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 المقدمة . 1

حتفاظ (استبقاء) الطالب للمعرفة  في التعلیم حیث أظھرت عدید من البحوث أن نسبة اة اسمن حالتعلیم باستخدام التقنیات التربویة والتعلیمیة الحدیثة یتمیز بأنھ یشرك أكثر 
لم في المستقبل، أما في التعلم التقلیدي تكون محدودة، بینما تكون ھذه النسبة أعلى كثیًرا في التعلم  وإتقان مھارات التفكیر العلیا وتبني اتجاھات إیجابیة ودافعیة أكبر للتع

ضوء  أعلى بكثیر فیھ، فالتقنیة منھج یتضمن تخطیًطا وإعدادًا وتنفیذًا وتقویًما كامالً للعملیة التعلیمیة في  التقنیات الحدیثة، كذلك أن نسبة بقاء المعلومة  ع  م  مدمجشط الالن
الماضي   في  التعلیمي  الموقف  یمیز  والذي  محددة،  الحالي ھ  منأھداف سلوكیة  التكنولوجي  التدریسي  أن  الموقف  األھداف  م  لیالتعو  تحدید  یشتمل على  الماضي ال  في 

التفاعل وعملیة اختیار الوسائل التقنیة المناسبة ووسائل    ، التي یسعى إلى تحقیقھا، وكذلك ال یحدد المھام التي یراد للمعلم أن یقوم بھا وال یحدد األسالیب ووسائلالسلوكیة 
تنظیمی�ا یتفق  یرة بالتطور التكنولوجي إلى حد كبیر حیث اتخذت العملیة التعلیمیة شكال ًكي في السنوات األخحرالني ووقد تأثر مجال التعلیم البد   ). 2016(عثمان،  التقویم  

لم في  تعاللیب  میة الدور الذي تقوم بھ أسا نظراً ألھ  ؛ دمة مما أولى بكثیر من الباحثین االھتمام بھا وتناولھا من زوایا متعددةمع ھذا التطور في األسالیب والوسائل المستخ
لعملیة التربویة والتي  ا توى األداء باعتبارھا أحد المحاور واألسالیب للعملیة التعلیمیة، فأصبحت عملیات التعلیم والتعلم في التربیة الریاضیة من أھم جوانب  االرتقاء بمس 

البحث عن حلول منطقیة لكل معوقاتھا ومشكالتھا یستخدمھ القائمون على ھذه العملیة من أسالیب  ككل مرھون بمدى ما  ة  ویلتربباعتبار أن نجاح العملیة ا  تتطلب دائماً 
  .وطرق مختلفة إلنجاح عملیة التعلم

 مادةحتاج إلى معلم ناجح یتقن الذلك تكنولوجیا التعلیم التي ت  األھداف المعرفیة والحركیة واالنفعالیة مستخدمة في  إن التربیة الریاضیة تعمل على تحقیق غایتھا عن طریق
التدرلعا وأسالیب  المتعلمیة  حاجات  مع  تتوافق  بطریقة  وتصمیمھا  التعلیمیة  المواقف  بناء  وكیفیة  للوسائط  االبتكاریة  باالستخدامات  ملًما  یكون  وأن  الحدیثة  مین  لیس 

  ). 2019وخصائصھم العقلیة والنفسیة والحركیة (العتیبي، 
 مشكلة الدراسة . 2

دورً  الحدیثة  التربویة  التقنیات  المطلوبمُ   ا تؤدي  األھداف  تحقیق  في  استھًما  آخر  بسیاق  أو  التعلیم  مجال  المجاالت  بین  ومن  استخدامھا،  مجاالت  في  الوسائل  ة  خدام 
  .میة المعاصرةلیتعطلبات البیئة ال التكنولوجیة بمختلف تقنیاتھا لتحقیق أھداف العملیة التربویة التعلیمیة، فظھر ما یعرف بالوسائل التعلیمیة المتطورة التي تتماشى ومت

حدی�ا للمعلمین والتربویین والقائمین على العملیة التعلیمیة والتربویة في سلطنة  ومما الشك فیھ أن ثورة المعلومات، وتكنولوجیا التعلم المتزایدة في عصرنا الحالي شّكلت ت
تعلیمیة ت المتسارعة مما استوجب على كل مؤسسة  التكنولوجیة  التطورات  الدراسات  د  ریعمان في ظل  المتطورة، إال أن ندرة  التكنولوجیا  بركب ھذه  اللحاق  التطویر 

غیرات الدراسة في سلطنة ُعمان حسب علم الباحث أوجدت فجوة بحثیة، وفي تقریر لوزارة التربیة والتعلیم في سلطنة ُعمان تشیر فیھ أن واألدبیات السابقة التي تناولت مت
على ذلك كشوف تفعیل   قنیات التربویة الحدیثة في التدریس؛ لقلة مھاراتھ في استخدامھا، وقلة حضوره للمشاغل التدریبیة، وما یدللتا  عدیدًا من المعلمین ال یستخدمون

التربیة والتعلیم،   التعلیم (وزارة  الحدیثة في مركز مصادر  التربویة  التقنیات  ( عثمان،  2017أجھزة وبرامج  تتم  2016، ویرى  التدریس  یاب وسائل  غ  في ) أن عملیة 
أ اھتمام  وعدم  التعلیم  لتكنولوجیا  معامل  وجود  عدم  ومنھا  عدیدة  ألسباب  الحدیثة  التدریس  المقررات تقنیات  ألھداف  والتنفیذ  التخطیط  بعملیتي  التدریس  ھیئة  عضاء 

صبحت عملیة التدریس تتمركز حول الروتین التقلیدي في  وأة  الدراسیة لضعف المستوى الفني في التعامل معھا وطرق صیانتھا وتوظیفھا في المواقف التدریسیة المختلف
قاء المعلومات دون النظر إلى احتیاجات المتعلمین وفروقھم الفردیة واستثارة دوافعھم للتعلم، لذلك فاتساع مجاالت  العملیة التعلیمیة، والذي یتمثل في شرح المعارف وإل

الریاضیة صبح ضرورة حتمیة الستخدامھا في مجال التربیة البدنیة والریاضیة، وفي السیاق ذاتھ فإن التربیة البدنیة وأ   یةاستخدام الوسائل التكنولوجیة في العملیة التعلیم
تي:  اآلل  ة الدراسة في التساؤقد استفادت بشكل كبیر من ھذه التكنولوجیا، خاصة في الدور الذي تؤدیھ في تحقیق أھداف درس التربیة البدنیة والریاضیة، إذا تكمن مشكل
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مین للتقنیات التربویة الحدیثة على تطویر وتحسین تدریس مادة التربیة إلى بیان أثر استخدام المعل   الحالیة  لدراسةا  توصي
ار. تكون مجتمع البحث من معلمي التربیة الریاضیة ومدیري علمین في مدارس محافظة ظفلما  الریاضیة من وجھة نظر

الباحث عینة مسیرة ) مدیًرا ومعلَم تربیٍة ریاضیٍة، واخ750مدارس التعلیم األساسي بمحافظة ظفار والبالغ عددھم ( تار 
وقد اتبعت الدراسة  ستبانةً على عینة البحث،  ا  )150) معلًما من مجتمع البحث، وقام الباحث بتوزیع (150طبقیة قوامھا (

بین استخدام المعلمین المنھج الوصفي التحلیلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة مباشرة ذات داللة إحصائیة  
یات قنت  الحدیثة على تطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة. توصي الدراسة الحالیة الى ضرورة استخدام  التقنیات التربویة

داخل الحدیثة  التقنیات    التعلیم  استخدام  تنویع  بضرورة  توصي  كما  الدرس.  وأھداف  محتوى  تناسب  والتي  المحاضرة 
 للطالب.  اا أكثر فائدة وتشویقالتعلیمیة الحدیثة لجعلھ

اسة ملخص الدر  
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  الدراسة  ھدف. 3
 : التالیة  األھداف تحقیق إلى  الحالیة الدراسة تھدف

 .المعلمین في مدارس محافظة ظفار لى تطویر وتحسین تدریس مادة التربیة الریاضیة من وجھة نظرالتربویة الحدیثة عت یا استخدام المعلمین للتقن تأثیر مدى معرفة. 1
 
 البحثي  الطارا. 4

 البحثي التالي: اإلطارتقدم الدراسة الحالیة 

 
 طار البحثي اال: 1شكل 

 األدبیات مراجعة . 5
 
 ربویة لتا مفھوم التقنیات 5.1

 :التربویة، ویمكن ذكرھا على النحو اآلتي مصطلح التقنیات اولتنتلقد تعددت التعریفات التي 
 ) 2013ق أھداف عملیة في مجاالت مختلفة" (أحمد، وسرایا، ة تشمل اإلنسان، والمواد، واألفكار، واألدوات لتحقی تعرف تقنیات التعلیم بأنھا "منظومة تفاعلی

 :أو السیاق الذي وردت فیھ، وھيیة التعلیمیة ثالثة معاٍن تفھم من خالل النص و بأن للتقنیات التر لى)، إ2017،34 ویشیر (الغزاوي
 .ألجل أغراض عملیةي التطبیق النظامي للمعرفة العلمیة أو أي معرفة منظمة (بوصفھا عملیات) تعن التقنیات .1
 .عرفة العلمیةملالناتجة عن تطبیق ا الموادزة أو (بوصفھا منتجات) تعني األدوات أو األجھ التقنیات .2
  عند القول إنَّ التقنیات تزید   الملیات ومنتجاتھا، فمث التقنیات تتضمن معنى العملیات والمنتجات معًا، وتستعمل بھذا المعنى عندما یشیر النص إلى الع .3

 .الناتجة عن ذلكھزة واألج ختراع، ات االكتشاف واالمن معلوماتنا عن أنظمة االتصاالت فھذا یشیر إلى عملی
ة،  نسان واآللة واألفكار واآلراء وأسالیب العمل واإلدار) عدة تعریفات للتقنیات التربویة التعلیمیة منھا "أنھا تنظیم متكامل یضم اإل  2018،11وقد أوردَ (سالمة والدایل،  

 ".التعلیم لالحدیثة في مجا  اعاتوالصن خترعات لالستفادة من المحیث تعمل داخل إطار واحد" كما عرفھا بأنھا" عملیة 
ردیتھ  م مصادر تعلم بشریة وغیر بشریة تؤّكد نشاط المتعلم وفكما تعرف بأنھا" عملیة متكاملة تقوم على تطبیق ھیكل من العلم والمعرفة عن التعلم اإلنساني، واستخدا

 ). 9، 2019،  زارلج(ایة" ى تعلم أكثر فعال بمنھجیة لتحقیق األھداف التعلیمیة، والتواصل إل
 
 أساسیات في استخدام التقنیات التربویة  2. 5

 :) لعدد من األساسیات في استخدام التقنیات التربویة وھي على النحو اآلتي2019ي، و(العتیب (Daniel. et. al, 2019) أشار كل من
تحأّوالً  مع:  یتطلب  وھذا  بدقة:  التقنیة  تحققھا  التي  التعلیمیة  األھداف  بشدة بطررفة جیدید  األھداف  األھداف:    لكیقة صیاغة  بمستویات  أیًضا  للقیاس ومعرفة  قابل  دقیق 

 .ق ھذا الھدف أو ذلك. وقدرة المستخدم على تحدید ھذه األھداف یساعده على االختیار السلیم للوسیلة التي تحقالعقلي، الحركي، االنفعالي
ومراعاتھا: المستھدفة  الفئة  خصائص  معرفة  التالمیذ،   بالفئةنقصد    ثانیًا:  والذكائي    المستھدفة  العمري  بالمستوى  عارفًا  یكون  أن  علیھ  التعلیمیة  للوسائل  والمستخدم 

 .لمعرفي وحاجات المتعلمین حتى یضمن االستخدام الفعّال للوسیلةوا
بل تشمل: األھداف   ، المدرسي الكتاب    يفي المادة أو المحتوى  ال یعنلحدیث  ه الوسیلة وتكاملھا من المنھج: مفھوم المنھج االمدرسي ومدى ارتباط ھذثالثًا: معرفة بالمنھج  

ة وطریقة التدریس وطریقة التقویم  لك أن المستخدم للوسیلة التعلیمیة علیھ اإللمام الجید باألھداف ومحتوى المادة الدراسیوالمحتوى، طریقة التدریس والتقویم، ومعنى ذ
 .لحتى یتسنى لھ الوسیلة األنسب واألفض 

ده على اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام وتحدید الوقت  ھو المعني بتجریب الوسیلة قبل االستخدام وھذا یساع  المستخدم لھاالمعلم   امھا:دخا: تجربة الوسیلة قبل است بعً را
یلة في الدلیل  سو و أن یكون وصف الللعمل، أالح  یر صأن یكون جھاز العرض غكالمناسب، كما أنھ یحفظ نفسھ من مفاجآت غیر سارة  المناسب لعرضھا وكذلك المكان  

س وفوضى بین   التالمیذ. غیر مطابق لمحتواھا ذلك مما یسبب إحراًجا للمدَّرِ

 فوائد استخدام تقنیات التعلیم  5.3
ن منذ الثورة  ا سعظم اكتشاف حققھا اإلنبر أتعت  انیة، ووصف البعض ھذه الثورة بأنھابدایة ثورة جدیدة في المجتمعات اإلنس  وصفت تقنیات المعلومات واالتصال بأنھا

التعلیم أص مجال  في  واالتصال  المعلومات  تقنیات  استخدام  فبتقدم  المالصناعیة،  اإلدارة  والقائمین على  التدریس  ھیئة  والمعلمین وأعضاء  الطالب  مقدور  في  درسیة بح 
 ) 2017، ة لی(الح میة والتربویة كافةً یلتعل الحصول بسھولة ویسر من الشبكات المحلیة والعالمیة على متطلباتھم ا

زة والمواد ألنھا تثیر كل الجوانب الحسیة لدیھ مما تجعلھ مضطًرا للتفاعل مع المعلم واألجھوفي مجال التعلیم تحقق بالنسبة للمتعلم الھدف الحقیقي في الموقف التعلیمي،  
 ) 2017سابقة (الغزاوي،  ةد توصلت إلیھ دراسات عدی ماا لالتعلیمیة، ومن ثم تنمیة جوانب تربویة عدیدة مرغوبة لدیھ وفقً 

ج إلى سد النقص  فھا، التي نجمت عن قبول أعداد كبرى من الطلبة في المدارس، ذلكم األمر الذي احتاكما ساھمت تقنیات التعلیم في حل بعض المشكالت التربویة ووظائ
 . )2012لجھد (النداوي، اوكبیر في توفیر الوقت ال لدورفي االحتیاجات، إذ بین أن تقنیات التربویة المادیة لھا ا
اتًا في ذھن الطالب من تعلیمیة تتناسب واستعداداتھم وقدراتھم ومیولھم وإبقاء أثر التعلیم وجعلھ أكثر ثببخبرات    البویرى الباحث أن تقنیات التعلیم تساعد على تزوید الط
الموا في  وتوظیفھا  الخبرات  ھذه  من  االستفادة  اأجل  والحیایلتعلقف  العلمیة  انتباھھی تمیة  وجذب  الطالب  اھتمام  وإثارة  والحیاتیة    ة  الدراسیة  المشكالت  تجاه  وتركیزه 

ات  االجتماعي، ومھارات التعلم الذاتي، والمساعدة في تسلل األفكار، والخبر  ساب الطالب مھارات التعلیم، والمھارات المعرفیة، ومھارات النشاط العقلي والتفاعلواكت
ال رابطوت المواقف  وإ عتھا خالل  التعلیمیة  العملیة  في  اإلیجابي  ودوره  الذاتي،  ونشاطھ  الطالب،  فاعلیة  وزیادة  المناخ  لیمیة،  وتھیئة  المتعلم،  لدى  والدافعیة  الحماس  ثارة 

ئط التعلیم وتقنیاتھ،  استمرار في استخدام واالسأجل    یحة وتحري الدقة في الحصول على المعلومات ومنح الطالب الفرص الكافیة منالمناسب لتقصي المعلومات الصح
 ملی�ا. على تطبیق المعلومات تطبیقًا ع ھمقاتھم، وتسجیل ملحوظاتھم، وترتیب أفكارھم، وتركیز في تنظیم أو البكما یتزود بنتیجة  تعلمھ أوًال بأول ومساعدة الط
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 أثر التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة  5.4
لى العقل والفكر المنظم وتستعین بمجموعة من الوسائل التي تعلم وھي عملیة دقیقة مركزة تعتمد عمالملقن والمتلقي أو ال  نقة بییمصل عھمزة و  ھي  ریسإن عملیة التد

فعلى الرغم  من   فئة المتلقیة، الب  ه الوسائل ھي المناھج التعلیمیة والخبرة والتخصص وفي األخیر قدرة المدرس على ترغیتتحكم في نوعیة التعلیم وجودتھ، ولعل أھم ھذ
بھا على الرغم حققت جوانب إیجابیة في إعداد الكفاءات العلمیة المتخصصة في مجاالت متعددة، لذلك فالبد من االستعانة  اعتبار ھذه المسائل من األدوات التقلیدیة إال أنھا

التي    لك یمكن القول إن ھذه التقنیات ال یمكن أن تؤدي إلى زوال األھدافذلماتیة الضخمة  لومعمن التطور التكنولوجي الفائق الذي أسفر عن ظھور المعرفة والثورة ال
 ) 2017 حققتھا الوسائل التقلیدیة التي كانت وماتزال تعتمد علیھا عدید من المؤسسات التعلیمیة (الغزاوي، 

ومراحلھ، یستند نجاحھا إلى ضوابط وقیود تجعلھا    هبمختلف مستویا  مین جودة التعلسیتحإن التقنیات الحدیثة  بوصفھا آلیة لتطویر المعارف ونشر المعلومات وتطویر و
 )2016) و( الحیلة، 2017سیلة لتحقیق أھداف العملیة التعلیمیة، ومن ھذه الضوابط (عبد الحافظ، و

ا الحالستعانة  أّوالً:  التعلیم  تقنیات  الحدیث واستخدام  العلمي  التطور  إن  العلمیة:  إلى ظھ  ثةدیبالمناھج  لم یعد  روأدى  المعلومات  المناھج    كم ضخم من  فیھا دور  یُراعى 
المعرفة  التعلیم إلى  للوصول  العامة  القواعد  من  طائفة  باعتبارھا  معطیاتھا  في  والتحكم  لتنظیمھا  وسیلةً  بوصفھا  العلمیة  یة  المعرفة  لتحقیق  وسیلة جوھریة  فھي  وعلیھ 

التقنیات الحدیثة، فاالستعانة بالمناھج العلمیة  منظم وھو وسیلة لتنظیم الكم الضخم من المعلومات التي أحدثھا عصر  لا لعقل  على اعتمد  والبرھنة علیھا، إن علم المناھج ی
 .أن تساھم في التحكم في مدى صحة ھذه المعارف الحدیثة وتحلیلھا بأسلوب عقلي منظم وتلقینھا وتطویرھا ھي بمثابة أداة فكریة عقلیة من شأنھا

حدد عن طریقھ مساره العلمي والفكري والعملي، ویشترط في نجاح اختیاره أن العلمي ھو ما یختاره الباحث في المرحلة الجامعیة یتعلمي: التخصص  لاتخصص  ا: ال ثانیً 
العم لقدراتھ  التخصص  نوع  ذ یستجیب  في  وتركیزھا  المعلومات  تعمیق  في  یساھم  المجال  ھذا  فإن  لذلك  الشخصیة.  ومیولھ  ال لیة  یباحث  ھن  في  مسمما  بالتحكم  لھ  ح 

 .المعلومات ودقتھا
یالً أمام أھمیتھا في تطویر المیدان  إن الحدیث عن خطورة استخدام التقنیات التربویة الحدیثة ال یعني االستغناء عنھا ألن ھذا األمر یعد مستح  ثالثًا: تحدیث أدوات التعلیم: 

لثورة المعلوماتیة الضخمة، والبد في طلباتھا وھذا عن طریق تحدیث أسالیب التعلیم وأدواتھ تماشیاً مع اتمم مع  نسجاة واالالعلمي والمعرفي، لذلك فاألمر یتطلب االستجاب
من تبني نظام التعلیم المغلق وضرورة إتاحة الفرصة أمام المعلم حتى یتسناالھتمام باإلبداع المعرفي واالعتماد على شبكات المعلو  ھذا المجال   ستخدام ى لھ امات بدالً 

 .نیات التربویة الحدیثة في مجال التدریسقتال
یثة، بل یعد لھ الفضل في انتشار ھذا كتروني من أھم وسائل وأدوات المعرفة في عصر التكنولوجیا الحدام الجھاز اآللي: یعد استخدام الجھاز اإللرابعًا: التقید في استخد

بمثابة نظاا س  ئص التين الخصاالنوع من المعرفة العملیة وھو یتسم بمجموعة م م ناقل لحقول المعرفة كافةً،  ھمت إلى حد كبیر في تطویر المعرفة وتحدیثھا، كما یعدّ 
 .والحاسوب یؤدي دوراً محوریاً في نقلھا وتطویرھا

صل وتحقیق عدید من المخترعات العلمیة  ا وتأداة لللحاسوب  االجتماعیة، الثقافیة العلمیة والتربویة كافةً جعلت من افي المجاالت االقتصادیة،  إن متطلبات العصر الحدیث  
 :د ببعض الضوابط والقیود منھایمیة مؤثرة ولھا إیجابیات، إال إن ھذه اإلیجابیات في استخدام ھذا الجھاز اآللي ال تحول دون ضرورة التقی الحدیثة لذلك فھو تقنیة تعل

ت،  دمھا شبكة اإلنترنتق  ھ في میدان البحث والمعرفة العلمیة خصوصاً تلك المعلومات التيمادل استخ ا من خالضرورة التأكد من المعلومات التي یتم الحصول علیھ .1
 .ألنھ أحیانًا یتم الحصول على المعلومات من مصادر غیر موثوقة

 .وماتلعلیة للمرمجة اآلفكیره، وعدم تقبل كل ما یعرضھ الحاسوب، ألنھ وسیلة تعتمد على البن یستخدم عقلھ وتیجب على الباحث أ .2
 اب وتقدیم الشروحات ألنھا من الوسائل التي حققت نجاحاً باھراً في النضج المعرفي.االستعانة باألدوات التقلیدیة في التعلیم وخصوًصا الكت  .3
 

 الریاضیة  ة في التربیةمیاألدوات التعلی 5.5
ي أقل وقت وجھد ممكن، كما تعرف بأنھا مجموعة المادة التعلیمیة وتعلیمھا وإجادتھا ف   حتوىك وفھم مھي مجموعة من األدوات واألجھزة التي تساعد المتعلم في إدرا

المتعلم على فھم  التي تعمل على مساعدة  المتنوعة والمبرمجة  أنواًعا عدیدةً  وت  المصادر والمعلومات والخبرات  النظریة والعملیة، وأنَّ ھنالك  التعلیمیة  الفعالیات  طبیق 
  :(Ferran. et. al, 2020) اھة منالتعلیمیللوسائل  

تلفة الصماء،  لمخ الوسائل البصریة: إن عنصر حاسة البصر في ھذه الوسیلة یعد األساس في استالم المثیرات، وتتمثل في كثیر من الوسائل منھا (وسائل العرض  أّوالً: ا
 ) سب اإللیكترونيلصقات، والرسوم البیانیة، وجھاز الحامل، واوالنماذجالتلفزیون والفیدیو، جھاز عرض الشرائح، واللوحات، والرسوم، والصور، 

 ) ذاعة، أشرطة التسجیلاإلثانیًا: الوسائل السمعیة: تكون حاسة السمع ھي األساس في تعیین المثیرات المختلفة التي تتطلب االستجابة لھا ومنھا (
السمع و البصریة: وتعتمد على حاستي  السمعیة  الوسائل  لھا وتشتمل على كثیر من فوت  البصر فيثالثًا:  المطلوب االستجابة  المثیرات  العرض   یر  (أجھزة  الوسائل منھا 

الشرا أجھزة  الناطقة،  المتحركة  الصور  وجھاز  الفیدیو،  جھاز  التلفزیون،  الناطقة،  المتعدد  ئح  المختلفة  اآللي  الحاسب  وجھاز  وتعلیقات،  بتسجیالت صوتیة  المصحوبة 
 .الوسائط)

 
 ام الوسائل التعلیمیة في تعلم المھارات الریاضیة ة الستخد یلت عمیقاتطب 5.6

كامالً  یُعد در الریاضیة  التربیة  في طیاتھ ھدف  یحمل  أنھ  إال  التعلیمي  البرنامج  في  الریاضیة أصغر وحدة  التربیة  تحقیق ھذه    بأغراضھس  عاتقھ  ویقع على  المتعددة، 
سبیل لتحقیق    ھناك منومن ثم فإنھ لیس    تربیة الریاضیة أال وھو التربیة الشاملة المتزنة باكتمال المنھاج، لاق ھدف  األغراض من خالل الوقت المتاح لكل درس ویتحق 

تختصر   التي  الحدیثة  التعلیمیة  بالوسائل  باالستعانة  إال  الدرس  وھدف  (السعید،  الوقت  الكبیر  الھدف  ھذا  إلتمام  الشرائح)2021الجھد  (عرض  ذلك  ومثال  ومن    ). 
 :اآلتي داماتھاستخ

 .ارة، مثل مھارة التصویب أو الخداع في كرة الید أو عرض كاتا في الكاراتیھاستخدام جھاز عرض الشرائح في توضیح التسلسل الحركي للمھ .1
القفز والتصویب من السقوط   ویب منالمالعب المختلفة فمثالً یمكن استخدامھ في المقارنة بین التصنات بین المھارات أو  مل مقاراستخدام جھاز عرض الشرائح لع .2

 .في كرة الید
في .3 الجھاز  استخدام  نماذج    یمكن  ركلة  من عرض  أو  لضربة  أنموذج  في  استخدامھ  یمكن  فمثال  الدولیین،  الالعبین  من  لمجموعة  مختلفة  ركال  ریاضات  ت من 

 الكاراتیھ أو الشكل التشریحي للجسم أثناء الطیران أو الوثب.

  ة الدراس  منھجیة. 6
یال   تمدعا فیما  البحث  بالحالة موضوع  المتعلقة  والمعلومات  والبیانات  المعطیات  جمع  والقائم على  التحلیلي  الوصفي  المنھج  الحالة  دراسة  في  التقنیات باحث   " بـ  تعلق 

تكون مجتمع البحث من معلمي   .معلوماتال  ھذه  یھاص الدالالت والمعاني التي تنطوي عل تدریس التربیة الریاضیة."، ثم تحلیلھا واستخال   ا في تطویرالتربویة ودورھ
)  150طبقیة قوامھا (  عینة مسیرة) مدیًرا ومعلَم تربیة ریاضیة، واختار الباحث  750التربیة الریاضیة ومدیري المدارس للتعلیم األساسي بمحافظة ظفار والبالغ عددھم (

  .ثحبال  ) استبانةً على عینة150ام بتوزیع ( معلًما من مجتمع البحث، وق
 :اعتمد الباحث في تطویر االستبانة على نوعین من البیانات

الجامعی .1 والرسائل  والمقاالت،  والدراسات،  البحوث،  من  النظري  بالجانب  المتعلقة  المعلومات  الثانویة:  والكتب  المصادر  واألجنبیة  ة،  العربیة  العلمیة 
 .المباشرة بموضوع البحث المتخصصة وذات الصلة
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الستبانة): لغرض توفیر البیانات المتعلقة بالبحث فقد صممت االستبانة بغرض الحصول على البیانات األولیة الستكمال الجانب التطبیقي (ا  یة ولألر ا المصاد .2
 :فرضیاتھ واشتملت االستبانة على األقسام اآلتیة حث واختبارللبحث من حیث معالجتھا ألسئلة الب

 .والوظیفیة لعینة البحثة صیخ شال القسم األّول: وتضمن المعلومات -
  .) فقرات8القسم الثاني: وضم محور استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة، وتضمن ھذا القسم ( -
 .) فقرات10( لتربیة الریاضیة، والذي تضمنالقسم الثالث: وتكون من متغیر تطویر تدریس مادة ا -

في الخانة التي تعبر عن وجھة نظره، على مقیاس لیكرت   þوضع عالمة  ستجیب  ) فقرةً تقاس كل فقرة من خالل سؤال یطلب من الم18كونت االستبانة من (وقد ت
 لھا في المعالجة اإلحصائیة. التصنیف والدرجات لمستویات الموافقة التي تُعطى  )1الخماسي. ویوّضح الجدول رقم (

 درجات مستویات الموافقة على فقرات االستبانة. یف ن) تص1الجدول رقم (
 الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  ل األوّ  المستوي 

 ال أوافق بشدة  أوافق ال  محاید  أوافق  أوافق بشدة  التصنیف 

 1 2 3 4 5 الدرجة 
 
   النتائج والمناقشة. 7

یحتوي ھذا الجزء على اختبار العینات السكانیة و موثوقیة البیانات و احصاءات العالقات .  ناتلتي تمت على البیانات المجمعھ من العییستعرض ھذا الجزء االختبارات ا 
 . بین متغیرات الدراسة

 
 اختبار البیانات السكانیة 1 .7

 ائص أفراد عینة البحث وفقًا للسمات الشخصیة والوظیفیة. اآلتي خص )2(یوّضح الجدول 

 شخصیة والوظیفیة ات الللسم اتوزیع العینة وفقً  )2الجدول رقم (

 المئویة النسبة  التكرار الفئة  المتغیر  م

 80 120 ذكر النوع  1
 20 30 أنثى 

 100.0 150 المجموع 

 العمر 2

 16.6 25 سنة 30قل من أ
 51.4 77 ةسن 40إلى أقل من 30من 

 22 33 سنة  50إلى أقل  40من  
 10 15 سنة فأكثر 50

 100.0 150 المجموع 
 13.4 20 مدیر الوظیفي ستوى الم 3
 86.6 130 معلم 

 100.0 150 المجموع 

 المؤھل العلمي 4

 17.5 26 ثانویة 
 38.6 58 بكالوریوس 

 12.6 19 دبلوم 
 31.3 47 ماجستیر 

 100.0 150 المجموع 

 سنوات الخدمة  5

 18 27 سنوات 5أقل من 
 26 39 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 31.3 47 سنة 15من  إلى أقل 10من 

 24.7 37 سنة فأكثر 15
 100.0 150 المجموع 

 الدورات التدریبیة  6
 30.7 46 دورات 5قل من أ

 50.6 76 دورات  10  – 5من 
 18.7 28 فأكثر10

 100.0 150 المجموع 
بلغت  ) إلى  2تشیر نتائج الجدول رقم ( إلى أقل    30% من أفراد العینة. ضّمت الفئة العمریة (من  20اث  بة اإلن%، في حین بلغت نس80أن نسبة الذكور في العینة قد 

ات  %. وفي إطار سنو10من أفراد العینة وبلغت    سنة فأكثر) أدنى نسبة   50%، في حین ضمت الفئة العمریة (51.4سنة) أعلى نسبة من أفراد العینة، وبلغت    40من
سنوات) أدنى نسبة من أفراد  5%، في حین ضمت الفئة (أقل من  31.3لى نسبة من أفراد العینة وبلغت  سنة) أع  15إلى أقل من    10الخدمة ضمت فئة سنوات الخبرة (من  

%، ثم حملة الثانویة  31.3ستیر بنسبة بلغت  %، تالھم حملة الماج38.6غلبیة بنسبة بلغت  %. وفي جانب المؤھل العلمي كان حملة البكالوریوس ھم األ18العینة وبلغت  
%. ویتبین من 13.4%، أما نسبة المدراء فقد بلغت  86.6%.  كانت نسبة المعلمین في العینة قد بلغت  12.6أخیًرا حملة الدبلوم وبلغت نسبتھم  %، و17.5بنسبة بلغت  

یفیة لعینة البحث  ة والوظویتبین من خالل تحلیل ھذه السمات الشخصی   .50.6یث بلغت  دورات) كانت نسبتھم األعلى ح  10  –  5ى (من  الجدول كذلك أن الذین حصلوا عل
 أن أفرادھا مؤھلین ویمتلكون القدرة لإلجابة عن فقرات االستبانة مما ینعكس إیجابًا على عملیة التحلیل. 
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 ثبات األداة (معامل ثبات ألفا كرونباخ) 7.2

%)،  60%)، وھي نسبة مرتفعة وأعلى من المعدل المقبول (86.4لكلیة (م اختبار معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة، حیث بلغت قیمة ألفا لالستبانة اتم استخدا
 معامل ألفا كرونباخ لمتغیرات البحث.  ) یوّضح قیمة3وِمن ثَمَّ إمكانیة االعتماد على النتائج التي یمكن أن تسفر عنھا االستبانة نتیجة تطبیقھا. والجدول رقم (

 كلیة وأبعادھا الستبانة ال) معامالت ثبات ألفا كرونباخ ل3الجدول رقم (

 عد البُ  م
عدد 

 الفقرات 
 % لفا)أثبات (كرونباخ معامل 

 84.5 8 استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة  1

 88.4 10 تطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة  2

 86.4 34 ككل بانةلالست  % لفا)أ  الثبات (كرونباخ معامل

 نة (محور استخدام المعلمین لتقنیات التربویة الحدیثة) تحلیل إجابات السؤال األّول في االستبا 7.3

)، مما یشیر إلى أن 3.50للتقنیات التربویة الحدیثة قد بلغ (  استخدام المعلمین) أن المتوسط الحسابي الكلي لمعدل االستجابات لمحور  4توّضح النتائج في الجدول رقم (
 .د كان بدرجة مرتفعة من وجھة نظر أفراد العینةتربویة الحدیثة قمستوى استخدام المعلمین للتقنیات ال 

التعامل مع برامج الكمبیوتر المختلفة والتنقل    یشیر إلى" یستطیع) الذي  2لھ مضمون الفقرة (ونات)  3.98ونالحظ أن أعلى متوسط حسابي لفقرات ھذا المحور قد بلغ (
قد   حسابي  متوسط  أقل  كان  حین  في  بسھولة."،  الفوا نتبینھا  مضمون  المتعلمین 8(  قرةلھ  خصائص  مع  تتناسب  التي  التعلیمیة  الوسائل  یستخدم   " إلى  یشیر  والذي   (

 .)2.97ابي بلغ (وموضوع الدرس ومراعاة الفروق الفردیة بینھم."، بمتوسط حس
 ) 150معلمین للتقنیات التربویة الحدیثة (ن= ال على محور استخدام ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومستوى الموافقة الستجابات أفراد العینة 4الجدول رقم (

المتوسط   العبارات  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

ترتیب  
 مستوى الموافقة  الفقرة 

2 
بیوتر المختلفة والتنقل بینھا  مع برامج الكمالتعامل  یستطیع  

 مرتفعة  1 1.000 3.98 . ةبسھول

3 
 تر. ختلفة على الكمبیویمتلك مھارات تحمیل البرامج الم

 مرتفعة  2 1.138 3.79

1 
األ مع  تحدید  تتناسب  التي  التكنولوجیة  واألجھزة  دوات 

 رتفعة م 3 990. 3.66 المختلفة. المقرر الدراسي والمواقف التعلیمیة  

4 
مھاریمت باستخدام    ةلك  والفیدیو  الصوتیة  الملفات  تشغیل 

 مرتفعة  4 1.192 3.57 البرامج المناسبة لھا. 

5 
 فالم الفیدیو. أور المتحركة والثابتة والصیتمكن من عرض 

 مرتفعة  5 1.214 3.55

7 
التعلم  یراعى عناصر األمن والسالمة عند استخدام   تقنیات 

 مرتفعة 6 1.121 3.42 مختلفة. في بیئات التعلم ال

6 
المختلفة التعلیمیة  والبرامج  الوسائل  تصمیم  من    یتمكن 

 متوسطة  7 . 921 3.12 . وإنتاجھا

8 
خصائص  الویستخدم   مع  تتناسب  التي  التعلیمیة  سائل 

 متوسطة  8 . 912 2.97 الفروق الفردیة بینھم.  ةالمتعلمین وموضوع الدرس ومراعا

 مرتفعة   1.061 3.50 لعاماف المعیاري االمتوسط الحسابي واالنحر

 
 یة) تحلیل إجابات السؤال الثاني في االستبانة (محور تطویر تدریس مادة التربیة الریاض 7.4

) الجدول رقم  في  النتائج  (5تشیر  بلغ  قد  الریاضیة  التربیة  مادة  تدریس  تطویر  الكلي لمعدل االستجابات مستوى  الحسابي  المتوسط  أن  إلى  أن    )، مما یشیر3.86)  إلى 
 .من وجھة نظر أفراد العینة مستوى دافعیة العمل قد كانت بدرجة مرتفعة

) والتي تشیر إلى "أوفر التوقیت المناسب ألداء التمرین والتنوع في  28)، وقد كان لمضمون الفقرة (4.21حور قد بلغ (الموسط حسابي لفقرات ھذا  ویالحظ أن أعلى مت
فردیة التمرینات  (جماعي"،    –استخدام  رقم  الفقرة  األخیرة  المرتبة  في  جاء  حین  ب27في   () حسابي  مب3.33متوسط  أراعي   " إلى  تشیر  والتي  تعلیم )  في  التدرج  دأ 

 رات". مھاال
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 ) 150=) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومستوى الموافقة الستجابات أفراد العینة على محور تطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة (ن5الجدول رقم (

المتوسط   العبارات  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

ترتیب  
 درجة المستوى  الفقرة 

التوقی  9 الأوفر  التمرت  ألداء  ومناسب  استخدام  ین  في  التنوع 
 . جماعیة –التمرینات فردیة

 امرتفعة جد�  1 750. 4.21

 .واإلحساس بھاأعطي جمیع التالمیذ فرصة أداء المھارة  10
  مرتفعة 2 824. 4.17

الریاضیة   11 واألجھزة  واألدوات  التعلیمیة  الوسائل  أھم  أعرف 
 الشائعة في المدارس 

 عة مرتف 3 850. 4.10

الأُ  12 أنشطة  تالمیشعر  من  بھ  یقومون  فیما  النجاح  بمدى  ذ 
 .ومھارات حركیة من خالل استخدام الثناء والتشجیع

 مرتفعة  4 936. 4.05

توزی 13 الدرس  زمن  توزیع  كیفیة  للمراحل    امالئمً ا  عً أعرف 
 ف الدرس. ا ھدا ألالمختلفة وفقً 

 مرتفعة  5 897. 3.98

التعلیمیة والوس قوم بتجریب وتحضیر  أ 14 الریاضیة  األجھزیلة  ة 
 قبل استخدامھا في الدرس.

 مرتفعة  6 997. 3.93

 دون نھرھم.ھا نوأجیب ع أستمع الستفسارات التالمیذ 15
 مرتفعة  7 1.072 3.86

 نموذج عند الشرح.أن جمیع التالمیذ یشاھدون األ  أتأكد من 16
 مرتفعة  8 1.188 3.62

ل 17 مناسبة  أنشطة  التالمیذ  مستوأختار  نضج  فوق تك  والى  ون 
 قدراتھم أو أقل منھا. 

 متوسطة  9 1.185 3.38

 .أراعي مبدأ التدرج في تعلیم المھارة 18
 متوسطة  10 902. 3.33

 مرتفعة   960. 3.86 ة للعمل اإلجمالي الكلي لمستویات الدافعی

 سمرنوف)  -كولومجروف اختبار التوزیع الطبیعي: (اختبار  7.5

إ كولومجروفتم  اختبار  االختبارات    سمرنوف-جراء  معظم  ألن  الفرضیات  اختبار  حال  في  اختبار ضروري  وھو  ال،  أم  الطبیعي  التوزیع  تتبع  البیانات  ھل  لمعرفة 
ھذا یدل  ) و0.05لة لكل محور أكبر من () نتائج االختبار، حیث إنَّ قیمة مستوى الدال6لجدول رقم (البیانات توزیعًا طبیعی�ا. ویوًضح ا  المعلمیة. تشترط أن یكون توزیع

 على أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي، ویجب استخدام االختبارات المعلمیة. 

 سمرنوف)  -) اختبار التوزیع الطبیعي (اختبار كولومجروف 6الجدول رقم (
 قیمة مستوى الداللة  Zقیمة  ات عدد الفقر المحور

 061. 1.321 8 الحدیثة التربویة استخدام المعلمین للتقنیات 
 351. 931. 10 دریس مادة التربیة الریاضیة طویر تت

 
 ) 150اختبار معامل ارتباط بیرسون للعالقة بین استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة وتطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة (ن= 7.6

 .تربیة الریاضیةات التربویة الحدیثة وتطویر تدریس مادة الللتقنیئیة بین استخدام المعلمین نصت فرضیة الدراسة على أنھ ال توجد عالقة ذات داللة إحصا
) الجدول رقم  للت7یتضح من  المعلمین  بین استخدام  للعالقة  (.) أن معامل ارتباط بیرسون  بلغ  قد  الریاضیة  التربیة  مادة  الحدیثة وتطویر تدریس  التربویة  )،  390قنیات 

أ  )، 011صائیة المصاحبة لھ (.وكانت الداللة اإلح ناًء علیھ یمكننا القول إنھ توجد عالقة ارتباط طردیة وذات داللة ). وب0.05صغر من مستوى الداللة المعنویة (وھي 
) مستوى  عند  است0.05إحصائیة  بین  ھذه  )  على  وبناًء  الریاضیة،  التربیة  مادة  تدریس  وتطویر  الحدیثة  التربویة  للتقنیات  المعلمین  الفرضیة خدام  رفض  یتم  النتیجة 

مادة التربیة    استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة وتطویر تدریس بین    إحصائیةت داللة  وذا   إیجابیة, والتي تقتضي وجود عالقة  ، وقبول الفرضیة البدیلةلصفریة ا
 . الریاضیة
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 )150دریس مادة التربیة الریاضیة (ن=وتطویر تلتقنیات التربویة الحدیثة عامل ارتباط بیرسون للعالقة بین استخدام المعلمین ل) م7الجدول رقم (

 اإلحصاءات  المتغیر 
وتطویر تدریس مادة التربیة 

 الریاضیة 

 استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة 
 390.* رتباط  معامل اال

 011. مستوي الداللة 
 یس مادة التربیة الریاضیة) للتقنیات التربویة الحدیثة وتطویر تدرلمعلمین التابع (استخدام ا والمتغیرنسبة التباین الكلي المفسر للمتغیر المستقل  7.7

) وھي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائیة  000انت الداللة المعنویة المصاحبة لھا تساوي (.) وك20.698) في أنموذج االنحدار بلغت (F() أن قیمة 8یتضح من الجدول (
تطویر تدریس مادة التربیة ) الستخدام التقنیات التربویة الحدیثة على  0.05دال إحصائی�ا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (  یوجد أثروبناًء علیھ یمكن أن نقول إنھ  )،  0.05(

 الریاضیة. 
 ة التربیة الریاضیة ) تحلیل التباین األحادي ألثر استخدام التقنیات التربویة الحدیثة في تطویر تدریس ماد8دول رقم (الج

 الداللة اإلحصائیة   Fقیمة متوسط المربعات  درجات الحریة  المربعات مجموع  ن مصدر التبای

 000. 20.698 3.112 3 12.447 النحدار ا
 الخطأ 

5.563 37 .150 

 
 

 موع المج
18.009 41   

 تحلیل االنحدار 7.8

).  2.019  -) الجدولیة التي تساوي (+/tدیثة، كانت في كٍل أصغر من قیمة (الح  لمحسوبة الستخدام المعلمین للتقنیات التربویة) اt) أن قیم (9یالحظ من الجدول ( (۱۱) 
لمین للتقنیات  ذه النتیجة یتضح وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة الستخدام المع). وبناًء على ھ0.05اللة المعنویة (وكانت الداللة اإلحصائیة المصاحبة أكبر من مستوى الد 

 مادة التربیة الریاضیة.ریس التربویة الحدیثة على تطویر تد
 اضیة ریس مادة التربیة الری) معامالت میل استخدام التقنیات التربویة الحدیثة على تطویر تد 9الجدول رقم (
 اإلحصائیة   ةالدالل tقیمة  βنحدار قیمة معامل اال باین مصدر الت
 033. 2.211 808. الثابت 

 064. 1.911 151. ستخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة ا
 2.019 -/+ ي) تساو0.05معنویة ( ةودالل 149الجدولیة عند درجة حریة  tقیمة 

 
 المناقشة . 8

البالغ  وذلك بناًء على  علمین التقنیات التربویة الحدیثة كانت بدرجة مرتفعة من وجھة نظر أفراد العینة،  مستوى استخدام الم المتوسط الحسابي الكلي لمعدل االستجابات 
یمیة الحدیثة التي تتناسب مع مقرر التربیة ن على تحدید الوسائل التعلی. یعزو الباحث االرتفاع في مستوى استخدام التقنیات التربویة إلى احتمالیة أن المعلمین قادر)3.50(

ات التدریب البدني والریاضي وتحمیل الفیدیوھات وھذه  حرك  سھولة والقدرة على تحمیل الملفات والصور التي فیھاوالتنقل بینھا بالریاضیة، والقدرة على التعامل معھا  
(تنیة،   إلیھ  ما توصلت  تتفق مع  إلیھا  التوصل  تم  التي  الحدیثة بدرجة مرتفعة وانھا    ) 2020النتیجة  التقنیة  للوسائل  المعلمین  فیھا استخدام    قادرة على تحقیقوالتي جاء 

) حیث جاء استخدام التقنیات التكنولوجیة التربویة والتعلیمیة  2021نما لم تتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة (السعید،  ، بیاألھداف المطلوبة في العملیة التعلیمیة والتربویة
 ھا.متوسطة وذلك لعدم استخدامھا في المؤسسات التعلیمیة كافةً، وإنما حصرت في عدد منبدرجة 

بدرجة مرتفعة مستویات تطو  الریاضیة كانت  التربیة  مادة  (، وذیر تدریس  البالغ  لمعدل االستجابات  الكلي  الحسابي  للمتوسط  الباحث االرتفاع في  3.81لك وفقًا  ). عزا 
أنشطة وحركات مع مراعاة الوقت    ا یقومون بھ منالریاضیة في مدارس والیة صاللة إلى احتمالیة أن المعلمین یشعرون الطالب بأھمیة ممستویات تطویر مادة التربیة  

أدائھ الطالب كافةً. وھذه  الحركیة والتنوع في أداء التمارین إن كانت فردیة أو جماعیة والتأكد من أن شرح التمارین وأدائھا قد شاھده وفھم كیفیة    اراتالمناسب ألداء المھ
المعلمین یشعرون الطالب أھمیة  ألن  ستویات تطویر مادة التربیة الریاضیة بدرجة مرتفعة  ) حیث جاءت م2018) ودراسة (كوندة،  2020الدراسة تتفق مع دراسة (تنیھ،  

 .لنفسیةة على صحتھم الجسدیة وایمالمادة وأن ما یقومون بھ من تمارین ومھارات حركیة لھا فائدة عظ
و الباحث عدم وجود یعز  على تطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة.ة الحدیثة  تقنیات التربوی) الستخدام المعلمین ال0.05عدم وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة عند مستوى (

ل على التقنیات التربویة الحدیثة وال یمتلكون الدرایة لة ال یتقنون العمإلى احتمالیة أن المعلمین في مدراس والیة صالالتأثیر الستخدام المعلمین التقنیات التربویة الحدیثة  
ا منھم ال یمتلك القدرة على توظیف الوسائط التعلیمیة بما یتناسب مع خصائص المتعلمین عددً التقنیات في إعداد الخطط الدراسیة، كما أن ھنالك    الكافیة في استخدام ھذه 

النت لسابقة التي تناولتھا الدراسة الحالیة  ل لھا في ھذه الدراسة الحالیة ال تتفق مع ما توصلت إلیھ األدبیات والدراسات ایجة التي تم التوصوالفروق الفردیة بینھم، وھذه 
دراسة (تنیة،  ریاضیة والبدنیة ك الدراسات على وجود أثر الستخدام المعلمین التقنیات التربویة الحدیثة وانتفاء المعوقات في تطویر تدریس مادة التربیة الغلب  حیث أثبتت أ

د مستوى الداللة المعنویة ة عنوجود فروق ذات داللة إحصائیKason& Jennifer, 2019() ودراسة (  2019)  ودراسة (العتیبي،  2021) ودراسة (السعید،  2020
 ) بصدد معوقات استخدام التقنیات التربویة الحدیثة تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة. 0.05(
 
 الخالصة . 9
 

بحث، لقد أجري  ال  مجموعة من التوصیات التي خرج بھا الباحث على ضوء نتائجا ألھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث باإلضافة إلى تقدیم  تتضمن خاتمة البحث عرضً 
و بناء على ھذا    .اضیةودورھا في تطویر تدریس التربیة الریالبحث على المعلمین والمدراء في مدارس محافظة ظفار، لدراسة أثر استخدام المعلمین للتقنیات التربویة  

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.05.01
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.05.01
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.05.01
https://ijo-bs.com/


 International Journal of .اثر استخدام المعلمین للتقنیات التربویة الحدیثة على تطویر وتحسین مادة التربیة الریاضیة من وجھة نظر المعلمین في مدارس محافظة ظفار  .(2022) رعیدان و شھریر 
Business Society, 6 (5), 1-8 

 

8 
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.05.01 
2600-8254/Â© 2018 All rights reserved by IJO-BS. 
 

تحلیلھا و  البیانات  جمع  تم  والاعت.  الھدف  المكتبي  بشقیھ  الوصفي  التحلیل  على  الدراسة  ھذه  المعلومات    . يانمیدمدت  جمع  أداة  إستخدم  أو  )  االستبانة(تم 
)Questionnaires (بعد إثبات صدق األداة عن طریق صدق المحكمین . 
وجود    عدمیعزو الباحث  .  على تطویر تدریس مادة التربیة الریاضیة  تقنیات التربویة الحدیثةالمعلمین ال  ماستخداعالقة مباشرة ذات داللة إحصائیة بین  جد الدراسة  م تل

ل على التقنیات التربویة الحدیثة وال یمتلكون الدرایة نون العمإلى احتمالیة أن المعلمین في مدراس والیة صاللة ال یتقالتأثیر الستخدام المعلمین التقنیات التربویة الحدیثة  
تلك القدرة على توظیف الوسائط التعلیمیة بما یتناسب مع خصائص المتعلمین یم  في إعداد الخطط الدراسیة، كما أن ھنالك عددًا منھم ال  الكافیة في استخدام ھذه التقنیات

ما توصي بضرورة  ضرورة استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة داخل المحاضرة والتي تناسب محتوى وأھداف الدرس. كة الى  یحال توصي الدراسة ال .والفروق الفردیة بینھم
 للطالب.  الجعلھا أكثر فائدة وتشویق ؛ یثة تنویع استخدام التقنیات التعلیمیة الحد

 
 العربیة لمراجعا

جامعة بنھا  -ضیة، كلیة التربیة الریاضیة ). واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة والصعوبات التي تواجھھا في تدریس مادة المناھج وطرق التدریس ببعض كلیات التربیة الریا2016عثمان، أیمن على أحمد. ( .  
  ن التحصیل الدراسي للطالب دراسة مسحیة على معلمات المرحلة المتوسطة بمدارس التعلیم العام بشرق مدینة الریاض، مجلة العلوم التربویة). دور التقنیات التربویة في تحسی2019شادیة بنت نجیب. ( العتیبي،

المجلد الثالث  –والنفسیة، العدد الثالث  . 
بنات، جامعة عین شمس، القاھرة، جمھوریة مصر العربیةقدمة في تكنولوجیا التعلیم (النظریة والتطبیق)، كلیة الم). 2019الجزار، عبد اللطیف بن الصفي. ( .   
، الریاض: مكتبة الرشد 1). تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم مفاھیم نظریة وتطبیقات عملیة، ط2013أحمد، سالم وسرایا، عادل السید. ( . 

، الریاض: دار الخریجي للنشر والتوزیع4یا التعلیم، ط). مدخل إلى تكنولوج 2008والدایل، سعد بن عبد الرحمن. (  دسالمة، عبد الحافظ بن محم . 
، إربد: عالم الكتب الحدیث1). تكنولوجیا التعلیم والنظریات التربویة، ط 2017الغزاوي، محمد ذیبان. ( .  
. عمان: دار المسیرةلیمیة واستخدامھا وجھاز عرضھا في عملیة التعلم والتعلیمع). تقنیات إنتاج الشفافات الت2017الحیلة، محمد محمود. ( .  
3العدد:  7اإلنسانیة، المجلد:  ). التقنیات التربویة ودورھـا في تطویر طرائــق تدریــس التربیة الریاضیة في مجال التعلیم العالي، مـجلة جامـعة كــركوك للدراسـات2012النداوي، فواز جاسم: (  . 

لوجیا في التعلیم، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ). وسائل االتصال والتكنو2017عبد الحافظ، محمد سالمة. ( . 
). أثر استخدام المنصة التعلیمیة2021السعید، محمد مصطفى. (   classroom google))   قرر التدریب المیداني، المجلة العلمیة للتربیة معلى مستوي التحصیل الدراسي وتطویر مھارات التعلم المنظم ذاتیًا لطالب

1، ج 92وعلوم الریاضة، عالبدنیة  . 
لبدني  ار، رسالة ماجستیر، تخصص النشاط ). دور الوسائل التكنولوجیة في تحقیق أھداف درس التربیة البدنیة والریاضیة، دراسة مسحیة أجریت بمدارس التعلیم المتوسط بوالیة معسك2020تنیھ، فایزة خلود. (

، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر الریاضي المدرسي، معھد التربیة البدنیة والریاضیة . 
 الواقع والتحدیات. مجلة اإلبداع الریاضي. جامعة لمین دباغین. سیطف. -). تكنولوجیة اإلعالم واالتصال في مجال الریاضة المدرسیة 2018كوندة، سلمى. ( 
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