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المدرب الرياضي كشخصية تربوية وكيفية استخدامه للوسائل التكنولوجية

د /حليلو نبيل
جامعة محمد خيضر بسكرة

أ /مرابط شوقي

مقدمة
يعتمد التدريب الرياضي في األساس على إخضاع الفرد الرياضي ألنواع من الضغوط البدنية والنفسية المختلفة والتي تؤدي
وفق تخطيط خاص يهدف في النهاية إلى تكيف الفرد الرياضي بصورة تجعله قاد ار على انجاز كل ما تعلمه بالطريقة المناسبة
أثناء المسابقات والمنافسات الرياضية .وعلى ذلك فإن التدريب الرياضي يهتم أساساً بما يسمى برياضة المستويات العالمية أو
رياضة البطوالت
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ومن بين اإلعدادات للفرد الرياضي نجد اإلعداد التربوي والنفسي الذي يهدف إلى تربية الفرد الرياضي بصورة شاملة ومتزنة
مع تطوير السمات الخلقية وتنمية الروح ا لرياضية مع إعداده نفسيا لتعليمه كيفية استخدام القدرات التي يتعلمها ومن ناحية ثانية
إظهار االنجاز الجيد من خالل اإلعداد النفسي للمشاركة الناجحة في المسابقات أو المنافسات الرياضية .ومن أهم شروطها هو
الشعور بالثقة بطاقته والتحقق السليم من إمكانياته فإذا لم تتوافر الثقة أو القناعة بالطاقة الذاتية فإن الفرد الرياضي يصبح تحت
رحمة الخوف بأشكاله المتعددة حيث يمتد ذلك إلى خوفه من التدريب في حد ذاته  ،وهنا تدخل مجموعة من العوامل التي توفر
للفرد الرياضي الجو الذي يحتاجه في عملية التدريب  ،ومن بينها نجد المدرب أو المعلم الرياضي الذي يلقن الفرد كل التقنيات
التي يحتاجها في البطوالت والمنافسات الرياضية والتي بدورها تحقق له النجاح والتميز  ،واضافة إلى ما يحمله هدا المدرب من
مهارات عالية في التدريب يجب عليه أيضا أن يكون حامل لرسالة تعليمية تربوية وأن يلقنها للفرد الرياضي حتى يضفي
للتقنيات والمهارات الرياضية روح األخالق والمعاملة الحسنة مع الخصم وتهذيب سلوك الفرد الرياضي  ،ولتحقيق هده الرسالة
قد يحتاج المدرب إلى مجموعة من الوسائل والتقنيات من بينها الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي بدورها تساعد المعلم
الرياضي في أداء رسالته التربوية وفرض شخصيته في هدا المجال .

اوالً :مفهوم التدريب الرياضي
غالباً ما نجد إن مصطلح التدريب يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الناحية الجسمية
والعقلية  ،أو زيادة التعلم الحركي والتكنيكي ( المهاري ) لإلنسان  .وحيث إن ما يخصنا من التدريب هو التدريب( في المجال
الرياضي ) الذي يعمل على تحضير الرياضيين للوصول إلى أعلى وأفضل المستويات ألمستطاعه  ،كما إن هذا المفهوم قد
توسع وازدادت أهميته انطالقاً من المستويات العليا لكل فعالية أو لعبه رياضيه .
حيث في السابق كانت تكفي تجارب المدرب التي حصل عليها عندما كان رياضياً ليتمكن من الوصول بالعبيه إلى
المستويات العليا إذا كانت لديهم الرعاية والقابلية الجسمانية الجيدة ...بينما اليوم يستند التدريب الرياضي على أسس علمية
ومبادئ تربوية تستخدم وسائل إليصال المعلومات النظرية الموضحة للتكنيك ووسائل التدريب المساعدة األخرى وكذلك على
تطوير القابلية العقلية الجسمية والمحافظة على اللياقة العامة والجسمية والنفسية على وفق نظام معين..
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من هذا نجد إن التدريب الرياضي هو التحضير العام للرياضي جسمياً وتكنيكياً وتكتيكياً وعقلياً ونفسياً وتربوياً
بمساعدة التمرينات الجسمية عن طريق الجهد البدني وبهذا يكون التدريب الرياضي عبارة عن عملية تربوية تخضع في جوهرها
لقوانين ومبادئ العلوم الطبيعية (كعلم التشريح والفسلجة والميكانيكيا .....الخ) والعلوم اإلنسانية (كعلم النفس واالجتماع...الخ)
تهدف إلى أعداد الفرد الرياضي للوصول به إلى اعلي مستوى رياضي تسمح به قدراته وامكانياته واستعداداته وذلك في نوع
النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه ويمارسه بمحض إرادته.
يعتبر علم التدريب الرياضي من العلوم الحديثة في مجال المعرفة بصفة عامة وفي مجال رياضة المستويات العالية بصفة
خاصة.
وان أكثر التعاريف صالحية وشمولية لهذا هو ان التدريب الرياضي عملية تربوية تخضع لألسس والمبادئ العلمية وتهدف
أساساً إلى إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية( .غالباً ما نجد إن
مصطلح التدريب يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الناحية ألجسميه والعقلية  ،أو زيادة التعلم
الحركي والتكنيكي ( المهاري ) لإلنسان  .وحيث إن ما يخصنا من التدريب هو التدريب( في المجال الرياضي ) الذي يعمل
على تحضير الرياضيين للوصول إلى اعلي وأفضل المستويات ألمستطاعه  ،كما إن هذا المفهوم قد توسع وازدادت أهميته
انطالقاً من المستويات العليا لكل فعاليه أو لعبه رياضيه .
حيث في السابق كانت تكفي تجارب المدرب التي حصل عليها عندما كان رياضياً ليتمكن من الوصول بالعبيه إلى المستويات
العليا إذا كانت لديهم الرعاية والقابلية الجسمانية الجيدة ...بينما اليوم يستند التدريب الرياضي على أسس علمية ومبادئ تربوية
تستخدم وسائل إليصال المعلومات النظرية الموضحة للتكنيك ووسائل التدريب المساعدة األخرى وكذلك على تطوير القابلية
العقلية الجسمية والمحافظة على اللياقة العامة والجسمية والنفسية على وفق نظام معين..
وهو ايضاً العمليات التي تعتمد على األسس التربوية والعلمية والتي تهدف إلى قيادة وتطوير القدرات والمستويات الرياضية في
كافة جوانبها لتحقيق أفضل النتائج في الرياضة الممارسة .
وان التدريب الرياضي من وجهة نظر األطباء الرياضيين هو عبارة عن جميع مقادير الحمل التي تعطى للرياضي في فترة
زمنية معينة هدفها رفع االنجاز الرياضي بحيث يتم تغير وظائف األجهزة الداخلية والخارجية.
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ويرى البعض إن المفهوم العام لمصطلح التدريب الرياضي عمليات التنمية الوظيفية للجسم بهدف تكيفه عن طريق التمرينات
المنتظمة للمتطلبات العالية ألداء عمل ما .
ويعرفه البروفيسور "هولمان" بأنه عبارة عن جميع كميات الحمل المعينة المعطاة للرياضي في الفترة الزمنية المعينة يهدف
الى دفع االنجاز الذي يؤديه بحيث تتغير وظائف األجهزة الخارجية والعضوية ()1
أما الباحث "ماتوين " يعرفه بانه التحضير الجسمي والتكتيكي والعقلي والنفسي والتربوي للرياضي بمساعدة التمرينات
الجسمية عن طريق الجهد (.)2
ويقول الدكتور "عصام عبد الخالق " أن التدريب هو التمرين للحركات الرياضية المبنية على األسس العلمية في اطار خطة
موضوعية مع مراعاة النواحي التربوية وكذلك الرعاية الصحية بهدف الوصول بالفرد إلى أعلى مستوى في النشاط الرياضي
الممارس  ،يتم من خالل التخطيط الجيد والدقيق لتنمية الصفات البدنية والرياضية والمهارات الحركية والقدرات الخططية
وكذلك البيانات الرياضية والدوافع النفسية ()3
وبناء على ذلك فان التدريب الرياضي يعتبر الجزء األساسي من عملية اإلعداد الرياضي باعتباره العملية البدنية التربوية
الخاصة والقائمة على استخدام التمرينات البدنية بهدف تطوير مختلف الصفات الالزمة للرياضي لتحقيق اعلي مستوى ممكن
في نوع معين من األنشطة الرياضية .
ونستخلص من هذه التعاريف ان التدريب الرياضي من العمليات التربوية التي تخضع في جوهرها لقوانين ومبادئ العلوم
الطبيعية ويبقى الهدف النهائي من عملية التدريب الرياضي هو إعداد الفرد للوصول به إلى أعلى مستوى رياضي تسمح به
قدراته واستعداداته في نوع النشاط الذي يتخصص فيه والذي يمارسه بمحض إرادته.
ويعتمد التدريب الرياضي أساساً على إخضاع الفرد الرياضي ألنواع من الضغوط البدنية والنفسية المختلفة والتي تؤدي وفق
تخطيط خاص يهدف في النهاية الى ان يتكيف الفرد الرياضي لها بصورة تجعله قاد ار على انجازها بالطريقة المناسبة اثناء
المسابقات والمنافسات الرياضية .وعلى ذلك فإن التدريب الرياضي يهتم أساساً بما يسمى برياضة المستويات العالمية أو رياضة
البطوالت.
ويجب أن نضع في اعتبارنا ان التخصص في نوع أو مسابقة رياضية معينة يعتبر من أهم السمات التي تميز التدريب
الرياضي حيث ال يمكن للفرد الوصول للمستوى العالي في أكثر من نشاط رياضي واحد .هذا وقد أصبحت الموهبة الرياضية
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دون ارتباطها بالتدريب العلمي الحديث ال تكفي للوصول الى البطولة الرياضية وانما تعتبر أساساً يمكن عن طريق تطورها
باستخدام التدريب العلمي الوصول بها إلى أعلى المستويات الرياضية.
والتدريب الرياضي عملية تربوية ذات صبغة فردية حيث انها تراعي الفروق الفردية من حيث العمر والجنس ودرجة المستوى
فتدريب الناشئين يختلف عن تدريب الكبار كما يختلف تدريب البنين عن تدريب البنات ويختلف تدريب الفريق الواحد باختالف
المراكز المختلفة وما تطلبه هذه المراكز من مهارات وقدرات .كما يختلف تدريب األلعاب واألنشطة الرياضية المختلفة باختالف
الصفات المميزة لكل نشاط فهناك من الرياضات ما يعتمد اساسا على التحمل بينما تعتمد رياضات أخرى على القوة وهكذا.
وكذلك التدريب الرياضي عملية تتميز باالستمرار وليس بالموسمية وهذا يعني االستمرار في التدريب طوال العام أو االستمرار
في التدريب لعدة سنوات .واننا نخطئ كثي اًر عندما نترك التدريب بعد انتهاء المنافسة الرياضية ثم نبدأ بعد ذلك قبيل المنافسة.
وتعتبر هذه العملية إحدى النقاط األساسية التي تعوق مستوى التقدم الرياضي لدى الرياضيين بصورة عامة حيث ان فترات
الراحة الطويلة تؤدي لهبوط المستوى.
ثانياً :اهداف التدريب الرياضي من اجل تحقيق الهدف الرئيسي للتدريب الرياضي وتحسين واالرتقاء بمستوى االداء الرياضي
الى اعلى مستوى ممكن يجب على المدرب وضع الحلول المناسبة لواجبات استخدام التمارين البدنية وبنفس الوقت يجب على
الرياضي ان يتبع مدربه من اجل تحقيق متطلبات االهداف الرئيسة للتدريب الرياضي التي يمكن تلخيصها بما يأتي .....
 -1تحسين االعداد البدني متعدد الجوانب(الشامل)
 -2ضمان تحسن الألعداد البدني الخاص بالفعالية المحددة
 -3تحسين واتقان األداء الخططي الالزم للمنافسة
 -4االتقان النوعي ألداء الفني الخاص بالفعالية المحددة
 -5تنمية وتطوير الصفات األرادية الألزمة لمواجهة اعباء التدريب والمنافسة
 -6تنمية الروابط والعالقات الخاصة بوحدة الفريق كجماعة متماسكة
-7ضمان تحسن الحالة الصحية للرياضي
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 -8الوقاية من االصابة الرياضية
 -9اغناء الرياضي باألمور المعرفية الخاصة بقواعد التدريب الفسيولوجي والنفسية الخططية والتغذية ووظائف استعادة الشفاء
والعالقات االجتماعية مع اعضاء الفريق
اما ( نوال مهدي العبيدي و فاطمة عبد المالكي) يرن ان التدريب الرياضي يهدف الى -:
 -1اعداد قدرات الفرد الرياضي بدنيا ومهاريا وخططيا وفكريا .
 -2رفع مستوى ودرجة االعداد النفسي والسمات الشخصية للفرد الرياضي .
 -3رفع استعدادات الفرد لتحقيق الفوز في المنافسة .
اما (محمد عبد الحسن) يرى ان التدريب الرياضي يهدف الى رفع مستوى الفرد الى اعلى مستوى ممكن من جراء وضع الحلول
لواجبات التدريب بحيث تؤمن تحقيق الواجبات المعينة التربوية والتعليمية  ,كما تضمن واجباً هاماً هو تطوير الشخصية
الرياضية وترسيخ االيمان بالمجتمع العربي الموحد واعتبار الطريق االشتراكي الطريق االمثل للتطور الرياضي في القطر ,لذا
فان جميع االمكانيات في التدريب تخدم االغراض السابقة  ,وبناءاً يتم عن طريق المتطلبات العالية تطور صفات مهمة
كالقابليات والمهارات واالمكانيات والصفات الجسمية التي تعتبر ضرورية للمجتمع سواء في ميدان االنتاج او االستعداد العالي
للدفاع عن الوطن .
ثالثاُ :واجبات ( وظائف ) التدريب الرياضي
من اجل تحقيق الهدف الرئيسي للتدريب  ،والذي هو تحسين مستوى األداء المهاري  ،البدني الخططي االهتمام بالصحة ،
اإلعداد النفسي  ،النظري  ،واالنجاز  ،يجب على الرياضيين إتباع مدربيهم كي يسدوا حاجة المتطلبات الالزمة لتحقيق واجبات
التدريب العامة أو وظائفه  ،ولقد اختلف الخبراء في تحديد الواجبات و الوظائف وسوف نستعرض بعض من هذه اآلراء
لبعض الخبراء ومنهم -:
 -1محمد حسن عالوي الى
أ -واجبات تعليمية
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ب -واجبات تربوية
 -2ويتفق كال من قاسم المندالوي ومحمود عبد هلل الشاطئ وعبد هللا الالمي وعادل تركي على مجموعة من النقاط هي
أ -الناحية التربوية
ب -الناحية الصحية
ج -الناحية التعليمية

أما عن محمد رضا المدامغة -:
 -1تطوير اإلعداد البدني المتعدد الجوانب
 -2تحسين اإلعداد البدني الخاص بنوع اللعبة
 -3اإلتقان النوعي لألداء المهاري للعبة أو المهارة
 -4تحسين واتقان األداء الخططي الالزم
 -5تنمية السمات النفسية
 -6ضمان وضبط اإلعداد المثالي للفريق
 -7منع حدوث اإلصابات عند الرياضيين
 -8تقوية المعلومات النظرية
 -9االهتمام بالحالة الصحية للرياضيين
ويؤكد هاره على النقاط التالية كواجبات للتدريب الرياضي -:
 -1بناء الشخصية
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 -2التهيئة البدنية
 -3تهيئة التوافق التكنيكي الرياضي
 -4الناحية التكتيكية
 -5تهيئة الناحية العقلية
ونتفق مع ما ذكره محمد حسن عالوي و قاسم المندالوي لهذا سوف يقتصر شرحنا لما ذكروه .
أ -:الواجبات التعليمية -:
تتضمن الوجبات العلمية جميع العمليات التي تستهدف التأثير على قدرات ومهارات ومعلومات ومعارف الفرد الرياضي .
وتشمل أهم الوجبات التعليمية لعملية التدريب الرياضي على ما يلي -:
 .1التنمية الشاملة والمتزنة للصفات أو القدرات البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل ....الخ والعمل على
االرتقاء بالحالة الصحية للفرد .
 .2التنمية الخاصة للصفات أو القدرات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الفرد .
 .3تعلم واتقان المهارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي التخصصي والالزمة للوصول إلى أعلى مستوى رياضي
 .4تعلم واتقان القدرات الخططية الضرورية للمنافسات الرياضية في نوع النشاط الرياضي التخصصي
 .5اكتساب المعارف والمعلومات النظرية من النواحي الفنية لألداء الحركي وعن النواحي الخططية وعن طرق التدريب
المختلفة والنواحي الصحية المرتبطة بالنشاط الرياضي وعن القوانين واللوائح واألنظمة الرياضية  .....الخ .
ب  -:الواجبات التربوية -:
تتضمن الواجبات التربوية كل المؤثرات التربوية المنظمة التي تستهدف تطوير السمات الخلقية واإلرادية وغيرها من مختلف
الخصائص والمالمح األخرى للشخصية .
وتشتمل أهم الواجبات التربوية لعملية التدريب الرياضي على ما يلي -:
 -1تربية الناشئ على حب الرياضة والعمل على ان يكون النشاط الرياضي ذو المستوى العالي من الحاجات األساسية للفرد .
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-2تشكيل مختلف دوافع وحاجات وميول الفرد واالرتقاء بها بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن وذلك عن طريق معرفة الدور
االيجابي الهام الذي تسهم به المستويات الرياضية العالية في هذا المجال .
 -3تربية وتطوير السمات الخلقية الحميدة كحب الوطن والخلق الرياضي والروح الرياضي  ......الخ .
 -4تربية وتطوير الخصائص والسمات اإلرادية كسمة الدافعية وسمة المثابرة وسمة ضبط النفس وسمة الشجاعة والجرأة وسمة
التصميم ....الخ .
 -5اكتساب اللياقة االجتماعية فالفرد يتخلى عن االنانية وحب الذات وهكذا بحكم قانون اللعبة الذي يتطلب العمل ضمن وحدة
متماسكة يسودها التعاون)3( .
وفي ضوء ما تقدم يمكن ترجمة أهم الواجبات التعليمية والتربوية للتدريب الرياضي إلى خمس عمليات محددة تهدف كل منه
إلى تحقيق واجب معين وهذه العمليات هي -:
يمكننا تخليص واجبات التدريب الرياضي لخمس عمليات محدودة كل منها تحقق هدف يخدم االرتقاء بمستوى الفرد الرياضي
وهي :

 .1اإلعداد البدني :
يهدف االعداد البدني إلى تنمية الصفات أو القدرات البدنية كالقوة العضلية والتحمل والسرعة والرشاقة ومدى الحركة في
المفاصل .ويجب أن تكون هذه التنمية شاملة وعامة مع التأكيد على الصفات الخاصة التي تكفل التقدم في نوع النشاط الذي
يمارسه الفرد.
 .2اإلعداد المهاري والخططي :
يهدف اإلعداد المهاري تعليم واتقان المهارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي كذلك فإن تنمية القدرات الخططية التي
يستخدمها الفرد في غضون المنافسات الرياضية من أهم واجبات التدريب الرياضي ويجب علينا أن ندرك ان هناك ارتباطاً وثيقاً
بين عمليات اإلعداد المهاري واإلعداد الخططي حيث انهما يكونان وحدة واحدة.
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 .3اإلعداد المعرفي (النظري) :
يهدف اإلعداد الم عرفي إلى اكساب الفرد الرياضي مختلف المعلومات والمعارف النظرية التي تهم الرياضي بصفة عامة وكذا
التي تخص النواحي التدريبية العامة وكذلك التي تخص نوع النشاط الذي يمارسه ومنها ـ المعارف والمعلومات الصحية ـ
النواحي الخاصة بالتغذية ـ المعارف الخاصة بأسس االداء الحركي ـ المعارف الخاصة بقانون اللعبة هذه المعارف والمعلومات
تسهم بدور ايجابي في رفع مستوى الفرد الرياضي بصورة كبيرة.
 .4اإلعداد التربوي النفسي
يهدف اإلعداد التربوي النفسي إلى تربية الفرد الرياضي بصورة شاملة ومتزنة مع تطوير السمات الخلقية وتنمية الروح الرياضية
مع اعداده نفسيا لتعليمه كيفية استخدام القدرات التي يتعلمها ومن ناحية ثانية إظهار االنجاز الجيد من خالل اإلعداد النفسي
للمشاركة الناجحة في المسابقات أو المنافسات الرياضية .ومن اهم شروطها هو الشعور بالثقة بطاقته والتحقق السليم من
امكانياته فإذا لم تتوافر الثقة أو القناعة بالطاقة الذاتية فإن الفرد الرياضي يصبح تحت رحمة الخوف بأشكاله المتعددة حيث
يمتد ذلك إلى خوفه من التدريب .هذه الحاالت النفسية غير المناسبة والتي تؤثر على تصرفه بصورة سلبية تظهر في الغالب
على هيئة فقد الثقة بالطاقة الذاتية للفرد الرياضي وهذا يجعل من غير الممكن ومن المستحيل الوصول إلى نهاية ناجحة حتى
ال بسط التصرفات اإلرادية والمرتبطة عادة بتخطي صعوبة ما.

 -5االعداد الصحي
تهدف الى تأقلم األجهزة الداخلية واألعضاء كذلك ينشط الفرد والتخلص من بعض األمراض والضعف البدني فضال عن
تقوية مناعة الجسم .
ويجب علينا النظر إلى هذه العمليات الخمسة على إنها مكونات مترابطة لعملية واحدة هي عملية التدريب الرياضي .
ولذا ينبغي االهتمام بها جميعا حتى يمكن الوصول بالفرد إلى أعلى المستويات الرياضية .
رابعاً  :خصائص ومميزات التدريب الرياضـــــــــــــــــــــــــــــــــي
ومن أهم الخصائص التي يتميز بها التدريب الرياضي هي
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 -1إن الهدف الرئيسي من التدريب الرياضي هو محاولة الوصول بالفرد إلى اعلي مستوى رياضي ممكن في نوع معين من
أنواع األنشطة الرياضية وعلى ذلك فان التدريب الرياضي يشكل أساس يسمى ب ـ ـ ( رياضة المستويات) إي ممارسة النشاط
الرياضي بغرض تحقيق أحسن ما يمكن من مستوى الرياضي في البطوالت أو المنافسات الرياضية المختلفة  .وطبقا لهذا
المفهوم فان ممارسة النشاط الرياضي بغرض قضاء وقت الفراغ أو بهدف الترويح  ،أو لمحاولة اكتساب اللياقة البدنية ما هي
إال أساليب أخرى ثانوية لممارسة النشاط الرياضي تدخل تحت نطاق ما يسمى ((بالرياضة الشعبية )) ـ ـ أي ممارسة غالبية
أفراد الشعب للنشاط الرياضي دون محاولة الوصول للتفوق الرياضي دون محاولة الوصول للتفوق الرياضي  ،أو دون
تخصص دقيق في نشاط رياضي معين .
ولكي يمكن تحقيق هذا الهدف فان التدريب الرياضي يسعى إلى تطوير وتنمية القوى البدنية ( كالقوة العضلية والسرعة والتحمل
) ......الخ والقوى الفنية( كالمهارات الحركية الرياضية والقدرات الخططية )  ،والقوى النفسية للرياضي ومحاولة استخدامها
وتوجيهها نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن.
 -2من ابرز الخصائص التي تميز التدريب الرياضي في العصر الحديث اعتماده على المعارف والمعلومات العلمية ،
فالتدريب الرياضي الحديث يستمد مادته من العديد من العلوم الطبيعية واإلنسانية كالطب الرياضي والميكانيكا الحيوية وعلم
الحركة وعلم النفس الرياضي والتربية وعلم االجتماع الرياضي وغير ذلك من المعارف والمعلومات التي ترتبط تطبيقاتها في
المجال الرياضي .
 -3إن التدريب الرياضي عملية تربوية ذات صبغة (( فردية )) لدرجة كبيرة إذ إنها تراعي الفروق الفردية من حيث درجة
المستوى أو العمر أو الجنس  .فعلى سبيل المثا ل يختلف تدريب الناشئ عن تدريب العب الدرجة الثانية الذي يختلف وبالتالي
عن تدريب الالعب الدولي  .كما يختلف تدريب البنين عن البنات في نواحي متعددة  .حتى في الفرق الجماعي الواحد كفريق
الكرة الطائرة أو السلة أو القدم مثال تختلف عملية التدريب الرياضي لكل العب طبقا لمركزه في الفريق وما يتطلبه هذا المركز
من مهارات وقدرات وصفات بدنية ونفسية معينة  .كما تراعي عملية التدريب الرياضي الفروق الفردية بين أنواع األنشطة
الرياضية المختلفة من حيث الصفات المميزة لكل نشاط  .فعلى سبيل المثال يختلف تدريب رامي الجلة او القرص عن تدريب
المصارعة ويختلف تدريب السباح عن تدريب العب كرة السلة الذي يختلف بالتالي عن تدريب العب تنس الطاولة وهكذا .
ويتطلب ذلك اختيار طرق متعددة للتدريب الرياضي وطرق متعددة لتشكيل حمل التدريب وفترات الراحة  .كما يتطلب التركيز
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على نواحي بدنية ونفسية معينة واستخدام وسائل مختلفة للرعاية واإلشراف والتوجيه  .وعلى ذلك نجد إن خطط التدريب
المختلفة تضع في اعتبارها عامل الفروق الفردية سواء بين األفراد أو بين األنشطة الرياضية المختلفة .

 -4إن التدريب الرياضي عملية تتميز باالمتداد أو االستمرار وليس بالموسمية – إي إنها ال تشغل فترة معينة أو موسم معين
ثم تنقضي وتزول  .وهذا يعني إن الوصول ألعلى المستويات الرياضية العالية يتطلب –
االستمرار في التدريب طوال أشهر السنة كلها  .إذ إننا نخطئ حينما نترك التدريب الرياضي عقب انتهاء المنافسات الرياضية
ونركن للراحة التامة إذ إن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في هبوط مستوى الفرد ويتطلب البدء من جديد لمحاولة تنمية وتطوير
مستوى الفرد عقب فترة الهدوء والراحة  .وبطبيعة الحال يتأسس ذلك كله على التخطيط المنتظم لعملية التدريب الرياضي (
خطط الطويلة المدى  ،قصيرة المدى  ،التدريب السنوي  ،خطط التدريب المرحلية  ،خطط التدريب األسبوعية )
 -5يؤثر التدريب الرياضي في تشكيل أسلوب حيات الفرد بدرجة كبيرة  .إذ إن طبيعة النشاط الرياضي الذي يتميز بالمستوى
العالي ( رياضة المستويات أو البطوالت ) تتطلب من الفرد الرياضي ضرورة تشكيل أسلوب حياته  .كنظام حياته اليومية
والتغذية والنواحي الصحية  ....الخ  ،بصورة تسهم بجانب عمليات التدريب الرياضي في رفع المستوى الرياضي للفرد إلى
أقصى درجة ممكنة  .وعلى ذلك نجد إن التدريب الرياضي يتطرق إلى جميع أوجه حيات الفرد ويصبح – في معظم األحيان
– عامال هاما تتأثر به طريقة حيات الفرد وأسلوب معيشته .
 -6يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي للمدرب بارتباطه بدرجة كبيرة من الفاعلية من ناحية الفرد الرياضي  .إذ يقع على
كاهل المدرب العديد من المهام التعليمية والتربوية التي تسهم في تربية الفرد الرياضي تربية شاملة متزنة وتتيح له فرصة
تحقيق أعلى المستويات الرياضية  .ويتطلب األمر اتصاله المباشر بالعديد من المؤسسات التربوية التي ترعى الالعب كاألسرة
والمدرسة وغيرهما وضرورة إيجاد العالقات التعاونية االيجابية معها ( .)4ولكي يكلل الدور القيادي للمدرب بالنجاح البد إن
يرتبط بدرجة كبيرة من الفاعلية واالستقالل وتحمل المسؤولية والمشاركة فيها من جانب الالعب إذ إن عملية التدريب الرياضي
عملية تعاونية بدرجة كبيرة تحت قيادة المدرب .
ومما ذكر من هذه السمات فإن الرياضيين يرون بأن المدرب شخصية قوية يمكن االعتماد عليها في المواقف الصعبة  ،وفي
كثير من األحيان يكون قاد اًر على مجابهة الظروف المتغيرة وتنظيم أحوال العبيه والسيطرة عليهم ()5

17

رابعاً  -الوظيفة التربوية للمدرب الرياضي :
إن التدريب الرياضي عملية تربوية ذات صبغة فردية لدرجة كبيرة إذ أنها تراعي الفروق الفردية من حيث درجة المستوى أو
العمر أو الجنس فعلى سبيل المثال يختلف تدريب النشئ عن تدريب العب الدرجة الثانية الذي يختلف بالتالي عن تدريب
الالعب الدولي  ،كما يختلف تدريب البنين عن تدريب البنات في نواحي متعددة حتى في الفريق الجماعي الواحد كفريق الكرة
الطائرة أو الكرة السلة أو كرة القدم مثالً  ،تختلف عملية التدريب الرياضي لكل العب طبقا لمركزه في الفريق  ،وما يتعلق به
هذا المركز من مهارات وقدرات وصفات بدنية أو نفسية معينة.
كما تراعي عملية التدريب الرياضي الفروق الفردية بين أنواع األنشطة الرياضية المختلفة من حيث الصفات المميزة لكل
نشاط  ،فعلى سبيل المثال يختلف تدريب رامي الجلة أو القرص على تدريب المصارع  ،ويختلف تدريب السباخ على العب
تدريب كرة السلة  ،الذي يختلف بالتالي على تدريب العب تنس الطاولة وهكذا .
ويتطلب ذلك كله طرق متعددة للتدريب الرياضي  ،وطرق متعددة لتشكيل حمل التدريب وفترات الراحة  ،كما يتطلب التركيز
على نواحي بدنية ونفسية معينة  ،واستخدام وسائل مختلفة للتوجيه واالشراف والرعاية  ،وعلى ذلك نجد أن خطط التدريب
المختلفة تضع في اعتبارها عامل الفروق الفردية سواء بين األفراد أو بين األنشطة الرياضية المختلفة .
ويتولى المدرب الرياضي كشخصية تربوية عملية التربية والتعليم ويتأثر تأثي اًر مباش اًر في التطوير الشامل المتزن لشخصية الفرد
الرياضية  ،وتتأسس تربية وتعليم الفرد الرياضي على مقدار ما يتحلى به المدرب الرياضي من خصائص وسمات وقدرات
ومعارف ومهارات معينة والتي يشترط توافرها في المدرب الرياضي حتى يكتب لعمله كل التوفيق والنجاح .
وعلى ذلك فال بد أن يكون المدرب نموذجاً يحتذى به محباً لعمله ومخلصاً له يشعر نحوه بالوالء  ،ويمتلك درجة عالية من
المعارف والمعلومات والقدرات والمهارات العامة والخاصة  ،مقتنعاً تمام االقتناع بالنظم والمفاهيم والقيم النبيلة للدولة  ،حتى
نضمن بذلك قدرته على حسن تشكيل الشخصية الرياضية ومحاولة الوصول بها الى أعلى مراتب البطولة  )6(.وللوصول الى
هذه المراتب قد يستعين بمجموعة من التقنيات والوسائل لتحقق له ذلك إذ يستطيع المدرب الرياضي من االستفادة الكاملة من
التقنية الحديثة والمتطورة في أجهزة التدريب واألجهزة التكنولوجية االخري التي يمكن االستفادة منها بطريقة مباشرة في عملية
التدريب لالرتقاء بقدرات الالعبين للمستويات العالية  ،لذا كان عليه أن يطلع علي كل مستجدات العصر وان يطور قدراته
المعرفية يحصل علي الدورات العلمية المهلة لذلك  ،وحيث أن التقنية الحديثة في أي مجال متغيرة بين يوم وليلة  ،لذا وجب
على المدرب والمربي مراعاة مايلي – :
-1االهتمام بتثقيف أنفسهم واالشتراك في الدورات المؤهلة لتشغيل األجهزة الحديثة باستخدام الكمبيوتر  ،إلى جانب التعرف
على التقنيات الحديثة األخرى في مجال االتصاالت .
-2ضرورة اهتمام االتحادات الرياضية ،والجهات المختصة بعمل الدورات المؤهلة لذلك أسوة بما يحدث بالعام
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 -3ضرورة تثقيف المدربين وخاصة مدربي المستويات العالية والفرق القومية للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الكمبيوتر
والتدريب على شبكة المعلومات” االنترنت “لالطالع على الجديد في العالم .
الخاتمة
وفي االخير ومن خالل ما جاء في هذه الورقة البحثية يتضح بأن عملية التدريب الرياضي لها اهتمام كبير في البطوالت
الرياضية وأن نجاح الرياضي أو الفريق مرهون بقدرات المدرب الرياضي وبرامجه التدريبة بمعنى أن الفريق الناجح بدون شك
لديه مدرب متميز ويملك قدرات و مهارات تدريبة كبيرة إضافة الى أنه يمتلك قدرات قيادية عالية وهي التي يستطيع من خاللها
توجيه وتعليم الفريق واالشراف عليه وأن المدرب ال يملك المهارات واالستراتيجيات التدريبة البدنية فقط وانا أيضا المهارات
التربوية التي يجعل من خاللها متعاون ومتماسك ومستقر ومن خاللها أيضا يلقن القيم النبيلة ألعضاء الفريق ويمكنه أن
يستعين لتحقيق ذلك بتكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة .
قائمة المراجع

 -1عبده علي نصيف  ،قاسم حسن حسين  :مبادئ التعلم الرياضي  ،ط ،1دار المعرفة الجامعية  ،بغداد ،
العراق .1980 ،
 -2عصام عبد الخالق  :التدريب الرياضي  ،ط ،2دار الكتب الجامعية  ،مصر .1972 ،
 -3عبد هللا بن زين  :دليل الرياضي  ،دار الخلدونية  ،الجزائر . ،2013 ،
 -4محمد حسن عالوي  :علم التدريب الرياضي  ،ط ، 1دار المعارف  ،مصر .1990 ،
 -5يحي السيد الحاوي  :المدرب الرياضي بين األسلوب التقليدي والتقنية الحديثة  ،ط ،1المركز العربي
للنشر  ،مصر.2000،

واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية
 -دراسة ميدانية أجريت على بعض ثانويات والية البويرة –

د /رامي عز الدين
أ /عاشور توفيق
أ /بـعــوش خــالد

جامعة البويرة

الملخص:
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هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية،

حيث أجريت الدراسة على عينة من أساتذة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية والبالغ عددهم  30أستاذ تم اختيارهم

بطريقة عشوائية بسيطة من المجتمع األصلي والبالغ  148أستاذ أي بنسبة  ،%20كما تم اتباع المنهج الوصفي من خالل
توزيع استمارات استبيان على األساتذة بعد التحقق من الشروط العلمية لألداة ،وقد تم استعمال النسبة المئوية ( )%واختبار كا

2

كوسائل إحصائية لتحليل نتائج الدراسة.

وفي األخير أسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفرضيات المقترحة وكشفت واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة

التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية ،حيث تبين عدم توفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية
البدنية والرياضية ،كما تبين عدم استخدام الوسائل التكنولوجية في درس التربية البدنية والرياضية لعدم توفرها بالشكل المطلوب

ونقص كفاية األساتذة على استخدامها ،وعليه أوصى الباحثون بضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة

كخطوة أساسية لإلصالح التعليمي ،كذلك تطبيق استراتيجيات تدريس متنوعة واستخدام األساليب التعليمية المتطورة ،توفير
الوسائل التكنولوجية في حصة التربية البدنية والرياضية لتفعيل عملية التعلم – التعليم ،وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية لألستاذة

حول استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية.
* الكلمات الدالة :تكنولوجيات التعليم ،حصة التربية البدنية والرياضية.
Summary
The study aimed to identify the status of the application of education technologies in the share of
physical education and sports at the secondary level, where the study was conducted on a sample of
professors of physical education and sports at the secondary level and totaling 30 professor chosen
a simple random from the original community of 148 professor an increase of 20%, as were
followed descriptive approach through the distribution of questionnaires to teachers after verifying
the conditions of the scientific tool, it has been the use of the percentage (%) and chi2 test as a
means of statistical analysis of the results of the study.
In the latter resulted in the results of the study about the health of the proposed hypotheses and
revealed the reality of the application of education technologies in the share of physical education
and sports at the secondary level, where it was found not to provide the technological environment
in high schools to help in activating the share of physical education and sports, it turns out not to
use technological means in the studied physical education and sports for not provided as required
and the lack of adequacy of the professors to use it, and therefore, the researchers recommended
the need to keep up with global changes and achieve the quality requirements as an essential step
for educational reform, as well as the application of a variety of teaching strategies and the use of
advanced teaching methods, provide technological means in the share of physical education and
sports to activate learning - learning process, and programming courses training and training for
the professor about the use of various technological means.
* Key words: education technologies, the share of physical education and sports.

 -1مـقـدمة واشكالية البحث:

لقــد خطــت الــدول المتحضـرة خطـوات واســعة وسـريعة نحــو ثــورة علميــة وتكنولوجيــة هائلــة أدت إلــى تغيــر
المفاهيم الخاصة بالتربية الحديثة ،وكذلك تطـوير التعلـيم وذلـك باالعتمـاد علـى تكنولوجيـا الـتعلم مـن خـالل مـا

تقدمــه مــن وســائل فنيــة لتوصــيل المعلومــات وتنميــة المهــارات لــدى المتعلمــين بطريقــة فعالــة فضـالً عــن قــدرتها
على توفير بيئة صالحة لتعليم مرن ومؤثر مما يكون له أكبر األثر فـي االرتقـاء بـالتعليم والـتعلم ،حيـث تعتبـر

الثورة العلمية التكنولوجية مدخالً جديداً في عمليتي التعليم والتعلم وأصبح ل ازمـاً علينـا تطـوير العمليـة التعليميـة
لمسايرة هذا التقدم العلمي الهائل.
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ويتميز هذا القرن بالتطور التكنولوجي الهائل في جميع المجاالت والتي منها التطور في أساليب وطرق

التعليم ،وقد أدى ذلك إلى الحاجة ألنمـاط جديـدة للنظـام التعليمـي الجيـد ،كمـا أن العصـر الـذي نعـيش فيـه هـو

عصــر التطبيــق العلمـي ذلــك ألنــه يتســم بالعلميــة والتكنولوجيــة ،لــذلك فــالكثير مــن التقنيــات الحديثــة كــالتلفزيون
وأجه ـزة العــرض الســينمائي والفيــديو وأجه ـزة الحاســب اآلل ـي وجــدت طريقهــا إل ـى التطبيــق العمل ـي تحــت ت ـأثير

الضــغوط المت ازيــدة مــن التقــدم ،ويــرى المتخصصــين ف ـي مجــال تكنولوجيــا التعلــيم أهميــة اســتعمال التكنولوجيــة
الحديثة في التعليم لما لها من دور فعال في نجاح العملية التعليمية ،وقد أضـاف التطـور العلمـي والتكنولـوجي
الكثير من الطـرق والوسـائل الجديـدة التـي يمكـن االسـتفادة منهـا فـي تهيئـة مجـاالت الخبـرة للمتعلمـين حتـى يـتم

إعداد المتعلم بدرجة عالية من الكفاءة تؤهله لمواجهة تحديات العصر،

(علي حبيش ،1995 ،ص.)16

وي ــذكر مجـــدي عزيـــز ( )2004نقـ ـالً ع ــن المجل ــس الق ــومي لتكنولوجي ــا التعل ــيم Council National

 Educational and Technologyعلــى أهميــة تــدعيم التــدريس بمســتحدثات تكنولوجيــا التعلــيم مثــل "الــتعلم
باس ــتخدام الكمبي ــوتر  CAIواس ــتخدام التلفزي ــون التعليم ــي والفي ــديو التف ــاعلي  Interactive Videoوالوسـ ــائط

المتعددة الفعالة  Interactive Multimediaوالشبكة العالمية للمعلومات  ،"Internetإذ إن استخدام مثل هـذه
المستحدثات يسهم في تحقيق تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية ،كما يتيح التعلم الفردي بما يناسب خصائص

المتعلمين ،باإلضافة إلى أنها توفر بيئة تعلم متنوعة البدائل ،وأيضا يمكن لهذه المستحدثات أن تتكامل لتكون
نظاماً تعليمياً فعاالً (مجدي عزيز إبراهيم ،)529 ،2004 ،وتلعب تكنولوجيا التعليم كأحد عناصر المنظومة التعليمية

دو اًر فــاعالً فــي هــذا التجديــد لمــا تمتلكــه مــن إمكانيــة تســهيل وتح ـديث أنمــاط إداريــة تربويــة تعليميــة ،وادخــال
خب ـرات تعليميــة جديــدة تواكــب التغي ـرات المعرفيــة وتعــزز دور المؤسســات التعليميــة الحديثــة ،وقــد إتضــح مــن
خالل العملية التعليمية أن هناك العديد من المشكالت ومن بينها صعوبة عملية التعليم والتعلم للطالب نتيجـة

إلى زيادة المتعلمين والى استخدام الطرق التقليدية في التـدريس بمـا يـؤدي إلـى أن تـتم العمليـة فـي وقـت أطـول
وبجه ــد أكب ــر وق ــد ال تتحق ــق النتيج ــة المرج ــوة ،إال أن ظه ــور تكنولوجي ــا التعل ــيم أدى إلـ ـى فاعلي ــة نق ــل وتعل ــيم
المناهج المقررة سواء كانت نظرية أو تطبيقيـة باإلضـافة إلـى المعـارف المرتبطـة بهـا والتـي تعمـل علـى تحقيـق

الفائدة المرجوة من العملية التعليمية.

ويشــير "عبــد هللا يحيــى" ( )2002أن مدرســة المســتقبل ومــا تحملــه مــن مفهــوم يــدعو إلــى تجديــد التعلــيم

وتطــويره ،لكـي يصــبح أكثــر اعتمــاداً علــى التكنولوجيــا الحديثــة ،ومــا يصــاحب ذلــك مــن وجــود معلمــين مــؤهلين
للتعليم من خالل تكنولوجيا المعلوماتيـة ،ووجـود المـدارس الذكيـة والفصـول االلكترونيـة وغيرهـا وتنميـة مهـارات

الطــالب واعــدادهم إعــداداً جيــدا يتناســب مــع المتطلبــات المســتقبلية ،ورفــع قــدراتهم ف ـي توظيــف المعلومــات ف ـي
كافة األنشطة التعليمية مع توفير البيئة المعلوماتية

(عبد هللا يحيى ،2002 ،ص .)23

وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في مجال التعليم بصفة عامة ،فإن التعليم في واقعه الحالي ال يزال

بعيداً عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة في حصة التربية البدنية والرياضية ،مما يعني أن هناك توجهاً عاماً
يدعو إلى العمل الجاد للرقي بكفاءة وفعالية النظام التعليمي ،حيث نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل
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األدبيات الحديثة التي تنادي بضرورة تطبيق تكنولوجيات التعليم في مادة التربية البدنية والرياضية ،ومن هنا
يمكن صياغة مشكلة البحث كالتالي:

 هل يتم تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية؟.ويتدرج تحت التساؤل السابق ،التساؤالت الفرعية التالية:

 -1هل تتوفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية؟.
 -2هل يتمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية في حصة التربية البدنية
والرياضية؟.

 -2الفرضيات:
تعرف الفرضية على أنها "ذلك الحل المسبق إلشكالية البحث" ( ،)Maurice Angers, 1996, p 102وهناك من

يرى أن فروض البحث هي "تنبؤ لعالقة قائمة بين متغيرين" ).(Andrée Lamoureux, 1995,p124

 -1-2الفرضية العامة:

 -ال يتم تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية.

 -2-2الفرضيات الجزئية:

 -1ال تتوفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية.
 -2ال يتمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية في حصة التربية البدنية
والرياضية.
 -3أهمية البحث :تكتسي دراستنا هذه أهميتها من:
 -1-3الجانب العلمي (األكاديمي):
 -إبراز القيمة العلمية للوسائل التكنولوجية ،وأهميتها في مجال التدريس.

 استخالص جملة من التوصيات العلمية قصد جعلها كمرجع علمي يستفيد منه الطلبة في حقل التربيةالبدنية الرياضية.

 -إثراء الطلبة واألساتذة بمعلومات مفيدة في هذا المجال.

 -2-3الجانب العملي (التطبيقي):

 -كون الدراسة ستطبق على أحد أهم القطاعات التعليمية ذات التأثير المباشر على التنمية الشاملة وهو

قطاع التدريس.

 -يمثل هذا البحث استجابة لالتجاهات التعليمية الحديثة التي تنادي باالهتمام باستخدام الوسائل التكنولوجية

المعاصرة للتدريس في ميدان التربية البدنية والرياضية.

 -يفيد أساتذة التربية البدنية والرياضية عن طريق استخدامهم للوسائل التكنولوجية في زيادة جودة األداء

التدريسي.
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 -4أهداف البحث:

* الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تسليط الضوء على واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية

البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية ،من خالل:

 التعرف على إمكانية توفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية. التعرف على إمكانية تمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية في حصةالتربية البدنية والرياضية.

 -5تحديد المصطلحات والمفاهيم:
يمكن تحديد مصطلحات بحثنا نظريا واجرائيا من أجل تحقيق القدر الكافي من الوضوح ،وهذا على
النحو التالي:

 -1-5التكنولوجيا:

* التعريــف اإلصــطالحي :تعرفهــا وفيق ـة ســالم ( )2001بأنهــا "تخطــيط ،إعــداد ،تطــوير ،تنفيــذ وتقــويم كامــل
للعملية التعليمية من مختلف جوانبها المعرفية ،الحركية والوجدانية من خـالل وسـائط تكنولوجيـة متنوعـة تعمـل

جميعه ــا وبش ــكل منس ــجم م ــع العناص ــر البشـ ـرية لتحقي ــق أهـ ـداف عملي ــة التعل ــيم وتفري ــد ال ــتعلم"

(وفيقـــة مصـــطفى

سالم ،2001،ص .)92 ،91

* التعريف اإلجرائي :هو عملية تنفيذ العملية التعليمية من خالل استغالل الوسـائل التكنولوجيـة لتحقيـق جـودة

التعليم.

 -2-5حصة التربية البدنية والرياضية:

* التعريف اإلصطالحي :هي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية الرياضية التي تمثل أصغر جزء
من المادة وتحمل كل خصائصها ،فالخطة الشاملة لمنهج التربية الرياضية بالمدرسة تشمل كل أوجه النشاط

الذي يريد المدرس أن يمارسها تالميذ مدرسته

(محمد سعيد عزمي ،1996 ،ص .)102

* التعريف اإلجرائي :هي العملية التي يتم من خاللها ممارسة النشاط البدني الرياضي داخل المؤسسة
التربوية ،بهدف بإكساب الفرد المتعلم الصفات البدنية والمعرفية واالجتماعية والمهارات والخبرات.

 -6منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 -1-6المنهج العلمي المتبع:

العينة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزء من الكل ،بمعنى

أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث

(رشيد زرواتي ،2007 ،ص.)234

نظ ار لطبيعة موضوعنا ،ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها ،بات من الضروري استعمال المنهج

الوصفي لمالئمته طبيعة الدراسة.
 -2-6متغيرات البحث:
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 المتغير المستقل :وهو السبب في عالقة السبب والنتيجة أي العامل الذي نريد من خالله قياس النتائج.(.)Deslandes Neve.-1976, p20.

وفي بحثنا هذا المتغير المستقل يتمثل في :تكنولوجيا التعليم.

 -المتغير التابع :يعرف بأنه متغير يؤثر فيه المتغير المستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثير قيم

المتغيرات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل ستظهر على المتغير التابع
(محمد حسن عالوي ،أسامة كامل راتب ،1999 ،ص،)219

العينة على االستبيان.

وفي بحثنا هذا المتغير التابع يتمثل في :استجابة أفراد

 -3-6مجتمع البحث:

ارتأينا في بحثنا أن يكون المجتمع خاص من أساتذة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية والبالغ

عددهم  148أستاذ.

 -4-6عينة البحث وكيفية اختيارها:
العينة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزء من الكل ،بمعنى

أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث

(رشيد زرواتي ،2007 ،ص .)334

حرصنا للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع باختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة

من المجتمع األصلي حيث بلغت  30أستاذ أي بنسبة .%20

 -5-6مجاالت البحث:

* المجال البشري :يمثل عدد األفراد الذين تم من خاللهم إنجاز هذه الدراسة ،وقد شمل ( )30أستاذا.

* المجال المكاني :يمثل اإلطار المكاني الذي تم فيه إنجاز هذه الدراسة ،وقد تم إجراء الدراسة الميدانية
على مستوى بعض ثانويات والية البويرة.

* المجال الزماني :يمثل اإلطار الزماني الذي تم فيه إنجاز الدراسة ،حيث دام إنجاز البحث ما بين

 2017/01/01حتى .2017/02/04

 -6-6األدوات المستعملة في البحث:

* االستبيان :لقد استعملنا االستبيان كأداة في هذه الدراسة ،ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي ،وهو أداة من
أدوات الحصول على الحقائق والبيانات والمعلومات ،ومن بين مزايا هذه الطريقة أنها تسهم في الحصول على
بيانات من العينات في أقل وقت وجهد

(حسين أحمد الشافعي ،سوزان أحمد علي مرسي ،2002 ،ص.)205-203

وجاء االستبيان إجرائيا كما يلي:
المحور األول :من السؤال رقم ()01

إلى السؤال رقم ()06

المحور الثاني :من السؤال رقم ()07

إلى السؤال رقم ()12

 -7-6األسس العلمية لألداة (سيكومترية األداة):

 -الجدول رقم ( )01يمثل تحكيم االستبيان (صدق المحكمين):
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المحكمين

الدرجة العلمية

الجامعة

القرار

01

أستاذ محاضر "أ"

جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

02

أستاذ محاضر "أ"

جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

03

أستاذ محاضر "أ"

جامعة البويرة

موافق  +بعض التعديل

 -8-6الوسائل اإلحصائية :استخدمنا في بحثنا هذا الوسائل اإلحصائية التالية:

* النسبة المئوية (الطريقة الثالثية) :بعد عملية جمع كل االستبيانات الخاصة بالمدربين ،قمنا بعملية
تفريغها وفرزها ،حيث يتم في هذه العملية حساب عدد تك اررات األجوبة الخاصة بكل سؤال في االستبيان،

وبعدها يتم حساب النسب المئوية بالطريقة اإلحصائية التالية:

النسبة المئوية = %

التك اررات 100 X
عدد األفراد

ولمطابقة النتائج نقوم بحساب كا 2بعد ذلك نجد كا 2المجدولة بعد تحديد مستوى الداللة ( )0.05ودرجات
الحرية

(فريد كامل أبو زينة ،وآخرون ،2006 ،ص.)213 -212

مجموع (التكرارت المشاهدة – التكرارات المتوقعة)

2

كا= 2

التك اررات المتوقعة

* اختبار كا:2

يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خالل االستبيان ،ويتكون

هذا القانون من:

 -التك اررات المشاهدة :وهي التك اررات التي نتحصل عليها بعد توزيع االستبيان.

 -التك اررات المتوقعة :وهو مجموع التك اررات يقسم على عدد اإلجابات المقترحة (االختيارات).

جدول كا 2يحتوي هذا الجدول على:

 كا 2المجدولة :وهي قيمة ثابتة نقارنها مع كا 2المحسوبة التخاذ القرار اإلحصائي. -درجة الحرية :وقانونها هو [ ن ــــ  ،]1حيث ن هي عدد اإلجابات المقترحة.

 -مستوى الداللة :نقوم بمقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثين يستعملون مستوى داللة  0.05أو0.01
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• االستنتاج اإلحصائي:

بعد الحصول على نتائج كا 2المحسوبة نقوم بمقارنتها ب كا 2المجدولة فإذا:

-كانت كا 2المحسوبة أكبر من كا 2المجدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية البديلة H1

التي تقول بأن الفرق في النتائج يعود للفروق بين الفئتين أي توجد داللة إحصائية.
واذا كانت كا 2المحسوبة أقل من كا 2المجدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية  H0التي تقول بأنه ال توجد فروق
بين النتائج وانما يعود ذلك إلى عامل الصدفة.
 -7عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 -1-7المحور األول :ال تتوفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية
والرياضية.

 السؤال رقم ( :)06هل توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية التعليم والتعلم أثناء الحصة؟. الهدف منه :معرفة إمكانية توفر وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية التعليم والتعلم أثناء الحصة. الجدول رقم ( :)02يبين التك اررات والنسب المئوية وقيم كا 2للسؤال رقم (.)06النسبة

اإلجابات

التك اررات

نعم

07

%23.33

ال

23

%76.67

المجموع

30

%100

المئوية

2

2

كا

كا

مستوى

المحسوبة المجدولة الداللة ()α

3.84

8.53

0.05

التمثيل البياني لنتائج العبارة 06

26

درجة

الحرية
()df
1

االستنتاج

اإلحصائي

دال

* تحليل ومناقشة النتائج :كما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده اختبار كا 2نالحظ أن قيمة كا

2

المحسوبة أكبر من قيمة كا 2المجدولة عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ،1ومنه نستنتج أن الفرضية

الصفرية  H0مرفوضة وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج ،تتجسد في كون نسبة
 %76.67من مجموع العينة يؤكدون أنه ال توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية التعليم والتعلم

أثناء الحصة ،أما النسبة المقدرة بـ ـ ـ  %23.33أجابو عكس ذلك.

* االستنتاج :نستنتج مما سبق أن أغلب األساتذة يؤكدون أنه ال توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في

عملية التعليم والتعلم أثناء الحصة ،وهذا ما يعرقل تحقيق المستوى المأمول من جودة التعليم ،حيث يشير كل

من أحمد العقاد وأحمد علي ( )2003أن التعليم لم يعد قاص اًر على الطريقة التقليدية ولكنه تطور بطريقة
سريعة وأخذ خطوات متقدمة الستخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة في التعليم ،ولقد استخدمت في

التعليم جميع الوسائل المساعدة المتاحة مثل الصور والحقائب التعليمية والكومبيوتر التعليمي والفيديو وغيرها
من الوسائل المساعدة في تفعيل عملية التعلم ويجعل منها أحد االستراتيجيات الهامة لتطوير المجتمع،

(أحمد

محمد العقاد ،أحمد علي حسين ،2003 ،ص .)2

 -2-7المحور الثاني :ال يتمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية في

حصة التربية البدنية والرياضية.

 السؤال رقم ( :)11هل لديك القدرة على تقويم الجانب المهاري والمعرفي من خالل الوسائط التعليمية أثناءالحصة؟.

 الهدف منه :معرفة إمكانية األستاذ في تقويم الجانب المهاري والمعرفي من خالل الوسائط التعليمية. الجدول رقم ( :)03يبين التك اررات والنسب المئوية وقيم كا 2للسؤال رقم (.)11النسبة

اإلجابات

التك اررات

نعم

04

%13.33

ال

26

%86.67

المجموع

30

%100

المئوية

2

2

كا

كا

مستوى

المحسوبة المجدولة الداللة ()α

16.33
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3.84

0.05

درجة

الحرية
()df
1

االستنتاج

اإلحصائي

دال
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* تحليل ومناقشة النتائج:

كما توضحه اإلجابات في الجدول أعاله ويؤكده اختبار كا 2نالحظ أن قيمة كا 2المحسوبة أكبر من قيمة

كا 2المجدولة عند مستوى الداللة  0.05وبدرجة حرية  ،1ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية  H0مرفوضة
وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج ،تتجسد في كون نسبة  %86.67من أفراد العينة

يؤكدون عدم قدرتهم على تقويم الجانب المهاري والمعرفي من خالل الوسائط التعليمية أثناء حصة التربية

البدنية والرياضية ،في حين أن نسبة  %13.33يرون عكس ذلك.

* االستنتاج :نستنتج مما سبق أن أغلب األساتذة عدم قدرتهم على تقويم الجانب المهاري والمعرفي من

خالل الوسائط التعليمية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ،حيث تشير دراسة كال من "أحمد كامل"

(" )2000جاسم الكندري وهاني فرج" ( )2001بضرورة أن يمتلك المعلمين الكفايات التعليمية العامة وما
يرتبط بها من كفايات نوعية مساندة أهمها كفايات تكنولوجيا التعليم والتي تعد من المتطلبات الهامة للمعلم

اليـوم.

(أحمد كامل ،2000 ،ص ( ،)112جاسم الكندري ،2001،ص .)57

 -8مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات:

 -1-8مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضيات الجزئية :من خالل الدراسة التي قمنا بها قصد معرفة واقع
تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية ،قمنا بطرح تساؤلين

جزئيين ،متفرعين عن اإلشكالية ثم اقترحنا فرضيتين لدراستهما ميدانيا وتسجيل النتائج من خالل الواقع

الميداني.

 -8-1-1مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى:
 الجدول رقم ( :)04الداللة اإلحصائية ألسئلة المحور األول.نتائج المحور األول

األسئلة

كا

2

2

كا

المحسوبة

28

2

كا

المجدولة

الداللة

اإلحصائية

السؤال رقم 01

8.53

3.84

دال

السؤال رقم 02

19.2

3.84

دال

السؤال رقم 03

8.53

3.84

دال

السؤال رقم 04

22.53

3.84

دال

السؤال رقم 05

13.33

3.84

دال

السؤال رقم 06

13.33

3.84

دال

انطالقا من الفرضية الجزئية األولى التي مفادها "ال تتوفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في

تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية" ،ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجداول ،والفروق ذات

الداللة اإلحصائية بين النتائج (اختباركا ،)2تبين فعال عدم قدرة األساتذة على تحديد أنسب الوسائل
التكنولوجية الستخدامها في الغرض التعليمي لألنشطة الرياضية أثناء الحصة ،وعدم قدرتهم على تصنيف

الوسائل التعليمية واعداد الوسائط التكنولوجية الخاصة بتطوير واثراء حصة التربية البدنية والرياضية،

باإلضافة إلى أنه ال توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية التعليم والتعلم (داتا شو– شاشات عرض

 ...الخ) أثناء الحصة ،وكنموذج لذلك ما الحظناه من خالل إجابات األساتذة على السؤال رقم ( )06حيث

أكدوا وبنسبة  %76.67من مجموع العينة يؤكدون أنه ال توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية

التعليم والتعلم أثناء الحصة ،السيما وأن التعليم لم يعد قاص اًر على الطريقة التقليدية ولكنه تطور بطريقة
سريعة وأخذ خطوات متقدمة الستخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة في التعليم لتفعيل عملية التعلم

ويجعل منها أحد االستراتيجيات الهامة لتطوير المجتمع.

وبالتالي يمكن القول بأنه قد تحققت صحة الفرضية الجزئية األولى بنسبة كبيرة.
 -2-1-8مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضية الجزئية الثانية:
 الجدول رقم ( :)05الداللة اإلحصائية ألسئلة المحور الثاني.نتائج المحور الثاني

األسئلة

كا

2

2

كا

المحسوبة

29

2

كا

المجدولة

الداللة

اإلحصائية

السؤال رقم 07

30

3.84

دال

السؤال رقم 08

30

3.84

دال

السؤال رقم 09

13.33

3.84

دال

السؤال رقم 10

16.13

3.84

دال

السؤال رقم 11

16.33

3.84

دال

السؤال رقم 12

19.2

3.84

دال

انطالقا من الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها "ال يتمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام

الوسائل التكنولوجية في حصة التربية البدنية والرياضية" ،ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجداول،
والداللة اإلحصائية بين النتائج (اختباركا ،)2تبين لنا فعال أنه ال يوجد بالمخابر أجهزة قياسات فسيولوجية

وبدنية وأجهزة تحليل حركي ،وأن أغلب األستاذة ال يحسنون إستخدام الحاسب اآللي بشكل جيد ،باإلضافة

إلى عدم كفايتهم بإستخدام الوسائل التكنولوجية خالل عملية التعلم لألنشطة الرياضية مثل الصور التعليمية

واألفالم التعليمية ،وكنموذج لذلك ما الحظناه في إجابات االساتذة على السؤال رقم ( )11حيث أكدوا وبنسبة

 %86.67عدم قدرتهم على تقويم الجانب المهاري والمعرفي من خالل الوسائط التعليمية أثناء حصة التربية
البدنية والرياضية ،السيما أن الحاجة قد تزايدت في هذا العصر إلى تطوير التعليم بما يواكب المعارف
العلمية والتكنولوجية الالزمة إلعداد المتعلمين للمشاركة الفعالة في مجتمع المستقبل.
وبالتالي نستنتج أن الفرضية الثانية قد تحققت إلى حد كبير.

 -2-8مناقشة ومقابلة الفرضيات الجزئية بالفرضية العامة:
 الجدول رقم ( :)06مقابلة النتائج بالفرضية العامة.الفرضيـــــــــة

صياغتـــــــــها

30

النتيـــجة

الفرضية الجزئية األولـــــى

الفرضية الجزئية الثانيـــــــة

ال تتوفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في
تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية

ال يتمتع األستاذ بالكفاية والمعرفة الخاصة

باستخدام الوسائل التكنولوجية في حصة التربية

تحققت

تحققت

البدنية والرياضية

الفرضية العامة

ال يتم تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة
التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية

تحققت

من خالل الجدول رقم ( )06يتبين لنا أن الفرضية العامة والتي مفادها "ال يتم تطبيق تكنولوجيات

التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية" قد تحققت.
* االستنتاج العـــام:

في ضوء فرضيات وأهداف البحث وحدود ما أظهرته نتائج الدراسة والظروف التي أجريت فيها ،والعينة
التي اختيرت لتمثيل المجتمع األصلي وبناءا على النتائج المتوصل إليها بغية إيجاد حل لمشكلة البحث وذلك
في اعتمادنا على البيانات والمعلومات التي تحصلنا عليها ،استنتجنا أنه ال تتوفر بيئة تكنولوجية في
الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية ،مما يعيق تسهيل وتوصيل المعلومات للمتعلم
وتبادل هذه المعلومات مع الجميع ومنه رؤية تربوية عملية يمكن تطويرها باستمرار وصوال للمستوى المأمول
من جودة التعليم ،السيما وأن التعليم لم يعد قاص اًر على الطريقة التقليدية ولكنه تطور بطريقة سريعة وأخذ
خطوات متقدمة الستخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة في التعليم لتفعيل عملية التعلم ويجعل منها أحد
االستراتيجيات الهامة لتطوير المجتمع.
من جهة أخرى استنتجنا أن األستاذ ال يتمتع بالكفاية والمعرفة الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية
في حصة التربية البدنية والرياضية ،السيما أن الحاجة قد تزايدت في هذا العصر إلى تطوير التعليم بما
يواكب المعارف العلمية والتكنولوجية الالزمة إلعداد المتعلمين للمشاركة الفعالة في مجتمع المستقبل.
* خــاتـمــــة:
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لقد بدأنا بحثنا من المجهول وها نحن اآلن ننهي هذا العمل المتواضع بما هو معلوم ،وبدأنا بما هو

غامض وها نحن اآلن ننهيه بما هو واضح ،وبدأنا بإشكال وافتراضات وها نحن اآلن ننهيه بحلول ونتائج،

حيث أن لكل بداية نهاية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود ،وها نحن اآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي
سنحاول من خاللها تقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق الهدف المرجو من ذلك وتقديم فروض مستقبلية تساعد

الباحثين على مواصلة البحث أو إعادة دراسته من جوانب أخرى ،حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات،
وجسدت بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها معتمدين في ذلك على العمل المنهجي الذي ال يخلوا من
الضوابط وااللتزامات المنهجية المطلوبة ،حيث وضعنا في مقدمة أهدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي
لمسناه أثناء بداية هذا الموضوع ،لهذا كانت من أهم الخطوات المعتمدة هي تنظيم العمل في إطار علمي

ومنهجي.

فمن خالل دراستنا التي لم تكن محض صدفة أو عشوائية ،بل كانت نابعة عن قناعة حيث كان مجمل

هدفنا يصبو إلى التعرف على واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة

الثانوية ،وبعد مرورنا بالمراحل األساسية التي يمر عليها كل باحث استطعنا ولو بشكل بسيط أن نثبت عدم
توفر بيئة تكنولوجية في الثانويات تساعد في تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية ،كما تبين عدم استخدام

الوسائل التكنولوجية في درس التربية البدنية والرياضية لعدم توفرها بالشكل المطلوب ونقص كفاية األساتذة

على استخدامها ،وبالتالي يبقى األستاذ يعاني من عدم الكفاية والمعرفة (الفنية) باستخدام الوسائل التكنولوجية
وهذا ما يجعله يعتمد أساسا على الوسائل التقليدية.

* اقتراحات وفروض مستقبلية:

في ضوء دراستنا لنتائج االستبيان الخاص باألساتذة ،وكذا المناقشة التي تمثلت في الجانب التطبيقي،

والتي تمحورت حول واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية،

خلصنا لمجموعة من اإلقتراحات والفروض المستقبلية والتي نأمل أن تكون بناءة وتعمل على مساعدتهم في

مهمتهم وكذا ترقية المستوى العلمي وتمثل بداية إلنطالق بحوث ودراسات أخرى في هذا المجال بتوسع وفهم
أكثر ويمكن حصرها فيما يلي:

 ضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة كخطوة أساسية لإلصالح التعليمي. دمج الوسائل التكنولوجية كمطلب أساسي في تحقيق أهداف حصص التربية البدنية والرياضية. -توفير كل األدوات والوسائل التي تحقق متطلبات الجودة في التعليم.

 برمجة دورات تكوينية وتدريبية لألستاذة حول كيفية التعامل مع مختلف الوسائل التكنولوجية وحسنتطبيقها.
 توفير الوسائل التكنولوجية في حصة التربية البدنية والرياضية لتفعيل عملية التعلم – التعليم. -ضرورة تطبيق استراتيجيات تدريس متنوعة واستخدام األساليب التعليمية المتطورة.
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 -برمجة حصص نظرية للتالميذ حول كيفية التعامل بالوسائل التكنولوجية.

 قائمة المراجع باللغة العربية: -1حسين أحمد الشافعي ،سوزان أحمد علي مرسي ( ،)2002مبادئ البحث العلمي في التربية البدنية
والرياضية ،منشأة المعارف.
 -2رشيد زرواتي ( ،)2007مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،ط ،1عين مليلة ،الجزائر.
 -3علي حبيش ( ،)1995مصر والتكنولوجيا في عالم متغير ،دار الكتب القومية ،القاهرة.
 -4فريد كامل أبو زينة وآخرون ( ،)2006مناهج البحث العلمي الكتاب الثاني اإلحصاء في البحث
العلمي ،ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع :جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
 -5مجدي عزيز إبراهيم ( ،)2004استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
 -6محمد حسن عالوي ،أسامة كمال راتب ( ،)1999البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس
الرياضي ،دار الفكر العربي للطبع والنشر ،القاهرة ،مصر.
 -7محمد سعيد عزمي ( ،)1996أساليب وتطوير درس التربية الرياضية ،منشأة المعارف :اإلسكندرية.
 -8وفيقة مصطفى سالم ( ،)2001تكنولوجيات التعليم والتعلم في التربية الرياضية ،منشآت المعارف،
اإلسكندرية.
 قائمة المراجع باللغة الفرنسية:09- Andrée Lamoureux (1995)," recherche et méthodologie en science humaines", Edition
Etudes vivantes, Québec..
10- Deslandes Neve (1976).- L’introduction à la recherche.-édition, paris..
11- Maurice Angers (1996) - Initiation Pratique à La méth odologie des sciences mimines - 2éne
Edition, Inc., chnébec.

 -قائمة المذكرات:

 -12عبد هللا يحيى حسن آل محيا ( ،)2003مدى توافر كفايات تصفية الحاسب واالنترنت لدى طالب كلية
المعلمين بأبها ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
 -قائمة المجالت:
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 -13أحمد محمد العقاد ،أحمد علي حسين ( ،)2003فعالية استخدام الكمبيوتر واالستراتيجيات المحفزة
للتعلم على بعض المهارات األساسية لكرة السلة للتالميذ الصم البكم ،إنتاج علمي ،مجلة بحوث التربية

الرياضية ،المجلد  ،26العدد  ،63كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.

 -14أحمد كامل ( ،)2000منظومة تكنولوجيا التعلم في المدارس الواقع والمأمول ،المؤتمر العلمي السابع

(منظومة تكنولوجيا التعليم في المدارس والجامعات الواقع والمأمول) ،القاهرة ،27-26 ،أبريل.

 -15جاسم الكندري ،هاني فرج ( ،)2001الترخيص لممارسة مهنة التعليم رؤي مستقبلية لتطوير مستوى
المعلم العربي ،المجلة التربوية ،مجلس النشر العلمي ،بجامعة الكويت ،العدد (.)58
أسئلة االستبيان

 -1هل تشارك المتعلمين في إعداد وسائل تعليمية في تعلم األنشطة الرياضية أثناء الحصة؟.
نعم

ال

 -2هل لديك القدرة على تحديد أنسب الوسائل التكنولوجية الستخدامها في الغرض التعليمي لألنشطة
الرياضية أثناء الحصة؟.
نعم

ال

 -3هل لديك القدرة على إعداد بيئة االتصال التعليمية مثل المالعب (قدم -سلة – طائرة -قدم – ألعاب

القوى)؟.
نعم

ال

 -4هل تستطيع تصنيف الوسائل التعليمية الستخدامها في تحقيق جوانب العملية التعليمية لألنشطة
الرياضية؟.
نعم

ال

 -5هل تستطيع إعداد الوسائط التكنولوجية الخاصة بتطوير واثراء حصة التربية البدنية والرياضية؟.
نعم

ال

 -6هل توجد وسائل عرض وايضاح تستخدم في عملية التعليم والتعلم (داتا شو– شاشات عرض  ...الخ)
أثناء الحصة؟.
نعم

ال

 -7هل يوجد بالمختبر أجهزة قياسات فسيولوجية وبدنية وأجهزة تحليل حركي؟.
نعم

ال

 -8في رأيك ،هل إستخدام الحاسب اآللي ينمي قدرات المعلم على التخطيط واإلبداع في مجال التربية
الرياضية؟.
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نعم

ال

 -9هل تحسن إستخدام الحاسب اآللي؟.
نعم

ال

 -10هل بإمكانك إستخدام الوسائل التكنولوجية خالل عملية التعلم لألنشطة الرياضية مثل استخدام الصور
التعليمية واألفالم التعليمية؟.
نعم

ال

 -11هل لديك القدرة على تقويم الجانب المهاري والمعرفي من خالل الوسائط التعليمية
نعم

أثناء الحصة؟.

ال

 -12في رأيك ،هل تستطيع أن تحقق نجاحاً في مجال التربية البدنية والرياضية عندما تتدرب على إستخدام
الوسائل التكنولوجية؟.
نعم

ال
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" في تحديد قيم بعـض المتغيرات الكينماتكية وعالقتها بدقــة مهارة االرسال السحق فـي الكـرةkinovea"" إستخدام برنامج
" الطائرة
-  بحـث وصفي أجـري علـى فرق القسم الوطني األول ( نجم بطيوة – ملودية الجزائر– برج بوعريريج ) للكـرة الطائـرة بن يوسف دحــو/د
معهـد علـوم وتقنيـات النشاطات البدنيــة والرياضية جامعـة بسكرة

 بن شعيب أحمد/ا

corrélation positive entre certaines variables
Cinematheque

Résumé

La recherche vise à déterminer la relation

compétences

et

précision

écrasantes

relation

émetteur,

le

chercheur recommande cette dernière étude

entre certaines variables Cinematheque (les
angles articulaires - temps - distance) et la

Cinematheque autres variables liées à la

précision des compétences de concassage

compétence

émetteur dans le volley-ball et je suppose un

émetteur de volley-ball.

de

meulage

de

précision

chercheur et une corrélation statistiquement
significative

entre

certaines

variables

Cinematheque et précision relation habileté
écrasement émetteur. Le chercheur a utilisé

l'approche descriptive à travers le cinéma de
films et de l'analyse en raison de la nature de

الملخـــص

la recherche, il a appliqué l'étude sur un

يهدف البحث إلى معرفة العالقة بين بعض المتغيرات

volley-ball de la section nationale, a été

االرسال السحق في الكرة الطائرة وافترض الباحث وجود

sélectionné

pour

عالقة إرتباط دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات الكينماتكية

correspondre caractéristiques physique et

 وقد استخدم الباحث المنهج.ودقــة مهارة االرسال السحق

échantillon de joueurs premières équipes de
intentionnellement

 الزمن) ودقــة مهارة- المسافة-الكينماتكية ( زوايا المفاصل

compétent dans l'utilisation de l'écrasement

الوصفي عن طريق التصوير السينمائي لألفالم وتحليلها نظ ار

 وطبقت الدراسة على عينة من العبي فرق،لطبيعة البحث

émetteur, les données ont été recueillies à
travers le cinéma de toutes les tentatives par

 وقد تم اختيارهم عمديا،القسم الوطني األول للكرة الطائرة

لتطابق مواصفتهم الجسمية ويجيدون استعمال االرسال

les joueurs et aux fins de l'évaluation des
performances du moteur et des variables de

وتم جمع البيانات من خالل التصوير السينمائي، السحق

mesure Cinematheque à l'étude et l'utilisation

لجميع محاوالت الالعبين وذلك لغرض تقويم األداء الحركي و

de l'essai de broyage de précision de

قياس المتغيرات الكينماتكية قيد الدراسة و استخدام اختبار دقة

l'émetteur, et a un traitement statistique en

 وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام معادلة،االرسال السحق

utilisant une équation de corrélation simple
(Pearson)

pour voir la corrélation.

.( لمعرفة العالقة اإلرتباطيةPearson) االرتباط البسيط

Les

وأسفرت النتائج على وجود عالقة إرتباط إيجابية بين بعض

résultats ont donné lieu à l'existence d'une

 ويوصي،المتغيرات الكينماتكية ودقــة مهارة االرسال السحق
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الباحث في األخير على دراسة متغيرات كينماتكية أخرى لها

عالقة بدقة مهارة االرسال السحق في الكرة الطائرة.
مقدمــة ومشكلة البحث:

إن العالم ي عيش تقدم علمي مذهل  ،ففي كل مجال حقق العلم وثبة كبيرة وال يزال يثب في إضطراد مستمر لتحقيق تقدم اكبر ،وكان
للرياضة نصيب من هذا التقدم  ،حيث لعب طموح علمائها دو ار أساسيا في االعتماد على علوم حديثة ،ليكون منها المنطلق للتقدم

وكانت البيوميكانيك واحدة مما اهتدوا إليه من علوم  ،إذ تبحث الخصائص الحركية ومتغيراتها ،ولتحقيق ذلك يسعى القائمين على
إعداد الرياضيين باالستعانة بأهم واحدث الطرق العلمية والتي ترتكز على نتائج العديد من الدراسات  ،والتي تهتم في مختلف العلوم

التربوية والبيولوجية التي تشكل الحركة محور اهتمامها ،والتي من بينها علم البيوميكانيك ،حيث يشير األستاذ الدكتور المهندس
(جيرد هو خموت) "إن البيوميكانيك هي علم تطبيق القوانين والمبادئ الميكانيكية على سير الحركات الرياضية تحت شروط

بايلوجية معينة" (محمود ق ،1998 ،.صفحة .)23

وتعتبر الكرة الطائرة احد أهم األلعاب الجماعية في كل المسابقات الدولية وعلى كافة المستويات  ،وكغيرها من األلعاب فان اداء
معظم مهارات اللعبة يرتكز باألساس على األداء الفني الجيد لمختلف المهارات األساسية التي من بينها االرسال السحق (vigot,
) ، 1985, p. 23بحيث يعتبر أول مهارة في لعبة كرة الطائرة  ،ويتوقف األداء الجيد لهذه المهارة على تحكم الالعب في
الخصائص الكينماتكية للمراحل الحركية) ،فالالعب الذي يتقن هذه المهارة يضمن على األقل  ℅50من المجموع الكلي لنقط

المباراة.

إن متطلبات المرحلة الحالية والمستوى الذي وصل إليه األداء في الكرة الطائرة في الكثير من دول العالم تلقي عبئا كبي ار على عاتق
المدربين والباحثين والرياضيين وذلك بالكشف عن األساليب والطرق التي تساعد بشكل واضح على التقدم في مستوى األداء

الحركي للرياضيين حيث أصبح المستوى العالي احد أهم الخصائص والمميزات لأللعاب الرياضية وذلك من خالل األرقام

والمستويات المسجلة في المسابقات المحلية والجهوية والدولية ،مما يفرض على المدربين على إتباع احدث الطرق واألساليب
العلمية التي تهتم بدراسة الحركة ،ومن هنا أصبحت الفرق ذات المستويات العليا تتسابق في استخدام مهارة االرسال السحق ولعل

ذلك يوضح لنا الفارق في المستوى بين فرق القمة وفريق المنتخب الوطني ،إذ سجلنا في البطولة العالمية التي اجريت بالجزائر

نسب االرساالت في المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري حيث تمثلت في ( )80إرسال من بينها ( )44إرسال من األعلى
إلى األسفل بنسبة  ℅55و( )36إرسال سحق بنسبة ℅ 45من بينها ( )3إرسال ناجحة بنسبة ℅8.33و( )33إرسال فاشل بنسبة

 ، ℅91.6وان دلت هذه النتائج على شيء إنما تدل على ضعف األداء الحركي لإلرسال السحق  ،ويعود هذا إلى عدم التحكم في
ميكانيكية المهارة والخصائص الكينماتكية المميزة خاصة للمرحلة األساسية من األداء الحركي للمهارة.
 -وكل هذه النقائص دفعت بينا إلى دراسة هذا النوع من االرسال والذي جعلنا نطرح التساؤل التالي :

– ماهي طبيعة العالقـة بين بعض المتغيرات الكينماتكية (زوايا المفاصل -المسافة -الزمن) ودقة أداء اإلرسال السحق في الكرة
الطائرة ؟
 -األسئلــة الفرعيــة:

 – 1ماهي نوع العالقة بين متغير زوايا المفاصل ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة ؟
 -2ماهي طبيعة العالقـة بين متغير المسافة ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة ؟
 -3ماهي طبيعة العالقـة بين متغير الزمن ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة ؟

 -4هل توجد عالقة بين بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة على مستوى الدقة؟
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 -الهـــدف الرئيســي:

– معرفة العالقــة بين بعض المتغيرات الكينماتكية (زوايا المفاصل -المسافة -الزمن) ودقة أداء اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .
 -األهـــداف الفرعيــة:

 – 1معرفة طبيعة العالقـة متغير زوايا المفاصل ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة.
 -2معرفة طبيعة العالقـة بين متغير المسافة ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .
 -3معرفة طبيعة العالقــة بين متغير الزمن ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .

 -4تحديد العالقة بين بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة على مستوى الدقة .
 -5التعرف على األخطاء المرتكبة من طرف الالعبين في أداء مهارة االرسال الساحق.
 -الفرضـية الرئيسيــة:

– توجد عالقــة إرتباط إيجابية بين بعض المتغيرات الكينماتكية (زوايا المفصل -المسافة -الزمن) ودقة اإلرسال السحق في الكرة

الطائرة .

 الفرضيــات الفرعيــة: – 1توجد عالقــة إرتباط إيجابية بين متغير زوايا المفاصل ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .
 -2توجد عالقــة إرتباط إيجابية بين متغير المسافة ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .
 -3توجد عالقــة إرتباط إيجابية بين متغير الزمن ودقة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .

 –4توجد عالقة إرتباط طردية بين بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة اإلرسال السحق على مستوى الدقة
 -مصطلحات البحـث :

 برنامج " :"kinoveaهو برنامج يختص بالتحليل الحركي لتكنيك الرياضيين من خالل تحديد المتغيرات البايوميكانيكية كذلكعرض األداء صورة بصورة (.)https://www

 الكينماتيك :هو وصف الحركة من حيث مسارها الزمني (سر.ز.تع) بغض النظر عن القوى المسببة للحركة. -زاويا المفاصل :درجة زاوية مدى تمفصل األعضاء أو المفاصل المشاركة في دقة األداء .

 -المسافـة :المسافة هي كمية عددية (قياسية) تعبر عن طول الطريق الفعلي الذي سلكه الجسم و يمكن وصفها باستخدام رقم

ووحدة فيزيائية.

 الزمــن :هو الفترة المستغرقة خالل مسافة معينة وفيزيائيا هو معدل تغير المسافة على السرعة الدقــة  :هي قدرة الفرد على توجيه حركاته االختيارية نحوى شيء ما (شلبي.)1978 ، -دقة اإلرسال :هي مقدرة المرسل على توجيه الكرات نحو األهداف الخاصة.

 المهارة الرياضية :هي كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي بغرض معين في إطار قانون كرة الطائرة سواء كانت هذهالحركة بالكرة أو بدونها.

 -اإلرسال السحـق :يعتبر اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة من بين أهم المهارات التي تطورت بدرجة كبيرة خاصة اإلرسال

الساحق الذي هو من أهم الضربات الهجومية المباشرة التي يستعملها الممارسون خالل اللعب و التي تهدف إلى -:اكتساب نقطة

سريعة مباشرة و تصعيب عملية القيام بهجوم من الخصم.

 -الكرة الطائـرة  :تعتبر كرة الطائرة أحد أهم األلعاب في كل المسابقات الدولية و على كافة المستويات وتتكون من فريقين كل

فريق يتكون من  12الالعب (ستة داخل الميدان وستة على كرسي االحتياط) ،المقابلة تفصل لصالح الفريق الذي يفوز بثالثة
أشواط). (Fiedller, 1969, p. 102
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الباب الثانـي :الدراسات النظرية والمشابهة
 الدراسات النظرية: -التحليل الكينماتيكي :يتطلب دراسة الخصائص البايوكينماتيكية ألي مهارة رياضية ( زوايا المفاصل المسافة والزمن) وتحليل

األداء الحركي لهذه المهارة لتحديد المدلوالت البايوكينماتيكية اآلتية:

 -۱الخصائص والمؤشرات القصورية (خواص جسم اإلنسان واألجسام التي يحركها)

 -۲خصائص ومؤشرات القوى (التأثير المتبادل بين وصالت الجسم واألجسام األخرى)
 -۳خصائص ومؤشرات الطاقة (قدرة عمل األنظمة البايوميكانيكية) (شلبي ،1978 ،صفحة .)31
 -الدقــة :تعد الدقة من العناصر المهمة لنجاح أداء الحركات في الفعاليات الرياضية فهي تعني " قدرة الفرد على التحكم في

حركاته ارتباطها بهدف ما (شلبي ،1978 ،صفحة .)31
 -اإلرسال السحق في الكرة :

يقول "سنجر" :من األفضل على كل العب أن يتحكم ويتقن مهارة واحدة لإلرسال على األقل ،على حسب القابلية البدنية

كم يجب على الالعب أن ينفذ ( )50إرساال على األقل في حصة تدريبية واحدة .

و بالتالي يمكن أن نقول أن اإلرسال الساحق من أهم الضربات الهجومية المباشرة التي يستعملها الممارسون خالل اللعب ،وهو

من المهارات التي تطورت بدرجة كبيرة عند الفرق ذات المستوى العالي مقارنة بفريقنا الوطني ).(vigot E. , 1985, p. 104
 -الدراسات المشابهة:

 دراسة سعد نافع الدليمي و وليد غانم ذنون :2009والتي تهدف إلى التعرف على قيم بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة الضرب الساحق القطري المواجه في الكره الطائرة وعالقتها

مع الدقة ،وذلك على عينة من العبي الكرة الطائرة لمنتخب جامعه الموصل ومنتخب محافظة نينوى والبالغ عددهم ( ،)7واستخدم
الباحثان المنهج الوصفي وأسفرت النتائج على أنه ترتبط الدقة بطول الخطوة األخيرة ،وكلما قلت زاوية النهوض زادت سرعة

انطالق الكرة وتتأثر سرعة انطالق الكرة بالمسافة األفقية والمحصلة للنهوض طرديا مع تأثر سرعة انطالق الكرة بالسرعة األفقية

والمحصلة للنهوض طرديا (الذنون ,وليد غانم ،2009 ،صفحة .)26
 -دراسة نجاح مهدي شلش:1998

 والتي تهدف إلى التعرف على بعض المتغيرات الكينماتكية لإلرسال الكابس بالكرة الطائرة .وذلك على عينة تكونت من أربعة العبين من نادي الدغارة احد أندية الدرجة الممتازة بكرة الطائرة لعام  ، 1998تم اختيارهم

بطريقة عشوائية من بني أعضاء الفريق  ،إن السبب في كون عينة البحث أربعة فقط يتعلق بطول الشريط السينمائي المتوفر لدى
الباحثون ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته في حل مشكلة البحث  ،وكانت أهم النتائج على اختالف المتغيرات
الكينماتكية بين الالعبين يعود إلى اختالف أداء االرسال الكابس،زاوية طيران الكرة تتأثر بارتفاع الالعب (محمود ،1988 ،صفحة
.)112،1111
 -دراسة عامر جبار السعدي( :السعدي ،2002 ،صفحة .)63

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المسافة بين الكرة والمحور الطولي للجسم لحظة ضرب الكرة وسرعة الكرة في

االرسالين المتموج والساحق في الكرة الطائرة وذلك على عينة اختارها الباحث بطريقة عمديه وهم ( )6العبين يجيدون

أداء هذان النوعان من االرساالت  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لحل طبيعة المشكل وخلص الباحث إلى
النتائج التالية:
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 -1هناك فرق في سرعة الكرة بين االرسال المتموج والساحق حيث بلغ الوسط الحسابي لسرعة الكرة في االرسال الساحق
( )14.72م /ثا بينما كان الوسط الحسابي لسرعة الكرة في االرسال المتموج ( )10.76م/ثا.
 -دراسة لدكتورة أميمه حامد أبو الخير:

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة بين مهارة االرسال الساحق و االرساالت المتنوعة ككل في إحراز النقاط لمباريات كرة الطائرة في
البطوالت العالمية .

وذلك على عينة تم اختيارها بالطريقة المقصودة من مباريات الكرة الطائرة في بطولة أتالنتا األولمبية 1996م للرجال ،وقد تم

اختيار مباريات دور الثمانية (من المركز األول إلى الثامن) ،وتتكون من  12مباراة ،وقد شارك فيها ثمانية فرق ؛ وقد استخدمت
الباحثة المنهج الوصفي أسلوبا لهذه الدراسة نظ ار لطبيعة البحث  ،حيث اعتمدت الدراسة على المالحظة الموضوعية باستخدام
شريط التسجيل المرئي(الفيديو) لتسجيل البيانات التي سعت الباحثة لتدويلها؛ وكانت أهم النتائج كاآلتي :

 -1يتوقف االرسال الساحق على باقي أنواع االرساالت المتداولة (تنس ،متموج) في مباريات البطولة وذلك في إحراز النقاط
(مباشرة ،مؤثرة ،غير مؤثرة ) (الخير ،1997 ،صفحة .)58.48.46
 -دراسة الدكتور (:)JULIEN MORLIEN

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الخصائص الكينماتكية المهمة في التأثير على التحليل والمقارنة مع محددات الهجوم المستخدم
بالتخصص في كل من منطقة رقم  3،1و  4وذلك على عينة تكونت من ( )8العبين يتكونون في صنف اآلمال بمركز

المواهب( )CREPSواستخدم الباحث المنهج الوصفي باستعمال جهاز الفيديو والتحليل السينمائي وذلك لمالئمة طبيعة المشكل
وكانت أهم النتائج كما يلي:

 -1اإلرسال الساحق من أنواع الهجوم أكثر صعوبة يتطلب ضرورة التوافق بين مسار الكرة والخطوات التقريبية مع االرتقاء
).(Httm://WWW, p. 10
 -التعليـق على الدراسـات المشـابهة :يتضح من عرض الدراسات السابقة أنها تناولت عالقة بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة

اإلرسال والضرب الساحق القطري والمواجه في الكره الطائرة وعالقتها مع الدقة ،وبهذا تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
في محاولة تحديد العالقة بين المتغيرات الكينماتكية خاصة زوايا المفاصل منها ودقة أداء مهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة

 ،وعليه فقد استعانة الباحثان بما قدمته الدراسات السابقة من اختبارات  ،والمعالجات اإلحصائية األنسب تحقيقا ألهداف البحث

وتساؤالته.
الباب الثالـث :منهج البحث واجراءاته الميدانية
 منهج البحث :وقد تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب العالقات اإلرتباطية لمالئمته لطبيعة البحث . مجتمع البحث  :يتمثل مجتمع البحث في بعض العبي الفرق الوطنية الجزائرية لبطولة القسم الوطني األول للكرة الطائرة .لكلمن فريق نجم بطيوة و ملودية الجزائر و برج بوعريريج
 عينة البحث :عينة البحث تكونت من  8العبين من أصل( )30يمثلون ثالث فرق من القسم الوطني للكرة الطائرة ،وقد تماختيار العينة عمديا لتطابق مواصفاتهم الجسمية و يجيدون استعمال اإلرسال السحق إذ شملت على ( 3العبين من فريق نجم
بطيوة و  3من ملودية الجزائر و 2من برج بوعريريج) وبذلك تكون العينة ممثلة بنسبة  %26.6من مجتمع األصل ،كما هو مبين
في الجدول التالي رقم(:)1
 الجدول رقم ( :)01يبين مواصفات عينة البحثالالعب الطول م الوزن كغ
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الخبرة سنة

بدني

اليد المرسلة

1

2.06

80

12

جيد

يساري

2

1.86

87

16

"

يميني

3

2.00

97

13

"

يميني

4

1.77

76

14

"

يميني

5

1.92

100

15

"

يميني

6

1.95

92

16

"

يميني

7

1.86

87

16

"

يميني

8

1.86

80

15

"

يميني

 مجاالت البحث :-المجال المكاني:

 المركب الرياضي لبلدية بطيوة وشلف  -قاعة اإلعالم اآللي بمعهد التربية البدنية بمستغانم. المجال الزمنـي :بدأنا العمل في البحث خالل شهر مارس 2009وانتهينا في .2009-07-22الدراسة االستطالعية:

أجرينا الدراسة االستطالعية في المدة من 2009-03-09إلى  2009-03-12وذلك للتأكد من إمكانية الحصول على البيانات
المطلوبة لهدف البحث .وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كالتالي :

 المعاينة الميدانية :أجرى الباحث معاينة ميدانية على سبيل الوقوف على المهارة لدى العبي فرق القسم الوطني األول للكرةالطائرة بكل من نجم بطيوة و ملودية الجزائر وبرج بوعريريج وكذلك المقابلة النهائية بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب

النيجري في إطار الدورة المؤهلة للبطولة العالمية للكرة الطائرة (أكابر -رجال) في شلف من  28-26ماي  2009وذلك تحت
الرعاية السامية لوالي والية شلف.

 التأكد من فهم المختبرين لألداء ،تهيئة الكادر المساعد وتحديد أماكن تواجدهم التأكد من إمكانية القيام بعملية التصوير السينمائي للعينة ،وتقويم اإلرسال السحق في جميع محاوالت الالعبين. قياس المتغيرات الكينماتكية قيد الدراسة. -المقابلة واالتصال :تم االتصال و المقابلة برئيس فريق نجم بطيوة للكرة الطائرة السيد "شاعة أحمد" " (قرقاش) الذي عرفني

بالسيد "الحاج براجة " مدرب نجم بطيوة ثم على مسيرين الفريق منهم "غازي مراد" وكذلك المناجر العام للفريق "مدبر عمر" ثم على

نائب الرئيس "الحاج حمير" وتم من خالل هذا اللقاء االتفاق على النقاط التالية :عدم إعاقة سير البرنامج المقرر-حضور مباريات

الفريق -الكشف والمالحظة بالنسبة لالعبين الذي يجيدون استعمال االرسال السحق القوي ،ثم كان لنا اتصال أخر مع مدرب فريق
ملودية الجزائر وبعض العبي عينة التجربة.
 أدوات البحث :استخدم الباحثان إلجراء بحثهما األدوات التالية: -1المصادر والمراجع باللغتين العربية والفرنسية واالنجليزية.

-2أشرطة سمعية بصرية لمقابالت الفريق الوطني الجزائري أشبال أقل من  19سنة .ومقابالت فرق عينة البحث -كميراتان من

نوع  -SONIKEحامل ثالثي للكامي ار -شريط قياس لقياس ارتفاع وبعد الكامي ار عن الغرض المراد تصويره -شواخص  -قطعة

قماش (4*4م) كخلفية -عالمات مميزة لزوايا المفاصل  -فيديو  -التلفاز من نوع " - "Kiowaاإلعالم اآللي لتحليل المقابالت –
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برنامج VCD(CUTTE2برنامج) -(video uled studio 11- 9برنامج  kinoveaلقياس زوايا المفاصل -استمارة تقويم األداء
الحركي – اختبار دقة االرسال السحق.
 األسس العلمية لالختبار: -صدق و ثبات االختبار :قام الباحثان بإعطاء استمارات تقويم لـ  4خبراء لتقويم األداء الحركي لإلرسال السحق وذلك على ()05

العبين من أصل ( ) 08العب عن طريق السحب وتم إعادة االختبار (تصوير محاوالت لإلرسال السحق لالعبين الخمسة) بعد
أسبوع كامل وتقويمها من طرف الخبراء  ،وبعد تحليل النتائج قمنا بحساب معامل االرتباط "بيرسون".

 جدول رقم ( )02يبين ثبات وصدق اختبار دقة الضرب الساحق والمتغيرات الكينماتكية:الدراسة اإلحصائية
المتغيرات

التطبيق األول

التطبيق الثاني

قيمة

(قبل-7-أيام)

(بعد-7-أيام)

المحسوبة الجدولية

س'

ع

س'

ع

3.5

1.41

3.25

قيمةر

معامل الصدق
الداللة اإلحصائية
ر

1.28

0.94

دال

0.96

2.31 107.8

2.31 108.8

0.96

دال

0.97

زاوية الورك أثناء اإلرتقاء (درجة)

1.21 109.3

1.47 110.1

0.97

دال

0.98

زاوية أقصى إنثناء للجذع (درجة)

1.54 177.3

1.21 146.6

0.80

دال

0.89

1.58 136.2
زاوية مرفق اليد الضاربة قبل التماس مع الكرة

1.49 132.4

0.83

دال

0.95

الدقـــــة
زاوية الركبة أثناء اإلرتقاء (درجة)

(درجة)

0.63

4.22 162.1
زاويـة مرفق اليد الضاربة أثناء التماس مع الكرة

4.20 160.2

0.84

دال

0.97

2.04 43.88
بعـد الكرة عن المحور الطولي للجسم أثناء

2.04

0.93

دال

0.98

(درجة)

44.3

الضرب (سـم)
المسافــة الكليــة ( سـم )

7.07 670.4

0.92

دال

0.98

6.9 668.4

زمــن الطي ـران ( ثـا )

0.85 0.003 0.584 0.004 0.585

دال

0.97

من خالل مقارنة معامالت االرتباط الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن االختبارات تتميز بدرجة عالية من الصدق والثبات ،وأن
نتائجه غير قابلة للتأويل.
 -الموضوعية  :إن االختبارات األساسية المستخدمة في بحثنا تعد من بين االختبارات التي سبق استخدامها في عدة بحوث متعلقة

بمهارة لإلرسال السحق في الكرة الطائرة وذلك لسهولتها ووضوح مفردتها وبساطة تنفيذها وكيفية حساب درجتها.

 -الدراسة األساسية :تم تنفيذ الدراسة عن طريق مشاهدة وتحليل شريط التصوير السينمائي لمحاوالت الالعبين قيد البحث  ،وقد

تم تحليل األداء الحركي لإلرسال السحق وذلك من خالل أساتذة وخبراء مختصين في الكرة الطائرة  ،وعن طريق إعادة شريط
التسجيل لبعض المواقف وكذلك إعادة التسجيل البطيء أمكن تسجيل البيانات التالية :
 عدد اإلرساالت الساحقة الناجحة و الفاشلة . تم تسجيل في البطاقات المعدة لذلك وتحليلها وفقا ألهداف البحث . اختبار الدقة :يقسم الملعب إلى ثال ث مناطق كما هو موضح في الشكل المقابل ،تعبر كل درجة موجودة داخل هذا التقسيم عنالدرجة التي تمنح للمختبر إذا سقطت هذه الكرة بداخل هذه النقطة كما هو موضح في الشكل رقم()9

* مواصفات األداء :من منطقة اإلرسال يقوم المختبر بأداء محاولتين ( )2قانونية لإلرسال السحق مع التصوير السينمائي
للمحاوالت.
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* الشروط :يمنح لكل مختبر  10محاوالت قبل بدأ االختبار.

يشترط أداء كل إرسال وفقا للشروط القانونية لإلرسال السحق.-التسجيل :يسجل للمختبر أحسن محاولة تحصل فيها على أعلى درجة من الدقة.

5

3

(×
)

4

 -إجراءات التصوير السينمائي:

الشكل رقم ()9

استخدم الطالب الباحث آلة تصوير من نوع  sonikeوضعت على مسافة  13.00م من جانب اليد الضاربة للكرة على ارتفاع

1.28م عن مستوى األرض وكانت بسرعة  24صورة بالثانية وتم وضع عالمات دالة على مراكز مفاصل الجسم قيد الدراسة  ،كما
تم وضع خلفية من القماش طولها 4x4م وبـ 1م وراء الالعبين ،واعطاء الالعب لباس أسود الصق ومخالف للخلفية وكل هذا تحت
إضاءة فنية جيدة تمثل  5مصادر ضوئية ،وتم تحميض األفالم في مختبر أحد المصورين  ،واستخدم الطالب الباحث برنامج"

 "Autodesk 3ds Max 2009لتحليل األفالم وبين أن  2.43متر في الحقيقة تساوي 3سم في الصورة  .وكذلك برنامج

 kinoveaلحساب الزوايا بعد أن تم تقطيع األفالم.
 -متغيرات البحث:

المتغير المستقل :المتغيرات الكينماتكية
المتغير التابع :دقة مهارة اإلرسال السحق

 المتغيرات الكينماتكية :تم حساب المتغيرات الكينماتكية التالية: زاوية الركبة أثناء االرتقاء (درجة) زاوية الورك أثناء االرتقاء (درجة) -زاوية أقصى أثناء للجذع (درجة)

 زاوية مرفق اليد قبل التماس مع الكرة (درجة) زاويـة مرفق اليد أثناء التماس مع الكرة (درجة) بعـد الكرة عن المحور الطولي للجسم أثناء الضرب (سـم) المسافــة الكليــة ( سـم ) -زمــن الطي ـران ( ثـا )
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 -المعالجة اإلحصائية:

 -1المتوسط الحسابي

 -2االنحراف المعياري (يوسف ،1999 ،صفحة )51
 -3معامل االرتباط "كارل بيرسون"

 -4معامل االنحدار (وآخرون ،1985 ،صفحة )102
الباب الرابــع :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

 -عرض ومناقشة النتائج:

أوال -عرض النتائج:

عرض وتحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم ( : )03نتائج العالقة بين المتغيرات الكينماتكية ومتغير الدقة لمهارة االرسال السحق.

المتغيرات الكينماتكية

الدقـــة

المتغيـــــرات

س'

ع

زاوية الركبة أثناء االرتقاء (درجة)

108.5

2.44

0.88

1.66 110.25

0.76

زاوية أقصى إنثناء للجذع (درجة)

146

1.38

0.95

زاوية مرفق اليد قبل التماس مع الكرة (درجة)

1.58 136.25

0.83

زاويـة مرفق اليد أثناء التماس مع الكرة (درجة)

4.22 162.12

زاوية الورك أثناء االرتقاء

(درجة)

س'

(ر) المحسوبة

3.5

ع

0.84 1.41

بعـد الكرة عن المحور الطولي للجسم أثناء الضرب (سـم)

43.88

2.04

0.93

المسافــة الكليــة ( سـم )

670.4

7.07

0.92

زمــن الطيــران ( ثـا )

0.585

0.004

0.85

يتضح من الجدول رقم ( )03أن معامالت االرتباط بين المتغيرات البحث المستقلة (المتغيرات الكينماتكية) والتابعة (الدقة) كانت
جميعها دالة إحصائيا  ،حيث أظهرت نتائج معامالت االرتباط أن هناك معامالت إيجابية دالة إحصائيا بين كل من زوايا المفاصل
(زاوية الركبة أثناء االرتقاء -زاوية الورك -زاوية أقصى إنثناء للجذع -زاوية مرفق اليد قبل التماس مع الكرة -زاوية مرفق اليد
الضاربة أثناء التماس مع الكرة) ومتغير الدقة ،حيث بلغت معامالت االرتباط()0.84( ،)0.83( ،)0.95( ،)0.76( ،)0.88
على التوالي.
كما أظهر ا لجدول عالقة إرتباط إيجابية دالة إحصائية بين متغير المسافة (بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم -المسافة الكلية
لألداء) ومتغير الدقة ،حيث بلغت معامالت االرتباط ( )0.92( ،)0.93على التوالي.وقد أظهر كذلك عالقة إرتباط إيجابية بين
متغير زمن الطيران ومتغير الدقة ،حيث بلغ معامل االرتباط (.)0.85
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم(:)04

يوضح العالقة بين بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم وزاوية مرفق اليد الضاربة لحظة التماس مع الكرة.
الدراسة اإلحصائية
الداللة
مستوى قيمة
الحرية

درجة
عدد العينة
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الداللة اإلحصائية
قيمة "ر" الجدولية
"ر"

(2ن)2-

 0.05المحسوبة

المتغير
بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم
زاوية مرفق اليد الضاربة للكرة

8

14

0.05

0.53

0.49

دال

 -يتضح لنا من الجدول رقم ( )04ما يلي:

بلغت قيمة "ر" المحسوبة ( )0.53وهي أكبر قيمة من"ر" الجدولية التي بلغت ( )0.49عند درجة حرية ( )14ودرجة

خطورة ( ،)0.05وهذا يدل على وجد إرتباط قوي بين متغير بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم وزاوية مرفق اليد الضاربة للكرة.

 عند استخدام الوسيلة اإلحصائية ( لالنحدار البسيط ) تبين لنا أن طبيعة و نوع العالقة بين بعد الكرة عن المحور الطولي للجسمو زاوية مرفق اليد الضاربة للكرة هي عالقة طردية وذلك ما تبينه المعادلة التالية:

بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم = ×0.26زاوية مرفق اليد الضاربة – 1.60
 -مناقشة النتائج:

يتضح من الجدول ( ) 03والذي يحدد نوع العالقة بين متغير زوايا المفاصل والمتغير التابع (الدقة) وذلك عند مستوى الداللة
( ،) 0.05حيث ظهرت عالقة إرتباط إيجابية دالة إحصائيا بين (زاوية الركبة أثناء االرتقاء -زاوية الورك -زاوية أقصى إنثناء
للجذع -زاوية مرفق اليد الضاربة قبل التماس مع الكرة -زاوية مرفق اليد أثناء التماس مع الكرة) ومتغير الدقة عند أداء مهارة

اإلرسا ل السحق ،مما يشير إلى أهمية ودور الركبة في زيادة المسافة العمودية المقطوعة وذلك من خالل الدفع واالرتكاز للحصول
على رد فعل جيد للجسم واعطاء فرصة أكبر لتوجيه الكرة بدقة ،وكذلك أهمية زاوية الورك حيث يعزو الباحثان سبب هذه األهمية

والعالقة في مدى مساهمة زاوية الورك في بدأ مرحلة الطيران إذ تؤدى بحركة ثني في مفصل الورك بقوة ومفصل الركبة يكون أكثر
استقامة وزيادة في مرجحة الذراعين وبالتالي ارتقاء جيد ،وتشير النتائج إلى مدى أهمية زاوية الجذع في إعطاء قوة أكبر لضرب

الكرة بدقة وعناية كبيرتين ،ويعزو الباحثان سبب العالقة اإليجابية بين متغير زاوية مرفق اليد الضاربة قبل وبعد التماس مع الكرة
ومتغير دقة االرسال السحق إلى قوة ضرب وتوجيه الكرة إلى المكان المناسب (الدقة) وكذلك دور الذراع في ضرب الكرة بقوة في

المكان المناسب وفي االتجاه القطري أو المستقيم لمباغتة المنافس وضمان الدقة.

كما يتضح من الجدول وجود عالقة إرتباط إيجابية بين متغير المسافة (بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم ،والمسافة الكلية)
ومتغير الدقة عند مستوى الداللة ( ) 0.05فمن خالل ما تقدم يتبين لنا من هذه العالقة القدرة على ضرب الكرة إذا كانت في مكان
ومسافة مناسبة بالنس بة للمحور الطولي للجسم  ،و فسوف يتسنى لالعب مدة كافية لضرب الكرة بقوة وتوجيهها إلى المكان
المناسب.
كما يؤكد عامر جبار السعدي ( )2004على وجود عالقة إرتباط إيجابية بين المسافة الكلية ودقة مهارة االرسال السحق وهذا راجع
إلى الركضة التقريبية باإلضافة إلى مسافة الطيران والهبوط ،حيث الركضة التقريبية غرضها الحصول على تعجيل أكبر يخدم
الحركة في القسم الرئيسي منها ،ويتم تحويل هذه الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة ثم إلى حركية.
كما يالحظ كذلك وجود عالقة إرتباط إيجابية بين متغير زمن الطيران خالل أداء االرسال السحق ومتغير الدقة ،وهذا ما يتفق مع
دراسة عامر جبار السعدي ( ، )2005/2004ويعزو الباحثان سبب هذه العالقة إلى أن زمن الطيران يعني فترة بقاء الالعب في
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الهواء ويعني ذلك زيادة إمكانية التحكم في توجيه الكرة إلى المكان المناسب ومؤشر و مؤشر على أن االرتفاع كان عالي مما
يمكن الال عب من النظر إلى منطقة الخصم بتمعن ويؤدي ذلك إلى التأثير على الدقة.
 -يتضح من الجدول ( )04والذي يحدد نوع العالقة بين متغير بعد الكرة عن المحور الطولي للجسم و زاوية مرفق اليد الضاربة

للكرة والمتغير التابع (الدقة) وذلك عند مستوى الداللة ( ،)0.05حيث ظهرت عالقة إرتباط إيجابية دالة إحصائيا بين بعد الكرة عن
المحور الطولي للجسم و زاوية مرفق اليد الضاربة للكرة ومتغير الدقة عند أداء مهارة اإلرسال السحق ،مما يشير إلى أهمية ودور

البعد المناسب بين المحور الطولي للجسم و الكرة مما يتحكم في زاوية مرفق اليد الضاربة  ،يرى حسين مردان عمر أن هذه
العالقة ناتجة أثناء أداء االرسال السحق حيث يؤدي بعد رمي الكرة بعيدا عن الجسم واخذ ركضة تقريبية مناسبة واالرتقاء بالكرة

بواسطة الذراع الممدودة للحصول على قوة ضرب كبيرة ،بحيث أن ما يميز هذا النوع من االرساالت قوة وسرعة الكرة ،ويذكر
( )Fricبان سرعة أداءه وسرعة الكرة هي ما أعطته هذه األهمية

.

 -االستنتاجات:

 توجد عالقة إرتباط ايجابية بين متغير الدقـة و زوايا المفاصل(زاوية الركبة و زاوية الورك أثناء االرتقاء ،و زاوية أقصى انثناءللجذع  ،زاويـة مرفق اليد الضاربة قبل التماس مع الكرة و زاوية مرفق اليد لحظة التماس مع الكرة).
 توجد عالقة إرتباط ايجابية بين متغير الدقة و متغير المسافة (المسافة الكلية لألداء،والبعد بين الكرة والمحور الطولي للجسم) . توجد عالقة ارتباط ايجابية بين متغير الدق ــة و متغير زمن الطيران.– توجد عالقة إرتباط طردية بين بعض المتغيرات الكينماتكية لمهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة .

 التوصيـات: ضرورة دراسة متغيرات كينماتكية أخرى لها عالقة بدقــة مهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة. دراسة بعض المتغيرات الكيناتكية وعالقتها بدق ــة مهارة اإلرسال السحق في الكرة الطائرة. -االعتماد على التحليل الحركي للمهارات الحركية األساسية خالل إعداد الالعبين .

 مراجع البحثباللغة العربيـة والفرنسية

 أحالم محمد شلبي .)1978( .دراسة العالقة بين تنمية تقدير الزمن والمسافة لدى الالعبات المبتدئات في الكرة الطائرة ودقةأداء مهارة الضربة الساحقة  ،رسالة ماجستير،كلية التربية الرياضية للبنات  .جامعة حلوان ،باالسكندرية.

 -الذنون ,وليد غانم " .)2009( .قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الضرب الساحق القطري المواجه في الكره الطائرة

وعالقتها مع الدقة" .جامعة بابل ،المجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية :المؤتمر العلمي األول للبايوميكانيك.

 أميمة حامد أبو الخير .)1997( .الرياضة وتحديات القرن الحادي والعشرين (اإلصدار المجلد األول) .المجلة العلميةللتربية البدنية والرياضة :المؤثمر العلمي الدولي.

 -زكي أحمد عزمي وآخرون .)1985( .األدوات والمفاهيم االحصائية للمشتغلين في العلوم االحصائية .القاهرة.
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 عامر جبار السعدي .)2002( .تصميم وتقنين إختبارات اإلدراك الحس -حركي لدى العبي الكرة الطائرة( .المجلد الحاديعشر العدد األول) ،صفحة .45،44
 -قاسم حسن حسين و إيمان شاكر محمود .)1998( .طرق البحث في التحليل الحركي (اإلصدار ط .)1دار  -الفكر للطباعة

و النشر والتوزيع.

 محمد أبو يوسف .)1999( .االحصاء في البحوث العلمية .القاهرة. -هناء صالح محمود .)1988( .مقارنة تأثير التدريب البدني والذهني في تعلم المهارات الحركية (اإلصدار الجزء الثاني).

العراق :المؤتمر العالمي الرياضي الرابع لكليات التربية البدنية.

-https://www.kinovea.org/
- Httm://WWW. .Analyse cinimatique de service smache.com.
-.Paris . ball volley Power .)1985( .vigot
-vigot, E. (1985). Power volley ball. Paris.
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فاعلية برانمج تعليمي ابستخدام الفيديو على أداء مهارة التصويب يف كرة السلة لدى تالميذ املرحلة الثانوية
( )17-16سنة.
أ .ببوشة وهي
د .حرابش براهيم
جامعة مستغامن

د .جغدم بن ذهيبة
أ.د.بن قوة علي
ملخص البحث:

هتدف الدراسة إىل معرفة فاعلية استخدام الفيديو يف احلصص التعليمية يف درس الرتبية البدنية لتحسني مستوى أداء مهارة
التصويب يف كرة السلة لدى التالميذ ابملرحلة الثانوية ( )16-17سنة مبدينة مستغامن – اجلزائر وعليه استخدم الباحثون املنهج
التجرييب لدقة ومصداقية نتائجه ابستخدام القياس القبلي والقياس البعدي على عينة قوامها  24تلميذ مقسمة اىل جمموعتني
جمموعة جتريبية هبا  12تلميذ وجمموعة ضابطة هبا  12تلميذ يف املوسم الدراسي  .2015/2014أما االختبارات
املستخدمة متثلت يف اختبارات تقيس األداء يف مهارة التصويب يف كرة السلة ( التصويب من الثبات ،التصويب من القفز،
التصويب السلمي) .وبعد املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام إبستخدام كل من  SPSSو  APSSإلثبات صحة الفروض
توصل الباحثون اىل مسامهة الربانمج التعليمي املقرتح ابستخدام الفيديو فعال يف حتسني مهارة التصويب يف كرة السلة لدى
تالميذ املرحلة الثانوية و تفوق العينة التجريبية املعتمدة على برانمج تعليمي ابستخدام الفيديو على العينة الضابطة املعتمدة على
الطريقة التقليدية يف نتائج أداء مهارة التصويب يف كرة السلة.
الكلمات املفتاحية :برانمج تعليمي ،الفيديو  ،مهارة التصويب ،كرة السلة .
مقدمة:
الوسائل التعليمية تلعب دورا فعاال يف التعلم بصفة عامة و التعلم احلركي بصفة خاصة فاستخدامها يساعد على إتقان املهارات
احلركية كما أهنا تعمل على اكتساب التصور الدقيق للحركة و التقدم ابملهارة احلركية و كذا فهي تساعد املدرس على تنويع أسلوب
التدريس وتوفر عنصر التشويق الذي يساعد على رفع مستوى أداء التالميذ و الوصول هبم إىل أفضل مستوى ممكن.
ففي بعض النشاطات الرايضية اجلماعية املدرجة أو املربجمة يف حصة الرتبية البدنية والرايضية مثل كرة السلة واليت تعتمد معظم
مهاراهتا األساسية ومن بينها مهارة التصويب على سرعة األداء و الدقة و التوقيت املناسب و حسن التموقع من طرف التلميذ
يصبح تعلم وتطوير هذه املهارة أمرا يصعب حتقيقه من طرف األستاذ خاصة إبتباع األسلوب التقليدي املتمثل يف الشرح الشفوي
وعرض منوذج لألداء الصحيح للمهارة وابلتايل التطرق ألخطاء التالميذ عن طريق املالحظة من طرف األستاذ ابلعني اجملردة ومما
جيعل التلميذ غري فعال يف عملية التعلم وغري ملم و مدرك لكل أخطائه على عكس استخدام الوسائل السمعية والبصرية كالفيديو
يف تسجيل كل املراحل اليت مير هبا أداء احلركة آو املهارة .
وقد أشارت الدراسات األجنبية ومنها دراسة وليم ابرتك جرين ) William Bertel (1970ودراسة جون دافيد
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) John david (1977ودراسة ماري ) (Mary, 1988إىل أن هناك عالقة واضحة وقوية بني الوسائل التعليمية و
النواحي النفسية املختلفة ،وأظهرت الدراسة اليت قامت هبا سليمان ( )1984أن الوسائل التعليمية السمعية البصرية تؤثر أتثريا
اجيابيا على مستوى األداء احلركي سواء يف التمرينات ،أو يف التمرينات الفنية احلديثة .
ويشري ابراهيم سالمة ( )1999و  )2003( Gardaner – Davedإىل أن أفضل الطرق املستخدمة يف التعليم
املهارات احلركية هو االستعانة ابلرسوم املختلفة و أجهزة الفيديو و غريها من الوسائل اليت تبني الطريقة الصحيحة لألداء.

(سالمة ،1999،ص(Gardaner – Daved ,2003) .)98
وتعترب كرة السلة أحد األنشطة الرايضية التنافسية اليت تتميز ابألداء احلركي املتغري والذي يتطلب القدرة على التجاوب السريع مع
ظروف املباراة ،كما أهنا تتميز ابلكفاح املباشر بني فريقني ،والذي من شأنه أن يؤثر على األداء املهاري واخلططي لالعب ومن مث
على نتيجة املباراة .ال جيب التقليل أو عدم إعطاء األمهية الكاملة ملمارستها وخصوصا يف املرحة التعليم الثانوي اليت هي مرحلة
النضج وحتتاج إىل تطوير من مجيع النواحي العقلية والنفسية واملهارية احلركية وهذا ابلذات ما توفره اللعبة حسب طبيعتها الذكاء
والرتكيز والتشويق والسرعة والدقة يف احلركة وابلتايل فإن التلميذ يكون مهيأ يف هذه املرحلة لتعلم مهارات كرة السلة وخاصة يف
وجود الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) الذي يساعد على تقدمي النموذج املثايل والتصور الذهين للحركة لدى التالميذ.وعلى
الرغم من أن بعض املعلمني يركزون على اجلانب العملي ،إال أن الوقت الذي يقضيه الطالب يف ممارسة املهارة قليل .وقد خلص
سيدينتوب) Siedentop (1991نتائج عدد من الدراسات اليت تناولت الوقت الذي يقضيه الطالب يف حصة الرتبية الرايضية
التقليدية ،فتوصل إىل أنه ميضي الوقت على الشكل التايل :انتظار) ، (%27إدارة ) (%20). (%15استالم األوامر من
املعلم ) ، (%50واالنشغال يف ممارسة املهارة .ويؤكد يل و دهنام ) Li and Duhem (1993أن هذا الوقت ال يعطي
الطالب الفرصة الكافية المتالك املهارة اجلديدة املتعلمة (خليل ،2008،ص)116
وإزاء هذه املشكالت اليت تواجه مادة الرتبية الرايضية واملتعلقة أبساليب التدريس ،جاءت فكرة هذا البحث يف حماولة مسايرة
االجتاهات احلديثة املعنية أبساليب تدريس الرتبية الرايضية ،وتوفري قدر من املعلومات األساسية للمهتمني ابستخدام الوسائل
السمعية البصرية (الفيديو) يف تدريس بعض مهارات األنشطة الرايضية اليت متارس يف الرتبية البدنية الرايضية.
ومن خالل الدراسات السابقة و املرتبطة و كذا بعض اللقاءات اليت أجريت مع أساتذة الرتبية البدنية والرايضية وبعض الزايرات
امليدانية  ،يرى الباحثون أن درس الرتبية البدنية والرايضية يفتقر إىل استخدام بعض الوسائل السمعية البصرية كالفيديو وخاصة يف
تعلم وحتسني بعض املهارات األساسية يف كرة السلة مثل التصويب واليت تتطلب الكثري من التكرارات مع الرتكيز و مراجعة الدقيقة
لألداء والرؤية بتأين من طرف التلميذ املؤدي لرتسيخ املهارة وإدراك األخطاء لتفاديها مبا أن هذه املهارة هي الناتج واحلوصلة جلميع
املهارات األخرى واحملددة لنتيجة املباراة وما هلا من وقع يف نفسية التلميذ ،ومن هنا برزت مشكلة البحث يف مدى أتثري استخدام
الفيديو على أداء مهارة التصويب يف كرة السلة لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
أهداف البحث :

 تصميم برانمج تعليمي ابستخدام الفيديو لتحسني مهارة التصويب يف كرة السلة لدى تالميذ املرحلة الثانوية. التعرف على أتثري استخدام الفيديو على أداء مهارة التصويب يف كرة السلة لدى التالميذ. كشف الفروق بني العينة التجريبية املعتمدة على برانمج تعليمي ابستخدام الفيديو والعينة الضابطة املعتمدة على الطريقةالتقليدية.
اإلجراءات امليدانية للبحث:
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منهج البحث :استخدم الباحثون املنهج التجرييب وذلك ملناسبته لطبيعة املشكلة.

جمتمع وعينة البحث :لقد مت اختيار هذه العينة حسب نوعية العتاد والوسائل املتوفرة يف املؤسسة الرتبوية ونوع االختبارات وطبيعة
الربانمج املراد تطبيقه.
و ميثل جمتمع البحث تالميذ السنة الثانية بثانوية بن قلة توايت مبدينة مستغامن (اجلزائر) للعام الدراسي  .2015/2014واملقدر
عددهم  220تلميذا  ،ومت اختيار عينة هبا  24تلميذا بنسبة  % 10.90مقسمة إىل جمموعتني:
اجملموعة التجريبية :هبا  12تلميذا يتم تدريسهم للمهارة املستهدفة ابستخدام الفيديو.

اجملموعة الضابطة :هبا  12تلميذا يتم تدريسهم للمهارة املستهدفة ابالعتماد على الطريقة التقليدية.

االختبارات املستخدمة:

 التصويب من الثبات يف كرة السلة. التصويب من القفز يف كرة السلة. -التصويب السلمي يف كرة السلة.

التجربة الرئيسية:

بعد تصميم الربانمج التعليمي ابستخدام الفيديو بتعلم وحتسني األداء يف مهارة التصويب يف نشاط كرة السلة ،ومن أجل ضمان
مصداقية البحث قام الباحثون إبتباع أسلوب مبسط مستعمال األسلوب العلمي احلديث يف تعلم اخلطوات ،حيث أعطيت 08
حصص تعليمية ،حيث مت أوال القيام ابالختبارات القبلية على اجملموعة التجريبية ،وكانت العينة الضابطة تدرس ابألسلوب
التقليدي ،وبعد انتهاء تطبيق احلصص التعليمية املربجمة املتعلقة ابلبحث مث إجراء االختبارات البعيدية لكل من العينتني لتحديد
نسبة التحصيل ومعرفة مدى فاعلية الربانمج التعليمي املقرتح.
ومتثلت أهداف الربانمج يف حتسني مستوى أداء مهارة التصويب من الثبات ،مهارة التصويب من القفز ومهارة التصويب السلمي
يف نشاط كرة السلة لدى تالميذ املرحلة الثانوية.

عرض النتائج:

 -مقارنة نتائج االختبارات القبلية بني العينة التجريبية والعينة الضابطة

جدول ( )01يوضح التكافؤ بني العينتني الضابطة و التجريبية يف نتائج االختبارات القبلية ابستخدام اختبار الداللة "ت"
املتغريات

العينة

التجريبية

العينة الضابطة

س

ع

س

ع

"ت"
احملسوبة

"ت"
اجلدولية

داللة
الفروق

السن (سنة)

16,41

1,16

16,38

1,31

0,34

الطول (سم)

165,83

5,25

172,33

4,49

1,41

الوزن (كغ)

62,58

5,56

67,91

9,94

1,62

غري دال

التصويب من الثبات (درجة)

3.41

1.5

3.16

1.75

0.43

غري دال

التصويب من القفز (درجة)

11,66

1,89

10,33

1,49

1,239

غري دال

التصويب السلمي (درجة)

1.41

0.99

1.08

0.79

1.07

غري دال
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غري دال
1,71

غري دال

مستوى الداللة  ،0.05درجة احلرية (2ن22=)2-
نالحظ من خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )01ابستخدام اختبار الداللة "ت" ستيودنت أن مجيع
قيم "ت" احملسوبة تراوحت بني  0,34و  1,62وهي كلها أصغر من "ت" اجلدولية واملقدرة ب  1,71عند درجة حرية 22
ومستوى داللة  ،0.05مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بني هذه املتوسطات ،وابلتايل هذا يدل على مدى تكافؤ عينيت
الوسائل االحصائية
العينات
العينة التجريبية
العينة الضابطة

االختبار البعدي

االختبار القبلي
س

ع

ع

س

قيمةT
احملسوبة

3,14

1,5

5,25

1,28

5,001

3,16

1,74

4,66

1,43

3,447

قيمة
اجلدولية

1,79

T

الداللة
اإلحصائية
دال
دال

البحث.

عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية:

عرض وحتليل نتائج اختبار التصويب من الثبات :
جدول رقم ( )02نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار التصويب من الثبات.

مستوى الداللة  ، 0.05درجة احلرية (ن11 =)1-
من خالل اجلدول رقم ( )02يتبني لنا ان اجملموعة التجريبية يف اختبار التصويب من الثبات جاءت قيمة "ت" احملسوبة
 5.001وهي اكرب من قيمة "ت" اجلدولية ،1,796وهذا عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ، 11مما يدل على وجود
فروق معنوية بني االختيارين القبلي و البعدي دال إحصائيا وهي لصاحل االختبار البعدي.
أما اجملموعة الضابطة بلغت قيمة "ت" احملسوبة  3,447وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية  1,796وهذا عند مستوى الداللة
 0,05ودرجة حرية  ،11مما يدل على وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارين لصاحل االختبار البعدي.
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عرض وحتليل نتائج اختبار التصويب من القفز :
االختبار البعدي

س

ع

س

ع

قيمةT
احملسوبة

الوسائل االحصائية

العينة التجريبية

1.41

0.99

2.83

1.26

4.051

العينة الضابطة

1.08

0.79

1.83

0.71

2.278

االختبار القبلي

العينات

قيمة T
اجلدولية

الداللة
اإلحصائية
دال

1.796

دال

جدول رقم ( )03نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار التصويب من القفز.
مستوى الداللة  ، 0.05درجة احلرية ن11 =1-
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )03مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي يف اختبار التصويب من القفز .فاجملموعة التجريبية
بلغت قيمة "ت" احملسوبة  4,71وهي اكرب من قيمة "ت" اجلدولية ،1,796وهذا عند مستوى داللة 0,05
ودرجة حرية ، 11وهذا يبني الفرق بني االختبارين وهو فرق معنوي دال إحصائيا ولصاحل االختبار البعدي.
أما فيما خيص اجملموعة الضابطة بلغت قيمة "ت" احملسوبة  4,94وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية 1,796وهذا عند مستوى
الداللة  0,05ودرجة حرية  ، 11مما يبني لنا أن هناك فروق معنوية بني االختبارين لصاحل االختبار البعدي.
عرض وحتليل نتائج اختبار التصويب السلمي :
جدول رقم ( )04نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار التصويب السلمي.
الوسائل االحصائية
العينات

االختبار القبلي
س

االختبار البعدي
ع

س

قيمةT
ع

احملسوبة

العينة التجريبية

11.66

1.89

14.33

2.6

4.71

العينة الضابطة

10.33

1.49

12.5

1.56

4.91

قيمة T
اجلدولية

الداللة
اإلحصائية
دال

1,796

دال

مستوى الداللة  ، 0.05درجة احلرية ن11 =1-
من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم ( )04يف اختبار التصويب السلمي يتضح لنا ابلنسبة للمجموعة التجريبية جاءت
قيمة "ت" احملسوبة  4.05وهي اكرب من قيمة "ت" اجلدولية واملقدرة ب ،1.796وهذا عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية
 11وهذا يعين أن الفرق بني االختيارين القبلي والبعدي دال إحصائيا ،وهو لصاحل االختبار البعدي.
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أما ابلنسبة للمجموعة الضابطة بلغت قيمة "ت" احملسوبة  2.278وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية واملقدرة ب 1.79وهذا
عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  ، 11مما يدل علي وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية وهي لصاحل االختبار
البعدي.
عرض نتائج االختبارات البعدية بني جمموعيت البحث يف مهارة التصويب
جدول رقم( )05داللة الفروق بني نتائج االختبارات البعدية لدى عينيت البحث مستوى الداللة  ،0.05درجة احلرية (2ن-
 22=)2يتبني من خالل نتائج املعاجلة اإلحصائية لالختبارات البعدية للعينتني ،أن قيم "ت" احملسوبة تراوحت ابلنسبة إلختبارات
التصويب السلمي والتصويب اجلانيب بني  2,2كأدىن قيمة و 2,34كأعلى قيمة وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية
1,717وهذا عند مستوى الداللة  0,05ودرجة احلرية  22مما يدل على وجود فروق معنوية ،ما عدا التصويب من الثبات الذي
كانت قيمة "ت" احملسوبة  1.34وهي أصغر من قيمة "ت" اجلدولية مما يدل على عدم وجود فروق معنوية.
مناقشة النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلانب التطبيقي حيث لوحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي يف
مهارة التصويب لدى اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل القياس البعدي ،وما أسفرت عنه نتائج اجلداول ( )4 ،3 ،2عن
وجود فروق دالة إحصائيا يف متغريات البحث لصاحل القياس البعدي فقد تراوحت نسب التحسن اخلاصة اجملموعتني التجريبية بني
( 7.92و  ،)%33,55أما نسب التحسن اخلاصة اجملموعتني الضابطة تراوحت بني ( 5,24و )% 12,5و هذا ما يظهر
مدى فعالية الربانمج التقليدي و الربانمج التعليمي املعتمد على جهاز الفيديو ،وهذا و يؤكد أن استخدام الوسائل السمعية
البصرية مثل الفيديو ساهم بدرجة كبرية يف حتسن مهارة التصويب قيد البحث لدى أفراد اجملموعة التجريبية عند مقارنتها ابجملموعة
العينة التجريبية
املتغريات
التصويب من الثبات
التصويب من القفز
التصويب السلمي

العينة الضابطة

"ت"
احملسوبة

س

ع

س

ع

5,25
14.33

1,28
2.6

4,66
12.5

1,43
1.56

2.2

2,83

1,26

1,83

0,71

2,345

"ت"
اجلدولية

داللة
الفروق
غري دال

1,343
1,717

دال
دال

الضابطة حيث كانت نسب التحسن أفضل لدى اجملموعة التجريبية.
ويعزو الباحثون ذلك التقدم يف نسب التحسن إىل فعالية الربانمج التعليمي املقرتح والذي استخدم أسلواب حديثا وكذلك اللتزام
عينة البحث أبداء ما هو مطلوب ،من خالل استخدام الفيديو التفاعلي الذي ساعد على حسن توظيف جهود التالميذ املتعلمني
ومساعدهتم على بذل املزيد من اجلهد وإعطائهم احلرية يف التحكم يف املسار والتتابع والزمن املناسب لقدرهتم على التعلم .وهذا ما
أكدته دراسة حممد زغلول وحممد يوسف (  ، )1995دراسة 2003( Gardaner – Davedم)  ،دراسة جان ()2010
ودراسة حسن حيىي إمساعيل ( )2013على أمهية وفاعلية إستخدام الوسائل السمعية البصرية يف حتسني املهارات األساسية يف
كرة السلة مبا فيها التصويب بشىت أنواعه و على الدور الذي تلعبه يف العملية التعليمية جبوانبها املختلفة يف األنشطة الرايضية
املتعددة والقدرة على حتسني مجيع املتغريات املهارية.
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اما فيما يتعلق بوجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات تالميذ اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات تالميذ اجملموعة الضابطة
لصاحل القياس البعدي  ,حيث يوضح اجلداول رقم ( )05وشكل بوجود فروق وحتسن يف مهارة التصويب قيد الدراسة لصاحل
اجملموعة التجريبية ,حيث جاء متوسط نسبة التحسن العام ملتغريات الدراسة مجيعها (.)% 13,54
ويرجع الباحثون تقدم أفراد اجملموعة التجريبية إىل استخدام الربانمج املعتمد على الفيديو والذي راعى مستوايت و قدرات و ميول
التالميذ وذلك بتجزئة املهارة إىل أجزاء صغرية ,وبشكل متتابع تسهل عملية إدراك احلركة ,أو املهارة و تسرع من فهمها وإتقاهنا ,
أيضا احتواء الربانمج التعليمي ابستخدام الفيديو على التنوع يف مصادر التعلم من مقاطع فيديو متنوعة وصور متسلسلة وأشكال
ورسوم توضيحية ,ابإلضافة إىل التعليق الصويت والشرح املسموع ,كل هذه املصادر ,أدت إىل إشراك أكثر من حاسة لدى
التالميذ ,األمر الذي يزيد من قدرهتم على استيعاب وفهم املهارة و اإلسراع عملية التعلم.
وتتفق هذه النتائج مع الدراسات السابقة كدراسة صبان حممد ( ،)1996دراسة أبو داود عبد اليمني ( )1989ودراسة
 ،)1980( Ilararissدراسة مصطفى عبد القادر اجليالن ( )2007أبن الطرق احلديثة املتبعة يف عملية التعلم من خالل
استخدام الوسائط املتعدد تكون أكثر اجيابية وفاعلية من استخدام الطرق التقليدية  ,حيث يقوم الفيديو إبعطاء الفرصة للطالب
املتعلمني خالل التفاعل واالستثارة والتأثر املمتع واجلذاب واملشاركة اإلجيابية مع آلية العرض للتالميذ هم األفضل وهم األمهر وهذا
ما يسمى ابلتفاعلية ,كما تؤكد دراسة ( Gardaner – Daved )2003ودراسة ) ،Bursteni,D (2011دراسة غزال
حمجوب ( )2011ودراسة حسن حيىي إمساعيل ( )2013من مميزات إستخدام الوسائل السمعية للبصرية يف عملية التعليم أهنا
تراعى الفروق الفردية بني التالميذ يف تعلم املهارات املرتبطة ابألنشطة الرايضية.
االستنتاجات
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استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية
"دراسة ميدانية بمتوسطات مدينة ورقلة"
جامعة ورقلة

أ  -شافية بن حفيظ
أ  -مناع هاجر
 .1اشكالية الدراسة:

يتميز العصر الذي نعيشه اليوم بسرعة التغيير والتفجر المعرفي والتقدم التكنولوجي في جميع
المجاالت وقد انعكس هذاعلى المنظومة التربوية حيث أصبحت تواجه كغيرها من المنظمات عدة
ضغوطات وتحديات ،فالتفجر المعرفي وثورة االتصاالت والثورة التكنولوجية وما يترتب عليها من سرعة
انتقال المعرفة ،كلها عوامل تضغط على المؤسسة التربوية من خالل المزيد من الفعالية واالستحداث
والتجديد.
ل ذلك فإن وجود التكنولوجيا في مجال التعليم أصبح أم ار آلبد منه حتى يتوافق مع تطور المجاالت
المختلفة ويوجه مؤسسات التعليم لتوفير الوسائل الفعالة التي تساعد الطالب على التعلم بسهولة وتوفر له
القدرة على اإلبداع بشكل فعال.
إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت ركن هام وأساسي في نظام اكتساب المعرفة ونظم المعلومات،
ونجاح هذه النظم يتوقف على نوعية هذه التكنولوجيا وكفاءتها في تخزين المعلومات واسترجاعها ،فهي
ليست مجرد مجموعة من المواد التعليمية التي يمكن أن يستخدمها المعلم لمساعدته في الشرح أو إضافة
لما يقدمه في الدرس ،بل هي نظام تكنولوجي معلوماتي متكامل يحمل رؤية تربوية جديدة تمتد إلى كل
من المعلم والمتعلم ،فتعمل على تغيير النماذج التقليدية في أدوارهم وتلغي مصطلحي متلقي ومستمع،
وتحمل المتعلم مسؤولية تعلمه كاملة ،كما توسع دور المعلم إلى مصمم ومشرف وموجه تربويفالمعلم لم
يعد كما كان قديما محدودا لنشاط المتعلم شارحا له بل أصبح دوره يتركز على تخطيط العملية التعليمية
وتصميمها واعدادها عالوة على كونه مشرفا ومرشدا وموجها.
وتعتبر الجزائر ضمن البلدان التي لديها سياسة وطنية وخطط رئيسية في مجال استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتعمل على تطبيق واختبار العديد من االستراتيجيات ،غير أنها لم تدمج هذه
التكنولوجيات بصورة تامة في التعليم سوآءا كان ذلك في المناهج أو التعميم على كل المدارس.
وحددت أغراض وأهداف إدخال هذه التكنولوجيا في مختلف الجوانب التعليمية من تدريب المكونين
إلى التدريس.
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ويشهد الربط بوسائل االتصاالت واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطو ار كبيرا ،لكنه ال
يرتقي إلى مستوى البلدان المتقدمة ،حيث تشهد المدارس الثانوية ( )%100من إدماج تكنولوجيا التعليم
في العملية التعليمية ،في حين تبقى اإلكماليات والمدارس االبتدائية فيما يخص توفير ظروف النفاذ إلى
تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،وتتباين الخبرات أيضا في ما يتعلق بدمج استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المناهج الدراسية وبينما بذلت الجهود إلدخال استخدام هذه التكنولوجيا في تدريس بعض
المواد إال أنها غير مدمجة على اإلطالق في الكتب المدرسية .وفي اغلب الواليات تدرس هذه التكنولوجيا
كمادة مستقلة ،وتدرس في الوقت الراهن وفقا لنهج متعدد المستويات .لم تدمج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بصورة منهجية في المناهج الدراسية بالنسبة للعديد من المواد.
أما في مجال التكوين فان تدريب غالبية المدرسين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اقتصر على محو األمية المعلوماتية ،بينما تسعى الكثير من البلدان من بينهم تونس واألردن ودول
الخليج باتجاه التدريب على استخدام هذه التكنولوجيا في مجال التدريس واالستفادة الكترونيا من بعضها
البعض .إن ما سبق دفعنا لطرح التساؤالت التالية:
 ما هي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما أهميتها في نجاح العملية التعليمية ؟ ما أهمية استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تدريس مادة التربية البدنية ؟ ما مدى استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير الدروس والقائها وتقييم المتعلمين؟ولإلجابة على هذه التساؤالت تم طرح الفرضية التالية:
 .2الفرضية العامة للدراسة:
نتوقعاستخدام مرتفع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير الدروس والقائها وتقييم المتعلمين.
 .3اهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في نوعية الموضوع المتناول والمتمثل في معرفة مدى استخدام تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال في التدريس ،خاصة لما تحمله تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أهمية بالغة في الوقت
الراهن ،كما أن دور المعلم والتلميذ قد تغير من خالل تطبيق المنحى النظامي لتقنيات التعليم ،حيث
أصبح التلميذ محور العملية التربوية ،ولم يعد دور المعلم قاصر على نقل المعلومات والتلقين ،وأصبحت
العملية التعلمية التعليمية تفاعلية بين التلميذ والمعلم .وتوفر تقنيات التعليـم بدائل وأساليب تعليميـة متعددة
كالتعليم المبرمج ،والكمبيوتر التعليمـي مما يتيح للمتعلم فرصـة التعليم الذاتي ،والتغذية الراجعة .كما توفر
تكنول وجيا المعلومات إمكانات جيدة لتطوير المناهج والكتب وأساليب التعليم(األقراص التفاعلية المدرسية
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المصاحبة لكتب التالميذ في اللغة والرياضيات واإليقاظ العلمي  .)...وتلعب تقنيات التعليم دو ار ممي از في
استيعاب الثورة المعرفية من خالل إدماج تكنولوجيات االتصال في العملية التعليمية.
 .4الجانب النظري:
يعدالعصرالحاليعصرتكنولوجيااالتصاالتوتطبيقاتها فيجميعالمجاالت،كالمواصالت،األقمارالصناعية،اكتشاف
واستغالاللفضاء،الصناعة،الطب،التربيةوالتعليموغيرهامنالمجاالت.وقدانعكسذلكعلىكافةالقطاعات
اإلنتاجيةوالخدماتية لذلك سنحاول في هذه الورقة تقصي ماهية تكنولوجيا االتصال واالعالم ودورها في
تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.
 .1.4مفهوم تكنولوجيا االعالم واالتصال:
كثي ار ما يستخدم مصطلح تكنولوجيا اإلعالم واالتصال باعتباره مرادفا موسعاً لتكنولوجيا المعلومات
) ،Information technology (ITولكنه مصطلح مختلف ،فهو أكثر تحديدا ألنه يشدد على دور
االتصاالت (األقمار الصناعية ،الشبكات السلكية والالسلكية ،أجهزة االتصال ،أجهزة الكمبيوتر وكذلك
البرامج واألنظمة المعلوماتية  ،softwareأجهزة التخزين ،واألنظمة السمعية والبصرية) ،التي تمكن من
معالجة وتخزين ونقل وتداول المعلومات على شكل نصوص وصوتيات وصور ثابتة وصور فيديو.
إن مصطلح":تكنولوجيا اإلعالم واالتصال" يعد أشمل وأدق من الترجمة المتداولة "تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت" ،التي تعتمد ميدانين :اإلعالم  Communicationواالتصال. Information
إن جمع "اتصاالت" يفيد معنى مغاي ار للمعنى المعتمد في كلمة "االتصال" ،ومن جهة أخرى فإن الفارق
واضح بين مصطلح "اإلعالم" و"المعلومة" حيث تعتبر المعلومة المادة الخام لإلعالم ،واإلعالم عملية
تنطوي على مجموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل المعلومات وتداولها ،فهو يشمل المعلومات
لكن المعلومات ال تحتوي على كل موضوعات اإلعالم(صالح .)2014 ،وعرف االتصال بأنه عملية
إنتاج أو توفير أو تجميع المعلومات والحقائق أو إذاعتها لبثها ،بحيث يمكن للفرد إحاطة غيره بأفكار
والحقائق أو األخبار أو المعلومات الجديدة التي تؤثر في سلوكهم أو توجيههم في اتجاه معين (معطي،
 ،2012ص.)06
وأما كلمة تكنولوجيا فهي مشتقة من الكلمة اليونانية  Techneوتعني ًفنا أو مهارة ،والكلمة

علما أو دراسة ،وبذلك فإن كلمة تقنيات
الالتينية  Texereوتعني
ً
تركيبا أو ً
نسجا والكلمة  Logesوتعني ً
تعني علم المهارات أو الفنون ،أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة.
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ويرىالكاتبمعاليفهميحيضربأنالتكنولوجياتالجديدةلإلعالمواالتصالتشي ارلىجميعأنواع
التكنولوجياالمستخدمةفيتشغيلونقلوتخزينالمعلوماتفيشكإللكتروني،وتشملتكنولوجياالحاسباتاآلليةووسائل
االتصال وشبكاتالربطوأجهزةالفاكسوغيرهامنالمعداتالتيتستخدمبشدةفياالتصاالت .
ويمكنتعرفتكنولوجيااإلعالمواالتصاأليضابأنهاخليطمن

Work

Flow

...

لسيروراتأجهزةالحواسيباإللكترونيةووسائالالتصااللمختلفة،مثالألليافالضوئيةواألقمارالصناعية،وكذلكتقنياتالم
صغراتالفلمية،

...

والبطاقية،

أيمختلفأنواعاالكتشافاتوالمستجداتواالختراعاتوالمنتجاتالتيتعاملتوتتعاملمعشتىأنواعالمعلومات،
منحيثجمعهاوتحليلهاوتنظيمها( توثيقها )وخزنهاواسترجاعهافيالوقتالمناسب،وبالطريقةالمناسبةوالمتاحة يمكننا
القول بأن الخاصية األساسية في التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال هو ارتباط تكنولوجيات اإلعالم
اآللي مع تكنولوجيات االتصاالت السلكية والالسلكية ،وكذا السمعي البصري ،بمعنى أخر هو الجمع بين
النص والصوت والصورة )بن بريكة وبن تركي ،2010 ،ص.)246
وعرفها بترمول Peter Mollبأنهاالوسائل المختلفة للحصول على المعلومات واختزالها ونقلها
استخدام الحاسبات اآللية واالتصال عن بعد(قمر ،2008 ،ص.)78
 .2.4مفهومتكنولوجيااإلعالمواالتصالفيالتربية:
تعنيتكنولوجيااإلعالمواالتصالمن

أجاللتعليمالوسائلو

األدواتالرقميةالممكناستعمالهافيميدانالتربيةوالتعليم

(ت.إ.ا.ت) أو( Technologies de l’Information et de la Communication pour
TICE

كماتعنيمجموعاألدواتالمعتمدةوالمستعملةمن

،)l’Enseignement

أجإلنتاج،معالجة،تخزين،تبادل،ترتيب،إيجادوقراءةوثائقرقمية

لغاياتالتعليموالتعلم

(مسعودي،

،2011

ص .)07ويقرر هاينك (1984) ، Heinichبأن أساس تكنولوجيا التربية ليست نظريات التعلم كما هو
االعتقاد عند بعض التربويين ،وبأن هناك تعريفين يمكن االستفادة منهما في تعريف تكنولوجيا التربية هما:
تعريف جلبرت )1976) ، Galbraithالتكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية ،أو
معرفة منظمة من أجل أغراض عملية.
تعريف دونالد بيل )1973) ، Donald Bellالتكنولوجيا هي التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان من
خالل وسائل منطقية ذات كفاءة عالية وتوجيه القوى الكامنة في البيئة المحيطة بنا لالستفادة منها في
الربح المادي
 .3.4تعريف تكنولوجيا التعليم:
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تكنولوجيا التعليم" بأنها وسيلة أو عملية متكاملة تشترك فيه نظريات تربوية ،وأفكار ،وتطبيقات يتم
عن طريقها محاولة إدخال وسائل تكنولوجية حديثه بحيث تتوافق وأهداف التعليم المتمثلة في تطوير
وتسهيل التعليم ،وايجاد حلول مجدية لمشاكل وصعوبات التعليم التي تواجه المعلم والطالب .فعندما
تتفاعل وسائل التكنولوجيا كأجهزة الحاسب اآللي واالنترنت في إثراء التعليم تصبح عملية التعليم
تعريف لجنة تكنولوجيا التعليم األمريكية تتعدى تكنولوجيا التعليم نطاق أية وسيلة أو أداة .ومن هنا
يمكن تعريف تكنولوجيا التعليم بأنها" :منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية ،وتنفيذها وتقويمها ككل،
تبعا ألهداف محددة نابعة من نتاج األبحاث في مجال التعليم واالتصال البشري ،مستخدمة الموارد
ً

البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مز ًيدا من الفعالية (أو الوصول إلى تعلم أفضل ،وأكثر

فعالية".

مبسطة وسهلة بحيث يسمح بكل سهولة للعاملين في مجال التعليم للتغلب على تلك المشاكل التي
تواجه التعليم.
 .4.4أهمية استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في التعليم:

إن قناعة المدرسين

باستخدام

تكنولوجيا التعليم  ،وتشكيل اتجاهات ايجابية نحو استخدامها في التدريس ،ال يمكن أن يتأتى إال بعد إقناع
من قبل المدرسين أنفسهم بأهميتها في الميدان التربوي .وتجمع المصادر المتعلقة بهذا الموضوع على
فكرة مؤداها أن استخدام التكنولوجيا في التعليم من شأنه أن يؤدي إلى تحسين التدريس وزيادة فعاليته،
ويتم ذلك من خالل النظر إلى التقنيات التعليمية سواء من منظرها العام أي باعتبارها تكنولوجيا التعليم أو
من خالل منظورها الضيق أي بصفتها وسائل تعليمية.وتكنولوجيا التعليم بأجهزتها وأدواتها الحديثة أو
ومسائلها القديمة ،إذا ما أحسن استخدامها ،يمكن أن تسهم فيما يلي:
✓ تحرير المدرس من األعمال الروتينية كاألعمال المتعلقة بالتلقين والتصحيح ورصد العالمات ،مما
يمنحه الفرصة للتفرغ لمساعد التالميذ على تعلم التفكير ولمساهمة في لتخطيط لنشاطاتهم وغير ذلك
من األعمال اإلشرافية.
✓ المساهمة في تأكيد أهمية الخبرة الحسية المباشرة ،ووضع التالميذ في مواقف تحفزهم على التفكير
واستخدام الحواس في آن واحد.
✓ تعزيز التفاعل الصفي ،والتحفيز على زيادة المشاركة االيجابية للتالميذ ،ويتم ذلك من خالل
التنويع في استخدام الوسائل التقنية ،وتنويع أساليب التدريس ،وتجنب أسلوب التلقين.
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✓ تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة باإلضافة إلى زيادة معدل المادة
المعروضة.
✓ يمكن استخدامها إلنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة مما يثري الطرق المستخدمة في عرض
المادة التعليمية المطلوبة.
✓ تحفيز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية وعلى إمكانية العمل الجماعي.
✓ تسهل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدويا وذلك باستخدام طرق المحاكاة في الحاسب.
✓
✓

يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة.
إمكانية استخدام اإلنترنت بشكل فعال من خالل الروابط والوصالت التشعبية.

✓ استشارة اهتمام التالميذ واشباع حاجتهم للتعلم وتنشيط دافعيتهم ورغباتهم التالية في االستزادة من
المعرفة مما يسهل مهمة المدرس ويساعده في تهيئة الفرص والمواقف المناسبة ألحداث التعلم.
✓ ترسيخ وتعميق مادة التدريس واطالة فترة احتفاظ التالميذ بالمعلومات ،ويمكن أن يتأتى ذلك من
خالل إشراك مختلف حواس المتعلم.
✓ اختصار وقت المدرس وجهده داخل قاعة التدريس ،ففي عرض وسيلة تعليمية بصرية مناسبة
إراحة للمدرس من الشرح الطويل ،وتخفيف من الوقع في اللفظية المجردة .وتشير بعض الدراسات
التربوية إلى أن استخدام أشكال من التقنيات التعليمية في التدريس كالشفافيات وبرمجيات الحاسوب
اختصر وقت التدريس بمعدل ثلث المحاضرة أو نصفها في كثير من األحيان.
✓ تشجيع المدرس على تبنى مواقف تربوية تجديدية تبعده عن الجمود والتقليدية وتقربه من روح
العصر ومسايرة التطور العلمي التكنولوجي.
وتجمع التقارير العالمية على ضرورة أن يكون لكل إنسان قدر من الثقافة العلمية والتكنولوجية
يسمح له بفهم المجتمع الدائم التطور الذي يعيش فيه ن ويذهب بعضها إلى أن تدريس التكنولوجيا
ينبغي أن يصبح جزءا ال يتج أز من المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم  ،وان يكيف محتواه
أي المعارف والمهارات العلمية وطرق التفكير التي يمكن اكتسابها بحيث يصبح أكثر انسجاما مع
احتياجات كل مجتمع
 .5.4مراحل استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في التعليم:
اإلعداد :تسبق عملية استخدام التكنولوجيا التي يتم اختيارها اإلعداد لهذا االستخدام والذي يشمل الجوانب
اآلتية:
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• التكنولوجيا :البد من أن يتحقق المعلم من كون هذه التكنولوجيا تعمل بصورة جيدة .فقد يكون
مضى على استخدامها زمن طويل أو أنها قد تعرضت لخلل ما بسبب معين أو أن هناك نقص
في مكوناتها .فإذا كانت التكنولوجيا المراد استخدامها جهاز العرض العلوي البد من التأكد من أنه
يعمل بشكل جيد وأن الوصالت الكهربائية موجودة وكذلك الشفافيات كاملة وغير تالفة .واذا كانت
هذه التكنولوجيا برنامج حاسوبي البد من أن يتأكد هذا البرنامج موجود على جهاز الحاسب
ويعمل بصورة جيدة .إن التأكد من مدى صالحية تكنولوجيا االتصال التعليمي قبل استخدامها
يبعد المعلم عن الوقوع في مواقف غير مرضية تأثر سلبا على عمليتي التعليم والتعلم وكذلك
تعطيه الفرصة للبحث عن بدائل إذا شاب هذه التكنولوجيا خلل أو نقص يحول دون استخدامها
بشكل سليم.
• المكان :البد أن يقوم المعلم بدراسة المكان الذي سيتم فيه استخدام التكنولوجيا فيه ليصدر حكما
على مدى مالئمته .فغرفة الصف التي ال يوجد فيها ستائر وال يمكن تقليل درجة إضاءتها لن
تكون صالحة لجهاز عرض المواد المعتمة الذي يتطلب استخدامه تعتيم جزئي للمكان مثال.
وكذلك الغرفة التي يكون فيها مزود التيار الكهربائي بعيدا عن المكان الذي ستوضع فيه
التكنولوجيا التي تحتاج لتيار كهربائي على المعلم تجهيز وصالت كهربائية تمكنه من توصيل
أجهزته من أماكن بعيدة.
• عمليتي التعليم والتعلم :على المعلم أن يقوم بإعداد النشاطات التي تصاحب عملية االستخدام
وكذلك تلك التي يستخدمها أثناء وبعد االستخدام .فيقوم بإعداد األسئلة القبلية أو األسئلة البعدية
لالستخدام مثال إضافة ألي أمور اخرى تساعد في االستفادة من استخدام هذه التكنولوجيا
وتزيدها.
• االستخدام :هناك أمور عدة على المعلم أن يقوم بها داخل غرفة الصف أو المكان الذي يتم
استخدام تكنولوجيا االتصال التعليمي فيه وتشمل هذه االمور قبل االستخدام وأثنائه وبعده كما
يلي:
• قبل االستخدام :وتتمحور حول تهيئة أذهان المتعلمين للمادة التي سيتم تعلمها من خالل هذه
التكنولوجيا وتعريفهم بطبيعة االستخدام وكذلك توجيه بعض االسئلة التي من شأنها إثارة الدافعية
لدى المتعلمين من أجل متابعة العرض أو التعامل مع هذه التكنولوجيا.
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• أثناء االستخدام :وفيها تتم متابعة سير عملية التعلم ومراقبة تفاعل المتعلمين مع هذه التكنولوجيا
وتقديم المساعدة إذا تطلب األمر .أضف إلى ذلك على المعلم التأكد من االنضباط وعدم
تشويش البعض على اآلخرين كذلك تحديد فترات التعامل مع هذه التكنولوجيا متى اقتضت
الضرورة.
• بعد االستخدام :لكي يتأكد المعلم من مدى تحقيق األهداف التعليمية التي نتجت عن عملية
االستخدام عليه القيام ببعض األنشطة التي تساعده في ذلك ،كتوجيه األسئلة أو حل بعض
المسائل أو مناقشة ما تم تعلمه وغير ذلك من األمور التي من شأنها مساعدة المعلم في معرفة
نتائج استخدام ما تم اختياره من هذه التكنولوجيا.
• المتابعة :على المعلم القيام بأمور تساعده في تطوير تكنولوجيا االتصال التعليمي التي يستخدمها
في عمله ومن ضمنها تقييم هذه التكنولوجيا .فعليه حصر اإليجابيات والسلبيات لهذه التكنولوجيا
والتي تنتج عن تراكم الخبرات لديه جراء استخدامها .فقيامه بكتابة التقارير ورفعها للجهات المعنية
وابداء رأيه فيما يتعلق بفاعلية هذه التكنولوجيا ،وكذلك مناقشة طرق استخدامها مع زمالئه كل
ذلك من شأنه تعزيز وتطوير االستخدام والوصول إلى نتائج جيدة وخبرات متبادلة حول طرائق
االستخدام التي من شأنها المساعدة في تحقيق األهداف التعليمية.
• التقييم :لتقييم تكنولوجيا االتصال التعليمي أهمية كبيرة وعلى أصعد مختلفة نذكر منها:
 من خالل التقييم نستطيع الحكم على مدى فاعلية هذه التكنولوجيا ومدى خدمتها لتحقيق األهدافالتعليمية المتوخاة.
 من خالل التقييم نستطيع التوصل إلى القرار الصائب بشأن االستمرار في استخدامها أو التفكيرببديل عنها.
 من خالل التقييم نستطيع كشف جوانب ربما تكون غائبة عن أذهاننا وعن الطريقة الحالية التينتبناها في استخدام هذه التكنولوجيا.
 من خالل التقييم نستطيع اكتساب خبرات تتعلق باستخدام وتوظيف تكنولوجيا االتصال التعليميبشكل عام.
 من خالل التقييم نستطيع تزويد معلومات مهمة لإلدارة حول هذه التكنولوجيا كجوانب القصورواإلمكانات التي توفرها وبالتالي نساهم في تطويرها أو تحديثها(شقور.)2011 ،
 .6.4أهمية تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية والرياضية:
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• تعدد مصادر التعليم :تهب تكنولوجيا التعليم المرونة في احداث عملية التعلم ،حيثانها تشتمل
المتاحة ،المواد والبيئة علي اكثر من مصدره إلتمام عملية التعليم والتعلم ،وهذا التعدد في
المصادر يجعل العملية التعليمية اكثر استيعابا فهناك المعلم ،واالدوات ،االجهزة ،واالنشطة
التعليمية.
• مراعاة الفروق الفردية :ان عملية تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية يجب ان تكون فردية
لحد كبير ،حيث ان هناك عالقة كبيرة بين تكنولوجيا التعليم والتربية الرياضية بأنشطتها
المختلفة والمتعددة حيث يقابل هذا التعدد وسائل متعددة.
• تتم من خالل اسلوب النظم :اسلوب النظم هو ظاهرة العصر الحديث  ،حيث اصبح هو
اسلوب التعامل مع معظم مجاالت الحياة ففي مجال التعليم مثال ال يمكن ان تتم العملية
التعليمية من خالل المدرس فقط بل تتم من خالل المدرس والتلميذ والوسائل المعينة والبيئة
المدرسية والنشاط.
• التنوع :بتعدد وكفاءة الوسائط المتعددة واستخدام طرق تعليم مناسبة ومتعددة عمادها تكنولوجيا
التعليم كل هذا يساعد علي ابعاد عامل الملل وحرية االختيار وتشجيع االفراد علي الممارسة.
• تكنولوجيا التعليم نشاط حيوي وحتمي لتحقيق هدف التربية الرياضية :ان وجود معلم مؤهل
ووسائل تعليمية حديثة وطرق تعليم وتدريس تقوم علي اسس علمية سليمة وغيرها من مكونات
تكنولوجيا التعليم كل هذا يساعد علي تحقيق هدف التربية الرياضية بكفاءة تامة.
• تسهيل عملية التدريس والتعليم والتعلم :ان وجود وسائل معينة وادوات واجهزة مناسبة ووجود
معلم متفهم لمادته وموهوب وقادر علي ادارة دراسة ،وكذلك ادوات ومنشئات رياضية كافية
وحديثة كل هذه العوامل من مشتمالت تكنولوجيا التعليم بكل تأكيد تسهل عملية التدريس
والتعليم.
• دقة التنفيذ :ان العلم المسبق بأسلوب التنفيذ المناسب وطرق التعليم والتعلم االفضل ،وكم
الوقت المتيسر إلنجاز تعلم المهارات كل هذا يساعد علي دقة التنفيذ وبذلك يمكن القول بان
تكنولوجيا التعليم سببا في تحقيق االنجاز.
• تحقيق مبدا السرعة في عملية التعلم :بتطبيق تكنولوجيا التعليم في تعلم المهارات الحركية في
التربية الرياضية تجعل عملية التعليم تتجه مباشرة نحو الهدف اي نحو المهارة المطلوب تعليمها
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وبذلك تختصر زمن عملية التعلم لتكون السرعة الحادثة في عملية التعلم سرعة محسوبة وليست
سرعة عشوائية علي تحقيق الغرض المطلوب مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال.
• االنفجار المعرفي :في العصر الحديث اصبحت التربية الرياضية تعتمد علي كثير من العلوم
النظرية والتطبيقية وبقدر نجاح تطويع تلك العلوم للتربية الرياضية بقدر نجاحها في مهمتها
وتحقيق اهدافها حيث تعتمد التربية الرياضية علي كثير من المبادئ المستمدة من الحقائق.
• تحسين كفاءة اعداد وتدريب مدرسي التربية الرياضية :كلما زادت كفاءة مدرس التربية
الرياضية كلما زاد عطاؤه خاصة مع ازدياد عدد الطالب بالمدارس بشكل مخيف  ،وكلما زادت
كفاءته كلما كان قاد ار علي التعامل مع التغيير المستمر في المناهج ومواكبة هذا التغيير دون
اهدار للعملية التعليمية ويتم رفع كفائتة من خالل استخدام نظام متكامل لتكنولوجيا التعليم.
• رفع كفاءة العملية التربوية :ال يأتي رفع كفاءة العملية من فراغ ولكن هناك ثوابت يجب العمل
بها ومن اهم االخذ بالمعارف العلمية التي تساعدنا علي رفع مستوي االفراد وتقليل الفاقد من
الوقت وتضيق مجهود ظاهرة الجهل الثقافي لدي االفراد ومن هنا ال يتم اهدار العملية
التعليمية(السليم ،ب س ،ص5ص.)6
ويشير محمد سعد زغلول ،مكارم ابو هرجة ( )2001إلى أن الكثير من األبحاث في مجال
االنشطة الرياضية أكدت علي أهمية العالقة بين فاعلية التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم بما يؤدي الي
االرتقاء بالعملية التعليمية ،ويمكن توضيح اهمية تكنولوجيا التعليم في مجال تعلم انشطة التربية الرياضية
في النقاط التالية :
 .1جاذبية التدريس وفاعليته في استثارة وبعث النشاط في المتعلم.
 .2التأثير في االتجاهات السلوكية والمفاهيم العلمية واالجتماعية للمتعلم.
 .3وسيلة للمقارنة.
 .4التحليل الحركي.
 .5بناء وتطوير التصور الحركي.
 .6اداء المهارة بصورة موحدة.
 .7التقليل من العيوب اللفظية .
 .8التقليل من اخطاء اداء النموذج .
 .9يمكن التدريس إلعداد كبيرة من المتعلمين.
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 .10بقاء اثر التعليم وتوفير الوقت.
 .11مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
 .12فاعلية التدريس.
 .13تكون بيئة تعليمية مناسبة.
 .14االهتمام بالتعليم الفردي.
 .15تعمل علي تحقيق مبدا السرعة في عملية التعليم.
 .16تعدد مصادر التعليم ( .السليم ،ب س ،ص)03
 .7.4سلبيات استخدام التكنولوجيا في التعليم:
أن المعلم ال غنى عنه في التربية والتعليم ،وله أهميته
بالرغم من وجود الحاسوب يجب إدارك ّ

اء في المدارس أوالجامعات ،فالحاسوب واإلنترنت ما هما ّإال وسيلة لتّحسين
البالغة في تدريس الطالب سو ً
من أداء التعليم وتوجيه الطالب ،ومن سلبيات التكنولوجيا الحديثة ما يلي:
يتعمق كثي اًر في البحث
✓ عندما يبحث الطالب عن اإلجابة لسؤال ما ،أو عمل بحث ودراسة ،ال ّ
ٍ
سطحية تشفي اإلجابة قليالً،
معلومات
عن المعلومة بالشكل الصحيح ،واّنما يعتمد على
وسلبياً
ّ
ّ
يقل تواجده في المكتبات التي توجد فيها الكتب والمراجع التي تتوفر فيها المعلومة الصحيحة،

فإن اإلنترنت ال يجيب عن األسئلة
فاإلنترنت قد يحتوي على معلومات مغلوطة غير مراقبة ،لهذا ّ

التي قد يطرحها المتعّلم ،أو الطالب.

الكتابية ،أواألسلوب الكتابي عند الباحث ،فهو لم
الفردية فقد تتراجع المهارات
✓ من حيث المهارات
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
إمالئياً ،فما عليه إال أن
ومضبوطة
مصفوفة
يعتمد على كتاب يقرؤه واّنما اعتمد على معلومات
ّ
يغير قليالً من المعلومات التي قد يحتويها ذلك البحث أو المقال.

✓ أثناء البحث عن المعلومات أو الدراسة عن طريقة المحادثة قد يقع الطالب في المحظور ،وتقع
صور غير مر ٍ
ٍ
سلوكيات المتعّلم وتبعده عن الهدف األساسي
غوب فيها ،مما تؤثر على
عينه على
ّ
ّ
للجلوس أمام الحاسوب واإلنترنت ،لهذا من واجب األهل الرقابة على أبنائهم أثناء جلوسهم على
الحاسوب؛ لحمايتهم من المواقع المحظورة.
أما المعلم فهو شخص اكتسب المعلومات ،وله القدرة
✓ يعتبر الحاسوب جها اًز ُملقناً بالمعلومات  ،و ّ
على تحليلها وايصالها إلى طالبه من خالل التفاعل والمشاركة في النقاش ،وأيضاً يعتبر قدوةً
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حيوي وجيد لطالبه
دافع
ٌّ
لطالبه في كسب الصفات الجيدة منه ،وكذلك األخالق الحميدة ،فهو ٌ
ٍ
أي وقت كي يجيب على أسئلة طالبه،
كي يقبلوا على التعليم بشغف ّ
وحب ،فالمعلم موجود في ّ

التعليمية مع المعلم مرن ٌة ،وسلس ٌة ،وممتع ٌة مقارنة مع التعليم عن بعد باستخدام اإلنترنت
فالعملية
ّ
ّ

✓ قد يعاني بعض الطالب من صعوبة استخدام اإلنترنت ،فقد ال يتوفر دائماً في المنازل ،أو في
بطء
المناطق التي يسكنونها ،أو قد يواجه الطالب انقطاع الكهرباء إذا كان يستخدم الحاسوب ،أو ٌ
مما يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي ،وعلى التفاعل الصفي.
في سرعة شبكة اإلنترنتّ ،
ّ
ّ
(العابدي)2011 ،
 .8.4المجاالت التي يستخدم فيها الكمبيوتر في إعداد أستاذ التربية البدنية:
✓ تحضير واخراج الدروس.
✓ تحليل المهارات الحركية التي يحتويها منهاج التربية البدنية وتحديد نقاط الفنية لكل مهارة وطريقة
التدريس المناسب لها.
✓ تحليل كامل للمهارات الحركية ومعرفة العضالت العامة والقوانين الميكانيكية التي تساعد على
عملية االداء لكل مهارة.
✓ حفظ البيانات المتعلقة بالمهارات التي يحتويها منهاج التربية البدنية أو التي تتعلق بمحتوى
الدروس.
✓ بيانات عن اإلصابات الشائعة في تدريس التربية الرياضية وكيفية التعامل معها
(السايح ،ب س ،ص)
 .9.4األعمال التي يقوم بها أستاذ التربية البدنية والرياضية في ضوء استخدام تكنولوجيا االعالم
واال تصال:
✓ دراسة وتحليل الشروط البدنية الخارجية.
✓ تحليل حاجات مجتمع التالميذ التي تجرى عليه العملية التعليمية.
✓ وضع األهداف العامة والسلوكية للمادة.
✓ تحليل خصائص التالميذ وفقا للمرحلة السنية.
✓ اختيار الوسائل التعليمية المناسبة.
✓ تحديد األساليب وطرائق التدريس المستخدمة في تدريس المهارات الحركية لألنشطة الرياضية
المختلفة.
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✓ القيم بعملية التقويم(السايح ،ب س ،ص. )5
 .5الجانب التطبيقي:
بعد تعرضنا إلى الجانب النظري الذي يعد بمثابة القاعدة األساسية لبناء دراسة علمية قيمة ـسنتعرض إلى
الجانب الميداني ،ـوسنبدأ بالمنهج المتبع ثم إلى مجتمع البحث.ـ وما يتبعه من تحديد لميدان الدراسة
والعينة المستخدمة بجميع خصائصها ومواصفاتها وبعدها سنتعرض إلى إجراءات تطبيق أداة الدراسة.
وأخي ار األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات والنتائج المتوصل إليها.
 .1.5المنهج المتبع :إن طبيعة المشكلة المطروحة في الدراسة هي التي تحدد نوع المنهج الذي يتبع
من بين المناهج المختلفة ،وبما أن دراستنا تسعى إلى استكشاف مدى استخدام تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال في تحضير الدروس والقائها وتقييم المتعلمين ،فقد اعتمدنا المنهج االستكشافي الذي
يهتم باستكشاف ووصف الظاهرة المدروسة وذلك بالتحليل والتفسير والمقارنة ،وهو ما ينطبق على
موضوع دراستنا.
 .2.5العينة ومواصفاتها :اشتملت عينة الدراسة على عينة من األساتذة بمدينة ورقلة ،وذلك بمقاطعة
(بامنديلوبوعامر) وقد بلغ جم العينة  65أستاذ وأستاذة.
 .3.5أداة الدراسة  :لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم توزيع استبيان مفتوح تضمن سأل حول استخدام
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير والقاء الدروس وتقييم المتعلمين.
 .4.5إجراءات تطبيق أدوات الدراسة :تم تطبيق الدراسة في شهر أكتوبر ونوفمبر( ،)2016وقد تم
توزيع االستبانة على مجموع األساتذة وقد حرصنا على أن يكون منتظما ودقيقا .وقد تضمنت على
جانبين أساسين هو البيانات الشخصية في الجانب األول أما الجانب الثاني فقد تضمن السؤال
االستكشافي والمتمثل في :هل تستخدمون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس (تحضير الدروس،
إلقاء الدروس ،تقييم التالميذ).
 .6.5األساليب اإلحصائية المستخدمة :تمت المعالجة اإلحصائية عن طريق النسب المئوية
والتك اررات.
 .7.5عرض ومناقشة النتائج:
تنص الفرضية العامة على ما يلي:
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 نتوقع استخدام مرتفع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير الدروس والقائها وتقييم المتعلمين.وبعد جمع البيانات التي تساعد في اختبار هذه الفرضية تم تفريغها ثم تحليلها عن طريق التك اررات
والنسب المئوية والجدول رقم ( )01يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)01يبين مدى استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير الدروس والقائها وتقييم
المتعلمين:
القاء الدروس

تحضير الدروس

المجموع

تقييم المتعلمين

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

التك اررات

49

16

23

42

21

44

النسب

%100 %67.69 %32,30 %64,61 %35.38 %24,61 %75,38
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المئوية
و الشكل الموالي يوضح النتائج السابقة:
100%
90%
75.38
67.69

80%
70%

64.61

60%
50%
35.38

32.30

40%
24.61

30%
20%
10%

تقييم المتعلمين

إلقاء الدروس

تحضير الدروس

0%

يتبين من خالل الجدول رقم ( )01أن النسب المئوية متفاوتة في استخدام تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال بالنسبة لألساتذة .فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة االستخدام بالنسبة لتحضير الدروس قد
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بلغت  %75,38أما الذين ال يستخدمون فقد كانت النسبة ،%24,61ما يعني أن اغلب افراد العينة
يستخدمون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحضير الدروس.
اما بالنسبة إللقاء الدروس فقد فاقت نسبة عدم االستخدام بنسبة % 64,61في حين كانت نسبة
نعم  .%35,38الشيء ذاته بالنسبة إلى استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تقييم المتعلمين.
فقد بلغت نسبة نعم  %32,30اما نسبة ال فقد كانت % 67,69مما يعني أن أفراد العينة ال يستخدمون
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إلقاء الدروس وتقييم المتعلمين.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أورده (السباعي )2010 ،حيث بين أن "كورت وهنج" عرضا تقري ار عن
الدراسة المسحية التي قامت بها المفوضية األوروبية في مجموعة دول االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى
النرويج وآيسالندا فقد أشار التقرير إلى أن النسبة العامة للمعلمين الذين يستخدمون الحاسوب في التدريس
في هذه الدول فقد بلغت %74مع وجود تباين في االستخدام من دولة إلى أخرى.
كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (عودة سليمان عوده مراد )2014 ،حول واقع استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصال وعوائق استخدمتها في التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك
االردن ،فقد وصلت النسبة  %91يستخدمون شبكة المعلومات العالمية .ونفس النتيجة توصلت اليها
دراسة (هند الهاشمية) عن واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا الحديثة في تدريس مقرر
مهارات اللغة العربية ومعوقات استخدامها بكليات العلوم التطبيقية لسلطنة عمان فقد أشارت إلى أنهم
يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بدرجة مرتفعة (عودة سليمان مراد،2014،ص.)129
ويمكننا تفسير النتيجة المتوصل اليها والمتمثلة في اإلستخدام المرتفع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
تحضير الدروس إلى توفر شبكة االنترانت فقد أصبحت متاحة لكل فرد ،إضافة إلى أن الحكومة قد
أطلقت مشروع توصيل جميع المدارس الجزائرية بجميع أطوارها بالشبكة المعلوماتية .خاصة وان األستاذ
الجزائري قد اصبح مطالب بالعمل التعاوني الذي يساهم فيه الجميع وبالتالي اصبح من الضروري الحديث
عن اعادة البناء لمعارفه التي تتماشي مع األسس االجتماعية والثقافية الحديثة ،فالتكنولوجيا تساعده على
اإلبحار في عالم المعرفة.اذ ان المتتبع للتغير المستمر في تقنيات تحديث قوة وسرعة الحاسب اآللي
يستطيع أن يدرك أن ما كان باألمس القريب األفضل تقني ًة واألكثر شيوعاً أصبح أداءه محدوداً ،أو ربما
أصبح غير ذي جدوى .وقياساً على هذا التسارع الكبير ،والمخيف أحيانا ،يؤكد ( ثروة )1998 ،أن
"التأثير الحقيقي لثورة المعلومات واالتصاالت يوجد أمامنا وليس خلفنا" .هذا ويشير بعض الباحثين إلى
أن اإلنترنت سوف تلعب دو اًر كبي اًر في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف عليها في الوقت الحاضر.
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وقد علق على تطبيقات اإلنترنت في التعليم (بيل جيتس )1998 ،مدير عام شركة مايكروسوفت
العالمية بقوله "…فإن طريق المعلومات السريع سوف يساعد على رفع المقاييس التعليمية لكل فرد في
األجيال القادمة ،وسوف يتيح  -الطريق -ظهور طرائق جديدة للتدريس ومجاالً أوسع بكثير
لالختيار….وسوف يمثل التعلم باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق نحو التعلم المستمر من الحاسوب…
وسوف يقوم مدرسو المستقبل الجيدون بما هو أكثر من تعريف الطالب بكيفية العثور على المعلومات
عبر طريق المعلومات السريع ،فسيظل مطلوباً منهم أن يدركوا متى يختبرون ،ومتى يعلقون ،أو ينبهون،
أو يثيرون االهتمام"
إال أننا الحظنا من خالل قراءتنا للنتائج أن األساتذة ال يستخدمون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
حجرات الدرس ال في اإللقاء وال في التقييم .فقد كانت نسبة عدم االستخدام تفوق االستخدام وبتفاوت
كبير ،وهو ما أشارت إليه دراسة (محجر ياسين) والمعنونة بواقع استخدام الوسائط التعليمية في الجزائر.
فقد كانت االستخدامات ضعيفة .كذلك دراسة (صباح براهيمي 2004 ،ـ ـ  )2005بالجزائر اذ كان
موضوع الدراسة حول منظومة االنترانت في المؤسسة الجامعية وعالقتها باألهداف التنظيمية وقد خلصت
النتيجة إلى ضعف االستخدام مقارنة بمثيالتها
ويمكننا إرجاع ذلك إلى:
 كثافة المناهج والمقرارت الدراسية وهذا يؤدي الى عدم توفر الوقت الكافي للمعلمين فهو مطالببإنهاء البرنامج الدراسي في وقت معين.
 ازدحام الفصول الدراسية وعدم مالئمتها لتوظيف التكنولوجيا في الصف. عدم توفر التجهيزات والوسائل التعليمية بصورة كافية .خاصة أجهزة الحاسوب مقارنة بأعدادالتالميذ.
 نقص تكوين األساتذة فيما يخص استخدام وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال.هذا باإلضافة الى أن التالميذ ال يجيدون التعامل مع الكومبيوتر واألجهزة التكنولوجية التي تساعد في
إيصال المعلومة وهذا يعتبر عائق أمام األساتذة في استخدامها في إلقاء وتقييم التالميذ.
الخالصة :
هكذا ومن خالل ما تم عرضة سابقا يتبن لنا دور وأهمية إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
المدارس الجزائرية وذلك لتلتحق بمصاف الدول المتقدمة واالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم
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الحديث الذي اثبت نجاعته في عديد الدول .خاصة مع النتائج المتوصل إليها في الدراسة التي قمنا بها
فقد كانت نسبة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالنسبة لألساتذة في تحضير الدروس مرتفعةـ إال
أنها كانت ضعيفة جدا بالنسبة إللقاء الدروس وتقييم التالميذ .وهو ما يدفعنا الى القول بضرورة إدماجها
في المدارس ودفع المتعلمين إلى استعمالها خاصة داخل حجرات الدراسة وفي جميع المواد دون استثناء.
المراجع:
 قمر عصام توفيق ( )2008رؤية مستقبلية الستخدام المعلومات في مجال تعليم الموهوبين ،مجلةدراسات نفسية وتربوية ،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،العدد ،01ص ،78جامعة قاصدي
مرباح ورقلة.
 بوحنية قوي ( )2011اإلعالم والتعليم في ظل ثورة اإلنترنت ،ط ،1دار الراية للنشر ،جامعة ورقلة،الجزائر.
 محمد إيدار ( )2011تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في خدمة التربية ،مجلة جزائرية للبحث التربويعن المعهد الوطني للبحث في التربية ،عدد ،2الجزائر.
 السليم عبد العزيز (ب س) اعداد معلم التربية البدنية تكنولوجيا ،جامعة الملك سعود. السايح مصطفى محمد(ب س) تكنولوجيا المعلومات واالعداد الذاتي لمعلمي التربية الرياضية،جامعة االسكندرية ،مصر.
 شعور علي زهدي ( )2011فوائد ومراحل استخدام تكنولوجيا االتصال التعليمي. mhtعلي زهديشقور -تكنولوجيا التعليمFile://E// معطي سيد احمد ( )2012واقع وتأثير التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال على أنشطة البنوكالجزائرية ،جامعة تلمسان ،الجزائر.
 بن بريكة عبد الوهاب ،ابن التركي زينب ( )2010أثر تكنولوجيا االعالم واالتصال في دفع عجلةالتنمية ،مجلة الباحث ،عدد ،07بسكرة ،الجزائر.
 العابدي كفاية ( )2016سلبيات استخدام التكنولوجيا في التعليمhttp://mawdoo3.com. يحي علوان ،النظام التربوي في ظل تكنولوجيا المعلوماتية الواقع واألفاق .دفاتر مخبر المسالةالتربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة .جامعة خيضر بسكرة.
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 عوده سليمان عوده مراد ( )2014واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات وعوائق استخدامها فيالتدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك ـ ـ ـ األردن جامعة البلقاء التطبيقية ،البلقاء
البحوث والدراسات المجلد  17العدد 1ـ ــاألردن.
 بن بريكة عبد الوهاب ،بن تركب زينب( )2010اثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في دفع عجلةالتنمية ,مجلة الباحث ،عدد.7
 سيف بن ناصر المعمري ( )2013درجة توافر كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدى معلميالمدارس االجتماعية بمرحلة التعلم ما بعد االساسي في بعض المحافظات العمانية .المجلة الدولية
لألبحاث التربوية .جامعة االمارات العربية المتحدة ـ ـ العدد.34
 هند بنت عبد هللا بن سيد الهاشمية( )2014واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس للتكنولوجيا الحديثةفي تدريس مقرر مهارات اللغة العربية ومعوقات استخدامها بكلية العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ـ ـ ـ
المجلة التربوية الدولية المتخصصة ـ ـ المجلد  3ـ ـ العدد 11ـ ـ ـ تشرين الثاني.
-

نور الدين زمام ،صباح سليماني ( )2013تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في العملية
التعليمية ـ ـ ـ مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد الحادي عشر ،محمد خيضر بسكرة.

 ياسين محجر ( ،)2007واقع استعمال الوسائط التكنولوجيا في العملية التعلمية من وجهة نظرالمعلمين ،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،عدد خاص الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم
العالي ،جامعة ورقلة.
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مجاالت استخدام جهاز قياس التحليل الحركي( )Kinoveaفي تدريس مادة التربية البدنية
د/محمد قوارح

(النشاط الفردي الوثب الطويل نموذجا)

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أ/إسماعيل زواويد
الملخص:

يعد التعلم الذاتي واحدا من أساليب العمل داخل الصف الدراسي ،والذي يعتمد على العمل

الفردي دون مشاركة اآلخرين من أجل تحقيق أهداف التربية البدنية والرياضية ،فال توجد أهداف مشتركة
مفروضة بين الطالب ،وتصبح أهداف كل فرد مستقلة وال يعتمد إحراز هذه األهداف على اآلخرين

وبالتالي فإن تحرك الفرد نحو تحقيق أهدافه ال يعوق في نفس الوقت تحرك زمالئه نحو تحقيق أهدافهم.
وعلى كل مؤسسة تعليمية أن تستفيد من بعض أنماطه لتدعيم مبدأ التعلم الذاتي في عصر ثورة

المعلومات نحن أحوج ما نكون منه إلى مثل هذا النوع من التعلم ،اآلمر الذي يدفعنا دوماً إلى متابعه ما

هو جديد ومعرفته وتوظيفه لالستفادة منه في تحقيق األهداف المنشودة.

ويتخذ التعليم المفرد أنماطاً وأشكاالً مختلفة نتيجة االهتمام الكبير في طرائق التعليم منها :التعليم

المبرمج ،التعليم بمساعدة اإلعالم اآللي ،الحقائب التعليمية ،الدورات الصغيرة...الخ.

ويعد التحليل الحركي في المجال الرياضي من المقاييس المهمة التي تعتمد على علوم أخرى

كالتشريح الميكانيكا الحيوية ،الفيزياء ،الرياضيات والعلوم األخرى المرتبطة بالحركة ،لذا ال يمكن إجراء
تحليل للحركات الرياضية دون أن تكتمل جميع العناصر المؤثرة في ذلك األداء.

وعليه جاءت هذه الدراسة لمحاولة لتوضيح أهمية برنامج لتحليل الحركي " "Kinoveaوذالك من خالل

سير العملية التعلمية التعليمية في مادة التربية البدنية الرياضية خصوصا في األنشطة الفردية.
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Les domaines d'utilisation pour mesurer dispositif d'analyse cinétique »Kinovea 'dans
l'enseignement de l'éducation physique
)modèle long saut individuel d'activité(
Résumé :
Est un auto-apprentissage et l'une des méthodes de travail dans la salle de classe, qui dépend
du travail individuel sans la participation des autres afin d'atteindre les objectifs de l'éducation
physique et du sport, il n'y a pas d'objectifs communs imposés entre les étudiants, et de devenir les
objectifs de chaque individu indépendant et ne dépend pas d'atteindre ces objectifs sur les autres, de
sorte que le mouvement individuel vers la réalisation de ses objectifs ne gêne pas en même temps son
.mouvement vers la réalisation de leurs objectifs
Et chaque établissement d'enseignement à bénéficier de certains modèles pour renforcer le
principe de l'auto-apprentissage à l'ère de la révolution de l'information que nous avons désespérément
besoin de lui à aimer ce genre d'apprentissage, ce qui nous conduit toujours à garder une trace de ce
.qui est nouveau, la connaissance et utilisé pour en tirer profit pour atteindre les objectifs souhaités
Il faut les modèles d'éducation singulières et différentes formes en raison du grand intérêt
pour les méthodes d'enseignement, y compris: l'enseignement programmé, l'éducation avec l'aide des
.médias automatisés, sacs éducatifs, petits cours ... etc
L'analyse cinétique dans le domaine des mesures importantes qui reposent sur d'autres sciences
du sport
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مقدمة :
إن التقدم العلمي الذي يشهده عصرنا في كافة المجاالت عامة وفي المجال الرياضي خاصة قد
حقق تطو ار ملحوظا في مختلف المستويات ولمعظم األلعاب الرياضية وقد تجسد ذالك في انجازات كبيرة
تصل أحيانا إلى حد اإلعجاز ونتيجة لثورة العلم والتكنولوجيا الناتجة عن االنفجار المعرفي واالنفجار

السكاني أصبح يطلق على هذا العصر(عصر التكنولوجيا) أو عصر الحاسوب ،بحيث انتشر استخدام

الحاسوب في كافة مجاالت الحياة ذالك ألنه عالمة بارزة من عالمات التطور الحضاري ،فقد أصبح جزءا

أساسيا في حياتنا ،ولعل ابرز المجاالت التي استخدم فيها الحاسوب مجال عمليتي االتصال والتعليم
باإلضافة إلى المجال الترويحي والرياضي.

ويعد تعليم المهارات الحركية في األلعاب الرياضية المختلفة جانبا مهما فيما يمثله الجانب

الرياضي وهو ما يشغل المعنيين في هذا المجال ،فكل نشاط بدني رياضي يعتمد على مستلزمات خاصة
به وقوانين وقواعد محددة يخضع إليها المتعلمون على اختالف مستوياتهم ،إن التنبؤ بما سيقدمه العلم

مستقبال يجعل المعلم والمتعلم يكافحان من أجل األهداف والوسائل الحديثة للتعليم ،حيث أن التطور
الهائل في علم اإلعالم اآللي يلزمنا أن نستثمره في االتجاه الصحيح .1

وتظهر أهمية البحث في كون الحاسوب يلعب دو ار مهما بصفته أداة تعليمية لها شأن متميز في

تأكيد االتجاهات التربوية الحديثة في ضرورة تفرد التعليم في التركيز على التعلم الذاتي باعتباره إستراتيجية

تحمل المتعلم مسؤولية تعلمه بذاته وتراعي قدراته الشخصية كما تمكنه من التعلم وفقا لما تسمح به هذه

القدرات .

اإلشكالية:
إن التطور الذي ط أر على األنشطة الرياضية المتعددة لم يأت جزافا بل جاء كنتيجة منطقية

ألتباع األساليب الحديثة والوسائل الفعالة والمناهج العلمية السليمة التي تهدف إلى دراسة المهارة الحركية
دراسة دقيقة تساعد في الوقوف على مواطن الضعف أثناء األداء ،والعمل على تفادي األخطاء وايجاد

الحلول الناجحة والمناسبة إلمكانيات الفرد البدنية والنفسية وقابليته الحركية .ونتيجة للدور الذي يقوم به
جهاز اإلعالم اآللي من خالل برنامج التحليل الحركي( )kinoveaفي تعليم المهارات الحركية ،وتكاد

تنعدم مثل هذه البرامج في العملية التعليمية التعلمية في النشاط البدني الرياضي التربوية مما يشكل عائقا

من االستفادة من هذه البرامج في المنظومة التربوية أصبح من الالزم دراسة اتجاهات مدرسي التربية

البدنية الرياضية نحو استخدام هذا البرنامج حيث تبرز مشكلة البحث من خالل تعدد مجاالت استخدام

وجيه محجوب  ،نزار الطالب  .التحليل الحركي  ،بغداد  :مطبعة جامعة بغداد ، 1982 ،ص .10
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جهاز اإلعالم اآللي فقد تمت االستفادة منه في شتى مجاالت الحياة التربوية واالقتصادية والطبية ،وعليه
جاءت هذه الدراسة كمدخل جديد لتحسين العملية التعلمية التعليمية وذلك من خالل اإلجابة على

التساؤالت التالية:

 -1كيف يتم استخدام برنامج التحليل الحركي( )kinoveaأثناء العملية التعلمية التعليمية في
النشاط البدني التربوي الرياضي؟

 -2كيف يتم استخدام برنامج التحليل الحركي( )kinoveaفي نشاط الوثب الطويل؟

أهداف البحث:

 -1يهدف البحث إلى التعرف على كيف يتم استخدام برنامج التحليل الحركي( )kinoveaأثناء
العملية التعلمية التعليمية في النشاط البدني التربوي الرياضي.

 -2كيف يتم استخدام برنامج التحليل الحركي( )kinoveaفي نشاط الوثب الطويل؟

 -2مدى تحقيق أهداف النشاط البدني التربوي الرياضي بعد استخدام برنامج التحليل الحركي
()kinovea

أهمية البحث:

يرى كل من قاسم حسن حسين وايمان شاكر إن التحليل أداة أساسية في جميع الفعاليات

واألنشطة الرياضية ،إذ يبحث في األداء ويسعى إلى دراسة أجزاء الحركة ومكوناتها للوصول إلى دقائقها

سعيا وراء تكنيك أفضل ،فهو إحدى وسائل المعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين والتطوير .ويؤكد وجيه

محجوب أن التحليل الرياضي يستخدم في حل المشكالت المتعلقة بالتعلم والتدريب حيث يقوم بتشخيص

الحركات ومقارنة أجزائها وقوتها ،والمقارنة بين الحركة الجيدة والحركة الرديئة ويساعد على تطور الحركة
ومعرفة تكنيكيها وبذلك يقرب للمدرب صورة الحركة النموذجية ليتمكن من اختيار وسائل وطرائق التدريب

الخاصة إليصالها إلى المتعلم من اجل تجنب األخطاء الحركية ،اعتمادا على القياس الدقيق للجوانب
2

المختلفة المتعلقة بالظاهرة

ولهذا يلجأ العاملون في المجال الرياضي إلى دراسة الحركة وتحليل مكوناتها سعيا وراء تحسين التكنيك

وان تحليل الحركة أو المهارة ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة لمعرفة طرائق األداء الصحيحة للفرد

عند قيامه بالحركات المختلفة ،وتساعد على اكتشاف الخطأ في األداء والعمل على إصالحه .وألجل تقويم
األداء الفني والوصول إلى نتائج تتعلق باالنجازات الرياضية يتم باالستناد على وصف الحركة وتحليل

جميع العوامل البدنية ،والميكانيكية ،والتشريحي التي تخص األداء الحركي بشكل يضمن استخدامها في

حل المشكالت التي تتعلق باألداء وتقويمه من خالل مقارنة الحقائق التحليلية بمعايير معينة تسهل على

قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :طرق البحث في التحليل الحركي ،ط ،1عمان  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، 1998 ،ص .13
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المعلمين اختيار التمرينات المناسبة لقيام تالميذهم باألداء الحركي الصحيح وخلق ظروف تعليمية

خاصة لتحقيق ذلك الهدف.3

ومن استخدام األسلوب العلمي المستند على التحليل الحركي البيوميكانيكي ،وذالك باستخدام

برنامج التحليل الحركي (.)kinovea

اإلطار النظري للبحث:

التحليل الحركي :إن التحليل الحركي هو أحد المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء والتي من خاللها

يمكننا مساعدة المدرس أو المدرب في معرفة مدى نجاح مناهجهم في تحقيق المستوى المطلوب ،إضافة

إلى تحديد نقاط الضعف في األداء والعمل على تصحيحها لرفع مستوى الالعبين ،لهذا فان التحليل
الحركي يعد أكثر الموازين صدقاً في التقويم والتوجيه).(4

ويشير (وجيه محجوب) إلى إن" التحليل من خالل التجريب يعمل ويقودنا للوصول إلى نتائج دقيقة

وصحيحة في الكشف عما يصاحب التغيير في الحركة للوصول إلى نتائج تتعلق باإلنجاز ،حيث يتم

االستناد على وصف الحركة وتحليل جميع العوامل (البدنية ،الميكانيكية ،التشريحية) التي تحقق األداء
الحركي بشكل يضمن استخدامها في حل المشاكل التي تتعلق باألداء وتقويمه من خالل موازنة هذه

الحقائق التحليلية بمعايير معينة تسهل على المدربين اختيار التمرينات المناسبة لقيام رياضيهم باألداء
الحركي الصحيح وخلق ظروف تدريبية خاصة لتحقيق ذلك الهدف").(5

كما يذهب قاسم حسن حسين وايمان شاكر إلى إن "التحليل الحركي علم يبحث في األداء ويسعى

إلى دراسة أجزاء الحركة ومكوناتها للوصول إلى دقائقها ،سعياً وراء تكنيك أفضل ،فهو احد وسائل

المعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين والتطوير أي أن التحليل الحركي ما هو إال وسيلة توصلنا إلى

المعرفة وتساعد العاملين في المجال الرياضي على اكتشاف دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على

تقويمها في ضوء االعتبارات المحددة لمواصفات األداء.(6)".

إن التحليل الحركي البايوميكانيكي يعتمد على جانبين أساسيين هما:

 .1التسجيل الصوري (سينمائي– فيديوي) للتغير الحركي الذي يطلق عليه (كينماتك) والذي يهتم
بدراسة الظاهرة الخارجية ووصفها ميكانيكياً.

 .2تسجيل القوة المصاحبة للتغيير الحركي الذي يطلق عليه ( كينتيك) والذي يهتم بدراسة القوى التي
تصحب العمل الحركي وتؤثر فيه.

أن أهمية التحليل الحركي تكمن فيما يأتي:

)(7

قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :طرق البحث في التحليل الحركي ،ط ،1عمان  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، 1998 ،ص 13
وجيه محجوب  ،نزار الطالب  .التحليل الحركي  ،بغداد  :مطبعة جامعة بغداد ، 1982 ،ص
وجيه محجوب .التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية  ،بغداد  :مطبعة التعليم العالي ،ط  ، 1987 ، 2ص (5).139
قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :طرق البحث في التحليل الحركي ،ط ،1عمان  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، 1998 ،ص (6).13
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(4).10

وجيه محجوب  .التحليل الحركي  ،بغداد  :مطبعة التعليم العالي  ،ط  ، 1987 ، 2ص
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(7).14

 .1تعليل الحركات الرياضية وتوضيحها.
 .2بحث قوانين الحركات الرياضية وشروطها وتطويرها.
 .3تحسين الحركات الرياضية أو التكنيك المطلوب.

 .4إن التحليل يستخدم لحل المشكالت التي تتعلق بالتعلم الحركي واإلنجاز الرياضي العالي.

 .5التحليل الحركي يجيب عن الكثير من األسئلة التي تتعلق باإلنجاز الرياضي او كيف يمكن
تحقيق الهدف المرسوم او كيف تتم الحركة.

 .6إن التحليل الحركي يساعد المدرب على تصور الحركة أوال ثم إيصالها إلى المتعلم ثانياً.

 .7يساعد على توجيه النصائح العلمية الدقيقة مما يساعد على سرعة التعلم والوصول إلى التكنيكات
الصحيحة.

التحليل الكينتيكي :يتناول هذا النوع من التحليل مسببات حدوث الحركة ،أي األخذ بنظر االعتبار القوى

الداخلية والخارجية المحيطة بالحركة).(8

التحليل الكينماتيكي :ويتناول الناحية الظاهرية من خالل وصفها ،أي وصف األجزاء التي تمت

تجزئتها كل على حدة والوصف أولى خطوات التحليل في القياس الكمي).(9
ويقسم إلى نوعين

 -1التحليل الكمي :التحليل النوعي مع قياس الكمية او النسبة المئوية للمكونات المستخدمة للشيء
الكلي ،أي تعيين المقادير الكمية وتحديدها لمتغيرات الحركة التي تمثل المعلومات الموضوعية عن
الخصائص الواقعية لحركة الرياضي ،وعن توافقها وعن تعاقب تغيير أوضاع الجسم ،وتمثل

المحددات الكمية لمتغيرات اإلزاحة والزوايا والسرعة والتعجيل.

 -2التحليل النوعي :هو "عملية تمييز الفروق وتقدير االختالفات في استيعاب النتائج األساسية
للتحليل الكمي وادراكها وتأويلها وتعميقها للوصول إلى االستنتاجات الواقعية ،إضافة إلى إيجاد
األسباب غير المباشرة ألخطاء األداء مقارنة بالنموذج ").(10

( كما انه يحتوي على المالحظة البصرية والفوتوغرافية ،والتي عادة تنتج او توصف الحركة وتقوم

الحركة من خالل نقاط القوة والضعف في األداء الرياضي وان اعتماد التحليل النوعي على المالحظة

قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :طرق البحث في التحليل الحركي ،مصدر سبق ذكره  ،ص 18

(8).

قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :مبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضية ،عمان :ط 1مصدر سبق ذكره ،ص
قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر .طرق البحث في التحليل الحركي ،مصدر سبق ذكره  ،ص 16
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)(9

.42
)(10

البصرية وهذا بحد ذاته له فائدة من حيث عدم حاجته إلى أجهزة ومعدات ولكنه من جانب آخر يفتقر

إلى الدقة )).(11

فالتحليل النوعي يعطي شكالً تقويمياً عاماً لألداء من دون اللجوء إلى تحديدات رقمية أي انه يحدد
)(12
نوع األداء كأن يكون األداء جيداً ،ضعيفاً ،مرناً ....الخ
وأخي اًر يمثل هذا األسلوب أداة لكل من المدرس والمدرب في ممارسة عمله ،فهناك العديد من

المواقف التدريسية والتدريبية التي يعتمد فيها التحليل على مجرد المالحظة ،ثم استرجاع تفصيالت
األداء من الذاكرة عند الشرح أو تصحيح األخطاء.

تعريف برنامج التحليل الحركي :) Kinovea (:هو برنامج تحليل الفيديو المتخصص في المجال
الرياضي ،فإنه يخدم في المقام األول المدربين والرياضيين وأصحاب المهن الطبية .بدأ المشروع في عام
 2004مع نسخة مجانية وأصبحت مفتوحة بمصدر كامل في عام .2006

نشأ عن منظمة غير ربحية تحكمها القوانين الفرنسية تتم عملية تسير الجمعية من قبل مجلس

إدارة يتألف من المتطوعين.

واألعمال التي تقوم بها الجمعية هي:

• المساهمة في البحث والتطوير لحلول تكنولوجيا المعلومات مجانا تحليل الحركات الرياضية
تشجيع استخدام () Kinovea

• تدريب وتثقيف جمهور جديد لتحليل الحركات الرياضية واستخدام (. )Kinovea
• تشجيع استخدام ( ) Kinoveaمن مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
• المشاركة في تطوير(.( Kinovea

الهدف من استخدام برنامج تحليل الحركي( :)Kinoveaيوفر هذا البرنامج اإلمكانيات التالية :13
 .1تحرير ملفات الفيديو المراد تحليلها
 .2الرسم على ملف الفيديو مباشرة من خالل أدوات الرسم المتوفرة في البرنامج
 .3تأشير الزوايا كافة ويتم بشكل منفصل أومتتابع
 .4تأشير مركز ثقل الجسم واألدوات وحركتها

 .5حساب السرعة والمسافات واألزمنة والمتجهات أوتوماتيكيا من خالل البرنامج
 .6يمكن وبسهولة استخراج المسار الحركي لألجسام
 .7يمكن من استخراج اإليقاع الحركي
HARIES SIMONIAN: FUNDAMENTALS OF SPORT BIOMECHANICS. NEWJERCY PRENTICE
HALL,1981.P.150.
(12) SUSAN J.HALL.BASIC BIOMECHANICS, MOSBY,CO.1995.P.13.
)(11

وجيه حمجوب .التحليل احلركي الفيزايوي والفسلجي للحركات الرايضية  ،بغداد  :مطبعة التعليم العايل ،ط  ، 1987 ، 2ص .139
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 .8يمكن الباحثين من استخراج االنسيابية للحركات الرياضية

 .9حساب الفروق بين الالعبين والمقارنة بين أدائهم المختلف

 .10إعطاء تغذية راجعة فورية مما تسهل في أداء الطلبة

مصطلحات البحث:

 برنامج التحليل الحركي ( :)Kinoveaهو برنامج تحليل الفيديو المتخصصة في المجالالرياضي

 درس التربية البدنية والرياضية :يعتبر الوحدة األساسية للمنهج  ،ويمثل أصغر جزء من المادةالدراسية بل ويجمع كل خواصها ،إذ تمثل األنشطة الحركية التي تقدم للمتعلمين في وقت يتم

تحديده لهم مسبقاً في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي يعتمد على النشاط الفردي والجماعي
وفي الدراسة الحالية يهمنا النشاط الفردي المتمثل في نشاط الوثب الطويل.14

 -الوثب الطويل :العمل الندفاع الجسم من نقطة محددة إلى أبعد مكان ممكن في حفرة الوثب

باستثمار مسافة جري معينة الكتساب اكبر قدر من السرعة الخطية ،وتحويلها إلى سرعة زاوية
تدفع الجسم إلى األمام. 15

استخدام برنامج التحليل الحركي:
المبادئ االساسية للتصوير -:

نظ ار ألهمية التصوير في مجال بحوث ودراسات البايوميكانيك ولكي يتم الحصول على نتائج موضوعية
ينبغي على الباحث أو المختص اإللمام بأسس التصوير واإلجراءات المتبعة وكذلك اإلمكانيات الواجب
توفرها عند القيام بعملية التصوير ومن ثم إجراءات التحليل .وفيما يلي أهم النقاط األساسية التي يجب

إجراءها عند التصوير والتحليل -:
أوال -إجراءات ما قبل التصوير :

هناك مجموعة من اإلجراءات الضرورية التي يجب على الباحث او الدارس تحديدها وتنفيذها فبل

التصوير ومن أهم هذه اإلجراءات :

الوثيقة المرفقة لمنهاج التعليم الثانوي.الجزائر .ديوان المطبوعات الوطنية  ،2006.ص .7
الوثيقة المرفقة لمنهاج التعليم الثانوي .مرجع سبق ذكره ص .22

14
15
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التحديد المسبق للمستوى أو المستويات الفراغية التي تتم عليها الحركة أو المهارة الرياضية المراد تصويرها

 ،حيث أن هذا التحديد المسبق سوف يساعد في تحديد مكان وضع آلة التصوير بالنسبة للمستوى الفراغي
الذي تتم عليه الحركة وعدد آالت التصوير ففي حالة كون الحركة أو المهارة تؤدى على مستوى فراغي
واحد مثل حركة الرجلين في مرحلة النهوض في الوثب الطويل فانه يمكن استخدام آلة تصوير واحدة

توضع على احد الجانبين اما في حالة كون الحركة أو المهارة تتم على أكثر من مستوى فراغي واحد فانه
يفضل استخدام أكثر من آلة تصوير واحدة حتى تتحقق الرؤية الكاملة لتفاصيل األداء كأن توضع آلة

تصوير من الجانب وآلة أخرى من األمام أو من األعلى.ولكن هذا اليمنع استخدام أكثر من آلة تصوير

واحدة عندما يراد تحليل الحركات او المهارات التي تؤدى على مستوى فراغي واحد عندما يكون المطلوب

دراسة هذه الحركة بدرجة عالية من الدقة.

يجب على الباحث او الدارس ان يحدد العينة التي سيتم تصويرها ومن ثم تحليلها وكذلك االسلوب الذي

سيختار بموجبه هذه العينة حيث ان تحديد عينة البحث وعددهم وعدد المحاوالت المصورة لكل واحد منهم

،كلها أمور يجب ان تكون محسومة قبل البدء بالتصوير.

هناك بعض القياسات الواجب تسجيلها والتي تحتاج إليها بعض الدراسات أو البحوث  ،وان هدف التحليل

هو الذي يحدد هذه القياسات مثل (العمر،الوزن،طول الجسم،أطوال أجزاء الجسم.........،الخ) حيث يتم
تسجيل هذه البيانات في استمارة خاصة لكل فرد من افراد العينة.

يجب تحضير لوحة ترقيم تستخدم لترقيم الالعبين او ترقيم محاوالتهم وعادة مايتم تصوير هذه اللوحة قبل

البدء بتصوير لكل محاولة حتى يمكن معرفة رقم المحاولة اثناء تحليل الفيلم .

يجب على الباحث او الدارس ان يحدد مسبقا فريق العمل الذي سيعمل معه حيث يفضل ان تتم االستعانة

بافراد لهم خبرة في هذا المجال من حيث التصوير واخذ القياسات المطلوبة وان طبيعة وعدد افراد فريق

العمل يتحدد من خالل اهداف البحث او الدراسة واالجراءات المتبعة وعدد افراد العينة التي سيتم تصويرها

وعدد المحاوالت لكل فرد من افراد العينة.

ثانيا -ثبات آلة التصوير :

يجب ان يكون وضع آلة التصوير ثابتا أثناء تصوير الحركة أو المهارة الرياضية  ،ومن الخطأ

تحريك آلة التصوير بأي اتجاه من االتجاهات أثناء التصوير حيث أن تحريك آلة التصوير سوف يؤدي

إلى اختالف في القيم الميكانيكية المدروسة عن قيمها الحقيقية  ،لذلك ولغرض الحفاظ على ثبات آلة
التصوير يتم استخدام (حامل ثالثي) حيث تثبت عليه آلة التصوير بشكل جيد.
ثالثا -تعامد آلة التصوير :
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يجب أن يتحرك الالعب الذي يتم تصويره بزاوية قائمة (  90درجة ) مع آلة التصوير (البعد

البؤري للعدسة) وتعتبر هذه النقطة غاية في األهمية عندما يقوم الباحث أو الدارس بقياس الزوايا حيث أن
القيم الحقيقة للزوايا ال يمكن الحصول عليها إال في حالة تحرك الالعب بزاوية قائمة مع آلة التصوير

فقط،حيث أن الوضع غير العمودي آللة التصوير يؤدي إلى اختالف في القيم الميكانيكية مثل الزوايا وان
مقدار هذا االختالف في قيم الزوايا يكون حسب وضعية تحريك آلة التصوير عن وضعها العمودي .

والشكل أدناه يوضح في الحالة – –Aعندما تكون آلة التصوير عمودية على مجال الحركة  ،والحـالة -

 –Bعندما تكون آلة التصوير غير عمودية على مجال الحركة.وفي الحركات الدائرية فيجب أن تثبت آلة
التصوير ( البعد البؤري ) بصورة عمودية على محور الدوران.

رابعا -اإلضاءة :
تلعب اإلضاءة دو ار مهما في التصوير وخصوصا إذا ما كان التصوير يتم داخل القاعات

الداخلية أو المختبرات وهناك مجموعة من العوامل تحدد الشدة المطلوبة من اإلضاءة وهي :

سرعة تردد آلة التصوير  :فكلما كانت سرعة تردد آلة التصوير عالية كلما احتجنا إلى شدة إضاءة اكبر .
مكان آلة التصوير عن موضع الحركة  :فكلما ازدادت المسافة بين آلة التصوير ومكان الالعب كلما
كانت الحاجة اكبر لإلضاءة .
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طول مسافة الحركة أو المهارة  :كلما كانت مسافة الحركة أو المهارة المؤداة طويلة ( مثل تصوير
الركضة التقريبية للوثب الطويل أو السباحة) كلما كانت الحاجة لشدة إضاءة اكبر .
خامسا -مقياس الرسم :
يجب استخدام وحدة قياس ( مقياس الرسم ) لنتمكن من خاللها قياس المسافة أو االرتفاع أثناء أداء

الحركات التي تتطلب ذلك ،وغالبا ما يتم استخدام وحدة قياس على شكل مربعين طول ضلع كل مربع

 20سنتمتر وتكون المسافة بين مركزي المربعين هي  1متر .
سادسا -تحديد نقاط مفاصل الجسم و األدوات :

أحيانا ولكي يتم تحديد حركة جسم الالعب أو احد أجزائه بصورة واضحة جدا تثبت على كل

مفصل نقطة واحدة بعالمات يكون لونها مغاي ار للون المالبس أو خلفية الصورة وغالبا ما تكون هذه النقاط
هي( :الرأس،الكتف،المرفق،الرسغ،الورك،الركبة،الكاحل ) .وفي الحركات أو المهارات التي يتم فيها

استخدام الكرات أو األدوات مثل فعاليات الرمي (الثقل،الرمح،القرص) أو القفز بالزانة أو التنس أو في كرة
الطائرة  ......الخ فيجب أن يكون لون األداة أو الكرة مغاي ار للون الجسم والمالبس التي يرتديها الالعب
والمجال الذي تتم فيه الحركة

 -11استخدام الجهاز في نشاط الوثب الطويل :
من هو المدرب أو المعلم المتميز ؟ وما عالقته بالتحليل الحركى ؟

كيف يتمكن المدرب من تطوير الخصائص والقدرات المختارة لمرحلة االرتقاء ؟كيف يتم التعرف على

مسببات عدم التطور ؟

تحتل مسابقة الوثب الطويل مكانة بارزة بين مسابقات الميدان ،حيث تمارس في كافة المراحل

السنية وتمثل في المسابقات المركبة ،وقد تبدو أنها أسهل السباقات الوثب والقفز ،بينما نجدها من أصعب

السباقات التي يمكن أن يتقدم فيها المتسابق رقميا بسبب المتطلبات الحركية لحظة االرتقاء والوثب.

وتتلخص المتطلبات الحركية لسباقات الوثب والقفز عموما من الوجهة البيوميكانيكية فى الوصول

إلى معدالت عالية من السرعة كمحصلة للسرعة عند بداية لحظة الطيران والناتجة من سرعة االقتراب
واالرتقاء ومحصله القوة الناتجة حركة أطراف الجسم والجذع خالل االقتراب واالرتقاء  ،وبمسار حركي
يتناسب ونوع الوثبة آو القفزة.
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إن جميع مسابقات الوثب والقفز لها ثالث متغيرات
ميكانيكية أساسية وهى:

 سرعة االرتقاء التي ترتبط بالسرعة الخطية لالقتراب . -زوايا االرتقاء التي ترتبط بالدفع العمودي واألفقي واالرتقاء.

 -مسار مركز ثقل الجسم والمرتبط بالقوة المؤثرة الناتجة من االرتقاء كرد فعل.

وتعتبر مرحلة االرتقاء في الوثب الطويل إحدى المراحل الفنية األساسية و تشكل إحدى الصعوبات
خاللها يتم تغيير مسار مركز ثقل الجسم من االتجاه األفقي إلى االتجاه العمودي باتجاه الطيران والناتج

من قوة فعل االرتقاء ورد الفعل.

وطالما أن العبء الرئيسى في أداء الوثب الطويل يقع على المجموعات العضلية العاملة على
مفاصل الطرف السفلى والتى منها ينطلق المتسابق من األرض لتحقيق مرحلة طيران  ،فمن المنطلق أنه

كلما زادت القدرة االنفجارية للرجلين كلما ساعد المتسابق على تحقيق أقصى ارتفاع عمودي للجسم عند
االرتقاء استعداد للطيران بزوايا مناسبة .ويتم كل مرة استخراج المتغيرات الكيمنتيكية بواسطة برنامج

التحليل الحركي ( )kinoveaمن خالل إعطاء أرقام و نتائج الخاصة بسرعة االرتقاء التي ترتبط بالسرعة

الخطية لالقتراب

و زوايا االرتقاء التي ترتبط بالدفع العمودي واألفقي واالرتقاء .ومسار مركز

ثقل الجسم والمرتبط بالقوة المؤثرة الناتجة من االرتقاء كرد فعل بهذه المتغيرات و تحديد مواطن الضعف

لدى الرياضي و مدى تحقيق االرتقاء و الطيران المثالي للوثب

85

العالي.
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الخاتمة :
من خالل هذا العرض يمكن نستفيد من برنامج التحليل الحركي ( )kinoveaو ذالك إذ تم

استخدامه في النشاط البدني الرياضي التربوي مع إبقاء الطابع التربوي على تعلم المهارات الحركية

الرياضية وخصوصا في النشاط الفردي ألنه يركز على تصحيح المهارات الحركية فنيا كما يمكن أن
يساعد التالميذ والمعلمين على حد سواء في تسهيل العملية التعلمية من حيث أداء المهارة بشكل صحيح

للمتعلم و الشرح للمهارة بالنسبة للمعلم كما يمكن أن يحسن نتائج التالميذ بعد استخدام برنامج التحليل

الحركي من حيث المسافة المحققة واختيار الزاوية الصحيحة لإلرتقاء  ،ومسار مركز ثقل الجسم والمرتبط
بالقوة المؤثرة الناتجة من االرتقاء ،كما أنه يقدم تغذية راجعة فورية مما ساعد على تالفي مواطن

الضعف لدى التالميذ .ويقوم حساب الفروق بين التالميذ والتعلم من بعضهم البعض مما يؤدى إلى زيادة
في إتقان المهارة خصوصا من الجانب الجمالي لنشاط الوثب الطويل .
خالصة واقتراحات:
في ضوء هذا العرض تم التوصل إلى االقتراحات التالية :

 تفعيل مجال استخدام هذا البرنامج من خالل حصة التربية البدنية والرياضية خصوصا النشاطالفردي.

 -القيام بدراسات يتم فيها استخدام برنامج التحليل الحركي على مستوى معاهد علوم وتقنيات

النشاطات البدنية و الرياضية أو على مستوى المؤسسات التربوية وتقييم نتائجها في العملية
التعلمية في درس التربية البدنية والرياضية .

 تشجيع أساتذة المادة إلستخدام مثل هذه البرامج للتحليل الحركي ،واجراء تكوينات و تربصاتحول كيفية استعمال برنامج التحليل الحركي "."Kinovea
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المراجع المعتمدة في البحث:

 -1وجيه محجوب .التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية  ،بغداد  :مطبعة التعليم
العالي ،ط .1987 ، 2

 -2قاسم حسن حسين  ،أيمان شاكر  :طرق البحث في التحليل الحركي ،ط ،1عمان  :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع .1998 ،

 -3الوثيقة المرفقة لمنهاج التعليم الثانوي.الجزائر .ديوان المطبوعات الوطنية .2006.
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article194 -4
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دور تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف تنمية بعض القيم االجتماعية ابستخدام حتليل التصوير السنمائي

جامعة ورقلة

 عبابسه جنيب/د
 قزقوز حممد/د

 قندوزان نذير/د

هدفت الدراسة إلىتحديد دور تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرايضية يف تنمية بعض القيم االجتماعية ابستخدام حتليل التصوير السنمائي و ذلك مبعرفة
 هل يف احلصة:ما مدا تطبيق القيم االجتماعية يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية ابستخدام التصوير السنمائي و من أجل اإلجابة على األسئلة التالية
حتقيق للقيم االجتماعية لدي تالميذ املتوسطة؟ و هلذا الغرض فرضنا أن القيم االجتماعية تطبق يف احلصة بنسبة متوسطة لدا التالميذ و من أجل هذا مت
 أقسام من أقسام السنة الرابعة متوسط اختريت بشكل عشوائي من جمتمع متوسطات والية مستغامن و هلذا الغرض استخدمنا10 الدراسة على عينة
طريقة تصوير نصف ساعة من احلصة مت حت ليلها عن طريق عارض الفيدو و استخراج القيم االجتماعية املطبقة يف احلصة (مثل أدات فالندوز ملالحظة
التدريس ) و هي حالة تتميز بصدق و بعد مجع النتائج و معاجلتها توصلنا إىل قيم املواطنة تطبق بنسبة تفوق متوسطة يف احلصة و هلذا أوصينا ابلرتكيز
. على قيم املواطنة يف إعداد مناهج الرتبية البدنية و الرايضية و تطبيقها يف حصص
. حصة الرتبية البدنية و الرايضية– القيم االجتماعية:الكلمات األساسية
The role of the application of the lesson of physical education and sports in the
development of some of the social values by using imaging cinematic analysis
The study aimed to determine the role of the application of the lesson of physical and sports
education in the development of some social values using cinema and so imaging analysis to
know what ups the application of social values in the lesson of physical education and sports
using imaging cinema In order to answer the following questions: Is the quota achieve values I
have a social medium pupils? And for this purpose we assume that social values are applied at the
stake at an average boy pupils, and for this study was a sample of 10 sections of the fourth year
sections Average randomly selected from the averages of Mostaganem Province community and
for this we used objective method of filming a half-hour of the quota has been analyzed Using
Peasant exhibitors and extract applied in the share of social values (such as Adat Flandoz to
observe teaching) and is a condition characterized by honestly and after collecting the results and
processed reached citizenship applied at an average rate higher than the quota and the values
recommended focusing on the values of citizenship in the preparation of the physical education
curriculum and sports and applied in quotas.
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مقدمة:
في ظل سياسة العالم المفتوحةعرف الفكر المعاصر تدافعا ً بين التيارات الداعية إلى علمنة المجتمع ،وفصل الدين عنالدولة،بتزويغ
الحداثة  ،بعيدا عن القيود الدين و ثقافة الخاصة بالمجتمع،وبالتالي امتزاج ثقافات الشعوب مما يؤدي ذلك إلى تغير في ثقافة الشعوب
وأساليب عيشهم و التخلي عن قيمهم ويقول الدكتور خالد الصمدي أن "نشأة جيل مقطوع الصلة بدينه ،مفتون بالغرب وتياراته
الثقافية المختلفة التي تتفق في شيء واحد ،هو تحليلها من االلتزام بالدين "(خالدالصمدي )2010 ،و التمسك بالدين يعتبر حفاظ على
العقيدة و من المواطنة "حب الوطن من اإليمان "(الجعلوني،)2008،وهذا األمر الذي جعل المجتمعات العربية واإلسالمية خاصة،
تعيش في توتر وقلق متخوفة من أن يعود ذلك بالسلب على ثقافتهم و قيمهم .وتعتبر المؤسسات التربوية التعليمية من أهم المؤسسات
المسؤولة عن اكتساب و تدعيم القيم لدي المتعلمين الخاصة بكل مجتمع و تستمد هذه المؤسسات برنامجها و طرق عملها من المنهاج
المسطر من طرف الوزارة و المنهاج بدوره يبنى على أربع أسس "فلسفي اجتماعي وسيكولوجي نفسي وثقافي " (جودةأحمدسعادة،
 ،2007الصفحات )62-61وكل هذه األسس مبنية على قيم وعقائد المجتمع أي من أفكار المجتمع وأهداف هو من بين هذه األهداف
"تكوين المواطن الصالح مشبع بالقيم مع مواكبة الحضارة "األصالة والمعاصرة "وقدقا ألرسطو " ليس هناك من مدينة فاضلة بدون
تربية مالئمة(نعمان عبدالغني " )2011 ,والتربية البدنية والرياضية جزء من التربية العامة هدفها تكوين األفراد بدنيا باإلضافة إلى
األبعاد االجتماعية التي تساهم في قيم المواطنة الصالحة حيث يقول جون دوي أنها" أسلوب مناسب لمعايشة الحياة و تعاطيها "
) (AUDIGIER.F, 2000, p. p40و يقول محمد.عبد.هللا.غيثعلى المواطنة" أنها وسيلة الكتساب الشخص أو الفرد مكانة اجتماعية
من خالل عالقاته بمجتمعه السياسي حيث يقدم له الوالء في حين يضمن له الحماية ،و تتحدد هذه العالقة بالقانون و يحكمها مبدأ
المساواة"(.محمد.عبد.هللا.غيث ،بدون سنة ،صفحة )565وأصبحت الرياضة في عصرنا الحالي مهمة جدا لما لها من فوائد اقتصادية
وسياسية واجتماعية وثقافية فمن خاللها يجد اإلنسان نفسه و تلعب دورا ً هاما على األصعدة الفردية واالجتماعية والوطنية والعالمية
فعلى الصعيد الفردي،تعززالرياضة
منقدراتالفردالمعرفةالعامةلديه،أماعلىالصعيدالوطني،فهيتساهمفيالنمواالقتصاديواالجتماعيوتطورالصحة العامة وتقارب بين مختلف
المجتمعات و في هذا الصدد يقول محمد.أبوعودة"التربية البدنية و الرياضة ال تهدف إلى تكوين الفرد من الناحية الجسمانية فقط،
وليس هو غرضها األساسي بل إن أغراضها أسمى من هذا ،فهي تكون الفرد تكوينا ً متزنا ً من جميع نواحيه الجسمانية والخلقية
والعقلية واالجتماعية والنفسية  ،وهذا فضالً عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة من حيث النظافة والسلوك الصحي كما

تزداد المعلومات العامة للفرد وذلك باحتكاكه واختالطه مع مجتمعات خارجية مختلفة والتفاعل معها اجتماعيا ً وثقافياً(محمد.أبوعودة،
.)2009و بذلك فهي تسهم في تنمية قيم المجتمع الوطنية الجمالية  ،و يمكن للرياضة والتربية البدنية أ نتكون مجاالً
لممارسة المساواة والحرية والتمكين من السيطرة على الجسد أثناء ممارسة الرياضة حيث
نجدالنساءوالفتياتأواألشخاصذوياإلعاقةأوالذينيحيونفيمناطقتشتدفيهاالنزاعاتأواألشخاصالمتماثلينللشفاءمنأمراض مختلفة وهي
تمارس من طرف جميع األجناس و األعمار و الشعوب حيث يقول الدكتور أديجارفرنس "
إنالتربيةعلىالمواطنةمنخالالألنشطةالبدنيةوالرياضيةهوسعيإلىتنميةالمعارفو الكفاءاتالتي
تمكنالشبابمنتطويرقدراتهماالجتماعيةمثاللعملضمنالفريقوالتضامن والتسامحوالروحالرياضيةفيإطارمتعددالثقافات( لذا رأى
الطالبان الباحثان مما سبق و نظ ار ألهمية الرياضة و فوائدها المتعددة وتأثيراتها في المجتمع و مما سبق ذكره أن هلحصة
درس التربية البدنية والرياضية تساهم في تنمية القيم االجتماعية في الجزائر؟
مشكلةالبحث:كان إعداد و تصميمالمناهج و تكوين األساتذة و وضع االستراتيجيات لها منأبرز ما
تناولهالقائمونعلىإعادةصياغة و إصالحالمناهجوتعديلها،بحيثتتالءموروحالعصر الحالي و
التطوراتوقدعمدتو ازرةالتربيةالوطنيةعلىمراجعة و تقييممناهجهاالتعليمية الجديدة من جميع
النواحيوتشجيعالعاملينفيمجااللتربيةوالتعليمو التعليم العالي و البحث العلمي علىالبحثوتقييم و تقويمهذهالمناهج و تطبيقاتها
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لمعرفة مدي تحقيق األهداف المنشودةحيثعمدتدراستناعلىتناولهمن الناحية االجتماعية بالخصوص تنمية القيم
االجتماعيةنظ ار ألهمية المواطنة في المجتمعات و خاصة في الجزائر نظ ار لألوضاع التي نعيشها حاليا من مظاهرات و
الهجرة الغير رسمية باإلضافة لعدة مشاكل تبين قلة المواطنة .
ويعتبرالتدريسعمليةلتشكياللتعليموالتعلمالهادف،والتحصيالإليجابيلألسسالتعليميةوالتربويةوتدريسالموادالمنهجيةكالتربيةالبدنيةوالريا
ضيةيساهمفيتنميةالجوانبالشخصيةمنتحصيلمعلوماتوتكويناقتناعاتبقيمالمجتمع،وتنميةالقدراتالمهاراتوتكوينالعاداتوالصفاتالخلقيةوال
ميولوالمشاعر و تنمية المواطنة ولذلككانللتدريسدوراهامافي العمليةالتربوية .إننجاحعملية التدريسفي بلوغ أهدافها و التي من
بينها تنمية قيم المواطنة الصالحة للتالميذ يتوقف إلى حد بعيد علىكيفية تطبيق المناهج في
التدريس،ومنهذاالمنطلقجاءموضوعبحثنايهدفإلىمعرفة:
سؤال البحث:
 هل يف حصة درس الرتبية البدنية و الرايضية حتقيق للقيم االجتماعيةالصاحلة لدي تالميذ املتوسطة؟هدف البحث :
 -الكشف عن القيم االجتماعيةاملطبقة لدي التالميذ يف حصة درس الرتبية البدنية و الرايضية.

فرض البحث :
 -2القيم االجتماعيةتطبق يف حصة درس الرتبية البدنية و الرايضية بنسبة عالية لدي التالميذ.
التعريف اإلجرائية ملصطلحات البحث :
عامة وضابطة للسلوك البشري الصحيح ،والقيم االجتماعيّة هي اخلصائص أو الصفات احملببة واملرغوب فيها لدى أفراد
القيم االجتماعية :وهي معايري ّ

اجملتمع.

حصة الرتبية البدنية والرايضية :
تعترب وسيلة تربوية تساعد على حتقيق األهداف املسطرة لتكوين الفرد الناجح  ،حيث أن التمارين واحلركات البدنيةة والرايضةية الةيت يقةوم هبةا تعم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةل
علةى تنميةةة وحتسةني وتطةةوير البةةدن ومكوانتةه ومةةن مجيةع اجلوانةةب العقليةةة  ،النفسةية االجتماعيةةة  ،اخللقيةة والصةةحية وهةةذا مةن أجةةل ضةمان انسةةجامه مةةع
جمتمعه وأقرانه.
الدراسات السابقة و املشاهبة:هناك دراسات عديدة تناولت موضوع تنمية القيم االجتماعية أو الرتبية الوطنية حسب املناهج اليت تبنيها وتعتمدها وزارة
الرتبية الوطنية يف مدارسها و من أهم هذه الدراسات ما يلي:
 -1دراسة بوزاين راضية : 2003وهي بعنوان ":دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنة لدي التالميذ املدرسة االكمالية كنموذج"
.هدفت الدراسة إيل :
 -حتليل كتب املواد االجتماعية للطور الثالث من التعليم األساسي (السنة 9أساسي منوذجا).

 دراسة مواقف املعلمني و استطالع أرائهم فيما يتعلق بفعالية التعليم األساسي (املدرسة االكمالية علي وجه اخلصوص) يف إرساء دعائماملواطنة من خالل :دور اإلدارة املدرسية ،احملتوي الدراسي  ...يف جتسيد هذا املسعى.
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استخدمت الباحثة املنهجني (منهج حتليل املضمون  ،و املنهج الوصفي "استطالع الرأي") .
 املنننهج األول قامننت فيننه الباحثننة بتحليننل مضننمون الكتننا املدرسنني و ذلننهت ابلوقننوف علنني جزئيايننا مننن خننالل التحاليننل الكيفيننة ،حيننث يننتمتفكيهت بنية النص  ،و إخراج الدالالت منه .حيث ركزت يف معاجلتها علي املنطوقبعيدا عن الذات.
 أما املنهج الثاين فقد متثلت طريقته يف الوقوف علي مواقف املعلمني (الفعالينة الرتبنويني) يف دور املؤسسنة التعليمينة يف إرسناء دعنائم املواطننة وال سيما إذا تعلق األمر ابملمارسة الفعلية.
ويف استخلصت الباحثة ما يلي:
العالقة بني املؤسسة التعليمية و املواطنة وثيق ة الصلة انطالقا من تنمية الشعور ابالنتماء و املشاركة االجيابية. املؤسسات التعليمية اجلزائرية (املدرسة االكمالية كنموذج) تساهم بشكل متوسط الفعالية يف إرساء دعائم املواطنة.منهجية البحث:

املنهج :استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ابلطريقة املسحية )
جمتمع و عينة البحث:
متثةةل جمتمةةع البحةةث يف تالميةةذ السةةنة الرابعةةة متوسةةطة واليةةة مسةةتغامن للسةةنة الدراسةةية( )2012-2013و متثةةل عةةددهم  13559حيةةث قةةام الباحةةث
ابختيار عينة متكونة من بعض أقسام السنة الرابعة لبعض املتوسطاتو متثلت يف تصوير عشر حصص الرتبية البدنية و الرايضية.
جماالت البحث:

اجملال البشري :مت اختيار العينة بطريقة عشوائية و اليت متثلت يف بعض أقسام السنة الرابعة لبعض املتوسطاتلوالية مستغامن.

اجملال الزمين :مت تصوير احلصص يف نفس السنة.

اجملال املكاين:مت تصوير يف بعض متوسطات والية مستغامن.

أدوات مجع البياانت :استخدم الباحث يف مجع البياانت األدوات التالية:

أوال :املصادر و املراجع العربية و األجنبية.
اثنيا :التصوير السنمائي حلصص الرتبية البدنية و الرايضية.
اثلثا :الوسائل اإلحصائية..
املتوسط احلسايب.االحنراف املعياري.النسب املئوية.-اختبار كا.2
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عرض و مناقشة النتائج:
مةةن خةةالل الفرضةةية السةةابقة الةةذكر و مةةن خةةالل مةةا نريةةد الوصةةول إليةةه مةةن أهةةداف اسةةتخدمنا الوسةةائل اإلحصةةائية املتمثلةةة يف النسةةبة املؤويةةة بعةةد حتليةةل
احلصص العشر املصورة و تفريغها وفق املقياس احملدد الذي مياثل مقياس أو أدات "فالندوز لقياس التدريس"و بعد املعاجلة اإلحصةائية للنتةائج املتحصةل
عليها ابستخدام النسب املئوية و املتوسط احلسايب مت التوصل إيل النتائج اآلتية:
جدول رقم()01ميثل متوسطات تكرار القيم و نسبها املئوية أثناء احلصة كل قيمة على حدى:
عدد تكرار القيمة يف احلصص ونسبها املئوية
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جدول رقم( :)02ميثل متوسطات تكرار القيم و نسبها املئوية أثناء احلصة:
املناهج

متوسط تكرار القيم

أقصى عدد

النسب املئوية

النسبة املئوية

ممكن تكراره

لتكرار القيم%

ملؤشرات

للقيم
حماور االستمارة

احملور األول احملور الثاين

احملور
الثالث

نسبة تكرار القيم يف احلصة

469,84

399,50

356,06

99

600

القيم%
احملور

احملور

احملور

األول

الثاين

الثالث

78,30

66,58

59,34

100

النسب المئوية لتحليل تصوير الحصص
المحور الثالث

المحور الثاني

المحور األول
78.3
66.58
59.34

المحاور

شكل رقم( :)01ميثل النسب املئوية للمحاور الثالثة لتحليل حصص الرتبية البدنية و الرايضية.
من خالل اجلداول رقم( )01-02و بعد حتليل الفيديوهات و جدان أن يف احملور األول بلغ متوسط حسابه  469,84بنسبة %78,30و هي نسبة
عالية جدا تفوق  %75أما احملور الثاين فمتوسطه كان  399,50بنسبة  %66,58و يف احملور الثالث  356,06بنسبة  %59,34أي أن مناهج
الرتبية البدنية و الرايضية أثناء احلصة يف املستوي املتوسطة لديها نسب تفوق املتوسط و خاصة القيم األخالقية اليت تتجاوز  %75يف حتقيق القيم
االجتماعية ،و إذا قاران حمور القيم األخالقية بدراسة بوزاين راضية جند أن حصة الرتبية البدنية و الرايضية أكثر حتقيق للقيم األخالقية و االجتماعية ،و
القيم األخرى من املواد األخرى .
فإذا رجعنا إىل تعريف الرتبية البدنية و الرايضية و عالقتها ابلرتبية العامة حسب الشوبكي " الرتبية البدنية و الرايضة ال هتدف إىل تكوين الفرد من
الناحية اجلسمانية فقط ،وليس هو غرضها األساسي ،بل إن أغراضها أمسى من هذا ،فهي تكون الفرد تكوينا متزان من مجيع نواحيه اجلسمانية واخللقية
والعقلية واالجتماعية والنفسية  ،وهذا فضال عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق ابلصحة من حيث النظافة والسلوك الصحي كما تزداد املعلومات
العامة للفرد وذلك ابحتكاكه واختالطه مع جمتمعات خارجية خمتلفة والتفاعل معها اجتماعيا وثقافيا"(أبوعودة. )2009 ،
فمثال عن القيم االجتماعية و االقتصادية و القانونية فمثال عند ممارسة نشاط مجاعي ككرة اليد حتقيق لعدة قيم أولتها و هي األساسية "التضامن و
التعاون" أي" توثيق القيم االجتماعية" و يف إحراز الفوز "االتصال و التواصل" للتفاهم على خطة ما أو أخذ األماكن "اإلحساس ابملسؤولية حنوي
اجلماعة" الصداقة "" ،نبذ التفرقة بني أفراد اجملتمع " " املواقف االجيابية و حسن اختيار املواقف املالئمة" يف املقابلة مثال اختيار الزميل املناسب عند
للعب و الذي يف املكان املناسب للتسديد و هو حتقيق لبعض أهداف الرتبية املدنية يف املستوى املتوسط للسنوات األربع "تنمية اإلحساس ابملسؤولية
الفردية و اجلماعية لدى املتعلم،تعويد املتعلم على النقد و ممارسة االستدالل و األحكام املوضوعية يف احلوار...اخل من قيم أثناء النشاط.
االستنتاجات:

حصة الرتبية البدنية و الرايضية تطبق فيها األجتماعية العامة بنسبة تفوق متوسطة و خاصتا القيم األخالقيةتفوق(.)% 75حصة الرتبية البدنية و الرايضية تعمل على تطبيق ما جاء يف أهداف املنهاج.مناقشة فرضية حبثنا :
بعد أن استخلص الطالبان الباحثان االستنتاجات من خالل التحليل ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضية حبثنا كانت كالتايل :
100

واليت نفرض فيها قيم املواطنة الصاحلة تطبق يف حصة درس الرتبية البدنية و الرايضية بنسبة متوسطة لدي التالميذو للتحقق من هذه الفرضية
قمنابتصوير  10حصص للرتبية البدنية و الرايضية مث حتليلها ابستمارة حتليل القيم االجتماعية و بطريقة حتليل تشبه طريقة "أدات فالن دوز"وقد أثبتت
النتائجاملستخلصة من اجلداول رقم ( )01،02اليت متثل على التوايل(متوسطات تكرار القيم و نسبها املئوية أثناء احلصة كل قيمة على حدىمتوسطات
تكرار القيم و نسبها املئوية أثناء احلصة) ،صحة هذه الفرضية أي من التحليل السينمائي وجدان أن احملورين الثاين و الثالث (االنفعاالت نفسية و روح
التعاون  ،و القيم االقتصادية و القانونية) املكونة لقيم املواطنة تطبق يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية بنسبة متوسطة و هو ما يتفق مع دراسة بوزاين
راضية ( أن املؤسسات التعليمية اجلزائرية (املدرسة االكمالية كنموذج) تساهم بشكل متوسط الفعالية يف إرساء دعائم املواطنة أي القيم االجتماعية و هو
ما حيقق الفرضية لكن يف حتليلنا للمحور األول جند أانلتحليل للحصص أثبت لنا أن القيم األخالقية يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية تطبق بنسبة
عالية و إذا قاران حمور القيم األخالقية بدراسة بوزاين راضية جند أن حصة الرتبية البدنية و الرايضية أكثر حتقيق للقيم األخالقية و االجتماعية ،و القيم
األخرى من املواد األخرى و ذلك إذا رجعنا إىل تعريف الرتبية البدنية و الرايضيةو عالقتها ابلرتبية العامة حسب الشوبكي " الرتبية البدنية و الرايضة ال
هتدف إىل تكوين الفرد من الناحية اجلسمانية فقط ،وليس هو غرضها األساسي بل إن أغراضها أمسى من هذا ،فهي تكون الفرد تكوينا متزان من مجيع
نواحيه اجلسمانية واخللقية والعقلية واالجتماعية والنفسية  ،وهذا فضال عما يكتسبه الفرد من معلومات تتعلق ابلصحة من حيث النظافة والسلوك
الصحي كما تزداد املعلومات العامة للفرد وذلك ابحتكاكه واختالطه مع جمتمعات خارجية خمتلفة والتفاعل معها اجتماعيا وثقافيا"(أبوعودة)2009 ،و
أيضا حتقيق ألغراض الرتبية البدنية و الرايضية املعرفة ابلعناوين بتعريف حسن السيد أبو عبده يف كتابه أسس تدريس الرتبية احلركية و البدنية (تنمية
املهارات العضلية العصبية ،التنمية العضوية ،االدراك احلس حركي،التنمية االجتماعية،االنفعالية) ( .حسن.السيد.أبوعبده ،2002 ،صفحة )67حيث
إذا قارهنا مع ما هو موجود من القيم األحالقية املوجودة يف االستمارة "القيم األخالقية" جند أن يف احلصة حتقيق لعدة قيم من بينها مثال "احرتام الغري"
فعند ممارسة نشاط فردي كرمي اجللة و يقوم األستاذ برتتيب الفوج و كل حيرتم دوره فالتلميذ "حيرتم غريه" هنا مع حتقيقه قيميت "نبذ العنف" ،و العدل و
املساواة" أيضا و "الطاعة و اإلخالص" ملدرسه و "النظامية " ،عندما نضعه يف موقف لرمي اجللة بعد أداء املهارة أمامه يقوم التلميذ بتنفيذ املهارة
لوحده"حتقيق مبدأ التدريس ابلكفاءات و االستقاللية يف التعلم "و هنا حتقيق لقيمة "اإلحساس ابملسؤولية الفردية و االعتماد على النفس" و
"الشجاعة" " ،حرية التعبري و إبداء الرأي" و لو أبداء املهارة و رمبا يكون هناك "إبداع "ابإلضافةإىل عدة قيم أخالقية و هو ما يتفق مع قول
عبد.هللا.اجمليد عن املواطنة" ترتكز الرتبية على املواطنة على عالقة اإلنسان مبجتمعه و بيئته و وطنه و أرضه و ينطلق هذا املفهوم من مبدأ أساس هو أن
الفرد يعيش دائما ضمن مجاعة و ال يعيش منعزال يف أي مرحلة من مراحل حياته ،ولذا ميكن القول أن الرتبية الوطنية الذي حيدث يف الفرد الشعور
بضرورة العضوية يف مجاعة تتسق حياته و حياهتا لفائدهتا املتبادلة"(.عبد.هللا.اجمليد ،2005 ،صفحة  )20و يرى احلامد أيضا أن الرتبية على القيم
االجتماعية تتضمن تنمية جمموعة من الكفاايت للتالميذ هي:ميارس النقد الذايت و يشارك يف اختاذ القرار ،يتحلى ابخللق الرفيع و يستعمل العقل يف
احلوار و حيرتم آراء اآلخرين ،يتمثل القيم العلمية مثل :األمانة ،املوضوعية و حب االكتشاف و املثابرة ،يؤدي واجباته واجباته و يتمسك حبقوقه ،و
يؤمن مببادئ العدالة االجتماعية ،يتحمل املسؤولية و ميارس األسال يب العقالنية يف احلواريعمل بروح الفريق و ميارس العمل اجلماعي و التطوعي يف
حياته ،يؤمن ابلوحدة الوطنية ابعتبارها ضرورة حتمية للتقدمينتمي لوطنه اجلزائر و أمته العربية اإلسالمية ،يهتم مبشكالت وطنه و حيمي إجنازاته و حيافظ
على استقراره و هي متفقة مع تنفيذ أبعاد احلصةو إذا رجعنا إىل مجيع القيم املذكورة و الغري مذكورة املوجودة يف االستمارة جند حتقيق "للحياة الدميقراطية
و نظامها " و احلياة الدميقراطية هي بدورها حتقيق لدينا احلنيف اإلسالم فعلي سبيل املثال لقوله تعاىل((يف سورة احلجرات"/األية.))91,90و مما سبق
جند أن يف ترتيب الصفوف و النظامية و احرتام الدور أثناء ممارسة حصة درس الرتبية البدنية و الرايضية هو حتقيق لقوله تعايل يف اآلية  90من سورة
احلجرات ابإلضافةإىل قيم أخرى و عالقتها بقوله تعاىل يف كتاب القرآن الكرمي.
التوصيات:
-1الرتكيز علىالقيم االجتماعية يف إعداد مناهج الرتبية البدنية و الرايضية (ذكرها مباشرة أو غري مباشرة).
-2إعداد ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة و التأكيد علىالقيم االجتماعية يف احلصة.
-3التأكيد على األساتذة بتطبيق القيم االجتماعية بشكل كبري يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية.
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اثر استخدام اسلو التدريس املصغر القائم
على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية املهارات التدريسية

دراسة جتريبية على أساتدة الرتبية البدنية املرتبصني ابلطور املتوسط مبدينة ورقلة
مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضة جامعة مسيلة

 بكة فارس/د
مدقن مصطفى.أ
امللخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري استخدام اسلوب التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية املهارات
التدريسية لدى اساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني ابلطور املتوسط مبدينة ورقلة
 كما مت أعداد أدوات القياس وهى بطاقة مالحظة، ولتحقيق هذا اهلدف مت حتديد املهارات التدريسية ىف مقرر التدريس املصغر
 استاد تربية30  وقد استخدم الباحثان املنهج التجرييب واجريت الدراسة على عينة قصدية مكونة من،االداء للمهارات التدريسية
:البدنية والرايضية حيث مت تقسيمهم إىل جمموعتني
 مع تطبيق مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا اهلاتف النقال،  تطبيق بطاقة مالحظة األداء:األوىل اجملموعة التجريبية
)  درست التدريس املصغر ابلطريقة املعتادة (التقليدية،  تطبيق بطاقة مالحظة األداء: الثانية اجملموعة الضابطة
وبعد معاجلة البياانت احصائيا تبني وجود فروق ذو داللة احصائية بني متوسطى درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة
. ىف التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة االداء للمهارات التدريسية لصاحل اجملموعة التجريبية
 املهارات التدريسية,  تكنولوجيا التعلم النقال,  التدريس املصغر: الكلمات املفتاحية
Abstract
The effect of using teaching style mini-based mobile phone technology in the development of
teaching skills among teachers of physical education and sports in the Mediterranean extremes
ouargla
The study aimed to identify the impact of the use of teaching style mini-based mobile phone
technology in the development of teaching skills Asatdh Physical Education and Sports in the
Mediterranean extremes ouargla
To achieve this goal have been identified teaching skills in micro-teaching course, as the number of
measuring instruments, a note card performance skills teaching, and researchers used the experimental
method study was conducted on a random sample of 30 physical and sports education Stadium where
they were divided into two groups:
The first experimental group: Application note card performance, with the application of
micro-teaching course based on mobile technology
The second control group: application note card performance, she studied micro-teaching in
the usual way (Traditional)
After processing the data statistically show a statistically significant difference between mean
scores of experimental and control groups students in the post application for note card
performance for teaching skills for the experimental group.
Key words: teaching mini, mobile technology, teaching skills
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مقدمة
ميثل التدريس الدعامة األساسية يف تقدم الشعوب واألمم ،فتسعى األمم لتطوير تعليمها دائما وابستمرار
إبجياد طرق جديدة له ،و صار لزاما على املعنيني أبمر العملية التعليمية بل على كل من يعنيه مستقبل بلده،أن
يبحث عن الطرق املثلى لالرتقاء هبا.
وعليه فان جناح األستاد ىف العصر الذى نعيشه،يتوقف ابلدرجة األوىل على احداث نقلة نوعية ىف كفاءات ومهارات
التدريس ،كى يتعامل مع التقنيات السلكية والالسلكية دون رهبة أو قلق ،ألن التطور التكنولوجى والتقىن الذى سيطر
على كافة مناحى احلياة ىف الفرتة األخرية ،جعل النظم التقليدية ابلتدريس ال تتفق مع احتياجات املتعلمني ابجليل الثالث
أو اجليل الشبكى ،لذا وجب البحث عن بدائل تتمشى مع هذا العصر( .أمحد عبد املنعم عبد الباقي )2013:
والعامل اليوم يتسابق ألكتشاف التقنيات احلديثة وتوظيفها ،فاجلامعات اليت ال توجد هبا تقنيات تصبح جسدا
بال روح ،وإذا توافرت التقنية ومل توظفها اجلامعة تصبح جسدا بالأقدام (حممد جابر حسونة (،))2014
وقد ظهرت الكثري من املستحداثت التكنولوجية ،اهلدف منها هو جعل املتعلم هو حمور العملية التعليمية ،والرتكيز
على اسرتاتيجيات التعلم،إليصال املعلومة للمتعلم أبقل وقت وجهد وأكرب فائدة( .مندور فتح هللا)2012 :
و يؤكد فراس عودة ( )2013أنه يف ظل الثورة التقنية والتطور الذي أحدثته  ،تنفق الدول النامية واملصنعة
املليارات على التقنية يف العامل ،لذلك ينبغى إعادة النظر يف أساليب التدريس التقليدية املتبعة فيها واستبداهلا أبمناط
تتواكب مع تطلعات اجليل اجلديد .
ويدعم ذلك عبد اللطيف اجلزار ( )2010ابن تكنولوجيا األتصاالت تساهم ىف حتسني مهارات االتصال
،وتبادل اخلربات وامكانية نشر االعمال االلكرتونية وتبادل امللفات بني املتعلمني ،
ويرى أمحد سامل ( )2006إن التقنيات تتضمن االتصال السلكي والالسلكي ،فإذا كان االتصال السلكي
قدحقق جناحا وأثبت فاعلية ،فإن الواقع احلايل واملستقبلى هو لالتصال الالسلكي.
مما سبق يتضح أمهية النظر ىف دمج تكنولوجيا التعلم النقال ىف العملية التعليمية  ،ابلشكل احلديث وليس
ابلشكل التقليدى،كاألستعانة ابمللصقات والصور والرسوم  ،وأمنا أستخدامها جنبا اىل جنب مع التدريس
ابلفصل،ألهنا تتسم خبصائص جتعلها جتربة خمتلفة من خالل ما توفره من بيئة غنية ابألدوات أضيفت اىل التعلم
األلكرتوىن.
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ويرى حممد سليمان ( )2011انه ابلرغم من قصر عمر التليفون احملمول إال أن الثورة اليت أحدثها يف األتصاالت تزيد
يف أمهيتها عن ابقى املستحداثت ألهنا جنحت يف تغيري مفهوم االتصال ،وظهر شكل جديد من التواصل عن طريق
الرسائل القصرية  ”Short Message Service ”SMSاليت تستخدم لألخبار املوجزة.
وتؤكد (هيام حايك  )2013:أبن انتشار األجهزة الذكية أوجد شكال جديدا يف التعامل مع املعرفة ,للمساعدة
ىف اكتساب مهارات الوصول إىل املعرفة اليت حيتاجها للنجاح يف عامل متحرك االتصاالت.
فالتعلم بواسطة اهلاتف النقال يعد مصدرا من مصادر التعلم احلديثة الذي مت إضافته مؤخرا إىل منظومة التعلم
االلكرتوين اليت توفرها اجلامعة لطالهبا .من منطلق إمياهنا بدور التقنيات احلديثة يف حتقيق خربات تعليم و تعلم ذات جودة
عالية(.التعلم اجلوال،)2012 :
ويؤكد ذلك فراس عودة ( )2012أبن الرسائل القصرية ( )SMSمتكننا من التواصل وإرسال املعلومات لألشخاص،
كما تسمح رسائل الوسائط املتعددة ( Multble Message Service )MMSبنقل الصور ومقاطع الفيديو
عرب األجهزة النقالة.
وعليه يتضح أن التعلم النقال  mobile learningيركز على استخدام تقنيات أجهزة االتصال
الالسلكية ،وضرورة األستفادة منها ىف تدريس املقررات الىت تركز على أكتساب املهارة ،ويعد هذا األسلوب
مالئما للظروف املتغرية احلادثة اليوم ،ألن التطور التقىن اهلائل أدخل العامل اىل العصر املتنقل أو النقال ،خاصة مع
تكلفته الزهيدة الىت سامهت حلد كبري بتدعيم دوافع التعلم النقال  .ان تكنولوجيا التعلم النقال نشاط حيوي
وحتمي لتحقيق هدف الرتبية الرايضية
ان وجود أستاد مؤهل ووسائل تعليمية حديثة وطرق تعليم وتدريس تقوم علي اسس علمية سليمة وغريها من
مكوانت تكنولوجيا التعليم كل هذا يساعد علي حتقيق هدف الرتبية الرايضية بكفاءة اتمة .
وهو ما نالحظه عند اغلب االساتدة الرتبية البدنية والرايضة  ,تتوفر لديهم الوسائل التعليمية املتعددة ىف جهاز
صغري يوضع ىف جيبه وذلك يتمشى مع العصر ،الذى يوجب املواكبة واملسايرة هبدف تطوير التعليم ورفع مستوى
خمرجاته ،عن طريق التنويع يف استخدام هاته الوسيلة خالل دروس الرتبية البدنية والرايضة  ,بتعدد كفاءة الوسائط
املتعددة واستخدام طرق تعليم مناسبة ومتعددة يساعد علي ابعاد عامل امللل وحرية االختيار وتشجيع االفراد
علي املمارسة و تسهيل عملية التدريس والتعليم والتعلم  ,امياان ابلدور الذى تلعبه التقنيات املتطورة بصفة عامة
والتعلم النقال بصفة خاصة أبعتباره أكثر أنتاجا ومالئمة من األدوات األلكرتونية االخرى.
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وأنطالقا من رؤية العديد من الرتبويني ومنهم سنان عباس حسني ( )2012أن أهم أسس التدريس املصغر هى
تسجيل األداء واملالحظة والتقييم والتغذية الراجعة ومتكن املتدرب من مشاهدة أدائه وتقوميه بنفسه ،وذلك من خالل
تسجيلها بواسطة الفيديو ،وذلك إلعطائه فرصة تقومي نفسه.
ومن األمور الىت ال ميكن أنكارها أن كفاءة أستاد الرتبية البدنية والرايضة تتحدد مبا ميتلكه من مهارات التدريس الىت
يصل هبا اىل حد األتقان ،وأيتى أرتفاع مستوى األداء املهارى نتيجة رؤيته ألدائه من خالل التسجيل املرئى ،فمن
السهل رؤية األخطاء وتصحيحها ،
يشري حممد سعد زغلول  ،مكارم ابو هرجة (2001م) ان الكثري من االحباث يف جمال االنشطة الرايضية اكدت
علي امهية العالقة بني فاعلية التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم مبا يؤدي ايل االرتقاء ابلعملية التعليمية.
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مشكلة البحث :

من خالل اجراء االساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني دورات تكوينية ابلطور املتوسط  ,تبني أن مستوى
متكن األساتدة من املهارات التدريسية منخفض ،ولتدعيم هذه املالحظة والوصول إىل صورة أكثر حتديدا
للمشكلة ،أجرى الباحثان دراسة استطالعية تشخيصية لتحديد مدى توافر املهارات التدريسية على عينة
تكونت من ( )05مخسة أساتدة تربية بدنية ورايضة مرتبصني ابلطور املتوسط  ،وأوضحت النتائج أخنفاض
مستوى أمتالك املهارات التدريسية.
ويرى الباحثان أن السبب قد يرجع إىل طريقة تدريس مقرر التدريس املصغر خالل االايم التكوينية ابملرتبصني
الىت تعتمد على الطريقة النظرية  ،وبعدها عن اجلانب التطبيقي وخاصة املهارات التدريسية التطبيقية  ،الىت ننرجم
اىل اهداف سلوكية الستاد الرتبية البدنية املرتبص ىف تقدمي ما لديه وتفعيل حمتوى املنهاج وايصاله للتالميد،
حيث أن تلك املهارات ال ميكن تنميتها وصقلها اال من خالل التدريب واملمارسة ،من هنا ميكن األستفادة من
التكنولوجيا الالسلكية الىت جتعل التدريب أكثر جدوى ،أبستخدام خدمة رسائل الوسائط املتعددة ()MMS
لتسجيل أداء االستاد املرتبص أثناء دراسته ملقرر التدريس املصغر للمهارات التدريسية مبا يتوافر ابألجهزة النقالة
من أدوات تسمح بتبادل مقاطع الفيديو وامللفات بني املتعلمني وتبادل اخلربات من خالل ارساهلا وعرضها على
األقران حلدوث عملية التقييم ،ابستخدام بطاقة مالحظة األداء التابعة لكل مهارة من مهارات التدريس واحداث
التغذية الراجعة  ،للوصول إىل مستوى األداء املهارى األكثر فعالية وأكثر جودة ،بدال من حاجتنا إىل كامريا
الفيديو وشاشة العرض الىت قد يتعذر وجودمها ،أو غياب املسئول الفىن وتعذر أستخدامها ،أو عدم قدرة االستاد
املرتبص على أستخدامها ألهنا حتتاج إىل مهارات حمددة لضبط الصورة ونقائها ،كل هذه املعوقات تؤدى اىل
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فقدان مقرر التدريس املصغر للجانب التطبيقي يف حصة الرتبية البدنية والرايضة  ،الذى يؤدى إىل تعديل وتطوير
األداء املهارى ابلتدرب على مهارات التدريس قبل دخول ميدان التدريس الفعلى ،وعدم املرور ابخلطوات السابقة
يؤدى إىل أعاقة املمارسة واألتقان .
وعليه متثلت مشكلة البحث ىف عدم توظيف التقنيات والوسائط الرقمية الىت أصبحت ىف متناول اجلميع ،ىف
تدريس مقرر التدريس املصغر لعالج الضعف ىف مستوى متكن اساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني ملهارات
التدريس واألداء العملى هلا,
حتديد مشكلة البحث :
ويف ضوء ما سبق حتددت مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما اثر استخدام التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية املهارات التدريسية لدى
اساتدة الرتبية البدنية املرتبصني ابلطور املتوسط مبدينة ورقلة ؟

-2

فروض البحث :

-3

هدف البحث:

-4

أمهية البحث :تكمن أمهية البحث احلاىل

من خالل الدراسات والبحوث السابقة مت صياغة فرض البحث احلاىل التالية :
 يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسطى درجات أساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني اجملموعتني التجريبيةوالضابطة ىف التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة االداء للمهارات التدريسية لصاحل اجملموعة التجريبية .
هدف البحث احلاىل إىل:

 التعرف على فاعلية التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية املهارات التدريسية لدىأساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني
أ-تفيد ىف التوعية أبمهية استخدام التعلم النقال ألنه يتمتع مبساحة واسعة من املرونة مبا يوفره من فورية وسرعة وصول.
ب-الحداث اثراء ىف ممارسة املهارات التدريسية وأتقاهنا ،وعدم أغفال اجلوانب املهارية التطبيقية خالل تدريس
الرتبية البدنية واألكتفاء ابلدراسة النظرية.
ب-القدرة على اعداد الدروس املصغرة وتنفيذها بسهولة ويسر وفق اخلطوات الذاتية.
ج -معاجلة املشكالت من خالل خدمات النقال ومنها خدمة رسائل الوسائط املتعددة .MMS
-5

مصطلحات البحث :
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 -1-5التدريس املصغر :ويعرفه رضا البغدادى ( )2005أبنه أسلوب يعمل على اكساب وتنمية مهارات التدريس،
يقوم فيه االستاد املرتبص ابلتدريس جملموعة صغرية من الطالب ،لفرتة قصرية ،ويسجل درسه على شريط الفيديو ،ومن
مث يشاهد نفسه وحيلل ما جاء فيه.
ويعرف أجرائيا أبنه أسلوب الكساب وتنمية مهارات التدريس لدى األستاد املرتبص (أساتدة الرتبية البدنية
والرايضة املرتبصني ابشراف مفتشية التكوين املهين بورقلة )
 -2-5التعلم النقال  :يعرفه مجال الدهشان ( )2013أبنه من املصطلحات احلديثة يف الرتبية ويشري إىل
استخدام أجهزة اجلوال يف عملييت التعلم والتعليم وإدارة العملية التعليمية ،وما مييز هذا النوع من التعلم عدم

ارتباطه بربتوكوالت خاصة وضرورة توفر أجهزة ومكان للتعلم ,مثل التعلم اإللكرتوىن.
ويعرف أجرائيا أبنه األستفادة من تكنولوجيا اهلاتف النقال  ،كأداة من أدوات التعلم عن بعد ،أبرسال وأستقبال
رسائل الوسائط املتعددة  ،MMSالىت حتتوى مقاطع الفيديو ملهارات التدريس عرب األجهزة النقالة.
 -3-5مهارات التدريس :عرفها جابر عبد احلميد ( )1999أمكانية أداء عمل معني من األعمال التدريسية
اليت يقوم املعلم قبل وأثناء وبعد قيامه ابلتدريس ملساعدة املتعلمني على حتقيق األهداف املوضوعة بدقة وبسرعة.
وتعرف أجرائيا أبهنا جمموعة األداءات السلوكية الىت يقوم هبا األستاد املرتبص أثناء حصص الرتبية البدنية
والرايضة  -وتشمل مهارة التهيئة احلافزة ومهارة الشرح ومهارة طرح االسئلة الشفهية ومهارة تنفيذ العروض
العملية ومهارة ضبط النظام ومهارة الغلق –ملساعدة التالميذ على التعلم وحتقيق أهداف تدريس الرتبية
الفنية،وتقاس ابلدرجة الىت حيصل عليها الطالب املعلم ىف بطاقة مالحظة األداء
-6

الدراسات السابقة واملشاهبة :

 -1-6التعلم النقال

وقد أجريت العديد من الدراسات حول التعلم النقال /املتنقل/اجلوال.

 -1-1-6دراسة أجراها (أمحد عبد الباقى )2013:هدفت إىل التعرف علي برانمج ابستخدام التعلم املتنقل واتثريه

يف تعلم بعض مهارات اجلمباز لطالب املدراس الذكية يف ضوء تكنولوجيا االتصاالت ،وأوصت ابملزيد من األهتمام
ابلتعلم املتنقل ألكتساب واتقان املهارات،

 -2-1-6دراسة ( Domingo, Antoni Garganté Marta )2016حول أتثري تكنولوجيا
اهلاتف النقال يف التعلم ،واستخدام جمموعة من تطبيقاته يف الفصول الدراسية،و أشارت النتائج زايدة املشاركة يف التعلم
من خالل تكنولوجيا اهلاتف النقال يف الفصول الدراسية.
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-3-1-6دراسة  )2016( Mohamed Sarrab&Otherالىت تشري إىل جمموعة عوامل سياقية للجودة
الفنية اليت تؤثر على التعلم النقال ،وأن هناك عالقات سببية بني رضا املتعلم والنموذج املقرتح.ألن النموذج له أتثري إجيايب
على نتائج عملية التعلم الشاملة،
-4-1-6دراسة ) )2016Mostafa Al-Emra&Othهتدف إىل استكشاف أجتاهات الطالب
واملعلمني حنو استخدام التعلم النقال يف اجلامعات ،وكشفت النتائج فروق ذات داللة إحصائية  ،وأن التعلم النقال ميكن
أن تكون واحدة من التقنيات الرتبوية الواعدة الستخدامها يف بيئات التعليم العايل يف دول اخلليج العربية،
-5-1-6دراسة )  )2016Quan Chen Zheng Yanوحتاول هذه الدراسة الرتكيز على ثالثة أسئلة
تتعلق بتأثري اهلاتف احملمول متعدد املهام على األداء األكادميي .،واستعراض املهام املتعددة للهاتف احملمول يف ثالثة
جوانب رئيسة،
-6-1-6دراسة (أمل احلنفى  )2014:حبث هدف إىل تصميم برانمج قائم على التعلم املتنقل املختلط وتقصي
فاعليته يف تنمية مستوايت التفكري اهلندسي لدى الطالب املعلمني  ،وأظهرت النتائج فاعلبة الربانمج،
( -7-1-6مصطفى عوض  )2014:فتناول حبثه وضع اللبنات األويل الستخدام إحدى اسرتاتيجيات التدريس من

خالل تقنيات احلوسبة النقالة (التعلم اجلوال) .وقد أظهرت النتائج أن استخدام التعلم اجلوال يساعد على التوجيه الذايت
للمتعلم وإجيابية يف التفاعل ،
-8-1-6دراسة (سوزان الشحات  )2014 :هدفت لبناء النموذج املقرتح لتوظيف التعلم املتنقل يف املواقف

التعليمية ،وبيان فعاليته .وقدأسفرت النتائج فاعلية عالية ىف التأثري بصورة إجيابية على حتقيق اجلانب التحصيلى والوجداين
لطالب اجملموعة التجريبية،
 -9-1-6دراسة أجراها (مجال الدهشان  )2013:هدفت اىل أستعراض ومناقشة مربرات الدعوة إىل استخدام
اهلاتف احملمول ىف العملية التعليمية ،وكذلك األستفادة من تطبيقاهتا العديدة ىف األغراض التعليمية.

 -2-6التدريس املصغ ننر :
 -1-2-6دراسة د /حممد ايسر مهدي جامعة الكوفة :2011هدفت اىل معرفة اثر استخدام برانمج التدريس
املصغر يف تنمية بعض مهارات التدريس اليت يتمتع هبا الطلبة املطبقني وكدلك معرفة دالالت الفروق بني متوسطي
الدرجات اليت حيصل عليها الطلبة املطبيقني يف اجملموعة الضابطة والتجريبية يف االختبار القبلي والبعدي  ,اعتمد
الباحث على املنهج التجرييب واالختبار والقياس كوسيلة جلمع البياانت بعد ان طبق على عينة من طلبة املرحلة الرابعة
يف الكلية الرتبوية املفتوحة مركز النجف وعددهم  12طالبا وقد توصل الباحث اىل االستنتاجات التالية :
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 ال توجد فروق دات داللة احصائية بني متوسط درجات الطالب املدرسني افراد اجملموعة الضابطة يفمهارات التنفيد بني التطبيق القبلي والبعدي
 -توجد فروق دات داللة احصائية بني متوسط الدرجات يف التطبيق القبلي والبعدي ودلك يف مهارات التقومي

 -2-2-6دراسة د /أنس دفع هللا أمحد حاج التوم  :2012هدفت الدراسة لبيان أثر استخدام التدريس

املصغر يف رفع الكفاايت التدريسةية ملعلمةي مرحلةة األساس مبحلية احلصاحيصا ،وعلي ضوء هذا اهلدف صيغت
فرضيات الدراسة اليت تناولت متغريات النوع ،والتأهيل ،واخلربة.تكونت عينة الدراسة من  60معلم ا ومعلمة ،وقةد
ٍ
التحليل ،وتوصلت نتائج الدراسة لنتائج مؤداها،
اسةتخد م البحةث برنةامج التحليةل اإلحصائي اإلنساين يف
ال توجد فروق ذات داللة إحصةائية نيب متوسطات درجات الكفاايت التدريسية ملعلمي مرحلة األساس الذين
استخدموا أسلوب التدريس املصةغر تعزى ملتغري النوع ،ذكر أنثى  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات الكفاايت التدريسةي ة ملعلمي مرحلة األساس املؤهلني تربواي وغري املؤهلني تربواي لصاحل
املؤهلني تربواي ،توجةد فةروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الكفاايت التدريسية ملعلمي مرحلة
األساس تعزى ملتغري اخلربة ،خربة طويلة  ،خربة قصرية.
 -3-2-6دراسة أ.د حممود داود سلمان الربيعي : 2011 -هتدف هده الدراسة اىل معرفة أتثري

التدريس املصغر املبكر يف تطوير مهارات التدريس للطالب املطبقني يف كلية الرتبية الرايضية جامعة دايىل
تكون جمتمع البحث من طالب املرحلة الرابعة كلية الرتبية الرايضية جامعة دايىل للعام الدراسي 2012 -2011
والبالغ عددهم ( )190طالبا ،ووقع االختيار عشوائيا على شعبيت (أ ،ب) لتكون اجملموعتان الضابطة والتجريبية
وعلى التوايل وبواقع ( )32طالب ميثلون نسبة ( )16.842%من جمتمع البحث موزعني ابلتساوي على
اجملموعتني .واستعمل الباحث املنهج الوصفي مت التوصل إىل االستنتاجات اآلتية :
 -1املقياس الذي اعده الباحث قادرا على قياس املهارات التدريسية للطالب املطبقني يف كليات الرتبية الرايضية.
 -2حققت اجملموعة التجريبية اليت استخدمت ألية التدريس املصغر املبكر نتائج اجيابية يف تطوير مهارات
التدريس للطالب املطبقني.
 -3تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف تقيم اداء الطالب املطبقني ملهاراهتم التدريسية.
 -4ملنهاج التدريس املصغر املبكر أتثريا اجيابيا يف تطوير مهارات التدريس للطالب املطبقني مقارنة املتبعة
.
 -4-2-6دراسة "جنوى سليمان بيومى" (1985م) دراسة هبدف التعرف على "أثر إستخدام بعض الوسائل
التعليمية (صور مسلسلة للحركة ابلفيديو – صور فيديو) على مستوى األداء املهارى ىف التمرينات الفنية
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احلديثة" ,وإستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )104طالبة مت تقسيمهن إىل
( )4جمموعات ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية– تقييم مستوى األداء املهارى– فيديو– تليفزيون ،ومن أهم
النتائج مجيع الوسائل التعليمية املستخدمة ىف البحث هلا أتثري إجياىب على مستوى األداء املهارى ىف التمرينات
الفنية احلديثة.
 -5-2-6قام "حممد عطية ،حممود محدي" (1994م) بدراسة هبدف التعرف على "أتثري إستخدام التدريس
املصغر على مستوى أداء مهارة اإلرسال من أعلى املواجه للشبكة ىف الكرة الطائرة" ،وإستخدم الباحثان املنهج
التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )18طالبا من كلية املعلمني ابلرايض ،ومن أدوات البحث إختبارات
بدنية -إختبار دقة اإلرسال من أعلى املواجه للشبكة ىف الكرة الطائرة -إختبار الذكاء املصور– فيديو– تليفزيون،
ومن أهم النتائج إستخدام التدريس املصغر له أتثري إجياىب على مستوى أداء مهارة اإلرسال من أعلى مواجه ىف
الكرة الطائرة مقارنة أبسلوب التعلم ابألوامر.
 -6-2-6قامت "رمي حممد حمسن" (1995م) بدراسة هبدف التعرف على "أتثري إستخدام بعض الوسائل
املرئية (املرآة -صور فيديو) على مستوى األداء املهارى ىف الوثبات املختارة (الفجوة -النجمة -احللقة)",
وإستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )30طالبة بكلية الرتبية الرايضية للبنات
ابلقاهرة ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية– تقييم مستوى األداء للوثبات املختارة– فيديو– تليفزيون ،ومن
أهم النتائج الفيديو كوسيلة تعليمية له أتثري إجياىب على مستوى أداء الوثبات املختارة (الفجوة -النجمة– احللقة)
ىف التمرينات احلديثة.
 -7-2-6أجرى "إبراهيم املتويل أمحد" (1999م) دراسة هبدف التعرف علي "أتثري التدريس املصغر على
تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم" ،وإستخدم الباحث املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على
عدد ( )24طالبا ابلفرقة األويل بقسم الرتبية الرايضية بكلية الرتبية جامعة األزهر ،ومن أدوات البحث إختبارات
مهارية ىف كرة القدم -إختبار الذكاء -كامريا فيديو-فيديو -تليفزيون ،ومن أهم النتائج زايدة فاعلية التدريس
املصغر عن أسلوب التعلم ابألوامر يف تعليم املهارات األساسية يف كرة القدم.
 -8-2-6أجرى "طارق أنور عبده" (1999م) دراسة هبدف التعرف على "أتثري إستخدام التدريس املصغر
ىف درس الرتبية الرايضية على مستوي األداء املهاري والبدين لتالميذ املرحلة اإلعدادية ،وإستخدم الباحث
املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )38تلميذا ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية (القوة
العضلية ,السرعة ,الرشاقة ,املرونة ,الدقة)– إختبارات مهارية (مجباز ,كرة طائرة ,كرة قدم) -إختبار الذكاء
املصور ,ومن أهم النتائج يؤثر التدريس املصغر أتثريا إجيابيا على املتغريات البدنية واملهارية (مجباز– كرة طائرة -كرة
قدم) لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.
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 -9-2-6أجرى "حممد حممد عبد هللا" (2001م) دراسة هبدف مقارنة "أتثري بعض طرق التدريس
(التدريس املصغر -التقليدى) على تعلم املهارات األساسية لكرة املضر " ،وإستخدم الباحث املنهج
التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )30طاليا ابلفرقة الثانية بقسم الرتبية الرايضية بكلية الرتبية جامعة
األزهر ،ومن أدوات البحث إختبارات مهارية ىف تنس الطاولة– إختبار الذكاء العاىل -كامريا فيديو -فيديو-
تليفزيون  ,ومن أهم النتائج فاعلية استخدام التدريس املصغر ومدى أسهامه ىف التحسن ىف األداء ملهارات تنس
الطاولة.
 -10-2-6قام "حسام الدين نبيه عبد الفتاح" (2002م) بدراسة هبدف التعرف على "مدى فاعلية
استخدام التدريس املصغر مقارنة ابملسجل املرئى ىف تعلم بعض املهارات األساسية لكرة اليد" ,وإستخدم
الباحث املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )30طالبا ابلفرقة الثانية بقسم الرتبية الرايضية بكلية
الرتبية جامعة األزهر ،ومن أدوات البحث إختبارات مهارية ىف كرة اليد– إختبار الذكاء املصور -كامريا فيديو-
فيديو -تليفزيون ,ومن أهم النتائج فاعلية التدريس املصغر ىف تعلم املهارات األساسية لكرة اليد.
قام "عالء الدين إبراهيم صاحل" (2003م) بدراسة هبدف التعرف علي "أتثري إستخدام -11-2-6
التدريس املصغر يف تنمية الصفات البدنية وبعض املهارات احلركية لكرة السلة وألعا القوي لتالميذ املرحلة
اإلعدادية" ،وإستخدم الباحث املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )42تلميذا ابلصف الثاىن
اإلعدادى ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية (القوة العضلية -الرشاقة -السرعة -التوافق -التحمل العضلى)
وإختبارات مهارية (كرة السلة -ألعاب قوى)– إختبار الذكاء املصور ،ومن أهم النتائج زايدة فاعلية التدريس
املصغر عن أسلوب التعلم ابألوامر ىف تعلم املهارات احلركيةة ىف كرة السلة وألعاب القوى لدى تالميذ الصف الثاىن
اإلعدادى.
أجرى "مدحت يونس عبد الرازق" (2004م) دراسة هبدف التعرف علي "أتثري التدريس -12-2-6
املصغر إبستخدام األجهزة املرئية السمعية يف تعلم بعض املهارات األساسية اهلجومية يف كرة السلة،
وإستخدم الباحث املنهج التجرييب ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )30طالبا بكلية الرتبية الرايضية بنني
ابلزقازيق ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية (القدرة العضلية للرجلني وللذراعني -السرعة اإلنتقالية– التوافق–
الدقة) ,ومهارية (احملاورة -التمرير -الرمية احلرة) ,كامريا فيديو – فيديو – تليفزيون ،ومن أهم النتائج يؤثرأسلوب
التدريس املصغر إبستخدام األجهزة املرئية السمعية أتثريا إجيابيا على تعلم املهارات األساسية اهلجومية ىف كرة
السلة.
 -13-2-6أجرى "وائل جالل السيوطى" (2006م) دراسة هبدف التعرف علي "أتثري التدريس املصغر
إبستخدام املسجل املرئى على مستوى أداء بعض مهارات اهلجوم املركب ىف سالح الشيش ,وإستخدم
الباحث املنهج التجرييب" ,وإشتملت عينه البحث على عدد ( )20طالبا من إختيارى أول مبارزة الفرقة الرابعة
بكلية الرتبية الرايضية ابلزقازيق ،ومن أدوات البحث إختبارات بدنية (القدرة العضلية للرجلني وللذراعني– التوافق
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بني العني والذراع– الرشاقة) ,وإختبارات مهارية (اهلجمة املستقيمة املغرية -اهلجمة العددية الثنائية) ,كامريا
فيديو -فيديو -تليفزيون ،ومن أهم النتائج أسلوب التدريس املصغر إبستخدام املسجل املرئى له أتثري إجيايب أفضل
من أسلوب التعلم ابألوامر (الطريقة التقليدية)علي مستوى أداء اهلجوم املركب (املستقيمة املغرية– العددية الثنائية)
ىف سالح الشيش.
-7

التعليق على االطار النظرى والدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق أن هناك حماوالت عديدة بدأت مع األلفية الثالثة بظهور الثورة اهلائلة ىف تكنولوجيا
املعلومات واألتصاالت وغزوها مجيع ميادين احلياة،مما يستوجب تضمينها ىف منظومة التعليم والتعلم لتعديل
وحتسني مكانة املواد الدراسية والرتبوية ،تبعا لتوظيف التقنيات الالسلكية ىف العملية التعليمية ابلفصول التقليدية
لتتم وتعزز التعلم وتطبيقاته ،ومن أمثلتها :التعلم األلكرتوىن ،والتعلم النقال ،والتعلم التشاركى ابألضافة اىل أمناط
عديدة.
والتعلم النقال يرجع اليه الفضل ىف ظهور األجتاهات املعاصرة لدمج ومزج وأستخدام التقنيات التكنولوجية
مع املواجهة الصفية لتطوير منط التعلم من خالل الوسائط الرقمية كخدمة الرسائل القصرية  ، SMSوخدمة
رسائل الوسائط املتعددة ، MMSوخدمات أخرى ،اليصال ودعم وتعزيز التدريس وأكتساب املهارات ،وقياس
وتقييم أداء املتعلمني ،مما يؤدى إىل اثراء خربة املتعلم ونواتج التعلم ،ومعاجلة مشكلة عدم توافر االمكانيات
أوتوافرالبيئة األلكرتونية وخاصة ىف البالد النامية ،ابالضافة إىل تعزيز العالقات االنسانية واالجتماعيةبني املعلم
واملتعلم،و املتعلمني بعضهم لبعض وكذلك أختصار الوقت واجلهد والتكلفة ،نظرا لتوافر اجلهاز النقال ىف أيدى
الطلبة الذى يوفر بيئة تعليمية جذابة وحماولة تقدمي تطبيقات جمدية أقتصادايوغري مكلفة للطالب.
أمهية مقرر التدريس املصغر ابلنسبة للطالب املعلم الذى يعطى الفرصة لتقدمي مهارة واحدة من مهارات
التدريس ،للتقليل من تعقيدات التدريس الفعلى ،وتوفري التغذية الراجعة خالل مشاهدة تصوير أداء املهارة،
ومراجعة التسجيل من قبل األقران واملعلم وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف الىت ميكن حتسينها.
ولكي يصل طالب كلية الرتبية إىل مرحلة تكوين استجاابت إجيابية حنو املهنة ،جيب هتيئة البيئة العلمية
والثقافية والرتبوية املناسبة ليتمكن الطالب من خالهلا من تنمية اجتاهاته ،هذا ما تراه نظرايت التعلم يف أنه ميكن
إكساب وتعديل االجتاهات مثلما ميكن إكساب وتعليم أي شيء آخر.
وقد أستفادت الباحثان من نتائج الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ىف احملاور الثالثة  ،فبعضها جاء
وصفى وحتليلى ونقدى وتطبيقى للتعلم النقال ،والبعض األخر تناول مدى أتثري أحد احملاور كالتدريس املصغر
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على املهارات التدريسية ،و  ،وخاصة املرتبطة ابلرتبية البدنية والرايضة ىف أعداد األدوات وصياغة الفروض
واجراءات البحث.

اجراءات الدراسة امليدانية :
-1

منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها

-2

جمتمع الدراسة وعينته:

-2-1

جمتمع الدراسة  :اجملتمع األصلى كله ،متمثل يف  35أستاد مرتبص يف مادة الرتبية البدنية والرايضة
ابلطور املتوسط ( ,الغري مرمسني) حسب احصائيات مفتشية التكوين مبديرية الرتبية لوالية ورقلة
جدول رقم  02يوضح توزيع جمتمع البحث
السنة التعيني

عدد االساتدة املرتبصني يف الطور املتوسط

2016/2015

15

2017/2016
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 -2-2عينة الدراسة :
عينة البحث  ،املتمثلة ىف أساتدة الرتبية البدنية والرايضة وعددهم  30أستاد ،واملقسمني حسب
الربانمج التكويين التحضريي بتدريس مقرر التدريس املصغر إىل جمموعتني ،وبطريقة قصدية مت اختيار أحدامها
لتمثل اجملموعة الضابطة واألخرى لتمثل اجملموعة التجريبية.
جدول رقم 0 2يوضح توزيع عينة الدراسة
جمتمع

االساتدة املرتبصني

عينة البحث األساسية
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إمجاىل

النسبة املئوية

البحث

الدراسة اإلستطالعية

45

5

-3

اجملموعة

اجملموعة

العينة

التجريبية

الضابطة

األساسية

30

30

30

%86.34

متغريات الدراسة:

املتغري املستقل :
يتمثل ىف تدريس مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال.
املتغريات التابعة :تتمثل ىف :
 املهارات التدريسية  :وتشمل التخطيط  ,التنفيد  ,التقومي-4أدوات الدراسة:
:إن أداة البحث هي الوسيلة الوحيدة أو الطريقة اليت بواسطتها يتمكن الباحث من حل مشكلة ،ويستخدم يف
إعداد هذا البحث مايلي
 -1مقياس التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال
. -2بطاقة مالحظة أداء مهارات التدريس األستاذ الرتبية البدنية
 - 5اجراءات بناء مقياس مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال
لغرض بناء مقياس مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا اهلاتف النقال من خالل املهارات التدريسية اتبع
الباحثان اخلطوات اليت حددها عالوي ورضوان  1999ادا يشريان اىل ان عملية بناء املقياس متران ابخلوات التالية
 -1-5الغرض من بناء املقياس :
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ان اخلطوة االوىل من بناء املقياس معني هو حتديد الغرض من املقياس حتديدا واضحا وما هو االستعمال املنشود
لغرض بناء مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا اهلاتف النقال من خالل املهارات التدرسية
لدى االساتدة املرتبصني يف الرتبية البدنية والرايضة
 -2-5حتديد الظاهرة املطلو قياسها
ينبغي حتديد الظاهرة املطلوب قياسها وان يكون مفهومها وحدودها واضحني متاما  ,وان الظاهرة اليت يهدف
البحث اىل قياسها

 -3-5حتديد جماالت القياس
بتحليل البحوث والدراسات السابقة والتعرف على العديد من التصميمات املختلفة لنمادج التدريس املصغر
مت صياغة مقياس مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال من خالل أختيار احملتوى
العلمى اخلاص بعدد من املهارات التدريسية واملتمثلة يف التخطيط  ,التنفيد  ,التقومي  ،الىت متثل الدعامة
األساسية ىف أعداد أستاد الرتبية البدنية والرايضة ملمارسة املهارات الىت تؤهله للتدريس احلقيقى ،واهلدف منه
اكتساب املفاهيم األساسية املرتبطة ابحملتوى بصورة تفاعلية ،وتدريب االستاد املرتبص على كيفية ممارسة مهارات
التدريس ،بتحديد زمن التدريب على املهارة ،ومراجعة مكوانهتا السلوكية وكيفية أداء كل منها ،وتنمية القدرة
ألستخدام تكنولوجيا التعلم النقال،من خالل خدمة الوسائط املتعددة ،MMSالىت تتيح للمستخدم ارسال
واستقبال الرسائل متعددة الوسائط ،حيث ميكن تبادل لقطات الفيديو ،مع سرعة أجناز هذه اخلدمات ،وحتديد
األنشطة لتسجيل أداء املهارة ،وأعادة عرض التسجيل والقيام ابلتقييم لكل مهارة من مهارات التدريس على حدة
من خالل ملء بطاقة املالحظة اخلاصة ابملهارة ،وحيدث ذلك بني كل زوجني من االساتدة ،مث داخل كل جمموعة
الىت تتكون من مخس أزواج ،وأختيار أفضل منوذج من كل جمموعة ،وأخريا أرسال وأستقبال النموذج الذى مت
أختياره من كل جمموعة إىل اجملموعتني ،وبذلك يتبادل أفراد اجملموعات الثالثة الذين ميثلون أفراد اجملموعة التجريبية
رسائل الوسائط املتعددة ،وأستطالع أراء السادة احملكمني املقدر عددهم ب  10حمكمني يف ختصص الرتبية
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البدنية والرايضة ،للتأكد من صالحية كل جمال ومدى تغطيتها للمهارات التدريسية التخطيط التنفيد التقومي
وابستخدام مربع كا 2عند مستوى الداللة  0.05فان قيمة كا 2احملسوبة عندما تكون اكرب من قيمة اجلدولية
فاهنا تكون لصاحل االجابة اليت تقابل اكثر التكرارات الراء اخلرباء (موافقة,ال يوافق ) ويف هدا احلالة يعتمد اجملال ,
اما عندما تكون قيمة كا 2احملسوبة اقل من قيمتها اجلدولية فال يعتمد اجملال النه ليس هناك اتفاق من قبل اخلرباء
على صالحيته  ,وعلى ضوء دلك مت اعتماد  16جمال واجلدول التايل يبني دلك  ،وأصبح مقرر التدريس املصغر
القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف صورته النهائية ب  13جمال ملحق ()1

جدول رقم  3يبني نتائج اختبار كا  2الراء احملكمني حول صالحية اجملاالت ملقياس مقرر التدريس املصغر
ت

جماالت مهارات التدريس

عدد

احملكمني

املوافقني الغري

موافقني

قيمة كا 2

احملسوبة

مهاراة التخطيط

قيمة كا 2
اجلدولية

مستوى
الداللة

*3.84

1

االهداف التعليمية

10

07

03

9.2

دالة

2

حتليل حمتوى وتنظيم التتابع

10

06

04

7.2

دالة

3

حتليل خصائص املتعلم

10

07

03

9.2

دالة

4

ختطيط الدرس

10

09

01

16.2

دالة

5

وضع اجلدول الزمين

10

06

04

6.8

دالة

6

حتديد مصادر التعلم والوسائل
املستخدمة

10

08

02

9.2

دالة

7

حتديد عناصر التدريس

10

07

03

12.2

دالة

8

حتديد املهام ومعاجلتها

10

01

09

0.2

غري دالة

09

عرض الدرس

مهارة التنفيذ
10

*3.84
01

09
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16.2

دالة

08 02

0.8

غري دالة

10

تصنيف وصياغة وتوجيه
االسئلة

10

04

7.2

دالة

11

استثارة الدافعية وانتباه الطلبة

10

06

9,8

12

التغدية الراجعة

10

07

03

دالة

13

االتصال والتعامل االنساين

10

06

04

7.2

14

ادارة احلصة

10

09

01

16,2

دالة

15

مراعاة الفروق الفردية

10

07

03

9,2

دالة

16

التقومي

مهارة التقومي
10

*3.84

دالة

*3.84
01

09

16,2

دالة

قيمة كا  2الجدولية عند درجة الحرية  1=1-2ومستوى الداللة  0.05تساوي 3,8
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إعداد بطاقة مالحظة مهارات التدريس:

من خالل الدراسات والبحوث السابقة اليت اهتمت مبهارات التدريس ومن جماالت اخلربة العلمية للباحثان

يف التدريس حددت بعض املهارات التدريسية اليت هتتم بتنفيد التدريس وتقوية ماجيب مراعاته
مت التوصل إىل الصورة النهائية لبطاقة مالحظة مهارات التدريس إبتباع اخلطوات التالية:
 - -1-6حتديد اهلدف من بطاقة :هدفت البطاقة إىل مالحظة أداء اساتدة الرتبية البدنية من خالل ثالث

مراحل العداد درس الرتبية البدنية وهي املرحلة التحضريية واملرحلة االساسية واملرحلة اخلتامية حبيث مشلت هده

املراحل عدة ابعاد وهي التخطيط التنفيد التقومي
 -2-6إعداد الصورة األولية للبطاقة :
مت إعداد الصورة األولية للبطاقة واليت تكونت من ( )41عبارة  ,حبيث صياغة العبارات ىف صورة عبارات
إجرائية حبيث تكون توصيفا واضحا لألداء املراد مالحظته ،ومت وضع ثالث اختيارات أمام كل مهارة وهي
(أدى  -أدى خطأ – مل يؤدى) لكي خيتار املالحظ إحداها واليت تعرب عن أداء االستاد املرتبص املتعلم للمهارة.
ايضا عرضت القائمة بتعديالهتا على بعض العاملني وحمكمني يف احلقل الرتبوي من مدرسني يف الرتبية البدنية
وسجلت االستنتاجات والتعديالت الواجبة بعد املناقشات وتداول االراء واالستجاابت الضرورية مبا يضمن
اشتماهلا على مجيع العناصر االزمة كمهارات عامة للتدريس معا يضمن امكانية تنفيدها اىل ان وصلت القائمة اىل
صورهتا النهائية بواقع  18عبارة ملحق رقم 02
بعد االنتهاء من اعداد الفقرات ومراجعتها يتم جتميعها على مقياس واحد وهناك تصنيفات مبوجبها نرتب
ونصنف الفقرات وهي كالتايل :
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*نوع الفقرة
*املوضوعات املشاهبة
*اهلدف السلوكي
علما ن الباحث اعتمد يف تصنيف فقراته وترتيبها على اهلدف السلوكي وابلشكل الدي يراه حمققا الهداف حبثه

 -3-6التقدير الرقمى لطريقة حسا عناصر العبارات يف البطاقة :
يعطى االستاد املرتبص درجة واحدة إذا أدى املهارة ،ونصف درجة إذا أدى املهارة وهبا خطأ ،وصفرا إذا مل يؤد
املهارة .
 -4-6حسا صدق البطاقة:
حلساب صدق البطاقة مت عرض البطاقة يف صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني من يف الرتبية البدنية
والرايضة هبدف التأكد من الصياغة اإلجرائية لعناصر البطاقة وقدرهتا على التعبري عن أداء االستاد املرتبص
وإضافة أو حذف بعض العبارات ،وقد أشار احملكمني إىل إعادة صياغة بعض العبارات وحذف عبارات وأجريت
التعديالت اليت اشار اليها احملكمون أصبحت البطاقة بصورهتا النهائية مكونة من ( )18مهارة (ملحق رقم .)2

 -5-6حسا ثبات البطاقة :
مت استخدام طريقة اتفاق املالحظني .حلساب ثبات بطاقة املالحظة ،حيث قامت الباحثني وزميل آخر كل
على حدة مبالحظة ثالثة من االساتدة املرتبصني بواقع حصة لكل استاد مرتبص ،وىف كل مالحظة مت حساب
عدد مرات االتفاق بني املالحظني على اداء املهارات وعدد مرات عدم االتفاق لكل استاد مرتبص ،وحساب
نسبة االتفاق بني املالحظني لكل فرد ابستخدام معادلة كوبر  Cooperوجدول ( )1يوضح نسبة االتفاق
بني املالحظني لكل استاد مرتبص ىف اداء مهارات التدريس.
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جدول رقم ( ) 4نسبة االتفاق بني املالحظني لكل استاد مرتبص ىف اداء املهارات التدريسية.
2

3

املالحظ

1

نسبة االتفاق

82.3 89.86 79.71

من جدول ( )4يتنب أن أقل نسبة اتفاق بني املالحظني هى  ، 79.71وأعلى نسبة اتفاق بني املالحظني هى
 ،89.86وأن متوسط نسبة اتفاق بني املالحظني = 83.96مما يدل على بطاقة املالحظة على درجة عالية
من الثبات .
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التطبيق القبلى ألداتى الدراسة :
مت تطبيق أداتى البحث (بطاقة مالحظة املهارات التدريسية )-على االساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني

ابلطور املتوسط اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف بداية شهر اكتوبر  ،2016وجدول ( )5يوضح داللة الفرق
بني متوسطي درجات االساتدة املرتبصني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة
املهارات التدريسية
جدول ( )5داللة الفرق بني متوسطي درجات االساتدة املرتبصني اجملموعتني الضابطة والتجريبية

يف

التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة املهارات التدريسية
البياانت

أداة الدراسة

العدد املتوسط

االحنراف املعيارى

قيمة "ت"

داللة "ت"

اجملموعة
الضابطة
التجريبية

بطاقة
املالحظة

15

16.37

1.88

15

16.43

1.96
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0.13

غري دالة

من جدول ( )5يتبني لنا أن الفرق بني متوسطي درجات االساتدة املرتبصني اجملموعتني الضابطة والتجريبية
يف التطبيق القبلى لكل من بطاقة مالحظة املهارات التدريسية ومقياس االجتاه حنو مهنة التدريس غري دال
إحصائيا ،وهذا يؤكد تكافؤ اجملموعتني ىف متغريى البحث قبل جتربة البحث.
 :-08تطبيق جتربة الدراسة:
مت تنفيذ جتربة البحث بتدريس مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال على االساتدة املرتبصني
اجملموعتني وذلك على النحو التاىل :
اجملموعة الضابطة:درست التدريس املصغر ابلطريقة املعتادة
اجملموعة التجريبية درست التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال
مت تنفيذ جتربة البحث وفيها تدرس اجملموعة التجربيبه مقرر التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم
النقال ملدة ساعتني أسبوعيا (2سا حصة الرتبية البدنية والرايضة) ،واجملموعة الضابطة تدرس نفس املقرر ابلطريقة
التقليدية ملدة ساعتني،

مت تدريس املقرر للمجموعة التجريبية من خالل مقياس االستاد املرتبص املعد من طرف الباحثان ليسرتشدبه
ىف تدريس املقرر من خالل توظيف واستخدام خدمة الوسائط املتعددة، MMSالىت تتيح للمستخدم ارسال واستقبال
الرسائل متعددة الوسائط ،حيث ميكن تبادل مقاطع الفيديو الرقمية أبستخدام اهلاتف النقال الذى ميتلكه مجيع االساتدة
املرتبصني  ،واألستفادة منه ىف تسجيل مهارات التدريس التنفيذية الىت مت حتديدها نظرا ألمهيتها وتكاملها مع بعضها
البعض لتنفيذ التدريس داخل احلصة الرتبية البدنية والرايضة ،
واملهارات بياهنا كالتاىل يف جماالت التخطيط  ,التنفيد  ,التقومي
وتقسيم االساتدة امرتبصني املتعلمني اىل ثالث جمموعات وكل جمموعة حتتوى على مخسة أزواج من املرتبصني
املتعلمون الدين ميثلون االساتدة املرتبصني  ،وأستفادة االستاد املرتبص الدي يشرف على املتعلمني صاحب مقطع
الفيديو من أراء قرينه كتغذية راجعة ،وأعادة التسجيل مرة أخرى لتصحيح األخطاء والوصول للمستوى األمثل من ممارسة
مهارات التدريس ،واألستفادة من التغذية الراجعة للمجموعة أبكملها ،وأختيار األداء األمثل ملهارة التدريس ،مث تكوين
اجملموعات الثالثة كل على حده،وأختيار املقطع األكثر أتقاان والذى ميثل اجملموعة ،مث تبادل هذه املقاطع بني اجملموعات
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وأستمر تدريس املقررملدة عشرة اسابيع .بينما تدرس اجملموعة الضابطة نفس املقرر ابلطريقة النظرية التقليدية.

وقد صادف الباحثة بعض املشكالت الىت متكنت من معاجلتها مثل عزوف بعض الطالبات عن أستخدام
تكنولوجيا التعلم النقال والتخوف من حتميل مقاطع الفيديو  ،واليت تتمثل يف ضرورة تغري ثقافة اجملتمع عن هذا
النوع اجلديد من التعلم.
 -09التطبيق البعدى ألداتى الدراسة:
بعد االننهاء من تطبيق جتربة البحث أعيد تطبيق أداتى البحث ( بطاقة مالحظة املهارات التدريسية-
على االساتذة املرتبصني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف ملدة  10اسابيع كتطبيق بع

مناقشة النتائج الدراسة وتفسريها:
التحقق من صحة الفرضية األوىل  :الذي ينص على" :يوجد فرق ذو داللة أحصائية بني متوسطى درجات االساتدة

املرتبصني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة املهارات التدريسية لصاحل اجملموعة التجريبية"
أوال :فاعلية التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية املهارات التدريسية لدأىساتدة الرتبية
البدنية والرايضة املرتبصني ابلطور املتوسط مبدينة ورقلة
للتحقق صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ينص على" :يوجد فرق ذو داللة أحصائية بني متوسطى
درجات االساتدة املرتبصني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة املهارات التدريسية لصاحل
اجملموعة التجريبية" " ،مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة Independent- Samples T Test
ابستخدام برانمج SPSS

وجدول ( )06يوضح داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لبطاقة
مالحظة املهارات التدريسية.
جدول ()06يوضح داللة الفرق بني متوسطي درجات طال اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق
البعدي لبطاقة مالحظة املهارات التدريسية.
البياانت العدد

املتوسط االحنراف املعيارى قيمة "ت"
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داللة "ت"

اجملموعة
الضابطة

30

التجريبية

30

20.87
42.10

1.28
2.40

42.8

دالة عند
مستوى
0.01

من جدول ( )6يتبني لنا أن الفرق بني متوسطي درجات االساتدة املرتبصني اجملموعتني الضابطة
والتجريبية يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة املهارات التدريسية له داللة إحصائية عند مستوي  0.01لصاحل
االساتدة املرتبصني اجملموعة التجريبية.
وهبذا يتحقق الفرض األول من فروض البحث ،وهذا يعين ارتفاع مستوى أداء االساتدة املرتبصني اجملموعة
التجريبية الذين درسوا ابلتدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف املهارات التدريسية عن مستوى أداء
نظرائهم االساتدة املرتبصني اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة املعتادة.

وهذا يبني أن للمتغري املستقل (التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال) أثر كبري ىف تنمية املتغري
التابع (املهارات التدريسية) ،وهذا يدل علي فاعلية التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال ىف تنمية
املهارات التدريسية لدى اساتدة الرتبية البدنية والرايضة املرتبصني ابلطور املتوسط وهبذا يكون قد مت اإلجابة علي
السؤال األول للبحث.
وارتفاع مستوى أداء االساتدة املرتبصني اجملموعة التجريبية الذين درسوا ابلتدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم
النقال ىف املهارات التدريسية يعزى إىل أن التدريس املصغر القائم على تكنولوجيا التعلم النقال تعتمد فكرته على تفتيت
عملية التدريس اىل عدد من املهارات الفرعية ،والتدريب على كل مهارة على حدة ،على أن يتم تسجيل أدائه للمهارة
حىت يسهل تزويده ابلتغذية الراجعة عن هذا األداء ،ومن أهم املزااي لتكنولوجيا التعلم النقال أهنا تسهل تبادل امللفات
ومقاطع الفيديو بني املتعلمني ،متمثلة ىف توظيف خدمة رسائل الوسائط املتعددة ،MMSمما يؤدى اىل حتسني عملية
التعلم ليس فقط لسهولة أستخدامه ولكن نظرا للتحسن ىف التفاعل والتوظيف ىف احملتوى ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
الدراسات السابقة الىت اثبتت فاعلية التعلم النقال والتدريس املصغرىف تنمية مهارات التدريس ،ومن هذه الدراسات ،دراسة
دراسة ودراسة حممود داود سلمان الربيعي , 2012 -و دراسة أنس دفع دراسة حممد ايسر مهدي 2011
 :2013دراسة "جنوى سليمان بيومى" (1985م ودراسة "حممد عطية ،حممود محدي" .هللا أمحد حاج التوم
(1994م) ودراسة "رمي حممد حمسن" (1995م) و دراسة "طارق أنور عبده" (1999م
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دراسة حسام الدين نبيه عبد الفتاح" (2002م)" ودراسة وائل جالل السيوطى" (2006م)
توصيات البحث:

يف ضوء نتائج البحث احلايل ميكن تقدمي التوصيات التالية:

-1ضرورة اعداد استاد الرتبية البدنية والرايضة وتدريبه أثناء اخلدمة على التوجهات الرتبوية احلديثة لدمج
تكنولوجيا التعلم النقال ىف تدريس املقررات الدراسية.
-2تدريب اساتدة الرتبية البدنية على أستخدام التقنيات النقالة ىف حتقيق أهداف املادة .
-3األهتمام بتقدمي الربامج الثقافية لتوضيح أمهية توظيف التقنيات الالسلكية ىف عمليىت التعليم والتعلم.
البحوث املقرتحة:
يف ضوء نتائج البحث ميكن اقرتاح البحوث التالية:
-1إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية لتنمية مهارات التدريس يف الرتبية البدنية والرايضة .
-2أستخدام تكنولوجيا التعلم النقال ىف تعزيز التعلم الذاتى للمقررات الدراسية املختلفة.

املراجع
-1

امحد عبداملنعم عبد الباقى ( ":)2013برانمج ابستخدام التعلم املتنقل واتثريه يف تعلم بعض
مهارات اجلمباز لطالب املدراس الذكية يف ضوء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ،رسالة
دكتوراه ،،كلية الرتبية الرايضية ،جامعة طنطا .

-2

أمح ةةد حمم ةةد س ةةامل (":)2006ال ةةتعلم اجل ةوال (املتنق ةةل) رؤي ةةة جدي ةةدة لل ةةتعلم ابس ةةتخدام التقني ةةات
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مندور عبد السالم فتح هللا ( )2012تكنولوجيا التعليم اخللوى ،جملة املعرفة  ،ملف العدد
.351،
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قسم املناهج وطرق التدريس
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سة ةةنان عبة ةةاس حسة ةةني ( )2012أت ثة ةةري التة ةةدريس املصة ةةغر املبكة ةةر يف تطة ةةوير مهة ةةارات التة ةةدريس
للطالب املطبقني يف كليةة الرتبيةة الرايضةية  /جامعةة دايىل ،رسةالة دكتةوراه  ،كليةة الرتبيةة الرايضةية،
العراق
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السيد فتح هللا على ( )2015أتثري استخدام التعلم التعاوين والتدريس املصغر على مستوى
التحصيل املعريف وتعليم بعض املهارات التدريسية لطلبة كلية الرتبية الرايضية ،الدكتوراه ،جامعة
مدينة السادات  -كلية الرتبية الرايضية ابلسادات  -قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية
العملية
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عب ةةد اللطي ةةف الص ةةفى اجلة ةزار ( )2010أجتاه ةةات حبثي ةةة ىف مع ةةايري تص ةةميم بيئ ةةة توظي ةةف تقني ةةة
املعلومةةات واالتصةةال ) (ICTىف تكنولوجيةةا التعلةةيم والتةةدريب ،النةةدوة األوىل ىف تطبيقةةات تقنيةةة
املعلوم ةةات واالتص ةةال ىف التعل ةةيم والت ةةدريب ،خ ةةالل الف ةةرتة م ةةن  14-12ابري ةةل ،جامع ةةة املل ةةك
سعود.
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مجةةال علةةى الدهشةةان ( )2013أسةةتخدام اهلةةاتف احملمةةول ىف التعلةةيم بةةني التأييةةد والةةرفض ،ورقةةة
عمل مقدمة "نظم التعليم العاىل ىف عصر التنافسية "كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ 23،أبريل

 -10جةةورج ب ةراون ( )2005التةةدريس املصةةغر والرتبيةةة العمليةةة امليدانيةةة ,ترمجةةة حممةةد رض ةةا البغةةدادى
وهيام حممد رضا البغدادي ,ط  ,2دار الفكر العريب ,القاهرة,
 -11حممود حممد علةى ( )2013فاعليةة تةدريس مقةرر للتمرينةات البدنيةة والعةروض الرايضةية ابسةتخدام الةتعلم
االلكةةرتوين علةةى الكفةةاءة التدريسةةية للطالةةب املعلةةم وفقةةا ملعةةايري اجلةةودة ،دكتةةوراه ،املنصةةورة -كليةةة الرتبيةةة
الرايضية  -املناهج وطرق التدريس.
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 -12محد ايسر مهدى ( )2011أثر استخدام برانمج التدريس املصغر ىف تنمية بعض مهارات
التدريس على طلبة الكلية الرتبوية املفتوحة – مركز النجف ،رسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية الرتبية
الرايضية ،جامعة الكوفة .
 -13مجال على الدهشان ( )2013أستخدام اهلاتف احملمول ىف التعليم بني التأييد والرفض ،ورقة
عمل مقدمة "نظم التعليم العاىل ىف عصر التنافسية "كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ 23،أبريل
 -14رشا عبد الرمحن واىل ( )2010أتثري برانمج على حتسني الكفاءات التدريسية للطالب املعلم
بكلية الرتبية الرايضية وفقا ملعايري اجلودة واالعتماد ،دكتوراه ،جامعة املنصورة  ،كلية الرتبية
الرايضية ،املناهج وطرق التدريس.
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حممد ايسر مهدي  2011اثر استخدام برانمج التدريس املصغر يف تنمية بعض مهارات
التدريس اليت يتمتع هبا الطلبة املطبقني  .كلية الرتبية الرايضة جامعة الكوفة

. -16د أنس دفع هللا أحمد حاج التوم 2012

التدريس المصغر وأثره في إكساب الكفايات التدريسية لمعلمي

مرحلة األساس بوالية الجزيرة ـ محلية الحصاحيصا  ,العدد االول يوليو  ,جامعة السودان للتكنولوجيا
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امللحق رقم ()01
املقياس النهائي
التدريس املصغر
النقال

مهاراة التخطيط

01

االهداف التعليمية

02

حتليل حمتوى وتنظيم التتابع

03

حتليل خصائص املتعلم

04

ختطيط الدرس

05

وضع اجلدول الزمين

06

حتديد مصادر التعلم والوسائل املستخدمة

07

حتديد عناصر التدريس
مهارة التنفيذ

08

عرض الدرس

09

التغدية الراجعة

10

االتصال والتعامل االنساين

11

ادارة احلصة

12

مراعاة الفروق الفردية
التقومي

13

التقومي
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جملاالت مقياس مقرر
القائم على تكنولوجيا التعلم

امللحق رقم 02
مديرية الرتبية لوالية ورقلة
بطاقة املالحظة االستاد املرتبص املطبق
اسم االستاد املرتبص :
املتوسطة :
اوال

التخطيط لتحضري الدرس

01

تنسيق حمتوى الدرس وترابطه

02

وضوح اهداف الدرس

03

استعماله تكنولوجيا اهلاتف النقال

04

دور التقومي بتحقيق اهداف الدرس

05

اعدا الوسائل التعليمية وحسن استخدامها

اثنيا

أدى

تنفيد واخراج الدرس

06

التزامه مبا ورد يف مقرر الدرس

07

طريقة العرض احلصة

08

الضبط داخل احلصة

09

مراعاة سالمة املتعلمني

10

التفاعل وحتفيز املتعلمني

11

اكتشاف اخلطاء وتصحيحها

12

التدرج يف تعلم املهارة الدرس

13

مراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمني

اثلثا

تقومي شخصية الطالب املطبق

14

املظهر العام

15

حسن التصرف واالبتكار

16

عالقاته وتعاونه مع االخرين

17

مدى تقبله للتوجيهات وتنفبدها

18

االلتزام وحتمل املسئولية واملواضبة
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أدى خطأ

مل يؤدى

التعليم اإللكتروني والتحديات المعاصرة
عدة بن علي
أّ /
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

/شنوف خالد
أ ّ
عياد مصطفى
أّ /
مقدمة:

في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم البد للطالب العربي أن يسأل نفسه أين موقعه في خضم هذه
الثورات العلمية والصناعية ،فما زال العالم العربي يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع
الحياة العصرية وتفكير الطالب والمعلم في عصر التكنولوجيا والتطور.
كما أن التعليم التقليدي في الوقت الراهن لم يضفي الجديد على المحتوى التعليمي لألجيال ألنه وحده ال
يستطيع مواكبة الفكر العصري ،كما أن العالم العربي يحتاج لنقلة بالكم و النوع لطالب القرن الواحد و
العشرين ،حيث أن مستوى التعليم متدن جدا مقارنة بالدول العالمية .وهذا ال يقتصر على الجزائر خاصة
بل هو يشمل جميع دول المنطقة ،لذا وجدت أن التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي
كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين و دعم و بناء جيل متميز هو من أهم التحديات التي يجب
علينا العمل عليها.
هدف البحث :
هو طرح فكرة التعليم اإللكتروني كحل أساسي لتطوير المستوى التعليمي في العالم العربي و السمو به إلى
أرقى المستويات ليواكب التطور التكنولوجي الهائل و العمل على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع
ناجح فعال .وزيادة وعي المجتمع بمؤسساته وحكوماته ألهمية هذا التعليم كتحد تكنولوجي معاصر.
الفصل األول :مدخل إلى التعليم اإللكتروني
المبحث األول :ما هو التعليم اإللكتروني؟
أوالً :لنميز بين مصطلحين فحوى كل منهما مختلف تماماً :التعليم والتعلم ،حيث أن بالتعلم أنا أفكر أنا
أبحث أنا أتعاون مع زمالئي وأجد لي عالمي الذي نبنيه سوية أنا ومعلمي وأقراني ،بدالً من قوقعة ال
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أسمع فيها سوى صوت أستاذي يتكلم وأنا المنصت غالباً .لنستطيع الخروج من قوقعة التعليم علينا العمل
على تطبيق التعليم اإللكتروني كجزء ال يتج أز من العملية التعليمية .فما هو التعليم اإللكتروني؟
هو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعليم وتسخيرها لتعلم الطالب ذاتياً وجماعياً وجعله محور
الدرس ،بدءا من التقنيات المستخدمة للعرض داخل الصف الدراسي من وسائط متعددة وأجهزة إلكترونية،
وانتهاء بالخروج عن المكونات المادية للتعليم :كالمدرسة الذكية والصفوف االفتراضية التي من خاللها يتم
بناء على هذا التعريف
التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعليً .
فإ ن التعلم اإللكتروني يتم في ثالث بيئات مختلفة وهي التعلم الشبكي المباشر ،التعلم الشبكي المتمازج
والتعلم الشبكي المساند.
نقل عملية التعليم من مجرد التلقين من قبل المعلم وعملية التخزين من قبل الطالب إلى العملية الحوارية
التفاعلية بين الطرفين هي الهدف الذي نطمح الوصول إليه لتحسين مستوى التعليم .فالتعلم اإللكتروني
يمكن الطالب من تحمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية عن طريق االستكشاف والتعبير والتجربة
فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعلماً بدالً من متلق والمعلم موجهاً بدالً من خبير .16
المبحث الثاني :بيئات التعّلم اإللكتروني:
تلغي هذه البيئة مفهوم المدرسة كامالً وتقدم المادة التعليمية بشكل مباشر :أوالً :التعلم الشبكي المباشر
بواسطة الشبكة ،بحيث أن الطالب يعتمد بشكل كلي على اإلنترنت والوسائل التكنولوجية للوصول
للمعلومة و تلغي العالقة المباشرة بين األستاذ و الطالب .لكن هذه البيئة يمكن أن تؤثر سلباً على التعلم،
وذلك ألهمية المعلم والتفاعل المباشر بينه وبين الطالب.
والذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية كفاءة إذ يمتزج فيه التعلم :ثانياً:التعلم الشبكي المتمازج
اإللكتروني مع التعليم التقليدي بشكل متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه المعلم والطالب بطريقة ممتعة
لكون الطالب ليس مستمعاً فحسب بل هو جزء رئيسي في المحاضرة ،وتطبيقاً على ذلك لنأخذ مثال قراءة
الطالب للدرس قبل الحضور إلى المدرسة على أقراص قام المعلم بتحضيرها تحتوي على المادة بأشكال
متنوعة كاستخدام الصوت لبعض منها والصور لبعضها اآلخر .وبهذا يكون الطالب قد أخذ تصو ار عن
الدرس و عند قيام المعلم بالشرح يناقش الطالب بما لديه من أفكار،كون المادة ال تطرح للمرة األولى على
.www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf
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16

ذهن الطالب فقد أخذ مرحلة أولية في التصور والتفكير وأصبح قاد ار على تطوير تفكيره والتعمق أكثر
بالدرس.
تعمل هذه البيئة على خلق روح اإلبداع وتحفز على التفكير و تحمل المسؤولية للمتعلمين ،كما
أن تنوع الوسائل التكنولوجية و كيفية استخدامها و االستفادة منها و كيفية طرحها من قبل المعلم تتيح
للطالب حرية اختيار الطريقة التعليمية؛ إذ أن تلقي المعلومة لدى البعض عن طريق مشاهدة الصور
ومشاهد الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.
ثالثاً:التعلم الشبكي المساند :وفيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصول على مصادر المعلومات
المختلفة.17
المبحث الثالث :تقنيات التعليم اإللكتروني :
يشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية
التعليمية و التي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وهي:
أوالً:التكنولوجيا المعتمدة على الصوت :والتي تنقسم إلى نوعين ،األول تفاعلي مثل المؤتمرات السمعية
والراديو قصير الموجات ،أما الثانية فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيديو.
ثانياً:تكنولوجيا المرئيات (الفيديو) :يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعل المباشر
وغير المباشر ،ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح ،واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو،
باإلضافة إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو
المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت.18
ثالثاً:الحاسوب و شبكاته :وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني ،فهو يستخدم في
عملية التعلم بثالثة أشكال وهي:
أ -التعلم المبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعلم فقط،
ب -التعلم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصد اًر للمعرفة ووسيلة للتعلم مثل استرجاع المعلومات
أو مراجعة األسئلة واألجوبة.
ت -التعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب على توجيه وارشاد المتعلم.19
17الهادي ،محمد  ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط ،1ص32

•
•

18

الهادي ،محمد  ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط ، 1ص96

•  19قنديل  ،أحمد  ،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة  ،القاهرة  ،عالم الكتب  ، 2006 ،ط ، 1ص94
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نتيجة الستخدام التقنيات السابق ذكرها نشأ مصطلح الوسائط المتعددة وعرفت كما يلي:
"هي االستعانة بوسيطين أو أكثر في عرض و تقديم الخبرات التعليمية للتالميذ عبر برامج يتحكم بتشغيلها
الكمبيوتر .و تشمل هذه الوسائط النص المكتوب والرسوم والصور الثابتة والمتحركة والصوت والموسيقى
بمؤثرات لونية مثيرة".20
المبحث الرابع :آلية تطبيق التعليم اإللكتروني و دور المعلم والمجتمع
إذا جئنا للعالقة الحالية بين الطالب واألستاذ نرى أن األستاذ هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية ،وهذا
ما علينا تغييره تماماً وبناء صورة جديدة لهذه العالقة؛ أوالً جعل الطالب محور العملية التعليمية والمعلم
هو القائد و المشرف و الموجه ،وثانياً و هو األهم أن يقود عملية التعليم ثالثة أفراد لكل منه وظيفته
الخاصة ولكن يعملون في إطار واحد مشترك وهم المعلم أوالً ،والمشرف على العملية التعليمية ثانياً،
وخبير الوسائط المتعددة ثالثاً.
فالمعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكتروني لعدة أسباب ،أوال ألننا نحتاج إلى التغيير؛ الذي ال
يقتصر فقط على طريقة توصيل المعلومة للطالب بل يشمل جانبين آخرين وهما المادة المطروحة في
المنهاج و مالئمة الوسيلة المستخدمة في التعليم ،فنحن ال نعتبر كون المادة التعليمية قد تم طرحها
إلكترونيا بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها هي أفضل! بل أساس النجاح هو المنهاج ومن ثم
ً
طلع على أسلوب
تأتي الطريقة هل هي تقليدية أم إلكترونية ،وهنا يأتي دور المشرف على التعليم فهو ي ّ
المعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كانت ناجحة أم ال ،حيث يستطيع طرح طرق أخرى ،فمثال يريد المعلم
شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا صوتية كاألشرطة السمعية ،ولكن يرى المشرف أن طرحها بهذه
الطريقة لن يصل بالطالب إلى المستوى المطلوب وأنها غير فعالة ويجد بديالً لها .يعمل خبير الوسائط
المتعددة على استعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الدرس.
وبناء على ذلك فقد تغير دور المعلم ونلخصه بثالثة أدوار:
أوالً :الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات المختلفة لعرض الدرس.
ثانياً :دور المشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة.
ثالثاً :دور المحفز على توليد المعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار
البرامج التعليمية التي يحتاجونها ،ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آراءهم ووجهات نظرهم.21
األمور التي يجب األخذ بها عند تخطيط و تطوير برامج التعليم اإللكتروني:
• دراسة األبحاث السابقة حول التعليم اإللكتروني وأخذ نتائجها بعين االعتبار.
• دراسة المقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إلى تطوير واضافة معلومات جديدة أو تعديل.
• تحديد حاجات المتعلمين ومتطلبات المقرر الدراسي قبل اختيار نوع التكنولوجيا المستخدمة.
• 20قنديل  ،أحمد  ،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة  ،القاهرة  ،عالم الكتب  ، 2006 ،ط  ،ص174

•

 21قنديل  ،أحمد  ،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة  ،القاهرة  ،عالم الكتب  ، 2006 ،ط  ،ص174
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• عمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الوسائل التكنولوجية وكيفية استخدامها.
• تجهيز كل موقع بالتسهيالت التكنولوجية المحتاج إليها والوصول إليها بسهولة ،مع توفير خطوط
االتصاالت الفورية لحل المشكالت التي تواجه المتعلمين.
• البدء مع عدد محدود من الطالب لمعرفة المشكالت التي تواجه عملية التطبيق والعمل على السيطرة
عليها و معالجتها.22
تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى ما يلي:
• توفر الوسائل التكنولوجية وسهولة وصول المعلمين والطالب إليها.
• تكافل المؤسسات والجامعات مع المدارس وبناء قيادة شابة ودعم إداري إلعداد المعلمين.
• مساعدة الطالب و المعلمين من قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة واالستفادة منها بأكبر قدر
ممكن.
• التقييم المستمر لفاعلية التكنولوجيا المستخدمة و المنهاج المطروح ومواكبته للتطور المستمر.23
• تجهيز الفصول المدرسية والمنشآت بمتطلبات دمج التقنية .من حيث الشبكة الداخلية وشبكة اإلنترنت
ومختبرات حاسب عديدة.
• أن تقوم الحكومة ببناء شبكة اتصاالت ذات كفاءة عالية و تغطية لجميع مناطق الدولة.
الفصل الثاني :أهمية التعليم اإللكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقه
المبحث األول :أهمية التعليم اإللكتروني:
السؤال الذي يطرح نفسه :هل يجدر للمرء استثمار وقته وماله في التعليم اإللكتروني في الوطن العربي؟
هناك الكثيرون ممن يعارضون ذلك ،كما يوجد بعض المعلمين والعاملين بالمجال األكاديمي والذين
يساورهم الشك بشأن القيمة التي يساهم فيها التعليم اإللكتروني في مجال التعليم.
علينا النظر إلى ال وضع الراهن للتعليم ولماذا نحتاج إلى هذا التغيير ،لنلقي نظرة على الحلقة التي تتكرر
عبر األجيال والتي تتمثل بالمراحل التالية:
التعليم المدرسي الذي يقوده المعلمون ،الجامعي الذي يكمل المسيرة ويخرج أجياال إلى المجتمع لينتجوا
ويبدعوا كال في تخصصه ،لكن لألسف ما إن يتخرج الطالب حتى يتحول إما إلى شخص عاطل عن
العمل ،أو إلى شخص ال يمكن توظيفه أساسا لعدم قدرته على اإلنتاج و خدمة المجتمع ،لذا كان ال بد
لنا أن نلقي الضوء على هذه السلسلة و نعمل على إصالح الخلل فيها والذي ينتج من عملية التعليم
بشكل أساسي؛ حيث أن بناء أف ارد مبدعين منتجين للمجتمع تبدأ منذ أول مرحلة تعليمية  ،و بهذا فإن
العمل على تغيير وتطوير التعليم ومواكبته للثورة العلمية هو االتجاه الذي علينا السير به لنسمو بالمجتمع
ألرقى المستويات.

•

 22الهادي ،محمد  ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط ، 1ص103

•

 23الهادي ،محمد  ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط، 1ص102
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هناك أربع دعائم تمثل أسس التربية الحديثة كما أوردها جاكويس ديلور في تقريره عن التعلم الذي أصدرته
منظمة اليونسكو عام  1996وهي:
• أن يتعلم الفرد كيف يعرف ،أي التعلم للمعرفة.
• أن يتعلم الفرد كيف يعمل ،أي التعلم للعمل.
• أن يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين ،عن طريق فهم اآلخرين و إدراك التفاعل معهم.
• أن يتعلم الفرد ليكون ،من حيث تتفتح شخصيته على نحو أفضل وتوسيع قدراته وملكاته الذاتية.24
في إطار التعليم التقليدي نرى أن هذه األسس األربعة ال يمكن تحقيقها لكون الطالب يتعلم سطحياً
فهو يتذكر المعلومات و يختزنها فقط من أجل االختبارات وال يستطيع تمييز المبادئ من البراهين ،كما
أنه يعامل الواجبات المدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست تمرينات عليه القيام بها لتعزيز الفهم
هذا يعود لكون هذا النمط من التعليم ساكنا غير تفاعلي.
لذا تتزايد أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات في المجال التربوي إضافة ألسباب كثيرة وهي:
• انخفاض مستوى التعليم ،إذ أن األنظمة التعليمية أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور العالمي.
• تشتت المناهج الدراسية مع تعدد مصادر المعرفة و سرعة تدفق المعلومات.
• أهمية التعلم الذاتي و تطوير قدرات الفرد على التفكير و اإلبداع.
• ازدياد وعي الفئة العاملة من المجتمع اتجاه تطوير معرفتهم وخبراتهم ومعرفة الجديد دائما من تغيرات أو
مؤتمرات عالمية حول مجال تخصصهم ،لمواكبة التطور الدائم في عصر السرعة.
• رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة التعليم لظروف معينة باإللتحاق بالمدارس و مواصلة التعليم.

• عدد الطالب الكبير في الصف الواحد لقلة المدارس ،باإلضافة لعدم التوازن في التوزيع الجغرافي
للمؤسسات التعليمية نتيجة التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• الحاجة لتقليل كلفة التعليم.
المبحث الثاني :أهداف التعليم اإللكتروني:
يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد والمجتمع منها:
• تحسين مستوى فاعلية المعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية.
• الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة
االنترنت واستخدامها في شرح وايضاح العملية التعليمية.
• توفير المادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب والمعلم.

•

 24الهادي ،محمد  ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط، 1ص120
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• إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزين ،إذ أن النقص في الكوادر التعليمية المميزة يجعلهم حك ار على
مدارس معينة و يستفيد منهم جزء محدود من الطالب .كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية
والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية .25
• تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت ،كما يساعده
على القيام بواجباته المدرسية بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة
االلكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتعددة .بالتالي الطالب يحتفظ بالمعلومة لمدة
أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم.
• إدخال االنترنت كجزء أساسي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع المستوى الثقافي العلمي للطالب،
و زيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تؤدي
إال إلى انحطاط المستوى األخالقي والثقافي.
• بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع المعلمين واإلدارة لكي يكونوا على
اضطالع دائم على مستوى أبناءهم و نشاطات المدرسة.
• تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة.
المبحث الثالث :المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت :

يواجه التعليم اإللكتروني عدة تحديات اقتصادية ،تكنولوجية و مجتمعية ،ولكن قبل الحديث عن
تلك التحديات علينا تقييم وضع محتوى اللغة العربية على االنترنت.
لتطوير التعليم االلكتروني باللغة العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية على شبكة
االنترنت باللغة العربية  ،وهذا يفتح قضية المحتوى العربي الرقمي العلمي الموجود على االنترنت ،لو
نظرنا إلى تصنيفات المواقع العربية ،نالحظ أن معظم هذه المواقع تتعلق باالقتصاد والتجارة وتكنولوجيا
المعلومات ويليها مواقع التسلية والرياضة والتي تتساوى بدورها مع المواقع المجتمعية ( دين وعقائد ،
مؤسسات  ،أفراد  ،مجالت) .ولكن ما هو دور المواقع التعليمية؟ وبهدف الوقوف على قيمة هذا المحتوى
العربي يجب أن نبحث في محتوى المواقع التعليمية ،والتي قد تبين أن عددها قليل نسبيا بالمقارنة مع
غيرها من المواقع والجدير بالذكر أيضا أن ثلثها مبني باللغة االنجليزية وبعضها اآلخر عبارة عن مواقع
رسمية لجامعات مختلفة  ،إذن هناك فرق واضح بين المحتوى العربي الرقمي الخاص بالتعليم وغيره و
هناك أيضا صعوبة في الوصول للمحتوى العربي العلمي على االنترنت  ،فمحركات البحث العربية
المختصة في المحتوى العربي ال تقارن بمحركات البحث األجنبية من قوة النتائج والوصول الصحيح
للمعلومة وهنا قد يقول البعض لنستخدم المحركات األجنبية للوصول للمحتوى العربي التعليمي! ولكن هذا
ال يفيد حيث أن معظم النتائج تعود إلى صفحات عربية لم يعد لها وجود.26
إذن نالحظ عدم انتظام في المحتوى العربي على االنترنت و ضعف في المحتوى بشكل عام والتعليمي
بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة حقيقية في الوصول الصحيح والمفيد لهذا المحتوى باستخدام
محركات البحث ،وهنا يكمن التحدي في إضافة وتوفير محتوى تعليمي جديد على الشبكة حيث ال بد لنا
•

25قطيط ،غسان  ،الحاسوب وطرق التدريس والتقويم  ،عمان  ،دار الثقافة ، 2009,ط،1ص 34

•

www.escwa.un.org/divisions/ictd/workshop/forum_a/docs/Arabic%20Content%20on %20Digital26%20
Network.pdf
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أن نعمل على تنظيم المحتوى الحالي واعادة هيكلته بطريقة صحيحة وذلك قبل و خالل إضافة محتوى
تعليمي عربي جديد حتى نضمن سهوله الوصول له من قبل المستخدمين العرب وغيرهم.
وهنا ال بد أن نتطرق لمعوقات المحتوى العربي التعليمي بشكل خاص على شبكة االنترنت.
المبحث الرابع :معوقات تطور المحتوى العربي التعليمي على االنترنت
أوالً :البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي :

هناك ترابط مباشر بين انتشار وقوة وسائل االتصال بشبكة االنترنت والمحتوى االلكتروني بشكل عام ،
ولو نظرنا للبلدان العربية فنحن نالحظ ضعف انتشار تقنيات االتصال السريع و قلتها وعدم كفاءتها
بالمقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالدول الغربية المتقدمة وهذا يلعب دور سلبي في نشر وزيادة المحتوى
االلكتروني باللغة العربية ويؤدي إلى ضعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزيد من حجم المحتوى
العربي المخصص التعليم االلكتروني .
ثانياً :ضعف األنشطة الثقافية:

أن النشاط الثقافي في الوطن العربي محدود نسبياً ،إذ أن متوسط معدل األمية يعادل حوالي %40
بشكل عام في الوطن العربي و يتجاوز ال  %50بين النساء وال  %27بين الرجال  ،ومن زاوية أخرى
هناك قلة في عدد القراء في الدول العربية وهذا بدوره ينعكس على عدد الكتّاب و ترجمة الكتب األجنبية
حيث يبلغ متوسط عدد الكتب العلمية التي تترجم إلى اللغة العربية  330كتاب سنويا وهو خمس ما
يترجم إلى اليونانية مثال  ،وفي مقارنة أخرى فان عدد الكتب المترجمة إلى العربية منذ عصر المأمون
حتى وقتنا هذا ال يتجاوز المائة ألف كتاب وهو يعادل ما تترجمه اسبانيا إلى االسبانية في العام الواحد.
بالتالي فان قلة ما يترجم يؤدي إلى قلة وضعف ما ينشر الكترونياً وهذا بدوره يقلل من المحتوى الرقمي
التعليمي على حساب المحتويات العربية األخرى من مواد ترفيهية واجتماعية وهذا بدوره يؤثر سلباً على
التعليم االلكتروني.
ثالثاً  :اللغة العربية وجوانبها الفنية :
الجوانب الخاصة باللغة العربية تنقسم إلى قسمين  ،القسم األول هو اللغة نفسها و مصطلحاتها المختلفة
المستخدمة في الدول العربية والمقصود هنا اللغات العامية وتأثيرها السلبي على التعامل الصحيح مع
اللغة العربية  ،فالكثير من المحتوى العربي الرقمي يتضمن كمية هائلة من الكالم العامي بلهجات مختلفة
منها الخليجية والمصرية والمغربية والشامية وغيرها و يزداد استخدام اللهجات في المنتديات العربية
المنتشرة بكثرة في شبكة االنترنت على حساب اللغة العربية الفصحى السليمة من األخطاء وهذا بدوره
يؤكد على ضرورة إعادة تأهيل هذا المحتوى العربي و استخالص المحتوى العلمي والتعليمي المفيد  .أما
القسم الثاني فيتعلق بمقاييس استخدام اللغة العربية في الحاسوب وخاصة المعالجة الطبيعية للغة العربية
مثل الترجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيد من القدرة على الترجمة االلكترونية للمحتوى العلمي األجنبي
والكتب األجنبية إلى العربية  ،وفي الوقت الحالي ال يوجد نظام ترجمة آلية للغة العربية قادر على
الوصول إلى نتائج صحيحة وقوية تماما وهذا يدعونا إلى العمل على إيجاد نظام ترجمة قوي والتوصية
بالبحث في هذا المجال .من أدوات معالجة اللغة العربية أيضا هنالك التدقيق اإلمالئي والقواعدي
والتصنيف اآللي والتشكيل الحركي للكالم والتحليل الصرفي وتحويل ناتج المسح الضوئي للكتب والصحف
نصوص.
إلى
المصورة
ومن الجوانب األخرى المتعلقة بالمعالجة الطبيعية للغة العربية هي المعوقات المرتبطة بأمور البحث
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واسترجاع المعلومات بطرق فعالة وسريعة والحصول على المطلوب والمهم .إن عدم وجود أنظمة معالجة
واسترجاع معلوماتي قوية ،تحاكي اللغة العربية وتبنى عليها فهرست المواقع في محركات البحث ورقمنة
الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديًّا ،أدى إلى صعوبة الوصول للنصوص التعليمية والعلمية
والمحتوى العربي االيجابي وبدوره هذا يؤثر في التعليم االلكتروني باللغة العربية .والجدير بالذكر هنا أن
مشاكل اللغة العربية الفنية ال تعاني منها اللغات الالتينية وغيرها بقدر ما تعاني منه اللغة العربية وذلك
يعود إلى البنية التشكيلية والصرفية الواسعة للغة العربية.
التحديات الناتجة عن المستوى االقتصادي واألكاديمي :
• المشاكل التقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع الشبكة المفاجئ نتيجة لضعف
شبكة االنترنت.
• عدم توافر األجهزة الكافية للطالب في المدارس ،حيث يعتبر استخدام الحاسوب مكلفا كما أن التعليم
الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى عال لتالءم البرامج المتطورة.
• نقص الخبرة لدى األشخاص القائمين على البرامج التعليمية وعدم التحاقهم بالدورات و المؤتمرات في
الدول العالمية والمتطورة.
• صعوبة تأقلم المعلمين والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخوف
من التغيير" .ويذكر كل من (السلطان والفنتوخ )1999،ما يسمى ب(المقاومة الرافضة) ويقول
الباحثان  ":أن اإلنسان بطبيعته ال يحب تغيير ما اعتاد عليه ،بل يقاوم ذلك بأساليب مختلفة ،وال
يكون ذلك باتباع سلوك مضاد نحو اإلنترنت ،وانما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هذا التغيير .ويعود ذلك
إما إلى التمسك باألساليب التعليمية القديمة ،أو عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات
الحديثة ،أو الشعور بعدم االهتمام والالمباالة نحو التغييرات الجديدة."27
الفصل الثالث :تجارب تطبيق التعليم اإللكتروني في الدول الغربية والعربية
برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد):(California Distance Learning Program
ويعتبر من برامج التعلم االفتراضي حيث يعرض برنامجا عن التعليم اإلبداعي للطالب حتى الصف
الثامن ويتيح لهم اختيار مقررات تعليمية عن طريق شبكة االنترنت حيث يسعى هذا البرنامج إلى
االعتراف باالهتمامات المختلفة للطالب و أنماط التعليم الفردي لكل طالب على حدة ويقدم خطط تعليمية
خاصة لكل طالب تتناسب مع عمره واهتماماته والجدير بالذكر ان هذا البرنامج أصبح جزءا أساسيا من
نظام المدارس العامة في والية كاليفورنيا.28
التجربة اليابانية:
وهي تجربة قديمة نسبيا  ،بدأت في عام  1994كمشروع متلفز يبث مواد دراسية تعليمية مختلفة للطلبة
المدارس ومن ثم تطور المشروع خالل عام ليعرف باسم "مشروع المائة مدرسة" وتم تجهيز المدارس
بوسائل االتصال المختلفة باالنترنت وذلك لتجربة أنشطة دراسية وتعليمية عن طريق الشبكة العالمية
سعادة ،جودت  ،استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية و التعليم ،رام هللا ،الشروق ، 2003 ،ط، 1ص240

27

• 28زين الدين  ،محمد  : ،أثر تجربة التعليم اإللكتروني في المدارس المصرية على التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها  ،مصر ،
المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس. 2006 ،
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وتطور المشروع الحقا ليشمل جميع مدارس ومعاهد وجامعات اليابان و تعد اآلن اليابان من الدول التي
تطبق أساليب التعليم االلكتروني بنجاح وشمولية لمعظم مدارسها. 29
مشروع التعليم االلكتروني في المدارس اإلعدادية المصرية :
وهو مشروع عملت على تطبيقه و ازرة التربية والتعليم المصرية وذلك بإدخال التعليم االلكتروني على معظم
المدارس اإلعدادية في مصر عن طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكة االنترنت من مواد
تعليمية منهجية وتقويمية وتدريبية مختلفة ويتعامل معها الطالب من خالل التعلم الذاتي.
كما نذكر دور شبكة الجامعات المصرية التي تقدم خدماتها العلمية والتعليمية للجامعات والمدارس وتسمح
بتوزيع عدد من المؤسسات التي تحتوي على الحواسيب.
وبناءا األحدث إحصائيات و ازرة التربية والتعليم في عام  2006فقد تم ربط  27قاعه تدريبية مدرسية
بشبكة االنترنت وقد تم إدخال نظام التعليم االلكتروني في  7700مدرسة اعدادية وتجهيز كل مدرسة
بخمسة أجهزة حاسوب وطابعة كمرحلة أولى .30
و جدير بالذكر تطبيق عملي رائع وفعال إلدخال التكنولوجيا كجزء أساسي في العملية التعليمية وهو
اإلكس أو-الب يوب ( .)OLPC XOلكن ما زال انتشاره في الدول العربية محدود ألسباب نذكرها الحقاً.

) وهو جهاز حاسوب رخيص الثمن ( 100دوالر) موجه لألطفال laptopوهو ما يعرف أيضا ب (
وخاصة في المناطق النامية والفقيرة من العالم ،وذلك من أجل إتاحة الفرصة لهم للبحث والتجربة والتعبير
عن أنفسهم عن طريق استخدام الحاسوب  ،كما أن هذا الجهاز قادر على اإلتصال بشبكة اإلنترنت و
أيضا للتواصل
بغيره من األجهزة عن طريق عمل شبكات محلية سريعة وهذا يعطي األطفال الفرصة ً
اإللكتروني والتخاطب  ،و الجدير بالذكر أن هذا الجهاز وجد ليكون أداة تعليمية ووسيلة تعليم
الكتروني.31

One Laptop Per Child OLPCلقد تم تطوير هذا الحاسوب عن طريق منظمة غير ربحية تدعى "
" و تم تصميمه ليتم بيعه لألنظمة التعليمية الحكومية في الدول النامية من أجل بناء شبكات تعليم
إلكتروني لألطفال في المدارس اإلبتدائية في تلك الدول ،32وعلى أن يتم توفير جهاز حاسوب لكل طالب
ليستعمل خالل دراسته اإلبتدائية وليكون هذا الجهاز المساعد واألداة التعليمية االلكترونية التي تتوازى في
عملها مع التعليم العادي  .حيث يجب أن يكون الطفل قاد ار باستخدام هذا الحاسوب على متابعة تطبيقات
ونشاطات ذات عالقة بالدروس التي يتلقاها في المدرسة و أن يكون قاد ار على الحصول على نسخ
إلكترونية من المواد الدراسية  ،باإلضافة للقدرة على التواصل عن طريق شبكات محلية و عن طريق
الدخول إلى شبكة االنترنت .
وهو نظام مبني على قواعد sugarالجدير بالذكر هنا أن هذا الحاسوب يعمل بنظام تشغيل يسمى
 pythonوأسس أنظمة تشغيل لينوكس ويمكن عمل تطبيقات إلكترونية عليه باستخدام لغة برمجة تسمى
و إمكانيات الجهاز التخزينية ال تتعدى مساحة جيجا واحدة.
• http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss.php?d=4853 29
• 30زين الدين  ،محمد  : ،أثر تجربة التعليم اإللكتروني في المدارس المصرية على التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها  ،مصر
 ،المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس2006 ،
31
•
http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1
• 32http://laptop.org/en

140

إن استعمال هذا الحاسوب في تطبيقات التعليم اإللكتروني الموجه لألطفال في الوطن العربي ما ازل في
بداياته ويغلب عليه الكثير من المشاكل والتحديات المتعلقة في اللغة العربية والنقص الشديد في
البرمجيات والتطبيقات العلمية الخاصة باألطفال .حيث ليس هناك تطبيقات عربية مبرمجه على هذا
python .الحاسوب الخاص فكما ذكرت سابقا هذا الحاسوب يعمل بنظام تشغيل خاص ولغة برمجة
بالتالي يجب العمل على توفير وبناء تطبيقات تعليمية عربية تخدم أطفال المراحل اإلبتدائية حتى نستطيع
اإلستفادة الكاملة من تطبيق مشروع حاسوب لكل طفل في الدول العربية .
وهنا ال بد لنا أن نقف عند تجربتين لتطبيق مشروع حاسوب لكل طفل في الجزائروهما :
وزارة التربية والتعليم الجزائرية :مشروع حاسوب محمول لكل طالبأعلنت و ازرة التربية والتعليمعن إطالق مشروع حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام
التكنولوجيا في العملية التربوية واحداث النوعية في العملية التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات
التربوية الحديثة وتمكين الطلبة من الدخول إلى عالم التكنولوجيا في سن مبكرة ،وقد استطاعت و ازرة
التربية و التعليم توزيع بعضها على المدارس المستهدفةوتسعى الو ازرة دائما في الحصول على المزيد من
أجهزة الحاسوب الرخيصة الثمن والمصممة خصيصا لبرامج " جهاز حاسوب لكل طالب " . 33
مشروع: PaleXO
وهي عبارة عن مجموعة من الشباب الجامعي الفلسطيني تتطوعوا لتكريس جزءا من وقتهم للعمل على
توفير دعم تقني والكتروني و تطبيقات عربية حرة و عمل دورات و كتيبات تعليمية مختلفة تخدم مبادرة
( والذي قد كنت تكلمت عنه في الفقرة OLPC - XOومشروع حاسوب محمول لكل طالب و أجهزة ل
السابقة ) ،و هم يعملون جاهدين لنقل التعليم في فلسطين إلى مستوى جديد كليا  ،حيث يعمل فريق كبير
من الطلبة الجامعيين بالتنسيق ودعم من مكتب مبادرة التعليم الفلسطينية ( بي إي آي )  ،34على تحويل
هذا المشروع لقصة نجاح فلسطينية  ،كما أن هذا الفريق يعمل على دعوة وتشجيع شباب جامعي في
بلدان عربية مختلفة على العمل في بالدهم من أجل الوصول إلى مشروع وطني عربي يخدم التعليم
اإللكتروني و يكون مثال على التعاون الشبابي لخدمة غدا أفضل .
الخالصة والنتائج والتوصيات:
الخالصة:
هدف هذا البحث إلى دراسة موضوع التعليم االلكتروني و ما هي التحديات التي تواجه تطبيقه في الوطن
العربي .إن تطبيق هذا التعليم هو الحل األمثل لمعالجة الخلل الذي يحد من التطور في البالد العربية
ويبقيها على الهامش مفندة تحت اسم البالد النامية؛ لما سيضفيه على المجتمعات العربية من ارتقاء في
المستوى التعليمي والثقافي .بعملنا واجتهادنا بالتعاون و المثابرة نستطيع أن نصل ،نحقق أهدافنا مهما
واجهتنا الصعاب ال بد أن نحاول فالوطن قدم لنا الكثير و حان الوقت للتغير ،للنجاح  ،للتطور.
قام الباحث بعمل استبيان حول التعليم اإللكتروني ،والذي يشمل نمطين من األسئلة األول حول مدى
استخدام األفراد للتكنولوجيا ،والثاني حول رأيهم بفعالية التعليم اإللكتروني وامكانية تطبيقه على المدارس.
وزع هذا االستبيان على طالب جامعيين وذلك ألهمية رأي هذه الفئة فهم الجيل القادر على التغيير .
http://chams02.maktoobblog.com/1618359/

33

•

http://www.pei.ps/

34

•
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النتائج:

 -1من أصل  100طالب بلغ عدد األفراد الذين يملكون أجهزة حاسوب ويستخدمون اإلنترنت ،%100
 %96يمتلكون اتصال دائم مع اإلنترنت.

 %97 -2يستخدمون اإلنترنت يوميا بمعدل  6ساعات %3 .يستخدمونه ناد اًر.
 %65-3مستوى استخدامهم متقدم مقابل  %33متوسط %2 ،ضعيف.
 -4رتب المشاركونالمواقع التي يزورونها حسب األكثر أهمية إلى األقل بالنسبة لهم وكانت مواقع الشبكة
اإلجتماعية مثاللفايسبوك في المرتبة األولى ،المواقع التعليمية في المركزالثاني ،محركات البحث في
المركز الثالث أما المواقع الترفيهية في الرابع ،وأخي اًر المواقع اإلخبارية.
أما األسئلة التي تدور حول تعريفهم للتعليم اإللكتروني ورأيهم حول إمكانية تطبيقه فكانت كما يلي:
عرفوا التعليم اإللكتروني على أنه استخدام االنترنت للحصول على المعلومة%62 ،التعليم
َ %69 -1
بواسطة اإلنترنت %51 ،التعلم عن بعد %40 ،،مشاهدة الدروس مرئيا (فيديو) %31 ،قراءة
الدروس على مواقع االنترنت %29 ،قراءة الكتب اإللكترونية %20 ،االستماع إلى الدروس صوتيا،
 %20إرسال الدروس على البريد اإللكتروني.
 %35 -2سجلوا لبرنامج تعليم إلكتروني مقابل  %65لم يسجلوا خالل المراحل الدراسية في المدرسة
والجامعة.
 %61 -3يرغبون بالتسجيل لبرنامج تعليم إلكتروني مقابل  %39ال يرغبون بذلك.
 %62 -4يعتقدون أن التعليم اإللكتروني أكثر مرونة من التعليم التقليدي مقابل  %38يعتقدون العكس.
 %67 -5يعتقدون أن التعليم اإللكتروني أفضل من التقليدي مقابل  %33يعتقدون العكس.
 %88 -6يعتقدون أن التعليم اإللكتروني في سن مبكرة وصفوف ابتدائية في المدارس قادر على
الوصول بأطفالنا إلى مستوى أعلى من التفكير و اإلبداع مقابل  %22يعتقدون العكس.
 %49 -7يعتقدون أن المعلمين قادرون على التأقلم مع التعليم اإللكتروني.
 %50 -8يعتقدون أن الطالب قادرين على االنتقال من التعليم العادي إلى التعليم اإللكتروني ،بالمقابل
 %50يعتقدون العكس.
 %82 -9يعتقدون أن التعليم اإللكتروني في سن مبكرة وصفوف ابتدائية قادر على توجيه أطفالنا نحو
استخدام علمي للحاسوب بشكل دائم والتقليل المستمر من استخدامه في الترفيه بالمقابل %18
يعتقدون العكس.
 %5 -10يعتقدون أن المدارس بوضعها الحالي قادرة على االنتقال إلى التعليم اإللكتروني بالمقابل
 %95يعتقدون أنها غير قادرة على االنتقال.
االستنتاجات:

من الواضح أن أغلب الطالب يستخدمون جهاز الحاسوب كجزء مهم في حياتهم اليومية لكن ضمن
إطارات متنوعة غير موجهة إداريا نحو جانب تعليمي  .فهم يستخدمون اإلنترنت بمعدل  6ساعات يوميا
لكن ليسوا على ارتباط مباشر بالمواد الدراسية .كما أن نسبة عالية تستخدم اتصال الغير فعال في تطبيق
التعليم اإللكتروني ألننا بحاجة لشبكة اتصال قوية .ونرى أن هناك نظرة مستقبلية متفائلة نحو استخدام
التعليم اإللكتروني وتطبيقه على المدارس بسن مبكرة .لكن في الوضع الحالي للمدارس ال نستطيع تطبيق
هذا التعليم.
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التوصيات:
• تشجيع البحث في مجال المعالجة الطبيعية للغة العربية وخاصة في الترجمة االلكتروني.
• تطبيق التعليم اإللكتروني في بيئة متمازجة مع التقليدي بحيث ال نستغني عن التقليدي بل يكونا مكمالن
لبعضهما وخاصة لألطفال في سن مبكرة كي ال يؤثر على جوانب أخرى كتراجع مستوى الكتابة باليد.
• العمل على إعادة تأهيل شبكات االتصال السلكي وال ال سلكي في الوطن العربي وتوفير القدر الممكن
من الوسائل اإللكترونية للمدارس والمنشئات التعليمية.
• تبني مشروع عربي موحد من أجل توفير الكتب المدرسية بنسخ إلكترونية تتضمن برامج تدريب من
أسئلة نظرية وصور وفيديو وشرائح عرض.
• تشجيع العمل الجامعي حول التعليم االلكتروني وخاصة الخريجين بالتركيز في مشاريع تخرجهم على
هذا الموضوع.
• فكرةبناء نظام رقمي متخصص في التعليم اإللكتروني للمراحل االبتدائية كمرحلة أولى في التطبيق ،
الفكرة تكمن في توفير نظام دراسي الكتروني يوازي المادة المعطاة في المراحل االبتدائية ويغذيها
ويدعمها باألمثلة والمزيد من الشرح والمحاكاة الواقعية باالعتماد على توثيق كامل (فيديو  ،فالشات ،
ملفات صوتيه وأمثلة ) للدروس المعطاة في المدارس لتكون مرجع دائم للتلميذ واألهل.
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• الهادي ،محمد ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت  ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ، 2005 ،
ط. 1
• قطيط ،غسان ،الحاسوب وطرق التدريس والتقويم  ،عمان  ،دار الثقافة ، 2009,ط. 1
• قنديل  ،أحمد  ،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة  ،القاهرة  ،عالم الكتب  ، 2006 ،ط.1
• سعادة ،جودت ،استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية و التعليم ،رام هللا ،الشروق، 2003 ،
ط. 1

المجالت:
• العمري  ،أكرم  ،1998 ،المعوقات التي تواجه تدريس الحاسوب ،التربية ،ع ،124.ص .112-86
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85-68
• حمدان  ،محمد  ، 2002 ،برامج مقترحة جديدة إلعداد المعلمين في التخصصاتاألكاديمية باعتبار
تكنولوجيا الوسائط المتعددة  ،التربية  ،ع ، 140.ص .169-148
مصادر أخرى :
• زيــن الــدين  ،محمــد  ،أثــر تجربــة التعلــيم اإللكترونــي فــي المــدارس المص ـرية علــى التحصــيل الد ارســي
للطالب واتجاهاتهم نحوها  ،مصر  ،المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة قناة السويس،
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آليات ربط تكنولوجيا التعليم بالنشاط البدني الرياض ي
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أ /قيس فضل
أ/حميدة جرو
مقدمة

لقد نجحت العقول اإللكترونية اليوم كأحد انجازات التكنولوجيا في اختصار الكثير من الجهد
والوقت ،ورفع من درجة صدق النتائج ،وتستخدم في كافة المجاالت والميادين ولقد كان للمجال الرياضي
نصيب كبير في هذا ،إذ تستخدم تكنولوجيا في مجال البحث العلمي والتحليل اإلحصائي والقياس

واالختبار والتحليل الحركي والتعلم الحركي وتقويم فعالية األداء ميكانيكياً ومجال فسيولوجيا الرياضة

واإلصابات وكذلك في مجال التعليم في المدارس ويفيد المربي الرياضي في اختيار النشاط المناسب

وطرق التدريب المالئمة لالعبين وفقا لمستواهم مما يسهم في تطوير قدراتهم البدنية والمهارية كما تفيد
تكنولوجيا التعلم المربي الرياضي في تشخيص حالة التالميذ والتعرف علي نواحي الضعف والقوة مما

يسهم في إعداد البرامج التعليمية المالئمة

ونظ ار لألهمية التي يلعبها التكنولوجيا التعلم في النشاط البدني الرياضي نحاول في هذه المداخلة التعرف

على اآلليات ربط تكنولوجيا التعلم بالرياضة
أهمية تكنولوجيا المعلومات :

لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات ركن هام وأساسي في نظام اكتساب المعرفة ونظم المعلومات وان

نجاح هذه النظم يتوقف على نوعية هذه التكنولوجيا وكفاءتها في تخزين المعلومات واسترجاعها  ،والعالقة
بين علم المعلومات وعلم الحاسب أصبحت وثيقة إلى درجة أن تقدم علم المعلومات يعتمد في المقام
األول على تقدم وتطور هذه التكنولوجيا  ،ولكن كال هذين الموضوعين يبحث في ناحية من هذه

التكنولوجيا  ،فكما أن علم الحاسب اآللي يبحث في بناء اآللة لتنفيذ إجراءات معينة إلدارة المعلومات ،

فان علم المعلومات يبحث في جانب العالقة بين اإلنسان واآللة  ،أي توفيق العالقة بين اإلنسان
وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تذليل العديد من المشاكل  ،ثم تدريب الدارسين على استخدام هذه

المعلومات بأنفسهم دون اللجوء إلى الغير الستعمال اآللة نيابة عنهم .

في ضوء ما سبق علينا أن نبتعد عن الخطأ القائل أن النظر إلى تكنولوجيا المعلومات تتعلق فقط

بآلة الحاسب اآللي أو البرمجيات فتكنولوجيا المعلومات تفرعت وتنوعت لتشمل معظم أنشطة المجتمع

االنسانى الحديث .
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ويمكننا أن نشير هنا إلى عدة أنواع من تكنولوجيا المعلومات التي يمكن استخدامها في التدريب
الذاتي لمعلمي المستقبل في تدريس التربية الرياضية .

إن نقل المعلومة من مصادر متعددة ومتنوعة تعطى إيضاحا أكثر للمفاهيم وتشد من انتباه المتلقي

وتخيله العلمي وجذب انتباهه نحو النقاط المهمة كالقوانين والمسلمات واألزمنة والمعلومات بحيث يمكن

للمتلقي أن يربط العناصر ببعضها  ،كما أن أنواع تكنولوجيا المعلومات المتعددة ذات القدرات المتباينة في
توصيل المعلومات تتيح فرصا أوسع لتحسين النواحي المعرفية في التدريس .

أنواع تكنولوجيا التعلم :

 -1تكنولوجيا الفيديو
 -2تكنولوجيا الحاسب اآللي

 -3تكنولوجيا الوسائط المتعددة
 -4تكنولوجيا االنترنت

تكنولوجيا
االنترنت

تكنولوجيا الفيديو

 تكنولوجياالحاسب اآللي
تكنولوجيا
الوسائط
المتعددة

تصميم عملية التعلم وفق تكنولوجيا التعلم:

أصبح لزاما على المعلم التربية البدنية والرياضية أن يتطور مع تطور هذا العصر وان يتزود

بمهارات المصمم التعليمي كي يتسنى له تصميم المادة التدريسية وتنظيمها واعدادها جيدا  .ونظ ار إلى

أهمية دور المصمم التعليمي في إنجاح اسـتخدام اآللة في العملية التعليمية وجب أن يتدرب المعلمين على
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التزويد بمهارات هذا العلم ليواكبوا العصر التكنولوجي المتطور الذين يعيشون فيه والذي يعتمد على
جوهر التخطيط والتنظيم .

ويمكن تعريف علم تصميم التعليم التربية البدنية والرياضية على أنه فرع من فروع تكنولوجيا

التعليم إال أنه أقل عمومية وقد ظهر بعد انتشار الوسائل التعليمية واستخدام اآللة في التعليم ال سيما

الحاسب اآللي كما يعرف بأنه اإلجراءات المتعلقة بكيفية إعداد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية

والمشاريع التربوية والدروس العملية كافة بشكل يكفل تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المرسومة  ،وعليه

يمكن أن نوضح أكثر بأنه علم يتعلق بتخطيط عناصر العملية التعليمية وتحليلها وتصويرها في أشكال

قبل البدء في تنفيذها

دور المعلم التربية البدنية والرياضية كمصمم تعليمي :

 -1تحليل التعليم :يتعلق بتصنيف األهداف وتحليل المادة التعليمية وتحليل البيئة الخارجية
وتحديد اإلمكانات المادية المتوفرة ثم تحديد الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية .

 -2تنظيم التعليم :هو مجال تنظيم أهداف العملية التعليمية ومحتوى المادة الدراسية وطرائق
تدريسها وأساليب تقويمها بشكل يؤدى إلى أفضل النتائج في أقل جهد وأكثر وقت .

 -3تطبيق التعليم :هو مجال يتعلق بوضع كافة الكوادر البشرية واألدوات والمصادر
والوسائل التعليمية واستراتيجيات التعليم المختلفة بما فيها طرائق وأساليب التدريس

والتعزيز واثارة الدافعية ومراعاة الفروق الفردية وغيرها موضع التنفيذ والتطبيق .

 -4إدارة التعليم :هو المجال الذي يتعلق بضبط العملية التعليمية والتأكد من سيرها في
االتجاه الصحيح ويتم ذلك عن طريق تنظيم السجالت المدرسية والجداول وضبط عمليات

الغياب والحضور ومراقبة النظام العام في المدرسة واالشراف على تأمين كافة الوسائل
واألدوات التعليمية التي تضمن سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح .

 -5تقويم التعليم :هو المجال الذي عن طريقه نحكم على مدى تعلم التالميذ وتحقيق
األهداف التعليمية وهذا يتطلب تصميم االختبارات التقويمية المختلفة سواء كانت يومية

أو أسبوعية أو شهرية .

ومن الجدير بالذكر أن المعلم التربية البدنية والرياضية عندما يقوم بتصميم العملية التعليمية يندمج تلقائيا

بعمليات تحليل التعليم وتنظيمه في حين يخطط فقط لعمليات تطبيق التعليم وادارته وتقويمه وال ينخرط
فيها إال عندما يباشر عملية التعليم وبناء على ذلك فان أهم األعمال التي يقوم بها معلم التربية الرياضية

في ضوء علم تصميم التعليم هي :

 -1دراسة وتحليل الشروط البيئية الخارجية .

 -2تحليل حاجات مجتمع التالميذ التي تجرى عليه العملية التعليمية .
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 -3وضع األهداف العامة والسلوكية للمادة .
 -4تحليل خصائص التالميذ وفقا للمرحلة السنية .
 -5اختيار الوسائل التعليمية المناسبة .
-6

تحديد أساليب وطرائق التدريس المستخدمة في تدريس المهارات الحركية لألنشطة الرياضية
المختلفة .

 -7القيام بعملية التقويم .

ايجابيات تكنولوجيا المعلومات نحو تدريب المعلمين التربية البدنية والرياضية ذاتيا :

-1
-2

تسهم تكنولوجيا المعلومات في إكساب المعلم التربية البدنية والرياضية المعرفة والمعلومات حول ما
هو حديث في محيط تدريس التربية الرياضية .

تسمح تكنولوجيا الوسائط المتعددة للمعلم أن يعبر الحواجز الفاصلة بين فروع المعرفة المتخصصة
.

-3

تتيح تكنولوجيا الوسائط المتعددة وسائط عديدة تنمى حاسة الذوق والجمال لدى المعلم  ،وتزخر

-4

تسهم تكنولوجيا المعلومات بصورة فعالة في إكساب المعلم القدرة على توظيف معارفه عمليا ،وكما

-5

تسهم تكنولوجيا المعلومات في إكساب المعلم أنواع مختلفة من التفكير االبتكاري والمفهومى

-6

يوفر اندماج تكنولوجيا االنترنت والكمبيوتر فرصا عديدة لإلبداع ومن أنجح تجارب هذا المزج هو

-7

تسهم تكنولوجيا االنترنت في تمكين المعلم من نشر أفكاره الرياضية واستقبال أفكار أخرى قد

شبكة المعلومات بمواقع كثيرة ألنشطة التربية الرياضية المختلفة التي تنمى القيم الجمالية .

هو معروف أن هناك فرق كبير بين تحصيل المعرفة وتطبيقها عمليا لحل المشكالت .

والنقدي والعلمي .

مزج فنون الكرتون بمسابقات األنشطة الرياضية المختلفة .
يستفيد منها في العملية التعليمية .

-8

تسهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات المعلم في التواصل بينه وبين التالميذ وبين معلمي

-9

توفر تكنولوجيا المعلومات نظم جديدة لعرض المهارات الحركية بصورة واضحة ومركزة .

المواد األخرى .

 -10تسهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المعلم. i
العالقة بين تكنولوجيا التعليم والتربية الرياضية

إن التربية الرياضية تهدف إلى تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة في جوانبه األربعة الرئيسية البدنية

والنفسية واالجتماعـية والعقلية  ،كما تعمل على تعديل سلوك الفرد لكي يتكيف مع البيئة التي يعيش بها،

وحتى تتمكن التربية الرياضية من تحقيق هذه األهداف السامية البد لها من االعتماد على األسلوب
148

العلمي وهذا األسلوب العلمي يكمن في االعتماد على تكنولوجيا التعليم  .وبشكل أخر ال يمكن للتربية
الرياضية أن تحقق التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى الفرد كما هو مطلوب منها فى أقل وقت وبأقل
تكلفة إال عن طريق استخدام تكنولوجيا التعليم .

ومن هنا يمكن القول بأن العالقة بين التربية الرياضية و تكنولوجيا التعليم عالقة موجبة بين كل

منهما ،حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم في أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ السرعة في التعلم
واستثمار الوقت والجهد  ،وبذلك تكون تكنولوجيا التعليم ضرورية إلنجاح هذا النوع الحيوي من التربية

وتحقيق أهدافه المنشودة .

أهمية تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية :
 -1تعدد مصادر التعليم :تتميز تكنولوجيا التعليم بالمرونة في إحداث عملية التعلم  ،حيث أنها تشتمل
على أكثر من مصدر إلتمام عملية التعلم  ،وهذا التعدد في المصادر يجعل العملية التعليمية مؤكدة أو

أكثر استيعاباً فهناك المعلم  ،واألدوات واألجهزة ،واألنشطة المتاحة  ،المواد والبيئة التعليمية......إلخ فإذا

فشل أحد هذه المصادر في إحداث عملية التعلم ينجح مصدر آخر في القيام بهذه المهمة وهكذا تصل
المعلومة للمتعلم ويستوعبها ويمارسها ويتقنها .

 -2مراعاة الفروق الفردية  :إن عملية التعلم في التربية الرياضية ذات صيغة فردية على حد كبير ،حيث

أنه في الفرق الرياضية الجماعية ككرة القدم مثال نجد أن عملية التعلم تختلف من العب إلى أخر طبقا

لمركز كل العب  ،فالعب الدفاع يختلف عن العب خط الوسط ويختلف عن المهاجم ،بل إن عملية
التعلم تختلف من نشاط إلى أخر ،كل هذا يتطلب استخدام تكنولوجيا التعليم لمراعاة الفروق الفردية.

 -3التنوع  :تساعد تكنولوجيا التعليم من خالل الوسائط المتعددة على إبعاد عامل الملل وحرية االختيار
وتشجيع المتعلمين على ممارسه األنشطة.

 -4تسهيل عمليه التدريس والتعليم :وجود وسائل معينة وأدوات وأجهزة مناسبة  ،ووجود معلم متفهم لمادته
وموهوب وقادر على إدارة درسه  ،وكذلك أدوات ومنشآت رياضية وحديثة.......إلخ  ،ان هذه المفردات

التي تم ذكرها تسهل من عملية التدريس والتعليم وتحقق كافة أهدف التربية الرياضية بكفاءة تامة.

 -5تحقيق مبدأ السرعة في عملية التعليم:بتطبيق تكنولوجيا التعليم في تعلم المهارات الحركية في التربية

الرياضية تجعل عملية التعلم تتجه مباشرة نحو الهدف أي نحو المهارة المطلوب تعلمها وبذلك تُختصر
زمن عملية التعلم وتكون السرعة في عملية التعلم سرعة محسوبة وليست سرعة عشوائية تؤثر على تحقيق

الغرض المطلوب مع االقتصاد فى الوقت والجهد والمال

 -6تحسين كفاءة إعداد وتدريب مدرس التربية الرياضية  :يمكن رفع كفاءة مدرس التربية الرياضية
باستخدام نظام متكامل لتكنولوجيا التعليم وبالتالي يستطيع أن يحقق أهداف العملية التعليمية في

ظل ازدياد عدد المتعلمين بالمدارس والتغير المستمر في المناهج وقله اإلمكانات وقله عدد المدرسين.ii

أساسيات و مفاهيم مرتبطة بـ ” التعليم اإللكتروني” :
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أ –

التعليم اإللكتروني المباشر :تعني عبارة التعليم اإللكتروني المباشر

أسلوب و تقنيات

التعليم المعتمدة على اإلنترنت لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األبحاث بين المتعلم و المدرس  ،حيث
يتيح انتشار اإلنترنت فرصة للتفاعل و اعتماد التعليم اإللكتروني المباشر عن طريق اإلنترنت وذلك

لمحاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية.

ب – التعليم اإللكتروني المعتمد على الحاسب  :يعتبر التعليم اإللكتروني المعتمد على الكمبيوتر (
)CBT – Computer-Based Trainingأسلوباً مرادفا للتعليم األساسي التقليدي كما يعتبر مكمال

ألساليب التعليم المعهود و ليس قطيعة معه  ،كما قد يظن البعض و بصورة عامة يمكننا تبني تقنيات

وأساليب عديدة ضمن خطة شاملة للتعليم و التدريب تعتمد على مجموعة من األساليب والتقنيات فمثالً
إذا كان من الصعب بث الفيديو التعليمي عبر اإلنترنت فال مانع من تقديمه على أقراص مدمجة طالما

أن ذلك يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب و التعليم.

فالتعليم اإللكتروني و تقنية المعلومات ليسا هدفاً أو غاية بحد ذاتهما  ،بل هما وسيلة لتوصيل المعرفة

وتحقيق األغراض المعروفة من التعليم والتربية ومنها جعل المتعلم مستعداً لمواجهة متطلبات الحياة

العملية بكل أوجهها و التي أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على تقنية المعلومات و طبيعتها المتغيرة
بسرعة.

– 3محاور التعليم اإللكتروني:

هي بعض محاور التعليم اإللكتروني أو بتعبير آخر ما يميز التعليم اإللكتروني عن التعليم العادي
التقليدي المتعارف عليه و هي:

الفصول االفتراضية Virtual Classes

–الندوات التعليمية . Video Conferences
–التعليم الذاتي

E-learning

–المواقع التعليمية علي اإلنترنت Internet Sites
–التقييم الذاتي للطالبSelf Evaluation
–اإلدارة والمتابعة و إعداد النتائج.

–التفاعل بين المدرسة و الطالب و المعلم Interactive Relationship
–الخلط بين التعليم والترفيةEntertainment & Education
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iii

الفصول االفتراضية
Virtual Classes
الخلط بين التعليم
والترفية

اإلدارة والمتابعة و إعداد
.النتائج

& Entertainment
Education

التفاعل بين المدرسة
و الطالب و المعلم

–

Interactive
Relationship

تكنولوجيا
التعلم

التقييم الذاتي للطالب
Self Evaluation

المواقع التعليمية علي
اإلنترنت

التعليم الذاتي
E-learning
الندوات التعليمية
. Video
Conferences

Internet Sites

الوسائل التعليمية في التربية الرياضية

هي مجموعة من األدوات واألجهزة التي تساعد المتعلم في ادراك وفهم محتوى المادة التعليمية وتعليمها

واجادتها في اقل وقت وجهد ممكن ،كما تعرف بانها مجموعة المصادر والمعلومات والخبرات المتنوعة
والمبرمجة التي تعمل على مساعدة المتعلم على فهم وتطبيق الفعليات التعليمية النظرية والعلمية بما يزيد

من المعرفة لديه وتوجد أنواع عديدة للوسائل التعليمية منها :

• الوسائل البصرية :إن عنصر حاسة البصر في هذه الوسيلة يعد األساس في استالم المثيرات ،مثل في
الكثير من الوسائل منها )وسائل العرض المختلفة الصماء السينما ،والتليفزيون،والفيديو ،وجهاز عرض
الشرائح واللوحات والرسوم والصور والنماذج والملصقات والرسوم البيانية وجهاز الحاسوب

• الوسائل السمعية تكون حاسة السمع هي األساس في تعين المثيرات المختلفة التي تتطلب االستجابة
لها ومنها مثل شريط تسجيل وغيرها

• الوسائل السمعية البصرية :وتعتمد على حاستي البصر والسمع في توفير المثيرات المطلوب
االستجابة لها وتشتمل الكثير من الوسائل منها (أجهزة العرض المختلفة الناطقة ،التلفزيون ،والسنما
وجهاز الفيديو وجهاز الصور المتحركة الناطقة واجهزة الشرائح المصحوبة بتسجيالت صوتية

وتعليقات وجهاز الحاسب االلكتروني المتعدد الوسائط  ،وغيرها) .
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أسباب استخدام الوسائل التعليمية :
إن من سباب استخدام الوسائل التعليمية في عمليه التعلم األتي:
•

انفجار المعلومات

•

زيادة عدد المتعلمين

•

عدم تجانس المتعلمين

•

االرتقاء بجودة التدريس

•

تساعد على التعليم الذاتي

•

االرتقاء المهني بالمتعلمين
أهمية الوسائل التعليمية في التربية الرياضية

•

تبرز أهمية الوسائل التعليمية في عمليات التعليم والتعلم في التربية الرياضية بأنشطتها المختلفة والتي

•

التشويق.

يمكن أن نوجز منها ما يلي
•

تسهيل عملية التعليم والتعلم.

•

استثارة دوافع الفرد نحو التعلم.

•

اختصار الوقت ودقة التنفيذ.

•

المساعدة على التذكر.

•

اإلدراك السليم للحركة.

•
•

تكوين االتجاهات االيجابية.

مراعاة الفروق الفردية.

تطبيقات عمليه الستخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات الرياضية

ُ يعد درس التربية الرياضية أصغر وحدة في البرنامج التعليمي إال أنه يحمل في طياته هدف التربية

الرياضية كامال بأغراضه المتعددة  ،ويقع على عاتقه تحقيق هذه األغراض من خالل الوقت المتاح لكل

درس ويتحقق هدف التربية الرياضية أال وهو التربية الشاملة المتزنة باكتمال المنهاج  ،ومن ثم فانه ليس
هناك سبيل لتحقيق هدف الدرس إال باالستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة التي تختصر الوقت والجهد
إلتمام هذا الهدف الكبير  .ومثال ذلك (عرض الشرائح) ومن استخداماته األتي :

 استخدام جهاز عرض الشرائح في توضيح التسلسل الحركي للمهارة  ،مثل مهار التصويب أو الخداعفي كرة اليد أو عرض كاتا في الكاراتيه  ....الخ .

 استخدام جهاز عرض الشرائح لعمل مقارنات بين المهارات أو المالعب المختلفة فمثال يمكناستخدامه في المقارنة بين التصويب من القفز والتصويب من السقوط في كرة اليد.
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 يمكن استخدام الجهاز في عرض نماذج في رياضات مختلفة لمجموعة من الالعبين الدوليين  ،فمثاليمكن استخدامه في نموذج لضربة أو ركلة من ركالت الكاراتيه أو الشكل التشريحي للجسم أثناء

الطيران أو الوثب.

iv

عوامل ربط التكنولوجيا التعلم بالتربية البدنية والرياضية

 -1تمثل تكنولوجيا المعلومات إحدى الوسائل الهامة التي تساعد في عملية صقل واعداد

المعلمين التربية البدنية والرياضية في الجوانب المختلفة (أكاديميا – ثقافيا – مهنيا –

ذاتيا) .

 -2إن انخفاض أداء الطالب التربية البدنية والرياضية إنما يعزى إلى استخدام األساليب
والوسائل التقليدية في العملية التدريسية داخل الكليات حتى اآلن .

 -3إن معلمين التربية البدنية والرياضية سيواجهون تالميذ في المدارس هم من نتاج
مجتمعات متباينة في الثقافة واألفكار والبيئة االجتماعية  ،ومن هذه المجتمعات تالميذ

يحملون داخلهم تفوق رياضي وتفوق علمي تكنولوجي .

 -4األحداث المتغيرة في مجتمعنا اآلن والتي تزداد حدة يوما بعد اآلخر  ،تفرض علينا أن

ننظر إلى التشكيل التربوي لهؤالء الطالب مع إدخال وسائل التقنيات التعليمية الحديثة

في تهيئة واعداد الطالب التربية البدنية والرياضية.

 -5علينا أن نؤكد العالقة بين إعداد المعلمين التربية البدنية والرياضية ذاتيا وتكنولوجيا
المعلومات والتي تمثل في غايتها صعوبات في الحلول واالست ارتيجيات ووسائل تنفيذها

 -6أن تكنولوجيا المعلومات تتطور بسرعة فائقة في جميع المجاالت العلمية األخرى لدرجة
انه يصعب علينا التنبؤ بما هو قادم في المستقبل القريب .

 -7إن التقنيات التربوية للمعلوماتية مازالت في مراحلها األولى وكثي ار من تطبيقاتها في
مجال تدريس التربية الرياضية مازالت في بدايات البحث والتجريب .

إسهامات الحاسب اآللي فى مجال التربية البدنية والرياضة:

لقد أسهم الحاسب اآللي في مجاالت التربية البدنية والرياضية إسهامات عديدة وأصبح ضرورة حتمية في

مجال التعليم والتعلم في ذلك لمجال وتتلخص أهم هذه اإلسهامات في النقاط التالية:-

• حفظ البيانات المرتبطة بالمدرب والمدرس وكذلك الالعبين والتالميذ والمستويات المهارية والبدنية
ونتائج االختبارات.

• تحضير واخراج الدروس والتدريبات وشرحها واخراجها وكذلك محتويات الوحدات التدريبية
• تسجيل كل ما يتعلق باألدوات واألجهزة والوسائط والمالعب ومدى صالحيتها .

• تحليل الحركات والمهارات التي يحتويها المنهج وتحديد النقاط الفنية لكل مهارة وطريقة التعليم
والتدريب المناسبة لها ،والتحليل الكامل لكل مفردات المهارات.
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• إعداد النموذج الرياضي األمثل لمختلف المهارات الرياضية.
• تسهيل عمليات تعليم المهارات الحركية واختصار وقت العملية التعليمية.

• تقويم مجاالت التربية الرياضية المختلفة وتصحيح األخطاء للمتعلمين والالعبين.
• المساهمة في إجراء البحوث العلمية خاصة األبحاث التي تتعلق بمجاالت علوم الحركة.
•
•

تصميم ورسم تشكيالت العروض الرياضية .
إدارة البطوالت والدورات الرياضية

تطبيقات تكنولوجيا التعلم في مجاالت التربية البدنية والرياضة:

يعتبر التطور السريع الذي نالحظه اليوم في المجال الرياضي من خالل التحطيم المستمر لألرقام

العالمية واألوليمبية انعكاسا للتقدم التكنولوجي في كافة المجاالت العلمية والتطبيقية األخرى  ،فأي تطور

في أي فرع من فروع العلم و يساهم في تطوير التربية البدنية والرياضية

فلقد جاء هذا التطور السريع فى األرقام نتيجة الستخدام األساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى

شتى مجاالت المعرفة بطريقة تطبيقية فى المجال الرياضى مما أسهم فى تطوير البحوث والدراسات فى

المجاالت الرياضية وأدى إلى تحسين األداء وتطوير أساليب التدريب لالرتفاع بمستوى اإلنجاز الرياضى

أوالً  :في مجال البحث العلمي:

 .1التحليل اإلحصائي  :إن النتائج النهائية ألي بحث  ,إجراء تجريبي هو مجموعة من البيانات

العددية المجمعة وعلى المحقق أن يحلل تلك البيانات بالطرق المعتادة وهى التحليل اإلحصائي

(مقارنة – رسوم – مقابلة ) ,وبالتالي فإن تلك اإلحصائيات تعتمد على المتغيرات وفى بعض

األحيان يمكن إجراء بعض العمليات الحسابية يدويا أو بالطرق المعتادة لكن في بعض

العمليات الحسابية يكون تدخل أجهزه الكمبيوتر وبرامجها من الركائز األساسية لتلك العمليات
الحسابية فالكمبيوتر له فائدة كبيرة في إجراء العمليات الحسابية وخاصة المعقدة منها.وهناك

العديد من البرامج المعدة خصيصاً إلجراء التحليل اإلحصائي بكفاءة عالية وغاية في الدقة و

منها: DBMP – SPSS – SAS – STAT.PRO – SX , NCSS - Statistica -
Microsoft Excel - MIMITAB-bmdp

ومع زيادة التطور وظهور الشرائح الجديدة التي تستوعب (الرتب) أصبح ألجهزة

الميكروكمبيوتر قدرة عالية علي التحليل اإلحصائي.

والتغير السريع من سمات علوم الحاسب و علي مستخدمي الجهاز متابعة مجاالت الكمبيوتر

ومنها ما يصدر شهرياً (الكمبيوتر والتحكم في المجردات)،ومنها ما يصدر كل شهرين (دليل

المايكروكمبيوتر) ،ويجب علي مستخدم الحاسب أن يبحث عن البرامج الذي يلبي احتياجاته

وغالبا ما تكون البرامج متداولة تجارياً أو بتتبع بعض الجرائد والمجالت المتخصصة في هذا
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المجال (و صحف القياس التعليمي والسيكولوجي -القياس السيكولوجي التطبيقي – طرق
البحث في السلوك – أدوات و كمبيوترات) ،واما في الكتب الخاصة بمجال علم القياس أو علم

اإلحصاء وطرق البحث

 .2القياس واالختبار  :الواقع أن االتجاه السائد في العلم الحديث هو األخذ بأسلوب التجميع
وحصر المشكالت مما يساهم في حل تلك المشكالت باستخدام تكنولوجيا العصر وهو

الكمبيوتر كما يلي:

• جمع المعلومات وفقاً لخطة معدة مسبقاً (حيث يقوم بتحديد ما يجب أن يجمعه وكيفية جمعه).
• تحليل المعلومات في صورة إحصائية أو رياضية (تلخيص المعلومات) .

• استخدام المعلومات في إصدار الق اررات الفعالة تجاه موضوع اهتمام الباحث.
و يمكننا القول أن المربين الرياضيين والباحثين يمكنهم استخدام الحاسب اآللي فيما بينهم علي سبيل

المثال و ليس الحصر فيما يلي:

 يعد الحاسب اآللي بنكا للمعلومات الرياضية في جميع التخصصات. يمكن إعداد االختبا ارت المناسبة وانتقاء العبارات المالئمة في االختبا ارت المعرفية. -يساعد في تحليل أسئلة االختبارات.

 -يساعد في حساب الدرجات بسهولة والبعد عن الذاتية في التقدير.

 -يعمل علي تزويد الباحثين بنتائج االختبارات عامة سواء أفراد أو مؤسسات.

 يفيد الحاسب اآللي في إعداد معايير محلية ومعايير قومية لالختبار وكذلك في المقارنة بينالعينات المختلفة من المجتمع.

 وضع االختبا ارت والتعرف علي الجديد في مجال القياس لمالحقة التطور العلمي السريع فيإعداد الالعبين علي المستوي الدولي و من ثم العالمي

- 3التحليل الحركي :من خالل البعد الثنائي و الثالثي للحركة الرياضية وباستخدام تكنولوجيا
التعلم المخصصة للتحليل ومعالجة نتائج التحليل الستخراج النتائج المطلوبة.

- 4التعلم الحركي :باستخدام البرامج التعليمة للتعرف علي النواحي الفنية لألداء الفني والتحركات
التكنيكية إلعطاء صورة متكاملة لمواصفات األداء المثالي ليستفيد بها المتعلم.

5

تقويم فعالية األداء ميكانيكياً  :و من خالل التحليل الحركي تكنولوجيا التعلم لألداء األمثل

ووضع منحنيات ذلك تمكننا من تقويم أداء الرياضيين و معالجة البيانات المستخلصة من التحليل

الحركي للحصول علي معلومات بيوميكانيكية
 6فسيولوجيا الرياضة و اإلصابات:
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 بواسطة تكنولوجيا التعلم يتم عمل سجل مستحدث لبيانات الرياضي الحيوية التالية ( الوزن –العمر – معدل النبض – مسافات التدريب – عدد المباريات ) و مراعاة حجم و كثافة الوحدات
التدريبية تجنباً مخاطر الحمل التدريبي الزائد.

 وكذلك تم استخدام تكنولوجيا التعلم في القياسات الفسيولوجية حيث يتم توصيل وصالت معينةبجسم الالعب أثناء أدائه على سبيل المثال على الدرجة الثابتة للحصول على بيانات عن النبض

عند األداء على مقاومة معينة.

 قياس نسبة حامض الالكتيك في الدم  -من مؤشرات التعب و بالتالي مؤشر لمستوي تجملالالعب.

 يستخدم الجراحين الحاسب في عمليات الركبة والغضروف والرباط الصليبي من خالل متابعةالعملية علي شاشة و تسجيل العمليات لتبادل الخبرات كذلك تسجيل تاريخ الالعب و اإلصابات

و كيف يمكن تفاديها و الوقاية منها مستقبالً.

 -هناك أجهزة مثل العجلة الثابتة مزودة ببرامج إليه لتحديد أنواع التدريب المختلفة لكل العب حسب

نوع اللعبة وهي مزودة بجهاز لقياس النبض أثناء العمل نفسه وأيضا تعطي قراءة لعدد السعرات

الح اررية التي فقدها اللعب و ذلك بعد االنتهاء من الزمن المخصص للبرنامج.

 أجهزة المسح اإلحصائي لقياس مميزات فسيولوجية ابتداء من إيقاع القلب إلي موجات الدماغلمساعدة الرياضي في تعديل و ضبط األداء بدقة.

 أجهزة للجري – يستخدم فيها تكنولوجيا التعلم وبها عدة برامج مختلفة – تحدد حسب نوعالتدريب و بها أيضا إمكانية لقياس النبض ولمسافة التي قطعها والسعرات الح اررية التي فقدها
وأقصي نسبة استهالك األوكسجين والسعة الحيوية .

 أجهزة لقياس نسبة الدهون بالجسم بالحاسب ،أجهزة لقياس الكفاءة البدنية عن طريق برامج معدةبالحاسب – مثل تلك التي توجد بالمركز االولمبي بالمعادي و مستشفي الطب الرياضي.

 -يمكن بالحاسب تحديد صالبة العظام و االنتقاء و خاصة في ألعاب النزال العنيفة .

ثانياً  :في مجال اإلدارة الرياضية:

-الهيئات الرياضية (االتحادات  -األندية  -مراكز الشباب  -اللجنة االولمبية :

 .1يعمل علي تزويد المؤسسات التربوية والتعليمية واألجهزة المعينة بالمعلومات حتي تقوم بدورها
في التغذية الرجعية مما يساعد علي استغالل تلك النتائج في تحسين العملية التعليمية.
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 .2ويستخدم كذلك في االتحادات لتخزين أسماء الالعبين وترتيبهم وأرقامهم واألندية التي ينتمون إليها
وحالة كل العب منهم ،وكذلك مواعيد السباقات الدولية والقارية ويتم كذلك استخدام الحاسب اآللي

في االتصال بشبكة االنترنت  Enter Netللحصول على نتائج أو معلومات عن فرق معينة أو
أرقام تم تسجيلها في لعبة ما.

 .3العمل علي انتشار تكنولوجيا التعلم في مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية والمديريات
.
 .4تم في األندية الرياضية – في النشاط الرياضي – من الناحية اإلدارية و التنظيمية – تسجيل كل
مدرب وتاريخه ولعبته واإلنجازات التي حققها فريقه – تسجيل بيانات كل العب كاملة – تسجيل
و حفظ جداول التدريب األسبوعية لكل فريق النادي و مواعيد بدء البطوالت.

 .5اللجنة االولمبية تستخدم تكنولوجيا للربط بين االتحادات الرياضية لتبادل المعلومات بينها
ثالثاً  :في مجال التعليم:

-في المدارس و الجامعات:

 .1تفيد المربي الرياضي في اختيار النشاط المناسب وطرق التدريب المالئمة لالعبين وفقا لمستواهم
مما يسهم في تطوير قدراتهم البدنية و المهارية.

 .2تفيد المدرسين و العاملين بالمدارس في سرعة تصحيح االختبارات العامة سواء علي المستوي
المحلي أو علي المستوي القومي.

 .3يفيد المربي الرياضي في تشخيص حالة التالميذ و التعرف علي نواحي الضعف و القوة مما
يسهم في إعداد البرامج التعليمية المالئمة.

 .4تساهم في استدعاء المعلومات في اقل زمن ممكن مما يسهم في حل العديد من المشاكل التي
تواجه عملية التعليم والتدريب.

ربعاً  :في التدريب الرياضي:

 .1تساعد المدربين باالتصال بالمدربين األجانب في الدول المتقدمة باستخدام شبكة المعلومات
واالستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال التدريب.

 .2استخدام برامج الحاسب اآللي في تقويم اللياقة البدنية.
 .3تصنيف الالعبين لمجموعات طبقا للمستوي.
 .4التحليل الفني لألداء.

 .5تسهم في التبؤ بمستوي الالعبين مستقبالً وذلك بتحديد نسب تقدمهم في المراحل المختلفة واجراء
مقارنات للنتائج والدرجات لتحديد الدرجات المتوقعة لألفراد والفرق الرياضية.
 .6تسهم في تقويم برامج التدريب والالعبين واعداد االختبارات المالئمة لهم.
157

 .7يفيد المربي الرياضي في تشخيص حالة الالعبين والتعرف علي نواحي الضعف والقوة مما تسهم
في إعداد البرامج التدريبية المالئمة.

 .8تساهم في استدعاء المعلومات في اقل زمن ممكن مما يسهم في حل العديد من المشاكل التي
تواجه عملية التدريب.

 .9وضع االختبا ارت والتعرف علي الجديد في مجال القياس لمالحقة التطور العلمي السريع في إعداد
الالعبين علي المستوي الدولي ومن ثم العالمي.

-تصميم البرامج الخاصة بالرياضيين:

اهتم العلماء بتصميم لبرامج الخاصة بالرياضيين ومن ثم تحديد مواصفات ومقاييس للبطل الرياضي
المثالي في األلعاب المختلفة وعرض صور مجسمة للحركات أثناء األداء لكل لعبة موضحا العضالت

الرئيسية في العمل العضلي والعضالت المساعدة وذلك يؤدي إلي:

 .1تقنين المواصفات القياسية لألبطال الرياضيين في مختلف األلعاب.
 .2نقد وتوجيه الالعبين أثناء التدريب.

 .3مساعدة النشء علي اختيار لعبته المناسبة لمواصفات جسمه و قدراته.

 .4تحديد عدد الساعات التدريبية المناسبة لكل العب حتى نقي الالعب من الحمل الزائد
خامساً  :االشتراك في شبكة المعلومات (االنترنت) :
االشتراك في شبكة المعلومات الدولية علي مستوي العالم لتبادل المعلومات ونقل الملفات في مختلف
نواحي المجال الرياضي والرسائل للمساهمة في تطوير البرامج لالرتقاء بالمستوي البدني والفني والنفسي

والخططي.

معوقات استخدام تكنولوجيا التعلم في مجال التربية البدنية والرياضية:

هناك بعض المعوقات التي تحول من استخدام تكنولوجيا التعلم في مجال التربية البدنية والرياضية وسوف

نلخصها فيما يلي:-

 .1يعتبر استخدامه في التعليم مكلفا إلي حد ما.
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 .2تصميم وانتاج أجهزته خاصة للتعليم قد تراجع أمام تصميم أجهزة تستخدم ألغراض أخرى خاصة
بالتصميمات الهندسية والنظم الحسابية.

 .3عدم توفر البرامج العربية الخاصة بأنشطة التربية الرياضية ضمن برامج الحاسب اآللي مثل باقي
المواد الدراسية.

 .4معظم معلمي التربية الرياضية في حاجة إلي تدريب شامل علي استخدام تكنولوجيا التعلم .

 .5تصميم مواد تعليمية لالستخدام بواسطة تكنولوجيا التعلم يعتبر مهمة شاقة ويحتاج لمهارات
معينة.

 .6معظم المتعلمين حاجه إلى التدريب على محو أميه الحاسب اآللي

التوصيات:

 .1ضرورة توسع في استخدام

v

تكنولوجيا التعلم في المجال التعليمي للتربية البدنية و الرياضة

ومراعاة التكلفة.

 .2ضرورة تعميم استخدام تكنولوجيا التعلم في التدريب الرياضي.

 .3توفير مستوي عالي لتدريب اإلداريين والمدربين والمعلمين للتربية البدنية والرياضة ورفع مستواهم
العلمي و التطبيقي.

 .4تقويم اإلدارة الرياضية بمختلف مستوياتها وأشكالها باستخدام تكنولوجيا التعلم والتخصص في
المهام واألهداف

 .5تطبيق نظام تدريسي خاص بالباحثين للتدريب على برامج الحاسب اآللي وشبكة االنترنات

-i

مصطفى السايح محمد ،تكنولوجيا المعلومات واإلعداد الذاتي لمعلمي التربية الرياضي

https://docs.google.com/document/d/1ijglflDiTeStZeiMcCJ_Dep59dVT.../edit?hl.
ii

 -وسام

صالح

عبد

الحسين،

تكنولوجيا

التعليم

،

محاضرات

نوعيه-جامعه

كربالء–

التربية

الرياضية

http://phlsl.uokerbala.edu.iq
 - iiiرشيد التلواتي ،ما هو التعليم اإللكتروني ؟ وما أنظمة إدارته http://www.new-educ.com/quest-ce-que-le-
learning
 - ivوسام صالح عبد الحسين ،تكنولوجيا التعليم  ،محاضرات نوعيه-جامعه كربالء– التربية الرياضية
http://phlsl.uokerbala.edu.iq
 vالتكنولوجيا الحديث في التربية الرياضية

159

واقع حصة التربية البدنية في المدارس االبتدائية
د /مجيدي محمد
أ /سعداوي مريم

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أ /العزيز وردة

تمهيد:
تعتبر المدرسة إحدى أهم المنظمات التي اهتم بها العلماء  ،ذلك أن لها دورها الفعال
في بناء أفراد المجتمع ،حيث ال تزال رغم مر العصور تحافظ على مكانتها ،ونجد أن
المدرسة االبتدائية تحتل قاعدة الهرم التعليمي ،إذ أن هذه المرحلة لها أهمية بالغة في تكوين
شخصيته ،ولعل من بين أهم النشاطات التي تمارس في المدرسة و لها تأثيرها البالغ على
مارس من خالل حصص صفية داخل
رسم شخصية التلميذ في هي النشاط البدني والذي ُي َ
المدرسة.
ولعله لن يختلف اثنان في أهمية ممارسة النشاطات البدنية داخل المدرسة وبصفة
منتظمة ،وتحبيب الطفل في مثل هذه النشاطات واظهار له أهميتها على صحته في بصفة
عامة ،لكن السؤال الذي نطرحه هنا ،ماهو واقع هذه الحصص في المدارس االبتدائية ،من
يشرف عليها؟ وهل تمارس بصفة منتظمة؟ وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نجيب
على هذه األسئلة.
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مقدمة
يجد معلم المدرسة االبتدائية نفسه أمام تحديات كبيرة في قيامه بواجبه التربوي والتعليمي نظ ار
لتعدد المهام الموكلة إليه والمسؤولية الملقاة على عاتقه ،في وضع األسس الصحيحة لمعالم
الشخصية القوية والمتينة لتلميذ اليوم ورجل المستقبل ،وكثي ار ما تواجهه في مهمته هذه بعض
الصعوبات والعراقيل التي ال يحس بها إال من هم في الميدان ،فهو مطالب بتدريس العديد
من المواد التي قد تختلف عن بعضها في الشكل والمضمون والطبيعة ،إضافة إلى دوره
التربوي ،ومن هذه الم واد التي أخذت الطابع الرسمي في البرنامج الدراسي كغيرها من المواد
األخرى مادة التربية البدنية والرياضية التي ال تقل أهمية عن باقي المواد باعتبار ضرورتها
في تنمية جوانب هامة من شخصية التلميذ.
(قادري ،2011 ،ص)4
وتعرف الرياضة المدرسية بأنها مجموع العمليات والطرق البيداغوجية العملية ،الطبية،
ّ
الصحية ،الرياضية التي بإتباعها يكسب الجسم الصحة والقوة والرشاقة واعتدال
القوام(،سالمة ،1980 ،ص )129وتمارس هذه األخيرة من دخول الطالب المرحلة االبتدائية
ممثلة فيما يعطى من درس أو مجموعة دروس في التربية الرياضية واألنشطة الداخلية
والخارجية ،وتكون الممارسة داخل نطاق مدرسته وخارجها.
(بوغربي ،2005 ،ص.)1
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أما (الخول )1996 ،فيرى أن التربية البدنية والرياضية مجموعة األنشطة والمهارات
والفنون التي يتضمنها البرنامج بمختلف مراحل التعليم ،وتهدف إلى إكساب التلميذ مهارات
وأدوات تساعده على عملية التعليم ،وترمي التربية البدنية إلى العناية بكفاية البدنية أي صحة
الجسم ونشاطه ،رشاقته وق وته ،كما تهتم بنمو الجسم وقيام أجهزته بوظائفها ،ويصفه
(الدسوقي) 1973 ،يعتبر من أهم أركان النشاط المدرسي وهو يساعد على نمو التالميذ نموا
سليما ،كما يساعد على رفع المستوى الصحي واكسابهم الثقة بالنفس.
عن(بن عبد الواحد و حشمان ،2015 ،ص.)2
أبعاد التربية البدنية:
تتخذ التربية البدنية أبعادا مختلفة هي كما يلي (كنيوة:)2008 ،
• البعد التربوي :التربية البدنية والرياضية على غرار المواد التربوية األخرى تعمل على
تربية وتثقيف التلميذ وجعله مواطن صالح يؤثر ويتأثر بالمجتمع ويحترم عاداته
وتقاليده.
• البعد الصحي :معظم الدراسات الطبية والفيزيزلوجية المتخصصة في النشاط البدني
والحركي إن لم نقل كلها أكدت على أهمية النشاطات البدنية والرياضية ،حتى يرتقي
الفرد بمستواه الصحي ويتفادى األمراض الحادة والمزمنة في بعض الحاالت العالج
بها.
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إذ أن األنشطة والتمارين البدنية لها دور عالجي في تخفيف آالم منطقة أسفل الظهر وعسر
الهضم المزمن وضمور العضالت وعالج المفاصل وعالج تصلب المفاصل والتأهيل
لحاالت ما بعد الجراحة وكذلك المستوى الصحي الجدد للفرد يعطي القدرة على العمل
واالنتاج ألطول فترة ممكنة وبالتالي تقديم خدمة معتبرة للوطن.
• البعد النفسي :تهتم التربية البدنية والرياضية بالصدمات الخلقية واإلرادية للتلميذ،
وكذلك بمختلف المعطيات االنفعالية والوجدانية قصد تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم
باالتزان والشمول والنضج ،وخلق نوع من التكييف النفسي ،ومن بين هذه القيم النفسية
السلوكية تحسين مفهوم الذات النفسية والذات الجسمية ،الثقة بالنفس واشباع الميول
واالحتياجات النفسية ،إذن من خالل درس التربية والرياضية يعبر التلميذ عن شعوره
ويحاول تحقيق حاجاته ورغباته التي يبحث عنها وبالتالي خلق نوع من االتزان
النفسي.
• البعد اإلجتماعي :تعمل التربية البدنية والرياضية على تنمية الصفات اإلجتماعية
اإليجابية لدى التلميذ ،فهي تساعده على التكيف مع الجماعة وخلق مظاهر التآلف
والصداقة والتضامن وتشجيعه أيضا على خلق العالقات اإلنسانية اإليجابية ،فعلى
الرغم من غريزة الفرد التي تحث على التفوق والفوز دائما إال أنه يتقبل الهزيمة
ويحترم اآلخرين ،كذلك تؤثر التربية البدنية والرياضية على أسلوب حياة الفرد فتجعله
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يمارس األنشطة البدنية والرياضية خارج المدرسة بطريقة منظمة وبالتالي استثمار
أوقات الفراغ.
(كشيدة وكير،2015 ،ص)38
األسس العلمية للتربية البدنية والرياضية:
لخص (بوسنان ،)2012 ،ثالث أسس رئيسية للتربية البدنية وهي:
• األسس البيولوجية:
تهتم التربية البدنية والرياضية بالدرجة األولى بجسم اإلنسان ونشاطه الحركي
حيث يتميز هذا الجسم بميكانيكية معقدة جدا ،كذلك يجب على مدرس التربية البدينة
أن يكون على دراية كاملة حول الجسم وتركيبه ووظائفه وميكانزمات حركاته ،أي
عمل العظام والعضالت وكذا الوقود الطاقوي للجسم سواء عن طريق الجهاز الدوري
أو التنفسي أو الهضمي الذي تعمل أجزاءه كدوافع تعمل عليها العضالت ،وهنا ال
يعني أن يكون المربي اخصائيا أو طبيبا وانما يجب أن تكون لديه قاعدة راسخة من
العلوم األساسية من الناحية البيولوجية مثل :علم التشريح ،علم وظائف األعضاء،
بيولوجيا الرياضة ،علم البيوميكانيك ،حيث أنها تعطي للطالب أو المعلم أو المدرب
خلفية قوية للتكامل مع اإلنسان الرياضي( .محمد حسن علوي ،ص.)120
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• األسس النفسية:
إن الدراية باألسس النفسية يمكن أن تعطي تحليال ألهم نواحي النشاط البدني
والرياضي وتساهم في التحليل الدقيق للعمليات المرتبطة بالنشاط الحركي (محمود عوض
بسيوني ،فيصل ياسين الشاطئ ،ص)30
إن الكثير من المحللين النفسانيين ينظرون إلى اللعب على أنه الطريق األسمى لفهم
المحاوالت التي يقوم بها الطفل بين الخبرات المعارضة التي يمر بها الذي يعاني من مشكلة
خاصة عن نفسه وعن مشكلته عن طريق اللعب بشكل ال تعادله طريقة أخرى...
• األسس اإلجتماعية:
تلعب األسس اإلجتماعية للتربية البدنية والرياضية دو ار هاما في تحسين أسلوب حياة
اإل نسان ،حيث تساعد الفرد على التكيف مع الجماعة فتغرس في الفرد روح الرياضة وتبعده
عن ممارسة العنف والضرب بأشكاله ،فالرياضي يبذل جهد ليهزم منافسه ،ولكن بطريقة
اجتماعية مقبولة.
(بوسنان،2012،ص)11
أهمية حصة التربية البدنية في المدرسة:
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في دراسة حديثة لحمادي وحادقي ( )2014حول أهمية النشاط البدني الرياضي
المدرسي ،وجدا أن هذه األهمية تكمن في:
• النشاط البدني الرياضي المدرسي يساهم في تحقيق التخلص من اإلنفراد وذلك من
خالل إكساب التلميذ بعض المهارات التي تجعله يثق بنفسه ويعتني بها ويؤثر في
اآلخرين ويتأثر بهم ،عن طريق بعض األنشطة الرياضية المسطرة خصيصا لذلك.
• النشاط البدني الرياضي المدرسي يساهم في تحقيق الوقاية من األعراض العصابية.
أهداف حصة التربية البدنية:
إن البرنامج الجيد يجب أن يشتمل على مساعدة التالميذ في تحقيق األهداف التالية
(مذكور:)1998 ،
• إمدادهم بالمهارات الجسمية المفيدة.
• تحسين النمو الجسمي وتنمية النمو بشكل سليم.
• المحافظة على اللياقة البدنية وتنميتها.
• تعليمهم المعرفة وأساسيات الحركة.
• قدرتهم على معرفة الحركات في مختلف المواقف.
• تنمية القدرة على استمرار ممارسة التمرينات الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية
العامة.
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• تعليمهم معرفة المهارات االجتماعية.
• تحسين قدرتهم اإلبتكارية.
• تحسين القدرة على أداء األشكال المختلفة للحركة.
• تنمية

القدرة

على

التقييم

الشخصي

والرغبة

الشخصية

في

التقدم.عن

(بن ذهبية)2009،
واقع التربية البدنية في المدرسة االبتدائية الجزائرية
إنه لمن األهمية بمكان أن نرى ونعي هذه األهمية الكبيرة للرياضة المدرسية ،وانه
لمن األهمية كذلك أن نبين فوائدها وعوائدها اإليجابية على التلميذ من كل النواحي ،لكن في
الحقيقة عندما تقربنا من الميدان كان على نحو أخر تماما ،إذ خالل اإلعداد لرسالة الدكتوراه
وبالتحديد في الموسم الدراسي  ،2015تقربنا من عدة مدارس ابتدائية ،حيث كانت حوالي
 100مدرسة ،قابلنا من خاللها المئات من أساتذة الطور اإلبتدائية ،لم نلمس خاللها على
أرض الواقع والميدان شيئ اسمه حصة التربية البدنية ،وهذا بتصريح من األساتذة وبعض
المدراء ،حيث يرون أن هذه الحصة ليست من اختصاصهم وأنه يجب توفير اساتذة
مختصين في هذا الرياضة ،حيث يضطرون إلى تعويض هذه الحصة بالنشاطات الالصفية،
أو بمادة من المواد الدراسية ،وحتى ولو أراد معلما في يوم من أيام السنة أن ينفذ هذه
الحصة ،سنجده يمارس بعض الحركات الرياضية ،وذلك في النظر األستاذ لعدم توفر أدنى
الشروط لتطبيق هذه الحصة كما يجب ،فال المعدات الرياضية متوفرة ولو البسيطة منها ،وال
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ملعب مناسب ،اذ يضطرون لممارسة بعض الحركات أو الجري في فناء المدرسة ،وقد
اتفقت كل المعلمات على أنها ال يمكن أن تقوم بممارسة النشاطات الرياضية مع التالميذ
واتفق معهن الكثير من مدراء المدارس.
وال نظن أن هذه المشاكل والعراقيل قد مست المدرسة االبتدائية الجزائرية فقط بحيث تطرقت
بعض الدراسات إلى معوقات شبيهة جدا بالتي تم ذكرها ونورد منها على سبيل المثال ال
الحصر ما أورده الشامخ ( )2005في دراسة له حول الرياضة المدرسية كركيزة لإلنجاز
الرياضي (واقع الرياضة المدرسية بمدارس مدينة الرياض) ،دراسة سابقة بعنوان " دراسة
تحليلية لواقع التربية الرياضية المدرسية للمرحلة االبتدائية بمحافظة الشرقية" لمجدي حسين
( )1995حيث شملت العينة  381معلم 7500 ،من المرحلة االبتدائية ،مستعينا بالمقابلة
الشخصية واستمارة استطالع الرأي كأدوات لجمع البيانات وكانت أهم النتائج عدم تنمية
الثقافة الرياضية لدى التالميذ ،المالعب واألدوات واألجهزة غير مناسبة لتحقيق أهداف
التربية الرياضية ،قيام الغير متخصصين بتدريس مادة التربية الرياضية ،قلة الميزانية
المخصصة للتربية الرياضية ،زيادة نصاب المدرس من الحصص ،عدم إيمان اإلدارة
المدرسية بأهمية التربية الرياضية.
كما أورد كذلك دراسة لـعبد الغني علي الغامدي ( )1990بعنوان" معوقات تنفيذ برامج
التربية الرياضية بمدارس البنين اإلبتدائية بمدينة مكة المكرمة" تكونت عينة الدراسة من 79
معلما واستخدم الباحث المنهج المسحي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،أن أهم
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المعوقات التي تعيق تنفيذ برنامج التربية البدنية هي المعوقات المرتبطة باإلمكانات حيث
حققت نسبة عالية تزيد على  90بالمئة تالها المعوقات المرتبطة بالمعلم ثم المعوقات
المرتبطة بالنظام التعليمي وأخي ار المعوقات المرتبطة بالتالميذ.
الشامخ (http://faculty.ksu.edu.sa/tarekelshamekh/Pages/researches.aspx)2005

ولعل السبيل للخروج بهذه الحصة إلى النور ،هي توفير معلمين مختصين في التربية
البدنية كما اتفق كل االساتذة ،كذلك تهيئة المكان والمعدات لسير أحسن لعمل هؤالء
المعلمين ،فتغرس بذلك أهمية هذه الحصة في نفوس التالميذ ،وتحبب لهم الرياضة بصفة
عامة ،وربما ستصبح ا لسبيل للخروج من عدة مشاكل سلوكية للتالميذ مثل السلوكات
العدوانية حيث ستون لهم متنفسا تربويا.
المراجع
➢

بوسنان فاتح ،دور التربية البدنية في التقليل من الشعور بالقلق ،لدى تالميذ الطور

الثانوي ،معهد التربية البدنية والرياضية ،سيدي عبد هللا ،الجزائر.2012 ،
➢

بوغربي محمد ،الرياضة المدرسية الجزائرية في جانبها التكويني بين الواقع والمأمول،

ماجستير ،معهد التربية الرياضية والبدنية ،سيدي عبد هللا ،الجزائر.2005 ،
➢

جغدم بن ذهبية ،تقويم أداء مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية في

ضوء المقاربة بالكفاءات ،معهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،
.2009
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➢

الحاج قادري ،واقع الممارسة الرياضية في الطور اإلبتدائي وأثره على النمو النفسي

االجتماعي للتالميذ -دراسة ميدانية بالمدارس االبتدائية لوالية سطيف،-ماجستير النشاط
البدني الرياضي التربوي ،معهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة الجزائر .2011 ،3
➢

حمادي ابراهيم ،حادقي المبروك ،أهمية النشاط البدني الرياضي المدرسي في تحقيق

التوازن لبعض أبعاد الشخصية لتالميذ سنة رابعة متوسط ،مذكرة ماستر ،معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة2014 ،
➢

طارق عبد العظيم الشامخ ،الرياضة المدرسية كركيزة لالنجاز الرياضي (واقع

الرياضة

المدرسية

بمدارس

مدينة

الرياض)

http://faculty.ksu.edu.sa/tarekelshamekh/Pages/researches.aspx

➢

عبد الكريم بن عبد الواحد ،عبد النور حشمان ،دور أنشطة التربية البدنية المبرمجة

في اكساب بعض أبعاد التوافق االجتماعي لتالميذ الطور الثاني ابتدائي ( )9-10سنوات –
دراسة ميدانية لبعض مدارس والية ورقلة -مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد 19
جوان .2015
➢

كير أممية ،كشيدة خديجة ،دور مادة التربية البدنية في تعزيز قيم المواطنة في بعديها

االجتماعي والقيمي لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي ،مذكرة ماستر ،كلية العلوم
االنسانية واالجتماعية ،جامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي.2015 ،
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'' مساهمة التكنولوجيات الحديثة في عمليتي تقييم وتقويم النشاط الرياضي التربوي''
جامعة الجزائر 03

د /فتحي يوسفي

ســيف الدين روابــي

الملخص:
حازت الرياضة في اآلونة األخيرة على اهتمام كبير في مجال التكنولوجيا ...وفي خضم هذا

التطور كان للنشاط الرياضي التربوي حصة ال بأس بها في تدخل التكنولوجيا الحديثة ،حيث أصبح لزاما
على األستاذ استخدامها وذلك ألنها تسهل وتدقق بقدر كبير عمله خالل الحصص.

استهدف هذا البحث الكشف عن مدى مساهمةبرنامج kinoviaكتكنولوجيا حديثة في عمليتي تقييم

وتقويم النشاط الرياضي التربوي ،وأيضا معرفة أخطاء األداء التي ال يمكن للعين المجردة اكتشافها
وبالتالي ضرورة اعتماد األستاذ على مثل هذه التكنولوجيات الحديثة .حيث تناول البحث دراسة حالة في

رياضة القفز الطويل من خالل العمل ببرنامج التحليل الحركي  ،Kinoveaواستخدم المنهج الوصفي

وتكونت عينة البحث من ( )10تالميذ تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من تالميذ السنة الثالثة ثانوي

()2017-2016من ثانوية احمد بومنجل مدينة الطاهير .وتطلب تحقيق أهداف البحث؛ إعداد آلة
تصوير ،وبرنامج  Kinoveaمنصب على الحاسوب المحمول .وكانت النتائج كالتالي:

• يعد البرنامج األكثر فعالية في تقييم مثل هذه األنشطة (مثل :القفز الطويل) التي تمتاز بالتعقيد
والتكامل الحركي منذ االنطالق إلى الهبوط (المهارة المركبة).

• حسب  Kinoveaفإن مرحلة االرتقاء أصعب و أدق مراحل القفز الطويل حيث أنه ال تستطيع العين
المجردة اكتشاف هذه األخطاء نظ ار لتكامل حركات هذه المرحلة (االرتقاء) في حركة واحد جد معقدة

بالتالي لزم علينا استعمال برامج التحليل الحركي وفي مقدمتها  Kinoveaمن أجل اكتشافها وتقويمها

الحقا خالل التقويم التكويني

• يعد  Kinoveaالذي يعمل بواسطة التحليل الحركي من األسس و العوامل التقويمية الموضوعية
الموثوق بنتائجها ومناسبتها للمجال التعليمي التربوي.

• التحليل الحركي بواسطة برنامج  Kinoveaهو أحد المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء فضال
عن تحديد مكمن الضعف في األداء والعمل على تجاوزه.
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• يبين هذا البرنامج لألساتذة األخطاء التي ترتكب من طرف التالميذ في رياضة القفز الطويل والتي
.تعجز المالحظة بالعين المجردة من اكتشافها

 القفز،Kinovea  برنامج التحليل الحركي، التقويم، التقييم، النشاط الرياضي التربوي:الكلمات المفاتحية
.الطويل

Résume :

Le sport dans les derniers temps est caractérisé à l’utilisation de la
technologie, et ce qui concerne le développement de l’éducation physique et

sportif (EPS) dans toutes les aspects, la technologie prende une partie pas
male comme l’utilisation des logiciels et des programmes modernedans les
séances de l’EPS. Et autant que le rôle professeur de l’EPS est axial dans

cette opération il est obligatoire de maitrise les différentes manières
d’utilisation la technologie moderne dans leur travail, car elle l’aide beaucoup
dans les séances de l’EPS.

Cette étude visé de parler à la participation du logiciel de Kinovea

comme une technologie moderne dans l’opération d’évaluation et valorisation

l’activité en EPS, et savoir les fautes gestuelles qui ne peuvent pas détecté
avec la vision naturelle (observation avec les yeux).

Cette étude est une étude de cas dans le saut au longueur par le logiciel

d’analyse motrice Kinovea, nous utilisons la méthode descriptive, ou
l’échantillon compose de 10 élèves de 03eme année seconder lycée Ahmed
BOUMENDJEL au Taher, et elle a été choisies de façon aléatoire. Et pour
réaliser les objectif de cette étude, on a utilisé un appareil photos et logiciel
Kinovea installer sur l’ordinateur portable. Les résultats est :

• Le Kinovea est une technologie exigeant dans tous les payes européenne.
• il est le plus efficace dans les sports qui caractériser a l’habilité complète.

• il nous permettre de savoir les fautes des élève qui nous ne pouvons pas
détecterpar l’observation avec les yeux, et donc une valorisation très
précise et très objective.
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qui peut détecter les fautes

• il est considéré comme un moyen objectif
d’exécutions réalisé par les élèves.

MOTS CLE : EPS, Evaluation et valorisation, Logiciel d’analyse motrice
Kinovea, Saut au longueur.

مقدمة:

إن التطور العلمي الذي يشهده العالم في شتى مجاالت الحياة قد أصبح السمة المميزة لهذا

العصر .ومن المجاالت التي شملها هذا التطور والتغير ،مجال النشاط البدني التربوي .حيث انشغلت دول
العالم بإيجاد أحدث أساليب التعليم لمواطنيها وأكثر تطو ار بهدف إعداد جيل قادر على المشاركة بإيجابية

في مجتمعه.

إن تواجد أستاذ التربية البدنية والرياضية ،وقدرته على فرض أسلوبه في عصرنا هذا ..والذي هو

مرتبط كل االرتباط بالتكنولوجيا ...يكون عن طريق قدرة هذا األستاذ على استخدام التكنولوجيا الحديثة

بدقة ومرونة متالزمتين حتى يكون هنالك تكافؤ وانسجام كبير بين ما يمكن أن يوجد وما هو موجود فعال

من خبرات ومعارف .لذلك كان لزاما على الو ازرة الوصية رقمنةالتعليم ،واتخاذ توجهات استراتيجية جديدة
فيما يخص التكنولوجيا واستخداماتها في المجال التعليمي-التعلمي.

تطرقنا في هذه الدراسة بعد وضع االطار العام للدراسة والمتمثل في االشكالية وفرض الفروض ،

أهداف ،أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع وشرح المصطلحات ثم التعقيب على الدراسات المرتبطة
والمشابهة.وكذامنهج الدراسة،ووصف المجتمع و العينة معتحديد مجاالت الدراسة.

اجتهد البحث في تقديم العناصر األساسية للدراسة من خلفية نظرية وقد احتوت على نشاط القفز

الطويل ،التقييم والتقويم ،التحليل الحركي وبرنامج .Kinovea

أما الجانب التطبيقي للدراسة سيتضمن عرض وتحليل النتائج ،و اختبار الفرضيات ،ثم

استخالص االستنتاجات والتوصيات.
إشكالية الدراسة:
إن تدريس التربية البدنية والرياضية في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في االستخدام األمثل

للتقنيات الحديثة فيها  ...حيثأصبح لزاما على األستاذأن تتوفر فيه عدة متطلبات حتى يستطيع االرتقاء

بعمله نحو مستوى أعلى ...ومن بين أكبر المتطلبات التي تلح عليها ضرورة ميدان النشاط البدني التربوي
هو إمكانية هذا األستاذ تسيير واستخدام التكنولوجيا الحديثة خالل عمله داخل المؤسسة ،وذلك ألنها

تسهل وبشكل مضطرد وكبير عمله من تقييم ثم تقويم ألنشطةالتالميذ والمتعلمين في الصف ...وربما
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أبرزما توصلت له هذه العلوم التكنولوجية خصوصا في هذا المجال هو استخدام أجهزة وبرامج التحليل
الحركي وفي مقدمتها برنامج Kinoveaالذي يعد أبسط وأسهل و أحدث البرامج التي ترتكز على التحليل
الحركي للمهارة ،خاصة خالل الرياضات التي تمتاز بالتكامل الحركي (مهارة مركبة) مثل رياضة القفز

الطويل.

يشير واقعنا في الجزائر إلى افتقار أستاذ التربية البدنية والرياضيةإلىميكانيزمات وآليات العمل

بمثل هذا البرنامج أو برامج مشابهة له وعجزه – ولو بنسب معينة  -في استخدامه في عملية التدريس
وخاصة في أهم شقين فيها أال وهما عمليتي التقييم والتقويم ،واالستمرار في االعتماد على طرائق بسيطة
وغير دقيقة كالعين المجرة في تقييم األداء في جميع الرياضات المبرمجة خالل الموسم ولو تعلق األمر
برياضة ذات مهارة مركبة كالوثب الطويل ...هذا ما جعلنا نتساءل عن مساهمة مثل هذه التكنولوجيا

الحديثة (برنامج  )Kinoveaفي تسهيل عملية التقييم والتقويم على األستاذ خالل حصص التربية البدنية
والرياضية ،عن طريق طرح التساؤل التالي :كيف يساهم برنامج التحليل الحركي  Kinoveaفي عمليتي

تقييم وتقويم النشاط البدني الرياضي التربوي خالل حصص التربية البدنية والرياضية ؟
التساؤالت الفرعية:

 .1هل هناكأخطاء في األداءخالل نشاط القفز الطويل والتي يستطيعجهاز  Kinoveaاكتشافها في
حين تعجز المالحظة بالعين المجردة عن ذلك خالل أداء التلميذ ؟

 .2هل هناك تأثير لتـقييم األداء عن طريق برنامج Kinoveaخالل نشاط القفز الطويل على دقة
عملية التقويم ؟

الفرضية الرئيسة:

يقوم برنامج  Kinoveaبإيضاح كل كبيرة وصغيرة في تقييم األداء في القفز الطويل مما يمنح لألستاذ
مرتكزات موضوعية وأساسية للقيام بعملية التقويم.

الفرضيات الفرعية:

 .1نعم هناك أخطاء خالل أداء القفز الطويل يتم اكتشافها عن طريق برنامج  Kinoveaفي حين ال
تستطيع العين المجردة ذلك.

 .2هناك تأثير جد فعال و ايجابي لتـقييم األداء عن طريق برنامج Kinoveaخالل نشاط القفز
الطويل على دقة عملية القادمة والتي هي التقويم.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة  -في حدود علم الباحث -في ندرة البحث العلمي في الجزائر الذي

تناول مثل هذه البحوث عن برامج التحليل الحركي ،لذا تعد هذه الدراسة إضافة علمية وعملية في مجال
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بحوث التربية البدنية والرياضية ،وذلك عن طريق تزويد العاملين في هذا مجال (األساتذة) بهذا المرجع

العلمي الذي يتطرق في مضمونه إلى توضيح فعالية استخدام طريقة التحليل الحركي ببرنامج Kinovea

خالل نشاط القفز الطويل.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحاليةإلى تحديد فاعلية وجدوى العمل بهذا البرنامج ( )Kinoveaخالل حصص

التربية البدنية والرياضية في عمليتين محوريتين أال وهما التقييم والتقـويم بما يشجع أساتذة التربية البدنية

والرياضية والو ازرة الوصية على تعميم استخدامه خالل التدريس من أجل الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية

فيما يخص اكتشاف وتوجيه المواهب كما كانت سابقا.

وأيضا نرجو أن يكون بحثنا هذا ذا منفعة للجهات المعنية بهذا المجال من أساتذة وو ازرة التربية

والتعليم في استحداث مناهج تعليمة ذات صبغة تكنولوجية.

أسباب اختيار الموضوع:

شد اهتمام الباحث إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب ...كتطور عملية التدريس في المجال
التربية البدنية والرياضية ،في حين أن أغلب األساتذة في الجزائر ال زالوا عاجزين عن مواكبة التكنولوجيا

الحديثة في التدريس ،ومحاولة بعث ثورة جديدة لهم فيما يخص هذا المجال ،وأيضا سهولة استخدام

برنامج  Kinoveaودقته  ...إضافة على هذا فهو برنامج مجاني يحمل مباشرة من االنترنت ثم ينصب
على الحاسوب ،واستخدامه سهل وال يتطلب وسائل مكلفة ،فقط جهاز كومبيوتر منصب عليه برنامج

 Kinoveaو آلة تصوير بسيطة .وهذه األدوات بسيطة ويمكن لكل أستاذ اكتسابها.

شرح المصطلحات:

 )1التربية البدنية والرياضية:

✓ لغة :التربية من الفعل "ربا  ،يربي  ،تربية " و معناه؛ علم ،نمى ،ثقف ،أدب ،هذب.

v

✓ اصطالحا:يعني أنها العملية الواعية المقصودة و غير المقصودةإلحداث نمو و تغير وتكيف مستمر
للفرد في جميع نواحيه العقلية والجسمية والوجدانية من زوايا مكونات المجتمع ،واطار ثقافته وأنشطته

المختلفة.

v

✓ إجرائيا :هي تلك األنشطة الممارسة من طرف تالميذ الطور الثانوي التي تندرج ضمن العملية
التربوية-التعيمية  ،والتي يتجلى هدفها في تنمية الفرد (التلميذ) من جميع النواحي :االنفعالية،
العقلية ،الوجدانية ،االجتماعية ،والجسمية و إعداد جيل المستقبل.

 )2التكنولوجيا الحديثة:
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األول Techno :ويعني حرفة ،أو
✓ لغة:كلمة
ّ
تتكون من مقطعين ،المقطع ّ
يونانية األصل ،وهي ّ
فإن كلمة تكنولوجيا تعني علم
مهارة ،أو فن ،أما الثاني Logy :فيعني علم أو دراسة ،ومن هنا ّ
األداء أو علم التّطبيق.v

✓ اصطالحا :هي كل ماينتج عن اتحاد األفكار و السبل والتجهيزات ويستثمره اإلنسان في تحسين
مستوى معيشته وتحقيق مستوى رفاهيته وتوفر عليه الوقت و الجهد و التكلفة.

[]v

✓ إجرائيا:هي عبارة عن استخدامات برنامج التحليل الحركي Kinoveaفي تحليل الخطوات المنفذة من
قبل التالميذ خالل النشاط الصفي لفعالية القفز الطويل.

 )3التقييم:

✓ لغة:من الفعل قيم أي وضع قيمة و ثمنا ومقدا ار للشيء.

v

✓ اصطالحا:اصدار حكم على قيمة شيء من االشياء لتقدير مدى كفاية هذه األشياء ودقتها وفعاليتها.

✓ إجرائيا :إصدار حكم عن قيمة للشيء أو األفكار و الجوانب لتقدير مدى كفاية هذه االشياء ودقتها

وفعاليتها ،على ان يتم هذا الحكم في ضوء مستوى او محك او مهيار معين ويكون تقييم التلميذ في
ضوء المستويات المحددة :ضعيف ،مقبول ،حسن ،جيد ،ممتاز ...الخ.

 )4التقويم:

✓ لغة :من الفعل '' تقوم '' أي استوى وتعدل وزال اعوجاجه.

v

✓ اصطالحا:

عمليةإصدارحكمعلىقيمةاألشياءأواألشخاصأوالموضوعات،وهوبهذاالمعنىيتطلباستخدامالمعايي أروالمستوياتلتقدي
رهذهالقيمة،كمايشملمعنىالتحسينأوالتعديل ،أوالتطورالذييعتمدعلىهذهاألحكام.
✓

[]v

إجرائيا :هو عملية تتضمن ثالث خطوات رئيسة وهي :جمع البيانات الالزمة باستخدام الوسائل

المناسبة ،واصدار أحكام قيمية على البيانات المتجمعة وفقا لبعض المحكات التقويمية كالمعيار،
المستوى ،أو غيرها ...وكذا اتخاذ الق اررات المناسبة فيما يتعلق بموضوع التقويم استناد الى البيانات

المتاحة.

 )5القفز الطويل:

✓ لغة :هو الوثب.

v

اللقفزبعدمسافةممكنة .الرقمالقياسيللرجالهو  8.95م.
✓ اصطالحا:هواحدىالرياضاتاألوليمبية،وتتمحورحو أ
بينماالرقمالقياسيالمسجلللسيداتهو

سجلهاألمريكيمايكباويلفيطوكيو،اليابانتاريخ.

[]v

7.52

م،سجلتهالروسيةغاليناتشيستياكوفافيسانتبطرسبرغ (ليننغراد)،روسيا،في .1988

✓ اجرائيا :هو نشاط من األنشطة الرياضية الممارسة خالل حصص التربية البدنية والرياضية في

المؤسسات التعليمية ،وفيه يقوم التلميذ بالجري في رواق محدد ثم االرتقاء ثم الطيران وينتهي بعد
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ذلك بالهبوط على كلتا قدميه في حفرة ذات أبعاد محددة ( 06الى  07متر) ،في حين يقوم األستاذ
بعد ذلك بقياس المسافة المنجزة من طرف التلميذ ويدون النتائج.

الدراسات المرتبطة والمشابهة:
 الدراسة األولى:

قدور رسلي ،ياسين سعد ( نموذج مقترح لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على االستخدام األمثل

للموارد في المنشاة )  ،األردن2006 ،

v

هدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على االستخدام األمثل للموارد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

المنشاة الصناعية و كيفية تفعيل هذا التأثير .

منهج الدراسة  :استخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدا على االستبيان كأداة رئيسية للدراسة .

نتائج الدراسة :وقد توصلت الدراسة إلى أن ما يحصل عليه المنتج من خفض في التكلفة التسويقية نتيجة
لتغير تكنولوجيا المعلومات يتناسب طردا مع مرونة الطلب بشرط ثبات مرونة العرض.

التوصيات:أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور نظم المعلومات من خالل جعل سوق تكنولوجيا المعلومات
سوقا تنافسية ( أقل تكلفة )

و أن يتم اختيار أدوات و نظم تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع طبيعة و أهداف المنشاة
 الدراسة الثانية:

- G.Gueguen(incidence de system d’information en situation de

v

concurrence ; le cas des coureurs du tour de France), France, 2007.

هدفت إلى دراسة اثر استخدام السماعات(  )Oreillettesكنظام للمعلومات عند الدراجين في دورة فرنسا

للدراجات على النتائج المحققة من حيث الفرق في أزمنة الدخول في المراحل المختلفة للدورة .

منهج الدراسة و أداتها :اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي مستعمال المالحظة كأداة رئيسية من

خالل إجراء مقارنة بين أزمنة الدخول في المراحل المختلفة للمنافسة قبل و بعد استعمال السماعات .

العينة :قام الباحث بتحليل نتائج  125مرحلة من مراحل طواف فرنسا للدراجات ما بين سنوات  1991و
( 1996قبل استعمال السماعات) و  120مرحلة ما بين  2000و ( 2005بعد استعمال السماعات ) ما
يمثل أكثر من  40.000وقت دخول.
نتائج الدراسة :

 -أزمنة الوصول في سباقات السرعة ليست معبرة مما يدل على أن االعتماد على مركز للمعلومات ال

يعطي فعالية اكبر لفرق السرعة.

 -الدراجون يصلون في أزمنة متباعدة في المسالك الجبلية مقارنة بالمسالك المسطحة .
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 منذ بداية استعمال السماعات لم يعد الدراجون يصلون في أوقات متقاربة ( نقص الدخول الجماعي فيخط الوصول ).

التوصيات :أوصى الباحث بالتخلص تدريجيا من استعمال السماعات  ،ألنها ال تسمح للرياضي بالتفكير

و اتخاذ القرار ،وهذا ما يؤثر على تكوين الدراج ،حيث أن األحرى هو تكوين دراج ناضج يمكنه اتخاذ

القرار المناسب تحت أي ظرف .
 الدراسة الثالثة:

Neal Pollack.(Knowledge management and information technology),2002v.
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها المنظمات العامة و
الخاصة.

منهج الدراسة :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ألغراض البحث العلمي .

نتائج الدراسة  :أظهرت النتائج أن أداء تكنولوجيا المعلومات في المنظمات قيد الدراسة ال يزال في بداياته
و أن معظم جهودها في تحقيق أهدافها ال تزال في مستوى مؤسسة صغيرة الحجم.

توصيات الدراسة:ضرورة تدريب المستخدمين النهائيين لنظم المعلومات ،و تشجيعهم على بناء مقاييس
جديدة تحدد مدى جودة و دعم إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الحتياجات العمل الداخلي.
التعقيب على الدراسات السابقة والمشابهة:
بعد مراجعة الدراسات السابقة والمشابهة الحظ الباحث أن هناك اتفاق من حيث المنهج المتبع في

هذه الدراسات وهو الوصفي التحليلي الذي يالئم هذا النوع من الدراسات .اشتركت الدراسات السابقة في
االعتماد على األساليب اإلحصائية الختبار فرضياتها  .وفي ما يخص أدوات البحث فقد اعتمدت

الدراستين  3+1على االستبيان كأداة رئيسية ،ما عدا الدراسة الثانية فاعتمدت على المالحظة إضافة إلى
المقابلة ..ولقد ساعدتنا هذه الدراسات في إعداد وصياغة إشكالية البحث ,تحديد متغيرات الدراسة وأدوات
القياس المستخدمة.

منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

المنهج المتبع:استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على التجربة لمالئمته وطبيعة البحث

ولكون المنهج الوصفي هو طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة،
وتصوير النتائج التي تم الحصول عليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها'' []vوبما أن المنهج يهدف
[]v

إلى اإلجابة عن تساؤالت تتعلق بالحالة الراهنة ألفراد عينة البحث،

فان الباحثاعتمد في هذا البحث على

دراسة حالة والذي يعرف بأنه'' المنهج الذي يهتم بدراسة الظواهر والحاالت المتعلقة بموقف واحد فيأخذ

الفرد أو المؤسسة أو ...كوحدة يخضعها للدراسة المفصلة بغرض الوصول إلى تعميمات'']v[ .ويقوم المنهج
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على التعمق في دراسة المعلومات بمرحلة معينة من تاريخ حياة هذا الموقف المدروس أو دراسة جميع
المراحل التي مر بها.

[]v

مجتمع وعينة البحث:تعتبر عملية اختيار عينة البحث من الخطوات الضرورية بغرض إكمال

واتمام هذا العمل العلمي ،إذ يتطلب من الباحث البحث عن أنسب عينة متالئمة وطبيعة بحثه ،وكذلك

انسجامها مع المشكلة المراد إيجاد حل لها ،بحيث تكون هذه العينة تمثل مجتمعها أصدق تمثيل.

وتمثل مجتمع بحثنا في تالميذ السنة الثالثة ثانوي ،لمدينة الطاهير ،أما عينة البحث فقد اختيرت

بالطريقة العشوائية متمثلة في  10تالميذ من ثانوية '' أحمد بومنجل '' من مجتمع البحث.
مجاالت البحث

 -1المجال البشري :تالميذ السنة الثالثة ثانوي لثانويات مدينة الطاهير.
 -2المجال الزماني.2016/12/11 :

 -3المجال المكاني :ثانوية أحمد بومنجل  -مدينة الطاهير.
الخلفية النظرية:
.I

القفز الطويل:

الخطوات الفنية للقفز الطويل:

[]v

وتحدد خطوات هذه الفعالية في أربع خطوات مقسمة على مراحل حسب التسلسل الحركي كالتالي...

 .1االقتراب :ويتطلب هذا تحديد العالمات الضابطة من عالمة البدء وحتى الوصول الى عارضة الدفع،

وتكون طريقة االقتراب جريا و بأقصى سرعة ممكنة ،ونظ ار الختالف االفراد في السرعة اذ منهم من

يصل لسرعته القصوى في اقل عدد من الخطوات والعكس ،لذلك اختلفت طريقة االقتراب نتيجة

اختالف في سرعة المتسابقين وقدرتهم على الوصول الى السرعة القصوى بالخطوات المناسبة.

وتكون عادة خطوات االقتراب بين  12الى  16خطوة من مسافة طولها  50-35يارد.

 .2االرتقاء :يكون على مستوى اللوحة الصلصالية ،ويجب ان تطأ قدم المتسابق هذه اللوحة وهو في
منتهى السرعة التي اكتسبها من العدو اثناء االقتراب .ثم تبدأ عملية االرتقاء مه انحراف بسيط جدا

لألمام بدرجة مناسبة لذلك ،وهذا ليكتسب المتسابق من قوة الدفع مسافة أطول ولكي ال يعيق تقدم

الجسم لألمام حتى ال يجعله يرتفع أكثر لألعلى و اذا زاد ارتفاع الجسم عن حده يؤدي الى تعطيل
حركة االندفاع اماما مع العلم ان المطلوب هنا هو القفز لألعلى واالمام.
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✓ قدم االرتقاء :يأخذ المتسابق بكل قدمه بأكملها على اللوحة ليقوم باالرتقاء ،حيث ان رجل االرتقاء
تل تصق باللوحة نتيجة لثقل الجسم ،حيث ال تتعد اي جزء منها حافة اللوحة ومن تم يحدث انثناء
خفيف في ركبة رجل االرتقاء.

✓ الرجل الحرة :تمرجح الرجل الحرة لألمام لعلو بسيط جدا من مقصل الركبة حيث تكون المرجحة على
مد الركبة ،وفخذ رجل االرتكاز (االرتقاء).

حركة الذراعين تكون منسجمة مع حركات الرجلين ،اذ انتقلت خلفا ثم اماما لألعلى ،ويكون اتجاهها
هذا منسجما ومتوافقا بكل دقة مع اتجاه الرجل الحرة.

✓ مركز الثقل :يكون في حالة الدفع (االرتقاء) واقعا فوق رجل االرتقاء مع انحرافه قليال لألمام.

 .3الطيران :تبدأ بمجرد ترك قدم االرتقاء االرض .وهناك عدة طرائق وسنكتفي بذكر طريقتين وهما:
طريقة المشي في الهواء ،وطريقة القرفصاء.

طريقة المشي في الهواء :تعطي احسن النتائج وغالبا ما تستعمل لدي المبتدئين وتكون فيها
حركات الرجلين مشابهة للمشي المعتاد و الغرض منها اكساب المسابق اكبر مسافة ممكنة .فعند

رفع الرجل الحرة لألمام تكون زاوية الجدع مع الرجل مساوية ل ـ  75°و عند الهبوط تكون45°
وتمتد الرجل الحرة اماما و قدم االرتقاء خلفا ..وهذا طبيعي.

طريقة القرفصاء :تعتمد على السرعة وقوة الدفع ،وتعد اسهل من الطريقة االولى في العلم ويبدأ

بها المبتدؤون ،حيث تكون الزاوية بين الجدع والرجلين بعد الدفع حوالي 70°ثم يأخذ المتسابق
وضع الجلوس في الهواء ويستمر ذلك حتى يقترب من الهبوط.

 .4الهبوط :يراعى فيه امتداد الرجلين أماما حتى يكتسب المتسابق أكبر مسافة ممكنة مما لو كانت
الركبتين مثنيتين وكذلك حركة الذراعين خلفا واماما مهمة جدا والهبوط في الطرائق المذكورة سالفا

يكون كال القدمين مع اتزان كامل للجسم في نفس الوقت والهبوط الصحيح فيه عالمة القدمين في
االرض الحفرة عل خط واحد.

[]v

األسس البيوميكانيكية لنشاط القفز الطويل:

 )1االقتراب :يجب ان يكون بقدر كافي حتى يتمكن المسابق من تحويلها في عملية االرتقاء الى أطول
مسافة ممكنة .وتنحصر طول مسافة االرتقاء ما بين  35الى  40متر في المستويات العليا و قد

اثبتت دراسات متقدمة ان  25متر تعد مسافة جد مناسبة خاصة عند المبتدئين.

ينطلق المسابق من وضع الوقوف ثم الجري بسرعة متزايدة تدريجيا حتى الوصول الى أمام لوحة

االرتقاء ،وفي الثالث خطوات االخيرة تختلف تماما عن باقي الخطوات حيث تكون االولى قصيرة ثم
طويلة ثم قصيرة ،وعليه فإننا نالحظ ان الخطوة ما قبل االخيرة هي أطول الخطوات .وهذا يساعد
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المتسابق على خفض مركز ثقله الى االسفل حتى تأخذ حركة الجسم الشكل االنسيابي خالل الخطوة
االخيرة ،والتي تعد قصيرة نسبيا والسبب في ذلك هو االعداد لالرتقاء الصحيح ،حيث يتغير مسار

الجسم من االتجاه االفقي الى العلوي خالل فترة زمنية تقدر بـ  0,12ثانية .ان االقتراب واالرتقاء
الجيدين يمثل  %90من مقدرة المتسابق على تحقيق أفضل مسافة.

 )2االرتقاء :نظ ار لكون المسافة االفقية والعمودية التي يقطعها مركز ثقل المتسابق تعتمد على سرعة
االنطالق وزاوية االنطالق ،وغالبا من تكون هذه الزاوية تنحصر بين  22° - 18°تقريبا .حيث تقدر

فترة االرتقاء بـ  0,13ثانية في حالة مالمسة القدم لوحة االرتقاء يكون مركز الثقل خلف القدم اثناء

االقتراب على المتسابق تقصير خطواته االخيرة لكي يكون مركز ثقله فوق قدم االرتقاء ،وامامها قليال

بدال من ان تكون خلفها ،كما تشير الضرورة الى مالمسة القدم بأكملها االرض لزيادة زمن مالمستها

مما يولد قوة دفع كبيرة.

كما يجب التركيز على أهمية حركة الذراعين والرأس والرجل الحرة في االقتراب فان حركتها يجب ان

تكون متناسقة.

 )3الطيران :تكون هذه المرحلة عند مغادرة قدم االرتقاء االرض ،ومن الخطأ االعتقاد ان مختلف
الحركات التي تؤدى في الهواء من شأنها زيادة المسافة ،والحقيقة ان الالعب يقوم بذلك من اجل
تغيير مواقع جسمه حول مركز الثقل واالستعداد للهبوط السليم.

 )4الهبوط :عند وصول مركز ثقل المتسابق الى قمة قوس الطيران في النهاية تمتد الركبتان ويحافظ
الجسم على ثني الورك ،وقبل لمس االرض مباشرة تسحب الذراعين للخلف حيث ان هذا الوضع
سيحقق فائدة؛ فاألولى دفع الساقين لألمام ،والثانية تهيئة الذراعين لحركة قوية وعلى مدى واسع الى

لألمام لحظة مالمسة االرض وهكذا يسحب الجسم لألمام و يمنعه من السقوط للخلف.

.II

[]v

التقييم والتقويم في المجال التربوي-التعليمي:

إنالمشتغلبالبحثالعلميوالذييقومبعمليةالقياسواالختباريهدفإلىالوصوإللىعمليةالتقويم،
ومنثمبياندقةعمليةالتقويمتتوقفعلىدقةعمليةالقياساتواالختباراتالمستخدمةفإذاكانتتلك

الوسائلغيرصادقةوغيرموضوعيةفإنعمليةالتقويمبالضرورةلنتكونصادقةأوموضوعية
ويمكنناالقولبوجهعامأنالقياسواالختباروسائلللتقويموكلمنهاعملياتمتمايزةبهدفإصداراألحكامومدىتحقيقاألهدافالمنش
ودة،وقديمتدذلكإلىالتعديلوالتطوير.

أقسام التقويم في التربية البدنية والرياضية:

 )1التقويم التشخيصي :يكون في بدية الفصل الدراسي أو العام الدراسي ،يهدف الى تحديد مستوى
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التالميذ والفروقات بينهم ،تحديد نقطة انطالق الدرس الجديد  ،وايضا البحث عن الحلول لمعالجة
النقائص التي ستؤثر سلبا على االنجاز والتعلم.

وكذلك حسب نوال إبراهيم شلتوت ،وآخرون  .2008فانه ينقسم الى...

[] v

 )2التقويم التكويني(البنائي) :يهدف الى مراجعة المواد وتنقيح البرامج ...والتقويم التكويني (البنائي)
في مجال التربية البدنية والرياضية يستخدم للمساعدة في تحديد التعديالت او التحسينات على

منظومة التعلم حيث مازالت هناك فرصة إلصالح البرنامج .و هو يمكننا من تقرير ما يجب أن

نستمر في تعليمه من وجهة نظر كل من التلميذ والمدرس .فقد تكون المهارة المدرجة في البرنامج

فوق مستوى التلميذ وهذا قد يستلزم تعديل أو تغيير أو تبسيط بما يتناسب مع الهدف التعليمي.

 )3التقويم التحصيلي (النهائي) :يستخدم لتقرير إلى أي مدى ينجح التلميذ في تحقيق غرض أو
أغراض تعليمية .ويستخدم في أداة التقويم النهائي االختبارات في نهاية الفصل الدراسي أو الوحدة

الدراسية أو العام الدراسي ،كاالختبارات البدنية ،الحركية ،والعرفية ...ويقوم بتجميع البيانات عن
مستوى كل تلميذ.

وهناك أقسام أخرى عديدة نذكر منها:

 )4التقويم مرجعي المعيار :وهو ما يعرف بالتقويم الذي يبحث في مقارنة أداء الفرد بالمتوسط العام
لألداء لمجموعة مماثلة من األفراد.

 )5التقويم مرجعي المحك :ويعتمد على تقدير الفرد بالنسبة لمستوى معين أكثر من تقدير أدائه
بالنسبة لبقية أفراد المجموعة وهو يقدر أداء الفرد بالقياس الى مستوى محدد سابقا من طرف

خبراء ومختصين.

أنواع التقويم:

التقويم الذاتي :هو الذي يعتمد على المقاييسالذاتيةوحدها فيعمليةالتقويمويمكنتسميةالتقويمالمتمركزحواللذات
"أيأحكامالفردبقد اررتباطهابذاتهوهويعتمدفيهذهاألحوالعلىمعاييرذاتية
.

مثاللمقابلةالشخصية،األلفة،المكانةاالجتماعية

فقدتكونأحكامالفردفيصورةق ارراتسريعةاليسبقهافحصكافلمختلفجوانبالموضوعفتكونآراءواتجاهاتها"

التقويم

الموضوعي:

حيثيعتمدأساساًعلىالمقاييسالموضوعيةفيجمعالمالحظاتالكميةعنموضوعالتقويمأيبإتباعالمنهجالعلميالدقيقللوصو
إللىأحكامموضوعيةباستخدامالمعاييرأو

المستوياتأوالمحكات.

][ v

أهداف التقويم:
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منالمالحظأنعمليةالتقويمالتربويتهدفأساساًإلىمساعدةمدرسالتربيةالرياضية،وذلكمنأجل
تحقيقذلكالهدفالتربويالمنشودتحقيقهكمدرس.

كمايمكنأننوجزأهمأهدافالتقويمفيالمجاال لتعليمي-التعلميفيمايلي:

[]v

 .1يعتبرالتقويمأساساًلوضعالتخطيطالسليمللمستقبل.

 .2يعتبرالتقويممؤش اًرلكفاءةطرائقالتدريسومدىمناسبتهالتحقيقاألهدافالمرجوة.
 .3يعتبرالتقويممؤشراالتحديدمدىمالءمةالحصصمعإمكانياتالتالميذ.

 .4يعتبرالتقويممرشداًلألستاذلتعديلوتطويرالحصصوفقاًللواقعالتنفيذي.

 .5يساعد التقويم األستاذ في معرفة المستوى الحقيقي للتالميذومدى تجاوبهم.

 .6يساعد التقويم األستاذ على التعرف على نقاط الضعف والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

أهمية التقويم :وتتجلى اهميته فيما يلي...

[] v

 اتخاذ الق اررات على نحو أفضل فيما يتعلق بالبرنامج. -معرفة مدى صالحية األساليب التعليمية المستخدمة.

 التعرف على مدى النجاح الذي حققه البرنامج للتلميذ. -العمل على تكييف األساليب التعليمية أو تعديلها لتصبح مالئمة للتلميذ.

[]v

طرائق التقويم :تعددت طرائق أداء عملية التقويم ...ونذكر منها حسبمحمود داود الربيعي...
 .1طريقة تصميم األختبار القبلي والبعدي.

 .2طريقة تقدير أداء الطالب وفق معايير الواردة ضمن كل هدف سلوكي.

 .3طريقة التقديرات القبلية -والتقديرات البعدية في قوائم التقدير( .لندا ،هارجروف .)1988

الفرق بين التقويم والقياس:

القاس والتقويم أمور تساعد األستاذ على التعرف على مواطن الضعف في األفراد وتبيين مدى

التقدم]v[.يمكنناعقدمقارنةلبيانأهمالفروقفيهماوفقمايلي...
 -القياس جزء من التقويم.

[]v

إنالقياسيحددقيماًعدديةللظاهرةالتي

-

تقاسوفقاًلقواعدمعينة،فيحينيصدرالتقويمحكماًعلىهذهالقيموفقاًلمحكاتومعاييرمحددة.

-

إنالنتائجهيمحورهتمامالقياسوالتقويم،غيرأنكالًمنهمايتناولهافيحدودوظيفتهاألساسية،فالقياسيعنيبوصفالنتائجواعط
ا

اءتقديراتكميةللسلوك،بينما

يعنيالتقويمبالحكمعلىقيمةهذهالنتائجوأنه(التقويم)يعطياهتماماًخاصاًبالمحكاتوالمعايير.
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-

يمثاللقياسحجراألساسبالنسبةلعمليةالتقويم،فاالقتصارعلىنتائجالقياسوحدهااليكفي،

ألنالحصولعلىنتائجدقيقةوموضوعيةمنغيرتقديرلقيمتهااليعنيشيئاًبالنسبةللمهتمينوالمسؤولين.

-

يستفادمننتائجالتقويمفيمساعدةالمتعلمينعلىالتقدمبمستوياتهم،وكمدخللتحسينخططوبرامجالتعليمفيتصحيحالمسار

عنطريقالحكمعلىمدىصالحيةالعمل.

الفرق بين التقويم والتقييم:

التقييم تحديد القيمة +إصدار حكم ...إذا كان التشخيص عن قياس فهو تقويم ،وان كان دون ذلك فهو

تقييم؛ أي دون وسيلة قياس كالعين المجردة.

اصدار حكم دون تحديد كمي = تقييم.

تقييم

القياس

.III

تقويم

التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم:

كان إدماج تكنولوجيا االتصال بصورة تدريجية في الجزائر خاصة على مستوى المناهج التعليمية

وايضا في المؤسسات التربوية التعليمية .وقد حددت الدولة لهذا الغرض أهدافا في مختلف نواحي الحياة

التعليمية وذلك على أساس الخطة الرئيسة المطروحة وطنيا من جويلية  2002في البرنامج الحكومي
ضمن محاور إصالح المنظومة التربوية ،تحت عنوان '' :إدخال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال
في المنظومة التربوية بغية تسهيل دخول بالدنا في مجتمع اإلعالم والحضارة العلمية والتقنية في إطار

العولمة ''.وتم البدء في تنفيذه رسميا سنة .2003

تحسيننوعيةالتربيةبصورةبارزةيقودإلىتنميةمجتمعالمعرفة؟!

يقول "مارسال لوبران  "2011أستاذ في تكنولوجيا التربية منذ  20سنة« :ال أعتقد أن

تطور وأصبح مجتمع
التكنولوجيات مجرد حل لنوعية التكوين في التربية بل ضرورة ،ألن المجتمع قد َ
الرقمنة ،فالمدرسة والمتوسطة والثانوية والجامعة صارت محطات إقالع لهذا المجتمع المرقمن ،وان لم
يحن الوقت لنقول أن التكنولوجيا تساعدنا على تحسين نوعية التكوين [ .]...كما يبدو أن الواجب القول

لألستاذ أنه حان الوقت لتغيير طريقة التدريس من القول بأن التكنولوجيا تسمح بتحسين الظروف الحالية
[]v

إلى التكنولوجيا وسيلة ،وسيلة فقط ».
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مجاالت التكنولوجيات في التربية البدنية و الرياضية:

[]v

البح العلمي

التدريب
الرياضي
التعليم الحركي
تن يم الدورات
الرياضية
االتصال
واإلع م
اإلدارة
الرياضية

مجاالت
التكنولوجيا
ت

العرو
الرياضية
المن ت
الرياضية
األج زة و األدوات
والم بس
التسوي
الرياضي
ن م المعلومات

االختبار والقياس والتقويم

التحليل الحركي:

إن التحليل الحركي هو أحد المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء والتي من خاللها يمكننا

مساعدة المدرسين في معرفة مدى نجاح مناهجهم في تحقيق المستوى المطلوب ،إضافة إلى تحديد نقاط
الضعف في األداء والعمل على تصحيحها لرفع المستوى  ،لهذا فان التحليل الحركي يعد أكثر الموازين

صدقاً في التقويم والتوجيه.

ويشير (وجيه محجوب) إلى إن" التحليل من خالل التجريب يعمل ويقودنا للوصول إلى نتائج دقيقة

وصحيحة في الكشف عما يصاحب التغيير في الحركة للوصول إلى نتائج تتعلق باإلنجاز ،حيث يتم
االستناد على وصف الحركة وتحليل جميع العوامل ( البدنية ،الميكانيكية ،التشريحية ) التي تحقق األداء

الحركي بشكل يضمن استخدامها في حل المشاكل التي تتعلق باألداء وتقويمه من خالل موازنة هذه

الحقائق التحليلية بمعايير معينة تسهل على المدربين اختيار التمرينات المناسبة لقيام رياضيهم باألداء

الحركي الصحيح وخلق ظروف تدريبية خاصة لتحقيق ذلك الهدف".

كما يذهب قاسم حسن حسين وايمان شاكر إلى إن "التحليل الحركي علم يبحث في األداء ويسعى إلى
دراسة أجزاء الحركة ومكوناتها للوصول إلى دقائقها ،سعياً وراء تكنيك أفضل ،فهو أحد وسائل المعرفة

الدقيقة للمسار بهدف التحسين والتطوير أي أن التحليل الحركي ما هو إال وسيلة توصلنا إلى المعرفة،
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وتساعد العاملين في المجال الرياضي على اكتشاف دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على تقويمها في
[]v

ضوء االعتبارات المحددة لمواصفات األداء".
وتكمن أهمية التحليل الحركي فيما يأتي :

[] v

 .1تعليل الحركات الرياضية وتوضيحها .

 .2بحث القوانين وشروط الحركات الرياضية وتطويرها.
 .3تحسين الحركات الرياضية أو والتقنية.

 .4اإلنجاز الرياضي العالي للمستويات العالية.
 .5إن التحليل الحركي يستخدم لكل المشاكل التي تتعلق بالتعلم الحركي واإلنجاز الرياضي العالي.
 .6يقوم بتشخيص الحركات وأجزائها ومقارنة هذه األجزاء المحللة بإنجاز حركي آخر.

 .7التحليل الحركي يجيب عن الكثير من األسئلة التي تتعلق باإلنجاز الرياضي أو كيف يمكن تحقيق
الهدف المرسوم أو كيف تتم الحركة .

 .8إن التحليل الحركي يساعد المدرب في تصور الحركة أوال ثم إيصالها إلى المتعلم ثانياً.

 .9يساعد على توجيه النصائح العلمية الدقيقة مما يساعد على سرعة التعلم والوصول إلى التقنيات

الصحيحة .

برنامج التحليل الحركي :Kinovea

[]v

هو برنامج حديث (اإلصدار  ...2006التحديث  )2011يقترح العديد من التطبيقات
واإلحتماالت والتي يستحيل وصفها طبيعيا .ينصب على الحاسوب ويعمل عن طريق التحليل الحركي .إن

المبدأ األساسي لبرنامج  Kinoveaهو تمكين الشخص المستخدم له من تصوير التلميذ  /التالميذ خالل
أدائهم لحركة واحدة أو مجموعة من الحركات ،وتمكينهم من مالحظة ،رؤية وبصفة جيدة الحركات التي
تم تنفيذها ،حيث أننا لم نعد نهتم بنتائج األفعال والحركات ،ولكن بالتسلسل الحركي الذي يعطينا النتائج.

استخدامات برنامج :Kinoveaيقترح هذا البرنامج عدة استخدامات ،نذكر منها:
 .1تصوير التالميذ وتجزئة الفيديو المصور بطريقة بسيطة.

 .2يمكن من الرسم على الفيديو حتى نستطيع جلب اهتمام التالميذ إلى نقطة مهمة ومحددة.
 .3تحديد األخطاء ومكمن الضعف في الحركات المنفدة.

خصائص برنامج :Kinovea
 -يقبل أي امتداد.

 -سهولةاالستعمال.

 -توفر عدة خصائص لمعالجة الصورة.

طريقةاستعمال برنامج :Kinovea
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الدخول إلى Fileمن أجل جلب الفيديو المراد العمل عليه .ثم إحداث بعض التغييرات على الفيديو.
ننقر على  Viewمن أجل اختيار طريقة عرض الفيديو ،وأكثر ما نعمل عليه في هذا البرنامج

هو  Imageحيث لها مميزات مهمة جدا منها معالجة االهتزاز ،نسبة التناسب في الفيديو ،تغيير اتجاه
الفيديو عن طريق  ،Mirrorوأيضا معالجة الصورة من حيث الوضوح...الخ.

نقوم بعد ذلك بتحديد المعلم وذلك عن طريق النقر على  Coordinate system originثم نعلم

المعلم حسب الوضع المناسب لالعب .نقوم بإعداد مقياس الرسم عبر تحيد مسافة معلومة في الواقع حيث
نذهب إلى  Ligneو نقوم بالرسم خط مستقيم يربط بداية ونهاية المسافة ونضغط بعد ذلك بيمين الفأرة

وندخل إلى  Calibratemeasureونضع القيمة الحقيقية للمسافة وهذه الخطوة مهمة جدا.

إن الشيء األهم في التحليل الحركي هي الزوايا ،فإذا أردنا أن نقيس زاوية معينة في مكان محدد

نذهب إلى  Angleونضع المنقلة االفتراضية في ذلك المكان.

إذاأردنا تحديد مسار نقطة نذهب إلى  Marqueur croixثم نضع النقطة التي هي على شكل

( )+ثم ننقر على  Display coordinateلتحديد اإلحداثيات.

يمكننا أيضا إذا أردنا حساب زمن االرتقاء ،وهذا عن طريق الضغط على.watchStop

 ...وهناك عدة تطبيقات ونحن قمنا باستحضار أهمها وأغلبها في هذه الفقرة.

kinovea

العين المجردة
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نسبة أخطاء األداء في القفز الطويل حسب كل مرحلة من خ ل
برنامج التحليل الحركي Kinovea
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أخطاء ال بوط

أخطاء الطيران

أخطاء االرتقاء

أخطاء االقتراب

مراحــل أداء القفز الطـــويل
الشكل 03
تحليل ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:
علىضوءاالستنتاجاتالتيتحصلناعليهامنخاللعرضوقراءةالنتائج ،توصل الباحث إلى:

الفرضية األولى :والتي افترض فيها الباحثأن هناك أخطاء خالل أداء القفز الطويل يتم اكتشافها عن
طريق برنامج  Kinoveaفي حين ال تستطيع العين المجردة ذلك.
وإلثبات صحة ذلك يبن لنا الجدول  01والشكل 02أعاله واللذان يمثالن نسبة األخطاء المكتشفة

عن طريق العين المجردة وكذلك برنامج التحليل الحركي  ،Kinoveaحيث أن العين تمكنت من اكتـ ــشاف

 43,75%من األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ ،في حين اكتشفنا عبر تطبيق البرنامج Kinovea

جميع األخطاء دون استثناء ،حيث فاقت نسبة األخطاء المالحظة بالعين المجردة والتي قدرت بـ

 %43,75بنسبة قدرها  56,25%أي أنه حقق نسبة في تقدير االخطاء تساوي  %100وهذا من خالل

قدرته على قياس تردد الخطوات والزوايا وزمن االرتقاء  ...الخ و بهذا صح إثبات الفرضية التي تقول أن

البرنامج استطاع اظهار جميع األخطاء دون استثناء عكس العين المجردة التي تبقى عاجزة عن تتبع كل
الخطوات وقياس زوايا االرتقاء والطيران ودرجة ثبات مركز ثقل التلميذ...الخ.
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الفرضية الثانية :والتي افترض فيها الباحثأن هناك تأثير جد فعال و ايجابي لتـقييم األداء عن طريق
برنامج Kinoveaخالل نشاط القفز الطويل على دقة عملية التقويم.
ومحاولة إلثبات هذه الفرضية نعود إلى الجدولين  02و 03والشكلين  02و 03واللذان يمثالن

نسبة الخطاء المكتشفة عبر العين المجردة وعبر برنامج  Kinoveaعلى الترتيب ،وجدنا أن هناك فرق

واضح جدا في نوعية األخطاء المكتشفة عن طريق العين المجردة وعبر البرنامج حيث أنه من خالل
العين المجردة كانت أخطاء الطيران قد نالت النسبة األكبر ب ـ  %18,75ثم تليها أخطاء االرتقاء بـ
 .%12,5أما عبر برنامج  Kinoveaفقد احصينا أن األخطاء األكثر شيوعا هي أخطاء االرتقاء بـ

دل على شيء فانه يدل على عدم
 %43,75ثم تليها أخطاء الطيران بـنسبة  ،%25ثم البقية ،وهذا إن ّ
قدرة العين المجردة من اكتشاف مكمن األخطاء بدقة ،فنظ ار لتعقيد وتكامل مرحلة االرتقاء من حساب
لزاوية االرتقاء ،إلى حساب زاوية الطيران إلى حساب زمن االرتقاء ...الخ ،فهذه األمور ال تستطيع العين
ضبطها وبالتالي ظهر لنا الفرق حيث أن المالحظة بالعين المجردة أسفرت على أن األخطاء األكثر

ارتكابا من طرف التالميذ هي أخطاء في الطيران في حين أن برنامج التحليل الحركي Kinoveaأكد أن

األخطاء األكثر ارتكابا من طرف نفس التالميذ هي أخطاء في االرتقاء وتليها أخطاء الطيران ...كل هذا
يؤدي إلى أفضلية استخدام البرنامج من خالل قدرته على التقييم الصحيح لألخطاء األكثر شيوعا وبدقة

أكبر في اكتشاف مكمن الخطأ وبالتالي يكون تقويم هذه األخطاء على أساس علمي دقيق وواضح مما
يسبب اختصار للوقت و الجهد ،واعطاء مستوى جيد للتلميذ في زمن قصير.

مماسبقنستخلصأنالفرضيةالثانية محققة.

االستنتاجات:

• يعد  Kinoveaالبرنامج األكثر فعالية في تقييم مثل هذه األنشطة (مثل :القفز الطويل) التي تمتاز
بالتعقيد والتكامل الحركي منذ االنطالق إلى الهبوط (المهارة المركبة).

• سمح لنا برنامج  Kinoveaبمعرفة األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ والتي تعجز المالحظة عن
تقديرها وبالتالي تقويم وتعديل هذه األخطاء يكون بصورة أدق ،حيث يعد اختصا ار للوقت والجهد.

• يعد  Kinoveaالذي يعمل بواسطة التحليل الحركي من األسس و العوامل التقويمية الموضوعية
الموثوق بنتائجها ومناسبتها للمجال التعليمي التربوي.

• التحليل الحركي بواسطة برنامج  Kinoveaهو أحد المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء فضال
عن تحديد مكمن الضعف في األداء والعمل على تجاوزه.

• يبين هذا البرنامج لألساتذة األخطاء التي ترتكب من طرف التالميذ في رياضة القفز الطويل والتي
تعجز المالحظة بالعين المجردة من اكتشافها.
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• حسب  Kinoveaتعد مرحلة االرتقاء أصعب و أدق مراحل القفز الطويل حيث أنه ال تستطيع العين
نظر لتكامل حركات هذه المرحلة (االرتقاء) في حركة واحد جد معقدة
المجردة اكتشاف هذه األخطاء ا

بالتالي لزم علينا استعمال برامج التحليل الحركي وفي مقدمتها  Kinoveaمن أجل اكتشافها وتقويمها

الحقا خالل التقويم التكويني.

التوصيات:

✓ سيكون من المهم إتباع هذه الدراسة ،لمعرفة أكثر ما يخص البرنامج ،واستعمال النتائج التي آلت
اليها.

✓ ضرورة استعمال هذا البرنامج الذي يعد تكنولوجيا رائدة في مجال التعلم الحركي وفي عمليتي التقييم
والتقويم.

✓ على الو ازرة الوصية تكوين أساتذة في هذا المجال (استعمال وتطبيق التكنولوجيا) وتجسيدها على
الواقع بعدما ظلت جبر على ورق.

✓ ضرورة اشتمال التربصات التكوينية الخاصة بأساتذة التربية البدنية والرياضية على تعليم األستاذ
كيفية استعمال هذه التكنولوجيا الحديثة ( )Kinoveaلتسهيل عمله وتدقيقه ،وعدم التركيز على

األمور التي ليس لها عالقة كتدريس مكونات الحاسوب ،برنامج الـ  ...wordوغيرها والتي ال
يستعمهاأستاذ التربية البدنية والرياضة إطالقا.

خالصة:
أسباب

إن التطور العام الحاصل في مجال النشاط الرياضي التربوي يعتبر وقبل كل شيء أحد أهم
لجوء

المختصين

إلى

تطوير

آليات

واستخدامات

التكنولوجيا

الحديثة

في

التدريس...وألجلتطويرهذهالمادة التربوية-التعليمية فيالجزائراستوجب على الدولة توفير كل السبل لتحقيق

ذلك.
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وانطالقا مما هو مالحظ على مستوى المؤسسات التعليمية؛ وعدم قدرتها على انجاب المواهب
كما كانت تفعل من قبل ،استدعى التدخل من أجل تشخيص الحالة أكثر واالقتراب من صميم المشكل

الذي يحول دون تحقيق هذه الغايات والمبتغيات الكبرى للمواطنة ،والتي المدرسة بصدد ترسيخها للتالميذ.

من خالل كل هذا تطرقنا بالنقاش والتحليل إلى مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة وبالضبط برنامج التحليل

الحركي  Kinoveaفي عمليتي تقييم وتقويم النشاط الرياضي التربوي ،حيث أجرينا هذه الدراسة على

تالميذ الطور الثانوي السنة الثالثة ،وعلى ضوء النتائج والتحاليل اإلحصائية توصل الباحث إلى أن

برنامج  Kinoveaيقوم بإيضاح كل كبيرة وصغيرة في تقييم األداء في القفز الطويل مما يمنح لألستاذ
مرتكزات موضوعية وأساسية للقيام بعملية التقويم .وهو ضرورة ملحة في عصرنا الحالي.
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 .8ريسان خريبط ،عبد الرحمان االنصاري :ألعاب القوى ،طبعة  ،01الدار العلمية الدولية ،االردن،
2002

 .9نوال إبراهيم شلتوت ،محمد حسين عبد المنعم وآخرون :مناهج التربية البدنية والرياضية ،الطبعة
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 .10محمود داود الربيعي :مناهج التربية الرياضية ،الطبعة  ،01دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
2011
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 .13بوطبية عومار :دراسة نظم المعلومات بمديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينة ،دراسة
ماجستير2011 ،
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اسهام وسائل التلقين السمعية البصرية (الفيديو) في تعليم السباحة الحرة.
دراسة ميدانية ألقسام رياضة ودراسة بالجلفة-د /شاربي بلقاسم

جامعة الجلفة

الطالبة :مسكف
ملخص الدراسة :يعد التعليم في السباحة من أصعب المشكالت التي يالقيها المدرب لهذه الفعالية الرياضية كون أن المتعلم
في بيئة مغايرة للمحيط الطبيعي الذي ينتمي إليه و خاصة األطفال ،إذ يعد التعليم المؤثر والفاعل الذي يزداد صعوبة كلما

زادت المشكالت التعليمية باستخدام أساليب التدريس نتيجة التطور العلمي الحاصل ،وبتحفيز عالي للتعلم ،ومن خالل ممارسة

وخبرة البحث الميدانية وكذا متابعة تعليم وتدريب السباحة في الوحدات التدريبية،لوحظ أن معظم التالميذ يجدون صعوبة في
تعلم المهارات األساسية ،قد يرجع السبب إلى األسلوب المستخدم وكذلك أساليب أخرى لم تستخدم مثل (الوسائل السمعية

البصرية).وهذا ما أدى بنا الى التطرق لمعـرفة دور الوسائاللسمعية البصرية(الفيديو) في تعليم السباحة الحرة لدى تالميذ
المرحلة المتوسطة بأقسام رياضة ودراسة .والمشكلةالجوهرية للدراسة هي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في

االختب ارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في تعلم مهارة السباحة الحرة باستعمال
الوسائل السمعية البصرية؟الكلمات المفتاحية:الوسائل السمعية البصرية-التعليم -السباحة الحرة – أقسام رياضة ودراسة

Abstract: Education is in the swim of the most difficult problems encountered by the
coach for this sporting event the fact that the learner in a different environment,

natural surroundings to which he belongs, and especially children, as it is the

influential Education and actor who is becoming increasingly difficult the higher the
educational problems using teaching methods as a result of scientific development

winning, and stimulate the high learning, and through practice and experience search

field and as well as follow-up education and swimming training in modules, it was
observed that most students find it difficult to learn the basic skills, possibly because
the method used, as well as other methods were not used (such as audiovisual).

This has led us to find out the role of audiovisual address (video) in free-swimming
education students at the intermediate level sport and study sections.
The core of the study and the problem is: Are there any statistically significant
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differences in the post tests for the two experimental and the control and differences
?in favor of the experimental group in learn to swim free skill using audio-visual aids
Keywords: audiovisual-education - free-swimming - sports sections and study.

مقدمة:
بما أن التربية البدنية هي إعداد الفرد الرياضي بدنيا وعمليـا وعلميـا وعقليـا وخلقيـا ونفسيا واجتماعيا ،وذلك من

خـالل األنشطة البدنية والمعرفيـة والحركية والثقـافة الترويحية ليتحمل مسؤولياته نحو نفسه وجسمه وحياته
الشخصية واالجتماعية لينشأ صالحا نافعا وخادما لمجتمعه ووطنه.

وبما أن التدريب الرياضي هوالصورة التوضيحية للنشاط البدني واعداد الفرد بطريقة علمية عملية تفضي لتحقيق

النتائج المرجوة من الرياضي و تأهله ألعلى درجات التكامل والتوازن البدني ،ونظ ار لما شهده التدريب الرياضي

من تطور ونمو في األساليب والمناهج والوسائل الخاصة للوصول بالفرد للتطور البدني المؤدي إلى حالة الفورمة

الرياضية والبدنية ،وخاصة تلك الوسائل الحديثة والمتعلقة بالمجـال السمعي البصري وذلك لما لـها من أهميـة بالغـة
في التعريف أكثر من خالل المشاهدة صوتا وصورة والتي تمكن أفراد المجتمع وكذا العينة من معرفة فن األداء

الجيد ومن ثم الوصول إلى المهارة واآللية في األداء الحركي والتي بدورها تصنعالتكوين المتكامل مما يساعـدهم

على التكيفومسايرة التقنيات الحديثة في التطور الفكري والعلمي من هذا المجال.

وللوصـول إلى هذه األهـداف نجد أن المدربين في المؤسسات الرياضية وكذا أقسام رياضة ودراسة

يستخدمون العديد من الطـرق التي تتالءم مع الخصـائص الفيزيولوجية المـرفولوجية والنفسية للفـرد من جهـة ،ومن
حيث مالئمـة الظـروف المحيطة باإلنجاز من جهة ثانيـة ،ومن بين هذه الطـرق نجد طـريقة الفيديو ،والتي هي

إحدى الطـرق التي يمكن اعتبار أن لهـا عـالقة كبيرة بتحقيق أهداف الحصة التدريبية وانجاز المهارة على أكمل
وجه ممكن ،وذلك لمـا تتطلبه هذه الطـريقة من سيطـرة على نـوع األداة ،واألداء الجيـد الذي يستلـزم أوال السيطرة

على الجسم وعلى األداة ،ولكون التدريب الرياضي يفتقر إلىالكثير من الوسائل المساعدة على تعليم المهارات

والتقنيات األساسية لجميع الرياضات بالرغم أن النشاط الرياضي بأمس الحاجة لمثل هذه العمليات التعليمية ،ومن
بين الرياضات المهمة كثي ار لدى الفئات العمرية المبكرة هي رياضة السباحة لما لها من فوائد ونتائج ايجابية من

شتى الجوانب لدى التالميذ ،كما نجد أن المـدرب يوجـه التعليمات من حيث استعدادات التالميذ لممارستهـا
وجعلها تبدو سهلة أو صعبـة ،أو بسيطة أو معقدة حسب اختيار النوع الممارس والتخطيط المسبق لكيفية إنجاز

الحركة ومحاولة عرض المهارة في السباحة بالصور المرئية وباستعمال الشرح عن طريق صوت الفيديو أو

التوضيح بالصور المتحركة بغرض االرتقاء بمستوى األداء الحركي وتنميـة القدرات البدنية المهارية وهذا ما يعرف
بتطبيق الوسائل السمعية والبصرية (الفيديو) خصوصا في رياضة السباحة.
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االشكالية:
يعد التعليم في السباحة من أصعب المشكالت التي يالقيها المدرب لهذه الفعالية الرياضية ،كون أن المتعلم في
بيئة مغايرة للمحيط الطبيعي الذي ينتمي إليه وخاصة األطفال ،إذ يعد التعليم المؤثر والفاعل يزداد صعوبة كلما
زادت المشكالت التعليمية باستخدام أساليب التدريس نتيجة التطور العلمي الحاصل ،وبتحفيز عالي للتعلم ،ومن

خالل ممارسة وخبرة البحث الميدانية وكذا متابعة تعليم وتدريب السباحة في الوحدات التدريبية،لوحظ أن معظم

التالميذ يجدون صعوبة في تعلم المهارات األساسية ،قد يرجع السبب إلى األسلوب المستخدم وكذلك أساليب أخرى

لم تستخدم مثل (الوسائل السمعية البصرية) .وفي هذا سنتطـرق لمعـرفة دور الوسائل السمعية البصرية(الفيديو) في

تعليم السباحة الحرة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بأقسام رياضة ودراسة.
وذلك من خالل طرح التساؤل العام التالي:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالحالمجموعة التجريبية في تعلم مهارة السباحة الحرة باستعمال الوسائل السمعية البصرية ؟
كما تتفرع هذه المشكلة أو التساؤل العام إلى عدة تساؤالت أخرى:
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة وضع الجسم باستخدام الوسائل السمعية البصرية؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة ضربات الرجلين باستخدام الوسائل السمعية البصرية؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة ضربات الذراعين باستخدام الوسائل السمعية البصرية؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة التنفس باستخدام الوسائل السمعية البصرية؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تحسين مهارة التوافق الحركي باستخدام الوسائل السمعية البصرية(الفيديو) ؟
-2الفرضيات:
 - 1 -2الفرضية العامة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة
التجريبية في تعلم مهارة السباحة الحرة.
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2-2

الفرضيات الجزئية:

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة وضع الجسم أثناء السباحة الحرة.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة ضربات الرجلين أثناء السباحة الحرة.

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة ضربات اليدين أثناء السباحة الحرة.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية في تعلم مهارة التنفس أثناء السباحة الحرة.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح

المجموعة التجريبية في تحسين مهارة التوافق الحركي باستخدام الوسائل السمعية البصرية(الفيديو).

 -3أهمية الدراسة:

يعد التقدم العلمي طريق الباحثين إلى تقديم ماهو مفيد للمجتمع و إن االنجاز الرياضي في الدورات األولمبية

والبطوالت العالمية واإلقليمية ما هو إال دليل إلى اهتمام المدربين والباحثين في تطوير العملية التعليمية بصورة

دائمة بغية رفع المستوى للرياضيين والوصول به إلى النتائج والحصول أكثر على األهداف المرسومة ،لذا أصبح
استعمال الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) والتقنيات الحديثة جزءا مكمال للعملية التدريبية وتهيئة الخبرة المباشرة
للتلميذ ،ومن خالل دراستنا هذه حاولنا إبراز مكانة وأهمية الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) في تعليم مهارات

السباحة الحرة عند الناشئين بالطرق السليمة والصحيحة ،والوقوف على بعض الحقائق العلمية لعمل مدربي

السباحة في إعداد وتكوين هذه الفئة ،وأيضا أتت هذه الدراسة من أجل تدعيم المكتبة العلمية في مجال تعلم
مهارات السباحة الحرةو الرقي بها إلى أفضل النتائج.
-4أهداف الدراسة:
 الكشف عن أثر استخدام الوسائل السمعية البصرية في تعلم مهارة السباحة الحرة.الكشف عن الفروق الفردية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم مهارة السباحة الحرة.توضيح فعالية الوسائل السمعية البصرية في عملية تعليم السباحة الحرة.-اإلحاطة بالجوانب الفنية والعلمية في تدريب وتكوين الناشئين ومدى مطابقتها مع المقاييس في مجال تعليم

السباحين الناشئين.
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-5تحديد المفاهيم والمصطلحات:
الوسائـل التعليمية المتعددة ،الوسائل السمعية ،السباحة ،أقسام " الرياضة و الدراسة " ،المراهقة.
– الدراسة االستطالعية :

تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة أولية تسبق التطبيق الفعلي لألدوات المستعملة في البحث ،وهي

تهدف إلى جمع اكبر عدد من المعلومات حول موضوع البحث ،وكذا قصد تجربة وسائل بحثه لمعرفة صالحيتها
وصدقها لضمان دقة وموضوعية النتائج المتحصل عليها ،كما تم طرح مجموعة من األسئلة لغرض تقصي

الحقائق والحصول على معلومات كافية عن المجتمع األصلي للدراسة ،ولقد وجد الدعم الكبير والتفهم من كل

العمال والسباحين مما سهل من مهمة الباحث كثي ار عند القيام بالجانب التطبيقي.
 -المنهـج المتبــع:

إن منـاهج البحث تختـلف في البحـوث االجتمـاعية باختـالف مشكـلة البحث وأهـدافهـا ،فالمنهـج " هو عبـارة عن
مجمـوعة من العمليـات والخطـوات التي يتبعـها البـاحث بغيـة تحقيق بحثـه " .v

ففـي مجـال البحث العلمـي يعتمـد اختيـار المنهـج السليـم والصحيح ،لكـل مشكـلة بحث باألسـاس على
طبيعـة المشكلـة ومن هـذا المنطق فمـوضـوع بحثنـا يتمثل في" تأثير الوسائل السمعية البصرية في تعلم السباحة
الحرة" يمـلي علينـا اختيـار المنهـج التجريبي الذي يعتبر أدق أنواع البحوث العلمية التي يمكن أن تؤثر في العالقة
بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة.

v

وقد استخدمنا المنهج التجريبي نظ ار لمالئمته طبيعة البحث.
مجتمع البحث وعينته:
 -1المجتمع:

نعني بمجتمع الدراسة جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث،ويمثل مجتمع الدراسة في بحثنا

هذا في فئة تالميذ المرحلة المتوسطة (خذيري مختار) بأقسام رياضة ودراسة بالجلفة ،والبالغ عددهم  50منهم 36

ذكور و 14إناث ،يمثلون ثالثة مستويات.

فالباحث يواجه مشكلة تحديد نطاق العمل في بحثه أي اختيار مجتمع البحث والعينة ومن المعروف إن

احد أهداف البحث العلمي هو إمكانية إقامة تعميمات على الظاهرة موضوع الدراسة إلى غيراها من الظواهر،
والذي يعتمد على درجة كفاية العينة المستخدمة في البحث.
 -2العينة:

هيذلكالجزءمنالمجتمع،يتماختيارهاوفققواعدوطرقعلمية،بحيثتمثاللمجتمعتمثيالصحيحاإنالهدفاألساسيمناختيارعينةهوالح
صولعلى معلوماتعنالمجتمعاألصليللبحث،وليسمنالسهلعلىالباحثأنيقومبتطبيقبحثهعلىجميعأفرادالمجتمعاألصلي.
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فاالختيارالجيدللعينةيجعاللنتائجقابلةللتعميمعلىالمجتمعاألصليالذياشتقتمنه،وبمقدارتمثياللعينةللمجتمعتكوننتائ
جهاصادقةبالنسبةلهولطريقةالعينةمميزاتكبيرةفهيتوفرالوقتوالجهدوالمال،كماتيسراستخداممجموعةصغيرةمنالباحثينالمدربي

ن،وتتيحللباحثفرصةجمعمعلوماتوافيةودقيقةتهيئلهإصدار أحكامأكثرتعمقا .

v

تتكون عينة البحث من تالميذ أقسام رياضة ودراسة سنة أولى متوسط تخصص سباحة والبالغ عددهم

( )16تلميذا ال يجيدون السباحة ،وبعد أن تم استبعاد التالميذ المتعلمين والذين لديهم خبرات سابقة.
-3اختيارنوعالعينة:
العينةالمقصودة:

ويستخدمهذااألسلوبإذاكانأفرادالمجتمعاألصليمعروفينتماماوعلىهذااألساستماختيارعينةمقصودةمنحيثالنوعوطبيعةالدراسة

.

كانت عينة البحث فقد اختيرت بطريقة العمدية ،وقد تم توزيعهم عن طريق القرعة إلى مجموعتين تجريبية

وضابطة والبالغ عددهم( )16تلميذا وبنسبة  %32من أصل مجتمع البحث.

وبلغ عدد أفراد كل مجموعة ( )08طالب ،فكانت المجموعة األولى هي الضابطة لم يطبق عليها األسلوب
المتبع ،أما المجموعة التجريبية طبق عليها البرنامج المتمثل في الوسائل السمعية البصرية (الفيديو).

عرضوتحليلنتائجالفرضيةالخامسة:
" اختبارالتوافق الحركي"
القبلي
̅̅𝑋̅̅
المجموعة
التجريبية
المجموعة

الضابطة

قيمة t
S

5.95

0.06

5.08

0.27

المجدولة

المحسوبة

2.14

3.59

Df

14

مستوى

الداللة

الداللة

اإلحصائية

0.05

دال

جدول:يبينمقارنةبيناألوساطالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيمتي)(tالمحسوبة
والمجدولةبينالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةلالختبارالقبلي.
بالنسبةللمجموعةالتجريبية  :تبينالنتائجالمعروضةفيالجدوألعالهأنالمتوسطالحسابيالختبار" التوافق الحركي " كان "
"5.95بانحرافمعياري))  ) 0.06ونالحظأنقيمة" "tالمحسوبة( (3.59وهياكبرمنقيمة" "tالمجدولة ( 2.14).

تحتدرجةحرية  14ومستوىداللة. 0.05

أماالمجموعةالضابطة:فقدبلغالمتوسطالحسابيالختبارضربات الرجلين " "5.08وبانحرافمعياريقدره"،"0.127
ونالحظأنقيمة ""tالمحسوبة" "3.59وهياكبرمنقيمة" "tالمجدولةب) ( 2.14تحتدرجةحرية  14ومستوىداللة . 0.05
ومنهنالحظوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينالمجموعةالتجريبية والضابطةفيمايخصاالختبارالقبليالتوافق الحركي.
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" اختبارالتوافق الحركي "
قيمة t

البعدي
S

̅̅𝑋̅̅
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الضابطة

8.56

0.12

5.95

0.10

المجدولة

المحسوبة

15.71

2.14

Df

14

مستوى

الداللة

الداللة

اإلحصائية

دال

0.05

جدولرقم :يبينمقارنةبيناألوساطالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوقيمتي )(tالمحسوبة
والمجدولةبينالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةلالختبارالبعدي.
بالنسبةللمجموعةالتجريبية  :تبينالنتائجالمعروضةفيالجدول أعالهأنالمتوسطالحسابيالختبار التوافق

الحركيكان""8.56بانحرافمعياري ""0.12

ونالحظأنقيمة""tالمحسوبة " " 15.71وهيأكبرمنقيمة ""t

المجدولة))2.14تحتدرجةحرية  14ومستوىداللة) .) 0.05
أماالمجموعةالضابطة:فقدبلغالمتوسطالحسابيالختبار"ضربات الرجلين) ) 5.95وبانحرافمعياريقدره" ،"0.10
ونالحظأنقيمة" "tالمحسوبة " "15.71وهيأكبرمنقيمة""tالمجدولةب )  ( 2.14تحتدرجةحرية  14ومستوىداللة

0.05

 .ومنهنالحظوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينالمجموعةالتجريبيةوالضابطةفيمايخصاالختبارالبعديلصالحالمجموعةالتجريبي
ة
"اختبار التوافق الحركي"

̅̅𝑋̅̅
قبلي
التوافق
الحركي

5.95

بعدي 8.56

S

قيمةt

مستوى

الداللة

المحسوبة المجدولة Df

الداللة

االحصائية

0.06
0.12

18.61

2.14

جدول :يبينداللةالفروقبيناالختبارينالقبليوالبعدي للمجموعة التجريبية
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14

0.05

دال

نرىمنالنتائجالمعروضةفيالجدوألعاله،أنالمتوسطالحسابي الختبار "التوافق الحركي "فياالختبارالقبليكان

)(5.95بانحرافمعياريقدره "، "0.06وبلغاالختبارالبعدي ) (( 8.56بانحرافمعياري "" 0.12

،وقدظهرأنالفروقكانتدالةإحصائياوبدرجةعاليةلكالاالختبارين،وذلكأنقيمة"  "tالمحسوبةكانت )(18.61
وهيأعلىمنالقيمةالمجدولة )  ( 2.14تحتدرجةحرية  14ومستوىالداللة 0.05

،ويعنيهذاأنهناكفرقبيننتائجاالختبارينالقبليوالبعدي،وهذاالفرقداإلحصائيالصالحاالختبارالبعدي.

"اختبار التوافق الحركي"
اختبارالتوافق الحركي
̅̅𝑋̅̅االختبار القبلي
المجموعة
التجريبية

5.95

مقدارالتغير

̅̅𝑋̅̅ االختبار
البعدي

بين

المتوسطات
2.61

8.56

نسبة
التطور)(%
%30.49

جدول :يبيننسبةالتطورالختباريالقبليوالبعديلعينةالبحثالتجريبية
يبينالجدولرقممقدارالتطوربينالمتوسطاتالحسابيةالختبار "التوافق
الحركي"لالختبارينالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبية،حيثبلغمقدارنسبةالتطور""%30.49وهذاالمقداريدلعلىفاعليةالوسائل
السمعية البصريةفيتحسين "التوافق الحركي "،حيثأنالفرقبينالوسطينالحسابيينلالختبارينالقبليوالبعديكان،2.61
وهذايعنيوجودتطورفياختبار " التوافق الحركي " "فياالختباراتالبعديةللمجموعةالتجريبية.

ونالحظذلكبشكلواضحمنخاللمخططاألعمدةالذييظهرالفروقبينقيمالمتوسطاتالحسابيةالقبليةوالبعديةلهذااالختبار.

مخطط األع مدة يوضح :قيم األوساط الحسابية للمجموعة التجريبية لالختبار القبلي والبعدي الختبار التوافق
الحركي".
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االستنتاجالجزئي الخامس:
منخاللعرضنتائجالجدواللخاصباختبارالتوافق الحركي في الماء ،لوحظتفوقالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعة

الضابطةإحصائياالذيتناولنتائجالمقارنة ،حيثبلغت ""tالمحسوبة ""15.71وهياكبرمن""tالمجدولة "2.14

"،وهذامايدلعلىوجودداللةإحصائيةعندمستوىالداللة )  ( 0,05لصالحالمجموعةالتجريبية .كمايوضحالجدواللذيتناول
نتائجالفروقبيناالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبية ،حيثبلغت ""tالمحسوبة" 18.61وهياكبرمن" "tالمجدولة "
" ،2.14وهذامايدلعلىوجودداللةإحصائيةعندمستوىالداللة )  ( 0,05لصالحاالختبارالبعدي
.ومنخالاللجدولرقمالذييبينمقدارتغيرالمتوسطاتالحسابيالختبارالتوافق الحركي في الماء
بالنسبةلالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبيةوبنسبة""%30.49وهذامايؤكدهمخططاألعمدة.

منخاللتحليلنتائجالجداواللسابقةنستنتجأناستخدام الوسائل السمعية البصريةأدىإلىتحسيناختبار التوافق الحركي

،وحسبالفرضيةالخامسةالتيتنصعلىانهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية
و الضابطة و لصالح المجموعة التجريبية في تعلم مهارة التوافق الحركي أثناء السباحة الحرة.لدى سباحي أقسام

رياضة ودراسةومنهفالفرضية محققة.
االستنتاجالعام:
منخالاللنتائجالمتحصلعليهاسابقا،وماأسفرتعنهمناستنتاجاتمنخالل تبينأنالتدريب باستعمال طريقة استعمال

الوسائل السمعية البصريةلهدورفيتحسينالسباحة الحرة،،ومنثموجدناأنالفرضياتالخاصةبدراستناقدتحققت
.ومنخالاللجدواللتلخيصيوجدناأنهتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبين المحسوبة ''''t

االختبارالقبليواالختبارالبعديللمجموعةالتجريبيةبحيثتنحصرقيمة' '-'19.70-16.12'tوهياكبرمنقيمة  tالمجدولة

لجميعالمهارات الحركيةالمختبرةالمجدولةالتيبلغت)  ( 2.14عنددرجةالحرية  14ومستوىالداللةاإلحصائية 0.05
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وهيلصالحاالختبارالبعدي،ومنهنستنتجأناستعمال الوسائل السمعية البصريةخالاللبرنامج التدريبيتأثيرعلىتعلم السباحة
الحرةفيالسباحة ..وهذا ما يتوافق مع الدراسة المشابهة والمذكورة في الجانب التمهيدي المتمثلة في الدراسة األولى
التي قام بها  :م.د مصطفى صالح الدين عزيز تحت عنوان:

"أثر استخدام النموذج الحركي في تعلم حركات السباحة الحرة".جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية-2009-
والتي تمحورت حول  :مدى تأثير عرض النموذج الحركي الحي في تعلم حركات السباحة الحرة.
والتي بدورها جاءت بفروض جزئية متمثلة في :
 -إنالستخداموتقليدالنموذجالحركيالحياثرايجابيفيتعلمحركاتالسباحةالحرة

 هناكفروقمعنويةذاتداللةإحصائيةبينالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفي االختبارالمستخدمفيالبحث.عندها خرج الباحث بالنتائج التالية:
 -إنالستخدامطريقةعرضوتقليدالنموذجالحركيالحياث ار "ايجابيا "فيتعلمالسباحةالحرة.

 إنللتصحيحالخارجياآلنيالمباشرمنقباللمعلماث ار "ايجابيا"فيتعليمحركاتالسباحةالحرة.وكذلك جاءت الدراسة الثانية :للمدرسالمساعدفراسعجيلياور تحت بعنوان

( أثر إستراتيجيةالتدريسالمصغر

فيتعليمالسباحةالحرةلألطفاللألعمار) الفئة  01-6سنوات كليةالتربيةالرياضية /الجامعةالمستنصرية و المتمحورة

حول أثر إستراتيجيةالتدريسالمصغر فيتعليمالسباحةالحرةلألطفاللألعمار و كانت فرضيتها متمثلة في:

 وجودفروقذاتداللةإحصائيةفياالختباراتالبعديةللمجموعتينالتجريبيةوالضابطةولصالحالمجموعةالتجريبية.-

هنا خرج الباحث بنتائج البحث:

 أناالختباراتالبعديةللمجموعتينالتجريبيةوالضابطةأظهرتفروقامعنويةولصالحالمجموعةالتجريبية-

أناستخدامالتعليمالمصغرلهاأثرايجابيفيتعليمالسباحة

الحرةعنطريقظهورالفروقالمعنويةذاتالداللةاإلحصائيةلصالحالمتغير التجريبي.
-

أنالتعليمباستخدامإستراتيجيةالتعليمالمصغركانلهاألثرااليجابيفيتطوير مستوىاألداءالحركيللسباحةالحرة
وحسبالفرضيةالعامةالتيتوجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية و

الضابطة و لصالح المجموعة التجريبية في تعلم مهارة السباحة الحرة باستعمال الوسائل السمعية البصرية.
وبالتاليفالفرضيةالعامةمحققة.
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االقتراحات و التوصيات:
علىضوءالنتائجالمتحصلعليهافيمايخصموضوعبحثناحولتأثير استخدام الوسائل السمعية

البصريةخاللبرنامجتدريبيفيتطويرمهارة السباحة الحرة لدى أقسام رياضة ودراسة ،ارتأيناأننقدمبعضاالقتراحاتوالتي
نتمنىأنتؤخذبعيناالعتبار،ولقد تم تلخيصهافيمايلي:
• نظرالخصوصياتالسباحةومتطلباتهاالبدنيةوالمهاريةونوعيةالمجهود المطلوب"قصيروشديدوسريع"،فإنالوسائل
السمعية البصريةهيالطريقةالمالئمة فيالنمو وتطوير وكذا

تصحيحلهذهالرياضة،لهذافإننانقترحعلىالمدربيناستخدامه.
• العملعلىوضعوتسطيربرنامجسمعي بصريوفقطرقعلميةواعتمادها فيالنواديالرياضيةللسباحة.
• تكييفهذاالبرنامجعلىالفئاتاألخرىلالستفادةمنها،ألنهاالفئةالتيتمثاللخلف الواعدفيالمستقبل.
• علىالمدربيناإللمامبالمعرفةالعلميةالخاصةالوسائل السمعية البصريةوايجاد

الطريقةالمناسبةلتطبيقهمنخالاللبرنامجالتدريبيالخاصبالفئات األخرى ،آخذينبعيناالعتبارمايلي:

❖ إن الوسائل السمعية البصريةتناوببين العماللميداني والشروحات المقدمة من طرف المدربين سمعيا و
بصريا.

❖ منالمهمعدمإعادةالدورآليافينفساألسبوع،بحيثيجبتناوبالتمرينات المشاهدة والمسموعة
والجهدالخاصينببعضالصفاتاألساسيةفي السباحة،التيهيأكثر استخدامافيها.
خاتمة:
لقدشهدتالسباحةفياآلونةاألخيرةتطوراكبيراعلىالصعيدالعالمي ،وهذامالمسهكاللمتتبعينوالمختصينفيهذه
الرياضة،ولميكنهذاالتطورناتجمن فراغ بلعلىالعكسألنالعلموالتكنولوجياالحدودلهافيشتىالمجاالتفقدساهما

بشكلكبيرفيهذاالتطورمنخالاللبحوثالعلميةالتيعملتفيهذااالتجاه،والتي كانتتجرىعلىالسباحينطيلةهذهالمدة
.ومنهذاالتوجهأخذالتدريبالرياضيفيهذه الرياضةأشكاالوأساليبكانلها

األثرااليجابيفيرفعمستوىاألداءالبدنيومنثمالمهاريوحتىالخططيوالنفسي،مماأدىإلىظهورنتائجمميزة.
وألنرياضة

السباحةتتميزبالفنياتالعاليةذاتالمجهودالقصيروالشديدوالسريعفيآنواحدفقدكانلزاماعلىالمدربيناستخدامأساليبتدريبيةأكثرفاعلي

ة

لبلوغهذهالميزاتوتركيزعملهمعاللفئاتالناشئةوتدريبهمعليها.وفيهذاالصددجاءتفكرتنالتسليطالضوءعلىفئةاألواسطالتيتعتبرالف
ئة المهمةجداألينادييبحثعناالستم ارريةوالمكانةبينالنواديالممتازة،حيثأننا
تعرضنافيدراستناهذهإلىاحداألساليبالتدريبيةأالوهواستخدام الوسائل السمعية البصريةالذي
يعتبرمناألساليبالناجحةفيرفعكفاءةاألداءالبدنيوالمهاريلجميع متعلمي السباحة

إذامااستخدمبطريقةسليمةعلىهذهالفئةومافوق.
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خالاللتدريب هذامادلتالنتائجالتيتوصلناإليهاإذأننالمسناهذاالتأثيرااليجابيعلىاألداءالفرديوالجماعي
لعينةموضوعالبحث،هذاالتحسنااليجابيسوفيكونلهدونشكمردوداايجابياعلىنتائجالفريقممايزيدفيإب ارزاألهميةوالحاجةإلىاستخ

دام هذا النوع من األساليب واعتماده كمنهج

اليمكناالستغناءعنهومنثماعتمادهلدىالنواديالتيتعملدائمامناجألنتحرزاأللقابوتبقىفيالصدارة.
وفي الختام أردنا من خالل هذه الدراسة إضافة ولو القليل من المعرفة إلثراء هذا المجال الرياضي وانارة

درب العاملين فيه لتطوير هذه لرياضة في بالدنا والرق بها إلى أعل ىمستو وتحقيق حلم التربع على عرش هذه

الرياضة ولو على المستوى القاري كبداية للتميز والتألق.
المراجع:

 -1ميخائيل إبراهيم أسعد :مشكلة الطفولة والمراهقة ،دار األفاق الجديدة ،بيروت .
 -2أسامة كامل راتب ،تعليم السباحة ،دار الفكر العربي ،القاهرة  ،ط.1999 ،03

 -3عصام أمين حلمي ،تدريب السباحة بين النظرية والتطبيق  ،ط ،02دار المعارف ،اإلسكندرية .1992،
 -4وفيقة مصطفى سالم ،الرياضات المائية ،منشاة المعارف اإلسكندرية ،سنة.1997
 -5ابو العالء عبد الفتاح ،تدريب السباحة للمستويات العليا ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،سنة.1994
 -6قاسم حسن حسين ،افتخار احمد :مبادئ وأسس السباحة ،دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان.2000 ،

 -7وجيه محجوب وآخرون ،طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضية ،مطبعة التعليم العالي والبحث
العلمي ،بغداد. 1988

 -8إخالص محمد عبد الحفيظ،مصطفى حسين باهي ،طرق البحث العلمي والتحليل .اإلحصائي ،مركز الكتاب
للنشر. 2000،
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" أهمـــــــــــــــــية إســـــــــتراتيجية التعـــــــلم التعاونـــــــــي في النـــــــــشاط البدنــــــي الرياضــــــــــي "
الطالب :علي سليماني
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الطالب :الشارف نعيم
 -الملخــــــــــــص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إحدى أهم إستراتيجيات التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم وأكثرها فعالـ ـية وشيوعاً
في تدريس التربية البدنية والرياضية في زماننا هذا .
انطالقا من أراء المفكرين والمنظرين في هذا المجال أمـ ـ ـثال اإلخوة جونسون وغيرهم واستناداً
إلى توصيات الدراسات السابقة المشابهة ومجموعة من الملتقيات ،يسعى الباحثان إلى التعريف
بإستراتيجية التعلم التعاوني و محدداتها والمبادئ واألسس التي بنيت عليها ومميزاتها التي جعلت مـ ـ ـ ـنها
إستراتيجية تحتل مكانة هامة في تفعيل العملية التعلمية/التعليمية ؛ وهذا ما جعلنا نتطرق إلى أهمية هذه
اإلستراتيجية وتوضيح دور كل من المعلم والمتعلم أثناء إستخدامها ،وهذا ال يمنعنا من تحديد أوجه
القصور واإلخفاق لهذه اإلستراتيجية .
الكلمات المفتاحية  :إستراتيجية التعلم التعاوني – حصة التربية البدنية والرياضية .
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-Study Title:
the Importance of cooperative learning strategy in sports and physical
activity.
-Abstract:
This study aims at identifying one of the most important and effective
commonly-used learning strategies in teaching physical education and
sports in Current time
Based on intellectuals and theorists opinions on the field such as the
brothers Johnson and others and on previous studies recommendations
from previous similar studies and some forums. The researchers seek to
define the determinants and principles of cooperative learning-strategy
or the foundations on which it was built then the advantages that made it
occupying an important place. All this made us discussing its importance
and clarifying the role of both teacher and learner in using it. however
this will not stop us from identifying the shortcomings and failure of this
strategy.
-Key words: cooperative learning strategy - Physical and Sports
Education lesson
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مقدمة
لقد عرفت عملية التعليم والتعلم تحوالت واتجاهات حديثة و متنوعة مستندة في ذلك لنتائج الدراسات
والبحوث في هذا الميدان ومستفيدة من شتى البحوث والنظريات في المجال التربوي والتعليمي والتي تم من
خاللها اكتشاف استراتيجيات تعليمية جديدة وفعالة تؤثر في المتعلم وتهتم بميوله واهتماماته وحاجاته،وهي
تدور في مجملها حول االهتمام بشخصية المتعلم بكل أبعادها،وجعله بذلك محو ار للعملية التعليمية
وحاولت بذلك تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية/التعلمية على حياة المتعلم سواء داخل المدرسة
أو خارجها،من خالل ربط مايتعلمه التلميذ بما يصادفه في حياته اليومية ومن بين هذه االستراتيجيات نجد
إستراتيجية االكتشاف الموجه،إستراتيجية حل المشكالت واستراتيجية التعلم التعاوني ،والتي حلت محل
طرائق تقليدية تعتمد بشكل كبير على جهود المعلم في اإللقاء وايصال المادة الدراسية للمتعلم دون أن
يكون هناك دور للمتعلم فهو بذلك مجرد متلقي سلبي اليساهم في عملية التعلم أو في بناء واثراء األنشطة
الدراسية.
وان من محاسن هذه االستراتيجيات الجديدة في التدريس ما من شأنه أن ُيكسر النمط التقليدي للعملية
التعليمية/التعلمية ،والذي تركها تراوح مكانها دون تحقيق األهداف المرجوة.
لذلك حاولنا في هذه الدراسة التطرق إلحدى هذه االستراتجيات الحديثة وهي إستراتيجية التعلم التعاوني
والتي تعني حسب "سادلر" ( )2003 sadlerإستراتيجية تعلم نشط يعمل فيه الطالب معاً لتوليد معارفهم
بطريقة تبادلية للوصول إلى الحد األقصى لتعليم أنفسهم وتعليم أقرانهم .لما لها من أثار إيجابية تترك
أثرها البالغ في مجموعة عناصر العملية التعليمية وفي شخصية المتعلم والمعلم ذاته وهو ما أكدته نتائج
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الدراسات والبحوث في هذا الشأن مؤكدة على تفضيل الطلبة لألنشطة التي تعودهم على التعاون فيما
بينهم ومنها إفشاء روح التفاعل االجتماعي وتبادل الخبرات والمهارات والتشجيع على المشاركة وزيادة ثقة
الطالب بنفسه والتغلب على المشكالت التي تواجهه ومساعدة المعلم للقيام بدوره كموجه ومرشد ومسير
للعملية التعليمية /التعلمية.ولقد أكد ( )1996 slavinعلى أن التعليم ضمن مجموعات صغيرة من
الطالب يسمح لهم بالعمل سوياً وبفاعلية لتحقيق األهداف التعليمية المشتركة.
كما أشار (حريري  )2001إلي أن إستراتيجية التعلم التعاوني قد انبثقت من النظرية البنائية التي تهدف
إلى زيادة تحصيل الطلبة وانتاجية أدائهم والتأكيد على العالقات االيجابية فيما بينهم.
ولمعرفة أهمية إستراتيجية التعلم التعاوني في الحقل التعليمي عامة و في حصة التربية البدنية والرياضية
خاصة قمنا بإجراء هذه الدراسة والتي نهدف من خاللها إلى معرفة أهمية إستراتيجية التعلم التعاوني
نظرياً.
اإلشكالية
تعد طرق التدريس األكثر استعماال في مدارسنا اليوم في مختلف المواد بصفة عامة و في حصة التربية
البدنية والرياضية بصفة خاصة طرقا تقليدية تعتمد بشكل كبير على اإللقاء و التلقين من طرف المعلم
والتلقي واإلصغاء من طرف المتعلم وتعتمد بدرجة كبيرة على جهود المعلم دون أن يكون هناك دور
للمتعلم فهي بذلك تعمل على قتل روح اإلبداع والتفكير والخيال لدى المتعلم (الحسن.)2014 ،
إال أن التغيرات التي فرضتها العولمة على األفراد أو الجماعات زادت في خلق تحديات على المنظومة
التربوية ووضعتها أمام حتمية خلق أفراد قادرين على مواجهة هذه التحديات بالتماشي مع المستجدات التي
طرأت على االنتشار الرهيب للمعلومات،والتي لم تصبح حك ار على المعلم مما استوجب ابتكار طرق
واستراتجيات جديدة لكيفية تمرير و استغالل المعلومة من طرف المتعلم وهذا حتما لن يمر عن طريق
التلقين واإللقاء من المعلم و التذكر واالسترجاع من المتعلم ،بل عن طريق دمج المتعلم في العملية
التعليمية/التعلمية وتطوير مهارات حصوله على التعلمات المفيدة واستغاللها في مختلف ميادين الحياة.
مما استدعى البحث عن إستراتيجيات تدريس جديدة يمكن أن تحقق الغرض المطلوب.
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ومن أحدث هذه اإلستراتيجيات التعليمية التي تمخضت عن الحركة التربوية إستراتيجية التعلم التعاوني
حيث ترى هذه اإلستراتجية أنه يتوجب على المتعلم أن يشارك في عملية التعلم بنفسه،وتبنى في مجملها
على مبادئ تهدف إلى تطوير العالقات اإلنسانية واالجتماعية لدى المتعلم من خالل األجواء التي يمكن
خلقها عند ممارسة هذا النمط الحديث من التعلم ؛وكل هذا في أجواء تتسم بالديمقراطية وحرية األداء
والتعلم.
وحصة التربية البدنية و الرياضية كغيرها من المواد التدريسية يجب أن تتماشى مع احدث ما توصل إلية
التربويون والمهتمين بالمجال التدريسي من خالل تطويرها لطرق واستراتجيات التدريس واعتمادها على
الحديث منها ،وهو ما دعى بنا إلى تحديد مشكلة البحث في السؤال التالي:
 ما هي محددات إستراتيجية التعلم التعاوني في حصة التربية البدنية والرياضية في إطارها النظري ؟ ماهي المبادئ األساسـ ـ ــية التي ت ـ ـ ــقوم عليـ ـ ــها إستراتيجية التع ـ ــلم التـ ـ ـ ــعاوني وما أهميتها في حـ ــصةالتربية البدنية والرياضية ؟
 ماهي مجاالت إستراتيجية التعلم التعاوني ؟ ماهو دور كل من المعــلم والمتعلم في إستراتيجية التعلم التعاوني أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ ما مم ـ ـ ـ ـ ــيزات ه ـ ـ ـ ــذه اإلستراتيج ـ ـ ـ ــية وما جوانـ ـ ـ ــب قصورها في ح ـ ـ ـ ـ ــصة التربية البدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية والرياض ـ ـ ــية ؟أهداف الدراسة
-1

توضيح مف ـ ـ ـ ـ ـ ـهوم إستراتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية التعـ ـ ـلم التعاوني .

-2

الكشف عن أهمـ ـ ـ ـية إستراتيجـ ـ ـ ـية التعلم التعاون ـ ـ ـ ـ ـي في درس التربـ ـ ـ ـ ـية البدنية والرياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية .

-3

تبيين أس ـ ـ ـ ـس ومج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت التعلم التعاونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .

-4

الكش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ع ـ ـ ـ ـن أنواع التع ـ ـ ـ ـلم التعاون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .

-5

توضيح دور كل من المعلم والمتعلم في إستراتيجية التعلم التعاوني في درس التربية البدنية
والرياضية.

-6

تبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجاالت التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم التعاون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي .
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-7

تحديد مميزات التعلم التعاوني وجوان ـ ـ ـ ـ ـ ـب قص ـ ـ ـ ـ ـوره بالنسبة لدرس التربية البدن ـ ـ ـ ـية والرياضية.

أهمية الدراسة
-1

تناولت موضوعاً حيوياً يهم القائمون على العمل التربوي في ميدان التربية البدنية والرياضية .

-2

قد تفيد معلمي وأساتذة التربية البدنية والرياضية من معرفة إستراتيجية التعلم التعاوني التي
تساعد على تحقيق بعض أهداف التربية البدنية والرياضية .

-3

االهتمام العالمي بتصميم إستراتيجيات تعليمية تساعد في صقل وتخريج تالميذ ذوي كفاءة
عالية.

تحديد المصطلحات
 -1اإلستراتيجية  :هي مجموعة من األفعال أو التحركات للوصول إلى هدف واضح ومح ـ ـ ـدد وبما يقنع
أو يدفع الطلبة للتعلم وتحقيق أهداف الدرس المعرفية والعقلية (سهاد ،2015 ،صفحة . )7:
 كذلك هي الخطة أو االتجاه أو منهج العمل الموضوع لتحقيق هدف ما (سهاد ،2015 ،صفحة .)7: -2إستراتيجية التعلم التعاوني :هي إستراتيجية تدريسية تقوم في أساسها على تقسيم الطلبة إلى مجموعات
صغيرة ،من(4الى  )8طالب ،يتسم أفرادها بتفاوت القدرات ،ويطلب منهم التعلم معاً ،والتفاعل فيما بينهم
ألداء عمل معين  ،بحيث يتحمل الجميع مسؤولية التعلم داخل المجموعة وصوالً لتحقيق األهداف المرجوة
بإشراف من المدرس وتوجيهه (المهيمن).
ونعرف إستراتيجية التعلم التعاوني إجرائياً بأنها طريقة في التدريس تعتمد على المجموعات الصغيرة غير
المتجانسة من (6الى )8أفراد،حيث تتميز الطريقة بجعل التالميذ في درس التربية البدنية والرياضية
يتعلمون من بعضهم البعض،من خالل مناقشة وتوضيح الهدف التعليمي وذلك إنطالقاً من توزيع األدوار
فيما بينهم ؛ويكون دور المعلم التوجيه واإلشراف على طريقة العمل وتقديم التغذية الراجعة عند الحاجة
إليها .
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اإلطــــــار النـــــظري
 -1نشأة وتطور إستراتيجية التعلم التعاوني :ظهرت إستراتيجية التعلم التعاوني في البالد الغربية من
بدايات القرن العشرين ضمن مشروع ( )JOHN DEWEYفي الدراسات االجتماعية الذي ساعد على
تعميق التعلم بصفة عامة عند الطالب وتحقيق أهداف المنهج بفاعلية عالية ،وقد زاد االهتمام

بالتعلم التعاوني في الثمانينات من القرن الماضي ،وتم استعماله في التسعينات ألنه من الطرائق

التي أثبتت تحصيال جيدا في الجوانب األكاديمية واالجتماعية وألنه بديل مناسب للتعلم التقليدي
الذي قد ال يركز على إيجاد روح التعاون الملموس؛وفي طريقة التعلم التعاوني( .القحطاني،
 ،)94 :2000يؤكد عدد من مفكري التربية والتعليم واإلدارة وروادها أهمية التعلم التعاوني

للمعلمين في معظم بلدان العالم المتقدمة ،وأنه مفهوم يعتمد على إستراتيجية تستهدف تطوير العمل

التربوي عن طريق تحسين أداء المعلم المهني والقيادي ،وأشار(حجي  )2000 ،إلى أن التعلم

التعاوني يخدم الطالب كمصادر لتعلم بعضهم من بعض ويرجع ذلك إلى أن أداء أعضاء المجموعة

أفراداً يعتمد على األعضاء اآلخرين للمجموعة ،ولذلك فإن االعتماد المتداخل اإليجابي يزداد بين

أعضائها(.حجي ،)90 : 2000 ،ومن أهم الذين دعموا فكرة التعلم التعاوني بطريقة غير مباشرة

(جان بياجية) العالم النفسي الشهير الذي كان له األثر الكبير في المناهج وتنظيم ُس لم التعليم ،إذ

أن نظرية(بياجية) تؤكد أن التعلم والتطور عند الفرد ينتج من خالل التعاون الجماعي بين األقران.
بناء على أوجه التشابه واالختالف
وقد أوضح أن األطفال يكتشفون المعنى ُ
وي كونون شخصياتهم ً
بينهم وبين اآلخرين ،إذ يعمل الطفل في أثناء التفاعل ضمن مجموعة كموصل ومتسلم للتعليمات

والمعلومات ،وأن ذلك التفاعل الذي ينتج عنه كثير من التفاوض والمناقشة يؤدي إلى تنمية مهارة

االستماع وتعلم كيفية الوصول إلى حل وسط وهذا يساعد على غرس مهارات الفرد وتشجيعها
(محمد( )35 : 2005 ،الحسن ،2014 ،صفحة )367:

وما نراه أن التعلم التعاوني يعمل على تعزيز مستوى اإلنجاز ورفعه أكثر مما تحققه أنواع التعلم

التنافسية األخرى.

-2المبادئ األساسية التي تقوم عليها إستراتيجية التعلم التعاوني في حصة التربية البدنية والرياضية .
 -2-1االعتماد المتبادل االيجابي:

إن أول متطلب لدرس منظم على أساس تعاون ـــــــــــــي فعال هــــــــو أن يعتــــــــــــقد الطلــــــــبة أنهم

"يغرقون معاً
أو يسبحون معاً" وللطلبة مسؤوليتان في المواقف التعليمية التعاونية أن يتعلموا المادة المخصصة

وأن يتأكدوا من أن جميع أعضاء مجموعتهم يتعلمون هذه المادة ،ويتوافر االعتماد اإليجابي عندما
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يدرك الطلبة أنهم مرتبطون مع أقرانهم في المجموعة على نحو ال يمكن أن ينجحوا هم ما لم ينجح

أقرانهم في مجموعتهم(.توفيق والحيلة)86 :2002 ،
 -2-2المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية :

إن كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول باإلسهام بنصيبه في العمل والتفاعل مع بقية أفراد

المجموعة بإيجابية ،وليس له الحق بالتطفل على عمل اآلخرين ،وعندما ُي قوم أداء كل فرد في
المجموعة تعاد النتائج للمجموعة ومنه تظهر المسؤولية الفردية(.محمود) 34 :2002 ،
 -2-3التفـاعل المعزز المباشر بين الطلبة(وجها لوجه) :

يتطلب ذلك من أفراد المجموعة أن يتفاعلوا مباشرة بعضهم مع بعض عن طريق الحوار،وعلى

المدرس متابعة المجاميع وتوفير التغذية الراجعة لهم(JOHNSON D.W.& JOHNSON .
);1998:33

 -2-4مهارات التعاون:

يتعلم الطلبة أسلوب تطوير العالقات االجتماعية المناسبة وتطوير العالقات الشخصية لتعزيز

عالقات العمل الوثيقة بينهم مثل مهارة التواصل بين األشخاص والقيادة وبناء جسور الثقة
وطرائق حل المشكالت بحيث يسهم كل فرد في إنجاز المهمات الموكلة إليه وتنظيم نتائج

التعاون(OKEBUKOLA; 1986: 585).
 -2-5المعالجة الجمعية:

تعد هذه الخطوة بمنزلة تقويم لعمل المجموعة فعن طريقها يقوم أفراد المجموعة بمناقشة مـدى

نجاحهم في تحقيق أهداف عملهم والتعرف على مستوى التفاعل بينهم وصـــــــوال إلى األداء الصحيح

لمهامهم ،وللمعـــــــــلم دوره في هـــــــــذا التقـــــــــــويم ســـــــواء للمجـــــــموعة الواحــــــــــــــدة أم لعـــــــــــمل

الصف ككل (.محمود( )31 :2002 ،الحسن ،2014 ،الصفحات )368-367:
 -3أهمية إستراتيجية التعلم التعاوني في حصة التربية البدنية والرياضية:

أن التعلم في ظل هذه الطريقة يتضمن المناقشة واإلقناع وبالتالي فانه يؤدي إلى أمرين:
*-الفهم واستكمال النقص في المعرفة.
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* -اكتساب مفاهيم جديدة وتعديل المفاهيم الخاطئة,ويؤدي ذلك إلى تعلم أعمق أث ار وأطول أمدا واحتفاظا.
كما توصل بعض الباحثين إلى أهمية هذا النوع من التعلم في تنمية التفكير (وهو أنواع) ومنها التفكير
اإلبداعي والناقد(محبات و عميرة.(cook.2000).)roberts.2000()1998
ويرى شحادة إن التأمل في دور التعلم التعاوني في الجانب المعرفي تحصيال وتفكي ار يتمشى مع التصور
المعاصر للمعرفة بأنواعها الثالثة(حسن شحاته)22:2001
*-المعرفة التقريرية :وتقوم على المفاهيم والنظريات
*-المعرفة اإلجرائية :تدعيم المعرفة النظرية بجوانب تطبيقية ذات عالقة.
*-المعرفة بالتفكير والعمليات العقلية.
وفي الجانب الوجداني ظهرت دراسات تثبت فعالية التعلم التعاوني في تنمية الميول (فاطمة
خليفة )1992والتذوق األدبي (محمد سالم( )1998الحسن ،2014 ،صفحة )16:
واالتجاهات (عبد العزيز السعيد  )1995والقيم (عفاف حماد )1999والدافعية لالنجاز(عبد الرحمن
السعدني) 1993وتخفيف درجة القلق عند الطالب (الجدي والديب)1998.ويذكر سالفن()1989
 Salavinإن التعلم التعاوني يساعد على ارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه.
في الجانب المهاري ظهرت دراسات اهتمت بفاعلية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير
الكتابي(فتحي محمد ()1994محمد المرسي()1995حازم قاسم () 2000عبد المنعم ابراهيم )2001وفي
تنمية مهارات التجويد في القران الكريم (محمد سالم)2000
وفي الجانب االجتماعي ظهرت دراسات اهتمت بنواحي مختلفة في الجانب االجتماعي منها:
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* -تقبل األجرين:
أثبتت دراسة جونسون وجونسون ()Johnson & Johnsonأن التالميذ الذين يعملون في مجموعات
عمل متعاونون يستطيعون السيطرة على المواد بصورة أفضل من التالميذ الذين يعملون بصورة منفصلة
كما أنهم يشعرون بمشاعر أفضل ويتقبلون زمالئهم المتأخرين دراسيا,ويذكر سالفن( )slavin.1989أن
التعلم التعاوني يؤدي إلى تزايد القدرة على تقبل وجهات النظر المختلفة.
* -التفاعل والمشاركة:
قام الخولي بدراسة لمعرفة اثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني على التفاعل اللفظي والتحصيل وقد
أظهرت النتائج وجود فروق لصالح مجموعة التعلم التعاوني في التفاعل اللفظي ولكن بدرجات مختلفة
ألنماط التفاعل المختلفة(عبادة الخولي )1998.وبين أن من ادوار الطالب في هذا النوع من التعلم
التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني (محمد المرسي.)1995.320.وعندما يسعى الفرد لتحقيق
هدفه إنما يدعم تحرك زمالئه ويعززه ويسهله نحو تحقيق أهدافهم (الحسن ،2014 ،صفحة )17:
فالفرد في هذا التنظيم يسعى لتحقيق نتائج مفيدة له ولزمالئه (علي مدكور )1996:106.وينشغل
بنشاطات ذات مغزى بالنسبة له.ويذكر حسن شحاته":أن انشغال الطالب بأنشطة تعليمية فعالة ذات
مغزى لدى الطالب يحقق التفاعل واالنضباط في الفصل"وهذا االنشغال يتم تحت إشراف
المعلم(شحادة)2001:29
* -إشاعة جو الحرية وتنمية مهارات التواصل :
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هي إحدى األهداف الرئيسية لتعلم التعاوني لتخليص المتعلمين من القلق الزائد والتردد من خالل التدريب
المستمر ويؤدي ذلك إلى تناقص التعصب للرأي والذاتية في الحكم على األشياء وتقبل االختالف بين
األفراد.واحترام الرأي األخر ,ويبعد المشاركين عن التحيز.
* -تنمية روح الجماعة:
ال يؤدي مجرد العمل في جماعات صغيرة أو كبيرة إلى العمل بروح الفريق وتنمية روح الجماعة,فقد يتسلل
التنافس إلى سلوكهم.وقد يساعد على التخلص من ذلك ما ذهبت إليه بعض أساليب التعلم التعاوني من
احتساب درجة الطالب على ما قام به كفرد وحققته جماعته من نتائج واعتبار أن نجاح الفرد إنما هو
بمقدار ما يبذله من جهد إلنجاح العمل الجماعي(,إحسان األغا,وفتحيه اللولو.)2004:135,ويمكن
التحقق من ذلك بمالحظة المعلم لسلوكيات ومساهمات األفراد في الجماعة.وقد أوضحت نتائج بعض
البحوث أن التالميذ الذين تعاونوا في العمل به قد اكتسبوا سلوكيات واهتمامات مهمة إلى جانب تفوقهم
الدراسي,كما أنهم يش ـ ـ ـ ـ ـ ــعرون أنـ ــهم شركاء حقيقيون في مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع التعلم)Christian.1994146 (,
(الحسن ،2014 ،صفحة )18:
* -تحمل المسؤولية:
يقصد بتحمل المسؤولية هنا الفردية منها والجماعية,ويتم ذلك من خالل القيام باألدوار والمهام التي تساعد
على تحقيق األهداف
يتضح مما سبق أن التعلم التعاوني له أهمية وفوائد متنوعة ومتعددة ظهرت في كتابات وأراء التربويون
)بناء على ذلك البحوث والدراسات التي أجريت في
وفي نتائج الباحثين ،وقد لخصت كوجك(ً 318:1998
هذا المجال والفوائد التربوية التي تنجم عن استخدام التعلم التعاوني وجاءت على النحو التالي:
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 يساعد على فهم واتقان المفاهيم واألسس العامة. يساعد على تطبيق ما يتعلمه التالميذ في مواقف جديدة. ينمي القدرة على حل المشكالت. ينمي القدرة اإلبداعية لدى التالميذ. يؤدي إلى تنمية المهارات. يحقق ارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه. يؤدي إلى تزايد حب المادة الدراسية,وحب المعلم الذي يدرسها. يؤدي إلى تناقص التعصب للرأي والذاتية وتقبل االختالفات بين األفراد(الحسن ،2014 ،صفحة )19: -4مجاالت إستراتيجية التعلم التعاوني :
 يمكن استخدام التعلم التعاوني في مستويات مختلفة من رياض األطفال إلى التعلم الجماعي ،أي أنهيناسب أعما ار ومستويات دراسية مختلفة.
 يمكن استخدام التعلم التعاوني في دراسة موضوعات متنوعة سواء أكان ذلك في التربية البدنيةوالرياضية أو في اللغات بفنونها المختلفة كالتعبير والقراءة واالستـ ـ ــماع والتحدث ،أو في تعلم العلوم
والرياضيات والمواد االجتماعية.
 -يمكن استخدام التعلم التعاوني في الجوانب النظرية والعملية في المواد الدراسية.
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 يمكن للتعلم التعاوني أن يساعد في تحقيق جملة من األهداف مثل التحصيل ،وتنمية الميولواالتجاهات ،والقيم والتذوق ،ومهارات األداء الحركي والتفكير وحل المشكالت وتنمية المهارات
االجتماعية ،كما يمكن أن ينمي جوانب شخصية مثل الثـ ـ ـ ـقة في الذات وتقـ ـ ـ ـ ـ ـبل الذات والدافع ـ ـ ـية
لإلنجاز ،والطموح األكاديمي وتحمل المسـ ـ ـ ــؤولية ،وتنظيم العمل ،والقيادة (الحسن ،2014 ،صفحة )24:
 -5دور كل من المعلم والمتعلم في إستراتيجية التعلم التعاوني:
 -1-5دور المعلم:
رغم أن المالمح األساسية إلستراتيجية التعلم التعاوني واضحة إال أن عملية تقسيم المراحل التي تمر بها
خطوات التعلم تختلف في الدراسات المختلفة ،فقد قسمها محمد خطاب إلى خمس مراحل سماها "
استراتيجيات " تنطوي تحتها ثمانية عشرة خطوة (محمد خطاب، )14:1989،في حين وردت في دراسات
أخرى (عبدون( ،)1990،كوثر كوجك( ،)1992،مديحه حمدي( ،)1993.،محمد حسن )1995،مقسمة
إلى ثالث م ـ ـ ـ ـ ـراحل :قبل الـ ـ ـ ـ ـدرس ،وأث ـ ـ ـ ـناء ال ـ ـدرس ،وبعد الدرس ،ووردت ف ـ ـ ـ ـي بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض المراجع
(إحسان األغا وفتيحة اللولو )2003بتصنيف آخر :تخطيط ،تنظيم ،مراقبة.
أوال :التخطيط واإلعداد :يتم في هذه المرحلة:
 تحديد األهداف وصياغتها. تحديد حجم المجموعات ( )4-8طالبا ،حسب طبيعة الموضوع والوقت المتاح وقدرات الطالبواستعداداتهم( ،وتكون المجموعات غير متجانسة).
 -تحديد الفترة الزمنية الالزمة لكل نشاط أو موقف تعليمي.
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 مراجعة المتطلبات السابقة للطالب.ثانيا :تنظيم العمل:
 توزيع المهام بين الطالب المشاركين. يقوم المعلم بإحداث االعتماد المتبادل أثناء التعلم بين الطالب. يطلب المعلم تقديم عمل موحد من كل مجموعة. يبين المعلم أن الدرجة هي للمجموعة ككل.ثالثا :المراقبة والضبط والتدخل:
 مالحظة سلوك الطالب ( ربما باستخدام بطاقة مالحظة )( .الحسن ،2014 ،صفحة )33،34: تقديم المساعدات ألداء المهمة. اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات وتقويم المحصلة. إنهاء الحصة. -2-5دور المتعلم :
يتولى المتعلم دو ار نشطا في إستراتيجية التعلم التعاوني فهو يشارك في:
 عملية التعلم لتحقيق األهداف وللقيام بالمهام الملقاة على عاتقه. -يستكمل المعلومات الناقصة.
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 يعدل المفاهيم الخاطئة. يقوم الطالب المتفوق بعملية تعليم لزمالئه من خالل المناقشات. يقوم بتنظيم األدوات . يساعد في إدارة الوقت ،من حيث مقدار الوقت الالزم لكل نشاط وتتابع األنشطة في ترتيب زمنيمعقول( .الحسن ،2014 ،صفحة )35:
 -6مميزات إستراتيجية التعلم التعاوني وجوانب قصورها في حصة التربية البدنية والرياضية:
إن تقويم اإلستراتيجية لتحديد مميزاتها وأوجه القصور في إستخدامها يتم في ضوء معايير تراعي بيئة
التعلم والفروق الفردية في البيئات باعتبار أنها متنوعة ،وما يترتب على ذلك من توفر الظروف المناسبة
أو عدم توفرها ،حيث المقصود هنا أوجه القصور في االستخدام وليس في الطريقة ذاتها ،فقد تكون
الطريق مناسبة في موقف تعليمي وغير مناسبة في موقف تعليمي آخر ،والمعايير أحكام قيمية لتحديد
مدى الجودة الوظيفية المتوفرة للطريقة ،واذا توافرت القيمة المطلوبة في الطريقة كان ذلك ميزة واذا لم
تتوافر كان ذلك وجه من أوجه القصور ،أما إذا كانت متوافرة بدرجة متوسطة فال يعد ذلك ميزة وال يعد
صور ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن المعايير التي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـددها (إحسان األغا وفتحيه اللولو )120:2003 ،للحـ ـ ـ ـكم على
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا
الطريقة ،التعلم النشط ،تحقيق األهداف ،وانعكاس طبيعة المادة ،وانتقال أثر التعلم ،واالحتفاظ بالتعلم
وادارة الوقت والتكلفة ،ومراعاة الفروق الـ ـ ــفردية ،والت ـ ــفاعل مع اآلخرين ،واالت ـ ــجاه نحو الطريقة ،واأللفة مع
الطريقة ،مالءمتها للكثافة الصفية ،والتكلفة.
 -1-6ميزات طريقة التعلم التعاوني:
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 -1-1-6التعلم النشط:
إيجابية المتعلم ومشاركته في التعلم وبناء المعرفة من أهم معايير الطريقة فهي محور التعلم البنائي حيث
يكون للمتعلم إمكانية بناء معارفه من خالل الفهم والخبرة ،وهذا متوفر في التعلم التعاون ـ ـ ـ ـ ـ ـي.
 -2-1-6تحقيق األهداف:
للتعلم التعاوني أهداف معرفية إدراكية كالتحصيل والتفكير ،وأهداف عاطفية وجدانية كالميول واالتجاهات
وأهداف مهارية علمية وعملية  ،وأهداف اجتماعية إنسانية ،وقد أثبتت الدراسات إمكانية تحقيق الكثير من
هذه األهداف باستخدام التعلم التعاوني.
-3-1-6انتقال أثر التعلم:
يذكر بعض التربويين ( كوثر كوجك( ،)48:1997،محمد سالم(،)17:1998،إحسان األغا وفتحيه
اللولو )172:2003،أن التعلم التعاوني ينمي القدرة على تطبيق ما يتعلمه التالميذ في مواقف جديدة من
خالل تعلم مهارات متعددة مفيدة مثل االرتقاء بالتفكير ،والثقة بالنفس ،واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم
والتقويم الذاتي ( .الحسن ،2014 ،صفحة )30،31:
-4-1-6االحتفاظ بالتعلم:
وقد تناولت األبحاث واآلراء موضوع االحتفاظ بالتعلم وثبت أنه في ظل هذه الطريقة أفضل منه في ظل
الطريقة التقليدية ،ويذكر (محمد خطاب )40:1989،أن دالالت البحوث حول التعلم التعاوني تشير إلى
االحتفاظ بالتعلم.

222

-5-1-6التفاعل مع اآلخرين:
يتوفر في التعلم التعاوني التفاعل مع اآلخرين بل أن ذلك هو احد عناصره األساسية ،والتفاعل يتم على
صورة تواصل إلنجاز المهمات المحددة:
 إنجاز المهمة من خالل التخطيط والتنفيذ والتقويم.اختيار المعلومات إلتمام العمل ،ما يلزم منها وما ال يلزم وما تم الحصول عليه وما لم يتم. تعديل المفاهيم الخاطئة لدى بعض المشاركين وتعزيز أعمالهم الناجحة.-6-1-6االتجاه نحو المادة الدراسية:
يتحقق من خالل اإلنجاز وطبيعة دور المعلم إتجاهات إيجابية نحو المادة الـ ــدراسية والمعلم ،وتؤدي
االتجاهات إلى زيادة الدافعية والشعور باألمن والطمأنينة.
أن هذه الميزات ال تتحقق بطريقة مضمونة إال إذا أُحسن استخدام الطريقة وتوفر الستخدامها الظروف
المواتية ،ونوع التعلم التعاوني المستخدم( .الحسن ،2014 ،صفحة )32:
 -2-6أوجه القصور في استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني:
رغم كل ما يذكر عن ميزات إستراتيجية التعلم التعاوني إال أن ظ ـ ـروف استخدامها قد تسقط بعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها أو
تهمشها ،ولتدقيق النظر في الممارسات المحتملة إلعاقة التعلم التعاوني يجد المتأمل ما يلي:
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 -1-2-6إدارة الوقت:
التخطيط والقيام ببعض األعمال ،كما أن توزيع الوقت على األنشطة المختلفة ربما ال يكون دقيقا ،وهو
في ذلك يشبه الطرق التي تتضمن مناقــشة أو ما يعرف بالتـ ـ ــفاوض االجتماعي ،والوقت المطلوب ال
هباء لكن يستثمر في تحقيق أهداف غير تقليدية.
يضيع ً
-2-2-6األلفة مع الطريقة:
الطريقة غير مألوفة في مدارسنا ،وعموما يميل المتعلمون إلى استخدام طرق مألوفة وربما يميلون إلى
العزوف عن استخدام طرق جديدة غير مألوفة لديهم ،ويمكن بتدريب المعلمين والطالب ألن يزداد ميلهم
للطريقة.
-3-2-6التكلفة:
يؤدي ارتفاع تكاليف استخدام الطريقة في دول فقيرة إلى العزوف عنها وبصفة عامة تعد هذه الطريقة
مكلفة والسيما في العلوم أما في تعلم الكتابة فاألمر أقل تكلفة ،وتتمثل التكاليف في إعداد البيئة الصفية
وتوفير أدوات ووسائل متعددة.
 -4-2-6مالءمتها للكثافة الصفية:
ال تناسب الطريقة الصفوف المزدحمة بالطالب ،وفي صفوف الطالب بمدارسنا توجد كثافة عالية مما
يجعل الطريقة غير مرغوبة رغم أهميتها من الناحية النظرية( .الحسن ،2014 ،صفحة )32،33:
الخاتمة:
إن إستراتيجية التعلم التعاوني تفضي إلى تعلم مهارات متعددة ومتنوعة على المستوى اإلجتماعي والنفسي
والعقلي والحركي ؛فهي تؤدي إلي تقبل اآلخرين والتفاعل معهم بالمشاركة واشاعة جو الحرية وتنمية
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مهارات التواصل وروح الجماعة كذلك تحمل المسؤولية ،وهو مايعمل على تحقيق األهداف وانتقال أثر
التعلم واالحتفاظ بالتعلم لفترات أطول باإلضافة إلى اإلتجاه نحو الجماعة .وهو ما أكدته الدراسات
التجريبية حيث نجد التفوق لدى التالميذ الذين يعملون في مجموعات تعاونية مقارنة بالتعلم االنفرادي.إال
أن هذا اليمنع من وجود بعض العوائق عند إستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني وبمقدار كفاءة المعلم
المعد إعداداً جيداً وتوفر اإلمكانيات المادية واألجهزة بقدر مايمكننا تذليل هذه العوائق ،وبالتالي تحقيق
ُ
األهداف التربوية والنفسية والحركية .
االقتراحات:
في ضوء هذه الدراسة نتقدم بجملة من االقتراحات والمتمثلة فيمايلي.
 يستحسن توظيف إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المواد الدراسية بصفة عامة والتربية البدنيةوالرياضية بصفة خاصة لمالها من أهمية بالغة .
 يستحسن إستخدام ه ـ ـ ــذه اإلستراتيجية من الم ـ ـ ـ ــراحل األولى وذلك لتفادي مشـ ـ ـ ــكل عدم األلفة معالطريقة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى تعلم مهارات التعامل مع األجرين بإحترام وتعاون .

قائمة المراجع :
 القحطاني ،سالم بن علي(".)2000فاعلية لتعلم التعاوني في تحصيل الطالب وتنمية اتجاهاتهم فيالدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة" ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
العدد( 17االنترنيت).
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 الديرشوي عبد المهيمن.إستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في التدريس . كوجك ،كوثر حسين ،)2001( ،اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،ط ،2عالم الكتب،القاهرة.
 حريرى ،هشام بكر.)2001(.إدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوني وأثره في تحصيل الطالب الدراسي.مؤسسة الجريسي للنشر :المملكة العربية السعودية .
 عويد الطائي فالح عبد الحسن  .)2014(.فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طالبالصف األول المتوسط بمادة الكيمياء .مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل ،العدد.15
 سهاد حسين عبد الهادي زقول .)2015(.واقع إستخدام إستراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصيفي تنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طلبة المرحلة األساسية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزهر،غزة .
 يعقوب حسين نشوان (" ،)1989الجديد في تعليم العلوم " ،دار الفرقان ،إربد ،األردن.-Sadler K. the effectiveness of coopérative Learning as an instructional
strategy to increase biological literacy and academic achievement in a large
,non majors college biology class.DAI-A63/08P.2784,Feb.2003. Tennessee
state university.
-Slavin, R.(1996).Research on coopérative Learning and achievement :what
we know ,what we need to know. Contemporary Educational Psychology,
21,43-69.
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اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وعوائقها في
تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي
د /سخري عقيلة
جامعة الجزائر 03

ماكني محمد العيد
شنيني عبد اللطيف
الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية بثانويات مدينة ورقلة
نحو استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التدريس ،ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحثان أداتين،
تمثلت األداة األولى في مقياس االتجاه ،بينما كانت األداة الثانية عبارة عن استبيان ،وبعد التأكد من
صدق أداتي الدراسة وثباتهما قام الباحثان بتطبيقهما على أفراد عينة الدراسة ،وبلغ عددها ( )23أستاذا
وأستاذة.
أظهرت النتائج أن اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام التكنولوجيا في التدريس
كانت مرتفعة وايجابية ،كما كشفت الدراسة عن بعض المعوقات البشرية والمادية من أهمها وجود صعوبة
في استخدام برامج التحليل الحركي ،وكذا االكتظاظ داخل الصف ،وانعدام قاعات رياضية مغطاة.
الكلمات المفتاحية :االتجاهات ،تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي،
معوقات االستخدام.
Résumé
Le but de cette étude est de déterminer la nature des attitudes en éducateurs physique
et sportive dans les écoles secondaires ville de Ouargla vers l’utilisation des technologies de
l’information et de communication dans l’enseignement, afin d’atteindre l’objectif de l’étude,
les chercheurs ont préparé deux outils, le premier outil dans une certaine mesure la direction,
tandis que le second instrument est un questionnaire, et après avoir vérifié qu’ils avaient leurs
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ressorts étudier les instruments ratifiés par appliquée à l’étude des membres de l’échantillon,
numérotation (23) et professeur.
Les résultats ont montré que des attitudes enseignants éducation physique et sportive
pour l’utilisation de la technologie dans l’enseignement ont été forte et positive, l’étude a
aussi révélé que certaines des plus importantes humaines et matérielles contraintes ayant des
difficultés à utiliser le logiciel d’analyse cinétique, mais aussi en classe, surpeuplement,
manque de salles de sport sont couverts.
Mots-clés :les attitudes,TIC,didactique L'activité physique sportif éducatif, les obstacles
à l'emploi TIC.

مقدمة
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي في مختف ميادين الحياة وأثره في العملية التعليمية ،إلى ظهور طرق
جديدة في التدريس من حيث استخدام التقنيات واألجهزة الحديثة ودخول الحاسوب وظهور االنترنت في
التعليم التي أدت إلى ظهور ثورة علمية جديدة لمواكبة هذا التطور العلمي السريع الذي يتطلب استخداما
ألحدث الطرق العلمية المتاحة ،التي تمكننا من رفع المستوى التعليمي والمهاري للطالب والمعلمين على
حد سواء ،فأصبحت الحاجة ماسة إلى دراسة مداخل مختلفة إليجاد عالقات تطبيقية بين مجال تكنولوجيا
التعليم من جهة والتربية البدنية والرياضية من جهة ثانية.
وبالرغم من دخول القرن الواحد والعشرين وبداية األلفية الثالثة لم يتم استخدام الوسائل التكنولوجية
وتوظيفها بشكل كبير في النظام التعليمي للتربية البدنية والرياضية على مستوى مراحل التعليم المختلفة،
ونظ ار ألن التربية البدنية والرياضية هي النوع الوحيد في علوم التربية تحتاج إلى الممارسة الفعلية وهذا ما
يعزز توظيف تكنولوجيا التعليم ،أي أنه ال يمكن للتربية الرياضية أن تعطي ثمارها بصورة كاملة وتحقيق
التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى الفرد كما هو مرجو منها في أقل وقت وبأقل تكلفة إال عن طريق
استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال التربوي.
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كما تتوقف نتائج استخدام هذه التكنولوجيا بالدرجة األولى على كفاءة المدرس في تنظيم عملية
التعليم؛ إذ ال جدوى منها ما لم يوظفها بأساليب مبتكرة ،لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة لرصد وابراز
اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط
البدني الرياضي التربوي ،وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية استخدام
التكنولوجيا في الوسط المدرسي.
مشكلة الدراسة :إن التربية الرياضية تهدف إلى تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة في جوانبه األربعة الرئيسية
البدنية والنفسية واالجتماعـية والعقلية ،كما تعمل على تعديل سلوك الفرد لكي يتكيف مع البيئة التي يعيش
بها.وحتى تتمكن التربية الرياضية من تحقيق هذه األهداف السامية البد لها من االعتماد على األسلوب
العلمي ،وهذا األسلوب العلمي يكمن في االعتماد على تكنولوجيا حديثة للتعليم .وبشكل أخر ال يمكن
للتربية الرياضية أن تحقق التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى الفرد كما هو مطلوب منها في أقل وقت
وبأقل تكلفة إال عن طريق استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التدريس أو ما يسمى تكنولوجيا
التعليم.ومن هنا يمكن القول بأن العالقة بين التربية الرياضية وتكنولوجيا التعليم عالقة موجبة بين كل
منهما ،حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم في أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ السرعة في التعلم
واستثمار الوقت والجهد ،وبذلك تكون تكنولوجيا التعليم ضرورية إلنجاح هذا النوع الحيوي من التربية
وتحقيق أهدافه المنشودة.
لكن ما يمكن مالحظته في أرض الواقع أن هناك قصور كبير في استخدام هذه التكنولوجيات في
تدريس مادة التربية البدنية والرياضية ،وال تزال األساليب التقليدية تطغى على استخدام تقنيات التعليم لدى
األساتذة في مرحلة الثانوية بمدينة ورقلة ،رغم تأكيد المنظمات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج الوطن
على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التعليم ،فجاءت فكرة هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات أساتذة
التربية ا لبدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي
التربوي ،وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
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 -1ما طبيعة اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي؟
 -2ما معوقات توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي؟
 -3ما المقترحات التي تسهم في توظيف

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني

الرياضي التربوي؟
أهداف الدراسة :تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:
 تحديد اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليميةالنشاط البدني الرياضي التربوي.
 الكشف عن معوقات استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي. تقديم بعض المقترحات التي تسهم في توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدنيالرياضي التربوي.
أهمية الدراسة :تساهم الدراسة الحالية في مجموعة من النقاط أهمها:
 تتماشى الدراسة الحالية مع االتجاهات المنادية بعصرنة التعليم ،واشراك المتعلم في العملية التعليمية. تفيد المؤسسات التربوية بمدينة ورقلة في الكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجياتاإلعالم واالتصال في الوسط المدرسي.
 تفيد مدرسي التربية البدنية والرياضية في معرفة أهمية استخدام التكنولوجيا في تعليمية المادة. تفتح المجال أمام دراسات أخرى مستقبلية في مجال استخدام التكنولوجيا في األوساط المدرسية.مصطلحات الدراسة:
االتجاه :عرفه كل من:
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لعمايرة (" :)1999هو استعداد وجداني مكتسب وثابت نسبيا يحدد شعور الفرد وسلوكه نحو موضوعات
معينة ويتضمن حكما عليها بالقبول أو الرفض وهذه قد تكون أشاء أو أشخاصا أو أفكا ار أو مبادئ أو
نظما اجتماعية"( .لعمايرة.)310 ،1999 ،
شحاتة والنجار(" :)2003هو الموقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها إزاء شيء ،أو حدث أو
قضية معينة ،إما بالقبول أو الرفض أو المعارضة"( .شحاتة والنجار.)16 ،2003 ،
ويقصد باالتجاه في الدراسة الحالية :مدى إقبال أفراد عينة الدراسة على استخدام تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال في التدريس ،وموقفهم منه سواء تأييدا أو رفضا ،إيجابا أو سلبا ،ويقاس من خالل الدرجات
التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة في ضوء استجابتهم لفقرات مقياس االتجاه نحو استخدام
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التدريس.
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
لقد أدى التطور التكنولوجي لالتصاالت والمعلوماتية إلى ظهور وسائل وتطبيقات اتصالية جديدة أطلق
عليها البعض اسم" :التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال  "NTICوهي تعني أساسا تلك الموصولة
بالكومبيوتر ،ولها آثار عدة تشمل مجاالت وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص المعارف عموما وتنظيم
المؤسسات خصوصا(.فضيل دليو)174 ،2003 ،
يشير هذا المفهوم إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل
الكتروني ،وتشمل الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وغيرها من المعدات التي تستخدم
بشدة في االتصاالت.
ويقصد بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في هذا البحث ،استخدام أفراد عينة الدراسة بعض ما تم إنتاجه من
تقنيات العلم وتطبيقاته مثل برمجيات الحاسب اآللي ،االنترنت كمساعد تعليمي عند تدريس التربية البدنية
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والرياضية بما يحقق األهداف التعليمية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة نتيجة الستجابتهم
لفقرات االستبيان.
تعليمية النشاط البدني الرياضي :كلمة ( تعليمية ) هي مصطلح وترجمة لكلمة DIDACTIQUE
المشتقة من الكلمة اإلغريقية  DIDACTIKOSالتي تعني كل ما هو خاص بالتربية.
ويعرف( محمد الدريج )التعليمية بأنها الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته وألشكال تنظيم مواقف التعلم
التي يخضع لها التلميذ في المؤسسة التعليمية ،قصد بلوغ األهداف المسطرة مؤسسيا ،سواء على المستوى
العقلي أو الوجداني أو الحسي -حركي ،وتحقيق لديه المعارف والكفايات والقدرات واالتجاهات والقيم
( محمد الدريج.)11 ،2011 ،
ويقصد بتعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي تلك الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم ليحقق المتعلم
من خاللها أهدافا معرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية أثناء ممارسته النشاط البدني الرياضي.
الدراسات السابقة:
*دراسة المحيسن (:)2000
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام الحاسوب في كليات التربية بالجامعات السعودية من حيث األجهزة
واإلمكانات ،واستخدام أعضاء هيئة التدريس لها .كما هدفت لمعرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في
تلك الكليات نحو استخدام الحاسوب ،وتقصي أهم معوقات استخدامه في تلك الكليات من وجهة نظرهم،
وأشارت نتائج الدراسة وضعف استخدامهم لها ،مع وجود اتجاهات مرتفعة لدى هؤالء األعضاء ،وأشارت
إلى أن عدم وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس.
*دراسة طالبات الموسوي (:)2003
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمات التعليم األساسي نحو التعلم الصفي باستخدام الحاسوب
ومعرفة أثر الخبرة والدورات التدريبية على اتجاههن نحو الحاسوب .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
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الدراسة هي وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام الحاسوب في التعليم الصفي تعزى لمعلمات
التخصصات العلمية .وأنه توجد فروق ذات داللة بين اتجاه المعلمات نحو الحاسوب وبين سنوات الخبرة.
*دراسة علوي هند ( :)2010تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة قياس استخدام تكنولوجيا التعليم في
العملية التعليمية قياسا كيفيا وكميا من خالل اختبار مؤشرات األداء لمنظمة اليونسكو في قطاع التعليم،
إضافة إلى أن هذه الدراسة هي أيضا محاولة لقياس مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على
العملية التعليمية ومعرفة مختلف السلبيات والنقائص التي تقف أمام إدماج هذه التكنولوجيا في التعليم .وقد
شملت هذه الدراسة  500مكون ومتكون وزعت عليهم استبانة بثالث محاور حول السياسة ،استراتيجية
التكوين واالستعمال .وقد خلصت الدراسة إلى أن المكونون متقبلون لكل السياسات واالستراتيجيات التي
تهدف إلى التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،إضافة إلى تقبلهم للتكوين على
استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة كونهم ال يستعملونها بالقدر الكافي .وقد خلصت الدراسة إلى
نتيجة أنه البد من نظرية جديدة.
*دراسة الناعبي) :( 2010
تشير دراسة الناعبي إلى عوائق في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم تتعلق بعدم
توافر التجهيزات بصوره كافيه وانعدام البنية التحتية التي تدعم توظيف التكنولوجيا في المدارس ،وقلة

أجهزة الحاسوب مقارنة بأعداد الطلبة.

*دراسة العمايرة ( :)2003كما تشير دراسة العمايرة إلى بعض العوائق ومنها الوضع السائد في

المدارس ،حيث ازدحام الفصول الدراسية بالطلبة ،والجداول الدراسية المكثفة ،وكثافة المقررات الدراسية في
المناهج الدراسية ،مما يؤدي إلى عدم توافر الوقت الكافي للمعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصال في التدريس ،كما أن هناك بعض العوائق التي تتعلق بالمعلمين أنفسهم ،ونقص خبرتهم في

كيفية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

حيث أن العديد منهم يتحفظون ،أو ينتابهم الخوف إذ يرون التعامل مع الحاسوب أم ار صعباً  ،ويتطلب

المزيد من الوقت وجهد أكثر مما تتطلب الوسائل التعليمية التقليدية ،مما يؤثر بالتالي على تقبلهم
واستخدامهم لها.
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التعليق عن الدراسات:
من خالل استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية يتضح اآلتي:
 أكدت جميع الدراسات على أهمية استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كالحاسب اآللي واألنترنتوبرمجيات التحليل الحركي...
 تطرقت بعض الدراسات إلى تحديد واقع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاطالبدني الرياضي التربوي ،وبعضها كشفت عن المعوقات التي يمكن أن تقلل من فعالية استخدامها في
التدريس ،كما هدفت أخرى إلى معرفة اتجاهات استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.
 طبقت أغلب الدراسات السابقة في مؤسسات التعليم العام ،وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية ،ماعدادراستي (المحيسن) فقد طبقت في مؤسسات التعليم العالي.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرف عن اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو استخدامالتكنولوجيا الحديثة في التدريس ،والكشف عن معوقات االستخدام مع تقديم بعض المقترحات.
الجانب التطبيقي:
 -1منهج الدراسة:
انطالقا من أهداف الدراسة وطبيعة الموضوع تم االعتماد على المنهج الوصفي الذي يقوم على رصد
ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة أو عدة فترات من أجل
التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في
فهم الواقع وتطويره ،وكذلك هو جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتحليلها تحليال دقيقا وصوال إلى
التعميمات ( ربحي ،وغنيم.) 43 ،2000 ،
 -2الدراسة االستطالعية:
تهدف الدراسة االستطالعية إلى جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة ومعلومات عن العينة وكيفية
بناء استبيان عوائق استخدام تكنولوجيا الحديثة في التدريس ،ومقياس االتجاهات نحو التكنولوجيا ،وقد تم
توزيع االستبيان على العينة االستطالعية يوم .2017/01/03
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وقد اعتمد الباحثان في إعداد االستبيانين على عدد من الدراسات المتعلقة بالموضوعين ،وعلى عدد من
المقاييس واالستبيانات التي حاولت قياس هذين المتغيرين.
 -3الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة:
-1-3الصدق الظاهري :تقديرات المحكمين
الجدول رقم ( :)01األساتذة المحكمين ألداتي الدراسة.
اسم األستاذ

المؤهل العلمي

التخصص

مكان العمل

رضوان بوخراز

أستاذ التعليم العالي

تربية بدنية ورياضية

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

بلقاسم دودو

دكتوراه

تربية بدنية ورياضية

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

طاوس وازي

أستاذ التعليم العالي

علم النفس

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الساسي الشايب

أستاذ التعليم العالي

علم النفس

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كانت أداتي الدراسة متكونة في البداية من  27عبارة ،وتقلصت إلى  23عبارة ،بحيث تم حذف
العبارة رقم  9و  10و  15و  ، 16والتي اعتبرها األساتذة المحكمين غير مفهومة وتحتوي على مشاكل
في الصياغة.
 -1-3الثبات بطريقة معامل  αكرونباخ :
يسمى معامل  αكرونباخ ،وهذه الطريقة تصلح في االختبارات التي تحتمل إجابات متعددة مثل
مقياس االتجاهات وأغلب المقاييس النفسية تكون اإلجابة على االستبيان متباينة مثل :مقياس ليكرت
الخماسي والثالثي.
الجدول رقم ( :)02معامل الثبات  αكرونباخ ألداتي الدراسة.
أداتي الدراسة

 αكرونباخ

االتجاهات نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

0.700

عوائق استخدام تكنولوجيا الحديثة في التدريس

0.744

المقترحات التي تسهم في توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

0.700

يتضح من خالل الجدول تميز معامل الثبات  αكرونباخ بدرجة عالية  0.700بالنسبة لالتجاهات نحو

استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،و 0.744بالنسبة عوائق استخدام تكنولوجيا الحديثة في التدريس،
و  0.700بالنسبة للمقترحات التي تسهم في توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،تدل هذه النتائج على

ثبات قوي ألداتي الدراسة وصالحيتها للتطبيق وقدرتها على تحقيق أهداف الدراسة.
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 -1عينة البحث:
العينة هي جزء من المجتمع الكلي المراد تحديد سماته ممثلة بنسبة مئوية يتم حسابها طبقا لمعاييره
اإلحصائية ،وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته ( محمد عبد الحميد.) 10 ،1979 ،
عينة بحثنا هي عينة عشوائية من أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي ،بلغ مجموع العينة
) (32أستاذ وأستاذة موزعين على  13ثانوية على مستوى بلدية ورقلة ،ومنهم ( )06أساتذة في الدراسة
االستطالعية.
 -2أدوات جمع المعلومات :اعتمد الباحثان على االستبيان لجمع بيانات الدراسة.
يرى جافيو Javeauبأن الجواب المنتظر يعبر مباشرة وبالطريقة الصحيحة والمفيدة عن الظاهرة
االجتماعية المراد معرفتها أو فهمها) .(Javeaux, sans date, 29
 -1-5استبانة لمعرفة عوائق استخدام تكنولوجيا الحديثة في التدريس :وتنقسم إلى قسمين:
 الجزء األول :يهدف إلى جمع البيانات الشخصية لعينة البحث المتمثلة في السن والجنس والحالةالعائلية والخبرة الوظيفية.
 الجزء الثاني :بينما اشتمل الشق الثاني من االستبانة على محورين:المحور األول :تمثل في معرفة معوقات (مادية ،وبشرية) استخدام أساتذة التربية البدنية والرياضية في
التدريس ،واشتمل على ( )09عبارات ،طلب من أفراد العينة االختيار ضمن بدائل.
المحور الثاني :احتوى على المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية استخدام التكنولوجيا الحديثة
في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي ،واشتمل هذا المحور على ( )05عبارات ،طلب من أفراد
العينة االختيار من ضمن البدائل .وبلغ إجمالي عبارات االستبانة على ( )14عبارة ،ودرجاته بطريقة
ليكرت الثالثية.
 -2-5مقياس االتجاهات نحو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
وهو مقياس لقياس اتجاهات أساتذة التربية البدنية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس،
حيث يحتوي هذا المقياس على  13عبارة ودرجاته بطريقة ليكرت الثالثية.
 -3-5درجات أداتي الدراسة:الجدول رقم ( :)03درجات بدائل اإلجابة عن أداتي الدراسة بطريقة ليكرت
الثالثية.
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 03نقاط

نقطتان

نقطة واحدة

 -3حدود الدراسة:
-1-6المجال الزمني :مرت الدراسة بمرحلتين هي :
 المرحلة األولى:في هذه المرحلة قمنا بتحضير الجزء النظري بدء من اختيار الموضوع وجمع المعلومات الخاصة به،
وتمت هذه الدراسة في الفترة الممتدة من أكتوبر .2016
 المرحلة الثانية:ابتداء من  17جانفي  2017إلى غاية  27فيفري  2017انطلقت دراستنا الميدانية حيث قمنا خاللها
بتطبيق االستمارة في صيغتها النهائية (بعد تحكيمها) للحصول على البيانات والمعلومات ،ثم قمنا بتحليل
ومناقشة نتائج الدراسة.
-2-6المجال المكاني:
لقد تمت هذه الدراسة على مستوى ثانويات بلدية ورقلة.
-3-6المجال البشري:
أجريت الدراسة على عينة عشوائية عددها  32أستاذا للتربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لبلدية
ورقلة ،ومنهم ( )06أساتذة في الدراسة االستطالعية.
 -4أساليب التحليل اإلحصائي:
استعمل الباحث البرنامج اإلحصائي المسمى الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS V.22
كما اعتمد على التقنيات اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي لقياس مدى مركزية اإلجابات. االنحراف المعياري لقياس مدى اتفاق وعدم تشتت اإلجابات. معامل الثبات  αكرونباخ. -5عرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي  ،لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة
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قوامها ( )32أستاذا للتربية البدنية والراضية في الطور الثانوي منهم  06أساتذة في الدراسة االستطالعية،
وتم إجراء التحليل اإلحصائي لالستبيانات التي استوفت شروط االستجابة ( )26استبانة.
-1-8النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما طبيعة اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي؟
لإلجابة عن السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والجدول رقم ( )4يوضح ذلك:
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يتضح من الجدول رقم ( )04أن المتوسط الحسابي محصور بين  2.42و  ،2.96واالنحراف
المعياري محصور بين  0.19و  ،0.63وأن المتوسط العام قدر بـ  2.79وبانحراف معياري قدر بـ
 ،0.46هذه النتيجة تدل على أن اتجاهات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو استخدام تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي كانت ايجابية و لها فعالية كبيرة.
تتفق نتائج دراستنا مع دراسة (علوي هند) والتي توصلت إلى أن المكونون متقبلون لكل السياسات
واالستراتيجيات التي تهدف إلى التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،إضافة إلى
تقبلهم للتكوين على استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة كونهم ال يستعملونها بالقدر الكافي كما
اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة (طالبات الموسوي) حيث توصلت وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام
الحاسوب في التعليم الصفي ،واتفقت نتائج دراستنا أيضا مع دراسة (الكندي) حيث كشفت نتائج الدراسة
عن وعي المعلمين والتالميذ بأهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة.
النتيجة التي توصلنا إليها تبين مدى االهتمام الكبير من طرف أساتذة التربية البدنية والرياضية في
-2-8النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما معوقات توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي؟
لإلجابة عن السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والجدول رقم ( )5يوضح ذلك:
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يتضح من الجدول رقم ( )05أن المتوسط الحسابي محصور بين  2.23و  ،2.96واالنحراف
المعياري محصور بين  0.19و  ،0.89وأن المتوسط العام قدر بـ  2.56وبانحراف معياري قدر

بـ

 ،0.61هذه النتيجة تدل على أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يجدون صعوبات كبيرة ومعوقات في
توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة في برامج التحليل الحركي المساعدة على تقويم الحركات
الرياضية ،وليه في الصعوبات كذلك االكتظاظ داخل الصف ،وكذا عدم توفر قاعة رياضية مغطاة داخل
المؤسسة التربوية ،ومن بين العوائق كذلك عم وجود دورات تكوينية في تقنيات وبرمجيات اإلعالم اآللي.
تتفق نتائج دراستنا مع دراسة (المحيسن) حيث توصل إلى عدم وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس نحو
استخدام الحاسوب ،كما تتفق دراستنا مع دراسة (الناعبي) حيث توصل إلى وجود عوائق تتعلق بعدم توفر
التجهيزات بصورة كافية وانعدام البنية التحتية التي تدعم توظيف التكنولوجيا في المدارس كما تتفق نتائج
دراستنا أيضا مع دراسة (العمايرة) حيث توصل إلى أن هناك بعض العوائق التي تتعلق بالمعلمين أنفسهم،
ونقص خبرتهم في كيفية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
-3-8النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
ما المقترحات التي تسهم في توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي
التربوي؟
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لإلجابة عن السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والجدول رقم ( )6يوضح ذلك:
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االنحراف المعياري
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ال أوافق

0.32
0.32
0.54
0.39
0.57
0.46

اتجاه العينة

رقم

العبارة

درجات بدائل اإلجابات

أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتضح من الجدول رقم ( )06أن المتوسط الحسابي محصور بين  2.58و  ،2.88واالنحراف
المعياري محصور بين  0.32و  ،0.57وأن المتوسط العام قدر بـ  2.77وبانحراف معياري قدر بـ
 ،0.46هذه النتيجة تدل على أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يؤيدون كل المقترحات التي تسهم في
توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي.
النتيجة التي توصلنا إليها تبين أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يؤيدون كل المقترحات التي تساهم
في توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي ،والتي من بينها
تدريب األساتذة على برمجيات الحاسوب ( الوورد ،االكسل ،الباربوانت )...وكيفية توظيفه في العملية
التعليمية باإلضافة إلى توفير األجهزة واألدوات االلكترونية ،واإلكثار من الندوات الخاصة بأهمية
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتوظيفها في العملية التعليمية.
التوصيات:241

توصلت الدراسة من خالل نتائجها إلى التوصيات اآلتية:
 إجراء البحوث في مجال التعليم اإللكتروني بصورة مستمرة الطالع األساتذة والمسؤولين على أثراستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم.
 إن تدريب األساتذة على قيادة الحاسوب ليس كافياً ،بل يجب أن يتعدى ذلك إلى إشراكهم في دوراتمتخصصة في توظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها في أغراض التدريس.
الدعوة إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصال أداة أساسية في العملية التعليمية في جميع المراحلالدراسية ،باإلضافة إلى توفير البنية التحتية لهذه التكنولوجيا في المدارس من أجهزة حاسوب ومختبرات،
وشبكات اتصال ،وغير ذلك.
رس للتالميذ في المستويات الدراسية
 -إعادة النظر في مقررات مادة التربية البدنية والرياضية التي تُّد ُ

المختلفة في المدارس واعادة هيكلتها بما يتناسب مع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
قائمة المراجع:

-1العمايرة  ،محمد حسن ،أصول التربية التاريخية و االجتماعية و النفسية و الفلسفية  ،األردن  ،دار
المسيرة للطباعة و النشر.1999 ،
-2العمايرة ،محمد حسن ،آراء معلمي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية/األردن ،في أهمية استخدام
التقنيات التعليمية والصعوبات التي تواجههم في استخدامها ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة
البحرين2003 ،
-3المحيسن ابراهيم بن عبد هللا ،واقع ومعوقات استخدام الحاسوب في كليات التربية بالجامعات
السعودية .الكويت ،المجلة التربوية ،العدد .2000 ،)57(15
-4الناعبي ،سالم عبد هللا ،واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوائق اإلستخدام لدى عينة
من معلمي ومعلمات مدارس المنطقة الداخلية بسلطنة عمان .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة
البحرين.2010 ،
-5شحاتة حسن ،والنجار ،زينب ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط  ، 1الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة 2003. ،
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-6ربحي مصطفى غليان،عثمان محمد غنيم ،مناهج وأساليب البحث العملي ،دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان.2000 ،
-7علوي هند ،قياس استخدام تكنولوجيا التعليم بقطاع التعليم بالشرق الجزائري :واليات قسنطية،
عنابة ،سطيف نموذجا .Cybrairianes journal .العدد ،23سبتمبر.2010
-8طالبات الموسوي ،اتجاهات معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي نحو التعلم الصفي باستخدام
الحاسوب .مجلة التربية جامعة الكويت.2003 ،
-9عبد الحميد محمد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،ديوان المطبوعات الجامعي ،الجزائر1979 ،
-10فضيل دليو ،االتصال ،مفاهيمه ،نظرياته ،وسائله ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.2003 ،
-11محمد الدريج ،عودة إلى تعريفات الديداكتيك أو علم التدريس ،مجلة علوم التربية ،العدد  ،47مارس
.2011
2- Javeaux Claude , l’enquête par questionnaire, éditions dorganistion,Sans
date
أوافق

الرقم

العبارة

01

ال أرى أن استخدام الحاسوب في التعليم مضيعة للوقت.

02

أرى أنه من الضروري استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

03

أحب االشتراك في الدورات التدريبية المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في
التدريس.

04

أريد أن أعرف المزيد عن برمجيات الحاسوب.

05

لدي قناعة تامة بأهمية توظيف برامج الحاسوب في التدريس.

06

أحرص على زيارة المواقع اإللكترونية لالستفادة منها في اختيار التمرينات التي تخدم
هدف الحصة.
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محايد

ال
أوافق

07

ال أشعر بالضيق عندما يتحدث أحد معي عن الحاسوب.

08

أرى أن توظيف االنترنت في التدريس كثير الفائدة.

09

أفضل استخدام طرائق التعليم االعتيادية على استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
الحديثة.

10

يؤدي استخدام تكنولوجيا التعليم إلى تطوير األداء المهني ألستاذ التربية البدنية
والرياضي.

11

أرى أن التعليم باستخدام تكنولوجيا اإلعالم يزيد من دافعية المتعلمين ويثير اهتمامهم.

12

أجد صعوبة في استخدام برامج التحليل الحركي المساعدة التقويم الحركي للمهارات.

13

قلة اهتمام بعض الزمالء في المادة بإعداد خطة تتضمن البرامج اإللكترونية كبرنامج
التحليل الحركي أثناء تطبيق وتقويم الحصة.

14

عدم اهتمام المسؤولين بتدريب أساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيات اإلعالم اآللي.

15

المؤسسة التربوية غير مزودة باالنترنت.

16

انعدام قاعة رياضية مغطاة ،ومختبر مزود باألجهزة اإللكترونية الخاصة بقياس األداء
الحركي.

17

عدم توفر األجهزة اإللكترونية في المؤسسة كجهاز الحاسوب ،جهاز العرض ،شاشة
العرض...

18

االكتظاظ داخل الصف يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

19

يجب تدريب أساتذة التربية البدنية والرياضية على استخدام برامج التحليل الحركي
المساعد في التقويم الحركي.

20

أن يدرب أستاذ التربية البدنية والرياضية على استخدام الورد ،اإلكسل،
والباوربوانت...في إعداده للحصص ،وطريقة شرحه للهدف التعلمي.

21

ضرورة اجتماع أساتذة ت ب ر في الندوات ،أو عن طريق مواقع التواصل االجتماعي
لمناقشة قضايا التدريس.

22

زيادة سرعة االنترنت ،مع ربط قاعة الرياضة بها.

23

توفير مختبر البييوميكانيك مزود باألجهزة اإللكترونية.
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تكنولوجية التعليم وعالقتها بجودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعة-دراسة ميدانية
بجامعة ورقلة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أ /لقوقي ال ا مي
الطالبة :عميرات فاطمة

االشكالية :
إن مهمة تحسين عملية التعليم والتعلم من أولويات الكثير من الدول ،سواء أكانت نامية أم متقدمة ،وذلك
الن هذه العملية تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف هذه الدول وأمالها المستقبلية .ويعد التقويم ركنا
أساسا من أركان العملية التربوية ،كونه وسيلتها للتجديد وسبيلها للتطوير ،وهو عملية منهجية ترمي إلى
ً
توفر معلومات تساعد على إصدار ق ارارت أو أحكام حول المساعي والب ارمج التربوية ومدى تحقيقها
لألهداف الموضوعة لها ،واالحتكام إلى نتائج هذه العملية في تطوير وتحسين ما يبين قصوره لالرتقاء
بمستواها وصوال إلى أفضل المستويات.
ويعتبر مفهوم التكنولوجيا من المفاهيم التي ناقشها الكثير من الباحثين والمفكرين ،واختلفوا في نظرتهم له
بسبب اختالف تخصصهم وتطور خصائص التكنولوجيا نفسها "حسين كامل بهاء الدين" رؤيته لمفهوم
التكنولوجيا قائال " :إن التكنولوجيا فكر وأداء وحلول للمشكالت قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات" .ويعتقد
كل من "ماهر إسماعيل صبري" و"صالح الدين محمد توفيق"أن التكنولوجيا ليست مجرد علم أو تطبيق
العلم أو مجرد أجهزة ،بل هي أعم وأشمل من ذلك بكثير فهي نشاط إنساني يشمل الجانب العلمي
والجانب التطبيقي( .نور الدين زمام) 165: 2013 ،
ويقصد بمصطلح تكنولوجيا التعليم جميع الوسائل أو الوسائط التي تستخدم أو يستعان بها في العملية
التربوية ،سواء أكانت هذه الوسائل أو الوسائط بسيطة أم معقدة ،يدوية أم آلية ،فردية أم جماعية ".مما
يعني أن تكنولوجيا التعليم تشمل مجموعة متنوعة ومتباينة من اآلالت واألجهزة والمعدات والمستلزمات
ابتداء من السبورة التقليدية  ،مع األخذ في عين االعتبار أن لكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها
وميزاتها وحدودها .فكل تقنية من هذه التقنيات تتوقف فعاليتها وأثرها التعليمي على خصائصها وميزاتها
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واألغراض التي تستخدم ألجلها ،وكذا األوضاع والظروف المحيطة باستخدامها وتشغيلها وتوظيفها في
الموقف التعليمي.
( مجدي عبد العزيز ) 124 :2006،
ويعرفها ( عبد اللطيف الصفي الجزار ) 9 :1999 ،بأنها " عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من
العلم والمعرفة عن التعلم اإلنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد على نشاط المتعلم
وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل إلى تعلم أكثر فعالية".
أما اليونسكو فتعرفها على أنها " منحى نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها ككل ،تبعاً
ألهداف محددة نابعة من نتائج األبحاث في مجال التعليم واالتصال البشري ،مستخدمة الموارد البشرية
وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيداً من الفعالية"
(محمد محمود الحيلة) 19 : 2002 ،
ويعرفها (محمد عطية خميس ) 3 : 2003 ، ،بأنها " ذلك البناء المعرفي المنظم من البحوث والنظريات
والممارسات الخاصة بعمليات التعليم ومصادر التعلم ،وتطبيقها في مجال التعليم اإلنساني ،وتوظيف
كفء لعناصر بشرية أو غير بشرية لتحليل النظام والعملية التعليمية ودراسة مشكالتها ،وتصميم العمليات
والمصادر المناسبة كحلول عملية لهذه المشكالت وتطويرها (إنتاج وتقويم) ،واستخدامها أو إدارتها،
وتقويمها ،لتحسين كفاءة التعليم وفعاليته وتحقيق التعلم".
من خالل ماتم ذكره نستنتج ان تكنولوجية التعليم هي مفهوم متكامل يشترك فيه كل من العنصر البشري
بأفكاره وأساليبه واألدوات واألجهزة بإمكاناتها لتحليل الصعوبات والمشكالت التعليمية واقتراح الحلول
المالئمة والعمل على تنفيذها وادارة جميع العمليات المتعلقة بها وتقويمها من أجل تحقيق أهداف التعليم
المحددة" ٠
وأستاذ التربية البدنية والرياضية هو أكثر األساتذ في الجامعة تأثير على الطلبة  ،فال يقتصر دوره على
تقديم أوجه األنشطة المتعددة البدنية والرياضية بل يهدف إلي دور اكبر من ذلك فهو يعمل على تقديم
واجبات التربوية من خالل األنشطة البدنية والرياضية التي تهدف الى تنمية وتشكيل القيم واألخالق
الرفيعة لدى الطلبة  ،مع مراعاة ميول التالميذ ورغباتهم المتوفرة وقدرات االستاذ نفسه في اختيار هذه
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األنشطة  ،وهذا يساعد على اكتساب الطالب للقدرات البدنية والقوام المعتدل للصحة العضوية والتقنية
والمهارات الحركية والعالقات االجتماعية والتعارف واالتجاهات والميوالت االيجابية  .وتتجلى أهمية البحث
كونه تقويما ذاتيا لسلوكيات أساتذة وأستاذات التربية البدنية والرياضية ،فهو يلقي الضوء على طبيعية
بعض الممارسات التدريسية التي يقوم بها األساتذة من خالل تحديدهم واختيارهم البدائل المقترحة للمواقف
التدريسية التي تتناسب مع ما يقومون به في سلوكهم التدريسي االعتيادي وهو ما دفعنا للقيام بهذا للبحث
في العالقة بين جودة أداء األستاذ الجامعي ومدى تحكمه في استخدام تكنولوجية التعليم من وجهة نظر
الطلبة وهي دراسة ميدانية بكلية الرياضة جامعة ورقلة ومن خالل ما تم ذكره نطرح التساؤالت التالية :
 -1هل توجد عالقة بين جودة أداء األستاذ الجامعي و مدى تحكمه في تكنولوجية التعليم من وجهة نظر
طلبة معهد الرياضة ؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد
الرياضة باختالف الجنس ؟
-3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد
الرياضة باختالف مستوى الجامعي ( ليسانس –ماستر) ؟
-4هل يساهم استخدام األستاذ الجامعي لتكنولوجيات التعليم في التنبؤ بجودة أدائه من وجهة نظر طلبة
معهد الرياضة ؟
فرضيات الدراسة :
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة أداء األستاذ الجامعي واستخدامه لتكنولوجيات التعليم من
وجهة نظر طلبة معهد الرياضة .
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة
باختالف الجنس .
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد
الرياضة باختالف المستوى الدراسي (أولى ليسانس – ثانية ليسانس).
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 -4يساهم استخدام األستاذ الجامعي لتكنولوجيات التعليم في التنبؤ بجودة أدائه من وجهة نظر طلبة
معهد الرياضة .
أهمية الدراسة :
تعتبر المهن التربوية والتعليمية ،من المهن الهامة في المجتمع ،و هذا طبعا يشير الى أهمية الدور الذي
أفرد مؤهلين و متخصصين يعتمد عليهم في جميع
يقوم به المدرس أو األستاذ ،المتمثل في إعداد ا
الدرسة تساعد في التأكيد على ضرورة االهتمام
الميادين ،بما يضمن للمجتمع الرقي و التقدم .كما أن هذه ا
بمهنة التدريس الجامعي من خالل توفير كل الظروف و اإلمكانات الالزمة لقيام هذا األخير بواجبه على
مؤشرت قد تساعد في عملية التقدير الفعلي و الجيد لمكانة األستاذ
ا
أكمل وجه .ومحاولة الوصول إلى
الجامعي االجتماعية.
ولما كانت التربية الرياضية أحد عناصر التربية العامة ،فإن الوصول إلى المستويات العالمية فيها من
ومؤشر للرقي االجتماعي واالقتصادي فيها ،فالتربية الرياضية تحدث
ًا
مظاهر التقدم الحضاري للدولة،
تغيرات انفعالية واجتماعية في الشخصية إلى جانب التغيرات الجسمية التي تنشأ عن التمرين البدني

وممارسة األلعاب الرياضية (الصاوي ودرويش)1990 ،
أهداف الدراسة :
 -1الكشف عن العالقة بين جودة أداء األستاذ الجامعي و استخدامه لتكنولوجيات التعليم من وجهة نظر
طلبة كلية الرياضة .
 -2الكشف عن الفروق في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية الرياضة باختالف
الجنس .
-3الكشف عن الفروق في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية الرياضة باختالف
المستوى الدراسي (أولى ليسانس – ثانية ليسانس).
-4الكشف عن مساهمة استخدام تكنولوجيات التعليم في التنبؤ بجودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة
نظر طلبة معهد الرياضة.
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التعاريف االجرائية :
جودة األداء الوظيفي :
المعلم الجامعي األدائية ،المرتبطة بجودة معايير
الجودة في التعليم الجامعي يستند إلى تطوير كفايات ّ

المدخالت التعليمية ،والعمليات ،والمخرجات ،وهذا ما تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء عليه ،من خالل
تقديم تصور مقترح لجودة عناصر العملية التعليمية المرتبطة بأداء المدرس ،من حيث التخطيط للتدريس،
والتنفيذ ،والتقويم ،والتطوير نفسها كما يعتبر الرضا الوظيفي من العوامل المؤثرة في أداء األستاذ
الجامعي فهو "مدى شعور المعلم باحترام المحيطين به مثل الزمالء والرؤساء والطلبة واولياء االمور
والمجتمع ،وتقبله لمهنة التعليم وشعوره بالرضا عنها  .ومدى شعوره باشباعها لحاجاته المادية( .حسان
والصياد  1989 ،ص )1259
هي مجموعة األساليب التربوية و التعليمية القائمة على الجدة والتفرد والتميز ،والتي يؤديها األستاذ
الجامعي لتقديم درسه وتقويمه ،هذه األساليب التربوية مرتبطة باستجابة األستاذ الجامعي لفقرات أداة
القياس المستخدمة في الدراسة.
تكنولوجية التعليم :
ويقصد بمصطلح تكنولوجيا التعليم جميع الوسائل أو الوسائط التي تستخدم أو يستعان بها في العملية
التربوية ،سواء أكانت هذه الوسائل أو الوسائط بسيطة أم معقدة ،يدوية أم آلية ،فردية أم جماعية ".مما
يعني أن تكنولوجيا التعليم تشمل مجموعة متنوعة ومتباينة من اآلالت واألجهزة والمعدات والمستلزمات
ابتداء من السبورة التقليدية  ،مع األخذ في عين االعتبار أن لكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصها
وميزاتها وحدودها .فكل تقنية من هذه التقنيات تتوقف فعاليتها وأثرها التعليمي على خصائصها وميزاتها
واألغراض التي تستخدم ألجلها ،وكذا األوضاع والظروف المحيطة باستخدامها وتشغيلها وتوظيفها في
الموقف التعليمي.
( مجدي عبد العزيز ) 124 :2006،
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تكنولوجيا التعليم هي مدى إتباع المدرس ألسلوب األنظمة في التدريس من خالل رسم مخطط
إلستراتيجية الدرس تعمل فيه طرق التدريس والوسائل التعليمية لتحديد أهداف محددة ويظهر ذلك من
خالل استجابة الطلبة على فقرات المقياس .
حدود الدراسة :
حدود الدراسة :
الحدود البشرية :تتمثل في طلبة معهد علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية بورقلة.
الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في معهد علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية بورقلة.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفترة بين ديسمبر  2016و مارس .2017

اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة:
إن كل دراسة أو بحث في جميع المجالت الطبيعية ،اإلنسانية ،االجتماعية ...،تستلزم تتبع منهج معين،
إذ أن البحث ال يقتصر على المعلومات والبيانات فقط ،بل يتعدى ذلك إلى تصنيف وتحليل وتفسير هذه
المعلومات والبيانات ،كتوضيح أكثر إن أي دراسة علمية تتضمن بالضرورة جانبا حول المنهج ،الذي
يستخدم فيه توضيح الطريقة المعتمدة في عرض النتائج المتوصل إليها ،والتي سيتم الحكم عليها انطالقا
من مدى مالئمة المنهج ووسائل تطبيقه على موضوع الدراسة ( .موريس انجلس .)07 : 2005 ،
فالمنهج هو مجموعة من القواعد العامة المسوغة من أجل الوصول إلى حقيقة علمية ،الطريق المؤدي
إلى الحقيقة في العلوم ،بواسطة مجموعة من القواعد حتى يصل إلى نتيجة ،وكذلك يعرف المنهج بأنه
هو الطريق الذي يسلكه الباحث لإلجابة عن تساؤالت مشكلة البحث .
( فوزي غرايبية )30 : 2002،

تحاول الدراسة الحالية إيجاد العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب االرتباطي.
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مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة معهد علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية
بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والبالغ عددهم ( )600طالب وطالبة .وتم اختيار عينة الدراسة
بالطريقة العرضية ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )54طالب وطالبة.
أدوات الدراسة:

تم االعتماد على أداتين لجمع البيانات في هذه الدراسة ،وهي:

أوالً :استبيان تكنولوجيات التعليم:
نظ ار لعدم توفر مقاييس محلية لقياس مدى استخدام األستاذ الجامعي لتكنولوجيات
التعليم ،ظهرت الحاجة لتصميم أداة لتحقيق أهداف الدراسة ،وتم تصميمها باالعتماد على
الدراسات السابقة واالطالع على التراث النظري ذات الصلة بالدراسة الحالية ،وتكونت األداة
من ( )18بنداً موزعة على بعدين هما:
ثاني ًا :مقياس جودة األداء الوظيفي:
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس األداء الوظيفي لخالد الصرايرة ()2011
وتتكون األداة من ( )21بنداً موزعة على أربعة أبعاد وهي :األداء التعليمي ويضم تسعة
بنود ( ،)5،6،7،8،11،12،17،18،21والبحث العلمي ويحتوي على ثالثة بنود
( ،)16،19،20وخدمة الجامعة والمجتمع والعالقات بينهما ويضم ثالثة بنود (،)3،10،15
والسلوكيات يضم ستة بنود ( ،)1،2،4،9،13،14وتمت صياغة تعليمات تطبيق
االستبيان بلغة بسيطة تكون مفهومة.
وتكون اإلجابة على المقياس وفقا سلم مكون من خمس درجات هي :ممتاز ،جيد جداً ،جيد،
مقبول ،ضعيف ،وتقابلها الدرجات  1 ،2 ،3 ،4 ،5 :على التوالي.
الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
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تم التحقق من ثبات أدوات الدراسة بمعامل ألفا كرونباخ ،والثبات بالتجزئة النصفية
وكانت النتائج كما يلي:
األبعاد

المقاييس

التعليم

0.705

0.801

0.830

0.813

األداة ككل

0.824

0.686

األداء التعليمي

0.735

0.752

البحث العلمي

0.691

0.778

خدمة الجامعة والمجتمع والعالقات بينهما

0.736

0.837

السلوكيات

0.851

0.803

األداة ككل

0.813

0.745

تكنولوجيات

معامل ألفا كرونباخ

معامل التجزئة النصفية

جودة األداء الوظيفي

األساليب اإلحصائية:

معامل االرتباط بيرسون ، ، ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

تم استخدام

 .واختبار "ت"
عرض النتائج ومناقشتها:

عرض نتيجة الفرضية األولى :
تنص الفرضية األولى على أنه " توجد عالقة ارتباطية بين جودة أداء األستاذ الجامعي

واستخدامه لتكنولوجيات التعليم من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة" الختبار الفرضية تم
استخدام معامل االرتباط بيرسون ،وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( )01قيمة معامل االرتباط بين كل من استخدام تكنولوجيات التعليم واألداء
الجامعي
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استخدام تكنولوجيات التعليم

قيمة

مستوى الداللة

"ر"
أداء

األستاذ

0.314

0.02

الجامعي

يتبين من الجدول وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام تكنولوجيات التعليم وأداء

األستاذ الجامعي حيث بلغ معامل االرتباط بينهما( )0.314بمستوى داللة ( ،)0.02وهذا

يوضح أن الزيادة في استخدام تكنولوجيات التعليم يصاحبها زيادة في أداء األستاذ الجامعي.
تفسير نتيجة الفرضية األولى:

تبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام تكنولوجيات التعليم وأداء

األستاذ الجامعي استخدام تكنولوجيات التعليم وأداء األستاذ الجامعي  ،أي أن الزيادة في
استخدام تكنولوجيات التعليم يصاحبها زيادة في أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة،
حيث أن استخدام تكنولوجيات التعليم الحديثة مثل الحاسوب وجهاز العرض واإلطالع على
مواقع االنترنت والمراجع الحديثة ،ومدى تحكم االستاذ الجامعي فيها يساهم في زيادة فاعلية

أداء المهام وتجويد الخطط المطروحة وتطبيق طرق تدريس حديثة ،كل هذا يعمل على الرفع

من مستوى أدائه الجامعي.

عرض نتيجة الفرضية الثانية:

تنص الفرضية الثانية على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ

الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة باختالف الجنس "

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتين

مستقلتين ،وكانت النتائج كما هو مبين أسفله:
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جدول رقم ( )02الفروق في أداء األستاذ الجامعي تبع ًا للجنس

المتغيرات

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الذكور

44

59.75

10.865

اال ناث

10

57.30

10.863

المستقلة

قيمة (ت)

0.644

الداللة

0.523

من الجدول رقم ( )02يتبين أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ ( )59.75بينما بلغ

المتوسط الحسابي لإلناث ( ،)57.30كما بلغت قيمة "ت" ( )0.644بمستوى داللة بلغ

( ،)0.523وبالتالي نستنتج أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في جودة أداء األستاذ
الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة.
تفسير نتيجة الفرضية الثانية:

تبين النتائج المتوصل إليها أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في جودة أداء

األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة ،وهذا يدل أنه لكال الجنسين نفس
اآلراء اتجاه جودة أداء األستاذ الجامعي ،وتماثالت آراء الذكور واإلناث اتجاه التزام األستاذ
الجامعي بتوقيت الحصة وانجازه للخطة في الوقت المحدد وقدرته على طرح األفكار الجديدة،
وغيرها من المهام المنوطة لألستاذ الجامعي ،وهذا التشابه والتماثل في اآلراء يرجع إلى

تالشي الفروق بين الجنسين وربما يرجع ذلك إلى فتح أبواب التعليم لكل من الذكور واإلناث
بحيث يتلقون نفس الدروس والمناهج التعليمية ،واختفاء النظرة إلى الكائن البشري كونه ذك اًر
أم أنثى فكالهما يتلقيان نفس المعاملة والرعاية ،مما ضيق الفروق في نظرة الجنسين إلى
القضايا التربوية.
عرض نتيجة الفرضية الثالثة:

تنص الفرضية على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة أداء األستاذ الجامعي من

وجهة نظر طلبة معهد الرياضة باختالف المستوى الدراسي (أولى ليسانس – ثانية ليسانس) "
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتين
مستقلتين ،وكانت النتائج كما هو مبين أسفله:
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جدول رقم ( )03الفروق في أداء األستاذ الجامعي تبع ًا للمستوى الدراسي

المتغيرات

المتوسط

العدد

االنحراف

الحسابي

المعياري

أولى ليسانس

24

59.87

9.88

ثانية ليسانس

30

58.83

11.63

المستقلة

قيمة (ت)

0.341

الداللة

0.728

من الجدول رقم ( )03يتبين أن المتوسط الحسابي ألولى ليسانس بلغ ( )59.87بينما

بلغ المتوسط الحسابي لثانية ليسانس ( ،)58.83كما بلغت قيمة "ت" ( )0.341بمستوى

داللة بلغ ( ،)0.728وبالتالي نستنتج أنه ال توجد فروق في جودة أداء األستاذ الجامعي من
وجهة نظر طلبة معهد الرياضة تبعاً للمستوى الدراسي.

تفسير نتيجة الفرضية الثالثة:

تبين من النتائج أنه ال توجد فروق في جودة أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبة

معهد الرياضة تبعاً للمستوى الدراسي ،وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن طلبة المستويات
األولى والثانية يدركون جيداً مهام األستاذ الجامعي واستخدامه لتكنولوجيات التعليم،

ويالحظون كل ما هو ايجابي وسلبي عن األستاذ الجامعي ،كما أن كال المستويين يحتكون
بنفس األساتذة ويتلقون نفس المناهج التعليمية ،ويتلقون حصص نظرية وحصص تطبيقية.
عرض نتيجة الفرضية الرابعة:
تنص الفرضية على أنه " يساهم استخدام األستاذ الجامعي لتكنولوجيات التعليم في
التنبؤ بجودة أدائه من وجهة نظر طلبة معهد الرياضة ".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار البسيط ،وكانت النتائج:

جدول رقم ( )04تحليل االنحدار البسيط لمتغيرات الدراسة
المتغير

المتنبئ

المتغير

المتنبأ به

معامل

االرتباط

معامل التحديد قيمة "ف"

المعدل
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مستوى الداللة

استخدام

تكنولوجيات

التعليم

جودة األداء

0.314

0.081

5.681

0.02

الوظيفي

من الجدول رقم ( )04نستنتج أن استخدام تكنولوجيات التعليم لها قدرة تفسيرية في جودة

األداء الوظيفي ،حيث بلغت نسبة تفسيرها لمستوى جودة األداء الوظيفي ( ،)% 8.1كما

يتبين من الجدول أن قيمة "ف" بلغت ( )5.681بمستوى داللة ( )0.02وهي دالة إحصائياً،

مما يؤكد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية ،وبذلك يمكن القول

أن استخدام تكنولوجيات التعليم تساهم في التغيرات التي تحدث في جودة األداء الوظيفي

بنسبة ( ،)% 8.1والباقي من التباين ( )%91.9يعزى إلى متغيرات أخرى.
تفسير نتيجة الفرضية الرابعة:

تبين من النتائج أن استخدام تكنولوجيات التعليم لها قدرة تفسيرية في جودة األداء
الوظيفي وبلغت نسبة التفسير ( ،)% 8.1وهذا راجع إلى أن استخدام تكنولوجيات التعليم له
دور مهم في تجويد األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي ،وكما ال يخفى أن استخدام جهاز
العرض واالطالع على مواقع األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي والبريد االلكتروني

واستخدام المراجع الحديثة وغيرها من الوسائل يساهم بشكل ايجابي في الرفع من مستوى
األداء الوظيفي لألستاذ الجامعي.
التوصيات:
في ضوء النتائج المتوصل إليها ،يمكن صياغة التوصيات اآلتية:
 ضرورة االهتمام باستخدام تكنولوجيات التعليم بشتى أنواعها لما لها من فوائد على العمليةالتدريسية.

 توفير الوسائل التعليمية واإلمكانات المادية ما أمكن ،وذلك حتى يتسنى لألستاذ الجامعياستغاللها في التخطيط والتنفيذ والتقويم من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة.

إكسابه معارف ومعلومات العلوم األساسية واإلنسانية المرتبطة بالتدريب الرياضي.التعرف على أسس ومبادئ تخطيط ،تنفيذ ،إدارة ،وتقويم الوحدات والدورات في الرياضةواستخدام األجهزة والتقنيات الالزمة للتدريب وادارة الصاالت والمسابح والمالعب.
-

معرفة أساليب القياس والتقويم المختلفة لألداء الرياضي
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مهارة التصور والتوقع لتطور الفعل الحركي للمتدرب وفق إمكانيات االداء وبيئة التدريب. تحليل االداء الرياضي للمتدربين بما يجنيهم حاالت اإلصابات ومنها االحتراق الرياضي.وضع البدائل لحل مشكالت التدريب و تحليل المستويات وابتكار الوسائل واألدوات المناسبةلتوظيفها في العملية التدريبية.
 أداء مهارات الرياضة التخصصية عرضاً وتحليالً بصورة جيدة و انتقاء طرائق التعلم والتدريبالمناسبة للمهارة والمستوى للمتدربين.
 تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال الرياضة التخصصية و استخدام الوسائل التدريبيةالمساعدة وتكنولوجيا التدريب واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة.
 خالصة البحث : وفي ظل هذه النظرة السامية ألستاذ التربية الرياضية في النظام التعليمي ،وجب اإلشارة إلىوفنيا بالقدر الذي يجعله فعاال في أداء
بويا و
أهمية إعداد معلم التربية الرياضية
ً
اجتماعيا ً
ً
إعدادا تر ً
العملية التدريسية ،ولديه االهتمام الجدي بمهنة التعليم وخلق شخصية قادرة على التفاعل مع

مختلف القضايا والمواقف االجتماعية التي يوجد بها لتحقيق أهداف التربية الرياضية .وهذا األمر
يتطلب إمداده بالبرامج والخبرات وتقديم الفرص التي البد وأن تهيأ له من خالل برامج موضوعة
على أسس علمية ،ذات أهداف تعليمية واضحة ومحددة ،وأن تتاح له الفرصة الستغالل كل
قدراته وامكاناته لكي يحقق أهدافه ،حتى يصل إلى نتائج مرضية ومثمرة .
المراجع :
 الصاوي ،محمد وجيه ودرويش ،هدى مصطفى ،) 1990 ( ،برنامج إعداد معلم التربية الرياضيةبجامعة قطر ورأي الدارسين فيه ،حولية كلية التربية ،جامعة قطر 81-114 )8(8
 مجدي عزيز إبراهيم: 2006 ،المنهج التربوي وتحديات العصر ،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،القاهرة.
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واقع إستعمال تكنولوجيا المعلومات ( األنترنات  ،المكتبات الرقمية  ،المكتبات االفتراضية  ،التلفزيون
التعليمي  ،الجهاز اإلسقاط الضوئي ) من طرف الطلبة الجامعيين
– طلبة ليسانس التربية و علم الحركة و طلبة الماستر " -" 2
جامعة ورقلة

الطالبة :بن طراد زينة
الطالب :عصاد بلقاسم

ملخص:
يعيش المجتمع اليوم عصر السرعة و التراكم المعرفي المذهل و بظهور ما يسمى بتكنولوجيا

المعلومات ومدى استعمالها من طرف الطلبة الجامعيين  ،نظ ار لما تحمله من معلومات قد تؤثر سلبا

على تفكير الطالب أكثر مما تنفعه  ،كذلك بإمكانها أن تكون البديل – كما يرى البعض – رغم أنها
تفقد دور األستاذ الهام و المفيد  ،بخبراته و توجيهاته القيمة وكذا انتقاداته البناءة  ،التي تنير الطريق

أمام الطالب الجامعي  ،باإلضافة أنها تقلل من أهمية الكتاب و دور المقروئية في تعلم الطالب
الجامعي  ،و التي عن طريقها يتعلم النقد و التفكير السليم .

و من ثم تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع استعمال تكنولوجيا المعلومات من طرف عينة من
الطلبة الجامعيين و المتمثلة في عينة من طلبة الليسانس و طلبة ماستر 2بمعهد العلوم و تقنيات

النشاطات البدنية و الرياضية -ورقلة . -
الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات  ،الجامعة  ،التعليم العالي  ،الطالب الجامعي .
Abstract:
Today's society lives the era of speed and accumulation of knowledge

stunning and the emergence of the so-called information technology and the
extent of their use by university students, because of the load of information

that may adversely affect the more than what the student thinks will benefit
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him, as well as it could be an alternative - as some say - even though they
lose the role of the important and useful professor, his experiences and his

value guidance, as well as constructive criticism, which illuminate the road in
front of a university student, as well as reduce the importance of the book and
the role of readability in learning university student, and through which cash

and learn the proper mindset.

It is there this study aims to reveal the reality of use of information technology

by a sample of university students , and of a sample of students in bachelor' s
and master's students at the institute of science and physical activities and

sports techniques.
Key words:

-Information technology. the university. Higher Education. Student.

مقدمة:
إن اختراع وسائل االتصال الحديثة و تكنولوجيا المعلومات ،أحدث ثورة كبيرة على مستوى
المعمورة ،و تغي ار ملحوظا في المجتمعات ،و ذلك ما نشهده في التقارب بين مختلف ثقافات الشعوب ،و

ضمور بعض العادات و التقاليد التي ورثت أبا عن جد.

كما كان الناس يعتقدون دائما في القرن الماضي أن التعليم( بمفهومه التقليدي أي معرفة أصول القراءة و
الكتابة و الحساب) يمكن أن يساعد في انتشالهم من براثن الفقر لكن الجامعات اليوم ،ال تهتم كثي ار بهذا

المفهوم في معظمه حول كيفية كسب لقمة العيش.

بيد أننا نعرف بالفعل ،أن معظم المهارات المطلوبة الكتساب لقمة العيش يمكن تعلمها من خالل شبكة

المعلومات" االنترنت" فالمعارف و العلوم األساسية و هي الجزء الصعب من العملية التعليمية ،نستقيها

دائما من أمهات الكتب ،و قد أصبحت الصفحة التي نقراها على شاشة الكمبيوتر تقوم بالدور نفسه ،أما
المدرس الذي يثير عقول الطلبة بأسئلته و إجاباته فان شاشة الكمبيوتر يمكن أن تلعب ذلك الدور بالقدر

نفسه من التفاعل و االنتباه ،و لذلك فان الطالب الذين يبحثون عن أفضل السبل الكتساب لقمة العيش
لن يحتاجوا للجامعات كما احتجناها نحن من قبل.
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و بينما سيشهد القرن الحادي و العشرين وفرة كبيرة في عدد الذين يعيشون من "شعبة" المعلومات "

االنترنت" سيكون هناك نقص دائم و متزايد في عدد الذين يعلموننا أين الصواب و أين الخطأ في أسلوب
حياتنا و عالقاتنا مع اآلخرين.

حيث تأثرت البرامج التربوية بالتطور التكنولوجي ،و بخاصة تكنولوجيا المعلومات ،حيث تنوعت وسائل
التدريس فهناك التدريس عن طريق التلفزيون بالبحث المباشر عن حصص تدريسية ،أو عن طريق

التسجيل ،و تمثل هذه الحصص مختلف المستويات ،من االبتدائي و حتى المستويات الجامعية بمختلف
الفروع و المواد ،فهناك البرامج العلمية حول الرياضيات و العلوم ،و هناك األدبية و االجتماعية و

اإلنسانية و غيرها.

كما تم استخدام الوسائل السمعية ،كأشرطة الكاسيت في التدريس ،خاصة في تعلم اللغات األجنبية مثل

الفرنسية و االنجليزية ،و ذلك عن طريق دروس شفوية مسجلة يلقيها أستاذ متخصص ،و عن طريق

التكرار يتم التعلم.

إن عملية التدريس ترتكز على العديد من العوامل أهمها المدرس الذي يجب أن يكون ملما بالمادة العلمية،
محبا لمهنته ،راغبا في تعليم الطالب و ثانيها البرنامج الذي يجب أن يكون ثريا مبنيا على أهداف محددة،

و ثالثها الطالب الذي يجب أن تتوفر فيه شروط هامة كقدرته على التوافق مع طبيعة البرنامج ،و هكذا
عندما يحاول المدرس تجسيد تلك األهداف التربوية في سلوكيات طالبه فانه مضطر إلى إتباع طريقة

معينة ،و استعمال وسائل تربوية محددة حسب طبيعة الموضوع.

و كثي ار ما نستوقف أنفسنا عند هذه العوامل ال سيما إذا الحظنا انخفاضا في مستوى التعليم بحثا عن

األسباب الحقيقة فقد يكون المدرس نفسه أو طريقته أو الطالب ( مجلة العلوم اإلنسانية  ،دور وسائل
التدريس  ) 65 ، 1999 ،أو الوسائل التعليمية ،خاصة المتطورة منها و مدى تأثيرها في الطالب
الجامعي .

و نظ ار لصعوبة اقتناء الكتب و غالئها و ندرتها ،فقد لجا العديد من طالبي العلم إلى تكوين مكاتب رقمية

عن طريق شراء األقراص المضغوطة و غيرها ،حيث و باستعمال الحاسوب أو قارئ األقراص

المضغوطة يمكن تصفح المواضيع التي يحتاجها طالب العلم في مختلف المجاالت.

لقد صار التعليم و اإلدارة و كل ما يتعلق بشؤون و مصالح الفرد و المجتمع متعلقا بتكنولوجيا

المعلومات ،خاصة و نحن في عصر العولمة ،حيث صارت المعلومات و المعارف تصل اإلنسان في
زمن قصير جدا ،رغم بعد المسافات ،و ذلك بفضل األقمار الصناعية و غيرها ،فقد أصبحت الكرة

األرضية تعرف " بالقرية الكونية".

لذلك نجد اهتمام المشرفين على التعليم بتكنولوجيا المعلومات كبيرا ،فاستخدموها لما يفيد المنظومة التربوية

بصفة عامة ،و خاصة في مجال التعليم العالي ،و التعليم الجامعي ،فقد ظهرت ما تسمى بالجامعة
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االفتراضية ،حيث يستطيع الطالب أن يدرس و هو في بيته دون أستاذ ،ما عليه سوى استخدام الحاسوب،
و عن طريق شبكات االنترنت و مواقع الواب ،أن يتلقى الدروس ،و كذا الحصول على المعلومات التي

قد ال يجدها في المراجع األخرى ،خاصة الجديدة منها.

أوجدت تكنولوجيا المعلومات عالما جديدا ،يتسم بسرعة نقل المعلومة بوسائل مختلفة ،لكن أم ار كهذا قد
يؤثر سلبا ،خاصة من ناحية المقروئية و تصفح الكتب و التلخيص ،و التي( الكتب) تعتبر من أسس

التعلم و تحصيل المعرفة العلمية ،انطالقا من تصفح الكتب و التمعن و التمحيص الجيد لما جاء فيها،
األمر الذي يساعده على الجدية في العمل و النقد البناء ،و حتى التأليف فيما بعد ،على العكس من

تكنولوجيا المعلومات ،و باألخص شبكات االنترنت ،رغم فوائدها الكثيرة ،قد تحوي بعض األفكار الهدامة،
و التي تؤثر سلبا على سلوكيات و تفكير الطالب.

إن الجامعة الجزائرية ،ليست بعزلة عن التطور التكنولوجي ،فهي تسعى الن تواكب هذه التطورات ،و
تتيح الفرصة للطالب لالستفادة من وسائل التعليم الحديثة و تكنولوجيا المعلومات المتطورة.

فواقع الجامعة الجزائرية يتميز بنقائص في مجاالت عديدة ،خاصة من ناحية الوسائل العلمية ،و الكتب

المتخصصة في معظم الفروع ،و كذا تكنولوجيا المعلومات ،رغم المجهودات المبذولة ،و إن وجدت هذه
الوسائل فهي غير كافية ،أو ضعيفة الخدمات ،كما يختلف األمر من جامعة إلى أخرى ،و من تخصص
إلى أخر ،كذلك كثافة البرنامج و البحوث ،و باألخص عند النظام الجديد :ل.م.د.

كذلك وضعية األستاذ ،رغم االهتمام الملحوظ في السنوات ،حيث يلعب هذا األخير و كما ذكرنا دو ار مهما

في توجيه الطلبة .إلى جانب البحث العلمي الذي يكاد يكون منعدما في بعض الجامعات ،و في هذا

الصدد يقول يقول الصحفي الكولومبي"موسيوا أوبرجون:

﴿ بالرغم من االنترنت و التعليم عن بعد؟ األستاذ ما زال أساس العملية التعليمية﴾ ،األمر الذي يعني
أهمية دور األستاذ مهما تعددت وسائل التكوين و التدريس.

إضافة إلى خصوصية الطالب الجامعي الجزائري ،و الذي في غالب األحيان قد تشغله أمور أخرى غير
جوهرية عن الدراسة بشكل جيد و التحصيل الدراسي المناسب ،فهو في الغالب يميل إلى الطرق السهلة

للحصول على المعلومة ،بل همه الوحيد الحصول على نتائج تؤهله لالنتقال إلى المرحلة المقبلة ،كما انه
قد ال يستعمل الوسائل التكنولوجية للحصول على المعلومة ،نظ ار لمبررات عديدة ،كعدم توفر الوقت

المناسب أو عدم توفر المعلومة التي يبحث عنها عن طريق تكنولوجيا المعلومات ،أو تأثير الجانب
المادي ،أو االكتفاء بتصفح الكتب المتوفرة في االختصاص ،أو حتى جهله تكنولوجيا المعلومات و

مختلف وسائلها و كيفية االستفادة منها.
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و قد يتحصل الطالب الجامعي على ما يريده من معلومات عن طريق المعلوماتية دون أن يركز أو

يمحص أو ينتقد أو يقارن المعلومات التي تحصل عليها مع ما يعرفه أو وجده في الكتب ،أو حتى
يلخصها عند فهمها جيدا.

إذا كان هم الطالب الحصول على الشهادة العلمية ،أو الظفر بمنصب عمل ،فماذا نقول عن التحصيل

العلمي المناسب؟ أو ما الذي سيقدمه الطالب إلى مجتمعه بعد أن يصير عامال في تخصصه و له

مسؤولياته؟ أم يصبح عبء على المؤسسات و التي قد تسعى إلى تحسين مستواه و تكوينه من جديد ،إن
حالفه الحظ و تحصل على وظيفة ،فنحن في عالم المنافسة الشرسة !

إن أم ار كهذا يعود باللوم على الجامعة بأنها قصرت و لم تؤد دورها الالزم ! ولكنها في الغالب بريئة من

هذا االتهام ،فهناك أمور أخرى تخرج عن نطاقها تعود إلى خصوصية الطالب قد تأثر بعوامل خارجية

كثيرة ،قد حالت و دون تحصيله العلمي الجيد  ،من العوامل الخارجية يمكن أن نذكر ثقافة المجتمع ،و
الذي يفضل الجانب المادي عن الجانب العلمي ،كذلك الجانب االقتصادي ،الذي جعل الفرد ال يفكر

سوى في الوصول إلى المال ،مهمال في ذلك التعلم و دوره في الحصول على الثروة و الحفاظ عليها،
كذلك هناك عوامل اجتماعية و تربوية و أخالقية حيث أن التربية الجيدة ،و األخالق ،تفرض على

الطالب االجتهاد في التحصيل الدراسي و استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة للحصول على ذلك ،كما
تحثه على عدم الغش و االعتماد على النفس للوصول إلى ما هو أفضل.

وفي دراستنا هذه تناولنا جانبا من التغيير الذي شهدته تقريبا كافة الدول العربية واألوروبية على حد

السواء والمتمثل في استعمال تكنولوجيا المعلومات من طرف الطالب الجامعي خاصة ،وللدولة بصفة
عامة ،وهي دراسة استطالعية حاولنا من خاللها معرفة مدى استعمال الطالب الجامعي للتكنولوجيا

المعلومات في تكوينهم .
اإلشكالية:

التغيير إحدى سمات وضروريات الحياة ،وقد يكون هذا التغيير هادئا فال يتجاوز اإلصالح أو

التجديد أو التحسين  ،وقد يصل إلى حد التغيير الجذري المفاجئ في األوضاع االقتصادية ،السياسية

واالجتماعية  ،فيقفز إلى مستوى الثورة أو االنقالب ،واذا كنا نعيش اليوم كما كنا باألمس في عالم متغير
فإن التغيير اليوم أوسع شموال وأبعد تأثير وأسرع في زمن حدوثه من أي وقت مضى،كما انه يعد مقدمه

لتطوير أو تغيير أسرع واشمل ينتظر عالم الغد  ،خاصة في ظل ما يشهده عالم اليوم من تحديات محلية
وعالمية متمثلة في الثورة العلمية والتكنولوجية الشاملة وفي التطوير الهائل في نظم ووسائل االتصال

واالنتقال وظهور ما يسمى بالثورة المعلوماتية والتي أصبح العالم في ظلها قرية بل حجرة كونية صغيرة .
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ولكي يصبح التعليم قاد ار على مواجهة هذه التغيرات لزم تحديثه ،وخاصة الجامعي منه
 ،وهذا األخير بحكم رسالته،وبحكم ما يواجه اآلن وفي المستقبل القريب من تحديات  ،وبحكم ما تعرض

إليه من تعديالت وتغيرات في الفترات السابقة  ،أصبح البد من تطويره وتحديثه ،بغرض خلق صورة

جديدة للتعليم والمجتمع في القرن الحادي والعشرين  ،يمكن لها أن تواجه التحديات المختلفة ،ولهذا البد
من نظام تعليم جامعي جديد تتوفر فيه جميع الشروط واألساسيات المعاصرة لمواكبة التقدم والتغير

الحاصل والمتوقع  ،ولهذا جاء نظام ل.م.د لمحاولة تحقيق المطلوب .والجزائر ككل الدول تسعى لتحقيق
التقدم في كل الجوانب ولمواكبة التطور الهائل الحاصل في العالم فتبنت هذا النظام (ل.م.د)عام 2004

كنظام تعليم عالي (عمر بالهادي . ) 30 – 12 ، 2008 ،

ربما المعرفة تتغير بصوره غير مسبوقة والمهن والوظائف ستتغير أيضا كل خمس سنوات على

األكثر  ،فالعلم اليوم غير علم األمس  ،والدولة ال تهتم فقط بتطوير التعليم وانما إلحداث تطوير في العلم
من اجل اقتصاد أفضل بل لمستقبل أجمل .
حيث أحدثت في التعليم لتحقيق مطالبها من المهارات البشرية والتقنية الجديدة  ،التغيير في طبيعة ونظم
البحث  ،الوسائل المستعملة  ،كذالك التأثير النافذ لتكنولوجيا المعرفة والتغير السريع في أنماط الحياة
كزيادة اعتماد الصناعة واالقتصاد على المهارات والمعرفة فنجد مثال بلير يقول  " :األداء االقتصادي

واالجتماعي في الدولة مرهون بجودة الخدمة التعليمية " وهو ما أشار إليه إبراهيم درة بالعملية اإلدارية

واعالن المنظمة عن حاجتها للموارد البشرية و حسن اختيارها لليد العاملة للعمل بها " وضع العامل

المناسب في المكان المناسب " (عبد الباري ،و الصباغ. ) 214 ،2008 ،

ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لدراسة كفتي استعمال تكنولوجيا المعلومات من طرف الطالب

الجامعي فبحثنا في استعمال التكنولوجيا وفي الفروق بين الطالب في المرحلة النهائية ماقبل التدرج .
و من هنا تأتي هذه اإلشكالية في محاولة لإلجابة على التساؤل العام :
 oـ واقع تكنولوجيا المعلومات المستعملة من طرف الطلبة الجامعيين طلبة
ليسانس وماستر ؟

و في ظل هذه اإلشكالية ،طرحنا السؤالين التاليين:

 -1هل يستعمل الطلبة تكنولوجيا المعلومات في تكوينهم ؟

 -2هل هناك فروق في استعمال تكنولوجيا المعلومات بين طلبة الليسانس و
الماستر ؟
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-1

الفرضيات:
❖ الفرضية العامة :

•

إستعمال الطلبة لتكنولوجيا المعلومات منخفض .
❖ الفرضية الجزئية :

1
2

– يستعمل الطلبة ( ليسانس  +ماستر ) المعهد تكنولوجيا المعلومات في تكوينهم.

– ال توجد فروق في استعمال تكنولوجيا المعلومات بين طلبة الليسانس و الماستر.

 -3أهمية الدراسة:
تعد أهمية أي موضوع من أهمية محتواه  ،ومحتوى موضوعنا هو قمنا باختيار هذا الموضوع ،نظ ار لما له
من أهمية و مبررات ،خاصة و نحن نعيش عصر السرعة و التراكم المعرفي المذهل ،و ظهور ما يسمى
بتكنولوجيا المعلومات ،و مدى إستعمالها من طرف الطالب الجامعي  ،نظ ار لما تحمله من معلومات قد

تؤثر سلبا على تفكير الطالب أكثر مما تنفعه ،كذلك بإمكانها أن تكون البديل – كما يرى البعض -رغم

أنها تفقد دور األستاذ الهام و المفيد ،بخبراته و توجيهاته القيمة و كذا انتقاداته البناءة ،التي تنير الطريق
أمام الطالب الجامعي ،كذلك أهمية الكتاب و دور المقروئية في تعلم الطالب الجامعي ،و التي عن

طريقها يتعلم النقد و التفكير السليم .و من جهة أخرى و نظ ار لخصوصية الطالب الجزائري ،فقد يعتمد
على تكنولوجيا المعلومات للهو و تضييع الوقت أكثر من استخدامها لما يفيده.
 - 4أهداف الدراسة:
نسعى من خالل هذه الدراسة للكشف عن بعض الحقائق التي تخص تكنولوجيا المعلومات و ومستوى

استعمالها لدى الطالب ،و التي تتمثل في األهداف التالية:

أ .مدى استخدام الطالب الجامعي لتكنولوجيا المعلومات.
ب .التعرف على خصوصية الطالب الجزائري.

ج .العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لدى الطالب الجامعي.

د .دور األنترنات في ظل تكنولوجيا المعلومات.

ه .الوسائل التي يعتمد عليها الطالب في تحصيله المعرفي.
و .مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات على الطالب الجامعي.

ي -معرفة تكنولوجيا المعلومات و تأثير استعمالها في تكوين الطالب الجامعي.
5
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لقد تعرضنا في تطرقنا للموضوع إلى عدة مفاهيم ،و عليه فقد استوجب علينا األمر أن نوضحها ،قصد
فهم بعض المصطلحات الغامضة و بالتالي فهم الموضوع أكثر ،و تتمثل بعض هذه المفاهيم في:
 -1- 5الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي حيث ينتظر أن يتم فيها أفضل شكل من البحث و التعليم ،و
هي تمنح درجات مثل الدرجة األولى و الدرجات العليا ،بعض المؤسسات التي في مكانة الجامعة( تعرف
بالكليات أو المعاهد) ( .جواهر محمد الدبوس. ) 1087 ،2003 ،

 -2-5التعليم العالي :مصطلح يستخدم أحيانا بشكل غير دقيق ليشير إلى كل أنواع التعليم الثانوي(
الكلية المهنية) ،و يشمل ما يعرف بالتعليم التكميلي (،و بشكل مميز نجد أن مصطلح التعليم التكميلي
أحيانا يستخدم ليشمل الكثير من أنواع التعليم العالي) ،و بشكل أكثر تحديدا يطبق فقط على التعليم الذي
يؤدي إلى منح درجة دبلوم ،أو الدرجة الجامعية أو أي مؤهل جامعي متقدم ،و عادة يتطلب مؤهالت

قبول صارمة لدى الطالب أكثر منها عند االلتحاق بالتعليم التكميلي.
( نفس المرجع . ) 382 ،

 -3-5التكنولوجيا :التطبيق اإلبداعي أو أالبتكاري للمعرفة العلمية النظامية و خالفه لكل المشكالت
مثال :في الصناعة و التجارة و الزراعة و اإلسكان و الرعاية الصحية و التربوية ،و هي تشمل عادة

األدوات أو العدد و األساليب التقنية( التكتيكات) ( .نفس المرجع ) 1030 – 1029 ،

 -4-5الطالب الجامعي:

لغة :الطالب هو التلميذ من مراحل التعليم اإلعدادي و الثانوي و العالي ،جمعه طلبة و

طالب و يطلق الطالب على من يسعى في التحصيل على شيء( .علي بن هادية و آخرون،1991 ،
) .99
اصطالحا :يعرفه علي محمد علي ":بأنه مجهود ضخم في كليات و معاهد و مدن
بأكملها ،و هي شريحة من المثقفين في المجتمع ،فنجدهم متمركزين في المعاهد و الجامعات و تلقين
العلوم و المعارف ( .محمد علي محمد. ) 29 ،1987

التعريف اإلجرائي :هو ذلك الشاب الذي تحصل على شهادة البكالوريا ثم التحق

بالجامعة لمواصلة دراسته و تحصيله العلمي في إحدى التخصصات العلمية أو اإلنسانية قصد التطور و
الرقي االجتماعي ،و كذا القيام بمسؤوليته تجاه نفسه و مجتمعه ،فهو بذلك يعد من النخبة المعول عليها

في ازدهار بلده مستقبال.

 -6-5تكنولوجيا المعلومات :

266

تتجسد في كل من شبكة األنترنات  ،المكتبة الرقمية و االفتراضية  ،المحاضرات  ،أهل االختصاص (
األساتذة ) ...

 - 1 – 6 – 5المكتبة الرقمية :ظهر مفهوم المكتبة الرقمية الذي يدل على نظام معلوماتي تكون فيه
موارد المكتبة متوفرة في شكل يعالج بواسطة الحاسوب ،و فيه تستند جميع وظائف االقتناء و الحفظ و

االسترجاع و اإلتاحة إلى تكنولوجيا الرقمنة( .عبد المجيد صالح بوعزة. ) 11 -10 ،2006 ،

 - 2 -6-5المكتبة االفتراضية :مجموعة الكترونية منظمة تتألف من المواد الموزعة و المخزنة على
شبكة و التي يمكن الوصول إليها و البحث فيها ،أو هي المكتبة بال جدران ،أو االنتقال من االقتناء إلى

الوصول.

 - 3-6-5األنترنات ( الشبكة العنكبوتية ) :
الرسائل تبعاً لوحدات
ّإنها شبكة اتّصاالت عالمية يمكن من خاللها تبادل المعلومات و ّ
متّفق عليها .جعلت شبكة اإلنترنت العلم كّله مثل قرية صغيرة حيث يمكن ألي شخص من أي
مكان التّواصل مع اآلخرين في أي مكان من خالل جهاز الحاسب اآللي ( محمد محمود

الحيلة  ، 2014 ،ص. ) 377
 -5-6-4التلفزيون التعليمي :

التليفزيون كلمة التينية " "Télévisionمعربة ،وأختلف في قبول هذا التعريب فالبعض يتقبله و

البعض اآلخر يعربها " التلفاز" ،و هي تتكون من مقطعين " " Téléو تعني عن بعد و " " Visionو

تعني الرؤية و بهذا يكون معنى الكلمة ""Télévisionهو الرؤية عن بعد ،وهو يتكون من جهاز التقاط
مثل كامي ار الفيديو يصور المشاهد المراد تصويرها ثم ينقلها في الهواء عن طريق محطات اإلرسال

المختلفة بطريقة السلكية فتلتقطها أجهزة االستقبال فتعكس هذه الصورة على لوح من الزجاج هو شاشة

التلفزيون( نفس المرجع  ،ص . ) 350

 -5-6-5الجهاز اإلسقاط الضوئي " : " Data Show
وهو جهاز يتم توصيله بالحاسب فيعرض المعلومات التي توجد على الشاشة ،ويمكن عرض أشرطة
الفيديو بتوصيله بجهاز الفيديو وعرض الصور الفوتوغرافية بتوصيله مباشرة بالكامي ار الرقمية  ،دخل

الميدان التربوي منذ زمن ليس ببعيد ،وهذا الجهاز يمكننا من مشاهدة أي مادة مسجلة على الفيديو أو

الحاسب اآللي أو حتى الكاميرا ،ويتم فيه عرض صور مكبرة باستخدام شاشة للعرض ،وقد بنيت بعض

الدراسات جدوى هذه الطريقة للعرض وفعاليتها وجذبها

 -7-5مفهوم الجامعة
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لالنتباه ( نفس المرجع  ،ص . ) 301

هذا المصطلح مأخوذ من الكلمة الالتينية  Universityوتعني " االتحاد أو التجمع الذي يظم

ويجمع أقوى األسر نفوذا في مجال السياسة في المدينة من أجل ممارسة السلطة ".
(منير مرسي.)10 – 9 ،2002 ،

وهكذا استخدمت كلمة جامعة لتدل على تجمع الطالب واألساتذة في مختلف البالد والشعوب.
أما كلمة كلية  College :فهي مأخوذة من الكلم ــة الالتينية  Collegeوتعنـ ــى " القراءة معا".

(جابر السيد ،و أبو الحسن.)102 ، 2003 ،

وقد استخدم هذا المصطلح في أكسفورد  Collegeلتدل على المكان الذي يجد فيه الطالب المسكن

والمعيشة والتعلم معا أما كلمة كلية بمعنى  Facultyفهي مأخوذة عن الكلمة الالتينية Facultas

وهي تعني القوة والقدرة وكل كلية يرأسها عميد وكل الكليات تندرج تحت لواء جامعة واحدة يرأسها مدير

علمي  Rectorمنتخب بين األساتذة وأحيانا بين الطلبة .

 -6المنهج:

و المنهج الذي استعملناه في دراستنا هو المنهج الوصفي " ويعتمد هذا المنهج على دراسة الواقع
أو الظاهرة كما توجد في الواقع  ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبي ار كميا أو كيفيا  ،فاألول

يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها  ،أما الثاني فيعطيها أرقاما يوضح مقدارها ودرجة ارتباطها مع

الظواهر األخرى " (عمار بوحوش  ،محمد الذنيبات. )138 ،2007 ،

و المنهج الوصفي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات

مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة .
-6

العينة:
في الدراسة الحالية تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وهي إحدى الطرق االحتمالية .وقد
تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من طلبة ليسانس التربية و علم الحركة و طلبة

الماستر "  " 2بمعهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية – ورقلة –.
والجدول التالي يوضح أكثر خصائص العينة:
جدول رقم ( :)01يوضح خصائص العينة.
طلبة التربية و علم الحركة
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المتغيرات
تكرارات

ليسانس

ماستر

نسبة تكرارا
ت
المئوية

نسبة
المئوي
ة

%

العينة

12

40%

المجموع

%

18

60%
100%

يتضح من الجدول أعاله ،بان عدد أفراد عينة الدراسة هو (  ) 30فردا من طلبة ليسانس و لماستر  ، ،فكان عدد طلبة ليسانس قد بلغ
 ،%و بتالي فإن عدد  ، % 60أما طلبة الماستر فقد بلغ عددهم ( ) 18أي بنسبة قدرت ب  ) 12(40طالبا أي يمثل ما نسبته
الطلبة اإلجمالي هو (  ) 30طالبا أي بنسبة  % 100من مجموع عينة الدراسة .

 -8الحدود الدراسة:
 -1-8الحدود المكانية:
تم تطبيق الدراسة الميدانية في معهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية – ورقلة
–.

-2-8الحدود الزمنية:
تمت الدراسة في الفترة  2016/11/15إلى 2016/02/20
 -9أدوات جمع البيانات:
يحتاج الباحث إلى أدوات معينة لجمع البيانات والمعلومات الضرورية للقيام بدراسته ،وتحدد طبيعة

مشكلة الدراسة و فروضها و األهداف المتوخى تحقيقها األدوات التي على الباحث االستعانة بها دون
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غيرها ،ونظ ار لطبيعة الموضوع تم اعتماد الباحثين في القيام بهذه الدراسة على األدوات التالية و المتمثلة
في:
 – 1 – 9االستمارة ( االستبيان ) :
" وتعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية ،ويرجع ذلك إلي

الميزات التي تحققها سواء بالنسبة الحتضان الوقت والمجهد وحتى التكلفة وأيضا سهولة معالجة بياناتها
إحصائيا" ( .خالد حامد .)131 ،2003 ،
وهي وسيلة لجمع المعلومات والبيانات عن طريق تعبئه استمارات من قبل المبحوثين  ،قد يتم
ملؤها مباشرة فتسمى استبيان ،وقد ترسل عن طريق البريد فتسمى االستبيان البريدي ،أما استمارة المقابلة
فهي قائمة من األسئلة ويقوم الباحث باستيفاء نتائجها من خالل مقابلة تتم بينة وبين المبحوث.
وقد استخدمنا في دراستنا هذه االستمارة اعتمدناها ألن بحثنا هذا يندرج ضمن البحوث

االستطالعية وأيضا كانت المالحظة بالمشاركة لطبيعية موضوعنا  ،وهو واقع تكنولوجيا المعلومات نحن
ندرسه  ،وكذلك العينة كانت في جامعة دراستنا .
أما االستمارة فقد احتوت على عدة أسئلة مصنفة ضمن محورين  ،المحور األول متعلق بالبيانات األولية
التي تبقى حسب كل استمارة  ،أما المحور الثاني فكانت تتضمن أسئلة مقسمة من السؤال ( )06إلي

غاية السؤال (. )31

( غازي غناية. ) 217 ،2008 ،
أردنا معرفة مدى استعمال الطلبة إلى تكنولوجيا المعلومات و الفروق بين طلبة الليسانس و

الماستر تتعلق بالفرضية الثانية حول ما إذا كانت هناك فروق في استعمال تكنولوجيا المعلومات بين
طلبة الليسانس و الماستر .
أما عن الخصائص السيكو مترية للمقاييس المطبقة فكانت النتائج على النحو التالي :
ـ الصدق:
المقياس

معامل الصدق
صدق

المحكمين

المقارنة الطرفية
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االتساق

الداخلي

0.68

إستعمال
تكنولوجيا

0.79

ت المحسوبة
( )9.2اكبر من ت
المجدولة ()2.1

المعلومات

عند مستوى الداللة

0.05

من خالل النتائج المتحصل عليها يتضح أن المقياس صادق لما وضع لقياسه.
ـ الثبات:
معامل الثبات

المقياس

إستعمال تكنولوجيا المعلومات

ألفاء كرونباخ

التجزئة

0.91

0.89

النصفية

من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله يتضح أن المقياس ثابت.
 - 2 – 9المعالجة اإلحصائية:
تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية (  ،)SPSSلإلجابة عن السؤال األول تم

استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل بند من بنود األداة و لألداة ككل ،و لإلجابة عن
السؤال الثاني تم استخدام اختبار"ت".
الجدول رقم ( )4مقياس إستعمال الطلبة تكنولوجيا المعلومات في تكوينهم من خالل المتوسط الحسابي
لكل بند :

تقسيم مدى

استعمال تكنولوجيا

المتوسط

المعلومات

1.80 – 1

منخفضة جداً

2.60 – 1.81

منخفضة

3.40 – 2.61

متوسطة
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المدى = 4 = 1-5
طول الفئة = = 5/4
0.80

4.20 – 3.41

عالية

5 – 4.21

عالية جداً

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
 - 1عرض نتيجة السؤال األول :ينص السؤال على :يستعمل الطلبة تكنولوجيا المعلومات في تكوينهم
.
يتبين من خالل الجدول بان " النسبة المئوية  )100( "%لدى طلبة ( الليسانس و الماستر ) أكبربل
نسبة كاملة ومحققة  ،هذا يعني أن إستعمال طلبة ليسانس و الماستر بل إعتمادهم على استعمال

تكنولوجيا المعلومات أكثر  ،ومن هنا نقبل الفرضية الصفرية التي انطلق الباحثان منها فهي محققة.
أي يستعمل الطلبة تكنولوجيا المعلومات في تكوينهم  ،وهذا راجع إلى ضرورة استعمالها في هذه الفترة
التربصات و بالتالي التخرج و نهاية الموسم الدراسي .
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و الجدول رقم ) (5يبين
نتائج هذا السؤال :
جدول ( )5يبين المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمجموع لبنود األداة :
المتوسط

االنحراف المعياري مستوى

الحسابي
4.05

1.15

عالي

من الجدول رقم(  ) 5يتضح أن المتوسط الحسابي  4.05وهذه القيمة تعبر عن مستوى استعمال
تكنولوجيا المعلومات عالي .
-2عرض نتيجة السؤال الثاني :ينص السؤال على :هل هناك فروق في استعمال تكنولوجيا المعلومات
بين طلبة ليسانس و الماستر.
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار" ت" ،كما هو مبين في الجداول التالية :
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الجدول رقم( )6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي طلبة ليسانس وطلبة الماستر على أداة
البحث :
لسانس ن=12

ماستر ن=18

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
األداة القياس

6.16 28.04

6.52 26.08

درجة
الحرية
29

قيمة "ت"

0.944

مستوى
الداللة
0.487

تفسير نتائج الفرضية الثانية :
من الجدول رقم ( )6يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طلبة ليسانس و طلبة الماستر في
استعمال تكنولوجيا المعلومات حيث إن قيمة " ت "بلغت ) (0.944بمستوى داللة ( ، )0.487هذا يعني

أنه ال توجد فروق بين استعمال تكنولوجيا بين الطلبة  ،ومن هنا محققة الفرضية الصفرية التي انطلق
الباحثان منها فهي محققة.
 -الدراسة و اقتراحاتها:

من خالل المناقشة التي تطرقنا إليها حول الدراسة الميدانية يمكن أن نذكر النتائج التي توصلنا إليها فيما

يلي:

 يعتمد الطالب على تكنولوجيا المعلومات كمصدر مكمل لألستاذ و الكتاب في تحصيله الدراسي ،وبالتالي فهي ال تمثل مكانة هامة.

 -أن اعتماد الطالب على تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تنمية معارفه العلمية في جميع المجاالت ،و

بالتالي ليس في تحصيله الدراسي فقط.

 -فرضت علينا ثقافة المجتمع بالدرجة األولى و ثقافة الطالب بالدرجة الثانية انه ال يمكن االستغناء عن

األستاذ و ال يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعوضه -األستاذ.-

 -لتكنولوجيا المعلومات أهمية ،خاصة من ناحية توفير المعلومات التي قد ال نجدها في مصادر أخرى،

فتكنولوجيا المعلومات تمثل التطور و التقدم الذي يشهده العالم ،ال بد علينا من مسايرتها و استخدامها لما
يفيد تقدمنا العلمي و المعرفي.
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 أن ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات بالجامعة دون المستوى ،نظر لعدم اهتمام الطالب ،و اعتمادهعلى مصادر تكنولوجيا المعلومات خارج الجامعة ،كذلك لعدم التشجيع على استخدامها و التعريف بها في

المناسبات و األيام الدراسية.

 يستخدم الطالب الجامعي تكنولوجيا المعلومات ،لكن ال تفيده بشكل كبير ،خاصة في حالة تصفحهمواقع ال تفيد تخصصه الدراسي ،بل تؤثر عليه سلبا في إضاعة وقته على حساب دراسته و تحصيله

الجيد.

 -إن سوء البرمجة الستخدام االنترنت بالجامعة و ضيق الوقت و كثافة البرنامج خاصة لدى الطالب

الذي يدرس في نظام ل.م.د كان سببا في عدم التردد على استخدام شبكة االنترنت على مستوى الجامعة.
 -يجمع اغلب الطلبة على أنهم يسعون للتحصيل الدراسي من خالل بذل مجهودات للحصول على

المؤهل العلمي المناسب ،لكن الواقع يظهر غير ذلك ،فهناك الكثير من الطلبة يسعون للحصول عن

الشهادة العلمية دون بذل المجهود المناسب.

 -تلعب شخصية الطالب دو ار كبي ار في تحصيله العلمي المناسب ،و نرجع ذلك لقوة اإلرادة و العزيمة و

الشغف الكبير لتحصيل المعرفة و الذهاب إلى ابعد ما يمكن في دراسته.

المراجع:
 الكتب : - 1جواهر محمد الدبوس (  ، ) 2003القاموس التربوي ،بيروت ،لبنان :مجلس النشر العلمي.
 - 2علي بن هادية و آخرون (  ، ) 1991القاموس الجديد للطلبة ،ط ،9الجزائر :معجم عربي ،تقديم
محمود المسعدي ،المؤسسة الوطنية للكتاب.
 - 3محمد علي محمد (  ، ) 1987الشباب العربي و التغيير االجتماعي ،اإلسكندرية :دار المعرفة
الجامعية .
 - 4عبد المجيد صالح بوعزة (  ،) 2006المكتبة الرقمية تحديات الحاضر و آفاق المستقبل ،الرياض،
السعودية :مكتبة الملك فهد الوطنية .
 - 5غازي غناية ( ،)2008منهجية إعداد البحث العلمي ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،االردن.
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 - 6محمد منير مرسي ( )2002االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه  ،عالم
الكتب  ،القاهرة  ،ط.1
 - 7جابر عوض السيد  ،أبو الحسن عبد الموجود ( )2003اإلدارة المعاصرة في المنظمات االج  ،المكتب
الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية.
 - 8عمار بوحوش  ،محمد محمود الذنيبات ( ،)2007مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ،ديوان
المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ،ط.4

 - 9خالد حامد  ،)2003( ،منهج البحث العلمي  ،دار الريحانة للنشر والتوزيع ط .1
 - 10دور وسائل التدريس ، ) 1999 ( ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،11مديرية النشر و التنشيط
العلمي ،جامعة منتوري ،قسنطينة .
 – 11محمد محمود الحيلة  ، ) 2014( ،تكنولوجيا التعليم  -بين النظرية و التطبيق –  ،دار المسيرة للنشر
و التوزيع  ،عمان  ،ط. 9

 - 12عبد الباري إبراهيم درة  ،زهير نعيم الصباغ  ، ) 2008 ( ،غدارة الموارد البشرية في القرن  ، 21دار
وائل للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط. 1

- 13

عمر بهادي  ،نظام  .ل .م  .د

الرهانات و التداعيات  ،جامعة تونس 2008 12/ .23

. ) H t t p // amar bephadt site ; voila . fr / LMD PTm
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة-

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
ينظم
بمساهمة مخبر علوم وتقنيات النشاطات البدينة و الرياضية
الملتقى الوطني الثالث

حول
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(،

دورتكنولوجيا التعليم في تطوير وتحديث االنشطة الرياضية المدرسية"
جامعة البويرة

االسم :د /فرنان مجيد
الطالب :حماني ابراهيم
الطالبة :العوني نورالهدى

الملخص:
تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور تكنولوجياالتعليم في تطوير و تحديث االنشطة الرياضية ،حيثيفرض
الواقع التربوى ضرورة وحتمية استخدام التكنولوجيا في التعليم ،و هو ما يسهل العملية التعليمية .واالرتقاء
بها إلى األفضل وايصال المعلومة للتلميذ في اقل وقت،إن نقل المعلومة من مصادر متعددة ومتنوعة
تعطى إيضاحا أكثر للمفاهيم وتشد من انتباه المتلقي وتخيله العلمي وجذب انتباهه نحو النقاط المهمة
كالقوانين والمسلمات واألزمنة والمعلومات ،بحيث يمكن للمتلقي أن يربط العناصر ببعضها  ،كما أن أنواع
تكنولوجيا المعلومات المتعددة ذات القدرات المتباينة في توصيل المعلومات تتيح فرصا أوسع لتحسين
النواحي المعرفية في التدريس.و كانت عينة البحث مكونة من 100تلميذ موزعين على ثالثة متوسطات
بوالية البويرة.
و استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي ،معتمدين على وسائل البحث التالية:
 المالحظة األولية الدراسة االستطالعية اإلستبيان.وكشفت نتائج الدراسة عن دور تكنولوجيا التعليم في تطوير وتحديث االنشطة الرياضية المقدمة لتالميذ
التعليم المتوسط ،وعن إعداد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والمشاريع التربوية والدروس العملية كافة
بشكل يكفل تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المرسومة.
الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا التعليم–االنشطة الرياضية.
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مقدمة:
تعتبر األنشطة المدرسية جزءا مهما من منهج المدرسة الحديثة  ،فاألنشطة المدرسية تساعد في تكوين
عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصلة التعليم للمشاركة في التعليم  ،كما أن الطالب الذين
يشاركون في النشاط لديهم قدرة على اإلنجاز األكاديمي  ،وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة  ،كما أنهم
إيجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهم .حيث يساهم في الذكاء المرتفع  ،وهو ليس مادة دراسية منفصلة
عن المواد الدراسية األخرى  ،بل إنه يتخلل كل المواد الدراسية ،وهو جزء مهم من المنهج المدرسي بمعناه
الواسع الذي يترادف فيه مفهوم المنهج والحياة المدرسية الشاملة لتحقيق النمو المتكامل للتالميذ  ،وكذلك
لتحقيق التنشئة والتربية المتكاملة المتوازنة ،كما أن هذه األنشطة تشكل أحد العناصر الهامة
في بناء شخصية الطالب وصقلها ،وهي تقوم بذلك بفاعلية وتأثير عميقينولعل في المتوسطات
الجزائريةتتبع الجديه في تطبيق وتنفيذ تلك األنشطة التي فعال تدفع بالتالميذ الى التفكير السليم وتدفعهم
الى التميز.

-1االشكالية:
عملية متكاملة تعمل على تنفيذ هيكل من المعرفة والعلوم من خالل استعمال
ان تكنولوجيا التعليم
ّ

مصادر

تعلم

بشرية

غير

وبشرّية

تؤكد

فعالي
علىفرديةالمتعلم،ونشاطهبمنهجيةأسلوبالمنظومات،وذلكمنأجلتحقيقالهدفالتعليمي،ومنأجاللتوصإللىتعلمأكثر ّ
ّ

ة ،حيث تتمثل الفائدة الحقيقية من التكنولوجيا في المجال التعليمي في إعادة الصياغة والتوجيه لفكر المعلم
لكي يستطيع أن يبني متعلماً قاد اًر علي البحث الذاتي واإلبداع واالبتكار والنقاش الحر وتكوين شخصية
منتجة تعتمد علي طريقة التفكير المنظم والمنطقي وقادرة علي حل المشكالت وايجاد الحلول  ،كما أن
التكنولوجيا ليست هدفاً في حد ذاتها  ،وانما هي أداه ووسيلة لسرعة الوصول إلي الهدف الحقيقي من
تطوير التعليم ،وهو تنمية الفكر واالقتناع والفهم وربطة بالتطبيق العلمي وتكوين الشخصية العلمية من
خالل التعلم التكنولوجي  ،اذ ان تكنولوجيا التعليم جاءتلتعلم المتعلمين القدرة والكيفية علي التعامل معها
وكيفية استعمالها في المكان والوقت المناسب مع المحافظة عليها دون إهدار أو إسراف وصيانتها ،والعمل
علي تطويرها ،وهي مجال يعمل علي تسهيل تعليم األفراد من خالل التحديد المنظم والدقيق  ،وتطوير
وتنظيم كل مصادر التعليم المتاحة فتكنولوجيا التعليم إحدى الكلمات متعددة المعاني ،فهي تعني كل شيء
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ابتداء من استخدام جهاز إلي التقييم الجيد للدرس والتحليل المنظم لعناصر العملية التعليمية.ومن هنا يتم
طرح التساؤل التالي :ماهودورتكنولوجيا التعليم في تطوير وتحديث االنشطة الرياضية المدرسية؟

-2فرضيات الدراسة:
 -1-2الفرضيةالعامة:تساهمتكنولوجيا التعليم في تطوير وتحديث االنشطة الرياضية المدرسية.

 -2-2الفرضياتالجزئية:
✓ تساهم تكنولوجيا التعليم في تطوير المهارات الرياضية لتلميذ المرحلة المتوسطة.
✓ تساهم تكنولوجيا التعليم في مراعات الفروق الفردية في النشاط الرياضي لتلميذ المرحلة المتوسطة.
✓ تساهم تكنولوجيا التعليم في توفير الوقت و الجهد في النشاط الرياضي لتلميذ المرحلة المتوسطة.

-3مصطلحات الدراسة:
❖ تكنولوجيات التعليم:
ِ
عرف َّ
ويعتَبر التعليم
التعليم:
ُي َّ
ّ
للمتلّقي بوسائل ُمختلفةُ .
المعرفة والمهارات ُ
بالعملية التي يتم من خاللها نقل َ
ضياعها
تتطور أو تُطبَّق بدون نقلها ،وا ّال فسيتم
ثمرة
حيث ال ُيمكن للمعرفة أن َّ
ُّ
التطور في الحضاراتُ ،
ُ

الهامة بشتّى
العملية
المستمر لهذه
ّ
ّ
بانتهاء الحضارة أو قبل ذلك .ولهذا ،فقد ظهرت الحاجة للتطوير ُ
ِ
الوسائل و ُّ
التطورات والمخترعات الحديثة التي ُيمكن أن تُ ِّ
عزز من جودة هذه
الط ُرق ،وذلك باالستفادة من
ّ
ُ
العملية ،و ِمن ُهنا ظهر ُمصطلح "تكنولوجيا التَّعليم")1(.
ّ
ُّ ق
ستخدمة في
تكنولوجيا ال ّتعليم :بمعناها ّ
الم َ
الشامل ُ
تضم الط ُر  ،واألدوات ،والمواد ،واألجهزة ،والتّنظيمات ُ
أن تكنولوجيا التّعليم ال تعني
نظام تعليمي ُمعِّين بغرض تحقيق أهداف
تعليمية ُم ّ
حددة .ويتّضح من ذلك ّ
ّ
ّ
ولكنها تعني في المقام األول األخذ بأسلوب األنظمة ،وهو اتّباع
جرد استخدام اآلالت واألجهزة الحديثةّ ،
ُم ّ
قدمها
ظمة ،وتستخدم كل
منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات ُمن ّ
اإلمكانيات التي تُ ّ
ّ
َ
التعليمية
المتكاملة لدور الوسائل
التّكنولوجيا ِوفق نظرّيات التّعليم والتعلُّم.
ّ
ويؤكد هذا األسلوب ّ
ّ
النظرة ُ
وارتباطها بغيرها من م ِ
كونات هذه األنظمة ارتباطاً ُمتبادالً)2(.
ُ ّ
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❖ النشاط الرياضي المدرسي:
تعريفالنشاط :هو كل ما يمارسه االفراد من اعمال تتحدد طبقا للبرامج والسياسات المحددة ،اوهي االعمال
العادية التي يقوم بها الناس مجتمعين ،وتنطوي على التعاون وبذل الجهد في العمل او اثناء ممارسة
النشاط")3(.
اما النشاط الرياضي المدرسي فيعرفه قاسم حسين " :على انها ميدان من ميادين التربية والتربية الرياضية
خصوصا ،ويعد عنص ار فعاال في اعداد الفرد من خالل تزويده بمهارات وخبرات حركية تؤدي الى توجيهه
نموه البدني والنفسي واالجتماعي والخلقي ،الوجهة االيجابية لخدمة الفرد نفسه من خالل خدمة
المجتمع)4(.
❖ مرحلة التعليم المتوسط:
وتدعى هذه المرحلة بالطور الثالث او مرحلة المراهقة المبكرة وتمتد من ( )12-15سنة من عمر التلميذ،
يزداد المراهق في نهايتها قوة وقدرة على الضبط والتحكم في القدرات ،فهي فرصة لتلقينه المهارات
الحركية)5(.
تلميذ مرحلة المراهقة :هو التلميذ الذي يمر بمرحلة انتقالية من الطفولة الى النضج ،فالمراهقة تأهب
للرشد تمتد في العقد الثاني من حياة الفرد ،من ( )19 – 13سنة تقريبا تزيد او تقل بعام او عامين)6(.

 -4أهمية تكنولوجيا التعليم:
َش ِهد مجال التّعليم طفرة عظيمة في القرن
تطور
جداً ُمستغّل ًة ُّ
فتطورت آليات التّعليم بصورة سريعة ّ
الحالي؛ ّ
ّ
طالب ،وتوّفرت له الُقدرة على
التّكنولوجيا ،فازدادت
تفاعل ال ّ
إنتاجية التّعليم ،وأصبح أكثر ُمتعة ،وازداد ُ
ّ

الخاص تتّجه إليجاد وتوفير الوسائل
ؤسسات التّعليم بنوعيها
الحكومي و ّ
اإلبداع بشكل أكبر ،فأصحبت ُم ّ
ّ
طالب على ُّ
الحاسب اآللي،
التعلم بشكل أكثر ليونة .وتشمل وسائل التّعليم الحديث
الفعالة التي تُساعد ال ّ
ّ
َ

تعليمية عظيمة ،ووسائل اإلعالم
التعليمية المضغوطة ،واإلنترنت كبحر معلوماتي ووسيلة
اص
ّ
ّ
واألقر َ
ّ
السمعية والبصرّية)7(.
ّ

 -5عناصر تكنولوجيا التعليم:
279

تتمثل عناصر تكنولوجيا التعليم في النقاط التالية)8(:
❖ الدراسة :هي عملية البحث الكيفي والكمي من خالل جمع المعلومات والعمل على تحليلها
وتنظيمها وذلك بهدف إصدار الحكم ،واالستقصاء التاريخي ،والتحليل الفلسفي ،وتحليل األخطاء،
فية توجه إلى الجانب التطبيقي للتكنولوجيا.
وتطوير المشاريع لتكوين قاعدة معر ّ

يؤدي إلى إعادة التفكير في طبيعة العالقة بين التعلم
❖ التسهيل :التطور في نظرّيات التعليم والتعلم ّ
والتعليم.

❖ االستخدام :يشير إلى شروط التعلم ومصادره لتحسين األداء وتسهيله ،ويبدأ االستخدام بعد اختيار
للعمليات والمصادر .
الطرائق والمواد ،واالختيار المناسب
ّ

العمليات والمصادر مع تكنولوجيا التعليم .
❖ المالءمة :ومعناها توافق
ّ
❖ األداء :هو قدرة المتعلم على استعمال وتنفيذ القدرات التي اكتسبها.
أخالقيات المهنة.
❖ الممارسة األخالقية :هي الحفاظ على
ّ

❖ اإلدارة :يعتبر هذا العنصر من أهم المسؤوليات التي تقع على المتخصصين في مجال تكنولوجيا
التعليم
❖ التعلم :تؤكد تكنولوجيا التعليم على تأكيد الربط بين الممارسة والدراسة ،وتأكيد تطبيق المتعّلم ما
تعلمه في حياته خارج أسوار المدرسة .
معين.
❖ العمليات :هي عبارة عن سلسلة من األنشطة التي توجه نحو تحقيق هدف ّ
❖ التحسين :أي تحسين األداء من خالل تحقيق الفاعلية ،وجودة المنتجات.
❖ اإلبداع :هو األنشطة التي تعتمد على نموذج التصميم الذي يتبع .
تتضمن كافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات ،واالبتكارات التكنولوجية ،والتقنيات التي
❖ المصادر:
ّ
عملية التعلم ،ومواقع الويب.
تساعد المتعلم على ّ

-6تأثير التكنولوجيا في التعليم:
التطور في شتّى
أهمّية التّكنولوجيا في مجال التّعليم عاماً تلو اآلخر بسبب ُسرعة التغيُّر و ّ
تزداد ّ
أهمية التّكنولوجيا في مجال التّعليم فيما يأتي :
وتكمن ّ
المجاالتُ ،
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طريقة
المرشد الذي يقوم بتوجيه ُمعّلم المادة
للد ِارس ،وتُ ِّبدل من ال ّ
العلمية ّ
ّ
• تقوم التّكنولوجيا بدور ُ
التقليدية(َّ .)8
تعليمية حديثة كالحاسب اآللي ووسائل
إن وسيلة
طرق التّدريس
للشرح و ُ
القديمة ّ
ّ
ّ
المختلفة في مجال التّعليم تُحّفز على اكتشاف
التّكنولوجيا األُخرى الكثيرة ببرامجها ووظائفها ُ
اسية ،فعلى سبيل المثال ،نجحت
المواهب الجديدة وتنمية الُقدرات
العقلية في ُمختلف المواد الدر ّ
ّ
شبكة اإلنترنت في فتح نافذة جديدة تُساعد على إمكانية مشاركة ُّ
اسية
الطالب في ّ
النشاطات الدر ّ
ّ ُ
وتبادل المعلومات.
ُ

ٍ
ِ
حد سواء ،فقد
المعّلم وال ّ
طالب على ّ
• تُوّفر التّكنولوجيا مصد اًر غزي اًر من المعلومات التي يحتاج لها ُ
ٍ
معلومات وافرة كالموسوعات والقواميس والخرائط
أصبحت شبكة اإلنترنت بح اًر واسعاً يحتوي على

وغيرها من المصادر المعلوماتية التي يصعب الحصول عليها ُّ
بالط ُرق
التقليدية في البحث ،ففي
ّ
ّ
ُ
ِق
المعّلم أو األستاذ ّأياماً في بحثه عن معلومات ما في موضوع ُمعيَّن،
الوقت الذي يستغر فيه ُ
ق
الساعات (أو حبذا دقائق) في الحصول على تلك المعلومات
تستغر شبكة اإلنترنت وقتاً ال يزيد ّ
.إن ُّ
بصورة سهلة دون إجهاد(َّ )9
طلبة
تدخل التّكنولوجيا في ُمعالجة المواد
العلمية التي يتلّقاها ال ّ
ّ
طالب بعد
البد منه ،وكذلك تدريبهم على احتراف استخدمها ومحاولة جعلها وسيلة لل ّ
أصبح أم اًر ُ

حيث َّ
إن سوق العمل العام أو
تَ ُّ
الخاص أصبح أم اًر مفروغاً
ومعيناًُ ،
ّ
خرجه من المدرسة ُمرشداً له ُ
الطرق التقليدية ،مما ِ
ُّ
طالب
لممارسة عملهم بوسائل
قدم لل ّ
سي ّ
تطورة ّ
ّ
ّ
ّ ُ
جداً ،واختفاء ُ
تكنولوجية ُم ّ
منه ُ
بعد نزوله لسوق العمل خبرًة ومستقبالً باه اًر.

تطورة
الم ّ
• فالتّكنولوجيا بجميع وسائلها ُ

ٍ
ِ
الخاص
المستوى التعليمي
ّ
تستطيع أن تُغّير بشكل جذر ّي ُ
ّ
الشرح وحثّه على أن ُيعطي فرصة أكبر وأسهل في فهم
في ّ

الشخصية
وكيفية تنمية قدراته
بالمعّلم
ّ
ّ
ُ
طالب،
العلمية ،وهذا بدوره سينعكس على تنمية الُقدرات
للمادة
الذهنية والفكرّية لل ّ
الد ِارس ّ
وتلّقي ّ
ّ
ّ

اسية وتطبيقات في تكنولوجيا التعليم.
إضاف ًة لصقل مواهبه واالستمتاع بمو ّاده الدر ّ

-7دور تكنولوجيا التعليم في االتصال التربوي:
التربية البناءة عبارة عن نظام اتصال ،والسلوك اإلنساني الهادف مهما كان بسيطا أو مركبا هو أيضا
نظام اتصال.وبينما يجسد التالميذ والمعلمون واإلدارة المدرسية والتربية الصفية والبيئة المدرسية أهم
مكونات نظام اتصال التربوي،ويعتمد على توفير العناصر التالية )10( :
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أ -أغراض التعلم  /التدريس أو أغراض االتصال التربوي.
ب -المعلمون  /اإلداريون كمرسلين عموما لالتصال التربوي.
ت -التالميذ كمستقبلين غالبا لالتصال التربوي.
ث -محتوى التعلم  /التدريس من معارف وخبرات – رسالة االتصال التربوي.
ج -وسائل االتصال التربوي – وسائل وتكنولوجيا التعليم.
ح -وسائل التغذية الراجعة بخصوص فعالية االتصال التربوي أو مدى تحقيقه لألغراض المقترحة.

 -8فوائد تكنولوجيا التعليم :
• توفير الوقت :إن الوسيلة البصرية والحسية ( الوسائل الحسية ) تعتبر بديال عن جميع الجمل
والعبارات التي ينطق بها المعلم ويسمعها الطالب والتي يحاول أن يفهمها ويكون لها صورة عقلية
في ذهنه ليتمكن من تذكرها.
• اإلدراك الحسي:إن األلفاظ ال تستطيع أن تعطي المتعلم صورة حقيقية جلية تماما عن الشيء
موضوع الحديث أو الشرح ،ذلك األلفاظ ال تستطيع تسيد هذا الشيء مثلما الوسيلة اإليضاحية.
• الفهم :الفهم هو قدرة الفرد على تمييز المدركات الحسية وتصنيفها وترتيبها ،فان الفرد يتصل
باألشياء ،والمظاهر المختلفة عن طريق حواسه وبالطبع ال يستطيع هذا الفرد أن بفهم المسميات
أو األشياء إال إذا تم فهمها والتعرف عليها.
• أسلوب حل المشكالت :حينما يشاهد الطالب تقنية تعليمية ،فإنها في الغالب تثير فيه بعض
التساؤالت والتي قد ال تكون مرتبطة مباشرة بموضوع الدرس .وقد تنمي هذه التساؤالت أو التي
تنبع من حب االستطالع ،أسلوب حل المشكالت لدى هذا الطالب إذ في العادة ما يسير هذا
األسلوب.
• المهارات :تقوم التقنيات التعليمية بتقديم توضيحات علمية للمهارات المطلوب تعلمها.
• المحاربة اللفظية :عدم معرفة الطالب أحيانا لبعض الجمل أو الكلمات ،مما يتسبب بخلط
المعنى لديه ،ولكن بالصورة توضح المعنى لها.
• تتيح للطالب فترة تذكر أطول للمعلومات.
• تشوق المتعلم وتجذبه نحو الدرس.
• تدفع المتعلم ليتعلم عن طريق العمل.
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• تدفع الطالب نحو التعلم الذاتي ،والتعلم المفرد.
•

.تنمي الحس الجمالي فالتقنية التعليمية تكون في العادة ذات إخراج جيد وتناسق لوني جميل.

• تنوع حواس المتعلم بمشاركة أكثر من حاسة في التعلم.
• المساعدة على تنظيم المادة التعليمية.
• تنمية الميول االيجابية لدى الطالب .
• معالجة مشاكل النطق والتاتاة .
• إنها تساعد على تقوية الشخصية للطالب.
• تساعده على التعلم الذاتي.
• تنمي التفكير اإلبداعي)11(.
 -9أهمية تكنولوجيا التعليم في مجال تعلم أنشطة التربية الرياضية :
تتجلى اهمية تكنولوجيا التعليم في مجال تعلم االنشطة الرياضية في النقاط التالية)12( :
 جاذبية التدريس وفعاليته في استثارة وبعث النشاط في المتعلم . التأثير في االتجاهات السلوكية والمفاهيم العلمية واالجتماعية للمتعلم . وسيلة للمقارنة . التحليل الحركي. بناء وتطوير التصور الحركي . أداء المهارة بصورة موحدة . التقليل من العيوب اللفظية . التقليل من أخطاء أداء النموذج . بقاء أثر التعليم .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين . تعدد مصادر التعليم . االهتمام بالتعلم الفردي . -فاعلية التدريس .
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 توفير الوقت . -خلق بيئة تعليمية مناسبة .

-10القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام تكنولوجيا التعليم ووسائلها المتنوعة أثناء
تعليم مهارات األنشطة الرياضية:
و تتمثل في النقاط التالية)13( :
 تحديد الهدف من استخدامها . الغرض منها ال يكون للترفيه بل هي جزء مكمل للعملية التعليمية . الموقف التعليمي هو الذي يحدد مستوي جودتها من عدمه . ارتباطها بالمنهج والتكامل معه . مالءمتها ألعمار المتعلمين وخبراتهم السابقة ومستوي ذكائهم . إبعاد ما يشتت انتباه المتعلم . تقويمها من خالل المعلم والمتعلم . تتوافق مع الغرض الذي يسعي إلي تحقيقه . صدق المعلومات التي تقدمها . -التنوع في الوسائل التكنولوجية التعليمية المستخدمة .

 -يجب أن تتيح الفرصة للمتعلم بأن يكون ذا فاعلية ونشاط.

 -11البناء المنهجي:
أ -المنهــــــــــج:
وتم االستعانة بالمنهج الوصفي ألنه االنسب لهذه الدراسة قصد وصف ممارسة التالميذ النشاط الرياضي
المدرسي ودو تكنولوجيا التعليم في ذلك .فالمنهج الوصفي زيادة انه يصف الظاهرة ،فهو ايضا يسمح لنا
بجمع أكبر عدد من المعلومات والحقائق وترجمتها بطريقة كمية)14(.
وفي هذه الدراسة تم استخدامه لعدد من االغراض:
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 معرفة العالقة بين ممارسة التالميذ للنشاط الرياضي المدرسي وتكنولوجيا التعليم. إلعطاء اهمية لدور تكنولوجيا التعليم لتلميذ المرحلة المتوسطة في تطوير مهاراته و توفير الوقت والحصول على اكبر معلومات.
ب -مجــــــــــــاالت الدراسة:
❖ المجـــــــال المكاني:
تم اجراء الدراسة هذه الدراسة على مستوى متوسطة عليوي احمد حيرز ومتوسطة المجاهد بومراح
محمد – سعيد عبيدو ايضا متوسطةزايدي موسى اوالد راشد لوالية البويرة.

❖ المجــــــــــــال البشري:
يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة ،في تالميذ يمارسون النشاط الرياضي المدرسي بالمرحلة
المتوسطة.
❖ المجـــــــال الزمني:
تمت الدراسة االستطالعية في شهر ديسمبر وكانت عبارة عن زيارة استطالعية من اجل االطالع
واالحاطة بموضوع الدراسة ،لتكون الزيارة الثانية في اول شهر جانفي من اجل اعطاء التالميذ االستمارة
لجمع المعلومات الالزمة.
ج -العينـــــــــــــــة:
كانت العينة موجهة الى التالميذ الذين يمارسون النشاط الرياضي المدرسي بالمتوسطات المذكورة، ،
وتتكون العينة من  100تلميذ ،والعينة هي العينة القصدية.
د -ادوات جمـــــــــع البيانات:
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تعتبر ادوات البحث الوسائل التي من خاللها يمكن جمع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالدراسة ،فمن
خاللها يمكن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتوصل الى الحقائق المتعلقة بهذه الدراسة ،وفي هذه
الدراسة اعتمدنا على اداة للدراسة والتي تمثلت في:
❖ االستبيان:
يعتبر االستبيان من اهم الوسائل في البحث العلمي للحصول على معلومات صحيحة بنسبة عالية ،كما
انها وسيلة يمكن بواسطتها الحصول على عدد من االجابات لعدد من االسئلة المنظمة والمدونة في
نموذج يهيئ خصيصا لذلك ،بحيث يقوم المجيب بملء هذا االستبيان بعد قراءة وفهم هذه االسئلة ،ولقد
صمم االستبيان بغية الحصول على اجابات واضحة تخص موضوع البحث)15(.
ه -االساليب االحصائية:
تستخدم عملية التحليل اإلحصائي التخاذ بعض الق اررات من قبل الباحث عن طبيعة عمليات التحليل
اإلحصائي التي ينتهجها في بحثه العلمي من اجل جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واتخاذ
الق اررات بناءا عليها ،ومن بين التقنيات اإلحصائية المستعملة في هذه الدراسة نذكر:

 النسبة المئوية:تم استخدام النسبة المؤية و التي هي إحدى الطرق اإلحصائية ،اعتمدت في الدراسة على القاعدة
الثالثية للنسبة المؤية و ذلك لتحليل المعطيات العددية و التي تدل عن التك اررات( ،)16ولقد تم استخدام
هذا األسلوب في الدراسة لتحليل بيانات االستمارة.
 المتوسط الحسابي:يعتبر المتوسط الحسابي من ابسط مقاييس النزعة المركزية وأسهلها حساباوأكثرها دقةوتداوال( ،)17ولقد تم
استخدامه في هذه الدراسة من اجل الوصول الى نتائج دقيقة.

 -12تحليلوتفسير نتائج الدراسة:
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❖ تحليلوتفسير نتائج الفرضية األولى:
جدول رقم  :1يوضح مساهمة تكنولوجيا التعليم في تطوير المهارات الرياضية لتلميذ المرحلة
المتوسطة.
االجابات

ارت
التكر ا

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

نعم

90

0.9

%90

ال

10

0.1

%10

المجموع

100

01

%100

المصدر :بيانات التحليل اإلحصائي Spss
يبين لنا جدول رقم ( )1و المتعلق يوضح مساهمة تكنولوجيا التعليم في تطوير المهارات الرياضية لتلميذ
المرحلة المتوسطة أن إجابات مفردات العينة استحوذت على اجابة نعم ،حيث بلغت نسبة مفردات العينة
 ،%90حيص قدر متوسط الحسابي ب  .0.9ومن خالل قراءة الجدول نالحظ ان التالميذ اثناء
ممارستهم للنشاط الرياضي المدرسي في ظل تكنولوجيا التعليم يطورون مهاراتهم ،ويكسبون مهارات
جديدة.
فالنشاطات الرياضية تعطي الفرصة للتعبير عن الذات ،وبناء الثقة بالنفس ،واإلحساس باإلنجاز .و
الرياضة المدرسية لها مكانة كبيرة لدىالتالميذ ألن الدافعية لتحقيق اإلنجاز للتلميذ وسط رفاقه وزمالئه
يكون أكثر بحكم عوامل كثيرة أهمها تقارب األعمار السنية والتحديات واألهداف والغايات واآلمال واألحالم
المشتركة التي تربط بعضهم بعضا وحتى تأثيرهم في بعضهم البعض يكون أكثر خاصة في التشجيع
لتحقيق هذا اإلنجاز وبالتحديد في مجال الرياضة.إن الرؤى والغايات الهادفة لتحقيق اإلبداع في المجال
الرياضي وسط التالميذ تأتي منسجمة مع حاجات العصرالذي نعيش فيه و مع التطور التكنولوجي
خاصة في مجال األنشطة الطالبية وجب جذب اهتمام التالميذ و تنمية قدراتهم و مواهبهم و اعطائهم
الفرصة إلبرازها و صقلها للوصول إلى المستويات الرياضية العالية ،إضافة إلى ما يحققه ممارسة النشاط
الرياضي من مردودات صحية جسدية ونفسية واالجتماعية للتلميذ .فالرياضة المنظمة وسيلة لضبط سلوك
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التالميذ ،وتوجيه الروح الجماعية و تنمية مهارات و قدرات التالميذ خاصة في هاته المرحلة و توجيهها
العتبارها مرحلة حساسة.
❖ تحليل وتفسير نتائج الفرضية الثانية:
جدول رقم :2يوضح مساهمة تكنولوجيا التعليم في مراعات الفروق الفردية الرياضية لتلميذ المرحلة
المتوسطة.
ارت
التكر ا

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االجابات
نعم

88

0.88

%88

ال

12

0.12

%12

المجموع

100

1

%100

المصدر :بيانات التحليل اإلحصائي Spss
يبين الجدول رقم ( )2والمتعلق بمساهمة تكنولوجيا التعليم في مراعات الفروق الفردية الرياضية لتلميذ
المرحلة المتوسطة.أن إجابات مفردات العينة مختلفة اال ان هناك تفاوت في االجابة حيث بلغت االجابة بـ
نعم بنسبة  ،%88بمتوسط حسابي قدر بـ 0.88اما االجابات ب ال قد بلغت  %12وبمتوسط حسابي بـ
 ،0.12ومن خالل قراءة الجدول نالحظ ان تكنولوجيا التعليم تساهم في مراعات الفروق الفردية بين
التالميذ اثناء ممارستهم للنشاط الرياضي المدرسي ،و التي هيتلك الصفات التي يتميز بها كل انسان عن
غيره من االفراد سواء كانت تلك الصفة جسمية ام في سلوكه االجتماعي.
فكلما كانت البيئة التي يتفاعل معها غنية بالمثيرات المتنوعة كلما ساعد ذلك في استثارة اهتمامات التلميذ
والمراهق ،ومن ثم االستجابة لهذه المثيرات والتفاعل معها وحل كثير من المشكالت التي يواجهها.
ان ممارسة النشاط الرياضي المدرسي خاصة فيما يخص العماية التعليمية التعلمية لها اهمية كبيرة في
تنمية مختلف القدرات البدنية واالجتماعية للمراهق ،فهي تعتبر بمثابة الدعامة االساسية في خلق روح
الجماعة وتحقيق االندماج االيجابي للتلميذ في جماعته الرياضية.فرعاية الفروق الفرديةمن اسس
الصحةالنفسية والتربية السليمة التي تقوم على االعتراف بالفردية واهمية كشفها وحسن استغاللها
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وتوجيههاالى اقصى الحدود الممكنة لتكامل الحياة ونجاحها ،فالتربية السليمة تعتبر كل فرد غاية ووسيلة
في حد ذاته ويجب ان تستغل مواهبه لتحقيق مبدأ التكامل والتضامن ،و رفع القدرة الجسمانية للتالميذ
بوجه عام و ذلك بتحقيق األهداف التعليمية المرجوة ،كتنمية الصفات البدنية مثل :القوة ،التحمل ،السرعة،
الرشاقة و المرونة و التي يجيب مراعاتها بين التالميذ.
❖ تحليل وتفسير نتائج الفرضية الثالثة:
جدول رقم :3يوضح مساهمة تكنولوجيا التعليم في توفير الوقت الرياضية لتلميذ المرحلة المتوسطة.
ارت
التكر ا

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

االجابات
نعم

100

01

%100

ال

00

00

%00

المجموع

100

01

%100

المصدر :بيانات التحليل اإلحصائي Spss
يبين لنا جدول رقم ( )3والمتعلق مساهمة تكنولوجيا التعليم في توفير الوقت الرياضية لتلميذ المرحلة
المتوسطةفلقد تمحورت اجابات افراد العينة حول نعم بنسبة  ،%100بمتوسط حسابي قدر ب  ،01اذ
أصبح على المعلم أن يستخدم تكنولوجيا المعدات واألجهزة بفاعلية عند تقديم انشاط الرياضي وهناك على
األقل خمس تقنيات يمكن للمعلم أن يستخدمها وهي:
 -1المواد المطبوعة مثل  :البرامج التعليمية ،ودليل الدروس ،والمقررات الدراسية .
 -2التكنولوجيا المعتمدة على الصوت(تكنولوجيا السمعيات)مثل:األشرطةوالبث اإلذاعي ،التلفونات.
 -3الرسوم االلكترونيةمثل(اللوحة االلكترونية ،الفاكس).
-4تكنولوجيا الفيديو مثل:التلفزيون التربوي  ،التلفزيون العادي  ،الفيديوالمتفاعل  ،وأشرطة الفيديو ،
و أقراص الفيديو .
-5الحاسوب و شبكاته ،مثل:الحاسوب التعليمي  ،مناقشات البريد االلكتروني  ،شبكة االنترنت ،
ومناقشات الفيديو الرقمي.
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كل هاته الوسائل التعليمية تمكن المعلم و المتعلم على حد سواء من توفير اكبر وقت ممكن و بالتالي
توفير جهد اقل ،و ايصال المعلومات بطريقة سلسة و مرنة للتالميذ .ففي مرحلة التعليم المتوسط
يحتاجون الي مزيد من االهتمام و االيضاح لتوجيه سلوكاتهم و مهاراتهم و تعلمهم بطرق اسهل و اسرع.

 -13خاتمة:
يعد النشاط الرياضي أحد وسائل التربية الرياضية لتحقيق أغراضها ،وذلك عن طريق النشاط الحركي
بهدف تعديل سلوك الفرد وحسن تنشئته من كافة النواحي :البدنية  -العقلية  -النفسية  -االجتماعية،
تحت إشراف قيادة واعية اال وهو المعلم ،و بالتالي استخدام تكنولوجيا التعليم جاء نتيجة للتطور الذي
يحصل في المجتمع في كافة المجاالت بما فيها التربوية التعلمية ,و نستنتج مما سبق ان لتكنولوجيا
التعليم دور كبير في النشاط الرياضي المدرسي لتلميذ المرحلة المتوسطة ،حيث تساهم في تنمية مهارات
التالميذ ،باإلضافة الى مراعات الفروق الفردية بين التالميذ و بالتالي تلبية ميوالتهم و رغباتهم .و ايضا
توفير الوقت و الجهد عند استخدام تكنولوجيا التعليم.

 -14التوصيــــــــــــــــــــــــــات واالقتراحـــــــــــــــــات:
من خالل موضوع الدراسة  :دور تكنولوجيا التعليم في االنشطة الرياضية المدرسية استخلصت جملة من
التوصيات و االقتراحات تمثلت في مايلي:
✓ استعمال تكنولوجيا التعليم المتنوعة في االنشطة الرياضية المدرسية خاصة في المرحلة
المتوسطة.
✓ مراعات المراحل العمرية للتالميذ و استخدام التقنية المالئمة لهم.
✓ مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم بما يتناسب مع خصائص كل منطقة.
✓ تعزيز اللياقة البدنية لدى الطلبة من خالل ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة و توفير الوقت
بين النظري و التطبيق.
✓ ايجاد التمويل المالي أو الجهات الداعمة إن كانت حكومية أو غيرها لتغطية التكاليف الخاصة
بتجهيز المعدات الرياضية.
✓ تأهيل المدرسين والمعلمين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في المجال التربوي الرياضي المدرسي.
290

✓ تنويع في النشاطات الرياضية المدرسية في المؤسسة التعليمية حتى يتمكن جميع التالميذ
ممارسة النشاطات المرغوبة فيها وعدم التركيز على نوع واحد من النشاطات الرياضية المدرسية.

 -15المراجع:
-1حمدانمحمد زياد،وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادؤها وتطبيقاتها في التعلم والتدريس ،ط ،2عمان ،دار
التربية الحديثة ،1986 ،ص .34
-2الحيلهمحمد محمود،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،ط ،1عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،1998 ،ص .22
-3رفعت عزوز ،االنشطة التربوية والمدرسية ،ط ،2مؤسسة طيبة للطبع والنشر ،القاهرة ،مصر،
 ،2009ص.12
 -4قاسم حسن حسين ،علم النفس الرياضي( مبادئه وتطبيقاته في مجال التدريب) ،ط ،2الجزء الثاني،
طامعة الموصل ،العراق ،1990 ،ص .46
-5موقع الكتروني:

.http://vb.arabsgate.com

-6حامد عبد السالم زهران ،علم النفس النمو والمراهقة ،ط ،5عالم الكتب ،القاهرة ،1995 ،ص.323
 -7أهمية_تكنولوجيا_التعليمwww.mawdo3.com،
-8الطيطي ،عبد الجواد فائق،تقنيات التعليم بين النظرية والتطبيق ،ط .1اربد :دار قدسية ،1991 ،ص
.23
-9محمدمصطفى عبد السميع،تكنولوجيا التعليم دراسات عربية ،القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر،1999 ،
ص .34
-10الف ارء عبد هللا عمر ،المدخل إلى تكنولوجيا التعليم ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،االردن :
عمان ،1999 ،ص . 50
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-11جامعة القدس المفتوحة ،تكنولوجيا التربية  ،5202القدس ،جامعة القدس المفتوحة ،1992 ،ص
.80
-12اسكندر ،كمال يوسف ،غزاوي ،محمد ذبيات ،مقدمة في التكنولوجيا التعليمية ،ط ،1الكويت ،مكتبة
الفالح ،1994 ،ص .45
-13نشوان ،يعقوب ،التربية في الوطن العربي في مشارف القرن الحادي والعشرين ،فلسطين ،غزة،
مطبعة مقداد ،2000 ،ص .67
-14توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليمhttp://alyaseer.net/vb/showthread.php ،

sage

-15 Steve Bruce and Steve Yearly, the sage Dictionary of sociology,
publications,UK, 2006,p156

-16جابر نصر الدين .لوكيا الهاشمي ،مفاهيم اساسية في علم النفس االجتماعي ،دار الهدى للطباعة
والنشر ،الجزائر ،2006 ،ص.55
-17صالح احمد مراد،األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية التربوية و االجتماعية ،مكتبة االنجلو
المصرية ،القاهرة ،2002 ،ص . 65
-18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،و ازرة الشباب والرياضة أمر رقم  09/95المتعلق بتوجيه
التربية البدنية والرياضية رقم  1995/02/25ص09
-19رفعت عزوز ،االنشطة التربوية والمدرسية ،ط ،2مؤسسة طيبة للطبع والنشر ،القاهرة ،مصر،
 ،2009ص.12
-20قاسم حسن حسين ،علم النفس الرياضي( مبادئه وتطبيقاته في مجال التدريب) ،ط ،2الجزء الثاني،
طامعة الموصل ،العراق،1990 ،
-21موقع الكتروني:

.http://vb.arabsgate.com
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-22تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضيهhttp://ss-pe.yoo7.com/t3597-topic ،

"أثر تدريس التربية العملية بإستعمال الوسائط التعليمية على األداء األكاديمي"
دراسة ميدانية لطلبة السنة الثانية تربية عملية لمعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية باألغواط.
د.بن عبد الرحمان سيد علي
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أ.عبد الحق مقنين

جامعة البويرة

أ .حسن معاش

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلـى معرفـة اثـر تـدريس التربيـة العمليـة باسـتعمال الوسـائط التعليميـة علـى األداء
األكاديمي للطالب المعلم  ،كما استعمل الباحثون المنهج التجريبي وهذا من خالل المقارنة بين مجموعتين
إحــداهما تجريبيــة و األخــرى ضــابطة وبعــد إخضــاعهما للمالحظــة المنظمــة لمــدة 16مشــاهدة  ،وبعــد تكمــيم
النتـائج و جمــع البيانــات واخضــاعها لمجموعــة مــن التحلــيالت و القـراءات البيانيــة و اإلحصــائية ،تبــين مــن
النت ــائج وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0.05لص ــالح المجموع ــة التجريبي ــة ف ــي
المؤشـرات المســتهدفة فــي الد ارســة  ،و فــروق ذات داللـة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05االختبــارين
القبلــي والبعــدي ولصــالح االختبــار البعــدي لــألداء األكــاديمي الكلــي لطلبــة المجموعــة التجريبيــة  ،ممــا يــدل
ذلك على أن المجموعة التجريبية تطور أداؤها مقارنة بالمجموعة الضابطة.
الكلمات الدالة:
التربية العملية  ،الوسائط التعليمية  ،األداء األكاديمي .
 .1إشكالية البحث:
إن اإلع ــداد الجي ــد للمعل ــم مس ــألة ض ــرورية وحتمي ــة لتحقي ــق ه ــذا الكي ــان اإلنس ــاني اله ــام ف ــي حي ــاة
الجماعة وحياة البشر ،وتعتبر التربية العملية العمود الفقري لبـرامج إعـداد المعلـم فـي الكليـات المتخصصـة
والجامعات ،كونها تتيح للطالب المعلم فـرص التطبيـق العملـي لمكتسـباته النظريـة ،كمـا أنهـا تـزود الطالـب
المعلـم بخبـرات واقعيـة عبـر احتكاكـه وتفاعلـه المباشـر مـع الميـدان ،كمـا تسـاعده فـي تكييـف كفاءاتـه إلـى
مهارات أدائية .v
ولما كان اتفاق بين التربويين علـى ضـرورة تـوفير خبـرات حسـية أو شـبه حسـية متعـددة للطلبـة أثنـاء
تدريســهم مفــاهيم مجــردة ،فــان مــن الضــروري أن يتضــمن التــدريس اســتخدام م ـواد وأدوات محسوســة تــري
الطلبة المعنى المتضمن للمفهوم المجرد ،كما ال يخفى ما للوسائط التعليمية المتعددة ،كالفيـديو والحاسـوب
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ووســائل عــرض البيانــات مــن فوائــد جمــة ،فهــي تجســد المعلومــة و تبســط فهمهــا و تشــبع حاجــات المتلقــي
وتمنحه الحيوية وتختزل الوقت المفترض للشرح.v
إال أنــه يواجــه التــدريس الجــامعي باســتعمال الوســائط ،مجموعــة مــن المشــكالت التــي تصــدر عــن
عناصره المختلفة ،و ذلك بسبب غياب الشروط الواجب توافرها في هذه العناصر ،إذ تسهم هذه المشكالت
في تدني فعالية التدريس ،ما يصعب في تحقيق أهدافـه المرغـوب فيهـا ،بمـا فـي ذلـك رفـع األداء األكـاديمي
للطالب المعلم ،الذي يعتبر حجر األساس في بناء المجتمع.
و من خالل ما سبق نطرح التساؤل التالي:
 .2التساؤالت
 .1.2التساؤل العام:
إل ــى أي م ــدى يمك ــن ل ــألداء األك ــاديمي لطلب ــة التربي ــة العملي ــة أن يت ــأثر أثن ــاء تدريس ــهم باس ــتعمال
الوسائط التعليمية ؟
و يتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 .2.2التساؤالت الفرعية:
 كيــف يمكــن أن يســاهم التــدريس بالوســائط التعليميــة فــي تطــوير األداء األكــاديمي للطالــب المعلــم فــيمهارة التواصل اللفظي أثناء التدريس المصغر؟
 هـ ــل يسـ ــاعد التـ ــدريس باسـ ــتعمال الوسـ ــائط التعليميـ ــة أثنـ ــاء التـ ــدريس المصـ ــغر علـ ــى تحسـ ــين األداءاألكاديمي للطالب المعلم في مهارة التواصل الغير لفظي؟
 .3الفرضيات:
 .1.3الفرضية العامة:
تــدريس التربيــة العمليــة باســتعمال التصــوير بكــامي ار الفيــديو و التحليــل و العــرض بواســطة عــارض
البيانات يساهم في تحسين األداء األكاديمي لطلبة التربية العملية أثناء التدريس المصغر.
وتندرج تحت هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الجزئية التالية:
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 .2.3الفرضيات الجزئية:
 توج ــد فـ ــروق ذات دالل ــة إحصـ ــائية بـ ــين متوس ــطي درجـ ــات أف ـ ـراد المجموع ــة التجريبيـ ــة و المجموعـ ــةالضابطة تعزى لمؤشري التواصل اللفظي ( Pالكالم) و( CRالهتاف).

*

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةتعزى لمؤشري التواصل الغير لفظي ( GSاإليماءات) و(SFالتصفير) .
 .4أهمية الدراسة :
تبرز أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 التعريف بالمتغيرات المرتبطة بالعملية التدريسية في التربية العملية. إبراز دور التربية العملية في تكوين الطلبة المعلمين واعدادهم لتحمل المسؤوليات المنوطة بهم . التحسيس بأهمية الوسائط التعليمية في التعليم على العموم ،والتربية العملية على وجه الخصوص. الوقوف على الوسائط الممكن استعمالها في حصة التربية العملية إلعداد الطالب معلم التربية البدنية. .5أهداف البحث :
الهــدف مــن هــذا البحــث هــو إظهــار العوامــل المــؤثرة فــي عمليــة تــدريس التربيــة العمليــة ،وابـراز الــدور
الــذي تلعبــه الوســائط التعليميــة فــي عمليــة تكــوين أســاتذة التربيــة البدنيــة ،و أهميتهــا فــي العمليــة التربويــة و
معرفة مدى تفاعل الطلبة مع الفيديو و الكمبيوتر و العارض أثناء التدريس المصغر.
 .6أسباب اختيار الموضوع :
 األهمية البالغة لعملية تكوين الطالب المعلم والذي يعتبر الحجر األساس فـي تربيـة الناشـئة و ضـرورةاالهتمام بتقويم أدائه األكاديمي.
 مــدى أهميــة حصــة التربيــة العمليــة فــي إعــداد أســاتذة التربيــة البدنيــة و الرياضــة إذ تعتبــر مــن الوحــداتاألساسية في التكوين.
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 نقص الدراسات التي تهتم بالتربية العملية و تطوير مناهجها ،و هـذا مـن خـالل الد ارسـة االسـتطالعيةالتي أجريت.
 مواكبة الدول المتقدمة في مجال التعليم من خالل إدماج الوسائط التعليمية التي تعتبر لغة العلم. .7المفاهيم و المصطلحات:
 التربية العملية :ذلك البرنامج من إعداد المعلمين الـذي اهـتم بالجانـب التطبيقـي والميـداني والـذي يتـيحللطالــب المعلــم الفرصــة الحقيقيــة ليطبــق د ارســته التــي تلقاهــا مــن مفــاهيم ومبــادئ ونظريــات علــى نحــو
مسلكي.
 التـــدريس :مجموع ــة م ــن األعم ــال أو األفع ــال أو اإلجـ ـراءات المخطط ــة ي ــديرها المعل ــم ويس ــهم فيه ــاالمتعلمون وتستهدف تحقيق أهداف تربوية مرغوبة لدى المتعلمين على المدى القريب والبعيد.v
 الطالب المعلـم  :يعـد الطالـب المعلـم المحـور الـرئيس و الهـدف األسـمى لكـل عمليـة تربويـة فـي مجـالإعــداد و تكــوين المعلمــين ،حيــث توجــه كــل المجهــودات مــن أجــل تكوينــه و تطــوير كفاءاتــه العمليــة
و العلمية.v
 التدريس المصغر :هـو أسـلوب يعمـل علـى اكتسـاب و تنميـة مهـارات جديـدة يقـوم فيهـا الطالـب المعلـمبتدريس مهارات محددة في موقف تعليمي حقيقي أو مصنع من قبل زمالئه في حصـة التربيـة العمليـة
مع إخضاع أدائه إلى تقويم األستاذ المشرف على المادة.v
و نعرفه إجرائيا :النشاط الذي يقوم به طلبة السنة الثانية في مقياس التربية العملية في معهد علوم
تقيات النشاط البدني و الرياضي من حيث إعداد و تطبيق حصة في التربية البدنية و الرياضية مع
زمالئهم في الفوج بهدف اكتساب مهارات التدريس.
 مهــارة التــدريس :هــي القــدرة علــى أداء عمــل أو نشــاط معــين ذي عالقــة بــالتخطيط للتــدريس و تنفيــذهوتقويمه و هذا العمل قابل للتحليل لمجموعة من السلوكيات.v
و نعرفها إجرائيا :مظاهر السلوكات األدائية و الحركية التي يقوم بها الطالب المعلم في ترابط و
تسلسل منظم ،بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة مع مراعاة الدقة و االستم اررية.
 األداء األكاديمي : Academic perfermanceاألداء األكاديمي للطالب الجـامعي هو"مـا يسـتطيعالطالب إنجازه من معدل تراكمي عام استناداً إلى سلم التقديرات المعتمد من و ازرة التعليم العالي.".v
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و يعــرف األداء األكــاديمي علــى ان ــه محصــلة التعلــيم و هــو الم ــدى الــذي يحقــق عنــده الطال ــب أو
المعل ــم أو المؤسس ــة أه ــدافهم التعليمي ــة و يحس ــب األداء األك ــاديمي ع ــادة ع ــن طري ــق الفحوص ــات أو
التقيــيم المســتمر ولكــن لــم يتف ـق الجميــع علــى أفضــل طريقــة الختبــار ذلــك أو أهــم خواصــه  -المعرفــة
اإلجرائية مثل المهارات أو المعرفة التصريحية مثل الحقائق و يطلق عليه التحصيل الدراسي.v
و نعرفه إجرائيا  :المعرفة و المهارة المكتسبة من قبل طلبة التربية العملية كنتيجة لدراسة
وحدات تعلمية محددة ،وما ينتج عنها من سلوكات مهارية أثناء األداء قابلة للقياس.
تتضمن المواد واألدوات واألجهـزة
 الوسائط التعليمية  :منظومة فرعية من منظومات تكنولوجيا التعليمّ
التعليميــة بطريقــة منظمــة لتســهيل
التعليميــة التــي يســتخدمها المعلــم أو المــتعلم أو كالهمــا فــي المواقــف
ّ
ّ
عملية التعليم والتعلم " .v
ّ

و نعرفها إجرائيا  :هي الوسائل المساعدة على تقييم و تقويم نشاط الطالب المعلم في أثناء حصة
التربية العملية ،ككامي ار الفيديو و الكمبيوتر و البرامج المرافقة له و عارض البيانات ووسائل الربط بين
كل هذه العناصر.

المصطلحات

الشرح

CV

VERBALE COMMUNICATION
االتصال اللفظي

P

 PAROLEالكالم

CR

 CRISهتاف

CNV

VERBALE -NON COMMUNICATIONاالتصال الغير لفظي

SF

SIFFLERيصفر

GS

GESTEإيماءة

جدول رقم ()01
يمثل بعض المصطلحات الخاصة بالبحث
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 .8الدراسات السابقة و المشابهة :
 .1.8دراسة محمد محمود الحيلة (  v:( 1998تناولت موضوع »أثر التدريس المصغر ،أثناء
التربيـة العمليـة ،فـي إكسـاب الطلبـة المعلمـين كفايـات التوظيـف الفعـال للوسـائط التعليميـة
والتعلمية« .
تـتلخص مشـكلة البحـث فـي التعـرف علـى موضـوع التـدريب فـي مجـال الوسـائل التعليميـة التعلميـة
باسـتخدام أسـلوب " التـدريس المصـغر " ،والـذي يعنـي تـدريب الطلبـة المعلمـين قبـل الخدمـة إلكسـابهم
فعال.
الفعال للوسائط التعليمية في الغرف الصفية بشكل دوري ّ
المهارات التدريسية الالزمة للتوظيف ّ

شملت عينة البحث  24طالبا وطالبة من طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية ..مستوى سـنة رابعـة

ممـن هـم ملتحقـون ببـرامج التربيـة العمليـة ،للفصـل الد ارسـي  ، 1998 / 97وتكونـت)  12طالبـا و 12
طالبة( ،وقد تم توزيع أفراد العينة علـى ثـالث مجموعـات للد ارسـة ،بحيـث تكونـت كـل مجموعـة مـن ثمانيـة
أفراد ) 4طالب  ،و  4طالبات( المجموعـة األولـى تـدربت بالتـدريس المصـغر ،أمـا الثانيـة فقـد تـدربت مـن
خالل مشاهدة حصص توضيحية مسجلة ،في حين تدربت الثالثة من خالل المشاهدة الصـفية التقليديـة و
استعمل األداة( :صحيفة تقويم للكفاءات الواجب توافرها لدى المعلم( من إعـداد الباحـث ،تكونـت مـن 20
فقرة ،تمثل كل فقرة كفاءة من الكفاءات التدريسية.
تـتلخص نتـائج البحـث فـي  (0, 05 = α):إن الفـروق كانـت دالـة إحصـائيا بـين أفـراد مجموعـة التـدريس
المصـغر ،وأفـراد مجموعـة مشـاهدة الحصـص التوضـيحية المسـجلة ،ولصـالح أفـراد مجموعـة التـدريس
المصـغر )  ( 5,00وبـين أفـراد مجموعـة التـدريس المصـغر وأفـراد مجموعـة مشـاهدة الحصـص الصـفية ،
ولصـالح أفـراد مجموعـة التـدريس المصـغر  ( 11,625 ) ..وبـين أفـراد مجموعـة مشـاهدة الحصـص
التوضـيحية المسـجلة ،وأفـراد مجموعـة مشـاهدة الحصـص الصـفية ،ولصـالح أفـراد مجموعـة مشـاهدة
الحصـص التوضـيحية المسـجلة(  ( 0,625أي أن داللـة الفـروق بـين متوسـطات مجموعـات التـدريب كـان
مصدرها التدريس المصغر أوال ومشاهدة الحصص التوضيحية المسجلة سمعيا وبصريا ثانيا.
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أوصت الدراسة  :بضرورة تدريب الطلبة المعلمين في كليات العلوم التربوية ،من خالل التدريس
المصغر ،واذا لم يتوفر ذلك ،فمن خالل مشاهدة حصص توضيحية مسجلة سمعيا  -بصريا ،وذلك قبل
التحاقهم ببرنامج التربية العملية في المدارس التطبيقية.
 .2.8دراسة  : (2003) Bockmanجامعة فيالدلفيا بأميركا تحت عنوان ":إستخدام اإلنترنـت
في تدريب طالب التربية العملية".
جــاءت للكشــف عــن أهميــة اســتخدام االنترنــت فــي تــدريب طــالب التربيــة العمليــة مــن وجهــة نظ ــر
الطالبــات والطــالب بكليــة التربيــة جامعــة فيالدلفيــا بأميركــا ،حيــث تــم تطبيــق الد ارســة علــى عــدد ()160
طالباً وطالبة خضعوا لتدريب بواسطة الوسائط و عبر االنترنيت.
واتضح من النتائج أهمية استخدام اإلنترنت في تـدريب الطـالب تمثـل  , %86وأن التـدريب مـن خـالل
اإلنترنــت يســاهم فــي تعميــق المفهــوم العــام للتــدريب العملــي بالمــدارس كمــا أشــارت نتــائج البحــث إلــى أن
اســتخدام البرنــامج التــدريبي قــد أدى إلــى تحســن األداء األكــاديمي كمــا يقــاس ببطاقــة تقــويم طالــب التربيــة
العملية ،واالتجاهات نحو التقنيات التعليمية للطالب .v

 .3.8دراسـة :(2013) Cyrille Gaudin

v

جامعـة تولـوز ،2فرنسـا ،تحـت عنـوان ":اسـتعمال

أداة الفيديو و المالحظة في إعداد المعلمين الجدد" .
طبقت الدراسة على عينة مكونة من  12طالب معلم التربية البدنية و الرياضية قسموا لمجموعتين
ضابطة و تجريبية خضعوا لتكوين بواسطة الفيديو و أكدت نتائج الدراسة على تحسن أداء المجموعة
التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في مجموعة من الكفاءات التدريسية اللفظية و الغير لفظية و
خرجت بنتائج تلخصت في العناصر المهمة كونت األبعاد الرئيسية للتكوين بواسطة الفيديو .
 أنــه يمكــن اســتخدام الم ـواد والوســائل التعليميــة األخــرى متداخلــة ولــذلك يطلــق عليــه المربــون " الوســيلةالجامعة" .
 أنه يمكن استخدامه مع المواد والوسائل التعليمية األخرى في استراتيجيات التعليم بالوسائط التعليمية. أنــه أمكــن بنجــاح إدماجــه مــع الحاســبات اإللكترونيــة ( الكمبيــوتر ) ممــا أدى إلــى تصــميم وانتــاج نظــمتعليمية جديدة مثل " الفيديو التفاعلي وغيرها.
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 التطـور فـي صـناعته حيـث تـم تصـغير حجمـه ودمــج الكمبيـوتر بـه ممـا يجعلـه فـي متنـاول المكــون أنينتج برامج على درجة مناسبة من الجودة إذا توفر له التدريب الجيد واإلمكانات الالزمة.
 إن مهــارات التــدريس فــي التربيــة البدنيــة و الرياضــية تلقــن بطريقــة أنجــع بواســطة الفيــديو و الوســائطالمساعدة.

 .9المنهج المتبع:
يعرف موريس أنجرس" :المنهج ينص على كيفية تصوير وتخطيط العمل حول موضوع دراسة
ما".v
يعتمد المنهج التجريبي على قياس المتغيرات بطريقة علمية وذلك بإخضاعها للتجربة تحت ظروف
مضبوطة ،وهذا بالتحكم في المتغير المستقل لمعرفة تأثيره في المتغير التابع،ولهذا المنهج خطوات أساسية
على الباحث إتباعها للوصول الى نتائج علمية دقيقة .vوقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج
التجريبي و الذي يعتبر من أدق المناهج في البحوث العلمية و لمالئمته لطبيعة مشكلة البحث و تحقيقا
ألهداف البحث و يمكن من خالله الحصول على نتائج دقيقة و قابلة للتعميم.

 .1.9مجتمع البحث وعينته :
 مجتمع البحث  :تمثل مجتمع البحث في دراستنا في جميع الطلبة الذكور للسنة الثانية ليسانس L.M.Dعلوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بمعهد األغواط ،موزعين على  7أفواج كل
أفوج مكون من  27طالب ليشكلوا مجموع  216طالبا.
 عينة البحث :إن عملية اختيار العينة في البحوث التجريبية يعتمد على مدى تجانس مجتمعالبحث وفي البحث الذي نحن بصدد الباحث التالي الذي نحن بصدد انجازه هناك تجانس ما بين
أفراد مجتمع البحث لدرجة كبيرة ،لذلك تم اختيار عينة البحث عشوائيا و هي تتكون من 52
طالبا سنة ثانية تربية عملية ،موزعون على فوجين ،الفوج رقم 3ويمثل المجموعة التجريبية ويضم
 26طالب والفوج رقم 5يمثل المجموعة الضابطة مكون من  26طال  ،تم المجانسة بينهما
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على أساس الفروق في األداء الكلي لمقياس التربية العملية ،والذي تم قياسه في الفصل األول
وكانت الفروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في األداء الكلي القبلي غير دالة
إحصائيا و هذا حسب اختبار  Tلدراسة الفروق الذي اجري بين الفوج  3و الفوج  5عينة البحث
في نهاية الموسم األول.

 .10متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل :تدريس التربية العملية باستعمال الوسائط التعليمية المتغير التابع :األداء األكاديمي لطالب التربية العملية .و يتفرع عنه المتغيرات التالية :التواصل اللفظي :يتفرع منه المؤشرات  Pالكالم و  CRالهتاف
التواصل الغير لفظي :يتفرع منه  GSاإليماءات و  SFالتصفير
 .11التصميم التجريبي:
تم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعتين ،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة و بالطريقة
التالية :اختبار للمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ثم بعد ذلك إدخال المتغير المستقل (التدريس
بالوسائط التعليمية) على المجموعة التجريبية وابقاء المجموعة الضابطة في نفس الظروف ثم اختبار
المجموعتين في آخر مدة البحث.
 المجموعة التجريبية :هي الفوج رقم  3و الذي يتم إدخال عليه المتغير المستقل المتمثل في الوسائطالتعليمية و المتمثلة في كامي ار الفيديو و وسائل العرض بواسطة الكمبيوتر أثناء تحليل حصة الطالـب
المعلم.
 المجموعــة الضــابطة  :هــي الفــوج رقــم  5و الــذي ال يــتم إدخــال عليــه أي متغيــر فــي طريقــة التــدريس(أي الت ــدريس الكالس ــيكي)،تتم علي ــه المالحظ ــات تقي ــيم األداء و ق ــد ت ــم المجانس ــة ف ــي ك ــل الظ ــروف
األخ ــرى م ــن برن ــامج الت ــدريس و طريق ــة األداء و ع ــدد الحص ــص و توقيته ــا و إبق ــاء نف ــس األه ــداف
المسطرة للمجموعتين ،كما تم اختيار نفس اليوم وهذا لتفادي الحصص الضائعة،وبلغ عـدد الحصـص
 16حصة لكل مجموعة أي  16عشرة مشاهدة.

 .12أدوات البحث:
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.1.12المالحظة:
إن المالحظة المنظمة "" L’observation systématiqueهي المالحظة العلمية بالمعنى
الصحيح،وعن أهميتها وتأثيرها في تطوير المهارات التدريسية يذكر  " Champoux Lyneأن أنظمة
المالحظة أو المراقبة لمالحظة تدريس المدرسين ،قد أحدثت ثورة في البحوث التي تخص التدريس وأدت
إلى ا كتشافات مهمة عن طبيعة التدريس المؤثر ،وهي بمثابة القاعدة أو األساس الذي تطورت فيه
المهارات التدريسية ،فالمعلومات التي تنتج من أنظمة المالحظة تصبح أو تكون معلومات مهمة تستعمل
كعامل مساعد في تطوير المدرسين.v
من خالل ذلك اعتمد الباحثون على أداة المالحظة المنظمة لتناسبها و متغيرات البحث المراد
قياسها.

 الخصائص السيكومترية لألداة:أ.صـــدق األداة  :للتأك ــد م ــن ص ــدق ش ــبكة المالحظ ــة ف ــي الد ارس ــة الحالي ــة قمن ــا بتطبي ــق ص ــدق ش ــبكة
المالحظــة عــن طريــق الوســائل التاليــة مــع العلــم أن صــدق األداة مــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي أدوات
القيــاس وتعرفــه "انســتازي  " ANASTASIإن صــدق األداة يعنــي مــا الــذي يقيســه المقيــاس ،وكيفيــة صــحة
هذا القياس ،ويقبل الصدق على أساس معامالت االرتباط التي يشير إليها ".v
قمنا بإعداد شبكة للمالحظة لقياس مؤشرات التواصل اللفظي ( Pالكالم) و ( CRالهتاف) و مؤشرات
التواصل الغير لفظي ( GSو. )SFو قمنا بعرضها على مجموعة من المحكمين من دكاترة و أساتذة
وخبراء في الميدان لقياس مدى تناسب األداة مع الدراسة و مالئمتها ألفراد العينة.

ب.ثبات األداة  :قام الباحثون في التجربة االسـتطالعية باختبـار األداة علـى عينـة اسـتطالعية
ثــم بعــد مــدة إعــادة نفــس التجربــة و اس ـتعانا بمالحظــين فــي كــل م ـرة ثــم قمنــا بحســاب معامــل
االرتباط ما بين المالحظين في الحصـتين ،ويشـير معامـل االرتبـاط لثبـات األداة حيـث حصـلنا
على معامل  0.75الذي يعتبر ارتباط قوي.
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.2.12االختبارات:
بعد التحري و البحث تبنى الباحثون نتائج اختبارات الموسم األول و الثاني للمقارنة
بينهما،حيث تناول مركز البحوث التربوية) :كلية التربية  /جامعة الرياض) موضوع التربية
العملية دراسة تحليلية تتبعيه و استمد البحث بياناته من كشوف العالمات الخاصة بالطالب
عينة البحث قصد الحصول على درجاتهم في مقرري التربية العملية وطرائق التدريس مما
يدل على مصداقيتها في الكشف عن مستوى الطالب ،و هذا ما استعمله الباحث في بحثه.v
 .13متطلبات إجراء البحث (الوسائط) :
 -1كامي ار فيديو  :من نوع  HD/ SAMSUNGطراز  ST150Fيابانية الصنع
 -2جهاز كمبيوتر  :من نوع  SATELLITE / TOSHIBAياباني الصنع
 -3عارض البيانات  :من نوع  S11 / EPSONياباني الصنع
 -4قرص فالش  ADATA / DISC FLASH :المنشأ الصين

 .14الوسائل اإلحصائية المستعملة:
 برنامج  20 SPSSحيث تم حساب :معامل االرتباط لبيرسون ،اختبار  ، Tمعادلة األثر ، D .15عرض ومناقشة النتائج:
 .1.15عرض ومناقشة نتائج الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
لمتغير التواصل اللفظي في ظل الفرضية األولى:
المعالم

المجموعة

المجموعة

اإلحصائية

التجريبية

الضابطة

C.V
P

قيمة ()T

س

±ع

س

±ع

محسوبة

53,43

3,85

50,0

3,45

-

6

8

3

6

5,156
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جدولية

2.13

درجة

مستوى

نوع

الحرية

الداللة

افرق

15

0.05

معنوي

CR

55,86

4,99

49,4

3,62

3

3

9

3

-

1

4,944

جدول رقم)02( :
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحراف المعياري لعينة الدراسة وقيم ( )Tالمحسوبة و الجدولية ونوع الفرق بين
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في متغير التواصل اللفظي.

مـن النتـائج المتحصــل عليهـا مــن خـالل الجــدول رقـم ( )14و التـي تثبــت وجـود فــروق معنويـة بــين
متوسطي المجموعـة التجريبيـة و المجموعـة الضـابطة فـي مهـارات التواصـل اللفظـي ( Pو  ) CRولصـالح
المجموعة التجريبية و منـه يمكـن القـول إن التـدريس باسـتعمال الوسـائط التعليميـة يسـاهم فـي تطـوير األداء
األكاديمي للطالب المعلم في مهارات التواصل اللفظي.
وهذا ما يتوافق مع ما أشار إليه لطفي بركات إلى أن الطريقة التقليدية (المتبعة) في التعليم
البد وأن تتغير للوفاء بأغراض التربية وأهدافها الحديثة وبضرورة تجاوبها مع األوضاع ومراحل النمو
الجسمي والحركي والنفسي وتلبية لحاجات المتعلمين والتزايد الكمي في إعداد المعلمين . v
وكذلك ما أكدته نتائج الدراسة التي قام بها ) (2013 Cyrille Gaudinجامعة تولوز 2بعنوان
استعمال أداة الفيديو و المالحظة في إعداد المعلمين الجدد ،و التي أظهرت ذات داللة إحصائية بين
المجموعة التي تتكون بالفيديو و المجموعة بالتكوين التقليدي و لصالح المجموعة التجريبية في مهارات
إجرائية ميدانية من بينها مهارات التواصل اللفظي.v
من خالل كل ذلك تبين لنا أن أداء الطلبة في التواصل اللفظي يتحسن و يتطور عند تدريسهم
باستعمال الوسائط و هذا ما يصب في الفرض الذي افترضه الباحث و الذي ينص على انه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة تعزى لمؤشري
التواصل اللفظي ( Pالكالم) و( CRالهتاف) مما يدل على تحقق الفرضية األولى.

 .2.15عرض ومناقشة نتائج الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
لمتغير التواصل الغير لفظي في ظل الفرضية الثانية:
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المعالم
اإلحصائية

المجموعة التجريبية

SF

الضابطة

س

±ع

س

±ع

30,01

5,759

22,6

2,25

-

2

7

21

13

5,718

41,86

6,591

37,3

4,24

-

2

1

2

42

5,604

C.N.V
GS

المجموعة

قيمة ()T
محسوبة

جدولية

2,13
1

درجة

مستوى

نوع

الحرية

الداللة

الفرق

15

0.05

معنوي

جدول رقم)03( :

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحراف المعياري لعينة الدراسة وقيم ( )Tالمحسوبة والجدولية ونوع الفرق بين
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في متغير التواصل الغير لفظي

تثبــت النتــائج المتحصــل عليهــا مــن خــالل الجــدول رقــم ( )14وجــود فــروق معنويــة بــين متوســطي
المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة و المجموع ـ ــة الض ـ ــابطة ف ـ ــي مه ـ ــارات التواص ـ ــل اللفظ ـ ــي ( GSو  ) SFولص ـ ــالح
المجموعــة التجريبيــة و مــن هــذا فــإن األداء األكــاديمي للطالــب المعلــم يتحســن فــي مهــارات التواصــل الغيــر
لفظي عند تدريسهم باستعمال الوسائط التعليمية.
وهـذا مـا توصـلت إليـه الد ارسـة التـي قـام بهـا كـل مـن  Magali Barrièreو Geneviève
 Cogérinoمــن جامعــة كلــود بيرنــار ب ليــون ،1و التــي درســت االتصــال الغيــر لفظــي ألســاتذة التربيــة
البدني ــة و الرياض ــية و الت ــي خلص ــت إل ــى أن مه ــارات االتص ــال الغي ــر لفظ ــي كاإليم ــاءات و اإلش ــارات و
حركات الوجه هي من أهم المهارات التي يجب أخذها بعين االعتبـار فـي تكـوين المعلـم و التـي ال يصـعب
تدريسها بدون استعمال الوسائط المساعدة .v
وكما أكدت دراسة  Université Lumière Lyon 2 , Andrée Tiberghienتحت عنوان:
» « L’usage de la vidéo en formation : une approche didactique
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والتي ألقاها في الملتقى الدولي الذي نظمته المدرسة العليا لألساتذة ب ليون بعنـوان تكـوين أسـاتذة
القرن  XXIو تحت رعاية . UNESCOو التي أكد فيهـا علـى األهميـة البالغـة لتكـوين األسـاتذة بواسـطة
الوســائط كالفيــديو و وســائل العــرض لتحســين مهــاراتهم األدائيــة و جــاء فــي الد ارســة صــعوبة تعلــيم المواقــف
التعليمية التي تحتاج الستعمال المهارات الغير لفظية.v
أكدت ( )genevois 1992أن التواصل الغير لفظي يقوي و يعطي مصداقية للفظ ،إذا مـا كـان
مالئمـــا مـ ــع الوضـ ــعية ،و أمـ ــا إن كـ ــان غيـ ــر مالئـ ــم فيمكنـ ــه أن ي ــؤثر علـ ــى مصـ ــداقيته و بينـ ــت د ارسـ ــات
) (merhabian 1981أنــه مــن أجــل فهــم رســالة ،الكلمــات ال تمثــل إال  %7فــي االتصــال ،أمــا الصــوت
فيمثل  %38أما فيما يخص الغير لفظي فيمثل  %55و بين ( )cristophel 1990أن اسـتعمال التعبيـر
الغير لفظي يزيد من دافعية الطلبة و تحصيلهم.v
مــن خــالل المناقشــة و مــن خــالل الد ارســات التــي صــبت فــي نفــس النتــائج نســتطيع أن نقــول أن
التدريس بالوسائط قـد احـدث فرقـا ايجابيـا بـين المجموعـة التجريبيـة و المجموعـة الضـابطة فـي مسـتوى أداء
التواصل الغير لفظي ،من خالل ذلك فقد تحقق الفرض الثاني الذي ينص على انه توجد فروق ذات داللة
إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفـراد المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة تعــزى لمؤشــري التواصــل
الغير لفظي.

 .3.15عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق للمجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
في األداء الكلي القبلي و البعدي في ظل الفرضية العامة :
المعالم

األداء الكلي القبلي

اإلحصائية

المجموعة
التجريبية

قيمة ()T

األداء الكلي البعدي

س

±ع

س

±ع

محسوبة

8,26

3,77

13,26

1,607

-

9

8

9

6

7,473

جدول رقم)04( :
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جدولية

2,06

درجة

مستوى

نوع

الحرية

الداللة

الفرق

25

0.05

معنوي

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحراف المعياري لعينة الدراسة وقيم ( )Tالمحسوبة والجدولية ونوع الفرق للمجموعة
التجريبية في األداء الكلي القبلي و البعدي.

حققــت المجموعــة التجريبيــة فــي األداء الكلــي القبلــي علــى متوســط حســابي قــدره  8,2692وعلــى
انحراف معياري تمثل في  3,778وحصلت المجموعة التجريبيـة فـي األداء الكلـي البعـدي علـى متوسـط
حسابي قدره  13,269و حققت انحراف معيـاري قـدر ب  ، 1,6076وكانـت قيمـة ( ) Tالمحسـوبة فـي
األداء الكلي القبلي و البعدي مقدرة ب  - 7,473والتي ال تساوي قيمة ( ) Tالجدولية ،عند درجة حرية
 25ومستوى داللة  0.05وهـذا ممـا يعنـي معنويـة االختبـار ( )Tو هـذا مـا يـدل علـى وجـود فـرق معنـوي
بــين متوســط األداء الكلــي القبلــي ومتوســط األداء الكلــي البعــدي و بالتــالي مــن خــالل النتــائج المتحصــل
عليها يمكن القـول انـه يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي األداء الكلـي القبلـي و األداء الكلـي
البعدي للمجموعة التجريبية تعزى لألداء الكلي و لصالح األداء البعدي .

و لحسـاب األثـر المترتـب عـن الفـروق نسـتعمل المعادلـة = D
قيمة االختبار و  Nهو حجـم العينـة  ،و منـه = 1D

T
√N

حيـث  Tهـي

منـه األثـر - 1,47 = 1 D

−7,473
√26

و هو أثر كبير جدا .v
المعالم
اإلحصائية

المجموعة
الضابطة

األداء الكلي القبلي
س
8,21

±ع

األداء الكلي البعدي
س

11,961 3,169

±ع
4,569

قيمة ()T
محسوبة
3,469

جدولية

2,06

درجة

مستوى

نوع

الحرية

الداللة

الفرق

25

0.05

معنوي

جدول رقم)05( :
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحراف المعياري لعينة الدراسة وقيم ( )Tالمحسوبة والجدولية ونوع الفرق للمجموعة
الضابطة في األداء الكلي القبلي و البعدي.
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حققــت المجموعــة الضــابطة فــي األداء الكلــي القبلــي علــى متوســط حســابي قــدره  8,211وعلــى
انحراف معياري تمثل في  3,1691وحصلت المجموعة الضابطة في األداء الكلي البعدي علـى متوسـط
حســابي قــدره  11,961و حققــت انحـراف معيــاري قــدر ب  ، 4,569وكانــت قيمــة ( ) Tالمحســوبة فــي
األداء الكلي القبلي و البعدي مقدرة ب  - 3,469والتي ال تساوي قيمـة ( )Tالجدوليـة ،عنـد درجـة حريـة
 25ومسـتوى داللـة  0.05وهـذا ممـا يعنـي معنويـة االختبـار ( )Tو بالتـالي مـن خـالل النتـائج المتحصـل
عليها يمكن القـول انـه يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي األداء الكلـي القبلـي و األداء الكلـي
البعدي للمجموعة الضابطة تعزى لألداء الكلي و لصالح األداء البعدي .
و لحســاب األثــر المترتــب عــن الفــروق نســتعمل المعادلــة = 2D
االختبـ ــار و  Nهـ ــو حجـ ــم العينـ ــة  ،و منـ ــه = 2D
متوسط

−3,469
√26

T
√N

حيــث  Tهــي قيمــة

منـ ــه األثـ ــر  - 0,68 = 2Dو هـ ــو أثـ ــر

v

بما أن أثر فروق األداء الكلي القبلي و البعدي المجموعة التجريبية  1Dاثر كبيـر مقارنـة ب أثـر
فروق األداء الكلي القبلي و البعدي المجموعة التجريبيـة  2Dالـذي يعتبـر أثـر متوسـط فيمكننـا أن نقـول ان
التدريس باستعمال الوسائط التعليمية يمكنه أن يرفع األداء الكلي لطلبة التدريس المصغر.
مــن خــالل النتــائج المتحصــل عليهــا يمكــن أن نــرى الــدور الــذي تلعبــه الوســائط التعليميــة فــي األداء
الكلــي للطالــب والعمليــة التعليميــة التعلميــة وهــذا مــا أشــار إليــه (العبيــد  )2004 ،مبينــا الــدور الــذي تلعبــه
الوسائط التعليمية  /التعلمية في تحسين عملية التعليم والتعلم

بما يأتي :

تساعد الوسائط التعليمية على استثارة اهتمام المتعلم واشـباع حاجتـه للـتعلم حيـث يأخـذ المـتعلم مـن
خالل استخدام الوسائط التعليمية المختلفة بعض الخبرات التـي تثيـر اهتمامـه وتحقـق أهدافـه  ،وكلمـا كانـت
الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم اقرب إلى الواقعية أصبح لها معنى ملموسـا وثيـق الصـلة باألهـداف
التي يسعى المتعلم إلـى تحقيقهـا والرغبـات التـي يميـل إلـى إشـباعها كمـا تسـاهم فـي زيـادة خبـرة المـتعلم ممـا
يجعله أكثر استعدادا للتعلم.
تساعد الوسائط التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم ألن اشتراك جميع الحواس في عمليات
التعليم يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم والوسـائل التعلميـة تسـاعد علـى اشـتراك جميـع حـواس المـتعلم ،
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وهـي بـذلك تسـاعد علـى إيجـاد عالقـات ارسـخة وطيـدة بــين مـا تعلمـه المـتعلم  ،ويترتـب علـى ذلـك بقـاء أثــر
التعلم  ،و يؤدي تنويع الوسائط التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمة .
تســاعد فــي زيــادة مشــاركة المــتعلم االيجابيــة فــي اكتســاب الخب ـرة إذ تنمــي الوســائط التعليميــة قــدرة
المـتعلم علـى التأمــل ودقـة المالحظــة واتبـاع التفكيــر العلمـي للوصـول إلــى حـل للمشــكالت  .وهـذا األســلوب
يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية التعلم ورفع األداء األكاديمي عند المتعلم .
تســاعد فــي تنويــع أســاليب التعزيــز التــي تــؤدي إلــى تثبيــت االســتجابة الصــحيحة يــؤدي إلــى تعــديل
السلوك وتكوين اتجاهات جديدة.v

االستنتاج العام:
يمكن تلخيص النتائج التي توصل اليها الباحثون في النقاط التالية:
 -1تطور في أداء الطلبة األكاديمي في متغير األداء اللفظي والغير لفظي.
 -2استعمال الطلبة للوسائل البيداغوجية المتاحة لهم كالصفارات استعماال جيدا.
 -3تحسن التموضع البيداغوجي للطلبة وأصبحت تدخالتهم أكثر ايجابية باستمرار.
 -4الوســائط التعليميــة تزيــد دافعيــة الطلبــة نحــو تحســين مســتواهم األدائــي و المهــاري و تزيــد مــن اهتمــامهم
بمقياس التربية العملية.
 -5يسهل على المشرف تقييم و تقويم أداء الطالب من خالل التسجيالت الفيديوغرافية.
 -6يتسارع تعلم المهارات التدريسية عند استعمال الفيديو والعرض منه بدونهما.
 -7تحسن مستوى الطلبة من حيث إدارة الصف .
 -8تحسن ملحوظ في األداء األكاديمي الكلي للطلبة.

خاتمة
إن الغاية من هذا البحث لم تكن إبراز أهمية الوسائط التعليمية،الن هذا من المسلمات،وانما كانـت
الغايـة تحليــل العمليــة التعلميــة فــي مقيــاس التربيــة العمليــة مــن اجــل إدمــاج الوســائط إدماجــا يزيــد مــن فعاليــة
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طلبتهــا فــي مهــارات التــدريس األساســية ألســتاذ التربيــة البدنية،سـواء كــان ذلــك فــي العمليــة التواصــلية لفظيــة
كانت أو غير لفظية و التي تعتبر من ركائز التدريس.
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أهمية التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الرياضية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية
-2- جامعة الجزائر

 رحالي عبد الكريم/أ
:ملخص الدراسة
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التكنولوجيات الحديثة فـي تطـوير المهـارات الرياضـية مـن وجهـة نظـر أسـاتذة
التربية البدنية والرياضية العاملين في بعض متوسطات المسيلة ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي للتوصـل إلـى الهـدف
مــن الد ارســة موظفــا أداة اســتبيان قــام بتطويرهــا باالعتمــاد علــى الد ارســات الســابقة المشــابهة لموضــوع الد ارســة ،واشــتملت علــى
محــاور هــي (أســاليب التــدريس المعتمــدة فــي تــدريس التربيــة الرياضــية ،أهميــة التكنولوجيــات الحديثــة فــي تطــوير المهــارات
الرياضــية للمتعلمــين ،معيقــات توظيــف التكنولوجيــات الحديثــة فــي تــدريس المــادة) ،وطبقهــا علــى عينـة تكونــت مــن  30أســتاذا
للتربيــة البدنيــة والرياضــية فــي التعلــيم المتوســط تــم اختيــارهم بطريقــة قصــدية ،واستتتمدما المتوسطاتالحستتابية،واانحرافات
المعياريةوتحلياللتباين الثنائي لتحلياللبيانات.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
 أساليب التدريس األكثر استعماال هي األمري ثم التبادلي من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. للتكنولوجيات الحديثة أهمية في تطوير المهارات الرياضية للمتعلمين من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية. وجود معوقات تقنية وبشرية تحول دون توظيف التكنولوجيات الحديثة في التدريس من وجهة نظر أساتذة التربية البدنيةوالرياضية (نقص المعدات ،عدم مالءمة البنى التحتية للمؤسسات التربوية ،مقاومة التغيير من طرف العنصر البشري).
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مفردات الدراسة في أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في التدريس تعزى لمتغيرالخبرة.
وبنا ًءعلىالنتائجأوصتالدراسةبما يلي:
 توفيرجميعمستلزماتالبيئةالتعليميةالالزمةلتنفيذاستراتيجياتالتعليماإللكتروني. تدريبالمعلمينعلىاستخدامالحاسوب وتوظيفتكنولوجيا المعلوماتواالتصالفيالتدريس. الدعوةإلىجعلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتأداةأساسيةفيالعمليةالتعليميةفيجميعالمراحاللدراسية.الكلماتالمفتاحية :التكنولوجيات الحديثة،المهارات الرياضية،أساتذة التربية البدنية والرياضية.

Résumé:
Cette étude visait à reconnaître l'importance des nouvelles technologies dans le développement des
compétences sportives du point de vue de l'éducation physique et des professeurs de sport de travail
dans certaines moyennes déchirer, où le chercheur a utilisé l'approche descriptive pour atteindre un
objectif de l'étude a utilisé un outil de questionnaire a été élaboré sur la base des études antérieures
et similaires à l'objet de l'étude, qui comprenait les axes (adopté dans l'enseignement de méthodes
d'enseignement de l'éducation physique, l'importance des nouvelles technologies dans le
développement des compétences en sportives pour les apprenants, les obstacles à l'emploi des
technologies modernes dans l'enseignement de la matière), et appliquée sur composait de 30 ans, un
professeur d'éducation physique et sportive dans l'échantillon de l'enseignement moyen ont été
sélectionnés de manière délibérée, et utilisé des moyennes les calculs et les écarts-types et analyse
de variance pour l'analyse des données binaires.
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L'étude a abouti aux résultats suivants:
- Les méthodes d'enseignement les plus largement utilisés sont ensuite contre-Prince dans la
perspective des professeurs d'éducation physique et sportive.
- L'importance des technologies modernes dans le développement des compétences sportives pour
les apprenants du point de vue des professeurs d'éducation physique et sportive.
- La présence de la technologie et des obstacles humains empêchant l'emploi des technologies
modernes dans l'enseignement du point de vue des professeurs d'éducation physique et sportive
(manque d'équipement, l'insuffisance des infrastructures, les établissements d'enseignement, la
résistance au changement par l'élément humain).
- Et il y a une différence statistique significative entre le vocabulaire de l'étude de l'importance de
l'utilisation des technologies modernes dans l'enseignement en raison de l'expérience variable.
Sur la base de ces résultats l'étude a recommandé ce qui suit:
- Fournir toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage en
ligne d'apprentissage des exigences de l'environnement.
- Formation des enseignants à utiliser les ordinateurs et à l'aide de technologies de l'information et
de la communication dans l'enseignement.
- Appel à rendre l'information et de la technologie de communication est un outil essentiel dans le
processus éducatif à tous les niveaux académiques.
Mots clés: technologies modernes, les compétences sportives, professeurs d'éducation physique et
Sportive.

:مقدمة

 ولم،لم تعد التربية في العصر الحديث كما كانت في العصور الغابرة مجرد تلقين لدرس أو تسميع لنص
. كما لم تعد عبئا على الطالب يقوم فيها بحفظ النصوص وتسميعها،تعد حرفة يمارسها المعلم بطريقة آلية
فقد تحولت العملية التعليمية داخل الصف وخارجه إلى نشاط له أهداف ونتائج تخضع للقياس والتقنين
 و فضال عن ذلك فقد،وأصبح لتكنولوجيا التعليم دور فاعل بين مدخالت النشاط التعليمي ومخرجاته
صارت تلك التكنولوجيا تلعب دو ار هاما في تطوير عناصر النظام التربوي بوجه عام وعناصر المنهج
 وذلك من خالل االستفادة منها في عملية التخطيط،على وجه الخصوص وجعلها أكثر فاعلية وكفاية
.لهذه المناهج وتنفيذها وتقويمها ومتابعتها وتطويرها
:اإلشكالية
،إن استخدام الحاسوب في عمليتي التعليموالتعلم تعد من أحدث المجاالت التي اقتحمها الحاسوب
ومنالمعروف أن المعلمين يقومون دائما بالبحث عن وسائل تعينهم على أداء وظائفهم التعليمية من أجل
،الوصول إلى تعليم أفضل
وقدأصبحللتطورالعلميوالتقنيالذييشهدهالعالمفيالوقتالحاضرمنخاللتطبيقاألسسالعلميةالتياعتمدتهاعلومالتربيةالريا
،ضية
فضالًعنالتطورالتكنولوجيالمستمرلألجهزةوالمعداتالرياضيةالمختلفةأث اًرفيتطوراالنجازاتالرياضيةوتعقيدهابالشكالل
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ذييتطلببذاللكثيرمنالجهدوالتدريبالمستمروالمتواصلوفقاًألحدثاألساليبالعلميةوالتقنيةإلعدادطلبةيواكبونالتطورواالبت
عادعنطرائقالتدريسالقائمةعلىالتلقينواألساليبالتقليديةفيالتدريسوفقبدائلتصممبطرقتسهلوتشجعالتعلم،وتساعدعلىإع
طاءتغذيةراجعةذاتيةللمتعلمينمنخاللمشاهدةاألداءمنقباللنموذجالتعليميالمستخدموالمسجلفياألقراصالمضغوطةب
صورةتفصيليةوفقتعليماتتعطىمنقباللمدرسباستخدامتلكالوسيلةالتعليميةلبعضالمهاراتالرياضية ،إننا في أمس
الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نواتج تعليمية تتناسب ومتطلبات الحياة المعاصرة فالمسؤولية
ملقاة على عاتق المدرسة بالدرجة األولى ،األمر الذي يستدعي أساليب متنوعة في تدريس هذه المادة بما
يتفق مع طبيعتها والهدف من تدريسها.
وبما أن اكتساب المهارات الرياضية هو هدف عام للتربية البدنية ،والتعرف على كيفية إكسابها أمر
أساسي لتخطيط وضبط خبرات تعلمها ،ويظهر جلياً أن للوقت قيمة كبيرة في مجال تعلم المهارات
الرياضيةوخصوصاً في درس التربية البدنية ،فلكل مهارة رياضية طريقتها المناسبة والتي تحقق غرض
الحركة بأقل مجهود ووقت،ويساهمتطبيق التكنولوجياتالحديثة في تعلم المهارات الرياضيةفي التربية
الرياضية في جعل عملية التعليم تتجه مباشرة نحو الهدف أي نحوالمهارة المطلوب تعليمها وبذلك تختصر
زمن عملية التعلم لتكون السرعة الحادثة في عملية التعلم سرعة محسوبة وليست سرعة عشوائية على
تحقيق الغرض المطلوب مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال ،حيث تشيروفيقة
()2001إلىأنتكنولوجياالتعليمهينظامتربويمنظميحتويعلىمكوناتماديةوبشريةتتفاعلمعبعضهابغيةتحقيقهدفتربويأوأ
كثرفيضوءمعاييرالكفايةوالفعالية.
ويعتبراستخدامبرنامجتكنولوجياالحاسوبأحداألساليبالتكنولوجيةالحديثةالتييمكنأنتساهمبشكاليجابيفيتطويرالمناهج
الدراسيةحتىتواكبتطوراتهذاالعصر،ولقدأشارتالكثيرمنالدراساتوالبحوثالتيأجريتفيمجااللتعليمإليتفوقالمتعلمينالذينتلقو
اتعليماًعنطريقتكنولوجياالحاسوبمقارنةبالطريقةالتقليديةالمتبعةفيالتعليم(زغلولوآخرون.)2002 ،
وفي ظل مبدأ " قليل من المعارف كثير من المهارات" وفي خضم توظيف العديد من االختصاصات
التكنولوجيات الحديثة في التعليم واالستفادة منها في واقع حياة الفرد وعلى نحو إجرائي ،ومن خالل ما
سبق نطرح التساؤل العام التالي:
هل للتكنولوجيات الحديثة أهمية في تطوير المهارات الرياضية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية
والرياضية؟
 ماهي األساليب األكثراستخدامافيتطوير المهارات الرياضيةمن وجهة نظر أستاذ التربيةالبدنيةوالرياضية؟
 هل الستخدام التكنولوجيات الحديثة دور في تطوير المهارات الرياضية للمتعلمين من وجهة نظر أستاذالتربيةالبدنيةوالرياضية ؟
 ما معوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة من وجهة منوجهةنظرأستاذ التربيةالبدنيةوالرياضية ؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام التكنولوجيات الحديثة تبعا للخبرة المهنية؟الفرضيات:
 األساليب األكثر استخداما فيتطوير المهارات الرياضيةهي األسلوب األمري والتبادلي.315

 التدريسباستخدامتكنولوجياالحاسوبله دور إيجابي فيتطوير المهارات الرياضية للمتعلمين. المعوقات التقنية والشخصية هي التي تحد من استخدام التكنولوجيات الحديثة. توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام التكنولوجيات الحديثة تبعا للخبرة المهنية.أهدافالبحث:

تهدفالدراسةالحاليةإلى:
 التعرف على األساليب األكثر استخداما في حصة التربية البدنية والرياضية. الكشف عن دور التدريسباستخدامتكنولوجياالحاسوبفيتطوير المهارات الرياضية للمتعلمين. التعرف على المعوقات التقنية والشخصية التي تحد من استخدام التكنولوجيات الحديثة.أهمية الدراسة:

 أهمية الحاسوب في العملية التربوية وكيفية اإلفادة من الخدمات التي يقدمها في تطوير العملية التربوية تحفيز األساتذة من خالل لفت انتباههم ألهمية توظيف تكنولوجيا الحاسوب في تعليم المهاراتالرياضية.
 تحسين أداء أساتذة التربية البدنية من خالل تغيير أساليب التدريس التقليدية بأساليب تعتمد علىالتكنولوجيات الحديثة ،والذي يساهم في تطوير مهارات التالميذ.
الدراسات السابقة:
دراسةقامبهابرميزك( )Permyzak j. Pieron, m Coles, 2001عنوانهاتأثيربرنامجتدريبيباستخدامالفيديولتحسيناألخطاءفياألداءوعملياتالتغذيةالمرتدةمنقبلمعلميطالبالتربيةالرياضيةأجريتالد
راسةعلىعينةمنطالبالتربيةالرياضيةقوامها
40طالبا،أظهرتالنتائجأنالتدريبباستخدامالفيديوأدىإلىتحديدالخطأكماأدىإلىتحسينجوهريفيالجوانبالكميةوالنوعيةلعمل
يةتحلياللمهارةالرياضية.
–دراسةقامبها(زغلول،سعدوالفالح،خالد)2001 ،عنوانها "
أثربرنامجتعليميمقترحباستخدامأسلوبالوسائطالمتعددةغيرالمتكاملةعلىمستوىاألداءالمهاريلمهارةدفعالجلةلدىطلبة
شعبةالتدريسبكليةالتربيةالرياضيةبطنطا "
واستهدفتالدراسةتصميمبرنامجتعليميباستخدامأسلوبالوسائطالمتعددةغيرالمتكاملةومعرفةأثرهعلىمستوىاألداءالمها
ريلمهارةدفعالجلة " ولقدتمإجراءالبحثعلىعينةعمديةمنالطلبةقوامها 50
طالبا،واستخدمالباحثالمنهجالتجريبيبتصميمالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةو
أسفرتأهمالنتائجأنالبرنامجالتعليميالمقترحباستخدامأسلوبالوسائطالمتعددةالغيرمتكاملةساهمبطريقةإيجابيةفيتحسي
نمستوىاألداءالمهاريلمهارةدفعالجلةألفرادالمجموعةالتجريبية.
–دراسةقامبها (محمود،محمدوعبدالقادر،مصطفى)2002 ،عنوانها "
تأثيراستخدامأسلوبالهيبرميدياعلىتعلممهارتيالتصويبوضربالكرةبالرأسلدىالمبتدئينفيكرةالقدم "
وهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىتأثيراستخدامبرنامجالهيبرميدياعلىتعلممهارتيالتصويب
وضربالكرةبالرأسلدىالمبتدئينفيكرةالقدموبلغقوامعينةالبحث  40مبتدئ،
316

استخدمالباحثانالمنهجالتجريبيوتمتقسيمالعينةإليمجموعتينإحداهماتجريبيةواألخرىضابطة،وقددلتالنتائجعلىفاعليةا
ستخدامأسلوبالهيبرميديافيتعلمالتصويبوضرب
الكرةبالرأسللمجموعةالتجريبية.
-دراسةالمركزالقوميللبحوثالتربويةوالتنمية()2008

هدفتالدراسةإلىنشرالوعيبثقافةالتعليماإللكترونيوأهميتهفيمجتمعالمعرفة،ورصدواقعالتعليماإللكترونيفيمدارسالتعليمق
باللجامعيفيمصر،ورصدودراسةالتجاربالعالميةفيالتعليماإللكترونيواعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفي .
وطبقتاستبانةالدراسةعلىعينةقدرها) (150طالبامنطالبالمرحلةاإلعداديةو )(100
معلممنالعاملينبذاتالمرحلة،وأسفرتالدراسةعنأنالتعليماإللكترونييحققنقلةنوعيةفيمنظومةالتعليمالمصريوفينواتجالتع
ليموضمانأداءعاليالجودةمنجانبالخريج،كماكشفتالنتائجعنأنعدمتوافراإلمكاناتالماديةللتعليماإللكترونيبالمدرسةتش
كلعقباتلهذاالتعلممثل:عدمتناسبعدداألجهزةمععددالطالب،عدموجودعددكافمنهافيحالةصالحيةمستمرةلالستخدا
م،عدمتوافرالموادوالمقرراتالدراسيةاإللكترونيةالالزمةللتعلماإللكتروني.
 -دراسةجاستفريندوآخرون ( )2001وهدفتإلىالتعرفعلى

الكيفيةالتييتمبهاتحوياللمقرراتالمقدمةبصورةتقليديةإلىمقرراتيتمطرحهاعبراإلنترنت،معتعرفاألمورالمرتبطةبالمحتو
ىوالتصميم
والعالقاتاإلنسانيةالتيتؤخذبعيناالعتبارعندعمليةالتحويل،
واعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفيوخلصتالدراسةإلىضرورةفحصالموادالمرادطرحهاعبراإلنترنتللتأكدمنارتباطهابمت
طلباتالمجااللدراسي،ومناسبتهالالستخدامفيبيئةتعلمإلكترونية،
ووجوبإعادةالنظرفيطبيعةالعالقاتاإلنسانيةالقائمةبينالطالبوالمعلمفيظلبيئةالتعلمالتقليدية،حيثتتضاءلفرصالحواروا
لتخاطبالمباشربينهمافيالتعلماإللكتروني.
-دراسةجيسيكا ( Jessica )2003التي

هدفتإلىإب ارزالعالقةبيننمطاالستراتيجياتالتعليميةالتيتشكلطبيعةالتعلماإللكترونيمنجهة،ومدىتفضياللمتعلمينلنموذج
التعلماإللكترونيالمبنيعلىأساسهامنجهةأخرى،واعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفي،كماوظفتاالستبانةلمسحآراءالمتع
لمينفينموذجالتعلماإللكترونيالمقدملهم،والصلةبيناستراتيجياتالتدريسودرجةتفضيلهمللنموذج،وخلصتالدراسةإلىوج
ودعالقةموجبةبيناستراتيجياتالتدريسودرجةرضاالمتعلمينعنالمقررالمحموإللكتروني،وكذلكبالنسبةلالستراتيجياتالتي
تركزعلىالجوانباالجتماعيةوالوجدانيةفيعمليتيالتعليموالتعلم.
دراسةويليامز
(،Williams)2003هدفتإلىالتعرفأهممعوقاتالتعليماإللكتروني،واعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفي،
وخلصتالدراسةإلىأنمعوقاتالتعليماإللكترونيقدتكونبشريةوتشماللمعوقاتالتنظيمية
(اقتصاراالستخدامالمقبولللحاسوبعلىالعملفقط،وعدماالستعدادالستثمارالتكنولوجياالجديدةفينشاطاتالتدريب)،
ومعوقاتتدريسية(التكيفمعالتكنولوجياوتطويرالموادالدراسية)،
والمقاومةالثقافية(زيادةعبءالمعلم،وميواللمعلمنحوالتعليمالرقمي،أماالمعوقاتالتقنيةفشملتسعةالحزمةالبرمجيةوالت
فاعليةوالدعمالتكنولوجيوكلفةالتطوير.
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تعقيبعامعلىالدراساتالسابقة:

منخالاللعرضالسابقللدراساتالسابقةالتيتطرقتلموضوعالتعليماإللكترونيوأبعادهالمختلفة،والدورالحيويالذييمكنأنيلعب
هفيتيسيرالتعلمأمامالطالب،وأهممعوقاته ،تتضحالحاجةالماسةإلجراءالدراسةالحالية.
حدودالدراسة:
الحدودالبشرية:أساتذة التربية البدنية والرياضية العاملين ببعض متوسطات مدينة المسيلة.
الحدودالزمنية:تمتطبيقالدراسةوأداتها من  2016/10/15إلى  2016/12/19خالاللعامالدراسي
.2017/2016
المفاهيم والمصطلحات:
 -1مفهومالمهارة:

لغة :أخذتهذهالكلمةمنفعلمهرأيحذقوأتقنوالماهرهوالحاذقوالسابحالجيد( .المنجد)

اصطالحا :يعرفهاجيثريعلىأنها "قدرةتكتسببالتعلمحيثيفترضمسبقاالحصولعلىنتائجمحددةله".
 -2مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال

إن مصطلح تكنولوجيا المعلومات واالتصال ) (TICليس مفهوما وحيد المعنى والتخصص ،فهو من

اهتمامات عدة تخصصات  :الرياضيات ،اإلعالم اآللي ،االتصال ،األدب ،علم االجتماع ،علم النفس،
هندسة االتصاالت ،الفلسفة،ولقد ظهر مفهومه األصلي في الواليات المتحدة األمريكية باسم "تكنولوجيات
اإلعالم"
و تعرف كذلك بأنها" :عبارة عن ثورة المعلومات المرتبطة بصناعة و عبارة المعلومات و تسويقها و
تخزينها و استرجاعها وعرضها و توزيعها من خالل وسائل تقنية حديثة و متطورة و سريعة ،ذلك من
خالل االستخدام المشترك للحاسبات و نظم االتصاالت الحديثة"(نوفيل ،2007 ،ص.)51
 -تعريف تكنولوجياالمعلوماتواالتصالهي '' جميعأنواعالتكنولوجياالمستخدمةفيتشغيلونقل

وتخزينالمعلوماتفيشكإللكتروني،وتشملتكنولوجياالحاسباتاآلليةووسائالالتصالوشبكات
الربطوأجهزةالفاكسوغيرهامنالمعداتالتيتستخدمبشدةفياالتصاالت'' (نوفيل ،2007 ،ص.)52

 -3البرنامجباستخدامتكنولوجياالحاسوب  :هوعبارةعنبناءأوهيكلتدريجيلمحتوىالمادةالتعليمية

(مفهومالحركاتالرياضيةومستوياتهاالمختلفة)،حيثتقدمالمعلومةبواسطةالصوروالرسومالثابتةوالمتحركةواألشك
االلتوضيحيةواألفالمولقطاتالفيديوالمتحركةوالثابتةوالمؤثراتالصوتية،وتتكاملهذهالوسائطمعبعضهاالبعضعنط
ريقالكمبيوتربدرجةتمكنالمتعلممنتحقيقاألهدافالتربويةالمرغوبفيهابكفاءة،منأجإليصااللمعلوماتللمتعلمينبأســرع
وقتوأقلتكلفة.
الجانب النظري:
 -1أساليب التدريس في التربية البدنية:

إن اكتســاب المهــارات الرياضــية هــو هــدف عــام للتربيــة البدنيــة ،والتعــرف علــى كيفيةاكتس ـاب المهــارات
الحركية أمر أساسي لتخطيط وضبط خبرات تعلم المهارات الحركية ،ويظهر جلياً أن للوقـت قيمـة كبيـرة
فــي مجــال تعلــم المهــارات الحركيــة وخصوص ـاً فــي درس التربيــة البدنيــة ،فلكــل مهــارة رياضــية طريقتهــا
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المناسبة واالقتصادية والتي تحقق غـرض الحركـة بأقـل مجهـود ووقـت ،وقـد أشـار ()Mosston,1981
إلــى أن أســاليب التــدريس فــي التربيــة البدنيــة قــد تنوعــت وتطــورت ممــا أت ـاح للمــدرس المجــال الســتخدام
أكثر من طريقـة وأسـلوب لنقـل المعلومـات إلـى الطلبـة لم ارعـاة الفـروق الفرديـة ،وقـد أكـد (الـديري وأحمـد،
 )1986علــى أنــه ال توجــد طريقــة مثاليــة لتــدريس التربيــة البدنيــة وأن اختيــار أي طريقــة للتــدريس يعتمــد
اعتماداً كلياً على الوضع التعليمي وكل بيئة تعليمية.
وتتراوح أساليب التدريس ما بين أساليب مباشرة (التي يكون المعلم هو محورها) وأساليب التدريس غير
المباشرة (التي يكون الطالب هو محورها)،فعندما يكون اكتساب المهارات األساسية هو الهدف فإن
األساليب المستخدمة هي المباشرة ،أما أساليب التدريس غير المباشرة فتستخدم عندما يكون الغرض
الوصول إلى اإلبداع ،االستقاللية ،أو تغيير االتجاهات عند الطلبة ،لذلك نجد أن أغلب المعلمين
يميلون إلى استخدام أساليب التدريس المباشرة،وقد أشار) (Goldberger&Gerney, 1985إلى أن
التدريس المباشر (المحاضرة ،النموذج ،الممارسةالتدريبية ،والتغذية الراجعة) أكثر تأثي اًر من التدريس
غير المباشر للطلبة الذين يتعلمون المهارات األكاديمية األساسية في المدارس
-1-1األسلوب األمري ):(Command Style
يعتب ـ ـ ــر األسـ ـ ـ ــلوب األمـ ـ ـ ــري هـ ـ ـ ــو األول فـ ـ ـ ــي مجموعـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــاليب المكونـ ـ ـ ــة للطيـ ـ ـ ــف عنـ ـ ـ ــد موسـ ـ ـ ــتن
) (Mosston,1991ويتميــز بــأن المعلــم يتخــذ جميــع الق ـ اررات المتعلقــة :بمــاذا ،أيــن؟ ،متــى؟ ،وكيــف
يعلــم؟ ،وكيــف يقــوم الــتعلم؟ ،وكيــف يقــدم التغذيــة الراجعة؟،ويهــدف هــذا األســلوب إلــى تعلــم أداء المهــارة
بدقة وخالل فترة زمنية محددة.
 -2-1األسلوب التبادلي (:)Reciprocal style
يعتبــر مــن األســاليب التــي تعطــي دو اًر أكبــر للمــتعلم نحــو االســتقالل ويخــتص بالتغذيــة الراجعــة الفوريــة
مباشرة التي يقدمها لزميله الذي يالحظه ،حيث ينشغل أحد الطالب باألداء بينما يالحظه زميله ويـزوده
بالتغذية الراجعة الفورية ،ثم يتبـادل الطـالب األدوار فقـد أكـد ( )Boyce, 1992علـى الـدور االجتمـاعي
الذي يلعبه األسلوب التبادلي من خالل التفاعل المشـترك كمالحـظ ومنفـذ ،وقدرتـه علـى تطـوير مهـارات
االتصال ،وأضـافت (عبـد الكـريم )1990 ،أن فائـدة هـذا النـوع مـن األسـاليب تظهـر فـي المرحلـة األولـى
من تعلم المهارة عندما يحتاج المتعلم إلى التعرف على نقاط هامة بعد كل أداء لتسـاعده علـى تصـحيح
أدائه الفني.

 -2تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال الخدمات التعليمية:

أدى استخدام( )TICفي خدمات التعليم إلى ظهور ما يسمى بالتعليم اإللكتروني و التعليم االفتراضيفالتعليم
اإللكتروني هو شكل من أشكال التعليم الحديث ،ويمكن تعريفه بأنه العملية التعليمية ومجموعة
التطبيقاتالحديثة لتكنولوجيا المعلومات كاإلنترنت ،األشرطةالمسموعة والمرئية ،األقراص الممغنطة.
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وبالتالي أسهمت هذه التكنولوجيات وبشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة في مجال التعليم و هذا
بفضل المزايا و الخصائص التي يمنحها هذا التعليم لجميع األفراد منها :
 مالءمة ومرونة جدول أوقات الدراسة؛ الحصول الفوري على أحدث التعديالت المدخلة على البرنامج؛ الحصول على قدر كبير من المعلومات في وقت وجيز؛ تدني التكاليف وربح الوقت لعدم التنقل. -3دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم :
يمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم بما يلي :
 -1-3إثراء التعليم:

أوضحت الدراسات واألبحاث أن الوسائل التعليمية تلعب دو اًر جوهرياً فـي إثـراء التعلـيم ،وتوسـيع خبـرات
المـتعلم ،وتيسـير بنــاء المفـاهيم ،وتخطـي الحــدود الجغرافيـة والطبيعيـة ،باســتخدام وسـائل اتصـال متنوعــة
تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة.
 -2-3تحقيق اقتصادية التعليم:

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر من خالل زيادة نسبة التعلم إلى تكلفته ،فالهدف
الرئيس للوسائل التعليمية هو تحقيـق أهـداف تعلـم قابلـة للقيـاس بمسـتوى فعـال بأقـل قـدر مـن التكلفـة فـي
الوقت والجهد والمصادر.
 -3-3استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلم:
يكتسب التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي تثيـر اهتمامـه وتحقـق
أهدافه وكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعيـة أصـبح لهـا معنـى ملمـوس
وثيق الصلة باألهداف التي يسعى التلميذ إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها.
 -4-3زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم:
باستخدام وسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خبرات مباشرة تجعله أكثر اسـتعداداً للـتعلم ،ممـا يسـاعد
على جعل تعلم التلميذ في أفضل صورة.
 -4معايير اختيار الوسائط التكنولوجية التعليمية:
مــن المعــايير التــي يمكــن االســتنارة بهــا عنــد اختيــار التقنيــات التربويــة للمجــال التعليمــي ومــن ذلــك تــدريس
التربية البدنية والرياضية:
 -1-4أن تكون الكفاءة المستهدفة واضحة ومحددة في ذهن المدرس سواء كانت معرفيـة ,أم مهاريـة,
أم وجدانيــة ،ألن الكفــاءة هــي األســاس فــي اختيــار وســائل التعلــيم وأدواتــه ،حتــى يــتمكن المــدرس مــن
اختيار أنسب التقنيات لتحقيق هذه الكفاءات ،فما مـن شـك فـي أن األنـواع المختلفـة للتقنيـات التعليميـة
تتفاوت في مقدرتها على الوصول للكفـاءة ,وتحديـدها بدقـة يسـهم بشـكل كبيـر فـي توفيـق المـدرس عنـد
اختياره للوسيلة المناسبة له بعيداً عن الحيرة الناتجة عن الغموض والتداخل.
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أن تناسـ ـ ــب الوسـ ـ ــيلة طبيعـ ـ ــة المتعلمـ ـ ــين ,وقـ ـ ــدراتهم ,وجنسـ ـ ــهم ,وأعمـ ـ ــارهم ,وخلفيـ ـ ــاتهم الفكريـ ـ ــة
ّ -2-4
واالجتماعيةوخبراتهم السابقة ,وذلك من حيث محتواها وطريقـة عرضـها والرمـوز المسـتخدمة فيهـا وأبعـاد
هذه الرموز.
 -3-4التقني ــات التعليمي ــة الناجح ــة يج ــب أن تتـ ـوافر فيه ــا األس ــس التربوي ــة الالزم ــة لعملي ــة التعلـــيم
الفعالكعنصــر التشــويق ,وجــذب االنتبــاه ,ووضــوح المثي ـرات ,وتــوفر فــرص التفاعــل واالســتجابة للــدارس
وامكانيــة التعزيــز الفــوري ,وامكانيــة تك ـرار المثي ـرات التك ـرار المناســب ,وكلمــا ازداد ت ـوافر تلــك األســس
الضــرورية للعمليــة التعليميــة فــي التقنيــة المـراد اســتخدامها كلمــا كانــت أكثــر فاعليــة ,والحقيقــة أن تـوافر
هــذه األســس فــي الوســيلة المســتخدمة ال يتوقــف علــى اإلمكانيــات الذاتيــة للوســيلة ,وانمــا يتــدخل فــي
تحقيقها وبشكل كبير األسلوب الذي يتبعـه المـدرس عنـد تخطـيط وتنفيـذ اسـتراتيجية االسـتفادة مـن هـذه
الوسيلة.
 -4-4ينبغ ــي م ارع ــاة التك ــاليف االقتص ــادية الس ــتخدام التقني ــة التربوي ــة وذل ــك ب ــأن تس ــاوي
الوسيلة الجهد والمال الذي يتطلبه استخدامها ,ويقاس مـدى اقتصـادية الوسـيلة فـي ضـل عـدة
اعتبارات ,من أهمها اعتباران أساسيان هما :
 عدد الدارسين المستفيدين منها أو الذين يمكنهم االستفادة منها. أهمية األهداف التربوية التي نسعى إلى تحقيقها من خاللها. -5-4أن تتــوفر متطلبــات اســتخدام التقنيــات التعليميــة فــي البيئــة التــي ســوف تســتخدم فيهــا،
فمـثالً اسـتخدام جهــاز الشـرائح الشـفافة الثابتــة يحتـاج إلــى تعتـيم مكـان العــرض ,وقـد ال تتــوفر
خاصية التعتيم في الفصل ،أو يحتاج الجهاز إلى خط كهربائي غير متوفر.
 -5معوقات استخدامالتعليماإللكتروني:
أشارمحمدخميسإلىمجموعةمنالعواماللتيتعوقالتحديثالتعليمي،يمكنتلخيصهاكمايلي
(:(257:256
-1-5معوقاتمتعلقةبالمعلمين:

تجعلهميرفضونالتحديث،ويقاومونتطبيقأوتوظيفالمستحدث،ومنهذهالعوامل:عدموضوحالمستحدث،وعدمد ار
يتهمبأهميتهوضرورتهوفوائده،وعدمرغبتهمفيالتغييروتمسكهمبالقديم،واتجاهاتهمالسلبيةنحوالمستحدث،وكثرةأ
عبائهم،وعدموجودالوقتالكافيلديهمللتجريبوالتدريب،وعدمتمكنهممنمهاراتتوظيفالمستحدث،وخوفهممنالفشلعن
دالتنفيذ،وعدموجودحوافزماديةأومعنويةأوالتشجيعالذييدفعهمإلىتوظيفالمستحدث،الصعوباتواإلحباطالذييواجه
بعضالمعلميننتيجةنقصاإلمكاناتوالتسهيالتالمادية،أومعوقاتالنظامالتعليميواإلداري.
-2-5
معوقاتمتعلقةباإلدارةالتعليمية:حيثقدتكوناإلدارةغيرالواعية،وغيرالمؤهلةعائقاًفيسبيلتطبيقالمستحدث،وتتمثله
ذهالمعوقاتفياإلجراءاتاإلداريةالروتينيةالمعقدة،واللوائحالجامدةالتيالتسمحبالتطوير،والتتيحالمرونة.
-3-5معوقاتمتعلقةبالتمويلوالنظامالتعليمي:
وتتمثلفينقصالتمويل،وعدمتوفيراإلمكاناتالماديةوالبشريةالالزمة،وجودتعقيداتروتينيةالتسمحبقبواللمستحدث،
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عدمتوفرالمناخالمناسبلتطبيقالمستحدثفيالنظام،عدماستعدادالمؤسسةللتواصلمعمؤسساتأخرىلتلقىالدعموالمسا
ندةوالمشورةالفنيةالالزمةلتطبيقالمستحدث.
ولهذايمكنتحديدبعضالتحدياتالرئيسيةالتيتواجهتطبيقالتعلماإللكتروني،وبعضالحلواللمقترحةللتغلبعليهافيمايل
ي:
-1
نقصالتمويلوالبنيةالتحتيةالالزمةللتعلماإللكتروني:ويتمثلذلكفيعدمتوفرالميزانيةواألجهزةواألثاثاتوالتجهيزاتوجم
يعمتطلباتالتعلماإللكتروني،ويمكنالتغلبعلىتلكالمعوقاتمنخالإلشراكمؤسساتالمجتمعوالقطاعالخاصواألفرادمن
خاللمساهماتهمودعمهمللمشروع،وتخصيصجزءمنميزانيةالتعليملتطبيقه.
-2
نقصالقوىالبشريةالمدربة:وتتمثلفيعدموجودالفنيينوالخبراءوالمتخصصينالالزمينلتطبيقمشروعالتعلماإللكترون
ي .ويمكنالتغلبعلىذلكبعقددوراتتدريبيةمكثفةللقوىالبشريةالالزمة،وارسالهمفيبعثاتتدريبيةإلىالدواللمتقدمة.
-3
األميةالتكنولوجيةفيالمجتمعونقصالوعيبالتعلماإللكتروني:وهذايتطلبجهداًمكثفاًلتدريبوتأهياللمعلمينوالمتعلمين
بشكلخاصاستعداداًلهذهالتجربة.
-4
ارتباطالتعلماإللكترونيبعواملتكنولوجيةأخري:مثلكفاءةشبكاتاالتصال،وتوافراألجهزةوالبرامج،ومديالقدرةعلىت
صميموانتاجالمحتويالتعليميبشكلمتميز،وهذايتطلباالهتمامبرفعجودةشبكاتاالتصالباإلنترنت،وكذلكتوافركافةا
لمتطلباتمناألجهزةوالبرامج،وتوفيربرامجتدريبعلىمهاراتالتصميمواإلنتاجلمحتوىتعليميعاليالجودة.
-5
عدمفهمالدورالجديدللمعلمفيظاللتعلماإللكتروني:المفهومالخاطئالسائدأنالتعلماإللكترونييلغىدورالمعلم،وهذايت
طلبتوضيحاألدوارالجديدةللمعلمفيالتعلماإللكترونيوالتيأصبحتأكثرفاعليةوايجابيةعنقبل،
واليمكناالستغناءعندورالمعلم.
 -6الخطوات الواجباتخاذها في تدريس المهارات الرياضية بأسلوب التكنولوجيات الحديثة:

 تحديد المهارات الحركية التي يريد تدريسها للتالميذ. إعداد برنامج يتضمن تلك المهارات على أنيتم عرضه من خالل بعض الوسائط (الكتاب المبرمج،صور ،أفالم ،شرائح ،نماذج).
 توفير مكان مناسب يتم فيه وضع الوسائط المتعددة على مسافات مناسبة من بعضها. السماح بدخول التالميذ للمكان الذي تم وضع الوسائط وذلك من أجل مشاهدة برنامج المهاراتالحركية على أن يتم ذلك من خالل ترتيب معين يتماشى مع البرنامج الذي تم وضعه .
 بعد مرور جميع التالميذ على كافة الوسائط التي تتضمن البرنامج يخرج التالميذ لممارسة تلكالمهارات الحركية في الملعب “التعليم الذاتي” بدون شرح من المدرس ولكن باالعتماد على التغذية
الراجعة الناتجة من البرنامج الذي تم من خالل الوسائط.
 -7أهمية تكنولوجيا التعليم في المجال الرياضي:
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يشيرمحمد سعد زغلول ،مكارم أبو هرجة ( )2001أن الكثير من األبحاث في مجال األنشطة الرياضية
أكدتعليأهمية العالقة بين فاعلية التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم بما يؤدي إلى االرتقاء بالعملية التعليمية
ويمكن توضيح أهمية تكنولوجيا التعليم في مجال تعلم أنشطة التربية الرياضية في النقاط التالية:
–جاذبية التدريس وفاعليته في استثارة وبعث النشاط في المتعلم.
–التأثير في االتجاهات السلوكية والمفاهيم العلمية واالجتماعية للمتعلم.
–وسيلة للمقارنة.
–التحليل الحركي.
–بناء و تطويرالتصور الحركي.
–أداء المهارة بصورة موحدة.
–التقليل من العيوب اللفظية.
–التقليل من أخطاءأداء النموذج.
–يمكن التدريس ألعداد كبيرة من المتعلمين.
–بقاء أثر التعليم وتوفير الوقت.
–مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
–تعدد مصادر التعليم.
 -8مميزات استخدام الكمبيوتر (الحاسب اآللي) لعملية التدريس:

 الكمبيوتر يجعل التعليم أكثر فاعلية حيث يتعلم الطالب اكبر قدر من المعلومات في اقل وقتممكن.
 التعلم من خالل الكمبيوتر يدعم التعاون بين المتعلمين من خالل نفس البرنامج ويكون تعليماتأكثر مصداقية
 استخدام الكمبيوتر يحقق الكثير من االتجاهات التربوية البناءة مثل التعليم عن طريق االستكشاففالتعليم من خالل المشاهدة واالستكشاف تدعمها الفلسفة التعليمية الحالية.
 يتميز الكمبيوتر كوسيلة تعليمية تخزن اكبر قدر من المعلومات المتنوعة سواء كانت لفظية أومصورة.
 قدرة الكمبيوتر علي معالجة المعلومات والبيانات وعرضها بصورة مشوقة وكذلك القدرة علي التعديلفي المعلومات والتكرار والتغيير فيها.
 من أحسن الوسائل التي تتوافر فيها عوامل جذب االنتباه من ألوان وصور وحركة وموسيقي. من أكثر الوسائل التعليمية مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين. -9المتغيرات المرتبطة بالتعليم بالكمبيوتر:
 -1-9المتغيرات المعرفية :استخدام الكمبيوتر في المراحل الدراسية المختلفة يساعد علي التعليم المعرفي
بل ويزيد من إبداع الفرد ألنه يستخدمه بحماس في دراسته.
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-2-9المتغيرات المهارية:إن تطبيق التعلم بالكمبيوتر أسهم بصورة ملحوظة في تحسين المهارات
المختلفة لدى المتعلم.
 -3-9المتغيراتالوجدانية:بينت الدراسات االتجاهات االيجابية للطالب نحو الكمبيوتر الستخدامه في

كافةمراحل التعليم.
إجراءات الدراسة الميدانية:
 -1المنهج المستخدم:

لقداعتمدنافيدراستناعلىالمنهجالوصفي،باعتبارانهالمنهجالمناسبلدراسةالظواهراإلنسانية،حيثيعرفالمنهجالو
صفيعلىأنهيهتمبوصفماهوكائنوتفسيره،ويهتمبتحديدالظروفوالعالقاتالتيتوجدبينالوقائع،بمعنيأنهيعتبرأحدأشكااللتح
ليلوالتفسيرالعلميالمنظملوصفالظاهرةالمدروسة،وتصنيفهاواخضاعهاللدراسةالدقيقة(.ساميمحمد،2000،
ص.)370
 -2مجتمع وعينة الدراسة:
قام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من أساتذة التربية الرياضية ومعلمين التربية
الرياضية ببعض متوسطات مدينة المسيلة وعددهم 60أستاذا ،وقد قام الباحث باختيار20أستاذاللتربية
البدنية والرياضية إلجراء الدراسة االستطالعية عليهم وبذلك أصبحت عينة البحث الفعلية 40أستاذاللتربية
البدنية والرياضية.
جدول ( )1يبين خصائص عينة الدراسة
متغيرات الدراسة

الجنس

سنوات الخبرة

العدد

النسبة

00

00

الذكور

40

10 - 0

10

اإلناث

20 – 10
 20فما فوق

اإلجمالي

15
15
40

100

20
40
40
100

 -3أدوات جمع البيانات:
استخدم الباحث في جمع بيانات الدراسة أداةاستبيان من تصميم الباحث وقد اتبع الخطوات التالية
في إعدادها:
 -1القراءات النظرية للمراجع العلمية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث.
 -2المقابلة الشخصية المفتوحة.
 -3تحديد المحاور االفتراضيةلالستبيان.
 -4عرض المحاور االفتراضية على السادة الخبراء.
 -5صياغة مجموعة من العبارات لكل محور من محاور االستبيان.
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 -6عرض مجموعة العبارات الخاصة بكل محور على السادة الخبراء.
 -7صياغة الصورة النهائية لالستبيان.
وقد قامالباحثببناءوتطويرأداة(استبانة)للتعرفأهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات
الرياضية لتالميذ المرحلة
المتوسطة،منخاللدراسةاألدبالتربويوالدراساتالسابقة،وكلمالهصلةبموضوع،وتكونتاالستبانةمنجزأين:األولشماللبي
اناتاألساسية)الجنس،وسنواتالخبرة)،
والثانيشملعباراتاالستبانةالتيتمتوجيههالعينةالدراسة،وأمامكلعبارةثالثةمستوياتتمثل بدائل اإلجابة وهى:
موافق(ثالثدرجات)،موافقلحدما(درجتان)،غيرموافق(درجة واحدة).
وطلبمنكلمعلمومعلمةوضععالمة ) (أمامالمستوىالذييراه مناسبا لوجهة
نظره،وبلغعددعباراتاالستبانة()19عبارة،تمتقسيمهاإلىثالثةمحاور:
األول:تناوألساليب التدريس األكثر استعماال من طرف أساتذة التربية البدنيةوالرياضية،وشمل()06عبارات(من 1إلى.)06
الثاني:تناولمعوقات توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الرياضية،وشمل()06عبارات من( 07إلى .)11
 الثالث :شمل دور توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الرياضية ،وشمل ()07عباراتمن ( 07إلى .)11
 -1-3صدق األداة:
 -1-1-3صدق المحتوى:
قام الباحث بعرض المحاور الخاصة باالستبيان في صورته األوليةعلى الخبراء،وكانت عدد محاور
المقياس  4وتم حذف محور ليصبح عدد المحاور في الشكل النهائيثالثةمحاور(أساليب التدريس
المستخدمة في حصة التربية البدنية والرياضية ،أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات
الرياضية ،معوقات توظيف التكنولوجيات الحديثة من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية) كما
يوضحها مرفق (.)1
 -2-1-3صدق االتساق الداخلي :
قام الباحث بتطبيق االستبيان على عينة قوامها ( )20أستاذا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة
الدراسةاألساسية ،لها نفس المواصفات ،ثم قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة
الكلية ألداة الدراسة ،وقد تراوحت ما بين ( )0,752 -0,865وهى قيم تدل على صدق االستبيان.
 -2-3الثبات:
استخدم الباحث إليجاد معامل الثبات أسلوب التطبيق واعادة التطبيق وذلك بتطبيق على عينة قوامها
( )20أستاذا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسةاألساسية ،ثم إعادة التطبيق على نفس العينة
بفترة بينية(10أيام) وقد تراوحت معامالت الثبات ( )0,85 -0,97مما يشير إلى ثبات االستبيان.
 -4المعالجاتاإلحصائية:
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استعان الباحث بعدة معالجات إحصائية تتمثل في:التك اررات ،النسب المئوية ،معامل االرتباط بيرسون،
ألفاكرونباخ ،تحليل التباين األحادي.
 -5عرضنتائجالدراسةالميدانيةوتفسيرها:

فيمايليأهمنتائجالدراسةالميدانيةوذلكبعدتطبيقأداةالدراسة،ومعالجةالبياناتإحصائيا،حيثتمالتعرفعلى أهم األساليب
المتبعة في تدريس التربية البدنية والرياضية ،وأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات
الرياضية ،وكذا معوقات عدم
تطبيقهافيضوءالواقعالفعليداخلمدارسهموذلكمنخاللبيانترتيبعباراتاالستبانةمنوجهةنظرهم،وترتيبعباراتكلمحورمنم
حاوراالستبانة،ثمترتيبمحاوراالستبانة،وأخيرابيانأثرمتغيراتالدراسة(سنواتالخبرة)علىاستجاباتأفرادالعينة،وهوماتو
ضحهالجداواللتالية.
 -1-5عرض نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية األولى:
جدول ( )2يوضح التك اررات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة علىبنود المحور األول
خيــــــــــارات اإلجابـــــــــــــة

م العبــــارات
لديكاطالعفيمرحلةتكوينكالدراسي
1
علىموضوعأساليبالتدريس

موافق إلى
حد ما

موافق

عدد ن %عدد ن%

عدد ن%

7

3 17.5

ا
 2األستاذهومصدركاللمعلوماتوالق اررات 35
المتخذةخالاللحصة
18

تعطيللتالميذالفرصةالكافية
3
لمشاركتكفي أخذبعضالق اررات

تعطي دو اًر أكبر للمتعلم أثناء
 4النشاط وتختص بالتغذية الراجعة
الفورية
دور األستاذ مساعدة الطالب
5
علىالتغذية الراجعة الذاتية
تشجعمشاركةالتالميذفيتنظيم
 6وتسيير حصة التربية البدنية
الرياضية

75 30

غير موافق

.61550 2.6750

2

87.
3
5

7.5

2

5

.50064 2.8250

1

12 45

10 30

25

.82275 2.2000

3

13

32.
5

12

6 30

22 15

47.
11
5

10 15

19

7.5

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى
حسب
المتوسط

16 27.5 11

40

.85896 1.9250

5

55

.89872 1.7500

6

متوسط المحور

.92819 2.1000 37.5
2.55
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0.78

4
مرتفع

يوضح الجدول السابق التك اررات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات الخاصة
بأساليب التدريس المعتمدة في التربية البدنية والرياضية ،ومن ثم يمكن إعادة ترتيب هذه العبارات حسب
المتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية ،حيث احتلت العبارة
(،)2والتيتنصعلى"األستاذهومصدركاللمعلوماتوالق اررات المتخذةخالاللحصة
"،قدجاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابيبلغ ) (2.82بالنسبةلرأيعينةالدراسة.
لديكاطالعفيمرحلةتكوينكالد ارس ـ ـ ـ ــي
"
وجاءتفيالمرتبةالثاني ـ ـ ـ ــةالعبارة)(2الت ـ ـ ـ ــي تنص ـ ـ ـ ــعلى
علىموضوعأساليبالتدريس "،وذلكمنوجهةنظرأفرادالعينة،وبمتوسطحسابيقدره).(2.67
وفيالمرتبةالثالثةجاءتالعبارة)،(3وتنصعلى " تعطيللتالميذالفرصةالكافية لمشاركتكفي أخذبعضالق اررات
"،بمتوسطحسابي )،(2.20وهومايؤكدالنتائجالسابقةويتوافقمعها.
أماالمرتبةاألخيرةفكانتمننصيبالعبارة)،(05وتنصعلى "دور األستاذ مساعدة الطالب
علىالتغذية الراجعة الذاتية "،وذلكبمتوسطحسابيقدره).(1.75
 -2-5عرض نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية الثانية:
جدول ( )3يوضح التك اررات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو محددات المحور الثاني
خيــــــــــارات اإلجابـــــــــــــة

م

العبــــارات
تحسيناألخطاءفياألداءوعملياتالتغذي
1
ةالمرتدة

تحسنفيالجوانبالكميةوالنوعيةلتحليالل
2
مهارةالرياضية
الحصول على قدر كبير من
3
المعلومات في وقت وجيز

توسيع خبرات المتعلم بتسهيل بناء
4
المهارات
تحقيق أهداف تعلم قابلة للقياس
 5بأقل قدر من التكلفة في الوقت
والجهد
تساهم في استثارة النشاط في
6
المتعلم

موافق
عدد ن%

موافق إلى غير
موافق
حد ما

عدد ن %عدد ن%

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الترتيب

82.5 33

3

.64001 2.7250 10 4 7.5

2

72.5 29

7

17.
5

.66747 2.6250 10 4

5

77.5 31

6

.60764 2.7000 7.5 3 15

4

67.5 27

8

.71432 2.5500 7.5 5 20

6

77.5 31

7

17.
5

70 28

5

17.
12.
7
5
5
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2

5

.55412 2.7250

3

.78406 2.5250

7

تجعل عملية التعليم تتجه مباشرة
7
نحو الهدف أي نحوالمهارة

6

80 32

2 15

متوسط المحور

5

.54302 2.7500
2.77

0.64

1
مرتفع

م ــن خ ــالل الج ــدول الس ــابق رق ــم ( )3وال ــذي يوض ــح المتوس ــطات الحس ــابية إلجاب ــات أفـ ـراد عين ــة
الد ارســة نحــو أهميــة التكنولوجيــات الحديثــة فــي تطــوير المهــارات الرياضــية لتالميــذ الطــور المتوســط ،وكــان
ترتيــب العبــارات حســب المتوســطات الحســابية مــن األهــم فاألقــل أهميــة مــن وجهــة نظــر أفـراد عينــة الد ارســة
كالتالي :
فــي الترتيــب األول جــاءت العبــارة رقــم ( )07التــي تــنص علــى " تجعــل عمليــة التعلــيم تتجــه مباشـرة
نحو الهدف أي نحوالمهارة" بمتوسط حسابي  2.75وانحراف معياري .0.54
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الترتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )1الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنص عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
"تحسيناألخطاءفياألداءوعملياتالتغذيةالمرتدة " بمتوسط حسابي  2.72وانحراف معياري .0.64
في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم ( )5التي تنص علـى "تحقيـق أهـداف تعلـم قابلـة للقيـاس بأقـل
قدر من التكلفة في الوقت والجهد " بمتوسط حسابي  2.72وانحراف معياري .0.55
في الترتيب األخير جاءت العبارة رقم ( )6التي تنص على "تساهم في استثارة النشاط في المـتعلم"
بمتوسط حسابي  2.52وانحراف معياري .0.78
 -3-5عرض نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية الثالثة:
جدول ( )4يوضح التك اررات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو محددات المحور الثالث
خيــــــــــارات اإلجابـــــــــــــة

م

العبــــارات
عدم تقبل األساتذة لفكرة
 1التكنولوجيات الحديثة
(التعلم بالحاسوب)

عدم توفر المواد الدراسية
2
االلكترونية
عدم توفر بنية تحتية
 3لتكنولوجيا المعلومات
واالتصال

موافق
عدد ن%

موافق إلى
حد ما
عدد ن%

غير موافق
عدد ن%

12 22.5 10 47.5 18

8 67.5 27

32

80

4

20

10
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2.7750

.42290

3

2.8000 12.5 5

.40510

2

4

30

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الترتيب
حسب
األهمية

10

2.9000

.30382

1

التكلفة المالية المرتفعة
 4التي يحتاجها توظيف
التكنولوجيات الحديثة

4 12.5 5 77.5 31

التكنولوجيات الحديثة تقلل
24
 5التفاعل بين المعلم
والمتعلم

60

10

3 32.5 13

7.5

عدم امتالك مهارات
 6التعامل مع التكنولوجيات 6 27.5 11 57.5 23
الحديثة

15

متوسط المحور

2.6750

4

.65584

2.5250

5

.64001

2.4250

.74722

2.71

0.59

6
مرتفع

منالجدواللسابقيتضـ ـ ــحأنالعبارة(،)3والتيتنصـ ـ ــعلى"عدم تـ ـ ــوفر بنيـ ـ ــة تحتيـ ـ ــة لتكنولوجيـ ـ ــا المعلومـ ـ ــات
)(2.90
واالتصال"،قدجاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابيبلغ
بالنسبةلرأيعينةالدراسةحواللمعوقاتالرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةالتيتحولدونتطبيقالتكنولوجيات الحديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةمن ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
أساتذةالمرحلةالمتوسطة.
ع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ــوفر المـ ـ ـ ـ ـواد الد ارس ـ ـ ـ ــية
"
وجاءتفيالمرتبةالثاني ـ ـ ـ ــةالعبارة)(2الت ـ ـ ـ ــي تنص ـ ـ ـ ــعلى
االلكترونية"،وذلكمنوجهةنظرأفرادالعينة،وبمتوسطحسابيقدره).(2.80
وفيالمرتبةالثالثـةجاءتالعبارة)،(1وتنصـعلى " عـدم تقبـل األسـاتذة لفكـرة التكنولوجيـات الحديثـة (الـتعلم
بالحاسوب)" ،بمتوسطحسابي )،(2.77وهومايؤكدالنتائجالسابقةويتوافقمعها.
أماالمرتبةاألخيرةبالنسبةلترتيبمعوقاتتطبيقالتعليماإللكترونيمننصيبالعبارة)،(06وتنصعلى "عدم امتالك
مهارات التعامل مع التكنولوجيات الحديثة"،وذلكبمتوسطحسابيقدره).(2.42
 -4-5عرض نتائج الدراسة الخاصة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على محاور
أداة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة المهنية؟

ولفحص هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )5يبين ذلك:
جدول ( )5يبين تحلياللتباين األحادي ألفراد عينة الدراسة على أبعاد أداة الدراسةوعلى المقياس
بصورته الكلية تبعا لمتغير الخبرة المهنية:
المحاور

مصدر التباين

أساليب
التدريس

بين المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات
537.04
2
100.93
3

درجات
الحرية
2
37

329

متوسط
المربعات
268.52
1
2.728

قيمة ""f

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

98.43
4

.000

دال

ــــ

ـــ

ــــ

المجموع
أهمية
التكنولوجيات
الحديثة في
تطوير
المهارات
الرياضية
معوقات
استخدام
التكنولوجيات
الحديثة في
التدريس

المقياس ككل

بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

637.97
5
384.00
0
335.60
0
719.60
0

بين المجموعات

449.36
7
160.53
3

داخل
المجموعات

39

ـــــ

2

192.00
0
9.070

37
39

ـــــ
2
37

224.68
3
4.339

المجموع

609.90
0

39

ـــــ

بين المجموعات

4007.7
08
1462.6
67

2

2003.8
54
39.532

داخل
المجموعات

37
39

21.16
8

.000

دال

ــــ

ـــ

ــــ

51.78
5

.000

دال

ــــ

ـــ

ــــ

50.69
0

.000

دال

ــــ

ـــ

ــــ

5470.3
المجموع
75
يتبين من الجدول ()5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0,05على المحاور الثالثة
للمقياس،و كانت( )fالجدولية كما يلي:
 -1محورأساليب التدريس :من خالل الجدول نالحظ أن قيمة ( )fهي ()98.434ومستوى الداللة
( )0,000كما أن قيمة ( )fالمحسوبة أقل من قيمة ( )fالمجدولة عند مستوى الداللة المعتمد  ،هذا يعني
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول هذا المحور تعزي لمتغير التخصص.
-2محورأهمية التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الرياضية :بلغت قيمة ( )fالمحسوبة في هذا
المحور ( )21.168ومستوى الداللة ( )0,000وبالمقارنة بين قيمة ( )fالمحسوبة وقيمة  fالمجدولة،
الحظنا أن قيمة ( )fالمجدولة أكبر من ( )fالمحسوبة وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية حول هذا
المحور تعزي لمتغير التخصص.
 -3محورمعوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة في التدريس:عند قراءتنا لنتائج الجدول وخاصة الخانة
المتعلقة بمقدار ( )fالحظنا أن ( )fالمحسوبة قيمتها وصلت إلى ( )51.785ومستوى الداللة
()0,000وبعد مقارنة كل من fالمحسوبة والمجدولة للوقوف على درجة الفروق وهذا ما يعني أنها أكبر
من المحسوبة،لذا توجد فروق دالة إحصائيا.
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وبصفة عامة يمكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )α= 0,05على
المقياس بصورته الكلية تعزي لمتغير التخصص حيث أنه من خالل الجدول ( )7نالحظ قيمة
()fالمحسوبة تساوي ( )50.690وأن مستوى الداللة يساوي ( ،)0,000وبعد مقارنة مع()fالمحسوبة مع
()fالجدولية للوقوف على درجة الفروق وهذا ما يعني أنها أكبر من المحسوبة لذا توجد فروق ذات داللة
إحصائية في اكتساب المهارات المهنية تعزي لمتغير التخصص .
 -6مناقشةوتفسيرنتائجالدراسةحسبالفرضيات:
-1-6مناقشةوتفسيرنتائجالفرضيةاألولى:
تنص الفرضية األولى على أن أساليبالتدريساألكثر استخداما من طرف أساتذةالتربيةالبدنيةوالرياضيةهما
األسلوب األمري والتبادلي.

ولقدتمالتحققمنذلكمنخاللتحليلنتائجاالستبيانفي هذا المحورحيثأنالمتوسطالحسابيلعبارات األسلوب األمريكان (
) 2.25وبانحرافمعياري ( ،)0.95أما المتوسط الحسابي لعبارات األسلوب التبادلي فكان ()1.79
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.83وهذهداللةإحصائيةعلىأستاذالتربيةالبدنيةوالرياضيةفيالطورالمتوسط يغلب
على تدريسه للمهارات الرياضية األسلوب األمري ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من (الديري وأحمد،
 )1986اللذان توصال إلى أنه ال توجد طريقة مثالية لتدريس التربية البدنية وأن اختيار أي طريقة للتدريس
يعتمد اعتماداً كلياً على الوضع التعليمي وكل بيئة تعليمية ،وقد أشار (Goldberger &Gerney,
) 1985إلى أن التدريس المباشر (المحاضرة ،النموذج ،الممارسةالتدريبية ،والتغذية الراجعة) أكثر تأثي اًر
من التدريس غير المباشر للطلبة الذين يتعلمون المهارات األكاديمية األساسية في المدارس.
 -2-6مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية على أن التدريسباستخدامتكنولوجياالحاسوبله دور إيجابي فيتطوير المهارات
الرياضية للمتعلمين.
ولقد تمالتحققمنذلكمنخاللتحليلنتائجاالستبيانفي هذا المحورحيثأنالمتوسط
الحسابيكان()2.77وبانحرافمعياري ( ،)0.64وهو مرتفع ما يبين وجهة النظر اإليجابية ألساتذة التربية
البدنية والرياضية في دور تكنولوجيا الحاسوب في تطوير المهارات الرياضية للمتعلمين في مرحلة التعليم
المتوسط ،وهذا ما يتفق مع دراسة كل من دراسةقامبهابرميزك ( Permyzak j. Pieron, m Coles,
 ،)2001أظهرتالنتائجأنالتدريبباستخدامالفيديوأدىإلىتحديدالخطأكماأدىإلى
تحسينجوهريفيالجوانبالكميةوالنوعيةلعمليةتحلياللمهارةالرياضية،
ودراسةقامبها(زغلول،سعدوالفالح،خالد،)2001 ،
أسفرتأهمالنتائجأنالبرنامجالتعليميالمقترحباستخدامأسلوبالوسائطالمتعددةالغير
متكاملةساهمبطريقةإيجابيةفيتحسينمستوىاألداءالمهاريلمهارةدفعالجلةألفراد المجموعةالتجريبية.
 -3-6مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة:
تنص الفرضية الثالثة على أن المعوقات التقنية والشخصية هي التي تحد من استخدام التكنولوجيات
الحديثة.
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ولقد تمالتحققمنذلكمنخاللتحليلنتائجاالستبيانفي هذا المحورحيثأنالمتوسطالحسابيلعبارات المعوقات التقنية
والشخصيةكان()2.71وبانحرافمعياري ( ،)0.59وهو مرتفع ،ما يبينأن المعوقات التقنية والشخصية تحد
من استخدام التكنولوجيات الحديثة من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية ،وهو ما يتفق مع
دراسة دراسةويليامز ( Williams)2003التي

خلصتإلىأنمعوقاتالتعليماإللكترونيقدتكونبشريةوتشماللمعوقاتالتنظيمية
(اقتصاراالستخدامالمقبولللحاسوبعلىالعملفقط،وعدماالستعدادالستثمارالتكنولوجياالجديدةفينشاطاتالتدريب)،
أماالمعوقاتالتقنيةفشملتسعةالحزمةالبرمجيةوالتفاعليةوالدعمالتكنولوجيوكلفةالتطوير.
 -4-6مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة:
تنص الفرضية الرابعة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام التكنولوجيات الحديثة تبعا
للخبرة المهنية ،وقد دلت قيم ) (fعلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05على جميع

محاور أداة الدراسة ،وعلى األداة ككل تعزى لمتغير الخبرة المهنية لصالح األساتذة األكثر خبرة ،وهو ما
يبين تحقق الفرضية.
-7نتائجالدراسة:

منكلماسبقخلصتالدراسةإلىالنتائجالتالية:
 أوضحتنتائجالدراسةأنأكثر أساليب التدريس استخداما من طرف أساتذة التربية البدنية والرياضية لمرحلةالتعليم المتوسط هما األسلوب األمري ثم األسلوب التبادلي.
 أوضحت نتائج الدراسة أن التكنولوجيات الحديثة تساهم في تطوير المهارات الرياضية من وجهة نظرأساتذة التربية البدنية والرياضية لمرحلة التعليم المتوسط.
أوضحتنتائجالدراسةأنأكثرالمعوقاتمنوجهةنظرعينةالدراسةهي المعوقات التقنية (عدم توفر التجهيزات والبيئةالمالئمة) ،ثم المعوقات البشرية تمثلت فيعدم وجود رغبة في تطبيق التكنولوجيات الحديثة في المرحلة
المتوسطة لتطوير المهارات الرياضية.
 أوضحتنتائجالدراسةوجودفروقدالةإحصائيةبالنسبةالستجاباتأفرادالعينةوفًقالمتغيرالخبرة المهنيةلصالحاألكثرخبرة.
التوصيات:

 ضرورةنشرالثقافةالتكنولوجيةوالوعيبالدو ارلمهمالذييمكنأنيلعبهالتعليماإللكترونيفيإحداثنقلةنوعيةفيتعليم نشاطات التربية البدنية والرياضية.
ضرورةعقددوراتتدريبيةوتأهيليةألساتذة التربية البدنية والرياضيةلمواكبةكلجديد.أهميةتوفيرالمناخالداعملتطبيقالتعليماإللكترونيبمدارسالمرحلةالمتوسطة.توفيربنيةتحتيةمتكاملةلتطبيقالتعليماإللكترونيبمدارسالمرحلةالمتوسطات.نشرالوعيبثقافةالتعليماإللكترونيوأهدافهفيالعمليةالتعليمية،واالنتقالبالعمليةالتعليميةمنالنمطالتقليدي إلى الـنمطالحديث.
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تأثير التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) على تعلم مهارة التمرير
والتسديد نحو السلة.
ا .حويش زكرياء،
جامعة قسنطينة .2

ا .د .محمد مسعود بورغدة
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ا .ايمن بن يونس

ملخص البحث:
تناولنا في هذا البحث تأثير التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) على تعلم بعض مهارات
كرة السلة ،وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير التغذية الراجعة السمعية البصرية على التعلم الحركي
وعالقتها بتنمية مهارتي التمرير والتسديد،وكذلك معرفة متى وأين تستعمل التغذية الراجعة
السمعية البصرية ،وأيضا محاولة إيجاد الحلول لتراجع مستوى األداء الحركي .وقد اعتمدنا على
اختبارات مقننة معتمدة من طرف (كريس كريا زوجلو) تقيس الجانب المهاري للتالميذ في كرة
السلة،وهي مناسبة أيضا لقياس التغذية الراجعة،واستخدمنا المنهج التجريبي المالئم لدراسة األثر
والسبب،أما عينة البحث فقد اشتملت على  40تلميذ من تالميذ السنة الثانية متوسط لالكمالية
الجديدة حمام الضلعة والية المسيلة،مقسمين إلى مجموعتين بالتساوي مجموعة تجريبية وأخرى
ضابطة،أما الوسائل اإلحصائية فاشتملت على مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومعامل
االرتباط لبيرسون و tستيودنت.نظام.Excel
الكلمات الدالة :التغذية الراجعة ،التعلم الحركي ،كرة اليد ،المهارة.

Abstract:
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We discussed , in this project , the impact of feedback audiovisuual nutrition
,video, on the acquisition of some basketball technics . The study aims at
identifying the influence of feedback audiovisual nutrition on motor learning
and its relation with scrolling and shooting besides to the appropriate time
and place to apply the nutrition and providing solutions to

for the reduction

of motor performance . We relied on guided exams ,certified CHris Cria
Zoglo , which measure students skill in basketball . It's also an occasion to
measure feedback nutrition and we applied the suitable experimental method
to study the cause and effect . For this ,, we have chosen 40 moddle shool
students , second year, in Hammam Dalaa ,M'Silva .We devised them into
two groups ; experimental group and a controlling one . What consern stastic
means ,it subsumed measures for central tendency , dispersion ones and
. excel
Key words : -feedback nutrition - motor learning - handball - skill

:مقدمة
ومتنفسا يمكن الرياضي من خاللها تحقيق ذاته والخروج من روتين
تعتبر األنشطة الرياضية نقطة أساسية
ّ
فالرياضة في مفهومها العام وسيلة لالستمتاع والترفيه وال مجال للحديث اليوم عن
ّ وضغط الحياة اليومية
.المجتمعات الحديثة بمعزل عن النشاط الرياضي الذي يعتبر دعامة أساسية في الحياة اليومية

و لعل من أهم ما يواجهه المدرس من صعوبات في مهمته أثناء التدريس هو المتعلم والبيئة المحيطة في العملية
التعليمية فقد تناولت العديد من الدراسات مختلف المتغيرات التي يمكن لها أن تساعده في هذه العملية قصد
 لذا فتزويد الدارسين بالمعلومات الخاصة بالحركات والمهارات الرياضية يعد جزءا هاما في،تحقيق غاية التعلم
 كما يشهد العصر الحالي تقدما كبي ار في مجال التكنولوجيا لذا دخلت الكثير من األجهزة واألدوات،تعلم المهارة

االلكترونية إلى المؤسسات التربوية بهدف زيادة الكفاءة العلمية والعملية وتساعد على الكثير من التغيرات الدقيقة
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التي يصعب متابعتها بالعين المجردة ويعد أسلوب التغذية الراجعة أحد المفردات العلمية التي تحتل أهمية كبيرة
في المجال التدريسي حيث انه كمصطلح اقتبس من العلوم الهندسية التي تهتم بما يسمى بميكانيزمات الضبط،
ثم انتقل استعمال هذا المصطلح إلى ميادين التربية وعلم النفس ،وتهتم التغذية الراجعة بإعالم المتعلم بنتائج

تعلمه ،سواء كانت صحيحة أو خاطئة،ويعرفها (يعرب خيون ) ": 2002كل المعلومات التي يحصل عليها الفرد

خالل اوبعد اداء االستجابة(سرعة –قوة – اتجاه -مسار -زمن) ويمكن ان تكون هذه المعلومات اما داخلية او

خارجية او جوهرية" vوبمعنى أخر فالتغذية الراجعة هي عبارة عن إتاحة الفرصة للمتعلم ليكتشف مستوى تعلمه
ودرجات تقدمه أو العكس،كونها من أهم األسس العلمية والعملية إذ أن تزويد الطالب بالمعلومات اإليجابية

والسلبية حول األداءالحركي.الذي يساهم في الوصول إلى إتقان المهارة حيث تتمثل هذه المعلومات بالتغذية
الراجعة والتي تتخذ أشكاال متعددة منها اللفظية والمرئية التي تعطي المتعلم صورة واضحة عما يفعله أثناء

تطبيق المهارة بالعين المجردة ،وعليه يستطيع أن يصحح أخطاءه تبعا للمعلومات التي يتلقاها من المدرس قبل
التطبيق وأثنائه.
وتعتبر كرة السلة من األلعاب المثيرة والتي تدخل البهجة والمتعة على الممارس ،والمشاهد على حد سواء،وتعد
من أكثر األلعاب المنتشرة في عصرنا الحديث التي أصبحت تتصدر المنافسات في األلعاب الجماعية في عالمنا
الحاضر .وعلى المستوى األكاديمي تعتبر لعبة كرة السلة من المواد الدراسية المقررة والتي تدرس ضمن خطة

تخصص التربية البدنية والرياضية في جميع كليات التربية البدنية و الرياضية لمختلف دول العالم .كما تتضمن
هذه اللعبة مهارات أساسية كثيرة يعد إتقانها من قبل طلبة التخصص في مجال التربية البدنية والرياضية ضرورة
أساسية من أجل تعلمها وتعليمها .وتأتي مهارة(التسديد والتصويب) على رأس لعبة كرة السلة وهي من العوامل

المؤثرة على نتيجة المباراة .من هنا اهتم الباحثون بإعداد البرامج التعليمية والتدريبية والوسائل الالزمة لتطويرها

من أجل تحسين مستوى األداء للتسديد واتقانه والتمرير بشكل ممتاز.

وباعتبار أن للتغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) اثر في عملية التعلم الحركي قمنا بهذه الدراسة لمعرفة
مدى نجاعة هذا األثر.
 -1اإلشكالية:
تبنى عملية التعلم على عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ال على الحصر،المعلم والمتعلم وأساليب التعلم
والتغذية الراجعة،إذ تعتبر احد أهم المتغيرات المحددة لنجاح عملية التعلم،يعرفها عبد الحافظ محمد سالمة على

أنها عملية تعتبر متعددة األشكال وتبين مدى تأثير الوسائل على هذا المستقبل لقياس فعالية الوسيلة أو قناة
اإليصال التي استخدمت لتوصيل الرسائل.

v

كما تعتبر من األمور الرئيسة في العملية التعليمية المعطاة للمتعلم واغناء المتعلمين بالمعلومات الوافية
والصحيحة خالل التعلم الحركي خاصة تعلم مختلف أنواع المهارات في كرة السلة واالهتمام باستخدام أفضل
الطرائق العلمية للوصول إلى تعلم أسرع في لعبة كرة السلة.
وانطالقا من أهمية التغذية الراجعة ودورها الكبير في ميدان التعليم والتدريب قمنا بانجاز هذا البحث إلبراز أهميتها
وعالقتها بالتعلم الحركي،وهذا من منطلق أن هناك اختالف في سرعات االستجابة وبالتالي التعلم لدى التالميذ
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وخاصة منهم الناشئين للمهارات الرياضية المقدمة لهم،وكذلك معرفة األسباب الحقيقية ،لذلك االطالع على مختلف
أساليب التغذية الراجعة وتوضيحها ومعرفة أنواعها التي تسهل التعلم الحركي.
ولما للتغذية الراجعة من أهمية بالغة في حدوث عملية التعلم الحركي الذي يتأثر باألمور المنبثة فيه ،قمنا
بصياغة اإلشكالية التي نحاول اإلجابة عنها في بحثنا:
هل يؤثر استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو)على التعلم الحركي لمهارة التمرير والتسديد نحو
السلة.
 -2الفرضية العامة:
يؤثر استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) على تعلم مهارة التمرير والتسديد نحو السلة.
 -1-2الفرضيات الجزئية:
 -1 -1-2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبلي والبعدي لكل من المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة للتغذية الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) على تعلم مهارة التسديد والتمرير
لصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.
 -2 -1-2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي لكل من المجموعة التجريبية و
الضابطة للتغذية الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) على تعلم مهارة التمرير والتسديد لصالح االختبار
البعدي للمجموعة التجريبية.
 -3أهداف البحث:
 معرفة تأثير التغذية الراجعة السمعية البصرية في تعلم مهارة التسديد والتمرير في كرة السلة. معرفة الفروقات بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث من خالل مهارة التسديد والتمرير في كرةالسلة.
 معرفة متى وأين تستعمل التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو). -4تحديد المصطلحات الدالة في البحث:
 -1-4التغذية الراجعة :يعرفها فاخر عاقل بأنها رجوع اإلشارات إلى مركز الضبط ،حيث تلعب دو ار في إنتاج مزيد
من الضبط كما يحدث في حالة اإلشارات مساهمة لهذا زيادة ضبط هذه العضالت v.ويعرف (داريل ساند نتوب)
التغذية الراجعة" :بأنها المعلومات التي تصدر بخصوص استجابة معينة ،وتستعمل لتبديل االستجابة القادمة".

v
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التعريف اإلجرائي :هي تلك المعلومات التي يعطيها المعلم للمتعلم في الحين أو في وقت الحق بغرض إنجاح
العملية التعليمية ،بطريقة مباشرة(شفهية) أو غير مباشرة(بصرية).
 -2-4المهارة:
التعريف اللغوي :هي من فعل مهر أي حذق وأتقن ،والماهر هو الحاذق والسابح المجيد.
قوانينها.

التعريف االصطالحي :هي كل الحركات الرياضية التي يؤديها الالعب بهدف خدمة أي لعبة في إطار

v

أما "فاينك" فيعرفها بأنها حل لمشكل حركي معين بطريقة عقالنية واقتصادية.

v

 -3-4كرة السلة:

هي لعبة جماعية تمارس بكرة كبيرة الحجم باليدين فقط وذلك في ملعب مستطيل الشكل قائم الزوايا

خال من العوائق ,أرضيته صلبة يمكن تجهيزها باإلسفلت أو البالط أو الثارتان حيث تسمح كل هذه المواد بتنطيط الكرة
وارتدادها عن األرض بمجرد سقوطها.

عند منتصف كل ضلع من الضلعين القصيرين للملعب تعلق لوحة عليها حلقة مثبت بها شبكة حيث يمثالن شكل
السلة التي أقترن اسمها باللعبة.

 - 5اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 1-5اإلطار النظري:
 -1-1-5تعريف التغذية الراجعة :ينظر لمفهوم التغذية الراجعة في التعلم في قول (عبد الحافظ محمد

سالمة)" :هي عملية تعبير متعدد األشكال ،تبين مدى تأثير المستقبل بإحدى وسائل المعرفة ،أو مدى تأثير
المعرفة أو مدى تأثير الوسائل على هذا المستقبل ،لقياس فعالية الوسيلة ،أو القناة االتصال التي استخدمت

في توصيل الرسائل".

v

وفي ميدان التربية البدنية والرياضية فقد عر ف بييرون موريس  Piéron.Mالتغذية الرجعية بأنها" تشمل

كل المعلومات التي يزود بها األستاذ المتعلم قصد مساعدته على إعادة وتكرار الحركات الصحيحة وكذلك
تجنب الحركات الخاطئة،وبالتالي الوصول إلى النتائج المراد تحقيقها"v

ويرى عباس احمد صالح السامرائي حيث " إن من أهم أسباب ضعف العملية التعليمية هو غياب التغذية
الراجعة أو قلتها ".

كما أن الصعوبة الكبيرة في تعلم بعض المهارات الحركية تلزم استخدام التغذية الرجعية في هذه العملية

v

 -2-1-5طرق عرض التغذية الراجعة :من أجل أن يكون المعلم أو المدرب في الصورة الصحيحة ،التي
من خاللها يعطي التغذية الراجعة لالعبين ،فال بد أن يعرف جيدا كيف يعرض أو يعطي هذه المعلومات

بالقدر الكافي والمناسب ،من أجل تجنب اإلسهاب واإلطناب ،حتى يتفادى الملل وتراكم المعلومات لدى
الالعب .ولهذا يتفق كل من (عباس أحمد السامرائي وداريل سايد نتوب) في أن " :أحسن طريقة لتجنب
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اإلسهاب ،وتعزيز قوة التغذية الراجعة يكون بزيادة نسبة عرضها الجيد ،بشرط أن تحتوي على المعلومات

المفيدة ذات القيمة العالية والمغزى الجيد".

v

وبهذا يجب أن تكون التغذية الراجعة خاصة بالمهارة ،وتأخذ بعين االعتبار جنس التالميذ ،وأعمارهم،
ومستوياتهم.

-3-1-5التمرير :إن التمرير هو عبارة عن عملية رمي الكرة من العب إلى أخر و بصورة دقيقة وذلك تجنبا
لقطعها من جانب الخصم و على هذا تعتبر مهارة التمرير الطريقة الرئيسية لنقل الكرة أثناء المباراة نحو

الهدف.
وتتجلى أهمية التمرير في أنه حتى و إن كان الفريق ال يحسن العبوه التصويب فبإمكانهم االحتفاظ بالكرة

v

لفترة أطول و بالتالي ربح الوقت حيث يؤكد حسن معوض " أنه في المباريات القوية التي يكون فيها المستوى

متقارب يعود الفوز فيها للفريق الذي يحسن أفراده التمرير وذلك من خالل االحتفاظ بالكرة ألطول فترة ممكنة
و بالتالي بقائه في وضعية الفريق المهاجم "v.كما يؤكد  " THEIRYو " GERARيعتبر تعليم مهارة التمرير
ذا أهمية كبيرة في البرامج التعليمية و ذلك لكثرة استعمالها و تعدد أنوعها في المباريات. "v
 -4-1-5التسديد:يقول مختار سالم "أن كل المبادئ األولية و المهارات السابقة تصبح عديمة الفائدة إذا لم

تتوج في النهاية بإصابة الهدف إذ يعتبر التصويب المبدأ األساسي في كرة السلة و الذي يخصص له المدربين
وقتا أكثر من غيره "v.و يضيف عصام الدين عباس "هو الوسيلة الوحيد لتسجيل و هو المرحلة الختامية

لهجوم الفريق ،و كل ما يؤدي من مهارات أساسية من خالل تعاون أفراد الفريق ما هو إال لعملية التصويب"v

 2-5الدراسات السابقة:
 -1-2-5دراسة وليد مارد يني وحسن الوديان(:)2001

v

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام التغذية الراجعة في تحسين بعض

المهارات األساسية في كرة السلة لدى طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك وأجريت هذه الدراسة على

عينة تألفت من  20طالب من طلبة مساق كرة السلة.
في الفصل الثاني  99\98ميالدي حيث قسمت العينة إلى مجموعتين متساويتين ومتجانستين من حيث العمر

والطول والوزن والمستوى األدائي للمهارات األساسية المختارة في كرة السلة ،حيث طبق على المجموعة األولى
طرق تعليمية باستخدام التغذية الراجعة بجانب البرنامج التدريبي المقترح،والمجموعة الثانية لم يتم تقديم التغذية
الراجعة لها ،والمجموعة الثانية لم يتم تقديم تغذية راجعة لها.

-

وقد أسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األوساط الحسابية لمجموعتي الدراسة

على تحسين مهارة التصويب من الثبات في كرة السلة،هذا التحسن يعزى للبرنامج التدريبي باستخدام التغذية

الراجعة لصالح المجموعة األولى ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األوساط

الحسابية لمجموعة الدراسة عن اختبارات المهارات األساسية المختارة في كرة السلة ،تعزى للبرنامج التدريبي
باستخدام التغذية الراجعة ولصالح المجموعة األولى.
 -2-2-5دراسة عطاء هللا احمد()1996

v
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قام عطاء هللا في دراسته لنيل شهادة الماجستير سنة  1996بانجاز مذكرة تحت عنوان :تأثير بعض
األنواع من التغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة في الطور األول والثاني (السن 12-9
سنة) ،بحث ميداني بمدرسة موالي احمد بوالية سعيدة.
ومن أهم أهداف بحثه مايلي:

✓ إبراز أهمية التغذية الراجعة في حدوث عملية التعلم.
✓ إظهار ضعف في توظيف التغذية الراجعة في العملية التعليمية ،حيث تعتبر أساسا في حدوث عملية
التعلم عند التالميذ ويكون لعدم وجودها اثر سلبي في حدوث عملية التعلم ،وعلى ضوء النتائج
المتحصل عليها في بحثه كانت التوصيات التي أدلى بها الباحث كما يلي:
✓ ضرورة استخدام التغذية الراجعة في جميع عمليات التعلم وخاصة التعلم الحركي وذلك لما لها من تأثير
ايجابي في سرعة ودقة االنجاز
✓ التغذية الراجعة عملية مستمرة مع مراحل التعلم ،ويجب أن تعطى للمتعلم في كافة مراحل التعلم
✓ يجب على المدربين االعتماد على التغذية الراجعة الشفوية والبصرية
✓ ضرورة تقديم المعلومات االيجابية إلى التالميذ وخاصة المبتدئين

 للوصول إلى هذه األهداف استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث اخذ عينة تتكون من  108تلميذا ذكو ار منالسنة الرابعة والخامسة والسادسة (الطور الثاني) تم اختيارها بالطريقة العشوائية موزعين على النحو

التالي:العينة التجريبية:عدد أفرادها  96تلميذا يدرسون في الطور الثاني من التعليم األساسي ،تتوزع هذه العينة

إلى  08مجموعات تجريبية تتكون كل مجموعة من  12تلميذا .والعينة الضابطة:تتكون من  12تلميذ أشارت
النتائج إلى وجود اثر لبعض أنواع من التغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

✓ التغذية الراجعة لها تأثير ايجابي على تعلم اإلرسال في الكرة الطائرة.
✓ هناك بعض من أنواع التغذية الراجعة كان تأثيرها اكبر من األخرى.
 -6اجراءت البحث:
 1-6منهج البحث:
استخدمنا المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث.
-2-6مجتمع وعينة البحث:
لقد تم اختيار مجتمع البحث بصورة عشوائية من تالميذ ذكور السنة الثانية متوسط لالكمالية الجديدة بحمام
الضلعة والية المسيلة بأعمار تتراوح ما بين( )12-13سنة البالغ عددهم  90تلميذا.
أما عينة البحث فقد تكونت من  40تلميذا من مجتمع األصل،تم تقسيمهم بالطريقة العشوائية إلى
مجموعتين.
 3-6أدوات البحث:
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 -1-3-6الوسائل البداغوجية:
 استمارة تفريغ البيانات. استمارة تقويم األداء الفني لمهارات كرة السلة (التسديد ،التمرير.)، جهاز إعالم ألي لعرض الفيديو. كرات سلة،طباشير،ميقاتي،صفارة،شريط الصق،ثالث كراسي،ملعب كرة السلة،شريط متري،شواخص.-2-3-6االختبارات الميدانية:وقد اعتمدنا على اختبارات مقننة معتمدة من طرف (كريس كريا زوجلو)
تقيس الجانب المهاري للتالميذ في كرة السلة تتضمن (التصويب،التمرير،) ،وهي مناسبة أيضا لقياس
التغذية الراجعة،والتي تم عرضها ومناقشتها مع خبراء ومختصين في مجال التربية البدنية والرياضية،الذين
أبدو موافقتهم عليها،وتم تقنينها من خالل األسس العلمية لالختبارات.
-3-3-6الوسائل اإلحصائية:
جهاز محمول من نوع  Toshibaذو نظام إحصائي  Excelمن نوع .Microsoft office 2007
المتوسط الحسابي.

v

االنحراف المعياري

v

معامل االرتباط البسيط(كارل بيرسون):
ت ستيودنت.
 -4-6التجربة االستطالعية:
•

تم القيام بالتجربة االستطالعية على عينة تشمل  10تالميذ ذكور من المتوسطة الجديدة بحمام الضلعة
بوالية المسيلة ،ثم تم استبعادهم فيما بعد من التجربة األصلية،وكانت العينة المأخوذة تطابق الشروط
العمرية والخصائص المورفولوجية لعينة البحث.

•

كما تم إجراء االختبار واعادة االختبار في نفس الوقت،وهو نفس إجراء كل االختبارات المهارية لكرة السلة في
هذا البحث،وكان الهدف من هذه التجربة االستطالعية هو دراسة كفاءة االختبارات المقترحة،أي

ثبات،صدق،موضوعية،هذه االختبارات.
 -1-4-6صدق االختبار:

يعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجيد الذي يدل على مدى تحقيق االختبار لهدفه الذي وضع من

اجله،ويشير باروا( )barrowومك جي ( )mc geeإن الصدق يعني "المدى الذي يؤدي فيه االختبار للغرض

الذي وضع من اجله،حيث يختلف الصدق وفقا ألغراض التي يود قياسها،واالختبار الذي يجري
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إلثباتها.vويقول محمد عبد السالم احمد"أن الصدق نسبي وانه يعني انه يقيس فعال الجانب الذي وضع
لقياسه،فصدق االختبار إذن يمدنا بدليل مباشر على مدى صالحيته لقياس احد المتغيرات.

v

ومن اجل التأكد من صدق االختبارات ،استخدمنا الصدق الذاتي باعتباره اصدق الدرجات التجريبية بالنسبة
للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائبها أخطاء القياس،والذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات

االختبار،باالعتماد على هذا النوع من الصدق توصلنا إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم 01عند مستوى
الداللة 0.05ودرجة الحرية(ن.)1-
-2-4-6ثبات االختبار:
ويقصد بالثبات "هو مدى دقة واتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار الظاهرة التي وضع من اجلها"،vأي
أن يعطي نفس النتائج إذا استخدم أكثر من مرة تحت نفس الظروف وعلى نفس اإلفراد v.ويقول (فان

دالين)( )van dalinعن ثبات االختبارات"أن االختبار يعتبر ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما
تكرر تطبيقه على نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط" "
حيث قمنا بتطبيق هذه االختبارات على  10تالميذ تم استبعادهم من الدراسة األساسية كما ذكرنا سابقا في
يومين متتالين،وبعد أسبوع من إجراء االختبار األول قمنا بتطبيق االختبار على نفس التالميذ وتحت نفس

الشروط.

ولمعالجة النتائج إحصائيا استخدمنا معامل االرتباط البسيط لبيرسون وهذا بعد إيجاد القيمة الجدولية لمعامل

االرتباط البسيط عند مستوى داللة 0.05ودرجة حرية(ن )1-أي(،)10-1استخلصنا نتائج درجة الثبات لكل
اختبار كما هو موضح في الجدول رقم 02يتبين لنا أن االختبارات تتميز بدرجة ثبات عالية كون القيمة

المحسوبة لمعامل الثبات (بيرسون) اكبر من القيمة الجدولية أي مستوى الداللة ودرجة الحرية لكل اختبار تدل
على ثباتها.
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المعالم
اإلحصائية

معامل

حجم

درجة

مستوى

الصدق

العينة

الحرية

الداللة

(ق.م)

v

(ن0.05 )1-

القيمة

نوع الداللة

الجدولية
(ر)

v

االختبارات
اختبار التسديد

10

09

0.05

0.79

دالة إحصائيا

اختبار التمرير

10

09

0.05

0.78

دالة إحصائيا

0.60

جدول رقم()01يبين صدق االختبارات المستعملة في كرة السلة.

المعالم
اإلحصائية

معامل

حجم

درجة

مستوى

الصدق

العينة

الحرية

الداللة

(ق.م)

v

(ن0.05 )1-

القيمة

نوع الداللة

الجدولية
(ر)

v

االختبارات
اختبار التسديد

10

09

0.05

0.63

دالة إحصائيا

اختبار التمرير

10

09

0.05

0.61

دالة إحصائيا

جدول رقم()02يبين ثبات االختبارات المستعملة في كرة السلة.

 -7عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
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0.60

 -1-7عرض نتائج الفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبلي والبعدي لكل
من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة للتغذية الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) على التعلم الحركي
للمهارات األساسية في كرة السلة لصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.

 -1-1-7نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة لمهارات التسديد والتمرير في كرة السلة.

ن

العمليات اإلحصائية
االختبار القبلي
المتويس

االنح ار

المتويس

االنح ار

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

17.5

2.87

17.55

2.87

ط

التصوي

ب

التمرير

2

االختبار البعدي

ف

ف

ط

مستو

درجة

ن

ن

ى

الحري

الجدولي

المحسوب

الداللة

ة

ة

ة

0.05

19

2.09

0

ى

الداللة

1.36

غير

0.49

غير

0
2

مستو

دال
17.4

2.45

17.66

2.16

0.05

19

2.09

دال

الجدول رقم 03مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة لمهارات كرة السلة.
من خالل الجدول يتضح لنا من مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة ،والذي بلغت

tالمحسوبة لمهارة التسديد ،1.36ومهارة التمرير، 0.49وهي اقل من tالجدولية  2.09عند مستوى الداللة

 0.05ودرجة حرية  ،19اذن الفروق كانت عشوائية وبدون داللة إحصائية وهذا ما يدل على عدم وجود
فرق معنوي بين االختبارين ،إذن هناك تطور عشوائي في مستوى التعلم الحركي لمهارات كرة السلة.

يتضح لنا من الجدول أن المجموعة الضابطة والتي لم تتلقى التغذية الراجعة السمعية البصرية ،والتي طبق
عليها البرنامج العادي في بعض االختبارات المهارية في كرة السلة (التسديد ،التمرير )،حدث عندها تطور

ضعيف في األواسط الحسابية في االختبارين السابقين،بحيث أنهما اظه ار عدم وجود فرق معنوي بين

االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة.

ونرجع سبب هذا الضعف إلى عدم تلقي هذه المجموعة إلى إي نوع من أنواع التغذية الراجعة وخاصة
التغذية الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) وهذا ما يؤكده (مفتي إبراهيم حماد) بأن التغذية الراجعة هي
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"المعلومات التي توضح الفارق بين الهدف المحدد لألداء ،وبين األداء المنفذ .كما تعتبر نوعا من
المعلومات المغذاة من العين ،واألذن ،والعضالت ،والمفاصل ،والجلد ،والتي تخبر المؤدي بالظروف
المحيطة بالحركة التي نفذها " ويرى(كروس مان  )Crossmanأن الجهاز (الحسي-الحركي) لإلنسان
يتضمن على األقل جزئيين متميزين وظيفيا ،ويمكن تسمية األول (آلية القرار) ،وهي المختصة بترجمة

المثيرات المرئية وغيرها إلى أوامر ،تقوم بتنفيذها (آلية االستجابة).

ونفسر أيضا هذا الضعف إلى عدم إعطاء التغذية الراجعة السمعية البصرية،واعاقتها ينتج عنه إعاقة األداء

الحركي،ونستدل بقول (عباس احمد السامرائي)":الذي يرى من أهم أسباب ضعف العملية التعليمية هو

غياب التغذية الراجعة أو قلتها وهذا ما يؤكده كل من (عباس احمد السامرائي وعبد الكريم السامرائي)":إن

عمليات عزل أو إعاقة التغذية الراجعة ينتج عنها إعاقة األداء .ويرى يوسف الشيخ":بان التكيف مع وضع
أعيقت أو تعطلت فيه التغذية الراجعة يشبه تماما التعلم على مهارة جديدة"
 -2 -1-7نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لمهارات التسديد والتمرير في كرة
السلة:

ن

العمليات اإلحصائية
االختبار القبلي

االختبار البعدي
االنح ار

المتويسط

االنحراف المتويسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

التصويب 20

16.65

2.32

18.9

1.77

20

17.95

1.60

19.45

1.98

ف
المعيار

مستو درج

ن

ن

الجدول

المحسوب ى

ى

ة

الدالل

الحر ية

ة

ية

ة

مستو
الدالل
ة

ي

التمرير

0.0

19

5.9 2.09

دال

4.46 2.09

دال

5
0.0
5

19

الجدول رقم 04مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لمهارات كرة السلة.

من خالل الجدول يتضح لنا من مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية ،والذي بلغت

tالمحسوبة لمهارة التسديد ،5،9ومهارة التمرير، ،4،47وهي اكبر من tالجدولية  2،09عند مستوى الداللة

 0،05ودرجة حرية  ،19وهذا يعني أن الفروق كانت ذات داللة إحصائية ،وهذا مما يدل على وجود فرق
معنوي بين االختبارين لصالح االختبار البعدي وبالتالي فان االختبارات المقترحة باستخدام التغذية
الراجعة(الفيديو) قد أثرت إيجابا على تعلم مهارتي التسديد والتمرير في كرة السلة.
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ومن خالل الجدول يتضح لنا أن المجموعة التجريبية والتي طبقنا عليها المتغير التجريبي وهو التغذية
الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) قد حققت تطو ار ملحوظا لدى األوساط الحسابية في مختلف االختبارات
المهارية في كرة السلة.

ونرجع أسباب هذه الفروق المعنوية الكبيرة والتطور الذي حققته المجموعة التجريبية في االختبارات المهارية
السابقة في كرة السلة،إلى الدور الذي تلعبه التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) على التعلم الحركي

وتعلم المهارات بمختلف أنواعها،وهذا ما يؤكده (عبد الرحمن)" :أن من العوامل المؤثرة التي تعمل على رفع

مستوى التعليم في ميدان التربية الرياضية هي استخدام األدوات المساعدة الفيديو مثال  ،سمعية كانت آم
بصرية ألنها تؤدي دو ار فعاال في عملية تعلم المهارات وتساعد في سرعة تعلم كل مرحلة تعليمية ".

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن التغذية الراجعة السمعية البصرية أنها أداة من أدوات التعلم التي

نستطيع أن نطور بها األداء الحركي أو المهاري لمختلف المهارات .وحسب دراسة (هدى الناشف) ":التغذية
الراجعة تساعد على إدخال التعديالت الالزمة والجديدة على كل عنصر من عناصر التعلم " ،حيث يتم

وضع األهداف التعليمية الجديدة في ضوء التفاعالت لعملية التعلم من جديد.

 -2-7عرض نتائج الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينات التجريبية والضابطة في
التغذية الراجعة السمعية البصرية(الفيديو) على تعلم مهارتي التسديد والتمرير في كرة السلة.

بعد إجراء اختبارات مهارات كرة السلة البعدية لعينة البحث ،وعلى اثر النتائج المتحصل عليها قمنا بمعالجة
النتائج المتوصل إليها إحصائيا مستخدمين اختبار " " tستيودنت وأبرزت العملية على النتائج التالية:

العمليات اإلحصائية
االختبارات

التصويب
التمرير

مستوى

درجة الحرية

الداللة

(ن+1ن2-)2

0.05

38

""t
الجدولية
2.02

""t

نوع الداللة

المحسوبة
3.11

دال إحصائيا

5.86

دال إحصائيا

الجدول رقم( )05يبين نتائج االختبارات البعدية للعينتين التجريبية والضابطة لمهارة التسديد والتمرير
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يبين الجدول رقم مقارنة نتائج االختبارات لعينتي البحث في مجموعاتها التجريبية والضابطة وهذا بعد أن
قامت العينتين إجراء اختبارات بعدية المتضمنة مهارة التسديد والتمرير في كرة السلة.

قمنا بمعالجة تلك النتائج إحصائيا ولهذا الغرض استخدمنا كباحثين قانون  tستيودنت ثم مقارنتها مع قيمة ""t

الجدولية عند مستوى الداللة  0.05ودرجة الحرية ، 38ومن خالل نتائج الجدول يتبين لنا قيمة ( )tالمحسوبة
في مهارة التسديد المقدرة ب  3.11أما في مهارة التمرير فبلغت ، 5.86كما ومنه هذه القيم جميعا اكبر من
قيمة ( )tالجدولية التي تقدر ب  2.02عند درجة الحرية  38ومستوى الداللة ، 0.05وهذا يدل على أن الفرق
بين المجموعة التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية للمهارات السابقة الذكر هو فرق دال إحصائي.
ونعزى ذ لك إلى األثر االيجابي لالختبارات المقترحة باستعمال التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو) .
من خالل نتائج اختبار tستيودنت لالختبارات المهارية للتسديد والتمرير في كرة السلة ومن خالل هذه

الفروق فهي دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبارات البعدية ،وهو ما يتضح
لنا عدم التجانس بين المجموعتين.

ونرجع هذا التطور المعنوي إلى أن المجموعة التجريبية تلقت التغذية الراجعة السمعية البصرية (الفيديو)،بحيث
قمنا بعرض الفيديو مع الشرح المعمق،بينما المجموعة الضابطة فلم تتلق أي شيء،كما يتفق كل من (عباس

احمد السامرائي وداريل سايد نتوب)":إن أحسن طريقة لتجنب اإلسهاب وتعزيز قوة التغذية الراجعة يكون بزيادة

نسبة عرضها الجيد "،بشرط أن تحتوي على المعلومات المفيدة ذات القيمة العالية والمغزى الجيد.

ويشير وجيه محجوب ( ":)1987إن التحليل عن طريق المشاهدة هو احد الطرق الشائعة في تقويم الحركات
الرياضية " كما يشير نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي":أن تعلم مهارة من المهارات الرياضية يجب أن

يتم شرحها وعرضها جيدا ” وهذا ما يؤكده العالم (":)Johnإن وجود أداة لكل تمرين أو تدريب أو وجود شيء
يمكن للفرد الرياضي التغلب عليه يجعل الموقف التعليمي أكثر فاعلية".
 .ويقول (كورت ماينل)":انه في الغالب الواجب الحركي يقدم من قبل المعلم أو المدرس حيث يتم عن طريق
الشرح والعرض".وهي نفس النتيجة التي توصل إليها عطا هللا احمد ()1996والتي تتوافق مع دراستنا الذي

توصل إلى أن افصل نتيجة حققتها المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة الشفهية والبصرية،وانه كلما كان األداء
الحركي معقدا وصعبا يتطلب استعمال التغذية الراجعة الشفهية البصرية بدال من استخدام التغذية الراجعة
الشفهية فقط .والتي تتشابه مع دراسة (جمال صالح حسن وقيس فاضل وهيثم عبد هللا) في بحثهم الخاص بأثر
المعلومات الجوابية الخارجية التي تعطى للمتعلم عن طريق الشرح فقط غير كافية وال تؤدي إلى الهدف بأكبر

دقة.

 -8االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث التي تم عرضها ومناقشتها تم التوصل إلى ما يأتي :
-1ان التغذية الراجعة السمعية البصرية تعتبر من المكونات األساسية للتعلم ولذا كان من الضروري إعطاؤها
االهتمام الالزم.
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-2إن النقص في إعطاء التغذية الراجعة السمعية البصرية يؤثر سلبا على المردود واألداء في مختلف مهارات كرة
السلة ومختلف األنشطة الرياضية.
-3هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي لكل من المجموعة التجريبية والضابطة لصالح
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.
 -4االختبارات المقترحة كان لها تأثير ايجابي وهذا راجع لالختيار الحسن لهذه االختبارات وتطبيقها الجيد
والعقالني.

 -9التوصيات:
في ضوء نتائج البحث التي تم عرضها ومناقشتها يوصي الباحث بما يلي:
 -1االعتماد على التغذية الراجعة اإلضافية باستخدام التقنيات الحديثة في توفر الصور الفوتوغرافية والفيديو
وابتكار وسائل معينة من شأنها مساعدة الدارسين في استيعاب األداء الحركي واتقانه بأسهل الطرق وأسرعها.
 -2التركيز على استخدام وسيلة التغذية الراجعة بما يتناسب والمهارة المقصودة في عملية التعليم لتصحيح
األخطاء.
 -3االعتماد على المساعدات التعليمية المصورة وبشكل دقيق وفق احدث ما توصل إليه األداء في علم التحليل
الحركي لألداء في أنشطة كرة السلة .
 -4ضرورة توفير الوسائل البداغوجية المعينة على التدريس وتوفير الوسائل المالئمة لتطبيق األنشطة.
 -5ضرورة إجراء دراسات مشابهة على المهارات في األلعاب األخرى ومستويات عمرية مختلفة.
قائمة المصادر والمراجع:
 -1يعرب خيون ،الحركي بين المبدا والتطبيق،بغداد ،مكتبة الصخرة.2002،
 -2عبد الحافظ محمد سالمة ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلم ،دار الفكر العربي ،ط.1998 ،2

 -3فاخر عاقل،معجم علم النفس ،انجليزي فرنسي عربي،دار العلم للماليين. 1971،

 -4داريل ساند نتوب ترجمة عباس صالح السامرائي ،تطور مهارات تدريس التربية الرياضية ،بغداد ،العراق،
.1992
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 -5كمال لمود،كرة القدم،العاب،تدريبات،مطبوعات جامعية،الجزائر.
 -6عبد الحافظ محمد سالمة  ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلم ،دار الفكر ،القاهرة ،مصر ،ط .1998 ،2
 -7فؤاد أبو حطب ،وأمال الصادق ،علم النفس التربوي ،المكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،1986 ،ط ، 2ص .494
 -8عباس أحمد صالح السامرائي ،عبد الكريم السامرائي ،كفاءات تدريسية في طرق التربية الرياضية ،جامعة بغداد،
العراق.1991، ،

 -9مهدي نجم التركيني و اخرون ،التقدم في مراحل تدريس كرة السلة ،دار الكتاب للطباعة و النشر ،القاهرة،

.1988
 -10حسن سيد معوض ،كرة السلة للجميع ،الطبعة السادسة ،دار الفكر العربي،القاهرة. 1994 ،

 -11مختار سالم  ،كرة السلة ،مؤسسة المعارف ،بدون مكان طبعة. 1991 ،

 -12عصام الدين عباس الدياسطي ،كرة السلة تطبيقات علمية،مرجع سبق ذكره. 1993 ،
 -13مارديني وليد والوديان حسن ،اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام التغذية الرجعية لتحسين بعض المهارات
األساسية لكرة السلة،بحث منشور،مج، 16كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،األردن ،،العدد2001، 4
 -14عطا هللا احمد،تأثير استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرسال في كرة الطائرة،رسالة
ماجستير،المدرسة العليا ألساتذة ت ب ر ،مستغانم1996،

 - 15الطاهر سعد هللا،عالقة التفكير االبتكاري بالتحصيل الدراسي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر .1991،
 -16عبد القادر حلمي،مدخل إلى اإلحصاء،ديوان المطبوعات الجامعية،الج ازئر1،ط. 1992
 -17محمد صبحي حسنين،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،دار الفكر العربي،القاهرة.1995،
 -18محمد عبد السالم احمد:القياس النفسي التربوي،مكتبة النهضة المصرية،بدون سنة نشر.

 -19محمد حسن عالوي،محمد نصر الدين رضوان:القياس في التربية البدنية والرياضية وعلم النفس ،القاهرة ،
.1996
 -20عبد اللطيف محمد السيد:مناهج البحث العلمي،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة.1979،
- 21J. Weineck , Manuel D’entraînement, Vigot, Paris, 1990.
22- Piéron.M,Enseignement des APS:Observation et recherche,(Liège:Ed.Université de
Liège,1988),
-GERARD Bosc et Theiry Poulin, Des clés pour le basket-ball, 1996.
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فاعلية برنامج رياضي باأللعاب الصغيرة في تنمية بعض القدرات النفس-حركية(السرعة  ،االتزان)
عند تالميذ المرحلة االبتدائية()10-11سنة

د .محمد مرتات

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية-جامعة باتنة

يعقوب بن قسمي

ملخص البحث

هدف البحث إلى تصميمبرنامج رياضي ألعاب صغيرة لتطوير بعض القدرات النفس-حركية(السرعة

االنتقالية ،االتزان) لتالميذ المرحلة االبتدائية بعمر( )10-11سنة ،و معرفة تأثيرها على االطفال بهذا

العمر ،وتم إجراء هذا البحث في المدة من  2015/ 02/19ولغاية  2015/05/08وعلى عينة من
تالميذ مدرسة ساللي فرحات االبتدائية –بمدينة بريكة –والية باتنة  -للعام الدراسي ()2015-2016وبلغ

عددهم( )30تلميذ تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين إحداها تجريبية عملت ببرنامج األلعاب الصغيرة

واألخرى ضابطة عملت باألسلوب التقليدي ،وتكونت كل مجموعة من( )15تلميذ و تم إجراء عمليتي
التجانس والتكافؤ ،كما تم إختيار االختبارات المالئمة لعناصر اللياقة البدنية مع إجراء تجربة استطالعية

مصغرة على مجموعة بعدد( )10تالميذ من خارج عينة البحث األساسية ،مع إستعمال األدوات والوسائل

المساعدة في البحث وتم إجراءاالختبارات القبلية على المجموعتين ومن ثم تطبيق برنامج األلعاب الصغيرة

ضمن الوحدات التعليمية البالغ عددها ( )24وحدة في مدة ( )12أسبوع وكان زمن كل وحدة هو()45
دقيقة  ،بعدها أجريت االختبارات البعدية ،ومن ثم معالجة نتائج البحث باستعمال الوسائل اإلحصائية

المناسبة ،وقد خرج الباحثان باستنتاجات عدة كان أهمها أن البرنامج المقترح أدى دو ار فاعال وكبي ار في

تنمية بعض القدرات النفس-حركية(السرعة االنتقالية ،االتزان)،كذلك ظهرت الفروق بين االختبارات
القبلية والبعدية لدى أفراد المجموعة الضابطة بشكل ملحوظ والتي خضعت للمنهج التقليدي في السنة

الخامسة من المرحلة االبتدائية ،وفي ضوءهذه االستنتاجات أوصى الباحثان بضرورة تطبيق مجموعة
األلعاب الصغيرة في درس التربية البدنية و الرياضية بالمدارس االبتدائية وكذلك ضرورة تهيئة البيئة
التعليمية باإلمكانات واألدوات الالزمة لتطبيق األلعاب الصغيرة مع إعداد ألعاب ترويحية تعليمية لألنشطة

الرياضية المختلفة التي تعمل على تطوير باقي القدرات النفس حركية األخرى ا لتالميذ هذه المرحلة.

الكلمات المفتاحية:

األلعاب الصغيرة ،القدرات النفس حركية،السرعة  ،االتزان ،تالميذ المرحلة االبتدائية
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-1المقدمة واشكالية البحث:
تعتبر المرحلة االبتدائية بمثابة القاعدة األساسية لمراحل التعليم المختلفة ،لذا نالت من فكر المربين ما لم تناله غيرها
من المراحل وذلك لكونها من أنسب المراحل السنية لتنمية قدرات الطفل البدنية وتطويرها والتي تستند إليها المراحل التعليمية
الالحقة ،كذلك يمكن لطفل هذه المرحلة تعلم العديد من األنشطة الرياضية التي تمكنه بعد ذلك من الوصول فيها إلى أعلى

المستويات الرياضية.
ويعد اللعب أحد المجاالت التي تساعد في بناء شخصية الطفل وذلك بما يمنحه من فرص للتعبير عن ذاته و قدراته
وابداعاته ،كما أنه مجال غني باألنشطة التي تشبع حاجة الطفل الملحة للحركة والتأمل والتفكير واإلبداع والتي يكتسب من
خالل ممارستها اللياقة البدنية والحركية والنفسية والفسيولوجية إذ أن اللعب يزود الطفل بالخبرات والمعلومات بطريقة تلقائية.

ويحتل اللعب مكانة حيوية في حياة األطفال بل ويستمر تأثيره حتى عند الكبار ولهذا يجمع علماء النفس والتربية على

أن اللعب بكافة أشكاله وأنواعه)األلعاب الصغيرة) يعد نقطة البدء للنمو بكافة جوانبه لدى األطفال وعلى هذا األساس ال
يوجد تقسيم ما بين اللعب والعمل في حياة األطفال في مرحلة الطفولة  ،فأيا ما كان يفعله فإنه يتعلم منه ،وما نطلق عليه
لعبا يعد في الواقع عمال ،فالطفل يركز بكل حواسه على النشاط الذي يشترك فيه بكل كيانه ،إن هذا التركيز هو ما يجعل

من الموقف شامال للتعليم واللعب في آن واحد.وهذا ما أشارت إليه دراسة الدكتورة"ماجدةحميدكمبش"جامعةديالى -
العراق()2012

"أثراستخداماأللعابالشعبيةفيتطويراإلدراكالحسي

بعنوان

االبتدائيفيدرسالتربيةالرياضية"

–

الحركيلتلميذاتالصفاألول
من

وتوصلتالباحثةمنخاللبحثهاإلىأناللعبيهذبالكثير

األطفالوهوعاملضروريلالنتقاإللىأشكاألخرىمنالنشاطوخصوصاالعمليمنها،ومنخاللدراستهاأثبتتأنمنعاألطفالمنممارسةاللعبيخلقإعاقة

فيتربيتهمالعمليةوفيتشكيلشخصياتهمبجميعأبعادهاومقوماتها.

وتمثل األلعاب الصغيرة أهمية استثنائية ومدخال جديدا الرتباطها بالنشء الجديد ،وتكوين قاعدة متينة راسخة البنيان،
وتوفير كافة المستلزمات التي تأخذ بهم نحو األحسن لتطوير مستواهم وكذلك تتيح لهم الفرص المناسبة للتعبير عن رغباتهم
وميولهم وحاجاتهم الطبيعية فضال عن المتعة التي يكتسبونها من خالل مزاولتهم لها.وهذا ما أشارت إليه دراسة "قحطان
جليل خليل العزاوي"( )2009بجامعة ديالي" أثراستخداماأللعابالصغيرةفيتطويربعضالقدراتالبدنيةلدىحراسالمرمىبكرةالقدم والذي
توصل

في

بحثه

إلى

أن

استخدام

األلعاب

الصغيرة

ضمنالمنهجالتدريبيلهأثرايجابيعلىتطويرمستوىالقدراتالبدنيةلدىحراسالمرمىبكرةالقدم
ويشير كثير من الباحثين أن األلعاب الصغيرة هي تلك األلعاب بسيطة التنظيم والتي يشترك فيها أكثر من فرد

ليتنافسوا وفق قواعد ميسرة وال يقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدني معين ويغلب عليها طابع الترويح  ،التسلية  ،وقد

تستخدم أدوات أو أجهزة أو بدونها.

و تشكل األلعاب الصغيرة جزء هام من النشاط المدرسي ،إذ تحتل مكانة مرموقة بين مختلف األلعاب واألنشطة
الرياضية المتعددة ،وتشكل جزء كبير في محيط النشاط المدرسي خصوصا في دروس التربية البدنية و الرياضية وأصبح
من المقومات التي يحتاج إليها أي برنامج للتربية الرياضية.
وتتميز األلعاب الصغيرةبالثراء الواضح بالنسبة لنواحي التعلم الحركي لذلك يمكن ألي متعلم من خاللها أن يحقق

النجاح في النشاط الممارس مما يزيد من حماسه وميوله نحو الممارسة وبذلك يزداد مستواه المهاري والبدني.

وتسا هم األلعاب الصغيرة في نمو األطفال من زوايا متعددة نذكر منها النمو الحركي والنمو البدني فهي قد تهتم بتنمية
عناصر اللياقة البدنية المتعددة الجوانب أو تشمل في درس خاص تطوير المهارات الحركية المرتبطة بفعالية الرياضة
وترقيتها .وقد أشارت دراسة "أسعدحسين عبد الرزاق" بعنوان تأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية
352

ألطفال بعمر( ) 7-8سنوات وتوصل الباحث إلى أن استخدام األلعاب الصغيرة أثر بشكل ايجابي في فاعلية التالميذ األمر
الذي أدى إلى تطور في القدرات البدنية والحركية.
إناالرتقاءبمستوىالعناصراألساسيةللياقةالبدنيةيعتبرضرورةملحةلمالهامنمردودإيجابيللوقايةمناألمراض،والوصولبالفردإلىالمستوياتالم
طلوبةالتيتمكنهمنالقيامبالمتطلباتالحركيةوالحياتيةكافةبصورةصحيحةوسليمةوعلىأكملوجه.

ويعتبر الجانب النفس حركي وخصوصا في المرحلة االبتدائية القاعدة األساسية التي تقوم على أساسها ممارسة كافة

األنشطة الرياضية المختلفة وتحسين مستوى هذا الجانب يعتبر احدا من أهداف التربية البدنيةالرتباطها االيجابي بمجاالت
عدة كالنمو البدني والصحة البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية.
وينادىالمهتمينبالتربيةالحركيةبأنتعليمالطفلفيهذهالمرحلةيجبأنتبنىبرامجهأوعلىاألقلتعدلفيضوءأسسالتربيةالحركيةالعتباراتتتعلقبخصا

ئصالنمو،والتعلمفيهذهالفترةالعمريةللطفلترتكزبشكألساسيعلىحركةالطفل،وتهتمالتربيةالحركيةبنموالطفلوتطورهلكييستطيعالتكيفاألمث
لمعنفسهومعبيئتهومجتمعه.وهذا

ما

أشارت

إليه

"دراسة

طارقعبد

الرحمنمحموددرويش"

بجامعةبغداد

بعنوان:

"تأثيربرنامجتربيةحركيةمقترحعلىتنميةبعضالمهاراتالحركيةاألساسيةوالصفاتالبدنيةألطفالماقباللمدرسةمن (5-4سنوات)" حيث
توصل الباحث إلى أن برنامجالتربيةالحركيةالمقترحلهتأثيرايجابيعلىتنميةالمهاراتالحركيةاألساسية وبعضالصفاتالبدنية.
وبما أ ن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان لما لها من أثر واضح في حياته المستقبلية كان البد من
االهتمام بالمناهج التعليمية التي تساهم إسهاما فعاال في تحقيق النمو المتكامل للطفل بشكل عام من خالل النشاط الحركي
الذي تتطور فيه عناصر اللياقة البدنية بشكل خاص وعليه يتطلب من المختصين والباحثين االهتمام باألطفال والعمل على
إعداد مناهج تعليمية تساعد على إكسابهم تلك الصفات البدنية.

ومن خالل اطالع الباحثان على درس التربية البدنية و الرياضية في المدارس االبتدائية الحظا أن الطريقة المتبعة في

إخ ارجه ال تعنى بالطرق من حيث تحقيق األهداف التعليمية بسبب النقص الكبير في األجهزة والمعدات إلى جانب عدم قدرة
معلميالمرحلة االبتدائية على اإلبداع في عملية اإلخراج إلى جانب عدم اهتمامهم الكافي بتنمية الجوانب الحركية لطفل
المحلة االبتدائية  ،والتي تعتبر القاعدة األساسية للممارسة الحركية للطفل والتي تبنى عليها غالبية األلعاب الرياضية.
ومن خالل إيجاد بدائل يمكن أن تساهم في تحقيق األهداف التعليمية لهذه المرحلة العمرية الحرجة التي هي بحاجة

إلى دراسة تنظر إلى واقع الطفل في هذه المرحلةبرزت مشكلة البحث والتي سيحاول الباحثان من خاللها تصميم برنامج
رياضي باأللعاب الصغيرة يتناسب وطبيعة المرحلة العمرية وخصائصها الحركية على اعتبار أن هذه األلعاب ليست مجرد
لهو واستثمار الوقت وانما هي ألعاب تعمل على تنمية بعض عناصر الجانب النفس حركي ومن خالل ما تقدم يمكن طرح
التساؤل اآلتي:
ما مدى فاعلية برنامج رياضي باأللعاب الصغيرة في تنمية بعض القدرات النفس-حركية(السرعة االنتقالية ،االتزان) عند
تالميذ المرحلة االبتدائية()10-11سنة؟

 -2الفرضيات

 -1-2الفرضية العامة:
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للبرنامج المصمم فاعلية في تنمية بعض القدرات النفس حركية (السرعة ،التوازن)عند تالميذ المرحلة االبتدائية من (-10
 )11سنة.
 -2-2الفرضيات الجزئية:
.1

توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين ( القبلي والبعدى) لدى أفراد المجموعة التجريبية
توجـد فـروق دالـة إحصـائياً بـين القياسـين (القبلـي والبعـدى) لـدى أفـراد المجموعـة الضـابطة فـي فـي بعـض القـدرات

.3

توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي للمجموعة
التجريبية في في بعض القدرات النفس حركية(السرعة والتوازن) ولصالح القياس البعدى .

.2

النفس حركية(السرعة والتوازن) ولصالح القياس البعدى .

.4

توجد فـروق فـ ي معـدل نسـبة التحسـن للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـي فـي بعـض

.5

 -3أهداف البحث:

.2

معرفة مدى فاعلية البرنامج المصمم في تنمية بعض في بعض القدرات النفس حركية(السرعة والتوازن)

.1

القدرات النفس حركية(السرعة والتوازن) ولصالح القياس البعدى .

يهدفالبحثإلىتصميمبرنامجباستخداماأللعابالصغيرةلتالميذ المرحلة االبتدائية من( )10-11سنة

عند تالميذ المرحلة االبتدائية من ( )10-11سنة.

 -4أهمية البحث والحاجة إليه :

حدد الباحثان أهمية الدراسة في النقاط التالية :

.1

النقص الكبير في برامج األلعاب الصغيرة في تنمية الجوانب الحركية في المرحلة االبتدائية.

 .1تسهم األلعاب الصغيرة بشكل غير مباشر في إعداد التلميذ لممارسة أنشطة األلعاب كما أنها تعمل على تحسين
العديد من عناصر البدنية والحركية.
.2

التدريس باستخدام األلعاب الصغيرة من المداخل التي تراعى سيكولوجية المتعلم في سن( )11 -10سنة وعن
طريقها يصبح للمتعلم دور إيجابي وفعال في الدرس.

.3

إن التدريس باستخدام األلعاب الصغيرة كأنشطة محفزة لألداء لما تشمله من أداء غير تقليدي يؤدى إلى تحسين

.4

إن العمل باأللعاب الصغيرة من شأنه أن يؤدي إلى مساعدة المتعلمين على استخدامها كأسلوب تطبيقي إلزالة

في مستوى األداء الحركي.

الملل واضفاء عنصر التشويق.
 -5مصطلحاتالبحث:
.1

تعريف األلعاب الصغيرة:

تعرف بأنها ألعاب بسيطة التنظيم تتميز بالسهولة في أدائها يصاحبها البهجة والسرور وتحمل بين طياتها تنافس شريف في

نفس الوقت ال تحتوي على مهارات حركية مركبة والقوانين التي تحكمها تتميز بالمرونة والبساطة(.عبد الحميد
شرف)2002،50،

ويعرفها الباحثان على أنها :أنها ألعاب ال تحتاج إلى مساحات كبيرة بحيث يمكن أداؤها في مساحات صغيرة وهي

تؤدى بأدوات أو بدونها تتميز بطابع المرح والتشويق.
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.2

الفاعلية  :هيإنجازنتائجمؤثرةبأقلجهدممكن (.عوض خالد)6، 2005 ،

.3

البرنامجالمقترح:
"هوأحدعناصرالخطةوبدونهيكونالتخطيطناقصاً،فالبرنامجهوالخطواتالتنفيذيةفي

صورةأنشطةتفصيليةمنالواجبالقيامبهالتحقيقالهدف"(البيك عليوعباس عماد الدين(102،2003،

ويعرفه الباحثان  :هو مجموعة من األلعاب الصغيرة المطبقة على تالميذ المرحلة االبتدائية بهدف تنمية
عناصر اللياقة البدنية(المداومة،السرعة ،المرونة) .
الجانب النفس حركي:
هو ذلك الجانب الذي تندمج فيه القدرات الحركية مع القدرات الروحية ،وتكمن وظيفة التربية البدنية والرياضية كوسيلة
تربوية (تربية نفسحركية)
تهتم بالتعامل مع األعراض الظاهرة للوصول الى األعراض الغير جلية وهي وسيلة تحفيز للجسم والنفس على التعبير بدون
وجود عوائق او اضطرابات.
فالتربية النفس حركية ال تهتم بتعويظ نقص او تصحيح وظيفة حركية معينة بل تهدف الى التعامل مع الجسم والنفس بصفة
كلية من خالل استغالل إمكانيات المتوفرة للوصول استقبال وارسال جسمي منسق والى اإلحساس الجيد بالجسم داخل
المكان والزمان(منقول عن د عبد السالم مقبل الريمي ).
.1

مفهوم السرعة:

يعرفها "صبحي حسنين" ( )1999بأنها" قدرة الفرد على آداء حركات متكررة من نوع واحد في أقصر زمنممكن  ،سواء
صاحب ذلك إنتقال الجسم أو عدم إنتقاله " (.محمد صبحي حسنين )321، 1999،

ويعرفها كذلك " "harraعلى أنها  :أقصى سرعة لتبادل إستجابة العضلة ما بين اإلنقباض و اإلنبساط العضلي (.أبو

عودة حسن) 59 ، 2009 ،

ويعرفها الباحثان :هي قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة في أقل مدة ممكنة.

.2

مفهوم التوازن:

القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع كالوقوف على قدم واحده او اداء حركات كالمشى على عارضة

مرتفعة.

ويعنى التوازن بمقدرة الفرد على االحتفاظ بجسمه فى حالة طبيعيه تمكنه من االستجابة بسرعة.

يعرف (نزار الطالب ومحمود السامرائي  )1981التوازن بانه " قابلية الفرد على حفظ مركز ثقل جسمه فوق قاعدة االرتكاز
وعدم السقوط "  .اما (كيورتن) فيعرفه " امكانية الفرد للتحكم في المقدرات الفسيولوجية والتشريحية التي تنظم التاثير على

التوازن مع القدرة على االحساس بالمكان سواء باستخدام البصر او بدونه وذلك عضليا وعصبيا ( . )417 : 4ومن الناحية
البيوميكاننيكية فان التوازن يحدث عندما يمر المحور العمودي للجسم على مركز ثقل الجسم وتتساوى القوى المؤثرة في

الجسم بحيث تكون صف ار في محصلتها (.)127 : 6
.3

تعريف الطفولة المتأخرة:
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عرفها "إسماعيل قباني" :هي الفترة الممتدة من 12-9وتسمى أيضا مرحلة الطفولة الناضجة أو بمرحلة تطور العالقات
االجتماعية من خالل النشاط فهي تمثل مرحلة اللعب الجماعي مع الزمالء واحترام روح الجماعة (.نبيل صالح2009،

.)15،

ويعرفها الباحثان بأنها :مرحلة من مراحل النمو يتطور فيها الفرد ليصبح أكثر نضجا وهي تسبق المراهقة المبكرة.

 -6الدراسات السابقة:

 1-6الدراسات العربية:

 -1-1-6دراسة أحمد عبد العظيم (2002م) بعنوان :تأثير برنامج تربية حركية باستخدام األلعاب الصغيرة الترويحية
على بعض المتغيرات الحركية والرضا الحركي لألطفال من ()6-9سنوات وهدفت الدراسة إلى بناء برنامج تربية حركية
وبرنامج آخر هو مزيج بين التربية الحركية واأللعاب الصغيرة والترويحية والتعرف على تأثيرهما بالنسبة لمتغيرات البحث
وهي اإلدراك الحركي ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو الثالث مجموعات تجريبية ،وشملت عينة البحث ( )105تلميذ

وتلميذة وقسمت إلى ثالث مجموعات و تم اختيار العينة بالطريقة العمدية ،وتوصل الباحث إلى أن برنامج التربية الحركية
له تأثير إيجابي على إدراك التالميذ والمنهج الدراسي ليس له تأثير.

 -2-1-6دراسة وحيد الدين السيد عمر (2009م) بعنوان :تأثير استخدام برنامج األلعاب الصغيرة و أنشطة التربية
الحركية بدرس التربية الرياضية على تنمية بعض عناصر القدرات البدنية والحركي لتالميذ الحلقة األولى من التعليم

األساسي ،وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير البرنامج على تنمية بعض عناصر القدرات البدنية والحركية لتالميذ الصف

الثالث االبتدائي  ،وقام الباحث باستخدام المنهج التجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة  ،وتم اختيار
العينة بطريقة عشوائية ،وبلغ عددها ( )30تلميذ من الصف الثالث االبتدائي بمدرسة العبور االبتدائية ببورسعيد ،وأظهرت

نتائج البحث أن استخدام األلعاب الصغيرة وأنشطة التربية الحركية بدرس التربية الرياضية قد أثر تأثي ار إيجابيا في جميع

اختبارات عناصر القدرات البدنية والقدرات الحركية قيد البحث لدى تالميذ المجموعة التجريبية وأظهرت أيضا أن نسبة
التحسن للمجموعة التجريبية أفضل من نسبة التحسن للمجموعة الضابطة مما يدل على التأثير اإليجابي الستخدام األلعاب
الصغيرة وأنشطة التربية الحركية بدرس التربية الرياضية.
 -3-1-6دراسة أسعد حسين عبد الرزاق ( )2009بعنوان :تأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية
والحركية ألطفال بعمر ( ) 7-8سنوات ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على التأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أعم القدرات

البدنية والحركية ألطفال بعمر ( )7-8سنوات ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،وبلغ عدد عينة البحث ( )60تلميذ من

الصف الثاني االبتدائي وبعمر( ) 7-8سنوات بمدرسة المضرية االبتدائية للبنين ،وتوصل الباحث إلى أن استعمال األلعاب
الصغيرة أثر بشكل إيجابي وكبير في فاعلية أداء التالميذ ،األمر الذي أدى إلى تطوير القدرات البدنية والحركية موضوع
البحث  ،وكذلك حققت األلعاب الصغيرة تطور أفضل من منهج التربية للصف الثاني االبتدائي وبذلك حققت األهداف و
األغراض التي وضعت من أجل تحقيقها.

 -4-1-6دراسة قحطانخليلخلياللعزاوي( )2009بعنوان:أثر استخدام األلعاب الصغيرة في تطوير بعض القدرات البدنية
لدى

حراس

المرمى

بكرة

القدمألطفال

بعمر()14سنة،

وهدفت

الدراسة

إلى

وضعمنهجتدريبيمقترح

ومعرفةتأثيرالمنهجالتدريبيالمقترحفيتطويربعضالقدراتالبدنيةلدىحراسالمرمىاألشبالبعمر()14سنةبكرةالقدم ،واستخدم الباحث المنهج
التجريبي وبلغ عدد عينة البحث ( )20العب منحراسالمرمىاالشبالفيالمركزالتدريبيالتطويريفيبغدادبعمر()14سنةوتوصل
الباحث

إلى

أن

البرنامجالتدريبيالمقترحباستخدامااللعابالصغيرة

حقق

تطوراايجابيابيناالختبارين(القبليوالبعدي)ولصالحالمجموعةالتجريبية وهذا ما أدى إلى تطور بعضالقدراتالبدنيةلدىعينةالبحث.
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 -5-1-6دراسة ناهدة عبد زيد الدليمي( )2010بعنوان ":تأثير مجموعة ألعاب صغيرة في تطوير قدرات حركية محددة
وبعض الحركات األساسية للتلميذات بعمر( )7-8سنوات وهدف البحث الى إختيارمجموعة ألعاب صغيرة لتطوير قدرات
حركية محددة وبعض الحركات األساسية للتلميذات بعمر( )7-8سنوات ،فضال عن معرفة تأثير هذه األلعاب واستخدمت
الباحثة المنهج التجريبي وبلغ عدد عينة البحث ( )38تلميذةتم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين أحدهاتجريبية عملت
باأللعاب الصغيرة واألخرى ضابطة عملت باألسلوب المتبع،وتكونت كل مجموعة من( )18تلميذة وقد توصلت الباحثة إلى
أن مفردات األلعاب الصغيرة أدت دورا" فاعال" وكبيرا"في تطوير القدرات الحركية المحددة وبعض المهارات األساسية ،كذلك
ظهرت الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لدى أفراد المجموعة الضابطة بشكل ملحوظ والتي خضعت للمنهج المتبع في
الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية.
 -5-1-6دراسة إقبال عبد الحسين نعمة( )2011بعنوان":األلعاب الصغيرة وأثرها في تطوير صفتي الرشاقة والتوازن
لدى التالميذ بطيئي التعلم" ،ويهدف البحث إلى التعرف على اثر برنامج لأللعاب الصغيرة في تطوير صفتي الرشاقة

والتوازن لدى التالميذ بطيئي التعلم  ،وتألفت عينة البحث من ( )20تلميذ وتلميذة من الصف األول االبتدائي الخاص
ببطيئي التعلم تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي،وتوصلت إلى أن برنامج

األلعاب الصغيرة أثر في تطوير صفتي الرشاقة والتوازن للتالميذ بطيئي التعلم .وتفوق تالميذ المجموعة التجريبية على
تالميذ المجموعة الضابطة في اختباري الرشاقة والتوازن.

 -2-6الدراسات األجنبية:
 -1-2-6دراسة كليرسيدا جارسيا 2002 ( Clersida Garciaم ) بعنوان :برنامجالتربيةالحركيةألطفال ما
بهدف

قباللمدرسةوتأثيرهعلىتحسينالصحةالعامة

وضعبرنامجللتربيةالحركية

ألطفالما

قباللمدرسةومعرفة

تأثيرهذاالبرنامجعلىمستوى الصحةالعامة ،استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعة واحدة ،وتكونت عينة الدراسة

من أطفال ما قبل المدرسة( )3-4سنوات تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وأظهرت النتائج بأن البرنامج المقترح له تأثير

إيجابي في تنمية الصحة العامة لألطفال وتحسين مستوى األداء الحركي لدى األطفال.

 -2-2-6دراسة رومانوفا2002( Romanovaم) بعنوان :برامجالتربيةالحركيةألطفال ما قباللمدرسة بهدف تقويم
برامجالتربيةالحركيةلدى أطفال ما قبل المدرسة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعة واحدة ،وتكونت عينة

الدراسة من  150طفل وطفلة بسن ( )5-7سنوات تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وتوصل الباحث وجودنقصواضحفيبرامج
التربيةالحركيةفيهذهالمرحلة السنية.
 -3-6التعليق على الدراسات السابقة:
.1
.2

جميع الدراسات تناولت أهمية النشاط الحركي والتمرينات البدنية واأللعاب في تنمية

عناصر اللياقة البدنية.

اتفقت

دراسة

الباحث

معمعظمالدراساتالسابقة

في

المنهجالتجريبيوانكانهناكاختالففيتطبيقالمنهجالتجريبيبتصميممجموعتينأو
ثالثةوهذااالختالففياستخدام
المنهجيتعلقبمدىمالئمةالمنهجلطبيعةكل دراسةانطالقامنأهدافها.

.4

الحظالباحثنتيجةتحليلهللدراساتالسابقةأنالعيناتالمستخدمةفيهذهالدراساتتنوعتمابين:-
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استخدام

.1

دراساتأجريتعلىبعضتالميذمرحلةما قباللمدرسة.

.2

دراساتأجريتعلىبعضتالميذالمرحلةاالبتدائية.
مدىإمكانية

تعددتوتنوعتأدواتجمعالبياناتوفقالطبيعةكلدراسةوالهدفمنهاهو

توفرهذهاألدواتو

امكانيةاستخدامهافيإجراءاتالدراسةوذلكطبقالنوعالمتغيراتومالئمتها

لهافيالحصولعلىالبياناتيستعينبهاالباحثفيإجراءاتدراستهومنهذهاألدوات:

.1

.1

استماراتاستطالعآراءالخبراءفيمجااللتدريس.

.2

المسحالمرجعيلبعضالدراساتالمتخصصةفياأللعابالصغيرةومجااللتدريس.

.3

االختباراتالتياستخدمهاالباحثونأثناءإجراءات البحث .

.4

البرامجالتعليميةالمختلفةالتيتتناوالأللعابالصغيرةوبرامجالتربيةالحركية .

اتفقت دراسة الباحث مع الدراسات السابقة من حيث تطبيقها في مدرسة ابتدائية .

 -4-6مدى االستفادة من الدراسات المشابهة :

تلقي الدراسات السابقة والمرتبطة الضوء على الكثير من المعالم التي تفيد الدراسة الحالية  ،مما ينير الطريق أمام

الباحثان ومن خالل المسح المرجعي الذي قام به الباحثان للدراسات السابقة والمرتبطة والتي تناولت برامج األلعاب الصغيرة
والقدرات البدنيـ ــة والقدرات الحركية  ،وفى ضوء ما أشارت إليه هذه الدراسات من نقاط تباين واتفاق في إطار أهداف
ومتغيرات تلك الدراسات  ،استخلص الباحثان األسس العلمية والمنهجية منها  ،والتي ساعدت الباحثان في اآلتي :

.1

تحديداإلطارالعامللدراسةالحاليةوكذلكالخطواتالمتبعةفيإجراءات البحث.

.2

تحديدمنهجيةالدراسةالحاليةوأسلوباختيارعينةالدراسةوحجمها.

.3

تحديدالمنهجالمستخدمفيالبحثوكذلكتحديدحجمالعينةالتيتناسبالدراسةالحالية.

.4

التعرفعلىأنسباألساليبوالمعالجاتاإلحصائيةلالستفادةمنهافيالدراسةالحالية.

.6

من خالل اطالع الباحثان على دروس األلعاب الصغيرة ساعدت على بناء الوحدات التعليمية بالبحث الحالي.

.7

ساهمت نتائج الدراسات في تعضيد مشكلة البحث وفي تفسير النتائج .

.8

ساهمت الدراسات السابقة في معرفة الباحث الختبارات اللياقة البدنية التي استخدمت في البحث الحالي.

.9

إجراءاتالدراسة الميدانية :

.5

.10

.11

ساهمت الدراسات المرتبطة في تكوين اإلطار النظري للبحث الحالي.

 -1منهج البحث ونمط تصميمه:

إن طبيعة المشكلة هي التي تحدد المنهج الذي يختاره الباحث لغرض التوصل إلى النتائج .إذ أن كثي اًر من

الظواهر ال يمكن دراستها إال من خالل منهج يتالءم والمشكلة المراد بحثها لذلك استخدم الباحثان المنهج التجريبي

.12

لمالئمته و طبيعة الدراسة.

واستخدم الباحثان التصميم التجريبي باستخدام مجموعتين متكافئتين (ضابطة وتجريبية) عشوائية االختيار ذات

االختبار القبلي والبعدي  ،حيث يتم في هذا التصميم إدخال العامل التجريبي (المستقل) وهو برنامج األلعاب
الصغيرة المقترح على المجموعة التجريبية  ،وترك المجموعة الضابطة في برنامجها اإلعتيادي ،كما هو موضح
في الشكل).محسن علي عطية)197 ، 2010،
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مقارنة
المجموعةالتجريبية

اختبار قبلي

برنامج األلعا

الصغيرةالمقترح

إختبار بعدي
مقارنة

البرنامج التقليدي

اختبار قبلي

المجموعة الضابطة

إختبار بعدي

مقارنة
شكلرقم(:)1يبين التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 -2مجتمع وعينة البحث:

تكــون مجتمــع البحــث مــن تالميــذ الســنة الخامســة ابتــدائي ضــمن الفئــة العمريــة(10-11ســنة) والــذين ينتمــون إلــى مدرســة

ساللي فرحات بمدينـة بريكـة والـذين تـم اختيـارهم بطريقـة قصـدية ،والبـالغ عـددهم( )45تلميـذا دون البنـات هـم أصـل المجتمـع

للموسم الدراسي( ، )2016/2015وتم استبعاد ) (05أطفال غير المناسبين (المرضى،التالميذ الذين يفوق عمـرهم 11سـنة)
كما تم سحب 10أطفال إلجراء الدراسة االسـتطالعية  ،وبـذلك أصـبح عـدد تالميـذ عينـة البحـث( )30تلميـذا  ،وتـم تقسـيمهم
بالطريق ــة العشـ ـوائية البس ــيطةإلىمجموعتينإحداهماتجريبية قام ــت بتطبي ــق البرن ــامج التجريب ــي ال ــذي ت ــم في ــه اس ــتخدام األلع ــاب

الصــغيرة وعــددها ( ) 15تلميــذ  .واألخرىضــابطة قامــت بتطبيــق البرنــامج المتبــع (البرنــامج المدرســي) وعــددها ( )15تلميــذ ،

وبهذا تكون النسبة المئوية لعينة البحث هي( )%66.66وهي نسبة مناسبة لتمثيل المجتمع تمثيال حقيقيا وصادقا.
 -1-2أسباباختيارالعينة:

.13

عدموجودمنهجللتربيةالبدنيةمتخصصةبهذهالمرحلة.

.14

توافرالمساحةالزمنيةفيهذهالمرحلةالتيتسمحبتنفيذبرنامجاأللعابالصغيرة.

.15

توفراإلمكانياتالالزمةلتطبيقالبحث،منمساحةكبيرةللملعبالتيتزيدعن  50مترو األدواتالالزمةلتطبيقالبحث.

و يعطي العديد من الباحثين أهمية لهذه المرحلة في اكتساب قدر كبير من الخبرات الحركية  ،حيث يؤكدون بأنها

"العمر األمثل للتخصص الرياضي الحركي المبكر و العديد من الفعاليات و األلعاب الرياضية  ،فالنمو البدني في هذه
المرحلة يمكن الطفل من السيطرة و الدقة إزاء المهارات الحركية ،و خاصة تلك التي لم تكن في استطاعته من قبل ".
(قاسم حسن حسين ،1998،مرجع سابق)75،

كما يحتوي برنامج هذه المرحلة على األلعاب التي يتدرب عليها األطفال  ،الرمي  ،اللقف  ،التسديد  ،المحاورة ،

وبعض من ألعاب الميدان و المضمار و األلعاب المنظمة  ،إضافة إلى األنشطة الترويحية و الخلوية  ،ويجب هنا و
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ضمن هذه المرحلة استخدام التمرينات القياسية إلختبارات اللياقة البدنية مثل القوة ،و التحمل و السرعة و المرونة والرشاقة

و التوازن (.مروان عبد المجيد إبراهيم  2002،مرجع سابق.)23 ،

وعليه فقد وقع إختيار الباحثان على هذه المرحلة السنية  ،و هناك أسباب أخرى نذكر منها :

.16

تعتبر إمتداد لمرحلة الطفولة مما يساع د على تطبيق برنامج األلعاب الصغيرة و الذي يعطي نتائج واضحة مع هذه
المرحلة .
تعد هذه المرحلة السنية أنسب المراحل في إنتقاء و توجيه أفضل و أحسن العناصر لألنشطة الرياضية المختلفة.

.17

 .18إفتقاد المرحلة االبتدائية (السنة الخامسة) لدراسات خاصة باأللعاب و خاصة األلعاب الصغيرة في المحيط المدرسي و
التربوي الجزائري .

وهذا ما دعا الباحثان إلى اإلهتمام بهذه المرحلة السنية لما لها من أهمية كبيرة  ،لذلك البد من وضع برامج هادفة و منظمة
من أجل تنمية التلميذ من جميع النواحي .
 -3تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي البحث:
 -1-3تجانس العينة:

من أجل ضبط جميع المتغيرات التي تؤثر في دقة نتائج البحث لجأ الباحثان إلى التحقق من تجانس عينة البحث في

متغيرات السن ( تم حسابه ألقرب نصف شهر )  ،و الطول ( تم حسابه ألقرب سنتمتر )  ،والوزن

( تم حسابه ألقرب نصف كلغ )  ،و ذلك عن طريق استخدام كل من قيم المتوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري و

الوسيط ومعامل االلتواء.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في معدالت
النمو (السن والطول والوزن)

ن = 1ن15 = 2
وحدة

المجموعة التجريبية

القياس

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط

السن

شهر

124.87

4.35

125

الطول

سم

1.43

0.05

1.43

0.17

الوزن

كجم

36.93

5.59

36

.095

المتغيرات

المتوسط

المجموعة الضابطة
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط

معامل

معامل

124.60 -0.04

5.50

124

-0.29

1.38

0.06

1.37

0.62

34.13

8.86

31

2.27

االلتواء

المتوسط

االلتواء

يتضح من جدول رقم ( )1أن معامل االلتواء لمعدالت النمو (السن  ،الطول  ،الوزن) يتراوح ما بين ))0.95 -0.04
للمجموعة التجريبية  ،وما بين ( )2.27 -0.29للمجموعة الضابطة وهى ما بين ( )3 ±وهى تقع تحت المنحنى
االعتدالي وهذا يدل على تجانس مجموعتي البحث .
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جدول()02

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لمجموعتي البحث
(التجريبية والضابطة) للقدرات النفس حركية قيد البحث

ن = 1ن15= 2

المجموعة التجريبية

المتغيرات

االختبارات

المتوسط

السرعة

الوسيط

الحسابي

المعياري

اختبار30م من

4.78

0.33

4.76

اختبار4ثوان

بداية متحركة
اختبارت
ا

االنحراف

اختبار نيلسون

المجموعة الضابطة
معامل

المتوسط

االنحراف

االلتواء

الحسابي

المعياري

-0.02

الوسيط

معامل

االلتواء

4.77

0.45

4.68

0.34

17.37

0.66

17.25

17.37 0.21

0.71

17.35

0.04

2.33

0.06

2.35

2.33

0.06

2.35

-0.81

-0.78

لالستجابة
الحركية

يوضح الجدول رقم ( )2أن معامل االلتواء للمجموعة التجريبية في عناصر اللياقة البدنية قـد تـراوح مـا بـين (-0.78
 )0.93 :وفي المجموعة الضابطة تراوح معامل االلتواء ما بين ( )0.34 : -2.10وهذه القيم تنحصر ما بين ( )3 ±وتقع
تحت المنحنى االعتدالي مما يدل على تجانس عينة البحث في اختبارات اللياقة البدنية.

ونفس المالحظة مسجلة في الجدول رقم  3والخاص بخاصية التوازن الحركي
 -2-3تكافؤ عينة البحث :

قام الباحثان بإجراء التكافؤ لعينة البحث (المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة) فـي المتغيـرات قيـد البحـث كمـا

يوضحها الجدولين.

جدول رقم ()03

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لمجموعتي البحث
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(التجريبية والضابطة) (السن – الطول – الوزن)
ن = 1ن 15= 2
وحدة

المتغيرات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

القياس

س

ع

س

ع

الفرق بين

قيمة (ت)

المتوسطين المحسوبة

السن

شهر

124.87

4.35

124.60

5.50

0.27

-0.14

الطول

سم

1.43

0.05

1.38

0.06

0.05

-2.53

الوزن

كجم

36.93

5.59

34.13

8.86

2.80

-1.03

قيمة(ت)

درجة

الجدولية

الحرية

الداللة
()0.5
غير دال

2.048

28

غير دال
غير دال

يتضح من جدول رقم ( )3عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في معدالت

النمو (السن  ،الطول  ،والوزن) حيث جاءت قيمة (ت) المحسوبة أقل من (ت) الجدولية عند مستوى معنوية  0.05مما
يدل على تكافؤ مجموعتي البحث .
جدول ()04

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لمجموعتي البحث

ن = 1ن15= 2
المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتغيرات

االختبارات

اختبار 30م من
اختبارات
السرعة

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسطين المحسوبة
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
4.78

0.33

4.77

0.45

بداية متحركة
اختبار4ثوان
اختبار نيلسون

لالستجابة الحركية

الفرق بين قيمة (ت)

17.37
2.33

0.66
0.06

17.37

0.71
0.06

2.33

الداللة(
)0.5

قيمة(ت)

درجة

الجدولية الحرية غير دال

0.01

0.02

0

0

غير دال

0.37

غير دال

0

يتضح من الجدول رقم ( )4عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في
اللقدرات النفس حركية (السرعة) قيد البحث حيث جاءت قيمة (ت) المحسوبة لتلك المتغيرات أقل من قيمة (ت)
الجدولية( )2.048عند مستوى معنوية ( )0.05مما يدل على تكافؤ عينتي البحث .
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معامل االرتباط
0.995

P-Value

**

0.000
(**) دال عند 0.01

الجدول ( :)01المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة
قيمة) (tالمحسوبة

درجات الحرية

-2.363

االحتمال

المتوسطMeans

df

قبلي

بعدي

)(sig

14

14.724

14.938

0.033

الجدول ( :)01المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية
قيمة) (tالمحسوبة

درجات الحرية

-7.664

االحتمال

المتوسطMeans

df

قبلي

بعدي

)(sig

14

14.587

15.260

0.000

الجدول ( :)01المقارنة بين العينة التجريبية والضابطة
قيمة) (tالمحسوبة

درجات الحرية

0.191

المتوسطMeans

االحتمال

df

العينة التجريبية

العينة الضابطة

)(sig

28

15.262

14.938

0.850

 -4مجاالت البحث :

 -1-4المجال البشري  :تالميذ السنة الخامسة ابتدائي من مدرسة ساللي فرحات بريكة  -باتنة-
 -2-4المجال الزمني :الموسم الدراسي  2016-2015حيث أجريت الدراسة اإلستطالعية في الفترة من 2015/02/03

إلى  ،2015/02/12كما تم إجراء القياس القبلي في الفترة من  2015/02 /13إلى  2015/02/17وتم تطبيق الدراسة
األساسية للبحث في الفترة من2015/02/19إلى2015/05/07

 -3-4المجال المكاني  :ملعب ابتدائية ساللي فرحات – بريكة – (باتنة) و الذي يتكون من ملعب ترابي طوله  50م و
عرضه  30م و ملعب إسمنتي طوله  40م و عرضه  20م و أروقة مخصصة لسباقات السرعة  .وقد اختار الباحث هذه
االبتدائية لألسباب التالية :

.19

التسهيالت المقدمة من طرف مدير ابتدائية ساللي فرحات
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.20

إنتظام عينة البحث في الحضور.

.21

توفر االبتدائية على ملعب جيد و ذو مساحة كبيرة و خال من المعيقات و هذا ما يسهل من عمل الباحث
والمساعدين.

.22

توفر الوسائل الضرورية إلجراء البحث .

.23

قرب المؤسسة من مقر سكن عينة الدراسة  ،و ذلك لتفادي بروز مجموعة من المتغيرات الدخيلة.

 -5الوسائل المستخدمة في البحث :

إن األدوات التي يستخدمها الباحث في بحثه تعتبر المحور الذي يستند عليه ويوظفه في الوصول إلى كشف الحقيقة

التي يبنى عليه بحثه(.بن برنو.)225 ،2007 ،وقام الباحث باستخدام الوسائل واألدوات اآلتية للحصول على البيانات

المطلوبة إلجراءات الدراسة :

 -الدراسات السابقة والبرامج المصممة

استمارة تحكيم االختبارات النفس حركية :موجهة إلى األساتذة والدكاترة والمدربين في المجال الرياضي.استمارةتسجيل البيانات الشخصية ،وتسجيل نتائج االختبارات النفس حركية :بحيث قام الباحث بتصميم االستمارة-االختبارات البدنية:

بعد اطالع الباحثان على مجموعة من المراجع و القراءات النظرية وتحليل محتوى المراجع العلمية المتخصصة في

مجال التقويم واالختبارات وتقويمها .كما تم االستعانة واالعتماد على الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية و
المرتبطة بعملية تقويم االختبارات في التربية البدنية أو التي لها صلة بالموضوع.
وقد اعتمد الباحثان على مجموعة من االختبارات المقننة و الخاصة بقياس بعض قدرات النفس حركية التي هي قيد

الدراسة وكذلك تكون حسب مستوى الفئة العمرية المدروسة.
 -األدوات واألجهزة المستخدمة:

.24
.25
.26

التجربة اإلستطالعية .

أدوات قياس مختلفة ( ميقاتي  ،شريط متري لقياس الطول  ،ميزان لقياس الوزن ) .
بعض األدوات الرياضية المستعملة في البرنامج المقترح مثل أقماع  ،صدريات  ،كرات  ،حلقات.

 -6خطوات إجراء البحث:

نظ ار لطبيعة الدراسة  ،فإنه تم إختيار مجموعة من االختبارات الحركية  ،باإلضافة إلى القيام بوضع برنامج رياضي

يتكون من عدد من الوحدات التعليمية و ذلك مبين في ما يلي:

 -1-6تحديد العناصر النفس الحركية صدد البحث  :قام الباحثان بعملية المسح للعديد من المراجع العلمية لتحديد أهم

قدرات الجانب النفس حركي التي يحتاجها تالميذ السنة الخامسة ابتدائي لقياس هذا الجانب لديهم ،ولغرض اختيار بعض
القدرات النفس حركية وأهمها تم طرح استمارة الستطالع آراء الخبراء والمختصين في مجال التربية البدنية و الرياضية،

وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات وفقا آلراء( )15خبي ار وحسب األهمية النسبية التي تم احتسابها لكل صفة من

الصفات النفس حركيةأسفر عن ذلك اختيار العناصر التي تحصلت على أكثر من  70%و هي ( ،السرعة  ،االتزان ).
األسس العلمية لإلختبارات :
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ألجل الوصول إلى أدق النتائج و ألجل التأكد من صالحية اإلختبارات و جب على الباحثان إخضاع اإلختبارات إلى
األسس العلمية لها "إذ أن اإلختبارات وسيلة تساعد على تقييم األداء و مقارنة مستوياته بأهدافه الموضوعية  ،إذ يجب أن
تتمتع بمعدالت عالية من الصدق و الثبات و الموضوعية" ( .سامي محمد .)252 ،2000،

تم حساب المعامالت العلمية الخاصة باالختبارات قيد البحث من حيث الصدق و الثبات و الموضوعية ،و قد كانت

على النحو التالي :
 -1الصدق 9:اإلختبار الصادق هو ذلك اإلختبار القادر على قياس الشئ الذي صمم من أجل قياسه (.نبيل عبد الهادي ، 2002،
)121و للتأكد من صدق اإلختبارات المستخدمة قام الباحث بحساب الصدق بطريقتين هما :
 -1-1صدق المحتوى 9:يدل صدق المحتوى على مدى تمثيل محتوى اإلختبار للنطاق السلوكي الشامل للسمة المراد اإلستدالل عليها  ،إذ يجب أن

يكون المحتوى ممثال تمثيال صادقا لنطاق المفردات الذي يتم تحديده مسبقا (.محمد السيد علي )295 ، 2011 ،

قام الباحثان بعرض مجموعة من اإلختبارات التي تقيس القدرات النفس حركية محل البحث على مجموعة من

المختصين في المجال الرياضي إلبداء الرأي في مالئمتها لغرض البحث  ،و قد أجمع المحكمين على اإلختبارات السالفة
الذكر و بالتالي على صدق محتواها .

 -2-9ثبات اإلختبارات :
اإلختبار الثابت هو"اإلختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة"( إبراهيم
بن عبد العزيز الدعيلج )117 ، 2010،

قامالباحثانبحسابالثباتباستخدامطريقةتطبيقاالختبارواعادةالتطبيقبفارقزمني

مدته

أسبوعوذلكعلىعينةالدراسةاالستطالعيةوعددها()10أطفالمننفسمجتمعالبحثوخارجالعينةاألساسية،حيثتمتطبيقاال

ختباراتتحتنفسالظروف،وقدتمإيجادمعامالالرتباطبينالتطبيقيناألولوالثاني .ويتفق كل من عبد هللا المنيزل و

عايش غرايبية أنه البد من توفر الشروط التالية إلعتماد معامل اإلرتباط البسيط بيرسون و هي :

 -1أن تكون العينة مسحوبة بطريقة عشوائية .
-2أن تكون البيانات متبعة للتوزيع الطبيعي .

-3أن تكون العالقة خطية بين المتغيرين  ،و تختبر من خالل رسم شكل اإلنتشار .

وفي حالة عدم التحقق من هذه الشروط فال يمكن إعتماد نتيجة اإلرتباط لبيرسون ( .عبد هللا فالح

المنيزل ،عايش موسى غرايبة . )128 ، 2006،
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وعليه قام الباحثان من التأكد من التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة اإلستطالعية بحساب معامل اإللتواء و
رسم شكل اإلنتشار للتأكد من اإلرتباط الخطي قبل حساب الثبات و ذلك في ما يلي :

جدول ( ) 05

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط والصدق الذاتي بين التطبيقين األول والثاني
الختبارات عناصر اللياقة البدنية قيد البحث

عناصر اللياقة
البدنية

السرعة

التطبيق االول

االختبارات

ن = 1ن10= 2

التطبيق الثاني

س

±ع

س

معامل االلتواء الثبات

±ع

الصدق
الذاتي

اختبار 30م من بداية
متحركة

4.01

0.23

4.01

0.22

-0.56

0.99

0.99

اختبار4ثوان
اختبار نيلسون لالستجابة
الحركية

17.52

0.43

17.53

0.44

-0.31

0.99

0.99

2.28

0.08

2.28

0.06

0.17

0.92

0.95

معامل الثبات الختبار التوازن

معامل االرتباط
0.995

P-Value

**

0.000

(**) دال عند 0.01

يعتبر اإلختبار موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة بالرغم من إختالف المصححين (.فاطمة عوض
صابر . )164 ، 2002،

واالختبارهوالذييبعدالشكعندتطبيقه،واالختباراتالمستخدمةبالبحثذاتموضوعيةجيدة

النهاتتميزبالسهولةالمالئمةوواضحةالفهموالتطبيقوفيطريقةالقياس،وغيرقابلةللتأويلوبعيدةعنالتقويمالذاتيويؤديالغر

ضالذيمناجلهتمتطبيقهباستخداموحداتالزمن،والمسافةوالتك اررلذلكتعداالختباراتموثوقبهاألنهاتتمتعبالشروطالعلمية
لالختباروهيالثباتوالصدقوالموضوعية.
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وكذلك اإلختبارات المعنية بالبحث  ،اختارها مجموعة من المختصين في مجال التربية البدنية و
الرياضية  ،ومعظمهم أجمعوا على موضوعية اإلختبارات و بعدها عن التحيز.

 -10برنامجاأللعابالصغيرة:
 -1-10الهدفمنالبرنامج:

يهدفالبرنامجإلىالتعرفعلى مدىفاعلية تصميم برنامج رياضيباستخداماأللعابالصغيرةعلىتنمية بعض

عناصر اللياقة البدنية(المداومة،السرعة،المرونة)عند تالميذ المرحلة االبتدائية( )10-11سنة

 -2-10أسسوضعالبرنامج:
.27
.28
.29
.30

المدة الزمنية للبرنامج المقترح ( )12أسبوعا بواقع وحدتين في األسبوع بمجموع( )24وحدة تعليمية

التركيز على اإلحماء في بداية كل وحدة تعليمية وتمارين التهدئة واإلسترخاء في نهاية الوحدة

التعليمية

أثناءالوحدة التعليميةتمالتنويعفيتوزيعاأللعابلتشويقواستمتاعأفرادعينةالدراسة.
تصحيحاألخطاءباستم اررفيكافةأجزاءالوحدةالتعليمية.

-3-10الجوانب التي يجب أن تراعى في بناء البرنامج:

.31

أنيحققالبرنامجاألهدافالمرجوةمنهوهى .تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية (المداومة ،السرعة

.32

أنيتوفرالبرنامج علىعوامالألمنوالسالمة.

.33

أنيراعىالبرنامجالتدرجمنالسهإللىالصعب.

.34

أنيتناسبمحتوىالبرنامجمعقدراتواستعداداتعينةالبحث.

.35

مراعاةاالستم ارريةوالتتابعوالتكاملعندتنفيذالبرنامج.

.36

أنيشتماللبرنامجعلىجميعجوانبالحركةوأبعادهامنخالاللوعيبالفراغ.

.37

أنتراعىمحتوياتالبرنامجميولورغباتاألطفالفيهذهالمرحلةالسنية.

.38

مراعاة التدرجباأللعابالصغيرةمنالبسيطةإلىالمركبة.

.39

،المرونة )

أنتتيحاأللعابللطفاللتحركبسهولةويسرمعمراعاة عنصرهامهواألمنوالسالمةأثناءتأديةاأللعابالصغيرة.

 -4-10أهداف البرنامج :

يهدف برنامج األلعاب الصغيرة المقترح إلى :

.40

إكساب التلميذ وتحسين قدراته النفس حركية
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اإلستمتاع باللعب و إشباع الحاجة .

.41

التحلي بالروح الرياضية أثناء الفوز و الخسارة في اللعبة .

.42

اإلحساس بالعمل الجماعي و تقدير الزمالء .

.43

 -5-10محتوىبرنامجاأللعابالصغيرة:

قامالباحثانبعملمسحمرجعيلجميعالدراسات

العربيةواألجنبيةالسابقةالتيتوفرتلديةباإلضافةإلىالمراجعالعلميةوالدراساتالمرتبطةوكذاالرجوعللشبكةالعنكبوتية

((Internetوذلكلعملحصرلجميعاأللعابالصغيرةالمتوفرةمثأللعابالجريكالسباقاتوالتتابعات،ألعاب
عناصر

اللياقة

لتنمية

البدنية(المداومة،السرعة،المرونة)

ثمقامالباحثانبوضعهذهاأللعابالصغيرةفياستمارةوعرضهاعلىالسادةالخبراء

للتأكدمنمطابقتهالمحتوىالبرنامج،وقدتمتعديلبعضاأللعابوحذفالبعضاآلخرطبقاآلراءومقترحاتالخبراء،حيثبلغعدداأل

لعاببعدالتعديل(108

(لعبة،وقداشتماللبرنامجعلى()24وحدةتطبقلمدة()12أسبوعكلوحدتينأسبوعياًوزمنالوحدة()45دقيقة،وقدقسمتالح
صةإلىإحماءومدتهثمانيدقائق،والجزءالرئيسيوفيهتستخدماأللعابالصغيرةومدته()32دقيقة،والجزءالختاميمدتهخم

س()5دقائق.

 -6-10تنفيذ البرنامج:
قامالباحثانبتنفيذالبرنامجبنفسيهما ومعهمساعدين،وذلكلمساعدتهفيتنفيذالتجربةعلىالمجموعتين

الضابطةوالتجريبية .

-7-10مكوناتومحتوياتالوحدةاليومية:
تشماللوحدةاليوميةمنالبرنامجالمقترحعلى:

-1-7-10الجزءالتمهيدي(اإلحماء):

هدف هذا الجزء هو تهيئة الجسم بدنيا و فيسيولوجيا لتقبل المجهودات و شمل على حركات بسيطة
ومتنوعة من مشي و جري و ألعاب صغيرة ومدته( )08دقائق
-2-7-10الجزءالرئيسي:

و يحتوي على األنشطة التي تهدف إلى تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج و يتضمنمجموعة من

األلعاب الصغيرة المنظمة تنظيما متدرجا من السهل إلى الصعب و من البسيط إلى المركب،بحيث
تعملعلى تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية(المداومة،السرعة،المرونة) ومدته( )32دقيقة.

-3-7-10الجزءالختامي(5د):ويشملعلىبعضاألنشطةالتيتساعدعلىاالسترخاءبهدفإعادة أجهزة
الجسمإلىحالتهاالطبيعيةمثلتمريناتالتهدئة.

-11الدراسةاألساسية:
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 -1-11القياس القبلي:
بعدأنتأكدالباحثانمنالمعامالتالعلمية)الصدق

–

الثبات)الختبارات

البحثوامكانيةتنفيذالبرنامجالمقترحقاما

بإج ارءالقياسالقبليعلىمجموعتيالبحثالتجريبيةوالضابطةحيثتمتطبيقاالختبا ارتقيدالبحث وذلك في الفترة من

 2015/02/13إلى .2015/02/17

 -2-11تطبيق التجربة األساسية :

تم تطبيق التجربة األساسية للبحث خالل الفترة من  2015/02/19إلى  2015/05/08بواقع وحدتين

أسبوعياً أي ( )24وحدة تعليمية وزمن الوحدة (45د) للمجموعتين التجريبية والضابطة وتم تدريس

المجموعة التجريبية باستخدام األلعاب الصغيرة  ،والمجموعة الضابطة تم تطبيق البرنامج المتبع (
البرنامج المدرسى ) .

 -3-11القياس البعدي:
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج المقترح والذي امتد ( )12أسبوع تم إجراء كافة القياسات البعدية
للمجموعتين التجربيية والضابطة وبنفس تسلسل وأسلوب القياسات القبلية من حيث إجرائها وشروط

اإلختبار في الفترة من  2015/05/12إلى.2015/05/14

 -12متغيرات الدراسة:

-1-12المتغير المستقل :برنامج األلعاب الصغيرة المقترح لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية
-2-12المتغير التابع:القدرات النفس حركية (السرعة ،االتزان)
 -13المعالجة اإلحصائية :
بعد جمع البيانات للمتغيرات التي استخدمت في هذا البحث تم إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة

لتحقيق األهداف و التحقق من مدى صحة الفروض بإستخدام القوانين اإلحصائية  ،وكذا الحاسب اآللي
بواسطة البرنامج اإلحصائي للحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةIBM SPSS Statistics 21.0

تاريخ إنشاؤه أوت  2012من طرف شركة  ، IBMو ذلك لحساب ما يلي :

Mean
Standard Deviation
Median
Pearson Correlation Coefficient

المتوسط الحسابي
اإلنحراف المعياري
الوسيط
معامل اإلرتباط بيرسون

Skewness
Independent Samples T-Test
Percentage of Progress
Scatter Plot

معامل اإللتواء
إختبار ( ت ) لعينتين مستقلتين .
نسبة التحسن
رسم شكل اإلنتشار

أما نسبة التحسن فحسبت بالعالقة التالية:
(القياس البعدي – القياس القبلي) (/القياس القبلي)×100
(فؤاد البهى السيد1978،422،
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عرض و تحليل و مناقشة النتائج :

أوال  :عرض وتحليل النتائج:

 -1عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى

 -1-1عرض وتحليل نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية و قيمة (ت) المحسوبة
للمجموعة التجريبية في إختبارات البحث
جدول رقم ( ) 06

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) للمجموعة التجريبية
القياس القبلي

عناصر اللياقة
البدنية

س

اإلختبارات

إختبارات السرعة

±ع

4.78

إختبار الجري 30م من بداية
متحركة
إختبار الجري 4ثواني
إختبار نيلسون لإلستجابة
الحركية

القياس البعدي
±ع
س

0.33

17.37

0.66

2.33

0.06

قيمة (ت)
المحسوبة

نوع الداللة

3.95

0.08

9.18

21.68

0.55

19.31

دال

2.01

0.09

11.43

دال

قيمة(ت) مستوى
الداللة
الجدولية

درجة
الحرية

في اختبارات عناصر اللياقة البدنية قيد البحث

يتضح من خالل الجدول رقم ( )06وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي

للمجموعة التجريبية في إختبارات السرعة (30م4،ث ،اختبارنيلسون لالستجابة الحركية) لصالح القياس

البعدي  ،حيث أن قيمة (ت) المحسوبةلالختبارات بلغت على التوالي(،7.32،9.18 ،7.07،11.39

 )15.79 ،24.89 ،4.33 ،11.43 ،19.31وهيأكبرمن قيمة (ت) الجدولية( )2.048عند مستوى

داللة ( )0.05وبدرجة حرية()28

 -2عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

 -1-2عرض وتحليل نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية و قيمة (ت) المحسوبة
للمجموعة الضابطة في إختبارات البحث
جدول رقم( ) 07

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) للمجموعة الضابطة
في اختبارات الجانب النفس حركي قيدالبحث
ن = 15
عناصر اللياقة
البدنية

القياس القبلي

القياس البعدي

قيمة (ت)
نوع الداللة

االختبارات
س

±ع

س

±ع

المحسوبة

4.77

0.45

4.18

0.15

4.77

17.37

0.71

18.66

قيمة(ت)
إختبار الجري 30م من بداية
متحركة

مستوى
درجة الحرية

الجدولية

الداللة

دال

إختبارات السرعة
إختبار الجري 4ثواني
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0.64

5.17

دال

دال

إختبار نيلسون لإلستجابة الحركية

0.06

2.33

2.24

0.04

4.22

دال

يتضح من خالل الجدول رقم ( )07وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي

للمجموعة الظابطة في إختبارات السرعة (30م)4(،ث) واختبار( نيلسون لالستجابة الحركية) وكذلك في
اختبار التوازن ( )5.99 ،5.84 ،8.21 ،4.22 ،5.17 ،4.77 ،2.25 ،2.72 ،2.83وهيأكبر من
قيمة (ت) الجدولية( )2.048عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية(.)28

 -3عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة

 -1-3عرض وتحليل نتائج اإلختبارات البعدية و قيمة (ت) المحسوبة للمجموعتين
التجريبية و الضابطة في إختبارات البحث
جدول رقم ( ) 08

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) للقياسين البعديين لمجموعتي البحث
(التجريبية والضابطة ) في اختبارات القدرات النفس حركية قيد البحث
ن = 1ن15 = 2
عناصر اللياقة
البدنية

المجموعة التجريبية
س

±ع

س

±ع

المتوسطين

المحسوبة

3.95

0.08

4.18

0.15

-0.59

5.02

إختبار الجري 4ثواني 21.68

0.55

18.66

0.64

3.02

13.74

2.01

0.09

2.24

0.04

-0.23

8.77

االختبارات
إختباااااار الجاااااري 30م
من بداية متحركة

إختبارات
السرعة

المجموعة الضابطة

الفروق بين

قيمة (ت)

إختبااااااااااار نيلسااااااااااون
لإلستجابة الحركية

نوع الداللة
قيمة(ت)
الجدولية

مستوى
الداللة

درجة
الحرية

يتضح من الجدول رقم()08وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين
التجريبية والضابطة في إختبارات السرعة (30م4،ث ،اختبار نيلسون لالستجابة الحركية) وكذلك

التوازنلصالح القياس البعدي  ،حيث أن قيمة (ت) المحسوبة لالختبارات بلغت على التوالي(،6.06
 )12.80 ،20.12 ،20.68 ،8.77 ،13.74 ،5.02 ،3.01 ،3.68وهي أكبر من قيمة (ت)

الجدولية( )2.048عند مستوى داللة  0.05وبدرجة حرية(. )28
 -4عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة

 -1-4عرض وتحليل الفروق في نسب التحسن بين المجموعة (التجريبية والضابطة)
في اختبارات القدرات النفس حركية قيد البحث
جدول رقم ( ) 09
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دال
دال
دال

الفروق في نسب التحسن بين المجموعة (التجريبية والضابطة)
في اختبارات عناصر اللياقة البدنية قيد البحث

ن = 1ن15 = 2

نسبة التحسن لكل من

عناصر اللياقة
البدنية

االختبارات

الفروق بين النسبتين%

المجموعة التجريبية

المجموعة
الضابطة

إختبار الجري 30م من بداية متحركة

%17.36

%12.36

%05

إختبار الجري 4ثواني

%24.81

%7.42

%17.39

إختبار نيلسون لإلستجابة الحركية

%13.73

%3.87

%9.86

إختبارات
السرعة

يوضح الجدول رقم ( )09الفروق في نسب التحسن بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى
القدرات النفس حركية حيث تراوحت نسبة التحسن للمجموعة الضابطة ما بين ()13.95% : 2.20%
بينما تراوحت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية ما بين() 13.73:45.32وتراوحت نسبة فارق التحسن

بين المجموعتين ما بين ( )39.77% : 6.04%لصالح المجموعة التجريبية.
ثانيا ً  :مناقشة النتائج :
 -1مناقشة نتائج الفرضية األولى
.44
.45

نص الفرضية األولى:

توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين ( القبلي والبعدى) لدى أفراد المجموعة التجريبية في
القدرات النفس حركية (السرعة،التوازن) ولصالح القياس البعدى.

يتضح من الجدول رقم ( )06وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي القياسين القبلي والبعدى للمجموعة
التجريبية في جميع اإلختبارات قيد البحث عند مستوى داللة ( )0.05لصالح القياس البعدى
ويرجعالباحثانالفرقبينالقياسينالقبليوالبعدي

للمجموعةالتجريبيةإلىتأثيربرنامجاأللعابالصغيرةحيثاحتوىالبرنامجعلىألعابصغيرةموجهةوكذلكاشتملتاأللعابعلىحر
استجاباتاألطفالممازدمنفاعليةالدرسودافعيةاألطفالللممارسةحيثأنا
ا
كاتمتنوعةومختلفةتثيرمشاعروانفعاالتوحماسو

اللياقة

أللعابمشوقةومتنوعةومختارةلتنميةعناصر

البدنيةللطفلووجودمايثيردوافعالطفلنحواللعبوالحركةالتيهيميلطبيعيفيهذهالمرحلة،األمرالذيساعدالطفلعلىالمشاركةا

اليجابيةوبذاللجهدفياألداءبصورةمختصرةلهوفقاإلمكانياتهالبدنيةوالفسيولوجيةوالنفسيةوبالتاليانعكسذلكعلىمستوى

عناصر اللياقة البدنية.

و يتفق هذا مع دراسة "طارق عبد الرحمن محمود درويش"( )2000ودراسة "هاني محمد فتحي" ()2003

و دراسة "أحمد عبد هللا" ()2003و دراسة "وحيد الدين السيد عمر"( )2009و دراسة "أسعد حسين عبد
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الرزاق" ( )2009و دراسة "قحطان خليل خليل العزاوي"( )2009و دراسة "ناهده عبد زيد
الدليمي"( ، )2011و الذين أكدوا على أن برامج األلعاب الصغيرة تساعد األطفال على أن يكتشفوا
إمكانياتهم  ،و أن يطوروا لياقتهم البدنية و الحركية .
كما

تتفقتلكالنتائجمعماأشا ارليه"محمدحسنعالوى"()1979أناأللعابالصغيرةهيإحدىوسائاللخروجبالدرسمنصورتهالجا
تناسبقدراتوامكاناتوحواسوانفعاالتاألطفالوتساعدعلىعدمتسربالملل

مدةلكي

إلىنفوساألطفالممايزيدمنفاعليةالممارسة (.محمدحسنعالوى)1979،64،

وتتفق أيضامع ما أشار إليه

كل "من زكية إبراهيم كامل  ،مصطفى السايح محمد"()2007

أناأللعابالصغيرة تساهم بقسط كبير فيتنمية بعض عناصر اللياقة البدنيةوأن األلعاب الصغيرة تعد إحدى

وسائل اإلعداد الجيد  ،حيث تحتوي على عناصر اللياقة البدنية  ،و التي تتمثل في القوة  ،السرعة ،

الرشاقة  ،المرونة  ،التوازن  ،التحمل  ،و ذلك إلحتوائها على ألعاب تختبر مدى قدرة الالعب على إجادة

المبادئ األساسية لأللعاب الصغيرة (.زكية إبراهيم كامل ،مصطفى السايح محمد ،2007،مرجع سابق)90 ،

و يأتي هذا متفقا مع ما أشار إليه "إلين و ديع فرج"( ")2007أن األلعاب الصغيرة تتناسب مع تنمية

القدرات البدنية مع جميع األعمار " (.إلين و ديع فرج ،2007 ،مرجع سابق)372،

 -2مناقشة نتائج الفرضية الثانية

.46
.47

نص الفرضية الثانية:

توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين

(القبلي والبعدى) لدى أفرادالمجموعة الضابطة

فيالقدرات النفس حركية (السرعة ،االتزان) و لصالح القياس البعدى.

يتضح من الجدول رقم ( )07وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة
في جميعإختباراتالبحث عند مستوى داللة ( )0.05لصالح القياس البعدى.
ويعزىالباحثانذلكإلىتأثيرالبرنامجالمتبع(البرنامج

المدرسي)معالمجموعةالضابطةوالذيأحدثتأثي اريجابيولكنبنسبضعيفةوذلكيرجعإلىقلةمرونةالبرنامجإلىجانبإغفالعا

إلىتسربالمللوالفتو ارلىنفوساألطفالباإلضافةإلى

ماللتشويقاألمرالذييؤدي

عدمتركيزالبرنامجالمتبعمعهمعلىبعضعناصراللياقةالبدنيةوهذااألداءيكونبشكلمنفردوبالتالييفتقدإلىالعماللجماعيوالت

عاونيوالتنافسي،كمايرجعالباحثانهذاالتقدمإلىطبيعةاألطفالفيهذهالمرحلةالسنية،حيثأنمعظمهمفيهذهالمرحلةيمتازو

نبالنشاطالدائمالمستمروالمتغير،وتماكتسابذلكمنخاللحصصالنشاطالرياضيالتيتدرسلهم،كماقديكونلهذهالحصص
وماتحتويهمنتدريباتومها ارتحركيةتؤدىإلىماحدثمنتقدمطفيف،فضالًعنأنممارستهملهذهالتمريناتوالحركاتمعأقارنهمق

ديكسبهمبعضالخب ارتالحركية.
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باإلضافة إلى عوامل النمو و النضج الطبيعي ،وهذا يتفق مع ما يراه "روبرت واطسون" بأن المنحنى

النموي في مرحلة الطفولة المتأخرة يرتفع حينما يبدأ البلوغ  ،و خالل مرحلة الطفولة المتأخرة تتحسن
المهارات الحسية الحركية( .روبرت واطسون  ،هنري كالي ليندجرين  ،مرجع سابق )494 ،

ويتفق هذا مع ما ذهب إليه"سعد جالل" الذي يشير بأن النمو الحركي في هذه المرحلة يصل إلى ذروته
 ،و كثي ار ما تعتبر بأنها الفترة المثالية للتعلم الحركي للطفل ألنه يكتسب قواما جيدا  ،و ينطبق ذلك في

المقام األول على الناحية النوعية للحركة (.سعد جالل  ،محمد حسن عالوي ،)405،،1996،وبهذا تتحقق
الفرضية الثانية.
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نص الفرضية الثالثة

توجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــين القياســين البعــديين للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة لصــالح
القياس البعدي للمجموعة التجريبية في القدرات النفس حركية (السرعة ،التوازن).

يتضحمنالجدول

رقم()08وجودفروقدالةإحصائيةعندمستوى

0.05

بينمتوسطيالقياسينالبعديينللمجموعةالتجريبية(التي خضعت لبرنامج األلعاب الصغيرة المقترح) والمجموعة

الضابطة(التي خضعت للبرنامج التقليدي)فيجميع إختبارات البحث ولصالحالقياسالبعدىللمجموعة التجريبية.

ويعزىالباحثانالفروقبينالمجموعةالتجريبيةوالضابطةفيالقياسالبعدىإلىاستخدامبرنامجاأل لعابالصغيرةللمجموعةالتجر

يبية،حيث

ارعىبرنامجاأللعابالصغيرةاألسلوبالعلميفيتحديداأللعابالصغيرةالمستخدمةوكذلكنوعيتهاوطريقةأدائهابحيثيناسبإمك
انياتوقد ارتاألطفااللنمائيةباإلضافةإلىالمحتوىالمعرفيالذييفتق ارليهالبرنامجالمدرسيوالذيلهدورمؤثرفيعمليةالتعليموالتع
لموالتغذيةال ارجعة.ويعزىالباحثانهذاالتقدمأيضاإلىأنالتحسنفيعناصر اللياقة البدنية (المداومة،السرعة ،المرونة)
لدىاألطفاليرجعإلىالمتغيرالتجريبيبرنامجاأللعابالصغيرةوالذيتمتطبيقهعلىالمجموعةالتجريبيةدونالضابطة،وذلكنظ ار

ألنبرنامجاأللعابالصغيرةاشتملعلىألعابمتنوعةومختلفةمختارةلتنميةعناصر

اللياقة

البدنية

تثيرمشاعروانفعاالتوحماسواستجاباتاألطفالمماأدىإلىزيادةفاعليةالدرسودافعيةاألطفالللممارسةحيث

للطفلكماأنها
أدى

ذلكإلىرفعمستوىاألطفالفيالمجموعةالتجريبيةعنالمجموعةالضابطة.باإلضافة إلى أن األسلوب التقليدي غير
كافي في توفير جهود بدنية و خبرات حركية للتالميذ مقارنة ببرنامج األلعاب الصغيرة  ،إلعتماده على

حركات بسيطة و تقليدية و مملة في كثير من األحيان  ،و هذا لغياب بعض العناصر المهمة في األداء
الجيد مثل عنصر التشويق و المرح و التنافس الكبير عكس برنامج األلعاب الصغيرة الذي وفر للتالميذ

البيئة المرحة و المشوقة وكذلك احتوائه على مجموعة منتقاة من األلعاب الصغيرة تحتوي على نسبة مهمة
من النشاطات البدنية و الحركية و التي ساعدت التالميذ على إبراز قدراتهم و خاصة البدنية منها  ،و
هذا ما زاد من رغبة التالميذ في التنافس و بذل الكثير من الجهود  ،و بالتالي أثر إيجابا على التحسن في
374

لياقتهم البدنية خاصة في عناصر (المداومة،السرعة  ،المرونة) و هذا أيضا ما أكدته الدراسات المذكورة
سابقا.

كذلك الطريقة التي أتبعت في تنفيذ الوحدات التعليمية دون أن يشعر التلميذ بأنه واجب حركي عليه آداؤه
و فقط  ،هذا ما ساعد التالميذ على التعرف على إمكانياتهم الجسمية و بالتالي تحسين النمو الحركي

ككل  ،كما يرجع الباحثان هذا التحسن إلى التنوع الكبير في التمرينات و األلعاب الصغيرة المقدمة في كل

أجزاء الدرس خالل البرنامج المقترح  ،فضال عن اإلهتمام و العناية بتوفير األدوات المناسبة للتالميذ في
هذه المرحلة الحساسة كالكرات متعددة األحجام  ،و الشواخص و الحلقات و الكرات الطبية و الحواجز و

الحبال و العصي و الرسومات على أرض الملعب  ،...كلها عملت على تشجيع و إثارة التالميذ و زيادة
دافعيتهم نحو ممارسة هذه األلعاب و بالتالي إستغالل كل الوقت اإلجمالي للوحدة التعليمية في التأثير

إيجابا على لياقة األطفال  ،فضال عن أن البرنامج المقترح جمعبين المنافسة و التشويق مما ساعد على

جدية العمل و الرغبة فيه .
هذا

و

ما

أكده

"عدناندرويش"

أن

على

توفرالجاذبيةالتيتدفعهمللمشاركةبفعاليةللنشاطالحركي،فيمقابلالتمريناتالتقليديةالتي

تتسمبالمللوالرتابة،وهيمنأهماأللعاب

التي

الصغيرة

األلعاب

تقومبإدخااللمرحوالسرورعلىالدرسأوالتدريبوذلكمنخاللظروف

العملحيثتضفيعليهمابعداترويحيا(.عدناندرويش وآخرون  ،1994 ،مرجع سابق ) 172 ،

في حين أشارت "سهامعفتعبدالرحمان"( )2010أنه ينتج عن طريق ممارسة األلعاب الصغيرة بصورة
متكررة

و

لفترات

زمنية

ثابتة

زيادة

في

النشاط

العضلي

،

كما

تساعدعلىإكتساباللياقةالبدنيةوالحركيةلألطفال،ذلكألنهاتعتمدأساساعلىاللياقة

البدنيةوالحركاتاألصليةوأنماطهاالشائعة،

فانممارستهاتتيحلألطفالمنخالاللممارسةالمتقنةإكتساب

المهاراتوالقدراتالحركيةوتحسينالمستوىالبدني(.سهامعفتعبدالرحمان ،2010،مرجع سابق)355 ،

وتشير"الينوديعفرج"()2007

الفرصلألطفالفياستخداممهارتهمالحركيةبطرقمختلفةلتحقيقاألهدافوليسفقطاستخدامأنواعم
ا
إلىأناأللعابالصغيرةتوفر

رتهمويقدرونفاعليتهافيمواقفمختلفة(.الين وديع
تعددةمنالمها ارتولكنأيضايتعلماألطفالكيفيكيفونمها ا
فرج،2007،مرجع سابق)58،

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة "طارق عبد الرحمان درويش"( )2000ودراسة"هاني محمد

فتحي"( )2003ودراسة "أسعد حسين عبد الرزاق" ( )2009في أن برنامج األلعاب الصغيرة له تأثير
إيجابي يفوق البرنامج التقليدي في تنمية عناصر اللياقة البدنية .وبهذا تتحقق الفرضية الثالثة.
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.51

توجد فروق في معدل نسبة التحسن بينالمجموعتين التجريبية والضابطة و لصالح المجموعة

التجريبية فيالقدرات النفس حركية (السرعة،االتزان).

يتضح من الجدول رقم ( )09وجود فروق في نسبة التحسن بين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية  .ويرجع

الباحثان ذلك إلى مدى أهمية استخدام األلعاب الصغيرة بدرس التربية البدنية و الرياضية لمالها من تأثير

على عناصر اللياقة البدنية قيد البحث  .ويؤكد هذا ما أشارت إليه دراسة "أحمد عبدهللا "( )2003ودراسة

"طارق عبد الرحمن محمود درويش"( )2000ودراسة "وحيد الدين السيد عمر" ( )2009من أن تالميذ

المجموعة التجريبية التي استخدمت األلعاب الصغيرة حققت تحسناً ملحوظاً في جميععناصر اللياقة البدنية

قيد البحث ويرجع ذلك إلى التأثير االيجابي لأللعاب الصغيرة وما تتضمنه من ألعاب تنافسية وترويحية .

وكذلك ما أشارت إليه أيضا دراسة "مارسيل جينز  )2001("Marcel Jennesودراسة "كلير سيدا

جارسيا"( )2002من أن برنامج األلعاب الصغيرة أدى إلى ارتفاع مستوى اللياقة البدنية  ،وكذلك أدى
تنوع األلعاب الصغيرة إلى تنمية وتطوير الحركات لدى األطفال .

وكذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة "هاني محمد فتحي" ( )2003ودراسة "أحمد عبد العظيم" ()2002

من أن استخدام برامج التربية الحركية في مرحلة التعليم االبتدائي المبنى على أسس علمية يؤثر تأثي اًر

إيجابياً على عناصر اللياقة البدنية ،كما أن استخدام هذه البرامج تشجع روح المبادرة وااليجابية عند
األطفال  ،ويؤدى إلى فاعلية وتشويق التالميذ لمزيد من الممارسة لألنشطة الحركية األمر الذي يساعد

على تنمية عناصر اللياقة البدنية.

ويرى

"أمينأنورالخولىوجمااللدينالشافعي"()2009أنالطفليكتسبمناللعبذيالطابعالحركيالكثيرمنالقد ارتالبدنيةواألنماطالحر
كيةوصوالًللمهاراتوالب ارعاتالحركية،فتتسعدائرةث ارئهالحركي،ويصإللىمانطلقعليهالطالقةالحركية،والتيتساعدهجدا
علىممارسةاأللعابالرسميةوالرياضية(.أمينأنورالخولى،جمااللدينالشافعي ،2009 ،مرجع سابق)27،

من خالل ما تم التطرق إليه فقد أمكن التحقق من فرضيات البحث  ،حيث و بعد الدراسة األساسية التي
طبق فيها مجموعة من اإلختبارات القبلية و البعدية و التي طبقت على مجموعتين ضابطة عملت

بالبرنامج التقليدي

و تجريبية عملت بالبرنامج المقترح (األلعاب الصغيرة) و بعد إجراء المعالجة

اإلحصائية الالزمة تم التمكن من اإلستنتاج بأن كال البرنامجين قد ساعدا في تنمية عناصر اللياقة البدنية

للتالميذ قيد الدراسة  ،و أن البرنامج المقترح باأللعاب الصغيرة قد أتى بنتائج ممتازة و أحسن من حيث

التحسن مقارنة بنتائج البرنامج التقليدي وبهذا تتحقق الفرضية العامة والتي نصت على:

أن للبرنامج المصمم فاعلية في تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية (المداومة،السرعة،المرونة)عند
تالميذ المرحلة االبتدائية من ( )10-11سنة.
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االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات:
فيضوءنتائجالدراسة،فقدتمالتوصللالستنتاجاتالتالية:

.52

أظهرت نتائج استخدام األلعاب الصغيرة بدرس التربية الرياضية تأثي اًر إيجابياً وتحسناً ملموساً في

.53

أن استخدام األسلوب التقليدي بدرس التربية الرياضية أثرتأثي ار إيجابياً وتحسناً معنوياً في جميع

.54

أظهرت نتائج البرنامج المقترح باأللعاب الصغيرة فروق معنوية وداللة إحصائية بين المجموعتين

.55

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة التحسن للمجموعة التجريبية أفضل من نسبة التحسن للمجموعة

بعضالقدرات النفس حركية قيد البحث لدى تالميذ المجموعة التجريبية .

اختبارات بعضالقدرات النفس حركية قيد البحث لدى تالميذ المجموعة الضابطة .
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

الضابطة في بعضالقدرات النفس حركية قيد البحث مما يدل على التأثير اإليجابي الستخدام
األلعاب الصغيرة بدرس التربية الرياضية .

التوصيات :
.56
.57
.58
.59
.60

ضرورة تطبيق مجموعة األلعاب الصغيرة في درس التربية البدنية و الرياضية بالمدارس
االبتدائية.

ضرورة استخدام برنامج األلعاب الصغيرة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي لتنميةبعضالقدرات

النفس حركية قيد البحث ,والتغلب على الملل لدى التالميذ في درس التربية البدنية والرياضية.

وضعبرنامجاأللعابالصغيرةكمنهج لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي لتنميةبعضالقدرات النفس حركية

إجراء مزيد من الدراسات المشابهة على صفوف أخرى في التعليم االبتدائي نظ ار ألهميتها لدى
تالميذ هذه المرحلة .

المدرسة

ضرورةتوافراألدواتواألجهزةالمختلفةفي

االبتدائية

والالزمةللنشاطالحركيلمالهامنتأثيرفعالعلىتنميةعناصر اللياقة البدنية.

.61

عملدو ارتصقلتدريبيةللقائمينعلىالعملفيمجااللطفولةللوقوفعلىكيفيةالتعاملمعاألطفالوتوفيرطرقالتدريسالمنا

.62

إعدادبرامجإعالميةتساعدعلىنشرالوعيبأهميةالتربيةالحركيةواأللعابالصغيرةالهادفةألطفال المرحلة

سبةلخلقالطفاللمبتكروالنشيط.

االبتدائية.

قائمة المراجع:
.63

البيك علي وعباس عماد الدين (،)2003المدرب الرياضي في األلعاب الجماعية تخطيط
وتصميم البرامج واألحمال التدريبية ،نظريات وتطبيقات ،منشأة المعاهد ،اإلسكندرية ،مصر.
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.64
.65
.66
.67

إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج( ، )2010مناهج و طرق البحث العلمي  ،دار صفاء للنشر ،
عمان،ط.1

إلين وديع فرج ( ،)2007خبرات في األلعاب للصغار و الكبار  ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف
 ،اإلسكندرية.

أبو جاموسعلي حسن(،)2012المعجم الرياضي ،عمان ،األردن،دارأسامة للنشر والتوزيع .ط.1

أبو عودة ،محمد حسين عبد هللا ( .)2009فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتحسين القدراتالبدنية
الخاصة ببعض الحركات األرضية لدى طالب التربية الرياضية بجامعةاألقصى ،رسالة

ماجستير،قسم الناهج وطرق التدريس ،جامعة األزهر،غزة.

.68

أمين أنور الخولى  ،جمال الدين الشافعي )2009 (:ألعاب صغيرة ألعاب كبيرة اإلطارالمفاهيمي

.69

بن برنو ،عثمان( .)2007تحديد درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات لتقويم بعض

والتعليمي لأللعاب ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

المهارات األساسية في األلعاب الجماعية(كرة السلة ،كرة اليد ،الكرة الطائرة) .مذكرة دكتوراه،
معهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة الجزائر.
.70

جالل  ،سعد  ،محمد حسن عالوي ( ، )1996علم النفس التربوي الرياضي  ،الطبعة السابعة ،
دار المعارف  ،القاهرة.

.71
.72
.73
.74
.75
.76

روبرت واطسون  ،هنري كالي ليندجرين(، )2004سيكولوجية الطفل و المراهق ،ترجمة داليا
عزت مؤمن ، ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،ط.1

زكية إبراهيم كامل  ،مصطفى السايح محمد( ، )2007الوسيط في األلعاب الصغيرة  ،دار الوفاء
لدنيا الطباعة و النشر  ،اإلسكندرية،ط. 1

سامي محمد ( ،)2000القياس و التقويم في التربية و علم النفس  ،دار المسيرة للنشر و
التوزيع  ،عمان،ط.1

سهام عفت عبد الرحمان ( ،)2010التدريب الميداني في التربية الرياضية  ،دار المعارف ،

القاهرة .

عبد الحميد شرف( ، )2001التربية الرياضية والحركية لألطفاالألسوياء ومتحدي اإلعاقة بين
النظرية و التطبيق  ،الطبعة األولى  ،مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة .

عبد هللا فالح المنيزل،عايش موسى غرايبة( ،)2006اإلحصاء التربوي ( تطبيقات بإستخدام
الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )  ،الطبعة األولى  ،دار المسرة للنشر و التوزيع  ،عمان

378

.77

عدنان درويش  ،أمين أنور الخولي  ،محمود عبد الفتاح عنان( ، )1994التربية

.78

عوض خالد( : )2005فاعلية برنامج تدريبي مقترح لناشئي الكرة الطائرة دراسة تحليلية
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دور أسلوب التمرين الذهني في تعلم المهارات الحركية
-دراسة ميدانية على طلبة الماستر جامعة بسكرة-
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جامعة بسكرة

د/بزيو سليم
د/كحول شفيق

مقدمة:
لقد أصبح من األهمية بمكان للمدرب أن يساعد األفراد على تنمية أسلوب تفكيرهم ومهاراتهم
العقلية كما هو الحال لتنمية مهاراتهم البدنية ،وان فن المزاوجة بينهما يضمن الوصول
بالمتعلم إلى درجات متقدمة في مستوى التعلم .لذلك يمكننا القول بان العملية التعليمية تعتمد
على الترابط بين التدريب الذهني والبدني معا ،وال بد من التركيز على التدريب الذهني
للمتعلم وخاصة أثناء تعليم وتطوير المهارات الجديدة والمهارات المركبة والمعقدة.
وأن العملية التعليمية للمهارات الحركية تعتمد على الترابط بين التمرين الذهني والتمرين
البدني في آن واحد لذا البد من االهتمام بهذين الجانبين لزيادة عملية السيطرة على مستوى
الشد العضلي والتركيز وتطوير المستوى المهاري وثبات األداء .وعلى الرغم من أهمية
التمرين الذهني اال انه ال يعوض عن التمرين البدني وانما يسيران في خط شروع واحد
لقد تم إجراء بحوث عدة حول أهمية التمرين الذهني والبدني حيث وجد عام  1972ان

التمرين البدني يحسن من التمرين الذهني أي ان التمرين الذهني يكون افضل إذا سبقه تمرين
بدني .كما وجد ان التمرين الذهني هو ليس ذهنياً بحتاً وانما هو بدني ايضاً ،وذلك من

خالل استخدام جهاز ( ) E.M.Gلتخطيط العضالت حيث وجدوا ان الفرد الذي يقوم

بالتمرين الذهني يتعرض لجهد ولو قليل في العضلة المعنية بــاألداء.

أن التدريب الذهني فاعلية عالية في تعلم أي مهارة من خالل تعلمها ذهنيا وتصورها بالشكل
المطلوب فند تصور مهارة معينة فإنها تحفظ في الذاكرة القصيرة وعند استخدامها بصورة
عملية على العضالت المطلوبة سوف تحفظ في الذاكرة الطويلة ويعد التدريب الذهني من
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األساليب المهمة في تطوير المهارة ذهنيا ،وسباحة الظهر فعالية مهمة من حيث السرعة
والتكنيك ،ويذكر(خيون )2010،يوجه التدريب الذهني بشكل قليل على األداء وبشكل كبير
على االستثارة ،ففي عملية التهيئة لألداء فانه يمكن استخدامه عامال نفسيا مساعدا.
مفهوم التمرين في الرياضة :
بانه اصغر وحدة تدريبية في البرنامج الحركي ومجموع التمارين هي الوحدة التدريبية
ومجموعها يكون البرنامج ،وهو اداء حركي معلوم في الزمن والتكرار ،وال يمكن التعلم اال
عن طريقه ويؤدي الى تطوير المهارة والتعلم وبدونه ال يوجد تعلم.
كل تعلم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الناحية الجسمية والعقلية وزيادة التعلم الحركي
التكنيكي لالنسان .وانه ضروري للمحافظة على المادة المتعلمة أو ترسيخها
يشير ( )Schmidtإلى أن التمرين هو إنجاز أو أداء معين أو واجب معين يؤدى بصورة
متكررة لغرض تعلم مهارة مكتسبة بصورة تامة .
أما ( Haraفيعرف التمرين بأنه " كل تعلم منتظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الناحية
الجسمية والعقلية وزيادة التعلم الحركي (التكنيك) لإلنسان " ( .هارة  ، 1975 ،ص)18
كما ويعرفه (القنواتي وعيسى) بأنه " عبارة عن حركات عدة أو تكرار أداء حركي يؤدى
بغرض معين تحت أسس علميه (فسيولوجية  ,وتشريحية ) " .
كما أشارت (سرى) إلى انه " وسيلة لتنمية الكفاية التوافقية والقوة الحيوية حتى يمكن اداء
المتطلبات اليومية للحياة بكفاية عالية "
ويعرفه (محجوب) بأنه " اصغر وحدة تدريبية والوسيلة الوحيدة في التعلم الحركي " (
محجوب ، 2001 ،ص )182
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وعليه فإننا نرى بأن التمرين عبارة عن مجموعة من الحركات الرياضية التي تكرر بطريقة
معينة وبشكل منظم ومتناسق وفي اطار محدد هادفة الى اكتساب الفرد االداء الحركي
الصحيح .
أهميته وأهدافه:
يجعل المعلومات تظل نشيطة اثناء القيام بعملية اختزان قصيرة المدى
ترجع أهمية التمرين إلى االعداد البدني العام والخاص واالعداد المهاري سواء كان ذلك
للمبتدئين أو المستويات العليا نظ ار لما تمتاز به من خصائص لتهيئة الرياضيين بدنيا
ومهارياً.
تكمن أهمية التمارين في اإلحماء وتنمية عناصر اللياقة البدنية لإلعداد المهاري والوصول
إلى التوافق اآللي حيث أن التمرين يؤهل الرياضي في الجانب اإلداري والفكري واكتساب
ربط أجزاء الحركة ومجالها أي هو بمثابة نقل التعلم من مهارة إلى مهارة أخرى ( .محجوب ،
)68-67 ، 2001

تظهر أهمية التمرين في الجانب الحركي من خالل توفير عنصر الراحة والسالمة للفرد
المؤدي ممارسته (التمرين) من قبل جميع الفئات العمرية مع إجراء التعديالت بما يتناسب
وقدرات الفرد البدنية
كما أنه يسهم في تشكيل وبناء جسم الفرد ويعمل على تنمية العناصر الحركية للفرد كالقوة
والتوازن والتحمل العضلي وتعمل على رفع كفاءة أجهزة الجسم الحيوية كالقلب والرئتين وله
مساهمة فعالة في تربية وتطوير الفرد من النواحي العقلية والنفسية واالجتماعية حيث يكسبه
قدرات عقلية كالتفكير والتذكر وتكسبه أيضاً صفات اجتماعية مثل التعاون.
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ويؤكد (محجوب) على أن أهم فائدة للتمرين توسيع اإلدراك الحسي (.محجوب ، 2001 ،
)68-67

أنواعه (أساليبه):
-1التمرين الثابت والمتغير:
يعرف التمرين المتغير بأنه سلسلة متعاقبة من ممارسات التعلم يخضع فيها المتعلم إلى عدد
كبير من المتغيرات في آن واحد خالل الممارسة الواحدة ،ويشترط فيه التنوع في تشكيل

المهارات ونماذجها لغرض تعلم أدائها في بيئات مختلفة وإلغراض مختلفة.

أما التمرين الثابت فهو أسلوب واحد تتكرر فيه المهارة على مسافة أو بعد أو اتجاه واحد،
وهو سلسلة من الممارسات التدريبية يخضع فيها المتعلم إلى متغير واحد فقط من مجموع

المتغيرات خالل الممارسة الواحدة.
-2التمرين الموزع والمكثف:

يعتمد هذان األسلوبان من تنظيم التمرين على العالقة بين زمن األداء الفعلي مع الفترة
الزمنية للراحة

فالتمرين الموزع هو الذي يعطي نسبة راحة اكبر بين محاوالت التمرين ربما تصل أحيانا
إلى نفس مقدار ممارسة التمرين أو أكثر ،فمثال إذا كان وقت الممارسة للتمرين ( 30ثا)

يعطى وقت للراحة ( 30ثا) او ربما اكثر قليال.

اما التمرين المكثف فهو التمرين الذي يكون فيه زمن الراحة قليال نسبيا بين محاوالت
التمرين ،فمثال اذا كان وقت الممارسة للتمرين ( 30ثا) فمن المفروض إعطاء وقت للراحة

مقداره ( 5ثا) أو ربما يمكن القول بدون وقت للراحة ولهذا يطلق عليها أحيانا االستم اررية في
التمرين.

-3التمرين العشوائي والتمرين المتسلسل:
التمرين المتسلسل هو سلسلة منظمة ومتعاقبة من التدريب في تك اررات مستقلة بذاتها
للتدريب على المهمة نفسها.وفيه يسمح للمتعلمين بوقت غير متقطع للتركيز على اداء كل
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مهمة ،لذلك فانه يمكنهم من االكتساب وتنقية او تصحيح مهارة واحدة قبل االنتقال الى

االخرى.

اما التمرين العشوائي فهو سلسلة متعاقبة من التمرين في اداءات مستقلة بذاتها لعدد مختلف
من المهمات ليست ضمن نظام محدد ،مما يجنب او يقلص التك اررات المتعاقبة الية مهمة

من هذه المهمات.

وفيه يكون نظام التمرين الخاص بعدد من المهمات المختلفة هو نظام الدمج خالل مدة
التدريب .ويدور المت علم بين تلك المهمات ،وفي اقصى حالة فانه ال يقوم باداء المهمة نفسها

مرتين في الصف.

-4التمرين البدني والتمرين الذهني :وهما موضوع الدراسة الحالية
مفهوم التمرين الذهني:
يعرف التمرين الذهني بانه عملية تكرار التصور الذاتي االرادي لخط سير حركة رياضية
معينة ،ويحتوي هذا التصور على عوامل الرؤية والسمع واالحساس بالحركة والمكان والزمن،
اي كل ما يختص بالحركة دون االداء الفعلي لها.

ظاهرة مهمة من مظاهر تعلم المهارات الحركية فهو عبارة عن تصور األداء بدون ان يظهر

على الفرد فعل ظاهري ملموس فهو "نشاط ذهني يقترن بنشاط حركي".

" أداء الحركة عن طريق تصور تتابع تنفيذها ذهنياً"(خيون،2010،ص.)147
"إجراء االستعادة العقلية الذي يفكر فيه المؤدي خالل المعرفة والرمز(الصوري) وألشكال
إجرائية لمهارة حركية في غياب الحركةالعلنية"
تعريف اإلجرائي :هو تصور أداء الحركة ذهنياً مع استخدام قليل للمجاميع العضلية المرتبطة
باألداء بصورة جزئية .
أسلوب التمرين الذهني:
هو عبارة عن حلول ذاتية لبرنامج مرسوم من الالعب او المتعلم او حلول ذاتية للتغلب على
برامج الالعب او المتعلم المنافس,ويعرف التمرين الذهني أيضا بأنه عملية تكرار التصور
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الذاتي اإلرادي لخط سير الحركة او المهارة بمكان الحركة او زمنها ,اي كل مايختص

بالحركة دون األداء الفعلي لها ,والتمرين الذهني ظاهرة مهمة من مظاهر تعلم المهارات

الحركية فهو عبارة عن تصور األداء بدون ان يظهر على الالعب او المتعلم فعل ظاهري

ملموس فهو (نشاط ذهني يقترن بنشاط حركي).
أهميته:

يعد الجزء األساسي من إعداد الالعب للدخول في المنافسات ,فهو يتضمن تصور الحركة ,
وتسلسل المهارات والمواقف واألهداف وجميع أبعاد المنافسة من حكم وملعب وأدوات
وأجهزة,ويجب أن يمتلك الالعب القدرة على تطبيق الخطط الموضوعة  ,وتحليل أداء
المنافس  ,حيث أن االنجازات الرياضية تتطلب قد ار من االستخدامات العقلية واصدار
الق اررات وحتى يكون الالعب قاد ار على القيام بذلك فالواجب تطوير إمكانيته العقلية ولهذا
فان التدريب العقلي يعد جزءاً مهماً من التدريب الرياضي.
ترجع أهمية التدريب العقلي إلى انه ال يقتصر استخدامه على االشتراك في المنافسة
الرياضية ولكن في مجال الحركة بشكل عام وفي مرحلة اكتساب المهارات الحركية ويؤدى
دو ار مهما في عملية التعلم (شمعون، 1996 ،ص )30
ويؤكد ( ), 1998Magillأن هناك دورين للتدريب الذهني ،أولهما دور التدريب الذهني في
أن بإمكان التدريب الذهني أن يكون عامالً
اكتساب المهارات الحركية  ،والدور الثاني ّ

مساعداً في التحضير واالستعداد للمتقدمين في أداء المهارة وأن التدريب البدني هو أفضل
أنواع التدريبات يشاركه التدريب الذهني بعرض المهارة عقلياً مما يجعله مؤث اًر في اكتساب
المهارة ولغرض التوصل للطموح األفضل يجمع التدريب البدني والذهني في أثناء التمرين.
أهدافه:
✓ يساهم في مراحل اكتساب المهارات الحركية ويؤدي دو ار مهما في عملية التعلم
✓ زيادة القدرة على التنبؤ
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✓ يساهم في االستعداد للمواقف في المستقبل.
✓ زيادة القدرة على اعادة التكرار والتثبيت والتحكم في االداء
✓ االستفادة من التدريب البدني عن طريق تطوير نوعية التدريب ونظامه وتطوير القدرة
على الراحة واستعادة الشفاء من الفترات التدريبية.

تصنيف التمرين الذهني:
ويوجد نوعان من التمرين الذهني همــا:
 -1التمرين الذهني الداخلي(الذاتي) :ويتم عن طريق تصور الفرد لألداء ذهني ًا.
 -2التمرين الذهني الخارجي :ويتم عن طريق مراقبة الفرد لمهارة يقوم بأدائها شخص آخر،
وهذه المراقبة تتطلب مشاركة بعض الحواس كالنظر والسمع مع التصور الداخلي المرتبط

بالتفكير باألداء.

يمكن تقسيم التدريب الذهني إلى :
 -1التدريب الذهني المباشر وينقسم إلى :
 .1التصور الذهني
 .2االنتباه (انتقاء االنتباه وتركيز االنتباه وتوزيع االنتباه وتحويل االنتباه )
 -2التدريب الذهني غير المباشر :وينقسم إلى
 .1قراءة الوصف الفني للمهارة
 .2مشاهدة األفالم والصور.
 .3االستماع إلى الوصف الفني للمهارة
 .4مشاهدة نماذج األداء
 .5حديث الالعب عن المهارة
.6كتابة التعليمات
.7الدمج بين الوسائل السمعية والبصرية
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وتقدم هذه األنواع تسهيالت مختلفة ومتنوعة لالرتقاء بمستوى األداء ويرجع اختيار النوع
تحقيقه  ،ويتم اختيارها بحيث تتناسب مع ظروف كل
إلى عدة ظروف وترتبط بالهدف المراد
ُ
العب (شمعون  ،1996 ،ص . )46
خطوات التمرين الذهني:
- 1تعلم االسترخاء:ويوجد به شكالن:
أ -االسترخاء العضلي:وذلك بشد وارتخاء مجموعة عضلية معينة يتم التركيز عليه.
ب -االسترخاء العقلي:
- 2التصور العقلي:بعد قيام الالعب او المتعلم باالسترخاء العضلي والعقلي يقوم بالتصور
العقلي الذي هو عبارة عن محاولة استرجاع الخبرات السابقة او األحداث او بناء صورة
جديدة لمهارة او حركة جديدة .

العوامل المؤثرة في التمرين الذهني :
 الخبرة السابقة. الذكاء. النضج. اللياقة البدنية والحركية. االستم اررية في التدريب. أسلوب األداء ومستواه. -طبيعة المهارة ونوعها.

ثانيا-الدراسة الميدانية:
-1إشكالية الدراسة:
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يعد أسلوب التمرين من أهم األساليب وأحدثها في تطوير المهارات الحركية وتعلمها ؛إذ أن
البحوث والدراسات الحديثة تركز على تعلم المهارة واتقانها أكثر من تكرارها بشكل آلي فتركز
اغلب الحصص في التربية البدنية على التمرين البدني بشكل فعال وتغفل تمرينا أخر قد
يكون ضمنيا أو منفصال عنه وهو التمرين الذهني الذي يهدف بشكل مباشر إلى تكرار
التصور الذاتي اإلرادي للمتعلم مع التركيز على استخدام الحواس أهمها الرؤية والسمع
واإلحساس بالحركة والمكان والزمان.
تأتي هذه الدراسة تسعى بشكل مباشر للتعرف على التصور الذي يحمله الطلبة عن أهمية
هذا النوع من التمرينات في األداء البدني من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:
• ما هو التصور الذي يحمله طلبة الماستر عن أهمية التمرين الذهني في تعلم
المهارات الحركية؟
-2أهداف الدراسة:تحاول هذه المداخلة الوصول إلى األهداف اآلتية:
 التعريف بأسلوب التمرين الذهني التعريف بأهمية وأهداف أسلوب التمرين الذهني التعريف بأنواع أسلوب التمرين الذهني التعرف على تصورات طلبة الماستر حول دور أسلوب التمرين الذهني في تعلمالمهارة الحركية
 -التعرف على تصورات الطلبة حول أهمية التمرين الذهني عن التمرين البدني
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-3المنهج المستخدم:تم استخدام المنهج " الوصفي التحليلي " الذي يعرف على انه " من
المناهج التي تهدف إلى جمع البيانات و المعلومات الالزمة عن الظاهرة و تعميمها مستقبال
 ،فكل بحث وصفي يبدأ بخطة و بهدف يتم على أساسها تحديد مصادر المعلومات التي
تجب اللجوء إليها و تسجيلها و تحليلها  ،وتفسير النتائج المتوصل إليها سواء لتأييدها أو
لنفي اقتراحات معينة قام الباحث بافتراضها في بداية الدراسة .
-4عينة الدراسة:تمت الدراسة بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،وشملت

 20طالب من طلبة الماستر بتخصصيه بجامعة بسكرة

-5أداة الدراسة  :صممت لهذه الدراسة استمارة مقابلة تحوي محورين أساسيين وهما:
المحور األول :ويبحث في تصور الطلبة ألهمية أسلوب التمرين الذهني و يحوي  12بندا
مغلقا
المحور الثاني:ويحوي بندا واحدا مفتوحا حول في تصور الطلبة ألهمية أسلوب التمرين
الذهني عن التمرين البدني

-6عرض وتحليل نتائج الدراسة:
.1عرض وتحليل نتائج الدراسة:
جدول رقم  01يمثل استجابات المفحوصين على المحور األول لبنود استمارة الدراسة
البدائل

البنود
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أسلوب التمرين الذهني يساعد المتعلم على

ال

نعم
التكرار

النسبة المؤية

التكرار

النسبة المؤية

يتضمن تصور الحركة المطلوبة

15

75

05

25

إعداده للدخول في المنافسات

12

60

08

40

امتالك القدرة على تطبيق الخطط الموضوعة

17

85

03

15

تحليل أداء المنافس

13

65

07

35

زيادة القدرة على التنبؤ

11

55

09

45

االستعداد للمواقف في المستقبل

10

50

10

50

زيادة القدرة على إعادة تكرار األداء

12

60

08

40

التثبيت والتحكم في األداء

16

80

04

20

تطوير نوعية التدريب ونظامه

19

95

01

05

تطوير القدرة على الراحة من الفترات

14

70

06

30

التدريبية.

تعلم تقنيات االسترخاء

12

60

08

40

االسترخاء العضلي والعقلي

12

60

08

40

جدول رقم  02يمثل استجابات المفحوصين على المحور الثاني (السؤال المفتوح) لبنود
استمارة الدراسة
التكرار

نوع األسلوب

النسبة المؤية

األسلوب التمرين البدني

%11

%55

األسلوب التمرين الذهني

%09

%45

20

%100

المجموع
التبرير:

جدول رقم  03يمثل المفحوصين الستجاباتهم حول أهمية التدريب البدني عن التدريب
الذهني
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التكرار

األسلوب التمرين البدني

النسبة المؤية

يدرب العضالت ويهيئها

%05

%45.45

اصل تعلم التربية البدنية اسلوب التدريب البدني

%04

%36.36

اهم قدرة هي القدرة البدنية

%02

%18.18

التبرير:
جدول رقم  04يمثل المفحوصين الستجاباتهم حول أهمية التدريب الذهني عن التدريب
البدني

األسلوب التمرين الذهني

التكرار

النسبة المؤية

يساعد على ادراك مختلف الحركات

%03

%33.33

يساعد على االسترخاء

%04

%44.44

يساعد على التفكير والتخطيط الجيد

%01

%11.11

يساعد على التبؤ في المستقبل

%01

%11.11
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.2تحليل نتائج الدراسة:
يرى أفراد عينة الدراسة أن ممارسة التمارين الذهنية تساعد المتعلم على امتالك القدرة
على تطبيق الخطط الموضوعة ،إذ أن هذا األخير من خالل جملة من االداءات التي

يمارسها المعلم مع المتعلمين يجعلهم يستطيعون تصور الحركة المطلوبة منهم وذلك من

خالل االستعداد الذهني الذي يوفره لهم األسلوب الذهني ،مما يجعلهم مستعدون استعدادا
بدنيا وذهنيا للدخول لمختلف المنافسات الرياضية ونتيجة لذلك تزيد قدرتهم على إعادة تكرار

األداء والتثبيت والتحكم فيه.

ويصبحون أكثر استعدادا وقدرة على التنبؤ بمختلف آدءات وسلوكات منافسيهم وذلك

انطالقا من تحليلهم الداءات المنافسين ،ويستعدون أكثر لمختلف المواقف في المستقبل
نتيجة تطور نوعية التدريب عندهم ونظامه وخاصة تطور القدرة على الراحة من الفترات
التدريبية عن طريق تعلمهم لمختلف التقنيات المستخدمة في االسترخاء بشكليه العضلي
والعقلي إذ يعد هذا االخير من التمارين المهمة والمفيدة بشكل عام ،ويحتاجه كل شخص
بهدف التخلص من التوتر والقلق.كما تساعد على رؤية األمور بمنظور مختلف و ايجابي .
يرى أفراد العينة الدراسة أن التمرين الذهني ال يقل أهمية عن التدريب البدني الن لكل
واحد منهما وظيفة خاصة به والتكامل بينهما مطلوب تحقيقا لمقولة " العقل السليم في الجسم
السليم"فهو يساعد على تطبيق مختلف الحركات الرياضية انطالقا من إدراك المتعلمين لها
وفهمها بعد تصورها  ،فالتمرين الذهني يوفر للمتعلم فرصة التفكير والتخطيط الجيد لمختلف
أداته كما يساعده على التبؤ في المستقبل بنوع ومدى الحركة المطلوبة منه ،ويتأتى هذا كله
من خالل إتقانه وممارسته لتقنية االسترخاء التي تسهل عليه مختلف التمارين البدنية وتمهد
لهمن خالل جملة من الفوائد التي يحققها االسترخاء الذهني كتنظيم ذبذبات المخ و تحسين

الذاكرة ،تحسين مستوى أداء أي عمل .مما يزيد الثقة بالنفس ويعززها لدى الفرد .
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قائمة المراجع:
 -1برهم عبد المنعم سليمان ،ابو نمره محمد خميس ( : ) 1988موسوعة التمرينات
الرياضية  ،ج ، 1ط ، 1الشركة الدولية للطباعة والنشر  ،عمان .

 -2خيون يعرب(:)2010التعلم الحركي بين المبدأ و التطبيق ,ط،2مطبعة الكلمة
الطيبة ،بغداد،العراق.

 -3محجوب وجيه ( : )2001موسوعة علم الحركة -التعلم و جدولة التدريب الرياضي
 ،دار وائل للنشر  ،عمان

 -4شمعون  ،محمد العربي ( : )1996التدريب العقلي في المجال الرياضي  ،ط، 1
دار الفكر العربي  ،القاهرة

 -5هاره  ،ترجمة عبد علي انصيف ( :) 1975أصول التدريب ،مطبعة التعليم العالي ،
الموصل ،الع ار

المالحق:
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البدائل

البنود
أسلوب التمرين الذهني يساعد المتعلم على

نعم

ال

يتضمن تصور الحركة المطلوبة
إعداده للدخول في المنافسات
امتالك القدرة على تطبيق الخطط الموضوعة
تحليل أداء المنافس
زيادة القدرة على التنبؤ
االستعداد للمواقف في المستقبل
زيادة القدرة على إعادة تكرار األداء
التثبيت والتحكم في األداء
تطوير نوعية التدريب ونظامه
تطوير القدرة على الراحة من الفترات التدريبية.
تعلم تقنيات االسترخاء
االسترخاء العضلي والعقلي
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..............................................................................................................................................
..................................................... .........................................................................................

............
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دور إستراتجية التعلم التعاوني في تنمية المهارات الحركية لدى تلميذ سنة أولى متوسط دراسة ميدانية
بمدينة متليلي والية غرداية

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

د /بوجرادة عبد هللا
أ /الزهرة بومهراس
اإلشكالية:

يعتبر اّلنشاط البدني الرياضي من أبرز الوسائل التي تعتمد عليها المنظومة التربوية في تكوين وتربية

األفراد والمجتمعات من مختلف النواحي المعرفية والنفسية واالجتماعية ،وذلك بهدف تطوير المجتمع

المتعلم
تعلق األمر بالفرد ّ
وازدهاره ،وذلك ما نجده في مجال النشاط البدني الرياضي التربوي خاصة إذا ما ّ

أال وهو التلميذ ،إذ يعتبر محور العملية التعليمة ،حيث تتضافر الجهود لتلبية حاجياته التعليمية للسير به

إلي األفضل.

فالتربية البدنية الرياضية هي نظام مستحدث يشغل و ينظم الغريزة الفطرية للعب و ذالك من خالل أهداف
تربوية اجتماعية كانت بدنية أو سلوكية  ،كما تعتبر منظومة التربية البدنية الرياضية محور بالغ األهمية

من العملية التربوية فمفهومها يشمل الهدف التربوي ثم الهدف التعليمي.

خولي  ،1996،ص .)211

( أمين أنور

و الن من أهداف المنظومة التربوية العمل على تحقيق رغبات و اتجاهات و ميول التالميذ في المراحل
التعليمية المختلفة  ،حيث تلعب ميول التالميذ دو ار هاما في العملية التعليمية  ،وقد تفاوتت اهتمامات

المناهج التربوية بالميول تفاوتا ملحوظا إذ نجد من خالل دراستنا للمنهج التقليدي أنه أهمل التلميذ و كل
ما يرتبط به من ميول و عادات

و اتجاهات و مشكالت و قدورات بينما نجد أن المنهج الحديث قد

اهتم بالتلميذ و كل ما يرتبط به من ميول و عادات و اتجاهات .

( حسن بشير محمود ، 1999 ،ص )45

فيعتبر التعلم التعاوني من االستراتيجيات الحديثة التي تستهدف إلى تحسين وتنشيط أفكار التالميذ الذين
يعملون في مجموعات  ،يعلم بعضهم بعضاً ويتحاور فيما بينهم بحيث يشعر كل أفراد المجموعة

بمسئوليته تجاه مجموعته إضافة إلى أن استخدام هذه االستراتيجيات يؤدى الى تنمية روح الفريق بين

التالميذ مختلفي القدرات  ،والى تنمية المهارات االجتماعية وتكوين االتجاه السليم نحو المواد الدراسية
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ويتفق كال من إيمان الصافوري (1997م)  ،أبو النجا عز الدين (2000م) علي أن التعلم التعاوني أحد
أساليب التعلم القائمة علي العمل في مجموعات صغيرة تتراوح ما بين ( )2-6طالب من اجل تحقيق

هدف محدد بحيث يصبح كل فرد مسئوال عن نجاح أو فشل المجموعة لذا يسعى كل فرد إلي التعاون مع

باقي أفراد المجموعة من اجل تحقيق هدف مشترك علي مستوي الجماعة فقط ولكن علي المستوي الفردي

أيضاً.

(أحمد جوده أبوبكر محمود السيد ،2011 ،ص )06

والدراسات التي أجريت في مجال التربية الرياضية باإلضافة إلى أسهامها بتطوير المجال الرياضي أيضاً
ساهمت بتطوير مستوى الرياضيين الذين يمارسون مختلف األلعاب الرياضية ،فهناك العديد من العلوم

التي أهتمت بهذا المجال وتصب فيه منها التعلم الحركي وعلم النفس الرياضي اللذان يرتبطان مع

بعضهما ارتباطا وثيقاً ألعتماد أحدهما على األخر إضافة إلى تأثيرهما المباشر على العملية التعلمية في

تعلم الحركات الرياضية ،فيرتبط التعلم الحركي ارتباطا وثيقاً بعلم النفس الرياضي ،إذ أن تعلم الحركات

الرياضية من قبل المتعلم يتأثر بنوع التعلم أو الطريقة التعليمية إضافة إلى الجانب النفسي للمتعلم ،فإذا لم
يتم اختيار نوع التعلم المالئم أو الطريقة التعليمية المالئمة للمتعلمين وعدم تهيئتهم تهيئة نفسية جيدة ال

يتمكن المتعلمون من تعلم أبسط الحركات الرياضية ،أما أذا أختار المدرس نوع التعلم المالئم أو الطريقة
المناسبة وقام بتهيئة المتعلم نفسياً يصبح المتعلم قاد اًر على تعلم أصعب الحركات الرياضية وبشكل جيد،

له تأثير ايجابي على األبعاد النفسية
فمن واجب القائم على العملية التعليمية اختيار نوع التعلم الذي ُ
للمتعلم ،فمن خالل إطالع الباحثان على العديد من المصادر وجدا أن التعلم التعاوني أحد أنواع التعلم
منه
التي لها تأثيرات ايجابية على تعلم المتعلم للحركات المطلوبة ُ

لذا تعين على الباحثان محاولة الخوض في غمار هذا الموضوع الذي يكتسي قد ار من األهمية في المجال

التربوي عامة و في األوساط المدرسية و التعليمية ،و في مجال األنشطة البدنية و الرياضية في المجال
التربوي خاصة  ،كون التعليم التعاوني إستراتجية ذات أهمية كبيرة و أتت بثمارها في مجال التدريس

من هنا تظهر أهمية إستراتجية التعليم التعاوني– خاصة في المجال التربوي الرياضي –ا
غنى عنه
حيث يستوجب على المربين والباحثين واألخصائيين العمل على اختيار أفضل األساليب التعليمية والعمل
على تعديلها واتقانها وفًقا الحتياجات الوسط التربوي من تلميذ ومؤسسة تربوية وبيئة اجتماعية ..وغيرها.

من هنا تبرز بوضوح إشكالية بحثية في مجال النشاط البدني الرياضي التربوي حول أهمية التعليم

التعاوني وما يترتب عنها فيما يخص مستقبل الفئة اّلناشئة خاصة في مرحلة التعليم المتوسط ودوره في

تنمية المهارات لحركية وممارسة األنشطة البدنية والرياضية ،واإلشكالية التي تطرح نفسها هي كما يلي:
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هل لإلستراتجية التعليم التعاوني دور في تنمية المهارات الحركية لدى تالميذ سنة أولى متوسط
و يتفرع على هذا التساؤل التساؤالت التالية :
 -1ما الدور الذي تلعبه استراتجيه التعلم التعاوني في تحسين المستوى البدني لدى تالميذ سنة أولى
متوسط؟

 -2ما مدى مساهمة إستراتجية التعلم التعاوني في الوصول إلى األداء الحركي الجيد لدى
تالميذ السنة أولى متوسط ؟
 فرضيات الدراسة: -1إستراتجية التعليم التعاوني دور في تنمية المهارات الحركية لدى تالميذ سنة أولى متوسط
-2إلستراتجية التعلم التعاوني دور إيجابي في تحسن المستوى البدني لدى تالميذ سنة أولى متوسط

-3إستراتجية التعلم التعاوني دور ايجابي في تنمية الذكاء لدى تالميذ سنة أولى متوسط.
 -3أهمية الدراسة :
تعد هذه الدراسة ذات أهمية بالنسبة لميدان التربية البدنية و الرياضية و هذا لما تناولته من مصطلحات
جديدة  ،بحيث
تناولت إستراتجية التعلم التعاوني التي تستعمل من قبل المدرسين في مجال التربية البدنية و الرياضية.

إبراز األهمية البالغة للمعرفة العلمية إلستراتجية التعلم التعاوني والجانب مهارات الحركية عند التلميذ.
كما أن هذه الدراسة تعتبر إثراء للدراسات الميدانية في مجال التربية البدنية والرياضية
 -4أهداف الدراسة:
تكمن أهداف بحثنا هذا في إبراز الوظيفة الفعالة التي تلعبها إستراتجية التعلم التعاوني في تنمية مختلف

جوانب نمو التلميذ خاصة الجانب العقلي والحركي باإلضافة إلى األهداف التالية:
 -الكشف عن دور إستراتجية التعلم التعاوني في تنمية المهارات الحركية
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 الكشف عن دور إستراتجية التعلم التعاوني في تحسين المستوى البدني الكشف عن دور إستراتجية التعليم التعاوني في تنمية الذكاءالتعاريف اإلجرائية:
في أي مجال بحثي يجد الباحث نفسه أمام معضلة المصطلح و المفهوم ذلك للمصطلحات تأثي ار ناد ار ما
يقدر الناس

أبعادها ويعطونها ما تستحقه من االهتمام.
إستراتجية التعلم التعاوني :
تعلم
يتعلم بها الطلبة بعضهم مع بعض ويشتركون في ّ
عرفه الدعيسي ()1998بأنه" الطريقة التي ّ
المفاهيم بالتجارب المطلوبة ،والحصول على المساعدة بعضهم من بعض وليس من المعِّلم ،ويكون العمل
ِ
تعلم
ضمن مجموعات غير متجانسة في التحصيل ،ويقتصر دور المعّلم فيها على إعطاء فكرة عامة عن ّ
المفاهيم واإلستراتيجيات األساسية ،وتقديم المساعدة عن الحاجة وتفقد المجوعات التعليمية ،إعطاء التغذية
الراجعة للمجموعات ،و تقييم عمليه التعلم .
( الدعيسي ،1998 ،ص
.)11
كما ُيعرف على أن ُـه تفاعـل مشـترك بـين عـدد أو مجموعـة مـن الطـالب للوصـول إلـى هـدف محـدد وضـع
( ص ــالح ب ــن محم ــد
له ــم مس ــبقاً أذ يش ــترك الط ــالب ف ــي العم ــل لتحقي ــق ه ــذا اله ــدف.

الربيعة،1424 ،ص.)09

و يعرف التعلم التعاوني إجرائيا :انه التعلم ضمن مجموعات صغيرة من الطالب()2-6حيث
يسمح للطالب بالعمل سويا وبفاعلية وبمساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى أداء كل فرد وتحقيق الهدف

التعليمي المشترك.
المهارات الحركية :
يعـرف عصـام عبـد الخـالق المهـارة الحركيـة فيقـول" :أنهـا األداء الحركـي اإلرادي الثابـت المتميـزة بـالتحكم

والدقـة واالقتصـاد فـي الجهـد وسـرعة االسـتجابة للموافـق المتغيـرة النجـاز أفضـل النتـائج  ( ".عصـام عبـد

الخالق ،1992،ص.)617
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كما يرى محمد عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطي :أن المهارة الحركية هي الحركة التي تؤدى بطريقة
( محمــد عــوض البســيوني  ،1992 ،ص

أوتوماتكيــة و التــي تــؤدي إلــى اقتصــار فــي الجهــد.

.)32

و تعرف المهارات الحركية إجرائيا  :هي حركة إرادية ثابتة تتميز بالتحكم والدقة واالقتصاد كما تتميـز

بسرعة األداء خالل فترة زمنية معينة ومحددة ومرتبطة بالقدرات البدنية في الجهد وحركية أثناء أدائها.
حدود الدراسة :
حدود البشرية  :أساتذة التربية البدنية و الرياضية بمرحلة المتوسطة.
حدود المكانية  :متوسطات مدينة متليلي و الية غرداية .
حدود الزمنية 2015/2014 :

المنهــــــــــــــج المتبـــــــــــــــــــــــــع:
إن كل دراسة أو بحث في جميع المجالت الطبيعية ،اإلنسانية ،االجتماعية ...،تستلزم تتبع منهج معين،
إذ أن البحث ال يقتصر على المعلومات والبيانات فقط ،بل يتعدى ذلك إلى تصنيف وتحليل وتفسير هذه
المعلومات والبيانات ،كتوضيح أكثر إن أي دراسة علمية تتضمن بالضرورة جانبا حول المنهج ،الذي
يستخدم فيه توضيح الطريقة المعتمدة في عرض النتائج المتوصل إليها ،والتي سيتم الحكم عليها انطالقا
من مدى مالئمة المنهج ووسائل تطبيقه على موضوع الدراسة.
( موريس انجلس .)07 : 2005 ،
فالمنهج هو مجموعة من القواعد العامة المسوغة من أجل الوصول إلى حقيقة علمية ،الطريق المؤدي
إلى الحقيقة في العلوم ،بواسطة مجموعة من القواعد حتى يصل إلى نتيجة ،وكذلك يعرف المنهج بأنه
هو الطريق الذي يسلكه الباحث لإلجابة عن تساؤالت مشكلة البحث .
( فوزي غرايبية )30 : 2002،
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ووفقا لطبيعة موضوع هذه الدراسة اعتمد على المنهج الوصفي ،الذي يهدف إلى دور استراتجية التعلم
التعاوني في تنمية المهارات الحركية لدي عينة البحث.
العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة:
"وهي عبارة عن مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزء من الكل  ،بمعنى أنه
تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجري عليه الدراسة  ،فالعينة إذا
هي جزء أو
(فريد ريك معتوق ، 1998 ،ص

نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي.
.)231

ونظ ار لطبيعة بحثنا وتطلعنا للموضوعية في النتائج  ،تم اختيار عينة بحثنا بشكل عشوائي والتي شملت
30أستاذا في الرياضة المدرسية في منطقة مدينة متليلي و الية غرداية  ،تم توزيع االستمارات عليهم

وذلك بغية تزويد بحثنا.

أدوات جمـــــــــــــع البيـــــــــــــــــــانات :
إذا أردنا دراسة ظاهرة ما أو معالجتها بالطريقة اإلحصائية ،فالبد لنا من جمع المعلومـات أو البيانات
الرقمية الضرورية عن هذه الظاهرة  ،وفي دراستنا هذه تم تص ـ ــميم استبيان والذي تضمن قائمة تضم
)(15سؤاال ،يتم االجابة عليها بعالمة ( )Xداخل الخانة المختارة وهي موجه إلى أفراد العينة من أجل
الحصول على معلومات حول الموضوع

أو المشكلة المراد دراستها  ،وقد تم تنفيذ االستمارة عن

طريق المقابلة الشخصية.
أساليب االحصائية :
لكي يتسنى لنا التعليق والتحليل عن نتائج االستمارة بصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعانة بأسلوب

التحليل اإلحصائي وهذا عن طريق تحويل النتائج التي تحصلنا عليها من خالل االستمارة إلى أرقام على
شكل نسب مئوية وهذا عن طريق إتباع القاعدة الثالثية المعروفة ب ـ :
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-المتغيرات المستعملة  :يمكن أن نقسم موضوع بحثنا حسب المتغيرين التاليين:

 -1متغير المستقل (السبب )  :وهو الذي يؤدي التغير في قيمته إلى التأثير في قيم متغيرات أخرى
لها عالقة به وحدد المتغير المستقل في بحثنا الحالي في  :اإلستراتيجية التعلم التعاوني.
 -2متغير التابع ( النتيجة )  :وهو الذي تتوقف قيمته على قيم متغيرات أخرى ومعنى ذلك أن
الباحث حينما يحدث تعديالت على قيم المتغير المستقل تظهر نتائج تلك التعديالت على قيم المتغير
التابع وحدد في بحث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنا كما يلي  :المهارات الحركية
السؤال األول :هل يتقبل التلميذ وجود زميل أو أكثر في اللعبة في حصة الرياضة ؟
الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو دراسة سلوك التلميذ ونفسيته اتجاه زمالئه من التالميذ في
الفريق

الجدول رقم  ( 01 ):يوضح مدى تقبل التلميذ لوجود زميل أو أكثر في اللعبة في حصة التربية البدنية و
الرياضية

السؤال
هل يتقبل التلميذ وجود
زميل أو أكثر في اللعبة
في حصة الرياضة ؟

االجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة

التكرارات
24
06

80%
20%
100%

من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول رقم ()1نالحظ أن نسبة  80 %من التالميذ في بداية

ارتباطهم باآلخرين يفضلون اللعب مع اآلخرين أما نسبة  20 %ال تقبل إشراك أي تلميذ آخر أثناء

ممارستهم للعبة وذلك راجع إلى حب النفس وحب االستحواذ على األشياء وهي نوع من صفات األنانية ،
ومنه نستنتج أن التلميذ يميل الى العب الجماعي و منه التعليم التعاوني.
السؤال الثاني  :هل تغير إستراتجية التعليم التعاوني من مستوى البدني لدى التالميذ ؟

الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تأثير التعلم التعاوني على مستوى البدني
للطالب.
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الجدول رقم(: )02يوضح مدى تغير إستراتجية التعلم التعاوني للمستوى البدني لدى التالميذ

السؤال
هل تغير إستراتجية
التعلم التعاوني من

مستوى البدني لدى

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة

التكرارات
10
20
30

66.7%
33.3%
100%

التالميذ ؟
من خالل الجدول رقم( )02نالحظ أن الطفل يغير سلوكه حسب زمالئه  ،وهذا ما تؤكده النسبة المعطاة
والمتمثلة في  66.7 %وهي نسبة معتبرة مقارنة مع اإلجابات النافية للسؤال والمقدرة ب 33.3%ومن

خالل النتائج المحصل عليها نالحظ أن المستوى البدني للتلميذ يرتفع بالتعاون مع الزمالء .

السؤال الثالث :هل تغير إستراتجية التعلم التعاوني من جو االحتكاك بين التالميذ؟
الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تأثير التعلم التعاوني على تنمية الجانب
المهاري.
الجدول رقم(: )03يوضح مدى تغير إستراتجية التعلم التعاوني للمستوى البدني لدى التالميذ

السؤال
هل تغير إستراتجية

التعلم التعاوني من جو
االحتكاك بين التالميذ؟

التكرارات
25
05
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
75%
15%
100%

من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم ( )03نالحظ أن إستراتجية التعلم التعاوني دور في تنمية
الجانب
المهاري للتالميذ وذلك بنسبة  % 75في حين النسبة معارضة قدرت ب ، 15%ومن خالل الجدول

الموضح أعاله يتبين لنا أن إستراتجية التعلم التعاوني دو ار فعاال في تنمية الجانب المهاري لدى التالميذ.
السؤال الرابع :هل تغير إستراتجية التعلم التعاوني من األداء الحركي لتالميذ؟
الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تأثير التعلم التعاوني على تنمية األداء
الحركي.
الجدول رقم(: )04يوضح مدى تغير إستراتجية التعلم التعاوني للمستوى األداء الحركي لدى التالميذ
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السؤال
هل تغير إستراتجية

التعلم التعاوني من

األداء الحركي

التكرارات
23
07
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
69%
21%
100%

لتالميذ؟
من خالل الجدول رقم ( )04نالحظ أن نسبة  % 69من أفراد العينة كانت إجاباتهم ب  :نعم أما أفراد

العينة التي كانت إجاباتهم بصيغة النفي فيقدر عددهم بنسبة  % 21من خالل مالحظتنا لهذه النتائج
يتبين لنا أن إستراتجية التعلم التعاوني دور في تطور األداء الحركي لدى التالميذ.

السؤال الخامس :هل تغير إستراتجية التعلم التعاوني من مستوى الذكاء لتالميذ؟
الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تأثير التعلم التعاوني على تنمية الجانب

العقلي .

الجدول رقم(: )05يوضح مدى تغير إستراتجية التعلم التعاوني للمستوى الذكاء لدى التالميذ

السؤال
هل تغير إستراتجية
التعلم التعاوني من

مستوى الذكاء

التكرارات
26
04
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
98%
12%
100%

لتالميذ؟

يبين لنا الجدول رقم (  )05أن نسبة  98%من األساتذة يرون أن في إستراتجية التعلم التعاوني عند

تطبيقها في حصة التربية البدنية و الرياضة تعدل من مستوى الذكاء  ،في حين ترى نسبة  12%منهم ال

تؤثر إستراتجية التعلم التعاوني على مستوى الذكاء  ،ومن خالل تحليلنا للنتائج الموجودة في الجدول نجد

أن هناك مجموعة ترى بأن التعلم التعاوني له دور في تقويم و تعديل مستوى الذكاء لدى التالميذ و

مجموعة قليلة ترى عكس ذالك،ومنه نستنتج أن التعليم التعاوني له دور كبي ار وفعاال في تنمية الجانب

العقلي لدى التالميذ.

السؤال السادس :ما هو الجانب الذي تأثر فيه إستراتجية التعلم التعاوني بشكل كبير لدى التالميذ؟

الغرض من السؤال :الغرض من هذا السؤال هو معرفة الجانب الذي يؤثر فيه التعلم التعاوني بشكل كبير

404

الجدول رقم(: )06يوضح الجانب الذي ياثر فيه التعليم التعاوني بشكل كبير لدى التالميذ

السؤال
ما هو الجانب الذي
تأثر فيه إستراتجية التعلم

التعاوني بشكل كبير
لدى التالميذ؟

التكرارات
15
07
08
30

اإلجابة
الجانب الحركي
مستوى الذكاء
مستوى البدني
المجموع

النسبة
45%
21%
24%
100%

يبين لنا الجدول رقم (  )06أن النسبة الكبيرة والمقدرة ب : 45 %ترى أن الجانب الحركي يتأثر بالتعلم
التعاوني وبنسبة أقل  % 21تأثر في الجانب البدني  ،في حين تأثر التعلم التعاوني في الجانب العقلي

بنسبة ضئيلة وتقدر ب  21% :ومنه نستنتج من خالل عملية تحليل النتائج أن إستراتجية التعلم التعاوني

تؤثر في الجانب الحركي

بشكل أكبر مقارنة بالجانب العقلي والجانب البدني.
السؤال السابع :هل يكتسب التلميذ صفات حركية جديدة عند تطبيق االستاذ إستراتجية التعلم التعاوني؟
الغرض من السؤال  :معرفة اذا كانت هناك عالقة بين اكتساب الصفات الحركية و التعلم التعاوني

جدول رقم ( :)07يبين مدى اكتساب التلميذ لصفات حركية عند تطبيق إستراتجية التعلم
التعاوني
السؤال
هل يكتسب التلميذ صفات
حركية جديدة عند تطبيق

االستاذ إستراتجية التعلم

التعاوني؟

التكرارات
27
03
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
90%
10%
100%

من خالل الجدول رقم ( )07يتبن لنا جليا أن نسبة  90 %من مجموع العينة المستجوبة توضح لنا
وبشكل

مدقق أن للتعلم التعاوني عالقة وطيدة في اكتساب صفات حركية جديدة وهذا يرجع إلى طريقة التي

يطبق بها االستاذ إستراتجية التعلم التعاوني ،بينما ترى المجموعة األخرى والمقدرة بنسبة قليلة  10 %إلى

أن التلميذ ال يكتسب صفات حركية جديدة وهذا يعود حسب رأيهم إلى صعوبة إدراكهم لتعامل بصفة
جماعية.

السؤال الثامن :هل يمكن من خالل إستراتجية التعلم التعاوني تعلم و تطوير مهارات حركية؟
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الغرض من السؤال  :معرفة إذا كانت إستراتجية التعلم التعاوني تساهم في تعلم بعض المهارات الحركية.

جدول رقم ( :)08يبين مدى مساهمة إستراتجية التعلم التعاوني في تعلم بعض المهارات
الحركية
السؤال
هل يمكن من خالل

إستراتجية التعلم التعاوني

تعلم و تطوير مهارات

التكرارات
22
08
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
66%
24%
100%

حركية؟

في تحلينا لهذا الجدول رقم ) ( 08نجد أن النسبة األولى والمقدرة ب : 66 %من مجموع العينة التي

شملها االستبيان ترى بأن إستراتجية التعلم التعاوني تساهم في تعليم المهارات الحركية وهذا يرجع إلى
طبيعة األلعاب التي تطبق فيها إستراتيجية التعلم التعاوني التي تساعد تمارينها على إتقان المهارات

الحركية لدى التالميذ  ،وبالمقابل هناك نسبة ضئيلة والتي تقدر ب% 24يرون عكس ذلك.

السؤال التاسع :هل يوجد فرق بين الذكور و اإلناث في مختلف الجوانب عند تطبيق إستراتجية التعلم

التعاوني ؟

الغرض من السؤال :محاولة دراسة الفرق بين الذكور واإلناث في مختلف الجوانب عند تطبيق طريقة
التعلم التعاوني.

الجدول رقم ( )09يوضح الفرق بين الذكور و اإلناث في مختلف الجوانب أثناء تطبق طريقة التعلم
التعاوني

السؤال

هل يوجد فرق بين الذكور و
اإلناث في مختلف الجوانب

عند تطبيق إستراتجية التعلم
التعاوني

؟

التكرارات
23
07
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
69%
21%
100%

من خالل الجدول رقم )  ( 09نالحظ أن غالبية األجوبة كانت بنعم أي ما نسبة  69%وهذه النسبة تدل
على أن هناك فرق بين الذكور و اإلناث  ،أما األجوبة التي تقول ال فهي نسبة قليلة جدا حيث تقدر ب
%2.ومنه نستنتج من خالل تحليل نتائج الجدول أن الفرق واضح بين الجنسين أثناء تطبيق إستراتجية

التعلم التعاوني.

السؤال العاشر :هل تطبيق طريقة التعلم التعاوني تنمي الرغبة لدى التالميذ في التدريب لتحسين
مهاراتهم الفنية

و فدوراتهم البدنية ؟
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الغرض من السؤال :معرفة رأي األساتذة حول إمكانية إستراتجية التعلم التعاوني في تحسين و تطوير
المهارات الفنية و القدورات البدنية لدى التالميذ

جدول رقم ( )10يوضح مدى تطبيق طريقة التعليم التعاوني في تحسين و تطوير المهارات الفنية و
القدورات البدنية لدى التالميذ

السؤال
هل تطبيق طريقة التعلم

التعاوني تنمي الرغبة لدى

التالميذ في التدريب لتحسين

مهاراتهم الفنية و قدوراتهم

التكرارات
28
02
30

اإلجابة
نعم
ا
المجموع

النسبة
%93.3
%6.7
100%

البدنية ؟

يبين لنا الجدول رقم ()10أن إستراتجية التعلم التعاوني تنمي الرغبة لدى التلميذ في التدريب لتحسين
مهاراته الفنية وقدراته البدنية وذلك ما تمليه نسبة  93.3 %وهي نسبة كبيرة نوعا ما  ،في حين نسبة6.7
%ترى عكس ذلك.

من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ أن أغلبية األساتذة أجمعوا على قدرة طريقة

التعليم التعاوني في تطوير بعض المهارات الفنية وتحسين القدرات البدنية للطفل  ،أما بقية األساتذة الذين

يشكلون نسبة صغيرة جدا يرون أن طريقة التعلم التعاوني ليس لها دخل في تنمية وتحسين المهارات الفنية

للطفل وتطويرقدراته البدنية

الخاتـــــــــــــــــــمة :
إن الهدف المراد الوصول إليه هو معرفة ما إذا كانا إستراتجية التعلم التعاوني تلعب دورا
ايجابيا في
تحسين السلوك التلميذ اتجاه الزمالئه وكذا تساعد في تنمية بعض المهارات ا لحركية من أجل الوصول

إلى األداء الجيد للحركة  ،وما يمكن استنتاجه من تصفح نتائج هذا االستبيان أن األساتذة يدرجون فعال
وبشكل جدي التعلم التعاوني ضمن حصص التدريب وذلك لوعيهم وادراكهم ألهمية مثل هذه اإلستراتجية

على النمو البدني والنفسي  ،والنفسي الحركي و العقلي لما لها من فوائد في تطوير و تحسين المهارات
الحركية لالعبين.
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كذلك استنتجنا من خالل نتائج البحث إلى أن إستراتجية التعلم التعاوني تكتسي أهمية كبيرة  ،حيث أصبح
من
أهم الطرق التي تساعد األساتذة على تحقيق جملة من األهداف التي تسعى إليها الحصص التدريبية ،
وذلك
انطالقا من التأثير على الالعب من جميع الجوانب  :البدني  ،والعقلي وخاصة الجانب الحركي.
وقد أثبتت الدراسة أن إستراتجية التعلم التعاوني لها دور ايجابي في تحسين السلوك الحسي للتلميذ كما
يعمل على
تكوين خبرات حركية أولية تساهم في سرعة استيعاب المهارات الحركية وذلك بتنمية عملية اإلحساس
والعمل
على اكتساب القدرات البدنية والصفات الحركية مما يؤدي إلى تحسين األداء الحركي  ،وللوصول إلى هذه
النتيجة كان من الضروري معرفة دور إستراتجية التعلم التعاوني في تحسين السلوك وتنمية بعض
المهارات الحركية
للتلميذ من أجل األداء الحركي الجيد  ،وهذا ما يثبت صحة الفرضيات القائلة :
 -1إستراتجية التعليم التعاوني دور في تنمية المهارات الحركية لدى تالميذ سنة أولى متوسط

-2إلستراتجية التعلم التعاوني دور إيجابي في تحسن المستوى البدني لدى تالميذ سنة أولى متوسط

-3إستراتجية التعلم التعاوني دور ايجابي في تنمية الذكاء لدى تالميذ سنة أولى متوسط
التوصيات و المقترحات :
في إطار هذا البحث في وعلى ضوء فروض ونتائج الدراسة ورغبة منا في المساهمة في إعطاء صورة
عامة عن دور إستراتجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات الحركية لتالميذ سنة أولى متوسط التعليم

المتوسط.

من خالل ما توصلنا إليه في هذا البحث تم الخروج باقتراحات وبعض التوصيات والتي ندرجها لنا بترك

مجال البحث مفتوح في هذه المواضيع الهامة المستقبلية التي تسم كما يلي:
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 تدريب األساتذة على استخدام استراتيجيات حديثة أثناء عملية التعلم كإستراتيجية التعلم التعاونيفي التدريس،وذلك ألن معرفة االستاذ باإلستراتيجية يسهل عليه التعليم بها.

 قيام مفتش مادة بزيارات ألساتذة التربية البدنية والرياضية والحث على استعمال إستراتجية التعلمالتعاوني كطريقة لتعلم المهارات الحركية وجلب التالميذ لحصة التربية البدنية والرياضية.

 ضرورة تحسيس األساتذة بأهمية إستراتجية التعلم التعاوني في تحسين عملية التعلم الحركي كييتم إدماجها في حصة التربية البدنية والرياضية.

 -اهتمام أساتذة التربية البدنية بالمهارات الحركية و كذالك الجانب العقلي و البدني للتلميذ

 إجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية التعلم التعاوني في حصة التربية البدنية و الرياضية لكلالمراحل الدراسية

قائمة المراجع :
 -1أحمد جوده أبوبكر محمود السيد  ،أسلوب التعلم التعاوني وأثره علي نواتج التعلم لمقرر طرق
تدريس التمرينات ،مشروع بحث ضمن متطلبات الحصول علي درجة الماجستير في التربية

الرياضية  ،جامعة بني سويف 2011

 -2امين أنور الخولي  ،أصول التربية البدنية و الرياضي  ،القاهرة 1996 ،
 -3حسن بشير محمود ،حلمي أحمد الوكيل ،اإلتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة
األولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1999

 -4الدعيسي ،زهرة عبد على (،)1998أثر التعلم التعاوني لدى طلبة المستوى الثاني الثانوي في مادة

الفيزياء بدولة البحرين "رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة القديس
يوسف ،بيروت.

 -5صالح بن محمد الربيعة .التعلم التعاوني(حقيبة تدريبية ذاتية) ،المملكة العربية السعودية :أدارة
التربية والتعليم بمحافظة المجمعة.1424 ،

 -6عصام عبد الخالق :التدريب الرياضي نظرياته وتطبيقاته  ،دار المعارف القاهرة 1992 ،

 -7فريد ريك معتوق  :معجم العلوم االجتماعية  :انجليزي – فرنسي – عربي – أكاديميا  ،بيروت ،
لبنان 1998 ،

..

 -8فوزي غرايبية ،أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ط ، 3دار وائل ،األردن،
.2002
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 -9محمد عوض البسيون  ،فيصل ياسين الشاطي  ،نظريات و طرق التربية البدنية  ،ط  ،2ديوان
المطبوعات الجزائر1992 ،

-10
-11

معين أمين السيد  ،المعين في اإلحصاء  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،القبة . 1998،
موريس أنجرس :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ، ،ترجمة بوزيد صحراوي

وآخرون ،دار القصبة ،الجزائر2004
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أثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي و دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية
والرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية
دراسة شبه تجريبية بمدينة ورقلة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أ .بلقاسم موهوبي
د .بلقاسم دودو

د .أحمد قندوز
ملخص
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي و دافعية التعلم نحو
عينة الدراسة من ( )71تلميذ و
دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية ،تألفت ّ
تلميذة موزعة على مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تضم ( )36تلميذ تعرضت ألسلوب التدريس باالكتشاف
الموجه و مجموعة ضابطة تضم ( )35تلميذ تعلمت بالطريقة التقليدية،و لغرض تحقيق اهداف الدراسة
استخدم الطالب المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي ُ ،جمعت بيانات الدراسة باستخدام أداتين  ،هما
مقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية و مقياس للتفكير التأملي.
اظهرت نتائج الدراسة ان اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه ادى الى تنمية التفكير التأملي و
دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية لدى عينة الدراسة.

الكلمات المفتاحية  :أسلوب االكتشاف الموجه -التفكير التأملي– دافعية التعّلم نحو دروس التربية البدنية
و الرياضية .
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The Effect of Guided discovery style indevelopment of Réflective
Thinkingand learning motivation in secondary second students toward
lessons of physical education and sports
Mouhoubibelkacem, Dr. Doudou belkacem, Dr. GuendouzAhmed
Institute of Science and techniques of physical and sportingactivities,
KasdiMerbahUniversityOuargla,Algeria
:Abstract
This study aimedto know the effect of the guided discovery style in
development of reflective thinking and learning motivation in secondary
school students toward lessons of physical education and sports,The study
sample consisted of (71) students distributed among two
groups,Theexpremental group(36)student were taught using the guided
discovery style, The control group(35)student were taught using traditional
teaching style.In order to achieve the objectives of the study , an experimental
method with quasi-experimental design is used,Two tools are used in collecting
reflective thinking scale and scale of learning motivation in :data of the study
lessons of physical education and sports .
Results of the study showedthatthe guided discovery style led tothe
development ofreflective thinking, and learning motivation toward physical
education and sports lessonsin a sample’s study

Key words : guided discovery Style - Reflective thinking - learning
motivation toward physical education and sports lessons.
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مقدمة
ُيعد التدريس أحد ركائز عملية التعليم و وثيق الصلة بها  ،حيث يعتبر سلوكا مقصوداً و

نشاطاً هادفاً الى احداث التعلم  ،كما ُيعتبر في نفس الوقت بمثابة نشاط انساني هادف يقوم به المدرس و
يتفاعل فيه المعلم و المتعلم

و موضوع التعلم و بيئة التعلم حسب ( عثمان  ، )19: 2008 ،و

يؤدي هذا الى نمو الجانب المعرفي و المهارى و االنفعالي لكل من المعلم و التالميذ ،و في ضوء
المّدرسة التي يتم
فالمعطى االول يتعلق بالمادة ُ
الحديث عن التدريس يتوجب االشارة الى ُمعطيين اثنينُ ،
تدريسها للتالميذ و هنا نخص بالذكر تدريس التربية البدنية و الرياضية حيث تعمل كباقي المواد األخرى
على تنمية و بلورة شخصية الفرد من جميع النواحي الحركية و االجتماعية و المعرفية و الوجدانية معتمدة
في ذلك على النشاط الحركي الذي يميزها ( وزارة التربية الوطنية ، )2 :2006،لكن جزئيتا المكان و
اآللية يجعلها تتميز عن بقية المواد  ،حيث ينتقل المتعلم فيها من حجرات الدراسة الى ساحة الرياضة و
من الثبات الى الحركة  ،ففيها ينشغل بال المعلم و المتعلم على حد السواء بالجانب البدني و المهاري .
اما المعطى الثاني فيتعلق بحاجة االستاذ الى اساليب تدريسية حديثة و متباينة حسب المواقف
و االهداف التعليمية والحاجة الى تطوير التدريس حسب عمران ( ،)08: 2001فالواقع الحالي اصبح
النظم التعليمية في كافة المجتمعات ضرورة البحث عن اساليب تدريس تسمح بحدوث نمو
ُيملي على ُ

سريع للمتعلم يزيد من قدرته العقلية و مهاراته االدائية و توجهاته الوجدانية  ،كما أشار( ابو

الطيب،حسين )502: 2012،الى دور اسلوب التدريس في إعداد المعلمين من الناحية المعرفية و
المهارية و الوجدانية  ،إضافة الى ان المناهج الدراسية حسب ( عمران  )7 :2001،مهما بلغت بجودة
محتواها و تتابع مضامينها ال عائد ُيرجى منها ما لم تُدعم بتدريس فعال كفء قادر على تحقيق نواتج

التعلم المرجوة من مثل هذه المناهج  ،و تحقيق االهداففي النهاية ُيعنىباألساليب المطبقة في تدريسها

على ارض الواقع الذي لم يخرج عن نطاق النمطية و التقليدية حسب راي الطالب من خالل وقوفه على

تركز في مجمله على االسلوب التقليدي (األمري) و
واقع تدريس التربية البدنية و الرياضية حيث ّ
محدودية استخدام هذه االساليب الحديثة  ،بالرغم من وجود دراسات كانت سباقة في دراستها لهذا النوع
من االساليب اهمها ( )Alhayek,2004.b،Alhayek,2004.aهذا و كشفت دراسات (الحايك و
السوطري  ، 2004إدير  ، 2004بن دقفل  ، 2012الفقيه )2011 ،ان معظم اساتذة التعليم الثانوي
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لمادة التربية البدنية و الرياضية يستعملون اسلوب التدريس باألمر ،و ليست لديهم دراية باألساليب
التدريسية الحديثة .
لذا نجد كال من (الحايك و الحموري)205 : 2005،قد وضعا أساليب التدريس في خانة الدور
الفاعل في تنمية و تكوين شخصية المتعلم المتكاملة من جوانبها البدنية و النفسية و العقلية و االجتماعية
 ،فاختيار االساليب التدريسية المناسبة و المشوقة على اثارة التعلم  ،و مشاركته الفعالة في الدرس تُشبع
ميوله و رغباته  ،و من ثم تعلم افضل ،و في نفس الوقتيعتبرها ( عطا هللا )39 : 2006،أحد المحاور
االساسية لعملية التدريس الفعال في مجال التربية البدنية و الرياضية ،لذا اصبح لزاما على االستاذ
مواكبتها و العمل بها و هو ذات التدريس الذي تحدثعنه الديري و الحايك(  )2011المشار اليه من
الطيب  )502 :2013،و طربية ( ، )42: 2009حيث يعتمد على النشاط الذاتي و مشاركة
طرف ( ابو ّ
الطالب في تنفيذ ق اررات درس التربية الرياضية تحت اشراف و توجيه المدرس

و هذا يتناسب مع

اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه المذكور من طرف(MuskaMosston& Sara 11
 ) Ashworth,2008 :عند تصنيفه ألساليب تدريس التربية البدنية و الرياضية ،فاألساليب المباشرة
تعمل على تكرار ما هو معروف و يكون فيها المعلم صاحب القرار في شاكلة االسلوب االمري و
االسلوب التدريبي  ،بينما االساليب غير المباشرة يكون فيها المتعلم محور العملية التعلمية و يتم فيها
اكتشاف ما هو غير معروف في شاكلة اسلوب االكتشاف الموجه و اسلوب حل المشكالت  ، ...اي ان
عملية االكتشاف تفصل بين المجموعتين .
هذا و اشارت عفاف ( )1990الى هذا االسلوبمن خالل نواتجه التي تبدو على الطالب من
خالل قنوات النمو لديه واالستقاللية هي المحك لتحديد النمو في المجالين المعرفي و االنفعالي حيث
يحدث تغير واضح في النمو المعرفي من خالل االنشغال في عملية فكرية معينة وعبور عتبة االكتشاف
يضع الطالب نحو األقصى  ،و هو ذات المستوى من النمو مع المجال االنفعالي  ،ألنه عندما يكون
ناجحا في كل خطوة من االكتشاف يخلق لديه إحساسا ايجابيا باإلنجاز ( علوان ، )648 :2012،و
يضيف( محمد  )63: 2003،انه اثناء عملية االكتشاف الموجه يكون المجاالن المعرفي و الوجداني في
حالة تداخل واضح ،حيث تعتبر مرحلة التأثير في عملية االكتشاف الموجه فترة تفاعل دقيق له ابعاد
معرفية و وجدانية بين المعلم و المتعلم .
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ي ِ
عطي هذا الطرح مجاالً من اجل الخوض في هذه الدراسة واختبار هذا الطرح النظري للبحث
ُ

شجع عليه "موسكا موستن" في هذا االطار بقوله " بما ان مجموعة االساليب
فيه  ،و هذا ما ّ
حث و ّ
ٍ
بشكل ٍ
دقيق االختالفات الموجودة بين األساليب ،فإن ما هو جدير باالهتمام هو عملية االفتراض
ص ِوُر
تُ َ
 ،التحقق  ،أو التأكد و اثبات صحة العالقات الممكنة بين المعارف و الخبرات التي يمتلكها اي اسلوب

من االساليب  ،و موقع التلميذ بين مختلف القنوات التطورية "( عمور ،)117:2001 ،و لذا قد يكون
كالً من التفكير التأملي و دافعية التعلم من المتغيرات االنسب التي تمثل الجانبين المعرفي و الوجداني
ُبغية الوقوف عندهما في ظل تطبيق اسلوب االكتشاف الموجه .
فالتفكير التأملي حسبالشيخلي (  )2001عملية تفكير يتأمل فيها الفرد الموقف الذي أمامه
ليحللها إلى عناصر ،ويرسم الخطط المناسبة لغاية الوصول إلى نتائج يتطلّبها ذلك الموقف ( الشمايلة
 ،)26 : 2015،اماجون ديويفقد ربط التأمل بالطريقة العملية  ،فالتأمل شكل من اشكال التفكير  ،ينجم
عن الشك و الحيرة في المواقف الحياتية بحيث يدفع الفرد الى البحث الهادف لتوضيح االمور الغامضة
مستفيدا مما لديه من خبرات سابقة ) .) kember,et al .,2000و حسب دراسة (
)Cotton,2008هناكامكانية لتنمية التفكير بمختلف اشكاله من طرف االساتذة في الشق المتعلق
بأسلوب التدريس المناسب كأسلوب االكتشاف الموجه او حل المشكالت من خالل االهتمام اكثر
باستجابات و افكار التالميذ المتنوعة و اخذها على محمل الجد  ،ليتناسب هذا في نفس الوقت مع مبدأ
التغيير المشار اليه من طرفاوسترمان و كوتكامب(  )Osterman,Kottkamp,2002: 35والذي
يكمن وراء الممارسة التأملية القائمة على التفكير حيث ال يحدث التغيير اال عندما يكتشف االفراد مشكلة
صهم .
و يقبلون بها على انها تخ ّ
ٍ
تصحيح
تبص ٍر و
ٍ
إن تعلم بعض المهارات الحركية يحتاج الى عمليات فه ٍم و ادراك و ّ
لألخطاء ،و اجراء تفسير ٍ
ات تهدف ُكلها الى الوصول الى اكتشاف الحلول المناسبة  ،و يدعم هذا الطرح
ما قدمه ( زايد  )02: 2001 ،في ان مجال التربية البدنية و الرياضية يزخر بالعديد من الفرص و
المواقف التي يمكن استغاللها في استثارة التفكير كالتفكير الناقد ،وأن االهتمام بتنمية التفكير الناقد في
المشار
إطار دروس التربية البدنية يمثل مدخال هاما لتحقيق تكامل المنهاج المدرسي ،وما التفكيرالناقد ُ

اليه من طرف (زايد) إال نمط من انماط التفكير بل ُيمكن اعتباره تفكي اًر تأملياً ونظريا يتوافق مع رؤية
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برونر من خالل البحوث التي اجراها) ) Bruner, Goodnow of Austin 1956و استثارت
اهتمامه بمداخل تربوية تشجع عل تعلم المفاهيم و نمو التفكير  ،و خاللها يعتقد برونر ان الطالب ينبغي
ان يكونوا نشطين  ،و عليهم تحديد المبادئ الرئيسية بأنفسهم و ليس مجرد قبول توضيحات االستاذو قد
اُطلق على هذه العملية التعلم باالكتشاف (وولفولك .)646 : 2010،
اما الدافعية التي ننشدها فهي دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية  ،و ذلك الن
المتعلم انسان فقد إعتبره(غريب ) كوحدة ،و الدوافع و الميول و القيم و االتجاهات تنتمي الى المجال
الوجداني للشخصية و ال تعمل بمعزل عن جوانب الشخصية االخرى المعرفية و الحس حركية (
قندوز ،)11: 2014،كما انها في نفس الوقت احد العناصر االساسية في التدريس،و من اهم مظاهر
هذه الدافعية ما قد يالحظه استاذ التربية البدنية و الرياضية من مظاهر تعكس تباين مشاركة التالميذ في
فيقبل بعض التالميذ بحماس على الممارسة  ،و البعض االخر ُيبدي االحجام عن
نشاطات الحصة ُ ،

الممارسة وهذه االمور كلها تصعب من مهمة االستاذ  ،و قد كشف(

)Wilson,Mack,&Grattan,2008عن االهتمام الكبير بالنشاط الرياضي مؤخ ار من خالل السعي
لفهم اسباب االنتظام او عدمه في الممارسة الرياضيةحيث يمكن ان ُيعزى ذلك الى اساليب التدريس التي

يتبعها االساتذة في تدريس هذه المادة  ،او تبعا ألهداف التالميذ في حد ذاتهم حسب راي

()Ryan,Williams,Patrick,&Deci,2009حيث ان اهداف االفراد الذين يمارسون االنشطة
الرياضية تختلف  ،فهناك من يقع تحت دافع داخلي و يستمر في هذا النشاط و هناك من يقع تحت دافع
خارجي حيث تنخفض او تتوقف مشاركتهم في حال خاب هدفهم ،و في دراسات ذات صلة بدافعية
المشاركة في الممارسة الرياضية افضت دراسة ( ) Ingledew,Markland,&Ferguson,2009
الى ان دافع الميل يؤثر في دوافع المشاركة التي بدورها تؤثر في عامل االستمرار و االنتظام من عدمه
في الممارسة الرياضية كما تشير دراسة (
 ) Teixeira,Carraca,Markland,Silva,&Ryan,2012الى ان الدوافع النابعة من غاية ُيتوقع

منها دوافع قوية اضافة الى انها تقوي السلوك نحو المشاركة الرياضية .

اكدت (ليالي )2012،في اوراق المؤتمر العلمي الفلسطيني الرياضي الدولي الثاني ان من
كما ّ

بين معيقات االشتراك االيجابي في حصص التربية البدنية و الرياضية معيقات متعلقة بالمحتوى و طرق
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واساليب التدريس  ،و في نفس المنحى ارجعت (الشمايلة )06 : 2015 ،سبب استخدام المدرسين
ألساليب التدريس التقليدية في التربية البدنية الرياضية هو عدم وجود الخبرة الكافية لدى المدرسين آللية
تطبيق أساليب أخرى  ،لذلك يلجأ أغلبهم إلى األسلوب االعتيادي لسهولة سيطرة المدرس على الطلبة
أثناء التطبيق من خالل األوامر والتعليمات التي يصدرها المعلم ،واجبار الطلبة على االستجابة دون
مناقشة وهذا من شأنه إحداث ردة فعل لدى المتعلمين بعدم التفاعل والحد من دافعية المتعلم نحو تطبيق
المهارات الحركية  ،و من خالل اطالع الطالب على االدب التربوي و الدراسات السابقة الحظ ان دراسة
اسلوب االكتشاف الموجه قد حظيت باهتمام الباحثين في الجانب التربوي و التعليمي حيث تم تناول اثره
في متغيرات متعلقة بالجانبين المعرفيو الوجداني كالتفكير بأنواعه و الدافعية للتعلم في اغلبها مع مواد
تعليمية مغايرة ،بالمقابل تم التطرق الى اثر هذا االسلوب في اطار التربية البدنية و الرياضية من زاوية
واحدة تمثلت في الجانب التقنيو المهارى لتعلم مختلف المهارات الرياضية  ،مستثنين قنوات النمو المعرفية
و الوجدانية المكونة لشخصية المتعلمو انسجاما مع اهداف الدراسة يعرض الطالب بعض الدراسات التي
جانبت هذا الطرح منها:
دراسة ادير ( : )2010هدفت الى معرفة اثر بعض االساليب التدريسية على مستوى التعلم
الحركي و المهارى و التحصيل المعرفي خالل درس التربية البدنية و الرياضية  ،حيث اجريت الدراسة
عينة من تالميذ ذكور يدرسون بالمرحلة الثانوية  ،وافرزت النتائج عن وجود فروق ذات داللة
على ّ
احصائية بين القياسات القبلية و البعدية لصالح القياسات البعدية للمجموعات االربعة مع تفوق كل من
مجموعة اسلوب التدريس بالمهام و مجموعة التقييم المتبادل و مجموعة االكتشاف الموجه على مجموعة
اسلوب التدريس باألمر.
دراسة الحايك و السوطري (: )2004هدفت الدراسة الى معرفة تأثير اسلوب االكتشاف الموجه
بعمان عدد افرادها ()40
على بعض المهارات الحياتية على ّ
عينة من طلبة الصف السابع اساسي ّ
طالبا وطالبة تم اختيارها بشكل عشوائي ثم تشكيل مجموعتين  ،اسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات
داللة احصائية بين القياسات القبلية و البعدية للطالب و الطالبات لصالح الطالب في المهارات الحياتية
منها اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية و الثقة بالنفس بينما لم تظهر فروق ذات داللة احصائية على
المهارات الحياتية االخرى.
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دراسة الهندي ( : )2008هدفت الدراسة الى معرفة اثر اسلوب التعلم البنائي في تنمية
المجال المعرفي و االنفعالي و مستوى االداء المهاري لالعبي كرة اليد بالجمهورية اليمنية  ،حيث اجريت
عينة من طالب المعهد العالي للتربية البدنية و الرياضية ،اشارت النتائج الى وجود فروق
الدراسة على ّ

دالة احصائيا عند مستوى (  )0.05بين القياس القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لصالح القياس البعدي في مستوى االداء المهاري لكرة اليد واختباري المجال المعرفي و االنفعالي.

دراسة ) :Alhayek (2004.bهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استخدام أسلوبين
في تدريس مهارات كرة السلة في تنمية قدرة الطلبة على التفكير االبتكاري ومستوى األداء المهاري لدى
طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية المسجلين في مساق كرة سلة ( )1في الفصل الدراسي األول
 . 2003 /2002حيث أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين استخدام أسلوب االكتشاف الموجه و
تنمية قدرة الطلبة على التفكير االبتكاري ،كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
الطلبة الذكور واإلناث في مستوى تطور التفكير االبتكاري .توصلت الدراسةأيضاً إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المجموعتين على االختبارات المهارية المقررة ولصالح المجموعة التي استخدمت
األسلوب التدريبي.
دراسة ابو الطيب و حسين (: )2013
هدفتهذهالدراسةالتعرفإلىأثرالتدريسباالكتشافالموجهعلىالتفكيراالبتكاري
وبعضالمهاراتاألساسيةبالسباحةلدىاألطفالمن ( )5-6سنوات ،أظهرتنتائجالدراسة وجود فروق دالة احصائيا
عند مستوى ( )0.05بين القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في التفكير االبتكاري و بعض
مها ارت السباحة لصالح القياس البعدي  ،وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ( )0.05بين المجموعة
التجريبية و الضابطة في التفكير االبتكاري و بعض مهارات السباحة لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة (الحايك و الحموري  )Alhayek 2004.a( )2005 ،حيثهدفتالدراستين على الترتيب
الى التعرف على اساليب التدريس التي يفضلها الطلبة في تعلم المهارات المقررة في منهاج كرة برنامج
كرة السلة و منهاج برنامج كرة المضرب كما هدفت الى التعرف على اتجاهات الطلبة في برنامج كرة
السلة و برنامج كرة المضرب نحو االسلوب التدريسي المفضل ،التعرف على األساليب المفضلة (األسلوب
األمري ،واألسلوب التدريبي ،واألسلوب التبادلي ،وأسلوب االكتشاف الموجه) لدى طلبة كلية التربية
الرياضية لتعلم مهارات كرة السلة ودراسة عالقتها بالجنس والتحصيل األكاديمي .اشارت النتائج الى
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين طلبة كرة السلة و العاب المضرب في درجة تفضيلهم لألسلوب
االمري و االسلوب التدريبي و االسلوب التبادلي  ،فيما ظهرت فروق بين طلبة المجموعتين على اسلوب
االكتشاف الموجه لصالح طلبة المضرب ،كما اشارت النتائج إلى أن معظم الطلبة يفضلون استخدام
أسلوب االكتشاف الموجه في مهارة معينة في حين يفضلون استخدام األسلوب التبادلي في تعلم مهارة
اخرى .
دراسة الحايك و الخطاطبة ( :)2011تهدف الى التعرف على اثر برنامج تعليمي مقترح
باستخدام اساليب تدريس حديثة في السباحة على الرضا الحركي لدى طلبة كلية التربية الرياضية
بالجامعة االردنية  ، ،اشارت نتائج التحليل االحصائي الى وجود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة
التجريبية على مقياس الرضا الحركي في السباحة .
دراسة مورغان  ،سبرول  ،كينغستون Kevin Morgan,JohnSproule& ( )2005( ،
:) Kieran Kingstonهدفت الدراسة الى التعرف الى اثر استخدام اساليب التدريس المختلفة على
سلوك المعلم و اثرها على المناخ التحفيزي و وعي الطلبة و استجاباتهم الفعالة في حصص التربية البدنية
و الرياضية  ،اظهرت النتائج ان المجموعات التعاونية و مرونة الوقت في االسلوب التبادلي تظهر اكثر
من االسلوب االمري و اسلوب االكتشاف الموجه  ،و ان الطلبة يشعرون بالمتعة في االسلوب التبادلي و
االكتشاف الموجه اكثر من االسلوب االمري.
 -1مشكلة الدراسة
تدخل مشكلة الدراسة في االطار الخاص بتنمية مستوى أداء المتعلمين في المجالين المعرفي و الوجداني
من خالل دروس التربية البدنية و الرياضية  ،حيثتأتي هذه الدراسة لتركز على جدوى تطبيق اسلوب
التدريس باالكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي و دافعية التعلم باعتبارهما متغيران يمثالن المجالين
المعرفي و الوجداني لدى المتعلمين خالل دروس التربية البدنية و الرياضية  ،و في نفس الوقت يعتبر
هذا االسلوب أحد االساليب غير المباشرة التي تعطي حي اًز اكب ار للمتعلم ،و ذلك في ظل تطبيق المنهاج
تعودوا عليه و الذي
الدراسي المبرمج  ،في مقابل االسلوب التقليدي الذي عهد تطبيقه اغلب االساتذة و ّ
ُيعطي فيه الحيز االكبر لألستاذ  ،و في ضوء هذا الطرح تبلورت مشكلة الدراسة في االسئلة التالية:
-1

هل يؤدي اسلوب االكتشاف الموجه في دروس التربية البدنية و الرياضية الى تنمية التفكير
التأملي لدى تالميذ ثانية ثانوي ؟
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-2

هل يؤدي اسلوب االكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و
الرياضية لدى تالميذ ثانية ثانوي؟

 -2أهداف الدراسة  :تهدف الدراسة الى :
 الكشف عن أثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي لدى تالميذ الثانية ثانوي الكشف عن اثر اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنيةو الرياضية لدى تالميذ الثانية ثانوي.
 -3اهمية الد ارسة
يمكن االستفادة من الوحدات التدريسية المبنية وفق هذا االسلوب  ،حيث تشكل مرجعا ألستاذ التربيةالبدنية و الرياضية الستغاللها مع نفس االنشطة او عند بناء وحدات تدريسية مع انشطة اخرى.
صمموا
 -يمكن ان يستفيد من هذه الدراسة المشرفون التربويون لمادة التربية البدنية و الرياضية و ُم ّ

المناهجو استغالل فاعلية أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه و أثره في الجانب المعرفي و الوجداني

للمتعلمين من حيث ادماج مبادئ هذا االسلوب في انشطة المنهاج .
 -4فرضيات الدراسة
 يؤدي تطبيق اسلوب االكتشاف الموجه في دروس التربية البدنية و الرياضية الى تنمية التفكير التأمليلدى تالميذ ثانية ثانوي.
 يؤدي التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ ثانية ثانوي.
 -5التعريف االجرائي لمتغيرات الدراسة
أسلوب االكتشاف الموجه:
هو ذلك االسلوب التدريسي الذي يتّبعه االستاذ في تدريس مادة التربية البدنية و الرياضية مع

تالميذ المجموعة التجريبية ،حيث يقومون باكتشاف حلول لسلسلة من االسئلة ُيصممها االستاذ حيث تمثل

مشكالتو اعتراضات حركية خاصة بالمهارات الرياضية المستهدفة في الدرس  ،و يقتصر دور االستاذ

على التوجيهو االرشاد اثناء القيام باالستجابات الحركية و العمليات العقلية المختلفة بما يساعدهم في
التوصل الى المعرفة بأنفسهم.
التفكير التأملي:
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التبصر الذهني الذي ُيمارسه تلميذ المرحلة الثانوية في المواقف التعليمية
هو ذلك النشاط و
ّ
المتعلقة باألنشطة و المهارات المختلفة التي تتم خالل دروس التربية البدنية و الرياضية ،حيث يستطيع
التمعن فيها الى غاية الوصول الى الحلول المرتبطة بها  ،و يقاس
فيها مواجهة المشكالت المتنوعة و ّ
العينة من خالل استجابتهم لمقياس التفكير التأملي المستخدم في
بالدرجة التي يحصل عليها افراد ّ

الدراسة.

دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية:
هي حالة داخلية تحرك و تستثير و توجه سلوك وافكار و معارف و عواطف التلميذ ايجابا و
بشكل مستمر في المواقف التعليمية المتعلقة بدروس التربية البدنية و الرياضية بفعل عوامل داخلية و
خارجية تحركها و تثيرها ،الى غاية تحقيق هدفه و اشباع رغبته  ،و يعبر عنها بالدرجة التي يحصل
العينة من خالل استجابتهم لمقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية
عليها افراد ّ

المستخدم في الدراسة.

 -6حدود الدراسة.
 يتحدد مجتمع الدراسة بتالميذ السنة ثانية ثانوي ( ذكو ار و اناثا ) الذين يدرسون مادة التربية البدنية والرياضية و يمارسونها بشكل منتظم داخل ثانوياتهم التي تقع ضمن مقاطعة ورقلة الكبرى
 تقتصر الدراسة على متغيرات  :اساليب التدريس (اسلوب االكتشاف الموجه  /االسلوب االعتيادي ) ،و التفكير التأملي و دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية كمتغيرين تابعين .
 تقتصر الدراسة على استخدام اداتين هما مقياس للتفكير التأملي و مقياس دافعية التعلم نحو دروسالتربية البدنية  -المجال الزمني المخصص للدراسة محدد بالسنة الجامعية 2016/2015
 -7االجراءات المنهجية للدراسة
 -1-7منهج الدراسة
تهدف الدراسة الحالية الى معرفة االثر الذي يمكن ان يحدثه اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه
في تنمية االكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي و دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و
الرياضية  ،لذلك كان المنهج المالئم هنا هو المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي .
عينتها
 -2-7مجتمع الدراسة و ّ
 -1-2-7مجتمع الدراسة
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يشتمل مجتمع الدراسة على التالميذ المسجلين في السنة الثانية من المرحلة الثانوية بثانويات
مدينة ورقلة خالل السنة الدراسية  2016/2015و يدرسون حصص مادة التربية البدنية و الرياضية (
غير معفيين ) بشكل منتظم طيلة الموسم الدراسي  ،و تتراوح اعمارهم بين  15و  17سنة باختالف
جنسهم ( ذكور و إناث) علما ان مجتمع الدراسة يدرسو ينحصر بثانويات موزعة على تراب البلديات
التابعة لمقاطعة ورقلة الكبرى.
عينة الدراسة
ّ -2-2-7

قام الطالب باختيار ثانويتين عشوائيا من بين  9ثانويات تابعة لمدينة ورقلة  ،هما ثانوية ابي

موسى الخوارزميبورقلةالستغاللها في الدراسة االستطالعية و ثانوية عبد المجيد بومادةبورقلة للدراسة
االساسية  ،كما تم اجراء التعيين العشوائي لهذين الفوجين بتحديد فوج يمثل المجموعة التجريبية قوامه
( )36تلميذاً و فوج يمثل المجموعة الضابطة قوامه ( )35تلميذاً يمتاز بالخصائص التي تم ذكرها انفاً،
عينة الدراسة  71تلميذاً كما يوضح الجدول رقم ()01
وبهذا يكون عدد افراد ّ
عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية و الضابطة
جدول ( : ) 01توزيع افراد ّ
المجموعة

التجريبية

الضابطة

الشعبة

علوم تجريبية

علومتجريبية

ذكور

16

18

اناث

20

17

العينة
عدد افراد ّ

36

35

الجنس

 -3-7ادوات الدراسة
 -1-3-7مقياس التفكير التأملي
اعتمد الطالب في قياسه للتفكير التأملي على مقياس قام بتكييفه معتمدا في ذلك على مقياس
عينة من طالبات المرحلة الثانوية بإحدى مدارس
اصلي للتفكير التأملي في اطار مهارات الجمباز على ّ

مملكة البحرين من اعداد الدكتورةسمر الشمايلة ،حيث بلغ في صورته االولية من ( )45بندا موزعة على
( )3ابعاد جزئية هي التفكير في الحدث و التفكير اثناء الحدث و التفكير بعد الحدث  ،و تم التحقق من
صدق المحتوى من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين مختصين في تدريس التربية البدنية و
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الرياضية وأسفرتنتائجالتحكيمعن حذف  5بنود و تعديل صياغة بعضها ليصبح عدد البنود ( )40بندا في
هذا المقياس في صورته النهائية ،كما يلي :
 التأملقبل الحدث (  13بندا ) هي 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37: التأمال ثناء الحدث (  14بندا ) هي 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38: التأملبعد الحدث ( 14بندا) هي 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39-40:كما تمالتأكدمنصدقمقياس التفكير التأملي باستخدام طريقة االتساق الداخلي
منخاللتطبيقالمقياسعلىعينةاستطالعيةبلغعددها ( )89تلميذ في مستوى ثانية ثانوي عن طريق ايجاد
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للبعد الذي تمثله و ارتباط كل بعد مع الدرجة
الكلية لألداة  ،حيث لوحظ ان اغلب معامالت االرتباط بين كل عبارة و بعدها دالة عند ( )0.01ما عدا
البنود  27 -15فهي دالة عند()0,05اما البنود  31-28-10 -2فقد كانت غير دالة مع ابعادها و
لذا تم حذفها  ،كما ان هناك عالقة ارتباطية بين ابعاد االداة و الدرجة الكلية حيث تراوحت معامالت
طالب علىطريقتي
االرتباط بين ()0,71-0,91و جميعها دالة عند ( ،)0.01اما ثبات االداة فقد اعتمد ال ّ
ألفاكرونباخالذي بلغ (  ، )0.84و طريقةالتجزئةالنصفية حيث بلغ معامل االرتباط قبل التصحيح ()0.71
و بعد التصحيح عن طريق معادلة سبيرمان براون فبلغ (.)0.83
بعد حساب الخصائص السيكومترية من خالل صدق المحكمين و صدق االتساق الداخلي  ،و الثبات
بطريقة الفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية لمقياس التفكير التأملي اصبح في صورته النهائية يتكون
من ( )36بندا  ،و التي تعكس جواز االعتماد عليه في الدراسة الحالية .

تقدير درجات المقياس:
يعطيالمفحوصدرجةعناستجابتهلكلفقرةمنفقراتالمقياستمتدمن ( )3إلى()1علىالفقراتاإليجابية " تنطبق علي
ّ
دائما )،( 3تنطبق علي احيانا )،( 2ال تنطبق علي ابدا (  ، )1و
ّ
ّ
منالجديربالذكرأنهكلمازادتالدرجةعلىالمقياسدلذلكعلىازديادمستوىالتفكيرالتأملي،وتكونالدرجةالكليةعلىالمقياس (
 )108والدرجةالدنيا( )36وفيمايتعلقباألبعاد الفرعية :
 تكونالدرجةالعليا ( )30والدنيا ( )10لبعد" التأملقباللحدث ".423

 تكون الدرجة العليا (  )36و الدنيا (  )12لبعد " التأمل اثناء الحدث ". تكون الدرجة العليا (  )42و الدنيا (  )14لبعد "التأمل بعد الحدث ". -2-3-7مقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية
اعتمد الباحث في قياسه لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية على اداة تم بناؤها
من طرفه مكونة من عدد من البنود موزعة على ( )6ابعاد فرعية  ،ثم تم عرض االداة في صورتها
االولية على مجموعة من المحكمين ليصبح في صورته النهائية مكون من ( )40بندا  ،ثم طبقت االداة
على عينة استطالعية (  )201تلميذ ،للكشف عن العوامل الكامنة التي تمثل دافعية التعلم من خالل
صدق البناء ( التكوين) من خالل استخدام التحليل العاملي و الذي أفرز عن ( )30بندا متشبعة على ()4
عامل كما يلي :
-1

بيئة التعلم ( )9بنود و هي 23،11،5،17،31،38،34،28 :

-2

االهتمام و المثابرة ( )8بنود هي 7 ،36 ،15 ،20 ،1 ،25،19،13:

-3

الرغبة في االنجاز ( )6بنود هي 2 ،30 ،6 ،33 ،26 ،14 :

-4

الرغبة في تحقيق الذات ( )7بنود هي 12 ،29 ،37،21 ،18،35 ،9 :

كما تم التأكد من ثبات االداة عن طريق معامل االتساق الداخلي أللفا كرونباخ الذي بلغ (، )0.87
و معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية الذي بلغ ( )0.76قبل التصحيح و ( )0.86بعد
التصحيح .
تقدير درجات المقياس:
يعطي المفحوص درجة عن استجابته لكل فقرة من فقرات المقياس تمتد من ( )3الى ( )1على الفقرات
اإليجابية "تنطبق علي دائما( ،)3تنطبق علي احيانا( ،)2ال تنطبق علي ابدا( )1و من ( )1الى ( )3على
ّ
ّ
ّ
الفقرات السلبية ومن الجدير بالذكر أنه كلما زادت الدرجة على المقياس دل ذلك على ازدياد مستوى
دافعية التعلم وتكون الدرجة الكلية على المقياس ( )90والدرجة الدنيا (.)30
بعد حساب الخصائص السيكومترية من خالل صدق المحكمين و صدق البناء  ،و الثبات بطريقة الفا
كرونباخ ،و طريقة التجزئة النصفية لمقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية اصبح
في صورته النهائية يتكون من ( )30بندا  ،و التي تعكس جواز االعتماد عليه في الدراسة الحالية .
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 -3-3-7البرنامج التعليمي
محتوى الوحدات التعليمية :
تضمن هذا البرنامج التعليمي على مجموعة من الوحدات التعليمية و عددها ( )12وحدة تعليمية
ّ

تحتوي على االهداف الخاصة بها و االسئلة المتعلقة بكل المواقف التعليمية الخاصة بكل نشاط فردي و
جماعي ،ستة وحدات تعليمية منها خاصة بالنشاط الفردي و المتمثل في الوثب ،و ستة وحدات تعليمية

خاصة بنشاط جماعيو المتمثل في كرة اليد ،على اساس ان درس التربية البدنية و الرياضية يدوم ساعتين
ساعة للنشاط الفردي و ساعة للنشاط الجماعي.
قياس صدق الوحدات التعليمية :
تم بناء وحدات تدريسية وفق اسلوب االكتشاف الموجه لنشاطي الوثب و كرة اليد ،ثم عرضها
على محكمين وذلك من حيث مالءمة نوع النشاط الرياضي لألسلوب المتبعو مالءمة االهداف للنشاط
الفردي و الجماعي و مالئمة سلسلة االسئلة المتبعة ألسلوب االكتشاف الموجه .
وقدأسفرت النتائجعلىبعضالتعديالتالخاصةبصيغة بعض االسئلة و ترتيبها الذي يالئم الهدف و يخدم
االسلوب المتبع في نفس الوقت  ،اضافة الى بعض االمور المتعلقة بنوع االنشطة الرياضية و الشكل
العام للوحدة التعليمية .
 -8التصميم التجريبي للدراسة
وقع اختيار الطالب على التصميم شبه التجريبي الذي رآه األنسب لطبيعة دراسته  ،حيث يعتمد
على تصميم المجموعة الضابطة غير العشوائية ذو االختبارين قبلي و بعدي  ،و ذلك لعدم إمكانية
التخصيص العشوائي لألفراد ففي وضع مدرسي نموذجي  ،ال يمكن تعطيل جداول الدراسة و ال الصفوف
التي جرى تنظيمهاُ ،بغية تنفيذ دراسة البحث ففي مثل هذه الحالة يكون من الضروري استخدام مجموعات
حسب وضعها  ،ألنها منظمة في صفوف  ،او في مجموعات تامة اخرى (آري و اخرون:2003 :
 ، )374كما يوضح الجدول
جدول ( : )2تصميم الدراسة
المجموعة

القياس القبلي للتفكير التأملي أسلوب التدريس
و دافعية التعلم نحو دروس

التربية البدنية

باالكتشاف الموجه

القياس البعدي للتفكير
التأملي و دافعية التعلم
نحو دروس التربية

البدنية
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التجريبية

Y1

الضابطة

Y1

Y2

X

Y2

حيث :
 ( )Y1تعني القياس القبلي للتفكير التأملي و دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية للمجموعتين )Y2( -تعني القياس البعدي للتفكير التأملي و دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية

للمجموعتين

 ) X( -تعني المعالجة التجريبية للمجموعة التجريبية

 ( ) -تعني المعالجة االعتيادية للمجموعة الضابطة . -9اجراءات تنفيذ الدراسة :تم تطبيق هذه الدراسة وفق المراحل التالية :
 التنسيق مع المشرف التربوي لمادة التربية البدنية و الرياضية الختيار الثانويات التي تصلح للدراسة منحيث مستوى االستاذ و تجاوبه مع العمل  ،االمكانيات و الظروف المتوفرة ،حيث يقوم نفس االستاذ
بتدريس المجموعتين التجريبية

و الضابطة

طالعه علىالهدفمنالدراسة،وتزويده بالوحدات تدريسية وفق
 التنسيقمعاالستاذحوالختيارعينةالدراسة ،وا ّاعدها الطالب للمجموعة التجريبية و طريقة تنفيذه .
اسلوب االكتشاف الموجه التي ّ

 بعدتصميمالوحدات التدريسية حسب اسلوب االكتشاف الموجه ومقياس التفكيرالتأمليومقياس دافعية التعلمنحو دروس التربية البدنية و الرياضية ،وقباللبدءبتطبيق الدراسة االساسية تم إجراءالقياساتالقبلية من

طرف الطالب وذلكبتوزيعالمقياسين على المجموعتين التجريبية و الضابطة و تم هذا يوم (2016/01/03
مع المجموعة الضابطة و  2016/01/05مع المجموعة التجريبية ) و الذي افضى الى عدم وجود فروق
ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية و الضابطة على مستوى كال من التفكير التأملي و دافعية
التعلم .
 -أجريتالدراسةاألساسيةخالاللفترةالمم ّتدةمن  2016/01/03الى  6 ( 2016/02/17اسابيع ) بواقعحصة

لكل من المجموعة التجريبية و الضابطة اسبوعيا ،مع العلم ان الحصة تدوم ساعتان و التي تشتمل على

وحدتينتعليميتين،وحدة خاصة بنشاط فردي و االخرى بنشاط جماعي و بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة تم
اجراء القياس البعدي للتفكير التأملي و دافعية التعلم للمجموعتين التجريبية و الضابطة ( يوم
 2016/02/14للمجموعة الضابطة و  2016/02/17للمجموعة التجريبية ).
اسةتماستخدام:
-10االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة  :الختبارفرضياتالدر ّ
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 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعياريةاسلوب" تحليل التغاير المصاحب" (Ancova)Analysis of Covarianceوذلكلمعالجةالفرضيةاألولى ولتحديددرجةأهميةالنتيجةالتيثبتوجودها.
الثانية  -مربع ايتا()η2
ُ
-11عرض نتيجة الفرضية االولى و مناقشتها

 -1-11عرض نتيجة الفرضية االولى
ُبغيةاالختباراالحصائيللفرضية،يتمتحوياللفرضيةالبحثيةالىفرضيةصفرية  " :ايؤدي اسلوب التدريس

باالكتشاف الموجه في دروس التربية البدنية و الرياضية الى تنمية التفكير التأملي لدى تالميذ ثانية ثانوي"
الجدول ( : ) 03يبين المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمجموعتين التجريبية و الضابطة
في القياسين القبلي و البعدي للتفكير التأملي في دروس التربية البدنية و الرياضية

القياس

المجموعة

العدد (ن)

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

القياس القبلي

التجريبية

36

81.47

11.19

الضابطة

35

83.17

13.37

التجريبية

36

87.50

11.85

الضابطة

35

82.68

14.08

القياس البعدي

يتضح من خالل الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لمجموعتي الدراسة التجريبية و الضابطة
في القياس القبلي للتفكير التأملي في دروس التربية البدنية و الرياضية مختلف نسبيا  ،حيث بلغ متوسط
المجموعة التجريبية (  )81.47بانحراف معياري قدره ( )11.19و بلغ متوسط المجموعة الضابطة (
 )83.17بانحراف معياري قدره(  ، )11.37و قد تم التأكد من داللة هذه الفروق خالل اجراءات التكافؤ
المنجزة انفا حيث كانت هذه الفروق غير دالة عند مستوى ( )0,05≤αمن خالل اختبار "ت " ( T test
) للعيناتالمستقلةو هذا ما يعني تكافؤ مجموعتي الدراسة في التفكير التأملي  ،بينما ُيالحظ الفرق بين
متوسطي المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي للتفكير التأملي  ،حيث ارتفع متوسط

المجموعة التجريبية الى ( ) 87.50بانحراف معياري قدره (  )11.85في حين لم يتحسن متوسط
المجموعة الضابطة بل انخفض قليال حيث بلغ (  )82.69بانحراف معياري قدره ( . )14.08
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و لمعرفة داللة هذه الفروق في القياس البعدي بعد عزل اثر القياس القبلي باعتباره متغير مصاحب  ،فيتم
استخدام التباين المشترك ( المصاحب)  ،ANCOVAوهذا بعد التحقق من الشروط اجراء هذا
المحصل عليها.
االسلوب و الجدول االتي يبين النتائج ُ
الجدول ( :) 04يبين نتائج تحليل التباين المشترك للمجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس
البعدي للتفكير التأملي
مصدر التباين

م .المربعات

المتغير المصاحب

7737.074

1

المجموعة

693.692

1

693.692

الخطأ

3929.469

68

57.786

المجموع

71 526584.00

قيمة ف

د.

متوسط

الحرية

االحصائية=α
المربعات
0.05
0.000 133.891 7737.074
12.004

م .الداللة

0.001

)(η2

0.663
0.150

يتضح من الجدول بان قيمة (ف) تساوي (  )12.00بمستوى داللة ( ، )0.001مما يدل على
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0,01≤αبين المجموعتين التجريبية و الضابطة في
القياس البعدي للتفكير التأملي بعد عزل اثر القياس القبلي لذات المتغير  ،وفيضوءمتوسطات المعدلة
للمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةنجدأنالفروقبينالمجموعتينجاءتلصالحالمجموعةالتجريبية،كماهوموضح
في الجدولرقم (.)05
الجدول (  :)05يبين المتوسطات القبلية و البعدية و المعدلة حسب المجموعة لمقياس التفكير التأملي
المجموعة العينة

المتوسط الحسابي للقياس

المتوسط الحسابي للقياس

القبلي

البعدي

35

83.17

82.68

81.94

التجريبية 36

81.47

87.50

88.21

الضابطة

المتوسط المعدل

من خالل الجدول نالحظ ان المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية (  )88.21كان اعلى من
المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة (  )81.94و هذا يعني ان الفروق جاءت لصالح المجموعة
التجريبية التي درست بأسلوب االكتشاف الموجه مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست باألسلوب
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وعليهيتمرفضالفرضيةالصفريةوقبواللفرضيةالبحثية التي تنص على  :وجود فروق ذات داللة
المعتاد ،
ّ

احصائية بين المجموعة التجريبية و الضابطة في التفكير التأملي خالل دروس التربية البدنية و الرياضية

لصالح المجموعة التجريبية  ،ولمعرفة حجم أثر اسلوب التدريس قيد الدراسة في تنمية التفكير التأملي
لدى التالميذ ،تم حساب حجم االثر effect sizeباستخدام مربع ايتا) (η2حيث وجدت ) ، 0.15 =(η2و
هي قيمة مرتفعة مما يعني ان حجم االثر الستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية التفكير التأملي
لدى تالميذ المجموعة التجريبية كان كبي ار .
 -2-11مناقشة نتيجة الفرضية االولى
تبدي نتيجة هذه الفرضية االثر االيجابي ألسلوب التدريس باالكتشاف الموجه في مستوى
التفكير التأملي لدى تالميذ المرحلة الثانوية و هذا يعني ان اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه كان ذا
تأثير ايجابي و دال احصائيا على التفكير التأملي لدى التالميذ اذا ما قورنت بالمجموعة الضابطة التي
درست باألسلوب المعتاد  ،و هذه النتيجة المتوصل اليها تنسجم مع ما تناوله برونر(  ) Brunerحول
االكتشاف حيث اعتبره طريقة يصل بها الطفل الى الحل اكثر من الحل نفسه ،
فالتعلمباالكتشافهوالتعلمالذييحدثكنتيجةلمعالجةالمعلوماتوتركيبهاوتحويلهالمعلوماتجديدةلميكنالطفلعلى
درايةبهامنقبل،ويتطلبذلك القيامبمساعدةالمعلمبأنشطةمحددةتسهمفيالوصوإللىاالكتشافاتالتييتمتحقيقها( زيتون
المشار
 ، )101 : 1994،كما ان ما قدمه"برونر " brunerحول المسوغاتالمتعددة لطريقةالتعلمباالكتشاف ُ
اليها من طرف ( زيتون )140 :1996،يتوافق مع هذا الطرح ؛ المتمثلة في القوة العقلية التي
تعنىأنالفرديتعلموينمىعقلهبالتفكيروذلكبتنظيممايواجههمنسلوك.
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة ادير ( )2010التي توصلت الى تفوق المجموعة التي
درست بأساليب تدريسية من بينها اسلوب االكتشاف الموجه على مجموعة االسلوب االمري في التحصيل
المعرفي المتعلق بدروس التربية البدنية و الرياضية  ،كما اكدت دراسة الحايك و السوطري ( )2004ان
تطبيق التدريس بأسلوب االكتشاف الموجه سواء مع التالميذ الذكور او االناث يؤثر و يؤدي الى تنمية
بعض المهارات الحياتية من بينها اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية اللتان تعتبران احد مؤشرات المعرفة
التي يحتاج اليها التلميذ في بعض المواقف  ،فاتخاذ أي قرار بشكل عام او في النشاط الرياضي بشكل
خاص يحتاج الى ارضية معرفية تعكس تمكن التلميذ و بالتالي اقباله على الحلول المختلفة  ،و في ذات
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السياق ثبت في دراسة ابو الطيب و الحسين ()2013اثر نفس االسلوب من خالل تبيان فاعليته في
التفكير االبتكاري عند ممارسة نشاط السباحة لدى االطفالمقارنة باألسلوب التقليدي .
و يفسر الطالب هذه النتيجة بالدور الذي لعبه اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه في تنمية
التفكير التأملي لدى التالميذ فاالكتشاف يعتبر من
المداخاللرئيسةالتيمنشأنهااإلسهامفيتطويرالبنيةالمعرفيةللعلم،
واألكثرفاعليةفيتنميةالتفكيرالعلميلدىالطالب،ألنهاتتيحالفرصةأمامالمتعلمينلممارسةالعملياتالعقليةومهاراتعملياتال
تقصيواالكتشافبأنفسهم ،فالتساؤالت المثيرة و المصاغة بشكل مضبوط و هادف تستثير عقول التالميذ من
اجل البحث و التأني و اخذ الوقت في التفكير لإلجابة الصحيحة ،و عكس ذلك يكون سببا في توقف
العملية .
عرض نتيجة الفرضية الثانية و مناقشتها
 -1-12عرض نتيجة الفرضية الثانية
بغيةاالختباراالحصائيللفرضية،يتمتحوياللفرضيةالبحثيةالىفرضيةصفرية " :اليؤدي اسلوب التدريس
باالكتشاف الموجه الى تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ ثانية ثانوي"
الجدول (  : )06المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري في القياسين القبلي و البعدي لدافعية التعلم
نحو دروس التربية البدنية و الرياضية للمجموعتين التجريبية و الضابطة

القياس

المجموعة

العدد (ن)

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

القبلي

التجريبية

36

72.69

6.49

الضابطة

35

71.17

9.34

التجريبية

36

78.72

10.26

الضابطة

35

71.85

9.52

البعدي

يتضح من خالل الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لمجموعتي الدراسة التجريبية و الضابطة في
القياس القبلي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية مختلف نسبياً  ،حيث بلغ متوسط
المجموعة التجريبية ( )72.69بانحراف معياري قدره ( ) 6.49و بلغ متوسط المجموعة الضابطة
( )71.17بانحراف معياري قدره (، )9.34
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ممايشي ارلىوجودفروقظاهرةبينمتوسطاتدرجاتمجموعتيالدراسةالتجريبيةوالضابطةفيالتطبيقالقبلي على مقياس
دافعية التعلم و قد تم التأكد من كون هذه الفروق غير دالة احصائيا عند مستوى
( )0,05≤αمن خالل اختبار "ت " (  ) T testللعيناتالمستقلةلدرجاتمجموعتيالدراسة من خالل اجراءات
التكافؤ التي دلت على تكافؤ مجموعتي الدراسة في دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية ،
بينما ُيالحظ الفرق الكبير بين متوسطي المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي لدافعية
التعلم  ،حيث ارتفع متوسط المجموعة التجريبية الى ( ) 78.72بانحراف معياري قدره ( )10.26في حين
ارتفع متوسط المجموعة الضابطة بمقدار ضئيل حيث بلغ ( )71.85بانحراف معياري قدره (. )9.52
طِبق تحليل التغاير ) (ANCOVAعلى
و لمعرفة داللة هذه الفروق في القياس البعدي ُ
المجموعتين ( المجموعة التجريبية التي درست بأسلوب االكتشاف الموجه  ،المجموعة الضابطة التي
درست باألسلوب المعتاد) من أجل معرفة ما إذا كانت أساليب التدريس كان لها تأثير على مستويات
االختبار البعدي لدافعية التعلم بعد ضبط و عزل أثر القياس القبلي لدافعية التعلم باعتباره متغير مصاحب
المحصل عليها.
 ،الذي تم التحقق من توفر شروطه مسبقا و الجدول االتي يبين النتائج ُ
الجدول ( : ) 07نتائج تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAللمجموعتين التجريبية و الضابطة في
القياس البعدي دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية
مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

م .الداللة

مربع

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

االحصائية

إيتا

0.05 =α

)(η2

المتغير المصاحب

3195,49

1

3195,49

60,76

0.000

0.47

المجموعة

546,19

1

546,19

10,38

0.002

0.13

الخطأ

3576,01

68

52,58

المجموع

410591

71

يتضح من الجدول بان قيمة (ف) تساوي (  )10.38عند درجة حرية (  )68 ، 1و داللتها االحصائية (
، )0.002مما يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0,01≤αبين المجموعتين
التجريبية و الضابطة في القياس البعدي لدافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية بعد عزل
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اثر القياس القبلي لذات المتغير  ،وفيضوءمتوسطات المعدلة
للمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةنجدأنالفروقبينالمجموعتينجاءتلصالحالمجموعةالتجريبية،كماهوموضح
في الجدولرقم ()08
اجلدول (  : )08املتوسطات القبلية و البعدية و املعدلة حسب اجملموعة ملقياس دافعية التعلم حنو دروس الرتبية البدنية و
الرايضية
عدد االفراد

املتوسط احلسايب

املتوسط احلسايب للقياس

املتوسط املعدل

الضابطة

35

71.17

71.85

72.51

التجريبية

36

72.69

78.72

78.08

اجملموعة

البعدي

للقياس القبلي

من خالل الجدول نالحظ ان المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية (  )78.08كان اعلى من المتوسط
المعدل للمجموعة الضابطة (  )72.51و هذا يعني ان الفروق جاءت لصالح المجموعة التجريبية التي
درست
بأسلوب االكتشاف الموجه مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست باألسلوب المعتاد ،
وعليهيتمرفضالفرضيةالصفريةوقبواللفرضيةالبحثية التي تنص على  :وجود فروق ذات داللة احصائية بين
ّ
المجموعة التجريبية و الضابطة في دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية لصالح

المجموعة التجريبية .
ولمعرفة حجم أثر اسلوب التدريس قيد الدراسة في تنمية دافعية التعلم لدى التالميذ ،تم حساب حجم االثر
effect sizeباستخدام مربع إيتا) (η2حيث وجدت ) ، 0.13 =(η2و هي قيمة مرتفعة ألنها فاقت
( )0.14و هذا يعني ان حجم االثر الستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو
دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ المجموعة التجريبية كان كبي ار .
 -2-12مناقشة نتيجة الفرضية الثانية
اكدت نتائج هذه الدراسة االثر الذي يحدثه أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه على دافعية
التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية و باألحرى الدافعية الداخلية و الخارجية لدى التالميذ  ،و
غير بعيد عن المسوغات التي اشار اليها "برونر " brunerمن طرف (زيتون  ، )140 : 1996،نجد
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المسوغة المتعلقة بنتيجة هذه الفرضيةالمتمثلة في افضليةالدوافعالداخلية عند المتعلمين ،
ويقصدبذلكأنهباستم اررالنجاحفيالتقصيفإنالطالبيشعربحالةمنالرضاعنإنجازهأيإثابةذاتية،واذاأرادالمعلمونلطالبهما
لتعلمللمتعةفيجبتوجيهأنظمتهمالتعليميةالتيتحققلطالبهمالرضاالذاتي.
و لقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج الدراسات التي تناولت المتغيرات ذاتها او تحاكيها
 ،فدراسة الحايك و الخطاطبة ( )2011توصلت الى ان استخدام االساليب الحديثة في تعليم السباحة
يؤدي الى رضى المتعلمين عن ادائهم الحركي في رياضة السباحة  ،فالرضى يعكس الشعور باالرتياح و
التقبل و هذا من شأنه ان يولد الثقة بالنفس الى تعمل على استثارة الدافعية لدى المتعلم و بالتالي اداء
افضل  ،و توصلت دراسة مورغانسبرول،كينغستون( )2005الى الدور الذي تُحدثه اساليب التدريس
المختلفة على سلوك المعلم حيث تؤثر على تحفيز المناخ التدريسي و دافع التالميذ في التربية البدنية و
الرياضية حيث يشعر التالميذ بالمتعة اكثر عند تطبيق اسلوب االكتشاف الموجه مقارنة باألساليب
االخرى كاألمري و التدريبي و التبادلي.
كما اكدت دراسة الحايك و الحموري (  )2005الى ان الفروق في درجة تفضيل التالميذ
ألساليب التدريس ظهرت عند تطبيق اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه فقط مقارنة باألسلوب االمري و
التدريبي و التبادلي  ،و في دراسة اخرى قام بها ) ) Alhayek,2004.aاشارت الىاالختالف في درجة
التفضيل ألسلوب التدريسي عن االخر ليعكس هذا االثر الذي يحدثه االسلوب التدريس عامة و اسلوب
االكتشاف الموجه خاصة في الجانب النفسي لدى التالميذ باعتبار عملية التفضيل متغير متعلق بوجدانية
التالميذ ،كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه جورهامو كريستوفيل( gorham and 1992
)christophel,في جانب مندراستهعلى عينة من  308طالب ،حيث اتضح فيها ان  %61منهم
ينسبون الدافعية الى الحالة الشخصية او السلوك الشخصي ،و% 20الى سلوك المعلم و % 19الى
تصميم الدرس و الحالة التي يطرح فيها و في الدراسة نفسها و عند تحليل اجابات العينة فيما يتعلق
بالعوامل المثبطة للدافعية ،اتضح ان % 37من افراد العينة ينسبون الدافعية الى طريقة التدريس  ،و 34
%الى سلوك المعلمين و  %29الى العوامل الشخصية (.طربية. )132:2009،
و حسب راي الطالب ان مايميزاسلوب االكتشاف الموجهعنغيره
هونقاللدافعللتعلممنكونهخارجياليصبحداخليامنخالالألنشطةالتييقومبهاالطالبوهذا
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يعنياالنتقالمنالتدريسالقائمعلىالشرحوالعرضإلىالتدريسالقائمعلىالمشاركةاإليجابيةفيمواقفغنية بالتساؤالت او
المشكالت .
االستنتاجات  :في ضوء اهداف الدراسة و نتائجها تم التوصل الى االستنتاجات التالية :
 -1وجود اثر ايجابي للوحدات التدريسية المقترحة باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية
التفكير التأملي عند تالميذ المرحلة الثانوية
 -2وجود اثر ايجابي للوحدات التدريسية المقترحة باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية
دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية و الرياضية عند تالميذ المرحلة الثانوية.
توصيات الدراسة:فيضوءنتائجالدراسةالحالية و مناقشتها يوصيالطالببمايلي:
 -1ضرورة تحديث و تنويع اساليب التدريس المتبعة من طرف االساتذة في تدرس التربية البدنية و
الرياضية

و استغالل بعضها في تنمية الجوانب المعرفية و الوجدانية المكونة لشخصية المتعلم

على غرار اسلوب االكتشاف الموجه.
 -2حث المشرفين التربويين على متابعة اعمال اساتذة التربية البدنية و الرياضية من خالل التركيز
على الشق المتعلق بالحداثة في مسايرة اساليب التدريس المتبعة.
 -3ضرورة اهتمام معاهد التربية البدنية و الرياضية المسؤولة على تكوين االساتذة في الجزء المتعلق
بأساليب التدريس.
 -4استخدام اسلوب التدريس باالكتشاف الموجه في بعض دروس التربية البدنية و الرياضية
باختالف انشطتها الفردية و الجماعية لتنمية اشكال التفكير عند التالميذ.
 -5العمل على تنظيم دورات تدريبية و ورشات عمل لمشرفي و اساتذة التربية البدنية و الرياضية من
اجل توظيف اساليب التدريس غير المباشرة مثل اسلوب االكتشاف الموجه في حصص التربية
البدنية و الرياضية.
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دور البيئة العمرانية في نمو وتطور بع الصفات البدنية والحركية لدى ت ميذ الطور الثانوي خ ل
حصة التربية البدنية والرياضية.

جامعة ام البواقي

د /بشير حسام
الطالب :سعادنة ضياء الدين
ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق في خصائص بعض الصفات البدنية والحركية بين التالميذ الذكور في الطور
الثانوي بأعمار( )18 -15سنة حسب البيئة العمرانية (المدينة والريف) لوالية – قالمة – .
إستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمته وأهداف البحث ،حيث تمثل مجتمع البحث في تالميذ الطور
الثانوي ذكور بأعمار ( )18 -15سنة في المناطق الريفية والحضرية لوالية قالمة ،وشملت عينة البحث التالميذ الذكور
في بعض الثانويات الواقعة في قلب مدينة قالمة والبعض االخر في الثانويات الواقعة بالريف .وقد بلغ عدد العينة 116
تلميذ ( 62تلميذ في المدينة و 54في الريف).
بعد تحديد الصفات البدنية والحركية من طرف الخبراء وجمع من االساتذة المحكمين تم تطبيق اإلختبارات البدنية
والحركية على عينة البحث .وبعد إستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى الكثير من االستنتاجات من
أبرزها:
 -1وجووووووود فووووووروق فووووووي الصووووووفات البدنيووووووة والحركيووووووة التاليووووووة :التحمللللللل العللللللامج القللللللوة االنفجاريللللللة ل طللللللرا
السللللللفليةج القللللللوة االنفجاريللللللة ل طللللللرا

العلويللللللةج السللللللرعة االنتقاليللللللة بووووووين تالميووووووذ الطووووووور الثووووووانوي حسووووووب

االطوووووووار الدراسووووووية بأعمووووووار ( ) 18-15سوووووونة فووووووي الريووووووف .وال توجوووووود فووووووروق فووووووي صووووووفة " المرونللللللة " بووووووين
تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في الريف.
-2وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحمل العامج القوة االنفجارية ل طرا
ل طرا

السفليةج القوة االنفجارية

العلويةج السرعة االنتقالية بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في

المدينة .وال توجد فروق في صفة " المرونة " بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة
في المدينة.
 -3وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحمل العامج القوة االنفجارية ل طرا
االنفجارية ل طرا

السفليةج القوة

العلويةج المرونة بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ( )18-15سنة حسب البيئة العمرانية

(الريف -المدينة) .وال توجد فروق في الصفة البدنية السرعة االنتقالية بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار (18-
 )15سنة حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة).
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Résumé
Le but de Cette étude c’est la connaissance des caractéristiques dans
certaines qualités physiques et motrices entre les élèves de sexe masculins dans le
cycle secondaire de la tranche d’âge(15-18) ans selon leur milieu (zone urbaine et
rurale) de la wilaya de _Guelma_.
Le chercheur a utilisé l’approche Descriptive en comparant cette étude
conforme à ces objectifs.
Cette catégorie d’élevés à laquelle cette étude a été réalisée sont au nombre
de 116 dont 62 élèves de la zone urbaine et 54 élèves de la zone rurale
Le choix des professeurs et des experts consistent dans les qualités physiques et
motrices,Pour cela, des tests ont été appliqués pour ces élèves. Une analyse statistique
qui s’avèrent concluants, tels que:
1-Après une analyse comparative entre les élèves de sexe masculin du cycle
secondaire rural entre (15-18) ans, nous avons découvert des déférences au niveau
des qualités physiques et motrices (endurance général, la force explosive des membres
supérieurs, la force explosive des membres inférieurs et la vitesse de transition), mais
non pas au niveau de la souplesse.
2-Après une analyse comparative entre les élèves de sexe masculin du cycle
secondaire urbaine entre (15-18) ans, nous avons découvert des déférences au niveau
des qualités physiques et motrices (endurance général, la force explosive des membres
supérieurs, la force explosive des membres inférieurs et la vitesse transition), mais non
pas au niveau de la souplesse.
3 -Nous avons découvert des différences au niveau des qualités physique(endurance
général, la force explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres
inférieurs et la souplesse).Mais non pas au niveau de la vitesse transition selon le milieu
des élèves(zone urbain et zone rurale).

:مقدمـــــــــــــــة
ان الصفات البدنية والحركية هي عبارة عن صفات فطرية موجودة بداخل جسم اإلنسوان ويمكون
العمل على تنميتها لتجعل الفرد قادرا ً على إتقان جميع المهارات الحركية وزيادة كفاءة أعضواءه الداخليوة
)07 ،2002 ، ( الجنابي.وتنمية جهازه العضلي والوظيفي للوصول ألعلى كفاءة جسمية
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فاإلنسان ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها ففي مقدمة ابن خلدون تطرق الوى البودو والبوداوة وعالقوة
ذلك بالحضر اذ يبين ان البودو اقودم مون الحضور وسوابق عليوه ان الباديوة اصول العموران ،وقود تنواول ابون
خلدون نشأة المدن وما يجب مراعاته في اوضاع المدن من حيث الظروف وبذلك وضع ابن خلدون بادئة
التفكير في تأثير االنسان على مكانه وتأثره به وتطورق كوذلك الوى االنسوان وتكيفوه موع بيئتوه المعيشوية اذ
صنف النوع البشري من الناحية النفسية واالجتماعية والجسمية حسب البيئة التي يعيش فيها.
ونظوورا لمووا يضووفيه هووذا الجانووب موون البحووث موون اهميووة فووي الجانووب التربوووي والنشوواط البوودني
والممارسة الرياضية ظهرت الكثير من الدراسات تناولوت عالقوة الرياضويين والفورد ببيئتوه حسوب العديود
من المراحل العمرية منها من تطرق الى الجانب النفسي والبعض االخر الى الجانب البودني ومودى توأثره
بالبيئة التي يعيش فيها الفورد او الرياضوي (موراد خليول( )2012 ،نهواد البطيخوي)2010 ،

(لطفوي

عبود النبوي ،سوعد سوليمان معيووف( )2008 ،طالوب جاسوم محسون( )2011 ،أ .م .د .علوي جوواد عبود،
 ،)2012وقد اهتمت هذه الدراسات باللياقة البدنية لدى الفرد والجانب النفسي.
والكشف عن خصائص الصفات البدنية لدى التالميوذ فوي مرحلوة المراهقوة يكوون مون خوالل إجوراء
اختبارات بدنية تتناسب والمرحلة ،وذلك النتقاء المواهب والكشف عن الحالة الصحية للتالميوذ وكفواءتهم
البدنية ،ومن هنا برزت فكرة البحث الحالي التي تقوم علوى إجوراء بعوض االختبوارات بدنيوة للكشوف عون
مستوى اللياقة البدنية لدى تالميذ الريف وتالميذ المدينة والمقارنة بينهما بغية كشف االبهام الحاصل بوين
االنسان او المراهق ومدى تأثره بمكان تواجده وعيشه والظروف المحيطة به.

 -1ا كالية البح :
يعتبر تحسين اللياقة البدنية من اهم اهداف التربية البدنية والرياضوية لموا لهوا مون ارتبواط ايجوابي
بعد يد من المجواالت الحيويوة كالوذكاء ،والتحصويل والنضوج االجتمواعي والنموو البودني ،والصوحة البدنيوة
والعقلية واالجتماعية ،والتكيف وتأثير التعب واالجهاد ،وامراض الشويخوخة ،واالنتواج البشوري وانمواط
االجسام ،واالعداد البدني للشباب والمراهقين في كافة الرياضات ،وحسن استخدام وقت الفراغ ومواجهوة
الطوارئ غير المتوقعة( .عبد الحميد وحسانين)06 ،1985 ،
واللياقة البدنيوة تعنوى كفواءة البودن فوي مواجهوة متطلبوات الحيواة ،خاصوة كانوت أو عاموة ،فاللياقوة
البدنية هي انعكاس مباشور لحالوة صوحية جيودة وكفواءة حركيوة ومهوارات توافقيوة ،ومون ثوم فهوي انعكواس
لوراثووة جيوودة وتغذيووة مناسووبة ،وممارسووات رياضووية متنوعووة ،وه وي إلووى جانووب ذلووك قوووام جيوود خووال موون
التشوهات ،ونمط جسمي مناسب ومقاييس جسمية مالئمة ومتناسقة ،وقودرات حركيوة ميكانيكيوة ،وسولوك
حركي مقنن ،وخلو من األمراض والتشوهات( .سالمة)105 ،1997،
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اذ قام العديد من العلمواء بتصونيف خصوائص الجسوم والبودن حسوب العمور والجونس وذلوك بتحديود
مختلف الصفات البدنية والحركية والمؤشرات الجسمية ،وتعتبور مرحلوة المراهقوة مون أهوم مراحول النموو
ألنها تشكل حجر الزاوية في تكوين الفرد ،فالمراهق وهو في مرحلة النمو لوه صوفات بدنيوة وحركيوة
خاصة حسب البيئة والظروف المعيشية التي تحيط به( .مفتي)93 ،2008 ،
ويسووتخدم اإلنسووان نشوواطه الووذي يتطووابق مووع العموول اليووومي والزمووان والمكووان الووذي يعوويش فيووه
بصورة فنية في الرياضة ،وتعد اللياقة البدنية من المستلزمات الرئيسية في جميوع األعموال للوصوول إلوى
تحديوود المسووتوى ،ويعتبوور تحسووين وتطوووير الصووفات البدنيووة والحركيووة مهمووة لرفووراد بشووكل عووام فووي كوول
االعمار وللرياضيين بشكل خاص ،وترتبط هذه المهمة باألفراد ألنهم يحتاجون إليها في األعمال اليوميوة
والحياة الدراسية ومواجهة ظروف العيش حسب البيئة التي يعيشون فيها ،ويحتاجها الرياضيون من اجول
تحقيق نتائج جيدة للوصول إلى أعلى المستويات( .حسين)11 ،1998 ،
وبغيووة دراسووة العالقووة القائمووة بووين الفوورد وبيئتووه موون جانووب بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة
وبالخصوص لدى التالميذ المراهقين في المرحلة العمريوة ( )18-15سونة توم اختيوار هوذا البحوث لكشوف
التأثير القائم بين التلميوذ المراهوق فوي المرحلوة الثانويوة مون حيوث الجانوب البودني وبيئتوه حيوث ان منطقوة
الريف لها خصائصها وظروفها المعيشية الخاصة وكوذا المدينوة التوي تختلوف عون الريوف فوي الكثيور مون
المميزات والخصائص وبغية الكشف عن بعض الفروق الموجودة بين تالميذ المرحلة الثانوية في الريوف
والمدينووة فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة نبعووت فكوورة البحووث الحووالي الووذي تطوورق لووه الووبعض موون
الباحثين فيما سبق ولهذا تمثلت معالم مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
✓ هل توجد فروق في بعض الصوفات البدنيوة والحركيوة لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار (18-
 )15سنة في الريف حسب االطوار الدراسية ؟
✓ هل توجد فروق في بعض الصوفات البدنيوة والحركيوة لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار (18-
 )15سنة في المدينة حسب االطوار الدراسية؟
✓ هل للبيئة العمرانية تأثير في نمو وتطور بعض الصفات البدنية والحركية لتالميذ الطوور الثوانوي
ذكور بأعمار ( )18-15سنة؟

 -2اهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى ما يلي :
✓ التعرف على خصائص بعض الصفات البدنية والحركية لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار(18-
 )15سنة في الريف.
✓ التعرف على خصائص بعض الصفات البدنية والحركية لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار(18-
 )15سنة في المدينة.
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✓ التعرف على الفروق الموجودة بين تالميذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار ( )15-18سونة فوي بعوض
الصفات البدنية والحركية حسب البيئة العمرانية.
 -3فرضيات البح  :يفترض الباحث ما يلي:
✓ وجود فروق في بعوض الصوفات البدنيوة والحركيوة لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار ()15-18
سنة في الريف حسب االطوار الدراسية.
✓ وجود فروق في بعوض الصوفات البدنيوة والحركيوة لتالميوذ الطوور الثوانوي ذكوور بأعموار ()15-18
سنة في المدينة حسب االطوار الدراسية.
✓ وجووود فووروق بووين تالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار ( )15-18سوونة فووي بعووض الصووفات البدنيووة
والحركية حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة).

 -4مجاالت البح :
 -4-1المجال الب ري:
التالميذ المراهقين بأعمار( )18-15سنة في المرحلة الثانوية بوالية قالمة.
 -4-2المجال المكاني:
 - -5ثانوية غجاتي عالوة - .بلدية الركنية والية قالمة -
 - -6ثانوية محمود بن محمود - .قالمة -
 - -7ثانوية عبد الحق بن حمودة - .قالمة-
 - -8ثانوية بن مارس محمد العربي - .قالمة-
 -4-3المجال الزماني:
المدة من  2015/02/15الى .2015/05/02

 -5مصطلحات البح :
 -1-5الصفات البدنية:
تعوووووورف الصووووووفات البدنيووووووة بأنهووووووا ” قوووووودرة الرياضووووووي علووووووى أداء التوووووودريب بكفوووووواءة عاليووووووة دون
شووووووعوره بالتعووووووب مووووووع بقوووووواء بعووووووض الطاقووووووة التووووووي تلزمووووووه للتوووووودريب ”(بسطويسووووووي،1999 ،
 ،) 80ويعووووورف نصووووويف بأنهوووووا ” تلوووووك الصوووووفة الفطريوووووة والمكتسوووووبة التوووووي تجعووووول الفووووورد قوووووادرا ً
علوووووى العمووووول ألقصوووووى حووووودود قوتوووووه الجسووووومية ،وبوووووذل أقصوووووى إمكا نياتوووووه الفعليوووووة بووووورو معنويوووووة
عالية"( .السقاف )38 ،2010 ،
 -2-5المراهقة:
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يقووول الوودكتور محموود مصووطفى( :إن كلمووة مراهقووة  ADOLESCENSEمشووتقة موون الفعوول الالتينووي
 ADOLECSERIEومعناهووا التوودرج نحووو النضووج البوودني الجنسووي واالنفعووالي والعقلووي وهنووا يتضووح
الفرق بين كلمة مراهقة وكلموة بلووغ وهوذه األخيورة تقتصور علوى ناحيوة واحودة مون نوواحي النموو ،وهوي
الناحية الجنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية واكتسواب معوالم جنسوية جديودة تنتقول
بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج)( .زهران)182 ،1995 ،
 -5-3البيئة العمرانية:
البيئة العمرانية هي نتاج عالقة اإلنسان بالبيئة التي يعيش فيها سواء عالقة مباشرة ،والبيئة العمرانية هي
ذلووك النسوويج المووادي المعبوور عوون نوواتج تفاعوول اإلنسووان مووع بيئتووه بهوودف إشووباع متطلبووات اإلنسووان الماديووة
والروحية في إطار محددات خلفياته الثقافية واالجتماعية والفكرية.
(شادي)68 ،1986 ،

 -6اجراءات البح :
 -1-6من ج البح :
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المقارن باعتباره أفضل المناهج لتحقيق أهداف هذا البحث.
 -1-6مجتمع وعينة البح :
 -1-1-6مجتمع البح :
شوومل مجتمووع البحووث التالميووذ الووذكور للمرحلووة الثانويووة بأعمووار ( )18 -15سوونة ،الووذين يدرسووون فووي
الثانويات المتواجدة بوالية قالمة ،بعض هذه الثانويات متواجدة في بيئوة ريفيوة وأخورى متواجودة فوي بيئوة
حضرية (المدينة) ،بحيث تم اختيوار هوذه الثانويوات حسوب توزيعهوا الجغرافوي والبوالغ عوددها  4ثانويوات
متواجدة على مستوى والية قالمة كما هو موضح في الجدولين رقم ( )01ورقم (:)02

الجدول رقم ( : )01يوضح عدد الت ميذ الذكور وأسماء الثانويات المتواجدة في المدن الحضرية.
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المنطقة الجغرافية

عدد الت ميذ الذكور

المؤسسة
ثانوية محمود بن محمود

وسط مدينة قالمة

387

ثانوية عبد الحق بن حمودة

شمال مدينة قالمة

142

اقصى شرق مدينة قالمة

94

ثانوية بن مارس محمد العربي

العدد الكلي لت ميذ المدينة623:

الجدول رقم ( : )02يوضح عدد الت ميذ الذكور وأسماء الثانويات المتواجدة في الري .
المؤسسة
ثانوية ع وة غجاتي

المنطقة الجغرافية

عدد الت ميذ الذكور

ببلدية الركنية (منطقة ريفية)

180

 -2-1-6عينة البح :
العينة هي "جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصولي ،ثوم تعموم نتوائج الدراسوة علوى المجتموع
كله ،ووحدات العينة تكون أشخاصا كما تكون أحياء أو شوارعا أو مدن أو غير ذلك".
(زرواتي)334 ،2007 ،
وقد قام الباحث باختيار العينة بالطريقة العمدية والتي تكونوت مون ( 62تلميوذ) فوي الثانويوات الواقعوة فوي
المدينة حيث تم سحب  %10من كل سنة دراسية (االولى -الثانية – الثالثة) في كول الثانويوات المتواجودة
بالمدينة و( 54تلميذ) في الثانويات الواقعة بالريف وتم ذلك بسحب  %30من كل سنة دراسية.
الجدول رقم ( :)03يوضح العدد الن ائي لعينة البح المختارة.
المنطقة

المدينة

المؤسسة التعليمية

عدد الت ميذ

ثانوية محمود بن محمود

39

ثانوية عبد الحق بن حمودة

14

ثانوية بن مارس محمد العربي
الري

ثانوية عالوة غجاتي

09
54

العدد الن ائي لعينة البح  116 :تلميذ
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العدد

النسبة

االجمالي المئوية %

62
54

53.45
46.55

 -7وسائل جمع المعلومات:
مووووون اجووووول الحصوووووول علوووووى بيانوووووات دقيقوووووة وصوووووحيحة اسوووووتعان الباحوووووث بووووواألدوات واالجهوووووزة
التالية:
 -1-7االدوات واالج زة المستخدمة في البح (العتاد):
• جهاز لقياس الطول والوزن.
• ساعة توقيت الكترونية.
• كرة طبية ( 3كغ).
• صندوق مدرج بطول  40سم.
• صافرة واقماع وكرسي.
• استمارة جمع البيانات للتجارب االستطالعية والرئيسية.
 -2-7ادوات البح :
• المراجع العربية والفرنسية و االنجليزية.
• شبكة االنترنيت الدولية.
• االختبارات البدنية والحركية.
• استبيان لرساتذة والمختصين لتحديد الصفات البدنية.
• الدراسات السابقة والمشابهة.

 -8تحديد الصفات البدنية والحركية:
بعد االطالع والفحص الجيد على المراجع والمصادر العلمية والدراسات السابقة بغية التعرف على بعض
الصفات البدنية والحركية التي تتماشى والفئة العمرية ( )18 -15سنة في مرحلة التعليم الثانوي.
ولتحديد الصفات البدنية والحركيوة واهميتهوا بالترتيوب قوام الباحوث بتوزيوع اسوتبيان لتحديود اراء االسواتذة
المحكمين (اساتذة المعهود)  ،وبعود جموع االسوتمارات وترتيوب البيانوات حوددت اهوم الصوفات البدنيوة التوي
تتماشى مع الفئة العمرية المذكورة سالفا.

 -9تحديد االختبارات البدنية والحركية:
بعد ان تم تحديد اهم الصفات البدنية والحركية للفئة العمرية ( )18 -15سنة في مرحلة التعليم الثانوي،
قام الباحث باختيار االختبارات البدنية والحركية الخاصة بالصفات البدنية والحركية المحددة سابقا
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استعانة بالمراجع والمصادر العلمية حيث تمتاز هذه االختبارات بالمعامالت العلمية العالية ورودا في
المراجع.

الجدول رقم ( :)03يبين االختبارات البدنية والحركية المنتقاة من المراجع.
الترتيب

االختبارات

الصفات البدنية والحركية

1

التحمل العام

اختبار ركض – مشي لمدة ( )12دقيقة

2

القوة االنفجارية لرطراف العليا

اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( )3كغم

3

القوة االنفجارية لرطراف السفلى

اختبار الوثب الطويل من الثبات

4

السرعة االنتقالية

اختبار ركض ( )30م من البدء العالي

5

المــــــــــرونة

اختبار ثني الجذع من الوقوف

 -10التجربة االستط عية:
تعتبر التجربة االستطالعية بمثابة القاعدة األساسية والممهدة للتجربة المراد القيام بها ،وذلوك حتوى تكوون
للباحث فكرة ونظرة حول كيفية إعداد أرضية جيدة للعمل وهدفت التجربة االستطالعية الى:
ـ صدق وثبات وموضوعية االختبارات البدنية والحركية.
ـ مدى استجابة عينة البحث لالختبارات البدنية والحركية.
ـ الصعوبات التي قد تعرقل سير االختبارات.
ـ التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في التجربة الرئيسة.
ـ مراعاة التسلسل في مراحل االختبارات البدنية والحركية.
ـ التعرف على المدة المستغرقة إلجراء االختبارات ومدى جدية المختبرين.
 -1-10الثبات:
يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار نفوس النتوائج إذا موا أعيود علوى نفوس األفوراد فوي نفوس الظوروف
(عنايات ، )152 ،1998 ،ويعود أسولوب إعوادة االختبوار( )Test – Re-testمون أهوم أسواليب الثبوات
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ويتلخص هذا األسلوب في اختبار عينة من مجتمع األصل ثم إعادة اختبارهم مرة أخرى باالختبوار نفسوه
في ظروف مشابهة تماما للظرف التي سبق وتم االختبار فيها.
وهذا ما قام بوه الباحوث حيوث قوام بتطبيوق التجربوة االسوتطالعية علوى  18تلميوذ مووزعين علوى ثانويوات
الريوووف وثانويوووات المدينوووة حيوووث توووم اخوووذ  03تالميوووذ مووون كووول طوووور دراسوووي فوووي الفتووورة الممتووودة مووون
 2015/03/25الى .2015/04/07
 -2-10الصد :
لغرض التأكد من صدق االختبارات  ،استخدم الباحث معامل الصدق الذاتي والوذي يقواس بحسواب الجودر
التربيعي لمعامل ثبات االختبارات والقياسات ،وهوذه االختبوارات والقياسوات المسوتخدمة فوي الدراسوة لهوا
معاموول صوودق فووي كثيوور موون الدراسووات السووابقة لكوون الباحثووان قاموا باختبووار االختبووارات الخاصووة بالبحووث
والجدولين رقم ،)5(،)4( :تبينان الصدق والثبات لوحدات االختبارات البدنية والحركية التي اجريوت فوي
الدراسة االستطالعية على عينتي الريف والمدينة.
الجدول رقم ( :)4يبين معام ت الصد و الثبات ل ختبارات البدنية و الحركية لت ميذ
المرحلة الثانوية بأعمار( )18 -15سنة في الري .

االختبارات البدنية
والحركية

االختبار

س¯

اعادة االختبار
س¯

±ع

±ع

معامل
الثبات

الصد
الذاتي

اختبار رك – م ي
لمدة ( )12دقيقة

0,99994 0.9999 461.945 2662.44 462.6497 2662.44

اختبار رك ( )30م
من البدء العالي
لقياس السرعة
االنتقالية

4.61

0.3272

4.65

0.302

0,97247 0.9457

اختبار الوثب الطويل
من الثبات

2.256

0.202

2.247

0.200

0,86005 0.7397

اختبار رمي الكرة
الطبية زنة ( )3كغم
من وضع الجلوس
على الكرسي

5.033

5.108

0.775
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0.746

0,97857 0.9576

اختبار ثني الجذع من
الوقو

9.233

2.256

4.346

0.202

0,98559 0.9714

الجدول رقم ( :)5يبين معام ت الصد و الثبات ل ختبارات البدنية و الحركية لت ميذ المرحلة
الثانوية بأعمار( )18 -15سنة في المدينة.

االختبارات البدنية
والحركية
اختبار رك – م ي
لمدة ( )12دقيقة
اختبار رك ( )30م من
البدء العالي لقياس
السرعة االنتقالية
اختبار الوثب الطويل من
الثبات
اختبار رمي الكرة الطبية
زنة ( )3كغم من وضع
الجلوس على الكرسي
اختبار ثني الجذع من
الوقو

االختبار
س¯

اعادة االختبار
±ع

س¯

±ع

معامل
الثبات

الصد
الذاتي

0.9986 253,75 2389,66 256,59 2385,22

0,9996

5,08

0,54

5,15

0,55

0,9845

0,9922

1,95

0,38

1,96

0,29

0,7118

0,8436
0,9294

4,31

0,69

4,33

0,61

0,8639

6,11

3,44

6

3,27

0,95273 0,9077

 -11التجربة الرئيسية:
بدأت التجربة الرئيسوة بعود التأكود مون صوالحية االختبوارات البدنيوة والحركيوة المختوارة بحسوب الشوروط
العلمية الخاصة باالختبارات والقياسات (الصدق-الثبات) ،إذ تم إجراء االختبارات البودني النهائيوة خوالل
الفترة الممتدة:
( 2015/04/12الى غاية )2015/04/22
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على عينة البحث االساسية والمتمثلة في تالميذ المرحلة الثانوية بأعمار( )18 -15سنة في الريف
والمدينة بوالية قالمة.
واتبع الباحث اجراء االختبارات البدنية والحركية وفق ما تمليه منهجية البحث العلمي على الترتيب
التالي:
• اختبار ثني الجذع من الوقوف.
• اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( )3كغم من وضع الجلوس على الكرسي.
• اختبار الوثب الطويل من الثبات.
• اختبار ركض ( )30م من البدء العالي لقياس السرعة االنتقالية.
• اختبار ركض – مشي لمدة ( )12دقيقة.

 -12الوسائل االحصائية:
قام الباحوث بمعالجوة البيانوات احصوائيا باسوتخدام برنوامج الحزموة االحصوائية االجتماعيوة ()spss
وهذا لتحديد واستخراج ما يلي:
 .االحصاء الوصفي:
أ -المتوسط الحسابي.
ب -االنحراف المعياري.
ج -معامل االلتواء لفيشر -بيرسون.
 .االحصاء االرتباطي:
أ -معامل االرتباط البسيط لبيرسون.
ب -اختبار(ت) T-test .للمجاميع غير المرتبطة
ج -اختبار أنوفاOne-Way ANOVA Test .
د -اختبار أقل فرق الفروق المعنوية)LSD( .

 -13عر

النتائج:

فوووووي ضووووووء التحليووووول اإلحصوووووائي المسوووووتخدم مووووون قبووووول الباحوووووث توووووم التوصووووول مجموعوووووة مووووون
النتائج سوف نتناولها تباعا ً وكما يأتي:
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أ -علللللللر

نتلللللللائج الفلللللللرو فلللللللي بعللللللل

الصلللللللفات البدنيلللللللة والحركيلللللللة للللللللدى الت ميلللللللذ

اللللللللذكور فلللللللي الطلللللللور الثلللللللانوي حسلللللللب المرحللللللللة العمريلللللللة ( )15-18سلللللللنة فلللللللي
الري :
درجة متوسط
مجموع
مصدر التباين
االختبارات البدنية
الحرية المربعات
المربعات
1488059
بين المجموعات 2 2976119
التحمل العام
100309
داخل المجموعات 51 5115776
0,664
2
بين المجموعات 1,328
القوة االنفجارية لألطراف السفلى
0,054
51
داخل المجموعات 2,736
4,612
2
بين المجموعات 9,224
القوة االنفجارية لالطراف العليا
0,372
داخل المجموعات 51 18,969
0,936
2
بين المجموعات 1,872
السرعة االنتقالية
0,123
51
داخل المجموعات 6,253
1,730
2
بين المجموعات 3,461
المرونة
25,382
داخل المجموعات 51 1294,505

ال كل رقم ( :)01يوضح المتوسطات الحسابية لبع

قيمة ف
المحتسبة

االحتمالية

النتيجة

14,83

8,36E-06

فرق معنوي

12,38

4,15E-05

فرق معنوي

12,4

4,09E-05

فرق معنوي

7,64

1,26E-03

فرق معنوي

0,07

9,34E-01

فرق غير معنوي

الصفات البدنية والحركية للت ميذ الذكور للطور الثانوي حسب

المرحلة العمرية ( )15-18سنة في البيئة الريفية.

االختبارات
البدنية

المجموعة
األولى

المجموعة
الثانية

فر المتوسطات االحتمالية ل ختبار
()LSD
الحسابية
451

النتيجة

التحمل العام

السنة االولى
السنة الثانية

القوة االنفجارية السنة االولى
ل طرا السفلى
السنة الثانية
القوة االنفجارية السنة االولى
ل طرا العليا
السنة الثانية
السرعة
االنتقالية
المرونة

السنة االولى
السنة الثانية
السنة االولى
السنة الثانية

السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة

*-424,571
*-514,376
-89,805
*-0,240
*-0,358
-0,118
*-0,810
*-0,873
-0,064
-0,184
*0,285
*0,470
0,114
-0,476
-0,590

الجدول رقم ( :)07يبين اختبار فر الفرو المعنوية ( )LSDلبع
درجة
مجموع
مصدر التباين
االختبارات البدنية
الحرية
المربعات
بين المجموعات 2 1285953
التحمل العام
داخل المجموعات 59 6040489
2
بين المجموعات 0,326
القوة االنفجارية لألطراف السفلى
59
داخل المجموعات 2,882
2
بين المجموعات 10,352
القوة االنفجارية لالطراف العليا
59
داخل المجموعات 19,821
2
بين المجموعات 1,965
السرعة االنتقالية
59
داخل المجموعات 7,123
2
بين المجموعات 9,418
المرونة
داخل المجموعات 59 1336,969

0,0003
4,6E-06
0,4245
0,0042
1,1E-05
0,1528
0,0003
3,7E-05
0,7675
0,1338
0,0130
0,0004
0,9478
0,7666
0,7408

فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي

الصفات البدنية والحركية

متوسط
المربعات
642977
102381
0,163
0,049
5,176
0,336
1,235
0,196
4,709
22,660

قيمة ف
المحتسبة

االحتمالية

6,28

0,003

فرق معنوي

3,33

0,043

فرق معنوي

15,41

4,14E-06

فرق معنوي

8,15

0,009

فرق معنوي

0,21

0,813

فرق غير معنوي

الجدول رقم ( :)09يبين اختبار فر الفرو المعنوية ( )LSDلبع

االختبارات البدنية والحركية لدى

الت ميذ الذكور في الطور الثانوي حسب المرحلة العمرية ( )15-18سنة في المدينة.
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النتيجة

االختبارات
البدنية
التحمل العام

المجموعة
األولى
السنة االولى
السنة الثانية

القوة االنفجارية
ل طرا
السفلى
السنة الثانية

السنة االولى

القوة االنفجارية السنة االولى
ل طرا العليا
السنة الثانية
السرعة
االنتقالية
المرونة

السنة االولى
السنة الثانية
السنة االولى
السنة الثانية

المجموعة
الثانية
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة

ال كل رقم ( :)03يوضح اختبار "ت" لبع

االحتمالية
فر المتوسطات
ل ختبار ()LSD
الحسابية
0,006
*-289,275
0,002
*-340,476
0,598
-51,201
0,322
-0,070
0,014
*-0,180
0,103
-0,111
0,026
*-0,418
9,15E-07
*-1,021
0,001
*-0,603
0,746
-0,050
0,016
*1,236
0,033
*0,563
0,953
-0,089
0,617
0,770
0,552
0,859

النتيجة
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي
فرق غير معنوي

االختبارات البدنية والحركية للت ميذ الذكور في

الطور الثانوي ( )15-18سنة حسب البيئة العمرانية.

 -14االستنتاجات:
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فووووووي ضوووووووء حوووووودود العينووووووة وخصائصووووووها والموووووونهج المسووووووتخدم وأسوووووولوب التحليوووووول اإلحصووووووائي
المتبع تمكن الباحث من التوصل إلى االستنتاجات التالية:
 -1وجوووووود فوووووروق فوووووي الصوووووفات البدنيوووووة والحركيوووووة التاليوووووة :التحملللللل العلللللامج القلللللوة االنفجاريلللللة
ل طللللللرا

السللللللفليةج القللللللوة االنفجاريللللللة ل طللللللرا

العلويللللللةج السللللللرعة االنتقاليللللللة بووووووين تالميووووووذ

الطوووووور الثوووووانوي حسوووووب االطووووووار الدراسوووووية بأعموووووار ( ) 18-15سووووونة فوووووي الريوووووف وهوووووذا موووووا
يحقووووووق الفرضووووووية االولووووووى .وال توجوووووود فووووووروق فووووووي صووووووفة " المرونللللللة " بووووووين تالميووووووذ الطووووووور
الثووووووانوي حسووووووب االطوووووووار الدراسووووووية بأعمووووووار ( ) 18-15سوووووونة فووووووي الريووووووف وهووووووذا ال يتماشووووووى
مع الفرضية االولى.
-2وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحمل العامج القوة االنفجارية ل طرا
القوة االنفجارية ل طرا

السفليةج

العلويةج السرعة االنتقالية بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية

بأعمار ( )18-15سنة في المدينة وهذا ما يحقق الفرضية الثانية .وال توجد فروق في صفة " المرونة
" بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في المدينة وهذا ال يتماشى
مع الفرضية الثانية.
 -3وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحمل العامج القوة االنفجارية ل طرا
القوة االنفجارية ل طرا

السفليةج

العلويةج المرونة بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ( )18-15سنة حسب

البيئة العمرانية (الريف -المدينة) وهذا يحقق الفرضية الثالثة .وال توجد فروق في الصفة البدنية السرعة
االنتقالية بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ( )18-15سنة حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة)
وهذا ال يحقق الفرضية الثالثة.
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قائمة المصادر و المراجع
 -1حسانين ،محمد صبحي وعبد الحميد ،كمال :اللياقة البدنية و مكوناتها وطرق القياس ،دار الفكر
العربي ،مصر.1985 ،
 -2حسين ،قاسم حسن :قواعد اللياقة البدنية ،دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.1998 ،
 -3الجنابي ،عبد المنعم احمد جاسم :البناء الجسمي لالعبي دوري النخبة العراقي بكرة
باعتباره احد اسس االنتقاء الرياضي ،رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية،

القدم
الموصل،

.2002
 -4شادي ،الغضبان :العمارة المحلية جذور و آفاق ،مجلة عالم البناء ،عدد ،69القاهرة.1986 ،
 -5سالمة ،ابراهيم :المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية  ،منشاة المعارف ،مصر.1997 ،
 -6حماد ،مفتى إبراهيم :التدريب الرياضي الحديث -تخطيط وتطبيق و قيادة ،ط ،2دار

الفكر

العربي ،مصر (القاهرة).2008 ،
 -7زهران ،حامد عبد السالم :الطفولة والمراهقة ،عالم الكتاب ،مصر (القاهرة).1995 ،
 -8زرواتي ،رشيد :مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،ط ،1دارالهدى ،الجزائر.2007 ،
 -9عنايات ،محمد احمد فر  :مناهج وطرق التربية البدنية والرياضية ،دار الفكرالعربي،

مصر،

.1998
 -10بسطويسي ،أحمد :أسس و نظريات التدريب الرياضي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1999 ،
 - 11السقا ج فتحي احمد هادي :التدريب العلمي الحديث في رياضة كرة اليود ،مؤسسوة حوورس الدوليوة
للنشر ،مصر (اإلسكندرية).2010 ،
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أثر استخدام التغذية الراجعة في تعلم بع الم ارات االساسية في كرة القدم للفئة تحت
 13سنة.
د .هوار عبد اللطيف 3
د .شاشو سداوي 2
د.حجار خرفان حممد 1
أ.د .بن قوة
فرقة البحث ( )1مخبر تقويم برامج األنشطة البدنية والرياضية LABOPAPS
IEPS MOSTAGANEM

علي4

الملخص:

أدت التطورات الكثيرة التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة الى ادخال الكثير من المفردات العلمية و
المفاهيم الى عملية التعلم بشكل عام والتعلم الحركي بشكل خاص ومن هده المفاهيم التغذية الراجعة التي
تهتم في جوهرها بالمتعلم بغية تحسين نوعية التعلم وتقدمه  ،فضال عن اختزال وقت التعلم للوصول الى
أفضل مستوى تعليمي للحركات الرياضية بصورتها الشاملة بوصفها الركيزة االساسية للفعاليات الرياضية
المختلفة (مفتي ابراهيم  1998ص  ،)183ومن خالل المالحظة الميدانية لمسار العمل الذي يقوم به
المدربون المشرفون على تعليم رياضة كرة القدم في المدارس الكروية وباألندية الحظنا التدخالت العشوائية
للمدربين في عملية تصحيح االداء المهاري لالعبين من حيث نوع التغذية الراجعة المستعملة في توقيتها
أو طبيعتها وخاصة عند الناشئين للفئة تحت  13سنة.
فما يتميز به التعلم الحركي من تنوع وشمولية ،يتوجب استخدام أنواع عديدة من الوسائل التعليمية
التي تؤثر تأثي ار مباش ار في العملية التعليمية وفق أساليب تنظيمية وخاصة لهده الفئة باعتبارها السن
الذهبي الكتساب التمارين الحركية بصفة جيدة (  2002 Cédric cattenoy et François gilص
.)226
ولتبيان أهمية التغذية الراجعة في عملية التعلم قمنا بالبحث لمعرفة أثر استخدام كل من التغذية
الراجعة المؤجلة الشفهية والمؤجلة المدعمة باستعمال الفيديو في عملية التعلم المهاري في كرة القدم للفئة
تحت  13سنة.
الكلمات الدالة :التغذية الراجعة ( المؤجلة المدعمة والمؤجلة الشفهية )– التعلم المهاري
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 مشكلة البحث:اهتمت دول العامل املتقدمة اهتماما كبريا وشامال بتدريب الناشئني يف كرة القدم  ،حيت فتحت املدارس
واألكادمييات اخلاصة وكونت إطارات خمتصة لتدريب هذه اللعبة نظراي وعلميا وذلك من خالل االهتمام
بعملية الربجمة مع االستخدام احلديث ألهم الطرق و الوسائل اليت تساعد الناشئ على تفجري قدراته ابعتباره
اخلزان األساسي لتزويد املنتخبات ،حيت تطورت كرة القدم بشكل سريع من الناحية الفنية مع زايدة نسبة سرعة
ومعدل اللعب ابإلضافة إىل ارتفاع املستوى املهاري لالعبني مع تطور اسرتاجتيات وخطط اللعب  ،وألن كرة
القدم لعبة تتميز يف أدائها مبواقف ووضعيات لعب خمتلفة تعتمد على تبادلية اخلطط  ،وهذا ما يربز استخدام
و إتقان املهارات اهلجومية و الدفاعية والقدرة على انتقاء احللول وفق املواقف الدائمة التغري ،وحسب
إحصائيات منافسات كأس العامل جنوب إفريقيا  2010والربازيل  ، 2014فان الفرق اليت وصلت إىل
املربع األخري من املنافسة هي الفرق اليت حققت أكرب النسب يف معدالت االستحواذ على الكرة ،كما
عرفت ابللعب اهلجومي و التميز املهاري للمهامجني مع السرعة يف التنفيذ والقوة البدنية العالية (AMEUR
) ، ،CHAFIK, 2015مع مالحظة أن الفرق اليت غادرت البطولة يف أدوار مبكرة هي تلك الفرق اليت
خسرت أكرب متوسط من الكرات خالل املقابلة.
ويرجع اخلرباء أسباب تضييع الكرة إىل األخطاء التقنية واملتمثلة يف التمريرات اخلاطئة  ،واإلمخاد اخلاطئ حيت
يشكالن نسبة  %50يف اللقاء  ،مع مالحظة أن من  20إىل  %30متريرات خاطئة  ،نتيجة ضعف التحكم
الفردي واجلماعي للكرة مع مالحظة تضييع الكرة أثناء املراوغة  ،كما شكلت أخطاء قطع الكرة من اخلصم ،
األخطاء القانونية و التصويبات الغري مسجلة النسب التالية على التوايل خالل اللقاء (- %12 - %0.5
 ،2002 ،Claude DOUCET( ) % 0.6صفحة )10
كما أن النتائج احملققة مؤخرا من طرف الفريق الوطين اجلزائري و املتمثلة يف إقصائه من الدور األول يف هنائيات
كأس إفريقيا  2013جبنوب إفريقيا والغابون  ،2015وإقصاء منتخب الشباب ألقل من  20سنة من الدور
األول كذلك يف هنائيات كأس إفريقيا  2013املنظمة ابجلزائر  ،مع ضعف مشاركة النوادي اجلزائرية يف خمتلف
البطوالت اإلفريقية وإقصائهم من الدور األول خلري دليل على ضعف التكوين ونقص يف العمل القاعدي لدى
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الالعب احمللي،مما جعل خم تلف املدربني حمليني كانوا أم أجانب املشرفني على املنتخبات الوطنية يعتمدون بنسبة
كبرية على الالعبني املغرتبني بدل الالعبني احملليني حبجة الضعف البدين واملهاري و التكتيكي.
ويرجع هذا الضعف إىل غياب املنهجية العلمية يف العمل القاعدي ويف تكوين الناشئني  ،وهذا ليس مرده إىل
النقص يف الكفاءات وال إىل الوسائل واألجهزة البيداغوجية  ،و إمنا ذلك راجع إىل اعتماد املربني املكونني على
الطرق التقليدية يف عملية التعليم املهاري و كذلك إىل سوء استخدام الوسائل احلديثة كاستعمال الفيديو يف
مشاهدة النماذج ومشاهدة الذات  ،حيث توصل (بوداود 1999 ،م) إىل أن هناك سهولة يف اكتساب
املهارات األساسية ) كرة القدم ( بواسطة التغذية الراجعة عن طريق الفيديو عند املبتدئني .
كما توصل (أمحد شحاتة1976 ،م) أن تعليم مهارة القفز داخال على جهاز حصان القفز ابستخدام طريقة
الشرح والنموذج و الصورة املركزة ميكن أن يكون أسرع يف تطوير مدى املهارة و الذي يؤثر يف االرتفاع ابملستوى.
ومن خالل مالحظتنا امليدانية شاهدان العشوائية أثناء التصحيح من طرف املدربني ألداء الالعبني وكذلك
االختالف يف توظيف التغذية الراجعة املستعملة يف تدخالهتم سواء من حيث توقيتها أو طبيعتها  ،حيث يعتمد
أغلبيتهم على الطريقة التقليدية يف عملية التقومي يف هناية احلصص التدريبية لتعليم املهارات األساسية يف لعبة كرة
القدم ابستخدام الطريقة الشفهية  ،ومنه فكر الطالب يف توظيف بعض األساليب احلديثة إلثراء احلصص التعليمية
كالتغذية الراجعة ابستخدام الوسائل السمعية البصرية كالفيديو لعرض النماذج للمهارات قيد الدراسة وتقومي أداء
الالعبني يف هناية احلصة عن طريق مشاهدة الذات .
حيث أكدت العديد من الدراسات ان استخدام التغذية الراجعة له أتثريات اجيابية على تعلم انواع املهارات
(عطاء هللا أمحد2004 ،م) (صبان حممد ,ص1996 ،م) ومثاال على ذلك تعلم بعض املهارات األساسية يف
لعبة كرة الطائرة وتعلم بعض املهارات األساسية يف السباحة احلرة لتالميذ  12-9إذ ساهم وهذا ما دفعنا إىل
القيام هبذه الدراسة ملعرفةة أثر استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة املؤجلة ابستعمال الفيديو يف تعلم
بعض املهارات األساسية يف كرة القدم عند الفئة العمرية أقل من  13سنة.
و عليه نطرح التساؤل التايل :
 - .هل يؤثر استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة املؤجلة يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم
للفئة العمرية األقل أقل من 13سنة ؟
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ولغرض هذا طرحنا األسئلة الفرعية التالية:
 هل يؤثر استخدام التغذية الراجعة املؤجلة يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم للفئة العمرية األقلمن 13سنة ؟
 هل يؤثر استخدام التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرةالقدم للفئة العمرية األقل من 13سنة ؟
 - 3أهداف البحث :
يهدف البحث إىل:
التعرف على أتثري استخدام التغذية الراجعة املؤجلة يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم للفئة العمرية
األقل من 13سنة.
التعرف على أتثري استخدام التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو يف تعلم بعض املهارات األساسيةيف كرة القدم للفئة العمرية األقل من 13سنة
الفروض :
 يؤثر استخدام التغذية الراجعة املؤجلة اجيااب يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم عند الفئة العمريةأقل من 13سنة .
أحسن أنواع التغذية الراجعة املؤجلة هي التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو يف تعلم بعضاملهارات األساسية يف كرة القدم عند للفئة العمرية األقل من 13سنة .
مصطلحات البحث:
التغذية الراجعة :يشري (عطاء هللا2006 ،م ،صفحة  )16إىل أن التغذية الراجعة هي مجيع املعلومات اليت ميكن
أن حيصل عليها املتعلم من مصادر خمتلفة ( داخلية ،خارجية أو كالمها معا) قبل و أثناء أو بعد العمل .
التعلم  :و يشري (يوسف الزم الكماش وانيف زهدي الشويش2013 ،م ،صفحة  )33إىل أنه نشاط خاص
يقوم به اإلنسان لتملك اخلربة واملعرفة .
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املهارات األساسية :تعرف أبهنا األداء احلركي اإلدراكي الثابت املتميز ابلتحكم والدقة واالقتصاد يف
اجلهد بسرعة االستجابة للمواقف املتغرية الجناز أفضل النتائج أتناء املباراة (حسن السيد2001 ،م ،صفحة
. )22
التغذية الراجعة املؤجلة :وهي عبارة عن معلومات تقدم إىل املتعلم بعد انتهاء األداء على شكل معلومات متأخرة
بفرتة زمنية وقد تطول هذه الفرتة حبسب الظروف املطلوبة (يوسف الزم الكماش وانيف زهدي الشويش ي،.
2013م ،صفحة .)241
التغذية الراجعة املؤجلة الشفهية  :وهي عبارة عن معلومات تقدم إىل املتعلم بعد انتهاء األداء على شكل
معلومات متأخرة بفرتة زمنية عن طريق اإللقاء الشفهي .
التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة  :وهي عبارة عن معلومات تقدم إىل املتعلم بعد انتهاء األداء على شكل
معلومات متأخرة بفرتة زمنية عن طريق االستعانة بوسائل اإليضاح (الفيديو ،الصور.)...
الوسائل السمعية– البصرية :هي وسائل تعليمية تساهم يف عملية التعليمية و التدريبية يعتمد فيها على املالحظة
و املشاهدة و السمع ،و يعرف عنها على أهنا غري جمردة ما دام يستعمل اإلنسان بعض حواسه
الدراسة األساسية:
اجملال البشري:
قمنا بتطبيق برانمج تدرييب على العيب كرة القدم أقل من  13سنة لناشئي فريق أكادميية سيدي خلضر مت
اختيارهم بطريقة عمدية  .تتكون من 30العب موزعني على ثالث ( )03جمموعات كل جمموعة متكونة من
عشرة ( )10العبني.
 اجملموعة الضابطة  :تتكون من عشرة (  )10العبني. اجملموعتني التجريبيتني  )20(:العب موزعني على النحو التايل:اجملموعة األوىل :التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو (  )10العبني.
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اجملموعة الثانية :التغذية الراجعة املؤجلة الشفهية (  )10العبني
اجملال الزمين:
امتدت الدراسة التجريبية الرئيسية من  2016/09/10إىل غاية 2016/12/09
اجملال املكاين:
أجريت الدراسة يف مللعب البلدي بوفرمة خلضر ببلدية سيدي خلضر.مستغامن.
عرض النتائج:
بعد تقسيم العينة إىل ثالث جمموعات استخدمت كل جمموعة اسلوب معني يف التعليم كما هو موضح سابقا
حيث ان التجربة امليدانية مدة فاقت الثالثة أشهر استخدمت فيها العينة التجريبية األوىل اسلوب التغذية الراجعة
املؤجلة املدعمة استعمال الفيديو يف حني استخدمت اجملموعة التجريبية الثانية التغذية الراجعة املؤجلة الشفهية.
وقبل هذا أتكد فريق البحث من جتانس العينة ابستخدام حتليل التباين ومن خالل اجلدول الالحق يتبني أن قيمة
(ف) احملسوبة ملهارة التمرير ،مهارة السيطرة على الكرة ،مهارة اجلري املتعرج ابلكرة  ،مهارة التسديد(، 2.75.
 )1.21،0.39 ،2.09ومجيع هذه القيم احملسوبة هي أصغر من القيمة اجلدولية ل(ف) اليت تقدر ب 3,35
حتت درجة حرية ( )2،27و هذا يدل على أن الفرق بني اجملموعات التجربية و اجملموعة الضابطة يف االختبارات
املهارية األربعة هو فرق غري دال إحصائيا .
إذن من خالل حتليل التباين لالختبار املهاري القبلي ملختلف املهارات و من خالل هذه الفروق الغري دالة
إحصائيا ،هذا ما أيكد نتائج اجلدول رقم(  )01أبن اجملموعات التجريبية و اجملموعة الضابطة متجانسة.
املعاجلة
اإلحصائية
نوع اإلختبار
املهارة( )1التمريرة
القصرية

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

4.2

2

2.1

داخل اجملموعات

20.6

27

0.76
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قيمة
( ف)
احملسوبة

2.75

قيمة
(ف
اجلدولية
3.35

نوع
الفرق
غري
دال

Lapasse courte

اجملموع

24.8

29

املهارة ()2
السيطرةعلى الكرة

بني اجملموعات

735

2

367.5

داخل اجملموعات

4725.7

27

175.02

jonglage

اجملموع

5460.7

29

املهارة ( )3اجلري
املتعرج ابلكرة

بني اجملموعات

0.99

2

0.49

داخل اجملموعات

34.18

27

1.26

اجملموع

35.18

29

بني اجملموعات

1.26

2

0.63

داخل اجملموعات

14.1

27

0.52

اجملموع

15.36

29

conduite de
balle

املهارة ( )4التسديد
املوجه
le Tir placé

اإلحصاء

االختبار القبلي

2.09

0.39

1.21

االختبار البعدي

( )T

()T

نوع

س

ع

س

ع

احملسوبة

اجلدولية

الفرق

التمرير القصري

2.6

0.69

4.3

0.67

7.69

األوىل

السيطرة على الكرة

4.82 15.10 74.6 15.86 57.4

ت .ر .مؤ

اجلري املتعرج

اجملموعات
اجملموعة

1.29 13.09

12
462

0.54

4.01

2.26

دال

.مد

التسديد املوجه

0.8

0.78

1.8

0.63

3

اجملموعة

التمرير القصري

2.3

1.15

3.5

0.7

2.71

الثانية

السيطرة على الكرة

9.57 49.9

3.61 12.69 58.5

ت.ر .مؤ.

اجلري املتعرج

1.25 13.53

0.93 12.61

3.33

التسديد املوجه

1

0.88

1.7

0.82

2.68

التمرير القصري

1.7

0.67

2.1

0.56

2.44

السيطرة على الكرة

2.55 12.72 49.1 13.48 45.4

ش

اجملموعة
الثالثة
الضابطة

اجلري املتعرج
التسديد املوجه

0.74 13.26

0.75 13.23

0.52

0.73

05

0.9

2.67

1.8

من خالل معاجلة النتائج يتضح لنا أن هناك تطور للمهارات قيد الدراسة للمجموعتني التجريبيتني
املستخدمتني للتغذية الراجعة املؤجلة شفهية كانت أهم ابستعمال الفيديو (مشاهدة الذات) ،من خالل
املقارنة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي ،و يعزي فريق البحث هذا إىل الربانمج التدرييب الذي أعد
والذي يقدم املعلومات لالعبني حول كيفية أدائهم للمهارات بعد مشاهدة النموذج اخلاص بكل مهارة يف
بداية احلصة مث تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح أثناء احلصة و معرفة كيفية أدائهم يف هناية احلصة إما عن
طريق املالحظات املقدمة شفهيا أو عن طريق مشاهدة أدائهم ابستخدام الفيديو ،مما ساعدهم على
تطوير قدراهتم اخلاصة يف املالحظة واالستماع وقراءة تفاصيل املهارة  ،و هذا ما ساهم يف تعزيز عملية
التعلم وتثبيتها و تعديلها ابالجتاه الصحيح  ،كما تساعد هذه الطريقة يف اكتشاف نقاط الضعف والقوة
يف أداء املهارة من خالل مشاهدهتا  ،مما يعطي للمتعلم الثقة والقدرة على التعلم بشكل سريع (عبد
الكرمي كاظم ،1988 ،صفحة  .)25و هذا ما يؤكده كل من (عصام عبد اخلالق 2000 ،م)و
(حسن حممود حممد2001 ،م) أبن التغذية الراجعة تساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية و التدريبية،
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و هذا ما أظهره تفوق العينات التجريبية عن الضابطة يف أغلب الدراسات حيث يؤكد لنا ( (مروان عبد
اجمليد2002 ،م) ،أن أهم أسباب ضعف العملية التعليمية و التدريبية هو غياب التغذية الراجعة أو
نقصها  ،خاصة عند الناشئني  .كمايرى( .عطاء هللا أمحد2004 ،م) "أن التدريس ابستعمال بعض
أنواع التغذية الراجعة يؤثر إجيااب يف تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة الطائرة "
* أحسن أنواع التغذية الراجعة املؤجلة هي التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو يف تعلم
بعض املهارات األساسية يف كرة القدم للفئة العمرية األقل من 13سنة .
إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أتبتت صحة الفرضية  ،إذ جند أن نتائج املتوسطات احلسابية
حققت فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي لدى كافة اجملموعات التجريبية و يف كل املهارات
املدروسة  ،إال أن دراسة الفرق األقل معنوي بني اجملموعات كانت لصاحل تلك اليت تلقت التعلم ابلتغذية
الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو ( مشاهدة الذات ) إذ جاءت كما يلي:
 فيما خيص مهارة التمريرة القصرية تبني من اجلدول الذي قارن بني نتائج االختبار البعدي ملختلفأنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط احلسايب تلك اخلاصة ابجملموعة األوىل اليت تلقت التعلم
أبسلوب التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو  ،حيث كانت ()4.3
 أما فيما خيص مهارة السيطرة على الكرة تبني من اجلدول اخلاص ابملقارنة بني نتائج اإلختبار البعديملختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط احلسايب تلك اخلاصة ابجملموعة األوىل اليت
تلقت التعلم ابلتغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو  ،حيث سجلت ( ، )74.6أما عن
داللة هذه الفروق فجاءت لصلح اجملموعة األوىل اليت تلقت تلقت التعلم ابلتغذية الراجعة املؤجلة املدعمة
ابستعمال الفيديو  ،كما يوضحه اجلدول
*و فيما خيص مهارة اجلري املتعرج ابلكرة تبني من اجلدول اخلاص ابملقارنة بني نتائج االختبار البعدي ملختلف
أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط احلسايب تلك اخلاصة ابجملموعة األوىل اليت تلقت التعلم ابلتغذية
الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو
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*أما فيما خيص مهارة التسديد املوجه تبني من اجلدول اخلاص ابملقارنة بني نتائج االختبار البعدي ملختلف أنواع
التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط احلسايب تلك اخلاصة ابجملموعة األوىل اليت تلقت التعلم ابلتغذية
الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو  ،حيث سجلت ( ، )1.8أما عن داللة هذه الفروق فجاءت لصلح
اجملموعة األوىل اليت تلقت تلقت التعلم ابلتغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو
وإذا رجعنا إىل الدراسات املشاهبة لوجدانها متفقتا من حيث املبدأ اعتمادا على النتائج اليت توصلت إليها ،
حيث أن استخدام التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة يؤثر اجيابيا يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم
للفئة العمرية األقل من 13سنة على غرار دراسة )إميان رغدي  1996م  ،رسالة دكتورا (حول التغذية الراجعة
املعززة عن طريق التصوير و العرض  .ودراسة (صبان حممد1996 ،م) إىل أن استخدام الوسائل السمعية البصرية
الفيديو أثناء عملية التعلم السباحة احلرة لتالميذ 12-9تساعد على تطوير مستوى السباحني بشكل ملفت
لالنتباه ،و دراسة (امحد شحاتة امحد 1976م ماجستري) حول رؤية العب اجلمباز لصورة أدائه و دراسة (
بوداود اليمني  1999م  ،رسالة دكتوراه) عن أثر الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) على تعلم املهارات
األساسية يف املدرسة اجلزائرية لكرة القدم.

اخلالصة العامة:
نستنتج من خالل كل ما تقدم أن الفرض الرئيسي قد حتقق ،و ابلرجوع إىل الدراسات املشاهبة اليت تناولت
موضوع استخدام أنواع و أساليب التغذية الراجعة  ،كلها تؤكد التأثري اإلجيايب الستخدام هاته األخرية يف عملية
التعلم املهاري و احلركي و يف خمتلف الرايضات و أفضليتها على اجملموعات الضابطة  ،كما أهنا تؤكد على
التفاوت يف نسبة التأثري من نوع آلخر  ،هبدف التوصل إىل أحسنها و أفضلها لتحقيق الغاية من العملية التعليمية
 ،و هذا ما يؤكده لنا كل من (عادل عبد البصري علي2004 ،م )293 ،و (حممد أمحد عبد الرزاق2002 ،م،
 )145عن أهيمة الوظيفة التوجيهية للتغذية الراجعة إلصالح أخطاء احلركات أو توجيه الفرد حنو أدائه حيث ترفع
إنتباه املتعلم إىل الظواهر املراد تعلمها  ،لكن ابختيار التوقيت الصحيح و الطريقة و الوسيلة األمثل لذلك .كما
يؤكد ذلك كل من (عصام عبد اخلالق2000 ،م )142 ،و (حممود حممد حسن2001 ،م )168 ،أبن التغذية
الراجعة تساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية ،و هذا ما يفسر تفوق العينات التجريبية عن الضابطة يف أغلب
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الدراسات حيث يؤكد لنا (مروان عبد اجمليد إبراهيم )247 ،2002 ،أن أهم أسباب ضعف العملية التعليمية ،
هو غياب التغذية الراجعة أو قلتها  ،خاصة عند املبتدئني يف سن الطفولة  9-6سنوات حيث تتميز هذه املرحلة
خبصائص متيزها عن ابقي املراحل األخرى و هلذا جيب التعامل معها وفق مبادئ و أساليب علمية حديثة  .كما
استنتجنا أن استخدام التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو هي أحسن نوع يف تعلم بعض املهارات
األساسية يف كرة القدم للفئة العمرية األقل من 13سنة كما يؤكد ذلك (أمحد شحاتة1976 ،م) حيث توصل
إىل أن تعليم مهارة القفز داخال على جهاز حصان القفز ابستخدام طريقة الشرح والنموذج و الصورة املركزة ميكن
أن يكون أسرع يف تطوير مدى املهارة و الذي يؤثر يف االرتفاع ابملستوى.
و بدوران ميكن أن نؤكد على أن استخدام أساليب و أنواع التغذية الراجعة يف العملية التعليمية ضروري و مهم
لتحقيق األهداف و خاصة ابستخدام الوسائل احلديثة على أن تراعى خصوصيات املرحلة العمرية للفئة املتعلمة و
كذا خصوصيات النشاط املمارس و املهارة املراد تعليمها.
التوصيات:
بغية اإلفادة و التغيري الضروري من الواقع املعاش يف اجملال الرايضي بصفة عامة و كرة القدم بصفة خاصة
نريد تقدمي هاته التوصيات:
 نوصي املدربني املشرفني على الفئات الصغرى ابستخدام األساليب و التقنيات العلمية احلديثة لتعليم وتطويراألداء احلركي لالعبني واستنادا ابلنماذج العاملية احلالية.
 التأكيد على استخدام التغذية الراجعة املؤجلة املدعمة ابستعمال الفيديو ملا هلا من دور كبري يف تعليم املهارات.
 ضرورة توفر الوسائل التعليمية املختلفة يف األكادمييات من أجهزة تلفزيون وفيديو وكامريات التصوير. ضرورة إملام القائمني ابلعملية التعليمية ابلوسائل التعليمية املختلفة لتعلم املهارات األساسية . ضرورة اإلملام املعريف للمدربني و الفهم اجليد ألساليب التغذية الراجعة. ضرورة التنويع يف استخدام التغذية الراجعة يف احلصص التعليمية ألهنا جتعل من العملية منهجية ومضبوطة .466
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استخدام استراتيجيات التخيل في تعلم المهارات الرياضية
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 بلحسيني وردة/د
 حـدان ابتس ــام/أ

résumé
La psychologie du sport est que la science qui étudie le comportement et l'expérience de
l'homme sous l'influence de la pratique de l'éducation physique et sportive.
Et le sportif soit un joueur ou un entraîneur ou un praticien du sport, il a son propre
comportement appelé comportement antisportif exprimé par la performance des
compétences sportives en basket-ball, la natation ou tout autre ; ou exprimé le jogging ou
l'athlétisme et classe comme un comportement aussi bien physiquement que la possibilité
de l'expression de ce comportement mentalement et il est dans un bon plan de match et
agir sur le terrain, comme aux échecs et autres jeux similaires qu'il y a un rôle important de
l'activité mentale dans sa performance.
Sur ce que les processus mentaux et cognitifs jouent un rôle important et même essentiel
de toute activité sportive et de la célèbre, comme Albert Einstein, «L'imagination est plus
importante que la connaissance" axée nombreuses études moderne en psychologie du sport
au rôle important joué par l'imagination pour aider l'athlète à gagner toute compétence
athlétique et même exceller et la maîtrise.
Des études ont confirmé que les joueurs professionnels et les gens qui réussissent utilisent
imagination comme un principe de base dans les techniques de vie automatiquement, la
raison comme un outil pour recevoir de l'information et la transformer en une image mentale
ne fait pas de différence entre ce que l'œil voit et ce qui est vu par l'imagination qui ne fait
pas la différence entre la réalité et la fiction.
Grâce à la recherche ci-dessus vise à montrer l'étendue de l'impact de la santé mentale
imaginer le gain de l'activité physique par l'athlète et sera également afficher les étapes
détaillées et la méthode d'application de l'imagination mentale dans les sports de pratique.
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 مقدمةيقضي الرياضـيون وقتـا طـويال مضـنيا فـي التـدريب علـى المهـارات المختلفـة لتحسـين أدائهـم ،ورفـع مسـتوى
انجازهم في مجال رياضي معين ،لكن األساليب المستخدمة في ذلك ال تعد األمثل وال األسرع بـالنظر إلـى
مــا أفرزتــه اســتراتيجيات تكنولوجيــا التــدريب الرياضــي الحديثــة ،والتــي حظيــت باهتمــام بــالغ لــدى البــاحثين
والممارسـين فــي هــذا المجــال ،وبشـكل خــاص اســتخدام اســتراتيجيات التخيــل التـي تعمــد إلــى مراجعــة المهــارة
عقليــا ،وتصــور األســلوب الصــحيح لــألداء واعــداد الخيــارات وتوظيفهــا بــوعي لتحســين المهــارة ،حيــث يعمــل
الخيال على خلق انطباعات ذهنية في الـوعي يمكنهـا أن تمـرن الجسـد ،وتمـنح الرياضـيين قـدرة الـتحكم فـي
األفكــار والحركــات البدنيــة ،وتنظــيم الســلوك الحركــي ،وتمثيــل النمــوذج البشــري المتمثــل فــي أداءات بعينهــا،
ممــا يخلــق التوافــق المطلــوب بــين التــدريب البــدني والعقلــي ،مانحــا القــوة واالتقــان الكــافيين لــألداء الرياضــي
األمثل.
 مفهوم التخيليعرف بور ( )Bower, 1970التخيل بأنه صورة أو خيال تذكري لشيء أو حدث يعطي موضوع الخبرة
بعض المعلومات البنائية مماثلة تماما لتلك التي تبلورت خبرتها ضمن اإلدراك الحسي المباشر لذلك
الحدث.
كمــا تشــير تعريفــات علــم الــنفس علــى أن التخيــل عمليــة نشــطة فــي تكــوين الصــور ،والتصــورات الجديــدة
وتمثيلها في عمليات (الدمج والتركيب) ،واعـادة التركيـب بـين مكونـات الـذاكرة الخاصـة بـالخبرات الماضـية،
فمــن خــالل هــذا االمت ـزاج ينــتج مركــب جديــد هــو المنــتج (الخيــالي اإلبــداعي) ،وهنــاك مــن يقــول إنــه صــورة
عقلية أصلية تأتي بأفكار متتابعة وبحرية وتتسم بالمرونة (رشاد.)29 ،2013 ،
وعرفه شنك ()Schunk,1991على أنه صور عقلية تساعد الفرد على فهم الخصائص الفيزيائية الموجودة
في العالم الطبيعي ،ويستخدم الفرد أثناءه العديد من العمليات المعرفية مثل المحكات والمقارنات ،واصدار
األحكام ،واعطاء األوامر ،وأن القدرة على استرجاع الصور العقلية المتخيلة يعتمد على خصائصها
ومعرفتها السابقة ،فالصور العقلية البسيطة يتم استرجاعها بسهولة ويسر أكثر من الصور المعقدة
(عليان.)16، 2008،
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إن الخيــال هــو نشــاط نفســي يحــدث مــن خــالل عمليــات التركيــب والــدمج بــين مكونــات الــذاكرة وبــين
الصور العقلية التي تشكلت من قبل ،وخالل الخبرات الماضية ،وتكون نتائج ذلـك تكوينـات وأشـكال جديـدة
غير مألوفة ،وتعد عملية التخيل إحدى العمليات النفسية األساسية التي يلجـأ إليهـا اإلنسـان فـي سـعيه نحـو
األفكــار والتصــورات ،ومــن ث ـ ّـم تتكــون لــدينا عالمــة مشــتركة بــين حــب االســتطالع واإلبــداع (رشــاد،2013 ،
.)30
يذكر شاكتيجاوين مؤلف كتابي ( )Creative Visualization( )Living in the Lightأن التصور شكل مـن
أشكال الطاقة المانحة للحياة وألحداث الحياة .فكل شيء عبارة عن طاقة وعقلنا يشكل عالمنا ،تماما مثلمـا
تعرض آلة السينما فيلما يصور العالم فوق شاشة بيضاء (ديفيز وآخرون.)50، 2005،
إن للتصور العقلي أنواع عديدة منها:
أ .التصور العقلي الداخلي (:)Internal Imagery
إذ يســتمد الفــرد الحــديث ،أو الموقــف الــذي تــم التــدريب عليــه واتقانــه ،ولكــن دون فعــل حركــي لــه ،أي
يمارسه عقليا ويراجعه.
ب .التصور العقلي الخارجي (:)External Imagery
وهو يجعل الفرد يحـس بأنـه مراقبـا نفسـه مـن الخـارج ويوجههـا ،ويتوقـف عنـد منطقـة معينـة مـن األداء،
يختارها انتقائيا ،ليؤكد على الجوانب الفنية والمهارية والصحيحة فيها (رشاد.)46 ،2013 ،
التدريب الذهني المبني على التخيل:ال يقتصر اكتساب المهـارات الرياضـية علـى النـواحي البدنيـة والتـدريبات الجسـمية ،بـل إن انسـجام ذلـك مـع
التــدريب الــذهني يعــد اســتثما ار أقصــى لطاقــة الرياضــي ،فقــد عـ ّـرف شـــميدت ( )Schmidet,1991التــدريب

الذهني بأنه تفكير المتعلم بأداء المهارات عقليا واعادة تكرار خطـوات أدائهـا عقليـا وبسلسـلة متعاقبـة ،حيـث
يتم تصور أداء الحركات بنجاح.
وقد أشار تاتلو ( )Tatlto,1992أن التدريب الذهني ليس أحالماً يومية وأنه فعل استدعاء الدقة لتجعلك
تعمل بشكل صحيح مع االستراتيجيات الموضوعة وانه التكتيك والفن الذي نستعمله لنتأكد من ان العادات
المتحكمة التي نتبعها هي صحيحة أو ال مع مالحظة ان التكنيك يجب ان ال يناهض التفكير االيجابي،
وهو اختبار النفس أنها تستطيع تحقيق ذلك الشيء وانها األداة األكثر قوة وكفاية تسمح لنا لنقرر ماذا
يجب ان نفعل وماذا سنفعل باالعتماد على الفعل السابق.
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وعرفه نايفر بأنه التفكير اإليجابي والتصور الناجح والتدريب ذهنيا على السلوك الحركي المرئي مع
ّ

تعديل أو تحوير السلوك المؤثر باإلدراك ومن ث ّـم التصور (نايفر.)83 ،1990 ،
وعليه تعد التدريبات الذهنية المعتمدة على التخيل األسلوب األمثل لتطوير األداء الرياضي باستثمار
الخبرة السابقة ،وتوليد األداء الصحيح ،السيما بوجود تناسق بين التدريب البدني والعقلي
 أهمية استراتيجيات التخيل في تطوير المهارات الرياضية: يساعد على التركيز بصورة أفضل على األشياء المراد عملها ،كما يساعد على االنتباه. استبدال مواقف التوتر والقلق والخوف ببعض المواقف التي تتميز بالثقة بالنفس. استبعاد التفكير السلبي واعطاء المزيد من الدعم وزيادة الدافعية وتحقيق االهداف . عند االصابة يمكن مواجهة االلم باستعمال التدريب العقلي وهذا مـا يـساعد علـى سرعة االستشفاء. السيطرة على الحركات البدنية والتنظيم السلوكي الحركي. استخدام العبارات اإليجابية لزيادة القدرة على التدريب المنتظم. تقليص الجهد المبذول في التدريب على المهارات األساسية. تحديد األخطاء في األداء ،وتصور األداء الصحيح للمهارة وتك ارره وتثبيته. القدرة على استرجاع االستراتيجيات الواجب اتباعها في المنافسة. استراتيجيات التدريب الذهني التي يمكن استخدامها في المجال الرياضي:استراتيجية التخيل الموجه:Guided Imagery
التخيل الموجه تقنية تعتمد على جعل الشخص يركز على أفكار إيجابية أو صور أثناء تخيله لنشاطات
أو وضعيات غير مريحة ،أو مصحوبة بقلق مستثار ،وقد استخدم على نطاق واسع في التخلص من أنواع
عدة من الهموم ،حيث يساعد التخيل الموجه على تهيئة األشخاص للتحكم في استجاباتهم القلقيـة ،كما
يساعدهم في اجتياز احباطاتهم ،وتقوية وظائفهم المناعية ،وتقليص اإلحسـاس باأللم والصداع النصفـي،
وتحسين قدرتهم على حل مشكالتهم ،ويشير مارتن وهال ( )Martin & Hall,1995أنه في السنوات
ز من الرياضة النفسية (Cormier ( )Sports Psychology
األخيرة أصبح التخيل الموجه جزء مهما ال يتج أ

.)S, Nurius PS,1999,361
وترتكز استراتيجية التخيل الموجه على ستة مرتكزات وهي (عليان:)2008،20،
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 االسترخاء :ويعني الوصول إلى الهدوء والراحة عن طريق إرخاء العضالت بشكل تتابعي ،مما يسمحللعقل بإنتاج صورة واضحة.
 التركيز :ويقصد به الوصول بالفرد إلى مرحلة الهدوء والسكون ،وحتى التأمل ،وتعمل هذه المرحلة علىتحكم الفرد بتخيالته.
 الوعي الجسمي/الحسي :ويقصد به تمكن الفرد من قدراته الجسمية والحسية أثناء التخيل ،فعند توجهالذهن نحو أمر ما ،تنفعل الحواس بهذا األمر ،فتعمل على تزويد الفرد بمعلومات عن نفسه وعن
تخيالته.
 التخيل الموجه :في هذه المرحلة يولد الفرد في ذهنه صورة واضحة واحدة في البداية ثم يبدأ في التوسعفي هذه الصور بشكل طوعي ،حيث تكون الصور أحيانا ساكنة وأحيانا متحركة.
التعبير :في هذه المرحلة يتم ترجمة الصور الذهنية المجردة إلى لغة منطوقة أو مكتوبة.التأمـل :يقوم الفرد بمعاودة التأمل بتخيالته كي يوظفها في حياته العملية.إستراتجية اإلسترخاء التطبيقي:
كان الطبيب السويدي "أل .جي  .أوست" أول من وضع تقنية "اإلسترخاء التطبيقي "في أواخر الثمانينات
حيث كان يجري أبحاثه على مرضى الرهاب ،الذين كانو في حاجة لطرق سريعة وفورية يعتمدون عليها
للتغلب على القلق الذي يداهمهم فجأة ،عندما يواجهون مواقف تثير خوفهم .وبعدما حققت هذه التقنية
معدالت مرتفعة من النجاح حتى في أشد حاالت الرهاب حدة أدرك "أوست " أن اإلسترخاء التطبيقي
يمكن أن يكون مفيدا في مجموعة متنوعة من مواقف الحياة بدأءا من الشجارات اليومية وحتى اإلحباطات
وضغوطات المنافسات الرياضية (ديفيز وآخرون.)59، 2005،
فاإلسترخاء هو التوقف الكامل لكل اإلنقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر(عبد الستار
إبراهيم)1988،144،

حيث تهدف هذه التقنية إلى إعداد الرياضي جسديا من خالل إسترخاء جسده ليتمكن من إستخدام تقنيات
التدريب العقلي إستخداما مجديا .
خطوات التدريب على اإلسترخاء التطبيقي:
اإلسترخاء العضلي المطرد :والهدف منه مساعدة الرياضي على التعرف على الفارق بين التوتر
واإلسترخاء في كل مجموعة عضلية رئيسية ،وبمجرد أن يصبح الرياضي قاد ار على الشعور بالفرق

472

بين عضلة متوترة وأخرى مسترخية إسترخاءا عميقا ،يكون قاد ار على تمييز بقع المتاعب المنتشرة
على مستوى جسده ليقوم بالتخلص من التوتر المحتبس فيها بوعي.
اإلسترخاء بالتحرر فقط :قد تبدو تعليمات اإلسترخاء بالتحرر فقط أبسط من تعليمات اإلسترخاء
العضلي المطرد ،غير أن المهام التي تندرج تحته تعد في واقع األمر أكثر تعقيدا ،حيث يجب على
الرياضي أن يتأكد من قيامه بسحب كل التوتر من كل عضلة ركز عليها إنتباهه ،وال يسمح للتوتر
بالعودة إلى العضلة بعد أن يحول إنتباهه إلى باقي العضالت األخرى .
عادة مايحتاج أغلب األشخاص الممارسين لإلسترخاء بالتحرر على غرار الشخص الرياضي إلى فترة
زمنية قد تمتد من أسبوع إلى أسبوعين بواقع جلستي تدريب يوميا حتى يصبح متمكنا من اإلسترخاء
بالتحرر وعندما يكون الرياضي بمقدوره أن يجعل جسده كله يسترخي في جلسة واحدة مدتها من
خمس إلى سبع دقائق يصير بذلك مستعدا لإلنتقال إلى الخطوة الثالثة.
اإلسترخاء تحت سيطرة التلميحات :إن هذا النوع من اإلسترخاء يقلل من الزمن الذي يحتاج إليه
الرياضي لتحقيق مزيد من اإلسترخاء ،بحيث يتراوح بين دقيقتين إلى ثالث دقائق في أغلب األحوال وفي
هذه المرحلة يركز الرياضي على تنفسه ويؤهل نفسه بحيث يسترخي بمجرد أن يلقى على نفسه أم ار بذلك.
حيث أن التعليمات تساعد الرياضي على بناء عالقة ربط بين تلقين معين-على سبيل المثال إسترخ –
واإلسترخاء العضلي الحقيقي.
اإلسترخاء السريع :قد يخفض اإلسترخاء السريع من الزمن الذي يحتاج إليه الرياضي حتى يسترخي
إلى ثالثين ثانية فقط وكون الرياضي قاد ار على اإلسترخاء بهذه السرعة معناه القدرة على تحقيق راحة
حقيقية أثناء المواقف المشحونة بالضغوط  ،ففي اإلسترخاء السريع يقوم الرياضي بإلتقاط إشارة خاصة
يجعلها تأمره باإلسترخاء مثل صفارة الحكم بين الشوطين .وبمجرد سماعها يعطي تعليمة مباشرة لسائر
عضالت جسده باإلسترخاء الكلي وتحرير كل التوتر المحتبس في العضالت.
التنويم المغناطيسي الذاتي :
هو حالة من إنكماش حجم الوعي مصحوب بقصور ذاتي وسلبية ،والتنويم يحدث إسترخاءا عميقا ولكن
على النقيض من النوم فالشخص اليفقد الوعي فقدانا تاما أثناء التنويم ،حيث يتيح التنويم المغناطيسي
الذاتي للرياضي أن يعايش خواطره وصوره الذهنية بإعتبارها أم ار واقعا ،وأثناء التنويم سوف يقوم بإرادته
بإيقاف عملية عدم التصديق لبرهة ،تماما مثلما يحدث عندما يعايش شخص بكل حواسه خياال أو تمثيال
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متقنا ،على سبيل المثال عندما تشاهد مشهد مطاردة عنيفة في أحد األفالم يتجاوب ذهنك وجسدك بعدة
سبل مع المشهد كما لو كنت مشاركا بالفعل في هذه المطاردة  :فعضالتك تتوتر ،وتنقبض معدتك ،
ويتزايد معدل نبضات قلبك  ،وتشعر باإلثارة أو بالرعب (ديفيز وآخرون.)67، 2005،
إن األشكال التي ترسمها موجات المخ الكهربائية والتي يسجلها رسام المخ الكهربائي  EEGأثناء التنويم
تشبه األشكال التي تحدث بصورة نمطية أثناء األنشطة الفعلية التي يتخيلها الرياضي.
التأمل:
هو ممارسة لمحاولة تركيز اإلنتباه دون توجيه نقد على أمر واحد دون غيره أما نوعية هذا األمر
بالتحديد فهي مسألة غير مهمة نسبيا وتتفاوت من حضارة إلى أخرى وغالبا ما يردد المتأمل سواءا
بصوت مرتفع أو في سره ،مقطعا أو لفظا أو مجموعة من األلفاظ ويعرف هذا النوع بإسم تأمل "مانترا"،
وقد يجد الكثير من المتأملين أن نقاط التركيز المالئمة لهم والمؤدية لإلسترخاء هي التركيز على حركة
أنفاسهم صعودا ونزوال.
من المهم أن نفهم أن لب عملية التأمل يكمن ليس في مجرد التركيز على فكرة ما واستبعاد جميع األفكار
األخرى ،وانما في محاولة تحقيق هذا النوع من التركيز  ،إن من طبيعة العقل أنه اليرغب في الثبات في
تركيزه على شيء معين  ،فسوف تظهر عشرات األفكار وسوف تتداخل فيما يبدو مع عملية التأمل (ديفيز

وآخرون.)35، 2005،
في عام  1968قرر د.هربرت بنسون وزمالؤه في كلية طب هارفارد أن يضعوا "التأمل" تحت اإلختبار
وقد جرى إختبار متطوعين من ممارسين "التأمل المتسامي" بهدف معرفة ماإذا كان التأمل من الممكن حقا
أن يقاوم التأثيرات الفيسيولوجية للضغوط أم ال ،ولقد أثبت "بنسون"بالبرهان العلمي أن:
 معدلي نبض القلب والتنفس يأخذان في التباطؤ . معدل إستهالك األوكسجين يهبط بنسبة.%20 مستويات الالكتات بالدم تهبط (يرتفع مستوى هذه المركبات مواكبا للضغط العصبي واإلرهاق). مقاومة الجلد للتيار الكهربائي ترتفع بمقدار أربعة أضعاف ،ويعد هذا عالمة على اإلسترخاء. أشكال موجات المخ التي تظهر في الرسم المخ تشير إلى إزدياد نشاط موجات "ألفا" وهي عالمةأخرى على اإلسترخاء.

474

وقد مضى "بنسون" في إستنتاجاته ،فأثبت أن أي ممارسة للتأمل من الممكن أن تضاعف تلك التغيرات
الفسيولوجية طالما تواجدت أربعة عوامل:
 -1بيئة هادئة نسبيا.
 -2جهاز عقلي يحقق إشارة تنبيه مستمر.
 -3وضع مريح.
 -4موقف سلبي (عدم الحركة) (ديفيز وآخرون.)36، 2005،
خاتمة:
انطالقــا مــن مقولــة ألبــرت آينشــتاين الشــهيرة "الخيــال أهــم مــن المعرفــة " ركــزت العديــد مــن الدراســات"
الحديثــة فــي علــم الــنفس الرياضــي علــى الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه التخيــل فــي مســاعدة الرياضــي علــى
اكتساب أي مهارة رياضية بل والتفوق فيها واتقانها .
حيــث أكــدت الدراســات أن الالعبـين المحتــرفين واألشــخاص النــاجحين يســتخدمون تقنيــات التخيــل كمبــدأ
أساسي في الحياة بشكل تلقائي فالعقل كأداة الستقبال المعلومات وتحويلها إلى صـورة ذهنيـة ال يفـرق بـين
ما يرى بالعين وبين ما يرى بالمخيلة أي ال يفرق بين الحقيقة والخيال.
المراجع:
 عبد الستار إبراهيم(، )1988اإلكتئاب :إضطرابات العصر الحديث فهمه وأساليب عالجه ،الكويت  ،سلسلة عالم المعرفة رشاد ،ميسون ظاهر( .)2013بناء وتقنين اختبار التخيل العقلي ،عمان ،دار صفاء. ديفيــز ،مارثــا و إيشــيلمان ،إليزابيــث روبنــز و ماكــاي  ،مــاثيو ( .)2005كتــاب تــدريبات االســترخاء والتحــرر مــن التــوتر،ترجمة مكتبة جرير ،الرياض.
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التقويم بين النظري والتطبيقي من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط-
دراسة ميدانية في بعض متوسطات -أم البواقي-
جامعة ام البواقي

د /غنام نورالدين
أ /قعقاع توفيق
أ /براح حمزة
الملخص :

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة الواقع الحالي للتقويم في حصص التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر
أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط ،أما مشكلة الد ارســة فتمثلت في ما هو موقع عملية
التقويم بين النظري والتطبيقي في التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط ؟ وقد أعتمد في هذه
الدراسة على المنهج الوصفي ،وتمثل مجتمع الدراسة في اساتذة التعليم المتوسط بوالية أم البواقي 140
أستاذ ،والعينة تكونت من  18أستاذ أي بنسبة ،12.80اختيرت بطريقة عمدية ،وقد استخدم الباحث
االستمارة االستبيانية ،وكانت المعالجة االحصائية باستعمال .SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى أن:
▪ هناك اهتمام بتقويم المجال المعرفي الذي يهدف إلى تحسين قدرات التالميذ اإلدراكية والتفكير.
▪ هناك اهتمام بتقويم الجانب الوجداني لدى تالميذ الطور المتوسط من طرف أساتذة التربية البدنية
والرياضية لما له من أهمية في تكوين شخصية التالميذ.
الكلمات المفتاحية :
التقويم /أساتذة التربية البدنية والرياضية/المرحلة العمرية
Résume:
Calendrier entre la théorie et la pratique du point de vue des enseignants
et des sports d'une étude de phase moyenne sur le terrain éducation
physique dans certains moyennes- Oum Bouaghi476

Titre de l'étude: Calendrier entre la théorie et la pratique du point de vue des
enseignants et des sports d'une étude de phase moyenne sur le terrain
éducation physique dans certains moyennes- Oum Bouaghi-

L'étude avait pour but d'enquêter sur la réalité actuelle du calendrier de
l'éducation et de sport quotas physiques du point de vue des professeurs

d'éducation de moyenne physique et mathématique de la phase, et le
problème de l'étude étaient les suivants: Quel est le calendrier du site entre la
théorie et la pratique de l'éducation physique et du sport dans la phase

intermédiaire du processus? A été adoptée dans cette étude, l'approche

descriptive, l'étude représente la communauté dans les professeurs d'éducation
de collège ou de l'État Résidu 140 professeur, et l'échantillon se composait de

18 professeur soit une augmentation de 12,80, choisie comme une manière
délibérée, a été utilisé en tant que chercheur former, et ont été traités
statistiquement en utilisant SPSS.
L'étude a révélé que:

Il y a un intérêt dans l'évaluation du domaine cognitif, qui vise à améliorer

cognitive et de la pensée »les étudiants.

Il existe un intérêt pour évaluer le côté émotionnel des élèves moyens de

scène par des professeurs d'éducation physique et sportive en raison de son
importance dans la formation des élèves personnels.
Suggestions et recommandations:

Activation du processus d'évaluation dans les domaines de cognitif et affectif.
L’accès à tout nouveau en termes de calendrier et de fournir aux étudiants
et aux enseignants les connaissances profitent eux en action.

Étapes d'intérêt Calendrier (diagnostic, formative, réalisation).

Mots clés:Calendrier / professeurs d'éducation physique et du sport / âge de
scène
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مقدمة

إن الدراسات والبحوث في المجال التربوي تظل ميدانا فسيحا وخصبا للدارسين والباحثين على مدار الزمن
وكل دراسة في هذا المجال التربوي تظل ميدانا فسيحا وخصبا للدارسين والباحثين على مدار الزمن وكل
دراسة في هذا المجال تعد لبنة تضاف إلى البنات التي قبلها ،والتي تعود جميعها بالفائدة الكبيرة على

المنظومة التربوية ،ومن بين هذه الميادين التربوية نجد التقويم التربوي الذي يحتل مكانة هامة في جميع

المجاالت التعليمية والتكوينية المختلفة ،ويعتبر جزءا أساسيا من العملية التعليمية ومدخال أساسيا إلصالح

التعليم وتطويره من خالل التعرف على مدى تحقق األهداف التربوية المنشودة ومدى تقدم التالميذ و
استفادتهم من عملية التعلم في مختلف المستويات والمراحل التعليمية لتغيير سلوكهم ودرجة انقيادهم

للتعليم باإلضافة إلى تشخيص نقاط الضعف والقوة لديهم.

وتعتبر التربية البدنية جزءا مهما من التربية العامة تهدف إلى تكوين الشخصية ،فهي تضع الفرد في حالة
تكيف من خالل تنمية في مختلف المجاالت وقد أكدت كثير من الدراسات في هذا المجال على زيادة

الذكاء ،والتحصيل الدراسي ،الدافعية نحو العمل ،تحسين اللياقة الحركية زيادة وتحسين األداء

وذلك من خالل األنشطة البدنية والمعرفية والحركية والثقافية والترويحية ليتحملوا مسؤولياتهم نحو أنفسهم

وأجسامهم وحياتهم الشخصية واالجتماعية لينشؤوا مواطنين صالحين ينفعون أنفسهم ويخدمون أوطانهم،
ويعتبر عامل في الكشف عن مختلف جوانب النمو.

ومماال شك فيه أن عملية التقييم تحظى باهتمام كبير من قبل رجال التربية وذلك ألنها تعتبر نقطة البدء

للتطوير والتحسين في مجال التربية و التعليم " ،وبهذا فإن اإلستخدام األمثل لتقويم التربوي الرياضي
الموضوعي كان له الدور الكبير في تقديم التربية البدنية والرياضية ألنه يعد عامال مساعدا في توجيه

الطالب لمعرفة نقاط الضعف والقوة والصفات البدنية المطلوب تقييمها "vويقدم للمتعلمين التغذية المرتدة
التي تزيد من دافعية التالميذ للتعلم ،والوصول بالعملية التعليمية لتحقيق األهداف والغايات التي تسعى

لتحقيق النمو الشامل الكامل المتزن ،لجميع جوانب حياة المتعلم المعرفية والوجدانية والنفس حركية ،ومن
السائد عند علماء التربية أن التقييم يشكل طو ار من أطوار التعليم ولم يجد طريقه إلى التطبيق الصحيح،

وما يهمنا هو استقصاء التغيرات التي تحدث في التالميذ.

على فترات متباينة ورصد السلبيات وتالفيها تعزيز اإليجابيات ،وهي عملية ليست يسيرة ويجب أن تأخذ

مأخذ جديا وأن تبدل فيها أقصى الجهود.
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اإلشكالية :

يشكل التقييم أحد الفعاليات األساسية في نشاط المؤسسات التعليمية ضمانا لسيرها في االتجاه الذي يحقق

أهدافها ويزيد من فعالية وكفاءة أفرادها ،فالتقييم مطلب وضروري ال غنى عنه لكل من يؤهل ويعد
لإلنخراط في الحقل التربوي والتعليمي"ذلك التقييم التربوي كعلم له أصوله وأهدافه.

وخصائصه لذلك فهو يدرس في ميادين التربية المختلفة ويزود الدارسين بمهارات ونظريات وأساليب

وطرق متعددة للتقييم ،وهذا بال شك يقودهم الستخدام الطرق المتنوعة والجيدة للتقييم بغية تحقيق األهداف
المرجوة "وظلت عملية التقييم إلى يومنا هذا " عملية أساسية وهامة في كشف إنتاجية الطالب وقدراتهم

المعرفية والمهارية والوجدانية ،إال أن هذه العملية صادفت مجموعة من المشكالت"

ويعتمد في تقييم التالميذ على اإلحتبارات التي تجزئ المعارف والمهارات إلى أجزاء صغيرة من أجل رصد

مستويات التحصيل ،لرصد واعداد شهادات مدرسية بشكل رموز أو درجات ،وتنظر معظم األساليب

السائدة في هذا الشأن إلى الفرد نظرة جزئية تفتقر إلى التكامل وتركز على معرفة الحقائق دون الحاجة
للتدريب على أساليب وأدوات التقييم بشكل عام.

إن األهداف هي نقطة البداية وهي التي ترشد إلى عملة التقييم ،حيث يكمن المجال النفس حركي في
توصيل التالميذ إلى إدراك أجسادهم قصد التحكم فيه بشكل أفضل ،أما المجال المعرفي فيحسن قدرات

التالميذ اإلدراكية والجانب الوجداني ينمي االتجاهات والقيم والعادات  ...لقبول المعلومات.

لذا فإن تطبيق التقييم مطلب ملح لكل المعلمين على اختالف تخصصاتهم ويتأكد بشكل أكبر بمعلمي

التربية البدنية والرياضية ،حيث أن مختلف المناهج تالئم تطبيقه في حصص التربية البدنية والرياضية

الحتوائه على كثير من الجوانب كالجانب المهاري والوجداني والذهني.
ومن هنا جاء التساؤل الرئيسي:

ظي

ه

؟
أهداف البحث :

 تعتبر هذه الدراسة رسالة للقائمين على هذا المجال بغية األخذ بعين العتبار الطريقة المثلى لتقييم
التالميذ الشتمالها على كل األهداف حسب بلوم.

 التعرف على الواقع الحالي للتقييم في حصص التربية البدنية والرياضية.
 ابراز أهمية التقييم في حصص التربية البدنية والرياضية.

 أهمية التقييم لما يقدمه للمعلم والمتعلم في عملية التدريس
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أهمية البحث

 إثراء المكتبة المركزية ببحث علمي عن التقويم.

 إدراك مدى مراعاة أستاذ التربية البدنية لعملية التقييم في الطور الثانوي.
 اإلطالع على المجاالت التي يعتمد عليها أستاذ التربية البدنية والرياضية في عملية التقييم في
الطور الثانوي

مصطلحات البحث:

 التربية البدنية والرياضية:

 اصطالحا :هي مظهر من مظاهر التربية ،تعمل على تحقيق أغراضها عن طريق النشاط الحركي

المختار الذي يستخدم بهدف خلق المواطن الصالح الذي يتمتع بالنمو الشامل المتزن من النواحي

البدنية والنفسية واالجتماعية حتى يمكنه التكيف مع مجتمعه ليحيا حياة سعيدة تحت إشراف قيادة

واعية

v

 التعريف اإلجرائي :هي مجموعة من األنشطة منظمة تهدف إلى تكوينمواطن صالح تربويا ،صحيا.
 التقويم:

 اصطالحا  :هو عملية تقدير شامل لكل القوى والطاقات فهو عملية جد لمحتويات الفرد "وهو العملية
التي يتم بواسطتها إصدار حكم معين عل مدى وصول معين على مدى وصول العملية التربوية إلى

أهدا فها ومدى تحقيقها ألغراضها ،والكشف عن نواحي النقص فيها أثناء سيرها واقتراح الوسائل
المناسبة لتالفي هذا النقص"

v

 التعريف اإلجرائي :هو عملية جمع بيانات ومعلومات ومحاولة وضعها في شكل تفسير بهدف اتخاذ
إجراء محدد ،بقصد تحسين العملية التعليمية ورفع مستواها ومساعدتها على تحقيق أهدافها

المراهقة:

 اصطالحا:

يعرفها وانجلش بأنها فترة من مراحل نمو الكائن الحي البشري من بداية البلوغ الجنسي أي نضج األعضاء
التناسلية لدى الذكر واألنثى ،وقدرتها على أداء وظائفها إلو الوصول إلى اكتساح النضج وهي تمثل

مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد.v

التعريف اإلجرائي :هي تلك التغيرات التي يمر بها الفرد خالل مرحلة معينة حيث تبدأ مالمح

شخصيتهبالظهور والتبلور ،وتشكل النواة األولى لتكون رجل المستقبل تكوينا بدنيا وعقليا ونفسيا
واجتماعيا.

الدراسات السابقة والمشابهة:
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الدراسات السابقة والمشابهة من المحاور الهامة التي يجب الهامة التي يجب على الباحث تناولها ،فمن

خاللها يثري بحثه لما وصلت إليه من نتائج ،وال يمكن إنجاز بحث علمي دون دراسات سابقة ،ويمكن
االستفادة منها في عدة ميادين منها :المنهج ،المنهجية ،المتبعة ،الصعوبات التي واجهت الباحث .

الدراسة األولى :دراسة قناب الحاج :رسالة دكتواره (جامعة الجزائر )2006

 موضوع الدراسة :تقويم تدريس مدرسي التربية والرياضية بالطور المتوسط (كما يراها المدرسين،
الموجه ،التلميذ) .

 هدف الدراسة :معرفة وجهة نظر الموجة المدرس ،الموجه ،التلميذ لطريقة تدريس التربية البدنية
والرياضية في الطور المتوسط.

 عينة الدراسة :مجموعة من مدرسي التربية البدنية في الطور المتوسط وموجهو التربية البدنية
والرياضية ،ومجموعة من التالميذ.

 المنهج المستخدم :استخدام الباحث المنهج المسحي.

 أدوات جمع البيانات :قام الباحث بتوزيع استبيان وقام بإجراء مقابالت شخصية مع الموجهين وطبق
استمارة المشاهدة األندرسون.

 نتائج الدراسة :طريقة تدريس مدرس التربية البدنية والرياضية بالطور المتوسط تعوق المشاركة
الحماسية أثناء الدرس حسب وجهة نظر التالميذ.

ال تستعمل االختبارات النظرية في تقييم الجانب المعرفي للتالميذ من طرف المدرسطريقة تدريس مدرس
التربية البدنية في الطور المتوسط ال تنمي قدرات لتالميذ وال تحتم على المشاركة الفعالة.

الدراسة الثانية :دراسة عبد هللا أحمد عبد هللا حرويل :أطروحة لنيل درجة الدكتوراه عنوان األطروحة:

التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين ،أهدافه ،أساليبه ،تطبيقاته.

أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل وتفعيل تقويم تربوي للطالب علماء المسلمين في مفهومها
وأهدافها وأساليبها وتطبيقاتها باعتبار أن التأصيل و التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية هدف إسالمي تربوي

يعيد للمسلمين عزتهم وقوتهم في إطار الفكر اإلسالمي لتحيا األمة اإلسالمية من جديد.

منهج الدراسة :المنهج التاريخي والوصفي التحليلي

النتائج والتوصيات:

تطبيق مفهوم التقويم التربوي كما جاء لدى العلماء المسلمين في شموليته في واستم ارريته ودقته وعدله

وتطبيقاته التربوية

 توجيه وربط أهداف التقويم والعمل وتحقيق غاية العلم والتربية.

 االستفادة من العلماء المسلمين في التقويم التربوي للمتعلمين النابع من عقيدة اإلسالم ومنهج القرآن
والسنة.
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الدراسة الثالثة :دراسة شريفة بنت زيد بن مزيد العطري السلمي:

متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية في كلية التربية بأم

القرى بمكة المكرمة 1431هـ 1432-هـ

• عنوان الدراسة :أثر التقويم باستخدام ملف اإلنجاز ( )portfolioلتحصيل تلميذات الصف السادس
ابتدائي في مقرر الفقه بمدينة الليث التعليمية.

• هدف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التقويم في تحصيل تلميذات الصف السادس
ابتدائي في مقرر الفقه من حيث مدى التقديم في جوانب النمو المختلفة المعرفية والمهارية.

 المناهج منفصلة عن الوسائل وطرق التدريس

 لم توجد وثائق تشير إلى محاوالت تقويمية أو بحوث تتعلق بالتقويم وأساليب لتقديم تغذية راجعة حول
مالئمة األساليب التي اتبعت لقياس أو تقويم المقصود

 هناك مؤشرات إيجابية تشير بنمو اتجاه متزايد نحو تقويم تربوي حديث

 ندرة استخدام نماذج تقويم أو تصاميم التقويم وتوفير أدوات تقويم مسيرة.
التعليق على الدراسات السابقة والمشابهة:

من خالل هذه الدراسات نجد انها تناولت عدة جوانب مختلفة من التقويم وان هذه الدراسات تناولت جوانب

يشملها التقويم وتوصلت الى النتائج المختلفة حيث توصلت دراسة القناب الحاج الى ان التدريس التربية

البدنية تعوق المشاركة الحماسية وال تنمي قدرات التالميذ اثناء الدرس وان االختبارات النظرية ال تستعمل

في تقييم الجانب المعرفي  ،في حين توصلت دراسة شريفة الى وجود فروق ذات داللة معنوية بين
تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التقدم في جميع جوانب النمو المختلفة المعرفية

والوجدانية والمهارية واالبداعية.

من خالل هذه الدراسة تمكنا من  :تحديد عينة الدراسة ،وبناء منهجية عمل ،واالدوات والمنهج ،والمعالجة

االحصائية للمعلومات.

االطار النظري للدراسة:

التقويم :القويم مصدر القوم ففي لسان العرب البن منظور " قوم درأه ازال اعوجاجه وكذلك اقامه وقوام
االمر بالكسر نظامه وعماده ،قوم السلعة واستقامها ،قدرها ،والقيمة ثمن الشيئ بالتقويم ،نقول تقاوموه فيما

بينهم واالستقامة للتقويم ،بقول اهل مكة استقمت المتاع اي قومته "

v

تاريخ التقويم:

ترجع ادبيات االختصاص الي االمبراطورية الصين القديمة ويرجع امتحانات في الصين الى عام 2200
ق م وقد اخذت االمتحانات شكل رسمي عام  1115ق م النتقاء الموظفين في العمل في الخدمة

المدنية" ،واهتم الصينيون بوضع شروط معينة مثل السرية والموضوعية ومن موضوعات االمتحان في
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ذاك العصر الكتابة والحساب واالدب واالخالق والجغرافية ،اما في المجتمع اليوناني عرفوا االمتحانات
منذ عام  500ق م وكانت تطبق االختبارات وامتحانات بدنية وعملية وتحريرية والقراءة والرماية والفروسية
والسباحة وغيرها"

v

انواع التقويم:

التقويم المبدئي :تحديد المستوى المدخلي لكفاية التالميذ ويهدف الى جمع البيانات الهامة المرتبطة
بالتجربة.

التقويم التكويني :يتم اثناء عملية التعليم والتعلم يهدف الى تطوير البرامج التربوية بعد استخدام

المعلومات التي يتم الحصول عليها.

v

التقويم النهائي :ويهتم بالنواتج الختامية ،اصدار القرار او الحكم النهائي اما باالستمرار او توقيف الجراء

التعديالت الالزمة.
وسائل التقويم:

 .1االختبارية :جميع االختبارات الكتابية المقالية والموضوعية واالختبارات الشفوية الكتابية واالختبارات
العلمية.

v

 .2غير اختبارية :السجالت القصصية ،مقاييس التقدير ومقاييس سيكومترية (النفسية).

v

تصنيف االهداف التعليمية:

المجال المعرفي :ترتكز هذه االهداف على الناحية الفكرية ،كالفهم والمعرفة ومهارات التفكير ،ويتعلق
بالمعرفة ،كما يمتد لتنمية القدرات والمهارات العقلية ،ويصنف بلوم وزمالئه هذا المجال الى  06مستويات

تتدرج من التذكر الى الفهم الى التطبيق ثم التحليل ثم التركيب ثم التقويم.

v

المجال الوجداني :يحتوى المجال على اهداف تصف االهتمامات والميول والقيم والتقديرات ،وهذا المجال
من اصعبها يرجع ذلك الى االسباب التالية:

• عدم وجود تعريفات اجرائية لمكونات هذا المجال تتصف بالصدق.
• الحاجة الى وقت طويل لتنمية مكونات هذا المجال.

• نواتج التعلم موقفية ،اي تختلف من موقف الى اخر ،كما انها خادعة.
االجراءات الميدانية المتبعة:

المنهج المتبع :نظر لطبيعة موضوع اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والذي يهدف الى اعطاء صورة
دقيقة وقت الدراسة عن اشخاص.

الدراسة االستطالعية :تعد الدراسة من اهم الخطوات في البحث العلمي والهدف من الدراسة االستطالعية

التى قمنا بها هي محاولة معرفة واقع التقويم في حصص التربية البدنية بين نظري والتطبيق في بعض
المتوسطات من خالل احتكاك باالساتذة الطور المتوسط.
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مجاالت الدراسة:

المجال المكاني :تم اجراء الميداني بتوزيع استمارات على اساتذة الطور المتوسط ببعض متوسطات ام
البواقي.

المجال الزماني :تم توزيع االستبيان وانجاز العمل من  2017/01/01الى غاية .2017/02/01

عينة الدراسة :تمثلت في  18استاذ اي بنسبة . %12.80

ادوات البحث:

االستبيان :مجموعة من االسئلة مرتبطة بموضوع البحث.

الوسائل االحصائية:
• النسبة المئوية.

االسس العلمية:

 ×100التكرارت /مجموع العينة.

الصدق :يعتبر الصدق من اهم مضاهر االختبار الجيد ،واعتمد الباحث الصدق الظاهري الذي تلخص
في  05محكمين من اساتذة جامعيين.

وبعد المعالجة االحصائية الجابات افراد عينة التحكيم تم الحصول على صدق كل محور:

الجدول يوضح صدق المحور االول:
المجال المعرفي
البند

قيمة صدق المحتوى

الحكم
يقيس

ال يقيس

01

04

01

0.6

02

04

01

0.6

03

05

00

1.00

04

05

00

1.00

05

05

00

1.00

06

04

01

0.6

07

03

02

0.2-

08

05

00

1.00

09

05

00

1.00

10

05

00

1.00

صدق المحور

0.76

الجدول يوضح صدق المحور الثاني:
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المجال الوجداني
البند

قيمة صدق المحتوى

الحكم
يقيس

ال يقيس

01

04

01

0.6

02

04

01

0.6

03

05

00

1.00

04

05

00

1.00

05

05

00

1.00

06

04

01

0.6

07

05

00

1.00

08

05

00

1.00

09

05

00

1.00

10

05

00

1.00

صدق المحور

0.85

ثبات االستبيان :لثبات االستبيان قام الباحث بتوزيع  10استمارات الساتذة خارج عينة الدراسة وبعد
اسبوع اعدنا االستمارات على نفس العينة وقد بلغت قيمة  0.89وهي عالقة طردية قوية.
مناقشة وتحليل النتائج :المحور االول*المجال المعرفي*

س /1هل تقوم بتقييم مستوى التذكر للمعلومات؟

الغرض :معرفة مستوى التذكر للمعلومات بالنسبة للتالميذ.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

16

01

17

93.33

ال

01

00

01

6.66

المجموع

17

01

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  93.33يقومون بتقييم مستوى التذكر للمعلومات والمعارف وذلك
لمعرفة مدى تقبل وانسجام التالميذ مع المهارات وكذا استرجاع المعلومات خالل االنشطة ،والكشف على

مستوى االستعاب والنضج المعرفي ،اما نسبة  6.66فهم ال يقومون بتقييم مستوى التذكر للمعلومات فهم
يرون ان حصة التربية البدنية حصة ترويحية وتقييم التذكر للمعلومات والمعارف مضيعة للوقت.

س /2هل تقوم بتقييم مستوى فهم واستعاب للمعلومات التي يتقبلها المتعلم؟
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الغرض :معرفة هل يقوم االستاذ بتقويم مستوى فهم واستعاب المعلومات التي يتقبلها المتعلم.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

17

01

18

100

ال

00

00

00

0.00

المجموع

17

01

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  100%يقومون بتقييم مستوى الفهم واستعاب للمعلومات والمعارف
التي يتقبلها المتعلم ،ولذلك لمعرفة مدى تجاوب واتقان التالميذ للحركات والمهارات بشكل صحيح.

س /3هل تقوم بتقييم مستوى قدرة المتعلم على تركيب االجزاء ليشكل شكال جديدا؟

الغرض :معرفة هل يقوم االستاذ بتقويم مستوى قدرة المتعلم على تركيب االجزاء ليشكل شكل جديد.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

14

01

15

53.33

ال

03

00

03

46.66

المجموع

17

01

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  %53.33يقومون بتقييم مستوى قدرة المتعلم على تركيب االجزاء
ليشكل شكل جديد وذلك من خالل شرح حركات وتبسيطها من الكل الى الجزء ومن السهل الى الصعب
وافضل طريقة هي الجزئية كما ان تركيب الجزء يساعد على تعلم الحركات والمهارات المعقدة ،اما بالنسبة

 %46.66فهم ال يقومون بتقييم مستوى قدرة المتعلم وذلك للفروق الفردية والمستوى الفكري للتالميذ.

ومنه نستنتج ان اكثر من نصف االساتذة يقيمون مستوى قدرة المتعلم على تركيب االجزاء ليشكل شكل

جديد.

س /4هل تتبع تقييم المجال المعرفي في طريقة التقييم المدرجة في المنهاج؟
الغرض :معرفة هل االستاذ يتبع لتقييم المجال المعرفي طريقة التقييم المدرجة في المنهاج.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

00

00

00

0.00

احيانا

02

00

02

13.33

ال

16

00

16

86.66

العينة
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المجموع

18

00

18

100

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  13.33%يقومون احيانا بتقييم المجال المعرفي عن طريق التقييم
المدرج في المنهاج ،اما بالنسبة  %86.66فهم ال يقومون بتقييم المجال المعرفي عن طريق التقييم
المدرج في المنهاج ومنه نستنتج ان اكثر من نصف االساتذة ال يتبعون في طريقة تقييمهم المنهاج وهي
واقع ال مفر منه في التربية البدنية.

س /5هل تقوم بتقييم مستوى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة المهارة او الحركة؟

الغرض :معرفة هل االستاذ يتبع التقييم لمستوى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة المهارة او الحركة.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

00

00

00

0.00

ال

18

00

18

100

المجموع

18

00

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة %100ال يقومون بتقييم مستوى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة
المهارة او الحركةومنه نستنتج ان اكثر من نصف االساتذة ال يتبعون بتقييم مستوى قدرة المتعلم على

الحكم على قيمة المهارة او الحركة.

مناقشة وتحليل النتائج :المحور االول*المجال الوجداني*

س /1هل تقوم بتقييم مستوى المشاركة االيجابية من طرف المتعلم؟

الغرض :معرفة هل يقوم االستاذ بتقويم مستوى المشاركة االيجابية من طرف المتعلم.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

18

00

18

100

ال

00

00

00

0.00

المجموع

18

00

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  100%يقومون بتقييم مستوى المشاركة االيجابية من طرف
التالميذ وهذا يعكس المستوى الثقافي لالساتذة وهو ما يبني اللعب االيجابي للتالميذ بشكل جيد لتحقيق
النجاح ،ومنه نستنتج ان اساتذة التربية البدنية يقيمون مستوى المشاركة االيجابية للمتعلمين

س /2هل تقوم بتسجيل المالحظات لكل متعلم في تحسين عالقاته مع اآلخرين؟

الغرض :معرفة هل يقوم االستاذ بتسجيل المالحظات لكل متعلم في تحسين عالقاته مع اآلخرين.
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االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

18

00

18

100

ال

00

00

00

0.00

المجموع

18

00

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  100%يقومون بتسجيل المالحظات لكل متعلم في تحسين عالقاته
مع اآلخرين اذ يهتمون بتنمية العالقات بين التالميذ مما يخلق اللعب االيجابي الذي يساعده في تكوين
شخصية التالميذ ،ومنه نستنتج ان اساتذه التربية البدنية يقومون بتسجيل المالحظات لكل متعلم في
تحسين عالقاته مع اآلخرين.

س /3هل تقوم بتسجيل المالحظات حول القيم المرغوب فيها مثل الروح الرياضية وقوانين اللعبة؟
الغرض :معرفة هل يقوم االستاذ بتسجيل المالحظات حول القيم المرغوب فيها مثل الروح الرياضية
وقوانين اللعبة.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

18

00

18

100

ال

00

00

00

0.00

المجموع

18

00

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  100%يقومون بتسجيل المالحظات حول القيم المرغوب فيها مثل
الروح الرياضية وقوانين اللعبة  ،ومنه نستنتج ان اساتذة التربية البدنية يقومون بتسجيل المالحظات حول
القيم المرغوب فيها مثل الروح الرياضية وقوانين اللعبة.

س /4هل هناك مقاييس نفسية/اجتماعية لتقييم الجانب الوجداني؟
الغرض :معرفة هل مقاييس نفسية/اجتماعية لتقييم الجانب الوجداني.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

03

00

03

40

ال

15

00

15

60

المجموع

18

00

18

100

العينة
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التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة  %60ال توجد مقاييس نفسية/اجتماعية لتقييم الجانب الوجداني

وهذا راجع الى نقص التوعية االجتماعية واالخصائي النفساني ،بينما  %40فهم يرون وجود مقاييس

ومنهاج التربية البدنية يقيم المجال الوجداني ،ومنه نستنتج ان اكثر من نصف االساتذة ال يرون وجود

مقاييس تقيس الجانب الوجداني من خالل مقاييس نفسية /اجتماعية.

س /5هل تسجل السلوكات التي يبديها التالميذ حول الحصة؟

الغرض :معرفة هل االساتذة يسجلون السلوكات التي يبديها التالميذ حول الحصة.
االجابات

الذكور

االناث

المجموع

النسبة المئوية

نعم

18

00

18

100

ال

00

00

00

0.00

المجموع

18

00

18

100

العينة

التحليل :بينت نتائج الجدول ان نسبة %100تسجل السلوكات التي يبديها التالميذ حول الحصة وذلك
لمعرفة وجهة نظر التالميذ حول الحصة وتشجيع السلوكات االيجابية وتصحيح السولكات السلبية.

مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:

الفرضية االولى :من خالل تحليل االستبيان وجدنا ان االساتذة يقيمون المجال المعرفي وهذا من جدول

( )3-1وهذا االهتمام وفق اسلوب علمي يسمح يتطوير مستوى التالميذ وتحسين مستواهم المعرفي ،اما
في السؤال ( )4-5هل تتبع تقييم المجال المعرفي في طريقة التقييم المدرجة في المنهاج؟ هل تقوم بتقييم

مستوى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة المهارة او الحركة؟ فقد جاءت بان االساتذة ال يقومون باتباع

المنهاج  ،وال يقومون بتقييم المهارة والحركة ،وعليه فان عملية التقييم ترتكز في الغالب على التنقيط

لكشف مستوى التالميذ ويحتل المجال المعرفي مكان كبير وهذا ما يؤكد الفرضية االولى ،هذا وتؤكده
غادة خالد  2004حيث توصلت الى ان التقويم اهمية كبيرة في عملية التعلم كما ال تتاثر بعامل

الجنسين ،كما ان نظرة المتعلم للمعلم تختلف باختالف المستويات  ،وهو ما تعارضه دراسة قناب 2006

التي توصلت الى ان طريقة تدريس المدرس ال تنمي قد ارتهم وال تحثهم على المشاركة الفعالة كما ان

مدرس ت.ب.ر ال يستعمل االختبارات النظرية لتقييم الجانب المعرفي لدى التالميذ.

الفرضية الثانية :من خالل تحليل االستبيان وجدنا ان االساتذة يقيمون المجال الوجداني وهي نتائج
تكشف عن توفير علومات وصفية عن الحصة وواقع ممارستها من حيث اهم السلوكات ،وهو ما يساعد
في تكوين السلوك للتلميذ وهو ما يدل على تحقق الفرضية ،ويؤكد محمد عثمان ان هذا المجال صعب

في التعامل معه ،ويعارض ما توصلنا اليه دراسة ملواح وبوقلقول التي توصلت الي ان االساتذة ال
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يهتمون بالمجال االنفعالي وطريقة التدريس تعوق المشاركة االيجابية ،ويؤكد شريفة بنت زيد تكشف التقدم
في جميع جوانب النمو وخاصة الوجدانية للمجموعة التجريبية.
الفرضيات

▪ ه ه ك ه
إل
▪ ه ه ك ه

التحقق منها

يي ف

مل

محققة

ح

؟
ف محققة

ن
ه

ش ص

ه

؟

نتائج الدراسة:من خالل دراستنا للجاتب النظري وتحليل النتائج االستبيان ،نحاول ذكر بعض
االستنتاجات التي توصلنا اليها:

• هناك اهتمام بتقييم المجال المعرفي الذي يهدف الي تحسين قدرات التالميذ االدراكية والتفكير الخاص
والقدرة على ايجاد الحلول.

• هناك اهتمام بالجانب الوجداني لى التالميذ لما له دور واهمية في تكوين شخصية التالميذ ن خالل
تنمية االتجاهات والقيم والعادات والميوالت وتنمية شعور التالميذ اتجاه الخصة.

التوصيات واالقتراحات:

• اجراء دراسات مشابهة في هذا المجال.

• تفعيل عملية التقويم في المجاالت االخرى (النفسوحركي مثال).
• االطالع على كل ما هو جديد في ما يخص التقويم وما يتصل به وتزويد التالميذ بالمعارف في
المستقباللمهني.

• االهتمام بم ارحل عملية التقويم (تشخيصي ،تكويني ،ختامي).

خاتمة:

ان عملية التقييم جزء ال يتج أز من العملية التعليمية والتعلمية ،وهو علمية شاملة لمختلف جوانبها،

استكشافية ومستمرة باعتبارها عامل من عوامل تكوين المتعلم ،يقع عاى عاتقها تحقيق االهداف التربوية
المدرسية.

والتقويم عملية ضرورية لجميع افراد ويجب ان تكون متواصلة وشاملة لكي تؤدي وظيفتهاعلى اكمل وجه
في تحقيق االهداف ،وعموما فالتقييم هو الوسيلة المتاحة في خدمة المعلم والمتعلم لعرفة مدى تحقيق

االهداف المسطرة.
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ومن خالل العرض في شقيه النظري والتطبيقي حول التقييم بين النظري والتطبيقي من وجهة نظر

االساتذة في الحصة وجدنا ان االساتذة يبدون اهتمام كبير للمجلين المعرفي والوجداني مما يجعلنا نؤكد ان
عملية التقييم تطبيقية اكثر منها نظرية.
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