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مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل البيت.

الملخص

د .امساعيل سعود حنيان العون*

هدف هذه الدراسة تعرف مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل

البيت ،تكون ُمجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية البدنية؛ وقد بلغ عددهم ( )716طالبا وطالبة،

وتكونت عينة الدراسة من ( )121طالبا وطالبة في تخصص التربية البدنية بجامعة آل البيت تم
اختيارها بطريقة عشوائية بما يشكل ( )%22من مجتمع الدراسة ،وكشفت النتائج :أن مستوى
استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل البيت جاء مرتفعا ،كما أظهرت عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≥ α 0,05في آراء أفراد العينة حول مدى
استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية بجامعة آل البيت تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور،

إناث) ،والساعات المقطوعة للطالب (أقل من  77ساعة 77 ،ساعة وأعلى) ،وفي ضوء النتائج
التي أسفرت عنها الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات؛ منها :تعزيز مهارات الطلبة في

استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة التربية البدنية ،واالهتمام بتطبيق الوسائل التعليمية الحديثة في
الجامعة.

الكلمات المفتاحية :تقنيات التعليم ،طلبة التربية البدنية ،جامعة آل البيت.
* أستاذ مشارك يف قسم الرتبية البدنية  -جامعة آل البيت – األردن.
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The Extent of Using Education Techniques among the
Students of Physical Education at Al al-Bayt University
Dr. Ismaiel sood Al-oon
Associate professor in Faculty of Educational Sciences
Al al-Bayt University
Jordan

Abstract
The study aimed at identifying the extent of using the
education techniques among the students of physical education at
Al al-Bayt University. The study population consisted of all the
students of physical education amounting to (617) male and
female students. The study sample consisted of (125) male and
female students in physical education at Al al-Bayt University
who were randomly chosen by 20% of the total community.
The results revealed that the level of using the education
techniques among the students of physical education at Al al-Bayt
University was high .In addition, there were statistically
significant differences at the level of (α≥ 0.05) in the viewpoints
of the sample members regarding the extent of using the
education techniques among the students of the physical
education at Al al-Bayt University according to the variables of
gender and the registered hours of the students (less than 66
hours, 66 hours and above). In light of the results of the study, the
researcher recommended many points, including enhancing the
students' skills in using the education techniques among the
students of physical education, and paying attention to the
application of modern teaching methods at the university.
Keywords: Education techniques, Students of Physical
Education, Al al-Bayt University.
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 .1مقدمة الدراسة:
إن لتقنيات التعليم دوراً مهماً ال ديكن االستغناء عنو يف عملية التعلم والتعليم سواء أكان ذلك
للمتعلم أم جلميع ادلشاركني يف العملية الرتبوية فالعامل أصبح قرية إلكرتونية صغرية ال يستطيع الفرد فيها أن
ينعزل عن األحداث ادلتسارعة من حولو؛ لذلك البد أن يكون الفرد على اتصال بكل تطور وكل جديد
ليستطيع العيش والتأقلم مع ىذا االنفجار ادلعريف كل ذلك وضع ادلؤسسة الرتبوية أمام حتد كبري ومسئولية
عظيمة وأدوار جديدة ومتجددة جلميع ادلشاركني يف العملية الرتبوية ،وانطبلقاً من كون ادلتعلم احملور الرئيس
يف العملية الرتبوية أصبح لزاماً على رتيع ادلشاركني يف إعداد ادلتعلم حتويل أىدافهم إىل نتاجات تربوية
تعمل على إكساب ادلتعلم ادلهارات األساسية لتقنيات التعليم ليستطيع مواكبة ىذا الكم اذلائل من التطور
ادلعريف ادلتغري وادلتجدد بصورة سريعة جداً.
وىناك ىيئات عادلية مهتمة بتقنيات التعليم مثل اجمللس القومي لربامج إعداد ادلعلمني ،وادلنظمة
الدولية لتقنيات التعليم اليت حددت شروط مرتبطة بتكنولوجيا التعليم ،ينبغي على مؤسسات إعداد
ادلعلمني أن تعمل على توظفوىا جيداً يف العملية التعليمية خبلل برامج اعداد ادلعلمني ( Web,
.)2007
والتحدي أمام ادلعلمني اليوم ليس تعلم التعليم وكيفية تضمينو وتوظيفو كأداة فاعلة يف التعلّم،
وليس فقط معرفة كيفية تشغيل اآللة ،بل كيف ديكن أن يكسب الطلبة ىذه ادلهارات حبيث ختدمهم يف
تلبية حاجاهتم يف أثناء دراستهم سواء أكان ذلك خبلل فرتة وجودىم بادلدرسة وبعد التحاقهم باجلامعات،
وذلذا باتت عملية إدخال التكنولوجيا يف التعليم تشكل حتدياً مستمراً جلميع ادلشاركني يف العملية الرتبوية؛
ومن ىنا كان ال بد من إعداد ادلعلم القادر على استخدام وتوظيف تقنيات التعليم يف عملية التدريس،
وذلك لتمكني الطلبة من استخدامها وال ديكن أن يتم ذلك إال من خبلل وعي ادلعلم بتكنولوجيا التعليم،
وال نقصد أن يكون ادلعلم ملماً هبا فقط بل قادراً على ختريج طلبة مزودين مبهارات تقنيات التعليم حبيث
تكون جزءاً من حياهتم األكادديية اليومية يف مرحلة ما قبل الثانوية ومرحلة الدراسة اجلامعية ( Hazaleh
.)& Jawarneh, 1992
وقامت وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل مبجموعو من اإلجراءات دلواجهة ىذا التحدي ،إذ
يسعى األردن إىل التقدم بقوة ضلو استخدام تقنيات التعليم وإعداد جيل من ادلتعلمني لديهم القدرة على
التعامل مع تقنيات التعليم وتوظيفها بوعي عميق حبياهتم األكادديية اليومية يف مرحلة ما قبل الثانوية ومرحلة
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الدراسة اجلامعية األمر الذي سيجعل األردن مركزاً لنقل تقنيات التعليم يف الشرق األوسط (وزارة الرتبية
والتعليم.)5005 ،
وذلك من خبلل إعداد الطلبة وتنمية مهاراهتم العقلية يف بيئة تربوية متطورة تشكل تقنيات التعليم
فيها احملور أألساسي يف تطوير قدراهتم على التعلّم من خبلل استخدام تقنيات التعليم كوسيلة أساسية يف
العملية الرتبوية؛ من خبلل تدريب الطلبة على استخدام احلاسوب من خبلل برامج هتدف إىل إكساب
الطلبة ادلهارات البلزمة اليت دتكنهم من العمل على تقنيات التعليم وتوظيفها يف العملية التعليمية؛ ألن
الدور الذي تلعبو تقنيات التعليم يف حتسني أداء الطلبة وتطوير مهارات التعلم لديهم ذو أمهية إذا كان
ىدفنا الوصول إىل أفضل النتاجات (القرشي.)5007 ،
وىناك الكثري من رجال الرتبية والتعليم يؤمنون بأمهية تقنيات التعليم ودورىا يف العملية الرتبوية
جبميع ادلواد ولكن ىناك عقبات كثرية حتد من استخدامها بشكل عام يف العملية الرتبوية وخاصة يف رلال
الرتبية البدنية على الرغم من أمهيتها البالغة و دورىا األساسي يف رلال تعلم الرتبية البدنية وتعليمها
(الناعيب.)5000 ،
ويف ىذا العصر عصر االنفجار ادلعريف ال بد من إعادة النظر بني احلني واآلخر يف مادة الرتبية
البدنية؛ للتأكد من مدى توافق ادلفاىيم والنظريات وادلعارف مع ما يطرأ على الرتبية البدنية من تطور وتقدم
يف ضوء أىداف ومعايري الرتبية البدنية من خبلل تنمية اجلانب البدين واالجتماعي والنفسي وادلعريف للطلبة
شأهنا شأن ادلواد التعليمية األخرى مبا يتوافق مع متطلبات العصر اخلاصة بتقنيات التعليم على أن تكون
من الركائز األساسية يف تعلم مادة الرتبية البدنية وتعليمها (اجلميلي )5005 ،لوجود عبلقة قوية بني الرتبية
البدنية وتكنولوجيا التعليم ،واستخدام التعليم يف الرتبية البدنية حيقق السرعة يف التعلم واستغبلل الوقت
واجلهد ،آخذين بعني النظر أن عملية التعلم يف الرتبية البدنية ذات صيغة فردية على حد كبري؛ ففي الفرق
الرياضية اجلماعية ككرة القدم صلد أن عملية التعلم ختتلف من العب إىل أخر طبقا دلركز كل العب،
فبلعب الدفاع خيتلف عن العب خط الوسط وخيتلف عن ادلهاجم ،بل إن عملية التعلم ختتلف من نشاط
إىل أخر (حسن.)5007 ،
كل ىذا يتطلب استخدام تقنيات التعليم دلراعاة الفروق الفردية،وتساعد تقنيات التعليم من خبلل
الوسائط ادلتعددة على إبعاد عامل ادللل وحرية االختيار وتشجيع ادلتعلمني على شلارسة األنشطة بوجود
وسائل معينة وأدوات وأجهزة مناسبة وبتطبيق تقنيات التعليم يف تعلم ادلهارات احلركية يف الرتبية الرياضية
جتعل عملية التعلم تتجو مباشرة ضلو النتاج أي ضلو ادلهارة ادلطلوب تعلمها وبذلك ختتصر زمن عملية التعلم
541

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….....................المجلد السابع عشر  -العدد الثاني -
9102

وتكون السرعة يف عملية التعلم زلسوبة وليست عشوائية تؤثر يف حتقيق النتاج ادلطلوب مع مراعاة الوقت
واجلهد وادلال ،ديكن رفع كفاءة الطالب يف الرتبية البدنية باستخدام نظام متكامل لتقنيات التعليم ،وبالتايل
يستطيع أن حيقق النتاجات العملية التعليمية يف ظل ازدياد عدد ادلتعلمني والتغري ادلستمر يف ادلناىج وقلة
اإلمكانات وقلة عدد ادلدرسني ،ويعد درس الرتبية البدنية أصغر وحدة يف الربنامج التعليمي ألنو حيمل يف
طياتو نتاج الرتبية البدنية كآمال بأغراضو ادلتعددة ،ويقع على عاتقو حتقيق ىذه األغراض من خبلل الوقت
ادلتاح لكل درس ويتحقق نتاج الرتبية البدنية أال وىو الرتبية الشاملة ادلتزنة باكتمال ادلنهاج ،ومن مث فإنو
ليس ىناك سبيل لتحقيق نتاج الدرس إال باالستعانة بتقنيات التعليم اليت ختتصر الوقت واجلهد إلدتام ىذا
النتاج الكبري.

 .2مشكلة الدراسة:
نظراً ألمهية تقنيات التعليم اليت ححتسن من عملييت التعليم والتعلم ،وفاعليتها يف حتسني نوعية األداء
التعليمي ،وخلربة الباحث يف اجملال الرتبوي خاصة فيما يتعلق بإعداد معلمي الرتبية البدنية الحظ أن ىناك
حاجة ماسة للمعرفة التكنولوجية من قبل الطلبة يف أثناء دراستهم ،ومن خبلل اطبلعو على الدراسات
السابقة ادلتصلة بتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية الحظ أهنا تناولت معلمي الرتبية البدنية يف أثناء خدمتهم
الفعلية بعد خترجهم ،وحبدود علم الباحث ليس ىناك دراسة تناولت مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية
جبامعة آل البيت لتقنيات التعليم بشكل عام ومدى استخدام طلبة الرتبية البدنية لتقنيات التعليم بشكل
خاص؛ ذلذا ارتأى أن تكون ىذه الدراسة من الدراسات ادليدانية النوعية تركز على إعداد الطالب خبلل
فرتة الدراسة والكشف عن مدى استخدامو لتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية قبل خترجو ،وذلك من خبلل
اإلجابة عن سؤايل الدراسة.
 . 3أهداف الدراسة:

تعرف:
هتدف الدراسة احلالية ّ
 .0 .3مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة ال البيت.
 .5 .3الفروق اإلحصائية يف مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً
دلتغريات اجلنس (ذكور ،إناث) ،والساعات ادلقطوعة للطالب (أقل من  66ساعة 66 ،ساعة وأعلى).

 .4أسئلة الدراسة:

ستجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:
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 .0 .4ما مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت؟
 .5ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0,05يف مدى استخدام تقنيات التعليم
لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً دلتغريات اجلنس (ذكور ،إناث) ،والساعات ادلقطوعة
للطالب (أقل من  66ساعو 66 ،ساعة وأعلى)؟

 . 5أهمية الدراسة:
الدراسات القليلة اليت هتتم مبدى استخدام طلبة
الدراسة احلالية أمهيتها من كوهنا إحدى َ
تستمد َ
الرتبية البدنية جبامعة آل البيت لتقنيات التعليم من وجهـة نظـر الطلبة أنفسهم؛ وتنطلق أمهية ىذه الدراسة
من اآليت:
تعرف مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تقنيات
 .0 .5قد تساعد ىذه الدراسة على ّ
تعرفها
التعليم من وجهة نظـر الطلبة أنفسهم جبامعة آل البيت؛ شلا ديكن ادلسؤولني يف جامعة آل البيت من ّ
والعمـل على التخطيط الدقيق لتلبية حاجات طلبة الرتبية البدنية.
 .5 .5قد تساعد الدراسة على رسم إسرتاتيجيات ومعايري مبلئمة تعمل على رفع كفاءة طلبة الرتبية
البدنية وحتسني مهاراهتم التكنولوجية.
تعرف مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تقنيات التعليم
 .3 .5قد تساعد ىذه الدراسة ّ
من أجل تطوير أداءىم التعليمي والتدريسي داخل احملاضرات ما يرتتب عليو حتسني سلرجات التعليم.
 .4 .5الوصول إىل نتائج ومقرتحات ذات فائدة حول أجهزة تقنيات التعليم اليت حيتاجها الطلبة يف أثناء
دراستهم.
 .7تعريف المصطلحات:

عرف مصطلحات الدراسة تعريفاً إجرائياً؛ ووفقاً لآليت:
تح ّ
 .0 .6مدى االستخدام :ادلدى الذي يستخدم فيو طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت التعليم ،ويقاس
بالتقدير الذي يعطيو الطالب ،دلدى استخدامو لتقنيات التعليم ادلتاحة لو يف قسم الرتبية البدنية وفق
التقديرات ادلتضمنة يف أداة الدراسة.
 .5 .6تقنيات التعليم :علم توظيف النظريات وادلستحدثات العلمية اليت يستخدمها طلبة الرتبية البدنية
جبامعة آل البيت لتحقيق نتاجات التعليم والتعلم بفاعلية وبطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة؛ ما يسهم يف
اكتساهبم جلميع ادلهارات ادلطلوبة منهم أثناء فرتة الدراسة ويستخدموهنا يف عملهم وحياهتم اليومية بعد
التخرج.
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 .3 .6طلبة الرتبية البدنية :ىم الطلبة ادللتحقون بقسم الرتبية البدنية يف جامعة آل البيت.
 .4 .6جامعة آل البيت :إحدى جامعات ادلملكة األردنية اذلامشية الرمسية تقع يف مدينة ادلفرق على بعد
( )69كم من العاصمة عمان ،وتقع يف زلافظة ادلفرق مت تأسيسها عام ألف وتسع مائة وأربعة وتسعني.
 .6محددات الدراسة:

 .0 .7احلدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي
.2018\2017
 .5 .7احلدود ادلكانية :أجريت ىذه الدراسة يف جامعة آل البيت قسم الرتبية البدنية.
 .3 .7احلدود البشرية :أجريت ىذه الدراسة على طلبة جامعة آل البيت ختصص الرتبية البدنية.
 .4 .7احلدود ادلوضوعية :تقتصر ىذه الدراسة على مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية يف كلية العلوم
الرتبوية جبامعة آل البيت لتقنيات التعليم والتعلم.
 .8الدراسات السابقة:

تتناول ىذه الدراسة عدداً من الدراسات ادلشاهبة وادلرتبطة بالدراسة احلالية؛ وسيتم عرضها مبحورين
(الدراسات العربية ،والدراسات األجنبية) وفقاً لتسلسلها من األحدث إىل األقدم؛ وىي كاآليت:
 .0 .8الدراسات العربية:
تعرف على مدى استخدام العارض أحد الوسائل
أجرى (رويبح )5007 ،دراسة ىدفت إىل ّ
التكنولوجية اليت تستخدم يف نظام التعليم اجلامعي من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية والطلبة
اجلامعيني ،وىدفت إىل تعرف مدى تقبلهم الستخدامو يف عملية التعليم وخاصة يف ميدان تقنيات التعليم
يف النشاط البدين والرياضي ليكون نقطة بداية الستخدام تقنيات التعليم يف اجلامعة عامة وميدان علوم
وتقنيات النشاط البدين والرياضي ،تكون رلتمع الدراسة من ( )45عضواً من أعضاء اذليئة التدريسية يف
معهد علوم وتقنيات النشاط البدين والرياضية باجللفة ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي باستخدام
االستبيان أداة جلمع ادلعلومات ،وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام الوسائط ضروري ألعضاء اذليئة
التدريسية.
وقام (العون (2013 ،بدراسة كان ىدفها تعرف مدى استخدام الكفايات التكنولوجية اليت تلزم
لتدريس منهاج الرتبية الرياضية حسب رأي ادلعلمني وادلعلمات يف األردن تكونت عينة الدراسة من
) (135حمعلماً ومعلمة ،واستخدم الباحث االستبانو وسيلة جلمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
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مدى شلارسة الكفايات التكنولوجية البلزمة لتدريس منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر ادلعلمني
وادلعلمات يف األردن( متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تحعزى إىل متغريي اجلنس ،واخلربة،
ويف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها ىذه الدراسة أوصي الباحث بعدد من التوصيات.
وكذلك أجرى (الندي (2012 ،دراسة ىدفت إىل تعرف أمهية استخدام التقنيات الرتبوية ودورىا
يف تطوير طرائق تدريس الرتبية الرياضية وأمهيتها يف تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس ،ومت استخدام ادلنهج
الوصفي أداة جلمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ) (23مدرساً من الكليات وأقسام الرتبية الرياضية
يف جامعة ادلوصل ،توصلت الدراسة إىل أن للتقنيات الرتبوية دوراً مهماً يف تطوير طرائق التدريس وخصوصاً
طرائق تدريس الرتبية الرياضية ،وأن للتقنيات الرتبوية أمهية كبرية يف اختيار نوع طريقة التدريس ادلطلوب
اختيارىا من قبل ادلدرس وتنظيمها.
تعرف دور تكنولوجيا ادلعلومات يف اإلدارة
وقام (زلمد (2012 ،بدراسة كان اذلدف منها ّ
الرياضية ىف ادلؤسسات احلكومية واألىلية بالسودان وأكثر تقنيات ادلعلومات ادلستخدمة يف رلال اإلدارة
الرياضية ،تكونت عينة الدراسة من اإلداريني العاملني يف ادلؤسسات الرياضية احلكومية واألىلية وكان
عددىم ) (80شخصاً ،استخدم الباحث ادلنهج الوصفي واالستبيان أداة جلمع ادلعلومات ،توصلت
الدراسة إىل أن تقنيات ادلعلومات تعمل على حتسني أداء اإلدارة الرياضية يف ادلؤسسات احلكومية واألىلية
بالسودان ،وأن أكثر تقنيات ادلعلومات ادلستخدمة يف اإلدارة الرياضية يف ادلؤسسات احلكومية واألىلية
بالسودان ىو احلاسب.
وكذلك أجرى (اخلصاونو )5008 ،دراسة ىدفت إىل حتديد ادلدى الذي وصلت إليو عملية
الدمج التكنولوجي يف الرتبية وحتديد الصعوبات اليت تعرتض ىذه العملية ،وحتديد أثر ادلتغريات (اجلنس،
العمر ،الرتبة األكادديية) ،ومعوقات الدمج التكنولوجي ومدى القلق من توظيف مصادر الدمج
التكنولوجي؛ وكانت عينة الدراسة ( (143عضواً ىيئة تدريس يف األقسام ادلختلفة يف اجلامعة اذلامشية مت
اختيارىم بالطريقة العشوائية ومت استخدام ادلنهج الوصفي دلبلءمتو طبيعة الدراسة ،وبينت النتائج أن أعضاء
اذليئة التدريسية يستخدمون التكنولوجيا ضمن مرحلة االستعداد ومرحلة الدمج أكثر من استخدامهم ذلا يف
مرحلة التجريب واإلبداع ،وكذلك بينت الدراسة أن ىناك مستوى قليبلً من ادلعوقات جراء استخدام
التكنولوجيا؛ فأعضاء اذليئة التدريسية لديهم قلق متوسط من جراء استخدام التكنولوجيا ،وأن نسبة
( )%75منهم حيصلون على التكنولوجيا من خبلل ورشات العمل ،و( )%91من خبلل التعلم الذايت؛
من خبلل ادلساقات اجلامعية ،كما أظهرت أن متغري الرتبة األكادديية ومتغري القلق يفسران جزءًا ىاما من
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التغريات يف عملية الدمج التكنولوجي يف حني مل تظهر ادلتغريات األخرى قيد الدراسة أية تفسريات ىامة
ذات داللة إحصائية.
أجرى (زلمد وآخران )5006 ،دراسة كان اذلدف منها تعرف معيقات استخدام التعلم
اإللكرتوين حسب آراء الطلبة يف اجلامعة اذلامشية ،وتعرف أثر كل من الكلية ،واجلنس ،واخلربة يف اإلنرتنت
يف ىذه ادلعيقات ،وبلغت عينة الدراسة ) (600طالب من مستوى البكالوريوس ،واستخدمت استبانة
مكونة من ) )39فقرة ،ومت إجراء التحليبلت اإلحصائية ادلناسبة ،وبينت نتائج الدراسة أن رتيع فقرات
األداة شكلت معوقات للتعليم اإللكرتوين ،وذتة فروق دالة إحصائياً تعزى إىل الكلية على ادلعيقات اليت
تتعلق باجلامعة ،وعلى ادلعيقات اإلدارية واألكادديية ،وعلى ادلعيقات اليت تتعلق بالطالب واألداة ككل،
بينما مل يكن ىناك فروق دالة إحصائياً على ادلعوقات اليت تتعلق بالتعلم اإللكرتوين تعزى إىل الكلية على
يف رتيع اجملاالت واألداة ككل ،وكذلك بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إىل متغري اجلنس
لصاحل متغري اإلناث ،وكذلك بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف متغري اخلربة اإلنرتنت بني أصحاب
اخلربة القليلة يف األول والثاين واألداة ككل ،وكذلك بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني أصحاب
اخلربة الكبرية والقليلة لصاحل أصحاب اخلربة القليلة يف اجملال الثالث ،وبني أصحاب اخلربة ادلتوسطة والقليلة
لصاحل األخرية يف اجملال الرابع.
وأجرى (البلوي وزتدي (2009 ،دراسة ىدفت إىل تقصي أثر برنامج متعدد الوسائط لتدريس
الرياضة اجلماعية يف مستوى األداء ادلهاري وادلعريف واجتاىات تبلميذ الصف الثامن ضلوه ،وبلغت عينة
الدراسة شعبة واحدة من تبلميذ الصف الثامن ،قسمت عشوائياً إىل رلموعتني متكافئتني؛ جتريبية تعلمت
باستخدام الربنامج ،وضابطة تعلمت باستخدام الطريقة االعتيادية ،ولتحقيق أىداف الدراسة مت تصميم
برنامج تعليمي متعدد الوسائط لتدريس ثبلث مهارات رياضية رتاعية ،كما مت تطوير اختبار للتحصيل
ادلعريف ،وثبلثة اختبارات دلستوى ادلهاري ،واستبانو اجتاىات ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبارات مستوى األداء ادلهاري واختبار التحصيل ادلعريف وكذلك
وجود اجتاىات إجيابية لطبلب اجملموعة التجريبية.
 .5 .8الدراسات األجنبية:
تعرف احلوافز وادلعيقات اليت تشجع أو تعيق
أجرى ) (Cahill, 2009دراسة ىدفت إىل ّ
أعضاء اذليئة التدريسية عن تبين نظام التعلّم اإللكرتوين ،وكانت عينة الدراسة ( )57مدرساً يعملون يف كلية
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الرتبية يف جامعة سانت ثوماس ،وبينت نتائج الدراسة أن أىم احلوافز؛ ىي :التواصل بني الطلبة ،وسهولة
الوصول إىل ادلواد ادلتعلقة ،ادلكافآت ادلادية ،والتشجيع من قبل الزمبلء واإلداريني ،أما أىم ادلعوقات؛
فكانت :طول الوقت الذي يتطلبو التعلّم اإللكرتوين وعدم احتسابو للرتقية ،وعدم توفري ادلكافآت ادلادية،
والعبء التدريسي الزائد ادلطلوب من ادلدرسني.
تعرف آراء ادلدرسني يف التعلم عن بعد
كما أجرى ) (Mills et al., 2009دراسة ىدفت إىل ّ
يف كليات الرتبية يف جامعات جنوب تكساس ،وقد أظهرت النتائج أن ادلدرسني أبدوا قلقاً من زيادة الوقت
ادلطلوب لتطبيق نظام التعلّم اإللكرتوين ،وزيادة يف الساعات ادلكتبية ،ووقتاً إضافياً لتطوير وتصميم
ادلساقات اإللكرتونية ،وادلهارات اليت حيتاج ادلدرسون الت ّدرب عليها لتطبيق ىذا التعلم ،وعدم الثقة بالدعم
اإلداري ،وقلة الدعم الفين كما عرب بعضهم عن ضعف الكفايات التكنولوجية لدى معظم ادلدرسني.
تعرف احلوافز وادلعوقات اليت جتعل
وأجرى ) (Stevenson, 2007دراسة كان ىدفها ّ
ادلدرسني يف اجلامعات يرغبون أو ال يرغبون يف التعلّم اإللكرتوين ،وكانت أىم ادلعوقات :العبء الدراسي،
نوع ادلواد ،ندرة الدعم التقين والفين ،وعدم وجود الدعم ادلادي ،وأظهرت نتائج الدراسة :أن أىم احلوافز
اليت تدفع ادلدرسني للمشاركة يف ىذا النمط من التعليم؛ ىي :زيادة احلوافز ادلادية ،وزيادة الدخل ،وحتسني
العمل.
وقام ) (Butler, 2005بدراسة كان اذلدف منها حتليل أثر برنامج لياقة بدنية قائم على
احلاسوب وتأثريه يف اجتاىات طبلب الصف التاسع األساسي ،وكانت عينة الدراسة ( )80طالباً موزعني
على رلموعتني؛ جتريبية ) (40طالباً تعلموا برنامج اللياقة البدنية باستخدام احلاسوب ،وضابطة ((41
طالباً تعلموا برنامج اللياقة البدنية باستخدام الطريقة التقليدية ،واستخدم الباحث استبانة لتقييم
االجتاىات ،وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما أظهرت
النتائج وجود اجتاىات إجيابية ضلو استخدام احلاسوب.
تعرف آراء الطلبة وادلعلمني
كما قام ) (Christopher et. al., 2004بدراسة ىدفت إىل ّ
يف ادلواد اإللكرتونية ،بينت نتائج الدراسة أن الطلبة دييلون إىل استخدام ادلنهاج اإللكرتوين ،يف حني أن
ادلدرسني مل يشجعوا ذلك ،وذلك لعدم القدرة على االستخدام واحلاجة للتدريب على استخدام برامج
التعلّم اإللكرتوين.
تعرف أثر برنامج زلوسب
وأجرى ) (Everhart et al, 2002دراسة كان اذلدف منها ّ
تعرف اجتاىات الطلبة ضلو
متعدد الوسائط يف اللياقة البدنية لدى طبلب الرياضية ،وكذلك ىدفت إىل ّ
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النشاط الرياضي ،وبلغت عينة الدراسة ) (78طالباً من طبلب مدرسة ثانوية وزعوا على رلموعتني
متكافئتني؛ جتريبية ،وضابطة ،بينت نتائج الدراسة أن ىناك فروقاً داللة إحصائية لصاحل اجملموعة الضابطة
يف مستويات اللياقة البدنية للطبلب ،واجتاىاهتم ضلو ادلشاركة يف النشاط الرياضي.
تعرف أثر برنامج زلوسب
وقام ( (McKethan et al, 2000بدراسة كان اذلدف منها ّ
متعدد الوسائط يف معرفة مدرسني ادلرحلة االبتدائية قبل االلتحاق مبهنة التعليم بادلكونات ادلعرفية دلهارات
احلركة ،بلغت عينة الدراسة ) (97طالباً وزعت على رلموعتني؛ جتريبية ) (45طالباً تعرضت لربنامج
زلوسب ،وضابطة )(52طالباً استخدمت معها طريقة احملاضرة ،بينت النتائج أن ىناك فروقاً ذات داللة
إحصائية بني رلموعة احملاضرة ورلموعة احلاسوب يف معرفة مكونات ادلهارة العامة للمهارات لصاحل رلموعة
التجريبية.
تعرف أثر
وأجرى ) (Williams and Tannehill, 1999دراسة كان اذلدف منها ّ
برنامج تدرييب متعدد الوسائط يف حتليل وتشخيص حركات تشبو رمي الكرات ،استخدمت الدراسة
رلموعة جتريبية واحدة؛ تكونت من ) (6طبلب ،بينت نتائج الدراسة أن االشخاص موضوع الدراسة
أخفقوا يف اكتساب احملتوى التعليمي ادلقدم ذلم من خبلل التعليم النوعي بالوسائط ادلتعددة ادلستخدمة
ذلذه بالدراسة.
 .3 .8رلاالت االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد مت االستفادة من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وصياغة أسئلة الدراسة،
وحتديد مفاىيمها ،وحتديد ادلعاجلات اإلحصائية ،وديكن أن تساعد نتائج ىذه الدراسات يف تفسري نتائج
الدراسة احلالية واالسرتشاد هبا يف مناقشة ىذه النتائج ،ويستخلص شلا سبق عرضو من دراسات أهنا جاءت
يف رلالني؛ وعلى النحو اآليت:
 .0 .3 .8دراسات ىدفت إىل حتليل أثر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف معرفة ادلعلمني والطلبة يف
ادلدارس؛ مثل(Williams and Tannehill, 1999; McKethan et al, 2000; :
Butler, 2005؛ البلوي وزتدي2009 ،؛ العون. (2013،
 .5 .3 .8دراسة ىدفت إىل استطبلع آراء اذليئة التدريسية يف اجلامعات وأثر استخدام تكنولوجيا
ادلعلومات؛ مثل(Christopher, et. al. 2004; Mills et al., 2009; Stevenson, :
.)2007; Mills, et al., 2009; Cahill, 2009
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وتتشابو الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تقنيات التعليم ،واستخدام ادلنهج الوصفي
منهجاً للدراسة ،فيما ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف ادلوضوع الذي تناولتو الدراسة وىو
مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت لتقنيات التعليم حيث مل تتناولو الدراسات السابقة.
 .9الطريقة واإلجراءات:

وتشمل حتديد رلتمع الدراسة وعينتها ،واألداة ادلستخدمة يف الدراسة وإجراءات الصدق والثبات
لؤلداة ادلستخدمة يف الدراسة ،كما تتناول وصفاً للمعاجلات اإلحصائية اليت ستستخدم يف حتليل البيانات،
واستخراج النتائج.
 .0 .9منهج الدراسة:
استخدم الباحث ادلنهج الوصفي دلبلءمتو طبيعة الدراسة احلالية وأىدافها.
 .5 .9رلتمع الدراسة والعينة:
أجريت الدراسة على رتيع طلبة الرتبية البدنية يف جامعة آل البيت؛ وعددىم ( )607طالباً وطالبة
شلن يدرسون ختصص الرتبية البدنية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )055طالباً وطالبة يف كلية الرتبية
الرياضية مت اختيارىم بطريقة عشوائية من رلتمع الدراسة ،قام الباحث بتوزيع ( )050استبانة على طلبة
كلية الرتبية الرياضية اسرتجع منها ( )030استبانة وبعد مراجعة االستبانات تبني أن ىناك ( )5استبانات
غري صاحلة للتحليل اإلحصائي؛ إذ إن العينة تشكل ما نسبتو ( )%50من اجملتمع ،واجلدول رقم ()0
يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً دلتغريي السنة الدراسية واجلنس.
جدول 0
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات الشخصية (ن=)055
ادلتغري

اجلنس

السنة الدراسية

ادلستوى

التكرار

النسبة ادلئوية

ذكر

64

51.2

أنثى

61

48.8

اجملموع

125

100.0

اقل من  66ساعة

18

14.4

 66ساعة وأعلى

107

85.6

اجملموع

125

100.0

يظهر من اجلدول السابق أن عدد الذكور يف العينة بلغ ( )64بنسبة مئوية ( ،)%50.5بينما بلغ
عدد اإلناث ( )60بنسبة مئوية ( ،)%48.8كما يظهر من اجلدول أن عدد الطلبة الذين قضوا أقل من
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 66ساعة ( )08بنسبة مئوية ( ،)%04.4وبلغ عدد الطلبة الذين قضوا  66ساعة وأعلى ()007
بنسبة مئوية (.)%85.6
 .3 .9أداة الدراسة:
مت استخدام االستبانة وسيلة جلمع ادلعلومات من خبلل استطبلع استجابات عينة الدراسة عن
مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت لتقنيات التعليم ،وقد مت تصميم االستبيان من خبلل
مراجعة األدب ادلتعلق بتقنيات التعليم ،ومعرفة آراء ادلتخصصني بالرتبية البدنية ووجهات نظرىم،
ومعلومات شبكة اإلنرتنت ،واخلربة ادليدانية للباحث ،تكونت األداة من جزأين :األول؛ ويشتمل على
معلومات شخصية عن عينة الدراسة السنة الدراسية واجلنس ،والثاين؛ يتكون من ( )53فقرة؛ وكل فقرة
عد معياراً من تقنيات التعليم؛ مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تقنيات التعليم،
منها تح ح
وبنيت األداة على شاكلة مقياس ليكرت اخلماسي؛ وىي كاآليت :كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة،
قليلة جداً ،ودتثل رقمياً بالعبلمات اآلتيـة على الرتتيب (1، 2، 3، 4، 5( :لتحليل بيانات واختبار
فرضيات الدراسة مت االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي يف اإلجابة عن األسئلة؛ وذلك حسب الدرجة
التالية :درجة ( )0تعرب عن درجة موافقة قليلة جداً ،درجة ( )5تعرب عن درجة موافقة قليلة ،درجة ()3
تعرب عن درجة موافقة متوسطة ،درجة ( )4تعرب عن درجة موافقة كبرية ،درجة ( )5تعرب عن درجة موافقة
كبرية جداً ،ولتفسري ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة
وعلى كل رلال من رلاالهتا؛ أما فيما يتعلق باحلدود اليت اعتمدهتا ىذه الدراسة عند التعليق على ادلتوسط
احلسايب للمتغريات الواردة يف منوذجها لتحديد درجة ادلواقفة فقد حدد الباحث ثبلثة مستويات؛ ىي:
(مرتفع ،متوسط ،منخفض) بناءاً على ادلعادلة اآلتية:
طول الفرتة = (احلد األعلى للبديل -احلد األدىن للبديل)  /عدد ادلستويات
(0.33 = 3 / 4 = 3 / )0-5؛ وبذلك تكون ادلستويات كالتايل:
درجة موافقة منخفضة من  -0أقل من 5.33
درجة موافقة متوسطة من -5.33أقل من 3.66
درجة موافقة مرتفعة من 5-3.66
 .4 .9صدق األداة وثباهتا:
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للتأكد من صدق األداة ظاىرياً حعرضت على عدد من ادلتخصصني بالرتبية البدنية وخرباء يف
تقنيات التعليم؛ من حيث الصياغة اللغوية ،ووضوح الفقرات ،ومدى انتماء الفقرة ،وأية مبلحظات أخرى،
ومت التعديل أو اإلضافة بناء على اآلراء اخلاصة باحملكمني ،وللتأكد من ثبات أداة الدراسة مت توزيع أداة
الدراسة على عينة استطبلعية مكونة من ( )05طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة مرتني بفارق زمين
مدتو (أسبوعان) واستخراج معامل االرتباط بريسون ( )Pearson Correlationبني درجاهتم يف
رتيع أبعاد أداة الدراسة يف ادلرتني ،إذ إن رتيع معامبلت االرتباط بني التطبيقني ألبعاد أداة الدراسة واألداة
ككل كانت قيماً دالة إحصائياً؛ وىذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة ،كما مت تطبيق معادلة كرونباخ ألفا
( )Chronbach Alphaعلى رتيع فقرات أبعاد أداة الدراسة واألداة ككل لتطبيق األول ،اجلدول
رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول 5
معامبلت ارتباط بريسون بني أبعاد أداة الدراسة واألداة ككل بني دراجات أفراد العينة االستطبلعية يف
التطبيقني ومعامبلت الثبات بطريقة كرونباخ الفا لتطبيق األول
معامل االرتباط

الداللة

معامل الثبات

بطرقة بريسون

اإلحصائية

بطريقة كرونباخ ألفا

اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية

0.55

0.00

0.85

رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية

0.65

0.00

0.73

األداة ككل

0.73

0.00

0.83

اجملال

يظهر من اجلدول ( )5ما يلي:
 .0 .4 .9أن معامبلت االرتباط بني درجات أفراد العينة االستطبلعية يف التطبيقني ألبعاد ادلقياس
تراوحت بني ()0.65-0.55؛ وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)0.05≤αكما بلغت
قيمة معامل االرتباط بني تطبيقني األداة ككل ()0.73؛ وىي قيمة دالة إحصائياً ،ما يدل على ثبات
ادلقياس.
 .5 .4 .9أن معامبلت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ألبعاد ادلقياس تراوحت بني ()0.85-0.73؛
ورتعيها قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق أيضاً؛ إذ أشارت معظم الدراسات إىل أن نسبة قبول معامل
الثبات (.)Amir &Sonderpandian, 2002( )0.60
 .5 .9أساليب معاجلة البيانات وحتليلها:
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لتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باالستعانة باألساليب اإلحصائية يف حتليل البيانات اليت مت
رتعها من خبلل الدراسة ادليدانية؛ وذلك بإدخاذلا يف احلاسوب ضمن برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية واالقتصادية ( ،)SPSSواستخدام الباحث أساليب اإلحصاء الوصفي خصائص ادلستجيبني
باستخدام التكرارات والنسب ادلئوية ،كما استخدم رلموعة من أساليب االحصاء االستداليل وبالتحديد
فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 .0 .5 .9معادلة كرونباخ ألفا :للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها.
تعرف توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية.
 .5 .5 .9التكرارات والنسب ادلئوية :ل ّ
تعرف مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة
 .3 .5 .9ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية :ل ّ
الرتبية البدنية جبامعة آل البيت.
لتعرف أثر الفروق بني آراء أفراد
 .4 .5 .9اختبار (ّ :)Independent Samples T-Test
العينة تبعاً دلتغريي اجلنس والسنة الدراسية.
 .6 .9متغريات الدراسة:
تشمل الدراسة احلالية عدداً من ادلتغريات:
 .0 .6 .9ادلتغريات ادلستقلة :السنة الدراسية؛ ولو مستويان :أقل من ( )66ساعة ،و( )66ساعة وأعلى،
واجلنس؛ ولو مستويان :ذكر وأنثى.
 .5 .6 .9ادلتغريات التابعة :تقديرات عينة الدراسة على مدى استخدام طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل
تقنيات التعليم.

 .12عرض نتائج ومناقشتها:

فيما يلي عرض نتائج الدراسة اليت هتدف إىل تعرف استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية
البدنية جبامعة آل البيت؛ وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة:
 .0 .00النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول :ما مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة
آل البيت؟
لئلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد
لتعرف مدى استخدام تقنيات التعليم لدى
العينة عن رتيع رلاالت أداة الدراسة واألداة ككل واليت ىدفت ّ
طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت ،واجلدول رقم ( )3يوضح ذلك.
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جدول 3
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة عن رتيع رلاالت أداة الدراسة (ن=)055
ادلتوسط

االضلراف

درجة

احلسايب

ادلعياري

استخدام

0.61

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

اجملال

0

0

اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية

3.89

5

5

رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية

3.61

0.77

3.73

0.62

األداة ككل

يظهر من اجلدول ( )3أن ادلتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة على رلاالت الدراسة تراوحت
بني ( ،)3.89-3.60كما يظهر من اجلدول أن ادلتوسط احلسايب للمجال ادلعريف يف تقنيات التعليم يف
الرتبية البدنية بلغ ( )3.89بدرجة استخدام مرتفعة ،وبلغ ادلتوسط احلسايب جملال التطبيق وادلمارسة لتقنيات
التعليم يف الرتبية البدنية ( )3.60بدرجة استخدام متوسطة ،وبلغ ادلتوسط احلسايب لؤلداة ككل ()3.73
بدرجة استخدام مرتفعة ،وىذا يدل على أن مستوى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية
جبامعة آل البيت جاء مرتفعاً ،وديكن تفسري ىذه النتيجة يف ضوء األثر الذي أحدثتو الثورة ادلعلوماتية يف
اجلوانب التعليمية الذي يتمثل يف الزيادة الكمية والنوعية للمعرفة وفروعها؛ وأدى إىل إعادة النظر يف أسس
الدراسي من قبل ادلسؤولني على التعليم ،وقد يعزو الباحث ىذه
اختيار وختطيط وبناء ادلناىج واحملتوى ِّ
أيضا إىل تزايد أعداد مستخدمي تقنيات التعليم بشكل عام ،والطلبة بشكل خاص وتيّسر أدوات
النتيجة ً
تقنيات التعلم ما يولد رغبة لدى الطلبة يف استثمار التقنيات لتنمية مهاراهتم ،واتفقت ىذه النتيجة مع
دراسة ) (Christopher, et. al. 2004اليت أظهرت ان الطلبة دييلون اىل استخدام ادلنهاج
اإللكرتوين ،ودراسة ) (Everhart et al, 2002اليت أظهرت أن ىناك أثراً لربنامج زلوسب متعدد
الوسائط على الياقة البدنية عند طبلب الرياضية.
كما قام الباحث باستخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة
عن فقرات كل رلال من رلاالت الدراسة بشكل منفرد ،اجلدولني ( )5-4توضحا ذلك.
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جدول 4
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم
يف الرتبية البدنية مرتبة تنازليا وفقاً للمتوسط احلسايب (ن=)055
الفقرة

الرتبة

الرقم

0

0

أدرك مفهوم تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية.

5

8

أعي فوائد استخدام تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية.

3

3

4

3

أعي أمهية تقنيات التعليم يف إدراك مواضيع الرتبية البدنية.

5

7

اميز بني انواع تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية.

6

6

7

5

8

00

9

9

اسـتخدم تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية بناء على األسس العلمية.

00

5

اطلع بشكل دائم على مستجدات تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية.

افرق بني مفهومي تقنيات التعليم و الوسائل التعليمية يف الرتبية
البدنية.

أستوعب األسس اليت يقوم عليها استخدام تقنيات التعليم يف الرتبية
البدنية.
اعرف التطور التارخيي دلفهوم تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية.
أحشخص ادلشكبلت ادلعاصرة اليت تواجو استخدام تقنيات التعليم يف
الرتبية البدنية.

اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية ككل

ادلتوسط

االضلراف

درجة

احلسايب

ادلعياري

استخدام

4.26

0.83

مرتفعة

4.15

0.92

مرتفعة

3.98

0.88

مرتفعة

3.91

0.92

مرتفعة

3.89

0.97

مرتفعة

3.86

1.03

مرتفعة

3.82

0.73

مرتفعة

3.73

0.97

مرتفعة

3.67

1.00

مرتفعة

3.62

1.00

متوسطة

3.89

0.61

مرتفعة

يظهر من اجلدول ( )4أن ادلتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات اجملال ادلعريف يف
تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية تراوحت بني ( ،)4.56-3.65حيث كان أعبلىا للفقرة ()0؛ ونصها:
"أدرك مفهوم تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية" بدرجة استخدام مرتفعة ،بينما كان أدناىا للفقرة ()5؛
ونصها" :أطلع بشكل دائم على مستجدات تقنيات التعليم يف الرتبية البدنية" بدرجة استخدام متوسطة،
وبلغ ادلتوسط احلسايب للمجال كلو ( )3.89بدرجة استخدام مرتفعة ،وديكن أن يعود السبب يف ىذه
النتيجة إىل ادلبلمح والسمات اليت تتصف هبا تقنيات التعليم ،مبا فيها تقنيات التعليم يف رلال الرتبية البدنية
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ادلدرس بعيداً عن اجلو التعليمي الروتيين واجلاف
يف دعم اجلانب التعليمي والتواصل األكادديي بني الطالب و ّ
الذي تتصف بو البيئة التعليمية التقليدية يف اجلامعة؛ إذ إ ّن استخدام تقنيات التعليم يف التدريس يتيح أمام
الطالب فرصة لتصميم العملية التعليمية وتنفيذىا وتقوديها يف ضوء استخدام تكنولوجيا التعليم والشبكة
العنكبوتية وتوظيفها يف تنمية ادلهارات.
جدول 5
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات
التعليم يف الرتبية البدنية مرتبة تنازليا وفقاً للمتوسط احلسايب (ن=)055
الفقرة

ادلتوسط

االضلراف

درجة

احلسايب

ادلعياري

استخدام

4.36

0.89

مرتفعة

1.13

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

0

0

استخدم اإلنرتنت يف التعليم والتعلم.

5

03

استعني مبواقع التواصل االجتماعي لطرح قضية متعلقة بالرتبية البدنية.

4.19

3

00

استخدم الفيديو والصور الثابتة وادلتحركة بتعليم مهارات األلعاب.

3.98

1.10

4

05

استخدم عرض "اليوتيوب" يف التعليم والتعلم

3.92

1.15

مرتفعة

5

00

استخدام األجهزة واألدوات التعليمية يف التمرينات واإلعداد البدين.

3.81

1.08

مرتفعة

6

3

أركز على سلتربات احلاسوب يف التعليم والتعلم

3.78

1.15

مرتفعة

7

5

استخدم الربيد اإللكرتوين يف التواصل التعليمي.

3.75

1.24

مرتفعة

8

4

أستعني بأجهزة ادلقاومة وادلساعدة يف تعليم السباحة.

3.51

1.27

متوسطة

9

5

أستعني باألجهزة اإللكرتونية أثناء حتكيم ادلباريات.

3.37

1.35

متوسطة

00

6

استخدام أجهزة قياس أبعاد اجلسم.

3.24

1.32

متوسطة

00

7

استخدام أجهزة القياسات (البيوميكانيكية).

3.05

1.38

متوسطة

05

9

استخدام أجهزة خاصة برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة.

3.02

1.47

متوسطة

03

8

استخدام أجهزة خاصة بعلوم الفسيولوجيا الرياضية.

2.91

1.45

متوسطة

رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية ككل

3.61

0.77

متوسطة

يظهر من اجلدول ( )5أن ادلتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة على فقرات رلال التطبيق
وادلمارسة لتقنيات التعليم يف الرتبية البدنية تراوحت بني ( ،)4.36-5.90حيث كان أعبلىا للفقرة ()0؛
ونصها" :استخدم اإلنرتنت يف التعليم والتعلم" بدرجة استخدام مرتفعة ،بينما كان أدناىا للفقرة ()8؛
ونصها" :استخدام أجهزة خاصة بعلوم الفسيولوجيا الرياضية" بدرجة استخدام متوسطة ،وبلغ ادلتوسط
احلسايب للمجال كلو ( )3.60بدرجة استخدام متوسطة ،ويعود السبب يف ذلك إىل أن الوسائل التقنية
صارت جزءاً من عملية االتصال يف التعليم ،واستخدام وشلارسة تقنيات التعليم يسهم يف توفري عملية
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يسهل انتقال ادلعرفة من ادل ّدرس إىل الطالب بشكل فردي أو
اتصال دائرية فعالة بني ادل ّدرس والطالب ح
رتاعي.
 .5 .00السؤال الثاين :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≥ α 0,05يف آراء أفراد
العينة يف مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً دلتغريات اجلنس
(ذكور ،إناث) ،والساعات ادلقطوعة للطالب (أقل من  66ساعو 66 ،ساعة وأعلى)؟
لئلجابة عن ىذا السؤال مت تطبيق اختبار ( )Independent Samples T-Testعلى
رلاالت الدراسة واألداة تبعاً دلتغريي اجلنس والساعات ادلقطوعة؛ اجلدولني ( )7-6توضح ذلك.
جدول 6
تطبيق اختبار ( )Independent Samples T-Testعلى رلاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً
دلتغري اجلنس
ذكر
اجملال
اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم
يف الرتبية البدنية
رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات
التعليم يف الرتبية البدنية
األداة ككل

أنثى

ادلتوسط

االضلراف

ادلتوسط

االضلراف

احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري

الداللة

T

اإلحصائية

3.78

0.50

3.91

0.63

0.82

0.41

3.61

0.65

3.60

0.79

0.05

0.98

3.68

0.54

3.74

0.64

0.35

0.73

يظهر من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αيف آراء
أفراد العينة حول مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً دلتغري
اجلنس ،وكانت قيم ( )Tغري دالة إحصائياً؛ ويعود السبب يف ذلك إىل تشابو التأىيل التقين والعلمي
للطلبة بعض النظر متغري اجلنس؛ ما حيد من الفروق اليت تعزى ذلذه ادلتغري.
جدول 7
تطبيق اختبار ( )Independent Samples T-Testعلى رلاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً
دلتغري عدد الساعات ادلقطوعة
اجملال

أقل من  66ساعة
ادلتوسط

االضلراف

511

 66ساعة وأعلى
ادلتوسط

االضلراف

T

الداللة
اإلحصائية
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احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري

اجملال ادلعريف يف تقنيات التعليم

3.82

0.59

3.96

0.63

1.34

0.18

رلال التطبيق وادلمارسة لتقنيات التعليم

3.67

0.73

3.54

0.81

0.91

0.37

األداة ككل

3.73

0.61

3.73

0.65

0.06

0.95

يظهر من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αيف آراء
أفراد العينة حول مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً دلتغري عدد
الساعات ادلقطوعة ،حيث كانت قيم ( )Tغري دالة إحصائياً؛ ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أ ّن الطبلب
والطالبات يدرسون يف البيئة التعليمية نفسها؛ ومن ادلبلحظ أ ّن الطبلب والطالبات قبل بدء حياهتم العلمية
يف اجلامعة كانوا ال يتقنون سوى مهارة اإللقاء؛ لذا فإن الطبلب والطلبات على حد سواء جيدون يف
استخدام التقنيات يف أثناء التدريس متعة وكسر للروتني التعليمي.
 .00االستنتاجات:
من خبلل عرض نتائج الدراسة و مناقشتها يستنتج الباحث ما يلي:
 .0 .00أن مستوى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت جاء مرتفعاً.
 .5 .00عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )≥ α 0,05يف آراء أفراد العينة حول
مدى استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية جبامعة آل البيت تبعاً دلتغريات اجلنس (ذكور،
إناث) والساعات ادلقطوعة للطالب (أقل من  66ساعو 66 ،ساعة وأعلى).
 .05التوصيات:
إن نتائج ىذه الدراسة تقود إىل عدد من التوصيات العلمية والعملية؛ وىي كاآليت:
 .0 .05تعزيز مهارات الطلبة يف استخدام تقنيات التعليم لدى طلبة الرتبية البدنية.
 .5 .05االىتمام بتطبيق الوسائل التعليمية احلديثة يف اجلامعة.
 .3 .05إجراء حبوث ميدانية دلعرفة تأثري الوسائل التعليميـة احلديثة يف التدريس لدى الطلبة ويف تطوير
مهاراهتم البدنية.
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المراجع العربية
البلوي ،خليل؛ زتدي ،نرجس .)5009( .أثر برنامج متعدد الوسائط لتدريس مهارات األلعاب الرياضية
اجلماعية يف مستوى األداء ادلهاري والتحصيل ادلعريف واجتاىات طلبة الصف الثامن األساسي ضلوه.
دراسات العلوم الرتبوية.36 ،
اجلميلي ،حبر .)5005( .مدى شلارسة الكفايات التكنولوجية البلزمة لتدريس منهاج الرتبية الرياضية يف
ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر مدرسيها يف زلافظة إربد .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.
حسن ،أرشد .)5007( .تقنيات تكنولوجيا التعليم والوسائل ألتعليمية وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،رسالة دكتوراه ،جامعة القادسية ،كلية الرتبية الرياضية.
زتد ،جربين؛ الشيخ ،عاصم؛ عطية ،أنس .)5006( .معوقات التعلّم اإللكرتونـي من وجهة نظر طلبة
اجلامعة اذلامشية .رللة العلوم الرتبوية والنفـسية ،)47( ،جامعة البحرين ،البحرين.
خصاونة ،سامر .)5008( .تقوًن فعالية استخدام الدمج التكنولوجي يف العملية التعليمية من وجهة نظر
أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعة اذلامشية .اجمللة الرتبوية.)89(53 ،
رويبح ،كمال .)5007( .استخدام الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية .اجمللة العربية يف العلوم
اإلنسانية.)57( ،
العون ،إمساعيل .)5003( .مدى شلارسة الكفايات التكنولوجية البلزمة لتدريس منهاج الرتبية الرياضية
من وجهة نظر معلمي الرتبية الرياضية .حبث منشور ادلؤدتر العلمي الدويل اخلامس لكلية الرتبية
الرياضية ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.)5( ،
القرشي ،وائل بن سامل بن خلف اهلل .)5007( .معوقات استخدام احلاسوب وشبكة ادلعلومات الدولية
(االنرتنت) يف تدريس الرياضيات للصف األول مبحافظة الطائف .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية جامعة أم القرى.
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زلمد ،أزتد .)5005( .دور تكنولوجيا ادلعلومات ىف حتسني أداء اإلدارة الرياضية ىف بعض ادلؤسسات
احلكومية واألىلية بالسودان وأكثر أجهزة تكنولوجيا ادلعلومات استخداما يف رلال اإلدارة الرياضية.
رللة جامعة السودان.
الناعيب ،سامل عبد اهلل .)5000( .واقع استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وعوائق االستخدام لدى
عينة من معلمي ومعلمات مدارس ادلنطقة الداخلية بسلطنة عمان .رللة العلوم الرتبوية والنفسية،
 ،)3(00جامعة البحرين.40-74 ،
النداوي ،فواز .)5005( .التقنيات الرتبوية ودورىا يف تطوير طرائق تدريس الرتبية الرياضية يف رلال التعليم
العايل .رللة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية.)3(7 ،
وزارة الرتبية والتعليم .)5005( .تطور التعليم ضلو االقتصاد ادلعريف .إدارة التدريب والتأىيل الرتبوي،
األردن.
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