
 

 
 

 كلية التربية           

     المجلة التربوية          

            ***                   

يف  التقنية معلمات كفايات علي قائم تدريبي برنامج فاعلية
تنمية املهارات التدريسية التقنية لدى معلمات املرحلة الثانوية 

 يف اململكة العربية السعودية 
   

    إعداد

 مرفت بنت عبدهللا بابعٌر د/ 

 قسـ تقنيات التعميـ 
 جامعة االميرة نكرة بنت عبدالرحمف -كمية التربية 

 المممكة العربية السعكدية 
 

 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 

 

  

 م0202ـ   أغسطس    السادس والسبعون المجلة التربوٌة ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ............................................................. التقنية معلمات كفايات على قائم تدريبي برنامج فاعلية

- 456 - 

 الملخص

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات المينية لمعممات عمى ىدفت الدراسة إلى تعرؼ      
التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية. كقد اتبعت الباحثة 
في ىذه الدراسة المنيجيف التالييف لتحقيؽ أىداؼ دراستيا, كىما المنيج الكصفي, كالمنيج 

مدينة في راسة مف جميع معممات التقنية في مديرية التعميـ شبو التجريبي. كتككف مجتمع الد
ىػ. كقد اختارت الباحثة 1442/  1441الرياض كالذيف يعممكف في المدارس الثانكية لمعاـ 
( معممة مف معممات التقنية في المدارس 22عينة الدراسة بطريقة قصدية كتككنت مف حكالى )

الباحثة  أعدتة السعكدية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة الثانكية بمدينة الرياض بالمممكة العربي
نتائج مف أىميا: أف . كتكصمت الدراسة اتدريبين ا برنامجن ا, كبطاقة مالحظة, ك تحصيمين  ااختبارن 

جميع التقييمات الصادرة مف عينة البحث لمدل تكافر الكفايات المينية, كانت في مجمميا 
كرات التدريبية التي تحصؿ عمييا المعممات قبؿ عالية, كىذا قد يككف راجعان إلي طبيعة الد

التحاقيف بالعمؿ, ككذلؾ قد يككف عائدان إلي طبيعة الدراسة فى البكالكريكس. أف نسبة الكسب 
مرتفعة عف محؾ  كىي نسب (,318,1 ك) (307,1بيف ) ما تراكحت فقد المعدؿ لبالؾ 

الكفايات المينية لدل  البرنامج التدريبي القائـ عمى (, مما يؤكد فاعمية1.2الفاعمية المحدد )
المجمكعة التجريبية مف أفراد العينة فى تنمية التحصيؿ المعرفي كاألداء الميارم, كلذلؾ 

في التقنية أكصت الباحثة بضركرة اعتماد البرامج التدريبية القائمة عمى أساس الكفايات 
 المعممات . ؛ألثرىا في االرتقاء بأداءتدريب المعممات 

 .الميارات التدريسية التقنية – التقنية  الكفايات –البرنامج التدريبي الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

  The study aimed to identify the effectiveness of a training program in 

developing professional competencies for technical teachers at the secondary 

level in Riyadh, Saudi Arabia. In this study, the researcher followed the 

following two approaches to achieve the goals of her study, namely the 

descriptive analytical approach and the semi-experimental approach. The study 

community consists of all the technical parameters in the Education Directorate 

in the city of Riyadh, who work in secondary schools for the year 1441/1442 

AH. The researcher chose the study sample intentionally and consisted of about 

(22 )technical teachers in secondary schools in Riyadh, Saudi Arabia. To 

achieve the goals of the study, the researcher prepared the study tools which 

were represented in achievement test and the observation card. The study 

reached many results, the most important of which are that all evaluations 

issued from the research sample to the extent of availability of vocational 

competencies were in their entirety high, and this may be due to the nature of 

the training courses that the teachers get before joining the work, and also may 

be due to the nature of the study in BSC. The ratio of modified plaque gain 

ranged between  ( 307 and 1  - 318 and 1 ,)which are all high levels of the 

specified efficacy criterion  ( 1.2 ,)which confirms the effectiveness of the 

training program based on professional competencies with the experimental 

group of sample individuals, and therefore the researcher recommended the 

need to adopt the existing training programs On the basis of competencies in 

training female teachers, because they have demonstrated an improvement in 

female teachers ’performance clearly, if their performance is compared before 

implementing this program. 

Keywords: Training Program - Competencies - Technology. 
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  :مقدمة

كثير مف التغيرات  الذم أدل إلى يعد عصرنا الحاضر عصر االزدىار التقني السريع,    
شيكع  كمف أىميااالقتصادية,  كاالجتماعية الفكرية ك الميمة في الحياة بكافة مجاالتيا 

؛ مما أكجب ضركرة تطكير أساليب التدريس كطرائقو استخداـ التقنية في شتى فركع المعرفة 
 .يؤكد كيطبؽ كحدة المعرفة ككسائطو بما 

بأدكاره المتجددة لمقياـ بتدريب المعمـ كتأىيمو اىتمت كافة المؤسسات التربكية  كلقد   
مف  :قبؿ الخدمةكتنكعت مراحؿ التأىيؿ كالتدريب فمنيا ما يككف  كالمكاكبة لتسارع التقنية ,

أثناء الخدمة مف خالؿ  فيخالؿ البرامج كالمساقات التي تقدـ في المعاىد كالجامعات, أك 
 كالتقنيةالدكرات التدريبية بغية تنمية كثير مف الميارات لديو حتي يمتمؾ الكفايات التعميمية 
كمنظما التي ينبغي معرفتيا في نقؿ الخبرات التعميمية التعممية, ليصير قائدان لمغرفة الصفية 

مصممان لمكضكع التدريس. كتكثر الكفايات التعميمية كتتعدد كتتنكع, فمنيا ثـ لبيئة التعمـ 
دارة الصؼكفايات   التقنية, باإلضافة لمكفايات كالتقكيـ التخطيط لمتدريس كالتفاعؿ الصفي كا 

كتسابيا كالتي يدخؿ تحتيا جممة مف الكفايات الحاسكبية كاإللكتركنية التي يجب عمى المعمـ ا
كالتي أصبحت مف أىـ كفايات المعمـ في عصر االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات )عبد  ,

 (.1, 2017اليادم, 
ت كالمعمكمات قد فرض بعض المتغيرات كيالحظ أف مكضكع تكنكلكجيا االتصاال  

بما , فعاال في العممية التعميميةحتى يصير عنصرا  عمى تأىيؿ المعمـ  كسماتو كأدكاره؛
يتطابؽ مع متطمبات عصر المعمكمات كاالتصاالت؛ كليذا فإف عممية إعداد المعمـ كتأىيمو 

في غاية األىمية في أثنائيا قبؿ الخدمة ك عمييا ,كتدريبو بالكفايات التكنكلكجية الحديثة 
 (.25, 2011)الخكالدة,  .لنجاح العممية التعميمية

كقكة لككنيا مجاؿ التعميـ اإللكتركني؛ كتعد البرامج التعميمية ىي األساس الرصيف ل   
؛لما مؤثرة في تشجيع الطالب عمى التعمـ  ,كما أنياعكنا لممعمـ , ك في العممية التعميمية

, فمف خالؿ البرامج المعززة كالمحفزة لمتعمـ مجمكعة مف الصكر كاألصكات تتضمنو مف 
كتقديـ إجراءات عالجية إذا التعميمية نستطيع تكجيو عممية التعمـ عف طريؽ خطكات مبرمجة 

بما لـز األمر, كليذا فإف البرامج التعميمية تستطيع تقديـ المعمكمات كالتفاعؿ مع المتعمـ 
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تكرار عرض المادة أكثر مف مرة دكف كىف أك ممؿ  إضافة إلى إمكانية يناسب المتعمـ ,
 (.56, 2004المتعمـ مف االستجابة الفعالة )الغزك,  ,كتمكيف

 الدراسة: مشكلة  

تنطمؽ مرحمة اإلحساس بالمشكمة مما الحظتو الباحثة في أثناء زيارتيا الميدانية     
لممدارس مف كجكد نقص في الككادر البشرية المشرفة عمى مركز مصادر التعمـ , كالقصكر 
الكاضح في استخداـ المستجدات التكنكلكجية التعميمية في مراكز مصادر التعمـ , كسيطرة 

 ب التقميدية عمييا.األسالي
أف التكجو إلى تطبيؽ مف  كيدعـ مشكمة الدراسة ما أكدتو نتائج البحكث كالدراسات

, سيككف ليا عظيـ األثر فى تحسيف كدعـ كمف ثـ بناء جيؿ متحضر التعميـ اإللكتركني
 التي(, 2007)دراسة عابد,  عمى مستكل الكطف العربي  كمف أىـ ىذه الدراسات.كمميز

سعت إلى تعرؼ فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارة البرمجة لدل معممي التكنكلكجيا بغزة, 
(, كالتي استيدفت بناء برنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات 2017ككذلؾ )دراسة عبد اليادم, 

التكنكلكجية كقياس أثره لتنمية ميارة تصميـ البرامج التعميمية, كميارات اإلدارة الصفية لدل 
ممات المرحمة األساسية في األردف, كفى ضكء كؿ ىذا يمكننا صياغة المشكمة في التساؤؿ مع

الرئيس التالي: ما فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى تنمية كفايات معممات التقنية في المرحمة 
الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟, كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة 

 ة التالية:الفرعي
  ما الكفايات المطمكبة التي يجب تكافرىا لدل معممات التقنية في المرحمة الثانكية في

 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟
  ما مدل تكافر ىذه الكفايات لدل معممات التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض

 بالمممكة العربية السعكدية ؟
 التدريبي في تنمية كفايات معممات التقنية في المرحمة الثانكية في  ما أسس البرنامج

 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟ كما مككناتو؟
  ما فاعمية البرنامج التدريبي فى تنمية الكفايات لمعممات التقنية في المرحمة الثانكية في

 صيؿ المعرفي كاألداء الميارم؟مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية عمي تنمية التح
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 أهداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:  
  تحديد الكفايات المينية كالتكنكلكجية الالزمة لمعممات التقنية في المرحمة الثانكية في

 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية.
  الثانكية في مدينة تعرؼ مدل تكافر الكفايات الالزمة لمعممات التقنية في المرحمة

 الرياض بالمممكة العربية السعكدية.
  تحديد أسس البرنامج التدريبي لتنمية كفايات معممات التقنية في المرحمة الثانكية في

 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية, كمككناتو.
 ة معرفة فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الكفايات لمعممات التقنية في المرحم

الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية عمي تنمية التحصيؿ المعرفي 
 كاألداء الميارم.

 أهمٌة الدراسة:

 نبعت أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يمي: 
 أوالً: بالنسبة لمعلمات التقنٌة: 

  قد تساعد الدراسة في تنمية الكفايات المينية كالتكنكلكجية لمعممات التقنية في المرحمة
 الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية. 

 .قد تقمؿ حجـ الصعكبات التي قد تكاجو معممات التقنية عند قياميـ بتدريس المادة 
 ثانٌاً: بالنسبة للطالب:

 لدعـ المستكدعات الرقمية كمصادر التعمـ  تعممييـ البحث عبرمكف المعممة مف قد تت
 التعمـ الذاتي كالنشط.

 .قد يفيد في تكجيو الطالبات لممصادر كالمراجع المتعمقة بالمادة 
 ثالثاً: بالنسبة لخبراء التدرٌب:

 .كمعمماتياالتقنية معممي لتدريب ؛قد يفيد البرنامج التدريبي في تقديـ نمكذج ُيحتذم     
 رابعاً: بالنسبة للباحثٌن:

مف المتكقع أف تفتح الدراسة الباب أماـ الباحثيف الجدد الستخداـ البرامج التدريبية في       
 أثناء الخدمة.في تدريب المعمميف كالمعممات 

 فرضٌات الدراسة:
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 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≥ α .05 )  بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة, عمى القياس البعدم لمتحصيؿ 

 المعرفي لصالح المجمكعة التجريبية.
  (  0.60 ≤( بنسبة مئكية ) 1.2)  ≤يحقؽ البرنامج التدريبي درجة مف الفاعمية

ي المرحمة الثانكية في لتطكير التحصيؿ المعرفي لمكفايات المينية لمعممات التقنية ف
 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية.

 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≥ α .05  بيف متكسط درجات )
 المجمكعة التجريبية عمى القياسيف البعدم كالتتبعي لمتحصيؿ المعرفي.

 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≥ α .05  ) بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة, عمى القياس البعدم لألداء 

 الميارل لصالح المجمكعة التجريبية.
  (  0.60 ≤( بنسبة مئكية ) 1.2)  ≤يحقؽ البرنامج التدريبي درجة مف الفاعمية

لمرحمة الثانكية في مدينة لتطكير األداء الميارل لمكفايات المينية لمعممات التقنية في ا
 الرياض بالمممكة العربية السعكدية.

 حدود الدراسة:

   . حدكد المكضكع: اقتصرت ىذه الدراسة عمي إعداد برنامج تدريبي 
  الحدكد المكانية: اقتصرت الدراسة عمى معممات التقنية في المرحمة الثانكية في  مدينة

 الرياض بالمممكة العربية السعكدية.
   ىػ.1442/ 1441الحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ 

 مصطلحات الدراسة:

 الفاعلٌة :Effectiveness  : 
 حدثو عامؿ أك بعض العكامؿ المستقمة عمى عامؿ أك ىي: مدل األثر الذم يمكف أف ي

 (.35, 2003)شحاتة, النجار,  األخرل  بعض العكامؿ التابعة
 : القدرة عمى إنجاز األىداؼ لبمكغ النتائج المرجكة بأقصى حد ممكف كتعرؼ بأنيا

  (.55, 2003)زيتكف, 
  تعرؼ الباحثة الفعالية: بأنيا قدرة البرنامج التدريبي في تنمية الكفايات المينية

 بالمممكة العربية السعكدية.  -كالتكنكلكجية لمعممات التقنية بمدينة الرياض
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 ج : مالبرناprogram: 
 مخطط العاـ الذم يكضع في كقت سابؽ عمى عمميتي التعميـ, كيمخص ىك ال

خالؿ مدة معينة, كما يتضمف  الجية التعميميةاإلجراءات كالمكضكعات, التي تنظميا 
 يتكافؽ مع حاجاتوالخبرات التعميمية, التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ مرتبة ترتيبان  

 .(74, 2003الخاصة )المقاني, كالجمؿ,  مطالبوك 
  تعرؼ الباحثة البرنامج: بأنو نظاـ يتضمف مجمكعة الخبرات كمكضكعات مينية

بالمممكة العربية  -كتكنكلكجية, مكجية لتدريب معممات التقنية بمدينة الرياض
 السعكدية, بيدؼ تنمية كفاياتيف المينية كالتكنكلكجية. 

 الكفاٌات: 
 ا بعبارة لتحقيؽ ىدؼ ما, كأني الالـزاألدنى  حده فيمختمؼ أشكاؿ األداء  يقصد بيا

لمعممية التعميمية )عمي,  الميسرة المعارؼالميارات ك  أخرل مجمكع االتجاىات ك
2011 ,38.) 

  ىي مجمؿ سمكؾ المعمـ الذل  يتضمف الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات بعد  المركر
ليذا فى برنامج ينعكس أثره فى أدائو كيظير ذلؾ مف  خالؿ أدكات  قياس خاصة تعد 

 (.25, 2012الغرض )مساعدة, 
  التعريؼ اإلجرائي لمكفاية: مجمكعة مف المعارؼ كالميارات التكنكلكجية التي يمتمكيا

معممى التقنية, كالتي تمكنيـ مف أداء عمميـ بمستكم معيف مف اإلتقاف كالدقة, 
 مستعينيف باألدكات كاألجيزة كالكسائؿ كالتي تقاس بكاسطة بطاقة المالحظة.  

 علمة التقنٌةم : 
  نتاج البضائع كالسمع, أك تقديـ التقنية ىي: تطبيؽ الميارات كالمعرفة؛ لتجييز كا 

الخدمات المختمفة, حيث تتضمف كؿ اآلالت, أك األساليب التي يتـ استخداميا؛ 
 (.125, 2013لتحكيؿ المكارد إلى عناصر يحتاجيا الناس )العيبي, 

 ى مف تستخدـ تكنكلكجيا التعميـ كطرائؽ مكممة التعريؼ اإلجرائي لمعممة التقنية: ى
لعمميا التعميمي داخؿ حجرة الصؼ, فدكرىا سيككف لمتخطيط الستخداـ ىذه المكاد 
التعميمية كتشغيميا كاختيار األفضؿ لما يتناسب مع األىداؼ التي خططت ليا, كىى 
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كـ بتسجيؿ أيضا مكجية كمساعدة كمشرفة عمى األعماؿ التي تقكـ بيا المتعممة, كتق
 مالحظات عف تقدـ المتعممة كتدرسيا كتقارنيا لتخرج بنتائج كتكصيات.

 منهج الدراسة:

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمي كفايات  ان مف اىتماـ الدراسة بالتعرؼ عمىانطالق    
معممات التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية, فقد اتبعت 
الباحثة في ىذه الدراسة المنيجيف التالييف لتحقيؽ أىداؼ دراستيا, المنيج الكصفي, 

 كالمنيج شبو التجريبي.
 التصمٌم التجرٌبً للحقٌبة 

تصميـ الحقيبة التدريبية كتطبيقيا عمى عدد مف المدارس الثانكية بمدينة الرياض تـ 
 3ساعة تدريبية مكزعة عمى  61دؿ تـ تدريب المعممات بمعحيث  الدراسيؿ خالؿ الفص

لى تطكير كتحديث بعض الميارات إف معممات التقنية بحاجة أسابيع, كيعكد سبب ذلؾ إلى أ
 ,فالـألا ,الرسكـ ,الصكر ,التعميمية في مجاالت معالجة النصكصذات العالقة بالتطبيقات 

دخاؿ البيانات بكافة إ , كما يشمؿ تصميـ كادارة المكاقع, المصادر الحرة,البيانات ,الجداكؿ
 .نكاعيا كالتعامؿ معيا بشكؿ سميـأ

كبعد اقرار الفكرة كاعتمادىا تـ عرضيا عمى قائدات المدارس ليتـ التنفيذ كفؽ 
   ات التالية:الخطك 

 :اهداف البرنامج التدرٌبً

ية التي تحتاجيا المعممة كتدريبيا عمى حيث ييدؼ البرنامج الى تحديد الكفايات التقن  
  .البرنامج التدريبي كقياس فاعميةدراجيا خالؿ اليكـ الدراسي إ
تـ بناء المحتكل باستخداـ نماذج التصميـ التعميمي, حيث  بناء محتوى البرنامج:  

قامت الباحثة بتصميـ البرنامج لتتمكف المعممات مف التعميـ كالتعمـ بطريقة سيمة, تـ تقديمو 
ياـ ُقدـ فييا المحتكل ساعات في االسبكع مكزعة عمى أربعة أ 6ؿ اسابيع بمعد 3في 

لى تحضير درس متكامؿ مبني عمى الكفايات التقنية لممساعدة في كصكال إالتدريبي بالتدريج 
االستيعاب كمكاكبة طرؽ التعميـ  لمعممات عمى ايصاؿ المعمكمة كقدرة الطالب عمىرفع قدرة ا

بمعدؿ نشاطيف لكؿ ساعة تدريبية ,مع  تدريبية تصميـ أنشطة الحقيبةبناء  الحديثة. تـ خالؿ
أكراؽ المالحظات, كاألقالـ, كاألكراؽ استخداـ الكسائؿ التعميمية التقميدية كالتقنية مثؿ 
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تحديد أساليب التقكيـ: حيث  كما تـالممكنة, جياز الكمبيكتر, جياز العرض )البركجكتر( 
 , كاالختبار القبمي كالبعدم كأداة لمحكـ عمى فاعمية البرنامج.بيف التنافس كالمسابقاتتنكعت 

ـّ تحكيـ البرنامج مف قب :التدرٌبً تحكٌم البرنامج   قسـ تقنيات ؿ المختصيف في ت
 التعميـ كقسـ المناىج كطرؽ التدريس بالكمية. 

َـّ بناء :اختبار البرنامج التدرٌبً   كفايات المعرفة المعممات بلقياس مدل  ختبارا ت
التقنية في تنمية  معممات كفايات عمى لمتعرؼ تحديد اليدؼ مف االختبارحيث تـ ,التقنية 

التكنمكجية لمعممات المرحمة الثانكية كذلؾ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج الميارات التدريسية 
 . صيغت بأسمكب االسئمة المفتكحة سئمةأ 4ي كذلؾ بتطبيؽ اختبار مككف مف التدريب

 وقد راعت الباحث فً صٌاغة فقراته النقاط اآلتٌة:  

, كمناسبة لمستكل المعممات. كعدـ صياغة جذر السؤاؿ بعبارات كاضحة كمحّددة  
استخداـ صيغ النفي في الجذر )السؤاؿ(. ككذلؾ خمك الفقرة مف أم تمميح غير مقصكد 

 باإلجابة الصحيحة.
 وضع تعلٌمات االختبار.

في  الشركع قبؿ قراءتيا , كُطمب مف كؿ معمموككضكحبدقة  صيغت تعميمات االختبار  
ركعي فييا كضكح اليدؼ مف االختبار, كتكجيو المعممات إلى ضركرة قراءة كؿ سؤاؿ ,اإلجابة 

 .ما أمكف اإلجابة عف جميع األسئمة معقراءة جيدة , 
 مقٌاس التقدٌر لالختبار.

نصؼ كانت غطت اإلجابة كقد حّددت درجتاف لكؿ إجابة صحيحة, كدرجة كاحدة إذا   
. ة( درج61, كبذلؾ تككف الدرجة العظمى لالختبار )إذا كانت اإلجابة خاطئة المطمكب, كصفر

ـّ  كُأعّد مفتاح لتصحيح االختبار يتضمف رقـ الفقرة كاإلجابة كالدرجة, كطبقان ليذا المفتاح سيت
 تصحيح االختبار.
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 االختبار فً صورته األولٌة:
االختباُر في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف؛ بيدؼ تحكيمو  ُعِرض  

 كالتعرؼ عمى آرائيـ في االختبار, كذلؾ في النكاحي اآلتية:
مدل كضكح كؿ سؤاؿ لممستكل الذم كضع لقياسو. كاقتراحات التعديؿ حكؿ   

ضافة المستكل الذم يقيسو  االختبار. كقد أشار المحكمكف ببعض التعديالت في الصياغة, كا 
, كبذلؾ أصبح بإجراء التعديالت كاإلضافات الالزمة الباحثة قامت كؿ سؤاؿ أمامو. كقد 
 االختبار صالحان لتطبيقو.

 اإلطار النظري, والدراسات السابقة
 المحور األول: الكفاٌة والتدرٌب:

  :تعرٌف الكفاٌة 

عضك ىيئة المعمـ أك الميارة التي ينبغي عمى  :بأنيا  ( الكفاية1998 )عفانة كيعرؼ   
 .(66بفعالية ) التدريس امتالكيا حتى يستطيع ممارسة مينتو أك كظيفتو

االتجاىات التي مف شأنيا أف تيسر لمعممية  المعارؼ كالميارات ك كتعرؼ كذلؾ بأنيا:  
 (.25, 1999الكجدانية )طعيمة, ك كالنفس حركية  المعرفيةالتعميمية تحقيؽ أىدافيا 

ُتكتسب عف طريؽ تفاعؿ الفرد مع  متكاممة كمتناسقةالكفاية بنيات  كىناؾ مف يعتبر   
 التي تتألؼ مفكفايات تكنكلكجيا التعميـ  كمف ذلؾفييا.  يتـ تكظيفياكضعيات مينية ك 

كيتـ تكظيفيا  المعمكمات كالمفاىيـ كالميارات كاالتجاىات المرتبطة بمجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
 (.49, 2004( ؛)الفاربي, 56, 1997)يكنس,  فيما يحقؽ أىداؼ التعمـ

كفي ىذا الصدد  , عدـ االجماع عمى تعريؼ محدد لمكفايةكيالحظ مف العرض السابؽ    
حيث الجكىر, ب في تعريؼ الكفاية ال يتعمؽالباحثيف تالؼ اخ( أف 12, 1997أكضح )الناقة, 

: كيعني القدرة التي تتضمف مجمكعة مف المعارؼ الكفاية في شكميا الخفيالبعض عرؼ 
كالميارات كاالتجاىات كالمفاىيـ التي يستكجبيا عمؿ ما, بحيث يقدـ أداء مثاليان, كتصاغ ىذه 
القدرة في شكؿ أىداؼ تصؼ السمكؾ المطمكب,ك تحدد مطالب األداء التي ينبغي أف يؤدييا 

األداء التي يمكف  :كيعني بواىرعرفيا في شكميا الظفقد خر البعض اآلالشخص. أما 
 مالحظتو كتحميمو كتفسيره كقياسو أم أنيا مقدار ما يحققو الفرد في عممو.
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 :مكونات الكفاٌة 

( 21 -20, 1987ذكر )الناقة,  ,كأجمعت البحكث عمى تعدد الكفايات حسب مككناتيا   
 مف أنكاع الكفايات المختمفة ما يمي:

  :يناؿ ىذا النكع التركيز كاالىتماـ في برامج إعداد الككادر الفنية الكفايات اإلنتاجية
  .تيدؼ إلى تعرؼ أثر أداء الطالب لمكفايات السابقة في المجاؿ,حيث 

  :كاستعداداتو كقيمو كاتجاىاتو  الشخص  ميكؿ كتكشؼ عفالكفايات الكجدانية
جكانب متنكعة  كما تساعد في الكشؼ عف , سمككو عمى  كأثرىا, كآرائو كمعتقداتو 

 .كاتجاىاتو نحك المينةمؤثرة في شخصية الفرد كعكامؿ متعددة , 
  كالميارات الفكرية  المعرفية العممياتالقدرات العقمية الكفايات المعرفية: كتتضمف

ارتباطان كثيقان بالنظريات كالحقائؽ كالفنيات  , كترتبطالالزمة ألداء الشخص لميامو 
 .كالعمميات, كيركز في مدل كفاية المعمكمات 

  :تعبر عف ,ك  لمفرد السابقة عمى المعرفةيرتكز أداء ىذه الكفايات الكفايات األدائية
الميارات النفس حركية في مجاؿ  داء التي يقدميا الشخص كتشتمؿ عمىكفايات األ

 .., ككذلؾ المكاد المتعمقة بالتككيف الحركي كالبدنيالمكاد التكنكلكجية
 تصنٌف الكفاٌات: 

كشرط مف شركط إعداد البرنامج التدريبي ,  أكؿ خطكات بدقة تحديد الكفايات يعد    
كمجرد التقصير في تحديد الكفايات يؤدل إلى حد كبير إلي قصكر في البرنامج القائـ  نجاحو.

تصنيؼ محمد  كتصنيفيا  كمف ذلؾ :بالكفايات  الباحثيف اىتماـكمف ىنا نجد عمى الكفايات, 
 إلي:الذم صنفيا ( 181-183, 1991)

كفايات كفايات تنفيذ التدريس ,ثـ كتشمؿ كفايات تخطيط التدريس ,ك كفايات مينية: 
إلى:كفايات التخطيط الكفايات ( 45, ص1992زكريا ) صنؼ في حيف إدارة الفصؿ.

كفايات ,ككفايات تخطيط الدرس , ككفايات تنفيذ الدرس ,ك الكحدةكفايات تخطيط ,ك السنكم
 كفايات خاتمة الدرس .كسائؿ التعميمية ,ككفايات التفاعؿ مع التالميذ ,ككفايات التقكيـ , ك ال

:كفايات إلىالكفايات ( Newman Laurence,1994.p.165نيكماف ليكرينس) كصنؼ 
كفايات إدارة النظاـ في , ك لتالميذ لمتعمـكفايات إثارة دافعية اإجادة مادة التخصص ,ك 

 كفايات مرتبطة باإليجابية نحك تعميـ  التالميذ.الصحة النفسية كاألخالقية ,ك كفايات ,ك الفصؿ
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&   Linda,1996.p.92 ,)Chrisتصنيؼ ليندا كشريس كمايريس كمف ذلؾ أيضا  
(Maurice  المنيج ,ككفايات تتعمؽ بالخبرة لمكفايات إلى : كفايات تتعمؽ بالقدرة عمى قيادة

إجراء كرش عمؿ  كفايات ترتبط بالقدرة عمي,كفايات تدريسية في حجرة الدراسةكالتدريب,
لمكفايات مف زاكية الكفايات الالزمة ( 65, 1998تصنيؼ عفانة ) لممدارس األخرل. كنجد أف

يار كاستخداـ اختكفايات , ياعرض لعضك ىيئة التدريس كىي كفايات تقديـ المحاضرة, ثـ
كفايات يار كاستخداـ الكسائؿ التعميمية ,ككفايات طرح األسئمة ,كفايات اختأساليب التدريس,ك 

 تعزيز التعمـ )التحفيز(.
مف خالؿ العرض السابؽ لمحاكلة الباحثيف في تصنيفيـ لمكفايات التعميمية عمى    

تكرر استخداميا اختالؼ التخصص, نجد أف مف أكثر مجاالت الكفايات التي تعددت ك 
 كمحاكالت لتحديد قائمة الكفايات المرتبطة بالبحث الحالي ىي:

 .مجاالت الكفايات الخاصة باإلعداد كالتخطيط 
 .مجاالت الكفايات الخاصة بالتنفيذ 
 .مجاالت الكفايات الخاصة بالتقكيـ 
 .مجاالت الكفايات الخاصة بالنكاحي المعرفية 
  الميارية.مجاالت الكفايات الخاصة بالنكاحي 
      .مجاالت الكفايات الخاصة باختيار كاستخداـ الكسائؿ التعميمية 
مراجعة المجاالت  شرعت الباحثة فيكفي ضكء ما كرد ذكره مف تصنيفات لمكفايات,    

ما تضمنتو مف كفايات , كؿ ىذا بيدؼ اختيار كتحديد الكفايات التي تتناسب مع  كتحميؿ
أىداؼ كطبيعة البحث الحالي, ككذلؾ القياـ بالربط بيف ىذه القائمة التي يتـ تحديدىا ككفايات 

مجاؿ الميني كالمجاؿ المتدربيف مف معممات التقنية في المممكة العربية السعكدية في ال
تـ ستخدميا في تحديد الكفايات التي سكؼ يمكنت الباحثة مف الخركج بالتكنكلكجي. كت

عداد قائمة بكفايات معممات التقنية. الدراسة الحالية , ك   ا 
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 المحور الثانً: البرامج التدرٌبٌة القائمة علً الكفاٌات:
 :تعرٌف البرنامج القائم علً الكفاٌات 

القائمة  البرامج( AACET,1968حدة )جمعية كميات التربية بالكاليات المت تعرؼ     
متعددة ,  خصائصالمتسمة بصفات ك بأنيا مجمكعة مف البرامج المعينة  عمى الكفايات

مف تصكر ظاىر ككاضح  ,يستنبطيا المعمـميارات ك سمكؾ ك  معمكمات تشتمؿ عمىك 
كمحدد لمدكر الذم يقـك , كتقدـ ىذه الميارات كالمعمكمات بحيث يمكف قياسيا مف خالؿ 

 (.743, 1990)جامع,  لوالسمكؾ الكاضح 
إف مفيـك إعداد المعمميف عمى أساس الكفايات يعني في أساسو أف المعمـ جدير   

 .الميارية كالصحية كالنفسية ة ك كاالجتماعيالتعميمية التربكية ك بكضع إطار لكفايتو 
 (.30, 2001)حمداف, كالناظر, 

 :الخصائص الممٌزة للبرنامج القائم علً الكفاٌات 

بالنظر إلى تعريفات برنامج تربية المعمميف القائمة عمى الكفايات نجد أف مف أىـ 
 الصفات المميزة لتمؾ التعريفات ما يمي:

  كمياراتو, كمف ثـ مكاكبة المستجدات أنو برنامج يعد بيدؼ تنمية معمكمات
 كالتطكرات, بحث يككف قادران عمى أداء المياـ المككمة إليو عمى الكجو األمثؿ.

  أنو برنامج يقكـ عمى التنسيؽ بيف الجانب النظرم )المعارؼ( كالجانب العممي
 )الميني( لتحقيؽ األىداؼ.

 ة لتحقيؽ األىداؼ .أنو برنامج ييتـ بضركرة تصميـ مجمكعة األنشطة التعميمي 
 ( أف البرامج القائمة عمى الكفايات تتصؼ بعدة خصائص77, 2003يرل )مرعي, ك      
 :ىي
  يشترؾ المتعمـ في تحديدىا ككاضحةاألىداؼ التعميمية: بحيث تككف األىداؼ محددة ,

. 
  أساليب اإلعداد: كال بد ألجؿ ذلؾ, مف تكفير الفرص الخاصة بالتدرب عمى الكفايات

لمجاؿ الميداني كمراعاة الظركؼ المؤدية إلى ذلؾ مع التركيز عمى الممارسة في ا
 العممية.
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  :مف المتعمـ  بيدؼ امتالؾ القدرة عمى العمؿ فيجب أف يشارؾ الدكر الفعاؿ لممتعمـ
المراسمة, كالكسائؿ السمعية كالبصرية, كالتعمـ المكجو : كطرؽ التعمـ المختمفة خالؿ 
 ذاتيان.

  :تتـ عممية التقكيـ بداللة األىداؼ كالقدرة عمى العمؿ دكف النظر إلى الكقت  كالتقكيـ
 في ىذه العممية.

ظياره لمكفايات الالزمة    كيجمع التربكيكف أف نجاح المعمـ يعتمد عمى مدل إتقانو كا 
لممكقؼ التعميمي, كبالمادة الدراسية, التي يعمميا, بغية التخمص مف نكاحي الضعؼ التي 

لكاضح البرامج القائمة عمى الكفايات تركيزىا ا برامج إعداد المعمميف . كأف ما يميز تقؼ أماـ
في نياية البرنامج, مف خالؿ المطمكبة الكفايات المعرفية كاألدائية  عمى األىداؼ السمككية, ك
 (.123, 2003الكساسبة, ) .سمككيات كأداءات محددة

 :فيما يمي ص البرامج القائمة عمى الكفاياتخصائتكجز الباحثة كمف خالؿ العرض السابؽ    
 الكفايات المينية التي يتضمنيا البرنامج كصياغتيا في صكرة عبارات  ضركرة تحديد

 سمككية يسيؿ قياسيا كمالحظتيا.
 إخبار الطالبة المعممة بأنيا متحممة لممسئكلية, بيدؼ الكصكؿ إلى أىداؼ  كجكب

البرنامج؛ لتحقيؽ أىداؼ ىذه البرامج كالبد أف تجمع ما بيف المعرفة كاألداء كال تقؼ 
 عند كاحدة منيـ دكف األخرل.

 بما يتناسب مع المكقؼ المحدد  ؛كجكب التنكيع في تقديـ األنشطة كاألساليب المالئمة
 ا.لي

  ضركرة إعالـ الطالبة المعممة بأنيا العمكد الفقرم كالفعاؿ في البرنامج, كليذا يجب
 .مرغكبة بما يسعي إلي تحديد األىداؼ عمييا تقديـ تغيرات

  القبمي كالبعدم, كالحرص عمى تنكعيا .كجكب استخداـ أدكات التقكيـ 
 ة األىداؼ أك إبداء ضركرة إشراؾ كؿ مف لو صمة بالعممية التعميمية في كؿ مف صياغ

 الرأم حكؿ ىذه األىداؼ عمى األقؿ.
  :مقارنة بٌن البرامج القائمة علً الكفاٌات والبرامج التقلٌدٌة 

مف خالؿ استعراض جممة الخصائص المميزة لبرامج التدريب القائمة عمى الكفايات    
يمكف التكصؿ إلى القائمة التالية التي تبيف أكجو المقارنة بيف برامج التدريب القائمة عمى 
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(, 34, 2009الكفايات كبرامج التدريب التقميدية كما ىك مبيف عند كؿ مف )المصرم, 
 كذلؾ عمى النحك التالي:(, 34, 2009)الناقة, 

 انثزايج انرقهُذَح انثزايج انقائًح ػهٍ انكفاَاخ

 .يٍ يصادر يرؼذدجذسؼٍ إنٍ ذحصُم انًؼزفح  .فٍ ػًههانًؼهى  إذقاٌ وفاػهُحذؤكذ ػهً 

ذزكش ػهً انُاذج انًرقٍ دوٌ اإلنشاو تىقد يحذد 

 .نإلَجاس

ووفقاً يحذد وقد  ػًهه فٍَجة ػهً انًؼهى أٌ َُرهٍ 

نألػىاو انذراسُح أو انفصىل أو انساػاخ انذراسُح 

 انًؼرًذج.

َزذثظ ذقىَى انًؼهى تانقذرج واالسرطاػح ،وَزذكش 

 . انفؼهٍ ػهً إَجاس يرطهثاخ انؼًمَجاحه 

 اخ انرحصُهُح  هى انؼُصز انهاو فٍانرفىق فٍ االخرثار

 انرقىَى.

ظزوف واضحح ويشاتهح نَقذو انرذرَة فٍ ظزوف 

 .انفؼهٍانؼًم 

َكىٌ انرذرَة انؼًهٍ فُها يؼٍُ حُث ذؼرًذ انُشاطاخ 

انرؼهًُُح فٍ غانثُرها ػهً قضُح اكرساب انًؼزفح وذؼهى 

 انذروص انُظزَح.

َرهقً انًرذرب ذغذَح راجؼح دائًاً، تحُث ذؼطُه 

 صىرج يؼقىنح ػٍ يذي انرقذو انُىيٍ.

 َخضغ انًرذرب نؼًهُح ذقىَى َهائٍ.

  البرامج التدرٌبٌة القائمة علً الكفاٌات:خطوات بناء 

كذلؾ عف طريؽ  :( خطكات محددة لتصميـ مثؿ ىذه البرامج46, 1997عرض )الناقة,    
طاره الفمسفي كافتراضاتو تقديـ منطمقات البرنامج  ذكم الخبرة كاستراتيجياتو, كتعييف األفراد كا 

إعداد أساليب كفنيات اختبار الكفايات ,ثـ تحديد الكفايات ككذلؾ تحديد مصادر اشتقاقيا  في 
ضبط قائمة  يمي ذلؾكتحديدىا باإلضافة إلى تصنيفيا إلى أنكاع )معرفية, سمككية, كجدانية(, 

تحديد مستكل  الكفاءات في مستكيات كالحرص عمىالكفايات كىذا مف خالؿ التحكيـ كترتيب 
أساليب تعميـ ي, كما يمـز  تحديد ي تحديد أدكات التقكيـ النيائاألداء المتكقع. ثـ الشركع ف

عداد الطرؽ التي تسيـ في الكشؼ عف مدل  كتدريب مناسبة, لتحقيؽ كتنمية ىذه الكفايات كا 
 األداء بالنسبة لكؿ كفاءة, ثـ تجريب البرنامج كتقكيـ التجريب ثـ تصكيبو كتعديمو.

مراحؿ مف  ( أف تصميـ برنامج تربكم يمر بمجمكعة25, 1986بينما يرل )الصبيحي,   
 أىميا ما يمي:

 :وٌتم فٌها أوالً: المرحلة األولى بناء البرنامج, 

  .تحديد األىداؼ التعميمية, كتحديد مستكل المتعمميف 
 .تحديد المضمكف التعميمي لممادة الدراسية المراد تعمميا 
 نظاـ تقديـ المادة التعميمية كاختبار التقنيات التربكية الخاصة كالمناسبة  تحديد

 لمعرض.
  



 ............................................................. التقنية معلمات كفايات على قائم تدريبي برنامج فاعلية

- 446 - 

 ثانٌاً: المرحلة الثانٌة تنفٌذ البرنامج: 

كىي مرحمة تعرؼ بكفاية البرنامج, كيتـ فييا تنفيذ ما سبؽ إعداده ضمف إطار معيف, ينظـ   
سمسؿ منطقي, بحيث تترابط المعمكمات مف خالؿ المراحؿ التي سيمر بيا منفذ البرنامج داخؿ ت

 فيما بينيا كتسمح لممعمـ باالنتقاؿ مف خطكة إلى خطكة ببساطة كسيكلة.
 ثالثاً: المرحلة الثالثة تقوٌم البرنامج: 

 كتتضمف ىذه المرحمة عممية تقكيـ البرنامج, كيمكف تقسيـ التقكيـ إلى نكعيف:  
  كتنفيذه بغية رفع درجة فاعميتو, كالتأكد مف  أثناء صياغة البرنامجفي تقكيـ داخمي: كيتـ

كيطبؽ ذلؾ عمى المستكل الفردم أك مستكل المجمكعات ,قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ 
سكاء كانت كبيرة أك صغيرة  بيدؼ تحديد عيكب إطاراتو كالسعي إلي تحميؿ أخطاء المتعمـ 

 إلعادة صياغتيا أك اإلضافة إلييا أك حذفيا.
 دـ لقياس فاعمية البرنامج المصمـ كعادة ما يتككف النمكذج مف تقكيـ خارجي: يستخ

, كمجمكعة مف األنشطة التعميمية كبعدم  قبمي يف :مجمكعة أىداؼ سمككية, كاختبار 
 المصحكبة بتقكيـ مستمر كتغذية راجعة.

كنتيجة لكؿ ىذا كالطالع الباحثة عمى األدب التربكم كالبحكث السابقة التي تناكلت    
مجاؿ إعداد برامج المعمميف القائمة عمى الكفايات, فقد تبيف أف ىناؾ اتفاؽ بيف غالبية 

تباع الخطكات السابقة لبناء ذه البرامج, حيث ستقـك الباحثة باالباحثيف عمى خطكات تصميـ ى
مج تدريبي لمدراسة الحالية قائـ عمى الكفايات المينية كالتكنكلكجية لمعممات كتصميـ برنا

 التقنية.
 :أسالٌب التدرٌب أثناء تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة 

 قسمت أساليب التدريب أثناء تنفيذ البرامج التدريبية إلى ما يمي:       
 رم, مثؿ" أساليب التدريب النظرية: كىي األساليب التي تتصؼ بالطابع النظ

المحاضرة, كالنشرات اإلشرافية, كالمناقشة, كالندكات, كالقراءات كاالجتماعات, كالعرض 
 التكضيحي".

  كالكرش التدريبية بالطابع العممي,  المتصفةأساليب التدريب العممية: كىي األساليب
كالتدريب أسمكب التدريب القائـ عمى الدركس التطبيقية النمكذجية كتمثيؿ األدكار ك 

كأسمكب قكافؿ التدريب كالمباريات اإلدارية كدراسة الحالة كالحمقات الدراسية العممي 
 المتنقمة.
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  أساليب التعمـ ترتكز عمى , ك أساليب التدريب الذاتية: كىي أساليب تتصؼ بالفردية
عف طريؽ تزكيد المتدرب بالمادة التي تساعده عمى تطكير كفاءتو المينية  الذاتي

 (.98, 2003العامة )بشارة,  كالعممية كثقافتو
 كيمكف تمخيص أساليب التدريب التي سيتـ استخداميا في البرنامج بما يمي:   

  األسمكب األكؿ: كىك الدراسة الذاتية لمبرنامج التدريبي كىذا عف طريؽ مجمكعة مف
 الكراسات تـ تقديميا لممعممات مف خالؿ جمسات البرنامج.

  تدريب المعممات عمى مجمكعة مف الفعاليات كاألنشطة األسمكب الثاني: كفيو يتـ
التي قامت الباحثة بتنفيذىا مف خالؿ كرشة عمؿ كالتي تشتمؿ مجمكعة مف 
األساليب التدريبية )حكار كمناقشة, دراسة حالة, لعب أدكار, التعمـ التعاكني(, 

لمجمكعة كيككف ىذا حكؿ تعريؼ الكفايات كأساليب تنميتيا, كأيضان تطبيقات عممية 
 مف الخبرات التربكية لمناقشتيا مع المعممات.
 ثانٌاً/ الدراسات والبحوث السابقة, وتتضمن ما ٌلً:

 :دراسات اهتمت بتصمٌم البرامج التدرٌبٌة القائمة علً الكفاٌات 

  ,برنامج تدريبي لتطكير  عمى تطبيؽالدراسة  عممت(: 2011دراسة )العجرمي
الكفايات المينية لدل الطمبة معممي التعميـ األساسي في ضكء استراتيجية إعداد 

( طالب كطالبة 60( طالبان كطالبة, بكاقع )120) بمغتعينة ( عمى 2008المعمميف )
كجكد  كأسفرت النتائج عفطالب كطالبة مجمكعة ضابطة(,  60 -مجمكعة تجريبية 
حصائية في متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية, كطمبة فركؽ ذات داللة إ

المجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى االختبار التحصيمي, ككانت لصالح 
 المجمكعة التجريبية.

  ,فاعمية برنامج تدريبي قائـ  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف(: 2013دراسة )رمك
فاؿ ألدكارىف التربكية, كتككنت أدكات عمى الكفايات في إتقاف أداء معممات رياض األط

قائمة كفايات معممات رياض المبني عمى  الدراسة مف البرنامج التدريبي
استبانة استقصاء آراء المعممات كالمكجيات حكؿ أىمية قائمة الكفايات ,ك األطفاؿ

في األنشطة التدريبية المقترحة كاالحتياجات التدريبية. كمف أىـ نتائج الدراسة أف 
,ككجكد اتجاىات رنامج التدريبي مكنت المعممات مف إتقاف ميارات البرنامج الب

  إيجابية نحكه .
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  ,(: ىدفت الدراسة بناء برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات 2018دراسة )عبد اهلل
التعميمية األدائية لمعممات التعميـ قبؿ المدرسة أثناء الخدمة, كتككف مجتمع الدراسة 

تكصيات مف أىميا: اعتماد التدريب أثناء ممة, كأكصت الدراسة بمع( 6376مف )
الخدمة كطريقة فعالة لتنمية كفايات جميع العامميف فى الحقؿ التربكم التعميمي, 
عداد خطة عامة لمتدريب أثناء الخدمة لمعممات التعميـ قبؿ المدرسة عمي مستكم  كا 

 السكداف.
 م التقنٌة:دراسات اهتمت باقتراح برامج تدرٌبٌة لمعل 

قائـ عمى التصميـ برنامج التدريبي قياس أثر  (: ىدفت2009دراسة )أبك سكيرح,  -1
في تنمية بعض الميارات التكنكلكجية لدل التعميمي في ضكء االحتياجات التدريبية 

معممي التكنكلكجيا, كاختار الباحث عينة مككنة معممي التكنكلكجيا بغزة, كقد بمغ عددىا 
( معممنا كمعممة, كمف أىـ نتائج الدراسة كجكد جدكل لتطبيؽ البرنامج التدريبي  80) 

القائـ عمى التصميـ التعميمي في ضكء االحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات 
 التكنكلكجية لدل معممي التكنكلكجيا.

تنمية ميارة (: ىدفت الدراسة إعداد برنامج قائـ عمى الكفايات ل2010دراسة )الحكلي,  -2
تصميـ البرامج التعميمية لدل معممي التكنكلكجيا. كاختار الباحث عينة قصديو مككنة مف 

النتائج  كأسفرت( معمـ كمعممة مف معممي التكنكلكجيا لممرحمة األساسية العميا.  20) 
ة في تحسيف المعرفية العممية كالميارات العممية لتصميـ البرامج التعميمي البرنامجأثر  عف

 لدل معممي التكنكلكجيا.
تعرؼ فعالية برنامج تدريبي مقتنرح لتنمية ىدفت الدراسة إلى  (:2013دراسة )الشيراني,  -3

ميارات األداء التدريسي لمعممي الفيزياء بالمرحمة الثانكية في ضكء متطمبات التكامؿ 
ج التدريبي في بيف العمـك كالرياضيات كالتقنية, كقد أسفرت النتائج عف فعالية البرنام

تنمية ميارات األداء التدريسي لمعممي الفيزياء بالصؼ األكؿ الثانكم في ضكء متطمبات 
 التكامؿ بيف العمكـ كالرياضيات كالتقنية.

 التعلٌق العام علً الدراسات السابقة: -ج

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة العديد مف النقاط أىميا:   
 برامج تدريبية عمى أسس عممية قكية. بناء -
 استخداـ أداة الدراسة المناسبة لحجـ العينة. -
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 استخدمت الباحثة األسمكب اإلحصائي المناسب لمعينة. -
 استخداـ أكثر مف منيج كأكثر مف أداة في البرنامج لقياس مدل نجاحو. -
 معرفة احتياجات المعممات التدريبية. -
 استخداـ نماذج التصميـ التعميمي كأساس نظرم كفمسفي لبناء البرنامج التدريبي. -
 عرض النتائج كتفسيرىا كمناقشتيا, كتقديـ التكصيات كالمقترحات. -
 تحديد نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة. -
 تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسة. -
 نٌة وإجراءاتها, وتتضمن ما ٌلى:تم بناء منهجٌة الدراسة المٌدا -3

 :منهج الدراسة 

 قد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيجيف التالييف لتحقيؽ أىداؼ دراستيا, كىما:    
المنيج الكصفي التحميمي: كيعرؼ عمي أنو أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي لكصؼ  -

المعمكمات المقننة, كتصنيفيا مشكمة محددة, كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع البيانات ك 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة )عدس,   (.324, 1999كتحميميا كا 

المنيج شبو التجريبي: ىك المنيج الذل يعني تغيير معتمد كمضبكط لمشركط المحددة  - 
لمكاقع أك الظاىرة التي تككف مكضكع الدراسة, كمالحظة ما ينتج عف ىذا التغيير مف آثار, 

ج بالدقة العممية, ألف نتائجو دقيقة ككمية, كلو خطكات عممية مقننة كيكصؼ ىذا المني
 (.290, 1998)عبيدات, كآخركف, 

 :مجتمع وعٌنة الدراسة 

مدينة الرياض  مات التقنية في مديرية التعميـ فييتككف مجتمع الدراسة مف جميع معم   
اختارت الباحثة عينة ىػ. كقد 1442/  1441كالذيف يعممكف في المدارس الثانكية لمعاـ 

( معممة مف معممات التقنية في المدارس الثانكية 22الدراسة بطريقة قصدية كتككنت مف )
 بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية.

 :أدوات الدراسة 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي تمثمت فيما يمي:
 إجراءات البرنامج التدريبي القائـ عمي كفايات معمـ التقنية:  -1

  :أسباب تصميـ البرنامج التدريبي 
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  كجكد فجكة ضخمة ما بيف المعرفة النظرية كالتطبيؽ العممي لدل معممات
 التقنية.

  السعي إلي تصميـ برنامج تدريبي يرتكز عمى تطكير الكفايات المينية الضركرية
يث تسعى الباحثة إلى اعتماد ىذا البرنامج مف قبؿ الجيات إلعداد المعممة, ح

المحددة كاألخذ بو, كبيذا يككف سببان رئيسيان لعممية منح المعممة شيادة مزاكلة 
 مينة التدريس.

 .تصميـ قائمة بالكفايات المينية الالزمة لمعممات التقنية 
 ت قبؿ تخرجيـ قمة كجكد برامج تدريبية عممية تيدؼ إلى تطكير مستكل المعمما

 مف الجامعات .
   :فمسفة البرنامج 
 .استخداـ أسمكب الحكار كالمناقشة 
 تكزيع المتدربيف إلى مجمكعات عمؿ بيدؼ تشجيعيـ عمى أف يككنكا مشاركيف 

في نفس المتدرب, بحيث  في أنشطة البرنامج مما يساعد عمى كجكد أثر إيجابي
ية التمييد لمدرس, كفاية تقـك كؿ مجمكعة بميمة تدريسية محددة, مثؿ كفا

األسئمة, إدارة المناقشة, تـ تترؾ ليـ الحرية التامة في اختيار مندكب عنيـ يقكـ 
بشرح الفكرة المككمة ليـ, ثـ تقـك الباحثة بعممية تقكيـ ما تـ عرضو مف قبؿ 

 المتدربيف.
 خطكات بناء البرنامج: -3

 .تقديـ إطار نظرم حكؿ طبيعة كفكرة البرنامج 
 ؼ بالكفايات التي تناكلتيا الدراسة الحالية.التعري 
 .تنفيذ البرنامج عمى عينة الدراسة 
 .تقكيـ الباحثة, لمتعرؼ عمي مكاطف القكة كالضعؼ 

 أىداؼ البرنامج: -4
 مات التقنية بالمرحمة الثانكية في مدينة صياغة نمكذج لبرنامج إعداد معم

 ضكء الكفايات المينية الالزمة ليف. الرياض في
 .السعي إلي تطكير كتحديث الكفايات المينية لدل عينة الدراسة 
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 مكضكعات البرنامج: -5
 .كفايات التخطيط 
 .كفايات إدارة الصؼ 
 .كفايات الكسائؿ التعميمية 
 .كفايات التقكيـ 

 أساليب التقكيـ: -6
 .قبمي 
 .تككيني 
 .ختامي 

ضبط البرنامج: تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف السادة المحكميف إلبداء رأييـ  -7
حكؿ مدل تنظيـ البرنامج, كمدل صالحية البرنامج لمتطبيؽ, كقد تـ تعديؿ البرنامج بناءن 

ة( , سالدراعمى تمؾ المالحظات لضماف ضبط البرنامج قبؿ تنفيذه عمى المعممات )عينة 
 بشكمو النيائي. ليصبح

  بمخاطبة إدارة التعميـ في منطقة الرياض , كبعد الحصكؿ عمى تطبيؽ البرنامج: قامت
كافة المكافقات الالزمة لتطبيؽ البرنامج التدريبي عمى معممات التقنية في المرحمة الثانكية 

التدريبي في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ بتطبيؽ البرنامج في  مدينة الرياض , تـ 
كبدأت بتعريفيـ بطبيعة البرنامج كأىدافو, كأىـ كسائمو, ككيفية  ق,1442/ 1441

 تطبيؽ كفاياتو المينية, كمف ثـ تقكيميا.
اختبار تحصيمي: قامت الباحثة بإعداد قائمة بأىـ الكفايات الالزمة لمعممات التقنية,  -2

المعرفي كبناء عمي ىذه القائمة شرعت في بناء اختبار يقيس مدم امتالؾ المعممات لمجانب 
مف الكفايات المينية )التخطيط, التنفيذ, الكسائؿ التعميمية, التقكيـ(, كالتي مف خالليا تككف 
قادرة عمي القياـ بعممية التعميـ, كذلؾ الستخدامو كأحد أدكات االختبار القبمي كالبعدم لمعرفة 

تبار في صكرتو فاعمية البرنامج التدريبي الذل جرم تطبيقو عمي عينة الدراسة. كتككف االخ
( سؤاالن في صكرة اختيار مف متعدد, بيدؼ قياس أبعاد ىذه الكفايات 42األكلي مف )

)التخطيط, التنفيذ, الكسائؿ التعميمية, التقكيـ(, كيقع تحت كؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ, بحيث 
 يجيب المفحكص باختيار البديؿ الصكاب, كذلؾ عمي النحك التالي: 
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 ( سؤ 12التخطيط: كيتضمف ).اؿ 
 ( سؤاؿ.12التنفيذ: كيشتمؿ عمي ) 
 ( أسئمة.9الكسائؿ التعميمية: كتتضمف ) 
 ( أسئمة.9التقكيـ: كيشتمؿ عمي ) 

(, 12-0كيفية تصحيح االختبار التحصيمي: مجاؿ التخطيط تتراكح درجاتو ما بيف ) -
(, كمجاؿ الكسائؿ التعميمية تتراكح 12-0كمجاؿ التنفيذ تتراكح درجاتو ما بيف )

 (. 9-0(, كمجاؿ التقكيـ تتراكح درجاتو ما بيف )9-0درجاتو ما بيف )
كقت االختبار: تـ حساب زمف ككقت االختبار مف خالؿ حساب متكسط زمف أداء  -

 دقيقة(. 35االختبار, كقد بمغ )
تحميؿ فقرات االختبار: تـ التحميؿ مف خالؿ معامؿ التمييز كمعامؿ السيكلة, بالمعادلة  -

 التالية:
 عدد المجيبيف مف الفئة الدنيا   -  عدد المجيبيف مف الفئة العميا معامؿ التمييز = 

 عدد العميا                      عدد الدنيا                            
كبالتعكيض في ىذه المعادلة تمكنت الباحثة مف تحديد معامؿ التمييز لكؿ فقرة )فاالختبار    

اعتبرت الباحثة أف الفقرة المميزة ىي التي يككف معامؿ تمييزىا مكجبان, فقرة(, ك  42مككف مف 
(, كىي قيـ تؤكد عمي 0ك2كبذلؾ تككف مقبكلة كجيدة, إذا كاف معامؿ تمييزىا ال يقؿ عف )

 ارتفاع القدرة التمييزية لالختبار ككؿ.     
 %                                      100×   اعدد االجابات الصحيحة في المجمكعتيف العميا كالدنيمعامؿ السيكلة = 

 مجمكع عدد المجمكعتيف العميا كالدنيا                             
كقامت الباحثة بحساب معامؿ السيكلة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار, حيث تراكحت ما بيف    
رات مقبكلة, كبيذا (, كعميو تككف غالبية الفق0ك53( بمتكسط بمغ حكالي )0ك75 -0ك31)

تككف أداة الدراسة األكلي )االختبار التحصيمي( قد أكفت بكافة شركط االختبار الجيد, كبيذا 
 تككف صالحة لمتطبيؽ, مما يزيد مف ثقة الباحثة كطمأنتيا فيما ستصؿ إليو مف نتائج.

حيث إجراءات صدؽ كثبات االختبار: تـ اجراء صدؽ االختبار مف خالؿ صدؽ المحكميف:  -
تـ عرض االختبار عمي مجمكعة مف المحكميف؛ بيدؼ التحقؽ مف مدم قياس كؿ سؤاؿ 
لميدؼ الذل كضع لقياسو, كمدم مالئمة صياغة األسئمة, كفى ضكء تعديالت كمالحظات 
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( سؤاالن. كتـ حساب صدؽ االتساؽ مف 42المحكميف تـ االبقاء عمي عدد فقرات االختبار )
ينة الدراسة, كتـ حساب معامؿ االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسكف( خالؿ تطبيؽ االختبار عمي ع

بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية ككؿ, كىذا مف خالؿ استخداـ البرنامج 
 (, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:spssاإلحصائي )

 قُى يؼايم ارذثاط يجاالخ االخرثار انرحصُهٍ يغ انذرجح انكهُح

االخرثار يجاالخ 

 انرحصُهٍ

 يسرىي انذالنح يؼايم االرذثاط

 0و01 0و834 انرخطُظ

 0و01 0و781 انرُفُذ

 0و01 0و603 انىسائم انرؼهًُُح

 0و01 0و647 انرقىَى

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف جميع محاكر االختبار مرتبطة بالدرجة الكمية لالختبار   
(, كىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة 0ك01ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة )

حساب ثبات االختبار مف خالؿ تكرار تطبيقو عمي  عالية مف الكفاءة كاالتساؽ الداخمي. كتـ
 نفس العينة, كتـ التأكد مف ذلؾ بكاسطة طريقة التبايف, كالتجزئة النصفية.

 طريقة التجزئة النصفية: -
تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية 

االختبار ككذلؾ درجة النصؼ الثاني مف  درجة النصؼ األكؿ لكؿ فقرات حيث احتسبت
الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة 

ككاف معامؿ الثبات بطريقة ( 0.904 )  ككاف بعد التعديؿ ( 0.950 ) .سيبرماف براكف
جة عالية جدا مف الثبات مما يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدر  التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ

 .تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة
بطاقة المالحظة: بعد ما قامت الباحثة ببناء قائمة بأىـ الكفايات لدل معممات  3 -

التقنية, قامت بتصميـ بطاقة مالحظة مف أجؿ قياس مدل ممارستيف لمكفايات المينية, كقد 
ة عمي )التخطيط, التنفيذ, الكسائؿ التعميمية, التقكيـ(, ( كفاية مكزع35تككنت البطاقة مف )

 ككانت كفقان لمجدكؿ التالي:
 ػذد انفقزاخ انًجال

 9 انرخطُظ

 12 انرُفُذ

 7 انىسائم انرؼهًُُح
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 7 انرقىَى

 35 انًجًىع

كيتـ تقدير أداء أفراد العينة مف قبؿ الباحثة التي كانت تضع التقدير المناسب  كما
 -مرتفعة  -لممارسة المعممات عمى كؿ كفاية, كفقان لمتدرج الخماسي "مرتفعة جد ان 

-2 -3- 4- 5منخفضة جدان ". كتصحح ىذه الخيارات بالدرجات ) -منخفضة -متكسطة
داء المفحكص بجمع درجات تقدير كفايات المفحكص ( عمي التكالي, كيتـ احتساب درجة أ1

عمى فقرات البطاقة ككؿ لمحصكؿ عمى الدرجة الكمية لممفحكص. كتتراكح الدرجة لممفحكص 
(, كتعبر الدرجة المنخفضة عف أداء منخفض, فيما تعبر الدرجة 175 – 35بيف ) 

 المرتفعة عف أداء مرتفع لمكفايات المينية.
 المالحظة:إجراءات تحلٌل بطاقة 

 صدؽ البطاقة: تـ إجراء الصدؽ مف خالؿ ما يمي:  -1
  صدؽ المحكميف: قامت الباحثة بعرض بطاقة المالحظة في صكرتيا األكلية عمى

عدد مف المحكميف المتخصصيف؛ كذلؾ لمتحقؽ مف مدل قياس كؿ فقرة لميدؼ الذم 
التي أبداىا  كضعت لقياسو, كمدل مالئمة الصياغة المغكية. كفي ضكء الممحكظات

المحكمكف, قامت الباحثة بحذؼ بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر؛ لتصبح عدد 
 ( فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت. 35فقرات البطاقة ) 

  صدؽ االتساؽ الداخمي: قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة
مالحظة مع المجاؿ, كما المالحظة بالكسائؿ التالية: معامالت ارتباط فقرات بطاقة ال

 يأتي:
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 رذثاطاخ فقزاخ تطاقح انًالحظح يغ درجح انًجال انذي ذُرًٍ إنُها

يؼايم  انفقزج انًجال

 االرذثاط

يؼايم  انفقزج

 االرذثاط

يؼايم  انفقزج 

 االرذثاط

 انرخطُظ

 

 0و521 3 423,0 2 673,0 1

 0و596 6 0و452 5 0و486 4

 0و521 9 0و671 8 0و671 7

 0و756 3 0و763 2 0و412 1 انرُفُذ

 0و764 6 0و849 5 0و774 4

 0و369 9 0و563 8 0و798 7

 0و755 12 0و743 11 0و737 10

انىسائم 

 انرؼهًُُح

 0و676 3 0و447 2 0و748 1

 0و669 6 0و577 5 0و809 4

     0و835 7

 0و581 3 0و662 2 0و639 1 انرقىَى

 0و686 6 0و786 2 0و584 4

     0و640 7

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف فقرات بطاقة المالحظة كدرجة المجاؿ     
, مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ  0.01كمستكل  0.05الذم تنتمي إليو دالة عند مستكل 

 بصدؽ االتساؽ الداخمي.  كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 يجاالخ تطاقح يالحظح األداء يغ انذرجح انكهُح نهثطاقح ارذثاطاخ

 يسرىي انذالنح يؼايم االرذثاط يجاالخ انثطاقح

 0و01دانح ػُذ  0و786 انرخطُظ

 0و01دانح ػُذ  0و973 انرُفُذ

 0و01دانح ػُذ  0و579 انىسائم انرؼهًُُح

 0و01دانح ػُذ  0و764 انرقىَى

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف مجاالت بطاقة المالحظة كالدرجة الكمية   
(, كىي ارتباطات مكجبة قكية دالة عند مستكل 973,0 – 579,0لمبطاقة تراكحت بيف )

 مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ بدرجة ال بأس بيا مف االتساؽ الداخمي.  01,0
 البطاقة: تـ تقدير ثبات بطاقة المالحظة عمى أفراد العينة االستطالعية بالكثير مف  ثبات

الطرؽ منيا: طريقة التجزئة النصفية: حيث تـ حساب معامؿ الثبات, كالجدكؿ التالي 
 يكضح ذلؾ.
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 يؼايالخ االرذثاط تٍُ َصفٍ كم يجال يٍ يجاالخ انثطاقح وانذرجح انكهُح

يؼايم  انثاَُح األونٍ انًجال

االرذثاط 

تٍُ 

انًجًى

 ػرٍُ

يؼايم 

ارذثاط 

 جرًاٌ

يؼايم 

ارذثاط 

 سثُزياٌ
يؼايم  ػذد

 االرذثاط

يؼايم  ػذد

 االرذثاط

 - 0,504 0,337 0,687 4 0,546 5 انرخطُظ

 0,927 - 0,868 0,770 6 0,843 6 انرُفُذ

انىسائم 

 انرؼهًُُح

4 0,636 3 0,619 0,687 0,809 - 

 - 0,884 0,800 0,584 3 0,524 4 انرقىَى

 - 0,873 0,789 0,842 17 0,880 18 انًجًىع

( كىي قيمة عالية  0,789يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بيف المجمكعتيف )  
 تدلؿ عمى ثبات مقبكؿ لبطاقة المالحظة.

  بحساب معامؿ ألفا كركنباخ: كتـ فيو تقدير ثبات بطاقة المالحظة في صكرتيا النيائية
 معامؿ ألفا كركنباخ لفقرات البطاقة ككؿ كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

 (6جذول رقى )

 قُى يؼايالخ االرذثاط نًجاالخ انثطاقح وانذرجح انكهُح تًؼايم ارذثاط أنفا كزوَثاخ

 يؼايم انثثاخ ػذد انفقزاخ يجاالخ انثطاقح

 0,68 9 انرخطُظ

 0,90 12 انرُفُذ

 0,78 7 انىسائم انرؼهًُُح

 0,77 7 انرقىَى

 0,92 35 انًالحظح ككم

( 0.01(, كىي دالة عند مستكل ) 0,92يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة ألفا بمغت )   
 كىي قيمة مرتفعة تدلؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المالحظة.

سبؽ فقد اتضح لمباحثة أف بطاقة المالحظة )مكضكع الدراسة( تتصؼ بدرجة عالية  كمما    
مف الصدؽ كالثبات, مما ُيعزز ذلؾ مصداقية النتائج النيائية التي ستحصؿ عمييا الباحثة مف 

 خالؿ تطبيقيا لمدراسة.
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 :أهم األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة 

 الدراسة. معادلة ألفا كركنباخ لمتحقؽ مف ثبات أدكات 
 لحساب ثبات االختبار. 21ريتشارد سكف  -معامؿ ككدر , 
 .)معادلة ككبر, لحساب ثبات بطاقة مالحظة األداء )الثبات عبر األفراد 
  يجاد معامؿ االرتباط بيرسكف: لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لألدكات كا 

 االرتباط بيف النصفيف في ثبات التجزئة النصفية.
 T- Test  مجمكعتيف مترابطتيف كمجمكعتيف مستقمتيف. اختبار ل 

 نتائج الدراسة وتفسٌرها:

: ما الكفايات المطمكبة لتصميـ البرامج التدريبية كالتي يجب إجابة السؤال األول
تكافرىا لدل معممات التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية 
؟     كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بالبحث كاعداد بطاقة بأىـ كفايات تصميـ 

كع إلى األدب التربكم كالدراسات السابقة كاإلطار النظرم البرامج التعميمية, كذلؾ بالرج
لمدراسة, كآراء بعض المختصيف كاالستعانة بمجمكعة مف معممات التكنكلكجيا كبعض 
المشرفات في ىذا المجاؿ. كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في المناىج 

بداء الرأم فييا كتحديد مدل مناسبتيا, كفي ضكء  كتكنكلكجيا التعميـ مف أجؿ تحكيميا كا 
 آرائيـ تـ تعديؿ القائمة لتصبح جاىزة في صكرتيا النيائية.

ما مدل تكافر ىذه الكفايات لدل معممات التقنية في المرحمة الثانكية  إجابة السؤال الثانً:
 في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟.

سات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة بعد االطالع عمى األدب التربكم كالدرا   
كاستطالع رأم عينة مف المتخصصيف في التربية كتكنكلكجيا التعميـ كالحاسكب عف طريؽ 
المقابالت, كمف خالؿ قائمة الكفايات التي أعدتيا الباحثة كأيضان مجمكعة الميارات التدريبية 

احثة إعداد قائمة بكفايات تصميـ العممية التي, تككف منيا البرنامج التدريبي, استطاعت الب
البرامج التدريبية المراد تنميتيا لدل معممات التقنية, كالتي تـ مف خالليا إعداد بطاقة 
المالحظة. ثـ استخدمت الباحثة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات عينة 

ر الكفايات لدل البحث, ككذلؾ استخدمت اختبار )ت( كالذل يتطمب الحكـ عمي مدل تكاف
معممات التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية, كتـ مقارنة 

 متكسطات استجابات العينة, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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انًرىسطاخ انحساتُح واالَحزافاخ انًؼُارَح، وقًُح )خ( نرقًُُاخ ػُُح انثحث نًذي ذىافز انكفاَاخ 

 ًؼهًاخانًهُُح نه
انًرىسظ  انًجاالخ و

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

درجح 

 انرىافز

يسرىي  خ

 انذالنح

 انرزذُة

 

 4 0,505 0,672 ػانُح 0,523 2,40 انرخطُظ 1

 1 0,265 1,135 ػانُح 0,389 2,41 انرُفُذ 2

انىسائم  3

 انرؼهًُُح

 3 0,120 1,598 ػانُح 0,463 2,37

 2 0,684 0,410 ػانُح 0,492 2,50 انرقىَى 4

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع التقييمات الصادرة مف عينة البحث لمدل   
تكافر الكفايات المينية, كانت في مجمميا عالية, كىذا قد يككف راجعان إلي طبيعة الدكرات 
التدريبية التي تحصؿ عمييا المعممات قبؿ التحاقيف بالعمؿ, ككذلؾ قد يككف عائدان إلي طبيعة 

 لكريكس . الدراسة فى البكا
: ما أسس البرنامج التدريبي في تنمية علً إجابة السؤال الثالث والذى ٌنص

كفايات معممات التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟ 
 كما مككناتو؟.

مي الكفايات كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد كبناء البرنامج التدريبي القائـ ع  
لمعممات التقنية بالمرحمة الثانكية بالرياض, كالمكضحة خطكات بناءه في الصفحات السابقة 

 مف البحث.
ما فاعمية البرنامج التدريبي فى تنمية الكفايات لمعممات  إجابة السؤال الرابع:

 التقنية في المرحمة الثانكية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ؟.
تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ لمعممات المجمكعة التجريبية, كقد اعتمدت الباحثة    

 (, كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:1ك2نسبة كسب أعمى مف )
يجاالخ تطاقح 

 انًالحظح

انُهاَح  انؼذد

 انؼظًٍ

انًرىسظ 

 انقثهٍ

انًرىسظ 

 انثؼذٌ

َسثح 

انكسة 

 انًؼذل

 1,315 40,94 19,54 45 9 انرخطُظ

 1,307 54,61 26,47 60 12 انرُفُذ

 1,318 32,06 15,61 35 7 انىسائم انرؼهًُُح

 1,318 31,77 15,07 35 7 انرقىَى

 1,314 31,77 15,07 175 35 انذرجح انكهُح

 – 1,307يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ تراكحت بيف )    
(, مما يؤكد عمى  1.2(, كىي نسب جميعيا مرتفعة مف محؾ الفاعمية المحدد ) 1,318
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فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمي الكفايات المينية لدل المجمكعة التجريبية مف أفراد 
 العينة.

 كترجع الباحثة فاعمية البرنامج التدريبي لألمكر التالية :  
 ظتو الباحثة مف تعامميف الفعاؿ مع البرنامج.اإلقباؿ الذم أظيرتو المعممات كالح -
 المشاركة الجادة مف قبؿ المعممات في الفعاليات كاألنشطة المختمفة لمبرنامج. -
 التنكع في استخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة في التدريب. -
 محتكل البرنامج المعد بطريقة تمكف المعممات مف التعميـ بطريقة سيمة. -
المعممات مف بعض مكاقع اإلنترنت التي قامت الباحثة بتكفيرىا كالتي اعتنت استفادة  -

 بتصميـ البرامج التدريبية.
دارتيا لممكاقؼ التدريبية مما أتاح ليا تنفيذ الخطكات التي  - المتابعة الجيدة لمباحثة كا 

 كضعتيا بدقة كيسر.
 أهم المقترحات والتوصٌات:

 في كميات التربية في  العممية في برامج إعداد المعمـ العمؿ عمى تطكير برنامج التربية
كميارات التدريس كي يتاح الجامعات السعكدية, ليساير المستجدات في مجاؿ الكفايات 

الفرصة الكافية لمتدريب العممي عمييا, مما يؤدم إلى التحسف النكعي في لمطالب المعمـ 
 مستكل أدائيف الميني بعد التخرج.

  لما  أساس الكفايات في تدريب المعمميف كالمعممات التدريبية القائمة عمىاعتماد البرامج
أثبتتو مف تحسف في أداء المعممات كبشكؿ كاضح, إذا ما تـ مقارنة أدائيف قبؿ تنفيذ 

 تمؾ البرنامج.
 محتكل البرنامج التدريبي الذم أعدتو الباحثة في تدريب معممات  ب االسترشاد

 التكنكلكجيا.
 ائمة الكفايات التي تضمنتيا بطاقة المالحظة كمعايير لألداء المطمكب مف اإلفادة مف ق

 قبؿ المعممات.
  اإلفادة مف بطاقة المالحظة التي اعتمدتيا الباحثة في تقييـ أداء معممات التقنية فى

 المرحمة الثانكية, كالتي تـ اختيار بنكدىا بناء عمى آراء المعممات كالمكجيات.
 لممعممات تقـك عمى أساس طرائؽ أخرل في التدريس كالتعّمـ  تصميـ برامج تدريبية

 التعاكني كالتّعمـ الذاتي كحؿ المشكالت.
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  ضركرة بناء البرامج التعميمية كالتدريبية كفؽ االحتياجات التدريبية لدل الفئات
 المستيدفة.

 ة اإلفادة مف نتائج البحث في تطكير برنامج إعداد معممات التقنية في كميات التربي
 التابعة لمجامعات السعكدية.

  بناء برنامج تدريبي يتناكؿ الميارات التكنكلكجية األخرل مثؿ: الرسـ كاإلشارات, الفؾ
 كالتركيب, الميارات الحاسكبية التي تـ رصد االحتياج التدريبي إلييا.

 .إجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى كاقع تطبيؽ منياج التكنكلكجيا كمعكقات تطبيقو 
  اء دراسات أخرل مماثمة تتناكؿ الكفايات التي لـ تتعرض ليا الدراسة الحالية.إجر 
  ضركرة بناء أدكات منيجية لتقدير االحتياجات التدريبية بحيث تككف الطالبة المعممة

 فييا شريكة أساسية, إضافة إلى التكجيو التربكم كالجيات المركزية لمتدريب.
  



 ............................................................. التقنية معلمات كفايات على قائم تدريبي برنامج فاعلية

- 466 - 

 المراجع 
 أوالً: المراجع العربٌة:

 ( 2009أبو سويرح, أحمد إسماعيل سالم  .)برنامج تدريبي قائم عمى التصميم التعميمي في ضوء م
, رسالة ماجستير, االحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات التكنولوجية لدى معممي التكنولوجيا

 كمية التربية, جامعة غزة, فمسطين.
  (2003بشارة, جبرائيل   .)دار الرضا لمنشر, دمشق.ستقبلالمعمم في مدرسة المم , 
 ( 2001حمدان, ساري, والناظر ,محمد  .)الكفايات التعميمية ودرجة ممارستيا لدى معممي م

, دراسات العموم تخصص التربية الرياضية من وجية نظر طمبتيم في كميات المجتمع األردنية
 , المممكة األردنية, عمان.1( عدد23التربوية, مجمد )

  برنامج قائم عمى الكفايات لتنمية ميارة تصميم البرامج   م(. 2010عبد اهلل سميمان ) الحولي, خالد
 , رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين.التعميمية لدى معممي التكنولوجيا

  ( 2011الخوالدة, أحمد  .)ة أثر برنامج تعميمي في تحسين ميارات قراءة الخرائط الجغرافيم
, أطروحة دكتوراه غير منشورة, واكتساب المفاىيم الجغرافية لدى الطمبة واتجاىاتيم نحو الجغرافيا

 الجامعة األردنية, عمان, األردن.
 ( 2013رمو, لمي  .)فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات في إتقان أداء معممات رياض  م

 التربية, جامعة دمشق, سوريا. , رسالة دكتوراه, كميةاألطفال ألدوارىن التربوية
 ( 1992زكريا, أمل.)الكفايات األدائية األساسية ومدى توافرىا لدى معمم التربية الموسيقية   م

 ) رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة حموان(.بالحمقة الثانية من التعميم األساسي 
 ( 2003زيتون, كمال عبد الحميد .)القاىرة, عالم الكتاب.التدريس نماذجو ومياراتو   م( 
 ( 2003شحاتو, حسن, والنجار, زينب  .)؛ مراجعة: حامد معجم المصطمحات التربوية والنفسيةم

 عمار. )القاىرة, الدار المصرية المبنانية(.
 ( 2013الشيراني, فيد يحيي عمي  .)برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات األداء التدريسي  م

, رسالة لمعممي الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء متطمبات التكامل بين العموم والرياضيات والتقنية
 ماجستير, كمية التربية, جامعة الممك خالد, السعودية.

 ( 1986الصبيحي, محمد  .)أثر الخبرة التعميمية والدرجة العممية في ممارسة معممي االجتماعيات م
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموك, ثر ذلك في تحصيل طالبيملمكفايات التعميمية وأ

 األردن.
 ( 1999طعيمة, رشدي أحمد  .)دار الفكر العربي, القاىرة.تدريبة –إعداده  –المعمم كفاياتو م , 



 ............................................................. التقنية معلمات كفايات على قائم تدريبي برنامج فاعلية

- 465 - 

 ( 2017عبد اليادي, رلي غالب سميمان  .)بناء برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات التكنولوجية م
ره لتنمية ميارة تصميم البرامج التعميمية, وميارات اإلدارة الصفية لدى معممات المرحمة وقياس أث

 رسالة دكتوراه, كمية الدراسات العميا, جامعة العموم اإلسالمية العالمية, األردن. األساسية فى األردن,
 ( 1998عبيدات, ذوقان, وآخرون  .)الفكر لمطباعة , مكتبة دار مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسيم

 والنشر والتوزيع, عمان.
 ( 2011العجرمي, باسم صالح .)فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية لطمبة   م

رسالة ماجستير, غزة في ضوء استراتيجية إعداد المعممين  –معممي التعميم األساسي بجامعة األزىر
 كمية التربية, جامعة األزىر, غزة, فمسطين.

 ( 1999عدس, عبد الرحمن .)دار الفرقان, عمان.1, طأساسيات البحث التربوي  م , 
 ( 1998عفانة, عزو إسماعيل.)الكفايات التدريسية التي يمارسيا أساتذة الجامعة اإلسالمية بغزة   م

 , دراسات في المناىج, الجمعية المصرية لممناىج, القاىرة, مصر.كما يراىا طمبتيم
 دار اتجاىات وتطبيقات حديثة فى المناىج وطرق التدريس  م(. 2011) عمي, محمد  السيد ,

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.
 ( 2019العميان, نرجس قاسم  .)مجمة كمية التربية استخدام التقنية الحديثة في العممية التعميميةم ,

 .288 – 271, ص42األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية, جامعة بابل, ع
 ( 2013العنزي, عويد .)فاعمية البرامج التدريبية لمشروع أمن الحدود في منطقة الحدود الشمالية   م

. رسالة ماجستير غير منشورة, قسم العموم اإلدارية, كمية الدراسات العميا, من وجية نظر المتدربين
 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية, الرياض.

 ( 2013العيبي, خماسي .)مجمة األستاذ, دجمة.التقنيات التربوية الحديثة والتعميم الذاتي م , 
  ( 2004الغزو, إيمان  .)دبي, دار دمج التقنيات في التعميم: إعداد المعمم تقنيًا لأللفية الثالثةم ,

 القمم لمنشر والتوزيع.
 ( 2004الفاربي, عبدالمطيف  .)مجمة ج وخطط التدريسالكفايات, مقاربة جديدة في تناول المناىم ,

 (.26عموم التربية, )دورية مغربية, عدد
 ( 2003الكساسبة, يوسف, والكساسبة محمد.)تقويم أداء معممي التربية اإلسالمية في المرحمة    م

, رسالة دكتوراه غير األساسية العميا في ضوء الكفاءات التعميمية وبناء أنموذج تدريبي لتطويره
 عربية لمدراسات العميا, المممكة األردنية الياشمية, عمان.منشورة, جامعة عمان ال

 ( 2003المقاني, أحمد حسين, والجمل, عمى أحمد  .)معجم المصطمحات التربوية المعرفة في م
 , عالم الكتب, القاىرة, مصر.المناىج وطرق التدريس



 ............................................................. التقنية معلمات كفايات على قائم تدريبي برنامج فاعلية

- 464 - 

 ( 1991محمد, السيد شحاتو  .)لدى طالب كمية التربية دراسة تقويمية ألداء الكفايات التدريسية  م
 مجمة كمية التربية, )جامعة الزقازيق / فرع بنيا(. المتدربين بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة,

  ( 2003مرعي, توفيق  .) الكفايات التعميمية األدائية عند معمم المدرسة االبتدائية في األردن في  م
دكتوراه غير منشورة, جامعة عين شمس, كمية , رسالة ضوء تحميل النظم واقتراح برامج لتطويرىا

 التربية.
 ( 2012مساعدة, جياد  .)الجامعة الكفايات الالزمة لممعممين الطمبة الموىوبين فى محافظة أربدم ,

 األردنية, مؤتمر الموىبة واإلبداع.
 ( 1997الناقة, محمود  .)جراءاتو م يل , دلالبرنامج التعميمي القائم عمى الكفاءات, أسسو, وا 

لمدارسين لدرجتي الماجستير والدكتوراه في المناىج وطرق التدريس إلى البحوث التي منحت عمييا 
كميات التربية في مصر درجتي الماجستير والدكتوراه تخصص المناىج وطرق التدريس, كمية 

 التربية, جامعة عين شمس, القاىرة, يناير.
 ( 1997يونس, إبراىيم عبد الفتاح .)ولوجيا التعميم العامة الالزمة لعضو ىيئة التدريس كفايات تكن م

مجمة تكنولوجيا التعميم, القاىرة, الجمعية المصرية لتكنولوجيا بكميات المعممين وما في مستواىا, 
 .1, ك7التعميم, مج

 ثانٌاً: المراجع االجنبٌة:
 Linda H ,.Chris C & .Maurice G(.2005 .)The national curriculum : Can 

small schools deliver ? confidence and competence levels of teachers in 

small rural primary schools ,British Educational Research  Journal ,Vol .

22,No .1 ,February   . 

 Newman, Laurence J.)1994). Teacher  competency in New york city 

schools : Administrator and supervisory perceptions, Educational 

Administration Abstracts, Vol. 29,No. 2, April. 

 
 
 
 

 


