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  الباب الثاني

  :الدراسات النظرية والمشابهة  -  2

  :الدراسات النظرية  2-1

  : التعلم والتعلم الحركي1- 2-1
 توضـيح مـصطلحي الـتعلم       البـد مـن    للتعلم   الدقيققبل الخوض في توضيح المعنى        

ـ      والتعليم، اذ ان هذين المصطلحين همـا وجهـان لعملـة واحـدة             ة  هـدفهما اكتمـال العملي

  .يمكن الفصل بينهما الرتباطهما المتماسكالتعليمية وتطويرها، وال

والمبادئ التـي ترتكـز عليهـا عمليـة الـتعلم والمتغيـرات             فالتعلم يرمز الى المفاهيم       

التي تخص الفرد والمتعلم، في حـين يرتكـز التعلـيم علـى التطبيقـات العمليـة وتـسخير                   

م من خالل االسـتخدامات التعليميـة الموجهـة والمرشـدة للمـتعلم مـن               مفاهيم ومبادئ التعل  

االستعاضـة وهـو    مبـدأ    "(Sindetop,1991) وبهـذا اسـتخدم      .)1(قبل المعلم او المـدرب    

 يـرى و". عندما نريد قياس مدى تعلم الطالب فباالستعاضة هو قيـاس لمـدى تـأثير التعلـيم               

هنـاك ارتباطـاً قويـاً بـين     "ن  ا(Griffy,1991) و(Daris & Burton,1992)كـل مـن   

وان مؤشـرات فهـم واسـتيعاب عمليـة الـتعلم هـي مؤشـرات               "،  "التعليم وتعلـم الطالـب    

  .)2("ضرورية لتطوير التعليم المؤثر

ـ   إلى  وقد اشارت الدراسات السابقة        كثيـرة جـدا عـن الـتعلم         اتتناول الباحثين تعريف

ـ       فاهيمهـا، لـذلك سـيتناول الباحـث         فـي م   شابهةوالتعليم ومعظمها مختلفة في تعابيرها ومت

 بـشكل واسـع فـي التطبيقـات العمليـة، اذ عـرف الـتعلم كـل مـن                    المعنيجزءاً منها و  

(Schmidt & Lee,1999)  حالـة مرافقـة لوجودنـا وناتجـة مـن خـالل الخبـرة        " بأنـه

  )3(:ربع خصائص يمتاز بها التعلم وهيأوحددوا ، "والتمرين

                                                 
وب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات  االسل.ظافر هاشم اسماعيل  )1(

 .2002 اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، .التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس

  .10ص

(2) Sindetop (1991) Davis & Burton (1992), Griffy (1991): Quoted by David, J. 
Langley, Student Cognition in instructional Setting. Journal of Teaching Ph. Ed., 
Human Kinetics Publisher Inc., Champaign, Illinois, U.S.A.,1995, (15), pp.25-40. 

(3) Schmidt, A. Richard & Lee, Timothy D.: Motor Control and Learning. Human 
Kinetics, Publisher Inc. 3rd. Ed., Champaign, Illinois, U.S.A., 1999, pp. 264-266. 
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ى انتاج حركـات مـاهرة، ويتـصف بمجموعـة مـن            ان التعلم هو اكتساب المقدرة عل       .1

المتغيرات التي تحدث عندما يـصبح االفـراد مـاهرين فـي الواجبـات مـن جـراء                  

  .ممارسة التمرين

  . التمرين والتجربة والخبرةعنالتعلم ناتج مباشر   .2

  .التعلم غير قابل للمالحظة والقياس مباشرة، النه تغييرات داخلية تحدث في السلوك  .3

ج التعلم هو التغييرات الدائمة نسبياً فـي المقـدرة الظـاهرة فـي الـسلوك الحركـي          نات  .4

ـ    ـ رات والتبـديالت ال   ـالتي سببتها التغيي ة فـي الحالـة النفـسية، الدافعيـة،         ـحاصل

  .التكيفات الوظيفية

هـو النتيجـة الحتميـة المكتـسبة مـن خبـرات            "ان الـتعلم    ) 2002 ظافر،(واستنتج  

من العمليات الداخلية المـسيطر عليهـا فـي الجهـاز العـصبي             التمرين، ويتضمن مجموعة    

والعضلي، ويتميز التعلم باكتساب الفرد القـدرة علـى االداء المـاهر نـسبياً ويـشتمل علـى                  

رات مؤقتة سـريعة الـزوال واليمكـن االسـتدالل بمقـداره            يتغييرات ثابتة نسبياً وليست تغي    

ـ من خالل المالحظة وانمـا مـن خـالل التغييـرات الظ            وك الحركـي   ـرة فـي الـسل    ـاه

  .)1("ة باالداءـالمتمثل

قولـه  فـي  ، فقـد قـسم الـتعلم كتعريـف     (Combs, A.W., 2003)امـا كـومبس   

اوال لتفهم شيئا ما يجـب ان تكـون لـديك القابليـة             : ين اساسيين هما  أيحتوي التعلم على جز   "

 وتـشذب   والكفاءة الستقبال كل ماهو جديد مـن علـوم ومفـاهيم، وثانيـا يجـب ان تـصقل                 

. )2("المعاني الشخصية المتلقاة والمستلمة ووضعها في المكـان المناسـب السـتخدامها دائمـا             

ي انك ليس عليك فقط استالم المعرفـة والمعـاني بـل عليـك اختيـار المكـان                  ـذا يعن ـوه

ا ومعرفة اين تقـع فـي مخيلتـك التـي يجـب ان تكـون فـي مكـان                    ـالمناسب الستخدامه 

ام فـي اي وقـت تريـدها وغيـر معرضـة للنـسيان، وهـذان                زة لالستخد ـب وجاه ـمناس

  .انـامران مهم

  

                                                 
  .11، صمصدر سبق ذكره .ظافر هاشم اسماعيل  )1(

(2) Combs, A. W.: Medicinsk Vetenskap Och Praxis. (E-post: Ievi@sbu.se) 
Utges av Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, med kritiska 
granskningar av behandlingar och rön. 2003. 
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ان مصطلح التعلم الحديث هو مقدرة الفـرد علـى التعامـل الـواقعي مـع المعـارف                  

ـ               رف تتفاعـل   اواستخدامها الحقيقي والفعال فـي الوقـت والمكـان المناسـبين، وهـذه المع

لعمـل والتفكيـر للوصـول الـى        بشكل ايجابي فيما بينها وبين العمـل، اي التفاعـل بـين ا            

يعنـي فقـط االداء المهـاري بـل يـشمل االداء الحركـي              الحالة المثالية لـالداء، وهـذا ال        

والـتعلم بهـذا   . والبدني، وينعكس بذلك على االنجاز لتحقيق الهـدف مـن العمليـة التعليميـة        

ـ                 ق واالداء،  المعنى هو التحضير بين القابلية التعليميـة والنقـل الـسريع بـين الفهـم والتطبي

وهنا يجب ان تكون معادلة التشابه موجودة، بمعنى يجـب ان يكـون هنـاك تحـاور وتـشابه             

  .في االتجاهات واالفكار للوصول الى الهدف

 تحقـق العمليـة     مـن ثـم   ان قيادة تلك االفكار والمعارف تقود الـى جاهزيـة االداء و           

الـذي  " الموديـل "لرمـز او    التعليمية بوقت مبكر جدا، وهنا ناتي الى مـصطلح الـصورة او ا            

يساعد الشخص على التخاطب فيمـا بـين احاسيـسه الداخليـة وافكـاره فـي اتجـاه حـل                    

الموقف المطلوب، ويـستطيع الفـرد بـذلك برمجـة المعلومـات المتلقـاة وترتيبهـا بـشكل                  

منتظم ومحاولة الربط بين المعلومة الجديدة المتلقاة وبين مـا سـبقها مـن معلومـات لخلـق                  

يدة تضاف الى المعلومات السابقة، فعملية البنـاء هـذه تخـضع لبرمجـة الـدماغ                معلومة جد 

وقابلية الفرد على ترتيب هـذه المفـردات والمعلومـات السـتخدامها اثنـاء االداء، ويكـون                 

ترتيب هذه المعلومات على شكل متسلسل ومتكامل بحيـث تـستخدم السلـسلة كاملـة او يـتم                  

  .اختيار جزء منها لحل الهدف

ت التعلم ايضا يحسب على اساس وقـت اسـتالم المعلومـة وفهمهـا واسـتخدام                ان وق 

وهـذا  . تلك السلسلة لحل التساؤل المطروح بشكل شخصي وباقصر وقـت وبافـضل نتيجـة             

يعني احتمالية الوصـول الـسريع للـصورة المخزونـة واسـتخدامها فـي حـل المعـارف                  

ـ            يـتم تجاهـل كـل       ة المطـاف  االخرى بوقت اقصر بمساعدة الموديل او الرمز، وفـي نهاي

 تتعـرض للنـسيان وااللغـاء       مـن ثـم   خدم وتهمل لمدة مـن الـزمن و       تتسالمعلومات التي ال  

  . باستخدام وقت اطولاًويصبح موضوع استرجاعها مرهون

الـذي يعـد    مفهـوم الـتعلم الحركـي       الى  تي االن   أوبعد ان تم توضيح مفهوم التعلم ن      

ونوعـا مـن أنـواع الـتعلم وشـكال مـن            . عليميـة سس التي تعتمد عليها العمليـة الت      احد األ 

ن بمحاوالت عديـدة العطـاء مفهـوم واضـح لـه وسـوف              و قام العلماء والباحث   وقداشكاله،  

  . للوصول الى التعريف االمثلاتنعرض بعضا من هذه التعريف
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اذ يعرف بأنه اشتراك لمجموعـة مـن العوامـل الداخليـة، والمحـاوالت التدريبيـة،                  

التي تقود المتعلم الى الحصول على تطـور دائـم نـسبياً فـي قابليتـه علـى                  والخبرة السابقة   

النمـو بالقـدرة علـى االداء       "بأنـه    كمـا يعـرف      .)1(اداء الحركات والمهـارات المختلفـة       

  .)2("الحركي الذي يقود الى تغيرات ثابتة نسبياً في قابلية الفرد على االداء المهاري

ـ "بانه  ) 1991احمد،   (هيعرفكما     م الحركـات او المهـارات التـي تكـسب الفـرد            تعل

  .)3("على اداء شيء جديدالقدرة 

تغير ثابت نـسبيا ودائـم فـي الـسلوك الحركـي            "بانه  ) 1997قاسم،  (في حين يعرفه      

  .)4("وهو تكيف للظروف نتيجة الخبرة والممارسة في هدف او واجب او مهارة معينة

يـة الحـسية نـاتج عـن قيـام المـتعلم            اجادة للمهارة الحرك   ") 1998مفتي،  (ويعرفه    

  .)5("بجهد مما يؤدي الى تغير سلوكه الحركي الى االفضل

أعـم واشـمل    "فيعرف التعلم الحركي تعريفا شـامالً اذ يـراه أنـه            ) 2000عادل،  (اما    

من ان ينحصر في نطاق مهني، وانما ينطلق ليطال الكثيـر مـن مهـارات العمـل والحيـاة                   

اذ ان مفهـوم الـتعلم الحركـي هـو          . يـدخل اعمـاق المجتمـع     ليتعدى الجانب الرياضـي و    

اكتساب واستيعاب واسـتعادة للحركـات بـشكل عـام، والحركـات والمهـارات الرياضـية                

بالبيئة المحيطة بالفرد كونـه محـور هـذه العمليـة باالعتمـاد             ) عملية متحركة (تؤثر وتتأثر   

ـ مارسـة والتـدريب     معلى خبراته ومعرفته السابقة، وان لل       مهمـاً فـي عمليـة الـتعلم،         راًأث

                                                 
(1) Schmidt, A. Richard: Motor Learning and Performance. Human Kinetics 

Publisher Inc., Champaign, Illinois, U.S.A., 1991, p.285.. 
(2) Schmidt, A. Richard: Motor Learning and Performance from Principles to 

Practice. Human Kinetics Publisher Inc., Champaign, Illinois, U.S.A.,1991, p.155. 
ثير استخدام جهاز حصان القفز النابـضي المقتـرح فـي سـرعة تعلـم قفـزة                 أ ت .احمد توفيق الجنابي    ) 3(

  .23 ص،1991 ، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، ماجستيررسالة .اليدين االمامية

ء فـي المهـارات     ثر بعض طرائق الـتعلم فـي االكتـساب وتطـور مـستوى االدا             أ .رصبقاسم لزام     ) 4(

  .14، ص1997 اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، .المغلقة والمفتوحة

 جامعـة   ، دار الفكـر العربـي     : القـاهرة  ،1 ط .التـدريب الرياضـي الحـديث     . مفتي ابراهيم حمـاد     ) 5(

  .181 ص،1998 ،حلوان
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فضالً عن تأثير استخدام الوسائل المختلفة التـي تـضيف وتـساعد المعلـم والمـتعلم علـى                  

  .)1("انجاز الواجب المطلوب

ويمكننا ان نقول ان للتعلم الحركي مكانة مهمـة فـي العمليـة التعليميـة، اذ بدونـه ال                     

ـ  . يتم تعلم او اداء اي حركة او مهارة رياضية         ل الباحـث الـى تعريـف اجرائـي         وقد توص

يوضح مفهوم التعلم الحركي، فهو عبارة عـن مجموعـة العمليـات الحركيـة التـي تمكـن                  

الفرد من اجادته للمهارات المختلفة وتثبيتها مـن خـالل الممارسـة والخبـرة لنـشاط معـين                  

  .مما يؤدي الى تغيير في السلوك الحركي الداء المهارات بصورة افضل

 

  :تعلم الحركيعوامل ال 2-1-2
  :)2( بالتعلم الحركي هيمعنيةهناك عوامل عديدة 

  .ابـاالستيع. 1

  .وحـالوض  -أ 

 .السهولة  -ب 

 .التدرج  -ج 

  .التشويق واالثارة. 2

  .االتقان والثبات والتجارب السابقة. 3

  .ارسةمالم. 4

  .دافع الحركة والمران. 5

  .ثير المجتمع والبيئةأت. 6

  .وجـالنض. 7

  .النمط الجسمي. 8

  .اج وانماطهالمز. 9

                                                 
تأثير بعض استخدامات انظمة قواعـد المعرفـة فـي بـرامج الـتعلم بـاالنموذج                . دل فاضل علي  عا  ) 1(

اطروحة دكتـوراه، كليـة التربيـة الرياضـية، جامعـة            .الرمزي لتعلم المهارات الهجومية بالمبارزة    

  .12، ص2000بغداد، 

، 1989النـشر،   دار الكتـب للطباعـة و     : الموصـل . )الـتعلم الحركـي   (علم الحركة   . وجيه محجوب   ) 2(

  .22-19ص
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عوامـل  ) 2000وجيـه،   ( ذكر من عوامل للـتعلم الحركـي فقـد اضـاف             فضالً عما   

  )1(:اخرى وهي

  . عملية التعلم-1

  . عوامل شخصية للمتعلم-2

  . مكان التعلم-3

شـبكة  (ومن وجهة نظـر الباحـث ان الوسـيلة المـستخدمة فـي موضـوع البحـث                    

مـل مـن االدراك الحـسي الحركـي التـي        جملـة عوا   حققت ان   ابامكانه )المعلومات العالمية 

ـ وفر لنا الوضـوح فـي عمليـة الـتعلم الـذي         ت إذ أنها تؤثر في التعلم الحركي      ساعد علـى  ي

 عامـل التـشويق واالثـارة       فـضالً عـن   استيعاب المعلومات التي تتعلق بـاداء الحركـات،         

سـتعادتها  الذي يعمل على زيادة رغبة المتعلم للتعلم والتـدرج فـي تقبـل دالئـل المهـارة وا                 

 .بالتصور الذهني والتركيز واالنتباه

  

  :التعلم باالنموذج 2-1-3
يب مختلفـة تـساعد المعلـم والمـتعلم وتـسهل           لد تطورت في االونة االخيرة اسـا      ـلق  

 اخذت اشكاال مختلفة من خـالل انمـوذج معـين، ومـن هـذه               فقدة التعليمية،   ـا العملي ـلهم

  :)2(ال ما يأتيـاالشك

 محاولـة نـسخ جوانـب    علـى االهتمـام  في هذا النوع من التعلم يتركز   :يدالتعلم بالتقل    -

  .السلوك وتقليدها تقليدا محضا

علـى االهتمـام بـالمثيرات البيئيـة،        التعلم فـي هـذا النـوع        يركز   :التعلم بالمالحظة    -

  .ودراسة العوامل المؤثرة في االدراك لتحديد ما يؤثر في االنتباه ثم مالحظته

تفاعـل االفـراد فيمـا بيـنهم        يهتم التعلم االجتماعي بالتركيز علـى        :جتماعيالتعلم اال    -

  .ومدى تأثير بعضهم في البعض اآلخر

                                                 
مكتـب العـادل للطباعـة      : بغـداد . نظريات الـتعلم والتطـور الحركـي      ). وآخرون(وجيه محجوب     ) 1(

  .5، ص2000الفنية، 

، )وآخرون( عادل عز الدين االشول )ترجمة(. نظريات ومشكالت في سيكلوجية التعلم .جنارنوف، ويت  ) 2(

  .66، ص1984مطابع االهرام التجارية، : القاهرة
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اذ . وهو تحديد ومالحظة نوع السلوك وما يترتـب عليـه مـن نتـائج         :التعلم المتبـادل     -

 .باالمكان ان يقوم الفرد بعدها باداء هذا السلوك او يمتنع عن ادائه

  1( إلىف التعلم باالنموذج يصنتا تقدم يمكن  على موبناء(:  

  :التعلم باالنموذج الحي  2-1-3-1

وهو التعلم الذي يعتمد على وجـود االنمـوذج فـي بيئـة المـتعلم، وفـي المجـال                   

الرياضي يعبر عنه بالمـدرس او المـدرب او اي شـخص يقـوم بعـرض الحركـة علـى                    

خـصية ذات خـصائص قـد تكـون         وهو هنا انسان يتمتـع بخبـرة معينـة ولـه ش           . المتعلم

ـ . مرغوبة للمتعلم، وقد تكون غير ذلـك       ا ان هـذا االنمـوذج قـد يتعـرض لظـروف            ـكم

تعمـل علـى خفـض      وهـذه الظـروف     ) وهذا االمر منطقي يجب ان يؤخذ بالحسبان      (معينة  

كفايته او انعدامها وال سيما فـي مجـال عـرض الحركـات والمهـارات الرياضـية كـذلك                   

 واالجتماعية المختلفة وغيرهـا، لـذا ال بـد مـن االهتمـام بالجانـب        ةالنفسيمالحظة االمور   

 .االخر من اصناف التعلم باالنموذج وهو التعلم الرمزي

  

  :الرمزي التعلم 2-1-3-2

ويعني امكانية عدم وجود المعلم في بيئة المتعلم، ويشمل علـى الكثيـر مـن الوسـائل                   

ومـع التطـور الـسريع فـي التقنيـات       . هـا غيروكاستخدام الكتب والصور والتلفاز والسينما      

والوسائل العلمية التي تعنى بتطور االنسان وتقدمه ظهـرت اجهـزة حديثـة متطـورة منهـا                 

وشـبكة المعلومـات العالميـة      جهاز الحاسوب الشخـصي، والحاسـوب المتعـدد الوسـائط           

  .تقدم خدمات كثيرة في مجال التعلمالتي وغيرها ) االنترنت(

االنموذج الرمزي يحـدث عنـدما يكتـسب المـتعلم اسـتجابة جديـدة              ان تأثير التعلم ب     

 بحيـث يـؤدي الـى زيـادة         عند مالحظته لالنموذج، كما ان مدى هذا التأثير قد يكون كبيـراً           

وفي جانب اخر قد يحدث العكـس مـن خـالل انخفـاض حالـة               . في معدل حدوث االستجابة   

 الرمـزي يحـدث نتيجـة التـأثير         االستجابة لالنموذج كذلك فـان تـأثير الـتعلم بـاالنموذج          

 .الضمني لسلوك ما بسلوك آخر

  

                                                 
  .17ص ،2000، مصدر سبق ذكره .عادل فاضل علي) اقتبسه. (جنارنوف، ويت ) 1(
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  :نموذج للحركةأهمية اجراء اال  2-1-4
يعطـي فرصـة للمـتعلم لتكـوين صـورة       نموذج للحركـة    عرض اال ان عملية اعطاء      

 ذلـك نجـد ان      فـضالً عـن   ،  )اً ام مـصور   اًحي(كان االنموذج   أكاملة وواضحة لالداء سواء     

ـ ؤية كل جديد من الحركات التـي يعرضـها المـدرب عليـه              دائم التشوق لر   الالعب" رض لغ

يمكـن بـاي حـال مـن االحـوال ان       ا بلغت دقة الوصف اللفظي او الـشرح ال  متعلمها، فمه 

  ان عمليـة الـتعلم تـرتبط ارتباطـاً         إذنموذج الخاص بالحركـة     يعوض الالعب عن رؤية اال    

  . بالصورة المرئية الحقيقيةوثيقاً

نموذج الصحيح مهم جداً في عمليـة الـتعلم إذ يعمـل علـى بنـاء                وان عملية تقديم اال     

على العكس مـن ذلـك نجـد ان تقـديم االنمـوذج الـضعيف               .  المتعلمين لدىاالحترام والثقة   

وفـي الحـاالت التـي ال يتـوفر         . " تكوين التصور الخاطئ للحركـة     معيعمل على تقليل الثقة     

ـ            . يلم أو فيـديو لعـرض االنمـوذج       فيها شخص مناسب الداء االنمـوذج يمكـن اسـتخدام ف

والعرض البطيء يمكن ان يستخدم في التركيـز علـى الحركـات التـي يـصعب متابعتهـا                  

  .)1("بالسرعة العادية

 ان العرض البطيء للحركة يساعد المتعلم على الفهم واالستيعاب بشكل دقيق من ذلك  

  :)2(اآلتية قراتفعند تقديم االنموذج يجب مراعاة الو. خالل متابعة تسلسل األداء

  .اجراء االنموذج للمهارة ككل   -1

  .أداء االنموذج لعدد من المرات، مع توضيح األداء من زوايا مختلفة   -2

  .إذا كانت المهارة يمكن ان تؤدى باحد جانبي الجسم فيجب اداؤها بالجانبين   -3

 ثـم   إذا كانت المهارة تـؤدى بـسرعة، يجـب تأديـة االنمـوذج بـسرعة ابطـأ اوال                   -4

  .بالسرعة المعتادة للحركة

  .إذا ما كانت المهارة معقدة فيجب تجزئتها إلى اجزاء رئيسة  -5

تقديم نماذج للوحات أو رسومات أو صور أو افالم سينمائية أو شرائط فيديو، وفي   -6

  .يمكن استخدام السرعات المختلفة لعرض األداء الحركي كانموذجمنها  ةاالخير

                                                 
: االقليمـي، القـاهرة    مركـز التنميـة      )ترجمـة (. المدخل إلى نظريات التدريب    .تومسون. ل. بيتر ج   ) 1(

  .6/14، ص1996

  .191 ص ،مصدر سبق ذكره. مفتي ابراهيم حماد ) 2(
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  :ليميةالوسائل التع 2-1-5
كـل مـا يـستخدمه      "ان تعريف الوسائل التعليمية تحمله التسمية نفـسها، فهـي تعنـي               

المعلم من االمكانيات المتيسرة التـي تعمـل علـى نقـل المعلومـات النظريـة والمهـارات                  

  .)1("العملية الى المتعلم وتوضيحها للوصول الى الهدف باقل جهد واسرع وقت

المباشر التـي تـساعد المتعلمـين علـى اكتـساب           وسائل االتصال   "كما تعرف بانها    

  .)2("المعارف والمهارات واالتجاهات واالساليب

  

  :همية استخدام الوسائل التعليميةأ  2-1-5-1

يعد استخدام الوسائل التعليمية في المجال التعليمي وابتكار الجديد منها من المواضيع التي   

هميتها وضرورة تطويرها لخدمة العملية أ على ن في هذا المجالواجمع علماء التربية والباحث

 من خاللها ضمان استجابة المتعلم وخلق الدافع وايجاد الرغبة التي يمكن من ثمالتعليمية و

  )3(: ما يأتيهميتها فيأويمكن تلخيص . توصيل المعرفة للمتعلم

  .تهيء خبرات متنوعة ومحسوسة للطلبة .1

 .شطتهم ومشاركتهمنأتعمل على اثارة هوايات الطلبة وتجديد  .2

 .تساعد على التذكر وسرعة التعلم او التدريب وتثبيته .3

 .تراعي الفروق الفردية بين الطلبة .4

 .تساعد على تكوين النزعات العلمية المرغوبة وتكوين االتجاهات الجديدة .5

تهيء فرص التعلم الذاتي للفـرد، ورفـع انتاجيـة المؤسـسة التعليميـة او التدريبيـة          .6

 . ونوعاًكماً

 .سيةافعة ولكل المراحل الدرنا .7

                                                 
 رسالة .ستوى االداء الحركي اثناء عملية تعلم سباحة الصدر للبناتتطور م. افتخار احمد السامرائي  ) 1(

  .97، ص 1984جامعة بغداد، ، ماجستير، كلية التربية الرياضية

، العدد الرابع، مجلة الفتح. الوسائل التعليمية في تدريس المواد االجتماعية. شاكر محمود عبد المنعم ) 2(

  .98، ص 1999مايس 

.  أثر استخدام بعض التقنيات في تطوير المبادئ التحكمية لبعض االلعاب الجماعية.قصي حازم محمود  ) 3(

  .333، ص 1988، 14، العدد مجلة كلية المعلمين
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  :هدف استخدام الوسائل التعليمية  2-1-5-2

 المسؤوليات التي تقع على عـاتق المعلـم عنـد تعلـيم المهـارات الحركيـة                 أهميةان  

هي ايصال الفكرة وتكوين الـصورة الـصحيحة للحركـة الجديـدة وذلـك مـن خـالل مـا                    

الوسـيلة التـي تعـد برأيـه االسـهل          يستخدمه من اساليب وطرائق تعليمية مختلفة واختيـار         

يمكن للمعلم االسـتعانة بوسـائل تعليميـة منهـا القـراءات المختلفـة               "إذفي تعلم المهارات،    

وكراسات العمـل الخـاص بـالطالب والمـواد المبرمجـة، واالفـالم، والوسـائل الـسمعية            

يميـة لتحقيـق   جـراء تنويـع تلـك المـواد التعل      ه   ل  مساعداً البصرية وربما يجد المتعلم عامالً    

  .)1("كثر من استخدامه لمواد محددةأكبر قدر من التعلم أ

يتوقع المعلم ان يـتمكن جميـع المتعلمـين مـن تكـوين صـورة                ومن الطبيعي ان ال   "

صحيحة وواضحة عن الحركة الجديدة بعـد اعطـاء فكـرة عامـة عـن طريـق االنمـوذج                   

عـد اسـتخدام الوسـائل التعليميـة        لـذا ي  . ب عليهـا  يوالشرح ما لم تتاح الفرصة الكافية للتدر      

المختلفة في تعليم المهارات الحركية فـي التربيـة الرياضـية طريقـة مـن طرائـق الـتعلم                   

كثـر مـن كونهـا      أق تعليميـة اخـرى      ائ في زيادة فاعلية طر     مساعداً كونها عامالً فضالً عن   

ـ      وتزويقاً انتاجاً مـام دوافـع    خدم كاسـلوب لالسـتمالة واثـارة اهت       ست، فالوسائل التعليميـة ت

  .)2("المتعلم وليست كهدف في حد ذاتها

يستطيع تصور الحقيقة  ان المتعلم مهما امتلك من قدرة على االدراك للمواقف فانه ال

 من التعليم المباشر الذي يعد من ارقى عناصر د جزءاً ذلك ان المشاهدة الحسية تع،كمشاهدتها

يتم ربط النشاط الحركي للتعلم منذ البداية "نه أعندما ذكر ) 1987ل، نماي(وهذا ما اكده . التعلم

  .)3("راج المرحلة االولى في التعلم الحركيخمع الشرح والعرض كطريقة ال

ومن خالل ما تقدم نرى ان من اهم االسـباب التـي تتوقـف عليهـا نجـاح العمليـة                    

 التعليمية السيما في المجـال الرياضـي هـو اسـتخدام الوسـائل التعليميـة التـي تتناسـب                  

 ان حواسـه    وذلـك والمرحلة العمرية للمتعلمين مع ضمان اشتراك جميـع الحـواس للمـتعلم             

هي النافذة الرئيسة لالتصال بالعـالم الخـارجي وعـن طريقهـا يـتم نقـل المـؤثرات الـى                  

  .علمتمثل للار الطريقة او االسلوب األيالدماغ واخت

                                                 
  .36، ص1984دار الفكر العربي، : القاهرة .تعلم السباحة .اسامة كامل راتب  ) 1(

  .67، ص مصدر سبق ذكره .افتحار احمد السامرائي  ) 2(

، 1987دار الكتب للطباعة والنشر، :  الموصل، عبد علي نصيف)ترجمة(. التعلم الحركي .لينكورت ما  ) 3(

  .158ص
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  )1(:لمفوائد استخدام الوسائل التعليمية خالل مراحل التع 2-1-5-3

  .التأثير االيجابي والفعال في بناء التصور الحركي للمتعلم وتطويره .1

الـذي ينـتج    ) التكنيـك (التأثير االيجابي والفعـال فـي مواصـفات االداء الحركـي             .2

 . من خالل التطور الحركيساساًأ

 .التأثير االيجابي والفعال في زمن العملية التعليمية .3

الـسرور ممـا يجعلـه ينـدفع تجـاه التمـرين       خلق دافع يجعل المتعلم يحس بالفرح و  .4

الذي يخلق الشيء الذي يريد الفرد تحقيقه عن طريـق آراء معينـة او عـن طريـق                  

 .مجموعة االدوات، وهو المستوى الجيد في االداء

  

  :اقسام الوسائل التعليمية 2-1-5-4

  )2(:قسمت الوسائل التعليمية الى ثالثة اقسام هي  

  :الوسائل البصرية. 1

اسة البصر في هذه الوسيلة تعد االسـاس فـي اسـتالم المثيـرات، وتتمثـل فـي                  ان ح   

الكثير من الوسائل منها وسائل العـرض المختلفـة الـصماء كالـسينما، والتلفـاز والفيـديو،                 

واللوحـات، والرسـوم، والـصور،      ) مايكرو فـيلم ومـايكرو فـيش      (وجهاز عرض الشرائح    

  .جهاز الحاسوبوالنماذج، والملصقات والرسوم البيانية، و

  :الوسائل السمعية. 2

تكون حاسة السمع هي اساس في تعيين المثيـرات المختلفـة التـي تتطلـب االسـتجابة                   

  ).االذاعة، واشرطة التسجيل وغيرها(لها ومنها 

  :)السمعية البصرية(الوسائل المختلطة . 3

 لهـا،   وتعتمد على حاستي البصر والسمع في تـوافر المثيـرات المطلـوب االسـتجابة               

اجهـزة العـرض المختلفـة الناطقـة، كالتلفـاز،          (وتشمل على الكثير مـن الوسـائل منهـا          

والــسينما، وجهــاز الفــديو، وجهــاز الــصور الناطقــة، واجهــزة الــشرائح المــصحوبة 

  ).بتسجيالت صوتية وتعليقات، وجهاز الحاسوب

                                                 
  .296، ص 1998مركز الكتاب للنشر، :  القاهرة.علم النفس الرياضي. محمد حسن عالوي  ) 1(

  .100 -99، ص مصدر سبق ذكره .شاكر محمود عبد المنعم  ) 2(
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  : أسس استخدام الوسائل التعليمية2-1-5-5

ـ        تعلم انتقـاء الوسـائل التعليميـة المناسـبة وعـدها جـزءاً             ينبغي على القائم بعملية ال

عليـه  ومتمماً من عمله وان يكـون اهتمامـه منـصباً علـى انتقائهـا وحـسن اسـتخدامها،                   

  :)1(تيةمراعاة االسس اآل

  .ان تكون مناسبة للمرحلة الدراسية ومستوى نضج الطالب ومرتبطة بالمنهج .1

  .ان يكون المستخدم لها معتقداً بجدواها .2

  .تقاء النافع والمفيد منها وعدم المبالغة في كثرتهاان .3

  .ان يكون الهدف واضحاً من استخدامها .4

  .اتقان استخدامها قبل البدء في عملية التعلم .5

  .ان اليطغى االهتمام بها على مادة الدرس النها جزء منه .6

  .العمل على اشراك الطلبة في عملها واستخدامها .7

ـ     ـان تك  .8 صيالت لكـي تـؤدي دورهـا ويجـب ان تمتـاز            ون خالية من التعقيد والتف

  .بالدقة والوضوح

  .ان تكون مستمدة من بيئة المتعلم وحسب حاجته اليها .9

  

  :   تقويم أثر الوسائل التعليمية2-1-5-6

الت آمن اجل تقويم فاعلية الوسائل التعليمية المختلفة البد لنا ان نميز بينها كادوات و   

ان التأثير الحاصل يعزى الى هذه الوسائل اذا ما تم عزل بقية  المتعلمين، اذ فيونماذج واثرها 

المتغيرات التي تؤثر في العملية التعليمية، وبرأينا ان عملية الفرز قد التكون نافعة، اذ تشترك 

الكثير من العوامل في عملية التعلم، من هنا بات لزاماً علينا ان نحدد الوسيلة الجيدة كونها تترك 

  :)2(اآلتيلم مع مالحظة  المتعفيأثراً 

البد ان يكون تقويم الوسائل التعليمية شـامالً لكـل المجـاالت التـي اسـهمت فيهـا،                   .1

ويجب ان يتم فحص المناهج والمعلومات واالتجاهات والمهـارات التـي كـان لهـذه               

  .الوسائل دور فيها

                                                 
  .101، ص ذكرهمصدر سبق .شاكر محمود عبد المنعم  ) 1(

   .108، ص ذكرهمصدر سبق .شاكر محمود عبد المنعم  ) 2(
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يـة  ان يكون الهدف من التقويم هو تحسين الوسائل التعليميـة واقتـراح وسـائل تعليم               .2

  .جديدة والنهوض بالمتوافر منها

التدريـسي، الطالـب، ادارة القـسم، الفنيـون العـاملون،           (ان تشترك جهـات عـدة        .3

  .في تقويم الوسائل التعليمية وان يكون الحكم صادراً عن الجميع) وغيرهم

ان يستهدف التقويم عقد موازنـة بـين النفقـات المـصروفة علـى الوسـائل قياسـاً                   .4

  .ةبمردوداتها التربوي

  .ان تستمر عملية التقويم مع استمرار العملية التعليمية وفي اطارها .5

 

  : الوسائل التعليمية المستخدمة في المجال الرياضي2-1-5-7

استخدمت الكثير مـن الوسـائل التعليميـة فـي مجـال تعلـم الحركـات والمهـارات                     

لـم المهـارات    الرياضية، منها ما استخدم كوسائل تعليمية بحتـة تهـدف الـى اكتـساب وتع              

المختلفة في االلعاب الرياضية، ومنها ما اسـتخدم كوسـائل آمـان تـساعد المتعلمـين علـى                  

  . )1(آداء الحركات الصعبة والخطيرة

ففي الجانب االول اسهمت الوسائل التعليميـة فـي تقـديم المـساعدة الحاسـمة للكثيـر                   

العمليـة المختلفـة مـن خـالل        من الطلبة في تعلم المهارات للفعاليات الرياضية في الدروس          

تصنيع اجهزة مساعدة في التعلم، اثبتت جـدواها مـن خـالل النتـائج التـي تـم الحـصول                    

  . تعليمية وتدريبية مختلفةمناهجعليها بعد تطبيق 

 التعليميـة التـي اسـتخدمت الوسـائل التعليميـة فئـات اجتماعيـة               مناهجشملت هذه ال     

ات الرياضية، وقـدمت مـن خـالل تطبيقاتهـا فوائـد            مختلفة ولكال الجنسين وبمختلف الفعالي    

جمة للمجتمع الذي طبقت عليه، واسـهمت فـي ايجـاد مجموعـة مـن الوسـائل التعليميـة                   

 فـي تلـك     الـنقص اهم فـي تقلـيص      المقترحة كاالجهزة واالدوات المصنعة محلياً التي تـس       

 االخـرى   التجريبيـة المطبقـة التـي اسـهمت هـي         بـرامج   ، فضالً عن ال   االدوات واالجهزة 

  .بتقديم الكثير من النصح والفائدة لمستخدميها

ان مثل هـذه البـرامج او االجهـزة ال تلغـي دور المـدرس               ين  الباحثالكثير من    تفقوي  

في العملية التعليمية والتكون بديالً عنه، وانما تعمل على خلـق حالـة مـن االمتـزاج بـين                   

                                                 
، مجلة دراسات . تقويم الوسائل المساعدة في التدريب على اجهزة الجمباز.يعرب خيون عبد الحسين  ) 1(

  .171-157، ص1994، 2، عدد خاص الجامعة االردنية–وقائـع المؤتمـر الرياضي العلمي الثاني
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اضـافية لـتعلم المهـارات وتدفعـه        ما هو مستجد في الدروس العملية يمنح الطالب فرصـة           

 يطبـق فـي     اً جديـد  ئاًالى التدريب والتكرار من خـالل خلـق الرغبـة لديـه كونهـا شـي               

  .المحاضرات العملية يختلف عن االسلوب التقليدي السائد

ان دور المدرس في عملية الـتعلم مهـم وحاسـم بمـا يقدمـه مـن تغذيـة راجعـة                        

ـ       تخدمت مـصطلح النظـام التعليمـي فـي دروس          للمتعلمين، وقد ظهرت اتجاهات حديثة اس

التربية الرياضية، وهـو عمليـة اسـتخدام مجموعـة مـن الوسـائل التعليميـة المركبـة او                   

المختلطة لمرحلة معينة، وتكون الخطة التعليميـة مرتبـة ومبرمجـة للطالـب اليعتمـد فـي                 

ور المـدرس   تنفيذها على المدرس وانما تعتمد عليه ذاتيـاً، وفـي هـذه العمليـة يتنـاقص د                

النظـام  ( فـي حالـة اسـتخدام        تـأثير قليـل   باالشتراك الفعلي في الوحدات التعليمية ليـصل        

ان هـذا الـرأي قـد يـشوبه بعـض الـنقص وذلـك                )1()2000عادل،  ( اذ يرى ). التعليمي

لاليمان الكامل بدور المدرس في الوحدات التعليميـة، ولكـن قـد يتبـاين دوره مـن مرحلـة          

 منـاهج  الى مهارة حسب صعوبتها وتعقيـدها، كـذلك فـان نوعيـة ال             الى اخرى، ومن مهارة   

التعليمية المقترحة واستخدام االداة او الوسيلة التعليمية يفـرض علـى المـدرس دوراً معينـاً                

  .منهجيختلف حسب ما يتطلب من تنفيذ هذا ال

                                                 
  .30ص ،2000، مصدر سبق ذكره. ليعادل فاضل ع   ) 1(
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 حجم مشاركة المـدرس حـسب اسـتخدام الوسـائل التعليميـة             يوضحوالمخطط االتي      

  : )1(لفةالمخت

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل ال

   حجم عمل المدرس وحجم عمل المتعلم على وفق الوسائل المستخدمة في التعلموضحي

  

  

  

                                                 
  .156، صمصدر سبق ذكره. محمد عثمان  ) 1(

 حجم عمل المدرس تقلامكانية العمل المس
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  :استخدام الحاسوب في مجال التعلم 2-1-6
ان اهم ما يميز عصرنا الحاضر مـن سـمات هـي الـسرعة فـي تطـور التقنيـات                    

ـ   يو .فـة الحديثة وتأثيرها في ميادين الحيـاة المختل       ب الـسمة المميـزة لعـصرنا       وعـد الحاس

 ومـا   ةلوجيـة متـصاعد   وحيث ان عالمنـا المعاصـر يـشهد ثـورة علميـة وتكن            . الحديث

إذ  ".همهـا الميـدان التربـوي     أيصاحب هذه الثورة من تغيرات  في كافـة ميـادين الحيـاة و             

والتقنيـات   بعـد تـسخير الوسـائل         وفعــاالً  همـاً م العملية التربوية تحتــل االن دوراً    ان  

  )1(".يــالحديثة وتوظيفها لمواكبة التقدم العلم

ب يحتل االن دوراً مهمـاً فـي العمليـة التربويـة بمختلـف              وان التعلم بمساعدة الحاس     

ـ               ب مـن معطيـات     ومستوياتها وانظمتها وذلك لمـا يـوفره نظـام الـتعلم بمـساعدة الحاس

قق هـذا النـوع مـن الـتعلم عـادة           ومكاسب تربوية مهمة تساهم في تحقيق التعلم الفعال ويتح        

 للعمليـة التربويـة واالهتمـام برغباتـه         خذ بنظر االعتبار جعـل المـتعلم محـوراً        أعندما ن 

وميوله واتجاهاته وكذلك البحث عن التقنيـات التربويـة التـي تـؤثر فـي رغبـات المـتعلم           

  .رفضل الطرائق التي تساعد المتعلم على تحقيق تعلم بكفاءة وفاعلية اكثأودراسة 

 من مظاهر التقدم العلمي      بارزاً ب كاداة مساعدة في التعلم يمثل مظهراً      وان استخدام الحاس    

ب في تعزيز عملية التدريس في التطبيقات التدريـسية         واثبتت التجارب فعالية استخدام الحاس     "إذ

قـات   عن استخدامه في التطبي    عن طريق تقديم المفاهيم والعروض وتحليل النظم المختلفة، فضالً        

  )2(".الالتدريسية مثل تقويم المناهج والتوجيه وحفظ السجالت

ـ        ـ       : ب االلكترونـي  وويعني التعلم بمساعدة الحاس طة الخاليـا  االتعلـيم الـذي يـتم بوس

ويبدأ ليشتمل على االنتاج البـسيط لمـواد مكتوبـة بـصورة بدائيـة              . االلية لذاكرة الحاسوب  

ات متعـددة، كمـا انـه يجـب ان يتكيـف      حتى يصل ليشتمل على مجموعة دروس ذات مكون 

  )3(.ليالئم خصائص المتعلمين

                                                 
 قسم المدرسين ،ماجستيررسالة  . اعداد حقيبة تعليمية لمادة السيطرة بواسطة الحاسبة.عصام حسن كاظم  ) 1(

  .1، ص1990 ،لوجيةو الجامعة التكن،الصناعيين

المركز ، لوجيا التعليمومجلة تكن .ليليم بواسطة الحاسب اآلدمة في التع بعض النهج المستخ.رافعبد اهللا ال  ) 2(

  .20 ص ،1985 ، السنة الثامنة،15 العدد ،العربي للتقنيات التربوية
(3)  Charles A. Dyer: Preparing for Computer Assisted Instruction. Educational 

Technology Publication, Inc., New Jersey, 1972, p. 149. 
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ـ  " ا ان ـكم    ب فـي عمليـة الـتعلم يجـب ان ال تتعـدى كونهـا معينـا                 ومهمة الحاس

ادة العلميـة، ومـساعدة المتعلمـين فـي زيـادة سـرعة اسـتيعابهم للفقـرات                 ـلمدرس الم 

ـ  م وقدرتـه  موان كفايـة المـص    . و الـتعلم  ـالتعليمية واندفاعهم نح    فـي   همـاً م  دوراً ؤدي ت

ـ     ب كـااللوان والكـالم والموسـيقى ثـم القـدرة علـى             واستثمار خصائص ومميزات الحاس

لـى اعـادة المعلومـات      عقـدرة   التوليد الحركة فـي الرسـوم وتقنيـة المحاكـاة، وكـذلك             

  )1(".وتكرارها بالقدر المطلوب

باسـتخدام   الـذي تـم تـصميمه     المـنهج التعليمـي المقتـرح        وبناء على ذلك نجد ان       

ـ (الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية      قـد راعـى جملـة مـن العوامـل عنـد            ) تـاالنترن

  : ومنهاصميمالت

  .االعتماد على ذوي الخبرة في مجال تصميم البرامج التعليمية  -1

االلـوان، وامكانيـة     (صـفحات الموقـع   فادة من مميزات الحاسوب عنـد عـرض         اال  -2

  ).تقديم العروض بصورة دقيقة

امكانية العرض البطيء للمهارات وتقطيع الحركات بمـا يـسهم فـي زيـادة االيـضاح             -3

  .لتعلم المهارات

 فـي توضـيح شـرح المهـارات         لعبة التـنس  فادة من خبرات المختصين في مجال       اال  -4

  .قيد البحث

  

  :ب في التعلمو المحددات االساسية الستخدام الحاس2-1-6-1

ـ   من خالل التطبيقات الواسعة ا        المـساعدة فـي     منـاهج ب فـي ال   ولتي استخدمت الحاس

التعلم، توضحت لدى المعنيين جملة من المحددات التي ينبغـي مراعاتهـا فـي هـذا المجـال                  

  :)2(ويمكن ادراجها كما يأتي

ـ           .1 ، تكتـب مـن قبـل       بوان الكثير من البرامج التعليمية التي اعدت باسـتخدام الحاس

هذا المجـال، فـضالً عـن الـنقص فـي         اشخاص او مدرسين ليست لديهم الخبرة في        

  .الخبرة بنظريات التعلم

                                                 
 ،لوجيا التعليمومجلة تكن .كيد والمعارضةأ التعليم بمساعدة الحاسب االلكتروني بين الت.كمال اسكندر  ) 1(

  .45-36، ص1985،  السنة الثانية،)15( العدد ،المركز العربي للتقنيات التربوية

  .17-16، صمصدر سبق ذكره .عصام حسن كاظم  ) 2(
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ـ    ءعدم مال  .2  التعليمـي واالجهـزة   مـنهج ب مـع ال ومة اللغـة المـستخدمة فـي الحاس

  .المتوافرة في المؤسسات التعليمية المختلفة

عدم توافر االجهزة الكافية بحيـث يـصعب علـى المـتعلم الوصـول الـى الهـدف                   .3

  .المطلوب في الوقت المحدد

ـ    في بع  .4 ب الـى االتكاليـة وعـدم    وض المواقف التعليمية قـد يـؤدي اسـتخدام الحاس

  .المبادرة واالبتكار لدى المتعلمين

  

  :التعلم االلكترونيالتعلم التكنولوجي ومفهوم   2-1-7
لتحقيق أهداف التعلم البد من اعداد جيل جديـد مـن المتعلمـين يـستطيع ان يتعامـل                    

الل لغة العـصر اال وهـي الـتعلم التكنولـوجي، ومـن             ويتآلف مع التكنولوجيا الحديثة من خ     

أجل تحقيق ذلك البد من أن يـصبح الـتعلم التكنولـوجي طابعـاً مميـزاً للعمليـة التعليميـة                    

بحيث تتحول النظرة للتعلم من الحفظ والتلقـين الـى الممارسـة والتجربـة ويتعـايش معهـا                  

ـ  ـالمتعلم ويتعلم من خاللها منطلق    حـل المـشكالت مـن خـالل     اق جديـدة فـي   ـاً الـى آف

ي المنتظم المبني علـى آليـة البحـث عـن المعلومـات            ـاكتساب الخبرات وتعلم البحث العلم    

  .اـوليس حفظه

ان التعلم التكنولوجي ليس هـدفاً فـي حـد ذاتـه، وانمـا هـو أداة ووسـيلة لـسرعة                       

بـداع واالقتنـاع    الوصول الى الهدف الحقيقي من تطـوير الـتعلم، وهـو تنميـة الفكـر واال               

كـذلك تتمثـل الفائـدة الحقيقيـة        . والفهم وربطه بالتطبيق العملي وتكوين الشخـصية العلميـة        

ـ            ر المـتعلم الـى البحـث الـذاتي         ـمن التعلم التكنولوجي في اعـادة صـياغة وتوجيـه فك

واالبداع واالبتكار وتكوين شخصية منتجة تعتمد علـى طريقـة التفكيـر المنـتظم والمنطقـي                

  .ى حل المشكالت وايجاد الحلولوقادر عل

ان التعلم التكنولوجي فـي معنـاه الـشامل يحتـوي علـى جميـع االجهـزة واالدوات                    

والمواد التعليمية بضمنها االسـتراتيجية التعليميـة الموضـوعة وكيفيـة اسـتخدامها بالـشكل              

األمثل والتنظيمات المستخدمة في النظـام التعليمـي بهـدف تحقيـق االهـداف الموضـوعة،                

  .ى التحديث والتطوير ورفع الكفاءةعلكما يعمل في الوقت نفسه 

يمكن القول ان التعلم التكنولوجي ال يعني في واقـع االمـر مجـرد اسـتخدام اجهـزة                    

وأدوات حديثة ومتطورة بقدر انها تعني في األصل طريقـة فـي التفكيـر لوضـع منظومـة                  
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تبـاع مـنهج واسـلوب محـدد، وطريقـة          تعليمية، اي انها تعتمد اعتماداً كامالً على اسلوب ا        

العمل تسير في تسلسل واضح المعالم ومنظم وتـستخدم فيـه كـل االمكانـات التـي تقـدمها                   

التكنولوجيا على وفق نظريات الـتعلم لتحقيـق أهـداف هـذه البـرامج، مـع زيـادة خبـرة                    

ـ                 ي المتعلم في كيفية استخدام كافة مـصادر المعرفـة والوسـائل التكنولوجيـة المـساعدة لك

يصل الى المعلومة بنفسه، وهذا هو الـتعلم االيجـابي المـستهدف مـن تطـوير التكنولوجيـا                

  )1( .وليس مجرد االبهار التكنولوجي باستخدام اآلالت والمعدات الحديثة

ــدي   ــي ع ــتعلم االلكترون ــتعلم   (E-Learning) ال ــائل ال ــن أدوات ووس ــدا م واح

 االلكترونيـة والتكنولوجيـة للمـساعدة فـي         بمفهومه العام استخدام االدوات   التكنولوجي وهو   

ولكن التعلم االلكترونـي هـو أكثـر مـن مجـرد اسـتخدام األدوات               . عملية التعلم والتدريس  

البصرية والسمعية االلكترونية التـي اعتـدنا اسـتخدامها منـذ زمـن طويـل بـل أن هـذا                    

خـرى كالتـسوق    ألدوات االلكترونيـة األ   االمصطلح قد برز في اآلونة األخيرة تماشـياً مـع           

ومـع االنتـشار الواسـع لـشبكة        . االلكتروني والبريد االلكترونـي وكـل شـيء الكترونـي         

مـن طبيعـة تعلـم االفـراد         تطـور هـذا المـصطلح ليغيـر          (WWW)االنترنت العالمية   

مكان استبدال غرف الـتعلم االعتياديـة بمجتمعـات خياليـة وصـور الكترونيـة               واصبح باال 

الممكن ان يجعلها المتعلم خياراً ثانيـاً يـضاف الـى خيـار غـرف               مشابهة لبيئة التعلم ومن     

  )2( .التعلم التقليدية

وقبــل الخــوض فــي التفاصــيل واألدوات االلكترونيــة التــي تــدخل بيئــة الــتعلم   

 هـي مجـرد أنظمـة       )االنترنـت (المعلومات العالمية   االلكتروني، البد من التذكير بأن شبكة       

اس مـشابهة فـي عملهـا بـداالت الهـاتف االعتياديـة التـي               تسليم للمستخدم، اي انها باالس    

ـ  اتحمل أصـواتن    باالمكـان يـضاً   أواآلن اصـبحت البيانـات      (ا التـي نتبادلهـا      ـ ومحادثاتن

اذاً ال تقـول شـيئاً ممـا نتبادلـه مـن            ) االنترنـت (المعلومـات العالميـة     ، فـشبكة    )تبادلها

لكنهـا تبقـى مجـرد وسـيلة        معلومات ومحادثات او المحتوى الذي نحصل عليـه كتقنيـة،           

  .وليس المحتوى نفسه في مفاهيم التعلم والتعليم) او تغليف المحتوى(لتعليب 

                                                 
مركز : القاهرة، 1 ط.عليم وأساليبها في التربية الرياضيةتكنولوجيا الت. )وآخرون(محمد سعد زغلول  (1)

  .17-16 ص،2001للنشر، الكتاب 
(2) http://www.e-learningguru.com/     30/10/2003 
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  :وأدوات التعلم االلكتروني األساسية هي  

  .(Electronic mail)البريد االلكتروني   -

  .(News groups)) وتدعى أيضاً بمجاميع االخبار(المجالس االلكترونية الجاهزة   -

  .(Electronic chat rooms)لمحادثة االلكترونية مجالس ا  -

  ).Search engineوتشتمل على محركات البحث (قواعد بيانات المصادر والمراجع   -

  ).وغيرها... تشتمل على طلب شراء شيء ما، واجب معين(أدوات المساعدة االلكترونية   -

 ).ات الدراسية وغيرهاتشتمل المحاضرات، والحلق(مؤتمرات الفيديو باستخدام الحاسوب   -

هذه األدوات يمكن أن تصبح مفيدة في غـرف الدراسـة التقليديـة، ويمكـن أيـضاً أن                    

سلوب معين حتـى يمكننـا تقليـل الحاجـة الـى غـرف              اتجمع كل تلك األدوات بطريقة أو ب      

. الدراسة وزيادة التواصل بين االسـتاذ والطالـب مـن خـالل مفهـوم الـتعلم االلكترونـي                 

روح هنا هو هل باالمكان تطـوير بيئـة الـتعلم االلكترونـي الخياليـة لتـصبح            والسؤال المط 

  .بديالً عن التواصل وجهاً لوجه بين األستاذ والطالب عن بيئة غرفة الدراسة الواقعية؟

  

  )1( :نبذة تاريخية عن تطور التعلم االلكتروني   2-1-7-1

ـ               ان موجـوداً منـذ عـدة       على الرغم من حداثة مصطلح التعلم االلكترونـي اال انـه ك

عقود ولكن لم يكن يسمى في ذلك الوقت بهذا االسـم، ففـي صـيغته األوليـة كـان عبـارة                     

 تعـرض أمـام المـستخدم       (Monocrom)عن معلومات تعرض على شكل كتابة خـضراء         

وتخزن في حاسوب مركزي ضـخم تتـصل معـه عـدة حواسـيب مـن نهايـات مختلفـة،                    

ومـع التقـدم التقنـي الحاصـل        . بشكلها االخـضـر  وتستطيع الحصول على تلك المعلومات      

 وكـذلك  (Personal Computer)في مجال الحاسـبات وصـناعة أول حاسـوب شخـصي     

 حـصل تقـدماً   (Web Browsers)مع التطور الحاصل فـي بـرامج متـصفحات الـشبكة     

  .كبيراً في مجال تقنيات التعلم

ن لحديثـة، وكـا   اخذت بعض المؤسسات واالشخاص علـى عـاتقهم هـذه التقنيـات ا              

فادة القـصوى مـن هـذه التقنيـات وقطعـت شـوطاً كبيـراً               للمؤسسات الدور االكبر في اال    

يـر والدراسـة الواسـعة الـى ان اسـتطاعوا اسـتغاللها بالـشكل               ثواخذت منهم الوقـت الك    

                                                 
(1) http://www.e-learningguru.com/art1_2.htm      30/10/2003 
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 & Hardwear)فادة من مكونـات الحاسـبة الماديـة والبرمجيـة     االمثل وذلك من خالل اال

Softwear)   التخزين النجاح العملية، وهـذا بالنتيجـة يعنـي انـه فـي أي وقـت          ومساحات

سوف تتوافر تلك التقنيات سواء أكانت حديثة او قديمة فـي االسـتخدام، وقـد سـاهمت فـي                   

ـ توسيع حدود الوسائط المتعـددة مـن تقن        ة ومرئيـة، ومنـه تطـورت عمليـة         ات مـسموع  ي

كثيـراً مـن وجـه الـتعلم        تقنيات الموجودة فـي اجهـزة الحاسـوب وغيـرت           الفادة من   اال

  :االلكتروني، ومن هذه التقنيات نورد اآلتي

  :(Floppy Disk)األقراص المرنة   - 1

تعد تقنية االقراص المرنـة فـي نهايـة الثمانينـات وبدايـة التـسعينات مـن القـرن                     

الماضي من التقنيات المتقدمة في حينها، اذ كانـت تـستخدم االقـراص المرنـة ذات الحجـم                  

ميكابايـت التـي تعـادل بالمقابـل حـوالي          ) 1.44( بيانـات سـعتها      نالتي تخز )  انج 3.5(

. صـفحة مـن الكتابـة المباشـرة       ) 700(مليون حـرف أو مـا مجموعـه حـوالي           ) 1.5(

وباستخدام قابليات الضغط للبيانات بالبرامج المتاحة اصـبح باالمكـان زيـادة قابليـة الخـزن             

صلي ، ولكـن عنـد الحاجـة الـى خـزن            لألقراص المرنة بحوالي خمسة اضعاف الحجم األ      

 فـي الحاسـبة قبـل القيـام بعمليـة      (Hard Disk)برامج الضغط تلك على القرص الصلب 

ضغط البيانات فأن العملية تستهلك مساحة تخزين اكبر علـى القـرص الـصلب الـذي كـان                  

خدام نسبياً قليل السعة مقارنة بالحجم الكبير لملفات الـصوت والفيـديو الموجـودة، وان اسـت               

الملفات غير المضغوطة على القرص المرن الواحد فأنه يـستطيع تحمـل سـت دقـائق فقـط                  

  .ديو وبنوعية منخفضةيمسجلة من على ملف ف

 اسـتخدام تقنيـة االقـراص المرنـة         إلـى لهذا السبب فأن البرامج التعليمية المـستندة          

ـ                 أن تقنيـة   تكون عادة مكتوبة فقط بنصوص مع بعض الرسـومات المحـدودة، ومـع هـذا ف

يمها للمـستخدم علـى     لاالقراص المرنة واستخدام المجاالت المرئية والمـسموعة يمكـن تـس          

تلك االقراص ولكنها سوف تأخذ عدداً كبيراً وغير محـدود مـن االقـراص المرنـة لحمـل                  

، مـن  (Multimedia Programs)أصغر أنواع بـرامج المجـاالت المرئيـة والمـسموعة     

لية الى الحـصول علـى وسـائط تخـزين اكبـر مـن ناحيـة                هنا اصبحت الحاجة ماسة وفع    

 الظهـور الفعـال لـشبكة االتـصاالت الـسريعة والمرتبطـة             مـع حجم ومساحة التخـزين،     

  .بالمنزل والمكتب والمعمل وغيرها
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  :(Compact Disk- Interactive)األقراص المدمجة الفعالة   - 2

تطـويره فـي نهايـة       تـم    (Multimedia)وهو نظام للمجـال المـسموع والمرئـي           

الثمانينات صمم لالستعمال المنزلي او في المدرسة او في مكـان العمـل يعمـل مـن خـالل                   

استخدام االقراص المدمجة تخـزن عليهـا البيانـات مـن الـصورة والـصوت والنـصوص                 

وهي تتمتع بقابلية خزن كبيرة، واالقراص المدمجة تحتـاج الـى جهـاز مـشغل لالقـراص                 

 لعمـل جهـاز العـرض       اً جهـاز التلفـاز يكـون عملـه مـشابه          رخيص نسبياً يربط علـى    

نية حصلت في حينها على اهتمـام كبيـر كونهـا أسـهل وأرخـص فـي                 قالفيديوي، وهذه الت  

 (CD-ROM)التنفيذ واالستعمال مـن نظـام االقـراص المدمجـة ذات الـذاكرة المقروئـة                

  .التي كانت كلفتها أعلى بكثير

غيـاب   كـان فـي      (CD-I) المدمجـة الفعالـة      ان التقصير األساسي لنظام االقـراص       

 انـه ال يمكـن اعـادة        فـضالً عـن   وجود نظام للقرص الصلب او القرص المرن ملحق معه          

فـادة منهـا فـي      ريج انخفضت قيمتهـا وال يمكـن اال       تسجيل او تحديث البيانات عليها، وبالتد     

  .الوقت الحاضر

   : (CD-ROM)فقط ذات الذاكرة المقروءة –األقراص المدمجة   - 3

(Compact Disk-Read Only Memory)  

 فـي وهو نظام رقمي يقـوم باسـتقراء البيانـات والمعلومـات المرئيـة والمـسموعة                  

والتـي تبـدو مـشابهة      )  انـج  5(الحاسوب الشخصي، من خـالل اقـراص دائريـة بحجـم            

ألقراص الصوت المدمجـة المـستخدمة بـشكل واسـع اآلن، ولكنـه يحتـاج الـى مـشغل                   

، الذي تم انتاجه بشكل قياسـي مـع كـل الحاسـبات الشخـصية               (Drive)جة  لألقراص المدم 

  .ن اآلحتىالجديدة و

ميكابايت، ) 650(لكل قرص مدمج ذي الذاكرة المقروءة فقط، له قابلية خزن تصل الى   

 يحتوي على اً مرناًقرص) 450(ـالقرص المدمج الواحد يمكنه تحمل ما يقرب لأن وبمعنى اخر 

  .ة واحدة من فيلم مصور بالفيديو وبنوعية رديئةالبيانات، او ساع

ألقـراص المدمجـة ذات     اذا التغيير الكبيـر فـي قابليـة الخـزن فـأن             ـب ه ـوبسب  

ت ســهلة االســتخدام والتــداول ومنخفــضة الكلفــة، ـط اصبحـــالــذاكرة المقــروءة فقــ

ـ                 ي واصبحت الطريقة األفضل لنشر وتوزيـع الملفـات والبـرامج ذات االحجـام الكبيـرة الت

تحتاج الى مساحات تخزين عاليـة، لكونهـا تـشتمل علـى الـصوت والفيـديو والتـأثيرات                  

  .الرقمية المعقدة
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لكترونـي يـسلم الـى المتعلمـين باسـتخدام          ل منتصف التسعينات كان الـتعلم اال      خال  

تقنية االقراص المدمجـة وعلـى شـكل حقائـب تعليميـة مبرمجـة وتـستخدم فيهـا تقنيـة            

  .الوسائط المتعددة

  :(DVD-ROM)قرص الفيديو الرقمي ذو الذاكرة المقروءة فقط    - 4

Digital Vidio Disk-Read Only Memory  

أكبر وأسرع قرص مدمج ذو ذاكـرة مقروئـة، وهـو انتـاج قياسـي جديـد تـم                   وهو    

 مجـاالت   فـضالً عـن   انتاجه لحمل البيانات التي تستخدم للتدريب ومجال العمـل التجـاري،            

ـ    التسلية المنزلية، وت   القياسـية، ولكنهـا تـستطيع حمـل        ) CD-ROM(بدو تقنيته مشابهة لـ

انـات، او سـاعتين مـن المعلومـات المـصورة بالفيـديو وبـشاشة               يكيكابايت من الب  ) 4.7(

  .واسعة أي بنوعية عالية

ــة     ــتبدلت تقني ــرة اس ــسرعة كبي ــل (DVD)وب ــز (CD-ROM) مح ــم تجهي  وت

، وتلـك المـشغالت يمكنهـا        اً قياسـي   وجعلهـا مـشغالً    (DVD)الحاسبات الجديدة بمشغالت    

 او الحديثـة    (CD-ROM)تشغيل نوعين من االقـراص المدمجـة سـواء أكانـت القديمـة              

(DVD)باستعمال مشغل القرص نفسه .  

  :(Internet, Intranet)شبكة المعلومات المحلية  / عالمية شبكة المعلومات ال– 5

ـ ) 1969(  فـي عـام    )االنترنـت (شبكة المعلومات العالميـة     بدأت     ي بحـوث وزارة    ف

الدفاع االمريكيـة كمـشروع لخلـق وسـيلة سـرية لالتـصال ونقـل المعلومـات خـالل                   

 التي تحتـوي علـى حواسـيب منتـشرة فـي            (Arpanet)الحروب، وقد كانت تسمى محلياً      

 لألخـرى باسـتخدام تقنيـة قياسـية جديـدة           الواحـدة مساحة معينة يمكنها توصيل الرسـائل       

 (TCP/IP)بروتوكــوالت االنترنــت   / حكم باالتــصالتــسمى بروتوكــوالت الــت  

(Transmision Control Protocol/Internet Protocol).  

 بايجــاد شــبكة (Natinal Scince Foundation)فــي الثمانينــات قامــت شــركة   

كوسيلة للتسلية بربط عدة مئـات مـن الحاسـبات موصـلة باالنترنـت، ومعظمهـا كانـت                  

اديمية بحته، كان الهـدف مـن ذلـك تبـادل ونقـل البيانـات               موصلة بوكاالت حكومية او اك    

  .والحصول على المعلومات

في البداية صعبة االستخدام لالشخاص غير ) االنترنت(ة يمشبكة المعلومات العالكانت   

متصفحات االنترنت تطبيقات ل متصفحات االنترنت تغيرت تلك التقنية، وكتشافالمتمرسين، وبا

  .شبكة االنترنت الدولية في قراءة صفحات االنترنت على الحاسوببرمجية يستخدمها زوار 
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  :التنساالساسية بلعبة مهارات بعض ال 2-1-8
يعد االرسال من أكثر الضربات أهميـة ويتميـز بالـصعوبة العاليـة الدائـه وتتوحـد                 

معظم اعضاء الجسم باسلوب مركب من القـوة والـسيطرة لغـرض اظهـار شـكل الحركـة              

ـ . )1(متناسقاً ان ضـربة االرسـال تحتـاج الـى الكثيـر مـن              ")2((Murphy,1972) ذكروي

التدريب المستمر لغرض اتقانها، وهي تحتـاج الـى توافـق عـصبي عـضلي فـضالً عـن                   

  ".السرعة في الحركة

 أن االرسـال يعتمـد علـى        )4()1991، وآخـرون  هـالل ( و )3()آن بتمـان  (د  ـد أك ـوق

  :خطوات عدة الدائه

ة للمضرب، رمـي الكـرة، التوافـق فـي مرحلـة التـصادم،              وقفة االستعداد، المرجح    -

  .المرحلة التكميلية

بـين توقيـت الحركـة وسـرعة         عالقـة قويـة      ان هناك ") 5((Piller,1997)واضاف    

ة المرتبطـة بحركـات     لوالبـد مـن زيـادة نظـام سـرعة السلـس           ... الكرة عند االصطدام  

  ".االرسال وذلك من خالل زيادة سرعة اجزاء الجسم

وتهيئة قوة لضرب الكـرة، علـى الالعـب ان يتـابع ارتفـاع الكـرة                 توفير   ولغرض  

 لحظـة التـصادم     علـى  الوضـع العـالي الـصحيح و       علـى لحظة هبوطها ويركز انتباهـه      

لغرض اداء التوقيت الجيد وهـذا يـأتي مـن خـالل المراقبـة والمتابعـة الجيـدة، وعلـى                    

  .خرىالالعب ضبط قذف الكرة بدون تغيير في حركات االرسال اال

ويتميـز  . ان االرسال يعد مفتـاح اللعـب الهجـومي والقـوة الـضاربة فـي اللعـب                  

ان  "كـسب النقطـة   الالعب الجيد بارساله القوي وبدقة عالية وبهذا تكـون فرصـته كبيـرة ل             

اداء االرسال بشكل جيد يؤدي الى زيـادة فرصـة الالعـب للفـوز بالمبـاراة باقـل جهـد                    

                                                 
(1) Elliot, B., & Briain, M.: A Three Dimensional Cinema To Gragic Analysis of 

Tennis Serve, Int. Journal of Biomechanics. Vol.12, 1986, p.260. 
(2) Murphy, C., & Bill: Tennis For The Player – Teacher and Coach. W.D. Samders, 

Philadelphia, 1972, p.2. 
 جامعـة بغـداد،     – قاسم لـزام صـبر، كليـة التربيـة الرياضـية          ) ترجمة (.ســـالتن .ان بتمان   ) 3(

  .47، ص1991مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، 

 مطبعـة الحكمـة، جامعـة       .االعـداد الفنـي والخططـي بـالتنس        .)واخـرون ( عبـدالرزاق    هالل  ) 4(

  .42، ص1991الموصل، 
(5)  Piller, J.: Biomechanical Analysis of The Serve. ITF, Coaches Review Issue II, 

May, 1997, p.12. 

 32

لـذا يكـون مـن      . ت الالعب المنـافس فـي اثنـاء المبـاراة          معنويا في التأثير   معبدني، هذا   

الضروري جداً االهتمام بمهارة االرسال والتـدريب عليهـا بـشكل مـستمر وبمـا يـضمن                 

  .)1("اتقانها وعلى مستوى عال من الثبات في االداء

 اتقـان   علـى  قدرتـه ويعتمد تطور مستوى الالعب المبتدئ الى حد كبير علـى مقـدار               

وعلـى الالعـب    تين االمامية والخلفية، النهمـا االساسـيتان فـي اللعـب            الضربتين االرضي 

جـزءاً منـه بوصـفهما      من خـالل التمـارين المـستمرة حتـى تـصبحا             المبتدئ ان يتقنهما  

  .)2(االساس في الهجوم والفوز

والتزال الضربات االمامية والخلفية هي حجـر الزاويـة فـي اللعـب الـصحيح فـي                   

 مـن أهـم     همـا  االماميـة والخلفيـة      تينان الـضرب   ")3()1987ر،عبدالـستا  (ذكراذ ي . التنس

ا استعماالً بالتنس بالنـسبة لالعبـين المبتـدئين والمتقـدمين، وتعـد مـن               مكثرهأالضربات و 

  ".أهم الضربات الهجومية التي تقود الالعب للفوز

اداء ضرب الكرة يتـألف مـن خطـوات منتظمـة            ان تسلسل    )4()1991بتمان،(ويذكر    

عملية تصحيح االخطاء، بشكل يؤدي الـى تطـور الـضربات االرضـية االماميـة               تصاحبها  

  .والخلفية، والمهم هو تعلم كلتا الضربتين والتدريب عليهما في آن واحد

اخيراً ان الضربات االرضية االماميـة والخلفيـة تعـد مألوفـة            ) 1986أيلين،  (وتؤكد    

ـ        ويجـب علـى الالعـب      ... ضربات االخـرى  واكثرها انتشاراً وتتميز بسهولة ادائها قياساً بال

  )5(.تعلمها جيداً والتحكم فيها قبل البدء في تعلم الضربات االخرى

  

                                                 
(1) Zwiego, John: Court Side Compam. No.1, Chronical Books, San Francisco, 1973, 

p.13. 
  .42، صمصدر سبق ذكره .)واخرون( عبدالرزاق هالل  ) 2(

  .60، ص1987 مطبعة التعليم العالي، بغداد، .العاب المضرب .عبدالستار الصراف  ) 3(

  .42، صمصدر سبق ذكره .ان بتمان  ) 4(

، منـشأة المعـارف   : مـصر  . تحكـيم  – تقيـيم    – تـدريب    – تعلـيم    –التـنس    .ايلين وديـع فـرج       )5(

  .51، ص1986، االسكندرية
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  :الدراسات المشابهة 2-2

نظرا الهمية استخدام الوسائل التعليمية فـي عمليـة الـتعلم للمهـارات المختلفـة فقـد                   

ـ        أنجز هـذه الوسـائل وبمختلـف      ثير اسـتخدام    أ العديد من الدراسات واالبحاث التي تناولت ت

  :واعها، ومن هذه الدراسات هيان

   )1()2000عادل فاضل علي، (دراسة  -

  تأثير بعض استخدامات انظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم باالنموذج الرمزي (

  )لتعلم المهارات الهجومية بالمبارزة

  : الدراسة الىتهدف  

 .المجموعة التجريبيةتوى اداء معرفة تأثير البرنامج التعليمي المقترح في مس .1

  :وافترض الباحث ما يأتي  

 فـي ذو تـأثير معنـوي      في جهـاز الحاسـب االلكترونـي        ان البرنامج التعليمي المقترح     . 1

  .ارزةــفي تعلم مهارات الهجوم بلعبة المبالمجموعة التجريبية 

تربيـة  من طالب المرحلـة الثالثـة فـي كليـة ال          ) اً طالب 40(وتكونت عينة البحث من       

تـستخدم جهـاز    (الرياضية في جامعة بغداد، وقـسمت العينـة الـى مجمـوعتين، تجريبيـة               

تــستخدم (والمجموعــة الــضابطة ). الحاســوب بوصــفه وســيلة مــساعدة لعمليــة الــتعلم

  .)االسلوب المتبع من قبل مدرس المادة في التعلم للمهارات

مـدة  )  وحـدات تعليميـة    8(وبواقـع   )  أسـابيع  8(وكانت مدة تطبيق المنهج التجريبي        

 التعليمــي مــنهجان الواظهــرت نتــائج البحــث )  دقيقــة90(الوحــدة التعليميــة الواحــدة 

ساعد على تعلم المهارات الحركية الهجومية فـي لعبـة المبـارزة بـشكل افـضل                ) المقترح(

 التقليدي المتبـع فـي كليـات التربيـة الرياضـية فـي العـراق، وان اسـتخدام                   منهجمن ال 

لرمزي في عملية تعلم المهارات الحركية الهجومية فـي لعبـة المبـارزة قـد اثـر                 االنموذج ا 

ايجابياً في الطلبة اكثر من تـأثير االنمـوذج الحـي فـيهم، نظـراً للمكانـة المتميـزة التـي                     

واوصـى الباحـث باسـتخدام      . يحتلها االنمـوذج نفـسه، فـضال عـن اسـتنتاجات اخـرى            

 تعليميـة اخـرى للمهـارات الحركيـة المختلفـة      الحاسوب في عملية التعلم، وتصميم بـرامج    

  .في لعبة المبارزة

                                                 
  .مصدر سبق ذكره .عادل فاضل علي  ) 1(
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  )1()2000بان عدنان الداغستاني، (دراسة  -

  االساسية تأثير استخدام الحاسوب في تعلم بعض المهارات(

  )لجمناستك الفني للنساءفي ا

  :إلىهدفت الدراسة   

ء بعـض المهـارات      أدا فـي التعرف على تأثير المنهج التعليمي باسـتخدام الحاسـوب            .1

  .االساسية في اجهزة الجمناستك الفني للنساء

التعرف على الفروق في مـستوى األداء بـين اسـتخدام الحاسـوب ووسـيلة عـرض                   .2

  .االنموذج الحي

  :وافترضت الباحثة  

المنهج التعليمـي باسـتخدام الحاسـوب يـؤثر ايجابيـاً فـي أداء بعـض المهـارات                    .1

  .ك الفني ولصالح العينة التجريبيةاالساسية على اجهزة الجمناست

هناك فرق معنوي بـين المـنهج التعليمـي باسـتخدام الحاسـوب والمـنهج التعليمـي                   . 2

  .باستخدام االنموذج الحي

طالبـة مـن    ) 18(المنهج التجريبي، وتكونـت عينـة البحـث مـن           الباحثة   تاستخدم

، 2000-1999م الدراسـي    المرحلة الثانية بكلية التربية الرياضية فـي جامعـة بغـداد للعـا            

، وبعـد انتهـاء     )مجموعـة ضـابطة ومجموعـة تجريبيـة       (وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين      

م تطبيق المنهج التجريبي علـى المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام جهـاز              تاالختبارات القبلية   

الحاسوب في عملية تعليم المهـارات االساسـية فـي الجمناسـتك الفنـي، امـا المجموعـة                  

  .ة فطبقت المنهج التقليدي المعد من قبل الكليةالضابط

علـى تحـسن المجمـوعتين الـضابطة والتجريبيـة فـي تعلـم              اظهرت نتائج البحث    

المهارات قيد البحث، وعند مقارنة الفـروق بـين المجمـوعتين فـي االختبـارات المهاريـة                 

ـ      ة الـتعلم  البعدية ظهر تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت جهـاز الحاسـوب فـي عملي

للمهارات على المجموعة الـضابطة التـي اسـتخدمت المـنهج التقليـدي المعـد مـن قبـل                   

ان استخدام الحاسـوب كوسـيلة مـساعدة فـي تعلـم            وتوصلت الباحثة الى االستنتاج ب     .الكلية

                                                 
في االساسية   تأثير استخدام الحاسوب في تعلم بعض المهارات.بان عدنان محمد امين الداغستاني ) 1(

  .2000، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،  ماجستيررسالة .لجمناستك الفني للنساءا
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بعض المهارات االساسية في الجمناستك الفني قد حقق نتـائج افـضل مـن المـنهج التقليـدي                  

استخدام جهاز الحاسـوب فـي عمليـة الـتعلم عمـل             و .ربية الرياضيــة المتبع في كلية الت   

جهـاز   وان   .على توفير الوقت والجهد مـن قبـل المـدرس فـي ايـصاله المـادة العلميـة                 

في زيادة رغبـة الطالبـة وتـشويقها وانـدفاعها نحـو الـتعلم مـن خـالل                  ساعد  الحاسوب  

  .استخدام البرنامج كونه وسيلة تعليمية جديدة

  

   )1()1999عايدة علي حسين البياتي (دراسة  -

  أثر استخدام بعض الوسائل المساعدة في تعلم بعض المهارات الحركية(

  )في الجمناستك الفني للنساء

  :إلىهدفت الدراسة   

معرفة أثر فاعلية الوسـائل المـساعدة فـي تعلـم بعـض المهـارات الحركيـة فـي                    .1

  .الجمناستك الفني للنساء

اعدة في تعلم بعـض المهـارات الحركيـة فـي الجمناسـتك             معرفة أفضل الوسائل المس    .2

 .الفني للنساء

  :وافترضت الباحثة  

ان الوسائل المساعدة تؤثر ايجابيـا فـي تعلـم بعـض مهـارات الجمناسـتك بـشكل                   .1

  .اوتــمتف

هناك فروق ذات داللة معنوية لـصالح المجموعـة التـي تـتعلم المهـارات الحركيـة                  .2

 .باستخدام الوسيلة المركبة

ملت عينة البحث على طالبات الصف االول فـي كليـة التربيـة الرياضـية للبنـات                 اشت  

تجريبيـة كـل مجموعـة اسـتخدمت        )  مجـاميع  4(في جامعة بغداد، وقد تم تقسيم العينة الى         

  .وسيلة تعليمية معينة تختلف عن المجموعة االخرى

 وبواقـع   )اً أسـبوع  12(وعلـى مـدى     )  وحدة تعليميـة   96( التعليمي من    منهجتألف ال   

لكـل  )  وحـدة تعليميـة    24(وحدتين تعليميتين اسـبوعيا لكـل مجموعـة، اي مـا يعـادل              

                                                 
 أثر استخدام بعض الوسائل المساعدة في تعلم بعض المهارات الحركية في .عايدة علي حسين البياتي ) 1(

  .1999 اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، .الجمناستك الفني للنساء
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 بعـدها اجـرت الباحثـة االختبـارات         ). دقيقـة  100(مجموعة، مدة الوحدة التعليمية الواحدة      

الوسـيلة المـساعدة    ( تفوق المجموعة التـي اسـتخدمت        اظهرت النتائج البعدية لعينة البحث و   

ـ  على ضـرورة التنو ةواوصت الباحث)  البصرية اللفظية+ اليدوية   ع فـي اسـتخدام الوسـائل    ي

  .التعليمية خالل الوحدات التعليمية

  

  :الدراسات السابقةأوجه االستفادة من  -
من خالل اطالع الباحث على ما توصـلت إليـه الدراسـات والبحـوث الـسابقة مـن                    

والطرائـق المـساعدة فـي      نتائج وما خرجت به من توصيات حول أهمية استخدام الوسـائل            

  :عمليات التعلم الحركي، تم استنتاج ما يأتي

كدت الدراسات السابقة أهمية استخدام الوسـائل المـساعدة فـي تعـديل االسـتجابات               أ   -1

  .الحركية للمتعلمين

ثبتت الدراسات السابقة أهمية استخدام التقنيات التعليميـة الحديثـة المتمثلـة باسـتخدام              أ   -2

، واظهـرت نتـائج جيـدة فـي         )الفيديو، والصور واالشكال التوضـيحية    الحاسوب، و (

  .تحسن مستويات التعلم

ـ أستخدمت  اظهرت نتائج الدراسات التي     أ   -3  مختلفـة مـن الوسـائل المـساعدة ان          اًنواع

  . لنوع الوسيلة التعليمية المستخدمةهناك تبايناً بين مستويات التعلم تبعاً

  


