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الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي مبحث التربية الرياضية في
المدارس الثانوية األردنية.

د.حممد عبد القادر العمري*
د .سليمان حممد قزاقزة**
د .حابس غازي الربي***
الملخص
هدفت الدراسة إلى تطوير قائمة بالكفايات التكنولوجية الالزمة لمعلمي مبحث التربية
الرياضية في المدارس الثانوية األردنية ،تكونت عينة الدراسة من ( )62معلماً ومعلّمة من المعلمين

يدرسون مباحث التربية الرياضية في المدارس األردنية في العام الدراسي 2019/2018؛ تم
الذين ّ
اختيارهم بالطريقة العشوائية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بتطوير قائمة بالكفايات

التكنولوجية الالزمة من خالل الرجوع إلى قوائم كفايات أع ّدت سابقاً في األبحاث والدراسات ذات
العالقة؛ مكونة من ( )46كفاية ،تم تقسيمها إلى ثالثة مجاالت؛ هي :كفايات خاصة بالمعلّم،

وكفايات خاصة بالمتعلّم ،وكفايات خاصة بالبيئة التعليمية

أظهرت النتائج أن تقديرات المعلّمين لهذه الكفايات كانت بدرجة كبيرة ج ّداً وعلى جميع

هذه الكفايات ،وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة بين األوساط الحسابية لتقديرات
المعلمين تعزى لمتغير (الجنس) ولصالح الذكور في مجالي المعلّم والمتعلّم ،ووجود فروق على
متغيّر الخبرة في مجال المعلّم لصالح المستوى ( 5إلى  )10سنوات ،وعلى مجال المتعلّم لصالح

المؤهل العلمي.
المستوى (أقل من  5سنوات) ،ولم تظهر فروق على متغير ّ

الكلمات المفتاحية :الكفايات التكنولوجية ،مبحث التربية الرياضية ،المدارس الثانوية األردنية.
* أستاذ مشارك يف قسم املناهج وطرائق التدريس  -جامعة الريموك.
** أستاذ مشارك يف قسم املناهج وطرائق التدريس  -جامعة الريموك.
*** مشرف تربوي  -وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
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 .1مقدمة الدراسة:
تعد التكنولوجيا جزءا أساسيا من عملية التعليم ،حيث أهنا ال تعين يف احلقيقة استخدام أجهزة
وأدوات متطورة بل هي يف األصل طريقة يف التفكري لوضع منظومة تعليمية ،أي أهنا تعتمد على إتباع
منهج وأسلوب يف العمل يستخدم فيها كل اإلمكانات اليت تقدمها التكنولوجيا احلديثة وفق نظريات
التعليم والتعلم؛ بتوفري بيئة تعليمية يكون املتعلم من خالهلا خربته التعليمية باستخدام مصادر املعرفة كافة،
لكي يصل إىل املعلومة بنفسه ،وليس جمرد اإلهبار التكنولوجي باستخدام اآلالت واملعدات احلديثة.
ومبا أن املعلم ميثل أحد األركان الرئيسة للعملية الرتبوية والتعليمية ،فإن تفعيل دوره من منظور
جديد مع احملافظة على أصالة ذلك الدور ،يسهم يف متكني املؤسسة الرتبوية من أداء رسالتها يف إطار
مفهوم األصالة واملعاصرة؛ ملا للمعلم من األدوار ما ميكنه من صناعة العقول القيادية يف اجملتمعات ،فإن
البحث يف إعداد املعلم من منطلق ميكنه من التعامل بكفاءة مع املستجدات اليت متثل حتديا قويا للدور
الذي يقوم به؛ يعد ركيزة أساسية لنجاح العملية الرتبوية والتعليمية ،واملعلم يشكل حجر الزاوية يف العملية
التعليمية؛ فهو املسؤول عن إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا احلديثة والتعامل معها ،لذا أصبح
املعلم مطالبا مبمارسة العديد من األدوار احلديثة لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل (الشرعي.)2005 ،
وتعد حركة الرتبية القائمة على الكفايات التعليمية ،من االجتاهات الرتبوية اليت أدى تطبيقها يف
جمال إعداد املعلمني إىل حتسني نوعية املعلم ،باإلضافة إىل أن هلا آثارا إجيابية على كفايات املتعلم ،من
أمهها أهنا أثارت خالفا بني املشتغلني يف حقل التعليم ،مما أدى إىل مضاعفة اجلهود يف البحث والتجريب،
إذ تطلبت ضرورة حتديد جمموعة من األمور؛ منها على سبيل املثال :معايري التعلم الفعال ،ومعايري
التحصيل ،ووسائل التقييم ،وهدفت أيضا إىل تعرف القدرات اخلاصة اليت ينبغي توافرها لدى املعلمني
لتحسني أدائهم التدريسي ،واالنتقال بذلك من االهتمام مبحتوى املناهج يف إعداد املعلمني وتدريبهم إىل
التأكيد على املهارات ،أو الكفايات اليت ينبغي أن يكتسبها املعلم ،ويقوم باملمارسة الفعلية هلا بدرجة
عالية من الكفاءة واإلتقان (بالل.)2010 ،
ويعد موضوع كفايات املعلم التدريسية من املوضوعات ذات األمهية الضرورية يف العملية التعليمية
املعاصرة؛ يف كونه مرشدا ودليال للمعلم مما يؤثر يف أدائه لعمله ويف منوه املهين ،ويعينه يف حتقيق أهدافه اليت
تؤدي إىل توجيه العملية التعليمية لتحقيق غاياهتا املنشودة .وهبذا أصبحت هناك ضرورة قصوى من
االهتمام بالكفايات التدريسية هبدف االرتقاء مبستوى األداء املهين للمعلم (عيد.)2004 ،
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ومصطلح الكفايات من املصطلحات احلديثة يف الرتبية ،استخدمه العلماء للرتكيز على :الصفات
الشخصية ،واملعارف ،والقدرة على حتديد أساليب السلوك واألداء يف العمل.
ونتيجة لالنفجار املعريف واالنفجار السكاين وثورة املعلومات واالتصاالت والثورة التكنولوجية وما
يرتتب عليها من سرعة انتقال املعرفة ،فقد واجهت العملية الرتبوية خالل النصف الثاين من القرن العشرين
ضغوطات وحتديات عديدة نتج عنها ضغوطات كبرية على املؤسسات الرتبوية من أجل مزيد من الفاعلية
واالستحداث والتجديد جملارات هذه التغريات ،ونتيجة لذلك فقد جلأت الكثري من الدول إىل استخدام
التكنولوجيا بدرجات متفاوتة ملواجهة هذه التحديات (مشى وإمساعيل.)2008 ،
وميثل إدخال الرتبية للتكنولوجيا يف العملية التعليمية التعلمية حمورا مهما من حماور التجديد
الرتبوي ،سواء يف الدول النامية ،أو يف الدول املتقدمة ،ويف كل أنواع التعليم النظامي وغري النظامي وداخل
املدرسة أو خارجها ،مما أدى إىل التطبيق العلمي والتكنولوجي واستخدام احلاسوب يف التعليم يف كافة
املراحل التعليمية ،وذلك نظرا لألمهية الكبرية اليت تتمتع هبا التكنولوجيا الرتبوية (سعادة ،والسرطاوي،
.)2001
ويرى الباحثون أن التكنولوجيا مل تعد ترفا أو تسلية يف عملية التعليم بل أصبحت جزءا أساسيا
من هذه العملية؛ حيث مضى زمن التعليم التقليدي الذي كان سائدا قبل اخرتاع التكنولوجيا ودخوهلا إىل
عامل الرتبية والذي كان فيه املتعلم جمرد أداة لتسجيل ما خيرج من فم املعلم من كلمات حيفظها عن ظهر
قلب ويستظهرها عند احلاجة فقط.
وكان من الطبيعي أن تؤثر هذه املستجدات على كل عنصر من عناصر العملية التعليمية عامة،
وعلى أساليب التعليم والتعلم خاصة ،ونتيجة لكل ذلك ظهرت أنواع جديدة من التعليم والتعلم حتت
نظريات وشعارات ومسميات خمتلفة مثل التعلم اإللكرتوين ( ،)E-Learningوالتعلم عن بعد
( ،)Distance Learningواجلامعات املفتوحة ( ،)Open Universitiesوالصفوف
االفرتاضية ( ،)Virtual Classroomsومن هذا املنطلق حث علماء الرتبية على االستفادة من هذه
املستجدات يف عمليات التعليم والتعلم وذلك من خالل استغالل اإلمكانيات اهلائلة هلذه املستجدات
واليت تساعد بشكل كبري يف رفع سوية التعليم وتعمل على حل املشكالت اليت تواجهها هذه العملية
(العمري واملومين.)2011 ،
ومما ال شك فيه أن للنظام التعليمي تأثري على كل فئات اجملتمعات ،وهو القادر على تفعيل دور
العنصر البشري وتنمية قدراته على مواجهة تلك التطورات والتغريات وهتيئتهم للتعايش معه .ويتمتع املعلم
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بالدور القيادي يف عملية التعلم اإللكرتوين ،ويعد من أهم األركان األساسية يف العملية التعليمية ،وهنا يأيت
دوره وأمهيته يف قيادة هذا األسلوب احلديث ،لذا أصبح املعلم مطالبا مبمارسة العديد من األدوار احلديثة
لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل وحيتاج التعلم اإللكرتوين إىل املعلم الذي يصل إىل املستوى املطلوب،
وهذا ال يتأتى إال من خالل العمل الدؤوب واجلهد املتواصل والتوعية الدائمة (التودري2006 ،؛ مطاوع،
.)2002
ونظرا ألمهية التكنولوجيا فقد دخلت معظم مناحي احلياة ،ولذلك حرصت الدول على تبين
التكنولوجيا وإدخاهلا إىل اجملال الرتبوي ،حيث أن املتعلم قد أصبح حباجة ماسة إىل توافر طراق ووسائل
جديدة مستخلصة من التكنولوجيا لتساعده يف زيادة املعرفة يف جماالت التعلم املختلفة ،ويالحظ أن
التكنولوجيامل تدمج دجما كامال يف جمال التدريس ،فهي تواجه العديد من املشكالت والتحديات ،كاخللل
يف كيفية االستخدام ألدوات التكنولوجيا ،أو وجود بعض املعتقدات لدى بعض املربني واملتعلمني تتعارض
مع فعالية هذه التكنولوجية وتأثريها على املتعلم (العمري.)2015 ،
ونتيجة لذلك أصبح من األمهية مبكان إعداد املعلم بكليات الرتبية الرياضية من خالل مناهج
ختصصية وبالتايل جيب أن تقدم له اخلطط الدراسية ،متضمنة خربات واساليب تكسبه الكفايات
التكنولوجية املطلوبة ،حيث يالحظ بأن هناك قصورا يزداد فرتة بعد أخرى بني واقع التعليم املوجود
واستخدام التكنولوجيا يف التعليم ،وأن برنامج إعداد الطالب املعلم على الكفايات جيعل املعايري واضحة
للتطبيق ويتم بتحديد الكفايات اليت جيب أن يكتسبها الطالب املعلم ،وتعد كفايات تكنولوجيا التعليم
من الكفايات اهلامة يف عصر التقدم التكنولوجي وعصر املدرسة املستقبلية لتعليم الرتبية الرياضية (زغلول،
.)2004
ولكي ححيقق املعلم ما يصبو إليه البد من حتسني كفاياته التعليمية ،ومن هذه الكفايات القدرة
على التخطيط للِّدروس بعناية ،وعلى تنظيم العمل التجرييب بأنواعه املختلفة ،وتقومي تعلم الطلبة يف
اجلوانب املختلفة ،والكفايات املتعلقة باستخدام الوسائل :السمعية ،والبصرية ،واألجهزة العلمية ،وتوظيف
إمكانيات البيئة (بين دومي.)2010 ،
ومن هنا اتفق الرتبويون واالقتصاديون وصناع السياسة على أن األساليب التقليدية مل تعد جمدية يف
إكساب املتعلمني اخلربات الالزمة والكافية اليت يتطلبها القرن احلادي والعشرون .تلك اخلربات اليت تستلزم
استخداما مكثفا ألكرب عدد ممكن من الوسائل واملوارد املتاحة هبدف حتسني مستوى األداء وحتقيق
األهداف التعليمية املرسومة (عبد احلليم وآخرون.)2011 ،
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هذا كله أدى باملؤسسات الرتبوية إىل إعادة النظر يف إعداد املعلم وإكسابه الكفايات التعليمية
ليتناسب مع روح التغيريات العلمية والتكنولوجية ،حىت يصبح املعلم سيد املوقف ،ويقوم بعملية تصميم
التعليم وإنتاج املواد والربجميات التعليمية املختلفة ،ومتابعة االبتكارات يف التعليـم ،وتبنيها سواء كانت
طرائق أم اسرتاتيجيات تعليمية أم برجميات أم أجهزة ،أم أي شيء يحرى أنه ذو منفعة ميكن اإلفادة منها يف
خدمة العملية التعليمية التعلمية ،إضافة إىل كفايات أخرى مل تكن موجودة من قبل ،تتمثل يف إدارة
املشاريع التعليمية وإدارة األجهزة التعليمية املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم ،وإدارة املوقف التعليمي
مبختلف جوانبه ،إضافة إىل إجراء أساليب التقومي املختلفة (احليلة.) 2003 ،
ونتيجة لذلك برز االهتمام مبوضوع دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية التعلمية يف الفرتة األخرية
بشكل واضح ،وبضرورة تبين مناذج تكنولوجيا التعليم ،مثل :احلاسوب وتطبيقاته يف التعليم ،ومراكز مصادر
التعلم ،والتعليم التلفزيوين الفضائي ،والتعليم عن بحعد ،والتعلم اإللكرتوين ،وغريها ،وأشارت العديد من
الدراسات إىل الدور الفاعل هلذه النماذج ودعمها للعملية التدريسية (اجلمالن2004 ،؛
.)Hirumi & Grau, 1996
وقد يعود سبب اهتمام الرتبويون بالتكنولوجيا إىل أهنا تتيح للطلبة زيادة معرفتهم يف جماالت التعلم
املختلفة يف وقت أقل ،وأهنا تساعدهم يف التعرف إىل بيئات تعلم عاملية ،باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن
تكون أداة تعليمية تعلمية فعالة إذا مت إشراك املتعلمني يف عملية التعليم (.)Almekhlafi, 2006
وليتمكن املعلمون من دمج التكنولوجيا يف تدريبهم ال بد من تدريبهم على عمليات عدة منها
مرحلة الدخول ومرحلة اإلبداع وفيها تكون األداة مرنة ويصبح التعليم فيها تعاونيا يؤدي إىل ممارسات
تعليمية جيدة ،وهذا يحظ ِهر املعلم الناجح وهو املعلم اخلبري يف ختصصه وامللم مبادته التدريبية اليت يدرسها،
ح
وهو املاهر يف استخدام التقنيات الرتبوية احلديثة (الزغول وآخرون2009 ،؛ & Sandholtz
.)Reilly, 2004
وقد أكدت الكثري من الدراسات واألحباث أمهية تدريب املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة
وكيفية توظيفها يف موادهم التعليمية ،للنهوض يف تطوير أداء املتعلمني بإكساهبم املهارات اليت تندمج
ضمن إطار تطور أساليب التعلم مع مستجدات العصر التكنولوجي ،حيث أهنا توفر بيئة تعليمية تفاعلية،
وهتيئ مدخال تكنولوجيا متطورا تستخدم يف املواد الدراسية املختلفة وتعلمها ،وأصبحت أسلوبا معززا مفيدا
يف جمال التعليم والتعلم وأكثر فاعلية ،حيث أهنا جتعل املتعلم يف نشاط دائم ومستمر خالل عملية التعليم،
فضال على قدرهتا على تعزيز التعلم مباشرة وعرضها للمادة التعليمية بتسلسل منطقي ومضبوط ،ومما ال
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شك فيه أن املستجدات التكنولوجية قد ساعدت يف حتسني عملية التعلم والتعليم ،وذلك لقدرهتا على
توصيل الفكرة إىل املتعلم من خالل اإلمكانيات الكبرية اليت تتمتع هبا من صوت ،وصورة ،وفيديو ،وقدرهتا
على توفري الوقت واجلهد ،مما يعطي املعلم الوقت الكايف ليجعل املتعلم ميارس ما تعلمه نظريا؛ ممارسة
تطبيقية ويرسخ اخلربة أو املهارة لديه ،وبذلك تبقى يف ذهنه فرتة أطول من الزمن وحيث حيتاجها يستطيع
أن يقوم هبا بالشكل الصحيح (الصرايرة وآخرون2012 ،؛ العمري واملومين2011 ،؛ سامل.)2004 ،
ولذلك أصبح حتديد الكفايات التعليمية أمرا بالغ األمهية ألن حتديد هذه الكفايات بعناية جتعل
باإلمكان تقومي قدرات املعلمني وأدائهم ،ولذلك جيب أن تكون الركيزة األساسية يف برامج اإلعداد ،إذ أن
اإلعداد على هذا األساس جيعل التعليم والتدريب أكثر كفاءة وفعالية ،ومن هذا املنطلق فإن من أهم هذه
الكفايات يف الوقت احلاضر هي كفايات إعداد الطالب املعلم التكنولوجية (عثمان.)2015 ،
وقد أكدت الكثري من الدراسات مثل دراسة (آل حميا2008 ،؛ اخلوالدة2004 ،؛ العمري،
 (2015ودراسة ( & Bjekic & Milosevic, 2010; Hammoud, 2006; Yang
 )Heh, 2007على ضرورة إعداد املعلم للتعلم اإللكرتوين ،ودمج التكنولوجيا يف التعليم ،مما يـدعو إلـى
ضـرورة إعادة النظـر يف برامج إعداد املعلمني احلاليـة وتأهيلهم لتحديـد كفايات اسـتخدام الـتعلم اإللكرتوين
يف التدريسي ،وإن معظم املؤسسات قد بدأت باستخدام هذا النـوع مـن التعلـيم وفـق اجتهاداهتا ،من دون
أن تأخذ يف حساهبا أن هذا النوع من التعليم حيتاج إىل متطلبات خاصـة سـواء فـي جمـال البنيـة التحتيـة أو
فــي بنــاء ب ـرامج خاصــة وحتديــد املعــايري وبنــاء منــاهج إلكرتونيــة وهتيئــة البيئــة العلميــة ،وتـدريب للمعلمـني
علـى هـذا النـوع مـن التعلـيم وإكساهبم الكفايات التكنولوجية اخلاصة ،وكـذلك هتيئـة الطـالب.
 .2دراسات سابقة:
بالرجوع إىل مصادر البيانات املختلفة من جمالت حمكمة ،ودوريات ،ورسائل علمية ،وقواعد
بيانات ،فقد وجد املشاركون يف هذا البحث جمموعة من الدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية؛ مت
االستفادة منها يف إعداد قائمة الكفايات ويف مناقشة النتائج ،وقد مت ترتيبها من األقدم إىل األحدث ،كما
يأيت:
قام (القثامي )2001 ،بإجراء دراسة هدفت إىل معرفة مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف
كليات املعلمني يف السعودية للكفايات التعليمية الالزمة من وجهة نظرهم ،تكونت عينة الدراسة من
( )873عضو هيئة تدريس ،وقام الباحث بإعداد أداة للدراسة مكونة من ( )56كفاية تعليمية تندرج
حتت مخسة جماالت رئيسة ه ي :التعليم ،وتطوير التعليم ،وتنفيذ التعليم ،واإلدارة يف التعليم ،وتقومي
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التعليم .توصلت الدراسة إىل أن أعضاء هيئة التدريس ميتلكون ( )38كفاية تعليمية بدرجة كبرية ،و()17
كفاية بدرجة متوسطة وكفاية واحدة بدرجة ضعيفة ،وقد ظهرت فروق دالة إحصائيا يف درجة امتالكهم
للكفايات التعليمية تعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل محلة درجة الدكتوراه ،وعلى متغري اخلربة لصاحل
أصحاب اخلربة األكثر من مخس سنوات.
أجرى (غباين )2004 ،دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي التكنولوجيا يف
مرحلة التعليم األساسي العليا وبناء برنامج تدرييب هلؤالء املعلمني ،ومت حتديد عينة قصدية من معلمي
املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ووكالة الغوث الدولية يف حمافظة غزة .وتكونت عينة الدراسة من
( )119معلما ومعلمة ،ومت استخدام استبانة مشلت عددا من االحتياجات التدريبية التكنولوجية
للمعلمني ،وقد توصلت الدراسة إىل أمهية وجود احتياجات تدريبية للمعلمني ،وغالبية هذه االحتياجات
يف جمال الكفايات التكنولوجية املهارية والعلمية ،وخرجت الدراسة بقائمة من االحتياجات التدريبية
التكنولوجية الالزمة ملعلمـني.
وأجرى "هو" ( (Hou, 2004دراسة هدفت إىل حتديد أهم الكفايات التكنولوجية التعليمية
اليت حيتاجها معلمو املرحلة الثانوية ملمارسة مهنة التدريس بشكل فعال ،ومدى ممارستهم هلا ،تكونت عينة
الدراسة من ( )200معلم ومعلمة للمرحلة الثانوية يف كوريا ،استخدم الباحث استبانة مكونة من ))49
كفاية تكنولوجية تعليمية الزمة ملعلمي املرحلة ،توصلت الدراسة إىل أن املعلمني ميتلكون ما نسبته
( )%80من الكفايات التكنولوجية الالزمة للتدريس ،وأن هذه الكفايات قد حصلت على درجة تقدير
عالية .وتوصلت الدراسة أيضا إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف مدى توظيف املعلمني لتلك
الكفايات تعزى ملتغري اجلنس.
وأجرى (الشريف )2005 ،دراسة هدفت إىل الكشف عن درجة امتالك معلمي ومعلمات
املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة للكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستهم هلا يف ضوء متغريات اجلنس
وسنوات اخلربة التعليمية ،تكونت عينة الدراسة من ( )315معلما ومعلمة يف املرحلة املتوسطة باملدينة
املنورة البالغ عدهم ( ،)1785وقد أعد الباحث قائمة بالكفايات التكنولوجية مكونة من ( )40كفاية
تندرج حتت مخسة جماالت :تصميم التعليم ،واإلنتاج ،واالستخدام ،واإلدارة ،والتقومي .وقد أشارت نتائج
الدراسة إىل أن املعلمني ميتلكون هذه الكفايات بدرجة عالية جدا ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل عدم
وجدود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة امتالك املعلمني للكفايات التكنولوجية تعزى ملتغريات اجلنس
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واخلربة يف التدريس ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الدورات التدريبية لصاحل األفراد
الذين حضروا دورات تدريبية.
وأجرى (العمري )2005 ،دراسة هدفت إىل معرفة الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي مبحث
احلاسوب يف املرحلة الثانوية ومدى ممارستهم هلا من وجهة نظر املعلمني أنفسهم ،حيث سعت الدراسة إىل
إعداد قائمة بالكفايـات التعليمية ومستوى ممارسة املعلمني هلا يف ضوء متغريات اخلربة التعليمية واملؤهل
املسلكي لتدريس مادة احلاسوب .تكونت عينة الدراسة من ( )120معلما ومعلمة من معلمي مادة
احلاسوب يف املرحلة الثانوية يف مديريات الرتبية والتعليم يف مدينة إربد ،استخدم الباحث استبانة حتديد
الكفايات التعليمية الالزمة ولدرجة ممارستهم هلا مكونة من ( )50فقرة موزعة على جمالني اثنني؛ مها:
كفايات عامة وكفايات التخصص ،وقد قسمت الكفايات العامة إىل كفايات ما قبل التدريس ،وكفايات
أثناء التدريس ،وكفايات بعد التدريس ،أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات املعلمني ألمهية الكفايات
التخصصية كانت مرتفعة ،وعلى جمال الكفايات العامة كانت متوسطة .وأن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية على مدى ضرورة الكفايات التعليمية يعزى ملتغري الدراسة املؤهل العلمي ولصاحل محلة درجة
البكالوريوس مقابل محلة دبلوم كليات اجملتمع.
وهدفت دراسة "كووب" ( )Coop, 2006إىل إعداد قائمة كفايات تدريسية أساسية
للمعل مني ومعرفة أمهيتها هلم من وجهة نظر املختصني الرتبويني يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولتحقيق
هذا اهلدف أجرى الباحث مقابالت مع عينة من املربني االختصاصيني واخلرباء الرتبويني يف املدارس
املتوسطة بلغ عددها ( (289تضمنت املقابالت أسئلة مفتوحة من مخسة حماور أساسية هي :ختطيط
التدريس ،والتنفيذ ،والتقومي ،والوسائل واألجهزة التعليمية ،وقد بينت النتائج أنه قد مت من خالل إجابات
أفراد عينة الدراسة؛ استخالص ( )83كفاية ضرورية ،وبينت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف أمهية ال كفايات التعليمية من وجهة نظر املتخصصني تعزى إىل متغري اجلنس يف كافة حماور
الدراسة باستثناء حمور األدوات والوسائل الرتبوية ولصاحل اإلناث.
وهدفت دراسة (بين دومي )2010 ،إىل تعرف درجة تقدير معلمي العلوم ألمهية الكفايات
التكنولوجية التعليمية يف ضوء متغريات اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة ،والتخصص العلمي وأثر
دراسة مساق يف وسائل االتصال التعليمية ،تكونت عينة الدراسة من ( )95معلما ومعلمة من معلمي
العلوم يف املدارس احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك ،ولتحقيق أهداف الدراسة
أعد الباحث استبانة تكونت من ( )116كفاية موزعة على سبعة جماالت ،وخلصت الدراسة إىل أن أراء
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املعلمني حول أمهية الكفايات جاءت بدرجة كبرية ،ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير أفراد
العينة ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى ملتغري املؤهل العلمي والتخصص ودراسة مساق وسائل
االتصال التعليمية ،ووجود فروق دالة إحصائيا يف تقدير أفراد العينة ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمة
تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلناث ،وإىل سنوات اخلربة لصاحل أصحاب اخلربة األطول.
أما دراسة "يونج ويوجني" ) )Yong & Youjin, 2013فهدفت إىل الكشف عن
تصورات معلمي ما قبل اخلدمة للكفايات التكنولوجيا يف إنشاء الكتب اإللكرتونية املصورة واستخدامها يف
فصوهلم ،بلغت عينة الدراسة ( )114من معلمي ما قبل اخلدمة يف جامعة الغرب األوسط يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ومت تطوير استبانة من قبل الباحثني عن طريق شبكة اإلنرتنت ،وتألفت االستبانة من
ثالثة أجزاء حول وجهات نظر أولئك املعلمني حول استخدام التكنولوجيا ،ووعيهم بالكفايات
التكنولوجيا يف التدريس ،وقناعاهتم حوهلا ،وكانت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن التعليم باستخدام
الكتب اإللكرتونية املصورة قد ساعد املعلمني وزاد من وعيهم حول ضرورة استخدام املواد التكنولوجية،
ودعم قناعاهتم حول أمهية الكفايات التكنولوجية يف التعليم.
وقام (عثمان )2015 ،بإجراء دراسة هدفت إىل معرفة كفايات تكنولوجيا املعلومات للطالب
بكليات الرتبية الرياضية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من ( )54كفاية موزعة
على أربعة حماور؛ وهي :متطلبات املعرفة والثقافة التكنولوجية ،واالستخدام الفعال لألجهزة التعليمية
وصيانتها ،وتصميم التدريس واختيار املواد التعليمية ،والتقومي ،تكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة
التدريس يف كليات الرتبية الرياضية يف مصر ،ومشلت عينة الدراسة ( )65عضوا ،خلصت الدراسة إىل أن
األمهية النسبية للكفايات التكنولوجية حسب استجابات أفراد عينة الدراسة كانت عالية (-%80
 ،)%94وإن ترتيب أمهيتها جاء كما يلي :جمال متطلبات املعرفة والثقافة التكنولوجية ،جمال كفاية
االستخدام الفعال لألجهزة التعليمية وصيانتها ،جمال تصميم التدريس واختيار املواد التعليمية ،جمال
التقومي.
ويف دراسة "كيسر وجيزمي ويلماز ويلماز" Keser, Gizem, Yılmaz & Yılmaz,
) )2015اليت هدفت إىل مقارنة كفايات املعارف التكنولوجية يف احملتوى الرتبوي ( TAPAK-
 )technological pedagogical content knowledgeللمعلمني قبل اخلدمة ،مع
تصورهم الفاعلية الذاتية حنو تكامل التكنولوجيا ،استنادا إىل املتغريات املختلفة؛ فقد مت فحص العالقة بني
الكفاءات (تباك) وتصورات الفاعلية الذاتية حنو تكامل التكنولوجيا ،ومشلت عينة الدراسة ( )713من
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الطلبة الذين يدرسون يف أقسام خمتلفة يف كلية جامعة أنقرة للعلوم الرتبوية ،وكانت أدوات مجع البيانات
املستخدمة يف هذه الدراسة ،منوذجان للمعلومات الشخصية ،ومقياس الكفايات التكنولوجية يف التعليم
( ،)Techno pedagogicalوتكنولوجيا التكامل الذايت على مقياس الفعالية يف هناية الدراسة ،ومت
الكشف عن تصوراهتم للفاعلية الذاتية حنو تكامل التكنولوجيا؛ وعالقة هذه الكفاءات مبتغريات اجلنس
والدرجة والتخصص ،وخلصت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كفايات املعلمني
قبل اخلدمة ومستويات اإلدراك للفاعلية الذاتية حنو تكامل التكنولوجيا على أساس اجلنس ،وأن هناك فروقا
على متغري الدرجات ولصاحل طلبة السنوات األعلى.
وهدفت دراسة (البناء )2017 ،إىل بناء مقياس باملعايري املهنية املعاصرة الالزمة ملدرسي الرتبية
الرياضية يف جامعة سوران و حتديد مدى توافر هذه املعايري والتعرف إىل تأثري اخلربة الزمنية يف مدى
توافرها ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من مدرسي الرتبية الرياضية يف
جامعة سوران والبالغ عددهم ( )40مدرسا ،واستخدم الباحث مقياس باملعايري املهنية املعاصرة مكونة من
( )33فقرة موزعة على عشرة معايري رئيسية ،توصلت نتائج الدراسة إىل ارتفاع درجة تقديرات املعلمني
لتوافر املعايري الرئيسية (حيلل املدرس بيئة التعلم إىل مكوناهتا ويوظف هذه املكونات يف أثناء التدريس،
ويقوم املدرس بأدوار إبداعية أثناء ،ويثري املدرس درسه بطرائق ذكية ونشطة ،ويستخدم مداخل تدريسية
حديثة يف درسه ،واألخالقيات الواجب توافرها يف مدرس الرتبية الرياضية) ،وبينت النتائج أيضا اخنفاض
درجة املعايري الرئيسية (يهتم املدرس باألنشطة التدريسية اإلبداعية يف أثناء درسه ،ويتفاعل املدرس مع
الطالب يف أثناء درسه بأشكال متنوعة وفعالة ،وحيرص املدرس علي استمرارية النمو املهين طوال العام)،
وتبني أيضا أن مدى توافر املعايري املهنية ال تتأثر باخلربة الزمنية اليت ميتلكها مدرسو الرتبية الرياضية يف
اجلامعة.
وأجرى (العنانبة )2018 ،دراسة هدفت التعرف إىل الكفايات الواجب توافرها لدى معلمي
ومعلمات الرتبية والتعليم من وجهة نظرهم ،استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة
وزعت على عينة مكونة من ( )96معلما ومعلمة من جمتمع الدراسة يف حمافظة عجلون األردنية ،أظهرت
النتائج أن الكفايات التدريسية اليت ينبغي توافرها جاءت بدرجة مرتفعة ،وأظهرت أيضا عدم وجود فروق
ذات داللة على استجابات املعلمني تبعا ملتغري اجلنس ،ووجود فروق ذات داللة على متغري اخلربة لصاحل
الفئة ( )10-5سنوات ،وعلى متغري املؤهل العلمي لصاحل محلة البكالوريوس.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم هذه الدراسات قد تناول الكشف عن
الكفايات التكنولوجية التدريسية الالزمة للمعلم كدراسة (عنانبة2018 ،؛ عثمان2015 ،؛ العمري،
2005؛ غباين2004 ،؛ قثامي2001 ،؛  ،)Yong, 2013إال أن هذه الدراسات قد متت يف
جمتمعات غري أردنية ،ويالحظ أيضا أن بعض الدراسات قد تناولت الكشف عن فاعلية الكفايات يف
عملية التعليم كدراسة ( ،)Keser, Gizem, Yılmaz & Yılmaz, 2015; Hou, 2004
وبعضها اآلخر سعى إىل الكشف عن درجة تقدير املعلمني هلذه الكفايات أو عن مستوى إدراكهم
ألمهيتها يف التدريس كدراسة (بين دومي ،)2010 ،وأن بعضها قد تناول جمتمع دراسي جامعي كدراسة
(البناء ،) 2017 ،وقد استفاد الباحث من بعض هذه الدراسات اليت احتوت على قوائم من الكفايات
التكنولوجية التعليمية مثل دراسة (بين دومي2010 ،؛ الشريف2005 ،؛ العمري2005 ،؛ القثامي،
2001؛  ،)Coop, 2006; Hou, 2004إال أن هذه الدراسة قد متيزت عن الدراسات األخرى
بأهنا حبثت يف الكفايات التكنولوجية الالزمة ملعلم الرتبية الرياضية بشكل خاص ،وبعضها قد أجريت على
طلبة اجلامعات أو يف ختصصات خمتلفة ،أويف جمتمع خيتلف عن اجملتمعات اليت أجريت فيها الدراسات
السابقة.
 .3مشكلة الدراسة:
تزايدت يف اآلونة األخرية دعوات دمج التكنولوجيا يف التعليم؛ ألهنا تعزز من فرص التعلم
وتوسعها ،وحتس ن من نتائج العملية التعليمية ،وحتقق املساواة وتؤدي إىل مشولية التعليم ،وتكسب الطلبة
مهارات التعامل مع األجهزة املتنوعة والربامج اإللكرتونية ،فقد أجريت الكثري من الدراسات يف هذا
اجلانب (Abuhmaid, 2009; Hggins, 2012؛ العمري ،)2015 ،ومن هذا املنطلق فإن
التكنولوجيا مبا متتلكه من خصائص ومميزات جتعلها قادرة على حتقيق العديد من األهداف املتعلقة بتفريد
التعليم ،ومساعدة املتعلم على التفاعل بنشاط وإجيابية مع املادة التعلمية (عيادات.)2004 ،
ونظرا ألن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تفرض أدوارا جديدة على املعلم فقد خرجت املؤمترات
الرتبوية بتوصيات تنص على ضرورة الرتكيز على البحث يف موضوع كفايات املعلمني يف جمال توظيف
التكنولوجيا يف التعليم ،فكان من توصيات املؤمتر الرتبوي الثالث "حنو إعداد أفضل ملعلم املستقبل" املنعقد
يف جامعة السلطان قابوس عام ( ،)2004واملؤمتر السادس والثالثون جلمعية املعلمني الكويتية "التعليم
اإللكرتوين آفاق وحتديات" املنعقد يف دولة الكويت عام ()2007؛ تدعيم اإلميان بأمهية العلوم
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والتكنولوجيا عند املعلمني وضرورة امتالك مهارهتما ومقومات التعامل معهما ،وضرورة توفري الفرص الرتبوية
املناسبة اليت متكن املعلم من امتالك الكفايات وتوظيفها بفاعلية يف إطار تعامله مع املستجدات احلديثة
يف العامل الرقمي (عيسى2007 ،؛ مدكور.)2004 ،
ومن هذا املنطلق؛ ومن خالل قناعة الباحثني بأمهية امتالك املعلمني بشكل عام ومعلمي الرتبية
الرياضية بشكل خاص ،الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث هذه املادة ،واليت تعتمد باألساس
على اجلانب العملي؛ الذي يعد التعلم احلقيقي ملعلم الرتبية الرياضية ،ولتاليف العشوائية يف اختيار هذه
الكفايات ،فقد وجد الباحثون أنه من األمهية مبكان إجراء مثل هذه الدراسة اليت من املمكن أن تزود
املعلمني مبثل هذه الكفايات ،ولتحقيق ذلك كان ال بد من اإلجابة عن السؤالني التاليني:
 .1 .3السؤال األول :ما الكفايات التكنولوجية الالزمة ملعلمي مبحث الرتبية الرياضية يف املدارس الثانوية
األردنية؟
 .2 .3السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=αبني
متوسطات درجات إجابات املعلمني واملعلمات على الكفايات التكنولوجية الالزمة ملعلمي مبحث الرتبية
الرياضية تعزى إىل متغريات الدراسة (اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة)؟

 .4أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل توفري قائمة من الكفايات التكنولوجية الواجب توافرها لدى املعلم
واملتعلم وبيئة التعليم؛ لتدريس مباحث الرتبية الرياضية ،ويف ضوء نتائج هذه الدراسة ميكن أن يعاد النظر
يف بعض برامج إعداد معلمي الرتبية الرياضة لتكسبهم مثل هذه الكفايات.
 .5أهمية الدراسة:
تنبثق أمهية هذه الدراسة من كوهنا تتزامن مع الدعوات إىل تطوير وحتديث املناهج الدراسية؛
وحوسبتها مبا يؤدي إىل حتقيق األهداف التعليمية يف أقل وقت وجهد ممكن مع حماولة الوصول هبا إىل
درجة عالية من اإلتقان ،وتسعى هذه الدراسة إىل توفري قائمة من الكفايات التكنولوجية اليت يتوقع أن
تفيد املؤسسات التعليمية اليت تقوم بإعداد املعلمني يف جمال تدريس مباحث الرتبية الرياضية من خالل
الرتكيز على إكساب املعلم الكفايات الالزمة للتدريس باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية لتحقيق
ذلك ،ومبا يتناسب مع املعايري العاملية.
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 .6حدود ومحددات الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات املدارس الثانوية التابعة ملديرية تربية والتعليم يف قصبة
مدينة إربد ،خالل الفصل الدراسي األول من عام ( ،)2019/2018كما تتحدد نتائج هذه الدراسة
بأداهتا وما يتوافر هلا من دالالت صدق وثبات ،يف ضوء إجابات عينة أفرادها على أداهتا.

 .7التعريفات اإلجرائية:

 .1 .7تعرف الكفايات بأهنا" :السعة والقابلية والقدرة واإلمكانات واملهارات ،وهي أفضل مستوى حيتمل
أن يصل إليه الفرد إذا حصل على أنسب تدريب أو تعليم ،وميكن مالحظتها وقياسها ،وجتعله قادرا على
حتقيق أهدافه بأفضل ما ميكن (خزعلي ومومين.)560 ،2010 ،
وتعرف أيضا بأهنا "قدرة املعل م على أداء السلوك التعليمي مبستوى معني من اإلتقان وبأقل جهد
ويف أقصر وقت ممكن ،وذلك من خالل جمموع املعارف واملهارات واالجتاهات اليت اكتسبها يف إطار
عمليات اإلعداد املربجمة له" (الشايب وزاهي.)21 ،2011 ،
ويعرفها الباحثون على أهنا "قدرات أو مهارات أو إمكانات جيب أن يتقنها املعلم للقيام بعمل ما
بدقة وإتقان بأقل وقت وجهد".
 .2 .7الكفايات التكنولوجية التعليمية :هي جمموعة القدرات واملهارات واخلربات اخلاصة باملعلم واملتعلم
والبيئة التعليمية؛ اليت ميتلكها املعل م ويقدر على ممارستها يف جماالت تكنولوجيا التعليم املختلفة ،لتدريس
مباحث الرتبية الرياضية يف املدارس الثانوية يف األردن.
واملفهوم احلديث للكفاية التكنولوجية هو متكن املعلم من القيام بعملية إنتاج واستخدام األجهزة
واملواد والربجميات التعليمية املختلفة ،وهذا الدور اجلديد للمعلم يسهم يف حتقيق تعليم ذي معىن لدى
املتعلم ويزيد من كفاءة املوقف التعليمي ،لكوهنا متثل ظروفا بيئية أكثر مالئمة للمتعلمني على اختالف
مستوياهتم ،كما وترفع مستوى التحصيل لديهم ،وتعزز التفاعل الصفي ،وختتصر زمن احلصة (التودري،
.)2003
وتعرف الكفاية التكنولوجية على أهنا "جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات اليت ميتلكها املعلم
ويتقن ممارستها يف جماالت تكنولوجيا التعليم املختلفة وخاصة يف جمال تصميم وإنتاج املواد التعليمية
واستخدامها وتقوميها ويف جمال تشغيل األجهزة التعليمية املختلفة (بين دومي.)254 ،2010 ،
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وهي القدرات اليت ميتلكها املعلمون ،يف اجملال التكنولوجي واليت متكنهم من استخدام األجهزة
واألدوات لعرض الوسائط املتعددة وإنتاجها بدرجة مرضية من اإلتقان بغرض توفري عنصر التفاعل يف
املوقف التعليمي ،مما يساعد على حتقيق األهداف التعليمية (باخذلق.)11 ،2010 ،
وهي أيضا جمموع القدرات – اليت متثل احلد األدىن  -من املعارف واملهارات واالجتاهات اليت جيب
أن ميتلكها املعلمون يف جمال تكنولوجيا التعليم وقدرهتم على توظيفها يف كافة اجملاالت (القرين،2017 ،
.)113
ويعرفها الباحثون على أهنا "املعارف واملهارات والقدرات واخلربات املتعلقة باستخدام التكنولوجيا
من أجهزة ومعدات واسرتاتيجيات وطرق تدريس؛ يف العملية التعليمية لتحقيق األهداف بأقل قدر من
اجلهد والوقت مع مستوى معني من اإلتقان".
 .3 .7الكفايات التكنولوجية الالزمة للتدريس :هي تلك القدرات واملهارات واخلربات اليت جيب أن
ميتلكها معلم الرتبية الرياضية ليستطيع أن يدرس مباحث الرتبية الرياضية بإتقان.
 .4 .7مبحث الرتبية الرياضية :هي املادة الدراسية املتضمنة يف الكتب اليت قررهتا وزارة الرتبية والتعليم
األردنية لتدريسها لطلبة املرحلة الثانوية يف مدارسها.
 .5 .7يعرف التعلم اإللكرتوين بأنه "تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية عرب وسائط إلكرتونية متنوعة تشمل
األقراص وشبكة اإلنرتنت بأسلوب متزامن أو غري متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذايت" (فياض وكاظم،
وعبود.)273 ،2009 ،
ويحعرف أيضا "بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسوب والشبكات
والوسائط املتعددة من أجل إيصال املعلومة للمتعلمني بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة متكن من إدارة
العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء املتعلمني" )عبد اجمليد والعناين.)18 ،2015 ،
ويعرف بأنه نشاط مدعم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل احلاسوب وملحقاته،
ووسائل العرض اإللكرتونية ،واألقمار الصناعية ،وشبكات اإلنرتنت ،واملكتبات اإللكرتونية؛ لتقدمي التعليم
بكفاءة أعلى وجبهد أقل (.)Sambrook, 2003, 507
وتعرفه (آل الشيخ )8 ،2009 ،بأنه "تعليم باستخدام املعلومات الرقمية اإللكرتونية بأدايت
احلاسب اآليل واإلنرتنت ،سواء داخل الفصل الدراسي أو عن بحعد".
ويعرفه الباحثون بأنه استخدام الوسائط الرقمية من حواسيب وأجهزة حممولة ومساعدات رقمية يف
تقدمي املادة التعليمية للمتعلمني.
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 .6 .7املدارس الثانوية األردنية :هي تلك املدارس ا لتابعة لوزارة الرتبية والتعليم واليت تبدأ من الصف
العاشر وتنتهي بالصف الثالث الثانوي مرورا بالصف األول ثانوي.
 .8الطريقة واإلجراءات:

 .1 .8جمتمع الدراسة وعينتها :مشل جمتمع الدراسة مجيع معلمي ومعلمات الرتبية الرياضية يف املدارس
الثانوية احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم يف قصبة إربد للعام الدراسي  ،2018/2017وكان عددهم
( )172بواقع ( )100معلما و( )72معلمة ،وتكونت عينة الدراسة من ) )29معلمة ( )33معلما
مشكلني ما جمموعه ( )62معلما ومعلمة ،ومت اختيار عينة الدراسة من هؤالء املعلمني واملعلمات بطريقة
عشوائية؛ وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)1
جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغريات الدراسة.
املتغري ومستوياته

التكرار

النسبة املئوية

اجلنس
ذكر
أنثى

33
29

53.23
46.77

الكلي

62

100.00

املؤهل العلمي
45
بكالوريوس
17
دراسات عليا

72.58
27.42

62

100.00

سنوات اخلربة
15
أقل من مخس سنوات

24.19

من  5إىل  10سنوات

18

29.03

أكثر من  10سنوات

29

46.77

الكلي

62

100.00

الكلي

 .2 .8أداة الدراسة :ألغراض حتقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحثون بتصميم أداة الدراسة بعد االطالع
على األدب الرتبوي ،والدراسات السابقة؛ مثل دراسة (غباين2004 ،؛ عثمان2015 ،؛ Coop,
 )2006; Hou, 2004; Keser, at al., 2015ذات الصلة بتوظيف الكفايات التكنولوجية يف
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األول
األولية من ( )46كفاية موزعة على ثالثة حماور؛ َّ
التدريس ،حيث تضمنت أداة الدراسة يف صورهتا َّ
يتضمن الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها يف معلم الرتبية الرياضية؛ ويشتمل ( )19كفاية ،والثاين
يتضمن الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها يف املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين؛ ويشتمل ()14
كفاية ،والثالث يتضمن الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعلم
اإللكرتوين؛ ويشمل ( )13كفاية.
 .1 .2 .8صدق األداة:
 .1 .1 .2 .8صدق الظاهري :هبدف التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة؛ فقد مت عرضها
بصورهتا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص بلغ عددهم ( )10من جامعة
الريموك ويف مديرية الرتبية والتعل يم يف قصبة إربد ،وذلك إلبداء الرأي حول وضوح العبارات ،ودقة الصياغة
اللغوية ،ومالءمة فقرات األداة ،والتأكد من مشوليتها؛ وصحة املعلومات الواردة فيها ومالءمتها لواقع
االستخدام ،وهل هناك أية اقرتاحات ميكن االستفادة منها حول الفقرات ،ومت التأكيد على احملكمني ملعرفة
إذا ما كانت فقرات األداة تعرب عن الكفايات التكنولوجية الواجب توافرها ،وقد مت أخذ املالحظات
واملقرتحات حول الفقرات وحماورها ،إذ عدلت سبع فقرات لغويا يف ضوء آراء احملكمني.
 .2 .1 .2 .8صدق البناء :مت تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مؤلفة من ( )20معلما ومعلمة
من خارج عينة الدراسة املستهدفة؛ وذلك حلساب معامالت ارتباط الفقرات املصحح " Corrected
ح
 "item-total correlationمع حماور األداة ،كما يف جدول رقم (.)2
جدول 2
قيم معامالت االرتباط بني الفقرات وبني كل من املقياس واألبعاد اليت تتبع هلا
رقم
الفقرة

مضمون الفقرات وفق اجملاالت واألبعاد التابعة هلا

االرتباط املصحح للفقرة مع:
البعد

اجملال

املقياس

الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين
الكفايات التكنولوجية املعرفية الالزم توافرها يف معلم الرتبية الرياضية
1

ميتلك معرفة بنظام احلاسوب وملحقاته
ميتلك املعرفة باستخدام برامج احلاسوب التطبيقية مثل برامجword-( :
)power point-Paint
يستطيع استخدام الربيد اإللكرتوين إلجناز أنشطة مادة الرتبية الرياضية
حيسن إنشاء املواقع واملدونات اإللكرتونية املتعلقة مبادة الرتبية الرياضية

0.52
0.40

5

ميتلك املعرفة البسيطة حلل مشاكل احلاسوب

0.51

2
3
4
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0.58

0.52

0.43

0.73

0.71

0.63

0.48
0.35

0.47
0.34

0.50

0.44
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6
7

يتقن إنشاء الدروس التفاعلية احملوسبة املتعلقة مبادة الرتبية الرياضية
يهتم بإثارة التفكري اإلبداعي يف مادة الرتبية الرياضية

0.56
0.58

0.55
0.48

0.54
0.43

8
9

ميتلك املعرفة حبقوق النشر والتوثيق واالقتباس يف مادة الرتبية الرياضية
يراعي األخالقيات عند استخدام اإلنرتنت ووسائط االتصال اإللكرتوين
ميتلك املعرفة بقواعد األمن والسالمة عند استخدام األجهزة اإللكرتونية
الرياضية

0.49
0.31

0.45
0.28

0.39
0.23

0.53

0.51

0.49

10

الكفايات التكنولوجية التطبيقية الالزم توافرها يف معلم الرتبية الرياضية
11

لديه القدرة على توفري وسائط التعلم اإللكرتوين لتعليم مادة الرتبية الرياضية
لديه القدرة على توظيف التعليم التفاعلي مع املتعلمني خلدمة مادة الرتبية
الرياضية
حيفز اجتاهات املتعلمني اإلجيابية حنو التعلم اإللكرتوين

14
15
16

ينتقي احملتوى اإللكرتوين املالئم لتحقيق أهداف مادة الرتبية الرياضية
يقدم إرشادات وتوجيهات إلكرتونية للمتعلمني بشكل مستمر
يبسط آلية التعامل مع املادة الرياضية احملوسبة
يشجع املتعلمني على التعامل مع نظام التعلم اإللكرتوين لكونه أكثر فاعلية
التعليم االعتيادي

12
13

17
18
19

يهتم بتوظيف مشاريع علمية يف جمال التعلم اإللكرتوين تتعلق مبادة الرتبية
الرياضية
يستخدم منظومة التعلم اإللكرتوين (إمييس)EMIS-

0.70

0.63

0.58

0.64

0.59

0.52

0.66

0.59

0.59

0.44
0.58
0.51

0.40
0.57
0.44

0.36
0.50
0.44

0.56

0.53

0.45

0.46

0.45

0.42

0.37

0.36

0.34

الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
الكفايات التكنولوجية املعرفية الالزم توافرها يف املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
1
2
3
4
5
6
7

ميتلك معرفة بنظام احلاسوب وملحقاته
ميتلك املعرفة باستخدام برامج احلاسوب التطبيقية مثل برامجword-( :
)power point-Paint
يتقن استخدام الربيد اإللكرتوين
حيسن االستفادة من حمركات البحث اإللكرتونية يف إثراء معلومات الرتبية
الرياضية
ميتلك املعرفة البسيطة حلل بعض مشاكل احلاسوب
ميتلك املعرفة بقواعد األمن والسالمة عند استخدام األجهزة اإللكرتونية
الرياضية
حيسن إدارة الوقت عند تعامله مع التطبيقات اإللكرتونية ملادة الرتبية الرياضية

0.69

0.66

0.60

0.63

0.62

0.58

0.54

0.53

0.47

0.63

0.62

0.49

0.64

0.62

0.49

0.55

0.55

0.52

0.56

0.50

0.49

الكفايات التكنولوجية التطبيقية الالزم توافرها يف املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
8

حيسن استخدام قنوات التواصل االجتماعي وبرامج احملادثة مع معلمه واآلخرين
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0.44

0.41

0.41
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9
10
11
12

يعرف دورة يف التعلم اإللكرتوين
حيرص على استخدام أنشطة التعلم اإللكرتوين وفقا حلاجات مادة الرتبية
الرياضية
جييد استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين (إمييس)EMIS-
جييد استخدام أجهزة التدريب والتمرين الرياضية

0.52

0.50

0.43

0.40

0.39

0.38

0.63
0.45

0.52
0.44

0.46
0.38

الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية الرياضية
1
2
3

تصميم حمتوى مادة الرتبية الرياضية بشكل مناسب للتعلم اإللكرتوين
توفري موقع إلكرتوين للمدرسة خيدم التعلم اإللكرتوين
حتميل مادة الرتبية الرياضية على موقع املدرسة اإللكرتوين

0.55
0.66
0.71

0.49
0.62
0.63

4

توفري مصادر إلكرتونية غنية ومتنوعة لدعم مادة الرتبية الرياضية
توفري خمتربات/غرف مصادر جاذبة حتتوي على وسائط متنوعة الستخدام
التعلم اإللكرتوين
توفري االتصال السريع بشبكة اإلنرتنت
وجود قيم/مشرف/فين للدعم التقين يف املدرسة

0.59

0.48

0.79

0.61

0.63
0.65

0.52
0.55

0.70

0.48
0.55
0.61
0.48
0.61
0.50

5
6
7

9
10
11

توفري دورات تقنية تناسب معلمي مادة الرتبية الرياضية للعمل على إنتاج
وتصميم الدروس التفاعلية واإللكرتونية
توفري اللوائح واألنظمة اخلاصة باستخدام التعلم اإللكرتوين
توفري عناوين مواقع إنرتنت آمنة لفهم وتفسري مواضيع الرتبية الرياضية
توفري دليل إرشادي إلكرتوين ملادة الرتبية الرياضية

0.76
0.79
0.73

12
13

توفري ملف للواجبات واألنشطة اإللكرتونية اليت ختدم مادة الرتبية الرياضية
مناسبة أدوات وبرامج املادة احملوسبة ملنهاج الرتبية الرياضية مع مجيع جوانبها

0.77
0.68

8

يالحظ من جدول ( ) 2أن قيم معامالت ارتباط فقرات حمور الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها
يف معلم الرتبية الرياضية مع بعديها بني ( ،)0.73-0.31وبني ( )0.71-0.28مع جماهلا ،وبني
( )0.63-0.23مع املقياس .وإن قيم معامالت ارتباط فقرات حمور الكفايات التكنولوجية التطبيقية
الالزم توافرها يف املعلم الرتبية الرياضية مع بعديها قد تراوحت بني ( ،)0.69-0.40ومع جماهلا
( ،)0.66-0.39ومع املقياس ( .)0.60-0.38وأخريا فإن قيم معامالت ارتباط فقرات حمور
الكفايات التكنولوجية الالزم توفراها يف البيئة التعليمية مع جماهلا قد تراوحت بني ( ،)0.79-0.55ومع
املقياس (.)0.63-0.48
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وبناء على ما تقدم؛ مت حساب معامالت ارتباط بريسون حملاور األداة ،عالوة على حساب
معامالت ارتباط بريسون البينية ( )Inter-correlationلعالقة جماالت األداة بعضهما مع بعض،
وذلك كما يف اجلدول رقم (.)3
جدول 3
قيم معامالت ارتباط بريسون لعالقة حماور أداة الدراسة مع بعضهما البعض
الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها

العالقة بني الكفايات
التكنولوجية

اإلحصائي

املعرفية
(املعلم)

التطبيقية الالزم توافرها
يف معلم الرتبية الرياضية

ρ
الداللة
اإلحصائية

0.66

الالزم توافرها يف معلم الرتبية
الرياضية الستخدام التعلم
اإللكرتوين
املعرفية الالزم توافرها يف
املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
التطبيقية الالزم توافرها يف
املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
الالزم توافرها يف املتعلم
الستخدام
التعلم اإللكرتوين يف مادة
الرتبية الرياضية
الالزم توافرها يف البيئة
التعليمية الستخدام
التعلم اإللكرتوين يف تعليم
مادة الرتبية الرياضية
الكلي للمقياس

التطبيقية
(املعلم)

املعلم

املعرفية
(املتعلم)

التطبيقية
(املتعلم)

0.00
0.92

0.90

0.00

0.00

0.65

0.66

0.72

0.00

0.00

0.00

0.52

0.48

0.55

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

ρ

0.65

0.64

0.71

0.95

0.86

الداللة
اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ρ

0.40

0.42

0.45

0.35

0.46

الداللة
اإلحصائية

Ρ
الداللة
اإلحصائية
ρ
الداللة
اإلحصائية
ρ
الداللة
اإلحصائية

ρ
الداللة
اإلحصائية

املتعلم

البيئة
التعليمية

0.42

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.81

0.80

0.88

0.78

0.72

0.82

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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 .2 .2 .8ثبات أداة الدراسة :ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ملقياس الدراسة وحماوره؛ فقد
مت حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s αعلى البيانات املتوافرة من
التطبيق األول للعينة االستطالعية ،وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة؛ فقد متت إعادة التطبيق على العينة
االستطالعية سالفة الذكر بطريقة االختبار وإعادته ( )Test-Retestبعد أسبوعني من التطبيق األول،
وقد مت حسابه باستخدام معامل ارتباط بريسون ،وذلك كما يف اجلدول رقم (.)4
جدول 4
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة.
احملور

معامالت ثبات
االتساق الداخلي

اإلعادة

عدد الفقرات

الالزم توفرها يف معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين
19
0.84
0.88
الالزم توفرها يف املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
12
0.86
0.87
الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية الرياضية
13
0.85
0.93
الكلي للمقياس

0.94

0.80

44

يتبني من جدول ( )4أن ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة قد بلغ ( ،)0.94وبلغ ألبعاده
( ،)93-87بينما بلغ ثبات اإلعادة ملقياس الدراسة ( ،)0.44وألبعاده (.)0.86-0.84
 .3 .8إجراءات الدراسة :مجع البيانات وحتليلها :لتحقيق أهداف الدراسة مت توزيع االستبانة على أفراد
عينة الدراسة ،وكان عددهم ( )65معلما ومعلمة ،وبعد مجع االستبانات مت استبعاد ( )3استبانات بسبب
عدم اكتمال اإلجابات ،وبذلك تكون عدد االستبانات اليت اشتمل عليها التحليل ( ،)62ومت استخدام
برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات اليت مت مجعها.
 .4 .8املعاجلة اإلحصائية :لإلجابة عن سؤايل الدراسة استخدمت التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واختبار التباين الثالثي (عدمي التفاعل) ،واختبار (ت) للعينات املستقلة،
واختبار ( )Games-Howellللمقارنات البعدية.
 .5 .8تصحيح االستبانة :مت استخدم مقياس ليكرت اخلماسي وبالتدرجيات اآلتية( :موافق بشدة،
موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) ،وقد أعطيت القيم ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوايل،
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ولسهولة قراءة النتائج واالستفادة منها مت حتديد غري موافق بشدة وغري موافق ضمن فئة واحدة (قليلة)،
وحمايد ضمن فئة (متوسطة) ،وموافق بشدة ضمن فئة (كبرية) ،كما مت اعتماد التدريج املطلق بغرض
تصنيف املتوسطات احلسابية ضمن التدرجيات األنفة الذكر ،وذلك على النحو التايل:
 .1 .5 .8بشكل قليل تراوحت املتوسطات احلسابية من (.)1.66 - 1
 .2 .5 .8بشكل متوسط تراوحت املتوسطات احلسابية من (.)3.33 - 1.67
 .3 .5 .8بشكل كبري تراوحت املتوسطات احلسابية من (.)5.00 - 3.34
 .6 .8منهج الدراسة :مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته هلذا النوع من الدراسات.
 .7 .8متغريات الدراسة :اشتملت الدراسة على املغريات التالية:
 .1 .7 .8املتغريات املستقلة:
 .1 .1 .7 .8اجلنس :وله فئتان ( ذكر ،أنثى).
 .2 .1 .7 .8املؤهل العلمي :وله مستويان (بكالوريوس ،ودراسات عليا).
 .3 .1 .7 .8سنوات اخلربة :وهلا ثالثة مستويات (أقل من  5سنوات ،و 10 -5سنوات ،وأكثر من
 10سنوات).
 .2 .7 .8املتغري التابع :الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية.
 .9نتائج الدراسة:
يف ما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق سؤاليها:
 .1 .9السؤال األول :ما الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية باستخدام
منظومة التعلم اإللكرتوين يف املدارس الثانوية األردنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للكفايات
التكنولوجية الالزمة ملعلم الرتبية الرياضية وأبعادها ،مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا ملتوسطاهتا احلسابية ،كما يف
اجلدول رقم (.)5
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جدول 5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء املعلمني للكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلم واملتعلم
والبيئة التعليمية مرتبة تنازليا وفقا ألوساطها احلسابية.
اجملال البعد
3
2

1

1
2
1
2

رتبة
اجملال
1
2

3

رتبة
البعد

1
2
1
2

املقياس واجملاالت واألبعاد التابعة هلا
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف البيئة التعليمية
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف متعلم الرتبية الرياضية
الكفايات التكنولوجية املعرفية
الكفايات التكنولوجية التطبيقية
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف معلم الرتبية الرياضية
الكفايات التكنولوجية املعرفية
الكفايات التكنولوجية التطبيقية
الكلي للمقياس

الوسط
احلسايب
4.184
4.181
4.187
4.174
4.064
4.123
3.998
4.131

االحنراف
املعياري
0.615
0.455
0.532
0.440
0.453
0.497
0.498
0.415

الدرجة
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية

يالحظ من اجلدول ( )5أن الوسط احلسايب الكلي للمقياس قد بلغ ( )4.131وبدرجة تقدير
كبرية ،وكذلك على مجيع اجملاالت واألبعاد ،مما يعين أن هذه الكفايات مهمة وضرورية جدا سواء للمعلم
أم املتعلم أم البيئة التعليمية ،ويالحظ أيضا أنه يف ترتيب اجملاالت قد جاء جمال "الكفايات التكنولوجية
الالزم توفراها يف البيئة التعليمية ملادة الرتبية الرياضية" يف املرتبة األوىل بتقدير بلغ ( )4.184وبدرجة تقدير
كبرية ،ومن مث جاء جمال "الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها يف متعلم الرتبية الرياضية" يف املرتبة الثانية
بوسط حسايب بلغ ( )4.181وبدرجة تقدير كبرية ،تاله جمال "الكفايات التكنولوجية الالزم توافرها يف
معلم الرتبية الرياضية" يف املرتبة الثالثة بوسط حسايب بلغ ( )4.064وبدرجة تقدير كبرية أيضا.
وبناء على هذه النتائج يتبني مدى أمهية هذه الكفايات اليت حصلت على درجة تقدير كبرية ،وهذا
يعين أن هذه الكفايات قد باتت مهمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة (بين دومي2010 ،؛ عثمان2015 ،؛ العمري2005 ،؛ عنانبة2018 ،؛ البناء2017 ،؛
.)Coop, 2006; Hou, 2004; Yong & Youjin, 2013
 .2 .9السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αبني
متوسطات درجات إجابات املعلمني واملعلمات على الكفايات التكنولوجية الالزمة ملعلم احلاسوب تعزى
إىل متغريات الدراسة (اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للكفايات
التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية باستخدام منظومة التعلم اإللكرتوين يف املدارس
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الثانوية األردنية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وفقا ملتغريات الدراسة واألبعاد التابعة هلا ،كما هو مبني
يف اجلدول رقم (.)6
جدول 6
املتوسطات احلسابية (س) واالحنرافات املعيارية (ع) للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية
الرياضية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وفقا ملتغريات الدراسة واألبعاد التابعة هلا
سنوات اخلربة
املؤهل العلمي
اجلنس
املقياس واجملاالت
واألبعاد التابعة
أكثر من
من  5إىل
أقل من
دراسات
أنثى بكالوريوس
ذكر
هلا واإلحصائي
 10سنوات
مخس سنوات  10سنوات
عليا
الكفايات التكنولوجية املعرفية الالزم توافرها يف معلم الرتبية الرياضية
3.98
4.30
4.19
4.19
4.10
3.97 4.26
س
0.50
0.40
0.55
0.41
0.53
0.56 0.40
ع
الكفايات التكنولوجية التطبيقية الالزم توافرها يف معلم الرتبية الرياضية
3.88
4.09
4.12
4.07
3.97
3.89 4.09
س
0.52
0.41
0.53
0.37
0.54
0.51 0.48
ع
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين
3.93
4.20
4.15
4.13
4.04
3.93 4.18
س
0.47
0.37
0.47
0.38
0.48
0.48 0.40
ع
الكفايات التكنولوجية املعرفية الالزم توافرها يف املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
4.01
4.34
4.34
4.19
4.18
4.08 4.28
س
0.55
0.50
0.44
0.57
0.52
0.60 0.46
ع
الكفايات التكنولوجية التطبيقية الالزم توافرها يف املتعلم يف مادة الرتبية الرياضية
4.03
4.30
4.31
4.16
4.18
4.11 4.23
س
0.37
0.48
0.45
0.46
0.44
0.41 0.46
ع
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
4.02
4.32
4.33
4.18
4.18
4.09 4.26
س
0.42
0.47
0.41
0.50
0.44
0.48 0.42
ع
الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية الرياضية
4.02
4.20
4.48
4.24
4.16
4.16 4.21
س
0.66
0.55
0.50
0.62
0.62
0.76 0.46
ع
الكلي للمقياس
3.98
4.23
4.30
4.18
4.11
4.04 4.21
س
0.41
0.39
0.38
0.35
0.44
0.46 0.36
ع
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يتبني من خالل اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لدى أفراد عينة الدراسة
تعزى للمتغريات ،وملعرفة دالالت الفروق بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام حتليل التباين الثالثي
(عدمي التفاعل) ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)7
جدول 7
حتليل التباين الثالثي (عدمي التفاعل) للمجاالت وفقا ملتغريات الدراسة كل على حدة
مصدر
التباين

اجلنس

املؤهل
العلمي

اخلربة

اخلطأ

املتغري التابع :الكفايات التكنولوجية الالزم توفرها يف:

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

وسط
جمموع
املربعات

ف

معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين

1.18

1

1.18

6.65

0.01

املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية
الرياضية
معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين

0.71

1

0.71

3.90

0.05

0.12

1

0.12

0.33

0.57

0.11

1

0.11

0.65

0.42

0.01

1

0.01

0.08

0.78

0.26

1

0.26

0.73

0.40

1.45
1.80

2
2

0.73
0.90

4.10
4.94

0.02
0.01

املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية
الرياضية
معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين
املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية
الرياضية
معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين
املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية
البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية

2.41

2

1.21

10.08
10.35

57
57

0.18
0.18

20.56

57

0.36

معلم الرتبية الرياضية الستخدام التعلم اإللكرتوين

12.53

61

املتعلم الستخدام التعلم اإللكرتوين يف مادة الرتبية الرياضية

12.60

61

البيئة التعليمية الستخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم مادة الرتبية
الرياضية

23.06

الرياضية
الكلي

3.34

الداللة
اإلحصائية

0.04

61

يالحظ من اجلدول ( )7عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α
املتوسطات احلسابية يعزى ملتغري (املؤهل العلمي) ،وقد يحعزى السبب يف ذلك إىل أن عدم وجود الفروق
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ليس ناجتا عن تدين مستوى املعلمني احلاصلني على درجة البكالوريوس أو املاجستري ،بل ألن املعلمني
مجيعهم متشاهبون يف تأهيلهم الرتبوي ،حيث أن املساقات الرتبوية اليت يدرسها الطالب يف مرحلة
البكالوريوس ،أو املاجستري متشاهبة تقريبا ،والفارق بينها يف دراسة مساقات التخصص ،وحيث هناك حشح
يف مساقات تكنولوجيا التعليم اليت تقدمها الكليات ،وقد يعزى ذلك أيضا إىل أن مجيع املعلمني سواء من
محلة البكالوريوس أو املاجستري ينظرون إىل هذه الكفايات على أهنا مهمة ملعلم الرتبية الرياضية ،فهم
يدرسون الصفوف نفسها ويستخدمون املباحث نفسها أيضا ،ولذا اتفقوا على أمهية هذه الكفايات
ِّ
وبدرجة التقدير نفسها ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (بين دومي )2010 ،اليت أظهرت
نتائجها عدم وجود فروق على متغري املؤهل العلمي ،بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
(العمري2005 ،؛ عنانبة )2018 ،اليت أظهرت وجود فروق لصاحل محلة البكالوريوس.
ويالحظ من اجلدول ( )6أيضا وجود فروق ظاهرية يف األوساط احلسابية تعزى ملتغري (اجلنس)،
ولصاحل الذكور ،على جمايل (املعلم ،واملتعلم) ،بينما مل تظهر فروق على جمال (البيئة التعليمية) ،وبالعودة
إىل اجلدول تبني أن املتوسطات احلسابية جلميع اجملاالت واألبعاد التابعة هلا كانت أعلى عند أفراد عينة
الدراسة الذكور ،ويف جمايل املعلم واملتعلم ،ومل تظهر فروق يف جمال البيئة التعليمية ،فيعزو الباحثون هذه
النتيجة يف ضوء خرباهتم يف تدريس بعض املساقات يف استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم
لطلبة كلية الرتبية والرتبية الرياضية؛ إىل أن هناك تنافسا بني اجلنسني على من هو األكثر اهتماما يف النظر
إىل الكفايات وأمهيتها ،باإلضافة إىل أن املعلمني الذكور هم األكثر اخنراطا يف النشاطات الرياضية من
اإلناث حيث أن اجملا ل مفتوح لديهم ملمارسة األلعاب الرياضية يف أي وقت ومكان ،وذلك على العكس
من اإلناث اللوايت ينخرطن أكثر يف الشؤون املنزلية والعالقات االجتماعية ،واملعلمون أكثر اهتماما
بالتدريس والوسائل التعليمية من املعلمات اللوايت هلن اهتمامات اجتماعية وحياتية كثرية ،وقد اتفقت
نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (بين دومي2010 ،؛ قثامي2001 ،؛  )Coop, 2006اليت
أظهرت أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغري اجلنس يف تقدير أمهية الكفايات التكنولوجية،
واختلفت مع نتيجة دراسة (الشريف2005 ،؛ عنانبة2018 ،؛ ;Coop, 2006; Hou, 2004
 )Keser, et al., 2015اليت أظهرت عدم وجود فروق على متغري اجلنس.
أما على اجلانب اآلخر وهو جمال البيئة التعليمية فلم تظهر أية فروق؛ وذلك ألن هتيئة البيئة
التعليمية هي من اختصاص وزارة الرتبية وليست من اختصاص املعلم؛ مما يعين أن البيئة التعليمية تقريبا
متشاهبة بني املدارس مجيعها.
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ويالحظ من اجلدول ( )7أيضا وجود فروق على دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α
على متغري (اخلربة) .ولتحديد لصاحل أي من مستويات اخلربة الثالث (أقل من  5سنوات ،و10 -5
سنوات ،وأكثر من  10سنوات)؛ وللكشف عن هذه الفروق ،فقد مت استخدام اختبار شيفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية ،كما هو يف اجلدول رقم (.)8
جدول 8
اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية
الرياضية
الكفايات التكنولوجية الالزم
توافرها يف معلم الرتبية
الرياضية الستخدام
التعلم اإللكرتوين
الكفايات التكنولوجية الالزم
توافرها يف املتعلم الستخدام
التعلم اإللكرتوين يف مادة
الرتبية الرياضية
الكفايات التكنولوجية الالزم
توافرها يف البيئة التعليمية
الستخدام التعلم اإللكرتوين
يف تعليم مادة الرتبية
الرياضية

أكثر من  10سنوات

أقل من مخس
سنوات

Scheffe

الوسط احلسايب

3.93

4.15

أقل من مخس سنوات

4.15

0.22

من  5إىل  10سنوات

4.20

0.27

0.05

أكثر من  10سنوات

من  5إىل 10
سنوات

Scheffe

الوسط احلسايب

4.02

4.32

من  5إىل  10سنوات

4.32

0.31

أقل من مخس سنوات

4.33

0.31

0.00

أكثر من  10سنوات

من  5إىل 10
سنوات

Scheffe

الوسط احلسايب

4.02

4.20

من  5إىل  10سنوات

4.20

0.17

أقل من مخس سنوات

4.48

0.45

سنوات اخلربة

سنوات اخلربة

سنوات اخلربة

0.28

يالحظ من اجلدول ( )8وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αبني
املتوسطات احلسابية للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية على جمال الكفايات
الالزمة للمعلم؛ تعزى ملتغري (اخلربة)؛ لصاحل املستوى (من  5إىل  10سنوات) مقارنة بإجابات زمالئهم يف
مستوى (أكثر من عشر سنوات) ،وميكن أن يعزى ذلك إىل أن املعلمني من ذوي اخلربة األقل يف التعليم
هم من اخلرجيني األحدث من زمالئهم األكثر خربة ،مما يظهر أهنم قد واكبوا املستحدثات والتطورات
التكنولوجية األحدث من زمالئهم الذين خترجوا قبلهم ،وهذا ما جيعلهم يعطون اهتماما هلذه الكفايات
70

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد األول 2020 -

أكثر من زمالئهم األقدم يف التخرج ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (عنانبة )2018 ،اليت
بينت أن الفروق كانت أيضا لصاحل محلة درجة البكالوريوس ،بينما تعارضت مع نتائج دراسة (البناء،
2017؛ بين دومي2010 ،؛ الشريف )2005 ،اليت أظهرت عدم وجود فروق دالة على متغري اخلربة يف
التدريس.
ويالحظ من اجلدول وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αبني املتوسطات
احلسابية للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية على جمال الكفايات الالزمة
للمتعلم؛ تعزى ملتغري (اخلربة)؛ لصاحل املستوى (أقل من مخس سنوات) مقارنة بإجابات زمالئهم يف
مستوى (من  5إىل  10سنوات) ،ووجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αبني
املتوسطات احلسابية للكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مباحث الرتبية الرياضية على جمال الكفايات
الالزم توافرها يف البيئة التعليمية؛ تعزى ملتغري (اخلربة)؛ لصاحل املستوى (أقل من مخس سنوات) مقارنة
بإجابات زمالئهم يف مستوى (أكثر من عشر سنوات) .ويعزو الباحثون هذا أيضا إىل التفسري السابق وهو
حداثة خترج أصحاب املستوى األقل ودافعيتهم ومحاسهم الذي مل تصل إىل مرحلة االنطفاء التدرجيي
نتيجة التدريس لسنوات طويلة.

 .10المقترحات:

بناء على نتائج هذه الدراسة يقرتح الباحثون التايل:
 .1 .10زيادة االهتمام والرتكيز على الكفايات التعليمية التكنولوجية وإثراء برامج تأهيل املعلمني يف
كليات الرتبية الرياضية بتدريس هذه الكفايات.
 .2 .10تشجيع املعلمني على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تدريس مبحث الرتبية الرياضية والسيما
يف اجلوانب العملية (التطبيقية).
 .3 .10إجراء دراسات أخرى حول الكفايات التكنولوجية من حيث مدى امتالك املعلمني هلا ودراسات
حول درجة استخدامها يف التدريس.
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