
  اـــــــیــنـــــمـــة الــــعــــــــامـــــــــج

  ةـیـــاضـــة الریـیـتربــیة الـلــــك  

  قسم المناھج وطرق التدریس   

  

  تأثير برنامج مقترح باستخدام اسلوب الفيديو الفائق 

للمبتدئين مسابقة الوثب العالي تعلمعلى  
  

  إعـــــــــــــداد

  للعاعبد اي ھارون ــفـطـد مصـولی
  سـم المناھج وطرق التدریـســباحث بق

   جامعة المنیاكلیة التربیة الریاضیة
  

  إشـــــــــــراف

  دكتور  ستاذا        دكتور  ستاذا
  مانـي عثــطفـصــمان مـعث

  التدریس  أستاذ بقسم المناھج وطرق

  بكلیة التربیة الریاضیة

 المنیاجامعة 

  مـیـإبراھ ماعیلـإسن ـسـمح
  م المناھج وطرق التدریسأستاذ ورئیس قس

  بكلیة التربـــیة الریاضـــیة

 جامعة المنیا

   دكتور
مـــلیــد الحـــد عبـمــھشام مح 

   ج وطرقـالمناه أستاذ مساعد بقـسم                            
   الرياضيةة بكلية التربيالتدریس        

  جامعة المنیا                
  

  لى درجة الماجستیر في التربیة الریاضیةإحدى متطلبات الحصول ع

  جامعة المنیا -من كلیة التربیة الریاضیة 

   م٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠



ب  

  تأثير برنامج مقترح باستخدام اسلوب الفيديو الفائق 
 على تعلم مسابقة الوثب العالي للمبتدئين

  أهميتهو مشكلة البحث

االقتـصادية واالجتماعيـة   يواجه العالم اليوم تغيرا سريعا فى جميع نـواحي الحيـاة         
والثقافية مما يجعل من الضروري على المؤسـسات التعليمية أن تأخذ بوسائل التعليم الحديثـة        

التغير فليس حديث العهد علي نظامنا التربوي الرياضي مواجهـة           هذ   كبةلتحقيق أهدافها وموا  
 علـي العمـل التربـوي     القائمينعالتحديات والضغوط التي تنتجها الثورة التكنولوجية مما يدف     

  .الرياضي بضرورة مسايرتها
وليست هناك حاجة على إقامة الدليل علي أهمية توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم     
لتطوير الممارسات التعليمية ولكن ما يجب تأكيده هنا هو أن توظيف المـستحدثات البـد وأن                

ن التوظيـف لغـرض اإلبهـار    يرتبط بالتغلب على مشكالت تعليمية محدودة فال يجب أن يكو    
التكنولوجي الذي غالبا ما يصاحب استخدام المستحدثات التكنولوجية ،وعليه يجـب أن يكـون            

  )٢٨٢:٣٧(التوظيف دالة لمطلب أو حاجة ملحة 
ـ         مـن التقنيـات والمـستحدثات    دوالجدير بالذكر أن تكنولوجيا التعليم فاجأتنـا بالعدي

وتتفاوت تلك المستحدثات من البـساطة إلـي        ، التعليمية  التكنولوجية التي تستخدم في العملية      
وأيضا بمستويات اإلتقان ومعايير الجودة التعليمية ومنها بـرامج الوسـائط           ، التعقيد والتداخل   

 ، Hypermediaوبرامج الوسائط الفائقـة   ، Interactive Multimediaالمتعددة المتفاعلة 
 Electronicوالمقـررات االلكترونيـة   والـدروس   ، Hypertextوبرامج الـنص الفـائق   

Courses ،  وبرامج األنظمة الخبيرة والذكاء االصطناعيExpert System  ،   واالنترنـت
Internet  ، ،   والفيديو التفـاعليInteractive video ،    والفيـديو الفـائقHyper video 

)٤٠:٥٤. (  

"  الوسـائط الفائقـة   والفيديو الفائق أحد االتجاهـات البحثيـة الحديثـة فـي مجـال              
Hypermedia "              التي من أهم مكوناته النص الفائق والصورة المتحركة ويمكن أن تتكامـل ،

معهما الوسائط األخرى ، وال يمكن تصنيف الفيديو الفائق على أنه فيلم أو فيديو ، ألنه يمتـاز               
يفه تحت  بكونه متشعب ، وهو يختلف عن النص الفائق من حيث أنه غير ساكن ، ويمكن تصن               

  ) .٣ -١ : ٧١" (  Hypermedia Systems" نظم الوسائط الفائقة 
) النمـوذج اداء الشرح و (التقليديةومن خالل عمل الباحث بالتدريس الحظ أن الطريقة       

، هي الطريقة المستخدمة في تعليم المهارات الحركية لمختلف األنشطة الحركية بصفة عامـة              
كمـا  ، ال يراعي فيها المعلم الفروق الفردية بين التالميذ         والتي  ، والعاب القوي بصفة خاصة     

يري الباحث أن هناك بعض االخطاء التي تقع من معلمي التربية الرياضية اثناء عملية الـتعلم               



ج  

مما يمثل بعض نواحي القـصور      ، خاصة غير المتخصصين في مسابقات الميدان والمضمار        
توي المتعلمين من المبتدئين في العاب القـوي        وبالتالي انخفاض مس  ، لدي البعض من المعلمين   

وانه يمكن تحقيق مستوي تعليمي افضل خاصة وان المبتدئين في اي مرحلة يحتـاجون الـي                
طرق واساليب تدريس حديثة مدعمة بتكنولوجيا التعليم االمر الذي قد يؤدي للوصول لمستوي             

مثل صعوبة في تصحيح األخطاء     ت كما أن كثافة أعداد التالميذ داخل الفصل الواحد       تعلم افضل   
وإيماناً من الباحث بأهمية توظيف مستحدثات التكنولوجيا في العمليـة         ،للتالميذ من قبل المعلم     

 كل ماهو جديد مـن  عالتعليمية ومحاولة من الباحث لمسايرة التعليم  لمستحدثات العصر وتطوي  
  .المهارات الحركية تقنيات التعليم الحديثة في مجال تعلم األنشطة الرياضية و

   : الحالي فيما يليتتضح أهمية البحثو
ان البحث يأتي استجابة لمسايرة التطور الحادث في المجاالت المختلفة ومحاولة  -١

لتطوير العملية التعليمية واالستفادة من اسلوب الفيديو الفائق في مجال تدريس مسابقة 
 .يث التكنيك المميز للمسابقة الوثب العالي التي تتميز بالصعوبة في التعلم من ح

محاولة لمواكبة احدث اساليب التعلم التقني واالستفادة منه في مجال التربية  -٢
 .الرياضية

ه في دور تغييره وجهده عن طريق توفير وقت التربية الرياضية ومعلمتقليل أعباء  -٣
،  التعليم تصميم تخطيط و تربوية جديدةاًوجعله يلعب أدوارالعملية التعليمية 

  .واإلرشاد، التوجيهو

التربية الرياضية والقائمين علي تعليم العاب القوي المساهمة في تعريف معلم  -٤
وكيفية توظيفه واالستفادة منه المستحدثات التكنولوجية  باسلوب الفيديو الفائق ،كأحد

 . مجال تعلم االنشطة الرياضية في

 في التركيز على دقائق تدئالمبمساعدة  عن طريق ترسيخ وتعميق المادة التعليمية -٥
وزيادة إدراكه وفهمه لألداء الحركي الصحيح من خالل  - الوثب االعالي- المهارة

  .اسلوب الفيديو الفائق استخدام 
  :هدف البحث 

الفـائق  الفيـديو   مقترح باسـتخدام اسـلوب      برنامج  تصميم  يهدف البحث الحالي إلي     
  : عليللمبتدئين ومعرفة تأثيره

  .عرفي للمعلومات والمعارف الخاصة بمسابقة الوثب العالي  التحصيل الم-١
  .تعلم مسابقة الوثب العالي -٢
 . الوثب العالي مسابقةفي تعلمالفيديو الفائق أسلوب االتجاه نحو استخدام  -٣



د  

  : فروض البحث 
  : في ضوء هدف البحث الحالي يفترض الباحث ما يلي 

 القياسـين القبلـي والبعـدي        درجـات  متوسـطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -١
  . في التحصيل المعرفي لمسابقة الوثب العالي ولصالح القياس البعديالتجريبيةللمجموعة 

 والبعـدي  القياسـين القبلـي   درجـات    متوسـطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -٢
  . في التحصيل المعرفي لمسابقة الوثب العالي ولصالح القياس البعديالضابطةللمجموعة 

القياسين البعـديين للمجمـوعتين    درجات   متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      -٣
 لـصالح المجموعـة     ل المعرفي لمسابقة الوثب العـالي       التجريبية والضابطة في التحصي   

  . التجريبية
 القياسـين القبلـي والبعـدي        درجـات  متوسـطات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      -٤

  .لصالح القياس البعديمسابقة الوثب العالي تعلم  في التجريبيةللمجموعة 
 القياسـين القبلـي والبعـدي        درجـات  متوسـطات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      -٥

  .مسابقة الوثب العالي لصالح القياس البعديتعلم  في الضابطةللمجموعة 
 القياسين البعـديين للمجمـوعتين    درجات متوسطات داللة إحصائية بين     توجد فروق ذات   -٦

 . مسابقة الوثب العالي و لصالح المجموعة التجريبيةتعلم الضابطة والتجريبية في 

اتجاهات المبتدئين افراد المجموعة التجريبيـة نحـو اسـتخدام          توجد داللة احصائية في      -٧
  . تعلم مسابقة الوثب العالي اسلوب الفيديو الفائق فيالبرنامج المقترح ب

في التحصيل المعرفـي     لمجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الضابطة     لنسبة التحسن    -٨
  .مسابقة الوثب العالي وتعلم 

  :منهج البحث 
باستخدام التـصميم   نظراً لمالئمته لطبيعة هذا البحث      استخدم الباحث المنهج التجريبي     

البعدي لكـال   و  ة واالخري ضابطة بإتباع القياس القبلي       التجريبي لمجموعتين احداهما تجريبي   
  .المجموعتين 

  : البحث عينةومجتمع 
للعـام    جامعة المنيـا     –علي طلبة الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية         مجتمع البحث    اشتمل

وقـد قـام     طالـب ) ٣١٥(والبالغ عددهم    ، الفصل الدراسي الثاني     م٢٠٠٨/٢٠٠٩ الجامعي
 يمثلون نسبة   أربعون طالب ) ٤٠(قوامها  وبلغ  عشوائية  ال يار عينة البحث بالطريقة   الباحث باخت 

 مجموعتين متساويتين ومتكافئتين  من مجتمع البحث  تم تقسيمهم إلى        %)  ١٢,٧(مئوية قدرها   
البرنامج المقترح باسـتخدام    ستخدم  وتتجريبية  عشرون طالب إحداهما    ) ٢٠ (اقـوام كل منهم  



ه  

ضـابطة  واالخـري    ئق في تعلم مسابقة الوثب العالي بالطريقـة الظهريـة         اسلوب الفيديو الفا  
  .في تعلم نفس المسابقة) الشرح والنموذج  ( التقليديةستخدم الطريقة وت

  :وسائل جمع البيانات 
  :استعان الباحث لجمع البیانات الخاصة بالبحث بالوسائل التالیة 

 .اختبار الذكاء لكاتل  -١

 االختبارات البدنية  -٢

 .) .تصميم الباحث(تبار التحصيل المعرفي الكمبيوتري اخ -٣

 .)تصميم الباحث ( في الوثب العالي  االداء تقييمبطاقة  -٤

 .) تصميم الباحث  ( اتمقياس االتجاه -٥

  .البرنامج المقترح باستخدام أسلوب الفيديو الفائق  -٦
 .) تصميم الباحث ( برمجية الفيديو الفائق  -٧

  :الدراسة االستطالعية 
 علـى عينـة عـشوائية قوامهـا         ا قام بتجريبه  البرمجيةنتهاء الباحث من إنتاج     بعد ا  

يوم الخميس الموافـق    مبتدئين من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية ، وذلك في            )٢٠(
 م٢٠٠٩/ ٢٦/٢

  : القياس القبلي
 التحـصيل المعرفـي  (          تم إجراء القياس القبلي على مجموعتي البحث في المتغيرات        

  .  م ٢٠٠٩/ ٤/٣ م  إلى ٢٠٠٩/ ٣  / ٢وذلك في الفترة من   ) وتعلم مسابقة الوثب العالي
  :التجربة األساسية

قـام البـاحـث عقب انتهاء القياس القبلي بإجـراء التجــربة األساسيــة علـى                      
  م ٢٠٠٩/ ٥/٣وذلك فـي الفتـرة مـن    " انية أسابيع ثم" مجموعـتي البحث ، لمـدة شهرين    

مائـة  )  ١٢٠(، زمـن الوحـدة     م ، بواقع وحدتين تعليميتين أسـبوعياً          ٢٠٠٩/ ٥/ ١٤إلى
 . وعشرون دقيقة

  :القياس البعدي 
قام الباحث بعد انتهاء المدة المحددة للتطبيق بإجراء القياس البعدي لمجموعتي البحـث                       

 على نحو مـا تـم      "وثب العالي مسابقة ال تعلم  التحصيل المعرفي ،    " في المتغيرات قيد البحث     
إجراؤه في القياس القبلي ، وكذلك قياس اتجاهات المبتدئين أفراد المجموعة التجريبيـة نحـو               

يوم االحد الموافـق    استخدام اسلوب الفيديو الفائق في تعلم الوثب العالي ، وذلك في الفترة من              
  . م ٢٠٠٩/ ١٩/٥  الي يوم الثالثاء الموافق ١٧/٥/٢٠٠٩

 



و  

  : وب االحصائي المستخدم االسل
 :   قام الباحث  باستخدام المعامالت اإلحصائية التالية 

المتوسط الحسابي ، الوسيط ، االنحراف المعياري ، معامل االلتـواء ، معامـل االرتبـاط ،                 
معامل الفاكرونباخ، مان ويتنـي     ، ، معامالت السهولة والصعوبة ، معامل التميز        ) ت(اختبار  

الوزن النسبي ،  نسبة التغير المئوية ، ، وقد ارتضى الباحث نسبة داللة عنـد         ، ة  الالباراميتري
 . في إجراء المعالجات اإلحصائية SPSS، وقد استعان الباحث ببرنامج ) ٠,٠٥(مستوى 

  االستخالصات والتوصيات
  : في ضوء نتائج البحث استخلص الباحث ما يلي  :االستخالصات: اوًال 

 باستخدام اسلوب الفيديو الفائق اثر ايجابياً في التحـصيل المعرفـي            البرنامج المقترح    -١
 .وتعلم مسابقة لوثب العالي للمبتدئين 

تعلـم  وأثرت إيجابياً في التحصيل المعرفي      ) الشرح واداء النموذج    ( الطريقة التقليدية    -٢
 .مسابقة الوثب العالي للمبتدئين 

الشرح (  ايجابيا اكثر من الطريقة التقليدية       البرنامج المقترح  باسلوب الفيديو الفائق اثر       -٣
 في التحصيل المعرفي وتعلم مسابقة لوثب العالي للمبتدئين) واداء النموذج 

البرنامج المقترح  باستخدام اسلوب الفيديو الفائق اثر ايجابيا في اتجاهات المبتدئين نحو              -٤
  .استخدامه في تعلم مسابقة الوثب العالي 

  :التوصيات : ثانياً 
  : في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث ما يلي     

ضرورة استخدام البرنامج المعد باسلوب الفيديو الفائق في تعلم مسابقة الوثـب العـالي               -١
 .للمبتدئين 

ضرورة ادراج التعلم باستخدام اسلوب الفيديو الفائق ضمن مقررات طـرق واسـاليب              -٢
 .دامه عملياً التدريس بكليات التربية الرياضية وتفعيل كيفية استخ

تضمين برامج اعداد معلم التربية الرياضية قبل الخدمة وإثنائها التدريب علي اسـتخدام              -٣
  .اسلوب الفيديو الفائق في تعلم الوثب العالي خاصةً ومسابقات الميدان والمضمار عامةً

مـسابقات الميـدان   ضرورة انشاء مكتبة برمجيات في كليات التربية الرياضية تغطـي     -٤
 .جميع االنشطة الرياضية المختلفة  وكذلك والمضمار

لمعرفة مدي فاعليته علي    إجراء المزيد من البحوث حول استخدام اسلوب الفيديو الفائق           -٥
 .تعلم انشطة رياضية اخري وعلي عينات ومتغيرات مختلفة 
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