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 الملخص

تقـو به اململكة العربية السعودية من جهود إلعداد طالهبا رغم التطور اهلائل يف جماؿ تقنيات التعليم والتعلم وما    
تكنولوجيػاً مػػن  ػالؿ حممػػه مػن املقػػررات الدراسػية الػػب تسػػاعد الطػالب علػػت اسػتثداـ التقنيػػات ا دي ػة يف التػػدري  ومػػا 

ا يف التػدري   ورغػم تقـو به وزارة التعليم من تقدمي برامج تدريبية مستمرة لرفع مستوى املعلمني علػت اسػتثداـ التكنولوجيػ
اجلهود سالفة الذكر يف إعداد معلم الرتبية البدنية  إال أف البقاء علت االسرتاتيجيات واألساليب التقليدية يف تدري  الرتبية 

 التعػػرؼ علػػت إىل الدراسػػة تلػػ  هتػػدؼلػػذا   مػػع عػػدـ توايػػن التكنولوجيػػا يف التعلػػيم البدنيػػة مػػا زالػػ  أك ػػر اسػػتثداماً 

املعرفػػة  تكنولوجيػػا التعلػػيم لػػدى ماعلمػة الرتبيػػة البدنيػػة ةنطقػػة الباحػة ومػػدى توايفهػػا يف عمليػػة التعلػيم مػػن  ػػالؿ كفايػات
 طبق    التقومي والتغذية الراجعة  و تصميم وإنتاج املواد التعليمية  و االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية  و التكنولوجية

)االبتدائة  املتوسط  ال انوي( باإلدارة العامة للتعلػيم ةنطقػة الباحػة مػن  رجػة الرتبيػة الدراسة علت معلمة ةراحل التعليم 
 آراء علػت اسػتثداـ االسػتبانة الػب صػممها الباحػث للتعػرؼ حيػث م التحليلػة  الوصفة املنهج استثدـ الباحث  البدنية

  وبعػد عػع البيانػات مػدى وتوايفهػا يف عمليػة التعلػيمالرتبية البدنية ةنطقة الباحة عن كفايات تكنولوجيا التعليم و  ماعلمة
  االسػػتثداـ الفعػػاؿ للتقنيػػات التكنولوجيػػةو   كفايػػات املعرفػػة التكنولوجيػػة درجػػةومعاجلتهػػا احصػػائياً ااهػػرت النتػػائج أف 

  وأك ػر اءت باملتوسػطةلدى ماعلمة الرتبية البدنيػة ةنطقػة الباحػة جػالتقومي والتغذية الراجعة   تصميم وإنتاج املواد التعليمية
  التحضػػو والتثطػػيط  للػػدرس باسػػتثداـ احػػدى وسػػائل تكنولوجيػػا التعلػػيمهػػة  يف عمليػػة التعلػػيمتلػػ  الكفايػػات توايفػػاً 

احملتوى التعليمة تنظيماً يتفق مع تسلسل األهداؼ لتحضو الدروس  تنظيم  Wordاستثداـ معاًف الكلمات والنصوص 
وتػثريوات تفاعليػة بػني  فػروؽ  كمػا كانػ  هنػاؾ القػرارات املتعلقػة بتطػوير وتقػومي الوسػائل التعليميػة املثتلفػة اختػاذ  السلوكية

 .تبعاً للثربة التدريسيةتواين التكنولوجيا يف ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة 
 ة البدنية   منطقة الباحة  : الكفايات   تواين التكنولوجيا   عملية التعليم   الرتبي الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Competencies required to placement technology in the education process of 

physical education teachers in Al Baha Region 
 

Despite the tremendous development in the field of teaching and learning 

technologies and the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia to prepare its students for 

technology through its packages of courses that help students to use modern teaching 

techniques and the Ministry of Education to provide continuous training programs to 

raise the level of teachers on the use of technology In teaching, Despite the 

aforementioned efforts in the preparation of the physical education teacher, the survival 

of traditional strategies and methods in the teaching of physical education is still more 

used with the non-placement of technology in education, so the study aims to identify 

the competencies of the education technology of physical education teachers in the area 

and the extent of placement In the education process through technological knowledge, 

the effective use of technological techniques, the design and production of educational 

materials, The researcher used the descriptive analytical method, where the 

questionnaire was used by the researcher to identify the views of physical education 

teachers in Al Baha Region about the competencies of the physical education. 

Education technology and extent and employment in the education process, and after 

the collection and processing of data statistically the results showed that the degree of 

competencies of technological knowledge, the effective use of technological techniques, 

the design and production of educational materials, Evaluation and planning of the 

lesson by using one of the methods of teaching technology, using Word and word 

processor to prepare lessons, organizing the educational content in a manner consistent 

with the sequence of behavioral goals, making decisions related to In the development 

and evaluation of different educational means. There were also differences and 

interactive effects among the teachers of physical education in Al Baha Region in the 

recruitment of technology according to the teaching experience. 
Key words: Competencies, placement technology, Physical Education teachers, Al-

Baha Region 
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 :المقدمة
يشهد العامل ا ديث الذى نعيش فيه ريورة تكنولوجية يف عيع اجملاالت تتسارع فيها الدوؿ علت تطبيق وتواين 

 تلقت  كما التناف  بني الدوؿ يرتكم علة القدرات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية فقد اصبح   فيها التكنولوجيا ا دي ة
الشػامل ورػرورة مػن  جمء ال يتجػمأ مػن النظػاـ التعليمػة هةالعملية التعليمية تطوراً شاماًل يف جماؿ تكنولوجيا التعليم والب 

وهذا التطور حيتم علت الرتبويني ررورة مراجعة وتطوير أساليب وطرؽ تقدمي املعلومات واملناهج الدراسية   ا الية ررورياته
 .ملالتدري  والتع تساعد يف عملية البوإجياد الطرؽ املناسبة الستثداـ التطبيقات التكنولوجية ا دي ة 

 نظػرا العػري الػوطن يف التعلػيم تكنولوجيػاب مؤ را االهتماـ ازداد (  أنه قد8ـ  ٤٩٩1ويورح )إسكندر وغماوي 

 الػتعلم مث تسػهيل ومػن التعلػيم عمليػة يف التكنولوجيػا تلعبػه الػذي الكبػو للػدور ونظػرا املتعلمػني  أعػداد املعرفة وزيػادة الزدياد

 توايػن علػت وتعلػيمهم بتػدريب األفػراد العليػا والتعلػيم التػدريب مؤسسػات أ ػذت دمكػن وجهػد وقػ  باقػل واكتسػابه

  .املثتلفة التعليمية املواقن يف فعاؿ بشكل التكنولوجيا
ـ  1118)صػاٌف وعبػد الفتػاح   ( 14-41ـ  Felker   11٤٤كػل مػن )فيلكػر  يشووىف جماؿ الرتبية البدنية 

أمهية كبوة يف العملية التدريسية وتعترب شريكاً قوى ملعلم الرتبية البدنية يف العملية مت ل تكنولوجيا التعليم ( أف ٤11-٤11
كسػػاب املػػتعلم املعلومػػات واملعػػارؼ واملهػػارات ا ركيػػة وتميػػد مػػن إالتدريسػػية  واف اسػػتثداـ التقنيػػات التعليميػػة تعمػػل علػػت 

لػم الرتبيػة البدنيػة الكفايػات تكنولوجيػا التعلػيم النظريػة امػتالؾ مع البػد مػنالعملية التدريسػية   ولكػت يػتم ذلػ  فثنػه نتائج 
 .و ارجه أدارة حصة الرتبية البدنية دا ل الصن الدراسة يفوالعملية 

 National Association for Sport and البدنيػػةالرابطػػة الوطنيػة للريارػة والرتبيػة )أكػدت  وهػذا مػا

Physical Education NASPE  1118   أصػػبح البدنيػػةالرتبيػػة  اسػػتثداـ تكنولوجيػػا التعلػػيم يفبػػثف  (1٤ـ  
ة مػػػن املعرفػػػة لبدنيػػػعنصػػػر أساسػػػة مػػػن عناصػػػر التحػػػدي يف القػػػرف الواحػػػد والعشػػػرين   وأف املعػػػايو املهنيػػػة ملعلمػػػة الرتبيػػػة ا

لتػوفو  لرتبيػة البدنيػةمعلمػة اجيػب أف ديتلكهػا عيػع الػب واملهارات واالجتاهات ا دي ة ةا فيها كفايات تكنولوجيػا التعلػيم  
 .سواءعلت حد  البدنيةالرتبية  عيع معلمة ديتلكهجيب أف  أساسة مهين متطلبوهة   تعليم عايل اجلودة جلميع الطالب

 Nationalاجملل  الوطين العتماد املعلمػني)كما حددها   البدنيةكما أف "املعايو املهنية العتماد معلمة الرتبية 

Council for Accreditation of Teacher Education NCATE   1118  14)  تؤكػد علػت رػرورة امػتالؾ
من التدري  مستوى دراسة عايل اجلودة  املعارؼ واملهارات و اصة مهارات تكنولوجية التعليم لتوفو البدنيةمعلمة الرتبية 

 . بدنيةالرتبية اليف 
استثداـ تكنولوجيا التعليم علت ررورة تدريب معلم الرتبية البدنية علت  (45ـ  1111 زغلوؿ والسايحويؤكد )
طريقػة ب الؿ فرتة تدريبة الوسائل ا دي ة والتعرؼ علت أمهيتها   فإنه غالباً ما تتػثرير املعلم إذا مل يستثدـ فبصورة كافية   

عػدات والوسػائل   فػإف عػدـ تدريبػه التػدريب التدري  الب نشث عليها  ونشثت عليها األجياؿ السػابقة   ومهمػا زودنػاا بامل
 السليم والكايف سوؼ جيعله يرتدد يف استثدامها  ولن تستفيد منها الفائدة الكاملة. 

 Gibbone (  )جيببوف وأ روف88-84ـ   Woods et all  1118وودس وأ روف   كل من ) صنن قدو 

et all   11٤1  جمػاالت عػدة يف البدنيػة الرتبيػة يف معلػم توافرهػا جيػب الػب التكنولوجيػة الكفايػات مػن عػدداً  (11-18ـ 
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 عمليػب يف تكنولوجيػا التعلػيم دور يعػة و التعلػيم  تكنولوجيػا يعػرؼ مفهػـو أف م ػل التعلػيم تكنولوجيػا أساسػيات جمػاؿ هػة

 للوسػائل الصػحيح اال تيػار وكيفيػةالتعلميػة والتدريبيػة   التعليميػة العمليػة يف التعلػيم تكنولوجيػا أمهية ويدرؾ التعلم والتعليم 

 تساعد الب وحيدد املواصفات خمتلفة  تعليمية بيئات وكما يقرتح األهداؼ  لبلوغ التعليمية الوسائل أفضل التعليمية  ويقرتح

 اتصػاؿ مػن  ػالؿ وسػائل االتصػاؿ ا دي ػة قنػوات   باإلرػافة القػدرة علػت االتصػاؿ وأنشػاء التعليميػة املػواد تصػميم يف

 التعلم. عملية علت االتصاؿ معوقات أرير يعة وأف باملستفيدين 
 وزارة الرتبيػػػة يف أولػػػ  فقػػػد وتطوراهتػػػا املعلومػػػات تكنولوجيػػػا ريػػػورة عػػػن ةنػػػثى ليسػػػ  واململكػػػة العربيػػػة السػػػعودية

 علػػت التعمػػيم :تيػػةاأل االسػػرتاتيجية بثتبػػاع التقنيػػات ا دي ػػة وسػػائل باسػػتثداـ التعلػػيم لتطػػوير كبػػوة السػػنوات األ ػػوة أمهيػػة
 للمدارس االنرتن   دمة توفو  املقرر الكتاب جنب اىل جنبا الصفية الغرفة يف تقنيات التعليم  استثداـ بضرورة املدارس
 خمتربات لديها يتوفر املدارس وغرؼ مصادر التعلم واغلب االنرتن   دمة لديها يتوفر املدارس من% 41 تقريبا اف حيث

 املشػكالت وحػل املعلومػات وتبػادؿ الويػب  ػالؿ مػن خمتلفػة علميػة مصػادر علػت االطػالع مػن الطالػب ليػتمكن حاسوب
 يف املعلومات تكنولوجيا مؤسسات مع اتفاقية توقيع م حيث التحويل الرقمة للمقررات بعملية االهتماـ   تواجهه قد الب

 .بعد عن والتعلم االلكرتوين التعليم تشجيع   الواقع ارض تطبيقها علت و املشروع لدعم اململكة
ملواكبػه كفايػات تكنولوجيػا التعلػيم جيػب أف تتػوفر لػديهم   البدنيػةالرتبيػة  ةرى الباحث أف معلمػيويف هذا الصدد 

توفو بيئة تعليميػة هادفػة لالقدرة علت توايفها مع التعليمية  الالزمة الستثدامها يف العملية التطورات التكنولوجية ا دي ة 
مػػن  ػػالؿ اسػػرتاتيجيات تػػدري   البدنيػػةيف تػػدري  مػػنهج الرتبيػػة  اسػػتغالهلاو   رمػػو الػػتعلمتسػػهم يف بنػػاء اجتاهػػات إجيابيػػة 

يف عامل متغو يعتمد علت  املعلومات واملهارة ا ركيةمتنوعة تساعد املتعلم إىل زيادة  ربته دما جيعله مستعد للتعلم وإكسابه 
 نية ا دي ة يف شىت اجملاالت.التق

 :الدراسة مشكلة
ف معلػػم الرتبيػػة البدنيػػة ديكػػن اعتبػػارا اليػػـو م ػػواً للػػتعلم  حيػػث أصػػبح  عمليػػة التػػدري  يف جمػػاؿ الرتبيػػة البدنيػػة إ  

يكتسػبوف مػن  الهلػا املهػارة خمتلفػة مت ل فناً ألحداث التعلم حيث يقـو املعلم بتوجيه املتعلمػني إىل القيػاـ بثنشػطة تعليميػة 
 اسػتثداـ التكنولوجيػا يفبثنفسهم عن طريق التفاعل مع املواقن والبيئات التعليمية املناسبة  ولػن يػتم ذلػ  اال مػن  ػالؿ 

(  ) ٤٤1ـ  Burnett  1111بورنتػ   وهػذا مػا أكػدا كػل مػن ) املرجػوة . ؼالب تساعد علػت ققيػق األهػداو التدري  
اسػػرتاتيجيات يسػػتثدموا أف دور املعلػػم أصػػبح أك ػػر تعقيػػداً  وبػػات مطلوبػػاً مػػن املعلمػػني أف  (٤٤1ـ  Wu  111٩واو 

مػػػػن التعلػػػػيم مػػػػع الطػػػػالب تعتمػػػػد علػػػػت أنػػػػواع جديػػػػدة  يفوأف يػػػػد لوا   تػػػػدري  جديػػػػدة تعتمػػػػد علػػػػت تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم
 االتصاؿ. لالتكنولوجيا ووسائ

عػػداد اململكػػة العربيػػة السػػعودية مػػن جهػػود إللم ومػػا تقػػـو بػػه رغػػم التطػػور اهلائػػل يف جمػػاؿ تقنيػػات التعلػػيم والػػتعو 
تكنولوجياً من  الؿ حممه من املقررات الدراسية الب تساعد الطالب علت استثداـ التقنيات ا دي ػة يف التػدري  ا طالهب

كنولوجيػا يف التػدري   لرفػع مسػتوى املعلمػني علػت اسػتثداـ التمسػتمرة  وما تقـو بػه وزارة التعلػيم مػن تقػدمي بػرامج تدريبيػة
  إال أف البقاء علت االسرتاتيجيات واألساليب التقليديػة يف تػدري  البدنيةورغم اجلهود سالفة الذكر يف إعداد معلم الرتبية 

ا ػديث  البدنيػةما زال  أك ر استثداماً  والػب قػد  توصػلنا إىل عػدـ ققيػق األهػداؼ اناصػة ةنهػاج الرتبيػة  لبدنيةالرتبية ا
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اسػػرتاتيجيات التػػدري  ا دي ػػة واملبنيػػة علػػت اسػػتثداـ التقنيػػات ا دي ػػة جتعػػل املػػتعلم أك ػػر تفػػاعاًل مػػع علػػت الػػرغم مػػن أف 
 تساعد علت استثداـ تكنولوجيا التعليمالب يرغب يف تعلمها  كما أف  ا ركيةدمارسة حقيقية للمهارات  عنهااملنهج وينتج 

 لبدنيػةالرتبيػة ا ةمعلمػ  ومػع ذلػ  ذمػد أف ك ػواً مػن رمػو الػتعلموتعمل علت جذب انتباههم است ارة دافعية املتعلمني للتعلم 
 .عملية التعليميف تكنولوجيا يتجننب استثداـ 

تكنولوجيا التعلػيم  واسػتثدامهم هلػا يف قسػني لكفايات واألسئلة الب تتعلق ةدى امتالؾ معلمة الرتبية البدنية 
ـ(  )اليفػػػػ  Satyanarayana 11٤8) سػػػػاتيانارايانا  إلجابػػػػة عليهػػػػا مػػػػن  ػػػػالؿ كػػػػل مػػػػنعمليػػػػة التعلػػػػيم والػػػػتعلم م ا

Leight   11٤1 ـ(  ) كاسػػػػػػػػػػػػػتللتCastelli  11موهنسػػػػػػػػػػػػػنيـ( ٤٤ (Mohnsen  11٤1 )فػػػػػػػػػػػػػران  ـ (France 
) شليب        ـ(1118ـ(  )صاٌف وعبدالفتاح  Kretschmann  11٤4ـ(  والدراسات السابقة ) كريتشماف 111٩ 

ـ( والػػب Kirschner & Sellinger  1114ـ(  ) كوشػػنو وسػػيلينجر Pearson   1114ـ(  ) بيارسػػوف 1118
إعػػػداد املعلمػػػني السػػػتثداـ تكنولوجيػػػا و أكػػػدت علػػػت رػػػرورة امػػػتالؾ معلمػػػة الرتبيػػػة البدنيػػػة لكفايػػػات تكنولوجيػػػا التعلػػػيم 

لفصػػوؿ الدراسػػية  وينبغػػة النظػػر يف عػػدة عوامػػل عنػػد البػػ  يف التعلػػيم  مػػع دمػػج  تكنولوجيػػا املعلومػػات واالتصػػاالت يف ا
أوهلا مدى كفايات تكنولوجيا التعليم لػدى املعلػم  ومسػتوى الطػالب ومػدى   األدوات التكنولوجية الب ينبغة استثدامها

 تقبلهم هلا. 
 البدنيػػةالرتبيػة  ةمػمعلالباحػث القيػػاـ بتلػ  الدراسػة للتثكػػد مػن مػدى كفايػػات تكنولوجيػا التعلػيم لػػدى  ىلػذا رأ

املستوى تتثرير كفايات تكنولوجيا التعليم لديهم بعوامل    وهلالتعليم ةنهج الرتبية البدنيةتوايفها يف ودرجة  الباحة ةةنطق
 .حصلوا عليها أريناء اندمة الب والدورات التدريبيةالتدريسية  انربة التدريسة و 

 :الدراسة أهداف

توايفها يف  ومدى الرتبية البدنية ةنطقة الباحة ةماعلمكفايات تكنولوجيا التعليم لدى  قديد إىل الدراسة هتدؼ
 من  الؿ: عملية التعليم

 التكنولوجية.املعرفة  -

 . االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية -

 .وإنتاج املواد التعليميةتصميم  -

 والتغذية الراجعة. التقومي -

 :الدراسةتساؤالت 
 .الرتبية البدنية ةنطقة الباحة ةماعلملدى  التكنولوجيةاملعرفة كفايات  درجة ما -٤

 الرتبية البدنية ةنطقة الباحة. ةماعلملدى  كفايات االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية درجة ما -1

 الرتبية البدنية ةنطقة الباحة. ةماعلملدى  وإنتاج املواد التعليميةكفايات تصميم  درجة ما -4

 .الرتبية البدنية ةنطقة الباحة ةماعلملدى  والتغذية الراجعة كفايات التقومي درجة ما -1

 .لثربة  عدد الدورات التدريبيةلةنطقة الباحة تبعاً  ةماعلم بني إحصائية داللة ذات فروؽ توجد هل -4
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علػػت املتغػػو التػػابع هػػل يوجػػد تفاعػػل أو تػػثريو متبػػادؿ بػػني املتغػػوين املسػػتقلني )انػػربة   عػػدد الػػدورات التدريبيػػة(  -8
 .(الرتبية البدنية ةنطقة الباحةة ماعلمكفايات تكنولوجيا التعليم لدى  درجة)

 : الدراسة أهمية

 : يلة ما إىل نتائج من إليه تتوصل وما الدراسة هذا مهيةأ ترجع

الرتبيػة البدنيػة معلمػة هذا الدراسة يف ورػع قائمػة بكفايػات اسػتثداـ التقنيػة املطلػوب تقوديهػا لػدى  نتائج تساعد -
 .ةنطقة الباحة

 علت والوقوؼ  البدنيةمدى دمارسة الكفايات التكنولوجية الب تلـم من أجل تدري  الرتبية  عن الكشن تاساعد يف -

 الػدورات التثهيليػة والتدريبيػة مػن  ػالؿ ومعاجلتهػا الضػعن ونقػاط والرتكيػم عليهػا وتعميمهػا  لػديهم القػوة نقػاط

 املتثصصة.العلمية  واللقاءات
معلمػػة الرتبيػػة نظػػر  توجيػػهمػػن  ػػالؿ  البدنيػػةة الرتبيػػ ملػػنهجريراء العمليػػة التدريسػػية قػػد تسػػاعد نتػػائج هػػذا الدراسػػة بػػإ -

 التدري .  لت مهارات استثداـ التكنولوجيا يفإىل اسرتاتيجيات التدري  تعتمد عالبدنية 

 : الدراسة حدود

 : التالية احملاور يف ا الية الدراسة حدود مت ل 
بػاإلدارة  (املتوسػط  ال ػانوي االبتػدائة ةراحػل التعلػيم ) معلمػة علػتا اليػة  الدراسػة تطبيػق اقتصػر :البشػرية ا ػدود -

 .الرتبية البدنية  رجة من العامة للتعليم ةنطقة الباحة
 .ػه٤148/٤14٩ الدراسةالعاـ من  االوؿ الدراسة الفصل الؿ  الدراسة إجراء م ة:المماني ا دود -

 .معلمة الرتبية البدنية باإلدارة العامة للتعليم ةنطقة الباحة تعل الدراسة تطبيق م  ة:املكاني ا دود -
 :الدراسة مصطلحات

 :Educational Technology Competencies  الكفايات التكنولوجية التعليمية
 التعليمةديتلكها املعلم وديارسها يف املوقن  الب"جمموعة من املعارؼ والقدرات واملهارات واالجتاهات  هة

 (٤1  1111)الشرين   مكنه من القياـ ةهامه التعليمية بفاعلية وإتقاف".تل
 :Instructional Technologyالتعليم تكنولوجيا 

  وتطوير  وتنفيذ  وتقرير كامل للعملية التعليمية من خمتلن جوانبها املعرفية والنف  ا ركية  وأعداد"ختطيط  
عملية  اهدفاوالوجدانية من  الؿ وسائل تكنولوجيا متنوعة  تعمل عيعها وبشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق 

  (ـ1115  سامل)التعلم وتفريد التعلم". 

 (Physical  Education Teachers): لبدنيةاالتربية  يعلممُ 
العامػة  بػاإلدارة البدنيػةالقػائمني بتػدري  مػنهج الرتبيػة  نيالدراسة "باملعلم يف هذا إجرائياً  البدنيةالرتبية  معلمةعرؼ ي      

  .بدنية"الرتبية ال رجية الكليات واملعاهد ختصص للتعليم ةنطقة الباحة من 
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 أدبيات الدراسة: 
 الدراسة النظرية:أواًل 

 : Competencies  الكفايات
تشػمل جممػل مفػردات املعرفػة واملهػارات واالجتاهػات الالزمػػة  الػبالقػدرة املتكاملػة  هػة Competencyالكفايػة 

ديكػن مالحظتهػا وتقوديهػا بوسػائل  والػبفاعليػة  ةستوى أذماز معن مػن الألداء مهمة ما أو علة مرتابطة من املهاـ احملددة 
 (.1٩-18ـ   1114  ياملالحظة املثتلفة. )الفتالو 

ال يقصػػػد هبػػػا الكفايػػػات املطلوبػػػة يف اعػػػداد املعلػػػم قبػػػل مفهػػػـو الكفايػػػات ( أف ٤ـ  ٤٩٩5  ذيفةا ػػػويؤكػػػد )
للمعلمني ديكن اعتبارها معػايو ومواصػفات فالكفايات  تقومي املعلمني اريناء اندمة  ولكنها متتد إىل تقومي املعلمني اندمة 

  .يفرتض قققها يف املعلم
 تكنولوجيا التعليم:  

  وهت مشتقة من  Technologicمعربة من كلمة إغريقية قددية  كلمة  هة أو تقنيةأصل كلمة تكنولوجيا أف 
 وتعين الدراسة   وهت تنظيم املهارة التقنية. logo)وتعين املهارة التقنية ) Techno)كلمتني )

مصػػطلح يشػػو إىل اسػػتثداـ التطبيقػػات التكنولوجيػػة إف تكنولوجيػػا التعلػػيم ( ٤4-٤1ـ  11٤1)مػػازف   يؤكػػد 
واالسػػتفادة هبػػا يف إدارة وتنظػػيم العمليػػة التعليميػػة وتنفيػػذها بثيػػة مؤسسػػة تعليميػػة  فاسػػتثداـ ا اسػػوب يف التعلػػيم  ميػػع 

وارد وغوهػا جوانبه مػن التػدري  أو لعمػل قاعػدة بيانػات عػن املتعلمػني والعػاملني باملؤسسػة التعليميػة أو حصػر األجهػمة واملػ
 من األعماؿ يطلق عليها تكنولوجيا التعليم. 

 Instructional Technologyأف مصطلح " تكنولوجيا التعليم  (144-141ـ  1111 إبراهيم ) ويورح
" هػو عيػع الوسػػائل أو الوسػائط الػب تسػػتثدـ أو يسػتعاف هبػا يف العمليػػة التعليميػة الرتبويػة  سػػواء كانػ  هػذا الوسػػائل أو 

ائط بسػػيطة أو معقػػدة  يدويػػة أو آليػػة  فرديػػة أو عاعيػػة  وذلػػ  يعػػين أف تكنولوجيػػا التعلػػيم تشػػمل جمموعػػة متنوعػػة الوسػػ
ومتباينة من اآلالت واألجهمة واملعدات واملستلممات ابتداء من السبورة التقليدية وانتهاء بالتقنيات التكنولوجية ا دي ة  مع 

ذا الوسػائل  صائصػها ودميماهتػا وحػدودها ةعػين  أف كػل تقنيػة مػن هػذا التقنيػات األ ذ يف االعتبار أف لكل وسيلة مػن هػ
تتوقػػن فاعليتهػػا وأريرهػػا التعليمػػة علػػة  صائصػػها ودميماهتػػا واألغػػراض الػػب تسػػتثدـ مػػن أجلهػػا  كػػذا األورػػاع والظػػروؼ 

  .احمليطة باستثدامها وتشغيلها وتوايفها يف املوقن الرتبوي"
مصػػػػطلح يشػػػػو إىل اسػػػػتثداـ التطبيقػػػػات التكنولوجيػػػػة ( إف تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم ٤4-٤1ـ  11٤1)مػػػػازف    يضػػػػينو   

واالسػػتفادة هبػػا يف إدارة وتنظػػيم العمليػػة التعليميػػة وتنفيػػذها بثيػػة مؤسسػػة تعليميػػة  فاسػػتثداـ ا اسػػوب يف التعلػػيم  ميػػع 
املني باملؤسسػة التعليميػة أو حصػر األجهػمة واملػوارد وغوهػا جوانبه مػن التػدري  أو لعمػل قاعػدة بيانػات عػن املتعلمػني والعػ

 من األعماؿ يطلق عليها تكنولوجيا التعليم.
"أف تكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم ليسػػػػ  يف واقػػػػع األمػػػػر جمػػػػرد اسػػػػتثداـ أجهػػػػمة  (٤5ـ   111٤  زغلػػػػوؿ وآ ػػػػروف )يورػػػح و      

  لورع منظومة تعليمية وفق نظريات التعلم".وأدوات حدي ة ومتطورة بقدر أهنا تعين يف األصل طريقة يف التفكو
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"بثف تكنولوجيا التعليم هػة نتػاج تفاعػل بػني البشػر واألدوات واألجهػمة واملعينػات  (٤٩  ـ1111شرؼ  )بينما يشو     
 واألفكار واملواد  ل العديد من مشكالت التعليم والتعلم ومساعدة املعلم علت ققيق أهداؼ التعليم اإلجرائية". 

 التػثريو ومشػل   التكنولوجيػة بظهػور املسػتحدريات تػثريرت أيضػا الدراسػية املنػاهج أف( 84ـ    1111 زيتػوف) ويورح      

 مهػارات الطػالب إكسػاب أصػبح تقوديهػا  ولقػد وأسػاليب وتقػدديها وطػرؽ عررػها وأنشػطتها وحمتواهػا املناهج هذا أهداؼ

 .الدراسة للمنهج الرئيسية األهداؼ من املعريف االنفجارعصر  يف وقصيلها املعرفة وغرس حب الذايت التعلم
"بػػثف املسػتحدريات التكنولوجيػة أو تكنولوجيػػا التعلػيم هلػا قيمتهػػا الرتبويػة والتعليميػة يف رفػػع  (1٤٤ـ  1115  سػامل) تشػو

الكفايػػػة العلميػػػة والتعليميػػػة فهػػػة تعػػػد " نظػػػاـ تعليمػػػة أك ػػػر جػػػدوى وفعاليػػػة إذ إف حمورهػػػا هػػػو املػػػتعلم مػػػن  ػػػالؿ تفاعلػػػه 
 .ومشاركته بصورة فعالة"

التػدري  بصػفة عامػة  تنويػع دعميػ التكنولوجيػا "أف اسػتثداـ (٤٤4ـ  1118 كوجػ  وأ ػروف  )وهػذا مػا تورػحه     
 التالميػذ تعلػم ألمنػاط وفقػاً  التػدري  تنويػع يف لػه املتاحػة التكنولوجيػة الوسػائط املعلػم مػن  الهلػا اسػتثداـ حيػث يسػتطيع

 عاـ".  شكلب وميوهلم
 الرتبية البدنية:مهية تكنولوجيا التعليم يف أ

  السايحو         )زغلوؿـ(1115  سامل)  ـ(1111)شرؼ    ـ(111٤وآ روف  )زغلوؿ كل من   يشو 
اكدت علة امهية العالقة بني فاعلية التدري  ووسائل تكنولوجيا  البدنية الرتبيةيف جماؿ  األحباثف الك و من إ ـ(1111

البدنية التعليم ةا يؤدي ايل االرتقاء بالعملية التعليمية  وديكن توريح امهية تكنولوجيا التعليم يف جماؿ تعلم انشطة الرتبية 
 يف النقاط التالية:

الوسائط املتعددة واستثداـ طرؽ تعليم مناسبة بتعدد وكفاءة  :است ارة اهتماـ الطالب واشباع حاجات التعلم -٤
ومتعددة عمادها تكنولوجيا التعليم كل هذا يساعد علة ابعاد عامل امللل  وحرية  اال تيار وتشجيع االفراد علة 

 املمارسة.
و ربة عملية الفهم واالستيعاب  يفدما يساعد  :عميلة التعلم يفللمتعلم  تساعد علت أشرتاؾ أكرب عدد من ا واس -1

 املتعلم للمهارات ا ركية املثتلفة.
رونة يف احداث عملية التعلم  حيث اهنا تشتمل علة اك ر من علت امل تكنولوجيا التعليم تساعد تعدد مصادر التعليم: -4

لم  عملية التعليم والتعلم  وهذا التعدد يف املصادر جيعل العملية التعليمية اك ر استيعابا فهناؾ املع إلمتاـمصدرا 
 .واالدوات  االجهمة  واالنشطة املتاحة  املواد والبيئة التعليمية

جيب اف تكوف فردية  د كبو  حيث اف هناؾ  البدنيةاف عملية تكنولوجيا التعليم يف الرتبية  مراعاة الفروؽ الفردية: -1
املثتلفة واملتعددة حيث يقابل هذا التعدد وسائل متعددة  بثنشطتها البدنيةعالقة كبوة بني تكنولوجيا التعليم والرتبية 
 .وتساعد علت التعلم الفردي وتفريد التعليم

اف وجود معلم مؤهل ووسائل تعليمية حدي ة  :البدنيةتكنولوجيا التعليم نشاط حيوي وحتمة لتحقيق هدؼ الرتبية  -4
ات تكنولوجيا التعليم كل هذا يساعد علة وطرؽ تعليم وتدري  تقـو علة اس  علمية سليمة وغوها من مكون

 بكفاءة تامة.    البدنيةققيق هدؼ الرتبية 



 د. عبد الرحمن مساعد الزهراني      الكفايات الالزمة لتوظيف التكنولوجيا في عملية التعليم

 400   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

اف وجود وسائل معينة وادوات واجهمة مناسبة ووجود معلم متفهم ملادته وموهوب  والتعلم: متساعد يف عملية التعلي -8
ا العوامل من مشتمالت تكنولوجيا ريارية كافية وحدي ة كل هذ تومنشئا  وكذل  ادوات  ا صةوقادر علة ادارة 

 تسهل عملية التدري  والتعليم. تثكيدالتعليم بكل 
 إلذمازالتنفيذ املناسب وطرؽ التعليم والتعلم االفضل  وكم الوق  املتيسر  بثسلوباف العلم  املسبق   دقة التنفيذ: -5

 ولوجيا التعليم سببا يف ققيق االذماز.تعلم املهارات كل هذا يساعد علة دقة التنفيذ وبذل  ديكن القوؿ باف تكن
جتعل عملية  البدنيةبتطبيق تكنولوجيا التعليم يف تعلم املهارات ا ركية يف الرتبية  ققيق مبدا السرعة يف عملية التعلم: -8

السرعة املهارة املطلوب تعليمها وبذل  ختتصر زمن عملية التعلم لتكوف  التعليم تتجه مباشرة رمو اهلدؼ اي رمو
ا ادرية يف عملية التعلم سرعة حمسوبة وليس  سرعة عشوائية علة ققيق الغرض املطلوب مع االقتصاد يف الوق  

 واجلهد واملاؿ.
تعتمد علة ك و من العلـو النظرية والتطبيقية وبقدر ذماح  البدنيةيف العصر ا ديث اصبح  الرتبية  االنفجار املعريف: -٩

علة ك و من  البدنيةبقدر ذماحها يف مهمتها وققيق اهدافها حيث تعتمد الرتبية  البدنيةبية تطويع تل  العلـو للرت 
املبادئ املستمدة من ا قائق العلمية املثتلفة الب تفرزها االحباث املتعددة والب تالحقنا باجلديد من ا قائق يف كل 

.  يـو
كلما زاد عطاؤا  اصة   البدنية: كلما زادت كفاءة مدرس الرتبية البدنيةقسني كفاءة اعداد وتدريب مدرسة الرتبية  -٤1

كلما كاف قادرا علة التعامل مع التغيو املستمر   كفاءتهمع ازدياد عدد الطالب باملدارس بشكل خمين  وكلما زادت  
ظاـ متكامل يف املناهج ومواكبة هذا التغيو دوف اهدار للعملية التعليمية ويتم رفع كفائتة من  الؿ استثداـ ن

 لتكنولوجيا التعليم.

رفع كفػاءة العمليػة مػن فػراغ ولكػن هنػاؾ ريوابػ  جيػب العمػل هبػا ومػن اهػم اال ػذ  يثيتال  رفع كفاءة العملية الرتبوية:-٤٤
باملعارؼ العلمية الب تساعدنا علة رفع مستوي االفراد وتقليل الفاقد من الوق  وتضػيق جمهػود اػاهرة اجلهػل ال قػايف 

 .اهدار العملية التعليمية مال يتاد ومن هنا لدي االفر 

 كفايات تكنولوجيا التعليم:
هة "جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات الب أف كفايات تكنولوجيا التعليم  (11٩ـ   11٤4)علة  يشو

جماالت تكنولوجيا التعليم املثتلفة  و اصة يف جماؿ تصميم وإنتاج املواد التعليمية   يفديتلكها املعلم ويقدر علت دمارستها 
   ."واستثدامها وتقوديها وىف جماؿ تشغيل األجهمة التعليمية املثتلفة

(  )جيببوف 88-84ـ  Woods et all  1118وودس وأ روف  )  (181ـ  1111  ساملوقد أقرتح كل من )
  بعض كفايات تكنولوجيا التعليم الرئيسية ملعلم الرتبية البدنية وهت  (11-18ـ  Gibbone et all   11٤1 وأ روف
 كااليت:

 :هاوإدارتتكنولوجيا التعليم فايات معرفية بمجال ك -0

تكنولوجيا معرفة مفاهيم يظهرها املعلم  وتشتق من عمليات التدري  أو حمتوى املادة الدراسية   الباملعارؼ  -
 .االتصاالت واملعلومات  ودجمها يف التعليم  وتقنية التعليم
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  ها  وأنواعهااأل رى فلسفتبالنػسبة ألنػواع التعلػيم  هاوموقعػ  هاوتارخيػ تكنولوجيا التعليم معرفة مفهـو  -
  ها.  ومطالب استثداماومعايو جودهت  اومعوقاهت  ا  و سػلبياهتها  وأدواتػهاوأهدافػ ودميماتػها  و صائصها 

 . وإدارة احملتوى االلكرتوين والفرؽ بينها التعلم وإدارة   باستثداـ التكنولوجيامعرفة إدارة التعليم  -

 باستثداـ التكنولوجيا ووسائل االتصاؿ.التعرؼ علت أنظمة التعليم  -

 التعلم باستثداـ التكنولوجيا.إدارة وتنظيم ومتابعة وختطيط  -

  من  الؿ تكنولوجيا التعليم.   وتطويراوتوصيله للمتعلم تنظيم احملتوى التعليمة  -

  ية.إدارة التواصل عن طريق الربيد  واملنتديات  والدردشة  واال تبارات التقودي -

 :التعليم فيالتكنولوجيا كفايات استخدام  -2

 .Software والربجمياتHardware معرفة مكونات ا اسب املادية -

 .املكتبيةمع برنامج قرير النصوص )وورد( والتطبيقات  العمل علت نظاـ تشغيل ا اسب اآليل كفاية -

 بكافة أنواعها. تسمية وحفظ و استدعاء امللفات اإللكرتونية -

  .مهارة قميل الربامج علت جهاز ا اسبو  التعامل مع أك ر من برنامج يف نف  الوق  و التنقل بسهوله -

  م ل القرص املدمجالتعلم ا اسوبية املستثدمة يف معرفة التقنيات  مهارات أولية يف صيانة ا اسب وحل مشاكله -
CDوالػػشبكة الدا ليػػةIntranet    التفاعلة ووالفيديوشػػبكة االنرتنػػ Video Interactive . 

 .استثدامات احملادرية نظػاـو   List Mailingاستثداـ الربيد والقوائم الربيديةو كفايات استثداـ االنرتن   -

 : استخدام البرمجيات التعليميةتصميم و كفايات   -4

 .باستثداـ التكنولوجيايتعرؼ علت مفهـو تصميم التدري   -
 يورح مفهـو الربجميات التعليمية متعددة الوسائط ويعدد  صائصها وعناصرها. -
 الربجميات التعليمية ويعدد  صائصها وممايا وعيوب كل منها. علت أنواعيتعرؼ  -

 يتقن أس  ومعايو التصميم اجليد. -

 يصن ويعدد مراحل و طوات تصميم الربجميات التعليمية متعددة الوسائط. -

 يصمم سيناريو الربنامج التعليمة بطريقة علمية سليمة. -

 وفقا للسيناريو املصمم. االدواتينتج برجمية تعليمية باستثداـ إحدى  -

 التقويم والتغذية الراجعة: -4
 .تصميم ا تبارات قياس مستوى املتعلمني -

عمليه التعلم عع وقليل وتفسو البيانات عن مستوى اداء املتعلمني لتحديد  يف الذايتسلوب التقومي استثداـ ا -
 .نقاط القوا  وعالج القصور اف وجد

 .قديد معايو تقييم وسائل تكنولوجيا التعليم -

 .قسني وسائل تكنولوجيا التعليم يف الراجعة التغذيةمن  االستفادة -

 .عند تصميم اال تبارات مراعاا  صائص املتعلمني -
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   السابقة:الدراسات 
"التعػػرؼ علػػت اآلراء الذاتيػػة ملعلمػػة الرتبيػػة  والػػب هػػدف  إىل( ـKretschmann  11٤4كريتشػػماف )دراسػػة 

( معلػػم تربيػػة 45  واشػػتمل  عينػػة الدراسػػة علػػت )"البدنيػػةحػػوؿ دمػػج تكنولوجيػػا املعلومػػات واالتصػػاالت يف الرتبيػػة  البدنيػػة
بدنية من املرحلة ال انوية  وكان  أداة الدراسػة األساسػية اسػتمارة اسػتبياف مشلػ  عػددا حمػاور )الطالػب  التػدري   املعلػم  

بعػد توزيعهػػا املعػدات  حمػو األميػة ا اسػوبية  إدارة الفصػوؿ الدراسػية والتنظػيم  التفاعػل االجتمػاعة  التػدري  ا ػديث(. و 
علت عينة الدراسة م عع البيانات وقليلها باستثداـ اإلجػراءات اإلحصػائية املناسػبة  وأاهػرت النتػائج اجتاهػات متوسػطة 

مػػػػع وجػػػػود ا ػػػػتالؼ حسػػػػب نػػػػوع اجلػػػػن   وحمػػػػو األميػػػػة  البدنيػػػػةرمػػػػو دمػػػػج تكنولوجيػػػػا املعلومػػػػات واالتصػػػػاالت يف الرتبيػػػػة 
   وانربة املهنية )سنوات اندمة(.ا اسوبية  وملكية ا اسوب املنميل

التعػػػػػرؼ علػػػػػت حمػػػػػو األميػػػػػة ا اسػػػػػوبية "إىل   هػػػػػدفوالػػػػػب ( ـ Kretschmann  11٤4كريتشػػػػػماف )دراسػػػػػة 
( مػػن معلمػػة 45  واشػػتمل  عينػػة الدراسػػة مػػن )"البدنيػػةللمعلمػػني كعامػػل حيػػدد اسػػتثداـ التكنولوجيػػا يف تػػدري  الرتبيػػة 

املرحلػػػػة ال انويػػػػة  اسػػػػتثدم  الدراسػػػػة اسػػػػتمارة اسػػػػتبياف لتقيػػػػيم حمػػػػو األميػػػػة ا اسػػػػوبية ملعلمػػػػة الرتبيػػػػة  يف البدنيػػػػةالرتبيػػػػة 
والتكنولوجيػػا التعليميػػة واسػػتثداـ الوسػػائط يف العمليػػة التعليميػػة كػػإدة رئيسػػية يف الدراسػػة  وبعػػد جتميػػع البيانػػات ومعاجلتهػػا 

يػة مل يسػتثدموا التكنولوجيػا يف ك ػو مػن األحيػاف  وقػد أريػرت حمػو األميػة إحصائياً وجد أف معظم املعلمني يف املرحلة ال انو 
لػػػدى معلمػػػة تقنيػػػة املعلومػػػات علػػػت اسػػػتثداـ التكنولوجيػػػا  كمػػػا أاهػػػرت النتػػػائج اسػػػتثداـ املعلمػػػوف لتقنيػػػات املعلومػػػات 

ذات داللػػة إحصػػائية يف واالتصػػاالت م ػػل أجهػػمة الكمبيػػوتر احملمولػػة واإلنرتنػػ  والكػػاموات الرقميػػة   كمػػا اهػػرت فػػروؽ 
مسػػتويات حمػػو األميػػة يف ا اسػػوب )رػػعيفة ومتوسػػطة وعاليػػة(. كمػػا أف املعلمػػني الػػذين مشلػػتهم الدراسػػة دييلػػوف  إىل عػػدـ 
اسػػتثداـ التكنولوجيػػا يف العمليػػة التدريسػػية  ومػػع ذلػػ  كلمػػا ارتفػػع مسػػتوى حمػػو األميػػة يف أجهػػمة الكمبيػػوتر  زاد احتمػػاؿ 

 .استثداـ التكنولوجيا

معرفػػػػة كفايػػػػات تكنولوجيػػػػا املعلومػػػػات للطالػػػػب بكليػػػػات الرتبيػػػػة "ـ( والػػػػب هػػػػدف  إىل  11٤4  علػػػػت)دراسػػػػة 
"  أي وبشػػػكل أك ػػػر قديػػػًدا معرفػػػة كػػػل مػػػن: ال قافػػػة التكنولوجيػػػة  وكفايػػػة االسػػػتثداـ الفع ػػػاؿ ل جهػػػمة التعليميػػػة البدنيػػػة

والتقومي الواجب توافرها  الؿ عملية إعداد الطالب بكليات الرتبية وصيانتها  والتصميم التدريسة وا تيار املواد التعليمية  
  ولتحقيق أهداؼ الدراسة استثدـ الباحث املنهج الوصفة؛ وتكوف جمتمع البحث من أعضاء هيئة تدري  املناهج البدنية

فػػرًدا م تػػوزيعهم  (84وتكونػػ  عينػػة البحػػث مػػن ) العربيػػة  مهوريػػة مصػػر  البدنيػػةوطػػرؽ التػػدري  بػػبعض كليػػات الرتبيػػة 
( عبػارة موزعػة علػت أربعػة حمػاور  41مػن ) هحبسب الدرجة العلمية؛ وأمػا أداة القيػاس فقػد كانػ  عبػارة عػن اسػتبياف مكونػ

( ٤4( عبػػارة  وكفايػػة االسػػتثداـ الفع ػػاؿ ل جهػػمة التعليميػػة وصػػيانتها )٤8وهػػة: متطلبػػات املعرفػػة وال قافػػة التكنولوجيػػة )
 ( عبػػارات  وكانػػ  أهػػم النتػػائج يف متطلبػػات٩( عبػػارة  والتقػػومي )٤1  وا تيػػار املػػواد التعليميػػة )عبػػارة  وتصػػميم التػػدري

تعرين الطالب ةفهـو املعرفة التكنولوجية وامهيتها  ويليها قديد األدوات واألجهػمة التكنولوجيػة املناسػبة  تكنولوجيا التعليم
يد األهػداؼ العامػة وتليهػا صػياغة األهػداؼ اإلجرائيػة  تصػميم ا تبػارات للمواقن التعليمية  هتيئة وجتهيم بيئة التعلم  قد

 .قياس مستوى املتعلمني
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ـ( هدف  هذا الدراسة اىل التعرؼ علت "درجة دمارسة الكفايات التكنولوجيػة 11٤4دراسة )العوف  والقارة  
( من ٤44من )عينة الدراسة  ردف"  تكون من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف األ البدنيةالالزمة لتدري  منهاج الرتبية 

  وقػد م ا تيػارهم بطريقػة عمديػة  تكونػ  األداة مػن االردفيف مدارس الرتبيػة والتعلػيم يف  البدنيةماعلمة ومعلمات الرتبية 
( فقػرة 41جمأين: األوؿ  وتشتمل علت معلومات شثصية عن أفراد الدراسػة م ػل: اجلػن   وانػربة  وال ػاين: يتكػوف مػن )

ػػػػػد الت  والعمليػػػػػات   البدنيػػػػػةتصػػػػػن دمارسػػػػػة الكفايػػػػػات التكنولوجيػػػػػة الالزمػػػػػة لتػػػػػدري  منهػػػػػاج الرتبيػػػػػة 
ا
مػػػػػن حيػػػػػث )امل

ثرجات(  وبعد عع البيانات وتفريغها مت  معاجلتها باستثداـ طرؽ إحصائية وصفية  أاهرت الدراسة النتائج اآلتية: وامل
مػن وجهػة نظػر املعلمػني واملعلمػات يف األردف  البدنيػةأف درجة دمارسة الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدري  منهاج الرتبية 

عليهػػا للمعلمػػني حػػوؿ دمارسػػة الكفايػػات التكنولوجيػػة الالزمػػة لتػػدري  منهػػاج  وأعلػػت اجملػػاالت الػػب اسػػتجاب  )متوسػػطة(
  كان  علت النحو اآليت: "املثرجات"  واملد الت"  و"العمليات"  وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية البدنيةالرتبية 

 تاعمى إىل متغوات اجلن   وانربة.

"التحقيػػق مػػن معػػايو تكنولوجيػػا  لػػب هػػدف  إىلوا( ـSirin & Duman  11٤4سػػوين ودومػػاف ) دراسػػة
ومعرفػة مػا إذا كانػ  تلػ    املرشحني للتدري  يف الفصػوؿ الدراسػية مػن عػدة متغػوات" البدنيةالتعليم لدى معلمة الرتبية 

اسػػتثداـ ا اسػػػوب  ومسػػػتوى  يفاملعتقػػدات الكفػػػاءة الذاتيػػة ختتلػػػن مػػن حيػػػث اجلػػػن   والوقػػ  الػػػذي يقضػػيه املعلمػػػوف 
داـ ا اسوب  والوق  الذي يقضيه يف استثداـ اإلنرتنػ  ونػوع اسػتثدامه لننرتنػ . كمػا هتػدؼ هػذا الدراسػة إىل استث

قبػػػل اندمػػػة مػػػن حيػػػث معػػػايو التكنولوجيػػػا التعليميػػػة  م تطبيػػػق املػػػنهج  البدنيػػػةالكشػػػن عػػػن ا الػػػة العامػػػة ملعلمػػػة الرتبيػػػة 
كػثداة جلمػع البيانػات  وقػد طبػق    ػاصحث  وقد م اسػتثداـ مقيػاس الوصفة بالطريقة املسحية كوسيلة جلمع بيانات الب

( طالب من طالب املرحلة اجلامعيػة يف السػنة النهائيػة والػذين يدرسػوف يف أقسػاـ 441املقياس علت عينة عشوائية عددها )
النتػػػائج أف املعلمػػػني  ( جامعػػػات خمتلفػػػة شػػػاركوا يف الدراسػػػة  وبعػػػد قليػػػل البيانػػػات إحصػػػائياً أاهػػػرت٩يف ) البدنيػػػةالرتبيػػػة 

من الكفاءة الذاتية فيما يتعلق ةعايو تكنولوجيا التعليم    عايلاملرشحني للتدري  والذين شاركوا يف الدراسة اهروا ةستوى 
كمػػا أاهػػرت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػني الوقػػ  املسػػتغرؽ يف اسػػتثداـ ا اسػػوب والوقػػ  الػػذي يقضػػيه 

األنرتنػػ  ومعتقػػدات الكفػػاءة الذاتيػػة ذات املسػػتوى الفرعػػة ملعػػايو التكنولوجيػػا الرتبويػػة ولكػػن كانػػ   اسػػتثداـ يفاملعلمػػوف 
هناؾ فروؽ كبو بػني مسػتوى اسػتثداـ ا اسػوب ونػوع االسػتثداـ اإلنرتنػ  ومعتقػدات الكفػاءة الذاتيػة ملعػايو تكنولوجيػا 

 التعليم. 

واقع استثداـ معلمة املرحلػة اإلعداديػة للتقنيػات ن عن الكش( والب هدف  إىل "ـ 11٤4 عبدالقادر)دراسة 
ةحافظػػة دميػػاط "  اسػػتثدـ الباحػث املػػنهج الوصػػفة باألسػػلوب املسػػحة  واشػػتمل  عينػػة  البدنيػػةالتعليميػة بػػدرس الرتبيػػة 

  وأسػتثدـ الباحػث )مصر( بنني باملرحلة اإلعدادية ةحافظة دمياط البدنية( معلماً من معلمة الرتبية ٤14الدراسة علة )
ةحافظػة  البدنيػةاستمارة استبياف لتقومي واقع ومعوقات استثداـ معلمة املرحلة اإلعدادية للتقنيات التعليمية بػدرس الرتبيػة 

دميػػاط  وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة علػػة انتشػػار ريقافػػة املعرفػػة والفهػػم بػػني معلمػػة املرحلػػة اإلعداديػػة ةحافظػػة دميػػاط ألمهيػػة 
  وجػػػود نقػػػص وارػػػح البدنيػػػةيميػػػة والوسػػػائط التكنولوجيػػػة وأنواعهػػػا  وفاعليػػػة اسػػػتثدامها يف تػػػدري  الرتبيػػػة التقنيػػػات التعل

  كذل  وجػود تبػاين يف إقبػاؿ املعلمػني علػة دورات ا اسػب اآليل البدنيةبالتقنيات التعليمية املستثدمة يف تدري  الرتبية 
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)عينػة الدراسػة( يف اسػتثداـ إجػراءات  البدنيػةور لػدي معلمػة الرتبيػة   ووجػود قصػالبدنيػةوتطبيقاته يف جماؿ تدري  الرتبية 
تكنولوجيػػة لتبسػػيط حمتػػوى املػػنهج وحسػػن توايػػن الوسػػائط املتعػػددة للتغلػػب علػػة املشػػكالت التقنيػػة الػػب تصػػعب عمليػػة 

 . البدنيةاستثداـ الكمبيوتر يف عملية التعليم والتعلم يف الرتبية 

التعػػػرؼ علػػػت حمتػػػوى املعرفػػػة "هػػػدف  إىل والػػػب ( ـSemiz & Levent  11٤1سػػػيميم وليفينػػػ  )دراسػػػة 
التكنولوجيػػة الرتبويػػة وتكاملهػػا مػػع الكفػػاءة الذاتيػػة للتكنولوجيػػا والنتػػائج التكنولوجيػػة التعليمػػة املتوقعػػة لػػدى معلمػػة الرتبيػػة 

ق مػػن وجػػود فػػروؽ بػػني معلمػػة الرتبيػػة   دراسػػة العالقػػات بػػني املتغػػوات ال الريػػة السػػابقة  وأ ػػوا التحقػػ" قبػػل اندمػػة البدنيػة
الذين تلقوا مقررات تكنولوجية والذين مل يتلقوا مقررات تكنولوجية  ػامعتهم قبػل التثػرج  وقػد أشػارت النتػائج إىل  البدنية

ررػية الذين تلقوا مقررات تكنولوجية قبل اندمة عن الذين مل يتلقوا تل  املقررات ةسػتويات م البدنيةتفوؽ معلمة الرتبية 
يف الكفاءة التكنولوجية  ومل يكن املعلمني اجلامعني قدوة جيدة يف استثداـ التكنولوجيا يف فصوهلم الدراسية  وأفاد معلمو 

والتكنولوجيػػػات الناشػػػئة املتصػػػلة بالريارػػػة يكػػػاد يكػػػوف معػػػدوما يف املمارسػػػات  البدنيػػػةمػػػا قبػػػل اندمػػػة بػػػثف تكامػػػل الرتبيػػػة 
اجلامعػات  يفتثريرت استجابات املعلمني قبل اندمة من  الؿ تصورهم لتكامػل التكنولوجيػا  التعليمية دا ل اجلامعة  وقد

مػن حيػػث التػػدري  يف دورات جامعيػة  وأوصػػت الباحػػث بتػػوفو بػرامج التطػػوير املهػػين للمعلمػني  سػػواء يف جمػػاؿ تكنولوجيػػا 
 التدري  أو يف جماؿ األجهمة واألدوات املستثدمة يف التدريب.

التعػرؼ علػت اجتاهػات ودمارسػات "هػدف  إىل والػب ( ـGibbone et all  11٤1 بػوف وأ ػروف جيب)دراسػة 
  ولتحقيق "ال انوية فيما يتعلق بثدراج التكنولوجيا والعالقة بني ما ديتلكه من مهارات ودرجة املمارسة البدنيةمعلمة الرتبية 

ملعلمني واستثداـ التكنولوجيا. وقد أجري  الدراسة علت ذل  م استثداـ استمارة استبياف كثداة جلمع بيانات اجتاهات ا
( معلػم  8٤8عينة عشوائية من معلمة املرحلة ال انوية بالواليات املتحدة األمريكية ةثتلن الواليات حيث بلػ  عػددهم )

وجيا حمدود  وأشػار وقد أشارت النتائج إىل أف لدى املعلمني مواقن إجيابية رمو ريقافة التكنولوجيا  ولكن استثداـ التكنول
  وبرامج الدراسةاملعلموف عن عدد من املعوقات الب تؤرير علت استثداـ التكنولوجيا أمهها امليمانية املتاحة  وحجم الصن 

مسػتعدين لتطبيػق  البدنيػةالتدريب املعلمني  وترتبط عيع عوامل املوقن باسػتثداـ التكنولوجيػا. وقػد يكػوف معلمػة الرتبيػة 
 التكنولوجيا يف جماؿ التعليم إذا ما أتيح  هلم الفرصة للممارسة من  الؿ املوارد املناسبة.

التعػرؼ علػت مػدى الػتمكن واسػتثداـ "هػدف  إىل والب ( ـWoods et all  1118وودس وأ روف  )دراسة 
  حيػػث أجريػ  الدراسػة علػػت عينػة مكونػة مػػن "امعةمرحلػة التعلػػيم مػا قبػل اجلػ يف البدنيػةالتكنولوجيػا لػدى معلمػة الرتبيػػة 

( معلم تربية بدنية  واستثدـ املنهج الوصػفة املسػحة  باسػتثداـ اسػتمارة اسػتبياف مػدى اسػتثداـ التكنولوجيػا يف ٤٤1)
هنا يف تنفيذ لتقييم كفاءهتم التكنولوجية املتوقعة  وكين وملاذا يستثدموف التكنولوجيا  والتحديات الب يوجهو  البدنيةالرتبية 

 يفالتكنولوجيا  وما تعلموا من استثداـ التكنولوجيا  وقد أشارت النتائج إىل وجود مستوى عاؿ من الكفاءة التكنولوجية 
العديػػػد مػػػن أشػػػكاؿ التكنولوجيػػػا ولكػػػن كانػػػ  هنػػػاؾ ا تالفػػػات يف النتػػػائج علػػػت أسػػػاس نػػػوع اجلػػػن   ومسػػػتوى التعلػػػيم  

ات كفايػػػة رػػػعيفة يف أنشػػػاء مواقػػػع اإلنرتنيػػػ   وشاشػػػات رصػػػد معػػػدؿ رػػػربات وسػػػنوات مػػػن انػػػربة  وقػػػد أاهػػػرت مسػػػتوي
القلب  وأجهمة قليل مكونػات اجلسػم  أفػاد املعلمػوف أيضػاً أف تعلػم الطػالب ديكػن أف يعػمز مػع التكنولوجيػا ألنػه يسػاعد 

 املتعلمني  ويسهل التنمية الفردية  ومفيد ألغراض التقييم. 
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 البدنيػػةالتعػػرؼ علػػت تقػومي تقنيػػات الػػتعلم يف تػػدري  منػػاهج الرتبيػػة "ف  إىل هػػدوالػػب ( ـ1118  شػػليب)دراسػة 
  والتعػرؼ علػة اال ػتالؼ بػني التقنيػات "باملرحلة اإلعدادية وذل  من  الؿ التعرؼ علػة كػل مػن )التقنيػات املسػتثدمة

باملرحلػة اإلعداديػة  واسػتثدـ الباحػث املػنهج الوصػفة  واشػتمل  عينػة  البدنيػةالتعليمية ا دي ة( يف تدري  مناهج الرتبية 
باملرحلػػػػة  البدنيػػػػة( مدرسػػػػاً مػػػػن مدرسػػػػة الرتبيػػػػة 11( عضػػػػوا  مػػػػن أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدري  ومعػػػػاونيهم  )11الدراسػػػػة علػػػػة )

باملرحلة اإلعدادية   لبدنيةااإلعدادية  واشتمل  أدوات الدراسة علة استبياف لتقومي تقنيات التعلم يف تدري  مناهج الرتبية 
باملرحلة اإلعدادية )الكمبيوتر  الفيديو   البدنيةوأسفرت نتائج الدراسة عن أهم التقنيات التعليمية يف تدري  مناهج الرتبية 

الكتيب املػربمج(  وكػذل  أف جهػاز الكمبيػوتر بتعػدد وسػائله مػن أفضػل التقنيػات ا دي ػة يف تعلػم وتػدري  منػاهج الرتبيػة 
 باملرحلة اإلعدادية.  دنيةالب

التعرؼ علت واقع استثداـ تكنولوجيا التعليم يف  دمة التعليم إلعداد "هدف  إىل والب ( ـ1118  طه)دراسة 
مهنيػػاً  قديػػد الصػػعوبات الػػب تعػػوؽ توايػػن تكنولوجيػػا التعلػػيم يف  دمػػة التعلػػيم إلعػػداد معلػػم الرتبيػػة  البدنيػػةمعلػػم الرتبيػػة 

واستثدـ الباحث   "البدنيةقدمي مقرتحات لميادة فعالية استثداـ تكنولوجيا التعليم يف  دمة كليات الرتبية مهنياً  ت البدنية
( عضػػوا مػػن أعضػػاء هيئػػة 41(  أسػػتاذاً مػػن أعضػػاء هيئػػة التػػدري  و)11املػػنهج الوصػػفة  واشػػتمل  عينػػة الدراسػػة علػػة )

  البدنية( معلماً من معلمة الرتبية 41للبنني  امعة حلواف  ) لبدنيةاالتدري  القائمني بتدري  املواد الدراسية بكلية الرتبية 
للبنػػػني  امعػػػة حلػػػواف  واشػػػتمل  أدوات  البدنيػػػة( طالبػػػاً مػػػن طػػػالب الصػػػن الرابػػػع )شػػػعبة تػػػدري ( بكليػػػة الرتبيػػػة 141)

ري   الطلبػة(  وأسػفرت نتػائج القػائمني بالتػد الدراسة علة ريالث أنواع من االستبياف لفئات عينة الدراسة ال الرية )انػرباء 
الدراسة عن أف املعلمني غو قادرين علة استثداـ الوسائل التعليمية  وعدـ وجود وسائل تعليمية مرتبطة باملناهج  اعتماد 
املعلم لوسيلة واحدة طواؿ الفصل  وعدـ توافر الدورات التثهيلية  وعدـ القدرة علػة توايػن تكنولوجيػا التعلػيم يف  دمػة 

 م.التعلي

تقػػومي اسػػتثداـ التقنيػػات التعليميػػة يف تعلػػيم وتعلػػم املقػػررات "هػػدف  إىل والػػب ( ـ1111 حممػػد البػػدريدراسػػة )
اإلعدادية وال انوية من حيػث )الكفايػات املعرفيػة واملهاريػة  للتقنيػات التعليميػة مػن حيػث اإلنتػاج  البدنيةالدراسية باملدارس 

أف تسػػػتثدـ وفقػػػاً جلوانػػػب الػػػتعلم  وقديػػػد معوقػػػات االسػػػتفادة مػػػن التقنيػػػات  واالسػػػتثداـ  وقديػػػد التقنيػػػات الػػػب ديكػػػن
( معلمػاً مػن 1٤واشػتمل  عينػة الدراسػة علػة ) التعليمة احملددة(  واسػتعاف الباحػث بػاملنهج املسػحة باألسػلوب الوصػفة 

اإلعدادية وال انوية ةحافظب الشرقية وبورسعيد  واشتمل  أدوات عع البيانات علة  البدنيةباملدارس  البدنيةمعلمة الرتبية 
 البدنيػةاستمارة استبياف من إعداد الباحث  وأسفرت نتػائج الدراسػة علػة قصػور األعػداد املهػين واالكػاددية ملدرسػة الرتبيػة 

 (11ةا ال يتيح استثدامهم للتقنيات التعليمية. )

 ات السابقة: تعليق على الدراسال
الرتبيػػػة  ملعلمػػػةاهػػػر مػػػن  ػػػالؿ اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة أف معظمهػػػا تناولػػػ  كفايػػػات تكنولوجيػػػا التعلػػػيم 

  ـ(11٤4)العػػوف  والقارػػة  ودراسػػة كػػل مػػن ـ( Kretschmann  11٤4)كريتشػػماف كدراسػػايت البدنيػػة أرينػػاء اندمػػة  
 Woods et all)وودس وأ ػػروف    ـ(Gibbone et all  11٤1 )جيببػػوف وأ ػػروف   ـ( 11٤4)عبػػدالقادر 

كفايػػات أعػػداد معلػػم الرتبيػػة البدنيػػة مػػا قبػػل اندمػػة      أو تناولػػـ(1111)حممػػد البػػدري   ـ(1118)شػػليب    ـ(1118 
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 & Semiz)سػيميم وليفينػ  ـ(  Sirin & Duman  11٤4) سػوين ودومػاف   ـ( 11٤4)علت تكنولوجياً كدراسة 

Levent  11٤1 )وأمهيتهػا  تكنولوجيا التعليم يف تعميم عملية التعليم دورأف معظمها يتفق علت   إال ـ(1118) طه   ـ
امػػػتالؾ معلمػػػة الرتبيػػػة البدنيػػػة لكفايػػػات تكنولوجيػػػا  ورػػػرورة  تػػػدري  منػػػاهج الرتبيػػػة البدنيػػػة ةثتلػػػن املراحػػػل التعليميػػػة يف

 .بصورة كافيةقبل اندمة وإرينائها  عليها همتدريب  و التعليم
 اريػػجمتمعػة يف بلػورة مورػوع البحػث وصػياغة الفررػيات وا توقػد اسػتفاد الباحػث مػن تلػ  الدراسػات السػابقة   

مػػن الدراسػػػات بثهنػػػا مػػا دييػػم الدراسػػػة ا اليػػة حسػػػب علػػم الباحػػث   و األدوات وقديػػد آليػػة بنائهػػػا وقكيمهػػا واسػػػتثدامها
 لرتبية البدنية باململكة العربية السعودية.لدى معلمة ا كفايات تكنولوجيا التعليم  الوحيدة الب تناول 

 الدراسة: إجراءات
 :  الدراسة منهج

ها الباحػث االسػتبانة الػب صػمم اـاسػتثد م حيػث التحليلػة  الوصػفة املػنهج الدراسػة تل  يف الباحث استثدـ  
 عملية التعليم.ومدى وتوايفها يف كنولوجيا التعليم تفايات ك  عن البدنية ةنطقة الباحةالرتبية  علمةما  آراء علت للتعرؼ

  :الدراسة عينة
مػن اجملتمػع األصػلة لعينػة  العامة للتعليم ةنطقة الباحة باإلدارة بدنيةتربية  علمما ( 81تكون  عينة الدراسة من )  

 م ( مدرسػة  حيػث11بعػدد ) (القػرى  ة)الباحػة  العقيػق  املنػدؽ  باجلرشػ ( مكاتػب تعليميػة4علػت ) مػوزعني الدراسػة 
 .البسيطة العشوائية الدراسة بالطريقة عينة أفراد ا تيار

 (0) جدول

 والدورات التدريبية الخبرة وسنوات العلمي حسب المؤهل الدراسة عينه أفراد توزيع
 اجملموع النسبة املئوية % العدد املستوى املتغو

 املؤهل العلمة
 % ٩4.44 41 بكالوريوس

٤11% 
 % 8.85 1 دراسات عليا

 انربة
 التدريسية

 % ٤1.11 8 ( سنوات4-٤)

٤11% 
 % 14.44 ٤1 ( سنوات٤1-8)

 % 44.44 11 ( سنة٤4-٤1)

 % 11.11 ٤1 ( سنة٤8-11)

 % ٤4.44 8 ( سنة فاك ر1٤)

 عدد الدورات التدريبية
 % 48.85 11 ( دورة4-)صفر

 % 48.85 11 ( دورة٤1-8) ٤11%

 % 18.85 ٤8 ( دورة٤4-٤٤)
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 الدراسة : أدوات
  سػػػامل)       ـ(  1111) شػػػرؼ   ـ( 111٤) زغلػػػوؿ وآ ػػػروف   املراجػػػع العلميػػػة  علػػػت االطػػػالع بعػػػد

   البدنيػػػةالرتبيػػػة  يفالكفايػػػات التكنولوجيػػػة  جمػػػاؿ يف السػػػابقة الدراسػػػاتو  ـ( 1111) زغلػػػوؿ والسػػػايح  ـ( 1115
ـ( ) وودس وأ ػػػروف  Gibbone et all 11٤1 )جيببػػػوف وأ ػػػروف  ( ـ( Kretschmann  11٤4)كريتشػػػماف 

Woods et all  1118 )الرتبيػػة  معلمػػةاسػػتبانة اسػػتطالع آراء قػػاـ الباحػػث بتصػػميم  (11٩ـ   11٤4)علػػة   ) ـ
 .الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم

 خطوات إعداد االستبانة: 
الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم لدى ماعلمة الرتبية قاـ الباحث بإعداد استمارة لتحديد 

 ذل  وفقاً للثطوات التالية: البدنية ةنطقة الباحة 
 قديد اهلدؼ من االستبانة: ( أ)

ةنطقػة الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم لدى ماعلمة الرتبية البدنية تستهدؼ تل  االستبانة حصر 
  .الباحة

 قديد نوع االستبانة:  ( ب)
الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عمليػة التعلػيم لػدى ماعلمػة الرتبيػة البدنيػة ةنطقػة  التعرؼ علتيف تركم االستبانة 

 :اآليت اجلدوؿ يف املورح النحو علت الدرجات رباعة تقدير مقياس الباحث استثدـ لذل  وتبعاً الباحة 
 ( درجات مقياس ليكرت الرباعي2جدول )

 ال أوافق مطلقاً  غو موافق موافق أوافق بدرجة كبوة
1 4 1 ٤ 

 Allen et ألني وأ روف ) عن Likertويثيت مقياس تقدير الدرجات الرباعة  يف االستبانة وفقاً ملقياس ليكرت 

al  1115  والػب تتػثلن مػن قسػمني مهػا: اجلػذع  الذي دي ل جمموع اإلجابات احملصػلة حػوؿ "فقػرات ليكػرت (84-81ـ
(stem وهة علة قدد )ويػثيت األ ػذ ةقيػاس     و"السلم" وهو مقياس يستعمل لتحديد درجة املوافقػة أو التحقػقالكفاية

الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم لدى ماعلمػة  توفر عن مدى التدرج الرباعة نظراً لقوته يف الكشن
  لتوازف بني الفقرات  وتوزيعها بشكل عشوائة.واالرتبية البدنية ةنطقة الباحة 

 تقدير استجابات العينة: ( ج)

يػػتم حيػػث (  Weighted Meanطريقػػة املتوسػػط املػػرجح )تقػػدير اسػػتجابات العينػػة علػػت  يف الباحػػث اعتمػػد  
بعد حسابه بناًء علت عدد انيارات والفئات يف مقيػاس ليكػرت الربػاعة  حيػث يػتم  املرجح  تفسو قيمة املتوسط ا ساي

ويػتم حسػاب طػوؿ الفئػة مػن  ػالؿ تقسػيم املػدى علػت عػدد  4=  }( ٤أقل  يػار) –  (1اعلت  يار) {حساب املدى 
 ليكرت الرباعة كااليت: فتصبح درجات مقياس 1.54 تساوى والبالفئات )انيارات(  
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 قيد الدراسة الرباعي( تقدير درجات مقياس ليكرت 4جدول )
 المتوسط الحسابي

 االستجابة درجة تقدير
 إلى من 
 عايل  1  4.14
 متوسط  4.11 1.41
 رعين  1.1٩ 54.٤
 منعدـ  51.٤ 11.٤

 قديد أبعاد االستبانة وصياغة عباراهتا : )د(
بتصػػميم لالسػػتبانة   مث قػػاـ الباحػػث  أبعػػادأربعػػة بعػد االطػػالع علػػت الدراسػػات الػػب أجريػػ  يف هػػذا اجملػػاؿ م قديػػد 

 : أساسنيقسمني استبانة تشمل علت 

  عدد انربة التدريسية  املسمت  الدراسة املؤهلاملرحلة التدريسية   )االسم   الدديوغرافية املعلومات:  األوؿ القسم -
 الدورات التدريبية( 

 أبعاد:أربعة من  ويتكوف  :ال اين القسم -

  ( عبارة. ٤8) ويتكوف من( املعرفة التكنولوجيةكفايات   ) األوؿالبعد 

  ( االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية كفاياتالبعد ال اين )( عبارة. 14) ويتكوف من 

 ( تصميم وإنتاج املواد التعليمية كفاياتالبعد ال الث )( عبارة. 14) ويتكوف من 

 ( التقوميالتقومي والتغذية الراجعة  كفاياتالبعد الرابع )( عبارة. ٤4) ويتكوف من 

  والثبات:حساب الصدق 

  المحكمين:صدق  )أ(
مػػن   ػرباء( ٤1عػػدد )بعػد االنتهػػاء مػن صػػياغة عبػارات االسػػتمارة وإعػدادها يف صػػورهتا األوليػة م عررػػها علػت   

للتثكد من صػدؽ االسػتبانة وللتعػرؼ علػت آرائهػم  (٤مرفق ) البدنية وتكنولوجيا التعليمانرباء املتثصصني يف جماؿ الرتبية 
 ومالحظاهتم من حيث: 

 للمعلمات.صياغة عبارات االستمارة ومناسبتها  هصح -

  للمعلمات.مدى وروح تعليمات االستمارة  -

 لقياس البعد الذى ورع  لقياسه.مدى مناسبة كل عبارة  -
  ألجلػهأتفق احملكموف علت صحة صياغة مفردات االستبانة  ومناسبتها  ومناسبة املفػردات لقيػاس مػا ورػع  و   

وقد أبدى بعض احملكمني مالحظات متعلقة حبذؼ بعض العبارات وإعادة صياغة بعض العبارات  وبعد إجراء التعديالت 
 .طبيقللتجاهمة أصبح  االستبانة 

 صدق البناء : )ب(
اجملمػػػػوع الكلػػػػت كػػػػل مفػػػػردا يف االسػػػػتبانة مػػػػع   اسػػػػتجابة م حسػػػػاب صػػػػدؽ البنػػػػاء بإجيػػػػاد معامػػػػل االرتبػػػػاط بػػػػني 
( معلم تربية بدنية من نف  اجملتمع األصلة لعينة 11بعد توزيع االستبياف علت عدد ) البعد الذى تنتمت إليه  تالستجابا

 .(1كما هو مورح  دوؿ )البحث ومن  ارج عينة البحث االساسية  
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 (4جدول )
  قيد الدراسة نالبناء لالستبياحساب صدق للبعد التي تنتمى إليه المجموع الكلى لمعامل االرتباط بين كل عبارة و 

 كفايات تكنولوجيا التعليم 

كفايات االستخدام الفعال  كفايات المعرفة التكنولوجية
 للتقنيات التكنولوجية

كفايات تصميم وإنتاج المواد 
 التعليمية

كفايات التقويم والتغذية 
 الراجعة التقويم

 العبارة  رقم
معامل 

 االرتباط )ر(
 العبارة  رقم

معامل 
 االرتباط )ر(

 العبارة  رقم
معامل 

 االرتباط )ر(
 العبارة  رقم

معامل 
 االرتباط )ر(

٤ 1.٩1** ٤ 1.8٤ **٩ 1.٩4** ٤ 1.58** 

1 1.55** 1 1.54** 1 1.51** 1 1.88** 

4 1.48* 4 1.55** 4 1.٩1** 4 1.58** 

1 1.٩4** 1 1.٩1** 1 1.85** 1 1.41* 

4 1.81** 4 1.44* 4 1.48* 4 1.8٤** 

8 1.85** 8 1.51** 8 1.81* 8 1.٩1** 

5 1.84** 5 1.58** 5 1.48* 5 1.81** 

8 1.88** 8 1.58** 8 1.81** 8 1.8٩** 

٩ 1.1٩ *٩ 1.88** ٩ 1.48** ٩ 1.58** 

٤1 1.٩8** ٤1 1.8٤ **٤1 1.٩1** ٤1 1.81** 

٤٤ 1.٩8** ٤٤ 1.٩1** ٤٤ 1.84** ٤٤ 1.8٤** 

٤1 1.48** ٤1 1.٩1** ٤1 1.55** ٤1 1.٩1** 

٤4 1.48* ٤4 1.58** ٤4 1.48* ٤4 1.81** 

٤1 1.84* ٤1 1.41* ٤1 1.8٤**   

٤4 1.8٤ *٩4 1.84** ٤4 1.٩1**   

٤8 1.84** ٤8 1.٩1** ٤8 1.81**   

  ٤5 1.81** ٤5 1.٩1**   

  ٤8 1.81* ٤8 1.٩1**   

  ٤٩ 1.58** ٤٩ 1.88**   

  11 1.81** 11 1.85*   

  1٤ 1.48* 1٤ 1.41*   

  11 1.88** 11 1.٩٤**   

  14 1.81** 14 1.٩8**   

  11 1.51**     

  14 1.88**     

 **1.88 اجملموع **1.٩٤ اجملموع **1.88 اجملموع **1.81 اجملموع
 **  1.48= 1.1٤عند مستوى                     1.18=  1.14دالة عند مستوى 
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ذات داللػػػة لبعػػػد الػػػب تنتمػػػت إليػػػه اجملمػػػوع الكلػػػت لكػػػل عبػػػارة و   االرتبػػػاط بػػػني( أف عيػػػع معػػػامالت 1يتضػػػح مػػػن جػػػدوؿ )
الرتبيػة البدنيػة  ةماعلمػاسػتبياف آراء  أبعػاددما يدؿ علت صدؽ االتساؽ الدا لة جلميع عبػارات يف عيع العبارات إحصائية 

 .الكفايات الالزمة لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليميف  ةنطقة الباحة

 : افاالستبيريبات  )ج(
التجمئة النصػفية باسػتثداـ معادلػة  ةطريقباستثداـ حساب ريبات االستبانة م  االستبيافبعد التثكد من صدؽ  

كمػا هػو مورػح  ػدوؿ   Spearman Brown  والتجمئػة النصػفية لسػبوماف بػراوف Cronbach Alphaألفا كرونبػاخ 
(4.) 

 (4جدول )
باستخدام  الكفايات الالزمة لتوظيف التكنولوجيا في عملية التعليمفي  التربية البدنية بمنطقة الباحة يآراء ُمعلماستبيان  أبعادثبات  

 معامل ألفا كروتباك  والتجزئة النصفية لسبيرمان براون 
 المعالجات اإلحصائية

 
 البعد

 قيمة معامل
 الفا كرونباك

التجزئة النصفية باستخدام معامل 
 سببيرمان براون

 البسيط االرتباط
 معامل

 سببيرمان براون
 1.88 1.58 1.51 كفايات املعرفة التكنولوجية ٤

 1.81 1.88 1.54 كفايات االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية 1

 1.8٩ 1.81 1.51 كفايات تصميم وإنتاج املواد التعليمية 4

 1.٩1 1.81 1.88 كفايات التقومي والتغذية الراجعة التقومي 1

 1.٩٤ 1.81 1.88 اجملموع الكلت لالستبياف

آراء ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة يف الكفايات الالزمة استبياف  أبعاد( ريبات عبارات 4يتضح من جدوؿ )
براوف حيث تراوح  قيمة  والتجمئة النصفية لسبومافباستثداـ معامل ألفا كرونباؾ  لتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم

كمػا وتػراوح معامػل   1.88وللمجموع الكلػت لالسػتبياف   1.88إىل  1.51 ما بنيد االستبياف ابعأل معامل ألفا كرونباؾ 
 . 1.٩٤  وللمجموع الكلت لالستبياف  1.٩1اىل  1.81التجمئة النصفية ما بني 

 :إنشاء االستبانة إلكترونياً 
 اإللكػػػػرتوين االسػػػػتبيافبإنشػػػػاء  ثالنهائيػػػػة والتثكػػػػد مػػػػن صػػػػدقها وريباهتػػػػا قػػػػاـ الباحػػػػبعػػػد بنػػػػاء االسػػػػتبانة بصػػػػورهتا 

أو   وجل بل  هومشاركت اإللكرتوينعن طريق الربيد  همكاف إرسالإل( 1مرفق )Google form  مناذج جوجل باستثداـ
(  Hangouts  هػػاذموت  WhatsApp)واتػػ  أب  وتطبيقاتػػهباملشػػاركة مػػن  ػػالؿ رابػػط االسػػتبانة علػػت رسػػائل اجلػػواؿ 

مػن فلػرتة وعمليػات  اإلكسػيلمػع إمكانيػة تطبيػق إجػراءات برنػامج   (Excel)إكسػيلبورقػة عمػل  االستبيافومتابعة نتيجة 
 اليدوية املعقدة.و حسابية وغوها دوف ا اجة لوجود العمليات الورقية 

  

http://conda3ianllkhir.blogspot.com/search/label/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84%20%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://conda3ianllkhir.blogspot.com/search/label/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84%20%D8%A8%D9%84%D8%B3
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 تطبيق االستبيان:
الدراسة والػب علة عينة  https://goo.gl/fv2vb1  من  الؿ الرابط إلكرتونياً االستبياف  بتطبيق ثقاـ الباح  

من العاـ الدراسػة  االوؿلفصل الدراسة  الؿ ا  باإلدارة العامة للتعليم ةنطقة الباحة بدنيةمعلم تربية ( 48تكون  من )
 هػ.٤14٩/٤148

 اإلحصائية:المعالجات 
( وذلػ  SPSS.25عن طريق ا اسػب اآليل باسػتثداـ برنػامج اإلحصػاء ) معاجلة البيانات اناـ إحصائياً   مت

 للحصوؿ علت: 
 .املتوسط ا ساي -
 .االرمراؼ املعياري -
 .النسبة املئوية % -
 .كرونباخمعامل ريبات اال تبار ألفا   -
 .معامل ريبات اال تبار سبوماف براوف -
 . Two -way Anovaقليل التباين األحادي ذو االجتاهني بني اجملموعات  -

 عرض النتائج ومناقشتها:
عينػة  أفػراد السػتجابات املعياريػة واالرمرافػات ا سػابية املتوسػطات حبسػاب الباحػث قػاـ وتفسػوها النتػائج ملناقشػة

 بعد حسػابه بنػاًء علػت عػدد انيػارات والفئػات يف مقيػاس ليكػرت الربػاعة واملتوسط املرجحى املد استثداـكما م   الدراسة
 :التايل النحو علت النتائج  وكان العينة استجابات قديد تقدير يف

 (4جدول )

 كفايات األولالبعد عبارات في  ُمعلمي التربية البدنية بمنطقة الباحة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب استجابات
 المعرفة والثقافة التكنولوجية

 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية

 ٤1 متوسط 1.88 1.٩1 51.41 ٤51 أعرؼ مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيا التعليم والتعلم. ٤

 5 متوسط 1.88 1.٩5 51.٤5 ٤58 أمل بثهداؼ تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية. 1

 4 متوسط 1.88 4.11 54.11 ٤81 أعرؼ وايفة تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية. 4

 8 متوسط 1.٩8 1.٩5 51.٤5 ٤58 أمل بثمهية تكنولوجيا التعليم يف تدري  منهاج الرتبية البدنية. 1

4 
أمل بثدوار ومهاـ املعلم بالنسبة تكنولوجيا التعليم يف تدري  

 منهاج الرتبية البدنية.
 4 متوسط ٩٩.1 4.14 54.84 ٤81

مع املواقن أحدد االدوات واألجهمة التكنولوجية الب تتناسب  8
 التعليمية املثتلفة.

 8 متوسط ٩1.1 4.11 54.11 ٤81

أدرؾ مواصفات األجهمة والربامج املستثدمة يف التقنيات  5
 التعليمية.

 ٤4 متوسط 11.٤ 1.84 84.84 ٤48
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 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية

8 
التدري   يفأعرؼ مكونات التقنيات التعليمية املستثدمة 

 واألجهمة امللحقة هبا.
 ٤8 متوسط ٩4.1 1.45 ٤5.81 ٤41

 ٤4 متوسط 1.٩4 1.81 51.11 ٤88 أصنن التقنيات التعليمية الالزمة لتدري  منهاج الرتبية البدنية ٩

٤1 
استطيع قديد مصادر ا صوؿ علة التقنيات التعليمية 

 املثتلفة
 ٤٤ متوسط ٩4.1 1.85 85.5٤ ٤51

٤٤ 
أعرؼ دور التقنيات التعليمية يف عملية االتصاؿ بني املعلم 

 واملتعلم
 1 عايل 1.51 4.18 81.18 ٤٩5

٤1 
اعرؼ كيفية االتصاؿ باملكتبات ومصادر املعلومات املثتلفة 

 بواسطة التقنيات ا دي ة
 ٩ متوسط ٩1.1 ٩4.1 54.44 ٤58

٤4 
امل بثمناط التقنيات التعليمية الالزمة لتدري  منهاج الرتبية 

 البدنية
 ٤1 متوسط ٩4.1 1.55 8٩.٤5 ٤88

 1 متوسط 1.81 4.14 54.84 ٤81 أنواع التقنيات التعليمية املتوافرة يف غرفة املصادرأتعرؼ علت  ٤1

٤4 
امتكن من التحضو والتثطيط  للدرس باستثداـ احدى 

 وسائل تكنولوجيا التعليم
 ٤ عايل 1.5٩ 4.41 ٩1.81 ٤٩٩

٤8 
 يفأتابع باستمرار املستجدات يف جماؿ التقنيات التعليمية 

 جماؿ الرتبية البدنية.
 ٤1 متوسط 1.8٩ 1.85 85.5٤ ٤51

   1.٩1 1.٩٤ 51.88 15٩1 اجملموع
 

 
 عبارات البعد األوؿ كفاية املعرفة وال قافة التكنولوجيةيف  ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحةترتيب استجابات ( ٤شكل )

0.000.501.001.502.002.503.003.50
 اتمكن من التحضٌر والتخطٌط  للدرس باستخدام احدى وسائل تكنولوجٌا التعلٌم    -15

 أعرف دور التقنٌات التعلٌمٌة فً عملٌة االتصال بٌن المعلم والمتعلم    -11

 .ألم بأدوار ومهام المعلم بالنسبة تكنولوجٌا التعلٌم فً تدرٌس منهاج التربٌة البدنٌة       -5

 أتعرف على أنواع التقنٌات التعلٌمٌة المتوافرة فً غرفة المصادر    -14

 .أعرف وظٌفة تكنولوجٌا التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة       -3

 .أحدد االدوات واألجهزة التكنولوجٌة التً تتناسب مع المواقف التعلٌمٌة المختلفة       -6

 .ألم بأهداف تكنولوجٌا التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة       -2

 .ألم بأهمٌة تكنولوجٌا التعلٌم فً تدرٌس منهاج التربٌة البدنٌة       -4

 اعرف كٌفٌة االتصال بالمكتبات ومصادر المعلومات المختلفة بواسطة التقنٌات الحدٌثة    -12

 .أعرف مفاهٌم ومصطلحات تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم       -1

 استطٌع تحدٌد مصادر الحصول علً التقنٌات التعلٌمٌة المختلفة    -10

 .أتابع باستمرار المستجدات فً مجال التقنٌات التعلٌمٌة فى مجال التربٌة البدنٌة    -16

 أصنف التقنٌات التعلٌمٌة الالزمة لتدرٌس منهاج التربٌة البدنٌة       -9

 الم بأنماط التقنٌات التعلٌمٌة الالزمة لتدرٌس منهاج التربٌة البدنٌة    -13

 .أدرك مواصفات األجهزة والبرامج المستخدمة فً التقنٌات التعلٌمٌة       -7

 .أعرف مكونات التقنٌات التعلٌمٌة المستخدمة فى التدرٌس واألجهزة الملحقة بها       -8
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 (4جدول )

 كفاياتفي عبارات البعد الثاني  ُمعلمي التربية البدنية بمنطقة الباحة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب استجابات 
 االستخدام الفعال للتقنيات التكنولوجية 

 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية

 1 عايل 1.84 4.11 84.11 111 بكفاءة اآليلأستطيع تشغيل جهاز ا اسب  ٤

 ٤ عايل 1.81 4.15 88.85 118 لتحضو الدروس Wordاستثداـ معاًف الكلمات والنصوص  1

 11 متوسط 1.٩1 1.81 84.11 ٤48 العملية التعليمية يف Excelاستثدـ اجلداوؿ االلكرتونية  4

دا ل قاعة  Power Pointاستثدـ العروض اإللكرتونية   1
 الدرس

 ٤4 متوسط 11.٤ 1.81 51.11 ٤88

 11 متوسط 1.٩8 1.84 84.84 ٤48 لتنظيم سجالت الطالب Accessاستثدـ قواعد البيانات   4

 ٤4 متوسط 1.٩8 1.85 5٤.85 ٤51 أستطيع تشغيل جهاز عرض الشفافيات علت األجهمة املثتلفة 8

 4 عايل 1.51 4.41 81.41 ٤٩8 أستطيع تشغيل جهاز الفيديو واستثدامه يف مواقن التعلم 5

 ٤٤ متوسط ٤.11 1.٩1 51.41 ٤51 أستطيع تشغيل جهاز عرض الصور املعتمة علت الطالب 8

 ٤1 متوسط 1.٩1 1.٩1 51.41 ٤51 أستطيع تشغيل جهاز عرض الشرائح  ٩

كواجهة عرض اساسية   Data Showاستثداـ جهاز داتاشو  ٤1
 دا ل الدرس

 1 عايل 1.51 4.41 81.41 ٤٩8

استثداـ الربيد اإللكرتوين عرب الشبكة االلكرتونية ألغراض  ٤٤
 تعليمية

 ٤1 متوسط ٩5.1 ٩4.1 54.44 ٤58

استثدـ املكتبة اإللكرتونية ألغراض تدري  ذوي االحتياجات  ٤1
 اناصة.

 ٤8 متوسط 11.٤ 1.81 51.11 ٤88

 5 متوسط ٤.1٤ 4.٤5 5٩.٤5 ٤٩1 جماؿ التعليم والتعلم يفأستطيع استثداـ اإلنرتن   ٤4

 Multimediaأستطيع استثداـ الربامج متعددة الوسائط   ٤1
 والفائقة الوسائط

 ٤5 متوسط 11.٤ 1.55 8٩.٤5 ٤88

استطيع تواين االنرتني  يف  دمة احملتوى الدراسة بشكل  ٤4
 فعاؿ

 4 متوسط 1.54 4.11 81.11 ٤٩1

( يف تفريد التعليم والتعلم  CDsاستثدـ األقراص املدجمة )  ٤8
 الذايت

 ٤1 متوسط ٩8.1 1.84 51.84 ٤51

اعتمد علت الربيد اإللكرتوين يف تدعيم عمليات االتصاؿ يف  ٤5
 البيئة املدرسية

 ٤٩ متوسط ٤.٤٤ 1.51 85.41 ٤81

 14 متوسط 1.٩8 1.14 81.84 ٤18 لدى جتارب سابقة عن رفع املقرر اإللكرتوين اجملهمة علت الويب  ٤8

استثداـ برامج التواصل االجتماعة كوسائل تعلم ونقل املعرفة  ٤٩
 لطالي

 8 متوسط ٩1.1 4.11 81.11 ٤٩1

املقررات الدراسية الب أقـو بتدريسها غالبا ما تكوف علت شكل  11
 .  رقمة

 14 متوسط 18.٤ 1.84 84.84 ٤48

1٤ 
استثداـ مواقع التواصل االجتماعة كوسائل اتصاؿ ونشر 

 ا بار
 

 ٩ متوسط 14.٤ ٤4.4 58.44 ٤88
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 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية

11 
اعتمد علت الفيديو الرقمة كوسيط لعرض بعض املهارات 

 ا ركية إىل الطالب
 11 متوسط ٩8.1 1.51 85.41 ٤81

14 
االلكرتونية واملكتبية االلكرتونية استطيع التعامل مع الكتب 

 بسهولة
 ٤8 متوسط 1٤.٤ 1.54 88.44 ٤81

11 
العملية  يفاستثداـ برامج احملاكاة كثدوات مساعدة للتعلم 

 التعليمية
 1٤ متوسط 14.٤ 1.85 88.85 ٤81

14 
استثداـ اهلاتن اجلواؿ كوسيط دائم لتلقت املعلومات وارساهلا 

 من  الؿ برامج التواصل 
 8 متوسط 1.85 ٤5.4 5٩.٤5 ٤٩1

   1.٩1 1.٩4 54.14 14٩1 اجملموع
 
 

االستثداـ الفعاؿ كفايات ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة يف عبارات البعد ال اين  ترتيب استجابات ( 1شكل )
 للتقنيات التكنولوجية 

  

0.001.002.003.004.00

 لتحضٌر الدروس Wordاستخدام معالج الكلمات والنصوص        -2

 أستطٌع تشغٌل جهاز الحاسب اآللى بكفاءة       -1

 أستطٌع تشغٌل جهاز الفٌدٌو واستخدامه فً مواقف التعلم       -7

 كواجهة عرض اساسٌة داخل الدرس Data Showاستخدام جهاز داتاشو     -10

 استطٌع توظٌف االنترنٌت فً خدمة المحتوى الدراسً بشكل فعال    -15

 استخدام برامج التواصل االجتماعً كوسائل تعلم ونقل المعرفة لطالبً    -19

 أستطٌع استخدام اإلنترنت فى مجال التعلٌم والتعلم    -13

 استخدام الهاتف الجوال كوسٌط دائم لتلقى المعلومات وارسالها من خالل برامج التواصل     -25

 استخدام مواقع التواصل االجتماعً كوسائل اتصال ونشر اخبار    -21

 استخدام البرٌد اإللكترونً عبر الشبكة االلكترونٌة ألغراض تعلٌمٌة    -11

 أستطٌع تشغٌل جهاز عرض الصور المعتمة على الطالب       -8

 أستطٌع تشغٌل جهاز عرض الشرائح        -9

 أستطٌع تشغٌل جهاز عرض الشفافٌات على األجهزة المختلفة       -6

 فً تفرٌد التعلٌم والتعلم الذاتً ( CDs) استخدم األقراص المدمجة     -16

 داخل قاعة الدرس Power Pointاستخدم العروض اإللكترونٌة         -4

 .استخدم المكتبة اإللكترونٌة ألغراض تدرٌس ذوي االحتٌاجات الخاصة    -12

 والفائقة الوسائط Multimediaأستطٌع استخدام البرامج متعددة الوسائط      -14

 استطٌع التعامل مع الكتب االلكترونٌة والمكتبٌة االلكترونٌة بسهولة    -23

 اعتمد على البرٌد اإللكترونً فً تدعٌم عملٌات االتصال فً البٌئة المدرسٌة    -17

 اعتمد على الفٌدٌو الرقمً كوسٌط لعرض بعض المهارات الحركٌة إلى الطالب    -22

 استخدام برامج المحاكاة كأدوات مساعدة للتعلم فى العملٌة التعلٌمٌة    -24

 لتنظٌم سجالت الطالب Accessاستخدم قواعد البٌانات         -5

 . المقررات الدراسٌة التً أقوم بتدرٌسها غالبا ما تكون على شكل رقمى     -20

 فى العملٌة التعلٌمٌة Excelاستخدم الجداول االلكترونٌة        -3

 لدى تجارب سابقة عن رفع المقرر اإللكترونً المجهزة على الوٌب     -18
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 (4جدول )
كفايات تصميم وإنتاج في عبارات البعد الثالث  ُمعلمي التربية البدنية بمنطقة الباحة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب 

 المواد التعليمية

 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية

 5 متوسط 1.81 4.11 54.11 ٤81 منهاج الرتبية البدنية يفأحلل  صائص املتعلمني  ٤

 ٤1 متوسط 1.8٤ 1.85 5٤.85 ٤51 أحلل احملتوى التعليمة إىل مكوناته األساسية 1

 ٤٤ متوسط 1.٩5 1.٩4 54.44 ٤58 أحدد األهداؼ العامة للموروع املراد تصميمه 4

 1 متوسط 1.55 4.٤4 58.44 ٤88 أحدد األهداؼ السلوكية للمقررات الدراسية 1

 4 متوسط 1.54 4.11 81.11 ٤٩1 احملتوى التعليمة تنظيماً يتفق مع تسلسل األهداؼ السلوكيةأنظم  4

 ٤1 متوسط 1.٩1 1.٩4 54.44 ٤58 أحدد مهارات املتطلبات السابقة الالزمة للبدء يف التعليم اجلديد 8

 ٤4 متوسط 1.8٤ 1.85 5٤.85 ٤51 أحدد وسائل االتصاؿ التعليمية املناسبة لتحقيق األهداؼ 5

أحػػػػػدد االسػػػػػرتاتيجيات التعليميػػػػػة املناسػػػػػبة لتحقيػػػػػق أهػػػػػداؼ احملتػػػػػوى  8
 التعليمة

 ٤4 متوسط 1.81 ٩1.1 51.41 ٤51

 8 متوسط 1.٩1 4.15 58.85 ٤81 أ تار األساليب واألنشطة املالئمة لتحقيق األهداؼ املرجوة. ٩

 ٤8 متوسط 1.84 1.85 5٤.85 ٤51 أمتكن من عمل سيناريو للمحتوي التعليمة للمقرر ٤1

 8 متوسط 1.81 4.11 54.11 ٤81 أقـو بتحديد الممن املالئم لعرض الوسيلة ٤٤

 ٩ متوسط 1.81 1.٩5 51.٤5 ٤58 أقـو ةراعاة عناصر الدقة العلمية عند ا تيار الوسيلة التعليمية  ٤1

 ٤ عايل 1.81 4.44 88.44 1٤1 أراعة الفروؽ الفردية بني املتعلمني  ٤4

 4 متوسط 1.٩4 4.٤1 55.41 ٤88 اتيح الفرصة للمشاركة االجيابية جلميع املتعلمني ٤1

 1 عايل 1.58 4.45 81.٤5 111 اقـو بتوفو التغذية الراجعة الفورية جلميع املتعلمني ٤4

 ٤٩ متوسط ٤.11 1.81 51.11 ٤88 استطيع قويل حمتوي املادة الدراسية إيل دروس إلكرتونية ٤8

ةصادر التعلم املتوافرة يف البيئة احملليػة أرينػاء اسػتثداـ تقنيػات أستعني  ٤5
 التعليم

 متوسط ٩1.1 1.84 51.84 ٤51
٤5 

أقػـو بإنتػاج بعػض الوسػائل التعليميػة البسػيطة م ػل الرسػومات البيانيػػة  ٤8
 واهلندسية واجملسمات

 ٤1 متوسط ٩1.1 ٩5.1 ٤5.51 ٤58

 11 متوسط 1.٩8 1.81 84.11 ٤48 وبطرؽ خمتلفةأقـو بإنتاج شفافيات تعليمية متنوعة  ٤٩

أتعػػػاوف مػػػع الطلبػػػة يف إنتػػػاج وسػػػائل تعليميػػػة متنوعػػػة وجذابػػػة وم ػػػوة  11
 لالنتباا

 11 متوسط 1٩.٤ 1.81 51.11 ٤88

( سػهلة وغػو  CDأقـو بإنتاج برجميات تعليمية علت أقراص مدجمة )  1٤
 معقدة

 14 متوسط 14.٤ 1.45 ٤5.81 ٤41

 ٤8 متوسط 1.٩8 1.84 51.84 ٤51 باستثداـ تقنيات التعليم ا دي ة أريناء إنتاج الوسائل التعليميةأقـو  11

 1٤ متوسط 1.٩8 1.55 8٩.٤5 ٤88 أمتل  املعرفة التامة بشروط وروابط اإلنتاج للوسيلة 14

   1.88 1.٩4 54.81 1151 اجملموع
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 كفايات تصميم وإنتاج املواد التعليميةيف عبارات البعد ال الث  ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة ترتيب استجابات ( 4شكل )

 (2جدول )

كفايات في عبارات البعد الرابع   ُمعلمي التربية البدنية بمنطقة الباحة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب استجابات 
 التقويم والتغذية الراجعة

 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية 

 8 متوسط ٤.14 1.55 8٩.٤5 ٤88 تواين تكنولوجيا التعليم يف عملية التقومي استطع ٤

1 
تقػػػومي منهػػػاج الرتبيػػػة  يفاسػػػتطيع اسػػػتثداـ تقنيػػػات التعلػػػيم 

 البدنية
 ٩ متوسط 11.٤ 1.55 8٩.٤5 ٤88

4 
اسػػػػػػتطيع ورػػػػػػع  طػػػػػػة وارػػػػػػحة وشػػػػػػاملة لعمليػػػػػػة التقػػػػػػػومي 

 مستثدماً تقنيات التعليم
 1 متوسط 1٤.٤ ٩4.1 54.44 ٤58

1 
أعمػػػل علػػػػت تقػػػومي فعاليػػػػة املػػػواد التعليميػػػػة بالنسػػػبة لتكلفػػػػة 

 انتاجها
 ٤٤ متوسط ٩1.1 1.54 88.44 ٤81

 8 متوسط 1.٩4 1.81 51.11 ٤88 أراعة  صائص املتعلمني أريناء عملية التقومي 4

8 
أقػػػػػػـو باختػػػػػػاذ القػػػػػػرارات املتعلقػػػػػػة بتطػػػػػػوير وتقػػػػػػومي الوسػػػػػػائل 

 التعليمية املثتلفة
 ٤ متوسط ٩1.1 ٤1.4 55.41 ٤88

5 
أحلػػػػػػل نتػػػػػػائج التقػػػػػػومي لالسػػػػػػتفادة منهػػػػػػا يف تعػػػػػػديل طػػػػػػرؽ 

 التدري  وقسني األداء
 ٤4 متوسط ٩1.1 1.51 85.41 ٤81

 ٤1 متوسط 1.٩8 1.55 8٩.٤5 ٤88 األجهمة والربامج التعليمية املثتلفةأتابع تقييم متطلبات  8

٩ 
أقـو بالرجوع ملعايو ومواصفات علمية تسػهل عمليػة تقػومي 

 الوسائل التعليمية
 4 متوسط 1.88 ٩4.1 54.44 ٤58

 5 متوسط 1.٩1 1.81 51.11 ٤88 استثداـ اسلوب التقومي الذايت يف عملية التعلم ٤1

0.000.501.001.502.002.503.003.504.00

 أراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن     .13

 اقوم بتوفٌر التغذٌة الراجعة الفورٌة لجمٌع المتعلمٌن    .15

 أنظم المحتوى التعلٌمً تنظٌماً ٌتفق مع تسلسل األهداف السلوكٌة       .5

 أحدد األهداف السلوكٌة للمقررات الدراسٌة       .4

 اتٌح الفرصة للمشاركة االٌجابٌة لجمٌع المتعلمٌن    .14

 .أختار األسالٌب واألنشطة المالئمة لتحقٌق األهداف المرجوة       .9

 أحلل خصائص المتعلمٌن فى منهاج التربٌة البدنٌة       .1

 أقوم بتحدٌد الزمن المالئم لعرض الوسٌلة    .11

 أقوم بمراعاة عناصر الدقة العلمٌة عند اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة     .12

 أقوم بإنتاج بعض الوسائل التعلٌمٌة البسٌطة مثل الرسومات البٌانٌة والهندسٌة والمجسمات    .18

 أحدد األهداف العامة للموضوع المراد تصمٌمه       .3

 أحدد مهارات المتطلبات السابقة الالزمة للبدء فً التعلٌم الجدٌد       .6

 أحدد االستراتٌجٌات التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق أهداف المحتوى التعلٌمً       .8

 أحلل المحتوى التعلٌمً إلى مكوناته األساسٌة       .2

 أحدد وسائل االتصال التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق األهداف       .7

 أتمكن من عمل سٌنارٌو للمحتوي التعلٌمً للمقرر    .10

 أستعٌن بمصادر التعلم المتوافرة فً البٌئة المحلٌة أثناء استخدام تقنٌات التعلٌم    .17

 أقوم باستخدام تقنٌات التعلٌم الحدٌثة أثناء إنتاج الوسائل التعلٌمٌة    .22

 استطٌع تحوٌل محتوي المادة الدراسٌة إلً دروس إلكترونٌة    .16

 أتعاون مع الطلبة فً إنتاج وسائل تعلٌمٌة متنوعة وجذابة ومثٌرة لالنتباه    .20

 أمتلك المعرفة التامة بشروط وضوابط اإلنتاج للوسٌلة    .23

 أقوم بإنتاج شفافٌات تعلٌمٌة متنوعة وبطرق مختلفة    .19

 سهلة وغٌر معقدة ( CD) أقوم بإنتاج برمجٌات تعلٌمٌة على أقراص مدمجة     .21
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 الكفاية م
المجموع 
الكلى 

 لالستجابات

الوزن 
 النسبي
% 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الكفاية

 ترتيب
 الكفاية 

٤٤ 
الشػػػمولية واالسػػػتمرارية يف تقػػػومي وسػػػائل تكنولوجيػػػا أراعػػػة 
 التعليم

 1 متوسط ٩1.1 ٩4.1 54.44 ٤58

٤1 
استثدـ البطاقات اناصة بتقومي وسائل تكنولوجيا التعليم 

 لقياس فاعليتها يف املواقن التعليمية املثتلفة
 ٤1 متوسط 15.٤ 1.41 81.41 ٤41

٤4 
وسػػػائل تكنولوجيػػػا اسػػتفيد مػػػن التغذيػػػة الراجعػػة يف قسػػػني 

 التعليم
 ٤1 متوسط ٩1.1 1.54 88.44 ٤81

   1.٩4 1.8٤ 51.٤4 1٤88 اجملموع 
 
 

 
 كفايات التقومي والتغذية الراجعةيف عبارات البعد الرابع   ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحةترتيب استجابات ( 1شكل )

  

00.511.522.533.5

 أقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتطوٌر وتقوٌم الوسائل التعلٌمٌة المختلفة       -6

 استطٌع وضع خطة واضحة وشاملة لعملٌة التقوٌم مستخدماً تقنٌات التعلٌم       -3

 أقوم بالرجوع لمعاٌٌر ومواصفات علمٌة تسهل عملٌة تقوٌم الوسائل التعلٌمٌة       -9

 أراعً الشمولٌة واالستمرارٌة فً تقوٌم وسائل تكنولوجٌا التعلٌم   -11

 أراعً خصائص المتعلمٌن أثناء عملٌة التقوٌم       -5

 استخدام اسلوب التقوٌم الذاتً فً عملٌة التعلم   -10
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 (01جدول )
التربية البدنية  يالتدريبية على الكفايات الالزمة لتوظيف التكنولوجيا في عملية التعليم لدى ُمعلمتأثير سنوات الخبرة وعدد الدورات 

 Two- Way Anovaباستخدام تحليل التباين ذو االتجاهين  بمنطقة الباحة

 مصدر التباين المتغيرات
 مجموع

 المربعات
 درجات

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 قيمة
 )ف(

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

كفاية املعرفة 
وال قافة 
 التكنولوجية

 غو دالة 1.٤٤ ٤.٩8 114.58 1 814.14 جمموع التثريوات الرئيسية
 دالة 1.11 818.٤4 884٤5.41 ٤ 884٤5.41 تثريو انربة

 غو دالة 1.14 4.54 4٩1.5٤ 1 58٤.11 التدريسية تثريو انربة
 غو دالة 1.٩٩ 1.1٤ 1.٩5 1 ٤.٩4 التدريبيةالتفاعل بني انربة والدورات 
    ٤11.54 44 454٩.٩5 انطث التجرييب

     81 ٤484٤8.11 اجملموع الكلة

     4٩ 8484.11 معامل التصحيح الكلت

كفاية 
االستثداـ 

الفعاؿ للتقنيات 
 التكنولوجية

 غو دالة 1.٤8 ٤.8٤ 4٤4.8٩ 1 ٤184.48 جمموع التثريوات الرئيسية

 دالة 1.11 ٤٤٩1.85 1448٤٤.1٩ ٤ 1448٤٤.1٩ تثريو انربة

 غو دالة 1.45 ٤.1٤ ٤٩5.88 1 4٩4.54 التدريسية تثريو انربة
 غو دالة 1.14 4.٤1 8٤4.84 1 ٤14٤.18 التفاعل بني انربة والدورات التدريبية

    ٤٩4.81 44 ٤155٤.٤8 انطث التجرييب

     81 444811.11 اجملموع الكلة

     4٩ ٤1141.54 معامل التصحيح الكلت

كفاية التصميم 
املواد  انتاجو 

 التعليمية

 دالة 1.11 1.54 414.11 1 ٤1٩4.8٩ جمموع التثريوات الرئيسية
 دالة 1.11 ٤884.18 ٤٩855٩.84 ٤ ٤٩855٩.84 التدريسية تثريو انربة

 دالة 1.11 4.41 1٤4.84 1 815.4٤ الدورات التدريبية تثريو
 غو دالة 1.15 1.54 414.4٩ 1 841.5٩ التفاعل بني انربة والدورات التدريبية

    ٤٤8.41 44 8415.5٤ انطث التجرييب

     81 181118.11 اجملموع الكلة

     4٩ 581٤.11 معامل التصحيح الكلت

 كفاية التقومي
 والتغذية الراجعة

 غو دالة 1.11 1.٩٩ 84.58 1 144.٤٤ جمموع التثريوات الرئيسية
 دالة 1.11 8٩8.88 45٩81.1٤ ٤ 45٩81.1٤ التدريسية تثريو انربة

 غو دالة 1.48 1.٩٩ 81.٤4 1 ٤18.15 الدورات التدريبية تثريو
 غو دالة 1.11 ٤.81 ٤14.88 1 1٤٤.51 التفاعل بني انربة والدورات التدريبية

    81.4٤ 44 4415.84 انطث التجرييب

     81 844٩1.11 اجملموع الكلة

     4٩ 4811.٩4 معامل التصحيح الكلت

  1.14** معنوي عند مستوى  
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واالرمػراؼ املعيػػاري وترتيػب اسػػتجابات ماعلمػػة املتوسػػط ا سػػاي بوانػاص ( ٤وشػػكل )( 8يتضػح مػػن جػدوؿ )
نػاؾ تبػاين بػني متوسػطات أف ه (املعرفػة وال قافػة التكنولوجيػة كفايػات)يف عبارات البعػد األوؿ  الرتبية البدنية ةنطقة الباحة

 كفايػةوةسػتوى  هتػا ايف عبار  1.45إىل  4.41والػب تراوحػ  قيمهػا مػا بػني  ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحةاستجابات 
  علػػت مسػػتوى عبػارة( ٤1عػػايل  وعػػدد ) كفايػة  ( عبػػارة علػت مسػػتوى1(  حيػػث حصػل  عػػدد )العػػايلاملتوسػط   مػا بػػني )
متكػن أ( )٤4كانػ  أك ػر العبػارات كفايػة العبػارة رقػم )و   رعين كفاية  عبارة علت مستوىأي قصل ومل    متوسط كفاية

( وحصػػػل  علػػػت الرتتيػػػب األوؿ ةتوسػػػط مػػػن التحضػػػو والتثطػػػيط  للػػػدرس باسػػػتثداـ احػػػدى وسػػػائل تكنولوجيػػػا التعلػػػيم
أعػػػرؼ مكونػػػات التقنيػػػات التعليميػػػة ( )8الكفايػػػات عبػػػارة رقػػػم )%   وكػػػاف أقػػػل 81.٩1   ووزف نسػػػى 4.41حسػػػاي 

  1.45( ةتوسػػط حسػػاي ٤8بػػرقم ) ( حيػػث حصػػل  علػػت الرتتيػػب األ ػػوالتػػدري  واألجهػػمة امللحقػػة هبػػا يفاملسػػتثدمة 
( املعرفػػة وال قافػػة التكنولوجيػػة كفايػػات)البعػػد األوؿعبػػارات ألعػػايل املتوسػػط ا سػػاي  كمػػا كػػاف    %81.٤5 ووزف نسػػى

 متوسط. كفاية  ةستوى   ٩٤.1
  مسػػتوىعلػػت ( املعرفػػة وال قافػػة التكنولوجيػػة )كفايػػات البعػػد األوؿعبػػارات حبصػػوؿ تلػػ  النتػػائج  عػػمى الباحػػثيو 

مػػا إىل متوسػػط  كفايػػة  ةسػػتوى  و ألعػػايل عبػػارات البعػػد 1.٩٤حسػػاي علػػت متوسػػط   و مػػا بػػني املتوسػػطة والعاليػػة كفايػػة
مػن  ػالؿ جمموعػة مػن مقػررات تكنولوجيػا  قبػل التثػرج تكنولوجياً  معلمة الرتبية البدنيةأعداد  يف سيةتشتمله انطط الدرا

  وهػذا مػا تكنولوجيػاً  البدنيةوزارة التعليم لرفع كفايات معلمات الرتبية الب تعقدها الدورات التدريبية  باإلرافة إىل التعليم 
التعلػػػػيم مػػػػن الكفايػػػػات اهلامػػػػة يف عصػػػػر التقػػػػدـ  تكنولوجيػػػػاكفايػػػػات أف   (14  ـ1111 السػػػػايحو سػػػػعد كػػػػل مػػػػن )  أكػػػػدا

يعػد جيػب أف  البدنيػةالطالب املعلم بكليػات الرتبيػة البدنية  وأف الرتبية  مناهج التكنولوجة وعصر املدرسة املستقبلية لتعليم
للتػػدري  مػػع   ػػربات واسػػاليب تكسػػبه الكفػػاءة العامػػة املتضػػمنة لػػه انطػػط الدراسػػيةوتقػػدـ مػػن  ػػالؿ منػػاهج ختصصػػية  

استثداـ تكنولوجيػا التعلػيم واف برنػامج اعػداد الطالػب املعلػم علػة الكفايػات جيعػل املعػايو وارػحة للتطبيػق ويػتم بتحديػد 
 . جيب اف يكتسبها الطالب املعلمالكفايات الب

متكن من التحضو والتثطيط  للدرس باستثداـ احدى وسائل أ( )٤4العبارة رقم )حصوؿ  عمى الباحثيكما   
  سػػػامل)إىل مػػػا أورػػػحته  (املعرفػػػة وال قافػػػة التكنولوجيػػػة ) كفايػػػاتالبعػػػد األوؿيف الرتتيػػػب األوؿ علػػػت تكنولوجيػػػا التعلػػػيم( 

ثداـ إدارة وتنظػػػػػيم ومتابعػػػػػة وختطػػػػػيط الػػػػػتعلم باسػػػػػت هػػػػػةأف أهػػػػػم كفايػػػػػات معلػػػػػم الرتبيػػػػػة التكنولوجيػػػػػة  (181ـ  1111
 .تكنولوجيا التعليم باستثداـنظيم احملتوى التعليمة  وتوصيله للمتعلم  وتطويرا   أدارة وتالتكنولوجيا

سػػوين )(  ـWoods et all   1118وودس وأ ػػروف  )دراسػػة كػػل مػػن  مػػعمػػع نتػػائج وتتفػػق تلػػ  النتػػائج   
( والػب أاهػرت مسػتوى عػاؿ مػن الكفػاءة الذاتيػة فيمػا يتعلػق ةعػايو التكنولوجيػا ـSirin & Duman  11٤4ودومػاف 
 .قبل التثرج البدنيةبرامج إعداد معلمة الرتبية  يفالتعليمية 

فايػػات املعرفػػة التكنولوجيػػة لػػدى ماعلمػػة الرتبيػػة البدنيػػة ك درجػػةبػػثف  األوؿعلػػت التسػػاؤؿ  اإلجابػػةوبػػذل  ديكػػن 
 باملتوسطة.جاءت  ةنطقة الباحة

باملتوسػػط ا سػػاي واالرمػراؼ املعيػػاري وترتيػب اسػػتجابات ماعلمػػة وانػاص ( 1وشػػكل )( 5يتضػح مػػن جػدوؿ )  
أف هنػاؾ تبػاين بػني  (كفايات االستثداـ الفعاؿ للتقنيات التكنولوجية  ال اين)يف عبارات البعد  الرتبية البدنية ةنطقة الباحة
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يف عباراهتػػػا  1.14إىل  4.15والػػػب تراوحػػػ  قيمهػػػا مػػػا بػػػني  لبدنيػػػة ةنطقػػػة الباحػػػةماعلمػػػة الرتبيػػػة امتوسػػػطات اسػػػتجابات 
عػايل  وعػدد  كفايػة  ( عبػارة علػت مسػتوى1(   حيث حصػل  عػدد )العايلاملتوسط   الضعين   ما بني ) كفايةوةستوى  

أك ػر العبػارات كفايػة كان  كما     رعين كفاية  ( عبارة علت مستوى٤وعدد )   متوسط كفاية  ( عبارة علت مستوى11)
( وحصػػل  علػت الرتتيػػب األوؿ ةتوسػػط لتحضػػو الػدروس Wordاسػتثداـ معػػاًف الكلمػات والنصػػوص ( )1العبػارة رقػػم )

لػػدى جتػػارب سػػػابقة عػػن رفػػع املقػػػرر ( )٤8%   وكػػاف أقػػػل الكفايػػات عبػػارة رقػػػم )88.85   ووزف نسػػى 4.15حسػػاي 
 ووزف نسػػػى  1.14(  ةتوسػػػط حسػػػاي 14بػػػرقم ) الرتتيػػػب األ ػػػو ( حيػػػث حصػػػل  علػػػتاإللكػػػرتوين اجملهػػػمة علػػػت الويػػػب

 (كفايػات االسػتثداـ الفعػاؿ للتقنيػات التكنولوجيػةال اين)البعػد كما كاف املتوسط ا سػاي ألعػايل عبػارات     81.84%
 متوسط. كفاية  ةستوى   ٩4.1

( كفايػػات االسػػتثداـ الفعػػاؿ للتقنيػػات التكنولوجيػػة  ) ال ػػاينحبصػػوؿ عبػػارات البعػد عػمى الباحػػث تلػػ  النتػػائج يو 
  مسػػتوىألعػػايل عبػػارات البعػػد  و  1.٩4مػػا بػػني الضػػعيفة واملتوسػػطة والعاليػػة  وعلػػت متوسػػط حسػػاي  كفايػػة  مسػػتوىعلػػت 
 األعػػدادوالػػذى ااهػػر مػػدى كفايػػة  ( املعرفػػة وال قافػػة التكنولوجيػػة ) كفايػػات االوؿ البعػػدنتػػائج إىل   متوسػػط أعػػايل كفايػػة

وسػائل تعليميػة  واسػتثداـةػا يتػيح اسػتثدامهم للتقنيػات التعليميػة   الرتبيػة البدنيػة ةنطقػة الباحػة ملعلمػةاملهين واالكاددية 
 ةنهج الرتبية البدنية.مرتبطة 

علػػت رػػػرورة تػػدريب معلػػػم  (45ـ  1111)زغلػػوؿ والسػػػايح ـ(  Leight   11٤1)اليفػػػ    وهػػذا مػػػا أكػػدا
سواء قبل التثرج أو أريناء دمارسة املهنة  حيػث غالبػاً مػا تتػثرير الرتبية البدنية علت استثداـ تكنولوجيا التعليم بصورة كافية  

)كاسػتللت وما اشار إليػه  تطبيق درس الرتبية البدنية. يفطريقة التدري  ةدى ما ديتل  من معلومات ومهارات تكنولوجية 
Castelli  11يفضػػرورة امػػتالؾ معلمػػة الرتبيػػة البدنيػػة لكفايػػات تكنولوجيػػا التعلػػيم وإعػػداد املعلمػػني السػػتثداـ ب ـ(٤٤ 

 الفصوؿ الدراسية و ارجها من جماالت أ رى.

وأاهػػػرت  ـ(Kretschmann  11٤4دراسػػة )كريتشػػماف  دراسػػة كػػل مػػن مػػعمػػع نتػػائج وتتفػػق تلػػ  النتػػائج   
)كريتشػػماف البدنيػة   ودراسػة أ ػرى تكنولوجيػا املعلومػػات واالتصػاالت يف الرتبيػة  اسػتثداـالنتػائج اجتاهػات متوسػطة رمػو 

Kretschmann  11٤4الرتبيػػػة البدنيػػػة علػػػت اسػػػتثداـ التقنيػػػات التعليميػػػة  معلمػػػةتوصػػػل  إىل أف تػػػدريب  والػػػب( ـ  
املعلومػػات واالتصػػاالت م ػػل أجهػػمة الكمبيػػوتر تقنيػػات التعلػػيم واسػػتثداـ  يف التكنولوجيػػاعلػػت اسػػتثداـ املعلمػػوف  يسػػاعد

أف درجػة دمارسػة أاهػرت  والػب ـ(11٤4)العػوف  والقارػة     كمػا تتفػق مػع دراسػةاحملمولة واإلنرتن  والكػاموات الرقميػة
  ومػع من وجهة نظر املعلمني واملعلمػات يف األردف )متوسػطة(لبدنية الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدري  منهاج الرتبية ا

املرحلػة  يف( والػب أاهػرت مػدى متكػن معلمػة الرتبيػة البدنيػة ـGibbone et all 11٤1 جيببػوف وأ ػروف )نتائج دراسػة 
ال انويػة مػن التكنولوجيػػا ودرجػة دمارسػتها بالواليػػات املتحػدة األمريكيػة وأبلػػ  املعلمػوف عػن عػػدد مػن العوائػق الػػب تػؤرير علػػت 
استثداـ التكنولوجيا رغم أف معلمة الرتبية البدنية مستعدين لتطبيق التكنولوجيا يف جماؿ التعليم إذا ما أتيح  هلم الفرصة 

 واستثداـ املوارد املناسبة. ل عداد واملمارسة
لتحضػو الػدروس(  Word( )اسػتثداـ معػاًف الكلمػات والنصػوص 1العبػارة رقػم )حصػوؿ  عمى الباحػثكما ي

أاهرتػػه دراسػػة  ( إىل مػػاكفايػػات االسػػتثداـ الفعػػاؿ للتقنيػات التكنولوجيػػة  ) ال ػاينالبعػػد يف وحصػل  علػػت الرتتيػػب األوؿ 
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من أفضل التقنيات ا دي ة يف تعلػم وتػدري  منػاهج الرتبيػة وبراجمه جهاز الكمبيوتر بتعدد وسائله بثف  ـ(1118)شليب  
 البدنية.

كفايات االستثداـ الفعػاؿ للتقنيػات التكنولوجيػة لػدى ماعلمػة الرتبيػة  درجةبثف  ال اينعلت التساؤؿ  اإلجابةوبذل  ديكن 
 باملتوسطة.جاءت  البدنية ةنطقة الباحة

باملتوسط ا ساي واالرمراؼ املعياري وترتيب استجابات ماعلمة الرتبية البدنية واناص ( 4وشكل )( 8جدوؿ )يتضح من 
أف هناؾ تباين بني متوسػطات اسػتجابات  (كفايات تصميم وإنتاج املواد التعليمية)عبارات البعد ال الث يف  ةنطقة الباحة

مػػا بػػني  كفايػػةيف عباراهتػػا وةسػػتوى   1.45إىل  4.44تراوحػػ  قيمهػػا مػػا بػػني والػػب  ماعلمػػة الرتبيػػة البدنيػػة ةنطقػػة الباحػػة
 كفايػػة  ( عبػػارة علػػت مسػػتوى1٤عػػايل  وعػػدد ) كفايػػة  ( عبػػارة علػػت مسػػتوى1(  حيػػث حصػػل  عػػدد )العػػايلاملتوسػػط  )

م احملتػػوى أنظػػ( )4كانػػ  أك ػػر العبػػارات كفايػػة العبػػارة رقػػم )  و رػػعين كفايػػة  عبػػارة علػػت مسػػتوىومل قصػػل أي   متوسػػط
   ووزف نسػى 4.44( وحصل  علت الرتتيب األوؿ ةتوسط حسػاي التعليمة تنظيماً يتفق مع تسلسل األهداؼ السلوكية

( سػهلة وغػو CDأقػـو بإنتػاج برجميػات تعليميػة علػت أقػراص مدجمػة )( )1٤%   وكاف أقل الكفايات عبارة رقم )88.44
  كمػػا كػػاف  %81.٤5 ووزف نسػػى  1.45متوسػػط حسػػاي و  (14( حيػػث حصػػل  علػػت الرتتيػػب األ ػػو بػػرقم )معقػػدة

 متوسط. كفاية  ةستوى   1.84( كفايات تصميم وإنتاج املواد التعليمية)ال الث البعد املتوسط ا ساي ألعايل عبارات 
  مستوىعلت  (كفايات تصميم وإنتاج املواد التعليميةال الث )البعد عبارات حبصوؿ عمى الباحث تل  النتائج يو   

أقػـو بإنتػاج  ( 1٤) وحصػوؿ عبػارةألعايل عبارات البعد   1.84  وعلت متوسط حساي  ما بني املتوسطة والعالية كفاية
طبيعػة مػنهج الرتبيػة إىل سهلة وغو معقدة( حيث حصػل  علػت الرتتيػب األ ػو  CDبرجميات تعليمية علت أقراص مدجمة 

تركيبهػػػا    يفالبدنيػػة ومػػػا يشػػػمله مػػػن مهػػارات حركيػػػة قػػػد يكػػػوف بعضػػها صػػػعب يف انتاجهػػػا ملػػػا تشػػمله مػػػن عمليػػػات معقػػػدة 
برامج أعداد املعلمػني قبػل التثػرج بشػكل  يفاملواد التعليمية  وإنتاجلتصميم  كافية  عدـ وجود مقررات دراسيةباإلرافة إىل 

الوسائل التعليمية عملية معقدة قتوى علت جمموعػة  وإنتاجباف تصميم  (4٤-41ـ  1118  هعطي)عاـ  وهذا ما أكدا 
لتحديػػد شػػروط  األساسػػةجمػػاؿ التعلػػيم  يفيػػتم مػػن  الهلػػا تطبيػػق املعرفػػة العلميػػة  والػػباملنهجيػػة  واإلجػػراءاتمػػن انطػػوات 

تسػاعد علػت تيسػو ومواصفات املنظومة التعليمية )مصادر  مواقن  برامج  دروس  مقررات( جيب اف يلم هبػا املعلػم حػىت 
 عملية التعليم وققيق التعلم املطلوب بكفاءة وفعالية. 

أاهػػرت مسػػتويات  والػػبWoods et all (1118 )وودس وأ ػػروف   دراسػػةوتتفػػق تلػػ  النتػػائج مػػع نتػػائج 
  (4٤) ا دي ػة. األجهػمةوتصميم واستثداـ  وأنشاء املوقعاملواد التعليمية بشكل عاـ  وإنتاجالتصميم يف  املتوسطةالكفاءة 

الرتبيػة  معلمػةأف تػدريب  أاهرت البRamírez & Martínez (1118 )رامويم ومارتينيم كما تتفق مع نتائج دراسة 
الوقػػ  يسػػاعد علػػت زيػػادة  وأداراالتػػدري   يفقبػػل التثػػرج مػػن  ػػالؿ دمػػج التكنولوجيػػات واسػػتثداـ التكنولوجيػػا  البدنيػػة

 (18) .فاعلية عملية التدري 
كفايػػات تصػميم وإنتػػاج املػػواد التعليميػة لػػدى ماعلمػػة الرتبيػػة  درجػة ال الػػثعلػت التسػػاؤؿ  اإلجابػػةوبػذل  ديكػػن   

  باملتوسطة.جاءت  البدنية ةنطقة الباحة
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( وانػاص باملتوسػػط ا سػػاي واالرمػراؼ املعيػػاري وترتيػب اسػػتجابات ماعلمػػة 1( وشػػكل )٩يتضػح مػػن جػدوؿ )    
أف هنػػاؾ تبػػاين بػػني متوسػػطات ( كفايػػات التقػػومي والتغذيػػة الراجعػػة)عبػػارات البعػػد الرابػػع الرتبيػػة البدنيػػة ةنطقػػة الباحػػة يف 

يف عباراهتػا وةسػتوى كفايػة  1.51إىل  4.٤1والػب تراوحػ  قيمهػا مػا بػني  ةنطقة الباحةماعلمة الرتبية البدنية استجابات 
أقػػـو باختػػاذ القػػرارات املتعلقػػة بتطػػوير وتقػػومي ( )8  وكانػػ  أك ػػر العبػػارات كفايػػة العبػػارة رقػػم )العبػػاراتيف عيػػع متوسػػط( )

%   وكػػاف أقػػل 55.41  ووزف نسػػى  4.٤1 ( وحصػػل  علػػت الرتتيػػب األوؿ ةتوسػػط حسػػايالوسػػائل التعليميػػة املثتلفػػة
( حيػػث حصػػل  أحلػػل نتػػائج التقػػومي لالسػػتفادة منهػػا يف تعػػديل طػػرؽ التػػدري  وقسػػني األداء( )5الكفايػػات عبػػارة رقػػم )

املتوسػػط ا سػػاي ألعػػايل  %   كمػػا كػػاف85.41  ووزف نسػػى 1.51( ةتوسػػط حسػػاي ٤4علػػت الرتتيػػب األ ػػو بػػرقم )
   ةستوى كفاية متوسط. 1.8٤ (كفايات التقومي والتغذية الراجعة  ) بععبارات البعد الرا

علت مستوى كفاية  ( كفايات التقومي والتغذية الراجعة  ) عبارات البعد الرابعحبصوؿ ويعمى الباحث تل  النتائج 
وجػود وإىل عػدـ ألعػايل عبػارات البعػد  وةسػتوى كفايػة متوسػط  1.8٤ما بني املتوسػطة والعاليػة  وعلػت متوسػط حسػاي 

قسني و لتعديل طرؽ التدري   البدنيةمنهاج الرتبية  يفللتقومي باستثداـ تكنولوجيا التعليم وارحة وشاملة لعملية منهجية 
سػػػػػػاتيانارايانا  ػػػػػػالؿ كػػػػػػل مػػػػػػن ) أورػػػػػػحهوهػػػػػػذا مػػػػػػا  م لػػػػػػديه التكنولػػػػػػوجةنقػػػػػػص كفايػػػػػػات التقػػػػػػومي  إىل باإلرػػػػػػافة األداء

Satyanarayana 11٤8 )تقػػػومي أداء املػػػتعلم   وتقػػػومي  هػػػةأف اهػػػم كفايػػػات تكنولوجيػػػا التعلػػيم  (ـ1111 أذملػػني )ـ
 مػع نتػائج دراسػة أنػدرى   وتتفق تل  النتائجللتدري  إلجازتهعلت املعلم كفايتها  ينبغة والبالتدري  وكتابة تقرير التقومي 

Andre (11٤8 )الذين تلقوا مقررات تكنولوجية قبػل اندمػة يف الكفايػات  البدنيةمعلمة الرتبية  إىل تفوؽ أشارت والب
 .التكنولوجية منها مهارات التقومي ةستويات مررية

كفايات التقومي والتغذية الراجعة لدى ماعلمة الرتبية البدنيػة  درجةالرابع بثف علت التساؤؿ  اإلجابةوبذل  ديكن 
 جاءت باملتوسطة. ةنطقة الباحة

تػػثريو  انػربة تػثريو  الرئيسػية جممػوع التػػثريوات ) يف( أف هنػاؾ فػػروؽ أو تػثريوات ارمصػرت ٤1يتضػح مػن جػدوؿ )
 ففػةالدراسػة  أبعػاد بعػض يف إحصػائيةاهػرت هلػا داللػة  ( والػب  والتفاعل بني انربة وعدد الػدورات التػدرييبالدوراتعدد 

انػربة التدريسػية بينمػا مل تظهػر أيػة  يفتػثريو منفػرد ذو دالػة إحصػائية  راهػ (وال قافة التكنولوجيةكفاية املعرفة البعد األوؿ )
  والتفاعل بني انربة وعدد الدورات التدريبية(  الدورات التدريبيةعدد  الرئيسية )جمموع التثريوات  يفتثريوات دالة إحصائيا 

انػػربة  يفإحصػػائية  داللػػة تػػثريو منفػػرد ذوأيضػػاً  راهػػ( للتقنيػػات التكنولوجيػػةكفايػػة االسػػتثداـ الفعػػاؿ ) ال ػػاينالبعػػد  ففػػة
  والتفاعػػل بػػني التدريبيػػة الػػدوراتعػػدد  الرئيسػػية )جممػػوع التػػثريوات  يفالتدريسػػية بينمػػا مل تظهػػر أيػػة تػػثريوات دالػػة إحصػػائيا 

رت تػػثريوات ذات داللػػة اهػػاملػػواد التعليميػػة(  انتػػاجو كفايػػة التصػػميم   وىف البعػػد ال الػػث )انػػربة وعػػدد الػػدورات التدريبيػػة(
الدورات التدريبية(  بينما مل تظهر أية تثريوات دالة إحصائيا عدد  الرئيسية  انربة التدريسية جمموع التثريوات ) يفإحصائية 

أيضػاً تػثريو منفػرد  راهػ (ةكفاية التقومي والتغذيػة الراجعػ) الرابعالبعد  ففةالتفاعل بني انربة وعدد الدورات التدريبية(  ) يف
الدورات عدد  الرئيسية )جمموع التثريوات  يفانربة التدريسية بينما مل تظهر أية تثريوات دالة إحصائيا  يفذو داللة إحصائية 

 .التدريبية  والتفاعل بني انربة وعدد الدورات التدريبية(
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الكفايػػات الالزمػػػة معظػػم أبعػػػاد  يفالتػػدري   يفبوجػػود تػػػثريو وارػػح لعامػػل انػػػربة  عػػمى الباحػػث تلػػػ  النتػػائجيو 
  بينمػا مل يظهػر هػذا التػثريو يف عامػل عػدد الرتبية البدنية ةنطقػة الباحػة ةلتواين التكنولوجيا يف عملية التعليم لدى ماعلم

  إىل أف انربة التدريسية هلا   والتفاعل بني انربة وعدد الدورات التدريبية()جمموع التثريوات الرئيسيةالدورات التدريبية  وىف 
جمػػاؿ تكنولوجيػػا التعلػػيم  يفيتلقهػػا معلمػػة الرتبيػػة البدنيػػة قػػد ال تكػػوف ختصصػػية  الػػبتػػثريو مباشػػر بينمػػا الػػدورات التدريبيػػة 

                                                                                               الرتبوية.  ةدورات تربوية واالرشاد والقياد يفواستثدمتها بل تنحصر 
وجػػود   أاهػػرت والػػب( ـSirin & Duman  11٤4سػػوين ودومػػاف ) نتػػائج دراسػػةوتتفػػق تلػػ  النتػػائج مػػع 

واملسػتوى  التدرييبعلت أساس اجلن  والعمر والتجربة التعليمية وجماؿ احملتوى يف كفايات تكنولوجيا التعليم وتثريوات فروؽ 
وتتفػػق     ومسػػتوى اسػػتثداـ ا اسػػوب  والوقػػ  الػػذي يقضػػيه يف اسػػتثداـ اإلنرتنػػ  ونػػوع اسػػتثدامه لننرتنػػ التعليمػػة

الػدورات و  وانربة املهنية )سنوات اندمػة(أمهية  أاهرت( والب 11٤4) Kretschmannتل  أيضاً مع نتائج كريتشماف 
أف كفايػػات تكنولوجيػػا التعلػػيم ختتلػػن حسػػب نػػوع  وأاهػػرت البدنيػػةبيػػة التدريبيػػة يف تطػػوير املهػػارات التدريسػػية ملعلمػػة الرت 

 .اجلن   وحمو األمية ا اسوبية  وملكية ا اسوب املنميل

ة بػني ماعلمػة إحصػائي داللػة ذاتوتػثريوات تفاعليػة  فػروؽ وجػودب: انػام علػت التسػاؤؿ  اإلجابػةديكػن  وبػذل 
 .عدد الدورات التدريبيةتثريوات تفاعلية يف أو  فروؽبينما مل توجد   ةنطقة الباحة تبعاً للثربة التدريسية

 النتائج :هم أ
  وأك ػػػر تلػػػ  يػػػة ةنطقػػػة الباحػػػة جػػػاءت باملتوسػػػطةكفايػػػات املعرفػػػة التكنولوجيػػػة لػػػدى ماعلمػػػة الرتبيػػػة البدن درجػػػة -

 .وسائل تكنولوجيا التعليمالتحضو والتثطيط  للدرس باستثداـ احدى  هة يف عملية التعليمالكفايات توايفاً 

كفايػػػات االسػػػتثداـ الفعػػػاؿ للتقنيػػػات التكنولوجيػػػة لػػػدى ماعلمػػػة الرتبيػػػة البدنيػػػة ةنطقػػػة الباحػػػة جػػػاءت  درجػػػة -
 Wordاسػػػتثداـ معػػػاًف الكلمػػػات والنصػػػوص  هػػػة يف عمليػػػة التعلػػػيم  وأك ػػػر تلػػػ  الكفايػػػات توايفػػػاً باملتوسػػػطة

 لتحضو الدروس.

وأك ػر   املػواد التعليميػة لػدى ماعلمػة الرتبيػة البدنيػة ةنطقػة الباحػة جػاءت باملتوسػطةكفايات تصػميم وإنتػاج  درجة -
 .احملتوى التعليمة تنظيماً يتفق مع تسلسل األهداؼ السلوكيةتنظيم  هة يف عملية التعليمتل  الكفايات توايفاً 

وأك ػر تلػ    لباحػة جػاءت باملتوسػطةكفايػات التقػومي والتغذيػة الراجعػة لػدى ماعلمػة الرتبيػة البدنيػة ةنطقػة ا درجػة -
 .القرارات املتعلقة بتطوير وتقومي الوسائل التعليمية املثتلفة اختاذ هة يف عملية التعليمالكفايات توايفاً 

 .تبعاً للثربة التدريسيةتواين التكنولوجيا يف وتثريوات تفاعلية بني ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة  فروؽيوجد  -

لعدد الدورات تبعاً تواين التكنولوجيا يف وتثريوات تفاعلية بني ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحة  فروؽمل توجد  -
 التدريبية أريناء اندمة.
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 التوصيات :
  .تكنولوجيا يف عملية التعليم لدى ماعلمة الرتبية البدنية ةنطقة الباحةالالعمل علت تفعيل استثداـ  -

 .باملدارس البدنيةمقررات الرتبية تعليم  يفالتكنولوجيا ستثداـ الوالتجهيمات الالزمة لالتعليمية توفو املواد  -
جماؿ تكنولوجيا تعليم  يفالقائمني علت تطوير الرتبية البدنية بوزارة التعليم علت أقامه دورات تدريبية ختصصية حث  -

 لرتبية البدنية.مقررات اوتعلم 
جلميػػع الصػػفوؼ الدراسػػػية  البدنيػػةيف دليػػل معلػػم الرتبيػػة التػػدري   يفاسػػتثداـ التكنولوجيػػا تضػػمني اسػػرتاتيجيات  -

 .ةراحلها املثتلفة

الرتبيػػػة مقػػػررات  ا دي ػػػة يف تػػػدري  التكنولوجيػػػاإجػػػراء املميػػػد مػػػن الدراسػػػات والبحػػػوث املسػػػتقبلية حػػػوؿ اسػػػتثداـ  -
 .البدنية
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الالزمػة لتػػدري  منهػاج الرتبيػة الريارػية مػػن   درجػة دمارسػػة الكفايػات التكنولوجيػةـ(. 11٤4. )هيػ م قفطػاف  القارػػةو امساعيػل حنيػاف   العػوف
 املؤمتر العلمة الدويل انام   جامعة الوموؾ  االردف.  وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف األردف

 .ردفألدار الشروؽ للنشر والتوزيع  ا  ٤  ط األداء -التدريب -فهـوملكفايات التدري   اـ(.  1114. )كاام سهيلة الفتالوي  
حامػد     عليػةأمحػدو العميػم  أمحػد عبػدعيػاد  حممػد فرمػاوى   ي فرمػاو و صػالح الػدين   ماجػدة مصػطفت   ضػر  السػيدو كورير حسني    كوج 

  مكتػػب العػػريمػػدارس الػػوطن  يفالفصػػل  دليػػل املعلػػم لتحسػػني التعلػػيم والػػتعلم  يفتنػػوع التػػدري   .(ـ1118) .بشػػرى أنػػور  فايػػد
 الدوؿ العربية  بووت. يفللرتبية  اإلقليمةاليونسكو 

  والتوزيع.للنشر  واألديافدار العلم   ٤املعلوماتية  طالتكنولوجيا  إىلمد ل  الرتبية تكنولوجيا  ـ(.11٤1) .حساـ الدين حممد  مازف
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