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هبساد انزذسَظ انفؼبل ي يف رًُُخ ربثري ثشَبيج رؼهًٍُ لبئى ػهً احلىعجخ انغحبثُخ
 نذٌ ؼبنجبد كهُخ انرتثُخ انشَبظُخ

 د/ ىناء حاـز عبدالعزيز زىراف 3        
 د/ محمد احمد كماؿ الك كرم                  

 : المقدمة
يعيش العالـ المعاور إكرة جديدة مف نكع ااص  واقت و  إمكاناتءا كآإارها كؿ ما  ققػر 

كدا ىمػػ  ا رض  هػػذا الإػػكرة هػػ  الإػػكرة المعرويػػة  ك إػػكرة االنسػػاف مػػف تقػػدـ  ضػػارم اػػفؿ كجػػ
المعمكمػػػات. كمػػػف المعمػػػكـ  ف كميػػػة المعػػػارؼ الجديػػػدة التػػػ  يػػػتـ تكليػػػدها  ك إنتاجءػػػا كنلػػػرها وػػػ  
الملسسػػات التعميميػػة هػػ  مػػف الضػػاامة ب يػػث تقػػكؽ قػػدرة العػػامميف ويءػػا ىمػػ  السػػيطرة ىميءػػا   ك 

نءا  كىمير وػيف   مػب الملسسػات التعميميػة تمتمػؾ المعروػة  متابعتءا   ك  ت  متابعة جزس يسير م
تا تءػػػا   ك  نءػػػا لػػػـ تسػػػتادمءا  ك  نءػػػا اسػػػتادمتءا  لكنءػػػا تكاجػػػر وػػػعكبات جمػػػة وػػػ  تنظيمءػػػا كاه
بأسػػمكب  يػػر مف ػػـ   ك  ف العػػامميف ويءػػا ا يسػػتطيعكف اكتلػػاوءا كالكوػػكؿ إليءػػا كاالوػػادة منءػػا  

وكف الكسا ؿ المف مة لذلؾ  لذا كاف ابد مف إيجاد الكسا ؿ  ك  نءـ  ير ملهميف  ك  نءـ ا يعر 
التقنيػػات ال ديإػػة التػػ  تسػػاىدهـ وػػ  الكوػػكؿ إلػػ  المعػػارؼ المطمكبػػة كاالوػػادة منءػػا وػػ  ىممءػػػـ 

 .بغرض  ؿ الملكفت كاتااذ القرارات المناسبة
ت آاذة و  كو  ظؿ ااتجاهات ال ديإة و  تقنيات المعمكمات  باتت طبيعة لبكة اانترن

 )ٓٓ: ٖالتغير كالتطكر.( 
إف الس ابة هك تعبير كاف يستادـ و  البداية لإللارة إل  االنترنت  كذلػؾ وػ  ماططػات 
اللبكات   يث ىيرؼ ىم   نر رسـ  كلػ  لسػ ابة يػتـ اسػتادامءا لتمإيػؿ نقػؿ البيانػات مػف مراكػز 

كقػػد جػاست وكػػرة البػػرامج كاػػدمات البيانػات إلػػ  مكقعءػػا النءػا   وػػ  الجانػػب اآلاػػر مػف السػػ ابة. 
ىنػػدما ىبػػر اجػػكف مكػػارإ ا ا سػػتاذ بجامعػػة سػػتانقكرد ىػػف القكػػرة بقكلػػر اقػػد تػػنظـ ال كسػػبة لكػػ  

توػػػػػبة ادمػػػػػػة ىامػػػػػػة وػػػػػ  يػػػػػػـك مػػػػػػف 
ا ياـا   يث ر ل  نػر مػف الممكػف  ف 

 .تػػػلدم تكنكلكجيػػػا ملػػػاركة الكقػػػت
Time sharing  إلػ  مسػتقبؿ تيبػاع

 ويػػػػػػػػػػػػر الطاقػػػػػػػػػػػػة ال اسػػػػػػػػػػػػكبية ك تػػػػػػػػػػػػ 
التطبيقات الااوة كادمػة مػف اػفؿ 
نمػػكذج تجػػارم  كبالقعػػػؿ  ظيػػت تمػػػؾ 

                                                           
3 

 

 (  لوذج الاووب  الواابي 1شكل )
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القكرة بلػعبية كبيػرة وػ   كااػر السػتينيات  كلكنءػا تفلػت وػ  منتوػؼ السػبعينيات ىنػدما اتضػة 
 ف التكنكلكجيػػا ال ديإػػة المتعمقػػة بمجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  يػػر قػػادرة ىمػػ  ال قػػاظ ىمػػ  هػػذا 

 )ُِٖ: ِٖ) (ِٖ: ِْ( تقبمية. النمكذج مف ال كسبة المس
هػ  تكنكلكجيػا تعتمػد ىمػ  نقػؿ " : (Cloud Computing) كمػا اف ال كسػبة السػ ابية

المعالجػػة كمسػػا ة التاػػزيف الااوػػة بال اسػػكب إلػػ  مػػا يسػػم  السػػ ابة ك هػػ  جءػػاز اػػادـ يػػتـ 
إلػػػ  الكوػػكؿ إليػػر ىػػف طريػػؽ اانترنػػت. بءػػذا تت ػػكؿ بػػرامج تكنكلكجيػػا المعمكمػػات مػػف منتجػػات 

اػػػدمات  ك تعتمػػػد البنيػػػة الت تيػػػة لم كسػػػبة السػػػ ابية ىمػػػ  مراكػػػز البيانػػػات المتطػػػكرة كالتػػػ  تقػػػدـ 
مسػػا ات تاػػزيف كبيػػرة لممسػػتادميف كمػػا  نءػػا تػػكور بعػػض البػػرامج كاػػدمات لممسػػتادميف. ك هػػ  

 )ِٓ:  ْ( .ُا  َ.ِتعتمد و  ذلؾ ىم  االمكانيات الت  كورتءا تقنيات كيب 
ل كسبة الس ابية  يضا ىم   نءا   د  ساليب ال كسبة  يتـ ويءػا تقػديـ كيمكف النظر إل  ا

  ‛)السػ ابة(“المكارد ال اسكبية كادمات  كيتاح لممستادميف الكوكؿ إليءػا ىبػر لػبكة االنترنػت 
دكف ال اجػػػة إلػػػ  امػػػتفؾ المعروػػػة   ك الابػػػرة   ك  تػػػ  الػػػت كـ بػػػالبن  الت تيػػػة التػػػ  تػػػدىـ هػػػذا 

 )ْٔ: ُّالادمات. ( 
كمػػا  ف تقنيػػة ال كسػػبة السػػ ابية مػػف  بػػرز مػػا يمكػػف  ف تسػػمم بػػر مػػف تقنيػػات المعمكمػػات 
ف ىادت وكرتءا إل  الستينيات مف القرف المنوـر   ينمػا الػتءر ىمػ   ال ديإة منذ زمف قريب  كاه
لسػػاف جػػكف مكػػارإ  قكلػػر: قػػد تػػنظـ ال كسػػبة لكػػ  توػػبة ادمػػة ىامػػة وػػ  يػػـك مػػف ا يػػاـ   يػػث 

 )ْٖ: ّ)( َٔ: ُِإل  ادمات. ( تت كؿ البرامج 
كتعتبػػرا ال كسػػبة السػػ ابية ا مقءكمػػا  ػػديإا وػػ  ىػػالـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ييعنػػ  بتقػػديـ 
التقنيػػات ال اسػػكبية ىنػػد ال اجػػة كاػػدمات وػػ   م كقػػت كباسػػتاداـ ماتمػػؼ  نػػكاع ال كاسػػيب  ك 

ة ىم  االنترنت  يمكػف الءكاتؼ الذكية  بلكؿ آمف كبأقؿ التكاليؼ  ك ه  ىبارة ىف  كسبة مبني
بقضػػمءا الكوػػكؿ إلػػ  ىػػدد كبيػػر مػػف المػػكارد الم كسػػبر الملػػتركة كػػالاكادـ كتطبيقػػات البرمجيػػات 
كتطبيقػات التاػزيف ىبػػر  جءػزة الكمبيػػكتر  ك  م  جءػزة  اػػرل ىبػر االنترنػػت  كبالنسػبة لممسػػتادـ 

ٍعػػفو بمكػػاف كجػػكد هػػذا المػػكا رد  ك كيقيػػة إدارتءػػا  ك المسػػتقيد مػػف هػػذا الاػػدمات كمءػػا  وءػػك  يػػر مى
 .(وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانتءا  وءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد )وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اب

كػػذلؾ يعتبػػر نمػػكذج ال كسػػبة السػػ ابية كسػػيمة التا ػػة الكوػػكؿ إلػػ  مجمكىػػة ملػػتركة مػػف مػػكارد 
ال كسػػبة القابمػػة لمضػػبط (مإػػؿ : اللػػبكات  الاػػكادـ  التاػػزيف  التطبيقػػات  الاػػدمات) كالتػػ  يمكػػف 

) ( ُْٕ: ُُ(  .د ىنػػد إدارتءػػا كبػػدكف  اجػػة لمتقاىػػؿ مػػم مقػػدـ الادمػػةتكويرهػػا كنلػػرها بأقػػؿ جءػػ
ِٓ :ُٖٕ( 

تظءػػر التقػػارير الوػػادرا ىػػف جكجػػؿ االقبػػاؿ الميتزايػػد ىمػػ  منظكمػػة ال كسػػبة السػػ ابية وػػ  
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التػػ   طمقتءػػا اللػركة  كالتػػ  تعػػك ؿ بلػػكؿ  Google Apps القطاىػات التعميميػػة  ومػػإف ادمػة
مفييف ميسػتادـ  ػكؿ العػالـ  ينتمػكف  ٖة  يستادمءا  الينا  كإر مف ر يس ىم  ال كسبة الس ابي

ذا ىممنا  ف إجمال   وقط إل  ميككنات العممية التعميمية  مف طمبة كميدرِّسيف كملسسات تعميمية  كاه
مميكف ميستادـ  وػيف قطػاع التعمػيـ  ِٓالميستادميف لءذا الادمة  مف كاوة القطاىات  يوؿ إل  

إلػ   Campus Computing كبػر (..كمػا تلػير دراسػة   ػد البػا إيف بملسسػةييلػكؿ القسػـ ا 
% مػػػف مػػػدارس كمعاهػػػد الكايػػػات المت ػػػدة ا مريكيػػػة  اتجءػػػت لفىتمػػػاد ىمػػػ   َٖ ف  كإػػػر مػػػف 

 )ِْ: ٔ) (ُِٗ: ُٕ( .)ِٓ: ّ( .مقءـك ال كسبة الس ابية
كجػؿ باسػتاداـ مسػتندات كىػركض ج (ََُِ) Edwards & Baker كمػا قامػت دراسػة

و  مقرر جامع  يتـ تدريسر ىػف بعػد باسػتاداـ نظػاـ إدارة الػتعمـ االلكتركنػ    يػث قػاـ الطػفب 
بكتابة الب ث المطمكب منءـ و  مستندات جكجؿ ك ومكا ىم  تغذية راجعة كمتابعة مستمرة مػف 
  ستاذ المقرر مكنتءـ مف ت سيف كتجكيد  ب اإءـ كمف إػـ اانتقػاؿ لمر مػة توػميـ ىػرض تقػديم 
مناسػػب. كقػػد اسػػتجاب الطػػفب اسػػتبياف قبمػػ  كبعػػدم لروػػد تجػػربتءـ ككجءػػة نظػػرهـ ن كهػػا كقػػد 
 ظءػػرت النتػػا ج  ف جميػػم الطػػفب لػػـ يسػػتادمكا التطبيقػػات م ػػؿ الدراسػػة مػػف قبػػؿ لكػػنءـ كجػػدكها 
سءمة كبسػيطة ك كػدكا ىمػ  ارتقػاع مءػاراتءـ وػ  اسػتادامءا ك جمعػكا ىمػ  وا ػدتءا كاوكوػا ويمػا 

مكػػػيف ا سػػػتاذ مػػػف المتابعػػػة كتقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة. كمػػػا  ظءػػػرت النتػػػا ج كجػػػكد وػػػركؽ يتعمػػػؽ بت
إيجابية لوالة ااستبياف البعدم ويما يتعمػؽ بر بػة الطػفب باسػتاداـ المزيػد مػف تطبيقػات الكيػب 

وػػ  تعممءػػـ ممػػا يظءػػر ا إػػر االيجػػاب  لتجػػربتءـ مػػم مسػػتندات كىػػركض جكجػػؿ  يػػث  وػػاد  َ.ِ
جاهاتءـ االيجابية متم كرا  كؿ االمكانيات كالقكا د الت  تقدمءا التطبيقات كطريقة الطفب بأف ات

 )ِِ( .تقعيمءا و  العممية التعميمية
يف ظ ىم  المستكل العالم   ف إـ تكجءان معينان مف قبؿ الدكؿ كال ككمات ن ػك تنقيػذ مػا 

وػ  القطػاىيف العػاـ كالاػاص  يسم  بال ككمة االكتركنية؛ مف  جػؿ تػكوير الاػدمات االكتركنيػة 
ككاف لزامان ىم  ملسسات المعمكمات التابعة لمجءات ال ككمية بالدكلة  ف تسع  ه  ا ارل و  
سبيؿ تبن  هذا القكػرة كتنقيػذها كاالوػادة القوػكل ممػا هػك متػاح بػيف يػديءا مػف تقنيػات المعمكمػات 

ا بالتػػػال  ىمػػػ  بنػػػاس مجتمػػػم ال ديإػػػة  مػػػف  جػػػؿ تقػػػديـ اػػػدمات معمكماتيػػػة  وضػػػؿ  مػػػا يػػػنعكس  إػػػر 
 ) ُِٖ: ِٕ) (ُِْ: ِٔ( .المعروة بتمؾ الدكؿ

إلػ  اسػتاداـ الطػفب لتطبيقػات ال كسػبة   (َُُِ)aylor& Hunsingerك لػارتالب ث:
السػػ ابية كاتجاهػػاتءـ ن كهػػا كتطبيػػؽ مسػػتندات جكجػػؿ ليكػػكف م ػػكر الدراسػػة كالتػػ  اىتمػػدت ىمػػ  

ت إل   ف اتجاهات الطػفب إيجابيػة جػدا تجػاا اسػتاداـ المقابفت اللاوية كااستبيانات كتكوم
م رر المستندات مف جكجؿ  نػر يسػاهـ وػ  العمػؿ التعػاكن  كيسػءؿ الملػاركة كيمكػف اسػتادامر 
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مػػػػف  م مكػػػػاف كبػػػػأم زمػػػػاف كقػػػػد  كػػػػد الطػػػػفب ىػػػػدـ معػػػػروتءـ لمتطبيػػػػؽ مػػػػف قبػػػػؿ إا  نءػػػػـ اػػػػفؿ 
مكانياتػػر الماتم قػػة كالتػػ  سػػاهمت بتكػػكيف اتجاهػػاتءـ االيجابيػػة اسػػتادامءـ لػػر تعروػػكا ىمػػ  وكا ػػدا كاه

 )ِٖ( .ن كا كن ك  م تطبيؽ مف تطبيقات ال كسبة الس ابية
 مشكمة البحث:

يكاجر التعميـ و  العور ال ديث ملكفت كت ديات نتيجػة لمتقػدـ العممػ  ال ػادث وػ  جميػم 
الػذم تطمػب معػر  المجاات كالمتمإؿ بوكرة كاضػ ة وػ  ظءػكر إػكرة تكنكلكجيػا المعمكمػات ا مػر

إىػػادة النظػػر وػػ  منػػاهج التعمػػيـ ك سػػاليب التػػدريس الماتمقػػة المسػػتادمة  تػػ  تسػػتطيم  ف نكاكػػب 
 التقدـ السريم و  المجاات الماتمقة.

كتعػػد مءػػارات التػػدريس القعػػاؿ   ػػد ااتجاهػػات الءامػػة وػػ  إىػػداد المعمػػـ   يػػث يلػػير دليػػؿ 
لفزمػػػة لمتػػػدريس هػػػ  تنظػػػيـ الػػػدرس  ااتيػػػػار جامعػػػة سػػػتانقكرد إلػػػ   ف  سػػػس ت ديػػػد المءػػػػارات ا

الم تكل  ملاركة المتعمميف  التقاىؿ كاانسجاـ بيف المعمميف كالطفب  العفقة بيف المعمـ كبقية 
: ُٗ)(ّٖ: ُالءي ػػة التدريسػػية  الملػػاركة وػػ  ا نلػػطة المجتمعيػػة الرابطػػة لممدرسػػة بػػالمجتمم. (

ٔٔ( 
ت سػيف العفقػات كالتعػاكف بػيف المتعممػيف  كتػكور إف تطبيقات ال كسبة الس ابية تسػءـ وػ  

لءـ كوكا سءف إل  الموػادر التعميميػة  مػا يمكػنءـ مػف الملػاركة القعالػة وػ  العمميػة التعميميػة. 
)ِْ :ُِْ( 

كمػػػا تتميػػػز بي ػػػات ال كسػػػبة السػػػ ابية بالتقاىميػػػة كالمركنػػػة كاالتا ػػػة  كمػػػف لػػػأنءا  ف تنتقػػػؿ 
تعمـ ميمقػ  كميرسػؿ كميتقاىػؿ كميلػارؾ  كلػيس مجػرد متمقػ  كمسػتقبؿ بالتعميـ إل  التعمـ  كجعػؿ المػ

سػػمب  لممعمكمػػات. تتػػية بي ػػات ال كسػػبة السػػ ابية لممتعممػػيف العديػػد مػػف طػػرؽ الػػتعمـ  كمنءػػا نمػػط 
التعمـ التلارك    يػث تسػمة بي ػات ال كسػبة السػ ابية لممتعممػيف مػف التلػارؾ وػ  إنلػاس كتبػادؿ 

ض لت قيػػؽ  هػػداؼ تعميميػػة  كهػػك مػػا يجعمءػػـ مت كمػػيف وػػ  ىمميػػة المعمكمػػات بػػيف بعضػػءـ الػػبع
تعممءـ  كتجعمءـ  كإػر إيجابيػة   يػث ا ين وػر دكرهػـ وػ  الكوػكؿ إلػ  المعمكمػة  بػؿ تمػن ءـ 
 يضػػػا القروػػػة لمتقاىػػػؿ كالتكاوػػػؿ مػػػم قرنػػػا ءـ كجءػػػا لكجػػػر لفسػػػتقادة مػػػف ابػػػراتءـ لمكوػػػكؿ إلػػػ  

 )ُٕ: ٗ. (معمكمات جديدة  ك ؿ الملكفت المطرك ة
 َ.ِكوػػػ  ظػػػؿ تطػػػكر البنيػػػة الت تيػػػة لإلنترنػػػت كظءػػػكر إوػػػدارات متنكىػػػة لمكيػػػب كالكيػػػب 

ك يرهػػػػا   ػػػػدث تطػػػػكر كبيػػػػر وػػػػ  الاػػػػدمات المقدمػػػػة ىبػػػػر اللػػػػبكات ظءػػػػرت مفم ػػػػر وػػػػ  تػػػػكاور 
تا ػػة ىػػدد كبيػػر مػػف البرمجيػػات  مسػػا ات تازينيػػة كبيػػرة  كسػػرىات ها مػػة لفتوػػاؿ باالنترنػػت  كاه

مـ اسػػتادامءا دكف ال اجػة لتإبيتءػػا ىمػ  جءػػاز ال اسػب  ك دل ذلػػؾ التطػكر إلػػ  التػ  يمكػػف لممػتع
التػػ  تعتمػػد ىمػػ  نقػػؿ ىمميػػة  Cloud Computingظءػػكر مػػا يعػػرؼ باسػػـ ال كسػػبة السػػ ابية 
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المعالجة كمسا ة التازيف الااوة بال اسػب إلػ  اػكادـ كمنوػات ىمػؿ يػتـ الكوػكؿ إليءػا ىبػر 
 )ْٖ: ٕد  ك مكاف م دد. (االنترنت دكف التقيد بجءاز م د

كا تت قػػؽ واىميػػة بي ػػة الػػتعمـ التلػػارك  االلكتركنػػ  بمجػػرد تكزيػػم المتعممػػيف وػػ  مجمكىػػات 
كتكميقءـ بمءػاـ الػتعمـ  لكػف ا مػر يتطمػب دراسػة المتغيػرات القا مػة المتعمقػة ببي ػة التقاىػؿ كالػتعمـ 

نػػػكاع التقاىػػػػؿ لمتكوػػػؿ  وضػػػػؿ التلػػػارك  ذاتػػػر  كالػػػػربط بػػػيف اسػػػػتراتيجيات ك دكات كمسػػػتكيات ك 
 )ْٖ: َِ) (ٔٔ: ُٓالظركؼ  لي قؽ التعمـ التلارك   قو  واىمية ممكنر. (

كمف افؿ اطفع البا إة ىم  المراجم العممية المتاووة كالدراسات ا ظت البا إة 
و   دكد ىممر انر لـ يتناكؿ كإير مف الب كث مكضكع الب ث ال ال  كاف هناؾ ندرة لمب كث 

 مجيات ال كسبة الس ابية.و  بر 
بناس ىم  ما تقدـ جاس هذا الب ث كم اكلة ىممية مقننة لمتعرؼ ىم  تأإير برنامج تعميم  
قا ـ ىم  تقنية ال كسبة الس ابية و  تنمية مءارات التدريس القعاؿ لدم طالبات كمية التربية 

 الرياضية.
  ىدؼ البحث  :

برنػامج تعميمػ  قػػا ـ ىمػ   ال كسػبة السػػ ابية يءػدؼ الب ػث ال ػال  إلػػ  التعػرؼ ىمػ  تػػأإير 
 و  تنمية مءارات التدريس القعاؿ لدم طالبات كمية التربية الرياضية 

  فركض الدراسة:
تكجد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياس القبم  كالبعدم لممجمكىة الضػابطة وػ   -ُ

 .مستكل  داس بعض مءارات التدريس القعاؿ  لوالة القياس البعدم
جد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياس القبم  كالبعدم لممجمكىػة التجريبيػة وػ  تك  -ِ

 .مستكل  داس بعض مءارات التدريس القعاؿ  لوالة القياس البعدم
تكجػػػػد وػػػػركؽ ذات دالػػػػة إ وػػػػا ية بػػػػيف القياسػػػػات البعديػػػػة لممجمػػػػكىتيف الضػػػػابطة  -ّ

 .لمجمكىة التجريبيةالتجريبية و  مستكل  داس مءارات التدريس القعاؿ   لوالة ا
 مصطمحات البحث:

 السحابة:
نمػكذج لتػكوير كوػكؿ مناسػب كدا ػـ وػ   م كقػت إلػ  اللػبكة  لملػاركة مجمكىػة كبيػرة 
 .مف الموادر ال اسكبية كالت  يمكف نلرها كتكويرها بأدن  مجءكد  ك تقاىؿ مم مكور الادمة

 )ِْ :ُْ( 
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  الحكسبة السحابية:
المعالجػػة كمسػػا ة التاػػزيف الااوػػة بال اسػػكب إلػػ  مػػا  هػػ  تكنكلكجيػػا تعتمػػد ىمػػ  نقػػؿ

يسػم  السػ ابة كهػ  جءػاز اػػادـ يػتـ الكوػكؿ إليػر ىػف طريػػؽ االنترنػت  كبءػذا تت ػكؿ بػػرامج 
تكنكلكجيا المعمكمات مف منتجات إل  ادمات. كبذلؾ تساهـ هذا التكنكلكجيا و  إبعاد ملاكؿ 

المسػتادمة لءػا  كبالتػال  يتركػز مجءػكد  ويانة كتطػكير بػرامج تقنيػة المعمكمػات ىػف اللػركات
الجءات المستقيدة ىمػ  اسػتاداـ هػذا الاػدمات وقػط. كتعتمػد البنيػة الت تيػة لم كسػبة السػ ابية 
ىمػػ  مراكػػز البيانػػات المتطػػكرة كالتػػ  تقػػدـ مسػػا ات تاػػزيف كبيػػرة لممسػػتادميف كمػػا  نءػػا تػػكور 

مكانيػػات التػػ  كورتءػػا تقنيػػات بعػػض البػػرامج كاػػدمات لممسػػتادميف  كتعتمػػد وػػ  ذلػػؾ ىمػػ  اال
 )ِٕ: ُْ) (ِٕ: ِٖ(  .َ.ِكيب 

 :الميارات التدريسية
تعرِّؼ بأنءا مجمكىة مف المءارات ك نماط السمكؾ الت  يمكف  ف يظءرها المتعمـ كتلػتؽ 

 ) ِٓ: َُمف توكر كاضة كم دد لنتا ج تعمـ مر كبة(
 الطالبة المعممة:

لمتػدرب وقػط  ك طالػب التطبيػؽ العممػ  كنػرل يطمؽ ىمير البعض الطالػب المتػدرب  ك ا 
 ف موػػػطمة الطالبػػػة المعممػػػة اىػػػـ كالػػػمؿ كيتعػػػدل  ػػػدكد القتػػػرة الزمنيػػػة الم ػػػددة لتػػػدريب مػػػا 

 )ّٓ: ُكيوبي المقءـك بويغة ركح المءنة . (
 :إجراءالبحث

 منيج البحث :
لطبيعػة  ت قيقاالب ث: الب ث كوركضر استادمت البا إة المػنءج التجريبػ  نظػرا لمف متػر

 الب ث باستاداـ التوميـ التجريب  لمجمكىتاف إ داهما تجريبية  كا ارل ضابطة .
 مجتمع البحث :

الػػػتمؿ مجتمػػػم الب ػػػث ىمػػػ  طالبػػػات التػػػدريب الميػػػدان  بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية لمبنػػػات 
 . ـ7102/7109) طالبة معممة لمعاـ الدراس  َِِ مكاف  كالبالي ىددهـ ( جامعة–بالقاهرة 

 ينة البحث:ع
ااتػػػػارا البا إػػػػاف ىينػػػػة الب ػػػػػث بالطريقػػػػة العمديػػػػة مػػػػف طالبػػػػػات كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػػية 

  ( 61) كالبػالي قكامءػا  ـ7102/7109لمعػاـ الدراسػي كالمسجمكف باستمارات التدريب الميػدان  
( 71)  كتػػػـ تقسػػػيمءا إلػػػ  مجمػػػكىتيف متسػػػاكيتيف إ ػػػداهما تجريبيػػػة كتلػػػمؿ  مػػػف المجتمػػػم الكمػػػ 

  كلقػػد اتبػػم معءػػـ البرنػػامج المقتػػرح باسػػتاداـ برمجيػػات ال كسػػبة السػػ ابية لمءػػارات بػػة معممػػةطال
  كقػد اتبػم معءػـ طريقػة ( طالبػة معممػة71)التدريس القعاؿاقيد الب ثا كا ارل ضابطة كتلػمؿ 
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( 01)كقػػد تػػـ اسػػتبعاد   التػػدريس المتبعػػةا اللػػرح كالعػػرض ا  لتػػدريس نقػػس المءػػارات اقيػػد الب ػػثا
كذلػػػػؾ لملػػػػاركتءـ وػػػػ  التجربػػػػة ااسػػػػتطفىية ككػػػػذلؾ إجػػػػراس المعػػػػامفت العمميػػػػة لبػػػػة معممػػػػة طا

 لفاتبارات المستادمة .
 تجانس العينة : /أ 

ت ققت البا إة مف اىتدالية تكزيػم  وػراد ىينػة الب ػث مػف  يػث بطاقػة مف ظػة المءػارات 
 (.0كما يتضح مف جدكؿ )التدريسية اقيد الب ث  

 )َٓف = ( ينة البحث الكمية في القياسات قيد البحث( تكصيؼ ع 0جدكؿ ) 

عدد أفراد  المجمكعة األداة
االنحراؼ  المتكسط العينة

 االلتكاء الكسيط المعيارم

بطاقة 
 المف ظة

 َٕٖ.َ َََ.ٓٔ ََّ.ٗ َِٕ.ٓٔ ِٓ تجريبية

 َْٖ.َ ََ.َٔ َِٖ.ٗ ََْ.ّٔ ِٓ ضابطة

 ُْٗ.َ ََٓ.ْٔ ُِٔ.ٗ َّٖ.ْٔ َٓ العينة الكمية

 ف معػػامفت االتػػكاس لمجتمػػم الب ػػث وػػ  المتغيػػرات قيػػد الب ػػث قػػد  (0يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
مما يدؿ ىم   ف مجتمم الب ث إىتدال  طبيعػ  ىمػ  بطاقػة مف ظػة (  3) ± ان ورت ما بيف

 .ا داس التدريسا قيد الب ثا
 تكافؤ مجمكعتي البحث:
 تكافؤ عينة البحث:

ن راوات المعيارية كقيمة (ت)  وراد المجمكىتيف الجدكؿ التال  يكضة المتكسطات كاا
التجريبية كالضابطة و  التطبيؽ القبم   دكات الب ث المتمإمة و : بطاقة المف ظة ا قيد 

 الب ثا
( قيمة )ت( كداللتيا اإلحصائية بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس القبمي عمى 7جدكؿ )

 )َٓف = ( لمبلحظة.بطاقة ا

عدد أفراد  المجمكعة األداة
 العينة

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارل

 قيمة
 )ت(

 مستكل الداللة

بطاقة 
 المف ظة

 َِٖ.ٗ ََْ.ّٔ ِٓ تجريبية
ُ.َّٓ َ.َّٔ 

 ََّ.ٗ َِٕ.ٓٔ ِٓ ضابطة

) بيف َُ.َىدـ كجكد وركؽ دالة إ وا يان ىند مستكل دالة (( 7يتضح مف جدكؿ ) 
ط  درجات  وراد المجمكىتيف التجريبية كالضابطة و  القياس القبم  ىم  بطاقة متكس

المف ظة  مما يلكد تكاول  وراد المجمكىتيف التجريبية كالضابطة مف الطالبات المعممات 
جامعة  مكاف ىينة الدراسة و  المءارات التدريسية و   -بكمية التربية الرياضية لمبنات
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 اطيط   التنقيذ  التقكيـ. الم اكر التالية : الت
 كسائؿ كأدكات جمع البيانات:

بااطفع ىػالابراس: كالدراسػات السػابقة الملػابءة بغػرض ااسػتقادة منءػا وػػ  البا إػةقػاـ 
جػراس اااتبػارات المءاريػة  كيقية توميـ استمارة استطفع  راس السادة الابراس  ككػذلؾ ت ديػد كاه

 كالمعروية. 
 خبراء: استمارة استطبلع آراء ال

استمارة استطفع  راس السادة الابراس  كؿ بطاقة مف ظة مءارات التدريس  -ُ
 (7مرفؽ ) القعاؿ.

البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح اػػفؿ وتػػرة                 ػػكؿ  اسػػتطفع  راس السػػادة الابػػراساسػػتمارة  -ِ
 (3مرفؽ ). االىداد

 (7مرفؽ ): إعداد بطاقة المبلحظة -3
 قة المف ظة بالاطكات التالية: مرت ىممية إىداد بطا 
الءدؼ مف البطاقة : تءدؼ هذا البطاقة إل  معروة مدل تكاور الكقايات التدريسية الااوة  /  

 مءارات التقكيـ. -مءارات التنقيذ -بطالبات التدريب الميدان  و  مجاات: مءارات التاطيط 
 ظتءا و  المجاات الإفإة ت ديد الجكانب المراد مف ظتءا : تـ ت ديد الجكانب المراد مف /ب 

 . التخطيط كالتن يذ كالتقكيـالت  التممت ىميءا المكديكات كه : 
 عدد عبارات كؿ محكر ميارات التدريس ال عاؿ ـ
 ٗ مءارات التاطيط لمدرس  .ُ
 ِٖ مءارات تنقيذ الدرس  .ِ
 َُ مءارات تقكيـ الدرس  .ّ

 ْٕ إجمال  ىدد العبارات
تءا: تـ ت ميؿ كؿ مجاؿ مف المجاات الإفإة السابقة إل  ىدد ت ميؿ الجكانب المراد مف ظ /ج 

مف الكقايات القرىية  الت  تلكؿ و  مجمكىءا مللرات امتفؾ الكقاية الر يسية الت  تندرج 
ت تءا  كو  هذا الاطكة استعاف البا إاف بقا مة الكقايات التدريسية الت  تـ إىدادها. مروؽ 

)ِ( 
جرا ية: تـ ويا ة الكقايات القرىية و  ىبارات قويرة   يث ويا ة المككنات بطريقة إ /د 

اقتورت كؿ ىبارة ىم  مءارة تدريسية كا دة  ككوؼ  داس كا د  كما استادـ القعؿ 
 (7مرفؽ ) المضارع بويغة المقرد لمدالة ىم  ال ركة.

ؿ كضم الكقايات كتنظيمءا: تـ و  هذا الاطكة كضم الكقايات القرىية الت  تمإؿ كؿ مجا /ق 
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مف المجاات الإمانية السابقة و  بطاقة المف ظة  إـ كضم  ماـ كؿ كقاية مقياس إفإ  
الذل يقـك  ضعيؼ) لقياس مستكل ا داس  كىم  اللاص –مقبكؿ  –متدرج ( ىاؿ 

 ) اماـ مستكل ا داس الذل يعبر ىف ر ير .√( بالمف ظة كضم ىفمة 
كالغمكض الذل قد يقم وية المف ظ  وقد تـ تعميمات استاداـ البطاقة : تجنبا لفرتباؾ  /ك 

تضميف بطاقة المف ظة بمجمكىة مف التعميمات الت  تكضة لر كيقية ااستاداـ الوػ يػػة 
 لمبطػػاقة   ػيث وػيغت هػػذا التػػعميمػػات و  ىبػػارات كاض ة كم ددة.

ػ كميف و  ودؽ البطاقة: لمت قؽ مف ودؽ البطاقة  وقد تـ ىرضءا ىم  مجمكىة مف الم  /ز 
 مجػاؿ المناهج كطرؽ التدريس   يث طمب منءـ تدكيف  را ءـ و  ا ت : 

 مدل سفمة الويا ة المقظية لمعبارات الت  تمإؿ الكقايات.  -
 مدل قدرة العبارات ىم  كوؼ ا داس المطمكب مف ظتر.  -
 إضاوة  ية مف ظات  ارل . -
استادمت البا إة طريقة اتقاؽ المف ظيف   إبات البطاقة: لمت قؽ مف إبات بطاقة المف ظة /ح 

 نءا تعد مف  كإر الطرؽ استادما كليكىا  كويءا تتـ مف ظة  داس المعمـ بكاسطة اإنيف  ك 
)   ِٔ:  ُْ كإر مف المف ظيف  يكجد بينءما تكاول و  المستكل التعميم  و  كقت كا د( 

) إمانية مف الطالبات المعممات ٖة (كت قيقا لءذا وقد قامت البا إة مم زميمة  ارم بمف ظ
) مما يدؿ ىم   ف البطاقة تتمتم بدرجة ىالية مف  ٖٓ.َكقد بمي معامؿ إبات البطاقة ( 

الإبات  كبذلؾ  وب ت البطاقة و  وكرتءا النءا ية وال ة لمتطبيؽ ىم  ىينة الب ث مف 
 معمم  التربية الرياضية و  المر مة اابتدا ية.

 عية:الدراسات االستطبل /ط 
االثنػػػيف يػػػـك  ـ إلػػػي 71/7/7109االثنػػػيف المكافػػػؽوػػػ  القتػػػرة مػػػف يػػػـك البا إػػػاف قامػػػا  

 بيجراس دراسات استطفىية بءدؼ اآلت  : ـ2/3/7109المكافؽ 
 الإبات ) لفاتبارات المستادمة و  الدراسة . – ساب المعامفت العممية ( الودؽ  -
بػػػارات كالتأكػػػد مػػػف وػػػف يتءا الجػػػراس تجءيػػػز ا دكات كا جءػػػزة المسػػػتادمة وػػػ  ااات -

 اااتبارات .
تػػدريب المسػػاىديف ىمػػ  طريقػػة تنقيػػذ اااتبػػارات لضػػماف ( مكضػػكىية كدقػػة القيػػاس )  -

 كو ة البيانات.
تكزيم العمؿ كترتيبر كتنظيمر كتنسيقر مػم المسػاىديف لضػماف  سػف سػير العمػؿ  إنػاس  -

 اااتبارات.
مميػػػذ لكػػػؿ ااتبػػػار ىمػػػ   ػػػدة لت ديػػػد الػػػزمف الػػػذم معروػػػة الػػػزمف الػػػذم يسػػػتغرقر كػػػؿ ت -
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 يستغرقر و  جميم اااتبارات .
 التأكد مف الوعكبات.رنامج التعميم  لممر مة السنية . -
التعرؼ ىم  الوعكبات الت  مػف الممكػف  ف تكاجػر البا إػة ىنػد التطبيػؽ ىمػ  العينػة  -

 ا ساسية كمدل إمكانية التغمب ىم  تمؾ الوعكبات .
( طالبػة معممػة مػف مجتمػع 01عمى عينػة قكاميػا )االسيمي:ية إجراء الدراسة كقد تـ 

 البحث، كمف خارج عينة البحث األساسية. 
 كقد أس رت نتائجيا عمى ما يمي : 

 وف ية ا جءزة كا دكات المستادمة ككذا  ماكف تنقيذ البيانات. كالقياسات . -
 ية كتابة البيانات .تقءـ المساىديف لطريقة  داس اااتبارات ككيق -
مػػف اػػفؿ ىمػػ  ىينػػة الب ػػث وػػف ية اااتبػػارات كالقياسػػات الماتػػارة لمتطبيػػؽ  -

 .  لءذا اااتبارات ساب المعامفت العممية 
 مناسبة البرنامج التعميم  المقترح لممر مة السنية . -
 ت ديد الترتيب الزمن   داس اااتبارات كالقياسات المستادمة . -

 (3مرفؽ ): لتعميمي المقترحالبرنامج ا

 اليدؼ العاـ لمبرنامج : /أ 
يءدؼ البرنامج إل  التعرؼ ىمػ  تػأإير اسػتاداـ برمجيػات ال كسػبة السػ ابية ىمػ  تنميػة 

 جامعة  مكاف. -بعض مءارات التدريس القعاؿ لدم طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات بالقاهرة
الدراسػػات كالب ػػكث السػػابؽ ذكرهػػا بءػػدؼ بػػاالطفع ىمػػ  بعػػض المراجػػم ك البا إػػاف قامػػا 

التعرؼ ىم  ا سس الت  ينبغ  مراىاتءا ىند ت ديد ا هداؼ كمعاييرها ككيقية ويا تءا كقد تػـ 
 ت ديد ا هداؼ لمبرنامج و  إفث  هداؼ ىامة طبقا لجكانب التعمـ متمإمة و :

 ىدؼ عاـ معرفي: (0
لتربيػػة الرياضػػية لمبنػػات كيتمإػػؿ وػػ  إكسػػاب طالبػػات التػػدريب الميػػدان  بكميػػة ا

بالقػػػػػاهرة بعػػػػػض المعمكمػػػػػات كالمعػػػػػارؼ كال قػػػػػا ؽ ىػػػػػف مءػػػػػارات التػػػػػدريس القعاؿاقيػػػػػد 
 الب ثا.

 ىدؼ عاـ ميارم: (7
إكسػػػػاب طالبػػػػات التػػػػدريب الميػػػػدان  بكميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية لمبنػػػػات بالقػػػػاهرة 

 مءارات التدريس القعاؿاقيد الب ثا.
 ىدؼ عاـ كجداني: (3

الميػػػػدان  بكميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية لمبنػػػػات بالقػػػػاهرة إكسػػػػاب طالبػػػػات التػػػػدريب 
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 االيجابية كالتقاىؿ ن ك استاداـ مءارات التدريس القعاؿ و  ىمميت  لتعميـ كالتعمـ.
 صياغة اليدؼ العاـ في صكرة إجرائية )سمككية(: /ب 

 أىداؼ معرفية: (0
 بعد االنتياء مف البرنامج يجب أف تككف التمميذة قادر عمى أف:

 ات كالمقاهيـ المتعمقة بمءارات التدريس القعاؿ.تعرؼ المعمكم -
 ت مؿ المءارات التدريسية مف افؿ البرنامج التعميم  المقترح. -
 تدرؾ  كجر اااتفؼ كالتلابر بيف مءارات التدريس القعاؿ ا قيد الب ثا. -

 األىداؼ الميارية: (7
 بعد االنتياء مف البرنامج يجب تككف الطالبة المعممة قادرة عمى أف:

 لدم مءارات التدريس القعاؿاقيد الب ثا .ت -
 ت اك  البرنامج التعميم  المقترح بطريقة تجعمءا قادرة ىم  التعمـ القردم. -

تسػػػػػتادـ ا دكات المناسػػػػػبة  إنػػػػػاس تنقيػػػػػذ مػػػػػا تعممتػػػػػر مػػػػػف اػػػػػفؿ البرنػػػػػامج 
 التعميم .

 تربط المءارات ا قيد الب ثا بالمكاقؼ التعميمية الماتمقة. -
 افؿ التنكع و  المءارات ا قيد الب ثا. تبدع و  ا داس مف -

 األىداؼ الكجدانية: (3
 بعد االنتياء مف البرنامج يجب أف تككف الطالبة المعممة قادرة عمى أف:

 تتام  ىف السمبية  إناس ىممية التعمـ. -
 ’.تكتسب القدرة ىم  ت مؿ المس كلية -
تكتسػػػػػػب المءػػػػػػارات ااجتماىيػػػػػػة مػػػػػػف اػػػػػػفؿ ممارسػػػػػػة ا نلػػػػػػطة الااوػػػػػػة  -

 رنامج.بالب
 ت تـر آراس زمف ر ىند مناقلتءـ  داس المءارات التدريسية ا قيد الب ث. -
 ت قؽ ذاتءا مف افؿ ممارسة مءارات التدريس القعاؿ. -

 أسس بناء البرنامج: /ج 
  ف ي قؽ البرنامج الءدؼ الذم كضم مف  جمر. -
  ف يتناسب الم تكم مم هدؼ البرنامج الذم كضعر مف  جمر. -
 نية لمق ة قيد الب ث.مراىاة الاوا ص الس -
 مراىاة تدرج البرنامج مف السءؿ إل  الوعب كمف البسيط إل  المركب. -
 ف يقكـ البرنامج ىم  اهتمامات الطالبات المعممػات ك اجػاتءـ كميػكلءـ وػ  هػذا  -
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 المر مة.
 مناسبة ا دكات كا جءزة المستادمة. -
  ف يتوؼ البرنامج بالمركنة كالتنكع كالبساطة كاللمكؿ. -
اة اسػػػتاداـ  نلػػػطة تعطػػػ  وروػػػا لمايػػػاؿ كتمكنءػػػا مػػػف الػػػت كـ وػػػ  سػػػرىر مراىػػػ -

 تعممءا افؿ البرنامج.
مراىػػػاة تقميػػػؿ المإيػػػرات الملػػػتتة انتبػػػاا الطالبػػػة المعممػػػة كاسػػػتإارا دكاوػػػم الطالبػػػة  -

 المعممة لمتعمـ.
يجابية. -  مراىاة الزمف المناسب لتنقيذ البرنامج  ت  يككف  كإر تأإيرا كاه
 ة كالتنكع كاللمكؿ.مراىاة البساط -
 مراىاة تكوير المكاف المناسب كاالمكانيات الفزمة لتنقيذ البرنامج. -

 محتكم البرنامج: /د 
تـ ت ديد مءارات التدريس القعاؿ المراد تنميتءا لدم طالبػات التػدريب الميػدان  بكميػة 

اداـ جامعػػة  مػػكاف  كمػػا تػػـ كضػػم برنػػامج تعميمػػ  باسػػت -التربيػػة الرياضػػية لمبنػػات بالقػػاهرة
 .برمجيات ال كسبة الس ابية

 تنظيـ محتكم البرنامج /ق 
وػػػػ  ضػػػػكس اوػػػػا ص البرنػػػػامج التعميمػػػػ  المقتػػػػرح باسػػػػتاداـ برمجيػػػػات ال كسػػػػبة 

 الس ابية قاما البا إاف بت ديد م تكم البرنامج و  جز ييف ر يسيف:
 الجزء األكؿ: المقدمة

يػػػة كراس كهػػػ  الوػػػق ات التػػػ  يػػػتـ ىرضػػػءا ىمػػػ  ال اسػػػب اآللػػػ  بوػػػكرة  متتال
بعضءا كتتضػمف التقػديـ  ا ىػداد  االلػراؼ  ا هػداؼ العامػة  تعميمػات ااسػتاداـ ىمػ  
 ف تنتءػػػ  بعػػػرض قا مػػػة اااتيػػػارات الر يسػػػية كتعتبػػػر النقطػػػة القاوػػػمة بػػػيف الجػػػزس ا كؿ 

 كالجزس الإان .
 الجزء الثاني: المحتكم التعميمي:

 األساسية قيد البحث كىي: كيتضمف المحتكم التعميمي ميارات التدريس ال عاؿ
 كيتككف محتكل كؿ ميارة مف اآلتي:

 تعريؼ كمقدمر ىف المءارة. -
 طريقة  داس المءارة التدريسية. -
 بعض النقاط الت  يجب التركيز ىميءا. -
 تدريبات متدرجة ىم  المءارة التدريسية. -
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  س مة تقكيمير. -
 سب تسمسمر بالبرنامج.ىم   ف تقـك البا إة بت ديد الجزس التعميم  المراد تعممر  

 تحديد األنشطة التعميمية: /ك 
تضمف البرنامج نكىاف مف ا نلطة التعميمية نكع يقـك بر البا إاف كا ار تقـك بر 

 الطالبة المعممة بغير ت قيؽ  هداور كهما:
 أنشطة تقـك بيا الباحثة: (0

 قبؿ البدء في تدريس البرنامج:
دىاس المءارات ا قيد الب ػثا كالكقػكؼ ىمػ  التاكد مف مدل قدرة الطالبة المعممة ىم  ا

 الكضم ال ال  لمتطمبات ا داس.
  أثناء تدريس البرنامج:

يتمإػػػؿ وػػػ  لػػػر ر لم تػػػكم البرنػػػامج مػػػف اػػػفؿ برمجيػػػات ال كسػػػبة السػػػ ابية 
كاسػػػتغفؿ إمكانيػػػة اسػػػتعراض مػػػا بػػػر مػػػف لقطػػػات ويػػػديك كوػػػكر تعميميػػػة كتكضػػػي ير 

القيػػػػاـ با نلػػػػطة التعميميػػػػة كمتابعػػػػة تقػػػػديمءـ باالضػػػػاوة إلػػػػ  تكجيػػػػر الطالبػػػػات ن ػػػػك 
 كتو ي ءا  اطا ءـ التعميمية كاالجابة ىم  التسالات الت  قد تظءر  إناس التعميـ.

 بعد االنتياء مف تدريس البرنامج:
تت ػػدد وػػ  تكميػػؼ الطالبػػة لممعممػػة بػػأداس النلػػاط المطمػػكب مػػنءـ كالػػذم يتمإػػؿ  -

 و  الاطكات التعميمية المتدرجة.
 لطة الت  تقكـ بءا الطالبة المعممة باستاداـ التقنية ت ت إلراؼ المعممر.ا ن -
مكانياتءا. -  تنتقؿ مف مكقم تعميم   ار طبقا لسرىتءا الااوة كقدراتءا كاه
 تمارس المءارات قيد الب ث تطبيقا. -

 اإلطار العاـ لتن يذ البرنامج : /ز 
ات التػدريس القعػاؿ قيػد الب ػث بكضم الك دات التعميمية لبعض مءػار البا إاف قاما         

) ٗكذلػػؾ بػػالرجكع إلػػ  المراجػػم النظريػػة كالابػػراس موػػ كبة بأهػػداؼ سػػمككية كقسػػمت إلػػ  (
ك ػػدات تعميميػػة بكاقػػم ك ػػدتيف  سػػبكىيان كوقػػان كالػػزمف الماوػػص لكػػؿ ك ػػدة تعميميػػة بكاقػػم 

 .)  سابيمٔذ الك دات التعميمية () دقيقة   كبناس ىم  ذلؾ وقد استغرؽ تنقيَٗ(
 تجريب البرنامج التعميمي :

بعػػػػد اانتءاسالب ث:لػػػػة التوػػػػميـ كت ديػػػػد مككنػػػػات البرنػػػػامج التعميمػػػػ  المقتػػػػرح قامػػػػا 
البا إػػػاف بتجريػػػب البرنػػػامج ىمػػػ  ىينػػػة مماإمػػػة لمجتمػػػم الب ػػػػث كمػػػف اػػػارج ىينػػػة الب ػػػث 

االثنػػػػػػيف ) طالبػػػػػػة معممػػػػػػة  كذلػػػػػػؾ وػػػػػػ  القتػػػػػػرة مػػػػػػف يػػػػػػـك َٓا ساسػػػػػػية كالبػػػػػػالي قكامءػػػػػػػػا (
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  التأكػػػػػد مػػػػػف معػػػػػايير المػػػػػادة التعميميػػػػػة ـ2/3/7109االثنػػػػػيف إلػػػػػ  يػػػػػـك ـ71/7/7109
(المءػػػارات التدريسػػػية) التػػػ  سػػػكؼ تقػػػدـ لمطالبػػػة المعممػػػة ىينػػػة الب ػػػث لمعروػػػة مػػػدل وءػػػـ 
الطالبػػػػػات المعممػػػػػات لمبرنػػػػػامج المقتػػػػػرح   كبنػػػػػاس ىمػػػػػ  نتػػػػػا ج مر مػػػػػة التجريػػػػػب تػػػػػـ إجػػػػػراس 

فن لمتطبيػػػؽ ىمػػػ  العينػػػة ا وػػػمية قيػػػد الب ػػػث    التعػػػديفت ك وػػػبة البرنػػػامج مجءػػػزان كمكػػػتم
 عم  لمبرنامج التعميم  المقترح .كىم  هذا قمت البا إة بالتنقيذ الق

 تن يذ  تجػػػػػػػػػػػػػػػربة البحث:
 تطبيؽ  تجربة البحث :

 الاطكات التالية و  تطبيؽ تجربة الب ث : البا إة اتبعت
 تن يذ البحث :خطكات 

 :القياس القبمي
ا البا إاف بيجراس القيػاس القبمػ  لممجمػكىتيف التجريبيػة كالضػابطة ىمػ  بطاقػة مف ظػة قام

 ـ00/3/7109االثنػػيف المكافػػؽا داس لممءػػارت التدريسػػيةا قيػػد الب ػػثا كذلػػؾ وػػ  القتػػرة مػػف يػػـك 
 ىم  الطالبات المعممات ىينة الب ث .ـ02/3/7109الخميس المكافؽإل  يـك 

 : ميمي المقترحخطكات تن يذ البرنامج التع
بتطبيػػػؽ (البرنػػػامج التعميمػػػ  المقتػػػرح) لتميػػػة مءػػػارات التػػػدريس القعػػػاؿا قيػػػد البا إػػػاف قامػػػا 

الب ػػػػثا لطالبػػػػات المجمكىػػػػة التجريبيػػػػة  بينمػػػػا اتبعػػػػت المجمكىػػػػة الضػػػػابطة الطريقػػػػة التقميديػػػػة ( 
ثنػػػيف اال العػػػرض ) وػػػ  التػػػدريس كذلػػػؾ ىقػػػب القيػػػاس القبمػػػ  كوػػػ  اػػػفؿ القتػػػرة مػػػف يػػػـك  -اللػػػرح

   بكاقػػػػم ك ػػػػدتيف تعميميػػػػة ـ79/2/7109االثنػػػػيف المكافػػػػؽإلػػػ  يػػػػـك  ـ02/3/7109المكافػػػػؽ 
( 6)) دقيقػػػة لكػػػؿ ك ػػػدة تعميميػػػة  بنػػػاس ىمػػػ  ذلػػػؾ اسػػػتغرؽ تنقيػػػذ التجربػػػة َٗ سػػػبكىيان   كبػػػزمف (

  سابيم.
 :القياس البعدل

لقيػػاس البعػػدم ىمػػ  بعػػد انتءػػاس القتػػرة الم ػػددة لتنقيػػذ البرنػػامج التعممػػ  المقتػػرح تػػـ إجػػراس ا
مجمكىت  الب ث التجريبية كالضابطة ىم  بطاقة مف ظة مستكل طالبػات التػدريب الميػدان  وػ  

االثنػػػػػػػيف المكافػػػػػػػؽ  داس مءػػػػػػػارات التػػػػػػػدريس القعػػػػػػػاؿا قيػػػػػػػد الب ػػػػػػػثا كذلػػػػػػػؾ اػػػػػػػفؿ القتػػػػػػػرة مػػػػػػػف 
   كقد تـ القياس ىم  ن ك ما تـ إجػرالا وػ ـ9/1/7109االثنيف المكافؽ ال  يـك ـ6/1/7109

 القياس القبم .
 المعالجات اإلحصائية:

 استادمت اال سابية.ار نتا ج الب ث المعالجات اال وا ية التالية :       
 المتكسطات ال سابية . -
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 اان راوات المعيارية. -
 ااتبار ت لمتعرؼ ىم  دالة القركؽ. -
 معادلة ككدر ريتلارد سف ( إبات اااتبار ). -

 عرض النتائج:
 لمرتبطة بال رض األكؿ مف فركض البحث كالذم ينص عمى:أكال : النتائج ا

تكجػػػد وػػػركؽ ذات دالػػػة إ وػػػا ية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػ  كالبعػػػدل لممجمكىػػػة الضػػػابطة وػػػ   -
 .مستكل  داس بعض مءارات التدريس القعاؿ  لوالة القياس البعدم

بػػػػيف  َُ.َيتضػػػػة مػػػػف الجػػػػدكؿ التػػػػال  كجػػػػكد وػػػػركؽ دالػػػػة إ وػػػػا يان ىنػػػػد مسػػػػتكل دالػػػػة 
كسػػط  درجػػات  وػػراد المجمكىػػة الضػػابطة وػػ  القياسػػات القبميػػة كالبعديػػة ىمػػ  بطاقػػة المف ظػػة مت

 لوالة القياسات البعدية.
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارل كقيمة )ت( لم ركؽ بيف القياسات القبمية كالبعدية لممجمكعة الضابطة في  (3جدكؿ )

 (71الميارات التدريسية " قيد البحث" ف= )

عدد أفراد  القياسات 
االنحراؼ  المتكسط العينة

 مستكل الداللة قيمة  )ت( المعيارم

 القبمية
71 

63.121 9.721 
1.620 1.11 

 9.122 62.071 البعدية

 كو  ضكس تمؾ النتيجة يمكف قبكؿ القرض ا كؿ مف وركض الب ث كالذم ينص ىم  : 
مػػػ  كالبعػػػدم لممجمكىػػػة الضػػػابطة وػػػ  تكجػػػد وػػػركؽ ذات دالػػػة إ وػػػا ية بػػػيف القيػػػاس القب -

 .مستكل  داس بعض مءارات التدريس القعاؿ  لوالة القياس البعدم
 ثانيان: النتائج المرتبطة بال رض الثاني مف فركض البحث كالذم ينص عمى:

تكجػػػد وػػػركؽ ذات دالػػػة إ وػػػا ية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػ  كالبعػػػدم لممجمكىػػػة التجريبيػػػة وػػػ   -
 .التدريس القعاؿ   لوالة القياس البعدممستكل اداس بعض مءارات 

بػػػػيف  َُ.َيتضػػػة مػػػػف الجػػػػدكؿ التػػػػال  كجػػػػكد وػػػػركؽ دالػػػة إ وػػػػا يان ىنػػػػد مسػػػػتكل دالػػػػة 
متكسػػط  درجػػات  وػػراد المجمكىػػة التجريبيػػة وػػ  القياسػػات القبميػػة كالبعديػػة ىمػػ  بطاقػػة المف ظػػة 

 لوالة القياسات البعدية.
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لمعيارم كقيمة )ت( لم ركؽ بيف القياسات القبمية كالبعدية لممجمكعة التجريبية في المتكسط الحسابي كاالنحراؼ ا (2جدكؿ )
 (71الميارات التدريسية " قيد البحث" ف= )

 القياسات 
ىدد  وراد 
 العينة

 المتكسط
اان راؼ 
 المعيارم

 مستكل الدالة قيمة  (ت)

 القبمية
ِٓ 

ٔٓ.َِٕ ٗ.ََّ 
ٕ.َّٕ َ.ََ 

 َٔٓ.ٓ ََْ.ٖٓ البعدية

 كو  ضكس تمؾ النتيجة يمكف قبكؿ القرض الإان  مف وركض الب ث كالذم ينص ىم : 
تكجػػػد وػػػركؽ ذات دالػػػة إ وػػػا ية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػ  كالبعػػػدم لممجمكىػػػة التجريبيػػػة وػػػ   -

 .مستكل  داس بعض مءارات التدريس القعاؿ   لوالة القياس البعدم
 البحث كالذم ينص عمى:ثالثان: النتائج المرتبطة بال رض الثالث مف فركض 

تكجد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياسات البعديػة لممجمػكىتيف التجريبيػة وػ  مسػتكل  -
 . داس مءارات التدريس القعاؿ   لوالة المجمكىة التجريبية

بػػػػيف  َُ.َيتضػػػة مػػػػف الجػػػػدكؿ التػػػػال  كجػػػػكد وػػػػركؽ دالػػػة إ وػػػػا يان ىنػػػػد مسػػػػتكل دالػػػػة 
الضػػػػابطة كالتجريبيػػػػة وػػػػ  القياسػػػػات البعديػػػػة ىمػػػػ  بطاقػػػػة متكسػػػػط  درجػػػػات  وػػػػراد المجمػػػػكىتيف 
 المف ظة لوالة المجمكىة التجريبية.

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )ت( لم ركؽ بيف القياسات البعدية لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في  (1جدكؿ )
 (11الميارات التدريسية " قيد البحث" ف= )

 المجمكىة
د ىدد  ورا
 العينة

 المتكسط
اان راؼ 
 المعيارم

 مستكل الدالة قيمة  (ت)

 َْٖ.ٗ َُِ.ٕٔ ِٓ ضابطة
ٖ.ُٖٓ َ.ََ 

 َٔٓ.ٓ ََْ.ٖٓ ِٓ تجريبية

 كو  ضكس تمؾ النتيجة يمكف قبكؿ القرض الإالث مف وركض الب ث كالذم ينص ىم : 
تجريبيػة وػ  مسػتكل تكجد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياسات البعديػة لممجمػكىتيف ال -

 . داس مءارات التدريس القعاؿ   لوالة المجمكىة التجريبية
 مناقشة كت سير نتائج البحث:
) يتضػة مػف الجػدكؿ التػال  كجػكد وػركؽ دالػة إ وػا يان ىنػد مسػتكل ّيتضة مػف جػدكؿ (

بػػيف متكسػػط  درجػات  وػػراد المجمكىػػة الضػابطة وػػ  القياسػػات القبميػة كالبعديػػة ىمػػ   َُ.َدالػة 
 -ذلؾ  سمكب التعمـ التقميدم ( اللرحالبا إةبطاقة المف ظة لوالة القياسات البعدية.   كترجم 

العػػرض)  يػػث  ف اللػػرح ك داس نمػػكذج مػػف قبػػؿ المعمػػـ يعطػػ  التوػػكر ال ركػػ  لممءػػارات بػػذهف 
المػػتعمـ  باالضػػاوة إلػػ  التػػدريب المسػػتمر ىمػػ  مءػػارات التػػدريس القعػػاؿ بػػالطرؽ المتبعػػة  كمػػا  ف 
تنػػكع التػػدريبات كتػػدرجءا مػػف السػػءؿ لموػػعب كزيػػادة ىػػدد مػػرات التكػػرار لػػ داس مءػػارات التػػدريس 
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القعػػاؿ كتوػػػ ية ا اطػػاس كتقػػػديـ التغذيػػة الراجعػػػة كالتكجيػػر المسػػػتمر سػػاىد ىمػػػ  الػػتعمـ بوػػػكرة 
  سميمة ك إػر تػأإيرا ايجابيػان ىمػ  نسػبة ت سػف مسػتكل  داس مءػارات التػدريس القعػاؿ ا قيػد الب ػثا  

 كالذم  دل إل  إتقاف الطالبات لءذا المءارات كبالتال   دكث ت سف و  نتا جءـ.
بػػيف  َُ.َكجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان ىنػػد مسػػتكل دالػػة ( 2يتضػػح جػػدكؿ مػػف جػػدكؿ )

متكسػػط  درجػػات  وػػراد المجمكىػػة التجريبيػػة وػػ  القياسػػات القبميػػة كالبعديػػة ىمػػ  بطاقػػة المف ظػػة 
هػذا القػركؽ إلػ  المتغيػر التجريبػ  ك ػدا كالمتمإػؿ وػ  البا إةكتعػزك     لوالة القياسات البعدية.

استاداـ البرنامج التعميم  باستاداـ ال كسبة الس ابية و  التعميـ ككسيط تعميم  يلدم إل  امؽ 
بي ة تعميمية تلجم ىم  التقكيػر العممػ  كمػا  ف الطريقػة تسػتإير تقكيػر المػتعمـ كتعمػؿ ىمػ  سػير 

مية لر بة كسرىة كقػدرة المػتعمـ  كػذلؾ مػا تإيػرا الاػرا ط الذهنيػة كالػذم انعكػس ىمػ  العممية التعمي
تقاف لمءارات التدريس القعاؿ ا قيد الب ثا.   دا ءـ بسرىة كاه

كقد جاست هػذا النتػا ج متكاوقػة مػم نتػا ج الدراسػات السػابقة وػ  هػذا المجػاؿ   يػث اتققػت 
) ٓ) (َُِّ)  كدراسة لعباف ك مادة (َُِٓؼ (نتا ج الب ث ال ال  مم نتا ج دراسة كليد يكس

 )  كدراسػػة كاهػػؿُّ) (َُِّ)   كدراسػػة نبيػػؿ  سػػف (ٖ) (ََُِ  كدراسػػة لػػياة اليػػام  (
(Taylor, C. W., & Hunsinger, D. S. (َُُِ).)ِٖ لتػ   إبتػت واىميػة ال كسػبة (

 .لمتعمميفالس ابية التلاركية و  تنمية الت ويؿ الدراس  كالمءارات الماتمقة لدل ا
بػػيف  َُ.َكجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان ىنػػد مسػػتكل دالػػة ( 1كمػػا يتضػػح مػػف جػػدكؿ )

متكسػػػػط  درجػػػػات  وػػػػراد المجمػػػػكىتيف الضػػػػابطة كالتجريبيػػػػة وػػػػ  القياسػػػػات البعديػػػػة ىمػػػػ  بطاقػػػػة 
تقكؽ المجمكىػة التجريبيػة ىمػ  المجمكىػة البا إػةالمف ظة لوالة المجمكىة التجريبيػة   كتعػزك 

استاداـ البرنامج التعميـ المقترح لم كسبة الس ابية كالتػ   سػءمت إسػءاما كبيػرا وػ   الضابطة إل 
كـ المعمكمات كالمعارؼ الت  تـ الكوكؿ إليءا مف قبؿ الطالبات المعممات بكمية التربية الرياضية 

ف جامعة  مكاف  يث انر تـ تنظيـ المعمكمات كالمقاهيـ بوكرة متسمسمة كذلؾ م -لمبنات بالجزيرة
افؿ ملاركة الطفب و  استاداـ المديكات التعميمية لمبرنػامج التعميمػ  المقتػرح بطريقػة تزامنيػة 
ك يػػػر تزامنيػػػػة  ممػػػػا  دل إلػػػػ  تسػػػػءيؿ ىمميػػػػة الػػػتعمـ كالكوػػػػكؿ إلػػػػ  المتطمبػػػػات المعرويػػػػة  جعػػػػؿ 
ئ المعمكمػات التػ  تػـ التكوػؿ إليءػػا مػف الوػعب نسػيانءا كالػذم سػػاىد الطالبػات ىمػ  وءػـ المبػػاد

كالمقاهيـ  لمءارات التدريس القعاؿ اقيد الب ثا كاسترجاع المعمكمات بطريقػة سػءمة كسػريعة   لػذا 
وقػػػػد تقكقػػػػت المجمكىػػػػة التجريبيػػػػة كالتػػػػ  اسػػػػتادمت البرنػػػػامج التعميمػػػػ  المقتػػػػرح ىمػػػػ  المجمكىػػػػة 

 الضابطة.

)  َُِٓكقػػػد اتققػػػت نتػػػا ج هػػػذا الدراسػػػة مػػػم دراسػػػة كػػػؿ مػػػف نتػػػا ج دراسػػػة كليػػػد يكسػػػؼ (
)   كدراسة نبيػؿ  سػف ٖ) (ََُِ)   كدراسة لياة اليام  (ٓ) (َُِّكدراسة لعباف ك مادة (
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) ِٖ(.(َُُِ) .Taylor, C. W., & Hunsinger, D. S) )  كدراسػة كاهػؿُّ) (َُِّ(
لتػػ   إبتػػت واىميػػة ال كسػػبة السػػ ابية التلػػاركية وػػ  تنميػػة الت وػػيؿ الدراسػػ  كالمءػػارات الماتمقػػة 

 .لدل المتعمميف
كترل البا إة  ف السبب و  كجكد وركؽ ذات دالة إ وا ية لوالة التطبيؽ البعدم يعكد 

 :ل سباب التالية
زيادة التقاىفت بيف المعممات و  نمط الػتعمـ التلػارك  وػ  بي ػة ال كسػبة السػ ابية  مػا  -

 . دل إل  نقؿ ابراتءف إل  بعضءف البعض  كوقمءا  كاكتسابءف لمكقايات المطمكبة
ا تػػػكورا بي ػػػة ال كسػػػبة السػػػ ابية التلػػػاركية مػػػف  دكات تسػػػاىد المعممػػػات ىمػػػ  لػػػرح مػػػ -

الكقايات التكنكلكجية  كالتلارؾ و  إنلاس ممقات اللرح الااوة بءػا  كتبػادؿ الموػادر 
 .كملاركة المعمكمات

  االستنتاجات كالتكصيات:
 أكال: االستنتاجات:

تػػػػدريس القعػػػػاؿ المػػػػرتبط بػػػػالتاطيط  واىميػػػػة البرنػػػػامج التػػػػدريب  وػػػػ  تنميػػػػة مءػػػػارات ال -ُ
كالتنقيذ  كالتقػكيـ  كا نلػطة التعميميػة وػ  دركس التربيػة الرياضػية  لػدل ىينػة الب ػث 

 التجريبية.
القابمية استيعاب التطكرات التكنكلكجية  وأسمكب التعميـ كالتػدريب ىػف بعػد قػا ـ ىمػ   -ِ

ءنيػػػػيف وػػػػ  هػػػػذا المجػػػػاؿ الػػػػتعمـ الػػػػذات  كتقريػػػػد التعمػػػػيـ  كمػػػػف إػػػػـ ينبغػػػػ   ف يكػػػػكف الم
 ال اسب اآلل .مت مسيف استيعاب التطكرات و  مجاؿ تكنكلكجيا ااتواات ك 

قػػدرة بػػرامج التػػدريب ىػػف بعػػد ىمػػ  اسػػتيعاب  ىػػدادان ضػػامة مػػف المعممػػيف وػػ  كقػػت  -ّ
كا د دكف  ف يككف هناؾ  دن  تمييز ضد هلاس الذيف يعيلكف و  المناطؽ النا ية  ك 

 الريقية.
 كصيات:ثانيان: الت
ىػػداد البػػرامج التدريبيػػة ىػػف بعػػد  إنػػاس التػػدريب وػػ  ضػػكس ال اجػػات القعميػػة   -ُ تاطػػيط كاه

لمطالػػب لممعمػػـ  كذلػػؾ مػػف اػػفؿ اسػػتطفع  را ءػػـ وػػ  مءػػارات التػػدريس القعػػاؿ التػػ  
 يركف  نءـ و   اجة إليءا.

ات ااستقادة مف  دكات التقكيـ الااوة بءذاالب ث: بطاقػة المف ظػة وػ  تقػكيـ الطالبػ -ِ
 المعممات و  التربية الرياضة.

ااستقادة مػف برنػامج التػدريب ىػف بعػد كم اكلػة تعميمػر ىمػ  كاوػة الطػفب المعممػيف  -ّ
 و  التربية الرياضية. 
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ضػػػركرة ااسػػػتعانة بالمسػػػت دإات التكنكلكجيػػػة ال ديإػػػة  ااوػػػة الكسػػػا ط المتعػػػددة وػػػ   -ْ
 برامج التدريب ىف بعد.

ظرم كالعمم  و  برامج تدريب الطالب المعمػـ ىػف بعػد مراىاة التكازف بيف الجانبيف الن -ٓ
  إناس الادمة.

إتبػػاع المعػػايير كالقكاىػػد العمميػػة ىنػػد إىػػداد المػػكاد التدريبيػػة كالتعميميػػة ك نلػػطة الػػتعمـ  -ٔ
 الذات  المستادمة و  برامج التدريب ىف بعد.

 قائمػػػػػة المراجػػػػػػػػػػػػع:
 المراجع بالمغة العربية: أكال:
المعمػػػػػػػػػـ اىػػػػػػػػػػدادا كتدريبػػػػػػػػػػر كمسػػػػػػػػػػ كلياتر مكتبػػػػػػػػػػة النءضػػػػػػػػػػة الموػػػػػػػػػػرة  : اىيـ محمد عطا ابر   .0

 ـََُِالقاهرة 
أحمػػػػػػػد جميػػػػػػػؿ سػػػػػػػبلمة   .7

 منصكر
الماػػاكؼ كالت ػػديات مػػف تبنػػ  تقنيػػة ال كسػػبة السػػ ابية وػػ  ملسسػػات  :

 ـ.َُِّالتعميـ العال   دراسة  الة الجامعة االسفمية بغزة 
إسػػػػػػماعيؿ عمػػػػػػر عمػػػػػػي   .3

 حسكنة،
التػػػدريب االلكتركنػػػ  القػػػا ـ ىمػػػ  ال كسػػػبة السػػػ ابية وػػػ  اكتسػػػاب   إػػػر :

 مءاراتءا كقابمية استادامءا لدل طمبة كمية التربية و  جامعة ا قو .
 ـ.َُِٔ .المجمة القمسطينية لمتعميـ المقتكح

إينػػػػػاس محمػػػػػد إبػػػػػراىيـ   .2
 الشيتي

وػػ   إمكانيػػة اسػػتاداـ تقنيػػة ال كسػػبة السػػ ابية وػػ  التعمػػيـ االلكتركنػػ  :
الملتمر الدكل  الإالث لمتعمـ االلكتركن  كالتعمػيـ ىػف   .جامعة القويـ
 ـَُِّبعد  الرياض 

حمػػدم إسػػماعيؿ كحمػػادة   .1
 شعباف، أمؿ إبراىيـ 

 إػػػػػر ااػػػػػتفؼ  نمػػػػػاط التلػػػػػارؾ دااػػػػػؿ المجمكىػػػػػات وػػػػػ  بي ػػػػػة الػػػػػتعمـ  :
االلكتركن  التلارك  ىم  تنمية الت ويؿ كمءارات الذكاس ااجتماى  

 ـ.َُِّـ المكاقم التعميمية لدل طفب تكنكلكجيا التعميـ كتومي
حمدم عز العرب عميػرة،   .6

 ياسر سعد محمد 
واىميػػػة برنػػػامج إلكتركنػػػ  مقتػػػرح وػػػ  المسػػػت دإات التكنكلكجيػػػة لتنميػػػة  :

 .بعض الكقايات المءنية الفزمة لطفب التربية الااوة بكميػة التربيػة
 ـ.َُِْمجمة كمية التربية  جامعة طنطا  مور 

دي يػػػػػػػػػػػػػد كجكنسػػػػػػػػػػػػػكف   .2
 جكنسكف

)  ترجمػػػة مػػػدارس الظءػػػراف ا هميػػػة: ملسسػػػة ِط( .الػػػتعمـ التعػػػاكن  :
 .ـََِْالترك  لمنلر كالتكزيم 

شػػػػػػػيخة ميػػػػػػػدم عمػػػػػػػي   .2
 اليامي

 إػػر الػػتعمـ التلػػارك  وػػ  بي ػػة الػػتعمـ ااوتراضػػية ىمػػ  الت وػػيؿ  .( :
رر تػدريس الدراس  كرضا الطفب ىف الػتعمـ  دراسػة تجريبيػة ىمػ  مقػ

 ـ.ََُِكتقييـ المتعمميف ىف بعد بجامعة الاميج العرب  
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 –تطبيقءػػا –نلػػرها  –إنتاجءػػا  –المقػػررات االلكتركنيػػة توػػميمءا  : الغريب زاىر إسماعيؿ  .9
 ـ.ََِٗالقاهرة: ىالـ الكتب لمنلر كالتكزيم  .تقكيمءا

مجمػػة  .جتمػػم المعروػػةالكقايػػات التكنكلكجيػػة الفزمػػة لممتعممػػيف وػػ  م : محمد عطية خميس  .01
 ـ.َُِّتكنكلكجيا التعميـ  مور  

تطػػػػػكير نظػػػػػاـ تعمػػػػػيـ إلكتركنػػػػػ  قػػػػػا ـ ىمػػػػػ  بعػػػػػض تطبيقػػػػػات السػػػػػ ب  : مركة أحمد ذكي  .00
ال اسػػكبية لتنميػػة التقكيػػر اابتكػػارم كااتجػػاا ن ػػك البػػرامج التػػ  تعمػػؿ 

 ـ.َُِِمجمة كمية التربية  جامعة ا زهر  مور   .كادمات
ف المعمػػػػػػرم، سػػػػػػيؼ بػػػػػػ  .07

 ناصر كالمسركرم، فيد
درجػػػة تػػػكاور كقايػػػات تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كااتوػػػاات لػػػدل معممػػػ   :

الدراسػػػػات ااجتماىيػػػػة بمر مػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػا بعػػػػد ا ساسػػػػ  وػػػػ  بعػػػػض 
المجمػػػػة الدكليػػػػة ل ب ػػػػاث التربكيػػػػة  جامعػػػػة  .الم اوظػػػػات العمانيػػػػة

 ـَُِّاالمارات العربية المت دة 
ر استاداـ التعمـ التلػارك  القػا ـ ىمػ  تطبيقػات جكجػؿ التربكيػة وػ   إ : نبيؿ السيد محمد حسف  .03

تنمية مءارات توميـ المقررات االلكتركنية كااتجاا ن كا لدل  ىضػاس 
مجمة كمية التربية جامعػة ا سػكندرية   .هي ة التدريس بجامعة  ـ القرل

 ـ.َُِّ
  القػاهرة: العربػ  ُط .تال كسػبة السػ ابية لممكتبػات   مػكؿ كتطبيقػا : نجبلء أحمد يس  .02

 ـ.َُِْلمنلر كالتكزيم  
العفقػػػػة بػػػػيف نػػػػكع التقاىػػػػؿ ك جػػػػـ المجمكىػػػػات وػػػػ  الػػػػتعمـ التلػػػػارك   : ىاني محمد الشيخ  .01

االلكتركنػػ  ك إرهػػا ىمػػ  ت سػػيف ا داس ا كػػاديم  كالكقػػاسة ااجتماىيػػة 
 ـ.َُِّااللكتركنية لدل طفب الجامعة 

كفاء صبلح الديف إبراىيـ   .06
 قيالدسك 

 

 إر الػتعمـ التلػارك  ىبػر الكيػب ىمػ  النظريػة ااتوػالية ىمػ  واىميػة  :
الذات ا كاديمية كداوعية االتقاف لدل طفب الدبمكـ الااص تكنكلكجيا 

 ـ.َُِٓدراسات ىربية و  التربية كىمـ النقس  السعكدية   .التعميـ
كفاء عبد العزيز شػريؼ،   .02

؛ محمػػػػػد عبػػػػػد اليػػػػػادم 
 حسف

ة المعروة الس ابية كدكرها و  دىـ نظـ التعميـ االلكتركن  واىمية  كىي :
المػػلتمر الػػدكل    .كتنميػػة الب ػػث العممػػ  بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية

 ـ.َُِّالإالث لمتعمـ االلكتركن  كالتعميـ ىف بعد  الرياض  
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