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 امللخص
ىدؼ البحث الكشؼ عف اثر استخداـ الفيديو التفاعمي في االكتساب واالحتفاظ بفف اداء رفعة الخطؼ برفع االثقاؿ ،         

 واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة البحث ، وتكوف مجتمع البحث مف طالب السنة الدراسية لمصؼ التاسع 
(، 3123-3122سط( مف مرحمة التعميـ االساس في مدرسة ىزار موكرياني في محافظة دىوؾ لمعاـ الدراسي ))الثالث متو 

( شعب، اما عينة البحث فقد تكونت مف طالب شعبتيف  تـ اختيارىـ عشوائيأ 5( طالبأ موزعيف عمى )223والبالغ عددىـ )
( طالبأ  تـ اختيارىـ عشوائيا مقسميف 31بمغت عينة البحث ) ( طالب لكؿ شعبة وبيذا21( طالبًا بواقع )68والبالغ عددىـ )

الى مجموعتيف ، االولى تجريبية وتتمقى تدريسيا باستخداـ الفيديو التفاعمي والثانية ) الضابطة( تتمقى تدريسيا بالطريقة 
( اسابيع 6يذ البرنامج )%( مف مجتمع البحث الكمي، واستغرؽ تنف26التقميدية ) العرض والشرح(، وقد مثمت عينة البحث )

( دقيقة، وتـ االعتماد عمى اختبارات مقننة لتحقيؽ اىداؼ 51بمعدؿ وحدتيف تعميميتيف لكؿ مجموعة، زمف الوحدة التعميمية )
 البحث ، وبعد اجراء االختبارات ومعالجتيا احصائيا، توصؿ الباحثاف الى االستنتاجات االتية: 

 المعد بتقنية الفيديو التفاعمي لممجموعة التجريبية في اكتساب فف اداء رفعة الخطؼ.اثبت فاعمية البرنامج التعميمي  -
 اثبت فاعمية البرنامج التعميمي المعد بتقنية الفيديو التفاعمي لممجموعة التجريبية في االحتفاظ بفف اداء رفعة الخطؼ. -
 .ة الخطؼ ألفراد المجموعة الضابطواالحتفاظ بفف اداء رفعاف استخداـ االسموب التقميدي كاف لو تأثير ايجابي في االكتساب   -

 واوصى الباحثاف:

 ادخاؿ مادة االثقاؿ ضمف المناىج المدرسية لمادة التربية الرياضية لممراحؿ التعميـ االساسي . -
 ضرورة استخداـ الفيديو التفاعمي في العممية التعميمية خالؿ تعميـ رفعة الخطؼ مف الرفعات االولمبية . -

 اجراء دراسات و بحوث مماثمة و لمراحؿ دراسية أخرى ومواد اخرى. -

 رفع االثقاؿ-رفعة الخطؼ -االكتساب واالحتفاظ  -الفيديو التفاعمي  الكممات المفتاحية:

The Effect of Using Interactive Video in Acquiring & Retention the Technique of 

snatch-lift In weightlifting 

Asst. Prof. Dr. Hazim Ahmed Matrood   Mr.  Mohamed Mahdi Mohamed 

Abstract 
The aim of the study is expounding the effect of using interactive video in acquiring & 

retention the technique of performance snatch lift in weightlifting. The researchers adopted the 

experimental style that is appropriate for the study. The research society consisted of students of 

preparatory stage, the ninth class from Hazhar Mokriani school in Duhok city for the term(2011-

2012) , which are (112) students divided into (4) groups. But the research sample consisted of the 

students of two groups randomly chosen which were (57) students,(10) students from each group 

thus the research sample became(20) students were intentionally chosen, divided into two groups. 

The first one is experimental that teaches through interactive video and the second one (the 

control) teaches through the classic system(showing &  explaining) and the sample of research 
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represented (15%) of the entire research sociwty, the program lasted (5) week for two teaching 

units for every group, the time of teaching unit is(40) minutes, depending on serious tests for 

achieving  the aims of the research, after  performing  the tests and processing them statistically, 

the both researchers concluded the following: 

-The study proved the effectiveness of the educational program which is prepared by interactive 

video technique for the  group in acquiring the skill of the performance of the art of snatch lift. 

- The study proved that the educational program which is prepared by interactive video technique 

was the best in feteution of the skill of performance of snatch-lift . 

- using the classical style had its positive side in acquiring and the reteution of the performance 

for the members of control group. 

The researchers recommended that : 

- inserting the weightlifting subject within the curriculm for the physical education subject of the 

basic educational stages. 

- the necessity of using the interactive video in the process of teaching through teaching snatch-

lift in Olympic lifting games. 

- Doing similar researches   and studies for the other stages and subjet as well . 

Keywords- Interactive Video -Acquiring & Retention - snatch-lift - weightlifting 

 التعريؼ بالبحث -2
 المقدمة و أىمية البحث2-2

التقنيات التربوية لمواجو العديد من المشكالت والتحديات التي  يعيش العالم التربوي ثورة تكنموجية في استخدام
تواجو العممية التربوية، ولكي يتم المحاق بركب التقدم والتطور الحاصل يسعى التربوين الى تسخير كل االمكانات المتاحة 

سيما في الدول النامية، ويؤكد من تكنولوجيا التعميم لمتصدي لما تواجيو عممية التربية والتعميم في شتى ارجاء العالم وال
)الحيمة( "ان التحديات العممية التي يواجييا العالم اليوم والتغير السريع الذي طغى عمى جميع مجاالت الحياة و االنفجار 
المعرفي و التكنولوجي يجعل من الضروري عمى المؤسسات التربوية و التعميمية ان تأخذ بجميع الوسائل التي من شأنيا 

( كذلك يؤكد )استيتية و  51، 2002قاء بالعممية التعميمية بتحقيق اىدافيا و مواجية ىذة التحديات"، )الحيمة، االنت
سرحان( "محاولة المجتمعات االستفادة من التطور اليائل لتكنولوجيا المعموماتية والحاسوب وتوضيفيا في عممية التعميم، 

التزداد اليوه بين المدرس ومجتمعاتنا ، لذا بات واضحا ان المدرسة  لذلك كان من الضروري توضيفيا في مناىجنا حتى
 .(050، 2002) استيتية و سرحانمعموماتية او تكنولوجيا الحاسوب"المستقبمية ىي مدرسة تكنولوجيا ال

إذ إن مجال التربية الرياضية ىو االخر شيد تطورا كبيرا وتجمى ىذا بوضوح من خالل المستويات التي وصمتيا 
لدول في ىذا المجال ، وكان ىذا التطور نتيجة الىتمام الكثير من ذوي االختصاص باستخدام التقنيات التربوية الحديثة ا

التي يمكن الرياضي من التقدم بواسطتيا نحو مستويات اعمى وافضل، كما ان لمتقنيات ليا تاثير كبير عمى عممية 
ا في مختمف االعمار ، وىذا يعتمد عمى الوسائل المستخدمة في العممية االكتساب واالحتفاظ لممبتدئين لمميارات وتطويرى

التعميمية ، فمن واجب المدرس ان يختار الوسيمة التعميمية المناسبة عمى وفق االسس العممية الصحيحة التي من خالليا 
والجيد مما يخمق جو من  يتمكن من السيطرة عمى الدرس ويمكن متعمميو من استيعاب المادة التعميمية بالشكل الصحيح

 المتعة واالقدام عمى الدرس ،ومن ىذه الوسائل الفيديو التفاعمي. 
"اذ يعد الفيديو التفاعمي من االتجاىات الحديثة لتكنولوجيا التعميم بوصفيا اىم و أحدث ادوات تفريد التعميم وىو 

الخصائص التفاعمية لمحاسوب بحيث  نظام يجمع بين امكانيات و خصائص الفيديو و الحاسوب ويعتمد عمى اساس
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تكون برامج الفيديو و برامج الحاسوب تحت تحكم المتعمم سواء في التشغيل او الحصول عمى مصادر التعمم او اختيار 
 .( 591، 2002) سالم،  و نصوص او رسوم او صور و غيرىا "التتابعات المطموبة من لقطات ا

اليات االولمبية التي تحصد الميداليات في العديد من المحافل الدولية مما وتعد فعالية رفع االثقال واحدة من الفع
يدعون الى االىتمام في بناء قاعدة عريضة ليذه الفعالية . "ومن اىم روافد القاعدة ىي المرحمة المتوسطة التي تتراوح 

، 5911قال". ) نصيف و عبدي، ( سنة و ىذا ىو العمر لمشروع في تعميم فعاليات رفع االث 52-52اعمارىم ما بين ) 
( مما يدعونا الى ادخال ىذه الفعالية ضمن المنياج الدراسي من أجل انتقاء المواىب التي قد يكون ليا الفرصة  521

االكبر في الوقوف عمى منصات التتويج، ومن ىنا جاءت اىمية بحثنا ىذا في استخدام الفيديو التفاعمي كوسيمة من 
م اعتماده في االونة االخيرة في مجاالت عدة محاوال بذلك الوقوف عمى فاعمية استخدام الفيديو وسائل التعميم التي ت

 التفاعمي في االكتساب واالحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف لموصول بالمتعممين الى مستوى اعمى وافضل.
 مشكمة البحث : 2-3

اف العممية التعميمية في الوصول الى تعمم لقد تعددت اساليب التدريس الحديثة التي ساعدت عمى تحقيق االىد
الميارات المختمفة والمتنوعة مع مراعاة جانب االختصار في الوقت والجيد ، وىذا التنوع في االساليب جعل المربين 
يعيدون النظر في اساليب التدريس في التربية الرياضية فالمدرس لم يعد يمثل السمطة العميا ، وكما ىو معروف ان 

قارنة بالميارات الرياضية رفع االثقال ىي من الميارت الصعبة والتي تحتاج الى احساس عالي بالميارة م ميارات
، ومن خالل مالحظة الباحثان ليذة الفعالية قل االىتمام بيا و تراجع مستوىا مما دعا الباحثان الى التعمق االخرى

الدور األساسي في الوصول الى المذكورَانفا ، كذلك عدم  باسباب ىذه الحالة فالحظا ان ضعف القاعدة وقمة النشئ كان
االىتمام من قبل المؤسسات التربوية ليا بسبب النقص الواضح في كيفية ايصال او عرض النموذج الحركي امام الطمبة ، 

قال، مما عمما ان المدارس المتوسطة تضم في احظانيا تالميذ تعتبر من أفضل االعمار في الدخول الى عالم رفع االث
دعا الباحثان الى استخدام وسيمة تعميمية قد تكون ليا االثر االيجابي في تعميم ميارة رفع االثقال في المدراس المتوسطة 
فضاًل عن ان الفيديو التفاعمي كواحد من اىم الوسائل التي تسيل الوصول الى االىداف المرجوة ومايحويو من امكانية 

سبة و الصحيحة لمطمبة .وعمى الرغم مما تقدم وعمى حد عمم الباحثان ال توجد اي دراسة حول توفير التغذية الراجعة المنا
استخدام  الفيديو التفاعمي في تعميم فعالية رفع االثقال، لذا ارتائ الباحثان استخدام الفيديو التفاعمي في تعميم رفعة 

 بقية الرياضات األخرى في المدارس. الخطف ، لعمنا نصل الى الخطوة في اشراك رياضة رفع االثقال مع 
 اىداؼ البحث : 2-4

 ييدف البحث لمكشف عن:
 اثر استخدام الفيديو التفاعمي في اكتساب فن اداء رفعة الخطف برفع االثقال.   5-0-5
 اثر استخدام الفيديو التفاعمي في االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف برفع االثقال.  5-0-2
 االختبار البعدي بين االكتساب واالحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف برفع االثقال. داللة الفروق في 5-0-0
 داللة الفروق في االختبار البعدي في نسب االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف برفع االثقال. 5-0-2
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 فروض البحث : 2-5
جوات اختبوار االكتسواب بفون اداء اليوجد فروق معنوية بين مجمووعتي البحوث فوي االختبوار البعودي فوي متوسوط در  5-2-5

 رفعة الخطف برفع االثقال.
اليوجد فوروق معنويوة بوين مجمووعتي البحوث فوي االختبوار البعودي فوي متوسوط درجوات اختبوار االحتفواظ بفون اداء  5-2-2

 رفعة الخطف برفع االثقال.
ب واالحتفوواظ بفوون اداء رفعووة اليوجوود فووروق معنويووة لمجموووعتي البحووث فووي متوسووط درجووات االختبووار بووين االكتسووا 5-2-0

 الخطف برفع االثقال.
 اليوجد فروق معنوية لمجموعتي البحث في نسب االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف برفع االثقال. 5-2-2
 مجاالت البحث  2-6
فوووي متوسوووطة ىوووزار  طوووالب الصوووف التاسوووع ) الثالوووث متوسوووط( مووون مرحموووة التعمووويم االسووواس المجوووال البشوووري :  5-1-5

 ي/ دىوكموكريان
   2052/  0/  21ولغاية   2052/  5/  22المجال الزماني :  ابتداًء من   5-1-2
 دىوك  -المجال المكاني : قاعة متوسطة ىزار موكرياني   5-1-0
 تحديد المصطمحات  2-7
 الفيديو التفاعمي -2
لفيديو "بانو عبارة عن دمج الحاسب و الفيديو في تقنية سميت ا -(:2002عرفو )استيتية،و سرحان -

    ، وقد شممت عممية الدمج شريط الفيديو نفسو إذ يؤدي شريط الفيديو دورًا فاعاًل".  Interactive Videoالتفاعمي
 ( 025، 2002)استيتية و سرحان،                                                            

ااَللي و الفيديو، التي تتيح لممتعمم فرصة التفاعل مع بانو عبارة عن مزج الحاسب  -ويعرفو الباحثان اجرائيًا : -
 البرنامج الموجود عمى الشريط او القرص بطريقة تسمح لو بتعمم أفكار و اكتساب خبرات جديدة في موقف تعميمي .

 االكتساب :  -3
 التمميذ دىما ل إلى تضاف وأداء معارف من العقمي أو الحركي األداء يحسن ما مدى(: "2055يعرفو ) سميمان  -

 (1، 2055) سميمان ،                                                     .                        "فييما
بانو ما تم اكتسابو من انشطة و ميارات بعد مدة زمنية من ممارسة ليذه الميارة او االنشطة  -ويعرفو الباحثان اجرائيًا :

 .يكن يعرفيا الطالب )الالعب( من قبل في الفعالية المستخدمة التي لم
 االحتفاظ : -4
 (529، 2000(: "تذكر الرياضي الميارات والخبرات التي اكتسبيا في السابق"     )الضمد،2000يعرفو )الضمد -

عود بانوو مودى قودرة الطالوب عموى اسوترجاع المعموموات التوي اكتسوبيا مون خوالل عمميوات الوتعمم ب -ويعرفو الباحثوان اجرائيوًا :
 مدة من الزمن برفع االثقال.
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 االطار النظري و الدراسات السابقة -3
 االطار النظري 3-2
 ماىية الفيديو التفاعمي 3-2-2

ُيعد الفيديو التفاعمي أحد المستحدثات في عالمنا المعاصر ، ووظيفة تقديم المعمومات السمعية البصرية وفقآ 
لصورة من خالل شاشة عرض تمثل جزءآ من وحدة متكاممة تتكون من إلستجابات الطالب . ويجري عرض االفيديو وا

ويستطيع الفيديو التفاعمي تقديم المعمومات بإستخدام لقطات  ,جياز كمبيوتر ووسيمة إلدخال المعمومات ورسوم تخزين
ل منيا عمى شاشة الفيديو واإلطارات الثابتة مع نصوص ورسوم وأصوات، ويعرض الفيديو التفاعمي لقطات الفيديو مجزأة ك

لى جانب ذلك فان الكمبيوتر  مستقمة وبذلك يعتمد العرض عمي نظام الشاشات المتعددة لعرض عناصر الدرس المختمفة وا 
يتيح فرص التفاعل الذي يييئ لمطالب القدرة عمى التحكم وفقآ لسرعتة الذاتية ، فضاًل عن المسار والتتابع ومقدار 

مج الفيديو التفاعمي وحدة متكاممة المعمومات ، ويعرض البرنامج من أولو الى أخره بترتيب وبرا . المعمومات التى يحتاجيا
منطقي أي أن يكون لمبرنامج بداية ونياية ، وتختمف ىذه البرامج في طبيعتيا عن برامج الفديو الخطي التي تكون خطية 

و بذلك فان الفيديو  يو و الكمبيوتر المساعد لمتعممعمى شرائط الفديو، و يجمع الفيديو التفاعمي بين خصائص كال من الفيد
طارات ثابتة،  وأسئمة و  التفاعمي ىو برنامج يقسم الى أجزاء صغيرة، ىذه األجزاء يمكن أن تتالف من تتابعات حركية وا 
تاثر شكل قوائم ،بينما تكون إستجابات المتعمم عن طريق الكومبيوتر ىي المحددة لعدد تتابع مشاىد الفديو، و عميو ي

أو ىو نظام لمتعميم الفردى ينتج عن طريق إتصال جياز الفيديو ذو الشريط أو اإلسطوانة ذات  .  وطبيعة العرض
تمكن من دمج المواد التمفيزيونية المخزنة عمى شريط  inter face عن طريق بنية random access الوصول العشوائي

أو ىو دمج بين تكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر   .مية المقدمة بواسطة الحاسبالفديو أو اإلسطوانة مثل برامج الحاسب التعمي
من خالل المزج بين المعمومات التي تحوييا أسطوانات وشرائط الفيديو والمعمومات التي يقدميا الكمبيوتر لتوفير بيئة 

ختياراتو و قراراتو و تفاعمية تتمثل فى تمكن المتعمم من التحكم فى برامج الفيديو ومناسقتو مع برامج ا لكمبيوتر بإستجاباتو وا 
 (2052) الفرماوى،               .من ثم يؤثر في كيفية عمل البرنامج والتحكم واإلبحار

 االختالؼ بيف الفيديو التفاعمي و الوسائط المتعدد و برامج الفيديو الخطي 3-2-3
رض الصوورة الثابتوة والمتحركة،والرسووم المتحركوة، والرسووم يختمف الفيديو التفاعمي عن الوسائط المتعددة، حيث يوتم عو“

البيانيووة، ولقطووات الفيووديو والمووؤثرات الصوووتية، كوول ذلووك فووي برمجيووات الوسووائط المتعووددة عمووى شاشووة واحوودة، وينتقوول المووتعمم 
يووا فووي شاشووة بووين جميووع ىووذه العناصوور ذىنيووًا، أمووا فووي حووال الفيووديو التفوواعمي، فيووتم عوورض لقطووات الفيووديو مجووزاة كوول من

مسووتقمة، أي أن العوورض يعتموود عمووى نظووام الشاشووات المتعووددة لعوورض العناصوور المختمفووة، فضوواًل عوون أن الكمبيوووتر يوووفر 
الفورص لمتفاعوول الووذي يمونح المووتعمم القوودرة عموى الووتحكم تبعووًا لسوورعتو الذاتيوة، وكووذلك المسووار والتتوابع، وكووم المعمومووات التووي 

 التي تناسبو.يحتاجيا كيفما يريد وبالطريقة 
وكوووذلك يختموووف الفيوووديو التفووواعمي فوووي برامجوووو عووون بووورامج الفيوووديو الخطوووي، فوووالبرامج عموووى شووورائط الفيوووديو تكوووون 
خطيووة، حيووث يعوورض البرنووامج عمووى المسووتخدم موون أولووو حتووى َاخووره، وعميووو يكووون تقديمووو بشووكل منطقووي، أي يكووون 

 لمبرنامج بداية ونياية.
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لمعمومات تعرض من خالل البرنامج بطريقة غير خطية، حيث يوفر أما في حال الفيديو التفاعمي، فا
الكمبيوتر ببيئة تفاعمية تتمثل في قدرة المتعمم عمى التحكم في سرعتو الذاتية، وكذلك المسار الذي يتبعو خالل 

 .  ”البرنامج، أي أن برنامج الفيديو التفاعمي يتم بطريقة غير خطية وىذا ما يفتقده الفيديو الخطي
 (252، 2002)عمي،                                                                                 

 الدراسات السابقة 3-3
 (3115دراسة القديـ )  3-3-2

" تصووووميم و انتاجيووووة برمجيووووة تعميميووووة معوووودة بتقنيووووة الفيووووديو التفوووواعمي عمووووى تعمووووم بعووووض الميووووارات األساسووووية لكوووورة القوووودم لوووودى       
 تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي"

 وكان اليدف من الدراسة:
مسووتوى التحصوويل المعرفووي لممحتوووى العممووي لووبعض ميووارات كوورة القوودم موون حيووث التوواري ، وتحميوول الميووارات ، بعووض مووواد  -

 القانون  المرتبطة بالميارات قيد البحث .
 م قيد البحث.مستوى األداء الفني و المياري لبعض ميارات كرة القد -
 اآلداء و الالنطباعات الوجدانية لدى أفراد المجموعة التجريبية عند تعمميم لبعض ميارات كرة القدم قيد البحث . -

                       وشوووممت عينوووة البحوووث طوووالب الصوووف الثووواني مووون الحمقووووة الثانيوووة مووون التعمووويم األساسوووي بمدرسوووة سوووعيد العريوووان االعداديووووة                             
 طالبًا ( تم اختيارىم بصورة عشوائية . 20بطنطا و البالغ عددىم ) 

 وتوصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية :
اسوووتخدام الطريقووووة التقميديووووة ) الشووورح و النموووووذج( كووووان ليووووا توووأثير ايجووووابي فووووي تحسوووين مسووووتوى األداء الفنووووي و الميوووواري و  -

 رة ألفراد المجموعة التجريبية .التحصيل المعرفي لميارات  الجري بالك
البرامجووة التعميميوووة المعوودة بتقنيوووة الفيووديو التفووواعمي سووواىمت بطريقووة ايجابيوووة فووي تحسوووين مسووتوى األداء الفنوووي و الميووواري و  -

 التحصيل المعرفي لميارات الجري بالكرة ألفراد المجموعة التجريبية .
كانت أكثر توأثيرًا عموى مسوتوى األداءالفنوي و الميواري و التحصويل المعرفوي  البرمجية التعميمية المعدة بتقنية الفيديو التفاعمي -

 لميارات الجري بالكرة أكثر من األسموب التقميدي ) الشرح و النموذج( مما يدل عمى فاعميتيا و تأثيرىا .
عموووى مووون نسوووبة  نسوووبة التحسووون فوووي كووول مسوووتوى األداء الفنوووي و الميووواري و التحصووويل المعرفوووي لووودى المجموعوووة التجريبيوووة أ -

 التحسن لدى المجموعة الضابطة .
البرمجية التعميمية المعدة بتقنية الفيديو التفاعمي كان ليوا أثور ايجوابي عموى آراء و انطباعوات أفوراد المجموعوة التجريبيوة نحوو  -

 التعمم مما يسيم في تحقيق الجانب الوجداني .
 (:3123دراسة حمداف )  3-3-3

التفاعمي لتنمية بعض ميارات الخداع في كرة السمة لدى طالب التربية البدنية و الرياضية " فاعمية استخدام الفيديو 
 بجامعة األقصر"

و كان اليدف من الدراسة التعرف عمى مدى فاعمية استخدام الفيديو التفاعمي في تطوير األداء التعميميي لبعض الميارات 
البدنية و الرياضية في جامعة األقصى الذي يعمل عمى التكامل بين  الفردية و اليجومية في كرة السمة لدى طالب التربية

الصورة الفيديو و المواد المقدمة من خالل الكومبيوتر و الفيديو و يزودنا بشكل مثالي و حقيقي لمميارات التعميمية التي 
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الي و حقيقي لمميارات التعميمية تعمل عمى تقديم المعمومات و الميارات من خالل الكومبيوتر و الفيديو و يزودنا بشكل مث
التي تعمل عمى تقديم المعمومات و الميارات من خالل مواقف المباريات الحقيقة الخروج  بتوصيات و مقترحات قد 

 تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى تفعيل استخدام الفيديو التفاعمي.
ى الرابع وىم المتميزين بمعبة كرة السمة" بتخصص وقد شممت عينة البحث طالب التربية الرياضية بجامعة األقصى المستو 

 طالبًا(. 52كرة السمة" وتم اختيارىم بالطريقة العمدية من الكمية وكان عددىم ) 
 وتوصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية :

 الفيديو التفاعمي يعطي الفرصة لمطالب المالحظة و االستنتاج من المشاىدتو . -
 ى الطالب الميارات الحركية المعقدة و الصعبة .يسيل الفيديو التفاعمي عم -
 يتيح الفيديو التفاعمي لمطالب التعمم حسب قدراتيم الميارية المتفاوتة . -
 يخمق الفيديو التفاعمي بيئة تعميمية أكثر تسمية و متعة لمطالب فيجعل العممية التعميمية سيمة. -
 ػ  إجراءات البحث4
 ن المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة البحث ومشكمتو .  استخدم الباحثا: منيج البحث  2ػ  4

 مجتمع البحث وعينتو: 3ػ 4
تكون مجتمع البحث من طالب الصف التاسع )الثالث متوسط( من مرحمة التعميم االساس في مدرسة ىزار موكرياني في 

( شعب)أ،ب،ج،د(. اما 2( طالبأ موزعين عمى )552(، والبالغ عددىم )2052-2055محافظة دىوك لمعام الدراسي )
( طالب من شعبتي )أ،ج( وقد مثمت 50بواقع ) العشوائية( طالبا تم اختيارىم بالطريقة 20عينة البحث فقد تكونت من )

%( من مجتمع البحث الكمي، بعد ان استبعد الباحثان عددأ من افراد العينة لعدم تجانسيم وىم ) 51عينة البحث )
عمى الدوام، الطالب المصابين، وطالب ذات القيم الشاذة الطول و العمر و  المواضبينير الطالب المؤجمين، الطالب الغ

الكتمة(، وتم تقسم عينة البحث الى مجموعتين تجريبية و ضابطة بطريقة القرعة عشوائيًا فكانت الشعبة )أ( تمثل 
ا اسموبيا الخاص بالتدريس والجدول المجموعة التجريبية و شعبة )ب( تمثل المجموعة الضابطة. اذ ان لكل مجموعة لي

 ( يبين ذلك5)
 (2الجدوؿ )

 يبيف عدد افراد عينة البحث واالسموب المستخدـ لكؿ مجموعة 
 افراد العينة المستبعدون العدد الكمي االسموب المستخدم المجموعة الشعب
 50 59 29 الفيديو التفاعمي لرفعة الخطف التجريبة أ
 50 51 21 دي لرفعة الخطفالتقمي االسموب الضابطة ج
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 التصميـ التجريبي:  4 -4
اعتموود الباحثووان عمووى "التصووميم التجريبووي الووذي يطمووق عميووو اسووم تصووميم المجموعووات المتكافئووة ذات المالحظووات البعديووة 

 ( يبين ذلك. 5( والشكل ) Jerry&Jaclc, 2005, p.332محكمة الضبط".)
 
 
 
 

 (2الشكؿ )
 يوضح التصميـ التجريبي لمجموعتي البحث

 -إف الرموز الواردة في التصميـ تدؿ عمى ما يأتي :
R1                             . تمثل المجموعة التجريبيةX1       الفيديو التفاعمي( .(تمثل المتغير المستقل 

D1A    ثل االختبار البعدي لممجموعة التجريبية .     تمD1B    . تمثل اختبار االحتفاظ 
R2                             . تمثل المجموعة الضابطةX2      . )تمثل المتغير التابع ) الطريقة التقميدية 
D2A          ،تمثل االختبار البعدي لممجموعة الضابطةD2B     اظ .تمثل اختبار االحتف 

 تكافؤ مجموعتي البحث: 4-5
 تم اجراء عممية التكافؤ بين افراد عينة البحث من خالل ضبط المتغيرات االتية: 
 العمر الزمني/ مقاسا باالشير. 0-2-5
 الطول / مقاسا بالسنتمتر . 0-2-2
 الكتمة / مقاسا بالكيمو غرام. 0-2-0

 ( يبين ذلك.2والجدول )
 (3الجدوؿ )

 حسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات) العمر، الطوؿ،الكتمة( لعينةالبحثيبيف االوساط ال 

 المجاميع
* قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية وحدة القياس المتغيرات

 ع± -س ع± -س المحسوبة
 0.225 0.150 51 0.921 52.200 سنة العمر
 0.111 2.595 519 2.255 500.100 سم الطول
 5.502 2.291 12.100 0.052 19.500 كغم مةالكت

 2.20( = 5-50وامام درجة حرية )0.01 ≥* قيمة )ت(الجدولية عند نسبة خطأ 
( اليوجد فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث في المتغيرات ) العمر، الطول، الكتمة( وىذا 2يتبين من الجدول )

 يرات .يشير الى تكافؤ مجموعتي البحث بتمك المتغ
 
 
 
 

 المجموعة تالمتغيرا االختبار البعدي االحتفاظ
D1B D1A X1 R1 
D2B D2A X2 R2 
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 تكافؤ عينة البحث في عناصر المياقة البدنية والحركية المختارة   0-2-2
تم استخدام تحميل المحتوى والمصادر العممية المختمفة ، الستخالص مجموعة من عناصر المياقة البدنية والحركية 

لتحميل عن استخراج عدد من ( اذ اسفر ا2000( و)المولى، 2009( و) عمارة وحامد، 2001الخاصة من، ) الكبيسي 
 ( حوليا  تم تحديد اىم العناصر البدنية والحركية.5العناصر البدنية والحركية ، وبعد االخذ بآراء السادة الخبراء )ممحق

ثم قام الباحثان بتصميم استمارة استبيان متظمنة اىم االختبارات التي تقيس عناصرالمياقة البدنية والحركية ، ومن ثم تم  
( البداء آرائيم حول تحديد اىم االختبارات المالئمة لمبحث قيد الدراسة. 5عيا عمى السادة الخبراء والمختصين) ممحقتوزي

 واالختبارات التي تم ترشيحيا ىي:
كغوم( مون وضوع الجمووس 2اختبار القوة االنفجارية لالطراف العميوا :"وتوم قياسويا بواسوطة اختبوار رموي الكورة الطبيوة زنوة ) -

 (  552-550، 5992كرسي من الثبات البعد مسافة ممكنة.       )عالوي ورضوان، عمى ال
 (                                                                                 009، 5991اختبوووار القووووة االنفجاريوووة لالطوووراف السوووفمى :" توووم قياسوووو باختبوووار الوثوووب الطويووول مووون الثبات".)حسوووانين، -
( 50القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين: تم قياسيا باختبار االستناد االموامي بثنوي ومود الوذراعين باسوتمرار ولمودة ) -

(                                         512، 5912) حسوووانين،                       ثانيووة.                        
وتوم قياسويا بثنوي الجوذع خمفوا أموام الحوائط ويبودأ التقووس لمخموف وتقواس المرونوة مون الحوائط  اختبارمرونة العمود الفقري: -

  (000، 5992) حسانين،                                                       إلى الذقن .
ن موازية لالرض مرونة المنكبين) االكتاف(: وتم قياسيا من وضع االنبطاح واليدان ممسكتان بمسطرة بحيث تكو  -

بمسافة عرض الكتفين، ثم رفع الذراعين خمفا الى اقصى مسافة ممكنة من دون حدوث انثناء في المرفقين مع مالمسة 
 (502، 2002الذقن لالرض.                                                                ) الحكيم ، 

 
 ( يبين ذلك .0عتي البحث في ىذه العناصر، والجدول )ثم قام الباحثان باجراء التكافؤ بين مجمو 

 (4الجدوؿ )
 يبيف داللة الفروؽ لمجموعتي البحث في بعض عناصر المياقة البدنية والحركية المختارة 

 المعالـ االحصائية              
 المتغيرات

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع± -س ع± -س المحسوبة*

 3.166 1.775 3.686 1.363 4.171 ة االنفجارية لالطراؼ العميا / ـالقو 
 ::1.7 4.798 41.511 4.6:7 42.711 القوة االنفجاريةاالطراؼ السفمى / سـ

 1.247 3.669 11:.37 :7.17 38.311 مرونة العمود الفقري /  سـ
 3.126 77:.1 7.711 2.2:8 11:.8 القوة المميزة بالسرعة / ثانية

 2.591 :4.54 37.611 6.495 11:.44 ة المنكبيف  ) االكتاؼ( / سـمرون
  3.37( = :واماـ درجة حرية ) 1.16 ≥قيمة )ت(الجدولية عند نسبة خطأ 

( التوجووود فوووروق ذات داللوووة معنويوووة بوووين مجمووووعتي البحوووث فوووي بعوووض عناصووور المياقوووة البدنيوووة 0يتبوووين مووون الجووودول )    
 ى تكافؤ مجموعتي البحث بتمك العناصر.والحركية المختارة، وىذا يشير إل
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 االجيزة و االدوات المستخدة بالبحث  4-6
 االجيزة المستخدمة 4-6-2

 (1( يابانية الصنع عدد )canonكاميرا تصوير ديجتال نوع )  -   50( عدد  ( dellجياز كومبيوتر نوع  -
    غم.  10ميزان طبي لقياس الكتمة ألقرب  -     (  2ساعة توقيت الكترونية عدد )  -
 جياز الماسح الضوئي ) سكنر( -

 االدوات المستخدمة 4-6-3
 م(. 00شريط قياس متري بطول ) -    ( كغم  2كرة طبية زنة )     -     50قضيب ثقل تعميمي عدد  -
 50عصا تدريب    عدد   -                 سم (  500سم ( و )  10( بطول )  2مسطرة عدد )   -
 صافرة .  -       طباشير . -     م (  0األرض )حائط أممس اليقل ارتفاعو عن   -
 مسطبة مع مسطرة لقياس مرونة العمود الفقري -      شريط الصق -       50عدد  CDاقراص ليزرية  -
 اعداد البرنامج التعميمي: 7 -4   

و) داود،  (2000( و) محجوب ، 2000من خالل اطالع الباحثان عمى المصادر العممية  ) ابو جادو، 
( 2002( و ) الزىيري 2009( و ) الخولي ، 2001( و مراجعة الدراسات السابقة ) القديم، 2002و )خيون،  (2002

قام الباحثان باعداد برنامج تعميمي لرفعة  الخطف حيث يتكون البرنامج من وحدات تعميمية باستخدام الفديو التفاعمي وقد 
خمسة اسابيع وبواقع وحدتين تعميميتين في كل اسبوع لكل  تكون البرنامج من َعشر وحدات تعميمية موزعة عمى

مجموعةوكان زمن الوحدة التعميمية الواحدة اربعون دقيقة، وزعت عمى اجزاء الدرس بناءًا عمى آراء السادة الخبراء 
برنامج دقائق(، و بمغ الزمن الكمي لم 0( دقيقة ،الختامي 22( دقائق، الرئسي)50والمتخصصين وكاألتي ) االعدادي)

( ، عمى السادة الخبراء 2( ساعة، وقد تم عرض وحدة تعميمة لرفعة الخطف )الممحق 0,2( دقيقة أي ما يعادل) 200)
 ( واالخذ بالتعديالت المقترحة وبعد ذلك تم اعتماد البرنامج في صورتو النيائية . 5والمختصين )الممحق

 -ديو التفاعمي مجموعة من االسس اآلتية :وقد راعى الباحثان عند اعداد البرنامج التعميمي لمفي
 أن يتناسب محتوى البرنامج التفاعمي مع أالىداف و عينة البحث -5
أن يتسم البرنوامج بالتشوويق و االثوارة وزيوادة الدافعيوة لموتعمم وذلوك بتنويوع الموادة التعميميوة و بطرائوق وأسواليب جديودة و  -2

 مبتكرة.
 كل الطالب في ان واحد.أن يتيح البرنامج التعميمي فرصة مشاركة  -0
 أن يتصف البرنامج بالسيولة و المرونة في أثناء التطبيق. -2
 أن يتدرج المحتوى التعميمي من السيل الى الصعب. -1
 أن يؤمن تطبيق البرنامج سالمة الطالب و سالمة جياز الحاسوب. -0
 لمتكررة ألكثر من مرة.امكانية تحكم الطالب بسرعة عرض األداء المياري و خاصة العرض البطئ و المشاىدة ا -2
 أن يراعي البرنامج الفروق الفردية بين الطالب. -1
 أن يتضمن البرنامج تغذية راجعة فورية لما ليا من فائدة في التعمم. -9

                                                           

  (كغـ مصنوع مف مادة البالستيؾ و الحديد يتمتع بنفس  21.6قاـ الباحثاف باعداد قضباف تعميمية يزف الواحد منيا )
 اقؿ . القياسات القانونية لقضب الثقؿ والكف بثقؿ
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 برنامج الفيديو التفاعمي 4-8
فع قام الباحثان باعداد برنامج الفيديو التفاعمي وذلك من خالل تصوير احد ابطال ناشئة العراق في فعالية ر 

رفعة الخطف )من الجانب ومن االمام( وتم عرضيا عمى ذوي الخبرة واالختصاص مما اجمعوا  ألداءكنموذج  االثقال
عمى مثالية االداء، وبعد االخذ بآرائيم  وتم مونتاج ىذا التصوير وتقطيع الرفعة حسب مراحل االداء الفني ليا، وتم اعداد 

امج المعد من الباحثين والمحتوي عمى الفيديو التفاعمي . عممًا ان كل وحدة تتكون الوحدات التعميمية بما يتناسب مع البرن
 من مقطع فيديوي بسرعات مختمفة و نصوص كتابية و صور ثابتة. 

بعدىا قام الباحثان بتوظيف ) النصوص الكتابية، والصور الثابتة، ومقاطع الفيديو( عمى شكل أيقون البرامج عمى جياز 
  -لمكتب( التي تخص الوحدة التعميمية المرادة تعمميا وحسب البرنامج المعد ليذا الغرض وكاالتي:الحاسوب )سطح ا

النقوواط التووي  - الخطوووات الفنيووة وطريقووة أداء الميووارة - مقدمووة تعريفيووة لمميووارة و أىميتيوواالنصػػوص الكتابيػػة و تتضػػمف: )
 يجب مراعاتيا أثناء أداء الميارة 

 جموعة من الصور الثابتة الوضاع الميارة.م الصور الثابتة و تتضمف:
: أداء النموذج لمميارة المراد تعمميا في الدرس )مواجوو وجانبيوة( وبسورع مختمفوة لعورض الميوارة ) مقاطع الفيديو و تتضمف

 (  .  2055%( و اعتمد الباحثان عمى رسالة الماجستير ) سميمان ، %500، %10، %20، 00
 التجارب االستطالعية 4-9
 التجربة االستطالعية األولى: 4-9-2

( عموى عينوة مماثموة لعينوة البحوث مون داخول مجتموع 22/5/2052تم إجراء التجربوة االسوتطالعية االولوى بتواري  )
 ( طالب وكان اليدف منيا ىي: 50البحث و مكونة من )

 التعرف إلى الوقت المناسب والمستغرق الداء االختبارات وامكانية ادائيا من الجميع . -
 ومدى تفيميم لكيفية العمل وطريقة التسجيل . فضاًل عن تعرف فريق العمل المساعد  -
 التأكد من صالحية األدوات والوسائل المساعدة . -
 التعرف عمى مالئمة وصالحية مكان ووقت االختبار . -
 معرفة المعوقات والصعوبات التي تحيط بإجراء االختبار . -

 : التجربة االستطالعية الثانية 4-9-3
( بعد االخذ  05/5/2052-29( طالب من خارج عينة البحث بتاري  )50تم اجراء وحدتين تعميميتين عمى )

(،  وكان 5بالتوجييات والتعديالت الالزمة بخصوص البرنامج التعميمي من قبل السادة الخبراء والمختصين ) ممحق 
 اليدف من ىذه التجربة ىو:

انو ، لمبرنامج التعميمي فضاًل عن االخطاء والصوعوبات التوي قود تواجوو فريوق التأكد من كفاءة المدرس  ومدى اتق  -5
 العمل المساعد خالل تنفيذ الوحدات التعميمية.

                                                           
 عمر رمضاف درويش/ العب نادي زاخو الرياضي وناشئة العراؽ 
 جامعة دىوؾ \مدرب المعاب  \االف نايؼ حسف \ السيد 
 جامعة دىوؾ \مدرب المعاب  \ايياـ محمود الياس \السيد 

 مدرس مادة التربية الرياضي \بيديف شكري اسماعيؿ  \السيد
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 اختبار صالحية و كفاية القاعة و األجيزة و األدوات الخاصة بالمعبة، المستخدمة في البحث -2
 يميةمدى صالحية و ضبط زمن كل جزء من اجزاء الدرس في الوحدة التعم -0
 مدى امكانية الطالب عمى االستمرار في االداء وعدم شعورىم بالممل و التعب -2
 التجربة الرئيسة: :-4 -6

بعوود اسووتكمال متطمبووات التجربووة فووي تحديوود مجموووعتي البحووث و تحقيووق التكووافؤ بينيمووا و تحديوود المووادة التعميميووة التووي 
 0/0/2052ولغاية  1/2/2052سبق االشارة الييا تم تنفيذ البرنامج التعميمي بتاري  

بتوودريس مجموووعتي البحووث. وراعووى الباحثووان عوودد موون النقوواط عنوود تنفيووذ البرنووامج التعميمووي منيووا،  وقوود قووام موودرس المووادة
مراعوواة الوقووت المناسووب ، اعطوواء كوول طالووب حاسووبة خاصووة لعوورض الفيووديو الخوواص بالوحوودة.وفي مووا يووأتي توضوويح عموول 

 مجموعتي البحث.
 : شعبة ) أ ( ) استخدام الفيديو التفاعمي(تجريبيةالمجموعة ال 2-:-4

تم تدريس ىذه المجموعة باستخدام الفيديو التفاعمي حسب البرنامج المعد لرفعة الخطف. اذ يجمس الطالب امام 
الحاسبة المخصص لو وينقر عمى االيقون المخصص لمرفعة، وفي داخل ىذا االيقون يرى ) نص كتابي، مجموعة من 

اطع فيديوية(، عمما انو باستطاعة الطالب قراءة المراحل الفنية لمرفعة حسب الوحدة التعميمية  مع مشاىدة الصور، ومق
% 20 -%00بسرعات مختمفة ) سمسمة من الصور الثابتة لوضعية الحركة و بعدىا مشاىدة الميارة باستخدام الفيديو و 

% ( قبل اداء الميارة وحسب رغبة الطالب و قدراتو و استيعابو في عرض التكرار و مشاىدة شرح و 500 -% 10 -
أداء الميارة وتحت التحكم المباشر من قبمو ،ىذا في ما يخص القسم التعميمي، اما في القسم التطبيقي فكل طالب يقوم 

الفنية( عمى البار المخصص لو حسب الوحدة، في ىذا القسم يأتي دور المدرس في كشف باداء الميارة ) المرحمة 
االخطاء الميارية التي يقع فييا الطالب في اثناء ادائو لمميارة، اذ يقوم المدرس باعطاء التوجييات المباشرة لمطالب وذلك 

الطالب بتطبيق الميارة او الجزء التي اخطا  برجوعو الى الحاسبة المخصص لو ومشاىدةالفمم او الصورة وبعد ذلك يقوم
 بيا.  

 شعبة ) ج () استخدام  الطريقة التقميدية(المجموعة الضابطة:  3-:-4
توووم تووودريس ىوووذه المجموعوووة بأسوووتخدام البرنوووامج المعووود مووون قبووول الباحثوووان لرفعوووة الخطوووف بووودون اسوووتخدام تقنيوووة الفيوووديو 

داء لمراحوول الرفعووة كافووًة وموون ثووم قووام بطبيقيووا وبمراحميووا كافووة، وعوورض التفوواعمي، حيووث قووام موودرس المووادة بشوورح اليووة األ
النموووذج وبعوود ذلووك يقوووم الطمبووة بوواداء الجووزء المعوود لووتعمم تمووك الوحوودة التعميميووة لحووين انتيوواء الوودرس ، امووا بالنسووبة لموودرس 

قبول الطمبوة التوي وقعووا بيوا فوي المادة يقوم بأعطاء التغذية الراجعة و االرشادات وتصوحيح االخطواء حسوب نووع الخطوأ مون 
 اثناء األداء .

 استمارة تقويـ فف االداء  4-21
اعتمد الباحثان عمى البناء الظاىري لمحركة في تقيم األداء الفني بعد اطالع الباحث عمى عدد من استمارات تقويم      

ثم قام الباحثان  بتصميم استمارة  (2009(، ) حسين، 2002(، ) الزىيري،2009فن اداء الرفعات االولمبية ) الخولي،
تقويم فن االداء لرفعة الخطف والتي تم عرضيا عمى مجموعة من السادة الخبراء والمتخصصين في فعالية رفع االثقال 

( ،اذ تم تقسيم كل ميارة من الميارات االساسية الى ثالثة اقسام ىي : 5وطرائق التدريس والتعمم الحركي )ممحق
                                                           

 الثقاؿ / كمية التربية الرياضية / جامعة دىوؾـ.ـ خالد محمد شعباف / مدرس مادة ا 
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ئيس، والختامي( ، وبعد وضع المواصفات الخاصة والصور التوضيحية لكل قسم من اقسام الميارة ، تم )التحضيري ، والر 
درجات( وحسب النسبة المئوية التفاق اراء المختصين عمى وفق اىمية كل قسم من اقسام  50تحديد الدرجة الكمية بو )

الداء ، ولمتحقق من الثبات عن طريق الصدق ، الميارة ، وبذلك اكتسبت االستمارة صفة الصدق الظاىري لقياس فن ا
( ان " كل اختبار صادق ثابت ، وليس العكس ان كل اختبار ثابت صادق " ) باىي ، 5999حيث يؤكد ) باىي، 

( وبذلك تم التحقق من الشروط العممية لالستمارة وتصبح االستمارة الخاصة بالتقويم صالحة وصادقة بشكميا 10، 5999
 %( . 11.2مع آراء المختصين وحصمت االستمارة عمى نسبة اتفاق أكثر من)النيائي بعد ج

   وبعد اتفاق اراء الخبراء و المختصين عمييا تم وضع الدرجات النيائية لكل مرحمة ثم اعتمدت االستمارة بشكميا النيائي.
 تقويـ فف االداء : 4-22

مووة التووي تعتموود عمووى المشوواىدة أو االسووتعانة إن تقووويم الميووارات الرياضووية بحسوواب النقوواط موون الطرائووق المي
 بالتصوير الفممي. ويمكن تحميل الميارات الرياضية التي تؤدى من الرياضيين بإحدى الطرائق اآلتية:

 : أداء الحركة وتقويميا بواسطة الخبراء أو خبير بالمشاىدة مع التسجيل بواسطة المالحظة العممية. الطريقة األولى 
( أو فيوودوي ثووم عرضوويا بواسووطة أجيووزه CDأداء الحركووة وتقويميووا بعوود تسووجيميا صوووريا بووو)فيمم( سوويدَي ) :الطريقػػة الثانيػػة 

 ( 220، 5912العرض المعروفة وتحميميا من الخبراء أو الخبير .                    )محجوب، 
بحوث وتوم تصووير االداء لعينوة البحوث اذ استعان الباحثان بالطريقة الثانية في أعاله لتقويم فون األداء الميواري لعينوة ال

من االمام والجانب اذ تبعد كواميرة التصووير عون الطالوب مسوافة تظيرفييوا اداء الميوارة بشوكل كامول، عمموا ان الكواميرة 
مثبتووة عمووى سووتاند ارتفاعووو متوور و نصووف عوون االرض ،  و اعطووى الباحثووان لمطالووب ثالثووة محوواوالت الداء الميووارة و 

( مضوغوطة لوثالث نسو  ُوْزعوتى عموى ثالثوة CDلوو ، وبعود ذلوك حوول اداء الطوالب إلوى أقوراص )تؤخذ افضول محاولوة 
فوي فعاليوة رفوع االثقوال إلعطواء درجوة لكول طالوب ، وتوم اخوذ متوسوط درجوواتيم  مقوومين مون ذوي الخبورة واالختصواص

 إلظيار درجة الميارة  لكل طالب.                           
 : اظاختبار االحتف 4-23

قام الباحثان بإجراء اختبار االحتفاظ لرفعةالخطف بعد مرور أسبوعين من اجراء االختبارات البعدية أي  
(، وبدون اعالم عينة البحث لقياس مقدار احتفاظيم بالميارة عممًا بأن ىذه الميارة لم يتعرض ليا 2052\0\21بتاري )

 البعدي  بعرض التصوير الفيديو عمى المقيمين نفسيم لالختبارالطالب خالل ىذه المدة وقد قام الباحثان مرة أخرى 
) االكتساب(، وقد دونت النتائج عمى قوائم مستقمة لكل مجموعة وذلك من اجل معالجتيا احصائيا لمتوصل الى أىداف 

الفروق بين  البحث، وبعد الحصول عمى نتائج اختبار االحتفاظ تمت مقارنتو بنتائج اختبار االكتساب وذلك لمتعرف عمى
 االختبارين و لمعرفة نسبة احتفاظ رفعة الخطف بعد فترة الترك. 

 
 
 

                                                           
  جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية \ـ.د عمر سمير ذنوف  
 جامعة الموصؿ \كمية التربية بنات \عالء الديف فيصؿ خطاب عمراف الزيدي ـ.د  
 تربية نينوى \ـ،ـ مؤيد فاضؿ حسيف   
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 الوسائؿ اإلحصائية :   4-24
،واالنحووووراف المعيوووواري ، ومعاموووول االرتبوووواط المتعوووودد، و النسووووبة المئويووووة ، و اختبووووار )ت( لمعينووووات  )الوسووووط الحسووووابي -

 ( 5999،220التكريتي، والعبيدي، )                                                   المستقمة.
 في معالجة النتائج. (SPSS) وقد استخدم  الباحثان برنامج الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية

 عرض النتائج ومناقشتيا  -5
 عرض نتائج االكتساب ومناقشتيا 5-2
ب فػػف اداء رفعػػة الخطػػؼ برفػػع عػػرض نتػػائج المقارنػػة بػػيف مجمػػوعتي البحػػث فػػي االختبػػار البعػػدي فػػي اكتسػػا 5-2-2

 االثقاؿ المتعمقة بالفرضية االولى:
" اليوجوود فووروق معنويووة بووين مجموووعتي البحووث فووي االختبووار البعوودي فووي متوسووط درجووات اختبووار االكتسوواب بفوون اداء رفعووة 

 الخطف برفع االثقال "
 (5الجدوؿ ) 

 عة الخطؼ برفع االثقاؿ يبيف االختبار البعدي بيف مجموعتي البحث في اكتساب فف اداء رف 

قيمة ت 
 المحسوبة*

وحدة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
االنحراف  المتغيرات القياس

االنحراف  الوسط الحسابي المعياري
 الوسط الحسابي المعياري

 االداء الفني لرفعة الخطف درجة 0.000 0.099 1.200 0.219 *2.100

 2.50( = 51وامام درجة حرية ) 0.01 ≥دولية عند نسبة خطأ * قيمة )ت( الج             
(" وجود فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث في اختبار االكتساب في رفعة 2يتبين من الجدول )

( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية 2.100الخطف ولمصمحة المجموعة التجريبية اذ بمغت قيمة ت المحسوبة )
مما يشير الى تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج التعميمي القائم عمى الفيديو التفاعمي (  2,50والبالغة)

عمى المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقميدية في تعميم ميارة الخطف ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية 
 وقبول الفرضية البديمة .

 مناقشة نتائج االكتساب:  5-2-3
فن اداء رفعة الخطف مصمحة المجموعة التجريبية ،وىذا  اكتساب في ممحوًظا تفوًقا ىناك أن ( 2الجدول)  يتبين من 

 التفوق في النتائج يعني أفضمية استخدام تقنية ) الفيديو التفاعمي ( في تعميم رفعة الخطف.
 إلى : التفوق ىذا الباحثان ويعزو

أداء رفعة الخطف  خطوات عمى ) الفيديو التفاعمي( ، والذي يحتوي تقنية باستخدام حالمقتر  التعميمي البرنامج فاعمية  -
 يتناسب بما العممية األسس وفق والمعدة لقطات العرض الفيديوي ،استخدام  مع والمعروضة عمى واجية الحاسوب كتابتاً 

 و البرنامج ليذا التخطيط صحة ؤكدي التفوق وىذا وانعكس ذلك ايجابا عمى فن اداء رفعة الخطف، الطالب، مستوى مع
 النشاط نوع يتطمبيا التي الميارات ينمي أن يستطيع الذي ىو الناجح التعميمي فالمنياج الموضوعة، األىداف تحقيق
 التعميم . عممية في كأساس
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عرض المعمومات  ( ان " البرمجية التعميمية المعدة بتقنية الفيديو التفاعمي و التي تراعي فييا2001اذ يؤكد القديم )
والميارات و الصياغة المغوية الجيدة والسيولو والدقة في تطبيقيا، مما يدل عمى ان البرمجية التعميمية المعدة بتقنية فيديو 

 (510، 2001التفاعمي أكثر ايجابية و فعالية ".                                             ) القديم ،
 معرفة لمطالب يتيح جيد تعميمي مناخ من ) الفيديو التفاعمي( باستخدام المقترح التعميمي جالبرنام يوفره عما فضالً  -

طريق تقنية ) فيديو  عن العرض أساليب تعد حيث بالرفعة بصورة أفضل، الخاصة والمعمومات المعارف واستيعاب  وفيم
 .ميدي التق باألسموب عرضيا يصعب والتي وسيمة، وشيقة جذابة بطرائق التفاعمي (

( ان " تقسيم المعمومات  المتعممة الى خطوات صغيرة في ضوء التسمسل المنطقي و من السيل 2002ويذكر عاشور )
 الى الصعب اذ يعمل ىذا الترتيب عمى اثارة دافعية الطالب لمعرفة المزيد من المعمومات " .

 (  90، 2002)عاشور ،                                                                                         
( ان "الفيديو التفاعمي يعطي الطالب فرصة السيطرة و المشاركة االيجابية  ويسمح 2052و كذلك يؤكد حمدان )

الب بمراعات قدرات المتعمم في تعمم تمك الميارات ، كما أن الفيديو التفاعمي لو تأثير مرئيًا يجعل التعمم جذابًا أكثر لمط
 (2052،212عند مشاىدة الطالب األفضل و األكثر تميزُا في أداء تمك الميارات " .   ) حمدان، 

 الميارة، شرح أسموب في التغيير أسبابو من كان التجريبية المجموعة لدى الحاصل التطور أن الباحثان يرى كما -
شراك المألوف عن فالخروج وتعمم  فن  إتقان في االيجابي الدور لو كان حالشر  في المتعمم حواس من حاسة من أكثر وا 
 متتابعة وخطوات مراحل من يحتويو وما المقترح التعميمي البرنامج طبيعة التجريبيةموعة فضال عن ادراك المج.االداء

 ةتعميمي وسائل استخدام وأن بأول، وصحيحة أوالً  تفصيمية بطريقة الميارة مشاىدة يتيح  لمطالب لمرفعة، اذ ومتسمسمة
 مشاىدة عن فضالً  واالستثارة، الدافعية وزيادة المسارات، وتصحيح فن االداء ، تحسن إلى تؤدي التعمم في أثناء حديثة
إن ("2002اذ يؤكد الزىيري ).التعمم بمستوى االرتقاء و من ثم واستيعابو الصحيح األداء وتعزيز لمميارة األمثل األداء

عممي الصحيح التي استخدمت لشرح الميارة عمى الحاسوب جعمت ىناك نوعا تسمسل الصور وعرض الميارة بالتدرج ال
 .( 2002،12) الزىيري،  مع دور مدرس المادة في التوجيو" من التشويق واالنجذاب نحو التعمم

و إن لتكرار العرض والمشاىدة أكثر من مرة وبنماذج حركية متعددة يساعد عمى استيعاب الحركة وفيميا ويحافظ عمى 
ل الحركة لفترة زمنية أطول، وكذلك إمكانية تحكم الطالب بسرعة عرض األداء المياري وخاصة العرض البطيء شك

دراك المادة .ويشير إلى ذلك )عبد السميع  ( إن " 2005والمشاىدة المتكررة ألكثر من مرة لو فائدة وتأثير في فيم وا 
في حيوية وبعدا جديدا لعممية التعمم وتنقل الطالب من جو المشاىدة المتكررة وبسرع مختمفة وتنوع مصادر التعمم تض
 .(505، 2005) عبد السميع واخرون، "التعمم التقميدي إلى حالة من التشويق واالنجذاب نحو التعمم 
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 عرض نتائج االحتفاظ ومناقشتيا  5-3
اظ بفػػف اداء رفعػػة الخطػػؼ برفػػع عػػرض نتػػائج المقارنػػة بػػيف مجمػػوعتي البحػػث  فػػي االختبػػار البعػػدي باالحتفػػ 5-3-2

 االثقاؿ المتعمقة بالفرضية الثانية:
" اليوجوود فووروق معنويووة بووين مجموووعتي البحووث فووي االختبووار البعوودي فووي متوسووط درجووات اختبووار االحتفوواظ بفوون اداء رفعووة 

 الخطف برفع االثقال "
 (6الجدوؿ )

 االحتفاظ بفف اداء رفعة الخطؼ برفع االثقاؿ يبيف داللة الفروؽ في االختبار البعدي بيف مجموعتي البحث في 

قيمة ت 
 المحسوبة*

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
االنحراؼ  المتغيرات وحدة القياس

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االداء الفني لرفعة الخطؼ درجة 6.991 1.475 5.861 1.519 * 7.634
 2.50( = 51وامام درجة حرية ) 0.01≥ة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ * قيم 

(" وجود فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث في اختباراالحتفاظ بفن اداء رفعة 1يتبين من الجدول )
بالغة) ( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية وال0.120الخطف ولمصمحة المجموعة التجريبية اذ بمغت قيمة ت المحسوبة )

( مما يشير الى تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج التعميمي القائم عمى الفيديو التفاعمي عمى  2.50
المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقميدية في تعميم ميارة الخطف ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول 

 الفرضية البديمة  .
روؽ في االختبار البعدي  بيف مجمػوعتي البحػث بػيف االكتسػاب واالحتفػاظ لممجوعػة التجريبيػة بفػف داللة الف 3 -5-3

 اداء رفعة الخطؼ برفع االثقاؿ
" اليوجد فروق معنوية لمجمووعتي البحوث فوي متوسوط درجوات االختبوار بوين االكتسواب واالحتفواظ لممجموعوة التجريبيوة بفون 

 اداء رفعة الخطف برفع االثقال "
 ( 7دوؿ )الج

 يبيف الفروؽ في االختبار البعدي لمجموعتي البحث بيف االكتساب واالحتفاظ بميارة رفعة الخطؼ برفع االثقاؿ

قيمة ت 
 المحسوبة*

وحدة  االكتساب االحتفاظ
االنحراف  المتغيرات القياس

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المجموعة التجريبية درجة 0.000 0.099 1.110 0.002 *2.112
 المجموعة الضابطة درجة 1.200 0.219 2.210 0.201 * 2.022

 2.50=  )51وامام درجة حرية )0.01  ≥* قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ       
جريبية بفن (" وجود فروق معنوية لممجموعة التجريبية بين االكتساب واالحتفاظ لممجموعة الت0يتبين من الجدول )

( وىي اكبر من قيمة ت الجدولية والبالغة 2.112اداء رفعة الخطف  ولصالح االكتساب اذ بمغت قيمة ت المحسوبة )
( مما يشير الى فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى الفديو التفاعمي التي استخدمتيا المجموعة التجريبية ، اما 2,50)

 ستخدمت الطريقة التقميدية في تعميم ميارة الخطف بمغت قيمة )ت( المحسوبة بالنسبة لممجموعة الضابطة التي ا



 االكتساب واالحتفاظ بفن................اثر استخذام الفيذيو التفاعلي يف 

22 

 

الصفرية وقبول الفرضية  ( وىذا يعني رفض الفرضية2,50( وىي اكبر من قيمت )ت( الجدولية والبالغة)2.022) 
 .البديمة

رفػع االثقػاؿ المتعمقػة عرض نتائج المقارنػة بػيف مجمػوعتي البحػث بنسػب االحتفػاظ بفػف اداء رفعػة الخطػؼ ب 4 -5-3
 بالفرضية الثالثة:

 "اليوجد فروق معنوية بين مجموعتي البحث في نسب االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف برفع االثقال"
 (8الجدوؿ )

 يبيف نسبة االحتفاظ بيف مجموعتي البحث في ميارة رفعة الخطؼ برفع االثقاؿ 

 نسبة االحتفاظ% ظاختبار االحتفا اختبار االكتساب المجموعة االسموب
 % 15.15 1.110 0.000 المجموعة التجريبية الفيديو التفاعمي
 % 10.21 2.210 1.200 المجموعة الضابطة االسموب التقميدي

(  وجود فروق معنوية في نسب االحتفاظ بين  اختباراالكتساب واختبار االحتفاظ لممجموعة 2يتبين من الجدول )
 خطف وكذلك الضابطة ،وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة  .التجريبية بفن اداء رفعة ال

 مناقشة نتائج االحتفاظ 5-3-3
اظيرت نتائج تحميل البيانات االحصائية التي تم الحصول عمييا باختبار المقارنة بين المجموعتين ونسب 

خطف ، وبمقارنة متوسط مجموعتي البحث تبين ان االحتفاظ ، بوجود فروق ذات داللة معنوية في االحتفاظ برفعة ال
نتائج االحتفاظ في المجموعة التجريبية التي خضعت لمفيديو التفاعمي افضل من نتائج المجموعة الضابطة التي خضعت 

 لالسموب التقميدي.  
 إلى : التفوق ىذا الباحثان ويعزو

أداء رفعة الخطف  خطوات عمى ديو التفاعمي( ، والذي يحتوي) الفي تقنية باستخدام المقترح التعميمي البرنامج فاعمية -
 بسرعة، الميارة إكساب إمكانية وتوفر الصورالثابتة مع لقطات الفيديو والتي تتيح مع المكتوبة عمى واجية الحاسوب كتابتاً 

من خطوات  البرنامج يحتويو فما ، ممكنة فترة ألطول بفن االداء المستوى ىذا من قدر بأكبر االحتفاظ إمكانية وكذلك
سالم  و يتفق ىذا مع المتعمم . ذاكرة في مخزوًنا الحركي النموذج إبقاء في الواضح األثر لو كان ولقطات الفيديو وصور

( " أن التفاعل بين المتعمم والبرنامج التعميمي في الفيديو التفاعمي ال يعني فقط أداء المتعمم لمميارة بل يساعده 2002)
 (010، 2002بالمعمومات لفترة طويمة".            ) سالم، عمى االحتفاظ 

شراك استخدام ان فضاًل عن الى ذلك -  الطالب تعممو بما االحتفاظ في دور لو يكون التعمم عممية في حاسة من أكثر وا 
دمة لمطالب والتي ( "ان البرامج التفاعمية تمتاز بتنوع المثيرات المق2001عبد الخالق  )  اذ يذكر.  ممكنة فترة ألطول

تساعد عمى إشراك اكثر من حاسة في الوقت نفسو ، ومن أىم ىذه الحواس المرتبطة بتعمم الميارات ىي حاسة النظر ، 
والتي ليا أىمية كبيرة في التعمم ، إذ إن مشاىدة الطالب لعرض الميارات عمى ىيئة صور وأشكال ورسوم والمسار 

تدل عمى أجزاء الحركة ولقطات لألداء المياري وبسرعة عرض مختمفة )بطئ و الحركي لمميارات فظاًل عن تأشيرات 
 .(552، 2001) عبد الخالق،  لطالب إلى فيم واستيعاب الحركة" اعتيادي و سريع( يؤدي با

فضال عن ذلك أن إتباع الطالب أسموب جديد يولد لديو بيجة وسرورًا يؤدي الى احتفاظ جيد االمر الذي اكده  -
(Knapp, 1997 بقولو " ان االحتفاظ بالخبرات الميارية التي اداىا المتعمم بنجاح حممت معيا السرور والبيجة تكون )

  .(Knapp, 1997, 103افضل من الخبرات الميارية غير السارة " )
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عممية التي استخدمت في  التجريبية ىو نتيجة التكرارت موعةالمج لدى الحاصمة االحتفاظ ويعزو الباحثان عممية -
 إلى أدى الميارة تكرار ازداد فكمما التطبيقي ، الجزء في اكبر وقت من تقنية ) الفيديو التفاعمي ( ، وكذلك لما توفرهالتعمم
 .ممكنة فترة ألطول بيذا اإلتقان االحتفاظ وكذلك ، فن االداء بمستوى عن االرتفاع فضال التعمم، سرعة

مارسة التمارين بوجود أالدوات المساعدة المختمفة جعمت المتعمم يستخدم ( "ان م2050دراسة رشيد ) و يتفق ىذا مع 
طرق متعددة من المعالجة األمر الذي يؤدي الى ترميز المعمومات أثناء أداء الميارة أو الميارات المتعممة مما يعطي 

بيت المعمومات في الذاكرة الفرصة لمعرفة أوجو التشابو و االختالف بين الميارات المتعممة ، وىذا ضروري وميم لتث
طويمة األمد، كما ان تكرار الميمة لمدة زمنية معينة و بتكرارات كثيرة يترك اثرًا أو صورًا مخزونة في ذاكرة المتعمم وىذه 

 .( 525، 2050الصورة تستخدم من قبل المتعمم لتعديل أو تطوير الحركات الالحقة" ) رشيد، 
 اجعة الفورية اثناء الجزء التطبيقي عند وقوعو في خطأ يزيد من االحتفاظ بالميارة .كذلك تزويد الطالب بالتغذية الر  -

تزويوود الطالووب بالتغذيووة الراجعووة الفوريووة االموور الووذي يجنبووو الحوورج ويزيوود موون راحتووو ( "ان 2002وىووذا مووا اكدتووو صوووران ) 
 ( 91،  2002صوران، " .                       ) النفسية التي تسيم في تحسين مستواه المياري

( " ان الذاكرة الفعالة ىي ناتج فعال، اي ان مايؤثر من عوامل عمى عممي التعمم يعد عوامل 5995ويؤكد ) االزيرجاوي، 
مؤثرة عمى عممية التذكر الن عائد او ناتج عممية التعمم ىو ما يبقى في الذاكرة الطول مدة ممكنة كما ان المعمومات 

اظ بيا افضل مما ىو بالنسبة لممادة غير ذات معنى ، وكذلك المادة المرتبطة بالمعاني والتتابع ذات معنى يكون االحتف
 .(99، 5995) االزيرجاوي ،"المنطقي تبقى في الذاكرة اكثر من المواد المتفككة التي يقل فييا المعنى

 االستنتاجات و التوصيات-6
 االستنتاجات 6-2
 المعد بتقنية الفيديو التفاعمي لممجموعة التجريبية في اكتساب فن اداء رفعة الخطف.اثبت فاعمية البرنامج التعميمي  -
 اثبت فاعمية البرنامج التعميمي المعد بتقنية الفيديو التفاعمي لممجموعة التجريبية في االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف. -
ممجموعووة التجريبيووة بووين االكتسوواب واالحتفوواظ بفوون اداء رفعووة اثبووت فاعميووة البرنووامج التعميمووي المعوود بتقنيووة الفيووديو التفوواعمي ل -

 الخطف.
ان استخدام االسموب التقميدي كان لو تأثير ايجابي في االكتساب واالحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف ألفراد المجموعة   -

 الضابطة .
 التوصيات 6-3

 لممراحل التعميم االساسي . ادخال مادة االثقال ضمن المناىج المدرسية لمادة التربية الرياضية -
 ضرورة استخدام الفيديو التفاعمي في العممية التعميمية خالل تعميم رفعة الخطف . -
 اجراء دراسات و بحوث مماثمة و لمراحل دراسية أخرى ومواد اخرى . -
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 (5الممحق )
 أسماء السادة المحكمين الذين تمت االستعانة بخبرتيم 

 طبيعة االستشارة عنواف الوظيفية االختصاص الدقيؽ ميفأسماء السادة المحك ت
2 3 4 5 6 7 

  * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية بايوميكانيؾ أ.د وديع ياسف التكريتي 2
     * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية عمـ التدريب أ.د ضياء مجيد الطالب 3
  * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية تعمـ حركي أ.د عامر محمد سعودي 4
   * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية تعمـ حركي الرومي أ.دجاسـ محمد نايؼ 5
 * * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية تعمـ حركي أ.د محمد خضر أسمر 6
   * *   جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية طرائؽ تدريس أد. قتيبة زكي طو التؾ 7
     * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية عمـ التدريب أ.د عناد جرجيس الصوفي 8
     * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية عمـ التدريب أ.د اياد محمد عبداهلل 9
 *  * *   جامعة الموصؿ \تربية الرياضيةكمية ال طرائؽ تدريس أ.دوليد وعداهلل عمي االطوي :
 * * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية طرائؽ تدريس أ.دطالؿ نجـ عبداهلل النعيمي 21
 * * * *   جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية بايوميكانيؾ أ.د سعد نافع الدليمي 22
 * * * * * * جامعة الموصؿ \لتربية الرياضيةكمية ا طرائؽ تدريس أ.ـ.د ليث داؤد البنا 23
   * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية طرائؽ تدريس أ.ـ.د صفاء ذنوف االماـ 24
  * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية طرائؽ تدريس أ.ـ.د اياد محمد شيت 25
  * * * * * جامعة الموصؿ \تربية الرياضيةكمية ال بايوميكانيؾ أ.ـ.د ليث اسماعيؿ صبري 26
   * * * * جامعة دىوؾ \كمية التربية الرياضية تعمـ حركي ـ.د محمد حسف مصطفى 27
 * * * * * * جامعة الموصؿ \كمية التربية الرياضية القياس والتقويـ ـ.د عمر سمير ذنوف 28
 * * * * * * جامعة الموصؿ \بناتكمية التربية  بايوميكانيؾ ـ.دعالء الديف فيصؿ خطاب 29
 * * * * * * جامعة دىوؾ \كمية التربية الرياضية عمـ التدريب ـ.ـ خالد محمد شعباف :2

 طبيعة االستشارة:
 استبيان عناصر المياقة البدنية -5
 استبيان أىم االختبارات عناصر المياقة البدنية -2
 استبيان تحديد ازمنة اجزاء الوحدة التعميمية -0
 حول صالحية خطة الدرس استبيان -2
 استمارة تقييم فن األداء  -1
 المقابالت الشخصية -0
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 ( نموذج لوحدة تعميمية باستخداـ الفيديو التفاعمي لرفعة الخطؼ3)الممحؽ 

 التاري  :         د                                         20الوحدة : االولى                                                    الزمن : 
  10   :اليدف التعميمي : ان يؤدي الطالب وضع التييوء               الصف: التاسع االساسي                                    عدد الطالب 

 حيحة مع التاكد مف البرنامج الخاص لمفيديو التفاعميمالحضة : قبؿ البدء بالدرس يقـو المدرس بتييئة األجيزة و االدوات و التأكد مف اف جميع الحواسيب تعمؿ بصورة ص

 التقويـ التشكيالت شرح محتوى الميارة و تنظيميا ف اقساـ الخطة اجزاء الدرس

الجزء 
 االعدادي

 أخذ الغيابات و الحضور و ترديد شعار الرياضة د3 المقدمة

 

 التأكيد مف الحضور 2
 الرياضي التأكيد عمى ارتداء الزي3

 ء العاـاالحما
 
 الخاصاالحماء

 تييئة عامة لجميع أعضاء الجسـ و خاصة التي تخدـ القسـ الرئيسي مف الدرس د9
 

  تماريف الرقبة ، تماريف ذراعيف ، تماريف جذع ، تماريف رجميف ، تماريف العصا

 تطبيؽ االحماء مف قبؿ جميع الطالب
تنفيذ التماريف البدنية بصورة 

 صحيحة

الجزء 
 الرئيسي

بعد اخذ كؿ طالب مكانو اماـ حاسبتو يقوـ الطالب بالنقر عمى ايقوف البرنامج التعميمي  د21 زء التعميميالج
و فتحو و الذي يتضمف في داخمو الشرح النظري والصور و مقاطع الفيديو لمرحمة 

  التيويؤ و انتزاع الثقؿ .

االنتباه ما موجود مف كتابات و 
صور و عرض نموذج لمفيديو 

 مي اثناء الجموس اماـ الحاسبةالتفاع

وقوؼ كؿ طالب اماـ البار المخصص لو بعدىا يؤدي الطالب الحركة )وضع التييوء(  د28 الجزء التطبيقي
وفي حالة اذا أخطأ الطالب فسوؼ يقـو المدرس بابالغ الطالب عف خطئو بعدىا يقـو 

العودة الى البار  الطالب بمراجعة الحاسبة المخصص لو لمشاىدة العرض النموذجي ثـ
 وتطبيؽ الحركة لتصحيح خطئو و ىكذا حتى اف يتعمـ الطالب الحركة بشكميا الصحيح

 حاسبة
 البار
 

التأكيد عمى قياـ جميع الطالب  2
 بتطبيؽ الحركة

 تطبيؽ الميارة بصورة صحيحة 3
التركيز عمى القدميف و الذراعيف و  4

 البار. وضعية الجذع وكيفية مسؾ

الجزء 
 الختامي

   تماريف تيدئة و استرخاء السترجاع االجيزة الوظيفية الى حالتيا  الطبيعية د4 الختاـ

 

 


