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 داءـــــــــاإله

 
إلى نبي الرحمة .. ونصح األمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

 " سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم"    .. ونور العالمين
 هماوالدتى األعزاء أطال اهلل فى عمر والدى و  لىإ

في دراستي ورفيقة دربي دائمًا وشاركتني همومي  نستنيآمن  إلي
 تذكارًا وتقديراً 

 " غاليةلزوجتي ا" 
 قرة عيني وثمرة فؤادي أوالديو ..  مالكي في الحياة إلي

 "هادي و محمد"
  األفاضل....وأخواتى... أخوتى إلي

 بالجميل اليقيده الكلمات والشكر والعرفان  تييالذي ال إلي
 "رحمه اهللأبو محمد " 

 ومن يهمهم أمريقاربي أكل  إلي

 بما ينيعنا المولى أن داعياً  المتواضع الجهد هذا ثمرة أهدي جميعاً  إليهم
 علما ويزيدنا ينيعنا ما ويعلمنا علمنا
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 رــــقديـــر وتـــكـــش
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين      
 .....الحمد هلل الذى وفقنى ويسر لى أمرى فى دراستى وبعد, جمعينأوصحبه  آلهوعلى 
أشكر اهلل العلى القدير أواًل وأخيرًا على توفيقه لى باتمام هذه الرسالة فهو عزوجل أحق ننى إف    

ال من اهلل العلى إنجاز هذا الجهد المتواضع فما توفيقى الذى وفقنى إلفالحمد هلل , بالشكر والثناء 
 .القدير 

  (7, اآلية /براهيمإ"  ) َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ " يقول اهلل تعالى 

لى من ساندني طيلة أ, لى والدي الكريم ووالدتي العزيزةإننى أتقدم بالشكر الجزيل إ       ياموا 
الدراسة زوجتي الحبيبة و أطيالي األعزاء لدعائهم وتحملهم الصبر والمشقة والتعب معي من أجل 

كما وأشكر جامعة األزهر , أطال اهلل في عمرهم وأمدهم بالصحة والعافية, إتمام هذه الدراسة
برامج  عما قدمته وتقدمه من, دارتها وجميع العاملين فيهاإفى  ةً متمثل, موئل العلم والعلماء

 .ومميزة موظيًة كل االمكانات والطاقات المتوفرة , تعليمية راقية
  ارـــصــــمد نــــــمح يلـــــــع/ كما أتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للدكتور      
, المشرفين على الرسالة على ما قدماه من عون صادق دانـــــف حمــــــد يوســـــأحم/ روالدكتو 
وتوجيهات علمية بناءة غرست فيَّ مبدأ المثابرة وأضافت لي العديد , اعدة مثمرة وآراء هادفةومس

تمامها, من الخبرات البحثية , وكان لتشجيعهم المستمر عظيم األثر في إثراء هذه الرسالة وا 
 ..وجزاهم اهلل عني كل خير

  شــــــدرويحسن ا ــــطــــــع/ تورحترام والتقدير إلى كل من الدككما أتقدم بخالص الشكر واإل      
 . لتيضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة  دالويـــــــــالمج يوسف عدـــــــأس /والدكتور
 .لما قام به من مراجعة لغوية عيلنائل اسما/ الدكتور  إلىكما أتوجه بالشكر والتقدير       
الذين كان لهم الجهد الكبير فى  أبو جياب شادى/ واألخ أيمن جبر/ كما وأشكر األخ      

 .نجاز هذه الرسالةإ
وأخيرًا أشكر كل من أفادني ولو بكلمة واحدة أو أعان بنصح أو نظر بعين الرضا في سبيل 

 .وأعتذر عن كل جهد فاتني أن أذكره بحسن نية , إعداد هذه الرسالة 

 ﴾  اْلعَِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو وَاللَّه َيَشاء َمن يُْؤِتيهِ  اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ  ﴿
 ( 4اآلية / سورة الجمعة)

 الباحث                                                                              
 حسن يحيى حسن اسماعيل     



 ه

 

 ملخص الدراسة
 

هذا التقدم , نيجار العلمىدمة واإلن ما يميز عصرنا الذى نعيشه أنه عصر التكنولوجيا المتقإ   
ستيادة من تقنيات هذا العصر من أجل دفع المختصين والباحثين فى البحث عن أفكار جديدة لإل

 .السيما فى التربية الرياضية , تحقيق أهداف محددة
 ومنها لعبة كرة السلة والتى تعد ثانى األلعاب, ن التطور الكبير فى الميادين الرياضية المختليةإ

جعل من الضرورى استخدام الوسائل واألساليب العلمية والتكنولوجية , الجماعية ممارسًة وشهرة
وهو تحسين , لى الهدف المطلوبإوذلك من أجل الوصول , ومنها الييديو التياعلى, المتاحة

والتى تعتبر من أهم المهارات , و بالتحديد مهارة التصويب, وتطوير جميع مهارات كرة السلة
حيث أنه على العبى كرة السلة أن يكونوا متميزين فى مهارة , اسية فى لعبة كرة السلةاألس

ى كرة السلة أن يكونوا متطورين بوبناء عليه يجب على مدرسى التربية الرياضية ومدر , التصويب
لبناء العبين مميزين فى لعبة كرة السلة وتحديدًا فى , ومواكبين لطرق وأساليب التدريب الحديثة

 .والتى تعتبر من أخطر وأهم المهارات فى كرة السلة, ارة التصويبمه
 هتمام بهاوأنه يجب اإل,  وبناء على ما سبق يتضح أهمية مهارة التصويب فى كرة السلة

لهذا كان اختيار موضوع الدراسة و الذى يتضمن ,  من خالل التدريب بشكل جيد( كبير بشكل)
 .تحسين مهارة التصويب فى كرة السلة

  :الرئيسى اإلجابة على السؤال مشكلة الدراسة فى تتمثلو 
         الفيـديو التفـاعلى لتحســين مهـارة التصـويب فــى كـرة السـلة لــدى  توظيــف ثـرأمـا    

 الالعبين الناشئين بمحافظات غزة؟
تحديدددد مهددددارة التصددددويب فدددى كددددرة السددددلة والتدددى ينبغددددى تحسددددينها لدددددى  الدراسددددة إلددددى تفهددددو       

الييدديو التيداعلي فدي تحسدين  توظيدف ثدرأالتعدرف علدى وأيضدًا , لناشئين بمحافظات غدزةالالعبين ا
الخدرو  بنتدائج ومقترحدات تشدجع  وأخيدراً , الجانب المعرفدي المدرتبط بمهدارة التصدويب فدي كدرة السدلة

 .وتساعد المدربين على استخدام الييديو التياعلي في عملية التدريب
ين الناشئين فى المدراس االعدادية بوكالة الغوث الدولية بمخيم وتكون مجتمع الدراسة من الالعب

واستخدم الباحث المنهج , العباً ( 03)وعددهم , (41 -41)البريج الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 .(تجريبية وضابطة)شبه التجريبى ذى المجموعتين 

حيث تم تطبيق , لمهارايةمجموعة من االستمارات لقياس االختبارات البدنية و اواستخدم الباحث 
البرنامج التعليمى باستخدام الييديو التياعلى لتحسين مهارة التصويب فى كرة السلة فى ثمانية 

 .أسابيع 



 و

 

 
 :ليها الدراسةإأهم النتائج التى توصلت 

  التصدددددويب مدددددن القيدددددز ) الييدددددديو التيددددداعلى أدى الدددددى تحسدددددن فدددددى مهدددددارة التصدددددويب– 
 (.صويب السلمى الت –التصويب من الرمية الحرة 

 حيددث وصددلت , معددالت التحسددن فدى مهددارة التصددويب مدن القيددز بعدد تمريددر كانددت جيددة
 % (.70.32)لىإنسبة التحسن 

 حيدددث , معدددالت التحسدددن فدددى مهدددارة التصددويب السدددلمى بعدددد محددداورة أيضددًا كاندددت جيددددة
 % (.41. 41)لى إوصلت نسبة التحسن 

 لحرة كانت أكبدر مدن معددالت التحسدن معدالت التحسن فى مهارة التصويب من الرمية ا
حيدث كاندت نسدبة التحسدن فدى , فى مهارة التصويب من القيز ومهارة التصدويب السدلمى

 .% ( 3...)مهارة التصويب من الرمية الحرة 

  الييدددديو التيددداعلى علدددى جميدددع المتغيدددرات توظيدددف ثدددرأيتضدددح مدددن المعددددالت السدددابقة ,
 %(.2..62)لى إارات قيد الدراسة وصلت نسبة التحسن العام لجميع المهن إوبذلك ف

 
 
 :أهم التوصيات والمقترحات فى الدراسة 
 :في ضوء حدود عينة البحث وخصائصها وبعد عرض النتائج يوصي الباحث بما يلي    

 لعدددداب اليرديددددة هتمددددام بددددإجراء البحددددوث والدراسددددات علددددي بدددداقي مهددددارات كددددرة السددددلة واألاال
 .يديو التياعلي في التربية الرياضيةالي أثرلمعرفة  والجماعية األخرى

 علددى األنديددة ( الييددديو التيدداعلى ) نشددر نتددائج هددذه الدراسددة وخطددوات تطبيددق هددذا البرنددامج
 .ستيادة من هذه النتائجلالوالمدارس 

  غزة بأجهزة الييديو التياعلي محافظاتتزويد المدارس واألندية فى. 

 أجهزة الييديو التياعليتصميم قاعات دراسية قريبة من المالعب مزودة ب. 

 تدريب المدربين والمدرسين علي استخدام تلك األجهزة. 
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Abstract 
 

 
   What distinguishes our age in which we live that the era of advanced 

technology and scientific explosion, this progress payment specialists and 

researchers in the search for new ideas to take advantage of this age of 

technology in order to achieve specific goals, especially in physical 

education. 

That the great advances in the fields of various sports, including 

basketball game and the second-team sports practice and fame, made it 

necessary to use the means and methods of scientific and technological 

available, including interactive video, in order to reach the desired goal, 

which is growth and development of all skills basketball, and specifically 

skill shooting, which is considered one of the most important skills in the 

game of basketball, which must basketball players to be distinct in the 

skill o Shooting f, and therefore should teachers of physical education and 

coaches basketball to be sophisticated and abreast of the ways and 

methods of modern training, so as to build players distinguished in the 

game of basketball and specifically in the skill of Shooting, which is 

considered one of the most dangerous and the most important skill in 

basketball. 

Based on the above, it is clear the importance of skill Shooting in 

basketball, and that great attention should be paid to this skill through 

training well, for this selection was the subject of the study, which 

includes improving the skill of shooting in basketball. 

 

Statement of problem: 

•  How the effectiveness functional for interactive video to 

improve the skill of shooting a basketball with youngsters in the 
Gaza Governorates? 
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Objectives of the study: 
  

The study aimed at investigating the following aims. 

1 - Determine the shooting skill in basketball, which should be improved 

with the youngsters in the Gaza Governorates. 

2 - Get on the effectiveness of interactive video to improve the skill of 

shooting a basketball with youngsters in the Gaza Governorates. 

3 - Outcomes and proposals encourage and assist the trainers on the use 

of interactive video in the training process. 

 

The researcher used experimental method in experimental and control 

sets. Research sample The population consists of 22 - junior basket 

ball players Followers of   the middle  schools in the Bureij camp &    

aged(14 – 16) years old. 

                                                                                                         

The researcher used different tools to fulfill the aims of the study and to 

answer its questions Form of expert's opinions and Registration card. The 

researche  designed and applied Educational program to improve the skill 

of shooting in basketball and applied it within eight weeks.  

 

The Results of study: 
 

• interactive video led to an improvement in the skill of (Shooting of 

jumping - Shooting from the free throw - Shooting peaceful). 

• The rates of improvement in shooting jumping skills after a good pass, as 

the improvement rate (23.97%). 

Rates of improvement in the skill of Shooting  peaceful Conversation also 

was good, with the ratio of improvement (18 .18%). 

• Rates of improvement in the skill of Shooting the free throw was greater 

than the rates of improvement in the skill Shooting of jumping and  skill 

peaceful, where the percentage of improvement in the skill of  Shooting  

from the free throw (33.9%). 

• Clear in the previous rates the effectiveness of interactive video on all 

the variables, so the proportion of the overall improvement for all skill 

under study and reached (25.35%). 
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 ج  اإلهداء 

 د  وتقدير شكر
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 اإلطار العام للدراسة
  مقدمة الدراسة: أوالً 
   يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والتقدم العلمي الواسع, بحيث أصبح التنافس       

بين الدول يرتكز أساسا علي القدرات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية؛ لذلك كان البد أن تتكاتف 
         الجهود ويستيقظ لديها النشاط واليكر العلمي في معركة التقدم العلمي؛ لكي تستطيع أن تواكب 

       .تلك الثورة التكنولوجية الهائلة
من التكنولوجيا في المجال التعليمي في إعادة الصياغة والتوجيه وتتمثل اليائدة الحقيقية      

ليكر المعلم؛ لكي يستطيع أن يبني متعلمًا قادرًا على البحث الذاتي واإلبداع واالبتكار والنقاش 
وتكوين شخصية منتجة تعتمد علي طريقة التيكير المنظم والمنطقي, وقادرة على حل , الحر

يجاد الحلول, ك نما هي أداه ووسيلة المشكالت وا  ما أن التكنولوجيا ليست هدفًا في حد ذاتها, وا 
لسرعة الوصول إلي الهدف الحقيقي من تطوير التعليم, وهو تنمية اليكر واالقتناع واليهم وربطه 

بالتطبيق العلمي وتكوين الشخصية العلمية من خالل التعلم التكنولوجي, ويري البعض أن 
وبا للتيكير يتناول التعليم والتعلم, وهو أسلوب يتسم بالمرونة والحركة تكنولوجيا التعليم تعد أسل

الدائمة ويختص بعملية تطوير المنهج, وهي مجال يعمل على تسهيل تعليم األفراد من خالل 
التحديد المنظم والدقيق, وتطوير وتنظيم كل مصادر التعليم المتاحة فتكنولوجيا التعليم إحدى 

, ني, فهي تعني كل شيء ابتداء من استخدام جهاز إلى التقييم الجيد للدرسالكلمات متعددة المعا
 . والتحليل المنظم لعناصر العملية التعليمية

 
وكاندددت , ولكدددن اإلنسدددان كدددان يسدددتخدمها دون برمجدددة, فالوسددائل التعليميدددة موجدددودة مندددذ القددددم     

حاجددة للوسددائل التعليميددة فددي وبددرزت ال, وليدددة اللحظددة والموقددف, ثددم تطددورت بتطددور اإلنسددان نيسدده
إذ أدرك المربدون حاجدة المعل دم والمدتعل م للوسدائل التعليميدة إلنجداح , مجال التربية والتعليم منذ القددم

 (. 42: 6111,السيد )عملية التعل م والتعليم
 

إن اسدددتخدام الوسدددائل التعليميدددة المختليدددة فدددي العمليدددة التعليميدددة يجعدددل عمليدددة الدددتعلم الحركدددي      
بعدد أن كدان , بحيث يصدبح المدتعلم مسدئوال ومشدارًكا وايجابًيداعلى نحدو كبيدر, كثر فاعلية وايجابيةأ

 (. 26: 0387,عثمان )مستقباًل ومقلداً 
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وبدددرزت البدددرامج التياعليدددة كمندددافس قدددوي فدددي تعلدددم المهدددارات الحركيدددة؛ إذ إنهدددا تعمدددل علدددى        
يددادة دافعيتده وتياعلدده مددع المهدارة التددي يددراد إشدراك الطالددب فددي الددرس مددن خددالل اسدتثارة حواسدده وز 

تعلمهدددا, وتوضددديح األجدددزاء الصدددعبة مدددن المهدددارة, وبيدددان األخطددداء الشدددائعة والينيدددة للمهدددارة, وبدددذلك 
يصل الطالب إلى مميزات عالية فدي األداء المهداري, وهدو األداء السدريع والددقيق, وقلدة المحداوالت 

وكدذالك ثبددات مسدتوى األداء واالسددتعداد للمتغيددرات ,  هماالخاطئدة وسددهولة تنييدذ الحركددات وانسدديابيت
 (. .8:  6117, شاكر ) الطارئة

 
إلدددى أن دور البدددرامج التياعليدددة  (Patricia,2000:35) وفدددي هدددذا الصددددد تشدددير باتريسدددا       

 .تتعاظم حين يتعلق األمر بتعلم المهارة الحركية في درس التربية الرياضية
 

وأحددث أدوات  يداعلي مدن االتجاهدات الحديثدة لتكنولوجيدا التعلديم؛ باعتبداره أهدمالييدديو الت ويعد     
تيريدد التعلدديم, وهدو نظددام يجمددع بدين إمكانيددات وخصدائص الييددديو والحاسددوب, ويعتمدد علددى أسدداس 

الييديو وبرامج الحاسوب  تحدت تحكدم المدتعلم,  الخصائص التياعلية للحاسوب, بحيث تكون برامج
مصدادر الدتعلم ,أو اختيددار التتابعدات المطلوبددة مدن لقطددات  أو الحصدول علددى سدواء فدي التشددغيل,

 (. 2.: .611,خميس )وغيرها النصوص, أوالرسوم,  أوالصور الييديو, أو الصوت, أو
 

والكمبيدوتر  الييديو التياعلي بيئدة تعليميدة فرديدة يسدتخدم فيهدا كدل مدن الييدديو التعليمدي ويحقق     
للمتعلمددين بعددد أن يددتم  م, وهددو نظددام يعمددل علددى تقددديم دروس تعليميددةكعامددل مسدداعد فددي التعلددي
ويكون جهاز الييديو متصاًل بالحاسدوب الدذي يعمدل علدى ضدبط حركدة , تسجيلها على شريط فيديو

 .(83: 0338, الحيلة , مرعى )الييديو 
 

وذلدك مدن خدالل والييديو التياعلي يزيد فهم الصدعوبات التدي  يواجههدا الطدالب أثنداء التطبيدق      
ومشدداهدتهم لددبعض الالعبددين المتميددزين أثندداء المباريددات العالميددة, ويكددون , اسددترجاع تلددك المهددارات

أكثدددر واقعيدددة فدددي الدددتعلم مدددن الطدددرق التقليديدددة, وتمدددنح الطريقدددة التياعليدددة للييدددديو الطدددالب فرصدددة 
 (.61: 6100,حمدان ) للسيطرة والمشاركة االيجابية وتعنى التياعلية وتجاوب المتعلم

 
ثدم , بتكنولوجيدا تتديح للمدتعلم مشداهدة تتابعدات الييدديو الييدديو التيداعلى يتمتدع أن ومدن هندا ندرى    

حيدث يعمدل علدى  ,وهندا يسدتقبل ويددخل اسدتجابات للمدتعلم, أسدئلة بواسدطة الييدديو التيداعلى طدرح
وخاصدددة فدددى , علمباسدددتجابة المدددت تقسدديمها, ثدددم يددددخل تغذيدددة راجعدددة وتعزيدددزا فوريدددا, مدددع االحتيددداظ

المهددارات ) الجماعيددة مثددل لعبددة كددرة السددلة ؛حيددث تمتدداز لعبددة كددرة السددلة بالمقدددرة اليرديددة  األلعدداب
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والددذي يعتبددر مددن أهددم , والتددى تتمثددل فددى سددرعة األداء فددى المراوغددة والتمريددر والتصددويب, (اليرديددة 
ى التصدويب فدى أي وقدت المهارات األساسية فدى لعبدة كدرة السدلة, وهدو مدا يميدز الالعدب قدرتده علد

كمدا تعدددت وتنوعدت طدرق التددريب فدى , من أوقات المباراة, وتحت أي ظرف مدن ظدروف المبداراة
 .كرة السلة, و لكن جميعها كان لمهارة التصويب القدر األكبر من األهمية واالهتمام

 
, المبداراة أن المسدتوى الحقيقدي لالعدب المهدارى هدو أداؤه أثنداء ( .0:  0376,لطيدي )ويرى      

لذلك  فدان كدل عمليدات التددريب يجدب أن تدنظم بحيدث يمكدن للالعدب اكتسداب أفضدل أداء للمهدارة 
 .لتحقيق أفضل النتائج في الظروف المختلية

 حيدث, و يرى الباحث أن مهارة التصويب هي إحدى المهارات الحركية المهمدة فدي لعبدة كدرة السدلة
صدددويب علددى هدددف اليريدددق المنددافس, وهدددو مددن أهدددم تهدددف كددل حركدددات الهجددوم إلدددى االنتهدداء بالت

 .حيث تتوقف نتيجة المباراة علي نجاح هذه المهارة, الواجبات في ممارسة كرة السلة
 

والتصددويب هددو المبدددأ األساسددي األكثددر أهميددة بددين المهددارات األساسددية للعبددة, هددو السددالح        
بددين اليددوز والخسددارة, بددل إن المهددارات  القددوى الددذي يملكدده اليريددق اآلخددر؛ لددذا يشددكل  الحددد الياصددل

والخطددط الهجوميددة بأنواعهددا تصددبح عديمددة الجدددوى إذا لددم تتددو  فددي النهايددة بالتصددويب , األساسددية
 (.30: 0388,إبراهيم )الناجح على الهدف

 
بددأن جميددع المهددارات التددي ييعلهددا اليريددق تصددبح , (..0: 0338,معددوض )وهددذا مددا أكددده        

 .لم تتو  في النهاية بإصابة السلة عديمة الجدوى إذا
 

أن جميدددددع المهددددددارات األساسدددددية والخطدددددط الهجوميددددددة , (.6:  0333, صدددددابر )ويضددددديف        
 .بمختلف أشكالها تصبح بدون جدوى فى حالة عدم وجود التصويب الناجح

 
أن مهددارة التصددويب تعددد روح التكنيددك الهجددومي للعبددة , (04: 0332,صددادق)كمددا ويؤكددد         

 . ونقطة التيوق ألي فريق؛ ألن تنييذها بطريقة سليمة يؤدى إلى تسجيل النقاط
أن التصدويب هدو   Gandolfi & Cousinsويدذكر أيمدن اليدوال عدن جانددوليى وكدوزنز         

أكثددر المهددارات األساسددية اكتسددابًا بالممارسددة, كمددا أن اليريددق يمكددن أن يلعددب جيدددا وبإتقددان, ولكندده 
ومددن ثددم , نجدداز الجددزء النهددائى فددى الهجددوم متمثددل فددى وضددع الكددرة داخددل السددلةبحاجددة لالعبددين ال

 (. 02:  0334, اليوال ) ينصح بالتدريب على التصويب يومياً 
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بددأن مهددارة التصددويب مددن العوامددل المددؤثرة فددي , (77:  0332,إسددماعيل )ويؤكددد مددا سددبق        
 .نتيجة المباراة

 
عبدين الناشدئين مشداهدة بعدض الالعبدين المميدزين والدذين يدؤدون أنده البدد للال يمكن القولو         

مهددددارة ) مهددددارة  التصددددويب بشددددكل جيددددد مددددن خددددالل الييددددديو, حيددددث يقددددوم الييددددديو بعددددرض المهددددارة
حيدددث تكدددون سدددرعة , بطريقدددة يسدددتطيع مدددن خاللهدددا الناشدددة مشددداهدة المهدددارة مبسدددطة( التصدددويب 

؛ حيدددث يكدددون زمدددن Slow Motionهدددا العدددرض أبطدددأ مدددن سدددرعة الحركدددة الحقيقيدددة, ويطلدددق علي
العدددرض أطدددول مدددن الدددزمن الحقيقدددي لددد داء الحركدددي, و هدددذا يعطدددى اليرصدددة والقددددرة علدددى التأمدددل 
واإلتقان الصحيح لمهارة التصويب, وبالتدالي عندد التطبيدق يكدون الالعدب قدد كدون فكدرة كاملدة عدن 

 .وبالتدددددددددالي تعطدددددددددى نتدددددددددائج أفضدددددددددل, أسدددددددددهل , ويصدددددددددبح تطبيقهدددددددددا(المهدددددددددارة)مكوندددددددددات
)http://webcache.googleusercontent.  

 
أن الهددددف األساسدددى مدددن أداء أيدددة مهدددارة أثنددداء المبددداراة هدددو محاولدددة إصدددابة  ويدددرى الباحدددث      

حيددث , عددهالتصددويب بجميددع أنوا جددادةإهددذا يتطلددب  نإفدد لددذلك, الهدددف بددأكبر عدددد مددن التصددويبات
وبددددون , هدددو الهددددف األساسدددى أو المحصدددلة النهائيدددة لجميدددع المهدددارات الهجوميدددة( التصدددويب )أنددده

, التصددويب يصددبح كددل الجهددود المبذولددة مددن قبددل الالعبددين لدديس لهددا فائدددة وتصددبح عديمددة الجدددوى
مهددددارة ) لددددذلك يجددددب تكددددريس الجهددددد مددددن المدددددربين أواًل, ومددددن الالعبددددين ثانيددددًا علددددى هددددذه المهددددارة 

عطاؤهددا أهميددة أكبددر مددن بدداقي المهددارات؛ ألنهددا التددا  علددى كددل المهددارات فددى كددرة (التصددويب  , وا 
 .السلة

 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثانياً 

ال لعبدة كدرة السدلة الحدظ  ضدعيًا فدي أداء من خالل خبرة الباحث كالعدب ومددرب فدي مجد        
وهددذا نددداتج عددن اسدددتخدام الطريقددة التقليديددة فدددي تعلدديم مهدددارة , الالعبددين الناشددئين لمهدددارة التصددويب

مددن أهددم المهددارات فددي كددرة السددلة فإندده البددد مددن اتبدداع  تعدددالتصددويب, ونظددرًا ألن مهددارة التصددويب 
لددددى الالعبدددين الناشدددئين البدددد مدددن تحسدددينها كدددان , لدددذا تعليمهددداطدددرق حديثدددة ومتطدددورة فدددي عمليدددة 

بمحافظات غزة؛ ولقد اختار الباحث فئة الناشئين لغرس األسدس الصدحيحة والطدرق المثاليدة لمهدارة 
وذلدك عددن , التصدويب مدن خددالل التدأثر بالعبددين مميدزين يددؤدون مهدارة التصددويب بطريقدة نموذجيددة

وهدم يصددوبون, وبالتدالى يسدتييد الالعدب مددن طريدق الييدديو, وبالتدالى يدرى الالعددب هدؤالء الالعبدين 
 .وبذلك  يمكن الحصول على نتائج إيجابية, هؤالء الالعبين

 

http://webcache.googleusercontent.com/search
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 :وتتمثل مشكلة الدراسة فى اإلجابة على السؤال التالى                
  الفيـديو التفـاعلى لتحسـين مهـارة التصـويب فـى كـرة السـلة  أثر توظيفما

 زة؟لدى الالعبين الناشئين بمحافظات غ
 :ويتيرع من السؤال الرئيسى السابق األسئلة التالية             

درجددات العبددي المجموعددة التجريبيددة فددي  القيدداس القبلددي والقيدداس  اتمتوسددط تختلددفهددل   -0
التصدددويب  -التصدددويب مدددن القيدددز)مهدددارة التصدددويبفدددى البعددددى لصدددالح القيددداس البعددددى 

 في كرة السلة؟ (التصويب من الثبات -السلمى
متوسدددددط درجددددات العبدددددي المجموعدددددة التجريبيددددة ومتوسدددددط درجدددددات العبدددددي  ختلدددددفيهددددل   -2

مهددددددارة فددددددى المجموعددددددة الضددددددابطة لصددددددالح المجموعددددددة التجريبيددددددة فددددددى القيدددددداس البعدددددددى 
فددددي كددددرة  (التصددددويب مددددن الثبدددات -التصددددويب السدددلمى -التصددددويب مدددن القيددددز)التصدددويب

 السلة؟
 

 الدراسة فروض: ثالثاً 
 :لإلجابة على أسئلة الدراسة تمت صياغة اليروض التالية           

  توجددددد فددددروق دالددددة احصددددائيًا عنددددد مسددددتوى داللددددة(0.05≥a ) بددددين متوسددددطي  درجددددات
العبي المجموعة التجريبيدة بدين القياسدين القبلدى والبعددى لصدالح القيداس البعددى لمهدارة 

فدددى كدددرة  (ن الثبددداتالتصدددويب مددد -التصدددويب السدددلمى -التصدددويب مدددن القيدددز)التصدددويب
 .السلة

  توجددد فددروق دالددة احصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة(0.05≥a ) بددين متوسددط درجددات العبددى
المجموعددة التجريبيددة ومتوسددط درجددات العبددى المجموعددة الضددابطة فددي القيدداس البعدددي 

 -التصدويب السدلمى -التصدويب مدن القيدز)لصالح المجموعة التجريبية لمهارة التصويب
 .فى كرة السلة (اتالتصويب من الثب

 
 أهداف الدراسة: رابعاً 

 .تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية       
تحديد مهارة التصويب فى كرة السلة والتى ينبغى تحسينها لدى الالعبين الناشئين   -0

 .بمحافظات غزة
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هارة التصويب في كرة السلة لدى الييديو التياعلي لتحسين م توظيف ثرأالتعرف على   -2
 .الالعبين الناشئين بمحافظات غزة

الييديو التياعلي في تحسين الجانب المعرفي المرتبط بمهارة  توظيف ثرأالتعرف على   -.
 . التصويب في كرة السلة

 .التعرف على نسبة التحسن الحادثة فى مهارة التصويب فى كرة السلة   -4
وتساعد المدربين على استخدام الييديو التياعلي في الخرو  بنتائج ومقترحات تشجع   -2

 .عملية التدريب
 

 أهمية الدراسة: خامساً 
التي تتناول موضوع  -تكمن أهمية الدراسة في كونها األولى في حدود علم الباحث  -0
ى الالعبين الناشئين الييديو التياعلي لتحسين مهارة التصويب في كرة السلة لد ثرتوظيفأ

 .بمحافظات غزة
 .قد يييد استخدام الييديو التياعلي الالعبين الناشئين في إتقان مهارة التصويب -6
 . تقديم برنامج يستخدم فيه الييديو التياعلي في تحسين وتطوير المهارات في لعبة كرة السلة -.
 . المتعلقة بتدريب لعبة كرة السلةمن المتوقع أن تعمل الدراسة على تطوير أساليب التدريب  -4
 

  حدود الدراسة: سادساً 
 اقتصددددرت الدراسددددة علددددى عينددددة مددددن الالعبددددين الناشددددئين فددددي المدددددارس : الحــــد البشــــرى

حيددث تدددم , العبددداً ( 22)اإلعداديددة  بوكالددة الغدددوث الدوليددة بمخددديم البددريج والبدددالغ عددددهم
وتتدراوح أعمدارهم ( 00)واألخدرى ضدابطة( 00)ألولى تجريبيدةا:تقسيمهم إلى مجموعتين 

 مابين 
(14 – 11 .) 
 الييدديو التيداعلي لتحسدين  اثرتوظيدفتدم تطبيدق الدراسدة مدن خدالل قيداس : حد الموضوع

 .مهارة التصويب في كرة السلة
 في المحافظة ( ب)عدادية تم إجراء الدراسة فى مدرسة البريج اإل: الحد المكاني

 .طاع غزةالوسطى بق
 تم تطبيق الدراسة الحالية فى اليصل الدراسى األول يوم السبت الموافق : الحد الزمنى

 .م03/06/6106م وانتهت يوم األربعاء الموافق 67/01/6106
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 المصطلحات المستخدمة: سابعاً 
 :الفيديو التفاعلي

 الكاسددديت أو سدددواًء كاندددت أجهدددزة الييدددديو تسدددتخدم, يدددديو هدددو عبدددارة عدددن مدددز  الحاسدددوب بالي 
 , وهدددي تتددديح للمدددتعلم فرصدددة التياعدددل مدددع البرندددامج الموجدددود علدددى الشدددريط أو القدددرص الدسدددك

ونظدددام الييدددديو ,  بطريقدددة تسدددمح لددده بدددتعلم أفكدددار واكتسددداب خبدددرات جديددددة فدددي موقدددف تعليمدددي
أداة  -شاشدددة  -جهددداز فيدددديو  -ب جهددداز الحاسدددو :) يتضدددمن عدددادة األجهدددزة التاليدددة  التيددداعلي

 (.  672:  0338, البغدادي ( )لربط الييديو بالحاسوب
نظددام للتعلدديم اليددردي ينددتج عددن طريددق  علددى أندده هددو الفيــديو التفــاعلى مهدددى سددالم ويعددرف      

عدن  random accessاتصال جهداز الييدديو ذي الشدريط أو األسدطوانة ذات الوصدول العشدوائي 
تمكدددن مدددن دمدددج المدددواد التلييزيونيدددة المخزندددة علدددى شدددريط الييدددديو أو  inter faceطريدددق بنيدددة 

 ويتبنددى الباحددث هددذا التعريددف األسددطوانة مثددل بددرامج الحاسددب التعليميددة المقدمددة بواسددطة الحاسددوب
 (.022:6116,سالم )
 

 هى السرعة والدقة فى أداء عمل من األعمال مع التكيف للمواقف المتغيرة:  المهارة
 (.  01.: 6111, أبوجادو)
هو عملية توجيه الكرة نحو الهدف بسرعة ودقة وبقوة دفع مناسبة للمسافة التي  :التصويب     

 (.00: 0383, إبراهيم )يكون عليها الالعب من أجل إصابته
 

وتأثيرًا على  هى أكثر أنواع التصويب استخداماً إجرائيًا على أنها مهارة التصويبويعرف الباحث  
مهارة التصويب من القيز ومهارة التصويب السلمي ومهارة التصويب من  )وهى ارياتنتيجة المب

 .(الثبات
 

الالعبدين الناشدئين فدي المددارس اإلعداديدة " جرائيًا بدأنهم إويعرفه الباحث  :الالعبين الناشئين     
محافظدات  بوكالة الغوث الدوليدة والمنتظمدون فدي التددريبات والمشداركون فدى البطدوالت المحليدة فدي

 " .سنة ( 11 -14)غزة والذين تتراوح أعمارهم مابين 
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 
 تاريخ نشأة ومفهوم الفيديو التفاعلي. 
 ماهية الفيديو التفاعلي. 
 الفيديو التفاعلي في مجال العملية التعليمية. 
 خصائص الفيديو التفاعلي. 
 مية للفيديو التفاعلياإلمكانيات التعلي. 
 أساليب العرض بالفيديو التفاعلى. 
 مكونات الفيديو التفاعلى. 
 طرق عرض المعلومات فى الفيديو التفاعلى. 
 مميزات الفيديو التفاعلي. 
 الفوائد التربوية والتعليمية للفيديو التفاعلي. 
 التطبيقات التربوية والتعليمية للفيديو التفاعلي. 
 ديو التفاعليمحددات استخدام الفي. 
  سنة( 11 –14)خصائص مراحل النمو عند الناشئين من. 
 المهارات األساسية في كرة السلة. 
 المهارات األساسية الهجومية فى كرة السلة. 
 التصويب في كرة السلة. 
 أهمية التصويب في كرة السلة. 
 أنواع التصويب في كرة السلة. 
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وثورة االتصاالت في الوقت الذي يواجه  ,يعيش العالم التربوي عصر المعلوماتية       
  ولكي يتم التوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين , العديد من المشكالت والتحديات

ظهرت العديد من األجهزة والمواد التعليمية التي تحاول التصدي لما تواجهه التربية في 
لمتعلمون من تأخر مواكبة وخاصة دول العالم الثالث الذي يعاني فيه ا, شتي دول العالم

وهم تحت تأثير , (المعرفي والمهارى)مايجري أمام مشكالت الكم والنوع المعلوماتى 
 .معاناة ضغط اإلنيجارات السكانية المستمرة

ولقد أدى التقدم التكنولوجي في السنوات األخيرة إلى دفدع المجتمعدات إلدى كثيدر مدن        
حيددث , الددول بوجده عدام وخطدة التعلديم بوجده خداص التغيدرات الجذريدة الملموسدة فدي خطدط

ومنددذ وقددت طويددل والمربددون فددى مجددال التربيددة , اهتمددت بأسدداليب التعلدديم ووسددائله المختليددة
 .البدنية يحاولون تنمية فاعلية التدريس وتحسين نوعيته

لددم وتعتبدر الوسدائل التقليديددة فدي التعلديم غيددر كافيدة وال تحقدق التقدددم المطلدوب فدى تع       
المهددارات, وأصددبحت طددرق التدددريس الليظيددة التقليديددة واالقتصددار علددى وسددائل مددواد التعلدديم 

 (. .6:611,رمضان)الليظية غير كافية أو مناسبة لتحقيق أغراض التعليم

 
كدل هدذا دفدع إلدي التيكيدر فدي االسدتعانة بداألجهزة التكنولوجيدة واألسداليب المسددتحدثة        

, دريسددية التددي يمكددن أن تددؤدى إلددي زيددادة فاعليددة العمليددة التعليميددةبالقيددام بددبعض المهددام الت
 hyperالهيبدددر فيدددديو,  hypermediaومدددن هدددذه األسددداليب المسدددتحدثة الهيبدددر ميدددديا  

video  ,  وكددذلك الييددديو التيدداعلي interactive video وجميددع هددذه األسدداليب تقدددمها
 .متعددة من أجهزة الحاسوب وتعرضها أنواع

 :شأة الفيديو التفاعليتاريخ ن 
مشتقة من األصل الالتيني وتعني هذه الكلمة في اللغة الالتينية أنا  videoكلمة فيديو        

أي يشمل الجانبين البصري , ال يقتصر علي الجانب البصري" فيديو " غير أن مصطلح , أرى
                                  .                                             (014:0383, ى أود,اسكندر)والسمعي مجتمعين معا

     وتر وشريط أو أسطوانة ظهرت أجهزة الييديو التياعلي لكي تجمع بين جهاز الكمبي      
 , ولذلك برمجة الحركة المتغيرة التيcompact Discاألقراص المضغوطة و الييديو أ
مم, وفي هذا النظام يتم تقسيم الصوت  8دم شريط كاسيت سمعي مغناطيسي, وفيلم تستخ
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مم 8والصورة إلي حزمتين منيصلتين, حيث يتحرك الشريط السمعي بمعدل ثابت أما الييلم 
فيمكن برمجته ليتحرك بمعدل يتراوح بين الصورة الثابتة إلي معدل الصورة المتحركة, ومن 

والصوت عن طريق نبضات مسجلة على الشريط السمعي لكي ثم يتزامن كل من الييلم 
يوفر النظام فيلمًا ثابتًا حركيًا صوتيًا متغير لما عمل من تأثير الصورة المتحركة والياعلية 

 .التعليمية للصور الثابتة

 :ماهية الفيديو التفاعلي
ووظييته تقديم المعلومات , ستحدثات في عالمنا المعاصرالييديو التياعلي أحد الم يعتبر      

ويجري عرض الصوت والصورة من خالل شاشة , السمعية البصرية وفقًا الستجابات الطالب
عرض تمثل جزءًا من وحدة متكاملة تتكون من جهاز كمبيوتر ووسيلة إلدخال المعلومات 

ات باستخدام لقطات الييديو واإلطارات ويستطيع الييديو التياعلي تقديم المعلوم, ورسوم تخزين
ويعرض الييديو التياعلي لقطات الييديو مجزأة كل منها , الثابتة مع نصوص ورسوم وأصوات

 .على شاشة مستقلة

وبددذلك يعتمددد العددرض علددي نظددام الشاشددات المتعددددة لعددرض عناصددر الدددرس المختليددة,       
الذي يهيدة للطالدب القددرة علدي الدتحكم وفقدًا والي جانب ذلك فان الكمبيوتر يتيح فرص التياعل 

السددددديد )باإلضدددددافة إلدددددي المسدددددار والتتدددددابع ومقددددددار المعلومدددددات التدددددي يحتاجهدددددا, لسددددرعته الذاتيدددددة
,6111:01..) 

حيدددث , أن بدددرامج الييدددديو التيددداعلي عبدددارة عدددن وحددددة متكاملدددة المعلومدددات هندددا يمكدددن القدددولو       
كمدا ويجمدع , منطقي أى أن يكون للبرنامج بدايدة ونهايدة يعرض البرنامج من أوله إلى أخره بترتيب

 .الييديو التياعلي بين خصائص كل من الييديو و الحاسوب المساعد للتعلم

هددذه األجددزاء يمكدددن أن , ويتميددز الييددديو التيدداعلي بأندده  برنددامج يقسدددم إلددى أجددزاء صددغيرة      
طدارات ثابتددة بينمدا تكددون اسددتجابات المددتعلم عددن  ,وأسددئلة و قددوائم, تتدألف مددن تتابعددات حركيددة وا 

و عليده يتددأثر شدكل وطبيعدة العددرض                , طريدق الكمبيدوتر هدي المحددددة لعددد تتدابع مشدداهد الييدديو
 .(01.2014:6116,البغدادي )
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وترى زينب أمين أن الييديو التياعلى هدو دمدج بدين تكنولوجيدا الييدديو والكمبيدوتر مدن خدالل        
المعلومددات التددى تحويهددا اسددطوانات وشددرائط الييددديو والمعلومددات التددى يقدددمها الكمبيددوتر  المددز  بددين

منسددقة مددع بددرامج الكمبيددوتر بطريقددة لمددتعلم الددتحكم فددى برنددامج الييددديو لمكددن يلتددوفير بيئددة تياعليددة 
 (. 82.: 0332, أمين )

                                    

 :جال العملية التعليميةاستخدام الفيديو التفاعلي في م

اسدددتخدام  ثرتوظيدددفأاهدددتم بعدددض البددداحثين فدددي مجدددال العمليدددة التعليميدددة بدددالتعرف علدددى        
مدددخل الييددديو المتياعددل فددي عمليددة التحصدديل الدراسددي المعرفددي المتكامددل واكتسدداب المهددارات, 

ب الخبدددرات التعليميدددة,  وذلدددك باعتبدددار أن الكمبيدددوتر أداة للدددتعلم أثنددداء المواقدددف ومدددن ثدددم اكتسدددا
 :ومن استخدامات الييديو التياعلى ما يلى, التعليمية

ولددديس مجدددرد , يعدددد الييدددديو التيددداعلى أداة تعليميدددة قيمدددة ل مدددور التدددى يجدددب اظهارهدددا  -0
 .التحدث عنها

دث عنهددا بشددكل جيددد عددن طريددق والتحدد, فاعددل بالنسددبة ل شددياء التددى يصددعب شددرحها  -6
 .المواد المطبوعة

إذا كان الدتعلم بحاجدة الدى أن يتياعدل مدع الددروس المعطداة فدإن الييدديو التيداعلى يعدد   -.
 .أساسيًا ومهمًا فى هذه الناحية

تسددددتعمل أنظمدددددة الييدددددديو التيددددداعلى فددددى األغدددددراض التعليميدددددة التوضددددديحية للمتعلمدددددين   -4
اليدردى والجمداعى يشدعر معظدم المعلمدين بدأن الييدديو الموهوبين والمعاقين وفى التعليم 

 .التياعلى له تأثير فاعل بالنسبة للتعليم اليردى
يمكددددن تصددددميم البرنددددامج التعليمددددى بالييددددديو التيدددداعلى بصددددورة تسددددمح للمعلددددم بتوقيددددف   -2

   أو اعدددددادة الددددددرس السدددددابق                   , والقيدددددز للوصدددددول الدددددى مدددددادة جديددددددة, البرندددددامج للمناقشدددددة
 (. 420:  0338, الحيلة , مرعى )

 :خصائص الفيديو التفاعلي 
 .يتيح هذا النظام المتكامل للمتعلم االحتياظ بالمعلومات ليترة طويلة  -0

الييدديو التيداعلي يدوفر حيدث , يعد الييديو التياعلي من أحددث أدوات الدتعلم الضدروري وأهمهدا  -6
فرديدددة ويسدددتخدم فيهدددا كدددال مدددن الييدددديو التعليمدددي والحاسدددوب كعامدددل مسددداعد فدددي  بيئدددة تعليميدددة

 .التعليم
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, نظدددام يعمدددل علدددى تقدددديم دروس تعليميدددة للطدددالب بعدددد أن يدددتم تسدددجيلها علدددى شدددريط الييدددديو  -0
والقيددام باسدتجابة فعالدة يمكنهددا أن , فيدتمكن المشداهد مدن مشدداهدة الصدورة المصدحوبة بالصدوت

 (.646:6112,مازن )الدرس التعليمي وتسلسلهتؤثر في سرعة تقديم 
 .التحكم الذاتي من خالل عرض الييديو والحاسوب أثناء التعلم  -6
التياعليددددة , حيددددث يقددددوم المددددتعلم باسددددتجابة أثندددداء الددددتعلم, أي المشدددداركة النشددددطة مددددع مراعدددداة   -2

 .التوقف واالنتظار والتحكم, المستويات التياعلية, وهى التياعل المباشر
.)annajah.net\\http:) 
 

كمددا أشدددار إلددى ذلدددك , والتياعددل هددو القضدددية الرئيسددية التددي تواجددده مصددممي بدددرامج التربيددة        
أن الوسائط التعليمية هدي مدا يقدمده , (Eganetall 1993)حيث أشار اجينتال , كثير من العلماء

النظددددددددددام مددددددددددن وظددددددددددائف يسددددددددددتجيب لهددددددددددا المسددددددددددتخدم وتحدددددددددددد االختبددددددددددارات التددددددددددي يقددددددددددوم بهددددددددددا 
 (.8:6110,كامل)لمستخدما
 

 :اإلمكانات التعليمية للفيديو التفاعلي
وهدى طدرح األسدئلة , يتمتع الييديو التياعلي بتكنولوجيا تتديح للمدتعلم مشداهدة تتابعدات الييدديو   -0

ثدددم يقدددددم , علدددى تقسدددديمها وهنددددا يسدددتقبل الحاسددددوب اسدددتجابات المدددتعلم ويعمددددل, بواسدددطة الحاسدددوب
 .التغذية الراجعة وتعزيزًا فوريًا مع االحتياظ باستجابات المتعلم

ويسددددمح باإلعددددادة والتعددددديل , يتدددديح الييددددديو التيدددداعلي للطددددالب الددددتعلم تبعددددًا لقدددددراتهم الخاصددددة  -6
 .والمراجعة طبقًا للرغبة

مددل بدرجددة أكثددر قربددًا مددن عنددد اسددتخدامه كوسدديلة للشددرح فإندده يسددتطيع حددث المعلددم علددى الع   -.
 .وتقليل الحاجة إلى تكرار الشرح, الطالب

حيث يقدرون قيمة الحافز المسموع المرئي الدذي يدوفره والطبيعدة النشدطة , يستمتع به الطالب  -4
أي أن الييدددديو التيددداعلي قدددادر علدددى تحييدددز الطدددالب الدددذين يظهدددرون , اليعالدددة لمشددداركتهم بأنيسدددهم

 .ة المستحدثةشغيا باستخدام هذه اآلل
 .يزيد من قدرة الطالب على فهم المياهيم الصعبة  - 2
حيدددث يمكدددن اسدددتخدام الددددليل لالسدددتجابة لالتجددداه الدددذي تتحدددرك فيددده , يدددوفر مروندددة السددديطرة  - 2

 .المناقشة أو المشروع بدال من توجيهه
معلمدين بأنده قدد يجندي كما أنه يوحي لل, يحوز الييديو تأثيرًا مرئيًا يجعل التعليم جذابًا للطالب  -7

 .فوائد ملحوظة لليصل الدراسي
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    وتعندددددى , تعطددددى الطريقددددة التياعليددددة للييددددديو الطدددددالب فرصددددة السدددديطرة والمشدددداركة اإليجابيددددة  -8
التياعليدددة تجددداوب المدددتعلم مدددع مكوندددات البرندددامج وهدددى تسدددمح بمراعددداة قددددرة المدددتعلم علدددى اختيدددار 

 .نتقال إلى قوائم اختبارات أكثر تحديداً الموضوع الذي يبحث عنه الهتمامه به واال
يددوفر الييددديو التيدداعلي فرصدددة الددتعلم البندداء ألندده يددددعم بعددض العمليددات المعرفيددة الضدددرورية   -3

 .كذلك الجوانب اليعالة للحيز والمتعة, للتعلم
 .تشجع التكنولوجيا التياعلية الطالب على المالحظة المشتركة والتحليل الوثيق  -01
 .تجاة علمي للبحثإتخاذ ا  التكنولوجيا التياعلية الطالب على المثابرة و  تحيز  -00
تساعد التكنولوجيدا التياعليدة صدغار األطيدال علدى تركيدز انتبداههم لمددة طويلدة إلحدراز تقددم   -06

 (.6111: 014, 012,السيد )جيد في مجال المياهيم
ولكندده ال , الليظددي للمعلومددات سددتدعاءذكددر األهددداف فددي مقدمددة البرنددامج يسدداعده علددى اإل  -.0

 .يساعد في تعلم القاعدة
 .يزود البرنامج المتعلمين بالمراجعة الدائمة كجزء من المهمة ذاتها  -04

.)http://www.shraka.org) 

 
 :أساليب العرض بالفيديو التفاعلى

   وذلك يرجع الى الهدف المراد , ييديو التياعلىتباينت واختليت أساليب العرض بال          
 :تحقيقه ومن هذه األساليب ما يلى

  أسلوب العرض بالسرعة العادية: 

وتكدددون سدددرعة العدددرض هدددى نيسدددها السدددرعة الحقيقيدددة للحركدددة ويأخدددذ زمدددن العدددرض زمدددن           
تكددوين مدددركات  وتسدداعد المددتعلم علددى, وشددكل أداء الحركددة فهددى صددورة حقيقيددة للحركددة وتياصدديلها

وأن تعطدددى للمدددتعلم التوافدددق األولدددى , صدددحيحة عدددن حقيقدددة الدددزمن الدددذى تسدددتغرقه الحركدددة وشدددكلها
 .ل داء الحركى

 أسلوب العرض بالسرعة البطيئة: 

, Slow Motionويطلدددق عليهدددا  , وتكدددون سدددرعة العدددرض أبطدددأ مدددن السدددرعة الحقيقيدددة         
وتعطددى بيانددات التتددابع الحركددى , داء الحركددىويكددون زمددن العددرض أطددول مددن الددزمن الحقيقددى لدد 

وطددول زمددن عرضددها يعطددى المددتعلم , التددى يصددعب مالحظتهددا وتأملهددا وفحصددها بالسددرعة العاديددة
أن هدددذا األسدددلوب "   "Randalرانـــدال فرصدددة أكبدددر السدددتيعاب مكوندددات الحركدددة كمدددا يضددديف 
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الندواحى األساسدية ممدا يعطدى بدراز إوهدو يعمدل علدى , يستعمل فى تعليم المهارات الحركية المركبدة
 (. Randal , 1991 : 24) , (  08:  6111, هريدى ) فرصة أكبر للتعلم

       
  وهناك الكثير من الدراسات والبحوث التى أكدت على أهمية الييديو التياعلى وفاعليته فى       

, (الوجدانى  المجال –المجال المهارى  –المجال المعرفى ) عملية التعلم من جميع جوانبه
 .Gardener Dived (2002" )جاردنر ديفيد, Fincher (1995)فنشر " كدراسة كاًل من  

أن أسدددلوبى العدددرض  يدددرى الباحدددثوممدددا سدددبق , أمدددا فدددى مجدددال تعلدددم مهدددارات األنشدددطة الرياضدددية
السدددابق ذكدددرهم اتيقدددا فيهمدددا الييدددديو التيددداعلى مدددن حيدددث الدددتحكم فدددى أسدددلوب العدددرض والدددتحكم فدددى 

حيدث يقدوم الييدديو التيداعلى بتقدديم المعلومدات وفقدًا , والتتابع وتياعلية المتعلم مع الحاسدوبالمسار 
 .حتياجات المتعلم ومتطلباتهإل
 

 :مكونات الفيديو التفاعلى

  
 لتفاعلىاألجهزة التعليمية التى يتكون منها الفيديو ا) 1 (شكليوضح 

   

 أجهزة الصوت  -.  أدوات ادخال  -6  اآلليالحاسب   -0

رسائل  -4 
 التخزين

 القرص الصلب -
االقراص  -

 البصرية
 

 

 CD ROMاألقراص المضغوطة للقراءة  -
 CD WORMاألقراص المضغوطة للكتابة والقراءة  -
 CD –Rالتسجيل المضغوط لتسجيل  -
 DVIالييديو الرقمى التياعلى  -
 CDIلمضغوط التياعلى القرص ا -
 CD – TVالقرص المضغوط للرؤية  -
 CD – ROMANالقرص المضغوط لذاكرة القراءة  -
 LD - ROMقرص اليرو كذاكرة القراءة  -
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 :مكونات الفيديو التفاعلى فى النقاط التالية توضيحويتم 
 :الحاسب اآللى-0

اعلى الدددذى يتدديح التياعددل المتوقدددع يعتبددر هددذا الجهددداز أسدداس وجددوهر نظدددام الييددديو التيدد           
ويتشدعب الدى الموقدع المناسدب فدى البرندامج , ويتوقدع االسدتجابة مدن المدتعلم, للنظام فيطرح األسئلة

 .آلي ذا مواصيات خاصة ويتطلب انتا  وعرض برامج الييديو التياعلى جهاز, التعليميى
 :Input Toolsأدوات االدخال  -6

وعدن طريقهدا يدتم االتصدال بالبرندامج التعليمدي , ى يسدتخدمها المدتعلمهى تلك األدوات الت          
أوتلددددك , واالسددددتجابة للمثيددددرات المعروضددددة خددددالل الشاشددددة  للمثيددددرات السددددمعية والبصددددرية والليظيددددة

ولمددس الشاشددة, والقلددم , لوحددة الميدداتيح) األدوات التددى تقدددم للمددتعلم وسددائل ادخددال االسددتجابة مثددل 
 (.ونظام التعرف الصوتى, وكرة التتبع, األلعاب واليارة, وعصا, الضوئى

 :Soundsأجهزة الصوت  -.
, وهددى تمثددل األجهددزة التددى يسددتطيع المبددرمج تسددجيل الصددوت مددن خاللهددا فددى الميكرفددون          

, وكددذلك أجهددزة اخددرا  الصددوت التددى يسددتطيع المددتعلم سددماع الصددوت مددن خاللهددا مثددل السددماعات
 .الصوت كذلك مكبرات, وسماعات األذن

 : Storage Deviseesوسائل التخزين  -4
, تتضددمن وسدددائل التخدددزين الرئيسددة فدددى أنظمدددة الييدددديو التيدداعلى شدددريطًا أو قدددرص فيدددديو          

وتكدددون المعلومدددات علدددى الشدددريط أو قدددرص الييدددديو , والتدددى يمكدددن الدددتحكم فيهدددا بواسدددطة الحاسدددوب
المسدتمر فدى تكنولوجيدا الحاسدبات ابتكدرت  ولكن مع التقدم,  Analogعبارة عن معلومات نظرية 
 :والتى من أمثلتها Digital Piet Formsوسائل التخزين الرقمية  

 . Hard diskالقرص الصلب * 
    حيث , Optical Dices"   "(Laser Disk – Read Memory ) األقراص البصرية* 

وبيانات الحاسوب فى والصوت , يعمل هذا القرص على الدمج بين الييديو الكامل الحركة
 اسطوانة واحدة

 من البيانات التى تسع( ميجابايت  671) وهو قادر على تخزين أكثر من, (بوصة 06) 
  (. 636- 688:  0338, البغدادى ) من الييديو الكامل الحركة( دق1.)
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تفاعلى ومن االمور الهامة التى يجب أن يراعيها القائم بتصميم برنامج من خالل الفيديو ال    
" حيث يشير  , من حيث نوع وكم التفاعل المستهدف فى البرنامج هو تحديد مستوى التفاعلية

 : الى(  1998" )محمد رضا البغدادى 
 : Levies' Of Interمستوى التفاعلية  _ 1

يعتمددد مسددتوى التياعددل المسددموح بدده فددى أى برنددامج علددى األجهددزة والبرنددامج فددى ضددوء هددذه        
 :الشائعة منهاالمستويات 

 : Direct Interactionالتفاعل المباشر  _ 2
يعتمد واضع البرندامج الدى اسدتخدام أسدلوب الحدديث مباشدرة مدع المدتعلم مدن خدالل البرندامج        

ويعتمدد أيضدًا علدى صدياغة أسدئلة يوجههدا البرندامج للمدتعلم تعمدل , وكأن المحادثة تدور بين فردين
 على
وكددل ذلددك فددى صددياغة ذات أشددكال بسدديطة يتجدداوب معهددا المددتعلم فددى , هثددارة فكددره ألعمددال عقلددإ 

 .تياعل ثنائى مباشر
أن ( Booker – Russell – William ,2002ويليــام  –رســيل  –بــوكر )ويشددير       

األسددلوب المسدددتخدم فددى الييدددديو التيددداعلى يعتمددد علدددى الحددوار المتبدددادل بدددين المددتعلم والبرندددامج مدددا 
, هات ايجابية للمتعلمين نحو البحدث والتنقيدب عدن المعرفدة وتنميدة المددركاتيساهم فى تكوين اتجا

سددددتيادة مددددن البرنددددامج باإلضددددافة الددددى ذلددددك يكسددددبهم الحاسددددب اآللددددي القدددددرة علددددى معرفددددة مدددددى اإل
وذلدددددك مدددددن خدددددالل األسدددددئلة التقويميدددددة للنشددددداط المسدددددتهدف والتدددددى تكسدددددبهم المهدددددارات , المعددددروض

عطداء المدتعلم القددرة علدى الدتحكم فدى البرندامج بميدرده مدن إلدى فة إهذا باإلضا, المدركات الجديدةو 
 (التبطة  أو التسريع أو التوقف ) حيث

 Russell , William , 2003 )  Booker  .) 
 : Components OF Inter Activityمكونات التفاعلية   2

 :علىمن العوامل البالغة األهمية فى التياعل القائم فى برنامج الييديو التيا
 .تحكم المتعلم_ 
 .التغذية الراجعة التى يتلقاها المتعلم_ 
 .التوقف أو االنتظار_ 
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 :تحكم المتعلم_  
  -ريتش  –مالكوم  –بيك " مع , ( 1998" )محمد رضا البغدادى" يتيق كل من        

Beak – Malcolm – Ruche (2001") ,ويليام   –رسل  -بوكر " وBooker – 
Russell  William - (2002 ") , على معنى تحكم المتعلم بأنه القدرة التى ينيرد بها

مكانياته, المتعلم لتحديد المسار والتتابع والمحتوى , وذلك وفقًا لمدركاته المعرفية واحتياجاته وا 
ويساعد هذا , فللمتعلم الحرية الكاملة فى التحكم فى البرنامج الموضوع أمامه على الحاسوب

 كوين اتجاهات ايجابيةالتحكم على ت
 Beak , Malcolm , Ruche , 2001: 298  Russell) , (  .68:  0338, البغدادى ) 
,  )  ,, William , 2003 :116 ) Booker .) 
 

 : Feed Bakeالتغذية الراجعة _ 
 – Atkinsonتومــاس  –اتكنسـون " مــع , ( 1998" )محمـد رضــا البغـدادى" يتيدق     

Tomas  " )1999 ) , علدددي أن التغذيدددة الراجعدددة هدددى العمليدددة اآلليدددة التدددى تعطدددى فيددده
عطددداء المعلومددداتالمعلومدددات بهدددا اإل بهدددذه الطريقدددة يسددداعد المدددتعلم علدددى , سدددتجابة المباشدددرة وا 

وذلددك يعتبددر , سددتنتاجاتورسددم اإل, اكتسدداب قدددرات جديدددة ومختليددة مثددل القدددرة علددى التركيددب
يددة للمعرفددة بأشددكال مختليددة ممددا يسدداعد علددى أفضددل مددن حصددول المددتعلم علددى األنمدداط المختل

وبددذلك يددوفر الييددديو التيدداعلى فرصددة التياعددل المباشددر , تنميددة المدددركات المعرفيددة لدددى المددتعلم
:  0338, ادى البغددددد) للمددددتعلم والوصددددول بدددده ذاتيددددًا ومباشددددرة للمعرفددددة والعمددددل علددددى ترسدددديخها

002(, ِ(Atkinson , Tomas , 1999 : 286    .) 
 

 : Pauseقف أو االنتظار التو _ 
 :يتم تقديم التياعل عند هذا المستوى فى الصور اآلتية             

تقدددم اسددطوانة الحاسددوب عددرض مجموعددة مددن الميدداهيم المرتبطددة بالنشدداط أو المهددارة  - 0
وفددددى , ختبددددارات اليرديددددة للمددددتعلمويصدددداحبها مجموعددددة مددددن اإل, المددددراد تدريسددددها أو تعلمهددددا

 .وذلك من خالل الحاسوب, بات نموذجيةجاإالنهاية تعطى 
ويقددوم شددريط الييددديو الددذى تددم نسددخه علددى اسددطوانة الحاسددوب بعرضدده أمددام مجموعددة     

فيتوقدف الجهداز عندد مرحلدة أو , من المتعلمين كل متعلم أمام جهاز الحاسوب الخاص بده
المهدددارات  كتسدددابنهايدددة معيندددة  ليوجددده للمتعلمدددين المناقشدددة أو للقيدددام بدددبعض التددددريبات إل
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  Gardner - David  ديفيـد  -جـاردنر " ويتيق ذلك مع ما ذكدره , والخبرات المتطلبة
كسداب المتعلمددين إفدى أن هنداك دراسدة أجريدت حدول تقنيددة الييدديو التيداعلى وقدرتده علدى " 

مهارات جديدة من خالل نظام العدرض بجميدع صدوره واسدتجابة المدتعلم والدتحكم الدذاتى لده 
وقدددد أوضدددحت نتدددائج الدراسدددة أن مددددركات , " مهـــارة التعبيـــر الـــذاتى"وهدددى , فددى البرندددامج

, كتسدداب التعبيددر الددذاتىإالمددتعلم التددى يكتسددبها مددن خددالل المراحددل السددابقة هامددة جدددًا فددى 
ويدتم ذلدك مددن خدالل القدددرة اليائقدة والمهددارة العاليدة فدى دمددج المدادة التعليميددة الموجدودة فددى 

وأن المتعلمددين يدددركون أن األفددالم متعددددة الوسددائط , وباليدديلم وعرضددها مددن خددالل الحاسدد
 . من خالل الحاسوب تثرى خبرتهم التعليمية ألن البرامج ممتعة ومييدة

 :طرق عرض المعلومات فى الفيديو التفاعلى
 " Scheme" ة من ثالث طرق يتم عرض المعلومات فى الييديو التياعلى بإتباع واحد      

 : وفيها يلى عرض لهذه الطرق الثالث, لتنظيم المعلومات
 
ال يدتم فيهدا وضدع "  Hierarchy" أن تكون العدروض عبدارة عدن تسلسدالت هرميدة  - 0

 التددى تكددون الزمددة وضددرورية للوحدددات"   Nodes"الددروابط إال بددين الوحدددات الصددغيرة  
لدى المعلومدات التدى تتواجدد فدى المسدتويات األوليدة الددنيا والبد أن يددخل المدتعلم إ, األخرى

 .فى قاعدة المعلومات ثم يصعد الى أعلى تدريجياً 
يددتم فيهددا شددرح "  Elaboration" أن تكددون العددروض عبددارة عددن تيصدديالت دقيقددة   -6

, " Epitomes" لدددى الصدددعب عدددن طريدددق ملخصدددات  إالمحتويدددات تددددريجيًا مدددن السدددهل 
ثدم ,  قددر ممكدن مدن األفكدار األساسدية التدي تنقدل جدوهر الموضدوعحيث يكدون هنداك أقدل 

 .وهذا ما اتبعه الباحث فى البحث الحالى, يتم اضافة التياصيل تدريجياً 
مثددل التددى "  Conventional "أن تكددون العددروض عبددارة عددن محادثددة تقليديددة  -.

عكدس التنظديم وهذا النوع  مدن طدرق عدرض المعلومدات ي, تحدث بين المعلمين والمتعلمين
ضدددافة بعدددض المعلومدددات التدددى تسددداهم فدددى فهدددم المتعلمدددين            إولكدددن مدددع , ومشددداركة الخبدددراء

(Locates , Others , 1989 : 73 - 75    .) 
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 :مميزات الفيديو التفاعلي 
 .يمكن استخدام أكثر من وسيط تعليمي في البرنامج الواحد -0
, يسددداعد المددددرس فدددي تيرغددده ألعمدددال أخدددرى عبدددر التددددريس المباشدددر مثدددل اإلرشددداد والتوجيددده  -6

 .إنتا  البرامج التعليمية, التخطيط 
 .سهولة تسجيل البرامج من البث العام أو نقله شريط آخر أو تسجيله أو تصويره  -.
أى أنددده , (يدددةدرجدددة حدددرارة عاديدددة ورطوبدددة عاد)سدددهولة حيدددظ البرمجيدددات فدددي أمددداكن عاديدددة   -4

 .اليحتا  إلى كثير من العناية واالحتراس
 .تساعد برامجه على المشاركة اإليجابية واليعالة من التلميذ -2
وهدذا , احتواء برامجه على مميزات فسيولوجية حيث يستخدم المتعلم أكثر من حاسة في الدتعلم -2

 .وأكثر مقاومة للنسيان, يساعد في تعلم أسهل
الدنقص فدي , عدض المشدكالت التربويدة المعاصدرة مثدل الدنقص فدي الكيداءاتيساعد علدى حدل ب -7

 .توفير الوقت والجهد والمال, المباني
 .عنصر التشويق الذي يوفره والناتج من الصوت والصورة والتعزيز واإلثارة  -8
ستنسددددداخ شدددددريط مدددددن البدددددرامج إيمكدددددن اسدددددتخدامه كنمدددددوذ  للدددددتعلم اليدددددردي؛ بحيدددددث يسدددددتطيع   -3

 .ي أي وقت يشاءلمشاهدته ف
 

 :الفوائد التربوية للفيديو التفاعلى
 :بالنسبة للمتعلم - أ
 " حيث اتيق كل من , راء العلماءأهتمام إلقد تعددت اليوائد التربوية للييديو التياعلى, ونالت      

"   Fenster – Marcher – Kevin – Michael مايكــل –كــيفن  –فونســتر وشــر
صـدقى حامـد " , Mingmuang - Nippon   (  "2001 )نوبـون  –منجميـوا  ", (2001)

 ويليـام  –رسـل   -بـوكر " , Gardner  David  ( "2002) جـاردنر ديفيـد " , ( 2002" )
Booker –Russell – William   ( "2002(  علدى فوائدد الييدديو التيداعلى التربويدة     

 :يلىوالتي تتمثل فيما 
 .ستخدام بالنسبة للمتعلممرونة اإل  -0
 (.جماعى  –فردى ) تنوع االستخدام    -6
كتساب المعرفة إجتماعية حديثة مثل قدرة المتعلم على إكتساب مهارات إيساعد على   -.

 .ومهارات حل المشكالت
 .كتساب أنماط مهارية مختلية والقدرة على تطبيقها بكياءةإيساعد على   -4



74 

 

 .حتمالية ودافعية للتواصل لتوافر األسباب لهذا التواصلايجعل المتعلم أكثر   -2
تجاهات االيجابية نحو البحث والتنقيب وتنمية القدرات يساهم فى اكساب المتعلم اإل  -2

 .المعرفية 
 .يساعد المتعلم على اكتساب مهارات جديدة وخاصة التعبير الذاتى  -7
 .ثراء خبرة المتعلمينإتحقيق الجدارة فى   -8
 :تجاهات ايجابية كاآلتىإنيعالية تمثل إكتساب المتعلمين أنماط يساعد على ا  -3
 السلوك التنظيمى. 
 اإلحساس باألمان. 
 اكتساب الثقة بالنيس وعدم الخوف من اليشل. 
 تجاهات للمتعلميننيعالية والتأثير على الميول واإلالعمل على تثبيت جميع الجوانب اإل. 
 مراعاة مبدأ اليروق اليردية. 
 لمتعلمين من الوصول الى األهداف المرغوبة من العملية التعليمية مهما يمكن جميع ا

 ( David , 2003 : 154), ( Nippon , 2001:158) تباينت قدراتهم واستعداداتهم
  (Matcher , Michael , 2001: 140 -14 ),(Hamid M . W , 2002 : 

101  .) 

 :بالنسبة للمعلم   - ب
" , Atkinson – Tomas "   (1999 ) تومــاس –اتكنســون " اتيددق كددل مددن    

 Chamberlain  - Greg  - Allen  ( "1999)  -الـين   -جـريح  –شـمبرلين 
ــك  " , Maureen  Conway( "2000 ) -مــورين   -كــون واى " ,  مــالكوم   –بي
علددى اليوائددد التربويددة  Malcolm- Richie – Peek  ( "2001 )  -ريــتش  -

 :لتى تتمثل فيمايلىللييديو التياعلى للمعلم, وا
 .يساعد على التغلب على مشكلة الكياءة لدى المعلمين  -0
يسدداعد المعلددم علددى أن يكددون أكثددر قدددرة علددى االرشدداد والتوجيدده والتخطدديط بددداًل مددن   -6

 .التدريس المباشر
 .يخيف عن المعلم الكثير من الجهد والوقت الذى يلزمه باستخدام األسلوب  -.
كمدا هدو الحدال , التعلم وليس على معوقات عملية التعلميركز المعلم فيه على عملية   -4

 (.الشرح وأداء النموذ  ) فى الطريقة التقليدية 
يجاد أنواع جديددة مدن التياعدل بدين المعلمدين والمتعلمدين لدم تكدن موجدودة إيساهم فى   -2

 .ويحقق ذلك رضا المعلمين, من قبل
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 .يجعل دور المعلم أكثر ايجابية وفعالية  -2
 .بتكارالقدرة واإلبداع واإل يكسب المعلم  -7
 .يعطى المعلم فيه الدور الرئيسى فى وضع المحتوى التعليمى للييديو التياعلى  -8
وبدددذلك يحقدددق أهدددداف العمليدددة , سدددتقرار النيسدددى للمعلدددمنيعدددالى واإليعطدددى الثبدددات اإل  -3

 .  التعليمية
 (Thomas , RJR , 1999 ),(Chamberlain , 1991  ) ,(Maureen , T , 2000) 
 ,(Rilchie , 2001  .) 
 

 :بالنسبة للبيئة التعليمية  -ج
سدددتخدام الييدددديو التيددداعلى ودوره فدددى تطدددوير العمليدددة التعليميدددة فدددى البيئدددة اليوائدددد التربويدددة إل      

 :التعليمية فى النقاط التالية
, ابطدداء الحركددة: ويقصددد بدذلك القيددام بالعمليددات التاليدة ( التحليدل البصددرى ) تحقيدق مبدددأ   -0

اختصار الوقدت مدن خدالل تصدوير موضدوع مدا فدى فتدرات متبايندة  والقددرة , تسريع الحركة
وذلددك مدن خددالل , علدى التوقددف علدى جزئيددة معيندة مددن المهدارة يريددد المدتعلم التحقددق منهدا 

ويوفر له الحاسدوب تحقيدق هدذا المبددأ بدأعلى درجدة , قدرات المتعلم الذاتية وحسب حاجاته
 .تعليمية الموضوعةممكنة حسب األهداف ال

سدددددتيادة مددددن المعلومدددددات علددددى اإل(الييدددددديو التيدددداعلى ) يسدددداعد ربددددط الييدددددديو بالحاسددددوب   -6
وهدذه الميدزة بالدذات , أى اضدافة وتوليدد امكاندات وطاقدات اخدرى جديددة, والطاقات االخدرى

 .هى التى تركز على عمليات التطوير والتحسن فى اآلونة األخيرة
وذلدك مددن خدالل تنميددة حاسدة السددمع , (اليهدم السددمعى ) و يسداعد علدى اكسدداب اليهدم وهدد  -.

لدددى المددتعلم مددن خددالل الددربط بددين سددماع الصددوت والحركددة بجميددع أشددكالها والتكددرار عنددد 
 .الحاجة

 .حتياظ بالبرنامج واستعادتها فى أى وقتيساعد علي سهولة اإل  -4
 .الحركيةيساهم فى اكتساب الكياءة الحركية بدرجة التقل بل تزيد عن المعرفة   -2
 .وهى قدرته على تحليل المهارة حركياً , ضافة جديدة الى المجال الرياضىإيضيف   -2

 ,( Francisco , 1998 : 353), ( 28 -22:  0332, صيام ) 
 (. Tae Won , 1992 :151), (040:  0338, البغدادى )  
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 :التطبيقات التربوية والتعليمية للفيديو التفاعلي    
  توجدددد أنظمدددة متعدددددة للييدددديو تسدددهم بتطبيقدددات متعدددددة ومتنوعدددة فدددي عمليدددة          

 .أهمها فيما يليالتعلم تتمثل 
 :الفيديو التفاعلي نظام عرض -1

المعلددم  وفقددًا لهددذا النظددام يجددرى اسددتخدام الييددديو فددي إلقدداء المحاضددرات مددن خددالل اسددتثمار       
عدددادة العدددرض ألكثدددر مددن مدددرة, للصددور الثابتدددة والحركدددات السدددريعة أو البطيئددة ويتددداح ذلدددك عدددن , وا 

كمدا تطدرح األسدئلة فدي صدورة مشدكالت تحدث المتعلمدين , طريق القوائم حسدب متطلبدات المتعلمدين
 .مما يسير عنه وجهات نظر متعددة ومختلية, كافة على دراسة الموقف

 : سيلة مساعدة في التعلم المستقلالفيديو التفاعلي و  -2
يمكن استخدام الييديو التياعلي إمدا فرديدًا للدتعلم الدذاتي أو فدى مجموعدات قليلدة دون وجدود         
يدتمكن المعلدم مدن  وتتيح هذه الوسيلة إمكانية االحتياظ باستجابات كل فدرد مسدجلة حتدى, المعلم
دى آراءه الشخصددية التددي قددد تددؤدى إلددى تطددوير كمددا يسددمح لليددرد بددأن يبدد, العمليددة التعليميددةتقددويم 
 .البرامج

 :الفيديو التفاعلي مصدر للمعلومات -2
إمكانيدددة اسدددتخدامه كقاعددددة بياندددات ذات أبعددداد متعدددددة, وهدددذه  التيددداعلى مدددن مزايدددا الييدددديو        

 -الكترونيدددددة  -ضدددددوئية )القاعددددددة يمكدددددن أن تكدددددون فدددددي هيئدددددة مليدددددات سدددددمعية أو صدددددور مجهريددددده
 cd-roomأسدطوانات  أو,  iv roomأو في هيئة نصوص مخزونة على أسدطوانة , (يةفوتوغراف

ويمكدن تحدديث هدذه , ويستخدم المتعلم حدزم البدرامج المدعمدة بالكتيبدات والقدوائم لمعالجتهدا جميعداً , 
 .cd-roomالمليات بعمل إضافات على أسطوانات الييديو التياعلي وأسطوانات 

 :ل المشكالتالفيديو التفاعلي أداة لح-4
قد يجرى إعداد برامج خاصة بالييديو التياعلي من أجل استخدامها في معاونة المتعلم         

باإلضافة إلى استخدام هذه , على مواجهة المشكالت والتدريب على إيجاد الحلول المناسبة
 . المهارات في مواجهة المشكالت األخرى

 :رالفيديو التفاعلي نظام محاكاة ولغة حوا -2
حيث يستخدم التقديم نماذ  مختلية للموقف مما يتيح اليرصة للمتعلم أن يمارس مهارات         
 (.132.01:0338.,البغدادي )التدريب 
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 :محددات استخدام الفيديو التفاعلي
 .ارتياع أسعار مكوناته المادية -0
 .سبة له وارتياع تكاليف إنتاجهاقلة البرمجيات المنا -6
 .يحتا  إلى أعمال صيانة ودورية وشاملة وفنيين متخصصين -.
عملية البحث والتعلم بشريط الييديو أصعب منها بالنسبة لقرص الييديو ولكن األخيرة مرتيعة  -4

 .األسعار
 

 :سنة( 11 - 14)خصائص مراحل النمو عند الناشئين من 
تتميددز هددذه المرحلددة بأنهددا فتددرة انتقددال بددين الطيولددة والشددباب ؛ إذ يمددر فيهددا اليددرد بالمرحلدددة        

وهددى تتميددز بالعديددد مددن التغيددرات اليسدديولوجية والنيسددية التددي , التددي يطلددق عليهددا مرحلددة المراهقددة 
 andreson,57:20). )حل التالية من عمرهتؤثر بصورة بالغة على حياة اليرد فى المرا

 
كمدددا اختليدددوا فدددي تحديدددد بددددايتها , وقدددد اختلدددف العلمددداء فيمدددا بيدددنهم بالنسدددبة لميهدددوم المراهقدددة       

ويدنعكس , وتتميدز مرحلدة المراهقدة بطيدرة فدي نمدو الطدول والدوزن, ونهايتها ومدى تأثيرها على اليدرد
وهدذه المتغيدرات , ومحديط األرداف وطدول السداقين ذلك على اتساع الكتيدين والصددر وطدول الجدذع

                      الجسمانية واليسيولوجية ترتبط بالعديد من التغيرات النيسية والسدلوكية التدي تتميدز بهدا هدذه المرحلدة                                
 (.067:0332, أحمد )

عبدده فتددرة المراهقددة ومدددى أهميتدده بالنسددبة للنمدددو وقددد اختلددف العلمدداء بالنسددبة للدددور الددذي تل       
ويدددرى الدددبعض أن حركدددات المراهدددق حتدددى العدددام الثالدددث عشدددر تقريبدددًا تتميدددز , الحركدددي والجسدددماني

ضددطراب وهددذا اإل, نسددجامضددطراب بالنسددبة لنددواحي التوافددق والتناسددق واإلبدداختالف فددي التددوازن واإل
 .ر توافقًا وانسجامًا من ذي قبليحمل الطابع الوقتي حيث تتبدل حركاته وتصبح أكث

 
 :الخصائص الجسمية*     

طيددرة فددي نمددو الطددول والددوزن للجنسددين ويصدداحب ذلددك اتسدداع الكتيددين ومحدديط األطددراف  -0
 .وزيادة طول الجذع وطول الساقين

 .عن البنين بحوالي سنة أو سنتين اً تبدأ فترة المراهقة لدى البنات مبكر  -6
 .لكتيين بينما تتميز البنات بنمو أكثر في عضالت الحوضيتميز البنون باتساع ا -.
سددنة (  14 -11) إذ يبلددغ أقصددى سددرعته بددين, تسددبق البنددات البنددين فددي النمددو العضددلي -4

 .سنة عند البنين (1435 – 1235 )ويبلغ أقصى سرعته بين, عند البنات
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البندات تنمدو لدديهن زيادة ملحوظة في القوة البدنيدة وأنسدجة العضدالت للبندين فدى حدين أن  -2
 .أنسجة دهنية بصورة أكبر

توجددد بعددض المشددكالت المرتبطددة بددالعيوب القوميددة نتيجددة لعدددم التددوازن والتناسددق فددي نمددو  -2
 .أجزاء الجسم

ولذلك يشعر المراهق ببعض آالم , يتأخر النمو العضلي عن النمو العظمى الطولي  -7
 (.0334:70227,فوزي )النامية المتطورةالنمو الجسمي لتأثر العضالت المتصلة  بالعظام 

 
 خصائص القدرات الحركية: 
 .رتباك في حركات الجسما  حدوث اضطراب و   -0
 .فتقار إلى الرشاقةاإل  -6
 .قتصاد الحركيالزيادة الميرطة في الحركات وعدم اإل  -.
 .عدم قدرة المراهق على أداء حركات تتميز بالدقة والتوازن  -4
ة العضدلية وفددى القددرات الحركيددة بصدية خاصددة ؛ حيددث تيدوق البنددين عدن البنددات فدي القددو   -2

 .(كج 5)تبلغ زيادة القوة العضلية عند البنين عن البنات حوالي 
 .وجود اختالف في معدالت نمو القدرات البدنية خاصة في تلك المرحلة  -2
 .من أهم ما يميز الطيل في هذه المرحلة سرعة استيعاب الحركات الجديدة وتعلمها  -7
نسدديابية وحسددن انتقددال الحركددة مددن اإلت الطيددل فددي هددذه المرحلددة بالتوقيددت و تتميددز حركددا  -8

 .الجذع إلى الذراعين والقدمين
ترتبط سمات الشدجاعة والجدرأة والياعليدة والحمداس بدالنواحي الحركيدة للطيدل وخاصدة فدي   -3

 .حالة قيامه ببعض الواجبات الحركية
وذلك , بالنسبة لقشرة المخ تطور النمو الحادث في الجهاز العصبي المركزي وخاصة  -01

 .ستيادة من المهارات الحركية وتعلمهايساعد الطيل على حسن اإل
 

 خصائص النمو النفسي: 
 .نتباه ويتأثر ذلك بدرجة كبيرة بمدى عامل اإلثارة والتشويق اإلزيادة القدرة على تركيز   -0
ل يعتمد على نمو قدرة الطيل على التخيل, حيث ال يعتمد على الصورة البصرية فقط ب  -6

 .األلياظ
ويكون لديه القدرة على , نمو القدرة على التركيز وتتسع الذاكرة لتشمل أنواعا جديدة  -.

 .استدعاء خبرات سبق تعلمها
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ستنتا  مما يسهل عملية استيعاب اإلزيادة القدرة على اكتساب المعلومات والمهارات و   -4
 .المهارات الحركية الجديدة

 .ان بأفكار جديدة غير معروفةنمو التيكير بمعنى اإلتي  -2
 .بتكار واإلبداع بصورة واضحةاإل  -2
المعرفي نظرًا ألن النمو العقلي يكون قد  –ظهور فروق فردية واضحة في النمو العقلي   -7

 .اكتمل  نضجه في نهاية هذه المرحلة
 
  االنفعالي –خصائص النمو االجتماعي: 
 .ماً وأن يبدو أنيقًا ووسي, هتمام بالمظهر الشخصياإل  -0
يمتاز بحب المغامرات والمخاطرة مما يدفعه لإلقبال الشديد على أنشطة المعسكرات   -6

 .والرحالت والكشافة
 .ستقرار والتقلباإلتتميز انيعاالت المراهق بالشدة وعدم   -.
 .عتراف به كشخص له قيمةاإلجتماعي و اإلزيادة حاجة المراهق إلى التقدير   -4
 جتماعية للزمالء واألصدقاءاإلروف جتماعي وتقدير الظاإلنمو الذكاء   -2

 (.0.220.4:0334,عالوى )
 

 الخصائص الفسيولوجية: 
تعتمد ممارسة الرياضة على بعض األسس اليسيولوجية العامة التي يجب مراعاتها           

وأهم هذه , خالل مراحل النمو وخاصة عند تحديد األهداف ووضع البرامج الرياضية ل طيال
 :األسس ما ياتى

 .العمر الزمني والعمر البيولوجي للطيل  -0
 .التعود على ممارسة الرياضة اليومية  -6
 .إجراءات الوقاية من اإلصابات  -.
 (.  .16:033., أبو العال ,عبد اليتاح )مراعاة العوامل الوراثية  -4
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وعبددد اليتدداح وأحمددد نصددر الدددين سدديد بددبعض التوصدديات التطبيقيددة , ويوصددى أبددو العددال           
 لمهمة التي يجب أن توضع في االعتبار عند التخطيط لبرامج ممارسة الرياضة والتدريب وبرامج ا

المنافسددات الخاصددة باألطيددال خددالل مراحددل نمددوهم المختليددة, ويمكددن حصددر أهددم هددذه التوصدديات 
 :فيما يلي
أهميددة مراعدداة األسددس اليسدديولوجية التددي تتمشددى مددع خصددائص النمددو خددالل كددل مرحلددة   -0

عمددددر الطيدددل وتطبيددددق ذلددددك فدددي اختيددددار األنشددددطة الرياضدددية وبددددرامج التدددددريب  سدددنية مددددن 
 . المالئمة لكل مرحلة

عددم التركيددز علدى المنافسددات الرياضددية أو اليدوز والهزيمددة خددالل المراحدل السددنية األولددى   -6
سدددنة, بحيدددث يكدددون الهددددف األساسدددى مدددن ممارسدددة  (15 -12)مدددن عمدددر الطيدددل حتدددى 

لسرور ومحاولدة تكدوين عدادات وميدول ايجابيدة لديده نحدو تلدك الرياضة هو إدخال المرح وا
 .الممارسة

عندددد إقامددددة منافسددددات رياضددددية أوعنددددد وضدددع بددددرامج التدددددريب الرياضددددي يجددددب أن يكددددون   -.
 .األساس في ذلك هو عمر الطيل البيولوجي وليس العمر الزمني

 ليةمراعاة ظاهرة اليروق اليردية التي تظهر بوضوح خالل مراحل النمو المخت  -4
 (..02:033.,أبو العال ,عبد اليتاح )
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 basketball: كرة السلة  
 

 تعد رياضة كرة السلة ثانى األلعاب الجماعية شعبيًة  وانتشارًا فى بلدان العالم, ولقد تعددت      
نهدا لعبددة جماعيددة تدتلخص فددى محاولددة أحددد ميداهيم كددرة السددلة, وفدى هددذا الصدددد يدذكر أبددو عبيدده  أ

صابة هدف اليريق األخر بأكبر عدد ممكن من اإلصابات, وفدى نيدس الوقدت إاليريقين المتنافسين 
لى أنها نشاط جمداعى يتضدمن العديدد كما يشير زيدان إ, ابة سلتهصإيعمل على منع المنافس من 

مدددتالك عددددد مدددن القددددرات الحركيدددة إ لمتنوعدددة التدددى تتطلدددب مدددن ممارسددديهامدددن المهدددارات الحركيدددة ا
والقددوة المميددزة بالسددرعة , و الرشدداقة, والمرونددة, الخاصددة وبشددكل خدداص التوافددق العضددلى العصددبى

لكدددل مدددن الدددذراعين والدددرجلين, باإلضدددافة الدددى امدددتالك العديدددد مدددن القددددرات البدنيدددة العقليدددة النيسدددية 
سالمة بأنهدا تتنداول محداوالت أحدد , وزىمضافًا الى ذلك فنون اللعبة اليردية والجماعية  ويضيف ف

مسددتخدمين فددى ذلددك كددل مددا , خددر أكبددر عدددد مددن المددراتاليددريقين إدخددال الكددرة فددى سددلة اليريددق األ
, ( .0:  0338, زيددان ), (  .: 0381,أبدو عبيده )يوفره لهم تكتيدك الهجدوم فدى لعبدة كدرة السدلة

 (. 03: 0382, سالمة , فوزى )
 

أن كددددرة السدددلة مددددن األنشدددطة الجماعيددددة التدددى تمددددارس بدددين فددددريقين " ىأحمددددد مهدددد" ويشدددير        
ذا مدا قورندت بغيرهدا مدن األنشدطة األخدرى فهدى تتسدم بالتياعدل يتنافسان فى مساحة صدغيرة نسدبيًا إ

" ويدددذكر, يجددابى المسددتمر للعديدددد مددن العمليددات الدفاعيدددة والهجوميددة بنسددبة عاليدددة مددن التهددديفاإل
ويمارسددها أعددداد كبيددرة  , نهددا رياضددة جماعيددة ذات شددعبية واسددعةأ" جمددال موسددى, مصددطيى زيدددان

, وتعدددد واحددددة مدددن األلعددداب الرياضدددية األسدددرع تطدددورًا ونمدددواً , مدددن الرياضددديين علدددى مسدددتوى العدددالم
ويتطلددب األداء الجيددد لهددا السددرعة والتحمددل ودرجددة عاليددة مددن المهددارة وهددى تمددارس علددى مسددتوى 

 (. 08:  6114, موسى , زيدان ), ( 2:  0332, مهدى )حترافاإلالهواية و 
 
 

 :المهارات األساسية في كرة السلة
 تصنيف المهارات األساسية فى كرة السلة

اجتهد العديد من الخبراء والمهتمين برياضة كرة السدلة فدي وضدع وتقسديم المهدارات األساسدية       
م الباحدث بدداإلطالع علدى المراجدع العربيددة واألجنبيدة التددي تناولدت تصددنيف للعبدة كدرة السددلة, وقدد قددا

جماعدددًا وتوحيددددًا لتصدددنييات المهدددارات األساسدددية لكدددرة إالمهدددارات األساسدددية, حيدددث لدددوحظ أن هنددداك 
وفدى ,  السلة؛ ألن كرة السلة تعتمد على المهارات األساسية كقاعدة هامة للتقددم فدى مسدتوى األداء
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أن مرحلددددة تعلدددديم المهددددارات األساسددددية هددددى (  44: 0334, حسددددن معددددوض  )هددددذا الصدددددد يددددذكر
وتناولدددت البحدددوث التدددي أجريدددت فدددى هدددذا المجدددال , أصدددعب مرحلدددة, ولكنهدددا الزمدددة لرفدددع المسدددتوى

 :مجموعة من التقسيمات

   :التقسيم األول
 .مسك الكرة -0
 .استالم الكرة -6
 .التمرير -.
 .المحاورة  -4
 .التصويب  -2
         .حركات القدمين -2
أن  ,(مWilkes 1912ويلكــز )و (مEsposito 1910إســبوزيتو )مددا أشددار كددل مددن ك 

 :تقسيم المهارات األساسية كالتالي
 .التصويب -0
 .التمرير -6
 .المحاورة -.
 .مسك واستالم الكرة -4
 .حركات القدمين -2
   .المتابعة الهجومية -2
          .المتابعة الدفاعية -7

 :األساسية هي أن أهم المهارات, (م1991: مختار سالم )كما يذكر 
 .مسك الكرة -0
 .التمرير -6
 .المحاورة -.
         .التصويب بأنواعه -4
                .الرمية الحرة -2
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 :التقسيم الثاني
, ومهدارات هجوميدة وفيه يتم تقسيم المهارات األساسدية إلدى مهدارات هجوميدة, ومهدارات دفاعيدة    

 ,(م1981)أحمد أمـين فـوزي, محمـد عبـد العزيـز سـالمة دفاعية, ويركز في هذا الصدد كل من 
كـــوبر وســيند نتـــوب وأيضددًا  ,(م1992) Billy  &Francesإيـــرنس و بيلــي  وكددذلك كددل مددن 

Siedentop  &Cooper (1995م)  علددددى أن المهددددارات األساسددددية لالعددددب كددددرة السددددلة يمكددددن
 :النحو التاليتقسيمها على 

 
 المهارات األساسية الهجومية

 .التمرير -0
 .ستقبالاإل -6
 .المحاورة -.
 .التصويب -4
 .المتابعة الهجومية  -2
 .ستحواذ على الكرات المرتدةاإل -2

 :المهارات األساسية الدفاعية
 .المتابعة الدفاعية  -6    .المكان الدفاعي  -0
 .الدفاع ضد المصوب  -4   .     التحرك الدفاعي  -.
 .رتكازاإلالدفاع ضد العب   - 2           .الدفاع ضد الممرر  -2
 .الدفاع ضد القاطع بدون كرة  - 8 .                الدفاع ضد القاطع بالكرة   -7

 :المهارات األساسية الهجومية الدفاعية
 .رتخاء والتوازناإل  -6    .التحكم في الجسم  - 0
 .ير السرعةتغي  -4           .تغيير االتجاه - .
 .التوقف  -2     .القطع - 2
 .القيز  -8    .      رتكازاإل - 7
 .الجري  - 3
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أن تقسددديم المهدددارات األساسدددية فدددي كدددرة السدددلة كمهدددارات هجوميدددة ومهدددارات  ويدددرى الباحدددث       
وهددذا مدددا يتيددق مددع التقسددديم الثدداني ألحمدددد أمددين فددوزي ومحمدددد عبددد العزيدددز , دفاعيددة أفضددل تقسددديم

 (. 0382)ة سالم
حيددددث يتوجددددب علدددددي الالعددددب أن يجيدددددد مهددددارات كدددددرة السددددلة األساسدددددية بشددددقيها الهجوميدددددة        

والدفاعيددة؛ حيددث أن لعبددة كددرة السددلة لدديس فقددط أن تعددرف أو تجيددد التصددويب علددى سددلة المنددافس, 
ولكدن يجددب علدى الالعددب أن يعدرف أو يجيددد الددفاع عددن سدلة  فريقدده  لكدي يمنددع تسدجيل المنددافس 

وهدددذا ال يدددأتي إال عدددن طريدددق معرفدددة طدددرق الددددفاع الصدددحيحة بجميدددع أشدددكالها , مشدددروعة بطدددرق
 . فان هذا التقسيم هو األنسب لتقييم المهارات األساسية في لعبة كرة السلة, وبالتالي

 
 :المهارات األساسية الهجومية في كرة السلة

طددالع علددى المراجددع العربيددة واألجنبيددة التددي تناولددت تحديددد المهددارات الهجوميددة فددي اإل بعددد       
 :كرة السلة وبعض البحوث التي أجريت في هذا المجال استخلص الباحث اآلراء التالية

اتيقددت العديدددد مددن الدراسدددات والبحددوث علدددى التقسدديم األساسدددى للمهددارات الهجوميدددة فددي كدددرة السدددلة 
هارات الهجومية بالكرة وبين المهارات الهجومية بدون كرة, وهدذا مدا أكدده أحمدد الذي ييصل بين الم

 :أن المهارات الهجومية في كرة السلة تنقسم إلى, (0384)نقال عن شعبان إبراهيم ( 6101)شبل
 

 :مهارات هجومية بالكرة وتشمل   -   
 . مسك واستالم الكرة  -0
 .التمرير  -6
 .التصويب  -.
 .المتابعة الهجومية  -4

 
 :مهارات هجومية بدون كرة وتشمل  -
 .المشي  -0
 .الجري  -6
 .رتكازاإل  -.
 .الوثب  -4
 .لعاب الستارأ  -2
 .التوقيت  -2
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أن تقسددديم المهدددارات الهجوميدددة فدددي كدددرة السدددلة كمهدددارات هجوميدددة بدددالكرة  ويدددرى الباحدددث       
ومهددارات هجوميددة بدددون كددرة أفضددل تقسدديم؛ حيددث أن اليريددق الددذي يسددتحوذ علددى الكددرة يصددبح 

فرديدة )ائه مهاجما مستحوذا على الكدرة وعليده القيدام بمجموعدة مدن المهدارات بصدورة أحد أعض
, وذلدددك للوصدددول إلدددى سدددلة الخصدددم وتحقيدددق النقددداط, أمدددا بددداقي أعضددداء اليريدددق ( أو جماعيدددة

لتسدهيل مهمددة الزميدل المسددتحوذ علددى ( بدددون كددرة)فيقومدون بمجموعددة مدن المهددارات الهجوميدة 
وبالتالي فان طبيعة الهجوم في مباريات كدرة السدلة تسدير فدي , افسالكرة للوصول إلى سلة المن

وباقي اليريق يؤدون مهارات هجومية ولكدن بددون , العب مهاجم مستحوذ على الكرة, محورين
لهددذا فددإن ذلددك التقسدديم يعددد هددو األنسددب واألمثددل لتقيدديم المهددارات األساسددية الهجوميددة فددي , كددرة

 .كرة السلة 
 

 : Shooting  in  basketballلةالتصويب في كرة الس
 

 :مفهوم التصويب
السدديما فددى لعبددة كددرة السددلة هددو  اليددوز فددى المباريددات فددى جميددع األلعدداب الجماعيددة عتبددري        

لنهائيدة بدل هدو المحصدلة اوهذا اليوز اليأتى اال من خالل التصدويب النداجح فهدو  الهدف األساسى
 .الييصل في تحديد النتيجة النهائية ل داء المهارى الهجومي

مسدددداك الكددددرة بيددددد واحدددددة أو إتحدددداد الدددددولى لكددددرة السددددلة الددددي أن التصددددويب هددددو اإلويشددددير         
ذا وصددلت الكددرة وهددى فددى إصددابة صددحيحة اإلطالقهددا فددى الهددواء نحددو السددلة وتعتبددر إثددم , باليدددين

 0338-0334,القدانون الددولى )من أعلى الحلقة واستقرت فيها أو اخترقتهدا حالة اللعب فى السلة
:2.220.) 
 

فدن إطدالق الكدرة تجداه الهددف بسدرعة وبدقدة " وقد عرف عبد العزيدز سدالمة التصدويب بأنده        
 (. .0:  .038, سالمة ")باستخدام المهارات التصويبية المناسبة لمواقف اللعب وظروف األداء

 
التصددددويب علددددى أندددده عمليددددة توجيدددده الكددددرة نحددددو ( 02:  0383, بددددراهيم إشددددعبان )يعددددرف و        

 . الهدف بسرعة وبدقة دفع مناسبة
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من خالل التعرييات السابقة على أن التصويب مداهو إال عمليدة توجيده الكدرة  ويرى الباحث        
هددا الالعددب مددن أجددل وذلددك حسددب المسددافة التددي يكددون علي, نحددو الهدددف بالسددرعة والقددوة المناسددبة

 .التهديف
 :أهمية التصويب

إن الغرض األساسى في مباراة كرة السلة هو التهديف فدي سدلة اليريدق المندافس أكبدر عددد         
 .ألن عدد االصابات هو الذي يحدد اليريق اليائز واليريق المهزوم, من المرات

 
فيدددى أيدددة  لعبدددة يكدددون الغدددرض منهدددا , ى تتدددو  جميدددع المهددداراتفالتصدددويب هدددو المهدددارة التددد        

ذا لدم إصابة الهدف بأكبر عدد من النقاط, ولذلك فكل المهدارات األساسدية تصدبح عديمدة الجددوى إ
 (.24:  .038, سالمة )تتو  فى النهاية بالتصويب الناجح

الجماعيدة   عدن األلعدابلى اختالف مهارة التصويب فدى كدرة السدلة إبراهيم إويشير شعبان         
ال يتعددى أصدابع  -مدثاًل  -صدابة المرمدى فدى كدرة القددم األخرى فى تعدد مرات إصابة الهددف, فإ

أمددا فدى كدرة السدلة فقدد تصدل عددد النقداط الدى مائددة , اليدد الواحددة كمدا هدو الحدال فدى الهدوكى أيضداً 
نقطددة واحدددة والددبعض صددابات يحتسددب باإلنقطددة أو أكثددر وتختلددف أيضددًا كددرة السددلة فددى أن بعددض 

 (. .64: .033, ابراهيم )وهناك نوع ثالث من التصويبات تحتسب بثالث نقاط, اآلخر بنقطتين
 

أن كدل المهدارات األساسدية فدى لعبدة كدرة (  Wiesel  ,38 :1994) ويدذكر هدال ويسدل          
ولكدددن  السدددلة مدددن محددداورة وتمريدددر وتصدددويب ومتابعدددة وحركدددات دفاعيدددة تعتبدددر فدددى نيدددس األهميدددة

ؤدى الددى فتنييددذ تمريددرات جيدددة ومحدداورة فعالددة تسددتطيع أن تدد, التصددويب هددو أكثددر المهددارات أهميددة
 . ختراق الكرة فى النهاية هو الهدف من كل هذه المهاراتولكن إ, نسبة تصويب عالية

  
أن التصددويب مددن األساسدديات المهمددة ( Wilkes :61, 1994)ويوضددح جلددين ولكددس          

السددلة بغددض النظددر عددن اتقددان اليريددق أليددة مهددارة أخددرى, فبدددون التصددويب الجيددد لددن  جدددًا فددى كددرة
 . يتمكن اليريق من اليوز بالمباراة

ويؤكد أحمد كامل حسين أن مهارة التصويب تعتبر من أهم المهدارات فدى كدرة السدلة التدى          
ميدددع الخطدددط المدروسدددة عضددداء اليريدددق باعتبارهدددا المرحلدددة النهائيدددة لجأجادتهدددا مدددن جميدددع إيجدددب 

 (. 07:  .033, حسين )والحركات الخداعية لمجهودات الالعبين أثناء الهجوم
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أن المهارات األساسدية تقدف علدى قددم (  Wooten , 1992 : 75)ويذكر مورجان وتن          
المسدداواة فددى األهميددة مددع التصددويب, إال أن دور التصددويب يكددون خطيددرًا فددى حسددم الموقددف وذلددك 

 .از أكبر عدد من النقاط وبالتالى اليوز بالمباراة بإحر 
أن أهميددة التصدويب تكمدن فدى التددأثير (  Brown , 1996 :68)ويضديف رون بدراون         

 . على نتائج اليرق والتحكم فى ظروف المباراة مما ينعكس على نتيجتها واليوز بها
 

صددابة سدددلة إى مددن كدددرة السددلة هدددى سدددماعيل أن الهدددف الرئيسدددإويؤكددد محمددد عبدددد الددرحيم         
الخصددم أكبددر عدددد مددن المددرات خددالل زمددن المبدداراة, فددإذا كانددت جميددع المهددارات الحركيددة فددى كددرة 
السلة لها نيدس القددر مدن األهميدة إال أن التصدويب يدأتى علدى رأس تلدك المهدارات, فهدو المحصدلة 

, سدددماعيل إ)دقدددة التصدددويب النهائيدددة للمهدددارات الحركيدددة, فياعليدددة المهدددارات الهجوميدددة تتضدددح فدددى
611.  :77.) 

                                                         
ن مهددارة التصددويب مددن أكثددر المهددارات التددي تشددغل بددال المدددربين والالعبددين علددى إلددذلك فدد       

بة ولكدي نحسدن نسد, السواء, ومن المهم أن يتعلم كل العب كيف يصدبح هددافًا ولديس مصدوبًا فقدط
التصدددويب يجدددب أن يددددرك الالعبدددون متدددى يقومدددون بالتصدددويب ؟ ومتدددى يدددؤدون التمريدددر؟ ومدددا هدددو 

 (.2:0338.,سيد , نمر )المدى الذي يصوبون منه ؟ ومن أى األماكن يؤدون تصويباتهم؟
 

بددأن إصددابة سددلة اليريددق المنددافس أكبددر   john p. McCarthyجــون  مكــارثى  ويددرى        
والتصددويب هددو العامددل , لمبدداراة هددو الهدددف األساسددى فددي لعبددة كددرة السددلةعدددد مددن المددرات خددالل ا
ن كانت جميع المهارات األساسية في لعبة كرة السدلة علدى نيدس القددر ا  و , المؤثر في نتيجة المباراة

حيدث أنده هدو , إال أن مهدارة التصدويب هدي التدا  علدى رأس جميدع المهدارات األخدرى, من األهميدة
 (.Mecarthy,78:2001)ع المهارات الهجوميةالمحطة النهائية لجمي

 
علددي أن الهدددف األساسددى لليريددق المهدداجم فددي مبدداراة كددرة ( 22:0381,أبددو عيبدده )ويؤكددد        

كمددا أن جميددع المهددارات الحركيددة التددي , السدلة هددو تصددويب الكددرة إلدخالهددا فددي سددلة اليريددق المدددافع
 .يب على سلة اليريق المنافستؤدى من قبل اليريق المهاجم يجب أن تنتهي بالتصو 

 
لدددى أنددده يجدددب تنميدددة االتجاهدددات إويشدددير عبدددد العزيدددز أحمدددد نمدددر ومددددحت صدددالح السددديد         

ويدتم ذلدك مدن خدالل التركيدز أثنداء أداء كدل تصدويبة وأن , الصحيحة نحو التصويب لددى الالعبدين
ط الكددرة والحلقدة فددي أذهددانهم نتبداه, وأن يددروا فقديدتعلم الالعبددون كيييدة إغيددال األمدور التددي تشددتت اإل
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ومدددن الضددروري أيضدددًا بنددداء الثقدددة فددي الدددنيس ويدددتم  ذلدددك مددن خدددالل تنميدددة اليدددرد , أثندداء التصدددويب
وكيييدة تصددحيح أخطائده فدي غضدون عمليدة التغذيدة الراجعددة , لمهاراتده اليرديدة الخاصدة بالتصدويب

ز التصدويبات الناجحدة أمدا والتغذيدة الراجعدة اليرديدة تدتم عدن طريدق تدذكر وتعزيد, عقب كل تصويبة
 (.2:0338.,سيد , نمر )التصويبات الياشلة فيتم تحليلها ونسيانها

 
لددي أندده يجددب علددى الالعددب أثندداء أدائدده لمهددارة التصددويب أن إ( 0332:.08,فددر  ) وتشددير       

قتناعدده بالهدددوء والثقددة وعدددم إيقددوم بعددزل نيسدده عددن كددل المتغيددرات المحيطددة بدده, وذلددك عددن طريددق 
 .ترالتو 

 
رتيدداع إأندده كلمدا ارتيددع مسدتوى دقددة األداء يجدب المطالبددة ب( 614:0372,أبددو عبيده )ويدذكر       

 .ولهذا يجب تنمية مهارة التصويب في سن مبكر, نسبة التسجيل
 

أن هنددداك العديدددد والعديدددد مدددن الدراسدددات واألبحددداث التدددي تناولدددت التصدددويب  ويدددرى الباحدددث       
( مددربين  –العبدين ) لدذلك يجدب أن يددرك الجميدع, ه في لعبة كرة السلةبأنواعه وذلك نظرًا ألهميت

مددى أهميدة وخطدورة هدذه المهدارة فدي لعبدة كدرة السدلة؛ ألن كدل المجهدودات التدي تبدذل سدواء كاندت 
هجومية أو دفاعية أوتحركات بكرة أوبدون كرة, ال قيمدة لهدا مدا لدم يكدن هنداك تصدويب نداجح علدى 

 .  خالله إحراز النقاط واليوز في المباراةسلة المنافس يستطيع من 
 

 :أنواع التصويب
فتطددور أسدداليب , إن لكثددرة مواقددف اللعددب أثددرًا كبيددرًا فددي تنددوع مهددارات التصددويب علددى السددلة       

الددفاع المختليددة يدددفع الالعددب دائمددًا إلددى التغييددر فددي نددوع التصددويب حتددى يددتمكن مددن الخددرو  عددن 
يصدوبون مدن الثبدات مدن  ةفنرى الالعبدين تدار , ئرة مراقبة المدافع وأخذ المكان المناسب للتصويبدا

, وأحيانددًا مددن تحددت السددلة, وتددارًة أخددرى يصددوبون مددن الجددري أو القيددز ألعلددى, خلددف الرميددة الحددرة
, سددددالمة , فددددوزي ) وأحيانددددًا مددددن مسددددافات متوسددددطة أو بعيدددددة أو بطريقددددة مباشددددرة أوغيددددر مباشددددرة

040:0382 .) 
 

وتؤكد أمل السجيني على أن هناك مجموعة من المتغيرات تتحكم فى عمليدة تصدويب الكدرة        
نحددو الهدددف فدددى لعبددة كددرة السدددلة مددن بينهددا مسدددافة الالعددب ومكاندده مدددن الهدددف, وموقيدده بالنسدددبة 

خصدية فددى للمددافعين والدزمالء, وهدذا باإلضدافة الدى توقيددت واسدتعداد الالعدب وقدراتده ومهاراتده الش
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عملية التصويب, كما تباينت طرق وأساليب وأشكال التصويب, وأيضًا مواقعده ومسدافته تبعدًا لتغيدر 
 (.00:0336,السجينى )ظروف اللعب 

 :التصويب على النحو التالي (1994)حسن معوض وقد صنف   
 .التصويب من الحركة -ب.        التصويب من الثبات -أ :من حيث الحركة -
 .التصويب غير باالرتداد -ب.  التصويب المباشر -أ: استخدام اللوحةمن حيث  -
 

 :من حيث الشكل -
 .التصويبة الصدرية من الثبات   -أ
 .التصويب باليدين من فوق الرأس  -ب
 .التصويب من الكتف من الثبات  - 
 .التصويب من الكتف من الحركة  -د
 .التصويب من الوثب  -ه
 .رتكازالتصويب من اإل  -ح
 .التصويب الخطافي -  
 .التصويبة السلمية  -و 
 .التصويب بالمتابعة  -ح
 (.66:0334,معوض) الرمية الحرة  -ى

 
 :التصويب الى (1981")وعبد العزيز سالمة " أحمد أمين فوزى " وقد صنف 

 :التصويب من الثبات ويشمل
 . التصويب باليدين من أمام الصدر  -0
 . التصويب بيد واحدة من الكتف  -6
 . التصويب من الحركة  -.
 . التصويب من القيز  -4
 . التصويب الخطافى  -2
 (.046, 067: 0382, سالمة , فوزى )التصويب من المتابعة   -2
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 " وألفت هالل, مع أحمد أمين( 1995)سماعيل إمحمد عبد الرحيم " كما اتيق كل من 
 : على أن التصويب يمكن تصنيفه الى (1994) 

 .الرمية الحرة -
 .لسلمىالتصويب ا -
 .التصويب من القيز -
 .التصويت الخطافى -

  -:نوعًا اخر من التصويب وهو " أحمد أمين  و ألفت هالل " وأضاف 
 (. 22: 0334,هالل, أمين ( )31-84: 0332,سماعيل إ) التصويب بالمتابعة -

 
ومحمــد محمــود عبــد الــدايم ومحمــد ( 1999)مــن محمــد أحمــد بــالل " وأيضددًا اتيددق كددل 

 Head (1996)مــع كــال مــن هيدســوميت  و جــنجس ( 1999)صــبحى حســانين 
summit & Jenings  و جلـين ويكلـسGlenn  Wilkes (1997) " , علدى أن
 :التصويب يمكن تصنييه الى

 .التصويب السالمى -
 .التصويب من القيز -
, (  Wilkes , 1997 : 24), ( .0:  0337, بالل . )تصويب الرمية الحرة  -

(Summit , 1996 : 4  ) , ( 23:  0333, حسانين , عبد الدايم .) 
أنه مهما تعددت التصنييات فان ذلك ال يغيدر فدى الهددف الرئيسدى مدن  ويرى الباحث     

ن تصددوب بيددد واحدددة أو باليدددين أو مددن الحركددة أو مددن الثبددات فهددذا إعمليددة التصددويب ؛ فدد
 .نما المهم أن تضع الكرة فى السلةا  اليؤثر فى األداء وال فى النتيجة, و 

 
 بأن الهدف األساسى لعملية التصويب , (20:  0337, زيدان ) وهذا ما أشار اليه    

 .  فى مباريات كرة السلة هو تسجيل الهدف فى السلة ألنها هى التى تحدد نتيجة المباراة
                                          

 :مهارة التصويب قيد الدراسة
 .رالتصويب من القيز بعد تمري -
 .التصويب السلمي بعد محاورة -
 (.الرمية الحرة ) التصويب من الثبات -
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 التصويب من القفز بعد تمرير: 

يعدددد التصدددويب مدددن القيدددز مدددن أهدددم التصدددويبات فدددي لعبدددة كدددرة السدددلة وهدددو يشدددكل مدددع        
 إذ أشدددار, التصدددويب السدددلمي والتصدددويب مدددن الرميدددة الحدددرة أكثدددر أهميدددة فدددي لعبدددة كدددرة السدددلة 

إلدددى أن التصدددويب مدددن القيدددز أحدددب أندددواع التصدددويب لالعبدددين ازى ومهـــدي نجـــم يوســـف البـــ
 (.0388:.04,نجم , البازى ) وأكثرها استخدامًا في لعبة كرة السلة

 
مددن الوضددع الثابددت , ومددن الطبطبددة , ) ويددؤدى التصددويب مددن القيددز مددن ثالثددة أوضدداع      

 ( .بعد تمرير) ومن الحركة , واستالم الكرة 
ى التصويب من القيز بأن يقف الالعب وهو ممسك بالكرة باليدين معًا والكتيان ويؤد      

ثم يقوم الالعب بالقيز العمودي في الهواء باستخدام , مواجهان للهدف والركبتان مثنيتان
متداد القوى لذا تؤدى عملية القيز باإل, القدمين ويتوقف ارتياع القيز على اليرق بين الالعبين

, وميصلي الركبتين والقدمين إال أن القيز يجب أال يكون أعلى مما يكونلعضالت اليخذ 
وذلك حتى ال يؤدى إلى تصلب الجسم , وبالتالي يؤثر على انسيابية أداء عمل الذراعين, 

ويعد التصويب من القيز من أهم المهارات الهجومية في , وبالتالي التأثير على دقة التصويب
فالالعب الذي يجيد ويتقن , من دور متميز في نتيجة المباراة لعبة كرة السلة لما يقوم به

مهارة التصويب من القيز يتمتع بالقوة والثقة العالية بالنيس كونه سالحًا مؤثرًا وفعااًل ضد 
, عطية ,علون )والذي يصعب على المدافع إيقافه بعد أن يقيز الالعب إلى األعلى, المنافس
 (.2:6101.,فاضل 

 
 :اعاتها عند التصويب من القفزعوامل يجب مر 

 ستعداد للقيز والتصويبالتحكم والسيطرة على العضالت ومياصل الجسم لإل. 
 يتطلب الالعب المصوب استخدام السرعة والمباغتة عند عملية القيز. 
 يتطلب من الالعب التركيز بشكل جيد على السلة قبل وعند التصويب. 
 ومددن ثددم النددزول إلددى , ل عمددوديالوصددول إلددى أعلددي نقطددة عنددد التصددويب وبشددك

 (.072:0333, مسلط )نيس النقطة تقريباً 
 

 :التمرير
فيجدب أن تتميدز التمريدرة  بدقدة , يعتبر الدقة من أهم العوامل في مهارة التمرير       

كمدا أنهدا يجدب أن تتميدز أيضدًا , وأيضًا دقة في التوقيت, عند أدائها في اتجاه المستلم
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ويجددب أن يتصددف التمريددر , حسددب الموقددف الددذي تددؤدى فيدده وذلددك, بالسددرعة الحركيددة
بالصية االقتصادية بمعنى الوصول إلى سلة اليريق المنافس بأقل عددد مدن التمريدرات 

ولة حتددددى يضدددددمن نجددددداح وفددددى مكدددددان يسددددمح للمسدددددتلم بدددددأداء عمليددددة التصدددددويب بسددددده
 (. Wooten ,26 :1992)الهجمة
القيدددز مدددن أهدددم مهدددارات التصدددويب مهدددارة التصدددويب مددن  وبددذلك يمكدددن القدددول بدددأن    

فهدو يحتدا  الدى دقدة وتدوازن فدى عمليدة االرتقداء مدع خدرو  الكدرة , نظرًا لصدعوبة أدائده
رتقدداء لددذلك يجدب أن يكددون هندداك توافددق عضدلى عصددبى فددى آليددة اإل, مدن يددد الالعددب

والتصدددددويب مدددددع اختيدددددار التوقيدددددت المناسدددددب والمكدددددان المناسدددددب لالعدددددب لكدددددى يكدددددون 
 .التصويب ناجح

 
 لتصويب السلمي بعد محاورةا: 

هدددو أحدددد أندددوع التصدددويب مدددن الحركدددة وأكثرهدددا اسدددتخدامًا فدددي المباريدددات, لدددذلك                    
تتطلددب منددا تنميتدده وتحسددينه ألهميتدده فددي المبدداراة , ولكافددة المسددتويات تكددون هددذه التصددويبة مهمددة 

نتهداء مدن الطبطبدة أو الحركي بعد اإلوتتيح له سالمة األداء , قتراب من الهدفجدًا كونها تتيح اإل
 (.0333:.04,حمودان , عبد اهلل )ستالم الكرة أثناء القطع نحو السلة إفي حالة 

 
ويددؤدى هددذا النددوع مددن التصددويب فددى حالددة تحددرك الالعددب بسددرعة فددى اتجدداه الهدددف بعددد           

نتهائددده مددددن إ ويسدددتخدم الالعدددب خطددددوات خاصدددة بعدددد ,عمدددل محددداورة أو اسدددتالم الكدددرة مددددن زميدددل
 .قتراب أكثر ما يمكن من السلةستالمه للكرة حتى يتسنى له اإلإالمحاورة أو بعد 

 
لى أنه يجب علدى الالعدب عندد أداء هدذه المهدارة أن يراعدى قانونيدة هدذه إ ويشير الباحث          

ديهددا وقددد تختلددف مسددافة الخطددوات القانونيددة التددى يؤ , الخطددوات حتددى اليقددع فددى خطددأ الجددرى بددالكرة
فمددن المهددم أن , قتددراب للتصددويبخددتالف المكددان الددذى يبدددأ مندده الالعددب اإلالالعددب بددالكرة تبعددا إل

ومع الوثب ألعلى لتحقيق أكبدر ضدمان ممكدن , يصوب الالعب على السلة من أقرب مكان ممكن
 .إلصابة الهدف مع حماية الكرة من المنافس

 
 :طريقة االداء       

وكاندت حيدازة الكدرة فدى  –العب الكرة من زميل أو مسكها عقب المحداورة ستالم الإعند            
يقتددرب الالعددب نحددو الهدددف ويأخددذ خطدددوة  – كلتددا الحددالتين مددع لمددس القدددم اليمنددى لددد رض مددثالً 
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رتقدداء عليهددا للوثددب عاليددًا, مددع رفددع الركبددة اليمنددى أثندداء التصددويب باليددد واإل, واحدددة بالقدددم اليسددرى
ثم الهبدوط علدى القددمين معدًا حتدى , راع المصوبة للكرة, وكذلك الرسغ واألصابعاليمنى ومتابعة الذ

 .ال يندفع الالعب بعيدًا عن الهدف ليتمكن من متابعة الكرة مرة أخرى فى حالة فشل اإلصابة
وذلدددك , وفدددى هدددذا الندددوع مدددن التصدددويب يستحسدددن أن يكدددون توجيددده الكدددرة غيدددر مباشدددر علدددى السدددلة

ية والمستطيل األسود المرسوم عليها, حيث تكدون مالمسدة الكدرة للوحدة علدى باستعمال اللوحة الخلي
 الخط األسود 

 :كما يجب مالحظة اآلتى عند األداء, وهذا لضمان اصابة الهدف, الرأسى القريب من الالعب
لى أعلى ا  قتراب فى اتجاه السلة يجب أن يحتيظ الالعب بالكرة أمام الجسم و أثناء اإل  -0

 .قرب الذقن
أن يقترب الالعب بقدر المستطاع من السلة باستخدام خطوات كبيرة فى حالة  يجب  -6

 .بعده عنها
 .أن تكون األصابع خلف الكرة أثناء التصويب  -.
 .أن تكون اليد المصوبة أقرب ما يمكن للسلة وفى أعلى ارتياع لها  -4
وية بحيث توجه الكرة الى زا, باستعمال لوحة الهدف( غير مباشر)أن يكون التصويب   -2

 .المستطيل العليا القريبة من اتجاه التصويب
  يجب أن يركز الالعب نظره على النقطة المحددة للتصويب أثناء توجيه الكرة باألصابع  -1

 .(47242: 6112,رزق )
 

 :الرمية الحرة
تعدددد الرميدددة الحدددرة مدددن التصدددويبات التدددي لهدددا أهميدددة كبيدددرة فدددي تحديدددد فدددوز اليريدددق            

كمدا أنهدا , فإن كثيرًا من اليدرق خسدرت مبداراة بسدبب اإلخيداق فدي الرميدة الحدرة وخسارته, وذلك
النددوع الوحيددد مددن أنددواع التصددويب الددذي يددتمكن فيدده الالعددب مددن تصددويب الكددرة دون مضددايقة 

 .المنافس
ويدذكر عصددام الدياسدطى أن التصددويب مدن الرميددة الحدرة مددن أهدم التصددويبات التددى            

ومدددن المهدددم عنددد أداء هدددذا الندددوع مددن التصدددويب التركيدددز علدددى , اجادتهددايجددب علدددى الالعبدددين 
 (..28:033, الدياسطى )واستخدام الزمن المتاح لهذه الرمية, الهدف

 
أن الرميددة الحددرة موقددف تصددويبى Glenn  , Wilkesجيلددين  , ويوضدح  ولدديكس            

يع فيدده زيددادة رصدديد فريقدده خدداص ينيددرد فيدده الالعددب بالسددلة بدددون أى نددوع مددن الدددفاع, ويسددتط
 (.Wilkes,1994:87)مما يعكس على نتيجة المباراة, من النقاط



14 

 

أنددده فدددى عددددد كثيدددر مدددن المباريدددات لدددو أن اليريدددق ( 2:0338.,سددديد, نمدددر)ويؤكدددد           
 .الخاسر استطاع أن يسجل رمياته الحرة الياشلة لياز بالمباراة

 
أن الرميددة الحددرة هددى المهددارة األساسددية  Head  ,Summitهيددد  , وتؤكددد سددوميت           

للتدددأثير علدددى نتدددائج المباريدددات,  ويجدددب أن يدددتم التددددريب عليهدددا فدددى ظدددروف مشدددابهة لظدددروف 
 (.Summit,2000:38)المباريات

 
جماعددًا علددى أن الرميدة الحددرة تعتبددر تصدويبه هامددة ومددؤثرة إويدرى الباحددث أن هنداك            

جدددادة إث تتحددددد نتيجدددة المبددداراة بمددددى قددددرة كدددل فريدددق علدددى حيددد, جددددًا علدددى أعلدددى المسدددتويات
 .تصويب الرمية الحرة

 
 :طريقة األداء

  يقف الالعب مواجهًا خلف خط الرمية الحرة مع تقددم احددى القددمين أمامدا علدى أن تكدون
وأن تكددددون , (اليمنددددى مددددع اليمنددددى )لليددددد المصددددوبة ( المماثلددددة ) بلددددة هددددذه القدددددم هددددى المقا

 .قدمين فى وضع يسمح براحة الالعب أثناء التصويبالمسافة بين ال
 والددذراع مثنددى مدن المرفددق والعضددد مددواز , يضدع الالعددب الكددرة علدى أصددابع اليددد المصدوبة

 .ل رض مع ثني الرسغ للخلف حتى تستريح الكرة على أصابع اليد
  يدد على سند الكرة مدن الجاندب علدى أال تعدوق هدذه ال( غير المصوبة ) تعمل اليد األخرى

 .النظر الى السلة
 والعضدددد والكتدددف زوايدددا , والسددداعد والعضدددد, يجدددب أن تكدددون الزوايدددا بدددين الكدددف والسددداعد

 .قائمة
 بتدددائى السددابق ذكددره يقددوم بثنددي الددركبتين قلددياًل للمسدداعدة بعددد أن يأخددذ الالعددب الوضددع اإل

ًا عاليدًا فددى وتسدتقيم الدذراع المصددوبة أمامد, ثدم تمتددد الركبتدان, لدى السدلةإفدى قدوة دفدع الكددرة 
ضدددافية لرسدددغ اليدددد يعطدددى بهدددا الالعدددب للكدددرة السدددرعة الالزمدددة إنسددديابى وبحركدددة إتوقيدددت 

وكددذلك المدددار المطلددوب تبعددا للمسددافة التددى تقطعهددا الكددرة , لالنطددالق والدددوران الددالزم لهددا
ويراعدى , الى السلة, مع مالحظة التوجه على مقدمة الحلقة القريبة مدن الالعدب المصدوب

نسددديابية إتدددتم جميدددع حركدددات فدددرد الدددركبتين والجدددذع والدددذراع بحيدددث تدددتم كحركدددة  أهميدددة أن
 .واحدة متصلة

  تقدددان جميدددع أندددواع التصدددويب حتدددى  يدددتمكن مدددن إعلدددى العدددب كدددرة السدددلة أن يعمدددل علدددى
 .ثناء المواقف المتغيرة للعبأنسبها فى أاستخدام 
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  المبتدد  كدل اهتمامده ييضل أن يبدأ تعليم التصدويب بددون اسدتخدام الهددف حتدى ال يركدز
وكدددذلك يجدددب أن , صدددابة الهددددف ويهمدددل بدددذلك األداء الصدددحيح لمهدددارة التصدددويبإعلدددى 

 .يرتبط أداء هذه المهارة بجميع المهارات الهجومية األخرى
 (.23:0384,حسانين , عبد الدايم )                

 
أدائددده لمهدددارة  لدددي أنددده يجدددب علدددى الالعدددب أثنددداءإ( 0332:.08,فدددر  ) وهندددا تشدددير         
وذلددك , وخاصدة الرميدة الحدرة أن يقددوم بعدزل نيسده عدن كددل المتغيدرات المحيطدة بده, التصدويب 

 .عن طريق إقناعه بالهدوء والثقة بالنيس وعدك التوتر
كددان تصددويبًا مددن  ءً و بصددرف النظددر عددن نددوع التصددويب الددذي يسددتخدمه الالعددب سددوا        

ن هندداك إعددن الهدددف فدد( قربدده أو بعددده )  لنسددبة لمكاندده القيددز أومددن الرميددة الحددرة أو أيضددًا با
 :وهماعاملين يجب مراعاتهما أثناء التصويب 

 .الدوران الخليي للكرة حول نيسها وهى في طريقها للسلة  -0
             القددددددددوس الددددددددذي تسددددددددير فيدددددددده الكددددددددرة أثنددددددددداء طيرانهددددددددا مددددددددن يددددددددد الالعددددددددب إلددددددددى السدددددددددلة         -6

                                                            (.          0338:  71,زيدان ) 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 عرض الدراسات السابقة. 
  الدراسات العربية: المحور األول. 
  جنبيةالدراسات األ: المحور الثانى. 
 التعليق على الدراسات السابقة. 
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 :عرض الدراسات السابقة
تعتبددددر الدراسددددات السددددابقة لمددددا تتضددددمنه مددددن حقددددائق ومعلومددددات ذات أهميددددة بالغددددة فددددى           

كمدددا أنهددا تعتبدددر نقطدددة البدايددة واإلنطالقدددة األولدددى وحجدددر , مسدداعدة البددداحثين علدددى انجدداز أبحددداثهم
والتى من خاللها قدام الباحدث بتحديدد الخطدوات واإلجدراءات , البحث األساس الذى يرتكز عليه هذا

 .التى اتبعها لمعالجة مشكلة البحث والمضى  فيه متبعًا خطوات البحث العلمى
وقددد قددام الباحددث بددإجراء مسددح شددامل للدراسددات والبحددوث التددى أجريددت فددى مجددال الييددديو           

وذلددددك مددددن رسددددائل الماجسددددتير والدددددكتوراه العربيددددة , يددددةالتيدددداعلى والمتعلقددددة بموضددددوع الدراسددددة الحال
وذلدك لجمدع كدل مدا يخدص , واألجنبية والدوريات العلمية, باإلضدافة الدى اإلتصدال بمواقدع اإلنترندت

 :وتم تصنيف هذه البحوث والدراسات الى, ويييد موضوع البحث
 .دراسات أجريت فى البيئة العربية -
 .دراسات أجريت فى البيئة األجنبية -

 :الدراسات التى أجريت فى البيئة العربية /واًل أ 
  (:2011)دراسة حمدان    -0

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الييديو التياعلي فدي تطدور بعدض  مهدارات              
وبلدغ عددد أفدراد العيندة , تجريبدي ذى المجمدوعتينواستخدم الباحدث المدنهج ال, الخداع في كرة السلة

وكانددت ,  طالبدًا مدن كليدة التربيددة الرياضدية والبدنيدة مددن جامعدة األقصدى مددن المسدتوي الرابدع( 04)
تغييددددر االتجدددداه بددددالخطوة )أدوات الدراسددددة عبددددارة عددددن مجموعددددة مددددن مهددددارات الخددددداع بددددالكرة وهددددي 

محاورة, خداع للتصويب ثدم التصدويب, المحداورة المتقاطعة, خطوة المرجحة, خداع للتصويب ثم ال
القطع األمامي , القطع األمدامي والعدودة لدنيس المكدان, القطدع )وبدون كرة ( رتكاز والدوران اإلمع 

واسددتخدام الباحددث اختبددار ويلكوكسددون , (, القطددع والدددوران  Z, القطددع علددى شددكل  Vعلددى شددكل 
, الحسددابية واالنحددراف المعيدداري والددوزن النسددبيللتعددرف علددى داللددة هددذه اليددروق بددين المتوسددطات 

وتوصدددلت الدراسدددة الدددى النتدددائج االتيدددة وهدددى أن هنددداك فاعليدددة للييدددديو التيددداعلى فدددى تنميدددة بعدددض 
ومددن أهددم التوصدديات إجددراء المزيددد مددن الدراسددات و البحددوث , مهددارات الخددداع فددى لعبددة كددرة السددلة

جددددراء البحددددوث والدراسددددات علددددي بدددداقي إاضددددية , لمعرفددددة فاعليددددة الييددددديو التيدددداعلي فددددي التربيددددة الري
 .مهارات كرة السلة واأللعاب اليردية والجماعية األخرى
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 (: 2009)دراسة  حسب اهلل     -2
هدددفت الدراسددة إلددى معرفددة أثددر البرنددامج المقتددرح برنددامج حاسددب آلددي فددي األداء          

يبي باسدتخدام التصدميم التجريبدي واستخدم الباحث المنهج التجر , المهارى والمعرفي للتالميذ
, تلميددددذاً ( 21)وبلددددغ عدددددد أفددددراد العينددددة, احددددداهما تجريبيددددة واألخددددرى ضددددابطه: لمجمددددوعتين

 واسدددددتخدم الباحدددددث اسدددددتثمار اسدددددتطالع آراء الخبدددددراء حدددددول جهددددداز حاسدددددوب أقدددددراص
,CDوأشددارت أهددم النتددائج إلددى تيددوق , المسددح المرجعددي, اختبددار معرفددي, اختبددارات مهاريددة

 .ة التي تم التدريس لها في برنامج الوسائط المتعددة التياعليةالمجموع
 

 (:2009)دراسة غنيم    -2
هددفت الدراسددة إلددى معرفددة تددأثير برندامج اسددتخدام الوسددائط المتعددددة التياعليددة علددى        

الدافعيددددة والتحصدددديل المعرفددددي ومسددددتوى األداء المهدددداري الحركددددي للمبتدددددئين فددددي رياضدددددة 
وتكوندت , طالبداً ( 61)وبلغ عدد أفراد العيندة , الباحث المنهج التجريبيواستخدم , المالكمة

وأشدارت , أدوات الدراسة مدن االختبدارات المهاريدة واالختبدارات المعرفيدة واختبدارات معياريدة
أهم  النتائج إلى تيوق المجموعة التجريبية التي تم التدريس لهدا ببرندامج الوسدائط المتعدددة 

 .التياعلية
 
 :(2004)جزر دراسة    -4

لدددي التعدددرف علدددي تددأثير البرندددامج التعليمدددي  باسدددتخدام الحاسدددب إهدددفت الدراسدددة    
اآللددي علددي مسددتوي التحصددديل المعرفددي وأداء بعددض المهدددارات األساسددية فددي الكدددرة 

واسدتخدم  الباحددث المدنهج التجريبددي بتصدميم مجمددوعتين احدداهما تجريبيددة , الطدائرة 
بالطريقدة العمديدة مدن طدالب اليرقدة )تمدع البحدث و تم اختيار مج, واألخري ضابطه

جامعدددة المنصدددورة للعدددام الجدددامعي ( فصدددول دميددداط)األولدددي بكليدددة التربيدددة الرياضدددية 
وتكونددددت أدوات الدراسددددة مددددن اسددددتمارة تسددددجيل البيانددددات والمسددددح , م6114/.611

سدددددددتطالع رأى الخبددددددراء وجهدددددداز الكمبيدددددددوتر ومجموعددددددة مدددددددن إالمرجعددددددى واسددددددتمارة 
لدى تقددم إوتوصدلت نتدائج الدراسدة , التحصيل المعرفى واختبدارات مهاريدةاالختبارات 

المجموعة التجريبية التدي تدم التددريس لهدا باسدتخدام الحاسدب اآللدي علدي المجموعدة 
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قيددد البحددث ) الضددابطة فددي مسددتوي التحصدديل المعرفددي فددي أداء المهددارات األساسددية
 (.في الكرة الطائرة 

 
  (:2004) عزيز عبد ال, دراسة عبد الرحمن    -2

نتاجية برمجية حاسب آلي  تعليمية باستخدام إهدفت الدراسة          لى تصميم وا 
تقنية الييديو التياعلي ومعرفة تأثيرها علي تعلم مهارة دفع الجلة بدرس التربية 

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي باستخدام , الرياضية لتالميذ المرحلة الثانوية
واشتملت عينة , بي لمجموعة واحدة بإتباع القياسين القبلي والبعدي لهاالتصميم التجري
تالميذ من تالميذ اليرقة األولي الثانوية بمدرسة ابن سينا الخاصة ( 01)الدراسة علي 

سنة تم اختيارهم بالطريقة ( 02-04)بمحافظة الجيزة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 
ن األدوات أهمها برمجية الحاسب اآللي وتضمنت الدراسة مجموعة م, العشوائية

التعليمية المعدة بتقنية الييديو التياعلي, اختبار التحصيل المعرفي للمهارة قيد الدراسة, 
للمهارة قيد الدراسة, استبيان اآلراء واالنطباعات ,  بطاقة تقييم مستوي األداء المهاري

لتعليمية المعدة بتقنية الييديو الوجدانية نحو التعلم باستخدام برمجية الحاسب اآللي ا
وتوصلت نتائج الدراسة الى مساهمة برمجية الحاسب اآللي التعليمية المعدة , التياعلي

بتقنية الييديو التياعلي في تحسن التحصيل المعرفي ومستوي األداء المهاري في دفع 
تياعلي أثرت أيضا أن برمجية الحاسب اآللي التعليمية المعدة بتقنية الييديو ال, الجلة

 . نطباعات الوجدانية لعينة البحثاإلايجابي في اآلراء و 
 
 (: 2002)دراسة الجيالنى    -1

لى التعرف علي أثر الييديو التياعلي كأسلوب لتصحيح أخطاء إهدف الدراسة     
واستخدم الباحث المنهج , األداء لمهارتي ركل الكرة بباطن القدم والجري بالكرة

التصميم التجريبي لمجموعة واحدة بإتباع القياس القبلي التجريبي باستخدام 
مبتد  من مبتدئي مدرسة كرة ( 66)واشتملت عينة الدراسة علي , والبعدي لها

وتم اختيارهم , سنة( 01:06)القدم بنادي الجزيرة الرياضي في المرحلة السنية من
برنامج واستخدمت الدراسة مجموعة من األدوات أهمها ال, بالطريقة العمدية
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التعليمي باستخدام الييديو التياعلي, مجموعة من االختبارات المهارية للمهارات قيد 
وتوصلت نتائج الدراسة على أن أسلوب الييديو التياعلى بطريقة ايجابية , الدراسة

ساهم بطريقة ايجابية فى تصحيح األخطاء فى مستوى أداء مهارتى ركل الكرة 
 .يد الدراسةبباطن القدم والجرى بالكرة ق

 
 (:2002)دراسة حسانين    -7

لى التعرف علي أثر برنامج تعليمي باستخدام الييديو التياعلي إهدفت الدراسة     
واستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام , علي تعلم بعض مهارات كرة القدم

التصميم التجريبي لمجموعتين احداهما تجريبية واألخري ضابطة بإتباع القياس 
ناشئًا من ناشئى نادي ( 26)قبلي والبعدي لكليهما, و اشتملت عينة الدراسة علي ال

ثم , الجمهورية بشبين الكوم وغزل شبين الكوم, وتم اختيارهم بالطريقة العمدية
, قسموا الي مجموعتين متكافئتين متساويتين احداهما تجريبية واألخري ضابطة

البرنامج التعليمي باستخدام الييديو  ,وتضمنت الدراسة مجموعة من األدوات أهمها
وأشارت النتائج على أن برنامج , التياعلي أيضًا, مجموعة من االختبارات المهارية

الييديو التياعلي ساهم بطريقة ايجابية في تعلم مهارات كرة القدم قيد البحث أكثر 
 ". المتبعة"من الطريقة التقليدية 

 
  (:م2002)دراسة زغلول , محروس   -8

لي تصميم برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط إهدفت هذه الدراسة     
المتعددة, والتعرف علي أثره علي تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة 

و استخدمت الباحثة المنهج التجريبي , لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي
و , ا تجريبية واألخري ضابطةباستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين احدهم

عدادي بمدرسة السيدة عائشة تلميذة من الصف الثاني اإل( 21)تضمنت العينة 
وقسمت الي مجموعتين متساويتين  قوام كل مجموعة , عدادية بنات بطنطااإل
وجهاز  (o.h.p)الشيافيات –تكونت أدوات الدراسة من جهاز فيديو , تلميذة( 62)

أيضًا استخدمت اختبار التحصيل المعرفي اختبارات , افيةصور فوتوغر  –تلييزيون 
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, استمارة استبيان آراء وانطباعات األفراد نحو األسلوب المستخدم –األداء المهاري 
وأشارت النتائج الى أن أسلوب الوسائط المتعددة كان أكثر تأثيرًا علي تعليم 

دل علي فاعليته من األسلوب التقليدي مما ي( قيد البحث)مهارات كرة السلة 
 .وتأثيره

 
  (:2001)دراسة سالمة    -3

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر استخدام الحاسب اآللي متعدد  الوسائط    
القيز  –السند في الشقلبة الجانبية لليدين  –علي تعلم مهارة الوقوف علي الرأس 

لمجموعتين واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم تجريبي , فتحًا فوق المهر
واختيرت العينة بطريقة عمديه عشوائية من , احداهما تجريبية واألخري ضابطة

عدادي والثانوي بمحافظة الدقهلية عدادي بمعهد طنبخ اإلتالميذ الصف الثاني اإل
, وتكونت أدوات الدراسة من مجموعة أجهزة الكمبيوتر, تلميذاً ( 1.)وقوامها 

وأظهرت النتائج على أن التعلم بواسطة  ,واختبار معرفي, واختبارات مهارىة
الحاسوب متعدد الوسائط لبعض مهارات الجمباز يؤدي الي نتائج أفضل معرفيًا 

 .ومهاريًا من تعلمها بالطريقة التقليدية 
 

 (: م2000)دراسة جاد  -01
لى التعرف على األسلوب األمثل لتقديم عرض المهارة إهدفت الدراسة       

التعرف على , (ثنين معًا واإل), (صور متحركة ) , ( رسوم متحركة)الحركية 
   سرعة العرض المثلى لتقديم المهارة الحركية فى برامج الكمبيوتر متعدد الوسائل

, مجموعات( 2)واستخدمت الباحثة المنهج التجريبى بتصميم , (واقعى –بطة ) 
التربية طالبة من طالبات اليرقة األولى من كلية ( 32)واشتملت العينة على 

وتكونت أدوات الدراسة من رسوم متحركة وصور , جامعة حلوان, الرياضية بنات
وتوصلت نتائج الدراسة على أنه توجد فروق دالة , متحركة وأجهزة كمبيوتر

حصائيًا لصالح التجريبية التى تستخدم أسلوب الجمع بين الرسوم والصور إ
 .المتحركة معاً 
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  (:1999) دراسة فليفل  -00
لددددى التعددددرف علددددى أثددددر برنددددامج تعليمددددى باسددددتخدام أسددددلوب إفت الدراسددددة هددددد      

واسدتخدمت الباحثدة  المدنهج , الوسائط المتعددة علدى تعلدم بعدض مهدارات كدرة السدلة
و اشددتملت عينددة , التجريبدى بتصددميم مجمدوعتين احددداهما تجريبيدة واألخددرى ضدابطة

ة الثانيددددة مدددن كليددددة تددددم اختيدددارهم عشدددوائيًا مددددن طالبدددات اليرقددد, طالبدددة( 21)البحدددث 
, وتددم تقسدديمهم الددى مجمددوعتين احددداهما تجريبيددة (جامعددة المنيددا ) التربيددة الرياضددية 
الصددددددور  –النمدددددداذ   –وتكونددددددت أدوات الدراسددددددة مددددددن الييددددددديو , األخددددددرى ضددددددابطة

اسدددتبيان  –اختبدددارات األداء المهدددارى  –اختبدددار التحصددديل المعرفدددى  –اليوتوغرافيدددة 
وتوصددلت نتددائج الدراسددة الددى , اد نحددو األسددلوب المسددتخدمنطباعددات ل فددر اآلراء واإل

أن األسدلوب المقتدرح كدان أكثدر فاعليدة مدن األسدلوب التقليددى فدى تعلدم مهدارات كدرة 
أيضدًا أسدلوب الوسدائط المتعدددة كدان ذو فاعليدة , السلة ومسدتوى التحصديل المعرفدي

 .على الجانب الوجدانى
 

 (: 1999)دراسة على  -06
لي التعرف علي مدي فعالية استخدام الييديو التياعلي إراسة هدفت هذه الد      

علي دقة أداء طالب اليرقة الثالثة بكلية التربية بجامعة المنيا لمهارات تشغيل 
أيضًا التعرف على مدي فعالية , واستخدام كاميرا الييديو في التصوير الداخلي

اليرقة الثالثة بكلية  استخدام الييديو التياعلي علي التحصيل المعرفي لدي طالب
التصميم  و استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام, التربية جامعة المنيا

واشتملت عينة الدراسة , التجريبي لمجموعة واحدة بإتباع القياس القبلي والبعدي لها
وتم , طالب وطالبة من طالب اليرقة الثالثة بكلية التربية جامعة المنيا( 1.)علي 
وتضمنت الدراسة علي مجموعة من األدوات , م بالطريقة العشوائية البسيطةاختياره

اختبار تحصيلي للمعلومات المتضمنة في موضوع , أهمها برنامج الييديو التياعلي
الدراسة, بطاقة مالحظة لمهارة تشغيل واستخدام كاميرا الييديو في التصوير 

ياعلي له تأثير ايجابي فعال في ومن أهم النتائج أن برنامج الييديو الت, الداخلي
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أيضًا أسهم برنامج الييديو , تعلم بعض مهارات تشغيل واستخدام كاميرا الييديو
 .التياعلي في تحسين التحصيل المعرفي لدى العينة موضوع البحث

 
  (: 1991)دراسة عبد المجيد   -.0

جية لى التعرف على أثر استخدام بعض الوسائل التكنولو إهدفت الدراسة       
واستخدم الباحث , على تدريس مهارات وحدة تعليمية فى درس التربية الرياضية

لمجموعتين احداهما تجريبية ( القبلى والبعدى ) المنهج التجريبى بتصميم القياس 
تلميذًا من تالميذ الصف األول الثانوى ( 21)وبلغ عدد العينة , واألخرى ضابطة

 من مدرسة 
ثم قسموا الى , اختيارهم بالطريقة العشوائية وتم, (sun Riseصن رايز ) 

وتكونت أدوات الدراسة , مجموعتين متساويتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطة
من جهاز الحاسوب وجهاز فيديو واختبارات األداء المهارى واختبار األداء 

حيث توصلت نتائج الدراسة بأن استخدام الكمبيوتر أكثر , التحصيلى المعرفى
ة وتأثيرًا فى رفع المستوى التحصيلى المعرفى فى كرة السلة فى درس التربية فاعلي

 .الرياضية

 
  (:1995)دراسة عبد اهلل   -04

لى التعرف على تأثير  الكمبيوتر فى تعليم المعارف النظرية هدفت الدراسة إ           
نة استخدام وكذلك مقار , وجهاز الييديو فى تعلم مهارات كرة السلة, لقانون كرة السلة

واستخدم الباحث المنهج , بالطريقة التقليدية( الييديو  –الكمبيوتر )الوسائل التكنولوجية 
وبلغ عدد العينة , التجريبى بتصميم تجربة لمجموعتين احداهما ضابطة واألخرى تجريبية

وتم اختيارهم , سنة بنادى الشمس الرياضى( 04)ناشًئا من ناشئي كرة السلة تحت ( 41)
وتكونت , ثم قسموا الى مجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطة, طريقة العشوائيةبال

وتصلت نتائج الدراسة , أدوات الدراسة من الحاسوب و الييديو واختبار التحصيل المعرف
على أن استخدام جهاز الكمبيوتر أدى الى تحسن المستوى المهارى والعرفى للمجموعة 

 .ضابطةالتجريبية عن المجموعة ال
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 : جنبيةجريت فى البيئة األأالدراسات التى  / ثانًيا 
 

 Russell – Newton  (2008 :)نوتن   –دراسة روسيل     -0
لى التعرف على اآلثار النيسية قصيرة المدى لتكنولوجيا الييديو إهدفت الدراسة        

واستخدم الباحثان المنهج التجريبى مقسمة , لى المزا  والتركيز لدى الشبابالتياعلى ع
وقام الباحث باختيار عينة عمدية , لى مجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطةإ

وتكونت أدوات , طالب وطالبة من جامعة ميسورى ويسترن األميريكية( 028)قوامها 
وأوضحت نتائج , ختبارات المعرفيةة واإلختبارات المهاريالدراسة من الحاسوب واإل

يجابى على تحسين المزا  إثير أالدراسة أن استخدام تكنولوجيا الييديو التياعلى له ت
 .نتباه لدى عينة الدراسةوالتركز واإل

 – Zhang – Zhou – Briggsنونماكر   –بريجس  –زهو  –دراسة زهانج    -6
Nunamker  (2001 :)  

ى التعرف على تأثير الييديو التياعلى على فاعلية التعلم ورضا لإهدفت الدراسة       
واستخدم الباحثون المنهج التجريبى  بتصميم أربع , المتعلم فى بيئات التعلم االلكترونى

طالب من (  0.8)مجموعات تجريبية وقام الباحثون باختيار عينة عمدية قوامها 
المجموعة األولى , ع مجموعات تجريبيةلى أربإوتم تقسيمهم , جامعة ميرالند األمريكية

والمجموعة , لكترونى بالييديو التياعلىحيث استخدمت التعلم اإل, طالب(  2.)قوامها 
, لكترونى بدون الييديو التياعلىحيث استخدمت التعلم اإل, طالب(  2.)الثانية قوامها

, بدون فيديو لكترونىحيث استخدمت التعلم اإل, طالب( 4.)والمجموعة الثالثة قوامها
وتكونت , حيث استخدمت التعلم التقليدى, طالب(  4.)والمجموعة الرابعة قوامها 

ختبارات المعرفية لعمل مقارنة ختبارات التحصيلية واإلأدوات الدراسة من مجموعة من اإل
ياعلى أدى الى رضى لى أن الييديو التإوأظهرت نتائج الدراسة , بين المجموعات
  .حيث حقق الييديو التياعلى نتائج أفضل فى عملية التعلم, بية أكبريجاتعليمى أفضل وا  
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 Peter - Fadde  (2001 :)فادى  -دراسة بيتر   -.
دراك لى التعرف على تأثير تدريبات الييديو التياعلى على اإلإهدفت الدراسة       

ستخدام واستخدم الباحثان المنهج التجريبي با, وصناعة القرار فى رياضة البيسبول
واشتملت عينة , التصميم التجريبي لمجموعة واحدة بإتباع القياسين القبلي والبعدي لها

, العب من العبى فريق البيسبول بجامعة الليونسى األميريكية(  08)الدراسة علي 
ختبارات المهارية لقياس سرعة ردة اليعل وتكونت أدوات الدراسة من مجموعة من اإل

وأضحت نتائج الدراسة أن استخدام تدريبات الييديو , وقيت المناسبتخاذ القرار فى التا  و 
 .دراك المبكر لردة فعل الالعبين التياعلى تؤدى الى زيادة اإل

 
 gardener - dived "("2003 :)ديفيد  –دراسة جاردنر   -4

لددى التعددرف علددى تقيدديم اسددتخدام فاعليددة الييددديو التيدداعلي فددي إهدددفت هددذه الدراسددة       
أيضددددًا امكانيدددة اسددددتخدام , عدددض األنشددددطة الرياضدددية فددددى األفدددالم متعددددددة الوسدددائلتعلدددم ب

الييدديو التيداعلى فددى اثدراء خبدرات المتعلمددين بالمعلومدات والمعدارف التددى تسداعد فدى تعلددم 
, واسدددتخدم الباحدددث المدددنهج التجريبدددي, (كنشددداط كدددرة السدددلة ) بعدددض األنشدددطة الرياضدددية 

ا تجريبيددددة تددددم التعلدددديم لهددددا مددددن خددددالل الييددددديو وتكونددددت العينددددة مددددن مجمددددوعتين احددددداهم
وتكونددت أدوات الدراسددة مددن الحاسددب , والضددابطة تددم تعليمهددا بالطريقددة التقليديدة, التيداعلى
و توصدددلت نتدددائج الدراسدددة الدددى أن المتعلمدددين مدددن خدددالل , األقدددراص المضدددغوطة –اآللدددي

وذلددك ألنهددا , لسددلةقددد حققددوا نتددائج أعلددى فددي تعلددم بعددض مهددارات كددرة ا, الييددديو التيدداعلي
 .لى أن البرامج ممتعة وشيقةإتثري خبرتهم باإلضافة 

 
  Antonio (2003 :)دراسة أنطونيو    -2

هدددفت الدراسددة إلددى معرفددة مدددى اسددتخدام بددرامج الحاسددوب المتكاملددة فددي تعلددم طددالب        
, عدة البحدثواسدتخدم الباحدث المدنهج التجريبدي لمالئمدة طبي, التربية الرياضدية قواعدد كدرة السدلة

وتكونددددددت أدوات الدراسددددددة مددددددن الحاسددددددوب واألقددددددراص , طالبدددددداً ( 71)واشددددددتملت العينددددددة علددددددى 
وتشددير نتدددائج الدراسددة إلدددى أن المتعلمددين مدددن خددالل بدددرامج , ختبددار المعرفدددىالمضددغوطة و اإل

 .الحاسوب المتكاملة قد حققوا نتائج أعلى في التحصيل المعرفي
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 Michel, fester ,kevein (2001 :)مايكل   –كيفيين  –دراسة فستر   -2
لددي تصدددميم برندددامج تدددريب المهدددارات الرياضدددية المبنددى علدددى اسدددتخدام إهدددفت الدراسدددة        

ومعرفددة مدددى فاعليتهددا مددن خددالل التكنولوجيددا , الييدديو التيدداعلى وأثددره علددى تعلددم تلددك المهددارات
تلميددذًا ( 41)غددت العينددة و بل, واسددتخدم الباحددث المددنهج التجريبددي, متعددددة الوسددائل المتياعلددة 

لددى  مجمددوعتين احددداهما تجريبيددة وتتندداول إمددن تالميددذ احدددى المراحددل الثانويددة, وتددم تقسدديمهم 
, التدددريب للمهددارات مددن خددالل الييددديو التيدداعلي والضددابطة تتندداول التدددريب بالطريقددة التقليديددة

الدراسدة علدى أن وتشير أهدم نتدائج , وتكونت أدوات الدراسة من الحاسوب و أقراص مضغوطة
 .الييديو التياعلي حقق أعلى نتائج في التدريب على المهارات الرياضية

 
  wiksten,et;at ("1998:).ويكستون وآخرون "دراسة   -7

فاعليدة اسدتخدام الحاسددب اآللدي فدي التددريب أللعدداب  لدي التعددرف علدىإهددفت الدراسدة        
وبلغدت عيندة , تخدم الباحدث المدنهج التجريبديواسد, القوي فدي مقابدل اسدتخدام الطريقدة التقليديدة

التجريبيدة والتدي تددربت مدن خدالل , أربعين العبًا, وتم تقسديمهم الدي مجمدوعتين( 41)الدراسة 
وتكونددددددت أدوات الدراسددددددة مددددددن , برنددددددامج الحاسددددددوب, والضددددددابطة تدددددددربت بالطريقددددددة التقليديددددددة

أن المجموعدة التدي تددربت  حيث توصلت نتائج الدراسة على, ختبارت المهاريةواإل, الحاسوب
بالحاسب اآللي كان حجم العضلة أكبر وأقدوي, ووفدرت نموذجدًا لد داء السدليم, وكاندت أفضدل 

 .وأيضًا فى تصحيح األخطاء بصورة تلقائية من المجموعة الضابطة, من التقليدية الراجعة
 

 :التعليق على الدراسات السابقة
, يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن هنداك تشدابهًا كبيدرًا فدى نتدائج بعضدها       

كمددددا يتضددددح أن هندددداك تباينددددًا فددددى الددددبعض األخددددر, وقددددد يرجددددع ذلددددك الددددى اخددددتالف األدوات 
خددتالف طبيعددة العينددات التددى أجريددت عليهددا الدراسددات واإلجددراءات إالمسددتخدمة فددى القيدداس و 
وقددد قددام الباحدددث بددإجراء دراسددة مسددحية للتعددرف علددى نتددائج تلدددك  التددى اسددتخدمت كددل منهددا,

 .الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة
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 تحليل الدراسات السابقة
 :األهداف: أواًل 

يتضددح مددن الدراسددات السددابقة أن الكثيددر مددن الدراسددات السددابقة هدددفت الددى التعددرف علددى          
ديو التيدداعلى فددى تعلدديم وتطددوير المهددارات علددى صددعيد األلعدداب فاعليددة الوسددائط المتعددددة والييددأثرو 

ودراسددددة , (6100)كدراسددددة حمدددددان , اليرديدددة والجماعيددددة بشددددكل عددددام  وكددددرة السددددلة بشددددكل خدددداص
ودراسددددددة , ( 0332)ودراسددددددة عبددددددد اهلل , (0333)ودراسددددددة فلييددددددل , (6116)محددددددروس , زغلددددددول
الييدددددديو التيددددداعلى علدددددى بعدددددض  وهنددددداك دراسدددددات تناولدددددت تدددددأثير, Antonio (611.), أنطونيدددددو

, (6110)فيددى األلعدداب اليرديددة , مثددل دراسددة سددالمة , المهددارات فددى األلعدداب اليرديددة والجماعيددة 
 wiksten,et;at., ودراسدددددة  ويكسدددددتون وآخدددددرون (6114)عبدددددد العزيدددددز, ودراسدددددة عبدددددد الدددددرحمن 

 – Zhangنونمدداكر   –بددريجس  –زهددو  –, ودراسددة زهددانج (0337), ودراسددة علددى (0338")
Zhou – Briggs – Nunamker  (6112 ),  فكاندت دراسددة , أمدا فدى األلعدداب الجماعيدة

وهندددداك دراسددددات , (6116), ودراسددددة حسددددانين (.611), ودراسددددة الجيالنددددى (6113)حسددددب اهلل 
, (6114)تناولددت تدددأثير الييدددديو التيدداعلى علدددى التحصددديل المعرفددى واألداء المهدددارى كدراسدددة جدددزر

" Michel, fester ,devein"مايكددل –كيييددين  –, ودراسددة فسددتر ماشددر (6113)ودراسددة غندديم 
 Peter - Fadde  (6112 :)فادى  -, ودراسة بيتر(6110)
 

 :المنهج: ثانياً 
اتيقت جميع الدراسات السابقة علدى اسدتخدام المدنهج التجريبيدى للتعدرف علدى أثدر الوسدائط         

ارات الرياضددية فددى األلعدداب اليرديددة والجماعيددة بشددكل المتعددددة والييددديو التيدداعلى فددى تحسددين المهدد
المجموعددة التددى , وذلددك مددن خددالل المقارنددة بددين المجمددوعتين, وفددى كددرة السددلة بشددكل خدداص, عددام

 . استخدمت الييديو التياعلى والمجموعة التى لم تستخدم الييديو التياعلى
 

 :العينة: ثالثًا 
تجريبيدددة وضدددابطة فدددى كدددل دراسدددة  :رهدددا لمجمدددوعتينت السدددابقة فدددى اختيااختليدددت الدراسدددا        

وطدددرق اختيارهدددا, وهدددذا يرجدددع الدددى طبيعدددة وهددددف كدددل دراسدددة, فهنددداك دراسدددات كاندددت العيندددة كبيدددرة 
 – Zhang – Zhou – Briggsنونمدداكر  –بددريجس  –زهددو  –كدراسددة دراسددة زهددانج 

Nunamker  (6112 ) نوتن   –ودراسة روسيل , طالب( 0.8)عددهاRussell – Newton 
ودراسدددة , طالبدددة( 32)عدددددها ( 6111)ودراسدددة جددداد ,  طالدددب وطالبدددة( 028)عدددددها ( 6118) 

لكددددن جميددددع الدراسددددات كددددان اختيددددار العينددددة , طالبدددداً ( 71)عددددددها Antonio (611. ), أنطونيددددو
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فمنهدددا الطدددالب ومنهدددا , , ولكدددن اختليدددت نوعياتهدددا وأعمارهدددا وفئاتهدددا(العمديدددة ) بالطريقدددة القصددددية 
 . بات ومنها الالعبون ومنها الالعباتالطال

 
 :النتائج: رابعًا 

اتيقددت جميددع الدراسددات السددابقة علددى أهميددة الوسددائط المتعددددة والييددديو التيدداعلى وأثددره فددى         
ودراسدة , (6100)تنمية وتحسين ورفدع مسدتوى األداء المهدارى فدى كدرة السدلة, مثدل دراسدة حمددان 

أمدددا , Antonio (611.), ودراسدددة انطونيددو, (0333)فلييددل ودراسدددة , (6116)محددروس, زغلددول
علدددى مسدددتوى التحصددديل المعرفدددى وبعدددض المهدددارات فدددى األلعددداب اليرديدددة والجماعيدددة, فقدددد أثبتدددت 
النتدددائج فاعليدددة الوسدددائط المتعدددددة والييدددديو التيددداعلى وأثدددره الكبيدددر فدددى تعلددديم وتحسدددين األداء علدددى 

وذلدك باسدتخدام التكنولوجيدا المتمثلدة فدى , داء المهدارىمستوى التحصيل المعرفدى وعلدى مسدتوى األ
عبدددددد , , ودراسدددددة عبدددددد الدددددرحمن (6114), ودراسدددددة جدددددزر(6113)الحاسدددددوب مثدددددل دراسدددددة غنددددديم 

, ودراسددددة حسددددانين (.611), ودراسددددة الجيالنددددى (6113), ودراسددددة  حسددددب اهلل (6114)العزيددددز
(6116.) 
 

 :ستفادة من الدراسات السابقةاإلأوجه 
 :الباحث من الدراسات السابقة فيما يلى لقد استياد

طار النظرى الذى تضمنته العديد من البحوث والدراسدات السدابقة التعرف على اإل (0
 .ادة منها فى البحث الحالىياإلستو 

التعدرف علددى خصددائص الييدديو التيدداعلى وطريقددة بنداء البرنددامج ومسددتوى التياعددل  (6
 .المستخدم

 .لتجريبىتحديد المنهج المناسب وهو المنهج ا (.
 .اختيار عينة الدراسة (4
 .صياغة األهداف ووضع اليروض والتساؤالت (2
 .سترشاد بنتائج هذه الدراسة على ضوء الدراسات السابقةاإل (2
 .عرض ومناقشة النتائج لهذه الدراسة (7
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

  
 منهج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة. 
 عينة الدراسة. 
  سائل وأدوات جمع البياناتو. 
 ختبارات والقياسات البدنية والمهارية المستخدمة في اإل

 .الدراسة
  ستطالعيةاإلالدراسات. 
 ختباراتالمعامالت العلمية لإل. 
 بناء برنامج الفيديو التفاعلى. 
 الدراسة األساسية. 
 المعالجات اإلحصائية. 
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 إجراءات الدراسة
لمدددنهج الدراسددددة, ولمجتمدددع الدراسددددة وعينتهدددا متضددددمنًا كيييدددددة يتنددداول هددددذا اليصدددل عرضددددًا 

واإلجددراءات التدي تمددت, ثدم يتندداول عرضددًا تيصديليًا لكيييددة بنداء أدوات الدراسدددة وتطبيقهددا, , اختيارهدا
وفيمددا يلددي عددرض لهددذه , يلددي ذلددك عددرض لخطددوات الدراسددة, ثددم األسدداليب اإلحصددائية المسددتخدمة

 .اإلجراءات
 

   :منهج الدراسة 
 و القبلدي القيداس باسدتخدام الثندائي التصميم ذا التجريبي شبه الباحث المنهج حيث استخدم       

 .تجريبية واألخرى ضابطة إحداهما متكافئتين البعدي لمجموعتين
 مدن سلسدلة واتخداذ اليدروض إثبدات فدي التجربدة يسدتخدم الدذي المدنهج هدو": التجريبي شبه المنهج

 .(.03: 6111, عطوى) "التجريبي العامل غير األخرى العوامل تأثير لضبط الالزمة جراءاتاإل
 

 :مجتمع الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة من الالعبين الناشئين في المدارس اإلعدادية بوكالدة الغدوث الدوليدة 

 . العباً  (20)ه, وعددهم سن (11-14)بمخيم البريج الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 

              :عينة الدراسة
العبددددًا ناشددددئًا مددددن الالعبددددين األساسددددين ( 66)أجريددددت الدراسددددة علددددى عينددددة قصددددديه قوامهددددا        

 – 6106)التددابعين للمدددارس اإلعداديددة فددي وكالددة الغددوث الدوليددة بمخدديم البددريج للموسددم الرياضددي 
مددن المجتمددع األصددلي وزعددت العينددة إلددى % (  ..77)مثلددت عينددة الدراسددة بنسددبة وت, (م  .610

سدتبعاد إوتدم , العبداً {00}العبدًا وأخدرى تجريبيدة وعدددها{00}وعدددها{ ضدابطة}إحداها : مجموعتين
 .باقى العينة نظرًا لعدم وجود تجانس فيما بينهم 

 
 :العينة أسباب وشروط اختيار

عداديدة الناشدئة ضدمن مسدابقات مددارس وكالدة الغدوث اإل تصنيف العينة كيريدق مدن اليدرق (0
 .لكرة السلة

لم يتعرضوا ألي برنامج تعليمى باستخدام الييديو التياعلى حتى يتم ضبط المتغيرات  (6
 .الدخيلة لديهم

 .نتظام الالعبين في التدريب إ (.
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مدر الزمندى الع(فدي متغيدرات ( عينة الدراسدة)التجانس بين أفراد العينة التجريبية والضابطة  (4
 .ومتغيرات الدراسة( الوزن, الطول , , العمر التدريبي 

 
 :تجانس وتكافؤ عينة الدراسة

عتددالى قدام الباحدث بدإجراء التجدانس بدين أفدراد للتأكد من وقوع أفراد العينة تحدت المنحندى اإل      
لحسدددابي وقدددد تدددم ذلدددك مدددن خدددالل إيجددداد المتوسدددط ا, عيندددة الدراسدددة فدددي بعدددض المتغيدددرات المختدددارة

 (.0)ويوضحها الجدول رقم  لتواءاإلنحراف المعياري واستخرا  معامل والوسيط واإل
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 (1) رقم جدول
عتدالية عينة الدراسة الكلية في كل من متغيرات معدالت النمو والمتغيرات إيبين تجانس و

 البدنية والمتغيرات المهارية
 ( 22= ن)

لتواء لعينة الدراسة, في اإليوضح الجدول السابق التوصيف اإلحصائي ومعامل 
مما يشير إلى تجانس العينة في تلك (  ..1- 0.8-)المتغيرات قيد الدراسة التي تتراوح ما بين 

مما يشير إلى تجانس العينة اإلجمالية في تلك ( .+,  .-)بين  أي انحصرت, المتغيرات
 .المتغيرات

 

 المتغيرات م  
 وحدة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 التفلطح

  (معدالت النمو: )المتغيرات البارامترية: أوالً 

 1.1- 0.0 0.7 12.2 12.4 سنة العمر الزمني 0
 1.3 1.8- 0.4 2.0 1.8 سنة العمر التدريبي 6
 1.5- 0.1 3.1 179 179 سم الطول .
 1.3- 0.2- 4.4 67.5 67.4 كجم الوزن 4

  :المتغيرات البدنية: ثانياً 

 1.2- 0.6- 0.5 6.8 6.5 درجة الجري المكوكي 0
 0.5- 0.3 0.3 2.1 2.1 متر الوثب الطويل 6
 0.6- 0.0 1.0 18.6 18.7 متر رمى كرة طبية ألبعد مسافة .
 1.2- 0.2 0.3 1.6 1.6 درجة التصويب باليد على الدوائر المتداخلة 4
 0.1- 0.3 2.3 24.0 23.8 ثانية الجلوس من الرقود مع ثنى الركبتين 2
 0.6- 0.1 2.5 20.8 20.8 ثانية ثنى ومد الذراعين مع االنبطاح المائل 2

  :المتغيرات المهارية: ثالثا

 0.3- 0.1- 0.2 1.3 1.2 درجة التصويب من القيز بعد تمرير 0
 0.1- 1.4- 0.1 1.6 1.5 درجة التصويب السلمي بعد محاورة 6
(الرمية الحرة)التصويب من الثبات  .  0.5- 0.1 0.2 1.3 1.2 درجة 
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 ( :العمر الزمني والعمر التدريبي والطول والوزن) ضبط متغيرات معدالت النمو: أواًل 
 (2) رقم جدول

للتعرف إلى الفروق بين  U  Mann-Whitney Testاختبار مان وتني 
 (  العمر الزمني والعمر التدريبي والطول والوزن )الضابطة والتجريبية في     المجموعتين 

 (22= ن )                                
 

 المتغيرات
 المجموعة
 

 العدد
 متوسط

 الرتب
 مجموع
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة  Zقيمة  Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 132.5 12.0 00 التجريبية العمر الزمني
-0.396 0.692 

 غير دالة

 120.5 11.0 00 الضابطة
 137.5 12.5 00 التجريبية العمر التدريبي

-1.08 0.28 
 غير دالة

 115.5 10.5 00 الضابطة
 113.5 10.3 00 التجريبية الطول

-0.88 0.381 
 غير دالة

 139.5 12.7 00 الضابطة
 123.5 11.2 00 التجريبية الوزن

-0.20 0.842 
 غير دالة

 129.5 11.8 00 الضابطة

وعنـــــد ( 1.91=0.05)القيمـــــة الحرجـــــة المطلقـــــة للدرجـــــة المعياريـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 
(0.01=2.58) 

" Z"أن قيمدة  U    Mann-Whitney Testاختبدار مدان وتندي ( 6)يتضح مدن الجددول 
وجدود فددروق  لجميدع االختبدارات, وهدذا يعندي عددم ( 1.12)غيدر دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى داللدة 

ختبدارات, وهدذا يددلل علدى اإلذات داللة إحصائية بين المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي جميدع 
 .تكافؤ المجوعتين في جميع متغيرات معدالت النمو

 
 :ضبط المتغيرات البدنية : ثانيًا 

روق بددين لتحقيددق التكددافؤ لمجمددوعتي البحددث التجريبيددة والضددابطة  قددام الباحددث بإيجدداد اليدد        
 (.)المجموعتين في القياس القبلي لبعض للمتغيرات البدنية, وذلك كما يوضحها الجدول رقم 
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 (3)رقم  جدول
للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين  U  Mann-Whitney Testاختبار مان وتني 

 الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية 
 ( 22= ن )   

 

 متغيراتال
 المجموعة
 

 العدد
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 Uقيمة  Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 الجري المكوكي
 

- 134.5 12.2 00 التجريبية
0.569 

 

0.57 
 

 غير دالة

 140.0 12.7 00 الضابطة

 
 الوثب الطويل

- 113.0 10.3 00 التجريبية
0.889 

0.374 
 غير دالة

 143.5 13.1 00 الضابطة

مى كرة طبية ألبعد مسافةر   
- 109.5 10.0 00 التجريبية

1.129 
0.259 

 غير دالة
 140.0 12.7 00 الضابطة

التصويب باليد على الدوائر 
 المتداخلة

- 113.0 10.3 00 التجريبية
0.913 

0.361 
 غير دالة

 128.0 11.6 00 الضابطة
الجلوس من الرقود مع ثنى 

 الركبتين
 125.0 11.4 00 التجريبية

-0.1 0.921 
 غير دالة

 137.0 12.5 00 الضابطة

ثنى ومد الذراعين مع االنبطاح 
 المائل

- 116.0 10.6 00 التجريبية
0.693 

0.488 
 غير دالة

 134.5 12.2 00 الضابطة

وعنـــــد ( 1.91=0.05)القيمـــــة الحرجـــــة المطلقـــــة للدرجـــــة المعياريـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 
(0.01=2.58) 

غيدر " Z"أن قيمدة  U    Mann-Whitney Testاختبدار مدان  وتندي ( .)مدن الجددول يتضدح 
لجميدع االختبدارات, وهددذا يعندي عدددم  وجدود فددروق ذات ( 1.12)دالدة إحصدائيًا عنددد مسدتوى داللددة 

ختبارات, وهدذا يددلل علدى تكدافؤ اإلداللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع 
 .جميع المتغيرات البدنيةالمجموعتين في 
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 :ضبط المتغيرات المهارية : ثالثًا 
لتحقيـــق التكـــافؤ لمجمـــوعتي البحـــث التجريبيـــة والضـــابطة قـــام الباحـــث ب يجـــاد الفـــروق بـــين 

, وذلـك كمـا (قيـد الدراسـة)المجموعتين فـي القيـاس القبلـي لـبعض المتغيـرات المهاريـة المختـارة 
  (4رقم )الجدول  يوضحها

 (4) رقم جدول
للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين  U  Mann-Whitney Testاختبار مان وتني 

 الضابطة والتجريبية في المتغيرات المهارية   
 (22= ن ) 

 

 المتغيرات
 المجموعة
 

 العدد
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 Uقيمة  Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 التصويب من القيز بعد تمرير
 

 1.752- 149.0 13.6 00 التجريبية
 

0.08 
 

 غير دالة

 104.0 9.5 00 الضابطة

 التصويب السلمي بعد محاورة
 132.0 12.0 00 التجريبية

-0.497 0.619 
 غير دالة

 121.0 11.0 00 الضابطة

الرمية )التصويب من الثبات 
(الحرة  

 0.266- 123.0 11.2 00 التجريبية
 

0.79 
 

 غير دالة

 130.0 11.8 00 الضابطة

وعنـــــد ( 1.91=0.05)القيمـــــة الحرجـــــة المطلقـــــة للدرجـــــة المعياريـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 
(0.01=2.58) 

غيدر دالدة " Z"أن قيمدة U    Mann-Whitney Testاختبدار مدان وتندي( 4)يتضدح مدن الجددول 
فدروق ذات داللدة  ختبدارات, وهدذا يعندي عددم  وجدوداإللجميدع ( 1.12)إحصائيًا عند مستوى داللة 

ختبدددارات, وهدددذا يددددلل علدددى تكدددافؤ اإلإحصدددائية بدددين المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي جميدددع 
 (.قيد الدراسة)المجموعتين في جميع المتغيرات المهارية المختارة 
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 متغيرات الدراسة 
رها فيمددا وتددم حصدد, قددام الباحددث بحصددر وضددبط المتغيددرات التددي تلعددب دورًا فددي نتددائج الدراسددة    
  :يلي

 .(الوزن –الطول -العمر التدريبي  –العمر الزمنى )(:معدالت النمو)المتغيرات البارامترية    -أ
 :المتغيرات البدنية    -ب

 .الجري المكوكي  (0
 .الوثب الطويل  (6
 .رمى كرة طبية ألبعد مسافة  (.
 .التصويب باليد على الدوائر المتداخلة  (4
 .تينالجلوس من الرقود مع ثنى الركب  (2
 .ثنى ومد الذراعين مع االنبطاح المائل  (2

 :المتغيرات المهارية  -ج
 .التصويب من القيز بعد تمرير (0
 .التصويب السلمي بعد محاورة (6
 (.الرمية الحرة)التصويب من الثبات  (.

 
 :وسائل وأدوات جمع البيانات

 بيانات المتعلقة بهذه الدراسة إلى الوسائل واألدوات استند الباحث لجمع المعلومات وال     
 :التالية

 .كرة السلة  ةهم مهارات التصويب لناشأالخبراء لتحديد  آراءاستمارة استطالع  (1
ختبارات البدنية والمهارية الخاصة بتجانس عينة اإلاستمارة تسجيل معدالت النمو و   (6

 .الدراسة
ات البدنية والمهارية القبلية والبعدية لناشئى ختبار اإلاستمارة تسجيل أسماء ونتائج    (.

 .  ستطالعيةاإلالمجموعة التجريبية و 
 :استمارة تسجيل البيانات الشخصية لكل العب وفيها   (4

a.  ( العمر التدريبى  –العمر الزمنى  –الوزن  –الطول  –أسم الالعب) 
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 :تبارات البدنية والمهارية المستخدمة فى الدراسةخاإل
 :ختبارات البدنيةاإل

ختبددددددارات البدنيددددددة اإلقددددددام الباحددددددث بعمددددددل اسددددددتطالع علددددددى الدراسددددددات والمراجددددددع لتحديددددددد         
ودراسددددة , (6100)المرتبطددددة بكددددرة السددددلة وذلددددك كمددددا هددددو موضددددح فددددى دراسددددة كددددل مددددن حمدددددان 

ودراسدددددددددة عبدددددددددد , ( 6114)ودراسدددددددددة جدددددددددزر , (6113)ودراسدددددددددة غنددددددددديم , ( 6113)حسدددددددددب اهلل 
 gardener - divedديييددددد  -ودراسددددة جدددداردنر, ( 6114)عبددددد العزيددددز , الددددرحمن 

, ( 6116)ودراسددددددددددددددددددددة حسددددددددددددددددددددانين , Antonio("611.)", ودراسددددددددددددددددددددة أنطونيددددددددددددددددددددو, (2003")"
طددددددددددالع علدددددددددددى بعددددددددددد اإلف ,راسددددددددددةود, (0332) ودراسددددددددددة عبدددددددددددد اهلل, (0333)ودراسددددددددددة فلييددددددددددل 

 التوصدددددددل إلدددددددى سدددددددتة تدددددددم اسدددددددتطالع اراء السدددددددادة الخبدددددددراء دوبعددددددد ,سدددددددابقةالمراجدددددددع والدراسدددددددات ال
 .(5)ختبارات البدنية كما هو موضح فى الجدول إ

 (5)جدول 
 القدرات البدنية قيد الدراسة واالختبارات المستخدمة فى القياس

 وحدة القياس تبار المستخدمخاإل القدرات البدنية م

 ث الجرى المكوكى تجاهتقالية وتغيير اإلنالسرعة اإل 0
 سنتيمتر الوثب الطويل القدرة العضلية للرجلين 6
 متر بعد مسافةرمى الكرة أل القدرة العضلية للكتف .
 درجة التصويب باليد على الدوائر المتداخلة دقة الذراع 4
 ث الجلوس من الرقود مع ثنى الركبتين قوة تحمل عضالت البطن 2
 ث نبطاح المائلاإلثنى ومد الذراعين مع  تحمل عضالت الذراعينقوة  2

  
 :مهارات التصويب المستخدمة فى الدراسة

ودراسدة حسدب اهلل , (6100)طالع على المراجع والدراسات السابقة كدراسدة حمددان اإلبعد        
, (6116) ودراسددددة حسددددانين ,  (.611)ودراسددددة الجيالنددددى , ( 6113)ودراسدددة غندددديم , (6113)

ودراسدددددة ودراسدددددة , (0333)ودراسدددددة فلييدددددل , (6111)ودراسدددددة جددددداد , (6111)ودراسدددددة سدددددالمة 
ودراسدة عبدد المجيددد , (0337)ودراسدة علدى , gardener  dived "("2003)ديييدد  -جداردنر

 – Zhang – Zhou – Briggsنونمداكر  –بدريجس  –زهدو  –ودراسدة زهدانج ,  (0332)
Nunamker  (6112 ) ,نددوتن   –يل ودراسددة روسددRussell – Newton  (6118 )  ,
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, Antonio (611.), ودراسدددة أنطونيدددو, wiksten,et;at ("1998).ودراسددة ويكسدددتون وآخدددرون 
 . (1)وكما هو موضح فى الجدول, (6)مرفق, وبعد األخذ برأى السادة الخبراء

 

 (6)جدول 
 لتصويباستطالع رأى السادة الخبراء فى مهارة ا

 نسبة االتفاق جميع أنواع مهارة التصويب م

 03222 التصويبة الصدرية من الثبات 0
 11211 التصويب باليدين من فوق الراس 6
 33222 التصويب من القيز .
 4200. رتكازاإلالتصويب من  4
 4202. التصويب الخطافى 2
 011211 التصويب السلمى 2
 66266 التصويب بالمتابعة 7
 011211 التصويب من الرمية الحرة 8

 

فأعلى على موافقة الخبراء على % 32وبناء على رأى السادة الخبراء توصل الباحث وبنسبة 
وبناء على ذلك قام الباحث باختيار اختبارات مهارة التصويب , مهارة التصويب األكثر استخداماً 

 (.9)كما فى الجدول 
 

 ((7جدول 
 ختبارات المستخدمة فى القياساإلارة التصويب قيد الدراسة و مه

 ختبار المستخدماإل وحدة القياس  المهارة  م

 اختبار التصويب من القيز بعد تمرير درجة التصويب من القيز  0

 اختبار التصويب السلمى بعد محاورة درجة التصويب السلمى 6

 صويب من الرمية الحرةاختبار الت درجة التصويب من الرمية الحرة .
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 :اختيار المساعدين
اختار الباحث مجموعة مدن المسداعدين مدن مددربى كدرة السدلة وتدم تعرييده بجواندب الدراسدة         

فددى تجهيددز  -أيضددًا  –سددتعانة بهددم اإلوتددم , البدنيددة و المهاريددة ختبدداراتاإلوأهدددافها وكيييددة قيدداس 
 .األدوات الالزمة فى عملية الدراسة

 
 :ستطالعيةاإلات الدراس
 :األولى ستطالعيةاإل الدراسة

( 2)قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية قبل البدء بالتجربة األصلية على عينة قومها           
وذلك خالل اليترة , العبين ناشئين من خار  عينة البحث األساسية, وذلك بنادى خدمات البريج

 .م 61/01/6106لى يوم السبت الموافق إم  03/01/6106لجمعة الموافق من يوم ا
 :وأسيرت نتائج الدراسة عن

  ختباراتاإلالتأكد من سالمة األدوات واألجهزة المستخدمة فى. 
 تيهم العينة اإلستطالعية لكييية أداء اإلختبارات. 
 معرفة الوقت المستغرق إلجراء اإلختبارات. 
 مكانية تطبيقهاالتعرف على مناسبة التد  .ريبات المختارة وا 

 :تطالعية الثانية ساإلالدراسة 
 64/01/6106ستطالعية الثانية يوم األربعاء الموافق اإلقام الباحث بإجراء الدراسة           

العبين ناشئين من خار  عينة البحث وهم نيس العينة (1)وذلك على عينة قوامها , م
وتضمنت الدراسة تطبيق وحدة تعليمية من , خدمات البريجستطالعية األولى وذلك بنادى اإل

 :البرنامج  بهدف التأكد من
 

  (.عينة البحث )مالئمة محتوى البرنامج التعليمى للمرحلة السنية 
 التعرف على الصعوبات التى قد تواجه الباحث عند تطبيق البرنامج. 
 التأكد من صالحية المكان ومناسبته للبرنامج التعليمى. 
 عاب الالعبين للتعليمات الينية المرتبطة بكل تدريباستي. 
 مكانية تطبيقها  .التعرف على مهارات التصويب المختارة وا 
 تحديد الزمن الذى يستغرقة تنييذ تلك المهارات. 
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 :تطالعيةساإلنتائج الدراسات 
لهدف وا, مالئمة البرنامج التعليمى لعينة البحث: ستطالعية علىاإلتوصلت الدراسات         

 .مكانات واألدوات الالزمة لتطبيق البرنامجاإلأيضًا توافر , لى تحقيقهإالذى يسعى البرنامج 
 

 :و المهارية  ختبارات البدنيةلال المعامالت العلمية
ختبدارات علدى الدرغم مدن كونهدا اإلق عتماد األسس العلمية في عملية تطبيإسعى الباحث إلى      

 .ختبارات المختارةاإلاختبارات مقننة لغرض تحديد مدى عملية هذه 

 :ثبات االختبارات
ختبدار الثابددت هددو الددذي يعطددي نيددس النتدائج أو نتددائج متقاربددة إذا أعيددد تطبيقدده أكثددر اإلإن 

 (.422:  6110, أبو عالم ) من مرة على نيس األفراد وفي نيس الظروف
 
ختبددار ثددم إعددادة تطبيقدده اإلقددام الباحددث بحسدداب معامددل الثبددات باسددتخدام طريقددة تطبيددق  

 (Test- Retest)سدتطالعية اإلبياصدل زمندي قددره خمسدة أيدام بدين التطبيقدين علدى نيدس العيندة 
ومدن خدار  عيندة الدراسدة األصدلية المتمثلدة , وهي من مجتمع الدراسة, ناشئين( 2)األولى وعددها 
مع مراعاة توحيدد نيدس ظدروف , عدادية في وكالة الغوث الدوليةرة السلة بالمدارس اإلفي العبي ك

رتبدداط بددين التطبيقددين األول اإلوتددم حسدداب معامددل , القيدداس وباسددتخدام نيددس األدوات والمسدداعدين
ختبددارات يوضددح معددامالت الثبددات لإل( 8)رتبدداط بيرسددون والجدددول رقددم اإلوالثداني باسددتخدام معامددل 

 .ختبار المهاري قيد الدراسةاإلو البدنية 
 ((8جدول 

 يبين معامالت ثبات إعادة التطبيق لالختبارات المهارية قيد الدراسة

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

معامل 
 الثبات

قيمة  الداللة 
 مستوى الداللة لمعامل الثبات 

 1.12د دالة عن 0.03 0.844 درجة التصويب من القيز بعد تمرير
 1.10دالة عند  0.00 0.971 درجة التصويب السلمي بعد محاورة

 1.10دالة عند  0.00 0.928 درجة (الرمية الحرة)التصويب من الثبات 

= 0.01, وعند مستوى 0.954= 0.05عند مستوى ( 5= درجات حرية)قيمة ر الجدولية 
0.89 
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بدداط بددين درجددات التطبيقددين األول والثدداني رتاإليتبددين مددن الجدددول السددابق أن معددامالت            
, وهدي قديم مرتيعددة تددلل علدى أن المقيدداس (1.370 – 1.844)ختبدارات المهاريدة تراوحدت بددين لإل

 .يتسم بدرجة جيدة من الثبات

 (:اختبارات الدراسة)صدق األداة 
 :صدق المحكمين

ويسدتطيع التمييدز , س غيدره وال يقدي, ختبار صدادقًا إذا كدان يقديس مدا أعدد لقياسده فقدط اإليعد "  
 (. .2:  0333, عويس ")بين األفراد في السمة  المقاسة  

ختبدددارات أعتمدددد الباحدددث علدددى صددددق المحكمدددين, إذ أعتمدددد بصدددورة اإلللتأكدددد مدددن صددددق     
ختبار للمواقف والجوانب التدي يقيسدها تمثدياًل صدادقًا ومتجانسدًا اإلأساسية على مدى إمكانية تمثيل 

لدذا , ختبدارات بشدكل واضدح وتيصديلياإلوتدم تحديدد أهدداف , ف الدذي وضدع مدن أجلدهلتحقيق الهد
ختبارات المقترح استخدامها في تجربة الدراسة على مجموعدة مدن المحكمدين اإلقام الباحث بعرض 

ختبدددار والقيددداس ومجدددال لعبدددة كدددرة السدددلة والتددددريب الرياضدددي ؛ إلبدددداء اإلفدددي مجدددال , والمختصدددين
, ختبارات تعكس الواقع الحركي والمهداري المدراد قياسدهاإلوقد أجمعوا بأن هذه , آرائهم ومقترحاتهم 

 . ختبارات تقيس هذه الصيةاإلعتماد أيضًا على عدد من المصادر التي أثبتت أن هذه اإلوتم 
  

 :الصدق الذاتي لألداة
, د تمريدر التصدويب مدن القيدز بعد)والمتمثلدة فدي , ختبدارات المهاريدةاإلقام الباحث بتطبيدق    

وذلددددك علددددى عينددددة , (الرميددددة الحددددرة)والتصددددويب مددددن الثبددددات , والتصددددويب السددددلمي بعددددد محدددداورة 
العبدين ناشدئين مدن ( 1)والبدالغ عدددها , استطالعية من مجتمع الدراسة, من غير العينة األصدلية

 .نيس المرحلة العمرية والوزن والطول والعمر التدريبي
أيدام بدين التطبيقدين, وتدم ( 2)جموعدة بياصدل زمندي قددره ختبارات علدى نيدس الماإلأعيدت    

ختبددار, ثددم اإلإيجدداد الصدددق مددن خددالل حسدداب الجددذر التربيعددي لمعامددل الثبددات الندداتج مددن تطبيددق 
 .ختباراتاإليوضح المعامالت العلمية لصدق ( 9)إعادة تطبيقه, والجدول رقم 

 
 
 
 
 
 



13 

 

 ((9جدول 

 صدق الذاتي لالختبارات المهارية قيد الدراسةيبين معامالت ال

 الصدق الذاتي معامل الثبات المتغيرات

 0.919 0.844 التصويب من القيز بعد تمرير
 0.985 0.971 التصويب السلمي بعد محاورة

 0.963 0.928 (الرمية الحرة)التصويب من الثبات 

المهاريدددددة تراوحدددددت بدددددين ختبدددددارات يتبدددددين مدددددن الجددددددول السدددددابق أن معدددددامالت الصددددددق لإل
, وهددي قدديم مرتيعدددة تدددلل علددى أن المقيددداس يتسددم بدرجددة جيددددة مددن الصددددق (1.382 – 1.303)

 .الذاتي وقد تحققت عن طريق ايجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات

 
 :المقترح الفيديو التفاعلى برنامج بناء

 :ف العامة للبرنامج فى هدفين وهماهداقام الباحث بوضع األ
همية أويتضمن اكساب الطالب المعلومات من مياهيم وحقائق مرتبطة ب:  معرفىهدف 

ودورها المهم فى تحديدها من  داء وعلى نتيجة المبارياتثيرها على األأمهارة التصويب وت
 .الذى سوف ييوز فى المباريات

ية الطريقة الصحيحة وكيي( المجموعة التجريبية)ويشمل اكتساب الطالب  : هدف مهارى    
داء مهارة التصويب بالطريقة النموذجية التى يؤديها العبين مميزين وهم نجوم فى الدورى أ

م قام الباحث باختيار  6106/  6100 بعد اإلنتهاء من مشاهدة الدورى األمريكى لعاممريكى األ
أفضل الالعبين الذين يؤدون مهارة التصويب  بطريقة نموذجية مع مراعاة نجومية هؤالء 

 .بين بحيث يجعل الالعب الناشة هذا الالعب مثاًل له عند تطبيقه للمهارةالالع
 

 :التفاعلى والفيدي برنامجأسس وضع 
 تحقيق األهداف التى وضع من أجلها. 
 مناسبة محتوى البرنامج للمرحلة السنية. 
 كرة السلة ئيتحديد مهارة التصويب لناش. 
 وحدات التعليمية وأزمنتهاتحديد محتوى ال. 
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 مراعاة اليروق اليردية بين الطالب وعوامل األمن والسالمة. 
 أن يتميز البرنامج بالتدر  من السهل الى الصعب والتنويع والتشويق. 
  اعلية بين الطالب والبرنامجيالتأن يحقق مبدأ. 

 :االمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج 
 حاسوبزة جهأ. 
 ميةالبرمجيات التعلي. 
 ملعب كرة سلة مجهز تجهيز كامل. 
  كرات سلة. 

 :لبرنامج الفيديو التفاعلى التعليمى زمن وعدد الوحدات التعليمية
اتيقت الدراسات التى تمت فى كرة السلة على أن ناشئي هذه المرحلة يحتاجون الى 

ممارسة األنشطة التى تتيح للناشة فرصة بذل أقصى ما يمكن من الوقت المخصص 
ويجب أن يتراوح زمن الوحدة التعليمية من , الل أنشطة تتسم بالنشاط والحيوية من خ

 .وحدات اسبوعياً ( .)بواقع ( دق 31الى  21)
وبناء على ما سبق وما قام به الباحث من مسح مرجعى للدراسات والبحوث التى تناولت 

ابيع, وعدد مرات أس( 8)تصميم البرامج التعليمية, فقد حدد الباحث مدة البرنامج شهرين 
وحدة تدريبية, وزمن الوحدة  64وحدات تعليمية أسبوعيًا بواقع ( .)سبوعية اإلالتدريب 

 (.دق31)

 :أجزاء الوحدة التعليمية
 :اتيقت الدراسات التى تمت فى كرة السلة على أن الوحدة التعليمية تنقسم الى ثالث أجزاء      

ت التهيئة البدنية واليسيولوجية ألجهزة ويشتمل على تمرينا: حماء والتهيئةاإلجزء  -
 .الجسم لممارسة األنشطة التى ستتضمنها الوحدة التعليمية

ويشتمل على عرض مقطع الييديو للطالب وهم يصوبون لكى : الجزء الرئيسى -
ثم نقوم بعرض برنامج الييديو التياعلى لبعض , يشاهدوا أنيسهم كيف يصوبون

ومدة العرض ال تزيد عن , يب أثناء المبارياتالالعبين وهم يؤدون مهارة التصو 
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, ومن ثم أداء تمرينات متنوعة ومتدرجة تهدف الى تحسين مهارة التصويب (ق02)
 .لناشة كرة السلة 

ويشتمل على تمرينات متنوعة مثل تمرينات االسترخاء التى تهدف : الجزء الختامى -
 .الى عودة الناشة الى حالته الطبيعية

 
 :لتعليميةمكونات الوحدة ا

 ., وتتضمن تهيئة وتجهيز لكافة األدوات وأيضًا لتسجيل الحضور(ق 6) المقدمة   -0
طالة لتهيئة الجسم (ق .6) حماء اإل  -6 أيضًا , , ويشتمل على تمرينات مرونة وا 

 .حساس بالكرةيشتمل على تمرينات اإل
ارة , ويشتمل على مشاهدة مقاطع الييديو التياعلى لمه(ق 21) الجزء الرئيسى   -.

عطاء مجموعة متنوعة من التمرينات الخاصة بمهارة إثم , التصويب المراد تحسينها
 .التصويب

ستعادة الجسم لحالته وذلك إل, , ويتضمن تمرينات تهدئة واسترخاء (ق 2) الختام   -4
 .الطبيعية

 :التعليمى الفيديو التفاعلى برنامجتبارات و خاإلخطوات تطبيق القياسات و 
 ستطالعية األولى فى يوم الجمعة اإلستطالعية وأجريت الدراسة تم اختيار العينة اإل

 .م 61/01/6106م حتى يوم السبت الموفق  03/01/6106الموافق 
  م 64/01/6106ستطالعية الثانية فى يوم األربعاء الموافق اإلاجريت الدراسة. 
 ختبارات المهاريةاإلر اختيا . 
  التصويب السلمى بعد محاورة  –التصويب من الرمية الحرة ) اختيار مهارة التصويب– 

 (.التصويب من القيز بعد تمرير 
  التصويب  –التصويب من الرمية الحرة ) اجراء القياسات القبلية لمهارة التصويب

المجموعة التجريبية وهم  على(التصويب من القيز بعد تمرير  –السلمى بعد محاورة 
 62 -62ختبارات فى يومين متتاليين يوم اإلالالعبين الناشئين بمحافظة غزة وأجريت 

 . م 01/6106/
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  مشاهدة الييديو التياعلى لكل نوع من أنواع التصويب التى تم اختيارها من الدورى
ة أدائه م وتحليل كل نوع من أنواع التصويب وكييي 6100/6106لعام  NBAاألمريكى 

 .بطريق صحيحة وناجحة
  قبل أن يشاهد الالعبين مهارة التصويب يشاهدون أنيسهم وهم يؤدون مهارة التصويب؛

لكى يرى الالعب نيسه أوال وهو يصوب, ومن ثم يشاهد الطريقة الصحيحة لعملية 
 .التصويب من العبين مميزين

  67/01/6106فى اليترة منتطبيق برنامج الييديو التياعلى لمهارة التصويب والذى كان 
وحدات ( .)أسابيع بواقع ( 8)م واستغرق تطبيق البرنامج  03/06/6106م حتى 

 (.دق 31)تعليمية أسبوعيا وزمن كل وحدة 
  التصويب   -التصويب من الرمية الحرة ) اجراء القياسات البعدية لمهارة التصويب

يوم , اسات فى يومين متتاليينوأجريت القي, (التصويب من القيز  –السلمى بعد محاورة 
 .م 61-60/06/6106

 :تسجيل البيانات
ختبدارات البدنيدة اإلتم عمل المراجعة النهائية والتأكد من أداء كل ناشدة لجميدع المحداوالت فدي   
, سددتمارات المخصصددة لددذلكاإلوتسددجيل معدددالت النمددو فددي , (قيددد الدراسددة)ختبددارات المهاريددة اإلو 

 .ئياً تمهيدًا لمعالجتها إحصا
 

 :المعالجات اإلحصائية
 :للتحقق من صحة اليروض استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية  
 المتوسط الحسابي. 
 الوسيط. 
 نحراف المعيارياإل. 
 لتواءمعامل اإل. 
 التيلطح. 
  رتباط بيرسون للتأكد من الثباتاإلمعامل. 
 الصدق الجذر التربيعي للتأكد من. 
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 اختبدار مدان وتنديU   Mann-Whitney Test  للكشدف عدن داللدة اليدروق بدين متوسدطات
 .عينتين مستقلتين

 للرتدب   اختبدار ويلكوكسدون Wilcoxon Signed Ranks Test  لليدروق بدين متوسدطات
 .درجات عينتين مرتبطتين

  المختارة للتحقق من حجم أثر البرنامج في تحسين المتغيرات المهارية : يتاإمربع 
 (.قيد الدراسة)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 

 .عرض ومناقشة نتائج الفرض األول: أوالً 
 .عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى: ثانًيا
 .ستنتاجاتاإل: ثالثاً 
 .التوصيات: رابعاً 
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 ة ومناقشتهانتائج الدراس
 :تمهيد
لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد المجموعتين التجريبية        

العبًا ناشئًا من العبي كرة السلة في المرحلة األساسية العليا, والتي ( 1.)والضابطة وعددهم 
عليها باستخدام برنامج ورد ذكرها بالتيصيل في اليصل الرابع, كما تم تيريغ البيانات التي حصل 

, وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها  SPSSجتماعية الرزم اإلحصائية للعلوم اإل
لعينتين مستقلتين, واختبار ( مان وتني)نحرافات المعيارية, واختبار المتوسطات الحسابية واإل

, والرسم البياني, التحسنونسبة , وحجم األثر, ومربع إيتا, لعينتين مترابطتين( وليكو كسون )
الييديو التياعلي في تحسين مهارة التصويب في كرة السلة ألفراد العينة  توظيف ثرأللتحقق من 

 :وذلك بالتحقق من فروض الدراسة

 (Shapiro - Wilk) ويلك   -اختبار التوزيع الطبيعي  شابيرو 

معرفة هل البيانات تتبع ل( (Shapiro-Wilkويلك   -شابيرو  تم استخدام اختبار         
, وهو اختبار (21)التوزيع الطبيعي أم ال ؟ ويستخدم في حالة أن يكون حجم العينة أقل من

ن, ختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً ألن معظم اإل, ضروري   يكن لم وا 
للعينات ) لعينتين مستقلتين وتني مان ( الالبارامترية ختباراتاإل استخدام يمكن طبيعياً  التوزيع

حيث أن قيمة مستوى , ختباراإلنتائج ( 01), ويوضح الجدول رقم (1.)التي عددها أقل من
, وهذا يدل على أن البيانات ال تتبع التوزيع (1.12>) 1.12أقل من  اختبارالداللة لكل 

 ويلككسون)و ,(قلتينلعينتين مست وتني مان( الالبارامترية  ختباراتاإلالطبيعي, ويمكن استخدام 
 (.     لعينتين مرتبطتين 
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 ((10جدول 

 (Shapiro-Wilk)ويلك   -اختبار التوزيع الطبيعي  شابيرو

 Zقيمة  االختبار مسلسل
القيمة 

 (الداللة)االحتمالية

 0.01 0.947 التصويب من القفز بعد تمرير   األول
 0.01 0.899 لسلمي بعد محاورة  التصويب ا الثاني
 0.01 0.937 (الرمية الحرة)التصويب من الثبات  الثالث

 أصغر من أنه حيثحصائيًا, إ دال أنه نجد العينات في الداللة لمستوى بالنظر          
 المهارية, ونقبل االختبارات في اعتدالي توزيع بوجود الصيري نرفض اليرض وبالتالي, ((0.05
لعينتين  وتني مان ( اختبار استخدام يمكن وبالتالي ,اعتدالي توزيع جود عدم في لبديلاليرض ا
 .الالبارامتريين( لعينتين مترابطتين  ويلككسون)واختبار , ) مستقلتي

 
 :الذى ينص على أنه عرض ومناقشة نتائج الفرض األول: أوالً 

بــين متوســطي  ( a≤0.05)جــد فــروق دالــة احصــائيًا عنــد مســتوى داللــة تو "      
درجات العبي المجموعـة التجريبيـة بـين القياسـين القبلـى والبعـدى لصـالح القيـاس 

التصـويب مـن  -التصـويب السـلمى -التصـويب مـن القفـز)البعدى لمهارة التصـويب
 ".فى كرة السلة( الثبات
( 00= ن)نة بين متوسطي درجات الالعبين أفراد العينة للتحقق من هذا اليرض تمت المقار      

والتصويب السلمي بعد محاورة  والتصويب , (الرمية الحرة)على اختبارات التصويب من الثبات 
 للرتب   ويلككسون من القيز بعد تمرير في التطبيقين القبلي والبعدي, باستخدام اختبار و

Wilcoxon Signed Ranks Test   متوسطات درجات عينتين مرتبطتين وذلك لليروق بين
 .(2)وشكل( 12)وجدول  (11)لصغر حجم العينة, كما يوضحه جدول 
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0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

 متوسطي القبلي والبعدي للتجريبية

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي 

 11))جدول 
التجريبية الختبارات التصويب  للمجموعة المعيارية ونسبة التحسن نحرافاتاإل و  المتوسطاتيبين 

بعد محاورة و التصويب من القفز بعد تمرير   والتصويب السلمي( الرمية الحرة)من الثبات 
 والبعدي القبلي للتطبيقين

 المتوسط العدد التطبيق المتغيرات
نحراف اإل 

 المعياري
نسبة 
 %التحسن

 التصويب من القفز بعد تمرير  
 

 22.29 0.090 1.27 11 قبلي

 0.206 1.56 11 بعدي

 التصويب السلمي بعد محاورة  
 30 0.121 1.55 11 قبلي
 0.140 2.01 11 بعدي

الرمية )التصويب من الثبات 
 (الحرة
 

 26.11 0.151 1.19 11 قبلي

 11 بعدي
1.50 0.194 

 (2)شكل 

 (2) شكل
 والبعدي للمجموعة التجريبية  القبلي التطبيقين في المستهدفة للمتغيرات الحسابية المتوسطات
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توسطات الدرجات ووجود تحسن بين وجود فروق في م (.)وشكل , (00)يتضح من جدول 
والتصويب , (الرمية الحرة)القياسين القبلي والبعدي وذلك في اختبارات التصويب من الثبات 

ولصالح القياس السلمي بعد محاورة  والتصويب من القيز بعد تمرير للمجموعة التجريبية ؛ 
التحسن العام ومتوسط نسبة , (٪1. -22.29)حيث تراوحت نسب التحسن بين , البعدي

 تحسين في كبيرة أسهم بدرجة أن الييديو التياعلي يؤكد وهذا, %(.62.0)للمتغيرات مجتمعًة 
 .  أفراد العينة لدى المتغيرات هذه
 

 :مناقشة نتائج الفرض األول -1
يقوم الباحث فيما يلى بمناقشة النتائج التى توصل اليها فى ضوء داللة     

ى والبعدى للمجموعة التجريبية فى اختبار مهارة الفروق بين القياسين القبل
 (.قيد الدراسة ) التصويب
حصائيًا بين القياسين القبلى إفيما يتعلق باليرض األول الخاص بوجود فروق دالة          

والبعدى فى مهارة التصويب لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى وما أسيرت عنه 
حصائيًا فى متغيرات الدراسة لصالح إمن وجود فروق دالة ( .)لشكل وا, (00)نتائج الجدول 

ومتوسط نسبة التحسن , % ( 1. – 66.63) القياس البعدى فقد تراوحت نسب التحسن بين 
والتى تم حسابها بجمع نسب التحسن فى جميع مهارات , %( .0. 62)العام للمتغيرات مجتمعة

وبالتالى هذا يؤكد على أن الييديو التياعلى أسهم , االتصويب قيد الدراسة وتقسيمها على عدده
ولتوضيح اليروق بين هذه , بدرجة كبيرة فى تحسن مهارة التصويب قيد الدراسة لدى أفراد العينة

 :القياسات قام الباحث بمناقشة ومقارنة كل مهارة فى القياس القبلى والبعدى
التصويب السلمى بعد محاورة  وفيما يتعلق بمهارة: التصويب السلمى بعد محاورة    -0

وزادت , ( 0.22) حيث بلغ متوسط نسبة التصويب قبل تطبيق برنامج الييديو التياعلى 
حصائيًا بين القياسين إوهذا يؤكد بوجود فروق دالة , ( 6210)لى إبعد تطبيق البرنامج 

حيث  ,وبذلك تحتل مهارة التصويب السلمى بعد محاورة المركز األول, القبلى والبعدى
 % (.1.) لىإوصلت نسبة التحسن الكلى 

حيث بلغت متوسط نسبة التصويب فى اختبار : التصويب من القيز بعد تمرير    -6
وزادت بعد , (0.67)التصويب من القيز بعد تمرير قبل تطبيق برنامج الييديو التياعلى 

لقياس القبلى حصائيًا بين اإوهذا يؤكد بوجود فروق دالة , ( 0.22)لى إتطبيق البرنامج 
وبذلك تحتل مهارة التصويب من القيز بعد تمرير , والبعدى لصالح القياس البعدى

 %(. 66.63)حيث وصلت نسبة التحسن الكلى الى , المركز الثانى
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حيث بلغ متوسط نسبة التصويب فى التصويب (: الرمية الحرة ) التصويب من الثبات    -.
, وأرتيعت بعد تطبيق ( 0.03)ديو التياعلى من الرمية الحرة قبل تطبيق برنامج اليي

حصائيًا بين القياسين القبلى البعدى إوهذا يؤكد وجود فروق دالة , (6.10)لى إالبرنامج 
, وبذلك تحتل مهارة التصويب من الرمية الحرة المركز الثالث, لصالح القياس البعدى

 %(.62.00)لىإحيث وصلت نسبة التحسن الكلى 
وهذا بالتأكيد , %(.62.0)لى إة التحسن العام لجميع المهارات قيد الدراسة وبالتالى وصلت نسب

 .يدل على أن للييديو التياعلى الدور الكبير فى تحسن مهارة التصويب قيد الدراسة
 
تقدددددم أفددددراد المجموعددددة التجريبيددددة فددددي برنددددامج الييددددديو التيدددداعلى المعددددد   ويرجددددع الباحددددث         

ب فددى سددرعة عددرض مقدداطع الييددديو وتكرارهددا ألى عدددد مددن المددرات, لددى تحكددم الطالددإبالحاسددوب 
وكددذلك الدقددة فددى طريقددة العددرض للبرنددامج, وهددذا أدى الددى التصددور الحركددى الدددقيق للمهددارة نتيجددة 

وهددو صددداحب األثدددر اليعدددال فدددى عمليدددة تصدددور , والدددربط فيمدددا بينهدددا, اقترانهددا مدددع التعليدددق الصدددوتى
دراك وفهددددم الحركددددة بصددددورتها الصددددحي وهددددذا مددددا أكددددده إبددددراهيم عبددددد الوكيددددل اليددددار أن الددددتعلم , حةوا 

وأن الحاسدوب أسدلوب مهدم مدن أسداليب طدرق , بالحاسوب أكثر فاعلية من التعلم بالطريقة التقليدية
 (.611:  .611, اليار ) التدريس لما فيه من إمكانيات يمكن توظييها في تسريع تعلم الطالب

الق بدأن الشدرح الددقيق للمهدارة مدع ربدط هدذا الشدرح بنمداذ  ويؤكد على ذلك عصام عبدد الخد       
لها يساعد علدى التصدور الكامدل للحركدات الرياضدية والسدلوك الخططدي المدراد تعلمده, وبهدذا يمكدن 
أن يدددرك الطالددب المهددارة وتطبيقهددا مددع مراعدداة أن تعددرض الحركددة كوحدددة متكاملددة باإلضددافة إلددى 

 (. .00:  6112, الخالق عبد ) تجزئتها إلى أجزاءها المنطقية
 

, (6100)وتتيق النتائج السابقة مع الدراسات السابقة التى اجريت كدراسة حمدان         
 –كيييين  –فستر ماشر "ودراسة , (6113)ودراسة غنيم , (6113)ودراسة حسب اهلل 

ة حيث على أن الييديو التياعلى أكثر جاذبية ومتعMichel, fester ,kevein( "2001 )"مايكل
كما أنه , وبالتالى يتمنى ويحلم بأن يكون مثلهم, يستمتع الالعب حين يشاهد هؤالء الالعبين

الييديو التياعلى يزيد من فهم الصعوبات التى يواجهونها الطالب أثناء التطبيق, وذلك من خالل 
 .يةاسترجاع تلك المهارات ومشاهدتهم لبعض الالعبين المتميزين أثناء المباريات العالم

محروس ,  ودراسة  زغلول , (6116)ودراسة حسانين , (.611)دراسة الجيالنى  وتؤكد 
 Antonio, ودراسة أنطونيو, (0332)ودراسة عبد اهلل , (0333)ودراسة فلييل , ( 6116)
بأن كثرة الطالب من مشاهدة الييديو التياعلى يحسن عملية التعلم ويزيد من قدرتهم , (.611)
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ت التى يواجهونها وبالتالى يعزز عامل الثقة بالنيس فى القدرة على حل على حل الصعوبا
 .المشكالت
الييددديو التيدداعلى فددي تحسددين  تددأثير لددىأن نسددبة التحسددن التددى حدددثت تعددود إ ويدرى الباحددث        

بحيددث , عددداده بشددكل جيدددإمهددارة التصددويب لصددالح القيدداس البعدددى للمجموعددة التجريبيددة والددذى تددم 
, بحيددث يمكددن للطالددب أن يحدددث عمليددة تغذيددة راجعددة لكددل جزئيددة, ط المهددارة وتحليلهددايقددوم بتبسددي

 .  وبالتالى يؤدى المهارة بالشكل المطلوب
 ((12جدول 

للتعرف علي داللة الفروق   Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب  ويلككسون اختبار
 (11= ن ) ى المجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة بين القياس القبلي والقياس البعدي لد

 

 العدد المتغير
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 قيمة الداللة Zقيمة 

مستوى 
 الداللة

التصويب من 
 القفز بعد تمرير

 

 00. 00. 0 رتب سالبة

 11.00 1.00 11 رتب موجبة 0.01 0.001 3.207

   0 تعادل
   11 المجموع

ويب التص
السلمي بعد 

 محاورة

 00. 00. 0 رتب سالبة

 11.00 1.00 11 رتب موجبة 0.01 0.002 3.126
   0 تعادل
   11 المجموع

التصويب من 
الرمية )الثبات 

 (الحرة
 

 00. 00. 0 رتب سالبة

3.034 0.002 0.01 
 11.00 1.00 11 رتب موجبة
   0 تعادل
   11 المجموع

( 1.91=0.05)القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة 
 (2.58=0.01)وعند
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, (1.10)حصددائيًا عندد مسددتوى داللددة إدالدة ( Z)السددابق أيضدًا أن قيمددة  الجدددول مددن يتضدح       
 أن يؤكدد , وهدذا%( 6.28)والتي تبلغ , (1.10)أعلى من القيمة الحرجة عند( Z)حيث كانت قيمة  

 .  أفراد العينة لدى المتغيرات هذه تحسين في كبيرة أسهم بدرجة ييديو التياعليال
توجد فروق دالة إحصائيًا بدين القيداس القبلدي والقيداس البعددي للمجموعدة التجريبيدة فدي اختبدارات       

ر والتصدويب السدلمي بعدد محداورة  والتصدويب مدن القيدز بعدد تمريد( الرميدة الحدرة)التصويب من الثبدات 
 .و لصالح القياس البعدي

 ( 2)وللتحقق من هذا اليرض تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا 

 :, من خالل المعادلة التالية(27:  0337منصور , ) 

Z2 
= H 2 

Z2 + 4 
η 2"وعددن طريددق 

للبرنددامج المقتدددرح  ألثددرأمكددن حسددداب القيمددة التددي تعبددر عدددن حجددم ا"  
  :ةباستخدام المعادلة التالي

 

    η 
2   

7

=

2  

D= 
  

1- η 
2 

 

 (13)جدول 

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من 
 مقاييس حجم التأثير

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير

D 0.2 1.2 1.8 
η 2 1.10 1.12 1.04 

يوضح حجم ( .0)الباحث بحساب حجم األثر باستخدام المعادالت السابقة والجدول ولقد قام   
 ".η 2   " ,"d"التأثير بواسطة كٍل من 
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 (14)جدول 
 الفيديو التفاعلي للتحقق أثر" d"وحجم التأثير   2ومربع إيتا " Z"قيمة 

 

(قيمة  المتغيرات Z( Z2 Z2 + 4  2 
قيمة 

d 
 حجم

 التأثير

 كبير 5.60 0.720 14.28 10.28 3.207 التصويب من القفز بعد تمرير  
 كبير 5.34 0.710 13.77 9.77 3.126 التصويب السلمي بعد محاورة  

الرمية )التصويب من الثبات 
(الحرة  

..1.4 
9.21 13.21 0.697 5.06 

 كبير

على جميع متغيرات  ياعلي كان كبيرالييديو الت تأثيريتبين من الجدول السابق أن           
للمجموعة التجريبية من أفراد %(  0.720 –0.697)الدراسة, فقد تراوحت قيم مربع  إيتا بين 
مما يشير إلى تأثير الييديو التياعلي لدى أفراد عينة , العينة وهي قيم تدلل على وجود تأثير كبير

 .المجموعة التجريبية
 

 :الذى ينص على أنه لفرض الثانىعرض ومناقشة نتائج ا: ثانياً 
بـين متوسـط درجـات ( a≤0.05)توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة "    

العبى المجموعة التجريبية ومتوسط درجات العبى المجموعة الضابطة في القياس 
ـــة لمهـــار  ـــدي لصـــالح المجموعـــة التجريبي  -التصـــويب مـــن القفـــز)ة التصـــويبالبع

 .فى كرة السلة( التصويب من الثبات -التصويب السلمى
( 66= ن) للتحقق من هذا اليرض تمت المقارنة بين متوسطي درجات الالعبين أفراد العينة 

والتصويب السلمي بعد محاورة  والتصويب ( الرمية الحرة)على اختبارات التصويب من الثبات 
 Mann-Whitney(   مان ويتني) رير في التطبيق البعدي, باستخدام اختبار من القيز بعد تم

Test  لليروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين وذلك لصغر حجم العينة, كما يوضحه
 (.4)وشكل ( .0)جدول 
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 ((15جدول 
موعتين التجريبية والضابطة الختبارات للمج واالنحرافات المعيارية ونسبة التحسن يبين المتوسطات

والتصويب السلمي بعد محاورة  والتصويب من القفز بعد ( الرمية الحرة)التصويب من الثبات 
 تمرير للتطبيق البعدي

 

 المتوسط العدد التطبيق المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 %التحسن

 التصويب من القفز بعد تمرير  
 

 1.612 1.56 11 تجريبية
23.97 

 0.222 1.26 11 ضابطة

 التصويب السلمي بعد محاورة  
 1.041 2.01 11 تجريبية

18.18 
 0.154 1.70 11 ضابطة

الرمية )التصويب من الثبات 
 (الحرة
 

 1.034 1.50 11 تجريبية
33.9 

 11 ضابطة
1.06 

0.028 
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 (2)شكل 
  للمجموعتين التجريبية والضابطة للتطبيق البعدي المستهدفة للمتغيرات الحسابية المتوسطات

 

 

 
وجدود فدروق ووجدود تحسدن بدين متوسدط العبدي المجموعدة ( 4)وشدكل ( 02)يتضح من جدول        

التجريبية ومتوسط العبي المجموعدة الضدابطة فدي القيداس البعددي فدي اختبدارات التصدويب مدن الثبدات 
رة والتصددويب مددن القيددز بعددد تمريددر ولصددالح المجموعددة والتصددويب السددلمي بعددد محدداو ( الرميددة الحددرة)

ومتوسددط نسددبة التحسددن العددام , (٪ 3... –  18.18)التجريبيددة حيددث تراوحددت نسددب التحسددن بددين 
 هدذه تحسدين فدي كبيدرة ساهم بدرجدة الييديو التياعلي أن يؤكد , وهذا%( 2..62)للمتغيرات مجتمعًة 

 .أفراد العينة لدى المتغيرات
 
 
 
 
 

 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

1.56 

2.01 

1.5 

1.26 

1.7 

1.12 

 متوسطي التجريبية والضابطة

 تجريبية

 ضابطة
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 ((16جدول 
للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين التجريبية  U  Mann-Whitney Testاختبار مان وتني 

والتصويب السلمي بعد محاورة  ( الرمية الحرة)والضابطة الختبارات التصويب من الثبات 
 ( 22= ن )   والتصويب من القفز بعد تمرير  للتطبيق البعدي

 المتغيرات
 جموعةالم

 
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 Uقيمة  Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

التصويب من القفز بعد 
 تمرير  

 11 التجريبية
15.6

 دالة 0.01 3.18 172 4
 81 7.36 11 الضابطة

التصويب السلمي بعد 
 محاورة  

 11 التجريبية
15.5

 دالة 0.01 3.11 171 5
 82 7.45 11 الضابطة

من الثبات  التصويب
 (الرمية الحرة)

 11 التجريبية
16.2

 دالة 0.01 3.54 179 7
 74 6.73 11 الضابطة

وعنـــــد ( 1.91=0.05)القيمـــــة الحرجـــــة المطلقـــــة للدرجـــــة المعياريـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 
(0.01=2.58) 

دالدة " Z"أن قيمدة  U    Mann-Whitney Testاختبدار مدان وتندي ( 02)يتضدح مدن الجددول 
ختبدارات , وهدذا يددل علدى وجدود فدروق ذات داللددة اإللجميدع ( 1.10)عندد مسدتوى داللدة  إحصدائياً 

إحصدائية علددى القيدداس البعددي بددين المجموعددة التجريبيددة والمجموعدة الضددابطة ولصددالح المجموعددة 
 .التجريبية
 
 
 
 
 
 



11 

 

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى: 2
صل اليها فى ضوء داللة يقوم الباحث فيما يلى بمناقشة النتائج التى تو      

فى  والضابطة فى القياسين القبلى والبعدى التجريبية تينلمجموعاالفروق بين 
 (.قيد الدراسة ) اختبار مهارة التصويب

حصددددائيًا بدددين متوسدددط درجدددات العبددددى      إفيمدددا يتعلدددق بددداليرض الثدددانى الخدددداص بوجدددود فدددروق دالدددة 
وعددة الضددابطة لصددالح القيدداس البعدددى, حيددث المجموعددة التجريبيددة ومتوسددط درجددات العبددى المجم

يوضددح الجدددول السددابق بوجددود فددروق وتحسددن فددى مهددارة التصددويب قيددد الدراسددة لصددالح المجموعددة 
ومتوسدددط نسدددبة التحسدددن % (  3... – 08.08) التجريبيدددة, حيدددث تراوحدددت نسدددبة التحسدددن بدددين 

متوسددطات قددام الباحددث ولتوضدديح اليددروق بددين ال, %( 2..62) العددام لمتغيددرات الدراسددة جميعهددا 
 .بعرض كل مهارة للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ونسبة التحسن

حيدث وصدل متوسدط نسدبة التصدويب مدن الرميدة (: الرميدة الحدرة ) التصويب من الثبات    -0
, أمدددددا متوسدددددط نسدددددبة ( 0.21)الحدددددرة للمجموعدددددة التجريبيدددددة التدددددى طبدددددق عليهدددددا البرندددددامج 

, وهددذا يؤكددد بوجددود فددروق دالددة (0.06)للمجموعددة الضددابطة التصددويب مددن الرميددة الحددرة 
وبدذلك تحتدل مهدارة التصدويب مدن الرميدة , احصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضدابطة 

 %(. 3...)لى إحيث وصلت نسبة التحسن الكلى , الحرة المركز األول 
يدز للمجموعدة حيث كدان متوسدط نسدبة التصدويب مدن الق: التصويب من القيز بعد تمرير   -6

أمدددددا متوسدددددط نسدددددبة , ( 0.22) التجريبيدددددة التدددددى طبدددددق عليهدددددا برندددددامج الييدددددديو التيددددداعلى 
وهدددددذا يؤكدددددد بوجدددددود فدددددروق دالدددددة , ( 0.62)التصدددددويب مدددددن القيدددددز للمجموعدددددة الضدددددابطة 

وبددذلك تحتددل مهددارة التصددويب مددن القيددز , حصددائيًا بددين المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطةإ
 %(. 37..6)حيث وصلت نسبة التحسن الكلى الى , بعد تمرير المركز الثانى

حيث وصل متوسط نسبة التصدويب السدلمى بعدد محداورة : التصويب السلمى بعد محاورة   -.
أمدددا متوسدددط , ( 6.10)للمجموعدددة التجريبيدددة التدددى طبدددق عليهدددا برندددامج الييدددديو التيددداعلى 

فدددروق دالدددة  , وهدددذا يؤكدددد بوجدددود( 0.71)نسدددبة التصدددويب السدددلمى للمجموعدددة الضدددابطة 
وبذلك تحتدل مهدارة التصدويب السدلمى بعدد , حصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطةإ

    % (.08. 08)لى إحيث وصلت نسبة التحسن الكلى , محاورة المركز الثالث 
 

وهدذا بالتأكيدد , %(2..62)لدى إوبالتالى وصلت نسبة التحسدن العدام لجميدع المهدارات قيدد الدراسدة 
 .أن للييديو التياعلى الدور الكبير فى تحسن مهارة التصويب قيد الدراسةيدل على 
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لددى البرنددامج التيداعلى المعددد بالحاسددوب إتقددم أفددراد المجموعددة التجريبيدة   ويرجدع الباحددث          
وبشدكل , لدى أجدزاء صدغيرةإوذلدك بتجزئدة المهدارة  , والذى راعدى مسدتويات وقددرات وميدول الطدالب

تقانهددا, دراك الحركدددةإعمليددة متتددابع تسدددهل  حتددواء برندددامج إأيضدددا , أو المهددارة وتسدددرع مددن فهمهدددا وا 
الييديو التياعلى على التنوع فى مصادر التعلم مدن مقداطع فيدديو متنوعدة وصدور متسلسدلة وأشدكال 

أدت الددددى , كددددل هددددذه المصددددادر, باإلضددددافة الددددى التعليددددق الصددددوتى والموسدددديقى, ورسدددوم توضدددديحية
األمدر الدذى يزيدد مدن قدرتده علدى اسدتيعاب وفهدم , سة لدى الطالب أو الالعدبأكثر من حا, اشراك

 .المهارة واإلسراع فى عملية التعلم
أن اسددتخدام الحاسدوب كتقنيددة حديثدة فددي تعلددم  علدىHo fsetter "هــو فســتر "ويؤكدد           
عد علددى اختصددار يعددد أداة فعالددة فددي إيصدال الميدداهيم المعقدددة والمهددارات المركبدة, ويسددا, المهدارات

 (.24:  0332, هو فستر )الوقت ويشد انتباه الطالب ليترات أطول من التعلم بالطريقة التقليدية
 

ودراسة سالمة , (6114)وتتيق النتائج مع الدراسات السابقة التى أجريت كدراسة جزر       
, gardener - dived "("2003)ديييد  -ودراسة جاردنر, (6111)ودراسة جاد , (6111)

بأن الطرق الحديثة المتبعة فى عملية التعلم من خالل استخدام الييديو التياعلى تكون أكثر 
حيث يقوم الييديو بإعطاء اليرصة للطالب التعلم , ايجابية وفاعلية من استخدام الطرق التقليدية 

ة العرض لالعبين يجابية مع اليستثارة والتأثر الممتع والجذاب والمشاركة اإلمن خالل التياعل واإل
, (0337)هم األفضل وهم األمهر  وهذا ما يسمى بالتياعلية, كما وتؤكد دراسة كل من على 

 – Zhang – Zhouنونماكر  –بريجس  –زهو  –زهانج , (0332)ودراسة عبد المجيد 
Briggs – Nunamker  (6112 ) ,فادى  -ودراسة بيترPeter - Fadde  (6112) ,

ودراسة ويكستون وآخرون ,  Russell – Newton  (6118 )  نوتن –ودراسة روسيل 
.wiksten,et;at ("1998 ) على أن من مميزات الييديو التياعلى أنه يراعى اليروق اليردية بين

 . الالعبين فى تعلم مهارة التصويب
ارة الييدديو التيداعلى لتحسدن مهد تدأثيرأن نسبة التحسن التى حدثت تعود الدى  ويرى الباحث        

شددير الددى أن الييددديو التيدداعلى كددان لدده دور كبيددر فددى ي ممددا التصددويب لصددالح المجموعددة التجريبيددة
 .تحسن مهارة التصويب قيد الدراسة
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, لددى أن هندداك عوامددل عديددد تؤكددد علددى أهميددة ودور الييددديو التيدداعلىإ وهنددا يشددير الباحددث       
حيدددث , يدددة تعلدددم المهدددارات الحركيدددةبعمل  حيدددث يحتدددوى علدددى خصدددائص ومميدددزات يمكدددن أن ترقدددى

يعتمدددد الييدددديو التيددداعلى بشدددكل كبيدددر علدددى عمليدددة التصدددور والتخيدددل آلليدددة تنييدددذ وتطبيدددق المهدددارة 
أو الشددعور بالحركدددة والزمدددان , وبالتدددالى يعتمددد الطالدددب علددى السدددمع والبصددر واإلحسددداس, الحركيددة

يثدة المسدتخدمة فدى تحسدين وتطدوير وهدذا  يعتبدر أحدد الطدرق الحد, والمكان دون األداء اليعلى لهدا
 .(73:  6112, شاكر) العملية التعليمية والتدريبية

 
أن مدددن العوامدددل التدددى أسدددهمت فدددى زيدددادة نسدددبة التحسدددن فدددى برندددامج  ويشدددير الباحدددث أيضددداً       

حيددث أن مددن أهددم  الييددديو التيدداعلى عمليددة التغذيددة الراجعددة التددى يحدددثها برنددامج الييددديو التيدداعلى؛
كمدا ويسداهم الييدديو التيداعلى , التغذية الراجعة يكمدن فدي تحسددين الدتعلم الحددركي للمهداراتوظائف 

فددى زيددادة النشدداط اليكددري لدددى الطالددب الخدداص بالعمليددات العقليددة التددي تعمددل علددى تنميددة خبددرات 
وزيادة معلومات الطالب بالمعرفة العلمية من قدوانين ومعلومدات وحقدائق ونظريدات وميداهيم وقواعدد 

كما ويمتاز الييديو التيداعلى بتندوع المثيدرات المقدمدة للطالدب والتدي تسداعد علدى إشدراك أكثدر مدن , 
واحددددى أهدددم هدددذه الحدددواس المرتبطدددة بدددتعلم المهدددارات فدددى برندددامج الييدددديو , حاسدددة فدددي نيدددس الوقدددت

والتددددي لهددددا أهميددددة كبيددددرة فددددي الددددتعلم؛ إذ إن مشدددداهدة الطالددددب لعددددرض , التيدددداعلى  حاسددددة البصددددر
علددى هيئددة مقدداطع فيددديو وهددى عبددارة عددن لقطددات لدد داء المهدداري ( مهددارة التصددويب ) ارات  المهدد

يدددؤدي بالطالدددب إلدددى فهدددم ( بطدددي د اعتيدددادي د سدددريع)وبسدددرعة عدددرض مختليدددة , المدددراد تحسدددينه
 .واستيعاب الحركة بشكل أسرع

 
دراك المهدددارة  أن التغييدددر فددي سدددرعة عدددرض المهدددارة لدده أهميدددة كبيدددرة فدددي إ الباحدددث يقدددولوهنددا      

إذ يتددديح للطالددب اليرصدددة فددي مشددداهدة , (Slow Motion)وخصوصددا أسددلوب العدددرض البطدديء 
وفدي أهميدة , (الدتعلم التقليددي ) المهارة  بتياصيلها وأجزائها وهذا ما ال يوفره التعلم بالنموذ  الحي 

ة العددرض إلددى أن مشدداهدة الطالدب ألداء المهددارة بصدديغ عبــد الســتار ضــمد يشــيرالعدرض البطدديء 
وتعطددي معلومددات دقيقددة حددول األداء وحددول النتيجددة , البطدديء تكددون صددورة أكثددر وضددوحا للطالددب

 (. 6.:  6111,ضمد ) ويحاول الوصول إليها عن طريق التدريب والتمرين
 

حيدددث يمتلدددك الييدددديو , ومدددن العوامدددل الهامدددة فدددى عمليدددة عدددرض الييدددديو التيددداعلى عمليدددة التكدددرار
عدددرض ومشددداهدة المهدددارة ألكثدددر مدددن مدددرة وبدددنيس الجدددودة دون الشدددعور  التيددداعلى خاصدددية  تكدددرار

وهذا يؤدى بالتأكيد الى نوع من التشويق والدافعية فدى عمليدة العدرض ممدا يدؤدى , بالتعب أو الملل
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بددأن التشددويق واإلثددارة مددن (  61: 0383, محجددوب )ويؤكددد , الددى زيددادة انتبدداه الطالددب واسددتثارته
 ,عوامل التعلم الحركى

لددى أن أي عمددل يقددوم بدده اإلنسددان ال يمكددن أن يددتقن إال إ( 600:  6111, عبددد المجيددد )شدديروي 
 .بوجود إثارة أو رغبة في العمل

علدددى ماسدددبق بدددأن الييدددديو التيددداعلى كدددان لددده الددددور البدددارز والواضدددح فدددى  ويؤكدددد الباحدددث         
رة بالتدددر  العلمددى فتسلسددل الصددور فددى طريقددة عددرض المهددا, تحسددن مهددارة التصددويب قيددد الدراسددة

الصددحيح واألسدددلوب والطريقدددة التددى اسدددتخدمت فدددى توضدديح المهدددارة علدددى الحاسددوب جعلدددت هنددداك 
أيضدًا مدا يقددوم , نجددذاب نحدو الطالدب مددع دور المددرس فدى التوجيده واإلرشددادنوعدًا مدن التشدويق واإل

وبشدكل كبيددر بده الييدديو التيدداعلى مدن تكدرار عددرض المهدارة ألكثدر مددن مدرة وبنمداذ  مختليددة سداعد 
 .على فهم واستيعاب المهارة 
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 :ئج التى توصات اليها الدراسةتاأهم الن :ثالثًا
لمددا أشددارت اليدده نتددائج الدراسددة, وفددى  اً مددن خددالل مددا تحقددق مددن فددروض البحددث, ووفقدد           

نددة البحددث واألدوات المسددتخدمة, ومددن خددالل جمددع ضددوء عددرض ومناقشددة النتددائج, وفددى حدددود عي
 :التالية النتائجالمعلومات الدقيقة, تمكن الباحث من التوصل الى 

   التصددويب مددن القيددز والتصددويب ) لددى تحسددن فددى مهددارة التصددويب إالييددديو التيدداعلى أدى
 (.من الرمية الحرة والتصويب السلمى 

 حيددث وصددلت , عددد تمريددر كانددت جيدددة معدددالت التحسددن فددى مهددارة التصددويب مددن القيددز ب
 % (.37..6)لىإنسبة التحسن 

  حيدددث , معددددالت التحسدددن فدددى مهدددارة التصدددويب السدددلمى بعدددد محددداورة أيضدددًا كاندددت جيددددة
 % (.08. 08)وصلت نسبة التحسن الى 

  معددالت التحسددن فدى مهددارة التصددويب مدن الرميددة الحدرة كانددت أكبددر مدن معدددالت التحسددن
حيدث كاندت نسدبة التحسدن فددى , قيدز ومهدارة التصددويب السدلمى فدى مهدارة التصدويب مدن ال

 .% ( 3...)مهارة التصويب من الرمية الحرة 
  وبددذلك , الييددديو التيدداعلى علددى جميددع المتغيددرات  اثرتوظيددفيتضدح مددن المعدددالت السددابقة

 %(.2..62)لى إنسبة التحسن العام لجميع المهارات قيد الدراسة وصلت فان 
  يعطي اليرصة للطالب المالحظة واالستنتا  من مشاهدتهالييديو التياعلي. 
  دور المدددددرس فددددى العمليددددة التعليميددددة مددددا هددددو إال موجدددده ومرشددددد ومخطددددط ومنددددتج للبددددرامج

 .التعليمية والدور األكبر يكون على المتعلم
  يزيد الييديو التياعلي لدى الطالب القدرة على فهم المهارات الحركية المعقدة والصعبة. 
 صر التشويق والتعزيز واإلثارة لدى المتعلميوفر عن. 
  بحيدددث يسدددتطيع المدددتعلم نسدددخ , يمكدددن اسدددتخدام الييدددديو التيددداعلى كنمدددوذ  للدددتعلم اليدددردي

 .بعض البرامج ومشاهدتها فى أى وقت يشاء
 يتيح الييديو التياعلي للطالب التعلم حسب قدراتهم المهاريه المتياوتة. 
 وهدددذا , اء الدددتعلم حيدددث يسدددتخدم الصدددوت والصدددورة يسدددتخدم المدددتعلم أكثدددر مدددن حاسدددة أثنددد

تقان  .يساعد على تعلم أكثر سهولة وا 
  يجعل الييديو التياعلى التعلم أكثر جاذبية وتأثيرًا للمتعلمين. 
   لددى توضدديحها ولدديس مجددرد إيعددد الييددديو التيدداعلى أداة تعليميددة قيمددة ل مددور التددى تحتددا

 .التحدث عنها
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 :التوصيات: رابًعا
 :في ضوء حدود عينة البحث وخصائصها وبعد عرض النتائج يوصي الباحث بما يلي  

هتمددددام بددددإجراء البحددددوث والدراسددددات علددددي بدددداقي مهددددارات كددددرة السددددلة واأللعدددداب اليرديددددة اإل (0
 .توظيف الييديو التياعلي في التربية الرياضية ثرألمعرفة  والجماعية األخرى

علددى األنديددة ( الييددديو التيدداعلى ) نتددائج هددذه الدراسددة وخطددوات تطبيددق هددذا البرنددامجنشددر  (6
 .ستيادة من هذه النتائجوالمدارس لإل

 .تزويد المدارس واألندية فى قطاع غزة بأجهزة الييديو التياعلي (.
 .تصميم قاعات دراسية قريبة من المالعب مزودة بأجهزة الييديو التياعلي (4
 .مدرسين علي استخدام تلك األجهزةتدريب المدربين وال (2
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 المصادر والمراجع
 

 .المصادر العربية:  أواًل 
 .جنبيةالمصادر األ: ثانياً 
 .شبكة المعلومات الدولية: ثالثًا
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  :المصادر والمراجع العربية:  أوالً 
 :القران الكريم  -1
دراسة نتيجة التصويب لالعبي كرة السلة في ظروف (: 0383( )0)شعبان, إبراهيم  -6

, كلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية, رسالة دكتوراه منشورة, التدريب والمنافسات
 .اإلسكندرية

عالقة أنواع التصويب بنتائج اليرق المشتركة فى بطولة العالم (:.033( )6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -.
المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية للبنين , بحث منشور, م0331الحادية عشرة لكرة السلة 

 .القاهرة, جامعة حلوان,  (02)العدد, بالهرم
 .يوسفمطبعة روزا ال:مصر, كرة اليد للجميع(: 0388)منير , إبراهيم  -4
 .دار المعارف: القاهرة, كرة السلة الحديثة(: 0381)محمد , أبو عبيه  -2
 .دار النشر للجامعات: مصر,  .ط,  مناهج البحث العلمي(: 6110)رجاء , أبو عالم  -2
   دار المسرة للتوزيع : األردن, عمان, 6ط, علم النفس التربوى(: 6111)صالح , أبوجادو  -7

 .والنشر
 .دار اليكر العربى: القاهرة, أسس ونظريات الحركة(: 0332)بسطويسى , أحمد  -8
برنامج مهارى هجومى مقترح لتنمية بعض المهارات الهجومية (: 0333)صابر , أحمد  -9

, كلية التربية الرياضية, رسالة دكتوراه غير منشورة, الخاصة بمراكز اللعب لالعبى كرة السلة
 .جامعة طنطا

كل من الفيديو الخطى والفيديو التفاعلى على استخدام  أثر (:0332)زينب , أمين   -01
المؤتمر العلمى الثالث لكلية , بحث منشور, التحصيل الفورى لدى طالب كلية التربية الرياضية

جامعة , كلية التربية, المجلد الثانى, التربية  نحو بيئة تربوية أفضل فى القرن الحادى والعشرين
 .المنيا
 .الينية للطباعة والنشر: القاهرة, مبادئ كرة السلة(:  0334) هالل , أحمد و أليت, أمين   -00
 .منشأة المعارف: االسكندرية, الهجوم في كرة السلة(: 0332( )0)محمد, إسماعيل   -06
 ,األساسيات المهارية والخططية الهجومية فى كرة السلة(: .611( )6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    -.0
 . منشأة المعارف:  اإلسكندرية, 6ط
آراء بعض طالب التعليم العالي بالحرين نحو (: 0383)عباس, كمال و أودى, اسكندر   -04

مجلة , بحث منشور, تأثير مشاهدتهم لبرامج الييديو التياعلي على حياتهم الدراسية واالجتماعية
 .جامعة المنصورة, (06)العدد , كلية التربية
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أثر استخدام كرات سلة مثقلة على تحسين سرعة ودقة التمرير (: 0337) محمد , بالل   -15
كلية التربية الرياضية , رسالة ماجستير منشورة, سنة 14والتصويب لناشيئ كرة السلة تحت 

 .جامعة اإلسكندرية, للبنين
مطبعة : بغداد, المبادئ األساسية في كرة السلة(: 0388)مهدى , يوسف و نجم, البازى   -02

 .العاليالتعليم 
, أهم مجاالت استخدام الفيديو التفاعلي في عملية التعلم(: 0338( )0)محمد, البغدادي  -07
 .دار اليكر العربي:  القاهرة, 6ط
دار اليكر :  القاهرة, 6ط, تكنولوجيا التعليم والتعلم( : 0338( )6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   -08

 .العربي
ة السلة تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية لكر (:  0334) أيمن , ليوالا  -03

جامعة , كلية التربية الرياضية, رسالة ماجستير منشورة, "المرحلة الثانوية"بمراكز تدريب الناشئين 
 .مصر, طنطا
تأثير برنامج تعليمى باستخدام الحاسب اآللي على مستوى (:   6114) محمد , جزر  -61

رسالة ماجستير غير , التحصيل المعرفى فى أداء بعض المهارات األساسية فى كرة الطائرة
 .جامعة المنصورة, كلية التربية الرياضية بالمنصورة, منشورة

فاعلية برامج الكمبيوتر متعدد الوسائل القائمة على الرسوم  (: 6111) منى , جاد  -60
جامعة  ,كلية التربية, رسالة دكتوراه غير منشورة, والصور المتحركة فى تعليم المهارات الحركية

 .حلوان
الييديو التياعلى كأسلوب لتصحيح األخطاء فى أداء (:  .611) مصطيى , الجيالنى  -66

مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية , بحث منشور, مهارتى ركل الكرة بباطن القدم والجرى بالكرة
 .جامعة المنوفية, والرياضية

فاعلية استخدام الييديو التياعلي في تطوير بعض مهارات الخداع : (6100)د أحم, دانحم  -.6
مجلة الرافدين , بحث منشور, في كرة السلة لدى طالب التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى

 .العراق, جامعة الموصل, للعلوم الرياضية
المجلة , فى كرة السلةالخصائص التكنيكية للرمية الحرة للرجال (:  .033)كامل  , حسين  -64

, جامعة حلون, كلية التربية الرياضية للبنين, (07)العدد , العلمية للتربية البدنية والرياضية
 .القاهرة
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فاعلية استخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات : (6113)خالد , حسب اهلل  -62
جامعة , لية التربية الرياضيةك ,بحث منشور, األساسية لكرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية

 .القاهرة, حلوان
أثر برنامج تعليمى باستخدام الييديو التياعلى على تعلم بعض (:  6116) أحمد , حسانين  -62

جامعة , كلية التربية الرياضية, رسالة ماجستير غبر منشورة, المهارات األساسية فى كرة القدم
 .المنوفية

 .دار قباء للنشر: عمان, التعليم تطور تكنولوجيا(: .611)محمد , خميس  -67
شركة الماجيرى : القاهرة, 0ط, كرة السلة تطبيقات عملية(:  .033) عصام , الدياسطى  -68

 .للطباعة والنشر
فاعلية استخدام بعض معينات التعلم على مهارة التصويب فى كرة (: 6112)ايمان , رزق   -63

 .جامعة اإلسكندرية ,كلية التربية الرياضية, رسالة ماجستير منشورة, السلة
النمو والدافعية فى توجيه النشاط الحركى للطفل (: 0333)إبراهيم , أسامة وخليية, راتب  -1.

 .دار اليكر العربى: القاهرة, واألنشطة الرياضية المدرسية
 .دار اليكر العربي: القاهرة , 0ط, موسوعة كرة السلة(: 0337( )0)مصطيى, زيدان   -0.
 . دار اليكر العربي: القاهرة, كرة السلة للمدرب والمدرس(: 0338( )6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددد   -6.
دار : القاهرة, 6ط, تعليم ناشئي كرة السلة( :  6114) جمال , مصطيى و موسى, زيدان   -..

 .اليكر العربى
م الوسائط المتعددة برنامج تعليمى باستخدا(: 6116)محروس , محمد و لمياء, زغلول   -4.

, بحث منشور, على جوانب التعلم فى كرة السلة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسى
 . جامعة اإلسكندرية,(66)العدد, للبناتكلية التربية الرياضية , البدنية المجلة التعليمية للتربية

 .عارفمؤسسة الم: بنان, بيروت, مع كرة السلة(:  0330)مختار , سالم   -2.

أثر استخدام بعض المثيرات السمعية والبصرية على دقة (:  0383) محمد , سالمة   -2.
جامعة , كلية التربية الرياضية للبنين, رسالة دكتوراه غير منشورة , التصويب فى كرة السلة

 .اإلسكندرية , حلوان
لم بعض تأثير استخدام الحاسب اآللي متعدد الوسائط على تع(: 6110)النبوى , سالمة   -7.

, كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة, رسالة ماجستير غير منشورة, مهارات رياضة الجمباز
 .جامعة حلوان

 .دار اليكر العربي: القاهرة, تقنيات ووسائل التعليم(:  6116)مهدي , سالم   -8.
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و في تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر والفيدي(: 6111)عاطف , السيد   -3.
 .اإلسكندرية, مطبعة رمضان وأوالده, التعليم والتعلم

مستوى التصويب لالعبات الدرجة دراسة عامليه لجوانب (:  0336)أمل , السجينى   -41
 .جامعة طنطا, كلية التربية الرياضية, رسالة دكتوراه غير منشورة, ولى لكرة السلةاال
, حقائق ومفاهيم, علم الحركيالتطور والت, علم الحركة (: 6112( )0)نبيل, شاكر   -40

 .جامعة ديالى, مطبعة المتنبى: العراق
, 0ط, معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية(:  6117( ) 6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   -46

 .جامعة ديالى, مطبعة المتنبى: العراق
المنافسة على تنمية بعض المهارات الهجومية لدى تأثير تدريبات (: 6101)أحمد ,  شبل   -.4

 .القاهرة, جامعة طنطا, كلية التربية الرياضية, رسالة ماجستير منشورة , ناشئي كرة السلة
 .مطبعة روزا اليوسف: مصر, كرة السلة للجميع(:  0332)عالء , صادق   -44
, بوية بناة األجيالتقنية الييديو ودورها فى تطوير العملية التر (: 0332)محمد , صيام   -42

, كلية التربية, (.0)العدد , السنة الرابعة, بحث منشور, مجلة فصلية تربوية ثقافية منوعة
 .القاهرة
. تدريب . تحليل. فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة (:6111)عبد الستار , ضمد   -42

 .دار اليكر للطباعة: عمان ,0ط, قياس
دراسة مقارنة في الشغل (: 6101)محاسن , م و فاضلوسا, عبد األمير و عطية, علون  -47

 العمودي المنجز وزاوية إطالق الكرة بين التصويب الناجح والياشل المحتسب بثالث نقاط  بكرة
 .القاهرة, (.)العدد , مجلة ميسان لعلوم التربية الحديثة, بحث منشور, السلة
دار : العراق, جامعة الموصل, 6ط, كرة السلة(: 0333)فايز , مؤيد حمودان, عبد اهلل  -48

 .الكتاب للطباعة والنشر
, مهارات. قياسات. كرة السلة تدريبات(: 0384( )0)محمد, محمد و حسنين, عبد الدايم  -43

 .دار اليكر العربي:  القاهرة
 .دار اليكر العربي: هرةالقا, الحديث فى كرة السلة(:  0333( ) 6)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   -21
تأثير استخدام تكنولوجيا التعليم فى تعلم بعض المهارات الحركية (: 0332)أحمد , عبد اهلل  -20

, جامعة حلوان, كلية التربية الرياضية للبنات, رسالة دكتوراه غير منشورة, والمعرفية فى كرة السلة
 .القاهرة
تأثير برمجية الحاسوب (:  6114)عبد العزيز , أيمن و عبد العزيز, عبد الرحمن   -26

التعليمي  باستخدام تقنية الييديو التياعلى على تعلم مهارة دفع الجلة بدرس التربية الرياضية 
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كلية التربية , (60)مجلد, مجلة الرياضة علوم وفنون, بحث منشور, لتالميذ المرحلة الثانوية
 .جامعة حلوان, الرياضية للبنات

أثر استخدام بعض الوسائل التكنولوجية على تدريس مهارات : (0332)على , عبد المجيد   -.2
, كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة, بحث منشور, وحدة تعليمية فى درس التربية الرياضية

 .القاهرة, (0)عدد, (8)مجلد , جامعة حلوان
 .ليكر العربىدار ا: القاهرة, فسيولوجيا اللياقة البدنية(: .033)أبو العال , عبد اليتاح   -24
: عمان, 0ط, أسس علم الحركة فى المجال الرياضى(: 6111)مروان , عبد المجيد   -22

 .مؤسسة الوراق
منشأة : اإلسكندرية, التدريب الرياضى نظريات وتطبيقات(:  6112)عصام , عبد الخالق   -22

 .المعارف
, ئيةطرقه االحصا -أدواته – أساليب البحث العلمى مفاهيمه(: 6111)جودت , عطوى  -27

 .عمان, 0ط, والدار العلمية للنشر والتوزيع, دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .دار القلم: الكويت, التعلم الحركي والتدريب الرياضي(: 0387) محمد , عثمان   -28
استخدام الييديو التياعلى على التحصيل المعرفى  ثرتوظيفأ(:  0337) نجالء , على   -23

اجستير رسالة م, ام كاميرا الييديو لدى طالب كلية التربيةواكتساب بعض مهارات تشغيل واستخد
 .مصر,  بجامعة المنيا كلية التربية ,غبر منشورة

 .دار اليكر العربي: القاهرة, دليل البحث العلمي(: 0333)خير الدين , عويس   -21
ية تأثير برنامج باستخدام الوسائط المتعددة التياعلية على الدافع(: 6113)إبراهيم , غنيم   -20

, رسالة ماجستير منشورة, والتحصيل المعرفي ومستوى األداء المهارى للمبتدئين برياضة المالكمة
 .القاهرة, جامعة حلوان, كلية التربية الرياضية

, تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادى والعشرين(:  0388)إبراهيم , اليار   -26
 .دار اليكر العربى: القاهرة

 .منشأة المعارف: اإلسكندرية, خبرات في العاب الصغار والكبار(: 0332)إيلين , فر    -.2
أثر برنامج تعليمى باستخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض (: 0333)فاطمة , فلييل -24

كلية التربية , رسالة ماجستير غير منشورة, مهارات كرة السلة لطالبات كلية التربية الرياضية
 .جامعة المنيا, الرياضية
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الينية : اإلسكندرية, .ط,  كرة السلة للناشئين(: 0382)محمد , أحمد و سالمة, فوزي    -22
 .للطباعة والنشر

 .الينية للطباعة والنشر: القاهرة, مبادئ كرة السلة(: 0334)أحمد , فوزى    -22
 .دار نوبار للطباعة: القاهرة, ( 0338 – 0334)   القانون الدولى لكرة السلة  -27
التعلم والتعليم عن بعد في ضوء تكنولوجيا المعلومات : (6110)محمد , كامل   -28

 .جامعة سوها , (02)العدد , المجلة التربوية, واالتصاالت
دار : مصر, طرق تدريس التربية الرياضية والتعلم الحركي(: 0376)عبد اليتاح , لطيي   -23

 .الكتب
الييديو دراسة مقارنة ألثر استخدام أسلوب عرض شريط (: .611) رمضان , محمد   -71

رسالة ماجستير , التعليمي على تعلم بعض مهارات كرة السلة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 .جامعة اإلسكندرية, كلية التربية الرياضية, منشورة

 .دار اليكر العربي: مصر,  4ط,  كرة السلة للجميع(: 0338( )0)حسن, معوض   -70
 .دار اليكر العربى: القاهرة,  2ط,  كرة السلة للجميع(: 0334( )6)ددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   -76
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 قائمة المالحق
 

 ستعانة بهم فى تحكيماإلأسماء السادة الخبراء الذين تم (: 1)ملحق 
 .أدوات الدراسة

  نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أهم مهارات (: 2)ملحق 
 .التصويب لناشئ كرة السلة

 .درات البدنية و المهارية المستخدمة فى الدراسةاختبارات الق(: 2)ملحق 
 نموذج استمارة تسجيل أسماء الالعبين وبياناتهم ومعدالت(: 4)ملحق 

 .النمو الخاصة بتجانس عينة الدراسة
 ختبارات البدنيةاإلنموذج استمارة فردية لتسجيل نتائج (: 5) ملحق

 .والمهارية
 .يديو التفاعلىالبرنامج التعليمى المقترح بالف(: 1)ملحق 
 .صور مهارات التصويب الخاصة بالبرنامج التعليمى(: 9)ملحق 
 .قائمة بأسماء السادة المساعدين فى تطبيق البرنامج(: 8)ملحق 
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 (1)ملحق 

 تعانة بهمساإلالذين تم  أسماء السادة الخبراء
 فى تحكيم أدوات الدراسة
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 1) )ملحق 

 فى تحكيم أدوات الدراسة بهم ستعانةاإلالذين تم  اء السادة الخبراءأسم

 الوظيفة االســــم م
أستاذ التدريب الرياضي لكرة السلة بكلية التربية  أحمد كامل مهدي / د.أ 0

 .بالقاهرة جامعة حلوان_ الرياضية للبنيين 
ضي لكرة السلة بكلية التربية أستاذ التدريب الريا محمود على عامر / د.أ 6

 .بالقاهرة جامعة حلوان  -الرياضية للبنيين 
أستاذ التدريب الرياضي لكرة السلة بكلية التربية  مدحت صالح سيد/ د.أ .

 .بالقاهرة جامعة حلوان  -الرياضية للبنيين 
اضية أستاذ طرق التدريس لكرة السلة بكلية التربية الري على محمد عبد المجيد/ د.أ 4

 .بالقاهرة جامعة حلوان  -للبنيين 
أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي لكرة السلة بكلية  طارق شكري القطان/ د 2

 .بالقاهرة جامعة حلوان  -التربية الرياضية للبنيين 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



431 

 

 
 
 
 

 (2)ملحق 

نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد 
 .شئ كرة السلةالتصويب لنا أهم مهارات
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 (2)ملحق 
 نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أهم مهارات

 .التصويب لناشئ كرة السلة

 غزة  -جامع األزهر    
 الدراسات العليا      
 كلية التربية        

 قسم المناهج وطرق التدريس 
 

 استمارة استطالع رأى الخبراء
 تصويب لناشئ كرةلتحديد أهم مهارات ال

 
 :السيد الدكتور

...................................................................................................  ...    
 ,...تحية طيبة وبعد
 . حسن يحيى اسماعيل/ يقوم الباحث 

الالعبين  تحسين مهارة التصويب لدىالفيديو التفاعلى ل ثرتوظيفأ: "بإجراء دراسة  تهدف الى التعرف على 
وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى المناهج وطرق تدريس , "  الناشئين بمحافظات غزة

فالرجاء من سيادتكم المساهمة بأفكاركم البناءة فى تحديد أهم مهارات التصويب كرة السلة  , التربية الرياضية
 .وذلك من وجهة نظر سيادتكم, ون ضمن محتوى البرنامجسنة لتك( 02- 04)لليئة العمرية 

 وتيضلوا سيادتكم بقبول التقدير واالحترام                                  
 غير موافق موافق  جميع أنواع مهارة التصويب  م
   . التصويبة الصدرية من الثبات 0
   .التصويب باليدين من فوق الرأس 6
   .التصويب من القيز .
   .التصويب من االرتكاز 4
   .التصويب الخطافى 2
   .التصويب السلمى 2
   .التصويب بالمتابعة 7
   .التصويب من الرمية الحرة 8

 :اراء أخرى يمكن اضافتها
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 (2)ملحق 

اختبارات القدرات البدنية المهارية المستخدمة 
 فى الدراسة
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 (2)ملحق 
 ة فى الدراسةاختبارات القدرات البدنية المهارية المستخدم

 ختبار األولاإل
 (:الرشاقة)اختبار الجري المكوكي 

 :ختباراإلالغرض من 
 .قياس السرعة االنتقالية وسرعة تغيير االتجاه   

 :األدوات المستخدمة
 .مساعدين –ساعة إيقاف  –ملعب كرة سلة 

 :ختباراإلشرح 
ثم يعود إلى , أمتار 01إلى  2فة ما بين ينطلق الالعب بالجري بأقصى سرعة بين المسا   

 .ثانية (30)نقطة البداية واالنطالق مرة ثانية والعودة خالل 
 :ختباراإلتعليمات 

 يجب أال تزيد المسافة الكلية التي يقطعها المختبر عن المسافة المحددة. 
 يعطى كل مختبر محاولتين متتاليتين بينهما فترة زمنية للراحة. 
 :ختباراإلإدارة 
عطاء إشارة البدء وتسجيل النتائج فى بطاقات التسجيل     .مسجل يقوم بالنداء على المختبرين وا 

 :ختباراإلقياس 
  ث (30)يتم احتساب كم مرة اجتاز المسافة خالل. 
 تحتسب للمختبر نتيجة أحسن محاولة. 
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 ر الثانىختبااإل
 :اختبار الوثب الطويل

 :رختبااإلالغرض من  
 .لقدرة العضلية للرجلينقياس ا    

 :األدوات المستخدمة
 .مساعدين -ورقة تسجيل  –شريط قياس     
 

 :رختبااإلشرح 
يرسم خط بداية ويوازيه خط نهاية ويقف المختبر خلف خط البداية والقدمين متباعدتين قلياًل      

وميل الجذع قلياًل  تمرجح الذراعين أمامًا أسيل خليا مع ثنى الركبتين نصياً , والذراعين عالياً 
, ثم دفع األرض بالقدمين بقوة, ومن هذا الوضع تمرجح الذراعين على امتداد الجذع, ل مام

 .ومحاولة الوثب أمامًا أبعد مسافة ممكنة
 :رختبااإلتعليمات 

 يجب أال يتجاوز خط البداية عند بداية الوثب. 
  أثر تركه المختبر القريب من تقاس المسافة بين الحافة الداخلية لخط االرتقاء حتى أخر

 .خط البداية
 لكل مختبر محاولتين تحتسب له األفضل. 

 :رختبااإلقياس 
 تقاس المسافة من خط البداية حتى آخر أثر تركه الالعب بالمتر. 
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 ر الثالثختبااإل
 .اختبار الجلوس من الرقود مع ثنى الركبتين

 :رختبااإلالغرض من 
 .ت البطنقياس قوة وتحمل عضال    

 :األدوات المستخدمة
 .ورقة تسجيل –ساعة إيقاف  –مرتبة أسينجية أو سطح مستوى     

 :رختبااإلشرح 
وتكون الركبتين مثنيتين بزاوية , يقوم المختبر باالستلقاء على ظهره فوق المرتبة األسينجية    

ع سماع الصيارة يبدأ وم, واليدين موضوعتان على الصدر, درجة القدمان متقاربتان 80مقدارها 
 .ثانية حتى سماع الصيارة لإليقاف(  30)المختبر بأداء التمرين مدة

 :رختبااإلتعليمات 
 غير مسموح بارتطام الظهر باألرض بقوة أثناء الرقود من الجلوس. 
 غبر مسموح تحريك أو رفع اليدين عن الصدر أثناء الجلوس من الرقود. 
 جرب االختبار قبل البدء بالعمل. 
 عطى لكل مختبر محاولتين بينهما فترة زمنية للراحةي. 

 :رختبااإلقياس 
  ث( 30)يتم احتساب كم مرة أدى المختبر خالل. 
 تحتسب للمختبر نتيجة أحسن محاولة. 
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 ر الرابعختبااإل
 .اختبار رمى الكرة الطبية ألبعد مسافة

 :رختبااإلالغرض من 
 .كتفقياس القدرة العضلية للذراع وال    

 :األدوات المستخدمة
ويحدد أمام هذا الخط قطاع للرمي يتم , يرسم خط على األرض  –كرة طبية  –شريط قياس     

ياردات على أن يسمح قطاع ( 5)تقسيمه لسهولة القياس إلى خطوط عريضة المسافة بينها 
م المختبر ياردات يقو (  6)يحدد منطقة الرمي طولها, الرمي بتسجيل أقصى مسافة ممكنة كما

 .بالرمي من بينهما
 :ر ختبااإلشرح 
ثم يقوم , والذي يحدد بداية قطاع الرمي, يقف المختبر خلف الخط المرسوم على األرض     

 .برمي الكرة الطبية ألقصى مسافة ممكنة
 :رختبااإلتعليمات 

  محاوالت(3)يعطى لكل مختبر. 
 :رختبااإلقياس 
 ى مكان سقوط الكرة على األرضتقاس المسافة عموديا من خط الرمي إل. 
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 ر الخامسختبااإل
 .اختبار ثنى ومد الذراعين من االنبطاح المائل

 :رختبااإلالغرض من 
 .قياس قوة وتحمل عضالت الذراعين    

 :األدوات المستخدمة
 .مساعدين –ساعة إيقاف  –سطح مستوى خالي من العوائق     

 
 :رختبااإل شرح
, الذراعان باتساع الكتيين وميرودتان والكيان ل مام, تبر وضع االنبطاح المائليأخذ المخ    

والرجلين على خط مستقيم مائل واالرتكاز على , العنق والكتيان على استقامة واحدة الظهر
ث والتوقف عند انتهاء (30)ومع صيارة البداية يبدأ المختبر باألداء لمدة , أصابع القدمين

 . الوقت
 :رختبااإل تعليمات

 عدم مد الذراعين إلى أقصاهما. 
  درجة( 31)الذراعان بزاوية. 
  لمس الصدر األرض. 
 يعطى كل مختبر محاولتين متتاليتين بينهما فترة للراحة. 

 :رختبااإلقياس 
  ث( 30)يتم احتساب كم عدة أدى المختبر خالل. 
 تحتسب للمختبر أحسن محاولة. 
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 ر السادسختبااإل
 (الدقة )تصويب باليد على الدوائر المتداخلة اختبار ال

 : رختبااإلالغرض من 
 .قياس دقة الذراع      

 :األدوات المستخدمة 
يرسم على الحائط ثالث دوائر متداخلة , أرض مستوية -حائط أمامه  –خمس كرات تنس      
م خط على األرض يرس( سم 60)الحد السيلى للدائرة الكبيرة يرتيع عن األرض بمقدار , أبعادها

 .أمتار( 3)يبعد عن الحائط بمقدار 
 :رختبااإلشرح 
على الدوائر محاواًل (متتالية )ثم يقوم بتصويب الكرات الخمس , يقف المختبر خلف الخط      

 .وللمختبر الحق في استخدام كلتا اليدين في التصويب, إصابة الدائرة الصغرى
 :رختبااإلقياس 
  ( داخل الدائرة أو على أحد الخطوط المحددة لها) ة الصغيرة إذا أصابت الكرة الدائر

 . يحتسب للمختبر ثالث درجات
  ( داخل الدائرة أو على أحد الخطوط المحددة لها) إذا أصابت الكرة الدائرة المتوسطة

 .يحتسب للمختبر درجتان
 إذا جاءت الكرة خار  الدوائر الثالثة يحسب للمختبر صير . 
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 ر السابعختبااإل
 .اختبار مهارة التصويب من القفز بعد تمرير

 :ختبارختبااإلالغرض من 
 .قياس مهارة التصويب من القيز      

 :األدوات المستخدمة
 .مساعدين –هدف كرة سلة   -ساعة توقيت  –كرات سلة        
 :رختبااإلشرح 
لك بعد أن يقوم المساعد يقوم الالعب بالتصويب من  المنطقة المتوسطة من السلة وذ       

 .بتمرير الكرة لالعب المصوب ومن ثم يقوم بالتصويب
 :رختبااإل تعليمات

  محاوالت على هدف السلة(3)لكل العب. 
 :رختبااإلقياس 
 تحتسب درجتان لكل تصويبة ناجحة تدخل الكرة فيها في السلة. 
 لسلةتحتسب درجة واحدة لكل تصويبة تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل ا. 
 حتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل فيها الكرة السلة أو ال تلمس تال

 .الحلقة
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 ر الثامنختبااإل
 .اختبار مهارة التصويب السلمي بعد محاورة

 :رختبااإلالغرض من 
 .قياس مهارة  التصويب السلمي    

 :األدوات المستخدمة
 .أقماع –مساعدين  –توقيت  ساعة –هدف سلة  –كرات سلة     
 
 

 :رختبااإلشرح 
وبعد االنتهاء من المحاورة , يبدأ الالعب بمحاورة األقماع بعد أخذ إشارة البدء من المدرب     

 .يقوم الالعب بأداء مهارة التصويب السلمي
 :رختبااإلتعليمات 

  محاوالت على هدف السلة( 3)لكل العب. 
 :رختبااإلقياس 
 ل تصويبة ناجحة تدخل الكرة فيها في السلةتحتسب درجتان لك. 
 تحتسب درجة واحدة لكل تصويبة تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة. 
 حتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل فيها الكرة السلة أو ال تلمس تال

 .الحلقة
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 ر التاسعختبااإل
 ( .الحرة  الرمية) اختبار مهارة التصويب من الثبات 

 :رختبااإلالغرض من 
 .قياس مهارة التصويب من الرمية الحرة     

 :األدوات المستخدمة
 .مساعدين –ساعة توقيت  –هدف سلة  –كرات سلة      

 :ر ختبااإلشرح 
ثم يقوم , يقف الالعب على خط الرمية الحرة ويكون على استعداد ألداء التصويب     

 .الثبات القدمين على األرض التتحركبالتصويب ويكون التصويب من 
 :رختبااإلتعليمات 

  محاوالت على هدف السلة( 3)لكل العب. 
 :رختبااإلقياس 
 السلة تحتسب درجتان لكل تصويبة ناجحة تدخل الكرة فيها في. 
 تحتسب درجة واحدة لكل تصويبة تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة. 
 اللوحة وال تدخل فيها الكرة السلة أو ال تلمس  حتسب درجات عندما تلمس الكرةتال

 .الحلقة
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 (4)ملحق 
قائمة بأسماء الالعبين وبياناتهم ومعدالت النمو 

 الخاصة بتجانس عينة الدراسة
 (والعمر الزمنى والعمر التدريبيى والطول الوزن سماإل)
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 (4)ملحق 
 عبين وبياناتهم ومعدالت النمو الخاصة بتجانس عينة الدراسةقائمة بأسماء الال

 (والعمر الزمنى والعمر التدريبيى والطول الوزن  سماإل)

 تاريخ الميالد سماإل م
العمر 
الزمني 
 بالسنة

العمر 
التدريبي 

 بالسنة
 الطول سم

الوزن 
 كجم

 22 078 0 04.6 60/2/0333 محمد طافش البابا 0
عبد اهلل توفيق ابو  6

 خوصة
07/./0338 02.. 0 081 70 

طارق حسين  .
 حمدان

02/2/0337 02.6 0 08. 28 

يوسف حمدى أبو  4
 خوصة

0./6/0337 02.0 6 08. 7. 

خليل صبحى  2
 العزازى

08/0/0333 04.2 0 081 26 

من منير حعبد الر  2
 العمصى

60/0/0333 04.2 0 078 22 

محمد جمال  7
 الهندى

00/0/0338 02.2 0 08. 76 

رامز يوسف  8
 منصور

7/4/0338 02.0 6 072 22 

 .2 072 0 02.4 6/6/0338. يوسف عيد 3
 .7 081 0 ..02 0337/./02 يوسف الجمال 01
 22 081 6 02.4 66/4/0337 على زياد الدرة 00

 27.4 073 0.8 02.4 المتوسطات الحسابية
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 (5)ملحق 
البدنية  ختباراتاإل استمارة تسجيل نتائج

 والمهارية لالعبين الناشئين في كرة السلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



470 

 

 (5)ملحق 
 البدنية والمهارية لالعبين الناشئين في كرة السلة ختباراتاإلاستمارة تسجيل نتائج 

 ................................................................... :اسم الالعب    
 م

 
  مالحظات الدرجة عدد المحاوالت عرض  ونوع االختبار اسم االختبار

1 2 2 4 5 

 النوع الغرض
 
 
0 

السرعة  الجري المكوكي
االنتقالية 
وتغيير 
 االتجاه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
 
6 

القدرة  الوثب الطويل
العضلية 
 للرجلين

       

 
. 

القدرة  ية ألبعد مسافةرمى كرة طب
العضلية 
للذراع 
 والكتف

 بدني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

التصويب باليد على الدوائر  4
 المتداخلة

        دقة الذراع

 
 
2 

الجلوس من الرقود مع ثنى 
 الركبتين

 قوة تحمل
عضالت 

 البطن

       

ثنى ومد الذراعين مع  1
 االنبطاح المائل

قوة وتحمل 
عضالت 

 نالذراعي

       

التصويب من القفز بعد  9
 تمرير

  
 
 
 

 مهارى

       

التصويب السلمي بعد  8
 محاورة

       

الرمية )التصويب من الثبات 9
 (الحرة
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 (1)ملحق 
تعليمية للبرنامج المقترح بالفيديو  اتوحد

 يالتفاعل
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 (1 ) 
 حدة تعليمية للبرنامج المقترح بالفيديو التفاعلىو 

 صافرة-اقماع-كرات سلة -ملعب -كمبيوتر : األدوات القفز بعد تمرير        التصويب من: المهارة     .            كرة سلة : الفعالية 
 

 اجزاء الوحدة
 ظاتالمالح الجانب التنظيمى شرح الفعاليات االدوات الزمن

 الجزء االعدادى
طالة  احماء عام وا 

 (0)تمرين  
 (6)تمرين  
 ( .)تمرين 

 احماء خاص
 تمرينات للذراعين

 (0)تمرين 
 (6)تمرين 
 ( .)تمرين 

 تمارين االحساس بالكرة
 (0)تمرين  
 (6)تمرين  
 (.)تمرين  

 دق6
 
 
 دق7

 
 
 دق8

 
 

 دق7

 
 كرات سلة

 الوقوف بشكل منظم الخذ الحضور والغياب
 

 .الجري حول الملعب (وف وق)
 .الجري الخييف بخطوات قصيرة

 :تمرينات إطالة ومرونة مثل -
 .لف الجذع جانبا ( وقوف )

 .الجري مع تبادل دوران الذراع اليمنى ل مام  -
 

 :تمرينات اإلحساس بالكرة مثل 
 .لف الكرة حول الجذع بالتبادل        باليمين واليسار( وقوف)_

 .اليدين عاليا تبادل الكرة باليدينمع المشي (وقوف) -
تبادل مرجحة األرجل أماما عاليا مع لف الجذع جانبا ( وقوف)- -

 بالتبادل

+++++++++++++++++++ 
+++++++++++++ 

 

 
 

 

 
التدر  بتمارين المرونة  -

 والتمطية ولكافة مياصل الجسم
 
 

يؤدى الالعبين تمارين  -
اإلحساس بالكرة في منتصف 

 شكل دائرةالملعب  على 

 الجزء الرئيسى
 الجانب التعليمى

 
 الجانب التطبيقى

 
 (0)تمرين 
 
 
 
 (6)تمرين 
 
 
 
 (.)تمرين 

 
 
 (4)تمرين 

 
 
 (2)تمرين 
 

 
 
 (2)تمرين 
 

 

 كمبيوتر
 لعرض المهارة

 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 
 اقماع

 
 صافرة
 

 دق01
 دق21
 

 
 دق01

 
 
 دق8

 
 
 دق8

 
 
 دق8

 
 

 دق8
 

 
 دق8

 

لييديو لالعبين مميزين يؤدون مهارة مشاهدة وعرض مقاطع من ا
 .التصويب من القيز
 :شرح المهارة 

الوثب العمودى العلى مع تجنب الميل  -مسك الكرة عند التمرير
 .تصويب الكرة غند الوصول الى اعلى نقطة  -لالمام

تطبيق مهارة  التصويب من القيز مع التأكيد على أن يكون التنييذ 
 :ء مثال بشكل صحيح مع تصحيح األخطا

االستالم من الحركة والتصويب من القيز حيث يقف العبون  -
يقوم الالعب بالجري .خار  الملعب وعلى امتداد خط الرمية الحرة

نحو السلة ثم يغير اتجاهه ليستلم الكرة ويؤدى التصويب من القيز ثم 
 .يتابع الكرة ويمررها للمدرب 

 
عبين حيث يقوم ال.دقة وسرعة التصويب ويؤدى هذا التمرين  -

ثانية ليسجل اكبر عدد من  1.الالعب األول بالتصويب خالل 
 .األهداف وهذا الثاني والثالث 

 
يقف الالعبين في مجموعتين بمحاذاة الحد النهائي يقوم الالعب  -

 .األول بالتصويب ثم بمتابعة الكرة والعودة في نهاية المجموعة 
 

يقوم . الرمية الحرة يقف الالعبين في مجموعة بمحاذاة خط -
الالعب األول  بالتصويب ثم بمتابعة الكرة الخاصة به والذهاب إلى 

 .نهاية المجموعة 
 

يقف الالعبون على خط الرمية الحرة والتصويب ثم متابعة الكرة  -
 .ثم العودة إلى نهاية المجموعة 

 

يتم العرض تحت إشراف المدرب مع 
 .الشرح للمهارة  

 
 
 

كل تمرين مع عطاء فترة  يتم التبديل في
 راحة كافية بين كل تمرين

 
 
 
 

 
 
 

 

يتم العرض تحت إشراف 
 .المدرب مع الشرح للمهارة  

 
 
 

يتم التبديل في كل تمرين مع 
عطاء فترة راحة كافية بين كل 

 تمرين
 

 

 الجزء الختامى
 .تمارين تهدئة وتنيس 

 
  

 .عمل اهتزاز للرجلين (جلوس قرفصاء ) -
 

 .مرجحة الرجلين أماما أسيل ( وقوف ) -
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( 3 ) 
 وحدة تعليمية للبرنامج المقترح بالفيديو التفاعلى

 السلمى بعد محاورةالتصويب : المهارة 
 صافرة-اقماع-كرات سلة -ملعب -كمبيوتر : التصويب من القفز بعد تمرير       األدوات : المهارة .                كرة سلة : الفعالية 

 
                                                                                                          

 اجزاء الوحدة
 المالحظات الجانب التنظيمى شرح الياعاليات  االدوات الزمن

 الجزء االعدادى
 

طالة   احماء عام وا 
 (0)تمرين  
 (6)تمرين  
 ( .)تمرين 

 احماء خاص
 ذراعينتمرينات لل

 (0)تمرين 
 ( 6)تمرين 
 ( .)تمرين 

 تمارين االحساس بالكرة
 (0)تمرين  
 ( 6)تمرين  
 (.)تمرين  

 دق6
 
 
 دق7
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة 

 الوقوف بشكل منظم الخذ الحضور والغياب
 
 .الجري حول الملعب (وقوف )  -

 

 .المشي بخطوات قصيرة حول الملعب ( وقوف) -

 :إطالة ومرونة مثل  تيناتمر*    

 

مد الركبتين كامال للوقوف (جلوس على أربع) -

 .على أربع 

الجري الجانبي مع رفع الركبة اليمنى ( وقوف) - 

 .عاليا

 .الجري في خط متعرج (وقوف) -

 .الجري لإلمام ثم للخلف ( وقوف) -

التحرك الجانبي مع رفع الركبة اليمنى ( وقوف) -

 .عاليا 

 :إلحساس بالكرة مثل تمرينات ا*  

الجري أو المشي دوران الكرة حول الجسم ايتدا  -

 .من فوق الرأس حتى األسفل

 الوقوف فتحا تمرير الكرة من بين األقدام -

+++++++++++++++++++ 
    +   +++++++++++++ 

+++++++++++++++++ 
 

+ 
 

+++++++++++++++++++ 
 

 

 
التدر  بتمارين المرونة  -

افة مياصل والتمطية ولك
 الجسم

 
 
يؤدى الالعبين تمارين  -

اإلحساس بالكرة في منتصف 
 الملعب  على شكل دائرة

 الجزء الرئيسى
 الجانب التعليمى

 
 الجانب التطبيقى

 
 (0)تمرين 

 
 
 

 (6)تمرين 
 
 
 

 (.)تمرين 
 
 
 

 ( 4)تمرين 
 
 
 

 (2)تمرين 
 
 
 
 
 
 
 

 كمبيوتر
لعرض 
 المهارة

 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 اقماع
 
 
 
 

 صافرة
 

 دق01
 دق21
 
 
 

 دق01
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 
 

مشاهدة وعدرض مقداطع مدن الييدديو لالعبدين مميدزين 
 .يؤدون مهارة التصويب السلمي

 :شرح المهارة 
خطددددوة ارتقددددداء قويدددددة بالقددددددم  –مسددددك الكدددددرة باليددددددين 

النظددر  -الوثددب للوصددوب الددى اعلددى نقطددة -اليسددرى
اليدددد للتصددويب ثدددم  متابعددة  -اعلددى نقطددة التصدددويب

 .الهبوط
تطبيق مهارة  التصويب السدلمي مدع التأكيدد علدى أن 
يكدددون التنييدددذ بشدددكل صدددحيح مدددع تصدددحيح األخطددداء 

 :مثال 
التصويب السلمي في قاطرتين ويقسم الالعبون  -

الكرة مع .في مجموعتين على شكل قاطرتين

 .يقف على امتداد  خط الرمية الحرة 4الالعب 

 4في اتجاه السلة ويقوم الالعب 1  يقطع الالعب _ 

 1بالتمرير له ألداء التصويبة السلمية ويتم التبديل  

 .يذهب إلى القاطرة4و 4ياتى بدل 

ويووىد  ,التصووويب السوولمي  لسووريع لموودة دقيقتووين -

 .التمرين خمسة العبين بكرة واحدة 
يقوووف الالعبوووون فوووي مجمووووعتين بمحوووا اة خوووط  --

لسوولمي ثووم متابعووة الرميووة الحوورة يقوووم بالتصووويب ا

 الكرة الخاصة به والعودة في نهاية المجموعة
 .المجموعة 

 
 

يتم العرض تحت إشراف المدرب مع 
 .الشرح للمهارة  

 
 
 

يتم التبديل في كل تمرين مع عطاء فترة 
 راحة كافية بين كل تمرين 

 
 
 
 
 
 
 

 

يتم العرض تحت إشراف 
 .المدرب مع الشرح للمهارة  

 
 
 

كل تمرين مع  يتم التبديل في
عطاء فترة راحة كافية بين كل 

 تمرين 
 
 

 الجزء الختامى
 .تمارين تهدئة وتنيس 

 

   
 :تمارين تهدئة وتنيس مثال  -
 .عمل اهتزاز للرجلين (جلوس قرفصاء ) -

 

 .مرجحة الرجلين أماما أسفل ( وقوف ) -

+++++++++++++++++++ 
+ 
+ 

+++++++++++++++++++ 
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 (4 ) 
 ية للبرنامج المقترح بالفيديو التفاعلىوحدة تعليم

 صافرة-اقماع-كرات سلة -ملعب -كمبيوتر : التصويب من القفز بعد تمرير       األدوات : المهارة .                كرة سلة : الفعالية 
 

 
 اجزاء الوحدة

 المالحظات الجانب التنظيمى شرح الياعاليات  االدوات الزمن

 الجزء االعدادى
 

طالة احما  ء عام وا 
 (0)تمرين  
 (6)تمرين  
 ( .)تمرين 

 احماء خاص
 تمرينات للذراعين

 (0)تمرين 
 ( 6)تمرين 
 ( .)تمرين 

 تمارين االحساس بالكرة
 (0)تمرين  
 ( 6)تمرين  
 (.)تمرين  

 دق6
 
 
 دق7
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة 

 الوقوف بشكل منظم الخذ الحضور والغياب
 
 .لجري حول الملعب ا( وقوف )  -

 .الجري الخفيف بخطوات قصيرة لألمام  -

 .المشى بخطوات قصيرة حول الملعب( وقوف) -

 :إطالة ومرونة مثل  تتمرينا*   

وقوف ثبات الوسط ميل الجذع بالتبادل ألقصى  -

مد  ممكن مع ثبات القدمين والركبتين مضمومتين 

. 

 .جلوس طوال مسك أصابع القدمين  -

 .ع تبادل دوران الذراع اليمنى لألمام الجري م -

 .الجري مع رفع الركبتين أماما عاليا بالتبادل  -

 .الجري لإلمام ثم للخلف  ( وقوف) -

التحرك الجانبي مع رفع الركبة اليمنى ( وقوف) -

 .عاليا 

 :تمرينات اإلحساس بالكرة مثل *  

الجري أو المشي دوران الكرة حول الجسم ايتدا  -

 .لرأس حتى األسفلمن فوق ا

 .الوقوف فتحا تمرير الكرة من بين األقدام -

+++++++++++++++++++ 
    +   +++++++++++++ 

+++++++++++++++++ 
 

+ 
 

+++++++++++++++++++ 
 

 

 
التدر  بتمارين المرونة  -

والتمطية ولكافة مياصل 
 الجسم

 
 
يؤدى الالعبين تمارين  -

اإلحساس بالكرة في منتصف 
 على شكل دائرة الملعب 

 الجزء الرئيسى
 الجانب التعليمى

 
 الجانب التطبيقى

 
 (0)تمرين 

 
 
 

 (6)تمرين 
 
 
 

 (.)تمرين 
 
 
 

 ( 4)تمرين 
 
 
 

 (2)تمرين 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمبيوتر
لعرض 
 المهارة

 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 اقماع
 
 
 
 

 صافرة
 

 دق01
 دق21
 
 
 

 دق01
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 دق8
 
 
 
 
 
 

مقداطع مدن الييدديو لالعبدين مميددزين مشداهدة وعدرض 
 يؤدون مهارة التصويب من الرمية الحرة

الزوايددددا بددددين كددددل مددددن الرسددددغ  –مسدددك الكددددرة باليدددددين 
والسدددداعد والسدددداعد والعضددددد والعضددددد والجددددذع زاويددددة 

الركبتدان مثنيتدان قلديال  –القدمان متجاورتدان  –قائمة 
يقدددوم الالعدددب بمدددد الدددركبتين والدددذراع الحاملدددة للكدددرة –
متابعدة  –نيدس الوقدت ثدم دفدع الكدرة باصدابع اليدد  فى

 .اليد واالصابع خلف الكرة 

 
تطبيق مهارة  التصدويب مدن الرميدة الحدرة مدع التأكيدد 
علدددى أن يكدددون التنييدددذ بشددددكل صدددحيح مدددع تصددددحيح 

 :األخطاء مثال 
يقف الالعبون على خط الرمية الحرة على شكل  -

قوم قاطرة ألداء التصويب على الرمية الحرة وي

الالعب بالتصويب ثم متابعة الكرة والذهاب خلف 

 .القاطرة 

يقف الالعبون على خط الرمية الحرة والتصويب  -

ثم متابعة الكرة ثم العدو إلى نهاية الملعب وأداء 

التصويب على خط الرمية الحرة على السلة 

 .األخر  

يقف الالعبون في بداية الملعب ومع صافرة  -

سرعة نحو السلة ألداء  المدرب الجري بأقصى

التصويب من الرمية الحرة حيث يصوب الالعب 

 .خمس رميات متتالية

يىد  التصويب من الرمية الحرة في فترة الراحة  -

 1.بالتصويب خالل بين كل تمرين يىديه الفريق 
ثانية ليسجل اكبر عدد من األهداف وهذا الثاني 

 .والثالث 
 

يتم العرض تحت إشراف المدرب مع 
 .لشرح للمهارة  ا
 
 
 

يتم التبديل في كل تمرين مع عطاء فترة 
 راحة كافية بين كل تمرين 

 
 
 
 
 
 
 

 

يتم العرض تحت إشراف 
 .المدرب مع الشرح للمهارة  

 
 
 

يتم التبديل في كل تمرين مع 
عطاء فترة راحة كافية بين كل 

 تمرين 
 
 

 الجزء الختامى
 .تمارين تهدئة وتنيس 

 

   
 .عمل اهتزازللرجلينجلوس طوال  -

 

 .اخذ شهيق عميق وإخراج الزفير  -

+++++++++++++++++++ 
+ 
+ 

+++++++++++++++++++ 
 

 

 



471 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (9)ملحق 

صور مهارات التصويب الخاصة بالبرنامج 
 التعليمى

 
  



473 

 

 (9)ملحق 
 صور مهارات التصويب الخاصة بالبرنامج التعليمى

 

 

 

 

 
 

 



403 

 

 
 

 
 



404 

 

 
 

 
 



407 

 

 
 

 
 



400 

 

 

 

 

 
 



401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)ملحق 
جراء إقائمة بأسماء السادة المساعدين فى 

 التجربة
  



405 

 

 ( 8) ملحق 
 جراء التجربةإقائمة بأسماء السادة المساعدين فى 

 
 الصفة االسم م

 مدرس تربية رياضية عمر يعقوب عيد 0
 مدرب كرة سلة عيل عيدمحمد إسما 6
 مساعد مدرب سعيد الصوص .
 العب كرة سلة إبراهيم فواز مصلح 4
 مصور رامى الجمال 2
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