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على تعلم السباحة  التعلیم للطالب المعلم واثرھا مستحدثات تكنولوجیا توظیف
 باستخدم استراتیجیة المشروعات

 ھیثم محمد أحمد حسنین*    
ملخص البحث  

بحثھدف ال السباحة تعلیم تكنولوجیا مستحدثات توظیف واقع توضح استمارة تصمیمإلى      
مستحدثات تصمیم برنامج تعلیمى مائى باستخدام ) طالب بالفرقة الرابعة، و ٧٢المعلم ( للطالب

) ومعرفة اثره على استراتیجیة المشروعات( الب المعلملطعن طریق الباحث واتكنولوجیا التعلیم 
حدد  ) طالب بالفرقة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین ببنها ، وقد١٧٠تعلم سباحة الظهر ل (

  الوصفى والتجریبى.الباحث المنهج 

 االستنتاجات:
 حیث كانت متفاوته ، كانت للطالب المعلم تكنولوجیا تعلیم السباحة مستحدثات استخدام درجة -

 نسبى بوزن جاؤا قد الذاتى المرئى والتسجیل الفوریة والمحادثة االنترنت فى البحث محركات
 .األخیرة في المرتبة اإلفتراضي الواقع محاكاة وجهاز مرتفع،

 لمستحدثات استخدامهم دون تحول الطالب المعلم یراها مرتفع معوقات بوزن نسبى هناك أن -
 )، مشكلة٤٣٩.٦٨التعلیمیة (  والمواقع البرمجیات ندرة ، فى محاور السباحة تعلیم تكنولوجیا

  ).٤٤٥.٢٣المادیة ( التكلفة )، ارتفاع٤٠٤.٧المعلمین ( وتدریب إعداد
تعلیم السباحة أثر ایجابیا على فروق  تكنولوجیا أن البرنامج المقترح والمستخدم لمستحدثات -

  مستوى اداء و نسب تحسن سباحة الظهر للمتعلمین أكثر من البرنامج التقلیدى.
 :التوصیات

  .سلیمة بصورة المستحدثات بتوظیف تسمح التي باإلمكانات الكلیات تجهیز ضرورة -
  تفعیل استراتیجیة المشروعات كمشروع ضرورى للتخرج والحصول على درجة الباكالوریوس. -
  التعلیم. تقنیات الستخدام الطالب المعلم معرفة درجة رفع على العمل -

  الكلمات المفتاحیة: 
 استراتیجیة، المعلم الطالب، التعلیم تكنولوجیا مستحدثات توظیف، التعلیم تكنولوجیا مستحدثات
  .المتعلمین، المشروعات

  
  
  مصر  –بنها جامعة  –كلیة التربیة الریاضیة للبنین  –مدرس دكتور بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة  *

Tel: 0201113086800                                      E-mail: Haitham.Hassanin @Fped.bu.edu.eg   
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لتعلیم للطالب المعلم واثرھا على تعلم السباحة ا مستحدثات تكنولوجیا توظیف
 باستخدم استراتیجیة المشروعات

 *د / ھیثم محمد أحمد حسنین                                                                  
 :البحث مقدمة

ات لالنسان على اختراق الوسط المائي تحتل السباحة مكانة بارزة ومتمیزة لما تمثلها من قدر 

ثارة لتؤكد هذه المكانة المتمیزة،  ٕ وتحدي الطبیعة، وتأتى السباحة بما تحمله من مهارات خاصة وا

إضافه الي ما تشهده اللعبة من تطورات ونمو واهتماما متزایدا مما یحقق المتعة للمشاهدین 

  والممارسین.

 بدأت تفرض نفسها نتیجة لالنفجار المعرفي الهائل ففي خضم الكم الهائل من المشكالت التي

 في مختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة وغیرها من المجاالت،أصبح
والتمكن من اتخاذ القرارات والتغلب على حل المشكالت أصبحت أحد التفكیر ضرورة حتمیة، 

  )٤٥١:٦(.                                                           مالمح األلفیة الثالثة

الستراتیجیات تعلیم وتعلم تمدنا بآفاق تعلیمیة واسعة ومتنوعة ومتقدمة  فنحن بحاجة في تعلیمنا

تساعد طالبناعلى إثراء معلوماتهم، وتنمیة مهاراتهم العقلیة المختلفة وتدریبهم على استمطار 

  تراتیجیات التى تساعد على ذلكاالفكار والعصف الذهنى من اكثر االس
  

یعتبر توظیف مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في التدریس من الموضوعات المهمة والمعاصرة ،  

وقد أدرك الجمیع أن مصیر األمم رهن إبداع أبنائها، ومدى تحدیهم لمشكالت التغییر ومطالبه. 

تمعیة ، كما أن التعلیم أحد أهم وتحتل التربیة الریاضیة موقعًا بارزًا ضمن إطار النقلة المج

  األركان التي شملتها ریاح التغییر والتجدید .

وتكنولوجیا التعلیم من العلوم التربویة التي شهدت نموا وتطورًا سریعا في العصر الحدیث، إال أن 

جذوره تمتد إلى الماضي البعید، فمنذ أن بدأ اإلنسان فى تعلیم النشء وهو یحاول جاهدا تحسین 
التعلیم واالرتقاء به، فاستخدم اإلنسان الحصى في العد كما استخدم أیضا العدید من المواد  هذا

التي لها القدرة على نقل التعلم ویظهر ذلك بوضوح فى آثار الحضارات القدیمة مثل الحضارة 
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 المصریة القدیمة حیث استخدم المصریون القدماء الكتابة والتماثیل والصور كما یظهر أیضًا في

  )١٨: ١٧الحضارة الیونانیة والرومانیة القدیمة.(

ویمكن تحدید مراحل تطور هذا العلم فى ثالث مراحل رئیسیة هي: مرحلة التركیز على   

المواد التعلیمیة المنفصلة ومرحلة التركیز على العدد واآلالت ومرحلة التركیز على الطرق 

  )٥٥: ١(  تواألسالیب واالستراتیجیا
وهى تلك المرحلة التي یهتم هذا البحث بها ألنها تلك المرحلة التي اهتمت بتوظیف مستحدثات 

استخدام تكنولوجیا التعلیم بطریقة  تكنولوجیا التعلیم من حیث األداء والتفاعل في التعلیم حیث أن 

بشكل  و في تعلیم السباحة ،بشكل عام  فعالة، یساعد على حل الكثیر من المشكالت التعلیمیة

وقد أثبتت األبحاث عظم  ،ویحقق للتعلیم عائدا كبیرا ویمكن أن یوفر الجهود التي نبذلها خاص. 

التعلم. فقد توصل و  اإلمكانات التي توفرها تكنولوجیا التعلیم ومدى فعالیتها في عملیة التعلیم

تعلیمیة، وتشویق إلى أن استخدام تكنولوجیا التعلیم یساعد في تحقیق األهداف ال الخیاط والعجمي

الطالب، وجذب انتباههم نحو الدرس، وتقریب موضوع الدرس إلى مستوى إدراكهم،  وتحسین 

  ) ٢٦٥ :١٣(اتجاههم نحو موضوع الدرس . 
أن تكنولوجیا التعلیم  یمكن أن تساعد على تعلیم أفضل للدارسین  )Asettea )2009 كما ذكرت

وفر الجهد في التدریس، وتخفف العبء عن كاهل على مختلف أعمارهم ومستویاتهم العقلیة، وت

  )٢٧: ٢١( المدرس، كما أنها تسهم في رفع مستوى التعلیم ونوعیته.

بالرغم من تواجدها كفكره في أذهان  أن توظیف التقنیة في خدمة التعلیم وهذا مایؤكد بالفعل 

المعلم، إال أنها لم توظف بالدرجة الكافیة في المناهج وهذا ما دفع الباحث إلى محاولة دراسة 

وهو األمر الذي یمثل حاجة ملحة إلجراء واقع وصعوبات توظیف التقنیة في خدمة التعلیم، 

  ي هذا المجال.دراسات وبحوث عدیدة ف
 مشكلة البحث:

الحظ الباحث خالل خبرته العملیة في مجال تدریس مادة السباحة ، أن هناك قصور        

كبیر في استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في تدریس السباحة ، حیث الزالت سیطرة 

الیب التقلیدیة ، تطغى على استخدام تقنیات التعلیم ، ویرجع السبب في ذلك من وجهة نظر االس
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الباحث لعدة امور قد یكون منها وجود نقص في الكوادر البشریة المشرفة على مركز مصادر 

التعلم ، أو نقص المعرفة بعملیة تشغیل وصیانة االجهزة ، او لعدم الحصول على التدریب 

لتهم من قبل االدارة مها بطرق غیر صحیحة وبالتالي مسائ، أو الخوف من استخداالكافي علیها

 دم اقتناع المعلمأو ع خوف المعلم من الخروج عن النمط التقلیدي في التعلیم المشرفة، أو

 الستخدام مركز المصادر ینللمعلم المؤسساتقلة حث  بتوظیف المستحدثات التكنولوجیة  أو 
  جهزة والمواد حبیسة المخازن والمستودعات.حتى ظلت معظم تلك اال

وهذا ما دفع الباحث لمحاولة توظیف مستحدثات تكنولوجیا تعلیم السباحة للطالب المعلم من 

خالل تصمیم برنامج تعلیمى باستخدام استراتیجیة المشروعات بهدف تعلم سباحة الظهر لطالب 

  الفرقة الثانیة.
 اھداف البحث:

 المعلم للطالب السباحة تعلیم تكنولوجیا مستحدثات توظیف واقع توضح استمارة تصمیم -١

  :خالل من

 من المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل المعلم الطالب استخدام درجة معرفة -
  .البحث عینة

 المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل المعلم الطالب استخدام معوقات ما معرفة -

  .البحث عینة من

عن طریق الباحث  مستحدثات تكنولوجیا التعلیمتصمیم برنامج تعلیمى مائى باستخدام  -٢

على تعلم سباحة الظهر لطلبة الفرقة الثانیة  ومعرفة اثره) استراتیجیة المشروعات( لطالب المعلموا

  .بكلیة التربیة الریاضیة للبنین ببنها
 تساؤالت وفروض البحث:

 المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل المعلم الطالب استخدام درجة ما -١

 ؟البحث عینة من

 المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل المعلم الطالب استخدام معوقات ما -٢

 ؟البحث عینة من
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 المهارى االداء مستوى فى البعدى و القبلى القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد -٣

 .  الضابطة المجموعة فى البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة التغیر ونسبة

 المهارى االداء مستوى فى والبعدى القبلى القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد -٤

 .  التجریبیة المجموعة فى البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة التغیر ونسبة

)   والضابطة التجریبیة(  للمجموعتین البعدیین القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد -٥
  التجریبیة. للمجموعة البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة المهارى االداء مستوى فى

 مصطلحات البحث:

  مستحدثات تكنولوجیا التعلیم: 
نتاج تصمیم بأنها :التكنولوجیة المستحدثات )٢٠٠٣الشرقاوي ( عرف ٕ  في جدید كل استخدام ثم وا

 مشكالت وحل والتعلم التعلیم مواقف في فعالیة أقصى تحقیق بغرض التعلیم، تكنولوجیا مجال

  )٣٢: ٤(                                                  التعلیمیة. االختصاص
 أو عملیة أو فكرة عن عبارة التربوي التكنولوجي المستحدث أن   )٢٠٠٣( خمیس محمدرأى  وقد 

 النظام لمشكالت مبتكرة حلوالً  تمثل جدیدة كبدائل له، المتبني نظر وجهة من جدید شيء أو تطبیق

 كفاءة أكثر یصبح بحیث مكوناته، بعض أو كله، النظام في محمود تغییر إلي یؤدي مما القائم،

  )٧٤: ١٦(         المجتمع. احتیاجات وتلبیة أهدافه، وتحقیق النظام، تحسین في وفعالیة

 نظومةم إلى یشیر مفهوم بأنها : التعلیم تكنولوجیا مستحدثاتم) ٢٠٠٩(النجار حسن ویعرف

 تعلیمیة، بیئات برمجیات، تعلیمیة، أجهزة :من التعلیم في تكنولوجیا جدید هو ما كل تشمل متكاملة

 وتحدد علمیة، أسس على تهاوكفائ فعالیتها وزیادة التعلیمیة، العملیة مستوى لرفع عمل؛ وأسالیب

 التعلیمیة، واالتصاالت المعلومات وتكنولوجیا المتعددة، بعروض الوسائط الدراسة تلك في

 الالزمة التعلیمیة واألجهزة التعلیمیة، البیئة وتكنولوجیا بعد، التعلم عن مؤتمرات وتكنولوجیا

  )٧١١: ٥(                                            . التعلیم تكنولوجیا لمستحدثات

 ما إلى كل یشیر التعلیم تكنولوجیا مستحدثات مصطلح أن فقال) ٢٠٠٩(د المجی عبد ممدوح أما

 أجهزة التعلیمیة من العملیة في التكنولوجیة الوسائل وتوظیف استخدام مجال في وحدیث، جدید هو
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 مع العملیة التفاعل على والمتعلم المعلم قدرات زیادة بهدف تدریس؛ وأسالیب حدیثة، وآالت

  )٣٠٩: ٢٠(                                                               التعلیمي.

 لمشكالت إبداعیة ومبتكرة حلول عن عبارة التكنولوجیة المستحدثات أن )٢٠٠٠القاضي ( ورأى 

 طبیعة مع تتناسب فاعلیته بصورة وزیادة ته،لكفائ ورفعاً  لكلفته؛ وتخفیضاً  لفرصه، توسیعاً  التعلیم،

  التعلم. طبیعة أنتجت، لتناسب تصمیمیة أو فكریة أو مادیة الحلول تلك تكون وقد العصر،
                                                                         )٤٥١: ٦(  

بأنها:كل ما  إجرائیا رفها الباحثیعمن خالل ما سبق من تعریفات للمستحدثات التكنولوجیة، و 
فهي  العملیة التعلیمیة، فيمجال استخدام وتوظیف الوسائل التكنولوجیة  فيهو جدید ومستحدث 

بهدف زیادة قدرة المعلم والمتعلم على التعامل مع العملیة نظام تعلیمي كامل لنقل التعلیم 

بة والمسموعة یجمع بین أنماط عدیدة من المثیرات التعلیمیة المكتو ه ، التعلیمیة وحل مشكالت

  یفها لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة.والمصورة والمتحركة بشكل الیكتروني ، یمكن توظ

  توظیف مستحدثات تكنولوجیا التعلیم:
) بأنه " القدرة على االستخدام ،أي القدرة على استخدام االنترنت في ٢٠١٠اللطیف ( یعرفها عبد

یقوم بها الطلبة والتي تتعلق بالمعارف  جمیع العملیات التعلیمیة وجمیع الفعالیات التي

  )٨٤: ١٠(                           والمعلومات والنظریات والحقائق التي یمرون بها".

العام واستخدام  تقنیة الحدیثة لخدمة التعلیم الاستخدام إمكانیات ) بأنها ٢٠٠٥و یعرفها الكندي (

لتدریس المواد المختلفة في التعلیم العام سواء كانت كمساعد تعلیمي في العملیة التعلیمیة    التقنیة

أو من خالل الممارسة والتمرین والمحاكاة   التقنیة الحدیثة  نظریة أو عملیة من خالل استخدام 
  )٦: ٧(                               وبما یحقق أهداف هذه المواد بالتعلیم العامة.

والتصمیم والتنفیذ الستخدام مهارات مستحدثات تكنولوجیا لتخطیط : اویعرفها الباحث إجرائیا

التعلیم حسب الحاجة التعلیمیة إلیها وفى الوقت المناسب من الموقف التعلیمي وبشكل متكامل 
عاال بهدف تحسین ومتفاعل مع مصادر التعلم األخرى حسب خطة نظامیة مدروسة استخدامًا ف

 .التعلیم والتعلم
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   ت تكنولوجیا التعلیم:معوقات توظیف مستحدثا
ورد في لسان العرب قوله: عاقه عن الشيء یعوقه عوقا أي صرفه وحبسه ومنه  :المعوقات

 )٣١٧٣: ٢(              .التعویق واالعتیاق ، وذلك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف

ویقصد بها الباحث إجرائیا: هي تلك العوامل أو الظروف التي تحول دون أن یستخدم المعلم  

 االستفادة من یقلل ممالألسالیب الحدیثة في مجال تكنولوجیا التعلیم على أفضل صورة ، 

بما یحقق األهداف المطلوبة بشكل عام و للمجتمع  الحدیثة في بناء التعلیم العام تها بإمكانیا

  "  خاص  بشكل

  الطالب المعلم*:

جامعة بنها  –هو ذلك الطالب الذى ینتمى الى الفرقة الرابعة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین 

تطبیقات ونظریات طرق تدریس الریاضات المائیة، تخصص وبالترم النهائى لمرحلة البكالوریوس 
الشباب كمعلم قائم على تدریس وقد مر علیه عامین بالتربیة العملیة بالمدارس واالندیة ومراكز 

  المهارات األساسیة للریاضات.

  :استراتیجیة المشروعات 
 ، معاً  وداخلها الكلیة خارج المتعلم یحیاها التي بالحیاة الصفى التعلم ربط إلي تهدف إستراتیجیة

 التي األنشطة علي وتطبق ، االجتماعي بالمحیط الدراسي المحیط ربط تستهدف أخري وبعبارة

.                                                           المتعلمالمعلم و ستهدف تالتى  مشاریع لتعلم بعض المهارات، وهى  العملیة الصبغة علیها تغلب

)٧٦: ١٠(  

  المتعلمین*:
والذى یستدف تعلیمهم جامعة بنها،  -هم طالب الفرقة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین 

سباحة الزحف على الظهر من خالل استراتیجیة المشروعات لطلبة الفرقة الرابعة تخصص 

  .)الطالب المعلمتطبیقات ونظریات طرق تدریس الریاضات المائیة (
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 الدراسات السابقة:
كفایات أعضاء هیئة التدریس في كلیات  بعنوان ) ٢٠٠٤(عبد الحافظ محمد سالمه  دراسة -

  ) ٨( المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة في تكنولوجیا التعلیم 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر كفایات تكنولوجیا التعلیم ألعضاء هیئة تدریس تكنولوجیا 

وكانت العینة  صفىوقد استخدم المنهج الو التعلیم في كلیات المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة 
جمیع أعضاء هیئة تدریس تكنولوجیا التعلیم في كلیات المعلمین  بالمملكة العربیة السعودیة  من

  ) ٩٥وعددهم (
      ومن أهم نتائج الدراسة

) كفایة من مجموع الكفایات متوافرة بدرجة كبیرة حیث حازت على متوسط حسابي یتراوح ٣١( -
) من أهمها العناصر في مجال استخدام األجهزة التعلیمیة واستخدام ٦٧,٢) و (٧٩,٢بین (

 التقنیات التعلیمیة. 
) من أهمها ٥,٢) و (٦٦,٢) كفایة من مجموع الكفایات متوافرة بدرجة متوسطة بمعدل (٢٥( -

 العناصر المتعلقة باختیار التقنیات التعلیمیة. 
أعضاء هیئة التدریس بدرجة كبیرة تمثل ما ) كفایة من مجموع الكفایات یمارسها ٢٦وجود ( -

  %). ٤٦,٤٣نسبته (
إعداد الطالب معلم التربیة الریاضیة فى بعنوان  )٢٠٠٤(محمد عطیة علي عطیة  دراسة  -

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى معرفة واستخدام  ) ١٨(  ضوء تكنولوجیا التعلیم
الطالب/ معلم التربیة الریاضیة للمستحدثات التكنولوجیا ، ومدى معرفة واستخدام أعضاء هیئة 

اشتملت عینة الدراسة على  ووقد استخدم المنهج الوصفى التدریس للمستحدثات التكنولوجیة 
) عضو هیئة تدریس ٥١بكلیة التربیة الریاضیة للبنات، ( ) طالبة من الفرقة الثالثة والرابعة٨٠(

 ) معلمة ٤٧بالكلیة و(
  :وقد أسفرت النتائج 

وجود قصور فى اإلعداد المهنى التطبیقى لكیفیة استخدام المستحدثات التكنولوجیة وكیفیة  -
  إستغاللها األستغالل األمثل في العملیة التدریسیة من قبل أعضاء هیئة التدریس 

ود قصور معرفي عند الطالب في كیفیة التعامل مع االجهزة التكنولوجیة أو إستخدامها في وج -
  التدریس.
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نموذج تقني مقترح لتطویر أعضاء هیئة  بعنوان )م٢٠٠٦(عبد الحافظ محمد سالمه  دراسة -
التدریس في مجال مستحدثات تكنولوجیا المعلومات والتعلیم في كلیات المعلمین بالمملكة 

  ) ٩(  السعودیة العربیة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع التقني لعضو هیئة التدریس في كلیة المعلمین 

وقد استخدم  ) عضو هیئة تدریس ٢٧٩عدد ( بالریاض، واقتراح نموذج تقني لتطویره والعینة من 
المعلومات وقد أشارت النتائج إلى ضعف الواقع الراهن في مجال تقنیة  المنهج الوصفى

ومستحدثات تكنولوجیا التعلیم ألعضاء هیئة التدریس، وبناء على هذه النتائج، ونتائج بعض 
الدراسات األخرى تم اقتراح نموذج تقني مناسب ألعضاء هیئة التدریس في كلیة المعلمین 

  بالریاض خاصة، وكلیات المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة عامة
واقع إستخدام التعلیم  بعنوانم) ٢٠٠٨ین بن عوض الحازمي(دراسة عصام بن عبد المع -

  ) ١٢(  اإللكتروني في مدارس أهلیة مختارة بمدینة الریاض
هدفت الى التعرف على واقع إستخدام التعلیم اإللكتروني في المدارس االهلیة المختارة بمدینة 

) معلم  ١٠٠معلمین ( الریاض من وجهم نظر المعلمین والطالب وكانت العینة عشوائیة من ال
  وقد استخدم المنهج الوصفى ) طالب ٤٠١وعینة عشوائیة من الطالب ( 

ومن اهم النتائج وجود إستجابات إیجابیة ألفراد عینة الدراسة نحو مدى فائدة استخدام التعلیم 
  تعلیمیة.االلكتروني في العملیة ال

مهارات تكنولوجیا التعلیم لدى  مدي توافر بعنوانم) ٢٠٠٨محمد عبد الرحمن السعدني( دراسة -
  ) ١٥(  هیئة التدریس و معاونوهم ببعض الجامعات العربیة في ضوء احتیاجاتهم التدریسیة

هدفت الى التعرف علي مدي توافر مهارات تكنولوجیا التعلیم لدى هیئة التدریس و معاونوهم 
وكانت  لمنهج الوصفىوقد استخدم ا ببعض الجامعات العربیة في ضوء احتیاجاتهم التدریسیة

  من أعضاء هیئة التدریس و معاونیهم بالجامعات المصریة والسعودیة ٣٦٧العینة 
ومن اهم النتائج وجود قصور في توافر مهارات تكنولوجیا التعلیم لدى أعضاء هیئة التدریس 

بالوسائل والهیئة المعاونة والضرورة الملحة في االرتقاء بإحتیاجاتهم التدریسیة والمعرفیة 
  التكنولوجیا التعلیمیة.
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دراسة تقویمیة الستخدام مستحدثات  بعنوان )٢٠٠٨( دراسة محمد على مصلح معزب -
  ) ١٩تكنولوجیا التعلیم بكلیات التربیة فى الجامعات الحكومیة الیمنیة ( 

یة فى تهدف الدراسة الى التعرف على واقع استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم فى كلیات الترب
 الجامعات الیمنیة، الكشف عن جوانب القوة والضعف فى استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم

  تم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة من أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الحكومیة الیمنیة
التربیة وجود قصور في استخدام المستحدثات في تكنولوجیا التعلیم بكلیات ومن اهم النتائج 

بالجامعات الیمنیة ووضع خطة مقترحة لتطویر استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم فى كلیات 
  التربیة فى الجامعات الحكومیة الیمنیة

توظیف األسالیب الحدیثة في مجال  بعنوان) ٢٠٠٩فاطمة إبراهیم علي الغدیر( دراسة -
 ) ١٤(  السعودیة "دراسة تقویمیة " تكنولوجیا التعلیم في التدریس بمدارس المملكة العربیة

 وهدفت الى:
  معرفة درجة توافر مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في المدارس الثانویة. -
  معرفة درجة استخدام معلمات الریاضیات لمستحدثات تكنولوجیا التعلیم في التدریس.  -
  معرفة معوقات استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في التدریس. -
  معرفة درجة توافر مهارات استخدام مستحدثات تكنولوجیا التعلیم  -

  ) مدرسة ثانویة حكومیة. ٦٠) معلمة من (١٠٠وبلغ عدد أفراد العینة (
كانت  للبنات الثانویة المدارس في التقنیة مستجدات توافر درجة أن الدراسة نتائج أظهرت -

  . ١.٢٦٣٦ العام الحسابي المتوسط بلغ عام، فقد بشكل منخفضة
 في التقنیة مستجدات استخدام درجة أن الحسابیة المتوسطات خالل من الدراسة نتائج أظهرت -

   ١.٤٤٦٧ العام الحسابي المتوسط بلغ منخفضة، فقد للبنات كانت الثانویة المدارس
استخدامهم لمستحدثات تكنولوجیا  دون تحول المعلمات تراها مرتفعة بدرجة معوقات هناك أن -

  ٢.٦٥٣٥الصعوبات  لدرجة العام الحسابي المتوسط بلغ فقد التعلیم في التدریس،
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دراسة تقویمیة لبرامج تدریب المعلمین  بعنوان) ٢٠١٠جمال الدین محمد أمین السید( دراسة -
  ) ٣(  على توظیف تكنولوجیا التعلیم فى ضوء معاییر الجودة

وهدفت الى معرفة مدى توافر معاییر الجودة فى محتوى برامج تدریب المعلمین على توظیف 
وتم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة من مدیرین  وقد استخدم المنهج الوصفىتكنولوجیا التعلیم 

  وحدات الجودة ومقدمي البرامج وبعض المعلمین
دة التى ینبغى أن تتوفر فى محتوى برامج تدریب ومن اهم النتائج توصلت إلى قائمة بمعاییر الجو 

شتملت القائمة فى شكلها النهائى على ( ٕ ) مجاالت، ٣المعلمین على توظیف تكنولوجیا التعلیم، وا
  ) مؤشر.٣٨) عالمة مرجعیة، و(١٢و() معاییر، ٦و(

  سابقةال الدراسات على التعلیق
 من والدراسات البحوث تلك وبتحلیل السابقة والدراسات للبحوث النظري العرض خالل من إنه  

 أسلوب و النتائج وأهم المستخدم والمنهج والعینة الهدف و الدراسة أو للبحث الزمنیة الفترة حیث
 تفید التي المعالم من كثیر على الضوء إلقاء في الكبیر األثر له كان اإلحصائیة، المعالجة

 وعینة ومنهجیة البحث خطة لتحدید الباحث أمام الطریق إنارة و الباحث به یقوم الذي البحث
  .البحث نتائج وتفسیر توضیح وكیفیة البحث في المستخدمة واألدوات واالختبارات البحث

 إجراءات البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي و التجریبى لمناسبتهما لطبیعة إجراءات  منهج البحث:  -١

  البحث .

  : مجاالت البحث -٢

 .م٢٠١٦- ٢٠١٥الثانى للعام الجامعي الدراسى المجال الزمني : الترم -

 كلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة بنها .حمام سباحة المجال المكاني :  -

الفرقة  طالب و المائیة الریاضات تدریس طرق - الرابعة المجال البشري : طالب الفرقة -

 الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بنها.

  مجتمع وعینة البحث -٣

 الثانیة الفرقة طالب و المائیة الریاضات تدریس طرق - الرابعة الفرقة البحث طالب مجتمعكان 

  بنها. جامعة،  الریاضیة التربیة بكلیة
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 ٧دد قسمت للفرقة الرابعة على مجموعتین تجریبیة ، ضابطة (المعلم له مساعد وع والعینة 
والفرقة السباحة،  تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل استخدامهم علمین طبقا لدرجةطالب) وتم توزیع الم

  )١).  وللتوضیح جدول(٧٠، ٧٠مجموعتین تجریبیة ، ضابطة (على  الثانیة

  :األولى االستطالعیة العینة

 البحث مجتمع داخل من طالب معلم ٣٠ على األولى االستطالعیة الدراسة بإجراء الباحث قام
  :بهدف من الفرقة الرابعة وذلك االساسیة البحث عینة وخارج

  .توظیف مستحدثات تكنولوجیا تعلم السباحةإلستمارة  العلمیة المعامالت اجراء -

  ى للوقوف على نواحى القوة والضعف.تجربة البرنامج التعلیم -

  :الثانیة االستطالعیة العینة

 وخارج البحث مجتمع داخل من متعلم ٣٠ الثانیة على االستطالعیة الدراسة بإجراء الباحث قام

  :بهدف من الفرقة الثانیة وذلك االساسیة البحث عینة
  الختبار تقییم مستوى االداء المهارى لسباحة الظهر. العلمیة المعامالت اجراء -

  تجربة البرنامج التعلیمى للوقوف على نواحى القوة والضعف.-

 )١جدول رقم (
  توزیع منهج ومجتمع وعینة البحث

  المجتمع  المنهج المستخدم  التوزیع

  العینة االساسیة

عیة
طال

ست
 اال

ینة
الع

  

موع
مج

ال
  

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

الطالب 

  المعلم

  الوصفى

  +(توصیف المستحدثات) 
  التجریبى

  (استراتیجیة المشروعات)

 - لرابعةالفرقة ا

طرق تدریس 

الریاضات المائیة 
 -بكلیة ت ریاضیة

  بنها

  + مقیم٢٠

 ٧معلم  ٢(لكل
  )٢متعلمین ف

  مقیم+ ٢٠

 ٧  معلم٢لكل(
  )٢ف متعلمین

٧٢  ٣٠  

  المتعلم
  التجریبى

  (تطبیق البرنامج المصمم)
 بكلیة الثانیةالفرقة 

  بنها - ریاضیة ت
١٧٠  ٣٠  ٧٠  ٧٠  
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 للطالب المعلم والمتعلم. البحث تىتوزیع منهج ومجتمع وعین) ١یتضح من الجدول رقم (

: تم إختیار سباحة الزحف علي الظهر ألنها هي المهارة التي  االداء المهاري قید البحث - ٤
  یتم تدریسها لطالب الفرقة الثانیة 

المنحنى اإلعتدالى وذلك  تحت هالبحث للتأكد من وقوع لعینتىوقد قام  الباحث  بإیجاد التجانس 

  )٢ما یوضحة جدول (

  )٢جدول (
  تجانس عینة البحث في المتغیرات قید البحث

  ٧٢ =الطالب المعلم                                                 ن -الرابعة الفرقة 

  نسبة الذكاء االنفعالى %  / بالشهرالسن  الوزن/ كجم  الطول/ سم المتغیرات

 93.2083 19.875 77.8333 178.8056 المتوسط

 94 19 78 179 الوسیط

 94 22 88 188 االنحراف

 -231. -102. -121. -068. االلتواء

  ١٧٠ =ن                                                ینالمتعلم -الفرقة الثانیة 

  الوزن/ كجم  الطول/ سم المتغیرات
السن/ 

 بالشهر
الذكاء 

  االنفعالى %

 ٥٠/البطن

  درجة

 ٥٠الظهر/

  درجة

 24.3000 39.0000 91.6765 17.8824 73.8529 176.0059 المتوسط

 23.5000 39.5000 93 18 76 175 الوسیط

 22.00 40.00 90 17 65 170.00 االنحراف

 745. -236. -522. 0.213 -338. 0.488 االلتواء
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) ٣(±) أن معامالت اإللتواء لجمیع المتغیرات تقع جمیعها فى نطاق ٢یتضح من الجدول رقم (

  مما یشیر إلي المجانسة بین أفراد العینة قید البحث.

  البحث التجریبیة والضابطةتكافوء عینتي 
 في متغیرات النمو والذكاء ) والضابطة التجریبیة( المجموعتین بین التكافؤ بإجراء قام الباحث

  .والظهر البطنوسباحتى  االنفعالى

  )٣جدول (

  تكافوء عینة الفرقة الثانیة األساسیة فى مستوى أداء سباحتى البطن والظهر
  ١٤٠ن=                                                                                    

  االختبار

  المجموعة الضابطة

  ٧٠ن=

  المجموعة التجریبیة

  ٧٠ن=
الفرق بین 

  متوسطین
  قیمة ت

  ع  س  ع  س

 ١.٤٢ ٠.٣١٤٢ ٤.٠٦ ٣٦.٦٧ ٣.٩٠١ ٣٦.٣٥  سباحة البطن

 ١.٦٠١ ٠.٢١٤٢ ٤.٠١٩ ٢٥.٣ ٣.٩٩ ٢٥.٥١  الظهر سباحة

  ١.٩٦=  ٠.٠٥قیمة ت عند مستوى معنویة 
 في) عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ٣یتضح من الجدول (

  مما یشیر إلي تكافؤ المجموعتین .البحث  قید متغیراتال
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 :البیانات جمع أدوات-٥ 

  توظیف مستحدثات تكنولوجیا تعلم السباحة  -١

  ة :یالتال وفق اإلجراءات تصمیم االستمارة تم وقد ، اناتیالب لجمع كأداة  االستمارة الباحث اختار
  :االستمارةاوال: اعداد 
البحث الحالي بعد أن اطلع الباحث على عدد من الدراسات والبحوث وكذلك  استمارةتم تصمیم 

الكتب والدوریات المتخصصة في مجال تكنولوجیا التعلیم ذات العالقة بموضوع البحث حیث 
على ضها بعر  علیها الباحث حیث قامت اعتمد در االساسیة والمهمة والتيمن المصا تعتبر

قد تناول فاعلیة بعض مستحداثات تكنولوجیا التعلیم وأشار معظمها الى م فوجد أن بعضهالخبراء 
  اهمیة توظیفها في العملیة التعلیمیة والبعض االخر اشار الى معوقات استخدامها في التدریس. 

  :االستمارةخطوات اعداد 

 : االستمارةتحدید الهدف من   -  أ
 معرفة درجة استخدام  المعلم االسالیب الحدیثة في مجال تكنولوجیا تعلیم السباحة . -

في توظیف االسالیب الحدیثة في   معرفة درجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المعلم -

 مجال تكنولوجیا تعیلم السباحة.
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 :االستمارةصیاغة محاور    - ب

یم السباحة ، من خالل االجابة لتكنولوجیا تع مستحدثاتلمعرفة درجة استخدام  االول: المحور
   بدرجة منخفضة) -بدرجة متوسطة –على المقیاس الثالثي (بدرجة مرتفعة 

  .درجة) ١٤درجة ، حد أدنى  ٤٢درجة بالترتیب) (بحد أقصى   ١:٢:٣(

  تكنولوجیا التعلیممستحدثات 
 بدرجة

  مرتفعة

 بدرجة

  متوسطة

 بدرجة

  منخفضة

        الحاسب االلي في التدریس  ١

        البرید االلیكترونى التعلیمى فى االتصال بالمتعلمین  ٢

        محركات البحث فى االنترنت  ٣

       WhatsAppبتطیق  Chatالمحادثة الفوریة   ٤

       Facebookبتطیق  نقل الملفات عبر االنترنت  ٥

٦  
swimming teaching gadget learn  

  بالتغذیة الراجعة النتعلم إلمداد
      

٧  Interactive video الفیدیو التفاعلي        

       video Self-recording التسجیل المرئى الذاتى   ٨

        الكتاب االلكترونى  ٩

        السبورة االلكترونیة  ١٠

        اإلفتراضي الواقع محاكاة جهاز  ١١

        المتنقل للتعلیم البروجیكتور  ١٢

        بالكمبیوتر متصلة كتابة لوحة  ١٣

١٤  Corsuit training tool  نسیابيوضع الجسم االل        
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تكنولوجیا  مستحدثاتفي توظیف  واجهها المعلمیالصعوبات والمعوقات التي  :نىالمحور الثا
  تعیلم السباحة.

 ،تعیلم السباحة تكنولوجیا مستحدثات و تضمن قائمة بالمعوقات التي تحول دون االستفادة من  

 ندرة البرمجیات والمواقع التعلیمیةو  مشكلة إعداد وتدریب المعلمینو  ارتفاع التكلفة المادیةوهى (

 )مشكالت شخصیة لدى المعلمینو 

 بدرجة -متوسطة بدرجة – مرتفعة بدرجة( الثالثي المقیاس على االجابة خالل من

، باإلضافة درجة)  ٢٠درجة ، حد أدنى  ٦٠(بحد أقصى )بالترتیب درجة  ١:٢:٣)(منخفضة

) فرصة للتعبیر وإلبداء الرأي عن بعض األسباب التي قد تعیق الطالب المعلمالى إعطاء العینة (

) الطالب المعلمتعیلم السباحة ، كذلك اعطاء فرصة للعینة (تكنولوجیا  لمستحدثاتمن إفادتهم 
  تكنولوجیا تعیلم السباحة.البداء مقترحاتهم حول توظیف 
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  ویذكر الباحث الصعوبات على النحو التالي :

  المحاور
  م
  تعلیم السباحة تكنولوجیا مستحدثاتالصعوبات والمعــوقات التي تحول دون استخدام   

دیة
لما

ة ا
كلف

 الت
فاع

ارت
  

  عدم توافر أجهزة الحاسب اآللي  وملحقاتها بالكم  والكیف الكافیین.  ١
 عدم توفر مركز مصادر تعلم داخل الكلیة كخدمة االتصال بالشبكة یستفید منها المعلم   ٢

٣  
من حیث المساحة أو  عدم توفر الفصول الدراسیة المجهزة الستخدام التقنیات التعلیمیة سواء

 التمدیدات الكهربائیة
 عدم توافر المكتبات والكتب االلكترونیة المناسبة.  ٤
 األخذ باألسالیب الحدیثة فى تحویل المناهج الدراسیة الى مناهج الكترونیةعدم   ٥

مین
معل

ب ال
دری

 وت
داد

 إع
كلة

مش
  

١  
عدم إعداد العنصر البشرى من معلمین فى مؤسسات التعلیم اإلعداد المناسب للعمل فى ظل 

 ا الجانب.تطبیق التعلم االلكتروني ، فمازالت مقررات اإلعداد تتسم بالتواضع الشدید فى هذ
 عدم توافر دورات تدریبیة مناسبة إلكساب المعلم مهارات التعلم االلكترونى.  ٢

٣  
عدم توافر برامج التدریب اإللكتروني على االستخدام والتوظیف الفعَّال للتقنیة في التعلیم 

  للمعلم.

االتصاالت الحاجة إلي تدریب المعلم على االستخدامات التربویة المتعددة لتكنولوجیا   ٤
كسابهم مهارات تدریب المتعلمین علبها. ٕ   والمعلومات وا

  قلة تدریب و تشجیع المعلم على كیفیة استخدام التعلم القائم على المشروعات .  ٥

قع 
موا

 وال
ات

مجی
لبر

رة ا
ند

میة
علی

الت
  

  عدم ربط المناهج والمقررات الدراسیة بالشبكة العالمیة للمعلومات  ١
  یة.التعلیملعملیة العربیة التي تخدم المعلمین وتعني بالقلة المواقع   ٢
  قلة الموارد المطبوعة والتي تعنى بالمواقع التربویة على الشبكة العالمیة للمعلومات  ٣

التعلیمیة بالكلیة  عدم وجود كتیب إرشادي یوضح ما هو متوفر من األجهزة والوسائل التقنیة  ٤
  وكیفیة استخدامها

  المعلومات الالزمة لكیفیة استخدام البرمجیات في التدریس. عدم توفیر  ٥

ى 
 لد

صیة
شخ

ت 
كال

مش
مین

معل
ال

  

  الشعور بعدم اهمیة  توظیف التقنیة في خدمة التعلیم.  ١

٢  
عدم تحرر المعلم واستاذ المادة  من الفكر التقلیدي فى إدارة استخدام تكنولوجیا التعلیم 

 بالكلیة.
  قبل إدارة الكلیة الستخدام المعلم لتقنیات التعلیم.عدم إتاحة الفرصة من   ٣
  دقیق الستخدامها وااللتزام به من قبل المستخدمین. ىصعوبة وضع جدول زمن  ٤
  على توظیف التقنیات في خدمة التعلیم  عدم القدرة  ٥
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  السباحة تعلیم تكنولوجیا مستحدثات العلمیة الستمارة توظیف المعامالت

  : رةامصدق االست
 األولیة ، بعرضها تهاصور  وبناء فقراتها في االستمارة إعداد من االنتهاء قام الباحث بعد  

،وتم توجیه خطاب للمحكمین موضح  محكمین )١٠(عددهم بلغ المحكمین ، من مجموعة على

 : حیال آرائهم إبداء المحكمین من الباحث طلب وقد ، به اهداف الدراسة 

  . إلیه تنتمي الذي للمحور عبارة كل مالئمة -   . صیاغتها وسالمة العبارة وضوح -

   . الحذف أو اإلضافة أو للتعدیل مقترحات -

خراجها االستمارة إثراء في المحكمون أهمیتها أبداها التي للمالحظات كان وقد ٕ  النهائي بشكلها وا

صورتها وقد طورت هذه األداة بناء على آراء المحكمین حیث عدلت الصیاغة ووضعت في 

  النهائیة.

  : االستمارةثبات 

بعد إجراء   Alphaألفاكرونباخ  معامل باستخدام قام الباحث الدراسة أداة ثبات من للتأكد    

 معامل طالب معلم .الیجاد ٣٠من  األساسیة التطبیق على عینة استطالعیة غیر عینة الدراسة
 التالي ، والجدول الدراسة ألداة الكلي الثبات معامل وكذلك األداة محاور من محور لكل الثبات

  . ذلك یوضح

  )٤جدول (

  االستمارةمعامالت الثبات لكل محور من محاور 

  معامل الفا كرونباخ  عدد العبارات المحور

 ٠.٧٣٩  ١٤  السباحة تعلیممستحدثات تكنولوجیا استخدام 

 مستحدثاتاستخدام  دون تحول التي الصعوبات

  السباحة تعلیمتكنولوجیا 
٠.٧٦٣  ٢٠  

  ٠.٧٩٤  ٣٤ الكلي الثبات
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 قد عام بشكل األداة ثبات معامل أن السابق الجدول في الثبات معامالت خالل من تبین وقد

)  ٠.٧٦٣) و(٠.٧٣٩بین ( المختلفة للمحاور الثبات معامالت تراوحت وقد ٠.٧٩٤بلغت 

  بحث.ال ألغراض مقبولة المعامالت هذه وتعتبر

 )م٢٠١٣) (أحمد محمد هیثم( إعداد: اإلنفعالي الذكاء اختبار -١

 حیث من المقترح التعلیمي البرنامج ومكونات أسس عن الخبراء رأي إستطالع إستمارة  -٢
 ) الوحدة أجزاء -الوحدة زمن – سبوعیة اال الوحدات عدد -المدة(

  "الباحث إعداد: " الظهر لسباحة المهاري المستوي إختبار تقییم -٣

  المهارى لسباحة الظهر األداء مستوى لتقییم إستمارة الباحث بتصمیم قام

  الظهر لسباحة المهاري المستوي تقییم إلختبار العلمیة المعامالت

  االختبار صدق:  أوال

  : الظاهري الصدق - أ
 ذوي من مجموعة على االختبار عرض تم البحث في  المستخدم االختبار صدق على وللحصول

 تبین وتفریغها االستمارات جمع وبعد المائیة الریاضات في التدریس هیئات أعضاء االختصاص
 في المستخدم االختبار صدق من التاكد تم االجراء وبهذا% )  ١٠٠- ٩٠( إتفاق نسبة وجود

  . الحالي البحث
  : التمایز صدق:  ب

 على ممیزة غیر واألخرى ممیزة إحداهما مجموعتین بین التمایز صدق باستخدام الباحث قام     
   االساسیة البحث عینة خارج طالب ٣٠ قوامها عینة

  )٥جدول (
  لسباحة الظهر المهاري االداء مستوى تقییم صدق التمایز الختبار

  ٣٠ =ن                                                                                    

 المتغیرات
 المجموعة غیر الممیزة المجموعة الممیزة

  قیمة ت
 ع س ع س

 ٨.٦٠٤  ٤.٥٢٢ ١٥.٧٠ ٥.٩٧٧ ٤١.٢٠ اختبار تقییم مستوى االداء

  ١.٦٩=  ٠.٠٥قیمة ت عند مستوى معنویة 
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وهو ما  ،) أن هناك ما یدلل على التمییز بین المجموعة المنخفضة والعالیة٥یتضح من جدول (

  سیؤكد على صدق المقیا

  :االختبار ثبات:  ثانیاً 
عادة االختبار بتطبیق الباحث قام ٕ  مجتمع من طالب ٣٠ على أسبوع مدته زمني بفارق تطبیقه وا

  ، األساسیة العینة خارج من و البحث

  )٦جدول (
  لسباحة الظهر المهاري االداء مستوى تقییم ثبات اختبار

  ٣٠ =ن                                                                               

 المتغیرات
 التطبیق الثاني التطبیق األول

 قیمة ر
  ع س  ع س

ختبار تقییم ا

 مستوى االداء
٠.٩٦٥  ٦.٤٨٤  ٣٠.٦٠ ٦.٣٩٥٣ ٢٩.٧٠*  

  ٠.٣٠٦= ٢٨ودرجة حریة  ٠.٠٥قیمة ر عند مستوى معنویة 

) أن قیمة معامل اإلرتباط بین التطبیق األول والثانى لالختبار كانت  ٦یتضح من الجدول (

  وهى دالة إحصائیا مما یدل على ثبات االختبار بدرجة عالیة.  )٠.٩٦٥(
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 :ومناقشتھ البحث نتائجعرض 

والذى ینص على : االولبالتساؤل النتائج اإلحصائیة المرتبطة  ومناقشة عرض  

 عینة من المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیامستحدثات ل المعلم الطالب استخدام درجة ما 
  البحث؟

  )٧( جدول
 على السباحة تعلیم لمستحدثات تكنولوجیا والوزن النسبى الوسط المرجحو  المجموع التقدیرى

  البحث عینة من المتعلمین
  ٤٢ن=                                                                                                     

  تكنولوجیا التعلیممستحدثات 
المجموع 
  التقدیرى

 الوسط
  المرجح

الوزن 
  الترتیب  النسبى%

 13 36.50794 1.0952 46  الحاسب االلي في التدریس  ١

 5 91.26984 2.738 115  التعلیمى فى االتصال بالمتعلمینالبرید االلیكترونى   ٢

 1 98.4127 2.952 124  محركات البحث فى االنترنت  ٣

 WhatsApp 123 2.928 97.61905 2بتطیق  Chatالمحادثة الفوریة   ٤

 Facebook 116 2.761 92.06349 4بتطیق  نقل الملفات عبر االنترنت  ٥

٦  swimming teaching gadget learn  
 11 42.06349 1.261 53  بالتغذیة الراجعة النتعلم إلمداد

٧  Interactive video 10 73.01587 2.190 92  الفیدیو التفاعلي 

٨  
-video Self التسجیل المرئى الذاتى 

recording 122 2.904 96.8254 3 

 7 84.92063 2.547 107  الكتاب االلكترونى  ٩

 8 80.95238 2.428 102  السبورة االلكترونیة  ١٠

 14 34.92063 1.047 44  اإلفتراضي الواقع محاكاة جهاز  ١١

 6 88.88889 2.666 112  المتنقل للتعلیم البروجیكتور  ١٢

 9 79.36508 2.380 100  بالكمبیوتر متصلة كتابة لوحة  ١٣

١٤  Corsuit training tool  12 41.26984 1.238 52  نسیابيوضع الجسم االل 
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 بتطیق Chat الفوریة االنترنت والمحادثة فى البحث محركات أن) ٧( الجدول خالل من یالحظ

WhatsApp  الذاتى المرئى والتسجیل  video Self-recording  بوزن نسبى مرتفع، جاؤا قد 

 المرتبة اإلفتراضي  في الواقع محاكاة الثانیة والثالثة  بالترتیب ، وجهازو  األولى المرتبة في فجاؤا

  األخیرة.

اإلفتراضي من المستحدثات التى یصعب على المعلم  الواقع أن إلى ذلك الباحث وقد یعزو 

 في بشكل كبیر یساعد و ایجابیة بطریقة ات المتاحة لدیه بالرغم من تأثیرهتنفیذها لقلة االمكانی

 Google االنترنت الكفاءة، وأن المحركات للبحث فى من عالیة بدرجة التعلیمیة األهداف تحقیق

Chrome  ،Mozilla Firefox   الفوریة والمحادثة Chat بتطیق WhatsApp  والتسجیل 

فى متناول الجمیع ویسهل تطبیقها للطالب المعلم   video Self-recording  الذاتى المرئى

  ومتعلمیه.

إلى أنها إما أجهزة ذات تقنیة حدیثة عالیة جدًا  المستحدثاتالباحث عدم توافر بعض  وویعز  

 لوضع  Corsuit training toolوتحتاج تكلفة عالیة وتدریب للقائمین على التدریس بها مثل 

 والفیدیو بالكمبیوتر، متصلة كتابة اإلفتراضي، ولوحة الواقع محاكاة االنسیابي، وجهاز الجسم

 النتعلم إلمداد  Interactive video   ، swimming teaching gadget learn التفاعلى

  االلكترونیة. التدریس، والسبورة في االلي الراجعة، والحاسب بالتغذیة
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والذى ینص على : بالتساؤل الثانىالنتائج اإلحصائیة المرتبطة  ومناقشة عرض 

تعلیم السباحة على المتعلمین من تكنولوجیا مستحدثات لما هى معوقات استخدام الطالب المعلم 

  ؟ عینة البحث

  )٨( جدول

 المعلم الطالب استخدام والوزن النسبى لمحاور معوقات الوسط المرجحو  المجموع التقدیرى

  البحث عینة من المتعلمین على السباحة تعلیم لمستحدثات تكنولوجیا
  ٤٢ن=                                                                                                   

  المحاور
المجموع 
  المرجح الوسط  التقدیرى

الوزن  النسبى   
  الترتیب  %

 2 439.6825 13.19048 554  ارتفاع التكلفة المادیة

 3 404.7619 12.14286 510  مشكلة إعداد وتدریب المعلمین

  1 445.2381 13.35714 561  ندرة البرمجیات والمواقع التعلیمیة

 4 215.0794 6.452381 271  مشكالت شخصیة لدى المعلمین

  
،  األولى المرتبة في التعلیمیة والمواقع البرمجیات محور ندرة أن) ٨( الجدول خالل من یالحظ

 المرتبة الثالثة، في المعلمین وتدریب إعداد الثانیة، ومشكلة المرتبة في المادیة  التكلفة وارتفاع

  المرتبة األخیرة .                            في المعلمین لدى شخصیة مشكالت ومحور
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  )٩( جدول

لمستحدثات  المعلم الطالب استخدام لمعوقات والوزن النسبى الوسط المرجحو  المجموع التقدیرى

  البحث عینة من المتعلمین على السباحة تعلیم تكنولوجیا
  ٤٢ن=                                                                           

عبارات   المحاور
  المعوقات

المجموع 
  التقدیرى

 الوسط
  المرجح

الوزن  
  الترتیب  النسبى   %

دیة
لما

ة ا
كلف

 الت
فاع

ارت
  

١  123 2.928571 97.61905 4 

٢  92 2.190476 73.01587 14 

٣  124 2.952381 98.4127 3 

٤  110 2.619048 87.30159 8 

٥  105 2.5 83.33333 10 

ب 
دری

 وت
داد

 إع
كلة

مش
مین

معل
ال

  

٦  77 1.833333 61.11111 15 

٧  97 2.309524 76.98413 12 

٨  98 2.333333 77.77778 11 

٩  112 2.666667 88.88889 7 

١٠  126 3 100 1 
قع 

موا
 وال

ات
مجی

لبر
رة ا

ند
میة

علی
الت

  
١١  118 2.809524 93.65079 5 

١٢  108 2.571429 85.71429 9 

١٣  93 2.214286 73.80952 13  

١٤  126 3 100 1 

١٥  116 2.761905 92.06349 6 

ى 
 لد

صیة
شخ

ت 
كال

مش
مین

معل
ال

  

١٦  62 1.47619 49.20635 16 

١٧  50 1.190476 39.68254 19 

١٨  60 1.428571 47.61905 17 

١٩  55 1.309524 43.65079 18 

٢٠  44 1.047619 34.92063 20 
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  یالحظ االتى :) ٩( ) ،٨الجدول( خالل من

 ، مرتفعة بدرجة جاءت التعلیمیة قد والمواقع البرمجیات ندرة محور عباراتان جمیع  -

المرتبة األولى وبدرجة  في )١٤العبارة رقم ( حلت وقد،  عالیة بدرجة المحور هذا جاء وبالتالي

  . مرتفعة وبدرجة األولى المرتبة في) ١٣( رقم العبارة حلت وقد مرتفعة ،

 العبارة حلت وقد، مرتفعة جاءت بدرجة المادیة قد التكلفة ارتفاع محور عبارات ان جمیع -
 األخیرة. المرتبة في) ٢( رقم العبارة حلت وقد، األولى المرتبة في) ٣( رقم

 وقد، مرتفعة  جاءت بدرجة المعلمین قد وتدریب إعداد مشكلة محور عبارات ان جمیع -

  األخیرة. المرتبة في) ٦( رقم العبارة حلت وقد، األولى المرتبة في) ١٠( رقم العبارة حلت

، منخفضة بدرجة جاءت المعلمین قد لدى شخصیة مشكالت محور عبارات جمیع ان -

  .األخیرة المرتبة في) ٢٠( رقم العبارة حلت وقد، األولى المرتبة في) ١٦( رقم العبارة حلت وقد

التدریسیة  العملیة في یؤثر مرتفعة وهذا بدرجة جاءت قد االستمارة عبارات غالب ان -

 حلت وقد تطویر مستوى االداء ، المرسومة في األهداف تحقیق وعلى ،الرتفاع درجة المعوقات 

 في) ٢٠( رقم العبارة حلت وقد،  مرتفعة وبدرجة األولى المرتبة في )١٤، ()١٠( رقم العبارة
 .منخفضة وبدرجة األخیرة المرتبة

 باستخدام الخاصة التحتیة البنیة بتوفیر االهتمام یجب أنه إلى ذلك في السبب یعود وربما -

 ، األقسام جمیع جامعة بنها، وكذلك - الریاضیة التربیة بكلیة التعلیم تكنولوجیا مستحدثات

 ویتمكن كامل بشكل عملهم أداء من المعلمین كل لیتمكن خاصة مكاتب توفیر یجب أنه كما

  .بتدریسها یقوم الذي الریاضة لطبیعة المناسبة التعلیمیة الوسیلة واستخدام اختیار من

 الریاضیة التربیة بكلیات الریاضیة التربیة مجال في التعلیم تكنولوجیا معوقات من یعتبر حیث

 التعلیم تكنولوجیا وسائل لتشغیل مناسبا تجهیزا مجهزة حجرات وجود عدم في الشدید النقص

  )٣٤: ٨الریاضیة.                                           ( التربیة بكلیات
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التعلیم ألن  مستحدثات تكنولوجیا توفیر الدعم المادي والفني لتوافریجب ویرى الباحث أنه  -

 أنسب واختیار  معاییره ووضوح أهدافه تحدید في یفیده ما بكل  المعلم تزود التربویة التقنیات

 یعینه مما وغیرها التعلیمیة والمواقف الدراسیة للمقررات التدریس وطرق التعلیمیة الوسائل

 وتوفیر التعلم عملیات وتقییم المتعلمین احتیاجات وتقدیر الفردیة الفروق مع التعامل على

وتتفق تلك النتائج مع  المهنیة بمكانته االرتقاء في یفیده ما بكل وكذا فاعلة تعلیمیة بیئة

وعبد الحافظ م ٢٠٠٨ ومحمد على مصلح معزبم ٢٠٠٨ محمد عبد الرحمن السعدني

 م٢٠٠٤ عطیةمحمد عطیة علي م و٢٠٠٦ محمد سالمه

التكنولوجیا التعلیمیة والتي تشهدها التربیة في العالم قد  مستحدثاتومن اإلنجازات التي  -

ولمواكبة ذلك على مؤسساتنا األكادیمیة إجراء التعدیالت ، عملت على تغییر وظائف المعلم 

م المناسبة في برامجها وأنظمتها التعلیمیة، واألهم من ذلك إعادة النظر في دور المعل
  ووظائفه.

ضعف استخدام تكنولوجیا التعلیم في تللك النتائج تتفق مع غالب الدراسات السابقة فى أن  -

الجامعات یرجع إلى قلة الوعي بمفهوم تكنولوجیا التعلیم والنظر إلیها على أنها مجموعة 

األجهزة واآلالت المستخدمة في التعلیم، والتي من شأنها أن تفقد التعلیم ذلك الطابع 

    إلنساني، وتجعله آلیا میكانیكیا، قلة الحوافز المادیة والمعنویة.ا
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 والذى ینص على :بالفرض األول النتائج اإلحصائیة المرتبطة  ومناقشة عرض

 التغیر ونسبة المهارى االداء مستوى فى والبعدى القبلى القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد

   الضابطة المجموعة فى البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة

 )١٠جدول (

ى ونسب التحسن فى مستوى األداء المهارى               البعدى و القیاس القبلالفروق بین داللة 

  قید البحث. لسباحة الظهر للمجموعة الضابطة
  ٧٠ن=                                                                               

  
 المتغیرات

  

الفرق  القیاس البعدى القیاس القبلى
بین 

 متوسطین
  قیمة ت

  
  نسب

 ع  س ع س التحسن %

 22.82353 11.69 1.386 811. 7.46 709. 6.07 الطفو

 29.1358 12.83 1.686 717. 7.47 1.02 5.79 اإلنزالق

 67.3913 15.96 2.657 999. 6.60 1.04 3.94 ضربات الرجلین

 184.1379 25.67 3.814 971. 5.89 804. 2.07 حركات الذراعین

 200.8 24.32 3.586 1.01 5.37 679. 1.79 التوافق

 66.78779 27.14 13.129 3.43 32.7 2.95 19.6 المجموع الكلى

      ١.٦٦=  ٠.٠٥قیمة ت الجدولیة عند مستوى معنویة 

أنه توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلى والبعدى للمجموعة ) ١٠یوضح جدول (      

القیاس البعدى فى متغیرات مستوى األداء المهارى لسباحة الظهر قید البحث لصالح  الضابطة

) وكانت القیم المحسوبة أكبر  ٢٧.١٤٥:  ١١.٦٢٩حیث انحصرت قیم ( ت ) المحسوبة بین (

المحسوبة أقل من مستوى القیم اإلحتمالیة ) كما أن  ٠.٠٥من الجدولیة عند مستوى معنویة ( 

  . )% ٢٠٠.٨ :%   ٢٢.٨( بینین القیاسین تحسن بالمعنویة لها ، بینما انحصرت نسب ال

  ویعزو الباحث تلك النتائج الى استخدام استراتیجیة المشروعات للطالب المعلم (مشروع التخرج)
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وما بث من روح التنافس والندیة بین المعلمین فى اخراج افضل مالدیهم برغم عدم استخدامهم 

  لمستحدثات تكنولوجیا تعلیم السباحة.

كما یعزو تلك النتائج الى التعاون المشترك بین الطالب المعلم والمتعلمین الذى ال یفرق بینهما  

فى السن سوى عامین دراسیین فقط، أثر تأثیرًا مبالغأ فى سرعة اكتساب المهارة وسهولة التواصل 

  فیما بینهم.
ى الجمیع كونهم تحت كما یعزو تلك النتائج الى االشراف الدائم والمستمر من قبل الباحث عل

  طائلة المراقبة والتقییم من قبل الطالب المعلمین(المقیمین).
  

 والذى ینص على :بالفرض الثانى اإلحصائیة المرتبطة  النتائج ومناقشة عرض

 التغیر ونسبة المهارى االداء مستوى فى البعدى و القبلى القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد

   .التجریبیة المجموعة فى البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة
 )١١جدول (

ى ونسب التحسن فى مستوى األداء المهارى               البعدى و الفروق بین القیاس القبلداللة 
  قید البحث. لسباحة الظهر للمجموعة التجریبیة

  ٧٠ن=                                                                                  
  

 المتغیرات
  

الفرق  دىالقیاس البع القیاس القبلى
بین 

 متوسطین
 قیمة ت

  
  نسب

 ع  س ع  س التحسن %

 54.09836 35.09 3.3 0.49 9.4 0.70 6.1 الطفو

 64.28571 29.32 3.6 0.40 9.2 1.02 5.6 اإلنزالق

 95.2381 20.60 4 0.60 8.2 1.17 4.2 ضربات الرجلین

 185.1852 23.97 5 0.78 7.7 1.10 2.7 حركات الذراعین

 255 37.29 5.1 0.83 7.1 0.63 2 التوافق

 101.9417 40.01 21 1.92 41.6 3.09 20.6 المجموع الكلى

  ١.٦٦=  ٠.٠٥قیمة الجدولیة عند مستوى معنویة 
أنه توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلى والبعدى للمجموعة ) ١١یوضح جدول (      

التجریبیة قید البحث لصالح القیاس البعدى فى متغیرات مستوى األداء المهارى لسباحة الظهر 
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) وكانت القیم المحسوبة أكبر  ٤٠.٠١٩:  ٢٠.٦٠٦حیث انحصرت قیم ( ت ) المحسوبة بین (

المحسوبة أقل من مستوى القیم اإلحتمالیة ) كما أن  ٠.٠٥ من الجدولیة عند مستوى معنویة (

  . )% ٢٥٥ :%  ٥٤.٠٩( بینین القیاسین المعنویة لها ، بینما انحصرت نسب التحسن ب

  ویعزو الباحث تلك النتائج الى استخدام استراتیجیة المشروعات للطالب المعلم (مشروع التخرج)

المعلمین فى اخراج افضل مالدیهم مع استخدامهم وما بث من روح التنافس والندیة بین 
لمستحدثات تكنولوجیا تعلیم السباحة والتى منها تصمیم جروبات تعلیمیة على الوتس اب والفیس 

  .لمین بالجروبات للمراقبة والتوجیهبوك وفى جود كال من الباحث والمقیمیین من الطالب المع
 والذى ینص على :بالفرض الثالث النتائج اإلحصائیة المرتبطة  ومناقشةعرض 

 مستوى فى)  والضابطة التجریبیة(  للمجموعتین البعدیین القیاسین بین إحصائیة دالة فروق توجد

        .التجریبیة للمجموعة البعدى القیاس لصالح الظهر لسباحة المهارى االداء

 )١٢جدول (

 االداء مستوى فى)   والضابطة التجریبیة(  للمجموعتین البعدیین القیاسینالفروق بین داللة 
  لعینة قید البحث. الظهر لسباحة المهارى

  ٧٠ن=                                                                              
  

 المتغیرات
  

الفرق بین  المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
 متوسطین

  قیمة ت
 ع  س  ع س

 17.765 1.943 0.493 9.4 811. 7.46 الطفو

 18.143 1.729 0.403 9.2 717. 7.47 اإلنزالق

 11.421 1.6 0.604 8.2 999. 6.60 ضربات الرجلین

 12.213 1.814 0.787 7.7 971. 5.89 حركات الذراعین

 11.259 1.729 0.837 7.1 1.010 5.37 التوافق

 19.483 8.814 1.922 41.6 3.243 32.79 المجموع الكلى

      ١.٦٦=  ٠.٠٥قیمة ت الجدولیةعند مستوى معنویة      

أنه توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلى والبعدى للمجموعة ) ١٢جدول (یوضح       

التجریبیة قید البحث لصالح القیاس البعدى فى متغیرات مستوى األداء المهارى لسباحة الظهر 
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) وكانت القیم المحسوبة أكبر من  ١٩.٤: ١١.٢٥٩حیث انحصرت قیم ( ت ) المحسوبة بین (

المحسوبة أقل من مستوى القیم اإلحتمالیة ) كما أن  ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة ( 

  المعنویة لها.

یعزو الباحث تلك النتائج الى توظیف مستحدثات تكنولوجیا تعلیم السباحة للطالب المعلم  -

فى توزیع معلمى المجموعة الذى فرق جریبي و تالذى استخدمه الباحث قبل المنهج ال
 الضابطة والتجریبیة على المتعلمین.

م الستراتیجیة المشروعات تأثیر البرنامج المقترح المستخدكما یعزو الباحث تلك النتائج الى  -

للطالب المعلم (مشروع التخرج) ومستحدثات تكنولوجیا تعلیم السباحة التى كانت فى مقدمة 

 ج ومنها:اجراءات تنفیذ البرنام

   Google Chrome ،Mozilla Firefoxاالنترنت   محركات البحث فى *

    WhatsApp بتطیق Chat الفوریة * المحادثة

  video Self-recording  الذاتى المرئى * التسجیل

كما یعزو الباحث تلك النتائج الى عمل الباحث لتوصیف كل عینة (من الطالب المعلمین  -
والمتعلمین بالفرقة الثانیة) على حدة فى متغیرات الضبط المالئمة لكال بالفرقىة الرابعة، 

  منهما.

كما یعزو الباحث تلك النتائج الى التكافؤ المتعمد من الباحث فى مستوى األداء المهارى  -

  .للمتعلمین من طالب الفرقة لثانیة لسباحتى البطن والبطن
 االستنتاجات:

تكنولوجیا تعلیم  مستحدثات استخدام درجة أن الوزن النسبى خالل من البحث نتائج أظهرت -
 Google االنترنت فى البحث محركات حیث كانت متفاوته ، كانت للطالب المعلم السباحة

Chrome ،Mozilla Firefox  الفوریة والمحادثة Chat بتطبیق WhatsApp  والتسجیل 
 األولى المرتبة في فجاء مرتفع، نسبى بوزن جاؤا قد  video Self-recording  الذاتى المرئى
اإلفتراضي  الواقع محاكاة وجهاز، )٩٦.٨٢، ٩٧.٦١، ٩٨.٤١( بالترتیب  والثالثة والثانیة

 .األخیرة في المرتبة )٣٤.٩٢(
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 لمستحدثات استخدامهم دون تحول الطالب المعلم یراها مرتفع وقات بوزن نسبىمع هناك أن -

 )، مشكلة٤٣٩.٦٨التعلیمیة (  والمواقع البرمجیات ندرة ، فى محاور السباحة تعلیم تكنولوجیا

  ).٤٤٥.٢٣المادیة ( التكلفة )، ارتفاع٤٠٤.٧المعلمین ( وتدریب إعداد

تكنولوجیا تعلیم السباحة أثر ایجابیا على فروق  لمستحدثاتأن البرنامج المقترح والمستخدم  -

  مستوى اداء سباحة الظهر للمتعلمین أكثر من البرنامج التقلیدى.
تكنولوجیا تعلیم السباحة أثر ایجابیا على نسب  أن البرنامج المقترح والمستخدم لمستحدثات -

  مج التقلیدى. الظهر للمتعلمین أكثر من البرنا سباحة اداء لمستوى التحسن
 :التوصیات

  .الكلیات الریاضیة المتخصصة جمیع في المختلفة التعلیم تكنولوجیا مستحدثات توفیر ضرورة -

 بصورة التعلیم تكنولوجیا مستحدثات بتوظیف تسمح التي باإلمكانات الكلیات تجهیز ضرورة -

  .سلیمة
تفعیل استراتیجیة المشروعات كأساس فى خدمة المجتمع وكمشروع ضرورى للتخرج والحصول  -

  على درجة الباكالوریوس.

  :طریق عن التعلیم تقنیات الستخدام الطالب المعلم معرفة درجة رفع على العمل -
 مجال في استجد ما على إطالعهم خاللها من ویتم ، تدریبیة للطالب المعلم دورات * عقد

  .التعلیم تقنیات استخدام

 مستحدثات استخدام على التدریب بعملیة المختصین و الخبراء ببعض االستعانة * ضرورة

 قد مما بمدربین لیسوا أساساً  هم المشرفین من بهم یستعان ممن بعض أن حیث التعلیم، تكنولوجیا

  . فعالة غیر محاضرة مجرد إلى الدورات بعض في التدریب عملیة تحویل إلى یؤدي

 قواعد على یشتمل بحیث التعلیم، تقنیات واستخدام اختیار مجال في للطالب المعلم دلیل * عمل

 وبعد وأثناء قبیل مراعاتها یجب التي القواعد كذلك محتواها، حیث من التعلیمیة التقنیة اختیار

  .استخدامها
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 المراجع
 المراجع العربیة:

اختیار الوسائل التعلیمیة واستخدامها وفق مدخل النظم ،ترجمة  أ.ج رومیسوفسكي : - ١

 . الدین القال،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة ،الكویت  أد/صالح عبدالمجید العربي، د/فخر

،  إحیاء التراث دار : یروت، ب.العرب لسان :منظور ابن دمحم الدین جمال الفضل أبو - ٢
  .٣١٧٣، ص٤هــ ، ج١٤٠٥

 تكنولوجیا توظیف على المعلمین تدریب لبرامج تقویمیة دراسة :  أمین محمد الدین جمال - ٣
 قسم التربویة الدراسات معهد ، منشورة غیر دكتوراه رسالة ، الجودة معاییر ضوء فى التعلیم

  .م٢٠١٠ ، القاهرة جامعة ، التعلیم تكنولوجیا

 طالب كلیة من كال لدى التعلیم تكنولوجیا مستحدثات في التنور مستوى :الشرقاوي جمال - ٤
 وطرق  المناهج في دراسات .الصناعي الثانوي التعلیم ومعلمي صناعیة شعبة التربیة

  ٣٢ص   ( 2003 )دیسمبر، ، 91 العدد التدریس،

 على األقصى بجامعة التدریس هیئة أعضاء لتدریب مقترح برنامج :النجار اهللا عبد حسن - ٥
 اإلسالمیة الجامعة التدریبیة ، مجلة احتیاجاتهم ضوء في التعلیم مستحدثات تكنولوجیا

 ، ٧٥١-٧٠٩ص األول، العدد عشر، السابع المجلد )اإلنسانیة الدراسات سلسلة(

   م ٢٠٠٩ینایر

  العملیات هندسة إعادة في التكنولوجیة والمستحدثات الكمبیوتر توظیف  : القاضي رضا - ٦

)B.R.R(.العلمي المؤتمر التعلیم لتكنولوجیا المصریة الجمعیة. الجامعیة المكتبات لتطویر 

 ٢٧-٢٦ من. والمأمول، الواقع: والجامعات المدارس في التعلم تكنولوجیا منظومة السابع،
  .م ٢٠٠٠، ٤٥١ ص ،  الثالث الكتاب العاشر، المجلد الثاني، الجزء أبریل،

 تواجهها التي والصعوبات الحدیثة التعلیم تقنیات استخدام : واقعالكندي مسلم بن سالم - ٧

مان بسلطنة العام التعلیم بمدارس  والتعلیم للتربیة العامة المدیریة إلى مقدمة دراسة ، عُ
  .٦، ص٢٠٠٥ شمال، الشرقیة بمنطقة
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 بالمملكة المعلمین كلیات في التدریس هیئة أعضاء كفایاتعبد الحافظ محمد سالمة:  -٨
 الدراسات بمجلة منشور بحث ، لها ممارستهم ومدى التعلیم تكنولوجیا في السعودیة العربیة

  م. ٢٠٠٤،  األردنیة بالجامعة العلمیة

 مجال في التدریس هیئة أعضاء لتطویر مقترح تقني نموذج: سالمة محمد الحافظ عبد -٩
 ، السعودیة العربیة بالمملكة المعلمین كلیات في والتعلیم المعلومات تكنولوجیا مستحدثات

  م.٢٠٠٦ القاهرة التربیة، لتكنولوجیا العربیة الجمعیة مؤتمر في منشور بحث

طرق التدریس فى القرن الواحد والعشرین، دار المسیرة للنشر،  عبد اللطیف حسین فرج: -١٠
  م٢٠١٠،  ٢االردن، ط

 ومناهجه،الكویت،المجلة التعلیم في االنترنت : توظیف فرج حسین عبداللطیف -١١
  .م٢٠٠٥، عشر،مارس التاسع ،المجلد٤٧التربویة،العدد

 أهلیة مدارس في اإللكتروني التعلیم إستخدام واقععصام بن عبد المعین بن عوض:  - ١٢
 سعود الملك جامعة ، التربیة بكلیة ، منشورة غیر ماجیستیر رسالة ، الریاض بمدینة مختارة

  م.٢٠٠٨ ،

اثر استخدام تكنولوجیا التعلیم على تنمیة  على محمد الخیاط ، احمد كامل العجمعى: -١٣
مهارات التحصیل لدى طالب المدرسة االبتدائیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة 

  ٢٦٥م صـــ  ٢٠١١، جامعة اسیوط ، 

 في التعلیم تكنولوجیا مجال في الحدیثة األسالیب توظیففاطمة إبراهیم على الغدیر:  - ١٤
 ، منشورة غیر دكتوراه رسالة"  تقویمیة دراسة" السعودیة العربیة المملكة بمدارس التدریس

  م.٢٠٠٩ ، القاهرة جامعة ، التربویة الدراسات معهد

 و التدریس هیئة لدى التعلیم تكنولوجیا مهارات توافر مديمحمد عبد الرحمن السعدني:  - ١٥
 بالمجلة منشور بحث ، التدریسیة احتیاجاتهم ضوء في العربیة الجامعات ببعض معاونوهم

  م.٢٠٠٨ ، العربیة مصر جمهوریة ، التربیة لتكنولوجیا العربیة

  1 ط،  ٢٠٠٣ الكلمة، دار القاهرة، .التعلیم تكنولوجیا عملیات :عطیة خمیس محمد -١٦
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، ٢٠٠٣، القاهرة ، دار الكلمة ،١منتوجات تكنولوجیا التعلیم ط محمد عطیة خمیس: -١٧
 . ١٨ص 

 تكنولوجیا ضوء على الریاضیة التربیة معلم الطالب إعدادمحمد عطیة على عطیة:  - ١٨
 األسكندریة جامعة ، للبنات الریاضیة التربیة كلیة ، منشورة غیر ماجیستیر رسالة ، التعلیم

  م.٢٠٠٤  ،

 التربیة بكلیات التعلیم تكنولوجیا مستحدثات الستخدام تقویمیة دراسةمحمد على مصلح :  - ١٩
 غیر ماجیستیر رسالة ، استخداماتها لتطویر مقترحة وخطة الیمنیة الحكومیة الجامعات فى

 والدراسات البحوث قسم التربویة والدراسات البحوث معهد ، العربیة الدول جامعة ، منشورة

  م.٢٠٠٨

 التعلیم تكنولوجیا بمستحدثات العلوم معلمي وعي مدى  المجید: عبد محمد ممدوح -٢٠
  الرابع العلمي المؤتمر: العلمیة للتربیة المصریة الجمعیة.استخدامها نحو واتجاهاتهم

  ٣٠٩ص م ، ٢٠٠٠األول المجلد) أغسطس ١٣  - یولیو ٣١ من) للجمیع العلمیة ،التربیة
المراجع االجنبیة:  

21- Asettea , : Internet usage in Education. Technological Horizon In, 
Vol 1 P 27, education, 2009    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


