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في هوكي  بعض المهارات الهجوميةتأثير توظيف الفيديو التفاعلي لتحسين 

 جامعة بورسعيد –الميدان لطالب كلية التربية الرياضية 

 )*(د/ احمد عبد هللا احمد حرات 

   ومشكلة البحث   مقدمة

التنافس  يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والتقدم العلمي الواسع، بحيث أصبح  

ز أساسا على القدرات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية؛ لذلك كان البد أن تتكاتف  الدول يرتك  بين

الجهود ويستيقظ لديها النشاط والفكر العلمي في معركة التقدم العلمي؛ لكي تستطيع أن تواكب تلك  

 الثورة التكنولوجية الهائلة. 

إعادة الصياغة والتوجيه  لتعليمي في  في المجال اوتتمثل الفائدة الحقيقية من التكنولوجيا  

متعلم يبني  يستطيع أن  لكي  المعلم؛  والنقاش    قادر  الفكر  الذاتي واإلبداع واالبتكار  البحث  على 

حل   على  وقادرة  والمنطقي،  المنظم  التفكير  طريقة  على  تعتمد  منتجة  وتكوين شخصية  الحر، 

ا، وإنما هي أداه ووسيلة  في حد ذاته  ا ليست هدفاالمشكالت وإيجاد الحلول، كما أن التكنولوجي

السرعة الوصول إلى الهدف الحقيقي من تطوير التعليم، وهو تنمية الفكر واالقتناع والفهم وربطه  

التع خالل  من  العلمية  الشخصية  وتكوين  العلمي  أن  يبالتطبيق  البعض  ويري  التكنولوجي،  لم 

و أسلوب يتسم بالمرونة والحركة  والتعلم، وه ول التعليم  تكنولوجيا التعليم تعد أسلوبا للتفكير يتنا 

من خالل   األفراد  تعليم  تسهيل  على  يعمل  مجال  المنهج، وهي  تطوير  بعملية  ويختص  الدائمة 

إحدى   التعليم  فتكنولوجيا  المتاحة  التعليم  مصادر  كل  وتنظيم  وتطوير  والدقيق،  المنظم  التحديد 

جهاز إلى التقييم الجيد للدرس،  من استخدام  شيء ابتداء  الكلمات متعددة المعاني، فهي تعني كل  

 والتحليل المنظم لعناصر العملية التعليمية. 

فالوسائل التعليمية موجودة منذ القدم، ولكن اإلنسان كان يستخدمها دون برمجة، وكانت  

في  وليدة اللحظة والموقف، ثم تطورت بتطور اإلنسان نفسه، وبرزت الحاجة للوسائل التعليمية  

يم منذ القدم، إذ أدرك المربون حاجة المعلم والمتعلم للوسائل التعليمية إلنجاح  ربية والتعل مجال الت

 (. 45  : 5)  التدريس عملية 
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الحركي    التعليم إن استخدام الوسائل التعليمية المختلفة في العملية التعليمية يجعل عملية  

لى نحو كبير، بعد أن كان  وايجابيا ع  وال ومشاركاأكثر فاعلية وايجابية، بحيث يصبح المتعلم مسئ 

 (. 52  :10مستقبال ومقلدا ) 

المهارات الحركية؛ إذ إنها تعمل على    تعليموبرزت البرامج التفاعلية كمنافس قوي في  

إشراك الطالب في الدرس من خالل استثارة حواسه وزيادة دافعيته وتفاعله مع المهارة التي يراد  

المهارة، زاء الصعبة  تعلمها، وتوضيح األج للمهارة، وبذلك    من  الشائعة والفنية  وبيان األخطاء 

، وهو األداء السريع والدقيق، وقلة المحاوالت  المهارىيصل الطالب إلى مميزات عالية في األداء  

ثبات مستوى األداء واالستعداد للمتغيرات    وكذلكالخاطئة وسهولة تنفيذ الحركات وانسيابيتهما،  

 . ( 83:  12الطارئة )

باتريسهذا  وفي   التفاعلية  Patricia)   )(2000  )ا  يالصدد تشير  البرامج  إلى أن دور 

 ( 35:  14) المهارة الحركية في درس التربية الرياضية. بتعليم تتعاظم حين يتعلق األمر  

لتكنولوجي الحديثة  االتجاهات  من  التفاعلي  الفيديو  وأحدث ويعد  أهم  باعتباره  التعليم؛  ا 

مع بين إمكانيات وخصائص الفيديو والحاسوب، ويعتمد على  أدوات تفريد التعليم، وهو نظام يج

ئص التفاعلية للحاسوب، بحيث تكون برامج الفيديو وبرامج الحاسوب تحت تحكم  أساس الخصا

ر التتابعات المطلوبة من  اختيا  التعلم، أو المتعلم، سواء في التشغيل، أو الحصول على مصادر  

 (. 35  :9وغيرها )   رأو الصو، ملرسوا أولقطات الفيديو، أو الصوت، أو النصوص، 

ويحقق الفيديو التفاعلي بيئة تعليمية فردية يستخدم فيها كل من الفيديو التعليمي والكمبيوتر  

كعامل مساعد في التعليم، وهو نظام يعمل على تقديم دروس تعليمية للمتعلمين بعد أن يتم تسجيلها  

يو  حاسوب الذي يعمل على ضبط حركة الفيد على شريط فيديو، ويكون جهاز الفيديو متصال بال

(4 :  89 .) 

والفيديو التفاعلي يزيد فهم الصعوبات التي يواجهها الطالب أثناء التطبيق وذلك من خالل  

استرجاع تلك المهارات، ومشاهدتهم لبعض الالعبين المتميزين أثناء المباريات العالمية، ويكون  

التع  في  واقعية  للفيديو التقليدي  األساليب لم من  يأكثر  التفاعلية  الطريقة  وتمنح  الطالب فرصة    ة، 

 (. 20:  3)للسيطرة والمشاركة االيجابية وتعني التفاعلية وتجاوب المتعلم  

ومن هنا نرى أن الفيديو التفاعلي يتمتع بتكنولوجيا تتيح للمتعلم مشاهدة تتابعات الفيديو،  

استجابات للمتعلم، حيث يعمل على    ثم طرح أسئلة بواسطة الفيديو التفاعلي، وهنا يستقبل ويدخل
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سيمها، ثم يدخل تغذية راجعة وتعزيزا فوريا، مع االحتفاظ باستجابة المتعلم، وخاصة في األلعاب  تق

   هوكي الميدانالجماعية مثل لعبة  

 ( الشاذلي  ومحمد  الباسطي  أيمن  من  كل  بالالعب  2000ويضيف  الوصول  أن   ) م 

  الميدان   هوکی انه للمهارات الحركية األساسية في رياضة  للمستويات الرياضية العليا يتطلب إتق

،والتعرف على مبادئ كل مهارة ويظهر ذلك بوضوح في أهمية المهارات األساسية وكيفية أدائها  

غرف الكرة  -ضرب الكرة    - نطر الكرة    - ة المتمثلة في دفع الكرة  ، وتعتبر الضربات المختلف 

محاورة (    -دحرجة    -والتقدم المتنوع بالكرة ) دفعبوجه المضرب المسطح والوجه المعكوس ،  

األ  الهوكي نظرا ألنها  المهارات األساسية في  أهم  المباراة  استخداماكثر  من  وتعد    طوال زمن 

 ( 7:  1الضرب( ) –النطر  –لتي تتمثل في مهارات )الدفع المهارات األهم هي الهجومية وا

احمد   "محمد  هللاويذكر  ا 2006")   عبد  رياضة  أن  ال(  مثل  الجماعية  لهوكي  رياضات 

لها ولكی تؤدي   الفقري  العمود  وتعتبر مهاراتها هي  المهارات بدرجة عالية من  تلك  األخرى. 

التوافق والدقة أثناء المباراة، يجب على الالعبين أن يدركون كيفية أداء هذه المهارات بطريقة  

 ( 234: 6) صحيحة. 

من الرياضات التي تتطلب   الهوكي اضة  م( أن ري2003كما يرى "محمد محمد الشحات ") 

م المهارات نظرا لدقتها وكثرة أخطائها  سرعة في األداء الحركي ومالحظة دقيقة من المعلم في تعلي

 ( 242:  8)  األخرى.وعدم وضوحها واإللمام بها بين الممارسين كغيرها من األلعاب الجماعية 

أنه من الضروري االهتمام  حظ ال  هوكي الميدان من خالل خبرة الباحث في مجال لعبة  و

ألنها هي    (هوكي الميدان)طالب الفرقة الثالثة تخصص تدريسبالمهارات الهجومية وتنميتها لدي  

التعليم  من اتباع طرق حديثة ومتطورة في عملية    للفوز بالمباريات لذا كان والبد   الفاعلة الوسيلة  

الطرق  غرس األسس الصحيحة وبالباحث   قامولقد لالرتقاء بمستوي المهارات الهجومية لالعبين  

الهجوميةالمثالية   المهارات  مهار  لبعض  يؤدون  مميزين  بالعبين  التأثر  خالل  التصويب  من  ة 

يؤدون تلك  بطريقة نموذجية، وذلك عن طريق الفيديو، وبالتالي يرى الالعب هؤالء الالعبين وهم  

حصول  ، وبالتالي يستفيد الالعب من هؤالء الالعبين، وبذلك يمكن الالمهارات بالطريقة المثلي

 على نتائج إيجابية. 

 

 

 



4 
 

 هدف البحث 

و التفاعلي لتحسين بعض المهارات تأثير توظيف الفيدي يهدف البحث الي التعرف على  

هوكي الميدان لطالب    فيالمسطح(  الكرة بالوجه  ضرب    –الكرة  نطر    –دفع الكرة  )  الهجومية

 جامعة بورسعيد  – كلية التربية الرياضية 

 البحث فروض 

دي للمجموعة  القياسين القبلي والبعدرجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي   -1

ضرب  –الكرة  نطر   –دفع الكرة  ) ي مستوي أداء بعض المهارات الهجوميةالضابطة ف

 في هوكي الميدان.  الكرة بالوجه المسطح( 

القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي    -2

ضرب   – الكرة  نطر   – رة  دفع الك)التجريبية في مستوي أداء بعض المهارات الهجومية  

 في هوكي الميدان.  الكرة بالوجه المسطح( 

بين متوسطي   -3 داللة إحصائية  ذات  للمجموعتين  درجات  توجد فروق  البعديين  القياسين 

الكرة  نطر    –دفع الكرة  )  يةالضابطة والتجريبية في مستوي أداء بعض المهارات الهجوم

 هوكي الميدان.   المسطح( فيالكرة بالوجه ضرب  –

 البحث  طلحات صم

سواء كانت أجهزة الفيديو تستخدم    بالفيديو،هو عبارة عن مزج الحاسوب    الفيديو التفاعلي: -

وهي تتيح للمتعلم فرصة التفاعل مع البرنامج الموجود على الشريط    سك،يالد الكاسيت أو  

أو القرص بطريقة تسمح له بتعلم أفكار واكتساب خبرات جديدة في موقف تعليمي، ونظام  

  - شاشة    - جهاز فيديو    - الحاسوب    )جهاز   التالية: لفيديو التفاعلي يتضمن عادة األجهزة  ا

 . (275: 7) أداة الربط الفيديو بالحاسوب( 

الفيديو التفاعلي على أنه هو نظام للتعليم الفردي ينتج عن  (2002)ويعرف مهدی سالم   -

 randomلعشوائی  طريق اتصال جهاز الفيديو ذي الشريط أو األسطوانة ذات الوصول ا

access    عن طريق بنيةinterface    تمكن من دمج المواد التليفزيونية المخزنة على

 (. 156:  11)شريط الفيديو أو األسطوانة مثل برامج الحاسب التعليمية 

 الدراسات السابقة:

إلى معرفة فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي في    هدفت   ( والتي2011احمد حمدان )   دراسة -

المنتطور   الباحث  واستخدم  السلة،  كرة  في  الخداع  مهارات  ذي  بعض  التجريبي  هج 
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( طالبة من كلية التربية الرياضية والبدنية من  14المجموعتين، وبلغ عدد أفراد العينة ) 

عبارة  الدراسة  أدوات  وكانت  الرابع،  المستوي  من  األقصى  من    جامعة  مجموعة  عن 

اه الخطوة المتقاطعة، خطوة المرجحة، خداع  مهارات الخداع بالكرة وهي )تغيير االتج

والدوران    االرتكازالمحاورة، خداع التصويب ثم التصويب، المحاورة مع  للتصويب ثم  

،  7( وبدون كرة القطع األمامي ، القطع األمامي والعودة لنفس المكان، القطع على شكل  

يلكوكسون للتعرف  ، القطع والدوران (، واستخدام الباحث اختبار و   Zشكل    القطع على

وسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي،  على داللة هذه الفروق بين المت

في تنمية بعض   التفاعلي وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية وهي أن هناك فاعلية للفيديو  

ال لعبة كرة  الخداع في  التومهارات  أهم  الدراسات  سلة، ومن  المزيد من  صيات إجراء 

، إجراء البحوث والدراسات  يو التفاعلي في التربية الرياضيةالمعرفة فاعلية الفيد   حوث البو

 ( 3) علي باقي مهارات كرة السلة واأللعاب الفردية والجماعية األخرى.

-  ( إبراهيم غنيم  والتي هدفت  2009دراسة  الوسائط    إلى(  استخدام  تأثير برنامج  معرفة 

والت الدافعية  على  التفاعلية  األداء  المتعددة  ومستوى  المعرفي  الحركي    المهارىحصيل 

للمبتدئين في رياضة المالكمة، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وبلغ عدد أفراد العينة  

المهاري20) االختبارات  الدراسة من  أدوات  وتكونت  المعرفية  واال  ه ( طالبة،  ختبارات 

ة التجريبية التي تم التدريس  واختبارات معيارية، وأشارت أهم النتائج إلى تفوق المجموع

 ( 2)  لها ببرنامج الوسائط المتعددة التفاعلية. 

هدفت الدراسة إلى  والتي     Russell - Newton (2008 )نوتن    -دراسة روسيل   -

لتكنول المدى  قصيرة  النفسية  اآلثار  على  الفيديو  التعرف  المزاج    التفاعلي وجيا  على 

لمنهج التجريبي مقسمة إلى مجموعتين احداهما  والتركيز لدى الشباب، واستخدم الباحثان ا

( طالب وطالبة  168األخرى ضابطة، وقام الباحث باختيار عينة عمدية قوامها ) تجريبية و

ويسترن   ميسوري  جامعة  الحاسوب  األمريكيةمن  من  الدراسة  أدوات  وتكونت   ،

اس  واالختبارات   هي المهار  واالختبارات  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  تخدام  المعرفية، 

الفيديو   والتركز    التفاعليتكنولوجيا  المزاج  تحسين  إيجابي على  تأثير  لدى    واالنتباه له 

 ( 16)عينة الدراسة.

   Zhang - Zhou – Briggs  ( 2006  -نونماکر    -بريجس    -زهو    -دراسة زهانج   -

Nunamker     على فاعلية التعلم    التفاعليهدفت إلى التعرف على تأثير الفيديو  والتي

م االلكتروني، واستخدم الباحثون المنهج التجريبي بتصميم  المتعلم في بيئات التعل  ورضا 

( طالب من  138أربع مجموعات تجريبية وقام الباحثون باختيار عينة عمدية قوامها )
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ى أربع مجموعات تجريبية، المجموعة األولى  جامعة ميرالند األمريكية، وتم تقسيمهم إل

 ( است35قوامها  حيث  طالب،  والمجموعة  (  التفاعلي،  بالفيديو  اإللكتروني  التعلم  خدمت 

قوامه  ) الثانية  الفيديو  35ا  بدون  اإللكتروني  التعلم  استخدمت  حيث  طالب،  ،  التفاعلي( 

تروني بدون فيديو،  ( طالب، حيث استخدمت التعلم اإللك34والمجموعة الثالثة قوامها ) 

التعلم التقليدي، وتكونت أدوات    ( طالب، حيث استخدمت 34والمجموعة الرابعة قوامها ) 

المعرفية لعمل مقارنة بين   واالختبارات التحصيلية   االختبارات الدراسة من مجموعة من 

تعليمي أفضل    رضا المجموعات، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الفيديو التفاعلي أدى إلى  

 ( 17) .نتائج أفضل في عملية التعلم   التفاعليإيجابية أكبر، حيث حقق الفيديو و

هدفت إلى التعرف على تأثير  والتي    Peter  Fadde (2006 )فادی    - دراسة بيتر   -

على اإلدراك وصناعة القرار في رياضة البيسبول، واستخدم    التفاعلي تدريبات الفيديو  

بإتباع القياسين   الباحثان المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعة واحدة 

( العب من العبي فريق البيسبول  18واشتملت عينة الدراسة علي )القبلي والبعدي لها،  

الليونسي   الد األمريكية بجامعة  أدوات  وتكونت  من  ،  مجموعة  من   االختبارات راسة 

نتائج   المناسب، وأضحت  التوقيت  القرار في  واتخاذ  الفعل  لقياس سرعة ردة  المهارية 

إلدراك المبكر لردة فعل  ة ا لى زياد تؤدى إ  التفاعلي الدراسة أن استخدام تدريبات الفيديو  

 ( 15).الالعبين 

هدفت إلى التعرف  والتي    gardener - dived   ( "2003)ديفيد "    -دراسة جاردنر   -

على تقييم استخدام فاعلية الفيديو التفاعلي في تعلم بعض األنشطة الرياضية في األفالم  

الفيديو   استخدام  امكانية  أيضا  الوسائل،  المتعلمين  اث  في  التفاعليمتعددة  خبرات  راء 

(،  كرة السلة  نشاطبالمعلومات والمعارف التي تساعد في تعلم بعض األنشطة الرياضية ) ك

تم   العينة من مجموعتين احداهما تجريبية  التجريبي، وتكونت  المنهج  الباحث  واستخدم 

، وتكونت  ، والضابطة تم تعليمها بالطريقة التقليديةالتفاعليالتعليم لها من خالل الفيديو  

األقراص المضغوطة، و توصلت نتائج الدراسة إلى    - أدوات الدراسة من الحاسب اآللي

المتعلمين من خالل الفيديو التفاعلي، قد حققوا نتائج أعلى في تعلم بعض مهارات كرة    أن

 ( 13) السلة، وذلك ألنها تثري خبرتهم باإلضافة إلى أن البرامج ممتعة وشيقة.
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 إجراءات البحث: 

 حث: الب منهج 

استتتتخدم الباحث المنهج التجريبي على مجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضتتتابطة  

 باستخدام القياس القبلي والبعدي وذلك لمناسبته لطبيعة البحث 

 البحث  وعينة مجتمع  

الثالثة )تخصص تدريس هوكي(  طالب الفرقة  من  البحث بالطريقة العمدية    مجتمع  اختير

  (35)والبالغ عددهم    2018/  2017جامعة بورستتتتعيد للعام الجامعي    التربية الرياضتتتتية  بكلية

( طالب يمثلوا العينة األستاستية وتم تقستيمهم الي مجموعتين احداهما 25طالب موزعين كاآلتي )

( طالب هم عينة  10)طالب و(  12وعددهم )واألخرى تجريبيتة  ( طالب 13وعددهم )  ضتتتتتابطتة

 الدراسة االستطالعية

 تجانس عينة البحث

قتام البتاحتث بتإجراء التجتانس على عينتة البحتث في متغيرات الستتتتتن والطول والوزن  

  التاليكما هو موضح بالجدول  والذكاء

 ( 1جدول ) 
 قيد البحث متغيرات التجانس عينة البحث في 

 25=  ن

 المتغيرات 
وحدة  

 القياس 
 االلتواء  الوسيط  االنحراف  المتوسط 

 0.94 21.00 0.99 21.31 سنة  السن 

 0.73 162.50 5.37 163.81 سم  الطول 

 0.38 59.75 3.92 60.25 كجم  الوزن 

 0.98 113.00 6.12 115.00 درجة  الذكاء 

 0.12 8.00 2.04 8.08 سم  المرونة 

 0.83- 15.69 2.10 15.11 ثانية الرشاقة 

 0.21- 7.41 0.56 7.37 ثانية التوافق

 0.29 4.48 0.33 4.51 ثانية السرعة االنتقالية 

 0.85 1.00 0.87 1.22 عدد  دقة دفع الكرة 

 0.26 17.87 ذ3.4 18.17 ثانية سرعة دفع الكرة  

 0.46 8.95 1.97 9.25 متر قوة دفع الكرة 

 0.29 12.00 3.57 12.35 عدد  دقة نطر الكرة 

 0.67 7.00 1.12 7.25 ثانية سرعة نطر الكرة 

 0.23 7.65 1.31 7.75 متر قوة نطر الكرة 

 0.35 7.00 1.04 7.12 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.32 20.89 4.19 21.33 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.68 11.80 3,11 12.50 متر قوة ضرب الكرة بالوجه المسطح 
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ممتا يتدل على أن   3±أن قيم معتامتل االلتواء قتد تراوحتت بين   (1)دول رقم  ح جتيوضتتتتت

تجانس    يشتتتير اليقيد البحث تقع تحت المنحني االعتدالي مما متغيرات  التوزيع عينة البحث في  

 عينة البحث 

 تكافؤ عينة البحث 

التبتحتتتث                 متجتمتوعتتتي  تتكتتتافتؤ  متن  لتلتتتتتأكتتتد  اختتتبتتتار)ت(  بتتتاستتتتتتتختتتدام  التبتتتاحتتتث         قتتتام 

 التاليالضابطة( في المتغيرات قيد البحث كما هو موضح  بالجدول -)التجريبية

 ( 2) جدول 

 قيد البحث  الضابطة( في المتغيرات -تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية

 25=2ن+1ن                                                                                

 س القياوحدة  المتغيرات 

 المجموعة الضابطة 

 13ن=

 المجموعة التجريبية 

 قيمة)ت(   12ن=

 المحسوبة 
 ع س ع س

 0.38 0.86 21.11 0.92 21.25 سنة  السن 

 0.24 5.39 163.50 4.67 162.99 سم  الطول 

 0.94 3.15 61.19 4.13 59.75 كجم  الوزن 

 0.63 7.16 114.00 8.01 116.00 درجة  الذكاء 

 0.24 0.88 8.10 1.27 8.50 سم  المرونة 

 0.13 1.20 14.75 1.04 15.04 ثانية الرشاقة 

 0.18 0.86 7.96 0.78 8.08 ثانية التوافق

 0.28 0.53 4.74 0.52 4.89 ثانية السرعة االنتقالية 

 0.46 0.69 1.12 0.55 1.00 د عد دقة دفع الكرة 

 0.16 3.37 18.11 3.41 18.34 ثانية سرعة دفع الكرة  

 0.33 1.84 9.25 1.79 9.00 متر قوة دفع الكرة 

 0.18 2.97 12.00 3.01 12.22 عدد  دقة نطر الكرة 

 0.28 1.24 7.00 1.35 7.15 ثانية سرعة نطر الكرة 

 0.20 1.63 7.55 1.92 7.70 متر قوة نطر الكرة 

 0.24 1.17 7.00 1.25 7.12 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.13 4.01 21.21 4.16 21.43 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.15 3.03 12.35 3.36 12.15 متر الكرة بالوجه المسطح قوة ضرب 

 2.069=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية  

بين    0.05فروق دالة إحصتتتائيا عند مستتتتوى    د  يوجه الأن  (2)يتضتتتح من جدول رقم  

مجموعتي البحتث )التجريبيتة والضتتتتتابطتة( في المتغيرات قيتد البحتث حيتث جتاءت قيمتة )ت( 

 تكافؤ مجموعتي البحث. يشير اليالمحسوبة لتلك المتغيرات اقل من قيمة )ت( الجدولية مما 
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 أدوات جمع البيانات

 األدوات المستخدمة في البحث     -

o قياسيط رش 

o             ميزان طبي 

o هوكي            ات كر 

o               ملعب هوكي 

o  قائم 

o             عصا هوكي 

o أجهزة كمبيوتر 

o كاميرا ديجيتال 

o  جهاز عرض فيديو 

o جهاز تليفزيون 

o شريط تسجيل فيديو 

o ساعة إيقاف 

o مقاعد سويدية 

o حامل كاميرا 

o أقماع تدريب وشريط الصق 

 مةالمستخد االختبارات  -

o  القياسات واالختبارات الخاصة بمعدل النمو 

 العمر الزمني: من خالل تاريخ ميالد الطالب ألقرب سنة •

 الطول: باستخدام الريستاميتر ألقرب سنتيمتر •

 الوزن: باستخدام الميزان الطبي ألقرب كيلوجرام •
الذكاء: باستتخدام اختبار القدرة على التصتور البصتري المكاني من   •

 (3م( مرفق )1978ائيل )ليل ميخاعداد خ

o  (1مرفق رقم ) االختبارات البدنية قيد البحث 

 اختبار المرونة •

 اختبار الرشاقة •

 اختبار السرعة •

 اختبار التوافق •
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o (2الختبارات المهارية   مرفق رقم )ا 

 اختبار مهارة دفع الكرة  •

 اختبار مهارة نطر الكرة •

 (184-173: 8اختبار مهارة ضرب الكرة بالوجه المسطح ) •

 الدراسة االستطالعية

على    3/10/2017الي  1/10/2017الفترة من  أجرى الباحث الدراستة االستتطالعية في 

وذلك   بورستتتعيد بكلية التربية الرياضتتتية جامعة    الثالثة )تخصتتتص تدريس هوكي(ة  طالب الفرق

قتام البتاحتث  حتدات التعليميتة كمتا  الصتتتتتعوبتات التي تواجته البتاحتث أثنتاء تطبيق الو  علىللوقوف  

 المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث. بإجراء

 معامل الصدق 

غير  مجموعتين من الالعبين مجموعة    ىقام الباحث باستتتخدام طريقة صتتدق التمايز عل

  هم عينة الدراستتة االستتتطالعية وهم من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة االستتاستتية  مميزة

  العبين  10قوام كتل منهتا  ارج عينتة البحتث ومن ختارج المجتمع  خت  منتمتايز    أكبرومجموعتة  

  .لحساب صدق االختبارات المهارية قيد البحث 

 ( 3جدول ) 
 االختبارات قيد البحث  صدق

         20  = 2ن+ 1ن

 وحدة القياس  المتغيرات 

 العينة المميزة 

 10ن=

 العينة الغير مميزة 

 قيمة)ت(   10ن=

 المحسوبة 
 ع س ع س

 6.64 0.41 1.00 0.55 1.52 عدد  ة ع الكردقة دف

 2.67 2.76 18.14 2.19 15.02 ثانية سرعة دفع الكرة  

 9.56 0.53 8.95 0.70 11.75 متر قوة دفع الكرة 

 3.19 2.41 12.00 2.76 15.90 عدد  الكرة دقة نطر 

 9.50 0.54 7.15 0.72 10.00 ثانية سرعة نطر الكرة 

 9.47 0.69 7.55 0.91 11.15 متر قوة نطر الكرة 

 6.29 0.61 7.00 0.84 9.20 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 2.38 4.17 21.25 3.03 17.77 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 5.17 1.33 11.91 2.14 16.25 متر قوة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 2.101 =0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

بين    0.05عند مستتتتتوى    أن هناك فروق دالة إحصتتتتائيا  (3)  رقم  يتضتتتتح من الجدول

قيتد البحتث حيتث جتاءت   المهتاريتةالمميزة في االختبتارات    الغيرالمجموعتة المميزة والمجموعتة  

 يشتير اليقيمة )ت( المحستوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية وذلك لصتالح المجموعة المميزة مما  

  االختبارات.صدق 
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 معامل الثبات   

ستتتاب معامل الثبات قام الباحث باستتتتخدام طريقة تطبيق االختبار ثم إعادة تطبيقه في حل

وبفتارق زمني قتدره ثالثتة أيتام بين التطبيقين  ة االختبتارات المهتاريت  نفس الظروف لحستتتتتاب ثبتات 

 األول والثاني

 ( 4جدول ) 
 المهارية قيد البحث ثبات االختبارات 

 10ن=                                                           

 وحدة القياس  المتغيرات 
   ر(قيمة) التطبيق الثاني التطبيق االول 

 المحسوبة 
 ع س ع س

 0.82 0.52 1.12 0.41 1.00 عدد  دقة دفع الكرة 

 0.91 2.54 18.11 2.76 18.14 ثانية سرعة دفع الكرة  

 0.89 0.46 8.90 0.53 8.95 متر قوة دفع الكرة 

 0.77 2.34 12.20 2.41 12.00 عدد  رة دقة نطر الك

 0.82 0.55 7.00 0.54 7.15 ثانية سرعة نطر الكرة 

 0.83 0.56 7.45 0.69 7.55 متر قوة نطر الكرة 

 0.87 0.55 7.10 0.61 7.00 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.79 3.01 21.14 4.17 21.25 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 0.80 1.21 11.85 1.33 11.91 متر جه المسطح لكرة بالوقوة ضرب ا

                                                      0.632= 0.05معنوية قيمة )ر( عند مستوى 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصتائيا عند مستوى معنوية    (4)رقم    يتضتح من جدول      

الدراستة االستتطالعية في االختبارات المهارية قيد البحث بين التطبيق األول والثاني لعينة    0.05

 مما يدل على ثبات االختبارات 

  المقترح التعليميج البرنام

 المقترح:  التفاعليبناء برنامج الفيديو 

 قام الباحث بوضع األهداف العامة للبرنامج في هدفين وهما:

ائق مرتبطة  ويتضتمن اكستاب الطالب المعلومات من مفاهيم وحق  معرفي:هدف   -

 .بالمهارات الهجومية في هوكي الميدان

ويشتتتتتمتل اكتستتتتتاب الطالب )المجموعتة التجريبيتة( الطريقتة    مهتاری:هتدف   -

قتام حيتث  بعض المهتارات الهجوميتة في هوكي الميتدانالصتتتتتحيحتة وكيفيتة أداء  

بطريقتة    هتذه المهتارات التذين يؤدون  التدوليين  البتاحتث بتاختيتار أفضتتتتتل الالعبين  

فيديو الخاص ال  علىوتم الحصتتول    عبيناعاة نجومية هؤالء الالنموذجية مع مر
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له   بحيث يجعل الالعب الناشتتتذ هذا الالعب مثال  بهم من تستتتجيالت التلفزيون

 عند تطبيقه للمهارة.

 :التفاعليأسس وضع برنامج الفيديو 

 تحقيق األهداف التي وضع من أجلها. -

 مناسبة محتوى البرنامج للمرحلة السنية. -

 السالمة.فردية بين الطالب وعوامل األمن ولفروق المراعاة ا -

 أن يتميز البرنامج بالتدرج من السهل إلى الصعب والتنويع والتشويق.  -

 أن يحقق مبدأ التفاعلية بين الطالب والبرنامج. -

 البرنامج:االمكانات الالزمة لتنفيذ 

 أجهزة حاسوب. -

 البرمجيات التعليمية.  -

 ل.مجهز تجهيز كام هوكيملعب كرة  -

 .هوكي ومضارب كرات  -

 التعليمي: التفاعليزمن وعدد الوحدات التعليمية لبرنامج الفيديو 

اتفقت الدراستات التي تمت على أن ناشتئي هذه المرحلة يحتاجون إلى ممارستة األنشتطة  

التي تتيح للناشتتذ فرصتتة بذل أقصتتى ما يمكن من الوقت المخصتتص من خالل أنشتتطة تتستتم  

  تينحد ودق( بواقع    90الى    60التعليمية من )تراوح زمن الوحدة  أن ي  ويجب   والحيوية،بالنشتتاط  

أستتتبوعيا. وبناء على ما ستتتبق وما قام به الباحث من مستتتح مرجعي للدراستتتات والبحوث التي 

( أسابيع، وعدد مرات 8تناولت تصتميم البرامج التعليمية، فقد حدد الباحث مدة البرنامج شهرين )

 ق(.90، وزمن الوحدة )تعليميةوحدة  16واقع عليمية أسبوعية بت ةحد ( و2)  األسبوعية  التدريس

 أجزاء الوحدة التعليمية:

 اتفقت الدراسات التي تمت أن الوحدة التعليمية تنقسم الى ثالث أجزاء:

ثم نقوم بعرض   أنفستتهم،يشتتاهدوا    عرض مقطع الفيديو للطالب لكيالمشتتاهدة:   -

 ق(15، ومدة العرض ال تزيد عن)لبعض الالعبين التفاعليبرنامج الفيديو 

جزء اإلحمتاء والتهيئتة: ويشتتتتتتمتل على تمرينتات التهيئتة البتدنيتة والفستتتتتيولوجيتة   -

 التعليمية.ستتضمنها الوحدة  الجسم لممارسة األنشطة التي ألجهزة

 الجزء الرئيسي -
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ت االستتتترخاء التي ثل تمرينامتنوعة م  الجزء الختامي: ويشتتتتمل على تمرينات  -

 الى عودة الناشذ الى حالته الطبيعية. تهدف

 مكونات الوحدة التعليمية:

للمهارات الهجومية    التفاعليويشتتمل على مشتاهدة مقاطع الفيديو  :  ق(15)  شتاهدةالم .1

وتم االستتدالل علي زمن المشتاهدة عن    المراد تحستينهاقيد البحث في هوكي الميدان  

 يق استطالع رأي الخبراءطر

 الحضور.ق(، وتتضمن تهيئة وتجهيز لكافة األدوات وأيضا لتسجيل  2)المقدمة  .2

يشتتمل    أيضتا  الجستم،ق(، ويشتتمل على تمرينات مرونة وإطالة لتهيئة    23)اإلحماء   .3

 الكرة.اإلحساس بعلى تمرينات 

 ق( 45)الجزء الرئيسي  .4

  الجستتم لحالته  الستتتعادةق(، ويتضتتمن تمرينات تهدئة واستتترخاء، وذلك    5الختام ) .5

 لطبيعية.ا

 للبحث. اإلجراءات التطبيقية  -6

 القبلي: أ. القياس  

المجموعتين   على  القبلي  القياس  بإجراء  الباحث  بعض قام  في  والضابطة  التجريبية 

من  الفترة  في  المهارية وذلك  النمو واالختبارات  بمعدل  الخاصة    الي   2017/ 4/10  المتغيرات 

5 /10 /2017 

   األساسية:ب. تطبيق التجربة 

  2017  /12/    3حتى    2017/    10/    8من  للبحث خالل الفترة  ربة األساسية  تم تنفيذ التج

ق( لكل من المجموعتين  90( وحدة تعليمية وزمن الوحدة )16وحدتين أسبوعيا أي ) (  2بواقع ) 

وتم   تعليمي االلكترونيالموقع الالتجريبية والضابطة وتم التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام  

 األوامر. التدريس للمجموعة الضابطة بأسلوب 

 البعدي: ج. القياس 

قام الباحث بإجراء القياس البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات 

 2017 / 12  / 6حتى    2017/ 12/  4الفترة المهارية شروط وإجراءات القياس القبلي وذلك في 
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 اإلحصائية: المعالجات  -7

   مثل: ث بإجراء المعالجات اإلحصائية التي تالئم طبيعة البحث قام الباح

  الحسابي. المتوسط  -

 المعياري. االنحراف  -

     الوسيط. -

          معامل االلتواء.  -

    االرتباط. معامل  -

     المتوسطات. اختبار )ت( للفروق بين  -

 المئوية. نسبة التحسن  -

اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  الباحث  قام  البيانات    SPSSوقد    وقد إحصائيا  لمعالجة 

كما قام الباحث بتنسيق كتابة األرقام بعد    ( 0.05ارتض الباحث مستوى الداللة اإلحصائية عند ) 

 العالمة العشرية برقمين. 
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 عرض ومناقشة النتائج  

 نتائج الفرض األول ومناقشة  عرض

 ( 5ل )جدو                                                       

 الضابطة داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة                    

 في المتغيرات المهارية قيد البحث

 13ن=

 وحدة القياس  المتغيرات 
 قيمة)ت(   القياس البعدي القياس القبلي 

 المحسوبة 
 ع س ع س

 4.12 0.29 1.92 0.55 1.00 عدد  دقة دفع الكرة 

 3.37 1.72 16.01 3.41 18.34 ثانية كرة  سرعة دفع ال

 2.69 0.57 11.61 1.79 9.00 متر قوة دفع الكرة 

 2.55 1.83 15.00 3.01 12.22 عدد  دقة نطر الكرة 

 2.49 1.16 8.92 1.35 7.15 ثانية سرعة نطر الكرة 

 3.11 0.71 9.46 1.92 7.70 متر قوة نطر الكرة 

 2.86 1.11 9.20 1.25 7.12 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 2.92 1.54 18.51 4.16 21.43 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 4.01 9.78 13.35 3.36 12.15 متر قوة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

                               2.179=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

بين    0.05دة إحصححيايي د ل  وححت ن  ة  ية   و ل فم ق لج  (5)يتضححم  ن جدول ر م    

فو جد تغيمجت جد هيمية  يل جدبحث دصححيدم جدقيي     جدضححيب ةجدقييوححين جدقب و  جدبةلل د  و  دة  

 جد حو بة أكبم  ن  ي ة ت جدول دية جدبةلل حيث ويءت  ي ة ت 

 مناقشة نتائج الفرض األول   ▪

بين    0.05 وححت ن  ة  ية     و ل فم ق لجدة إحصححيايي د ل إدى    (5)يشححيم جدول ر م    

جدقييوححين جدقب و  جدبةلل د  و  دة جدضححيب ة فو جد تغيمجت جد هيمية  يل جدبحث دصححيدم جدقيي   

 يةز  جدبحيحث ت حا جدوم ق جدو جدبم ي ا جدتق يحلل جد تبع  ع جد و  دة جدضحححححيب حة  جد ل   جدبةحلل

هيمية  يل جدبحث دصححححيدم   و  جدبةلل فو جد تغييت جد جلل جدو حل ث فم ق بين جدقييوححححين جدقب

 جدقيي  جدبةلل

دراستتة إبراهيم غنيم    ،(2011احمد حمدان )  وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراستتة كل من

(2009) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية   جد ل ي ص د ى أ ه  د بحث   به ج يتحقق جدومض جأل ر  

أداء بعض المهارات   والبعدي للمجموعة الضتتابطة في مستتتويبين متوستتطي القياستتين القبلي  

 الهجومية في هوكي الميدان
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 الثاني ومناقشة نتائج الفرض عرض

 ( 6جدول ) 

 التجريبية داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

 في المتغيرات المهارية قيد البحث

 12ن=                  

 القياس وحدة  المتغيرات 
 (  قيمة)ت القياس البعدي القياس القبلي 

 المحسوبة 
 ع س ع س

 7.01 0.35 2.83 0.69 1.12 عدد  دقة دفع الكرة 

 5.89 1.57 12.96 3.37 18.11 ثانية سرعة دفع الكرة  

 3.97 0.61 12.75 1.84 9.25 متر قوة دفع الكرة 

 8.15 1.69 17.21 2.97 12.00 عدد  دقة نطر الكرة 

 5.97 0.91 11.00 1.24 7.00 ثانية سرعة نطر الكرة 

 6.86 0.54 11.00 1.63 7.55 متر قوة نطر الكرة 

 4.91 1.02 11.00 1.17 7.00 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 7.33 1.37 15.36 4.01 21.21 ثانية سرعة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 8.12 0.99 17.42 3.03 12.35 متر قوة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

                               2.064=  0.05عنوية قيمة ت الجدولية عند مستوى م

بين    0.05لجدة إحصححيايي د ل  وححت ن  ة  ية     و ل فم ق  (6)يتضححم  ن جدول ر م    

فو جد تغيمجت جد هيمية  يل جدبحث حيث ويءت  ي ة   جدتوميبيةجدقييوين جدقب و  جدبةلل د  و  دة  

  ن  ي ة ت جدول دية  أكبمت جد حو بة 

 ج الفرض الثاني مناقشة نتائ ▪

فو جد تغيمجت جد هيمية  يل   جدتوميبيةإدى حل ث تقل  ألفمجل جد و  دة    (6)يشحيم ول ر 

جدبحث، حيث تشيم جد تياا إدى ظه م تحون  ة  ل بين جدقييوين جدقب و  جدبةلل ألفمجل جد و دة  

 دصيدم جدقيي  جدبةلل  جدتوميبية

مة فو ويحلي  جدتوحيد و أوحححححه  بحلموحة كبي يةز  جدبحيححث ت حا جد تحياا أدو أن جوحححححت حلج  جد

تحوححين بةض جد هيمجت جدهو  ية دبدبو ك كو جد يلجن حيث تحك  جد يدف فو وححمدة دمض 

 قحي ع جدويحلي   تكمجمكحي ألل دحلل  ن جد مجت  كح دحا جدحل حة فو  ميقحة جدةمض   حي ألل جدو 

موع جدبيحث ت ا جدوم ق  جدتصح م جدحمكو جدل يق د  هيمة  ظمج ق تمج هي بيدتة يق جدصح تو ك ي ي

و أن بم ي ا جدويلي  جدتويد و  ل ت  جدلجله بشحكر ويل بحيث يق   بتبوحي  جد هيمة  تح ي هي  أيضحي جد

 بحيث ي كن د  يدف أن يحلث تغ ية مجوةة دكر وزاية  بيدتيدو يؤلل جد هيمة بيدشكر جد    ف.

دراستتتتتة إبراهيم غنيم    ،(2011احمتد حمتدان )  تتوق كح ه جد تحياا  ع  تحياا لمجوحححححة كحر  ن

 -زهو   -دراستتة زهانج    ،Russell - Newton (2008)نوتن    -دراستتة روستتيل    (،2009)

دراستة بيتر  ،  Zhang - Zhou – Briggs-  (2006   Nunamker  -نونماکر    -بريجس  

"   gardener - divedديفيد "    -دراستتتتة جاردنر  ،   Peter  Fadde (2006 )فادی   -

(2003 ) 

توجتد فروق ذات داللتة إحصتتتتتائيتة  د بححث  جدح ل ي ص د ى أ حه   جدثحي ودومض   بهح ج يتحقق ج

بين متوستتتطي القياستتتين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستتتتوي أداء بعض المهارات 

 الهجومية في هوكي الميدان
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 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث

 ( 7جدول ) 

 ياس البعديابطة في القداللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والض

 للمتغيرات المهارية قيد البحث

 25=2ن+1ن

 وحدة القياس  المتغيرات 

 المجموعة الضابطة 

 13ن=

 المجموعة التجريبية 

 قيمة)ت(   12ن=

 المحسوبة 
 ع س ع س

 6.82 0.35 2.83 0.69 1.12 عدد  دقة دفع الكرة 

 4.42 1.57 12.96 3.37 18.11 ثانية سرعة دفع الكرة  

 6.82 0.61 12.75 1.84 9.25 متر الكرة دفع  قوة

 2.99 1.69 17.21 2.97 12.00 عدد  دقة نطر الكرة 

 4.73 0.91 11.00 1.24 7.00 ثانية سرعة نطر الكرة 

 5.83 0.54 11.00 1.63 7.55 متر قوة نطر الكرة 

 3.69 1.02 11.00 1.17 7.00 عدد  دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 5.16 1.37 15.36 4.01 21.21 ثانية الوجه المسطح بسرعة ضرب الكرة 

 8.30 0.99 17.42 3.03 12.35 متر قوة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

  2.069=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

بين    0.05 و ل فم ق لجدة إحصححيايي د ل  وححت ن  ة  ية    (7)يتضححم  ن جدول ر م    

 جدضححيب ة( فو جدقيي  جدبةلل دصححيدم جد و  دة جدتوميبية    كر  ن  و  دتو جدبحث )جدتوميبية

 فو جد تغيمجت جد هيمية  يل جدبحث حيث أن  ي ة ت جد حو بة أكبم  ن  ي ة ت جدول دية

 مناقشة نتائج الفرض الثالث ▪

حل ث تقل  ألفمجل جد و  دة جدتوميبية فو جد تغيمجت جد هيمية  يل ( إدى  7يشحيم ول ر )

  دتين  ألفمجل جد و  جدبةليين تياا إدى ظه م تحوححن  ة  ل بين جدقييوححين  جدبحث، حيث تشححيم جد

 د  و  دة جدتوميبيةجدتوميبية دصيدم جدقيي  جدبةلل جدضيب ة  

جدبم حي ا جدتوحيد و جد ةحل بحيدححيوححححح ف  جدح ل مجدو     يةز  جدبحيححث ت حا جد تحياا أدو أن

ء صحغيمة  بشحكر  تتيبع يوحهر  وحت ييت   لمجت   ي ر جد بف   دا بتوزاة جد هيمة جدو أوزج

جدحمكة أ  جد هيمة  تمع  ن فه هي  جتقي هي  أيضي جحت جء جدبم ي ا د و جدت  ع فو  إلمجاد  ية  

يوة دلل جدبدف جأل م جد ل زجل  ن  لمة جدبدبين   صيلم جدتة     ي جلل جدو جشمجا جكثم  ن ح

 .د و جوتيةيف  فه  جد هيمة جألومع فو د  ية جدتة  

لمجوححة إبمجكي  ي ي     ،(2011جح ل ح لجن )ك ه جد تياا  ع  تياا لمجوححة كر  ن     تتوق

 -زك    -لمجوحححة زكي ا  ،  Russell - Newton (2008)  تن   -لمجوحححة م وحححير    (،2009)

 -لمجوحححة بيتم  ،  Zhang - Zhou – Briggs-  (2006   Nunamker  - يکم       -بميو   

 gardener - dived ( "2003 )ليويل "  -م لمجوة ويمل ،  Peter  Fadde (2006 )فيلی 

توجتتد فروق ذات داللتتة د بحححث  جدحح ل ي ص د ى أ ححه    جدثححيدححث  بهحح ج يتحقق جدومض  

الضتتابطة والتجريبية في مستتتوي أداء   إحصتتائية بين متوستتطي القياستتين البعديين للمجموعتين

 بعض المهارات الهجومية في هوكي الميدان

        

 

 



18 
 

 اإلستخالصات

المعالجات    حدود   في عنة  أسفرت  وما  العينة  حدود  وفى  البحث  وفروض  وأهداف 

تم التوصل إليها    التياإلحصائية للمتغيرات المهارية لمجموعة البحث وفى ضوء تفسير النتائج  

   التالية:ومناقشتها فقد توصل الباحث إلى اإلستخالصات 

  المتعلم وتحفيزه اره اهتمام ودافعيه  إث  على ساعد    الفيديو التفاعلي ان البرنامج التعليمي باستخدام   -1

بذل الجهد في التعلم والفهم الجيد للمهارة واستيعابها بشكل أفضل وتحسين مستوي االداء    على 

 البحث.للمهارات قيد  المهارى

باستخدام   -2 التعليمي  البرنامج  التفاعلي ان  الحركي    علىالوصول    علىساعد    الفيديو  االداء 

من خالل ما يتيجه من توضيح للمهارة الحركية من فيديو تعليمي  للمهارات الحركية المتعلمة  

  لألداءوصور ثابتة ومتحركة وذلك مثيرات بصرية وسمعية مما ساعدت المتعلم للوصول  

 الصحيح  المهارى

الوصول لمرحلة االتقان  ساعد المتعلمين الي    الفيديو التفاعليان البرنامج التعليمي باستخدام   -3

للمهارات الحركية قيد البحث وذلك من خالل ما يوفره للمتعلمين    لمهارى اواالليه في االداء  

 في التعلم في الوقت الذي يحتاجه والسرعة التي تناسبه والمكان الذي يناسبه.  

 

 التوصيات

حدود   فيتم التوصل إليها ومناقشتها واإلستخالصات من الدراسة   التيضوء النتائج    في

 : باآلتي العينة فإن الباحث يوصى  

باقي مهارات رياضة الهوكي بصفة خاصة وبقية    على البحوث والدراسات    بإجراء االهتمام   -1

 األلعاب بصفة عامة لمعرفة أثر توظيف الفيديو التفاعلي في التربية الرياضية 

 ألندية بأجهزة الفيديو التفاعلي تزويد المدارس وا  -2

 التفاعلي تصميم قاعات دراسية قريبة من المالعب مزودة بأجهزة الفيديو  -3

 . تدريب المدربين والمدرسين على استخدام تلك األجهزة -4
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 ملخص البحث 

تأثير توظيف الفيديو التفاعلي لتحسين بعض المهارات الهجومية في هوكي 

 جامعة بورسعيد –ضية الميدان لطالب كلية التربية الريا

 )*(د/ احمد عبد هللا احمد حرات 

التعرف على تأثير توظيف الفيديو التفاعلي لتحستتتتين  قام الباحث بدراستتتتة الهدف منها  

  جامعة بورستتعيد  –بعض المهارات الهجومية في هوكي الميدان لطالب كلية التربية الرياضتتية  

خرى ضتتتتتابطتة  احتداهمتا تجريبيتة واألاستتتتتتختدم البتاحتث المنهج التجريبي على مجموعتين  وقتد  

البحث بالطريقة    مجتمعواختار    باستتتتخدام القياس القبلي والبعدي وذلك لمناستتتبته لطبيعة البحث 

من طالب الفرقتة الثتالثتة )تخصتتتتتص تتدريس هوكي( بكليتة التربيتة الريتاضتتتتتيتة جتامعتة  العمتديتة  

(  25ن كتاآلتي )( طتالتب موزعي35والبتالغ عتددهم )  2018/ 2017بورستتتتتعيتد للعتام الجتامعي  

( طالب 13يمثلوا العينة األستاستية وتم تقستيمهم الي مجموعتين احداهما ضتابطة وعددهم )طالب  

ومن أهم    ( طالب هم عينة الدراستتة االستتتطالعية10( طالب و)12واألخرى تجريبية وعددهم )

هتمام ودافعيه ن البرنامج التعليمي باستتتتخدام الموقع الفيديو التفاعلي ستتتاعد على إثاره اأالنتائج  

لم وتحفيزه على بذل الجهد في التعلم والفهم الجيد للمهارة واستتيعابها بشتكل أفضتل وتحستين  المتع

ن البرنامج التعليمي باستتتتتخدام الفيديو التفاعلي  وأ  مستتتتتوي االداء المهارى للمهارات قيد البحث 

قيد ى للمهارات الحركية  ستتاعد المتعلمين الي الوصتتول لمرحلة االتقان واالليه في االداء المهار

البحتث وذلتك من خالل متا يوفره للمتعلمين في التعلم في الوقتت التذي يحتتاجته والستتتتترعتة التي 

 تناسبه والمكان الذي يناسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لملضممتا يةا  لايبا  لات ةمما  اةقال طلاقا و ة مب     طلاب اسممن رايت و طبيقاق و لعاب ا لاع ةا   مدرس بق  )*(

 بورسباد. 
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Research Summary 

The effect of employing interactive videos to improve some 

offensive skills in field hockey for students of the Faculty of 

Physical Education - Port Said University 
 Dr. / Ahmed Abdullah Ahmad Harat (*)1  

 

The researcher conducted a study aiming at identifying the 

effect of employing interactive video to improve some offensive 

skills in field hockey for students of the Faculty of Physical Education 

- Port Said University. The researcher used the experimental 

method on two groups, one experimental and the other controlling 

using pre and post measurement due to its relevance to the nature 

of the research and the research community chose the deliberate 

method of The third year students (specializing in teaching hockey) 

at the Faculty of Physical Education, Port Said University for the 

academic year 2017/2018, and their number (35) students are 

distributed as follows (25) students who represent the basic sample 

and were divided into two groups, one of them is a control number 

of (13) students and the other is experimental and their number is 

(12) One student and (10) students are the sample of the 

exploratory study, and one of the most important results is that the 

educational program using the interactive video site helped to 

arouse the interest and motivation of the learner and motivate him 

to make an effort in learning and a good understanding of the skill 

and its better absorption and improving the level of skill performance 

of the skills under investigation and that the educational program 

using video The interactive help the learners to reach the stage of 

mastery and mechanism in the skillful performance of the movement 

skills in search W, through what it provides to learners in learning at 

the time he needs, at the speed that suits him, and the place that 

suits him 
 

 

 

 

 
 

1  Lecturer in the Department of Theories and Applications of Group and Racquet Games, Faculty 

of Physical Education for Boys and Girls, Port Said University. 
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 المرفقات 

 (  1مرفق ) 
 االختبارات البدنية للقدرات الحركية ) قيد البحث (

 
 اختبار ثني الجذع من الوقوف  -1

 

:  يحي   حلل  م  حة جدوح ع  جدو ح  فو حمكحيت جدث و دن حي   ن  ضححححع    الغرض من االختباار

 جد   ف .

وح  ،  قوح ة  20:  قيي   لمج  ن جد شحف أ  )  وح مة (   دهي ح جدو    األدوات المساتخدمة

وحححح  ،  يوضححححر أن تك ن حل ل ك ج جدتلميا فو  لل 1ب     إدى  حلجت كر  حلة توححححي ل  

 و  . 10

 حة تتح ر  زن جد  تبم بل ن حل ث أل جكتزجز. قةل أ  كموو أ    ضلة  و  -

: يثبت جد قيي  ) جد وح مة ( بحيفة جد قةل أ  جد  ضحلة بحيث يك ن   تصحف جد قيي     اإلجراءات

 أد ى حيفة جد قةل أ  جد  ضلة  جد صف جأل م أوور جدحيفة . 

يبحظ أن  ق حة جدتحلميا )صحححححوم( تك ن فو  وحححححت ل ححيفحة جد قةحل ، د ى أن تك ن    -

و تقع فو جد صحف جدوحو و ج حمجفيت جدلمويت جدتو تقع فو جد صحف جدة  ل بيدوحيدف  جدت

 بيد  وف . 

: يت   جد  تبم  ضححححع جد   ف د ى حيفة جد قةل أ  جد  ضححححلة بحيث تك ن    مواصاااافات األداء

 جدقل ين  ب وتين دوي بو جد قيي  . 

يق   جد  تبم بث و جدو ع أ ي يً أوححور بحيث تصححبم جألصححيبع أ ي  جد قيي  ،   ن ك ج   -

 صحححى  لل   كن بق ة  بب   ،  ع  بحظة أن جد ضحححع يحي ر جد  تبم ث و جدو ع أل

 تك ن أصيبع جديلين فو  وت ل  جحل  أن تتحما ألوور   جزية د  قيي  .

: لموة جد  تبم كو أ صحححى  ق ة يصحححر إديهي جد  تبم د ى جد قيي   ن  ضحححع ث و    التساااجيل

 جدو ع أ ي يً أوور .

 
 اختبار جري الزجزاجي   -2

 

 : )جدمشي ة(  يي  جدقلمة د ى تغييم جقتويه أث يء جدومل .  الغرض من االختبار

كمجوححو أ  ح جوز    4: شححمي   يي  ، وححيدة إيقيف ،  ضححمف ك كو ، دلل    األدوات الالزمة

 ألدةيف جدق ن .

  ( 2 (  دمضة )9:  يلجن د ومل يقي  د ى أمض ص بة   ده ) اإلجراءات
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 و ( .5 (  و كه )1.80يمو     د بلجية   ده ) -

ت ضحع أمبةة ح جوز أ  كمجوحو فو   جوهة    جدبلجية ، بحيث يك ن جدحيوز جأل ر   -

  (.1.80 (  ن ك ج جد   ،  جد ويفة بين كر     جأل م )3.60  هي د ى بةل )

 تحلل  ق تين د ل  مفو    جدبلجية  جد هيية ،  دتكن كيتين جد ق تين )أ،ف( . -

: يت   جد  تبم  ضحع جقوحتةلجل  ن جدبلء جدةيدو   وحكي بيد ضحمف   ف     مواصافات األداء

 جدبلجية  د ل جد مف جألي ن د    د ل جد ق ة ) أ ( . 

د ل إد يء جد  تبم إشحيمة جدبلء يبلأ جد  تبم فو جدومل بين جدكمجوحو أ  جدح جوز در شحكر  -

ومل بين جدح جوز ب و   ، ث  يحل م جد  تبم ح ر جدححيوز جأل يم ، ث  يوحححححت م فو جد  (8)

جد ميقة جدوحيبقة ،  د ل ي يصحر إدى جدحيوز جأل ر ي   ق   ه ديق ع    جدبلجية  جد هيية د ل  

 جد مف جأل م د ل جد ق ة )ف( . 

: لموة كر   تبم كو جدز ن جد ل يوحتغم ه فو ألجء جق تبيم     دحظة إد ياه إشحيمة   التساجيل

  ن جدثي ية .  0.1جدبلء  حتى يق ع    جد هيية أل مف 

 ن جدثي ية فق  د ل ي ي    أل كموحو   0.1: يضحيف إدى جدز ن جد ل يوحتغم ه جد  تبم   األخطاء

  ن جدكمجوو جألمبةة . 

 اختبار الدوائر المرقمة  -3
 

 : ) جدت جفق (  يي  ت جفق جدمو ين . الغرض من االختبار

:  وححيحة  ن جألمض جد  هلة  يمجدو أن يك ن جد كين  وححت ل   ير  ن    األدوات المسااتخدمة

 جدة جاق  ييم أ    ، ويدة إيقيف . 

وح  ،  تم    30: يموح  د ى جألمض ث ي و ل جام د ى أن يك ن  ص   م كر   ه ي    اإلجراءات

 جدل جام ك ي ك    ضم بيدشكر .

 حل وححححح حيع إشحححححيمة جدبحلء يق   بحيد ثحف  ( ،  د1: يقف جد  تبم لج حر جدحلجامة م   )  طريقاة األداء

( حتى جدحلجامة م   4( ث  جدحلجامة م   )3( ث  إدى جدحلجامة م   )2بحيدقحل ين  ةحيً إدى جدحلجامة م   )

 ( ،  يت   دا بأ صى ومدة . 8)

: يوححححور د   تبم أفضححححر  حي دة  ن  حي دتين  تقي  كر  حي دة بيدز ن  ن بلجية    التسااااجيل

  ن جدثي ية .   0.01( أل مف 8 ثف بيدقل ين د    جدلجامة م   )إد يء إشيمة جدبلء حتى جد

 

 مترا من البدي المنطلق  30اختبار العدو  -4

 

 :  يي  جدومدة جدقص ن فو جدومل . الغرض من االختبار
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 (  دمضهي  50:  ض يم ألدةيف جدق ن أ     قة فضيء   دهي ق يقر دن )  األدوات المستخدمة

 ويدة إيقيف .  2 ( ، دلل 5ق يقر دن )

: تححلل    قحة إومجء جق تبحيم بثبثة      ،    بلجية أ ر     بلجية ثين د ى بةل   اإلجراءات

  ن جد   جأل ر .  (  50 (  ن جد   جدثي و  )30 (  ن جد   جأل ر ،      هيية د ى بةل )20)

 حيمة إلومجء جق تبيم .  2ت    بيد   قة دلل  -

 : ي صص دكر   تبم  مج ف يت    كي ه د ل    جدبلء جدثي و . مواصفات األداء

 يبلأ جق تبيم بأن يت   كر   تبم  ضع جقوتةلجل   ف جد   جأل ر .  -

بوحمدة تزجيلية تصحر إدى د ل ي ية و جإل ن بيدبلء إشحيمة جدبلء ، يق   جد  تبم بيدومل   -

 أ صو  لل دهي د ل    جدبلء جدثي و . 

 يقف جد مج ف مجفةيً إحلن  مجدية ألد ى د ل    جدبلء جدثي و ،  د ل ي يق ع  توحيبقة   -

   جدبلء جدثي و ، يق   جد مج ف ب وض  مجده ألوححححور بوححححمدة ، حي ا  يق   جد يقيتى  

 0بتشغير جدويدة  ع ك ه جإلشيمة

جد  تبم    جد هيية يق   جد يقيتى بإيقيف جدوححححيدة  حوححححيف جدز ن جد ل  د ل ي يق ع   -

 يوتغم ه جد  تبم  ي بين جإلشيمة جدتو ية يهي جد مج ف  دحظة جوتييزه    جد هيية . 

  ن جدثي ية  0.1يوور جدز ن أل مف  التسجيل :

 يحتوف د   تبم أحون ز ن يوو ه فو جد حي دتين .  -
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 ( 2مرفق )

 االختبارات المهارية 

 اختبار لقياس دقة الدفع 

 لكرة.  الغرض من االختبار: قياس دقة دفع ا

عصا هوكي،    قياس، شريط    سم،  15سم ×    15مكعبات من الخشب مقاس    5  المستخدمة: األدوات  

   هوكي. كرات   5

 األداء: مواصفات 

(  64)  ياردات(  7مساحة من األرض الممهدة طولها )   يقف المختبر خلف خط البداية وأمامه   -

ف واحد بحيث تكون  اسم علی ص  5سم ×  15مكعبات من الخشب مقاس كل منها    5  ضعتنتهي بو

الخمس الواحدة تلي األخرى على    سم ويقوم المختبر بدفع الكرات   10المسافة بين المكعب واألخر  

 اليمني.  الناحية بدأ الدفع من ي  أن

 الشروط:  

احدة فقط وال  و  يعطي لكل كرة محاولة   الدفع،ال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة غير مهارة   -

   المحكم.، المحدد من قبل فد تصيب الهالمحاولة التي ال   سب تحت

 التسجيل: 

   المحكم.تسجل عدد الكرات التي تصيب المكعبات المشار إليها من قبل  -

 االختبار: رسم 
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 الدفع اختبار لقياس قوة 

   الكرة. قياس قوة دفع  االختيار:الغرض 

  قياس، شريط    هوكي،كرات    3،  م(6.40) مساحة من األرض الممهدة طولها    المستخدمة: األدوات  

   هوكي. عصا    حائط،

  7يقف المختبر خلف خط البداية وأمامه مساحة من األرض الممهدة طولها    األداء: مواصفات  

وكي الواحدة تلي  هث كرات الالبدء يوم المختبر بدفع ثالالمنتهية بحائط وعند رؤية إشارة    ياردات 

الذي يبعد عن خط البداية  تجاه الحائط    البداية،األخرى والموضوعة على صف واحد على خط  

 ، يعطي للمختبر ثالث محاوالت لكل كرة محاولة واحدة.  ياردات   7بمقدار  

ثالث محاوالت    ويعطي للمختبر مهارة الدفع  غير  استخدام أي مهارة  ال يسمح للمختبر ب   الشروط: 

   واحدة.لكل كرة محاولة 

 التسجيل: 

   الحائط.تقاس أطول مسافة ارتدتها الكرة من  -

 الختبار: ا رسم 
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 اختبار لقياس سرعة الدفع 

 قياس سرعة دفع الكرة   االختبار:الغرض من 

   كي.كرة هو 20عصا هوكي ،  ممهدة،أرض  إيقاف،سعة  المستخدمة:األدوات 

كرة هوكي موضوعة على صف    20يقف المختبر خلف خط البداية وأمامه    األداء:مواصفات  

ألخرى بأقصى سرعة ويحسب له الزمن المستغرق دفع  واحد ويقوم بدفع الكرات الواحدة تلي ا 

   بالثانية. الكرات 

ال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة غير مهارة الدفع يعطي للمختبر محاولة واحدة    الشروط: 

 ياردات  7فقط وال تحسب الكرة التي تدفع ألقل من 

 .  ألقرب جزء من الثانية من المستغرق دفع الكرات  يقاس الز  تسجيل: ال

 االختبار: رسم 
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 اختبار لقياس سرعة نطر الكرة

   الكرة. قياس سرعة نطر  االختبار:الغرض من 

   سم.  91أرض ممهدة حامل ارتفاعه   كي، هوكرة  20ساعة إيقاف،   المستخدمة:األدوات 

كرة موضوعة على صف واحد على    20يقف المختبر خلف خط البداية وأمامه    األداء: مواصفات  

  ثانية،   20إشارة البدي يقوم المختبر بنطر أكبر عدد ممكن من الكرات    وعند رؤية ة  خط البداي 

   (.سم 1على أن تتخطى الكرة حامل ارتفاعه ياردة واحدة ) 

يعطي للمختبر محاولة واحدة    النطر، ال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة غير مهارة    الشروط: 

سم( والموضوعة على بعد  1قل من ياردة واحدة ) فقط وال تحسب الكرة التي يتم نطرها بارتفاع أ

   لبداية. امن خط ياردات   7

 اردةي رتفاع واحد ة والتي تتخطي اثاني  20يحسب عدد الكرات التي تم نطرها في مدة    التسجيل: 

 رسم االختبار: 
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 اختبار لقياس دقة النطر 

   الكرة.قياس دقة نطر  االختبار:الغرض من 

  10  مختلفة،قدم مقسم ألشكال    7ياردة وارتفاعه    4رمي هوكي باتساع  م  المستخدمة:األدوات  

 حبال.  هوكي، عصا   هوكي،کرات 

ياردات    م يقف المختبر خلف خط البداية الذي يبعد عن مرمي الهوكي المقس  األداء: مواصفات  

المقسم صف واحد وعند رؤية    كي كرات هو  10ومعه مضرب هوكي وعلى خط البداية يوجد  

البدء أل    إشارة  بنطر  المختبر  توزيع    کرات   10يقوم  مراعاة  مع  المقسم  المرمي  على  هوکی 

 ى الدرجات يليه التقسيم الثالث ثم التقسيم الثاني  اعل التقسيم األول الدرجات بحيث يكون 

يعطي للمختبر لكل كرة محاولة واحدة  النطر و  غيرال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة    الشروط:

 .  فقط

حسب الدرجات وفقا إلصابة األرج التقسيم سوء التوزيع الموضوع وذلك للمحاوالت  ت  التسجيل: 

 المسموح بها. 

 االختبار: رسم 
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 اختبار لقياس قوة النطر 

 قياس قوة نطر الكرة.   االختبار:الغرض من 

،  قياس،شريط    حائط،   المستخدمة:األدوات   مساحة من األرض    هوكي،كرات    3عصا هوكي 

 ياردات   7  الممهدة طولها

بعد    األداء: مواصفات   على  المختبر  يقوم    ياردات   7يقف  البدء  إشارة  رؤية  وعند  الحائط  من 

احد على خط البداية  و  احدة تلي األخرى والموضوعة على صف كرات هوكي الو  3المختبر بنطر  

   منه.ياردات  7والمواجهة للحائط وعلى بعد 

ال يعطي للمختبر إال ثالث    الكرة،غير مهارة نطر    سمح للمختبر باستخدام أي مهارة ال ي  الشروط: 

 سم(  11دة )يار محاوالت فقط لكل كرة محاولة واحدة وال تحسب المحاولة التي تقل نطرها عن ا

   محاوالت. يسجل للمختبر أحسن مسافة مرتدة من الحائط من الثالث   التسجيل: 

 االختبار: رسم 
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 اختبار دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح 

 االختبار: الغرض من 

 قياس دقة ضرب الكرة بالوجه المسطح لعصا الهوكي 

 : المستخدمة األدوات 

  30سم وعرضه  100طوله م( مستطيل  17,  29ياردة )   20مساحة من األرض الممهدة طولها  

شريط    کي، هوکرات    5عصا هوكي ،  سم،  100سم وارتفاعه    50هدف مصنع مساحته    سم،

   قياس. 

   االداء: مواصفات 

ويرسم في    ياردة  20طولها    الممهدةف المختبر خلف خط البداية وأمامه مساحة من األرض  يق 

ياردة    4منه مساحة    وعلی بعد سم    100سم وارتفاعه    50نهاية المسافة هدف مصنع مساحته  

كرات    5بضرب    المختبرويقوم    سم،  30سم وعرضه    100طوله    مستطيلى الداخل ويرسم  وإل

البداية،ضوعه على صف واحهوکی مو اتجاه    د على خط  تلي األخرى في    المستطيل الواحدة 

 والهدف  

 الشروط:  

بالوجه   الضرب  مهارة  غير  مهارة  أي  باستخدام  مسموح  للمختبر   المسطح، غير  خمس    يعطي 

   فقط.لكل كرة محاولة واحدة  والت محا

   التسجيل: 

المرمي   دخلت  التي  الكرات  عدد  فقط  ، والمستطيليسجل  كالمرمي  وتحسب  )حدود  ،  درجات 

  المستطيل ات خارج  درجات " کر  5لمستطيل والهدف  ادرجه "  3" الهدف  درجة    2المستطيل  

 لهدف صفر "(.  او

 رسم االختبار 
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 اختبار لقياس قوة الضرب بالوجه المسطح

   المسطح. قياس قوة ضرب الكرة بالوجه  االختبار:الغرض من 

  هوكي، عصا    بحائط،ة  ئ ياردة مد تهي  20لها  مساحة من األرض الممهدة طو  المستخدمة:األدوات  

   قياس.شريط  کي،هوکرات   3

 20يقف المختبر خلف خط البداية وأمامه مساحة من األرض الممهدة طولها   األداء: مواصفات 

هوكي بالوجه    باردة المنتهية بحائط وعند رؤية إشارة البدء يقوم المختبر بضرب ثالث كرات 

البداية تجاه الحائط    خرى والموضوعة على صف واحد على خطالمسطح للعصا الواحدة تلي األ

 الحائط. وتحسب مسافة ارتداد الكرة من 

ويعطي  ال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة غير مهارة ضرب الكرة بالوجه المسطح    الشروط: 

   فقط. ثالث محا وال لكل كرة محاولة واحدة   للمختبر

   الحائط.رة من تقاس أطول مسافة ارتدتها الك  التسجيل: 

 االختبار: رسم 
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 اختبار لقياس سرعة الضرب بالوجه المسطح 

   المسطح. قياس سرعة ضرب الكرة بالوجه   االختبار:الغرض من 

 الممهدة.  مساحة من األرض  هوكي،كرة  20  هوكي،عصا    إيقاف،ساعة  المستخدمة:األدوات 

  رؤية وعند  ة، د همالممساحة من األرض   يقوم المختبر خلف خط البداية وأمامه   األداء: مواصفات 

واحد على    صفكرة هوكي الواحدة تلي األخرى والموضوعة علی    20إشارة البدء يصرب عدد  

   البداية. خط 

ال يسمح للمختبر باستخدام أي مهارة غير مهارة الضرب بالوجه الهم ط لعه، ا، يعطي    الشروط:

 باردة   7يقل ضربها عن  للمختبر محاولة واحدة فقط، ال تحسب الكرة التي  

  من جزء  قرب  أل  هوكي كرة    20يسجل الزمن الذي استغرقه المختبر في ضرب أل    التسجيل: 

   الثانية. 

 ار: االختبرسم 

 
 

 

 

 

 

 

 


