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والتغییر واالنتقالتقنیة التربیة 
عباس أحمد صالح السامرائي: األستاذ الدكتور

التي تعد التربیة الریاضیة جزءا منها یتفتح ) التكنولوجیا التربویة(عند الكالم عن التقنیة التربویة 
هوة كبیرة بین بلداننا العربیة والبلدان المتقدمة، ونتصور أن طبیعة هذا التفوق الذي حصلت علیه أمامنا

.المتقدمة من تحصیل حاصل ال یحتاج إلى نقاش أو تحلیلبلدان ال
إن كلمة التقدم التي دائما تتصنت بها الدول المتقدمة وكثیرا ما نفهمها فهما مبهما دون أن نعرف محاورها 

حسب فیكون ) تكنولوجي(ا وعندما نتعرض بالوصف لذلك التقدم نقول بأنه تقدم علمي تقني ومعالمه
إدراكنا له أیضا إدراكا فیه مسحة من الضباب ال حدود له، وقد یصنف البعض هذا التقدم بالتقدم الذي 

ه ألنه ظهر فیه القرن الماضي في الغرب، ولكن في عرف المتطلعین أن التقدم الحالي یختلف عما یبق
باستثمار اآللة إذ یقوم على تحریر البشر من عملیة اإلنسان ) األنوماتیك(ینطلق من العمل الرتیب 

ویوجه فعالیات اإلنسان ونشاطاته نحو مجاالت ) الربوت(المباشر ویوكلها إلى اآللة ذات العمل الرتیب 
ا یصل إلى التحرر من العدد المحدود البحث العلمي والخلقي واإلبداع والتأثیر في البیئة وما حولها تأثیر 

وٕایجاد مواد جدیدة واالستغناء عن بعض المواد الطبیعیة واالستغناء عنها، وال نرید . من المواد األولیة فیه
إننا . أن ندخل بمحاور واسعة ولكننا نؤكد أن فهمنا لها موكول في مدى إدراكنا لمعناها وروحها وجوهرها

لتربویة تتضح أهمیتها في حقل التربیة الریاضیة في عملیات التدریس والتدریب إذا أدركنا جوهر التقنیة ا
في مختلف المراحل الدراسیة وذلك بعد استطاعتنا استخدامها في أغلب مرافق الحیاة الواسعة وٕاذا هیمنا 

.إلى استخدامها في مرافق التربیة الریاضیة
حقائق تعلیمیة ینبغي األخذ بها وٕادخالها بجانب من فمفهوم التعلم بالعجل والتعلم الذاتي وغیرها 

جوانب التعلیم وٕاعادة النظر في الطرائق الخاصة بعد انتشار التقنیات السمعیة والبصریة واألجهزة 
.اإللكترونیة

:ما هي التقنیات التربویة
عیة والبصریة مثل نها بالطرائق واألدوات التي ابتكرتها حركة االتصاالت السممن الممكن أن نعبر ع

جهاز الرادیو والتلفاز والفیدیو والسینما والفانوس السحري والمعارض من فوق الرأس وغیرها، وفي مجموع 
تنحل في المیادین العلمیة والتربویة بجانب التخطیط والتنفیذ والتقویم والتي تساعد على تسهیل فهم 

والمنهج والطرائق ووسائل التعلم واألدوات والتنظیم عناصر العلوم التربویة المعروفة مثل التلمیذ والمعلم
.وتفهم األهداف المرسومة لضمان تعلیم صحیح فوق مواصفات تقنیة جیدة

إن أهمیة التقنیات التربویة قد عززت االقتصاد بالجهد والوقت للمعلم والتلمیذ وعملیة التوفیر هذه 
یادة فعالیات الوصول إلى المستوى الریاضي المطلوب مرهونة لقدرة تلك التقنیات في تحسین وتطویر وز 

وأبعدت التلمیذ بالقدر المستطاع عن ممارسة عملیة تجربة الخطأ والصواب واحتمال حصول اإلجابة 
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أو األشرطة والسیما العرض ) الفیدیو(وذلك عن طریق عرض الحركة إما عن طریق الشریط الدائري أو 
.مما یجعل االرتباط جید بین المعلم أو المدرب والتلمیذالبطيء مع الشرح المختصر الوافي 

وتتضح أهمیتها كذلك عندما یصبح المتدربون متشوقون لتلقي المزید من تفاصیل الحقائق عن المهارة 
التي یرغبون فیها وبذا فإن ترشیح األثر والفهم یكون أعمق في أذهانهم مما لو كان العمل یشمل الشرح 

.فقطالتوضیح على السبورة
:ومما سبق یتضح أن أهمیة استعمال التقنیات الحدیثة یؤدي إلى

شدة المثیر وتغیره وتكراره وثباته وتمكن التلمیذ من فهم وٕادراك تفاصیل المهارة عن طریق استخدام - )1
.التفكیر المترابط والمراثب

.اختصار عامل الزمن وتقلیل الجهد المبذول عند التعلم- )2
.دوافع التعلم وتثیر نشاط المتعلمتحفز - )3
.تزید في تطویر المتعلم- )4
.في التعلم) الروتیني(یتحرر المعلم من األسلوب الوتیري - )5
.تجعل تكافؤ الفرص التعلیمیة للتعلیم على أسس علمیة- )6
.یركز المعلم جهوده في الحصول على الحقائق العلمیة عن طریق البحث العلمي- )7

ویتضح مما سبق أن أهمیة خصیصه التقنیات التربویة ما یتعلق بمدى إسهامها في عملیة التغییر 
واالنتقال في إیضاح محتوى الفعالیات فإذا أردنا التدریب على مهارة ما فقد نحتاج إلى وسیلة بصریة تبین 

یحتاج المعلم أو المدرب إلى تفاصیل الحركة من دقة وتوقیت وأداء حركي جید، ولتحقیق مقدار من الدقة 
أداة تقنیة متطورة لتحویل الحركة السریعة إلى حركة بطیئة فهذا التغییر یجعل مجال انتقال أثر التعلیم 

إیجابي في انتباه التلمیذ للتسلسل الحركي تأثیراویرتبط بعوامل موضوعیة فیها تكون شدة المثیر وتغیره لها 
.في الفعالیة
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