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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
 
 



 2021العدد السابع  إعداد معلم الرتبية البدنية من منطور تكنولوجيا التعليم 

  
 

  

 والعلوم األخرى  الرايضية جملة الرتبية 
255 

                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                                                          

 

 إعداد معلم التربية البدنية من منطور تكنولوجيا التعليم

 د. محمد الباروني خبريش   

 د.عبدالحكيم عياد الصويعي الخويلدي 

      نورالدين الطاهر املبروكد.  

 -مقدمة و مشكلة البحث :
 

لة   م  مًء
ل
مع التطورات العلمية التي يشههههههههالم  الع له اليوت مب ت متطلة ت ىلالت ليم التعليه احميع مءاًلم الرا

لة التعليه   األسههه  ههه يالتعليه    امًء
ل
لة التعليه    الث نوي ومءورا تى مًء . ونتيحة للثورت العلمية التكبولوىية املع صهههءت  الج معيًو

 مبهم اه لهلرىهة 
ل
ًا ومك  املعله م  وحهلاهل   التيتعيش املجتمعه ت املتدهلمهة ةورت وكبولوىيهة تعليميهة وتمه لهت مع التعليه وتيياً مثا

ىلالت م  ااوصهههههه    أملاف التعليه والتمك  منه  ووديما ، مم  أن اسههههههتللات التكبولوىي  التعليمية أو ع للمتعلمان أ هههههه  ا

 ىلالت فم ًت املشههههههههكيت التعليمية، وقل سهههههههه مه  لمل فم وحومت دور املعله م  محءد ملد  لمي  ر اطءمدة وحكمية   م  
ل
وطءق 

 (1:  7منشط للمل  ت المكءمة والخيقة لبل املتعله.         )

ليهة العصهههههههههههههء، و ه له ات فم محه     ول ى وتحدق أمهلاف التبميهة، ا اهل م   لهلاد ىيهت ىهلاهل ينهههههههههههههتطيع أن اتعه مهت مع

ًيه  أن قوت التكبولوىيه  فم   ةورت التكبولوىيه  وااوصههههههههههههه ات واملعلومه ت. ىيهت ينهههههههههههههتطيع أن اته ل  مع التكبولوىيه  ومطولاه .

لو  للمشهههههههههههههكيت قةهههت أن و ون محءد اقتبههه ر   دارتهههه  وووهيماههه  وليم فم امتيماههه ، وأع ى  لهههمل أن التكبولوىيههه  يكء وأدار ًو

ه ر مظاءى. ول ى اتحدق التطومء التكبولوجم، ا ال أن اةلأ  لمل م  الصهههههههيء ومبتشهههههههء فم أسهههههههلو  التعليه ومصهههههههة   معلات وإب

 للعمليههة التعليميههة، احيهه  اتحو  التعليه   م وحء ههة اتعهه يش معاهه  الطهه لههع ومتعله اليههة الةحهه  ل  املعلومهه ت ا 
ل
 ممالا

ل
طهه اعهه 

  (84:  3)     ًمظا .

ًت اعل أبءى اان " و  لبظء فم املج   ال  ًاية الةلنية وللوت الءم ضههية نحل أن مب ت قصههور ا داد يت تعليمى ا لي ت الت

واقع التعليه املوىود ا ل لي ت واسههتللات وكبولوىي  التعليه، و ء ه م ا الدصههور  ا أنب  ا نبكء قط الجال املة و  م  قةت  

ًاية الةلنية فم ليبي    والتى تعمت ى ملت ل ى ودلت م ا الدصور قةت أن ا داد.املؤسن ت املنئولة ل  ًءمة تعله الت

ًاية الةلنية    ور ه م  وة لم اللولة  ا أن مب ت بلت فم كت ىوانع العملية التلرأنههههههية والةيئة التعليمية فم مح   الت

وأسه ليع التدومه فم   ياب ت بلت فم املب هج اللراسهية فم ملتل  مءاًت التعليه وفم الطء  واألسه ليع املنهتللمة فم التلرأم

 اوامع العصههههههء ال ا  يعشههههههون ييم أو  
ل
 للاد املعلمان ووأميلاه. وم  و ا  ايئتب  التعليمية التدليلاة تعج  ل  أن ونشههههههأ  ههههههة ا 

 (101:  6)         مواىاة املنتدةت."

تنهههههههههههتللت أل ءام تعليمية مم  أ ه   أن التكبولوىي  التعليمية هم الوسههههههههههه  ط التى  (2013)محمل لطية وفى تعريف 

يههههه لليهههههة.                          تعله أم ً  ال صهههههههههههههو  ليم  بههههههلف  ال ليهههههة للتعليه والتهههههلرأم  العمليههههه ت  نظههههه ميهههههة لتلطيط ووبميههههه  وودومه                      طءمدهههههة 

(8  :47) 

التعليميههة واألىا ت للديهه ت اعمليههة وأنهههههههههههههتنتا الةهه ًثون ممهه  سهههههههههههههةق أن" وكبولوىيهه  التعليه" هم لمليههة  دمهه   املواد   

التهلرأم اه اضهههههههههههههه يهة   م أ هه  لمليهة ولطيط وإلهلاد ووطومء ووبميه  وودومه للعمليهة التعليميهة . ممه  أ هه  نظه ت تعليمى مت ه مهت  

تعتمل لليم لملية التلرأم ليم الوسهههههه  ط التى تنههههههتللت أل ءم التعليمية. وفم ضههههههور  لمل اءى الة ًثون أنم م  ال ههههههءورى  

 ال أدوار املعله  وحل
ل
 ا ألدوات واألىا ت التعليمية اليزمة لتطةيق املعءية.  ومنئولي وم منتعيب 

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  إعداد معلم الرتبية البدنية من منطور تكنولوجيا التعليم 

  
 

  

 والعلوم األخرى  الرايضية جملة الرتبية 
256 

                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                                                          

 

 

ًاية الةلنية وللوت   و  لء ه م  وطور وسه  ط ااوصه   التكبولوىية له ولبت   م ًال التبمي  فم البظ ت التعليمى للت

ًاية الةلنية  الءم ضههههههههية ليم منههههههههتوى مءاًت التعليه املختلمة. اللاه  ا اع  امل   وات ألاح ث للمية ليم منههههههههتوى كلي ت الت

              وللوت الءم ضية وله وطةق نت  حا  وله ولء    م ًال التبمي .

ًاومهههة والتعليميهههة فم  وقهههل هاءت ىاود تنهههههههههههههاههههلف الوقوف ليم اوحههه مههه ت ىهههلاهههلت فم التطومء ملدههه الهههة املشهههههههههههههكيت الت

ًاية الةلنية وللوت الءم ضية   -اأس ليع يع لة وووهي  التكبولوىي  التعليمية ليستم دت فم لملية التطومء منه  :مح ات الت

( ودراسة زمية  5( )2014ولدل  ىءمت العلال م  اللراس ت ملراسة مح س  أًمل للن ن و سع د  سم ليت المدي)

( و دراسههههههههة 1( )2010د )(  و دراسههههههههة ب لل ًنهههههههه  محمو 2( )2017أاو الد سههههههههه املينهههههههه وي و صههههههههيع لةلالعظيه ليي الصههههههههياً )

 (  9( )2014مصطمى الن ا  )

( و دراسههة وارن أزانل،  2013()11،) .Michil Kniffin,K( و دراسههة ميشههيت ميبم   2015( )10،)  Drezewiekiو دراسههة دا وكى  

،   Martin, Rebort, Joseph( و دراسههههههة )م روان ور ورت وىوزم Warrn A.Land, Julia J.Haney(،2016()14  )ىولي ى  م نى 

 العملية تع م  في دور أسهههههه  هههههه ي لا  التعليمية التكبولوىية الوسهههههه  ت اسههههههتللات  ن ليم اللراسهههههه ت م ه ووؤمل(  12( )2012)

 واستللات التكبولوىي . استيع   ليم ق درم  املتعلمان م  ىيت  للاد  اىت م  التعليمية

ًايههة الةههلنيههة  أنههم قههل ان األوان    (2015ويؤكددد حتا البدداد عبددد الحليم) ًايههة وبهه صههههههههههههههة الت أن نمكء فم  دبهه   التكبولوىيهه  فم الت

 م  أن نحعت أدوات التكبولوىي  ال لاثة ودوت ا لوهيمة التى ا ينهههههتطيع املعله الدي ت به  يحنهههههع، نحعت املعله ادوت  
ل
يةلا

فم منهئولي ت املعله ومنهؤولي ت املتعله  ا لوهيمة التى ا تنهتطيع م ه األدوات الدي ت به . وم ا ينهتل ت قةو  التيياً العميق  

املعله  لهههههعر  أدوات ولهههههلد متبولهههههة موىودت لتلم  م   الةهههههلنيهههههة محءد  ًايهههههة  الت فم  التكبولوىيههههه   اتوق  التةههههه ر  . ولبهههههل ههههه  

 (5:4التدليلى، وولبت   م امللرسة والج معة طء  ًلاثة " للتعليه والتعله " )

 نحل أن       
ل
لة التطومء وااصهههههههههيع التدليلى   م املع لجة العلمية ملشهههههههههكيت التعليه    م ه اللراسههههههههه توأا ههههههههه  ندلة م مة م  مًء

ًاية الةلنية .ومءى الة ًثون   ا سههتللات اع  املنههتحلة ت التكبولوىية ليم اع  ىوانع العملية التعليمية لةع  مواد الت

لهة االهلاد قةهت الخهلمهة ا اهل أن   م  بي  مه ه الهلراسهههههههههههههه ت أن الطء  التدليهلاهة فم ألهلاد ووهلرمهع املعلمان وبه صههههههههههههههة فم مًء

ًاومهة ومواد التلصههههههههههههه . وله لهمل يعهل وطومء  تعتمهل ليم املنهههههههههههههتحهلةه ت التكبولوىيهة فم محه ات طء  التهلرأم و التدبيه ت الت

ًاومة  اءاما  للاد املعله م  الد ه ا  الا مة التى  هيلت وا و ا  تشهيت املاتمان اعمليتى التعليه والتعله، أل ه  م  الد   ه ا  الت

ًاومة األبءى.     التى لا  صمم ااستمءارمة، وهم صمم قل وبمءد به  لم  للام  م  الد  ا  الت

وم  بي  قءارات الة ًثون فم مح    للاد املعله امماومة الواسهههع وال ى فهلف   م صهههب لة أولية للمعله كى ا او  

 فم كليتههم قةههت الخههلمههة وو ومههله  مابتههم التعليميههة ووتواه ال ليهه ت املتلصهههههههههههههصهههههههههههههههة وبههه ا امل
ل
 ومابيهه 

ل
ع ى يههأن املعله يعههل أكهه داميهه 

اه لهلراسههههههههههههه ت التى تعمق يامهم للمه دت العلميهة التى اتلصههههههههههههه  يتهه  وتنههههههههههههه لهله ليم التمك  م  ماه راوهم والدهلرت ليم ووهيماه  فم 

ىا ت لتطةق فم اللروس البظءمة املواق  التعليمية م  بي  اسههتللات املنههتحلة ت التكبولوىية والتى وت ههم  "األدوات واأل 

ًاية الةلنية وللوت الءم ضهههههههههههية للوصهههههههههههو  ا ملعله   م مءدود تعليمى أي هههههههههههت فم املج ات املعءيية واملا رمة  والتطةيدية ا لي ت الت

واانمع لية مثت األييت)الث اتة واملتحءمة(، أىا ت التسهههههههههههجيت الصهههههههههههوتى،أىا ت العءم يو  الءأس)اءوىيكتً( ، ىا ز العءم  

ًنت".   الشءا   )سيالز( ىا ز العءم املءئى الصوتى )الميلاو(، وال  سع اآل م،  ةكة اانت
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وم  بي  مهه ه الههلراسههههههههههههههة، اههأتى مهه ا الةحهه  ليحهه و  ااىهه اههة ليم التنهههههههههههههه  ات التهه ليههة ًتى امك  التعءف ليم مههلى  

تى امك  التوصههههت   م نظءت منههههتدةلي ًاية الةلنية فم مبظور   للاد املعله م  مبظور وكبولوىي  التعليه ًو ة   م  للاد معله الت

 وكبولوىي  التعليه .

 -أهداف البحث :

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية م  بي  امل  ور الت لية .  التعءف ليم ملى  للاد معله الت

 من ممة م دت وكبولوىي  التعليه . -

 ولرمع املعله . -

ًاية الءم ضية ا مللرسة .املنتحلة ت التكبولوىية املنتللمة أةب ر در  -  س الت

ًاية الءم ضية . -  معوق ت  ستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 -تساؤالت البحث:

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية ؟ -1  م  ملى اللاد املعله الت

 م  من ممة م دت وكبولوىي  التعليه ؟ -

 م  ولرمع املعله ؟ -

ًاية الءم ضية ا مللرسة ؟م  املنتحلة ت التكبولوىية املن -  تللمة أةب ر درس الت

ًاية الءم ضية ؟ -                                                                                م  معوق ت  ستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 :البحث إجراءات

 أوةع الة ًثون املبهج الوصمى مليرمتم مع طةيعة اللراسة.  منهج البحث :

لههة التعليه األسهههههههههههههه  ههههههههههههه ي امههلابههة  اهه لطءمدههة العمههلاههة  م    الةحهه  ليبههة  ابتيهه ر وه   :البحددث عينددة ًايههة الةههلنيههة امًء معلمي الت

 .  2018/2019( معله للع ت اللرا  ي47العجييت والة لغ للدمه )

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية. :البحث أدوات  استم رت ملى اللاد املعله واستللات معله الت

ًار )   :االسددددتمار  بنود اشددددتقا  مصددددادر اسهههههتع ن الة ًثون ا ملد الة ال هههههخصهههههية و الدءارات البظءمة واللراسههههه ت النههههه ادة وب 

 املب هج ووكبولوىي  التعليه(

 :االستمار  محاور  تحديد

  :ك لت  ي ااستم رت مح ور  وحلال وه

ًاية الةلنية للمنتحلة ت التكبولوىية م  بي  امل  ور الت لية .  التعءف ليم ملى اللاد املعله الت

 (9مساهمة ماد  تكنولوجيا التعليم ) -

 (3ولرمع املعله ) -

ًاية الءم ضية ا مللرسة ) -  (9املنتحلة ت التكبولوىية املنتللمة أةب ر درس الت

ًاية الءم ضية )معوق ت  ستللات املن -  (8تحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت
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 :املحكمين صد 

ًار م  محمولة ليم املةل ية صورته  في ااستم رت لءم وه          مح    في املتلصصان الخ 

  ضههههههههههه ية أو أو تعلات ً ف وإم  نية ااسهههههههههههتم رت مح ور  في ارائهه ليم للتعءف و لمل  (10)للدمم   و لغ التعليه وكبولوىي 

 ليم النه  ية صههههههورته  في لءم ااسههههههتم رت ووه .للتطةيق معلت ااسههههههتم رت أصههههههةحت التعلايت  ىءار ااسههههههتم رت، و عل مل  ور 

ًار محمولة نمم ياه  م  التحدق وه قل ا ون  وبه ا الخ     .للتطةيق ااستم رت وصًي

 :االستمار  ثبات

(  0.86ليسههههتم رت املعله م ت) الثة ت مع مت الغ وقل مءونة خ ألم  مع دلة ا سههههتللات م تااسههههتم رت   ةة ت مع مت  اح د  وه   

 وص ل ة للتطةيق . ا لثة ت وتنه ااستم رات أصةحت و ااستم رات مل توم ت مءومع ةة ت ليم ال  و لمل

 الذاتي( : )لصد  االستمار  صد 

ًايعي الجلر  اح د  طءمق ل  م ت ليسههتم رت ال اتي الصههل  ًنهه   وهو  ليسههتم رت  ال اتي الغ الصههل  وقل الثة ت ملع مت الت

(0.91   ). 

  :األساسية الدراسة

ًت في األس سية اللراسة أىءمت  ت.  15/4/2021ت   م  14/3/2021 م  المت

 :اإلحصائية املعالجات

 ا سههههههتلءا  الننههههههةة املئومة   للتوصههههههت   م نت  ا ق ت الة ًثون 
ل
اعل ولوم  الةي ن ت ووصههههههنيما  وىلولاه  ومت مع لجاه   ًصهههههه  ي 

ص  ية ا ستللات ال  مة  2وقيمة ك   .  Spss))ل ت ملف م  األملاف الج  ية استم رات ااستبي ن ومت املع لجة اًا

 :ومناقشتها النتائج عرض

ص  ية األس ليع هي بتو  :الت  ي البحو ليم البت  ا  ومب قشة لءم وه املب سةة اًا

 بالتساؤل وهو الخاصة النتائج ومناقشة عرض:أوال

 ؟مدى إعداد معلم التربية البدنية إلستخدام املستحدثات التكنولوجية   
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 (1جدول رقم )

 عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  ألراء 2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 املستحدثات التكنولوجية  الستخداممدى مساهمة ماد  تكنولوجيا التعليم فى إعداد املعلم 

 47ن= 

 م

 العبارات
 ال نعم

 2كا
 % ك % ك

 هل تم تدريسك ماد  تكنولوجيا التعليم أثناء دراستك بالكلية؟ 1
5 10.63 42 89.36 67.17 ** 

 هل تعرحت أثناء دراستك بالكلية على املستحدثات التكنولوجية؟ 2

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 األحالم التعليمية الثابتة 2/1

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 األحالم التعليمية املتحركة 2/2

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 أجهز  التسجيل الصوتى املسجالت 2/3

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 العرض حو  الرأس )بروجيكتر(جهاز  2/4

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 جهاز العرض الشرائا)ساليدز( 2/5

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 جهاز العرض املرئى الصوتى) الفيديو( 2/6

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 مطبوعات(  -أشرطة-الحقيبة التعليمية) أحالم 2/7

 ** 67.18 89.36 42 10.64 5 الحاسب اآللى ) الكمبيوتر التعليمى( 2/8

 ** 93.98 100 47 0 0 شبكة اإلنترنت 2/9

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

%( ليم لهلت دراسهههههههههههههاهه مله دت  89.36كه ن اومه   أ لهع املعلمان ليم ااىه اهة اهههههههههههههههههههههههههه)ا( اننهههههههههههههةهة)  (1يتضدددددددددددد  من جددول )

ًاية الةلنية وللوت الءم ضة ، وك نت ااى اة اهه)نعه( لننةة) %( وه ولرأناه م دت وكبولوىي  التعليه  10.64وكبولوىي  ا لية الت

(  ًي  أن م  درس م دت وكبولوىي  التعليه م  املعلمان ك نت ااى اة اهههههههههههههههههه)نعه( ليم  1،2وك ن ااروة ط اان النههههؤا  )ا ل لية ، 

%( ، 89.36(اننةة )2%( وم  له الرس م دت وكبولوىي  التعليه ك نت  ى ا وم اهه)ا( ليم التن    )10.64( اننةة )2التن    )

ًنت . ظ أمم   أستللات  ةكة اانت  ولًو
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 (2جدول رقم ) 

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وكا 

 مدى تدريب املعلم على أستخدام املستحدثات التكنولوجية

 47ن=

 ت

 العبارات
 ال إلى حد ما نعم

 2كا
 % ك % ك % ك

 ** 56.97 10.64 5 4.255 2 85.11 40 التطبيقي لكيفية استخدام املستحدثات التكنولوجية هل يوجد قصور فى إعدادك املنهى 1

 ** 56.97 85.11 40 10.64 5 4.255 2 هل تم تدريبك أثناء الخدمة على استخدام املستحدثات التكنولوجية الحديثة؟ 2

إقدامدة دورات تددري يدة أثنداء الخددمدة لكيفيدة اسددددددددددددتخددام املسددددددددددددتحددثدات    هدل يوجدد قصددددددددددددور فى 3

 التكنولوجية فى درس التربية البدنية ؟
42 89.36 4 8.511 1 2.128 66.67 ** 

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

( ًو  3-1%(ليم العةه رت)89.3-%85.11أن ارار املعلمان كه نهت معبومهة اهههههههههههههههههههههههههه)نعه( اننهههههههههههههةهة )  (2يتضدددددددددددد  من جددول )

ملنههههههههههتحلة ت  الدصههههههههههور فم االلاد امل ى اسههههههههههتللات املنههههههههههتحلة ت التكبولوىية وقصههههههههههور فم أق مة دورات لكيمية أسههههههههههتللات ا

 %85.11( اننةة  2وااى اة معبومة اه)ا( ليم العة رت )

 ( 3جدول رقم) 

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 املستحدثات التكنولوجية املستخدمة أثناء درس التربية البدنية باملدرسة

 51ن=

 م

 العبارات
 ال ماإلى حد  نعم

 2كا
 % ك % ك % ك

 **58.24 85.11 40 14.9 7 صفر صفر األحالم التعليمية الثابتة 1

 **67.18 89.36 42 10.6 5 صفر صفر األحالم التعليمية املتحركة 2

 **56.97 85.11 40 4.26 2 10.64 5 أجهز  التسجيل الصوتى املسجالت 3

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض حو  الرأس )بروجيكتر( 4

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض الشرائا)ساليدز( 5

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر جهاز العرض املرئى الصوتى) الفيديو( 6

 **56.97 85.11 40 4.26 2 10.64 5 مطبوعات(  -أشرطة-الحقيبة التعليمية) أحالم 7

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر الكمبيوتر التعليمى(الحاسب اآللى )  8

 **93.98 100 47 صفر صفر صفر صفر شبكة اإلنترنت 9

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا
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ًاوع اان)  (3يتضددددددد  من جدول ) %( ليم  100-%85.11أن أ لةية املعلمان اومدوا ليم ااى اة اههههههههههههههههههههه)ا( وك ن اننههههههههةة وت

ًاية الةلنية ا مللرسة.    استللاتللت    ىميع املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

 ( 4جدول رقم )

 ألراء عينة الدراسة من معلمين التربية البدنية عن  2التكرارات والنسبة املئوية وقيمة وكا

 لوجية فى تدريس التربية البدنيةمعوقات إستخدام املستحدثات التكنو

 51ن=

 ت

 العبارات
 ال نعم

 2كا
 % ك % ك

 **58.24 14.89 7 85.11 40 عدم وجود الوقت الالزم ألن الحصة ال تكفى إال ألداء املهارات الالزمة. 1

احر املستحدثات التكنولوجية . 2  **58.24 14.89 7 85.11 40 عدم تو

التربيدة الريداةدددددددددددديدة للتددريدب على املسددددددددددددتحددثدات   ال توجدد ترشدددددددددددديحدات ملددر دددددددددددد ى 3

 **77.13 6.383 3 93.62 44 التكنولوجية.

 **82.49 4.255 2 95.74 45 يوجد كمبيوتر وال يستخدم فى أغراض التربية البدنية. 4

 للكثددداحددة   5
 
صددددددددددددعواددة التددددريس بدداسددددددددددددتخددددام املسددددددددددددتحددددثددات التكنولوجيدددة ن را

 **28.89 36.17 17 63.83 30 العددية للطالد.

 **43.44 23.4 11 76.6 36 عدم تعاون إدار  املدرسة فى توحير املستحدثات التكنولوجية. 6

 **62.58 12.77 6 87.23 41 ال يوجد وقت كافى الستخدام املستحدثات التكنولوجية  7

 للمواد العلمية حقط 8
 
 **77.13 6.383 3 93.62 44 األجهز  التكنولوجية معده خصيصا

 0.05*معنوية عند مستوى              5.991= 0.05عند مستوى معنوية   2كا

 0.01** معنوية عند مستوى               9.210=0.01عند مستوى معنوية 2كا

 

ًاية الةلنية ليم ااى اة اهههههههههههههههههه)نعه( ًي  ك نت ك   اوم    (4يتضدددد  من جدول ) ت الننههههةة  2معلمان الت معبومة ووءاًو

ًاية الةلنية  93.62  -%63.83اان )  . %(  ليم معوق ت أستللات املنتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم الت

ًاية الةلنية ليم وىود معوق ت اسههههتللات املنههههتحلة ت التكبولوىية فم ولرأم  وتشههههاً البت  ا   م  اوم   معلمان الت

ًايههة الةههلنيههة . وكهه نههت مهه ه املعوقهه ت لههلت وىود الوقههت اليزت ألن ال صهههههههههههههههة ا وكمى  ا ألدار املاهه رات اليزمههة، لههلت ووايء  الت

 ً اية الةلنية، للت تع ون م   دارت امللرسههههههههههههة فم ووياً  املنههههههههههههتحلة ت التكبولوىية، اوىل ممةيووء وا ينههههههههههههتللت فم أ ءام الت

  
ل
املنههههههتحلة ت التكبولوىية، ا اوىل وقت ك فم اسههههههتللات املنههههههتحلة ت التكبولوىية، األىا ت التكبولوىية معله بصههههههيصهههههه 

ءوراته  فم ضههههءورت و ومل املعلمان ا لتكبولوىي  التعليمية وضهههه   Susan(2008()13)وهذا ما أشددددارت ألي   للمواد العلمية يدط.  

الوقههت ال هه  م، واسهههههههههههههتلههلات مهه ه التكبولوىيهه  فم الههلروس وو ومههل املههلارس بههه ه املنهههههههههههههتحههلةهه ت التكبولوىيههة واألىا ت ال هه ييهة  

و ءاما التلرمع وووياً املالانية اليزمة لشهههههءار م ه األىا ت، واألمتم ت ا ملنهههههتحلة ت التكبولوىية لتنههههه للمه فم وبمي  املبهج  

 وأبتص ر والوقت.
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وأنهههههههتلل  الة ًثون اعل لءضهههههههاه ملب قشهههههههة البت  ا أن نتيحة التطور ال  دث فم املجتمع واملنهههههههتحلة ت التكبولوىية التى    

 ، 
ل
تي و الع له مع ااوح م ت العصههءمة التى وب دى اتحلا  التعليه ، كى اتمىهه ى مع الواقع العميم انةرم ضههءورت التلرمع لملي 

ًايههة الةههلنيههة والتبميههة املنهههههههههههههتمءت ملمهه ميه املعله   وماهه راوههم اآلدا يههة ووبميههة املعلومهه ت وقههلراوههم، وإلههلاد اءاما وههلرمبيههة ملعله الت

 ق  مة ليم وكبولوىي  التعليه واستللاما .  

  :االستنتاجات

 :الت لية   ااستنت ى ت   م التوصت وه الةح  أملاف ضور في

ًاية الةلنية م   10.6ننةة ) -1  م  معلمان الت
ل
 العيبة األصلية قل درسوا مدءر وكبولوىي  التعليه.%( ودءمة 

ًاية الةلنية له الرسوا مدءر وكبولوىي  التعليه أةب ر دراساهه ا ل لية.89.4للت تعءف ننةة ) -2  %( م  معلمان الت

 وىود قصور فم االلاد امل ى التطةيدى لكيمية استللات املنتحلة ت التكبولوىية. -3

 مةة أةب ر الخلمة لكيمية استللات املنتحث ت التكبولوىية.وىود قصور فم  ق مة دورات ولر  -4

ًاية الةلنية   -5 ًاية الءم ضية ليم للت استللاماه ألى م  املنتحلة ت التكبولوىية أةب ر درس الت اوم   ىميع معلمان الت

. 

 وىود معوق ت استللات املنتحلة ت التكبولوىية وتمثت فم. -6

 كمى  ا ألدار املا رات اليزمة.للت وىود الوقت اليزت ألن ال صة ا و -

 للت ووايء املنتحلة ت التكبولوىية . -

ًاية الةلنية . -  اوىل ممةيووء وا ينتللت فم أ ءام الت

 للكث ية العلداة للطي . -
ل
 صعو ة التلرأم ا ستللات املنتحلة ت التكبولوىية نظءا

 للت تع ون م   دارت امللرسة فم ووياً املنتحلة ت التكبولوىية. -

 .اوىل وقت ك فم استللات املنتحلة ت التكبولوىية ا -

 للمواد العلمية يدط -
ل
 .األىا ت التكبولوىية معله بصيص 

 التوصيدددات
 

 -وفى إطار ما قاموا ب  من إجراءات. قاموا بوةع التوصيات األتية:  فى ةوء ما توصل إلي  الباحثون من أستخالصات

ًايهة الةهلنيهة وللوت   .1 ًايهة الةهلنيهة ليم ميميهة اسهههههههههههههتلهلات املنهههههههههههههتحهلةه ت التكبولوىيهة ا ليه ت الت ضهههههههههههههءورت  لهلاد معلمان الت

 الءم ضية قةت التلء .

ًايهة الةهلنيهة ليم ميميهة اسهههههههههههههتلهلات املنهههههههههههههتحهلةه ت الت .2 كبولوىيهة أةبه ر الهلورات التهلرمبيهة اعهل  ضهههههههههههههءورت وهلرمهع معلمان الت

 التلء .

ًاية الةلنية لشءار وإنت   املنتحلة ت التكبولوىية. .3  أممية ولصي  ابل م  مالانية الت

 ضءورت ووياً أم م  تشييت األىا ت، والمبان الد  مان ليم  دارت وتشييت وصي نة م ه األىا ت. .4

لة االلاداة.ضءورت لمت اءاما تعليمية وليم مونية موىام ب ص .5 ًاية الةلنية للمًء  ة الروس الت
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رسههه لة م ىنهههتاً   اسهههتللات  هههءا ط الميلاو ليم اع  ما رات التلرأم للى املعله ، : ب لل ًن  محمل  1

ًاية الءم ضية ، ى معة املبي  ،    ت2010 اً منشورت ، كلية الت

زمية أاو الد سه املين وي و صيع   2

 ً  لةلالعظيه ليي الصيا

ًايهههة الةهههلنيهههة في مءاًهههت التعليه محلهههة  : متطلةههه ت التدبيههه ت التعليميهههة اليزمهههة ملعله الت
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  سم ليت المدي 
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ًاما التعليمية دار النه ة العء ية ، الد مءت   : محمل لطية محمود   8  2013وصميه ال 

 اسههههههههههههتللات ودبي ت لبل التلرأم ميئة أل هههههههههههه ر وواىم التي والتحلا ت صههههههههههههعو  ت : الن      مصطمى 9

ًاهيهههههههة اه هلهيهههههههة الهتهعهلهيهمهيهههههههة الهعهمهلهيهههههههة فهي املهعهلهومههههههه ت ىههههههه مهعهههههههة الهءمههههههه ضههههههههههههههيهههههههة الهته  لهلهةهنهيهاهن 

 ت .  2014 وونم، ااسكبلرمة،مؤومء
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