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 مقدمة ومشكمة البحث:

تمثل المؤسسات التربوية الدعامة االولى فى خمق جيل الحاضر والمستقبل الذى عمى اكتافة تقوم 
التعمم المبنى عمى االسس العممية , حيث تشيد الفترة الحالية  نيضة وتقدم المجتمع , وذلك عن طريق

حتمت العممية التعميمية مكانا بارزا ضمن أولويات ىذا  محاوالت جادة لتطوير التعميم فى جميع مراحمة , وا 
التطوير باعتبارىا عممية شاممة تتناول جميع جوانب الشخصية المتعمم بالتغير والتميية عن طريق خمق 

عداد مواقف تعميمية متعددة بتعرض فييا المتعمم لخبرات متنوعة تتفاعل فييا جوانب االداء واالدراك  وا 
 والوجدان معا ويشكل كامل ومتزن .

لذا تسعى الموسسات التعميمية الى تحقيق اليدف من العممية التعميمية بدرجة عالية من الكفاءة 
الى ذلك التطوير لطرق واساليب التدريس لكى تعمل عمى  واالتقان , واالىتمام بالمتعمم وحاجاتة , والسبيل

 إثراء ىذه العممية .

أن المعمم ىو سيد العممية التعميمية كميا ،من ثم يشغل اعداد المعمم  (م9777رشدي طعيمة )يري و 
 .ة التربوية في مختمف بالد العالم حيزا كبيرا من اىتمام المسؤلين عن العممي

(366991) 

ان اعداد المعمم يعتبر من االسس اليامة التي تقوم عمييا السياسة  (م2002عزمي )محمد يشير و 
التعميمية ،تممك السياسة التي يمتزم بييا المدرس بتنفيذىا ،وتتمثل ىذه السياسة في اعداد المعمم لمحياة العممية 

العمميى التعميمية وركائزىا وفقا لطبيعة وفمسفة ىذا المجتمع ،أبعاد في المجتمع المحيط بو والذي يعيش فيو 
،المعمم يأتي في مقدمة تمك االبعاد والركائز ،حيث ان المعمم  لو دور كبير وىاما في اعداد المتعمم لذا كان 

 (99-91996من الضروري اعداده جيدا مينيا واكاديميا وثقافيا وعمميا )

نشاط انساني يستيدف الي ان التدريس (م2007حاسن الشهوي )م ،عطا ابراهيم كال من  ويؤكد
تحقيق التعمم ،او انو كافة الظروف واالمكانات التي يوفرىا المعمم في موقف تدريسي معين ،االجراءات التي 
يتخذىا في سبيل مساعدة تالميذه عمي تحقيق االىداف المحددة لذلك الموقف ،او انو العممية التربوية التي 

الجتماعي والثقافي ليصبح قادرا عمي القيام بادواره في بناء بموجبيا يتطور النشئ ويوجو نموه الفكري وا
 (3193شخصيتو.)



الي ان عممية التدريس تحتاج الي دقة متناىية والي اسس (م2005أبو النجا عز الدين )يري و 
عممية مترابطة غاية في التخصص عمي المستوي النظري ،دقة في الميارة عمي المستوي التطبيقي ،بقدر ما 

التدريس من اسس عممية وعممية بقدر مانحصل عمي تربية جيدة تؤدي الي بناء االنسان الفرد  يتوفر في
القادر عمي حمل امانة التنمية الشاممة في شتي المجاالت ،من ىذا المنطمق لم يعد امامنا من خيار اال ان 

مينة انسانية جميمة يتشرف  نضع التعميم عمي قمة اولوياتنا ،ان نحشد لو كل امكانات االمة ،كما ان التدريس
بيا كل معمم يعمل فييا ومكانتيا سامية ومسؤلية المعمم تزويد االجيال بالمعمومات والمعارف والميارات والقيم 

 (3199واالتجاىات االيجابية المرغوبة )

الي ان التدريس في االطار التقميدي  (م2099عبد اهلل عبد الحميم ،رحاب عادل )يشير كال من و 
قل المعمم المعارف والمعمومات الي عقول التالميذ ،لكن التدريس بمفيومو المعاصر باالضافة لكونو ىو ن

لمتعميم  عمما تطبيقيا انتقائيا متطورا ىو عممية تربوية ىادفة وشاممة تاخذ في االعتبار كافة العوامل المكونة 
 (6913والتعمم مايسمي باالىداف التربوية)

أن التعميم اإللكترونى أصبح من القضايا األساسية التي تشغل م( 2003) أبو النجا أحمدويشير 
التربويين , وخاصة الميتمين منيم بمجال تكنولوجيا التعميم , حيث أدي إلي اىتمام الباحثين بالقيام بالعديد 

ائصة من الدراسات واألبحاث التي تبحث عن مفيوم التعميم اإللكترونى وعن أىدافة ومميزاتة وعيوبة وخص
 (.93 1وامكانية إستخدامة   )

االلكترونى يرى أن لو أدواتة وطرقة وانة ليس تعميما عشوائيا بل قائم عمى  وان المتتبع لمفيوم التعميم
 تعميم لة مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو كما انة الييتم بتقديم المحتوى فقط بل ييتم اسس ومبادىء، فيو

االتصال الرقميو  كامل ويحتاج الى بيئة متكاممو يتوفر فييا قنوات بعناصر ومكونات البرنامج التعميمى
واالراء والمناقشات  والحوارات اليادفو  والتفاعل بين الطالب والمعممين من خالل تبادل الخبرات التربويو

ومن ،Chattingوالتحدث E-Mail لتبادل االراء باالستعانو بقنوات االتصال المختمفو مثل البريد االلكترونى
 (.91 13وفقا لمقدرة المتعمم ) اىم مميزاتة انو يتوفر فى اى وقت

فمم يتوافر لدينا فصول افتراضية  مما سبق نجد إن التعميم اإللكترونى لم يتم إدخالة بصورتة الكاممة 
-E الكترونى كامل لة مصداقيتة ومتعمم الكترونى ومعمم لدية القدرة عمى التعامل مع التكنولوجيا وتقييم



Learner وكتاب الكترونى E-Book الكترونية  ومكتبة E-Librariesومن ثم الوصول الى الجامعو 
التعميم االلكترونى، وىذة  االلكترونية لذا مازلنا فى حاجة الى مرحمة انتقالية تنقمنا من التعميم التقميدى الى

التقميدى والتعميم االلكترونى ويساعدنا عمى المرحمو االنتقالية ىى التعميم المدمج فيو يمثل مزيج بين التعميم 
الواجب توافرىا لو من إمكانيات مادية  التدريب عمى التعميم االلكترونى ومعرفة مميزاتة وعيوبة واالحتياجات

 (.91 95لمطالب ) وكوادر بشرية وتحديد فائدتة الحقيقية بالنسبة

داد المعمم بكميات التربية الرياضية عمي أىمية تطوير برامج إع م(2009محمد سعد وآخرون )ويري 
لكي تحقق األىداف المرجوة منيا , وتسيم في تكوين معمم المستقبل قبل مواجية واقع التطبيق الميني بما 

 (  9315  94يتفق مع طبيعية التغييرات العصرية الحاضرة والمستقبمية والقضايا التربوية المعاصرة .     ) 

ن الميارات التدريسية تعي القدرة عمي أداء عمل معين أو نشاط أ (م2002حسن زيتون )ويذكر 
معين ذي عالقة بتخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمة , وىذا العمل قابل لمتحميل إلي مجموعة من السموكيات 
واألداءات  المعرفية والحركية ومن ثم يمكن تقييمة في ضوء معايير الدقة في القيام بو , وسرعة إنجازىا 

عمي التكيف في المواقف المتغيرة باإلستعانة بأسموب المالحظة المنظمة ومن ثم يمكن تطويره من والقدرة 
 (  939  36)     1خالل البرامج التدريبية 

أن الطالب المعمم ال بد وأن يخضع لتدريب من  (م2002) Armourهامور وآخرون ويؤكد 
 (  359933الناحية النظرية والتطبيقية يمكنة من إكتساب الميارات الالزمة لمتدريس الفعال.)

أن اإلستراتجية عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي  م(2006اميره محمود )وتشير 
عمي تنفيذ الدرس في ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيق األىداف يخططيا القائم بالتدريس مسبقا , بحيث تعينة 

           ة التدريس وبأقصى فاعمية ممكنة .التربوية لمنظوم

 (33  9134 ) 

الي نجاح مينة تدريس التربية الرياضية يتوقف عمي ربط االعداد ( م2002سامية فرغمي )وتوكد 
 (61996)  بجانب النظري والتطبيقي االكاديمي والميني



بان ىناك معارف ومعمومات وميارات عديده يجب ان  يتعمميا  (م2007هبة سعيد ) وتضيف
 (334931مدرس التربية الرياضية حتي يستطيع القيام بميامة وواجباتة ومسئولياتة .   )

إلي أن مرحمة التدريب الميداني بكميات التربية الرياضية  م(2006عبد اهلل عبد الحميم )ويشير 
تشكل مرحمة بالغة اإلىمية في برامج إعداد المعمم وتأىيمة باعتبارىا البوتقة  التي تنصير فييا المعارف 
النظرية والعممية مع واقعيات مينة التدريس بالمؤسسات التطبيقية , كما أنيا تتيح الفرصة لمطالب المتدربين 

ي يتحققوا من صالحية ومالئمة ما تعمموه خالل برامج إعدادىم من أفكار ونظريات وخمفية عممية متقدمة لك
وأساليب تدريس متنوعة حيث يقومون باستخدام وتجريب كل ىذا أثناء التدريب بالمؤسسات التعميمية 

  (934  11) 1المخصصة لمتطبيق

 م(2001( ، حسن زيتون )م9771المقانى ) م( ، أحمد9772أبو النجا عز الدين )يشير كال من 
الى أن عممية التدريس تتطمب ادراك المعمم والمامو بمجموعة متنرعة من الميارات التدريسية الضرورية 
واليامة لمقيام بالتدريس الفعال فيى عممية متشعبة وعمى الطالب المعمم أن يمم بتمك الميارات التدريسية 

ستطيع تطوير نفسو والوصول الى أعمى مستوى من الكفاءة التدريسية ، المختمفة ويتدرب عمييا حتى ي
فالنجاح فى عممية التدريس يستمزم التمكن من ىذه الميارات واتقانيا ، حيث تعد من المقومات الضرورية 
لممعمم الكفء الذى يحرص عمى تييئة البيئة الصالحة لمطالب داخل الفصل وخارجو دون ضياع فى الوقت 

              . والجيد 

 (9  995  ( )1  919 ( )35  91) 

حسن الباتع ) جعية مثل دراسة كال منعمي العديد من الدراسات المر  الباحثومن خالل اطالع 
اسالم جابراحمد ، )(29م( )2005) (خالد بن فهد الحذيفي) ( ،95م( )2005) (محمد ، السيد متولي

 (مروة احمد عبد الفتاح، ) (22م( )2093) (رشاد محمد حسن حسين) (،7م( )2006) (عالم
والتي اوضحت ان التعميم المدمج لو تاثير ايجابيا عمي مستوي الميارات والتحصيل   (34م( )2094)

 المعرفي قيد ابحاثيم .

بقسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية الرياضية لمبنين جامعة  كمعيد  الباحثومن خالل عمل 
التحصيل المعرفي ممحوظ في مستوي  الحظ أنخفاض باالشراف عمي طالب التدريب الميداني و بنيا وقيام



والذي ال يرقي لألداء الذي ينبغي أن يكون عميو الطالب المعمم عند قيامو بعممية التدريس ,  واالداء التطبيقي
المتبعة من سنوات عديدة من وذلك عمي الرغم من الوقت والجيد المبذول في عممية التعميم بالطريقة التقميدية 

 شرح وعرض نموذج .

الن احدث  التعميم المدمجإستخدام أحدث االساليب التكنولوجية وىي  الباحثلذا تراءى لدي 
لدي الطالب المعمم  التحصيل المعرفي واالداء التطبيقياالساليب التي تم التعارف عمييا وذلك لرفع مستوي 

قد ال تساير تطور األساليب الحديثة التي تيدف إلي مراعاة الفروق الفردية بدال من الطريقة التقميدية والتي 
تاحة الفرصة لكل منيم لإلنطالق وفقا لقدرتيم الخاصة بيم في التعمم .   بين المتعممين وا 

الي اجراء تمك الدراسة بعنوان "اثر التعمم االلكتروني والتعميم المدمج عمي  الباحثاالمر الذي وعي 
  االداء التطبيقي لدي الطالب المعمم بكمية التربية الرياضية جامعة بنيامستوي لمعرفي و التحصيل ا

 :أهمية البحث 

  : األهمية العممية

 والتحصرريل المعرفرري الميررارات التدريسررية لتحسررينيعتبررر ىررذا البحررث اضررافة فررى مجررال تكتولوجيررا التعمرريم  -3
 لمطالب المعمم بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا .

قد يساىم ىذا البحث فى توجيو الباحثين الى اجراء دراسات أخرى لم تتناول الجوانرب الترى لرم تتعررض ليرا -9
 الدراسة الحالية .

 :األهمية التطبيقية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا . يساىم ىذا البحث فى رفع مستوى الميارات التدريسية لمطالب المعمم بكمية -3

 المعمم .الطالب  يساىم ىذا البحث فى وضع أحد برامج اعداد  -9
  :هدف البحث 

ييررردف البحررررث الررررى التعررررف عمررررى أثررررر اسررررتخدام كرررال مررررن الررررتعمم االلكترونررري والتعمرررريم المرررردمج عمرررري 
 الرياضية جامعة بنيا .التحصيل المعرفي واالداء التطبيقي لدي الطالب المعمم بكمية التربية 

 تصميم اسطوانو تعميمية لعمم الميارات التدريسية لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية لمبنين ببنيا  -



تصرررميم اختبرررار معرفرررى فرررى الميرررارات التدريسرررية لمتعررررف عمرررى مسرررتوى التحصررريل المعرفرررى لطرررالب الفرقرررة  -
 . الثانية بكمية التربية الرياضية ببنيا

 


