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 بجامعة البدنية التربية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى

 .البيت آل
 

 *امساعيل سعود حنيان العون .د 

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

 وطالبة، طالبا  ( 716) عددهم بلغ وقد ؛البدنية التربية طلبة جميع من الدراسة ُمجتمع تكون البيت،
 تم البيت آل بجامعة البدنية التربية تخصص في وطالبة ا  طالب( 121) من الدراسة عينة وتكونت
 مستوى أن :النتائج وكشفت الدراسة، مجتمع من%( 22) يشكل بما عشوائية بطريقة اختيارها

 عدم أظهرت كما مرتفعا ، جاء البيت آل بجامعة البدنية التربية طلبة لدى لتعليما تقنيات استخدام
 مدى حول العينة أفراد آراء في( ≤ α 0,05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ذكور،) الجنس لمتغيرات تبعا   البيت لآ بجامعة البدنية التربية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام
 النتائج ضوء وفي ،(وأعلى ساعة 77 ،ساعة 77 من أقل) للطالب المقطوعة اعاتوالس ،(إناث
 في الطلبة مهارات تعزيز :منها ؛التوصيات من بعدد الباحث أوصى الدراسة عنها أسفرت التي

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

 
 .البيت لآ جامعة البدنية، التربية طلبة التعليم، تقنيات: المفتاحية الكلمات

 
 .األردن – آل البيتجامعة  - الرتبية البدنيةيف قسم مشارك أستاذ  *
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  :الدراسة مقدمة .1
 ذلك كانأ سواء والتعليم التعلم عملية يف عنه االستغناء ميكن ال ا  مهم ا  دور  التعليم تقنياتل إن

 أنفيها  الفرد يستطيع ال صغرية إلكرتونية قرية أصبح العاملف الرتبوية العملية يف املشاركني جلميع أم لمللمتع
 جديد وكل تطور بكل اتصال على الفرد يكون أن البد لذلك ؛حوله من املتسارعة حداثاأل عن ينعزل

 وليةئومس كبري حتد أمام رتبويةال املؤسسة وضع ذلك كل املعريف االنفجار هذا مع والتأقلم العيش ليستطيع
 الرئيس احملور املتعلم كون من وانطالقا   الرتبوية، العملية يف املشاركني جلميع ومتجددة جديدة دواروأ عظيمة

 تربوية نتاجات إىل أهدافهم حتويل املتعلم إعداد يف املشاركني مجيع على لزاما   أصبح الرتبوية العملية يف
 التطور من اهلائل الكم هذا مواكبة ليستطيع التعليم لتقنيات األساسية املهارات املتعلم إكساب على تعمل
 .جدا   سريعة بصورة واملتجدد املتغري املعريف

 واملنظمة املعلمني، إعداد لربامج القومي اجمللس مثل التعليم بتقنيات مهتمة عاملية هيئات وهناك
 عدادإ مؤسسات على ينبغي التعليم، تكنولوجياب مرتبطة شروط حددت اليت التعليم لتقنيات الدولية

 ,Web) املعلمني اعداد برامج خالل التعليمية العملية يف جيدا   توظفوها على تعمل نأ املعلمني
2007.) 

 التعّلم، يف فاعلة كأداة وتوظيفه تضمينه وكيفية التعليم تعلم ليس اليوم املعلمني أمام والتحدي
 يف ختدمهم حبيث املهارات هذه الطلبة يكسب أن ميكن كيف بل آللة،ا تشغيل كيفية معرفة فقط وليس
 باجلامعات، التحاقهم وبعد باملدرسة وجودهم فرتة خالل ذلك كانأ سواء دراستهم أثناءيف  حاجاهتم تلبية
 ية؛الرتبو  العملية يف املشاركني جلميع مستمرا   حتديا   تشكل التعليم يف التكنولوجيا إدخال عملية باتت وهلذا
 التدريس، عملية يف التعليم تقنيات وتوظيف استخدام على القادر املعلم إعداد من بد ال كان هنا ومن

 التعليم، بتكنولوجيا املعلم وعي خالل من إال ذلك يتم أن ميكن وال استخدامها من الطلبة لتمكني وذلك
 حبيث التعليم تقنيات مبهارات زودينم طلبة ختريج على ا  قادر  بل فقط هبا ملما   املعلم يكون أن نقصد وال

 Hazaleh) اجلامعية الدراسة مرحلةو  الثانوية قبل ما مرحلة يف اليومية األكادميية حياهتم من ا  جزء تكون
& Jawarneh, 1992). 

 إذ التحدي، هذا ةملواجه اإلجراءات من مبجموعه العايل التعليم ووزارة والتعليم الرتبية وزارة وقامت
 على القدرة لديهم املتعلمني من جيل وإعداد التعليم تقنيات استخدام حنو بقوة التقدم إىل ناألرد يسعى

 مرحلةو  الثانوية قبل ما مرحلة يف اليومية األكادميية حبياهتم عميق بوعي وتوظيفها التعليم تقنيات مع التعامل
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 الرتبية وزارة) األوسط الشرق يف مالتعلي تقنيات لنقل مركزا   األردن سيجعل الذي مراأل اجلامعية الدراسة
 .(5002 والتعليم،

 التعليم تقنيات تشكل متطورة تربوية بيئة يف العقلية مهاراهتم وتنمية الطلبة إعداد خالل من وذلك
 يف أساسية كوسيلة التعليم تقنيات استخدام خالل من التعّلم على قدراهتم تطوير يف أألساسي احملور فيها

 إكساب إىل هتدف برامج خالل من احلاسوب استخدام على الطلبة تدريب خالل من ؛الرتبوية العملية
 ألن ؛التعليمية العملية يف وتوظيفها التعليم تقنيات على العمل من متكنهم اليت الالزمة املهارات الطلبة
 كان إذا يةمهأ ذو لديهم التعلم مهارات وتطوير الطلبة أداء حتسني يف التعليم تقنيات تلعبه الذي الدور
 .(5002 القرشي،) النتاجات أفضل إىل الوصول هدفنا

 الرتبوية العملية يف ودورها التعليم تقنيات بأمهية يؤمنون والتعليم الرتبية رجال من الكثري وهناك
 جمال يف وخاصة الرتبوية العملية يف عام بشكل استخدامها من حتد كثرية عقبات هناك ولكن املواد جبميع
 هاوتعليم البدنية الرتبية تعلم جمال يف األساسي دورها و البالغة أمهيتها من الرغم على لبدنيةا الرتبية

 .(5000 الناعيب،)
 الرتبية مادة يف واآلخر احلني بني النظر إعادة من بد ال املعريف االنفجار عصر العصر هذا ويف

 وتقدم تطور من البدنية الرتبية على يطرأ ما مع واملعارف والنظريات املفاهيم توافق مدى من للتأكد البدنية؛
 للطلبة واملعريف والنفسي واالجتماعي البدين اجلانب تنمية خالل من البدنية الرتبية ومعايري أهداف ضوء يف

 تكون أن على التعليم بتقنيات اخلاصة العصر متطلبات مع يتوافق مبا األخرى التعليمية املواد شأن شأهنا
 الرتبية بني قوية عالقة لوجود( 5002 اجلميلي،)ها وتعليم البدنية الرتبية مادة تعلم يف يةاألساس الركائز من

 الوقت واستغالل التعلم يف السرعة ققحي البدنية الرتبية يف التعليم استخدامو  التعليم، وتكنولوجيا البدنية
 الفرق فيف كبري؛ حد على فردية صيغة ذات البدنية الرتبية يف التعلم عملية نالنظر أ بعني خذينآ واجلهد،
 عب،ال كل ملركز طبقا أخر إىل عبال من ختتلف التعلم عملية أن جند القدم ككرة اجلماعية الرياضية

 نشاط من ختتلف التعلم عملية إن بل املهاجم، عن وخيتلف الوسط خط عبال عن خيتلف الدفاع عبالف
 .(5002 حسن،) أخر إىل

 خالل من التعليم تقنيات الفردية،وتساعد الفروق ملراعاة التعليم تقنيات استخدام يتطلب هذا كل
 بوجود األنشطة ممارسة على املتعلمني وتشجيع االختيار وحرية امللل عامل إبعاد على املتعددة الوسائط

 ةالرياضي الرتبية يف احلركية املهارات تعلم يف التعليم تقنيات وبتطبيق مناسبة وأجهزة وأدوات معينة وسائل
 التعلم عملية زمن ختتصر وبذلك تعلمها املطلوب املهارة حنو أي النتاج حنو مباشرة تتجه التعلم عملية جتعل
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 الوقت مراعاة مع املطلوب النتاج حتقيق يف تؤثر عشوائية وليست حمسوبة التعلم عملية يف السرعة وتكون
 وبالتايل ،التعليم لتقنيات متكامل نظام تخدامباس البدنية الرتبية يف الطالب كفاءة رفع ميكن واملال، واجلهد

 وقلة املناهج يف املستمر والتغري املتعلمني عدد ازدياد ظل يف التعليمية العملية النتاجات حيقق أن يستطيع
 يف حيمل ألنه التعليمي الربنامج يف وحدة أصغر البدنية الرتبية درس ويعد املدرسني، عدد وقلة اإلمكانات

 الوقت خالل من األغراض هذه حتقيق عاتقه على ويقع املتعددة، بأغراضه كآمال البدنية رتبيةال نتاج طياته
 نهفإ مث ومن املنهاج، باكتمال املتزنة الشاملة الرتبية وهو أال البدنية الرتبية نتاج ويتحقق درس لكل املتاح
 هذا إلمتام واجلهد الوقت ختتصر اليت التعليم بتقنيات باالستعانة إال الدرس نتاج لتحقيق سبيل هناك ليس

 .الكبري النتاج
 :الدراسةمشكلة  .2

سن اليت التعليم تقنيات ألمهية نظرا    األداء نوعية نيحتس يف وفاعليتها والتعلم، التعليم عملييت من حتح
 هناك أن الحظ البدنية الرتبية معلمي بإعداد يتعلق فيما خاصة الرتبوي اجملال يف الباحث وخلربة التعليمي،

 الدراسات على اطالعه خالل ومن دراستهم، أثناءيف  الطلبة قبل من التكنولوجية للمعرفة ماسة حاجة
 خدمتهم أثناءيف  البدنية الرتبية معلمي تناولت أهنا الحظ البدنية الرتبية يف التعليم بتقنيات املتصلة السابقة
 البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى تناولت دراسة ليس هناك الباحث علم وحبدود خترجهم، بعد الفعلية
 بشكل التعليم لتقنيات البدنية الرتبية طلبة استخدام ومدى عام بشكل التعليم لتقنيات البيت آل جبامعة

 خالل الطالب عدادإ على تركز النوعية امليدانية الدراسات من الدراسة هذه تكون نأ ارتأى هلذا خاص؛
 خالل من وذلك خترجه، قبل البدنية الرتبية يف التعليم لتقنيات استخدامه مدى عن والكشف الدراسة فرتة

 .الدراسة سؤايل عن اإلجابة
 :الدراسة أهداف .3 

 :فتعرّ  احلالية الدراسة هتدف
 .البيت ال جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى. 0. 3
 تبعا   البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم نياتتق استخدام مدى يف اإلحصائية الفروق. 5. 3

 (.وأعلى ساعة 66 ساعة، 66 من أقل) للطالب املقطوعة والساعات ،(إناث ذكور،) اجلنس ملتغريات
 :الدراسة أسئلة .4

 :اآلتية األسئلة عن الدراسة ستجيب
 البيت؟ لآ جبامعة يةالبدن الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى ما. 0. 4
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 التعليم تقنيات استخدام مدى يف(  α≤ 0,05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل. 5
 املقطوعة والساعات ،(إناث ذكور،) اجلنس ملتغريات تبعا   البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى

 ؟(وأعلى ساعة 66 ساعه، 66 من أقل) للطالب
 :الدراسة أهمية .5 

  طلبة استخدام مبدى هتتم اليت القليلة الَدراسات إحدى كوهنا من أمهيتها احلالية الَدراسة تستمد
 الدراسة هذه أمهية وتنطلق ؛أنفسهم نظـر الطلبة وجهـة من تقنيات التعليمل البيت آل ةجبامع البدنية الرتبية

 :اآليت من
تقنيات  البيت آل جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام تعّرف مدى ة علىالدراس هذه تساعدقد . 0. 2

 هافتعرّ من  البيت آل جامعة يف ولنيؤ املس ميكن مما البيت؛ آل جبامعة أنفسهم نظـر الطلبة وجهة نمالتعليم 
 .البدنية الرتبية طلبة حاجات لتلبية الدقيق التخطيط على والعمـل

 الرتبية طلبة كفاءة رفع على تعمل مالئمة ومعايري سرتاتيجياتإ رسم على الدراسة تساعدقد . 5. 2
 .التكنولوجية مهاراهتم وحتسني البدنية

تقنيات التعليم  البيت آل جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام تعّرف مدى الدراسة هذه تساعدقد . 3. 2
 .التعليم خمرجات حتسني عليه يرتتب ما احملاضرات داخل والتدريسي التعليمي همءأدا تطوير أجل نم
 ثناءيف أ الطلبة حيتاجها اليتات التعليم تقني أجهزة حول فائدة ذات ومقرتحات نتائج إىل الوصول. 4. 2

 .دراستهم
 :المصطلحات تعريف. 7

 :يتلآل ووفقا   ا ؛إجرائي تعريفا   الدراسة مصطلحات تحعّرف
 قاسوي التعليم، البيت آل جبامعة البدنية الرتبية طلبة هفي يستخدم ذيال املدى :ماالستخدا مدى. 0. 6

 وفق البدنية الرتبية قسم يف له ةاملتاحتقنيات التعليم ل استخدامه ملدى ،الطالب يعطيه الذي بالتقدير
 .الدراسة أداة يف املتضمنة التقديرات

 البدنية الرتبية طلبة ايستخدمه يتال العلمية واملستحدثات النظريات توظيف علم :متقنيات التعلي. 5. 6
 يف يسهم ما تكلفة؛ وأقل وأسرع أسهل وبطريقة بفاعلية والتعلم مالتعلي نتاجات لتحقيق البيت آل جبامعة

 بعد اليومية موحياهت عملهم يف ويستخدموهنا الدراسة فرتة أثناء منهم املطلوبة املهارات جلميع اكتساهبم
 .جالتخر 

 .تالبي آل جامعة يف البدنية الرتبية بقسم ونامللتحق الطلبة هم :البدنية الرتبية طلبة. 3. 6
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https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2


 العون. د.......... ...............................................البدنية التربية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى
 

 

 
511 

 بعد على املفرق مدينة يف تقع الرمسية اهلامشية األردنية اململكة جامعات إحدى: تالبي آل جامعة .4. 6
 .نيوتسع عةربأو  مائة لف وتسعأ عام تأسيسها مت املفرق حمافظة يف وتقع، عمان العاصمة منكم ( 66)

 :ةالدراس محددات. 6
 اجلامعي لعاممن ا الثاين الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه أجريت: ةالزماني احلدود. 0. 2

2017\2018.  
 .البدنية الرتبية قسم البيت آل جامعة يف الدراسة هذه أجريت :ةاملكاني احلدود. 5. 2
 .البدنية الرتبية ختصص البيت آل جامعة طلبة على الدراسة هذه أجريت :البشرية احلدود. 3. 2
 العلوم كلية يف البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى على الدراسة هذه تقتصر :املوضوعية احلدود. 4. 2

 .التعلملتقنيات التعليم و  البيت آل معةجبا الرتبوية
 :السابقة الدراسات. 8

 مبحورين عرضها وسيتم ؛احلالية بالدراسة واملرتبطة املشاهبة الدراسات من عددا   الدراسة هذه تتناول
 :كاآليت وهي ؛األقدم إىل األحدث من لتسلسلها وفقا  ( األجنبية والدراسات العربية، الدراسات)

 :العربية الدراسات .0. 8
 الوسائل أحد استخدام العارض مدى على فتعرّ  إىل دراسة هدفت( 5002 رويبح،) أجرى

 عضاء اهليئة التدريسية والطلبةأنظر  وجهة من اجلامعي التعليم نظام يف تستخدم اليت التكنولوجية
 نيات التعليمتقميدان  يف وخاصة التعليم عملية يف هالستخدام تقبلهم ىل تعرف مدىوهدفت إ اجلامعيني،

 وميدان علوم عامة اجلامعة تقنيات التعليم يف الستخدام نقطة بداية ليكون والرياضي البدين النشاط يف
يف  عضوا  من أعضاء اهليئة التدريسية( 42) من الدراسة جمتمع تكون، والرياضي البدين النشاط وتقنيات

 باستخدام الوصفي تخدم الباحث املنهج، واسباجللفة الرياضيةو  النشاط البدين وتقنيات علوم معهد
اهليئة  ضروري ألعضاء الوسائط استخدام إىل أن الدراسة توصلتو  ،املعلومات جلمع أداة االستبيان
 .التدريسية
اليت تلزم  التكنولوجية الكفايات استخدام مدى تعرف كان هدفها  بدراسة 2013) ،العون) قامو 

 من الدراسةعينة  تكونت ألردنا يف واملعلمات املعلمني حسب رأي الرياضية الرتبية منهاج لتدريس
 أن نتائج الدراسة ، وأظهرتواستخدم الباحث االستبانه وسيلة جلمع البيانات ة،ومعلم ا  محعلم (135)

 املعلمني نظر وجهة من الرياضية الرتبية منهاج لتدريس الالزمة التكنولوجية الكفايات ممارسة مدى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://www.google.jo/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%81+%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9+%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87+%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjqksPOteXZAhVC_aQKHVhyCmkQkeECCCMoAA
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
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 ة،واخلرب  اجلنس، يمتغري  إىل تحعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم، متوسطة) األردن يف واملعلمات
 .التوصيات من بعدد الباحث أوصي الدراسة هذه عنها أسفرت اليت النتائج ضوء ويف

 ودورها الرتبوية التقنيات استخدام أمهية تعرف إىل هدفت دراسة 2012) ،الندي)وكذلك أجرى 
 املنهج استخدام ومت التدريس، طريقة نوع واختيار تنظيم يف أمهيتهاو  الرياضية بيةالرت  تدريس طرائق تطوير يف

 الرياضية الرتبية وأقسام الكليات من مدرسا   (23) من الدراسة عينة وتكونت البيانات، جلمع أداة الوصفي
 وخصوصا   التدريس قطرائ تطوير يف ا  مهم ا  دور  الرتبوية للتقنيات أن ىلإ الدراسة توصلت املوصل، جامعة يف

 املطلوب التدريس طريقة نوع اختيار يف كبرية أمهية الرتبوية للتقنيات نأو  الرياضية، الرتبية تدريس طرائق
 .هاوتنظيم املدرس قبل من اختيارها

 اإلدارة يف املعلومات تكنولوجيا دور فتعرّ  منها دفكان اهل دراسةب 2012) ،حممد) قامو 
 اإلدارة جمال يف املستخدمة املعلومات تقنيات وأكثر بالسودان واألهلية كوميةاحل املؤسسات ىف الرياضية

 وكان واألهلية احلكومية الرياضية املؤسسات يف العاملني اإلداريني من عينة الدراسة تكونت الرياضية،
 توصلت ،املعلومات جلمع أداة االستبيانو  الوصفي املنهج الباحث استخدما ، شخص (80) عددهم

 واألهلية احلكومية املؤسسات يف الرياضية اإلدارة أداء تعمل على حتسني املعلومات تقنيات أن إىل اسةالدر 
 واألهلية احلكومية املؤسسات يف الرياضية اإلدارة يف خدمةستملا املعلومات تقنيات أكثر وأن ،بالسودان
 .احلاسب هو بالسودان

 إليه عملية وصلت الذي املدى ديدحت إىل هدفت دراسة( 5008اخلصاونه، )وكذلك أجرى 
 اجلنس،) املتغريات أثر وحتديد العملية، هذه تعرتض اليت ية وحتديد الصعوباتالرتب يف التكنولوجي الدمج
 مصادر الدمج من توظيف القلق ومدى التكنولوجي الدمج ومعوقات ،(األكادميية الرتبة العمر،

 مت اجلامعة اهلامشية يف املختلفة األقسام يف تدريس يئةه ا  عضو 143) ) الدراسة عينة وكانت التكنولوجي؛
 أعضاء أن وبينت النتائج ،الدراسة طبيعة متهءملال الوصفي استخدام املنهج ومت العشوائية بالطريقة اختيارهم

 يف هلا استخدامهم من أكثر ومرحلة الدمج االستعداد مرحلة ضمن التكنولوجيا يستخدمون التدريسية اهليئة
 استخدام جراء من املعوقات قليال   مستوى هناك أن الدراسة وكذلك بينت ،التجريب واإلبداع مرحلة

 نسبة وأن استخدام التكنولوجيا، جراء من متوسط قلق لديهم التدريسية أعضاء اهليئةف التكنولوجيا؛
 ؛الذايت خالل التعلم من (91%)و ،العمل ورشات خالل من على التكنولوجيا حيصلون منهم (%75)

 نم جزء ا هاما فسراني القلق ومتغري األكادميية الرتبة متغري أظهرت أن كما ،اجلامعية املساقات خالل من



 العون. د.......... ...............................................البدنية التربية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى
 

 

 
511 

 تفسريات هامة ةأي الدراسة قيد األخرى املتغريات تظهر حني مل يف التكنولوجي الدمج عملية يف التغريات
 .إحصائية داللة ذات

 التعلم معيقات استخدام تعرف منها كان اهلدف دراسة( 5006 ،وآخران حممد)أجرى 
 نرتنتاإل يف واخلربة واجلنس، الكلية، من كل أثر وتعرف اجلامعة اهلامشية، الطلبة يف راءحسب آ لكرتويناإل
 ةاستبان واستخدمت البكالوريوس، مستوى من طالب (600) عينة الدراسة وبلغت، املعيقات هذه يف

 فقرات مجيع أن وبينت نتائج الدراسة ،املناسبة اإلحصائية تإجراء التحليال ومت فقرة،(  (39من مكونة
 املعيقات اليت على الكلية إىل تعزى إحصائيا   دالة فروق ومثة اإللكرتوين، معوقات للتعليم شكلت األداة
 ككل، واألداة بالطالب اليت تتعلق املعيقات وعلى واألكادميية، اإلدارية املعيقات باجلامعة، وعلى تتعلق
 على الكلية إىل اإللكرتوين تعزى بالتعلم تتعلق اليت املعوقات على دالة إحصائيا   ا مل يكن هناك فروقبينم
 اجلنس إىل متغري تعزى إحصائيا دالة فروق وكذلك بينت النتائج وجود ككل، واألداة اجملاالت مجيعيف 

 أصحاب بني نرتنتإلا تغري اخلربةم يف إحصائيا   دالة فروق وكذلك بينت النتائج وجود لصاحل متغري اإلناث،
 أصحاب بني إحصائيا   فروق دالة ككل، وكذلك بينت النتائج وجود واألداة والثاين يف األول القليلة اخلربة
 والقليلة املتوسطة أصحاب اخلربة وبني الثالث، اجملال يف القليلة اخلربة لصاحل أصحاب والقليلة الكبرية اخلربة

 .ل الرابعاجملا يف األخرية لصاحل
 لتدريس الوسائط متعدد برنامج أثر تقصي إىل هدفت دراسة 2009) ،ومحدي البلوي) وأجرى

 عينةبلغت و  ،حنوه الثامن الصفتالميذ  واجتاهات واملعريف املهاري األداء مستوى يف اجلماعية ةالرياض
 تعلمت جتريبية ؛افئتنيمتك جمموعتني إىل عشوائيا   قسمت الثامن، الصف تالميذ من واحدة شعبة الدراسة

 تصميم مت الدراسة أهداف ولتحقيق، االعتيادية الطريقة باستخدام تعلمت وضابطة الربنامج، باستخدام
 للتحصيل اختبار تطوير مت كما مجاعية، رياضية مهارات ثالث لتدريس الوسائط متعدد تعليمي برنامج
 داللة ذات فروق وجودوبينت النتائج  ،اهاتاجت واستبانه املهاري، ملستوى اختبارات وثالثة املعريف،

 وكذلك املعريف التحصيل واختبار املهاري األداء مستوى اختبارات يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائية
 .التجريبية اجملموعة لطالب إجيابية اجتاهات وجود

 :األجنبية الدراسات. 5. 8
و تعيق ز واملعيقات اليت تشجع أاحلواف فتعرّ إىل  دراسة هدفت (Cahill, 2009)أجرى 

يعملون يف   ا  مدرس( 52)عينة الدراسة وكانت  ،تبين نظام التعّلم اإللكرتوين عن أعضاء اهليئة التدريسية
التواصل بني الطلبة، : هي ؛نتائج الدراسة أن أهم احلوافز وبينت ،كلية الرتبية يف جامعة سانت ثوماس
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املكافآت املادية، والتشجيع من قبل الزمالء واإلداريني، أما أهم ، علقةسهولة الوصول إىل املواد املتو 
عدم توفري و الذي يتطلبه التعّلم اإللكرتوين وعدم احتسابه للرتقية،  طول الوقت: فكانت ؛عوقاتامل

 .من املدرسني املطلوب لزائد، والعبء التدريسي ااملكافآت املادية
يف التعلم عن بعد املدرسني آراء  فتعرّ  إىل هدفت دراسة (Mills et al., 2009)كما أجرى 

من زيادة الوقت  أبدوا قلقا  املدرسني نتائج أن ال ظهرتأ وقد ،ات الرتبية يف جامعات جنوب تكساسيف كلي
لتطوير وتصميم  إضافيا   املطلوب لتطبيق نظام التعّلم اإللكرتوين، وزيادة يف الساعات املكتبية، ووقتا  

، وعدم الثقة بالدعم التّدرب عليها لتطبيق هذا التعلم ناملدرسو واملهارات اليت حيتاج املساقات اإللكرتونية، 
 .املدرسنيضعف الكفايات التكنولوجية لدى معظم عن ، وقلة الدعم الفين كما عرب بعضهم اإلداري

اليت جتعل  املعوقاتاحلوافز و كان هدفها تعّرف   دراسة (Stevenson, 2007)وأجرى 
، الدراسيالعبء : املعوقات هموكانت أ ،يف التعّلم اإللكرتوين يرغبونأو ال  يرغبونامعات يف اجل املدرسني

أن أهم احلوافز  :نتائج الدراسة وأظهرت، الدعم املاديعدم وجود ، و الدعم التقين والفين ندرة، املواد نوع
، وحتسني وزيادة الدخل ،ملاديةاحلوافز ازيادة  :هي ؛هذا النمط من التعليم املدرسني للمشاركة يفاليت تدفع 

 .العمل
 على قائم بدنية لياقة برنامج أثر حتليل كان اهلدف منها راسةبد (Butler, 2005) وقام

 موزعني ا  طالب (80) الدراسة عينة وكانت ،ساسياأل التاسع الصف طالب اجتاهات يف وتأثريه احلاسوب
 41)) وضابطة احلاسوب، باستخدامالبدنية  ةللياقا برنامج واتعلم طالبا   (40) جتريبية ؛جمموعتني على
 لتقييم استبانة استخدم الباحثو  التقليدية، الطريقة باستخدامالبدنية  اللياقة برنامج واتعلم ا  طالب

 أظهرت كما،  التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائجوبينت  ،االجتاهات
 .احلاسوب استخدام حنو إجيابية اجتاهات وجود النتائج

 املعلمنيو آراء الطلبة  فتعرّ هدفت إىل دراسة ب (Christopher et. al., 2004) كما قام
املنهاج اإللكرتوين، يف حني أن  ستخدامىل امييلون إالطلبة  نأ بينت نتائج الدراسة ملواد اإللكرتونية،ا يف

ستخدام واحلاجة للتدريب على استخدام برامج الاعدم القدرة على وذلك ل ،ذلكيشجعوا مل  املدرسني
 .التعّلم اإللكرتوين
 حموسب برنامج ثرأ فتعرّ  كان اهلدف منها دراسة (Everhart et al, 2002) وأجرى

 حنو الطلبة اجتاهات فتعرّ إىل  هدفتوكذلك  الرياضية، طالب البدنية لدى لياقةلا يف الوسائط متعدد
 جمموعتني على وزعوا ثانوية مدرسة طالب من ا  طالب (78) لدراسةا عينة وبلغت ،الرياضي النشاط
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 الضابطة اجملموعة لصاحل إحصائية داللة ا  فروق هناك أن الدراسة نتائج بينت، وضابطة جتريبية، ؛متكافئتني
 .الرياضي النشاط يف املشاركة حنو اجتاهاهتمو  للطالب، البدنية اللياقة مستويات يف

 حموسب برنامج أثر فتعرّ كان اهلدف منها  دراسةب McKethan et al, 2000)) ماقو 
 ملهارات املعرفية باملكوناتمبهنة التعليم  االلتحاق قبل االبتدائية املرحلة درسنيم معرفةيف  الوسائط متعدد
 لربنامج تعرضت طالبا   (45) جتريبية ؛جمموعتني على وزعت طالبا   (97) الدراسة عينة بلغت ،احلركة

 داللة ذات فروقا   هناك أن نتائج، بينت الاحملاضرة طريقة معها استخدمت طالبا   (52) ابطةوض حموسب،
 جمموعة لصاحل للمهارات العامة املهارة مكونات معرفة يف احلاسوب وجمموعة احملاضرة جمموعة بني إحصائية

 .تجريبيةال
 أثر فتعرّ كان اهلدف منها   دراسة (Williams and Tannehill, 1999) وأجرى

 الدراسة ستخدمت، االكرات رمي تشبه حركات وتشخيص حتليل يف الوسائط متعدد تدرييب برنامج
 الدراسة موضوع االشخاص أن الدراسة بينت نتائج ،طالب (6) من تكونت ؛واحدة جتريبية جمموعة
 املستخدمة ةاملتعدد بالوسائط نوعيال تعليمال خالل من هلم املقدم التعليمي احملتوى اكتساب يف أخفقوا

 .الدراسةب هلذه
 :جماالت االستفادة من الدراسات السابقة. 3. 8

 الدراسة، أسئلة وصياغة الدراسة، مشكلة حتديد يف السابقة الدراسات من االستفادة مت قدل
 نتائج تفسري يف الدراسات هذه نتائج تساعد أن وميكن اإلحصائية، املعاجلات وحتديد ،هامفاهيم وحتديد
عرضه من دراسات أهنا جاءت  ق، ويستخلص مما سبالنتائج هذه مناقشة يف هبا واالسرتشاد احلالية الدراسة

 :وعلى النحو اآليت ؛يف جمالني
 والطلبة يف علمنيامل معرفة يفتكنولوجيا املعلومات  استخدام أثر حتليل إىلدراسات هدفت . 0. 3. 8

 ;Williams and Tannehill, 1999; McKethan et al, 2000) :مثل ؛املدارس
Butler, 2005 2013) ،العون؛  2009،ومحدي لبلويا؛. 

تكنولوجيا  استخدام أثريف اجلامعات و  دراسة هدفت إىل استطالع آراء اهليئة التدريسية. 5. 3. 8
 ,Christopher, et. al. 2004; Mills et al., 2009; Stevenson) :مثلاملعلومات؛ 

2007; Mills, et al., 2009; Cahill, 2009.) 
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 الوصفي املنهج واستخدام ،تقنيات التعليم يف السابقة الدراسات بعض مع احلالية الدراسة تتشابهو 
 وهو الدراسة تناولته الذي املوضوع يف السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة ختتلف فيما ،للدراسة ا  منهج
 .السابقة الدراسات تتناوله مل ثحيلتقنيات التعليم  البيت آل جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى

 :واإلجراءات الطريقة. 9
 والثبات الصدق وإجراءات لدراسةا ملستخدمة يفواألداة ا ،تهاعينو  الدراسة جمتمع ل حتديدوتشم

 البيانات، حتليل يف ستستخدم اليت اإلحصائية للمعاجلات وصفا   تتناول كما الدراسة، يف املستخدمة لألداة
 .النتائج واستخراج

 :منهج الدراسة. 0. 6
 .هاوأهداف طبيعة الدراسة احلاليةالباحث املنهج الوصفي ملالءمته  استخدم

 :والعينة الدراسة تمعجم. 5. 6
 وطالبة طالبا   (602) عددهمو  ؛البيت آل جامعة يف البدنية الرتبية طلبة مجيع جريت الدراسة علىأ

وطالبة يف كلية الرتبية  طالبا  ( 052)كونت عينة الدراسة من وت البدنية، الرتبية ختصص درسوني ممن
استبانة على طلبة  ( 020)قام الباحث بتوزيع  قة عشوائية من جمتمع الدراسة،الرياضية مت اختيارهم بطري

استبانات ( 2)ني أن هناك استبانة وبعد مراجعة االستبانات تب( 030) هاكلية الرتبية الرياضية اسرتجع من
( 0) رقم دولواجلمن اجملتمع، %( 50)ن العينة تشكل ما نسبته غري صاحلة للتحليل اإلحصائي؛ إذ إ

 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا  ملتغريي السنة الدراسية واجلنس
 0جدول 

 (052=ن) توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  للمتغريات الشخصية
 النسبة املئوية تكرارال املستوى املتغري

 اجلنس
 51.2 64 ذكر
 48.8 61 أنثى

 100.0 125 اجملموع

 السنة الدراسية
 14.4 18 ساعة 66 من اقل

 85.6 107 ساعة وأعلى 66
 100.0 125 اجملموع

، بينما بلغ %(20.5)بنسبة مئوية ( 64)يظهر من اجلدول السابق أن عدد الذكور يف العينة بلغ 
وا أقل من بة الذين قض، كما يظهر من اجلدول أن عدد الطل%(48.8)بنسبة مئوية ( 60) عدد اإلناث

https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
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( 002)ساعة وأعلى  66وا ، وبلغ عدد الطلبة الذين قض%(04.4)بنسبة مئوية ( 08)ساعة  66
 .%(82.6)بنسبة مئوية 

 :الدراسة أداة. 3. 6
 عن الدراسة عينة استجابات عاستطال خالل من املعلومات جلمع وسيلة االستبانة استخدام مت

 خالل من االستبيان تصميم مت وقد ،لتقنيات التعليم البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى
 ،همنظر  ووجهات البدنية بالرتبية املتخصصني آراء ومعرفة ،بتقنيات التعليم املتعلق األدب مراجعة

 على ويشتمل ؛األول :جزأين من األداة تكونت ،للباحث امليدانية واخلربة اإلنرتنت، شبكة ومعلومات
 فقرة وكل ؛فقرة (53) من ونيتك؛ والثاين ،اجلنسو  السنة الدراسية الدراسة عينة عن شخصية معلومات

 ،نيات التعليمتق البيت آل جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى ؛تقنيات التعليم من معيارا   تحعدح  منها
 قليلة، متوسطة، كبرية، جدا ، كبرية :كاآليت وهي ي؛ماساخل ليكرت مقياس شاكلة على األداة وبنيت

لتحليل بيانات واختبار 1) ،2 ،3 ،4 ،5 : )الرتتيب على اآلتيـة بالعالمات رقميا   ومتثل جدا ، قليلة
وذلك حسب الدرجة  ؛ابة عن األسئلةفرضيات الدراسة مت االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي يف اإلج

( 3)، درجة قليلة درجة موافقة تعرب عن( 5)، درجة قليلة جدا   درجة موافقة تعرب عن( 0)درجة : التالية
 درجة موافقة تعرب عن( 2)، درجة كبرية درجة موافقة تعرب عن( 4)درجة  ،متوسطة درجة موافقة تعرب عن

ية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة ، ولتفسري املتوسطات احلسابكبرية جدا  
وعلى كل جمال من جماالهتا؛ أما فيما يتعلق باحلدود اليت اعتمدهتا هذه الدراسة عند التعليق على املتوسط 

 :هي ؛مستويات ةة فقد حدد الباحث ثالثفدرجة املواق لتحديد هااحلسايب للمتغريات الواردة يف منوذج
 :على املعادلة اآلتية ا  بناء( تفع، متوسط، منخفضمر )

 عدد املستويات( / للبديل األدىناحلد  -احلد األعلى للبديل= ) طول الفرتة
 :وبذلك تكون املستويات كالتايل ؛0.33 = 3 / 4=  3 / (2-0)

 5.33أقل من  -0وافقة منخفضة من درجة م
 3.66أقل من -5.33درجة موافقة متوسطة من 

 2-3.66افقة مرتفعة من درجة مو 
 :وثباهتا األداة صدق. 4. 6

 يف وخرباء البدنية بالرتبية املتخصصني من عدد على عحرضت ظاهريا   األداة صدق من للتأكد
 أخرى، مالحظات ةوأي الفقرة، انتماء ومدى الفقرات، ووضوح اللغوية، الصياغة حيث من ؛تقنيات التعليم

https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
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توزيع أداة أداة الدراسة مت للتأكد من ثبات ، و باحملكمني اخلاصة اآلراء على بناء اإلضافة أو التعديل ومت
سة مرتني بفارق زمين من خارج عينة الدراوطالبة  ا  طالب( 02)الدراسة على عينة استطالعية مكونة من 

بني درجاهتم يف ( Pearson Correlation)واستخراج معامل االرتباط بريسون ( ناأسبوع)مدته 
  أداة الدراسة واألداةن مجيع معامالت االرتباط بني التطبيقني ألبعاد إ إذاملرتني، أداة الدراسة يف مجيع أبعاد 

معادلة كرونباخ ألفا ، كما مت تطبيق وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة ؛ا  دالة إحصائي ا  ككل كانت قيم
(Chronbach Alpha)  اجلدول  لتطبيق األول، أداة الدراسة واألداة ككلعلى مجيع فقرات أبعاد

 .يوضح ذلك( 5)رقم 
 5جدول 
أفراد العينة االستطالعية يف  بني دراجاتبني أبعاد أداة الدراسة واألداة ككل  ارتباط بريسون تمعامال

 لتطبيق األول التطبيقني ومعامالت الثبات بطريقة كرونباخ الفا

 اجملال
 معامل االرتباط
 بطرقة بريسون

الداللة 
 اإلحصائية

عامل الثبات م
 بطريقة كرونباخ ألفا

 0.85 0.00 0.22 البدنية الرتبية يف التعليم تقنيات يف املعريف اجملال
 0.23 0.00 0.62 البدنية الرتبية يف التعليم لتقنيات واملمارسة التطبيق جمال

 0.83 0.00 0.23 األداة ككل

 :ما يلي( 5)يظهر من اجلدول 
التطبيقني ألبعاد املقياس  يف االستطالعية العينة أفراد جاتدر  ط بنيأن معامالت االرتبا. 0. 4. 6

ما بلغت ، ك(α≤0.02)عند مستوى الداللة  ا  ؛ وهي قيمة دالة إحصائي(0.62-0.22)تراوحت بني 
ما يدل على ثبات ، ا  ؛ وهي قيمة دالة إحصائي(0.23)قيمة معامل االرتباط بني تطبيقني األداة ككل 

 .املقياس
 ؛(0.85-0.23)بني تراوحت أن معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ألبعاد املقياس . 5. 4. 6

إذ أشارت معظم الدراسات إىل أن نسبة قبول معامل  ؛ا  تفعة ومقبولة ألغراض التطبيق أيضومجعيها قيم مر 
 (.Amir &Sonderpandian, 2002( )0.60)الثبات 

 :اوحتليله البيانات معاجلة أساليب. 2. 6
يف حتليل البيانات اليت مت  ةلتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باالستعانة باألساليب اإلحصائي

وذلك بإدخاهلا يف احلاسوب ضمن برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم  ؛مجعها من خالل الدراسة امليدانية
املستجيبني  خصائص يأساليب اإلحصاء الوصف ثاستخدام الباحو ، (SPSS)االجتماعية واالقتصادية 
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باستخدام التكرارات والنسب املئوية، كما استخدم جمموعة من أساليب االحصاء االستداليل وبالتحديد 
 :فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 .للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها: معادلة كرونباخ ألفا. 0. 2. 6
 .توزيع أفراد العينة تبعا  للمتغريات الشخصية فتعرّ ل :التكرارات والنسب املئوية. 5. 2. 6
 طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى فتعرّ ل :املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. 3. 2. 6

 .البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية
اد الفروق بني آراء أفر أثر  فلتعرّ : (Independent Samples T-Test) ختبارا. 4. 2. 6

 . الدراسية السنةالعينة تبعا  ملتغريي اجلنس و 
 :الدراسة متغريات. 6. 6

 :املتغريات من ا  عدد احلالية الدراسة تشمل
ساعة ( 66)و ،ساعة (66)قل من أ :مستويان وله ؛الدراسية السنة :املستقلة املتغريات. 0. 6. 6

 .وأنثى ذكر :مستويان وله ؛واجلنس ،وأعلى
 لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة استخدام مدى على الدراسة عينة تقديرات: التابعة املتغريات. 5. 6. 6

 .تقنيات التعليم
 :هاعرض نتائج ومناقشت. 12

 الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات فيما يلي عرض نتائج الدراسة اليت هتدف إىل تعرف استخدام
 :وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة ؛البيت لآ جبامعة البدنية

 جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى ما: النتائج املتعلقة بالسؤال األول. 0. 00
 البيت؟ لآ

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد 
 لدى التعليم تقنيات استخدام مدى فلتعرّ واألداة ككل واليت هدفت  العينة عن مجيع جماالت أداة الدراسة

 .وضح ذلكي( 3) رقم اجلدولو البيت،  لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة
 
 
 

 

https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
https://web2.aabu.edu.jo/nara/reg/mat_view.jsp?mat_year=2015&mat_no=1108271&sec_no=2&max_no=45&c1=2&ac_year=2016&sem_no=2
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 3جدول 
 (052=ن) الدراسة أداة جماالت مجيع عن العينة أفراد إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 اجملال الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 استخدام

 عةمرتف 0.61 3.89 البدنية الرتبية يف التعليم تقنيات يف املعريف اجملال 0 0
 متوسطة 0.77 3.61 البدنية الرتبية يف التعليم لتقنيات واملمارسة التطبيق جمال 5 5

 مرتفعة 0.62 3.73 األداة ككل

احلسابية إلجابات أفراد العينة على جماالت الدراسة تراوحت أن املتوسطات ( 3)يظهر من اجلدول 
 يف التعليم تقنيات يف للمجال املعريف، كما يظهر من اجلدول أن املتوسط احلسايب (3.86-3.60)بني 

 واملمارسة التطبيق جملال احلسايبمرتفعة، وبلغ املتوسط  بدرجة استخدام( 3.86)البدنية بلغ  الرتبية
متوسطة، وبلغ املتوسط احلسايب لألداة ككل  بدرجة استخدام( 3.60) البدنية الرتبية يف التعليم لتقنيات

 الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام أن مستوى هذا يدل علىمرتفعة، و  بدرجة استخدام( 3.23)
 الثورة أحدثته الذي األثر ضوء يف النتيجة هذه تفسري جاء مرتفعا ، وميكن البيت لآ جبامعة البدنية

 إعادة إىل أدىو  وفروعها؛ لمعرفةل والنوعية الكمية الزيادة يف يتمثل الذيالتعليمية  اجلوانب يف املعلوماتية
 وقد يعزو املسؤولني على التعليم، قبل من الدِّراسي واحملتوى املناهج وبناء وختطيط اختيار يف أسس النظر

 خاص بشكل والطلبة عام، بشكل تقنيات التعليم مستخدمي أعداد تزايد إىل أيض ا النتيجة هذه الباحث
، واتفقت هذه ملتنمية مهاراهت قنياتالتاستثمار يف  الطلبةا يولد رغبة لدى م تقنيات التعلم أدوات وتّيسر

 ستخداممييلون اىل االطلبة  ان اليت أظهرت (Christopher, et. al. 2004)النتيجة مع دراسة 
 حموسب ربنامجل ا  ثر أاليت أظهرت أن هناك  (Everhart et al, 2002) ، ودراسةاملنهاج اإللكرتوين

 .يةالرياض طالبالبدنية عند  لياقةا على الوسائط متعدد
كما قام الباحث باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 .ذلك اتوضح( 2-4) نيولجماالت الدراسة بشكل منفرد، اجلدعن فقرات كل جمال من 
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 4جدول 
 التعليم تقنيات يف املعريف الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات اجمل

 (052=ن)البدنية مرتبة تنازليا وفقا  للمتوسط احلسايب  الرتبية يف

 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 استخدام

 مرتفعة 0.83 4.26 .البدنية الرتبية يفتقنيات التعليم  مفهوم أدرك 0 0
 مرتفعة 0.92 4.15 .البدنية الرتبية يفالتعليم  تقنيات استخدام فوائد أعي 8 5

3 3 
 الرتبية يف التعليمية الوسائل و تقنيات التعليم مفهومي بني افرق

 .البدنية
 مرتفعة 0.88 3.98

 مرتفعة 0.92 3.91 .البدنية الرتبية إدراك مواضيع يف تقنيات التعليم أمهية أعي 3 4
 مرتفعة 0.97 3.89 .البدنية الرتبية يف تقنيات التعليم اميز بني انواع 2 2

6 6 
 الرتبية يفتقنيات التعليم  استخدام عليها يقوم اليت األسس أستوعب

 .البدنية
 مرتفعة 1.03 3.86

 مرتفعة 0.73 3.82 .البدنية الرتبية يفتقنيات التعليم  ملفهوم التارخيي التطور اعرف 5 2

8 00 
 يفتقنيات التعليم  ستخداما اليت تواجه املعاصرة املشكالت أحشخص

 .البدنية الرتبية
 مرتفعة 0.97 3.73

 مرتفعة 1.00 3.67 .العلمية سسبناء على األ البدنية الرتبية يفتقنيات التعليم  اسـتخدم 6 6
 متوسطة 1.00 3.62 .البدنية الرتبية يفتقنيات التعليم  مستجدات على دائم بشكل اطلع 2 00

 مرتفعة 0.61 3.89 البدنية ككل الرتبية يف التعليم تتقنيا يف املعريف اجملال

 يف املعريف إلجابات أفراد العينة عن فقرات اجملال ةأن املتوسطات احلسابي (4) يظهر من اجلدول
: ونصها ؛(0)، حيث كان أعالها للفقرة (4.56-3.65)البدنية تراوحت بني  الرتبية يف التعليم تقنيات

 ؛(2)بدرجة استخدام مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة  "البدنية الرتبية يفيم تقنيات التعل مفهوم أدرك"
، بدرجة استخدام متوسطة "البدنية الرتبية يفتقنيات التعليم  مستجدات على دائم بشكل طلعأ" :ونصها

 هذه يف السبب يعود أن وميكنبدرجة استخدام مرتفعة، ( 3.86) هلوبلغ املتوسط احلسايب للمجال ك
 تقنيات التعليم يف جمال الرتبية البدنية فيها مبا تقنيات التعليم، هبا تتصف اليت والسمات املالمح إىل نتيجةال

 واجلاف الروتيين التعليمي اجلو عن بعيدا   واملدّرس الطالب بني األكادميي والتواصل التعليمي اجلانب دعم يف
 أمام يتيح التدريس يف تقنيات التعليم استخدام نّ إ إذ ؛اجلامعة يف التقليدية التعليمية البيئة به تتصف الذي

 والشبكة التعليم تكنولوجيا استخدام ضوء يف وتقوميها وتنفيذها التعليمية العملية لتصميم فرصة الطالب
 .املهارات تنمية يف وتوظيفها العنكبوتية
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 2جدول 
 لتقنيات واملمارسة التطبيق عن فقرات جمال املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة

 (052=ن)البدنية مرتبة تنازليا وفقا  للمتوسط احلسايب  الرتبية يف التعليم

 الفقرة الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 استخدام

 مرتفعة 0.89 4.36 .يف التعليم والتعلم اإلنرتنت استخدم 0 0
 مرتفعة 1.13 4.19 .التواصل االجتماعي لطرح قضية متعلقة بالرتبية البدنية استعني مبواقع 03 5
 مرتفعة 1.10 3.98 .استخدم الفيديو والصور الثابتة واملتحركة بتعليم مهارات األلعاب 00 3
 مرتفعة 1.15 3.92 يف التعليم والتعلم" اليوتيوب"استخدم عرض  05 4
 مرتفعة 1.08 3.81 .البدين واإلعداد التمرينات ليمية يفواألدوات التع ةاألجهز  استخدام 00 2
 مرتفعة 1.15 3.78 يف التعليم والتعلم احلاسوب خمترباتأركز على  3 6
 مرتفعة 1.24 3.75 .يف التواصل التعليمي اإللكرتوين الربيد استخدم 5 2
 سطةمتو  1.27 3.51 .واملساعدة يف تعليم السباحة املقاومةأستعني بأجهزة  4 8
 متوسطة 1.35 3.37 .ة أثناء حتكيم املبارياتلكرتونيأستعني باألجهزة اإل 2 6

 متوسطة 1.32 3.24 .اجلسم أبعاد قياس أجهزة استخدام 6 00
 متوسطة 1.38 3.05 .(البيوميكانيكية) القياسات أجهزة استخدام 2 00
 متوسطة 1.47 3.02 .اإلعاقة ذوي األشخاص برياضة خاصة أجهزة استخدام 6 05
 متوسطة 1.45 2.91 .الرياضية الفسيولوجيا بعلوم خاصة استخدام أجهزة 8 03

 متوسطة 0.77 3.61 البدنية ككل الرتبية يف التعليم لتقنيات واملمارسة التطبيق جمال

 التطبيق فقرات جمال احلسابية إلجابات أفراد العينة علىأن املتوسطات  (2) يظهر من اجلدول
 ؛(0)، حيث كان أعالها للفقرة (4.36-5.60)تراوحت بني  البدنية الرتبية يف التعليم لتقنيات واملمارسة

 ؛(8)بدرجة استخدام مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة  "والتعلم التعليم يف اإلنرتنت استخدم": ونصها
، وبلغ املتوسط بدرجة استخدام متوسطة "الرياضية الفسيولوجيا بعلوم خاصة أجهزة استخدام" :ونصها

التقنية  الوسائل ويعود السبب يف ذلك إىل أنبدرجة استخدام متوسطة، ( 3.60) هلاحلسايب للمجال ك
يسهم يف توفري عملية  تقنيات التعليموممارسة استخدام و  ،من عملية االتصال يف التعليم جزءا   صارت

بشكل فردي أو  لطالبّدرس إىل امن امل يسهحل انتقال املعرفة طالبوال ّدرساتصال دائرية فعالة بني امل
 .مجاعي
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يف آراء أفراد ( ≤ α 0,05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل: السؤال الثاين. 5. 00
 اجلنس ملتغريات تبعا   البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى العينة يف

 ؟(وأعلى ساعة 66 ساعه، 66 من أقل) للطالب قطوعةامل والساعات ،(إناث ذكور،)
على ( Independent Samples T-Test)لإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق اختبار 

 .توضح ذلك( 2-6) نيولملتغريي اجلنس والساعات املقطوعة؛ اجلدتبعا   جماالت الدراسة واألداة
 6جدول 

جماالت الدراسة واألداة ككل تبعا   على( Independent Samples T-Test)تطبيق اختبار 
 ملتغري اجلنس

 اجملال
 أنثى ذكر

T 
الداللة 

 اإلحصائية
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التعليم تقنيات يف املعريف اجملال
 البدنية الرتبية يف

3.78 0.50 3.91 0.63 0.82 0.41 

 لتقنيات مارسةوامل التطبيق جمال
 البدنية الرتبية يف التعليم

3.61 0.65 3.60 0.79 0.05 0.98 

 0.73 0.35 0.64 3.74 0.54 3.68 األداة ككل

 آراء يف( α≤0.02) مستوى عند إحصائية داللة ذات عدم وجود فروق( 6)دول اجليظهر من 
 ملتغري تبعا   البيت لآ جبامعة دنيةالب الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى حول العينة أفراد

ويعود السبب يف ذلك إىل تشابه التأهيل التقين والعلمي  غري دالة إحصائيا ؛( T)كانت قيم اجلنس، و 
 .ا حيد من الفروق اليت تعزى هلذه املتغريمتغري اجلنس؛ مللطلبة بعض النظر 

 2جدول 
الدراسة واألداة ككل تبعا   على جماالت( Independent Samples T-Test)تطبيق اختبار 

 ملتغري عدد الساعات املقطوعة 

 اجملال
 وأعلى ساعة 66 ساعة 66 من أقل

T 
الداللة 

 اإلحصائية
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.18 1.34 0.63 3.96 0.59 3.82  التعليم تقنيات يف املعريف اجملال
 0.37 0.91 0.81 3.54 0.73 3.67  التعليم لتقنيات واملمارسة لتطبيقا جمال

 0.95 0.06 0.65 3.73 0.61 3.73 األداة ككل
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 آراء يف( α≤0.02) مستوى عند إحصائية داللة ذات عدم وجود فروق( 2)دول اجليظهر من 
 عدد ملتغري تبعا   البيت لآ امعةجب البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى حول العينة أفراد

 الطالب أنّ  إىل النتيجة هذه الباحث ويعزو غري دالة إحصائيا ؛( T)املقطوعة، حيث كانت قيم  الساعات
 العلمية حياهتم بدءقبل  والطالبات الطالب أنّ  املالحظ منو  ؛نفسها التعليمية البيئة يف سونر يد والطالبات

 يف جيدون سواء حد   على الطالب والطلبات فإن   لذا ؛لقاءاإل مهارة سوى نيتقنو  ال كانوا ةاجلامع يف
 .التعليمي للروتني وكسر متعة التدريس أثناء يفالتقنيات  استخدام

 :االستنتاجات. 00
 :مناقشتها يستنتج الباحث ما يليمن خالل عرض نتائج الدراسة و 

 .جاء مرتفعا   البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام أن مستوى. 0. 00
 يف آراء أفراد العينة حول( ≤ α 0,05) مستوى عند إحصائية داللة ذات عدم وجود فروق. 5. 00

 ذكور،) اجلنس ملتغريات تبعا   البيت لآ جبامعة البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات استخدام مدى
 .(وأعلى ساعة 66 ساعه، 66 نم أقل) للطالب املقطوعة والساعات( إناث
 :التوصيات. 05

 :كاآليت وهي ؛والعملية العلمية التوصيات من عدد إىل تقود الدراسة هذه نتائج نإ
 .البدنية الرتبية طلبة لدى التعليم تقنيات الطلبة يف استخدام مهارات تعزيز. 0. 05
 .اجلامعة يف احلديثة التعليمية الوسائل بتطبيق االهتمام. 5. 05
 تطوير ويف الطلبة لدى التدريس يف احلديثة التعليميـة الوسائل تأثري ملعرفة ميدانية حبوث إجراء. 3. 05

 .م البدنيةمهاراهت
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