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 ماهية تكنولوجيا التعليم:
ومعناه تطبيق  Textereيرى ستلر أن كلمة تكنولوجيا مأخوذة من األصل الالتيني          

، ثم Technologyثم للمعنى اإلنجليزي  Techniqueالمعرفة العلمية، ثم انتقلت للمعنى الفرنسي 
 ترجمت للعربية تكنولوجيا.

ومعناها حرفة أو التطبيق،  Technoوعمومًا فإن كلمة تكنولوجيا تتكون من شقين          
Logy اها علم التطبيق.ومعناها علم ، ومن ثمَّ فإن تكنولوجيا معن 

 وهناك عدة تعريفات، منها:
االتصاالت السمعية والبصرية التي تهتم بتصميم واستخدام الوسائل التي تتحكم في عملية "

 . "التعليم
 ."مجال تطوير وتطبيق وتقييم األنظمة واألساليب والوسائل من أجل تطوير التعلم اإلنساني"
والكتاب والسبورة  لتحقيق أهداف التعليم بمصاحبة المعلمالوسائل المنبثقة من صور االتصاالت "

 . "كاألفالم والفيديو والسبورات الضوئية
دارتها وتقويمها من  واستخدامهاالنظرية والتطبيق في تصميم العمليات والمصادر وتطويرها " وا 

 . "أجل التعلم
 

مخرجات العملية التعليمية، فالتعليم هدف تكنولوجيا التعليم تفعيل التعلم أي التأكيد على         
 وسيلة التعلم، والتعلم هو الناتج النهائي.

وعموما فإن تكنولوجيا التعليم عبارة عن: علم توظيف النظريات والمستحدثات العلمية         
 لتحقيق أهداف التعليم بفاعلية وتمكن بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة .

 
 :التعليم والرتبية الرياضية العالقة بني تكنولوجيا

ية الفرد تنمية شاملة متزنة في جوانبه األربعة إن التربية الرياضية تهدف إلى تنم          
الرئيسية البدنية والنفسية واالجتماعـية والعقلية، كما تعمل على تعديل سلوك الفرد لكي يتكيف 
مع البيئة التي يعيش بها. وحتى تتمكن التربية الرياضية من تحقيق هذه األهداف السامية البد 

وهذا األسلوب العلمي يكمن في االعتماد على تكنولوجيا لها من االعتماد على األسلوب العلمي 
التعليم. وبشكل أخر ال يمكن للتربية الرياضية أن تحقق التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى 

 أقل وقت وبأقل تكلفة إال عن طريق استخدام تكنولوجيا التعليم. فيالفرد كما هو مطلوب منها 



لعالقة بين التربية الرياضية و تكنولوجيا التعليم عالقة موجبة ومن هنا يمكن القول بأن ا        
حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم في أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ  بين كل منهما،

وبذلك تكون تكنولوجيا التعليم ضرورية إلنجاح هذا  السرعة في التعلم واستثمار الوقت والجهد،
 حقيق أهدافه المنشودة.النوع الحيوي من التربية وت

 

 

 : الرياضية الرتبية يف التعليم تكنولوجيا أهمية
 :التعليم مصادر تعدد .1

 على تشتمل أنها حيث التعلم، عملية إحداث في بالمرونة التعليم تكنولوجيا تتميز       
 مؤكدة التعليمية العملية يجعل المصادر في التعدد وهذا التعلم، عملية إلتمام مصدر من أكثر
 والبيئة المواد المتاحة، واألنشطة واألجهزة، واألدوات المعلم، فهناك استيعاباً  أكثر أو

 في آخر مصدر ينجح التعلم عملية إحداث في المصادر هذه أحد فشل فإذا  إلخ...التعليمية
 ويتقنها. ويمارسها ويستوعبها للمتعلم المعلومة تصل وهكذا المهمة بهذه القيام

 

                                                 الفردية: روق الف مراعاة .2
 في أنه حيث كبير، حد على فردية صيغة ذات الرياضية التربية في التعلم عملية إن        
 طبقا أخر إلى العب من تختلف التعلم عملية أن نجد مثال القدم ككرة الجماعية الرياضية الفرق 
 إن بل المهاجم، عن ويختلف الوسط خط العب عن يختلف الدفاع فالعب  العب، كل لمركز
 لمراعاة التعليم تكنولوجيا استخدام يتطلب هذا كل أخر، إلى نشاط من تختلف التعلم عملية
 .الفردية الفروق 

 

      : التنوع .3
 وحرية الملل عامل إبعاد على المتعددة الوسائط خالل من التعليم تكنولوجيا تساعد        
                  األنشطة. ممارسه على المتعلمين وتشجيع االختيار

  

      والتعليم: التدريس ةعملي تسهيل .4
 وقادر وموهوب لمادته متفهم معلم ووجود مناسبة، وأجهزة وأدوات معينة وسائل وجود        
 بكفاءة الرياضية التربية أهدف كافة وتحقق والتعليم التدريس عملية من تسهل درسه، إدارة على
      تامة.



                                  :التعليم عملية في السرعة مبدأ تحقيق .5
 عملية تجعل الرياضية التربية في الحركية المهارات تعلم في التعليم تكنولوجيا بتطبيق       
 عملية زمن ُتختصر وبذلك تعلمها المطلوب المهارة نحو أي الهدف نحو مباشرة تتجه التعلم
 تحقيق على تؤثر عشوائية سرعة وليست محسوبة سرعة التعلم عملية في السرعة وتكون  التعلم

 .والمال والجهد الوقت في االقتصاد مع المطلوب الغرض
                       

 :الرياضية التربية مدرس وتدريب إعداد كفاءة تحسين .6
 التعليم لتكنولوجيا متكامل نظام باستخدام الرياضية التربية مدرس كفاءة رفع يمكن        
 بالمدارس المتعلمين عدد ازدياد ظل في التعليمية العملية أهداف يحقق أن يستطيع وبالتالي
 المدرسين. عدد ةوقل اإلمكانات ةوقل المناهج في المستمر والتغير

 
 :التعلم على املساعدة التعليمية الوسائل

 

 واالجهزة والمواد االدوات لبعض التطبيقية االستخدامات اهمية بالملموس ثبت لقد          
 مساعدة في تجلت االهمية وهذه عام، بوجه التعلم عملية في مجتمعة ام كانت منفردة المختلفة
 تقليل في واسهمت المختلفة التعليمية المراحل واجتياز فهم على جميعاً  ومتعلمين معلمين االفراد
 .الوقت واختصار والتكاليف الجهد

 المفاهيم تقريب وان معروفة، محسوسة بأمور المتعلم يقرأه ما اقتران من فالبد هنا من         
 .بالحواس االهتمام منا يتطلب واضحة مدركات لتكوين وتوصيلها المتعلم من

 وسائل" بأنها عنها يعبر التي التعليمية الوسائل ودور اهمية تبرز تقدم ما كل من         
 واالتجاهات والمهارات المعارف اكتساب على المتعلمين تساعد التي المباشر االتصال
 "واالساليب
 المعلومات نقل على تعمل متاحة امكانات من المعلم قبل من يستخدم ما كل انها كما         
 .وقت واسرع جهد باقل الهدف الى الوصول بغية وتوضيحها للمتعلم العملية والمهارات النظرية

 كما المتعلمين، الى التعليمية المادة توصيل في وفاعالً  مهماً  دوراً  التعليمية للوسائل ان         
 الى وصوالً  العمل في الرغبة وايجاد الدوافع خلق في كبيرة اهمية تؤديه الذي النفسي للجانب ان

 :يأتي ما دورها تحديد في وجاء. المطلوبة المعرفة
 .والمتعلم المعلم من الوقت واختصار الجهد تقليل. 1



 .بمفردها تعلم. 2
 .االدراك عملية وتثبت المبهمة الجوانب وتوضح المعرفة نقل على تساعد. 3
 .استيعابه وتضاعف الطالب حفظ من وتزيد المعلومات تثبت. 4
 .الدرس مادة من استوعبه ما مدى وتقيس الطالب معلومات تّقوم. 5
 

 :التعليمية الوسائل أقسام
 :وهي اقسم ثالثة على تقسم
 البصرية الوسائل: 

 وتتمثل المثيرات، استالم في االساس يعد الوسيلة هذه في البصر حاسة عنصر ان         
 والفيديو، والتليفزيون، كالسينما، الصماء المختلفة العرض وسائل) منها الوسائل من الكثير في

 البيانية، والرسوم والملصقات، والنماذج، والصور، والرسوم،  واللوحات، الشرائح، عرض وجهاز
 (.االلكتروني الحاسب وجهاز

 
 السمعية الوسائل: 

 االستجابة تتطلب التي المختلفة المثيرات تعيين في االساس هي السمع حاسة تكون          
 (.وغيرها التسجيل، اشرطة االذاعة،) ومنها لها
 

 (: البصرية السمعية) المختلطة الوسائل 
 وتشتمل لها االستجابة المطلوب المثيرات توفير في والسمع البصر حاستي على تعتمد         

 وجهاز والسينما، كالتليفزيون، الناطقة، المختلفة العرض اجهزة) منها الوسائل من الكثير على
 صوتية بتسجيالت المصحوبة الشرائح واجهزة الناطقة، المتحركة الصور وجهاز الفيديو،

 (. وغيرها الوسائط، المتعدد االلكتروني الحاسب وجهاز وتعليقات،
 
 
 
 



 : ل التعليميةأسباب استخدام الوسائ
 :اآلتي ،إن من سباب استخدام الوسائل التعليمية في عمليه التعلم

 .انفجار المعلومات .1
 .زيادة عدد المتعلمين .2
 .عدم تجانس المتعلمين .3
 .االرتقاء بجودة التدريس .4
 .تساعد على التعليم الذاتي .5
 .االرتقاء المهني بالمتعلمين .6

 
 :التعليمية الوسائلاهمية 

 عامة االنسانية والعلوم المختلفة العلوم تدريس في خاصة اهمية التعليمية للوسائل ان          
 االفكار تخلفها التي القيمة واالثار عنها الناتجة الفوائد من تنبثق اذ عنها، التغاضي يمكن وال

 اذهانهم، في معانيها وجالء وادامتها والمتدربين، منهم الدارسين الطلبة عقول في والمعلومات
 : اهميتها على تدل التي االمور ومن
 .للطلبة ومحسوسة متنوعة خبرات تهيئ انها .1
  .ومشاركتهم نشاطاتهم وتجديد الطلبة هوايات اثارة على تعمل .2
  .وتثبيته التدريب او التعلم وسرعة التذكر على تساعد .3
  .الطلبة بين الفردية الفروق  مراعاة على تعمل .4
  .للفرد الذاتي التعلم فرص وتوفر تهيئ .5
  .ونوعاً  كماً  التدريبية او التعليمية المؤسسة انتاجية رفع .6
 .كافة الدراسية المراحل في نافعة انها .7

 
 :اختيار الوسائل التعليمية

قد يعتبر البعض إن اختيار الوسيلة التعليمية يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم بينما          
من وسائل  ءر ما يشايعتبر البعض األخر أن االختيار ليس مشكلة وأن المعلم يمكنه أن يختا

تعليمية دون النظر ألي اعتبارات معينة. وفي الواقع إن اختيار الوسيلة التعليمية يقع في إطار 
 عملية تنظيم المنهج حيث أنها عنصر من عناصر النظام التعليمي. 



 أسس االختيار :
 مناسبة الوسيلة لألهداف التعليمية: -1 
يجب أن توافق الوسيلة مع الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خاللها، كتقديم           

المعلومات أو اكتساب التلميذ لبعض المهارات أو تعديل اتجاهاته . لذلك يتطلب إجراء تحليل 
دقيق لألهداف والذي على أساسه يتم تحديد تتابع العملية التعليمية ثم تحديد طريقة التدريس 

 ف ثم اختيار الوسائل التعليمية .بناءا على األهدا
 
 مالءمة الوسيلة لخصائص المتعلمين: -2

ونقصد بذلك مدى مالءمة الوسيلة لخصائص التلميذ، وتشمل النواحي الجسمية،          
 .واالنفعالية والمعرفية

 
 صدق المعلومات:  -3

للواقع، ولذلك يجب قدمها الوسيلة صادقة ومطابقة تيجب أن تكون المعلومات التي          
التأكد من أن المعلومات التي تقدمها الوسيلة ليست قديمة أو ناقصة أو محرفة فإذا ما تبين 
للمعلم قبل استخدامه للوسائل أنها ناقصة وجب عليه أن يبحث عن الجديد منها إذا وجد، أو 

 .معالجة هذا النقص أو الخطأ أو التحريف بإضافة المعلومات الجديدة
 
 مناسبة المحتوى: -4

إن عملية تحديد ووصف محتوى الدرس تسهل كثير في اختيار الوسيلة المناسبة لهذا          
المحتوى. فبعض الموضوعات تحتاج إلى عرض فيلم والبعض األخر قد يصلح معها اللوحات 

عملية التعليمية أو الشرائح الفيلمية. وعلى ذلك فإن التحديد الدقيق لعناصر الدرس يسهل في 
 اختيار الوسيلة التعليمية.

 

 أن تكون اقتصادية:  -5
يجب أن يكون اختيار الوسيلة التعليمية على أساس اقتصادي بمعنى أن تكون  

الوسيلة قليلة التكلفة، والعائد التربوي منها يناسب تكلفتها. ويفصل استخدام الخامات المحلية 
 المتاحة في إعداد الوسائل التعليمية.



 إمكانية استخدام الوسيلة عدة مرات: -6
عديد من الر من مرة، بل ثيجب أن تتميز الوسيلة المختارة بإمكانية استخدامها أك 

المرات حيث أن الموقف التعليمي قد يتطلب ذلك أو إمكانية استخدامها في حصص المراجعة 
 أو تكرار استخدامها في عدة قاعات على مدار األسبوع الدراسي.

 

 انة في الصنع :المت -7
يجب أن تكون الوسيلة المختارة متينة الصنع حيث يسهل نقلها من مكان إلى أخر، أو 

 من المعمل إلى الفصل الدراسي.
 

 السمة الفنية: -8
 :منها ،ل نفسه عدة أسئلةئعند اختيار المعلم للوسيلة التعليمية يجب أن يس

 هل هي مقنعة من الناحية الفنية ؟ -
 وجذابة ؟مشوقة هي هل  -
 هل الناحية الفنية تفوق الناحية العملية ؟ -

 

 : تحديد األجهزة المتاحة  -9
ب عمل حصر لألجهزة التعليمية جقبل تحديد اسم الوسيلة التي تستخدم في الدرس ي 

الموجودة في المدرسة أو في اإلدارة التعليمية والتي تعمل بكفاءة: فمثال إن كان المطلوب 
موجود  Slid Projectorعرض شرائح فيلمية فيجب التأكد من أن جهاز عرض الشرائح 

 ئح.مثل المصباح الكهربي، ودافع الشرا ،ويعمل بكفاءة وجميع أجزائه سليمة وتعمل
 

 التطور العلمي والتكنولوجي: -10
يجب أن تكون الوسيلة المختارة مناسبة للتطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع، فقد لوحظ  

 أن بعض المجتمعات غير مهيئة اجتماعيا واقتصاديا الستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة.

 

 
 



 خصائص الوسائل التعليمية:  -11

اختياره للوسائل التعليمية أن يكون على دراية كاملة بخصائص يجب على المعلم قبل   
الوسائل التعليمية كل على حده، وبالتالي يتضح أمام المعلم قدرة وكفاءة كل وسيلة بدقة قبل 

 .االستخدام
 

 سهولة تعديل الوسيلة: -12

من الخصائص التي يجب مراعاتها عند اختيار الوسيلة التعليمية أن تكون سهلة   
التعديل. بمعنى أن يكون من السهل عمل إضافة عليها أو لتحويلها لخدمة هدف تعليمي 

 هدف آخر. قآخر، وأن يكون من السهل حذف جزء منها الستخدامها لتحقي
 

 :التعليمية الوسائل أثر تقويم
 كأدوات بينها نميز ان من لنا البد المختلفة التعليمية الوسائل فاعلية تقويم اجل من          
 تم ما اذا الوسائل هذه الى يعزى  الحاصل التأثير ان اذ المتعلمين، على واثرها ونماذج واآلالت

 نافعة، تكون  ال قد الفرز عملية ان وبرأينا التعليمية، العملية في تؤثر التي المتغيرات بقية عزل
 الجيدة الوسيلة نحدد ان علينا لزاماً  بات هنا من التعلم، عملية في العوامل من الكثير تشترك اذ

 :يأتي ما مالحظة مع المتعلم على أثراً  تترك كونها
 ان ويجب فيها، اسهمت التي المجاالت لكل شامالً  التعليمية الوسائل تقويم يكون  ان البد. 1
 .فيها دوراً  الوسائل لهذه كان التي والمهارات واالتجاهات والمعلومات المناهج فحص يتم
 جديدة تعليمية وسائل واقتراح التعليمية الوسائل تحسين هو التقويم من الهدف يكون  ان. 2

 .منها بالمتوافر والنهوض
 تقويم في( وغيرهم العاملون، الفنيون  القسم، ادارة الطالب، التدريسي،) عدة جهات تشترك ان. 3

 .الجميع عن صادراً  الحكم يكون  وان التعليمية الوسائل
 بمردوداتها قياساً  الوسائل على المصروفة النفقات بين موازنة عقد التقويم يستهدف ان. 4

 .التربوية
 .اطارها وفي التعليمية العملية استمرار مع التقويم عملية تستمر ان. 5
 
 



 :الرياضي اجملال يف املستخدمة التعليمية الوسائل
 الرياضية، والمهارات الحركات تعلم مجال في التعليمية الوسائل من الكثير استخدمت         

 االلعاب في المختلفة المهارات وتعلم اكتساب الى تهدف ،بحتة تعليمية كوسائل استخدم ما منها
 الصعبة الحركات أداء على المتعلمين تساعد مانا كوسائل استخدم ما ومنها الرياضية،
 . والخطيرة
 من للكثير الحاسمة المساعدة تقديم في التعليمية الوسائل اسهمت االول الجانب ففي         

 تصنيع خالل من المختلفة العملية الدروس في الرياضية للفعاليات المهارات تعلم في الطلبة
 تطبيق بعد عليها الحصول تم التي النتائج خالل من جدواها اثبتت التعلم، في مساعدة اجهزة
 .مختلفة وتدريبية تعليمية برامج

 مختلفة اجتماعية فئات التعليمية الوسائل استخدمت التي التعليمية البرامج هذه شملت         
 للمجتمع جمة فوائد تطبيقاتها خالل من وقدمت الرياضية، الفعاليات وبمختلف الجنسين ولكال
 كاألجهزة المقترحة التعليمية الوسائل من مجموعة ايجاد في واسهمت عليه، طبقت الذي

 االخرى  هي اسهمت والتي المطبقة التجريبية البرامج عن فضالً  محليًا، المصنعة واالدوات
 .لمستخدميها والفائدة النصح من الكثير بتقديم

 وال التعليمية العملية في المدرس دور تلغي ال االجهزة او البرامج هذه مثل ان ونرى         
 الدروس في مستجد هو ما بين االمتزاج من حالة خلق على تعمل وانما عنه، بديالً  تكون 

 خلق خالل من والتكرار التدريب الى وتدفعه المهارات لتعلم اضافية فرصة الطالب يمنح العملية
 التقليدي االسلوب عن يختلف العملية المحاضرات في يطبق جديد شيء كونها لديه الرغبة
 .السائد

 للمتعلمين، راجعة تغذية من يقدمه بما وحاسم مهم التعلم عملية في المدرس دور ان          
 الرياضية، التربية دروس في التعليمي النظام مصطلح استخدمت حديثة اتجاهات ظهرت وقد
 وتكون  معينة، لمرحلة المختلطة او المركبة التعليمية الوسائل من مجموعة استخدام عملية وهو

 عليه تعتمد وانما المدرسة على تنفيذها في يعتمد ال للطالب ومبرمجة مرتبة التعليمية الخطة
 الى ليصل التعليمية الوحدات في الفعلي باالشتراك المدرس دور يتناقص العملية هذه وفي ذاتيًا،
 النقص بعض يشوبه قد الرأي هذا ان نجد كما(. التعليمي النظام) استخدام حالة في الصفر
 الى مرحلة من دوره يتباين قد ولكن التعليمية، الوحدات في المدرس بدور الكامل لأليمان وذلك
 التعليمية البرامج نوعية فان كذلك وتعقيدها، صعوبتها حسب مهارة الى مهارة ومن اخرى،



 ما حسب يختلف معيناً  دوراً  المدرس على يفرض التعليمية الوسيلة او االداة واستخدام المقترحة
 .البرنامج هذا تنفيذ من يتطلب

 

 :التعليمية العملية يف التعليمي دور احلاسوب
الحاسوب التعليمي اثبت فاعليته في مجاالت متعددة وخصوصًا في مجال التعليم ويمكن ان  

 تقسيم الحاسوب في التعليم الى ثالثة فروع، هي:
الحاسوب كمادة تعليمية: أي تدريس الحاسوب كمادة تعليمية وذلك لتكوين ما يعرف  .1

اج الحاسوب شاذًا بالثقافة الحاسوبية لدى المتعلمين، ومن الضروري ان ال يظهر منه
 بين مناهج الدراسة المختلفة بل ال بد ان يكون هناك انسجام واضح بينهما.

اء التعليم الُمدار بالحاسوب: يساعد الحاسوب المعلم في التخلص من بعض االعب .2
الروتينية التي يقوم بها عادة، ومن اختبار الطلبة، وتسجيل درجاتهم واطالعهم على 

وطباعة االبحاث المتعلم بعض العمليات الحسابية  كما يجري  نتائجهم وحفظ ملفاتهم،
 والواجبات المدرسية واعطاء االدارة معلومات عن مستوى اداء معين.

التعليم بمساعدة الحاسوب: يعتبر هذا الفرع من اهم تطبيقات الحاسوب التربوية التي  .3
الحاسوب بتدريسه  تخدم عملية التعليم حيث يقوم المتعلم بمهمة التعلم، في حين يقوم

 فعاًل، من خالل برمجيات تعليمية معدة لهذا الغرض.
 

 :تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام أسباب
 لم التي والتعلم التعليم عمليات مجال في المميزات من الكثير يمتلك الحاسوب إن       
 :اآلتيالمميزات  هذه واحدة ومن دفعة امتلكها أن واحد تعليمي لجهاز يسبق
 منطقي  تسلسل في وعرضها والمعلومات البيانات من كبير قدر خزن  على القدرة

 .فائقة وسرعة
 أو التقصير الملل أو التعب إليه يتطرق  أن دون  وتكرارها المعلومات تقديم على القدرة. 
 وضعه وتصحيح أخطائه تحديد على تعينه فورية راجعة بتغذية المتعلم يزود. 
 وهذه  الطرق  بأفضل والجهاز الطالب بين التفاعل يتم حيث جامدة وسيلة ليست

 .أخرى  وسيلة أي توفرها ال فرصة



 في  أخطأ ما إذا بالخجل الطالب يشعر ال حيث ,النفسية الطالب راحة على المحافظة
 .سؤال حل

 المحاكاة أو التقليد على إمكانيته ( Simulation) 
 .للتعليم نموذجًا مبسطاً  الحاسوب منها ليعمل معينة ظاهرة

 اإلبطاء أو باإلسراع التعليمية المادة عرض زمن في التحكم. 
 تحاور دورة كل في ومتنوعة مختلفة وتدريبات مثيرات إيجاد. 
 وسائل التدعيم وتنويع التشعيب فرصة مع التعليمية المادة من متعددة مستويات تكوين. 
 المجردة المادة تدعيم يمكن أنه حيث للدراسة ومحفزة شيقة بصورة التعليمية المادة تقديم 

 .صوتية ومثيرات وألوان األبعاد ثالثية وأخرى متحركة توضيحية برسوم
 والمعلمين المتعلمين آالف يستخدمه الواحد البرنامج أن التكلفة، حيث اقتصادية . 

  
 :الستخدام الوسائل التعليمية يف تعلم املهارات الرياضية ةتطبيقات عملي

عد درس التربية الرياضية أصغر وحدة في البرنامج التعليمي إال أنه يحمل في طياته يُ        
هدف التربية الرياضية كامال بأغراضه المتعددة، ويقع على عاتقه تحقيق هذه األغراض من 
خالل الوقت المتاح لكل درس ويتحقق هدف التربية الرياضية أال وهو التربية الشاملة المتزنة 

هاج، ومن ثم فانه ليس هناك سبيل لتحقيق هدف الدرس إال باالستعانة بالوسائل باكتمال المن
التعليمية الحديثة التي تختصر الوقت والجهد إلتمام هذا الهدف الكبير. ومثال ذلك )عرض 

 : اآلتيومن استخداماته   الشرائح(
  

 استخدام جهاز عرض الشرائح في توضيح التسلسل الحركي للمهارة، مثل مهارة 
 . الخ ...التصويب أو الخداع في كرة اليد           

  لعمل مقارنات بين المهارات أو المالعب المختلفة فمثال  استخدام جهاز عرض الشرائح
يمكن استخدامه في المقارنة بين التصويب من القفز والتصويب من السقوط في كرة 

 .اليد
  مختلفة لمجموعة من الالعبين يمكن استخدام الجهاز في عرض نماذج في رياضات

الدوليين، فمثال يمكن استخدامه في نموذج لضربة أو ركلة من ركالت الكاراتيه أو 
 .الشكل التشريحي للجسم أثناء الطيران أو الوثب
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