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 جُب انزؼهُىكفبَبد ؼبنجبد انزذسَت ادلُذاٍَ فً رىظُف يغزحذثبد ركُىنى
 ثذسط انرتثُخ انشَبظُخ 

 د/ىناء حاـز عبد العزيز زىراف 2                                                      
 المقدمة:

لءد العالـ و  السنكات ا ايرة تسارىان و  كتيػرة التقػدـ العممػ  كالتقنػ  وػ  ماتمػؼ مجػاات 
لمعمكمات  كانتلػار اسػتاداـ االنترنػت. كوػرض ذلػؾ ال ياة  كاسيما و  مجاؿ تقنية ااتواات كا

التقػػدـ العممػػ  كالتقنػػ  ىمػػ  القػػا ميف ىمػػ  الملسسػػات التعميميػػة كالتربكيػػة ضػػركرة ا اػػذ بالمبػػادرة 
ن ك الت ديث كالتطكير لمكاكبة اوا ص هذا العور كااستقادة مف تقنياتر ال ديإة كالسع  ن ك 

 .دمج التقنية و  التعميـ
كرة التكنكلكجيػػا كتػراكـ المعمكمػػات المتبادلػػة وػ  العػػالـ ا بػد لنػػا مػف االوػػادة مػػف كمػم تعػػاظـ إػ

االمكانات التكنكلكجية الءا مة و  تطكير كقاسة المعمـ القا ـ ىم  العممية التعميمية ليوبة ملاركا 
وػػػػ  كضػػػػم المقػػػػررات كتوػػػػميـ اااتبػػػػارات كطػػػػرؽ التقيػػػػيـ الماتمقػػػػة كالتكجيػػػػر كااللػػػػراؼ العممػػػػ  

 ) ِْ:َُ. (كاديم كا 
وػػػالمعمـ ا يػػػزاؿ العنوػػػر الػػػذم يجعػػػؿ مػػػف ىمميػػػة الػػػتعمـ كالتعمػػػيـ ىمميػػػة ناج ػػػة كمػػػا يػػػزاؿ 
اللػػاص الػػذم يسػػاىد المػػتعمـ ىمػػ  الػػتعمـ كالنجػػاح وػػ  دراسػػتر كمػػم هػػذا وػػيف دكر المعمػػـ ااتمػػؼ 

يػة هػك بلكؿ جكهرم بيف الماض  كال اضر وبعد  ف كاف المعمـ هك كؿ ل س و  العمميػة التعميم
الذم ي ضر الدركس كهك الذم يلرح المعمكمات كهك الذم يستادـ الكسا ؿ التعميميػة كهػك الػذم 

: ٖ)  (ِٕ:  ْيضػػم اااتبػػارات لتقيػػيـ المتعممػػيف وقػػد  وػػبة دكرا يتعمػػؽ بػػالتاطيط كالتنظػػيـ. ( 
ٖٓ( 

ىػػػدادا مػػػف  جػػػؿ ت مػػػؿ مسػػػلكلية التكجيػػػر وػػػ  هػػػذا  كبالنسػػػبة لممعمػػػـ وػػػيف  دكارا كمسػػػ كلياتر كاه
التعميـ ا بد مف النظر إليءا و  ضكس التغيرات الت  يلءدها المجتمم كالت  تقسر ما يأاذ بر مف 
اتجاهات كما يقابمر مف ت ديات كمس كليات ككجءت كإير مف الب كث المـك اللديد لممعمـ بوقتر 

ك  ػػد العكا ػػؽ   ػػد ا سػػباب الر يسػػية ل زمػػة التربكيػػة  التػػ  تعػػان  منءػػا معظػػـ مجتمعػػات العػػالـ  
ا ساسػػية  مػػاـ  ركػػة التجديػػد التربػػكم لتمبيػػة ىوػػر المعمكمػػات  كلكػػف النظػػرة المنوػػقة تلكػػد  ف 
المعمػػـ يمكػػف  ف يكػػكف هػػك موػػدر ال ػػؿ  ا لػػب الملػػكمة  ك ف إػػكرة التجديػػد التربػػكم ا يمكػػف  ف 

 هميػة المعمػـ   تنجة دكف  ف يككف ىمػ  ر سػءا المعمػـ وتكنكلكجيػا المعمكمػات ا تعنػ  التقميػؿ مػف
 ) ْ: ٓ ك ااستغناس ىنر كما يتوكر البعض بؿ تعن  و  ال قيقة دكرا ماتمقا لر. ( 
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كهذا ا يعنػ  إلغػاس دكر المعمػـ بػؿ اف دكرا  وػبة  كإػر  هميػة كوػعكبة وءػك لػاص مبػدع 
ءنتػر ذك كقاسة ىالية يدير العممية التعميمية باقتدار كيعمؿ ىم  ت قيؽ طمك ات التقدـ التقنيػة  وم

 وب ت مزيجا مف مءاـ القا د كالمدير كالناقد كالمكجر وءػك يعمػؿ ىمػ  ت كيػؿ  روػة الوػؼ إلػ  
مكاف يتـ وير انتقاؿ المعمكمة بلكؿ إابت كو  اتجاا كا د مف المعمـ إلػ  الطالػب  إلػ  بي ػة تعمػـ 

ءػػارات ديناميكيػػة تتم ػػكر  ػػكؿ الطالػػب كيطػػكر وءمػػا ىمميػػا لوػػقات الطمبػػة كا تياجػػاتءـ كيتبػػم م
تدريبيػػػة تراىػػػ  اا تياجػػػات كالتكقعػػػات المتباينػػػة لممتعممػػػيف  كيطػػػكر وءمػػػا ىمميػػػا لمتكنكلكجيػػػا مػػػم 

 .تركيزا ىم  الدكر اللاو  لر كيعمؿ بكقاسة كمرلد كمكجر لمم تكل التعميم 
وػػالمعمـ  داة الكوػػؿ بػػيف ىوػػر ا مػػس كمعروتػػر كىوػػر اليػػـك بمػػا ي ممػػر مػػف تػػدوؽ معروػػ  

مكمات كتقنياتءا هذا باالضاوة إل  الدكر الريادم الػذم يمعبػر المعمػـ  وءػك را ػد ها ؿ و   جـ المع
اجتماى  يسءـ و  تطكير المجتمم كتقدمػر ىػف طريػؽ تربيػة ا طقػاؿ تربيػة وػ ي ة تتسػـ ب ػب 
الػػػكطف كال قػػػاظ ىميػػػر  كتسػػػمة تفميػػػذا بطػػػرؽ العمػػػؿ الػػػذات  التػػػ  تمكػػػنءـ مػػػف متابعػػػة اكتسػػػاب 

ات كالمءػػػارات ك ػػػرس قػػػيـ العمػػػؿ الجمػػػاى  وػػػ  نقكسػػػءـ  كتعكيػػػدهـ ىمػػػ  المعػػػارؼ كتكػػػكيف القػػػدر 
 )ُٕٖ: ِٓ( .ممارسة ال ياة كالديمقراطية و   ياتءـ اليكمية

كمقءكـ الكقاية نظر إلير التربكيػكف مػف زاكيتػيف: لػكمءا العػاـ كمككناتءػا  والكقايػة لءػا        
مقءػػكـ  كمػػف هنػػا وءػػ  إمكانيػػة القيػػاـ  لػػكفف الكػػامف منءػػا كالظػػاهر  والكقايػػة وػػ  لػػكمءا الكػػامف

بالعمػػؿ نتيجػػة االلمػػاـ بالمءػػارات كالمعػػارؼ كالمقػػاهيـ كااتجاهػػات التػػ  تلهػػؿ إلػػ  القيػػاـ بالعمػػؿ  
كوػػ  لػػكمءا الظػػاهر ىمميػػة  كمػػف هنػػا وءػػ  ا داس القعمػػ  لمعمػػؿ  كهػػذا ا يعنػػ  وقػػط مجػػرد إلمػػاـ 

  بػػؿ ابػػد مػػف  ف يكػػكف قػػادران ىمػػ  القيػػاـ بءػػذا المعمػػـ بالمعػػارؼ كالمءػػارات التػػ  تتضػػمنءا الكقايػػة
 )ِٕ: ِّالمءارات كتطبيقءا بطرؽ و ي ة كطبقان لممعايير المتقؽ ىميءا و  ا داس. ( 

كتعد برامج إىداد المعمـ ىمػ   سػاس الكقايػة مػف  هػـ القمسػقات كااسػتراتيجيات التػ  ظءػرت 
ات السػػيككلكجية كالتربكيػػة ال ديإػػػة وػػ  هػػذا المجػػاؿ   كقػػد ارتػػبط ظءكرهػػػا بالعديػػد مػػف الموػػطم 

كااهتمػػػاـ با هػػػداؼ السػػػمككية كاسػػػتاداـ  سػػػاليب كمقػػػاهيـ المن ػػػ  النظػػػام  وػػػ  ىمميتػػػ  التعمػػػيـ 
كالػػتعمـ   كتطػػكر التكنكلكجيػػا التربكيػػة كانعكاسػػاتءا ىمػػ  الػػتعمـ   كظءػػكر التعمػػيـ االتقػػان  ك يرهػػا 

ىمػ  إيجػاد نػكع مػف العفقػة بػيف بػرامج االىػداد  .كتعمؿ برامج إىداد المعمـ القا مة ىم  الكقايات
مف نا ية   كالمءاـ  كالمسلكليات   كالكاجبات الت  سكؼ يكاجءءػا المعمػـ وػ  الميػداف مػف نا يػة 

 ) ِٓ:  ُّ ارم ( 
كىمير وقد ونؼ بعض الدارسيف ىددا مف الكقايات التكنكلكجية الت  يجب تكاورهػا وػ  معمػـ 

  ىدة مجاات كهػ : مجػاؿ  ساسػيات تكنكلكجيػا التعمػيـ مإػؿ:  ف يميػز التربية التربية الرياضية و
بيف مقءكـ تكنكلكجيػا التعمػيـ كالكسػا ؿ التعميميػة  كيعػ  دكر الكسػا ؿ التعميميػة وػ  ىمميتػ  الػتعمـ 
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كالتعمػػػػيـ  كيػػػػدرؾ  هميػػػػة تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ وػػػػػ  العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة  كيكضػػػػة  هػػػػػـ آراس 
 )ْٖ:  ُْتكنكلكجيا التعميـ. (  الماتويف و  مجاؿ

 ك جػػػػػؿ إىػػػػػداد معممػػػػػ  التربيػػػػػة الرياضػػػػػية لمتعامػػػػػؿ مػػػػػم التكنكلكجيػػػػػات التعميميػػػػػة جػػػػػاس
Competencies  المػػداؿ التعميمػػ  القػػا ـ ىمػػ  الكقايػػات الػػذم يعػػد   ػػد ااتجاهػػات وػػ  إىػػداد

يمػر ىمػ   سػس تربكيػة ا ستاذ ك كإرها ليكىان كانتلاران   كهك مداؿ يءدؼ إل  إىػداد ا سػتاذ كتأه
كنقسػػية تءػػدؼ إلػػ  روػػم مسػػتكل  داس ا سػػتاذ مءنيػػان كتكظيػػؼ كقاستػػر  كتكجيػػر مءاراتػػر لمسػػاىدة 

 )ُِٖ: ِٔ( .الطفب ىم  ت قيؽ  هداوءـ
مػػػف هنػػػا كػػػاف لزامػػػا ىمػػػ  الملسسػػػات التعميميػػػة إىطػػػاس ا هميػػػة الفزمػػػة لمػػػف يقػػػكـ بمءمػػػة 

يتءـ قبػػؿ الادمػػػة ك إنا ءػػا ممػػػا ي قػػؽ العديػػػد مػػػف التػػدريس كتعمػػػيـ ا جيػػاؿ مػػػف اػػفؿ تطػػػكير كقػػػا
ا هداؼ التعميمية الت  تسع  إل  تعميؽ المسا مة لدل الطمبة  كتقبػؿ النقػد كالنقػد الػذات   ككػذلؾ 
تلػػجيم الطمبػػة كوػػتة القػػرص  مػػامءـ لتكظيػػؼ المعػػارؼ كالمعمكمػػات بلػػكؿ ىممػػ  تطبيقػػ  ياػػدـ 

 ) ٕ:  ُٗالمجتمم. ( 
ف بسػػيككلكجية المعمػػـ  لػػذلؾ يعتبػػر المعمػػـ الكػػؼس هػػك الػػذم ي ػػدث كمػػا يتقػػؽ معظػػـ المءتمػػي

التغيرات المر كبة و  سمكؾ المتعمميف ىم  ضكس ا هداؼ التربكية  كلـ تعد مءاـ المعمـ تقتور 
ىمػػ  نقػػؿ المعروػػة إلػػ  الطػػفب  وقػػد  وػػبة يطالػػب بمءػػاـ متعػػددة  كا بػػد مػػف تدريبػػر ىمػػ  تمػػؾ 

ا لءػػػا مػػػف دكر ىظػػػيـ وػػػ  بنػػػاس كوػػػقؿ لاوػػػية الطالػػػب كتكػػػكيف المءػػػاـ ليقػػػـك بءػػػا بكقػػػاسة   لمػػػ
الممكػػات كالقػػدرات كالػػدكاوم التػػ  تسػػاىدا ىمػػ  النجػػاح كالتقػػكؽ وػػ  ال يػػاة العمميػػة كالمءنيػػة  إنػػاس 

 )ُِّ-ُُّ:  ِْ(  .الدراسة كبعدها
 جامعة  مكاف مػم التكنكلكجيػات التعميميػة جػاس –ك جؿ إىداد طفب كمية التربية الرياضية 

Competencies  المػػداؿ التعميمػػ  القػػا ـ ىمػػ  الكقايػػات الػػذم يعػػد   ػػد ااتجاهػػات وػػ  إىػػداد
الطفب قبؿ الادمة ك كإرها ليكىان كانتلاران   كهك مػداؿ يءػدؼ إلػ  إىػداد الطالػب كتأهيمػر ىمػ  
 سػػػس تربكيػػػة كنقسػػػية تءػػػدؼ إلػػػ  روػػػم مسػػػتكل  دا ػػػر مءنيػػػان كتكظيػػػؼ كقاستػػػر  كتكجيػػػر مءاراتػػػر 

 )ِٖ:  ِٓ(  .الطفب ىم  ت قيؽ  هداوءـ لمساىدة
كنظػػران  هميػػة الكقايػػات التكنكلكجيػػة لمعممػػات التربيػػة الرياضػػية وقػػد تناكلءػػا بعػػض البػػا إيف 

 ركل كضػػػاح درىػػػاف بالدراسػػػة كالب ػػػث وػػػ  مجػػػاؿ مػػػكاد العمػػػـك التربكيػػػة منءػػػا دراسػػػة كػػػؿ مػػػف  ا 
رلل بنػػت وػػلاد بااػػدلؽ  )   ا ٔ(ـاََِِاالػػد ىبػػد الػػر يـ اللػػريؼ  )  ا ُ(ـ)ََِٗالك يػػدم  
)  ِْ(ا َُِِ, Albano, Giovannina)  ا ُٕ(ـاََُِاموػطق  السػاية   ) ٕ(ـاََُِ

 كقد  كدت نتا جءـ ىم  اهمير تمؾ الكقايات التكنكلكجية و  اىداد كانر و   اجر مم ر اليءا. 
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 مشكمة البحث:
مػػ  ااوػػة  ك نءػػا تءػػدؼ إلػػ  نظػػرا  هميػػة الكقايػػات كضػػركرتءا لكػػؿ وػػرد وػػ  المكقػػؼ التعمي

تقػػػكيـ المءػػػارات كالمعػػػارؼ كااتجاهػػػات الفزمػػػة لجعػػػؿ المدرسػػػيف قػػػادريف ىمػػػ  إتقػػػاف الػػػتعمـ كوقػػػا 
لنتاجػػػات م ػػػددة مسػػػبقا. كقػػػد  لػػػارت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػ  كجػػػكد نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف المعممػػػيف وػػػ  

 ) ِٖ:  ِٓالمدارس تنقوءـ الابرة و  مجاؿ الكقايات التكنكلكجية. ( 
ير وقد ونؼ بعض الدارسيف ىددا مف الكقايات التكنكلكجية الت  يجب تكاورهػا وػ  معمػـ كىم

التربيػػة الااوػػة وػػ  ىػػدة مجػػاات كهػػ : مجػػاؿ  ساسػػيات تكنكلكجيػػا التعمػػيـ مإػػؿ:  ف يميػػز بػػيف 
مقءػػػـك تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ كالكسػػػا ؿ التعميميػػػة  كيعػػػ  دكر الكسػػػا ؿ التعميميػػػة وػػػ  ىمميتػػػ  الػػػتعمـ 

  كيػػػػدرؾ  هميػػػػة تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ وػػػػػ  العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة  كيكضػػػػة  هػػػػػـ آراس كالتعمػػػػيـ
 )ِٖ: ٖالماتويف و  مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ (

كمجػػاؿ توػػميـ المػػكاد التعميميػػة مإػػؿ:  ف يػػدرؾ كيقيػػة اااتيػػار الوػػ ية لمكسػػا ؿ التعميميػػة  
بي ات تعميمية ماتمقة  كي دد المكاوػقات كيقترح  وضؿ الكسا ؿ التعميمية لبمكغ ا هداؼ  كيقترح 

 )ّٖ: ُُالت  تساىد و  توميـ المكاد التعميمية( 
، "محمػػػػد سػػػػعد ،  ـ(7117"طػػػػارؽ عبػػػػد العزيػػػػز ، عاصػػػػـ صػػػػابر" )كيلػػػير كػػػػف  مػػػػف 
اف الطالػػػػػب المعمػػػػػـ بكميػػػػػات التربيػػػػػة الرياضػػػػػية يعػػػػػد مػػػػػف اػػػػػفؿ ـ( 7112مصػػػػػط ي السػػػػػايح" )

ـ لػػػػػر  الاطػػػػػط الدراسػػػػػية  متضػػػػػمنر ابػػػػػرات كاسػػػػػاليب منػػػػػاهج تاووػػػػػية  كلػػػػػذا يتطمػػػػػب اف تقػػػػػد
تكسػػػػبر الكقػػػػاسة العامػػػػة   ك ف هنػػػػاؾ قوػػػػكر يػػػػزداد وتػػػػرة بعػػػػد ااػػػػرم بػػػػيف كاقػػػػم التعمػػػػيـ المكجػػػػكد 
كاسػػػػػػػػتاداـ تكنكلكجيػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػيـ كاف برنػػػػػػػػامج اىػػػػػػػػداد الطالػػػػػػػػب المعمػػػػػػػػـ ىمػػػػػػػػ  الكقايػػػػػػػػات يجعػػػػػػػػؿ 

ف يكتسػػػػػبءا الطالػػػػػب المعمػػػػػـ  المعػػػػػايير كاضػػػػػ ة لمتطبيػػػػػؽ ك يػػػػػتـ بت ديػػػػػد الكقايػػػػػات التػػػػػ  يجػػػػػب ا
كتعػػػػد كقايػػػػات تكنكلكجبػػػػا التعمػػػػيـ مػػػػف الكقايػػػػات الءامػػػػة وػػػػ  ىوػػػػر التقػػػػدـ التكنكلػػػػكج  كىوػػػػر 

 ) ّْ:  ُْ) (ُٖ:  ٗالمدرسة المستقبمية لتعميـ التربية الرياضية. ( 
اف بػػػػػػػػػرامج اىػػػػػػػػػداد المعمػػػػػػػػػـ بكميػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػية  ب اجػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  اىػػػػػػػػػادة النظػػػػػػػػػر 

تغيػػػػػرات وػػػػػ  مجػػػػػاؿ تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات  يػػػػػث اف ذلػػػػػؾ سػػػػػكؼ يػػػػػنعكس كالتطػػػػػكير لتكاكػػػػػب ال
ىمػػػػػػ  جكانػػػػػػب العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة كيػػػػػػلإر ويءػػػػػػا كقػػػػػػد اوػػػػػػبة اتقػػػػػػاف الطالػػػػػػب المعمػػػػػػـ لمءػػػػػػارات 
المعمكماتيػػػػػػػة كالتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػم المسػػػػػػػ دإات التكنكلكجيػػػػػػػة متطمػػػػػػػب هػػػػػػػاـ مػػػػػػػف ا ركػػػػػػػاف ا ساسػػػػػػػية 

 ) ُّ:  ُْلعممية ااىداد المءن . (
لكقايػػات كضػػركرتءا لكػػؿ وػػرد وػ  المكقػػؼ التعميمػػ  ااوػػة  ك نءػػا تءػػدؼ إلػػ  كنظػرا  هميػػة ا

تقػػػكيـ المءػػػارات كالمعػػػارؼ كااتجاهػػػات الفزمػػػة لجعػػػؿ المدرسػػػيف قػػػادريف ىمػػػ  إتقػػػاف الػػػتعمـ كوقػػػا 
لنتاجػػػات م ػػػددة مسػػػبقا. كقػػػد  لػػػارت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػ  كجػػػكد نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف المعممػػػيف وػػػ  
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 )ُِ:  ّجاؿ الكقايات التكنكلكجية. ( المدارس تنقوءـ الابرة و  م
كنظػػػػػػػران  هميػػػػػػػة الكقايػػػػػػػات التكنكلكجيػػػػػػػة لمطالػػػػػػػب المعمػػػػػػػـ بكميػػػػػػػات التربيػػػػػػػة وقػػػػػػػد تناكلءػػػػػػػا 

بعػػػػػػض البػػػػػػا إيف بالدراسػػػػػػة كالب ػػػػػػث وػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ مػػػػػػكاد العمػػػػػػـك التربكيػػػػػػة منءػػػػػػا دراسػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف    
Meust ,D.,( َََِ) (72 ،)Mumbi.K(َََِ) (79 محمػػػػػػد عبػػػػػػد الحميػػػػػػد ،)

، لط ػػػػى الخطيػػػػب ، محمػػػػد زبيػػػػاف )ِٕ( (ََِِ) ,.Holt ,J (،06()ـ7110)
(، مصػػػػػػػط ى جػػػػػػػكدت 7ـ( )7113( ، ايمػػػػػػػف عبػػػػػػػد المحسػػػػػػػف محجػػػػػػػكب )00ـ( )7117)

) كقػػػػد  كػػػػدت نتػػػػا جءـ ىمػػػػ  اهميػػػػر تمػػػػؾ الكقايػػػػات وػػػػ  اىػػػػداد الطالػػػػب َِ( ـ(7113صػػػػالح )
 المعمـ بكميات التربية كانر و   اجر مم ر اليءا. 

الػػػػػػب المعمػػػػػػـ بكميػػػػػػات التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية  لػػػػػػـ تتنػػػػػػاكؿ  ل دراسػػػػػػة كوػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ إىػػػػػػداد الط
الكقايػػػػػات التكنكلكجيػػػػػة  وػػػػػ   ػػػػػيف تناكلػػػػػت بعػػػػػض الدراسػػػػػات ا ىػػػػػداد وػػػػػ  الكقايػػػػػات التدريسػػػػػية 
اآلاػػػػػرل ككػػػػػذلؾ تقػػػػػكيـ مسػػػػػتكل الطػػػػػفب المعممػػػػػيف كالملػػػػػكفت التػػػػػ  تعترضػػػػػءـ كمنءػػػػػا دراسػػػػػة 

مصػػػػػػػط ي السػػػػػػػػايح  (02ـ( )7111" مصػػػػػػػط ي السػػػػػػػايح كصػػػػػػػػبلح انػػػػػػػس " )كػػػػػػػف مػػػػػػػف 
(، " طػػػػػارؽ عبػػػػػد 09ـ( )7117(، " مصػػػػػط ي السػػػػػايح كعبيػػػػػر معػػػػػكض" )02ـ( )7110)

( " 1ـ( )7113(،"حػػػػػػػػاـز عبػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػف " )9ـ( )7117العزيػػػػػػػػز ، عاصػػػػػػػػـ صػػػػػػػػابر " )
كقػػػػػد  كػػػػػدت نتػػػػػا جءـ ىمػػػػػ  كجػػػػػكد قوػػػػػكر وػػػػػ  ااىػػػػػداد ( ، 07ـ( )7113محمػػػػػد حسػػػػػيب" )

ية كانػػػػػػر يجػػػػػػب  ااهتمػػػػػػاـ باىػػػػػػدادا كاكسػػػػػػابر المءنػػػػػػ  لمطالػػػػػػب المعمػػػػػػـ بكميػػػػػػات التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػ
 الكقايات التعميمية الماتمقة. 

كمف اػفؿ طبيعػة ىمػؿ البا إػر وػ  مجػاؿ التربيػة الرياضػية كالتطبيػؽ وػ  التػدريب الميػدان  
و  مر مة البكالكريكس كالزيارات المدرسية لـ تف ظ البا إر  م تقعيؿ كاضة لمتقنية  كا  ف كاقم 

التعميمية ضعيقة و  درجػة ااسػتاداـ مػف قبػؿ طالبػات التػدريب الميػدان . كمػف  استاداـ التقنيات
اػػفؿ مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة  كجػػدت البا إػػر قمػػة وػػ  الدراسػػات المطبقػػة ىمػػ  مرا ػػؿ التعمػػيـ 
العػػاـ  كلػػـ تجػػد  م دراسػػة طبقػػت ىمػػ  ىينػػة الطالبػػات المعممػػات وػػ  مجػػاؿ تكظيػػؼ مسػػت دإات 

التدريب الميداي    كمف هنا تبمكرت ملكمة الب ث و  التعرؼ ىمػ  كقايػات تكنكلكجيا التعميـ و  
 –مسػػػت دإات تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ لػػػدم طالبػػػات التػػػدريب الميػػػدان  بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية لمبنػػػات 

  .جامعة  مكاف كدرجة ممارستءـ لءا
  ىدؼ البحث :

عمػيـ االلكتركنػ  الكاجػب تكاورهػا إىداد قا مة بالكقايات المتعمقة بتكنكلكجيػا المعمكمػات كالت -
 . جامعة  مكاف -بكمية التربية الرياضية لمبنات -طالبات التدريب الميدان لدم 

بكميػػة  -التعػػرؼ ىمػػ  درجػػة تػػكور الكقايػػات التكنكلكجيػػة لػػدم طالبػػات التػػدريب الميػػدان   -
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 . جامعة  مكاف -التربية الرياضية لمبنات
  تساؤالت البحث:

ات تكظيػػػػؼ مسػػػػت دإات تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ لػػػػدم طالبػػػػات التػػػػدريب مػػػػا درجػػػػة تػػػػكاور كقايػػػػ -
 ؟. جامعة  مكاف -بكمية التربية الرياضية لمبنات -الميدان  
  مصطمحات البحث:

 : Competencies الك ايات
كالكقايات ه  قدرات مكتسبة تسػمة بالسػمكؾ كالعمػؿ وػ  سػياؽ معػيف  كيتكػكف م تكاهػا مػف 

هػات مندمجػة بلػكؿ مركػب. كمػا يقػـك القػرد الػذم اكتسػبءا بيإارتءػا معارؼ كمءارات كقدرات كاتجا
 )ٓٓ: ُٓكتجنيدها كتكظيقءا قود مكاجءة ملكمة ما ك مءا و  كضعية م ددة .(

 :Instructional Technology تكنكلكجيا التعميـ
نتاجءػػػػا  ىروػػػػت بأنءػػػػا: انظريػػػػة كممارسػػػػة لتوػػػػميـ العمميػػػػات كالموػػػػادر كاسػػػػتادامءا كاه

دارتءا كتق  )ُٖ: َِكيمءا مف  جؿ ت قيؽ تعمـ وعاؿا. ( كاه
  (Technological Competencies) الك ايات التكنكلكجية

ىروت بأنءا:  القدرات الت  يمتمكءا المعممكف  معرويػان كمءاريػان ككجػدانيان وػ  مجػاؿ تكنكلكجيػا 
نتاجءػا  التعميـ  كالت  تمكنءـ مف استاداـ ا جءزة كاآلات لعرض الكسا ط المتعددة ال ا سػكبية كاه

بدرجة مرضية مف االتقاف  بغرض تكوير ىنور التقاىؿ و  المكقؼ التعميم   مما يساىدا ىم  
 )ُِْ:ِّ() ُُ: ُِت قيؽ ا هداؼ التعميمية. ( 

 اجراءات البحث:
 منيج البحث :

اتبعػػػت الب إػػػر المػػػنءج الكوػػػق  لمناسػػػبتر لطبيعػػػة الدراسػػػة ك هػػػداوءا كالمػػػنءج الكوػػػق  ا 
قػػط ىمػػ  كوػػؼ الظػػاهرة المدركسػػة بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ لم اكلػػة الكلػػؼ ىػػف العفقػػة بػػيف يتكقػػؼ و

 .الظاهرة المدركسة كالمتغيرات الت  تلإر ويءا
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 مجتمع البحث :
بكمية التربية الرياضية لمبنات  -التمؿ مجتم الب ث ىم  جميم طالبات التدريب الميدان 

 ـ.َُِٖ/َُِٕجامعة  مكاف   لمعاـ الجامع   –
 البحث: عينة

قامت البا إر بااتيار ىينة الب ث بالطريقة العمديػة مػف طالبػات التػدريب الميػدان  بكميػة 
) طالبػػة   كمػػا اسػػتعانت البا إػػة ُّٓجامعػػة  مػػكاف  كقػػد بمػػي ىػػددهف( -التربيػػة الرياضػػية لمبنػػات

ة )  طالبة معممة مػف مجتمػم الب ػث كمػف اػارج ىينػة الب ػث اجػراس المعػامفت العمميػَْبعدد (
 ـ.َُِٖ/َُِٕالإبات )  كذلؾ  افؿ القوؿ الدراس  الإان  لمعاـ الجامع   –(الودؽ 

 كسائؿ كأدكات جمع البيانات :
قامػػت البا إػػػة بػػااطفع ىمػػػ  المراجػػم كالدراسػػػات السػػابقة الملػػػابءة بغػػرض ااسػػػتقادة 

 )ِٔ)(ِٓ) (ِّ)(َُمنءا و  كيقية توميـ استمارة استطفع  راس السادة الابراس. (
 شركط اختيار الخبير :

 كوقا لملركط اآلتية : (0مرفؽ ))  ابراس ٗقامت البا إة بااتيار الابراس  البالي ىددهـ (
  ف يككف ىضك هي ة تدريس بكمية التربية الرياضية. -ُ 

 ) سنكات .َُاا تقؿ ىدد سنكات الابرة ىف ( -ِ
 أداة البحث:

جػة تػكاور كقايػات مسػت دإات تكنكلكجيػا تـ ااىتماد ىم  ااستبانة بءدؼ الكلؼ ىػف در 
 جامعة  مكاف  كذلؾ مف افؿ: -التعميـ لدم طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات

الرجكع لمدراسات كا ب اث السابقة كالمقاييس كا دب التربكم المتعمؽ بمجاؿ الكقايات  .ُ
 التكنكلكجية ىم  المستكل الم م  كالعرب  كالعالم .

 ) كقاية تكنكلكجية.69وكرتءا ا كلية   يث التممت ىم  (ويا ة القا مة ب .ِ
اسػػػتاداـ سػػػمـ ليكػػػرت الإفإػػػ  لتقػػػدير درجػػػة التػػػكاور كالممارسػػػة متػػػكور (بدرجػػػة كبيػػػرة   .ّ

 متكسطة  قميمة).
 -مراىاة توميـ وقرات القا مة و  وكرتءا ا كلية ما يم : .ْ
   ن .ويا ة العبارات ب يث ا ت تمؿ العبارة الكا دة  كإر مف مع 
   .استاداـ المغة السميمة  كالجمؿ القويرة  ليسءؿ وءمءا 
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 المعامبلت العممية الستبانة الك ايات التكنكلكجية:
 صدؽ القائمة:

لمت قػػؽ مػػػف وػػدؽ اداا الدراسػػػة  تػػـ ىرضػػػءا ىمػػػ  السػػادة الم كمػػػيف مػػف اىضػػػاس هي ػػػة 
امعػات  كطمػب مػف ) م كمػيف مػف ذكم اااتوػاص مػف  سػاتذة الجٗالتدريس   كالبػالي ىػددهـ (

 كؿ م كـ إبداس ر ير و  العبارات الكاردة و  المقياس كوؽ المعايير التالية:
 كضكح العبارات (الويا ة كالمعن )   .ُ
 انتماس العبارات لمجالءا (المقياس القرى ).   .ِ
 قياس العبارات لممقءـك الذم  ىدت لقياسر.   .ّ
 مدل مف مة تدرج االجابة الإفإ .   .ْ
 يؿ  ك  ذؼ  ك إضاوة بما يناسب ا داة.إجراس  م تعد   .ٓ

 يث تـ إىادة ويا ة بعض العبارات لغكيا  كما تـ  ذؼ ىبارتيف  ك وب ت ااستبانة 
 )ّ) ىبارة  تتكزع ىم  ستة م اكر ر يسية. مروؽ (ْٔبوكرتءا النءا ية تتككف مف (

 الصدؽ الظاىرم لؤلداة: –أ 
كضػػعت لقياسػػر تػػـ ىرضػػءا ىمػػ   لمتعػػرؼ ىمػػ  مػػدل وػػدؽ  داة الدراسػػة وػػ  قيػػاس مػػا

 مجمكىة مف الم كميف  كو  ضكس آرا ءـ تـ إىداد  داة هذا الدراسة بوكرتءا النءا ية.
 صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة: –ب 

تػػـ الت قػػؽ مػػف وػػدؽ  داة الدراسػػة ىػػف طريػػؽ اسػػتاداـ وػػدؽ ااتسػػاؽ الػػداام  كمللػػر 
بيف درجػة كػؿ ىبػارة كالدرجػة الكميػة لمم ػكر ىم  ودؽ القا مة ىف طريؽ ايجاد االرتباط الإنا   

) مػػف طالبػػات التػدريب الميػػدان  بكميػػة التربيػػة َْالػذم تنتمػػ  إليػػر كذلؾ بتطبيػػؽ ااسػتبانة ىمػػ  (
 ) يكضة هذا النتا ج:ُجامعة  مكاف كالجدكؿ ( -الرياضية لمبنات
 (21مف محاكر القائمة )ف=معامبلت االرتباط بيف درجات الم ردات كالدرجة الكمية لكؿ محكر  (0جدكؿ )

 البعد السادس البعد الاامس البعد الرابم البعد الإالث البعد الإان  البعد ااكؿ

 ـ
معامؿ 
 اارتباط

 ـ
معامؿ 
 اارتباط

 ـ معامؿ اارتباط ـ
معامؿ 
 اارتباط

 ـ
معامؿ 
 اارتباط

معامؿ  ـ
 اارتباط

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

 1.312( =1.11* قيمة "ر" الجدكلية عند مستكل )
عػػػػامفت اارتبػػػػاط ىبػػػػارات م ػػػػاكر القا مػػػػة  كالم ػػػػكر ) اف قػػػػيـ مُيتضػػػػة مػػػػف جػػػػدكؿ (

)  وػػػ  ُٓ-ٔ) ويمػػػا ىػػػدا العبػػػارة رقػػػـ ( َٓ.َالمنتميػػػة لػػػر جميعءػػػا دالػػػة ا وػػػا يا ىنػػػد مسػػػتكم (
) وػػػ  الم ػػػكر الاػػػامس  ٗ) وػػػ  الم ػػػكر الرابػػػم  كالعبػػػارة رقػػػـ (َِالم ػػػكر الإالػػػث كالعبػػػارة رقػػػـ (

) ىبػارة ىمػ  درجػػة ْٔىػدد ىبػارات القا مػة ( ) وػ  الم ػكر السػدس كبػذلؾ يوػبةٖكالعبػارة رقػـ (
 مقبكلة مف الودؽ . 
 (21معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر كالمجمكع الكمي لمقائمة )ف= (7جدكؿ )

 معامؿ االرتباط مسمى البعد البعد
 ُٕٓ.َ مبادئ نظرية االتصاؿ التعميمػػػػػػػػػػػػػػػي األكؿ
 ِْٕ.َ لتعميـ في العممية التعميميةأىمية تكنكلكجيا ا الثاني
 ّٕٗ.َ اختيار كاستخػػػػػػػػػػداـ صػػػػػػػػػػػادر التعمـ الثالث
 ُٕٔ.َ األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة كالتقنيػػػػػػػات الرابع
 َٖٔ.َ استخداـ ) إعداد كتشغيؿ( األجيزة التعميمية الخامس
 ُْٖ.َ عميػػػػػػػػػػػـتكظيؼي تكنػػػػػػػػػػػكلكجيا الت السادس

 1.312( =1.11* قيمة "ر" الجدكلية عند مستكل )

) اف قػػػيـ معػػػامفت اارتبػػاط بػػػيف م ػػػاكر القا مػػة كالمجمػػػكع الكمػػػ  ِيتضػػة مػػػف جػػدكؿ (
) ممػا يػدؿ ىمػ  القا مػة ىمػ  درجػة مقبكلػة مػف َٓ.َلمقا مة جميعءا دالة ا وا يا ىنػد مسػتكم (

 الودؽ . 
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 :القائمةثبات 
 Cronbach'sدل إبػػػات  داة الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتاداـ (معادلػػػة  لقػػػا كركنبػػػاخ) (لقيػػػاس مػػػ

Alpha (α) يكضة معامفت إبات  داة الدراسة.ّ)) لمتأكد مف إبات  داة الدراسة  كالجدكؿ ( 
قيـ معامؿ أل ا  (3جدكؿ ) Alpha لمحاكر القائمة   

 Alphaقيمة معامؿ أل ا  مسمى البعد البعد
 ْٕٓ.َ .تصاؿ التعميمػػػػػػػػػػػػػيمبادئ نظرية اال  األكؿ
 ُُٕ.َ .أىمية تكنكلكجيا التعميـ في العممية التعميمية الثاني
 ْٕٕ.َ .اختيار كاستخػػػػػػػػداـ مصادر التعمـ الثالث
 ٕٗٗ.َ .األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة كالتقنيات الرابع
 ُْٖ.َ .استخداـ ) إعداد كتشغيؿ( األجيزة التعميمية الخامس
 ٕٕٖ.َ .تكظيؼي تكنػػػػػػػػػكلكجيا التعميػػػػػػػـ السادس

 1.312( = 1.11(  كمستكل ) 32) قيمة "ر" الجدكلية عند درجة حرية
)  ف قػػػػيـ المعػػػػامفت لمإبػػػػات بطريقػػػػة ا القػػػػا ا  تتػػػػراكح  بػػػػيف ّيتضػػػػة مػػػػف جػػػػدكؿ رقػػػػـ (

 ات.) كذلؾ يلير  ف المقياس ىم  درجة مقبكلة مف الإبٕٕٖ.َ ُُٕ.َ(
 تصحيح القائمة:

لتوػػػػ ية  داة الدراسػػػػة  كتسػػػػءيف لتقسػػػػير النتػػػػا ج  قامػػػػت البا إػػػػة بترجمػػػػة سػػػػمـ االجابػػػػة 
الااص بعبارات ااستبياف (درجػة تػكاور الكقايػات التكنكلكجيػة الفزمػة لمطػفب كدرجػة ممارسػتءا) 

  كلت ديػػػد ) ىمػػ  الترتيػػبّ ِ ُمػػف تقػػدير لقظػػ  (كبيػػرة    متكسػػطة  قميمػػػة) إلػػ  تقػػدير كمػػ  (
 درجة تقديرات  وراد العينة ىم  ىبارات كم اكر القا مة.

 الدراسات االستطبلعية : /م 
األحػد المكافػؽ إلػ  يػـك  ـ00/3/7102االحػد المكافػؽ قامت البا إر و  القترة مػف يػكـ  

 بيجراس دراسات استطفىية بءدؼ اآلت  : ـ71/3/7102
 لفاتبارات المستادمة و  الدراسة .الإبات )  – ساب المعامفت العممية ( الودؽ  -

( طالبة مف طبلب التػدريب 21عمى عينة قكاميا )االستطبلعية كقد تـ إجراء الدراسة 
 الميداني مف مجتمع البحث كخارج عينة البحث االساسية. 

 كقد أس رت نتائجيا عمى ما يمي : 
امفت مػػف اػػفؿ  سػػاب المعػػىمػػ  ىينػػة الب ػػث وػػف ية اداة الدراسػػة لمتطبيػػؽ  -

 . لءذا القا مةالعممية 
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 تطبيؽ اداة البحث: 
طالبة معممة يـك  (013) قامت البا إر بتطبيؽ الب ث ىم  العينة ا ساسية كالبالي ىددها

ـ كبعػػػد اانتءػػػاس مػػػف َُِٖ/ٓ/ُُـ الػػػ  يػػػـك الامػػػيس المكاوػػػؽ َُِٖ/ْ/ُٔااإنػػػيف المكاوػػػؽ 
وػػ  كلػػكؼ معػػدة لػػذلؾ تمءيػػدا لمعالجتءػػا  التطبيػػؽ قامػػت البا إػػر بتوػػ ية ااسػػتجابات كتقريغءػػا

 إ وا يا. 
 المعالجات اإلحصائية:

اسػػتخدمت الباحثػػة األسػػاليب اإلحصػػائية التاليػػة لتحميػػؿ بيانػػات الدراسػػة كاإلجابػػة عػػف 
 -أسئمتيا:

 -النسػػػػبة الم كيػػػػة -معامػػػػؿ اااػػػػتفؼ -اان راوػػػػات المعياريػػػػة -المتكسػػػػطات ال سػػػػابية 
 .ِااتبار كا

 سير النتائج:عرض كمناقشة كت 
 الستجابات عينة البحث عمى المحكر االكؿ  7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا2جدكؿ )

 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا
 ف قيـ النسبة الم كية استجابات العينة قد تقاكتت ىم   (2يتضح مف جدكؿ )

 ىبارات الم كر ا كؿ  يث جاست مرتبة تنازلية كاآلت : 
%) الت  تنص ىم  (اكضة ٓ.ٕٗ) بنسبة (ِلعبارة رقـ (ا تؿ الترتيب ا كؿ ا

%) كالت  تنص ىم  (ا دد ْ.ٖٕ) بنسبة (ُىناور ااتواؿ التعميم .)  تميءا العبارة رقـ (
%) الت  تنص ىم  (اتبيف ٓ.ِٔ) بنسبة (ّمقءكـ ااتواؿ التعميم )  تميءا العبارة رقـ (

  لكاؿ ااتواؿ التعميم )
تيجة ال  اف تكنكلكجيا ااتواات  وب ت ت تؿ مكاف كتعزك البا إة هذا الن

الودارة بيف العمكـ الماتمقة  ك ادت تطبيقاتءا المتمإمة و  استاداـ ال اسكب كبرمجياتر 
كاانترنت كالءكاتؼ الامكية  تلمؿ ا مب النلاطات كالمجاات الت  يمارسءا ا وراد 

امتيف هما: تكسيم إمكانية الكوكؿ كالملسسات و  المجتمم. كذلؾ  نءا ت قؽ كظيقتيف ه
إل   ية معمكمة سكاس كانت مقركسة  ك مسمكىة  ك مكتكبة  كقدرتءا ىم   ف توبة كسيمة  ك 
 داة نلطة لتنمية قدرات ا وراد الذهنية كالمعروية كا دا ية كااتجاهية  كو  مجاات التعميـ 

 الكقاية ـ
مجمكع الدرجات  درجة تكاورها

 المقدرة
 ِكا %

 قميمة متكسطة كبيرة

 ٕ.ِٖ ْ.ٖٕ َّٔ ِٓ ْٗ ٕٗ ا دد مقءـك ااتواؿ التعميم .  -0
 ِ.ّْ ٓ.ٕٗ ّٓٔ ِِ َٓ ُٖ اكضة ىناور ااتواؿ التعميم .  -7
 ْ.ِّ ٓ.ٕٔ ُّٓ ِّ ِٔ ٖٔ اتبيف  لكاؿ ااتواؿ التعميم .  -3
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ىدة منا    منءا التعمـ المتنقؿ  ك  ىامة  تطكر استاداـ تكنكلكجيا التعمـ االكتركن   كااذ
 الجكاؿ  ك المنتلر.
 الستجابات عينة البحث عمى المحكر الثاني  7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا1جدكؿ )

 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا

النسبة الم كية استجابات العينة قد تقاكتت ىم  الم كر ( اف 1يتضح مف جدكؿ )
%) الت  ٔ.ِٓ) بنسبة (ُا تؿ الترتيب ا كؿ العبارة رقـ ( الإان  كجاست مرتبة تنازليان كاآلت :

%) كالت  تنص ٖ.َٖ) بنسبة (ٔتنص ىم  (اىرؼ معن  النظـ التعميمية)  تميءا العبارة رقـ (
%) َ.َٖ) بنسبة (ْىم  (اىرؼ تكنكلكجيا التعميـ و  ضكس مداؿ النظـ.)  تميءا العبارة رقـ (

%) ٕ.ٕٗ) بنسبة (ٓنكلكجيا التعميـ.) تميءا العبارة رقـ (الت  تنص ىم  (اتذكر مرا ؿ تطكر تك
%) الت  تنص ْ.ٖٕ) بنسبة (ّكالت  تنص ىم  (اىرؼ تكنكلكجيا التعميـ.)  تميءا العبارة رقـ (
%) كالت  تنص ِ.ٖٕ) بنسبة (ٕىم  (ا دد مككنات المنظكمة التعميمية) تميءا العبارة رقـ (

%) الت  تنص ىم  ٖ.ٕٕ) بنسبة (ِـ)  تميءا العبارة رقـ (ىم  (ا دد مككنات تكنكلكجيا التعمي
 (اتبيف  همية المنظكمات و  العممية التعميمية.)
 أىمية تكنكلكجيا التعميـ في العممية التعميمية

كتعزك البا إة هذا النتيجة ال  اف مقءكـ التكنكلكجيا تجاكز استاداـ ا جءزة 
عميـ التقميدم  وأوب ت تعن  بكيقية تطبيؽ ا ساليب كا دكات التعميمية  كما تجاكز مقءـك الت

كالنظـ التعميمية ال ديإة الت  تستادـ كؿ الكسا ؿ كاالمكانيات ال ديإة كلبكاتءا 
ال اسكبية(اانترنيت) كبرمجياتءا  و  سبيؿ تقديـ  وضؿ ادمة تعميمية  بالسرىة الممكنة 

ابات الزماف كالمكاف. وميس المءـ و  كالكمقة المتكاضعة  دكف  ية تعقيدات  كبعيدا ىف  س
ميداف العمكـ االنسانية هك مجرد استاداـ اآلات كا دكات المتنكىة  كلكف ا هـ هك ا اذ 
با سمكب المعرو  كالمنءج   الذم يكمف كراس ىمؿ هذا اآلات  كسبؿ استادامءا لت قيؽ 

 الكقاية ـ
مجمكع الدرجات  درجة تكاورها

 المقدرة
 ِكا %

 قميمة متكسطة كبيرة

 ّ.ِٓ ٔ.ِٖ ّٕٗ ُْ ِٓ ٕٖ اىرؼ معن  النظـ التعميمية.  -0

اتبيف  همية المنظكمات و  العممية   -7
 التعميمية.

ٕٓ ْٓ ِْ ّٕٓ ٕٕ.ٖ ِٓ.ٖ 

 ٔ.ِٖ ْ.ٖٕ َّٔ ِْ ُٓ ٖٕ ا دد مككنات المنظكمة التعميمية.  -3
 ٕ.ّٔ َ.َٖ ّٕٔ ُٗ ْٓ َٖ اتذكر مرا ؿ تطكر تكنكلكجيا التعميـ.  -2
 ّ.ّٓ ٕ.ٕٗ ّٔٔ ُِ ُٓ ُٖ اىرؼ تكنكلكجيا التعميـ.  -1

جيا التعميـ و  ضكس مداؿ اىرؼ تكنكلك   -6
 النظـ.

ٖٓ ْٖ َِ ُّٕ َٖ.ٖ ُْ.ٕ 

 ّ.ِٖ ِ.ٖٕ ّٗٓ ِِ ٔٓ ٕٓ ا دد مككنات تكنكلكجيا التعميـ.  -2
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  هداؼ م ددة بكقاسة ىالية كواىمية متميزة.
نبيؿ )   دراسة ُِ( ـ)ََِّم سف  سيب السيد ( ج مم دراسة كتتقؽ هذا النتا

كالت  الارت ال  دكر ا نظمة التعميمية و  سعيءا إل  إىادة ) ِِ) (ََِٔجاد ىزم (
ابتكار نقسءا كقدرتءا ىم  الت كؿ الجذرم و  تقديـ لت  الادمات التعميمية ذات التكىية 

اللمكلية المتكاممة لمدافت هذا العممية كارتباطءا  العالية كالتقنية الممتازة  كبما يعكس النظرة
 .بغيرها مف ا نظمة ارتباطا متبادا

 الستجابات عينة البحث عمى المحكر الثالث 7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا1جدكؿ )

 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا
 ف النسبة الم كية استجابات العينة ىم  الم كر الإالث قد  (3يتضح مف جدكؿ )

 تقاكتت  يث جاست مرتبة تنازليان كاآلت : 
%) الت  تنص ىم  (اونؼ موادر ٖ.َٖنسبة () بّا تؿ الترتيب ا كؿ العبارة رقـ (

 الكقاية ـ
مجمكع  درجة تكاورها

الدرجات 
 المقدرة

 ِكا %
 قميمة متكسطة كبيرة

 ْ.ّْ ٓ.ٕٗ ّٓٔ َِ ْٓ ٕٗ تعمـ الماتمقة.اىدد موادر ال  .0
 ُ.ّّ ّ.ٕٗ ّْٔ ُِ ّٓ ٕٗ اونؼ موادر التعمـ ىم  ضكس ال كاس.  .7

اونؼ موادر التعمـ ىم  ضكس ىدد   .3
 المستقيديف.

ٖٓ ْٖ َِ ُّٕ َٖ.ٖ ُْ.ٕ 

 ُ.ِٗ ْ.ٖٕ َّٔ ِِ ٓٓ ٕٔ ا دد لركط ااتيار المودر التعميم  المناسبة.  .2
 ُ.ّّ ّ.ٕٗ ّْٔ ُِ ّٓ ٕٗ ادر التعمـ.اتذكر قكاىد استاداـ مو  .1
 ٓ.ّٔ َ.َٖ ّٕٔ ُِ َٓ ِٖ ا دد  نكاع الرسكـ التعميمية كمميزات كؿ نكع.  .6

ا دد اطكات توميـ الرسكمات التعميمية بطريقةو   .2
.  ىمميةو

ّٕ ْٓ ِٔ ّّٓ ٕٔ.ٗ ُِ.ٗ 

اتذكر  سس تكنكلكجيا التعميـ و  توميـ   .2
 الرسكمات    التعميمية.

ُٖ ُٓ ُِ ّٔٔ ٕٗ.ٕ ّٓ.ّ 

اتذكر  نكاع النماذج التعميمية ك همية كؿ نكعو و     .9
 العممية التعميمية.

ٕٕ ِٓ ِْ ّٓٗ ٕٖ.ِ ِٕ.ٔ 

 ٗ.ِٗ ٔ.ٖٕ ُّٔ ِِ ْٓ ٕٕ ا دد اوا ص كلركط المسابقات التعميمية.  .01

اونؼ اللقاويات التعميمية إل   نكاىءا الماتمقة   .00
.  كيذكر مميزات كؿ نكعو

ٕٔ ّٓ ِْ ّٖٓ ٕٖ.َ ِٔ.ٔ 

 ٖ.ّٕ ِ.َٖ ّٖٔ ُِ ْٗ ّٖ اتبيف  همية تقنيات التعمـ و  العممية التعميمية.  .07

اورؽ بيف ا جءزة التعميمية مف  يث موادر   .03
 التعمـ الت  تيعرضي بكاسطتءا.

ُٖ ّٓ ُٗ ّٖٔ َٖ.ِ ّٕ.ٖ 

 ِ.ُّ ٗ.ٖٕ ِّٔ ُِ ٓٓ ٕٕ ا دد  همية الكمبيكتر و  العممية التعميمية.  .02

 ط المتعددة الكمبيكترية و  اكضة  همية الكسا  .01
 العممية التعميمية.

ٕٖ ْٓ ُِ ّّٔ ٕٗ.ُ ِّ.ُ 
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%) كالت  تنص ىم  ِ.َٖ) بنسبة (ُّالتعمـ ىم  ضكس ىدد المستقيديف)  تميءا العبارة رقـ (
(اورؽ بيف ا جءزة التعميمية مف  يث موادر التعمـ الت  تيعرضي بكاسطتءا)  تميءا العبارة رقـ 

قنيات التعمـ و  العممية التعميمية) تميءا %) الت  تنص ىم  (اتبيف  همية تِ.َٖ) بنسبة (ُِ(
%) كالت  تنص ىم  (ا دد  نكاع الرسـك التعميمية كمميزات كؿ َ.َٖ) بنسبة (ٔالعبارة رقـ (

%) الت  تنص ىم  (اتذكر  سس تكنكلكجيا التعميـ و  ٕ.ٕٗ) بنسبة (ٖنكع)  تميءا العبارة رقـ (
%) كالت  تنص ىم  (اتذكر ٓ.ٕٗ) بنسبة (ُ(توميـ الرسكمات التعميمية) تميءا العبارة رقـ 

%) ّ.ٕٗ) بنسبة (ٓ سس تكنكلكجيا التعميـ و  توميـ الرسكمات التعميمية)  تميءا العبارة رقـ (
%) َ.َٖ) بنسبة (ِالت  تنص ىم  (اتذكر قكاىد استاداـ موادر التعمـ)   تميءا العبارة رقـ (

) بنسبة ُٓكاس) تميءا العبارة رقـ (الت  تنص ىم  (اونؼ موادر التعمـ ىم  ضكس ال 
%) كالت  تنص ىم  (اكضة  همية الكسا ط المتعددة الكمبيكترية و  العممية التعميمية)  ُ.ٕٗ(

%) الت  تنص ىم  (ا دد  همية الكمبيكتر و  العممية ٗ.ٖٕ) بنسبة (ُْتميءا العبارة رقـ (
تنص ىم  (ا دد اوا ص كلركط  %) كالت ٔ.ٖٕ) بنسبة (َُالتعميمية) تميءا العبارة رقـ (

%) الت  تنص ىم  (ا دد لركط ْ.ٖٕ) بنسبة (ْالمسابقات التعميمية)  تميءا العبارة رقـ (
%) الت  تنص ىم  َ.َٖ) بنسبة (ْااتيار المودر التعميم  المناسبة)   تميءا العبارة رقـ (
%) كالت  تنص ىم  ْ.ٖٕبة () بنسٗ(اتذكر مرا ؿ تطكر تكنكلكجيا التعميـ.) تميءا العبارة رقـ (

) ّ(اتذكر  نكاع النماذج التعميمية ك همية كؿ نكعو و   العممية التعميمية)  تميءا العبارة رقـ (
) ٕ%) الت  تنص ىم  (ا دد مككنات المنظكمة التعميمية) تميءا العبارة رقـ (ْ.ٖٕبنسبة (
) ِـ)  تميءا العبارة رقـ (%) كالت  تنص ىم  (ا دد مككنات تكنكلكجيا التعميِ.ٖٕبنسبة (
%) الت  تنص ىم  (اتبيف  همية المنظكمات و  العممية التعميمية..)   تميءا ٖ.ٕٕبنسبة (

%) الت  تنص ىم  (اونؼ اللقاويات التعميمية إل   نكاىءا َ.ٖٕ) بنسبة (ُُالعبارة رقـ (
) تميءا العبارة رقـ ( كالت  تنص ىم  (ا دد  %)ٗ.ٕٔ) بنسبة (ٕالماتمقة كيذكر مميزات كؿ نكعو
 اطكات توميـ الرسكمات التعميمية بطريقةو ىمميةو).

كتعزك البا إة ذلؾ إل  ر بة الطالبات المعممات و  تكظيؼ ما يمتمككف مف مءارات 
ككقايات كتطبيقءا ىمميا  كالعمؿ الجاد مف قبمءف لتكوير كاوة الظركؼ كتساير البي ة الم يطة 

نكىة لتكظيؼ معروتءـ النظرية كممارستءا ىمميا و  الميداف  إضاوة بما ويءا مف موادر تعمـ مت
لما ت ظ  بة طالبات كمية التربية الرياضية مف تدريب مستمر  إناس دراستة ىم  ممارسة مءنة 
التعميـ كتكظيؼ الكقايات التكنكلكجية المتكاورة لديءـ بدرجة كبيرة اسيما و  مجال  توميـ 

 ات تكنكلكجيا التعميـ و  العممية التدريسية.التدريس كاستاداـ مست دإ
)  ِٖ( (َََِ ),.Meust ,Dكتتقؽ هذا النتا ج مم دراسة  مف    
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Mumbi.K(َََِ) )ِٗ) ُٔـ)(ََُِ)  م مد ىبد ال ميد ( Holt ,J., (ََِِ) )ِٕ  (
) كالت  تكومت نتا جءا ال   همية استاداـ ُُـ) (ََِِلطق  الاطيب   م مد زبياف (

 ت تقنيات التعمـ و  التعميـ كوقان لمتقيرات العور.مست دإا
 الستجابات عينة البحث عمى المحكر الرابع 7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا6جدكؿ )

 الستجابات عينة البحث عمى المحكر الرابع 7ارات كاالىمية النسبية ككا( التكر 6جدكؿ )تابع 

 الكقاية ـ
مجمكع  درجة تكاورها

الدرجات 
 المقدرة

 ِكا %
 قميمة متكسطة كبيرة

استاداـ  ساليب مناسبة لت قيؽ ا هداؼ   .0
 التعميمية.

ِٖ ُٓ َِ ّٖٔ َٖ.ِ ّٕ.ٕ 

إىطاس تعميمات كاض ة كمتسمسمة ىف طبيعة   .7
 المءاـ المطمكبة مف المتعمميف.

ُٖ ِٓ َِ ّٕٔ َٖ.َ ّٔ.ٓ 

اراى  ىنور ا مف كالسفنة ىند ااتيار تقنيات   .3
 التعمـ.

ِٕ ِٓ ِٗ ّْٗ ٕٔ.َ ُٖ.ِ 

اكضة كيقية استاداـ ااجءزرة كالمكاد التعميمية   .2
 مارسات التدريسية.بلكؿ وعاؿ و  الم

ٕٕ ْٗ ِٕ ّٓٔ ٕٕ.ٔ ِْ.ٔ 

استاداـ لبكة المعمكمات لم وكؿ ىم  بيانات   .1
 تعميمية ( اانترنت)

ٕٖ ِٓ ِّ ُّٔ ٕٖ.ٔ ِٗ.ٕ 

 ٕ.َّ ٗ.ٖٕ ِّٔ ِّ ُٓ ٕٗ استاداـ جءاز القديك و  مكاقؼ تعميمية.  .6

الجم المتعمميف ىم  إبداس ر يءـ ب رية مما يبرز   .2
 ر اابتكارم.قدراتءـ ىم  التقكي

ٕٗ ْٖ ِٔ ّٓٗ ٕٖ.ِ ِٕ.ٖ 

 ٔ.ِٔ َ.ٖٕ ّٖٓ ِْ ّٓ ٕٔ ادرب الطفب ىم  إىداد التقارير كالب كث.  .2
 ٖ.ّٕ ِ.َٖ ّٖٔ ُٗ ّٓ ُٖ استاداـ ال اسكب و  ىمميت  التعميـ كالتعمـ.  .9

اراى  ىكامؿ ا مف كالسفمة ىند ااتيار   .01
 التقنيات التعميمية.

ْٖ َٓ ُٗ ُّٕ َٖ.ٖ ُْ.ٓ 

تار التقنيات التعميمية المناسبة ل هداؼ اا  .00
 كالم تكل كطريقة التدريس.

ٖٓ ْٗ ُٗ ِّٕ ُٖ.َ ِْ.ٖ 

استعيف بموادر التعمـ المتا ة ىم  اللبكة   .07
 الدكلية لممعمكمات.

ُٖ ْٖ ِْ ّّٔ ٕٗ.ُ ِّ.ُ 

 DATA) استاداـ جءاز ىرض البيانات  .03
SHOW). 

ٖٓ ُٓ ُٕ ّْٕ ُٖ.ٓ ْٓ.ّ 

 الكقاية ـ
مجمكع  درجة تكاورها

الدرجات 
 المقدرة

 ِكا %
 قميمة متكسطة كبيرة

اكضة كيقية استاداـ ا جءزة كالمكاد التعميمية   .02
 بلكؿ وعاؿ و  الممارسات التدريسية.

ٕٗ ّٓ ُِ ّْٔ ٕٗ.ّ ّّ.ُ 

 ٓ.ّٔ َ.َٖ ّٕٔ ُِ َٓ ِٖ تج  الكسا ؿ كالبرامة التعميمير الماتمقراومـ كان  .01

اراى  ىناور اامف كالسفمر ىند استاداـ   .06
 تقنيات التعمـ  و  بي ات التعمـ الماتمقر

َٖ ْٓ ُٗ ّٕٔ َٖ.َ ّٔ.ٕ 
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 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا
 ف النسبة الم كية استجابات العينة ىم  الم كر الإالث قد  (6يتضح مف جدكؿ )

 تقاكتت  يث جاست مرتبة تنازليان كاآلت : 
 %) الت  تنص ىم  (استاداـٓ.ُٖ) بنسبة (ُّا تؿ الترتيب ا كؿ العبارة رقـ (

%) كالت  َ.ُٖ) بنسبة (ُُ)  تميءا العبارة رقـ ((DATA SHOW) جءاز ىرض البيانات
تنص ىم  (ااتار التقنيات التعميمية المناسبة ل هداؼ كالم تكل كطريقة التدريس)  تميءا العبارة 

%) الت  تنص ىم  (اراى  ىكامؿ ا مف كالسفمة ىند ااتيار التقنيات ٖ.َٖ) بنسبة (َُرقـ (
%)كالت  تنص ىم  (اتكاوؿ مم اااريف ٔ.َٖ) بنسبة (ِِيمية) تميءا العبارة رقـ (التعم

بالوكت كالوكرا ىبر لبكر اانترنت مف افؿ التقاىؿ المتزامف ك ير المتزامف)  تميءا العبارة 
%)الت  تنص ىم  (استطيم اضاور الملإرات الوكتير كاضاور ْ.َٖ) بنسبة (ِّرقـ (

%)كالت  ْ.َٖ) بنسبة (ُٗتابر النوكص كت ريكءا) تميءا العبارة رقـ (التعميقات الوكتير كك
تنص ىم  (استادـ الكسا ؿ التعميمير الت  تتناسب مم اوا ص المتعمميف كمكضكع الدرس 

%)الت  تنص ىم  (استاداـ ِ.َٖ) بنسبة (ٗكمراىاا القركؽ القردير بينءـ)  تميءا العبارة رقـ (
%)الت  تنص ىم  ِ.َٖ) بنسبة (ُكالتعمـ)   تميءا العبارة رقـ (ال اسكب و  ىمميت  التعميـ 

%) َ.َٖ) بنسبة (ُٖ(استاداـ  ساليب مناسبة لت قيؽ ا هداؼ التعميمية) تميءا العبارة رقـ (
))  تميءا العبارة رقـ WinZipكالت  تنص ىم  (اىرؼ كيقير استاداـ برامج ضغط الممقات (

(اراى  ىناور اامف كالسفمر ىند استاداـ تقنيات  %)الت  تنص ىم َ.َٖ) بنسبة (ُٔ(
%) كالت  تنص ىم  َ.َٖ) بنسبة (ُٓالتعمـ  و  بي ات التعمـ الماتمقر) تميءا العبارة رقـ (

 wordاممؾ مءارات التعامؿ مم وق ات الككرد   .02
XP  كت كيمءا ال  وق اتHTML 

َٖ ِٓ ُِ ّٔٓ ٕٗ.ٓ ّْ.ِ 

اىرؼ كيقير استاداـ برامج ضغط الممقات   .02
)WinZip( 

ِٖ َٓ ُِ ّٕٔ َٖ.َ ّٔ.ٓ 

09.  
استادـ الكسا ؿ التعميمير الت  تتناسب مم 
اوا ص المتعمميف كمكضكع الدرس كمراىاا 

 القركؽ القردير بينءـ
ٖٓ ْٔ ِِ ّٔٗ َٖ.ْ ّٗ.ٔ 

) لمممقات Linksاستطيم التعامؿ مم الركابط (  .71
 الماتمقر

ٕٔ ْٓ ِّ ّٓٗ ٕٖ.ِ ِٕ.ٖ 

 ُ.ّّ ّ.ٕٗ ّْٔ ُِ ّٓ ٕٗ استادـ م ركات الب ث الماتمقر  .70

77.  
اتكاوؿ مم اااريف بالوكت كالوكرا ىبر 

لبكر اانترنت مف افؿ التقاىؿ المتزامف ك ير 
 المتزامف

ّٖ ُٓ ُٗ َّٕ َٖ.ٔ َْ.ِ 

استطيم اضاور الملإرات الوكتير كاضاور   .73
 ص كت ريكءاالتعميقات الوكتير ككتابر النوك 

ِٖ ِٓ ُٗ ّٔٗ َٖ.ْ ّٖ.ٗ 
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%) الت  َ.َٖ) بنسبة (ِ(اومـ كانتج  الكسا ؿ كالبرامة التعميمير الماتمقر)  تميءا العبارة رقـ (
تسمسمة ىف طبيعة المءاـ المطمكبة مف المتعمميف)   تنص ىم  (إىطاس تعميمات كاض ة كم

%) الت  تنص ىم  (اممؾ مءارات التعامؿ مم وق ات ٓ.ٕٗ) بنسبة (ُٕتميءا العبارة رقـ (
) بنسبة ُِ) تميءا العبارة رقـ (HTMLكت كيمءا ال  وق ات  word XPالككرد 

) بنسبة ُْالعبارة رقـ (%)كالت  تنص ىم  (استادـ م ركات الب ث الماتمقر)  تميءا ّ.ٕٗ(
%) الت  تنص ىم  (اكضة كيقية استاداـ ا جءزة كالمكاد التعميمية بلكؿ وعاؿ و  ُ.ٕٗ(

%) كالت  تنص ىم  (استعيف ٗ.ٖٕ) بنسبة (ُِالممارسات التدريسية) تميءا العبارة رقـ (
%) ٗ.ٖٕ) بنسبة (ٔبموادر التعمـ المتا ة ىم  اللبكة الدكلية لممعمكمات)  تميءا العبارة رقـ (

) ٓالت  تنص ىم  (استاداـ جءاز القديك و  مكاقؼ تعميمية)  تميءا العبارة رقـ (
%) الت  تنص ىم  (استاداـ لبكة المعمكمات لم وكؿ ىم  بيانات تعميمية ( ٔ.ٖٕبنسبة(

%)كالت  تنص ىم  (استطيم التعامؿ مم ِ.ٖٕ) بنسبة (َِاانترنت)) تميءا العبارة رقـ (
%) كالت  تنص ىم  ِ.ٖٕ) بنسبة (ٕ) لمممقات الماتمقر)  تميءا العبارة رقـ (Links( الركابط

(الجم المتعمميف ىم  إبداس ر يءـ ب رية مما يبرز قدراتءـ ىم  التقكير اابتكارم)  تميءا العبارة 
%) الت  تنص ىم  (ادرب الطفب ىم  إىداد التقارير كالب كث) تميءا َ.ٖٕ) بنسبة (ٖرقـ (
%)كالت  تنص ىم  (اكضة كيقية استاداـ ااجءزرة كالمكاد ٔ.ٕٕ) بنسبة (ْبارة رقـ (الع

%) الت  َ.ٕٔ) بنسبة (ّالتعميمية بلكؿ وعاؿ و  الممارسات التدريسية)  تميءا العبارة رقـ (
 تنص ىم  (اراى  ىنور ا مف كالسفنة ىند ااتيار تقنيات التعمـ) 

البعض بالمعروة النظرية  ك لعدـ تكاور االمكانات  ويف البا إة تعزك ذلؾ إل  اكتقاس
كاانترنت ويعكد ذلؾ إل  قور كقت   الفزمة لتكظيقر ىمميا إما و  مجاؿ استاداـ التقنيات

ال وة الوقية كلعدـ تكاور ماتبرات ال اسكب  ك القاىات الماووة كوؽ اا تياجات 
يما ال ككمية منءا  ك ذات المبان  التعميمية كاوكويتءا و  بعض الملسسات التربكية كاس

كالمسا ات الوغيرة  مما يلدم إل  ضعؼ ممارسة هذا الكقايات كما ينبغ  لءا ر ـ تكاورها 
" طارؽ عبد العزيز ، عاصـ بدرجة كبيرة لدل المعمـ  كقد اتققت هذا النتيجة مم نتيجة دراسة 

ـ( 7113د حسيب" )( " محم1ـ( )7113(،"حاـز عبد المحسف " )9ـ( )7117صابر " )
(07.) 

 الستجابات عينة البحث عمى المحكر الخامس 7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا2جدكؿ )

 الكقاية ـ
مجمكع الدرجات  درجة تكاورها

 المقدرة
 ِكا %

 قميمة متكسطة كبيرة
 ّ.ِٖ ِ.ٖٕ ّٗٓ ِِ ٔٓ ٕٓ استادـ جءاز السبكرة الضك ية.  .0
 ِ.ّٖ ِ.َٖ ّٖٔ ُٖ ٓٓ َٖ قيمميةاستادـ جءاز اللرا ة ال  .7
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 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا
 ف النسبة الم كية استجابات العينة ىم  الم كر الإالث قد  (2يتضح مف جدكؿ )

 تقاكتت  يث جاست مرتبة تنازليان كاآلت : 
تعامؿ مم %) الت  تنص ىم  (آ.ُٖ) بنسبة (ٕا تؿ الترتيب ا كؿ العبارة رقـ (

%)  كالت  تنص ّ.ُٖ) بنسبة (ٔنظاـ تلغيؿ النكاوذ الااص بالكمبيكتر)  تميءا العبارة رقـ (
) بنسبة ْىم  (استادـ كاميرا التوكير القكتك راو  كالإفإية اابعاد)  تميءا العبارة رقـ (

بنسبة  )ٗ%)  الت  تنص ىم  (استادـ جءاز ىرض الوكر المعتمة) تميءا العبارة رقـ (ّ.ُٖ(
%) كالت  تنص ىم  (استادـ ىم  المكاقم التعميمية المكجكدة ىم   لبكة االنترنت)  ٖ.َٖ(

%) الت  تنص ىم  (استادـ جءاز اللرا ة القيممية) تميءا ِ.َٖ) بنسبة (ِتميءا العبارة رقـ (
ا %) كالت  تنص ىم  (استادـ جءاز التسجيفت الوكتية)  تميءٕ.ٕٗ) بنسبة (ّالعبارة رقـ (
%) الت  تنص ىم  (استادـ جءاز السبكرة الضك ية)   تميءا ِ.ٖٕ) بنسبة (ُالعبارة رقـ (
%) الت  تنص ىم  (استادـ ك دة التميقزيكف التعميم (تميقزيكف + َ.ٖٕ) بنسبة (ٓالعبارة رقـ (

 %)  كالت  تنصٖ.ٕٕ) بنسبة (ٖويديك+ جءاز استقباؿ  القنكات القضا ية)) تميءا العبارة رقـ (
 ىم  (استادـ برنامج العركض بكربكينت).

محمد سعد زغمكؿ، كتتقؽ النتيجة الت  تكومت إليءا الدراسة ال الية مم نتا ج دراسة 
) كالت  تكومت ال   همية استاداـ تقنيات تعميمية  ديإة  ُْ( (7112مصط ى السايح )

عيد عمي عكض، منير سكتتقؽ البا إة مم ر ير. كو  السياؽ ذاتر كلقت نتا ج دراسة (
) إعداد كتشغيؿ( األجيزة  نر مف بيف العكا ؽ الت  تقؼ  ماـ استاداـ  ( 07ـ( )7113)

 (ىدـ كجكد ااتواو  و  المدرسة لمساىدة المعمميف كاالدارييف ىم  ااستاداـ). التعميمية
 الستجابات عينة البحث عمى المحكر السادس 7( التكرارات كاالىمية النسبية ككا2جدكؿ )

 ْ.ّٔ ٕ.ٕٗ ّٔٔ ُٖ ٕٓ ٖٕ استادـ جءاز التسجيفت الوكتية.  .3
 ّ.ْْ ّ.ُٖ ّّٕ ُٔ ْٓ ّٖ استادـ جءاز ىرض الوكر المعتمة.  .2
استادـ ك دة التميقزيػكف التعميم (تميقزيػكف   .1

+ ويػػػػػديك              + جءػػػػػاز اسػػػػػتقباؿ  
 القنكات القضا ية).

ٕٓ ٓٓ ِّ ّٖٓ ٕٖ.َ ِٕ.َ 

اسػػػػػػػتادـ كػػػػػػػاميرا التوػػػػػػػكير القكتػػػػػػػك راو    .6
 ٕ.ْْ ّ.ُٖ ّّٕ ُٓ ٔٓ ِٖ كالإفإية اابعاد.

اتعامػػػؿ مػػػم نظػػػاـ تلػػػغيؿ النكاوػػػذ الاػػػاص   .2
 ٖ.ْٓ ٓ.ُٖ ّْٕ ُٓ ٓٓ ّٖ بالكمبيكتر.

 ٓ.ِٓ ٖ.ٕٕ ّٕٓ ِٓ ِٓ ٕٔ استادـ برنامج العركض بكربكينت.  .2
اسػػػتادـ ىمػػػ  المكاقػػػم التعميميػػػة المكجػػػكدة   .9

 ٕ.ُْ ٖ.َٖ ُّٕ ُٕ ْٓ ِٖ    لبكة االنترنت.ىم
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 1.99=  1.11عند مستكم داللة  7قيمة كا
ىم  الم كر الإالث قد  ف النسبة الم كية استجابات العينة  (2يتضح مف جدكؿ )

 تقاكتت  يث جاست مرتبة تنازليان كاآلت : 
%) الت  تنص ىم  (اكظؼ ْ.َٖ) بنسبة (ٓا تؿ الترتيب ا كؿ العبارة رقـ (

) ٔتكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و  استراتيجية الم اكاا)  تميءا العبارة رقـ (
يـ دااؿ الدرًس و  استراتيجية %)   كالت  تنص ىم  (اكظؼ تكنكلكجيا التعمِ.َٖبنسبة(

%)  الت  تنص ىم  (اكظؼ تكنكلكجيا ِ.َٖ) بنسبة (ِالعوؼ الذهن )  تميءا العبارة رقـ (
%) ٕ.ٕٗ) بنسبة (ْالتعميـ دااؿ الدرًس و  استراتيجية  ؿ الملكفت) تميءا العبارة رقـ (
التدريس الموغر)   كالت  تنص ىم  (اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و  استراتيجية

%) الت  تنص ىم  (اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ ٕ.ٕٗ) بنسبة (ُتميءا العبارة رقـ (
%)  كالت  تنص ٓ.ٕٗ) بنسبة (ٕالدرًس و  استراتيجية التعمـ التعاكن ) تميءا العبارة رقـ (

) بنسبة ّرقـ (ىم  (اكظؼ التميقزيكف التعميم  دااؿ الدرًس بأكإر مف  طريقةو)  تميءا العبارة 
 %)  الت  تنص ىم  (اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و  استراتيجية المناقلة) ٔ.ٖٕ(

كتعزك البا إة هذا ال  استاداـ ا ساليب التقميدية كضعؼ إدااؿ التقنيات ال ديإة 
ذا كمءارات ازمة تساىد و  جذب اهتماـ الطفب كاستإارة الداوعية ن ك التعمـ  كقد اتققت ه

كالت   ظءرت  ف تكظيؼ مست دإات  )ُّـ) (ََِٓم مد السيد ىم   (النتا ج مم دراسة 

 الكقاية ـ
 درجة تكاورها

 ِكا % مجمكع الدرجات المقدرة
 قميمة متكسطة كبيرة

اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و    .0
 استراتيجية التعمـ التعاكن .

ٕٗ ٓٓ ُٗ ّٔٔ ٕٗ.ٕ ّٓ.ٖ 

اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و    .7
 استراتيجية  ؿ الملكفت.

ُٖ ّٓ ُٗ ّٖٔ َٖ.ِ ّٕ.ٖ 

كظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و  ا  .3
 استراتيجية المناقلة.

َٖ ْٖ ِٓ ُّٔ ٕٖ.ٔ ِٗ.ٗ 

اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و    .2
 استراتيجية التدريس الموغر

ُٖ ُٓ ُِ ّٔٔ ٕٗ.ٕ ّٓ.ّ 

اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و    .1
 استراتيجية الم اكاا.

ْٖ ْٖ ُِ ّٔٗ َٖ.ْ ّٗ.ِ 

اكظؼ تكنكلكجيا التعميـ دااؿ الدرًس و    .6
 استراتيجية العوؼ الذهن .

َٖ ٓٓ ُٖ ّٖٔ َٖ.ِ ّٖ.ِ 

اكظؼ التميقزيكف التعميم  دااؿ الدرًس   .2
.  بأكإر مف  طريقةو

ٕٖ ٓٔ ُٗ ّٔٓ ٕٗ.ٓ ّْ.ٗ 
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تقنيات التعمـ المف مة  هداؼ الدرس جاست و  المرتبة ا كل   و   يف تمتءا كقاية اتقديـ 
) كان راؼ معيارم ُٓ.ّمادة ىممية  ديإة مكاكبة لتطكرات العور ابمتكسط  ساب  (

ارسة متكسط مما يلير إل  ضعؼ و  متابعة التطكرات ال ديث ) كبمستكل ممَٗ.َ(
تقانءـ لتكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ ال ديإة  كضركرة مضاىقة الجءكد المبذكؿ لتدريب المعمميف كاه
كعامؿ ر يس  و  التعميـ ال ديث الناجة  كتتعمؽ هاتاف الققرتاف بمستجدات تطر  ىم  العممية 

يات التعميمية الت  ينبغ  لممدرس  ف يمـ بءا  كه  مس كلية التعميمية كتتعمؽ ب داإة التقن
موطق  ملتركة تقم ىم  ىاتؽ المدرس كاالدارة التربكية  كقد اتققت هذا النتيجة مم دراسة 

)  م مد سعد ُٔـ)(ََُِ)  م مد ىبد ال ميد (ُٗـ) (ََِِالساية  ىبير معكض (
 )ُٓـ) (ََُِز مكؿ  مكاـر  مم   هان  سعيد (

 يات :التكو
 ف تعتمػػػػػػد كزارة التعمػػػػػػيـ العػػػػػػال  االنترنػػػػػػت كسػػػػػػيمة  ساسػػػػػػية  لمتعمػػػػػػيـ الجػػػػػػامع    ك ف  -ُ

تعمػػػػؿ ىمػػػػ  تػػػػكوير كاوػػػػة المقكمػػػػات التػػػػ  تسػػػػاىد ىمػػػػ  اسػػػػتاداـ االنترنػػػػت بقعاليػػػػة   
بمػػػػػػا وػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ تلػػػػػػجيم  ىضػػػػػػػاس هي ػػػػػػة التػػػػػػػدريس  تػػػػػػكوير الػػػػػػػدىـ القنػػػػػػ   اسػػػػػػػتكماؿ 

 التجءيزات اوكوا و  قاىات الم اضرات.
ة تطبيػػػػػؽ كقايػػػػػات هػػػػػذا الب ػػػػػث كالمتمإمػػػػػر وػػػػػ  كقايػػػػػات المعمكمػػػػػات مػػػػػف اػػػػػفؿ ضػػػػػركر  -ِ

معروػػػػػػػر المتطمبػػػػػػػات القنيػػػػػػػة كالمعروػػػػػػػر المعمكماتيػػػػػػػة  كالتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػم بػػػػػػػرامج تكنكلكجيػػػػػػػا 
 المعمكمات  إناس اىداد كتدريب الطفب المعمميف بكميات التربية الرياضية . 

ياضػػػػػػػػية وػػػػػػػػ  تكنكلكجيػػػػػػػػا اىػػػػػػػػداد كتػػػػػػػػدريب الطػػػػػػػػفب المعممػػػػػػػػيف  بكميػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػة الر  -ّ
 المعمكمات كتبن  برنامج تعميم  و  ذلؾ.

اىػػػػػػادة النظػػػػػػر وػػػػػػ  البي ػػػػػػة المعمكماتيػػػػػػة ال اليػػػػػػة لمناهجنػػػػػػا التعميميػػػػػػة بكميػػػػػػات التربيػػػػػػة  -ْ
الرياضػػػػػػػية كذلػػػػػػػؾ بتضػػػػػػػمينءا المعمكمػػػػػػػات ال ديإػػػػػػػة كالمجػػػػػػػددة وػػػػػػػ  لػػػػػػػت  المجػػػػػػػفت 

 ك كساب الطالب المعمـ اساليب كمءارات ال وكؿ ىم  المعمكمات 
اىداد كتدريب الطفب المعمميف و  كميات التربية الرياضية ىم  متطمبات التعامؿ مم  -ٓ

 الكقايات التكنكلكجية التعميمية. 
إجراس المزيد مف الدراسات و  مجاؿ الكقايات التكنكلكجية التعميمية الااوة ك ف كزارة  -6

معمـ باالضاوة إل  التربية كالتعميـ مقبمة ىم  ت ديد الكقايات التعميمية الفزمة لكؿ 
 تأهيؿ المعمميف و  كميات التربية ىم   ساس الكقايات. 
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 قائمة المراجع:
 المراجع بالمغة العربية: أكال:
أركل كضػػػػػػػػػػػػػاح درعػػػػػػػػػػػػػاف   .0

 ـ(7119الكحيدم، )
 إر برنامج مقترح و  ضكس الكقايات االكتركنيػة اكتسػاب بعػض  :

عػػة االسػػفمية. مءاراتءػػا لػػدل طالبػػات تكنكلكجيػػا التعمػػيـ وػػ  الجام
الجامعػػػػة  .رسػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػر منلػػػػكرة.  ػػػزة. كميػػػػة التربيػػػة

 )  ِ(  .االسفمية
أيمف عبد المحسف محجػكب   .7

 ـ(7113)
إىػػػداد معمػػػـ الكمبيػػػكتر التعميمػػػ  وػػػ  الكايػػػات المت ػػػدة ا مريكيػػػة  :

كالمممكػػػة المت ػػػدة  رسػػػالة دكتػػػكراا  يػػػر منلػػػكرة  معءػػػد الدراسػػػات 
 .امعة القاهرةكالب كث التربكية  ج

كاقػػم اسػػتاداـ التقنيػػات التعميميػػة وػػ  بػػرامج وػػعكبات الػػتعمـ مػػف  : ـ(7106تماضر التميمي، )  .3
كجءة نظر المعممات. رسػالة ماجسػتير  يػر منلػكرة. قسػـ التربيػة 

 )  ّ(  .الااوة  كمية التربية  جامعة الممؾ سعكد: الرياض
جػػػػابر عبػػػػد الحميػػػػد جػػػػابر،   .2

(7111) 
): مػػػػدرس القػػػػرف ُْم وػػػػ  التربيػػػػة كىمػػػػـ الػػػػنقس (سمسػػػػمة المراجػػػػ :

ال ادم كالعلريف القعاؿ االمءارات كالتنمية المءنيػةا  القػاهرة  دار 
 )  ْالقكر العرب .(  

حػػػاـز عبػػػد المحسػػػف محمػػػد   .1
 ـ(7113)

ادراسة ت ميمية استاداـ تكنكلكجيا التعميـ و  تدريس مادة التربيػة  :
)  ُٓلعمػـك الرياضػية  المجمػد (الرياضية بدكلة االماراتا  مجمػة ا
 .كمية التربية الرياضية  جامعة المنيا

خالػػد عبػػد الػػرحيـ الشػػريؼ،   .6
 ـ(7117)

امػػػػدل امػػػػتفؾ  ىضػػػػاس هي ػػػػة التػػػػدريس وػػػػ  الجامعػػػػات السػػػػعكدية  :
لمكقايػػػػػات التكنكلكجيػػػػػة كمػػػػػدل ممارسػػػػػتءـ لءػػػػػا كالوػػػػػعكبات التػػػػػ  

جامعػػػػػػة يكاجءكنءػػػػػػاا  رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير (غ. ـ)  كميػػػػػػة التربيػػػػػػة  
 )  ٔ(  .اليرمكؾ  ا ردف

رؤل بنػػػػػت فػػػػػؤاد باخػػػػػدلؽ،   .2
 ـ(7101)

نتػػػاج الكسػػػا ط  : الكقايػػػات التكنكلكجيػػػة التعميميػػػة الفزمػػػة لعػػػرض كاه
المتعػػددة لػػدل معممػػات ا  يػػاس بالمر مػػة الإانكيػػة بمكػػة المكرمػػة  
رسػػالة ماجسػػتير ( يػػر منلػػكرة)  كميػػة التربيػػة  جامعػػة  ـ القػػرل.(  

ٕ  ( 
سػػػػػػى النجػػػػػػدم، سػػػػػػمير مك   .2

 ـ(7112)
اكاقػػم امػػتفؾ الطالػػب المعمػػـ بكميػػات المعممػػيف لكقايػػات تكنكلكجيػػا  :

 )  ٖالتعميـ كمدل استادامر لءاا مف مكقم جامعة  ـ القرل.(  
طػػػارؽ محمػػػد عبػػػد العزيػػػز،   .9

 ـ(7117عاصـ صابر )
تطػػػػكير لاطػػػػة التربيػػػػة العمميػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية بجامعػػػػة  :

كيـ مقرراتءػػػػا  ب ػػػػث منلػػػػكر  مجمػػػػة ىمػػػػـك  سػػػػيكط وػػػػ  ضػػػػكس تقػػػػ
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الرياضة  المجمد الرابم ىلر  كمية تربيػة رياضػية  جامعػة المنيػا  
 .ـََِِيكنير  -مارس

عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف تكفيػػػػػػػػػؽ   .01
(7110) 

التػػػػدريب ىػػػػف بعػػػػد: تنميػػػػة المػػػػكارد البلػػػػرية باسػػػػتاداـ الكمبيػػػػكتر  :
 .بميؾ -كاالنترنت  القاهرة: مركز الابرات المءنية لإلدارة

لط ي الخطيب، محمد زبياف   .00
 ـ(7117الغزاكم )

كقايػػػات طمبػػػة ماجسػػػتير تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ وػػػ  كسػػػا ؿ ااتوػػػاؿ  :
التعميمية كمدل  هميتءا مف كجءة نظرهـ  مجمػة ات ػاد الجامعػات 

 .)  دملؽ  ديسمبرُ)  العدد (ُالعربية كىمـ النقس  مجمد (
محسػػػػػػػف حسػػػػػػػيب السػػػػػػػيد   .07

 ـ(7113)
ة كالتطبيقية و  القرف ال ال  لروم مستكل ا داس الم اكات الب إي :

المءن  لمعمـ التربية الرياضية (كالرلية المسػتقبمية) رسػالة دكتػكراا 
 يػػػػػر منلػػػػػكرة  كميػػػػػة التربيػػػػػة الرياضػػػػػية ببكرسػػػػػعيد  جامعػػػػػة قنػػػػػاة 

 .السكيس
محمػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػيد عمػػػػػػػػػػي،   .03

 ـ(7111)
ة تكنكلكجيػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػيـ كالكسػػػػػػػػا ؿ التعميميػػػػػػػػة  طنطػػػػػػػػا  دار كمكتبػػػػػػػػ :

 )  َُ(  .االسراس
محمد سعد زغمكؿ، مصط ى   .02

 (7112السايح )
تكنكلكجيا إىداد كتأهيؿ معمـ التربية الرياضية  دار الكواس لمنلر   :

 .االسكندرية
محمػػػد سػػػعد زغمػػػكؿ، مكػػػاـر   .01

حممػػػػػػػػػي، ىػػػػػػػػػاني سػػػػػػػػػعيد 
 ـ(7110)

تكنكلكجيػػا التعمػػيـ ك سػػاليبءا وػػ  التربيػػة الرياضػػية  مركػػز الكتػػاب   :
 .اهرةلمنلر الق

محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد   .06
 ـ(7110)

متطمبػػات التاطػػيط لممدرسػػة االلكتركنيػػة  مجمػػة تكنكلكجيػػا الػػتعمـ   :
سمسػػػمة دراسػػػات كب ػػػكث توػػػدرها الجمعيػػػة الموػػػرية لتكنكلكجيػػػا 

إلػػ   ِٗالتعمػػيـ  المػػلتمر العممػػ  الإػػامف (المدرسػػة االلكتركنيػػة)  
 . كتكبر ُّ

المعمـ) بكميات (لكقايات التكنكلكجية  ىداد الطالب  إر مجاات ا : ـ(7110مصط ى السايح )  .02
التربيػػة الرياضػػية  ب ػػث منلػػكر  مجمػػة نظريػػات كتطبيقػػات  كميػػة 

  )ّْالتربية الرياضية لمبنيف باالسكندرية  العدد (
مصػػػػط ى السػػػػايح، صػػػػبلح   .02

 ـ(7111أنس )
تقكيـ استاداـ التقنيات التعميمية وػ  تػدريس منءػاج كميػات التربيػة  :

اضية بجمءكرية مور العربية  ب ث منلكر  الملتمر العمم  الري
ا كؿ الستراتيجية التعميـ النكى  و  مور  كمية التربية النكىية  

 .جامعة المنوكرة
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مصػػػػػط ى السػػػػػايح، عبيػػػػػر   .09
 ـ(7117معكض )

 إػػػػر اسػػػػتاداـ بعػػػػض الكسػػػػا ؿ المتعػػػػددة ىمػػػػ  الكقايػػػػة التدريسػػػػية  :
مجمػػػػة ,ب ػػػػث منلػػػػكر,ياضػػػػيةلمطػػػػفب المعممػػػػيف بكميػػػػة التربيػػػػة الر 

جامعػػػػػة ,معءػػػػػد الدراسػػػػػات التربكيػػػػػة ,العمػػػػػـك التربكيػػػػػة العػػػػػدد ااكؿ
 )  ُِالقاهرة.(  

مصػػػػػػط ى جػػػػػػكدت صػػػػػػالح   .71
 ـ(7113)

بنػػػا نظػػػاـ لتقػػػديـ المقػػػررات التعميميػػػة ىبػػػر لػػػبكات االنترنػػػت ك إػػػرا  :
ىم  اتجاهات الطفب ن ك التعمػيـ المبنػ  ىمػ  اللػبكات  رسػالة 

 .كرة  كمية التربية جامعة  مكافدكتكراا  ير منل
منيػػػر سػػػعيد عمػػػي عػػػكض،   .70

 ـ(7113)
امدل امتفؾ  ىضاس هي ة التدريس و  كميات التربيػة بالجامعػات  :

ا ردنيػػػػة لكقايػػػػات تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ كممارسػػػػتءـ لءػػػػا مػػػػف كجءػػػػة 
نظػرهـا  رسػػالة ماجسػػتير (غ. ـ)  كميػة التربيػػة  جامعػػة اليرمػػكؾ  

 )  ُٓ(  .ا ردف
ا كقايػػػػػػػات المعمػػػػػػػـ كوقػػػػػػػان  دكارا المسػػػػػػػتقبمية وػػػػػػػ  نظػػػػػػػاـ التعمػػػػػػػيـ  : (7116يؿ جاد عزمي)نب  .77

االلكتركنػػ  ىػػف بعػػد ا  المػػلتمر الػػدكل  لمػػتعمـ مػػف بعػػد  مسػػقط: 
 مارس. ِٗ-ِٕسمطنة ىماف  

 المراجع بالمغة األجنبية: ثانيان:
" Competencies for Online Teaching ", U.S. 
Department of Education, ED ٗٗ-co-َََٓ. 

: Spector, J. M. & 
Teja, I., D.(7110) 

73.  

A Knowledge – skill - Competencies E-Learning 
Model in Mathematics. RUSC Universities and 
knowledge Society Journal. Vol. (ٗ). No. (ُ). P 
ِْْ - ِٓٗ. available at: 
http://www.searchedu.com/   )ُٕ  (  

: Albano, 
Giovannina 
.(7107) 

72.  

An Evalu-ation of the use of Instructional Materials 
and resources among Social Studies Teachers in 
Al-Karak province. Dirast Journal, Vol. ِٕ, No ُ 
(َََِ) ُ- ِ   ).ُٗ  (  

: Al-ghzewat, 
Mohammed (7111) 

71.  

An Evalu-ation of the use of Instructional Materials 
and resources among Social Studies Teachers in 
Al-Karak province. Dirast Journal, Vol. ِٕ, No ُ 

: Al-ghzewat, 
Mohammed (7111) 

76.  

http://www.searchedu.com/
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(َََِ) ُ- ِ.   )ُٖ  (  

The determination of computer competencies 
needed by classroom teachers , ERic document 
reproduction service , No.Ed َُْٗٓٓ . 

: Holt ,J., (7117)  72.  

Examination of technology integration into an 
elementary teacher education program on 
university experience , PhD , Ohio university, 
available at :  

 

: Meust ,D.,( 7111)  72.  

the impact of laptop computers on pre service 
teacher practicum experiences , PhD, college of 
education , Ohio university, 

: Mumbi.K(7111) 79.  


