتعليم اإللكرتوين وبينما توجد فروق ذات داللة احصائية بني كفايات استخدام اإلنرتنت  التكنولوجيةللكفايات 
وافر كفايات تكنولوجيا التعليم تإىل معرفة مدى  هدفت (2005)دراسة سالمة  أما .يات تصميم الدروسكفا  و

وقد  .دريس تكنولوجيا التعليم يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ودرجة ممارستهم هلاتألعضاء هيئة 
كفاية من جمموع الكفايات بدرجة كبرية من أمهها عناصر ( 31)وافر توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها 

كفاية بدرجة متوسطة من أمهها ( 25)وافر تو  خدام األجهزة التعليمية وجمال استخدام التقنيات التعليميةجمال است
 مدى معرفة إىل هدفت يف دراسته اليت (:0222) العمري و يؤكد .العناصر املتعلقة باختيار التقنيات التعليمية

 الكفايات هذه أمهية ومدى عمان، بسلطنة احلكومية املدارس يف التعليمية الوسائل إنتاج لكفايات املعلمني امتالك
 كفاية( 00)و كبرية، بدرجة كفاية( 83) ميتلكون املعلمني أن الدراسة نتائج أظهرت و قد. نظرهم وجهة من
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 يف إحصائية داللة اتذ فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما. قليلة بدرجة كفاية( 83)و متوسطة، بدرجة
 بينما العلمي، واملؤهل التعليمية، املرحلة ومستوى اخلربة سنوات متغريات من كل إىل تعزى الكفايات امتالك
 التخصص إىل تعزى وفروق الذكور لصاحل اجلنس إىل تعزى الكفايات امتالك يف إحصائيا دالة فروق وجدت
  .العلمية التخصصات لصاحل

أن الدرجة الكلية لدرجة توظيف  (413، ص 0213حميدات ، يوسف عيادات محمود ) كذلك  و يشري
الكفايات احلاسوبية املكتسبة من مساق برامج األطفال احملوسبة يف التدريس من قبل معلمات التدريب امليداين  
كانت متوسطة ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن معظم املدارس وفرت البنية التحتية الستخدام احلاسوب يف 

تشجيع املعلمات املتدربات على االستفادة من وجود املختربات يف استخدامها يف عملية التدريس مما ساهم يف 
التدريس، وكذلك استفادت املعلمات من مساق برامج األطفال احملوسبة لالهتمام كبري من اجلامعات يف حث 

املدارس قلل الطلبة على استخدام التكنولوجيا وملحقاهتا يف التدريس، ورمبا عدم تشجيع مشريف املختربات يف 
 التوظيف هذا رمبا أدى إىلو . وبشكل ملحوظ، من التوظيف األفضل للحاسوب يف كل مناحي عملية التدريس

أوظف احلاسوب يف عرض نتائج الطلبة " اليت تنص على( 80)حصلت الفقرة حبيث . للحاسوب بدرجة متوسطة
أوظف احلاسوب يف إنشاء ملفات أو "  اللتان تنصان على( 88و 4) تانوالفقر  ،يف املرتبة األوىل" وحفظها

يف املرتبة الثانية على التوايل " أوظف احلاسوب يف بناء االختبارات وطباعتها" و " جملدات وحفظها واسرتجاعها
وتعزى هذه النتيجة إىل أهم ما يعين الطلبة هو معرفتهم لنتائج اختباراهتم وأن وضع . وبدرجة توظيف عالية

ومن مث نشرها على شبكة االنرتنت، أمر ملزم للمعلمني من قبل وزارة الرتبية والتعليم العالمات يف احلاسوب، 
، من بني الربامج االكثر استخداما (Word)وتعزى هذه النتيجة أيضا إىل أن برنامج معاجل النصوص . األردنية

ومات واالتصاالت بات امرا يف احلياة اليومية، وبالتايل فإن امتالك مهارات استخدامه يف عصر تكنولوجيا املعل
بارات و إصدار النشرات جون إليه يف كل األعمال اليومية، من حيث طباعة التقارير و انشاء االختاضروريا، إذ حيت

تنسيق السجالت وطباعتها، ويسهل عملية حفظ امللفات والرجوع إليها يف أي وقت ، كما أن احلاسوب وإنشاء و 
بينما . القلمو وترتيبها، ويعمل على وضوح فقرات االختبار أفضل من الورقة يوفر اإلمكانات لتنسيق امللفات 

" اليت تنص على( 84) والفقرة " أوظف احلاسوب يف النشاطات الالمنهجية" اليت تنص على( 0)الفقرة  جاءت
قلة  وتعزى هذه النتيجة إىل .بدرجة توظيف ضعيفة" برجميات تعليمية لدروس متنوعة إنتاجأوظف احلاسوب يف 

التمارين املنهجية فال يبقى وقت لدى املعلمة املتدربة إلعداد وتنسيق الوقت املتوفر من أجل النشاطات و 
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األنشطة الالمنهجية وتوظيف احلاسوب يف تدريسها، كما أن املعلمة املتدربة  ليست متلك املعرفة واخلربة الكافية 
 يف دوامها يف اجلامعة ،وكذلك وجوب حضورها يف املدارسيف النشاطات الالمنهجية، والطالبة املعلمة ملتزمة 

هلا وقتا ألجل إنتاج الربجميات التعليمية لدروس خمتلفة، خاصة أن إنتاج الربجميات  خالل الدوام املدرسي مما مل يبق
ابية تبني من خالل املتوسطات احلسو  .حيتاج إىل كفايات عالية يف اإلعداد والتصميم، وهذا حيتاج إىل متخصصني

أن الدرجة الكلية لدرجة توظيف كفايات تصميم الربجميات يف التدريس من قبل معلمات التدريب امليداين كانت 
متوسطة ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن أحد حمتويات مساق برامج األطفال احملوسبة هو تصميم الربجميات مما 

الربجميات التعليمية، وكذلك االهتمام الكبري من العاملني  أكسب الطالبة املتدربة كفايات جيدة يف مبادئ تصميم
 و. يف اجملال الرتبوي يف تشجيع وحث املعلمني على إنتاج برجميات بأنفسهم لتناسب خصائص وحاجات طالهبم

اليت تنص ( 87)حيث جاءت الفقرة ، (1112والنجار  1114الصباغ )مع دراسة الدراسة  نتائج هذه أتفقت
اليت ( 80)الفقرة و يف املرتبة األوىل " عمل على التخطيط الستخدام الوسائط املتعددة يف الشرائح بفاعليةأ" على

باملرتبة الثانية وبدرجة توظيف " أوظف احلاسوب يف تقدمي األنشطة املالئمة خلصائص املتعلمني" تنص على 
أمر أساسي يف الشرائح، وهي اليت تعمل على   أن استخدام الوسائط املتعددة هووتعزى هذه النتيجة إىل. متوسطة

جذب انتباه املتعلمني وتشويقهم للتعلم ومالءمة األنشطة خلصائص املتعلمني أساس التعلم ،حيث أن االهتمام 
خبصائص املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهم تعد من املبادئ اليت تركز عليها مبادئ تصميم الربجميات التعليمية 

من حمتويات املساق، مما دعا املعلمة املتدربة إىل اإلهتمام هبذا اجلانب يف حالة إنتاجها للربجميات وهو جزء 
أوظف أسس التعلم لإلتقان يف تصميم الدروس " اللتان تنصان على ( 4و0)بينما جاءت الفقرتان. التعليمية
األخريتني على التوايل وبدرجة توظيف  نييف املرتبت" منحى النظم يف تصميم الدروس احملوسبة أوظف" و " احملوسبة
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الطالبة املتدربة ليس لديها املعرفة الكافية بأسس تعلم لإلتقان، وذلك بسبب . ضعيفة

عدم تركيز حمتويات املساق على هذا اجلانب حيث إن اهلدف الرئيس من املساق هو إعطاء الطالبة املتدربة 
وهذا أيضا ينطبق على . اليت حتتاجها الطالبة املعلمة الستخدامها وبشكل مباشر يف التدريس الكفايات احلاسوبية

 .منحى النظم خاصة أن تعلم منحى النظم حيتاج إىل مساق مستقل وختصص دقيق
 فلتعر ا اليت هتدف اىل مع نتائج دراستنا احلالية( Schaeffle،1999) سكيفلير دراسة وتتفق أيضا        

من  %100سة إىل أن ما نسبته راالد توصلت نتائجو ، ة للطلبة اخلرجيني معلى الكفايات التكنولوجية الالز 
 سلة، استخدام الوسائط املتعددةاواملر  االنرتناتيق، تنسالطباعة وال: اإلجابات كانت على الكفايات التالية
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حول استخدام الوسائط  تالقرارا ذحملوسبة، اختات اابار تالتعليمات األخالقية الستخدام اإلنرتنت، استخدام االخ
كانت للكفايات . االنرتناتبشأن بعض املواد احملوسبة املوجودة على  تالقرارا ذالتكنولوجية األفضل، اختا

يف البحث عن املعلومات عرب  مساعدة الطلبة، Spss مج اإلحصائية مثلااستخدام الرب : التكنولوجية التالية 
ة رجاملعلومات، تقييم املعلومات املستخ و اسرتجاع، التعلم عن بعد، ختزنن  ملركزيااإلنرتنت، التعامل مع اجلهاز 

هذا ميكن القول أن و من خالل كل  .القدر على تقدمي املواد احملوسبة من اإلنرتنت، عمل العروض التقدميية، و
 .قتتحققد  الفرضية الثانية

 والرياضية البدنية التربية ساتذةما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية لدى أ: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
  في مرحلة التعليم الثانوي أثناء تنفيذ الدرس

لدرس لدى أساتذة الرتبية البدنية و اأظهرت النتائج أن درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ 
حيث (  4،70- 0،43 )ويالحظ ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني  ،(متوسطة)الرياضية

 الرياضيةحلركية يف حصة الرتبية البدنية و أستخدم القلم الضوئي يف شرح و حتليل املهارات ا ( "0) عبارةاحتلت ال
من أجل (  Data show) أستعمل جهاز  "( 8) عبارة، وجاءت ال(4،70)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب " 

، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " ربط الدرس السابق بالدرس اجلديد يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
 كنولوجية يف حصة الرتبية البدنيةأشرك التالميذ يف استخدام الوسائل الت ( "3) عبارة، وجاءت ال(4،34)

أثناء الكفايات التكنولوجية  استخداممما يعين أن درجة (. 4،33)يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب "  و الرياضية
حيث بلغ ( متوسطة)أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لتدريس منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر التنفيذ 

دراسة فق هذه النتائج مع نتائج كما تت  ( 4،70- 0،43 )املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة 
أظهرت النتائج ان أعلى ،و(00-01، 0210اسماعيل سعود حنيان العون ،هيثم ممدوح قفطان القاضي )

الفقرات اليت استجاب عليها املبحوثني حول درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس منهاج الرتبية 
دخالت على النحو اآليت

ُ
إثارة الدافعية : الرياضية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف األردن من حيث حمور امل

نصحهم وإرشادهم، والتأثري يف اآلخرين وقيادهتم، وحتديد معايري ومؤشرات األداء وحفز الطلبة، وتوجيه الطلبة و 
علمي ومعلمات الرتبية الرياضية قدرا من الكفايات التكنولوجية اليت جتعلهم قادرين موميكن تفسريها بان لدى 

 بأفضلنهاج الرتبية الرياضية على استخدام تكنولوجيا التعليم من اجل اثارة انتباه الطلبة وحتفيزهم من اجل تنفيذ م
العمل على توجيه الطلبة لتنفيذ اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية الرياضية وصوال هبم إىل حتقيق النمو  طرق العرض و
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املتكامل واملتزن للفرد إىل أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته، عن طريق املشاركة الفاعلة يف األنشطة البدنية 
عرب عن تذا جاءت هذه النتائج هل .وحتت إشراف قيادات تربوية مؤهلةمع خصائص منو كل مرحلة اليت تتناسب 

أن درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات 
دخالت 

ُ
  (0.34)تجابات عينة الدراسة سحيث بلغ املتوسط احلسايب ال( متوسطة)يف األردن من حيث حمور امل

( 1112)وأحمد والسويدي ، (8443) ، المفلح(1190) دراسة الصالحتتفق هذه النتيجة مع و كذلك 
من حيث حتديد بعض العوامل اليت تؤثر يف ( 1111)، والطراونة (1119)، وجابر (1110)وعدس 

األجهزة واملواد التعليمية، وواقع مصادر التعلم استخدام املدرسني للوسائل التعليمية، ومدى توافر استخدام 
سهم يال لدى ختصص الرتبية البدنية، ووجهة نظر معلمي الرتبية البدنية فيما عواملعلومات، ومفاهيم التدريس الف

وتتفق أيضا نتائج دراستنا احلالية مع  .استخدامها يف فعالية التدريس، ومدى توافر وسائل االتصال التعليمية و
سة إىل أن درجة ممارسة املعلمني للكفايات التكنولوجية الالزمة لتنفيذ راوقد توصلت الد2010)برغوت  ةدراس

 كل مقبولبشارسون الكفايات ميوهذا يشري إىل أن املعلمني  % 74 بلغتمنهاج التكنولوجيا يف االستبانة ككل 
 درجةية يف ئاصوجود فروق ذات داللة إح وأظهرت النتائج،  ولكن تبقى هناك حاجة إىل مزيد من التفعيل، 

ال توجد فروق ذات داللة ة ، بينما ملتغري اخلرب  زىممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تع
وتشري أيضا  .تغري التخصصمل زىية يف درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة ملنهاج الصف العاشر تعئاصإح

املرحلة الثانوية  اإىل حتديد أهم الكفايات التكنولوجية اليت حيتاجها معلمو ( Hou , 2004) "هو" دراسة
أن املعلمني  إىل الدراسةولقد توصلت  ،كل فعال، ومدى تنفيذهم وممارستهم هلاشملمارسة مهنة التدريس ب

حتل ا بة األوىل وتم املر هاهتمام الطلبة وحتفيز  ةجمال إثار  واحتل، (%08)ميتلكون الكفايات التكنولوجية بنسبة 
ر ثبينت أن معلمي املوضوعات العلمية أكلك وكذ. بة الثانيةتاملر ة جمال ختزن الوسائل التكنولوجية وصيانتها املستمر 

ائيا يف مدى صقات دالة إحو ال توجد فر  وأنه استخداما للكفايات التكنولوجية من معلمي املوضوعات األدبية
إحلاق املعلمني زها ابر  جمموعة توصيات الدارسةوقدمت . ملتغري اجلنس زىاملعلمني لتلك الكفايات تع توظيف

العمري  وتشري دراسة .لتفعيل توظيف الكفايات التكنولوجية التعليمية يف التدريس ةت مستمر اواملعلمات بدور 
مجيع الفقرات املعربة عن كفايات توظيف احلاسوب يف التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة اىل أن  ،(0221)

عدا  ، (4.48-4.47)التدريس أفراد عينة الدراسة حصلت على درجات موافقة مرتفعة تراوحت ما بني 
فقط حصلت على درجة متوسطة بلغت " رصد نتائجها ختبارات واالأوظف احلاسوب يف تصحيح "تني الفقر 
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وحصلت الكفاية أوظف التقنيات اليت تعتمد على احلاسوب يف التدريس بفاعلية على درجة متوسطة ( 4.04)
غراض ألوهذا يدل على اعتماد اعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم على استخدام احلاسوب  (4.47)بلغت 

م اعضاء هيئة التدريس يف ختتص غراض التقوميية مما يدل على عدم اهتمااألالعملية التعليمية التعلمية اكثر من 
مع  تساؤلكرتونية وتقوميها بالدرجة املرتفعة وتتفق نتائج هذا اللإلاختبارات االوتصحيحها وايضا  راتختباالبا

أوظف برنامج معاجل  "حصلت الكفاية ، حبيث (.0122وبني هاني ،،  0120العجرمي،)نتائج دراسة 
ى أعلى الدرجات، وهذا مما يدل عل على"  وتنسيقها وعمل جداول ((Wordالنصوص يف طباعة الدروس

أوظف "، كفاية و االمتحاناتساسية يف طباعة املواد العلمية األامهيته  سهولة وامهية استخدام برنامج الورد و
على أقل الدرجات، وبلغ املعدل الكلي لكفايات " التقنيات اليت تعتمد على احلاسوب يف التدريس بفاعلية

ا يدل على امهية استخدام موهو معدل ذو درجة مرتفعة، وهذا  (4.77)ب يف عملية التدريس توظيف احلاسو 
ستخدام تلك الوسائل الكرتونية ومدى اتقاهنم اللاحلاسوب وقدرة اعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل ا

على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  (0211،بلقراوة مداني ، طاهر طاهر ، ربوح صالح )تؤكد نتائج و 
(α0.05<  ) يف درجة توظيف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل

وقد يعزي الباحث السبب اىل أن عدم وجود الفروق ليس ناجتا عن اخنفاض . الدرس تعزى ملتغري املؤهل العلمي
مني املتحصلني على شهادة الليسانس أو املاسرت، ألن مجيع األساتذة ال خيتلفون يف عملية تكوينهم مستوى املعل

ألن املقاييس اليت يدرسها األساتذة أثناء التكوين  يف الطورين متشاهبة . األكادميي أو البيداغوجي قبل اخلدمة 
 اليت (Kim1993) "كيم" دراسةيف حني أكدت .تقريبا، و االختالف بينهما  يعود اىل مساقات التخصص 

هدفت إىل التعرف على مدى استخدام الكفايات التكنولوجية التعليمية لدى املعلمني الكوريني، ومدى أمهية هذه 
وقد بينت نتائج الدراسة أن كفايات املعلمني يف استخدام . الكفايات يف حتسني التعليم يف املدارس الكورية

استخدام التكنولوجيا  ئدافو  ، مع أن غالبية املعلمني يعرفون قيمة و بشكل عام منخفضة جدا تكنولوجيا التعليم
 بينما جاءت دراسة، أشرطة الفيديو ، وأن معظم التقنيات املستخدمة هي من األشرطة السمعية و يف التعليم

فقد بينت نتائج الدراسة أن جمال تنفيذ  عكس نتائج دراستنا .(001-021، 0211ريما عيسى الغيشان )  
 توسط حسايبجاءت بدرجة مرتفعة جدا مب االتصاالتعلومات و ملالتعليم باستخدام تكنولوجيا ا عملية التعلم و

 .تحققتقد  ثالثةو من خالل كل هذا ميكن القول أن الفرضية ال (4.81)حيث بلغ 
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 البدنية التربية ساتذةما درجة استخدام الكفايات التكنولوجية لدى أ :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة
 في مرحلة التعليم الثانوي أثناء تقويم الدرس الرياضيةو 

  أظهرت النتائج  أن درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء تقومي الدرس لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية
حيث احتلت ( 4،40 - 0،14) املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بنيويالحظ ان أعلى ( متوسطة)
املرتبة "  يف التحليل احلركي و اعطاء التغذية الراجعة املناسبة( Dart Fich)استخدام برنامج  ( "23) عبارةال

لذايت االلكرتوين أقوم األداء التعليمي باستخدام التقومي ا ( "7) عبارة، وجاءت ال(4،40)األوىل مبتوسط حسايب 
تصميم  ( "24) عبارة، وجاءت ال(4،44)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

يف املرتبة "  أنشطة تقوميية متنوعة املستويات من خالل توظيف بعض الربجميات يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
 البيداغوجية أثناء تقومي درسالكفايات التكنولوجية  استخداممما يعين أن درجة (. 4،04)الثالثة مبتوسط حسايب 

حيث بلغ املتوسط احلسايب ( متوسطة)الرياضية أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر  البدنية و الرتبية
رضوان،بواب ) سةكما تتفق نتائج دراستنا مع نتائج درا  (.4،40 - 0،14)الستجابات عينة الدراسة 

وميية تقلاة درجة ممارسة اعضاء هيئة التدريس يف جامعة جيجل يف اجلزائر للكفايات رفاىل مع هدفت اليت (0214
و كذلك . كفايات التقوميية كانت بدرجة متوسطةالاىل إن درجة ممارسة  الدراسةتوصلت  من وجهة نظر الطلبة و

حبيث هدفت الدراسة  اىل تقومي . ، مبصر(0221" )عنايات عبد الفتاح" تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
حبيث توصل الباحث اىل عدم اتفاق اعضاء . استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مناهج كلية الرتبية الرياضية

و تتفق دراستنا  ستخدام التقنيات التعليمية يف العملية التدريسيةهيئة التدريس لكلية الرتبية الرياضية على امهية ا
 معلمي لدي توافرها املطلوب الكفايات علي لتعرف الدراسة هدفت اليت" (0211) مساعد"احلالية مع دراسة 

 واقع من تعليمية كوسيلة احلاسوب باستخدام و التقومي و التنفيذ التخطيط جماالت يف االساسي مرحلة التعليم
 كفايات مجيع: منها بنتائج البحث باخلرطوم ، و خرج االساسي للتعليم القدس مدارس علي دراسة تقوميية اجراء

 مرحلة معلم يف توافرها واجب كفايات والتقومي والتنفيذ التخطيط جماالت يف تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام
 املدرب املعلم دور بني احصائية داللة ذات عالقة احلاسوب وأنه توجد باستخدام التدريس يستطيع حيت ياالساس

 يف الواردة الكفايات علي املعلمني وتدريب اعداد مطالب وأن كل التعليمية العملية وتطوير التعليم تكنولوجيا يف
 يف تعليمية كوسيلة احلاسوب ادخال لصاحل جدا عالية بدرجة ملزمة مطالب تعترب واملقابلة املالحظة استمارات

ريما عيسى الغيشان ) يف حني مل تتفق نتائج دراستنا مع ما توصلت اليه دراسة  .االساسي تعليم مرحلة
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متوسط  أدىن ىتحانات وحتليل النتائج حصل علو االمبوي رت أن جمال عملية التقومي ال  (021-001، 0211
حاليا من حيث  رتبيةبوية اليت تنتهجها وزارة الرت أن السياسة ال ىلذلك إتعزو الباحثة  و (0.212) إذ بلغ حسايب
تنسجم مع  الكفايات، و هارات وملهذه ا نيعلمملإكساب ا يفوتدريبهم أصبحت تساعد ني علمملا إلعدادالتوجه 

 ومات وعلملاستخدام تكنولوجيا ا ىتلبية احتياجاهتم ومتطلباهتم التدريبية عل يفوتساعد  نيعلمملرغبات ا
جونيس دراسة  يف حني مل تتفق نتائج ، ناهجملينسجم مع برامج وخطط الوزارة لتطوير وحوسبة ا مباو  التصاالتا
علمني للمالذايت  وميقتهدفت اىل حتديد مدى ال اليت مع نتائج دراستنا احلاليةGunes  (2010),خرونأ و

الذايت للمعلمني  وميأن التقحبيث توصل الباحثون  ، باملدارس االبتدائية يف تركيا،  حول الكفايات التكنولوجية
ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة فشكباملدارس االبتدائية حول الكفايات التكنولوجية جاء بدرجة كبري، و 

 ةعزى ملتغري اخلرب ائية تصيف حني توجد فروق ذات داللة إح. "صملتغري النوع ومتغري التخص زىائية تعصإح
 .تحققتقد هذا ميكن القول أن الفرضية الرابعة و من خالل كل  .عندهم

 التربية ساتذةما درجة الصعوبة  في توظيف الكفايات التكنولوجية لدى أ :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة-
 في مرحلة التعليم الثانوي  الرياضية و البدنية

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من ( 40)اجلدول  ة يفبيناملأظهرت النتائج  
، ويالحظ جاءت متوسطةيف حصة الرتبية البدنية و الرياضية الكفايات التكنولوجية  توظيفصعوبة فقرات حمور 

لدي  ( "20) عبارةحيث احتلت ال( 4.40 - 4.24)ان أعلى املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت بني 
صعوبة يف احلصول على القاعات الدراسية اجملهزة الستخدام التقنيات التعليمية سواء من حيث املساحة أو 

لدي صعوبة يف استخدام ( 88) عبارة، وجاءت ال(4.40)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب "  التمديدات الكهربائية
 عبارة، وجاءت ال(4.00)، يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب " الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

يف املرتبة الثالثة "  لدي صعوبة يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية و الرياضية ( "24)
لبدنية و يف حصة الرتبية االكفايات التكنولوجية  صعوبة استخداممما يعين أن درجة (. 4.30)مبتوسط حسايب 

حيث بلغ املتوسط احلسايب الستجابات عينة ( متوسطة)أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر الرياضية 
أن مجيع  (0211مروة أحمد عمايرة )تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة و  .(4.40 - 4.24)الدراسة بني 

الفقرات املعربة عن معوقات الكفايات احلاسوبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة حصلت 
عدم معرفيت بطرق التدريس " راتعدا الفق(  0.48 – 8.11) على درجات موافقة منخفضة تراوحت ما بني 

املعتمدة على احلاسوب، عدم القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي يف جمال برجميات احلاسوب املتعلقة 
ل استخدام احلاسوب، ضعف قدريت على إدارة الإعداد الدروس من خ بالتدريس، ضعف قدريت على التخطيط و
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طاء األخعدد خمتربات يف اجلامعة ، عدم قدريت على معاجلة  قلة الوقت يف حال استخدام احلاسوب يف التدريس
الفنية أثناء استخدام احلاسوب يف التدريس، عدم املعرفة استخدام بعض تطبيقات احلاسوب من أجل توظيفها يف 

 0.41،  0.44،  0.43،  0.04، 0.34، 0.40) حصلت على درجات متوسطة بلغت  فقد التدريس
 وهو معدل ذو درجة( 0.48)لغ املعدل الكلي ملعوقات الكفايات احلاسوبية على التوايل، وب ( 0.70،

وهذا مما يدل على مدى اهتمام اعضاء هيئة التدريس باستخدام التكنولوجيا ووسائلها وتوظيفها . منخفضة
العملية  التكنولوجيا يف الستخداماملهارة الكافية  بالعملية التعليمية وايضا مما يثبت ذلك ان لديهم اخلربة و

قات و مع شكلتاة األد فقرات مجيع أن (110، 0211بسام محمود بني ياسين ) وأكدت دراسة . التعليمية
ت سطامتو  يف) 2.20) اإلحصائية الداللة مستوى عند صائيةلة إحالوكانت هناك فروق ذات د للتعلم االلكرتوين

وعدم وجود فروق  .اجلنس ملتغري تعزى اإللكرتوين التعلم مبعوقات واملتعلقة سة،على أداة الدرا نيعلمملتقديرات ا
 وتشري ايضا .اخلربة سنواتؤهل العلمي، وعدد مل اريغملت، تعزى اإللكرتوين التعلم معوقات يف صائيةلة إحالذات د
اليت توصلت اىل عدم استخدام املعلمني لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية   (0222أحمد الحصري ) دراسة

الذي يرجع إىل أن كثريا من املعلمني غري مدربني على استخدامها وال توجد لديهم قناعة لدورها و أن بيئة الفصل 
و الدراسات عدم امتالك  و بيئة املدرسة غري مهيأة هلذا االستخدام ، وقد أظهرت نتائج جمموعة من البحوث

معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة ويف إثناءها للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مادهتم بفاعلية ومن 
اليت توصلت يف دراسته إىل  (1111على جودة محمد عبد الوهاب )هذه البحوث و الدراسات جند دراسة  

أن أهم معوقات استخدام معلمي التاريخ للوسائط التكنولوجية هو القصور يف إعداد معلمي التاريخ ، وأوصت 
يف . الدراسة بضرورة تدريب معلمي التاريخ بصورة مستمرة على استخدام الوسائط التكنولوجية يف تدريس التاريخ 

 تواجه اليت املعوقات إىل التعرف هدفتاليت  (Abedl – Haqq ,1995) الحق عبد دراسةحني أكدت 
 املقدمة احلوافز قلةأن  الدراسة نتائج أظهرت حيث التدريس، يف التعليم تكنولوجيا استخدامهم أثناء املعلمني

وهناك العديد من الصعوبات الفنية واملادية اليت تظهر يف حجم الصف وكثافة املناهج  الفين الدعم وقلة للمعلمني،
املدرسية، وضعف اإلمكانات واألدوات التكنولوجية املساعدة، فاملدارس يف بنيتها ونظامها وبنائها غري مؤهلة 

 مل الكفايات مجيع أن اال تهدراسيف  (Kemp,2000) كمب و هذا ما توصل اليهلتقدمي برامج تعليم التفكري 
 برنامج مهارات هي الربامج تلك من اكتسبوه ما وان اجلامعة، يف املعلمني اعداد برامج خالل من اكتساهبا يتم

 املدرسني تعريف يف االعداد برامج قصور النتائج أظهرت كما. املفاتيح لوحة استخدام ومهارات النصوص معاجل
 يف حني يؤكد. التعليمية التقنيات جمال يف املستمر والتدريب التأهيل إىل حاجتهم وبينت اجلديدة، بالتقنيات

جيب االهتمام باملصادر املادية يف تكنولوجيا التعليم أمور كثرية تصب يف بأنه  يف دراسته.(0222عبيدات، )
فإذا كانت املواد جمموعها يف مسار خدمة العملية التعليمية وحتقيقها ألهدافها، واألشياء اليت حتمل حمتوى تعليمي، 

مثل الفيديو والصوت والربامج، أما إذا كانت ال تنقل التعليم كامال إىل ( وسط)قادرة على نقل التعليم فتسمى 



  عرض و تحليل و مناقشة النتائج                 الفصل الثاني                                       
 

 
164 

وبدوهنا ال ميكن  املواد التعليمية أهم عناصر مركز مصادر التعلم عدوت. املتعلم فيطلق عليها مواد وال تسمى وسائط
اختيارها وتوفريها وتصنف املواد التعليمية  وجيب أن ينصب اجلهد األكرب علىللمركز أن يقوم بدوره األساسي، 

املواد املطبوعة من كتب، ومراجع، وموسوعات، وأطالس، ودوريات، ومعاجم، : اليت متثل مصادر التعلم إىل
مج إذاعية، ورزم تعليمية، وبرامج فيديو، وبرا كالربامج احلاسوبية، واحلقائب: واملواد غري املطبوعة ونشرات

محمود )تشري نتائج دراسة و  .جمسمات وخرائط، وصور، و وشفافيات، وشرائح وأفالم ثابتة، ولوحات،
معوقات توظيف الكفايات احلاسوبية املكتسبة من مساق  أن (413، ص 0213حميدات ، يوسف عيادات 

وتعزى هذه النتيجة . برامج األطفال احملوسبة يف التدريس من قبل معلمات التدريب امليداين جاءت بدرجة متوسطة
إىل أن البنية التحتية يف املدارس ليست باملستوى املطلوب، وقلة خمتربات احلاسوب مقارنة مع عدد الطالبات يف 

كما أن إدارات املدارس منشغلة باألعمال اإلدارية مما يقلل من دافعية املعلمة املتدربة من توظيف . ملدرسةا
تدربة هي أكثر اهتماما بتوظيف احلاسوب، ألن ذلك يؤخذ بعني االعتبار سوب يف التدريس مع أن املعلمة املاحلا

ييمها وتقدير عالمتها مما يعد مدعاة الهتمام املعلمة من املشرف على الطالبة املعلمة يف التدريب امليداين يف تق
والتغلب على العقبات والصعوبات اليت . املتدربة من استغالل أية فرصة من أجل توظيف احلاسوب يف التدريس

تواجهها ومع ذلك تصطدم املعلمة املتدربة بعدم تعاون مشرفة املخترب معها وهتيئة الظروف اليت تساعد على 
ما أن عدم تعاون مشرفة املخترب يف كثري من احلاالت يف مساعدة الطالبة املتدربة عندما حتتاج إىل التوظيف، ك

املساعدة يف التحضري الستخدام املخترب قد يسبب بعض الصعوبات والتحديات اليت أدت إىل احلد وبشكل غري 
الرغبة يف استخدام احلاسوب  عدم"اليت تنص على ( 0)الفقرة  جاءتو . بسيط من توظيف احلاسوب يف التدريس

قلة عدد خمتربات " اليت تنص على (8) وجاءت الفقرة .وكانت معوق بدرجة عاليةيف املرتبة األوىل " يف التدريس
يف املرتبة الثانية من حيث اإلعاقة يف توظيف الكفايات احلاسوبية املكتسبة من مساق برامج " احلاسوب يف املدرسة

وتعزى هذه النتيجة إىل انه ال يوجد اهتمام من قبل املدرسة اليت تتدرب فيها . دريساألطفال احملوسبة يف الت
. املعلمات املتدربات وتقدمي التعزيزات واحلوافز املناسبة يف حال توظيف املعلمة املتدربة للحاسوب يف التدريس

 املدرسة، فكل املعلمات وخمتربات احلاسوب مبا حتتويه من أجهزة حواسيب ال تليب حاجات أعداد الطالبات يف
ومبختلف التخصصات حيتجن إىل استخدام خمترب احلاسوب؛ مما يقلل من إمكانية استخدام املخترب من قبل املعلمة 

أساسي باملعلمة األصيلة مما يصبح معوقا مهما يواجه املعلمة املتدربة يف حال و املدرسة هتتم بشكل أويل و . ربةاملتد
ال "  أنه  اليت تنص على( 88)الفقرة وأشارت نتائج الدراسة إىل أن . يف التدريسأرادت أن توظف احلاسوب 

يف املرتبة األخرية من حيث معوقات توظيف الكفايات احلاسوبية املكتسبة من مساق " يوجد حاسوب يف املنزل
أجهزة حواسيب  وتعزى هذه النتيجة إىل أن معظم طالب اجلامعات لديهم .برامج األطفال احملوسبة يف التدريس

شعر باخلصوصية واألمان يف حال أال " اليت تنص على( 82)الفقرة أشارت نتائج الدراسة إىل أن و . يف بيوهتم
يف املرتبة قبل األخرية من معوقات توظيف الكفايات احلاسوبية املكتسبة من " استخدام احلاسوب يف التدريس
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وهذه نتيجة منطقية حيث أن استخدام احلاسوب يف التدريس ال  .مساق برامج األطفال احملوسبة يف التدريس
حيتاج إىل خصوصية ألنه يوظف يف هذه احلالة لغايات تدريسية وال يوجد ما ختشاه املعلمة املتدربة من أن يطلع 

اك عليه األخرون؛ لذا مل يعد هذا معوقا ذا أمهية يف حالة استخدام احلاسوب يف التدريس حيث انه إذا كانت هن
ملفات ال تريد املعلمة املتدربة أن يطلع عليها العاملون يف املدرسة فما عليها إال أن تعمل محاية للملف أو 

عايد )دراسة و توصل. لالختبار، أو أي شيء أخر تضعه يف حواسيب املدرسة مما يوفر هلا اخلصوصية واألمان
جمال الذي يتناول املعوقات  اىل أن يف دراسته  (42-02، 0212ون الدهون الهرش ، محمد مفلح ، مأم

كثرة )مثل  بني معيقات متثل درجة عالية جدا يف الرتتيب األول، فقد تنوعت فقراته ماجاء املتعلقة باملعلمني 
الستخدام منظومة التعلم قلة احلوافز املعنوية للمعلمني )، وعالية مثل(األعمال اليت تقع على عاتق املعلم

، وقد يكون السبب يف ذلك أن املعلمني هم من يقع على عاتقهم تطبيق وتفعيل استخدام هذه (اإللكرتوين
 املنظومة يف امليدان الرتبوي، إضافة إىل ارتفاع نصاب املعلم من احلصص التدريسية، وكثرة األعمال الكتابية

ة املناوبات ومتابعة الطلبة، وقلة الدورات املتخصصة يف مهارات منظومة التحضريية والتقوميية املطلوبة منه، وكثر 
التعلم اإللكرتوين بشكل متخصص، وبالتايل افتقار بعض املعلمني إىل امتالكهم ملهارات التعامل مع هذه 

حنو استخدام  اجتاهات املعلمني السلبية)وأقل املعوقات اليت هلا عالقة باملعلم كانت بدرجة متوسطة مثل . املنظومة
، ويعزى ذلك إىل انتشار أجهزة احلاسوب يف معظم البيوت ويف مجيع جماالت احلياة، مما (منظومة التعلم اإللكرتوين

قلل من االجتاهات السلبية عند املعلمني حنو استخدام احلاسوب بشكل خاص واملنظومة بشكل عام وبالتايل 
،اليت أشارت إىل أن أهم  2003)الرويلي )اسة مع دراسة جاءت هنا بدرجة متوسطة، وتتفق نتائج هذه الدر 

اليت  (0220الريفي )واتفقت أيضا مع دراسة . معوقات استخدام املعلمني لإلنرتنت هو كثرة احلصص األسبوعية
أشارت إىل أن عدم وجود مكافآت مناسبة لألساتذة الذين يستخدمون التكنولوجيا يف دعم مساقاهتم، وعدم 

واتفقت . التعلم اإللكرتوين ساتذة جبدوى استخدام التعلم اإللكرتوين هي من أهم معوقات تطبيقإميان بعض األ
اليت أشارت إىل ضعف فعالية )  Jawarneh & Khazale ,0220) جوارنة خزاعلة ومع دراسة  أيضا

واليت أشارت إىل  ،(0220العتيبي )دراسة كما اتفقت مع . برامج تدريب املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
أن أكثر املعوقات اخلاصة باملعلم هي كثرة األعباء املطلوبة منه، أما من حيث املعوقات الناجتة عن احلوافز املادية 

أكثر يت أشارت إىل أن املعوقات املالية هي ال ( Conna 0222كونا )فقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة 
وجاء يف الرتتيب الثاين اجملال الذي يتناول املعوقات املتعلقة باإلدارة وقد تنوعت فقراته ما بني الدرجة  .املعوقات

( عدم قناعة اجملتمع بالتعلم اإللكرتوين)، والدرجة املتوسطة مثل (زيادة العبء الدراسي على املعلم) العالية مثل
اصة بالتعلم اإللكرتوين وعدم توفري كافة االمكانات واملوارد إلجناح مثل ويعزى ذلك إىل النقص يف التجهيزات اخل

هذا التعلم ، إضافة إىل بعد اإلدارة عن الواقع والبيئة العامة ، وقلة احلوافز اليت تعطى للمعلمني الذين يستخدمون 
 خزاعلة وجوارنة)ا ويطبقون التعلم اإللكرتوين يف تدريسهم، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة اليت قام هب
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,Jawarneh & Khazaleh  (2006  ليت أشارت إىل قلة كفاية الوقت الالزم للمعلمني للتخطيط ا
بني )واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التدريس بسبب زيادة العبء الدراسي، واتفقت مع نتائج دراسة 

غالم  )ات احلاسوب، وتتفق أيضا مع دراسةاليت أظهرت عدم وجود فنيني ملخترب  ، 2007)دومي والشناق 
،اليت أشارت إىل غياب األنظمة واللوائح املاحنة للدرجات العلمية لطالب وطالبات التعلم اإللكرتوين،  ( 0222
اليت أشارت إىل قلة املعلومات واملعرفة واخلربة يف تكنولوجيا التعلم  (Naida ,0223)نايدا دراسة  و تشري

اجملال الذي يتناول املعوقات املتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية فقد جاء بالرتتيب أما ،  اإللكرتوين
وقد يعزى السبب إىل حداثة . الثالث، ويظهر من النتائج أن مجيع فقرات هذا اجملال جاءت معيقة بدرجة عالية

ب عليها الكثري من االلتزامات واألعباء املالية، مما إدخال منظومة التعلم اإللكرتوين إىل وزارة الرتبية والتعليم، مما يرتت
ينجم عنه بعض النقص يف جتهيزات خمتربات احلاسوب، والنقص يف بعض اخلدمات املتعلقة مبنظومة التعلم 

على تزويد الكثري من املدارس  ااإللكرتوين، وبالتايل أدركت وزارة الرتبية والتعليم هذا اجلانب، فهي تعمل حالي
احلاسوب، وخمتلف التجهيزات الفنية للمختربات احلاسوبية املدرسية، إضافة إىل سعيها إىل إنشاء شبكة بأجهزة 

األلياف الضوئية لتحل حمل الشبكة احلالية، وما سيكون هلا من أثر يف التغلب على مشكليت بطء وانقطاع 
تابعة حسن أداء الشبكة، وضمان عدم االتصال أثناء االستخدام، فال بد من توفري صيانة لألجهزة وكادر فين مل

وقد جاءت بدرجة عالية يف منطقة لواء الكورة بسبب . انقطاعها أو التقليل من عطلها، واملشكالت املتكررة فيها
عدم أخذ األولويات يف الوزارة بتزويده باألجهزة، وتوفري الدورات بسبب بعد املنطقة عن املركز، باإلضافة إىل 

ات التعلم اإللكرتوين على بنية حتتية غري مناسبة من حيث املباين املستأجرة غري املناسبة واملباين إدخال تقنية وتطبيق
القدمية غري اجملهزة الستقبال مثل هذا النوع من التعلم، مما يؤدي إىل كثرة األعطال وعدم مالءمة املكان الستخدام 

االستخدام، وقد  من املعوقات األساسية اليت حتد من املنظومة، وبالتايل عدم تفعيلها واعتبار مثل هذه األشياء
إىل عدم مواكبة التطورات السريعة يف أجهزة احلاسوب بسبب التكلفة املادية، وقلة اخلطوط  يعزى السبب أيضا

 )  Anderson   ،0229)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اندرسون . اهلاتفية وبعد املنطقة عن املدن الرئيسية
كما اتفقت هذه النتيجة مع (. احلاسوب البنية التحتية والربط مع شبكة)إىل حتديات يف املدخل  واليت أشارت

اليت أشارت إىل بطء اإلنرتنت يف فتح صفحات الربنامج، وعدم توافر  ، 2007)بني دومي والشناق  ) دراسة
أي سوء  ،ومساعات وورق طباعةاملساعدة الفنية عند احلاجة، وعدم جتهيز خمترب احلاسوب مبا يلزم من طابعات 

 Jawarneh 0220) خزاعلة وجوارنةمع دراسة  واتفقت أيضا. املختربات املدرسيةالتجهيزات الفنية داخل 
& Khazaleh ,)  اليت أشارت إىل النقص احلاد يف أجهزة احلاسوب والتجهيزات املتصلة بتكنولوجيا

  .اليت أشارت إىل عدم جاهزية البنية املعلوماتية 2006)يبي العت )واتفقت كذلك مع دراسة. املعلومات يف املدارس
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أنه رغم دخول التكنولوجيا يف جمال  (00، 0224محمد سعد زغلول ، مصطفى السايح محمد )و يوكد 
الكثري  اال ان هناك مساعدة األساتذة على الرفع من كفاياهتم التكنولوجية  الرتبويةالتعليم من أجل الرقي باملنظومة 

عدم توافر  :، أمههايف التعليم  من الصعوبات اليت حتول دون االستخدام الفعال للكفايات التكنولوجية احلاسوبية
توظيف التقنيات يف مديري املدارس حنو  قناعات املدرسني و و صيانة، خمتربات و البنية التحتية من أجهزة و

، ونقص تدريبه، وغياب الدعم الفين واإلداري، وتصميم القاعات  إضافة إىل العبء الدراسي للمعلم التدريس،
وندرة املتخصصني يف التقنيات التعليمية وقلة احلوافز املقدمة هلم، وقلة الربجميات التعليمية املصممة وفق املعايري 

 .اج الربجميات التعليمية احملوسبة الرتبوية، والتكلفة واجلهد النت
و مما ال شك فيه فإن ضعف مستوى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية ، راجع ألسباب عديدة منها عدم 
استفادهتم من فرتة التدريب امليداين باالضافة اىل كثرية اعداد التالميذ يف املدارس كذالك عدم االهتمام بأساتذة 

اضية وهتميش واجباهتم و مسؤولياهتم جتاه العملية  التعليمية ، باالضافة اىل عدم استخدام الرتبية البدنية و الري
كل هذا ميكن القول أن و من خالل   .ماهو جديد يف جمال التكنولوجية التعليمية يف اثراء تدريس الرتبية البدنية 

 .تحققتقد  الفرضية اخلامسة
 :االستنتاجات-

حث مت التوصل اىل لبواملعاجلات االحصائية للبيانات والنتائج ويف حدود عينة ايف ضوء اهداف البحث 
 االستنتاجات التالية

  .كانت عاليةتوافر الكفايات التكنولوجية لدى عينة البحث  درجة ان  -8
 كانت متوسطةأثناء التخطيط   التكنولوجية الكفايات درجة ممارسة ان -0
 كانت متوسطة أثناء التنفيذ التكنولوجية الكفايات ممارسةدرجة  ان -4
 كانت متوسطةأثناء التقومي   التكنولوجية الكفايات ممارسةدرجة  ان -3
 كانت متوسطةأثناء احلصة   التكنولوجية الكفايات درجة صعوبة توظيف ان -0
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 :التوصيات -
 :يلى مبا الباحث يوصى النتائج إلية تشري مما انطالقا و احلالية الدراسة حدود يف
لتشكيل اجتاهات اجيابية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية حنو امتالك و  عمل خطة- 8

  استخدام الكفايات التكنولوجية يف احلصة
 تكنولوجيا حول الرياضية الرتبية البدنية و عاهد و كلياتمب األساتذة املعلمني وتدريب اعداد- 0

 .ذلك يف تعليمي برنامج وتبىن املعلومات
 التكنولوجيا املستحدثات مبعرفة الرياضية الرتبية البدنية و عاهد و كلياتمب األساتذة املعلمني املام- 4

 .ومميزهتا وخصائصها
 وذلك الرياضية الرتبية البدنية و بكليات التعليمية ملناهجنا احلالية املعلوماتية البيئة يف النظر اعادة- 3

 احلصول ومهارات اساليب املعلم الطالب إكسابو  اجملالت شىت يف اجملددةو  احلديثة املعلومات بتضمينها
  املعلومات على

عاهد مب األساتذة املعلمني وتدريب إعداد أثناء الكفايات التكنولوجية قائمة من االستفادة ضرورة -0
 .الرياضية البدنية و الرتبية

 اكتساب على الرياضيةة البدنية و أساتذة الرتبي من أجل حتفيز املناسبة التعليمية البيئة و هتيئة توفري- 4
 للعملية اجلودة متطلبات من أساسيا متطلبا ويكون وممارستها التعليمية التكنولوجية الكفايات امتالكو 

 التدريسية
 البديلة واألجهزة التكنولوجية األدوات إستخدام على الرياضيةاتذة الرتبية البدنية و أس تشجيع- 7

 .البيئة يف املتوفرة
 .الرياضية الرتبية البدنية و بكليات التعليم بتكنولوجيا خاص معمل إنشاء- 1
 اخلاصة التعليمية التكنولوجية الكفايات جمال يف الدراسات من املزيد إجراء- 4

 مع التعامل متطلبات على الرياضية الرتبية البدنية و كليات يف املعلمني الطالب وتدريب اعداد- 82
 . التعليمية التكنولوجية الكفايات

الرياضية لدورهم يف ظل اتقان ألساتذة الرتبية البدنية و عقد دورات تدريبية اليت هتدف اىل  -88
 .تكنولوجيا التعليم مبساقات أكثر يف جمال استخدام الكمبيوتر يف التدريس

عملية تقدمي حوافز تشجيعية ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية الستخدام التعليم اإللكرتوين يف  -8
 .التدريس
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 :الخاتمة
التطور العلمي الكثري من تكنولوجيا التعليم احلديثة اليت ميكن للمعلم االستفادة منها يف هتيئة جماالت  أضاف

اخلربة للدارسني حىت يتم اعدادهم بدرجة عالية من الكفاية ، كما أن هذا التطور فتح أفاقا جديدة أمام املعلمني و 
لدراسة هذه التكنولوجيا وفهم أدوارها و كيفية استخدامها يف االعداد ومدى تأثريها على  الدارسني و الباحثني 

العملية التعليمية ، حيث تلعب تكنولوجيا التعليم دورا هاما يف جمال التعليم بصفة عامة و اعداد املعلمني بصفة 
على املناهج و املعلمني وأساليب  خاصة وذلك مبواجهة املشكالت اليت تعوق تطور العملية التعليمية املستندة

وطرق التدريس ، ومن هنا كانت اسهامات تكنولوجيا التعليم املتعددة يف مواجهة التغريات الناجتة عن احلياة 
 .االجتماعية و البيئية ومساعدة العملية و التعليمية على مواكبة العصر احلديث و التفاعل معه و كل مستجداته

لبدنية و الرياضية ، وهلذا فإن اعداده لتحمل مسؤولية مهنية ألمر جدير باألمهية حيث تتوقف ويعترب أستاذ الرتبية ا
على كفاءة اعداده و تأهيله أمور ال ميكن اغفاهلا يف العملية الرتبوية ، وان اعداد أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية 

حتقيق األغراض التعليمية و الرتبوية ، ولذلك فان يواكب التطورات الرتبوية احلديثة يعد أحد األسس الرئيسية يف 
اختياره و اعداده وتدريبه قبل و بعد التخرج بكفاية يصبح أمرا حيويا يف حدود نطاق الربامج املعدة ، ولقد 
شهدت السنوات األخرية مشوال يف فلسفة اعداد معلم الرتبية البدنية و الرياضية قبل التخرج داخل الكليات وبعد 

أثناء اخلدمة و مازالت أشكال اعداد األستاذ جترب حىت األن حىت بغرض الوصول اىل أفضل فلسفة  التخرج
إلعداده ، بلو أخذ أشكال االعداد األكادميي فلسفة البحث على ماهو جديد يف تكنولوجيا التعليم حنو اعداد 

وجيا التعليم فهو أحد عناصر وال شك أن األستاذ عنصر أساسي يف تكنول. معلم الرتبية البدنية والرياضية
االمكانات البشرية اليت ينبغي أن تتكامل مع االمكانات املادية بعناصرها املتنوعة فاألستاذ يشرتك يف التخطيط 

 .لعملية التعلم وهو الذي يقود التنفيذ يف ساحة املؤسسة و هو الذي يزيد من كفاية بيئة التعلم و فاعليتها
لدراسة لتحديد درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية من أجل هذا كله جاءت هذه ا

البدنية و الرياضية للطور الثانوي يف اجلزائر، انطالقا من اشكالية حددت يف سؤال رئيسي حاولنا يف حبثنا تسليط 
الرتبية البدنية و الرياضية  الضوء حول درجة توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة

وكذلك حماولة التعرف على الصعوبات اليت حتول دون توظيف األساتذة للكفايات التكنولوجية أثناء مراحل 
الدرس و كأهداف للدراسة حاولنا التعرف على درجة توافر الكفايات التكنولوجية البيداغوجية و أمهيتها لدى 

درجة استخدامها يف العملية التعليمية من طرفهم ، وحاولنا ايضا معرفة اذا   أساتذة الرتبية البدنية وكذلك معرفة
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كان لعدد سنوات العمل بالنسبة لألساتذة ارتباط بدرجة توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية لديهم ، مع 
الرتبية البدنية و حماولة التعرف أيضا ان كان توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة 

 .الرياضية يرتبط بنوع الشهادة املكتسبة لديهم
ويف األخري حاولنا معرفة درجة الصعوبة أثناء توظيف أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية للكفايات التكنولوجية أثناء 

شكالية و اليت وإلجراء هذه الدراسة اطالع على البحوث و الدراسات اليت تناولت مثل هذه اال. مراحل الدرس
تطرقت للبحث حول درجة توافر و استخدام الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و 

وخالل اجنازنا للدراسة تطرقنا اىل تقسيمها اىل بابني، جانب نظري و الذي قسم بدوره اىل ثالثة فصول . الرياضية
عه و توضيحه حول الكفاية التكنولوجية البيداغوجية ، من تعريف نظرية، تناول الفصل األول كل ما أمكننا مج

أما الفصل الثاين فتناولنا فيه كل ما يتعلق  بأستاذ الرتبية البدنية و .ومفهوم و أنواع، وغري ذلك مما جاء يف الفصل
خري ، مما أمكننا مجعه الرياضية يف الطور الثانوي، صفاته ، مكانته، مهامه ، ودوره ، وغري ذلك مما يتعلق هبذا األ

أما الفصل الثالث واألخري ، فخصصناه للدراسات السابقة واملشاهبة . من كتب وجمالت ورسائل وأطروحات
اما الباب الثاين . وذلك من أجل مساعدتنا يف حتديد املنهج و العينة وكل ما من شأنه أن يعيننا يف هذه الدراسة

. بدوره قسمناه اىل فصلني األول حول منهجية البحث واجراءاته امليدانيةفتطرقنا فيه اىل اجلانب التطبيقي، وهو 
كما قمنا بدراسة استطالعية قصد بناء أداة . حيث اعتمدنا يف حبثنا هذا املنهج الوصفي لتوافقه وطبيعة الدراسة

ة يف أساتذة الرتبية الدراسة حماولة التعرف على الصعوبات اليت قد تعرتض الباحث وكذلك التقرب من العينة املتمثل
البدنية والرياضية ومعرفة خصائصهم، وبعد ذالك قام الباحث باختبار فرضيات الدراسة عن طريق تطبيق أداة 
الدراسة على عينة الدراسة األساسية يف املناطق قيد الدراسة، حبيث كانت درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى 

دام الكفايات التكنولوجية أثناء التخطيط للدرس عالية ، بينما كانت درجة أساتذة الرتبية البدنية عالية، واستخ
استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ والتقومي متوسطة، وجاءت درجة صعوبة يف توظيف هذه الكفايات 

 .التكنولوجية لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية متوسطة
تدريبية من طرف مفتشي املادة يف الطور الثانوي حول استخدام الكفايات وأخريا أوصى الباحث بعقد دورات 

التكنولوجية أثناء مراحل الدرس وكذلك حماولة رفع من املمارسات التكنولوجية لألساتذة و الطلبة قبل اخلدمة 
 .وذلك عن طريق استخدام الوسائط املتعددة يف جمال تدريس الرتبية البدنية و الرياضية
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 نظر وجه من اجلامعي لالستاذ املتطلبة املهنية الكفايات(. 0228. )احلكمى احلسن إبراهيم .844

 (.4) .العريي اخلليج رسالة جملة. املتغريات ببعض وعالقتها طالبه
 التكنولوجية للكفايات التدريس هيئة أعضاء إمتالك مدى (0227) .كنسارة حممد بن إحسان .872

 والنفسية، الرتبوية البحوث سلسلة: املكرمة مكة. يواجهوهنا اليت والصعوبات هلا ممارستهم حالة وبيان
 .النفسية و الرتبوية البحوث مركز العلمية، البحوث معهد القرى، أم جامعة

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف (. 0284. )أشرف مطلق الغزو ، صاحل ناصر عليمات  .878
جملة جامعة . اجلامعات االردنية للكفايات التكنولوجية وعالقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة نظرهم

 (.اجمللد الرابع )القدس املفتوحة لألحباث و الدراسات الرتبوية و النفسية
، الصفحات . تطورها، مفهومها، دورها يف حتسني: التقنيات التعليمية(. 8410. )أنور،لعابد .870

34-08. 
 (17) الرتبية جملة. التعليم مهنة ضوء يف املعلم كفايات(. 8411. )زيدان مهام ،البدراوي .874
درجة توظيف أساتذة الرتبية البدنية و  (0284).بلقراوة مداين ، طاهر طاهر ، ربوح صاحل .873

جملة علوم وممارسات األنشطة . الرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس،  مارس
 .البدنية الرياضية والفنية

درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات (. 0282. )بين دومي، حسن علي أمحد  .870
 .318 - 344، (العدد الثالث)جملة جامعة دمشق. ني ادائهم املهينالتكنولوجية التعليمية يف حتس
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 الكفايات إكساب يف وأثره املصغر التدريس(. 0280. )أمحدحاج اهلل دفع أنس التوم، .874
 واالقتصادية اإلنسانية العلوم جملة. األساسي مرحلة ملعلمي التدريسية

حمافظة الكرك للكفايات مدى امتالك معلمي العلوم يف (. 0282. )حسن علي بن دومي .877
 (. 8العدد )دراسات ، العلوم الرتبوية. التكنولوجية التعليمية

الكفايات التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة  .(0280) .حسن، هناء عبدالكرمي .871
جامعة )جملة كلية الرتبية . بغداد كلية الرتبية الرياضية ومدى ممارستهم هلا على ضوء بعض املتغريات

 .347-300(:  03)، رقم العدد(دادبغ
الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر ،(0223.)احلكمي إبراهيم احلسن .874

 42، رقم (مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج)جملة رسالة اخلليج العريب . طالبه وعالقتها ببعض املتغريات
. 
: س املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض بالسعودية املواد التعليمية ملدار (.8447).محد عطية مخيس .812

اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم،اجمللد السابع ،الكتاب  جملة تكنولوجيا التعليم،. تياجاتالواقع و االح
 .83الثاين ، ص

 نظر وجهة من اربد مدينة يف للمعلمني التكنولوجية الكفايات(. 0227. )املؤمين سليمان خالد .818
 .( 04 العدد) اإلنسانية علوم جملة. الريموك جامعة ، ،االردن الرتبويني املشرفني

واقع استخدام الدراسات االجتماعية يف األردن للحاسوب و (. 0288. )خريشة، علي كايد .810
 .002 - 023، ص (0العدد ) جملة جامعة دمشق. األنرتنات

ملعلم التعليم االساسي بني لكفايات الرتبوية الالزمة (.  8414. )رشيد طعيمة و حسني غريب .814
 .حبث منشور يف مؤمتر التعليم االساسي كلية الرتبية جامعة حلواف: حلواف. احلاضر و املستقبل

درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية يف مدارس مديرية التعليم (.0284)،رميا عيسى الغيشان .813
 0، رقم العدد 0لتنمية البشرية اجمللد جملة االقتصاد و االعاصمة للكفايات التعليمية ،اخلاص يف عمان 

(0288 :)078-044. 
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معوقات استخدام منظومة التعلم .(0282.)عايد اهلرش ، حممد مفلح ، مأمون الدهون .810
: 4جملة األردنية يف علوم الرتبوية، رقم . اإللكرتوين من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف لواء الكورة

07-32. 
الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي ومعلمات الرتبية .(0223)صاحل،عبد احلق، عماد  .814

جامعة البحرين، مملكة ) الرياضية للمرحلة األساسية األوىل مبحافظة نابلس، جملة العلوم النفسية والرتبوية 
 (.0)، رقم اجمللد (البحرين

ية لدي معلمي الرتبية مدي توافر الكفايات التكنولوجية التعليم،  (0280)، عبري معوض حممد .817
الثمانون  العدد الثالث و، ضةجملة تطبيقات علوم الريا ، ة اإلسكندريةظالرياضية باملدارس اإلعدادية مبحاف

 مارس 
مدى توافر كفايات التعلم االلكرتوين لدى معلمي التكنولوجيا .(0280) .العجرمي، سامح .811

، رقم (العلوم اإلنسانية)جامعة النجاح لألحباثجملة . مبدارس حمافظات غزة يف ضوء بعض املتغريات
 (.1)العدد

درجة امتالك معلمي الفصل باملدارس احلكومية يف مملكة (. 0287. )العشريي، هشام أمحد .814
 .014-000، 4،جملة العلوم الرتبوية، . البحرين للكفايات التكنولوجية للتعلم االلكرتوين

ستخدام معلمي التاريخ للوسائط معوقات ا.(8444).على جودة حممد عبد الوهاب .842
دراسات يف املناهج و طرق (: 8444أكتوبر ) 42التكنولوجية املتعددة و اجتاهاهتم حنوها ، العدد 

 .التدريس ، اجلمعية املصرية للمناهج و طرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة عني الشمس
تطوير الكفاءات التدريسية مدى فعالية اإلشراف الرتبوي يف تنمية و (. 0223. )علي براجل .848

 .جملة العلوم االجتماعية، جامعة باتنة اجلزائر. للمعلمني
 والثالثون السادس املؤمتر وحتديات آفاق اإللكرتوين التعليم(. 0227. )رفقي حممد عيسى، .840

 .الرتبوية اجمللة. الكويتية املعلمني جلمعية
 جملة. الكفايات أساس على املعلمني إعداد حركة(. 0224).العزاوي خلف فاروق .844

 .44 ،(844)املعرفة
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درجة امتالك معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا يف (. 0280. )لعليمات، عبري راشد .843
-800جملة دراسات، اجلامعة االردنية، . قصبة السلط كفايات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم 

808 . 
 رياضة يف احلركي األداء وتطوير دراسة يف احلاسب استخدام(. 8413. ) عمر صربي حممد .840

 (.882 صفحة) الرياضية، الرتبية وحبوث لدراسات اخلاص العلمي املؤمتر. التجديف
املواد التعليمية ملدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض بالسعودية  (.8447.)حممد عطية مخيس .844

اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم،اجمللد السابع : جملة تكنولوجيا التعليم. الواقع و االحتياجات: 
 .83،الكتاب الثاين ، ص

تسبة من درجة توظيف الكفايات احلاسوبية املك .(0284) .حممود محيدات ، يوسف عيادات .847
جملة . مساق برامج األطفال احملوسبة يف التدريس من قبل معلمات التدريب امليداين ومعوقات توظيفها

 .384: املنارة التاسع، رقم الثالث
التقومي الذايت للطالب املعلمني لكفاءاهتم التدريسية يف الرتبية (. 0282. )املصري، وائل امحد .841

 (. 03جملد ) اثجملة جامعة النجاح لألحب. الرياضية 
الكفايات التعليمية ملدرسي ومدرسات الرتبية الرياضية (. 0288. )مـضر عبد الباقي و أخرون .844

 (.العدد الثالث) جملة علــوم الرتبية الرياضية، اجمللد الرابع. يف حمافظات الفرات األوسط
الت لدى درجة توافر كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصا(. 0284. )املعمري، و أخرون .022

اجمللة الدولية . معلمي الدارسات االجتماعية مبرحلة التعليم ما بعد االساسي يف بعض احملافظات العمانية
 .44-42لالحباث الرتبوية، جامعة االمارات العربية املتحدة، ص

 وجهة من اربد مدينة يف للمعلمني التكنولوجية الكفايات(. 0221. )سليمان خالد املومين، .028
 (.44 العدد)إنسانية علوم جملة. الرتبويني املشرفني نظر

الكفايات التدريسية ألساتذة قسم اللغة (. 0224. )مؤيد سعيد خلف، باسم علي مهدي .020
 .372، ( 30) جملة الفتح. العربية جبامعة بغداد
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واقع استخدام التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت وعوائق (. 0282. )الناعيب، سامل عبد هلل  .024
جملة العلوم الرتبوية، . استخدام لدى عينة من معلمي ومعلمات مدارس املنطقة الداخلية بسلطنة عمان

874-028. 
درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني (. 0282).وفاء حممد محدان احلياصات .023

جملة . ودرجة ممارستهم هلا من وجهة نظر مدراء املدارس واملشرفني الرتبويني يف مديرية تربية لواء الرمثا
 األنبار للعلوم االنسانية، رقم العدد الثالث 

اسوبية املكتسبة من درجة توظيف الكفايات احل(. 0284. )يوسف عيادات ، حممود محيدات  .020
جملة . مساق برامج األطفال احملوسبة يف التدريس من قبل معلمات التدريب امليداين ومعوقات توظيفها

 (.4)املنارة
216. Belkraoua Madani, T. T. (2017). The Technological Competence 

of the Algerian Teachers of Sport in the Sector of Secondary 
Education. International Journal of Fitness, Health, Physical 
Education & Iron Games,4(2) 

 : رسائل الماجستير

درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة (.0220.)باسم الشريف  .081
 .منشورة، اجلامعة األردنية رسالة ماجيسرت غري: األردن. للكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستها هلا

. تقدير مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي املرحلة االبتدائية(. 0280. )بلهامل ،خدجية .084
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة حممد خيضر، بسكره اجلزائر: بسكره

برنامج تقين قائم على أسلوب احملاكاة لتنمية بعض (. 0224. )هاين إمساعيل  ،بو السعود .002
رسالة ماجستري : غزة. مهارات ما وراء املعرفة يف منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع االساسي بغزة

 .فلسطني،اجلامعة االسالمية , غري منشورة
ية البدنية والرياضية من خالل اجناز الفعالية الرتبوية ملريب الرتب(. 0228) ،بوطاليب بن جدو .008

 .رسالة ماجيسرت: اجلزائر. الكفايات الصفية يف املرحلة الثانوية
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اجلزائر . مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية(.0227.)حبارة حممود. .000
 .مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر: العاصمة

تقومي أداء معلمات اللغة العربية يف ضوء املهارات التدريسية (.  0228. )ليماناحلراصي، س .004
رسالة ماجستري غري منشورة، : عمان. واللغوية باحللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي بسلطنة عمان

 .جامعة السلطان قابوس 
ئة التدريس بكلية الكفايات التقنية التعليمية لدى أعضاء هي(. 0222. )السنيدي، و أخرون  .003

جامعة . رسالة ماجستري غري منشورة: إربد. الرتبية يف جامعة السلطان قابوس ومدى ممارستهم هلا
 .الريموك، األردن

بناء النموذج للكفايات االدارية الالزمة ملديري ومديرات (. 0221. )رعد خلف عطية اجلنايب .000
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية : بغداد. الشاملة معاهد املعلمني واملعلمات يف ضوء مفهوم ادارة اجلودة

 .الرتبية، ابن رشد، جامعة بغداد
اعداد قائمة بالكفايات التكنولوجية التعليمية االلزمة (.0282).رؤى بنت فؤاد حممد باخدلق .004

: املكرمةمكة . لعرض وانتاج الوسااط املتعددة لدى معلمات احتياء باملرحة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
 .رسالة ماجستري غري مناورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى

الكفايات األدائية الستخدام احلاسب اآليل لدي  (0287.)سهاد حممد عبد اهلل سليمان .007
جامعة : السودان. طالب ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم جبامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا

 .(تكنولوجيا التعليم)تكنولوجيا، رسالة املاجستري يف الرتبية السودان للعلوم وال
أثر استخدام برنامج حاسويب يف تدريس مادة (. 0227).،خالد بن عبد احملسن الشمري .001

رسالة ماجستري غري : مكة املكرمة. تقنيات التعليم على حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل
 .العربية السعوديةاململكة , جامعة أم القرى, منشورة

توظيف احلاسب اآليل يف وضع معايري للقدرات التوافقية (. 0223. )شيماء حممد حممود  .004
رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الرياضية للبنيني ، جامعة اإلسكندرية : اإلسكندرية  .لألطفال

 ،. 
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التعليمية احملوسبة يف تعلم أثر استخدام برامج الدروس (. 0282. )نداء عبد الرحيم ،الصاحل .042
رسالة ماجستري : نابلس. اللغة العربية على حتصيل طلبة الصف االول االساسي يف مدارس حمافظة نابلس

 .فلسطني ،جامعة النجاح الوطنية , غري منشورة
مدى معرفة مدرسي كليات اجملتمع يف األردن بالكفايات (.8443).الصباغ، عبد املعطي حممد .048

رسالة ماجستري غري : األردن. لتعليمية وممارستهم هلذه الكفايات ودرجة ضرورهتا هلمالتكنولوجية ا
 .نشورة، جامعة الريموك، إربدم
درجة امتالك معلمي التاريخ يف املرحلة املتوسطة يف اململكة السعودية (.0224).العتييب .040

ماجستري غري منشورة، جامعة رسالة : األردن. لكفايات استخدام التقنيات احلديثة وعالقتها بالتحصيل
 .مؤتة، اململكة األردنية اهلامشية

الكفايات التكنولوجية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس  (.0288 ).العتيق ، منال عبد العزيز  .044
رسالة ماجيسرت غري منشورة : األردن. جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحان بالرياض ومدى ممارستهن هلا 

 .ت العليا، اجلامعة األردنية ، كلية الدراسا
كفايات التعليم اإللكرتوين ودرجة توافرها لدى معلمي (.0224. )العمري علي بن مردد موسى .043

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، : السعودية. املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية
 .اململكة العربية السعودية

مدى امتالك املعلمني لكفايات إنتاج الوسائل التعليمية (.0222).العمري، سليمان بن حممد .040
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة : األردن. وتقديرهم ألمهيتها يف املدارس احلكومية بسلطنة عمان

 .الريموك، إربد
مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف كليات ملعلمني باململكة العربية (.0228.)القتامي، غازي .044

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن: إربد. السعودية للكفايات التقنية و ممارستهم هلا 
مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تعز للكفايات التقنيـة (.0223.)املخاليف علي .047

ماجستري غري منشورة،جامعة رسالة : االردن. التعليميــة وممارســتهم ليــا والصــعوبات التــي يواجهوهنــا
 .الريموك،إربد
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درجة توافر الكفايات التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس (.0284.)مروة أمحد عمايرة .041
جامعة الشرق األوسط، ماجيسرت يف تكنولوجيا املعلومات : األردن. باجلامعات األردنية ومعيقات توافرها

 .و االتصاالت يف التعليم
الكفايـات الالزمـة ملعلمـي تعلـيم االسـاس لتدريس  (.0288).لطيـبمسـاعد ،الشـيخ حممـد ا .044

رسالة ماجستري غريمنشور، كلية الرتبية،جامعة السودان للعلوم : السودان. باستخدام احلاسوب
 .والتكنولوجيا

مدى امتالك معلمي املرحلة الثانوية العمانيني للكفايات التكنولوجية (.0222).املعويل، حممد .032
 .ستري غري منشورة، جامعة الريموكرسالة ماج: األردن. ة وممارستهم هلاالتعليمي

الكفاءات التعليمية اليت حيتاج معلمو املرحلة االبتدائية إىل إعادة (. 8441) ،مفلح غازي  .038
 .رسالة لنيل املاجستري يف الرتبية، جامعة دمشق: دمشق. التدريب عليها يف دورات اللغة العربية التعزيزية

درجة ممارسة معلمي اجلغرافيا للمرحلة األساسية العليا للكفايات (0287).وين، أركان أنورالوندا .030
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ال البيت، املفرق: االردن. التكنولوجية من وجهة نظرهم

إىل صعوبات توظيف التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات  (.0280 .)طارق حسني فرحان العواودة .034
 بغزة كما يرها األساتذة والطلبة، ماجيسرت يف أصول الرتبية ،كلية الرتبية، جامعة األزهر الفلسطينية

 

244. Clyton (.8440.) The Relationship Between Computer Assisted 
Instruction in Reading and Mathemataics Achievment and Selected 
Student Variables (Unpubished Doctord dissertation .)Misssissippi: 
University of Southern . Dissertation Abtracts International. 

 : أطروحات الدكتوراه

. بناء برنامج لتدريب مديري املدارس يف ضوء كفايتهم االدارية(. 8440. )امحد حممد خلف الدليمي .030
 .جامعة بغدادكلية الرتبية، ابن رشد، )غري منشورة(اطروحة دكتوراه: بغداد
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مدى توافر كفايات التعليم االلكرتوين لدى أعضاء هيئة (.0283). أمحد، عمر أبو القاسم أبو بكر .034
كلية ( تكنولوجيا التعليم)دكتوراه الفلسفة يف الرتبية . التدريس بكليات الرتبية باجلامعات السودانية

 .جامعة الزعيم األزهري. الدراسات العلي
فاعلية االلعاب التعليمية اإللكرتونية على التحصيل لدراسي (. 0282. )عبيدعبيد بن مزعل ،احلريب  .037

اململكة , جامعة أم القرى , أطروحة دكتوراه غري منشورة : مكة املكرمة. وبقاء أثر التعلم يف الرياضيات
 .العربية السعودية

. من وجهة نظرا الطلبةالكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي (.0283.)رضوان،بواب .031
 .0283اجلزائر، . كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،اطروحة دكتوراه، جامعة سطيف: سطيف

فاعلية برنامج تدرييب قائم على الكفايات يف إتقان أداء معلمات رياض األطفال (.  0284. )رمو، ملى .034
 .(رةغري منشو )كتوراه يف الرتبية أطروحة د : دمشق. ألدوارهن الرتبوية

درجة ممارسة معلمي املرحلة الثانوية يف تبوك لكفايات تكنولوجيا املعلومات يف ضوء (.0287).العنرتي .002
 .أطروحة دكتوراه غري منشورة ، اجلامعة االردنية: األردن. متغريات اجلنس و املؤهل العلمي وقطاع التعليم

نولوجية لدى معلمي الرتبية البدنية دراسة مقارنة للكفايات التك(.0282.)منار صالح عبد الفتاح حممد .008
رسالة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرياضية ، جامعة : مصر. و الرياضية جبمهورية مصر العربية ودولة الكويت

 .الزقازيق
 مديرية مدارس معلموا يواجهها اليت اإللكرتوين التعلم استخدام معوقات ،0288ياسني، بين حممود بسام .000

 اخلامس العدد الثالث، اجمللد بعد، عن املفتوحة للرتبية الفلسطينية اجمللة األوىل، إربد ملنطقة والتعليم الرتبية
 وجهة من التارخيية املقررات تدريس يف االلكرتوين التعليم استخدام ،مشكالت0280، محزه مرزه جنان .004

 882بابل،ص جامعة/  واإلنسانية الرتبوية للعلوم األساسية الرتبية كلية جملة التدريسيني، نظر
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 يمثل قائمة األساتذة المحكين لمحاور األداة( 10)جدول رقم 

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم و اللقب 

مناهج و طرائق تدريس  األستاذ الدكتور طاهر طاهر 10
 الرتبية البدنية

/ باديس جامعة عبد احلميد ابن 
 مستغامن

مناهج و طرائق تدريس  األستاذ الدكتور القادر عبد زيتوين 10
 الرتبية البدنية

/ جامعة عبد احلميد ابن باديس 
 مستغامن

نظرية و منهجية الرتبية  األستاذ الدكتور واضح حممد أمني 10
 البدنية و الرياضية

املركز اجلامعي أمحد بن حيي 
 تيسمسيلت/ الونشريسي 

مناهج و طرائق تدريس  "أ"أستاذ حماضر  دحون العمري 10
 الرتبية البدنية

/ جامعة عبد احلميد ابن باديس 
 مستغامن

نظرية و منهجية الرتبية  األستاذ الدكتور ربوح صاحل 10
 البدنية و الرياضية

املركز اجلامعي أمحد بن حيي 
 تيسمسيلت/ الونشريسي 

 دكتور مساعد استاذ سرمد أمحد موسى 10
 حركي تطور و تعلم

 
 البدنية الرتبية كلية/  تكريت جامعة
 العراق/ الرياضة علوم و

وليد غامن ذنون  10
 البايوميكانيك الرياضي األستاذ الدكتور البدراين

 البدنية كلية الرتبية/ جامعة املوصل 
 العراق/ الرياضة  علوم و

 البويرة/جامعة حمند أكلي أوحلاج  الرياضياالعالم  "أ" أستاذ حماضر  لوسني سليمان 10

 تعليمية اللغة العربية "أ"أستاذ حماضر  مصابيح حممد 10
املركز اجلامعي أمحد بن حيي 

 تيسمسيلت/ الونشريسي 

مناهج و طرائق تدريس  "أ"أستاذ حماضر  كمال رعاش 01
 الرتبية البدنية

 جامعة زيان عاشور اجللفة

 البدنية كلية الرتبية/ جامعة املوصل  القياس و التقومي األستاذ الدكتور وليد خالد رجب 00
 العراق/ الرياضة  علوم و

 اليمن البيضاء جامعة رياضي إعالم مشارك أستاذ النظاري حسني حممد 00
 بريطانيا -مدير األكادميية العلمية  الطب الرياضي و التأهيل استاذ دكتور وسام الشيخلي 00

 

 

 



 
199 

 
 

 02الملحق 
 أداة الدراسة
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 االداة قبل التحكيم

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 .........................أستاذي الفاضل

الكفايات التكنولوجية البيداغوجية ودرجة توفرها لدى أساتذة الرتبية  "دراسة ميدانية بعنوان بإجراء يقوم الباحث 
استكماال ملتطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم وتقنيات النشاطات " الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي باجلزائر 

 .البدنية والرياضية من جامعة عبد احلميد ابن باديس

ستبانة لتحديد الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية إ اف الدراسة صمم الباحثولتحقيق أهد
البدنية و الرياضية ويتشرف الباحث بإختيار سعادتكم ضمن هيئة التحكيم آمال منكم التكرم بتحكيمها وإبداء 

 x متها، وذلك بوض  عالمةالرأي يف مدى مناسبتها للمجال اليت أدرجت فيه ، وكذلك وضوح الصياغة وسال

 .وإجراء أي تعديالت تروهنا مناسبة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

        بلقراوة مداين                 /الباحث الطالب                        د  طاهر طاهر.أ :/تحت اشراف

 :معلومات أولية

   ماجيسرت              شهادة أخرى              ليسانس                  ماسرت   :طبيعة التكوين

     :الخبرة المهنية

 الجامعة الدرجة العلمية االسم و اللقب

 
 

  

سنوات 5اقل من  سنوات 01أقل من   سنة 05أكثر من   سنوات  01كثر من أ 
 سنوات
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 التربية البدنية والرياضيةدرجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة :  المحور األول

 الرقم
 

 الكفايات

 درجة توافر الكفايات

 التعديل  تدمج غير مناسبة مناسبة

     البدنية و الرياضية الرتبية حصة يف الكمبيوتر استخدام على القدرة يل 10

10 
يل القدرة على حتديد وسائل االتصال التعليمية املناسبة لتحقيق 

 الرتبية البدنية و الرياضيةأهداف درس يف حصة 
    

03 
يف حصة  (  PowerPoint) يل القدرة على استخدام برنامج

 الرتبية البدنية و الرياضية

    

04 
 يل القدرة على استخدام برنامج اجملدول

(Microsoft Excel ) يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
    

     الرتبية البدنية و الرياضيةيل القدرة على استخدام الفيديو يف حصة  05

06 
يل القدرة على استخدام القلم الضوئي يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية
    

     يل القدرة على طباعة املذكرات اخلاصة حبصة الرتبية البدنية و الرياضية 07

08 
البدنية و  الرتبية حصة يف الرقمية الكامريا استخدام على القدرة يل

 الرياضية
    

09 
يل القدرة على استخدام شاشة العرض يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية
    

10 
 ايل القدرة على استخدام جهاز الداتا شو 

(Data show )يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
    

11 
يف ( Kinovea)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي 

 البدنية و الرياضيةحصة الرتبية 
    

12 
 (Winanalyze)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي 

 يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
    

    يف (  Maxtraq)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل احلركي  01



 
202 

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

14 
 احلركي التحليل برنامج يل القدرة على استخدام

(Dart Fich) يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
    

15 
على حتديد الربجميات احلديثة لتحميل الكتب والتطبيقات  القدرة يل

يف جمال الرتبية البدنية و  (Download-  Upload  ):مثل 
 الرياضية

    

16 
يل القدرة على استخدام االنرتنات يف البحث وتصفح املواق  

 اإللكرتونية و التخطيط لدرس الرتبية البدنية و الرياضية
    

17 
يل القدرة على استخدام الربيد اإللكرتوين يف معامليت املهنية م  أساتذة 

 الرتبية البدنية و الرياضية
    

01 
يل القدرة على حتديد املواق  اإللكرتونية و املنتديات اخلاصة بأساتذة 

 الرياضيةالرتبية البدنية و 
    

01 
يل القدرة على إنشاء ملفات وجملدات بيداغوجية و اسرتجاعها  أثناء 

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية
    

01 
يل القدرة على تشغيل امللفات الصوتية والفيديو باستخدام الربامج 

 املناسبة هلا أثناء عرض املهارات احلركية
    

21 
املاسح الضوئي االلكرتوين يف جمال الرتبية البدنية و يل القدرة على استخدام 

     الرياضية

22 
استخدام حمركات البحث ونشر الصفحات التعليمية  على القدرة يل

 على شبكه االنرتنت
    

23 
يف حصة  يف عملية تقومي الطلبة الكمبيوتر توظيف  على القدرة يل

 الرتبية البدنية و الرياضية
    

24 
 وبرامج املختلفةتعامل م  برامج الرسومات ال على القدرة يل

Microsoft 
    

25 
يف تعلم وتعليم الرتبية البدنية و  اإللكرتوينتوظيف التعليم  القدرة يل

 الرياضية
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 التربية البدنية والرياضيةفي حصة  التخطيط درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء: المحور الثاني 

 
 الرقم
 

 
 الفقرات

 

 (التخطيط) درجة االستخدام أثناء 

 التعديل  تدمج غير مناسبة مناسبة

10 
أقوم بتصميم املقررات اإللكرتونية وفقا للنظرية املعرفية أثناء التخطيط 

 حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

10 

أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و  (Word)أستعني بربنامج 
الرياضية عن طريق كتابة أهداف الدرس و الكفايات املراد اكتساهبا 

 للتالميذ

    

11 
أقوم بتحديد الوسائل التكنولوجية أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية 

 (Data show)  :و الرياضية مثل

    

10 
أثناء التخطيط حلصة الرتبية أستخدم وحدات االدخال و االخراج 

 البدنية و الرياضية

    

15 
أستخدم الكمبيوتر السرتجاع امللفات البيداغوجية أثناء التخطيط 

 حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

10 
أحدد املكان املناسب لعرض الوسائل التكنولوجية م  مراعاة  

 البدنية و الرياضيةمستويات التالميذ أثناء التخطيط حلصة الرتبية 

    

10 
أستخدم االنرتنات يف البحث عن املواق   و املنتديات للحصول على 

 املعلومات أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

11 
أستخدم االنرتنات لتحميل أهم الربامج اخلاص بالتحليل احلركي أثناء 

 التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

11 
أحدد برنامج  حتليل املهارات احلركية املناسب أثناء التخطيط حلصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

    

01 
أستخدم الطابعة إلخراج اخلطط اليومية والسنوية اخلاصة حبصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

    

00 
أحدد األجهزة التكنولوجية اليت تتناسب م  املواقف التعليمية املختلفة 

 تدريس الرتبية البدنية يف
    

     تدريس الرتبية البدنية  يفأحدد ملحقات احلاسوب من أجل توظيفها  00
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 والرياضيةدرجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ في حصة التربية البدنية : المحور الثالث 

 
 الرقم

 

 الفقرات 

 (التنفيذ) درجة االستخدام أثناء 

 التعديل  تدمج غير مناسبة مناسبة

10 
أهيء املوقف التعليمي الستخدام املستحدثات التكنولوجية يف حصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

    

10 
يف عرض القائمة األمسية للمناداة أمام التالميذ  (  Word) استخدام برنامج
 أمام التلميذ الغائب عن حصة الرتبية البدنية و الرياضية xووض  عالمة 

    

11 
من أجل ربط الدرس السابق بالدرس  ( Data show) أستعمل جهاز 

 اجلديد يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

10 

) يف اثراء اجلانب املعريف  (PowerPoint ) أستخدم جهاز باور بونت
اخلاص باملهارة املراد إكساهبا للتالميذ يف حصة الرتبية ( اخل....قوانني . تاريخ 

 البدنية و الرياضية

    

15 
أستخدم القلم الضوئي يف شرح و حتليل املهارات احلركية يف حصة الرتبية البدنية 

 و الرياضية

    

10 
لعرض  صور عن نوع املهارة  املراد  ( Data show) أستخدم جهاز

 اكساهبا للتالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

10 
أشرك التالميذ يف استخدام الوسائل التكنولوجية يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

    

11 
أستخدم الفيديو التعليمي لشرح املهارات الرياضية الصعبة عن طريق تقسيمها 

 اىل أجزاء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

11 
يف حصة الرتبية  (Kinovea):أستخدم برامج اخلاص بالتحليل احلركي مثل

 البدنية و الرياضية

    

01 
أستخدم الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية لتصوير حماوالت  

 التالميذ إلتقان املهارة احلركية املطلوبة

    

00 
 

لتحديد أهداف الدرس و عرضها أمام  (PowerPoint )أستخدم برنامج 
 التالميذ
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 التقويم في حصة التربية البدنية والرياضيةدرجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء :  المحور الرابع

 
 الرقم
 

 الفقرات
 

 (التقويم) درجة االستخدام أثناء 

غير  مناسبة
 مناسبة

 التعديل  تدمج

10 
أستخدم الوسيلة التكنولوجية الرقمية املناسبة أثناء عملية التقومي يف حصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

    

10 
التحليل احلركي املناسب لنوع املهارة أثناء عملية التقومي يف أستخدم برنامج 

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

11 
استخدام الفيديو التعليمي يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية لتقسيم 

 املهارات الرياضية املركبة وإعطاء التغذية الراجعة املناسبة

    

10 
يف جمال ( Microsoft Excel)أستخدم برنامج العمليات احلسابية 

 الرتبية البدنية و الرياضية و إدخال عالمات التالميذ و حتليل النتائج

    

15 
يف التحليل احلركي و اعطاء التغذية  (Dart Fich)استخدام برنامج 

 الراجعة املناسبة

    

10 
وسائل تكنولوجيا التعليم يف حصة استخدام بطاقات مالحظة خاصة بتقومي 

 الرتبية البدنية و الرياضية لقياس فاعليتها يف املواقف التعليمية

    

10 
تصميم أنشطة تقوميية متنوعة املستويات من خالل توظيف بعض الربجميات 

 يف  حصة الرتبية البدنية و الرياضية

    

11 
االلكرتوين يف حصة الرتبية أقوم األداء التعليمي باستخدام التقومي الذايت 
 البدنية و الرياضية

    

11 
يف شرح أهم مؤشرات النجاح  ( PowerPoint) أستخدم برنامج

 اخلاص بدرس الرتبية البدنية و الرياضية

    

01 
أقوم بعرض فيديوا تعليمي أمام التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 حماولة تصحيحهاللوقوف على األخطاء املرتكبة و 
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 صعوبات استخدام الكفايات التكنولوجية في حصة التربية البدنية و الرياضية:  المحور الخامس

 الرقم
 

 العبارات

 استخدام الكفايات فيدرجة الصعوبة 

غير  مناسبة
 مناسبة

 التعديل  تدمج

10 
 يف تدريس الرتبية البدنية و الرياضية (االنترنات)عدم رغبيت يف استخدام 

 

    

10 
لدي صعوبة يف احلصول على القاعات الدراسية اجملهزة الستخدام  

 التقنيات التعليمية سواء من حيث املساحة أو التمديدات الكهربائية

    

03 
لدي صعوبة يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضيةالرياضية و 

    

04 
لدي صعوبة يف احلصول على األدوات التكنولوجية اخلاصة بتدريس الرتبية 

 البدنية و الرياضية

    

05 
عدم رغبيت يف استخدام الوسائل التكنولوجية يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

    

06 
الرتبية قلة خربيت يف استخدام الكمبيوتر واسرتاتيجيات التعليم يف حصة 

 البدنية و الرياضية

    

07 
لدي صعوبة يف إنتاج الربامج التعليمية اخلاصة حبصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

    

08 
لدي صعوبة يف التخطيط واإلعداد للدروس من خالل استخدام الكمبيوتر 

 يف الرتبية البدنية و الرياضية

    

09 
يف تدريس الرتبية البدنية و الرياضية لدي صعوبة يف دمج الربجمية احلاسوبية 

 و الرياضية

    

10 
لدي صعوبة يف معاجلة األخطاء الفنية أثناء استخدام  الكمبيوتر يف الرتبية 

 البدنية و الرياضية و الرياضية

    

11 
لدي صعوبة يف استخدام ملحقات الكمبيوتر يف تدريس مادة الرتبية البدنية 

 و الرياضية و الرياضية

    

12 
لدي صعوبة يف مواكبة  التطور التكنولوجي يف جمال برجميات احلاسوب 

 املتعلقة بتدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية
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01 
يف حصة الرتبية  ( PowerPoint)لدي صعوبة يف أستخدم برنامج 

 البدنية و الرياضية

    

     الرتبية البدنية و الرياضيةلدي صعوبة يف استخدام الكامريا الرقمية يف حصة  14

يف حصة ( Data show) لدي صعوبة يف استخدام جهاز الداتا شوا 15
 الرتبية البدنية و الرياضية

    

لدي صعوبة يف استخدام الربيد اإللكرتوين  يف معامليت املهنية م  أساتذة  16
 الرتبية البدنية و الرياضية

    

املقررات اإللكرتونية اخلاصة بدرس الرتبية البدنية و لدي صعوبة يف تصميم  17
 الرياضية

    

01 
لدي نقص يف التكوين اخلاص بتكنولوجيا التعليم يف الرتبية البدنية و 

 الرياضية

    

     انعدام دورات تكنولوجيا التعليم يف املدارس بطريقة شكلية مظهرية 01
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 االداة بعد التحكيم

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 .........................أستاذي الفاضل

الكفايات التكنولوجية البيداغوجية ودرجة توفرها لدى أساتذة الرتبية  "بإجراء دراسة ميدانية بعنوان يقوم الباحث 
استكماال ملتطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم وتقنيات النشاطات " الرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي باجلزائر 

 .البدنية والرياضية من جامعة عبد احلميد ابن باديس

ستبانة لتحديد الكفايات التكنولوجية البيداغوجية لدى أساتذة الرتبية إ ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث
البدنية و الرياضية ويتشرف الباحث بإختيار سعادتكم ضمن هيئة التحكيم آمال منكم التكرم بتحكيمها وإبداء 

 x الرأي يف مدى مناسبتها للمجال اليت أدرجت فيه ، وكذلك وضوح الصياغة وسالمتها، وذلك بوض  عالمة

 .وإجراء أي تعديالت تروهنا مناسبة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

بلقراوة مداين                 /الباحث الطالب                               د  طاهر طاهر.أ :/تحت اشراف      
 :معلومات أولية    

               ماسرت                ليسانس                     :طبيعة التكوين

     :الخبرة المهنية

 الجامعة الدرجة العلمية االسم و اللقب

 
 

  

سنوات 5اقل من  سنوات 01أقل من   سنة 05أكثر من   سنوات  01كثر من أ 
 سنوات
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 درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية:  المحور األول

 الرقم
 

 الكفايات

 درجة توافر الكفايات

 منخفضة متوسطة عالية عالية جدا
منخفضة 

 جدا

      يل القدرة على استخدام الكمبيوتر يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 10

10 
يف حصة (   PowerPoint) يل القدرة على استخدام برنامج

 الرتبية البدنية و الرياضية 

     

03 
 استخدام برنامج اجملدوليل القدرة على 

(Microsoft Excel ) يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

     

04 
 يل القدرة على استخدام الفيديو يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

05 
يل القدرة على استخدام القلم الضوئي يف حصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

     

06 
استخدام الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و يل القدرة على 

 الرياضية

     

07 
لوحة املفاتيح، الفأرة  :يل القدرة على استخدام وحدات االدخال مثل 

 التخطيط لدرس الرتبية البدنية و الرياضية يف

     

08 
يف  (Data show)يل القدرة على استخدام جهاز الداتا شوا 

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

09 
يف  (Kinovea)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي 
 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
( Winanalyze)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل حلركي 

 يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
     

11 
يف  ( Maxtraq)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل احلركي 
 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

12 
يف  (Dart Fich)يل القدرة على استخدام برنامج التحليل احلركي

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية
     

01 
يل القدرة على استخدام االنرتنات يف البحث وتصفح املواق  

 اإللكرتونية و التخطيط لدرس الرتبية البدنية و الرياضية
     



 
210 

14 
يل القدرة على استخدام الربيد اإللكرتوين يف معامليت املهنية م  أساتذة 

 الرتبية البدنية و الرياضية
     

15 
يل القدرة على إنشاء ملفات وجملدات بيداغوجية و اسرتجاعها  أثناء 

 الرياضيةحصة الرتبية البدنية و 
     

16 
يل القدرة على استخدام املاسح الضوئي االلكرتوين يف جمال الرتبية 

 البدنية و الرياضية
     

17 
يل القدرة على استخدام حمركات البحث و نشر الصفحات التعليمي 

 على شبكة االنرتنات
     

01 
عملية تقومي الطلبة يف حصة  يفيل القدرة على توظيف الكمبيوتر 

 الرتبية البدنية و الرياضية
     

01 
يل القدرة على التعامل م  برامج الرسومات املختلفة و برامج 

Microsoft 
     

01 
توظيف التعليم االلكرتوين يف تعليم الرتبية البدنية و   يل القدرة على

 الرياضية
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 التربية البدنية والرياضيةفي حصة  التخطيط استخدام الكفايات التكنولوجية أثناءدرجة : المحور الثاني 

 
 

 الرقم
 

 
 الفقرات

 

 (التخطيط)درجة استخدام أثناء 

بدرجة  
 عالية جدا

بدرجة 
 منخفضة متوسطة عالية

 منخفضة
 جدا

10 

أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و  (Word) أستعني بربنامج
الرياضية عن طريق كتابة أهداف الدرس و الكفايات املراد اكتساهبا 

 للتالميذ

     

10 
أستخدم الكمبيوتر السرتجاع امللفات البيداغوجية أثناء التخطيط 

 حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

11 
التكنولوجية م  مراعاة  أحدد املكان املناسب لعرض الوسائل 

 مستويات التالميذ أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أستخدم االنرتنات يف البحث عن املواق   و املنتديات للحصول على 

 املعلومات أثناء التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

15 
اخلاص بالتحليل احلركي أثناء  أستخدم االنرتنات لتحميل أهم الربامج

 التخطيط حلصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أحدد برنامج  حتليل املهارات احلركية املناسب أثناء التخطيط حلصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أحدد األجهزة التكنولوجية اليت تتناسب م  املواقف التعليمية املختلفة 

 تدريس الرتبية البدنية يف
     

11 

تدريس الرتبية البدنية  يفأحدد ملحقات احلاسوب من أجل توظيفها 
 و الرياضية 
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 درجة استخدام الكفايات التكنولوجية أثناء التنفيذ في حصة التربية البدنية والرياضية:  المحور الثالث

 
 الرقم
 

 

 الفقرات

 (التنفيذ)درجة استخدام أثناء 

 منخفضة متوسطة عالية عالية جدا
 منخفضة

 جدا

10 
من أجل ربط الدرس السابق (  Data show) أستعمل جهاز 

 بالدرس اجلديد يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أستخدم القلم الضوئي يف شرح و حتليل املهارات احلركية يف حصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

     

11 
لعرض  صور عن نوع املهارة   ( Data show) أستخدم جهاز 

 املراد اكساهبا للتالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أشرك التالميذ يف استخدام الوسائل التكنولوجية يف حصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

     

15 
الرياضية الصعبة عن طريق أستخدم الفيديو التعليمي لشرح املهارات 

 تقسيمها اىل أجزاء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
يف حصة ( Kinovea):أستخدم برامج اخلاص بالتحليل احلركي مثل

 الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أستخدم الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية لتصوير  

 حماوالت التالميذ إلتقان املهارة احلركية املطلوبة

     

11 
لتحديد أهداف الدرس و  (PowerPoint )أستخدم برنامج 

 عرضها أمام التالميذ
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 التكنولوجية أثناء التقويم في حصة التربية البدنية والرياضيةدرجة استخدام الكفايات :  المحور الرابع

 
 الرقم
 

 الفقرات
 

 (التقويم)درجة استخدام أثناء 

 منخفضة متوسطة عالية عالية جدا
 منخفضة

 جدا

10 
أستخدم الوسيلة التكنولوجية الرقمية املناسبة أثناء عملية التقومي يف حصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أستخدم برنامج التحليل احلركي املناسب لنوع املهارة أثناء عملية التقومي يف 

 حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

11 
استخدام الفيديو التعليمي يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية لتقسيم 

 املهارات الرياضية املركبة وإعطاء التغذية الراجعة املناسبة

     

10 
يف التحليل احلركي و اعطاء التغذية  (Dart Fich)استخدام برنامج 

 الراجعة املناسبة

     

15 
استخدام بطاقات مالحظة خاصة بتقومي وسائل تكنولوجيا التعليم يف حصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية لقياس فاعليتها يف املواقف التعليمية

     

10 
املستويات من خالل توظيف بعض الربجميات تصميم أنشطة تقوميية متنوعة 

 يف  حصة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
أقوم األداء التعليمي باستخدام التقومي الذايت االلكرتوين يف حصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

     

11 
أقوم بعرض فيديوا تعليمي أمام التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية 

 للوقوف على األخطاء املرتكبة و حماولة تصحيحها
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 درجة الصعوبات في توظيف الكفايات التكنولوجية أثناء مراحل الدرس:  المحور الخامس

 الرقم
 

 العبارات

 توظيف الكفايات  فيدرجة صعوبة  

بدرجة 
 عالية جدا

بدرجة 
 عالية

 منخفضة متوسطة
 منخفضة

 جدا

10 
 يف تدريس الرتبية البدنية و الرياضية( االنرتنات)استخدام عدم رغبيت يف 

 

     

10 
لدي صعوبة يف احلصول على القاعات الدراسية اجملهزة الستخدام  

 التقنيات التعليمية سواء من حيث املساحة أو التمديدات الكهربائية

     

03 
و  لدي صعوبة يف توظيف تكنولوجيا التعليم يف حصة الرتبية البدنية

 الرياضية و الرياضية

     

04 
قلة خربيت يف استخدام الكمبيوتر واسرتاتيجيات التعليم يف حصة الرتبية 

 البدنية و الرياضية

     

05 
لدي صعوبة يف إنتاج الربامج التعليمية اخلاصة حبصة الرتبية البدنية و 

 الرياضية

     

06 
استخدام الكمبيوتر  لدي صعوبة يف التخطيط واإلعداد للدروس من خالل

 يف الرتبية البدنية و الرياضية

     

07 
لدي صعوبة يف دمج الربجمية احلاسوبية يف تدريس الرتبية البدنية و الرياضية 

 و الرياضية

     

08 
لدي صعوبة يف استخدام ملحقات الكمبيوتر يف تدريس مادة الرتبية 

 البدنية و الرياضية و الرياضية

     

09 
صعوبة يف مواكبة  التطور التكنولوجي يف جمال برجميات احلاسوب لدي 

 املتعلقة بتدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية

     

10 
يف حصة الرتبية  ( PowerPoint)لدي صعوبة يف أستخدم برنامج 

 البدنية و الرياضية

     

11 
البدنية و لدي صعوبة يف استخدام الكامريا الرقمية يف حصة الرتبية 

 الرياضية

     

12 
يف حصة  (Data show)لدي صعوبة يف استخدام جهاز الداتا شوا 

 الرتبية البدنية و الرياضية
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01 
لدي صعوبة يف استخدام الربيد اإللكرتوين  يف معامليت املهنية م  أساتذة 

 الرتبية البدنية و الرياضية

     

اإللكرتونية اخلاصة بدرس الرتبية البدنية و لدي صعوبة يف تصميم املقررات  14
 الرياضية

     

لدي نقص يف التكوين اخلاص بتكنولوجيا التعليم يف الرتبية البدنية و  15
 الرياضية

     

      انعدام دورات تكنولوجيا التعليم يف املدارس بطريقة شكلية مظهرية 16
 

 

 


