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 داء لبعض مهارات مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األتأثير إستخدام الفيديو التعليمي على   

 المصارعه لطلبه كلية التربيه الرياضيه 

 د/محمد بيلي ابراهيم بيلي *  1  

 المقدمه ومشكله البحث

المعطيات للعمليه  جل زيادهأهميه متزايده من أ ة في عمليه التعليم والتعلم ذاتاصبحت المستحدثات التكنولوجي 

نسانية والزيادة المطرده في الخبرات اإل ثر التطور المستمر في المعارفأرتقاء بها وذلك على التعليمية واإل

وتحدياته  حادي و العشرين لمواجهة متطلباتهشراقة القرن الإالمعلومة مع عصر يتوازى أن دعوالىي األمرالذي

ساليب ومداخل جديدة في منظمومة التعليم حيث ظهراستخدام الفيديو التعليمي أومن هنا ظهرت  غيرالمحدودة

الدراسيه عن طريق نماط التدريس وتقديم مفردات المناهج أاه من األدوات الفعاله قي تطوير في التعلم كأد

 ( 163,165:  16 يزة )  برنامج تعليمي تيسر التعلم الفردي في وقت مناسب وكفاءة عاليه وضوابط تقييم متم

صبحت تكنولوجيا التعليم أالعلمي الواسع حيث ويشهد العالم اآلن ثورة هائله في تكنولوجيا المعلومات والتقدم 

عليمية ي جميع مراحل التعليم لرفع مستوى وكفاءة وفاعلية العمليه التفة واجبه لكافه التالميذ والطالب ضرور

نما هى أداة أو وسيله لسرعة إكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته والت نأم ن نعلأوالتربوية كما يجب علينا 

قتناع وربطه بالتطبيق العلمي وتكوين وير التعليم وهو تنمية الفكر واإلالوصول الى الهدف الحقيقي من تط

 ( 16, 15: 12كنولوجي )   الشخصية العلمية من خالل التعلم الت

على مفاهيم تكنولجيا التعلم والذي يعمل على دمج عناصر الخطوات  أدخل ا  جديدا  مفهوميديو التعليمي ويعتبر الف

صالح األخطاء في صوره عرض سجل مرئي إو التعليمية من شرح لفظي وتقديم نموذج ثم اداء المهارة

 ا  ممتاز ا  الفيديوواالسطوانات المدمجه وسيطبصري وسمعي للمهارة الرياضيه المراد تعليمها , وتعد تسجيالت 

 ( 42:   21عداد والتخطيط لبرامجها في تعلم مهارات األنشطه المختلفه ) حسن اإلأذا إ

هي من الرياضات التي وتعد رياضه المصارعة أحد األنشطة التي حظيت باالهتمام على مر العصور و

يقبل عليها الممارسين رياضة شعبية في كثير من الدول التي عتبارها إن وصلت الى حد ألى إفرضت نفسها 

المصريين من أقدم الشعوب التي ويعتبر آخرجانب  جانب ورياضة تنافسية من كأحد األنشطه الترويحية من

حركات فات وي الوقت الحاضرمن خطعن صورتها فرا  صارعة بصورة ال تختلف كثيمارست رياضة الم

جل الوصول بالمصارعين الى أضة من مي للتربية البدنية والرياوتأثرت رياضه المصارعة بالتطور العل

من كافه الجوانب وذلك باستخدام  دعداالعالميه واألوليمبيه من خالل اإلالمستويات العاليه وتحقيق االنجازات 

 ( 12: 4وسائل تدريبيه وتعليمية حديثه ومتطورة )  

آلخر والفوز بالنقاط حدهما لتثبيت أكتاف اأعبارة عن نزال بين فردين يتصارع هى :والمصارعة الحديثة 

 (13: 4خالل الوقت المحدد حيث يتم ذلك بمنطقة الصراع المحدده لذلك وفي ظل القوانين الموضوعة ) 

على  تقان المهارات الحركيه الفنية للمصارعة من أهم العوامل التي تساعد الالعبإعلى ذلك يعتبر تعلم ووبناء

 (21: 22الجيد لهذه المهارات ) األداء قال عن طريإأى واجب خططي أداء تحقيق الفوز حيث اليمكن

__________________________ 

 جامعه مدينه السادات   –كليه التربيه الرياضيه  –نازالت والرياضات المائيه مالنظريات وتطبيقات *  مدرس بقسم 1 
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ه وعمله كعضو هيئه تدريس وقيام ا  مجال رياضة المصارعة كالعب ومدربومن منطلق خبرة الباحث في 

المتوقع ( عن المستوي المطلوب ) الطلبه مهاريا ومعرفيا خفاض مستوىناالمصارعه الحظ  مقررمادة بتدريس

عضاء هيئة التريس والهيئة المعاونة أ مه لتعلم مهارات المصارعة وكذلكاألدوات الالزبالرغم من توافر

يرى الباحث ان هذا االنخفاض في المستوى قد يرجع الى عدم مناسبه و مؤهلين والمتخصصين علميا وعملياوال

فالطريقه التقليديه يقوم فيها المعلم بالشرح  لبههؤالء الط مع( ومالئمه طريقه التدريس المتبعة )الطريقه التقليديه

يتابع البعض منهم  روق الفرديه بين الطالب وكذلك الالذي يغفل الفظي ثم اداء نموذج والتطبيق األمراللف

داء المهارات كما ان هناك من ال يستطيع رؤيه النموذج أسلوب وطريقه أيواجهون صعوبه في فهم وأالشرح 

وهنا عيتهم لتعلم المهاره مما قد يؤثر على قدرتهم على األداء الحركي للمهاره المطلوبه وبالتالي تنخفض داف

مما جعل البحث يفكر بإستخدام أحد الوسائل التعليميه )الفيديو التعليمي( من أجل تحسين  تكمن مشكله البحث

 بعض جوانب التعلم )المعرفي والمهاري ( 

ن الدول المتقدمه قد هجرت فكره الكتب التقليديه أيضا أي هذا الصدد ف( م1989) "جابر عبد الحميد"ويذكر 

كبير من ن يقود عدد أساليب معاصره تساعد المعلم على ألى إهتدت إسبوره وطريقه المعلم التقليديه ووال

وشاشات العرض ومعامل الحاسبات فالم التعليميه حدث الوسائل التكنولوجيه كاألأالطالب في صاالت مجهزة ب

 (2:  6ليه المستخدمه في عمليه التعليم ) آلا

لعلمي ومن خالل المسح المرجعي للدراسات والبحوث السابقه وعن طريق شبكه المعلومات باكاديميه البحث ا 

لتعليم بعض مهارات ن عدد قليل من الباحثين قاموا باستخدام وسائل تعليميه حديثه أوالتكنولوجيا الحظ الباحث 

ير للقيام بمثل هذا البحث في محاوله منه لتصميم محتوي تعليمي كهتمام الباحث الى التفإثارأالمصارعه مما 

الرياضيه جامعه مدينه  باستخدام الفيديو التعليمي لتعلم بعض مهارات المصارعه الرومانيه لطلبه كليه التربيه

التي يمكن  الحديثةاساليب تقنيات التعليم  سلوب جديد منأ, لذا فان البحث الحالي هو محاوله لتجريب السادات

  سترتيجيات جديده للتدريس إلها تقديم محتوي علمي باستخدام من خال

 هدف البحث :

 على بهدف التعرف ام الفيديو التعليمي ستخدإف البحث الى يهد  

 مستوى التحصيل المعرفي  -

 مستوى األداء المهارى  -

 واإلنطباعات نحو تدريس مقرر المصارعة إتجاهات عينه البحث  -

 فروض البحث 

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء  -

 مجموعتي البحث كل على حده لصالح القياس البعدى  لدى تجاهاتاإلهارى والم

 هاريتوجد فروق داله إحصائيا بين القياسات البعديه في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء الم -

 بين مجموعتى البحث  واألتجاهات

ت توجد نسبه تحسن )تغير( في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء المهاري واإلتجاها -

 للمجموعه التجريبيه أكبر منها عن المجموعه الضابطه 

 



3 
 

 الدراسات السابقه : 

التعرف على تأثير استخدام بعض الوسائل  هدفت إلى( بدراسه  7)  م1985"طارق محمد ندا" قام -1

هج نعلى طريقة األداء لضربات الرجلين في سباحه الزحف على البطن وقد استخدم الباحث الم

طالب من  50التجريبي بتصميم مجموعتين احدهما تجريبيه واألخرى ضابطه على عينه قوامها 

الفرقه األولى بكليه التربية الرياضية وكانت اهم النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب 

 المجموعة الضابطه 

ستخدام بعض إلتعرف على أثرا هدفت إلى( بعمل دراسة  1 ) م1990"ابتهاج احمد عبد العال"قامت  -2

على والضرب الساحق في الكره الطائره وقد استخدمت أ ميه في تعليم مهارتي التمريرمنالوسائل التعلي

الباحثة المنهج التجريبي بتصميم ثالث مجموعات اثنان تجريبيه وواحدة ضابطه على عينه قوامها 

هم ألطريقه العمديه العشوائيه وكانت هن باختيارإلميذات الصف الثاني االعداي وتم تلميذه من ت 120

النتائج أن استخدام الصور الثابته والصور المتسلسله له فاعليه في رفع مستوى األداء الحركي 

للمهارات قيد البحث اكثر من الطريقه التقليديه وكذلك استخدام األفالم التعليميه له فاعليه كبرى في 

يد البحث اكثر من الصور الثابته والصور المتسلسله والطريقه رفع مستوى األداء الحركي للمهارات ق

 التقليديه 

سلوب من أثر النسبي لكل مقارنه األ هدفت إلىدراسه  ( بعمل 13 )م1991"مدحت على عمر" قام -3

داء مهارات أالتعلم الذاتي وتأثيره على مستو فراد العينه نحو أتجاهات لدى ساليب التعلم على نمو اإلأ

المصارعه الرومانيه وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام ثالث مجموعات تجريبيه على 

رتفاع إهم النتائج أياضيه للبنين باالسكندريه وكانت طالب من طالب كليه التربيه الر 48عينه قوامها 

دي استخدام اسلوب أالرومانيه وكل على انفراد وكذلك المصارعة مستوى األداء فيما يتعلق بمهارات 

 الخطو الذاتي الى زياده النمو في االتجاه نحو التعلم الذاتي 

ستخدام جهاز إالتعرف على تأثيرهدفت إلى ( بعمل دراسه  3 ) م1995د"حمد محمد احمأ"وقام  -4

وتأثير استخدام جهاز الكمبيوتر على مستوى الفيديو على تعلم بعض المهارات الحركيه قيد البحث 

طريقه التقليديه في التعليم التحصيل المعرفي للقانون وكذلك مقارنه فاعليه استخدام الفيديو والكمبيوتر ال

االخرى ضابطه على عينه ستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين احدهما تجربيه وإوقد 

سنه بنادى الشمس تم تقسيمهم الى مجموعتين بالطريقه 14لسله تحت العب من ناشئين كره ا40قوامها 

ستخدام جهازي الفيديو والكمبيوتر في تعلم بعض إ هم النتائج فاعليهأوكانت العمديه العشوائيه 

المهارات الحركيه قيد البحث ومستوى التحصيل المعرفي للقانون وكذلك ارتفاع مستوى األداء 

ه التجريبيه التي استخدمت الفيديو والكمبيوتر في التعليم على المجموعه المهاري والمعرفي للمجموع

 الضابطه التي تعلمت باستخدام الطريقه التقليديه 

ستخدام تصميم برنامج بإ هدافبعمل دراسه كان من أ( 17) م2000"الجيالنيقام "مصطفي عبد القادر -5

والتحصيل المعرفي لمبتدئى كرة ثرها على تعلم مهارات كره القدم منظومه الوسائط المتعددة ومعرفه أ

القدم واستخدم الباحث في هذه الدراسه المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين احدهما تجريبيه 

مبتدئا وكانت اهم النتائج ان األسلوب التقليدي ساهم بطريقه  60واألخري ضابطه على عينه قوامها 

ت كره القدم فيد البحث وكذلك مستوى التحصيل المعرفي للمجموعه الضابطه ايجابيه في تعلم مهارا

واسلوب الوسائط المتعدده كان اكثر تأثيرا في تعلم مهارات كره القدم قيد البحث ومستوى التحصيل 

 المعرفي للمجموعه التجريبيه 
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ستخدام ج بإ( بعمل دراسه كانت تهدف إلى تصميم برنام 14 ) م2002"محمد نبوي األشرم"قام  -6

منظومه للوسائط المتعددةومعرفة تأثيرها على تعلم بعض مهارات المصارعة النسائيه والجانب 

باستخدام مجموعتين احدهما تجريبيه واألخري  المعرفي للمبتدئات واستخدم الباحث المنهج التجريبي

رايضيه مدينه السادات طالبه من طالبات الفرقه األولى بكليه التربيه ال 20ضابطه على عينه قوامها 

وكانت اهم النتائج أن أسلوب الوسائط المتعددة كان اكثر تأثيرا على تعلم مهارات المصارعه النسائيه 

 ومستوى التحصيل المعرفي من السلوب التقليدي 

مدى فاعليه الفيديو التعرف على  هدافهامن ا( بعمل دراسه 23) 2006( chung tai ) تشنج تاي"قام  -7

القائم على الحاسب اآللي على كفاءه مدرسي التربيه الرياضيه قبل الخدمه في تحليل المهارات النفس 

حركيه في رياضه التنس وكذلك مستوى التحصيل المعرقي في تحليل المهارات الحركيه وقد استخدم 

 20وامها الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين احدهما تجريبيه واألخري ضابطه على عينه ق

طالب من طالب السنه النهائيه بكليه التربيه الرياضيه بجامعه كلورادو الشماليه بالواليات المتحده 

األمريكيه وكانت اهم النتائج تفوق افراد المجموعه التجريبيه التي استخدمت الفيديو التفاعلى على 

 ت البحث  .افراد المجموعه الضابطه التي استخدمت األسلوب التقليدي في متغيرا

 اجراءات البحث :

حداهما تجريبيه البعدي لمجموعتين أاستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم القبلي منهج البحث : 

 واألخرى ضابطه 

البالغ  2016-2015للعام الجامعي مجتمع البحث : طالب الفرقه األولى بكليه التربيه الرياضيه مدينه السادات 

 طالب  324عددهم 

     التربيه الفرقه األولى بكليه  طلبهمن  العمديه: قام الباحث باختيارعينه البحث بالطريقه عينه البحث

 التالى : ك رقه األولى وتم تقسيمهمطالب من الف (30باختيار) مدينه السادات بطريقه عشوائيه وذلكالرياضيه 

 يو التعليمي ويتم تعليمهم باستخدام الفيد هبطل 10مجموعه تجريبيه قوامها  -

 ليديه تم تعليمهم باستخدام الطريقه التقوي طلبه 10مجموعه ضابطه قوامها  -

 من نفس مجتمع البحث ولكن خارج عينه الدراسة  طلبة10وامها ستطالعيه وقمجموعه الدراسه اإل -

  سباب اختيار العينه : أ

 الفرقه األولى  هى احد مقرراتالمصارعه مادة  -

 جميع الطالب في مرحله سنية واحدة ونمو متقارب  -

 لطالب الفرقة األولى  يقوم الباحث بتدريس هذا المقرر -

 ق اهداف البحث انات بالكليه التى تساعد على تحقيتوافر االمك -

 جميع طالب العينه اجتازوا اختبارات القدرات البدنيه عند التحاقهم بالكليه  -

 العينه : إعتداليه 

( وذلك  1اء) مرفق تم تطبيق معامل االلتواء لعينه البحث في متغيرات السن والطول والوزن و اختبارالذك

 كما هو موضح بالجدول التالى  التمام إعتداليه عينه البحث 



5 
 

                                                 (1جدول )                                                 

  30ن=              سن والطول والوزن والذكاء   لإعتداليه عينه البحث في متغيرات ا                

- الوسيط /س وحده القياس المتغيرات م
 معامل االلتواء ع+

 0.292 0.82 18.5 18.58 السنه السن 1

 0.311 2.89 171 171.3 السنتيمتر الطول 2

 1.607 3.36 72 73.8 كيلو جرام الوزن 3

 0.326 4.6 100 100.5 الدرجه الذكاء 4

( 3±قد انحصرت بين) لتواء في متغيرات السن والطول والوزن والذكاءمعامل اإلن ( أ 1يتضح من الجدول ) 

 فراد العينه عتداليه ويدل ذلك على تجانس أير إتوزيعات غمما يدل على خلو العينه من أي 

 لى األجهزة واألدوات التاليه لجمع البيانات ستند الباحث إإ  -أدوات ووسائل جمع البيانات :

 اسطوانات مدمجة -        جهاز الريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر  -

 بساط مصارعة -                                         كاميرا تصوير  -

 ساعه ايقاف -                                      اجهزه حاسب الى  -

 جهاز عرض مرئي  -

ياسات الخاصه ( للق 2مارة تسجيل بيانات ) مرفق استمارة تسجيل بيانات : حيث قام الباحث بتصميم است

 بالبحث وذلك لتساعد في سرعة التسجيل والتجميع وجدولة النتائج ومعاجتها احصائيا 

قسم المنازالت الخبراء في مجال رياضه المصارعة من : قام الباحث باختيارتمارة استطالع رأي الخبراءاس

 ( وذلك لتحديد 3ريس والتدريب وقسم علم النفس مرفق)والرياضات المائيه وفسم المناهج وطرق التد

   االختبار المهاري في رياضة المصارعة -

 االختبار المعرفي في رياضة المصارعة -

 رياضه المصارعة  إختبار قياس اإلتجاهات نحو -

 تعليمي تحديد التوزيع الزمني للمحتوى ال -

 االختبارات المستخدمة : 

غير اللفظي ختبار من النوع وهوإ (1م"مرفق)1975ر : اعداد"احمد زكي صالح اختبار الذكاء المصو -1

سؤال عبارة عن مجموعة  60الجمعي فال يخضع ألي عامل لغوي أو مهارة في اللغة وهو يتكون من 

من الصور المتشابهه يتم اختيار الصورة المخالفة لكل مجموعة ويهدف الى قياس الذكاء عن طريق 

تخرج بها نسبه ذكاء القدرة على قياس التشابه واالختالف بين الموضوعات واألشياء والطريقه التي يس

أو درجته المئويه حسب مفتاح التصحيح الخاص باالختبار حيث يحسب الصواب بدرجة وال الطالب 

يحسب الخطأ أو المتروك ثم تجمع االجابات الصحيحه ويحدد العمر الزمني للفرد ونبحث عن الدرجة 

مئوي المقابل ) نسبه الذكاء ( وهكذا الخام التي نالها الطالب في العمود المناسب لعمره الزمني ثم نقرأ ال

 يحدد وضع الطالب بالنسبة لزمالئه 
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  (5االختبار المهاري مرفق) -2

وتحليل المنهج الدراسي العملي المقرر على طلبة الفرقة األولى بنين قام الباحث باجراء مسح 

أي ة ريتم قياسها من خالل إستمار لعرضها على السادة الخبراء لتحديد المهارات التي سوف

صراع الخبراء في تقدير المستوى الفنى ألداء المهارة من خالل المهارات األساسيه ومهارات ال

يذ الحركة على من مراحل تنفسفل وتم وضع درجه لكل مرحلة من اعلى ومهارات الصراع من أ

 النحو التالي 

 درجات  3مرحله التمهيد والمسك   ) التجميع (                             -

 درجات 4مرحلة التنفيذ                                                        -

 درجات  3الوضع النهائي والتثبيت                                           -

 (4عينة والنسبة المئويه مرفق)نسب االختبارات المهارية للوتم تحديد أ

 ( 2جدول ) 

 أراء الخبراء حول أنسب االختبارات المهاريه قيد البحث

 االختبار المستخدم  النسبه المئويه  التكرار االختبارات المرشحه المهارات م

 

 

1 

 

 

 

 

 المهارات االساسية 

 وقفه االستعداد 

 التحركات

 المسكات والقبضات

 الكوبري 

 وضع الصراع ارضا 

3 

3 

1 

4 

3 

60% 

60% 

20% 

80% 

60% 

 

 

 الكوبري 

 

2 

 

مهارات من 

 الصراع عاليا 

 البراوليه 

 األنكه 

 التلفيحه

 المروق من تحت االبط

4 

4 

3 

2 

80% 

80% 

60% 

40% 

 البراوليه

 االنكة

 

3 

مهارات من 

 الصراع ارضا 

 جذب الذراعين بالذراعين

 نصف دوبل 

 البرم 

4 

4 

2 

80% 

80% 

40% 

جذب الذراعين 

 بالذراعين 

 نصف دوبل 

( ان النسبه المئويه آلراء الخبراء لتحديد انسب االختبارات المهارية تراوحت مابين 2يتضح من جدول )

 المهاريهفأكثرمن آراء الخبراء إلختيار اإلختبارات  %80ارتضى الباحث بنسبة ( وقد  80%:  20%)

 : المعامالت العلمية لالختبارات المهارية

يوم األحد الموافق يز وذلك بتطبيقهااتم حساب صدق االختبارات المهاريه عن طريق صدق التم أوال الصدق : 

تمثل المجموعه األولى طالب الفرقه األولى ( طالب  10على مجموعتين بلغ قوام كل منهما )  7/2/2016

طالب الفرقة األولى بنين ممن مارسوا رياضه المصارعه ) المجموعه المميزة ( بينما تمثل المجموعة الثانية 

( والجدول التالي يوضح األساسية )المجموعة الغيرمميزةبنين من نفس مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة 

 داللة الفروق بين المجموعتين في االختبارات المهاريه 
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                                                  ( 3جدول )                                                         

 10ن=                     صدق االختبارات المهاريه بإستخدام إختبار ت إليجاد صدق التمايز                 

 

 م

 

 االختبارات المهاريه

 

 وحده القياس 

مجموعه غير  مجموعه مميزة

 مميزة

 

 الفرق بين متوسطين

 

 قيمه ت 

 ع م ع م

 *20.53 5.3 0.63 2 0.45 7.3 درجه الكوبرى 1

 *19.48 6.6 0.49 1.4 0.89 8 درجه براوليه 2

 *16.97 6 0.75 1.8 0.75 7.8 درجه انكه  3

 *45 7.5 0.52 1.5 صفر 9 درجه نصف دوبل  4

 *17.97 5.5 0.51 2.5 0.77 8 درجه جذب الذراعين بالذراعين  5

  2.101( =  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى دالله )

 صدقها على لصالح المجموعة المميزة ممايدل  المجموعتينفروق داله احصائيا بين وجود (3يتضح من جدول)

-testتم ايجاد معامل ثبات االختبار المهاري باستخدام طريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقه : ثانيا الثبات  

retest (طلبه من 10على عينه قوامها) الفرقة األولى بنين من نفس مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة

للمجموعة الغير مميزة الباحث نتائج االختبارات الخاصة بالصدق المجموعة الغير مميزة( وقد اعتبراألساسية )

يوم الخميس  بمثابة التطبيق األول ثم قام الباحث باعادة تطبيق االختبارات7/2/2016يوم األحد الموافق 

من التطبيق األول (ايام 10وف وبنفس التعليمات بفترة ال تقل عن )س الظرتحت نف 18/2/2016الموافق 

 األول والثاني  والجدول التالى يوضح معامالت االرتباط بين التطبيق

 10ن =                                       (  4جدول )                                         

 

 م

 

 االختبارات المهاريه

 

 وحده القياس 

  التطبيق الثاني  التطبيق األول 

 قيمه ر
 ع م ع م

 *798,0 0.72 2.4 0.63 2 درجه الكوبرى 1

 *,7830 0.62 1.9 0.49 1.4 درجه براوليه 2

 *,8580 0.98 2.2 0.75 1.8 درجه انكه  3

 *0.796 0.64 1.8 0.52 1.5 درجه نصف دوبل  4

 *0.812 078. 2.8 0.51 2.5 درجه جذب الذراعين بالذراعين  5

                                                                             0.632=  0.05قيمه ) ر( الجولية عند مستوى داللة                          

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى لالختبارات المهارية قد  

( مما يدل على انها 0.05القيم داله احصائيا عند مستوى دالله )( وهذه 0.858 – 0.796تراوحت ما بين )

 ذات معامالت ثبات عاليه 

 (7: مرفق)االختبار المعرفي للمصارعه  - 3

عداده بعدة مراحل حتى يخرج في صورته النهائيه اثناءإختبارالمعرفي ات اعداداالختبارالمعرفي : يمراإلخطو

 التي يمكن االطمئنان اليها في التقويم وقياس مستوى التحصيل المعرفي 
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ة هو التعرف على مدى تحصيل الطلبه الغرض من االختبار المعرفي للمصارعختبار : تحديد الغرض من اإل

 رياضه المصارعة الرومانيه  من معارف ومعلومات عن

ختبار ومناسبتها ألهداف التي يلتزم بقياسها في اإلفي تهيئه المعلم وتوجيهه الى اد ويفي هداف االختبار :تحديد أ

االختبار من حيث ثقافتهم وأعمارهم وخبراتهم وغير ذلك من المعلومات التي للمتعلمين الذين سيطبق عليهم 

نماط معرفية ويتم ذلك في ضوء األهداف المراد قياسها قي صوره أ سئلة وتصاغتكون مرشدا للمعلم واضع األ

 الفرقه األولى بنين  ذلك لمالئمه هذين المستويين لطلبةوالتي تتضمن المعرفة والفهم و Bloomمستويات تقسيم 

ا مسترجعها عندالتعاريف والحقائق التفصيلية في موضوع المصارعه الرومانيه وي المعرفة : تعني حفظ المتعلم

 يطلب منه ذلك وهذا يتطلب من المتعلم االلمام بالقواعد والمصطلحات 

ويقصد به القدرة على ترجمة وتفسير المعلومات التي استوعبها المتعلم وبناء استنتاجات جديدة علي الفهم   :

 ( 28:   18)  الفهم الكامل للمادة الدراسية 

المنهج المقرر ( احث من تحليل المحتوى الدراسي)لى ما قام به البومحاوراالختبار:إستناداإدة العلميه تحديد الما

المراجع العلميه المتخصصه والدراسات ه والذي يدرسه عينه البحث وكذلك إطالعه على لمادة المصارع

التي اشتمل عليها السابقة التي تناولت بناء االختبارات المعرفية توصل الباحث الى تحديد المادة العلميه 

 االختبار وكذلك تحديد محاوره كما يلي          

 مصطلحات مستخدمه في المصارعه   -               جانب مهارى -تاريخ المصارعه             -

 قانون اللعبة  -خططيه               مبادئ  -

المحاور رأي الخبراء حول إختيارخبراء في مجال المصارعه عن طريق إستماره إستطالع على الوتم عرضها

 وذلك لتحديد مدى مناسبه المحاور المختلفه لبناء االختبار المعرفي  (6مرفق)لبناء االختبار المعرفي المقترحة 

 ( 5جدول )                                                 

 الختبار التحصيل المعرفياراء الخبراء حول اختيار المحاور المناسبه             

 النسبه المئويه التكرار المحاور المفترحه م

 %80 4 تارخ المصارعة 1

 %80 4 جانب مهارى 2

 %40 2 مصطلحات مستخدمه في المصارعه 3

 %60 3 مبادئ خططيه 4

 %80 4 قانون اللعبة 5

( أن النسبه المئويه آلراء الخبراء حول اختيار المحاور المناسبه الختبار التحصيل  5يتضح من جدول ) 

فأكثر من اراء الخبراء في اختيار  %80( وقد ارتضي الباحث بنسبة  %80-%40المعرفي تراوحت مابين ) 

 المحاور المناسبه 

ختبارات المعرفيه في ل الدراسات التي تناولت بناء اإليقام الباحث بتحلختبار :  صياغة عبارات االطرق تحديد 

وع األسئله وبناء على ختيار من متعدد في نقت غالبيه الدراسات على طريقه اإلالمجال الرياضي حيث اتف

 حتماالت ث طريقه االختيار من متعدد ثالث إختار الباحماسبق فقد إ
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باعداد وصياغة عبارات االختبار بعد االطالع على المراجع قام الباحث  ختبار : اعداد وصياغه عبارات اال

العلميه والدراسات السابقة للتعرف على شروط كتابة المواصفات الواجب اتباعها في ذلك بحيث تمثل مستويات 

 الفهم ( وقد راعى الباحث مايلي : –معرفيه ) المعرفه 

 بتعاد عن العبارات الصعبة الغامضةاإل -                           ان تكون للعبارة معنى واحد  -

 ان تكون لغه كل عبارة صحيحه -كل عبارة مستقلة عن باقي العبارا          ان تكون  -

  عينه البحث ه لمستوى طلبة الفرقة األولىان تكون العبارات مناسب -

ينه البحث صالحيتها ومناسبتها لعستمارة لعرضها على الخبراء لمعرفة مدى وتم وضع أسئلة اإلختبارفي إ

( سؤال من ضمن عبارات  40( سؤال حيث اتفقوا على )  50ردات بلغ عددها ) حيث ضمت مجموعة من المف

 االستمارة مقسمه كما هو موضح بالجدول التالي 

 ( 6جدول ) 

 محاور وتكرارات االختبار المعرفي 

 ارقامها  عدد تكرارها  المحاور 

 8 – 1من رقم  8 محور تاريخي 

 20 – 9من رقم  12 قانون اللعبة 

 40 -21من رقم  20 الجانب المهاري 

سئلة االختبار تبعا أترتيب مفردات االختبار :   بعد صياغة األسئلة في صورتها المطلوبة قام الباحث بترتيب 

ختبار فيبدأ باألسئلة ور حول محور واحد مع بعضها في اإللموضوعات المادة بحيث تجمع األسئلة التي تد

 سئلة الخاصة بالمحور المهاري بالقانون ثم األالخاصة بالمحور التاريخي ويليها األسئله الخاصة 

مفتاح التصحيح :   بعد أن حددت طريقة االجابة على األسئلة بحيث يجيب المتعلم في ورقة األسئلة نفسها  

وذلك بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة وصمم مفتاح التصحيح بحيث يكون واضح 

يحة بكل سؤال من اسئلة وقد حدد الباحث درجة واحدة لالجابة الصحبار دام في تصحيح االختوسهل االستخ

 االختبار 

من الفرقة األولى من  (طلبه10ختبار على عينه قوامها)اختبار مدى صالحية عبارات االختبار :   تم تطبيق اال

 تميز معامل السهوله والصعوبه ومعامل النفس مجتمع البحث ولكن خارج عينة الدراسة وذلك لحساب 

معامل السهوله والصعوبة :  هو تقيم كل عبارة والحكم عليها من حيث سهولتها وصعوبتها عن طريق  -

 عدد االجابات الصحيحه والخاطئه عن طريق المعالة التالية : 

 ص             االجابه الصحيحه للسؤال                          

 ________ =       ________________معامل السهولة =  

 االجابه الخاطئه      ص + خ االجابه الصحيحه +                               

 صحيح  1معنى ان مجموعها = بوالعالقة بين السهوله والصعوبة عالقة عكسيه مباشرة 
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معامل التميز :    هو استخالص العبارات ذات القدرة على التميز بين األفراد واستخدم الباحث المعادلة التاليه :    

 معامل الصعوبه = التباين   ×معامل السهوله 

 لالختبار المعرفي : المعامالت العلميه 

حيث قام الباحث  test – retestواعادة االختبار ثبات االختبار : تم حساب ثبات االختبارعن طريق االختبار

وخارج عينة من الفرقة األولى بنين من نفس مجتمع البحث  ( طلبه10بتطبيق االختبارعلى عينة قوامها )

الدراسة ) مجموعة التقنين ( وقد اعتبر الباحث االختبارات الخاصة بمعامل السهولة والصعوبة ) لمجموعة 

ثم قام الباحث باعادة تطبيق  7/2/2016و كان ذلك يوم األحد الموافق  يق األولالتقنبن ( بمثابة التطب

ظروف وبنفس التعليمات بعد مرور مدة ال تقل عن تحت نفس ال 18/2/2016االختبارات يوم الخميس الموافق 

           من التطبيق األول  (أيام10)

 ( 7جدول ) 

 10ن =     ختبار المعرفي                    االرتباط بين التطبيق األول والثاني لالمعامالت                    

 االختبار

 

 قيمه ر التطبيق الثاني التطبيق األول وحده القياس

 2ع 2م 1ع 1م 

 0.882 1.83 31.2 2.1 31.5 الدرجة االختبار المعرفي في المصارعه
  0.632=  0.05يمه ) ر( الجولية عند مستوى داللة ق

( أن قيمة معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول والثاني لعبارات االختبار المعرفي  7يتضح من جدول ) 

 اى أنها ذات معامالت ثبات عاليه  0.05دالة احصائيا عند مستوى معنويه ( وهذا يدل على انها  0.882هى ) 

ذر التربيعي لمعامل الثبات فحقق الصدق عن طريق الجق الذاتي الصدصدق االختبار : قام الباحث بإستخدام 

 وهذا يعني أن االختبار له درجة صدق عالية  0.939الذاتي معامل قدره 

لحساب ختباروذلك أثناء تطبيق اإلختباراإلجابة على الباحث بتحديد الزمن المناسب لإل قامتحديد زمن االختبار:

الزمن الذي إستغرقه في صورته النهائيه ثم الجمع بين ختبارمن خالل حساب الزمن التجريبي لإل ثباته وذلك

الزمن المناسب ختباروهوتخراج المتوسط الحسابي لزمن اإلساول طالب وآخر طالب وقمسته على إثنين إل

 ختبار لإلجابة على اإل

 لمصارعة :  اختبار قياس اإلتجاهات نحو ممارسه ا

نحو ممارسه رياضه المصارعه وكذلك معرفة ما التعرف على ميول واتجاهات الطلبه هو الختبارن االغرض م

 رياضة المصارعة فات نفسية ووجدانية نتيجه تعلم وممارسه اكتسبه الطالب من ص

 :   تحديد اختبار قياس اإلتجاهات نحو ممارسه المصارعة  

تجاهات نحو ممارسة الذي يقيس اإللتحديد اإلختبار ةوالمراجع المتخصص باحث باجراء مسح للدراساتقام ال

المناسب الذي يقيس إستطالع رأي الخبراء حول إختياراإلختبار ة المصارعة حتى توصل الباحث بعدرياض

ضي على إعتبار أن تجاهات نحو النشاط الرياالى إختبار كانيون لإل جاهات نحو ممارسة النشاط الرياضيتاإل

 (8)مرفق صارعة أحد أوجه وأشكال النشاط الرياضي الم
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وقد تم تطبيق هذا اإلختبار في البيئه المصريه حيث قامت "عزيزة سالم " بإيجاد معامل ثبات أبعاد المقياس 

إلى تميزأبعاد المقياس بمعامالت ثبات عاليه نسبيا تراوحت ما بين بإعادة تطبيق اإلختباروأشارت النتائج 

كما قامت"تهاني جرانه " بإيجاد معامالت الثبات عن طريق إعادة اإلختبار على طلبه كليه   (0.89%: 0.75)

 ( %0,86: %0.78التربيه الرياضيه باألسكندريه وتراوحت معامالت ثبات المقياس مابين)

"عزيزة سالم " بإيجاد صدق المقياس بإستخدام الصدق المنطقي لعبارات كل بعد من وفي البيئه المصريه قامت 

خبيرا  من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بكليات التربيه الرياضيه على أساس  20أبعاد المقياس عن طريق 

فأكثر أنها  %85بنسبه  أن العبارات ذات التكرارات المرتفعة لكل بعد من أبعاد المقياس تدل على إتفاق الخبراء

 عبارات صادقة منطقيا لتمثل هذا البعد 

   CDاسطوانه مدمجه (9الفيديو التعليمي :  مرفق ) المحتوى التعليمي باستخدام

 عداد المحتوى التعليمي :إ

لتوصل الى طالع على العديد من المراجع العلمية المتخصصة في مجال رياضة المصارعة لقام الباحث باإل 

هاز الحاسب اآللي النظري والمهارات قيد البحث وتم كتابتها على جفضل النصوص التي تشرح الجزءأ

ستخدام برنامج ميديا مصور الى جهاز الحاسب اآللي وتم إالويالفيدوتم تحميل   (word)ببرنامج الوورد

وتم تقسيم المهارات الموجودة على على جهاز الحاسب اآللي لعرض وتشغيل الفيديو  media playerبالير

م صانع األفالم وت  movie makerة وذلك باستخدام برنامج موفي ميكرالتعليمي الى مهارات منفصلالفيديو

التعليق الصوتي عن ل عرض نص الكتابة وتم ادخاثناء الفيديو متزامنا مع التعليق بالصوت لشرح المهارات أ

بحيث يتم تشغيل  jet audioي وذلك باستخدام برنامج جيت اوديووفون الخاص بالحاسب اآللالميكرطريق 

 مصاحب له صوت الشرح وكذلك النص الكتابى متضمن شرح المهارة عرض الفيديو

 راءتعليمي قام الباحث بعرضه على الخبعداد مكونات المحتوى البعد اإلنتهاء من إ تقويم المحتوى التعليمي : 

 لي تدريس والمصارعه وذلك لمعرفة ما يمجال المناهج وطرق ال في

 مدى مناسبة الوسيله لألهداف العامة للمحتوى  -

  مناسبة اسلوب عرض المحتوى للطلبة مدي -

 مدى صالحية المحتوى التعليمي باستخدام الحاسب اآللي للتطبيق  -

 وكانت النتيجة كما يلي : 

 هداف المحتوى يلة المستخدمة لتحقيق أناسبة الوسموافقة جميع الخبراء على م -

 عرض ويتم إيقافها وتشغيلها من قبل المعلمتعديل طريقة عرض المهارة بحيث جعلها مستمرة في ال -

 موافقة جميع الخبراء على صالحية المحتوى التعليمي للتطبيق  -

 12ة تعليمية وذلك لمدة وحد 12ى البرنامج الزمني :   قام الباحث باعداد المحتوى التعليمي بحيث يشتمل عل

 دقيقه  90سبوع بواقع وحدة تعليمية واحدة في األسبوع وصافي زمن تدريس الوحدة أ
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 (  10جدول ) 

 توزيع الزمني للمحتوى التعليمي باستخدام الفيديو التعليمي ال

 التوزيع الزمني للمحتوى التعليمي  البيان  م

 اسبوع  12 عدد األسابيع  1

 وحدة  12 التعليمية الوحدات عدد 2

 وحدة واحدة    األسبوع في التعليمية الوحدات عدد 3

 دقيقه  90 الواحدة الوحدة تطبيق زمن 4

 دقيقة  90 زمن التطبيق في األسبوع 5

 ساعة (  18دقية )  1080 الزمن الكلي للتطبيق  6

 

 ( 11جدول ) 

 ي ألجزاء الوحدة التعليميه للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطه التوزيع الزمن

 الزمن  المجموعة الضابطة  الزمن  المجموعة التجريبية 

 ق 10 احماء  ق 10 احماء 

 ق 10 تمرينات بدنية  ق 10 تمرينات بدنية 

 ق 20 شرح وتقديم المهارة  ق20 مشاهدة الوسيله التعليميه

 ق 45 الجزء الرئيسي  ق  45 الرئيسيالجزء 

 ق 5 ختام وتهدئة  ق 5 ختام وتهدئة 

 ق 90 زمن الوحدة الكلي  ق 90 الزمن الكلي للوحده 

 

( 10)على عينة قوامها8/2/2016اإلثنين الموافق  ة يومتم اجراء الدراسه االستطالعي: الدراسة االستطالعية

 الدراسة األساسية وكان الهدف هذه الدراسة ما يلي من نفس مجتمع البحث وخارج عينةطلبه من الفرقة األولى 

 التعرف على مدى صالحية األجهزة المستخدمة واألدوات  -

 التعرف على مدى صالحيه المكان المخصص الستخدام الوسائل التعليميه  -

 تجريب استخدام الوسائل التعليمية  -

 اثناء تنفيذ البحث وايجاد الحلول المنسبة لها لى المشكالت والصعوبات التى قد تنشأ التعرف ع -

ية والمجموعة الضابطة وعمل :   قام الباحث باجراء القياسات القبلية للمجموعة التجريب القياسات القبلية

 م21/2/2016األحد الموافقلوزن والذكاء ( وذلك يوم لطول وافيما بينها في متغيرات ) السن وااإلعتداليه 

قام الباحث بتطبيق المحتوى التعليمي باستخدام الفيديو التعليمي عن طريق الحاسب  : تنفيذ التجربة األساسية

ة المجموعه الضابطه الستخدام الطريقبينما خضعت  هاآللي وجهاز العرض الرأسي على المجموعة التجريبي

  م6/5/2016م إلى يوم اإلثنين الموافق 22/2/2016يوم اإلثنين الموافق ة منة في التعلم وذلك في الفترالتقليدي
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المدة المحددة لتفيذ التجربة األساسية قام الباحث باجراء القياسات البعدية للمجموعة بعدانتهاء : القياسات البعدية

( وذلك في اإلتجاهاتقياس  -الجانب المهارى-تغيرات)التحصيل المعرفيالتجريبية والمجموعة الضابطة في م

 م9/5/2016إلى الخميس الموافق  م7/5/2016يوم الثالثاء الموافق الفترة من 

 قام الباحث باإلستعانه باألساليب اإلحصائية التاليه :   : المعالجات االحصائيه

 نسبه التحسن  -         معامل االرتباط البسيط لبيرسون -            المتوسط الحسابي  -

 معامل السهوله -         االنحراف المعياري  -

 اختبار ت -               معامل االلتواء  -

  عرض النتائج : أوال:  -  :عرض النتائج ومناقشتها 

 (12جدول )

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مستوي األداء المهاري 

 10ن=                           لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                      

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 قيمه ت 
 ع س ع س

 118.816 35.7 0,69 44,9 0,58 9,2 تجريبيه       

 124.298 30.2 0.408 38.9 0.604 8.7 هضابط
 2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

( أن قيمه ت المحسوبه في مستوي األداء المهاري أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح 12يتضح من جدول )

 القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 ( 13جدول )

 دالله الفروق بين القياسين البعديين في مستوى األداء المهاري 

 20ن = لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                   

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 31.115 6 0.48 38.9 0.69 44.9 قياس بعدي
 2.093=  (0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

( أن قيمه ت المحسوبة في مستوى األداء المهاري أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح 13يتضح من جدول )

 القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه 
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 (14جدول)

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في اإلختبارالمعرفي  

 10ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 46.996 28.9 1.776 34.4 0.52 5.5 تجريبيه       

 42.575 21.6 1.337 26.7 0.74 5.1 ضابطه
 2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

( أن قيمه ت المحسوبه في اإلختبارالمعرفي أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح القياسات 14يتضح من جدول )

 البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 ( 15جدول )

 اإلختبارالمعرفي دالله الفروق بين القياسين البعديين في 

 20ن = ابطه                          لمجموعتي البحث التجريبيه والض                                    

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 15.098 7.7 1.337 26.7 1.776 34.4 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح القياسات اإلختبار المعرفي ( أن قيمه ت المحسوبة في 15يتضح من جدول )

 البعديه  للمجموعه التجريبيه 

 (16جدول)

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون كخبرة إجتماعية  

 10ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 28.255 16.6 2.081 31.8 1.264 12.2 تجريبيه       

 16.787 13.2 1.963 25.8 1.308 12.6 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون كخبرة إجتماعية أعلى من قيمه ت الجدوليه 16يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 
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 ( 17جدول )

 ماعية  لبعديين في مقياس كنيون كخبرة إجتدالله الفروق بين القياسين ا

 20ن = لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                              

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 7.923 5.2 1.963 25.8 2.081 31.8 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون كخبرة إجتماعية أعلى من قيمه ت الجدوليه 17يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه 

 (18جدول)

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون للصحه واللياقة  

 10ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 29.816 23.6 2.116 41.9 0.524 18.3 تجريبيه       

 24.586 17.3 2.016 35.9 0.626 18.6 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

أعلى من قيمه ت الجدوليه للصحه واللياقه  ( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون 18يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 ( 19) جدول 

 للصحه واللياقة دالله الفروق بين القياسين البعديين في مقياس كنيون 

 20ن =   لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                            

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 8.517 6 2.016 35.9 2.136 41.9 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

أعلى من قيمه ت الجدوليه للصحه واللياقة  ( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون 19يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه 
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 ( 20جدول)

 كخبرة توتر دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون 

 10ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 10.644 9.5 1.96 35.9 1.824 26.4 تجريبيه       

 3.416 3 1.76 28.9 1.96 25.9 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح كخبرة توتر ( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون20يتضح من جدول )

 القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 ( 21جدول )

  كخبرة توتر  دالله الفروق بين القياسين البعديين في مقياس كنيون

 20= ن لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                              

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 11.582 7 1.76 28.9 1.96 35.9 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح  كخبرة توتر( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون 21يتضح من جدول )

 القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه          

 (22جدول)

 كخبرة جمالية دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون 

 01ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 14.195 15.1 2.924 40.9 1.278 25.8 تجريبيه       

 9.997 7 1.674 32.9 1.269 25.9 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

يتضح من جدول ) ( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون أعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح القياسات 

 البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 
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 ( 23جدول )

 كخبرة جماليهدالله الفروق بين القياسين البعديين في مقياس كنيون 

 20ن = لبحث التجريبيه والضابطه                          لمجموعتي ا                                    

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 10.349 8 1.674 32.9 2.924 40.9 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

أعلى من قيمه ت الجدوليه كخبرة جمالية ( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون 23) يتضح من جدول

 لصالح القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه 

 (24جدول)

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون لخفض التوتر 

 10ن= الضابطه                           لمجموعتي البحث التجريبيه و                                     

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 20.817 18 2.188 36.3 1.081 18.9 تجريبيه       

 12.667 9.6 1.926 28.3 1.208 18.7 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون لخفض التوترأعلى من قيمه ت الجدوليه لصالح 24يتضح من جدول )

 القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 ( 25جدول )

 دالله الفروق بين القياسين البعديين في مقياس كنيون لخفض التوتر 

 20ن = لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                              

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 11.962 8 1.926 28.3 2.188 36.3 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون لخفض التوتر أعلى من قيمه ت الجدوليه  25يتضح من جدول ) 

 لصالح القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه 
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 (26جدول )

 دالله الفروق بين القياس القبلي والبعدي في مقياس كنيون كتفوق رياضي 

 10ن= لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                                

قياسات         

 مجموعات

فرق  بعدي  قبلي 

 المتوسطات 

 

 ع س ع س قيمه ت 

 22.335 17.7 2.016 33.9 1.26 16.2 تجريبيه       

 12.886 10.1 1.903 26.9 1.341 16.8 ضابطه
  2.262( = 0.05لية عند مستوى دالله )قيمة ت الجدو

أعلى من قيمه ت الجدوليه كتفوق رياضي ( أن قيمه ت المحسوبه في مقياس كنيون 26يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه 

 (  27جدول ) 

 كتفوق رياضي دالله الفروق بين القياسين البعديين في مقياس كنيون 

 20ن = لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه                                                              

 مجموعات

 قياسات 

فرق  ضابطه  تجريبيه 

 المتوسطات

 

 ع س ع س قيمه ت

 11.006 7 1.903 26.9 2.016 33.9 قياس بعدي
 2.093( = 0.05قيمه الجدوليه عند مستوى دالله )

الجدوليه أعلى من قيمه ت كتفوق رياضي  ( أن قيمه ت المحسوبة في مقياس كنيون 27يتضح من جدول )

 لصالح القياسات البعديه  للمجموعه التجريبيه

 (28جدول )

 نسبه التحسن بين المجموعتين التجريبيه والضابطه في متغيرات البحث 

 المجموعات

 اإلختبار 

 مجموعه ضابطه  مجموعه تجريبيه 

 نسبة تحسن قياس بعدي قياس قبلي  نسبه تحسن قياس بعدي  قياس قبلي 

347.12 38.9 8.7 %388.02 44.9 9.2 مهاري 

% 

423.52 26.7 5.1 %525.45 34.4 5.5 معرفي 

% 

104.76 25.8 12.6 %160.65 31.8 12.2 كنيون كخبرة إجتماعية

% 

 %93.01 35.9 18.6 %128.96 41.9 18.3 كنيون كصحه ولياقة

 %11.58 28.9 25.9 %25.08 35.9 26.4 كنيون كخبرة توتر
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27.027 32.9 25.9 %58.52 40.9 25.8 جماليهكنيون كخبرة 

% 

 %51.33 28.3 18.7 %95.23 36.3 18.9 كنيون لخفض التوتر

 %60.11 26.9 16.8 %109.25 33.9 16.2 كنيون للتفوق الرياضي

 ثانيا مناقشة وتفسير النتائج :

لدالله  إختبار )ت( وق دالة احصائيا في وجود فر ( 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12ل) يتضح من جدو

اء المهاري ومستوي التحصيل دالبعدي في متغيرات البحث المختلفه التي تقيس األالقبلي  ينلفروق بين القياسا

وذلك لصالح القياس البعدي لكل من المجموعه التجريبيه والمجموعه جاهات في إختبار كنيون المعرفي واإلت

ويعزو ( 0.05ت( المحسوبة أعلى من قيمه )ت( الجدولية عند مستوى معنويه )الضابطه حيث جاءت قيم )

سواء كان بعرض نموذج أو  في التعليم والطريقه التقليديه  خدام الفيديو التعليميالباحث هذه النتيجة الى أن است

الحركية كما يسهم المهارة لطريقه أداء ستيعاب المتعلمإكتساب خبرة تعلم وإ ىيؤدي الشرح لفظي وأداء نموذج 

 قل المهارة الحركيه ككلويساعد على ص

أن تفاعل الطالب المتعلم مع المعلم أو الوسيلة التعليميه بطريقة الى  م( 1987) "حسين الطوبجي"حيث يشير 

 له دور إيجابي فييكون ذلك مع كل موقف تعليمي يواجهه  سواء بالمشاهدة أو اإلستماع والتخيل إيجابية

 ( 27:  5)  الحصول على المعرفةإكتساب المهارة و

م( ان التعليم يعمل على إثارة إهتمامات المتعلم ومساعدته على جذب 2006" )tae chungويرى "تاي تشانج 

اإلنتباه وإثارة الحماس والتشويق مما يساعد على تحسن الجوانب المعرفيه والمهاريه وكذلك إتجاهات الفرد 

 (   139 : 23نحو التعلم )

م( أن اإلتجاه نحو تعلم الرياضه يعمل على إثارة إهتمامات وإتجاهات 1998ويؤكد "محمد رضا البغدادي")

إتجاهات  كذلك زيادةوالمهاريه او المعرفية  المتعلم وتساعده على تحقيق أهدافه من التعلم سواء في الجوانب

 ( 239:  11)المتعلم نحو ممارسه نشاط ما 

نتائج القياسات والفرق بين القياسات القبليه والبعديه لكل من المجموعتين التجريبيه والضابطه أكدته  وهذا ما 

 مما يحقق الفرض األول الذي ينص على :

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء  -

 كل على حده لصالح القياس البعدى التجريبيه والضابطه تي البحثالمهارى واإلتجاهات لدى مجموع

( وجود فروق داله إحصائيا في إختبار )ت( 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13ويتضح من جداول )

لدالله الفروق بين القياسات البعديه لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه لصالح المجموعه التجريبيه في 

تجاهات  في إختبار كنيون متغيرات البحث المختلفة التي تقيس كل من األداء المهاري والتحصيل المعرفي واإل

 ( 0.05عند مستوي معنويه )حيث كانت قيمه )ت( المحسوبه أعلى من قيمه )ت( الجدوليه 

مستوى أداء مجموعه الفيديو التعليمي عن المجموعة  فيقدم ملحوظ ( ان هناك ت13من جدول )حيث يتضح  

و ديدرجات لصالح مجموعة الفي 6عتين الطريقة التقليدية حيث أن الفرق بين متوسطي المجمو التي استخدمت

 "مصطفى الجيالني"( و1)( م1990) "ابتهاج عبد العال"التعليمي ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من 

ة في هذه الدراسة أدت الى ايجابية واستثارة المتعلم مأن األسلوب والطريقة المستخد( في 17م( )2000)

 للمهارات قيد البحث  
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كما يشير الباحث ايضا الى ان تفوق المجموعة التجريبية التى استخدمت الفيديوالتعليمي عن المجموعة 

مكانية التعليمي المعروض باستخدام الفيديو به ا ىالى ان المحتوالضابطه التى استخدمت الطريقة التقليدية 

الحركي الصحيح المهارة وهذا يعطي للطالب التصورعرض وتكرار المهارات في أي مرحلة من مراحل 

للمهارات في أى مرحلة من مراحل المهارة وخاصة تلك المراحل التي فيها صعوبة لألداء بعكس الطريقة 

فهم كما أن هناك من ال يجد صعوبة في ال بعض الطلبه حيث أنرح اللفظي وأداء نموذج (التقليدية ) الش

 يستطيعون رؤية نموذج المهارة بشكل سليم وبالتالي ال تتضح لهم النواحى الفنية ألداء المهارة بصورة سليمة 

م( بأن المتعلم قد ال تسنح الفرصة الستيعاب واكتساب 1983ويتفق هذا مع ما أشار اليه محمد حسن عالوي )

هتمام الكافي وال تترك مه مرورا سريعا دون أن يعيرها اإلالمهارة تمر أمانظرا ألن القدر الكافي من الرؤية 

 (119: 9في نفسه سوى بعض االنتباهات الباهتة مما يؤدي الى اكتساب المتعلم أداء خاطئ للمهارة الحركية )

 7.7( أن هناك فروق داله بين متوسطي المجموعتين التجريبيه والضابطه بفارق 15ويتضح من جدول )

 رجات لصالح المجموعة التجريبية التى استخدمت الفيديو التعليمي وذلك في الجانب المعرفي د

م( 1991) "مدحت على عمر"( و 3م( ) 1995) "أحمد محمد احمد "ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من

تأثيرا فعاال في ( في أن النتيجة من استخدام الوسائل التعليمية الحديثة وخصوصا المسموعة والمرئية تؤثر 13)

المتعلم وذلك من خالل عمليات التفاعل التي تتم بينه وبين الوسيلة المستخدمه األمر الذى يجعله مقبال على 

التعليم دون خوف أو تردد من معرفه أحد لمستواه وبذلك تتم عملية التعلم عن رغبة ال عن رهبة وبالتالي يزداد 

  مستوى تحصيلهم المعرفي للمادة التعليمية

المجموعة  فيديو التعليمي التى خضع لها طلبهويعلل الباحث أيضا هذه النتائج إلى أن طريقة التعليم بإستخدام ال

حصولهم على المعلومة دون ملل فيكون دورهم لتجريبية تنظرإلى أنهم متفاعلين وغايتها والعائد منها هوا

تخدام الشرح اللفظي الذي يتهم للتعلم في حين أن استفاعلي ايجابي نشط في العملية التعليمية مما يزيد من دافع

المجموعة الضابطة تنظر إلى أنهم مستقبلين للمعلومات سواء بالتلقين أو بالقراءة بدون فاعلية  خضع له طلبة

 ليمية مما يقلل من دافعيتهم للتعلم عفيكون دورهم سلبي في العملية الت

ليمية وهو تفاعل عنه البد من توافرعامل مهم في العملية التم( بأ1987وهذا ما أشار إليه حسين الطوبجي )

الطالب بطريقة ايجابية مع كل موقف تعليمي يواجهه ويجربه حيث أن للمتعلم دورا إيجابيا في الحصول على 

 (  27:  5المعرفة يختلف عن الدور السلبي الذي يسلكه عادة في أسلوب التعلم التقليدي )  

جود فروق ( وجود فروق دالة احصائيا في إختبار)ت( و 27, 25, 23, 21, 19, 17ويتضح من جداول )

)ت( لدالله الفروق بين القياسات البعديه لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه لصالح داله إحصائيا في إختبار

المجموعه التجريبيه في متغيرات البحث المختلفة التي تقيس اإلتجاهات حيث إستخدم الباحث مقياس كنيون 

رعة ( ويتضح النشاط الرياضي ) رياضة المصانحولإلتجاهات حيث يقيس هذا المقياس ستة أبعاد لإلتجاهات 

  أن هذه الفروق في األبعاد الستة جاءت بالترتيب لصالح المجموعه التجريبية التي استخدمت الفيديو التعليمي

حيث يعزوالباحث تفوق المجموعة التى استخدت الفيديو التعليمي في التعليم إلى أن الفيديو التعليمي المستخدم 

الصوره المتحركة )  –ثل ) النص المكتوب ( النص التعليمي يتضمن أكثر من وسيط في العمليه التعليميه م

لقطات فيديو مصورة ومسجله ( وكذلك الصوت المصاحب لشرح األداء وتعدد الوسائط في هذا األسلوب 

 المستخدم )الفيديو التعليمي ( مما يؤثرعلى إتجاهات الطلبه نحو التعلم وممارسه نشاط المصارعه 
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م( على ان استخدام 1999م( ومصطفي عبد السميع )2000بد الحميد شرف )وهذا مايتفق عليه كل من ع

الفيديو ( في العمليه التعليميه يمكننا  –الصوت  –الصور المتحركه  –الوسائط المتعددة مثل ) النص المكتوب 

لديه  من توصيل المعلومة او الرساله بصورة افضل واسرع للمتعلم وهذا يساعد على تثبيت الخبرات التعليميه

وفي نفس الوقت يزيد من فاعليه العمليه التعليميه ويجعلها اكثر تشويقا واثارة وتجعل المتعلم يقدم على ممارسه 

 (147: 16( , )79: 8النشاط واداء المهارات الحركيه وبالتالى تحقق األهداف التعليميه المرجوة )

لى ان الوسائط التعليميه تعمل على جذب ( ا1998ويؤكد ذلك أيضا ما أشار اليه "محمد رضا البغدادي" )

اإلنتباه وإثارة إهتمامات واتجاهات المتعلم وتساعده على اكتساب الخبرات وتجعلها باقيه األثر ومن ثم تتحقق 

لديه أهدافه من التعلم سواء في الجوانب المهاريه أو المعرفيه أو اإلتجاهات نحو ممارسه نشاط رياضي معين   

 الثاني الذى ينص على :وهذا يحقق الفرض 

توجد فروق داله إحصائيا بين القياسات البعديه في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء   -

 المهاري واألتجاهات بين مجموعتى البحث

( أن نسبه التحسن في القياسات البعديه للمجموعه التجريبه أعلى من المجموعه الضابطه 28يتضح من جدول )

 في متغيرات البحث المختلفه التي تقيس الجانب المهاري والجانب المعرفي واإلتجاهات 

الفيديو التعليمي في التعليم  امإستخد التجريبيه الى أنلمجموعه يعزو الباحث تحسن نتائج األداء المهاري لحيث 

 إستيعاب المتعلم لمفردات المهارة الحركيه مع التركيز على األجزاء المهمه في األداءوإلى تعميق  أدى

م( الى أن الفيديو التعليمي يعمل على تزويد المتعلمين 2000وفي هذا الصدد يشير "عبد الحميد شرف" )

ين عمليات التعليم والتعلم مما يؤدي الى الوصول بمستوى اآلداء بعمليات التغذية الراجعة التى تفيد في تحس

  ( 123:  8المهاري  الى اآلداء األمثل  )

ويرى الباحث أن السبب في تحسن نتائج القياسات الخاصة بالجانب المعرفي  للمجموعة التجريبيه  يرجع الى 

يادة تركيزهم وعدم شعورهم بالملل كما يعمل أن إستخدام الفيديو في التعليم يعمل على جذب إنتباه الطالب وز

 على إثارة اهتمامهم وحماسهم وتشويقهم نحوزيادة المعرفه واإلطالع والبحث عن المعلومه ومصدرها

م(الى أن استخدام تكنولوجيا التعليم في تعلم المهارات الحركيه 1995حيث يشير "أحمد محمدأحمد" )

 (   78: 3في المستوى المهارى والمعرفي وهذا يتفق مع نتائج البحث )   والمعرفية أدى إلى إرتفاع نسبة التقدم

ويرى الباحث ان السبب في تحسن القياسات الخاصة بمجموعه الفيديوالتعليمي في اإلتجاهات يرجع الى ان 

مل على استخدام الفيديوالتعليمي في التعليم يعمل على جذب االنتباه وزياده التركيزوعدم الشعوربالملل كما يع

اثارة اهتمام واتجاهات المتعلمين وتشويقهم وزياده ايجابيتهم نحو ممارسه رياضه المصارعه عن المجموعه 

 التقليديه 

عمليات  م( بأن إستخدام الوسائل التعليمية في2001ويتفق هذا مع ما أشارإليه مصطفى عبد السميع وأخرون )

 ( 76:   16كما وكيفا )   ه واتجاهاته نحوممارسه نشاطوقدرات تهفي زيادة كفاء المتعلم التعليم والتعلم تساعد

 الذي ينص على:   تحقق الفرض الثالثوهذه النتائج 
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األداء المهاري واإلتجاهات في مستوى التحصيل المعرفي ومستوى توجد نسبه تحسن )تغير(   -

 للمجموعه التجريبيه أكبر منها عن المجموعه الضابطه 

  

 :االستنتاجات 

يمكن استنتاج وفروضه واستنادا الى المعاجات االحصائيه وما اشارت الي النتائج في ضوء اهداف البحث 

 األتي : 

قيد البحث  على تعلم مهارات المصارعه ل التعليميه المختلفه يؤثر تأثيرا  إيجابيا  التعلم باستخدام الوسائ -

 على الجانب المهاري من الطريقه التقليديه  وكانت نتائج التعلم بإستخدام الفيديو التعليمي أكثر تأثيرا  

على مستوى التحصيل المعرفي وكانت  بيا  ايجا ا  تأثير يؤثر المختلفه التعليميه الوسائل ستخدامبإ التعلم -

حصائيه على الجانب المعرفي ه معنويه ذات دالله إستخدام الفيديو التعليمي تسهم بطريقالتعلم بإنتائج 

 عن الطريقه التقليديه 

وكانت نتائج مقياس  على اإلتجاهات بيا  يجاإ تأثيرا   يؤثر المختلفه التعليميه الوسائل ستخدامبإ التعلم -

ذات دالله إحصائيه في األبعاد السته للمقياس وذلك بإستخدام  تجاهات تسهم بطريقه معنويهلإل كانيون

 ستخدام الطريقه التقليديه الفيديو التعليمي عن إ

 : التوصيات 

 :لى النتائج التي توصل اليها الباحث من خالل هذا البحث يوصي الباحث بما يلي  إاستنادا  

 ستخدام الفيديو التعليمي في تعلم مهارات المصارعه بكليات التربيه الرياضيه إ -

 ستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثه في تعليم وتدريب المصارعه اإلهتمام بإ -

تعليم في تعلم النواحي الخططيه ساليب وتكنولوجيا الدام أاء المزيد من الدراسات والبحوث إلستخجرإ -

 دريس المصارعه الحديثه كأسلوب لتدريب وت

المستخدم في تدريس محتوي التعليمي والمقرر الدراسي ستخدام الفيديو التعليمي ضمن الإدراج إ -

 المصارعه 
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