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استهدفت الدراسة  تحديد الكفايات الواجب توافرها لدى معلمي الفيزيـاء فـي ضـوء               
ثم إعداد برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنميـة     . المعايير العالمية الالزمة لمعلمي الفيزياء      

رحلة التعليم الثانوي فـي ضـوء       الجانب المعرفي والمهاري للكفايات الالزمة لمعلمي الفيزياء بم       
بعض المعايير العالمية ، وأخيراً التحقق من فعالية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية الكفايـات               

  .التعليمية الالزمة لمعلمي الفيزياء بمرحلة التعليم الثانوي في ضوء المعايير العالمية إلعداد المعلم

اقتصرت الدراسـة علـى الكفايـات    : توي  من حيث المح  : وتتحدد الدراسة الحالية بـ     
اقتـصرت  : ومن حيـث العينـة   . التعليمية الواجب تنميتها لدى معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية     

اقتـصرت  : ومن حيث طريقة التدريس     . الدراسة على عينة من معلمى الفيزياء بالمرحلة الثانوية       
. الباحث للمجموعة التجريبية  / الكفايات إعداد  الدراسة على استخدام برنامج الوسائط المتعددة لتنمية      

تمت الدراسة في  : ومن حيث المجال الزماني     . في حين ال يدرس للمجموعة الضابطة بأي طريقة       
 .م٢٠١١ –م ٢٠١٠الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

معلم لمادة الفيزياء فـي المرحلـة الثانويـة ، ويـتم       ) ٦٠(وتضمنت عينة الدراسة من     
  ]إحداهما تجريبية ، الثانية ضابطة: [تقسيمهم إلي مجموعتين بالتساوي

بطاقـة   - الباحـث  / إعداد"اختبار كفايات معلمي الفيزياء   (:  أدوات الدراسة  توتتضمن
برنامج الدراسة القائم على الوسائط المتعددة لتنميـة         - الباحث / إعداد "مالحظة للجانب المهاري  

 )الباحث / إعداد"الكفايات التعليمية
  : وأسفرت أهم نتائج الدراسة عن

 د فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبيـة ودرجـات             ووج
معلمي المجموعة الضابطة في الجانب المهاري لكفايات معلمي الفيزيـاء لـصالح            

 .المجموعة التجريبية

 د فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية في القياسين            ووج
 .القبلي والبعدي في الجانب المهاري لكفايات معلمي الفيزياء لصالح القياس البعدي

 د فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبيـة ودرجـات             ووج
عة الضابطة في الجانب المعرفي لكفايات معلمي الفيزيـاء لـصالح           معلمي المجمو 

 .المجموعة التجريبية

 د فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية في القياسين            ووج
 .القبلي والبعدي في الجانب المعرفي لكفايات معلمي الفيزياء لصالح القياس البعدي

 نب المعرفي والجانب المهاري للكفايات التعليمية الالزمـة         الجا د عالقة موجبة بين   ووج
 .لمعلمي الفيزياء بمرحلة التعليم الثانوي 


