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استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وعالقته باألداء الوظيفي 
ألساتذة التربية البدنية والرياضية 

" دراسة ميدانية ببعض متوسطات وثانويات مدينة األغواط"
. جامعة البويرة- بدر الدين قنيول/ منصوري نبيل، أ/ د
 .خويمدي الهواري،المركز الجامعي البيض/  د

 :ممخص الدراسة
   ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في تسيير حصة التربية البدنية 

ميمة أستاذ التربية البدنية والرياضية، والعالقة بيف استعماؿ ىذه  الرياضية، ومدى انعكاس األداء الوظيفي عمى
الوسائؿ الحديثة واألداء الوظيفي، واستخدمنا في ىده الدراسة المنيج الوصفي، وشممت عينة البحث مجموعة مف 

األساتذة التعميـ الثانوي والمتوسط  عمى مستوى دائرة األغواط، واعتمدنا في ىده الدراسة عمى االستبياف كأداة 
 :لجمع المعمومات والبيانات ،وبعد إجراء العمميات اإلحصائية المناسبة لذلؾ تـ التوصؿ إلى النتائج التالية

مف محور تحميؿ نتائج الجداوؿ وجدنا أف أساتذة التربية البدنية والرياضية يؤكدوف بأف استخداـ التكنولوجيا - 
. البدنية والرياضية الحديثة ضروري وأساسي إلنجاح حصة التربية

مف محور تحميؿ نتائج الجداوؿ وجدنا أف أساتذة التربية البدنية والرياضية يثبتوف بأف لألداء الوظيفي تأثير - 
. مباشر عمى ميمة أستاذ التربية البدنية والرياضية

مف محور تحميؿ نتائج الجداوؿ وجدنا أف أساتذة التربية البدنية والرياضية يؤكدوف عمى إلزامية الربط بيف -
. التخطيط واألداء خالؿ العممية التدريسية

 .أستاذ التربية البدنية والرياضية– األداء الوظيفي –  التكنولوجيات الحديثة :الكممات المفتاحية
Résumé : 

L'étude visait à identifier le rôle de l'utilisation des moyens technologiques modernes 

dans la gestion de la séance de l'éducation physique etsportive ,l'étendue de la 

réflexion de la performance sur la tâche de professeur d'éducation physique et 

sportive, et la relation entre l'utilisation de ces moyens modernes et la performance 

,dans cette étude, nous avons utilisé l'approche descriptive ,l'échantillon comprenait 

un groupe d'enseignants de l'enseignement  moyenne et secondaire  au niveau du 

département de Laghouat ,dans cette étude, nous avons adopté le questionnaire 

comme outil de collecte d'informations et de données Après avoir effectué les 

processus statistiques appropriés, nous avons obtenu les résultats suivants: 

- De l'axe d'analyse les résultats des tableaux nous avons constaté que les professeurs 

d'éducation physique et sportive soulignent que l'utilisation de la technologie 

moderne est nécessaire et essentielle pour le succès de la part de l'éducation physique 

et sportive. 

- De l'axe d'analyse les résultats des tableaux nous avons constaté que les professeurs 

d'éducation physique et de sport prouvent que la performance fonctionnelle a un 

impact direct sur la tâche de professeur d'éducation physique et sportive. 

- De l'analyse les résultats des tableaux, nous avons constaté que les enseignants de 

l'éducation physique et du sport soulignent le lien obligatoire entre la planification et 

la performance au cours du processus d'enseignement. 

Mots-clés: Technologies modernes – Performance fonctionnaire - Professeur 

d'éducation physique et sportive. 
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:  مقدمـة-  1
تعد الرياضة منذ العصور القديمة عنصر جد فعاؿ في الحياة االجتماعية لبناء جسـ سميـ وبمرور الزمف تطورت 

وال أحد يمكنو أف يعارضنا عندما نقوؿ باف الرياضة . وأصبح ليا قوانيف وأماكف مخصصة وأغراض في ممارستيا
لعبت دورا كبيرا في تحقيؽ التوازف االجتماعي عف طريؽ تخفيؼ الصراع و التنافس االجتماعي بحيث قدمت 

اإلنسانية مجاال شريفا و إطارا ساميا لممنافسة و الصراع النظيؼ وعبر تطور مختمؼ الرياضات كاف ىناؾ تغيير 
لألسس و القوانيف التي قدمت في مجمميا األفضؿ  واألحسف لمممارسة الشريفة البعيدة عف كؿ المزايدات إذ 

وأصبح لمرياضة في عصرنا ىذا عدة أنواع تختمؼ ىذه األنواع مف نوع آلخر . نجحت في ىذا الدور نجاحا كبيرا
. في حيث األىمية والغرض مف ممارستيا، وتتـ ممارستيا وفؽ شروط وقواعد وضعت مف أجؿ التحكـ فييا

ويعتبر استخداـ التكنولوجيات الحديثة التخطيط أحد العناصر التي تتحكـ في الممارسػة الرياضيػة، إذ أصبػح في 
األداء الفعمي أثناء المنافسات و ىو .اآلونة األخير محؿ اىتمػاـ المختصيف في التدريب و التسيير الرياضييف

والمؤشر الحقيقي الذي يمكف مف خاللو التعرؼ عمى المستويات المختمفة سواء ا كانت مرتفعة أو منخفضة، كما 
يعني بو التنبؤ بما سيكوف في المستقبؿ لتحقيؽ ىدؼ مطموب تحقيقو في المجاؿ الرياضي و االستعداد بعناصر 

العمؿ ومواجية معوقات التنفيذ والعمؿ عمى تذليميا في إطار زمني محدد والقياـ بمتابعة كافة الجوانب في 
ومف ىنا كانت االنطالقة لدراسة ىذا الموضوع و التعرؼ عمى استخداـ التكنولوجيات الحديثة .التوقيت المناسب

في مجاؿ التدريس و تأثيره عمى الرفع مف مستوى أداء األستاذ وتحسيف المردود الرياضي، واقتصرت دراستنا 
عمى فئة أساتذة التربية البدنية في مرحمة التعميـ الثانوي كوف ىذه الفئة ذات ميزة مقارنة بالفئات األخرى وىذه 
الميزة تكمف في التأثير المباشر عمى التمميذ سواء مف الناحية البدنية أو النفسية أو التعمـ واكتسػػاب المعمومات 

حيث تناولنا في الجانب النظري :وانطالقا مف ىذه المعطيات قسمنا بحثنا إلى  جانب نظري و جانب تطبيقي 
التعريؼ بالبحث، اإلشكالية، األىداؼ ، الفروض، أىمية البحث، )مدخؿ لمدراسة:الفصؿ األوؿ: فصميف

الدراسات السابقة كما قسمنا الجانب التطبيقي مف الدراسة إلى : ، الفصؿ الثاني(مصطمحات و مفاىيـ الدراسة
قمنا فيو بعرض ،مناقشة وتحميؿ : فصميف الفصؿ الثالث   يحتوي عمى الطرؽ المنيجية لمبحث و الفصؿ الرابع

 . نتائج الدراسة وأىـ االستخالصات
مما ال شؾ فيو أف النتيجة الجيدة تأتي بعد جيد كبير معيف، وىذا األخير ال يمكف التحكـ فيو :اإلشكالية- 2

عشوائيا بؿ ال بد لو مف تخطيط و حسابات مسبقة، وبمعنى آخر نقوؿ أف العمؿ المدروس والجيد ال ينتج عنو 
. إال اليدؼ الجيد، ومنو فاف األداء الرياضي الجيد البد لو مف تخطيط عممي مدروس ومسبؽ يعمؿ بو األستاذ
وتتـ عممية األداء الوظيفي في التدريس ، بطرؽ ووسائؿ تكنولوجية حديثة مدروسة يتـ التخطيط ليا مسبقا مف 

. طرؼ أستاذ التربية البدنية و الرياضية
التنبؤ إلى أبعد مدى بجميع ردود األفعاؿ )   فالتخطيط يجعمنا نتنبأ باألشياء التي تحدث في المستقبؿ، فيو

.  (وأخذىا في االعتبار سمفا بطريقة منسقة وباالختيار بيف مناىج بديمة قابمة لمتنفيذ
التخطيط بأنو عبارة عف عممية التوقع الفكري لنشاط يرغب الفرد في أدائو، وىو يعتبر كمشروع لشكؿ )وىو كذلؾ

. (ومحتويات وشروط عممية التدريب ىذا المشروع يتـ تطويره وتحسينو
ومف كؿ ىذا أردنا ربط عممية استخداـ التكنولوجية الحديثة بعممية األداء الوظيفي ألستاذ التربية البدنية 
: والرياضية، وخصصنا دراستنا عمى   فئة أساتذة التعميـ الثانوي وليذا قمنا بطرح ىذه التساؤالت التالية
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: اإلشكالية العامة
 ىؿ الستخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريس دور في توجيو وتنظيـ أداء أستاذ التربية البدنية و الرياضية؟ 

: التساؤالت الجزئية
ىؿ الستخداـ التكنولوجيا الحديثة تأثير عمى درس التربية البدنية و الرياضية ؟ - 
 ىؿ لألداء الوظيفي تأثير عمي ميمة أستاذ التربية البدنية و الرياضية؟- 
 و األداء خالؿ العممية التدريسية مف استخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريسىؿ يستوجب التوافؽ بيف - 

 طرؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية؟
: فرضيات الدراسة- 3

: الفرضية العامة
 تأثير مباشر عمى األداء  الوظيفي ألستاذ التربية البدنية و الستخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريس- 

. الرياضية
: الفرضيات الجزئية

.  ضروري و أساسي إلنتاج درس التربية البدنية و الرياضيةاستخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريس- 
. لألداء الوظيفي تأثير مباشر عمي ميمة أستاذ التربية البدنية و الرياضية- 
 و األداء خالؿ العممية التدريسية مف طرؼ استخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريس إلزامية التوفيؽ بيف -

. أستاذ التربية البدنية والرياضية
: أهميــة الدراســة- 4

إنموضوع البحث يحمؿ في أعماقو الكثير مف الدالئؿ والمؤشرات التي تبرز أىميتو إذ يسمط الضوء عمى واقع 
 :التدريس لدي أساتذة التربية البدنية،و ىو عبارة عف دراسة تطبيقية تتجمى أىميتو فيما يمي

 كطريقة تدريسية حديثة لموصوؿ إلى األداء استخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريسمعرفة قيمة وأىمية - 
الجيد لدي أساتذة التربية البدنية  

. التعرؼ عمى أنجع الطرؽ واألساليب الحديثة التي تساعد عمى رفع مستوى أداء الميارات األساسية- 
. إثراء المكتبة العممية والزيادة في الرصيد العممي لألساتذة- 

: أهـداف الدراســة- 5
في التدريس لمرفع مف األداء عند أساتذة استخداـ التكنولوجيات الحديثة محاولة إبراز أىمية :الهدف الرئيسي 

 .التربية البدنية والرياضية
: األهداف الجزئية

 و عالقتو باألداء الوظيفي ألساتذة التربية استخداـ التكنولوجيات الحديثة في التدريسمحاولة البحث في - 
. البدنية و الرياضية

. معرفة الوسائؿ والطرؽ التي ترفع مف األداء ألساتذة التربية البدنية والرياضية- 
. إيجاد الحؿ المناسب لمشكمة ضعؼ األداء عند أساتذة التربية البدنية والرياضية- 
 إعطاء اقتراحات ميدانية لتعميـ واستعماؿ التخطيط في التدريس كمنيج عممي - 
. جعؿ دراستنا مرجعا مساعدا لمباحثيف في الميداف الرياضي- 
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:  المفاهيم والمصطمحاتتحديد- 6
عممية شاممة تقـو بتطبيؽ العمـو والمعارؼ بشكؿ منّظـ في مياديف عّدة؛ لتحقيؽ أغراٍض :الّتكنولوجيا- 6-1

وتعّرؼ التكنولوجيا بأّنيا االستخداـ األمثؿ لممعرفة العممّية، وتطبيقاتيا، وتطويعيا . ذات قيمة عممّية لممجتمع
 والمفيـو الّشائع لمصطمح الّتكنولوجيا ىو استعماؿ الكمبيوتر واألجيزة الحديثة، وىذه .لخدمة اإلنساف ورفاىّيتو

الّنظرة محدودة الرؤية، فالكمبيوتر نتيجة مف نتائج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا اّلتي يقصدىا ىذا المقّرر ىي 
طريقة لمّتفكير، وحّؿ المشكالت، وىي أسموب الّتفكير اّلذي يوصؿ الفرد إلى النتائج المرجّوة أي إّنيا وسيمة 

ّنيا طريقة الّتفكير في استخداـ المعارؼ، والمعمومات، والميارات، بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج  وليست نتيجة، وا 
 .إلشباع حاجة اإلنساف وزيادة قدراتو

إف األداء الرياضي بصفة عامة يشمؿ جميع مياديف الحياة مف سموكات : مفهوم األداء الرياضي-6-2
ونشاطات يقـو بيا الفرد بشكؿ مستمر ومتواصؿ في كؿ أفعالو وأقوالو لتحقيؽ أىداؼ معينة ومف اجؿ بموغ 

حاجاتو وأغراضو المحددة سواء كاف في المجاؿ العممي أو المجاؿ التعميمي أو في المجاؿ الرياضي، ىذا األخير 
الذي عرؼ تطورا كبيرا وممحوظا نتيجة األبحاث العديدة والدراسات المعمقة في محاولة لتحسينو خدمة لمرياضة 

 .والرياضييف
وىو عبارة عف : إيصاؿ الشيء إلى المرسؿ إليو :"األداء الرياضي عمى انو" عصاـ عبد الخالؽ"ويعرفو الدكتور 

انعكاس لقدرات ودوافع لكؿ فرد ألفضؿ سموؾ ممكف نتيجة لتأثيرات متبادلة لمقوة الداخمية وغالبا ما يؤدى بصورة 
فردية، وىو نشاط أو سموؾ يوصؿ إلى نتيجة كما ىو المقياس الذي تقاس بو نتائج التعمـ، وىو الوسيمة لمتعبير 

 ".عف عممية التعميـ سموكيا

إف أستاذ التربية البدنية والرياضية يمعب دورا فعاال في حياة التمميذ، فيو :أستاذ التربية البدنية والرياضية-6-3
عبارة عف وسيط بيف التمميذ والرياضة؛ لذا كاف مف الضروري إعداد ىذا األستاذ إعداد مينيا وأكاديميا وثقافيا 

وعمميا؛ وىو كذلؾ الشخص الذي يكرس نفسو مينيا لتعميـ اآلخريف ومساعدتيـ، كما يشارؾ في التطوير الثقافي 
 .وييتـ بتربية األطفاؿ وتحقيؽ األىداؼ التربوية التي يصبوا إلييا

يحاوؿ الباحث االطالع لما وصؿ إليو سابقوه لتجنب التكرار لينطمؽ مف حيث :الدراسات السابقة والمرتبطة- 7
توقفوا والمواضيع التي تطرقت لمتخطيط و بعد اجتيادنا في البحث عف الدراسات السابقة لـ نتحصؿ عمى أي 

 : دراسة مشابية تماما لدراستنا، بؿ وجدنا الدراسات التالية
دراسة ميدانيػة لواليػة - أىمية التخطيط في التدريب في ميداف كرة القدـ: " تحمؿ عنواف:  الدراسة األولى- 7-1

 "تيزي وزو
مذكرة تخرج تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة المسانس في التربية البدنية والرياضية : نوع الدراسة 

جامعة – سيدي عبد اهلل - معيد التربية البدنية والرياضية: المعيد. وآخروفبوثمجة مسعود: مف إعداد الطمبة
الجزائر 
. 2000/2001: الدفعة

 ما األىمية التي يولييا التخطيط في التدريب في ميداف كرة القدـ ؟ :اإلشكالية العامة- 
 :الفرضيات المقترحة 

. التخطيط في التدريب لو أىمية كبيرة في ميداف كرة القدـ -  
. التحكـ األمثؿ في تخطيط البرنامج التدريبي يرفع مف مستوى أداء العبي كرة القدـ -  
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 :الوسائل المستعممة لمدراسة 
وذلؾ لكوف الموضوع المطروح يعتمد عمى .  اتبع في ىذه الدراسة المنيج الوصفي باستعماؿ طريقة االستبياف 

. أراء المدربيف وكذا الالعبيف، حيث استعممت استمارتيف ليذا الغرض 
: خمص الباحث مف خالؿ ىذه المذكرة إلى عدة نتائج نذكر منيا ما يمي:النتائج المتحصل عميها في البحث

 .التحكـ في التخطيط في التدريب يحسف مف عمؿ المدرب عند القياـ بعممو التدريبي - 
. يمكف لالعب تحسيف أداءه مف خالؿ التخطيط في التدريب- 
. التخطيط في التدريب يحسف مف مردود أندية كرة القدـ- 
رقـ " التخطيط اإلستراتيجي لالتحادات الرياضية الفمسطينية لقطاع البطولة"تحمؿ عنواف : الدراسة الثانية- 7-2

عمر نصر اهلل قشطة  :  بجامعة اإلسكندريةمف إعداد األستاذ8343/2004اإلبداع 
ىؿ قامت االتحادات الرياضية الفمسطينية موضوع الدراسة بتطبيؽ التخطيط : كانت اإلشكالية كما يمي - 

وعناصره لتحقيؽ أىدافيا الخاصة بقطاع البطولة ؟  
:  أما النتائج المتوصؿ إلييا ىي

وجود أىداؼ محددة لنشاط االتحادات في قطاع البطولة وعدـ قابميتيا لمتعديؿ كؿ فترة حتى تتماشى متغيرات - 
. المجتمع الفمسطيني 

 يمكف توسيع قاعدة الممارسيف لمعبة حتى يمكف اختيار المستويات العميا - 
 .االعتماد عمى المؤىميف عمميا إلدارة النشاط باإلتحاد عف المؤىميف عمميا- 
 .عدـ مسؤولية وزارة الشباب والرياضة الفمسطينية والمجنة األولمبية الفمسطينية في وضع تصور لحظة نشاط - 
 .اإلتحاد الرياضي وعدـ مراعاة مقترحات المدرسيف في التخطيط لنشاط اإلتحاد - 
عدـ وجود مالعب مفتوحة ومنشآت رياضية وحمالت مغطاة كافية مخصصة لنشاط االتحاديات الرياضية - 

 .الفمسطينية
: أما العينة المختارة فكانت العينة العمدية وقد اشتممت عمى - 

 50)رؤساء وأعضاء مجالس إدارات االتحادات الرياضية الفمسطينية المتواجديف داخؿ أراضي فمسطيف حجميا 
  اتحادات رياضية فمسطينية 4عدد االتحادات  (عضو

 .مكانة التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية الجزائرية: الدراسة الثالثة- 7-3
- جامعة المسيمة- قسم اإلدارة والتسيير الرياضي .النمس بوزيد، حدباي احمد: من إعداد الطمبة

إلى أي مدى يمكن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية :وكانت اإلشكالية عمى النحو التالي
 الجزائرية ؟

 :أما فرضيات الدراسة المقترحة- 
يمكف لمتخطيط اإلستراتيجي أف يساعد عمى تطوير الفكر اإلداري لمجاف المسيرة لممؤسسات الرياضية - 

 .الجزائرية
يمكف التخطيط اإلستراتيجي أف يساعد عمى توسيع قاعدة الممارسيف لمنشاط الرياضيداخؿ المؤسسات الرياضية - 

. الجزائرية
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 :الوسائل المستعممة لمدراسة
أستخدـ في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ومف األدوات استمارة االستبياف لجمع البيانات والمعمومات، وطبقت 

 . 2007  مشرفيف ودامت الدراسة شير أفريؿ 07عمى عينة مقدارىا 
: النتائج المتحصؿ عمييا في البحث

. إمكانية تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الرياضية الجزائرية- 
 .وأىميتو لتطوير الفكر اإلداري لدى المسيريف- 
 .وأىميتو في توسيع قاعدة الممارسيف لنشاط الرياضي- 
لقد تطرقت الدراسات السابقة إلي أىمية التخطيط االستراتيجي في المحاؿ : تحميل و نقد الدراسات السابقة- 8

الرياضي، حيث ىدفت ىذه الدراسات إلي مدى أىمية التخطيط االستراتيجي باستخداـ التكنولوجيا الحديثة، 
مكانية تطبيقو في المجاؿ الرياضي، واتبعت ىذه الدراسات المنيج الوصفي، واختمفت العينة مف دراسة إلي  وا 

 .أخرى
أما دراستنا فتطرقت إلي التخطيط باستخداـ التكنولوجيا الحديثة في التدريس وعالقتو باألداء الوظيفي، وعمي 
غرار الدراسات السابقة فقد استعممت المنيج الوصفي واستمارة استبياف كأداة لمقياس، كما أنيا تختمؼ عمي 
الدراسات األخرى باعتبارىا تقاـ في بيئة مختمفة عف سابقتيا، و الدراسة طبقت عمي فئة متميزة و قميمة في 

 .المجتمع ىي فئة أساتذة التربية البدنية و الرياضية
 :منهجية الدراسة- 9
:  ـــــ الدراسة االستطالعية9-1
 وىذا يعني أنو معدؿ 0.65يتـ التحقؽ مف ثبات االستبياف عف طريؽ حساب نسبة الثبات : الثبات-9-1-1

 وىو داؿ إحصائيا، وعمى ضوء ذالؾ تـ وضع االستبياف في صياغتو النيائية 0.05جيد عند مستوى الداللة 
 .وتطبيقيا عمى عينة الدراسة

قبؿ قيامنا بتوزيع استمارات االستبياف ارتأينا أف نعرضو لتحكيـ األساتذة المختصيف في : الصدق-9-1-2
التربية البدنية والرياضية  حتى يمكننا االستفادة مف األخطاء والقياـ بتصحيحيا ، وبالتالي يكوف واضح ومفيـو 

. لكؿ أفراد عينة البحث   كما تساعد ىده الطريقة عمى التزاـ الموضوعية والمصداقية 
الذي ييتـ بذكر , المنيج العممي المستخدـ في إنجاز ىده المذكرة ىو المنيج الوصفي:المنهج المستخدم-9-2

ويكثر استخػػػداـ ىدا المنيػػػػج في , الخصائص والمميزات لمشيء الموصوؼ معبرا عنيا بصورة كمية وكيفية 
فيما يصعب تطبيؽ المنيج التجريبي ويمكف تعريؼ ىذا ,المجػاالت العسكرية، كذلؾ في الدراسات اإلنسانية 

المنيج بأنو طريقة مف طرؽ التحميؿ و التفسير بشكؿ عممي لموصوؿ إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية 
معينة، أوىو طريقة لوصؼ الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع معمومات مقننة عف المشكمة 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة  . وتصنيفييا وتحميمييا  وا 
تستخدـ كأساس لتقدير الكؿ ,العينة جزء مف الظاىرة الواسعة المصادؽ والمعبرة عنو كمو :عينة الدراسة-9-3

وبحيث يمكف ,أو بالكمفة أو الوقت ,الذي يصعب   أو يستحيؿ دراستو بصورة كمية ألسباب تتعمؽ بواقع الظاىرة 
تعميـ نتائج دراسة العينة عمى الظاىرة كميا يتمثؿ مجتمع البحث في أساتذة التعميـ المتوسط والثانوي في مادة 

التربية البدنية والرياضية عمى مستوي دائرة األغواط حيث تـ اختيار العينة بطريقة عشوائية والنسبة التي أخذناىا 
.  أستاذ30والمتمثمة في % 20مف مجتمع البحث تقدر بػػػػػ 
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 :حدود الدراسة-9-4
 تمت الدراسة عمى مستوى بعض أساتذة التعميـ المتوسط والثانوي  .:المجال المكاني

 كانت بداية القياـ بيده الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بيف شير سبتمبر إلى غاية شير :لزمانياالمجال 
لمجانب التطبيقي،  (نوفمبر -أكتوبر )لمجانب النظري ، و  (أكتوبر -سبتمبر )حيث خصصت األشير ,نوفمبر 

وفي أواخر 
حصاء النتائج والقياـ بتحميميا  شير سبتمبر تـ توزيع األسئمة الخاصة باالستبياف عمى األساتذة  ثـ جمعيا وا 

 .ومناقشتيا 
يقصد بأدوات جمع البيانات مجموعة الوسائؿ والطرؽ واألساليب و االجرءات : ادوات جمع البيانات-9-5

المختمفة التي يعتمد عمييا الباحث في جمع المعمومات الخاصة بالبحث العممي وتحميميا، وىي متنوعة، ويحدد 
استخداميا عمى حسب احتياجات موضوع البحث العممي، وبراعة الباحث وكفاء تو في حسف استخداـ الوسيمة 
 .وإلبداع في ذلؾ وقد يحتاج الباحث إلى أكثر مف أداة واألداة التي اخترناىا في دراسة ىدا البحث ىي االستبياف

ىو عدد مف األسئمة المحددة ، يرسؿ بالبريد عادتا إلى عينة مف األفراد لإلجابة : تعريفو :االستبيان-9-5-1
عنيا بصورة كتابية،ويعد االستبياف في ىيئة استمارة تذكر فييا األسئمة، ويترؾ مكاف لإلجابة مقابميا،وىو مرتفع 

. الكمفة ، ويمكف إرسالو عمى عدد كبير مف المستجوبيف بالبريد أو بغيره
وفي ىده  (االستبياف بأسئمة مغمقة،االستبياف بأسئمة نصؼ مفتوحة،االستبياف بأسئمة مصورة)ومف أنواع االستبياف 

 الدراسة استعممنا االستبياف دو أسئمة مغمقة
 وىي أسئمة بسيطة في غالب األحياف تطرح عمى شكؿ استفيامي،تمكف :االستبيان دو أسئمة مغمقة-9-5-2

خاصيتيا في تحديد مسبؽ لإلجابة مف نوع نعـ، ال، موافؽ، غير موافؽ  
 : ـــــ ضبط متغيرات الدراسة10
ىو الذي يؤثر وال يتأثر أو بمعنى أخر ىو الذي يفترض الباحث انو السبب أو أحد  : المتغير المستقل-10-1

 األسباب لنتيجة معيف
 استخداـ التكنولوجيا الحديثة : تحديد المتغير المستقل

ىو الذي يتأثر وال يؤثر أو بمعنى آخر ىو الذي يتأثر بالمتغير المستقؿ والذي تتوقؼ  :المتغير التابع- 10-2
 قيمتو عمى مفعوؿ تأثير قيـ المتغيرات األخرى

 وىو األداء الوظيفي: تحديد المتغير التابع 
 وىو أستاذ التربية البدنية والرياضية: المتغير الوسيط - 10-3
 :ــ األساليب اإلحصائية المستعممة11

 ²قانوف ؾ- قانوف النسب المئوية      -
: الخالصة- 12

تحقيؽ النجاح في البحث العممي ال يكوف إال آدا كاف الباحث قد قاـ بتقصي منظـ بإتباع أساليب ومناىج عممية 
محددة بقصد الكشؼ عف ما لـ يكشؼ عنو بعد ، أو بقصد التأكد مف صحتيا آو تعديميا ،أو إضافة الجديد إلييا 

. ا مأسوؼ نعرفو بعد قيامنا بعرض ومناقشة وتحميؿ النتائج في الفصؿ القادـ ذوه
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:  مناقشة نتائج الدراسة- 13
   بعد تفريغ محتوي االستبياف وعرضو، نمجأ بعدىا إلى مناقشة النتائج المتحصؿ عمييا عمى ضوء الفرضيات 

التي وضعناىا، ولكيتكوف العممية أكثر دقة وموضوعية سنحاوؿ تمخيص ما كاف مف إجابات مف طرؼ األساتذة 
 :في االستبياف الذي وضعناه بيف أيدييـ، فكانت جممة النتائج كمايمي

نستنتج مف خالؿ ماسبؽ في تحميؿ نتائج الجداوؿ أف أساتذة التربية البدنية والرياضية يرى معظميـ أف - 
 . دور كبير في إنجاز حصة التربية الرياضية والبدنية الستخداـ التكنولوجيا الحديثة

كما أكد معظميـ عمى تحديد األىداؼ حتى يتـ عمى ضوئيا بناء الخطط، كما أكد عمى ذلؾ إبراىيـ محمود - 
 .عبد المقصود بأف أوؿ مرحمة مف مراحؿ التخطيط تحديد األىداؼ بوضوح

 حسب اإلمكانيات استخداـ التكنولوجيا الحديثةوأكد معظـ األساتذة عمى أف نجاح الدرس متوقؼ عمى - 
 .المتاحة

 .جؿ األساتذة يثقوف بأف استعماؿ أساليب القياس المالئمة يضمف ليـ التصنيؼ الدقيؽ- 
كما نستنتج مف خالؿ ماسبؽ في تحميؿ نتائج الجداوؿ أف األداء الوظيفي لألستاذ دور كبير في تسيير حصة - 

التربية البدنية والرياضية مف خالؿ خمؽ جو اإلثارة بتنويع األنشطة الرياضية ومعرفة النقائص أثناء تنفيذ الميارة 
 .(برنامج لمعالجة النقائص)مف طرؼ التالميذ وبمراعاة الفروؽ الفردية والعمرية  وبوضع مخطط 

كما نستنتج مف خالؿ ماسبؽ في تحميؿ نتائج الجداوؿ أف أساتذة التربية البدنية والرياضية يؤكدوف عمى إلزامية - 
 واألداء خالؿ العممية التدريسية مف خالؿ مشاركة التالميذ في استخداـ التكنولوجيا الحديثةالربط والتوافؽ بيف 

والعمؿ عمى تنمية قدرات التالميذ وتطوير  (تشخيصي، تكويني، تحصيمي)نشاطاتيـ وبتتبع مراحؿ التقويـ 
نجاز الدرس يكوف بناءا عمى اإلمكانيات والوسائؿ واألجيزة المتوفرة وبناء الوحدات التعميمية يكوف  مياراتيـ  وا 

 .مبني عمى التخطيط واألداء معا
 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات- 14
مف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا جاءت إجابات األساتذة تثبت الفرضية األولى عمى أف :الفرضية األولى- 

 ضروري وأساسي إلنجاح حصة التربية البدنية والرياضية وىذا حسب النتائج استخداـ التكنولوجيا الحديثة
في توضح إجابات األساتذة حوؿ  (06)، (05)، (04)، (03)، (02)، (01)المتحصؿ عمييا في الجداوؿ 

 في مجاؿ التدريس أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ىذا ما  أكده الكاتب استخداـ التكنولوجيا الحديثةأىمية 
إبراىيـ عبد المقصود في تعريفو لمتخطيط بأنو استقراء لممستقبؿ مف خالؿ إمكانيات الحاضر وخيرات الماضي 

واالستعداد ليذا المستقبؿ بوضع أمثؿ الحموؿ لو بكافة الوسائؿ الممكنة لتحقيؽ األىداؼ البعيدة والقريبة، ووضع 
بدائؿ ألي صعوبات محتممة، عف طريؽ تحديد السياسات الكيفية بتحقيؽ ىذه األىداؼ، مع وضع البرامج الزمنية 

 . باستخداـ التكنولوجيا الحديثةليذه السياسات في إطار اإلمكانيات المتاحة والمرتقبة وذلؾ
 ضروري وأساسي استخداـ التكنولوجيا الحديثةومف ىنا توصمنا إلى أف الفرضية األولى تحققت، بمعنى أف - 

 .إلنجاح درس التربية البدنية والرياضية
مف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا جاءت إجابات األساتذة تثبت الفرضية الثانية عمى أف األداء :الفرضية الثانية- 

الوظيفي لو تأثير مباشر عمى ميمة األستاذ في حصة التربية البدنية والرياضية وىذا حسب النتائج المتحصؿ 
بحيث أكد مرسي والصباغ أف األداء يتأثر  (12)، (11)، (10)، (09)، (08)، (07)عمييا في الجداوؿ رقـ 

بالموقؼ والموظؼ وما يمتمكو مف معرفة وميارات ورغبة واىتماـ وقيـ ودوافع يعد محددا رئيسيا في تحديد 
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مستوى األداء والوظيفية مما تتطمبو مف مياـ وواجبات وما يفرضو مف تحديات وما تقدمو مف فرض لنمو 
 .الوظيفي تعد أيضا محددا رئيسيا في تحديد مستوى األداء

ومف ىنا توصمنا إلى أف الفرضية الثانية تحققت بمعنى لألداء الوظيفي تأثير مباشر عمى ميمة أستاذ التربية - 
. البدنية والرياضية

مف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا جاءت إجابات األساتذة تثبت الفرضية الثالثة عمى أف مف :الفرضية الثالثة- 
 واألداء معا وال نستطيع الفصؿ بينيما، ألف استخداـ التكنولوجيا الحديثةمياـ األستاذ إلزامية التوافؽ والربط بيف 

، (17)، (16)، (15)، (14)، (13)كؿ منيما مكمؿ لألخر، وىذا حسب نتائج المتحصؿ عميو في الجداوؿ رقـ 
(18.) 

 في  باستخداـ التكنولوجيا الحديثةوقد أكد مفتي إبراىيـ حماد في تعريفو مف وجية نظر المدربيف يعرؼ التخطيط
األداء الرياضي بأنو القياس الفعمي أثناء المنافسات، وىو المؤشر الحقيقي الذي يمكف مف خاللو التعرؼ عمى 
مستويات المختمفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، خاصة إذا تـ القياس في ضوء قياسات عممية، بذلؾ يمكف 
اف يكوف دور التخطيط في قياس حجـ العمؿ الحركي وأدائو مف طرؼ المدربيف سيساعد كثيرا في تحديد أحجاـ 

التدريبات، وذلؾ وفؽ مؤشرات أو معدالت يستعمميا المدربيف في تخطيط فترات األعداد لمنيوض باألداء 
ومف ىنا توصمنا . الرياضي إلى المستويات وما يخدـ عممية األداء الصحيح المخطط والمنيج في األداء الرياضي

 واألداء خالؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثةإلى أف الفرضية الثالثة تحققت بمعنى إلزامية التوافؽ والربط بيف 
العممية التدريسية مف طرؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية  

 تأثير مباشر عمى األداء الوظيفي ألستاذ استخداـ التكنولوجيا الحديثةتتمثؿ الفرضية العامة :الفرضية العامة- 
 .التربية البدنية والرياضية

: ومف خالؿ النتائج المتوصؿ  إلييا عمى ضوء الفرضية األولى والثانية والثالثة والتي جاءت نتائجيا كما يمي
 . ضروري وأساسي إلنجاح درس التربية البدنية والرياضيةاستخداـ التكنولوجيا الحديثة- 
 .لألداء الوظيفي تأثير مباشر عمى ميمة أستاذ التربية البدنية والرياضية- 
 واألداء خالؿ العممية التدريسية، ومف ىنا توصمنا إلى استخداـ التكنولوجيا الحديثةإلزامية التوافؽ والربط بيف - 

 تأثير مباشر عمى األداء الوظيفي ألستاذ التربية استخداـ التكنولوجيا الحديثةأف الفرضية العامة تحققت بمعنى 
 .البدنية والرياضية

بناءا عمى ما تقدـ قولو فإنو بدوف تخطيط فعاؿ وىادؼ مبني عمى أسس عممية ىادفة ال يمكف :الخاتمة - 15
لنا في أي حاؿ مف األحواؿ الوصوؿ إلى أعمى المستويات، وقد اتضح جميا عقب قيامنا بدارسة ىذا المشكؿ 

 وعالقتو باألداء الوظيفي ألستاذ التربية الرياضية استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثةوالذي كاف تحت عنواف 
 .والبدنية

 تساعد األستاذ عمى تنظيـ أفكاره وترتيبيا فعممية كتابة األىداؼ لمدرس، استخداـ التكنولوجيا الحديثةإف - 
وأساليب تحقيؽ األىداؼ يساعد عمى التوضيح بشكؿ أفضؿ 

 وكذا األداء الوظيفي لمتالميذ عمى محتوى درس التربية البدنية  باستخداـ التكنولوجيا الحديثةاىتماـ األستاذ- 
 .والرياضية والتقيد بذلؾ في استخداـ المناىج  العممية والطرؽ المناسبة  لموصوؿ إلى األىداؼ المسطرة

ويحتاج التخطيط التربوي إلى كفاءات تربوية متخصصة قادرة عمى إدراؾ الواقع الحالي لمنظاـ التربوي، وما - 
 . باستخداـ التكنولوجيا الحديثةسيكوف عميو الحاؿ في المستقبؿ
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ومف الكفاءات األساسية لممخطط التربوي القدرة عمى تطوير أدوات صادقة وثابتة لجمع المعمومات، وتحميؿ - 
 . مف أجؿ موائمة ما يحصؿ عميو مع التطمعات المستقبميةباستخداـ التكنولوجيا الحديثةىذه العمميات، 

 واألداء الوظيفي وكذا الكشؼ باستخداـ التكنولوجيا الحديثةونسعى إلى إبراز أىـ المعايير التي تمر بيا عممية - 
براز أىـ القياسات واالختبارات وكذلؾ محاولة إبراز أىـ  عف عيوب ونقائص ىاتيف العمميتيف عند األساتذة وا 

 .الطرؽ المتبعة في عممية التخطيط التربوي واألداء الوظيفي
. وفي األخير نستطيع القوؿ أف ىذه النتائج يمكف أف تكوف منارا المختصيف في مجاؿ الرياضة- 
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