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تحديد االثر الفوري الستخدامات برنامج الدرة فيش في تسير حصة التربية البدنية والرياضة
بحث من اعداد استاد المحاضر قسم ب زرف محمد
جامعة مستغانم الجزائر قسم التدريب الرياضي معهد التربية البدنية والرياضة
ملخص البحث باللغة العربية:

هدفت هده الدراسة اىل تبيان التأثري االجيايب يف استخدام تطبيقات الدرات فيش يف تصميم درس التصويب يف
كرة السلة وهذا انطالقا من فكرة ان عملية إيصال املعلومات يف التعلم احلركي تعتمد باألساس على إشراك مجيع
احلواس وان إمكانيات هذا النوع من الربنامج تغين أستاذ الرتبية البدنية عن االستعانة باألسلوب التقليدي الذي
يعتمد بالدرجة األوىل على التقييم الذايت وعملية االتصال الشفهي مع التلميذ يف عملية إكساب املهارات
األساسية يف االنشطة الرياضية.
ان غياب استخدام هذا النوع من الربامج يف ختطيط دروس الرتبية البدنية هي اليت قادة الباحث لتقصي يف امهية
استخدامها يف تصميم واخراج حصة الرتبية البدنية والرياضية يف املدارس اجلزائرية.
Résumé en Francis :
L’importance de la recherche est pour mettre en évidence les
possibilités du programme dartfish dans la présentation de la science de
l'éducation physique et sport, car pour le chercheur il serait le média le
plus important et le plus moderne des méthodes d'enseignement
interactive.
Si L'absence de l'utilisation de ce programme dans la planification des
sciences EPS en Algérie qui a poussier le chercheur a compariez l’effet
immédiat du dartfish sur la rentabilité des élevés dans la science des tirs
en basketball.
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مقدمة:

يعترب التحليل احلركي من املرتكزات األساسية لتقومي مستوى األداء واليت من خالله ميكننا مساعدة املدربني

واملدرسني يف معرفة مدى جناح منهجهم التدريبية والتعليمية يف حتقيق املستوى املطلوب (عبد الفتاح لطفي،
 ،2791صفحة  ،)65حيث يذكر (عزت حممود الكاشف ،2791 ،صفحة  )22ان أمهية التحليل احلركي
تكمن يف تعليل احلركات الرياضية وتوضيحها وانه من اهم الوسائل املسامهة يف حل املشاكل اليت تتعلق بالتعلم
احلركي واالجناز الرياضي.
ومن خربة الباحث امليدانية ضمن جمال تدريس مساق التحليل احلركي ومقياس كرة السلة فانه ينصح كل مدرس
للرتبية البدنية والرياضة االعتماد على برامج التحليل احلركي يف تصميم مذكراته وهذا راجع اىل اإلمكانيات اليت
توفرها هذه االخرية واليت حيصرها يف النقاط التالية:





حترير ملفات الفيديو املراد دجمها كنماذج لألداء املثايل.
الرسم على هذه امللف (الفيديو) مباشرة من خالل أدوات الرسم املتوفرة يف الربنامج
جتزئة احلركة حسب مراحل ادائها
حتديد معاير النجاح والفشل

 استخراج املسار احلركي
 استخراج اإليقاع احلركي
 استخراج االنسيابية للحركات الرياضية
 حساب الفروقات الفردية يف اداء نفس الفرد وبني الالعبني واملقارنة بني أدائهم املختلف
 حساب املتغريات الكينماتيكية احملددة ألداء احلركة باقتصادية يف اجلهد والزمن
ان أمهية هذه النقاط هي اليت قادة الباحث يف تقصي االعتماد الكلي على ذكره وشرح االستاد مقارنتا
باعتماده على برنامج الدرة فيش.
حيث يذكر الباحث ان تبين الدول املتقدمة اىل هذه التقنية من خالل التعليم التفاعلي هي اليت دفعت بالباحث
ال جراء هذه املقارنة بغية ابراز امهية استخدام هذا النوع من الربامج يف ختفيف من معوقات (عدد التالميذ) درس
الرتبية البدنية والرياضية يف املدرس اجلزائرية.
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المشكلة:

يعترب التحليل احلركي الرتبوي من انواع التحليل احلركي النوعي يهدف اىل توضيح جوهر االخطاء احلركية

والتكنيكية من اجل اجياد الطريقة الصحيحة للتخلص منها كما وانه بشكل عام يركز على وضع التكنيك املالئم
بشكل ال يعتمد كثري على موضوعية قوانني البيومكانيك (ريسان خريبط جناح مهدي شلش ،1001 ،صفحة )21
ويضيف (بوداود عبد اليمني،1000 ،ص  " )97أن التأثري االجيايب يف عملية إيصال املعلومات يف التعلم احلركي
يعتمد باألساس على إشراك مجيع احلواس باالستعانة هبذه الوسائل بدال من األسلوب التقليدي الذي يعتمد
بالدرجة األوىل على التقييم الذايت وعملية االتصال الشفهي بني االستاد و التلميذ يف عملية إكساب املتمرن
للمهارات األساسية يف االنشطة الرياضية" و مما تقدم يشري الباحث اىل معدل عدد التالميذ يف القسم الواحد
كمعيق يؤثر على مردود حصة الرتبية البدنية و الرياضة يف ضل غالء و غياب هذا النوع من الربامج يف املنظومة
الرتبوية هلذا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن امكانيات اليت توفرها هذه الربامج يف تسطري و اخراج احلصة
وعليه نطرح التساؤل املوايل:
ما هو أثر ادراج برنامج الذرة فيش على خمرجات درس الرتبية البدنية؟
حيث اعتمدنا يف ذلك على مقارنة خصت درس التصويب من الثبات يف كرة السلة بني اعتماد على طريقة اخراج
الدرس بإمكانيات الذرة فيش مقابل االكتفاء بطريقة تسري وشرح االستاد.
أهداف البحث:

 ابراز امكانيات اخلاصة بربنامج الذرة فيش يف اخراج درس الرتبية البدنية (تسري وتقيم وتقومي) -حتديد بعض معيقات اجناز درس الرتبية البدنية والرياضة يف ضل كفاءة االستاد مقارنة بعدد التالميذ.

فرضيات البحث:
 توجد فروق دالة احصائيا وهي ملصلحة استخدام امكانية برنامج يف تسري احلصة. كثرة التالميذ حتد يف ضل غياب الربنامج من مردودية االستاد مقارنة مبستوه املهين.مصطلحات البحث:
التصويب من الثبات في كرة السلة:
يعد التصويب من الثبات من املهارات البسيطة وغري املعقدة لذلك يلجأ الالعبون املبتدئون وصغار السن اىل هذا
النوع من التصويب وكذلك يف احلاالت اليت ختلو منه رقابة الالعب املدافع على الالعب املصوب حنو اهلدف كما
يف حالة اداء الرمية احلرة ويتسم اداء هذا النوع من التصويب باليدين او بيد واحدة والقدمان مالمستان لألرض.
(فائز واخران ،2716 ،صفحة )91
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حصة التربية البدنية والرياضة:
مادة الرتبية البدنية والرياضية هي مادة رمسية ضمن املنهاج العام للمنظومة الرتبوية وهي املادة اليت هلا أكرب تأثري
مباشر وغري مباشر على الدروس األكادميية األخرى .فهي تعطي التلميذ نفس جديد وروح عالية إلستقبال
احلصص األخرى وهذا ما جنده يف خمتلف فوانني الرتبية البدنية والرياضية ،الصادرة يف  " 2795أفريل " 2717
وكذا قانون  1001واليت تنص على إلزامية ممارسة النشاط البدين الرياضي يف كل األطوار التعليمية ،واختيارها
مادة أساسية مثل باقي املواد األكادميية األخرى.
امكانيات الدرس فيش في اخراج درس التربية البدنية والرياضة:

يعد برنامج الذرة فيش من برامج التحليل احلركي باعرتاف هيئات عاملية يف اجملال الرياضي والرتبوي حيث يوفر هذا
الربنامج امكانيات عدة خنتصرها يف الكتب الرقمية ( )Media booksاليت يعتربها الباحث كأسلوب من
األساليب احلديثة للوسائط املتعددة يف التعلم هلذا جات هذه الدراسة لتكشف عن أمهية هذه الوسائط يف تسهيل
مهام استاد الرتبية البدنية والرياضة يف ضل الزيادة العددية للمتمدرسني يف القسم الواحد وشرط إجياز الشرح ضمن
القسم التطبيقي كإجراء بيداغوجي.
الدراسة النظرية والدارسات المشابهة:
التحليل الحركي باستخدام برنامج الذرة فيش:
يعد برنامج الذرة فيش من أفضل الربامج املستخدمة يف التحليل احلركي إذ يساعد هذا الربنامج يف عمل الصور
املتسلسلة لألداء بشكل بسيط ومذهل وميكن من خالله حساب الفرتات الزمنية لألداء واالهم من ذلك ميكن
العمل به من احلصول على البيانات بشكل  dataإذ يتعامل الربنامج مباشرة مع برنامج األكسل وبالتايل ميكن
معاملة البيانات إحصائيا مباشرة بعد األداء.
كما يعد هذا الربنامج بقرار من اهليات الرتبوية خاصة اخصائي مادة الرتبية البدنية والرياضة احلل املتكامل
لتدريس مادة حيث يوفر االمكانيات التالية:
العمل املباشر مع الفيديو/ .التحليل احلركي للفيديو/.لتجزئة الفيديو وتنظيمه يف صورة وحداة/.الكتبالرقمية .Media booksوال كثر تفاصيل ننصح كل من يقرا هذا امللخص الذهاب هلذه الصفحة من
موقع العمالق التحليل احلركي

http://www.dartfish.com/fr/education/eps/exemples/index.htm

أوالا  :الدراسات العربية:
 قام حممد سعد زغلول ويوسف حممد( )11( )2776بدراسة بعنوان «اثر استخدام الوسائط املتعددة على
مهاريت التمرير من أعلى واإلرسال املواجه من أسفل يف الكرة الطائرة لتالميذ احللقة الثانية من التعليم
األساسي" وهتدف هذه الدراسة اىل التعرف على اثر استخدام بعض الوسائط املتعددة على مهارايت التمرير
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من اعلى واالرسال املواجه من اسفل يف الكرة الطائرة لتالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي .وقد
استخدم الباحثان املنهج التجرييب ،وقد اشتملت العينة على ( )50تلميذا من مدرسة صالح سامل ،وقد
استخدم الباحثان جهاز عرض الرسوم املضيئة ،جهاز الشرائح ،جهاز العرض ،التليفزيون ،اختبار حتصيل
معريف ،استبيان وجداين .وكان من اهم النتائج ان نظام الوسائط املتعددة كان له فاعلية على اكتساب مهاريت
التمرير من اعلى واالرسال املواجه من أسفل مما يزيد من درجة استيعاب املهارة.
 قام مصطفى عبد القادر اجليالىن( )19( )1000بدراسة بعنوان" تصميم منظومة للوسائط املتعددة واثرها
على تعلم بعض مهارات كرة القدم للمبتدئني" وهتدف هذه الدراسة اىل تصميم برنامج تعليمي باستخدام
اسلوب الوسائط املتعددة ومعرفة أثره على تعلم بعض مهارات كرة القدم للمبتدئني  ،وقد استخدم الباحث
املنهج التجرييب  ،واشتملت عينة البحث على ( )50مبتدئ من مدرسة كرة القدم مبدينة السادات  ،وقد
استخدم الباحث اختبارات بدنية ،اختبارات مهارية  ،اختبارات حتصيل معريف ،برنامج مقرتح للوسائط (صور
وشرائح وبيان عملي)،وكان من اهم النتائج ان اسلوب الوسائط املتعددة كان له أكثر تأثري على تعلم
مهارات كرة القدم وعلى مستوى التحصيل املعريف للمبتدئني عن االسلوب التقليدي املتبع.
ثانيا :الدراسات االجنبية:
 قام أيليا مريس ) Ila Mariss (1980) (34بدراسة بعنوان " مقارنة لنجاح الطالب وتغيري املوقف
كنتيجة حلالتني تعليميتني خمتلفتني " وهتدف هذه الدراسة اىل  :مقارنة فعالية كل من الشرح املعتاد للمدرس
واسلوب الوسائط املتعددة يف حتصيل الطالب واجتاهاهتم  .وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ،وقد
اجريت الدراسة على عينة قوامها ( )10طالب من طالب الصف التاسع ،وقد قسمت العينة اىل جمموعتني
واحدة ضابطة واالخرى جتريبية ،وقد استخدم الباحث (رسوم ختطيطية -شرائط تشغيل-الفيلم املربمج)
اختبار حتصيلي من تصميم الباحث .وكان من اهم النتائج :ارتفاع مستوى حتصيل طالب اجملموعة التجريبية
نتيجة استخدامهم جمموعة الوسائط حيث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التحصيل
لصاحل طالب اجملموعة التجريبية املستخدمة الوسائط.
يف ضوء الدراسات املشاهبة يتضح ان للوسائط التعليمية أثرا اجيابيا على اجلوانب املهارية واملعرفية والوجدانية
للمتعلم ،ومن هنا يتضح لنا أمهيتها يف االرتقاء بالعملية التعليمية ،حيث اهنا تساعد املعلم على حتقيق أهداف
الدرس.اما جديد الدراسة فهي تعرض امكانيات ذرة فيش كوسط تعلمي تفاعلي يسهل من اعباء استاد الرتبية
البدنية والرياضة يف اجناز درسه.
منهاجية البحث واجراءاته الميدانية:
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منهاج البحث:
استخدام الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح ملالئمته ملوضوع البحث فالدراسات املسحية هتتم باحلاضر
وتدرس احلالة بشكل أعمق مع تزويد الباحث باملعلومات التفصيلية والتحليلية عن اجملتمع املبحوث( .وجيه
حمجوب ،2777 ،صفحة )101
عينة البحث:
اشتملت عينة البحث على قسمني من السنة اوىل متوسط متوسطة بوتشاشة امحد مدينة مستغامن اجلزائر حيث
بلغ عددهم  60تلميذ مت تقسمهم اىل جمموعني متجانستني ومتكافئتني من حيث الطول والوزن وقوة االطراف
(علوية وسفلية) باإلضافة اىل النظر(الرؤية) وخربة ضمن املهارة (التصويب من الثبات يف كرة السلة) حيث اجريت
اختبارات من طرف استاد املادة ضمن نفس املؤسسة ويف نفس ميدان كرة السلة كإجراء نفسي انفعايل ميكن ان
يؤثر على التجربة واجلدول رقم  2يوضح تكفئ وجتانس العينة التجريبية:
وحدة
القياس

المتغيرات

التجريبيــة

الضابطــة
ت/ج

ت/م

2.00

4..0

س

+ع

س

+ع

العمر الزمنى

سنة

33..3

4..3

33.11

4..0

الط ــول

سم

300..3

3..1

300.10

3..2

4.03

ال ــوزن

ك غم

07.40

1..3

7..3.

0..0

4.20

الدرعان

متر

1.3.

4.03

1.33

4..3

4.33

الرجلين

سم

4..3

3..4

4..0

3.01

4.4.

التصويب بيد واحدة من الثبات

درجة

1.7.

3..7

1..0

3.12

0.18

يتضح من جدول ( )2عند مستوى  0.06ودرجة احلرية 11ان ت اجلدولية اكرب من احملسوبة اي عدم وجود
فروق دالة احصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املتغريات االساسية قيد البحث ،مما يدل على تكافؤ
جمموعيت البحث يف تلك املتغريات.
صدق وثبات االختبار التصويب من ثبات:
االختبار

العينة

درجة الحرية

ر الجدولية

ر المحسوبة

دقة التصويب بيد واحدة من الثبات

34

2

4.21

4.00
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يتضح من اجلدول ( )7عند مستوى  0.06ان ر احملسوبة أكرب من ر اجلدولية مما يعين ان االختبار يصلح ملا
يقيس.
اجراءات التجربة االساسية:
-3فرق مضمون حصة التصويب كمتغير المستقل قصد الدراسة الجدول رقم3يوضح فرق مضمون القسم
الرئيسي للحصة (أستاذ كمقترح ومنفذ للتمارين مقابل Media books
الهف من الحصة تعلم مهارة التصويب من ثبات في كرة السلة في كرة
القسم الرئيسي

التمارين المقترحة من طرف االستاد

وضعية الوقوف قبل

شرح  +عرض النموذج  +تصحيح

التصويب

فردي

Media books

وضع الراس وأصابع اليد شرح  +عرض النموذج  +تصحيح
القاذفة اثناء التصويب

فردي

مرحلة التسلل الحركي

شرح  +عرض النموذج  +تصحيح
فردي

-3نتفيد التمارين قسم الرئيسي مع تصحيح:
حيث يكمن الفرق يف استعادة األحداث عكس االستاد الذي حياول التقدم يف اجناز درسه
-1اجراء اختبار بعدي للعينتين قبل نهاية الحصة.
المعالجة االحصائية واالدوات المستخدمة في التجربة:
-3المعالجة اإلحصائية:
مت استخدام برنامج احلزم االحصائية  SPSSيف املعاجلات االحصائية ومتثلت يف:
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املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،معامل االلتواء ،معامل االرتباط ،اختبار (ت).
-3االدوات المستخدمة في التجربة:
جهاز كمبيوتر حممول كمرة من نوع سوين مع حاملها مربوطة بالكمبيوتر نسخة جتريبية من الذرة فيش كونكت
عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
أوال :عرض النتائج:
جدول رقم  0يوضح داللة الفروق بين متوسطات الحسابية القبلية والبعدية للضابطة في المتغيرات قصد الدراسة:
االختبارات

القياس القبلي

التصويب بيد واحدة من الثبات

س
1..0

القياس البعدي

ع
3.12

س
7.42

ت الجدولية

ع
3.33

ت المحسوبة
* ...7

3.4.

يتضح من جدول ( )1وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى معنوي  0.06بني القياسني القبلي والبعدي
3.72

للمجموعة الضابطة يف املتغريات املهارى قصد الدراسة وهو لصاحل القياس البعدي.

جدول رقم  7يوضح داللة الفروق بين متوسطات الحسابية القبلية والبعدية التجريبية في المتغيرات قصد الدراسة:
االختبارات

القياس القبلي

التصويب بيد واحدة من الثبات

س
1.7.

القياس البعدي

ع
3..7

س
7.22

ت الجدولية

ع
3.10

ت المحسوبة
* 2..3

3.4.

يتضح من جدول ( )6وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى معنوي  0.06بني القياسني القبلي والبعدي
3.72

للمجموعة الضابطة يف املتغريات املهاري قصد الدراسة وهو لصاحل القياس البعدي.

جدول رقم  7يوضح داللة الفروق بين متوسطات الحسابية البعدية للعينتين قصد البحث في المتغيرات قصد الدراسة:

االختبار
التص ـ ـ ـ ـ ــويب بي ـ ـ ـ ـ ــد واح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ــن الثب ـ ـ ـ ـ ــات

الضابطة

التجريبية
س

ع

س

ع

6.11

2.77

6.01

2.11

تج

تم

1.05

* 1.25

يتضح من جدول ( )6وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوي  0.06بني القياسات البعدية للمتغريات
املهاري قصد الدراسة وهو ملصلحة اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية.
ثانيا :مناقشة النتائج:
يف ضوء نتائج التجربة خيلص الباحث اىل ان اعتماد برنامج الدرة فيش له دورا كبريا يف امداد املدرس او االستاذ
بأدوات وأجهزة تساعد على سهولة توصيل املعلومات وقدرة استعادهتا حاصة عند عدم تقدم املتعلم ،و على
أساس ذلك يؤكد الباحث ان استخدام االستاد إلمكانيات اليت يوفرها هذا الربنامج تعد من الوسائط املتعددة
اليت تعتربها الدراسات املشاهبة املرفقة مع البحث من اهم صور تكنولوجيا التعليم احلديثة لكوهنا تشكل منظومة
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تعليمية تتفاعل تفاعال وظيفيا من خالل اجلزء التعليمي لتحقيق أهداف الدرس او احلصة حيث يؤكد (أمحد
حامد منصور ،2717 ،صفحة  )70ان هذه الوسائط تعمل على تنظيم متتابع وحمكم يسمح لكل متعلم بأن
يكون نشيط وإجيايب طوال فرتة مروره هبا عكس االعتماد على الشرح اللفظي الذي ال يكفى  ،فاملتعلم ال
يستطيع أن يفهم بالشرح إال يف حدود معارفه ومعلوماته .وعليه خيلص الباحث ان ادراج وسائط برنامج الدارة
فيش تعد تغدية راجعة فورية ذات حدود أكثر وضوح عن اخلربة والنشاط املراد تعلمه ( عبد الفتاح لطفى ،
 ،2791صفحة  )16وأن تأثريها االجيايب يف عملية إيصال املعلومات يف التعلم املهارات احلركية ناتج عن إشراك
مجيع احلواس كمدخالت عكس األسلوب التقليدي الذي يعتمد بالدرجة األوىل على التقييم الذايت وعملية
االتصال الشفهي بني االستاد والتلميذ.
االستنتاجات:
-3ان االسلوب التقليدي (الشرح والعرض) له تأثريا إجيابيا على تعلم املهارات االساسية يف كرة السلة
-1وسائط برنامج الدرة فيش تساهم اجيابيا يف تعلم مهارات االساسية يف كرة السلة
-1االعتماد على وسائط برنامج الدرة فيش يعد احلل االمثل يف تعليم مهارات مقارنة بأسلوب التقليدي
التوصيات:
 ضرورة استخدام برنامج الدرة فيش يف تسطري حصة الرتبية البدنية والرياضية .
 ضرورة توفري هذا النوع من الربامج ومعدته يف املؤسسات الرتبوية.
 ادراج مقياس إلنتاج هذا النوع من الربامج يف كليات االعالم االيل واهلندسة اإللكرتونية .
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