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امللخص

تهدف الدراسة الى التعرف على وسائل التعلييم الحديثية ورور يا تيم ت ايية الكفياءة التدريسيية ليد
 وعل ييى رور ييا أيل ييا ت ييم ت اي يية وتلي ي ير ييل ي ي ا ت ييا الفع ييا بي ي التلاي ييذ.أس يياتذة التربي يية البدني يية
 ي ي ا ييتال جتا ييد الدراس يية عل ييى جا ي.وا س ييتاا واءراء التدري ييأس ل ييد أس يياتذة التربي يية البدني يية
 واتت يرع عي ية.) أسيتااا41 أساتذة التربية البدنية الذي يدرس تم دي ة املسيلة واملقيدر عيدر م
انتهج البا تم رراسته امل هج ال صفي كايا. ) أستااا36  واملقدرة،الدراسة بلريقة املسح الشا ل
ي ر وسييائل التعليييم الحديثيية
اسييتمدا اسييتاارة ا سييتقيا قسيياة الييى ي ري تاثل ي تييم ييل ي
ورور ييا تييم ت اييية الكفيياءة التدريسييية و ي ر وسييائل التعليييم الحديثيية ورور ييا تييم ت اييية وتل ي ير اءراء
 وأ ي ييم ال تي ييائه املت صي ييل العه ييا يي ييم أ ر وسي ييائل التعلي يييم الحديثي يية ل ي ييا رور تي ييم ت ايي يية الكفي يياءة.التدري ي ييأس
.التدريسية لد أساتذة التربية البدنية والرياضية
.وسائل التعليم الحديثة ل ا رور تم ت اية ا ت ا الفعا ب التلايذ واملعلم لد تال يذ املت سط
.وسائل التعليم الحديثة ل ا رور تم ت اية وتل ير اءراء التدري أس ءساتذة التربية البدنية والرياضية

الكلمات املفتاحية
وسائل التعليم الحديثة؛
الكفاءة التدريسية؛
أساتذة التربية البدنية
.والرياضية

Abstract
The objects of this study to know the role of modern methods education to
increase the competence teaching for teacher of physical education and sports.
About this study we will be known development and improvement the effective
communication. Between teacher and pupils, and Teaching performance for teacher
of physical education and sports. Our study population Included by teacher of
physical education and sports, Studying in city of m’sila their number is estimated
(41) teacher. The research sample was chosen by Comprehensive survey (36)
teacher, than we used to descriptive method, also we used to the questionnaire form,
divided into two axes - the first; Modern teaching methods and their role in
developing teaching aptitude. And the second; Modern teaching methods and their
role in the development and improvement of teaching performance. The most
important results: Modern teaching methods have a role in developing the teaching
competence for teacher of physical education and sports.
Modern teaching methods have a role in developing effective communication
between the teacher and pupils.
Modern teaching methods have a role in developing the teaching performance for
teacher of physical education and sports Performance of physical and sports
education teacher.
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Modern means of
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Teaching
competency;
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and sports teachers
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 1مقدمــة
شهد العالم في العشرية األخيـر تقـدما كبيـرا فـي
تطور المعارف والعلوم والتكنولوجيا ،فمعظـم االنجـااات
العلميـة والتكنولوجيـة التـي حققتهـا البشـرية فـي هـاا
القرن هي نتاج أفكار المبدعين ،فمجتمعنا اليـوم يعـيش
في عالم سريع التغيير تحيط به تحديات كبير لعـل مـن
أهمها االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي الاي شـهد
العــالم أضــحى الاــمة المميــز لهــاا العصــر فــي مجــا
التربيــة والتعلــيم ،والــاي أســهم فــي تــدعيم اســت دام
نظريات ونماذج وفلافات من أجل تحاين وتطويرعملية
التعلــيم حيــب أاــبل التعلــيم تطبيق ـوا للمعرفــة وال بــر
والمبــادو وذلــو بتــوفير بيئــة مناســبة تاـــهل عمليـــة
التعلـيم بغرض الواو الى األهداف المرجو .
وفي ظل ما يشهد العالم من تقدم علمـي ،وتطـور
تكنولوجي ،وتطوير البرامج والمنـاهج الدراسـية لم تلـف
العلوم ،تماشيا مع التطـور الـاي تفرضـه عبيعـة العصـر،
لاا كان من الضروري اياد فاعلية التدريس بإعاد النظر
بأساليب التدريس الماـت دمة فـي التربيـة الرياضـية ،ال
سيما وأن المعطيـات الحديةـة تشـير لـى أن المـدرس لـم
يعد يمةل الالطة العليا التي تقرر كل شيء ،والتلميا لـم
يعــد يمةــل الجانــب الاــلبي فــي عمليــة الــتعلم ،بحيــب
ينحصر دور في اتباع األوامر ،بـل ال بـد مـن ايـاد الةقـة
بقدر التلميا على تحمـل الماـؤولية فـي عمليـة الـتعلم
والتعليم ،فالتـدريس الجيـد هـو الـاي يعمـل علـى تهيئـة
مواقف تعلم ،يمكن من خاللها أن يحقق كل تلميا أهداف
التربية البدنية ،فـال يجـوا أن ينظـر الـى التالميـا كـأنهم
أنمــام متكــرر  ،بــل يجــب النظــر لــى كــل مــنهم كحالــة
منفرد لها اهتماماتهـا ،وقـدراتها ،وميولهـا ،ومشـكالتها،
ولهاا فإن أساليب التدريس التي يات دمها المدرس تعـد
مــن أهــم جوانــب التــدريس حيــب ن كــل أســلو لــه دور
معـــين فـــي عـــداد المتعلمـــين مـــن الناحيـــة المعرفيـــة
والمهاريـــة والبدنيـــة واالنفعاليـــة واالجتماعيـــة .كمـــا أن
است دام الوسائل التعليمية ليس باألمر الجديد بل تعـود
جاور الى عصر االناان البدائي حيـب تشـهد علـى ذلـو
النقوش والرسوم والمنحوتات التي حفرهـا االناـان االو
على واجهات المعابد والصـ ور ،فهـي فـي الواقـع وسـائل

تعليمية قامت بتاجيل تاريخ تلـو االمـم وحفظـه ،وهـي
ما االت تات دم للدراسة حتى وقتنا هاا.
واهتم المربون منا القدم بالوسـائل التعليميـة لمـا
لهــا مــن أهميــة فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم ،وتعــددت
تاــمياتها مةــل الوســائل البصــرية ،والوســائل الاــمعية،
والوسـائل التعليميـة الاـمعية والبصـرية ،هـا الوســائل
تبعا الختالف وجهات النظـر المـربين فـي أهميـة الحـواس
التي تةيرها ها الوسائل.
وتعد وسائل التعليم من االسـتراتيجيات التدرياـية
التـي تتمركـز حـو المعلـم والطالـب معـا و ،فهـي عمليّـة
متكاملة تعمل على تنفيا هيكل من المعرفة والعلوم من
خال استعما مصادر تعلم غيـر بشـرية وبشـريّة تؤكـد
علــى فرديــة المــتعلم ،ونشــاعه بمنهجيّــة أســلو
المنظومات ،وذلو من أجل تحقيق الهدف التعليمي ،ومـن
أجل التوال لى تعلم أكةر فعاليّة ،حيب تتمةـل الفائـد
الحقيقية من الوسـائل فـي المجـا التعليمـي فـي عـاد
الصياغة والتوجيـه لفكـر المعلـم لكـي ياـتطيع أن يبنـي
متعلمـاو قـادراو علـي البحـب الـااتي واإلبـداع واالبتكـار
والنقاش الحر وتكوين ش صية منتجة تعتمد علي عريقة
التفكير المنظم والمنطقـي وقـادر علـي حـل المشـكالت
وايجاد الحلو  ،كما أن الوسائل ليات هدفاو في حد ذاتها،
وانمـا هـي أدا ووسـيلة لاـرعة الواـو

لـي الهـدف

الحقيقي من تطوير التعليم ،وهو تنميـة الفكـر واالقتنـاع
والفهـم وربطـة بـالتطبيق العلمـي وتكـوين الش صـية
العلميـة مـن خـال الـتعلم التكنولـوجي ،اذ ان وسـائل
التعلـيم جـاءت لـتعلم المتعلمـين القـدر والكيفيـة علـي
التعامـل معهـا وكيفيـة اسـتعمالها فـي المكـان والوقـت
المناسب مـع المحافظـة عليهـا دون هـدار هـا أو اسـرافها
وايانتها ،والعمل على تطويرها ،وهي مجا يعمل علـى
تاهيل تعليم االفراد من خال التحديد المنظم والدقيق،
وتطوير وتنظـيم كـل مصـادر التعلـيم المتاحـة فوسـائل
التعليم حدى الكلمات متعدد المعـاني ،فهـي تعنـي كـل
شيء ابتداء من است دام جهاا لى التقييم الجيد للـدرس
والتحليل المنظم لعناار التدريس.
وتشــير العديــد مــن الدراســات الــى أن اســت دام
التكنولوجيا في التعليم لها دور كبير في تحاين وتطـوير
العملية التعليمية والتدريس في المجا الرياضي التربوي
بحيب ان است دام المعلم لم تلف الوسائل التقنيـة التـي
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يعــرض فيهــا للطالــب الــدروس ماــتعينا بالحاســو

 oلوســائل التعلــيم الحديةــة دور فــي تنميــة االتصــا

والوسـائل التقنيـة الاـمعية منهـا والبصـرية ،كمصـادر

الفعــا بــين التلميــا والمعلــم لــدى تالميــا التعلــيم

للبحب ،كل ذلو مـن شـانه ان يشـجع علـى التفاعـل فـي

المتوسط.

العملية التعليمية التعلمية )دروا .) 2000،
وقد أظهرت البحوث التربوية التي أجريت فـي شـتى
بلدان العالم الم تلفة أن الوسائل التعليميـة هـي وسـائل
معينة ومااعد على تدريس المـواد الدراسـية الم تلفـة

 oلوسائل التعليم الحديةة دور في تنمية وتطوير األداء
التدرياي ألساتا التربية البدنية والرياضية.
أهداف الدراسة

وأنها يمكن أن تااعد في تعلـيم أفضـل للدارسـين علـى

تهدف الدراسة الى التعرف على ما يلي:

اخــتالف ماــتوياتهم وقــدراتهم العقليــة ،هــاا باإلضــافة

 -وسـائل التعلـيم الحديةـة ودورهـا فـي تنميـة االتصـا

لدورها المهم في االرتقاء بماتوى التعليم اذا ما تكاملـت

الفعـ ـا بـــين التلميـــا والمعلـــم لـــدى تالميـــا التعلـــيم

الوسيلة مع المنهج الدراسي.

المتوسط.

وفــي هــاا الاــيا تبــرا دراســة قمــر الــدين وعبــد

 -وسـائل التعلــيم الحديةـة ودورهــا فـي تنميـة وتطــوير

الحميـــد( )2005التـــي هـــدفت الـــى معرفـــة مـــا اذا كـــان

األداء التدرياي ألساتا التربية البدنية والرياضية

المحتوى الـاي يقـدم باسـت دام الوسـائط المتعـدد فـي

 -وســائل التعلــيم الحديةــة ودورهــا فــي تنميــة الكفــاء

العملية التعليمية يحقق متطلبات النجاح ،وأثبتـت النتـائج

التدرياية لدى أساتا التربية البدنية والرياضية.

أن محتــوى المــاد المقــدم باســت دام الوســائط المتعــد
التي يات دمونها يحقق تغاية راجعة مكنتهم مـن ايـاد
الفهم وجعلت تعليمهم اكةر اثار ودافعية.
وبنــاءا علــى كــل هــا الشــواهد والــدالئل نطــرح
التاــا

التــالي :مــا دور وســائل التعلــيم الحديةــة فــي

تنميــــة الكفــــاء التدرياــــية لــــدى أســــاتا التربيــــة
البدنية والرياضية ؟
التساؤالت اجلزئية

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في ما يلي:
 oأنها تتنـاو أحـد الموضـوعات الحديةـة ،والمتمةلـة فـي
وسائل التعليم في النشام الرياضي التربوي.
 oكمــا ان أهميــة الدراســة تكمــن أيضــا فــي كــون أن
مُؤسّاات التّعليم أاحبت تتّجه إليجاد وتـوفير الوسـائل
الفعّالـة التـي تُاـاعد الطّالـب علـى الـتعلُّم بشـكل أكةـر
ليونة .وتشمل وسـائل التّعلـيم الحـديب الحاسـب اآللـي،

 oما دور وسـائل التعلـيم الحديةـة فـي تنميـة االتصـا

واألقــرا

الفعـــا بـــين التلميـــا والمعلـــم لـــدى تالميـــا التعلـــيم

الامعيّة والبصريّة.

المتوسط ؟
 oما دور وسـائل التعلـيم الحديةـة فـي تنميـة وتطـوير

التعليميّــة المضــغوعة ،ووســائل اإلعــالم

الكلم ات الدالة واملفتاحية يف الدراسة

األداء التدرياي ألساتا التربية البدنية والرياضية ؟

الوسائل التعليمية

فرضيات الدراسة

اصـالححا يعرفهـا " الحيلـة " أنهـا أجهـز وأدوات ومـواد

الفرضية العامة
 oلوســائل التعلــيم الحديةــة دور فــي تنميــة الكفــاء
التدرياية لدى أساتا التربية البدنية والرياضية.
الفرضيات اجلزئية

ياـت دمها المعلـم لتحاــين عمليــة التعلـيم والـتعلم

وتقتصر مدتها ،وتوضيل المعاني وشرح األفكار ،وتدريب
التالميـا عمـى الميـا ا رت ،وغـرس العـادات الحاـنة فـي
نفوسـهم وتنميـة االتجاهـات ،وعـرض القـيم ،دون أن
يعتمـد المـدرس علـى األلفـا

والرمـوا واألرقـام ،وذلـو

للواو بطلبته لى الحقائق العملية الصحيحة والتربيـة
القومية بارعة وقو وبتكلفـة أقـل) الحيلـة، 2001 ،
.)29
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إجرائيا هي التربية التي تعمل على تنمية الفرد ،وتكيفه

جاـــمانيا ،وعقليـــا ،واجتماعيـــا ،ووجـــدانيا عـــن عريـــق
مجموعــة مــن األنشـــطة البدنيــة ،والحركيــة الرياضـــية
الم تار  ،التي تتناسب مـع مرحلـة النمـو ،والتـي تمـارس
بأشراف قياد االحة ،لتحقيق أسمى القيم اإلناانية.
الكفاءة التدريسية

عليها في التشريع المدرسي ،و هو مكلف أيضا بتنايق
التعلم في الماد الواحد و متابعته ،كما ي ضع لالطة
مدير المدرسة ،و يراقب نشاعاته التعليمية مفتش الماد
( 016بن عمار سعيد ،2015 ،

.)24-23

الرتبية البدنية والرياضية
اصــالححا يعــرف أمــين أنــور ال ــوالي ( )2002النشــام

عرفـت كفــاءات التــدريس بأنهــا دالحــد المقبــو مــن

البدني الرياضي بانه عبار عـن مجموعـة مـن المهـارات،

المعلومـــات والمهـــارات واالتجاهـــات والقـــيم والمبـــادو

متعلمة من اتجاهات يمكـن أن يكتاـبها الفـرد دون سـن

األخالقية الاي يمكن المعلم مـن انجـاا مهامـه التعليميـة

معين يوظف مـا تعلمـه فـي تحاـين نوعيـة الحيـا نحـو

-103

المزيـد مـن تكيـف الفـرد مـع بيئتـه ومجتمعـه ،حيـب أن

بإتقــان وفعاليــة) .محمــد الاــيد علــي،2011 ،

ممارسة النشام البدني والرياضي ال تقتصر المنافع على

.)104
كما عرفت الكفاءات التدرياـية بأنهـا دتلـو القـدرات

الجانب الصحي والبدني فقط ال أنه يتم التأثير االيجـابي

والمهــارات التــي ينبغــي أن يؤديهــا المعلــم فــي المواقــف

على جوانب أخرى ال وهي نفاـية واجتماعيـة ،العقليـة او

التعليميــة الم تلفــة بهــدف تحقيــق األهــداف التربويــة

المعرفية ،الحركيـة والمهاريـة ،جمـالي وفنـي وكـل هـا

الماــطر ونجــاح عمليــة التعلــيم .وبعبــار أخــرى هــي

الجوانب تشكل ش صية الفرد شامال مناقا متكامال.

مجموع الالوكات القابلة للمالحظة والقيـاس التـي يقـوم
بها المـدرس والتـي تعتبـر فـي نظـر التربـويين ضـرورية
لنجاح عملية التدريس (يوسف حديد،2015 ،

.)190 .

اجرائيا يعرف الباحب الكفايات التدرياية عبى اساس انهـا
هي المعارف والمهارات واالتجاهـات التـي اكتاـبها اسـتاذ

التربيــة البدنيــة والرياضــية فــي عــار عمليــات اإلعــداد
والتكوين ،وتظهر في قدرته علـى أداء الاـلوا التعليمـي
داخل الصف بماتوى معين من اإلتقان وبأقل جهـد وفـي
أقصر وقت ممكن
أستاذ التعليم املتوسط
هو موظف تكون في معاهد تكنولوجية للتربية
سابقا لمد ثالث سنوات ،و مدارس وعنية لتكوين
أساتا التعليم المتوسط حاليا لمد أربع سنوات ،يتم
توظيفه في التعليم مباشر بعد أن يتحصل على شهاد
لياانس في التعليم ،أما حاملي شهادات اللياانس من
خريجي الجامعات فيتم توظيفهم عن عريق جراء
ماابقة كتابية و أخرى شفهية ،يكلف األستاذ حاب
اختصااه بعد التعيين بتعليم المواد العامة أو
التكنولوجية حيب يقوم بإعداد الدروس و تقييمها ،كما
عليه أن يشارا في االجتماعات والمجالس المنصو

الدراسات السابقة
الدراسة االوىل
دراســـة أيمـــن علـــي أحمـــد عةمـــان 2015 – 2014
بعنــوان واقــع اســت دام التقنيــات التعليميــة الحديةــة و
الصعوبات التي تواجهها في تدريس ماد المنهاج و عـر
التدريب ببعض كليات التربية الرياضية.
هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى واقــع اســت دام
التقنيات التعليمية الحديةة و الصعوبات التي تواجهها فـي
تــدريب مــاد المنــاهج وعــر التــدريس بــبعض كليــات
التربية الرياضية من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس
.است دم الباحب المنهج الوافي ،وتكـون مجتمـع البحـب
مــن أعضــاء هيئــة التــدريس منــاهج و عــر التــدريس
ببعض كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية و
قد تم اختيار عدد  20عضو هيئة تدريس كعينة للدراسة
االساسية.
اســت دم الباحــب اســتمار اســتبيان ،واهــم النتــائج
المتوال اليهاهي:
اســت دام هيئــة التــدريس لــبعض التقنيــات التعليميــة
الحديةــة ال ااــة بمــاد المنــاهج فطــر التــدريس بــدر
كبيــر و هــي  :جهــاا عــرض البيانــات د- "show Data
شـــفافيات وان اســـت دام التقنيـــات التعليميـــة الحديةـــة
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ال ااة بماد المناهج و عر التدريس بدرجة متوسـطة

في ست مجموعات رئياة ،هي :النقص الحاد فـي أجهـز

ووجود معوقات بصور متوسـطة الـى حـد عنـد اسـت دام

الحاسـو والتجهيـزات المتصـلة بتكنولوجيــا المعلومــات

تقنيــات التعلــيم الحديةــة فــي التــدريب بمــاد المنــاهج

فـي المـدارس ،وضـعف فعاليـة بـرامج تــدريب المعلمـين

وعر التدريس.

فــي مجــا تكنولوجيــا المعلومــات ،وقلــة امــتالا علبـــة

الدراسة الثانية

المـــدارس لمهـــارات وكفايـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات
األساســـية ،وقلــــة كفايــــة الوقــــت الــــالام للمعلمــــين

دراسة العمـاير ) (2003التـي هـدفت التعـرف علـى

للت طـيط واإلعـداد لتوظيـف تكنولوجيـا المعلومـات فــي

آراء معلمي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

التـــدريس ،واــعوبة الواــو لـــى األجهـــز والمعـــدات

فــي أهميــة اســت دام التقنيــات التعليميــة فــي التــدريس،

ال ااــة بتكنولوجيـــا المعلومــات فـــي المــدارس ،وقلـــة

والصــعوبات التــي تــواجههم فــي اســت دامها ،أظهــر ت

تـوافر البرمجيـات التعليمية ذات النوعية الجيد المنتجةو.

الدراسة أن نابة )(% 77من أفراد عينـة الدراسـة أظهـرتو
اتجاها ايجابيا نحو أهمية است دام التقنيات التعليمية في

التعقيب على الدراسات السابقة

التــدريس ،وان هنــاا فــرو ذات داللــة حصــائية ألثــر
متغيرات :الجنس ،وال بر  ،والت صص ،والمؤهل العلمـي

من حيث اهلدف هـدفت الدراسـة االولـى الـى التعـرف علـى
واقــع اســت دام التقنيــات التعليميــة الحديةــة والصــعوبات

فـــي درجـــة اســـت دام المعلمـــين والمعلمـــات للتقنيـــات

التي تواجهها في تدريب مـاد المنـاهج وعـر التـدريس

التعليمية في التدريس ،وكشفت النتائج عن مجموعة من

ببعض كليـات التربيـة الرياضـية مـن وجهـة نظـر أعضـاء

الصعوبات التي تواجهـا لمعلمـين فـي اسـت دام التقنيـات

هيئة التدريس.

التعليمية في التـدريس ،مةـل :عـدم وجـود غـرف مجهـز

والدراســة الةانيــة هــدفت الــى التعــرف علــى آراء معلم ـي

الست دام التقنيات التعليمية ،وعدم تـوافر العـدد الكـافي

بعض مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن في أهميـة

مـن األجهـز التعليميـة الالامـة للتـدريس فـي المدرســة،

است دام التقنيـات التعليميـة فـي التـدريس ،والصـعوبات

وعدم توافر التاهيالت الالامة السـت دام هـا التقنيـات

التي تواجههم في است دامها.

في الغرف الصفية ،وعدم توافر اإلمكانات المدرسية التـي

والدراسة الةالةة هدفت الى الكشــف عــن معوقــات

تااعد علـى اسـت دام التقنيـات التعليميـة ،وكةـر أعـداد

التوظيــف الفعــا لتكنولوجيــا المعلومــات فــي المــدارس

التالميــا داخــل غرفــة الصــف وعلــى اســت دام التقنيــات

األردنيــة مــن خــال تحليـــل تصـــورات المعلمـــين فـــي

التعليمية بشكل فاعل.

الميـدان.

الدراسة الثالثة

اما الدراسـة الحاليـة فهـدفت الـى التعـرف علـى دور
تكنولوجيا التعليم الحديةة فـي تنميـة العمليـة التعليميـة

دراســة خزاعلــة وجوارنــة Khazaleh & Jawarneh,

لــدى ممارســي النشــام البــدني الرياضــي التربــوي فــي

) ) 2006بعنــوان :معوقـــات التوظيــف الفعــا لتكنولوجيــا

مرحلة التعليم الةانوي.

المعلومــات فــي المــدارس األردنيــة ،والتــي هـــدفت الــى
الكشــــف عــــن معوقــــات التوظيـــف الفعـــا لتكنولوجيـــا

مــن حيــث املــن

الوافي.

المعلومــات فــي المــدارس األردنيــة مــن خــال تحليـــل

مــن حيــث اتدوات الدراســة االولــى اســت دمت والةانيــة

تصـورات المعلمـين فـي الميـدان .وقد جمعت المعلومـات
مـن خـال

جـراء مقـابالت مفتوحــة مــع عينــة قصــدية

كــل الدراســات اعتمــدت علــى المــنهج

است دمت استمار االستبيان والدراسة الةالةـة اسـت دمت
المقابلة.

تكونــــت مــــن) (61معلـــم ومعلمــــة مـــن ماـــت دمي
تكنولوجيا المعلومـات فـي مـدارس المـرحلتين األساسـية

مــن حيــث النتــائ تواــلت الدراســة االولــى الــى ان هيئــة

التــدريس اســت دمت بعــض التقنيــات التعليميــة الحديةــة

والةانويــة ،وقــد أظهــرت النتــائج أن معوقـــات التوظيــف

ال ااة بماد المناهج فطر التدريس بدر كبير و هي

الفعا لتكنولوجيا المعلومات في المـدارس األردنيـة تقـع

 :جهـاا عـرض البيانـات دshow Dataد  -شـفافيات كمـا
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اســت دام التقنيــات التعليميــة الحديةــة ال ااــة بمــاد
المنــاهج و عــر

النشام البدني الرياضي التربوي هـو جـزء متكامـل

التــدريس بدرجــة متوســطة ووجــود

من التربية العامـة ،وميـدان تجريبـي يهـدف الـى تكـوين

معوقات بصور متوسطة الى حـد عنـد اسـت دام تقنيـات

المواعن الالئق من الناحية البدنيـة والعقليـة واالنفعاليـة

التعلــيم الحديةــة فــي التــدريب بمــاد المنــاهج وعــر

واالجتماعية ،وذلو عن عريق ألوان مـن النشـام البـدني

التـدريس .والدراسـة الةانيـة تواـلت الـى ان أفـراد عينـة

اختبرت بغرض تحقيق المهام.

الدراســة أظهــرتو اتجاهــا ايجابيــا نحــو أهميــة اســت دام
التقنيـات التعليميـة فـي التـدريس ،وان هنـاا فـرو ذات
داللـــة حصـــائية ألثـــر متغيـــرات :الجـــنس ،وال بـــر ،
والت صـــص ،والمؤهـــل العلمـــي فـــي درجـــة اســـت دام
المعلمـين والمعلمـات للتقنيـات التعليميـة فـي التـدريس،
وكشفت النتائج عن مجموعة من الصعوبات التـي تواجهـا
لمعلمين في است دام التقنيات التعليميـة فـي التـدريس،
مةــل :عــدم وجــود غــرف مجهــز الســت دام التقنيــات
التعليميـــة ،وعـــدم تـــوافر العـــدد الكـــافي مـــن األجهـــز
التعليمية الالامـة للتـدريس فـي المدرسـة ،وعـدم تـوافر
التاهيالت الالامـة السـت دام هـا التقنيـات فـي الغـرف
الصفية ،وعـدم تـوافر اإلمكانـات المدرسـية التـي تاـاعد
على است دام التقنيات التعليميـة ،وكةـر أعـداد التالميـا
داخــل غرفــة الصــف وعلــى اســت دام التقنيــات التعليميــة
بشكل فاعل.
والدراسة الةالةة توالت الى أن معوقــات التوظيـف
الفعا لتكنولوجيا المعلومات في المـدارس األردنيـة تقـع
في ست مجموعات رئياة ،هي :النقص الحاد فـي أجهـز
الحاسـو والتجهيـزات المتصـلة بتكنولوجيــا المعلومــات
فـي المـدارس ،وضـعف فعاليـة بـرامج تــدريب المعلمـين
فــي مجــا تكنولوجيــا المعلومــات ،وقلــة امــتالا علبـــة
المـــدارس لمهـــارات وكفايـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات
األساســـية ،وقلــــة كفايــــة الوقــــت الــــالام للمعلمــــين
للت طـيط واإلعـداد لتوظيـف تكنولوجيـا المعلومـات فــي
التـــدريس ،واــعوبة الواــو لـــى األجهـــز والمعـــدات
ال ااــة بتكنولوجيـــا المعلومــات فـــي المــدارس ،وقلـــة
تـوافر البرمجيـات التعليمية ذات النوعية الجيد المنتجةو.
أمــا الدراســة الحاليــة فتواــلت الــى أن تكنولوجيــا
التعلــيم الحديةــة لهــا دور فــي تنميــة العمليــة التعليميــة
ككل بمـا فـي ذلـو العمليـة االتصـالية وم تلـف القـدرات
والمهــارات البدنيــة والرياضــية لــدى ممارســي النشــام
البدني الرياضي التربوي في مرحلة التعليم الةانوي.

 2الالريقة واإلجراءات
الدراسة االستالحعية
لمعرفــة مــدى مالئمــة ميــدان الدراســة إلجــراءات
البحب الميدانية ،والتأكد من اـالحية األدا الماـت دمة،
والصـــعوبات التـــي قـــد تعتـــرض الباحـــب فـــي التجربـــة
الميدانية ،قمنا بأجراء الدراسة االسـتطالعية التـي تعتبـر
مرحلــة مهمــة للتةبــت مــن األدا إلنجــاا البحــب وســالمة
معطياته.
وكان من أهداف ها التجربة االستطالعية ما يلي:
التأكد من مدى االحية أدوات الدراسة المات دمة.
التأكد من مكان جراء الدراسة .
التعرف على الصعوبات التي تعترض التلميا عنـد اإلجابـة
على عبارات االستبيان  ،مـن عـدم وضـوح أو اـعوبة فـي
فهم عباراته ،باإلضافة لى الوقت الاي ياتغرقه التلميـا
في اإلجابة على جميع العبارات المكونة لهاا االستبيان.
تحديد الوسائل واألدوات المااعد .
وضع أناـب ال طـط التنظيميـة مـن أجـل الاـير الحاـن
لتطبيق الدراسة.
وكالو يجاد المعامالت العلمية ألدوات الدراسـة (الصـد
– الةبات).
عينة الدراسة وكيفية اختيارها
حــدد مجتمــع الدراســة باألســاتا الــاين يدرســون
بم تلــف متوســطات مدينــة بالماــيلة للاــنة الدراســية
 2019/2018والبالغ عددهم ( )41استاذا.
قام الباحب باختيـار عينـة الدراسـة بطريقـة الماـل
الشــامل ،والبــالغ عــددها ()36أســتاذ بعــد اســتبعاد ()05
أساتا الاين اجريت عليهم الدراسة االستطالعية.
المــنهج المتبــع فــي الدراســة :اســت دام الباحــب المــنهج
الوافي.
............................................................................
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حيــب تبــين لنــا أن معــامالت ارتبــام كــل األبعــاد

أدوات مجع البيانات

بالدرجــة الكليــة لالســتبيان دالــة حصــائيا ،حيــب تــراوح

االستبيان

معامل ارتبام االبعاد ما بين ( ) 0.842و ( .)0.898وهـاا

يعتبـر االسـتبيان مـن اهـم الوسـائل فـي البحـب
العلمي للحصو علـى معلومـات اـحيحة بناـبة عاليـة،
كما انها وسيلة يمكن بواسطتها الحصـو علـى عـدد مـن

ما يد على االتاا الداخلي ألدا الدراسة
االساليب االحصائية املستخدمة يف الدراسة

االجابات لعدد من االسئلة المنظمة والمدونة فـي نمـوذج
يهيـ خصيصـا لـالو ،بحيـب يقـوم المجيـب بمـلء هـاا
االسـتبيان بعـد قـراء وفهـم هـا االسـئلة ،ولقـد اـمم
االسـتبيان بغيـة الحصـو علـى اجابـات واضـحة ت ـص
موضوع البحب ويتكون االستبيان مـن  58عبـار مقاـمة
علــى محــورين المحــور االو وســائل التعلــيم الحديةــة
ودورها في تنمية االتصـا الفعـا بـين التلميـا والمعلـم
اما المحور الةاني فهو وسائل التعليم الحديةة ودورها في
تنمية وتطوير األداء التدرياـي ألسـاتا التربيـة البدنيـة
والرياضية.
صدق االستبيان

تات دم عمليـة التحليـل اإلحصـائي الت ـاذ بعـض
القرارات مـن قبـل الباحـب عـن عبيعـة عمليـات التحليـل
اإلحصائي التي ينتهجها في بحةه العلمـي مـن اجـل جمـع
البيانات وتنظيمهـا وعرضـها وتحليلهـا وات ـاذ القـرارات
بناءا عليها ،ومن بين االساليب اإلحصائية الماتعملة في
ها الدارسة ما يلي:
النابة المئوية:-كاف التربيع (كا)2

 .3النتائ
حتليل وتفسري نتائ الفرضية اجلزئية اتوىل
تــنص علــى أن :لوســائل التعلــيم الحديةــة دور فــي

صدق االتساق الداخلي تداة الدراسة
قام الباحب بحاا معامل ارتبام كل بعد بالدرجـة
الكلية لالستبيان ،بغية التحقق من الصـد الـداخلي لهـاا

تنمية االتصا الفعا بين التلميـا والمعلـم لـدى تالميـا
التعليم المتوسط.

االستبيان.
جدول رقم ( :)01يوضح دور وسائل التعليم احلديثة يف تنمية االتصال الفعال بني التلميذ واملعلم لدى تحميذ التعليم املتوسط
النتائ

التكرارات

ن .املئوية

نعم
ال
أحيانا
م

19

52.77

05

13.88

12

33.33

36

100

كا2
احملسوبة
36.7

من خال القراء اإلحصائية لبيانات الجدو رقـم()1
الاي يبين أن لوسائل التعليم الحديةة في تنمية االتصا
الفعـــا بـــين التلميـــا والمعلـــم لـــدى تالميـــا التعلـــيم
المتوسط.
أظهرت النتائج أن نابة( )%52.77من افراد العينـة
يرون أن لوسائل التعليم الحديةة دور في تنميـة االتصـا
الفعـــا بـــين التلميـــا والمعلـــم لـــدى تالميـــا التعلـــيم
المتوسط.بينما هناا نابة مقدر بـ( )%13.88من أفـراد
العينة الاين يرون أن وسائل التعلـيم الحديةـة ال تاـاهم

اجملدولة
5.99

م.د

0.05

د.ح

2

القرار االحصائي

دال

فــي تنميــة االتصــا الفعــا بــين التلميــا والمعلــم لــدى
تالميــا التعلــيم المتوســط .حيــب بلغــت قيمــة (كــا)2
المحاوبة ( ) 36 .7وهي أكبر مـن قيمـة (كـا )2المجدولـة
التي تبلغ 5.99عند ماتوى الداللة ( )0.05وبدرجة حريـة
( ،)02مما يد على ان هنـاا فـرو ذات داللـة حصـائية
لصالل القيمة الكبرى .ومنه ناـتنتج أن :وسـائل التعلـيم
الحديةة لها دور في تنميـة االتصـا الفعـا بـين التلميـا
والمعلــــــم لــــــدى تالميــــــا التعلــــــيم المتوســــــط.

122

ع.ف ،كرميش

حتليل وتفسري نتائ الفرضية اجلزئية الثانية
تــنص علــى أن :لوســائل التعلــيم الحديةــة دور فــي
تنمية وتطوير األداء التدرياي ألساتا التربيـة البدنيـة
والرياضية.
جدول رقم ( :)02يوضح دور وسائل التعليم احلديثة يف تنمية وتالوير اتداء التدريسي تساتذة الرتبية البدنية والرياضية
النتائ

التكرارات

ن .املئوية

نعم
ال
أحيانا
م

21

58.33

05

13.88

10

27.77

36

100

كا2
احملسوبة

اجملدولة

13.77

5.99

م.د

د.ح

القرار االحصائي

0.05

2

دال

من خال القراء اإلحصائية لبيانات الجدو رقـم()2

أفكار بشكل موجز مما يولد لديـه القـدر علـى التحليـل

الـاي يبـين أن لوسـائل التعلـيم الحديةـة دور فـي تنميـة

واالبتكــار والعــرض والتعبيــر ،و القــدر علــى الضــبط

وتطـــوير األداء التدرياــــي ألســــاتا التربيــــة البدنيــــة

االنفعالي والقدر على تقبـل النقـد ،هـاا مـن جهـة ومـن

والرياضية.

جهة اخرى نالحظ ان األستاذ يشـجع الطلبـة علـى ات ـاذ

أظهرت النتائج أن ( )%58.33من افراد العينة يـرون
أن لوسائل التعليم الحديةة دور في تنميـة وتطـوير األداء
التدرياي ألساتا التربية البدنية والرياضية.

قرارا تهـم وهـاا مـا ياـاعدهم علـى اكتشـاف قـدراتهم
ليتمكنوا من ات اذ القرارات المناسبة .
كما ان توفير بيئـة تعليميـة مرنـة واعتمـاد التعلـيم

بينما هنـاا ناـبة مقـدر بــ( )%13.88مـن أفـراد العينـة

على است دام وسائل المعلومات واالتصا يجعل الطالـب

الاين يرون عكس ذلو.

متصــال مــع البــرامج التعليميــة فــي الوقــت المالئــم لــه،

حيب بلغت قيمة (كا )2المحاوبة ( )13.77وهي أكبر مـن

ويؤدي ذلو لـى خلـق بيئـة تعليميـة ماـتقلة مـن وجهـة

قيمــة (كــا )2المجدولــة التــي تبلــغ ()5.99عنــد ماــتوى

نظـر التلميــا وذات مرونــة امانيــة ومكانيــة ،وفــتل مجــا

الداللــة ( )0.05وبدرجــة حري ـة (، )02ممــا يــد علــى ان

المااهمة للتالميا الاين يتصفون بال جل في المناقشـة

هناا فرو ذات داللة حصائية لصالل القيمة الكبرى .

عبــر حلقــات المناقشــة االلكترونيــة وان عــرح البــرامج

ومنه ناتنتج :أن لوسائل التعليم الحديةة دور في تنميـة

التعليمية عبر شبكة المعلومات ووجود العديد من مصادر

وتطـــوير األداء التدرياــــي ألســــاتا التربيــــة البدنيــــة

المعلومات يؤدي الى خلق مجاالت جديـد للـتعلم وكةافـة

والرياضية.

حجم المعلومات المطروحة مـن قبـل أعـراف عـد  ،والتـي

 .4املناقشة
مناق شة نتائ الفرضية اجلزئية اتوىل
يمكــن تفاــير النتــائج الاــابقة علــى اســاس ان
التالميـا يـرون أن األسـتاذ يشـعر ويصـغي لحـديةهم
ولمشكالتهم وهاا مـا يحقـق لهـم الحصـو علـى عمليـة
االستماع التي تحدث أثناء األحاديب التي يتبادلها التالميا
فيما بينهم .كما أن عملية التحدث بصوت مرتفع من قبل
األستاذ وبصوت ماموع وبلغة واضحة وهو يعرض

ت تلف في مصداقيتها ومالءمتها مما يجعل من الضروري
قيـام ماــت دمي هـا الوســائل بحصــر مـاهو مفيــد مــن
المعلومات وتقييم ما هو ذو مصـداقية ومالءمـة ومـا هـو
غير ذلو ،وهاا يؤدي لى التفكير ال ال لـدى الماـت دم
كالتلميا مةال ،وأيضا يكابه مهارات حل المشكالت.
وان است دام التعليم عبر توسـيع شـبكة االتصـاالت
وشبكة المعلومات يفتل العمل واالتصا والمناقشـة بـين
مجموعة قد ينتمي أفرادها لعـد أقطـار أو عـد ثقافـات،
وهاا يوسع مداركهم ويفتل أمامهم آفاقـا جديـد للـتعلم
والحوار ومعرفة الةقافات الم تلفة عبر العالم.
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لقد ثبت بالملموس اهمية االست دامات التطبيقيـة

التي تااعد المتعلمين على اكتاا المعارف والمها ا رت

لبعض االدوات والمواد واالجهز الم تلفة منفـرد كانـت

واالتجاهات واالساليب".

ام مجتمعة في عملية التعلم بوجه عـام ،وهـا االهميـة

مما سـبق فـإن لوسـائل التعلـيم الحديةـة دور فـي تنميـة

تجلت في مااعد االفراد معلمين ومتعلمين جميعا على

االتصا الفعا بين التلميا والمعلم.

فهم واجتياا المراحـل التعليميـة الم تلفـة واسـهمت فـي
تقليل الجهد والتكاليف واختصار الوقت.

مناقش ة نتائ الفرضية اجلزئية الثانية

من هنا فالبد من اقتران ما سبق بما يـرا المـتعلم

ويمكن تفاير ذلو بان النشاعات الرياضية تعطـي

من أمور محاوسـة معروفـة ،وان تقريـب المفـاهيم مـن

الفراــة للتعبيــر عــن الــاات ،وبنــاء الةقــة بــالنفس،

المتعلم وتوايلها لتكوين مـدركات واضـحة يتطلـب منـا

واإلحااس باإلنجاا  .ن الـر ى والغايـات الهادفـة لتحقيـق

االهتمام بها.

اإلبداع في المجـا الرياضـي تـأتي مناـجمة مـع حاجـات

كمـا انهـا كـل مـا ياـت دم مـن قبـل المعلـم مـن

العصر الاي نعيش فيه ومـع التطـور التكنولـوجي خااـة

امكانـات متاحـة تعمـل علـى نقـل المعلومـات النظريـة

في مجا األنشطة الرياضية وجب جا اهتمام التالميـا

والمهارات العملية للمتعلم وتوضيحها بغية الواو الـى

وتنمية قد ا رتهم ومواهبهم واعطائهم الفراة البرااها

الهدف باقل جهد واسرع وقت.

واقلها للواو لى الماتويات الرياضية العالية ،ضافة

وان للوسـائل التعليميـة دو ر مهـم وا وفـاعال فـي

لى ما يحققـه ممارسـة النشـام الرياضـي مـن مـردودات

توايل الماد التعليمية الى المتعلمـين ،كمـا ان للجانـب

اـحية جاـدية ونفاـية واجتماعيـة للتلميـا .فالرياضـة

النفاي له اهمية كبير في خلق الـدوافع وايجـاد الرغبـة

المنظمة وسيلة لضـبط سـلوا التالميـا ،وتوجيـه الـروح

في العمل واوال الى المعرفة المطلوبة.

الجماعية وتنمية مهارات التالميا.

وتشير بعض الدراسـات الـى أن الوسـائل التعليميـة

وتشــير بعــض الدراســات العلميــة الــى أن الوســائل

لها أهمية كبرى في تنمية ال برات الحاية التـي يصـعب

التعليميــة الحديةــة تاــاهم اســهاما كبيــرا فــي تطــوير

تحقيقهـــا ،ويؤكـــد “ســـالمة ” ( )2003أن عمليـــة الـــتعلم

وتنمية األداء الاي يعتبر هو األثـر الصـافي لجهـود الفـرد

ترتبط بعملية التعليم كونها ثمـر ونتيجـة محصـلة لهـا،

التي تبدأ بالقدرات و دراا الدور والمهـام و بالتـالي يشـير

ولكي تحدث العملية بصور سليمة البـد مـن وجـود مـواد

لى درجة تحقيق و تمام المهـام المكونـة لوظيفـة الفـرد.

تعليميــة مصــممة بطريقــة تتناســب وقــدرات المتعلمــين

(محمد سعيد أنور سلطان (أ)،2006 ،

)219

واحتياجاتهم ومالئمة ل صائصهم وتـؤدي بـالمتعلم لـى

ويشـــير در عبـــد البـــاري( )2003الـــى ان وســـائل

اتقان المهارات وال برات بشكل جيد وفعـا (فـراج لبيـب،

التدريس الحديةة تااعد على تحقيق بعـض الشـروم أو

،1999

الظــروف التــي تعكــس نتيجــة أو مجموعــة نتــائج معينــة

.)69

ويُجمـــع البـــاحةون علـــى أن مـــا يقـــار  80مـــن
مدخالتنا الحايّة هي مدخالت بصريّة ،وفـي هـاا الصـدد

لاــلوا ش ـ ص معــين أو مجموعــة أش ـ ا
الباري،2003 ،

( .در عبــد

)95

فقد دذكر عالم التربية األمريكي دجيروم بـونرد المشـهور

كمــا يــرى دحاــن عمــر مناــيد أيضــا أن بعــض

بدراســاته عــن التّفكيــر والتربيــة مــن خــال االستكشــاف

الوسائل التعليمية لها دور فعا في درجة تحقيق و تمـام

واإلبداع دراسـات عديـد تبـيّن أن النـاس يتـاكّرون 10

المهام المكونة لوظيفة الفرد ،وهو يعكـس الكيفيـة التـي

فقط مما يامعونه ،و 30فقط مما يقر ونه ،فـي حـين

يحقـق أو يشـبع بهــا الفـرد متطلبـات الوظيفــة ،وغالبـا مــا

يصل ما يتاكرونه من بين مـا يرونـه أو يقومـون بـه لـى

يحدث لبس وتداخل بين األداء والجهد ،فالجهد يشـير لـى

( .80شاكر عبد الحميد،2005 ،

.)14

الطاقة المباولـة ،أمـا األداء فيقـاس علـى أسـاس النتـائج

مـن كـل مـا تقـدم تبـرا اهميـة ودور الوسـائل

التي حققها الفرد ،فمةال الطالب قد يبا جهدا كبيـرا فـي

التعليمية التي يعبر عنها بأنها" وسائل االتصـا المباشـر

االســـتعداد لالمتحانـــات ،ولكنـــه يحصـــل علـــى درجـــات
من فضــة ،وفــي مةــل هــا الحــا يكــون الجهــد المبــاو

124

ع.ف ،كرميش

عالي بينمـا األداء مـن فض( .حاـن عمـر مناـي،2000 ،
)115

التي درجوا عليها ،وهم غير قادرين اآلن على التعامل مع
أيِّ تقنية من تقنيات التدريس الحديةة.

ويتفق هـاا مـع دراسـة عفـاف عبـد الكـريم ()1994

كما ان بتطبيق وسائل التعليم في تعلم المها ا رت

حيب أوضحت أن للوسائل التعليمية الحديةة دور هام وذو

الحركية في التربية الرياضية تجعل عملية الـتعلم تتجـه

فائــد فــي المراحــل األولــى مــن تعلــم المهــار  ،حيــب أن

مباشـر نحـو الهـدف أي نحـو المهـار المطلـو تعلمهـا

الطال يحتاجون لى التعرف على النقام الهامة بعـد كـل

وبالو ُت تصر امـن عمليـة الـتعلم وتكـون الاـرعة فـي

محاولــة لتاــاعدهم علــى تصــحيل أدائهــم الفنــي ،فهــاا

عملية التعلم سـرعة محاـوبة ولياـت سـرعة عشـوائية

األســلو يعتبــر بمةابــة تــوفير معلــم لكــل عالــب ،ممــا

تؤثر علـى تحقيـق الغـرض المطلـو مـع االقتصـاد فـي

يااهم في تحاـين عمليـة الـتعلم (عفـاف عبـد الكـريم،

الوقت والجهد والما .

،1994

.)198

كما أن الوسائل التعليمية الم تلفة تاـاهم اسـهاما

مما سـبق فـإن لوسـائل التعلـيم الحديةـة دور فـي تنميـة

كبيرا في حدوث عملية التفاعل اإليجابي مع الموضـوعات

وتطـــوير األداء التدرياــــي ألســــاتا التربيــــة البدنيــــة

التعليمية التي يمكن برمجتها على شـكل أفـالم وأقـرا

والرياضية.

مرنة أو شـرائل تُعـرض فـي عمليـة الـتعلّم الصـفية ،مـع

مناقشة نتائ الفرضية العامة

ضرور مراعا أمور كةير منها.
ومـن هنـا يمكـن القـو بـأن العالقـة بـين النشـام

ن التربية الرياضية تهدف لى تنميـة الفـرد تنميـة

البدني الرياضي ووسائل التعليم عالقة موجبة بـين كـل

شـاملة متزنـة فـي جوانبـه األربعـة الرئياـية البدنيـة

منهمـا ،حيـب أن اسـت دام وسـائل التعلـيم فـي أنشـطة

والنفاية واالجتماعية والعقلية ،كما تعمـل علـى تعـديل

التربية الرياضية تحقق مبدأ الارعة في التعلم واستةمار

سلوا الفرد لكي يتكيف مع البيئة التي يعيش بها .وحتى

الوقـت والجهـد ،وبـالو تكـون وسـائل التعلـيم ضـرورية

تـتمكن التربيـة الرياضـية مـن تحقيـق هـا األهـداف

إلنجاح هـاا النـوع الحيـوي مـن التربيـة وتحقيـق أهدافـه

الاامية البد لها من االعتماد على األسلو العلمي وهـاا

المنشود .

األسلو العلمي يكمن في االعتماد على وسائل التعليم.

كما ان وسائل التعليم الحديةة تتميز بالمرونـة فـي

وبشـكل أخـر ال يمكـن للتربيـة الرياضـية أن تحقـق

حداث عملية التعلم بصفة عامة ،حيب أنها تشـتمل علـى

التنميـة الشـاملة المتزنـة لم تلـف قـوى الفـرد كمـا هـو

أكةر من مصدر إلتمام عمليـة الـتعلم ،وهـاا التعـدد فـي

مطلو منها في أقل وقـت وبأقـل تكلفـة ال عـن عريـق

المصادر يجعل التدريس مؤكد أو أكةر استيعا وا فهناا

است دام وسائل التعليم.

المعلـم ،واألدوات واألجهـز  ،واألنشـطة المتاحـة ،المـواد

حيــب حاول ـت هــا الدراســة الكشــف عــن الوســائل

والبيئة التعليمية  ...لخ .

التعليميــة الحديةــة فــي تطــوير أســاليب تــدريس التربيــة

فـإذا فشـل أحـد هـا المصـادر فـي حـداث عمليـة

البدنية في مرحلة التعليم المتوسط ،فما من شوٍّ فـي أن

التعلم ينجل مصدر آخر في القيـام بهـا المهمـة وهكـاا

األساليب التربويـة التقليديـة لـم تعـد اـالحة  -منفـرد -

تصل المعلومة للمتعلم وياتوعبها ويمارسها ويتقنها.

لتقديم عر التعليم الناجعة أمام ثـور المعلومـات التـي

وتشير دراسة محمد الزبون واـالل عبابنـة ()2010

اشـــتملت علـــى منـــاحي العمليـــة التعليميـــة الم تلفـــة،

التـــي هـــدفت الـــى التعـــرف علـــى تصـــورات ماـــتقبلية

وأاــبحت م رجــات التعلــيم واقــع مهلــو ،ذ باتــت هــا

الســت دام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــا فــي تطــوير

الم رجات غاية في الضعف ،وأابل القـائمون علـى نتـاج

النظــام التربــوي .أن كــل مــن األســتاذ ،الطالــب ،عمليــة

ها الم رجات أنفاهم على أبعد ماافة من القدر على

التدريس ،المنهاج الدراسي والقياد اإلدارية سـتتغير لـى

خدمة التربية البدنية والرياضية ،ويكفي أن نشـير لـى أن

األحاـــن باســـت دام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــا

عدداو كبيروا مـنهم ال يملكـون ال بعـض التقنيـات القديمـة

وتوالت الدراسة الى أن است دام تكنولوجيـا المعلومـات
واالتصا ليات مجرد دخا المكونات المادية لى أماكن
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التعلـــيم .وانمـــا اســـتةمار البيئـــة المدرســـية إليجابيـــات

 oوسائل التعليم الحديةـة لهـا دور فـي تنميـة وتطـوير

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــا بمــا ياــاعد علــى بنــاء

الكفـــاء التدرياـــية لـــدى أســـاتا التربيـــة البدنيـــة

مــوارد بشــرية قــادر علــى امــتالا المعرفــة اســت داما،

والرياضية

تطويرا و ابداعا.
وهاا يتفـق مـع دراسـة  )2010(Tabet Fatenالتـي

االقرتاحات

هــدفت الــى التعــرف علــى واقــع اســت دام تكنولوجيــا

 oتنويــع االســتراتيجيات واألســاليب الماــت دمة فــي

المعلومــات واالتصــا فــي المجــا التعليمــي التوناــي

تدريس التربية البدنية والرياضـية ،بحيـب يــتم تفعيــل

المتــرجم فــي ارع ناــيج حــي لتكنولوجيــا المعلومــات

االســتراتيجيات التــي تتــيل فــر

التفاعــل والمشــاركة

واالتصــا مــن خــال اســت داماتها وتوضــيل منطقيــات

اإليجابية.

دمجهــا وضــروراتها .حيــب تواــلت الدراســة مــن جانــب

 oعقد دورات تدريبية لفائـد مدرسـي التربيـة البدنيـة

األســاتا الفــاعلين أن اســت دام تكنولوجيــا المعلومــات

والرياضــية والعمــل علــى تشــجيعهم وتــدريبهم علــى

واالتصا في قاعـات التـدريس سـهلت كةيـرا اإلنتاجيـة و

است دام ها الطر ووسائل التعليم الحديةة وعلى آلية

عملــت علــى تأســيس العالقــات البيداغوجيــة التــي تؤلــف

توظيفهــا نظــرا لمــا أثبتتــه مــن دالالت يجابيــة علــى

توسع النشام.

تحصيل التالميا.

ويشــير احمــد ال طيــب )2009( ،الــى ان تكنولوجيــا

 oلحـــا االســـاتا بـــدورات تـــدربهم علـــى اســـت دام

المعلومــات واالتصــا توســع حــدود الــتعلم حي ـب يمكــن

الوســائل التقنيــة فــي التعلــيم والتــي أهمهــا الحاســو

حدوثه في أي مكان تتـوفر فيـه خدمـة االنترنـتص لتصـبل

التعليمي ،وشبكة االنترنت ،والبريد االلكتروني

مكانيــة الواــو لــى المعلومــة أو مصــادر الــتعلم ذات

 oتةقيف المعلمين بمزايـا مبـدأ الـتعلم الـااتي وأهميـة

الوسائط المتعدد متاحة باهولة ويار بغض النظر عـن

دمـــاج الطلبـــة فــــي العمليـــة التعليميـــة و شــــراكهم

الموقــع التــي عليــه بمــا ياــمل للطالــب موااــلة العمــل

بنشاعاتها.

والبحب ويشجعه على التزود من المعرفة.

 oتةقيف المعلمين بأهمية تدريب الطلبة علـى تنظـيم

وخالاــة القــو أن مــن خــال تحقــق الفرضــيات

دراستهم وضبطها  ،والتحكم في سيرها وات اذ القـرارات

الجزئية االولى والةانية فإن الفرضية العامـة والتـي تـنص

المتعلقة بها واالعتماد على النفس.

على :د أن لوسائل التعليم الحديةة دور في تنمية الكفـاء

 oتةقيـــف المعلمـــين بضـــرور تـــدريب الطلبـــة علـــى

التدرياية لـدى أسـاتا التربيـة البدنيـة والرياضـية د قـد

است دام الوسائل التقنية في التعلم واالتصا والتواال

تحققتد.

ال سيما الحاسـو التعليمـي والبريـد االلكترونـي وشـبكة

 .5خامتة
مــن خــال النتــائج المتواــل اليهــا فــي دراســتنا
ناتنتج بأن:
 oوسائل التعليم الحديةة لها دور فـي تنميـة التـدريس
لماد التربية البدنية والرياضية.
 oوسائل التعليم الحديةـة لهـا دور فـي تنميـة االتصـا
الفعا بين التلميا والمعلم.
 oوسائل التعليم الحديةـة لهـا دور فـي تنميـة وتطـوير
األداء التدرياي ألساتا التربية البدنية والرياضية.

االنترنــت وخااــة ذا كانــت متــوفر فــي األمــاكن التــي
يعملون فيها.
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