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 أهداف المطبوعة:

بعض التعريفات و  إىل�دف هذه املطبوعة إىل تعريف الطالب مبفهوم التعليم و التعلم و الفرق بينهما من خالل التطرق 

مفهوم و خصائصهما و شروطهما ونتاج عملية التعلم مث حماولة تبني عالقة التعليم بالتدريب وما هو أنواع التعليم و التعلم 

و عناصرها و فوائدها و  التعلم احلركي و نظرياته و الرتكيز من خالل هذه املطبوعة على تكنولوجيا التعليم مفهومها ووظائفها

و مث تعريف االتصال التعليمي و أهدافه و فوائده و أهم عناصره  و يف جمال التعليم أمهية استخدامها يف ا�ال الرياضي 

كما مت إدراج مفهوم للتعليم املربمج و أنواعه و أهدافه و معوقاته كما مت التطرق أيضا إىل نظريات و نظم التعليم اإلرشادي  

مزاياه و سلبياته، وصوال إىل كيفية استخدام قواعد البيانات يف ا�ال الرياضي و يف عنصر آخر مت التطرق إىل احلقائب 

، و هدفت هذه املطبوعة ل التعريف و األنواع و خطوات تصميم و إعداد احلقائب التدريبيةالتعليمية و التدريبية من خال

مث  تعريف الطالب بأمهية استخدام التلفزيون التعليمي و الفيديو يف ا�ال التدريب و األنشطة البدنية و الرياضية إىلأيضا 

   .يف جمال األنشطة الرياضية أمهيتهااهليربميديا و 
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 1-  مدخل مفاهيمي التعليم و التعلم ،التعلم الحركي

 1- 1-  التعليم:

 1- 1-1-  تعريف التعليم :

التعليمية أو خارجها يف وقت حمدد أو   داخل املؤسسة مقصودة خمططة أو غري خمططة تتم غري أوهو عملية مقصودة  

.التعلمأو غريه بقصد مساعدة الفرد علي  األستاذأي وقت ويقوم �ا   

 1- 1-2- أنواع التعليم: 

 ينقسم التعليم حسب كيفيته إىل نوعني ومها: التعليم التقليدي، والتعليم عرب الشبكة العنكبوتية حيث خيتلفان يف كيفية 

 إيصال املعلومة للمستقبل ولكل منهما اجيابيات و سلبيات

1- 1-2-1- التعليم التقليدي: و هو النوع األكثر انتشارا ، ويتم بشكل كامل داخل الغرف الصفّية يف املدارس أو 

اجلامعات أو املعاهد، حيث يتم نقل املعلومة من املعلم إىل الطالب مباشرًة وال يتم استخدام أساليب تكنولوجية متطّورة فيه 

 باستثناء بعض الوسائط املستخدمة عادة يف العملية التعليمية مثل شاشة العرض و العروض التقدميية.

 1- 1-2-2- التعليم عبر الشبكة العنكبوتية: 

يعتمد هذا النوع من التعليم على إيصال وتبادل املعلومات بشكل كامل عرب الشبكة العنكبوتية عن طريق استخدام أجهزة 

علم و املتعلم ، ويشار إليه عادة باسم التعليم اإللكرتوين، ويعترب نوعا من أنواع 
ُ
احلاسوب، و ال حيدث اّتصال مباشر بني امل

 التعلم عن بعد ، ويتم من خالل العديد من الطرق و الوسائل منها:
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 - المراسلة: تتم العملية التعليمية عن طريق املراسلة، ولكن التفاعل فيها بني املعّلم واملتعلم حمدود جدا. 

 - برامج التعليم عبر التلفاز: يتم توصيل حمتويات العملية التعليمية عرب التلفاز أو الراديو.

  -  برامج التعليم عبر األقراص المرنة: يتعلم الطالب يف هذا النوع عن طريق برامج احلاسوب.

  -  برامج التعليم عبر الشبكة العنكبوتية: يتعلم الطالب عن طريق املعلومات املتواجدة واملتاحة على شبكة اإلنرتنت.

- التعليم من خالل األجهزة المحمولة: تتّم عملية إيصال املعلومات للطالب عن طريق األجهزة احملمولة مثل: اهلاتف 

 النقال ، ومشغالت األصوات الرقمية.

- التعليم اإللكتروني المتزامن: تتم العملية التعليمية بشكل إلكرتوين عن طريق العديد من الوسائل املختلفة، وإن ّمتت عن 

طريق الشبكة العنكبوتية فهي قد حتدث بشكل متزامن أو غري متزامن؛ فالتعليم املتزامن هو التعليم الذي يتّم عرب اهلواء مباشرًة 

وحيتاج إىل وجود املتعلمني واملعّلمني أمام أجهزة احلاسوب يف الوقت ذاته من أجل إجراء النقاش وتبادل املعلومات وطرح 

 األسئلة، ويتم بواسطة أدوات تعليمية خمتلفة، وله العديد من اإلجيابيات ومنها:

 * حصول املتعلم على تغذية راجعة فورية.

 * تقليل التكاليف املادية. 

 * عدم احلاجة للذهاب إىل املدارس واجلامعات

- التعليم غير المتزامن: هو تعليم غري مباشر، وال حيتاج إىل وجود املعلمني واملتعلمني يف الوقت نفسه على شبكة 

اإلنرتنت، حيث يستطيع املتعلم تلقي املعلومات يف األوقات اليت تناسبه وباجلهد الذي يرغب، و هلذا النوع من التعليم 

 إجيابيات عديدة منها: 
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 * حصول املتعلم على املعرفة والعلم حسب األوقات املناسبة له.

 * تلقي التعليم حسب ا�هود الذي يرغب املتعلم يف بذله. 

 * التمكن من إعادة الدراسة والرجوع إليها عند احلاجة. 

1- 2- تعريف التعلم: "هو جمموعة من التغريات السلوكية اليت تظهر يف سلوك املتعلمني نتيجة مرورهم خبربة معينة ويستدل 

أو هو مفهوم فرضي يستدل عليه من خالل نتائج عملية عليها من خالل قياس أدائهم املعريف والنفسي واحلركي والوجداين 

".التعليم  

مستمرة يعيد خالهلا الفرد تنظيم ما مير به من خربات حبيث يسعى لفهم أوسع وأمشل من ملية بناء إبداعية وهو ع "

."ذلك الفهم الذي توحي به اخلربات السابقة  

ماجـــــل ـم بأنه التغيري فـي السلـوك ، و عرفـــــــهلالتع  " Stalling  هعـــــرفو  -   ستالنج    

  Magil بأنه حالة داخلية ال ميكن مالحظتها مباشرة بل ميكن االستدالل عليها من خالل 

الذيو  النشاط الذي ميارسه الشخص "بأنه  Wood Worth سلوك الفرد و عرفه وود ورف 

."يؤثر يف سلوكه مستقبال  

 1- 2-1- خصائص التعلم من منظور البنائية:

    .التوجه وغرضيهلتعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة ا -

.حقيقيةتهيأ للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه مبشكلة أو مهمة ت -    

.تضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد ملعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرينت -  
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.ىنملعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي املعا -  

  .التعلم اجلوهري هو إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط املعرفيةهلدف من عملية ا -

.ملمارسة على خربة الفردا -  

 و التعلم عملية تنطوي على التغري الشبه الدائم يف السلوك أو اخلربة و هي تأخذ أشكاال ثالثة و هي:

 *اكتساب السلوك خربة جديدة .

 *التخلي عن سلوك أو خربة جديدة .

 *التعديل يف السلوك أو اخلربة .

و التعلم عملية مستمرة حيث ال ترتبط بزمان أو مكان حمدد فهي تبدأ منذ مراحل العمرية املبكرة أي الوالدة و 

 تستمر طيلة حياة اإلنسان.

 -سرعة التعلم و نوعية اخلربات اليت ميكن للفرد تعلمها ختتلف باختالف العمر.

 -عملية التعلم ال ترتبط بوقت أو مكان حمدد.

- التعلم عملية حتدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة بشقيها املادي املتمثل �ذا الكون مبجوداته احملسوسة و  

االجتماعية املتمثل باإلنسان و منظومة فكرية و اليت نتاج اخلربة و املمارسة مع املثريات و املواقف االجتماعية 

 املتعددة.

-  التعلم عملية تراكمية حيث أن خربات الفرد تزداد و ترتاكم على بعضها البعض من جراء تفاعل مستمر مع  

 املثريات و املواقف املتعددة و يعتمد الفرد يف هذه العملية على خرباته السابقة.

-  التعلم عملية تشمل كافة السلوكيات و اخلربات املرعوبة و تلك الغري مرغوبة و تتوقف \بيعة و نوعية اخلربات و  

 األمناط السلوكية اليت يكتسبها الفرد على طبيعة و نوعية املواقف و املثريات اليت يتعرض إليها أثناء تفاعله مع البيئة.
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 *يكتسب اخلربات و األمناط السلوكية لدى الفرد الغري مرغوبة كالسلوك العدواين و اإلجرامي و غري األخالقي 

 *يكتسب الفرد األمناط و اخلربات السلوكية املرغوبة و املساملة و األخالقية كالتعاون و احلب و مساعدة اآلخرين 

- التعلم عملية رمبا يكون مقصودة و موجهة �دف معني،إذ يبذل الفرد جهدا ذاتيا متميزا بقصد اكتساب خربات 

معينة متثل هدفا حبد ذاته و يعمل جاهدا على حتديد مصدر هذه اخلربات و أساليب إجراءات اكتسا�ا رمبا تكون 

 غري مقصودة.

 حبيث حتدث على حنو غري اتفاقي نتيجة لعملية التفاعل مع البيئة و االكتشاف.

-  التعلم عملية شاملة متعددة املظاهر فهي ال تقتصر على جوانب سلوكية و خربات معينة و إمنا تتضمن كافة  

 التغريات السلوكية يف املظاهر العقلية و االنفعالية و األخالقية و احلركية و اللغوية إىل غري ذلك.

 فمن خالل هذه العملية يكتسب الفرد العادات و املهارات احلركية و يطور خرباته و أساليب التفكري لديه.

-  التعلم يشمل مجيع اخلربات بفعل ال العوامل اخلربة و املمارسة و التدريب و بالتايل فهي تتضمن التغريات اليت  

 تظهر بصفة ضبه دائمة يف السلوك.

 1- 2-2- شروط التعلم:

          .وجود مشكلة أمام الفرد يتعني عليه حلها -

   .املعتاد  اخلربة السابقة أو السلوك وقف جديد يعوق وصول الفرد حلاجاته أو رغباته ال يكفي حله هي كامل واملشكلة  

.وجود دافع يدفع الفرد للتعلم  -  

  .الطبيعي يسمح له بالتعلم بلوغ الفرد مستوى من النضج -

حاجة إىل الوراثي للفرد يف ظروف البيئة العادية املناسبة دون  هو النمو الذي يتوقف على التكوينو  النضج الطبيعي -

.مترين أو مالحظة خاصة   
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 1- 2-3- مراحل التعلم:

 - مرحلة االكتساب:و هي املرحلة اليت يدخل املتعلم من خالهلا املادة املتعلمة إىل الذاكرة.

 - مرحلة االختزان: تتميز حبفظ املعلومات يف الذاكرة.

 - مر حلة االسترجاع: و تتضمن القدرة على استخراج املعلومات املخزنة يف صورة استجابة.

 1- 2-4- أنواع التعلم:

اخلاصة ويف ضوء قدراته  أهدافهيف هذا النوع من التعلم تتاح الفرصة للطالب للعمل بشكل فردي لتحقيق  :التعلم الفردي-أ

بعده من معايري االمتياز اليت حتدد بشكل مسبق ويدخل ضمن هذا النوع من التعلم ما يسمى بالتعلم  أوويتحدد مدى قربه 

  . فيه وفق حمكات موضوعه مسبقاتعلم الذايت ويتم تقومي امل

جمموعة  أوفيما بينهم لتحقيق هدف تعليمي حمدد يفوز بتحقيقه طالب واحد  الطلبةوفيه يتنافس  :التعلم التنافسي  -ب

  .األسوأ إىل األفضلقليلة منهم ويتم تقوميهم وفق منحىن متدرج من 

ويعين ترتيب الطلبة يف جمموعات صغرية وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به جمتمعني متعاونني ، حبيث  :التعلم التعاوني-ج

 أداءويتم تقومي  اإلتقانمستوى  إىلا�موعة  أفرادلتحقيق هدف تعليمي مشرتك والوصول جبميع  اآلخريساعد كل منهم 

  .التعلم الثالثة أنواعلتوضيح الفروق بني   ا�موعة وفق حمكات موضوعة مسبقا
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جامعة  العلوم النظريةوحدة   القسم  كلية الرتبية الرياضية أستاذ حممود داود سلمان الربيعيحماضرة ( لمالفروق بين أنواع التع

  ) بابل

 النوع تعاوين فردي تنافسي

التدريب على املهارة وفقا 

لقوانني حمددة من أجل 

 املنافسة

مهارة حمددة و سلوك حمدد للطالب 

من أجل اكتساب املعرفة و جتنب 

 الفوضى

تفكري متشعب و يعمل الطلبة على 

حل املشكالت و توضيحها و اختاذ 

 القرارات بشأ�ا

النشاط منط 

 التدريسي

 أمهيةذو  بأنهيدرك اهلدف  ال

للطلبة ويستطيع الطلبة قبول 

 اخلسارة أوالفوز 

 

اهلدف كشيء مهم لكل طالب  إدراك

اخلاصة يف ضوء قدراته  أهدافهلتحقيق 

 وإمكانياته

يدرك اهلدف كشيء مهم لكل طالب 

 تعليمي مشرتك أهدافلتحقيق 

 

 أمهية إدراك

 اهلدف

بان له نفس كل طالب يتوقع 

احلظ من الكسب ليالحظ 

تقدم منافسة وليقارن القدرة 

  واملهارة مع رفاقه

بني  يرتك الطالب وحيدا أنيتوقع 

من  ويتبىن جزءا كبريا اآلخرينالطلبة 

املهمة ويأخذ جزءاً   إل�اءاملسؤولية 

 كبرياً يف تقومي تقدمه

 

مع طلبة  يتوقع الطلبة تفاعال اجيابيا

واملواد  األفكارومشاركتهم  آخرين

من االختالف والتباين فيما  واإلفادة

  بينهم

 توقع الطلبة

 

 

 

مصدر رئيس  بأنهيدرك املعلم 

 للمساعدة والدعم والتعزيز

 

مصادر رئيسة  بأ�ميدرك املعلمون 

 للمساعدة والدعم والتعزيز

مصادر  بأ�م اآلخرونيدرك الطلبة 

 رئيسة للمساعدة والدعم والتعزيز

 

مصادر 

 الدعم املتوقع

 

http://physical.uobabylon.edu.iq/Default.aspx?fid=14
http://physical.uobabylon.edu.iq/lectx.aspx?depid=1
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 1- 2-5- نتاج التعلم: يتم تصنيف نتاج التعلم على النحو التايل:

  :كوين عاداتت -2-5-1- 1

وآلية نتيجة التكرار وميكننا  سهلةالفرد بصفة  �اأي سلوك يقوم  هويطلق لفظ العادة على أي نوع من السلوك املكتسب و 

.حيتاج إىل اجلهد والتفكري و الرتكيز واالنتباه و ال  استعداد يكتسب بالتعلم هيالقول أن العادة   

  :كوين المهاراتت -2-5-2- 1

،و تؤثر التدريبات املستمرة يف نهاتكتسب على مستوى احلركي والتوافق احلركي العقلي، حيث يلعب التكرار دورا كبريا يف تكوي

و معظم. بسرعة ودقة من غري تركيز لالنتباه املهارة التوصيالت العصبية حيث تيسر حدوث العمليات املتتالية يف  

إىل امليول اليت تلعب باإلضافةوقدرة خاصة  موهبةتبىن على استعداد و  املهارات  

.العلمية املهاراتدورا يف تكوين   

:علم المعلومات و المعانيت -2-5-3- 1  

و املدرسي و االجتماعي و الثقايف  األسرييتزود الفرد باملعلومات و املعاين من البيئة اليت يتفاعل معها يف حميطه الطبيعي و  

.و احلضاري  

:علم حل المشكالتت -2-5-4- 1  

علومات مث مجع امل لهاابتداء من الشعور باملشكلة والعمل على ح لهااملوقف وحتلي فهميعتمد أسلوب حل املشكالت على  

و التحقق من الفروض بالتجربة واملمارسة للنشاط و أخريا الوصول إىل  هلاعن موضوع املشكلة ووضع الفروض املالئمة 
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 النتائج أو القوانني أو القواعد اعتمادا على التحليل باملقارنة وتنمية التفكري االستداليل

.و االستقرائي  

:كوين االتجاهات النفسيةت -2-5-5- 1  

عقلي يتكون نتيجة عوامل خمتلفة مؤثرة يف حياته جتعله يؤخذ موقفا حنو بعض األفكار  �يؤاستعداد أو  هواالجتاه النفسي  

النفسية اليت تتكون نتيجة  الجتاهاتتتكون من جمموعة ا اخللقية أو االجتماعية والواقع أن شخصية الفرد ، تهاحبسب قيم

بالتخزين طويل املدى،  اهاتوأساليب سلوكه، ويتصف تعلم االجت فهوعواط لهوميو  تهعادا التنشئة والرتبية والتعلم، فتؤثر يف

.بينما يتعرض تعلم املعلومات إىل اإلتالف الناتج عن عوامل النسيان  

 1- 3- التعليم و التدريب:

 أنواع إىلاملتعلمني  األفرادعملية التعليم تؤهل  أنالنظرة الغري صحيحة يف توازن العالقة ما بني التدريب والتعليم ، هي  إن

على مهن ومهارات  األفرادالتدريب فهو يؤهل  أما،  األعمالالذهنية ، وهو طريق التخصص يف منط من  األعمالمعينة من 

يف  ملوجودة حقاانعكاسا�ا الفعلية اهذه النظرة ورمبا  أناليدوية ،والواقع  األعماليف منط من  التأهيلعملية ، وهو طريق 

ن االجتاه السائد عند بعض أو  ،التدريب  أوالتعليم  إمااملقارنة غري الدقيقة اليت تقول  إجيادا�تمع  هي اليت ساعدت على 

.مواكبة مواصلة التعليم أون التدريب هو حصة الذين مل تتوفر هلم فرصة بأ األفراد  

التدريب فهو  أما أكادمييبصيغة معارف ومعلومات ذات طابع  لألفراد والتأهيلالتعليم يدخل يف مضمون التدريب  إن 

 – 1981 –عمشه  أبو( مكمله للتعليم ،وعرف  ةالتدريب حال أنعملية جديدة ، هلذا جند  بأساليبمواصلة للتعليم 

ك واجتاهات وسلو  أداءتغريات يف معلومات وخربات وطرائق  إحداثعملية ديناميكية تستهدف  " بأنهالتدريب )  103ص
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بطريقة  أعماهلميف ممارسة  كفاء�ممبا يساعد على رفع مستوى   الكامنةوطاقا�م  إمكانا�ماملتدربني بغية متكنهم من استغالل 

."ةعالي وإنتاجيهمنتظمة   

تغيري يف ن أي إمشل ، فأ، وهي كذلك نظام فرعي ضمن نظام  يةفرع أنظمةالعملية التدريبية نظام متكامل حتتوي على  أنومبا 

ن اجلهود املنظمة واملخططة لتطوير معارف وخربات واجتاهات إ، هلذا ف األنظمةعلى بقية  بآخر أوهذا النظام يؤثر بشكل 

.املطلوبة  االجيابيةوتنمية اجتاها�م  عماهلمأ أداءفاعلية يف  أكثرجتعلهم    املتدربني سوف  

 كفايتهملتطوير   الالزمةاملهارات  وإكسا�مزيادة معارف املتدربني ومعلوما�م  إىلن التدريب يهدف إويف ضوء ما تقدم ف 

 واإلنتاجية اإلنتاجلديهم وزيادة  املعنويةرفع الروح  إىلومبا يؤدي  ،وفرص النجاح فيه إتقانهوتنمية اجتاها�م حنو العمل وزيادة 

.السليمة بينهم  اإلنسانيةتجدات يف حقول املعرفة وتنمية الروابط بالعملية التعليمية ورفع املستوى العلمي للطلبة مبواكبة املس  

 وأمناط بأساليبومقرتن معه يف مراحل معينه  األهدافه متداخل معه يف إنعن التعليم ، بل  ومل يعد التدريب مفصوال 

ساعات ) 8(لدراسية ومبعدل ا املقرراتهناك كثري من الدول مت اعتمادها على التدريب كجزء من  أنفنجد  املتعددةالتدريب 

من  ق العمل ، مبا جيعل التدريب جزءاتدريب الطلبة بعد تعليمهم قبل دخوهلم سو  إىلتلجا  أخرى، وهناك دول  أسبوعيا

.لسوق العمل  التعليم ومدخال  

ن التدريب عملية اكتساب املهارات والقدرات العملية ، أ، و  النظرية التخصصيةالتعليم اكتساب املعارف واملعلومات  أنومبا 

جدوى منه بدون  ما تعلموه ال أن كثرية أحيانهناك عالقة ما بني التعليم والتدريب ،وان املتعلمني جيدون يف  أنهلذا جند 

 الفرتةحيث تكون  يوفرو�ا يف بداية عملهم فإ�م ةمنظم ةتدريبي ةمل يتوفر ذلك يف فرص وإذاقدر مناسب من التدريب ، 

فيه  أصبحالتدريب بالقدر نفسه الذي  إىلالتعليم يوصل  أصبح إذن، ة ملباشر�م بالعمل مبثابة فرتة تدريبية غري نظامي األوىل

.من التعليم  يستلزم قدرا مناسبا احلديثة األساليبالتدريب على   
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ساعات التدريب والتطبيق العملي ما زالت  أنعدم توازن العالقة ما بني التعليم والتدريب يف مؤسساتنا التعليمية هي  إن 

 الضروريةن املقدمة وأل للتعليم ، الفعلية جلعل التدريب مكمال احلاجة وال تليبالكليات هامشية  أوقليلة ويف بعض اجلامعات 

واخلدماتية   ةمن مؤسساتنا االنتاجي االستفادةن املعارف واملهارات املطلوبة فيه يتطلب لدخول سوق العمل على أساس متني م

. كورشات للتدريب يف موقع العمل  

 نإقل من بطالة املتعلمني ، وعليه فأبطالة املتدربني هي  أنكدت على حقيقة أالدراسات والبحوث العاملية يف هذا ا�ال  إن 

عاليه للتكيف لظروف  إمكانيةمع  بسرعةملخرجات التعليم يف العمل واالخنراط فيه  أفضل ربط التعليم بالتدريب تتيح فرصا

.ومتطلبات العمل  

 1- 4- التعلم الحركي (النشاط الرياضي):

 1- 4-1- مفهوم التعلم الحركي:

و التعرف عليها األشياء إدراكبأنه اكتساب املهارات اجلديدة و "  M. Candles ماكاندلس    

."عن طريق املمارسة مبا يف ذلك جتنب أمناط السلوك الذي يتضح للكائن احلي عدم فعاليها أو ضررها  

."تغيري يف األداء عن طريق املمارسة"  Mageoch وقد عرفه ماجويش 

التعلم احلركي بأنه تطوير يف املهارة احلركية الناجتة عن "  Stalling  عـــــرفهكما   ستالنج    

."الشروط التجريبية و التطبيقية  

بأنه عملية اكتساب الوسائل املساعدة على استيعـــــاب و احلاجات الدوافع لتحقيق  "وجيه محجوبوقد عرفه 

)15،16أرثر جيتس و آخرون،ص ( "للتدريب اإلنساناألهداف، هو ناتج عن ممارسة   
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تغيري يف األداء يرتبط باملمارسة االجيابية وهو اكتساب معرفة عن طريق أداء بأنه " إبراهيممروان عبد المجيد وقد عرفه 

."مهارات جديدة  

 

 

 1- 4-2- نظريات التعلم الحركي ( النشاط الرياضي):

التعلم التالية و اليت ميكن  لنظريات هناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري عملية التعلم ، و فيما يلي عرض موجز

:اإلفادة منها يف تعلم املهارات احلركية و التدريب عليها و إتقا�ا  

  أ- نظرية التعلم باالرتباط الشرطي:

وك املطلوب تعلمه إذا ما اقرتن ليف أنه ميكن اكتساب الفرد للس ضترتبط هذه النظرية باسم العامل الروسي بافلوف ، و تتمخ

معينة إذ يقوم الفرد بسلوك معني نتيجة ملؤثرات معينة ارتبطت �ذا السلوك و بذلك تتكون لدى الفرد مبثريات شرطية 

، ويتعلم الفرد �ذا األسلوب ، إذ يسرتشد الفرد ببعض املدركات استجابات معينة ترتبط أو تقرتن كل منها مبثري معني  

أو ) ركن امللعب مثلثا(رات أو عالمات تؤدي  إىل سلوك معني معني و تصبح بذلك عبارة عن إشا اليت سبق ارتباطها بتأثري

.وك التعاوين و تكرار ذلك حتت مثل هذه الشروطلعب بالسلاقرتان امل  

.و بذلك يستطيع الفرد تعلم املهارات احلركية و األمناط السلوكية املطلوبة باالرتباط الشرطي  

 ب- نظرية التعلم بالمحاولة و الخطأ:
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حماوالت خاطئة متعددة قبل أن يصل  النظرية إىل أن الفرد يف سلوكه إزاء خمتلف املواقف يقوم بأداء استجابات أوتذهب هذه 

إذا حاولنا تعلم التصويب يف كرة السلة فإننا نقوم يف البداية بتوجيه  إىل االستجابة الصحيحة و يتعلمها فعلى سبيل املثال

اهلدف فإننا  رة ختطئ اهلدف ، فإذا الحظنا أن الكرة قد احنرفت ميينا بعيدا عنالتصويب فنجد أن الك الكرة حنو اهلدف و

اهلدف فإننا نسعى إىل إعطاء الرمية املزيد من  حناول مرة أخرى توجيه الكرة قليال حنو اليسار ، وإذا وجدنا أن الكرة مل تصل

و اإلبقاء على  ذف بعض االستجابات اخلاطئةالقوة و االرتفاع، وهكذا جند أنه يف غضون حماوالتنا املتكررة نسعى حل

.االستجابة األخرى اليت توصل للنجاح يف إصابة أهدف  

والتدريب التعلم وهكذا جند أن التعلم يف إطار هذه النظرية ما هو إال مسألة حماولة و خطأ ، و بتكرار  

)213عبد احلميد،ص جابر(تقل األخطاء شيئا فشيئا حىت تتوصل يف النهاية إىل االستجابة الصحيحة  

 ج- نظرية التعلم باالستبصار: (جابر عبد احلميد،ص116)

لإلدراك الكلي للموقف تشري هذه النظرية أن الفرد يستجيب ألي موقف بطريقة كلية ، إذ أن التعلم ما هو إال نتيجة  

وهذا يعين أن كلما ازداد بصرية الفرد الرياضي باملهارة احلركية ككل، استطاع سرعة تعلمها و اكتسا�ا وهذا النوع من التعلم   

أو عند تعلم خطط اللعب املختلفة بصورة كلية دون أن نقوم بتجزئة املهارة ، كثريا ما نالحظه يف تعلم بعض املهارات احلركية 

.إىل أجزاء صغرية منفصلة أو خطة اللعب ، احلركية  

 د- نظرية التعلم الذاتي:

يم عصر اآللة الذي ارتبط بالتغريات السريعة املتالحقة احلادثة يف تكنولوجيا اآلالت هنظرية التحكم الذايت تستخدم لغة و مفا

أساليب جديدة لفلم السلوك و األجهزة املختلفة كاحلسابات اآللية و اإللكرتونية و اليت أدت إىل إمكانية التوصل إىل طرق و 

.البشري و بصفة خاصة عملية التعلم  

على الضبط و التحكم الذايت يف  التحكم الذايت يؤكد على أمهية حتكم املتعلم يف املوقف و الظروف احمليطة به و القدرة
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و زيادة االعتماد على عمليات التحكم و  ، املتغريات اخلارجية قل علىأحركاته و بالتايل يستطيع املتعلم االعتماد بدرجة 

.الضبط الداخلية أو الذاتية  

 ت- نظريات معالجة المعلومات: (حممد مصطفى زيدان،ص75)

مبقدار أ�ا �تم بدرجة كبرية ترتكز نظرية معاجلة املعمومات على دور اإلدراك و االنتباه و التذكر و اختاذ القرار ، كما  

و كيف تستطيع  ومات أو مىت يفتقر إىل هذه املعلومات ،لاملع الفرد استيعا�ا ، و مقدار سعة املعلومات اليت يستطيع

.مساعدة الفرد على التمييز بينها حىت يستطيع القيام باستجابات صحيحة و دقيقة املعلومات  

 

وقف و حل املشكالت و ومات على قدرة الفرد على استخدام املعلومات لإلمكانية مواجهة امللو ترتكز نظرية معاجلة املع

.طبقا ملثريات معينة االستجاباتإصالح األخطاء و بذلك فإ�ا تعارض النظريات الشرطية اليت تشري إىل إمكانية حدوث   

(Sanders, 25 ):2- تكنولوجيا المعلومات 

االلكرتونية يف ميدان األعمال لقد برز مصطلح تكنولوجيا املعلومات يف بداية اخلمسينات إشارة إىل استخدام احلاسبات 

) التقنيات واحلاسبات والربجميات واالتصاالت(تكنولوجيا املعلومات كافة  سواء وتتضمناخلاصة على حد  احلكومية و

املستخدمة من قبل املنظمة وعناصرها البشرية يف مجع املعلومات الالزمة إلجناز أنشطتها املختلفة وتنفيذها، �دف رفع  

للمنظمة والنمو والتطور، ويعد تكنولوجيا املعلومات سالح  اإلسرتاتيجيةاألهداف  قلتحقي وفاعليتها وإبداعها وصوالفاء�ا ك

اسرتاتيجي ميكن أن يساعد يف بناء وقدرات املنظمة من خالل توفري أفضل البيانات واملعلومات ومبا يعزز عالقة املنظمة 

 اختاذا املقدرة التكنولوجية للحصول على البيانات ومعاجلتها وتبادهلا �دف بالزبائن واملنظمات األخرى، وقد وصفت بأ�

   .القرارات الفعالة يف املنظمة

 2- 1- تعريف تكنولوجيا المعلومات: 
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يا أو مهارات أما اجلزء الثاينفنوتعين    techne املشتقة من الكلمة اليونانية   Technology  تعريف لكلمة هي 

.واليت تعين علما أو دراسة  logy من الكلمة   

: 19اهلواسي والربزجني، ص   عرفها كل من 

بأ�ا كل التقنيات املستخدمة يف مجع وختزين ومعاجلة وتناقل نتائج عمليات التحليل والتصنيف واالستخالص للمعلومات "

."مع ضمان اإلجناز بالدقة والسرعة والوقت املناسب قوتوجيه اإلفادة منها من قبل املستفيدين بأيسر الطرائ  

:179أما شريف وعودة، ص  

 إىلبأ�ا جمموعة التقنيات املتمثلة بالكيان املادي واملكونات الربجمية واملوارد البشرية، باإلضافة "فيعرفان تكنولوجيا املعلومات 

وبناء على ما  ،ن أجل إدارة البيانات واملعلومات بكفاءةاإلجراءات املستخدمة يف إطار تنظيم عمل هذه األجزاء مع بعضها م

تقدم ميكن القول بأن تكنولوجيا املعلومات هي عبارة عن كافة التقنيات اليت تستخدمها املنظمات املعاصرة جلمع املعلومات 

."متيزها وجناحها إىلا اليت تستخدمها يف تنفيذ أنشطتها املختلفة بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلية بالشكل الذي يؤدي �  

 (Anderson & Post, p122)(25 يونس،ص) :2- 2- و ظائف تكنولوجيا المعلومات    

 2- 2-1- الحصول على البيانات :

تعد هذه الوظيفة هي األوىل اليت ميكن أن توفرها تكنولوجيا املعلومات من خالل تكديس البيانات وجتميعها، وأن مجع 

ث األخرى اخلاصة بالبيئة اخلارجية وعدادها ااستحصال البيانات اخلاصة بعمليات املنظمة واألحدالبيانات هي عبارة عن 

مادية كالورق أو  ويقوم األفراد بتسجيل هذه البيانات على أوساط، للمعاجلة من خالل إدخال البيانات وتسجيلها وحتريرها 

، وتعد الدقة واجلودة من األمور املهمة يف عملية إدخال  نظامإدخاهلا مباشرة إىل احلاسوب بوساطة األفراد العاملني يف ال

.البيانات بصورة صحيحة ويتوقف عليهما دقة وجودة خمرجات النظام  
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 2- 2-2-  المعالجة:

أشكال إىل معلومات إذ تتضمن حتويل مجيع ويقصد �ا إجراء العمليات احلسابية واملنطقية املختلفة على البيانات وحتويلها  

البيانات أو املعلومات وحتليلها وتركيبها وتشمل املعاجلة على عمليات متعددة كمعاجلة املعلومات، ومعاجلة الكلمات والوثائق 

.املستندة إىل النص مبا يف ذلك التقارير واألخبار واملراسالت، ومعاجلة الصور واألصوات  

 2- 2-3-  التخز ين:

علومات، فاخلزن عبارة عن نشاط نظام املعلومات حتفـظ فيه البيانات إن خزن املعلومات هو مكون أساسي لنظم امل

واملعلومات بشكل منظم الستعماهلا خمرجات حني حيتاجها املستفيد، وإن اخلزن يساعد احلواسيب على احملافظة على البيانات 

.واملعلومات الستعماهلا يف وقت الحق  

 2- 2-4-  اإلرسال:

أوساط خمتلفة كاألقمار الصناعية واأللياف الضوئية  واعتمادآخر وذلك باستخدام  إىلويقصد به إرسال املعلومات من موقع 

.أو غري ذلك  

 3-  االتصال التعليمي و نظرياته:

 3- 1- مفهوم االتصال التعليمي:

نقل األفكار واملعارف واخلربات التعليمية من " ميادين التعليم ظهر مفهوم االتصال التعليمي وهو يفبتطبيق مفاهيم االتصال 

عرب قنوات معينة لتحقيق أهداف تعليمية  متعلم أو بني متعلم ومعلمخالل التفاعل اللفظي أو غري اللفظي بني معلم و 

."حمددة  
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ي قنوات اتصال متثل جزء أساسي من منظومة االتصال التعليمي ال وبالنظر إىل هذا التعريف يتضح أن الوسائل التعليمية ه

.ميكن االستغناء عنه  

املتاحة لتعينه  كل الوسائل ارات و اخلربات لتالميذه مستخدمابأنه عملية يقوم املعلم فيها بتبسيط امله" وميكن تعريفه أيضا-

)2010السيد عبيد  ةماجد("الصفمشاركني ملا يدور حوهلم يف غرفة  على ذلك، و جتعل املتعلمني   

أو مهارة ، أو قيمة ،  عملية تفاعل بني طرفني حول رسالة معينة ، أي مفهوم ، أو فكر ، أو رأي ، أو مبدأ ،" وهو أيضا-

)2009كمال عبد احلميد،( "إيل أن تصري الرسالة مشرتكة بينهما اجتاهأو    

املعرفة من شخص آلخر حىت تصبح انتقالالعملية أو الطريقة اليت يتم عن طريقها "وهناك تعريف آخر يرى بأنه  -  

)1996حسني محدي الطوجبي ،(" بينهما ، و تؤدي إيل التفاهم بني هذين الشخصني أو أكثر مشاعا  

مفردة أو تفردية تشاركية ،صورة يف عملية تفاعلية نشطة بني املتعلمني و مصادر التعلم املتعددة و املتباينة "عبارة عن وهو  -  

عصام كمتور ، ("توجيهات املعلم يف بيئات تعم حقيقية أو إلكرتونية  �دف إحداث التعلم البنائي ذو املعىن حتت أشراف و

2013(  

 3- 2- أهداف عملية االتصال التعليمي:

بدور عملية االتصال تقوميف يف البيئة التعليمية أثبتت البحوث و الدراسات املتعددة أن املواد التعليمية كمكون أساسي   

متزايد بالوسيلة وحدها على أساس أ�ا أهم عناصر  اهتمامهام يف تطويع اخلربة و نقلها إيل املتعلم ، و نشا عن ذلك 

تبني أن االهتمام بالوسيلة يتطلب أيضاً االهتمام بالرسالة و املرسل و املستقبل باعتبار  االتصال التعليمي ، ومع مرور الوقت

.العناصر األخرىيف عملية االتصال منظومة حمكمة تتفاعل كل عناصرها معاً و يؤثر كل عنصر منها  إن  
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: اآليتيف  االتصاليف ضوء ذلك ميكن حتديد أهداف   

ستقبلغريات سلوكية مرغوبة يف املت إحداث   - 

املختلفة االتصالحتقيق التفاعل بني عناصر     - 

.االتصالتوظيف املواد التعليمية توظيفاً فعاًال يف منظومة -  

صياغة الرسالة يف أفضل صورة مناسبة-      .   

املتنوعة االتصالو تصميم املادة التعليمية املناسبة ملواقف  اختيار  - 

   )2004، وآخرونمصطفي عبد السميع (حتقيق األهداف السلوكية املنشودة-  

:و املستقبل كما تتفرع عن هذه األهداف العامة جمموعات متنوعة من األهداف اخلاصة لكل من املرسل  

 أوال: أهداف االتصال عند المرسل:

التغري يف سلوك املستقبل  التعلم إحداث -  .   

 -  نقل أفكاره و أحاسيسه إيل املستقبل .

إخباره بأمور مل يكن على معرفة �ا إعالم املستقبل و .   - 

لدي املستقبل بأمر أو قيمة أو مفهوم يؤمن به املرسل االقتناعخلق حالة من  .  - 

.الثقة عند املستقبل إحداث -  

 ثانيا: أهداف االتصال عند المستقبل:

هئتالتعلم و فهم األشياء و األحداث و ما جيري يف جمتمعه و بي   – 

مل يكن يعرفهاكتساب مهارات ا  -  .   

بالرسالة و الشعور بالراحة النفسية االستمتاع -  .   
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 ، 2007حمسن علي عطية ،(احلياة ف كتساب اخلربات اليت تساعده على التكيف و حل املشكالت و مواجهة مواقا  -

)69ص  

 3- 3- فوائد االتصال التعليمي:

:يف ا�ال التعليمي له جمموعة من الفوائد أمهها ما يلي لالتصال  

و تبادل اإلطالع و احلوار و التواصل البشري بني األفراد ، مبا يؤدي إيل فتح جمال للتفكري و لالحتكاكتح ا�ال ف -    

.مما يعزز درجة الروابط بينهم اآلراءاخلربات و املعلومات و    

.ىأخر  ىلإ أجيالاألفراد و ا�تمعات على نقل الثقافات و األفكار و التقاليد و العادات واملفاهيم من  االتصالساعد ي-  

 3- 4- عناصر االتصال التعليمي :

:تتمثل عناصر االتصال التعليمي فيما يلي  -  

  : المرسل -

وقد يكون املتعلم أو املدرب هو املصدر الذي جيهز الرسالة يف شكل رموز لفظية أو غري لفظية ، واملرسل األساسي هو املعلم 

.أو اجلهاز التعليمي   

:  المستقبل -  

.هو من يقوم بفك رموز الرسالة اليت استقبلها من املرسل ، وقد يكون املتعلم أو املعلم أو اجلهاز التعليمي   

:  سالةالر  -  
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وتتمثل يف املنهج جبميع  ،تعرب عن األفكار واخلربات اليت يرسلها املرسل إىل املستقبل اليتهي الرموز اللفظية والغري لفظية  

كافة اخلربات التعليمية من   يفتتمثل  ،مهارية وتنمية اجتاهات وميول وقيم خمتلفة  مكوناته ، وما يشمله من خربات وعرفية و

.جتاهات وميول وقيم فهو املنهج جبميع مكوناته معارف ومهارات وا  

:  قناة االتصال -  

، واليت متر من خالهلا الرسالة من املرسل إىل املستقبل وتتمثل يف كافة األوساط املادية اليت تطلق الرسالة وحتملها وتستقبلها 

.ة هذه احلواسوتعترب احلواس اخلمس هي القنوات الناقلة للرسالة وتعمل األجهزة على زيادة قدر   

.وتتمثل يف رد فعل املستقبل على الرسالة :  التغذية الراجعة -  

:  املعلم كمرسل ومستقبل للرسالة التعليمية يفومن الصفات واخلصائص اليت جيب أن تتوفر   -  

.أن يكون متمكنا من ختصصه العلمي   -   

.قادرا على حتديد اهلدف من رسالته  -    

.رسالته أمام تالميذه مع وضوح صوته قادرا على التعبري عن   -   

.ملما بأنواع قنوات االتصال   -  

.           ملما خبصائص من يتعامل معهم من حيث العمر الزمين واملستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي  -  

.قادرا على االستجابة والرد على أسئلة التالميذ-    

.قادرا على بناء مواقف تواصلية جديدة   -  
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 3- 5- معوقات االتصال التعليمي أو التدريبي:

:أهداف الرسالة التعليمية ومنها حتول دون حتقيق واليت  

:  اللفظية الزائدة  -  

إىل املتعلم ، ويزداد  بصورة لفظية وذلك مبجرد إلقاء املعلومات ا�ردة) حمتوى الرسالة(للمادة التعليمية    حيث عرض املعلم

 ..إجابا�امع املعلم الذي ال جييد فنون اللغة أو الوسائل اللغوية مثل ضرب األمثلة والتشبيه وطرح األسئلة وتلقى  ااألمر سوء

.اخل ، والذي من شانه أن حيول دون حتقيق أهداف الرسالة التعليمية   

:  المفاهيميالفهم الخطأ أو الخلط  -  

كون لدى التالميذ واملتكونة لديهم من خربا�م السابقة والعمل على حيث جيب التعرف على األخطاء املفاهيمية اليت قد ت

.تغيريها حنو املفاهيم الصحيحة ، ولكن إذ مل تكتشف وتعاجل تصبح عائق دون حتقيق أهداف الرسالة التعليمية   

: أداء وظيفته  فيعدم كفاية المتعلم  -  

.توصيل الرسالة إىل تالميذه وفقد ثقتهم بهنتيجة عدم إملامه بتخصصه إملاماً جيداً يؤدى إىل صعوبة   

: قصور اإلدراك الحسي للمرسل أو المستقبل   -  

والذي جيب أن يكتشف ويعاجل باألسلوب املناسب ، كذلك على املعلم تدريب تالميذه على استخدام حواسهم من خالل 

.االستعانة بالوسائل التعليمية املختلفة وممارسة األنشطة املتنوعة   

  :ف الدافعية للتعلم ضع -
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لذا . وقد تكون نتيجة العتماد املعلم على اللفظية الزائدة أو ضعف احملتوى الدراسي وبعده عن اهتمامات وميول التالميذ 

يقدمها حبياة التالميذ وباألحداث اجلارية واستخدام أساليب حتفيز من شأ�ا إثارة دافعية  اليتجيب على املعلم ربط الرسالة 

.ذ للتعلم التالمي  

:ضعف التسهيالت المادية  -  

الفصول الدراسية صغرية احلجم وعلى مقاعد غري مرحية، وعدم الرؤية الواضحة للسبورة  يفإن وجود أعداد كبرية من املتعلمني  

.وسوء التهوية يرتتب عليه عدم جناح االتصال التعليمي   

 3- 6- لغة االتصال التعليمي أو التدريبي:

:اللفظيةاللغة   - أ  

صورة رموز لفظية تتكون من حروف وكلمات ومجل  يفأو املدرب وهى وسيلة اتصال شفهية وحتريرية يستخدمها املعلم 

واللغة اللفظية كالعربية اخل .. رياضية ورموز كيميائية  وعبارات مرتبطة مع بعضها البعض ، كذلك قد تتكون من أرقام ورموز

:مهارات رئيسيةواإلجنليزية وغريها تتضمن أربع   

).االستماع( السماعيمهارة الفهـم  1  

).التحدث( الشفهيمهــارة التعبيـر  .2  

).القراءة( القرائيمهــارة الفهـم  .3  

).الكتابة( التحريريمهارة التعبري  .4  
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:قدراتومن تلك ال االتصال التعليمى  يفمه اللفظية واملعلم جيب أن تكون لديه قدرات متنوعة عند استخدا  

.التحدث بصوت واضح متنوع النربات بلباقة يفهمها كل التالميذ  .1  

.أسلوب بسيط صحيح لغوياً  يفرسالته  يصيغأن  .2  

.أن يدرب املتعلمني على املناقشة املنظمة والقدرة على التعبري عن الرأى واحرتام آراء اآلخرين .3  

.واملتعلم سليمةأن تكون قنوات االتصال السمعية بني املعلم  .4  

.أن تكون أجهزة وأدوات الكالم لدى املعلم واملتعلم سليمة .5  

.باملتعلم، واحلكم على مدى حتقيق أهداف هذا االتصال اللفظيأن يكون املعلم قادراً على تقومي نتائج اتصاله  .6  

:اللغة غير اللفظية   - ب  

إرسال  يف) اخل.....ركات اجلسم، تعبريات الوجه، اإلمياءاترسوم، لوحات، صور، ح(حيث يستخدم املعلم رموز غري لفظية 

.رسالته إىل املتعلم  

تعليم  يفتعليم املكفوفني وضعاف البصر، بينما االتصال الغري لفظى هو األكثر فعالية  يفواالتصال اللفظي هو األكثر فعالية 

تفاظ املتعلم باملعلومات بشكل أفضل من اح يفالصم وضعاف السمع، واستخدام اللغة غري اللفظية بصفة عامة يسهم 

.   اللغة اللفظية استخدام  

.يستطيع استخدام اللغتني حسبما يتطلب منه املوقف التعليمي الذيوعموماً فاملعلم اجليد هو   
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 3- 7- مهارات االتصال التعليمي:

باألساس و عند " املعلم"املرسل  ىالتعليمي الناجحة و املؤثرة و الفعالة تعتمد على بعض املهارات الالزمة لد االتصالعملية 

ن هناك مهارات مشرتكة بني املرسل و املستقبل وهي متثل أميكن القول ب أيضاً حىت تعطي نتائجها املرجوة" املتعلم"املستقبل 

.الكتابة و القراءة و االستماع االتصال ،مثل مهارة احلديث و نقطة بداية  

:عند المرسل هاالواجب توفر هاراتم -7-1- 3  

:التعليمية األهدافتحديد  مهارة -أ  

حتديد األهداف التعليمية للمواقف  حنو ضرورة اجتاهميثل اهلدف التعليمي السلوك املراد حتقيقه عند املتعلم و من هنا ظهر 

 على شكل سلوكي و هناك جمموعة من الصفات جيب توفرها يف هذه األهداف

تكون حمددة أن*  .   

ميكن مالحظتها*  .   

تكون قابلة للقياس أن*  .   

.إمكانياتهمتناسبة مع قدرات املتعلم و *   

:إثارة الدافعية مهارة -ب  

درجة املشاركة  مؤشرات منها و ميكن معرفة وجود الدافعية عند املتعلم من خالل عدة) التعلمالرغبة يف (نعين بالدافعية 

.اإلجيابية يف املوقف التعليمي  

عبد (املدى ال يتم حتقيقه بوقت و جهد أقل و يكون أثره بعيد ة يؤدي على حدوث تعلم عميق و فعتوفر الدافعي أنالشك 

.هذه الدافعية بالطرق املختلفة دور املعلم يف إثارة و من هنا يربز )1998احلافظ سالمة ،   
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:و اإلجراءات التعليمية األساليب اختيارة تحديد و مهار  -ج  

حتقيق  ىلممارسة املتعلمني هلا إ تؤدي من خالل أنالتعليمية املنظمة اليت من شا�ا  األنشطةتتضمن هذه املهارة جمموعة 

األهداف الرتبوية بأقصر وقت و أقل جهد ممكن و عليه ال يوجد طرق حمددة ميكن وضعها بني املعلم باعتبارها طريقة مثلى 

املناسب يف إطار  التدريب ، ومن هنا نرى أن املعلم له املتسع و احلرية يف اختيار األسلوب و النشاط التعليمي للتعليم أو

.دي يف �اية املطاف إيل موقف اتصايل ناجحاملعايري الرتبوية حبيث تؤ   

:الةاإلدارة الصفية الفع مهارة -د  

توفري جو صفي تسوده العالقات  خلق و جمموعة من النشاطات اليت يسعى املعلم من خالهلا إىل" بأ�اف اإلدارة الصفية تعر 

أنفسهم داخل غرفة الصف و تنبع أمهية اإلدارة الصفية ) املدرب و املتدرب( االجتماعية بني املعلم و تالميذه و بني التالميذ 

) 59م ،ص1998عبد احلافظ سالمة (حتقيق أهدافه بكفاية و فاعلية أكرب من كو�ا توفر للتعليم الصفي  

تعلم التفاعل الصفي فی عملية ال ألمهية الرتبوي ، و نظرا االتصالبيت القصيد بالنسبة ملهارات  اإلدارة الصفيةو تعترب مهارة 

يف جماالت الدراسة و البحث الرتبوي ، وقد أكدت نتائج كثري من الدراسات على ضرورة  فقد أحتل هذا املوضوع مركزا هاما

.إتقان املعلم مهارات التواصل و التفاعل الصفي  

:و النظام الصفي االنضباطتحقيق  مهارة-ت   

وأن تنمية أساليب  ، األخرى على درجة قيام املعلم مبهماته ترتبط هذه املهارة على اإلدارة الصفية بشكل وثيق ، و تتوقف

الضبط الذايت حتتل املكانة األويل يف اهتمام املربيني و نقصد بالضبط الذايت ذلك االنضباط النابع من التزام التلميذ بقواعد 

من قبل املعلم و ميكن أن حتقق  اإلجبارللسلوك األخالقي دون التهديد أو العقوبة أو الفرض أو  السلوك اإلجيايب و ممارسته

:االنضباط الذايت باآليت  

 -  تعزيز السلوك اإلجيايب للتالميذ .



 تكنولوجيا التعليم و النشاط الرياضي                                                       د/حمادي عامر

  

 

 

29 

الدميقراطي األسلوب اعتماد .   - 

تنويع األنشطة يف املوقف التعليمي -  .  

احرتامهاتقبل مشاعر التالميذ و  .   - 

.د للدرساد اجلياإلعد -  

:التخــطيط مهارة -ث  

كمال .(اليت تتطلبها الضرورة يف خطته الذي خيطط لدرسه و يفسح ا�ال إلجراء بعض التغيريات املناسبة املدرس الكفء هو

) 2009زيتون،   

:التمكن من المادة العلميةمهارة - ه  

أو مهارات أم طريقة تفكري أم  من املادة العلمية اليت يدرسها سواء كانت معارف و معلومات يكون متمكنا أنعلى املعلم 

.ال بني املعلم و املتعلمهات نفسية حىت ختلق جو اتصايل فعاجتا  

:التقويم مهارة -و  

تشخيصية عالجية �دف إيل حتديد مدي  التعليمي الرتبوي ، و هي عملية االتصالحتتل عملية التقومي مكانة هامة يف عملية 

)77،ص2007حمسن على عطية،( التقدم الذي أحرزه التلميذ يف الوصول لألهداف التعليمية   

:املدرس أن يتقنها و الشمول و من األساليب التقوميية اليت جيب على باالستمراريةعملية التقومي تتصف   

 -  األسئلة بأشكاهلا املختلفة .

ملتعلما أداءمالحظة  .   - 

بأنواعها االختباراتاستخدام  .  - 

 -  تكليف التالميذ بالواجبات املنزلية .
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خر آ هذه املهارات من مدرس إىل ال ميكن حصرها مع مالحظة الفروق الفردية يف إتقان االتصالمهارات  أنخالصة القول 

و القراءة و الكتابة و الفهم الرسالة  االستماعيف " املتعلم" ، أضف إيل ذلك مهارات املستقبل  و مدي انتماء املدرس ملهنته 

.و تفسريها و التفاعل الصفي  

  4-  نظريات ونظم االتصال التعليمي اإلرشاديين:

عناصر االتصال وعالقة هذه العناصر  حولتدور كلها  هناك العدد من النظريات والنظم اليت تتحدث عن االتصال وغالبا ما

:كلها ومن هذه النظريات والنظم ما يلي  اإلرشاديببعضها هي جناح عملية االتصال التعليمي   

:النظرية الكالسيكية البسيطة لعملية االتصال -1- 4  

والقناة كو�ا ببساطة كلمات تتم بني اثنني وينتقل الكالم بني املصدر واملستقبل مباشرة ة للرسالة  وتتعرض هذه النظري

الرسالة  أوهو اهلواء الذي ينتقل من خالله الصوت خالل زمن معني واهلدف من الرسالة هو وصول الكالم املستخدمة 

هو استجابة  ىع الصدورجصال بينهما تصلني وتعوق االتجتري جبوار امل إحداث أيللمستقبل والضوضاء هي عبارة عن 

وبيئة االتصال هو  و عدم االقتناع �اأو عدم فهم الرسالة أبفهمها والتعقيب عليها بفعالية واجيابية  إمااملستقبل للرسالة 

.بالسلب أو باإلجياب إماعليها  التأثريو عدم أيقويها  أويعيقها  إمااملكان الذي حييط عملية االتصال    

النظرية الكالسيكية المعقدة لالتصال  -4-2 :  

بنجاح عملية  إما األمروهي صور معقدة لعملية االتصال فهي بدال من قناة واحدة لالتصال تتعدد هذه القنوات مما يعقد 

 تعيق عملية االتصال بتداخل قنوات إماولكن حتتاج خلربات للتنسيق بينهم  ىخر االتصال بتقوية وتدعيم كل قناة التصال لأل

 أومكتوبة ومسموعة ومرئية  إمااالتصال وهذه الصورة موجودة يف املنظمات حيث تستخدم صور خمتلفة من قنوات االتصال 

عدم تطابق الرسالة املرسلة مع الرسالة املستقبلة  أويزيد من االستفادة من هذا التعدد  إمااخل ومن هنا  ...مرئية ومسموعة معا

يتوقف علي قدرات املرسل يف التعامل مع هذه القنوات ومهاراته يف استخدمها ودرجة استعداد املستقبل علي استقبال  وهذا
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.الرسائل ودرجة احتياجه هلا  

النظم الحديثة لالتصال -4-3 :  

 اإلرشاديال والعمل مما يتحتم بسببه تطور يف مفاهيم االتص اإلرشاديةزيادة وتطور مولدات الرسائل  ىوهذه النظم تعتمد عل

 واإلميان اإلدارةودرجة اعتماده علي التطور التكنولوجي احلديث ودرجة التخصص يف العمل ودرجة التماسك املنظمي وحسن 

  .بتبين كل جديد يناسب ا�تمع واملنظمة

:و الحقنة لالتصالأنظرية الرصاصة  -4-4   

الرسائل االتصالية ترسل للناس علي خمتلف فروقهم الفردية وتؤثر فيهم بدرجة كبرية وتكون استجابتهم  أنويري والرت ليبمان 

قل وهذه النظرية مل تتم أ التأثرييف حالة وجود الضوابط يكون  أما ،اجتماعية أو ،واحدة يف حالة عدم وجود ضوابط دينية

وشبهت كالرصاص لقوة اندفاعها بقوة يف اجتاه  األوىلعلمي ولكنها نتيجة للدعاية القوية للحرب يف احلرب العاملية  بأسلوب

.ا�تمع  

نظرية انتقائية التأثير وفقا الختالف الفروق الفردية -4-5 :   

تعليمهم وقدرا�م املعرفية واملهارية  املشاركني وهي حسب درجة أووفقا للفروق الفردية بني الناس  إدراكهاالرسائل يتم  أن أي

.ال�مميو  وواحتياجا�م    

:نظريات ذات التأثير االتصالي االنتقائي وفقا للفئات االجتماعية -6 -4    

.ةوالثقافي ةوالعلمي ةمن مجهورها ووفقا ملكانتهم االجتماعي إدراكهامن من كي اإلرشاديةالرسائل  أن أي  

:نظرية انتقائية التأثير وفقا للعالقات االجتماعية -7- 4  

 أي األسريالعالقات االجتماعية كما هو يف عالقات الصداقة واجلرية والرتابط  ىعل ايتم بناء اإلرشاديةالرسائل  إدراك إن

.االتصايل والعكس صحيح التأثريطبقا للمرجعيات اليت يثق �ا الفرد كلما كانت العالقات االجتماعية اجيابية كلما زاد   
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:نموذج طلب المعلومات  -4-8   

يتصل ويزيد اتصاله وفقا لطلبه  اإلنسان أن أياملعلومات  ىكل فرد يزداد طلبه والتأثر باالتصال كلما زاد طلبه عل  إن

.للمعلومات  

الحاجات وإشباعنظرية االتصال وفقا للمنفعة  -4-9 :  

سارة ظل  أخبارتوقع الفرد  وإذا اتصاالتهحاجات لدية كلما زادت  إشباع أويريد التزود باخلربات اجلديدة  اإلنسانكلما كان 

منه للتأكدمنتظرا هلا وزاد اتصاله    

واألولويات لألجنداتنظرية االتصال طبقا  - 4-10 :   

التأثريات وهي تلك نظرية األعراف االجتماعية املتصلني أواجلمهور  ألجندةوهي زيادة االتصال طبقا للقضايا املرتبة طبقا   

.لألفضلاالجتماعية حملاولة تغري بعضها  األعراف ىعل تؤثر أ�االيت يعتقد   

نظريات وسائل االتصال الجماهيرية - 4-11 :  

معلومات يف جمتمعات غري مستقرة  أومفيد للصاحل العام  إماملا للوسائل اجلماهريية من تأثري فهي حتاول بث معلومات 

لتزويدها مبعلومات تزيد من الصراع حملاولة التغيري يف االجتاه اليت ترغبه وسائل االتصال اجلماهريية وقد يتم التغيري يف نفس 

االجتاه الذي ال  إىلوسائل االتصال وا�تمع حنو تغيريهم  ىمما يؤثر عل ، يرتد هذا الشحن ضد الوسيلة نفسها أواالجتاه 

.من الصعب توقعه أوميكن التنبؤ به،   

نظرية دوامة والصمت - 4-12 :   

:تضعفه وهي أواالتصايل  التأثريوتقوم علي ثالث ركائز قد تقوي   

الكبرية لوسائل االتصال  للتأثرياتطبقا  األفرادبالقرب من وسائل االتصال حيث يصمت  تتأثرعملية االتصال  أن أي -أ

.جتنبها أيضاواليت ال ميكن الرد عليها مبنطقية واليت ال ميكن   
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االتصايل علي اجلمهور طبقا  التأثريضعف  أوتقوية  إماتراكم الرسائل لوسائل االتصال اجلماهريي وتكرارها يؤدي  إن -ب

.قد يصيب اجلماهري بامللل أومثريا جلذب اجلمهور الحتياج اجلمهور ملثل هذا االتصال الن الرتاكم والتكرار قد يكون   

يقويها  أو�ذه الرسائل لتشا�ها  التأثرالتشابه يف الرسائل االتصالية يف الوسائل اجلماهريية املختلفة قد يضعف من  إن -ج

.الكاذبة وغري املنطقية تأثريويقل  تأثريهاولكن ختتلف يف درجة املصداقية فالصادقة يزيد  األخبارلتشابه   

 5-  تكنولوجيا التعليم:

وما أن  ،ظل مفهوم التكنولوجيا مدة طويلة من الزمن مرتبطا بالصناعات قبل أن يدخل هذا املفهوم إىل عامل الرتبية والتعليم 

وضمن هذا املفهوم فان  دخلت التكنولوجيا جمال الرتبية والتعليم حىت ارتبطت مبفهوم استخدام اآلالت واألدوات يف التعليم من

تكنولوجيا التعليم تؤكد على أمهية معينات التدريس مثل أجهزة العرض والتسجيل وغريها من األجهزة واألدوات سواء ما 

صمم منها خصيصا هلدف اإلعانة يف التدريس أو ما استعري من ميدان الصناعات البحتة ، وانطالقا من هذا املفهوم فان 

يم يتلخص يف زيادة تأثري التدريس وتعليم أكرب عدد ممكن من التالميذ دون زيادة فعلية يف تكلفة هدف تكنولوجيا التعل

.التلميذ   

ومل حيقق استخدام األجهزة واألدوات كعوامل معينة أو مساعدة يف عملية التدريس من انتشار الفكرة اليت تركز على دور املعلم 

املتلقن يف معظم  الرتبوية بأكملها واليت تقصر دور التلميذ على دور املستمع ويف التدريس واليت تضع بيده مفتاح العملية 

وإمنا ظلت مثل هذه الفكرة موجودة إىل أن تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم من جمرد العناية باألجهزة واألدوات  ، األحيان 

كمعينات مسعية وبصرية إىل دراسة املواد السمعية البصرية واالستفادة منها يف مواقف التدريس املختلفة ، ولقد رافق هذه 

والباحثني يف دراسة طرق التعليم املختلفة واملفاضلة بينها ، فنشرت األحباث  احلقبة الزمنية اهتمام ملحوظ من قبل العلماء

ويف أواخر السبعينات خف البحث يف . العديدة يف ميدان املقرتنة بني التعليم عن طريق الراديو والتلفزيون واحلاسوب وغريها 
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مضمار املقارنات هذه ، وبدأ البحث يتجه اجتاها هذا امليدان وذلك بسبب النتائج املتضاربة اليت توصل إليها الباحثني يف 

.آخر يهف إىل التعريف بأفضل الوسائل التعليمية اليت تناسب نوعيات حمددة من التالميذ ضمن مواقف تعليمية معينة  

هذه  وقد تدعم هذا االجتاه بشكل ملحوظ بسبب تنبه املشتغلني يف الوسائل التعليمية واحتياجهم إىل أساس نظري تقوم عليه

الدراسات فوجد املشتغلون ضالتهم يف علم النفس ونظرياته اليت �دف إىل حتديد ألوان السلوك اإلنساين املختلفة والعوامل 

اليت تؤثر فيها وطرق قياسها وكان الرتكيز على علم النفس الرتبوي الهتمامه بالتعلم والعوامل املؤثرة فيه والتفاعل الصفي وغري 

.ذلك  

اين الذي اعتمد عليه الدارسون يف ميدان الوسائل التعليمية فهو علم عالقة اإلنسان باآللة حيث بدأ االهتمام أما ألساس الث

ينصب واضحا على حتليل العالقة اليت تربط اإلنسان باآللة أو اإلنسان باإلنسان يف املواقف التعليمية املختلفة ، فدخل 

ن األساسني السابقني فقد بدأت فكرة التعلم الفردي تربز بشكل واضح ولفت واعتمادا على هذي ،االتصال بنظرياته املختلفة

.الذي طور مع تالميذه مناذج عديدة خمتلفة من آالت التدريس الذاتية ) سكنر (مل األمريكي اللنظر والسيما على يد الع  

  :تعريف تكنولوجيا التعليم -1- 5

:تعريف التكنولوجيا -1-1- 5  

:مقطـعنيكلـمة مركـبة من   Technology 

التكنولوجـيا وتعين علم أو صنعة  Logy تعين و  ،  واملقطـع الثاين )حرفـة أو صـنعة أو فن( Techno 

. وتعين علم الصنعة أو علم احلرفة   Technology وهذه الكـلمة يونـانية 
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علم يبحث يف :" لتعليم بأ�اتكنولوجيا ا AECT (1994(تعرف الرابطة األمريكية لالتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا 

  ."النظرية والتطبيق اخلاصة بتصميم العمليات واملصادر وتطويرها، واستخدامها، وإدار�ا وتقوميها من أجل التعلم

طريقة نظامية لتصميم : "عرفت اللجنة الرئاسية لتكنولوجيا التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية تكنولوجيا التعليم بأ�او 

وذلك  ،وعلى أساس نتائج البحوث يف االتصال والتعلم اإلنساين ،وتقومي العملية التعليمية يف ضوء أهداف حمددة وتنفيذ

  ".بتوظيف جمموعة متآلفة من املصادر البشرية وغري البشرية للوصول إىل تعليم أكثر فاعلي

ء وأساليب اإلنسان واآللة واألفكار واآلرامنظومة متكاملة تضم : "أن تكنولوجيا التعليم عبارة عن) Hoban(ويرى هوبان 

  ".داخل إطار واحد لتحقيق هدف أو جمموعة أهداف حمددة العمل حبيث تعمل مجيعا

 ".تطوير وتطبيق النظم واألساليب والوسائل لتحسني عملية التعلم اإلنساين: "ويعرفها ا�لس الربيطاين لتكنولوجيا الرتبية بأ�ا

بأ�ا طريقة يف التفكري أو منهج يف العمل وأسلوب يف حل املشكالت يعتمد على مدخل ) Galbraith(ويعرفها جالبريث 

النظم لتحقيق األهداف احملددة له ويستند إىل نتائج البحوث يف كل امليادين اإلنسانية والتطبيقية حىت حيقق األهداف بأعلى 

 ."درجة من الكفاءة واالقتصاد يف الكلفة

طريقة منهجية تقوم على تطبيق املعرفة القائمة على أسس : "أن تكنولوجيا التعليم عبارة عن) 1998(ويرى على عبد املنعم 

علمية يف جماالت املعرفة املختلفة لتخطيط وتصميم وإنتاج وتنفيذ وتقومي وضبط كامل للعملية التعليمية يف ضوء أهداف 

 ".حمددة

 :ناصر تكنولوجيا التعليمع -1-2- 5

 )23الطيطي، عبد اجلواد ،ص(تتمثل عناصر تكنولوجيا التعليم يف النقاط التالية 
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 هي عملية البحث الكيفي والكمي من خالل مجع املعلومات والعمل على :الدراسة -

حتليلها وتنظيمها وذلك �دف إصدار احلكم، واالستقصاء التارخيي، والتحليل الفلسفي، وحتليل األخطاء، وتطوير 

 .لتكوين قاعدة معرفّية توجه إىل اجلانب التطبيقي للتكنولوجيااملشاريع 

  العالقة بني التعلم والتعليم التطور يف نظرّيات التعليم والتعلم يّؤدي إىل إعادة التفكري يف طبيعة :التسهيل -

رائق واملواد، االستخدام بعد اختيار الط يشري إىل شروط التعلم ومصادره لتحسني األداء وتسهيله، ويبدأ :االستخدام -

 . ات واملصادريواالختيار املناسب للعمل

 . ت واملصادر مع تكنولوجيا التعليملياومعناها توافق العم :المالءمة -

 هو قدرة املتعلم على استعمال وتنفيذ القدرات اليت اكتسبها :األداء -

 يات املهنةهي احلفاظ على أخالق :الممارسة األخالقية -

 .جمال تكنولوجيا التعليم من أهم املسؤوليات اليت تقع على املتخصصني يف يعترب هذا العنصر :اإلدارة -

م ما تعلمه يف حياته تطبيق املتعل تؤكد تكنولوجيا التعليم على تأكيد الربط بني املمارسة والدراسة، وتأكيد :التعلم -

 .خارج أسوار املدرسة

 .نيحتقيق هدف معنشطة اليت توجه حنو هي عبارة عن سلسلة من األ :العمليات -

 أي حتسني األداء من خالل حتقيق الفاعلية، وجودة املنتجات :التحسين -

 هو األنشطة اليت تعتمد على منوذج التصميم الذي يتبع :اإلبداع -

 من كافة أنظمة تكنولوجيا املعلومات، واالبتكارات التكنولوجية،تتض :المصادر -

 .التعلم، ومواقع الويبوالتقنيات اليت تساعد املتعلم على عمّلية 

 )80جامعة القدس املفتوحة،ص( :فوائد تكنولوجيا التعليم  -1-3- 5
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تعترب بديال عن مجيع اجلمل والعبارات اليت ينطق �ا ) الوسائل احلسية ( إن الوسيلة البصرية واحلسية  : توفير الوقت -

 .يف ذهنه ليتمكن من تذكرها املعلم ويسمعها الطالب واليت حياول أن يفهمها ويكون هلا صورة عقلية

إن األلفاظ ال تستطيع أن تعطي املتعلم صورة حقيقية جلية متاما عن الشيء موضوع احلديث أو  :اإلدراك الحسي -

 .، ذلك األلفاظ ال تستطيع تسيد هذا الشيء مثلما الوسيلة اإليضاحية الشرح

الفرد يتصل باألشياء، واملظاهر  نإها وترتيبها، فالفهم هو قدرة الفرد على متييز املدركات احلسية وتصنيف :الفهم -

التعرف  أن بفهم املسميات أو األشياء إال إذا مت فهمها و املختلفة عن طريق حواسه وبالطبع ال يستطيع هذا الفرد

 .عليها

قد  فيه بعض التساؤالت واليت حينما يشاهد الطالب تقنية تعليمية، فإ�ا يف الغالب تثري :أسلوب حل المشكالت -

وقد تنمي هذه التساؤالت أو اليت تنبع من حب االستطالع، أسلوب حل ، ال تكون مرتبطة مباشرة مبوضوع الدرس

 .املشكالت لدى هذا الطالب إذ يف العادة ما يسري هذا األسلوب

 .تعلمها تقوم التقنيات التعليمية بتقدمي توضيحات علمية للمهارات املطلوب :المهارات -

يتسبب خبلط املعىن لديه، ولكن  عدم معرفة الطالب أحيانا لبعض اجلمل أو الكلمات، مما :المحاربة اللفظية -

 .بالصورة توضح املعىن 

 تتيح للطالب فرتة تذكر أطول للمعلومات -

 .تشوق املتعلم وجتذبه حنو الدرس -

 .تدفع املتعلم ليتعلم عن طريق العمل -

 .تدفع الطالب حنو التعلم الذايت، والتعلم املفرد -

 .لوين مجيل تنمي احلس اجلمايل فالتقنية التعليمية تكون يف العادة ذات إخراج جيد وتناسق -
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 .تنوع حواس املتعلم مبشاركة أكثر من حاسة يف التعلم -

 .املساعدة على تنظيم املادة التعليمية -

 .تنمية امليول االجيابية لدى الطالب -

 .معاجلة مشاكل النطق والتأتأة -

 .الشخصية للطالبإ�ا تساعد على تقوية  -

 .تساعده على التعلم الذايت -

 .تنمي التفكري اإلبداعي -

 :همية تكنولوجيا التعليم في مجال تعلم أنشطة التربية الرياضية أ - 6

 :الرياضية يف النقاط التالية األنشطةتتجلى أمهية تكنولوجيا التعليم يف جمال تعلم 

 .يف املتعلم جاذبية التدريس وفعاليته يف استثارة وبعث النشاط-

 .التأثري يف االجتاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واالجتماعية للمتعلم-

 وسيلة للمقارنة -

 .التحليل احلركي -

 .بناء وتطوير التصور احلركي -

 .أداء املهارة بصورة موحدة -

 .التقليل من العيوب اللفظية -

 .التقليل من أخطاء أداء النموذج -

 . بقاء أثر التعليم -
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 .مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني-

 .تعدد مصادر التعليم -

 .االهتمام بالتعلم الفردي -

 .فاعلية التدريس -

 .توفري الوقت -

  .خلق بيئة تعليمية مناسبة -

القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام تكنولوجيا التعليم ووسائلها المتنوعة أثناء تعليم مهارات األنشطة  - 7

 :وتتمثل يف النقاط التالية :ياضيةالر 

 .حتديد اهلدف من استخدامها -

 .الغرض منها ال يكون للرتفيه بل هي جزء مكمل للعملية التعليمية -

 .املوقف التعليمي هو الذي حيدد مستوي جود�ا من عدمه -

 .ارتباطها باملنهج والتكامل معه -

 .مالءمتها ألعمار املتعلمني وخربا�م السابقة ومستوي ذكائهم  -

 .إبعاد ما يشتت انتباه املتعلم -

 .تقوميها من خالل املعلم واملتعلم -

 .تتوافق مع الغرض الذي يسعي إيل حتقيقه -

 .صدق املعلومات اليت تقدمها -
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 .التنوع يف الوسائل التكنولوجية التعليمية املستخدمة -

  .تتيح الفرصة للمتعلم بأن يكون ذا فاعلية ونشاط جيب أن -

 :أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية - 8

  :يكمن دور وسائل تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية  يف املظاهر التالية

  :  اإلدراك الحسي -

  .املكتوبة للمتعلم ، وتقرب املضمون املراد توصيلة لهحيث تلعب الرسوم التوضيحية واألشكال دورا هاما يف إيضاح الكلمات 

   : الفهم -

  .حيث تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم املتعلم على التمييز بني األشياء والتفرقة ، مثل متييز األلوان 

   :المهارات  -

مهارات رياضية معينة مثل السباحة للوسائل تكنولوجيا التعليم أمهية يف تعلم األطفال مهارات معينة كالنطق الصحيح أو تعلم 

  .وذلك عن طريق أفالم متحركة بطيئة  كذلك استخدام الصور تكسب الطفل مهارة الرسم واستخدام األلوان 

   : التفكير -

  .تلعب الوسائل التعليمية دورا كبريا يف تدريب الطفل على التفكري املنظم وحل املشكالت اليت يواجهها 

  : تنويع الخبرات -
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ميكن عن طريق استخدام الوسائل التعليمية تنويع اخلربات اليت تقدم للتلميذ داخل الفصل فيتيح له الفرصة للمشاهدة مث  

وبذلك تشرتك مجيع حواس التلميذ يف عمليات التعلم مما يؤدى إىل ترسيخ وتعميق هذا . االستماع ، مث املمارسة والتأمل 

  .التعلم 

  : زيادة الثروة اللغوية-

ا الشك فيه أن الوسائل التعليمية تزيد من احلصيلة اللغوية لألطفال والتالميذ مبا يسمعوه أو يشاهدوه من مواقف حتتوى مم

  .على ألفاظ جديدة قد تكون ذات معىن هلم 

   :بناء المفاهيم السليمة -

فمثال قد يظن التلميذ أن  . يحة ميكن عن طريق تنوع الوسائل التعليمية أن نصل بالتلميذ إىل التعميمات واملفاهيم الصح

ولكن عن طريق عرض مناذج متعددة وصورا كثرية من . كلمة ساق تطلع على كل جزء من النبات يعلو سطح األرض 

  .حورة مفيعرف التلميذ أن هناك ساقا أرضية وهوائية ومتسلقة ومت. السيقان 

   :تنمية القدرة على التذوق  -

  .ن تعويد األطفال من الصغر على تذوق اجلمال يف الطبيعة والفنون من خالل عرض األفالم والصور ميك

  :اختصار وقت التعليم  -

ميكن عن طريق استخدام بعض الوسائل التعليمية اختصار الوقت الالزم للتعليم والتعلم ، حيث متكن املعلم من عرض كثري  

  .من املعلومات يف وقت قصري نسبيا

  .تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني التالميذ تساعد الوسائل التعليمية على -
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  .جتعل ما يتعلمه املتعلم باقي األثر -

  .زيادة ميل التلميذ للتعلم وحتسني العملية التعليمية ككل  -

  :دور تكنولوجيا التعليم في مواجهة المشكالت التربوية المعاصرة - 9

الساحة السياسية أو اجلغرافية أو االقتصادية والصناعية واليت أثرت بدورها على مير العامل اآلن بتغريات كبرية سواء على 

  :التعليم ملواجهة املشكالت واملفاهيم املتجددة وليدة هذه املتغريات ، واليت من بينها 

  :االنفجار المعرفي  -1- 9

ثيل  فهذا املعدل اهلائل يف زيادة يشهد العصر الذي يعيش فيه اآلن ازديادا يف صنع املعرفة مبعدالت مل يسبق هلا م

حجم املعرفة يف الزيادة والتضخم ورمبا بسرعة أكرب عما عشناه من قبل ن فتظهر فيه كل يوم اخرتاعات وأحباث 

  .واكتشافات جديدة يف ا�االت املعرفية املختلفة

  :وميكن أن ننظر إىل االنفجار املعريف من زوايا  هي 

  .وزيادة حجم املعلومات النمو املتضاعف للمعرفة  -أ

 .استحداث تعريفات وتصنيفات جديدة للمعرفة -ب

ظهور جماالت تكنولوجية جديدة ، كالتليفزيون والفيديو واألجهزة واآلالت احلديثة اليت بدأ استخدامها يف العملية  -ج

 .التعليمية 

  .بدورة قد أدى إىل زيادة حجم املعرفة تضاعف جهود البحث العلمي ، وزيادة اإلقبال على البحث العلمي الذي  -د
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  :االنفجار السكاني  -2- 9

حيث ازداد تعداد سكان العامل بسرعة هائلة ،وهذه الزيادة انعكست بدورها على التعليم حيث ازدادت الفصول 

  :الدراسية واملدرجات بالتالميذ وأدت إىل 

  .غلقة االستعانة بالوسائل احلديثة مثل الدائرة التلفزيونية امل - أ 

تغري دور املعلم من ملقن للمادة إىل �يئة جماالت اخلربة للطالب وتوجيه عمليات التعلم وإعداد الوسائل املؤدية  -ب

 .لذلك

  .ابتداع األنظمة اجلديدة اليت حتقق أكرب قدر من التفاعل والتعلم باستخدام األجهزة  -ج

ولذلك وجب اللجوء إىل استخدام الوسائل التكنولوجية املربجمة يف تأمني فرص التعلم وإتاحته ألكرب عدد ممكن من 

  .دول والتغلب على هذه املشكلةال

  :االرتفاع بنوعية المعلم  -3- 9

التكنولوجي ووسائل املعلم العصري الذي يرتفع على مستوى التحديدات املعاصرة ، واليت من بينها مواجهة التطور 

  .اإلعالم ، وازدحام قاعات احملاضرات والفصول وتطور فلسفة التعليم وحتديد دور املعلم والطالب يف العملية التعليمية

فيجب أن ينظر إىل املعلم يف العملية الرتبوية على أنه موجه ومرشد للدارسني وليس املقلق واحملفظ هلم ، بل هو املصمم 

ة داخل الفصل الدراسي ، من حتديد أهداف وتنظيمها واختيار أنسب الوسائط لتحقيق هذه للمنظومة التدريسي

تدريسية ميكن استخدامها يف حدود اإلمكانيات املتاحة له داخل البيئة املدرسية  لذلك   إسرتاتيجيةاألهداف ، ووضع 

  .اهلدف كان من الضروري توفري واستغالل مجيع وسائل وتكنولوجيا التعليم لتحقيق هذا 
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 : دور تكنولوجيا التعليم في معالجة مشكالت التعليم و التدريب الرياضي -10

  :انخفاض الكفاءة في العملية التعليم و التدريب الرياضي  -1 -10

  .وذلك نتيجة الزدحام الصفوف واألخذ بنظام الفرتتني أو الفرتات الثالث يف اليوم الدراسي الواحد 

مستوى التعليم وحتسني أداء التلميذ مع هذا االزدحام وتعدد املناهج اليت ينبغي أن يدرسها لذلك أصبحت حماولة رفع 

  .التلميذ صعبة للغاية 

هلذا جيب استخدام الوسائل التكنولوجية املربجمة للتعليم يف العملية الرتبوية إلثارة الدوافع وامليول لدى الدارسني ، 

  .تكوين املهارات السليمة وتنمية التدريب على أنواع التفكري السليم ومراعاة عنصر اجلذب والتشويق لديهم ، و 

  : مشكلة األمية  -10-2

لعل هذه القضية خاصة بالدول العربية ودول العامل الثالث فهي عائقا أمام التنمية يف مجيع جماال�ا الزراعية والصناعية 

  .واالجتماعية 

ى القدر الكايف من التعليم ، تسعى الدول جاهدة حنو حمو أمية هذه وحلل مشكلة األعداد الكبرية اليت مل حتصل عل

األعداد فتنشئ الفصول املسائية ، وتكثر من إنشاء املدارس االبتدائية ، ولكن التزايد يف السكان يفوق التوسع يف 

  .اخلدمات التعليمية 

التعليم على أوسع نطاق مثل االستعانة  لذا أصبحت الضرورة تقضي األخذ بوسائل التعليم و التكنولوجيا احلديثة يف

  .باألقمار الصناعية 

  :نقص أعضاء هيئة التدريس  -3- 10 
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إن انتشار التعليم يف البالد العربية يف مجيع املستويات سواء التعليم العام أو اجلامعي حيتاج إىل كثري من املعلمني ذوى 

باألعداد الالزمة لسد احتياجات املعاهد واجلامعات ومعاهد  الكفاءات اخلاصة يف مجيع ا�االت الذين يتعذر توفريهم

ويف الوقت نفسه تعمل املؤسسات التعليمية العربية على استقطاب اخلربات العربية  ،البحوث اليت يتزايد عددها كل يوم

يق التليفزيون من خارج العامل العريب فإن احلادة تدعو إىل زيادة االستفادة من هذه الطاقات على أوسع نطاق عن طر 

  .الرتبوي أو استخدام األقمار الصناعية 

 11- عالقة تكنولوجيا التعليم ببعض المفاهيم األخرى:

تطرقنا فيما سبق ملفهوم تكنولوجيا التعليم إال أن هناك بعض اخللط بينه وبني مفاهيم أخرى ذات الصلة، ولذلك جيدر بنا 

  :والعالقات بينها، ومن أهم املفاهيم املتداخلة مع مفهوم تكنولوجيا التعليمإلقاء مزيداً من الضوء على أهم الفروق 

  :تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم -11-1

وميكن توضيح الفرق بينهما يف ضوء الفرق ) IT(ومفهوم تكنولوجيا التعليم ) ET(يكثر اخللط بني مفهوم تكنولوجيا الرتبية 

  ):Instruction(والتعليم ) Education(بني الرتبية 

فكل عملية تربية تؤدي إىل تعليم وتعلم، لكن ليست كل عملية تعليم : إن مصطلح الرتبية أعم وأمشل من مصطلح التعليم

  .تؤدي بالضرورة إىل عملية تربية، فعملية التعليم تدخل يف إطار عملية الرتبية

ولوجيا التعليم، فبينما �تم تكنولوجيا الرتبية مبيدان العمل الرتبوي فإن وبالقياس يتضح أن تكنولوجيا الرتبية أعم وأمشل من تكن

لذلك ميكن تعريف تكنولوجيا الرتبية بأ�ا طريقة منهجية لتحديد وحتليل  �تم بالعملية التعليمية، ووفقا تكنولوجيا التعليم

لول هلذه املشكالت وإدار�ا للوصول إىل أهداف املشكالت املتعلقة جبميع نواحي التعلم اإلنساين وتصميم وتنفيذ وتقومي احل

  .تربوية حمددة
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ومما سبق يظهر التداخل بني مفهومي تكنولوجيا الرتبية وتكنولوجيا التعليم إال أن تكنولوجيا التعليم مفهوم يندرج حتت 

)Sub- system (وم التعليم أو يف إطار مفهوم تكنولوجيا الرتبية، ويعتمد هذا الوضع يف أساسه على أن مفه

)Instruction ( يندرج بدوره حتت مفهوم الرتبية)Education.(  

  :الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم -11-2

مع التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل الذي نشهده يف  العقود األخرية يف جمال االتصاالت وظهور األجهزة اإللكرتونية وآثرها 

الكمبيوتر التعليمي، حدث تداخل بني مفهوم الوسائل التعليمية ومفهوم تكنولوجيا التعليم،  على الوسائل التعليمية وظهور

واستخدم الكثري مفهوم تكنولوجيا التعليم مسمى جديد ملفهوم الوسائل التعليمية وذلك نتيجة لعدم الفهم الواضح ملفهوم 

ىل تكنولوجيا التعليم على أ�ا األجهزة اإللكرتونية أو وخصائص ومكونات جمال تكنولوجيا التعليم، وبسبب النظرة القاصرة إ

  .املستحدثات التكنولوجية اليت تستخدم يف ميدان التعليم

فالوسيلة التعليمية هي كل ما يستخدمه املعلم أو املتعلم أو كالمها لتحقيق غاية كتحسني التدريس، وبالتايل فإن الوسائل 

تحقيق تلك الغايات، والوسائل التعليمية هي املواد واألجهزة واملواقف اليت حتمل ليست غايات يف حد ذا�ا، بل هي أدوات ل

  .الرسالة التعليمية وتنقلها إىل املتعلمني لتحقيق أهداف تعليمية حمددة

  :الفرق بين الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم-

فاملصطلحان غري مرتادفني، وال ميكن أن حيل أحدمها حمل تكنولوجيا التعليم ليست مسمى جديد ملفهوم الوسائل التعليمية، 

  .اآلخر

جذور كل من املفهومني خمتلفة، فجذور الوسائل التعليمية ترجع إىل القرن اخلامس عشر يف حني جذور مفهوم تكنولوجيا 

  .التعليم ترجع إىل بدايات القرن العشرين
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ملنهجي لنظريات التعلم والتعليم واالتصال ونتائج البحوث املرتبطة لتطوير تكنولوجيا التعليم عملية فكرية عقلية �تم بالتطبيق ا

العملية التعليمية، يف حني أن الوسائل باعتبارها أجهزة ومواد وأدوات فهي من األشياء املادية، وتأيت فاعليتها يف إطار عالقتها 

  .بباقي مكونات جمال تكنولوجيا التعليم

اتساعاً ومشوالً من ميدان الوسائل التعليمية، ويتسع جمال تكنولوجيا التعليم ليشمل جمال   تكنولوجيا التعليم ميدان أكثر

ا�ال (منظومة فرعية  تنتمي إىل منظومة تكنولوجيا التعليم الكلية ) ا�ال األصغر(الوسائل التعليمية، فالوسائل التعليمية 

بل مها مرتابطان يف إطار منظومي كامل،الوسائل التعليمية كمنظومة وال يشري ذلك إىل أن املفهومني  غري مرتابطني ) األكرب

 فرعية داخل منظومة تكنولوجيا التعليم

  :تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم -11-3

  ):Information Technology(تكنولوجيا المعلومات -أ

دين احلياة، ومن أبرزها تكنولوجيا املعلومات شهد القرن احلادي والعشرين مرحلة جديدة من التغريات يف كثري من ميا

واالتصاالت اليت تولد عنها ما يطلق عليه املوجه الثالثة واليت أدت إىل تغيريات جذرية يف املعلومات واحلاسبات والذكاء 

  .االصطناعي

رة األرضية عن شبكات وقدمت تكنولوجيا املعلومات الكثري إىل البشرية، فلم يعد يوجد مكان بعيد أو منعزل على سطح الك

املعلومات واالتصاالت ، فأصبح العامل أمجع قرية صغرية أو كما يقال قرية إلكرتونية، وأصبح العصر الذي نعيشه يطلق عليه 

  .اخل...مسميات كثرية، عصر املعلومات عصر االنفجار املعلومات، عصر املعلوماتية 
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االتصال باألقمار الصناعية، واإلرسال اإلذاعي والتلفزيوين األرضي : وتوجد عدة أشكال لتكنولوجيا املعلومات تتمثل يف

والفضائي، وشبكات التليفون الرقمية، وأجهزة الكمبيوتر متعددة الوسائط، ومؤمترات الفيديو التفاعلية، واألقراص املدجمة، 

 .اخل...عصر ثورة االتصاالت وشبكات الكمبيوتر احمللية والعاملية، والواقع االفرتاضي، واملؤمترات الكمبيوترية، 

تطبيق التكنولوجيا اإللكرتونية مثل احلواسيب واألقمار :" تكنولوجيا املعلومات بأ�ا) 1992(وتعرف منظمة اليونسكو 

  .اخل للمساعدة يف إنتاج وختزين واستعادة املعلومات الرقمية والتناظرية وتوزيعها...الصناعية 

على املعلومات بصورها املختلفة، النصية، واملصورة، والرقمية، ومعاجلتها وختزينها  وتكنولوجيا املعلومات تعين احلصول

  .عها بواسطة أجهزة تعمل إلكرتونياواستعاد�ا وتوظيفها عند اختاذ القرارات وتوزي

  :الفرق بين تكنولوجيا المعلومات و تكنولوجيا التعليم -ب

التعليم ولكن عند احلصول على املعلومات ومعاجلتها وختزينها واسرتجاعها  تعد تكنولوجيا املعلومات أمشل وأعم من تكنولوجيا

ونشرها باستخدام األجهزة اإللكرتونية أي عند تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املواقف التعليمية جند أن تكنولوجيا املعلومات 

  .تعد جزًءا من تكنولوجيا التعليم

 :النظرية تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم وأسسه -12

ليس هناك اتفاق تام حول بداية تكنولوجيا التعليم فالبعض يرى أ�ا تعود إىل عصر علماء اليونان، والبعض يرى أ�ا تعود إىل 

  : بدايات القرن العشرين، وإذا أخذنا بالرأي الثاين جند أن هذا املفهوم قد مر باملراحل التالية

  :حركة التعليم البصري -أ
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التعليم البصري يف العشرينات من القرن العشرين، وهذه احلركة تعترب بداية تكنولوجيا التعليم وكان مفهوم التعليم كانت بداية 

البصري أو التعليم القائم على حاسة البصر يعتمد على استخدام املواد البصرية يف التعليم �دف حتويل املفاهيم ا�ردة إىل 

ى أمهية جعل الوسائل البصرية عنصراً من عناصر املنهج، ولكن مت استخدام هذه أشياء ملموسة، وأكدت هذه احلركة عل

  .معينات بصرية تعني املعلم على أداء مهمته/ الوسائل كمعينات تدريس 

  :حركة التعليم السمعي البصري -ب

التعليمية فظهرت األفالم  ومع تطور العلوم مت االهتمام حباسة السمع ونتج عن ذلك إضافة عنصر الصوت إىل األجهزة واملواد

املتحركة الناطقة وشرائط الفيديو، ومن هنا ظهر مفهوم التعليم السمعي البصري أو الوسائل السمعية البصرية، وظل االهتمام 

  .ومن أوضح األمثلة على ذلك خمروط اخلربة الذي قدمه Edgar Daleبفكرة احملسوسات أي التعليم باللمس واحلس، 

  :مفهوم االتصال -ج

شهدت هذه املرحلة تطوراً كبرياً يف مفاهيم االتصال ومت إدخاهلا يف جمال التعليم، مما كان له األثر الكبري يف إيضاح األسس 

  .النظرية لتكنولوجيا التعليم حيث يعترب االتصال من أهم األسس النظرية �ال تكنولوجيا التعليم

مفهوم العملية، مفهوم النماذج، : حيث أدخلت بعض املفاهيم مثل ولقد استفادت تكنولوجيا التعليم من جمال االتصال

) مرسل، مستقبل، قناة اتصال، رسالة(واالتصال عملية هلا مكونا�ا وعناصرها األساسية اليت ال ميكن االستغناء عن أي منها 

  .ية وال ميكن حذفهافالرسالة على سبيل املثال يف عملية االتصال ليست من الكماليات بل من أساسيات هذه العمل

وسائل االتصال التعليمية ومت اعتبار عناصر عملية االتصال / مع هذا االجتاه ظهر مسمى جديد وهو وسائل االتصال  ومتشيا

  .مكونات يف جمال تكنولوجيا التعليم
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  :حركة العلوم السلوكية -د

بنظرية سكينر للتعزيز الفوري وتطبيقا�ا يف التعليم املربمج كان للعلوم السلوكية تأثري على تكنولوجيا التعليم وبدأ ذلك واضحاً 

  :يف بداية الستينات، فلقد أدت إىل منو اإلطار النظري لتكنولوجيا التعليم والذي يتضح يف

  .التحول من الرتكيز على املثري املتمثل يف الرسالة إىل الرتكيز على سلوك املتعلم -

  .س إىل استخدامها يف تعزيز سلوك املتعلم املرغوب فيهالتحول من استخدام اآللة أثناء التدري -

  .تقومي املتعلم بناء على ما حيققه من أهداف سلوكية -

 :تصميم التعليم - ه

مع استخدام األجهزة السمعية البصرية يف العملية التعليمية مثل أجهزة الفيديو، كانت هناك احلاجة إىل إعداد برامج تعليمية 

  .األجهزة، فظهر ما يسمى باملواد التعليمية اليت حتمل وختزن احملتوى التعليمي كشرائط الفيديو واألفالمالستخدامها مع هذه 

ومع تطور مبادئ التعليم املربمج كنتيجة لظهور الفكر السلوكي، مسيت عملية إعداد الربامج واملواد التعليمية باسم تصميم 

يم أكثر مشوالً واتساعاً من ميدان الوسائل التعليمية، حيث أن تكنولوجيا التعليم وهنا بدأ يتضح أن جمال تكنولوجيا التعل

التعليم تتناول ميدان التصميم التعليمي بأوسع معانيه، ويعترب التصميم التعليمي حموراً رئيسياً �ال تكنولوجيا التعليم حيث بدأ 

خصائص املتعلمني، وحتديد األهداف التعليمية، التصميم التعليمي باالهتمام بتحديد السلوك املدخلي للمتعلم وحتديد 

 .وحتليل احملتوى اخل، وبدأ يف تبين مفاهيم جديدة مثل إعداد برامج ومواد تعليمية ال تعتمد على استخدام أجهزة لعرضها

  :بداية ظهور مفهوم النظم -و
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تكنولوجيا التعليم واليت أكدت على أن خالل االهتمام بعملية االتصال، بدأت ظهور املفاهيم املبكرة للنظم يف جمال 

الوسائل السمعية والبصرية ليست الوحيدة األساسية يف تكنولوجيا التعليم بل من الضروري وجود نظم تعليمية، إال أن 

  .هذا االجتاه قد ركز على املنتجات وليس العمليات

  :المنظومة/ تعريف النظام  -

وبينها عالقات تفاعلية منظمة وعالقات تبادلية مع النظم األخرى بغرض بلوغ  جمموعة من املكونات املرتابطة يف كٍل واحد،

  . هدف أو جمموعة أهداف حمددة

 :سمات النظام  -

  .تتسم هذه املكونات بالتكامل والرتابط والتفاعل والتأثري والتأثر فيما بينها -

  .ككٍل واحد واألنظمة األخرىال يقتصر التفاعل بني مكونات النظام الواحد فقط بل بني مكونات النظام   -

  .يتكون كل نظام من أنظمة فرعية، والنظام قد يكون أحد مكونات نظام أكرب -

 .يسعى النظام إىل حتقيق أهداف حمددة -

  :مكونات النظام  -

   .املدخالت) 1 

  . العمليات )2

  .تاملخرجا )3

   .ةالتغذية الراجع )4 
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 .البيئة )5

أسلوب منهجي، وطريقة عملية يف ختطيط، وتنفيذ، وتقومي أي عمل، أو نشاط لتحقيق أفضل مستوى  :أسلوب النظم -

  .من النتائج 

  :أهمية مدخل النظم في العملية التعليمية -

ينظر مدخل النظم إىل العملية التعليمية على أ�ا نظام أو منظومة تتكون من جمموعة من األنظمة الفرعية اليت ترتبط  -

  .وتعمل بشكل متكامل لتحقيق األهداف التعليميةببعضها 

  .يساعد يف حتديد مشكالت النظام التعليمي ووضع حلول إجيابية هلا -

  .يساعد يف الوصول إىل املوضوعية يف التجريب وإصدار األحكام -

 .ينظم العالقات بني مكونات النظام التعليمي أي بني مدخالته وخمرجاته -

  . سبيل التطوير والتعديليعتمد التقومي كخطوة أساسية يف -

  .يهتم مدخل النظم بتحديد األسس النظرية واجلانب العملي املرتبط �ا -

 :التطوير التعليمي - ي

، ظهر مفهوم التطوير التعليمي الذي يؤكد على أمهية مفهوم مدخل النظم فيما يتعلق بعمليات ويف بداية السبعينات أيضا

  .عليم تصميم وتنفيذ وتقومي وتطوير عملية الت

  :تفريد التعليم -ك

أدى مفهوم تفريد التعليم إىل االهتمام بالفروق الفردية بني املتعلمني حيث لكل متعلم خصائصه وقدراته واستعداداته، وأن 

التعلم عملية فردية، ونتيجة لذلك ظهرت اسرتاتيجيات وطرق تدريس جديدة نقلت االهتمام من املادة الدراسية واملعلم إىل 
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ملساعدته على التعلم الفردي، واعتمدت تكنولوجيا التعليم على عدد من نظم واسرتاتيجيات تفريد التعليم مثل التعليم  املتعلم

  .املربمج، التعليم اإلتقاين، التعلم املشخص للفرد، التعلم مبساعدة احلاسوب، التعلم عن بعد

   :نظرية المعلومات -ن

م استمدت أصوهلا وأسسها النظرية من جمموعة من احلركات والنظريات وامليادين يتضح مما سبق أن تكنولوجيا التعلي وختاما

  .تكنولوجيا التعليماليت أدت إىل تشكيل األطر النظرية لعلم 

  :والشكل التايل يوضح األصول واألسس النظرية لعلم تكنولوجيا التعليم 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

علم تكنولوجیا 

 التعلیم

 التعلیم السمعي البصري

   االتصالنظریات 

 نظریات التعلم اإلنساني

 مدخل النظم

 تصمیم التعلیم

 تفرید التعلیم

 نظریة المعلومات

 علم اإلدارة

نظریات التعلیم وتطویر 

 المناھج

  إدارة التجدیدات التربویة
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  13-  التعليم المبرمج:

وهو عبارة عن طريقة للتدريس تقسم فيها املادة الدراسية بطريقة  ،ظهر التعليم املربمج يف أوائل العشرينات من القرن العشرين

وهو احد أساليب التعلم .منطقية إىل خطوات صغرية منظمة يف تتابع طلب كل خطوة منها استجابة اجيابية من التلميذ 

نظرية (م نفسه بنفسه ذاتيا بواسطة برنامج اعد بأسلوب خاص يستند إىل النظرية لسلوكية الذايت و اليت متكن الفرد من أن يعل

وتعد ،هذا الربنامج يعرض املادة التعليمية يف صورة كتاب مربمج أو أداة تعليمية وفيلم مربمج  ،يف علم النفس ) سكينر

من إطار إىل آخر إال بعد اجتياز اإلطار األول و وتقسم إىل أجزاء أو وحدات صغرية و ال ينتقل املتعلم ،لية مسبقا مالع

و التعليم املربمج باعتباره تعليما ذاتيا يتم فيه التفاعل بني التلميذ و املدرس إىل أقصى  ،تنفيذ ما يطلب منه بصورة صحيحة

و بواسطة الربنامج  درجة من درجات الكفاية و ذلك من خالل الربنامج التعليمي الذي يعده مبهارة أو يوضع يف آلة تعليمية

.التعليمي املربمج يستطيع التلميذ أن يستقبل املادة لتعليمية  

:هداف التعليم المبرمجأ -13-1  

   .تعلم الفرد كيفية مزاولته أو ممارسته للخربات التعليمية بنفسه -

  .تأكيد قدرة املتعلم على إدراك جوانب املوقف التعليمي -

   .وتوظيف استعداداته يف سبيل الوصول إىل غايتهاستخدام املتعلم لقدراته،  -

  .املرونة يف املمارسة العملية للمتعلم وفقا إلمكانياته الدراسية أو التحصيلية -

  .إكساب املتعلم الثقة بنفسه نتيجة حتمله مسؤولية التعليم واالعتماد على قدراته الذاتية -

 13-2- أنواع التعليم المبرمج: هناك نوعان رئيسيان من الربجمة مها :

   skiner   هو لـ سكينر:   األسلوب الخطي*  
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يقوم على حتليل املادة الدراسية أو التحصيلية ألجزاء مستقلة يسمى كل منها إطار وتتواىل األطر يف منط أفقي مستقيم    

 ،الربجمة اخلطية بربامج اخلط املستقيمو تسمى ،حبيث يفكر التلميذ و يكتب إجابته ،وتقدم األسئلة مباشرة يف الربنامج اخلطي

و لذلك فان كل إطار يتضمن االستجابة الصحيحة لإلطار ،الذي يبدأ من السلوك األويل إىل السلوك النهائي املطلوب 

.باإلضافة إىل املعلومات اجلديدة و املنبهات أي إن استجابة التلميذ يتم تعزيزها مباشرة ،السابق  

     crawder ويعود الفضل يف ابتكاره إىل كراودر: التفريعي األسلوب *   

مث يوجه سؤاال من نوع االختيار من املتعدد  جييب عليه املتعلم باختيار إجابة .و يشمل اإلطار فقرة أو فقرتني من املعلومات 

انت اإلجابة خاطئة إما إذا ك ،فإذا كانت اإلجابة صحيحة يطلب الربنامج من املتعلم االنتقال إىل إطار آخر أصعب  ،واحدة

إن الربجمة التفريعية أسلوب تشخيصي . و يستمر يف ذلك حىت خيتفي اخلطأ . فان املتعلم ينتقل إىل تقومي تشخيصي عالجي 

.لنواحي القوة و الضعف يف التعليم و أسلوب عالجي لألخطاء  

  13-3- قواعد التعليم المبرمج:  

.سلوك املتعلم و تصف أداء قابال للقياس أن تصاغ أهداف الربنامج بعبارات سلوكية حتدد -     

.متعددة إجاباتفيوضح لربنامج ما إذا كان املطلوب هو إنشاء إجابة أو االختيار من بني ،أن حتدد شروط األداء -    

تعلم أن حيدد املوضوع التعليمي الذي سيتلقى الربنامج وأن حندد تلك املعلومات اليت يف متناول الباحث حىت ال يقدم للم-

.برنامج يقوم على مستوى حتليلي معني غري متوفر لدى املعلم  

تفاديا لوقوع املتعلم يف األخطاء وان يتوخى  ،أن حيرص واضع الربنامج على عدم حشد الكثري من املعلومات يف كل إطار -

.املربمج البساطة و الوضوح  
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.و كذا دعمها واإلجابة عليها يسهل تعليمها وطر صغرية أأن يعىن واضع الربنامج بتجزئة املادة التعليمية يف   - 

.حيفز املتعلم على االنتباه و الرتكيز ،أن يبىن الربنامج بأسلوب خربات مشوقة  - 

أن يشتمل اخلربات املرحلية اليت ميكن تقدميها كنوع من املراجعة بعدد معني من األطر -   

:طوات تصميم البرمجية التعليمية وإنتاجهاخ -13-4  

أن إنتاج برجمية تعليمية جديدة ومفيدة وحمققة لألهداف الرتبوية يتطلب ) 2009(واحليلة،  ،)2003(اهلرش وآخرون، ذكر 

:اخلطوات التالية إتباع  

ديد املوضوعحت -  .  

ديد الدرس أو الدروسحت -  .  

ليل املادة الدراسيةحت -  .  

صميم الشاشات على الورقت -  .  

ياغة األهداف السلوكيةص -  .  

لتعليمات واإلرشاداتا -  .  

الختبارات والتطبيقاتا -  .  

قومي الوسيلةت -  .  

ليل للطالبد -  .  
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ياغة الربنامج بصورته النهائيةص -  .  

االختبارات املرافقة للربنامج إعداد -  .  

 13-5- مزايا التعليم المبرمج

:وهي 260م، ص 1111الطوجبي،  محدىللتعليم املربمج مزايا عدة أكدت جناحه يف عملية التعليم وقد أوردها حسني   

السلوكية ملستويات األداء واليت العناية الفائقة يف حتديد ووصف األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، وحتديد املعايري -  

ووسائلها يف اختيار املواقف التعليمية احملددة لتحقيق هذه األهداف  يؤدى إىل الدقة األمر الذي،  حياول املتعلم الوصول إليها

.التعليمية املناسبة  

.تقسيم املادة التعليمية إىل خطوات قصرية عديدة يؤدى إىل زيادة فرصة النجاح -  

وحتقيق التعلم، ألن الربنامج يلزم ة يؤدى اشرتاط إبداء االستجابات بصورة اجيابية إىل اجيابية املتعلم يف اكتساب اخلرب  -

حىت ينتقل للخطوة التالية، فبدون العمل االجيايب لن يتقدم الربنامج ولن  سئلة املطروحةالدارس باالستجابة االجيابية يف حل األ

.يتم التعلم  

.حتقيق التعلم و يؤدى حصول املتعلم على نتيجة استجابته فورياً إىل تأكيد االستجابة الصحيحة -  

ببعض األعمال الرتبوية املهمة لتوجيه  لقيامانصراف التلميذ إىل التعلم الذايت املربمج، يتيح للمدرس فرص التفرغ ل إن -

.الدارسني واكتشاف مشاكلهم ووضع احللول املناسبة ملعاجلتها ومالحظة منو التالميذ ومتابعة العملية التعليمية،  

بدال الشخصية مع مقدار ما يؤديه  يتيح للتلميذ فرصة التعلم حسب ميوله واستعداداته، فاملقارنة تصبح بني قدرة املتعلم -

.التعليمي و الوصول إىل اهلدف املنشود فاهلدف من الربنامج ،عن مقارنته ببقية التالميذ  

تكوين عادات التفكري املنطقي يسري عليها التلميذ تسهل عملية التعلم وتساعد املتعلم على اليتاخلطوات املنطقية  إن -  

.االستفادة الكاملة من وقت الطالب والتعديل يضمنتقنني الربنامج بسبب ما مر به من خطوات كثرية من التجريب  -  
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ميكن عن طريق التعليم املربمج تقدمي كثري من املوضوعات واملواقف التعليمية، خصوصا إجراء التدريبات احلسابية -  

stimuli يف الربنامج الواحد، مثل مكانية استخدام عديد من الوسائل التعليمية املتنوعة عند عرض املثريات  -   

.الصور أو التسجيالت الصوتية وغري ذلك عرضها بواسطة األفالم املتحركة أو الثابتة أو الشرائح أو  

:لبيات التعليم المبرمجس -13-6  

ظهور عدد من املالحظات اليت تشري إىل إىل لقد أدت التجارب والدراسات املختلفة واستطالع رأي العاملني يف هذا ا�ال 

) 266،ص، 1988حسني محدي الطوجبي،(نواحي القصور يف التعليم املربمج  بعض  

:يف اآليت 169ص  2000وقد أوردها عبد الرمحان أبو كدوك   

:التجهيزات  - 

.املرحية واألجهزة املختلفة للعرض حيتاج الربنامج إىل جتهيزات أساسية باهظة التكاليف فالقاعات الواسعة، واملقاعد  

:الصيانة -  

.ضروري لتحقيق الكفاية الفنية رار الصيانة بسبب تكرار االستخدام للوسائل التعليمية من قبل املتعلمني أمراستم  

:طول فترة اإلعداد -   

مرات ومرات لضمان جناحه يف إحداث  حيتاج إعداد الربنامج الواحد إىل زمن طويل حىت مير مبراحل التقنني بتجريبه وتقوميه

.املتعلمني السلوك املرغوب فيه لدى  
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:المتابعة -  

دراسية وتقدمهم عرب الوحدات الدراسية،  ، ورصد أدائهم يف كل وحدة حيتاج التعليم املربمج ملتابعة الطالب كل على حدى

.حىت �اية املقرر ومستوى حتصيلهم يف االختبارات القبلية والبعدية  

:التحسين -  

مبراجعة البيانات واملعلومات اليت يتم  القصور وتصحيحها بصورة فورية وذلكحيتاج الربنامج التعليمي إىل حتديد كل أوجه 

 رصدها عن طريق التغذية الفورية الراجعة

  وكذلك أوردها عبد احلافظ سالمة يف اآليت:

ال يفسح املنهج املعرفية واحلركية فبذلك  التعليم املربمج ال يقيس حتقيق األهداف العاطفية، ألنه ينحصر يف حتقيق أهداف -

.ا�ال إلبداء العواطف  

.للمتعلمني طول بعض الربامج، واإللزام باملرور على مجيع خطوات الربنامج يؤدى للملل بالنسبة -  

.إلنشاء هذه الربامج الربامج حيتاج خلربة ودقة قد ال تتوفر لدى كل املعلمني كما أنه يكلف ماديا إعداد -  

.إحاطة كاملة بالربنامج قبل االنتهاء بصورة آلية لكل إطار على حدا دون أن حييط يف التعليم املربمج يستجيب التلميذ -  

.املتعلمني الطالب مقيد مبا هو موجود داخل الربنامج، ال يعطى فرصة لإلبداع واالبتكار لدى -  

 14- تعليم األنشطة الرياضية في ظل تكنولوجيا المعلومات:

جلميع املعلومات والعلوم واملواد الدراسية املختلفة فيفضل أن تعامل مادة تكنولوجيا  األساستعترب تكنولوجيا املعلومات هي 

من كافة املؤسسات الرياضية  لإلدارينياملعلومات كمادة أساسية هلا املعايري وهلا االختبارات الرمسية وتكثف الدورات التدريبية 

واليت من  الرياضيا�ال  لوسائل التكنولوجية املختلفة يفلكي تسهل عملية البحث عن مصادر معلومات خمتلفة واستخدام ا

،  رياضات ىف الدول املتقدمة رياضياالرياضيني بني كافة ال اإلدارينيلذهن كافة  األقربخالل التجربة الفعلية ثبت أ�ا الوسيلة 
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 عديدةطور املختلف عن مصادر البحث والت إمكانياتويف نفس الوقت تتيح للجميع  املعلومةفهي وسيلة تعترب شيقة وتثبت 

.ملعلومات عديدة وال تقتصر على مصدر وحيد وهو التجربة   

الواضحة واملعروفة ، فتكنولوجيا املعلومات تعترب  األشياءأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العصر احلايل أصبحت من 

عجلة التعليم واملعرفة يف شىت العلوم حنو آفاق جديدة احملرك الرئيسي لتطور العلوم مجيعها فهي تلعب دورا مهما يف دفع 

وطرق حديثة يف اكتساب املعرفة و االستفادة منها بالطرق والظروف املختلفة فيمكننا اآلن االستفسار عن املعلومات يف 

.خمتلف الظروف واألوقات و من مصادر شىت فاملعرفة أصبحت عاملية بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصال  

 عامل اليوم احلديث مدى رغبة الناس يف تعلم التكنولوجيا وتفاعلهم معها ويرتبط ذلك ارتباطا شديدا مع حاجتهم يفحظ يال

العديد من ا�االت تعتمد أنظمة معلوماتية تتيح وتوفر لألفراد بعض  يف واألهليةهلا، فالعديد من املؤسسات احلكومية 

 وإدارينيلفرد راحة وسهولة و توفريا للوقت واجلهد خاصة حاجة الرياضيني كالعبني املعامالت اإللكرتونية اليت جيد فيها ا

ومشاهدين يف الرياضات املختلفة الستخدام شبكة اإلنرتنت جللب املعلومة اليت تغين معرفته أو تساعده يف كتابة تقاريره 

.ومعلوماته الرياضية  

أساسا متينا لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لدى الرياضيني حبيث  عليه ال بد من العمل على إجياد مقدار حمدد جنعل منه

، وأن ال تكون هذه  الرياضيا�ال  يفيكون هذا املقدار قادرا على مساعدته يف استغالل التكنولوجيا يف خدمة معلوماته 

ستفادة منها وهي متثل يف واقعنا الرياضية واال التكنولوجيا عائقا حنو تطوره بل تكون مساندا وداعما له يف حتصيل املعرفة

.مفتاحا حنو العلوم األخرى  

وقد جاءت تكنولوجيا املعلومات كواحدة من النظم القادرة على مجع ومعاجلة وتصنيف، وحفظ البيانات، واملعلومات اليت 

قابة، وعلى جماالت العمل حيتاجها متخذو القرارات للقيام بالوظائف اإلدارية والتعليمية كافة ، من ختطيط وتنظيم وتوجيه ور 

يف املنظمة كافة  حيث شهدت املنظمات العامة واخلاصة نقلة كبرية يف أنظمة املعلومات، متثلت باستخدام احلاسب وقواعد 
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البيانات وشبكات االتصال، باإلضافة للوسائل التكنولوجية األخرى اليت سامهت يف وجود نظام معلومات يعتمد بشكل 

ورضاه  ولكن بالرغم من التطور التقين هلذه األنظمة إال أ�ا تبقى حباجة لقبول املستخدم هلا ،احلاسبأساسي على استخدام 

اإلدارية احملوسبة، يقبل على استخدامها واالستفادة منها؛ ومن هنا يأيت االهتمام مبستخدمي نظم املعلومات ىتعنها ح  

وتطبيق نظام معلومات حموسب مها االهتمام باجلانب التكنولوجي على املنظمات السري يف خطني متوازيني عند وضع  و 

إن الناحيتني التكنولوجية والسلوكية هامتان جدا للمستخدم النهائي،. واالهتمام باملستخدمني لتكنولوجيا املعلومات  

ا صممت حبيث خاصة أن نظم املعلومات املبنية على احلاسب تعتمد أساسا على تكنولوجيا تشغيل املعلومات، إال أ�

يستخدمها األفراد يف جماالت عديدة، ومن مث فان جناحها جيب أالَّ يقاس فقط مبدى كفاء�ا يف استخدام التكنولوجيا، ولكن 

قيق فاعلية نظام املعلومات  حتيف  مث موعات العمل يف املنظمة؛ ومنمبدى فاعليتها يف حتقيق أهداف املستخدم النهائي وجم

ا�ال الرتبوي  يف التكنولوجيأمهية االستخدام  تأتى، وهنا  البعدين التكنولوجي والسلوكي معااة لذا ينبغي مراع ،ككل

 والربجمياتاملعلومات هو احلاسوب،  تكنولوجيااجلهاز األكثر أمهية الذي يدخل يف معاجلة تقنية  إنوالرياضي مع مالحظة 

 أو أفراد أكانتاليت تعمل فيه، فهو اجلهاز الذي يسمح للمدير الرياضي االستفادة القصوى من املصادر النادرة سواء 

وموارد مالية، كذلك ربط الرياضة والربامج الرياضية الرتفيهية بعدد كبري من املشاركني واالستفادة منها  أجهزة أومؤسسات 

)16بدر،ص(.بشكل واسع  

 15- استخدام قو اعد البيانات في المجال الرياضي:

تزخر حياة الرياضي بالكثري من املتغريات، واليت تكون يف حالة تزايد خالل مسريته الرياضية، وكلما تقدم هذا الرياضي يف 

وسيلة خلز�ا  وإلجيادتنظيم تلك املتغريات وتبويبها  إىل، وتزداد احلاجة ا تقعيد وازدادتاملستوى كلما زادت تلك املتغريات 

من أجل ضمان حتقيق األهداف املرسومة "لكي يتمكن املدرب من التعرف على مستوى التطور فيها ويذكر حممد رضا أنه 

لعملية التدريب، جيب على املدربني القيام بتنظيم وختطيط متطلبات ومفردات التدريب بصورة دقيقة جدا، لذلك فان عملية 
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العلمية واملنهجية املنظمة تنظيما دقيقا واليت تساعد املدربني من حتقيق مؤشرات عالية يف  ختطيط التدريب متثل اإلجراءات

تتوفر لدى املدربني والقائمني على التخطيط إلعداد الرياضيني على املستوى البعيد،  أنالتدريب واالجناز وعلى ذلك يتوجب 

ربني واحلكام واإلداريني من اسم وعنوان وعمر وتاريخ معلومات عن التفاصيل الدقيقة لكل ما يتعلق بالرياضيني واملد

االنتساب للفريق والبطوالت اليت شارك فيها والقياسات اجلسمية فضال عن االختبارات اخلاصة بكل لعبة ولكل العب، 

ن والفحوصات الطبية واإلصابات، فضال ع الفزيولوجيةوالنتائج اليت حصل عليها ومعلومات أخرى طبية كاالختبارات 

وعدد أفراد األسرة واحلالة  واألم األباالختبارات النفسية، وأخريا معلومات على احلالة االجتماعية كمعلومات عن 

.االجتماعية  

توفر معلومات �ذا احلجم والتفصيل بالتأكيد سوف تساعد املدربني والقائمني على التخطيط الرياضي باختاذ القرارات  إن

:الصحيحة من خالل  

ؤسسات الرياضية إىل خمزن معلومات مأمون ويسهل الوصول إليه يف ختزين املعلومات اخلاصة بالرياضيني لديها، حاجة امل -

.وهنا يكون االختيار األفضل بكل تأكيد هو قاعدة البيانات . فضال عن املعلومات اخلاصة بنشاط هؤالء الرياضيني  

.تنوعةسرعة الوصول إىل املعلومة من خالل أساليب البحث امل -  

.اختصار الوقت واجلهد يف إصدار التقارير املختلفة بدقة متناهية -    

.سهولة تنفيذ العمليات املختلفة من إضافة أو حذف أو نقل أو تعديل -  

.متطلبات كل العب يالءممساعدة املدربني يف إعداد املناهج التدريبية مبا  -    

.ت املطلوبة وحسب الطلب جلميع املنتخبات وللفئات العمرية املختلفةمساعدة املدربني يف اختيار الالعبني باملواصفا -    

مساعدة املدربني يف التعرف على مستوى اللياقة البدنية وقدرات الالعبني ونوع التدريبات اليت خضع هلا الالعب وذلك  -  

.قابليتهأعلى من مستوى  أومن شانه عدم إعطاء الالعب تدريبات أقل   
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عن التخطيط العام للرياضة بعدد الالعبني الصغار وقياسا�م اجلسمية لضمان إشراكهم يف اللعبة املناسبة  تعريف املسؤولني -  

.وكذلك �يئة الظروف املناسبة هلم  

توفر معلومات كافية عن كل الالعبني يبعد الضبابية عن أصحاب القرار ويوفر هلم األرضية العلمية الصحيحة الختاذ  إن -  

.القرار املناسب  

.تسهيل مهمة املؤسسات الرياضية يف اختيار املدربني من خالل املعلومات الكاملة املتوفرة عن كل منهم -    

تسهيل مهمة االحتادات الرياضية يف اختيار مدريب املنتخبات الوطنية واختيار احلكام من خالل توفر املعلومات الكاملة  -  

.ارك فيهااحلكم والدورات اليت ش أوعن خربة هذا املدرب   

 16- الحقائب التعليمية:

 16-1- مفهوم الحقائب التعليمية:

تـَُوجُِّه نشاط  إسرتاتيجيةو ) بناء متكامل ُحمكم التنظيم(َزم التعليمية هي وحدة تعليمية رّ احلقائب التعليمية و تسمى أيضا ال

املتعلم باعتماد التعلم الذايت وإتاحة فرص التعلم الفردي، بُغية حتقيق أهداف معينة مضبوطة وحمددة ُمسبقا، وتتضمن مواد 

تعليمية ومعرفية منوعة تراعي الفروق الفردية، معززة باختبارات قبلية وبعدية، و بنشاطات ووسائل تعليمية متنوعة ُمساِعدة 

.ملناهج الدراسيةعلى تنزيل ا  

من أجهزة ووسائل ومواد وأدوات تعليمية (احلقائب التعليمية بناء متكامل �موعة من املكونات األساسية والضرورية  -

لتقدمي وحدة تعليمية معينة، وتسعى إلتاحة فُرص ) وغريها يتم حفظها بشكل آمن ومناسب داخل حقيبة سهلة االستعمال

).الذايتالتعلم (التعلم الفردي   
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يشمل جمموعة من املواد واألدوات والوسائل يتفاعل معها املتعلم حسب سرعته اخلاصة،  األهداف حمددهي نظام تعلمي  -

.بتوجيه من املعلم أحيانا أو من الدليل امللحق باحلقيبة يف أحيان أخرى  

اتيا، وفق قدرا�م واهتماما�م وحاجا�م، من أساليب التعلم الذايت ملساعدة املتعلمني على حتقيق األهداف الرتبوية ذ -

.اعتمادا على جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات  

احلقائب التعليمية برامج حمكمة التنظيم، تقرتح جمموعة من االختيارات والبدائل واألنشطة �دف مساعدة املتعلم على  -

.حتقيق أهداف معينة مسطرة سابقا  

 16-2- لمحة تاريخية عن ظهور الحقائب التعليمية وتطورها:

:مرت احلقائب التعليمية املستعملة اليوم يف برامج التعلم الذايت مبراحل متعددة هي  

discover boxes: صناديق االستكشاف -أ  

مع فيه مواد تعليمية متنوعة تتعلق بفكرة حمددة أو مبوضوع معني، حيث تتمركز مجيع ر جتوهي عبارة عن صندوق أو أكث

صناديق احليوانات املتنوعة وصناديق الدمى وصناديق وسائل النقل إال أ�ا تعرضت لنقد شديد : حوهلا، ومن أمثلتهااحملتويات 

 مفاده أ�ا بسيطة للغاية وال ختدم التعلم

.بشكل كبري، لتظهر بعد ذلك بشكل أكثر تطورا وفاعلية حتت مسمى وحدات التقابل  

match units: وحدات التقابل -ب    

ديق تضم مواد تعليمية متنوعة ختتلف باختالف استخداما�ا وأهدافها من صور وأفالم وأشرطة مسعية، وألعاب وهي صنا

.تعليمية وغري ذلك  
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match units mini: وحدات التقابل المصغرة -ج    

.كز على جزء واحد من أجزاء وحدة التقابل الرئيسيةر و ت  

instructional packages: الحقائب التعليمية -هـ    

.رعات التعلملذايت املراعي للفروق الفردية وسمنط من أمناط التعلم ا  

 16-3- الحقائب التدريبية و النشاط الرياضي:

 16-3-1-  تعريف الحقيبة التدريبية:

.أهداف التدريبهي وثيقة للتدريب تتضمن شرًحا تفصيلياً إلجراءات التدريب تستخدم من قبل املدرب واملتدرب لتحقيق   

وهي �ذا تكون ، يتم استخدامه بواسطة مدرب لتحقيق أهداف حمددةخمتلفة   جماالت/تدرييب يف جمال  ي عبارة عن حمتوىه -

.التدريب التدريب، ودليل مرشد إلجراءاته، ميكن استخدامها من قبل املدرب واملتدرب لتحقيق أهداف  أداة من أدوات  

حمتوى تدرييب يف أحد ا�االت، ويتم استخدام هذا احملتوى بواسطة مدرب وذلك من أجل حتقيق  بأ�ا  احلقيبة التدريبية  تعرف

 .جمموعة من األهداف احملددة بشكل مسبق

على جمموعة من األدبيات والرسوم التوضيحية باإلضافة إىل املعينات واألساليب واخلطط التدريبية  احلقيبة التدريبية  وحتتوي

  .خالل مصدر أو عدة مصادر وذلك من خالل واقع التجارب واخلربات العملية امليدانيةواليت مت مجعها من 

أداة من األدوات اليت يتم استخدامها يف التدريب، كما أ�ا تعد دليل ومرشد �موعة من اإلجراءات  احلقائب التدريبية  وتعد

 .حيققوا أهداف التدريبواليت يستطيع املدرب واملتدرب االستفادة منها، وذلك من أجل أن 
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وهي جمموعة من األدوات واآلالت واملعلومات والرسائل اليت تساعد الطالب أو الفئة املستهدفة على فهم املادة التدريبية  -

  .واكتساب جمموعة من املعارف واملهارات وذلك من خالل التعامل املباشر مع مكونات احلقيبة التدريبية

تدريبية واليت يتم تصاميمها وإعدادها من قبل جمموعة من اخلرباء املختصني وذلك بطريقة جمموعة من اخلربات ال يوه -

  .منهجية، منظمة، ومنسقة، وتستخدم كوسيط للتدريب من قبل املدرب

وهي عبارة عن وثيقة تتضمن بيانا تفصيليا إلجراءات التدريب وذلك من أجل استخدامها من قبل مدرب أو أكثر من  -

  .ن أجل حتقيق األهداف املرجوة من الربنامج التدريسيمدرب وذلك م

وهي اخلطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك من خالل إعداد املادة العلمية واألنشطة واخلطوات اإلجرائية الالزمة  -

  .للتنفيذ على أساس األهداف التدريبية

كافة التجهيزات واألدوات واملواد واالسرتاتيجيات والتكتيكات كما قام البعض بتوسيع مفهوم احلقائب التدريبية وجعله يضم  

املصممة بتكامل وذلك من أجل التأثري على معارف ومهارات وسلوك املتدرب، وذلك لتحقيق األهداف اليت من الواجب أن 

  .يتعلمها

  :ألغراض األساسية للحقائب التدريبيةا - 16-3-2

  :يت تسعى احلقائب التدريبية لتحقيقها، ومن أهم هذه األغراضيوجد هناك جمموعة من األغراض األساسية ال -

  .العمل على توضيح حمتويات الربنامج وأهدافه وشروطه ومدته، والوظائف اليت سوف يستهدفها هذا الربنامج -

  .توضيح الوحدات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدافها وموضوعا�ا -

  .التدريب، حيث جيب أن يتم توضيح دور املدرب واملتدربالعمل على توضيح األدوار املشاركة يف  -

  .كما أن احلقائب التدريبية تستخدم كمرشد عام إلدارة اجللسات التدريبية -
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 .باإلضافة إىل ذلك فإن احلقائب التدريبية توفر املادة العلمية األساسية واألدوات الضرورية للتطبيق العلمي -

 .قياس اكتساب املهارات واملعارفكما أن احلقائب التدريبة توفر أدوات  -

  16-3-3-  أهمية الحقائب التدريبية:

.تربز أمهية احلقائب التدريبية يف كو�ا   - 

.خطة واضحة للتدريب  - 

.دليل ومرجع ومنهج للمدرب واملتدرب والتدريب   - 

.تنظم وقت برنامج التدريب لتحقيق أهدافه   - 

.حتدد حمتوى التدريب وإجراءاته  - 

.املدرب واملتدرب على تنفيذ الربنامج التدرييب بأسلوب منظمتساعد   - 

.تساعد على تطوير برنامج التدريب وتقوميها -   

  16-3-4-  أنواع الحقائب التدريبية:

:من حيث االستخدام -أ   

.حقيبة املدرب   - 

.حقيبة املتدرب   - 

.حقيبة شاملة  - 
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:من حيث التصميم -ب   

.حقيبة تكاملية   - 

.حقيبة ذاتية  - 

.حقيبة إليكرتونية   - 

.)متعددة البدائل(حقيبة مربجمة   - 

:من حيث المحتوى -ج   

.حقيبة تدريبية أحادية  - 

.قيبة تدريبية متعددة الوحداتح -  

:من حيث األنشطة التدريبية -د   

.حقيبة تدريبية خاصة   - 

.حقيبة تدريبية متنوعة   - 

 16-3-5-  مميزات الحقيبة التدريبية:

املستخدمة يف احلقيبةتعدد الوسائل    مثل أجهزة الفيديو، أشرطة التسجيل الصويت، احلاسب اآليل، النشرات، النماذج، ــ 

 - الواقعية :
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مهنة املتدرب احلالية أو مهنته  -- يف موضوعها وحمتواها حبيث يتم التدرب من خالهلا على مهام وقضايا واقعية مرتبطة  

. باملستقبل  

مماثلة الوسائل واألدوات واملادة التدريبية يف احلقيبة مبا هو موجود يف الواقع  -    

.األسلوب التدرييب جيب أن حياكي ظروف العمل الفعلي -    

.للتدريب كليا متكامال تشكل احلقيبة نظاما: النظامية -    

.يتم تصميمها وفق منهجية علمية منظمة:المنهجية -  

.وسائط وتقنيات متنوعة ومتعددةيتم استخدام : الشمولية -  

.حيث يتم الرتكيز على جمال علمي حمدد: التخصصية -  

   16- 3-6- خطوات إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية: 

  .حتليل الواقع للتعرف على مستويات املتدربني -

  .حتديد األهداف املراد الوصول إىل حتقيقها يف احلقيبة -

.احلقيبةاختيار حمتوى التدريب يف    - 

.اختيار أسلوب تنظيم حمتوى التدريب يف احلقيبة   - 

  .اختيار أسلوب التدريب واألنشطة املصاحبة -

  .حتديد مواصفات البيئة التدريبية املناسبة -
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  .حتديد األدوات املستخدمة يف التدريب واملواد التعليمية املصاحبة -

.حتديد أسلوب التقومي  - 

.التدريبية و بناء األنشطة التدريبيةتنظيم مكونات احلقيبة    - 

.احلقيبة التدريبية وفق معطيات التحليل واالختيارات العلمية يف ضوء معايري اجلودة إخراج -  

   16- 3-7- معايير الجودة للحقيبة التدريبية الفاعلة: 

.مع السياسة العامة للتعليم والتدريبوتعين مدى انطالق احلقيبة التدريبية من الرؤية واألسس ، ومدى اتساقها : لمالءمةا -   

.وتعين مدى التزام بناء احلقيبة التدريبية يف ضوء املعايري واإلجراءات املؤسسية املطلوبة: النتظاميةا -  

.وتعين مدى قابلية احلقيبة التدريبية للتطبيق وفًقا للظروف واإلمكانات املتاحة: لمرونةا -   

.احلقيبة التدريبية بالوضوح والبعد عن الغموضوتعين مدى اتصاف : لدقةا -   

وتعين مدى مصداقية حمتوى احلقيبة التدريبية يف املعلومات والبيانات وخلوها من: صدقال -   

.األخطاء العلمية والفنية والتدريبية   

.وتعين مدى مشول احلقيبة التدريبية للغايات واألهداف :لشمولا -   

مدى إمكانية تطوير احلقيبة التدريبية مستقبال وفًقا للمتغرياتوتعين : لقابلية للتطويرا -  

.وتعين مدى توافق احلقيبة التدريبية مع خصائص املتغريات املتطورة: لمواكبةا -   
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.وتعين مدى وفاء احلقيبة التدريبية بطموحات املستفيدين: لوفاءا -  

.اها وترابطهوتعين مدى التزام احلقيبة التدريبية بتوافق حمتو : توافقال -  

.وتعين مدى التزام احلقيبة التدريبية بتكامل اخلربات التعليمية ضمن حمتواها :لتكاملا -  

 16-3-8-  مصادر التعلم والمواد التعليمية التي ترافق الحقائب التدريبية:

املادة العلمية واحملتوى التدرييب، واليت ويضم كافة الوسائل التعليمية واملواد اليت ترافق احلقيبة التعليمية واليت تساهم يف تعزيز 

:تساعد املدرب واملتدرب على حتقيق األهداف اليت تسعى احلقيبة التدريبية لتحقيقها، ومن أبرز هذه املصادر  

.لصور واألشكال والنماذج الضرورية من أجل توضيح املعلومات الواردة يف احلقائب التدريبيةا -  

.رائح العرض اإللكرتونيةش -  

.واد التعليمية التفاعليةامل -  

.ملراجع العلمية للحقائب التدريبيةا -  

وهكذا نرى أن للعلمية التدريبية أمهية كبرية يف مساعدة املتدرب على فهم عدد كبري من األمور اليت ترتبط وتتعلق بالتخصص 

.أو الوظيفة اليت يشغلها  

 17- التلفزيون التعليمي و األنشطة التعليمية:

التليفزيون التعليمي األنشطة املتعلقة بالعملية التعليمية لقدرته وفعاليته كأحد األجهزة التكنولوجية الرتبوية احلديثة اليت يدعم 

.أثبتت جدواها يف جماالت متعددة   
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:لألسباب التالية  نظراوهو أحد إجنازات التكنولوجيا احلديثة   

.كيزه على العديد من احلواس املقدرة الفائقة على جذب انتباه املتعلمني لرت  -  

.اليته كوسيط اتصال مجاهريي ، وقدرته على نقل املفاهيم واألفكار فع -  

.ال والتنويع يف عملية التعليم والتعلم االستخدام الفع -  

.مالءمته حلاجات الدارسني ودوافعهم  -  

 17-2- خصائص التلفزيون التعليمي :

االمتداد الال�ائي  -  

اجلمع بني الصوت والصورة  -  

احلركة -  

الفورية  -  

.وسيلة جامعة  -  

 17-3- فوائد استخدام التلفزيون:

.تقدمي خربات واسعة -  

.توفري وقت وجهد املعلم لتحسني العملية التعليمية –  
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، زيادة أعداد  أكادمييايف عدد املعلمني املؤهلني تربويا أو املسامهة يف حل بعض املشكالت كتطوير املناهج ، النقص  – 

  .املتعلمني مع نقص اإلمكانات املتاحة

  .إتاحة فرص التعليم ملن ال متكنهم ظروفهم –

.ضمان وصول خدمة تعليمية جيدة جلميع املتعلمني –  

  .السماح باالستعانة بالعديد من الوسائل األخرى املتنوعة – 

  .استغالل عنصر األلفة –

.تسهيل مهمة املعلم –  

  .التغلب على بعد املسافة – 

  .قلة التكلفة –

  .التصوير يف األماكن اخلطرة –

.ةاستخدام الكامريات امليكروسكوبي –  

.يعترب من أكثر الوسائل متثيال للواقع مبا يقدمه من املادة مصورة طبيعية مصحوبة بالصوت احلقيقي -  

.املدرسني، ونقص يف املواد التعليميةيساعد يف التغلب على النقص يف الكفاءات الفنية عند  -  

.يصلح لتقدمي مجيع موضوعات التعليم ونشاطا�ا إذا أحسن استخدامه -  

تكوين نظام تعليمي كجزء من عملية التنمية االجتماعية الشاملة، حيث يقدم ويعد املعلمون واملتخصصون الدروس  -

)225اشتبوه،(والنظرية دون حضور الدارس إىل مدرسته أو معهده  العلمية  
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نه وسيلة جتمع بني الصوت والصورة بذلك فهو يزيد من إدراك املتعلم للمادة املعروضةأ -  

يعمل التلفزيون على تعديل االجتاهات أو تغريها ويعمل على خلق اجتاهات جديد -  

)2005،178الل و اجلندي،(يودي دورا جيدا يف إيصال الدروس باستخدام الربامج التعليمية   

 17-4- استخدامات التلفزيون التعليمي :

:س الكلي بالتلفزيون يالتدر  - 1  

وميكن . ويف هذه احلالة يقدم التليفزيون التعليمي برامج تعليمية للمحتوى الرئيسي واملفاهيم األساسية للمادة بأكملها 

.التعليمية االستفادة من هذا النوع من الربامج عند نقص األساتذة املتخصصني يف بعض املواد   

:عامل مساعد أو مكمل  – 2  

يف هذه احلالة يقدم التلفزيون مادة ترتبط بدقة مبحتوى املادة الرئيسة للمقرر ، ويقوم املعلم يف هذه احلالة بالدور الرئيسي يف 

.احلصة الدراسية يف تقييم الدرس واستثارة التالميذ والعرض واالختبارات والتطبيقات   

:ر إلثراء العملية التعليمية التلفزيون كمصد – 3  

ويف هذه احلالة يعمل التلفزيون على تدعيم العملية التعليمية وإثرائها من خالل برامج تثري حصيلة املتعلم الفكرية واملهارية 

.والوجدانية مدعمة بالصوت والصورة   

:استخدام التلفزيون في إعداد وتدريب المعلمين  – 4  
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تدريبهم على ( لتوفريه فرص تطوير الكفاءات املهنية هلم  ن يف إعداد وتدريب املعلمني نظراتلفزيو ميكن االستفادة كثريا من ال

تعويد املعلمني على  –اطالع املعلمني على مستحدثات العملية التعليمية  –استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم احلديثة 

) .التوجيهات سرعة اطالع املعلمني على النشرات و  –مهارات التعلم الذايت   

 17-5- أنظمة التليفزيون التعليمي :

 أوًال : التليفزيون ذو الدائرة المفتوحة :

.إرسال الربامج التعليمية من األستوديو واالستقبال الالسلكي   

 ثانياً : التليفزيون ذو الدائرة المغلقة:

.نظام تليفزيوين يتسم باالتصال الالسلكي بني املرسل واملستقبل   

:مميزات التدريس باستخدام الدائرة التليفزيونية المغلقة  -  

 –املسامهة يف حل مشكلة النقص يف الكفاءات املتخصصة  –التدريس ألعداد كبرية من التالميذ ويف أماكن متفرقة ( 

 –املعلمني تستخدم يف تدريب الطالب  –سرعة عرض املوضوعات اجلديدة يف املنهج  –تستخدم يف تنمية املهارات العملية 

) .حل مشكلة االختالط   

 البرنامج التليفزيوني الجيد :

ه ملؤثرات فنية خاصة الربنامج التليفزيوين اجليد هو الذي توظف فيه عناصر الصوت والصورة يف عملية االتصال ، واستخدام

.وفائدة  أكثر تشويقا  
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 17-6- مراحل إعداد وإنتاج برامج تعليمية :

 اختيار املادة العلمية 

كتابة املادة العلمية   –  

واإلخراج اإلعداد –  

تنفيذ متطلبات الربنامج –   

كتابة السيناريو  –   

.اختيار مقدم الربنامج   –   

 17-7- استخدام التليفزيون التعليمي :

أوالً  : اإلعداد ( حتتاج عملية استخدام التليفزيون التعليمي يف حجرات الدراسة إىل عملية إعداد مسبق لتقدمي تلك الربامج  

) .كإعداد املعلم لنفسه ولقاعة التدريس   

 ثانيا : التقدمي ( وتشتمل �يئة الطالب الستقبال دروس التليفزيون )

ثالثاً : النشاط التكميلي ( ينبغي أن يلي تقدمي الدرس من خالل الربنامج التليفزيوين التعليمي جمموعة من األنشطة التكميلية 

) .�دف إثراء عقول الطالب باملعرفة واملعلومات ، وممارسة بعض التطبيقات لتنمية مهارات الدرس   

 17-8- التطورات المعاصرة للتليفزيون التعليمي  :

:الفيديو المتنقلة  تمسجال - أ   
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وهناك أجهزة إلنتاج شرائط . التعليم أدى انتشار أجهزة التسجيل على أشرطة الفيديو إىل اتساع دائرة استخدام التليفزيون يف 

) .املونيتور  –جهاز التسجيل  –امليكروفون  –الكامريا ( تسجيل فيديو تتكون من   

:التليفزيون الخطي  –ب   

ضمان جودة  –إنتاج وتوزيع برامج على مستوى كفاءة مرتفع ( ويستخدم يف جمتمع حمدود أو يف بيئة حملية ومن مميزاته 

يسمح بإعادة توزيع الربامج الناجحة اليت تبث من  –من خالله ميكن نقل عدة برامج تعليمية منفصلة  – استقبال الربامج

) .تعليم الكبار  –تدريب املعلمني  –إعادة إرسال برامج تتفق ومطالب اجلماهري  –خالل الدائرة املفتوحة   

:عن طريق األقمار الصناعية  اإلرسال -جـ   

ربط اجلامعات  –استقبال الربامج العاملية ( ت االستقبال عن طريق األقمار الصناعية واليت تتميز مت إنشاء العديد من شبكا

    ) .معاجلة نقص املعلمني املتخصصني  –زيادة التعاون الثقايف بني املؤسسات املتنوعة  –واملعاهد بعضها ببعض 

 التليفزيون التعليمي 

اجيايب التعليميوقد يكون التليفزيون  املدرسيعبارة عن وسيلة فعالة لتوصيل التعليم عن بعد وهو قابل للتكامل مع املنهج   

 أشرطةيتم توزيعها عن طريق  اليتالتفاعل يعتمد على الربامج املعدة مسبقا  سليبفالتليفزيون  ، التفاعل سليبوقد يكون 

 أو، األسالكالبث عرب  أو، العاديالبث  يفتكنولوجيا الصوت والصورة املتمثلة  أساسعن طريق البث القائم على  أوالفيديو 

.الصناعية األقمارالبث عن طريق   

  17-9- استخدام التليفزيون في مجال التعليم:

للدارسني، وقد دعم دور التليفزيون  وإيضاحهااملعلومات  إيصال يفأثبتت التجارب جدوى التليفزيون كوسيلة معينة للمدرس 
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جمال  يفالصناعية  األقماراستخدام : تقنيات االتصال من تطور ملحوظ مثل  إليهجمال التعليم والتعلم ما توصلت  يف

جمال حفظ املعلومات صوتا  يفتنظيم وعرض املعلومات ، وجهاز الفيديو  يف اآليل، واستخدام احلاسب  االلكرتويناالتصال 

.وصورة  

املدرس ، وذلك عند تسجيل الدرس وعرضه على املدرس ليتم التقييم  أداءحتسني  يفكما ساهم جهاز التليفزيون والفيديو 

تسجيل املواد التعليمية وتصنيفها ،  يفالفيديو  أشرطةاستخدمت  الفرديداخل الفصل ، وىف جمال التعليم  ألدائه الذايت

تعليمية غنية مبا حتمله من موضوعات علمية ن وأدبية  موادالفيديو  أشرطة، وتعترب بسهولة  إليهاليتمكن الدارس من الوصول 

.املدارس والكليات واملعاهد الطبية واملهنية الفنية يفالفيديو  أشرطةمكتبات  أقيمتودينية واجتماعية، لذا   

 17-10- المميزات التعليمية للتلفزيون:

مع بني الصوت والصورة واحلركة وبذلك يضفي علي املوضوع أبعاد من احلقيقة يشرتك التلفزيون مع السينما يف انه جي -1 

والصحافة بقدرته علي عرض  السينماويتميز علي . تقرتب به أيل صفة الواقع اليت جتعل من السهل علي املشاهد فهم املوضوع

وقت وقوعها وهي صفة الفورية اليت جتعل املشاهد يعيش مع األحداث فيزداد ما يتعلمه منها نتيجة النفعاالته مع  احلداثة

.مثل مشاهدة رجال الفضاء وهم ينزلون مبركبة الفضاء علي سطح القمر مثالً  األحداثهذه   

واحد مثل عرض األفالم والشرائح والتمثيليات يسمح باالستعانة بالعديد من الوسائل التعليمية املتنوعة يف الربامج ال -2 

اليت ال تتوفر ملدرس الفصل يف املرة الواحدة مما يؤدي أيل زيادة مستوي كفاءة الربنامج التعليمي ونوع اخلربة اليت .وغريها

.يقدمها  

ريس والوسائل وعلم النفس نتيجة لتوافر وتعاون املتخصصني يف املناهج وطرق التد األداءممتازة من  أمناطيقدم للمشاهد  -3 

األمناط املمتاز مشاهدة العلماء واملربزون يف جماالت التخصص املختلفة وطرق  هذهوالتصوير واإلخراج التلفزيوين، ومن أمثلة 

عرضهم للموضوع وأسلو�م يف تناول جوانبه املختلفة مما يرتتب علية حتسني طرق التدريس واكتساب أساليب جديدة يف 
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.الربامج املمتاز هذهملشاهدة مثل  العمل نتيجة  

يربط املشاهد سواء يف املدرسة أو يف املنزل بعامل احلقيقة والواقع من خالل التصوير املباشر وعرض املشاهد احلية أو عن  -4 

.طريق الربامج املسجلة علي وسائل االتصال األخرى مثل عرض الربامج املسجلة علي األفالم أو أشرطة الفيديو   

صفة الواقعية لربامج التلفزيون وارتباطها باملشاكل اليومية للمواطن جتعلها حمسوسة ومفهومة تتقبلها وتقبل عليها  إن -5 

ويزيد من استمالة املشاهد وتعلقه بالتلفزيون . قطاعات كبرية من املشاهدين ختتلف من حيث العمر واجلنس ومستوي التعلم

 اليت جتذب أجياال خمتلفة من املشاهدين الصغار والكبار على السواء مثل استخدام تنوع أساليب العرض واإلخراج التلفزيوين

.الرسوم املتحركة يف تبسط املعلومات  

عن طريق إنشاء  إليهايتيح تكافؤ الفرص جلماهري عديدة تعيش يف أماكن متباعدة ال يسهل توصيل فرص التعليم  -6 

زيون معاجلة املشكالت التعليمية مثل صعوبة توفري املدرسني واألجهزة والوسائل كما ميكن عن طريق التلف. املدارس التقليدية

.التعليمية   

متنح التلميذ فرصة اجللوس يف الصفوف األويل ومتابعة عرض املدرس عن قرب فاملالحظ انه نظراً الزدحام الفصول  -7

التشريح مثالً فيفو�م الكثري من شرح املدرس  التجارب العلمية أو دروس إجراءواملدرجات ال يتيسر لكل تلميذ مشاهدة 

توضيح وتكبري أدق املعلومات للتالميذ الذين جيتمعون يف  القريبةولكن ميكن عن طريق استخدام العدسات املقربة واللقطات 

.جمموعات صغرية حول أجهزة االستقبال يف حجرات الدارسة أو حجرات املعامل  

فاملدرس الذي يقوم بتسجيل دروسه علي شريط . للمدرس لتحسني العملية التعليمية يعمل على توفري الوقت واجلهد -8 

وافيا قبل ذلك وهذا بالتايل يتيح له قضاء وقت أطول مع تالميذه ملناقشة أعماهلم ومراجعة  إعدادالفيديو فانه يقوم بإعدادها 

.طريقته يف التدريس وحتسني أدائه  

فتجعل  التقليديةس أيل إضافة جو من املتعة أيل عملية التدريس وخترج �ا عن املواقف يؤدي استخدام التلفزيون التدري -9 
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تشويقا أكثرالتعلم   

يقدم التلفزيون مفهوم التدريس عن طريق الفريق يف إطار جديد تلعب فيه اآللة مع اإلنسان أدوارا حمددة -10   

اجد يف حجرة الدراسة مبفردة ولكن يشاركه العمل مدرس فمدرس الفصل الذي يستخدم برامج التلفزيون يف تدريسه ال يتو 

وبذلك يعمل كل منهما كأحد أفراد فريق . األستوديو من خالل هذا اجلهاز اإللكرتوين عندما يظهر علي الشاشة التلفزيون

ر العام واحد يقدم أفضل ما عنده من خربات ويصبح لكل منهما مسؤولياته ووظائفه احملددة اليت يباشرها داخل اإلطا

.السرتجتية التدريس  

جيدر بنا أن نؤكد أن التلفزيون التعليمي لن يقلل من قدر وأمهية املدرس ولكنه سوف يؤدي يف كثريا من األحيان إيل تعديل  و

اعترب وتغيري دوره يف العملية التعليمية حسب الوظيفة اليت يؤديها برنامج التلفزيون يف إطار إسرتاتيجية التدريس سواء إذا 

.املصدر الرئيسي للمادة العلمية أو اعترب املصدر اإلضايف هلا  

ترابط العمل بني أفراد الفريق الواحد ويدعوا إيل حتديد وظيفة كل مدرس من مدرس  إيلوهكذا يؤدي استخدام التلفزيون 

.الفصل ومدرس األستوديو والتلميذ  

 17-11- نواحي القصور في التلفزيون التعليمي:

تلفزيون أحيانا مع غريه من الوسائل التعليمة يف بعض هذه احلاالت، ويتوقف القصور يف التلفزيون إيل حد كبري علي يشرتك ال

.هطريقة تقدمي الربامج وإخراجه وكذلك علي الطرق اليت يتبعها املدرسون يف االستفادة من  

يتبادل املناقشة مع مقدم الربنامج طالبا تفسري احد  التلفزيون وسيلة اتصال يف اجتاه واحد مبعىن انه ال ميكن للمشاهد أن -  

نقط املوضوع أو إعادة شرحها وتوضيحها مما قد يفقد دروس التلفزيون متعة التفاعل واألخذ والعطاء وهي الصفات اليت 

القصور  وملدرس الفصل دور كبري يف معاجلة هذا. تغلب على الدروس اليت يواجه فيها املدرس تالميذه يف حجره الدراسة

فمهمته أن يقوم حبصر مالحظات املشاهدين حول الربنامج التعليمي مث اإلجابة عن األسئلة املطروحة وتوضيح النقط 
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.الغامضة من الدرس وإعطاء األسئلة املناسبة وربط دروس التلفزيون خبربا�م السابقة  

وميكن التغلب على ذلك بإعداد دليل . اجةعدم إمكان مشاهدة الربنامج قبل وقت اإلرسال أو إعادة عرضة عند احل -

املدرس لدروس التلفزيون توضح فيه وقت اإلرسال ومدة العرض وأهداف الدرس وطريقة سري مدرس التلفزيون يف عرض 

. املوضوع والتجارب اليت يقوم بإجرائها وغري ذلك مما يتيح ملدرس الفصل أن يكون على علم تام بدقائق الدرس قبل مشاهدته

.عن طريق تسجيل الربنامج على أشرطة الفيديو إعادة عرضه وميكن   

يؤخذ على دروس التلفزيون أ�ا تسري بسرعة واحدة ال تتعدل حسب الفروق الفردية بني التالميذ مما حيتم على التالميذ  -  

فالكتاب والقلم  واحلقيقة أن هذه الصفة ال تقتصر على التلفزيون فقط. أن يوائم سرعة تعلمه مع سرعة عرض املوضوع

والواقع أن مدرس الفصل أدري بالفروق الفردية بني تالميذه . وغريها من الوسائل التعليمية تشرتك مع التلفزيون هذه الصفة

 ومهمته أن يقوم بتصميم اخلربات التعليمية تساند الربنامج التلفزيوين وحتقق أهداف الدرس

الذي ال يقوم بدور اجيايب يف مناقشة ) املتفرج(فزيون تصغ املشاهد يف موضوع سلبية املتعلم مبعىن أن كثريا من دروس التل -

فهو يفكر ويقارن . وبالرغم من السلبية الظاهرة إال أن التلميذ وهو يشاهد التلفزيون ال يكون يف حالة سلبية كاملة ،املدرس

جيب إتباع بعض األساليب ) االجيابية ( من ولكي نتيح قدرا أكرب). الصامتة(ويستوعب ويقوم بكثري من العمليات العقلية 

ببعض األعمال  وتكليفهاألسئلة واملشكالت اليت �م التلميذ  إثارةاملختلفة عند كتابة احلوار للربامج التعليمية حتقق ذلك مثل 

أثناء مشاهدة الربنامج مثل ترديد بعض العبارات بعد مساعها أو كتابة بعض البيانات يف الكتاب املدرسي أو على خريطة 

.صماء مث مراجعة مدرس الفصل يف ذلك  

 وميكن تسجيل أيضا بعض السلبيات األخرى نذكر منها:

 - صغر حجم شاشه التليفزيون نسبيا قد يؤدى إىل عدم وضو ح التفاصيل وخاصة عندما تكون أعداد الطالب كبرية.

 - اعتماد الطالب على اكتساب اخلربات واملهارات من التليفزيون خيلق جيًال ال يستطيع إنشاء عالقات اجتماعية
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 -  أثبتت الدراسات عدم جناح هذه العملية يف بعض الدول أل�ا حتتاج إىل تكلفة عالية وتعطى نتائج منخفضة. 

 -  يعرض الدرس التليفزيوين يف وقت حمدد وال يستطيع املتعلم اسرتجاع أي فقرة مت عرضها من الدرس. 

 -  دور املتعلم يف الدرس املتلفز يكون سليب فهو يف كثري من األحيان يفقد التفاعل بينه وبني املعلم. 

 -  الدرس التليفزيوين يعرض بسرعة واحدة ال يراعى فيها املعلم الفروق الفر دية بني املتعلمني. 

 -  التليفزيون وسيلة اتصال من طرف واحد وبالتايل يفتقد املتعلم إىل التغذية الراجعة. 

 -  انقطاع التيار الكهريب ميثل مشكلة كبرية يف كثري من األحيان. 

 17-12- الشروط التي يجب توفرها في المعلم المستخدم للتليفزيون:

 -  أن يكون ماهرا يف استخدام تقنيات إنتاج الربامج التليفزيونية ويكون ذو شخصية جذابة أمام الكامريا أثناء العرض 

 -  أن يكون ذو شخصية قوية هلا تأثري على الطالب وان يكون بينه وبني الطالب عالقة صداقة ويكون حمبوباً لديهم 

 -  أن يكون على دراية بنوعية الطالب الذين يعلمهم بواسطة التليفزيون وأن يكون على مستوى عايل من اخلربة 

 -  أن يكون من املعلمني األكفاء ويكون متمكنا من مادته العلمية ومتقنا للموضوعات اليت يقدمها اتقانا كامال. 

 -  اخللو من العيوب اجلسيمة واليت قد تشتت انتباه الطالب أثناء مشاهدة الربنامج. 

 -  أن يكون متعاونا مع اآلخرين ومع فريق العمل ويتقبل نقد اآلخرين. 

 18-  الفيديو التعليمي و األنشطة التعليمية:

التعليمية. يرتبط نظام الفيديو وأجهزته وأشرطته املتنوعة مبفهوم التليفزيون فهو جهاز يشبه املسجل إال أنه ميتاز عنه بأنه  

فهو يسجل ويعرض الصوت والصورة معاً بطريقة مشوقة ومثرية أن يكون لبقاً واضحاً يف النطق وإخراج األلفاظ على عكس  

بعض الوسائل األخرى اليت تقتصر على عرض املثريات أو تسجيل االستجابات و جيمع بني املثريات وتسجيل وإعطاء التغذية 

تعليم املصغر وتدريب املعلمني الراجعة ، وقد بدأ استخدام الفيديو يف التعليم يف أوائل الستينات عندما استخدم الفيديو يف ال
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أما اليوم فيعترب جهاز الفيديو من األجهزة املستخدمة يف تكنولوجيا التعليم ملا له من مميزات فهو جبانب قدرته على عرض 

الصوت والصورة واحلركة ميتاز أيضا بصفة التخزين للمعلومات الصوتية واحلركية وعرضها عند احلاجة إليها يف أوقات خمتلفة 

لى عكس التليفزيون يف صفة الفورية وكذلك احلركة البطيئة والسريعة تغري من البعد الزمين مما يفيد يف مالحظة األحداث ع

السريعة أو دمج األحداث البطيئة وأما عن الرسوم املتحركة فيمكن من خالهلا عرض األحداث اليت يصعب مالحظتها يف 

.الواقع أو األشياء اخليالية  

 18-1- مفهوم الفيديو التعليمي:

هو وسيلة تعليمية تفاعلية، تعتمد على جمموعة من الفيديوهات املختارة من طرف املعلم، من ضمن آالف من الفيديوهات 

.التعليمية املهمة واملفيدة للطالب، يتم من خالهلا توسيع مفاهيم الطالب املعلوماتية واملعرفية، يف خمتلف ا�االت  

 18-2- أهمية استخدام الفيديو:

يعترب الفيديو طريقة هامة وفعالة من طرق االتصال، ملا له من مميزات وخصائص عديدة تؤكد دوره كطريقة اتصال تعليمية 

.ضرورية يف كافة جماالت احلياة كالتعليم، و الصناعة، و الرياضة، و الزراعة، و الطب، وغريها من ا�االت املختلفة   

أن يستخدم كأداة فعالة يف عملية التعليم لنقل املعارف واملعلومات واملهارات واالجتاهات  ن الفيديو كوسيط تعليمي ميكنإ

وكذا قواعد التفكري والسلوك العلمي السليم إىل املتعلم، وال يتم حتقيق ذلك إال مبراعاة شروط ومقومات حمددة الستخدامه 

د من تكاملها عن طريق مشاركة كافة املتخصصني العلميني حيث أن الفيلم التعليمي للفيديو له مكونات فنية وتعليمية الب

هدف، مث مراجعتها ومعاجلتها فنيا واليت تساير العمر الزمين والعقلي للجمهور املست ،بتقدمي املادة التعليمية العلمية يف جمال ما

استفادة وفعالية من تلك  ووجدانية لتحقيق أقصى ةمن قبل املتخصصني وصياغتها يف صورة أهداف معرفية ومهاري وعلميا

.الطريقة الفعالة  
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وعند التفكري يف استخدام الفيديو كطريقة تعليمية البد من األخذ يف االعتبار بعض اجلوانب واالعتبارات النفسية والرتبويـة، 

:تتمثل يف  وكذا اإلدراك الكامل خلصائص الفيديو واليت  

.ة وبسيطة ومفهومةقدمي املعلومات واألفكار اجلديدة يف صورة سهلت -  

.إطالة فرتة تذكر املعلومات واألفكار اجلديدة لدى املتلقى ملدة طويلة -  

.املسامهة الفعالة يف تنمية القدرات الذهنية حلل املشكالت بطريقة علمية -  

.قصر الوقت املستخدم يف تعليم األفراد ونقل اخلربات املستهدفة إليهم -  

.كة يف صور�ا الطبيعية كما حتدث يف الواقعالقدرة على عرض استمرارية احلر -  

.تقدمي بديل للواقع احلركي لألشياء واألجسام مما يساهم يف تنمية املهارات، وتوفري القدرة على تنفيذها بدقة وسهولة –  

ونقلها القدرة على تفسري األحداث اجلارية واملاضية، وتوضيحها بصورة جذابة ومشوقة لدى املتلقي، عن طريق تصويرها  -

.من أماكنها الطبيعية واليت قد يصعب على الفرد معايشتها، أو رؤيتها بالعني ا�ردة  

سهولة تقدمي ما حيدث من اخرتاعات علمية جديدة، واكتشافات علمية يف شىت جماالت احلياة يف العامل، لشىت فئات -

وذلك عن طريق استخدام لغة عاملية واحدة وهى املشاهدين بصرف النظر عن اختالف معلوما�م، وثقافا�م، واجتاها�م، 

.اللغة املصورة   

التليفزيـون اإلجيابـية كطريقة اتصال مجاهريية، وىف نفس  تتمتـع املـادة التعليمـية املسجلة على شريـط الفيديو بكل خصائص-

.معظم العيوب أو القيود �ا الوقت تتالشى  
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حسب الرغبة، مع حتديد وقت املشاهدة مبا يتفق  املتعلم ضرورية، أو إيقافه الشريطإمكانية إعادة عرض األجزاء اليت يراها -  

.مع ظروف املتعلم   

، فمثال إذا ، وهى خاصية هامة يف عملية االتصال التعليمي )الزمن البديل(إمكانية تقدمي احلركة عرب الزمن، فيما يطلق عليه -

عد إجراء العمليات الفنية كاملونتاج عرض هذا احلدث يف دقائق معدودات، ، فإن الفيديو ميكنه باستغرق حدث ما وقتا طويال

).بضغط الوقت(وبالتايل حيقق التكنيك املعروف   

   استخدام تكنيك احلركة البطيئة واليت عن طريقها ميكن حتليل مهارات احلركة بصورة أفضل، وكذا رؤية األحداث  توفر-  

.العني ا�ردة مشاهد�ا قد تقع بسرعة كبرية وال تستطيع   اليت  

توفري بيئة غنية للمتعلم واليت تؤدى إىل إثراء املتعلم بصورة قد يصعب علي الوسائل املقروءة أو املسموعة حتقيقها،  -  

باإلضافة إىل تنوع الوقت املخصص للتعليم ، حيث أنه وفقاً لطبيعة شريط الفيديو وقدرته على احتواء املعرفة املتنوعة وإمكانية 

استنساخ أشرطة الفيديو، فقد أمكن كسر حاجز الوقت، وحتقيق الكثري من املفاهيم احلديثة يف الرتبية مثل نشر التعليم العام، 

.والرتبية املستدمية من خالل التكنولوجيا، وبالتايل تعددت أماكن التعليم والعمل بشرائط الفيديو  

. صورة سجل مرئي بصريتعترب شرائط الفيديو من أهم وسائل حفظ املعرفة يف-    

تقدمي العصور املختلفة، والشخصيات التارخيية، واألحداث احلقيقية، وكذا مالحظة ومشاهدة الظواهر اليت يصعب -

يف أوجه ا�االت   النووية وغريها من الظواهر املتعددة تاواالنفجار مشاهد�ا يف احلقيقة خلطور�ا مثل الزالزل والرباكني 

.املختلفة   

ا ميكن مشاهدة الصور تكبري الصور باستخدام اخلصائص الفنية املستخدمة يف صناعة كامريات التصوير، واليت عن طريقه -

.يف حجم كبري مثل عملية انقسام اخللية أو نشاط البكرتيا مما يسهل دراستها الدقيقة جدا  
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مكان يف  أييف  التعليمين طريق تصوير الربنامج للمتعلم، وذلك ع ن أماكنها احلقيقية والبعيدة جدانقل اخلربات احلية م-

العامل، مث ينتقل الفيديو بالدارسني إىل املوقف نفسه، مثل نقل ما حيدث يف حجرة العناية املركزة، أو أثناء إجراء العمليات 

.اجلراحية اخلطرية   

  ية أو مسعية أو مسعية بصرية و اليتيعترب طريقة اتصال جامعة، حيث ميكن من خالله عرض كافة املعينات سواء كانت بصر -

تتعدد أشكاهلا كاخلرائط وا�سمات، والشرائح الفيلمية، والصور الثابتة، والرسوم واألشرطة الصوتية، واألفالم بأشكاهلا 

موضوع  تساعد يف أداء دوره يف العملية التعليمية، كذلك ميكن استضافة أفضل اخلرباء يف العامل للتحدث يف  املختلفة و اليت

.معني، واالحتفاظ بشريط التسجيل، حيث ميكن مشاهدته كلما دعت الضرورة، أو عمل مئات النسخ منه  

.تزويد املتعلم خبربات حقيقية لألحداث النادرة أو اليت حدثت منذ زمن بعيد مما ينشط لديهم صفة اإلدراك والتخيل -    

.الرباكني أو الغابات أو قاع البحر وغريها عرض بعض األحداث اليت يصعب مشاهد�ا يف الواقع مثل -    

.استخدامه للتدريب على مهارة حل املشكالت من خالل العرض املنطقي املتسلسل لبعض املشكالت -    

  18-3- مميزات استخدام الفيديو:

.عن العرض ومناقشة النقاط الغامضة ال الشخصي حيث ميكن التوقف مؤقتايتميز عن التليفزيون بإمكانية االتص -   

.يوفر التغذية الراجعة عن طريق تسجيل أداء الطالب أثناء تدريبهم مث عرض ما مت عملة عليهم واالستفادة منه -   

.ع بصفة املرونة حيث يستخدم لتعويض الطالب ما فاته من احلصص والدروس بسبب الغياب أو املرضتيتم -   

.يت مت تسجيلها وقت احلاجة إليها ويف أي مكان كاملة أو جزء منها بالصوت والصورةيتيح مشاهدة املادة ال -   

.ميكن توصيل املادة التعليمية لعدد كبري من الطالب موزعني يف جمموعات صغرية يف حجرات الدراسة -   
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.لذايت يف املنزلميكن ربط الفيديو بالعديد من األجهزة التعليمية األخرى كما ميكن استخدامه يف التعليم ا -   

.يتميز جهاز الفيديو بسهولة محله ونقله وتشغيله حيث ميكن ألي من املعلمني تشغيله واستخدامه -   

.ميكن من خالله ختزين عدد كبري من الشرائح والشفافيات والصور واخلرائط على شريط واحد -   

.ت والندوات والتجاربیمكن من خاللھ تطبیق العدید من طرق التدریس المختلفة كالمحاضرا -  

:مكونات الفيديو التعليمي  

  .امريا تليفزيونيةك  -

.جهاز استقبال تليفزيوين -  

.جهاز فيديو -  

  .أشرطة فيديو -

  .ميكروفون -

.كابالت وأسالك توصيل  -  

 18-4-  كيفية توظيف الفيديو التعليمي:

:مهاهناك طريقتني لعرض املادة التعليمية املسجلة على شريط فيديو   

  األولى:

تبدأ بالتمهيد عن الدرس من قبل املعلم مث يبدأ املعلم بعرض جزء من الشريط مث يتوقف املعلم عن العرض ويقوم مبناقشة هذا 
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اجلزء مع التالميذ مث يعود ويستكمل عرض الشريط وبعد ذلك يقوم بإجراء املناقشة النهائية بعض العرض أو أن يطلب املعلم 

.ام بنشاط تربوي يتناسب مع حمتوى الدرسمن التالميذ القي  

 الثانية:

يتم فيها شرح املادة التعليمية من قبل املعلم بالطريقة اليت يرغب فيها مث يقوم املعلم بعرض شريط يدعم املادة اليت مت شرحها  

.وحيتوى على معلومات إثرائية له  

 18-5- أهمية جهاز الفيديو في عملية تحليل المباريات

باعتبارها شريط الفيديو ميكن من تسجيل الصوت والصورة معا فهو من املؤكد يساعد على تسجيل املباريات من أجل إعادة 

املباريات، ومبا أن رياضة التايكواندو رياضة  مشاهد�ا مرة أخرى، ومن البديهي أنه يسهل من مهمة املدربني يف عملية حتليل

النتيجة إذن فهي حتتاج إىل وسائل يستعان �ا يف حتليل مباريا�ا، وجند من بني هذه قتالية فمن احملتمل عدم التأكد من 

هي" فيديو"السمعية البصرية  إن الوسائل"الوسائل الفيديو، حيث يقول أبو احلسن   

علومات وسيلة إيضاح تساعد على إدراك احلقائق بوضوح و إثارة اهتمام املتعلم، كما أثبتت بعض الدراسات أن عائدات امل

.)40حممد أبو عبده،ص(عن طريق الفيديو هلا فعالية بالنسبة للرياضيني ذوي اخلرب   

 19- الكمبيوتر التعليمي و األنشطة الرياضية:

 تعريف الكمبيوتر التعليمي:

أجهزة هو جهاز مثله كمثال أجهزة الكمبيوترات األخرى حيث ال خيتلف عنها يف تركيبه األساسي وان ما مييزه عن غرية من 

هذه  ةالكمبيوترات هو نوع الربجميات اليت يستخدمها مما جيعله أداة طيعة يف يد املتعلم حيث انه يستخدم برجميات تعليمي

وتدريسها بواسطة أجهزة  إنتاجهامن قبل فريق خمتص كما يتم  وإعدادهايتم تصميمها  تعليميةالربجميات عبارة عن مواد 
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.التعليمي يف مثل هذه احلالة هو تقدمي وعرض املادة التعليمية بأسلوب متفاعل مع املتعلمالكمبيوتر ويكون دور الكمبيوتر   

ال يف شىت ا�االت من أمهها جمال الرتبية والتعليم ، ففي جمال التعليم والدراسة يقوم الكومبيوتر بتعليم فعللكومبيوتر تأثري 

الية ، يقوم بتعليم الرياضيات عموما واحلساب بصفة خاصة بفع للغات األجنبية كما لو كان مدرسا أجنبيا ماهرا ، أيضاا

.يكاد أن يكون كامال ، يشرح ويدرب ويصحح األخطاء ، مث خيترب املستوى والقدرة على التحصيل  ويقـوم بدور املدرس دورا  

: من خالل عدة مراحل أهمها  يوتر في العملية التعليمية سريعاولقد مر استخدام الكومب  

.احلاجة إىل حمو أمية األفراد عن الكومبيوتر ، ومبعىن آخر التعرف على الكومبيوتر والوعي به  تركيز -  

.التعرف على الربامج اخلاصة بالكومبيوتر  -  

.معرفة القضايا املرتبطة بتطبيقات الكومبيوتر يف املنهج  -  

ملدرسون يف طرق تدريسهم ، لتبيان تأثريها لذلك فإنه من املناسب تزويد املدارس بأجهزة الكومبيوتر لكي يستخدمها ا

عد إضافة منظمة لربنامج التعليم وذجية يكما أن استخدام الكومبيوتر يف الفصل بطريقة من. اإلجيايب على العملية التعليمية 

فلقد أصبح . والتعلم باملدارس يف الوقت الراهن ، ويؤدي ذلك إىل ضرورة تضمني املناهج الدراسية مقررًا يف الكومبيوتر 

  .الكومبيوتر أكثر أمهية يف مجيع جماالت املنهج املدرسي 

ومن ناحية أخرى ينبغي االهتمام بربامج الكومبيوتر يف ا�ال التعليمي، وبطرق تصميمها  أل�ا تعد وسيلة االتصال بني 

امج قد تكون يف جماالت شىت  تلك الرب  ،املستخدم وجهاز الكومبيوتر ، وجيب توفري تلك الربامج لتعزيز عملية التعلم 

  .كالرياضيات بصفة عامـة ، واملفاهيم اهلندسية ، واإلحصاء على وجه اخلصوص 
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ولكي تتسم تلك الربامج بالفعَّالية ينبغي تزويدها بالرسوم البيانية ، وينبغي أال تقتصر برامج الكومبيوتر على العلوم الطبيعية 

لفيزياء واملهام اهلندسية ، ولكن جيب أن تتعداها إىل العلوم األخرى ، ولقد مت فقط كالرياضيات واإلحصاء وامليكانيكا وا

استخدام الكومبيوتر يف جمال علم النفس التمهيدي ، وتزايدت برامج التعلم اخلاصة بالكومبيوتر يف الكم والكيف منذ عدد 

.غري قليل من السنني   

جدوى قدرات الكومبيوتر ، وبناًء على ذلك مت  نيا برامج تعليمية تبويف الوقت احلايل فإن مصممي الربامج املتعددين صممو 

.تزويد التالميذ بقدر أكرب من التعليم أثناء العملية التعليمية   

من املتطلبات الالزمة لالستخدام  وإىل مطوري مقررا�ا ، يعد جزءا إن احلاجة إىل كم مناسب من أجهزة الكومبيوتر وبراجمها ،

.ر يف شىت املناهج ، كما أن بؤرة االهتمام ترتكز يف اإلعداد اجليد للمدرسني يف جمال الكومبيوتر اجليد للكومبيوت  

يف هذا الوقت أصبح جزءا  يف الوقت احلايل ، حيث أن الكومبيوتر ية الكومبيوتر يف التعليم ، خاصةمما سبق يتضح أمه

  .من احلياة املعاصرة وال ميكن االستغناء عنه أساسيا

إال أنه يف اآلونة األخرية . واستخدامات الكومبيوتر يف ا�ال التعليمي قدمية ، وكانت مرتبطة منذ البداية جبوانب حمددة 

:تعددت هذه االستخدامات التعليمية ، لذلك ميكن تصنيفها إىل نوعني   

استخدامات إدارية   -أ  

استخدامات يف التعليم والتعلم -ب  

 أ -  االستخدامات اإلدارية :
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يعد استخدام الكومبيوتر يف ا�ال اإلداري أول جماالت استخدام الكومبيوتر يف التعليم ، ويزداد هذا االستخدام يوماً بعد يوم 

:ومن أهم االستخدامات اإلدارية للكومبيوتر   

:حفظ معلومات عن المتعلمين  -  

ومن نوعية تلك املعلومات اليت يتم ختذينها داخل الكومبيوتر اخلاصة باملتعلمني ما يلي       

.) ذكر أم أنثى ( كاالسم ، وتاريخ امليالد ، واجلنس : معلومات شخصية  -  

ونتيجـة العام كالتخصص ، واملواد اليت يدرسها ، واملواد اليت اجتاز دراسـتها ، ومسـتوى تقدمـه ، : معلومات دراسية  -

اخل .… لسابق وتقديراته فيما درسه سابقاا  

.اخل …كاحلالة الصحية ، واألمراض املزمنة ، وفصيلة الدم ، : معلومـات صحية  -  

.اخل …كمصاريف الدراسة ، واملكافآت ، واإلعانات ، : معلومات مالية  -  

.املتعلم يف الدراسة والتغيري املستمر يف حالته  وغري ذلك من املعلومات اليت يتم ختزينها ، واليت تزيد باستمرار  

ومتابعة جيدة ، وهذا شئ يصعب ، بل قد يستحيل حتقيقه يف الظروف العادية  كل هذه املعلومات تتطلب حفظا أمنيا

.التقليدية   

:تصميم الجداول الدراسية  -  

 العملية التعليمية ، بل أن هناك استخدام آخر ال يعد االحتفاظ باملعلومات عن الطالب هو االستخدام اإلداري الوحيد يف 

 ال يقل أمهية عن االستخدام السابق ، هو تصميم اجلداول الدراسية ، وهي من املهام الشاقة اليت تستغرق وقتاً وجهداً كبريين 
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SCORATISلذلك فقد طورت بعض الشركات برامج للقيام بتلك املهام الشاقة ، ومنها نظام سقراط  شركة  من إنتاج 

IBM للقيام بالتصميمات اجلدولية مبختلف أنواعها    

:الكومبيوتر والتقييم -    

يضطلع الكومبيوتر يف الكثري من األحيان بتسجيل درجات التالميذ يف أي مقرر دراسي ، ومتابعتها ، واحلصول عليها يف أي 

.كبرية وقت ، وهذا ميثل معاونة حقيقية عندما تكون أعداد املتعلمني يف الفصول    

.وميكن استخدام الكومبيوتر يف تسجيل وختزين أنشطة الفصل الدراسي ، كذلك ختزين درجات التالميذ ووضع تقديرات هلا  

إضافة إىل ذلك يتمكن الكومبيوتر من القيام مبعظم األعمال اإلدارية األخرى كتحديد امليزانية وتنظيم جداول األعمال ، 

ويف هذه النوع من . دارة وتوجيه جمموعة من القرارات الرتبوية أو التعليمية والتحكم فيها وعموماً يستخدم الكومبيوتر يف إ

.التنظيم فإن الكومبيوتر يؤدي بسهولة دور حافظ السجالت  

 ب - االستخدامات في التعليم والتعلم:

بالدور التعلمي من خالل استغالله  يُقصد بذلك استخدام الكومبيوتر يف عملية التعليم الفعلية ، وأيضاً اضطالع الكومبيوتر 

كوسيلة تعليمية وتعلميه جتذب انتباه املتعلم ملا يعرض على شاشة اجلهاز واستغالل إمكاناته املتنوعة من لون ، وحركة ، 

:ويف هذا ا�ال سنتعرض للعناصر التالية . ووميض ، وصوت   

 19 - 1- دواعي األخذ بتكنولوجيا الكومبيوتر في التعليم والتعلم :

اجلدير بالذكر أن عملية استخدام الكومبيوتر يف التعليم والتعلم ، ليست عملية عشوائية ، وإمنا تستند إىل العديد من     

:األسباب   
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.عدم الرضا عن النظام التقليدي يف التعليم  -  

 هناك الكثير من الدالئل والمؤشرات التي تدل على عدم الرضا عن النظام التقليدي في التعليم منها :

والسبيل الوحيد للقضاء على تلك . ارتفاع نسبـة األمية يف مصر بالرغم من كل احملاوالت املبذولة من أجل اإلصالح  -

الظاهرة ، وقف هذا السيل املتدفق من األميني ، وهذا ال يتم إال من خالل البحث عن أساليب جديدة للتعليم ، واألخذ 

.بأساليب التكنولوجيا   

ناهج املقدمة يف التعليم العام ، إذ أن هناك الكثري من املوضوعات اليت تقدم يف املنهج التقليدي وقد قلت أمهيتها ضعف امل -

ومع ذلك ما زالت تدرس لآلن ، بينما هناك موضوعات استحدثت كدراسة املوضوعات املتعلقة بالكومبيوتر واليت تعد 

.�ا املنهج احلايلضرورية يف ا�تمعات املعاصرة مع ذلك مل يهتم   

أساليب التدريس املتـبعة يف معظم مراحل التعليم املتنوعة تغلب عليها الصفة النظرية ، وتقوم على التلقني من جانب  -

وينتهي األمر . املدرس واحلفظ من قبل التلميذ ، وتبعاً لذلك فإن أساليب التقومي تقيس يف معظمها احلفظ دون الفهم 

.ما حفظته وخاصًة بعد أداء االمتحانات  بتخريج نوعية من املتعلمني سرعان ما تنسى  

عدم رضا أصحاب األعمال عن مستوى اخلرجيني يف العديد من التخصصات ، ويرجـع ذلك إىل عدم املوائمة بني برامج  -

.التعلم ومتطلبات األعمال املختلفة با�تمع   

. جلفاف التعلم ، وعدم مراعاته حلاجات الطالب  نظراشـعور الطالب بامللل ، وعدم وجود الدافعية لديهم إىل التعلم  -

فبالرغم من وجود الفروق الفردية بني املتعلمني ، فإن برامج التعلم املقدمة تعامل هؤالء املتعلمني معاملة واحدة بغض النظر 

.عن اهتماما�م املختلفة   
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.تعلمني داخل قاعات التدريس زيادة كبرية ازدياد الطلب على التعليم مبختلف مراحله ، مما أدى إىل زيادة أعداد امل -  

.لسد العجز يف املعلمني الناتج عن الزيادة املرتفعة يف عدد املتعلمني  ستعانة مبعلمني غري مؤهلني علميااال -  

رة يف العملية التعليمية ، هؤالء من خرجيي كليات أخرى كالعلوم والزراعة والتجا تعانة مبعلمني غري مؤهلني تربويااالس -

.وغريها  

.اضمحالل اإلمكانات من حيث الفصول والقاعات الدراسية ، والوسائل التعليمية املتطلبة  والتجهيزات املعملية  -  

.زيادة املعارف اإلنسانية يف العصر احلايل زيادة كبرية بالدرجة اليت يطلق عليها االنفجار املعريف -  

.لب على التعليم ، واملوارد واإلمكانات املتاحة تزداد اتساعاً وغري ذلك من األسباب اليت جعلت الفجوة بني الط  

ولتضييـق هذه الفجوة بني الطلب على التعليم ، واإلمكـانات واملوارد املتاحـة ، ال بد من استخدام وسائل لزيادة العرض ، 

.تلك الوسائل من أمهها الكومبيوتر   

لذلك فإن احلاجة تدعو إىل أسلوب  ،دي أصبح غري مرغوب فيـه أن أسلوب التعليم التقلي وتوضـح تلك املؤشرات أيضا

تكنولوجي معاصر يراعي التلميذ يف تعلمه ، ويصل به إىل مستوى التمكن من هذا التعليم ، وهذا لن يتأتى يف غيبة عن 

من خالل املناهج لذلك وجب تزويد العملية التعليمية بالكومبيوتر  ،التكنولوجيا بصفة عامة ، والكومبيوتر بصفة خاصة 

.الدراسية ، أيضاً تدريب املتعلم على الربجمة بإحدى لغات الربجمة   

ن املتعلمني من احلصول على التعليمية ، وجيب األخذ به نظرا ألنه ميك يف العملية ود بالكومبيوتر يؤثر تأثرياً فّعاالفالتعلم املز 

ص للدراسة ، وبه يتم تقومي اجتاهات إجيابية لدى التالميذ حنو درجات مرتفعة ، ومن خالله ميكن االقتصاد يف الوقت املخص
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املقررات اليت يتم تدريسها هلم من خالله ، إىل جانب االجتاهات اإلجيابية اليت ميكن أن تتكون لدى التالميذ حنو الكومبيوتر 

.ذاته   

الكثري ، دقت ناقوس اخلطر لعدم استخدام  تلك األسباب والدوافع اليت دفعت إىل استخدام الكومبيوتر يف التعليم ، وغريها

وهناك أسباب أخري متنوعة تناولتها الكثري من األحباث واحملاوالت لتبيان األسباب اليت أدت إىل . الكومبيوتر يف التعليم 

ذلك ، ومنها دراسة تومسون 1988، لبيان هذه الدوافع ، وفيها مت إجراء مقابلة مع بعض معلمي املرحلة االبتدائية والذين 

 يستخدمون فعليا الكومبيوتر يف التعليم وقد كانت تعبريا�م أثناء تلك املقابلة :

ينبغي على مدير املدرسة استخدام الكومبيوتر لتخزين معلومات أساسية عن التالميذ لتيسري احلصول عليها من قبل إدارة  -

.املدرسة وقتما تطلب األمر   

.ألسلوب حل املشكالت استخدام الكومبيوتر يف جمال التعليمينبغي على املدرسني املتحمسني  -  

.جيب على املدرسني استخدام الكومبيوتر يف جمموعة التطبيقات والتدريبات اخلاصة باملهارات املتنوعة  -  

.على املدرس الذي يقوم بتدريس مقرر اإللكرتونيات يف املرحلة االبتدائية أن يستخدم الكومبيوتر  -  

.ملدرس استخدام الكومبيوتر لتطوير سلسلة الدروس املتنوعة املتعلقة بالوعي بالكومبيوتر جيب على ا -  

.إن استخدام الكومبيوتر يف التدريس من قبل املعلمني يزيد من اهتمام املتعلمني بالناحية التعليمية  -  

.لنوعية من التكنولوجيا يف استخدام هذه ا البدءعلى املعلمني الذين مل يستخدموا الكومبيوتر من قبل ،  -  
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 19-2- مجاالت استخدام الكومبيوتر في التعليم والتعلم ما يلي :

 -الكومبيوتر والمعاونة في التدريس : 

وال . يقصد �ذا النظام أنه نوع من التعلم الفردي ، والذي يستخدم برناجماً يقوم بتقدميه الكومبيوتر كوسيط لعملية التدريس 

عملية التدريس عن الكومبيوتر ذاته ، ولكن املقصود يف هذا ا�ال استخدام الكومبيوتر كوسيلة  يعين ذلك أنه يتضمن

ولعل هذا النظام واسع االنتشار ومألوف لدى العامة من األفراد ، فهو يقدم . مساعدة يف تدريس املواد التعليمية يف الفصول 

.عن معلومات ومفاهيم معينة ، مث يقيس مدى إتقان املعرفة  املعلومات وخيترب املتعلم ، أيضاً يقدم تدريبات متنوعة  

 ومن جانب آخر توجد أربعة أنواع رئيسة من نظام استخدام الكومبيوتر في المعاونة في عملية التدريس هي :

: نظام الممارسة  -  

دائية ، ودور الكومبيوتر يف هذا النظام إجراء مراجعة منظمة وتدريب مستمر ، فعلى سبيل املثال يف رياضيات املرحلة االبت 

بعدد حمدد من التمارين تقدم بطريقة آلية ، وتقيم ، وتعطى الدرجات بواسـطة الربنامـج دون تدخل  فإن كل تلميذ يزود يوميا

كالرياضيات والعلوم ، واللغة األجنبية وهذا النظام موضوعات املرحلة االبتدائيـة   لك النظام كثرياذمن املعلم يف الفصل  ويوائم 

. واع التعلم بالكومبيوتر استخدامايعد من أكثر أن  

  :النظام المعلم -

أ املتعلم فإن ومىت أخط ،يقدم هذا النظام املوضوع للمتعلم مع متابعة ومراجعة تقدمهم يف هذا املوضوع بطريقة مباشرة  

أما املتعلمني الذين يظهرون تفهماً ، ينتقل �م الكومبيوتر من خالل  ،ال م بإعادة املوضوع وكأنه معلم فعالكومبيوتر يقو 
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أطول مع املتعلمني الذين لديهم  لنظام يتيح للمدرس بأن يقضي وقتاومثل هذا ا. ذلك النظـام إىل املوضوعات التالية 

.مشكالت ما يف متابعة الدروس   

:نظام الحوار -  

من أشكال التعليم ، حيث يقوم احلوار بني املتعلم والكومبيوتر مما يؤدي إىل التفاعل ،  وهذا النظام يعترب شكال متطورا 

.وبالتايل يتم تعلم املوضوع   

: نظام االختبار  -  

مثالية لالختبار ، وعلى وجه اخلصوص يف حاالت املقارنة بني الصواب واخلطأ ، وحاالت االختيار  عد الكومبيوتر وسيلةي 

.تقدير درجة الطالب  ابعة اإلجابات الصائبة ، ومن مثمن متعدد ، وهنا يضطلع الكومبيوتر مبهمة مراجعة اإلجابات ومت  

 - الكومبيوتر وتعزيز عملية التعليم:

الية التعلم يف جمال املدارس األكادميية ، حيث أن برامج استخدام الكومبيوتر يف تعزيز فعختلفة تعكس إن الربامج بأنواعها امل 

ولقد قل االهتمام باحلديث عن . يف تعزيز العملية التعليمية  جمال الكومبيوتر تعد عمال هاما التعلم اليت يتم إعدادها يف

يوضح كيفية تأثري  فمثًال ليس هناك مثاال تطبيقيا تر يف العملية التعليمية ،نظريات التعليم والتعلم يف ضوء استخدام الكومبيو 

أجهزة الكومبيوتر على حتسني عملية التعليم ، أو تعزيزها عند استخدامه كوسيلة تعليمية فقط ، ولكن املتعارف عليه هو أن 

.تصميم الربامج اخلاصة بالكومبيوتر هي اليت تعزز العملية التعليمية   

رؤية املؤلف يف هذا ا�ال من حيث االعتماد على تدريب املتعلمني على تصميم بعض الربامج املتنوعة ، والتعامل مع  وهذا

الكومبيوتر يف ضوء تلك الربامج ، وليس تدريبهم على استخدام الكومبيوتر من خالل برامج جاهزة مت إعدادها مسبقاً للقيام 
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ن يتعدى كونه وسيلة تعليمية إىل كونه عامالً مهماً يف تعزيز عملية التعلم من خالل أي أن الكومبيوتر ينبغي أ ،بغرٍض ما 

.تدريب املتعلم على تصميم برامج يف ضوء املشكالت اليت تواجههم   

 - الكومبيوتر وتعلم أنماط التفكير:

إن املهارة يف التفكري ، واخلوض يف غمار حل املشكالت وخاصة املعقد منها ، هلو من األمور الضرورية واليت يهدف التعليم 

وللكومبيوتر اجلانب األكرب يف القيام بتلك املهمة ، فمن أهم استخدامات الكومبيوتر يف  ،إىل حتقيقها يف املراحل املختلفة 

ري ، ذلك أن الكومبيوتر يساعد الدارسني له على تنمية أمناط جديدة للتفكري ميكن أن تعاو�م التعليم هي تعلم أمناط التفك

.يف شىت املواقف التعليمية من حيث التغلب على الصعوبات اليت تواجههم فيها   

 19-3- جدوى استخـدام الكومبيوتـر في التعليـم:

عن الوسائل املتنوعة واملتقدمة اليت تعينهم على حتقيق أهدافهم ، ومنها   يؤدي املهتمون بتطوير التعليم دوراً فعَّاالً يف البحث

فالكومبـيوتر يوفر  وألول مرة   ،ومن تلك الوسـائل ، الكومبيوتـر والتعلم املصاحـب له . كيفية الوصول إىل أفضل تعلم ممكن 

م استجابة املتعلم هذه ، مث فإن الكومبيوتر يقو  للكومبيوتر ،بيئة تعليمية ذات اجتاهني ، مبعىن أنه عندما يستجيب املتعلم 

.يعطي معلومات حمددة للمتعلم تتعلق باستجابته   

ومبعىن عام ، أن أول خطوات استخدام الكومبيوتر يف العملية التعليمية ، هي التسليم بأمهية عمل الكومبيوتر ، ذلك ألنه 

ولقد أصبحت أجهزة الكومبيوتر أكثر أمهية يف . يستطيع تبسيط أكثر املواد تعقيداً ، وجيعلها سلسلة ميسرة ميكن استيعا�ا 

ونتيجة لتزايد التكنولوجيا وتطورها ، وزيادة تعقيد بعض املواد .  مجيع املواد التعليمية مجيع جماالت املنهج املدرسي  ويف

الدراسية ، فإن احلاجة إىل مثل تلك األجهزة أصبحت ضرورة ملحة ، وإذا ما مت تطبيق دراسة الكومبيوتر على املراحل 
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يف التعلم  يف العملية التعليمية ، ومنوذجا فعاال ذو أمهية كربىالتعليمية مع معرفة املتعلم حملتوياته وكيفية استخدامه فأنه يصبح 

.وحل املشكالت املتنوعة    

 ويؤدي الكومبيوتر ثالثة أدوار رئيسة في المدارس :

.تطوير التعليم  -  

.تدريس بعض املقررات األكثر فعَّالية كالرياضيات ، والعلوم  -  

  من خالل مقرر معني كالربجمة مثال هذا الصدد يدرس املتعلم الكومبيوتر س كمادة أساسية ضمن املواد الدراسية ، ويفيدر  -

 19-4-فوائد الكومبيوتر في مجال التعليم: 

:الكومبيوتر يقوم بدور المعلم  -  

الية ، وذلك من خالل تزويده ببعض الربامج البسيطة مث تدريب املتعلم على كيفية مبيوتر أن يقوم بدور املعلم بفعميكن للكو  

ويف ضوء ذلك فإن الكومبـيوتر يضطلع مبهمـة شرح الدروس يف كل املـقررات الدراسـية ، ومبهمة  ،استخدام مثل هذه الربامج 

أي أن . خطابات معنونة لكل طالب ملعرفة نتيجته  تدريب املتعلمني ، وإجراء االختبارات ، وإظهار النتائج وحفظها ، وحترير

من حيث الشرح والتدريب وتوضيـح األخطاء ، مث تقومي املتعلم من  يكاد أن يكون متكامال كومبيوتر يقوم بدور املعلم دوراال

.حيث مستواه العلمي وقدرته على التحصيل   

:تقديم التغذية الراجعة الفورية -  

يقوم الكومبيوتر بتقدمي التغذية الراجعة الفورية لكل متعلم على حدة ، وتشخيص نقاط الضعف ، واملراجعة املتصلة ،  

.والتوضيح وتيسري املفاهيم الصعبة   
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ويقصد بالتغذية الراجعة الفورية يف جمال الكومبيوتر ليس فقط تدعيم االستجابة الصحيحة ، وإمنا معاجلة األخطاء اخلاصة  

فإن الكومبيوتر حيدث  وملا كان التعلم حيدث عند تدعيم االستجابة الصحيحة بشكل فوري ، هلذا ،املتعلم وتصحيحها ب

.اال ألنه يتعدى جمرد تدعيم االستجابة الصحيحة ، إىل تشخيص أخطاء املتعلم وتصحيحها تعلما فع  

:تحفيز المتعلمين على التعلم  -  

اح متطورة ، وإلمكاناته وقدراته الواضحة يف عرض املواد الدراسية ، جهاز له قوة جذب يعد الكومبيوتر لكونه وسيلة إيض 

املتعلم حنو التعلم ، ونظراً لسهولة استخدام ذلك اجلهاز وعرضه السريع للمعلومات اليت تركز على أنواع خمتلفة من املعرفة اليت 

تعلمني للقيام بتجارب أكثر، وبالتايل إىل تعلم أكثر من للمعلومات للم ك املعلومات ، فإن ذلك يعد حافزاتكمن خلف تل

.حيث الكم والكيف   

هذا باإلضافة إىل أنه ميكن تبيان أن الكومبيوتر يعد حافزاً للمتعلمني لتلقي خمتلف أنواع املعرفة من خالل طرق عديدة من 

:أمهها   

.يف هذه احلالة معنوية  يقوم الكومبيوتر مبكافأة املتعلمني الذين يستخدمونه ، واملكافأة*   

تعد املادة الدراسية املتعلقة بالكومبيوتر من حيث حمتواها وتركيبها وتسلسلها املنطقي دافعاً ألن يتعلمها املتعلمون جبدية * 

.واهتمام   

.للعمل على حل املشكالت اليت تواجههم يف الرياضيات  - من خالل تصميمهم للربامج  -الرغبة القوية للتالميذ *   

يوضح ذلك أن الكومبيوتر حيوز انتباه املتعلمني واهتمامهم لدرجة إتقا�م للمادة الدراسية املتعلقة به ، أيضاً حماولة تطبيق ما 

مت تعلمه يف حل الكثري من املشكالت الرياضية ، هذا ما مت مالحظته عند تدريس مقرر الكومبيوتر من شغف املتعلمني 
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لفعلية على جهاز الكومبيوتر وحماولة البعض منهم تصميم برامج متنوعة ألنواع متعددة من باملزيد من التعلم واملمارسة ا

.املشكالت املختلفة   

:المعاونة في تنمية التفكير -  

ت اليت نتجت عن للكومبيوتر أثر فعَّال يف حل العديد من املشكالت اليت تواجه املتعلم ، كما أن تكنولوجـيا املعلوما 

ن من النمو الذهين للمتعلم ، فاملتعلم من خالل نساين ، واليت بدورها ميكن أن حتسما تعيد بناء التفكري اإل دائماالكومبيوتر 

لذلك . الكومبيوتر وتكنولوجيا املعلومات املصاحبة له يتمكن من التخمني وحتليل املشكالت التعليمية بطريقة أكثر تطوراً 

أو . ذي لن يتحقق إال من خالل ختصيص جهاز كومبيوتر لكل متعلم على حدة فإن الكومبيوتر يشجع التعلم الفردي ال

) .اثنان فقط على كل جهاز ( بقدر املستطاع احلد من عدد املتعلمني على كل جهاز كومبيوتر   

، من حيث  وخالصة القول ، أن الكومبيوتر يُعد وسيلة فعَّالة للتعلم الفردي ، وذلك إذا ما مت استخدامه استخداماً سليماً 

.الدراسة املتعمقة له ، واستغالل مجيع إمكاناته ، وإدراك األسس السليمة الستخدامه طبقاً للبيئة احمليطة به   

:المعاونة في تنمية التعلم الذاتي -  

للكومبيوتر القدرة على تنمية التعلم الذايت من خالل البحث والتحري عن كيفية حل املشكالت املتنوعة اليت تقابل املتعلم  

وذلك باستخدام الربجمة ، ويتضح ذلك من ارتفاع حتصيل املتعلم يف كثري من املواد التعليمية اليت مت استخدام الكومبيوتر يف 

ن الربامج التعليمية املصممة تنموا لديهم خاصية التعلم الذايت مقارنًة �ؤالء الذين ال يستخدمو دراستها ، كما أن ُمستخدمي 

  .هذه الربامج استخداما فعليا

:تالمعاونة في تنمية بعض المهارا  -  
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ن املتعلم من اليت متك ات املنطقية الضروريةتوجد الكثري من املهارات اليت ينميها الكومبيوتر لدى املتعلم واليت من أمهها املهار  

Commandsالتنبؤ بتتابع أوامر  الكومبيوتر ، أيضاً تنمية املهارات الطبيعية مثل مهارة الكتابة على لوحة مفاتيح   Key 

Board اجلهاز    

باخلطوات كما أن الكمبيوتر يساعد كثرياً يف تنمية مهارة حل املشكالت من خالل البحث يف غمار املشكلة ، وكيفية القيام 

املنطقية حلل تلك املشكلة ، فالكومبيوتر يشجع املتعلمني على التحقق من املتغريات الطبيعية اليت يهتمون �ا ، ويصممون 

.االستدالالت والفروض حول حتقيقا�م   

:الكومبيوتر كوسيلة تعليمية  -  

يُعد الكومبيوتر ملا له من إمكانات متعددة يف طريقة عرض املادة التعليمية ، والتوضيحات اليت تنتج من شاشة اجلهاز ،  

وهناك العديد من املواقف يف . والرسوم املتنوعة سواًء البيانية أو غري البيانية  وسيلة تعليمية جاذبة لالنتباه ومثرية لالهتمام 

.والتاريخ الطبيعي واجلغرافيا ميكن استخدام الكمبيوتر يف عرضها بصورة مبسطة ومثرية لالهتمام  بعض العلوم كالرياضيات  

:مميزات أخرى للكومبيوتر في مجال التعليم والتعلم  -  

 باإلضافة إىل املميزات السابقة اليت يضطلع الكومبيوتر مبهمة القيام �ا ، توجد فوائد أخرى للكومبيوتر يف جمال التعليم 

:والتعلم منها   

إن التعلم الذي يرتبط بتكنولوجيا املعلومة بطريقة عامة ، والكومبيوتر على وجه اخلصوص والذي يتم يف الصفوف األوىل من 

:الكليات ميكن أن يساعد يف   

.زيادة الوقت املخصص للتعلم  -    
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.زيادة االستخدام الفعلي لذلك الوقت  -    

.ثة لتلقي البيانات وفهم املعلومات تزويد املتعلمني بالطرق احلدي -    

.تزويد املتعلمني بالطرق احلديثة ملعاجلة تلك البيانات  -  

.مساعدة املتعلمني على التقدم الدراسة وزيادة حتصيلهم  -    

.يزيد الكومبيوتر من كفاءة املعلم يف التعلم  -    

 19-5- التعليم الفعلي باستخدام الكومبيوتر له العديد من الفوائد منها :

.ميثل التعليم باستخدام الكومبيوتر تطبيقاً لنماذج التعلم يف علم النفس  -    

.الكومبيوتر ميكِّن املتعلم من اكتساب منوذج الستخدام أي مهارة يف أداء أي مهمة  -  

.دام الكومبيوتر الكومبيوتر يساعد املتعلم على أن يكون أكثر فعَّالية يف التعلم من خالل حتليل أخطاء املتعلم باستخ -  

:وهناك الكثير من الفوائد التي تنتج من التعلم باستخدام الكومبيوتر كونه نموذجاً للتعلم ، تلك الفوائد هي   

.جذب االنتباه  -  

.إدراك املتعلم ألهداف التعلم  -  

.املراجعة الفورية للمهارات املتطلبة  -  

.إنتاج معلومات جديدة  -  
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.لية التعلم بطريقة أكثر فعَّالية تنمية وتطوير وتوجيه عم -  

.حتسني عمل االختبارات  -  

.حتسني تقومي املتعلم للمعلومات  -  

.الكومبيوتر حيد من الوقت الذي يقضيه املعلم يف املهام الكتابية كتصحيح االختبارات مثًال  -  

.يسمح الكومبيوتر للمعلم بالتحكم يف العملية التعليمية  -  

.اجتاهات إجيابية بني املعلم واملتعلم الكومبيوتر ينمي  -  

.يزيد الكومبيوتر من الوقت املخصص للتعلم  -  

لتعدد فوائد استخدام الكومبيوتر يف التعليم والتعلم ، وحىت يتم التحديد لتلك الفوائد ، فإنه ميكن تصنيفها إىل ثالثة  ونظرا

.م ، واملؤسسة التعليمية أنواع من الفوائد طبقاً لتأثريها يف كل من املتعلم ، واملعل  

 أوًال : فوائد خاصة بالمتعلم :

:من الفوائد اليت ختص املتعلم ما يلي   

.ميكن املتعلم من االستقالل أثناء التعلم كٌل مبفرده مما جيعل بعض املتعلمني يف حالة نفسية جيدة  - 1  

.مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني  - 2  

.واملكان املناسب لكل متعلم يف عملية التعلم  اختيار الوقت املناسب - 3  

 ثانياً : فوائد خاصة بالمعلم :
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. الفرصة لتقدمي موضوعات أكثر عمقاتوفري الوقت للمعلم مما يتيح له  - 1   

توفري الوقت للمعلم يتيح له فرصة تبادل الرأي ووجهات النظر والتفاعل بينه وبني املتعلمني  - 2  

.الفرص للمعلم لعمل البحوث من أجل تطوير املناهج يوفر الكومبيوتر  - 3  

 ثالثاً : فوائد تخص المؤسسة التعليمية :

. لنقص يف املعلمني املؤهلني علمياحل مشكلة ا - 1  

. نقص يف املعلمني املؤهلني تربوياحل مشكلة ال - 2  

.املسامهة يف تطوير املناهج  - 3  

 20- الهيبرميديا ( المفهوم/الخصائص/المكونات) و األنشطة الرياضية:

اكتسبت املستحدثات التقنية أمهية متزايدة من أجل زيادة معطيات العملية التعليمية ، و ذلك على أثر التطور املستمر يف 

هذا التسارع الفائق من خالل التطور التقين بوجه عام ، وتقنية الرتبية وتقنية  ،املعرفة والزيادة املطردة يف اخلربات اإلنسانية

 أصبحت تقنية التعليم ضرورة واجبة للطالب يف مجيع مراحل التعليم ولرفع مستوى كفاءة مثالتعليم بوجه خاص ، ومن 

ديدة يف منظومة التعليم منها ، التعلم وفعالية العملية التعليمية الرتبوية ، ومن هنا بدأ ظهور أنظمة وأساليب ومداخل ج

اهليربجرافيك  وأخريا وليس آخرا) يرب الفيديواهل(الفردي ، والتعليم الذايت ، والتعلم الشخصي ، والنص الفعال ، و الفيديو أو 

، هذا التطور  ظهور أجيال احلاسب املتطورة واملتقدمة يف آليا�ا وتقنيتها وإمكانيا�ا دائمة التقدم وعليه فقد أدى أيضا

 املتنامي أفرز مصطلح الوسائط الفعالة أو اهليربميديا
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فالوسائط فائقة التداخل هو أسلوب بناء عناصر معلوماتية مرتابطة بطريقة غري خطية، وتساعد على إثراء معلومات الطالب ، 

.واملعلومات إىل معرفة وتزيد من فعاليته بتحفيزه و تنشيطه ، وعن طريقها حيول الطالب املعطيات إىل معلومات  

  20- 1- الوسائط الفعالة الهيبرميديا (الوسائط فائقة التداخل) : 

 مفهوم الهيبرميديا:

ليعرب عن تقدمي األفكار واملعلومات عن طريق الرتابط بني أي من  )الوسائط فائقة التداخل(يستخدم مصطلح  اهليربميديا 

وهي ختتلف عن النصوص فائقة التداخل ،النصوص املكتوبة و الرسومات والصور وخيتار من بينها العناصر اليت يتفاعل معها   

وبذلك يعترب . وما�ا وعناصرها اليت تتمثل يف تصميم بيئة تعليمية الستخدامها يف تصفح النصوص املكتوبة و التنقل بني معل

النص فائق التداخل جزءاً من الوسائط فائقة التداخل ، وتعترب الوسائط فائقة التداخل استخداماً فريداً للحاسب يف تقدميه 

تلي  للمعلومات وتغلبها على الطريقة اخلطية الستعراض املعلومات ، بعيداً عن قراءة وفهم املعلومات بالرتتيب املتسلسل وفقرة

فقرة وصفحة تلي صفحة ، وقد جاءت الوسائط املتعددة لتناول تقدمي عناصر املعلومات بطريقة تعتمد على احتياجات 

الطالب ورغباته حلصل على املعلومات بشكل غري خطي وينتقل من فكرة ألخرى وفقد أهدافه التعليمية حيث يعرض 

.ورية لهاملعلومات اليت يريدها ، ويتخطى املعلومات الغري ضر   

تعد كموسوعة إلنتاج األشكال اجلديدة من الربامج التعليمية ، فهي تزود ) اهليربميديا ( وملا كانت الوسائط فائقة التداخل 

املتعلم بإمكانات ميسرة لتنظيم وإدارة املعلومات والبيانات اليت حتملها الوسائط املتعددة لكي تقابل متطلباته واحتياجاته 

ميديا مفهوم جديد أدخل على مفاهيم تقنية التعليم يعمل على دمج عناصر الوسائط املتعددة يف اخلاصة ، وعليه فإن اهليرب 

برامج تعليمية حاسوبية يف نصوص أو رساالت تعليمية فّعالة ، واستخدام الطالب للهيربميديا لن يتم مبعزل عن املعلم ، 

ات املناسبة هلم ، من هنا يكون دور املعلم مساعدة حيث إن بعض الطالب ليس لديهم خربة كافية الختيار عناصر املعلوم
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.الطالب يف حتديد وتوجيه اختياراته من عناصر املادة التعليمية  

بيئة برجمية تعليمية تساعد على الربط بني عناصر املعلومات يف : " بأ�ا) اهليربميديا ( وميكن تعريف الوسائط فائقة التداخل 

م على تصفحها والتقلب بني عناصرها ، والتحكم يف عرضها للتفاعل معها مبا حيقق شكل غري خطي ، مما يساعد املتعل

ية املتعددة اليت املعلومات التامة واملتوافرة �موعة من الوسائط التعليم" وميكن القول بأ�ا  ،" أهدافه التعليمية ويليب احتياجاته 

بطريقة منظمة يف املوقف التعليمي واليت تتضمن الرسوم البيانية والصور والتسجيالت الصوتية واملوسيقية  تستثمر تبادليا

متحركة ، كل ذلك إطار نصي معلومايت يساعد على  نة ومتحركة وخرائط وجداول ورموزا ورسوماومشاهد الفيديو ساك

مع بعضها البعض عن طريق جهاز احلاسوب بنظام يكفل أو معظمها  وهنا تتكامل هذه الوسائط مجيعا" اكتساب اخلربات 

للمتعلم الفرد حتقيق األهداف املرجوة بكفاءة وفعالية من خالل تفاعل نشط يسمح للمتعلم بالتحكم يف السرعة واملسار 

.واملعلومات وتتابعها تبعاً لقدراته الذاتية   

، كما تعترب  رنامج لتنظيم وختزين املعلومات بطريقة غري متتابعةعبارة عن ب" وبذلك ميكن تعريف أنظمة اهليربميديا على أ�ا  

أسلوباً لتقدمي تعلم فردي يف أطر متنوعة يساعد على زيادة الدافعية لدى املتعلم من خالل التغذية الراجعة الفورية، وزيادة 

".قدرته على التحكم يف عملية التعلم  

 20-2- خصائص الهيبرميديا:

.دم يف تصميم برامج احلاسوب التعليميةيئة تعليمية تستخب -   

.ط تتوفر يف كليهماوموصالت الرتاب) اهليربميديا(لنصوص فائقة التداخل هي جزء من الوسائط فائقة التداخلا -  

 . شمل مجيع عناصر املعلومات من نصوص ورسوم وصور ولقطات الفيديو حركة ومؤثرات صوتيةت -    

املعلوماتتعمل على الربط بني مجيع عناصر   مات باستخدام وصالت الرتابط رية الطالب يف التنقل بني عناصر املعلو ح -   
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.ألهدافه التعليمية واحتياجاته اخلاصة ، ومن مت فهي تتيح له الفردية وفقا   

 

 . ستخدمها الطالب بالتحكم فيها والتفاعل معها ، ومن مت فهي تتمتع بالفاعليةي -    

 20-3- مكونات الهيبرميديا:

:تتكون الوسائط فائقة التداخل ممايلي    

  عناصر املعلومات املكونة للوسائط فائقة التداخل وتشمل ما يلي

النص المكتوب : هو أبسط أشكال عناصر الوسائط ، حيث تتم معاجلة النص مبؤثرات متنوعة من حيث نوع اخلط  

املناسب واحملقق ألهدافه التعليمية ، وعندما يكون هذا واحلجم واللون واحلركة وغريها ، وجيب أن تتم معاجلة النص بالشكل 

النص له عالقة أو صلة بنص آخر أو رسم أو صورة أو صوت ، فإنه البد أن يتم ربط النص بتلك العناصر باستخدام 

  وصالت الرتابط

 الر سومات بأنواعها :  ومن بينها الرسومات البيانية والتوضيحية والتخطيطية وغريها سواء كانت ثابتة أو متحركة .

الصورة : وتشمل الصور الثابتة واملتحركة الثنائية والثالثية األبعاد ، وجيب استخدام الصور الرقمية حيث توضح املكونات  

من التوضيح للنص ، والصورة الرقمية هي عبارة عن سلسلة من النقاط  لية ، كما أ�ا توفر مستوى عاليابدقة وجودة عا

، كما جيب  ة رقمياالصورة ، وتستخدم بعض األجهزة ملسح أو حتويل الصورة التقليدية إيل صورة معاجلاملتجاورة لتكوين 

 الفوتوغرافية الرقمية اللتقاط الصور الرقمية ، ولدمج الصور واللقطات بالوسائط فائقة التداخل جيب أوال) الكامريا(استخدام 

امج التأليف ، ووضع الصورة بالشاشة وحتديد شكل وحجم الصورة فيهامث استريادها عن طريق برنختزينها كملف باحلاسوب ،   

المؤثرات الصوتية : وتشمل األصوات الطبيعية والصناعية واملوسيقى ، وهناك تشابه بني الصور الرقمية واملؤثرات الصوتية  
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مه يف امللف أكرب ، ويتكون حيث إن الصوت الرقمي يتم ختزينه كملف وكلما كانت نوعية الصوت أفضل كان حج ،الرقمية 

.الصوت بصفة عامة من جمموعة ترددات ، وكلما كانت الرتددات كبرية يكون الصوت أقل من الصوت األصلي  

 20-4- الهيبرميديا و التدريب الرياضي:

استخدام مستحدثات التكنولوجيا يف التدريب الرياضي اليت ساعد علي االبتكار يف التدريب من طرق التكنيكات إن 

النتائج الرياضية و ابتكار األجهزة الرياضية اليت ساعدت علي التوفري يف الوقت و القدرة علي حتطيم األرقام و احلصول علي 

استخدام منظومة األجهزة الرياضية و  التدريب الرياضي  يف طرق و أساليب و التطورجناز السرعة يف اإلمن خالل  املرجوة

حيث ة ييف نظم املدخالت و املخرجات و العلميات التدريب األكادميياجلانب العلمي و   احلديثة و التعامل املرتابط بني

ظل التحديث التقين لعمليات اختلفت منظومة التدريب باختالف املستحدثات العصرية يف ظل التطوير التكنولوجي و يف 

 أجهزةمستوي األداء باستخدام  علىتكنولوجية هو احلكم  أنظمةن اهلدف من ابتكار ، إالنظم يف جمال التدريب الرياضي 

التدريب  علي استخدام املستحدثات يف تغري مفاهيم التدريب التقليدي إىل تفق كالتطي النتائج بصورة سريعة تع ىتالقياس ح

.النتائج املسطرة و املرجوة ذي يسعي إيل التقدم وحدوث طفرة تغري األرقام القياسية و احلصول عليال   احلديث  

 اإلدارة الرياضية:

التنظيمي للمؤسسة  اهليكلمن خالل    نوادرأو شركة أو جامعة أو كلية البد أن  ومؤسسةجمال أو أي  أيمن املعرف يف 

التنظيمية و اخلطط  سرتاجتياتاالاليت من خالله توضع  املؤسساتالرياضية من األقسام اهلامة يف  اإلداريةيعترب قسم   الرتبوية 

إيل التطوير املستمر من  اإلدارةتسعي منظومة التطوير و املستحدثات التكنولوجية يف قسم     املؤسسةللكلية أو  التشغيلية

الرياضية  اإلحصائياتو تدوين األرقام و   نيير ااإلداملدربني و و  الالعبنيملعرفة بيانات   خالل استخدام قواعد البيانات

يف النهاية جند    ،يف تنظيم البطوالت و احملافل الرياضية علي املستوي احمللي أو الدويل   الرياضية اجلداولو استخدام  للبطولة 
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فائدة يف حتديث و تطوير املنظومة سواء  هأن استخدام التكنولوجيا و استخدام الوسائط التعليمية و التعليم االلكرتوين لدي

.دارية أو البحثية ة أو اإليالتعليمية أو التدريب  

 طوات برامج تعليمي لألنشطة الرياضية في ضوء خصائص الهيبرميدياخ -21

" الوسائط الفائقة"أن عند القيام بتصميم أنظمة تعليمية يف جمال الرتبية الرياضية من خالل  مراحل جيب أن تتضمن ثالث  

: تتمثل فيما يلي   

 أ ـ مرحلة التحليل : تتضمن اخلطوات اآلتية:

.للتعرف على الفروق الفردية للمتعلمني  :تقييم الحاجات -  

للتعرف على قدرا�م وحاجا�م واهتماما�م وذلك لتحديد احملتوى املناسب تبعا لألهداف  :خصائص المتعلمين -

 املوضوعة 

يتم صياغة األهداف التعليمية يف عبارات سلوكية يسعى املتعلمون لتحقيقها بعد دراستهم حملتوى الربنامج كما : األهداف  -

. أ�ا حتدد نواتج التعلم اليت ختضع للتقومي   

فري جيب مراعاة أن يرتبط كم املادة املتعلمة مبدى صعوبتها بالنسبة لقدرا�م ، لذا جيب تو : تحديد المستويات التعليمية  -

فرص متعددة للمشاركة واملمارسة والتقومي الذايت املستمر ملا حققه املتعلم من تعلم ، وذلك من خالل أمناط التعلم يف 

. جمموعات كبرية أو صغرية أو تعاونية أو بتعلم فردي ذايت   

 ب ـ مرحلة التنمية والتطوير : تعين حتديد االسرتاتيجيات املستخدمة يف التصميم التعليمي من خالل ثالث خطوات 
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فقد يتضمن الربنامج الواحد على أكثر من منط من أمناط  :تحديد النموذج التعليمي المستخدم في تعلم المحتوى 

.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم وذلك �دف عرض املادة التعليمية اليت من أجلها صمم الربنامج   

: ما يلي  عاوهناك العديد من هذه األمناط وأكثرها شيو   

لغة احلوار  –حل املشكالت  –احملاكاة أو التقليد ، األلعاب التعليمية ، التعلم الشامل والشرح  –املمارسة والتدريب 

وفيه يقوم احلاسب اآليل بعرض " الريادي " التعليمي ، ويتم من خالل هذا البحث استخدام منط التعليم الشامل اخلصوصي 

ة التوضيحية ، والتدريبات املختلفة للمتعلم ، ومتابعة تقدمه يف التعلم من خالل منط التدريب وذلك املادة التعليمية مع األمثل

.بقيام الربنامج عن طريق احلاسب اآليل بطرح سؤال معني يتطلب استجابة من املتعلم من خالهلا يتم التقومي الذايت املستمر  

رق القفز إىل ما يريد وذلك ملعاونة املتعلم يف التحرك واختيار ط حتديد طرق السري خالل النص املعلومايت كما جيب أيضا

 واإلحبار والتحرك داخل الربنامج من خالل وسائل اتصال البينية اليت تتضمن تعليمات التجول والكلمات املطبوعة تعلمه أوال

طي لألمام أو العودة للخلف وكذلك والكلمات املفتاحية للموضوع واليت تتيح للمتعلم التحكم يف برنامج االنتقال أو التخ 

  .من الربنامج أو اخلروج �ائيا  إىل القائمة االختبارات ختيار التدريبات أو اخلروج مؤقتاا

البناء أو البرمجة األولية : ويقصد �ا التنظيم العام للمعلومات من مستويات التعلم البسيطة إىل مستويات التعلم األكثر 

عرض احملتوى بوسائل خمتلفة من الوسائط مثل النص ، والصوت والصور الثابتة واملسلسلة والرسوم تركيباً ، كذلك أشكال 

.الكاريكاتريية ، ولقطات الفيديو   

العامة واإلجرائية ، خطوات التسلسل املنطقي  األهدافواليت تتضمن : الصورة النهائية للبرنامج أو البرمجة النهائية 

، والتقومي " البنائي " ، باإلضافة إىل  التقومي التكويين  الفورييمي ،تغذية الرجع مع التعزيز إلطارات تعرض احملتوى التعل

" النهائي " التجميعي   
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ج ـ مرحلة التقويم : وهي مرحلة العمليات اليت تتم أثناء وبعد الربجمة وذلك من خالل تزويد املتعلم بتغذية رجع ، وبيان 

. قيقه لألهداف التعليمية املوضوعةمعدل تقدمه يف التعلم ، ومدى حت   
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