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التقنيات التربوية ودورهـا في تطوير طرائــق تدريــس التربية الرياضية في مجال التعليم العالي
م.م فواز جاسم النداوي
الملخـص

كلية التربية األساسية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام التقنيات التربوية دورها في تطوير طرائق تدريس التربية

الرياضية وال تعرف على أهميتها في تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس  ،وافترض الباحث وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بين استخدام التقنيات التربوية وبين تطوير طرائق تدريس التربية الرياضية ،واعد الباحث استبيان مكون من

( )22فقرة بعد أن عرضه على ذوي الخبرة واالختصاص كما في الملحق( )2أصبحت األداة جاهزة لعرضها على عينة
البحث والبالغ عددهم ( )23مدرساً من الكليات واألقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل ،واستنتج الباحث إن

للتقنيات التربوية دور مهم في تطوير طرائق التدريس وخصوصاً طرائق تدريس التربية الرياضية ،إن للتقنيات التربوية
أهمية كبيرة في اختيار وتنظيم نوع طريقة التدريس المطلوب اختيارها من قبل المدرس ،وأوصى الباحث بأنه يجب على

المدرس االستعانة بالوسائل التعليمية أو التقنيات التربوية التي تناسب محتوى وأهداف الدرس و ضرورة تنويع التقنيات

التربوية لجعلها أكثر فائدة وتشويق.

 -0التعريف بالبحث:

المقدمة وأهمية البحث1-1 :

لكل عصر هنالك سـمة واضـحة تمـر بهـا اإلنسـانية جمعـاا منـذ االكتشـاف األول لذنسـان الـذي تمثـل

بسقوط قطعة اللحم على النار بصورة غير مقصودة فرصدها اإلنسـان وبعـد ذلـك قـام اإلنسـان بالزراعـة ممـا جعلـه يكـون
اللبنة األولى للمجتمع ثم توالت التطورات حتى يومنا هذا ،فكانت الثورة الصناعية بالماضي القريـب ونعـيا اليـوم الثـورة

التقنية وال نعلم ماذا يخفي لنا المستقبل حيث يتسم عصرنا الحالي بالتقدم العلمي والتقني تماشياً مـع االنفجـارات الثالثـة

التقني والسكاني و المعرفي الهائل والذي سـاهم فـي إحـداث كثيـر مـن التغيـرات فـي شـتى ميـادين الحيـاة المختلفـة ،وهـذا
انعكـاس لظهـور العولمـة ،وقـد دخـل مجتمعنـا عصـر التقنيـة مـن أوسـع أبوابهـا ولمواكبـة هـذه المسـتجدات علينـا مواكبـة
الــدول المتقدمــة والمتحضــرة ،ففــي المجــال التربــوي أدى ظهــور التقنيــات التربويــة إلــى تطــورات متعاقبــة مــرت التقنيــات

التربوية بمراحل متعددة تطورت خاللها من مرحلـة إلـى أخـرى حتـى وصـلت إلـى مـا نشـهدها اليـوم ،ونأمـل أن يكـون هـذا
محققا لبعض ما نرجو وأمالً في الوقـوف أمـام ذلـك التطـور المتسـارع فـي هـذا العـالم المتغيـر ومحاولـة اللحـاق بابـداعات
العقل اإلنساني ومواكبة كل ما هو جديد ومفيد ،ألن الحاضر ومـا رافقـه مـن نمـو رمتسـارع فـي مجـال تكنولوجيـا المعرفـة

وكيفية الحصول على المعلومـة وكيفيـة تطويرهـا تـتثر تـأثي ارً واضـحاً علـى تطـور التقنيـات التربويـة حيـث كانـت بصـورتها

األولية البسيطة ثم ما لبثت حتى قفـزت قفـزات إلـى مـا نـراه اليـوم وغـداً النعلـم ماالـذي سـوف تـتل إليـه التقنيـات بعالمهـا
الجديــد وخاصــة فــي مجــال تحــديث طرائــق التــدريس واألســاليب التعليميــة تماشــياً مــع ماتوصــلت لــه التقنيــات فــي الوقــت

الراهن ،بظهور الحاسوب الذي يمثل نقلة نوعية في تطور التقنيات التربويـة وتحـديا لكـل ماسـبقه مـن ابتكـارات أو أدوات

استخدمت في العملية التعليمية

مشكلة البحث2-0 :
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لـم يعد استخدام أي نظام تعليمي مستخدماً التقنيات التربوية ضرباً مـن التـرف ،بـل أصـبو ضـرورة مـن الضـرورات

لضمان نجاح ذلك النظام كجزااً ال يتج أز في بنية منظومتها وافتقار جامعة الموصل إلـى المحـاوالت الجـادة لالسـتفادة مـن

التقنيات وتوظيفها لتطـوير العمليـة التربويـة واليـوم تواجـه الجامعـات حالـة انفصـام فـي شخصـيتها وازدواجيـة فـي أدوارهـا،
فهـــي غيـــر مقتنعـــة بالمحافظـــة علـــى طابعهـــا التقليـــدي كونـــه ال يفـــي بمتطلبـــات العصـــر الجديـــد ،وغيـــر قـــادرة علـــى

متابعة واستيعاب معطيات الثورة التقنية الحديثة بما يسـهم فـي إعـداد الطـالب لمهمـات وأدوار جديـدة لمواجهـة احتياجـات
ثــورة المعلومــات فــي مجتمــع القــرن الحــادي والعشــرين ،ان التعلــيم الجــامعي مــازال أســير الصــيغ والطرائــق واألســاليب
التقليديــة ،فحــري بجامعاتنــا أن تســارع الســير والتقــدم المــتالك ناصــية العلــم واالســتفادة مــن التقنــات المتقدمــة بخط ـوات

وتقمه.
متسارعة لتحقيق نهضة بالدنا
ر

 3-0هدفا البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى:

 0-3-0التعرف على دور استخدام التقنيات التربوية في تطوير طرائق تدريس التربية الرياضية.
 2-3-0التعرف على تأثير التقنيات التربوية في تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس.

 4-1فرضيتا البحث:

 0-4-0وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التقنيات التربوية وبين تطوير طرائق تدريس
التربية الرياضية.

 2-4-0وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التقنيات التربوية وبين تنظيم واختيار طريقة التدريس.

 5-1مجاالت البحث:

 0-5-0المجال البشري :مدرسي اختصاص طرائق تدريس التربية الرياضية في جامعة الموصل.
 2-5-0المجال المكاني :كليات وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل.

 3-5-0المجال ألزماني :أجريت االختبارات في الفترة من2100 /5/22ولغاية2102./2/02

 2-1تحديد المصطلحات:

تعرف تقنيات التربوية بأنها:

أشبه باألسلوب المبرمج في التربية وتهدف إلى زيادة فعالية محاور العملية التربوية ورفع كفايتها اإلنتاجية

وتحديدها خالل إعادة تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها )). www.. vb.arabsgate.com

ويعرف الباحث التقنيات التربوية بأنها:

هي أسـلوب توظيـف البـرامج التقنيـة فـي التربيـة بهـدف زيـادة فعاليـة العمليـة التربويـة  ،ورفـع كفايتهـا مـن خـالل

إعادة تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها وتقويم المخرجـات التعليميـة وهـي منظومـة متكاملـة مـن األجهـزة ()HARD WARE

والبرمجيــات ( ، )SOFT WAREواإلج ـرااات والعمليــات التــي يوظفهــا المــدرس فــي العمليــة التعليميــة بهــدف مســاعدة
المتعلمين على بلوغ األهداف بفاعلية وكفااة ".
 -طرائق تدريس التربية الرياضية:
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 عرفها (الوائلي) " بأنها الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة وكلما كانت مالئمة للموقـف التعليمـي ومنسـجمةمـــع عمـــر المـــتعلم وذكائـــه وقابليتـــه وكانـــت األهـــداف التعليميـــة المتحققـــة عبرهـــا أوســـع عمقـــا وأكثـــر فائـــدة
(الوائلي. ) 27 ،2114 ،

 -وعرفها(شلا) أنها " وسيلة من وسائل تطـوير المـنهج وهـي أوضـو عناصـر المـنهج وقيمـة الطرائـق

ِ
خالل مدى تحقيقها لألهداف المرغوبة"(.شلش. )030 ،7002،
تبرز من
عرفها(المحاسنة )2112،على أنها:

" وسائل لتعليم المهارات الحركية واألنشطة الرياضية وقد تم تقسيمها من قبل المهتمين بها إلى(الطريقة الكلية و

الطريقة الجزئية و الطريقة المختلطة)"( .المحاسنة)20 ،7002،

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 0-2اإلطار النظري:

 0-0-2التقنيات التربوية :

تنوعت وتعددت مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم ،من استخدامه كمادة دراسية ،إلى تطوير الطرائق واألساليب

المتبعة في التدريس  ،أو استحداث طرائق وأساليب جديدة يمكن أن تساهم في تحقيق األهداف المنشودة من عملية
التدريس ،إن الوسائل التعليمية من (نماذج ورسوم وخرائط ومجسمات وغيرها) والتقنيات التعليمية باستخدام جهاز عرض

البيانات ) (Data showفي مختلف المواد التعليمية وخصوصاً في طرائق التدريس الحديثة يجعل منها ذات جدوى في

العملية التعليمية لما لها من ميزات وسهولة االستخدام إضافة إلى وجود عنصر التشويق وتقريب المادة العلمية المجردة
إلى ارض الواقع وملموسة ومباشرة ،نتيجة لذلك ينبغي على الجامعات أن تستجيب للتطورات الكبيرة والمتسارعة

الحاصلة في العالم اليوم نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة وما أوجدته من أجهزة ومعدات وأفكار لم تكن موجودة
سابقاً ولذلك على الجامعات إعادة النظر في مناهجها وطرائق التدريس المتبعة فيها ومحاولة تطويرها من خالل دراسة

إمكانيات تطوير فلسفتها التعليمية وأهدافها ومحتوى مناهجها الدراسية وطرائق التدريس من خالل األداا الجامعي،
إضافة إلى محاولة إيجاد وسائل وامكانيات وظروف تدريسية أفضل تمكن الطلبة من التواصل والتأثر بالتطورات العلمية

والتكنولوجية من خالل توفير البيئة المناسبة لهم لغرض استخدام طرائق وأساليب تدريسية فعالة وكفواة تتدي إلى
إحداث التعلم الفعال عند الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي وزيادة رغبتهم بالتعلم واالندفاع إليه بشوق كبير.

فكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعية أصبو لها معنى ملموساً وثيق الصلة

باألهداف التي يسعى المعلم إلى تحقيقها ورغبات المتعلم التي يتوق إلى إشباعها.

إن اشتراك أكثر من حاسة من الحواس في عمليات التعليم يتدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعّلم والتقنيات التربوية
ّ
تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلّم  ،وتعد حواس اإل نسان هي منافذ العقل للحصول على المعرفة وهي بذلك
تساعد على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه المتعلم ،ويترتب على ذلك بقاا أثر التعلم .

مفهوم تقنيات التعليم يحمل في طياته ثالثة معان هي نظام  ،وناتج  ،ومزيج من النتائج والنظام  ،والوسائل

التعليمية جزا من تقنيات التعليم على الرغم من أن هناك من يستخدم المفهومين وكأنهما مترادفان  ،فيخلط بين تقنيات
التعليم التي هي طريقة نظامية تسير على وفق المعارف اإلنسانية المنظمة  ،وتستخدم جميع اإلمكانات المتاحة ،
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المادية وغير المادية  ،بأسلوب فعال إلنجاز العمل المرغوب فيه  ،بدرجة عالية من اإلتقان أو الكفااة  ،والوسائل
التعليمية هي كل شيا يستخدم في العملية التعليمية بهدف مساعدة المتعلمين على بلوغ األهداف بدرجة عالية من

اإلتقان.

ويرى(سالمة) أن " استخدام بعض التقنيات الحديثة مثل الحاسوب في التعليم في جميع المراحل التعليمية

ومختلف المواد الدراسية إضافة إلى توفير مثل هذه التقنيات وبرمجياتها في المدارس  ،وتدريب المعلمين على
كيفية استخدامها واالستفادة منها وتطوير برمجياتها أدى تقدم العملية التعليمية" (سالمة.) 01 ،0991 ،

فلقد تم استخدام وتطبيق استراتيجيات التدريس االلكتروني في العديد من الدول األجنبية كاستراليا و ماليزيا وفرنسا

وكندا واليابان وسنغافورة  ،أما على نطاق الدول العربية فقد تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية وفي سوريا وفي

مصر  ،وبرغم كل هذا فلم يقابل ذلك تطوير لطرائق إعداد المدرس الذي سيتعامل مع التكنولوجيا المستخدمة في عملية
التدريس ويمكن نقل مكونات هذه المحاضرات من القرص المدمج إلى برنامج البوربوينت واجراا أي تغيرات أخرى

وتخزينها في الحاسوب لحين العرض على شكل عرض محاضرة Presentation Showويراعى حفظها كل محاضرة

عند تخزينها بنوع * pptكما هو معلوم في برنامج البوربوينت وذلك لجعلها تعرض تلقائياً(.إسماعيل)03 ،2117 ،

وان الهدف األسمى من إدخال التقنية الحديثة لمجال التعليم هو تحديث العملية التعليمية وذلك لخدمة التنمية .وهذا

يتطلب إمكانية اإلفادة من تطورات العلم وتوظيف هذا التطور في تغيير مسار العملية التعليمية من الوسائل التقليدية إلى

الوسائل الحديثة .

ويتكد (الطيطي وآخران) بأن "استخدام الحاسوب ينتشر بسرعة كبيرة في التعليم العالي  ،وأصبو جزااً أساسياً في

عملية التدريس الجامعي حيث أن الحاسوب سوف يضيف بعدا جديدا إلى المحاضرات  ،حيث يمكن للمدرس من تطوير
محاضرته ورفع كفااتها عن طريق إضافة العديد من األمثلة التوضيحية باستخدام الصوت والصورة ونماذج المحاكاة .

ويمكن حاليا أن يعد المدرس محاضرته التي تتضمن استخدام الحاسوب دون الحاجة إلى معرفة سابقة بلغات البرمجة

المعقدة" (الطيطي وآخران)414 ،2111 ،

إن تطبيق التعلم االلكتروني يتطلب توافر واستخدام العديد من األدوات والوسائل االلكترونية منها:
 -أجهزة الحاسوب.

 -جهاز عرض البيانات )(Data show

 -شبكة االنترنت واالنترانت واالكسترانت.

 الشبكة الداخلية ( )LANوالشبكة الواسعة (.)WAN -األقراص المدمجة.

 -الكتاب االلكتروني.

 المقرر االلكتروني. -المكتبة االلكترونية.

 -المعامل االلكترونية.

 -األجهزة السمعية والبصرية االلكترونية بأنواعها- .
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 التلفزيون التفاعلي. -الوسائط المتعددة.

 -أقراص الفيديو الرقمية ()DVD

 الهاتف النقال( .الشناق وبني دومي- ) 99 ،2119 ،وصنف( سليبرمان) استخدامات الكمبيوتر في المجاالت التربوية إلى أربع فئات هي:

 -0الكمبيوتر القائم بعمل المعلم -2 .الكمبيوتر كأداة للتدريس.
 -3الكمبيوتر كأداة معاونة في اإلدارة التعليمية.
 -4الكمبيوتر كأداة للبحث والتطوير.

أهمية التقنيات التربوية :

 .0إثراا التعليم .

.2اقتصادية التعليم.

.3تساعد على استثارة اهتمام المتعلم واشباع حاجياته للتعلم.
.4تساعد على زيادة خبرة المتعلم مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم.
.5تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلم.

.2تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية.

قواعد اختيار التقنيات التربوية :

 -0التأكد من مالئمة التقنية مع محتوى المادة التعليمية:

أي أن تخضع التقنية التربوية الختيار وانتاج المواد التعليمية ،وتشغل األجهزة التعليمية واستخدامها ضمن نظام

تعليمي متكامل ،وهذا يعني أن التقنية التربوية لم يعد ينظر إليها على أنها أدوات للتدريس يمكن استخدامها في بعض

األوقات ،وا الستغناا عنها في أوقات أخرى  ،وهذا يعني أن اختيار التقنية التربوية يسير وفق نظام تعليمي متكامل  ،أال

وهو أسلوب النظم الذي يقوم على أربع عمليات أساسية بحيث يضمن اختيار هذه التقنيات وتصميمها واستخدامها

لتحقيق أهداف محددة

 -2قواعد قبل استخدام التقنية التربوية :
أ  -تهيئة مكان عرض التقنية .

ب -تحديد التقنية المناسبة .

ج -التأكد من توافر هذه التقنية .

د -تجهيز متطلبات تشغيل التقنية .
 -3قواعد عند استخدام التقنية التربوية:

أ -استخدام التقنية التربوية في التوقيت المناسب .

ب -طريقة عرض التقنية التربوية بأسلوب شيق ومثير .

5

المجلد7 :

مـجلة جامـعة كــركوك للدراسـات اإلنسانيـة

العدد3:

لسنة 2102

ج -التأكد من رتية جميع المتعلمين التقنية التربوية خالل عرضها .
د -إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام التقنية والتفاعل معها.
هـ -عدم زج واستخدام عدد كبير من التقنيات في الدرس الواحد .

و -عدم إبقاا الوسيلة أمام التالميذ بعد استخدامها تجنبا النصرافهم عن متابعة المعلم .

 -4قواعد بعد االنتهاا من استخدام الوسيلة:

أ -تقويم التقنية  :للتعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها في تحقيق الهدف منها ،ومدى تفاعل الطالب معها،

ومدى الحاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى .

ب -صيانة التقنية :أي إعادة تنظيفها وتنسيقها واستبدال ما قد يتلف منها ،كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى
ج -حفظ التقنية  :أي تغطيتها بواق وتخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها لحين طلبها أو استخدامها .
وفيما يلي جدوالً يبين تطور األدوات التدريسية في الماضي والمستقبل:
جدول ( )0يبين تطور األدوات التدريسية
ت

1
7
3
0
5
2

أدوات التعلم التقليدية
الكتب المقررة.
كتابة الطالب لنص خطي مباشرة.
النماذج والوسائل التعليمية.
المالحظات المباشرة.

المدرس يلقي المحاضرات.

ت

التقنيات التربوية
نصوص الكترونية متعددة الوسائط .

1
7
3
0
5
2

صور الكائنات االفتراضية والتمثيل بالمحاكاة.
استخدام أجهزة متطورة للعرض والمالحظة.

عوالم افتراضية تتفاعل مع واقع التقنية.

كثير من األصوات" الخبيرة" في قاعة المحاضرات.
يستطيع الطالب االشتراك في إخراج الدرس.

للطالب دور سلبي في تلقى المعلومات.

 2-0-7طرائق تدريس التربية الرياضية:
ِ
الثقافات البدائية عمالً علمياً ،ولكن في اآلونة األخيرة تطورت طرائق وأساليب التدريس
لم يكن التدريس في

وأصبحت عمالً علمياً معقداً ،فطريقة التدريس المناسبة هي العصا السحرية التي يستطيع بها المعلم أن يترجم ما في
ِ
موقف تعليمي رم ْكتسب،ويتكد(الجبوري وآخران) بأن" نجاح التدريس يرتبط إلى حد كبير بنجاح طريقة
المنه ِج إلى
التدريس فالطريقة الصحيحة الناجحة هي التي تعالج كثي ارً من نواقص المنهج وضعف التلميذ ،وصعوبة المادة

الدراسية"(الجبوري وآخران )32 ،0919،والبد للمعلم أن يلم بطرائ ِ
ق التدريس المتعددة واليقتصر على استخدام طريقة

ِ
العيوب ،حيث تميزت الطرائق واألساليب الحديثة
واحدةً ،وذلك لعدم وجود طريقة رمثلى(  ( Supper Methodخالية من
كم ْن
بزيادة فاعلية مشاركة المتعلم(التلميذ) مع المعلم ،فال يعزى عدم نجاح عملية التعليم إلى نوعية الطريقة ،وانما َي ر
الحقيقي في سوِا اختيارها أو سوا استخدامها .
الس َب ْب َ
َ

إن ترتيب وتنظيم الظروف الخارجية وخلق جو مناسب للتعلم واالتصال المباشر مع المتعلمين من اجل مساعدتهم
ِ
ِ
صميم المفهوم العام لطريقة التدريس ،)،وقد أشار (جامل) بأنها " مجموعة األنشطة
التعلم ،ما هو إال من
على

واإلجرااات التي يقوم بها المعلم والتي تبدو آثارها على ما يتعلمه التالميذ ،وتساعدهم على تحقي ِ
ق األهداف"
المتعلم بخطو ِ
ِ
ات
(جامل ،)9، 2112،ويرى(شقيبل) بأنها" وسيلة يقوم بها المعلم لتوصيل محتوى المنهج العلمي إلى
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واجرااات يحاول بتسلسلها وترابطها لتحقيق أهداف تعليمية محددة " (شقيبل" ،)2 ،2115،ويتكد(الوكيل)على " بما أن
ِ
ِ
استخدام
إعداد الناا إعداداً بدنياً وصحياً وعقلياً وتربوياً واجتماعياً ،فال ربد من
التربية الرياضية تلعب دو ار هاماً في
طرائق تدريس متطورة تتالام وطبيعة التربية الرياضية وأهدافها "(الوكيل .)24 ،2117،إن عملية االختيار الجيد لطريقة

ِ
تحليل الظروف التي يعيشها المعلم والتلميذ ومدى ارتباطهما بمواقف تعليمية
تدريس جيدة لفعالية أو نشاط تعتمد على

ِ
التدريس وان لكل طريقة مميزاتها الخاصة بها ،ولكن هذا ال يمنع أن تشترك
معينة ،وتعددت الطرائق المستخدمة في
ِ
ِ
طبيعة
بالنسبة إلى
اح كثيرة ،وقد اختلفت أسس تصنيف طرائق التدريس ،فقد صنفها بعض الباحثين
جميعها تقريبا في نو ٍ
العالقة التربوية والتي تعرف بأنها "تعامل تفاعلي يجري بين أفراد (معلم ،تلميذ) هم في وضعية جماعة ،وهي بنية ونظام

متعدد المكونات والعناصر وهي(معلم،تلميذ)،موضوع التعلم ،وضعية الزمان والمكان ،شبكة تفاعالت وعالقات وتوقعات"
ِ
العملية التعليمية
( ، )Cobb&Others,2001,3وقسم(النداوي )2119 ،طرائق التدريس تبعاً للدور الغالب في
كاآلتي " :طرائق تدريس يكون فيها الدور الغالب للمعلم وهو محور العملية التعليمية ليتحدد دوره في ِ
نقل المعرفة ومنها
(الطريقة اإللقائية }المحاضرة  ،الشرح  ،الوصف  ،القصص{ ،القياسية ،االمرية ،الكلية).

طرائق تدريس يكون الدور الغالب للمعلم والتالميذ وهما محور العملية التعليمية حيث يكون المعلم مرشدا وموجهاً

ومنها(طريقة الوحدات التعليمية ،االستجواب ،االستقراا ،المناقشة،العصف الذهني.

طرائق تدريس يكون الدور الغالب للتالميذ ،وهو محور العملية التعليمية ويكون المعلم بدور المتعلم ومنها (طريقة

المشروع ،حل المشكالت ،التعيينات ،التدريس المصغر،االستكشاف" (النداوي ،)25 ،2119 ،ويذكر (سالمة) إن

"المدرس الناجو هو المدرس الذي ال يلزم نفسه وال يلزم طلبته بطريقة واحدة للتدريس  ،بل إنما يختار المبادئ
واإلجرااات واالستراتيجيات من كافة نظريات التعلم ونماذج التعليم"

(الموسى) www.angelfire.com،

 3-0-2التعليم العالي :

يعد التعليم العالي ومتسساته من الجامعات والمعاهد التقنية والمراكز العلمية والبحثية قمة السلم التعليمي في

أي نظام تعليمي وفي جميع المجتمعات  ،فهو يعد بمثابة الموقع الرئيس الذي يتم فيه إعداد الطلبة للتكيف مع الحياة
االجتماعية وواقع سوق العمل الذي سوف يتعاملون معه بعد التخرج  ،يتم في هذه المتسسات إعداد هتالا الطلبة

علمياً وتربوياً وأخالقياً ومهارياً واجتماعياً ونفسياً ليكون أدوات بناا نافعة ومقتدرة في المجتمع

وعليه تكون هذه المتسسات التعليمية الجامعية متثرة بدرجة كبيرة في البيئة االجتماعية الموجودة فيها  ،وتعد كنقطة

إشعاع واستقطاب بارزة يتم من خاللها النظر إلى كيفية القيام بتغيير وتطوير الواقع العلمي واالجتماعي للمجتمع وبما
يتالئم مع االتجاهات العالمية المعاصرة وتحدياتها وافرازاتها العلمية والتقنية ،وبما إن التعليم العالي يمثل قمة السلم
التعليمي في العملية التعليمية لذا ينبغي أن يكون سباقا في إدخال المستجدات العلمية والتكنولوجية إلى أنظمته

التعليمية  ،وتطوير طرائق التدريس فيها باستخدام التقنيات التربوية الحديثة ومنها الحاسوب ،وشبكة المعلومات
الدولية"(الحسناوي.) www.nasiriyah.org ،

الدراسات السابقة:

 0-0-2-2دراسة مطرود (:)2114
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"اثر استخدام الوسائل التعليمية (الصور الثابتة والمتحركة) في التحصيل المهاري لبعض المهارات األساسية
بالمصارعة"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائل التعليمية (الصور الثابتة و المتحركة) كتقنية تربوية في

التحصيل المهاري لبعض المهارات األساسية بالمصارعة ،وأستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالامته لطبيعة البحث،
وتكونت عينة البحث من ( )27طالبأ من طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل
موزعين على ثالث مجاميع بواقع ( )9طالب لكل مجموعة ،وتم التكافت فيما بينهم في متغيرات (الطول ،الوزن ،العمر)

فضالً عن عدد من عناصر اللياقة البدنية المختارة.

استخدمت المجموعة التجريبية األولى في عملية التعلم الصور المتحركة (الفيديو) بينما المجموعة التجريبية الثانية

استخدمت في عملية التعلم الصور الثابتة ،أما المجموعة الضابطة فقد تم تعليمها فقط عن طريق الشرح والعرض دون
االستعانة بالوسائل التعليمية .واستغرق تنفيذ البرنامج ( )1أسابيع وبمعدل ( )1وحدات تعليمية لكل مجموعة ،زمن

الوحدة التعليمية الواحدة ( 91دقيقة)  ،إذ تم البدا بتنفيذ التجربة في  2110/3/2ولغاية  2110/5/7وأستخدم
الباحث الوسائل اإلحصائية التالية( :الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،تحليل التباين باتجاه واحد ،اختبار L.S.D

لقياس اقل فرق معنوي)  ،وأستنتج الباحث مايأتي:

 -إن استخدام الوسيلة التعليمية ذو فاعلية وتأثير إيجابي في التحصيل المهاري إلفراد عينة البحث .

 -تفوق المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت الصور المتحركة (الفيديو) على المجموعتين الآلخرتين.

وأوصى الباحث ضرورة إستخدام الوسيلة التعليمية الصور المتحركة (الفيديو) في عملية التعليم للمهارات الحركية

بالمصارعة.

 -3إجرااات البحث:

 -0-3منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالامته وطبيعة البحث.

 -2-3مجتمع البحث وعينته
 -0-2-3مجتمع البحث :

تمثل مجتمع البحث بمدرسي طرائق تدريس التربية الرياضية لكليات وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل

والتي يبلغ عددهم ( )27مدرساً وبواقع ( )07مدرساً في كلية التربية الرياضية  ،و( )7مدرسين لقسم التربية الرياضية

في كلية التربية األساسية و( )3مدرسين لقسم التربية الرياضية في كلية التربية للبنات  ،وعليه بلغ مجتمع البحث
( )27مدرساً.

 -2-2-3عينة البحث :

تمثلت عينة البحث بأخذ( )27تدريسي من اختصاص التربية الرياضية في جامعة الموصل ،وبهذا بلغت عينة

البحث ( )23تدريسي وبنسبة ما يقارب ( )%15.3من مجتمع البحث ،وتم استبعاد استمارة ( )0تدريسي لعدم وضوح
اإلجابة  ،واستبعد ( )2تدريسيين ألغراض التجربة االستطالعية والثبات لتصبو عينة البحث النهائية ( )21مدرساً ًً ،
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ومقسمة إلى ( )03مدرساً في كلية التربية الرياضية و ( )5مدرساً في قسم التربية الرياضية لكلية التربية األساسية و

( )2مدرساً في قسم التربية الرياضية لكلية التربية للبنات  ،والجدول ( )2يبين ذلك :
الجدول ( )2يبين تفاصيل عينة البحث

عدد المدرسين

أسماا الكليات واألقسام
كلية التربية الرياضية

07

كلية التربية األساسية -قسم التربية الرياضية

7

كلية التربية للبنات -قسم التربية الرياضية

3

المجموع

27

 2-3-3صدق االستبيان :

تم عرض فقرات المقياس على عدد من الخبراا من ذوي الخبرة واالختصاص لبيان صالحية الفقرات في موضوع

الدراسة وحصلت بنسبة اتفاق بلغت  %75كما في الملحق رقم()0
 3-3-3ثبات االستبيان :

بعد إتمام عملية الصدق لفقرات االستبيان تم توزيع االستبيان على ثالث من مدرسي التربية الرياضية في جامعة

الموصل من مجتمع البحث وبعد الحصول على اإلجابات تم عرض االستبيان مرة ثانية بعد مرور خمسة عشر يوماً
وظهرت معامل اتفاق على اإلجابة بلغت  . %15وهذا يدل على ثبات االستبيان.

 4-3-3تصحيو األداة:

من أجل اعتماد أداة البحث فقد أعطيت ثالث درجات للبديل األول (كثي ارً) ودرجتان للبديل الثاني (أحياناً) ودرجة

واحدة للبديل الثالث (ناد ارً) ،حيث أن الحدود الدنيا لمجموع إلجابات المقياس بلغ ( )31درجة والحدود العليا بلغ ()91

درجة.

 5-3-3تطبيق االستبيان :

بعد إكمال الشروط العلمية لالستبيان تم عرضه على عينة البحث البالغة( )23مدرساً للتربية الرياضية بواقع ()03

مدرساً في كلية التربية الرياضية و( )5مدرسين في قسم التربية الرياضية/كلية التربية األساسية و( )2مدرساً في قسم

التربية الرياضية/كلية التربية للبنات .كما في الجدول()3

الجدول ( )3يبين عدد أفراد مجموعة البحث
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عدد أفراد

الكليات واألقسام

عدد المدرسين

المستبعدين

كلية التربية الرياضية

07

4

03

7

2

5

3

0

2

27

7

21

كلية التربية األساسية-قسم
التربية الرياضية
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 5-3الوسائل اإلحصائية  :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية : -المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري -معادلة (رضوان )002 ، 2112 ،

 النسبة المئوية (عمر وآخران . )91-11 ، 2110 ، -المتوسط الفرضي

 اختبار (  ) tلعينة واحدة(.السماك)2111 ، -عرض النتائج ومناقشتها :

 -0-4عرض ومناقشة نتائج التعرف على الفروق بين مدرسي التربية الرياضية في استخدام التقنيات التربوية في
درس التربية الرياضية j:

جدول ()4

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية إلفراد عينة البحث
المتغير

عينة البحث

الوسط الحسابي

االنحراف
المعماري

التقنيات التربوية

001

07,27

0,91

11

القيمة التائية
المحسوبة
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 معنوي عند مستوى معنوية ≤ ( )1،15قيمة (ت) الجدولة – (  ) 0,24وأمام درجة حرية (.)22
 .0بين الجدول رقم ( )3إن المتوسط الحسابي للمدرسين بدرجة للتقنيات التربوية بتطوير طرائق تدريس التربية
الرياضية قد بلغ( )025,42وبانحراف معياري قدره ( ، )07,79وباستخدام االختبار التائي لداللة الفروق بين

المدرسين في درجة تطوير طرائق التدريس بلغت (ت) المحتسبة ( )0,91وهي اكبر من قيمة(ت) الجدولية

عند درجة حرية ( )201وأمام مستوى معنوية ≤ ( )1،15ويدل هذا على وجود فروق معنوية بين للمدرسين

في استخدام التقنيات بتطوير درس التربية الرياضية ولصالو استخدام التقنيات وهذا يعني أن مدرسين التربية

الرياضية (اختصاص طرائق التدريس) لديهم توجه ايجابي نحو استخدام التقنيات التربوية في تطوير طرائق
التدريس أثناا الدرس وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره (الطيطي وآخران) فالنظرة الحديثة للتقنية التربوية ضمن

العملية التعليمية  ،تقوم على أساس تصميم وتنفيذ جميع جوانب عملية التعليم والتعلم  ،وتضع التقنية

التربوية كعنصر من عناصر النظام (.،الطيطي وآخران )2111 ،ويتفق مع ذلك (الشناق وبني دومي) في أن

"للتقنيات التربوية والوسائل التعليمية لها دور ايجابي في تحسين العملية التعليمية" (الشناق وبني دومي،
.)35 ،2119

 .2ويعزو الباحث سبب هذه النتيجة إلى أن دور التقنيات التربوية في إيضاح وزيادة نسبة استيعاب الطلبة
للمهارات الحركية من خالل عرضها باستخدام التقنيات التربوية المتطورة فأكسبهم معرفة واستيعاب أكثر نتيجة

لتفاعله العالي واتصالهم بالمواقف التدريسية التي يمارسونها فوفر إليهم معرفة واستيعاب أثناا درس التربية

الرياضية وهذا ما يتكده (مطرود) حيث "إن نجاح أي موقف تعليمي تعلمي يساعده المتعلم على تحقيق
األهداف المخططة ويعتمد إلى حد كبير على حسن اختيارنا للوسائل التعليمية التي تنظم تعلم الطلبة"(مطرود،

حازم ،)05 ،2114،حيث "أن التقنيات التربوية تعمل في توسيع خبرات المتعلم وتيسر بناا المفاهيم وتخطي
الحدود الجغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً بسبب التطورات التقنية المتالحقة التي جعلت

من البيئة المحيطة بالطالب تشكل تحدياً ألساليب التعليم والتعلم المدرسية لما تزخر به هذه البيئة من وسائل

اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثيرة ومشرقة وجذابة"(سالمة)1 ،0991،

فأنها توفر للطالب فرصة التعلم الذاتي  ،وتساعده على تكرار المواضيع التي لم يتمكن من استيعابها في

المحاضرة االعتيادية وتجعله يتقدم في المادة الدراسية حسب سرعته الذاتية وفي ضوا قدراته وامكانياته العلمية ،

وتزوده بالتغذية الراجعة الفورية لنتائج إجاباته  ،وهذا يجعل تعلمه عملية تفاعلية تساعده على االبتكار والتغلب
على الصعوبات التي قد يواجهها خالل عملية التدريس في المحاضـرة االعتيادية.

 -االستنتاجات والتوصيات :

 0-5االستنتاجات :

من خالل أهداف البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :

 .0إن للتقنيات التربوية دور مهم في تطوير طرائق التدريس وخصوصاً طرائق تدريس التربية الرياضية.

 .2إن للتقنيات التربوية أهمية كبيرة في تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس المطلوب اختيارها من قبل المدرس
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 2-5التوصيات :
 .0يجب على المدرس االستعانة بالوسائل التعليمية أو التقنيات التربوية التي تناسب محتوى وأهداف الدرس.
 .2ضرورة تنويع استخدام التقنيات التربوية لجعلها أكثر فائدة وتشويق للطلبة.
المصادر العربية واألجنبية:
أوالً :المصادر العربية :

 .0االطوي ،وليد وعد اهلل و الزبيدي ،قصي حازم( :)2119طرائق تدريس التربية الرياضية ،ط ،0دار ابن األثير للطباعة والنشر،
جامعة الموصل ،العراق.

 .2جامل ،عبد الرحمن عبد السالم ( :)2112طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس،دار المناهج ،عمان،
األردن.

 .3الجبوري ،عدنان جواد وآخران ( :)0919المبادئ األساسية في طرق تدريس التربية الرياضية ،مطبعة التعليم العالي ،جامعة
البصرة ،العراق

 .4الحسناوي ،موفق عبدالعزيز :االنترنت والحاسوب في التعليم العالي ومدى مساهمتها في تطوير طرائق التدريس ،هيئة التعليم التقني
– المعهد التقني في الناصرية – جمهورية العراقwww.nasiriyah.org

 .5رضوان  ،محمد نصر الدين ( : )2112المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضة  ،ط ، 0مركز الكتاب للنشر  ،مصر ،
القاهرة .

 .2سالمة ،عبد الحـافـظ سـالمة( :)0991مدخل إلى تكنولوجيا التعليم  -الطبعة الثانية  -دار الفكر – عمان ،األردن 1
 .aالسماك ،محمد أزهر سعيد( :)2111طرق البحث العلمي ]أسس وتطبيقات[،ط،0دار ابن األثير للطباعة والنشر،الموصل،
العراق.

 .7شقبيل ،عبد اهلل بن حسين بن أحمد ( :)2115مقومات الدرس الناجو ،مجلة المعلم التربوية والثقافيةShaqebil @rcy-(،
.)ynb.com

 .1شلا ،فالح جعاز ( " :)2117تقويم المناهج الدراسية لكليات ومعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية في الجمهورية اليمنية" ،بحث
منشور في المجلة العلمية ،المتتمر العلمي ،دور كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية في تطوير الرياضة العربية ،كلية التربية

الرياضية ،الجامعة األردنية،عمان،األردن.

 .9الشناق ،قيس محمد وبني دومة ،حسن علي( :)2119أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم ،ط ،0دار وائل للطباعة والنشر.

 .01الطيطي ،محمد عيسى وآخران( :)2111إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية ،ط ،0عالم الثقافة ،عمان ،األردن.
 .00عمر ،وآخران ( :)2110اإلحصاا التعليمي في التربية البدنية والرياضية ،ط ،2دار الفكر العربي ،القاهرة

 .02المحاسنة ،إبراهيم محمد( :)2112تعليم التربية الرياضية ،ط ،0دار جرير للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
 .03محمد عبد الرحمن طوالبة( :)2111استخدام الوسائل التعليمية وأساليب إنتاجها  ،جامعة اليرموك  :كلية التربية والفنون  ،مذكرة
في الوسائل  ،إربد  ،ناصر للخدمات الجامعية.

 .04مطرود  ،حازم احمد( :)2114اثر استخدام الوسائل التعليمية (الصور الثابتة والمتحركة) في التحصيل المهاري لبعض المهارات
األساسية بالمصارعة مجلة الرافدين للعلوم الرياضية – المجلد العاشر – العدد السادس والثالثون –  2114كلية التتربية الرياضية

 ،جامعة الموصل.

 .05النداوي ،فواز جاسم ( :)2119أثر النمط المهاري بطريقة الوحدات التعليمية في تحقيق ألهدف النفس -حركي لدرس التربية
الرياضية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل،العراق.
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 .02الوائلي ،سعاد عبد الكريم ( :)2114طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين النظرية والتطبيق ،ط ،0دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان.

 .07الوكيل ،طارق محمد نهاد ( " :)2117تأثير أسلوب االكتشاف الموجه بالتعلم المتسلسل في اكتساب بعض المهارات الحركية
بخماسي كرة القدم"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى ،كلية التربية الرياضية ،العراق.
المصادر األجنبية :
Cobb P., Stephan M., Meclain K. and Grave meijer K.(2001). Participating in classroom
Mathematical Practices. Journal of the Learning Science. 10(1and 2).
www.. vb.arabsgate.com

جامعة الموصل

1.
2.

الملحق ()0

كلية التربية األساسية

قسم التربية الرياضية

م  /استمارة استبيان

األستاذ الفاضل  .............................المحترم .

تحية طيبة ...

يروم الباحث إجراا بحثه الموسوم (التقنيات التربوية ودورهـا في تطوير طرائــق تدريــس التربية الرياضية في مجال

ِ
مجال طرائق التدريس ،فأن
التعليم العالي) ونظ ارً لما تتمتعون به من خبرة ودراية واختصاص وسمعة طيبة في
الباحث يرجو مساعدتكم ورأيكم السديد في تحديد أهم الفقرات المناسبة الستخدام التقنيات التربوية التي يمكن أن

تطور من درس التربية الرياضية لهذه المرحلة الدراسية .

مالحظة  :من الممكن إضافة أية فقرات ترونها مناسبة ومالئمة لهذه الدراسة .
هذا ولكم فائق الشكر والتقدير
االسم الثالثي :

الباحث

اللقب العلمي :

االختصاص ومكان العمل :

التوقيع :

التاريخ :
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فقرات استبيان مدى استخدام التقنيات التربوية
ت

يصلو

الفقرات

ال يصلح

يصلو
بعد

التعديل

.0

هل أنت قادر على توظيف التقنية في خدمة

.2

هل التقنية المستخدمة تحقق الهدف المنشود

.3

هل توفر في الكلية التقنيات المطلوب استخدامها

.4

هل شاهدت درسا أو موضوعا ما على جهاز

.5

هل تعرف استخدام أجهزة العرض كجهاز عرض

التعليم ؟

للدرس ؟

في التدريس ؟

(الداتا شو) في المحاضرة ؟

الشرائو و جهاز عرض شفافيات وجهاز عرض
البيانات (الداتا شو) ؟

.2

هل تستخدم التقنيات الحديثة بصفة دائمة في

.7

هل يوجد تنسيق أحياناً بينك وبين زميل لك في

.1

هل قمت باعداد وتصميم لشرائو أو برنامج

.9

هل تواجه مشكالت عند استخدامك لوسائل

التدريس ؟

مجال توظيف التقنية في خدمة التعليم ؟
كنموذج يتناسب مع طرائق التدريس ؟
التعليم الحديثة في المحاضرات؟
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01

هل تستخدم الحاسب اآللي في التدريس ؟

00

هل مستوى الوسائل التعليمية داخل الكلية أو
القسم في حالة ممتازة؟

02

هل اشتركت في دورة ما لتعرفك بأهمية استخدام

03

هل أن المدرس مسئوالً عن تصميمم العملية

التقنيات التربوية من قبل المدرسين ؟

التعليمية ومدي ار لها عند استخدام التقنيات
التربوية ؟

04
05

هل أفضل حصة لديك التي يستخدم فيها
الحاسوب أو التقنية ؟

هل أن دور المدرس موجها بدال من عمله

محاضر داخل الصف عند استخدام التقنيات
التربوية؟

02

هل تعتمد على طريقة التدريس للمصادر
االلكترونية فقط واالستغناا عن الكتاب المقرر ؟

.

0

هل تعالج بنفسه المشكالت الفنية الخاصة بعمل

.01

هل أن كثرة األعباا التي يقوم بها المدرس عند

التقنيات التربوية؟

التدريس تمنعه من استخدام الوسائل التعليمية؟

09

وقت المحاضرة غير كاف الستخدام الوسائل

21

اعتماد المدرس تقنية تربوية واحدة طوال الدرس

التعليمية؟

مما يشكل هذا ضيق وعدم الراحة من التقنية
والمادة والمدرس؟

20

الفصول غير مهيأة الستخدام الوسائل التعليمية
؟

22

قلة عدد التقنيات التربوية داخل الكلية أو القسم
بالمقارنة مع الطالب الذين يستخدموها؟
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23

أن الدروس ال تشجع على استخدام الوسائل

24

هل قمت بتصميم محتوى درس ببرنامج (البور

العدد3:
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التعليمية.
بوينت) ؟

.25

هل تمتلك ثقافة ومهارة حاسوبية ؟

.22

هل ترى وجود تشجيع من القسم لتوظيف التقنية
في خدمة التعليم؟

الملحق ()2

يبين أسماا السادة الخبراا الذين استعان بهم الباحث
اللقب العلمي

التخصص

مكان العمل

ت

أستاذ

طرائق تدريس عامة

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

2

عكلة سليمان علي أستاذ مساعد

علم النفس الرياضي

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

3

صفاا ذنون اإلمام أستاذ مساعد

ط .ت تربية رياضية

كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل

4

أياد محمد شيت أستاذ مساعد

ط .ت تربية رياضية

كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل

5

وليد خالد همام أستاذ مساعد

اإلدارة والتنظيم

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

2

آمال نوري بطرس أستاذ مساعد

ط.ت تربية رياضية

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

علم النفس الرياضي

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

0

7

أسماا الخبراا
أ فاضل خليل إبراهيم

ثامر محمود ذنون

جامعة الموصل

مدرس

الملحق ()3
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قسم التربية الرياضية

م  /استمارة استبيان
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األستاذ الفاضل  .............................المحترم .
تحية طيبة ...

يروم الباحث إجراا بحثه الموسوم ( التقنيات التربوية ودورهـا في تطوير طرائــق تدريــس التربية الرياضية في مجال

التعليم العالي)  ،إن الباحث يرجو مساعدتكم ورأيكم السديد في واإلجابة على الفقرات المناسبة الستخدام التقنيات
التربوية التي يمكن أن تطور من درس التربية الرياضية لهذه المرحلة الدراسية .

مالحظة  :من الممكن إضافة أية فقرات ترونها مناسبة ومالئمة لهذه الدراسة .
هذا ولكم فائق الشكر والتقدير

االسم الثالثي :

الباحث

مكان العمل:

التوقيع :
التاريخ :

فقرات استبيان مدى استخدام التقنيات التربوية
ت

كثيراً

الفقرات

.0

هل أنت قادر على توظيف التقنية في خدمة

.2

هل التقنية المستخدمة تحقق الهدف المنشود

.3

هل توفر في الكلية التقنيات المطلوب استخدامها

التعليم ؟

للدرس ؟

في التدريس ؟
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أحياناً

نادراً

المجلد7 :
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.4

هل شاهدت درسا أو موضوعا ما على جهاز

.5

هل تعرف استخدام أجهزة العرض كجهاز عرض

(الداتا شو) في المحاضرة ؟

الشرائو و جهاز عرض شفافيات وجهاز عرض
البيانات (الداتا شو) ؟

.2

هل تستخدم التقنيات الحديثة بصفة دائمة في
التدريس ؟

.7

هل يوجد تنسيق أحياناً بينك وبين زميل لك في

.1

هل قمت باعداد وتصميم لش ارئو أو برنامج

مجال توظيف التقنية في خدمة التعليم ؟
كنموذج يتناسب مع طرائق التدريس ؟

.9

هل تواجه مشكالت عند استخدامك لوسائل

.01

هل تستخدم الحاسب اآللي في التدريس ؟

.00

هل مستوى الوسائل التعليمية داخل الكلية أو

.02

هل اشتركت في دورة ما لتعرفك بأهمية استخدام

.03

هل أن المدرس مسئوالً عن تصميمم العملية

التعليم الحديثة في المحاضرات؟

القسم في حالة ممتازة؟

التقنيات التربوية من قبل المدرسين ؟

التعليمية ومدي ار لها عند استخدام التقنيات
التربوية ؟

.04

هل أفضل حصة لديك التي يستخدم فيها
الحاسوب أو التقنية ؟

.05

هل أن دور المدرس موجها بدال من عمله

محاضر داخل الصف عند استخدام التقنيات
التربوية؟

.02

هل تعتمد على طريقة التدريس للمصادر

االلكترونية فقط واالستغناا عن الكتاب المقرر ؟
.
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العدد3:
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المجلد7 :
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.07

هل تعالج بنفسه المشكالت الفنية الخاصة بعمل

.01

هل أن كثرة األعباا التي يقوم بها المدرس عند

.09

وقت المحاضرة غير كاف الستخدام الوسائل

.21

اعتماد المدرس تقنية تربوية واحدة طوال الدرس

العدد3:

لسنة 2102

التقنيات التربوية؟

التدريس تمنعه من استخدام الوسائل التعليمية؟
التعليمية؟

مما يشكل هذا ضيق وعدم الراحة من التقنية
والمادة والمدرس؟

.20

الفصول غير مهيأة الستخدام الوسائل التعليمية
؟

.22

قلة عدد التقنيات التربوية داخل الكلية أو القسم

.23

أن الدروس ال تشجع على استخدام الوسائل

بالمقارنة مع الطالب الذين يستخدموها؟
التعليمية.

.24

هل قمت بتصميم محتوى درس ببرنامج (البور

.25

هل تمتلك ثقافة ومهارة حاسوبية ؟

.22

هل ترى وجود تشجيع من القسم لتوظيف التقنية

بوينت) ؟

في خدمة التعليم؟

Education Techniques and Their impact in Developing Methodolgies
of Physical Education in Higher Education
Researcher
Assistant lecturer Fawaz Jassim Al.Nadawi
College of Basic Education
Abstract
The current study aims to know the importance of using educational
techniques and their role in developing methodologies of physical education and their
importance in choosing and organizing the method followed.
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3:العدد

7 :المجلد

مـجلة جامـعة كــركوك للدراسـات اإلنسانيـة

The researcher hypothesized a statistically significant relation between the use
of educational techniques and developing physical education methodologies, The
researcher mad a (26) items survey after shown on a panel of experts as in appendix (2),
the tool was ready to be shown on the sample of research reaching (23) teachers at the
Colleges and departments with physical education methodologies at the university of
Mosul , The researcher concluding that educational techniques have important role in
choosing and organizing the desired methodology, The researcher recommends the
necessity of using teaching aides by the teaching or the Educational techniques that
coincides with the content and goals of the lesson and the necessity of verifying
educational techniques to make them more useful and interesting.
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