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ملخص 


التربيةالبدنيةالمرتبطةبمهاراتاستخدامتقنياتالحاجاتالتدريبيةلمعلمي"عنوان الدراسة:

.التعليمالحديثةبالمرحلةالمتوسطةمنوجهةنظرهم"

الحاجاتالتدريبيةلمعلميالتربيةالبدنيةالمرتبطةبمهاراتاستخدامتحديدلى:إ هدفت الدراسة
 .لحديثةمنوجهةنظرمعلميالمادةتقنياتالتعليما

:السؤالالرئيسالتاليتحددتمشكلةالدراسةفيمشكلة الدراسة:
الحديثة التعليم تقنيات استخدام بمهارات المرتبطة البدنية التربية لمعلمي التدريبية الحاجات ما

بالمرحلةالمتوسطةمنوجهةنظرهم؟

,البياناتماالستبانةكأداةلجمعتماستخدا,واستخدمالباحثالمنهجالوصفيإجراءات الدراسة:
واستخراجالنتائج,وتمتعمليةتحليلالبياناتنية(معلمتربيةبد111وتكونتعينةالدراسةمن)
.(SPSSللعلوماالجتماعية)اإلحصائيةباستخدامبرنامجالحزمة

 أهم نتائج الدراسة:
أنحاجاتمعلميالتربيةالبدنيةالمتعلقةبمهاراتاستخدامتقنياتالتعليمالحديثةكانتبشكل-1

%51.58ولمحوراإلنترنت%58.58لياألهميةالنسبيةلمحورالحاسباآلحيثبلغتعاليةعام

.%58.88ولمحورأجهزةالعرضالحديثة%51.88ولمحورالبرمجياتالتعليمية

ارتباطاااططرديااابااينكاالمااناحتمااالدرجااةأهميااةمهاااراتاسااتخدامالحاسااباآللاايأنهنااا -8
ومدىالحاجةللتدريبعليهاحيثبلغتواإلنترنتوالبرمجياتالتعليميةوأجهزةالعرضالحديثة

بمساتوىداللاة(8.590(و)8.991(و)8.580(و)8.980)يمةمعاملاالرتباطعلا التاواليق
مماايادلعلا وجاودعققاةقوياة(8.88)لةإحصائياعندمساتوىمعنوياة(وهيقيمةدا8.88)

.يةتلكالمهاراتومدىالحاجةلهابينأهم
بااينمتوسااطات(8,88≤ عناادمسااتوىالداللااة)عاادموجااودفاارودلاتداللااةإحصااائية-8

استجاباتعينةالدراسةألهميةمهاراتاستخدامالحاساباآللايواإلنترناتوالبرمجيااتالتعليمياة
.لمنطقةالتعليميةوالمؤهلالعلميوأجهزةالعرضالحديثةتبعاطل

باينمتوساطاتاساتجابات(8,88≤ يةعنادمساتوىالداللاة)وجودفرودلاتداللةإحصائ-1
لحاجاةللتادريبعلا مهااراتاساتخدامالحاساباآللايواإلنترناتوأجهازةالعارضالعينةلمادىا

(8.81(و)8.88(و)8.88)عليميةحيثيساويعل التواليالحديثةتبعاطللمنطقةالت
8- مستوىالداللة عند إحصائية فرودلاتداللة بينمتوسطاتاستجابات(8,88≤ )وجود

البرمجياتالتعليميةلتدريبعل مهاراتاستخدامالحاسباآلليولمدىالحاجةلعينةالدراسة
(8.88(و)8.81)يساويعل التواليلمؤهلالعلميحيثلتبعاط


أهم توصيات الباحث في ضوء نتائج الدراسة:
الدراسةأساسأيبرنامجتدريبيأثناءالخدمة-1 أنتكونالحاجاتالتدريبيةالمحددةفيهذه

.لمرتبطةبتقنياتالتعليمالحديثةالمعلمينعل إكسابهمالمهاراتاليساعد
يتطلبتطويرمهاراتاستخدامالمعلمينلتقنياتالتعليمالحديثةإلحاقهمبدوراتتدريبيةمكثفة-8

.فيمجالالحاسباآلليواإلنترنتوخاصة
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Abstract 

Study title : Training needs for physical educators related to skills of using recent educational 

technologies in the intermediate phase form their opinion". 

Study aimed to : Determination of training needs for physical educators related to skills of 

using recent educational technologies form the opinion of the subject teachers. 

Study problem : The study problem is determined in the following question : 

What are the training needs required for physical educators related to skills of using recent 

educational technologies in the intermediate phase form their opinion. 

Research procedures : The researcher used the descriptive method, the questionnaire was used 

as data collection tools, the study samples includes (114) physical educators, data 

analysis was done using statistical package for social sciences (SPSS). 

Important Study results : 

1- The needs of physical educators related to skills of using recent educational technologies 

was generally high with the relative importance for the domain of computer reach 85,80, for 

internet 81.83, for educational software 81.52, for recent show devices 80.33. 

2- There are direct correlation between the degree of importance of skills of using computer, 

internet, educational software, recent show devices and the degree of need of training and 

the correlation coefficient reach 0.926, 0.837, 0.991, 0.897 respectively at level of 

significance of (0.00) which is statistically significant on significance level (0.05) which 

indicates strong relationship between importance of these skills and need for them. 

3- There is no statistically significant difference on level of (p<0.05) between mean responses 

of the sample about importance of skills of using computer, internet, educational software, 

recent show devices according to educational area or scientific qualification. 

4- There are statistically significant differences on level of (p<0.05) between mean responses 

of the sample about training needs on skills of using computer, internet, educational 

software, recent show devices according to educational area and equals respectively, 0.00, 

0.00, 0.04. 

5- There are statistically significant differences on level of (p<0.05) between mean responses 

of the sample about training needs on skills of using computer, internet, educational 

software, recent show devices according to scientific qualification and equals respectively, 

0.01, 0.02. 

 

The most important recommendations according to study results : 

1- The training needs determined in this study must be the base for any training program in-

service to help teachers in acquiring the skills related to recent educational technology. 

2- Development of skills of teachers using the recent educational technologies requires their 

joining concentrated training especially in the field of computer and internet. 
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 اإلهداء  
 .. حفظهما اهللإلى والديَّ الكريمين

 الغالية أطال اهلل عمرها.. أمي إلى نبع العطاء

 والوليدوأخص بالذكر: تركي وعبد اهلل  ..إلى إخوتي وفقهم اهلل

ر التفاؤل لي بالسماء طيووأطلقت  لي األرض ورًداإلى من فرشت 

 .. بارك اهلل فيها .. زوجتي الحبيبة أم فراسواألمل والحب والسعادة

 وحفظها وأسعدها

 اهللوجعله من حفظة كتاب  هداه اهلل ..ولدي فراسقرة عيني إلى 

 التوفيق والنجاح إلى كل طالب علم.. متمنًيا له

 أهدي ثمرة جهدي.. إلى كل من يحبني

   أي يجعله خالا ا لوجهه الكريموأسأل اهلل

 وينفع به المسلمين
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 تقديرالشكر وال
على ما  مداد كلماتكو ،زنة عرشكو، نفسك ورضا ،خلقكاللهم لك احلمد عدد 

 وهديتين لإلسالم، ورزقتين حب العلم.من النعم،  أنعمت به عليَّ

وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 بإحسان إىل يوم الدين.

"ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" : لصالة والسالمسول عليه أفضل اومن منطلق قول الر

 [.وأبو داود والرتمذي أمحد رواه]

فإني أتقدم خبالص الشكر والتقدير لكل من ساهم يف إجناز هذه الدراسة، وأخص بالذكر 

سعادة األستاذ الدكتور/ عبد احلكيم موسى مبارك الذي تشرفت بأن يكون مشرًفا على دراسيت، وقد 

فله مين جزيل الشكر ه، الكثري من جهده ووقتومنحين اللحظة األوىل بالنصح واملشورة،  تعهدني منذ

 .خري اجلزاء والتقدير والدعاء، وأسأل اهلل العظيم أن جيزيه

بهذه املناسبة أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكل من األستاذ الدكتور/ يسرني كما 

 ؛ لتفضلهما مبناقشة الرسالة.علي سعد الغامدي ، وسعادة الدكتور/ إحسان حممد  كنسارة 

علي الدكتور/ عمر رئيس قسم الرتبية البدنية والتقدير إىل سعادة كما أتقدم بالشكر 

 ، على تفضلهما بتحكيم خطة البحث.أبو اجملد حلمي أمحدوسعادة الدكتور/ املروعي، 

األعزاء واملشرفني جلميع أعضاء هيئة التدريس  والتقدير بالشكر توجهأأن يطيب لي كما 

  الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة.

وأخرًيا أقدم شكري وتقديري لكل زمالئي الذين أعتز بأخوتهم وصداقتهم، ولكل من ساندني 

 األستاذ/ حسن فتحي الصبان. العزيز وأخص بالذكر أخي وقام بالدعاء لي يف ههر الغيب، وشجعين

 
 الباحث

 أمحد طالل عناني
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 دااــ  قـدمــ  المـ 

   مـشـكـلـ  الدااــ 

  تـسـاؤالت الدااـــ 

 ـ  ـدااـأهــــداف ال 

   أهــمــيـ  الدااــ 

 ـ  ـدااـحـــــدود ال 

   مصطلحات الدااــ 

 

 

 



 

 

 :مـقـدمـ  الـدااـــ 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،م اإلنسان ما مل يعلمالذي علَّاحلمد هلل 

 ومن تبعهم بإحسان إىل ،أمجعنيوأصحابه  وعلى آله بن عبد اهلل، واملرسلني نبينا حممد

 :     وبعد  .  . يوم الدين

والتدريب اميانًا منها بأهمي  تعليم اهتماما بالغًا بالوكوم  الرشيدة احل اهتمت

ن % م52 العام والعالي وتدريب القوى العامل  التعليم إذ متثل ميزاني ، التنمي  البشري 

 (املوقع الرمسي لوزارة املالي ) .هـ4141لعام ميزاني  الدول  

تقود التطور يف كل  ويعد العصر احلالي عصر تقني  املعلومات اليت أصبحت

بوكل املستحدثات التقني  وتوظيفها يف  الدول معظم، لذا فقد اهتمت جوانب احلياة

 .الرتبوي  ملواكب  التقدم العلمي تطوير املؤسسات

عملي  التعليمي  بصف  وعلى الرغم من أهمي  تقنيات التعليم احلديث  يف تطوير ال

واكبها ُي، وتطوير أداء معلم الرتبي  البدني  بصف  خاص ، إال أن هذه األهمي  مل عام 

الربامج التدريبي  بضرورة االهتمام مما أدى إىل ، يب املعلمني بالشوكل املرغوب فيهتدر

فرضت ملعلمي الرتبي  البدني  ملواكب  التطور السريع يف مستحدثات تقنيات التعليم واليت 

 .نفسها يف املؤسسات الرتبوي 

عليمي  وتوظيفها عملي  التتعد توكنولوجيا التعليم حجر الزاوي  يف تطوير الو

على اإلفادة منها ومن تقنياتها املختلف  يف بناء املواقف التعليمي  وتصميمها والعمل 

بطريق  تتمشى مع حاجات املتعلمني، وحل مشوكالتهم التعليمي  وتدريب املعلمني 

  (11صم، 5002، احلاوري) .والنهوض مبستوى أدائهم

 نأعلى جماالت توكنولوجيا التعليم له أهميته اخلاص ، إذ تدريب املعلمني و

املعلمني املدربني يف هذا اجملال أقدر على توظيف توكنولوجيا التعليم يف العملي  التعليمي  

   (25، صم5002 ،اجلويف)تعليم طالبهم.  منها يف االستفادةدربني، ومن ثم من غري امل

 

 

 



 

 

على كيفي  استخدام توكنولوجيا التعليم املعلمني من هذا املنطلق يعد تدريب 

وتوظيفها خلدم  العملي  التعليمي  من األسس املهم  اليت توكون يف متناول أيديهم ويف 

جممل خرباتهم؛ سعًيا إىل زيادة خرباتهم وترقي  أدائهم طوال حياتهم، مما يؤدي إىل تغيري 

 (15، صم5002، باجري) نظرتهم إىل طريق  تدريسهم.

يد من الدراسات اليت أكدت على أهمي  تدريب معلمي الرتبي  وهناك العد

  م( ودراس5045البدني  على استخدام توكنولوجيا التعليم منها دراس  سيمز وانسي )

 .م(5045شوكت )

 

لتوظيف التوكنولوجيا يف  وزارة الرتبي  التعليماستجاب  حلاج  هذه الدراس  أتي وت

التعليم وملواكب  التطور املعلوماتي واستجاب  لدعوات املؤمترات والندوات الرتبوي  اليت 

أثناء  املعلمنيأكدت على ضرورة تنمي  مهارات وكفايات توكنولوجيا التعليم لدى مجيع 

حيث إن امتالك معلمني، متغرية لل يفرضه من أدوار اخلدم  بشوكل مستمر، ومبا

، ويساهم يف ود بالفائدة على حتصيل املتعلمنيهلذه املهارات والوكفايات سيع ملعلمنيا

ميثلون ؛ ألنهم الرتبي  البدني معلمي  الدراس  ههذ تتطوير منظوم  التعليم، واستهدف

 .يف املنظوم  التعليمي العناصر األساسي  أحد 

 ومشاركته يف الدورات التدريبي  ،للرتبي  البدني  معلًماومن خالل عمل الباحث 

على حد علم - علمي الرتبي  البدني التدريبي  املقدم  ملدورات البعض فقد الحظ أن 

فهي ال تغطي مجيع  ،علمنيا على أساس احلاجات التدريبي  للمليس مبنيًّ- الباحث

مثل تقنيات التعليم احلديث ، ومن هنا توكمن  ،اجملاالت اليت يود املعلم تطوير نفسه فيها

 .ديد احلاجات التدريبي  للمعلمنيأهمي  حت

 

 

 

 

 



 

 

 :الدااـ   مـشـكـل

 ومشاركته يف الدورات التدريبي   من خالل عمل الباحث معلمًا للرتبي  البدني 

ويعود ذلك  لتقنيات التعليم احلديث ، معلمي الرتبي  البدني  استخدامضعف فقد الحظ 

تعود جذور املشوكل  ملا قبل اخلدم  وذلك باالستناد على برامج  حيث ،سباب عديدةأل

 . قليل  وغري كافي  تقنيات التعليمإعداد املعلمني حيث اتضح أن املقررات املخصص   ل

مشوكل  ضعف استخدام معلمي الرتبي  البدني  لتقنيات  هو يهمنا حاليًاوأما ما 

 دمعل-حد علم الباحث على - حيث تعود املشوكل ، ثناء اخلدم أالتعليم احلديث  

ومن هنا جاءت  تقديم الدورات التدريبي  املتعلق  بتقنيات التعليم احلديث  هلؤالء املعلمني،

التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط   حلاجاتهذه الدراس  من أجل التعرف على ا

 .من وجه  نظرهم استخدام تقنيات التعليم احلديث  مبهارات

 

 :تساؤالت الدااـ 

 :الدراس  يف السؤال الرئيس التاليمشوكل   تتحدد

ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات ما احلاجات التدريبي  

 ؟من وجه  نظرهم التعليم احلديث  باملرحل  املتوسط  

حث بوضع األسئل  السؤال الرئيسي بصورة حمددة قام الباولإلجاب  على هذا 

 :الفرعي  التالي 

 استخدام مهارات على للتدريب احلاج مدى / أهمي  درج  ما: األول السؤال

  ؟ الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  تدريس يف اآللي احلاسب

للتدريب على مهارات استخدام وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  

 احلاسب اآللي ؟

 احلاج  للتدريب على مهارات استخداممدى / ما درج  أهمي : السؤال الثاني

  الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني ؟ تدريسيف  اإلنرتنت

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 نت ؟اإلنرت



 

 

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى / ما درج  أهمي : السؤال الثالث

  الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني ؟ تدريسيف  الربجميات التعليمي 

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 الربجميات التعليمي  ؟

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى / ما درج  أهمي : الرابعالسؤال 

 وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟  يف تدريس الرتبي  البدني  من  أجهزة العرض احلديث 

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 أجهزة العرض احلديث  ؟

بني متوسطات استجابات  إحصائي  دالل  ذات فروق ناكه هل: اخلامس السؤال

 :اختالف إىل تعزى للتدريب احلاج  مدى / األهمي  درج  حول الدراس  عين 

  املنطق  التعليمي. 

 علمياملؤهل ال. 

 

 :أهــداف الـدااـــ 

التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات  احلاجاتحتديد  (4

 .توسط  من وجه  نظر معلمي املادةالتعليم احلديث  باملرحل  امل

ا للحاجات التدريبي  مساعدة القائمني على التدريب الرتبوي لوضع برامج تدريبي  وفًق (5

 .خدام تقنيات التعليم احلديث استالفعلي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهارات 

مساعدة القائمني على إعداد معلمي الرتبي  البدني  قبل اخلدم  يف اجلامعات  (4

ا حلاجات املتعلمني والوكليات على وضع مفردات مقرر تقنيات التعليم املناسب  وفًق

 .الفعلي 

 

 

 

 

 



 

 

 :اـــ أهـمـيـ  الـدا

من حيث  ير مناهج الرتبي  البدني تطوأنها تواكب توجهات وزارة الرتبي  والتعليم يف  (4

 . ستخدم  لتقنيات التعليم احلديث اعتمادها على األساليب امل

 ملعلمي الرتبي  البدني  تساهم نتائج هذه الدراس  يف حتديد احلاجات التدريبي  الفعلي  (5

أساسي  اليت تعترب مبثاب  قاعدة و املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديث 

 .تخطيط الربامج التدريبي ل

تساهم نتائج هذه الدراس  يف حتديد مواطن الضعف والقصور يف برامج إعداد  (4

 .تخدامهم لتقنيات التعليم احلديث املعلمني من ناحي  اس

تنبع أهمي  الدراس  حيث أنها حتدد احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  يف   (1

 .ينتج عنهما من فروقتلفتني، وما إدارتني تعليميتني خم

 قد تلفت نتائج هذه الدراس  نظر الباحثني إىل إجراء دراسات مماثل  على نطاق أوسع. (2

 

 :حــدود الـدااـــ 

 : ـتالي ميوكن حتديد الدراس  يف احلدود ال 

 ـدود الـمـوضـوعـيـ حلا : 

احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات  

 .باملرحل  املتوسط  من وجه  نظرهمالتعليم احلديث  

 يـ احلدود الـموكـان: 

التابع   حافظيت جدة والليثمت تطبيق الدراس  على معلمي الرتبي  البدني  مب 

 .نطق  موك  املوكرم مل

 ــ احلدود الزماني: 

تطبيق هذه الدراس  خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  مت 

 .وهلل احلمد هـ4145/4144

 

 



 

 

 :مصطلحات الـدااـــ 

 :احلاجات التدريبي 

 : التعريف اللغوي

مجع  ( احلاجات بأنها:514ص – 515، ص5جهـ، 4141)ابن منظور، ذكر 

 .أحتاج إليه، واحلوج هو الطلب :ج الشيء أي، وحتّوحاج  وهي املأرب 

بأنه الصرب يف احلرب وقت الفرار، واملدرب من الرجال:  مادة درب: هو لتدريباو

 ،ابن منظور) الذي قد أصابه الباليا ودربته الشدائد حتى قوي ومرن عليها. ،اجملرب

 (422ص – 421ص ،4جهـ، 4141

 :التعريف االصطالحي

، وسلوكي  ، وقدرات فني ومهارات واجتاهاتمعلومات  هياحلاجات التدريبي : 

لتواكب تغيريات معاصرة،  ؛أو تغيريها أو تعديلها أو تنميتها لدى املتدرب ،يراد إحداثها

 (40، صم5005 ،الطعاني) تطويري . أو نواحي

لتطوير معارف، وخربات، واجتاهات   اجلهود املنظم  واملخططهو : التدريب

 (44، صم5005 ،الطعاني) .أكثر فاعلي  يف أداء مهامهماملتدربني ، وذلك جبعلهم 

 :التعريف اإلجرائي

احلاجات التدريبي : هي جمموع  من التغريات املطلوب إحداثها يف معارف 

ومهارات واجتاهات وسلوكيات معلمي الرتبي  البدني  ورفع مستوى أدائهم يف جمال 

 على الوجه األمثل.  همواجبات من أداءاستخدام تقنيات التعليم احلديث ؛ من أجل متوكينهم 

لتزويد معلمي الرتبي  البدني  مبعارف  ؛امنظم وخمطط مسبًق هو جهد :التدريب

يف جمال واجتاهاتهم  سلوكياتهملتحسني وتطوير أدائهم وتغيري  ؛ومهارات معين 

 مما يرفع من إنتاجيتهم. ،اءبشوكل إجيابي بنَّاستخدام تقنيات التعليم احلديث ؛ 

 

 

 

 

 



 

 

 :الرتبي  البدني 

تربي  كامل  متزن   جانب من جوانب الرتبي  العام  اليت تعمل على تربي  الفردهي 

والعقلي  واالجتماعي  عن طريق النشاطات البدني  املختارة من مجيع النواحي اجلسمي  

  (40، ص(د ت)، عبدالقادر) .واعي  خمتص  لتحقيق أهداف كرمي  بإشراف قيادة

 

 :الرتبي  البدني معلم 

هو أحد األفراد الذين تهدف املؤسسات التعليمي  إىل إعداده ملمارس  أدوار معين  

ا إىل إعداد كمؤسسات تعليمي  تهدف أساًس البدني الرتبي  وكليات  .يف اجملتمع

أبو النجا، ) .و أحد هذه األضالعه البدني ومعلم الرتبي   ،الطالب للعمل يف مهن  التعليم

  (42، صم 5004

 

 املهارة: 

 التعريف اللغوي:

، الشيء، باب مهر( بأن املهارة: احلذق يف  421، صهـ4141 ،ابن منظور)ذكر 

أكثر ما يوصف به السابح اجمليد، واجلمع مهرة ، ويقال: و، واملاهر: احلاذق بوكل عمل

 . امهرت بهذا األمر أمهر به مهارة أي صرت به حاذًق

 : االصطالحيالتعريف 

ا األداء السهل الدقيق، القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيًّهي  :املهارة

 (440م، ص5004 ،اللقاني واجلمل) .مع توفري الوقت واجلهد والتوكاليفا، وعقليًّ

 :التعريف اإلجرائي

؛ املهارة: هي قدرة معلمي الرتبي  البدني  على استخدام تقنيات التعليم بوكفاءة 

 .األهداف املنشودةلتحقيق 

 

 

 

 

 



 

 

  :)توكنولوجيا التعليم( تقنيات التعليم

 :التعريف اللغوي

يف كتاب   ذكرم( 4552إىل أن الفرا ) (22م، ص5002أشار )عطار وكنسارة،           

م( بأن 4525املدخل إىل توكنولوجيا التعليم رأي الباحثني العرب أمثال أمحد احلاج )

كلم  توكنولوجيا هي كلم  أوروبي  تقابلها يف اللغ  العربي  كلم  )تقين( اليت تعود إىل 

رجل عربي جييد فن الرماي  بالرمح والنبل مبهارات عالي ، وامسه )عمر بن تقن( مما 

 مصطلح )رجل تقن( لوكل من يبدع يف األداء.  مسح اجملال إىل إطالق

 التعريف االصطالحي:

( أن هوبان 525، صم5040سامل ( و)25م، ص5002، ة)عطار وكنسار أشار

"Hoban منظوم  متوكامل  تضم  بارة عنع: (توكنولوجيا التعليم)تقنيات التعليم " يرى أن

واحد اإلنسان واآلل  واألفوكار واآلراء وأساليب العمل حبيث تعمل مجيعًا داخل إطار 

 .لتحقيق هدف أو جمموع  أهداف

 : اإلجرائيالتعريف 

جمموع  املستحدثات التقني  يف جمال هي : )توكنولوجيا التعليم( تقنيات التعليم

اليت و، لوكرتوني ووسائط وشبوكات اتصال إيب تعليمي  التعليم من أجهزة ونظم وأسال

 الرتبي  البدني  لتحقيق األهداف املنشودة. ومعلميستخدمها 
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 أوالً: اإلطــاا الـنـظـري

 املرتبط  ثانيًا: الدااـات السابق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : اإلطــاا الـنـظـري أوالً 
 تقسيمها مت وضع اإلطار النظري للدراس  من خالليف هذا الفصل من الدراس  

 :وهي كالتالي ،إىل ثالث  مباحث أساسي 

 الرتبي  البدني  ومعلم الرتبي  البدني  وإعداده.: املبحث األول 

 التدريب واحلاجات التدريبي .املبحث الثاني: 

 التعليم احلديث .: تقنيات ثالثاملبحث ال

 

 -األول: الرتبية البدنية ومعلم الرتبية البدنية وإعداده:املبحث 
 :الرتبي  البدني  حمل  تارخيي  عن

الرتبي  البدني  قدمي  قدم اإلنسان، فقد بدأ اإلنسان بالشعور بضرورة ممارس  

النشاط البدني منذ أن تواجد على سطح هذه الوكرة األرضي ؛ لتأمني الطعام 

واملسوكن، ومل توكن العصور األوىل تفوكر يف الرتبي  البدني  بالتفوكري املوجود اآلن، 

فقد كانت هذه األنشط  البدني  من طبيع  أعماهلم اليومي ، فهم مارسوا الرياض  

ن طبيع  حياتهم جبميع أشوكاهلا من غري قصد ليس إمياًنا منهم بأهميتها، ولوكن أل

لك العصر حيتاج إىل املهارة يف الصيد، واجلري، فاإلنسان يف ذكانت تستلزم ذلك، 

وتسلق األشجار؛ لتوفري الطعام، كما حيتاج إىل القوة، والعدو؛ ليستطيع محاي  نفسه 

من احليوانات املفرتس  اليت كان يعايشها، وكذلك لتأمني املأوى. إذن ! فحياتهم كلها 

خذت الرياض  شوكاًل ومع تطور اإلنسان وبناء حضاراته أرياض  بطبيعتها، كانت 

-54ص م،4525)ساعاتي، اسب مع خصائص كل جمتمع وكل حضارة. متطوًرا يتن

 (55ص

وقد بلغت الرتبي  البدني  عهدها الذهيب عند اإلغريق، فحاولوا بلوغ الوكمال 

اجلسماني، ويعترب املؤرخون عصر اإلغريق العصر الذهيب للرتبي  البدني ، فقد كانوا 

تناسقه، وكانوا ميارسون التمرينات وهم عرايا األجسام؛ يهتمون جبمال اجلسم و

ولذلك كانوا ينظرون إىل القوام غري اجلميل  الهتمامهم املفرط جبمال اجلسم وتناسقه،

والبعد عن اللياق  البدني  وإىل النمو غري املتوكامل على أنه عار مصدره اإلهمال يف 

وأرسطو  دمتهم: سقراط وأفالطونسف  اإلغريق، ويف مقوسائل الرتبي ، وقد اتفق فال

على أهمي  الرتبي  البدني  يف تربي  الفرد، ولعل قم  النشاط الرياضي يف الدول  اليوناني  



 

 

قبل امليالد، الذي كان يقام يف  227يتمثل يف مهرجان األلعاب األوملبي  اليت تأسس عام 

هذه املهرجانات  بصورة دوري  مرة كل أربع  سنوات، وكانت olympie))سهل أوملبيا 

ولقد وصل ببعض الدول مثل الدول  الروماني  أن ، (zeus)تقام تقديًسا لإلله زيوس 

مارسوا ألعاًبا قتالي  عنيف  ودموي   قد تصل بهم  أحياًنا إىل املوت، فقد كانت جترى 

 ، احلمامحي)عروض للقتال بني الرجال فيما بينهم، وأحياًنا مع احليوانات املفرتس . 

 (21، ص21، ص77، ص72ص م،4555

أما يف اإلسالم فقد حث الدين اإلسالمي على ممارس  الرياض  البدني ، ولوكن 

وص من السن  وفق ضوابط شرعي  حمددة، وهناك آيات كثرية من القرآن الوكريم ونص

 .النبوي  تدل على ذلك

جزء من  بالرتبي  البدني  على أنها ،فقد اهتم علماء الرتبي  يف عصرنا احلديثو

وتغريت بعض املفاهيم السائدة قدمًيا بأن الرياض  هلو منظوم  متوكامل  للرتبي ، 

 ومضيع  للوقت، بل أصبحت ضرورة ملح  من ضروريات الرتبي .

 

 : مفهوم الرتبي  البدني 

لقد تطور مفهوم الرتبي  وتغري تغرًيا جذريًّا؛ ليشمل مجيع ألوان النشاطات اليت 

وخيتلف معنى ، تعداداته وسلوكه حتى يعيش حياة نافع  جملتمعهتنمي قوى الفرد واس

ذلك من خالل مستوى ثقاف  األفراد وفلسفتهم يف  آخر ويتضحالرتبي  من فرد إىل 

احلياة، فبعض الناس يتصورون أن الرتبي  هي اكتساب معارف ومعلومات عن طريق 

املدرس ، أو نتيج  املعامالت اليت يلقاها الفرد من أسرته يف املنزل، لوكن الرتبي  يف حد 

، وهي حصيل  بهها يف حياتهه املواقف اليت جياأو تغيري يف سلوك الفرد جتا ذاتها تعديل

فهي مستمرة استمرار احلياة خربات وجتارب الفرد منذ أن يوكون جنيًنا وحتى املمات، 

يف صورتها الرتبوي  احلديث  بنظمها وقواعدها  البدني ومن هنا فإن الرتبي  نفسها، 

ا يف إعداد السليم  وألوانها املتعددة تعترب ميداًنا مهمًّا من ميادين الرتبي  وعنصًرا قويًّ

، سع  تساعده على التوكيف مع جمتمعهاملواطن اإلجيابي، تزوده خبربات ومهارات وا

 .رة العصر احلديث يف تطوره ومنوهوجتعله قادًرا على تشوكيل حياته ومساي

من هذا املنطلق نستطيع تعريف الرتبي  البدني  بأنها: جانب من جوانب الرتبي  

فرد تربي  كامل  متزن  من مجيع النواحي اجلسمي   العام  اليت تعمل على تربي  ال



 

 

واعي  خمتص  والعقلي  واالجتماعي  عن طريق النشاطات البدني  املختارة بإشراف قيادة 

، فهي سلسل  من العمليات الرتبوي  البناءة اليت تتم عن طريق لتحقيق أهداف كرمي 

تربويون خمتصون.  النشاطات البدني  املختارة واليت يشرف على تنفيذها قادة

 ( 40ص -5)عبدالقادر، دت، ص

 ,Voltmer) ( إىل أن كالًّ من25ص-22م، ص4527 ،احلمامحي)ويشري 

Esslinger Mccue ,Telman  تناولوا تعريف الرتبي  البدني  بقوهلم: إنها ذلك اجلزء من )

الل الرتبي  الذي ينتج عنه تغريات بدني  وعقلي  واجتماعي  ونفسي  يف الفرد من خ

 .للخربات احلركي  ممارسته للنشاطات الرياضي  واكتسابه

: نظام تربي  متوكامل الرتبي  البدني  بأنها (42، صم4552 ،األشقر)ف ويعر

يسعى إىل تلبي  احلاجات األساسي  للفرد بطريق  مشولي  تغطي خمتلف اجلوانب 

 .ي  والنفسي  واالجتماعي  (اإلنساني  ) البدني  والعقل

 

 :الرتبي  البدني أهمي  

لقد اهتم الدين اإلسالمي برتبي  اإلنسان من مجيع النواحي، فالروح ترتبى 

يف حني أن  باإلميان، والعقل يتغذى بالعلم، واجلسم يقوى ويتهذب مبمارس  الرياض ،

، وال يقتصر مفهوم الرتبي  إال باجلانب الروحي-غالًبا-تهتم الديانات األخرى مل 

م على القوة اجلسماني ،  بل يتعدى ذلك إىل كل ما يؤدي إىل احملافظ  البدني  يف اإلسال

على هذا اجلسم وبقاؤه بصح  جيدة وإىل مفاهيم أمشل وأعم، كاملفاهيم املتعلق  

 باحملافظ  على القوام السليم واجلميل الذي وهبنا اهلل إياه.

 (1التني: اآلي  )  َأْحَسِن َتْقِويٍمْنَساَن ِفي إلَلَقْد َخَلْقَنا ا)  يقول اهلل سبحانه وتعاىل:

ْرَض ِباْلَحقِّ َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن األَخَلَق السََّماَواِت َو ويقول سبحانه وتعاىل: 

 (4التغابن: اآلي  )  ُصَوَرُكْم َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي

وهناك آيات وأحاديث كثرية تدل على أهمي  الرياض  واحلث عليها، منها: قوله 

 َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْمىل: تعا

 ( 70األنفال: اآلي  )



 

 

َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ وقوله تعاىل: 

 (57القصص: اآلي  ) ِمنُيألا

: )املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 

 (، عن أبي هريرة5771م يف القدر )من املؤمن الضعيف ويف كل خري(. رواه مسل

)البدن( من احلقوق  -عليه أفضل الصالة والسالم-ولقد اعترب رسول اهلل 

 اها فقال يف ذلك : ) إن لربك عليك حقا وان لبدنك عليكاليت جيب على املسلم أن يرع

رقم  ( 5/702(. صحيح البخاري ) ألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقهحقا وان 

 ( 4572احلديث)

من الرياض  جمرد احلث والرتغيب يف دفع  ومل يوكن موقف رسول اهلل 

 سبيل اهلل وثواب املسلمني على ممارستها، ومل يوكتف بتوضيح أهميتها يف اجلهاد يف

يف قوة  ذلك عند اهلل عز وجل ، وإمنا أعطانا القدوة واملثل يف ذلك، فلقد كان 

أنه  جسمه مثااًل للرياضي القوي، وهو يعترب الرياضي األول يف اإلسالم، وقد ثبت عنه 

 (542، صم5004 ،مامسر)مارس الرياض  بنفسه يف وقائع عديدة ثابت  يف سنته العطرة. 

الباحث: أنه جيب على كل معلم وطالب ومدرب والعب وكل ممارس ويرى 

أن حيتسب األجر فيما يقوم به وينوي بذلك التقوِّي بها على  ،لألنشط  واأللعاب الرياضي 

  .وكي توكون الرياض  طريقه إىل اجلن طاع  اهلل وابتغاء مرضاته؛ ل

ا املتعددة بأوجه نشاطاته البدني (: أن الرتبي  2، صم4525 ،معوض)يذكر 

تتناول مجيع جوانب احلياة، فأثرها لذلك عميق وقوي، وهي تعد من أقوى أسلح  الدول  

 . ئها وإعدادهم حلياة صاحل  وسعيدةلرتبي  أبنا

( إىل أن القيم  الرتبوي  ملادة الرتبي  البدني  ترجع 40، صم4552 ،النجار)وأشار 

ألساسي  ومساعدتهم على النمو إىل ما توفره للتالميذ من فرص لتلبي  حاجاتهم ا

املتوكامل بشوكل متوازن يف كاف  اجلوانب املعرفي  واالنفعالي  والنفس حركي  

 واالجتماعي .

وأنها جزء ذو أهمي  بالغ   البدني بأهمي  الرتبي   )سابقًا(وإمياًنا من وزارة املعارف 

  عندما قررت جعل يف الرتبي  العام ، فقد خطت خطوة رائع  على طريق الرتبي  احلديث

مادة أساسي  يف خط  الدراس  للمراحل التعليمي  بتاريخ  البدني مادة الرتبي  

من صف إىل  الطالبدون أن تؤثر على انتقال  12/2/452/45هـ  وقرار رقم 45/5/4455



 

 

املدرسي  كمادة أساسي  يف مناهج التعليم العام  البدني ويعترب إقرار الرتبي  آخر يليه، 

، م4552 ،األشقر) البدني .حجر األساس واالنطالق  احلقيقي  حنو االهتمام بالرتبي  

 (405ص

ومن هذا املنطلق فقد اهتمت اجلهات املعني  باململوك  العربي  السعودي  بالرتبي  

العام  لرعاي  الشباب هـ والرئاس  4421البدني ، فقامت بإنشاء معهد الرتبي  البدني  عام 

 . هـ4451عام 

الباحث: أنه أصبحت احلاج  إىل الرياض  ُملح  جدًّا أكثر من أي وقت  ويرى

مضى نظًرا لظروف احلياة العصري  اليت غالًبا ما يصاحبها الرفاهي  ووفرة وسائل 

ارس  الرياض  الراح  و وقل  النشاط احلركي يف ظل التطور اهلائل للتوكنولوجيا، ومبم

، العصر احلديثحنمي أنفسنا من السمن  وزيادة الوزن اليت تؤدي إىل أمراض 

كالسوكري، وارتفاع ضغط الدم، والوكوليسرتول، وأمراض القلب، والشرايني، وآالم 

بل  فالرياض  مل تعد حاج  ديني  فحسب، النفسي ،واألمراض  والظهر، املفاصل،

واجتماعي ، وهناك دراسات وأحباث كثرية تدل   ،وصحي ، واقتصادي ، وأمني ، ونفسي

  على ذلك.

 

 أهداف الرتبي  البدني :

 : (45ص، هـ4145/4144، الرتبي  البدني ملادة  دليل املعلم)يذكر 

أن الرتبي  البدني  تهدف إىل حتقيق النمو املتوكامل واملتزن للفرد إىل أقصى ما تسمح به 

املشارك  الفاعل  يف األنشط  البدني  اليت تتناسب مع ، عن طريق وقدراتهاستعداداته 

 .وحتت إشراف قيادات تربوي  مؤهل  خصائص منو كل مرحل 

أن علينا فإنه جيب  ،ولتحديد األهداف العام  للرتبي  البدني  يف التعليم العام

ننطلق من فلسف  تتعامل مع الطالب على أنه جسم، وعقل، وروح ؛ لذا فإن فلسف  منهج 

 دة الرتبي  البدني  ملراحل التعليم العام ترتوكز على ثالث  حماور رئيس  هي كما يلي: ما

  .الدين اإلسالمي احلنيف-4

 .افى مع تعاليم الشريع  اإلسالمي العادات والتقاليد الوطني  مبا ال يتن-5

 .بوكفاءة وفاعلي إن النشاط احلركي ضروري لعمل أجهزة اجلسم املختلف  -4



 

 

طلق ميوكن أن تتشوكل األهداف العام  ملادة الرتبي  البدني  مبا حيقق من هذا املن

مع مراعاة خصائص مراحل النمو واحتياجات الطالب وهذه األهداف  هذه الفلسف ،

 هي:

 .إلسالمي املرتبط  بالنشاط البدنيتعزيز تعاليم الدين ا-4

 .النشاط البدني وتعزيزها من خالل تنمي  اجلوانب النفسي  واالجتماعي  اإلجيابي -5

 .املرتبط  بالصح  واحملافظ  عليهاتنمي  عناصر اللياق  البدني  -4

 تنمي  املهارات احلركي ،مبا يعزز املشارك  يف األنشط  البدني  طوال فرتات العمر.-1

 .املرتتب  عليه تنمي  املفاهيم املعرفي  املرتبط  مبمارس  النشاط البدني واآلثار -2

 

 : البدني معلم الرتبي  

املعلمون يؤدون رسال  عظيم  ومهن  مقدس  وتلك املهن  املقدس  مهن  األنبياء 

، فقد بعثهم اهلل معلمني يعلِّمون الناس الوكتاب لرسل عليهم أفضل الصالة والتسليموا

املعلم بأنه نور من أنوار  -رمحه اهلل-واحلوكم  ويزكونهم، ويصف اإلمام الغزالي 

 ( 42م،  ص5005 ،جان)داء به. يصلح لالقت الرسول 

وميثل املعلم أحد عناصر العملي  الرتبوي  إال أنه يعترب أهم عنصر فيها ملا له من 

تأثري كبري وفعال على التالميذ ، فهو القائد واملوجه لعناصر العملي  الرتبوي  األخرى.  

 (42ص ،م4552)النجار، 

علم الرتبي  البدني  هو أحد أعضاء هيئ  التدريس باجملتمع املدرسي  ويعد من مو

بسبب العالق   الطالبأبرزهم ملا له من تأثري يف تشوكيل األخالق والقيم الرفيع  لدى 

وهو الوحيد من بني أعضاء هيئ  التدريس الذي يتعامل مع  ،طالبهاحلميم  بينه وبني 

، كما أن اهتمام قرتن به من متع  وبهج  وسرورب وما يُبعد غريزي يف الطفل وهو اللع

صورة برَّاق  باعتباره  بدني الرتبي  ال معلم وسائل اإلعالم بالرياض  قد أضافت على

 ( 407ص – 402، صم5002 ،الشحات) .يف الرياض  والنشاط البدني متخصصًا

فراد الذين ( أن معلم الرتبي  البدني : هو أحد األ42، صم5004، أبو النجا)يرى 

تهدف املؤسسات التعليمي  إىل إعداده ملمارس  أدوار معين  يف اجملتمع ، وكليات الرتبي  

كمؤسسات تعليمي  تهدف أساسا إىل إعداد الطالب للعمل يف مهن  التعليم  بدني ال

 . هو أحد هذه األضالع بدني ومعلم الرتبي  ال



 

 

( إىل أن معلم الرتبي  البدني : هو 5ص- 2، صم5002)مسرقندي، ويشري 

الشخص الذي يؤمتن على أهم ما ميلوكه اجملتمع أو األفراد من ثروة، ونقصد بالثروة 

فلذات األكباد، وتوكمن أهمي  املعلم يف كونه الشخص الذي يعتمد عليه يف رعاي  

 الثروة واستثمارها االستثمار األمثل الذي خيدم أهداف اجملتمع وطموحاته. 

 

 :رتبي  البدني داد معلم الإع

أن األنظم  الرتبوي  يف البلدان املتقدم  تولي اهتماًما  (م5002)األمحد، يرى 

خاصًّا بإعداد املعلمني وتدريبهم ورعايتهم مع اختالف يف الدرج  والفعالي ، وتسعى إىل 

ذلك االقتصادي  واالجتماعي ، و رفع مستوى أدائهم وزيادة فاعليتهم، وحتسني أوضاعهم

، فعلى سبيل املثال، لقد عرف رجال الفوكر اتيجي  إلصالح األنظم  التعليمي سرتكا

 العامل، إىل جانب املنهاج السليم،األمريوكيون أن املعلم اجليد هو مفتاح التفوق على 

من املعلمني املؤهلني  وهلذا دعت مجعي  التعليم قبل اجلامعي إىل توفري األعداد الوكافي 

 د معلوماتهم وتزويدهم بوكل جديد.وجتديوتدريبهم 

الرتبي  البدني   علم( أنه تقع على م45هـ، ص4145 ،محص وعلي)وتشري دراس  

وتعليمهم هلذا كان من الضروري إعداد هذا املعلم إعدادًا مهنيًا  الطالبمسئولي  تربي  

فإنه يشمل كل  الرتبي  البدني ملعلم وأكادمييًا وثقافيًا وعلميًا، وبالنسب  لإلعداد املهين 

، والتدريس يف علمالعمليات الرتبوي  اليت يتعرض هلا الطالب يف مراحل إعداده كم

، فهو حيتاج إىل إعداد معايري التدريس يف املواد األخرىالرتبي  البدني  خيضع لنفس 

متوكامل من املادة الدراسي  واكتساب النواحي الرتبوي  واخلربات الفني  واليت تساعده 

والعمل على حلها، كما أن شخصيته وكفاءته تؤثران  الطالبعلى مواجه  مشاكل 

 . يف إجناح منهج الرتبي  البدني  تأثريًا كبريًا

 

 (مفهوم اإلعداد: )تدريب ما قبل اخلدم 

( أن مفهوم إعداد املعلم هو: هو صناع  املعلم 420ص ،م5002 ،عبيدات)يذكر 

، ومن ثم تتواله مؤسسات تربوي  متخصص  مثل معاهد األولي ، لوكي يزاول مهن  التعليم

التعليم أو  ملرحل  إعداد املعلمني وكليات الرتبي  وغريها من املؤسسات ذات العالق  تبعًا



 

 

يف مؤسسته التعليمي  قبل  الطالب املعلم ثقافيا وعلميا وتربويانوعه، وبهذا املعنى يعد 

 .اخلدم 

  : يعرف على أنه عملي( أن مفهوم إعداد املعلم54، صم5002 ،عامر)ويشري 

مقصودة خمطط  تهدف إىل تنمي  االجتاهات واملعارف واملهارات املطلوب   وكيدينامي

القيام بأداء أدوارهم توافرها يف جمموع  من األفراد بطريق  منظم  لوكي متوكنهم من 

فرة يف املؤسس  ، ومتوكنهم من االستفادة من اإلموكانات املادي  والبشري  املتواملستقبلي 

ع الوكفاي  اإلنتاجي  هلؤالء األفراد أو ملؤسستهم ، وصواًل إىل رفإىل أقصى حد مموكن

وكن من احلصول على اإلعداد للمهن  هو الوسيل  اليت متاليت يعملون بها، أي أن 

، وهو ما يسمى يف بعض األحيان م  ألداء العمل على الوجه الصحيحزالاالستجابات ال

 التدريب قبل اخلدم  .

إىل أن برامج إعداد املعلم مهما ( 45، صم5001 ،زغلول والسايح حممد)ويشري 

كانت على درج  عالي  من اإلتقان واجلودة ال ميوكن هلا وحنن يف القرن الواحد 

امه حبلول للمشوكالت العديدة اليت تقف أم البدني والعشرين أن متد معلم الرتبي  

، فالتطورات السريع  يف املهارات الرياضي  وأساليب وتعرتض عمله اليومي التعليمي

ريسها حتتاج إىل برامج تدريب مستمرة للمعلم وحتتاج أيضا ملقومات النمو الذاتي الذي تد

تأهيله هلذا النمو  مسئولي  بدني يلقى على املسئولني بإعداد برامج إعداد معلم الرتبي  ال

 .أثناء تعليمه

 

 :أهمي  اإلعداد

موكان  هام  يف النظام  ( أن املعلم حيتل45، صم5002)األمحد، يذكر 

وي  يف أي ، وحجر الزا ومؤثرا يف حتقيق أهداف الرتبي ، ويعد عنصرا فاعالالتعليمي

عمال املعلمني وهلذا أصبح من الضروري إعادة النظر يف أ إصالح أو تطوير تربوي،

لقيام ، ومستعدين لل على جعلهم واعني لتطور أدوارهم، والعمووظائفهم باستمرار

، وحيتل إعداد املعلمني يف كثري من الدراسات والبحوث الوظائف اجلديدةباألدوار و

وهلذا أكدت منظم  اليونسوكو على اعتبار إعداد املعلم  ،لتقارير موكان  مركزي وا

  أزم  التعليم يف عاملنا املعاصر. سرتاتيجي  ملواجه امبثاب  

 



 

 

 :جوانب اإلعداد

 -55م، ص5002وحوال  و)حممد ( 25ص-22ص ،م5002، األمحد)اتفق 

( على أن جوانب إعداد املعلم 450ص-445م، ص5005( و)أبو هرج  وزمالؤه، 54ص

 ي:كما يل

التعلم  : وهو يهتم بتزويد املعلم بثقاف  عام  تتيح لهاجلانب الثقايف )اإلعداد العام(-4

 .على علوم أخرى غري ختصصه

قصود به تزويد معلم اجلانب التخصصي )اإلعداد األكادميي أو اخلاص(: امل-5

املستقبل باملفاهيم واألساسيات يف املقرر التخصصي الذي يقوم بتدريسه كي يصبح 

 .لى مستوى عال من القدرة التخصصي ع

: ال يسمح ألحد مبمارس  ( قالCharlesmerril( أن )54، صم4557 ،عزمي)ذكر 

 . امهن  التعليم ما مل يعد إعداًدا أكادمييًّا خاصًّ

ونعين به مجيع اخلربات اليت ينبغي أن يوكتسبها لرتبوي )اإلعداد املهين(: اجلانب ا-4

 .لطالب املعلم  يف اجملال الرتبويا

 :)50ص-25م، ص5002 ،األمحد)ويضيف 

: ونعين به مجيع اخلربات اليت ينبغي أن يوكتسبها الطالب اجلانب العملي) امليداني(-1

ا اجلانب أهم جوانب ملحوظ ويعد هذ املعلم مبا يساعده على ممارس  التعليم بنجاح

 وتوكون ممارس  الرتبي  العملي  عنصرا مهما يف هذا اجملال. إعداد املعلم، 

بغي النظر إليها على أنها ، فإنه ال ين  هذا العرض جلوانب إعداد املعلمويف نهاي

، بل اعتبارها موكونات متوكامل  ملنظوم  واحدة منفصل ، لوكل منها أهدافه وحمتواه

 )50صم، 5002 ،األمحد) ،اعل عناصرها لتحقق أهدافا مشرتك تتف

 

 :مشوكالت اإلعداد

(: أن أهم املشوكالت اليت يعاني 412ص-411م، ص5002 ،عبيدات)يذكر 

 :علمني ترتبط مبجالني رئيسني همامنها إعداد امل

أوال: املشوكالت املتعلق  بنوعي  الطلب  امللتحقني مبؤسسات اإلعداد: إذ تشرتك 

ملتقدمني الدراسات واألحباث يف الوطن العربي يف الشوكوى من نوعي  الطلب  اكل 

 .ملؤسسات إعداد املعلمني



 

 

 :عداد وطرقه وأساليبه ومنها مايلياملشوكالت املتعلق  بربامج اإل ثانيا:

 .ني معلمي التعليم العام ونقاوتهاتنوع املستويات ب-4

 .إلعدادتوكامل بني موكونات برنامج اغياب التنسيق وال-5

 . تساعد املعلم على تنفيذ املنهجعجز الربامج عن توكوين املهارات األساسي  اليت-4

 .املعلم على اجتاهاته حنو املهن  ضعف أثر برنامج إعداد-1

م( بعض املشوكالت املتعلق  بإعداد املعلم وهي 4552 ،إبراهيم)ويضيف 

 كالتالي:

 الوكيف.غلب  اسرتاتيجي  الوكم على  اسرتاتيجي  -4

، اليت تفوق املقررات العملي  ازدحام خط  الدراس  األكادميي  باملقررات النظري -5

 .تلك املقررات وتدني

 .   واملختربات وورش العملنقص الوسائل التعليمي  احلديث-4

( أن أهم املشوكالت واملعوقات 415ص -452م، ص4552 ،النجار)ويضيف 

على اليت تواجه مؤسسات إعداد معلم الرتبي  البدني  يف دول اخلليج العربي  موزع  

 :مخس  حماور وهي

 .يت تتعلق بالطالب وسياسات قبوهلم: املشوكالت الأوال

 .اليت تتعلق بأعضاء هيئ  التدريس : املشوكالتثانيا

 .ررات الدراسي ت اليت تتعلق باملق: املشوكالثالثا

 .اليت تتعلق باإلموكانيات املادي  : املشوكالترابعا

 .العلمي : املشوكالت اليت تتعلق بالبحثخامسا

 

بأنه جيب أن يوكون قدوة حسن   وخيتم الباحث احلديث عن معلم الرتبي  البدني :

 املرتبط  باألندي  وبالتعصب وإظهار، وأن يساهم يف تغري مفهوم الرياض  لدى الناشئ 

 من املفاهيم الرياضي  ، وأن يغري كثريللرياض  املفهوم احلقيقي والوجه املشرق

فالرياض  للجميع بوكل أشوكاهلا وألوانها وليست لفئ  معين  كما كان يف  اخلاطئ ،

، وإمنا ست لعب  معين  مثل كرة القدم فقطاألمم واحلضارات السابق  ، وأن الرياض  لي

 .نشط  ومسابقات والعابهي كل نشاط حركي هادف من أ

 



 

 

 -:: التدريب واحلاجات التدريبية  الثانياملبحث 
 متهيد:

وقد اعتمدته  وتطور عرب الزمن، التدريب سلوك إنساني بدأ منذ القدم،

وسيل  لتطوير وحتسني أداء ، فهو ا ومستقباًلا وحاضًراجملتمعات املتقدم  والنامي  قدمًي

 وطرائق خمتلف  تناسب طبيع  العصر الذي نعيشكوادرها البشري  بتوظيف أساليب 

 (5م ، ص5005 ،الطعاني). وفق التوجهات العاملي  املعاصرة

ا ا وثيًقترتبط برامج التدريب أثناء اخلدم  للمعلمني يف خمتلف املستويات ارتباًطو

 بالتغري والتطور السريع يف العلوم والتوكنولوجيا والذي يطرأ على اسرتاتيجيات التعليم يف

وجيب أن  ر السريع يف برامج إعداد املعلم،اجملتمع، حبيث تصبح متطورة وتساير التطو

وكل ما يوكسبه كفاءات عام  وخاص  ومتميزة  ون اخلربات واألساليب التعليمي ،توك

 الربدي) .وتتناسب مع مطالب التعليم احلديث  يف أهداف التعليم وحمتواه ومصادره

 (45ص، م5002

( إىل أن أهم االجتاهات احلديث  يف تدريب 40صم، 5004، سيار)قد أشار و

املعلم متثلت يف عـد التدريب أحد املوكونات اجلوهري  للتعليم مدى احلياة، ونشر 

املستحدثـات والتجديدات، والرتكيـز على النماذج اإلبداعي ، وتقديم األهمي  الرتبوي  

 ال التدريس. للمعارف العملي  اجلديدة، والتجارب الرتبوي  يف جم

 وتطويرر ـحداث تغييإتتضمن وم، ـاملعل تتناولالتدريب عملي  منظم  مستمرة ف

 وحاجات، حاجاته شباعشخصيته، واجتاهاته، ومعلوماته، وسلوكه إل وحتسني

. واجملتمع ؤسس وامل والوظيف بالنفع على الفرد  يعوداحلالي  واملستقبلي ، مبا  ؤسس امل

 (14ص ،م5004 ة،عليو)

أن التدريب عملي  متوكامل  تتميز  (41، صم5005)شديفات وإرشيد، أكد و

كفاءة عالي  تساعده على ممارس   يخلق معلم ذ إىلوالدميوم ، وتهدف  باالستمرار

ا لتفجر املعرف  مهنته بنجاح، وقد اعترب أن التقصري يف إعداد املعلم وتلبي  حاجاته نظًر

من  وإعدادهمة النظر يف برامج تدريب املعلمني وسرع  التغري استدعت حاج  ملح  إلعاد

ولذا تظهر أهمي  احلاجات التدريبي   ،وى والطرق وأساليب التقويمـحيث األهداف واحملت

س ـطرق تدري وإدخال  املعلم ورفع نوعي  التعليم، ـيف النظم الرتبوي  لتزيد من فاعلي

 .حديث  يف مجيع املراحل التعليمي 



 

 

ج تدرييب لتأهيل املعلمني أثناء اخلدم  مبدى التعرف على ويقاس جناح أي برنام

قياس  وأن أي برنامج تدريب ال يؤسس على امات التدريبي  وحصرها وجتميعها،االهتم

 احلاجاتوعليه ينبغي قياس  دوره بشوكل مناسب،يؤدي ال التدريبي   لحاجاتعلمي ل

التدريبي  باألسلوب العلمي املنظم، لتحديد القدر املطلوب تزويده للمتدربني كمًا 

وأن يف إهمال  هارات اهلادف  إىل إحداث التغيري ورفع الوكفاي ،وكيفًا، واملعلومات وامل

أو عدم حتديدها بدق  ومهارة ودراس  اإلهدار التدريبي  باألسلوب العلمي  احلاجاتقياس 

فيه مضيع  و ا غري ذي جدوى، لي  التدريب بالفشل ويصبح نشاًطاحلاصل، يصيب عم

 (27، صم5002، السيد). للوقت واجلهد واملال

وتعد عملي  حتديد احلاجات التدريبي  من العوامل اهلام  لتدريب املعلمني على 

حتقيق األهداف املنشودة من خالل وجود نشاط خمطط يقوم على دراس  علمي  وعملي  

احلاجات التدريبي ، واحلاجات التدريبي  تصنف إىل صنفني: فردي  وهدفها للتعرف على 

حتقيق حاج  فرد أو جمموعـ  من األفراد ممـن يفتقرون إىل املعارف واملهارات اخلاص  

بالعمل، ومجاعي  وهي اليت تتعلق مبجموع  كبرية من العاملني الذين حيتاجون إىل 

 (45م، ص5002 التميمي،) .معارف ومهارات

ا تساعد على التدريبي  يف النظم الرتبوي  يف كونه احلاجاتومن هنا تظهر أهمي  

، ورفع نوعي  التعليم وتطوير الوكفايات الضروري  للمعلمني وإدخال زيادة فاعلي  املعلم

طرق تدريس حديث  وتقنيات جديدة، ولذا فإن برامج التدريـب هي خري وسيل  تساعد 

 .صى درج  من الوكفاي  يف أداء عملهل مسؤولياته والوصول إىل أقاملعلم على حتم

  (47ص م،5007،معيوف)

 

 : التدريبأواًل

 :مفهوم التدريب

إال أن املضمون يشمل  ،اختلفت التعريفات ملفهوم التدريب بني املهتمني بدراسته

 يعرف حيثا منها، الركائز األساسي  لعملي  التدريب، وسوف يستعرض الباحث بعًض

لتطوير معارف،   اجلهود املنظم  واملخطط أنه:( التدريب على 44م، ص5005)الطعاني، 

 وخربات، واجتاهات املتدربني ، وذلك جبعلهم أكثر فاعلي  يف أداء مهامهم.



 

 

: عبارة عن عملي  خمطط  ومنظم  ( بأنه404، صم5007)اخلطيب، عرفه وي

تهدف إىل تنمي  مهارات وقدرات الفرد وزيادة معلوماته وحتسني سلوكه  ،ومستمرة

 واجتاهاته مبا ميوكنه من أداء وظيفته بوكفاءة وفعالي .

ط  اليت تسعى إىل : جمموع  من األنش( بأنه54، صم5040)معمار، كما عرفه 

ام داملعلومات واملهارات واالجتاهات بناء على حاجاته امللح  باستخإكساب املتدرب 

 .أساليب تدريب فردي  أو مجاعي 

ومن خالل التعريفات السابق  يتضح أن التدريب عملي  مدروس  تهدف إىل 

 .تاجي حتسني األداء وزيادة اإلن

لتطوير ؛ ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن التدريب هو : عملي  منظم  وخمطط 

 . وتطوير األداء وزيادة اإلنتاجي  بغرض حتسني ؛معارف ومهارات واجتاهات املتدربني

 

 :أهمي  التدريب

ا من مصادر إعداد ا مهمًّمصدًريعد التدريب ( أن 41، صم5005)الطعاني،  أشار

الوكوادر البشري ، وتطوير كفاياتهم وتطوير أداء العمل، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجي ، لذا 

يسهم يف تلبي  احتياجات النمو ا ا ملموًسا حيقق عائًدا استثماريًّيعد التدريب إنفاًق

ت اللحاق بركب عن كونه وسيل  مهم  يف حماوال فضاًل االقتصادي واالجتماعي،

 . التقدم التوكنولوجي

يف كثري من تتجلى أهمي  التدريب الفعال  ( أن52، صم5002، األمحد)ويذكر 

العاملني الدول اليت ركزت على تدريب القوى البشري  لديها بتحسني مستمر يف مهارات 

وبالرغم من قل  املوارد الطبيعي  يف  ،مقدرتهم على االضطالع باملسئولي وتنمي  وعيهم و

الطبيعي  ا العائد من الثروات إال أن العائد من التدريب فاق كثرًي ،كثري من هذه الدول

 . لدى أغلب الدول النامي 

 ( بتلخيص أهمي  التدريب يف404ص-405م، ص5007اخلطيب، ) ولقد قام

 اآلتي:

 أي زيادة اإلنتاج، وبالتالي ختفيض التوكاليف.  ،اا ونوًعإجناز وظيفي أفضل كمًّ -4

زيادة فرص إلشباع املستفيد أو املستهلك ملنتجات املنظم  من خالل حتسني -5

 اخلدمات والسلع املقدم  له.



 

 

 استخدام التوكنولوجيا احلديث .  -4

فإذا كان التعليم يوفر األساس الذي ميوكن  ،استوكمال دور اجلامعات واملدارس-1

 بدأه التعليم . ، فإن التدريب يأتي ليستوكمل ماينطلق من  الفرد إىل جمال العمل أن

إذ جند التدريب يشمل تنمي  معلومات ومهارات األفراد واجلماعات  ،تنمي  اجملتمع -2

 يف االتصال والتعاون وإقام  عالقات إنساني  متساندة.

 

 احلاجات التدريبي : اثانًي

 :مفهوم احلاجات التدريبي 

، تعريف احلاجات التدريبي الذين تناولوا صني والباحثني تخالعديد من امل هناك

مقدار هي  :احلاجات التدريبي الذي يرى أن ( 15صم، 4552)موسى، ومن هؤالء : 

يف الواقع، أو هي مقدار االختالف بني  الفرق بني األداء املتوقع واألداء املمارس فعاًل

 : دل  التالي األداء املتوقع )املطلوب( وبني األداء املوجود ، وميوكن حتديدها باملعا

 األداء املوجود.  ـــاحلاج  التدريبي  = األداء املطلوب 

 األداء املمارس.   ـــ أو احلاج  التدريبي  = األداء املتوقع

 إموكانات املعلم املطلوب  ــ إموكانات املعلم احلالي  .أو احلاج  التدريبي  = 

( احلاجات التدريبي  بأنها: 415، صهـ4145 (،سابقًا) وزارة املعارف)وعرفت 

لوكي تساعده أداء عمل  على الوجه  ؛جمموع  التغريات اليت يشعر املعلم باحلاج  إليها

 املطلوب. 

هي: جمموع ( أن احلاجات التدريبي  502ص ،م5002 ،األمحديذكر )و

لتجعلهم قادرين على أداء  ؛التغيريات املطلوب إحداثها يف معلومات وخربات العاملني

، وطرائق العمل يف معلومات املتدربني ومهاراتهم أعماهلم على الوجه األكمل متمثاًل

وير االجتاهات ت يف األداء وتطوما يتبع ذلك من مهارا ،والتعليم اليت يستخدمونها

 . جيابي اإل

أو النقص  ،التدريبي : هي الضعف احلاجاتومن خالل ما سبق يرى الباحث أن 

جتاهات بغرض يف األداء الفعلي الذي يتم تغيريه بالتدريب على املعارف واملهارات واال

 .حتسني وتطوير األداء

 



 

 

 :أهمي  حتديد احلاجات التدريبي 

أن حتديد احلاجات التدريبي  بطريق  علمي  إىل  (45، صم5005 ،الطعاني)يشري 

ثل نقط  البداي  والعمود الفقري لسلسل  حلقات مرتابط  ميسليم  ودقيق  وواضح  

توكون يف جمموعها العملي  التدريبي ، وهي حجر الزاوي  الذي يرتوكز عليه التدريب 

اتهم رتقاء مبعلومالفعال من أجل حتقيق الوكفاءة وحسن أداء األفراد داخل املؤسس  واال

 .ومهاراتهم وحتسني اجتاهاتهم

تعد عملي  حتديد احلاجات التدريبي  : (505م، ص5002 ،األمحد) ضيفيو

أو برنامج تدرييب فهي مبثاب   ،أو مشروع ،اخلطوة املهم  قبل املباشرة بإعداد أي خط 

 .ي يسبق تقرير نوع العالج ومقدارهمرحل  التشخيص الذ

ميوكن تلخيص هذه أهمي  كربى يف جناح التدريب، و جات التدريبي وللحا

 :األهمي  فيما يلي

 التدريبي   األساس الذي يقوم عليه أي نشاط تدرييب . احلاجاتتعد -4

 .يوجه التدريب إىل االجتاه الصحيحتعد املؤشر الذي -5

 موكانات املتاح  إىل االجتاه الصحيح يف التدريب.تعد العامل األساسي يف توجيه اإل-4

املال والوقت التدريبي  مسبقا يؤدي إىل ضياع اجلهد و احلاجاتإن عدم التعرف على -1

 .املبذول يف التدريب

    

 وسائل حتديد احلاجات التدريبي :

احلاجات  ن البحث عن حتديد اأ ( إىل45ص-44م، ص5005 ،الطعاني) يشري

فإنه يركز على كيفي  التوصل بصورة علمي  ودقيق   -ا كانت مداخلهأيًّ-التدريبي  

لتحديد  الطرق والوسائلوهناك العديد من  ،التدريبي  ونوعيتها احلاجاتم إىل حج

 :أبرزهاالتدريبي ، من  احلاجات

 املنظم  : حتليلأواًل

يقصد بتحليل املنظم  دراس  األوضاع التنظيمي  واألمناط اإلداري  لتحديد مواطن 

لتدريب املطلوب ويتم ذلك إىل التدريب داخل التنظيم، وكيفي  تشخيص نوع ااحلاج  

 :من خالل

 



 

 

 .واإلجراءات والتقسيمات اإلداري  توصيف األعمال-4

أو يف  ،أو الضعف يف التنظيم ،تشخيص األوضاع التنظيمي  وحتديد مواطن القوة-5

 .أو اخنفاض كفاءتهع توكلف  األداء بعض عناصره األساسي  اليت يرتتب عليها ارتفا

من  ا ملزيد، متوكيًنواجب إدخاهلا على التنظيم القائمحتديد التعديالت والتغيريات ال-4

 .الوكفاءة واالقتصاد يف األداء

 

 : حتليل املهماتاثانًي

جناز هذه ، واملهارات املطلوب  إل  املهمات اليت تقوم بها املؤسس ويقصد بها دراس

 ،كاملهارات ،اليت جيب توافرها فيمن يقوم بهاوكذلك املواصفات  ،املهمات

إجياد معايري لقياس -اأيًض-وتتطلب الدراس   ،واخلربات ،واملؤهالت ،والقدرات

جناز املهمات يتم على الوجه الصحيح، وينصب حتليل املهمات إاألداء ملعرف  إذا ما كان 

لك هو تعريف ذ واهلدف من .بصرف النظر عن الشخص الذي يقوم بها؛ على الوظيف  

هم من أداء ، ومسؤولياتهم، ووظائفهم بشوكل تفصيلي مبا ميوكنالعاملني ملهماتهم

، وبذلك املعلومات واملهارات اليت تلزمهمومن ثم حتديد نوع أعماهلم على حنو سليم، 

احلصول على تصور متوكامل وشامل عن جوانب القصور يف  يفيساعد حتليل املهمات 

ددة لألداء، وبني ار الوظيفي  من خالل املقارن  بني املعايري احملإجناز املهمات، أو األدو

 .اإلجناز الفعلي

  :أساليب حتليل املهمات

 .االستبان  -4

 .املقابل  -5

 .االختبارات -4

 .راس  التقارير والسجالت وتقوميهاد -1

 .املالحظ  -2

 .اللجان االستشاري  -7

 .مفوكرة العمل اليومي  -2

 .قوائم االحتياجات التدريبي  -2

 .الدراسات والبحوث العلمي حتليل  -5



 

 

  ليل خصائص الفرد )شاغل الوظيف (: حتاثالًث

، وظيفته احلالي  وحتديد املهارات يقصد بتحليل الفرد قياس أداء الفرد يف

واملعارف، واالجتاهات، واألفوكار اليت تلزمه ألداء هذه الوظيف ، وألداء وظائف أخرى 

 :يتضمن حتليل خصائص الفرد ما يأتيمتوقع  و

 .باملؤهالت العلمي  لشاغل الوظيف والبيانات اليت تتعلق ،حلقائق ا -4

 .واملهارات اخلاص  ،والقدرات ،خرباته العلمي  والعملي  -5

 .ألنشط  التدريبي  اليت شارك فيهاا -4

 .  التدريبي  اليت خطط هلا ونفذهااألنشط -1

كيز ، والرتوالنباه  الذهني ، القدرة على التحليل: مثل ،املتطلبات الفوكري  -2

 .الفوكري

 .باجلهد اجلسدي واملهارات البدني املتطلبات الفوكري   -7

واالستقرار العاطفي،  ،واالندفاع ،واملظهر العام ،النضوج :مثل ،املزايا الشخصي  -2

 .وضبط األعصاب

 

التدريبي   احلاجاتلتحديد أن  (544ص-540صم، 5002، األمحد) ويرى

 يلي:  ا مااستخداًم واملصادرالوسائل ومن أكثر هذه  ،ومصادر عديدةوسائل 

فهي تعطي  ،م  اليت تقررها اإلدارة الرتبوي األهداف العام  خلط  التدريب العا-4

د العمل املطلوب ، فاهلدف حيداجات التدريبي  الالزم  للعاملنيا إىل االحتيا عامًّمؤشًر

التدريب الالزم ، ومن ثم ميوكننا بسهول  حتديد العاملني املطلوب تدريبهم ونوع تنفيذه

 هلم.

حتليل العمل وتوصيف الوظائف وحتديد واجباتها ومسؤولياتها واملتطلبات األساسي  -5

عرف على لشغلها والتعرف على مؤهالت وخربات شاغليها، فهو من أهم املصادر للت

 .االحتياجات التدريبي 

ألن ؛ ين يشغلونهامقارن  معدالت األداء املطلوب  للوظائف مبعدالت أداء العاملني الذ-4

 حاجاتى احتمال وجود  ا يدل علمعدالت األداء عن احلد املطلوب يعترب مؤشًر اخنفاض

 .تدريبي 



 

 

ؤساء األقسام؛ دراس  تقارير الوكفاءة اليت حترر عن املعلمني من قبل املديرين ور-1

، كما ميوكن عن طريقها الضعف اليت ميوكن عالجها بالتدريبللتعرف على نقاط 

 . همهم حباج  ماس  إىل التدريب أكثر من غري نعلمني الذيحتديد امل

ألنها توضح للمسؤولني عن التدريب  ؛دراس  تقارير املشرفني واملوجهني الرتبويني-2

وبالتالي فهي تساعد على  ،املشوكالت اليت تؤدي إىل اخنفاض كفاءة األطر الرتبوي 

 . املطلوب هلم لتدريب ونوع التدريبحتديد العاملني على احملتاجني ل

اللقاءات العام  والفردي  اليت يعقدها املسؤولون عن التدريب مع املعلمني وباقي -7

لتنمي  والتعرف من خالهلا على آرائهم ومقرتحاتهم واحتياجاتهم التدريبي   ،األطر الرتبوي 

 .مهاراتهم وتطوير كفاياتهم

؛ د احتياجهم إىل التدريب، مما يؤكلمني اجلدد حديثي العهد بالتعليمتعيني املع-2

 .املهارات الضروري  لبدء التعليم لتشجيعهم على العمل ومتوكينهم من

ا ا تدريبيًّأو ترقي  بعض العاملني الرتبويني إىل وظائف أخرى تستدعي احتياًج ،نقل-2

 .امج تدرييب ملعاجل  هذا االحتياجيتطلب تصميم برن

ألن هذا التغيري  ؛التعليمي  وطرائق العمل فيهاتغيري األنظم  الداخلي  للمؤسسات -5

 .ا لعناصر املؤسس  التعليمي ا تدريبيًّيعترب احتياًج

ون ، حيتاج العاملمي  وتوكنولوجي  جديدة يف التعليماستخدام وسائل وتقنيات تعلي-40

 .يف التعليم إىل التدريب عليها

، حبيث يصبح معلمو الدراسي تغيريها يف أحد املواد  أو ،تطوير املناهج التعليمي -44

 .لدراسي  حباج  إىل التدريب عليهاهذه املواد ا

ألن ذلك يعين تراجع خمرجات  ؛تدني مستويات اخلرجيني من املؤسسات التعليمي -45

النظام التعليمي، مما جيعل اإلدارة الرتبوي  تقرر أن العاملني يف النظام التعليمي حباج  

 . تدريب يف أثناء اخلدم من خالل اللتطوير كفاياتهم 

 

 احلاجاتالتعرف على  وسائل( 404ص-52ص، م5040)اخلاطر،  وقد حدد

 :التدريبي  مبا يلي

 ومقارنتها مبؤهالت وخربات شاغليها . واألعمال: توصيف الوظائف أواًل

 .ا: معدالت األداءثانًي



 

 

 .ا: تقارير الوكفاءةثالًث

 .يف رفع كفاءة العاملني بوحداتهم راء الرؤساءا: آرابًع

 . العاملني أنفسهم يف كفاءة العمل راءآا: خامًس

 .: تقارير التفتيش وأجهزة الرقاب اسادًس

 ا: تغري نظام العمل وظروفه. سابًع

 

 :جماالت احلاجات التدريبي 

احلاجات جماالت  ( إىل أن454ص-450م، ص5007 ،طيباخل) لقد أشار

 :تتمثل يف اآلتيالتدريبي  يف التدريب الفعال 

املؤسس : األهداف العام  والفرعي ، اإلنتاجي  ومعدالت اإلنتاج، الفاعلي   حاجات-4

 .حتسني ظروف العمل، . . . . . اخلواألداء، 

فريق، حتديد حل املشوكالت، تنظيم عمل ال ،فرق العمل: تشوكيل الفرق حاجات -5

 .العالقات اإلنساني ، التواصل اإلداري

، ، زيادة الفاعلي الشخص العامل: التطوير الذاتي، حتسني األداء الشخصي حاجات-4

 .حتسني بيئ  العمل ومناخه

 

  



 

 

 -املبحث الثالث: تقنيات التعليم احلديثة :
 :متهيد

، حبيث توكنولوجيا والتقدم العلمي الواسعثوره هائل  يف ال اآلنيشهد العامل 

ات العلمي  واإلموكانالدول يرتوكز أساسًا على القدرات  بنيأصبح التنافس 

، لذلك كان البد أن تتوكاتف األم  اإلسالمي  والعربي  ويستيقظ لديها والتوكنولوجي 

تلك الثورة  الفوكر العلمي يف معرك  التقدم العلمي لوكي تستطيع أن تواكبوالنشاط 

 .التوكنولوجي  اهلائل 

العامل اإلسالمي بصف  عام  ويف العامل العربي ولوكي تتحقق أهداف التنمي  يف 

د جيل جديد يستطيع أن يتعامل ويتآلف مع التوكنولوجيا بصف  خاص  البد من إعدا

، ومن أجل يف التعلم التوكنولوجياحلديث  ويطوعها وذلك من خالل لغ  العصر املتمثل  

  التعليمي  حبيث حتقيق ذلك فالبد أن تصبح توكنولوجيا التعليم طابعًا مميزًا للعملي

ش معها املتعلم تتحول النظرة للتعليم من احلفظ والتلقني إىل ممارس  وجترب  حياتي  يتعاي

 من خالل اكتسابه خربات ذاتي  ، وينطلق إىل آفاق حل املشوكالتويتعلم من خالهلا

البحث عن املعلومات   ويتعلم أيضًا منطلق البحث العلمي املنظم السليم املبين على آلي

 (47ص- 42، صم5004 ،زغلول وزمالؤه) .ليس حفظهاو

وات التعلم لدى اإلنسان فعن طريق املشاهدة والعمل واستخدام مجيع أد

، يوكتشف املتعلم احلقائق العلمي  أو أجزاء منها حيث يقوم العقل بتصنيفها ()احلواس

العلمي  الستخالص القوانني منها للوصول إىل اخلربات احلسي  وأدراك وفهم احلقائق 

املطلوب  فاإلنسان يتعلم بيديه وبعينه وبأذنه وحبواسه األخرى وبهذه الوسائل يشرتك عقله 

املعرف  وما يتطلبه من و ويصبح السعي وراء العلم، به فيشرتك مجيعه يف عملي  التعلمقلو

 (44ص،م5000 ،النودري. )تبقى معه طيل  حياته  حب االكتشاف واإلدراك عادة حمبب 

مشوكل  لوكثري من املعلمني الذين  التدريس باستخدام املستجدات التقني ويعترب 

، ولذلك البد من إعداد املواد التعليمي  حيسنون استخدام التقني  يف معظم املدارسال 

، تخدامها ومدى مناسبتها للموضوعاتواألجهزة املختلف  ومعرف  كيفي  تشغيلها واس

، وأنه من الضرورة مبوكان ني هؤالء  املعلمنيب ووعي تقين بوهذا كله حيتاج إىل تدري

وإال تدريب املعلم على مهارات حمددة من أجل االستخدام الفعال للمستحدثات التقني   

 (5، صم5005 ،البنعلي) .ملعلم يف عزل  عما هو جاٍر حولهسيصبح ا



 

 

 :عليم()توكنولوجيا الت تقنيات التعليمملسميات  التارخييالتطور 

( أن مفهوم توكنولوجيا التعليم حديث 54ص-45م، ص5000 ،شرف)يشري 

العهد بهذا املسمى وقديم من حيث توكوينه فقد اخذ مسميات عدة من قبل حيث مرت 

، وميوكن تلخيص تطور راحل عديدة حتى وصلت إىل مسماهاتوكنولوجيا التعليم مب

 : يف مراحل أربع على النحو التالي مفهوم توكنولوجيا التعليم

، ومت هذا ا مسمى الوسائل السمعي  والبصري : كان يطلق عليهوىلاملرحل  األ

، وبعد فرتة ظهرت املستخدم  يف العملي  التعليمي  التقسيم على أساس األجهزة واألدوات

 .الوسائل السمعي  البصري 

، لوسائل املعين  للتدريس والتعليم: وهذه املرحل  أخذت مسمى ااملرحل  الثاني 

 .يف إمتام عملي  التعليم والتعلم الوسائل تعني املعلمعلى أساس أن هذه 

، وبناء عليه   ظهر تنظري جديد لعملي  االتصال: ويف هذه املرحلاملرحل  الثالث 

ظهر مفهوم )االتصال التعليمي( وأصبح ينظر للوسائل التعليمي  على أنها عنصر أساسي 

القنوات اليت يتم عن وع الطرق من عناصر االتصال يف العملي  التعليمي  باعتبارها مجي

 . الب، أو أنها حلق  الوصل بينهماالطو املعلمطريقها نقل العناصر التعليمي  بني 

، حيث أصبح ينظر إىل مرحل  من مراحل التطور آخر: وهذه املرحل  الرابع 

عمل من خالل نظام هي أحد الوسائل التعليمي  على أنها ال تعمل مستقل  بذاتها بل أنها ت

 .ن هنا ظهر علم توكنولوجيا التعليم، وموكوناتهم

 

على  أطلقتليت : أنه تعددت املسميات ا(24ص-25م، ص5040 ،سامل) يشريو

، حيث يعوكس كل مسمى طبيع  النظرة إىل الوسائل التعليمي  يف الوسائل التعليمي 

إىل أن مت التوصل فرتة معين  حيث ركز كل مسمى على جانب وأهمل جوانب أخرى 

 . ومن هذه املسمياتإىل املسمى األحدث وهو تقنيات التعليم 

 .الوسائل البصري  -4

 .الوسائل السمعي  -5

 .الوسائل السمعي  البصري  -4

 ./ وسائل اإليضاح السمعي  البصري وسائل اإليضاح  -1

 .ات التدريس / املعينات التعليمي الوسائل املعين  / معين -2



 

 

 .اإلدراكي املعينات  -7

 الوسائط التعليمي . -2

 .وسائل االتصال التعليمي  -2

 الوسائل التعليمي . -5

 .الوسائل التعليمي  التعلمي  -40

 .التوكنولوجيا يف التعليم -44

 .وسائل توكنولوجيا التعليم -45

 .التقنيات التعليمي  -44

على املسميات السابق  بأن املسميات اليت أطلقت على  (24، صم5040)سامل، ويعلق 

تخدم ( واجهت نقدا موضوعيا مما جعلها ختتفي وال تس2-4الوسائل التعليمي  من)

زالت تطلق ( فهي أمساء صحيح  وما44-2، أما بقي  األمساء من )يف الوقت احلاضر

يني الوسائل أنه سيتبنى يف كتابه املسم املؤلف شار، وأعلى الوسائل التعليمي 

ا املسمى األول ألنه أكثر انتشاًروالتقنيات التعليمي  كمرادفني،  التعليمي 

 .ملسمى الثاني ألنه أحدث املسمياتوا ،اواستخداًم

 

 :(التوكنولوجيا) التقنياتمفهوم 

" كلم  "Technologyالتوكنولوجيا ( أن 524، صم5040 ،سامل)يشري 

مبعنى )حرف  أو صنع  أو فن( واملقطع  "Techno"مركب  من مقطعني املقطع األول 

ري إىل علم تش "Technology"مبعنى )علم( والوكلم  مبقطعيها  "Logy"الثاني 

 ، وهذه الوكلم  يوناني  األصل.نع الصاحلرف  أو علم 

" مشتق من كلم  "Technologyويرى البعض أن املقطع األول من كلم  

''Technique''  اإلجنليزي  األصل مبعنى التقني  أو األداء التطبيقي ومن هنا فإن

، أي العلم الذي يهتم بتطبيق التقني  أو علم األداء التطبيقي التوكنولوجيا هي علم

جمال من جماالت يف أي  النظريات ونتائج البحوث اليت توصلت إليها العلوم األخرى

 .احلياة اإلنساني 

 

 



 

 

 )توكنولوجيا التعليم(:مفهوم تقنيات التعليم 

ومت عرض  ،التعليم تقنياتتزخر األدبيات الرتبوي  بالعديد من تعريفات مفهوم 

   :التالي اتالتعريف

الرابط  األمريكي  لالتصاالت الرتبوي   أن (525، صم5040 ،ساملأشار )

: (توكنولوجيا التعليم)تقنيات التعليم عرفت م( 4551) عام (AECTوالتوكنولوجيا )

علم يبحث يف النظري  والتطبيق اخلاص  بتصميم العمليات واملصادر وتطويرها  بأنها

 .وإدارتها وتقوميها من أجل التعلمواستخدامها 

املوسوع  األمريوكي  عرفت (: أن 452، صم5002 ،سامل وفيق  أبو)وأشارت 

اد واآلالت ذلك العلم الذي يعمل على إدماج املو بأنها :توكنولوجيا التعليم (تقنيات التعليم)

 وم يف الوقت احلاضر على نظامني:، وتقها بغرض القيام بالتدريس وتعزيزهويقدم

 (.Soft ware( والثاني:الربجميات التعليمي  )Hard wareاألول:األدوات التعليمي  )

 عرف (: أن مركز التقنيات الرتبوي 454ص-455م، ص5002 ،فتح اهلل)ويشري 

منظم  يف تصميم عملي  هي عملي  منهجي  بأنها  :(التعليمتوكنولوجيا : )تقنيات التعليم

، وتقوميها يف ضوء أهداف حمددة تقوم أساسًا على نتائج والتعلم، وتنفيذهاالتعليم 

شري  املتاح ، وغري ، وتستخدم مجيع املوارد الببحوث يف جماالت املعرف  املختلف ال

 .وكفاي   ، للوصول إىل تعلم أكثر فاعليالبشري 

 

، اختلط األمر نه يف األدبيات الرتبوي  العربي ( أ554، صم5040 ،سامل)ويشري 

" إىل )تقنيات التعليم( ''Instructional Technologyحول استخدام ترمج  مصطلح 

 :م( فنتج عن ذلك التوجهات التالي أو تعريبه وهو  )توكنولوجيا التعلي

كتعريب " وجيا التعليمتوكنولول: استخدمت بعض األدبيات كلم  "التوجه األ

 للوكلم  األجنبي .

أو "تقان  التعليم" كلم  "تقنيات التعليم"  جه الثاني: استخدمت بعض األدبياتالتو

 . كرتمج  عربي 

جيا توكنولودبيات بني استخدام املرتادفني: "التوجه الثالث: مجعت بعض األ

 .التعليم" و "تقنيات التعليم"

 



 

 

  )توكنولوجيا التعليم(:موكونات جمال تقنيات التعليم 

 ،م5002 ،فتح اهلل)( و 402ص-404م، ص5040 ،سامل)من  أشار كل

توكنولوجيا ) التعليم تقنياتنتيج  لتعدد وكثرة تعريفات أنه : (507ص-504ص

توكنولوجيا التعليم ووضع  ، كانت هناك صعوب  يف حتديد موكونات جمال(التعليم

، وعدم تداخله مع جماالت أخرى ولذلك كانت هناك حماوالت عديدة لتحديد حدود له

 :امنهموكونات جمال توكنولوجيا التعليم 

رابط  االتصاالت الرتبوي  والتوكنولوجيا يف الواليات املتحدة  تصور :األول التصور

 م( لتوكنولوجيا التعليم:4525( عام )AECTاألمريوكي  )

التعليم على أنها ثالث  أجزاء رئيسي  مرتابط  ا ينظر هذا التصور إىل توكنولوجي

 :وهيمتوكامل  وال ميوكن فصلها و

 .كمجال توكنولوجيا التعليم -4

 .كعملي  توكنولوجيا التعليم -5

 .كمهن  توكنولوجيا التعليم -4

 

 : توكنولوجيا التعليم جمالأواًل: 

بينها  التعليم من مثاني  موكونات هي موكونات توكنولوجيا التعليم جمال يتوكون

 وهي:  ،القات توكامل وتفاعل وتأثري وتأثرع

وماكينات تستخدم لعرض ونقل احملتوى  آالتاألجهزة التعليمي : وهي عبارة عن -4

، جهاز العرض جهاز الوكمبيوترومن أمثلتها خزون على بعض املواد التعليمي  التعليمي امل

 .لعلويا

 لنقله إىل املتعلمني : وهي أدوات حتمل وختزن احملتوى العلمياملواد التعليمي -5

 .، الشفافياتاسطوانات الوكمبيوتر بواسط  أجهزة أو بدون أجهزة ومن أمثلتها

وتنظيم : وهم األفراد الذين يقومون بتصميم وإنتاج املواد التعليمي  ى البشري القو-4

توكنولوجيا  ، الطالب، أخصائيومن أمثلتها املعلمتخدام األجهزة واملواد التعليمي ، واس

 .، املصمم التعليميليمالتع



 

 

املنظم  : وهي جمموع  اإلجراءات والتحركات التعليمي  االسرتاتيجيات التعليمي -1

ذلك التدريس  لنقل وعرض احملتوى التعليمي لتحقيق أهداف تعليمي  حمددة ومثال

 .قانيتبالفريق والتعلم اإل

بالتعلم من خالل : جمموع  األسس واملبادئ النظري  اليت تتعلق النظري  والبحث-2

، نظري  املنظمات تصالومن أمثلتها نظري  اال املواد التعليمي  وكيفي  إعدادها وتقوميها

 .التمهيدي 

عملي  حتديد مواصفات وخصائص املواد أو األجهزة التعليمي  وهو  :لتصميما-7

 .ها حتديد مواصفات برجمي  تعليمي ومن أمثلتاجلديدة الضروري  لعملي  اإلنتاج 

اإلنتاج: وهو عملي  ترمج  مواصفات وخصائص التصميم إىل مواد تعليمي  أو أجهزة -2

 .درس تعليمي على شريط فيديو إنتاجفعلي  ومن أمثلتها  جديدة

: هو عملي  حتديد مدى حتقق األهداف التعليمي  وحتديد كفاءة التقويم-2

بناء أمثلته ، ومن م فاءة املواد التعليمي  املستخدوتقدير فاعلي  وكاالسرتاتيجيات 

 .هداف التعليمي  اليت مت حتقيقهاحتديد كم ونوع األ، ات املوضوعي االختبار

 :توكنولوجيا التعليمويلخص الشوكل التالي موكونات جمال         

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 موكونات جمال توكنولوجيا التعليم وفقًا للتصور األول : يوضح(4شوكل رقم )

 
 



 

 

 : توكنولوجيا التعليم ا: عملي ثانًي

توكنولوجيا التعليم كعملي  هي خمطط منهجي لالستخدام املنظم للموكونات 

الثماني  للمجال حبيث ينتج عن ذلك بيئ  تعليمي  صاحل  لتحقيق تعليم أكثر فاعلي  

 وكفاءة.

 : ا: مهن  توكنولوجيا التعليمثالًث

إن اعتبار توكنولوجيا التعليم جمال له جمموع  موكونات ولوكل موكون 

مهارات عالي  وخلفي  نظري   ، يتطلب توفري أشخاص ذوياملختلف جمموع  من األنشط  

: املصمم التعليمي ، املربمج التعليمي ، أخصائي هذه األنشط  ، ومن هؤالء األفرادألداء 

 .أكادمييًا ومهنيًا وثقافيًا ادًاتوكنولوجيا التعليم ، وذلك يتطلب إعد

 

: تصور مجعي  االتصاالت الرتبوي  والتوكنولوجيا األمريوكي  التصور الثاني

(AECT( عام )لتوكنولوجيا التعليم4551 )م: 

 وهي: توكنولوجيا التعليم يقوم هذا التصور على حتديد مخس  موكونات جملال

وتصميم املواد : ويهتم جمال التصميم بتصميم النظم التعليمي  التصميم -4

 .التعليمي  ومراعاة خصائص املتعلمواالسرتاتيجيات التعليمي  وكتاب  النصوص 

: وهو عملي  حتويل مواصفات التصميم إىل صيغ  مادي  فيهتم باإلنتاج التطوير -5

املواد املطبوع ، وإنتاج الربامج السمعي  والبصري ، وتطبيقات  :والتطوير مثل

ا وتوكنولوجي توكنولوجيا الوسائط املتعددة، الوكمبيوتر مثل: توكنولوجيا

وغريها من التوكنولوجيات املتوكامل  اليت  ((Hipermediaالوسائط الفائق  

 .بينها لتحقيق األهداف التعليمي  تتفاعل فيما

، اجملال بتوظيف الوسائط التعليمي : تهتم توكنولوجيا التعليم يف هذا االستخدام -4

، وتأسيس النظم والسياسات ومتابعتها شر التجديدات الرتبوي كما تهتم بن

 الالزم  للتطبيق يف العملي  التعليمي .

: ويهتم هذا اجملال بإدارة املشروعات واملصادر اإلداري ، ونظم التبادل اإلدارة -1

 .عارف وتنظيم مصادرهاوالتواصل اإلداري ، وإدارة املعلومات وامل

، كما يعتين التعليمي  وعالجهاحليل املشوكالت : ويهتم هذا اجملال بتالتقويم -2

 .  تقويم التوكويين والتقويم النهائي، والبالقياس حموكي املرجع



 

 

كما ورد يف تعريف  توكنولوجيا التعليمويلخص الشوكل التالي موكونات جمال 

 اجلمعي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موكونات جمال توكنولوجيا التعليم وفقًا للتصور الثانييوضح  :(5شوكل رقم )

 

 

 :تقنيات التعليم )توكنولوجيا التعليم( دواعي االهتمام باستخدام

أن دواعي االهتمام ( 455، صم5002 ،فتح اهلل)و( 17، صم5002 ،سرايا) أشار

 :م تقنيات التعليم تتمثل فيما يليباستخدا

 .والتوكنولوجيتضاعف معدل النمو العلمي -4

 .األفراد على التعليم وإقبال، تضاعف النمو السوكاني-5

 .التعليم يف حتقيق أهداف التعليم فاعلي  توكنولوجيا -4

 .االرتقاء بوكفاءة املعلمحتسني عملي  التعليم و -1

، وتقنيات رتاتيجيات الرتبوي  كمنظوم  كربىالتقدم اهلائل يف جمال الرتبي  واالس-2

 .فرعي التعليم كمنظوم  

 



 

 

 :التعليم(تقنيات التعليم )توكنولوجيا أهمي  

( فوائد استخدام 447ص-442، صم5002 ،سامل أبو وفيق ) ذكرت

 :تعليم والتعلم يف النقاط التالي توكنولوجيا التعليم يف عملييت ال

 :سني نوعي  التعليم وزيادة فاعليتهحت-4

 :لتحسن ناتج من تفاعل عدة نقاط هيوذلك ا

 .املتعلم حمور العملي  التعليمي  االهتمام جبعل-أ

، وحتديد املواد بتحديد جماالت األهداف التعليمي زيادة اهتمام املعلم -ب

 .، وطرق وأساليب التعليم املناسب التعليمي 

لوصول إىل مستوى حمدد من مراعاة الفروق الفردي  بني املتعلمني بهدف ا-ج

 ، واملعرف ، والتحصيل.الوكفاي 

لوجيا التعليمي  واليت تساعد االهتمام بتفريد التعليم باستخدام وسائط التوكنو -د

 .املختلف  وتغري سلوكه كل متعلم على اكتساب اخلربات

 :املشارك  اإلجيابي  للمتعلم-5

استخدام وسائط االتصال التوكنولوجي  تعمل على زيادة املشارك  االجيابي   إن-أ

 .مي  التعلمي للمتعلم خالل العملي  التعلي

 .املادة التعليمي تعلم على إتقان زيادة قدرة امل-ب

 .سني التفوكري االبتوكاري  واالبداع، وحتزيادة قدرة املتعلم على التخيل-ج

 .حاجاتهم للتعلم وإشباع، استثارة اهتمام املتعلمني-4

 .قدرة املتعلم على التفوكري العلميتنمي  -1

يا التعليم يف أهمي  توكنولوج (52ص-51ص، م5004 ،ونخرزغلول وآ)وذكر 

 فيما يلي: لبدني نشط  الرتبي  امهارات أجمال تعلم 

 .استشارة وبعث النشاط يف املتعلم جاذبي  التدريس وفعاليته يف-4

 .هيم العلمي  واالجتماعي  للمتعلمالتأثري يف االجتاهات السلوكي  واملفا-5

 .وسيل  للمقارن -4

 التحليل احلركي.             -1

 .بناء وتطور التصور احلركي-2

 .املهارة بصورة موحدةأداء -7



 

 

 .              التقليل من العيوب اللفظي -2

 .التقليل من أخطاء أداء النموذج-2

 .يس لألعداد الوكبرية من املتعلمنيميوكن من التدر-5

 .بقاء أثر التعليم-40

 .  توفري الوقت-44

 .وق الفردي  بني املتعلمنيمراعاة الفر-45

 .فاعلي  التدريس-44

 .عليمي  مناسب خلق بيئ  ت-41

 .االهتمام بالتعلم الفردي-42

 .قيق مبدأ السرع  يف عملي  التعلمتعمل على حت-47

 .تعدد مصادر التعليم-42

 

 القواعد اليت جيب مراعاتها عند استخدام تقنيات التعليم )توكنولوجيا التعليم(:

( أنه ميوكن توضيح القواعد 57ص-52ص، م5004 ،زغلول وزمالؤه)يشري 

مراعاتها عند استخدام توكنولوجيا التعليم ووسائلها املتنوع  أثناء تعليم  اليت جيب

 :األنشط  الرياضي  وذلك فيما يلي مهارات

 .حتديد اهلدف من استخدامها-4

 .لتعليمي الغرض منها ال يوكون للرتفيه بل هي جزء موكمل للعملي  ا-5

 .الذي حيدد مستوى جودتها من عدمه املوقف التعليمي هو-4

 .ارتباطها باملنهج والتوكامل معه-1

 .وخرباتهم السابق  ومستوى ذكائهم مالءمتها ألعمار املتعلمني-2

 .إبعاد ما يشتت انتباه املتعلم-7

 .تقوميها من خالل املعلم واملتعلم-2

 تتوافق مع الغرض الذي يسعى إىل حتقيقه.-2

 .صدق املعلومات اليت تقدمها-5

 .لوجي  التعليمي  املستخدم التوكنوالتنوع يف الوسائل -40

 .لمتعلم بأن يوكون ذا فاعلي  ونشاطجيب أن تتيح الفرص  ل-44



 

 

 :يات التعليم )توكنولوجيا التعليم(اجتاهات حديث  يف جمال تقن

 -444م، ص5040 ،سامل)( و527ص-555، صم5002 ،فتح اهلل)يذكر 

ميوكن حصر أهمها  ( أنه ظهرت  اجتاهات حديث  يف جمال توكنولوجيا التعليم421ص

 يف جمالني أساسيني هما:

 -أوال: الوسائط أو التقنيات التعليمي  التفاعلي : مثل: )الوكمبيوتر التعليمي 

الفيديو  -مؤمترات الفيديو -لوسائط الفائق ا -الوسائط املتعددة -اإلنرتنت

 .التلفزيون التعليمي(-اعلي التف

التعليم عن بعد  -مثل: )تفريد التعليم  ثانيا: النماذج والنظم التعليمي  احلديث :

املوكتب   -املقرر اإللوكرتوني  -الوكتاب اإللوكرتوني  -التعلم اإللوكرتوني -

 -اجلامع  االفرتاضي   -الفصل االفرتاضي  -الواقع االفرتاضي  -االلوكرتوني  

 .احلقائب التعليمي ( -ستقبل مدرس  امل

 

 يات التعليم )توكنولوجيا التعليم(:تقنعند استخدام  الرتبي  البدني دور معلم 

دور املعلم ( فيما خيص 445ص-447، صم5002 ،سامل أبووفيق  )ذكرت 

ن اعتماد املعلم على استخدام وسائط أ عند استخدام وسائط االتصال التوكنولوجي :

ن ناقل للمعلومات ، وإمنا تغري دور املعلم فقط مالتوكنولوجي  مل يلغي دور املعلم االتصال

، وهو و يقوم بتخطيط األهداف التعليمي ، فهموج  ومرشد، ومدير للعملي  التعليمي إىل 

لوجي  الالزم  ، وهو موفر للوسائط التعليمي  التوكنوورهامصمم للربامج التعليمي  ومط

 .للتعليم والتعلم

 :يص دور املعلم فيما يليوميوكن تلخ

 .دالتعليمي  التعلمي  وموجه ومرش املعلم مدير للعملي -4

 .، وموصل تربويملعلم مصمم تعليميا-5

 .املعلم مطور تعليمي-4

 .إلنتاج بعض الربجميات التعليمي  املعلم عضو يف فريق-1

 

 

 



 

 

 تقنيات التعليم )توكنولوجيا التعليم(: استخدام معوقات 

(: أنه ميوكن إمجال معوقات استخدام 22، صهـ4152 ،احلازمي)يذكر 

 :يف اآلتيات املعاصرة يف التعليم التقني

 .ته ومقدرته على اإلبداع والتجديدمعوقات ذاتي  خاص  باملعلم مثل: إموكانا-4

 .دريب والتوافق مع املقرر الدراسيمعوقات إداري  مثل: نقص الت-5

 .ألجهزة واإلموكانات والصيان معوقات فني  وتتمثل يف نقص ا-4

معوقات أهم  من( أن 52ص-57ص، م5004 ،زغلول وزمالؤه)ويذكر 

 هي كالتالي:  البدني توكنولوجيا التعليم يف جمال الرتبي  

  ة توكنولوجيا التعليم.لتدريس مادكافي  عدم وجود ساعات خمصص  -4

لوكيفي  تصميم دروس توكون  البدني عدم معرف  طالب كليات الرتبي  -5

 .توكاماًل فيها مع بقي  نظام الدرستوكنولوجيا التعليم بوسائلها جزءًا م

 .البدني التعليم بوكليات الرتبي  نقص الواضح يف وسائل توكنولوجيا ال-4

   بأهمي  الدور الذي تلعبه توكنولوجيا التعليم يفبدنيعدم اهتمام كليات الرتبي  ال-1

 .تعلم األنشط  الرياضي  املختلف 

عدم قيام أعضاء هيئ  التدريس بوكليات الرتبي  باستخدام وسائل توكنولوجيا -2

 .عدم تعويد الطالب على استخدامها أثناء التدريس مما أدى إىلالتعليم 

 .البدني عدم وجود متخصصني يف جمال توكنولوجيا التعليم يف كليات الرتبي  -7

على جماالت  البدني عدم تدريب وصقل أعضاء هيئات التدريس بوكليات الرتبي  -2 

 .توكنولوجيا التعليم

بعد التخرج بدورات صقل يف توكنولوجيا التعليم اليت  لبدني معلم الرتبي  اعدم صقل -2

 تتمشى مع طبيع  ختصصه.

على استخدام توكنولوجيا  لبدني عدم اهتمام إدارة املدرس  بتشجيع معلم الرتبي  ا-5

 .ووضع املعوقات أمامه البدني التعليم أثناء تدريس أنشط  الرتبي  

 دروسه بوسائل واجلهد لتحضريبذل الوقت  البدني عدم اهتمام معلم الرتبي  -40

 .توكنولوجي  متعددة

توكنولوجيا التعليم اليت بوسائل  البدني عدم ربط التقرير السنوي ملعلم الرتبي  -44

 .يستخدمها



 

 

  : الدراسات السابقةاثانًي

 متهيد:

لبحوث السابق  يقصد مبراجع  البحوث السابق  تلخيص أو جتميع أهم نتائج ا

نتائج البحوث  تقتصر مراجع  البحوث السابق  على جمرد جتميع ، والاملرتبط  باملشوكل 

، حبيث توكون أن يقوم بدراس  نقدي  ملا يقرأه ، بل البد للباحث مناملرتبط  باملشوكل 

أو نفسي  العملي  يف النهاي  عملي  تأليف ترتوكز على املعرف  القائم  يف جمال تربوي

راسات السابق  تساعد على أن يوكتسب ولذلك فإن مراجع  البحوث والد ،حمدد بعناي 

تلك  بصرية أبعد من جمرد استعراض للنتائج اليت متخضت عنها والقارئالباحث 

 (400ص ،م5002، )أبو عالم. البحوث

تناول الباحث يف هذا الفصل الدراسات والبحوث السابق  ذات العالق  مبوضوع و

 التعرف على اإلجراءات اليت ملا هلذه الدراسات من أهمي  كربى يف ،الدراس  احلالي 

واقرتاحات الدراسات السابق  اليت تفيد  وتوصياتاختذتها والنتائج اليت توصلت إليها 

ا للرتتيب الزمين هلا من األقدم إىل مت عرض الدراسات وفًقو ،الباحث يف دراسته

 األحدث.

  :ات السابق  إىل ثالث  حماور رئيسيوقد مت تقسيم الدراس

 الدراسات املتعلق  مبعلم الرتبي  البدني  وإعداده.: احملور األول

 التدريبي . واحلاجاتالدراسات املتعلق  بالتدريب : احملور الثاني

 .احلديث  اسات املتعلق  بتقنيات التعليم: الدراحملور الثالث

 

 -مبعلم الرتبي  البدني  وإعداده : احملور األول : الدراسات املتعلق 

برنامج إعداد معلم الرتبي  الرياضي  "بعنوان: ، م(4550ودرويش )دراس  الصاوي  -4

 . "جبامع  قطر ورأي الدارسني فيه

التعرف على برنامج إعداد معلم الرتبي  الرياضي  جبامع   :إىل هدفت الدراس 

قطر واستطالع رأي طالب وطالبات قسم الرتبي  الرياضي  عن مدى مناسب  الربنامج 

ف ، وهي دراس  تقوميي  يف ضوء التعرني من الذكور واإلناثراس  للدارسوخطط الد

 ا( طالًب20أجاب عليها ) استبان ، وقام بتصميم على أراء أصحاب املشوكل  أنفسهم

 % من أفراد اجملتمع األصلي.22وطالب  ميثلون 



 

 

لتحاق هو: عزوف الطالب والطالبات عن االوأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  

، وأن الطالب والطالبات قد التحقوا اجملتمع ملعلم الرتبي  الرياضي  نظرةبالقسم بسبب 

، ويرى مجيع الطالب والطالبات ضرورة من رغبتهم وميوهلم هلذه الدراس  بالقسم بدافع

ك مقررات جيب أن تضاف وأخرى ن هنا، حيث إ برنامج اإلعداد وتطويرهإعادة النظر يف

 .  غي أن توجد هلا حلولالت اليت ينب، وهناك بعض املشوكحتذف

  

الصعوبات املهني  اليت تواجه معلمي الرتبي  "بعنوان: ، م(4552دراس  القدومي )-5

 . "الرياضي  ومعلماتها يف طول كرم

التعرف على درج  الصعوبات املهني  اليت تواجه معلمي  هدفت الدراس  إىل:

الرتبي  الرياضي  ومعلماتها يف حمافظ  طول كرم، حيث أجرى الباحث هذه الدراس  

( فقرة وزعت 57، طبقت عليها استبان  تضمنت )ا ومعلم ( معلًم55على عين  قوامها)

املنهاج،  ،اف الرتبوياإلشر اإلدارة املدرسي ، طبيع  العمل، على عشرة جماالت هي:

املادي  احلوافز  اإلموكانات واألدوات الرياضي ، ،زمالء العمل ،أمور الطلب أولياء 

 .واملعنوي ، النمو املهين

وقد أظهرت نتائج هذه الدراس : أن درج  الصعوبات املهني  الوكلي  كانت 

 .%(75.12كبرية حيث وصلت النسب  املئوي  لالستجابات )

 

الوكفايات التعليمي  األدائي  األساسي  لدى ": بعنوان، (م5004رة )دراس  أبو من-4

 ."معلمي املرحل  األساسي  الالزم  لتدريس الرتبي  الرياضي 

وهدفت الدراس  إىل حتديد الوكفايات التعليمي  األدائي  األساسي  لدى معلمي 

املرحل  األساسي  األوىل الالزم  لتدريس الرتبي  الرياضي  يف هذه املرحل ، والوكشف عن 

  مدى توافرها لديهم من وجه  نظرهم ووجه  نظر مديري املدارس. 

( مديًرا ومديرة مت 75 ، و)( معلًما ومعلم514وقد توكونت عين  الدراس  من )

 اختيارهم عشوائيًّا من مدارس وكال  الغوث الدولي  يف األردن.

واستخدمت يف هذه الدراس  استبان  كأداة جلمع البيانات واملعلومات موكون  

( فقرة، وزعت على ثالث  جماالت هي: كفايات التخطيط للتدريس، وكفايات 11من )

 .تنفيذ التدريس، وكفايات التقويم



 

 

أن املعلمني ميتلوكون من وجه  نظرهم وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: 

معظم الوكفايات األدائي  بدرج  كبرية، يف حني أنهم ميتلوكونها من وجه  نظر مديري 

 املدارس بدرج  متوسط .

 

يف الوطن العربي منوذج مقرتح إلعداد املعلم "بعنوان: ، م(5004دراس  اخلطيب )-1

 ."الثالث لأللفي  

هدفت الدراس  إىل: بناء منوذج لربنامج إلعداد املعلم العربي لأللفي  الثالث  

 .م الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ولقد استخدالتقني  والثقافي  واملعلوماتي  بتحدياتها

وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: أن املوكونات الرئيسي  املقرتح  لربنامج 

التخصصي ،  العربي لأللفي  الثالث  تتمثل يف الثقاف  العام ، والثقاف  إعداد املعلم

 .، والثقاف  املهني والثقاف  االجتماعي 

 

احلديث  يف إعداد املعلم يف  االجتاهات"بعنوان: ، م(5004دراس  عايل واخلطابي )-2

 ."مراحل التعليم العام يف ضوء التحوالت العاملي 

جتاهات احلديث  يف إعداد املعلم يف مراحل على اال : التعرفإىل هدفت الدراس 

 ،مني ومديري املدارسالتعليم العام يف ضوء التحوالت العاملي  من وجه  نظر بعض املعل

قد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحثان بتصميم استبان ، مت و

 .ا يف حمافظ  جدة( مديًر22ا و)( معلًم451توزيعها على عين  الدراس  املوكون  من )

مجاع أفراد عين  الدراس  على أهمي  : إوأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو

أظهرت الدراس  أن االجتاهات احلديث   كما، احلديث  يف جمال إعداد املعلم االجتاهات

، املختلف  وتطبيقاته اآللي: استخدام احلاسب احتلت املراكز اخلمس  األوىل هي اليت

طرق التدريس ، وحتديث وتنويع ات املعلومات واالتصاالت احلديث واستخدام تقني

، وتنويع أساليب التقويم التعاون بني مؤسسات إعداد املعلم، واألساليب املستخدم 

 .املستخدم  يف برامج إعداد املعلم

 

 



 

 

املعلم يف إعداد : "االجتاهات املعاصرة ، بعنوانم(5007) خرونآو دراس  املفرج-7

 ".وتنميته مهنيًّا

يف إعداد املعلم وتنميته  هدفت الدراس : إىل التعرف على االجتاهات املعاصرة

 .مهنيًا

وقد اعتمد الباحثني على أسلوب البحث املوكتيب حيث يقوم الباحثون مبسح 

 .جنبي ( املتعلق  مبوضوع الدراس مجيع أدبيات الدراسات السابق  ) العربي  واأل

 :أظهرت الدراس  هووأهم  ما 

االهتمام املتزايد للدول املتقدم  والنامي  باالجتاهات احلديث  يف جمال إعداد -4

 .ل التعليم العاماملعلم وتنميته مهنيًا يف مراح

إعداد املعلم هي عملي  مستمرة تشمل اإلعداد قبل اخلدم  والتدريب يف أثناء -5

 اخلدم .

 

ن: "الوكفايات الرتبوي  الالزم  ملعلم الرتبي  ، بعنواهـ(4152دراس  الزعفراني )-2

 البدني  من وجه  نظر املشرفني الرتبويني ومديري املدارس مبنطق  موك  املوكرم ".

هدفت الدراس  يف املقام األول: إىل حتديد قائم  بالوكفايات الرتبوي  الالزم  

ع الدراس ، ولقد ملعلم الرتبي  البدني  يف املرحل  الثانوي  من وجه  نظر أفراد جمتم

( كفاي  فرعي  54استخدم الباحث املنهج الوصفي، وقام بتصميم استبان  موكون  من )

 .فرًدا (517حتت مخس  عشر جمااًل مت توزيعها على عين  الدراس  املوكون  من )

 وأهم  ما أشارت إليه نتائج الدراس  هو:

بي  البدني  يف املرحل  التوصل إىل قائمه بالوكفايات الرتبوي  الالزم  ملعلم الرت-4

 الثانوي  .

تدني مستوى استخدام معلمي الرتبي  البدني  للوكفايات الرتبوي  حيث -5

كانت بدرج  ضعيف  من وجه  نظر املشرفني الرتبويني كما كانت بدرج  متوسط  من 

 وجه  نظر مديري املدارس باملرحل  الثانوي .

 

 

 



 

 

 -التدريبي  : واحلاجاتالدراسات اليت اهتمت بالتدريب : احملور الثاني

برنامج مقرتح لتدريب املعيدين واملدرسني املساعدين " :عنوانب،(م5004) الباتع دراس -4

ا بوكلي  الرتبي  جبامع  اإلسوكندري  على بعض استخدامات شبوك  اإلنرتنت وفًق

 ."حتياجاتهم التدريبي ال

تصميم برنامج لتدريب املعيدين واملدرسني املساعدين على  :إىل هدفت الدراس و

الباحث  مواستخد ،بعض استخدامات شبوك  االنرتنت وفقًا الحتياجاتهم التدريبي 

ر تويبطاق  لتحديد االحتياجات التدريبي ، واختبار أداء لبعض مهارات استخدام الوكمب

 دريب على الشبوك .واالنرتنت، وأعد متطلبات قبلي  الستخدام االنرتنت والت

حاج  العين  إىل التدريب على استخدام الوكمبيوتر  الدراس : وأظهرت نتائج

وطرق احلصول على املعلومات من االنرتنت وكيفي  استخدام الربيد اإللوكرتوني 

والتصميمات، وأن أفراد العين  معظمهم يفضلون تنفيذ الربامج التدريبي  يف فرتة اإلجازة 

 .الصيفي 

 

، بعنوان: "واقع التدريب أثناء اخلدم  ملعلمي الرتبي  الرياضي  م(5004سيار ) دراس -5

 يف مملوك  البحرين".

هدفت الدراس  إىل: التعرف على أهداف التدريب أثناء اخلدم  ملعلمي الرتبي  

الرياضي ، وكذلك احتياجات املعلمني إىل الربامج التدريبي ، وأنواع التدريب أثناء 

 . ، واملشوكالت املرتبط  بالتدريبهاخلدم  وأساليب

ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وقام بتصميم استبان  اشتملت 

( من معلمي الرتبي  440على عدة جماالت مت توزيعها على عين  عشوائي  قوامها )

 .الرتبي  والتعليم مبملوك  البحرينالرياضي  مبدارس التعليم العام بوزارة 

ت إليه نتائج الدراس  هو: أن يوكون للتدريب أثناء اخلدم  أهداف وأهم ما توصل

وحتفيز املعلم إىل األداء  تتمثل يف زيادة اخلربات املنظم ، واالرتقاء مبستوى أداء املعلم،

اجليد واملتميز، وحول احتياجات املعلمني إىل مواد دراسي ، أكدت الدراس  املواد 

وحول املشوكالت اليت تواجه البدني  والرياضي ، علوم الرتبي   النظري  والعملي  يف

احملتوى، ويف الوكفايات التعليمي ، التدريب أثناء اخلدم  فقد متثلت يف التخطيط، ويف 

 .، والتقويمفز، واحلواوالتقدير



 

 

علمي الرياضيات باملرحل  التدريبي  ملاجات : "احلعنوانب ،م(5002دراس  الدوسري )-4

 .احلاسب اآللي" الثانوي  يف جمال استخدام

الثانوي  يف حاجات معلمي الرياضيات باملرحل  التعرف على  إىل وهدفت الدراس 

، وتوكونت كأداة لدراسته واستخدم الباحث اإلستبان جمال استخدام احلاسب اآللي، 

 .مبدين  بالرياض معلم رياضيات( 27)من  الدراس  عين 

 : الدراس نتائج  وأظهرت

التدريبي  يف حمور استخدام نظام تشغيل احلاسب اآللي  اجاتاحلإن أهم -4

 .امللفات وتنظيمها داخل اجمللدات إدارة: هي

التدريبي  يف حمور استخدام برامج احلاسب اآللي  اجاتاحلإن أهم -5

 .(Microsoft Wordاستخدام برنامج معاجل  النصوص ): التطبيقي  هي

 

جات التدريبي  يف جمال التقنيات الرتبوي  ،بعنوان: "االحتيام(5002دراس  الربدي )-1

 للمشرفني الرتبويني مبحافظ  الطائف التعليمي  باململوك  العربي  السعودي ".

هدفت الدراس  إىل: الوكشف عن االحتياجات التدريبي  يف جمال التقنيات 

ولقد استخدم  الرتبوي  للمشرفني الرتبويني يف جمال التخطيط والتنفيذ والتقويم،

حث املنهج الوصفي، وقام بتصميم استبان ، مت توزيعها على عين  الدراس  املوكون  البا

 .ا( مشرًفا تربوي402ًّمن )

وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: أن مجيع أفراد الدراس  من املشرفني 

 .التقنيات الرتبوي  )بدرج  عالي (الرتبويني حباج  إىل التدريب يف جمال 

 

، بعنوان: "برنامج مقرتح لتدريب معلمي التعليم األساسي (م5002) احلاوريدراس   -2

 يف جمال استخدام التقنيات املعاصرة يف اجلمهوري  اليمني "

 هدفت الدراس  إىل التوصل إىل قائم  مبهارات استخدام التقنيات املعاصرة

اليمني  وإعداد الالزم  ملعلمي التعليم األساسي يف اجلمهوري  ( احلاسوب واإلنرتنت)

برنامج تدرييب ملعلمي املرحل  األساسي  يف جمال استخدام احلاسوب واإلنرتنت ومعرف  

 فعالي  الربنامج املقرتح يف تنمي  مهارات استخدام احلاسوب واإلنرتنت.



 

 

وأهم ما أسفرت عنه نتائج الدراس  هو: حتديد قائم  مبهارات التعامل مع 

الالزم  ملعلمي التعليم األساسي يف اجلمهوري   (اإلنرتنتاحلاسوب و)التقنيات املعاصرة 

( مهارة، وهذا يعين فعالي  الربنامج التدرييب املقرتح يف تنمي  املهارات 27اليمني  بلغت )

 .املتعلق  باحلاسوب واإلنرتنت

 

حاجات معلمي الرياضيات حتديد " :عنوانب ،(هـ4152دراس  الغامدي )-7

 ."باملرحل  االبتدائي  للتعليم اإللوكرتوني 

حتديد حاجات معلمي الرياضيات باملرحل  االبتدائي  للتعليم  :إىل وهدفت الدراس 

اإللوكرتوني املرتبط  باخللفي  املعرفي  عنه وباستخدام احلاسب اآللي واإلنرتنت وبإدارة 

درج  االختالف يف هذه احلاجات تبعًا ملتغريي  املوقف التعليمي اإللوكرتوني، وحتديد

وقام  ،ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، خلربة يف التدريس واملؤهل العلميا

( معلم رياضيات 402) بتصميم استبان ، مت توزيعها على عين  الدراس  املوكون  من

  الطائف.دين  مب

ط  باخللفي  املعرفي  عنه معلمي الرياضيات املرتب حاج : الدراس نتائج  وأظهرت

إدارة املوقف التعليمي متثل حاج  عالي  بالنسب  باإلنرتنت وباستخدام احلاسب اآللي وبو

لعين  الدراس ، باإلضاف  إىل عدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات إجابات 

 العين  تبعًا ملتغري اخلربة يف التدريس واملؤهل العلمي.

 

، بعنوان: "املعوقات اليت تواجه تدريب معلمي الرتبي  م(5002سامل )دراس  أبو -2

 الرياضي  أثناء اخلدم  مبحافظات غزة".  

هدفت الدراس  إىل: التعرف على املعوقات اليت تواجه تدريب معلمي الرتبي  

 . ياضي  أثناء اخلدم الر

ونت وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، واستخدم اإلستبان  كأداة، وتوك

 معلم  ( 77( معلًما و)404عين  الدراس  من معلمي الرتبي  الرياضي  وبلغ حجم العين  )

وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: أن جماالت االستبان  تتفاوت من حيث 

، وبدراس  أي اجملاالت أكثر تأثرا %(20.5وزن النسيب للمجاالت كوكل )قوتها، وبلغ ال

 %(.25.5بنسب  ) ق  جبه  اإلشرافاملعوقات املتعل العين  كانت،عوقات من وجه  نظر بامل



 

 

 -احملور الثالث : الدراسات املتعلق  بتقنيات التعليم :

"مدى وعي معلمي العلوم ملستحدثات ، بعنوان: (م5000)عبداجمليد  دراس -4

 توكنولوجيا التعليم واجتاهاتهم حنو توظيفها".

: التعرف على مدى وعي معلمي العلوم يف املرحل  اإلعدادي  هدفت الدراس  إىل

ملستحدثات توكنولوجيا التعليم واجتاهاتهم حنو استخدامها يف جمال التدريس، وحتقيًقا 

هلذا اهلدف أعد الباحث قائم  بأهم مستحدثات توكنولوجيا التعليم يف جمال تدريس 

ت توكنولوجيا التعليم ومقياًسا العلوم، واستبان  لقياس وعي معلمي العلوم مبستحدثا

( 472لقياس اجتاهاتهم حنو استخدامها، ثم طبق هذه األدوات على عين  موكون  من )

معلًما ومعلم  يف املرحل  اإلعدادي  يف بعض اإلدارات التعليمي  يف حمافظات القاهرة 

 واجليزة والقليوبي  واملنوفي .  

 وأهم ما أشارت إليه نتائج الدراس  هو:

ني مستوى وعي معلمي العلوم باملرحل  اإلعدادي  مبستحدثات توكنولوجيا تد-4

 التعليم.

اجتاهات املعلمني حنو استخدام مستحدثات توكنولوجيا التعليم جاءت -5

 حمايدة. 

وجود عالق  إجيابي  بني الوعي مبستحدثات توكنولوجيا التعليم واالجتاه -4

 حنو استخدامها.

 

مساعد يف تدريس  يأثر استخدام برنامج حاسوب"بعنوان: ، م(5004دراس  احلايك )-5

 .ي  الرياضي  يف اجلامع  األردني "مهارات كرة السل  على أداء طلب  كلي  الرتب

مساعد يف  يالتعرف على أثر استخدام برنامج حاسوب :إىل هدفت الدراس 

، اجلامع  األردني ي  الرياضي  يف تدريس مهارات كرة السل  على أداء طلب  كلي  الرتب

 .كأداة لدراسته ستبان اال واستخدمولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي 

ا ذات دالل  إحصائي  ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: أن هناك فروًقوأهم 

 .احلاسوب يف تعلم مهارات كر السل لصاحل اجملموعات اليت استخدمت 

 



 

 

استخدام احلاسوب كوسيل  تدريس مساعدة أثر "بعنوان: ،م(5001دراس  احلايك )-4

 ."على اجتاهات طلب  كلي  الرتبي  الرياضي  حنو احلاسوب

 (PowerPoint ,CD Rom)التعرف على أثر استخدام احلاسوب :إىل هدفت الدراس 

دني  حنوه يف ضوء يف التدريس على اجتاهات طلب  كلي  الرتبي  الرياضي  يف اجلامع  األر

 .الباحث االستبان  جلمع املعلوماتواستخدم  بعض املتغريات

  يف اجتاهات الطلب  وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: وجود فروق إجيابي

اسوب لديهم اجتاهات أكثر ، وأن الطلب  األكثر خربة يف استخدام احلحنو احلاسوب

 .إجيابي 

 

ومعلمات املرحل  املتوسط  درج  امتالك معلمي "بعنوان:  ،م(5002دراس  الشريف )-1

 ."باملدين  املنورة للوكفايات التوكنولوجي  ودرج  ممارستهم هلا

التعرف على درج  امتالك معلمي ومعلمات املرحل  املتوسط   :إىل الدراس هدفت 

 ، وقد قام الباحث بتصميمالتوكنولوجي  ودرج  ممارستهم هلا باملدين  املنورة للوكفايات

كفاي  توكنولوجي  موزع  على مخس  جماالت رئيسي  هي: ( 10)استبان  توكونت من 

 جمال التصميم، وجمال اإلنتاج، وجمال االستخدام، وجمال اإلدارة، وجمال التقويم.

 :توصلت إليه نتائج الدراس  هو ماوأهم 

ن أهم الوكفايات اليت ميتلوكها املعلمون واملعلمات يف املرحل  املتوسط  إ-4

ا هي: حتديد األهداف العام  للموضوع املراد تصميمه، عالي  جدًّ باملدين  املنورة بدرج 

 .ج بعض الوسائل التعليمي  البسيط والقيام بإنتا

هي القيام بعرض الوسيل   هانأهم الوكفايات التوكنولوجي  اليت ميارسو-5

التعليمي  التعلمي  بطريق  واضح  ميوكن أن يراها مجيع الطلب ، والقيام مبراعاة عناصر 

 .األمن والسالم  عند استخدام تقنيات التعليم

 

استخدام أعضاء هيئ  التدريس يف جامع  امللك "بعنوان: ، هـ(4152دراس  الشهري )-2

 . "سعود لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف العملي  التعليمي 

هدفت الدراس  إىل: التعرف على درج  استخدام أعضاء هيئ  التدريس لتقنيات 

اق واالتصاالت يف العملي  التعليمي  إىل جانب معرف  من سبق له منهم االلتح املعلومات



 

 

، وقد قام الباحث بتصميم استبان  مت توزيعها على عين  بدورات تدريبي  يف هذا اجملال

 ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: وأهم . ( عضو هيئ  تدريس427الدراس  املوكون  من )

ا تخدام لتلك التقنيات، ويعد يف جممله منخفًضهناك تباين واضح يف االس-4

 .انسبيًّ

ن نسب  أعضاء هيئ  التدريس الذين سبق هلم االلتحاق بدورات تدريبي  يف إ-5

 . تعد منخفض  تقنيات املعلومات واالتصاالت يف العملي  التعليمي جمال استخدام 

 

واقع استخدام طلب  كليات الرتبي  "بعنوان: ، م(5007) خرونآودراس  احلايك -7

 .لشبوك  االنرتنت واجتاهاتهم حنوها"الرياضي  يف اجلامعات األردني  

التعرف على واقع استخدام طلب  كليات الرتبي  الرياضي  يف  :إىل هدفت الدراس 

دام هذه التوكنولوجيا يف اجلامعات األردني  لشبوك  االنرتنت واجتاهاتهم حنو استخ

وقام بتصميم استبان  موكونه من قد استخدم الباحث املنهج الوصفي، و لتعليم،ا

 .ا وطالب ( طالًب122، مت توزيعها على عين  الدراس  املوكون  من )جزأين

 توصلت  إليه نتائج الدراس  هو:  ماوأهم 

ن طلب  كلي  الرتبي  الرياضي  يف اجلامع  األردني  حصلوا على أعلى نسب  إ-4

 . %55.2إذ بلغت  ، استخدام شبوك  االنرتنتيف عين  الدراس  يف

حصائي  بني اجتاهات الطلب  حنو إأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل  -5

استخدام شبوك  اإلنرتنت يف اجلامعات األردني  األربع  )باستثناء نتائج طلب  اجلامع  

 .(إحصائي األردني  وجامع  الريموك حيث مل تظهر فروق 

 

أهمي  واستخدام التعليم االلوكرتوني يف "بعنوان: ، هـ(4152) دراس  السفياني-2

 ."تدريس الرياضيات باملرحل  الثانوي  من وجه  نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات

هدفت الدراس  إىل: التعرف على درج  أهمي  واستخدام التعليم االلوكرتوني يف 

ات يف مات واملشرفات الرتبويتدريس الرياضيات باملرحل  الثانوي  من وجه  نظر املعل

واستخدمت الباحث  االستبان  أداة للدراس ، وتوكونت  املدارس احلوكومي  واألهلي ،

 .( مشرف  تربوي 10( معلم  و)470) عينتها العشوائي  من

 



 

 

 ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو: وأهم

الثانوي   درج  أهمي  التعليم االلوكرتوني يف تنفيذ منهج الرياضيات باملرحل -4

، أما درج  االستخدام فوكانت بدرج  ر عين  الدراس  كانت بدرج  كبريةمن وجه  نظ

 .ط متوس

درج  أهمي  التعليم االلوكرتوني يف أدوار كل من معلم  الرياضيات -5

والطالب  من وجه  نظر عين  الدراس  كانت بدرج  كبرية، أما درج  االستخدام 

 .ج  متوسط كانت بدر

 

، بعنوان: "واقع امتالك الطالب املعلم بوكليات املعلمني م(5002النجدي )دراس  -2

 لوكفايات توكنولوجيا التعليم ومدى استخدامه هلا".  

تاج واستخدام هدفت الدراس  إىل معرف  واقع امتالك الطالب املعلم لوكفايات إن

ن  مقسم  ، وقام بتصميم استباالوصفي وقد استخدم الباحث املنهج الوسائل التعليمي ،

( 255املوكون  من ) جملالني هما: اإلنتاج، واالستخدام، مت توزيعها على عين  الدراس 

 .طالًبا معلًما

 وأهم  ما توصلت إليه نتائج الدراس  هو:

 .ت إنتاج الوسائل التعليمي  ضعيف إن درج  امتالك الطالب املعلمني لوكفايا-4

وسائل واألجهزة استخدام الإن درج  امتالك الطالب املعلمني لوكفايات -5

 .التعليمي  متوسط 

م إن درج  استخدام الطالب املعلمني للوكفايات التعليمي  أثناء تدريسه-4

 .ضعيف ، مما يعطي مؤشًرا خطرًيا

 

مستوى توافر مهارات استخدام تقنيات بعنوان: "، هـ(4145دراس  الشهري عام )-5

 ".التعليم لدى معلمي الصفوف األولي 

التعرف على مستوى توافر مهارات استخدام تقنيات التعليم  الدراس  إىل:وهدفت 

 وقام بتصميم  ،ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ،لدى معلمي الصفوف األولي 

 ،ًا( معلم472مت توزيعها على عين  الدراس  املوكون  من )وستبان  أداتني، األوىل اال

 والثاني  بطاق  الرصد.



 

 

 إليه نتائج الدراس  هو:وأهم ما توصلت 

أن التقنيات التعليمي  الالزم  لالستخدام يف التدريس للصفوف األولي  -4

 تستخدم بدرج )عالي (.

أن االحتياجات التدريبي  الالزم  ملعلمي الصفوف األولي  الستخدام تقنيات -5

مج التعليم هي كالتالي: يف جمال احلاسوب التعليمي، التدرب على التعامل مع برنا

الوورد والبوربوينت ويف جمال السبورة الذكي  وجمال جهاز عرض البيانات وجمال 

 الوكامريا الوثائقي ، التدرب على تشغيلهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدراسات األجنبي :

ا مع ما الذي نفعله حقًّ"بعنوان:  ،(Thomas & Stratton, 2006)دراس  -4

 ."الرتبي  البدني يف توكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 توكنولوجياالوجه  نظر املعلمني يف استخدام  التعرف علىإىل: هدفت الدراس  

 (525)من   توكونت عين  الدراسو، استخدم الباحث االستبان و ،البدني  تعليم الرتبي يف 

 .من مدارس خمتلف  امعلًم

 واالتصاالت املعلومات توكنولوجيا بأن  شعروامنين املعلأ أظهرت نتائج الدراس و

ختتلف من مدرس   لوكن طرق استخدامهاو ،البدني يف تدريس الرتبي   م قيِّ تعليمي  أداة

قنيات احلديث  من قبل على استخدام التاإلشراف  طرق إىلوذلك يعزى  ،أخرى إىل

 إىلكذلك يعود واملعلومات يف املدرس   قدرتهم على استخدام توكنولوجيااملعلمني و

 . أخرى إىلوجود دورات تدريبي  منظم  من قبل املدارس ختتلف من مدرس  

 

 نظرة عام  عن طرق التدريس"بعنوان:  ،(Piotr & Miguel, 2007)دراس  -5

 ."كرة املضرباحلديث  يف تعليم 

التعرف على استخدام التقنيات احلديث  يف تعليم رياض  إىل: هدفت الدراس  

توكونت عين  الدراس  من و ،الباحث املقابل  جلمع املعلوماتستخدم او ،كرة املضرب

 .سباني إيف جامعات  امعلًم (440)بلغت  الرتبي  البدني  جمموع  من معلمي

 :أظهرت نتائج الدراس و

على  ثرأن املعلمني الذين لديهم خربة يف جمال استخدام التقنيات احلديث  إ-4

كد أو ،وزاد من دافعي  الطالب حنو تعلم لعب  التنس ،طريق  عرضهم للمادة العلمي 

 .ن احلص  التدريسي  توكون ممتع أن والطالب على واملعلم

من الرضى حول الدورات التدريبي  املتعلق   اجيًد ان قدًروماملعل أبدى-5

 .نها كانت مفيدة ومهم أو ،ستخدام احلاسب والتقنيات احلديث اب

 

 

 



 

 

على استخدام  الرتبي  البدني قدرة معلمي بعنوان: "، (Cetin, 2008دراس  )-4

 ."نرتنتعرب اإل والوسائط املتعددة التعليم توكنولوجيا

على استخدام  الرتبي  البدني  التعرف على قدرة معلمي إىل: هدفت الدراس 

استخدم و، الرتبي  البدني تدريس مادة  برامج الوسائط املتعددة يفالتوكنولوجيا و

توكونت عين  الدراس  من جمموع  من املدارس و ،االستبان  جلمع املعلوماتالباحث 

 .الرتكي 

 :أظهرت نتائج  الدراس و

برامج الوسائط املتعددة يف تدريس هناك ضعف يف تطبيق التوكنولوجيا و-4

 .الرتبي  البدني  مادة

يف استخدام  همتطوير مهاراتبالتالي و ،تدريبال إىلحاج  املعلمني -5

 .التوكنولوجيا

 

 يف تدريس حبث جترييب" بعنوان: ،(min Li & hai Sun , 2008)دراس  -1

 ."رياض  االيروبيكلالوسائط املتعددة 

تعددة يف تعليم التعرف على استخدام برامج الوسائط امل :إىلهدفت الدراس  

توكونت عين  الدراس  استخدم الباحث االستبان  جلمع املعلومات وو ،رياض  االيروبيك

 . ا( معلًم470)بلغت  الرتبي  البدني من جمموع  من معلمي 

 :الدراس  أظهرت نتائجو

من تطبيق وسائل  الرتبي  البدني هناك بعض املخاوف والشوكوك لدى معلمي -4

 .تعددة يف تعليم رياض  االيروبيكالوسائط امل

ن استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم الرياض  ساعد على تنظيم حص  إ-5

 .تعلمهم لألنشط  الرياضي  بشوكل أكربلطالب واستفادة او الرتبي  البدني 

تساعد الطالب  الرتبي  البدني يف تدريس مادة  املتعددة ن استخدام الوسائطإ-4

 طرق باملقارن  مع الرياضي  التمارين جوانب يف فني ال واملهارات النظري  على فهم املعرف 

 .التقليدي  التدريس

عدم قدرتهم على  الرتبي  البدني  يهم املعوقات اليت تواجه معلمأن من إ-1

 استخدام الوسائط املتعددة وكيفي  توظيفها يف التعليم.



 

 

بعنوان: أثر استخدام الوكتاب اإللوكرتوني  ،(Aly & Gabal, 2010) دراس -2

 .املربمج على بعض جوانب تعليم دروس الرتبي  البدني  والوكتاب الورقي

 الورقي والوكتاب اإللوكرتوني الوكتاب التعرف على أثر استخدام إىل: هدفت الدراس 

مت تقسيمهم  اطالًب (12)توكونت عين  الدراس  من و ،املربمج على تعليم الرتبي  البدني 

 40دقيق  خالل  70جمموع  جتريبي  وجمموع  ضابط  مت تطبيق الربنامج ملدة  إىل

 . األسبوعمرتني يف  أسابيع

 :ما يلي أظهرت نتائج الدراس و

لوكرتوني  بدل من الوكتب جيابي على استخدام الوكتب اإلإهناك أثر -4

 .ورقي  على تعليم الرتبي  البدني ال

 التدريس وتوكوينات تتشوكيال تعلميساعد يف  اإللوكرتوني ن الوكتابإ-5

 .البدني  والتمارين اجلسم وأوضاع

داء احلركات الرياضي  بشوكل أفضل عند أمهارة الطالب وقدرتهم على ن إ-4

 اإللوكرتوني. استخدام الوكتاب

 

 دمج"بعنوان:  ، Gibbone, Rukavina & Silverman, 2010)) دراس -7

 ."وممارسات املعلمنيلبدني : مواقف يف الرتبي  ا التوكنولوجيا

يف  التوكنولوجيا إدخالالتعرف على وجه  نظر املعلمني يف  إىل: هدفت الدراس 

توكونت و ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبان  جلمع املعلومات ،الرتبي  البدني 

 .يف كولومبيا بدني معلم تربي   (55)عين  الدراس  من 

 :أظهرت نتائج الدراس و

التوكنولوجيا يف تعليم الرتبي  البدني  واجه جمموع  من  ن استخدامإ-4

لى استخدام التوكنولوجيا وكيفي  حل عتدريب املعلمني  إىلاحلاج   :مثل املعيقات

 .ت اليت سوف تواجههم عند تطبيقهااملواقف واملشوكال

 .التوكنولوجيا عدد الطالب يف الصف حد معيقات تطبيقأن إ-5

ميزاني  مالي  مما يشوكل  إىلن تطبيق التوكنولوجيا يف املدارس حيتاج إ-4

 توكلف  مالي  على املدرس .

 



 

 

حبث يف طرق تدريس الرتبي  البدني  يف بيئ  " بعنوان:  ،(Lei, 2011) دراس -2

 ."الوسائط املتعددة

، الوسائط املتعددةلتعرف على استخدام التوكنولوجيا واإىل: هدفت الدراس  

توكونت عين  الدراس  من جمموع  معلمي و الباحث املقابل  جلمع املعلوماتاستخدم 

 .دارس يف الصنييف امل الرتبي  البدني 

 الوسائط املتعددة املتنوع و ن التوكنولوجياأ نتائج الدراس  أظهرتوقد 

 كفاءة حتسني يف اهامًّ ادوًر تلعبالطالب و تقوم على التفاعل بني املعلم و واملتوكامل 

 وأساليب وطرق التقليدي للتدريس املفهوم وإصالح الطالب محاس وإثارة التدريس،

 التدريس.

 

تطبيق توكنولوجيا " بعنوان:، (Heidary, Honary & Saiah, 2012) دراس -2

 ."املعلومات لدى طالب الرتبي  البدني  يف جامع  بايام نور اإليراني 

الرتبي   لدى طالبالتعرف على تطبيق توكنولوجيا املعلومات إىل: هدفت الدراس  

جلمع املعلومات  االستبان استخدم الباحث ، اإليراني  نور البدني  يف جامع  بايام

 .طالب (452)توكونت عين  الدراس  من و

 :أظهرت نتائج الدراس وقد 

التوكنولوجيا يف تعليم  إدخالا مع % من أفراد العين  متفق متاًم54ن نسب  إ-4

 الضروري فمن املعلومات يف توكنولوجيا السريع التطور لعملي  االرتبي  البدني  نظًر

 .ااستخدامه للطالب

من أفراد العين  أكدوا على قدرة املعلمني الطالب على  ٪52ن نسب  إ-5

 .الرقمي  واألجهزة نرتنتاإلواستخدام التوكنولوجيا 

 إىل سهول  يف الوصول وجود لعدموا أشار قدالطالب  من ٪45ن نسب   إ-4

 كنوع من املعيقات اليت تواجه استخدام العلمي  البيانات وقواعد املواقع بعض

 .املعلومات يف تعليم الرتبي  البدني  توكنولوجيا

 

 



 

 

 البدني الرتبي   ومعلم ما الذي يعتقده"بعنوان: ، (Kretschmann, 2012) دراس -5

 ."التوكنولوجيا يف الرتبي  البدني  دمج عن

 يف استخدام البدني التعرف على وجه  نظر معلمي الرتبي   إىل: هدفت الدراس 

توكونت و ،استخدم الباحث االستبان  جلمع املعلوماتو، التوكنولوجيا يف الرتبي  البدني 

  . معلم تربي  بدني (441الدراس  من )عين  

 :أظهرت نتائج الدراس وقد 

 ،بوكفاءة الرتبي  البدني عطاء مادة إيستطيعون  الرتبي  البدني  يمعلمن إ-4

 .و سائل توكنولوجيا حديث  إىلويستطيع الطالب تطبيق هذه التمارين دون احلاج  

ن استخدام الوسائل التقليدي  يف تعليم الرتبي  البدني  كان أفضل من إ-5

 .ام و سائل التوكنولوجيا يف التعلماستخد

 

 البدني  ما قبل الرتبي  معلمو" بعنوان:،(Semiz & Ince, 2012دراس  )-40

 ."اخلدم 

الرتبي  التوكنولوجيا على معلمي التعرف على اثر استخدام إىل: هدفت الدراس  

توكونت عين  الدراس  من و ،استخدم الباحث االستبان  جلمع املعلوماتو، البدني 

 .يف مرحل  التدريب اجلامعيا معلًم (4054)

 :أظهرت نتائج الدراس وقد 

لتطوير  ؛همي  تدريب املعلمني على استخدام التوكنولوجيا يف تعليم الرياض أ-4

 .باستخدام وسائل توكنولوجيا حديث  الرتبي  البدني قدراتهم على تدريس 

 .همي  دمج التوكنولوجيا يف التعليمضرورة وأ-5

 

التوكنولوجيا احلديث   استخدامات ومزايابعنوان: "، (Showkat, 2012) دراس -44

 ."البدني  الرتبي  يف

 تدريس استخدام التوكنولوجيا احلديث  يف التعرف على :إىلهدفت الدراس  

كوسيل  جلمع املعلومات  االستبان الباحث  استخدم ،يف املدارس اهلندي  الرتبي  البدني 

 . يف املدارس اهلندي توكونت عين  الدراس  من الطالب واملعلمنيو

 



 

 

 :أظهرت نتائج الدراس وقد 

لى تطورها أهمي  استخدام التوكنولوجيا احلديث  يف تعليم الرياض  وأثرها ع-4

حبهم لتطبيق الرياض  اليت يتعلموها من خالل برامج الوسائط وزيادة قدرات الطالب و

 .تطبيق األنشط  الرياضي  بشوكل أكربيث جتذب الطالب ويستطيعون فهم واملتعددة ح

دورات تدريبي  خاص  مبجال  منحهمهمي  أعلى  من قبل املعلمنيحلاح إهناك -5

  استخدام التقنيات احلديث .

 

 :املرتبط  التعقيب على الدراسات السابق 

وقد تطرقت هذه  ،دراس  سابق  مرتبط ( 41)استعرض الباحث يف هذا الفصل 

واحلاجات جمال التدريب ويف  ،جمال إعداد املعلمالدراسات إىل جوانب خمتلف  يف 

 وفيما يلي عرض لذلك: ،ويف جمال تقنيات التعليم ،التدريبي 

  ؛املدون  واختلفت من القيام بالدراسات السابق األهداف تعددت -4

التعرف على برنامج إعداد معلم  فمنها ما مت القيام به بهدفأما احملور األول: ف

ما مت القيام به بهدف م(، ومنها 4550)، كدراس  الصاوي ودرويش البدني الرتبي  

 دراس  أبوحتديد قائم  بالوكفايات التعليمي  الرتبوي  الالزم  ملعلم الرتبي  البدني ، ك

هـ(، ومنها ما هدف إىل التعرف على 4152، ودراس  الزعفراني )(م5004منرة )

املفرج  دراس م( و5004كدراس  عايل واخلطابي ) االجتاهات احلديث  يف إعداد املعلم،

 .م(5007) نوآخرو

، كدراس  تصميم برنامج تدرييبفمنها ما ُأجريت بهدف حملور الثاني: اأما و

التعرف على بهدف م(، ومنها ما مت القيام به 5002م(، ودراس  احلاوري )5004الباتع )

م(، ومنها ما هدف إىل التعرف 5004التدريب، كدراس  سيار )وأساليب  أنواعأهداف و

تدريب معلمي الرتبي  الرياضي  أثناء اخلدم  كدراس  أبو سامل  على املعوقات اليت تواجه

 م(، ومنها ما هدف إىل حتديد احلاجات التدريبي  يف جمال تقنيات التعليم،5002)

(. هـ4152م(، ودراس  الغامدي )5002م(، ودراس  الربدي )5002)كدراس  الدوسري 

 تتشابه حيث ،احلالي  للدراس  الدراسات أقرب منوتعد هذه الدراسات السابق  األخرية 

 احلاجات التدريبي  حتديدوهو  ،الدراس  من اهلدف يف احلالي  الدراس  مع مجيعها

 .احلديث  التعليم املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات



 

 

على أثر استخدام التعرف  فمنها ما مت القيام به بهدف حملور الثالث:اأما و

 م(،5004تدريس مساعدة، كدراس  احلايك )أو برنامج حاسوبي كوسيل  احلاسوب 

درج  امتالك بهدف التعرف على  ، ومنها ما مت القيام بهم(5001ودراس  احلايك )

م(، ودراس  5002واستخدام املعلمني لوكفايات توكنولوجيا التعليم، كدراس  الشريف )

أهمي   ومنها ما هدف إىل التعرف على م( ،5002هـ(، ودراس  النجدي  )4152الشهري )

ومنها ما  (،هـ4152دراس  السفياني )، كيف التدريس التعليم االلوكرتونيواستخدام 

، كدراس  هدف إىل التعرف على مستوى توافر مهارات استخدام تقنيات التعليم

يف  البدني وجه  نظر معلمي الرتبي  ومنها ما هدف إىل التعرف على  هـ(،4145الشهري )

، (Thomas& Stratton,2006)دراس  ك، بي  البدني استخدام التوكنولوجيا يف الرت

دراس  و، Gibbone, Rukavina & Silverman, 2010)) دراس و

(Kretschmann, 2012) على استخدام التوكنولوجيا ، ومنها ما هدف إىل التعرف

 ,Lei) دراس و ،(Piotr & Miguel, 2007)دراس  ك ،البدني  الرتبي احلديث  يف 

 ,Showkat)دراس  و ،(Heidary, Honary & Saiah, 2012)دراس  و، (2011

2012). 

 

واالستبان  كأداة جلمع  إن معظم الدراسات السابق  استخدمت املنهج الوصفي-5

وبعضها اآلخر  كما هو احلال يف الدراس  احلالي ،،م(5002)الربدي، كدراس  البيانات

وبعضها اآلخر  هـ(،4145معًا كدراس  الشهري ) بطاق  الرصداالستبان  و استخدم

 .(Lei, 2011)ودراس   ،(Piotr & Miguel, 2007)اس  كدر ،املقابل  استخدم

 

كل دراس  عن غريها حسب اهلدف من القيام  ،عينات الدراسات السابق تنوعت -4

 ،م(5004دراس  سيار )ك ،فمنها ما قامت على عين  من معلمي الرتبي  البدني  ،بها

دراس  و، (Thomas & Stratton, 2006) ودراس  ،م(5002ودراس  أبو سامل )

(Piotr & Miguel, 2007) ،  ودراس(min Li & hai Sun,  2008) ، دراس  و

((Gibbone, Rukavina & Silverman, 2010،   ودراس(Lei, 2011) ،

 ومنها ما .كما هو احلال يف الدراس  احلالي  ،(Kretschmann, 2012)دراس  و

 ،م(4550كدراس  الصاوي ودرويش ) ،قامت على عينات طلب  كليات الرتبي  البدني 



 

 

ودراس  ، (Aly & Gabal, 2010)ودراس   ،(م5007) خرونوآاحلايك ودراس  

(Heidary, Honary & Saiah, 2012) ،دراس  و(Semiz & Ince, 2012). 

وبعض  .م(5002كدراس  الربدي ) ،املشرفني الرتبوينيعينات قامت على  ومنها ما

 .هـ(4152كدراس  الشهري )، أعضاء هيئ  التدريسالعينات اعتمدت على 

 

يف و ،وفروضها ،يف صياغ  مشوكل  الدراس  الباحث من الدراسات السابق  استفاد-1

ويف التعرف  ،املتبع  األساليب اإلحصائي  منو ،ومنهجها ،األدوات البحثّي التعرف على 

س  النتائج وتوصياتها من دراوكذلك اإلفادة  ،ذات العالق  املراجع اليت تعرضت هلا على

 .نتائجها بنتائج الدراس  احلالّي ، ومن مقارن  ومقرتحاتها

 

أن أغلب الدراسات احمللي  -على حد علم الباحث-مما هو جدير بالذكر -2

على وجه اخلصوص بل بشوكل دني  والعربي  مل تتناول تقنيات التعليم ملعلمي الرتبي  الب

الرتبي  البدني  على وجه  ، بينما تناولت الدراسات األجنبي  تقنيات التعليم ملعلميعام

 .اخلصوص

 

جيابي  حنو استخدام إ اجتاهاتوجدت املتعلق  بتقنيات التعليم ن معظم الدراسات إ-7

كدراس   ،احلديث  يف عملي  التدريس التعليم ألساليب تقنيات الرتبي  البدني  معلمي

(Thomas& Stratton,2006) دراس  و(Piotr & Miguel, 2007)،   ودراس 

(min Li&hai Sun , 2008) دراس و (Lei, 2011)  وهذا مما يفيد الدراس ،

 .يف صياغ  فروضها وتفسري نتائجها احلالي 

 

للمعلمني إىل استخدام  حاج أنه ال توجد  أظهرت نتائج أحد الدراسات السابق -2

استخدام الوسائل التقليدي  يف تعليم الرتبي  البدني   أنو ،ديث احلتوكنولوجيا السائل و

دراس  وهو ما ورد يف  ،يف التعلماحلديث   كان أفضل من استخدام وسائل التوكنولوجيا

(Kretschmann, 2012)، سات السابق وهذا ما خيتلف عن نتائج مجيع الدرا.  

 



 

 

تدني مستوى استخدام معلمي الرتبي  إىل  هـ(4152الزعفراني )أشارت نتائج دراس  -2

البدني  للوكفايات الرتبوي  بوجه عام، واليت من ضمنها جمال استخدام تقنيات التعليم 

حيث كانت بدرج  ضعيف  من وجه  نظر املشرفني الرتبويني، كما كانت بدرج  

مما يدل على وجود حاج  تدريبي  هلؤالء متوسط  من وجه  نظر مديري املدارس، 

 املعلمني.

 

يف احلدود الزماني  ختتلف الدراس  احلالي  عن مجيع الدراسات السابق  -5

 . وجدة مدارس حمافظيت الليثحدود هذه الدراس  ضمن  أجريت، فقد واملوكاني 

 

البدني   متيزت الدراس  احلالي  بدراس  موضوع احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي -40

املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديث  بشوكل خاص، بينما تناولت معظم 

احلاجات التدريبي  ومدى -على حد علم الباحث -الدراسات العربي  واحمللي  

استخدام املعلمني لتقنيات التعليم احلديث  بشوكل عام، ومل ختتص بالذكر معلم الرتبي  

 تعد األوىل على مستوى اململوك  العربي -حد علم الباحث  على-البدني ، لذلك فهي 

 .، مما يزيد من أهميتهاالسعودي 
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 ـــ  منهـج الدااـ 

 دااــــ جمتمع ال 

 ـــ عـينــ  الدااـ 

 دااــــــ ال أداة 

  صدق األداة 

  ثبات األداة 

  إجراءات تطبيق األداة 

   األـاليب اإلحصائي 

 

 

 

 

 

 



 

 

تضمن هذا الفصل اإلجراءات اليت قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراس ، 

 وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي:

 

  منهج الدراس :

 م الباحث املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيع  الدراس  وأهدافها.استخد

بل ، صف الظاهرة مجع املعلومات والبيانات عنهاوصفي ال يقتصر على واملنهج الو

البد من تصنيف هذه املعلومات وتنظيمها والتعبري عنها كميًا وكيفيًا حبيث يؤدي ذلك 

، هـ4157)عبيدات،  ل إىل فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غريها من الظواهر.وصويف ال

 (405ص

  

 جمتمع الدراس :

، يف للمرحل  املتوسط  الدراس  من مجيع معلمي الرتبي  البدني تألف جمتمع 

إحصائيات قسم ا على ، بناًءامعلًم( 422) والبالغ عددهم، وجدة الليثمدارس حمافظيت 

للعام الدراسي  وجدة الليثالرتبي  والتعليم مبحافظيت  شؤون املعلمني بإدارة

 .اجملتمع حسب )احملافظ (يوضح توزيع أفراد  (4دول رقم )واجل، هـ4145/4144

 

 توزيع أفراد اجملتمع حسب )احملافظ ( : يوضح(4)رقم  جدول

 النسب  املئوي  العدد افظ احمل

 %42.4 41 الليث

 %24.5 421 جدة

 %400 422 اجملموع

 

 

 

 

 

 



 

 

 أفراد اجملتمع حسب )احملافظ ( الرسم البياني لتوزيع : يوضح(4شوكل رقم )

 
 جمتمع أن الغالبي  العظمى من أفراد (4والشوكل رقم ) (4رقم ) من اجلدوليتبني 

من العدد الوكلي ألفراد  معلمًا (421الدراس  كانوا من حمافظ  )جدة( والبالغ عددهم )

يف حني بلغ عدد أفراد  .%(24.5أي بنسب  ) ا،معلًم( 422الدراس  والبالغ عددهم ) جمتمع

 %(.42.4أي بنسب  )معلًما، ( 41الدراس  من حمافظ  )الليث( ) جمتمع

 

  عين  الدراس :

توكونت عين  الدراس  من معلمي الرتبي  البدني  باملرحل  املتوسط  يف حمافظيت الليث 

وذلك نظرًا لقل  عدد  ،تمع الدراس  حملافظ  الليث كاملً مت اختيار جمو وجدة،

 ،عين  بالطريق  العشوائي  من جمتمع الدراس  حملافظ  جدة بينما مت اختيار املعلمني، 

 عدد وضح( ي5( معلمًا، واجلدول رقم )441) بلغ إمجالي العين  املمثل  جملتمع الدراس و

( يوضح عدد االستبانات املوزع  4)واجلدول رقم  مع،لمجتل املمثل  عين الأفراد 

  االحصائي.واملسرتجع  واملستبعدة والصاحل  للتحليل 

 عدد أفراد العين  املمثل  للمجتمع  يوضح  :(5)رقم جدول 

 النسب  املئوي  العدد الفئ 

 %70 441 عدد أفراد العين 

 - 422 عدد أفراد اجملتمع

 أفراد( بينما بلغ عدد 422( أن عدد أفراد اجملتمع هو )5يتضح من اجلدول رقم )

 % من إمجالي اجملتمع.70( وهذا يعين انهم ميثلون ما نسبته 441العين  املمثل  للمجتمع )

18%

82%

الليث

جدة



 

 

 عدد االستبانات املوزع  واملسرتجع  واملستبعدة والصاحل  يوضح (:4)رقم  جدول

 احملافظ  م
االستبانات 

 املوزع 

االستبانات 

 املسرتجع 

االستبانات 

 املستبعدة 

االستبانات 

 الصاحل 

 41 0 41 41 الليث 4

 20 5 25 400 جدة 5

 441 5 447 441 اجملموع

( 41أن عدد االستبانات املوزع  على حمافظ  الليث ) (4ل رقم )ويتضح من اجلد

( استبان ، وبلغ جمموع 400استبان  بينما بلغ عدد االستبانات املوزع  على حمافظ  جدة )

ومت اسرتجاع مجيع ( استبان ، 441االستبانات املوزع  على حمافظ  الليث وجدة )

( استبان  بينما بلغ عدد االستبانات 41)البالغ عددها من حمافظ  الليث  االستبانات

( استبان ، وبلغ جمموع االستبانات املسرتجع  من 25) املسرتجع  من حمافظ  جدة

يوجد استبانات مستبعدة من حمافظ  الليث  ( استبان ، وال447حمافظ  الليث وجدة )

( استبان ، وبلغ جمموع 5بينما بلغ عدد االستبانات املستبعدة من حمافظ  جدة )

غ عدد االستبانات وبل ( استبان ،5من حمافظ  الليث وجدة ) املستبعدةاالستبانات 

( استبان  بينما بلغ عدد االستبانات الصاحل  من 41الصاحل  من حمافظ  الليث )

( استبان ، وبلغ إمجالي االستبانات الصاحل  للتحليل االحصائي من 20حمافظ  جدة )

 .( استبان 441حمافظ  الليث وجدة )

للمتغريات وقام الباحث باستعراض خصائص أفراد عين  الدراس  وفًقا 

 الدميغرافي  املتعلق  باحملافظ ، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، والدورات التدريبي :

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أواًل: خصائص أفراد عين  الدراس  وفقًا للمتغريات الدميغرافي  املتعلق  باحملافظ :

 توزيع أفراد عين  حمافظ  الليث حسب القطاع : يوضح(1)رقم جدول 

 النسب  املئوي  العدد طاعــقال م

 %42.5 44 قطاع الليث 4

 %55.1 40 قطاع أضم 5

 %50.7 2 بين يزيدقطاع  4

 %2.5 5 قطاع ربوع العني 1

 %2.5 5 قطاع حقال 2

 %400.0 41 اجملموع 

 

 توزيع أفراد عين  حمافظ  الليث حسب القطاعيوضح (: 1شوكل رقم )

 
 

نالحظ أن الغالبي  العظمى من  (1)شوكل رقم ال و (1من اجلدول رقم )يظهر 

( 44أفراد عين  الدراس  التابع  حملافظ  الليث هم من )قطاع الليث( حيث بلغ عددهم )

%( 55.1.%( من أفراد عين  الدراس ، بينما جاء )قطاع أضم( بنسب  )42.5أي بنسب  )

بنسب  ( من أفراد عين  الدراس ، وقد جاء قطاع بين يزيد 40والبالغ عدد أفراده )

( بنسب  من )قطاع ربوع العني( و)قطاع حقال (، وجاء كل2%( والبالغ عدد أفراده )50.7)

 القطاعني. ( لوكل5%( والبالغ عدد أفراده )2.5) 
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 توزيع أفراد عين  حمافظ  جدة حسب القطاع يوضح :(2)رقم جدول 

 النسب  املئوي  العدد عـــــــــــــــاقطال م

 %22.2 20 قطاع جدة 4

 %40 2 قطاع خليص 5

 %5.2 5 قطاع رابغ 4

 %400.0 20 اجملموع 

 توزيع أفراد عين  حمافظ  جدة حسب القطاع يوضح(: 2شوكل رقم )

 
فراد أأن الغالبي  العظمى من  (: 2شوكل رقم )ال و (2)رقم يظهر من اجلدول 

( كانوا من قطاع جدة حيث بلغ 20عين  الدراس  حملافظ  )جدة( والبالغ عددهم )

( أفراد من قطاع خليص ويشوكلون ما 2%( يف حني جاء )22.2ي بنسب  )أ( 20عددهم )

%( من النسب  الوكلي  ألفراد عين  الدراس  وجاء قطاع رابغ بالنسب  األقل بني 40نسبته )

 %(.5.2ي بنسب  )أ( 5حيث بلغ عدد أفراده ) مجيع القطاعات ملدين  جدة

 حسب املوكتب جدة قطاعتوزيع أفراد عين   يوضح :(7)رقم جدول 

 النسب  املئوي  العدد بـــــــــــــــوكتامل م

 %52.2 42 موكتب الصفا 4

 %50.0 41 موكتب الشرق 5

 %42.4 45 موكتب اجلنوب 4

 %42.4 45 موكتب النسيم 1

 %45.5 5 موكتب الوسط 2

 %2.4 2 موكتب الشمال 7

 %400.0 20 اجملموع 

87%

10% 3%
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قطاع خليص
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 حسب املوكتب جدة قطاعتوزيع أفراد عين   يوضح(: 7شوكل رقم )

 
أن توزيع  أفراد عين  الدراس   (7شوكل رقم )ال و (7رقم )يظهر من اجلدول 

 حملافظ  جدة حسب املوكتب كالتالي:

( 42موكتب الصفا: بلغ عدد أفراد عين  الدراس  املوزعني على موكتب الصفا ) -4

 %(.52.2ي بنسب  )أ ،(20صل )أمن  افرًد

( 41موكتب الشرق: بلغ عدد أفراد عين  الدراس  املوزعني على موكتب الشرق ) -5

 %(.50ي بنسب  )أ ،(20من أصل ) افرًد

( 45على موكتب اجلنوب ) موكتب اجلنوب: بلغ عدد أفراد عين  الدراس  املوزعني -4

 %(.42.4أي بنسب  ) ،(20من أصل )فرًدا 

( 45موكتب النسيم: بلغ عدد أفراد عين  الدراس  املوزعني على موكتب النسيم ) -1

 %(.42.4أي بنسب  ) ،(20صل )أمن فرًدا 

( 5عين  الدراس  املوزعني على موكتب الوسط ) أفرادموكتب الوسط: بلغ عدد  -2

 %(.45.5بنسب  )ي أ ،(20صل )أمن أفراد 

 (2عين  الدراس  املوزعني على موكتب الشمال ) أفرادموكتب الشمال: بلغ عدد  -7

 %(.2.4ي بنسب  )أ ،(20صل )أ منأفراد 
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 ا للمتغريات الدميغرافي  املتعلق  باملؤهل العلمي:ا: خصائص أفراد عين  الدراس  وفًقثانًي

 املؤهل العلميتوزيع أفراد العين  حسب  يوضح :(2جدول رقم )

 النسب  املئوي  العدد ل العلميـــــؤهامل

 %2.2 40 دبلوم

 %22.2 400 بوكالوريوس

 %4.2 1 ماجستري

 %0 0 دكتوراه

 %400.0 441 اجملموع

 

 توزيع أفراد العين  حسب املؤهل العلمييوضح (: 2شوكل رقم )  

 
 

العظمى من أفراد عين  ن الغالبي  أ (2شوكل رقم )الو( 2)رقم يظهر من اجلدول 

ي أ ،(441صل )أمن فرًدا  (400حيث بلغ عددهم) ،الدراس  هم من محل  البوكالوريوس

أفراد ( 40حيث بلغ عددهم ) ،بينما جاء محل  الدبلوم يف املرتب  الثاني  ،%(22.2بنسب  )

 حيث بلغ ،وجاء محل  املاجستري يف املرتب  الثالث  .%(2.2أي بنسب  )، (441من أصل )

على  يف حني حصلت الدكتوراه .%(4.2سب  )ي بنأ ،(441صل )أمن  أفراد (1عددهم )

 %(.0.0بنسب  ) ،يأ( 441صل )أ( من 0)
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 ا: خصائص أفراد عين  الدراس  وفقًا للمتغريات الدميغرافي  املتعلق  بسنوات اخلربة:ثالًث

 يوضح توزيع أفراد العين  حسب سنوات اخلربة(: 2جدول رقم )

 النسب  املئوي  العدد سنوات اخلربة

 %4.2 5 سنوات 2أقل من 

 %55.2 57 سنوات 40إىل  2من 

 %45.2 42 سن  42 إىل  44من 

 %14.0 15 سن  42أكثر من 

 %400 441 اجملموع

 

 (: يوضح توزيع أفراد العين  حسب سنوات اخلربة2شوكل رقم )

 
 

% من أفراد عين  الدراس  14أن  (2شوكل رقم )الو( 2من اجلدول رقم )يظهر 

 (441البالغ  ) من إمجالي العين فرًدا  (15أي ) ،سن  42بلغت سنوات خربتهم أكثر من 

وقد بلغ عدد أفراد عين  الدراس  الذين لديهم  ،وهي الغالبي  العظمى من عين  الدراس 

 ،الدراس % من أفراد عين  45.2أي بنسب  فرًدا،  (42سن  ) 42-44خربة ترتاوح بني 

أي ، فرًدا (57سنوات ) 40-2وبلغ عدد أفراد عين  الدراس  الذين ترتاوح خربتهم ما بني 

 فردًا (5% من أفراد العين  والبالغ عددهم )4.2و ،% من أفراد عين  الدراس 55.2بنسب  

 .سنوات 2لغت سنوات خربتهم أقل من ب
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الدميغرافي  املتعلق  بالدورات ا للمتغريات : خصائص أفراد عين  الدراس  وفًقرابعًا

 التدريبي  يف جمال تقنيات التعليم:

 يوضح توزيع أفراد العين  حسب الدورات التدريبي  (:5جدول رقم )

 النسب  املئوي  العدد العبـــــــــــــــارة

 %25.2 54 مل أتلق أي تدريب يف جمال تقنيات التعليم

 %50.5 54 يف جمال تقنيات التدريب تلقيت تدريبًا

 %400.0 441 اجملموع

 

 يوضح توزيع أفراد العين  حسب الدورات التدريبي (: 5شوكل رقم )

 
% من أفراد عين  الدراس  20أن  (5شوكل رقم )وال( 5من اجلدول رقم )يظهر 

( من أفراد عين  الدراس  مل يتلقوا تدريب يف 441من أصل ) فردًا (54والبالغ عددهم )

يف حني بلغ عدد الذين تلقوا دورات تدريبي  يف جمال تقنيات  ،جمال تقنيات التعليم

 % من أفراد العين .50نسب  بي أ ،فردًا (54التدريب )

 

 أداة الدراس :

أكثر أدوات تعد من نها ، حيث إمت استخدام االستبان  كأداة هلذه الدراس 

تباع الدراس  متها لطبيع  هذه الدراس  )أي ال، وكذلك مُلالءاالبحث العلمي استخداًم

 املنهج الوصفي(.
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 :خطوات تصميم وبناء أداة الدراس 

 :وبناء أداة الدراس  )االستبان ( مت اتباع اخلطوات التالي  لتصميم

 -حتديد مصادر بناء االستبان  عن طريق : أواًل:

الدراس   طالع على العديد من البحوث والدراسات السابق  ذات الصل  مبشوكل اال-4

 .وكذلك اجملالت الرتبوي 

 .هذا اجملال لالستفادة من خرباتهممقابل  جمموع  من املختصني يف -5

 -حتديد أبعاد االستبان  : :اثانًي

 :تهدف إىل معرف  ما يليمت تصميم استبان  

اآللي يف تدريس  احلاسب استخدام مهارات على للتدريب احلاج مدى / أهمي  درج -4

 الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام االنرتنت يف تدريس مدى / درج  أهمي -5

 الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟

لى مهارات استخدام الربجميات التعليمي  يف احلاج  للتدريب عمدى /درج  أهمي -4

 تدريس الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟ 

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام أجهزة العرض احلديث  يف مدى / درج  أهمي -1

 تدريس الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟

  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول هل هناك فروق ذات دالل-2

املؤهل و املنطق  التعليمي  :اختالف مدى احلاج  للتدريب تعزى إىل/درج  األهمي 

 ؟ التعليمي

 :كالتاليمت ، وقد بناء االستبان  ثالثًا:

ويف ضوء اإلطار  ،على مشوكل  الدراس  وأهدافها وأسئلتها تأسيًساالباحث  قام-4

النظري والدراسات السابق  واخلطوات السابق ذكرها بصياغ  االستبان  يف صورتها 

 .راس  وذلك إلبداء رأيه ومالحظاتهثم عرضها على املشرف على الد، األولي  

مني إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات مت عرضها على جمموع  من احملوكِّ-5

ى ارتباط كل فقرة من فقراتها باحملور الذي تنتمي إليه وذلك من حيث مد ،االستبان 

 ووضوح الصياغ .

 .رض االستبان  يف صورتها النهائي مت ع-4



 

 

 :اس  على احملاور األربع  التالي اشتملت استبان  الدرقد و

 .فقرة( 51) ويضم ،(احلاج  – )األهمي  مهارات استخدام احلاسب اآللي احملور األول:

 .فقرة( 45ويضم )، (احلاج  – هارات استخدام االنرتنت )األهمي م احملور الثاني:

ويضم ، (احلاج  – )األهمي  ام الربجميات التعليمي مهارات استخداحملور الثالث: 

 .فقرات( 40)

ويضم  ،(احلاج  –مهارات استخدام أجهزة العرض احلديث  )األهمي   احملور الرابع:

 .فقرة( 44)

 :كالتاليوقد استخدم الباحث املقياس الثالثي، ومت حتديد درج  االستجاب  

 ( درجات4) =  ا/عالي  مهم  جدًّ

 نا( درجت5) =  مهم  /متوسط  

 ( درج 4)=  غري مهم  /متدني 

أفراد  ستجاب امت حتديد املعيار التالي للحوكم على درج  فقد وعلى ضوء ذلك 

 كالتالي:  ومدى احلاج  للتدريب(- )األهمي عين  الدراس  من ناحي  

 منخفض =  درج  (%20)أقل من   ( 4.77- 4 قيم  املتوسط احلسابي من )* 

 متوسط  = درج  (%21- 20) (5.44- 4.72)قيم  املتوسط احلسابي من * 

 عالي  = درج  %(400- 22)  ( 4- 5.41) قيم  املتوسط احلسابي من * 

 

 :األداة صدق

 الدراس  من خالل:مت قياس صدق أداة 

 صدق احملتوى أو الصدق الظاهري:-أ

بعد االنتهاء من تصميم أداة الدراس  )االستبان ( قام الباحث بالتحقق من صدق 

من خالل عرضها بصورتها األولي   األداة، وقد مت التأكد من صدق الدراس  داةحمتوى أ

تدريس الناهج وطرق على عدد من احملوكمني من أعضاء هيئ  التدريس املختصني يف امل

وعلى جمموع  من املشرفني الرتبويني وذوي  وجامعات أخرى جبامع  أم القرى

( 5ومت اختيارهم بالطريق  القصدي ، وامللحق رقم )بإدارات الرتبي  التعليم  االختصاص

يبني أمساء احملوكمني ألداة الدراس  بصورتها األولي  من ذوي اخلربة والوكفاي ، وذلك 

متها ءا لقياس ما صممت لقياسه ومدى مالوضوح الفقرات ومدى صالحيتهللتأكد من 



 

 

ومت األخذ مبالحظات جلن  احملوكمني، ومت اعتماد نسب  املوافق   ،ألهداف الدراس 

 احملوكمنيعلى مقرتحات  وتأسيًسا% فأكثر على الفقرة دلياًل على صدق الفقرة، 20

تتضمن ، االتالنهائي  موكون  من أربع  جممت تنقيح األداة، وأصبحت يف صورتها فقد 

 ( يوضح أداة الدراس  بصورتها النهائي .1( فقرة، وامللحق رقم )71)

 صدق االتساق الداخلي:-ب

 ،مت التحقق من صدق االتساق الداخلي يف كل حمور من حماور أداة الدراس 

، خل بينهماوالتأكد من عدم التدا ،ومدى ارتباط الفقرات املوكون  له بعضها مع بعض

( 40)، واجلدول رقم معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط بريسون إجيادمن خالل 

 .يوضح ذلك

 

 ثبات األداة:

واجلدول  ،نباخ (رو)ألفا ك أداة الدراس  بطريق  ثبات مت استخراج قيم معامل

 .( يوضح ذلك40رقم )

 بريسون(وصدق االتساق الداخلي ) نباخ (روالثبات )ألفا ك تعامالقيم م ضحيو: (40)رقم جدول 

 الصدق الثبات الفقرات عدد احملــــــور

 0.221 0.514 51 احملور األول: مهارات استخدام احلاسب اآللي

 0.220 0.547 45 احملور الثاني: مهارات استخدام اإلنرتنت

 0.252 0.254 40 احملور الثالث: مهارات استخدام الربجميات التعليمي 

 0.222 0.545 44 الرابع: مهارات استخدام أجهزة العرض احلديث احملور 

 - 0.575 71 معامل الثبات الوكلي

 

ن مجيع احملاور حصلت على قيم عالي  لنسب الثبات أ( 40يظهر من اجلدول رقم )

ور األول على نسب  ثبات حيث حصل احمل ،وهي قيم مقبول  ألغراض البحث العلمي

 وحصل على نسب  ،وهي القيم  األعلى للمحاور األربع  يف اجلدول أعاله ،(0.514)

يف حني حصل كل من احملورين الثاني والرابع على  الداخلي، ( لصدق االتساق0.221)

بينما بلغت نسب   ،التواليلوكل منهما على  (0.545) (0.547نسب  ثبات متشابه  بلغت ) 

ما فيما يتعلق أ ،لتوالي( لوكل منهما على ا0.222( و)0.220هلما)  تساق الداخليصدق اال

وقد ساق، ( لصدق االت0.255( وبنسب  )0.254باحملور الثالث فقد جاء بنسب  ثبات بلغت )



 

 

رتفاع يف انتائج الأظهرت و ،األربع ( للمحاور 0.575جاءت قيم  معامل الثبات الوكلي )

 هلواحد على حداور فقرات احملوجود اتساق عالي بني  نسب معامالت الثبات، مما يبني

 مما جيعلها مقبول  ألغراض البحث العلمي. وفقرات األداة كوكل ،

 

 :تطبيق األداة إجراءات

الباحث بتطبيق األداة يف  قامبعد استوكمال أداة الدراس  يف صورتها النهائي  

 هـ يف ضوء اخلطوات التالي :4145/4144الفصل الثاني للعام الدراسي 

التعليم مبحافظيت الرتبي  وموجه  إلدارة  الرتبي  كلي ميد خطابات من عطلب  -4

 .(7و ) (2)رقم  كما هو موضح بامللحق ،الليث وجدة للسماح للباحث بتطبيق األداة

 طلب خطابات من إدارة الرتبي  والتعليم مبحافظيت الليث وجدة موجه  للمدارس -5

 .(2( و )2رقم )بتطبيق األداة،  كما هو موضح بامللحق لتسهيل مهم  الباحث 

 . عين  الدراس  ( علىاناتتوزيع أداة الدراس  )االستب-4

 )البيانات( وحتليلها وتطبيقاستجابات العين   إدخالواملعلمني من  اناتمجع االستب-1

االجتماعي  للعلوم  اإلحصائي عليها باستخدام برنامج احلزم   اإلحصائي ساليب األ

(SPSSو )ذلك الستخراج النتائج. 

 

 اإلحصائي : األساليب

 :خدام األساليب اإلحصائي  التالي ا قام الباحث باستبيانات إحصائيًّالملعاجل   

 .النسب املئوي  لوصف عين  الدراس حساب التوكرارات و-4

 .احلسابي  واالحنرافات املعياري  حساب املتوسطات-5

 .ة الدراس كرونباخ لقياس ثبات أدامعامل ألفا -4

 .ق االتساق الداخلي ألداة الدراس معامل بريسون لقياس صد-1

 .لتحليل النتائج النهائي  T-testاختبار -2
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 عرض النتائج ومناقشتها
 

 

 

 عـــرض الـنـتـائــج 

  مناقش  الـنـتـائــج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 متهيد:

إجراءات التحليل اإلحصائي واألساليب اليت مت  يف هذا الفصل الباحثتناول 

بتحديد إجراءات وأساليب التحليل  وبدأ ،ها يف اإلجاب  على أسئل  الدراس استخدام

، ثم الوصفي واإلحصاء التحليلي اإلحصائي اليت اتبعها الباحث يف كل من اإلحصاء

 ،حيث استخدم الباحث أساليب التوكرارات ،تناول التحليالت اإلحصائي  الوصفي 

سيب وذلك لتحديد مسات عين  والوزن الن ،احلسابي  واملتوسطات ،والنسب املئوي 

 الدراس .

 إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي:

 اتبع الباحث اإلجراءات التالي :

ل للتأكد من اكتماهلا وصالحيتها إلدخا ؛استمارة االستبان قام الباحث مبراجع  

ا باحلاسب اآللي وقد قام برتميز املتغريات والبيانات ثم تفريغه ،البيانات والتحليل

 SPSS(Statistical Package للعلوم االجتماعي  اإلحصائي احلزم   باستخدام برنامج

for Social Science ) ومتت مراجع  عملي  اإلدخال للتأكد من دقتها وصحتها وهو

 معاجل  البيانات.لذي مت استخدامه يف عملي  الربنامج ا

 مرحل  اإلحصاءات الوصفي :

قام الباحث باستخراج اإلحصاءات الوصفي  للمتغريات اخلاص  بسمات مفردات 

، وتشمل اإلحصاءات الوصفي ، الدراس  ثم اإلحصاءات الوصفي  ملتغريات الدراس عين  

 التوكرارات والنسب املئوي  والوزن النسيب.

 الدراس : أسئل   اإلجاب  على مرحل

واليز( -اختبار كروسوكال( و)مت استخدام )اختبار حتليل التباين األحادي

اللذان يستخدمان الختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني املتغريات 

، احلاج  للتدريب(مدى املستقل  )املتغريات الشخصي ( واملتغريات التابع  )درج  األهمي /

ومدى همي  األدرج  جياد العالق  بني إل كما مت استخدام معامل ارتباط سبريمان

الربجميات  اإلنرتنت، ن )مهارات استخدام احلاسب اآللي،وكل ملللتدريب احلاج  

 التعليمي ، أجهزة العرض احلديث (.

 

 



 

 

 نتائج السؤال األول:

احلاسب اآللي يف احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى  ما درج  أهمي /

  ؟وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني   تدريس الرتبي  البدني  من

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 احلاسب اآللي ؟

املتوسطات و التوكرارات والنسب املئوي  ولإلجاب  على هذا السؤال مت استخدام

لوكل مهارة متضمن  يف احملور األول والذي يقيس درج    واألهمي  النسبياحلسابي  

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام احلاسب اآللي يف تدريس الرتبي  مدى أهمي /

 همي األدرج  جياد العالق  بني إل كما مت استخدام معامل ارتباط سبريمان، البدني 

 .تلك املهاراتعلى  للتدريباحلاج  ومدى 

 

  يوضح التوكرارات والنسب املئوي  ملهارات استخدام احلاسب اآللي :(44جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

 عالي  متوسط  متدني  امهم  جدًّ مهم  غري مهم 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

4 
حيدد موكونات جهاز احلاسب 

 امللحق  بهاآللي واألجهزة 
5 4.2 72 22.0 12 14.5 4 0.5 15 47.2 24 75.4 

5 
يلم مبواصفات جهاز احلاسب اآللي 

 اجليد
2 2.0 71 27.4 15 47.2 2 1.1 24 11.2 22 20.5 

4 
أهمي  استخدام احلاسب  حيدد

 اآللي يف دروس الرتبي  البدني 
2 1.1 22 20.0 25 12.7 5 4.2 42 44.4 21 71.5 

1 

التوصيالت اخلاص  بتشغيل عد ي

احلاسب اآللي وملحقاته  جهاز

 لالستخدام

45 40.2 24 17.2 15 14.0 2 7.4 12 14.5 74 24.2 

2 
جهاز  وإغالقيستطيع تشغيل 

 احلاسب اآللي وملحقاته
1 4.2 17 10.1 71 27.4 2 2.0 42 45.2 75 70.2 

7 
يستطيع تعريف األجهزة امللحق  

 باحلاسب اآللي
5 2.5 24 11.2 21 12.1 1 4.2 11 42.7 77 22.5 

2 
حيدد املصطلحات واالختصارات 

 املستخدم  يف جمال احلاسب اآللي
45 40.2 72 22.2 42 40.2 4 5.7 75 21.1 15 14.0 

2 
 يتعامل مع موكونات سطح املوكتب

(Desktop) 
2 1.1 25 24.2 20 14.5 1 4.2 45 41.5 24 

75.4 

 



 

 

5 
املختلف  يستطيع حتميل الربامج 

 على جهاز احلاسب اآللي
7 2.4 15 47.2 77 22.5 4 5.7 55 52.1 25 24.5 

40 

 يستخدم وحدات اإلدخال املختلف 

، فاتيح، الفأرةلوح  املمثل: )

 (املاسح الضوئي وغريها

1 4.2 15 47.2 72 25.7 4 5.7 52 51.7 24 25.2 

44 
املختلف   اإلخراجيستخدم وحدات 

 (الطابع  وغريها ،مثل )الشاش 
1 4.2 11 42.7 77 22.5 5 4.2 40 57.4 25 24.5 

45 

)إنشاء  :يستطيع إدارة امللفات مثل

ونقل ومسح وحفظ وإعادة تسمي  

 (امللفات

4 5.7 11 42.7 72 22.2 4 5.7 52 54.5 27 22.1 

44 

 :يستطيع إدارة األقراص مثل

)حتديد أنواع األقراص وعرض 

 (وتهيئ  األقراص ونسخ

2 2.0 24 17.2 24 17.2 1 4.2 42 44.4 25 74.5 

41 
 يتعامل مع مشغالت األقراص

((Disk Drives 
2 7.4 72 22.2 10 42.4 2 7.4 11 42.7 74 22.4 

42 
 يتعامل مع وحدات التخزين

Memory Units)) 
5 2.5 25 24.2 17 10.1 2 2.0 15 47.2 71 27.4 

47 
يثبت ويزيل الربامج من نظام 

 التشغيل
45 40.2 12 14.5 22 12.5 44 5.7 44 52.5 25 74.5 

42 

يستطيع استخدام برامج ضغط 

)برنامج مثل: امللفات  وفك

WinZip ) 

40 2.2 22 20.5 17 10.1 2 7.4 42 40.2 25 74.5 

42 
يستطيع الوكشف والتخلص من 

 الفريوسات
7 2.4 45 52.4 27 77.2 1 4.2 54 50.5 22 27.4 

45 
النصوص  معاجل يستخدم برنامج 

(word) 
4 0.5 41 55.2 25 75.4 5 4.2 54 42.1 54 25.2 

50 
يستخدم برنامج اجلداول احلسابي  

(Excel) 
57 55.2 24 11.2 42 45.2 42 44.5 11 42.7 22 12.5 

54 
يستخدم برنامج العروض التقدميي  

(powerpoint) 
4 5.7 11 42.7 72 22.2 4 5.7 51 54.4 22 27.4 

 20.0 22 42.7 11 44.1 44 44.7 47 20.5 22 42.2 50 يستخدم برامج الوسائط املتعددة 55

54 

يتغلب على املشاكل الفني  الشائع  

اد تعاليت تواجهه أثناء االستخدام امل

 جلهاز احلاسب اآللي وبراجمه

40 2.2 25 24.2 12 45.2 2 1.1 12 14.5 75 21.1 

51 

يراعي القواعد العام  لألمن 

والسالم  مع أجهزة احلاسب اآللي 

 وملحقاتها

7 2.4 20 14.5 22 20.5 1 4.2 11 42.7 77 22.5 

 



 

 

 ( نالحظ ما يلي:44من اجلدول رقم )    

حلاسب اآللي % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد موكونات جهاز ا22 (4

للتدريب على  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 75.4، واألجهزة امللحق  به

 حتديد موكونات احلاسب اآللي واألجهزة احمللق  به بدرج  عالي . 

واصفات جهاز احلاسب اآللي ملام مباإل% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  27.4 (5

اإلملام على  تدريبلل بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 20.5، اجليد

 الي .مبواصفات جهاز احلاسب اآللي اجليد بدرج  ع

ب استخدام احلاسأهمي  % من أفراد عين  الدراس  يعتقدون بأهمي  حتديد  20 (4

للتدريب  بأن هناك حاج % من العين  يعتقدون 71.5، اآللي يف دروس الرتبي  البدني 

 استخدام احلاسب اآللي يف دروس الرتبي  البدني  بدرج  عالي .أهمي  حتديد على  

بأهمي  إعداد التوصيالت اخلاص  بتشغيل جهاز  % من أفراد العين  يعتقدون17.2 (1

 بأن هناك حاج العين  يعتقدون % من 24.2، احلاسب اآللي وملحقاته لالستخدام

 اخلاص  بتشغيل جهاز احلاسب اآللي بدرج  عالي . لتوصيالتاإعداد على للتدريب 

غالق جهاز احلاسب اآللي تشغيل وإبأهمي  % من أفراد العين  يعتقدون 27.4 (2

للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 70.2، بدرج  مرتفع  وملحقاته

 بدرج  عالي .ي وملحقاته تشغيل وإغالق جهاز احلاسب اآلل على

 ف األجهزة امللحق  باحلاسب اآلليهمي  تعري% من أفراد العين  يعتقدون بأ12.1 (7

تعريف  علىللتدريب  هناك حاج بأن % من أفراد العين  يعتقدون 22.5، بدرج  مرتفع 

 .بدرج  عالي  األجهزة امللحق  باحلاسب اآللي

 ملصطلحات واالختصاراتا% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد 22.2 (2

 بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 21.1، املستخدم  يف جمال احلاسب اآللي

 تخدم  يف جمال احلاسب اآلليحتديد املصطلحات واالختصارات املس علىللتدريب 

 .بدرج  متوسط 

، مع موكونات سطح املوكتبتعامل ال% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  24.2 (2

لتعامل مع موكونات للتدريب على ا بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 75.4

 .بدرج  عالي  سطح املوكتب



 

 

املختلف  على جهاز  الربامجأهمي  حتميل ن أفراد عين  الدراس  يعتقدون ب% م22.5 (5

 بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 24.5، بدرج  مرتفع  احلاسب اآللي

 حتميل الربامج املختلف  على جهاز احلاسب اآللي بدرج  عالي . علىللتدريب 

 اإلدخال املختلف أهمي  استخدام وحدات ن أفراد عين  الدراس  يعتقدون ب% م25.7 (40

للتدريب على  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 25.2، بدرج  مرتفع 

 .استخدام وحدات اإلدخال املختلف  بدرج  عالي 

وحدات اإلخراج املختلف  أهمي  استخدام الدراس  يعتقدون ب % من أفراد عين 22.5 (44

 علىللتدريب  بأن هناك حاج راد العين  يعتقدون % من أف24.5، بدرج  مرتفع 

 وحدات اإلخراج بدرج  عالي .استخدام 

% من 22.1، بدرج  مرتفع أهمي  إدارة امللفات % من أفراد العين  يعتقدون ب22.2 (45

 إدارة امللفات بدرج  عالي . علىللتدريب  بأن هناك حاج أفراد العين  يعتقدون 

% من أفراد العين  74.5% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  إدارة األقراص، 17.2 (44

 إدارة األقراص بدرج  عالي . علىللتدريب  بأن هناك حاج  يعتقدون

% 22.4، مع مشغالت األقراصتعامل ال% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  22.2 (41

 مشغالت األقراص بدرج  عالي . علىللتدريب  بأن هناك حاج من العين  يعتقدون 

% من 27.4، التخزينمع وحدات  تعاملال% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  24.2 (42

 وحدات التخزين بدرج  عالي . علىللتدريب  بأن هناك حاج أفراد العين  يعتقدون 

وإزال  الربامج من نظام التشغيل ت يثبت% من أفراد الدراس  يعتقدون بأهمي  12.5 (47

وإزال  الربامج ت يثبت علىللتدريب  بأن هناك حاج % يعتقدون 74.5، بدرج  مرتفع 

 ل بدرج  عالي .من نظام التشغي

، استخدام برامج ضغط وفك امللفات% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  25.5 (42

استخدام برامج ضغط  للتدريب على بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 74.5

 وفك امللفات بدرج  عالي .

بدرج   الوكشف والتخلص من الفريوسات% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  77.2 (42

الوكشف  للتدريب على بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 27.4، مرتفع 

 والتخلص من الفريوسات بدرج  عالي .



 

 

بدرج  برنامج معاجل  النصوص  استخدام% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  75.4 (45

 عالي بدرج  عليها للتدريب بأن هناك حاج  % من أفراد العين  يعتقدون 25.2، مرتفع 

 برنامج اجلداول احلسابي ، % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام 11.2 (50

 بدرج  عالي . عليهاللتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 12.5

% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام برنامج العروض التقدميي  22.2 (54

 للتدريب على بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 27.4، بدرج  مرتفع 

 .بدرج  عالي  برنامج العروض التقدميي استخدام 

% 20% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام برامج الوسائط املتعددة ، 20.5 (55

 بدرج  عالي .عليها للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

تغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت العين  يعتقدون بأهمي  الأفراد % من 24.2 (54

بأن % من العين  يعتقدون .21.1، احلاسب اآللي هازواجههم أثناء االستخدام املعتاد جلت

 .بدرج  عالي الشائع   على التغلب على املشاكل الفني للتدريب  هناك حاج 

لقواعد العام  لألمن والسالم  ا% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  مراعاة 20.5 (51

% من أفراد العين  يعتقدون 22.5، بدرج  مرتفع مع أجهزة احلاسب اآللي وملحقاتها 

 .بدرج  عالي مراعاة القواعد العام  لألمن والسالم   علىللتدريب  بأن هناك حاج 

 

 :(  بشوكل عام44وبالنظر للجدول رقم )

نرى أن النسب  املئوي  لدرج  األهمي  وملدى احلاج  للتدريب عليها جلميع مهارات 

متقارب  مما يعين توافق درجيت األهمي  ومدى احلاج  للتدريب عليها،  اآللياحلاسب 

ا( وملدى ونالحظ أيضا ارتفاع معدل النسب  املئوي  لدرج  األهمي  )مهم  ومهم  جدًّ

هارات )متوسط  وعالي ( مما يعين أن هناك حاج  ملح  احلاج  للتدريب على تلك امل

 .اآلليألفراد العين  على التدريب على مهارات احلاسب 

( اليت أظهرت حاج  م5004نتائج دراس  كل من: الباتع ) مع وتتفق هذه النتيج 

اليت أظهرت وم( 5002ودراس  الدوسري )، تر التدريب على استخدام الوكمبيوالعين  إىل

هي: إدارة امللفات وتنظيمها داخل اجمللدات  أهم احلاجات التدريبي  للمعلمني أن

 (م5002)دراس  الغامديو ،(Microsoft Word) استخدام برنامج معاجل  النصوصو

 .احلاسب اآللي استخداميف معلمني عالي  للحاج  أن هناك اليت أظهرت و



 

 

 ملهارات استخدام احلاسب اآللي النسبي األهمي  و (: يوضح املتوسطات احلسابي 45جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

املتوسط 

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 املتوسط

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 5 22.00 5.74 45 25.72 5.45 حيدد موكونات جهاز احلاسب اآللي واألجهزة امللحق  به 4

 54 25.00 5.17 50 27.72 5.40 يلم مبواصفات جهاز احلاسب اآللي اجليد 5

4 
حيدد أهمي  استخدام احلاسب اآللي يف دروس الرتبي  

 البدني 
5.14 20.44 40 5.74 22.72 2 

1 
يعد التوصيالت اخلاص  بتشغيل جهاز احلاسب اآللي 

 وملحقاته لالستخدام
5.45 22.44 47 5.12 25.44 50 

 44 21.72 5.21 2 21.44 5.24 جهاز احلاسب اآللي وملحقاته وإغالقيستطيع تشغيل  2

 41 21.72 5.21 44 25.72 5.45 يستطيع تعريف األجهزة امللحق  باحلاسب اآللي 7

2 
حيدد املصطلحات واالختصارات املستخدم  يف جمال 

 احلاسب اآللي
5.50 24.44 55 5.10 20.00 55 

 5.45 25.72 44 5.25 27.44 44 (Desktop) يتعامل مع موكونات سطح املوكتب 2

 2 25.72 5.75 2 21.44 5.24 يستطيع حتميل الربامج املختلف  على جهاز احلاسب اآللي 5

40 
لوح  املفاتيح ، مثل:)يستخدم وحدات اإلدخال املختلف  

 (الفأرة ، املاسح الضوئي وغريها
5.27 22.44 4 5.20 50.00 2 

44 
)الشاش  ،الطابع   :املختلف  مثل اإلخراجيستخدم وحدات 

 (وغريها
5.21 21.72 7 5.20 50.00 7 

45 
)إنشاء ونقل ومسح وحفظ  :يستطيع إدارة امللفات مثل

 (وإعادة تسمي  امللفات
5.27 22.44 1 5.24 54.00 4 

44 
)حتديد أنواع األقراص  :يستطيع إدارة األقراص مثل

 (وعرض ونسخ وتهيئ  األقراص
5.45 25.72 41 5.70 27.72 40 

 Disk Drives 5.55 27.44 54 5.15 24.00 42))يتعامل مع مشغالت األقراص 41

 Memory Units)) 5.45 22.44 42 5.15 24.00 45يتعامل مع وحدات التخزين 42

 42 21.72 5.21 42 25.44 5.42 يثبت ويزيل الربامج من نظام التشغيل 47

42 
مثل: )برنامج يستطيع استخدام برامج ضغط وفك امللفات 

WinZip) 
5.45 22.44 42 5.22 22.72 45 

 1 54.00 5.24 5 22.00 5.74 يستطيع الوكشف والتخلص من الفريوسات 42

 5.71 22.00 4 5.22 55.72 4 (word)يستخدم برنامج معاجل  النصوص 45



 

 

 5.40 20.00 51 5.42 22.44 51 (Excel)يستخدم برنامج اجلداول احلسابي   50

 5.27 22.44 2 5.21 54.44 5 (powerpoint) يستخدم برنامج العروض التقدميي  54

 54 25.72 5.45 54 24.44 5.41 يستخدم برامج الوسائط املتعددة 55

54 
أثناء اليت تواجهه يتغلب على املشاكل الفني  الشائع  

 . اد جلهاز احلاسب اآللي وبراجمهتعاالستخدام امل
5.44 22.00 45 5.20 24.44 42 

51 
يراعي القواعد العام  لألمن والسالم  مع أجهزة احلاسب 

 اآللي وملحقاتها
5.17 25.00 5 5.21 21.72 47 

 - 22.20 5.22 - 20.02 5.10 املتوسط العام

 معامل ارتباط سبريمان
( دال إحصائيًا عند مستوى معنوي  0.00دالل   )مبستوى 0.557

0.02 

 

 

 هارات استخدام احلاسب اآلليملهمي  األ درج  ترتيب يوضح(: 44)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 األهمي  النسبي  املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب

 22.00% (word)برنامج معاجل  النصوص  استخدام  .4

 %22.00 الوكشف والتخلص من الفريوسات القدرة على  .5

 %22.44 (ملفاتيح ،الفأرة ، املاسح الضوئي)لوح  ا استخدام وحدات اإلدخال املختلف  مثل:  .4

 %22.44 (ومسح وحفظ وإعادة تسمي  امللفات ونقل)إنشاء : إدارة امللفات مثل القدرة على  .1

 22.44% (powerpoint)م برنامج العروض التقدميي  استخدا  .2

 %21.72 ()الشاش  ،الطابع  وغريها :املختلف  مثل اإلخراجم وحدات استخدا  .7

 %21.44 جهاز احلاسب اآللي وملحقاته وإغالقتشغيل  القدرة على  .2

 %21.44 يستطيع حتميل الربامج املختلف  على جهاز احلاسب اآللي  .2

 %25 وملحقاتهايراعي القواعد العام  لألمن والسالم  مع أجهزة احلاسب اآللي   .5

 

 

 

 

 



 

 

 مدى احلاج  للتدريب على مهارات احلاسب اآلليترتيب يوضح  :(41)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب
األهمي  

 النسبي 

 55.72% (word)برنامج معاجل  النصوص  استخدام  .4

 54.44%  (powerpoint)برنامج العروض التقدميي   استخدام  .5

 %54.00 ومسح وحفظ وإعادة تسمي  امللفات(إدارة امللفات مثل: )إنشاء ونقل  القدرة على  .4

 %54.00 الوكشف والتخلص من الفريوسات القدرة على  .1

 %50.00 (  ئي،الفأرة،املاسح الضواستخدام وحدات اإلدخال املختلف  مثل:)لوح  املفاتيح  .2

 %50.00 ()الشاش  ،الطابع  وغريها :املختلف  مثل اإلخراجم وحدات استخدا  .7

 %25.72 حتميل الربامج املختلف  على جهاز احلاسب اآللي القدرة على  .2

 %22.72 أهمي  استخدام احلاسب اآللي يف دروس الرتبي  البدني  حتديد  .2

 %22 د موكونات جهاز احلاسب اآللي واألجهزة امللحق  بهيدحت  .5

 

 أهم أن  تبنيهارات استخدام احلاسب اآللي ملومن استعراض النتائج السابق  

الوكشف والتخلص  القدرة على، برنامج معاجل  النصوص املهارات متثلت يف استخدام

م ، استخداإدارة امللفات القدرة على، وحدات اإلدخال املختلف استخدام  ،من الفريوسات

 . برنامج العروض التقدميي 

 مهارات استخدام احلاسب اآللي يف استخدام للتدريب علىبينما متثلت احلاج  

إدارة  القدرة على ،برنامج العروض التقدميي  استخدام ،برنامج معاجل  النصوص

وحدات اإلدخال  ، استخدامالوكشف والتخلص من الفريوسات القدرة على، امللفات

.عالي  حاج  ( وهي متثل%22.20النسبي  )وقد بلغ املتوسط  العام لألهمي  ، املختلف 

   

تبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان(  (45ويف ضوء معلومات اجلدول رقم )

 اآللياستخدام احلاسب مهارات على أن هناك ارتباطًا طرديا بني كل من درج  أهمي  

( مبستوى دالل  0.557حيث بلغت قيم  معامل االرتباط ) للتدريب عليهاومدى احلاج  

مما يدل على وجود عالق  قوي   0.02 ( وهي قيم  دال  إحصائيا عند مستوى معنوي 0.00)

 لتلك املهارات. احلاسب االلي ومدى احلاج استخدام مهارات بني أهمي  



 

 

 نتائج السؤال الثاني:

مهارات استخدام اإلنرتنت يف تدريس احلاج  للتدريب على مدى ما درج  أهمي /

 الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 اإلنرتنت ؟

املتوسطات و التوكرارات والنسب املئوي  ولإلجاب  على هذا السؤال مت استخدام

لوكل مهارة متضمن  يف احملور الثاني والذي يقيس درج   النسبي واألهمي  احلسابي  

 ،احلاج  للتدريب على مهارات استخدام اإلنرتنت يف تدريس الرتبي  البدني مدى أهمي /

ومدى  همي األدرج  جياد العالق  بني إل كما مت استخدام معامل ارتباط سبريمان

 تلك املهارات.على  للتدريباحلاج  

 

 يوضح التوكرارات والنسب املئوي  ملهارات استخدام اإلنرتنت :(42جدول رقم )

 مدى احلاج ( -)درج  األهمي  

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

 عالي  متوسط  متدني  مهم  جدا مهم  غري مهم 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 72.2 22 44.7 47 5.7 4 21.1 75 14.5 20 4.2 5 يلم مبفهوم اإلنرتنت 4

5 
حيدد أهمي  استخدام اإلنرتنت يف دروس 

 الرتبي  البدني 
5 2.5 24 17.2 25 12.7 1 4.2 14 42.2 72 22.2 

 12.7 25 12.5 22 7.4 2 45.2 12 20.0 22 40.2 45 حيدد مصادر املعلومات اإللوكرتوني  4

1 

يستخدم مصادر املعلومات اإللوكرتوني  

التعليمي  املتعلق  بالرتبي  لتسهيل العملي  

 البدني 

40 2.2 20 14.5 21 12.1 2 7.4 15 47.2 72 22.0 

 20.5 22 12.7 25 4.2 1 12.7 25 24.2 25 5.7 4 حيدد مواقع ومنتديات الرتبي  البدني  2

7 
يستطيع االتصال باجلامعات واملوكتبات 

 ومراكز البحوث والتعرف على مقتنياتهم
47 41.0 75 21.1 47 44.7 44 5.7 22 12.5 12 15.4 

 72.2 22 44.7 47 5.7 4 20.0 22 17.2 24 4.2 1 ل باإلنرتنتتصايعد جهاز احلاسب اآللي لال 2

2 
 :يستخدم برنامج مستعرض اإلنرتنت مثل

(Internet Explorer) 
2 7.4 21 12.1 24 17.2 2 7.4 45 41.5 72 25.7 

 7 2.4 10 42.4 72 25.7 44 5.7 40 57.4 24 71.0 (Google) :يستخدم حمركات البحث مثل 5

 14.5 20 14.0 15 44.5 42 45.2 42 20.5 22 47.2 45 يغري صفح  البداي  ملستعرض اإلنرتنت 40

44 
حيدد املصطلحات األساسي  والرموز 

 املستخدم  يف اإلنرتنت
2 2.0 22 20.0 15 14.0 2 1.1 12 45.2 71 27.4 

 E-mail) ) 7 2.4 42 40.2 24 71.0 7 2.4 44 52.5 22 72.2بريد إلوكرتوني  ينشئ 45



 

 

 72.1 22 52.4 45 4.2 1 77.2 27 40.2 42 5.7 4 يستخدم الربيد اإللوكرتوني 44

 14.5 12 15.4 27 5.7 44 41.5 45 20.5 22 41.5 42 يستخدم القوائم الربيدي  41

 44.7 47 15.4 27 45.4 55 55.2 57 20.5 22 57.4 40 يستخدم اجملموعات اإلخباري  42

 42 44.4 24 17.2 54 50.5 44 52.5 22 20.0 57 55.2 (Chat)يستخدم احملادث   47

42 
يستطيع التسجيل واملشارك  يف املنتديات 

 التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني 
2 1.1 21 12.1 22 12.5 2 7.4 42 45.2 20 74.1 

42 
( Download) يستطيع حتميل امللفات

 wwwوحفظها من خدم  ال 
2 7.4 15 47.2 72 22.0 7 2.4 42 40.2 24 71.0 

45 

 ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  من يراعي

القواعد والسلوكيات اليت جيب اتباعها يف 

 التعامالت مع الشبوك 

2 7.4 10 42.4 72 22.2 40 2.2 12 15.4 27 15.4 

 

 ( نالحظ ما يلي:42من اجلدول رقم )

 بدرج  مرتفع  أهمي  إملام املعملني مبفهوم اإلنرتنتعين  يعتقدون بالن أفراد % م21.1 (4

مبفهوم  اإلملامعلى للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 72.2 ،

 .بدرج  عالي  اإلنرتنت

إلنرتنت يف دروس % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد أهمي  استخدام ا17.2 (5

حتديد على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 22.2، ي الرتبي  البدن

 .بدرج  عالي  أهمي  استخدام اإلنرتنت يف دروس الرتبي  البدني 

% 12.5، مصادر املعلومات اإللوكرتوني قدون بأهمي  حتديد تع% من أفراد العين  ي20 (4

صادر املعلومات محتديد على للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

 .بدرج  متوسط  اإللوكرتوني 

مصادر املعلومات اإللوكرتوني  استخدام أهمي  % من أفراد العين  يعتقدون ب12.1 (1

بأن % يعتقدون 22، بدرج  مرتفع  ليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني لتسهيل العملي  التع

 بدرج  عالي .ني  مصادر املعلومات اإللوكرتوعلى استخدام للتدريب  هناك حاج 

مواقع ومنتديات الرتبي  ن  الدراس  يعتقدون بأهمي  حتديد % من أفراد عي24.2 (2

مواقع على حتديد للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 20.5البدني ، 

 .بدرج  عالي  ومنتديات الرتبي  البدني 



 

 

كز باجلامعات واملوكتبات ومرا% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  االتصال 21.1 (7

 بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 12.5، البحوث والتعرف على مقتنياتهم

 جلامعات واملوكتبات ومراكز البحوث بدرج  متوسط .االتصال با علىللتدريب 

 إعداد جهاز احلساب اآللي لالتصال باإلنرتنتلعين  يعتقدون بأهمي  % من أفراد ا20 (2

على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 72.2،  ع .بدرج  مرتف

 .بدرج  عالي  جهاز احلاسب اآللي لالتصال باإلنرتنتإعداد 

% 25.7، برنامج مستعرض اإلنرتنت% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام 12.1 (2

مستعرض  استخدام برنامجعلى للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

 .بدرج  عالي  اإلنرتنت

، بدرج  مرتفع استخدام حمركات البحث  أهمي % من أفراد العين  يعتقدون ب25.7 (5

حمركات استخدام على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 71

 .بدرج  عالي البحث 

، صفح  البداي  ملستعرض اإلنرتنت ريغيت% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  20.5 (40

صفح  البداي  غيري تعلى للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 14.5

 .بدرج  عالي  ملستعرض اإلنرتنت

  والرموز د املصطلحات األساسييأهمي  حتد% من أفراد العين  يعتقدون ب20 (44

للتدريب  بأن هناك حاج ن % من أفراد العين  يعتقدو27.4، املستخدم  يف اإلنرتنت

 .بدرج  عالي  ملصطلحات األساسي  والرموز املستخدم  يف اإلنرتنتاحتديد على 

، بدرج  مرتفع إلوكرتوني بريد إنشاء  أهمي % من أفراد العين  يعتقدون ب71 (45

 إلوكرتونيبريد إنشاء على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 72.2

 .بدرج  عالي 

لوكرتوني بدرج  ربيد اإلال أهمي  استخدام% من أفراد العين  يعتقدون ب77.2 (44

استخدام على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 72.1، مرتفع 

 .بدرج  عالي  الربيد اإللوكرتوني

% من 15.4، القوائم الربيدي  % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام20.5 (41

بدرج   قوائم الربيدي الاستخدام على للتدريب  بأن هناك حاج أفراد العين  يعتقدون 

 .متوسط 



 

 

% 15.4اجملموعات اإلخباري ،  من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام% 20.5 (42

اجملموعات  استخدامعلى للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

 سط .اإلخباري  بدرج  متو

% 20 ،ادثات عرب اإلنرتنتد العين  يعتقدون بأهمي  استخدام احمل% من أفرا17.2 (47

حملادثات عرب ا استخدامعلى للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

 .بدرج  متوسط  اإلنرتنت

أهمي  التسجيل واملشارك  يف املنتديات % من أفراد العين  يعتقدون ب12.5 (42

بأن % من أفراد العين  يعتقدون 74.1، بدرج  مرتفع التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني  

 بدرج  عالي .التسجيل واملشارك  يف املنتديات التعليمي  على للتدريب  هناك حاج 

الشبوك  حتميل امللفات وحفظها يف ن أفراد العين  يعتقدون بأهمي  % م22 (42

للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 71، بدرج  مرتفع العنوكبوتي  

 .بدرج  عالي  حتميل امللفات وحفظها يف الشبوك  العنوكبوتي على 

مراعاة ما تنص عليه أخالقيات الشبوك   أهمي % من أفراد العين  يعتقدون ب22.2 (45

بدرج  لتعامالت مع الشبوك  من القواعد والسلوكيات اليت جيب اتباعها يف ا

ما راعاة على مللتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 15.4، مرتفع 

 تنص عليه أخالقيات الشبوك  بدرج  عالي .

 

 :( بشوكل عام42وبالنظر للجدول رقم )

نرى أن النسب  املئوي  لدرج  األهمي  وملدى احلاج  للتدريب عليها جلميع مهارات 

، ونالحظ همي  ومدى احلاج  للتدريب عليهامتقارب  مما يعين توافق درجيت األ االنرتنت

( وملدى احلاج  اجدًّأيضا ارتفاع معدل النسب  املئوي  لدرج  األهمي  )مهم  ومهم  

للتدريب على تلك املهارات )متوسط  وعالي ( مما يعين أن هناك حاج  ملح  ألفراد العين  

 .النرتنتعلى التدريب على مهارات ا

( اليت أظهرت حاج  م5004وتتفق هذه النتيج  مع نتائج دراس  كل من: الباتع )

العين  إىل التدريب على طرق احلصول على املعلومات من االنرتنت وكيفي  استخدام 

عالي  حاج  أن هناك اليت أظهرت  (م5002دراس  الغامدي )و يد اإللوكرتوني،الرب

 .االنرتنت ستخدامالمعلمني لل



 

 

 ملهارات استخدام االنرتنت واألهمي  النسبي  (: يوضح املتوسطات احلسابي 47جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

املتوسط 

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

املتوسط 

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 5 22.25 5.74 1 21.54 5.24 اإلنرتنتيلم مبفهوم  4

 7 22.05 5.22 45 25.51 5.42 حيدد أهمي  استخدام اإلنرتنت يف دروس الرتبي  البدني  5

 41 25.25 5.45 41 27.45 5.55 حيدد مصادر املعلومات اإللوكرتوني  4

1 
يستخدم مصادر املعلومات اإللوكرتوني  لتسهيل العملي  التعليمي  

 بالرتبي  البدني املتعلق  
5.45 25.24 44 5.24 24.74 44 

 45 25.17 5.12 5 20.55 5.14 حيدد مواقع ومنتديات الرتبي  البدني  2

7 
يستطيع االتصال باجلامعات واملوكتبات ومراكز البحوث 

 والتعرف على مقتنياتهم
5.42 25.24 47 5.45 22.15 42 

 4 22.25 5.74 2 25.47 5.17 ال باإلنرتنتصتيعد جهاز احلاسب اآللي لال 2

2 
 (Internet :يستخدم برنامج مستعرض اإلنرتنت مثل

Explorer) 
5.10 20.45 40 5.21 21.20 2 

 5.21 21.20 4 5.21 21.20 5 (Google) :يستخدم حمركات البحث مثل 5

 42 27.50 5.44 42 24.54 5.47 يغري صفح  البداي  ملستعرض اإلنرتنت 40

 40 24.55 5.25 44 22.72 5.47 املصطلحات األساسي  والرموز املستخدم  يف اإلنرتنتحيدد  44

 5.25 27.57 5 5.75 22.14 1 (E-mail)بريد إلوكرتوني  ينشئ 45

 4 22.40 5.72 4 22.04 5.71 يستخدم الربيد اإللوكرتوني 44

 47 22.15 5.45 42 24.40 5.45 يستخدم القوائم الربيدي  41

 42 20.27 5.45 42 72.20 4.57 اجملموعات اإلخباري  يستخدم 42

 4.22 75.52 45 4.57 72.50 45 (Chat)يستخدم احملادث   47

42 
يستطيع التسجيل واملشارك  يف املنتديات التعليمي  املتعلق  

 بالرتبي  البدني 
5.11 24.55 2 5.22 22.05 2 

42 
وحفظها من خدم  ال ( download)تطيع حتميل امللفات يس

www 
5.24 24.74 7 5.25 27.57 2 

45 
يراعي ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  من القواعد 

 والسلوكيات اليت جيب اتباعها يف التعامالت مع الشبوك 
5.24 21.54 2 5.10 20.45 44 

 - 24.24 5.12 - 22.72 5.47 املتوسط العام

 0.02( دال إحصائيًا عند مستوى معنوي  0.00دالل  )مبستوى  0.242 معامل ارتباط سبريمان



 

 

 استخدام االنرتنت ترتيب درج  األهمي  ملهارات يوضح(: 42)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 األهمي  النسبي  املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب

 %22.04  الربيد اإللوكرتوني استخدام  .4

 27.57% (E-mail) بريد إلوكرتوني إنشاء  .5

 21.20% (Google) :حمركات البحث مثل استخدام  .4

 %21.54 مبفهوم اإلنرتنت اإلملام  .1

 %21.54 مراعاة ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  من القواعد والسلوكيات   .2

 www 24.74%( وحفظها من خدم  الـ Downloadحتميل امللفات ) القدرة على  .7

 %25.47  باإلنرتنتال صجهاز احلاسب اآللي لالت إعداد  .2

 

 

 مدى احلاج  للتدريب على مهارات اإلنرتنت ترتيب يوضح (: 42)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 األهمي  النسبي  املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب

 %22.40 استخدام الربيد اإللوكرتوني  .4

 %22.25  اإلملام مبفهوم اإلنرتنت  .5

 %22.25 اآللي لالتصال باإلنرتنتإعداد جهاز احلاسب   .4

 22.14% (E-mail) إنشاء بريد إلوكرتوني  .1

 www 27.57%( وحفظها من خدم  ال Dowloadحتميل امللفات ) القدرة على  .2

 %22.05 حتديد أهمي  استخدام اإلنرتنت يف دروس الرتبي  البدني   .7

 %22.05 بالرتبي  البدني  التسجيل واملشارك  يف املنتديات التعليمي  املتعلق  القدرة على  .2

  

 

    



 

 

املهارات أهم أن  تبني اإلنرتنتهارات استخدام ملومن استعراض النتائج السابق  

إللوكرتوني، استخدام حمركات ، إنشاء الربيد ايف استخدام الربيد اإللوكرتونيمتثلت 

 اإلنرتنت، مراعاة ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  مع الشبوك .، اإلملام مبفهوم البحث

اإلنرتنت يف استخدام الربيد للتدريب على مهارات استخدام يف حني متثلت احلاج  

 ،إعداد جهاز احلاسب اآللي لالتصال باإلنرتنت اإلملام مبفهوم اإلنرتنت، اإللوكرتوني،

، وقد  www ـوحفظها من خدم  ال إموكاني  حتميل امللفات ،إنشاء الربيد اإللوكرتوني

 .حاج  عالي ( وهي متثل %24.24بلغ املتوسط  العام لألهمي  النسبي  )

 

تبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( على ( 47ويف ضوء معلومات اجلدول رقم )

استخدام اإلنرتنت ومدى مهارات ا بني كل من درج  أهمي  ا طرديًّأن هناك ارتباًط

 ،(0.00( مبستوى دالل  )0.242حيث بلغت قيم  معامل االرتباط ) للتدريب عليهااحلاج  

مما يدل على وجود عالق  قوي  بني ،  0.02ا عند مستوى معنوي  وهي قيم  دال  إحصائيًّ

 استخدام اإلنرتنت ومدى احلاج  لتلك املهارات. مهاراتأهمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتائج السؤال الثالث:

الربجميات التعليمي  احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى أهمي /ما درج  

 يف تدريس الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟

وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام 

 الربجميات التعليمي  ؟

واملتوسطات  التوكرارات والنسب املئوي استخدام ولإلجاب  على هذا السؤال مت 

والذي يقيس درج   ،لوكل مهارة متضمن  يف احملور الثالث واألهمي  النسبي احلسابي  

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام احلاسب اآللي يف تدريس الرتبي  مدى أهمي /

 همي األدرج  جياد العالق  بني إل كما مت استخدام معامل ارتباط سبريمان ،البدني 

 .تلك املهاراتعلى  للتدريباحلاج  ومدى 

 

 يوضح التوكرارات والنسب املئوي  ملهارات استخدام الربجميات التعليمي  :(45جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

 عالي  متوسط  متدني  مهم  جدا مهم  غري مهم 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 11.2 24 12.1 21 2.5 5 52.4 45 70.2 75 44.1 44 حيدد مفهوم الربجميات التعليمي  4

5 
حيدد أهمي  استخدام الربجميات 

 التعليمي  يف دروس الرتبي  البدني 
2 2.0 70 25.7 17 10.1 4 5.7 12 14.5 71 27.4 

 15.4 12 24.2 25 7.4 2 54.2 52 71.5 21 44.1 44 حيدد أنواع الربجميات التعليمي  4

 45.2 42 20.5 22 47.2 45 44.5 42 77.2 27 50.5 54 حيدد مراحل إنتاج الربجميات التعليمي  1

 10.1 17 20.5 22 2.2 40 47.2 45 72.1 22 41.5 42 الربجميات التعليمي اختيار حيدد معايري  2

 47.0 14 25.7 70 44.1 44 42.2 50 71.5 21 42.2 50 حيدد معايري تقويم الربجميات التعليمي  7

2 
يستطيع احلصول على برجميات تعليمي  

 متعلق  بالرتبي  البدني  من الشبوك 
7 2.4 27 15.4 25 12.7 2 1.1 42 40.2 21 71.5 

2 

يستطيع تشغيل الربجميات التعليمي  

)تشغيل برنامج تعليمي  :املتنوع  مثل

 (Powerpointبواسط  برنامج 

5 4.2 27 15.4 27 15.4 4 5.7 45 52.4 25 75.4 

5 
يستطيع تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  

 البدني  باستخدام الربجميات التعليمي 
4 5.7 12 45.2 77 22.5 4 5.7 52 54.2 21 24.2 

40 
يتتبع االصدارات احلديث  للربجميات 

 التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني 
2 2.0 75 21.1 11 42.7 7 2.4 17 10.1 75 21.1 

 



 

 

 ( نالحظ ما يلي:45من اجلدول رقم )

% 12.1، مفهوم الربجميات التعليمي د يدأفراد العين  يعتقدون بأهمي  حت% من 70.2 (4

مفهوم الربجميات على حتديد للتدريب  بأن هناك حاج من أفراد العين  يعتقدون 

 .بدرج  متوسط  التعليمي 

أهمي  استخدام الربجميات التعليمي  د يدحت% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  25.7 (5

للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 27.4، يف دروس الرتبي  البدني 

 .بدرج  عالي  أهمي  الربجميات التعليمي  يف دروس الرتبي  البدني على حتديد 

% من 24.2، حتديد أنواع الربجميات التعليمي بأهمي   % من أفراد العين  يعتقدون71.5 (4

 أنواع الربجميات التعليمي على حتديد للتدريب  بأن هناك حاج أفراد العين  يعتقدون 

 .بدرج  متوسط 

، مراحل إنتاج الربجميات التعليمي  حتديد% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  77.2 (1

مراحل إنتاج على حتديد للتدريب  ك حاج بأن هنا% من أفراد العين  يعتقدون 20.5

 .بدرج  متوسط  الربجميات التعليمي 

، التعليمي  الربجميات اختيار% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد معايري 72.1 (2

 اختيارعايري معلى حتديد للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 20.5

 .بدرج  متوسط  الربجميات

، عايري تقويم الربجميات التعليمي م حتديد% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  71.5 (7

معايري تقويم على للتدريب  بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 25.7

 .بدرج  متوسط  الربجميات التعليمي 

علق  % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  احلصول على برجميات تعليمي  مت15.4 (2

 بأن هناك حاج % من أفراد العين  يعتقدون 71.5، بي  البدني  من الشبوك بالرت

حلصول على برجميات تعليمي  متعلق  بالرتبي  البدني  من كيفي  ا علىللتدريب 

 .بدرج  متوسط  الشبوك 

مثل: املتنوع  تعليمي  الربجميات ال تشغيل% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  15.4 (2

تقدون % من أفراد العين  يع75.4)تشغيل برنامج تعليمي بواسط  برنامج البوربوينت(، 

 .عالي بدرج   املتنوع تعليمي  الربجميات ال تشغيلعلى بأن هناك حاج  للتدريب 



 

 

أهمي  تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  البدني  % من أفراد العين  يعتقدون ب22.5 (5

بأن % من أفراد العين  يعتقدون 24.2، بدرج  مرتفع  ي باستخدام الربجميات التعليم

س تعليمي  يف الرتبي  البدني  باستخدام الربجميات در تنفيذعلى هناك حاج  للتدريب 

 .بدرج  عالي  التعليمي 

تتبع اإلصدارات احلديث  للربجميات التعليمي  أفراد العين  يعتقدون بأهمي  % من 21.1 (40

بأن هناك حاج  للتدريب % من أفراد العين  يعتقدون 21.1املتعلق  بالرتبي  البدني  ، 

بدرج   تتبع اإلصدارات احلديث  للربجميات التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني  على

 .عالي 

 

 :(  بشوكل عام45وبالنظر للجدول رقم )

النسب  املئوي  لدرج  األهمي  وملدى احلاج  للتدريب عليها جلميع مهارات نرى أن 

همي  ومدى احلاج  للتدريب الربجميات التعليمي  متقارب  مما يعين توافق درجيت األ

ا( ا ارتفاع معدل النسب  املئوي  لدرج  األهمي  )مهم  ومهم  جدًّ، ونالحظ أيًضعليها

ملهارات )متوسط  وعالي ( مما يعين أن هناك حاج  وملدى احلاج  للتدريب على تلك ا

 .على مهارات الربجميات التعليمي  ملح  ألفراد العين  على التدريب

 م(5002مع نتائج دراس  كل من: دراس  الربدي )بصف  عام  وتتفق هذه النتيج  

جمال اليت أظهرت أن مجيع أفراد الدراس  من املشرفني الرتبويني حباج  إىل التدريب يف 

اليت أظهرت حاج  املعلمني  (Cetin, 2008)ودراس   )بدرج  عالي (، التقنيات الرتبوي 

 .يف استخدام التوكنولوجيا همر مهاراتتطويالتدريب و إىل

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 ملهارات استخدام الربجميات التعليمي  واألهمي  النسبي  (: يوضح املتوسطات احلسابي 50جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

 املتوسط

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 املتوسط

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 7 22.52 5.42 7 25.55 5.42 حيدد مفهوم الربجميات التعليمي  4

5 
الرتبي  حيدد أهمي  استخدام الربجميات التعليمي  يف دروس 

 البدني 
5.44 22.22 1 5.21 21.20 1 

 2 22.72 5.47 2 20.27 5.45 حيدد أنواع الربجميات التعليمي  4

 40 24.54 5.47 40 71.44 4.54 حيدد مراحل إنتاج الربجميات التعليمي  1

 2 22.45 5.45 2 72.52 5.05 حيدد معايري تقويم الربجميات التعليمي  2

 5 21.22 5.52 5 77.72 5.00 تقويم الربجميات التعليمي حيدد معايري  7

2 
يستطيع احلصول على برجميات تعليمي  متعلق  بالرتبي  البدني  

 من الشبوك 
5.10 20.45 4 5.74 27.21 4 

2 
يستطيع تشغيل الربجميات التعليمي  املتنوع  مثل )تشغيل 

 برنامج تعليمي بواسط  برنامج البوربوينت
5.12 25.17 5 5.72 22.25 5 

5 
يستطيع تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  البدني  باستخدام 

 الربجميات التعليمي 
5.22 22.05 4 5.24 50.42 4 

40 
احلديث  للربجميات التعليمي  املتعلق  بالرتبي   اإلصداراتيتتبع 

 البدني 
5.45 22.45 2 5.15 24.01 2 

 - 24.25 5.12 - 21.45 5.54 املتوسط العام

 0.02( دال إحصائيًا عند مستوى معنوي  0.00)مبستوى دالل   0.554 معامل ارتباط سبريمان

 

 التعليمي  ترتيب درج  األهمي  ملهارات استخدام الربجميات  يوضح(: 54)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 األهمي  النسبي  املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب

 %22.05   تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  البدني  باستخدام الربجميات التعليمي  القدرة على  .4

 %25.17 يستطيع تشغيل الربجميات التعليمي  املتنوع    .5

 %20.45 يستطيع احلصول على برجميات تعليمي  متعلق  بالرتبي  البدني  من الشبوك   .4

 %22.22             الرتبي  البدني حيدد أهمي  استخدام الربجميات التعليمي  يف دروس   .1

 %22.45 احلديث  للربجميات التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني  اإلصداراتيتتبع   .2



 

 

يب على مهارات استخدام الربجميات مدى احلاج  للتدر يوضح ترتيب (:55)جدول رقم 

 التعليمي  )بناء على األهمي  النسبي (

 األهمي  النسبي  املهــــــــــــــــــــارة  الرتتيب

 %50.42 تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  البدني  باستخدام الربجميات التعليمي  القدرة على  .4

 %22.25      تشغيل الربجميات التعليمي  املتنوع   القدرة على  .5

 %27.21 احلصول على برجميات تعليمي  متعلق  بالرتبي  البدني  من الشبوك  القدرة على  .4

 %21.20 أهمي  استخدام الربجميات التعليمي  يف دروس الرتبي  البدني  حتديد  .1

 %24.01     احلديث  للربجميات التعليمي  املتعلق  بالرتبي  البدني  اإلصداراتتتبع   .2

 

أهم أن  تبني الربجميات التعليمي هارات استخدام ملومن استعراض النتائج السابق  

تنفيذ الدروس التعليمي  يف الرتبي  البدني  باستخدام  القدرة علىيف املهارات متثلت 

)تشغيل  :تشغيل الربجميات التعليم  املتنوع  مثل القدرة علىالربجميات التعليمي ، 

احلصول على برجميات تعليمي   القدرة علىالربامج التعليمي  بواسط  البوربوينت(، 

 متعلق  بالرتبي  البدني  من الشبوك .

يف  استخدام الربجميات التعليمي  للتدريب على مهاراتاحلاج   متثلتبينما 

، الربجميات التعليمي  تنفيذ الدروس التعليمي  يف الرتبي  البدني  باستخدام القدرة على

احلصول على برجميات تعليمي   درة علىالق، تشغيل الربجميات التعليمي  القدرة على

، وقد بلغ املتوسط  مي  استخدام الربجميات التعليمي متعلق  بالرتبي  البدني  وحتديد أه

 .حاج  عالي وهي متثل  ،(%24.25العام لألهمي  النسبي  )

  

تبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( ( 50ويف ضوء معلومات اجلدول رقم )

ا بني كل من درج  أهمي  مهارات استخدام الربجميات ا طرديًّارتباًطعلى أن هناك 

( 0.554حيث بلغت قيم  معامل االرتباط )  للتدريب عليهاالتعليمي  ومدى احلاج  

مما يدل على  ،0.02ا عند مستوى معنوي  وهي قيم  دال  إحصائيًّ ،(0.00مبستوى دالل  )

استخدام الربجميات التعليمي  ومدى احلاج  لتلك مهارات وجود عالق  قوي  بني أهمي  

 املهارات.

 



 

 

 نتائج السؤال الرابع:

أجهزة العرض احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى ما درج  أهمي /

 يف تدريس الرتبي  البدني  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ؟احلديث  

تدريب على مهارات استخدام أجهزة وهل هناك عالق  بني درج  األهمي  ومدى احلاج  لل

 العرض احلديث  ؟

واملتوسطات  استخدام التوكرارات والنسب املئوي ولإلجاب  على هذا السؤال مت 

لوكل مهارة متضمن  يف احملور الرابع والذي يقيس درج   واألهمي  النسبي احلسابي  

 ،الرتبي  البدني أهمي /احلاج  للتدريب على مهارات استخدام احلاسب اآللي يف تدريس 

ومدى  همي األدرج  جياد العالق  بني إل كما مت استخدام معامل ارتباط سبريمان

 تلك املهارات.على  للتدريباحلاج  

 

 يوضح التوكرارات والنسب املئوي  ملهارات استخدام أجهزة العرض احلديث  :(54جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  )

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها درج  األهمي 

 عالي  متوسط  متدني  مهم  جدا مهم  غري مهم 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 15.4 27 11.2 24 7.4 2 40.2 42 70.2 75 2.2 40 حيدد مفهوم أجهزة العرض احلديث  4

5 
حيدد أهمي  استخدام أجهزة العرض 

 احلديث  يف دروس الرتبي  البدني 
7 2.4 25 24.2 15 14.0 1 4.2 17 10.1 71 27.4 

 14.5 12 24.2 74 2.4 7 40.2 42 22.2 72 40.2 45 حيدد أنواع أجهزة العرض احلديث  4

1 
حيدد األجزاء الرئيسي  ألجهزة العرض 

 احلديث 
42 42.2 71 27.4 45 52.4 40 2.2 74 24.2 14 42.2 

2 
حيدد مميزات وسلبيات أجهزة العرض 

 احلديث  املختلف 
45 47.2 77 22.5 55 52.1 40 2.2 77 22.5 42 44.4 

 24.2 74 10.1 17 7.4 2 11.2 24 25.7 70 5.7 4 يوصل أجهزة العرض جبهاز احلاسب اآللي 7

 22.0 72 47.2 15 7.4 2 14.5 12 20.0 22 2.2 40 يشغل ويغلق أجهزة العرض احلديث  املختلف  2

2 
أجهزة يتحوكم بوكاف  املميزات املتاح  يف 

 العرض احلديث 
2 2.0 70 25.7 17 10.1 7 2.4 25 12.7 27 15.4 

5 

يتغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت 

تواجهه أثناء االستخدام املعتاد ألجهزة 

 العرض احلديث 

2 7.4 22 12.5 25 12.7 2 7.4 12 45.2 75 21.1 

40 
يراعي القواعد العام  لألمن والسالم  عند 

 أجهزة العرض احلديث التعامل مع 
2 2.0 24 11.2 22 12.5 4 5.7 22 20.0 21 12.1 

 14.0 15 11.2 24 45.4 41 44.4 42 20.5 22 42.2 42 يتتبع مستجدات أجهزة العرض احلديث  44



 

 

 ( نالحظ ما يلي:54من اجلدول رقم )

احلديث  % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن حيدد املعلم مفهوم أجهزة العرض 70.2 (4

% من أفراد العين  يعتقدون باحلاج  العالي  لتحديد املعلم ملفهوم أجهزة 15.4، 

 العرض احلديث .

% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن حيدد املعلم استخدام أجهزة العرض 24.2 (5

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  27.4احلديث  يف دروس الرتبي  البدني  ، 

حديد املعلم أهمي  استخدام أجهزة العرض احلديث  يف دروس الرتبي  العالي  لت

 البدني .

% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد املعلم ألنواع أجهزة العرض احلديث  ، 22.2 (4

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  بدرج  متوسط  لتحديد املعلم ألنواع 24.2

 أجهزة العرض احلديث .

أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد املعلم األجزاء الرئيسي  ألجهزة % من 27.4 (1

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  بدرج  متوسط  24.2العرض احلديث  ، 

 لتحديد املعلم األجزاء الرئيسي  ألجهزة العرض احلديث .

جهزة العرض % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  حتديد املعلم ملميزات وسلبيات أ22.5 (2

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  بدرج  متوسط  22.5احلديث  املختلف  ، 

 لتحديد املعلم ملميزات وسلبيات أجهزة العرض احلديث  املختلف .

% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن يوصل املعلم أجهزة العرض جبهاز 25.7 (7

دون مبدى احلاج  العالي  لتوصيل املعلم % من أفراد العين  يعتق2.24احلاسب اآللي ، 

 ألجهزة العرض جبهاز احلاسب اآللي.

% من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن يشغل املعلم ويغلق أجهزة العرض احلديث  20 (2

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  العالي  لتشغيل املعلم أجهزة 22املختلف  ، 

 العرض احلديث  املختلف .

من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن يتحوكم املعلم بوكاف  املميزات املتاح  يف % 25.7 (2

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  العالي  15.4أجهزة العرض احلديث  ، 

 لتحوكم املعلم بوكاف  املميزات املتاح  يف أجهزة العرض احلديث .



 

 

م على املشاكل الفني  الشائع  % من أفراد العين  يعتقدون بأهمي  أن يتغلب املعل12.5 (5

% من أفراد العين  21.1اليت تواجهه أثناء االستخدام املتعاد ألجهزة العرض احلديث  ، 

يعتقدون مبدى احلاج  العالي  لتغلب املعلم على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه 

 أثناء استخدام أجهزة العرض احلديث .

األهمي  الوكبرية ملراعاة املعلم للقواعد العام  لألمن % من أفراد العين  يعتقدون ب12.5 (40

% من أفراد العين  يعتقدون 20والسالم  عند التعامل مع أجهزة العرض احلديث  ، 

مبدى احلاج  بدرج  متوسط  ملراعاة املعلم للقواعد العام  لألمن والسالم  عند 

 التعامل مع أجهزة العرض احلديث .

تقدون بأهمي  أن يتتبع املعلم مستجدات أجهزة العرض ، % من أفراد العين  يع20.5 (44

% من أفراد العين  يعتقدون مبدى احلاج  بدرج  متوسط  لتتبع املعلم مستجدات 11.2

 أجهزة العرض احلديث .

 

 :(  بشوكل عام54وبالنظر للجدول رقم )

رات نرى أن النسب  املئوي  لدرج  األهمي  وملدى احلاج  للتدريب عليها جلميع مها

أجهزة العرض احلديث  متقارب  مما يعين توافق درجيت األهمي  ومدى احلاج  للتدريب 

ا( ارتفاع معدل النسب  املئوي  لدرج  األهمي  )مهم  ومهم  جدًّ اعليها، ونالحظ أيًض

مما يعين أن هناك حاج   ،وملدى احلاج  للتدريب على تلك املهارات )متوسط  وعالي (

 ملح  ألفراد العين  على التدريب على مهارات أجهزة العرض احلديث .

 م(5002مع نتائج دراس  كل من: دراس  الربدي )بصف  عام  وتتفق هذه النتيج  

اليت أظهرت أن مجيع أفراد الدراس  من املشرفني الرتبويني حباج  إىل التدريب يف جمال 

اليت أظهرت حاج  املعلمني  (Cetin, 2008)ودراس   )بدرج  عالي (، التقنيات الرتبوي 

 .يف استخدام التوكنولوجيا همتطوير مهاراتالتدريب و إىل

 

 

 

 



 

 

ملهارات استخدام أجهزة العرض  واألهمي  النسبي  (: يوضح املتوسطات احلسابي 51جدول رقم )

  (مدى احلاج - األهمي درج  ) احلديث 

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها األهمي درج  

املتوسط 

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

املتوسط 

 احلسابي

األهمي  

 النسبي 
 الرتتيب

 2 20.55 5.14 2 24.52 5.55 حيدد مفهوم أجهزة العرض احلديث  4

5 
حيدد أهمي  استخدام أجهزة العرض احلديث  يف دروس الرتبي  

 البدني 
5.42 25.51 1 5.24 21.54 4 

 2 22.72 5.47 2 24.45 5.50 حيدد أنواع أجهزة العرض احلديث  4

 40 27.45 5.55 40 20.27 5.45 حيدد األجزاء الرئيسي  ألجهزة العرض احلديث  1

 44 21.22 5.52 44 75.25 5.05 حيدد مميزات وسلبيات أجهزة العرض احلديث  املختلف  2

 1 25.17 5.12 4 20.20 5.15 احلاسب اآللييوصل أجهزة العرض جبهاز  7

 5 24.74 5.24 7 22.15 5.45 يشغل ويغلق أجهزة العرض احلديث  املختلف  2

 7 24.55 5.11 2 22.22 5.44 يتحوكم بوكاف  املميزات املتاح  يف أجهزة العرض احلديث  2

5 
يتغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء 

 املعتاد ألجهزة العرض احلديث االستخدام 
5.45 25.25 4 5.12 25.22 4 

40 
يراعي القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل مع أجهزة 

 العرض احلديث 
5.14 20.14 5 5.12 24.22 2 

 5 27.50 5.44 5 25.24 5.42 يتتبع مستجدات أجهزة العرض احلديث  44

 - 20.44 5.14 - 22.52 5.52 املتوسط العام

 0.02( دال إحصائيًا عند مستوى معنوي  0.00)مبستوى دالل   0.252 معامل ارتباط سبريمان

 

 

 احلديث  يوضح ترتيب درج  األهمي  ملهارات استخدام أجهزة العرض  (:52)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب
األهمي  

 النسبي 

 %20.20 أجهزة العرض جبهاز احلاسب اآلليتوصيل   .4

 %20.14  مراعاة القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل مع أجهزة العرض احلديث   .5

 %25.25 لألجهزةالتغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء االستخدام املعتاد   .4

 %25.51  يف دروس الرتبي  البدني حتديد أهمي  استخدام أجهزة العرض احلديث    .1

 %22.22  تحوكم بوكاف  املميزات املتاح  يف أجهزة العرض احلديث ال  .2



 

 

أجهزة العرض احلديث  اج  للتدريب على مهارات استخدام مدى احلترتيب يوضح  (:57)جدول رقم 

 )بناء على األهمي  النسبي (

 املهــــــــــــــــــــارة الرتتيب
األهمي  

 النسبي 

 %21.54     أهمي  استخدام أجهزة العرض احلديث  يف دروس الرتبي  البدني  حتديد  .4

 %24.74 أجهزة العرض احلديث  املختلف تشغيل وإغالق   .5

4.  
التغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء االستخدام املعتاد ألجهزة العرض 

 احلديث 
25.22% 

 %25.17  أجهزة العرض جبهاز احلاسب اآللي توصيل  .1

 %24.22  مع أجهزة العرض احلديث  مراعاة القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل  .2

 

أهم أن  تبني أجهزة العرض احلديث هارات استخدام ملومن استعراض النتائج السابق  

القواعد العام   مراعاة، أجهزة العرض جبهاز احلاسب اآللييف توصيل املهارات متثلت 

على املشاكل الفني  التغلب و، لألمن والسالم  عند التعامل مع أجهزة العرض احلديث 

 . الشائع  اليت تواجهه أثناء االستخدام املعتاد ألجهزة العرض احلديث 

يف  أجهزة العرض احلديث  احلاج  للتدريب على مهارات استخدام متثلتبينما 

، ي  استخدام أجهزة العرض احلديث  يف دروس الرتبي  البدني أهم حتديد القدرة على

على املشاكل الفني  الشائع   التغلب،  أجهزة العرض احلديث  املختلف تشغيل وإغالق 

أجهزة العرض  وتوصيل ألجهزة العرض احلديث املعتاد اليت تواجهه أثناء االستخدام 

وهي متثل  ،(%20.44لألهمي  النسبي  )، وقد بلغ املتوسط العام جبهاز احلاسب اآللي

 .حاج  عالي  

 

( تبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( 51ويف ضوء معلومات اجلدول رقم )

استخدام أجهزة العرض  مهارات على أن هناك ارتباطًا طرديا بني كل من درج  أهمي 

مبستوى  (0.252حيث بلغت قيم  معامل االرتباط ) ومدى احلاج  للتدريب عليهااحلديث  

مما يدل على وجود ،  0.02ا عند مستوى معنوي  وهي قيم  دال  إحصائيًّ ،(0.00دالل  )

 استخدام العرض احلديث  ومدى احلاج  لتلك املهارات.مهارات عالق  قوي  بني أهمي  

 



 

 

 نتائج السؤال اخلامس:

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول 

 ( ؟العلمي، املؤهل للتدريب وفقا )املنطق  التعليمي احلاج  مدى درج  األهمي / 

ولإلجاب  على هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابي  واالحنرافات 

الفرضي  باستخدام اختبار )ت( والذي ختبار هذه ال لوكل حمور، و قام الباحث  املعياري

يستخدم ملعرف  ما إذا كانت هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات 

وكانت  ،معين   يوفقا خلاصمدى احلاج  للتدريب /عين  الدراس  حول درج  األهمي 

  النتائج كما يلي:

عين  الدراس  حول درج  هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات 

 األهمي / مدى احلاج  للتدريب وفقا )املنطق  التعليمي ( ؟

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول -4

 درج  األهمي  وفقا للمنطق  التعليمي  ؟

 
 

 استخدام مهارات(: يوضح املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  ألهمي  52جدول رقم )

 احلاسب اآللي ، اإلنرتنت ، الربجميات التعليمي  ، أجهزة العرض احلديث 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد احملافظ  احملور

استخدام احلاسب مهارات أهمي  

 اآللي

 0.10 5.44 41 الليث

 0.45 5.11 20 جدة

 استخدام اإلنرتنت مهارات أهمي 
 0.15 5.52 41 الليث

 0.42 5.10 20 جدة

ستخدام أهمي  مهارات ا

 الربجميات التعليمي 

 0.15 5.42 41 الليث

 0.42 5.52 20 جدة

استخدام أجهزة مهارات أهمي  

 العرض احلديث 

 0.12 5.42 41 الليث

 0.14 5.44 20 جدة

 

 

 



 

 

احلاسب اآللي ، اإلنرتنت ،  استخداممهارات (: يوضح حتليل التباين األحادي ألهمي  52جدول رقم )

 الربجميات التعليمي  ، أجهزة العرض احلديث 

  احملور

 اختبار )ت( اختبار ليفني

 ف
مستوى 

 الدالل 

قيم  

 )ت(

درجات 

 ري احل

مستوى 

 الدالل 

ستخدام امهارات  أهمي  

 احلاسب اآللي

 0.44 445 4.24- 0.22 0.05 بافرتاض التباين متساوي

 0.41 74 4.15-   غري متساوي بافرتاض التباين

استخدام مهارات أهمي  

 اإلنرتنت

 0.44 445 4.75- 0.25 0.55 بافرتاض التباين متساوي

 0.45 22 4.27-   بافرتاض التباين غري متساوي

استخدام  مهاراتأهمي  

 الربجميات التعليمي 

 0.45 445 4.44- 0.01 1.45 بافرتاض التباين متساوي

 0.51 24 4.50-   التباين غري متساويبافرتاض 

استخدام مهارات أهمي  

 أجهزة العرض احلديث 

 0.05 445 4.25- 0.71 0.55 بافرتاض التباين متساوي

 0.44 27 4.71-   بافرتاض التباين غري متساوي

عند مستوى الدالل  ( أن مستوى الدالل  اختبار )ت( 52نالحظ من اجلدول رقم )

(α≥0.02)   استخدام اإلنرتنت مهارات استخدام احلاسب اآللي ، وأهمي  مهارات ألهمي

استخدام أجهزة العرض مهارات استخدام الربجميات التعليمي  ، أهمي  مهارات ، أهمي  

مما يعين عدم وجود فروق ذات  0.05 و 0.45و  0.44و  0.44احلديث  يساوي على التوالي 

 ملنطق  التعليمي .ملتغري ا اتبًعبات عين  الدراس  دالل  إحصائي  بني متوسطات استجا

 

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول  -5

 احلاج  للتدريب وفقا للمنطق  التعليمي  ؟ مدى

احلاسب استخدام   مهاراتعلى للتدريب حلاج  ا ملدى (: يوضح املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري 55جدول )

 اآللي ، اإلنرتنت ، الربجميات التعليمي  ، أجهزة العرض احلديث 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد حملافظ ا احملور

 استخدام  احلاسب اآلليمهارات  للتدريب علىاحلاج  
 0.12 5.45 41 الليث

 0.44 5.72 20 جدة

 اإلنرتنت استخدام على مهارات  للتدريب احلاج 
 0.12 5.52 41 الليث

 0.42 5.24 20 جدة

 استخدام الربجميات التعليمي  مهارات على للتدريباحلاج  
 0.20 5.47 41 الليث

 0.10 5.12 20 جدة

 استخدام  أجهزة العرض احلديث مهارات  على للتدريباحلاج  

 0.22 5.52 41 الليث

 0.15 5.12 20 جدة



 

 

 استخدام احلاج  للتدريب على مهارات ملدى(: يوضح حتليل التباين األحادي 40جدول )

 احلاسب اآللي ، اإلنرتنت ، الربجميات التعليمي  ، أجهزة العرض احلديث 

  احملور

 اختبار )ت( اختبار ليفني

 ف
مستوى 

 الدالل 

قيم  

 )ت(

درجات 

 ري احل

مستوى 

 الدالل 

احلاج  للتدريب على مهارات 

 استخدام  احلاسب اآللي

 0.00 445 4.22- 0.00 5.57 بافرتاض التباين متساوي

 0.00 12 4.02-   بافرتاض التباين غري متساوي

على مهارات  احلاج  للتدريب

 استخدام  اإلنرتنت

 0.00 445 4.02- 0.02 4.42 بافرتاض التباين متساوي

 0.04 25 5.20-   بافرتاض التباين غري متساوي

على مهارات  احلاج  للتدريب

 استخدام الربجميات التعليمي 

 0.42 445 4.12- 0.01 1.45 بافرتاض التباين متساوي

 0.45 24 4.45-   بافرتاض التباين غري متساوي

على مهارات  احلاج  للتدريب

 استخدام  أجهزة العرض احلديث 

 0.01 445 5.01- 0.04 7.75 بافرتاض التباين متساوي

 0.02 20 4.24-   بافرتاض التباين غري متساوي

 

عند مستوى الدالل  ( أن مستوى الدالل  اختبار )ت( 40نالحظ من اجلدول رقم )

(α≥0.02) وأجهزة  اإلنرتنتواستخدام احلاسب اآللي  مهارات للتدريب علىدى احلاج  مل

وجود فروق ذات وهذا يعين ،  0.01و 0.00و 0.00 :على التوالي يساوي العرض احلديث 

 ملنطق  التعليمي .ملتغري ا ادالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات العين  تبًع

 (α≥0.02)عند مستوى الدالل  بينما جند أن قيم  مستوى الدالل  الختبار )ت(

مما ،  0.42الربجميات التعليمي  يساوي مهارات استخدام  احلاج  للتدريب علىملدى 

ا تبًعيعين عدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  

ويعزى ذلك من وجه  نظر الباحث إىل اختالف حمافظيت جدة ملتغري املنطق  التعليمي ، 

واالموكانيات للمستحدثات التقني  والليث من حيث مدى امتالكهم واستخدامهم 

 .تاح  هلمامل

 

 

 

 

 

 



 

 

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول درج  

 ( ؟العلمياحلاج  للتدريب وفقا )املؤهل مدى األهمي / 

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول -4

 درج  األهمي  وفقا للمؤهل العلمي ؟

 

 العلميا للمؤهل وفًق احلسابي  لدرج  األهمي  املتوسطاتيوضح  :(44جدول )

 متوسط الرتب  العدد املؤهل العلمي احملور

 احلاسب اآللي ستخداما مهارات أهمي 

 72.70 40 دبلوم

 22.02 400 بوكالوريوس

 14.00 1 ماجستري

  441 اجملموع

 استخدام اإلنرتنتمهارات أهمي  

 72.70 40 دبلوم

 27.21 400 بوكالوريوس

 24.52 1 ماجستري

  441 اجملموع

 استخدام الربجميات التعليمي  مهارات أهمي 

 70.52 40 دبلوم

 27.52 400 بوكالوريوس

 24.22 1 ماجستري

  441 اجملموع

 استخدام أجهزة العرض احلديث  مهارات أهمي 

 24.20 40 دبلوم

 27.50 400 بوكالوريوس

 15.74 1 ماجستري

  441 اجملموع

 

 العلميا للمؤهل وفًق لدرج  األهمي  (: يوضح قيم  مربع كاي45جدول )

 

أهمي  مهارات 

احلاسب استخدام 

 اآللي

مهارات أهمي  

 استخدام اإلنرتنت

مهارات أهمي  

استخدام الربامج 

 التعليمي 

 مهاراتأهمي  

األجهزة  استخدام

 احلديث 

 5.24 5.14 4.44 4.25 قيم  كاي

 5 5 5 5 درجات احلري 

 0.52 0.40 0.22 0.15 مستوى الدالل 



 

 

عند مستوى الدالل   ( أن مستوى الدالل  الختبار مربع كاي45نالحظ من اجلدول رقم )

(α≥0.02)   استخدام اإلنرتنت مهارات استخدام احلاسب اآللي ، وأهمي  مهارات ألهمي

استخدام أجهزة العرض مهارات استخدام الربجميات التعليمي  ، أهمي  مهارات ، أهمي  

مما يعين عدم وجود فروق ذات  0.52 و 0.40 و 0.22 و 0.15احلديث  يساوي على التوالي 

 ملؤهل العلمي.ا ا ملتغريتبًعدالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  

 

هل هناك فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الدراس  حول -5

 احلاج  للتدريب وفقا للمؤهل العلمي ؟مدى 

 ميملدى احلاج  للتدريب وفقا للمؤهل العل املتوسطات احلسابي  : يوضح(44جدول )

 متوسط الرتب  العدد املؤهل العلمي احملور

 هارات استخدام احلاسب اآللياحلاج  مل

 27.20 40 دبلوم

 21.41 400 بوكالوريوس

 74.52 1 ماجستري

  441 اجملموع

 هارات استخدام اإلنرتنتاحلاج  مل

 25.52 40 دبلوم

 22.07 400 بوكالوريوس

 75.20 1 ماجستري

  441 اجملموع

 هارات استخدام الربجميات التعليمي احلاج  مل

 25.52 40 دبلوم

 21.44 400 بوكالوريوس

 24.22 1 ماجستري

  441 اجملموع

 احلديث هارات استخدام أجهزة العرض احلاج  مل

 27.40 40 دبلوم

 21.24 400 بوكالوريوس

 20.22 1 ماجستري

  441 اجملموع

  

 

 



 

 

 العلميدى احلاجه للتدريب وفقا للمؤهل مل (: يوضح قيم  مربع كاي41جدول )

 

رات احلاج  ملها

 استخدام احلاسب

 اآللي

هارات احلاج  مل

 استخدام اإلنرتنت

 هاراتاحلاج  مل

استخدام الربجميات 

 التعليمي 

هارات احلاج  مل

استخدام أجهزة 

 العرض احلديث 

 2.52 2.55 2.52 2.51 قيم  كاي

 5 5 5 5 درجات احلري 

 0.02 0.05 0.02 0.04 مستوى الدالل 

 

عند مستوى ( أن مستوى الدالل  الختبار مربع كاي 41نالحظ من اجلدول رقم )

استخدام احلاسب اآللي مهارات للتدريب على ملدى احلاج   (α≥0.02)الدالل  

وهذا يعين وجود فروق ذات ،  0.05 و 0.04على التوالي  يساوي الربجميات التعليمي و

، ويعزى العلميا ملتغري املؤهل راس  تبًعدالل  إحصائي  بني متوسطات استجابات عين  الد

ذلك من وجه  نظر الباحث إىل اختالف درج  املؤهل العلمي، فأغلب املعلمني ذوي 

أغلب املعلمني ذوي أن املؤهالت العلمي  املنخفض  هم أكثر حاج  للتدريب، يف حني 

 املؤهالت العلمي  املرتفع  هم أقل حاج  للتدريب من غريهم.

ملدى  (α≥0.02)عند مستوى الدالل  م  اختبار مربع كاي بينما جند أن قي

على  يساوي أجهزة العرض احلديث واستخدام اإلنرتنت مهارات احلاج   للتدريب على 

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  بني متوسطات ،  0.02و  0.02التوالي 

 ا ملتغري املؤهل العلمي.استجابات عين  الدراس  تبًع
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 ملخص نتائج الدااـ  
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  ملخص نتائـج الـدااــ 

  الــتــوصـيــات 

 الـمــقــرتحــات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخص النتائجعرض 

 الدراس  حول حماور االستبان . عين أوال: النتائج اخلاص  باستجابات 

 اآللي: مهارات استخدام احلاسب احملور األول

أظهرت نتائج إجاب  السؤال األول أن حاجات معلمي الرتبي  البدني  املتعلق  مبهارات  -4

 األهمي  النسبي  بلغتحيث  ،عالي كانت بشوكل عام  اآللياستخدام احلاسب 

(22.20%). 

ا بني كل من ا طرديًّقيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( على أن هناك ارتباًط تبني-5

 ،ومدى احلاج  للتدريب عليها اآللياحتمال درج  أهمي  مهارات استخدام احلاسب 

ا وهي قيم  دال  إحصائيًّ،(0.00( مبستوى دالل  )0.557حيث بلغت قيم  معامل االرتباط )

مما يدل على وجود عالق  قوي  بني أهمي  مهارات استخدام  ،(0.02) عند مستوى معنوي 

 ومدى احلاج  لتلك املهارات. اآللياحلاسب 

  االنرتنت: مهارات استخدام الثانياحملور 

أن حاجات معلمي الرتبي  البدني  املتعلق  مبهارات  الثانيأظهرت نتائج إجاب  السؤال -4

 .(%24.24حيث بلغت األهمي  النسبي  ) ،عالي كانت بشوكل عام  االنرتنتاستخدام 

ا بني كل من ا طرديًّسبريمان( على أن هناك ارتباًطتبني قيم  معامل ارتباط الرتب )-5

حيث بلغت  ،احتمال درج  أهمي  مهارات استخدام اإلنرتنت ومدى احلاج  للتدريب عليها

ا عند وهي قيم  دال  إحصائيًّ ،(0.00( مبستوى دالل  )0.242قيم  معامل االرتباط )

استخدام مهارات مما يدل على وجود عالق  قوي  بني أهمي   ،(0.02)مستوى معنوي  

 اإلنرتنت ومدى احلاج  لتلك املهارات.

 الربجميات التعليمي : مهارات استخدام لثالثاحملور ا

أن حاجات معلمي الرتبي  البدني  املتعلق  مبهارات  الثالثأظهرت نتائج إجاب  السؤال -4

حيث بلغت األهمي  النسبي   ،عالي كانت بشوكل عام  الربجميات التعليمي استخدام 

(24.25%). 

ا بني كل من ا طرديًّتبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( على أن هناك ارتباًط-5

احتمال درج  أهمي  مهارات استخدام الربجميات التعليمي  ومدى احلاج  للتدريب عليها  

ا وهي قيم  دال  إحصائيًّ،(0.00توى دالل  )( مبس0.554حيث بلغت قيم  معامل االرتباط )



 

 

استخدام مهارات مما يدل على وجود عالق  قوي  بني أهمي   ،(0.02)عند مستوى معنوي  

 الربجميات التعليمي  ومدى احلاج  لتلك املهارات.

 ات استخدام أجهزة العرض احلديث  احملور الرابع : مهار

أن حاجات معلمي الرتبي  البدني  املتعلق  مبهارات  الرابع أظهرت نتائج إجاب  السؤال-4

حيث بلغت األهمي  النسبي  ،عالي كانت بشوكل عام  اآللياستخدام احلاسب 

(20.44%). 

ا بني كل من ا طرديًّتبني قيم  معامل ارتباط الرتب )سبريمان( على أن هناك ارتباًط-5

احلديث  ومدى احلاج  للتدريب احتمال درج  أهمي  مهارات استخدام أجهزة العرض 

وهي قيم  دال   ،(0.00( مبستوى دالل  )0.252حيث بلغت قيم  معامل االرتباط ) ،عليها

مما يدل على وجود عالق  قوي  بني أهمي  مهارات  ،(0.02)إحصائيا عند مستوى معنوي  

 استخدام العرض احلديث  ومدى احلاج  لتلك املهارات.
 

 اخلاص  باستجابات عين  الدراس  وفقا ملتغريات الدراس  :ا: النتائج ثانًي

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل  عدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي  -4

الربجميات و اإلنرتنتواستخدام احلاسب اآللي مهارات استجابات عين  الدراس  ألهمي  

 حيث يساوي على التوالي ،يمي للمنطق  التعل اتبًعلعرض احلديث  أجهزة اوالتعليمي  

 (0.05( و)0.45( و)0.44( و)0.44)

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل   وجود فروق ذات دالل  إحصائي -5

واإلنرتنت  سب اآللياستخدام احلامهارات  للتدريب علىاستجابات العين  ملدى احلاج  

( 0.00)يساوي على التوالي حيث  ،للمنطق  التعليمي  اتبًعوأجهزة العرض احلديث  

 (0.01( و)0.00و)

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل   وجود فروق ذات دالل  إحصائي عدم  -4 

 اتبًع الربجميات التعليمي مهارات استخدام  للتدريب علىاستجابات العين  ملدى احلاج  

   (0.42) يساوي علىحيث   ،للمنطق  التعليمي 

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل  عدم وجود فروق ذات دالل  إحصائي   -1

الربجميات واإلنرتنت و احلاسب اآللي استخدام مهارات  ألهمي  استجابات عين  الدراس 

( 0.15)حيث يساوي على التوالي  ،للمؤهل العلميا تبًعأجهزة العرض احلديث  والتعليمي  

 (0.52( و)0.40( و)0.22و)



 

 

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل  وجود فروق ذات دالل  إحصائي  -2

ملدى احلاج   للتدريب على مهارات استخدام احلاسب اآللي استجابات عين  الدراس  

  (0.05( و)0.04) يساوي على التواليحيث  ،لمؤهل العلميل اتبًع الربجميات التعليمي و

بني متوسطات  (α≥0.02)عند مستوى الدالل  وجود فروق ذات دالل  إحصائي  عدم -7

ملدى احلاج  للتدريب على مهارات استخدام اإلنرتنت وأجهزة العرض استجابات عين  

 (0.02( و)0.02يساوي على التوالي ) حيث ،لمؤهل العلميل اتبًع احلديث 

 

 :التوصيات

 التوصيات التالي :يف ضوء نتائج الدراس ، ميوكن تقديم 

احملددة يف هذه الدراس  أساس أي برنامج تدرييب التدريبي  أن توكون احلاجات -4

 .احلديث  تقنيات التعليمأثناء اخلدم  ليساعد املعلمني على إكسابهم املهارات املرتبط  ب

إحلاقهم بدورات  لتقنيات التعليم احلديث املعلمني استخدام يتطلب تطوير مهارات -5

 .واإلنرتنتاحلاسب اآللي يف جمال خاص  وتدريبي  موكثف  

  

 :حات النابع  من الدراس  احلالي املقرت

 :ما يلي الباحث من املقرتحاتويرى  

هارات استخدام إجراء دراس  مماثل  حلاجات معلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مب-4

يف حمافظات أخرى باململوك  والثانوي  وديث  للمرحل  االبتدائي  تقنيات التعليم احل

 العربي  السعودي .

إخضاع املعلمني الختبارات دوري  يف جمال استخدام تقنيات التعليم احلديث  حتى يتم -5

 .قديم الدورات التدريبي  املناسب حتديد مستوياتهم واحتياجاتهم وت

ول  عن إعداد املعلمني ؤوبني املؤسسات املس التواصل بني مراكز تدريب املعلمني-4

 .على احتياجات املعلمني الفعلي ا بناًء لوضع عناصر مقررات تقنيات التعليم

ت التدريبي  بعد تقييم ارتقديم حوافز للمعلمني الذين حيققون نتائج إجيابي  يف الدو-1

  .   ات التدريبي ، وذلك لتشجيعهم يف االلتحاق بالدورمستوياتهم

 

 



 

 

 

 

 

 
 املراجعاملصادا وقائم  

 

 

 

 ملصادا والـمـراجـع العـربـيـ   ا 

    الـمـراجـع األجـنـبيـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :املصادر واملراجع العربي 

 .القرآن الوكريم -4

 .السن  النبوي  -5

دار صادر، بريوت،  لسان العرب، هـ(،4141) مجال الدين حممد ابن منظور، -4

 .الطبع  الثالث 

م(، مؤسسات إعداد املعلم يف الوكويت والربامج 4552)، حسن إبراهيم -1

، جامع  القاهرة(-)كلي  الرتبي   جمل  البحوث الرتبوي  والنفسي الدراسي ، 

 .(1العدد )

تب  شجرة الدر، ، موكمعلم الرتبي  الرياضي ، م(5004أبو النجا، عز الدين ) -2

 .املنصورة، مصر

ياضي  تواجه تدريب معلمي الرتبي  الر، املعوقات اليت م(5002أبو سامل، حامت ) -7

( اإلنساني  )العلوم امع  النجاح لألحباثجمل  ج، أثناء اخلدم  مبحافظات غزة

 .م5040، ( 7)51 جملد

توكنولوجيا التعليم والتعلم يف الرتبي  ، م(5002و سامل، وفيق  مصطفى حسن )أب -2

 .الطبع  الثاني ، اجلزء األول، منشأة املعارف، اإلسوكندري ، مصر، الرياضي 

(، الوكفايات التعليمي  األدائي  األساسي  لدى م5004أبو منرة، حممد مخيس ) -2

جمل  جامع   معلمي املرحل  األساسي  األوىل الالزم  لتدريس الرتبي  الرياضي ،

 (.5العدد) 42اجمللد ، ان، األردن، عمَّ(العلوم اإلنساني )النجاح لألحباث 

 ، أمين حممود، وعبدالرمحنلول، حممد سعدموكارم حلمي، وزغ، أبو هرج  -5

شر، القاهرة، مصر، ، مركز الوكتاب للنمدخل الرتبي  الرياضي ، م(5005)

 .الطبع  األوىل

، دار توكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب(، 5002األمحد، خالد طه ) -40

 .الوكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربي  املتحدة، الطبع  األوىل

، دار أسس علمي  يف الرتبي  البدني م(، 4552) حامد عبدالفتاح األشقر، -44

 .حائل، اململوك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني  ،األندلس للنشر والتوزيع

برنامج مقرتح لتدريب املعيدين واملدرسني  م(،5004الباتع، عبداملعطي حسن ) -45

امات شبوك  املساعدين بوكلي  الرتبي  جبامع  اإلسوكندري  على بعض استخد



 

 

كلي   رسال  ماجستري غري منشورة، ،اإلنرتنت وفًقا الحتياجاتهم التدريبي 

 .الرتبي ، جامع  اإلسوكندري 

دراس  تقوميي  لواقع استخدام معلمي العلوم يف مرحل  م(، 5002، عادل )باجري -44

، التعليم األساسي باجلمهوري  اليمني  للتقنيات التعليمي  ومعيقات استخدامها

 ماجستري غري منشورة، كلي  الدراسات العليا، اجلامع  األردني ، األردن.رسال  

االحتياجات التدريبي  يف جمال التقنيات م(، 5002الربدي، عبدالعزيز بن جديع ) -41

الرتبوي  للمشرفني الرتبويني مبحافظ  الطائف التعليمي  باململوك  العربي  

 .القرى، موك  املوكرم جامع  أم رسال  ماجستري غري منشورة،  ،السعودي 

، برنامج تدرييب للمعلمات يف أثناء اخلدم  على م(5005، ليلى فارس )البنعلي -42

 ،جمل  مركز البحوث الرتبوي بعض أمناط توكنولوجيا التعليم بدول  قطر، 

 .(55العدد ) ،جامع  قطر

االحتياجات التدريبي  ملديري املدارس الثانوي  م(، 5002التميمي، عبد العزيز ) -47

 .، جامع  عدن، اليمنماجستري غري منشورة ، رسال منطق  حائل يف

املرشد النفيس إىل أسلم  الرتبي  وطرق م(، 5005جان، حممد صاحل علي ) -42

 .، الطبع  الثاني وكرم ، موكتب  سامل، موك  املالتدريس

الوكفايات التوكنولوجي  التعليمي  الالزم  م(، 5002)، تهاني رداد اجلويف -42

، اخلاص  يف اململوك  األردني  اهلامشي  ومدى ممارستهم هلاملعلمي الرتبي  

 ان، األردن.رسال  ماجستري غري منشورة، اجلامع  األردني ، عمَّ

واقع استخدام الشبوك  العاملي  للمعلومات هـ(، 4152) احلازمي، الرباق أمحد -45

، لدى أعضاء هيئ  التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطق  موك  املوكرم 

 .موك  املوكرم ، ماجستري غري منشورة، كلي  الرتبي ، جامع  أم القرى رسال 

برنامج مقرتح لتدريب معلمي التعليم  ،م(5002امللك أمحد )، عبداحلاوري -50

، رسال  األساسي يف جمال استخدام التقنيات املعاصرة باجلمهوري  اليمني 

لدول ماجستري غري منشورة، معهد البحوث والدراسات العربي ، جامع  ا

 العربي ، مصر.



 

 

أثر استخدام برنامج حاسوب مساعد يف تدريس  ،(م5004) احلايك، صادق -54

، مهارات كرة السل  على أداء طلب  كلي  الرتبي  الرياضي  يف اجلامع  األردني 

 ان، األردن.، عمَّرسال  ماجستري غري منشورة، اجلامع  األردني 

، واقع استخدام م(5007معني ) عبدالسالم، واخللف ، احلايك، صادق، وجابر -55

االنرتنت طلب  كليات الرتبي  الرياضي  يف اجلامعات األردني  لشبوك  

 .(40، العدد )جمل  العلوم الرتبوي واجتاهاتهم حنوها، جامع  قطر ، 

على (، أثر استخدام احلاسوب كوسيل  تدريس مساعدة 5001احلايك، صادق ) -54

جمل  دراسات اجلامع  ، حنو احلاسوباجتاهات طلب  كلي  الرتبي  الرياضي  

 (.5العدد ) ،44، اجمللدؤمتر الرياضي لوكلي  الرتبي  الرياضي ، املاألردني 

الرتبوي يف جمال الرتبي  تطور الفوكر ، م(4555، حممد حممد )احلمامحي -51

 .، مركز الوكتاب للنشر، القاهرة، مصر، الطبع  األوىلالبدني 

، ول اللعب والرتبي  الرياضي  والرياض أص، م(4527، حممد حممد )احلمامحي -52

 . مطبوعات نادي موك  الثقايف، موك  املوكرم 

املرجع الشامل يف هـ(، 4145علي، مسري عبداحلميد )و، حمسن حممد، محص -57

اململوك  العربي   الرياض، والتوزيع،دار اخلرجيي للنشر  ،امليداني الرتبي  

 السعودي .

ار أسام  للنشر ، دالتدريب الفعالاسرتاتيجي  م(، 5040)، فايز اخلاطر -52

 . الطبع  األوىل عمَّان، األردن،والتوزيع، 

منوذج مقرتح إلعداد املعلم يف الوطن العربي لأللفي  ، م(5004، أمحد )اخلطيب -52

ر إعداد املعلم لأللفي  الثالث ، كلي  الرتبي ، ، حبث مقدم إىل مؤمتالثالث 

 .م44/4/5004-5جامع  اإلمارات العربي ، العني ، 

، عامل الوكتب ب الفعاليالتدر(، 5007أمحد )اخلطيب، و ،، رداحاخلطيب -55

 .الطبع  األوىل  األردن، ،، إربداحلديث

علمي التدريبي  ملاجات احلم(، 5002، عبداهلل ناصر جديع اجلماعني )الدوسري -40

رسال  ، الثانوي  يف جمال استخدام احلاسب اآلليالرياضيات باملرحل  

 اململوك  العربي  السعودي .، الرياض، ماجستري، جامع  امللك سعود



 

 

الوكفايات الرتبوي  الالزم  ملعلم هـ(، 4152الزعفراني، وليد حممد معتوق ) -44

ديري املدارس مبنطق  موك  الرتبي  البدني  من وجه  نظر املشرفني الرتبويني وم

 .  املوكرم رسال  ماجستري غري منشورة، جامع  أم القرى، موك، املوكرم 

 هاني سعيد ،عبداملنعموحلمي، موكارم  ،أبو هرج وزغلول، حممد سعد،  -45

مركز الوكتاب ، توكنولوجيا التعليم وأساليبها يف الرتبي  الرياضي م(، 5004)

 . للنشر، القاهرة، مصر

توكنولوجيا إعداد م( 5001، مصطفى )السايح حممدوزغلول، حممد سعد،  -44

اإلسوكندري ، ، دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، وتأهيل معلم الرتبي  الرياضي 

 .مصر، الطبع  الثاني 

، الرياض  عند العرب يف اجلاهلي  وصدر اإلسالم، م(4525ساعاتي، أمني ) -41

 .ي ، الطبع  األوىل، اململوك  العربي  السعودمطبوعات تهام ، جدة

الرشد، ، موكتب  وسائل وتوكنولوجيا التعليمم(، 5040) سامل، أمحد حممد -42

 .الرياض، اململوك  العربي  السعودي ، الطبع  الثالث 

مفاهيم -م توكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم( ، 5002سرايا، عادل السيد ) -47

ملوك  العربي  السعودي ، ، املموكتب  الرشد، الرياض ،نظري  وتطبيقات عملي 

 .الطبع  األوىل

التعليم االلوكرتوني يف أهمي  واستخدام هـ(، 4152السفياني، مها بنت عمر ) -42

تدريس الرياضيات باملرحل  الثانوي  من وجه  نظر املعلمات واملشرفات 

موك  ، ماجستري غري منشورة، كلي  الرتبي ، جامع  أم القرى ، رسال الرتبويات

 اململوك  العربي  السعودي . ،املوكرم 

أهداف الرتبي  البدني  يف املرحل  الثانوي  كما (، 5002مسرقندي، تركي ) -42

يف  مدير املدرس  ومدى تطبيق هذه األهداف-املعلم -يراها املشرف الرتبوي 

رسال  ماجستري غري منشورة،  ،مبحافظ  القنفذة( تدريس املادة )دراس  ميداني 

  موك  املوكرم ، ،جامع   أم القرى
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 ( 1ملحق ) 
اث إفادة من معهد البحوث العلمي  وإحياء الرت

 اإلـالمي عن موضوع الدااـ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 ( 2ملحق ) 

مي أداة
ر
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 يف صواتها األولي  األداة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 حفظه اهلل   سعادة الدكتور/األستاذ/                             

 وبعد:  السالم عليوكم ورمح  اهلل وبركاته        

يقوم الباحث بدراس  بعنوان: احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  

وذلك استوكمااًل ملتطلبات ، استخدام تقنيات التعليم احلديث  من وجه  نظرهممبهارات 

 .وطرق تدريس تقنيات التعليماحلصول على درج  املاجستري يف املناهج 

وتهدف الدراس  إىل حتديد االحتياجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  

من وجه  نظر معلمي املادة ل  املتوسط  مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديث  باملرح

 جدة والليث. يتمبحافظ

 :أهمي  الدراس 

تساهم نتائج هذه الدراس  يف حتديد احلاجات التدريبي  الفعلي  ملعلمي الرتبي  

البدني  اليت تعترب مبثاب  قاعدة أساسي  لتخطيط الربامج التدريبي  املتعلق  بتقنيات 

ارة الرتبي  والتعليم يف تطوير مناهج الرتبي  البدني  التعليم حبيث تواكب توجهات وز

 احلديث  من حيث اعتمادها على األساليب املستخدم  لتقنيات التعليم احلديث .

 :مشوكل  الدراس 

توكمن املشوكل  يف ضعف استخدام معلمي الرتبي  البدني  لتقنيات التعليم 

 .احلديث 

 :التاليالدراس  يف السؤال الرئيس مشوكل   حددوتت

ما احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهارات استخدام تقنيات 

 التعليم احلديث  باملرحل  املتوسط  من وجه  نظرهم ؟

ولإلجاب  على هذا السؤال الرئيسي بصورة حمددة قام الباحث بوضع األسئل  

 الفرعي  التالي  :

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى /  ما درج  أهمي : السؤال األول

 البدني ؟احلاسب اآللي يف تدريس الرتبي  

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى /  ما درج  أهمي : السؤال الثاني

 االنرتنت يف تدريس الرتبي  البدني  ؟



 

 

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام مدى / ما درج  أهمي : السؤال الثالث

 التعليمي  يف تدريس الرتبي  البدني ؟الربجميات 

احلاج  للتدريب على مهارات استخدام  ىمد/  ما درج  أهمي : السؤال الرابع

 أجهزة العرض احلديث  يف تدريس الرتبي  البدني   ؟

 وقد قام الباحث بإعداد هذا االستبيان يف قسمني:

 .األول: البيانات الشخصي  

 .الثاني: فقرات االستبيان

أن اإلجاب  عن فقرات االستبيان لتحديد مدى احلاج  للتدريب على مهارات ا علًم

استخدام تقنيات التعليم احلديث  من وجه  نظر معلمي الرتبي  البدني  ستوكون وفق تدرج 

 )عالي ، متوسط ، متدني  (. ثالثي على النحو التالي

 

 مدى احلاج  للتدريب عليها
 املهارة

 عالي  متوسط  متدني 

ومهارات وقدرات عالي   وملا عرف عن سعادتوكم من خربة واسع  يف هذا اجملال،

والتعرف  االستبان فإن الباحث يتشرف بتحوكيموكم هلذه  يف جمال البحوث العلمي ،

على وجه  نظركم وما تبدونه من مالحظات قيم  على فقراتها، لذا آمل من سعادتوكم 

 االطالع وإبداء الرأي فيما يلي:

 .العبارة باحملور املندرج  حتته ارتباط-4

 .وضوح الصياغ -5

 التعديل. وأ ،اإلضاف  أو ،مقرتحاتوكم للحذف-4

ا لوكم جهودكم الفعال  يف خدم  وشاكًر لوكم تعاونوكم الصادق، امقدًر

                                       .البحث العلمي والعملي  التعليمي  والرتبوي 

 الباحث                                                                                             

 أمحد بن طالل بن عبدالعزيز عناني

 كلي  الرتبي  -جامع  ام القرى

 قسم املناهج  وتقنيات التعليم

Mr.Charming-1397@hotmail.com 

0207205140 



 

 

 :املعلومات الشخصي 

 .....................املدين .................االسم)اختياري(:.................................املدرس :............

 

 :( املؤهل العلمي4)

 دبلوم

 بوكالوريوس

 ماجستري

 دكتوراة

  

 ( سنوات اخلربة:5)

 ( سنوات   2أقل من )

 ( سنوات40) إىل( 2من )

 ( سن 42( إىل )44من)

 ( سن 42أكثر من )

 

   يف جمال تقنيات التعليم:ي( الدورات التدريب4)

 تقنيات التعليم يف جمال أي تدريب  أتلق مل

 ا يف جمال تقنيات التعليم تلقيت تدريًب

 :والدورات التدريبي  كالتالي

4- 

5- 

4- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االحتياج ( –مهارات استخدام احلاسب اآللي )األهمي   احملور األول :

 املهارة

 وضوح الصياغ  ارتباط املهارة باحملور

 التعديل املقرتح
 مرتبط 

غري 

 مرتبط 
 واضح 

غري 

 واضح 

      واألجهزة امللحق  به . اآلليحيدد موكونات جهاز احلاسب -4

      اجليد . اآللياإلملام مبواصفات جهاز احلاسب -5

يف العملي  التعليمي    اآلليحيدد أهمي  استخدام احلاسب -4

 وباألخص يف الرتبي  البدني  
     

يعد التوصيالت اخلاص  بتشغيل جهاز الوكمبيوتر -1

 وملحقاته لالستخدام .
     

      جهاز الوكمبيوتر وملحقاته . إغالق أويستطيع تشغيل  -2

لنظام نوافذ  األساسي يستخدم مهارات التشغيل -7

windows . بوكفاءة 
     

      .  اآلليامللحق  باحلاسب  األجهزةيستطيع تعريف -2

حيدد املصطلحات واالختصارات املستخدم  يف جمال -2

 . اآللياحلاسب 
     

      بوكفاءة . Desktopيتعامل مع موكونات سطح املوكتب  -5

      يستطيع حتميل جهاز الوكمبيوتر بالربامج املختلف  وتشغيلها .-40

ف  مثل: )لوح  املفاتيح ، وحدات اإلدخال املختليستخدم -44

 ،  وحدة األسطوانات ، املاسح الضوئي وغريها( بوكفاءة .الفأرة
     

ملختلف  مثل : ) الشاش  ، يستخدم وحدات اإلخراج ا-45

، الطابع  وغريها( بوكفاءة الستقبال النتائج املعدة الراسم

 بواسط  الوكمبيوتر .

     

امللفات )إنشاء ونقل ومسح ونسخ وحفظ  إدارةيستطيع -44

 وإعادة تسمي  امللفات (
     

وعرض  األقراصيستطيع إدارة األقراص )حتديد أنواع -41

 ونسخ وتهيئ  القرص( 
     

      بوكفاءة . Disk Drives  يتعامل مع مشغالت األقراص -42

      بوكفاءة . Memory Unitsيتعامل مع وحدات التخزين -47

      . التشغيلتثبيت وإزال  الربامج من نظام -42

يستطيع استخدام برامج ضغط وفك امللفات مثل: برنامج -42

winzip 
     

، وأساليب الوقاي  منه ، Virusحيدد ما هو الفايروس -45

 وطرق عالجه والتخلص منها .
     



 

 

      ( word -استخدام برنامج معاجل  النصوص ) الوورد-50

      (Excel -استخدام برنامج اجلداول احلسابي  )إكسل -54

 -بوربوينت)استخدام برنامج العروض التقدميي  -55

PowerPoint) 
     

      .استخدام برامج الوسائط املتعددة بوكفاءة-54

التغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء -51

 وبراجمه .االستخدام املعتاد جلهاز احلاسب 
     

مراعاة القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل مع -52

 .ملحقاتها اآلليأجهزة احلاسب 
     

 :املقرتح ( اإلضافات) 

 

 

 

 االحتياج ( –مهارات استخدام اإلنرتنت )األهمي   حملور الثاني :ا

 املهارة

  وضوح الصياغ  ارتباط املهارة باحملور

 التعديل املقرتح

 
 مرتبط 

غري 

 مرتبط 
 واضح 

غري 

 واضح 

      مبفهوم االنرتنت وأنواع الشبوكات . اإلملام-57

حيدد أهمي  استخدام االنرتنت يف العملي  التعليمي  -52

 وباألخص يف الرتبي  البدني  
     

 Electronicحيدد ويعرف مصادر املعلومات اإللوكرتوني  -52

Resources. 
     

مصادر املعلومات اإللوكرتوني  والتوكنولوجيا يستخدم -55

احلديث  لتسهيل العملي  التعليمي  وخاص  فيما يتعلق بالرتبي  

 البدني  .

     

حتديد املواقع الرتبوي  ومواقع ومنتديات الرتبي  البدني  -40

 املميزة .
     

يستطيع االتصال باجلامعات واملوكتبات ومراكز البحوث -44

 العاملي  والتعرف على مقتنياتهم 
     

      يستطيع الدخول إىل املوكتبات اإللوكرتوني  والتزود منها .-45

      يستطيع احلصول على برامج تعليمي  من الشبوك  . -44

يوكون لديه القدرة على توفري املعلومات الرتبوي  ونقلها -41

 .Digitalبشوكل رقمي 
     

     يستطيع الوصول إىل قواعد البيانات املتعلق  مبجال -42



 

 

التخصص من خالل شبوك  املعلومات ويتصفح املوضوعات ذات 

 الصل 

يوكون لديه القدرة على وصف املصادر واألنشط  اليت -47

تسهم يف دعم النمو املهين يف جمال التخصص واملتعلق  بتقني  

 وشبوكاته . اآللياحلاسب 

     

حيدد املنظمات واجلمعيات املهني  ذات االهتمام -42

 بتوكنولوجيا التعليم واحلاسب .
     

احمللي  واإلقليمي   حيدد ويتعرف على املؤمترات والندوات-42

 والعاملي  اليت تعقد يف جمال ختصصه .
     

      إنشاء اتصال باإلنرتنت )إعداد اجلهاز لالتصال باإلنرتنت( -45

 Internetاستخدام برنامج مستعرض اإلنرتنت مثل: -10

Explorer 
     

      Googleاستخدام حمركات البحث مثل-14

      .املدجم  مع حمرك البحث جوجل  استخدام خدم  الرتمج-15

      تغيري صفح  البداي  ملستعرض االنرتنت-14

حيدد املصطلحات األساسي  والرموز املستخدم  يف -11

 االنرتنت بوكفاءة. 
     

      .E-mailإنشاء بريد اإللوكرتوني -12

      استخدام الربيد اإللوكرتوني بوكفاءة-17

      الربيدي  بوكفاءة .استخدام القوائم -12

      استخدام اجملموعات اإلخباري  بوكفاءة.-12

      ( بوكفاءة .Chatاستخدام احملادث  )-15

القدرة على التسجيل واملشارك  يف املنتديات التعليمي  -20

 وباألخص بالرتبي  البدني 
     

وحفظها من خدم   Downloadيستطيع حتميل امللفات -24

 .WWWال
     

يوكون لديه القدرة على استخدام برامج محاي  البيانات -25

Data Protection  مثلFirewall . 
     

      يشخص مشاكل الشبوكات ويعاجل البسيط منها .-24

يتبع ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  من قواعد والسلوك -21

 اليت جيب إتباعها يف التعامالت مع الشبوك  .
     

 املقرتح ( اإلضافات)

 

 



 

 

 االحتياج ( –مهارات استخدام الربجميات التعليمي  )األهمي   احملور الثالث :

 املهارة

 وضوح الصياغ  ارتباط املهارة باحملور

 التعديل املقرتح
 مرتبط 

غري 

 مرتبط 
 واضح 

غري 

 واضح 

      حتديد مفهوم الربجميات التعليمي -22

      التعليمي حتديد أهمي  الربجميات -27

      الربجميات التعليمي  أنواعحتديد -22

      حتديد مراحل إنتاج الربجميات التعليمي -22

      حتديد طرق احلصول على الربجميات التعليمي  .-25

 .     حتديد معايري اختيار الربجميات التعليمي -70

      حتديد معايري تقويم الربجميات التعليمي .-74

يتتبع اإلصدارات العلمي  والربجميات احلديث  املتعلق  -75

 بالتعليم وباألخص بالرتبي  البدني 
     

 املقرتح ( اإلضافات)

 

 

 

 

 االحتياج ( –مهارات استخدام أجهزة العرض احلديث  )األهمي   احملور الرابع :

 املهارة

 وضوح الصياغ  ارتباط املهارة باحملور

 التعديل املقرتح

 مرتبط 
غري 

 مرتبط 
 واضح 

غري 

 واضح 

      حتديد مفهوم أجهزة العرض احلديث -74

      حتديد أهمي  أجهزة العرض احلديث -71

      معرف  أنواع أجهزة العرض احلديث  .-72

      معرف  األجزاء الرئيسي  ألجهزة العرض .-77

      معرف  مميزات وسلبيات أجهزة العرض -72

      .احلاسب جبهاز العرض توصيل أجهزة-72

      تشغيل وإغالق أجهزة العرض املختلف -75

      . العرض أجهزة يف املتاح  املميزات بوكاف  التحوكم-20



 

 

التغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء -24

 االستخدام املعتاد لألجهزة
     

      احلديث  متابع  مستجدات أجهزة العرض-25

مراعاة القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل مع -24

 أجهزة العرض احلديث  .
     

 املقرتح ( اإلضافات)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ( 4ملحق ) 
 يف صواتها النهائي  األداة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اململوك  العربي  السعودي 

 وزارة التعليم العالي

 القرىجامع  أم 

 كلـي  الرتبي 

 قسم املناهج وطرق التدريس

 

 اـتبان 
 دااـ  بعنوان :

احلاجات التدايبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  مبهااات 
 اـتخدام تقنيات التعليم احلديث  من وجه  نظرهم

 
 (طرق التدريسمناهج وفي ال)متطلب للحصول على درجة الماجستير 

 

 إعداد الطالب

 عناني طالل بن عبدالعزيزأمحد بن 

 

 إشراف:

 أ.د عبداحلوكيم بن موسى مبارك

 أستاذ املناهج وطرق التدريس بوكلي  الرتبي  ـ جامع  أم القرى

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 هـ4145/4144للعام الدراسي 

 



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ..................................................................  وفقك اهللأخي معلم الرتبي  البدني  / 

 :وبعد  م ورمح  اهلل بركاته ،،،،،السالم عليوك
 

احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  ُيعد الباحث دراس  بعنوان "

متطلب توكميلي لنيل ك، لتعليم احلديث  من وجه  نظرهم "مبهارات استخدام تقنيات ا

 -  درج  املاجستري يف ختصص املناهج وطرق تدريس تقنيات التعليم بوكلي  الرتبي

 .جامع  أم القرى مبوك  املوكرم 

وتهدف هذه الدراس  إىل حتديد احلاجات التدريبي  ملعلمي الرتبي  البدني  املرتبط  

 .لرتبي  البدني وجه  نظر معلمي ا مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديث  من

سبحانه -وباعتبارك احملور األساسي الذي ميوكنين االعتماد عليه بعد اهلل 

يف احلصول على احتياجات فعلي  واضح  تعوكس وجه  نظرك، واليت -وتعاىل

 ستساعد بإذن اهلل يف االرتقاء بأداء معلمي الرتبي  البدني  .

االستبان  بوكل دق  لذا آمل بتعاونوكم معي باإلجاب  على مجيع فقرات 

، حتى خترج يف احلقل الذي ميثل وجه  نظركم) وموضوعي  ، وذلك بوضع إشارة )

 .وختدم امليدان الرتبوي وترتقي به الدراس  بنتائج صادق  حتقق أهداف البحث

 :مثال توضيحي لطريق  اإلجاب 

 درج  األهمي 

 املهارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها

مهم  

 جدًا
 مهم 

   غري 

 مهم 
 متدني  متوسط  عالي 

   4 . حيدد موكونات جهاز احلاسب اآللي واألجهزة امللحق  به    

مع العلم بأن إجاباتوكم ستوكون حمل اهتمامي وحماط  بالسري  التام  ولن 

 .م إال يف أغراض البحث العلمي فقطتستخد

 ا لوكم حسن تعاونوكم واهلل حيفظوكم ويرعاكما ومقدًرشاكًر

 أمحد بن طالل بن عبدالعزيز عناني :أخوكم

1397@hotmail.com-Mr.Charmingmail : -e 
 0506702410رقم اجلوال : 

mailto:Mr.Charming-1397@hotmail.com


 

 

 األوليـ  املعلومات

 

 

 )اختياري(...................... االســـــــم:............................................................................

 ............................الـمدرســ :....................................................................

 .......................................... القطاع التابع له : ......اإلدارة التعليمي  : ......

 

 :( املؤهل العلمي4)

 دبلوم

 بوكالوريوس

 ماجستري

 دكتوراه

 

 ( سنوات اخلربة:5) 

 ( سنوات   2أقل من )

 ( سنوات40( إىل )2من )

 ( سن 42( إىل )44من)

 ( سن 42أكثر من )

 

 جمال تقنيات التعليم:( الدورات التدريبي  يف 4)

 تقنيات التعليم يف جمال أتلق أي تدريب  مل

 تلقيت تدريًبا يف جمال تقنيات التعليم 

 :رات التدريبي  كالتاليوالدو

4- 

5- 

4- 

 

 



 

 

 (مدى احلاج  –مهارات استخدام احلاسب اآللي )األهمي   الـمحور األول :

 درج  األهمي 

 الــمــهــارة م

 عليهامدى احلاج  للتدريب 

مهم  

 جدًا
 مهم 

غري    

 مهم 
 متدني  متوسط  عالي 

    حيدد موكونات جهاز احلاسب اآللي واألجهزة امللحق  به . 4   

    يلم مبواصفات جهاز احلاسب اآللي اجليد . 5   

    حيدد أهمي  استخدام احلاسب اآللي يف دروس الرتبي  البدني . 4   

   1 
اخلاص  بتشغيل جهاز احلاسب اآللي وملحقاته يعد التوصيالت 

 لالستخدام .
   

    جهاز احلاسب اآللي وملحقاته . وإغالقيستطيع تشغيل  2   

    امللحق  باحلاسب اآللي .  األجهزةيستطيع تعريف  7   

    حيدد املصطلحات واالختصارات املستخدم  يف جمال احلاسب اآللي . 2   

    . (Desktop)يتعامل مع موكونات سطح املوكتب  2   

    يستطيع حتميل الربامج املختلف  على جهاز احلاسب اآللي 5   

   40 
يستخدم وحدات اإلدخال املختلف  مثل: )لوح  املفاتيح ، الفأرة ، 

 املاسح الضوئي وغريها( .
   

    وغريها( . يستخدم وحدات اإلخراج املختلف  مثل:)الشاش ،الطابع  44   

   45 
امللفات مثل:)إنشاء ونقل ومسح ونسخ وحفظ وإعادة  إدارةيستطيع 

 تسمي  امللفات (
   

   44 
وعرض ونسخ  األقراصيستطيع إدارة األقراص مثل: )حتديد أنواع 

 وتهيئ  األقراص( .
   

    .Disk Drives ) يتعامل مع مشغالت األقراص ) 41   

    (.(Memory Unitsيتعامل مع وحدات التخزين  42   

    يثبت ويزيل الربامج من نظام التشغيل . 47   

    ( .  WinZipيستطيع استخدام برامج ضغط وفك امللفات مثل: )برنامج  42   

    ( .(Virusيستطيع الوكشف والتخلص من الفايروسات  42   

    ( .word–الوورديستخدم برنامج معاجل  النصوص ) 45   

    ( .Excel–يستخدم برنامج اجلداول احلسابي  )اكسل  50   

    ( .PowerPoint–يستخدم برنامج العروض التقدميي  )بوربوينت  54   

    يستخدم برامج الوسائط املتعددة . 55   

   54 
يتغلب على املشاكل الفني  الشائع  اليت تواجهه أثناء االستخدام 

 املعتاد جلهاز احلاسب اآللي وبراجمه .
   

   51 
يراعي القواعد العام  لألمن والسالم  عند التعامل مع أجهزة 

 احلاسب اآللي وملحقاتها .
   



 

 

 ( مدى احلاج  –مهارات استخدام االنرتنت )األهمي   الـمحور الـثـاني:

 درج  األهمي 

 الــمــهــارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها

مهم  

 جدًا
 مهم 

غري    

 مهم 
 متدني  متوسط  عالي 

    ُيلم مبفهوم االنرتنت . 52   

    حيدد أهمي  استخدام االنرتنت يف دروس الرتبي  البدني  . 57   

   52 
 حيدد مصادر املعلومات اإللوكرتوني 

(Electronic Resources. ) 
   

   52 
لتسهيل العملي  التعليمي   يستخدم مصادر املعلومات اإللوكرتوني  

 املتعلق  بالرتبي  البدني  .
   

    حيدد مواقع ومنتديات الرتبي  البدني  . 55   

   40 
يستطيع االتصال باجلامعات واملوكتبات ومراكز البحوث والتعرف 

 على مقتنياتهم.
   

    ُيعد جهاز احلاسب اآللي لالتصال باإلنرتنت . 44   

    ( .Internet Explorerبرنامج مستعرض اإلنرتنت مثل: )يستخدم  45   

    ( . (Googleيستخدم حمركات البحث مثل: 44   

    يغري صفح  البداي  ملستعرض االنرتنت . 41   

    حيدد املصطلحات األساسي  والرموز املستخدم  يف االنرتنت .  42   

    .E-mailينشئ بريد الوكرتوني  47   

    يستخدم الربيد اإللوكرتوني . 42   

    يستخدم القوائم الربيدي  . 42   

    يستخدم اجملموعات اإلخباري  . 45   

    ( .Chatيستخدم احملادث  ) 10   

   14 
يستطيع التسجيل واملشارك  يف املنتديات التعليمي  املتعلق  بالرتبي  

 البدني  .
   

   15 
( وحفظها من خدم  Downloadيستطيع حتميل امللفات )

 . WWWال
   

   14 
يراعي ما تنص عليه أخالقيات الشبوك  من القواعد والسلوكيات 

 اليت جيب إتباعها يف التعامالت مع الشبوك  .
   

 

 

 

 

 



 

 

 ( مدى احلاج  –مهارات استخدام الربجميات التعليمي  )األهمي    الـمحور الثالـث :

 درج  األهمي 

 الــمــهــارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها

مهم  

 جدًا
 مهم 

غري    

 مهم 
 متدني  متوسط  عالي 

    حيدد مفهوم الربجميات التعليمي  . 11   

   12 
حيدد أهمي  استخدام الربجميات التعليمي  يف دروس الرتبي  

 البدني  .
   

    الربجميات التعليمي  . أنواعحيدد  17   

    إنتاج الربجميات التعليمي  .حيدد مراحل  12   

    حيدد معايري اختيار الربجميات التعليمي  . 12   

    حيدد معايري تقويم الربجميات التعليمي  . 15   

   20 
يستطيع احلصول على برجميات تعليمي  متعلق  بالرتبي  البدني  من 

 الشبوك  .
   

   24 
املتنوع  مثل: )تشغيل برنامج يستطيع تشغيل الربجميات التعليمي  

 تعليمي بواسط  برنامج البوربوينت( .
   

   25 
يستطيع تنفيذ درس تعليمي يف الرتبي  البدني  باستخدام 

 الربجميات التعليمي  .
   

   24 
احلديث  للربجميات التعليمي  املتعلق  بالرتبي   اإلصداراتيتتبع 

 البدني  .
   

 



 

 

 ( مدى احلاج  –مهارات استخدام أجهزة العرض احلديث  )األهمي    الـمحور الـرابـع :

 درج  األهمي 

 الــمــهــارة م

 مدى احلاج  للتدريب عليها
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 خطاب ـعادة عميد كلي  الرتبي 
 ام الرتبي  والتعليم إىل ـعادة مدير ع
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 خطاب ـعادة عميد كلي  الرتبي 
 م الرتبي  والتعليم مدير عاإىل ـعادة 
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 ( 7ملحق ) 
ام الرتبي  والتعليم خطاب ـعادة مدير ع

 اخلاص بتسهيل للمدااس  الليث  مبحافظ
 مهم  الباحث 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 ( 8ملحق ) 

خطاب ـعادة مدير عام الرتبي  والتعليم 
 مدااس اخلاص بتسهيل لل جدةمبحافظ  

 مهم  الباحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


