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أثر استخدام الوسائل التعليمية المساعدة في تطوير القدرة على الربط الحركي أثناء
حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية( )61-61سنة
( دراسة ميدانية بثانوية أبو بكر الحاج عيسى األغواط).
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ملخص.
تهدف هذه الدراسة التي بين أيدينا الى معرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية المساعدة من خالل
بعض األجهزة التكنولوجية الحديثة كجهاز الفيديو وجهاز العرض التوضيحي ،كوسائل مساعدة لألستاذ
لنقل المعارف والمعلومات التي لها عالقة بهدف الحصة ،وذلك من أجل إكساب التلميذ المهارات
والكفاءات الحركية في نشاط الوثب الطويل ،كما تهدف هذه الدراسة إلى تطوير التلميذ لقدرته في الربط
الحركي بين جميع مراحل نشاط الوثب الطويل (االقتراب ،االرتقاء ،الطيران ،الهبوط) ،أما فيما يخص
اإلجراءات المنهجية للبحث فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعات المتكافئة وهذا
لمالئمته طبيعة الدراسة ،في حين استخدم ال باحث اختبارات لقياس األداء الفني واالنجاز كأداة لجمع
البيانات ،و قد كانت عينة الدراسة مجموعة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بثانوية أبو بكر الحاج عيسى
األغواط.

الكلمات المفتاحية:
الوسائل التعليمية المساعدة ،الربط الحركي ،حصة التربية البدنية والرياضية.
Abstract of the study:
This study is designed to understand the impact of the use of teaching tools
through modern technological devices such as video and demonstration, as
means of helping the teacher to transfer knowledge and information that needs
to be realized. To share and provide students with the skills and performance of
motor activity in the long jump. This study also aims to develop the motor link
between all the stages of the activity in the long jump and to develop the
capacities of the student (approach, leveling, planning, descent), but concerning
the research on the methodological procedures the researcher used the
experimental method to design equal groups, which suits the nature of the study.
The researcher also used tests to measure technical performance and success as a
data collection tool. The sample of the study was a group of second-year high
school students at Abu Bakr El-Haj Issa Laghouat
keywords: Educational aids, motor connectivity, physical education and sport.
.1مقدمة.
إن للتعلم الحركي دور بارز في المجال الرياضي ،وخاصة في تعلم المهارات ألنه يعد من العلوم التيي
أثرت في تحسين األداء الفني للمهارات ،وذلك من خالل استخدام أساليب التعلم ووسائله التعليمية المساعدة
في العملية التعليمية ومن أ جل تعلم المهارات الحركية لأللعاب وتطورها وجب على المدرسين والمدربين
أن يأخذوا باعتباراتهم مستوى المتعلم وقابليته ونوع المهارة وصنفها المطلوب تعلمه والوقيت المخصيص
واإلمكانيات المتييوافرة ميين مالعييب وأدوات وتجهيييزات والطريقيية المييراد اسييتخدامها وإن لتنويييع الوسييائل
التعليمية دوراً كبيراً وأساسياً في تعلم المهارات الحركية في أنشطة التربية البدنية (صباح حسن،)8142 ،
إذ إن إيجاد وسائل تعليمية مساعدة تعمل على تسيهيل عمليية اليتعلم وإيصيال المعلوميات بأقيل وقيت وجهيد
ويقلل الفروق الفردية بين المتعلمين باإلضافة لعملها كعامل مشوق ومحفز لتعلم المهارات ،وهذا ما أشار
إليه ( قاسم لزام و آخرون )28 ،8112 ،و استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة تجعل عملية التعلم الحركي
أكثيير فعالييية وايجابييية (س يائد عبييد الحميييد البرغييو  ،)48-42 ،4822 ،وأن أغلييب التالميييذ يواجهييون
صعوبات في تعلم المهارات الحركية خاصة في النشاطات الفردية التي من ضيمنها نشياط الوثيب الطوييل
وذلييك لعييدم قييدرتهم علييى ربييط بييين مراحلييه األربعيية نتيجيية عييدم اسييتخدام جييل األسيياتذة لوسييائل التعليمييية
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المساعدة في هذا المجال خاصة مع تطور التكنولوجي الذي أسهم في توفير وسائل متعددة متطورة تسيهل
عملية التدريس وتعمل على ت طوير مستوي األداء الحركي للمتعلمين وتحسين قيدراتهم البدنيية والمهاريية،
ومن بين هذه الوسائل المساعدة (الفيديو والكاميرا)( .سميحة عبد هللا عباس.)8-2 ،8112 ،
ويتفق (جميل عبد الفتياح )8141 ،أن عمليية اإلعيداد المهياري تهيدف إليى تعليم المهيارات الحركيية التيي
يؤديها الالعب أثناء المنافسة ومحاولة اكتسابها وإتقانهيا وتثبيتهيا حتيى يمكين الوصيول بالالعيب للمسيتوى
المطليوب ،وترتكيز المهيا رات الحركييية فيي تطويرهيا عليى تنمييية العملييات والنيواحي اإلدراكيية متضييمنة
الحواس المختلفة وهذا ما تستهدفه وسائل العرض واإليضاح ،فاألداء الحركي الناتج من عملية اليتعلم هيو
انعكاس لحدو التعلم الحركي ،وهو بذلك يكون ناتج للتتابع الدقيق في عمل الخاليا العصبية ومراكزها في
المي لتوجييه عمييل العضيالت المشيتركة فييي األداء ،ويمكين مين خاللييه إظهيار التوافيق الجيييد بيين الجهيياز
العصيبي والجهياز الحركيي ( ،)legarain, 2003, p539كميا أن األداء اآلليي واالرتبياط ميع المهيارات
األخرى (التركيب واالندماج) هو أحد الطرق المتبعة لتحقيق تطوير كفاءة األداء المهاري مع التركيز علي
آلية المهيارة المطلوبية وتطيوير كفاءتهيا ميع اليربط األداء المهياري واألداء اآلليي للمهيارة المعنيي بمهيارة
أخري أو أكثر (مفتي ابراهيم.)4882 ،843 ،
ويعرف الربط الحركي بأنه القدرة على تكوين تصرف حركي يتكون من عدة حركات وتنسيق أجزائه
وربط بعضها ببعض لتشكل وحدة مترابطة ،كذلك القدرة على إجراء التعديالت في هذا التصرف الحركي
وتحويله لكي يناسب الظروف المتغيرة ( حنا وفاضل ،)1988 ،ومين خيالل مالحظية الباحثيان للعدييد مين
األنشطة الرياضية التي تضيمنتها حصيص التربيية البدنيية والرياضيية ليدى تالمييذ الطيور الثيانوي الحظيا
نقيص فييي قييدرة المتعلمييين علييى التركيييب والييربط والتنسيييق بييين المهييارات الحركييية المدرسيية ،ممييا حفييز
الباحثان لتناول موضوع تطيوير القيدرة عليى الي ربط الحركيي لمراحيل الوثيب الطوييل مين خيالل اسيتخدام
الوسائل التعليمية المساعدة وفعالية ذلك على مستوى األداء الفني ،وطرح التساؤل التالي:
هل يؤثر استخدام الوسائل التعليمية المساعدة في تطوير القدرة على الربط الحركي أثناء حصة التربيية
البدنية والرياضية؟.
ومنه تنبثق التساؤالت الفرعية التالية:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لقدرة الربط الحركيلصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية المساعدة؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الختبار األداء الفنيلنشاط الوثب الطويل لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية المساعدة؟

.2الخلفية النظرية:
*مفهوم الوسائل التعليمية المساعدة :هناك وسائل توضيحية تأخذ شكل الصور مثل األفالم

والرسومات وهذه الوسائل تستعمل في كل المواد تقريبا ويمكن استعمالها في حصة التربية البدنية
والرياضية على األقل عن طريق الصور التي تظهر دقة وجمال الحركة في الوثب الطويل والعالي مثال أو
في الجمباز..ال (ناهد محمود.نيلي رمزي)8118.21.
*جهاز عرض البيانات  :DATA SHOW PROJECTORهو جهاز يقوم بتكبير مخرجات جهاز
الحاسب أو جهاز الفيديو أو التلفيزيون أو أجهزة  DVDإلى شاشة العرض ،فهو جهاز الكتروني يستخدم
في عرض المواد التعليمية الحاسوبية من جهاز الحاسب كما يمكن استخدامه في عرض المواد التعليمية
الفيديوية الموجودة على شرائط الفيديو.
* كاميرا الفيديو :هي آلة الكترونية تستخدم اللتقاط المشاهد وتخزينها على هيئة صور متحركة مبدئيا تم
تطوير كاميرات الفيديو لالستخدام التلفزيوني (الصناعة التلفزيونية) لكنها اآلن تستخدم لتطبيقات أخرى
كالتربوية( .عبد هللا إسحاق عطار)82-88 ،8112 ،
*مفهوم الربط الحركي :القدرة على الربط الحركي عرفها شالروفيرنزSCHALLER et WERNZ
( )8141أنها القدرة على الربط المناسب بين الحركات الفردية ألجزاء الجسم المختلفة ومراحلها للوصول
إلنجاز الواجب الحركي المراد تحقيقه سواء كان هذا الربط تزامنيا أو متتاليا.
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كما يتفق "ماينل و شنابل" )8118( Meinel et Schnabelأن مصطلح القدرة على الربط الحركي هو
تلك القدرة على التنسيق الحركي ألجزاء الجسم بالتعاقب المناسب مكانيا ،وزمنيا وديناميكيا وبالـاتصال مع
باقي أجزاء الجسم لتحقيق الهدف الحركي المحدد.
*تعريف الوثب الطويل هو احدى رياضات ألعاب القوي ،وفيها يقفز الالعب ألبعد مسافة.
وهو أحد األنشطة الرياضية المدرجة ضمن منهاج التربية البدنية والرياضية وفيها يقيم التالميذ وفق سلم
تنقيط .
مراحل الوثب الطويل( :االقتراب – االرتقاء – الطيران – الهبوط)
*تعريف التربية البدنية والرياضية :تعريف ويست وبوشر أن التربية البدنية والرياضية هي العملية
التربوية التي ته دف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط هو األنشطة البدنية المختارة لذلك (.أمين
أنور الخولي ،4888 ،ص).31

التربية البدنية في الطور الثانوي :إن التربية البدنية والرياضية هي شعار يساهم في تكوين كل التالميذ
وترقيتهم في الميدان الثقافي بممارسة مختلف النشاطات البدنية والرياضية ،تعيد االعتبار إلى الجسم كقيمة
معنوية وحركية ،وتعطي الفرصة للطفل للتعبير بطريقة مغايرة للوضعية المدرسية البحتة ،حيث تعدم
ر حلة التعليم الثانوي مرحلة هامة في حياة الفرد باعتبارها تواكب مرحلة المراهقة التي هي فترة انتقال
الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد من حيث يصحبها تنظيم جيد في كثير من األمور ،وبصفتها
مادة تعليمية فإنها تستعمل لتعليم النشاطات البدنية والرياضية كقاعدة تربوية يمكن من خاللها:
 تنمية مجموع الطاقات التي تساعد على تحويل الحركة إلى حركة متطورة وبالتالي إثراء الفعاليةوالسهولة الحركية ،السرعة ،التحمل ،القوة ،التوافق العضلي والمرونة.
 تحمل الطفل تحصيل المساعي االختبار وتحريك طاقته لبناء المهارات الحركية -تهيأ الطفل لحسن السير والتطلع إلى توازن وجداني أفضل ( .النواري بوطبزة ،8114 ،ص).48

 .3الدراسات السابقة والمشابهة.
دراسة أحمد عبد الفتاح حسين دكتوراه ( )2002فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الوسائل فائقة التداخل
على التحصيل المعرفي ومستوى االنجاز الرقمي لبعض المسابقات الميدان والمضمار ،وهدفت هذه
الدراسة إلى بناء اختبار معرفي لمسابقات الوثب العالي بالطريقة الظهرية,رامي الرمح ,الوثب الثالثي,
سباق العدو 441م حواجز ،وقد كان المنهج المتبع هو المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي
لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة،وتكونت عينة البحث من  31طالب من كلية التربية
الرياضية جامعة المنصورة ،ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن البرنامج التعليمي باستخدام الوسائل فائقة
التداخل أسهم ايجابيا في التحصيل المعرفي للمسابقات قيد البحث من خالل التذكر والفهم والتحليل
لمعلومات والمعارف التي يتضمنها البرنامج التع ليمي بدرجة اكبر من الشرح النظري ،كما أسهم البرنامج
التعليمي باستخدام الوسائل الفائقة ايجابيا في المسابقات قيد البحث من خالل القدرة على توظيف المعلومات
والمعارف التي يتضمنها البرنامج التعليمي والربط بينها إلتقان األداء الحركي والتوافق بين مكونات األداء
والدي يسهم في تحسين المستوى الرقمي بدرجة اكبر من االعتماد على النموذج العملي كما ساعد التعلم
باستخدام الفائقة على تقليل األخطاء.
 دراسة إيهاب محمد فهيم دكتوراه (2001م) عنوان الدراسة :تصميم موقع تعليمي على شبكة االنترنتوأثر ه على تعلم بعض مسابقات الميدان والمضمار لدى طلبة شعبة التدريس بكلية التربية بطنطا ،وكان
الهدف من الدراسة بناء موقع تعليمي على شبكة االنترنت ومعرفة أثره على جوانب تعلم بعض مسابقات
الميدان والمضمار لدى طلبة شعبة التدريس بكلية التربية الرياضية بطنطا ،وقد استخدم الباحث المنهج
التجريبي ذو التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،وقد تكونت عينة البحث
من  81طالب من طلبة الفرقة الثالثة شعبة التعليم بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا,وتم اختيارهم
بطريقة عمديه,وتقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابط ،ومن أهم النتائج المتوصل إليها الموقع التعليمي
ساهم بطريقة ايجابية في :تحسين مستوى األداء المهاري والرقمي لمسابقات الميدان والمضمار (قيد
البحث) ،و إكساب أفراد العينة التحصيل المعرفي عن مسابقات الميدان والمضمار للمجموعة التجريبية
وأراء و انطباعات أفراد المجموعة التجريبية نحو التعلم وتفاعل طلبة المجموعة التجريبية نحو استخدام
االنترنت.
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دراسة حسن ( )2002بعنوان "تأثير برنامج تعليمي مقترح لجهاز عارضة التوازن التوافقية ومستوي
األداء المهاري لطالبات كلية التربية البدنية والراضية" واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي بنظام
مجموعتين الضابطة والتجريبية بالقياس القبلي والبعدي ،وأجرت علي عينة قوامها  31طالبة من الفرقة
الثانية بكلية التربية البدنية الرياضية ،وكانت أهم النتائج أن البرنامج التعليمي المقترح له تأثير إيجابي علي
القدرات التوافقية قيد البحث وهي ( االتزان ،الرشاقة ،السرعة ،اإلحساس الحركي).
دراسة فريد ( )2001بعنوان "تأثير تمرينات نوعية لتنمية القدرات التوافقية علي بعض مظاهر االنتباه
ومستوي األداء الفني لناشئ رياضة الجودو" واستهدفت الدارسة التعرف علي العالقة االرتباطية بين
تنمية القدر ات التوافقية ومستوي األداء الفني لناشئ رياضة الجودو للمرحلة العمرية ( )48-41سنة،
واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،لمالءمته للبحث ،وذبك باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين:
إحداهما تجريبية ،واألخرى ضابطة بواسطة القياسين ( القبلي-البعدي) لكل مجموعة ،وأجرت الدراسة
علي عينة قوامها ( )483ناشئ من ناشئي رياضة الجودو لمحافظة الدقهلية للمرحلة العمرية ()48-41
سنة ،وأسفرت النتائج عن :أوال :أهم القدرات التوافقية في مجال رياضة الجودو والمناسبة لطبيعة المرحلة
العمرية ( )48-41هي ( القدرة علي الربط الحركي ،القدرة علي التكييف مع األوضاع المتغيرة ،القدرة
علي التوازن الحركي ،القدرة علي سرعة االستجابة الحركية ،القدرة علي المرونة ،القدرة علي التميز
الحس -عضلي بالمسافة) ،ثانيا :برنامج التمرينات النوعية الموجهة لتنمية القدرات التوافقية أثر إيجابا علي
تحسين مظاهر االنتباه (القدرة علي التركيز ،القدرة علي التحويل ،القدرة علي التوزيع).

.4المنهجية .
المنهج المستخدم :تم االعتماد على المنهج التجريبي كونه األنسب لمعالجة المشكلة المطروحة لدينا.
مجتمع الدراسة :اشتمل مجتمع البحث على تالميذ السنة ثانية ثانوي ذكور بثانوية أبو بكر الحاج عيسى
والذين تتراوح أعمارهم ما بين  42و 48سنة.
عينة الدراسة :شملت عينة البحث  38تلميذ مقسمة إلى مجموعتين  42مجموعة ضابطة و 42مجموعة
تجريبية  ،وكانت من تالميذ السنة الثانية ثانوي ذكور بثانوية أبو بكر الحاج عيسى بمدينة األغواط.
أدوات جمع المعلومات :واألدوات التي اعتمدنا عليها في بحثنا هي:
اختبار قدرة الربط الحركي :مسلك "وارويتز Parcours de coordination viennois de
)Warwitz(1976

الهدف :اختبار قدرة ربط مختلف الحركات.
الوسائل :ميقاتية ،بساط جمباز ،عارضة ،طبشور أو شريط الصق ،أقماع ،كرة سلة ،حبل مطاطي.
كيفية إجراء االختبار:
 دحرجة خلفية ثم دحرجة أمامية.
 دوران ( )°321في المكان حول المحور العمودي للجسم.
 اجتياز العارضة ( 3م)
 جري على شكل ( 2اجتياز الحبل المطاطي من فوق أو من تحت(.
 حمل الكرة من الحلقة ،ثم تنطيطها حول األقماع ذهابا وإيابا ،ثم وضعها في مركز الحلقة.
 إنجاز قفزات مركبة ومتقاطعة على رجل واحدة ،حيث نبدأ من وضعية الـ  1وصوال إلى الوضعية -8
 41على كلتا الرجلين.
 القفز برجل واحدة على مربع مرسوم في األرض كما هو موضح الشكل (قفز لألمام ،قفز الوراء ،قفز
لليسار ،قفزة لليمين ،قفزة لألمام ،إتمام السباق بأقصى سرعة حتى خط الوصول.
االختبارات المهارية:
 -4اختبار الوثب الطويل لقياس االنجاز :
 استخدم الباحث القياسات الدولية لمضمار الوثب الطويل في اختبار إفراد العينة وكاألتي :
 أسم االختبار  :قياس االنجاز لفعالية الوثب الطويل .
 الغرض من االختبار  :قياس االنجاز .
 األدوات الالزمة  :مضمار الوثب الطويل  ,شريط قياس (فيته) ،راية حمراء وبيضاء لتحديد إذا كان
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المحاولة فاشلة أو ناجحة .
 اإلجراءات  :يقف الطالب على طريق االقتراب في المسافة التي يفضلها وعند اإلشارة يؤدي الطالب
محاولة الوثب الطويل .
 التسجيل  :تعطي لالعب ( )3محاوالت مع احتسب األفضل .
 -8تقويم األداء الفني للوثب الطويل :
عند أداء التالميذ اختبار الوثب الطويل لقياس األداء و االنجاز قام الباحث بتصوير أداء ثال محاوالت،
واستخدم الباحث ثال كاميرات لتصوير األداء الفني حيث قام بتقطيع مقاطع فيديو األداء الفني الثالثة لكل
تلميذ على حدا ،حيث قام الباحث بأخذ أفضل محاولة خالل عرضها على الخبراء ثم طبع هذا التصوير
على قرص ( )DVDوتوزيعه على عدد من الخبراء المقيمين ممن تخصص في تقييم األداء الفني لفعالية
الوثب الطويل إذ يرفق كل قرص ( )DVDاستمارة تقويم األداء ،حيث أعطى الباحث()41درجة للفعالية
بشكل كامل ولضمان الدقة قام الباحث بتقسيم درجة التقييم إلى أربعة أقسام على عدد مراحل الفعالية حيث
أعطى لمرحلة االقتراب درجتان ومرحلة االرتقاء أربع درجات ومرحلتي الطيران والهبوط لكل منهما
درجتين ثم تجمع الدرجات األربع لتشكل درجة التلميذ ،حيث تم اعتماد الباحث درجة التقييم هذه وفق
الدراسات السابقة (نصر الدين بركاتي،أثر برنامج تدريبي مبني على التغذية الراجعة المرئية في تحسين
األداء الفني والحركي لمراحل الوثب الطويل وعالقته ببعض المتغيرات البيوكينماتيكية في عملية االنجاز
الرياضي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة مسيلة )8148
الخصائص السيكومترية:
الخصائص السيكومترية لالختبارات المستخدمة:

الصدق :قام الباحث بجمع مجموعة معتبرة من اإلختبارات التي تقيس القدرة العضلية و القدرات
التوافقية واألداء المهاري من مصادر مختلفة ( كتب و مذكرات ) ثم قمنا ببناء اإلختبارات و تم
عرضها على مجموعة من خبراء قصد التحكيم و التنقيح و التعديل.
معامل الصدق :يتم حساب معامل الصدق عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات
بالمعادلة التالية:
الثبات :ثبات االختبار يعني أنه يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما استخدم أكثر من مرة تحث
ظروف مماثلة (نفس الظروف )( ،فاطمة عوض صابر ،ميرڤت علي خفاجة ،8118 ،ص.) 422.
قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة نفس االختبار ثم حساب معامل االرتباط
بيرسون بين درجات االختبارين األول والثاني ،وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول:

الوسائل واألجهزة التعليمية المستخدمة واألساليب اإلحصائية المستخدمة:
جهاز حاسوب البتوب ،كاميرا عدد ( ،)3شاشة عرض بالزمة ( )4بحجم ( )28انج  ،جهاز  Upsلتوفير
الطاقة بشكل احتياطي  ،مضمار الوثب الطويل  ،شريط قياس (فيته) ،أقراص مرنه ) ، ( CD+DVD
راية حكم بيضاء  +حمراء عدد ( ، )8حاسبة يدوية عدد ( ، )4حامل ثالثي للكاميرا عدد ( ، )3ساعة
إيقاف الكترونية صينية الصنع عدد ( ، )4لوحة ترقيم لغرض توضيح رقم الالعب وتسلسل المحاولة
وانجازها ،تم استعمال برنامج الحزم اإلحصائية في العلوم اإلنسانية SPSSو هذا لمعالجة مختلف البيانات
و النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق أدوات جمع البحث ،حيث تم استعمال القوانين اإلحصائية التالية.

.2عرض ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:
الجدول رقم ( )06مقارنة نتائج االختبار البعدي لقدرة الربط الحركي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
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من خالل النتائج الموجودة في الجدول ( )22نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لالختبار البعدي
لقدرة التناسق الحركي للمجموعة التجريبية كانت تساوي ( )43.36بانحراف معياري قدره ( )0.23آما
قيمة المتوسط الحسابي لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة كانت تساوي ( )4.03بانحراف معياري قدره
(،)0.26وبالرجوع لقيمة الفرق بين المتوسطات نجدها تساوي ( )0.62وهو فرق معنوي،وهذا ما بررته
قيمة اختبار "ت" ( (T.testالمحسوبة التي بلغت ()62.33التي كانت أكبر من قيمة ( (T.testالجدولية
التي تساوي( )6.13وهذه النتائج تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في االختبار البعدي لقدرة التناسق الحركي لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية
المساعدة.
ويعزو الباحث الت حسن الحاد عند المجموعة التجريبية عنه عند المجموعة الضابطة في قدرة الربط
الحركي إلى التدريس باستخدام الوسائل التعليمية كان أكثر تأثيرا من األسلوب المتبع من طرف األستاذ
على المجموعة الضابطة،حيث أدى إلى زيادة في قدرة الربط الحركي لدى عينة البحث التجريبية.
الجدول رقم ( )02مقارنة نتائج االختبار البعدي الختبار األداء الفني للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

من خالل النتائج الموجودة في الجدول ( )02نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لالختبار البعدي
لألداء الفني للمجموعة التجريبية كانت تساوي ( )2.61بانحراف معياري قدره ( )0.21أما قيمة المتوسط
الحسابي لالختبار ألبعديللمجموعة الضابطة كانت تساوي ( )4.22بانحراف معياري قدره
(،)0.16وبالرجوع لقيمة الفرق بين المتوسطات نجدها تساوي ( )0.32وهو فرق معنوي،وهذا ما بررته
قيمة اختبار "ت" ( (T.testالمحسوبة التي بلغت ()66.41التي كانت أكبر من قيمة ( (T.testالجدولية
التي تساوي( )6.13وهذه النتائج تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في االختبار ألبعدي لألداء الفني لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية المساعدة.
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ويعزو الباحث التحسن الحا د عند المجموعة التجريبية عنه عند المجموعة الضابطة في لألداء الفني إلى
التدريس باستخدام الوسائل التعليمية كان أكثر تأثيرا من األسلوب المتبع من طرف األستاذ على المجموعة
الضابطة،حيث أدى إلى زيادة في مستوى األداء الفني لدى عينة البحث التجريبية.

.1تحليل و مناقشة نتائج الدراسة.
تحليل ومناقشة الفرضية الجزئية االولى:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لقدرة الربط الحركيلصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية المساعدة.
من خالل النتائج المبنية في الجدول رقم ( )4نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين ألفراد
المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية لقدرة الربط الحركي بعد استخدام الوسائل التعليمية المساعدة
أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في فعالية الوثب الطويل لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي  48-42سنة.
حيث اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة منها ما أشار إليه هيكو ساكا وآخرون  8118و
ميمرت  8112و دراسة ياماتو ،8111أن تطوير قدرة الربط الحركي للمهارات الحركية وبشكل منظم
يؤدي إلى توافق حركة أجساد الجسم المختلفة مع التوقيت الزمن المناسب له ،كما أن إتقان التالميذ لهذه
المهارات في تلك المرحلة 48-42سنة يعتبر احد متطلبات اكتساب المهارات الحركية(.سعيد جميل
األشقر)8144.
كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة احمد عبد الفتاح حسين  8112أن استخدام الوسائل التعليمية تساهم
ايجابيا في مسابقات المضمار ،ويعزو الباحث هذا التطور في قدرة الربط الحركي لنشاط الوثب الطويل
إلى توظيف المعلومات والمعارف المعروضة عن طريق الفيديو وقدرة التالميذ على الربط بينها إلتقان
األداء الحركي والتوافق بين مكونات الجملة الحركية والتي تساهم في تحسين مستوى القدرات التوافقية.
تحليل ومناقشة وتفسير الفرضية الثانية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الختبار األداء الفنيلصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام الوسائل التعليمية المساعدة ،من خالل النتائج المبنية في
الجدول رقم ( )8نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين ألفراد المجموعتين ولصالح
المجموعة التجريبية لمتغير (األداء الفني) بعد استخدام الوسائل التعليمية المساعدة أثناء حصة التربية
البدنية والرياضية في فعالية الوثب الطويل لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي  48-42سنة.
حي ث اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة منها دراسة (إيهاب محمد فهيم  )8112والتي حثت
على ضرورة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في دروس التربية البدنية والرياضية ،كما استنتجت دراسة
(دليمي  )8118ودراسة ( فتحي يوسف  ) 8141أن استخدام الوسائل السمعية البصرية أدى إلى الزيادة في
األداء المهاري والحركي ،ويعزو الباحث هذا التحسن في األداء الفني لنشاط الوثب الطويل إلى فعالية
التدريس باستخدام الوسائل التعليمية والتي أثرت بشكل ايجابي على تحسين مستوى األداء المهاري لدى
تالميذ المجموعة التجريبية وذلك عن طريق العرض بالفيديو والتصوير وهذا ما سهل عملية التعلم من
خالل ما يشاهده التالميذ من دقة عرض لتطوير المهارات الحركية الخاصة بالوثب الطويل.
خالصة.
إن رياضة الوثب الطويل مثلها مثل مختلف أنواع الرياضات خضعت لألسس والمبادئ العلمية منذ فترة
طويلة،وقد بذلت كثير من الدول المتقدمة في هذا االختصاص جهودا معتبرة إلعداد وتنمية الفئات
الصغرى والوسطى وكذا الموهوبين قصد زرع أسس ومبادئ هاته اللعبة التي تعتمد على تطوير مختلف
التقنيات والصفات التنسيقية والشرطية الخاصة على أسس علمية متينة واضحة باعتبارهما لقاعدة
العريضة التي يعتمد عليها في تطوير الوثب الطويل ،و من خالل دراستنا هذه حاولنا إبراز أهمية استخدام
الوسائل التعليمية (التكنولوجية ،البيداغوجية) لتوضيح صور الحركات السليمة بالمشاهدة والمالحظة
وعمل تطبيقها قصد الرفع من انتباه وتركيز المتعلم أثناء حصص التربية البدنية ،من أجل الوصول إلى
فعالية في األداء واالنجاز خالل االختبارات الموسمية والسنوية.
وفي األخير نقول أن رغم انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة واستغاللها في المجال الرياضي
والتربوي في البلدان المتقدمة ،إال أنها لم تلقي حظها من االهتمام في الجزائر من طرف الفاعلين في
العملية التعليمية التعلمية فالتدريس الناجح والفعال للتعلم الحركي لدي التالميذ يستلزم التكامل بين جميع
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قدراتهم (البدنية ،العقلية ،النفسية ،االجتماعية) واجتهادا منا إلدماج الوسائل التعليمية المساعدة في عملية
التعلم الحركي وتطوير المهارات الحركية في أنشطة التربية البدنية والرياضية قصد الوصول بتلميذ للقيام
باألداء الفني بشكل سليم ،جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية المساعدة في تطوير
القدرة على الربط الحركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية من خالل تحسين من اإلدراك والتركيز
للتالميذ.

قائمة المراجع.
أمين أنور الخولي ( ،)4888أصول التربية البدنية والرياضية ،ط ،8دار الفكر العربي ،مصر.
القاري سميحة عبد هللا عباس ( ،)8112توظيف التقنية االرتقاء بالمواطنة ،دراسة مقدمة لقاء  43لقادة العمل التربوي،
الباحة.
النواري بوطبزة ( ،)8114أثر وحدات تعليمية مفتوحة علي أساس تمارين اإلطالة في تنمية صفة المرونة عند
التالميذ الطور الثالث ،رسالة ماجستير ،الجزائر.
جميل عبد الفتاح سعيد ( ،)8141تأثير تنمية المهارات الحركية المركبة على فعالية األداء المهاري لناشئي المالكمة،
رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة.
حنا بولس ،فاضل علي ( ،)4822مبادئ التدريب الرياضي ،المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية ،سوريا.
سائد عبد الحميد البرغوثي ( ،)4822فن االسترخاء ،دار المناهل للطباعة والنشر ،بيروت.
سعيد جميل عبد الفتاح األشقر( ،)8144تأثير تنمية القدرة على الربط الحركي على بعض مكونات اللياقة البدنية
وفعالية األداء المهاري للمالكمين الشباب ،مجلة بحو التربية الرياضية ،مجلد ( ،)28العدد( ،)22كلية التربية
الرياضية بنين ،جامعة الزقازيق .
ي ( ،)8111المناهج التعليميّة ،مكتبة الرشد ،الرياض.
شوقي السيّد الشريف ّ
صباح حسن فرحال ( ،)8142أثر منهج تعليمي باستخدام الوسائل المساعدة في خفض التوتر النفسي وتعلم بعض
المهارات األساسية بالكرة الطائرة لدى الطالب ،رسالة دكتوراه ،جامعة العراق.
عامر فخر شغاتي وآخرون ( ،)8111تطبيقات لمبادئ واألسس الفنية أللعاب الساحة والميدان.مكتبة الكرار للطباعة.
عبد هللا إسحاق عطار ،إحسان محمد كنساره ( ،)8112وسائل االتصال التعليمية ،ط ،3مطابع بهادر ،مكة المكرمة.
قاسم لزام وآخرون ( ،)8112أسس التعلم وتطبيقاته في كرة القدم ،كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.
مفتي إبراهيم حمادي ( ،)4882التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
نصر الدين بركاتي ( ،)8148أثر برنامج تدريبي مبني على التغذية الراجعة المرئية في تحسين األداء الفني والحركي
لمراحل الوثب الطويل وعالقته ببعض المتغيرات البيوكينماتيكية في عملية االنجاز الرياضي ،أطروحة دكتوراه،
جامعة المسيلة.
ناهد محمود سعد ،نيلي رمزي فهيم ( ،)8118طرق التدريس في التربية الرياضة ،مركز الكتاب للنشر ،ط ،8القاهرة.
يوسفي فتحي ( ،)8143اقتراح برنامج تدريبي لتعلم المهارات الحركية لكرة الطائرة باستخدام الوسائل السمعية
البصرية ،أطروحة دكتوراه ،الجزائر.
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