املعوقات اخلاصة بطالب وإدارة املدرسة فى استخدام الوسائط املتعددةبدرس
الرتبية الرياضية للمرحلة املتوسطة بدولة الكويت
* أ.د /عبدالناصر جرب حسني
** مشاعل خليل جاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة ومشكلة البحث :

يشهد العالم أالن ثورة هائلة في التكنولوجيا والتقدم العلمي الواسع  ,حيث أصبح
التنافس بين الدول يرتكز أساسا على القدرات واإلماانات العلمية والتكنولوجيا  ,لذلك البد
ان تتكاتف أالمه العربية ويستيقظ لديها النشاط والفار في معراة التقدم العلمي لكي
تستطيع ان تواكب تلك الثورة التكنولوجيا الهائلة  ,ولكي تتحقق أهداف التنمية في الوطن

العربي بصفة عامة البد من إعداد جيل يستطيع أن يتعامل ويتألف مع التكنولوجيا ألحديثه
ويطوعها وذلك من خالل لغة العصر المتمثلة في التعلم التكنولوجي ( .)12: 21

ويشير" ال منن "محمد سعد زغلول"" ومكارم حلمي أبو هجرة ""وهاني سععدد ببعد

المععنعم" 1002م) علننى انننه لكنني تتحقننق أهننداف التنميننة فنني الننوطن العربنني بصننفة عامننة
البد إن تصبح تكنولوجيا التعليم طابعا ممي از للعملية التعليمينة بحينث تتحنول الن نرة للتعلنيم
من ننن الحفن ننظ والتلقن ننين إلن ننى ممارسن ننة وتجربن ننة يتعن نناي

(.)21:21

معهن ننا المن ننتعلم وين ننتعلم من ننن خاللهن ننا

فالتعلم في مجال التربية الرياضية اآلن يمر بفترة تطوير تفرضها طبيعة العصر ,

ممننا يسننتلزم فيهننا تغييننر مناهجهننا الد ارسننة وأهنندافها وأسنناليب تدريسننها  ,فننالتعليم يعتمنند اآلن
في المقام األول على الو يفة النافعة لما نتعلم بمعنى إن تتحول حقائق العلم إلنى ممارسنة

وسننلوك حينناة وتحقننق أنشننطة التربيننة الرياضننية يايتهننا عننن طريننق تحقننق األهننداف الحرايننة

واالنفعالي ن ننة مس ن ننتخدمة ف ن نني ذل ن ننك الوس ن ننائل العلمي ن ننة وأس ن نناليب الت ن نندريس الحديث ن ننة  ,وملم ن ننا
باالس ن ننتخدامات االبتكاري ن ننة للوس ن ننائر وايفي ن ننة بن ن ننا البن ن نرام التعليمي ن ننة وموا فه ن ننا المختلف ن ننة
*
**

أستاذ ورئيس سم المناه وطرق التدريس بالية التربية الرياضية – جامعة أسوان.
معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
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وتصميمها بطريقة تتمشى مع حاجنات المتعلمنين وخصائصنها العقلينة والنفسنية والحراينة ,

حيننث إن التطننوير مننا هننو إال عمليننة تحسننين وتجوينند واتقننان األدا فنني الموا ننف التعليميننة,
فالهندف االساسننى مننن التطننوير هننو تحسننين مخرجننات العمليننة التعليميننة المتمثلننة فنني األدا

المتقن )61 :7( .

حيث يحتاج التعلم الحراي إلى الكثير من الجهد ,وخاصة تعلم المهارات الحراية
المرابة التي تحتاج إلى توافق عضلي عصبي عال جدا مما جعلها تواجه الكثير من

التحديات ,ولعل أكثر هذه التحديات وضوحا هي األساليب المستخدمة في تعلم المهارات
األساسية لأللعاب المختلفة ,مما أدى إلى ضرورة البحث عن أساليب تعلم جديدة ,تمان

المتعلم من الترايز على األج از الد يقة للمهارة  ,وادراك التسلسل الحراي لها وصوال إلى

شالها النهائي  ,فمع م برام تعليم المهارات الحراية الحالية لم تعد ادرة على مواكبة
الفلسفات التربوية الحديثة وجعل المتعلم أكثر فاعلية في العملية التعليمية ,فاان البد من

تصميم برام تعليمية تتيح للمتعلم فرصة اكبر من التعلم الذاتي وياون فيها محور العملية

التعليمية ,مما يعطيه فرص أكثر للتعلم)6 :1( .
لذا يعتبر استخدام األجهزة التكنولوجية الحديثة في التعلم مطلبا أساسيا داخل

المؤسسات التعليمية بشال عام والتربية الرياضية بشال خاص وهذا ما أكده بوني

"2111 Bonnieم ) بان استخدام تكنولوجيا التعليم في درس التربية الرياضية أمر

ضروري الن استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم تعمل على إكساب المتعلمين مهارات

التعلم الذاتي واالعتماد على النفس من جهنة وتغير دور المعلمين من ن ن ن نن نا ن ن نل لمادة التعلم

إلى موجه ومرشد وذلك من جهة أخرى (. )122:27

ويشننير مصععى ا الجنىنععا 1000م) أن أسننلوب الوسننائر المتعننددة يعتبننر واحنندا
من صور تكنولوجيا التعليم الحديثة ,حيث يمثل من ومة تعليمية تتفاعل تفاعال و يفيا من
خالل برنام تعليمى لتحقيق أهداف محددة ,وتقوم هذه الوسائر علنى تن نيم متتنابع محانم

يسمح لكل متعلم أن يسير فى البرنام التعليمى وفقا لخصائصه الممينزة وأن يانون نشنيطا

وايجابيا طول فترة مروره بها)21 : 21( .
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اما يذار " مصى ا ببد السمنع "  )2111أن الوسائر المتعددة تحقق عنصنر
التفاعننل ,أى تسننمح للطالننب بننالتحام فننى عناصننرها وخاصننة أن اسننتخدام الوسننائر المتعننددة
يعتمد على دم أكثر من وسنيلة  ,امنا تحقنق عنصنر التغذينة الراجعنة والتقنويم عنن طرينق

النندور الفعننال فننى تولينند مجموعننات مننن األسننئلة المختلفننة وعمننل االمتحانننات وتننؤدى إلننى
ارتباط الطالب بالبيئة التعليمية واألدوات وشعوره باإلنجاز والفاعلية)261 : 21( .

وت نرى الباحث نة أن أسننلوب الوسننائر المتعننددة فننى عمليننة الننتعلم يعتبننر أسننلوبا جينندا
لتقريننب عمليننة الننتعلم إلننى ذهننن المننتعلم ويجعلننه متفنناعال ونشننطا طننول فتنرة التطبيننق وبننذلك
ياون التعليم أبقى أث ار فى أذهان المتعلمين فيتحقق التعلم األفضل.

ولقد أشارت " وفنقة سعالم " 1002م) إلنى اننه بنالريم ممنا دمتنه التكنولوجينا

م ننن طفن نرات ف ننى مج ننال الوس ننائر التعليمي ننة الت نني يما ننن ان تخ نندم العملي ننة التعليمي ننة اال ان
التعليم فى اافة مراحله المختلفة لم يستفيد منن هنذه الوسنائر ومنازال اسنتخدامه فنى المجنال

التعليمي وخاصة فى مجنال التربينة الرياضنية محندودا النى درجنة تتطلنب منن المعلنم معرفنة

وفه ننم التغي ن نرات العلمينننة والتكنولوجي ننة لالسنننتفادة منننن االنج ننازات واس ننتخدامها فن ننى العملينننة

التعليمينة ومتابعنة لمننا يجنرى مننن تغينرات فننى منادة تخصصننه وفنى طننرق تدريسنها  ,وايفيننة
توصن ننيل مادتن ننه الن ننى المتعلمن ننين بانتقن ننا وسن ننائر االتصن ننال التعليمين ننة المناسن ننبة والتخطن ننير

الستخدامها على نحو فعال فى تدريسه (. )6:26
ومن خالل يام الباحثة بالتدريس للمرحلة المتوسطة الح ت الباحثنة أننه ال وجنود

الس ننتخدام الوس ننائر المتع ننددة ب نندرس التربي ننة الرياض ننية وعل ننى رين ننم من ننن تن نوافر أجهن نزة ه ننذه
الوسائر في مع نم المندارس إن لنم يانن جميعهنا ,فقند لجنأ الباحنث إلنى محاولنة إجن ار مثنل

هن ننذه الد ارسن ننة باسن ننتطالل رأي معلمن نني ومعلمن ننات التربين ننة الرياضن ننية ؛ للتعن ننرف علن ننى أهن ننم

المعو ننات الخاصننة بطننالب وادارةالمدرسننة التنني تحننول دون اسننتخدام الوسننائر المتعننددة فنني

درس التربي ننة الرياض ننية للمرحل ننة المتوس ننطة عل ننى ال ننريم م ننن اهميته ننا ف ننى ت نندريس التربي ننة
الرياضية.
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حي ننث يش ننير " محمعععد سععععد ومكعععارم أبعععو هرجعععة وهعععاني ببعععد المعععنعم "

1002م أن الوسائر المتعددة تعتبر اليوم واحدا من صنور تكنولوجينا التعلنيم الحديثنة فني
مجننال تعلننيم مهننارات األنشننطة الرياضننية  ,حيننث تعنند من ومننة تتفاعننل تفنناعال و يفيننا مننن
خننالل برنننام تعليمنني ؛ لتحقيننق أهننداف محننددة تسننمح لكننل مننتعلم أن يسننير فنني البرنننام

التعليمنني وف ننق خصائصننه الممي نزة  ,وأن ياننون نشننيطا وايجابيننا ط نوال فت نرة مننروره بننه مننن

خالل :

 اس ننتثارة دافعي ننة المتعلم ننين نح ننو تعل ننم المه ننارات م ننن خ ننالل بن نرام تعليمي ننة مقنن ننةباستخدام الوسائر المتعددة لالرتقا بمستوى أدا هذه المهارات .
 زي ننادة اس ننتيعاب المتعلم ننين عن نند تعل ننم المه ننارات الحراي ننة ف نني ننل الكثاف ننة العددي ننةللمتعلمين وضيق الو ت
 ت ن ننوفير الكثي ن ننر م ن ننن الو ن ننت ,والجه ن نند بالنس ن ننبة للمعلم ن ننين أثنن ننا العملين ن ننة التعليمين ن ننة(.)221 :21

أهمنة البحث والحاجة إلنه :
التعننرف علننى المعو ننات التنني تواجننه معلننم التربيننة الرياضننية فنني اسننتخدام الوسننائر
المتعددة.

هدف البحث

:

يه ن نندف البح ن ننث إل ن ننى محاول ن ننة التع ن ننرف عل ن ننى المعو ن ننات الخاص ن ننة بط ن ننالب وادارة
المدرسن ننة فن نني اسن ننتخدام الوسن ننائر المتعن ننددة بن نندرس التربين ننة الرياضن ننية للمرحلن ننة المتوس ن ننطة
بدولة الكويت .

تساؤل البحث

:

المعو ن ن ننات الخاص ن ن ننة بط ن ن ننالب وادارةالمدرس ن ن ننة ف ن ن نني اس ن ن ننتخدام الوس ن ن ننائر المتع ن ن ننددة
بدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟
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التعريف بالمصىلحات:
الوسائط المتعددة:

بأنهننا من ومننة تتضننمن مجموعننة مثي نرات ( نصننوص ماتوبننة  ,مننؤثرات صننوتية ,

صن ننور ثابتن ننة ومتحران ننة  ,ورسن ننوم خطين ننة  ,رسن ننوم متحران ننة  ,من ننؤثرات صن ننوتية ) متكاملن ننة
ومتفاعلة معا  ,وتعمل في نسق واحند يسنتهدف تزويند المتعلمنين بمجموعنة منن المعلومنات

والمهارات عبر برام يتحام في تشغيلها الكمبيوتر (. ) 121 :22

الدراسعات السابقة:
 -2دي جنروت منارجون )22( (2002) De Groot, Marjonبعننوان الوسنائر المتعنددة
ما ننون رئيس نني ف نني اعن ننات ال نندروس المس ننتقبلية ته نندف الد ارسن ننة إل ننى التع ننرف علنننى
اتجاهننات اس ننتخدام الوس ننائر المتع ننددة ف نني اع ننات ال نندروس اسن نتخدم الباح ننث الم نننه

الوصننفي وبلننح حجننم العينننة( )622مننتعلم وأخصننائي إعالمنني فنني المنندارس العامننة أن

المتعلمين يضعون يمنا عالينة علنى الوسنائر المتعنددة انأدوات للتندريس وأسنفرت عنن
الصفات الواجب توافرها عند ش ار الوسائر المتعنددة والطنرق التني تنؤثر بهنا الوسنائر

المتعددة على خبرة المعلمين في عمليتي التعليم والتعلم.

 -1د ارسننة جمععال محمععد جععىل (1221م)( )1بعن نوان معو ننات اسننتخدام الحاسننب اآللنني
ون م المعلومات في األندية الرياضنية اسنتهدفت الد ارسنة التعنرف علنى أهنم المعو نات
الت نني تواج ننه اس ننتخدام الحاس ننب اآلل نني ون ننم المعلوم ننات باألندي ننة الرياض ننية اس ننتخدم

الباح ننث الم نننه الوص ننفى وبل ننح حج ننم العين ننة ( )191مبحوث ننا م ننن مس ننئولي األندي ننة
الرياضننية بجمهوريننة مصننر العربيننة واانننت اهننم النتننائ أن األنديننة الرياضننية ال تقننوم
بتن يم دورات متقدمة لصقل المربين واإلدارينين والقنادة علنى اسنتخدام الحاسنب اآللني

ون م المعلومات وأيضا عدم وجود برام حاسب آلي خاصة بالتربية الرياضية وعندم

معرفننة ب نرام الحاسننب اآللنني التنني يماننن أن يسننتفاد منهننا فنني تنفيننذ األعمننال وعنندم
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ام ننتالك األندي ننة لمص ننادر تموي ننل دائم ننة تمان ننه م ننن اس ننتخدام الحاس ننب اآلل نني ون ننم

المعلومات.

 -3دراسعععة " انىوندعععو ودار 1003 " Antonioم)  )21بعن نوان " تطبيننق عمليننة
تعليميننة باسننتخدام الهيبرميننديا لزيننادة معرفننة طلبننة التربيننة البدنيننة لقواعنند ا نرة السننلة "
تهدف الدراسة إلى تعنرف علنى تنأثير انال منن الوسنائر الفائقنة واألسنلوب التقليندي أو

االثنننين معننا علننى تعلننيم مخالفننات القننانون فنني ا نرة السننلة اسننتخدم البنناحثين المنننه

التجريبي وبلح حجم العيننة  72طالنب منن الفر نة األولنى بالجامعنة مقسنمة إلنى ثنالث
مجموعنات (مجموعننة الهيبرميننديا – مجموعننة األسننلوب التقلينندي – مجموعننة بنناالثنين

معننا) واانننت أهننم النتننائ إن اسننتخدام الهيبرميننديا بجانننب األسننلوب التقلينندي أدت إلننى
زيادة معرفة العينة يد البحث بمخالفات انون ارة السلة.

 -1د ارسننة بثمععام مصععى ا بثمععام (1221م)( )2بعننوان أثننر برنننام باسننتخدام الوسننائر
الفائقننة  Hypermediaعلننى تعلننم بعننا المهننارات بنندرس التربيننة الرياضننية لتالميننذ
المرحلننة اإلعداديننة .اسننتهدفت الد ارسننة تصننميم برنننام تعليمنني لتالميننذ الصننف األول
األعدادى باستخدام الوسنائر الفائقنة لتعنرف علنى تعلنم بعنا المهنارات األساسنية فني

ان نرة الي نند ب نندرس التربي ننة الرياض ننية .اس ننتخدم الباح ننث الم نننه التجريب نني لمجم ننوعتين
تجريبيننة وضننابطة وتننم اختيننار العينننة بالطريقننة العمديننة العشنوائية مننن تالميننذ الصننف

األول بالمرحل ننة اإلعدادي ننة وبل ننح حجمه ننا  12تلمي ننذ .اان ننت أه ننم النت ننائ إن البرنن نام

التعليم نني باس ننتخدام الهيبرمي ننديا عل ننى تعل ننم بع ننا مه ننارات ان نرة الي نند ب نندرس التربي ننة

الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية.

اجراءات البحث:

منهج البحث:

استخدمت الباحثة المنه (الوصفى) لمالئمته لطبيعة البحث.

مجتمع وبدنة البحث:
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اشننتمل مجتمننع البحننث علننى ( )297معلننم ومعلمننة تربيننة بدنيننة ت ننم اختيننار عينننة
البحننث بالطريقننة العش نوائية مننن معلمنني ومعلمننات التربيننة البدنيننة للمرحلننة المتوسننطة بدولننة
الكوينننت ,حينننث بلنننح عننندد العينن ننة ( )22معل ننم ومعلم ننة بنس ننبة ( )% 12.12من ننن مجتمن ننع
البحث.

أدوات جمع البنانات:
 -2تحلدل الوثائق:
ت ننم اسننتخدام تحليننل الوثننائق بهنندف د ارسننة الق نوانين الخاصننة بالعمننل بننو ازرة التربيننة
والتعليم فيما يخص التربية الرياضية  ,والحصول على موافقة بتطبيق البحنث مرفق , )1
واننذلك الد ارسننات المرجعيننة بغننرا التعننرف علننى أهننم المحنناور التنني يماننن أن يتضننمنها
االستبيان واذلك التعرف على المفردات التي يمان االستفادة منها عند تصميم االستبيان.

 -1تصمنم االستبنام :
امن نت الباحثن نة بإع ننداد وتص ننميم اس ننتمارة االس ننتبيان لتك ننون األداة الرئيس ننية لجم ننع
البيانات .
خىوات إبداد استمارة االستبنام :
مننن خننالل اإلطننالل علننى بعننا الم ارجننع العلميننة مثننل (, )1( , )6( , )1( , )9
( , )7والد ارس ن ننات المرتبط ن ننة بموض ن ننول البح ن ننث مث ن ننل (, )2( , )1وا ن ننذا إجن ن ن ار مق ن ننابالت
شخصننية مننع بعننا الخب ن ار فنني التربيننة الرياضننية تننم تحدينند تصننور مبنندئي للمحنناور التنني
تتضمنها استمارة االستبيان ,
المحور األول

 :المعو ات الخاصة بطالب المدرسة .

المحور الثاني

 :المعو ات الخاصة باإلدارة المدرسية .
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وبعن نند إعن ننداد اسن ننتمارة االسن ننتبيان فن نني صن ننورتها المبدئين ننة مرفعععععق  )4تن ننم عرضن ننه
علن ننى مجموعن ننة خب ن ن ار من ننن أعضن ننا هيئن ننة التن نندريس بالين ننات التربين ننة الرياضن ننية وعن ننددهم
( )21خبي ار حيث راعى الباحث عند اختياره للسادة الخب ار الشروط التالية :
 أن ياون حاصال على درجة الداتوراه في فلسفة التربية الرياضية .
 أن تكون الدرجة العلمية أستاذا مساعدا على األ ل .
 أن ياون عضو بهيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية  .مرفق )3
وبنا على ما أسفر عنه رأي السادة الخب ار  ,وأخذ في االعتبار المالح ات التي
أبدوها  ,تم تعديل بعا العبارات من حيث صيايتها  ,وبعد إج ار التعديل أصبح عدد
العبارات المتضمنة لالستبيان ( )22عبارة جندول ( )1معرفق . )5

جدول )2
آراء الخبراء حول محاور وببارات االستبنام
بعد العرض بلا الخبراء

قبل العرض بلا الخبراء
م

احملـــــــــــــــاور

عــــدد
العبارات

م

احملـــــــــــــــاور

عــــدد
العبارات

3

المعوقات الخاصة بطالب المدرسة

1

3

المعوقات الخاصة بطالب المدرسة

1

2

المعوقاااااااات الخاصاااااااة باااااااا ار
المدرسية

1

2

المعوقاااااااات الخاصاااااااة باااااااا ار
المدرسية

1

المجموع

المجموع

01

00

يوضح الجدول السنابق آ ار الخبن ار حنول محناور وعبنارات االسنتبيان بنل العنرا
حيث تمثنل االسنتبيان فني ( )22عبنارة ممثلنة فني محنورين ثنم أصنبحت ( )22عبنارة ممثلنة

في محورين بعد العرا عليهم .

المعامىت العلمنة الستمارة االستبنام:
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معامل الصدق :
ننام الباح ننث بإيج نناد ص نندق االس ننتبيان ع ننن طري ننق ص نندق المحت ننوى حي ننث ع ننرا
االستبيان بصورته المبدئية على الخبن ار  ,وتنم اسنتبعاد العبنارة التني لنم تحصنل علنى نسنبة
( , )% 76وجا ت مالح ات وآ ار السادة الخب ار مؤادة لوا ع المحاور  ,والعبنارات التني
تضننمنها اننل محننور فنني جوانبهننا الرئيسننية  ,و نند ننام الباحننث بتعننديل بعننا العبننارات وفقننا
آل ار الخب ار بما يضمن وضوحها وصالحيتها .

جدول )1

م = 21
نسبة ات اق الخبراء لعبارات االستبنام
جممـــوع التقديرات نسبــة االتفاق
العبارة
احملور
االةل
الثانى

00
01
01
01
00
01
00
02
00
01
00

0
2
8
4
5
0
2
8
4
5
9

% 60.99
% 38.88
% 38.88
% 38.88
% 60.99
% 38.88
% 60.99
% 011
% 60.99
% 38.88
% 60.99

يوضح الجدول السابق نسب اتفاق الخب ار على محاور وعبارات االستبيان حيث :

تراوحت نسب االتفاق ما بين (. ) % 222 -% 21.11

تضمن الجدول موافقة الخب ار على ماونات االستبيان حينث حصنلت جمينع العبنارات علنى

نسبة موافقة أعلى من (. )% 76

امن ننا اسنننتخدم الباحنننث االتسن نناق النننداخلي إليجننناد معامن ننل الثبنننات (وتأكيننند معامن ننل

الصدق) لمحاور االستبيان وعباراته  ,حيث تم تطبيق استمارة االستبيان على عينة وامهنا
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( )12معلننم ومعلمننة بنسننبة ( )% 26.11مننن المجتمننع األصننلي للبحننث ومننن خننارج عينننة
البحث األساسية و ام الباحث بالخطوات التالية :

 إيجنناد معننامالت االرتبنناط بننين درجننة اننل عبننارة مننن عبننارات االسننتبيان  ,والدرجننةالكلية للمحور اما يتضح ذلك من جدول (. )6

جدول )3

قنمة معامل االرتباط بدم درجة العبارة والمجموع الكلي لكل محور
مجمعععوع التقددرات
العبارة
المحور
االةل

2
1
3
4
5

09712
09721
09102
09570
09111

1

09152

2
1
3
4
5

الثانا

*09215
097.1
09412
*09201
09744

قنمة " ر " الجدولنة بند مستو معنونة 09302 = 0905

يوضح الجدول السابق أن:
 هناك ارتبناط دال إحصنائيا بنين العبنارة والمجمنول الكلني لكنل محنور عنند مسنتوى معنوينة( )2.26حين ننث أن يمن ننة (ر) المحسن ننوبة أكبن ننر من ننن يمن ننة (ر) الجدولين ننة وف ن ني المحن ننور
الس ن ننادس بعبا ارت ن ننه الخمس ن ننة ,وف ن نني المح ن ننور الس ن ننابع بعبا ارت ن ننه الس ن ننتة ع ن نندا العب ن ننارة (,)2
()1وبذلك فقد استبعد الباحثوال عبارتين ( )1( , )2من المحور السابع.
جدول )4
محاور االستبنام في صورتها النهائنة
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م

بععععدد العبارات

المحعععععععععععععععاور

2

المعوقات الخاصة بىىب المدرسة

5

1

المعوقات الخاصة باإلدارة المدرسنة

4
1

المجمعععععععععوع

يوضنح الجنندول السنابق عنندد محناور االسننتبيان النهائينة واننذلك عندد العبننارات باننل

محننور حيننث بلننح عنندد العبننارات ( )9عبننارة ممثلننة فنني محننورين ليننتم تطبيقهننا علننى عينننة

البحث األساسية.

معامل الثبات:

ننام الباحننث باسننتخدام طريقننة االختبننار واعننادة االختبننار  Test – Retestفنني

صننورته النهائيننة بعنند العننرا علننى الخب ن ار  ,وبعنند إج ن ار التطبيننق األول لالسننتبيان علننى
عينننة وامهننا ( ) 12معلننم ومعلمننة مننن خننارج عينننة البحننث األساسننية ومننن داخننل المجتمننع

األصلي بفاصل زمني دره ( )22بين التطبيق األول والتطبيق الثاني جدول (.)2
جدول )5

قنم معامىت الثبات بدم التىبنقدم األول والثاني لىستبنام م = 30
التىبدق األول

التىبدق الثاني

س

ع

س

ع

االرتباط

الخامس

23910

2934

2391

29.3

* 09.2.

السادس

23913

1927

24927

1921

* 09570

المحاور

قنمة معامل

* قنمة " ر " الجدولنة بند مستو معنونة 09302 = 0905

يوضح الجدول السابق أن هناك ارتباط دال إحصائيا بين التطبيقين األول والثاني

لالستبيان  ,حيث أن جميع يم ( ر ) المحسوبة أكبر من يمة (ر) الجدولية عند مستوى
معنوية ( )2.26مما يشير إلى ثبات االستبيان.

تىبدق االستبنام :
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بعند أن اتخنذ االسنتبيان شنناله النهنائي ,وبعند التأكند من تنوافر انافة الشروط

العلميننة والفنينة واإلداريننة وصنالحيتنه للتطنبيق ,نام الباحنث بتطبيق استمنارة االستبينان
على عينة البحث األساسية و وامها ( )22معلم ومعلمة ,خالل الفترة من 1222/1/26م

إلى 1222/1/2م ,و د تم تفريح الدرجات ,وتصنيفها ,واخضاعها للمعالجات اإلحصائية.

المعالجات اإلحصائنة :

استخدم الباحث بعا المعالجات اإلحصائية مثل :

-المتوسطات الحسابية .

 -االنحرافات المعيارية .

 -معامل االرتباط لبيرسون .

 -النسب المئوية والتك اررات .

برض النتائج وت سدرها ومناقشتها:
 -2برض ومناقشة نتائج محور المعوقات الخاصة بىىب المدرسة :
جدول )1

م

المعوقات الخاصة بىىب المدرسة م = .0
التكععععععععععععععع اررات
مجمععوع
إلا
الدرجات
العبعععععععععععععععععععععععارات
نعم حد ال
المقععدرة
ما

هععععل تجعععععـب الوسععععععائط المتععععععددة انتبععععععا
2
الىىب نحو العملنة التدريسنة ؟
هععععععل تسععععععابد الوسععععععائط المتعععععععددة بلععععععا
 1اسععععتنعاب الىععععىب المعععععارف والمعلومععععات 51
المرتبىة بالتربنة الرياضنة ؟
هعععل تعمعععل الوسعععائط المتععععددة بلعععا إتقعععام
1
45
الىععععىب للنععععواحي البدننععععة والمهاريععععة فععععي
57

النسبة
المئويععة
للدرجات
المقدرة

الترتدب

12

1

205

% 43975

الرابع

10

4

20.

% 45

الثالث

30

5

210

% 50

الثاني
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التربنة الرياضنة ؟
هعععععل تععععععؤثر الوسعععععائط المتعععععععددة إدجابنععععععا
1
بلا الىىب نحو العملنة التدريسنة ؟
هعععل المكعععام مجهعععز بحدعععث تكعععوم الرؤنعععة
 6واضععععععحة لكععععععل الىععععععىب بعععععععند اسععععععتخدام 41
الوسعائط المتعددة أثناء بعرض الدرس ؟
5.

12

2

203

% 41911

الخامس

10

24

21.

% 53933

األول

الدرجة الكلنة = م) × أبلا مدزام تقددر) = 140 = )3 × ).0

يوضنح الج نندول السابق اتفاق عينة البحث على أهمية استخدام الوسائر المتعددة

في االرتقا بمستوى أدا المتعلمين حيث تراوحت النسبة المئوية للدرجات المقدرة ما بين

( , )% 61.11 - % 11.91اما اتفق ( )% 71.6من عينة البحث على أن الوسائر
المتعددة تؤثر إيجابيا على المتعلمين نحو العملية التدريسية .

وترجع الباحثة ذلك الى ان الوسنائر المتعددة تجذب انتباه المتعلمين  ,وتتفق

نتائ هذا المحور مع ما أشار إليه " محمد سعد ومكارم أبو هرجة وهاني ببد المنعم "
 1222م أن الوسائر المتعددة تعمل على اندماج المتعلمين في العملية التدريسية وتزيد من

دافعيتهم نحو العملية التدريسية ,وأن التعلم بواسطة الوسائر المتعددة يزيد من عامل

التشويق واإلثارة لدى المتعلمين ( . ) 221 : 21

وممععا سععبق ومععم نتععائج هععـا المحععور نمكععم ترتدععب ببععارات المحععور الخععامس

والخاص بىىب المدرسة وفقا لمستو اإلباقة كالتالي:

 -2الما ننان يي ننر مجه ننز بحي ننث تك ننون الرؤي ننة واض ننحة لك ننل الط ننالب عن نند اس ننتخدام
الوسائر المتعددة أثنا عرا الدرس .
 -1ال تعمل الوسائر المتعددة على إتقان الطالب للنواحي البدنية والمهارية في التربية
الرياضية .

 -1ال تساعد الوسائر المتعددة على استيعاب الطالب المعارف والمعلومنات المرتبطنة
بالتربية الرياضية .
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 -1ال تجذب الوسائر المتعددة انتباه الطالب نحو العملية التدريسية .
 -6ال تؤثر الوسائر المتعددة إيجابيا على الطالب نحو العملية التدريسية .

 -1برض ومناقشة نتائج محور المعوقات الخاصة باإلدارة المدرسنة:
جدول )7
المعوقات الخاصة باإلدارة المدرسنة م = .0
التكععععععععععععععع اررات
العبعععععععععععععععععععععععارات

م

نعم

هععل دوجععد تعععاوم مععم إدارة المدرسععة لتععوفدر البدئععة

إلا
حد
ما

ال

مجمععوع

الدرجات
المقعدرة

النسبة

المئويععة

للدرجات

الترتدب

المقدرة

 2المناسبة السعتعمال الوسعائط المتععددة فعي تعدريس 35

14

12

241

% 109.3

الثاني

40

21

12

242

% 5.975

الثالث

1

5

11

113

% 11911

األول

53

10

7

224

% 4795

الرابع

التربنة الرياضنة ؟

1

3

4

هععل دوجععد تعععاوم بععدم أخصععائي تكنولوجنععا التعلععنم
ومعلم التربنة الرياضنة ؟

هععععل تخصععععص حصععععة للتربنععععة الرياضععععنة بجععععدول
تشغدل معمل الوسائط المتعددة ؟

هل تؤمم إدارة المدرسة بأهمنة اسعتخدام الوسعائط

المتعددة ؟

الدرجة الكلنة = م) × أبلا مدزام تقددر) = 140 = )3 × ).0

311

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

عيننة البح ننث اننانت متباينة فيمنا ينرتبر

يوضنح الجدول السابق أن آ ار

بعبننارات المحور الخامس حيث حصلت عبارات هذا المحور على نسبة مئوية تتراوح بين
( )% 91.91 - % 17.6من مجمول الدرجات المقدرة  ,اما أثبتت النتائ أيضا أن عدم

تخصيص حصة للتربية الرياضية بجدول تشغيل معمل الوسائر المتعددة تأتي في المرتبة

األولى لمعو ات هذا المحور على الريم من أن ( )% 11.16من عينة البحث أ روا
بإيمان إدارة المدرسة بأهمية استخدام الوسائر المتعددة .
تعليمنات و ازرة التربيننة والتعلننيم باسننتخدام الوسننائر المتعننددة فنني العمليننة التدريسننية ,
وعدم إدراك إدارة المدرسة أهمية اسنتخدام الوسنائر المتعنددة فني التربينة الرياضنية  ,وخنوف
بعننا أخصننائيي تكنولوجيننا التعلننيم علننى األجهنزة ن ن ار ألنهننا باه ننة الننثمن  ,امننا أنهننا تعنند
مننن العهنند المسننتديمة لننديهم  ,ويجننب أن يتفننق معلننم التربيننة الرياضننية مننع اإلدارة المدرسننية
اما أشار " أبو النجا أحمعد " 1002م أن المعلنم النناجح يجعنل مندير المدرسنة إلنى جاننب
التربيننة الرياضننية مننن خننالل االهتمننام بعملننه وااللت نزام بننالقوانين واألن م نة  ,مننع م ارعنناة أال

ياون التعاون القائم بينهما على حساب دروس التربية الرياضية أو نشاطاتها (.)12 :2

ومما سبق ومن نتائ هذا المحور يمان ترتيب عبارات المحور السنادس والخناص
باإلدارة المدرسية وفقا لمستوى اإلعا ة االتالي:
 -3ال تخصص حصة للتربية الرياضية بجدول تشغيل معمل الوسائر المتعددة.

 -2ال يوجن نند تعن نناون من ننن إدارة المدرسن ننة لتن ننوفير البيئن ننة المناسن ننبة السن ننتعمال الوسن ننائر
المتعددة في تدريس التربية الرياضية.

 -1ال يوجد تعاون بين أخصائي تكنولوجيا التعليم ومعلم التربية الرياضية.
 -4ال تؤمن إدارة المدرسة بأهمية استخدام الوسائر المتعددة.

ويتفننق هننذا مننع مننا أشننار إليننه اننل مننن "كمعععال زيتعععوم" 1001م" ،محمعععد نبعععو "

1001م أن هننناك معو ننات السننتخدام الوسننائر المتعننددة منهننا المعو ننات البش نرية ,ويقصنند

بهننا المعلم ننون والمتعلمننون ,ودرجننة تننأهيلهم السننتخدام مثننل هننذا النننول مننن الوسننائر:22( .
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االستنتاجات:
 -2يحتن نناج معلمن ننوا التربين ننة الرياضن ننية إلن ننى دورات تدريبين ننة علن ننى اسن ننتخدام الوسن ننائر
المتعددة بدرس التربية الرياضية

 -1ال يوجنند بالمنندارس م ننادة علميننة خاص ننة بالتربيننة الرياضننية مع نندة للعننرا عل ننى
شال أ راص ممغنطة .

 -1هننناك صننور مننن توجيننه التربيننة الرياضننية فنني تننوفير الوسننائر المتعننددة الالزمننة
لتدريس التربية الرياضية .

التوصععنات :

 -2ضننرورة تننوفير الب نرام التعليميننة المعنندة للعننرا علننى شننال وسننائر متعننددة ؛ ليننتم
استخدامها في تدريس التربية الرياضية .

 -1ضن ننرورة إ امن ننة دورات تعليمين ننة لمعلمن نني التربين ننة الرياضن ننية توضن ننح ايفين ننة اسن ننتخدام

الوسائر المتعددة .

 -1االهتمن ننام بتصن ننميم دروس نموذجين ننة باسن ننتخدام الوسن ننائر المتعن ننددة يشن نناهدها معلمن ننو

التربية الرياضية ؛ لرفع مستوى األدا لديهم في العملية التعليمية .

 -6ضرورة االهتمام بتطوير طرق التدريس المتبعة في درس التربية الرياضية .

 -1إدراج الم ن نواد التكنولوجين ننة ف ن نني المقن ننررات الد ارس ن ننية للفن ننرق األربع ن ننة بالين ننات التربي ن ننة

الرياضية .

 -7ض ننرورة تنندريب الطالننب المعلننم علننى اسننتخدام الوسننائر المتعننددة فنني تنندريس التربيننة

الرياضية .

أوالً  :المراجعع باللغة العربدعة :

املـــراجــــع

 -2أبععو النجععا أحمععد بععز الععددم  )1002معل نم التربي نة الرياضننية ,ماتبننة دار األصنند ا ,
المنصورة.
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 -1أسامة احمد ببد العزيز 1002م)  :اثر برنام تعليمي باستخدام أسلوب الهيبرميديا
علننى تعلننم مسننابقةالوثب العننالي للمبتنندئين  ,رسننالة ماجسننتير ,اليننة التربيننة
الرياضة  ,جامعة المنيا.
 -1جمال محمعد جعىل 1001م) " :معو نات اسنتخدام الحاسنب اآللني ون نم المعلومنات
ف ني األندي نة الرياضننية فنني جمهوريننة مصننر العربيننة "  ,رسننالة ماجسننتير ييننر
منشورة  ,الية التربينة الرياضية بالهرم ,جامعة حلوان.
 -4زاهععععععععر أحمعععععععد 2111م) :تكنولوجي ن ننا التعل ن ننيم افلس ن ننفة ون ن ننام  ,ج ن ن ن  , 2الماتب ن ننة
األكاديمية ,القاهرة.
 -5زاهععر أحمعد 2117م) :تكنولوجيا التعليم – تصميم وانتاج الوسائل التعليمينة  ,جن ,1
الماتبة األكاديمية ,القاهرة .
 -1ببد الحافظ سعىمة 2111م) :مندخل إلنى تكنولوجينا التعلي نم  ,دار الفا نر العرب ني ,
القناهرة.

 -7ببد الحمدد شرف 1001م) :تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية  ,مراز الكتاب
للنشر  ,القناهرة .,

 -2بثمعععععام مصعععععى ا بثمعععععام 1004م)  :أث ن ننر برن ن ننام باس ن ننتخدام الوس ن ننائر الفائق ن ننة
 Hypermediaعلننى تعلننم بعننا المهننارات بنندرس التربيننة الرياضننية لتالمينذ

المرحلة اإلعدادية ,مجلنة علنوم وفننون الرياضنية ,المجلند( ,)12العندد االول,

الية التربية الرياضية .القناهرة.

 -1الغريععععب زاهععععر واقبععععال البهبهععععاني  :تكنولوجي ن نا التعل ن نيم – ن ن نرة مس ننتقبلية  ,ط , 1
دارالكتاب الحديث  ,القاهرة 2999 ,م .

 -22كمعععال ببعععد الحمدعععد زيتعععوم 1001م)  :تكنولوجي ننا التعل ننيم ف نني عص ننر المعلوم ننات
واالتصاالت  ,عالم الكتب  ,القاهرة .,

 -22محمععد السععدد بلععي 1001م) :تكنولوجيننا التعلين نم والوسننائل التعليمين نة  ,دار الفان نر
العربني  ,القاهرة
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 -21محمد سعد زغلول  ،مكعارم حلمعي ابوهرجعه ،هعاني سععدد ببعد المعنعم 1002م) :
تكنولوجيننا التعلننيم وأسنناليبها فنني التربيننة الرياضننية  ,مراننز الكتنناب للنشننر ,

القاهرة .

 -21مصى ا ببعد السعمنع تكنولوجنعا التعلعنم 2111م) – د ارسنات عربينة ,ط ,2مرانز
الكتاب للنشر ,القاهرة,

 -21مصى ا ببد القادر الجنىنا 1000م) :تصميم من ومنة للوسنائر المتعنددة وأثرهنا
علننى تعلننم بعننا مهننارات ا نرة القنندم للمبتنندئين ,رسننالة داتننوراه ,اليننة التربيننة

الرياضية ,جامعة المنيا,

 -26وفنقة مصى ا حسم 1002م)  :تكنولوجيا التعليم والتعلم فنى التربينة الرياضنية ,
منشاة المعارف  ,اإلساندرية .

ثانناً  :المراجعع باللغة االجنبنة :
16- ANTONIOU,-P&DERRI,-V,(2003): Applying hypermedia a
compute Assisted instruction to enhance physical
education student knowledge of baskeball rules,
European-journal of physical education.
17- BONNIE PETTI k, (1999) : for physical education methods
for classroom teachers , human kinetion.
18- De Groot, Marjon(2002): Multimedia Projectors A Key
Component In The Classroom Of The Future , The
Journal Vol. 29 No. 11, June , p. 18 – 24.
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