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 دادإـع

 فاـشرإ

 أستاذ املناهج وطرق التدريس
 أستاذ املناهج وطرق التدريس  وتكنولوجيا التعليم

 وتكنولوجيا التعليم

برنامج تدريبي قاام  عياي الاصا اإل اتلكار ناي هدف البحث الحالي إلي الكشف عن أثر 
 .لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصماتالمهنية  في تنمية بعض الكفايات

 الاالي: الرميسي  قد تحددت مشكية البحث في السؤال
المهنياة  ي تنمياة بعاض الكفايااتبرنامج تدريبي قام  عيي الاصا إل اتلكار ني فا أثر"ما 

 ."؟لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات

 الاالية:األسئية الرميسي  تفرع من هذا السؤال 
 ما الكفايات المهنية الالزمه لمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات؟ -1

المهنياااة عياااي الاصا اااإل اتلكار ناااي لانمياااة بعاااض الكفاياااات قاااام  ال الاااادريبيبرناااامج ال ماااا -2
 ؟الالزمه لمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات

لابعض الكفاياات المهنياة لادي معيماي الكمبيااصتر  فاي الاحيايإل المعرفاايالبرناامج أثار ماا  -3
 ؟ تكنصلصجيا المعيصمات

لااابعض الكفاياااات المهنياااة لااادي معيماااي الكمبياااصتر  فاااي األدال المهاااار  ماااا أثااار البرناااامج  -4
  تكنصلصجيا المعيصمات؟

البحث الخا ة بالكفايات المهنية  أد ات إعدادب ةالباحث تقام ن أسئية البحثع جابة لإل
 )االخابار الاحيييي  بطاقة المالحظة(.
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 تقاما الادريبياة االحاياجاات اقادرر بعاد اساانااق قامماة الكفاياات المهنياة ل  لغار  البحاث
 لانميااة  جلاا  ،ي  الاعييمااي" المعاادل لياياامكماا " نماصجق باساااخدا  تاادريبي برنااامج ببنااال ةالباحثا

تجريبياة مان معيماي الكمبياصتر  تكنصلصجياا  عينة يعي الادريبي لبرنامجا تطبيق  ت  الكفايات المهنية،
 ( معيمًا  معيمه من معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات.39ه من )مكصن المعيصمات

بعااض الكفايااات الباحثااة الماانهج الص اافي  جلاا  لاحييااإل ميااادر ا اااقا    ااساااخدتاا    
المهنية لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات في مجال الاعيي   الاعي ،  المنهج الاجريباي 

 (.    الضابطة –القام  عيي الايمي   به الاجريبي ج  المجمصعاين )الاجريبية 

 ي د فار  دال إحيااميًا عناد مسااص ص  جا النااامج أظهرت اتحيامية المعالجات تطبيق  بعد
(α ≤ 0.05باين ماصساطي درجاات معيماي ) لياال  المجمصعاة الاجريبياة  مادي تا ثير  الكمبياصتر

 البرنامج الادريبي عيي العينة.

االهامااا  بضاار ر   الباحثااة أ  اات ناااامج ماان بحااثال إليااه تص اايت مااا ضااصل  فااي
تر لاحدراااااد االحاياجاااااات الادريبياااااة لانمياااااة بعاااااض الكفاياااااات المهنياااااة لااااادي معيماااااي الكمبياااااص  المازاراااااد

  . تكنصلصجيا المعيصمات
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فاي العيار   تطاصرًا ساريعاً  من العيص  الاربصية الاي  هدت نماصاً  المعيصماتتكنصلصجيا إن 
 عياا  حادرث نساابياً  الحادرث.  باالر   ماان أن هاذا العيا  بمفهصمااة الحادرث وماادخإل لاطاصير الاعياي ،

بعاد الحارا العالمياة الثانياة، إال أن جاذ رد تمااد إلا  الماضاي ربما ترجا  بدارااه الحقيقياة إلا  ماا 
تحسين هذا الاعيي   االرتقاال باه،  تعيي  النشل  هص يحا ل جاهداً  فيالبعيد، فمنذ أن بدأ اتنسان 

العدرد من الماصاد الااي لهاا القادر  عياي نقاإل  فاساخد  اتنسان الحي  في العد وما اساخد  أيضاً 
آثااار الحضااارات القديمااة مثااإل الحضااار  المياارية القديمااة حيااث  فاايضااص  الاااعي   يظهاار جلاا  بص 

اساااخد  الميااريصن القاادمال الكاابااة  الاماثيااإل  اليااصر ومااا يظهاار أيضااًا فااي الحضااار  اليصنانيااة 
 (18: 2003،خميس. ) الر مانية القديمة
 كيااااة تااااا ثر ناامجهااااا بمااااا يحااااده ماااان تغياااارات فااااي جصانبهااااايالاربيااااة عمييااااة درنام  تعاباااار

مخاياف األ اعد   عيايرصمنا هاذا بعناياة بالغاة  اهاماا  وبيار  يحظيت منذ األزل  حا   ،الماعدد 
لحساسية الد ر الذي تؤديه في تربية األجيال النا ئة لقياد  المجاالت من جمي  فئاات المجاما ، 

، يااناعة المساااقبإل، إج عاان لريااق الاربيااة رااا  إيجاااد أهاا  عنا اار تنميااة المجاماا   تقدمااهل نظااراً 
 جل  عبر إعداد القص  البشرية المدربة  المؤهية. فالاربية هي عميية تفاعاإل مساامر ما  المجاما  

عياي  إعادادًا يسااعدهاص تنشائة الجياإل الجدراد،  دعادادد   بكإل مؤسساته،  بهذا يكصن هدفها األسم
 تقبإل الاغيير  الاكيف م  الصض  القام   االساعداد ليمساقبإل.

العمييااة الاربصيااة الاعييميااة لاا  يقاياار د رد  نجااا  رًا وبياارًا فااي  لمااا وااان المعياا  ريعاا  د
نقااااإل المعرفااااة ألجهااااان الماعيمااااين،  لكاااان تعااااددت أد ارد لاشاااامإل ممارسااااات المعياااا  المهنيااااة  يعياااا

المعا اار.  نظاارًا لاعاادد األد ار ليمعياا   ي  جلاا  نايجااة لاطااصر الفكاار الاربااص   االجاماعيااة الاربصيااة 
 نية ليمعيمين.ظهرت الحاجة ليانمية المه

  تدريباه إعدادد يحظ فالمعي  يمثإل الرويز  األساسية في عميية الاعيي ، إجن البد من أن 
 ل األ ل عاان تحقيااق ؤ باالهامااا   الدراسااةو لكصنااه عياا  المهنااة  محروهااا األساسااي، فهااص المساا

 (2002:235 ،)در يش .أهداف الاربية،  عامإل من عصامإل تطصير المجام   تنمياه
%  ٧0،  أن يلدراسات إل  أن معظ  المعيمين يحااجصن إل  تطاصير فاي أدامها  المهنا تشير ا

 اتدارية  الادريسية،  أن هاؤالل المعيماين يظهار ن انخفاضااً   من المعيمين يحااجصن إل  تحسين مهاراته
 (.16: 2002 ،ماكاماًل. )الحقيإل عي  نمص الماعيمين نمصاً  بشكإل رؤثر سيبياً  يالمهن يأدامه  الادريس يف



 وآخرون إيناس إبراهيم الشرباوي،أ/ 
 

 364 

أجريات دراساات عاد  فاي مجاال  اكنصلصجياة عن العالقة بين الكفايات المهنية  المساحدثات ال
دراساااة  منهاااا: الكفاياااات الااااي تيااادت لاقياااي  مسااااص  امااااالم، أ  ممارساااة المعيماااين ليكفاياااة المهنياااة 

(Williams Lan, 2003)عن بعاد فاي الاعيي   احدرد األد ار  الكفايات المطيصبة في برامجب أ  ت
هااااذد الناااااامج فااااي سياسااااات  العااااالي،  اقارحاااات الدراسااااة أن تساااااخد  مؤسسااااات الاعيااااي  العاااااليالاعيااااي  

 أعضاال  الماصظفينالاصظيف الخا ة بها في برامج الاعيي  مان بعاد  فاي تيامي  خطاي تنمياة قادرات 
رامج ضااار ر  الاصسااا  فاااي تيااامي  بااا الااااي أ  ااات إلاااي( 200٧ ي،دراساااة )الجبر نااا   هيئاااة الاااادريس.

 الكفايات الاكنصلصجية. عييأعضال هيئة الادريس  األعضال أنفسه   معا نيماخيية لادري  
 المرحياااة لمعيااا  الالزماااة الكفاياااات معرفاااة اسااااهدفت إلاااي الااااي (2006، السااايد أكااادت دراسة)

 قااد   لديااه، تصافرهااا ي مااد اليمنيااة الجمهصريااة بماادار  الااادريس عمييااةفااي الكمبيااصتر  الساااخدا  الثانصيااة
 عميياة يفا الكمبياصتر السااخدا  ليمعيا  الالزماة الكفاياات قاممة لاحدرد يالص ف  المنهج الدراسة اتبعت

 مادار  يإلا الكمبيصتر إدخال عميية  يف  العربية بالعالمية الاجار لعر ي الااريخ  المنهج الادريس،
 يالجااامع المؤهااإل حميااة ماان الثانصيااة المرحيااة يمعيماا يعياا الدراسااة تعينااة اقاياار  قااد .العااا  الاعيااي 

 الدراساااة أ  ااات    ااانعال، العا ااامة ب ماناااة الجمهصرياااة مااادار  فاااي  يأدنااا كحاااد الماصساااي  الااادبيص 
 . المدرريات المحافظات  جمي  ي مساص  يعي الحاسصا اساخدا  يعي الادري  مراكز بإنشال

اباين ماان يأهمياة تجاا ز الاصا ااإل باين المعيا   المااعي  حااد د الحياة الدراساية،   ياضا  مان   
أن فصاماااد هاااذا الاصا اااإل وبيااار  لكاااال الطااارفين فاااي تحقياااق أهاااداف الااااعي  المرجاااص  ،  أخاااذ تغذياااة خاللهاااا 

راجعة تضمن الاطصير  زيااد  الجاصد .  نظارًا لجد لاة المقاررات  نماي الاعياي  المصجاصد فاإن فار  هاذا 
ناعاااات جااار ا العدراااد مااان الاصا ااإل تكاااصن قييياااة باسااااخدا   ساااامإل الاصا اااإل الاقييديااة.  نايجاااة لهاااذد الق

لاااااااار  الاصا ااااااااإل اتلكار نااااااااي باااااااادلًا ماااااااان الرسااااااااامإل النيااااااااية  دنشااااااااال القااااااااصام  البريديااااااااة، ماااااااار رًا 
أن لكاإل  سايية مان هاذد  ا    يارد.  الحقيقاةث  اساخدا  تطبيقات الاصا إل الاييجار  الفيسبصم بمجمصعات

 (201٧، العصفي) .الصسامإل ميزات وثير   مفيد    البًا ما تحده فارقًا في سير العميية الاعييمية
( بانمياااة مهاااارات اسااااخدا   ااابكات الحاسااا  ا لاااي لاااد  2003 ،أ  اات دراساااة )محماااد
نارنااات فااااي العمييااااة الشاااابكات  ات عيااايبااااالاعيي  القااااام    االهاماااا لاااالا وييااااة الاربياااة النصعيااااة، 

الاكنصلصجياا ليمرحياة  معيميبرنامج مقار  لادري   عيي( 2005، عصد )الاعييمية.  روزت دراسة 
 تيمي   دنااق الاقنيات الاربصية. عيياألساسية العييا في محافظة  ز  

http://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
http://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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 مما سبق يتضح:
 تكنصلصجيااااااا معيمااااااي الكمبيااااااصتر  يلااااااد الكفايااااااات المهنيااااااةتنميااااااة أهميااااااة الااااااادري  عيااااااي 

المعيصمااات،  بنااال باارامج الااادري  باساااخدا  مساااحدثات تكنصلصجيااا الاعيااي   المعيصمااات  تطبيقااات 
الاصا اااإل اتلكار ناااي،  تنصعااات المنااااهج المابعاااة فاااي الدراساااات الساااابقة  روااازت  البياهاااا عياااي 

 مات.تكنصلصجيا المعيص الكمبيصتر   المنهج الاجريبي  البنامي،  ضر ر  االهاما  بمعيمي 
 

لادي معيماي  بعاض الكفاياات المهنياة ضاعففاي  بحاثفي ضصل ما تقد  تاحدد مشكية ال
لااذا حااا ل البحااث الحاااالي . تاادريبه  يالكمبيااصتر  تكنصلصجيااا المعيصمااات،   جااصد حاجااة ماساااة إلاا

وناق ياق ديم ا  برناام  دايبيبق ئااعل  ااق اصت اإلاك ا ص تر  أثر "ماالرميسي الاالي: اتجابة عن 
 ."؟صيي معامق اص مبي در ود ي ص ج ا اصمعا ماتاصمهي    بعض اص فايات

 اصتاص  :األسئا  اصرع سق ودفرع من هذا اصسؤال 
 لمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات؟ة ما الكفايات المهنية الالزم -1

اياااات المهنياااة مياااة بعاااض الكفعياااي الاصا اااإل اتلكار ناااي لانقاااام  ال الاااادريبيبرناااامج ال ماااا -2
 ؟لمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات الالزمة

لابعض الكفاياات المهنياة لادي معيماي الكمبيااصتر  فاي الاحيايإل المعرفاايالبرناامج  أثارماا  -3
 ؟ تكنصلصجيا المعيصمات

لااابعض الكفاياااات المهنياااة لااادي معيماااي الكمبياااصتر  فاااي األدال المهاااار  ماااا أثااار البرناااامج  -4
  تكنصلصجيا المعيصمات؟

 

 اصحاصق إصق: بحثهيف اص
بعااض  تنميااة فااي الاصا ااإل اتلكار نااي الااادريبي القااام  عيااي امجناابر ال الاعاارف عيااي أثاار

 الكفايات المهنية لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات.

 

 اصيح  اصتاصق:  اقب ي وحك بعض مشكالده اصحاصق يق دط ير اصحقك اصتر  بحثسهل اصأ

لمعيمااي الكمبيااصتر  تكنصلصجيااا المعيصمااات، الالزمااة بعااض الكفايااات المهنيااة  ةإعااداد قامماا -1
يمكان  الادريبياة نصعياة مان البارامج يفمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجياا المعيصماات بحاجاة إلا

أيضااًا ماان خااالل البحااث    بقاادراته  المهنيااة. االرتقااالأن تفااي باحاياجاااته ،  تعمااإل عيااي 
 سصف أتعرف عيي مساصي معيمي الكمبيصتر في بعض الكفايات المهنية.
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ي قااام  عيااي الاصا ااإل اتلكار نااي ماان اساااخدا  برنااامج تاادريب  االسااافاد مصاكبااة الاطااصر  -2
 الكمبيصتر  تكنصلصجياا المعيصمااتمعيمي  يلد الكفايات المهنيةبعض تنمية  في يساهدف

 .ي مجال المساحدثات الاكنصلصجيةالهامإل ف  فق الاطصر

 لين فاااي الاربياااة  الاعياااي  فاااي تعماااي  البااارامج الادريبياااة   ااابغها ؤ قاااد يفياااد البرناااامج المسااا -3
ما    ال تاما األسالي  الاقييدية،  الاي قد  عييباليبغة الاكنصلصجية بداًل من اسانادها 

 لبيعة عمإل معيمي الاكنصلصجيا.

 اختباب إلح  اصفروض اصتاص  : قإصاصحاصق  بحثاص قسع

 ( بااااين ماصسااااطي درجااااات معيماااايα≤ 0.05رصجااااد فاااار  دال إحياااااميًا عنااااد مساااااص  )ال -1
فااي  الضااابطة فااي الاطبيااق البعاادي لالخابااار الاحيااييي  الاجريبيااة اين يمجمااصعل الكمبيااصتر

 .الكفايات المهنية

ماصساااطي درجاااات معيماااي  ( باااينα≤ 0.05فااار  دال إحيااااميًا عناااد مسااااص  ) دال رصجاا -2
 الكمبياااااصتر ليمجماااااصعاين الاجريبياااااة  الضاااااابطة فاااااي الاطبياااااق البعااااادي لبطاقاااااة مالحظاااااة

 .الكفايات المهنية

 :يــــــرتونـــاإللكل ـــواصـــالت
ت(،  تفعيااإل نارناااالنفاااا  عيااي العااال  إلكار نيااًا عباار الشاابكة الد ليااة ليمعيصمااات )اتهااص "

 سااااامإل عاااار  المعيصمااااات،  تناقااااإل األخبااااار  األفكااااار،  اساااااخدا  النصافااااذ  الياااافحات  المصاقاااا  
المااحة،  الاي يمكن أن تكاصن  ساامي إعالمياة بدرياة باين الفارد  باين جمهاصر عاريض مان القارال 

 (24: 2006،فرا لة". ) المطيعين  المهامين بمجاله  نشاله  أفكارد
هاااص عميياااة تعييمياااة درناميكياااة اجاماعياااة جرامياااًا: إ البحاااث الحاااالي  فقاااًا لطبيعاااة عااارفي  

تفاعيياااة نشاااطة راااا  مااان خاللهاااا حاااد ه تفاعاااإل معيماااي الكمبياااصتر  تكنصلصجياااا المعيصماااات لانمياااة 
نارناات ماان تبااادل الخباارات  األفكااار  المعيصمااات  االتجاهااات عباار  اابكة ات  الكفايااات المهنيااة، 

 )المعياا   الماااعي ( عطااي مجااااًل لدفاارادي ممااا، نارنااتيااة لشاابكة اتخااالل المصاقاا   الاطبيقااات العمي
 الاشارم الاعا ني في بنال منظصمة ماكامية لياعبير عن آرامه   اتجاهاته  بكإل حرية  ديمقرالية 
 باساخدا   سامإل الاكنصلصجيا الحدرثة.لاصضي  المعيصمات تنجاز المها  المصوصله إليه ، 
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 ة:ــــــياملهنــة ـــايـــالكفـ
 المهاارات الااي تمكان الفاارد  ،تعارف الكفاياة ب نهاا مجمصعاة ماكامياة مان المعاارف،  االتجاهاات"

 (64 :2008". )كصيران، لمعارير األدال الماصقعة ليصظيفة من ت دية أنشطة مهنية محدد  بفاعيية،  فقاً 
رف  االتجاهات أنها هي مجمصعة المعا : عييجرامياً إ  فقًا لطبيعة البحث الحالي  تعرف

الكمبياصتر  تكنصلصجياا المعيصماات  تصجاه سايصم تدريساه بسارعة  يكاسابها معيمايالااي   اتجرالات
ماان خااالل  ،اساااعدد فااي أدال عميااه داخااإل الفيااإل  خارجااه بمساااص  معااين ماان الااامكنل،  دتقااان

بماا تمكناه  بعاض الكفاياات المهنياة، فاي تنمياة الاصا اإل اتلكار ناي عييالقام   الادريبيالبرنامج 
 نارنت.الفعال لمساحدثات تكنصلصجيا الاعيي   تطبيقات ات االساخدا من 

 اتبعت الباحثة اتجرالات الاالية لانفيذ البحث  تمثيت فيما ريي:
  إعااااداد اتلااااار النظااااري ليبحااااث ماااان خااااالل األلااااالع عيااااي األدبيااااات الاربصيااااة الماعيقااااة

 مصضصع البحث.ب

  اساعرا  الدراساات الساابقة ضامن اتلاار النظاري  مصظفاة فاي مصضاعها  اتفااد  منهاا
 في بعض جصان  البحث الحالي

 .تحييإل محاصي البرنامج الادريبي  اساخراق قامماي الكفايات المهنية 

  إعااداد اخابااار تحيااييي فااي الجصاناا  المعرفيااة ليكفايااات المهنيااة لاادي معيمااي الكمبيااصتر
 كنصلصجيا المعيصمات. ت

  إعااداد بطاقااة مالحظااة لقيااا  الجصاناا  األداميااة ليكفايااات المهنيااة لاادي معيمااي الكمبيااصتر
  تكنصلصجيا المعيصمات.

  بنال البرنامج الادريبي القام  عيي الاصا إل اتلكار ني في تنمية بعض الكفاياات المهنياة
 لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا.

  ًعيي عينة البحث. تطبيق األد ات قبييا 

 .يطبق البرنامج الادريبي عيي عينة البحث الاي ت  اخايارها 

 ناهال من تطبيق البرنامج  ر د الناامج.تطبيق األد ات بعديًا بعد اال 

  حياميًا  تحيييها  تفسيرها.إمعالجة الناامج 
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 ي:ـــرتونـــل اإللكـــواصـــور األول: التـــاحمل
تاد ر باين المعيماين، فايمكن  الايتعامد عميية الاصا إل اتلكار ني عيي المناقشات اتلكار نية 

ساايا  المحاااصي الاعييمااي  فاايحااال واناات رساااميها عبااار  عاان رد د تاارتبي  فاايأن نطيااق عيااي المناقشااة 
أ  خارجاة  بالاصا إل اتلكار ني المعرفي،  ف  حال وانت محاصيات الرساامإل ال تارتبي ببعضاها الابعض

 عن نطا  المحاضر   المحاصي، فيطيق عيي هذا النصع من الاصا إل تصا إل إلكار ني اجاماعي.
فاااااي بيئاااااة الااااااعي   االجامااااااعي يعااااد الاصا اااااإل باااااين األفاااااراد مااااان أهااااا  عمييااااات الافاعاااااإل 

تقااص  الحيااا  بد نااه، فهااص ضاار ري لبقااال المجاماا   تقاادمها  تطااصرد،  أ ياا   اتلكار نااي،  الاااي ال
تا  إال بالاصا إل، ألن اتنسان ال يعيش بمعزل عن ا خرين، فيعاماد الناا   ة اليصمية الاألنشط

 تالمجامعااابعضااه  عيااي بعااض فااي إ ااباع حاجاااته ، األماار الااذي أدي إلااي ضاار ر   جااصدد فااي 
الحدرثة،  الاي تعابر الاصا إل بين األفراد مهار  ضر رية ليحيا و تاضمن أي عميية راعا ن فيهاا 

 (285: 2014)عبدالصهاا،  نجاز هدف مشارم.األفراد ت
 هذا راصافق م  ما خرجت به بعض البحصه  الدراساات الساابقة، مثاإل دراساة )آل محياا، 

(،  الااااي أكااادت جميعهاااا عياااي أن الاصا اااإل اتلكار ناااي أتاااا  2009(،  دراساااة )الفقاااي، 2008
ان معيمااااي الكمبيااااصتر فر ااااًا وبياااار  لاااانظ  الاااااعي  الفصريااااة، ومااااا أكاااادت عيااااي ضاااار ر   أهميااااة إتقاااا

 الماعيمين لمهارات الاصا اإل اتلكار نايو  أكادت أيضاًا عياي ضار ر  تبناي اسااراتيجيات تصا اإل 
  تفاعإل إلكار نية تمكن من تدري  معيمي الكمبيصتر عييها ليمساهمة في تنمية وفاياته  المهنية.

ت  الاصجيهاات ليطااالا كماا تقاص  فكاار  الاصا اإل اتلكار نااي عياي عياا  المعياا  باقادي  اتر ااادا
بداية دراسة المحاصي العيمي بالقيا  بمشااروات معيناة  محادد  مثاإل حاإل األسائية الاماارين الماعيقاة  في

باألهداف الاعييمة،  تصجيهه  بمها  معينة مثاإل عماإل الميخياات  المشااري   اتناااق  الافكار  الا ماإل 
 (103: 2010، ييمية. )عييفيما قامصا بقرالته  مشاهدته  له عالقة باألهداف الاع

تيااال المدعصمااة بقاادرات  اابكة  سااامي  تقنيااات اال فاايأساافر الاطااصر الاقنااي الماصا ااإل   
اتنارنااات  يااار المحاااد د  إلاااي اباكاااار  ااابكات الاصا اااإل اتلكار ناااي وصساااامإل اتياااال فعالاااة زاد 

تيااال اتعبااال عيااي اساااخدامها نايجااة سااهصلة اساااخدامها  انخفضاات تكيفاااه مقارنااة ب سااالي  اال
الاقييدياااة. مماااا ترتااا  عيياااه تناااامي اسااااخدا  هاااذد الشااابكات  زيااااد  ت ثيرهاااا سااايبًا  ديجاباااًا حسااا  

 المااباا  لحروااة  اميااز الاصا ااإل اتلكار نااي بقدرتااه البالغااة عيااي الااا ثير،ي   تصجيهااات مساااخدميها.
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هادف إلاي تحقياق االتياال  الافاعاإل باين رظهصر مصاقا  الاصا اإل اتلكار ناي المخايفاة ريحا  أناه 
مصاقاااا  عامااااة لجمياااا   فهااااياأل اااادقال د ن تحدرااااد نصعيااااة المساااااخدمين أ  لبيعااااة المناقشاااااتو 

المسااااخدمين عياااي مسااااصي العاااال ،  عياااي الااار   مااان جلااا  ظهااارت العدراااد مااان مصاقااا  الاصا اااإل 
مااا أدي   تخييااات محاادد   مناقشااة مصضااصعات د ت  يرهااا،  هااص بفئاااتالمعنيااة  االجاماااعي

 (38: 2014إلي اناشار العدرد من مصاق  الاصا إل الماخيية ف  مجال محدد. )خيف هللا، 
 قد أجريت دراسات عدرد  فاي مجاال تنمياة مهاارات الاصا اإل اتلكار ناي عبار اتنارنات 

العالقة باين  (Tu, C.; 2002)من خالل اساخدا  الاطبيقات المخايفة ليشبكة، فقد هدفت دراسة 
االجاماااعي  الدراسااة فااي الفيااصل اتلكار نيااة،  تص اايت إلااي أن الدراسااة فااي الفيااصل الاصا ااإل 

 اتلكار نية زادت من مساصي الاصا إل االجاماعي اتلكار ني.
إلاي أن د ر المعيا   المااعي  المعاماد عياي اتنارنات  (IKpez, C, 2007) هادفت دراساة 

مساااصي مهااارات البحااث  ارتفاااعلناااامج إلااي فااي تنميااة الانااصر الفكااري ليبحااث عباار الشاابكة،  أ ااارت ا
 (Kahlemeier, H.; 2007)اتلكار ني عبر الشبكة لدي المعيمين  الماعيماين.  أ اارت  دراساة 

إلااي نمااص مهااارات الاصا ااإل اتلكار نااي لاادي المعيمااين  الماعيمااين مثااإل الاخالاا  الكاااابي  اساااخدا  
 .البريد اتلكار ني

 ة:ـــات املهنيـــايـــي: الكفـــانـــور الثـــاحمل
يعاااد الااااادريس عنيااارًا أساساااايًا ماااان عنا ااار العمييااااة الاعييميااااة، فبصاساااطاه يقااااص  المعياااا  
باصظياااف المحاااااصي الادريسااااي لمادتااااه لاحقيااااق األهاااداف الاعييميااااة المنشااااصد .  قااااد أكاااادت معظاااا  

مهماا يكان  البحصه  الدراسات أن المعي  هص العاماإل األساساي  الفعاال فاي العميياة الادريساية  أناه
لدرنا من أهداف لمصحه  سياسات  خطي تربصية  مناهج  تنظيمات إدارية   سامإل فإن وياه فاي 

 اتمكانيااتحقيقة األمر يسا ي الد ر األساسي  اتيجاابي الاذي يقاص  باه المعيا  فاي تساخير تيا  
يااااة ليص ااااصل إلااااي األهااااداف المنشااااصد ، فااااالمعي  هااااص  ااااان  الااااادريس  أداتااااه الاخطيطيااااة  الانفيذ

 الاقصيمية، فالادريس هص  سيية اتيال تربصية تخطي  تصجه من قبإل المعي  لاحقياق أهاداف تعيا  
الايمياااذ معرفياااًا  مهارياااًا   جااادانيًا.  هاااص الاااذي يمايااا  القااادر  عياااي أن يجااادد  يباكااار لي نيااار عقاااصل 
الاالميذ فيصض  الغامض  يكشف الساار عن الخفاي مان معاارف  معيصماات  حقاامق  هاص الاذي 

 .ل الرديرربي الماضي  الحاضر  يساشرف المساقبإل  يبين الطي  
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 ل  يكن الادريس في الثقافات البدامية عمااًل عيمياًا  لا  يكان رنظار إلاي الاربياة باعابارهاا 
مهنة فنية عييا، لذا ل  تكن هنام حاجة إلي إعداد خاا  ليقياا  بهاذد المسائصلية،  واان يكفاي أن 

بااة لييااب  مااؤهاًل لااذل . لكاان ماا  تطااصر العيااص   الثقافااات باارزت أهميااة رياا  المعياا  بااالقرال   الكاا
 (14: 2005من مادته الدراسية  أن يكصن ميمًا بعنا ر المصقف الاعييمي.)را د،  المعي تمكن 

 ت ثرت الاربية القاممة عيي الكفايات المهنية في بداية ظهصرها بالمدرسة السيصوية، حيث 
ألدال إلي أجزال  غير  من السيصم القابإل ليمالحظة  القيا  بغر  كانت الاربية تعن  بافايت ا

تعيمااه  الااادرا عييااه،  الاااي اعاباار فيهااا أن األدال )الساايصم الظاااهر(  حاادد ال يكفااي لخيااق مهنااي 
ناااااج ،  عناااادها ظهاااارت الحاجااااة إلااااي  جااااصد قاااادر ماااان المعااااارف  القاااادرات  المعااااارف اتجراميااااة 

إلاا ، تسااند األدال  تصجهااه،  بعااد تطااصر الاربيااة القاممااة عيااي  المعااارف الشاارلية  الامثاايالت ... 
الكفايات المهنية، أ بحت الكفاية المهنية معيارًا يشير إلي مادي تكاماإل قادرات الفارد ومهناي ما  
القاعااد  المعرفيااة الاااي يمايكهاااا  الاااي تحاادد هصيااااه المهنيااة،  تحاادد رةيااااد الخا ااة فااي مصاجهاااة 

 (36: 2005)جصنير، . المصاقف المخايفة الاي تعارضه
يااامب بيئااة ، عياي أهميااة تحدرااد خريطاة لخ(Donovan, L., 2014) أكادت دراسااة 

الاربااصيين  ماادرال   اتداريااين العشاارين،  جلاا  لضااعف وفايااات المعياا   الاااعي  فااي القاارن الحااادي
الماادار  فااي تحقيااق هااذا المجااال،  أ  اات بالحاجااة إلااي تاادريبه  عيااي إدار  بيئااة الاااعي  فااي ظااإل 

 لكفايات المهنية له .ا
بالا كياد عياي أهمياة تادري  المعيا  قباإل الخدماة  (Yuming, J., 2016)  أهامات دراساة

 تدريباااه أثناااال الخدماااة عياااي المجااااالت الاالياااة: الاناااصر المعيصمااااتي، الاعاااا ن، االتياااال، الاجدراااد 
 . اتبداع، حإل المشكالت،  المصالنة المسؤ لة

 أدوات البحــــــــث:
 تطابات اصبحث من اصياح   اصمييان   ئامت اصباحث  بإ ياد األدوات اصتاص  :يق ض ء م

  لمعيماي الكمبياصتر  تكنصلصجياا  يكفايات المهنيةل الجان  المعرفياالخابار الاحيييي في
 المعيصمات. 

  الكفايات المهنية لمعيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات. األدامي جان  البطاقة مالحظة 
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 ــــــث:ـــــج البحــــمنهـ

 المانهج الاجريباينظرًا لطبيعة البحاث الحاالي اسااخدمت الباحثاة المنهجاين المانهج الص افي   
 الضابطة( عيي النحص الاالي: –القام  عيي الايمي   به الاجريبي ج  المجمصعاين )الاجريبية 

رااد حيااث رهااا  الماانهج الص اافي بص ااف مااا هااص وااامن،  تفساايرد  تحد اصماايه  اص إلاافق: -1
 الظر ف  العالقات بين الماغيرات.

حيث يعامد عيي اخايار مجمصعاين إحداهما مجمصعة ضابطة تفاعيت اصميه  اصتجريبق: -2
 خضعت ليماغير المساقإل.مجمصعة تجريبية   األخر  . المجام بالطريقة المعااد  لدي 

 ة:ــــــــار العينــــــــاختي
 تكنصلصجياا المعيصماات مان مدررياة الاربياة ت  اخاياار عيناة البحاث مان معيماي الكمبياصتر 

  الاعيي ، وما ريي:
 : تااا  اخاياااار عااادد مااان معيماااي الكمبياااصتر  تكنصلصجياااا المعيصماااات  اصمجم  ااا  اصتجريب ااا

( معيمااااًا  معيمااااه ومبيااااصتر  تكنصلصجيااااا المعيصمااااات،  لبااااق عياااايه  أد ات 39 عاااادده  )
 البحث  البرنامج الادريبي.

 : ار عدد من معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصماات  عادده  ت  اخاي اصمجم    اصضابط
 ( معيمًا  معيمه ومبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات،  لبق عييه  أدا ت البحث.39)

 ائــــــج البحــــــث:ــــنت
 رض األول:ــــج الفــــائــــنت

 رصجاااد فااار  دال إحيااااميًا عنااادالالخاباااار  اااحة الفااار  األ ل الاااذي ناااب عياااي أناااه: "
الضااابطة   الاجريبياة  اينيمجماصعالكمبياصتر ل( باين ماصساطي درجاات معيماي α≤ 0.05مسااص  )

 في الكفايات المهنية". في الاطبيق البعدي لالخابار الاحيييي
  مربع إيتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطى درجات معلمي (1جــــــدول )

 املهنية الكفايات يف التحصيلي لالختبار البعدي يقالتطب يف والضابطة التجريبية اجملموعتني

عدد  اجملموعة
درجة احلرية  االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى العينة

 مربع ايتا مستوى الداللة قيمة )ت( (1-)ن

 1.89 9.20 39 الضابطة

76 -  18.47 
دالة إحصائيا 
عند مستوى 

0.05 
 3.15 27.28 39 التجريبية 0.839

 معيمااااي درجاااااتماصسااااطي   جااااصد فاااار   دالااااة إحياااااميًا بااااين ( أن:1جاااايول  ي ضااااح 
 الكفايات في الاحيييي لالخابار البعدي الاطبيق في  الضابطة الاجريبية الكمبيصتر المجمصعاين

 ، حيث جالت هذد الفر   ليال  المجمصعة الاجريبية.(α≤ 0.05) المهنية عند مساص  
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( إلاي أن البرناامج الاادريبي لاه تا ثير وبيار 0.839غات )الااي بي (η2)  تشير عيماة مربا  ارااا
( أيضاًا إلاي أن البرناامج يفسار η2) جدًا في تنمية بعض الكفايات المهنية، وماا يشاير عيماة مربا  ارااا

المهنياااة لااادي معيماااي الكمبياااصتر  الكفاياااات % مااان الاباااارن فاااي درجاااات االخاباااار الاحياااييي فاااي84
 تكنصلصجيااا المعيصمااات  اجريبيااة عنااد مقااارناه  بمعيمااي الكمبيااصتر تكنصلصجيااا المعيصمااات المجمصعااة ال

 المجمصعة الضابطة،  هي مقدار وبير جدًا من الابارن المفسر بصاسطة البرنامج الادريبي.
 رض األول:ــــج الفــائــة نتــاقشــمن

عااد   ااحة الفاار ، حيااث جااالت ( إلااي 1تشااير ناااامج الفاار  األ ل ومااا فااي الجااد ل )
 الاطبياااق فاااي  الضاااابطة الاجريبياااة الكمبياااصتر ليمجماااصعاين معيماااي درجاااات ماصساااطي ينالفااار   بااا

،  جاالت (α≤ 0.05) المهنية دالاة إحيااميًا عناد مسااص   الكفايات في الاحيييي لالخابار البعدي
إلاي أن البرناامج الاادريبي  (η2) وما تشير عيمة مرب  اراااهذد الفر   ليال  المجمصعة الاجريبية، 

 .يية وبير جدًا في الكفايات المهنية لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصماتله فاع

 ي:ــــانــــرض الثــــج الفــــائــــنت
فاار  دال إحياااميًا عنااد  دالخابااار  ااحة الفاار  الثاااني الااذي نااب عيااي أنااه: "ال رصجاا

ة  الضااابطة ماصساطي درجاات معيماي الكمبياصتر ليمجماصعاين الاجريبيا( باين α≤ 0.05مسااص  )
 ".الكفايات المهنية في الاطبيق البعدي لبطاقة مالحظة

 الكمبيوتر مربع إيتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطى درجات معلمي (2جــــــدول )
  املهنية الكفايات مالحظة لبطاقة البعدي التطبيق يف والضابطة التجريبية للمجموعتني 

 اجملموعة
عدد 

 العينة
 االحنراف املعياري وسط احلسابياملت

درجة احلرية 
 (2-)ن

 مربع ايتا مستوى الداللة قيمة )ت(

 2.15 34.56 39 الضابطة
76 -  41.83 

 دالة إحصائيًا
 0.05عند مستوى 

0.789 
 3.76 70.97 39 التجريبية

 درجاااااااتماصسااااااطي   جااااااصد فاااااار   دالااااااة إحياااااااميًا بااااااين ( أن:2يتضااااااح ماااااان جاااااايول  
 البعااااادي الاطبياااااق فاااااي  الضاااااابطة الاجريبياااااة ليمجماااااصعاين تر فااااا  الاطبياااااق البعاااااديالكمبياااااص  معيماااااي

، حيااااااث جااااااالت هااااااذد الفاااااار   (α≤ 0.05)المهنيااااااة عنااااااد مساااااااص   الكفايااااااات لبطاقااااااة مالحظااااااة
 ليال  المجمصعة الاجريبية.



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 373 

( إلي أن البرناامج الاادريبي لاه فاعيياة وبيار 0.٧89الاي بيغت ) (η2)  تشير عيمة مرب  اراا
( أيضاًا إلاي أن البرناامج يفسار η2) ي تنمية بعض الكفايات المهنية، وماا يشاير عيماة مربا  اراااجدًا ف
ليكفايات المهنية لادي معيماي الكمبياصتر  رجات بطاقة مالحظة األدال المهار  % من الابارن في د٧9

المعيصمااات  تكنصلصجيااا   تكنصلصجيااا المعيصمااات المجمصعااة الاجريبيااة عنااد مقااارناه  بمعيمااي الكمبيااصتر
 المجمصعة الضابطة،  هي مقدار وبير جدًا من الابارن المفسر بصاسطة البرنامج الادريبي.

 ي:ـــانـــرض الثـــج الفـــائـــة نتـــاقشـــمن
عاااد   اااحة الفااار ، حياااث جاااالت ( إلاااي 2تشاااير نااااامج الفااار  الثااااني وماااا فاااي الجاااد ل )

  الضاابطة الاجريبياة طبيق البعاد  ليمجماصعاينالكمبيصتر ف  الا معيمي درجات ماصسط  بين الفر   
، (α≤ 0.05) المهنياااة دالاااة إحيااااميًا عناااد مسااااص   الكفاياااات لبطاقاااة مالحظاااة البعااادي الاطبياااق فاااي

إلااي أن البرنااامج  (η2) ومااا تشااير عيمااة مرباا  اراااا جااالت هااذد الفاار   ليااال  المجمصعااة الاجريبيااة، 
 لمهنية لدي معيمي الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات.الادريبي له فاعيية وبير جدًا في الكفايات ا

 رضين األول والثاني:تفسير نتائج الف
بانمياة الكفايااات عناد مقارناة ناااامج الفار   األ ل  الثااني ماا  نااامج الدراساات المرتبطااة 

راضاا  أن هااذد الناااامج  تاادري  المعياا ،  جلاا  لانميااة  رفاا  وفاراااه فااي العمييااة الاعييميااة،  المهنيااة
مااااصمني،  وخزعيااااي(،)Marks, 2009)(، 2009، أبااااص العينااااين)سااااراياو فااااق ماااا  دراسااااات: تا

 .(2011 محمد، ،بد ي ) ،(2010،أبص صا ين، )(2010
حيااث اتفقاات هااذد الدراسااات عيااي ضاار ر  االحاياجااات الادريبيااة ليكفايااات المهنيااة ليمعيمااين 

 اامج هذد الدراسات عيي ما ريي:بالر   من تعدد  تنصع األسالي  الاي اساخدمت لانمياها،  أكدت ن
  ضااااار ر  تحقياااااق الكفاياااااات المنياااااة ليمعيااااا   تطبيقهاااااا فاااااي المنااااااهج بابناااااي اسااااااراتيجيات

 المساحدثات الاكنصلصجية لاطصير الاعيي   الاعي ،  تنمية الكفايات المهنية لدي المعي .
  حاجااااااااة المعياااااااا  لاحقيااااااااق الاااااااااعي  فااااااااي الكفايااااااااات المهنيااااااااة القاممااااااااة عيااااااااي اتبااااااااداعات

 اكنصلصجية  لر  الاقصي .ال



 وآخرون إيناس إبراهيم الشرباوي،أ/ 
 

 374 

 يق ض ء نتاع  اصبحث د إلق اصباحث  بما ياق:
مااان محااااصي البرناااامج الاااادريبي الاااذي أعدتاااه الباحثاااة لاااادري  معيماااي  االساااافاد ضااار ر   -1

 الكمبيصتر  تكنصلصجيا المعيصمات.

المساااائصلين عاااان العمييااااة  الكفايااااات المهنيااااة جاااادرر  االهامااااا  بهااااا،  الاعاااارف عييهااااا لكااااإل -2
الاعييمياة الاربصياة بااخاالف مسااصياته  وعاماة  معيماي الكمبياصتر  تكنصلصجياا المعيصمااات 

 كخا ة من حيث أهمياهما  لر   أسالي  أعدادها  تطبيقها  ممارساها.

 ضر ر  تصظيف الكفايات المهنية في دع  أنشطة تعييمية هادفة ليممارسة المهنية. -3

ي المهاااارات األدامياااة الاااصارد   فاااي إعاااداد  ت هياااإل معيماااي الكمبياااصتر ضااار ر  الاروياااز عيااا -4
  تكنصلصجيا المعيصمات قبإل  أثنال الخدمة.

 ليحياصل  الاعييمياة الادريبياة البارامج بناال فاي الاعييماي الايمي  نماجق تصظيف ضر ر  -5
 .ناامج أفضإل يعي

 : اصتاص   بح ثاصو  يباساتاص جراءإ اصباحث تئترحا ادهود إل  بحثاص نتاع  ض ء يق
ممارساااة  نحاااص معيماااي الكمبياااصتر  تكنصلصجياااا المعيصماااات اتجاهاااات عااان ليكشاااف دارساااة -1

 .ات المهنية لاقصي  األدال المهار  الكفاي

 بحصه تساهدف تنمية وإل وفاية من الكفايات المهنية عيي حدد. -2

 ات المهنية عيي حدد.دراسة تابعية لانمية وإل وفاية من الكفاي -3

 الخدمااة أثنااال   لمعيمااي الكمبيااصتر  تكنصلصجيااا المعيصمااات قبااإل تدريبيااة جباارام أثاار دارسااة -4
 نفيذ الكفايات المهنية.ت كيفية حصل
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 ة:ــــربيــــع العــــراجــــأواًل: امل
. الرياا : "المميكة العربياة الساعصدية في اتدار  المدرسية  تعبئة قصاها البشرية(:"2002الحقيإل )

 ( .16، )4طمطبعة بحر العيص ، 
 الاادريس عميياة فاي الكمبياصتر الساخدا  الثانصية المرحية لمعي  الالزمة "الكفايات(: 2006السيد)

 رساالة الاربصياة، الدراساات البحاصه معهد ،"لديه تصافرها  مد  اليمنية الجمهصرية بمدار 
 .مير العربية، لد لا جامعة ،ماجساير

 الاعيااي  تكنصلصجيااا مجااال فااي المهنيااة الكفايااات بعااض لانميااة مقااار  برنااامج" (:200٧الجبر نااي)
 معهااااد ،"السااااصيس قنااااا  بجامعااااة الماخييااااين  ياااار الااااادريس هيئااااة أعضااااال لمعااااا ني
 .القاهر  جامعة ،دواصراد  رسالة ،الاربصية الدراسات

فااي الااادري  عيااي مهااارات تياامي   نشاار بيئااات الاااعي   منظصمااة إلكار نيااة مقارحااة"(. 2009الفقااي)
 ، معهد الدراسات الاربصية، جامعة القاهر .دواصراد  رسالة ،"الافاعيية المعامد  عيي اتنارنت

عياي مهاارات الااعي   2E-gnineaeLأثر اساخدا  الجيإل الثااني ليااعي  اتلكار ناي "(. 2008آل محيا )
 ، ويية الاربية، جامعة أ  القري بمكة.دواصراد رسالة ، "لدي لالا ويية المعيمين في أبها

 ،الااادار البيضاااال ، ترجماااة الحساااين  اااعبان، بنامياااة الكفاياااات  السصساااي(.2005) فيييااا  ،جاااصنير
 .مكا  المدار 

ماعادد( عبار اليصتياصا  الدافعياة  -(. "فاعيياة اخااالف أنمااط الاصا اإل )ثناامي 2014خيف هللا )
في تقدي  مقرر الصسامإل الاعييمية ليدارسين بالا هيإل الارباصي  منخفضة( -لياعي  )مرتفعة 

دراسااات عربيااة فااي الاربيااة  عياا  بجامعااة األزهاار لانميااة الاحياايإل  األدال  االتجاهااات"، 
 (.56، )السعصدية –النفس 

 الكيمة.دار  القاهر : ،مناصجات تكنصلصجيا الاعيي : (2003) خميس
الافكيااار اتباااداعي لاااد  الطيباااة المعيماااين فاااي برناااامج ماااد  اسااااخدا  أنشاااطة (. "2002در ياااش )

 ،"ميدانياة"دراساة  "،العيمية  المعيمين في الخدمة في مراحاإل تادريس الاربياة الفنياة الاربية
 القاهر .جامعة حيصان،  (،4)8، دراسات تربصية  اجاماعية

دار ، القاااهر : ةالمعياا  الناااج   مهاراتااه األساسااي -كفايااات األدال الااادريس(. 2005را ااد، عيااي )
 .ليطباعة  النشر العربيالفكر 
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 .الجزل الثاني، دمياط: مكابة نانسي. البحث الاربصي  آليات الاطصير(. 2014) عبدالصهاا
(. فعالياااة نظاااا  ليااااعي  الاعاااا ني عبااار اتنارنااات عياااي الاحيااايإل المعرفاااي  دافعياااة 2010عياااي )

 .ويية الاربية، جامعة عين  مس ،ماجساير رسالة الاعي  لاالميذ المرحية اتعدادية،
(. "برنامج مقار  لاادري  معيماي الاكنصلصجياا ليمرحياة األساساية العيياا فاي محافظاة  از  2005عصد  )

 ، جامعة األزهر،  ز .رسالة ماجساير"، تيمي   دنااق الاقنيات الاربصية عيي وفايات
مجياااة أماااصاق ، "اتلكار نياااة الاصا اااإل اتلكار ناااي فاااي دراساااة مااان  اقااا  الحياااا "(. 2006فرا لاااة )

 .(29)، قير ثقافة اتسكندرية، إسكندرية
(. "مسااااص  ممارساااة معيماااي الاعياااي  األساساااي فاااي  أد  حضااارمصت  الياااحرال 2008كاااصيران )

بالجمهصريااااة اليمنيااااة ليكفايااااات الادريسااااية ماااان  جهااااة نظاااار ماااادرري الماااادار   المااااصجهين 
 (.3)10ويية الاربية، جامعة البحرين، ، مجية العيص  الاربصية  النفسيةالاربصيين"، 
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