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ملخص:

هدف هذا البحث إلى التعرف إلى تأثير استخدام الفيديو التفاعلي على مستوى األداء المهاري

لبعض مها ارت متطلب مساق الجودو لطالب كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى ،وتكونت
عينة البحث من طالب السنة األولى في كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى غزة في

طالبا ،مثلوا المجموعة التجريبية الواحدة "الفيديو
الفصل الثاني  ،6102 -6102وكان عددهم ً 01
التفاعلي" ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ،وأشارت نتائج البحث إلى أن برنامج الفيديو
التفاعلي حسَّن جميع المهارات قيد البحث ،وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ،1011≥aحيث بلغت نسبة التحسن في مجموع مهارة ايبون سيوناجي  ،%96,23وبلغت نسبة
التحسن في مجموع مهارة أسوتو جاري  ،%94080وبلغت نسبة التحسن في مجموع مهارة هاراي

جوشي  ،%94000وأكدت التوصيات على أهمية استخدام الفيديو التفاعلي في تعلم مهارات الجودو

المختلفة ،واجراء المزيد من األبحاث للمقارنة بين الوسائط التعليمية للوقوف على مدى مساهمة كل
وسيط على مهارات الجودو ،واالهتمام بتدريب المتعلمين والمتعلمات بكلية التربية البدنية والرياضة

على استخدام الفيديو التفاعلي بشكل عملي ونظري.

الكلمات المفتاحية :الفيديو التفاعلي ،األداء المهارى.
Abstract:
The study aimed to identify the effect of interactive video on the level of
skill performance of some of the skills of the judo course requirements for
students of the Faculty of Physical Education and Sport at Al-Aqsa
University. The research sample was selected from the first year students at
the Faculty of Physical Education and Sport at Al-Aqsa University in Gaza

http://www.alazhar.edu.ps
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in the second semester, 2016-2017. The research sample consisted of15
students, who represented the experimental group "interactive video". The
researcher used the experimental method. The results were that the
interactive video program improved all the skills under research and that
there were differences of a statistical indication at ≤ 0.05,where the
improvement in the total skill of Ibon Sionage was 32.69%, Asoto Jari was
38.41%, and Harai Joshi was 38.11%. The recommendations emphasized
the importance of using interactive video to learn different judo skills,
conducting more research to compare educational media to see how each
medium contributes to judo skills, training the students of the Faculty of
Physical Education and Sport on how to use interactive video in a practical
and theoretical way.
Key words: interactive video, skill performances
مقدمة البحث:
يسعععى المععدرب المتميععز ألن تكععون نتععائج عملععل ناجحععة وفعالععة ،ويسععتطيع أن يصععل إلععى تحقيععق

أهدافععل دون أن يكلفععل الكثيععر مععن الوقععت ،لععذلك يسععتخدم كافععة الوسععائل واألدوات التععي تسععاعد علععى
االرتقععاء بمسععتوى الالعبععين والطععالب ،س عواء علععى المسععتوى البععدني أو الفنععي ،ويعععد اسععتخدام الفيععديو
التفععاعلي قبععل التعلععيم والتععدريب أو أثنععاء مععن األسععاليب التععي تسععاعد المععدرب علععى إيصععال المعلومععات

للطالب وتحقيق أهدافل بالشكل المناسب.

إن مواكبة المستحدثات التكنولوجية ومعا تقدمعل معن كع ئم هائعل معن المعلومعات المختلفعة المصعادر

تفععرض علععى التعلععيم االنععدماو فععي الثععورة المعلوماتيععةم لالنفتععاا علععى مختلععف ثقافععات العععالم ومحاولععة

دافعععا إلععى التفكيععر فععي
التكيععف مععع المتغي عرات ،وبشععكل خععام المتغي عرات التعليميععة ،األمععر الععذي كععان ً
االسععتعانة بععاألجهزة التكنولوجيععة واألسععاليب الحديثععة للقيععام بععبعض المهععام التدريسععية التععي قععد تسععهم فععي

زيادة فاعلية العملية التعليمية (الجيالني ،6119 ،م .)02

وفي ظل هذ الثورة أصبحت التكنولوجيا تلعب دو اًر ملموساً ومهماً في جميع مناحي الحياة

اليومية بشكل عام وفي التعليم بشكل خام ،فقد ظهرت كثير من المؤسسات التعليمية التي تبنت
استخدام تلك التكنولوجيا كوسائط ناقلة في عملية االتصال التعليميم كونها تساعد في إيجاد عملية

تعليمية فاعلة ،وتزيد من دور المتعلم في ذلك (المجالي وآخرون6111 ،م ،م .)69

فمن ععاهج التربي ععة الرياض ععية وأنش ععطتها المختلف ععة يغل ععب عليه ععا الجان ععب التطبيق ععيم وبالت ععالي فع ع ن

التقنيات التعليمية المتمثلة في المواد والوسائل واألدوات واألجهزة المختلفة المرئية أو المسعموعة تلععب

دو اًر مهمعاً فععي إب عراز المكونععات المحععددة للحركععة ،باإلضععافة إلععى الجانععب المشععوق والممتععع فععي العمليععة
التدريسيةم األمر الذي يؤدي إلى زيادة انتبا المتعلمين نحوها ،وبالتالي اكتساب أنشطة منعاهج التربيعة

الرياضية (المصري واألقرع ،6106 ،م .)614
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والفي ععديو التف ععاعلي أح ععد األس ععاليب المس ععتحدثة للقي ععام بالمه ععام التعليمي ععة ،حي ععث يق ععدم المعلوم ععات

السمعية والبصرية وفقاً الستجابات المتعلم ،ويتم عرض الصوت والصورة من خالل شاشة عرض تعد
جزًءا من وحدة متكاملة تتألف من جهاز الكمبيوتر ووسيلة إدخال المعلومات (الجيالني ،6119 ،م
.)661

ويعتمد الفيديو التفاعلي على نظام الشاشات المتعددة لعرض العناصر المختلفة ،باإلضعافة إلعى

أن الحاسععب ايلععي يععوفر فععرم التفاعععل الععذي يمععنر المععتعلم القععدرة علععى الععتحكم تبع عاً لسععرعتل الذاتيععة،
وك ععذلك المس ععار والتت ععابع وك ععم المعلوم ععات الت ععي يحتاج ععل إليه ععا ،كيفم ععا يري ععد وبالطريق ععة الت ععي تناس ععبل

(البغدادي ،0334 ،م .)621

كما يصعب تحقيق أية نتائج إيجابية إلكساب المعارف والخبرات للطالب دون المشاركة الفعالة

لهععم ،فعمليععة التعلععيم تحتععاو إلععى بيئععة إيجابيععة يجععد فيهععا الطالععب الععدافع للععتعلم (،0333 ،Raymond

م .)009

وترجع األهمية التربوية ألسعلوب الفيعديو التفعاعلي فعي تعلعم مهعارات األداء وتطبيقهعا فعي رياضعة

الجععودو إلععى أنهععا تتععير للمععتعلم الوقععت الكععافي السععتيعاب م ارحععل أداء المهععارة (كوزوشععي ،تسععوكوري،

كاكا) من خالل رؤية العرض لكل جزء من أجزاء المهعارة ،كمعا يعزود المعتعلم بالتغذيعة الراجععة الفوريعة
التي تدعم استجابتل الصحيحة.

ويؤكد هعذ األهميعة السعتخدام الفيعديو التفعاعلي فعي مجعال تعلعم المهعارات المختلفعة فعي األنشعطة

الرياضية نتائج البحوث والدراسات ،ومنها دراسة وائل المصعري وهشعام األقعرع ( )6106ود ارسعة فعادي

أبوسععلطان ( )6102ود ارسععة فاطمععة بسععيونى ( )6111ود ارسععة محمععد جععزر ( )6118ود ارسععة محمععد
زغل ععول ومحم ععد محم ععود وه ععاني عب ععد الم ععنعم ( )6119ود ارس ععة مص ععطفى الجيالن ععي ( )6119ود ارس ععة

جوليععان ) (Julion,1996علععى أهميععة الععدور الععذي يلعبععل الفيععديو التفععاعلي ودور فععي العمليععة التعليميععة

بجوانبها المختلفة في األنشطة الرياضية المتعددة.

ويرى الباحعث أن الالععب لديعل رغبعة دائمعة فعي تطعوير مها ارتعل الحركيعة ،والفيعديو التفعاعلي يععد

أحد األساليب الحديثة التي تعمل على تطوير األداء المهعاري لالععب ،حيعث يؤكعد ذلعك الطفعرة الكبيعرة
فععي المسععتويات ،س عواء البدنيععة أو المهاريععة ،وذلععك ارجععع إلععى اسععتخدام التقنيععات الحديثععة فععي توصععيل

المعلومات بشكل أفضل لالعبين.
مشكلة البحث:

الفي ععديو التف ععاعلي يع ععرض معلوم ععات س ععمعية وبصع عرية تمث ععل الواق ععع ،ويق ععدم مه ععارات وخبع عرات ال

يسععتطيع الكمبيععوتر أن يؤديهععا بمفععرد  ،وفععي نف ع

الوقععت يععوفر الكمبيععوتر بيئععة تفاعليععة تكمععن فععي قععدرة

الطال ععب عل ععى ال ععتحكم ف ععي س ععرعتل الذاتي ععة والمس ععار ال ععذي يتبع ععل خ ععالل البرن ععامج وتت ععابع المعلوم ععات،
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باإلضافة إلى قدرة الكمبيوتر على تقديم تصويب فوري الستجابة المتعلم (السيد عاطف ،6111 ،م

.)019

من خالل خبرات الباحث كالعب ومدرب ومعلم في مجال رياضة الجعودو لطعالب كليعة التربيعة

البدنية والرياضة بجامعة األقصى ،فقد الحظ ضععفًا علعى اسعتيعاب المهعارة عنعد طعالب السعنة األولعى
عر ألنهععم طععالب غيعر مختصععين فععي رياضععة الجععودو ،وبالتععالي ال يععؤدون
المسعجلين مسععاق الجععودوم نظع ًا
مه ععارات الج ععودو بالطريق ععة الص ععحيحة أثن ععاء التنفي ععذ ،ويرج ععع الباح ععث إل ععى اس ععتخدام الطريق ععة التقليدي ععة

المتبعععةم حيععث تعتمععد علععى جانععب واحععد فقععط ،وهععو الشععرا وأداء النمععوذو مععن قبععل المعلععم دون أيععة

مشععاركة فعالععة مععن جانععب الطععالب ،وهععذا ال يتوافععق وتطععورات تكنولوجيععا التعلععيم والععتعلم ،لععذا ف ع ن هععذا
البحث هو محاولة السعتخدام أسعلوب مغعاير معن أسعاليب تكنولوجيعا التعلعيم فعي تصعحير أخطعاء األداء

المهاري.

ورياضة الجودو رياضة تنافسية تتطلب قدرات بدنيعة ومهاريعة خاصعة ،تؤهعل الالعبعين للوصعول

إلععى أعلععى مسععتويات األداء المهععاري ،لععذا وجععب اسععتخدام األسععاليب العلميععة فععي تنفيععذ البعرامج التدريبيععة

كال من المدرب والالعب على تحقيق اإلنجعازات الرياضعية المطلوبعة (أبعو ازيعدة،6102 :
التي تساعد ً
م .)042
ويعتبر مساق الجودو أحد المقررات الدراسية األساسية في كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة

األقص ععى ،والت ععي تحت ععاو إل ععى ت طبي ععق األس ععاليب التكنولوجي ععة الحديث ععةم ليس ععهل عملي ععة فه ععم المه ععارات

األساسععية وادراكهععا وتعليمهععا وتعلمهععام مععن أجععل تحقيععق أهععدافها وامكععان تحليلهععا وتقويمهععا ،وبععذلك يععتم
تحويععل العملي ععة التعليمي ععة م ععن المعلععم إل ععى الم ععتعلم وم ععن س ععلبية المععتعلم وع ععدم مش ععاركتل إل ععى إيجابيت ععل

وتفاعلل ،وبالتالي تزيد فاعلية عملية التعلم بجوانبها المختلفة.

ومععن خععالل مععا سععبق فسععوف يقععوم الباحععث باسععتخدام الفيععديو التفععاعلي لمعرفععة الععدور الععذي يععؤثر

على األداء المهعاري لطعالب مسعاق الجعودو ،وفعى حعدود علعم الباحعث لعم توجعد أي د ارسعة تناولعت هعذا

األسععلوب فععي تعلععم مهععارات الجععودو ،ممععا يض عيف صععفة الحداثععة للبحععث ،وأيض عاً مععن منطلععق االهتمععام
باألساليب التكنولوجية الحديثة ومدى فاعليتها علعى جوانعب العتعلم ،ومعن هنعا انبثقعت فكعرة البحعث ،فعي
كونها محاولة علمية للتعرف إلعى تعأثير الفيعديو التفعاعلي علعى مسعتوى األداء المهعاري لعبعض مهعارات

متطلب مساق الجودو لطالب كلية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى.
أهمية البحث:

 -0ق ععد يس ععاهم ف ععي االس ععتفادة القص ععوى م ععن اس ععتخدام األس ععاليب التكنولوجي ععة الحديث ععة لتص ععحير

أخطاء األداء المهاري ،ولي
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تعليمها فقط.
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 -1يمكععن أن يطععور كفععاءات المععدربين باسععتخدام األسععاليب التكنولوجيععة الحديثععة لتفععادي سععلبيات

الطرق التقليدية.
هدف البحث:

هدف هذا البحث إلى التعرف إلى تعأثير اسعتخدام الفيعديو التفعاعلي علعى مسعتوى األداء المهعاري

لبعض مهارات متطلب مساق الجودو لطالب التربية الرياضية بجامعة األقصى.
فرض البحث:

توجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى  1011بععين متوسععطي القياسععين القبلععي والبعععدي

لتععأثير اسععتخدام الفيععديو التفععاعلي علععى مسععتوى األداء المهععاري لععبعض مهععارات متطلععب مسععاق الجععودو

لطالب كلية التربية والبدنية والرياضة بجامعة األقصى.
مصطلحات البحث:

 -0الفيددديو التفدداعلي" :هععو برنععامج فيععديو مقسععم إلععى أج عزاء صععغيرة ،وهععذ األج عزاء يمكععن أن

تتععألف مععن تتابعععات حركيععة واطععارات ثابتععة وأسععئلة وق عوائم ،بينمععا تكععون اسععتجابات المععتعلم عععن طريععق

الحاس ععب ايل ععي ه ععي المح ععددة لع ععدد تت ععابع مش ععاهد الفي ععديو ،وعليه ععا يت ععأثر ش ععكل الع ععرض وطبيعتع ععل"

(البغدادي ،0334 ،م .)641

 -6األداء المهدداري" :قععدرة الالعععب علععى إنجععاز الواجععب الحركععي المطلععوب بنجععاا وبأقععل قععدر

مستهلك من الطاقة" (الشربجي ،6111 ،م .)4
مجاالت البحث:

 -0المجدداا البشددري :تععم اختيععار عينععة عشعوائية مععن طععالب السععنة األولععى بكليععة التربيععة البدنيععة

طالبا.
والرياضة بجامعة األقصى والمسجلين لمساق الجودو ،وعددهم ً 01

 -7المجدداا الجارافددي :تععم تطبيععق البحععث فععي كليععة التربيععة البدنيععة والرياضععة بجامعععة األقصععى

خالل الفصل الثاني .6102 -6102

 -3المجاا الزمني :تم تطبيق الدراسة في الفترة من يعوم األربععاء الموافعق  6102-9-0وحتعى

يوم األحد الموافق .6102-8-02
الدراسات السابقة:

 -قام أبو سعلطان ( )6102بد ارسعة هعدفت إلعى التععرف إلعى فاعليعة اسعتخدام الفيعديو التفعاعلي

فععي تنميععة مهععارات األداء المركبععة فععي ك عرة القععدم لطععالب المرحلععة األساسععية العليععا ،واسععتخدم الباحععث

طالبععا ،تععم اختيععارهم بشععكل قصععدي مععن
المنهجععين الوصععفي وشععبل التجريبععي ،وبلغععت عينععة الد ارسععة ً 91
منتخععب مععدار منطقععة شععمال غ عزة ،وكانععت أهععم النتععائج أن الفيععديو التفععاعلي أثععر إيجاب عاً فععي تنميععة

مهارات األداء المركبة في كرة القدم لطالب المرحلة األساسية العليا.
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 -أجرى المصري واألقرع ( )6109دراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير الفيديو التفاعلي على

األداء المهارى والمستوى الرقمي لمهارة رمي القرم لطالب كلية التربية البدنية والرياضعة فعي جامععة

طالب ععا ،ت ععم تقس ععيمهم إل ععى
األقص ععى ،واس ععتخدم الباحث ععان الم ععنهج التجريب ععي ،وبلغ ععت عين ععة الد ارس ععة ً 81
مجمععوعتين تجريبيععة وضععابطة ،وكانععت أهععم النتععائج أن برنععامج الفيععديو التفععاعلي أثععر إيجاب عاً فععي تنميععة
األداء المهاري والمستوى الرقمي لمهارة رمي القرم لطالب كلية التربية البدنية والرياضعة فعي جامععة

األقصى.

 -ف ععي ح ععين أج ععرى غن ععيم ( )6113د ارس ععة ه ععدفت إل ععى التع ععرف إل ععى ت ععأثير اس ععتخدام برن ععامج

الوسائط المتعددة التفاعل في الدافعيعة والتحصعيل المعرفعي ومسعتوى األداء المهعاري الحركعي للمبتعدئين

في رياضة المالكمة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،وبلغت عينة الدراسة  61طالباً ،تعم اختيعارهم

عشوائياً ،وكانت أهم النتائج أن البرنامج الذي اسعتخدم الوسعائط المتععددة التفاععل للمجموععة التجريبيعة
إيجابععا فععي اكتسععاب الدافعيععة والتحصععيل المعرفععي ومسععتوى األداء المهععاري الحركععي للمبتععدئين فععي
أثععر
ً
رياضة المالكمة.
 -أجرى روسيل ونيوتن ) (Russell & Newton, 2008دراسة هدفت إلى التعرف إلى

ايثار النفسية قصيرة المدى لتكنولوجيا الفيديو التفاعلي على المزاو والتركيز لدى الشباب ،واستخدم

الباحثان المنهج التجريبي مقسمين العينة إلى مجموعتين ،إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،وقام

طالبا وطالبة من جامعة ميسوري ويسترن األمريكية،
الباحثان باختيار عينة عمدية قوامها (ً )024

وتكونت أدوات الدراسة من الحاسوب واالختبارات المهارية واالختبارات المعرفية ،وأوضحت نتائج

تأثير إيجابي في تحسين المزاو والتركيز واالنتبا
الدراسة أن استخدام تكنولوجيا الفيديو التفاعلي لل ٌ
لدى عينة الدراسة.

 -أجرى نونماكر ) (Nunamker, 2006دراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير الفيديو

التفاعلي في فاعلية التعلم ورضا المتعلم في بيئات التعلم اإللكتروني ،واستخدم الباحث المنهج

التجريبي بتصميم أربع مجموعات تجريبية ،وقام الباحث باختيار عينة عمدية قوامها ( )094طالباً

من جامعة ميرالند األمريكية ،وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجريبية ،المجموعة األولى قوامها

طالبا ،حيث استخدمت التعلم اإللكتروني بالفيديو التفاعلي ،والمجموعة الثانية قوامها ()91
(ً )91
طالبا ،حيث استخدمت التعلم اإللكتروني دون الفيديو التفاعلي ،والمجموعة الثالثة قوامها ()98
ً
طالبا ،حيث
طالبا ،حيث استخدمت التعلم اإللكتروني دون فيديو ،والمجموعة الرابعة قوامها (ً )98
ً
استخدمت التعلم التقليدي ،وتكونت أدوات الدراسة من مجموعة من االختبارات التحصيلية
واالختبارات المعرفية لعمل مقارنة بين المجموعات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الفيديو التفاعلي أدى

تعليمي أفضل وايجابية أكبر ،حيث حقق الفيديو التفاعلي نتائج أفضل في عملية التعلم.
رضى
إلى
ٍ
ً
()266

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،1122المجلد  ،21العدد 1

تأثير استخدام الفيديو التفاعلي على مستوى األداء المهاري لبعض مهارات متطلب مساق الجودو...

 -أجععرى جععاردنر وديفيععد ) )Gardener Dawed, 2003د ارسععة هععدفت إلععى التعععرف إلععى

استخدام الفيديو التفاعلي في إثعراء خبعرات المتعلمعين بالمعلومعات والمععارف التعي تسعاعد فعي تعلعم كعرة

السلة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،وتعم اختيعار عينعة الد ارسعة معن ناشعئي كعرة السعلة وععددهم 2
العبععين ،وكانععت أهععم النتععائج أن المتعلمععين بالفيععديو التفععاعلي قععد حقق عوا نتععائج أعلععى فععي تعلععم بعععض

مهارات كرة السلة.

 -ق ععام ويكس ععتون ) (Wiksten,1998بد ارس ععة ه ععدفت إل ععى التع ععرف إل ععى التحس ععن الخ ععام

بالعضلة رباعية الرؤو

لالعبي ألعاب القوى ،خاصة للمسعافات القصعيرة ،واسعتخدم البعاحثون المعنهج

العبععا مععن العبععي ألعععاب القععوى ،وكانععت أهععم النتععائج أن العضععلة
التجريبععي ،وبلغععت عينععة الد ارسععة ً 81
أصبحت أكبر وأقوى ،وكذلك توفر التغذية الراجعة السليمة.
 -أج ع ع ععرى جولي ع ع ععان ) )Julion,1996د ارس ع ع ععة ه ع ع ععدفت إل ع ع ععى التع ع ع ععرف إل ع ع ععى أث ع ع ععر اس ع ع ععتخدام

الميكروكمبيوتر وبث األفالم التعليمية معن خعالل العدوائر التليفزيونيعة فعي تعدريب ألععاب القعوى وتطعوير
األداء الفععردي ،واسععتخدم الباحععث المععنهج التجريبععي ،وكانععت عينععة الد ارسععة مععن طععالب قسععم التععدريب

الرياضي بجامعة جورو ماسون ،وكانت أهم النتائج أن برنامج التكنولوجيا الحديثة المستخدم أدى إلعى
تطوير مستوى الطالب في مسابقات الميدان والمضمار وزيادة عمليات الفهم والمعرفة لدى الطالب.
التعليق على الدراسات السابقة:

تعتبععر الد ارسععات السععابقة الركيعزة األساسععية التععي تبنععى عليهععا عمليععة التواصععل الفكععري بععين القععديم

والحديث ومساعدة الباحثين علعى إنجعاز األبحعاث العلميعة ،بدايعةً بمعيالد فكعرة البحعث واختيعار المشعكلة

والعينة واإلجراءات المتبعة والتوصل إلى الحلول المناسبة لتلك المشكلة.

وبالنسبة للمنهج فقعد اتفقعت الد ارسعات كلهعا علعى اسعتخدام المعنهج التجريبعي ،أمعا بالنسعبة للهعدف

فقععد هععدفت الد ارسععات كلهععا إلععى التعععرف إلععى تععأثير الفيععديو التفععاعلي والوسععائط التعليميععة فععي كععل مععن

عأثير
مهارات كرة القدم وألعاب القوى ورفع األثقال ،أما بالنسبة للنتائج فقد أظهرت الدراسات أن هناك ت ًا
إيجابيا للبرامج التدريبية في المهارات السابقة.
ً
ولقد ساعدت الدراسات السابقة الباحث في االستفادة من العديد من النقاط المهمة ،والتعي تشعمل

اتباع المنهج العلمي السليم في تناول أهمية البحث ومشكلتل ،وتحديعد األهعداف والفعروض وصعياغتها،
واألسع ععلوب اإلحصع ععائي المناسع ععب لطبيعع ععة األهع ععداف والفع ععروض ،واألسع ععلوب األمثع ععل لعع ععرض البيانع ععات

ومناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها.
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إجراءات البحث:
مدنه البحددث :اسععتخدم الباحعث المععنهج شعبل التجريبععي ذا القيعا
الواحدةم وذلك لمالئمتل طبيعة الدراسة.

القبلععي والبععدى للمجموعععة التجريبيععة

مجتمع البحث :تكون مجتمع البحث من طعالب السعنة األولعى بكليعة التربيعة البدنيعة والرياضعة بجامععة

طالبعا،
األقصى والمسجلين لمساق الجودو في الفصل الثعاني  ،6102 -6102حيعث بلعع ععددهم ً 31

وال يمارسون رياضة الجودو.

طالبا ،بنسبة  ،%01024وهم
عينة البحث :تم اختيار مجتمع البحث بشكل عشوائي وعددهم (ً )01

المجموعة التجريبية التي نفذت البرنامج المقترا باستخدام الفيديو التفاعلي.
والجدوا ( )2يبين وصف عينة البحث:

جدوا ( :)2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعاما االلتواء لعينة البحث
في المتايرات األساسية

ن=01
المتايرات

االساسية

وحدة

القياس

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط

معاما اال لتواء

الطوا

سم

175.6

4.925

175

-0.078

الكتلة

كجم

74.2

5.784

73

0.098

السن

سنة

19.33

0.617

19

1.791

يتضر من جدول رقم ( )0أن جميع قيم معامالت االلتواء تعطي داللة مباشرة على خلو عينة

البحث من عيوب التوزيعات غير االعتدالية ،حيث إن معامل االلتواء يتراوا في جميع المتغيرات ما

بين (.)9 ±

أدوات جمع البيانات:

اعتمد الباحث في تحديد جمع البيانات على عدة مصادر ،وهي:

 -1المراجع والمصادر العلمية الخاصة التي تناولت هذا الموضوع.

 -2الدراسات واألبحاث السابقة في هذا المجال ،وما توصل إليل الباحثون من نتائج.
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القياسات المهارية:

تم إجراء تقييم مستوى أداء الالعبعين فعي القياسعات المختلفعة لعاداء المهعاري ععن طريعق تسعجيل

متوسط درجة ثالثة خبراء مرفق ( ،)0وذلك معن خعالل اسعتمارة أحمعد أبعو ازيعدة 6102م للمهعارات قيعد

البحث (ايبون سيوناجي ،اسوتو جاري ،هاراي .جوشي) مرفق (( )6أبو زايدة .)6102 ،

حيث تم اختيار ثالثة خبراء (محكمين) في مجاا رياضة الجودو لتقييم مستوى األداء

المهاري ألفراد عينة البحث في االختبارات المهارية (قيد البحث).

وقد راعى الباحث عند اختيار السادة الخبراء الشروط التالية:
مسجال في اتحاد البلد المنتمي إليها.
 -0أن يكون
ً

 -1أن يكون لديل الخبرة في رياضة الجودو بما ال يقل عن  01سنوات خبرة.
 -3أن يكون قد شارك في بطوالت وطنية وعربية على األقل.

األجهزة المستخدمة في قياس مستوى األداء المهاري للمهارات قيد البحث:

كامي ار فيديو ،جهاز الريستاميتر ،ساعة إيقاف ،ميزان طبي ،بدل جودو ،بساط جودو.

المعامالت العلمية لاداة:

إن أداة جمع البيانات تتمتع بالصدق والثبات كما أشير في دراسة أبو زايدة (.)7102
القياسات القبلية :أجريت القياسات القبلية يوم األربعاء .6102-9-0
بناء البرنام المقترح:

 -2تحديد األهداف العامة للبرنام :

قام الباحث بتحديد األهداف العامة للبرنامج في ثالثة أهداف طبقاً لجوانب التعلم ،وتتمثل فيما يلي:


هدف معرفي :إكساب الطالب المعلومات من مفاهيم وحقائق مرتبطة بالمهارات قيد



هدف مهاري :إكساب الطالب كيفية أداء المهارة بدقة وسرعة وتوقيت سليم ،وقد تم تحديد



هدف وجداني :إكساب الطالب اتجاهات إيجابية نحو استخدام الفيديو التفاعلي من خالل

البحث.

المراحل الفنية لاداء المهاري (كوزوشي – تسوكوري – كاكا) لمهارات قيد البحث.
الحاسب ايلي في تعلم المهارات قيد البحث.

 -1أسس بناء البرنام :

 أن يتناسب البرنامج مع المرحلة السنية للطالب واحتياجاتهم البدنية والنفسية.
 أن يراعي الفروق الفردية بين الطالب وعوامل األمن والسالمة.

 أن يتميز البرنامج بالتدرو من السهل إلى الصعب والتنويع والتشويق.

 أن يتحدى محتوى البرنامج قدرات الطالبم مما يدفعهم إلى االبتكار.
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 أن يساعد البرنامج على تحقيق مبدأ التفاعلية بين الطالب والبرنامج.

 أن يراعي توفير اإلمكانات واألدوات الالزمة لتطبيق البرنامج واألجهزة الالزمة.
 -1اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرنام :

 جهاز الحاسب ايلي وشاشة العرض.
 البرمجيات التعليمية الفيديو التفاعلي.
 قاعة التدريب.

 -1اإلطار العام لتنفيذ البرنام :

تم تنفيذ البرنامج بواقع وحدة تعليمية لمدة ( )2أسابيع ،وبذلك يتضمن البرنامج  2وحدات،

وزمن تنفيذ الوحدة  061دقيقة ،وهو زمن المحاضرة ،علماً بأن مشاهدة وسائط الفيديو التفاعلي تكون

قبل التطبيق بيوم ،وتفاصيل الوحدة على النحو التالي:
أعمال إدارية
اإلحماء

 01ق

اإلعداد البدني
الجزء الرئي

1ق

(التطبيق العملي للبرنامج)

تدريبات االرتقاء بالمهارات قيد البحث
الجزء الختامي

 01ق
 11ق
 81ق

1ق

 -1عرض البرنام على مجموعة من المحكمين:

بعد االنتهاء من إعداد البرنامج تم عرضل على مجموعة من المحكمين بلع عددهم

" "9تخصم المناهج وطرق التدري




والمنازالت مرفق ( )0من أجل التعرف إلى:

مدى مناسبة األهداف العامة للبرنامج.

مدى تحقيق األهداف لما يتطلبل البرنامج.
الدقة العلمية والوضوا لمحتوى البرنامج.



مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى للوسائط المستخدمة قيد البحث ،وكذلك مالءمتها



صالحية البرنامج للتطبيق.

الحتياجات الطالب.

ومن خالل استعراض آراء الخبراء وتحليلها اتضر موافقتهم بنسبة مئوية قدرها  ٪011على

صالحية البرنامج للتطبيق.

()221
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إعداد مخطط البرمجية التعليمية:

وتشمل الكيفية التي ستكون عليها شاشة الفيديو التفاعلي وكيفية تفاعل الطالب ،وقد ارعى

الباحث مجموعة من االعتبارات عند تصميم البرمجيات.
 النم المكتوب.
 اللغة المنطوقة.

 الموسيقى والمؤثرات الصوتية.
 الصور الثابتة.

ولقد راعى الباحث التكامل والنظامية في عرض هذ البرمجيات ،مع توافر عنصر التفاعل،

ولقد تم تنظيم ذلك من خالل الشاشة.
تصميم شاشة الفيديو التفاعلي:

يقوم بعرض لقطات الفيديو مجزأة ،كل منها في شاشة مستقلة ،أي أن العرض يعتمد على

الشاشات المتعددة لعرض مكونات البرنامج (الصوت ،لقطات الفيديو المجزأة ،الصور المتحركة،

الموسيقى) ،ويكون التحكم في طريقة العرض طبقاً لسرعة الطالب ذاتياً وكذلك المسار والتتابع
المناسب لل ،فيمكنل تكبير الشاشة وتصغيرها ،وكذلك إبطاء الصورة وسرعتها كما يريد ،وتكون
التفاعلية بين الطالب والحاسب ايلي.
النقاط الفنية لتصميم الشاشة:

 للطالب القدرة على التحكم في التتابع والسرعة والتوقف والتصحير والخروو ،فالطالب

يمكنل متابعة المهارة في المسار الذي يفضلل والمناسب لقدرتل واحتياجاتل.

 للطالب القدرة على تحديد الكادر الخام بحجم اللقطة والحركة على الشاشة ومدة بقائها،

وترتيب لقطات أجزاء الفيديو المقطعة.

 للطالب القدرة على تسريع الحركة أو المهارة المطلوبة وابطائها ،وتكبير الشاشة وتصغيرها

تبعاً لرغباتهم واحتياجاتهم.
 عدم تكد

الشاشة بالمعلومات والصور ولقطات الفيديوم كي ال تشتت الطالب.

تصميم شاشة الصور الفوتوغرافية من خالا الحاسب اآللي:

 -2المكونات وطريقة العرض:

يتم من خاللها عرض الصور الفوتوغرافية والصور المرسومة مع الحوار المكتوب والتعليق

الصوتي والموسيقى والمؤثرات الصوتية على شاشة واحدة ،وينتقل الطالب بينها تحت توجيل الباحث

وارشاد .
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 -1النقاط الفنية:

 الصور جذابة ومتسلسلة وواضحة ،ويتم عرضها في تناسق على شاشة الكمبيوتر.
 تركز الصورة على الحركات المطلوبة المراد تعلمهام حتى ال يشتت انتبا الطالب.
 الخطوط واضحة ومتناسقة األلوان ،وحجمها مناسب لحجم شاشة الحاسب ايلي.
 التعليق الكتابي أسفل كل صورة ،ويحتوي على مضمون المهارة.

 -1مرحلة التطوير:

 لقطات الفيديو :يتم إدخال لقطات من شريط فيديو خام بتعليم المهارات قيد البحث.

 الصور والرسومات :قام الباحث بالتقاط الصور الفوتوغرافية ألداء الطالب للمهارات قيد

البحث ،وتم إعداد بعض الرسومات التوضيحية.

 المادة التعليمية المكتوبة :تم جمعها من المراجع العلمية المختصة.

 الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية :تم إدخال مجموعة أصوات مختلفة للبرنامج من

موسيقى ،حيث تم استخدام مقطوعات موسيقية تعليمية مصاحبة للبرنامج ،وتعليق صوتي ،حيث قام

الباحث بالتعليق صوتياً على المهارة.

كافيا للتعلم وفق الفروق الفردية،
تمت مشاهدة البرنامج قبل التطبيق بيوم إلعطاء الطالب وقتًا ً
وتم التطبيق في المحاضرة األساسية وفق الجدول الدراسي.
آلية تنفيذ البحث للمجموعة التجريبية:

 اإلحماء العام.

 تطبيق البرنامج الذي تمت مشاهدتل.

 تدريبات للتقدم بالمهارات المحددةم للوصول إلى مرحلة التثبيت واإلتقان.
 مكان عرض شاشة الفيديو التفاعلي داخل القاعة الخاصة بالمنازالت.
 تشجيع أداء الطالب وامتاحل.
 زمن المحاضرة  061دقيقة.

 قام الطالب بمشاهدة الوسائط قبل التطبيق بيومم إلعطائهم وقتًا للمشاهدة ولمراعاة الفروق
الفردية للطالب والتفاعل مع البرنامج.
 -1التطبيددق الفعلددي للدراسددة :أجريععت الد ارسععة يععوم األحععد  6102-9-1ولغايععة يععوم االربعععاء

6102-8-06م.

 -1القياسات البعدية :أجريت القياسات البعدية يوم األحد 6102-8-02م.
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عرض النتائ ومناقشتها:
عرض فرض البحث ومناقشته:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1011بين متوسط القياسين القبلي والبععدي لتعأثير

استخدام الفيديو التفاعلي على مسعتوى األداء المهعاري لعبعض مهعارات متطلعب مسعاق الجعودو لطعالب

كلية التربية والبدنية والرياضة بجامعة األقصى.

جدوا ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ اختبار (ت) لداللة الفروق بين القياسين
القبلي والبعدي لدى أفراد مجموعة البحث
المتغيرات
التجريبية
كوزوشي
(ايبونسيوناجي)
تسوكوري
(ايبونسيوناجي)
كاكا
(ايبونسيوناجي)
مجموع
(ايبونسيوناجي)
كوزوشي

(اسوتو جاري)
تسوكوري
(اسوتو جاري)
كاكا (اسوتو
جاري)
مجموع

(اسوتو جاري)
كوزوشي
(هاراي جوشي)
تسوكوري

(هاراي جوشي)

ن= 15
نسبة
التحسن

قيمة
(ت )

مستوى
الداللة
عند
0.05
داا

القياس القبلي

القياس البعدي

م

±ع

م

±ع

%

 3درجات

1.87

0.17

2.45

0.22

32.58

**8.16

 4درجات

2.36

0.20

3.18

0.26

34.74

**9.76

داا

 3درجات

1.98

0.20

2.68

0.08

35.35

**12.96

داا

 10درجات

6.27

0.31

8.32

0.35

32.69

**17.08

داا

 3درجات

1.78

0.16

2.06

0.12

15.73

**5.60

داا

 4درجات

2.38

0.24

3.4

0.21

42.58

**12.69

داا

 3درجات

2.08

0.28

2.73

0.08

31.25

**6.77

داا

 10درجات

6.3

0.47

8.72

0.18

38.41

**19.20

داا

 3درجات

1.82

0.15

2.60

0.14

42.85

**15.00

داا

 4درجات

1.93

0.35

2.74

0.24

41.96

**7.36

داا

وحدة
القياس
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كاكا (هاراي
جوشي)
مجموع
(هاراي جوشي)

 3درجات

1.96

0.21

2.56

0.20

30.61

**8.10

داا

 10درجات

5.72

0.56

7.90

0.38

38.11

**12.82

داا

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى 2.016 = 0.05

يبين الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لداللة

الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد مجموعة البحث في مستوى األداء المهاري للمجموعة
التجريبية لمهارة ايبون سيوناجي وجود فروق معنوية بين القيا
ولصالر القيا

القبلي والبعدي في جميع االختبارات

البعدي ،حيث بلغت قيمة ت للمجموع الكلي لمهارة ايبون سيوناجي ** 17.08وهذ

القيمة أكبر من مستوى  ،0.05وكذلك في مستوى األداء المهاري لمهارة أسوتو جاري ،تبين وجود
فروق معنوية بين القيا

القبلي والبعدي في جميع االختبارات ولصالر القيا

البعدي ،حيث بلغت

قيمة ت للمجموع الكلي لمهارة اسوتو جاري ** 19.20وهذ القيمة أكبر من مستوى ، 0.05وكذلك
في مستوى األداء المهاري لرمية هاراي جوشي ،تبين وجود فروق معنوية بين القيا
في جميع االختبارات ولصالر القيا

القبلي والبعدي

البعدي ،حيث بلغت قيمة ت للمجموع الكلي لمهارة هاراي

جوشي ** 12.82وهذ القيمة أكبر من مستوى ، 0.05ومن خالل ما سبق تشير النتائج إلى وجود
فروق دالة إحصائياً بين متوسط القياسين القبلي والبعدى لمستوى األداء المهاري ولصالر القيا

البعدى ،وهذا يشير إلى أن أسلوب الفيديو التفاعلي كان لل تأثير إيجابي في تعلم مستوى األداء

المهاري وتحسينل.

ويعزو الباحث ذلك التقدم العالي في نسب التحسن إلى فاعلية البرنامج التدريبي المقترا ،والذي

أسلوبا حديثًا ،وكذلك اللتزام عينة البحث بأداء المطلوب منهم ،وكذلك الستخدام الفيديو
استخدم
ً
التفاعلي الذي ساعد على حسن توظيف جهود الطالب المتعلمين ومساعدتهم على بذل المزيد من

الجهد واعطائهم الحرية في التحكم في المسار والتتابع والزمن المناسب لقدرتهم على التعلم ،باإلضافة
إلى مزايا الفيديو التفاعلي من خالل الحاسب ايلي التي استفاد منها المتعلمون في القدرة على

استرجاع المهارة ورؤية أي جزء منها مرة أخرى ،وبذلك ساعدت في إكساب الطالب المتعلم كيفية

السير في البرنامج وفقاً لقدراتل وسرعتل الذاتيةم مما انعك
المهاري للمهارات قيد البحث.

بشكل إيجابي وكبير على مستوى األداء

كذلك ف ن استخدام الفيديو التفاعلي يعطى كل طالب متعلم القدر المناسب من المعرفة

والمعلومة التي تناسب مستوا ورغباتل وسرعتل في التعلمم وبالتالي ف نل يحقق مستوى اإلتقان ،أيضاً

()221

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،1122المجلد  ،21العدد 1

تأثير استخدام الفيديو التفاعلي على مستوى األداء المهاري لبعض مهارات متطلب مساق الجودو...

ف ن الفيديو التفاعلي يوفر فرصة التغذية الراجعة إذا أراد الطالب استرجاع المعلومة ،وبذلك عندما

يصل المتعلم إلى نهاية البرنامج يكون لديل أكبر قدر من الحصائل المعرفية.

وهذا ما أشارت إليل دراسة المصري واألقرع ( :)6109إن استخدام الفيديو التفاعلي يعطى كل

طالب متعلم القدر المناسب من المعرفة والمعلومة التي تناسب مستوا ورغباتل وسرعتل في التعلم،

وبالتالي يحقق مستوى اإلتقان ،أيضاً فالفيديو التفاعلي يوفر فرصة التغذية الراجعة إذا أراد الطالب

استرجاع المعلومة ،وبذلك عندما يصل المتعلم إلى نهاية البرنامج يكون لديل أكبر قدر من الحصائل

المعرفية (المصري واألقرع ،6109 :م .)661

وهذا ما أكدتل دراسة أبو سلطان ( )6102ودراسة غنيم ( )6113ودراسة بسيونى ()6111

ودراسة جزر ( )6118ودراسة زغلول ومحمود وعبد المنعم ( )6119ودراسة الجيالني ()6119

ودراسة روسيل ونيوتن ) (Russell & Newton, 2008ودراسة نونماكر )(Nunamker, 2006

ودراسة جاردنر وديفيد  )6119( Gardaner and Dawedودراسة ويكستون )0334( Wiksten
ودراسة جوليان  ،)0332( Julionجميعها أكدت أهمية الدور الذي يلعبل الفيديو التفاعلي وفاعليتل

في العملية التعليمية بجوانبها المختلفة في األنشطة الرياضية المتعددة والقدرة على تحسين جميع

المتغيرات المهارية.

كما أن احتواء برنامج المجموعة التجريبية التي استخدمت الفيديو التفاعلي على التعزيز الفوري

لاداء الصحير يساعد على زيادة تصحير األخطاء ،وكذلك وجود قدر كبير من الصور والرسوم،

ولقطات الفيديو والشرا النظري ،وبالتالي ف نل خاطب أكثر من حاسة للطالب ،فأصبحت عملية

التعلم واكتساب المعارف والمعلومات ذات أثر أكبر.

وبذلك يثبت صحة فرض البحث بأنل يوجد تأثير إيجابي دال إحصائياً لبرنامج الفيديو التفاعلي

على األداء المهاري.
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االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

في ضوء أهداف البحث وفرضل وطبيعة العينة وخصائصها والمنهج المستخدم ،ومن خالل

التحليل للبيانات أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية:

استخدام الفيديو التفاعلي كان لل تأثير إيجابي على األداء المهاري حيث كانت نتائج:

-1إن استخدام الفيديو التفاعلي أظهر نسبة تحسن واضحة بالنسبة لمتوسط مهارة ايبون
سيوناجي ومجموعها.

 -2إن استخدام الفيديو التفاعلي أظهر نسبة تحسن واضحة بالنسبة لمتوسط مهارة اسوتو
جاري ومجموعها.

 -3إن استخدام الفيديو التفاعلي أظهر نسبة تحسن واضحة بالنسبة لمتوسط مهارة هاراي
جوشي ومجموعها.

التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنل نتائج البحث يوصى الباحث بما يلي:

 -1استخدام الفيديو التفاعلي في تعلم مهارات الجودو المختلفة.

 -2إجراء المزيد من األبحاثم للمقارنة بين الوسائط التعليمية للوقوف على مدى مساهمة كل
وسيط على مهارات الجودو.

 -3تدريب المتعلمين والمتعلمات بكلية التربية البدنية والرياضة على استخدام الفيديو التفاعلي
بشكل عملي ونظري.

 -4إنشاء معمل للوسائط التعليمية بكلية التربية البدنية والرياضة للمساعدة على تنفيذ الطالب
األبحاث العملية.
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المراجع:
 -1أبو زايدة ،أحمد .)6102( .أثر استخدام التدريب المركب على تحسين مستوى األداء المهاري
لبعض المهارات الهجومية برياضة الجودو ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد الثاني ،سلسلة

العلوم اإلنسانية ،مجلة جامعة األقصى ،فلسطين.

 -2أبو سلطان ،فادي .)6102( .فاعلية الفيديو التفاعلي في تنمية األداءات المهارية المركبة في
كرة القدم لطالب المرحلة األساسية العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،فلسطين.

 -3بسطويسي ،أحمد .)0992( .سباقات الميدان والمضمار "تعليم – تكنيك – تدريب" ،دار
الفكر العربي بالقاهرة ،مصر.

 -4بسيونى ،فاطمة .)6111( .تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط التعليمية المنفردة

بكلية

من خالل الحاسب ايلي على تعلم بعض مهارات كرة السلة لدى طالبات شعبة التدري

التربية الرياضية ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة طنطا ،مصر.

 -5جزر ،محمد .)6118( .تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحاسب ايلي على مستوى التحصيل
المعرفي في أداء بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية الرياضية بالمنصورة ،جامعة المنصورة ،مصر.

 -6زغلول محمد ،محمد محمود ،عبد المنعم هاني .)6119( .تصميم وانتاجية برمجية كمبيوتر

لطلبة

تعليمية معدة بتقنية الهيبرميديا وأثرها على جوانب التعلم لمهارات ضربات الكرة بال أر

كلية التربية الرياضية بطنطا ،مجلة نظريات وتطبيقات ،العدد  ،84كلية التربية الرياضية

للبنين أبو قير ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.

 -7غنيم ،إبراهيم6113( .م) .تأثير برنامج باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية على الدافعية
والتحصيل المعرفي ومستوى األداء المهارى للمبتدئين برياضة المالكمة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ،جامعة حلوان ،مصر.

 -8البغدادي ،محمد .)0334( .تكنولوجيا التعليم والتعلم ،دار الفكر العربي بالقاهرة ،مصر.

 -9الجبالي ،عوي  .)6111( .التدريب الرياضي (النظرية التطبيق) ،دار  G.M.Cللطباعة
بالقاهرة ،مصر.

 -11الجيالني ،مصطفي .)6119( .الفيديو التفاعلي كأسلوب لتصحير األخطاء في أداء مهارتي
ركل الكرة بباطن القدم والجري بالكرة ،مجلة العلوم البدنية والرياضة ،المجلد الثاني يوليو ،العدد

الثالث ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنوفية ،مصر.
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