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استعمال الوسائل السمعیة البصریة في تعلم

المهارات في مدرسة كرة القدم

.بوداود عبد الیمین: الدكتور

.أستاذ محاضر بجامعة الجزائر

:احتوت الدراسة على خمسة أبواب هي

التي تمكن في وجود صعوبات عدیدة في تعلم التقنیات مشكلة البحث و تضمن الباب األول عرضا ل
األساسیة في مدرسة كرة القدم، الن اغلب هذه المهارات یصعب معها مالحظة التفاصیل الدقیقة مضافا 

األداء الحركي مما یولد نوعا من قصور إلیها عملیة  التنسیق و التوافق بین حركات الجسم المختلفة أثناء 
ذلك لكون البحث األول في الجزائر إلى عرض أهمیة البحث اجتماعیا وریاضیا، و ضافةالعملیة التعلیمیة إ

.في تعلم المهارات التقنیة في مدرسة كرة القدم) فیدیو(الذي یبرز أهمیة الوسائل السمعیة البصریة

یهدف البحث التوصل غالى أسلوب اقتصادي علمي یسهل عملیة التعلم و ذلك بمعرفة أفضل الطرق 
تي یمكن استخدامها مستقبال في تعلم المهارات التقنیة داخل مدرسة كرة القدم ، وقد وضعنا حلول مبدئیة ال

:افترضنا فیها ما یلي

.التعلم باستخدام النموذج الحي ال یؤدي إلى تحسین عملیة تعلم المهارات التقنیة -1
.كرة القدممشاهدة النموذج المصور تساهم في عملیة تعلم المهارات التقنیة في -2
.مشاهدة الذات تساهم في عملیة تعلم المهارات التقنیة في كرة القدم-3
التعلم باستخدام الوسائل البیداغوجیة السابقة مشتركة ، تؤدي إلى استغالل أفضل للوسائل السمعیة -4

.البصریة لتعلم المهارات التقنیة في كرة القدم

:مجاالت البحث فقد شملت-

.العبا90العبي مدارس كرة القدم، و عددهم : المجال البشري- 

.1996مارس 30إلى 1991جانفي 1: المجال الزمني- 

موضوعا مهما 18ي من البحث إلى تطرقنا إلى هذا الجانب الحیو .الدراسات السابقةالدراسات النظریة و 
:مناقشة ما یليوتوضیح و 
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، الدور الوظیفي لوسائل وسائل االتصالتعریف المفاهیم الرئیسیة للبحث، الدراسات المشابهة، 
، األجهزة السمعیة البصریة، خصائص األجهزة السمعیة البصریة، دور األجهزة السمعیة االتصال

ات الریاضیة ، الصورة و التعلم والذاكرة، مشاهدة الذات البصریة، استقبال و نقل المعلومات في الحرك
مشاهدة الذات القواعد قیمة الوسائل السمعیة البصریة و الوسائل السمعیة البصریة، مالحظات حولو 

الواجب إتباعها عند العرض بالوسائل السمعیة البصریة، النموذج، الشروط الواجب توفرها في النموذج، 
.طرق تعلمهلنمو عند العب مدرسة كرة القدم و فائدة استخدام الفیدیو في التعلم، ممیزات مراحل ا

م في حل مشاكل التربیة البدنیة والریاضیة، وقد الباب إلى المناهج التي تستخدتطرقنا في هذا 
ذلك لمناسبتهما لطبیعة البحث، و قمنا بوصف عینة البحث استخدمنا المنهج التجریبي والمنهج الوصفي و 

: المتكونة من

.العب تتعلم باستخدام النموذج المصور16عددها المجموعة التجریبیة األولى و - 

.العب تتعلم استخدام النموذج الحي16عددهاالمجموعة التجریبیة الثانیة و - 

.العبا تتعلم باستخدام األدوات البیداغوجیة السابقة مشتركة16عددها المجموعة التجریبیة الرابعة و - 

.العبا تتعلم باستخدام الطریقة التقلیدیة16عددها المجموعة الضابطة و - 

....، التصویر بالفیدیو الخاالختباراتلومات دقیقة استخدمنا الزیارات المیدانیة،من اجل التوصل إلى معو 

:أما أهم الخطوات التي اتبعناها في إجراء التجربة فهي

الصفات البدنیة والمورفولوجیة تثبیت المتغیرات الرئیسیة و ذلك بوضع بطاریة اختبار لقیاس مستوى -1
.من تكافؤ المجموعات الخمسةكدالتقنیة، قبل بدایة التجربة للتأو 

.األهداف المراد تعلمهاتحدید أسس البرنامج التعلیمي و -2

.انجاز شریط فیدیو خاص بطریقة تعلم كل مجموعة مبینة على برنامج دقیق-3

.القیام باختبارات القلبیة لكافة المجموعة، و الشروع في تطبیق البرنامج مباشرة-4

.األولى لكافة المجموعةاالختبارات البعیدة -5

.االختبارات البعدیة الثانیة لكافة المجموعة-6

.اختبارها إحصائیاعرض النتائج و 
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، (f-fichier)ظهر لنا في هذا الباب أن المجامیع الخمسة متجانسة في االختبار القلبي باستخدام 
.عالیة من الثباتكما أظهرت نتائج معامل االرتباط لسبرمان بان االختبارات ذات درجة

، أن استخدام )tukey(و) f-fisher(و ) t-test(وظهر لنا بعد االختبار البعدي الثاني باستخدام 
مشاهدة النموذج المصور، والنموذج الحي، ومشاهدة الذات في المجموعات األولى والثانیة والثالثة، لم 

).التقنیة في مدرسة كرة القدمتعلم المهارات (تؤدي إلى تحسین مستوى األداء عند الالعبین 

بعد شهر في االختبار (واستمر هذا االنخفاض في المستوى بعد إجراء االختبارات البعدیة الثانیة 
).البعدي الثاني

وقد لوحظ تحسن واضح في مستوى أداء الالعبین باستخدام الطرق الثالثة مشتركة، واستمر هذا 
یة الثانیة، وقد لوحظت نفس النتائج عندما قمنا بإعادة نفس التجربة التطور بعد إجراء االختبارات البعد

بعد مدة سنة من انتهاء التجربة األولى، وهذا بالتحكم في جمیع متغیرات عینة البحث، وفي نفس 
.الشروط التي تمت في التجربة األولى

ا إلیها في بحثنا، حیث االستنتاجات والتوصیات ضمن هذا الباب والنتائج والتوصیات التي توصلن
تم تحقیق بعض أهداف وفروض البحث وتم وضع مجموعة من التوصیات بغیة االرتقاء بمستوى تعلیم 
وتدریب العبي مدرسة كرة القدم، وتمهید الطریق للباحثین بتجدید مقترحات لبحوث أخرى في هذه 
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