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  امللخص
هدف البحث لتعرف على فاعلیة استخدام الفیدیو التفاعلي لتنمیة بعض مهارات الخداع فـي كـرة الـسلة لـدى طـالب 
التربیة البدنیة والریاضـیة بجامعـة األقـصى ، ومقـدار الفعالیـة التـي یتـصف بهـا الفیـدیو التفـاعلي فـي تنمیـة تلـك المهـارات ، 

طالـب مـن كلیـة التربیـة البدنیـة والریاضـة ) ١٤(م الباحث في هذا البحث المنهج التجریبي ، وتمثلت عینة البحث مـن استخد
 ، وكانت أداه البحث عبارة عن ٢٠١١، ٢٠١٠ًبجامعة األقصى من المستوي الرابع وهم األكثر تمیزا في لعبة كرة السلة لعام 

ر االتجـاه بـالخطوة المتقاطعـة، خطـوة المرجحـة، خـداع للتـصویب ثـم المحـاورة، تغییـ(مجموعة من مهارات الخداع بالكرة وهي 
القطـع األمـامي ، القطـع األمـامي والعـودة لـنفس (وبـدون كـرة ) خداع للتصویب ثم التصویب، المحاورة مـع االرتكـاز والـدوران 

امج من خالل رؤیة الفیـدیو التفـاعلي، وتم تطبیق البرن)  ، القطع والدوران Z ، القطع على شكل Vالمكان، القطع على شكل 
واستخدام الباحث اختبار ویلكوكسون للتعرف على داللة هذه الفروق بین المتوسـطات الحـسابیة واالنحـراف المعیـاري والـوزن 

نت النسبي ، وأثبتت النتائج فاعلیة الفیدیو التفاعلي في تنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة بنسب جیدة ومتفاوتة، وكا
، خـداع للتـصویب %١٤.٨٤، خطـوة المرجحـة%٢٣.٨٩تغییر االتجاه بـالخطوة المتقاطعـة (خداع بالكرة : على النحو التالي 

وبــدون كــرة % ) ٢٠.٩٤، المحــاورة مــع االرتكــاز والــدوران%٣٠.٦٩، خــداع للتــصویب ثــم التــصویب%٢٤.٦٤ثــم المحــاورة
، القطـع علـى %٢٦.٤٦ V، القطـع علـى شـكل %١٣.٨٧المكـان، القطع األمـامي والعـودة لـنفس % ٢١.٤٣القطع األمامي(

ومــن أهــم التوصــیات إجــراء المزیــد مــن الدراســات و البحــوث لمعرفــة فاعلیــة % ) ١٧.٨٥، القطــع والــدوران%٩.٧٠ Zشــكل 
لجماعیـة الفیدیو التفاعلي في التربیة الریاضیة ، أجراء البحـوث والدراسـات علـي بـاقي مهـارات كـرة الـسلة واأللعـاب الفردیـة وا

  .األخرى
Effective use of interactive video to develop some skills of deception in basketball for the 

students in physical education and sports at the University of Al-Aqsa 
Asst. prof. Dr. ahmed.Y.hamdan 

Abstract 
Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of using interactive video to 

develop some skills of deception in basketball for the students in physical education and 
sports at the University of Al-Aqsa, and the amount of efficiency that is characterized by 
interactive video in the development of those skills, the researcher used in this study, the 
experimental method, and represented the study sample ( 14) students from the Faculty of 
Physical Education and Sport at the University of the maximum level, the fourth and most 
distinguished in the game of basketball for the year 2010.2011, and the instrument of the 
study is a set of skills of deception with the ball, namely, (a change in direction step, cross 
step weighted deception to correction and then a conversation, deception to correction and 
correction, a conversation with focal and rotation) and without the ball (forward slash, 
forward slash and a return to the same place, the pieces in the form of V, the pieces in the 
form of Z, slash-and-spin) and has been implementing the program through the vision of 
interactive video, and the use of the researcher test and Wilcoxson to get to know the 
significance of these differences between the averages, standard deviation and relative 
weight, and the results proved the effectiveness of interactive video in the development of 
some skills of deception in the basketball well proportioned and mixed, and were as 
follows: deception with the ball (change of direction move cross-23.89%, a move likely 
14.84 %, deception to correction and Interviewing 24.64%, deception to correction and 
correction 30.69%, a conversation with focal and turnover 20.94%) and without the ball 
(forward slash 21.43%, a forward slash and a return to the same place 13.87%, the pieces 
in the form of V 26.46% , the pieces in the form of Z 9.70%, slash-and-rotation 17.85%), 
and the most important recommendations for further studies and research to find out the 
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effectiveness of interactive video in physical education, conduct research and studies on the 
rest of the skills of basketball games and other individual and collective . 

  : التعریف بالبحث-١
  مقدمه وأهمیة البحث ١-١

أدرك اإلنسان منذ قدیم الزمان أهمیة الحواس في التعلیم رغم عدم معرفته بالجدید منها عن طریق استخدامها 
كات في االتصال باآلخرین، ونقل أفكاره إلیهم في التعلیم، فاستخدام اإلنسان البدائي اإلشارات وتعبیرات الوجه والحر

یعتبر له أهمیة كبرى في مجال الوسائل التعلیمیة البدائیة، مما أدى إلى العنایة المتزایدة باستخدام تصنیفات الوسائل 
یة وأسس التعلیمیة كأداة تعلیمیة في مجال التربیة، وقد تبع ذلك عنایة المربیین والباحثین بدراسة إمكاناتهم التعلیم

استخدام تلك الوسائل لتحقیق األهداف التعلیمیة ، وزیادة فعالیة التعلیم باستخدام المستحدثات الحدیثة واالستفادة من 
من الناحیة التربویة نذكر  ،  )٢٠٠٣،٧٨الشحات، (التقدم التكنولوجي لتلك المستحدثات ومنها الفیدیو التفاعلي 

ه ولفت نظره على حد سواء ة البرنامج على إثارة دافعیه المتعلم وعلى جذب انتباهإمكانات الفیدیو التفاعلي أولها قدر
حیث یستطیع برنامج الفیدیو التفاعلي استغالل الكثیر من السمات والمالمح الفنیة التي تناسب المعرفة عند المتعلم 

واإلمكانیة الثانیة لبرنامج .  للتعلم مع تكامل الصورة المرئیة على شاشة الكمبیوتر، والتي بدورها تقدم قاعدة أساسیة
الفیدیو التفاعلي قدرته على أن یتفاعل المتعلم مع المادة التعلیمیة حیث یقوم بدور إرشاد وتوجیه الطالب نحو التعلم 
الفعال، ونجد أن التخطیط لبرنامج الفیدیو التفاعلي یتضمن وسائل التوجیه لجذب انتباه الطالب، فهو بذلك یضع 

في حالة تفاعل مستمر مع البرنامج أثناء عرض المادة التعلیمیة، واإلمكانیة الثالثة لبرنامج الفیدیو التفاعلي الطالب 
تقدیم عملیة التغذیة الراجعة بطریقة متواصلة، ویمكن تزوید المتعلمین بوسائل اإلثارة وطرق اإلرشاد وغیرها حتى 

أن الكمبیوتر ) ١٤١ ،١٩٩٧نجالء علي ، (   وذكرت ،)٢٠٠٩،٥٦غنیم ( یصل المتعلم إلى أفضل قدر من التعلم 
یقدم درجة كبیرة من التفاعل هذا التفاعل یعطى المتعلم القدرة على التحكم في السرعة ، والمسار ، والتتابع ، وكمیة 

مساعد ًالمعلومات التي یحتاجها، وهنا نجد أن الفیدیو التفاعلي یجمع بین خصائص كال من الفیدیو والكمبیوتر ال
ًللتعلیم ، فالمعلومات السمعیة والبصریة المقدمة بالفیدیو تمثـل الواقع تمثیال حقیقیا ، ویمكن أن تقدم خبرات مهارات ال  ً
ًیستطیع أن یقـوم بهـا الكمبیوتر بمفرده، وأیضا یوفر الكمبیوتر بیئة تفاعلیة تتمثل في قدرة المتعلم على التحكم في 

تغذیة " ي یتبعه خالل البرنامج، وتتابع المعلومات وقدرة الكمبیوتر على تقدیم رجع فوري خطوه الذاتي، والمسار الذ
الستجابة المتعلم ویعتبر استخدام الكمبیوتر في التعلیم وسیلة ذات فاعلیة في العملیة التعلیمیة، ویساعد " راجعة 

تعلمین ویسمح لكل متعلم بالتحكم في نظام ًالفیدیو التفاعلي على تقدیم بنیة معلوماتیة متوافقا مع احتیاجات الم
العرض مما یساعد ویسمح بوجود التفاعل النشط من خالل الحاسب اآللي ولیس بین المتعلم والحاسب اآللي فقط 

   " Atkinson – Tomas توماس –أتكنسون " ولكن بین جمیع عناصر البیئة التعلیمیة وفى هذا الصدد یشیر 
 –المعلم ( اعلي یساعد على زیادة التفاعل بین العناصر التالیة في العملیة التعلیمیة أن الفیدیو التف) م ١٩٩٩( 

كما یساعد )  واستخدام األسئلة في مرحلة التقویم في الفیدیو التفاعلي - المستخدم – الوسیط – المحتوى –المتعلم 
ضل من استدعاء المعلومات أكثر من المتعلمین على القدرة على التركیب ورسم استنتاجات وبذلك یصبح المتعلم أف

ًالطریقة التقلیدیة وأیضا تهذیب خبراته، وخاصة في مهارات لعبة كرة السلة التي تمتاز بالمقدرة الفردیة واستخدام األداء 
والسرعة من أجل تحقیق نتیجة طیبه، فكثیرا ما یحدث أثناء المباریات أن سرعة لالعب واحد وسالمة تصرفه تقرر 

ٕباراة واذا استطاع العب أن یجذب انتباه الخصم ویحقق غرضا ما فیعتبر هذا نوعا من خطط فن اللعب نتیجة الم
وهو مطلب أساسي وهام ألداء العدید من ، ُویعد الخداع من المهارات األساسیة بكرة السلة  ).١٢٣ ،١٩٩٥السید ، (

اللعب المختلفة التي یتعرض   مواقف وحاالتالحركات األساسیة البسیطة والمركبة للتخلص من المدافع في كثیر من
ٕیسرا للوصول إلى سلة المنافس وتحقیق الهدف، وان  لها المهاجم سواء بالكرة أو بدونها لخلق فرص ومواقف أكثر
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الحركات الخداعیة ذات المناورات القویة التي تساعد الالعب على فرص  ُاستخدام الخداع الهجومي یعد من أهم
ٕوادارة  ٕخصمه والتخلص منه وافقاده توازنه مما یتیح لالعب قدرا أكبر من السیطرة على الملعب النجاح في قیادة

ٕالمدافع إلخالل توازنه وافساد توقیته وسلبه  المباراة، والخداع عبارة عن حركه أو عدة حركات مقصودة إلرباك وتضلیل
ٕكات األساسیة واخفائها على الالعب الخصم أماكنه الدفاعیة، والخداع هى عبارة عن حركات تهدف إلى تغطیة الحر

بحیث یصل إلى وضع ال یمكنه المتابعة أو یخل من توازنه، وعرف الخداع أیضا بأنه إخفاء الهدف األساسي للحركة 
یجب علي العب كرة السلة بأن ال یظهر الحركات والمهارات المباشرة الواضحة سواء ).  ٣٢ ،٢٠٠٨الدلیمي ، ( 

یر أو محاوره وقدرته على إخفاء حركاته واتجاهاته، إذ انه لیس من الصعب على الخصم أن كان تصویب أو تمر
و ، یتابع الحركات المباشرة ویعمل على إفسادها، فالحركات والمهارات المقنعة تربك الخصم وتشتت من تركیز انتباهه

عمل للحركة الحقیقیة بواسطة الحركات لذا تعتبر ذات خطورة بالنسبة إلیه ویمكن لالعب أن یخفى الهدف األساسي وی
فحركات الخداع هي مفتاح األداء السلیم ویمكن لالعب المهاجم والمدافع إن یلجأ إلى استخدام . الخادعة الكذابة

حركات الخداع، باإلضافة إلى انه في حالة الهجوم یمكنه استغاللها سواء كانت معه الكرة أو بدونها، وعلى الالعب 
ً إلى استغالل المهارات الخادعة وخصوصا في الحاالت التي تستلزم تفادى مقاومه الخصم ، ویمكن أن یلجأ دائما

ضمان نجاح حركات الخداع لو أدیت بطریقه طبیعیه خالیه من التكلف وبالسرعة الطبیعیة لألداء السلیم حتى ال 
یزین والذین یؤدون تلك المهارات یتسنى للخصم فیستجیب لها، ومن هنا البد لالعب مشاهدة بعض الالعبین المم

الهجومیة الصعبة من خالل الفیدیو التفاعلي وتكون سرعة العرض أبطأ من سرعة الحركة الحقیقیة ویطلق علیها 
Slow Motion ویكون زمن العرض أطول من الزمن الحقیقي لألداء الحركي وتعطى بیانات التتابع الحركي وتسلسل 

عد على مالحظة المراحل السریعة من الحركة التي یصعب مالحظتها وتأملها وفحصها مراحل الحركة الثالثة ، وتسا
  .بالسرعة العادیة ، وطول زمن عرضها یعطى المتعلم فرصة اكبر الستیعاب مكونات الحركة

 http://webcache.googleusercontent.com/search                       
  : أهمیة البحث ٢-١

یدیو التفاعلي بقدرة فائقة على تقدیم التعلیم المناسب لكل طالب حسب مستواه أو قدراته أو یتمتع الف   ١-٢-١
  .حاجاته ومیوله وبالسرعة المناسبة

  .یؤدي الفیدیو التفاعلي لدفع الطالب إلى التعلم    ٢-٢-١
 فعال في تدریب یقلل الفیدیو التفاعلي من تلك المحاضرات التي تعتمد على الشرح اللفظي ویسهم بشكل   ٣-٢-١

  .المفاهیم واألفكار المجردة عن طریق تمثیلها بشكل حسي
یتیح الفیدیو التفاعلي المرونة في عرض وتقدیم المحتوى بأكثر من طریقة وفي أي وقت وعدد مرات    ٤-٢-١

  .العرض غیر محدود
وهو من أكثر األدوار )  الملعب (سواء داخل المرفق التدریبي ) المعلم(یقوم الفیدیو التفاعلي بدور المدرب    ٥-٢-١

  .فاعلیة
 یمكن للفیدیو التفاعلي العمل على استخدام بعض المواقف التنافسیة والمشابهة في التدریب للمباراة مثل ٦-٢-١

الجري بالسرعة المطلوبة واالتجاه المناسب واستالم الكرة في التوقیت المناسب ثم التصویب من المكان 
  المحدد 

ومن هنا یؤكد الباحث على أهمیة الفیدیو التفاعلي وفاعلیته في عملیة التعلم من جمیع جوانبه  :ث مشكلة البح٣-١
حیث یتضح أن أسلوب العرض والتحكم في المسار والتتابع وتفاعلیة المتعلم مع الحاسب اآللي وعملیة التحكم مسبق 

ً وفقا الحتیاجات المتعلم ویربط بین تتابعات الفیدیو اإلعداد لها من قبل المنتج وكذلك الفیدیو التفاعلي یقدم المعلومات
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لذلك هناك العدید من األسباب التي تشیر إلى ضرورة تغییر طریقة التدریس في المهارات الصعبة ، بصورة متحركة 
  : والمعقدة وخاصة مهارات الخداع في مقرر كرة السلة ویرى الباحث أن تلك األسباب هي 

  .في تعلیم مهارات الخداع لیست كافیة إلتقانها  الطریق التقلیدیة ١-٣-١
  . معظم الطالب في الجانب التطبیقي دون المتوسط في درجات التقییم ٢-٣-١
  . المیل إلي الناحیة النظریة وعدم العنایة بالناحیة العملیة أثناء تدریس مهارات الخداع ٣-٣-١
  .التفاعلي لها تأثیر إیجابي في تعلم المهارات العملیة  نتائج الدراسات السابقة في مجال استخدام الفیدیو ٤-٣-١

  ..ویمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل التالي 
ما فاعلیة استخدام الفیدیو التفاعلي لتنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة 

  :  الفرعیة التالیة ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة والریاضیة في جامعة األقصى ؟
 ما فاعلیة استخدام الفیدیو التفاعلي لتنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة  ٥-٣-١

  والریاضیة بجامعة األقصى ؟
 هل یتصف الفیدیو التفاعلي بقدر مالئم من الفعالیة لتنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة لدى طالب ٦-٣-١

  بیة البدنیة والریاضیة في جامعة األقصى ؟التر
یهدف هذا البحث لتعرف على مدى فاعلیة استخدام الفیدیو التفاعلي في تطویر األداء  : هدف البحث٤ -١ 

التعلیمي لبعض المهارات الفردیة والهجومیة في لكرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة في جامعة األقصى 
تكامل بین الصورة الفیدیو والمواد المقدمة من خالل الكمبیوتر والفیدیو ویزودنا بشكل مثالي وحقیقي الذي یعمل على ال

خالل مواقف المباریات الحقیقیة الخروج بتوصیات  للمهمات التعلیمیة التي تعمل على تقدیم المعلومات والمهارات من
  .لفیدیو التفاعلي ومقترحات قد تساعد أعضاء هیئة التدریس على تفعیل استخدام ا

  :تحدد الدراسة بالحدود التالیة  : مجاالت البحث٥-١
  .كلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة األقصى بقطاع غزة :  المؤسسي مجال ال١-٥-١
  . قطاع غزة  : المكاني مجال ال٢-٥-١
  . م ٢٠١١ – ٢٠١٠الفصل الدراسي األول  : ألزماني مجال ال٣-٥-١
  .طالب تخصص كرة السلة المستوى الرابع بكلیة التربیة البدنیة والریاضة : بشري  المجال ال٤-٥-١
  مصطلحات البحث ٦-١

ویـــربط بـــین ، هـــو عبـــارة عـــن نظـــام بنـــي علـــى أســـاس الخـــصائص التفاعلیـــة للكمبیـــوتر /  الفیـــدیو التفـــاعلي١-٦-١
 تحـت تحكــم المـتعلم ویمكـن تـشغیله بقلــم حیـث تكـون بـرامج الفیــدیو وبـرامج الكمبیـوتر، نظـامي الكمبیـوتر والفیـدیو دســك

ضوئي أو الفارة أو لوحة المفاتیح أو جهاز فیدیو تفاعلي للحصول على مـصادر متعـددة للـتعلم فـي وقـت قلیـل واختیـار 
  )٢٠٠٩غریب، .( التتابعات المطلوبة من صور الفیدیو والصوت والنصوص ورسوم الكمبیوتر أو الصور الثابتة 

 325=id?thtml.article_show/arabic/net.illaf.edutrapedia://http   
ٕهي تلك الحركات التي تهدف إلـى تغطیـة الحركـة األساسـیة واخفائهـا عـن الالعـب الخـصم بحیـث /  الخداع ٢-٦-١

لذا تفتح الطریـق لالعـب كـي یـؤدى مهـارة حقیقیـة أدائهـا ،  أو تخل من توازنهتصل به إلى وضع ال یمكنه معه المتابعة
  )تعریف إجرائي.( فترتفع نسبة تحقیق الغرض منها، سلیم دون مضایقه

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
تلفة والي یعتمد الفیدیو التفاعلي علي نظام الشاشات المتعددة لعرض عناصر الدرس المخ:  اإلطار النظري١-٢

باإلضافة إلى المسار ، جانب ذلك فانه یتیح فرص التفاعل الذي یهیئ للطالب القدرة علي التحكم وفقآ لسرعته الذاتیة
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 .....................اعلي لتنمية بعض فاعلية استخدام الفيديو التف

 ٢٤٥

ویعرض البرنامج من ، والتتابع ومقدار المعلومات التي یحتاجها، وبرامج الفیدیو التفاعلي وحدة متكاملة المعلومات 
  . یكون للبرنامج بدایة ونهایة أوله إلى أخره بترتیب منطقي أي أن

أهتم بعض الباحثین في مجال العملیة التعلیمیة بالتعرف : الفیدیو التفاعلي في مجال العملیة التعلیمیة١-١- ٢  
 المهارات واكتسابعلي مدي فاعلیة استخدام مدخل الفیدیو المتفاعل في عملیة التحصیل الدراسي المعرفي المتكامل 

  .ات التعلیمیة وذلك باعتباره أداة للتعلم أثناء المواقف التعلیمیةومن ثم اكتساب الخبر
   الفوائد التربویة للفیدیو التفاعلي٢-١-٢ 
 یتطلب استجابة من المتعلم الذي یستجیب عن طریق لوحة المفاتیح ولمس الشاشة أو التعامل مع بعض ١-٢-١-٢

  .ل على جذب انتباه المتعلم وتشویقهاألشیاء األخرى التي هي جزء من النظام ویرتبط به مما یعم
 تعلیمیة وأخرى للتقویة    دروس  في الموضوع الواحد مابین القدرة على التنویع في الدروس یعنى التفرع  ٢-٢-١-٢

  .وثالث الكتساب المهارات
  .یم حیث یتعلم المتعلم وفقآ لرغبته الخاصة به في التعل مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین   ٣-٢-١-٢
ویعمل مع بعضها بتناسب وفى نظام متكامل فهو ، یتضمن عدة وسائل متشابكة متعاونة متفاعلة  ٤-٢-١-٢

 والصور المتحركة وذلك في نظام تعلیمي متكامل ودون  یعرض النصوص المصحوبة بالصوت والصورة والرسومات
  .الحاجة إلى عدد كبیر من األجهزة أو أشرطة التسجیل

 مدى تقدم المتعلم في المادة الدراسیة وذلك بتتبع استجابته والتعرف على مدى ما أنجزه من متابعته   ٥-٢-١-٢
  .أهداف تعلیمیة

  : الدراسات السابقة ٢-٢
   :)٢٠٠٩( دراسة خالد حسب اهللا ١- ٢-٢
  "یةفاعلیه استخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات األساسیة لكرة القدم لتالمیذ المرحلة اإلعداد"

  .تهدف الدراسة إلى معرفة اثر البرنامج المقترح برنامج حاسب إلى في األداء المهاري والمعرفي للتالمیذ : الهدف 
احدهما تجریبیة واألخرى : استخدم الباحث المنهج التجریبي باستخدام التصمیم التجریبي لمجموعتي : المنهج 
  .ضابطه 
  .ًذا تلمی) ٦٠(بلغ عدد إفراد العینة : العینة 

اختبارات مهاریه اختبار معرفي CD استخدم الباحث استثمار استطالع أراء الخبراء جهاز حاسوب اقرص: األدوات 
  .المسح المرجعي 

  تشیر أهم النتائج إلى تفوق المجموعة التي تم التدریس لها في برنامج الوسائط المتعددة التفاعلیة : أهم النتائج 
  :)٢٠٠٩(دراسة إبراهیم غنیم  ٢-٢-٢
بعنوان تأثیر برنامج باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلیة على الدافعیة والتحصیل المعرفي ومستوى األداء "

  "المهاري الحركي للمبتدأین بریاضة المالكمة
تهدف الدراسة إلى معرفة تأثیر برنامج استخدام الوسائط المتعددة التفاعلیة على الدافعیة والتحصیل : الهدف 

  .ي ومستوى األداء المهاري الحركي للمبتدئین في ریاضة المالكمة المعرف
  . استخدم الباحث المنهج التجریبي: المنهج 
  .ًطالبا ) ٢٠(بلغ عدد أفراد العینة : العینة 

 اختبارات معیاریه واختبار CDاستخدم الباحث استثمار استطالع أراء الخبراء جهاز حاسوب أقراص : األدوات 
  .لمرجع معرفي ومسح ا
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 ٢٤٦

  .تشیر أهم النتائج إلى تفوق المجموعة التجریبیة الذي تم التدریس لها لبرنامج الوسائط المتعددة التفاعلیة: أهم النتائج
  :)٢٠٠٣(  دراسة جاردنر و دیفید ٣- ٢-٢
  "تقییم استخدام الفیدیو التفاعلي في تعلم بعض األنشطة الریاضیة في األفالم المتعددة الوسائل" 

 یهدف الدراسة إلى إمكانیة استخدام الفیدیو التفاعلي في إثراء خبرات المتعلمین بالمعلومات والمعارف التي :الهدف 
  .تساعد في تعلیم بعض األنشطة الریاضیة 

  .استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالمته طبیعة الدراسة : المنهج
  .ضابطه وتجریبیة ًطالبا قسموا لمجموعتین ) ٤٠(اشتملت العینة على : العینة 

  ) .أشرطة فیدیو ، الفیدیو ( استخدم الباحث : األدوات 
تشیر النتائج إلى أن المتعلمین من خالل الفیدیو التفاعلي قد حققوا نتائج أعلى في بعض األنشطة : أهم النتائج

   تثرى خبراتهم باإلضافة إلى أن البرامج ممتعه وشیقة  الریاضیة وذلك ألنها
   : )٢٠٠٣( نطونیو  دراسة ا٤- ٢-٢
  "ربیة الریاضیة قواعد كرة السلةاثر استخدام برامج الحاسوب المتكاملة في تعلم طالب الت"

یهدف البحث إلى معرفة مدى تأثیر استخدام برامج الحاسوب المتكاملة في تعلم طالب التربیة الریاضیة : الهدف 
  .قواعد كرة السلة 

   .  ریبي لمالئمة طبیعة البحث استخدم الباحث المنهج التج :المنهج 
  .ًطالبا  ) ٧٠(اشتملت العینة على : العینة 

  .استخدم الباحث الحاسب اآللي واألقراص المضغوطة : األدوات 
تشیر النتائج إلى أن المتعلمین من خالل برامج الحاسوب المتكاملة قد حققوا نتائج أعلى في التحصیل : أهم النتائج 

  .المعرفي 
   :یق علي الدراسات السابقة  التعل٥- ٢-٢

ومن خالل السرد السابق للدراسات السابقة وبتحلیلها نجد تلك الدراسات ترتبط بالدراسة الحالیة في استخدامها 
ٕلبعض طرق واجراءات الدراسة مثل المنهج واألسلوب المستخدم، تناولت الوسائط المتعددة والفیدیو التفاعلي، وتناولت 

 مختلفة ومدي تأثیر الفیدیو التفاعلي والوسائط المتعددة، ونسب التحسن علي تلك المهارات العاب فردیة وجماعیة
المختلفة، ولكن الدراسة الحالیة اختلفت في مجتمع الدراسة وأداتها وعینتها، وكذلك أثبت جمیع الدراسات السابقة 

ٕاعلي والتحصیلي واكتساب المهارات فاعلیة الفیدیو التفاعلي وساهمت في حل المشكالت واألداء التعلیمي التف
 .    التعلیمیة العملیة

   إجراءات البحث -٣
استخدم الباحث المنهج التجریبي لمناسبته لطبیعة البحث حیث أن أهداف البحث قیاس تأثر  : منهج البحث ١-٣

ریاضیة بجامعة الفیدیو التفاعلي في تنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة وال
     .األقصى

یتكون مجتمع البحث من طالب التربیة الریاضیة بجامعة األقصى المستوي الرابع وهم : مجتمع البحث وعینتها ٢-٣
، وتم اختیارهم بالطریقة العمدیة )٢٠١١-٢٠١٠(للعام الدراسي " بتخصص كرة السلة " المتمیزین بلعبة كرة السلة 

  .ًطالبا ) ١٤(من الكلیة وقوام العینة 
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 ٢٤٧

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوسیط لعینة البحث األساسیة  )١( رقمجدول ال
       
       
       
       
       

أي أن العینة تتبع )٣-(+/أن معامل االلتواء لهذه المتغیرات یتراوح مابین  ) ١( یتضح من الجدول رقم 
  المنحنى االعتدالي

  :تمثلت أدوات البحث في ما یلي  : أدوات البحث ٣-٣
  .االختبارات المهاریه  -
  . لعبة كرة السلة تحدید مهارات الخداع في -
  .اختیار مهارات الخداع قید البحث  -
   .٢٠١٠تحدید مهارات الخداع من خالل مباریات بطولة العالم لكرة السلة في تركیا لعاو  -
  .تسجیل تلك المهارات علي الفیدیو التفاعلي  -
  .مهارات الخداع  لقیاس المناسبة االختبارات تحدید -
تم احتساب ثبات االختبارات المهاریه عن طریق إیجاد معامل االرتباط بین أداء  :یه  ثبات االختبارات المهار٤-٣

طالب من  ) ٧( ٕاالختبارات واعادة تطبیقها مرة أخرى بعد عشرة أیام من تاریخ التطبیق األول علي عینة قوامها 
  .خارج عینة البحث 

 ومعامل االرتباط بین مهارات الهجوم بین القیاس یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )٢( رقمجدول ال
  األول والقیاس الثاني 

    
          
          
          
          
          
          
          
       V   
       Z   

     
  ٢.٥٩. = ٠٥   مستوى الداللة      *  

   ٢.٢١ =          .٠١ مستوى الداللة      **
 یدل مما االختبارات في جمیع صحیح واحد من یقترب التطبیق بین االرتباط معامل أن) ٢( رقم الجدول من یتضح
  .عالیة ثبات بدرجة االختبارات تمتع علي
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 على المراجع العربیة واألجنبیة والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة بعد اإلطالع : االختبارات المستخدمة٥-٣
واستطالع بعض الخبراء والمتخصصین من محاضري كلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة األقصى عن طریق 

لك المهارات وقدرات المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي قام الباحث ببناء االختبارات بما یتناسب مع أداء ت
   : الالعبین المهاریه

  .تحدید االختبارات المناسبة            -
  .عرض االختبارات علي السادة المحكمین من أجل اختیار مدي مالئمتها لجمع البیانات           -
  .تعدیل االختبارات بشكل أولي حسب ما یراه المحكمین           -

  ى بها المحكمون تم حذف وتعدیل بعض االختبارات المهاریه وقد بلغ عددهاوبعد إجراء التعدیالت التي أوص
دخول الكرة في الحلقة درجتان، لمس (اختبارات ، حیث أعطى لكل اختبار درجات وفق سلم متدرج ثالثي  ) ٣( 

  .  ) الكرة للحلقة بدون الدخول درجة واحدة ، وعدم لمس الكرة للحلقة صفر 
یستلم الكرة ) مهارات الخداع بالكرة أو بدون كرة ( یقوم الطالب بعمل التحرك :لخداع  قیاس التصویب بعد ا٦-٣ 

  .ویقوم بالتصویب بالوثب علي الحلقة مباشرة دون أن تلمس اللوحة 
یقوم بعمل ثالث تحركات بالكرة أو بدون كرة حسب المهارة المراد تطبیقها، ثم یقوم بعملیة ) الطالب ( للمختبر 

  .ثب من المكان المحدد له التصویب بالو
     الشروط ١- ٦-٣
  . یجب أن یتم التصویب بالوثب من المكان المحدد لذلك         -
  . یقوم الطالب بعمل بثالثة محاوالت         -
   التسجیل ٢- ٦-٣
ل یقوم الالعب بالتصویب بعد الخداع من المكان المحدد أذا دخلت الكرة في الحلقة تحسب درجتان وان لم تدخ -

  .ولمست الحلقة تحسب درجة واحدة وان لم تلمس الحلقة ال تحتسب أي درجة 
درجات وأقل درجة ) ٦(یقوم كل العب بعمل ثالث محاوالت ویتم جمع الدرجات لكل العب وتكون أعلي درجة  -

  .صفر 
  : هدف الفیدیو التفاعلي في مهارات الخداع فیما یلي ٧-٣
  :  األهداف العامة ١- ٧-٣
  .طریق المحاكاة  یمكن استخدامه لتقدیم نماذج مماثلة للمواقف التعلیمیة عن         -
  .  توفیر التفاعل بین المتعلم والفیدیو باللغة المناسبة        -
  .   األسئلة وتوفیر أسالیب التقویم الذاتي یمكن للمتعلم طرح          -
  .ت ألخر لوق  إمكانیة متابعة المادة التعلیمیة أو البرنامج        -
  . اهتمام الطالب من خالل المؤثرات الصوتیة والضوئیة والحركیة  إثارة        -
  .عرض حیث یعرض المادة بصورة مكبرة وتوفیر زمن التعلم   یمكن استخدامه كنظام        -
  . التعلیمیة یمكن استخدامه مصدر المعلومات ونظم المحاكاة وأداة لحل المشكالت ولغة الحوار واأللعاب         -
  .في الخداع  المستقبلي  وسیلة لتحقیق التعلم        -
  . والتركیز والحفظ بسهولة لمحكات مهارات الخداع التي تتطلب دقة في التنفیذ  اإلعادة        -
  . یسمح للطالب بطرح وجهة نظره في الخداع         -
ٕلتدریب الطالب على مواجهة المشكالت وایجاد  یمكن استخدامه كأداة لحل المشكالت من خالل برامج معدة    -

  .    الحلول في مهارات الخداع
   .كقاعدة بیانات متعددة األبعاد في شكل ملفات سمعیة أو صور أو حركات  یستخدم    -
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 ٢٤٩

و ٢٠١٠بعد االنتهاء من تحلیل بعض مباریات كأس العالم لكرة السلة بتركیا لعام  : خطوات تنفیذ البرنامج ٨-٣
  .ض المراجع العربیة واألجنبیة تم اختار خمسة مهارات خداع بالكرة وخمسة بدون كرة تحلیل بع

وقام الباحث بعرض مهارات الخداع علي بعض محاضري كلیة التربیة البدنیة والریاضة بجامعة األقصى ، 
  .وتم االتفاق واختیار تلك المهارات التي هي قید البحث 

تعرف على الصعوبات التي قد تظهر في أثناء تنفیذ التجربة الرئیسیة قام لغرض ال : التجربة االستطالعیة ٩-٣
 البدنیة والریاضیة بجامعة األقصى بغزة   طالب كلیة التربیة) ٧(الباحث بأجراء تجربة استطالعیة علي عینة من 

 الزمن الذي یستغرقه ٕخارج عینة الدراسة المستهدفة والتعرف علي مهارات الخداع المختارة وامكانیة تطبیقها، وتحدید
تنفیذ تلك المهارات، ومعرفة مدى استیعاب الالعبین للتعلیمات الفنیة المرتبطة بكل مهارة، وتحدید األدوات 

  .واإلمكانیات الالزمة لتنفیذ مهارات الخداع ومدى تحقیق التجربة االستطالعیة األهداف التي وضعت من أجلها
ثالث أسابیع ) مهارات الخداع بالكرة وبدون كرة ( فیذ البرنامج التعلیمي استغرقت تن : زمن تنفیذ البرنامج ١٠-٣

 وتم بمساعدة بعض محاضري وطالب ٣/١١/٢٠١٠ حتى ١٠/١١/٢٠١٠ًبواقع ثالث تدریبات أسبوعیا، من تاریخ 
  .كلیة التربیة البدنیة والریاضة في التطبیق والقیاسات بعد االتفاق علي آلیة العمل 

  : البرنامج  شروط تنفیذ١١-٣
  :عند تصمیم الوحدات التعلیمیة روعي األمور اآلتیة 

  . تبسیط الوحدة التعلیمیة         -
  . تساوي زمن كل وحدة تعلیمیة         -
  . توفیر الجو المالئم لكل وحدة تعلیمیة         -
  .  توفیر اإلمكانیات واألدوات الریاضیة الالزمة         -
  .ألمن والسالمة  توفیر عوامل ا        -
  . االستعانة ببعض المساعدین أثناء التطبیق         -
  : خطوات تطبیق البحث ١٢-٣

  :اتبع الباحث الخطوات التالیة في تنفیذ البحث 
  . اختیار العینة االستطالعیة واألصلیة البحث         -
  . اختیار االختبارات المهاریه وتقنینها         -
  ) .مهارات الخداع بالكرة وبدون كرة ( رات  اختیار المها        -
  . إجراء الدراسات االستطالعیة للتحقق من المعامالت العلمیة ألدوات البحث        -
 إجراء القیاسات القبلیة ألدوات البحث المختلفة للخداع بالكرة وبدون كرة على المجموعة التجریبیة وهم طالب    -

  .جامعة األقصى وذلك بملعب الكلیة ، وقد استغرق التطبیق یومان متتالیان كلیة التربیة البدنیة والریاضیة ب
 مشاهدة الفیدیو التفاعلي لكل مهارة من مهارات الخداع التي تم انتقائها من مباریات كأس العالم بتركیا لعام    -

    .، وتحلیل كل مهارة من المهارات على حده وكیفیه تطبیقها بطریقة أدائیة ناجحة٢٠١٠
ً تطبیق البرنامج التعلیمي لمهارات الخداع والذي استغرق ثالث أسابیع بواقع ثالث تدریبات أسبوعیا زمن كل         -

  . دقیقة ٩٠تدریب 
 إجراء القیاسات البعدیة لالختبارات المختلفة للخداع بالكرة وبدون كرة وقد استغرق زمن تطبیق االختبارات         -

  .یومین 
   .٣/١١/٢٠١٠ حتى ٢٠١٠/ ١٠/١٠إجراء البحث من  استغرق         -
  : المعالجات اإلحصائیة ١٣-٣
   .Wilcoxon,T اختبار ویلكوكسون الالبارمتري         -
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  .  اختبارات المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري والوزن النسبي         -
  . اختبار نسب التحسن         -
  .ٕبار واعادة تطبیق االختبار معامل االرتباط تطبیق االخت        -
  : عرض النتائج ١-٤
ما فاعلیة استخدام الفیدیو التفاعلي لتنمیة بعض مهارات الخداع  " نص السؤال األول على: نتائج السؤال األول٢-٤

  في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة في جامعة األقصى ؟
 للتعرف على Wilcoxon,Tام اختبار ویلكوكسون الالبارمتري ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخد

  .داللة هذه الفروق بین المتوسطات الحسابیة للمجموعة التجریبیة
في القیاسین القبلي ) Z( وقیمةالعینةیبین الجدول داللة الفروق بین متوسطات درجات ألفراد )٣(رقمجدول ال

  )١٤=ن(والبعدي في مهارات الخداع بدون كرة 

     Z 
 

 2 2.500 5.000 
 8 6.250 50.000   

 4     

2.364 
  


 

 2 5.500 11.000 
 9 6.111 55.000   

 3     

2.138 
  


 

 1 3.000 3.000 
 10 6.300 63.000 V  

 3     

2.709 
  


 

 1 4.500 4.500 
 7 4.500 31.500 Z  

 6     

2.121 
  


 

 3 5.000 15.000 
 9 7.000 63.000   

 2     

1.977 
  


 

 1 4.000 4.000 
 9 5.667 51.000   

 4     

2.488 
  


 

لتنمیة بعض  العینة ألفرادًیتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات 
في جامعة األقصى في القیاسین القبلي مهارات الخداع بدون كرة في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة 

  .والبعدي ، ولقد كانت الفروق لصالح التطبیق البعدي 
 للتعرف على Wilcoxon,Tولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ویلكوكسون الالبارمتري 

  . العینةداللة هذه الفروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد
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في القیاسین القبلي ) Z(وقیمة العینة جدول داللة الفروق بین متوسطات درجات ألفرادیبین ال )٤(  رقمجدولال
  )١٤=ن(والبعدي في مهارات الخداع بالكرة 

     Z 

 

 3 4.500 13.500 
 9 7.167 64.500 


  

 2     

2.077 
  


 

 2 3.500 7.000 
 8 6.000 48.000   

 4     

2.142 
  


 

 0 0.000 0.000 
 10 5.500 55.000 


  

 4     

2.877 
  


 

 1 3.500 3.500 
 8 5.188 41.500 


  

 5     

2.332 
  


 

 0 0.000 0.000 
 12 6.500 78.000 


  

 2     

3.078 
  


 

 0 0.000 0.000 
 14 7.500 105.000   

 0     

3.306 
  


 

لتنمیة بعض  العینة ألفرادًجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات یتضح من ال
مهارات الخداع بالكرة في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة في جامعة األقصى في القیاسین القبلي 

  . والبعدي ، ولقد كانت الفروق لصالح التطبیق البعدي 
هل یتصف الفیدیو التفاعلي بقدر " جابة عن التساؤل الثاني والذي ینص على ولإل: ني إجابة السؤال الثا٣-٤ 

مالئم من الفعالیة لتنمیة بعض مهارات الخداع في كرة السلة لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة في جامعة 
اد العینة لمهارات الخداع بدون ومن خالل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي ألفر  ؟ " األقصى

  :یوضح ذلك) ٥(كرة والجدول 
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  )١٤=ن (المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لقیاسات العینة الكلیة )٥(رقمجدول ال

    
 


 


 


 

1  2 4 42 3.000 0.784 50.00 
2  2 4 40 2.857 0.770 47.62 
3 V 0 4 32 2.286 1.139 38.10 
4 Z 2 4 35 2.500 0.650 41.67 
5  2 5 42 3.000 0.877 50.00 
   9 18 187 13.357 2.098 44.52 

یتضح من الجدول السابق أن القطع األمامي والقطع والدوران حازا على المرتبة األولى بوزن نسبي 
تلي %) ٤٧.٦٢(، تلي ذلك القطع األمامي والعودة لنفس المكان حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي %)٥٠.٠٠(

 حصل V القطع على شكل   تلي ذلك%) ٤١.٦٧( حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي Zذلك القطع على شكل 
، أما الدرجة الكلیة لالختبارات بدون كرة حصلت على وزن نسبي %)٣٨.١٠(على المرتبة األخیرة بوزن نسبي 

)٤٤.٥٢.(%  
  :یوضح ذلك) ٦(مهارات الخداع بالكرة لنفس التساؤل األول والجدول 

  )١٤=ن (ینة الكلیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لقیاسات الع)٦( رقمجدولال

    
 


 


 


 

1  1 4 39 2.786 0.893 46.43 
2  2 4 38 2.714 0.825 45.24 
3  1 5 41 2.929 1.207 48.81 
4  1 4 35 2.500 1.019 41.67 
5  2 4 38 2.714 0.726 45.24 
   10 18 197 14.071 2.336 46.90 

نسبي یتضح من الجدول السابق أن مهارة خداع للتصویب ثم المحاورة حصلت على المرتبة األولى بوزن 
تلي %) ٤٦.٤٣( تغییر االتجاه بالخطوة المتقاطعة حصل على المرتبة الثانیة بوزن نسبي  ، تلي ذلك%)٤٨.٨١(

  تلي ذلك%) ٤٥.٢٤( خطوة المرجحة و المحاورة مع االرتكاز والدوران حصال على المرتبة الثالثة بوزن نسبي  ذلك
، أما الدرجة الكلیة لالختبارات %)٤١.٦٧(زن نسبي خداع للتصویب ثم التصویب حصل على المرتبة األخیرة بو

  %).٤٦.٩٠(بالكرة حصلت على وزن نسبي 
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  :نسبة التحسن في مهارات الخداع بدون كرة كانت على النحو التالي  
  

  )١٤=ن (المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لقیاسات العینة الكلیة  )٧(رقمجدول ال

   
 

%
 

 3.00 3.86 0.429 21.43 
 2.86 3.43 0.277 13.87 

V 2.29 3.50 0.529 26.46 
Z 2.50 2.93 0.194 9.70 
 3.00 3.71 0.357 17.85 
 13.36 17.29 0.367 18.35 

  
  

  )١٤=ن (المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لقیاسات العینة الكلیة )٨( رقمجدولال

   
 

%
 

 2.79 3.79 0.478 23.89 
 2.71 3.43 0.337 16.84 

 2.93 3.93 0.492 24.61 
 2.50 3.86 0.614 30.69 

 2.71 3.43 0.337 16.84 
 14.07 18.43 0.419 20.94 
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  : النتائج  تفسیر ٤-٤
تت النتائج فاعلیة الفیدیو التفاعلي لتنمیة بعض مهارات الخداع في لعبة كرة السلة لدى طالب كلیة أثب

التربیة البدنیة والریاضیة في جامعة األقصى، وذلك من خالل المقارنة بین متوسطي الدرجات في االختبارات القبلیة 
  . السلةوالبعدیة في بعض مهارات الخداع بالكرة وبدون كرة في لعبة كرة

، ویري الباحث بأن الفیدیو التفاعلي یزید فهم )٣،٤(وهذا یثبت صحة الفرض األول وقبوله من خالل الجداول  
الصعوبات التي یوجهونها الطالب أثناء التطبیق وذلك من خالل استرجاع تلك المهارات ومشاهدتهم لبعض الالعبین 

واقعیة في التعلم من الطرق التقلیدیة، وتمنح الطریقة التفاعلیة للفیدیو المتمیزین أثناء المباریات العالمیة، ویكون أكثر 
ُالطالب فرصة للسیطرة والمشاركة االیجابیة وتعنى التفاعلیة وتجاوب المتعلم ، وهى یسمح بمراعاة قدرات المتعلم في 

ًتعلم تلك المهارات، كما أن الفیدیو التفاعلي له تأثیرا مرئیا یجعل التعلم جذابا ً  أكثر للطالب عند مشاهدة الالعبین ً
ًاألفضل واألكثر تمیزا في العالم والمحاولة تمثیلهم في أداء تلك المهارات، وكذلك یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین 

  ) .٢٠٠٣دراسة جاردنر و دیفید (من حیث مستوى المعلومات والمهارات، والسرعة في عرضها، وهذا ما أثبته 
 یدخل استجابات المتعلم ویعمل على تقسیمها ثم التفاعلي الفیدیو على أنه) ٢٠٠٨حارص، ( ث مع ویتفق الباح   

ًیدخل تغذیة راجعة وتعزیزا فوریا مع االحتفاظ باستجابته المتعلم التعلم تبعا لقدراتهم  التفاعلي للطالب الفیدیو یتیح ، و ً
وعند استخدامه كوسیلة للشرح فانه یستطیع حث المحاضر الخاصة ویسمح إلعادة والتعدیل والمراجعة طبقا للرغبة، 

یقدرون قیمة  ًعلى العمل بدرجة أكثر قربا من الطالب وتقلیل الحاجة من تكرار الشرح، ویستمتع به الطالب حیث
لى التفاعلي قادر ع الفیدیو أي أن،بأنفسهم  الحافز المسموع المرئي الذي یوفره والطبیعة النشطة الفعالة لمشاركتهم

مما یتعلمون من الكتب الطرق  تحفز الطالب الذین یظهرون شغفا وطریقة مسلیة وممتعة ویتعلمون منها أكثر
بأن الزیادة في استخدام  ) ٢٠٠٩ و غنیم، ٢٠٠٩حسب اهللا، (وكذلك یتفق الباحث مع دراسة كل من  .التقلیدیة
 مهارات فـوق المعرفیة، وأن التكامل بین صورةالمشكالت وال التعلم، وفى تعلم حل التفاعلي على تحسین الفیدیو
 خالل الفیدیو التفاعلي یزودنا بشكل مثالي وحقیقي للمهمات التعلیمیة التي تعمل على والمواد المقدمة من الفیدیو

خطة عمل تهدف إلى توجیه محاوالت  تقدیم المعلومات والمهارات من خالل مواقف حقیقیة واقعیة، كما یتضمن
درجة  ٕالمتعلم المطلوب تعزیزه، ویتجاوب المتعلم بالتحاور النشط مع المواد التعلیمیة المقدمة واعطائهالطالب نحو 

یتوقف على قدرات المتعلمین  التعلم، وأن مقدار التحكم الذي یعطى للمتعلم مناسبة من الحریة للتحكم في عملیة
  . المهمات المعرفیة ذات المستویات الدنیا  ي تعلمیفید ف التفاعلي الفیـدیو تكرار التدریـب من خالل األولیة، و

  
  :االستنتاجات والتوصیات-٥
  :االستنتاجات ١- ٥   

  : في ضوء نتائج البحث ومناقشة النتائج یوصي الباحث ما یلي 
  .الفیدیو التفاعلي یعطي الفرصة للطالب المالحظة واالستنتاج من مشاهدته    -
  .ب المهارات الحركیة المعقد والصعبة یسهل الفیدیو التفاعلي علي الطال   -
  .یتیح الفیدیو التفاعلي للطالب التعلم حسب قدراتهم المهاریه المتفاوتة    -
  .یخلق الفیدیو التفاعلي بیئة تعلیمیة أكثر تسلیة ومتعة للطالب فیجعل العملیة التعلیمیة سهلة   -
  :التوصیات والمقترحات ٢-٥
  :ها وبعد عرض النتائج یوصي الباحث بما یلي في ضوء حدود عینة البحث وخصائص 
  .إجراء المزید من الدراسات و البحوث لمعرفة فاعلیة الفیدیو التفاعلي في التربیة الریاضیة    -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .....................اعلي لتنمية بعض فاعلية استخدام الفيديو التف

 ٢٥٥

  . أجراء البحوث والدراسات علي باقي مهارات كرة السلة واأللعاب الفردیة والجماعیة األخرى   -
  .ة في جامعة األقصى والجامعات األخرى بأجهزة الفیدیو التفاعلي تزید كلیة التربیة البدنیة والریاض   -
  .تصمیم قاعات دراسیة قریبة من المالعب مزودة بأجهزة الفیدیو التفاعلي    -
  .تدریب المحاضرین علي استخدام تلك األجهزة    -
    

  :المراجع العربیة واألجنبیة 
سوب المتكاملة في تعلم طالب التربیة الریاضیة قواعد بعنوان اثر استخدام برامج الحا ) : ٢٠٠٣( انطونیو  •

  .كرة السلة، الوالیات المتحدة األمریكیة 
بعنوان تقییم استخدام الفیدیو التفاعلي في تعلم بعض األنشطة الریاضیة في ) : ٢٠٠٣( جاردنر و دیفید  •

  .األفالم المتعددة الوسائل ، الوالیات المتحدة األمریكیة 
دراسة بعنوان فاعلیه استخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات ) : ٢٠٠٩( ،حسب اهللا ، خالد •

  .األساسیة لكرة القدم لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة ، جامعة حلوان ، القاهرة 
  .الخداع في كرة السلة ، األكادیمیة الریاضیة العراقیة  ) : ٢٠٠٨( الدلیمي ، ناهد ،  •
" الوسائل المتعددة في حجرة الدراسة : نحو فهم أفضل لتكنولوجیا التعلیم  ) : ١٩٩٥( السید ، عبد العلیم ،  •

    .، مجلة تكنولوجیا التعلیم ، بحث منشور، المجلد الخامس ، الكتاب الثاني ، دار المعارف ، القاهرة
ة الالزمة فعالیة استخدام برنامج فیدیو تفاعلي في تنمیة المـهارات األساسی ) : ٢٠٠٣( الشحات، محمد  •

  .لتشغیل وصیانة بعض األجهزة التعلیمیة لـدى طـــالب تكنولوجیــا 
• http://www.tarbyatona.net/publishes.php?action=showpub&id=30  
  ة استخدام الفیدیو التفاعلي على التحصیل المعرفي واكتسابمدى فعالی): ١٩٩٧(علي، نجالء أحمد  •

بعض مهارات تشغیل واستخدام كامیرا الفیدیو لدى طالب كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة،  
  .جامعة المنیا

الحاسب اآللي في التدریس ،  مبررات استخدام ) : ٢٠٠٨( عمار، حارص ،  •
  http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=6651   

دراسة بعنوان تأثیر برنامج باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلیة على الدافعیة ) : ٢٠٠٩(غنیم ، إبراهیم ،  •
  .لمبتدأین بریاضة المالكمة ، جامعة حلوان ، القاهرة والتحصیل المعرفي ومستوى األداء المهاري الحركي ل

  .الفیدیو التفاعلي ودوره في العملیة التربویة ) : ٢٠٠٩( غریب ، محمد ،  •
http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=325 
• Atkinson. Thomas. RJR, A study of video conferencing in the post secondary 

distance learning classroom. The Louisiana state university and agriculture and 
Mechanical. Col, 1999 .  

• http://webcache.googleusercontent.com/search- 
• http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=325 -  
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