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أستاذ التربية البدنية - 
 والرياضية

  :ممخص 
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة امتالك أساتذة التربية البدنية والرياضية 
لمكفايات الحاسوبية في ضوء متغير المؤىل العممي والخبرة التدريسية ، اقتضت 

( 48)ىذه الدراسة استخدام المنيج الوصفي ،بحيث تكونت عينة الدراسة من 
 في بعض 2018/2019أساتذة لمتربية البدنية والرياضية لمعام الدراسي 

متوسطات والية تيسمسيمت تم اختيارىم بطريقة قصدية ، وبعد جمع البيانات 
عدم وجود فروق ذات : وتفريغيا تمت معالجتيا أظيرت الدراسة النتائج اآلتية

امتالك الكفايات  داللة احصائية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في درجة
وعمى ضوء نتائج . الحاسوبية تعزى لمتغير المؤىل العممي والخبرة التدريسية

الدراسة أوصي ضرورة عقد دورات تدريبية ألساتذة التربية البدنية من أجل الرفع  
 .من كفاياتيم الحاسوبية من أجل توظيفيا في تدريس التربية البدنية و الرياضية
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 Abstract  
         The present study aimed to determine the degree of 

possession of physical and sports education teachers in the 

light of the variable of scientific qualification and teaching 

experience. This study necessitated the use of the descriptive 

approach. The study sample consisted of (48) professors of 

physical education and sports for the academic year 

2018/2019 in some of the states of Tissemsilt.. After the 

collection and unloading of the data were processed using 

descriptive statistical methods, represented in the arithmetical 

averages and standard deviations, the study showed the, 

including the need to hold training courses for teachers of 

physical education in order to raise their computer skills in 

order to employ them in the teaching  
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 :مقدمة -
شيدت السنوات القميمة الماضية طفرة في ظيور المستحدثات التكنولوجية 

Technological Advancements المرتبطة بالتعميم، والتحول التدريجي من االعتماد 
عمى المدخل التقميدي لمتعميم والتدريب؛  والتي تعتمد عمى المتعممين أنفسيم، وذلك من 

. خالل االستفادة من مجال تكنولوجيا التعميم والمعمومات والحاسبات اآللية والشبكات
، وتمثل تقنية المعمومات في تطورىا المعاصر، (2007مركز الخبرات المينية، االدراة،  )

حقبة غير مسبوقة في التاريخ البشري، حقبة تتميز باإلثارة والتحديات والفرص الحقيقية 
لتغير نمط االتصال اإلنساني كما وكيفا، حقبة بدأت لتوىا، واستجابة ليذه التحديات وىذا 
االنفتاح العممي الذي كسر العوائق، وسيل التواصل بين الشعوب، والتغير السريع الذي 

ظير عمى جميع نواحي الحياة يجعل من الواجب عمى المؤسسات التعميمية األخذ بوسائل 
التعميم الحديثة ومستحدثاتيا التكنولوجية، السيما وقد أضاف التطور العممي والتكنولوجي 

كثيرا من تقنيات التعميم الجديدة التي يمكن االستفادة منيا في تييئة مجاالت الخبرة 
. لممعممين؛ حتى يتم إعداد الفرد بدرجة عالية من الكفاءة تؤىمو لمواجية تحديات العصر

(Zhu, 2010, pp. 40-42) وقد ركزت المؤتمرات العربية عمى ضرورة بناء قدرات ، 
األساتذة من أجل استخدام التعميم االلكتروني، حيث أوصى المؤتمر الدولي األول لمركز 

م عمى أىمية تنمية المعارف النظرية 2006التعمم االلكتروني في جامعة البحرين عام
والميارات األدائية الالزمة ليم، وتصميم برامج تدريبية ذات معايير محددة سمفا وفقا 

فيذا التوجو نحو حوسبة التعميم . (25، صفحة 2006القدومي، محمد، ). الحتياجاتيم
واستخدام التطبيقات التربوية لإلنترنت في العممية التعميمية خاصة في مجال التربية 

تاحة الفرصة لمفرد  البدنية و الرياضية ، أسيم في زيادة االتجاه نحو التعمم المحوسب، وا 
المتعمم لزيادة كفاءتو وميارتو، وسوف يمثل التعمم باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق 

وعميو ازداد االىتمام بإعداد المعمم عامة  .نحو التعمم المستمر من الحاسوب وممحقاتو
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بصورة اكثر أكاديميًا ومينيًا وثقافيًا وتدريبيًا، وذلك من خالل إيجاد برامج تزوده بالمعارف 
التربوية والتعميمية، وتكسبو الكفايات المينية؛ ليقوم بدوره عمى أكمل وجو لمواكبة 

(. 2005سكر،ناجي رجب، و الخزندار، نائمة، , نجيب)التطورات العممية والتكنولوجية،   
ولقد حددت الكثير من الييئات العالمية الميتمة بالمعمم مثل المجمس القومي العتماد 

 national council of accreditation for teacherبرامج إعداد المعممين 
education NCATE  و المنظمة الدولية لمتقنيات في التعميم ،international  

society for technology in education  ISTE عدة معايير مرتبطة بتكنولوجيا ،
التعميم و المعممين و مؤشرات تحقيقيا ، ينبغي أن يمموا بيا و يوظفوىا جيدا في العممية 

 educational technology standards andالتعميمية من خالل برامج إعدادىم 
performance indicotors for all teachers  ومن ىذه المعايير فيم طبيعة ،

التكنولوجيا ، تخطيط وتصميم بيئات التعمم ، والتقويم ، ومراعاة الموضوعات األخالقية 
حسن، الكفايات الالزمة لممعمم في مجال التعمم االلكتروني، ).والقانونية واإلنسانية

ىدفت  إلى معرفة مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعميم  :(2005)دراسة سالمة  (2008
ألعضاء ىيئة تدريس تكنولوجيا التعميم في كميات المعممين بالمممكة العربية السعودية 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة تدريس تكنولوجيا . ودرجة ممارستيم ليا
وقد صممت . واعتبروا جميعا عينة الدراسة (95)التعميم في كميات المعممين وعددىم 

كفاية في سبعة مجاالت في تحصص  (56)استبانة تكونت في صورتيا النيائية من 
تصميم التدريس، واستراتيجيات التدريس، واختيار التقنيات : تكنولوجيا التعميم ىي

التعميمية، واستخدام التقنيات التعميمية، واستخدام األجيزة التعميمية، وخدمات مركز تقنيات 
كفاية  (31)وقد وصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا توافر . التعميم، ومجال التقويم

من مجموع الكفايات بدرجة كبيرة من أىميا عناصر مجال استخدام األجيزة التعميمية 
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كفاية بدرجة متوسطة من أىميا  (25)ومجال استخدام التقنيات التعميمية، وتوافر 
. العناصر المتعمقة باختيار التقنيات التعميمية

 دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممي المرحمة (2007)أجرى العنزي 
الثانوية في تبوك لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في ضوء متغيرات الجنس 

. معممة (237)معمما و (198)تكونت عينة الدراسة من . والمؤىل العممي وقطاع التعميم
فقرة مقسمة إلى أربعة  (40)ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من 

استخدام التقنيات المتوفرة في المدرسة، واستخدام البرمجيات المتوفرة، : مجاالت ىي
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجة الممارسة لكفايات . والتطبيقات، والتخطيط لمتعميم

تكنولوجيا المعمومات واالتصال مرتفعة، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في 
درجة الممارسة تعزى لمتغير الجنس لصالح المعممات، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا 

في درجة الممارسة لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى لمتغير المؤىل 
 .العممي

ىدفت الدراسة التعرف إلى مدى امتالك معممي الثانوية العامة في (:2010)دراسة بارود 
محافظة غزة  لمكفايات التكنولوجية وممارستيم ليا من وجية نظر المعممين، ولتحقيق 
ىدف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ، حيث قامت الباحثة بإعداد 

الميارات الحاسوبية، استخدام ) فقرر مقسمة إلى أربعة مجاالت  (40)استبانة تكونت من 
وطبقتيا عمي عينة  (الحاسوب في العممية التعميمية، الوسائل التعميمية، وائل االتصال

مدرسة من مدارس محافظة  (30)معمم ومعممة موزعين عمي  (112)الدراسة المكونة من 
كفاية بدرجة  (19)يمتمك معممي الثانوية العامة : ولقد توصمت الدرسة إلى ما يمي . غزة

كفاية  (13)كفاية بدرجة متوسطة، بينما يمارس معممي الثانوية العامة  (21)كبيرة و 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  وكذالك .كفاية بدرجة متوسطة (27)بدرجة كبيرة و 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  و أيضا. تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث
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ال توجد فروق ذات  و أيضا. ( 5-1)لمتغير سنوات الخبرة لصالح المعممين ذوي الخبرة 
وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة . داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي

عقد مؤتمرات تدريبية لممعممين أثناء الخدمة في مجال اكتساب الكفايات التكنولوجية 
 .والعمل عمى التطوير الميني المستمر لممعمم و مواكبة التطور التكنولوجي

 التعرف عمى الكفايات إلىىدفت الدراسة ( 2012)دراسة هناء عبد الكريم حسن 
التكنولوجية ألعضاء  ىيئة التدريس في جامعة بغداد كمية التربية الرياضية ومدى 

وتكونت عينة . (التأىيل العممي، الجنس)ممارستيم ليا عمى ضوء بعض المتغيرات 
عضو ىيئة تدريس من كمية التربية الرياضية في  (200 )أصلمن  (84)الدارسة من 

( 62) تكونت من استبانوالجادرية ومن اجل تحقيق اىداف البحث قامت الباحثة بتطوير 
فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت تقيس درجة توافر الكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستيا 

فقرة  (51) تكونت االداة في صيغتيا النيائية من األداةوبعد التأكد من صدق وثبات 
توافر :  أىميا عدة نتائج إلىوبعد توزع االستبانة وتفرغيا وتحميميا توصمت الباحثة 

فقرة وان  (51 )أصلكفاية من  (38)الكفايات التكنولوجية لدى عينة البحث ككل بمغت 
بينما  (35,38)كفاية وبنسبة  (19)ممارسة الكفاية التكنولوجية لدى عينة البحث بمغت 

 وكذالك وجود .(% 62.84) العممية التعميمية وتشكل نسبة فيكفاية ال يمارسونيا  (32)
فروق حول توافر وممارسة الكفايات التكنولوجية حسب متغير الجنس ولصالح الذكور 

 التدرب عمى تكنولوجيا التعميم إدراجوبناءا عميو أوصت الباحثة  . ولجميع المجاالت
 ىيئة التدريس لممفاضمة لمترفيع والترقية أعضاءكمطمب أساسي ضمن برامج تنمية 

 .الوظيفية
 أساتذةدرجة امتالك "، الجزائر، بعنوان 2012دراسة مجهدي الطاهر، بعمي مصطفى، 

العموم االجتماعية بجامعة المسيمة لمكفايات التكنولوجية التعميمية كمتطمب لمجودة 
  االجتماعية التعرف عمى درجة امتالك أساتذة  العموم إلىىدفت الدراسة ". الشاممة
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بجامعة المسيمة لمكفايات التكنولوجية التعميمية ودرجة ممارستيم ليا ، وكذالك محاولة 
 العموم االجتماعية و درجة أستاذالتعرف عمى الكفايات التكنولوجية التي يمتمكيا 

الكشف عن الفروق بين الجنسين لدرجة امتالك و. ممارستيم لكفايات تكنولوجيا التعميم
 العموم االجتماعية، استخدم الباحث المنيج أساتذةتكونت عينة البحث من . الكفايات
 العموم االجتماعية يممكون أساتذةأن : إليياومن أىم النتائج التي توصل . الوصفي

 .كفاءات تكنولوجية بدرجة منخفضة
من خالل احتكاك الباحث بالوسط التربوي فقد الحظ  عدم امتالك أساتذة التربية البدنية 

 إجراء إلىوالرياضية لمكفايات الحاسوبية في الحصة، األمر الذي دفع الطالب الباحث 
.  الحمول لياإيجاددراسة ميدانية لمعرفة واقع امتالك ىذه الكفايات الحاسوبية ومحاولة 

فضاًل عن أنو ال تتوفر أداة لقياس درجة توافر الكفايات الحاسوبية والتي يمكن اعتمادىا 
وعميو يمكن تحديد مشكمة البحث . كمعيار أساسي في معرفة درجة توافر ىذه الكفايات

امتالك الكفايات الحاسوبية لدى أساتذة  ما درجة:  عمى التساؤالت اآلتية اإلجابةفي 
التربية البدنية والرياضية ؟ 

: منهج البحث- 
. اعتمد الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة ىذه الدراسة

 : مجتمع و عينة البحث-
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط 

.  أستاذ94: بوالية تيسمسيمت الذي يقدر ب
: عينة البحث -

أستاذ لمتربية البدنية والرياضية لمطور المتوسط لوالية  (48)تكونت عينة الدراسة من 
 ، وقد تم اختيارىم بطريقة قصدية، والجدول 2017/2018تيسمسيمت من العام الدراسي 

: التالي يوضح ذالك
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:  مجاالت البحث -
.  أساتذة التربية البدنية والرياضية لمطور المتوسط:المجال البشري- 
 بعض متوسطات والية تيسمسيمت :المجال المكاني-  
 25/12/2018 غاية إلى 05/10/2018 :المجال الزماني-  

 :متغيرات الدراسة
 :تشتمل الدراسة عمى المتغيرات التالية

 :المتغيرات المستقمة. أ
 (د .م.ليسانس ، ماستر ل ): ، ولو مستويانالمؤهل العممي- 
 ( سنوات 10 – 6 سنوات ، من 5أقل من ): ، وليا مستويينالخبرة التدريسية- 
 .الكفايات الحاسوبيةتوظيف   :المتغير التابع. ب

: أداة البحث
يعتبر من بين وسائل االستقصاء لجمع المعمومات األكثر فعالية لخدمة البحث : استبيان

وىوا أحد وسائل البحث العممي المستعممة عمى نطاق واسع من أجل الحصول عمى 
كما تكون . بيانات أو معمومات تتعمق بأحوال الناس أو ميوليم أو اتجاىاتيم ودوافعيم 

مفتاح . فقرة  (15)مقياس درجة امتالك الكفايات الحاسوبية الخاص باألساتذة من 
 :التصحيح عمى األسئمة يكون عمى النحو التالي

 جدا منخفضة منخفضةمتوسطة عالية عالية جدا 
05 04 03 02 01 

: األسس العممية ألدوات البحث- 
 :صدق المحكمين - 

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضيا بصورتيا األولية عمى عدد من 
المحكمين من دكاترة معيد التربية البدنية و الرياضية في تيسمسيمت، وعدد من األساتذة 

المختصين في تكنولوجيا التعميم وأساليب التدريس ممن يحممون درجة الدكتوراه أو 
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الماجستير وذلك لمحكم عمييا من حيث الصياغة المغوية والوضوح والشمولية ومناسبة كل 
 المحكمين ومالحظاتيم ومقترحاتيم عدلت بعض الفقرات وحذف أراءوفي ضوء . الفقرات

. بعضيا وأضيفت فقرات جديدة، واعتبرت ىذه اإلجراءات كافية لصدق األداة
: ثبات االداة -

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية مكونة من 
وتم استخراج معامل الثبات لالتساق الداخمي . أساتذة من خارج عينة الدراسة (15)

. (05)باستخدام معادال كرونباخ ألفا، كما ىو واصح في الجدول 
يمثل ثبات األداة  (02 )جدول رقم 

معامل الثبات عدد الفقرات المجال رقم المجال 
 0.68 15األداة  01

 :األدوات اإلحصائية -6
تم ولتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا تّم استخدم التوزيعات التكرارية، والنسبة 
: المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وأساليب التحميل االستنتاجي لمبيانات

كرونباخ ألفا : لتحديد مدى جوىرية االختالفات بين إجابات المبحوثين ، وىي كاآلتي
(Cronbach's alpha) واالختبار اإلحصائي ،(Levene's Test for Equality of 

Variances)؛ لمتحقق من الفروق. 
 
 :عرض و مناقشة النتائج -7

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة  من أساتذة 
 امتالك الكفايات الحاسوبية لديهم وفقا لمجاالتها درجةالتربية البدنية و الرياضية عمى 

 الرئيسية
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انًجال انزقى 
انًتىسط 

انحسابٍ 

االنحزاف 

انًعُارٌ 

اننسبت 

انًؤوَت 
درجت انتىافز 

01 
نٍ انقذرة عهً استخذاو انكًبُىتز فٍ حصت انتزبُت 

انبذنُت و انزَاضُت 
3.424 1.055 

61.60 

 

عانُت 

 

02 
 (  PowerPoint) نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج

 فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت
عانُت  62.81 0.8732 3.1406

03 

نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج انًجذول 

(Microsoft Excel )  فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و

انزَاضُت 

عانُت  62.70 1.000 3.135

04 
نٍ انقذرة عهً استخذاو انفُذَى فٍ حصت انتزبُت 

انبذنُت و انزَاضُت 
عانُت  68.48 0.936 3.424

05 
نٍ انقذرة عهً استخذاو انقهى انضىئٍ فٍ حصت 

انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت 

2.511 

 

0.972 

 

50.22 

 
يتىسطت 

06 
نٍ انقذرة عهً استخذاو انكايُزا انزقًُت فٍ حصت 

انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت 

2.958 

 
يتىسطت  59.16 1.077

07 
نٍ انقذرة عهً استخذاو شاشت انعزض فٍ حصت 

انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت 
عانُت  64.08 1.020 3.024

08 

 نٍ انقذرة عهً استخذاو جهاس انذاتا شىا

(Data show)  فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و

انزَاضُت 

عانُت  69.74 0.853 3.487

9 
نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج انتحهُم نحزكٍ 

(Kinovea) فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت 
عانُت  61.90 0.959 3.095

10 

نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج انتحهُم نحزكٍ 

(Winanalyze)  فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و

انزَاضُت 

يتىسطت  56.52 0.918 2.826

11 
نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج انتحهُم انحزكٍ 

(Maxtraq )  فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت
3.250 0.793 65.00 

عانُت 

 

12 
نٍ انقذرة عهً استخذاو بزنايج انتحهُم انحزكٍ 

(Dart Fich)  فٍ حصت انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت
يتىسطت  51.06 0.950 2.553

نٍ انقذرة عهً استخذاو االنتزناث فٍ انبحث  13

وتصفح انًىاقع اإلنكتزونُت و انتخطُط نذرس 

انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت 

3.888 

 

0.823 

 

77.60 

 
عانُت 

نٍ انقذرة عهً استخذاو انبزَذ اإلنكتزونٍ فٍ  14

يعايهتٍ انًهنُت يع أساتذة انتزبُت انبذنُت و 

 انزَاضُت

عانُت  73.22 0.626 3.661

نٍ انقذرة عهً إنشاء يهفاث ويجهذاث بُذاغىجُت و  15

 استزجاعها  أثناء حصت انتزبُت انبذنُت و انزَاضُت
عانُت  63.50 0.870 3.175

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات  (4)يبين الجدول 
لي القدرة عمى  " (2)محور درجة امتالك الكفايات الحاسوبية ، ويالحظ ان الفقرة 
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احتمت "  في حصة التربية البدنية و الرياضية  (  PowerPoint) استخدام برنامج
لي القدرة عمى  " (13)، وجاءت الفقرة (3.1406)المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

استخدام االنترنات في البحث وتصفح المواقع اإللكترونية و التخطيط لدرس التربية البدنية 
لي " (14)، وجاءت الفقرة (3.888)، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي"و الرياضية 

القدرة عمى استخدام البريد اإللكتروني في معاممتي المينية مع أساتذة التربية البدنية و 
مما يعني أن درجة امتالك . (3.661)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " الرياضية 

  .(عالية)الكفايات الحاسوبية لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية في مرحمة المتوسط 
   والخبرةالعممييوضح الفروق بين اساتذة ت ب ر حسب المؤهل  (03 )الجدول رقم

 التدريسية

انًجال 
انًؤهم انعهًٍ 

 انًتىسط انحسابٍ انعذد
االنحزاف 

انًعُارٌ 

قًُت 

ث 

يستىي 

 انذالنت
انخبزة انتذرَسُت 

األداة ككم 
 3.39 33.86 36نُسانس 

0.31 0.75 
 2.74 34.16 12ياستز 

. الفروق اإلحصائية حسب متغير المؤىل العممي و الخبرة التدريبية (5)يوضح الجدول 
 و االنحراف 33.86بحيث كان المتوسط الحسابي ألساتذة الذين لدييم الميسانس 

 34.16، اما المتوسط الحسابي ألساتذة الذين لدييم شيادة الماستر3.39المعياري
 و بالتالي عدم وجود فروق ذات 0.75 عند مستوى الداللة 2.74واالنحراف المعياري 

لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في درجة امتالك  ( > α 0.05)داللة احصائية 
 .الكفايات الحاسوبية تعزى لمتغير المؤىل العممي والخبرة التدريسية

 التعرف إلىالتي ىدفت  (2010)تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة بارود  -
إلى مدى امتالك معممي الثانوية العامة في محافظة غزة  لمكفايات التكنولوجية 

ظر المعممين، في ضوء متغيرات الجنس و سنوات الخبرة نوممارستيم ليا من وجية 
حيث لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح المعممين 
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وكذالك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىل  (5-1)ذوي الخبرة
إلى التعرف عمي درجة امتالك معممي  (2005)وتشير كذالك دارسة الشريف . العممي

ومعممات المرحمة المتوسطة بالمدينة المنورة  لمكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستيم ليا، 
في ضوء متغيرات الجنس والخبرة في التدريس بحيث توصمت الدراسة إلي أن أىم 

الكفايات التي يمتمكيا المعممون والمعممات في المرحمة المتوسطة بالمدينة المنورة بدرجة 
تحديد األىداف العامة لمموضوع المراد تصميمو، ولقيام بإنتاج بعض : ىي . عالية جدا

الرسومات البيانية واليندسة والمجسمات، ولقيام بتييئة : الوسائل التعميمية البسيطة مثل 
و كذالك عدم وجود فروق ذات . وتجييز المكان المناسب الستخدام الوسيمة التعميمية

داللة إحصائية في درجة امتالك أو ممارسة معممي ومعممات المرحمة المتوسطة بالمدينة 
وىذا ما يتفق .  التدريسالمنورة لمكفايات التكنولوجية قد تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة في

حول معرفة مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعميم  (2005)أيضا مع دراسة سالمة 
ألعضاء ىيئة تدريس تكنولوجيا التعميم في كميات المعممين بالمممكة العربية السعودية 

كفاية  (31)ودرجة ممارستيم ليا بحيث توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا توافر 
من مجموع الكفايات بدرجة كبيرة من أىميا عناصر مجال استخدام األجيزة التعميمية 

كفاية بدرجة متوسطة من أىميا  (25)ومجال استخدام التقنيات التعميمية، وتوافر 
في دراسة  (2015)يشير سامح العجرمي . العناصر المتعمقة باختيار التقنيات التعميمية

إلى التعرف عمى مدى توافر كفايات التعمم االلكتروني لدى معممي التكنولوجيا بمدارس 
بحيث أظيرت . محافظات غزة في ضوء متغيرات التخصص العممي، أو سنوات الخبرة
 استخدام أساسياتالنتائج أن المعممين تتوافر لدييم كفايات التعمم االلكتروني في مجال 

، وفي تصميم المقررات (86%)، وفي خدمات الشبكة (82%)الحاسوب بنسبة 
، ولم تظير النتائج (64%)، وفي إدارة المقررات اإللكترونية (66%)اإللكترونية وبنائيا

فروقا ذات دالة إحصائية في درجة توافر الكفاية تعزى لمتغير التخصص العممي، أو 
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سنوات الخبرة، في حين أظيرت فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير المرحمة الدراسية 
عمى جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجال أساسيات استخدام الحاسوب، ولصالح 

وقد , سنوات (٥)سنوات فأكثر، مقابل أصحاب الخبرة أقل من  (٥)أصحاب الخبرة
دارة وتطبيق التعمم االلكتروني  أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبية في تخطيط وا 

وتتفق أيضا دراستنا مع دراسة . االلكتروني لمعممي التكنولوجيا إلكسابيم كفايات التعمم
التي ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممي المرحمة الثانوية في  (2007)العنزي 

. تبوك لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في ضوء متغيرات الجنس والمؤىل العممي
وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الممارسة تعزى لمتغير الجنس 

لصالح المعممات، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الممارسة لكفايات 
. تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعزى لمتغير المؤىل العممي

: خالصة 
في ضوء فروض وأىداف ىذه الدراسة ، ووفقا لما أشارت اليو نتائج التحميل االحصائي ، 
وعمى ضوء مناقشة النتائج تمكنا من الوصول الى استنتاجات أن أساتذة التربية البدنية 
في الطور المتوسط يمتمكون كفايات بدرجة عالية  وكذالك وجود فروق حول امتالك 
الكفايات الحاسوبية  لدى أساتذة التربية البدنية تعزى لمتغير المؤىل العممي والخبرة 

 :بالنظر لمنتائج المتوصل إليو يوصي الباحث بما يمي. التدريسية
االستمرار في إعطاء الدورات التأىيمية األساتذة قبل الخدمة ، والدورات التدريبية أثناءىا، 
لما ليا من دور كبير ومؤثر في إتقان األساتذة ألدوارىم بكفاءة وفاعمية و العمل عمى 

تزويد  توفير أعداد كافية من أجيزة التقنيات التعميمية الالزمة لمتدريس و كذالك
المؤسسات التربوية باإلمكانات الي تساعد عمى استخدام التقنيات التعميمية و اختيار 

 .التقنية التعميمية المناسبة والتأكد من صالحيتيا
 



 
    طاهر طاهر   -   بمقراوة مداني

 
 

 
 

298 
 

: المصادر و المراجع بالمغة العربية 
 لمكفايات العمانيين الثانوية المرحمة معممي امتالك مدى ،(2000) محمد، المعولي، .1

 اليرموك، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ليا، وممارستيم التعميمية التكنولوجية
 .األردن

، مدى امتالك معممي المرحمة الثانوية العمانيين لمكفايات (2000)المعولي، محمد،  .2
التكنولوجية التعميمية وممارستيم ليا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

. األردن
الطبعة .- تكنولوجيا التدريب عن بعد.(2007)، (بميك)مركز الخبرات المينية لإلدارة  .3

الثالثة، كمية التربية، جامعة طنطا  
 تقرير عام عن المؤتمر الدولي األول لمتعمم االلكتروني في (2006)القدومي، محمد، .4

 .(3)، العدد(7)جامعة البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسية، مج
تكنولوجيا المعمومات دام واقع استخ.  (2014. )عوده سميمان عوده مواد .5

 تربية لدى معممي ومعممات مدارس ريسواالتصال وعوائق استخداميا في التد
 1 د، العد17المجمد . مجمة البمقاء لمبحوث و الدراسات. باألردن كلواء الشوب

، درجة ممارسة معممي المرحمة الثانوية في تبوك لكفايات (2007)العنزي، صالح،  .6
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، 

 .األردن
ر المعمم في والتخطيط لد(. 2005.) حاتم جاسم السعدي،عدنان عمي الجميمي  .7

  العدد. مجمة الفتح.االنترناتعصر
 المستحدثات بعض أثر توظيف (2014).شمسان أحمد اهلل عبد الكريم عبد .8

 إلكترونيا المعمومات عن البحث ميارات تنمية عمى التدريس في التكنولوجية



 
 درجة امتالك أساتذة التربية البدنية والرياضية لمكفايات 

 الحاسوبية في ضوء متغير المؤهل العممي والخبرة التدريسية
 

299 
 

 العربية لمتربية ةالمجل. تعز جامعة بالتربة التربية كمية طمبة لدى لمتعمم والدافعية
 2العدد . العممية و التقنية

 ، مدى امتالك أعضاء ىيئة الندرين في الجامعات السعودية (2002)الشريف، خالد، .9
لمكفايات التكنولوجية ومدى ممارستيم ليا والصعوبات التي يواجيونيا، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن
 بالمدينة المتوسطة المرحمة ومعممات معممي امتالك درجة ، (2005)باسم، الشريف، .10

 .منشورة غير ماجستير رسالة ليا، ممارستيم ودرجة التكنولوجية لمكفايات المنورة
 مقترحة معيارية مستويات(.2005 )نجيب نائمة الخزندار، و رجب؛ سكر، ناجي .11

 السابع العممي المؤتمر. - العصر مستجدات لمواجية لممعمم الالزمة األداء لكفايات
 كمية الضيافة، دار ،(2005) يوليو27- 26 ،.المعيارية والمستويات التعميم  مناىج.عشر

 .654-653 ،(2)المجمد شمس، عين جامعة التربية،
 دار واالتصاالت، المعمومات عصر في التعميم تكنولوجيا ،(2005)كمال زيتون، .12

 .عمان الكتب،
 مدى امتالك معممي العموم في محافظة .(2010)  ومدي بني ل عنحس .13

، 37 العموم التربوية، المجمد مجمة دراسات. التعميميةالكرك لمكفايات التكنولوجية 
 1العدد 

 توظيف األساليب الحديثة لتكنولوجيا (.2014.)بدر الدين محجوب عثمان .14
 جامعة . العممي مجمة العموم االنسانيةالبحثعمادة . التعميم في العممية التعميمية

 4، العدد 15 مجمد . قسم العموم التربوية.التربية ةاألحمر كميالبحر 
مدخل الى كفايات العاممين )، التعميم القائم عمى الكفايات (2000)اندراوس، تيسير .15

 *.(في مجال التقنيات التعميمية في األردن



 
    طاهر طاهر   -   بمقراوة مداني

 
 

 
 

300 
 

 الكفايات الالزمة لممعمم في مجال التعمم (2008)إسماعيل محمد إسماعيل حسن  .16
 .االلكتروني ، كمية التربية ، جامعة المنصورة

، مينتي كمعمم تربية رياضية، الدار العربية لمعموم، (1996)قراقزه، محمود عبد القادر .17
 بيروت، لبنان

18. Zhu, Chang. (2010) Teacher Perceptions of Their Roles and Adoption of 

Educational Technology: Challenges in the Chinese Context Educational 

Technology, v50 n6 p40-42 Nov-Dec 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Zhu+Chang%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=20&ERICExtSearch_Facet_0=facet_jn&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchValue_0=educational+technology&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_PubDate_From=2006&ERICExtSearch_PubDate_To=2011&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_FacetValue_0=%22Educational+Technology%22&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8045d99e&accno=EJ901249&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=20&ERICExtSearch_Facet_0=facet_jn&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchValue_0=educational+technology&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_PubDate_From=2006&ERICExtSearch_PubDate_To=2011&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_FacetValue_0=%22Educational+Technology%22&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8045d99e&accno=EJ901249&_nfls=false

