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الفيديو التعليمي ، الملصقات الجدارية ، االداء الفني ، مستوى االنجاز ، دفع : الكلمات المفتاحية 

 .الثقل 

 مستخلص البحث

هدف البحث الى الكشف عن الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية  للمجموعتين التجريبيتين            

بدفع الثقل  كما هدف الى الكشف عن الفروق بين االختبارات في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز 

 الباحث استخدمو. البعدية للمجموعتين التجريبيتين  في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز بدفع الثقل 

وذلك لمالءمته طبيعة المشكلة   المتكافئتين للمجموعتين (البعدى -القبلى) االختبار بإتباع التجريبي المنهج

يق أهداف البحث تم تحديد مجتمع البحث بطالب المرحلة االولى في كليه التربية البدنية وعلوم وتحق

، أما عينة البحث فتم 8502-8502طالب للعام الدراسي ( 05)جامعة سامراء والبالغ عددهم / الرياضه 

مت تقنية الفيديو طالب للمجموعة التي استخد( 02)اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة ، وكان عددهم 

طالب للمجموعة التي استخدمت الملصقات الجدارية وبهذا يكون عدد عينه البحث ( 02)التعليمي  

( SPSS)طالب ، كما تم استخدام الحقيبة االحصائية ( 05)وعينه التجربه االستطالعية ( 63)الرئيسية 

التعليمية في تعلم األداء الفني ومستوى فاعلية استخدام التقنيات  واستنتج الباحث لغرض معالجة البيانات 

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين في و .االنجاز بدفع الثقل

تعلم االداء الفني ومستوى االنجاز بدفع الثقل ولصالح االختبار البعدي وكذلك تفوق المجموعة التجريبية 

لفيديو التعليمي على المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت تقنية األولى التي استخدمت تقنية ا

 ، وأوصىالملصقات الجدارية في االختبار البعدي في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز بدفع الثقل 

بضرورة استخدام تقنية الفيديو التعليمي والملصقات الجدارية في تعليم فعاليات ألعاب القوى بشكل 

قي األلعاب عامة ، و ضرورة االهتمام بإنشاء وتصميم المختبرات العلمية والتي تشمل كل خاص وبا

التقنيات التعليمية المختلفة بكليات التربية الرياضية الستخدامها في إعداد الطالب ، و إجراء دراسات 

 .ذه الدراسةوبحوث على فعاليات مختلفة باستخدام التقنيات التعليمية ومقارنة نتائجها مع نتيجة ه

 أثر استخدام بعض التقنيات التربوية   

 الثقل ومستوى االنجاز بدفع  في تعلم االداء الفني
 بحث تقدم به

 محي حسام عبد. د.م
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The effect of using some educational techniques in learning technical 

performance and the level of achievement by paying weight 

Husam Abd Muhi 
Tikrit University/College of Physical Education and Sports Sciences 

Abstract 
The aim of the research is to reveal the differences between the pre and post tests of the 

two experimental groups in learning technical performance and the level of achievement 

by pushing weight. The researcher used the experimental method by following the test 

(pre- and post-test) for the two equal groups in order to suit the nature of the problem and 

achieve the objectives of the research. The research was chosen in a simple random way, 

and their number was (02) students for the group that used educational video technology 

(02) students for the group that used wall stickers, and thus the number of the main 

research sample (63) and the pilot experiment sample (05) students, and the statistical 

bag was used (SPSS) for the purpose of data processing. The most important conclusions 

are the effectiveness of using educational techniques in learning artistic performance and 

the level of achievement by pushing weight. And the presence of significant differences 

between the pre and post tests of the two experimental groups in learning artistic 

performance and the level of achievement by pushing weight and in favor of the post test, 

as well as the superiority of the first experimental group that used educational video 

technology over the second experimental group that used the technique of wall stickers in 

the post test in learning technical performance and the level of achievement by pushing 

weight . The researcher recommended the need to use educational video technology and 

wall posters in teaching athletics activities in particular and the rest of the games in 

general, and the need to pay attention to the establishment and design of scientific 

laboratories, which include all the different educational techniques in the faculties of 

physical education to be used in preparing the student, and to conduct studies and 

research on different activities using the techniques educational and compare its results 

with the result of this study. 

Keywords: educational video, wall posters, artistic performance, level of achievement, 

pushing weight 
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 الفصل األول
 :التعريف بالبحث -2

  :مقدمة البحث وأهميته 2-1

ظهرت في اآلونة األخيرة مساع عديدة ومتنوعة إليجاد بدائل لتعلم المهاارات الحركياة وتطويرهاا     

من خالل إيجاد تقنيات متعددة لمواقف مختلفة و استخدامها في مواقاف أداء هاذه المهاارة ، مماا يا دي 

خبارات الماتعلم وتعميقهاا وأن تعادد التقنياات  ينياد مان انتبااه الماتعلم ويسااعد علاى حسان إلى ترساي  

استقبال وإدراك األجناء التفصيلية للحركة ، وأن اختالف خصائص وسمات وقدرات المتعلماين ينياد 

تالي من الحاجة إلى إيجاد أساليب وبدائل تتوافق مع قدرات كل منهم وت دي إلى استثارة اهتمامهم وبال

 .تنمي استعداداتهم لألداء المهاري

 اآلالتان التقنياات هااي كال مااا يسااعد علااى انتقااال المعرفاة والمعلومااات والمهاارات المختلفااة ماان     

واألجهنة والوسائل إلى االشخاص ، وفي مجال تعليم المهارات الحركياة فإنهاا ترفاع مان القادرة علاى 

ريااق مخاطبااة أكباار عاادد ماان الحااوا  ومااع أن هااذه تعلاام واحتفاااظ المهااارات الحركيااة وذلااك عاان ط

التقنيات تستخدم لمساعدة األفراد في عملية التعلم والتعليم باللجوء إلى حاسة أو أكثر من حوا  الفارد 

فإن ذلك له قيمة وأهمية في التعلم ، ولغرض جعل عملية تعليم فعالية دفع الثقل وتدريسها أكثر فاعلياة 

لااى المااتعلم الااذي يقااوم بتفسااير احااداث الااتعلم ماان خااالل اساالوب التاادري  ينقاال المعرفااة ماان المعلاام ا

والتقنيااات  المسااتخدم وتعااد فعاليااة دفااع الثقاال احاادى فعاليااات الساااحة والمياادان التااي يتعلمهااا الطااالب 

كفعالية منهجية وهاي مان الفعالياات االساساية فاي مساابقات الرماي ، وتعكا  لناا الدراساات والبحاوث 

ة بهااذه الفعاليااة التقاادم الكبياار عالميااا خااالل الساانوات االخياارة فااي مسااتوى فاان االداء العلميااة المتعلقاا

واالنجاز في هذه الفعالية نتيجة الرتفاع مستوى عناصر اللياقة البدنية والحركياة عاالوة علاى الحقاائق 

(  8553االعرجاااي ، )العلمياااة المقدماااة للماااار  فاااي عملياااة التعلااايم والتااادريب فيماااا تناولااات دراساااة 

اساتخدام التمريناات البنائيااة والتمهيدياة والمركبااة فاي تعلام االداء الفنااي وتحقياق المسااتوى الرقماي فااي 

تناولت تاثير  الحركات المضادة بالقفن والركض علاى ( Terzis,2012)فعالية دفع الثقل ، اما دراسة 

ض اساااليب جدولااة اسااتخدمت بعاا( 8552محمااد ، )االداء الفنااي فااي دفااع الثقاال ، وأمــــــــااـا دراسااة 

فكاناات فااي دراسااة اثاار ( 8506عبااد ،) التماارين فااي تعلاام بعااض مسااابقات الرمااي ، وامــااـا دراسااة    

فااي تعلاام فعاليااة دفااع الثقاال لطااالب المرحلااة المتوسااطة ، أمااا دراسااة  Swomاسااتخدام اسااتراتيجية 

(Bosen , 1985  )فع الثقل ، أماا دراساة درست المقارنة بين التقنيات التقليدية وتكنيك الدوران في د

اهتمت بفترة تأخر ناتج الحركة عن االداء في تعلم فعالية دفع الثقل ، أماا ( 8558الشماع وحميـــد ، )

تضاامنت مقارنااة نساابة تعلاام االداء الفنااي لفعاليااة دفااع الثقاال ( 8506محمااد و علــــــــــــااـي ، )دراسااة 

اهتماات بطبيعاااة العالقااة  باااين السااايطرة ( Terzis,2007)لطالبااات التربياااة الرياضااية ، أماااا دراساااة 

تناولات تاأثير اسااليب التادريب ( 8552صاالح ،)العصبية العضلية واالداء في دفع الثقل ، اماا دراساة 

( 0222علااي ، )الااذهني المختلفااة فااي تعلاام االداء الفنااي ومسااتوى االنجاااز باادفع الثقاال ، وأمااا دراسااة 

ل في بعض فعاليات الرماي بألعااب القاوى ، ومان خاالل درست انتقال اثر التعلم على مستوى التحصي

مالحظاة الباحاث وتحليلاه للدراساات الساابقة رأى أن هناااك قلاة فاي اساتخدام التقنياات التربويااة ،  وإن 

طريقة التدري  المتبعة من المدر  تعتمد على الشرح وعارض الموقاف التعليماي ، وهاذا ال يتناساب 

الوساائل والتقنياات التعليمياة التاي يمكان مان خاللهاا االرتقااء مع التطاور الحاصال مان حياث اساتخدام 

بالعملية التعليمية ، وإن هذا االرتقااء ياتم مان خاالل اساتخدام التقنياات الحديثاة التاي تمكان الماتعلم مان 

لااذلك سااعى . إدراك المواقااف التعليميااة والمهااارات الحركيااة والوصااول بهااا إلااى المسااتوى المطلااوب

تقنيااة الفياديو التعليمااي والملصااقات الجداريااة وبياان أثرهااا فااي تعلاام األداء الفنااي الباحاث الااى اسااتخدام 

 .بدفع الثقل ومستوى االنجاز 
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 الفصل الثاني
 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية. 1

 :منهج البحث 2.1

 -لقبليا) االختباروبأسلوب المجموعات المتكافئة التجريبية ذات  التجريبياستخدم الباحث المنهج     

لغرض المقارنة ، لذا يتطلب أن تكون المجموعات متكافئة بجميع خواصها ومن جميع   (البعدي

 .النواحي عدا المتغير التجريبي الذي ي ثر في المجموعة التجريبية

 :مجتمع البحث وعينته 1.1

علوم الرياضة إشتمل مجتمع البحث على طالب المرحلة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية و    

طالباً ( 05)والبالغ عددهم ( أ ، ب ) من شعبة (  8502/  8502)جامعة سامراء للعام الدراسي / 

عينة البحث  أمابوصفهم خام لم يسبق لهم ممارسة فعالية دفع الثقل المراد دراستها في هذا البحث ، 

عد الى مجموعتين تجريبيتين ب فقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة في اختيارهم وتوزيعهم

طالب ، ( 02)ة االستطالعية والبالغ عددهم في التجربــن والمشتركين استبعاد الطالب المتغيبيـ

طالبا موزعين على مجموعتين تجريبيتين لكل ( 63)اصبح العدد النهــــــــائي ألفراد عينة البحث 

من  وللتأكد. من المجموع الكلي  %( 28)طالب ، وقد شكلت النسبة المئوية للعينة ( 02)مجموعة 

والذي اظهر عدم وجود فروق معنوية بين (  T-Test)تكاف  المجموعتين استخدم الباحث اختبار 

 .( 0)المجموعتين في االختبارات القبلية وكما مبين في الجدول 
 (2)الجدول 

 لدى افراد العينة يبين التكافؤ في المتغيرات االداء الفني ومستوى االنجاز بدفع الثقل 

 

 المتغير

 

 مجموعة

 

 العدد

 

 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

 

قيمة 

"T" 

مستوى 

 الداللة

 نوع الداللة

 

 االداء الفني

  3,12 36,88 18 تجريبية

0.182 

 

 غير 22,0

 معنوي
 2,31 37,05 18 ضابطة

 

 مستوى االنجاز

  0,73 7,49 18 تجريبية

0,729 

 غير  22,0

 معنوي
 0,67 7,32 18 ةضابط

 (50,5)تحت مستوى الداللة       02=8ن   02=0ن

 :االجهزة واالدوات المستخدمة 0.1
 االدوات االجهزة

 .بورك (. 6) عدد (  Casio) ساعة توقيت نوع 

 (.SONY)حاسبة يدوية نوع  .للتصوير(  Sony) كاميرا تصوير فيديو نوع 

 .لتوصيل الكهرباء( م 0) ائي بطول سيار كهرب (. Data Show) جهاز العرض 

 (. Flex Face) الملصقات الجدارية  ( .0)عدد (  acer)  وبجهاز الب ت 

 (. 2) عدد ( ملم  2) كاسيت فيديو صغير 

 .صافرة

 ( .08)كغم عدد ( 8-0)كرات طبية وزن 

 .شريط قيا  

 ( . 05)كغم عدد ( 0)ثقل زنة 
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 :خطوات إجراء التجربة 2.1

 :التجربة االستطالعية 2.2.1

قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية األولى والثانية وبمساعدة فريق العمل المساعد فاي ياومي     

طاااالب مااان مجتماااع البحاااث وقاااد تااام ( 05)علاااى (  82/8/8502-83) األحــاااـد واالثناااين الموافاااق 

المنهاا  التعليماي   وفاق اساتخدام تقنياة استبعادهم عند تنفيذ إجراءات البحاث األساساية وذلاك لتطبياق 

الفيااديو التعليمااي والملصااقات الجداريااة وقااد تماات التجااربتين للتعاارف علااى الوقاات المسااتغرق لتنفيااذ 

المنهاجين التعليميين والتأكد من صالحية األجهنة واألدوات المستخدمة ولتقليل الصعوبات واألخطاء 

نة واألدوات ومعرفة المدر  كيفية استخدام تقنية الفيديو التي تواجه مدر  المادة عند استخدام األجه

المساعد التعليمي والتقنيات التعليمية والتعرف على كفاءة فريق العمل
 
. 

 :االختبار القبلي 1.2.1

) تم إجراء االختبار القبلي لعينة البحث التجريبية األولى والتجريبية الثانية في يوم الثالثاء الموافق     

 .ي ملعب نادي سامراء الرياض على(  2/6/8502

 :التجربة الرئيسة 0.2.1

( 08/6/8502)قام مدر  المادة من تنفيذ المنها  التعليمي على مجاميع البحث للمادة مان              

مان القسام الرئيساي ( النشااط التعليماي ) وكانت الوحدات التعليمياة مختلفاة فاي (  2/2/8502)ولغاية 

اط التطبيقاي والقسام اإلعادادي والقسام الختاامي ، و خطاوات التجرباة الرئيساية هاي ومتشابهة في النش

 :كاآلتي 

 :اعداد محتوى الفيديـو التعليمي 2.0.2.1

حصال الباحااث علااى مجموعااة مان األفااالم التعليميااة الخاصااة باااألداء الفناي لفعاليااة دفااع الثقاال عاان     

ذ  لبطاال العااالم العااالم المشااارك فااي األلعاااب وهااي نمااو( االنترناات)طريااق شاابكة المعلومااات الدوليااة 

، وإن محتوى هذه األفاالم  لهاذا البطال وهاو يقاوم باأداء (  Christian Cantwell–USA)األولمبية 

الحركااة كاملااة وهااو مصااور ماان اتجاهااات مختلفااة أي ماان الجااانبين وماان األعلااى وماان األمااام ، وقااام 

أقسام فعالية قذف الثقل ثم تبطأت الحركاة وربطهاا  الباحث بتقسيم محتوى هذه األفالم وتنظيمها حسب

، ووضعها على مجموعة مان األقاراص ( Ulead videostudio)مع بعضها بواسطة برنامج يسمى 

ثم عرض الحركة بشكل كامل بعاد عارض كال قسام  وبدرجاة وضاوح عالياة ، وتام (  CD) اللينرية 

(  Data Show) وعرضاها بواساطة تقنياة  توزيع محتاوى األفاالم علاى الوحادات التعليمياة للمنهاا  

مربوطاً مع الب تاب ، وإن هذه التقنية استخدمت من المجموعة التجريبية األولاى فاي القسام التعليماي 

 .من الوحدة التعليمية 

 :اعداد محتوى تقنية الملصقات الجدارية 1.0.2.1

ة المعلومااات الدوليااة قااام الباحااث بالحصااول علااى مجموعااة ماان الرسااومات التوضاايحية ماان شاابك    

أداء )  وهااي مجموعااة رسااومات لااالداء الفنااي باادفع الثقاال  وهااذه الرسااومات عبااارة عاان( االنترناات)

، ( الحركة بكل قسم مان أقساام الفعالياة مان بداياة الحركاة إلاى أن يصال إلاى نهايتهاا وبشاكل متسلسال 

جاود فاي الحاساوب يسامى وتمت تجنئة وتعديل وتنظايم هاذه الرساومات وتلوينهاا بواساطة برناامج مو

القسام التحضايري ) وتم توزيع هذه الرسومات على األقسام الثالثة للحركة (  Photoshop) برنامج  

ومضااافاً إلااى كاال رساام شاارح توضاايحي مبسااط للحركااة ، وهااذه ( و القساام الرئيسااي و القساام الختااامي 

م الفعالياة ، بعاد ذلاك تام التوضيحات تعتمد على حركة الرسومات الموجودة فاي كال     قسام مان أقساا

وهذه عبارة عن مادة نايلون ساميكة بيضااء اللاون يطباع (  Flex Face) طبع على الصحيفة العاكسة 

الموجاودة حاليااً (  Plotter) عليها محتوى النموذ  بواساطة الطابعاات الكبيارة    التاي تدعــــــــــاـى 

ة لهااذه الصااحيفة وكاناات قياسااات الصااحيفة فااي األسااواق ، ثاام قااام الباحااث بإعااداد إطااارات بالسااتيكي

يااتم تثبيتهااا علااى الحااائط ( م 0،0) وارتفاااع ( م عاارض 8) المطبوعااة بااـ (  Flex face) العاكسااة 
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بارتفاع مناسب لجلو  المتعلمين تحت مصدر للضوء مما يا من الريياة الواضاحة لهام وذلاك ألن 

 .ن اإلنــــارة تنيد من وضوح الصحيفة وتشد انتباه المتعلمي

 :المنهاج التعليمي المستخدم 0.0.3.1

اب عاتم االعتماد على مفردات المنها  التعليمي لتعليم فعالية دفع الثقل المعد من قبل مدر  مادة ال    

، وتضاامنت الوحاادات التعليميااة القساام  8502 – 8502القااوى والمطبااق علااى طلبااة  الساانة الدراسااية 

ويشمل النشاط التعليمي والنشااط سي اإلعدادي ويشمل المقدمة واإلحماء العام والخاص ، والقسم الرئي

التطبيقااي ، ثاام القساام الختااامي ، و كـــــااـانت األيااام التااي أجرياات فيهااا الوحاادات التعليميااة للمجموعااة 

وللمجموعااة التجريبياااة االولاااى التااي اساااتخدمت الفياااديو ( ءاالحاااد والثالثاااا)التجريبيااة األولاااى يااومي 

وان عادد الوحادات التعليمياة لكال  .الجدارياة  تخدمت الملصقاـاتالتعليمي والمجموعة الثانياة التاي اسا

دقيقاه ( 25)وحدات تعليميه بواقاع وحادتين فاي االسابوع  وكاان زمان الوحادة التعليمياة ( 2)مجموعة 

 . المهارة وجوانب تطبيقيه تخص تعلم المهارة تضمن خاللها جوانب نظريه تخص

 :االختبار البعدي 2.0.3.1

تاام إرجااراء االختبااارات البعديااة لعينااة البحااث بعااد االنتهاااء ماان تنفيااذ المنهااا  التعليمااي وذلااك يااوم      

للمجموعااة التجريبيااة األولااى والمجموعااة التجريبيااة الثانيااة ، علااى ( 3/2/8502) الخمااي  الموافااق

جامعاة ساامراء ، وباألسالوب نفساه الاذي تام فياه إجاراء / ة التربياة البدنياة وعلاوم الرياضاة ملعب كليا

 .االختبارات القبلية 

 :تقييم االداء الفني 3.1

تاام تقااويم األداء الفنااي لفعاليااة دفااع الثقاال لعينااة البحااث بوساااطة ثااالث مقااومين ماان ذوي الخباارة     

ثالثة مقومين في ياوم واحاد ولعادة مارات اساتخدم  واالختصاص في ألعاب القوى وذلك لصعوبة جمع

واعتمااادها الباحاااث والغاياااة مااان ( 8553االعرجاااي ، )كااال مااانهم اساااتمارة تقيااايم األداء التاااي أعااادها 

االستمارة إعطاء درجة لكل طالاب عان كال محاولاة لاألداء الفناي ، وي خاذ متوساط درجااتهم إلظهاار 

ة لكل طالاب لتقاويم األداء الفناي لفعالياة دفاع الثقال ، كما تم تصوير المحاوالت الثالث. درجة كل طالب

وقااد قااام الباحااث بمساااعدة خبياار فااي مجااال الحاسااوب بعااد انتهاااء االختبااار البعاادي بتقطيااع التصااوير 

وتام إرساالها إلاى (  CD) إلاى لقطاات ، ثام وضاعها علاى قارص ( Ulead videostudio)الفياديوي 

ص اللينرية إلى السادة المقومين دون ذكر أساماء المجموعاات  ثالثة مقومين علماً أنه تم إرسال األقرا

وإن ( القبلاي و ألبعادي) وأيضااً دون ذكار أساماء االختباارات ( فيما إذا كانت تجريبياة أولاى أو ثانياة) 

االستمارة فقط كانت تحتوي على تسلسل الطالب وعليها رمن لكل مجموعة حتى نبعد عامل االنحيااز 

 .في عملية التقييم 

 :الوسائل االحصائية 2.1

للحصاول علاى النتاائج ، إذ تام ( Excel)ونظاام ( spss)استخدم الباحاث نظاام التحليال اإلحصاائي     

اسااتخدام الوسااائل اإلحصااائية اآلتيااة
 

( T-test)الوسااط الحسااابي ، االنحااراف المعياااري ، أختبااار : )

 ( . للعينات المتساوية العدد ، النسبة المئوية
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 لفصل الثالثا
 :عرض النتائج ومناقشتها. 0

 :عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث في االختبارات المستخدمة  2.0

بعد ان تم التحليل االحصائي للبيانات توصل الباحثين الى مجموعة من النتائج والمبينة في       

 :الجداول االتية 
 ( 1)جدول 

المحسوبة لالختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة ( T)واالنحراف المعياري وقيم  يبين قيم الوسط الحسابي

 التجريبية االولى 

 قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

(T) 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

نوع 

 ع- س ع- س الداللة

 معنوي 22,0 02,02 20,8 03,08 08,6 22,63 االداء الفني

 معنوي 22,0 42,4 30,2 03,4 27,3 24,7 االنجاز مستوى

  (50,5)تحت مستوى الداللة    02= 0ن
 ( 0)جدول 

المحسوبة لالختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة ( T)يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم  

 التجريبية الثانية

 قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

(T) 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة
 ع- س ع- س

 معنوي 22,0 62,08 22,0 28,28 60,8 50,62 االداء الفني

 معنوي 22,0 20,0 73,3 01,7 27,3 01,7 مستوى االنجاز

 (50,5)تحت مستوى الداللة    02= 8ن

 :تبارات قيد الدراسةمناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث في االخ 0-2

فاااي االختبااار القبلاااي ( االداء الفناااي ومسااتوى االنجاااز)ماان عاارض وتحليااال نتااائج االختبااارات       

تبااايأن أن هنااااك فاااروق معنوياااة باااين االختباااارين ( 6)و( 8)والبعااادي  والتاااي وضاااحت فاااي الجااادول 

 :ا يأتي لمجموعتي البحث التجريبيتين ، ويعنو الباحثان هذه الفروق في التعلم إلى م

التمارين المستخدمة في الوحدات التعليمية واستخدام طرائق تعلم وأسااليب تمارين تتناساب ماع ناوع  -

المهارة المتعلمة ، ان االستخدام األمثل لمفردات المنهج المعد من الباحاث ماع كيفياة تطبيقاه ومالئمتاه 

ذاكرة ، وان التنوع في استخدام ألفراد العينة ساعد على خنن عدد كبير من الخبرات والمقايي  في ال

الممارسااة لألشااكال المهاريااة بمقااايي  مختلفااة ساااعد علااى تنفيااذ االسااتجابة بصااورة صااحيحة ، وذكاار 

(Schmidt)  أن الاتعلم الحاصال لادى المتعلماين الاذين يمارساون عادة تنويعاات فاي التمارين لألشاكال

تواجهم وبالتالي تفعيل عملية التعلم لهذه المهارية سوف تصبح لديهم القدرة على إدراك المثيرات التي 

 (Schmidt,2000,267.)المهارة

وتقنية الملصقات الجدارية  ان أسباب هذه الفروقات تعود إلى فاعلية استخدام تقنية الفيديو التعليمي -

لعرض الرسوم النموذجية والشرح التوضيحي التي أدت إلى تحقيق مستوى جيد من األداء الفني 

(8552البنا ، )جة تتفق مع دراسة وهذه النتي
 

التي أظهرت مدى فاعلية التقنيات التعليمية في تنمية 

تحصيل األداء المهاري ، وكذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بأنها إتاحة الفرصة للطالب بتنظيم 

ا ، البن. )المعلومات والمفاهيم في أذهانهم وبالتالي تذكرها واستدعائها عند تطبيق األداء المهاري

8552،22) . 
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 :عرض نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث في االختبارات قيد الدراسة 0.0

للعيناات ( t)لمعرفة معنوية الفروق بين المجموعتين في االختباار البعادي اساتخدم الباحثاان اختباار    

 .( 2)المستقلة وكما مبين في الجدول 
 ( 2)جدول 

المحسوبة لالختبارات البعدية وللمجموعتين التجريبية ( T)اف المعياري وقيم يبن قيم الوسط الحسابي واالنحر 

 االولى والتجريبية الثانية

المجموعة التجريبية  االختبارات

 االولى

المجموعة التجريبية 

 الثانية

 قيمة 

(T) 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 ع- س ع- س

 معنوي 22,0 22,08 22,0 28,28 20,8 03,08 االداء الفني

 معنوي 22,0 73,2 73,3 01,7 30,2 03,4 مستوى االنجاز

 (50,5)تحت مستوى الداللة    02=8ن   02=0ن

 :مناقشة نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث في االختبارات قيد الدراسة 0-2

االختبااار البعاادي   فااي( االداء الفنااي ومسااتوى االنجاااز) ماان عاارض وتحلياال نتااائج االختبااارات       

تبايأن أن هنااك فاروق معنوياة باين المجماوعتين التجاريبيتين ولصاالح ( 2)والتي وضحت فاي الجادول 

 :المجموعة التجريبية االولى ويعنو الباحثان هذه الفروق في التعلم إلى ما يأتي 
لم لاادى أن عمليااة الااتعلم الحاصاال لاادى المجموعااة التجريبيااة األولااى كااان أفضاال ماان عمليااة الااتع -

المجموعة التجريبية الثانية وهذا السابب يرجاع إلاى التركيان لادى الطالاب نتيجاة التناوع فاي الحركاات 

بين الصورة والحركة بعك  المجموعة التجريبية الثانية التي اعتمدت على االنتبااه فبقاوا دون التعماق 

يسااتطيع الطالااب أن يشاااهد  "الفيااديو التعليمااي"فااي تصااحيح األداء فااي أثناااء عمليااة الااتعلم ، لااذا فااإن 

الحركات المعقدة التي ال يمكن مالحظتها بالحركة االعتيادية لكونها تستخدم أكثر من حاسة ، وهذا ما 

ثبت لدى علماء النف  التربوي ، إذ إنه كلما أمكن اثر أكثر من حاسة من حوا  الطالب لدراسة فكرة 

 ( .880، 8550، الحيلة " )ما كان ذلك سبباً في سرعة تعلم الخبرات

أما التحسن الحاصل في مساتوى االنجااز فايمكن ارجااع ذلاك الاى التحسان الحاصال بمساتوى االداء  -

فعاليااة دفااع الثقاال تعاادأ ماان الفعاليااات ذوات األداء والااذي انعكاا  ايجابااا علااى مسااتوى االنجاااز وكااون 

نن الجيد لخط سير فعالية الصعب إال أن مستوى األنجاز يمكن تحقيقه من خالل قدرة المتعلم على الخ

دفاع الثقاال للوصاول إلااى األداء الفنااي الجياد األفضاال ومان ثاام تحقيااق أنجااز أفضاال ، ألن األداء الفنااي 

( 8550محجاوب ،)نقاال عان ( 8500صاالح ،)ومستوى األنجاز مرتبطان بعضهما ، وهذا ما ي كاده 

ياة إذ أن قيماة األداء الرياضااي األنجااز يعتماد علاى قاادرة الفارد علاى الخانن فااي الاذاكرة الحرك" باأن 

 .(020، 8500صالح ،".)يعك  صورة دقيقة ألعقد ما يمكن أن تقوم به المنظومة الحركية البشرية 
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 الفصل الرابع
 :االستنتاجات والتوصيات. 2

 :االستنتاجـات2.2

 .بدفع الثقلفاعلية استخدام التقنيات التعليمية في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز  -0

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين في تعلام االداء الفناي  -8

 .ومستوى االنجاز بدفع الثقل ولصالح االختبار البعدي 

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت تقنية الفيديو التعليماي علاى المجموعاة التجريبياة  -6

ة التي اساتخدمت تقنياة الملصاقات الجدارياة فاي االختباار البعادي فاي تعلام األداء الفناي ومساتوى الثاني

 .االنجاز بدفع الثقل 

 

 

 :التوصيات 1.2

ضرورة استخدام تقنية الفيديو التعليمي والملصقات الجدارية في تعليم فعاليات ألعاب القاوى بشاكل  -0

 .خاص وباقي األلعاب عامة

م بإنشاء وتصميم المختبارات العلمياة والتاي تشامل كال التقنياات التعليمياة المختلفاة ضرورة االهتما -8

 .بكليات التربية الرياضية الستخدامها في إعداد الطالب

إجااراء دراسااات وبحااوث علااى فعاليااات مختلفااة باسااتخدام التقنيااات التعليميااة ومقارنااة نتائجهااا مااع  -6

 .نتيجة هذه الدراسة

  المصادر
؛ تاثير جدولة الممارسة المتسلسلة والعشواية والمصحوبة ( 8500.)اد احمد يا  صالح ، مر .0

بالتدريب الذهني المباشر وغير المباشر في التعلم واالحتفاظ باالدا الفني ومستوى االنجاز في الوثبة 

 .الثالثية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل 

؛ أثر استخدام التمرينات البنائية والتمهيدية والمركبة في ( 8553.)، عقيل يحيى هاشم االعرجي .8

تعلم االداء الفني وتحقيق المستوى الرقمي في فعالية قذف الثقل ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، 

 .كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل 

دام بعض التقنيات التعليمية في تعلم مهارتي ؛ فعالية استخ( 8552)ألبنا ، خالد محمد داود  .6

 22، عدد 02الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة ، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ، مجلد 

 ،8552 . 

 . ، اإلمارات ، دار الكتاب  طرائق التدري  واستراتجياتها؛ ( 8550)الحيلة ، محمد محمود .2

؛ أثر استخدام بعض اساليب جدولة التمرين في تعلم االداء الفني ( 8552)محمد ، جبريل آجريد   .0

وتحسين االنجاز لبعض مسابقات الرمي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، 

 .جامعة الموصل 

في تعلم فعالية دفع الثقل لطالب ( Swom)؛ أثر استخدام استراتيجية ( 8506)عبد ، حيدر طه  .3

، ( 8)ة المتوسطة ، مجلة التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، العدد المرحل

 ( .83)الملجد 

؛ دراسة فترة تأخر ناتج الحركة عن االداء في ( 8558.)الشماع ، حيدر فائق و حميد ، نغم حاتم .2

( 00)اضية ، جامعة بغداد ، العدد تعلم فعالية دفع الثقل ، مجلة التربية الرياضية ، كلية التربية الري

 ( .0)المجلد 

؛ دراسة مقارنة لنسبة تعلم االدا الفني لفعالية ( 8506)محمد ، محمد جاسم و علي ، مياسة عبد  .2

دفع الثقل لطالبات التربية الرياضية ، مجلة مركن دراسات الكوفة ، كلية التربية للبنات ، قسم التربية 

 (.8)المجلد ( 82)، العدد  الرياضية ، جامعة الكوفة
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؛ تأثير اساليب التدريب الذهني المختلفة في تعلم االداء ( 8552.)صالح ، مراد احمد يا  .2

الفني ومستوى االنجاز بدفع الثقل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة 

 .الموصل 

التعلم على مستوى التحصيل في بعض فعاليات  ؛ دراسة انتقال اثر( 0222)علي ، قاسم محمد  .05
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