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Abstract: 

More recently, the world is witnessing rapid developments in all aspects of social, 

economic, and cultural life, driven by the technological revolution. This puts education play 

a significant role in providing the requirements for advancement and prosperity in front of 

electronic challenges. The latter imposes education to keep pace with these developments 

via exploiting technology for its benefit in the teaching-learning process. The teacher as an 

essential element in the teaching-learning process needs to master certain competencies. 

Subsequently, he constantly seeks to improve his own competencies to raise the level of the 

intended performance. The proliferation of electronic educational websites has provided 

opportunities for teachers to obtain knowledge and skills to cater for the changing needs of 

professional developments, and facilitate collaborative communication with peers. This 

study aimed to identify the role of electronic educational websites in enhancing the 

competencies of teachers, and investigate whether this role brings differences in the light of 

specialization, gender and experience. To this end, a questionnaire was elaborated and 

administered to a sample of 200 middle school teachers. The results showed that teachers 

state that electronic educational websites have an important role in developing their 

competencies, and there were no significant differences in the teachers' views towards the 

role of educational websites in enhancing their competencies due to specialization, gender, 

and experience. 
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ونيدورالمواقعالتعليمية تنميةالكفاءاتاإللكتر ي
 
التدريسيةلدىأساتذةالتعليمالمتوسطةف



  عزيزةعيسي

ي وزو  ،د  ز  إلجزإئر ،جإمعة مولود معمري تي 

 



:الملخص

 
 
ي جميع جوإنب إلحيإة إإلجتمإعية، إإلقتصإدية، إلثقإفية، تحركهإ إلثورة  يشهد إلعإلم حإليإ

إلتكنولوجية  تطورإت رسيعة فز

 
 
بية تلعب دورإ ي تضع إلير

  إلتر
 
ي إإلرتقإء أمإم تحديإت تفرض عليهإ مسإيرة هذه إلتطورإت، بمحإولة  هإمإ

إستغالل  فز

 إلتعلمية. وإألستإ-إلتكنولوجيإ لصإلح إلعملية إلتعليمية
 
  ذ بإعتبإره عنرصإ

 
إلتعلمية  ، فؤن تحقيق أهدإف إلعملية أسإسيإ

ي يسىع بشكل دإئم ؤىل تنمية كفإءإتإلتعلمية مرهون بإكتسإبه إلكفإءإت إلتدريسية، لذإ نجده 
تقر لمستوى أدإء  ه لير

ونيولقد أدى إنتشإر إلموإقع إلتعليمية . أفضل إرف وإلمهإرإت لموإكبة إلمعإذ للحصول عىل ة ؤىل توفي  فرص لألستإؤللكير

ي 
ي مجإل تخصصه وتسهيل إلتوإصل مع إآلخرين. جإءت هذه إلدرإسة إلتر

هدفت ؤىل إلتعرف عىل دور  إلتطورإت فز

ونيإلموإقع إلتعليمية  ي تنمية إلكفإءإت لدى أسإتذة مرحلة إلتعليم إلمتوسط، إؤللكير
ي  ة فز

وإلتحقق فيمإ ؤذإ كإنت فروق فز

 022من  علىُ طب عينة م كونةإستبيإن  تم ؤعدإد ق ذلك، نس وإألقدمية. ولتحقيلتخصص وإلجإلدور تعزى ؤىل إهذإ 

 
 
 ؤ ط، وبعد جمع إلبيإنإت وتحليلهإ وأستإذة بمرحلة إلتعليم إلمتوس أستإذإ

 
توصلت إلدرإسة ؤىل أن أسإتذة إلتعليم  حصإئيإ

ونيإلمتوسط يرون بأن للموإقع إلتعليمية  ي تنإؤللكير
كفإءإتهم إلتدريسية، وإىل عدم وجود فروق ذإت  مية ة دور فعإل فز

ي تنمية كفإءإتهم 
ي دور إلموإقع إلتعليمية فز

.إلتدريسية تعزى ؤىل إلتخصص وإلجنس وإألقدمية دإللة ؤحصإئية فز

ونيإلموإقع إلتعليمية : الكلماتالمفتاحية  .ة، كفإيإت إلتدريس، أستإذ مرحلة إلتعليم إلمتوسطإؤللكير
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:المقدمة

ي مجإل إستخدإم تكنولوجيإ إلمعلومإت و إإلتصإل
 ،ؤن إلتغي  إلرسي    ع و إلتطور إلهإئل إلذي يشهده إلعإلم إليوم فز

 
 
  جعل موإكبة هذإ إلتطور مطلبإ

 
بوي كونه يلعب ملحإ ي مختلف مجإإلت إلحيإة ؛ و إلنظإم إلير

  فز
 
  دورإ

 
ي بنإء  مركزيإ

فز

ي تأثرت بهذه و توفي  متطلء نشإلمجتمع و تربية إل
بإت إإلرتقإء و إإلزدهإر لألمم و إلشعوب فؤنه من إلمجإإلت إلتر

إلدول تتسإبق ؤىل توفي  تعليم نوعي يتمإشى مع عرص إلمعلومإت و إلتكنولوجيإ، و ذلك من  أصبحتإلتكنولوجيإ، حيث 

ي إلممإرسإت إلتدريسية و أسإليب إلتعلم و إلتعليم
ي أفرزت  خالل ؤعإدة إلنظر فز

 و إلتر
 
م تجعل من جديدة من إلتعل أنمإطإ

 هذه إلتكنولوجيإ أدإ
ً
 ة

 
ي نفس إلوقت.  و مصدرإ

 لهإ فز

ي هذإ إلمجإل عىل إلمعلم، كونه أحد أهم أركإن إلعملية إلتعليمية، وإلعنرص إلفعإل إلذي 
ركزت إلجهود إلمبذولة فز

ي 
ي توظيف تكنولوجيإ إلمعلومإت وإإلتصإل فز

إلتعليم وإستغاللهإ لصإلحه. ؤذ لم تعد يقع عىل عإتقه إلعبء إألكير فز

ز بإستخدإم إلوسإئل إلتقليدية، بل تتعدى  مهمته تقترص عىل إمتالك إلمعإرف إلخإصة بإلمإدة إلعلمية وإيصإلهإ للمتعلمي 

ذلك ؤىل معرفة أدوإت إلعرص وإستخدإمهإ بفعإلية لتطوير أدإئهم وإكتشإف أسإليب تعليمية جديدة تتمإشى مع 

ي عملية إلتعليم عن بعد  مجتمع وإلعرص إلذي يعيش فيه. إحتيإجإت إل
)إبرإهيم، مدى توإفر كفإيإت إلتدريس إلفعإل فز

إء من وجهة نظرهم،  ز من لوإء إلبير  (0200لدى إلمعلمي 

ز لمهإرإتهم إلتكنولوج ورة تطوير إلمعلمي  ي هذإ إلسيإق شددت إلعديد من إلدرإسإت عىل ضز
 ية كدرإسةوفز

ي تنمية مهإرإت (0202إلمرإدإت، )
ي أظهرت أن هنإك أثر ذإت دإللة ؤحصإئية للدورإت إلحإسوبية بجميع أبعإدهإ فز

إلتر

ز إلتكنولوجية. ودرإسة  ي أشإرت نتإئجهإ ؤىل إرتبإط إستخدإم موإد وأدوإت إلتعلم (Alenezi ،0202)إلمعلمي 
إلتر

ي 
ونز ي ممإرسإت إلتدريس، أي كلمإ زإد إستخدإم هذه إلموإد وإألدوإت كلمإ زإد  إؤللكير

ز فز ، بكفإءة إلمعلمي  ي سيإق تعليمي
فز

ي ممإرسإت إلتدريس. 
 أدإءهم وكفإءتهم فز

   وتلعب إلخصإئص إلمعرفية
 
ز بهإ لمعلم دورإ ي يتمي 

  إإلنفعإلية إلتر
 
  مهمإ

 
ي فعإلية عملية إلتعلم وإلتعليم  وبإرزإ
فز

ي إلنتإج إلتحصيىلي عىل كل إلمستويإت من 
ي تؤثر بشكل أو ِبآخر فز

بوية إلمهمة إلتر بإعتبإرهإ تشكل أحد إلمدخالت إلير

وهذإ يتطلب (0227)إلتودري،  دوره بكل فعإلية.  معرفة نفسية وأدإئية وإنفعإلية، وإلمعلم إلنإجح هو إلقإدر عىل أدإء

 توإفر إلكفإيإت إلتدريسية إلالزمة لديه. 

ي 
بية، وإلتر ي دخلت مجإل إلير

  أصبحتويعد مصطلح إلكفإيإت من إلمصطلحإت إلحديثة إلتر
 
  تحتل مكإنإ

 
إ ز ي  متمي 
فز

، فمهنة إلتدريس إل تكتمل ؤإل بحضور فعل إلتدريس بشكل ينمي مكتسبإت وتعلمإت  ز مجإل ؤعدإد وتكوين إلمعلمي 

 
 
ز من إلكفإيإت إلتدريسية هدفإ ز إلمدرسي    إلتالميذ ويضمن جودتهإ، لذلك أضىح تمكي 

 
إمج إلتدريبية  جوهريإ لكل إلير

ي إلموجه لألسإتذة. و لقد إش
ز وأهدإف إلتكوين إلمهتز ( ؤىل تحديد أهم إلكفإيإت إلتقنية 2771)إرت درإسة قإم بهإ يإلي 

ي بوإلية بسلفإنيإ إألمريكية
بية بمقإطعة ألحتز ي كليإت إلير

ز فز توصلت  إلتعليمية إلوإجب أن يتضمنهإ برإمج ؤعدإد إلمعلمي 

لجمهور كأهم إلكفإيإت ؤىل أن كفإيإت مبإدئ إلتصميم إلتعليم و تقنيإت ؤنتإج إلوسإئل إلتعليمية و إإلتصإل مع إ

ز  ي يجب أن يتضمنهإ برنإمج ؤعدإد إلمعلمي 
كمإ أشإرت إلعديد من إلدرإسإت ؤىل   (Yalin & H, 1993)إلتعليمية إلتر

ز كدرإسة درإسة إلسلمي ) ي توصلت نتإئجهإ ؤىل 0227ضعف مستوى إلتمكن من إلكفإيإت إلتعليمية لدى إلمعلمي 
( إلتر

ز درجة ضعيفة من كفإيإت إلتخطيط، إلعرض، إلتنفيذ، ؤدإرة إلصف و إلوسإئل إلتعليمية و إإلنشطةإ  متالك إلمعلمي 
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ي و ممإدي ؤىل أن مستوى أدإء معلمي إلمرحلة إإلبتدإئية لكفإيإت إلتخطيط   (0227)ثإمر، 
كمإ أشإرت درإسة طبشى

ي و ممإدي، منخفض 
ي نفس إلسيإق أشإرت درإسة  (0223)طبشى

ؤىل أن مهإرإت إلتقييم و  Williams (2006)وفز

نتإلتغذية إلرإجعة و تصميم إألنشطة عير  و إلمعرفة بتقنيإت إلتعليم و مهإرإت إلتصميم إلتعليمي و إلتخطيط  إؤلنير

ي يحتإج ؤليهإ 
، تعد من أهم إلمهإرإت إلتر ي إلتعليم إلتعليمي

ز فز ي إلمعلمي 
ونز  (Williams, 2006) عن بعد.  إؤللكير

 
 
ي تقع  و نظرإ

ي إلجزإئر و إلتر
ي إلتعليم إألسإشي إؤللزإمي فز

ألهمية مرحلة إلتعليم إلمتوسط كونهإ إلمرحلة إلنهإئية فز

ورية و  ي و إلثإنوي، فهي مرحلة حسإسة تتطلب عنإية و إهتمإم، ألن إلتلميذ يتحصل فيهإ عىل إلمعإرف إلرصز
ز إإلبتدإن  بي 

ي تمكنه من موإصلة تعليم
ي إلمرإحل إلالحقة، و عليه فؤن رفع مستوى تمكن إإلستإذ من إلمهإرإت إألسإسية إلتر

ه فز

ورة بوي يعتير ضز
ي إلمجإل إلير

ملحة، ألن  إلكفإيإت إلتعليمية وإعدإده لموإجهة مشكالت إلعمل و مسإيرة كل جديد فز

ة بكفإية إألستإذ من جميع إلجوإنب إلتعل ي تلك إلمرحلة مرهون بدرجة كبي 
 يمية. تحقيق إألهدإف إلمرغوبة فز

ي كل أنحإء إلعإلم تحرص كل إلحرص عىل تأهيل إلطلبة  أصبحتوعىل هذإ إألسإس فقد 
بوية فز إألنظمة إلير

ز وإكسإبهم إلمهإرإت إلتعليمية وإلكفإءإت إل ي تسإعدهم عىل تدريسية، وذلك قصد تمكينهم من إآلإلمعلمي 
ليإت إلتر

 
 
بوي إلتعليمي إلجيد حتر تضمن لهم تكوينإ  وإع إألدإء إلير

 
ي ينسجم ومتطلبإت إلعرص. ولكن رغم إلجه دإدإ

ود إلمبذولة فز

ز  أهذإ إلمجإل، ؤإل  ي يمتلكهإ إلمعلمي 
 غي  كإفية، حيث كشفت إلعديد من إلدرإسإت ضعف كفإيإت إلتدريس إلتر

نهإ تبقر

ز ) ز لم يتلقوإ تكوينإ فيمإ يخص إلتدريس بإلكفإيإت، ك0222كدرإسة شني  ي أكدت أن غإلبية إلمعلمي 
مإ أن إلذين ( إلتر

 
 
،  تلقوإ هذإ إلتكوين ضحوإ أن تكوينهم لم يكن كإفيإ ز ي أشإرت ؤىل 0226ودرإسة قدوري وبن كريمة ) (0222)شني 

( إلتر

ز نحو إلتكوين أثنإء إلخدمة أمإ درإسة ضيإت و  (0226)قدوري و بن كريمة،  وجود إتجإهإت سلبية لدى إلمعلمي 

ي إكتسإب مبإدئ إلمقإربة بإلكفإءإت 0202حديدي )
ي فز ز لدور إلتكوين إلبيدإغوجر بصي 

( فتوصلت ؤىل أن تقديرإت إلمير

ي جميع مجإإلت إلدرإسة
ي برإمج إلتكوين وإلتدريب دفعت )ضيإت و حديدي( جإءت متوسطة فز

. هذه إلنقإئص فز

ز ؤىل  بذل جهودإ ذإتية لتطوير مهإرإتهم إلتدريسية وذلك بإإلعتمإد عىل أسإليب أخرى تمكنه من إستدرإكهإ، منهإ إلمعلمي 

عالم وإإلتصإل من موإرد وموإقع تعليمية يمكن أن يلجأ ؤليهإ لموإكبة إلتطورإت للجوء ؤىل مإ وفرته تكنولوجيإ إؤل إ

ي مجإل طرق إلتدريس وإلمنإهج إلير 
ي مجإله وفز

 بوية. إلحإصلة فز

ز درإسة من بلدإن مختلفة حول دور  Sharp (2000) وهذإ مإ أكدته درإسة مسحية لليونسكو أجريت عىل تسعي 

نت ز أنفسهم حيث تسإعدهم عىل إلتنوي    ع من أسإليب  إؤلنير ي عىل إلمعلمي  حيث أشإرت ؤىل أن إلتكنولوجيإ أثر ؤيجإنر

ي ومن معرفتهم بتخصصهم، ت
سإعدهم عىل ؤيجإد حلول ؤدإرية دإخل إلصف، ترفع إلتقويم، تزيد من تطورهم إلمهتز

ز إلمعلم وإلطلبة، كمإ أنهإ تسإعد إلمعلم عىل إلتعرف عىل إلمهإرإت إلمتنوعة  ز وبي  ز إلمعلمي  إأللفة وإلتوإصل بي 

 (0225) إلرسطإوي و سعإدة، وإلخصإئص إلفردية لطلبته. 

نتف   إؤلنير
ً
ي إلفصل ليصبح بمثإبة إلموجه وإلمسي  إلتعليمي بدل

من إلملقن،  تسإعد إلمعلم عىل تطوير وظيفته فز

حه، كمإ  إإلطالعفهي تمكنه من  ي طرق تدريس مإدته، بمإ يمكنه من تعديل أسلوب رسى
عىل كل مإ هو جديد وحديث فز

ي أنحإء إلعإلم ممإ يس
إعده عىل نقل أفكإر جديدة للطالب وتيسي  تتيح للمعلم حضور بعض إلمؤتمرإت وإلندوإت فز

 عملية إلتعلم. 

ي توصلت ؤىل معرفة أهمية إستخدإم 0220وهذإ مإ أكدته درإسة زكريإ يىحي إلل )
نت( إلتر ي إلعملية  إؤلنير

فز

عضو من أعضإء هيئة إلتدريس من  222إلتعليمية من وجهة نظر هيئة إلتدريس بإلجإمعإت إلسعودية وتكونت من 
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نتصصإت بجإمعة إلسعودية، ولقد توصلت إلنتإئج إلدرإسة ؤىل إتفإق عىل أهمية إستخدإم مختلف إلتخ ي  إؤلنير
فز

إلعملية إلتعليمية لدى كإفة إلتخصصإت وإل تختلف هذه إألهمية بإختالف إلمستوى إألكإديمي أو إلمستوى إلعمري 

،  ألعضإء هيئة إلتدريس  (0220)يىحي

ونيتوفر إلموإ قع إلتعليمية  إكه بإلمؤتمرإت إؤللكير ة للمعلم، وذلك عير إشير ي وأكإديمي كبي 
ة فرص تطوير مهتز

يد  ي إلحية من خالل إلير
ونز ، بحيث يبقر إإلتصإل بإلتطورإت  إؤللكير ز ز إألكإديميي  أو شبكة إإلتصإل إلمبإرسى وإلحوإر بي 

 
 
إ ي إلعإلم، وكثي 

ز إلمعلمون بخطط إلدروس إلمتوفرة عىل هذه إلموإقع إؤلجرإء حصصهم مإ يستع إألكإديمية إلحإصلة فز ي 

(0221)وهبة، أو تطوير أورإق عمل إلنشإطإت أو أدوإت تقييم لطلبتهم. 

بوية ذإت إلصلة بمفهوم موإقع أولقد  نت إلتعليمية ؤىل شإرت إلعديد من إلدرإسإت وإألدبيإت إلير موإقع  أنهإ إؤلنير

 
 
بية وإلتعليم وبعض إلمعلمون، موجهة أسإسإ ي وزإرة إلير

ز وإلتالميذ بكل تخصصإتهم  أنشأهإ إلمتخصصون فز للمعلمي 

بوي ي بكل إلشؤون إلير
ي إلمعلم ومستويإتهم، فهي تمتد من إلمرحلة إإلبتدإئية ؤىل إلمرحلة إلجإمعية، وتعتز

ي تعتز
ة إلتر

ح مفصل لكل إلدروس. ومشإري    ع تطبيقية لكل مقرر وإمتحإنإت خإصة بكل وليإء، ويحتوي إلموقع عىل وإلتلميذ وإأل رسى

ز وإلمنإشي  إلوزإرية، إلمنهإج، إلتوزي    ع إلسنوي...  ي تهم إلمعلم كإلمذكرإت وإلقوإني 
بوية إلتر  مإدة، ؤضإفة إلوثإئق إلير

 
 
ي إلجزإئر  أمإ إلموإقع إلتعليمية إألكير إستخدإمإ

ي إلجزإئر فنجد موقع إلدرإسة فز
ي إلجزإئر، فز

وهو أول موقع لتعليم فز

ي 
بية وإلتعليم، موقع إلمجتهد، موقع أكإديمية إلتعليم فز ، موقع إلير موقع إمتحإنإت إلجزإئر، موقع إلمنإرة إلتعليمي

بوي، حيث  ي إلمجإل إلير
  أصبحتإلجزإئر. ولقد فرضت هذه إلموإقع نفسهإ فز

 
  مصدرإ

 
ي تطوير مهإرإتهم  أسإسيإ

ز فز للمعلمي 

 إلتدريسي
ً
ز ق ة، كمإ يمكن أن تكون بديل إمج تكوين إلمعلمي  ثنإء إلخدمة. من هذإ إلمنطلق جإءت هذه إلدرإسة أبل و لير

ي دور إلموإقع إلتعليمية 
ونيلتبحث فز ي تنمية إلكفإءإت إلتدريسية لدى أسإتذة إلتعليم إلمتوسط، وذلك بإؤلجإبة إؤللكير

ة فز

 عىل إألسئلة إلتإلية: 

ونيإهل للموإقع إلتعليمية  ي تنمية كفإءإت إلتدريس لدى أسإتذة مرحلة إلتعليم إلمتوسط؟ؤللكير
 ة دور فز

ي متوسطإت إستجإبإت أسإتذة إلتعليم إلمتوسط حول دور إلموإقع إلتعليمية 
وهل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

وني ي تنمية كفإءإت إلتدريس تعزي لمتغي  إلتخصص؟إؤللكير
 ة فز

ي متوسطإت إستجإبإت أسإتذة إلتعليم إلمتوسط حول دور إلموإقع إلتعليمية 
وهل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

وني ي تنمية كفإءإت إلتدريس تعزي ل متغي  إلجنس؟إؤللكير
 ة فز

ي متوسطإت إستجإبإت أسإتذة إلتعليم إلمتوسط حول دور إلموإقع إلتعليمي
ة وهل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

وني ي إلتدريس؟إؤللكير
ي تنمية كفإءإت إلتدريس تعزي لمتغي  إإلقدمية فز

 ة فز

 لإلجإبة عىل هذه إلتسإؤإلت تم صيإغة إلفرضيإت إلتإلية: 

  ونييرى أسإتذة إلتعليم إلمتوسط أن للموإقع إلتعليمية ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية. إؤللكير
 ة دور فعإل فز

  ي
ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

إستجإبإت إألسإتذة نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز

 تعزى لمتغي  إلتخصص
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  ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية
ي إستجإبإت إألسإتذة نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز

توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

 تعزى لمتغي  إلجنس

 ي إستجإبإت إألس
ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

إتذة نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز

ي إلتدريس
 تعزى لمتغي  إألقدمية فز

 

 هدفت إلدرإسة إلحإلية ؤىل:  أهدافالدراسة: -2

  ونيؤبرإز دور إلموإقع إلتعليمية ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية. إؤللكير
 ة فز

 ي إستجإبإت إألسإتذة نحو دور إلموإقع إلتع
ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لمتغي  إلتخصصؤبرإز إلفروق فز

 ليمية فز

 ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لمتغي  إلجنس
ي إستجإبإت إألسإتذة نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز

 ؤبرإز إلفروق فز

 ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لمتغ
ي إستجإبإت إألسإتذة نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز

ي ؤبرإز إلفروق فز
ي  إألقدمية فز

 إلتدريس

 

اتالدراسة:التعريفاإل -2 لمتغتر ي
جرائ 

2-1 التعليمية ونيالمواقع اإللكتر نتهي عبإرة عن وحدإت تعليمية من إلصفحإت إلرقمية عىل ة: تتكون من  إؤلنير

مجوعة من إلوسإئط إلفإئقة و نجد فيهإ إلعديد من إألنشطة و إلخدمإت و إلموإد إلتعليمية موجهة لفئة محددة من 

، فهنإك محتوى موجه للتالميذ بإختالف مستويإتهم و محتوى أخر موجه لألسإتذة كإلمذكرإت وإلحقيبة  ز إلمتعلمي 

 إلتعليمية عىل غي  ذلك، و لقد تم تحديد إلموإ
 
لدى أسإتذة إلتعليم إلمتوسط من خالل إستبيإن  قع إألكير إستخدإمإ

 : ي
ي هذه إلدرإسة فز

ي إلدرإسة إإلستطالعية، ومن هذإ إلمنطلق تم تحديد إلموإقع إلتعليمية فز
إستطالعي تم تطبيقه فز

ي إلجز 
بية و إلتعليم فز ي إلجزإئر، مدونة إلير

بية/ و موقع إلتعليم فز  إئرإلموقع إلرسمي لوزإرة إلير

 

ي وزو عىل  كفاياتالتدريس:2-2 ز بوية بوإلية تي 
قدرة إلمعلم مرحلة إلتعليم إلمتوسط بمجموعة من إلمؤسسإت إلير

ي عملية إلتدريس بفعإلية، وهي تسمح له بإلتخطيط إلمنظم وتحديد أهدإفه 
إتقإن جملة من إلمهإرإت وممإرستهإ فز

لتالميذ بطريق فعإلة ويمكن تحديد وتنفيذ خطة إلدرس بإختيإر إألنشطة وإألسإليب إلتدريسية ثم تقويم مكتسبإت إ

: ؤعدإد وتخطيط إلدرس وكفإية تنفيذ إلدرس وكفإية إلتقويم ي
 هذه إلكفإيإت فز

 

خطواتالدراسةالمنهجية: -3

الدراسةاالستطالعية: 3-1

ي من 
ؤن إلهدف من إلدرإسة إإلستطالعية هو إلتعرف عىل ميدإن إلدرإسة و إلتحقق من ؤمكإنية إؤلجرإء إلتطبيقر

ي أسإتذة إلتعليم إلمتوسط و إلتحقق و  توفر إلعينة مع مرإعإة إلخصإئص إلمطلوبة و ؤمكإنية إإلتصإل بهإحيث 
إلمتمثلة فز

إلبحث من أجل تعميق ؤنجإز إلموضوع إلذي تم إختيإره ؤضإفة ؤىل جمع إلمعلومإت إألولية حول موضوع  من قإبلية

ي من إلمحتمل أن  بنود إإلستبيإن،صيإغته إلمبدئية، و مدى ؤمكإنية صيإغة إلمعرفة به و 
إلتعرف عىل إلصعوبإت إلتر
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إ ي إلميدإن، و أخي 

ي إلصدق إلظإهري و معإمل  نوإجههإ فز
ية ألدإة إلدرإسة و إلمتمثلة فز حسإب إلخصإئص إلسيكومير

 إلثبإت. 

مرإد درإستهإ لقد تمكنإ من إإللتحإق بإلميدإن ؤلجرإء إلدرإسة إإلستطالعية، وبذلك تحققنإ من توفر إلعينة إل

ية ألدإة إلدرإسة لتأكد من  ي إلدرإسة. كمإ تم حسإب إلخصإئص إلسيكوميير
حيث أبدى إألسإتذة إستعدإدهم للمشإركة فز

صحتهإ ومالءمته إلعينة إلدرإسة، حيث أظهرت إلنتإئج إلمتحصل عليهإ أنهإ تحتوي عىل دإلإلت صدق وثبإت كإفية 

 لتطبيقه. 

 

منهجالدراسة:-3-2

ي عىل إعتبإر أنه إلمنهج إلمنإسب لموضوع إلمبحوث فيه، كمإ أنه من 
ي درإستنإ عىل إلمنهج إلوصقز

لقد إعتمدنإ فز

بية، سنحإول من خالله إلتعرف عىل مدى إستخدإم أسإتذة  ي مجإل علم إلنفس وعلوم إلير
أكير إلمنإهج إلمستخدمة فز

ونيإلتعليم إلمتوسط للموإقع إلتعليمية  ي تنمية إلكفإءإت إلتدريسية لهم، ة، وإلكشإؤللكير
ة فز ف عن دور هذه إألخي 

ز إلظوإهر من أجل إلتوصل ؤىل تعميمإت  ي إل يتوقف حد إلوصف فقط بل يتعدإه ؤىل درإسة إلعالقإت بي 
وإلبحث إلوصقز

 تعمق معإرفنإ حول هذه إلظوإهر. 

 

عينةالدراسة:3-3

ي م022تشتمل عينة هذه إلدرإسة عىل )
رحلة إلتعليم إلمتوسط، تم إختيإرهم بطريقة عشوإئية ( أستإذ وأستإذة فز

ي يكون لكل فرد من أفرإد إلمجتمع 
وط معينة، فإلعينة إلعشوإئية هي إلتر ز يتوفرون عىل رسى ألننإ لم نقصد أسإتذة معيني 

 فرصة ألن يكون أحد أفرإد إلعينة. 

 

الحدودالزمانيةوالمكانيةللدراسة:3-4

 2221نوفمير 22نوفمير ؤىل  2لقد قمنإ بهذه إلدرإسة من *الحدودالزمانية:

ي وزو عىل مستوى ثالث ) *الحدودالمكانية:تم ز ي بوإلية تي 
ي جإنبهإ إلميدإنز

( متوسطإت وإلمتمثلة 21إجرإء إلدرإسة فز

ز )تإمدة( ومتوسطة شي عبد هللا )مقلع( ومتوسطة ملكي مقرإن )مقلع(.  ي متوسطة أوسمإعيل حسي 
 فز

 

جمعالبيانات)اإلستبيان(:أداة-3-5

ي هذه إلدرإسة عىل إإلستبيإن كأدإة لجمع إلبيإنإت إلمتعلقة بموضوع إلدرإسة،
 تم إإلعتمإد فز

ونيإلذي يهدف ؤىل درإسة موإقف إألسإتذة حول إستخدإمهم للموإقع إلتعليمية  ي تنمية إلكفإءإت إؤللكير
ة ودور ذلك فز

 إلتدريسية لديهم. 
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 :وصفاالستبيان -

ي هذه إلدرإسة بإإلستعإنة بعدة مقإييس و إستبيإنإت تقيس إلكفإءإت إلتدريسية، 
لقد تم بنإء إإلستبيإن إلمطبق فز

ي  إإلطالعو كذلك 
ي أجريت حول إلموضوع، و هذإ مإ سإعدنإ فز

عىل مختلف إلبحوث وإلدرإسإت إلنظرية و إلتطبيقية إلتر

 تقسيم إلكفإءإت إلتدريسية . 

ي صورته و 
ونيإلنهإئية يقيس دور إستخدإم إلموإقع إلتعليمية إإلستبيإن فز ي إلكفإءإت إلتدريسية لدى إؤللكير

ة فز

( بند موزع 11أسإتذة إلتعليم إلمتوسط. يتكون من تعليمة إإلستبيإن ثم جزء خإص بإلبيإنإت إلشخصية لألستإذ ثم )

 ( محإور.. 2عىل أرب  ع )

ونيإلتعليمية إلمحور إألول: يقيس مدى إستخدإم إألسإتذة للموإقع -  .2ؤىل 2ة ويضم إلبنود من إؤللكير

: خإص بإلتخطيط ويضم إلبنود من - ي
 .21ؤىل 3إلمحور إلثإنز

 .02ؤىل 22إلمحور إلثإلث: خإص بإلتنفيذ ويضم إلبنود من -

 .06ؤىل 02إلمحور إلرإبع: خإص بإلتقويم ويضم إلبنود من 

ي إلذي يضم ثالث بدإئل هي )أمإ مإ يتعلق بتصحيح إإلستبيإن فإعتمدنإ عىل مقيإس 
 لكرت إلثالنر

 
 ؛ دإئمإ

 
؛ غإلبإ

 
 
ي إلبدإئل إلثالثة لإلجإبة عىل إلبنود من )أحيإنإ

ي إإلستبيإن وهي كإآل1( ؤىل )2( حيث وضعت إلدرجإت فز
ي )( فز

 نر
 
( 1/ دإئمإ

( 
 
 ( )0/ غإلبإ

 
 (.2 أحيإنإ

 

يةلالستبيان: الخصائصالسيكومتر

كرونباخ"ثباتالمقياسبطريقة"ألفا

ي للعلوم إإلجتمإعية 
نإمج إإلحصإن  ، قمنإ بحسإب معإمل إلثبإت "ألفإ كرونبإخ" لالستبيإن (SPSS)بتطبيق إلير

 وتحصلنإ عىل إلنتإئج إلتإلية: 

(:يمثلنسبةثباتاالستبيانككل1الجدولرقم)

 معإمل ألفإ كرونبإخ إلبنود إلعينة

12 06 2.71 

 

ز لنإ  وهو مرتفع يعير عن صالحية إإلستبيإن لتطبيقه عىل عينة  2.71أن معإمل إلفإ كرونبإخ بلغ من خالل إلجدول يتبي 

 إلدرإسة

 

صدقاالستبيان: -

ي صورته إألولية 
ي إلدرإسة إلحإلية لقيإس صدق إألدإة عىل إلصدق إلظإهري، حيث عرض إإلستبيإن فز

إعتمدنإ فز

ي وزوو ذلك من أجل إلتأكد مإ  4عىل  ز بية بجإمعة مولود معمري )تإمدة( تي 
ي علوم إلير

ز فز ز من أسإتذة متخصصي  محكمي 
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حديد مدى وضوح إلعبإرإت وتحديد إلعبإرإت إلمتكررة ؤذإ كإنت عبإرإت إإلستبيإن تخدم مإ وضعت ألجله، وذلك بت

 
 
ي تعطي نفس إلمعتز وحذف أو ؤضإفة ؤي بند يرونه منإسبإ

عىل  إإلطالع. وبعد إستالم إستمإرإت إلتحكيم تم وإلتر

ي تحتإج ؤىل تعديل عىل مست
وى إلصيإغة إلمالحظإت إلمدونة حول صدق إإلستبيإن و من ثم قمنإ بتعديل إلعبإرإت إلتر

، و بح ز ث عدد كإنت معظم ؤجإبإتهم موإفقة عىل بنود إإلستبيإن من حيحذف بعض إلعبإرإت و سب رأي إلمحكمي 

 بعإد إإلستبيإن. أ ؤإلعبإرإت أو من حيث تكإف

 

 عرضوتحليلالنتائج:-6

ي جدإول، تم إستخدإم إألسإليب إؤلحصإئية 
بعد تطبيق إإلستبيإن وتصحيحه وتفري    غ إلبيإنإت إلمتحصل عليهإ فز

ي للعلوم إؤلنسإنية وإإلجتمإعية 
نإمج إؤلحصإن   :SPSSإلمنإسبة بإإلستعإنة بإلير

6-1 وصفية )إلتكرإرإت، لإلجإبة عىل هذه إلفرضية تم إستخدإم إإلحصإءإت إلعرضوتحليلنتائجالفرضيةاألوىل:

إت إلمعيإرية( إلستجإبإت أسإتذة إلتعليم إلمتوسط عىل بنود إإلستبيإن. وقد تم تحديد إإلنحرإفإلمتوسطإت إلحسإبية و 

: 2645=  1/  0عىل عدد إلمستويإت ) 0ثالث مستويإت بقسمة مدى إإلستجإبة   (، وإلمستويإت محددة كمإ يىلي

1066إىل1022من -1
 
 )مجالمنخفض(أحيانا

2033إىل1067من -2
 
 )مجالمتوسط(غالبا

3022إىل2034من -3
 
 )مجالمرتفع(دائما

الستجاباتأساتذةالتعليمالمتوسطعىلبنود22الجدولرقم ي :يمثلالتكراراتوالنسبالمئويةوالمتوسطالحسائ 

االستبيان.

 إإلنحرإف
 إلمعيإري 

متوسط 
ي   إلحسإنر

 
 
  دإئمإ

 
  غإلبإ

 
 إلبنود  نإدرإ

 تكرإر  % تكرإر  % تكرإر  %  

0.81 2.21 45.5 91 30 60 24.5 49 -2- 
 

0.77 1.99 29 58 41 82 30 60 -0- 

0.79 1.92 27.5 55 37 74 35.5 71 -1- 

0.79 1.85 25 50 34.5 69 40.5 81 -2- 

0.82 2.04 35.5 71 32.5 65 32 64 -3- 

0.75 2.06 31.5 63 42.5 85 62 52 -4- 

0.76 1.54 10.5 21 33 66 56.5 113 -5- 

0.78 1.76 21 42 33.5 67 45.5 91 -6- 

0.79 2.05 34 68 36.5 73 29.5 59 -7- 
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0.82 2.11 40 80 31 62 29 58 -22- 

0.82 2.04 36 72 31.5 63 32.5 65 -22- 

0.76 1.88 23.5 47 41 82 35.5 71 -20- 

0.79 1.82 23.5 47 34.5 69 42 84 -21- 

0.85 1.89 31.5 63 26 52 42.5 85 -22- 

0.81 2.12 39.5 79 33 66 27.5 55 -23- 

0.81 1.96 31 62 34 68 35 70 -24- 

0.84 1.85 29 58 27 54 44 88 -25- 

0.84 1.93 32 64 29 58 39 78 -26- 

1.61 2.09 30 60 38.5 77 31 62 -27- 

2.18 1.89 22 44 23.5 47 53.5 107 -02- 

0.77 1.60 17.5 35 25 50 57.5 115 -02- 

0.81 1.71 22.5 45 25.5 51 52 104 -00- 

0.77 1.86 24 48 37.5 75 38.5 77 -01- 

0.13 1.71 21.5 43 44 88 34.5 69 -02- 

0.77 1.86 17 34 49 98 34 68 -03- 

0.73 1.87 25.5 51 45.5 91 29 58 -04- 

0.69 1.83 25.5 51 43.5 87 31 62 -05- 

0.73 1.97 28.5 57 41.5 83 30 60 -06- 

 

ز  إوح بي 
و أغلبهإ أكير  0602و 2623نالحظ من خالل إلجدول أن إلمتوسطإت إلحسإبية إلستجإبإت إألسإتذة تير

ي إلبند رقم ) 2644من 
ي إعدإد إلبطإقة إلفنية 4حيث كإن أعىل متوسط فز

ي إلموإقع إلتعليمية فز
ي ) تسإعدنز

( إلذي يتمثل فز

ي إختيإر إألنشطة  إلذي 22يليه إلبند رقم  0602للدروس( و إلذي يقدر ب
ي إلموإقع إلتعليمية فز

ي )تسإعدنز
يتمثل فز

ونيو هو ) إستشي  إلزمالء عير إلموإقع إلتعليمية  0620بمتوسط  23ثم إلبند رقم  0622إلمصإحبة للدروس ب  ة إؤللكير

ونذن للموإقع إلتعليمية ؤ ،و أغلب هذه إلمتوسطإت تفع ضمن إلمجإل إلمتوسط ؤلعدإد خطة إلدرس( ة دور يإؤللكير

ي تنمية كفإءإت إلتدريس لدى أسإتذة إلتعليم إلمتوسط
 فعإل فز
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ز إستجإبإت أفرإد إلعينة عىل بنود إإلستبيإن تم حسإب     ANOVAولدرإسة إلفروق بي 

3جدولرقم
 
االستخدام:يمثلنتائجاختبارالتبايناألحاديتبعا لمتغتر

ي لألسإتذة إلذين يستخدمون إلموإقع إلتعليمية  نالحظ من خالل إلجدول إلسإبق أن إلمتوسط إلحسإنر

وني ي أغلب إألحيإن فقدر  7.52إلمعيإري  إإلنحرإفو  41.15بصفة دإئمة قدر ب  ةإؤللكير
أمإ إلذين يستخدمونهإ فز

ي  31.12ب إلمعيإري ب  إإلنحرإفو  22.32إدرة ب لألسإتذة إلذين يستخدمونهإ بصفة ن بينمإ بلغ إلمتوسط إلحسإنر

ي تبلغ  2.222ب قيمة إلدإللة .كمإ بلغت 22.50
ي تعتير أصغر من إلقيمة إلمعتمدة إلتر

و بذلك نرفض إلفرضية  2.23إلتر

ي تقيم دور إلموإقع 
ز فز ز متوسط إستجإبإت إلمعلمي  إلصفرية و تقبل إلبديلة و عليه توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بي 

وني إلتعليمية ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية . إؤللكير
 ة فز

 

:2-6 الثانية الفرضية نتائج وتحليل ز  T testإلختبإر هذه إلفرضية تم حسإب إختبإر عرض لدرإسة إلفروق بي 

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ونيإستجإبإت أفرإد إلعينة فز ي تنمية إلكفإءة إلتدريسية حسب إلتخصصإؤللكير

 ة فز

24رقمالجدول ي
 
تقيمدورالمواقعالتعليميةف ي

 
استجاباتاألساتذةف :يمثلنتائجاختبارتلدراسةالفروقبير 

التخصص. تنميةالكفاءةالتدريسيةحسبمتغتر

مستوى  إلدإللة 
 إلدإللة 

إلدإللة 
 إلمعتمدة 

T إإلنحرإف 
 إلمعيإري 

إلمتوسط 
ي   إلحسإنر

N إلتخصص 

ي  96 33.32 22.05 0.08 0.93 2.23 غي  دإلة   أدنر

 علمي  104 33.43 12.09   

 

ي إؤلجإبإت أسإتذة إلموإد إلعلمية بلغ   بإنحرإف33.43نالحظ من خالل إلجدول أن إلمتوسط إلحسإنر

 2.2( فبلغت t؛ أمإ قيمة )22.01وإنحرإف معيإري    33.32؛ بينمإ لدى أسإتذة إلموإد إألدبية فقدرت ب 12.09معيإري

؛ وعليه نقبل إلفرضية إلصفرية 2.23وهي قيمة أكير من مستوى إلدإللة  2.74أمإ مستوى إلدإللة إلمعتمدة فبلغ 

ي إستخدإم أسإتذة إلتعليم إلمتوسط للموإقع 
ونرفض إلفرضية إلبديلة وعليه إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

ونيإلتعليمية  ي إلرفع من مستوى كفإؤللكير
 .إءإتهم إلتدريسية تعزى لعإمل تخصص مإدة إلتدريس. ة فز

 

إلدإللة 
 إإلحصإئية 

مستوى 
 إلدإللة 

إلقيمة 
 إإلحصإئية

 إإلنحرإف إلتجإنس ف 
 إلمعيإري 

متوسط 
ي   إلحسإنر

N  مستوى
 إإلستخدإم

 
 دإلة 

 
2.23 

 
 

 
2.222 

 
 

 
26.67 

 
 

 نإدرإ  40 22.32 22.50

7.22 31.12 64  
 
 أحيإنإ

7.52 41.15 96  
 
  دإئمإ

21.12 
 
 

33.06 
 
 

022 
 
 

 إلمجموع
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ز إستجإبإت أفرإد  t testإلختبإر هذه إلفرضية تم حسإب عرضوتحليلنتائجالفرضيةالرابعة:6-3 لدرإسة إلفروق بي 

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ونيإلعينة فز ي تنمية إلكفإءة إلتدريسية حسب إلجنسإؤللكير

 ة فز

تنمية:25الجدولرقم ي
 
تقييمدورالمواقعالتعليميةف ي

 
استجاباتاألساتذةف يمثلنتائجاختبارتلدراسةالفروقبير 

الجنس. الكفاءةالتدريسيةحسبمتغتر

مستوى الداللة
 الداللة

الداللة
 اإلحصائية

T االنحراف
 المعياري

متوسط
 ي  الحسائ 

N الجنس 

دالة  2.82 2.25 غتر
 

2.21 13072 
 

 ذكور 64 55.87

12087 
 

 إناث 34 55.44

 

ز إلذكور بلغ  ي إؤلجإبإت إلمدرسي  ، 21650معيإري  بإنحرإف33.65نالحظ من خالل إلجدول أن إلمتوسط إلحسإنر

ي ب  أمإ إلدإللة 2602( ب tوقدرت قيمة ) 20665معيإري  بإنحرإف 33.22بينمإ لدى إؤلنإث فقدر إلمتوسط إلحسإنر

وعليه نقبل إلفرضية إلصفرية ونرفض إلفرضية  2.23وهي قيمة أكير من مستوى إلدإللة  2.60إلمعتمدة فبلغت 

ي تقييم دور إلموإقع 
ي إستجإبإت أسإتذة إلتعليم إلمتوسط فز

إلبديلة، وعليه إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

ونيإلتعليمية  ي رفع من مستوىإؤللكير
 كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لمتغي  إلجنس.   ة فز

 

:4-6 الثالثة الفرضية نتائج وتحليل ز  T testإلختبإر هذه إلفرضية تم حسإب إختبإر عرض لدرإسة إلفروق بي 

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ونيإستجإبإت أفرإد إلعينة فز ي إلتدريسإؤللكير

ة فز ي تنمية إلكفإءة إلتدريسية حسب إلخير
 ة فز

تنمية26الجدولرقم ي
 
تقيمدورالمواقعالتعليميةف ي

 
استجاباتاألساتذةف :يمثلنتائجاختبارتلدراسةالفروقبير 

التدريس ي
 
ةف الخت  الكفاءةالتدريسيةحسبمتغتر

 إإلنحرإف إلدإللة إلمعتمدة  (f)إلتجإنس  إلدإللة 
 إلمعيإري 

إلمتوسط 
ي   إلحسإنر

N  ة  درجة إلخير

سنوإت  3أقل من  60 31.21 20662 26200 1607 غي  دإلة   

سنوإت 22إىل  3من  52 35.54 21.32     

سنوإت 23إىل 22من  44 30.32 21650  

سنة 23أكير من  44 37.14 22.12  

 إلمجموع  200 33.36 21.02

 

ة ي إؤلجإبإت إألسإتذة إلذين لديهم خير  سنوإت بلغ 3أقل من  نالحظ من خالل إلجدول أن إلمتوسط إلحسإنر

ز 20.62معيإري  بإنحرإف31.21 ة مإ بي  و    35.54سنوإت فقدر ب  22ؤىل  3؛بينمإ لدى إألسإتذة إلذين لديهم خير

ز 21.32إنحرإف معيإري  تهم مإ بي  ي للذين لديهم خير  قدر إلمتوسط إلحسإنر
ز ي حي 

و إنحرإف  30632 سنة 23ؤىل  22؛ فز

ي  23أمإ إألسإتذة إلذين لديهم أكير من  21650معيإري  ة فبلغ إلمتوسط إلحسإنر و إنحرإف معيإري  37614سنة خير

 2.23و هي قيمة أكير من مستوى إلدإللة  26260 أمإ مستوى إلدإللة إلمعتمدة فبلغ 1607( فبلغت  Fأمإ قيمة )  22612

ي إستجإبإت  فض إلفرضية إلبديلة؛و عليه نقبل إلفرضية إلصفرية و نر 
؛و عليه إل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

ي إلتدريس . 
ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لعإمل إإلقدمية فز

 أسإتذة إلتعليم إلمتوسط نحو دور إلموإقع إلتعليمية فز
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 مناقشةالنتائج:-7

مناقشةنتائجالفرضيةاألوىل:-7-1

من خالل إلنتإئج إلمتحصل عليهإ إلختبإر إلفرضية إألوىل توصلنإ ؤىل قبول إلفرضية أي أن للموإقع إلتعليمية 

وني ي تنمية كفإءإت إلتدريس لدى أسإتذة إلتعليم إلمتوسطإؤللكير
و هذإ مإ أكدته متوسطإت إستجإبإت  ،ة دور فعإل فز

ي كإنت أغلبهإ أ 
ي سلم لكرت، 2.44كير من أفرإد إلعينة عىل بنود إإلستبيإن إلتر

 و لقد و هي تقع ضمن إلمجإل إلمتوسط فز

ي أشإرت ؤىل أن إلموإقع  Schrum and Laub (1997)إلنتيجة متفقة مع نتإئج عدة درإسإت كدرإسة  جإءت هذه
إلتر

ونيإلتعليمية  ي مكإن وإحد إؤللكير
ي أمإكن متبإعدة أو فز

، ة تتيح فرصإ ملموسة لتعليم إلطالب سوإء كإنوإ فز )مصطقز

ي  Williams&Dittmerو درإسة  (0224
ز كإنوإ عىل رضإ تإم عن إستخدإم أإلتر شإرت ؤىل أن إألسإتذة و إلمتعلمي 

ونيإلمقررإت  ونية و إلكتب إؤللكير ي أسإليب إلتعلم و أسإليب إلتعليم إؤللكير
 & Williams; M)ة لمإ تحويه من تنوع فز

Dittmer;A, 2009)ؤضإفة ؤىل درإسةal  &Kamshat(0202 ي إستخدإم
ي تفرس إلفروق فز

ي فحصت إلعوإمل إلتر
( إلتر

ز و أظهرت أنه رغم ي غرب إلصي 
ي ممإرسإتهم إلتعليمية فز

ز للموإرد إلتعليمية إلرقمية فز ز إلريفيي  إستخدإمهم  إلمعلمي 

ونيؤإل أن خطط إلدروس  ،إلعديد من إلموإرد إلتعليمية إلرقمية إ إؤللكير إمج إلتعليمية متعددة إلوسإئط لعبت دور  ة وإلير

ي تقديم إلدروس. 
إ فز
 
ي أن إلموإقع إلتعليمية (Kamshat ،0202) مهيمن

وني. ويمكن تفسي  هذه إلنتإئج فز توفر ة إؤللكير

ي تجعلهم قإرين عىل 
ي تسمح لألسإتذة بإكتسإب مستوى عإل من إلكفإيإت إلتدريسية وإلتر

مختلف إلموإرد إلتعليمية إلتر

بوية، فهم يعتمدون  إإلستخدإم إلفعإل لمجموعة من إلقدرإت وإلمعإرف وإلمهإرإت للتكيف مع مختلف إلوضعيإت إلير

 
 
ي تطوير أدإءهم مهنيإ

  عليهإ فز
 
ي توفرهإ هذه إلموإقع، ، كمإ تسمح لوعلميإ

هم بإلتفإعل مع إلمحتوى من خالل إلخيإرإت إلتر

سإليب و ستهدفة و إلوسإئل إلتعليمية و إأل فؤعدإد و تخطيط إلدرس يتطلب تحديد إألهدإف إلتعليمية و إلكفإءإت إلم

ن إلخطط إلجإهزة إألدوإت إلالزمة لتقويم إلدرس و كتإبة إلخطة بطريقة منطقية، و هذه إلموإقع تتضمن إلعديد م

ي توفر لهم إألرضية ؤلعدإد 
بوية )حقيبة إلمعلم( إلتر ي مختلف إلتخصصإت و إلمستويإت وكل إلوثإئق إلير

هإ معلمون فز نرسى

ي إلدرس، وإلوسإئل ؤخطة إلدرس. أمإ كفإءة إلتنفيذ فتتطلب 
ز وإستخدإم أسإليب وأنشطة متنوعة فز ثإرة إهتمإم إلمتعلمي 

إتيجيإت إلتدريس، إلتعليمية، وهذه إلموإقع  بوي وطرق وإسير تتوفر عىل مكتبة ثرية بموضوعإت حول علم إلنقس إلير

ي عرض إلموإد إلعلمية، كمإ تتيح 
ي طرق إلتدريس وإلتقنيإت إلجديدة فز

تسمح لألسإتذة لالطالع عىل كل مإ هو جديد فز

ي مجإل إلتدريس، و 
إء للتعرف عىل أحدث إإلتجإهإت فز ي يمكن ؤيجإد  لهم إإلتصإل بإلخير

ن أحلول للمشكالت إلتر

ي تنفيذ إ
بوية، أدإء مهإرة إلتقويم بكل أنوإعه، ؤلدرس. أمإ مهإرة إلتقويم فتتضمن توإجههم فز جرإء حصص إلمعإلجة إلير

ونيوإلموإقع إلتعليمية  ي نطم إلتقويم وإإلمتحإنإت، ؤذ تحتوي إؤللكير
إت إلعلمية فز ة تسمح لألستإذ بإإلستفإدة من إلخير

ي إعدإد إختبإرإته وتقويمإته. عىل عدد ك
ي يمكن أن يستفيد منهإ فز

 بي  من نمإذج إإلختبإرإت وإلتقويمإت إلتر

ي توصلنإ ؤليهإ منطقية بإلنظر لمإ توفره 
ونيإلموإقع إلتعليمية وعليه فؤن إلنتيجة إلتر ي ة إؤللكير

من موإرد، فيكقز

 
 
علومإت تهم كل أطرإف إلعملية إلتعليمية إلتعلمية. عن إلمعلومة حتر تجد كل مإ تحتإجه من م تصفح هذه إلموإقع بحثإ

 وهذإ مإ أكدته ؤجإبإت إألسإتذة عىل بنود إإلستبيإن. 
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مناقشةنتائجالفرضيةالثانية:-2-2

ي تنص عىل وجود فروق ذإت دإللة 
ي للفرضية إلثإنية وإلتر

من خالل إلنتإئج إلمتحصل عليهإ من إلتحليل إؤلحصإن 

ي تقييم دور إلموإقع 
ي متوسط إستجإبإت إسإتذة إلتعليم إلمتوسط فز

ونيؤحصإئية فز ي إلرفع من مستوى كفإءتهم إؤللكير
ة فز

ىل رفض هذه إلفرضية، وعليه إل توجد فروق ذإت دإللة إلتدريسية تعزى لعإمل تخصص مإدة إلتدريس. توصلنإ ؤ

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ز إستجإبإت أفرإد إلعينة فز ونيؤحصإئية بي  ي رفع من مستوى كفإءإتهم إلتدريسية إؤللكير

ة فز

ي هذإ إلمجإل كدرإسة بن دو 
مي حسب تخصص مإدة إلتدريس، ولقد جإءت هذه إلنتيجة متفقة مع عدة درإت سإبقة فز

ي أكدت عدم وجود فروق دإلة 0222)
 ؤ( إلتر

 
ي تقدير أفرإد عينة إلدرإسة ألهمية إلكفإيإت إلتكنولوجية إلتعليمية  حصإئيإ
فز

إت إلمؤهل إلعلمي وإلتخصص ،  تعزى لمتغي  ي توصلت ؤىل عدم وجود فروق 0222و درإسة جإن ) (0222)دومي
(إلتر

ز إستجإبإت أفرإد إلعينة تعزى لمتغي  إلتخصص  كمإ جإءت نتإئج هذه إلدرإسة   (0222)جإن، ذإت دإللة ؤحصإئية بي 

ز إل0226متعإرضة مع بعض إلدرإسإت إلسإبقة كدرإسة إلضو ) متوسطإت إلحسإبية ( توصلت ؤىل وجود فروق بي 

ي أن إلموإقع إلتعليمية (0226)إلضو،  إلستجإبإت إلطلبة تعزى لمتغي  إلتخصص
وني. ويمكن تفسي  ذلك فز ة توفر إؤللكير

ي جميع إلتخصصإت إلعلمية، فإألسإتذة جميعهم بحإجة ؤىل إإلستعإنة بهذه إلموإ
قع موإرد تعليمية للموإد إلدرإسية فز

، كمإ أنهم تلقوإ نفس إلتكوين قبل أو أثنإء إلخدمة،  لتنمية كفإءإتهم إلتدريسية بغض إلنظر عن تخصصهم إلعلمي

ويدرسون إلمستوى إلدرإشي نفسه، سوإء كإن إألستإذ يدرس إلموإد إلعلمية أو إلموإد إإلدبية فهو بحإجة إلمتالك كفإيإت 

ي تؤهله للقيإم بأدوإره عىل أتم
 وجه.  إلتدريس إلتر

 

 :مناقشةالفرضيةالثالثة2-3

ي تنص عىل وجود فروق 
ي إلختبإر إلفرضية إلرإبعة، توصلنإ ؤىل رفض إلفرضية إلتر

من خالل نتإئج إلتحليل إؤلحصإن 

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ز متوسط إستجإبإت إإلسإتذة فز ونيذإت دإللة ؤحصإئية بي  ي تنمية كفإءإتهم إؤللكير

ة فز

ي 0225إلتدريسية تعزى لمتغي  إلجنس. ولقد جإءت هذه إلنتيجة متفقة مع عدة درإسإت سإبقة كدرإسة إلحميدي)
( إلتر

ي جميع محإور إلدرإسة تعزى لمتغي  إلجنس 
و إلضو  (0225)إلحميدي، أكدت عدم وجود فروق ذإت دإللة ؤحصإئية فز

ي درجة إلكفإيإت 0200( ودرإسة إلمنترص و إإلهدل )2226)
ي توصلت ؤىل وجود فروق فز

وني( إلتر ة تعزى لمتغي  إؤللكير

، كمإ جإءت نتإئج هذه إلدرإسة متعإرضة مع بعض إلدرإسإت (0200)إلمنترص و إألهدل،  إلمؤهل إلدرإشي و إلجنس

ز إألخرى كدرإسة إلعمري و أخرو  ي إألوسإط إلحسإبية لتقديرإت إلمعلمي 
ي توصلت ؤىل وجود فروق ذإت دإللة فز

ن إلتر

ي مجإىلي إلمعلم و إلمتعلم 
ي، تعزى لمتغي  إلجنس و لصإلح إلذكور فز و يمكن تفسي   (0200)إلعمري، قزإقزة، و إلير

ي إلدرإسة إلحإلية ؤىل إن إلموإقع إلتعليمية 
ونيإلنتيجة إلمتوصل ؤليهإ فز تإحة لكل من إألسإتذة إلذكور ة متوفرة و مإؤللكير

ي أدإء ؤل و إ
ي تسإعدهم فز

نإث، و إستخدإمهم لهإ مرتبط بمدى وعيهم و ؤدرإكهم بأهمية تنمية إلكفإءإت إلتدريسية إلتر

ضه، خإصة أنهم مهإمهم، فكل منهم يسىع ي يمكن أن تعير
 ؤىل تجديد معإرفه و تنمية مهإرإته للتغلب عىل إلمشكالت إلتر

 
 
ي نفس إلظروف و يوإجهون تقريبإ

ز مستوإهم.  نفس إلمشكالت لذإ يعملون فز  فهم يلجؤون ؤىل هذه إلموإقع لتحسي 
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مناقشةالفرضيةالرابعة:-2-4

ي للفرضية إلرإبعة، توصلنإ ؤىل رفض إلفرضية، أي أنه إل 
من خالل إلنتإئج إلمتحصل عليهإ من إلتحليل إؤلحصإن 

ي تقييم دور إلموإقع إلتعليمية 
ز إستجإبإت أفرإد إلعينة فز ونيتوجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بي  ي إلرفع من إؤللكير

ة فز

ي إلتدري
( و 0225س لقد جإءت هذه إلنتيجة متفقة مع درإسة إلحميدي )مستوى كفإءتهم إلتدريسية حسب إألقدمية فز

ي توصلت ؤىل  (Kamshat ،0202) متعإرضة مع عدة درإسإت أخرى كدرإسة
ي إلتدريس تعتير من إلعوإمل أإلتر

ة فز ن إلخير

ي توصلت ؤىل وجود فروق عىل  (0200خرون )آليمية إلرقمية و درإسة إلعمري و إلمحددة إلستخدإم إلموإرد إلتع
إلتر

ي مجإل إلمعلم لصإلح إلمستوى )
ة فز ي،  (22ؤىل3متغي  إلخير و درإسة إلرفيىعي و  (0200)إلعمري، قزإقزة، و إلير

ة0202إلشمري) ي أظهرت نتإئجهإ وجود فروق ذإت دإللة ؤحصإئية تعزى لمتغي  سنوإت إلخير
، ( إلتر إلشمري،  )إلرفيىعي

ي إلدرإسة إلحإلية ؤىل أن إلتطورإت إلتكنولوجية إلحديثة فرضت عىل  (0202
و يمكن تفسي  إلنتيجة إلمتوصل ؤليهإ فز

ي إلتدريس موإكبة هذه إلتطورإت وذلك ب
ة طويلة فز عىل أهم إلتطورإت  إإلطالعإألسإتذة سوإء إلجدد أو إلذين لديهم خير

ي مجإل طرق إلتدريس و إلوسإئل إلتعل
يمية وتحديث إلمعإرف إلنظرية إلخإصة بإلموإد إلدرإسية و ذلك من أجل فز

ة بإستخدإم إلموإقع إلتعليمية  ز فعإلية أدإئهم و زيإدة جودته، و عليه فال عالقة للخير ونيتحسي   ة. إؤللكير

 

االستنتاجالعام:-

ونيهدفت هذه إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل دور إلموإقع إلتعليمية  ي تنمية كفإءإت إلتدريسية لدى أسإتذة إؤللكير
ة فز

ي تقييم إألسإتذة لدور إلموإقع إلتعليمية 
ونيإلتعليم إلمتوسط، و ؤبرإز إلفروق فز ي تنمية كفإءإتهم إلتدريسية تعزو إؤللكير

ة فز

ي إلتدريس، و تكونت إلعينة من 
ة فز إت إلتخصص و إلجنس و إلخير ية أستإذ و أستإذة من بعض متوسطإت وإل  022لمتغي 

ي وزو بإلجزإئر، و أشإرت نتإئج إلدرإسة ؤىل:  ز  تي 

ونيللموإقع إلتعليمية  - ي تنمية إلكفإءإت إلتدريسية لدى أسإتذة إلتعليم إلمتوسط. إؤللكير
 ة دور فعإل فز

ي تقيم دور إلموإقع إلتعليمية  -
ز
ز ف ز متوسط إستجإبإت إلمعلمي  ونيعدم وجود فروق ذإت دإللة ؤحصإئية بي  ي إؤللكير

ز
ة ف

ي إلتدريس، وذلك من خالل ؤجإبإتهم عىل بنود تنمية  
ة فز إت إلتخصص وإلجنس وإلخير كفإءإتهم إلتدريسية تعزى لمتغي 

ي بأن أسإتذة إلتعليم إلمتوسط يستخدمون إلموإقع إلتعليمية 
ونيإإلستبيإن، وهذإ يعتز ة وهي تسإهم إؤللكير ة بدرجة كبي 

ة.  ي إلرفع من مستوى كفإءتهم إلتدريسية بدرجة كبي 
 فز

 

احاتوتوصياتالدراسة: اقتر

ونيتطوير إلموإقع إلتعليمية  - ز يمكنهإ تقديم إؤللكير ز وفنيي  ة إلموجودة، وإنشإء موإقع جديدة بإإلستعإنة بمتخصصي 

بية.  ز بإلير  خدمإت تعليمية لكل إلمهتمي 

ي وإإلستفإدة من هذه إلموإقع  -
ز مهإرتهم إلتدريسية وإلتعلم إلذإنر وإستغاللهإ لتنمية كفإءإتهم دعوة إألسإتذة ؤىل تحسي 

 إلتدريسية. 

نتتدريب إألسإتذة عىل توظيف شبكة  - ي إلتعليم.  إؤلنير
 وتكنولوجيإ إإلعالم وإإلتصإل فز
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بوية  - ي ومسإيرة إإلتجإهإت إلير
زيإدة إإلهتمإم بإلكفإءإت إلتدريسية لألسإتذة، وذلك من خالل حثهم عىل إلتكوين إلذإنر

بية وإلتعل ي مجإل إلير
 يم. إلحديثة فز

-  
 
 حول هذإ إلموضوع.  ؤجرإء درإسإت أخرى أكير عمقإ
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