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 :ة ــمقدم

البحث العلمي ضرورة هامة يف الدول املتقدمة حيث أصبح استخدام و تطبيق ما ينتج عنه 
أسلوب حياة ومسة واضحة هلا و قد أعطت هذه الدول اهتماما متزايدا للمجال الرياضي و ذلك من خالل 

د مكونات استخدام البحث العلمي يف جمال الرياضة إذ أهنا وسيلة هامة من وسائل بناء الفرد الذي هو أح
اجملتمع سواء كان هذا البناء بدين أو عقلي أو نفسي أو إجتماعي، و تتكامل هذه املكونات و تنمو من 

 .                   خالل املمارسة الرياضية السليمة و اليت تؤدي إىل الوصول للمواطن الصاحل لنفسه و جملتمعه
بيق و تشجيع البحث العلمي يف اجملال الرياضي يف هذا اإلطار ظهرت العناية داخل اجلزائر بأمهية تط

والوعي به كوسيلة أساسية للوصول للمستوى املقبول و حماولة اإلرتقاء باملمارسة الرياضية إىل املستويات 
 .العاملية يف كافة االختصاصات الرياضية

لوصول إىل إجتهاد علماء التدريب الرياضي يف حماولة ا( 31م ، 3891حممد عالوي، )و يشري  
إىل أفضل الطرق اليت تعمل على االرتقاء مبستوى أداء الالعب الرياضي بإعتبار أن األداء الرياضي هو حمور 
ومصدر االهتمام يف العملية التدريبية حيث تقدمت أساليب التدريب الرياضي مبا حقق طفرة كربى يف 

 .                               ملرتبطة بهاجملاالت ،مستفيدة من ذلك مببدأ التكامل بني العلوم و املعارف ا
إىل أن رياضة اجليدو نوعا من أنواع النزال مثله مثل ( 89م ، 3898مراد طرفة، )و يشري 

املصارعة فنظرياته و طرق املستخدمة مبنية على رمي اخلصم أرضا أو مسكه أو شل حركته، و تعترب رياضة 
ذلك ملا قد يكتسبه الفرد نتيجة ملزاولته التدريب على اجليدو و  اجليدو ذات فعالية يف الدفاع عن النفس و

ما حيققه من رقي و حتسن يف قدراته اجلسمية و الوظيفية و ما يعد من ذلك كأساس جيد للدفاع عن 
 .النفس

أن اجليدو جاء وليد تطورات فكرية و تارخيية ، و ( 38م ، 3883عصام سيد أمحد، )و يضيف 
ة، و فلسفات روحية مجعت لتثبت أن قوة العقل و اجلسم و الروح متد الفرد بشحنة دراسات علمية و عملي

ضخمة تنعكس أثارها االجيابية على التمرين و التدريب اليت من خالهلا ميكن الوصول بالفرد إىل أعلى 
 .مستوى من األداء الرياضي يف اللعبة

الرياضات اليت ختتل مراكز إىل أن رياضة اجليدو من ( 31م ، 3881حممد شداد، )و يشري 
متقدما بني األلعاب  و اليت يتم التنافس عليها عامليا و أوملبيا و قاريا و دوليا ، حيث تطورت تطورا كبريا 
من الناحية القانونية و الفنية و اخلططية منذ نشأهتا و حىت يومنا هذا مقارنتا مبثيالهتا من األلعاب األوملبية 

                                                                                    .                األخرى
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أن اإلتقان التام للمهارات احلركية من حيث أنه اهلدف ( 39م ، 3883حممد عالوي، )و يذكر 
صفات النهائي لعملية اإلعداداملهاري يتأسس عليه الوصول ألعلى املستويات الرياضية فمهما بلغ مستوى 

البدنية للفرد الرياضي و مهما إتصف به من مسات خلقية و إرادية فإنه لن حيقق النتائج املوجودة ما مل 
 .يرتبط ذلك كله باإلتقان للمهارات احلركية الرياضية يف نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه

ثل أمهية عظيمة أن املهارات احلركية يف رياضة اجليدومت( 31م ، 3881حممد شداد، )و يصنف 
حيث أن اإلعداد البدين و املهاري و النفسي و اخلططي ال قيمة هلم بدون مهارة و املصارع املعد بدنيا و 
مستواه املهاري أقلال ميكنه إستغالإلمكانياته سواء من حيث القوة و التحمل و السرعة بدون السيطرة على 

اليت تساعده يف التغلب على منافسه، كما و أن زمام املنافس و حركته و إتقان جمموعة من احلركات 
الالعب الغري معد مهاريا تعترب خطط اللعب بالنسبة له حلما يصعب حتقيقه، هلذا كان الزما على املدرب 
هلذا النوع من الرياضات أن يكون ملما مبختلف الطرائق و األساليب العلمية اخلاصة بعملية التعلم و أن 

بار أنسبها و أجنعها من أجل تعليم و تطوير املهارات احلركية لدى مصارعني حىت تكون له القدرة على اخت
 .يتسىن له حتقيق أهدافه و بلوغ أعلى مستويات العلمية التدريبية

إن ما يتميز به التعلم احلركي من تنوع و مشولية، يتوجب إستخدام أنواع عديدة من الوسائل 
العملية التدريبية وفق أساليب تنظيمية، الغاية منها حتقيق اهلدف الذي التعليمية اليت تؤثر تأثريا مباشرا يف 

تسعى إليه العملية و هو الوصول باملتعلم إىل أفضل مستوى، و تعد التغذية الراجعة إحدى الوسائل 
لم التعليمية املهمة اليت هلا تأثري مباشر و حاسم يف عملية التعلم، ففي العملية اليت يتم فيها تزويد املتع

مبعلومات عن طبيعة أداته خالل حماوالته املتكررة، اليت يقوم هبا لتعلم املهارة املطلوبة و ليتعرف من خالل 
هذه املعلومات على مدى التقدم الذي أحرزه أثناء و بعد األداء، و إن أي إخفاق يف توفر مثل هذه 

                                        .                 املعلومات للمتعلم سوف يعيق عملية التعلم ككل
تلعب دورا هاما وفعاال يف تعلم هذه املهارات ( الفورية)و على هذا األساس فإن التغذية الراجعة 

إذ أهنا تعد من أهم املصادر اليت تزود الفرد املتعلم باملعلومات اليت تعلم على تصحيح األخطاء اليت يقع 
لوقت املناسب و املالئم إلعطاء املعلومات حبيث تكون تدخالت عقالنية يف فيها عند األداء، و إختيار ا

فنقص مثل هذه األساسيات و الوضعيات املهمة لدى املدرب تؤدي ال حمالة إىل إخنفاض ملحوظ . وقتها
 .يف املستوى األداء، و بطئ تقدمه من جهة أخرى

ناك إختالف يف تصحيح األخطاء و من خالل املالحظة امليدانية و التجربة لطالب الحظنا أن ه
تركيز املدربني على إعادة العرض دون إستعمال الوسائل و أساليب التغذية الراجعة املعززة بالفيديو خاصة 
بالنسبة للوحدة حركية مركبة مثل الكـاتـا يف اجليدو، كما أن توقيت التصحيح و العرض غالبا ما يتناسب 

ميلك جتربة يف بناء التصور احلركي و املسار احلركي للمهارة، ضف إىل  مع الوقت املناسب ملصارع الذي ال 
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كل هذا صعوبة األداء الكـاتـا ملا تتطلبه من مهارة و برودة أعصاب ال ميكن احلصول عليها و التمكن من 
معرفة أي ذلك إال بتعزيز التدريب و تفنينه، و لتبيان أمهية التغذية الراجعة يف عملية التعلم املهاري، و كذا 
الفورية و )األنواع التغذية الراجعة مناسبة لتحصيل األسرع، أردنا قيام هبذا البحث ملعرفة أثر التغذية الراجعة 

، و قد إرثثينا يف حتقيق هذا، إلىاإلعتماد على خلفية نظرية (الكـاتـا)على حتكم يف مجلة حركية ( املرجاة
و شرح مفصل للرياضة . انب التدرييب، و التغذية الراجعةتوضح بشكل مناسب أهم التعاريف املتعلقة باجل
أما الباب ( الكـاتـا)مع توضيح لوحدة احلركية ( 31-33)اجليدو، و كذا لفئة العمرية مراد دراستها و هي 

وقد احتوى على فصلني األول خاص باملنهجية املتبعة  ( التطبيقي)الثاين فقد خصصناه للجانب امليداين 
،حيث جند فيه كل ما يتعلق بعينة البحث، و جماالته و األدوات املستخدمة إلجنازه و كيف يف هذا البحث 

مت ضبط متغريات البحث و الدراسات اإلحصائية املتبعة ليختم هذا الباب بفصل ثاين خصص لعرض 
 1.النتائج و حتليلها و من مت اخلروج باالستنتاجات و االقرتاحات املنبثقة عن هذه الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.التغذية الراجعة المرجاة هي نفسها التغذية الراجعة المتأخرة 
1
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 : ةــمشكل

لقد أصبح شائعا أن رياضة اجليدو متتاز بعض مجلها حركية بتعقيد و الصعوبة ، و جل املدربني 
جيدون صعوبة يف نقل هذه اجلمل احلركية إىل املبتدئني خاصة و غري املبتدئني ، و كذلك صعوبة األداء و 

لة احلركية أو الكـاتـا ، حيث جند أن كل مجلة الذي خيتلف بصورة واضحة من مهارة إىل أخرى داخل اجلم
حركية هلا خصائصها الديناميكية و الثبات و القوة و السرعة و االتزان يف األداء ، و كذا توقيت اجليد يف 

هلا أمهية كبرية يف رياضة اجليدو ، و هي مبثابة جواز السفر لعبور من رتبة ( الكـاتـا)العرض  إن مجلة احلركية 
، و ألن النجاح يف األداء يتوقف على املدرب و الالعب يف نفس الوقت أصبح الزما إجياد  إىل أخرى

و لعل أهم مشكلة تقف يف وجوه املدرب و املصارع مها هي . حلول عملية من أجل وصول إىل اهلدف
تساعد يف و ما هي الوسيلة اليت ( الكـاتـا)مدى جناعة التدريب العادي لوصول إىل حتكم يف مجلة احلركية 

من خالل التجربة للطالب تبني لنا أن جل املدربني . تثبيت املهارة احلركية يف تصور الذهين للمصارع
يهملون هذه اجلملة احلركية يف السن املبكرة مما جيعلها أكثر تعقيدا مع مرور الوقت كما ال يستعملون أي 

لف أنواعها أو حىت وسائل تساعد على ربح وسيلة أو طريقة لتعزيز تدريبهم سواء كانت تغذية راجعة مبخت
 :                 بعض الوقت لتعلم و تثبيت املهارة احلركية، ومن هنا نطرح السؤال األساسي التايل

ما هو تأثير استخدام بعض األنواع التغذية الراجعة في تعلم بعض المهارات و جملة الحركية  -
                                       ؟سنة( 14-11)باستخدام الفيديو عند مصارعين ( كـاتـا)

 :وجاءت التساؤالت الفرعية على النحو التايل
 يف رياضة اجليدو؟( الكاتا)هل استخدام التغذية الراجعة بالفيديو يؤثر يف تعلم مجلة حركية مركبة  -
يف رياضة ( الكاتا)حركية مركبة ما هي أحسن نوع من التغذية الراجعة بإستخدام الفيديو يف تعلم مجلة -

 اجليدو؟
 :أهداف البحث 

 :الهدف الرئيسي  
( كـاتـا)التعرف على تأثري استخدام بعض األنواع التغذية الراجعة يف تعلم بعض املهارات و مجلة احلركية  -

                                       .سنة( 31-33)باستخدام الفيديو عند مصارعني 
 :جاءت األهداف الفرعية كالتايل يف حني 

 .يف رياضة اجليدو( الكاتا)التعرف استخدام التغذية الراجعة بالفيديو يؤثر يف تعلم مجلة حركية مركبة  -
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يف رياضة ( الكاتا)التعرف أحسن نوع من التغذية الراجعة بإستخدام الفيديو يف تعلم مجلة حركية مركبة  -
 .اجليدو

 :فروض البحث 
 :الرئيسي الفرض 

( كـاتـا)ؤثر استخدام بعض األنواع التغذية الراجعة اجيابيا يف تعلم بعض املهارات و مجلة احلركية ي -
( 31-33)واستخدام التغذية الراجعةالفورية بالفيديو هي أحسن نوع يف تعلم هذه املهارة  عند مصارعني 

                                       .سنة
 : ضيات الفرعيةالفر          

 .يف رياضة اجليدو( الكاتا)يؤثر  استخدام التغذية الراجعة بالفيديو اجيابيا يف تعلم مجلة حركية مركبة  -
يف رياضة اجليدو ( الكاتا)أحسن نوع من التغذية الراجعة بإستخدام الفيديو يف تعلم مجلة حركية مركبة  -

 .هو التغذية الراجعة الفورية
 :مصطلحات البحث 

إىل أن التغذية الراجعة هي مجيع املعلومات اليت ( 31م ، 3881عطاء اهلل أمحد، )يشري  :التغدية الراجعة
قبل و أثناء أو بعد ( داخلية ، خارجية أو كلهما معا)ميكن أن حيصل عليها املتعلم من مصادر خمتلفة 

ت يف النصف الثاين من القرن العشرين و تعترب التغذية الراجعة من مفاهيم الرتبوية احلديثة اليت ظهر . العمل
 .                                                   إال أهنا لقت إهتماما كبريا من الرتبويني و مدرسني و علماء النفس

 
تظهر من خالل تسميتها بأهنا تكون بعد هناية األداء احلركي مباشرة حيث يقول  :التغذية الراجعة الفورية 

كإهناء إحدى . تأيت بعد األداء مباشرة( السريعة)التغذية الراجعة الفورية ( : 3883براهيم محاد، مفىت إ)
املهارات احلركية فيتدخل املدرب إلعطاء التصحيحات الالزمة ، إذن هي تغذية راجعة خارجية تتصل و 

                                             .                                               تعقب السلوك املالحظ مباشرة
هي املعلومات اليت يتلقاها املتعلم حول أداء بعد هنايته األداء بفرتة ، و تكون :التغذية الراجعة المرجاة

 .خارجية يقدم املدرب فيها التوجيهات و اإلرشادات الالزمة لتعزيز السلوك و تطويره
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أن التعلم هو عملية تغري مستمر يف سلوك الفرد ، ( 91م ، 3881إبراهيم بسيوين ، )يرى  :التعلم 
نتيجة اكتسابه املعارف و العادات و املهارات حتت شروط املمارسة، و من خالل التعايش املستمر و 

        .                                                                        التفاعل مع اآلخرين يف احلياة العامة
بأن التعلم هو التغري يف األداء أو تعديل يف السلوك عن ( 331م ، 3883حسن عالوي، )و يذكر 

 .                                                                                      طريق اخلربة و املران
مال حمددة و بكفاءة عالية بدون جهد كبري أي املهارة هي قدرة الفرد على القيام بواجبات و أع :المهارة 

 .                                          إشراك العضالت العاملة فقط دون العضالت األخرى و يف زمن قصري
أن التعلم احلركي هو عبارة عن عملية ( 3899)يـذكر حممد عبد الغين نقال عن شنابل  :التعلم الحركي 

احلصول على املعلومات األولية عن احلركة و التجارب األولية لألداء و حتسينها مث تثبيتها و تعترب هذه 
               .                                  العملية جزء من عملية التطور العام للشخصية الفرد

هي وسائل تعليمية تساهم يف عملية التعليمية و التدريبية يعتمد فيها على  :البصرية –الوسائل السمعية 
املالحظة و املشاهدة و السمع، و يعرف عنها على أهنا غري جمردة ما دام يستعمل اإلنسان بعض حواسه 

بحت أكثر تطورا و أسهل إستعماال كما فيها و قد شهدت هذه الوسائل تطورا كبريا يف مردودها فأص
إمتزت بدقة و توسع معلومات اليت ميكن احلصول عليها بواسطة هذه الوسائل، و هذه الوسائل هي األفالم 

النماذج، الصور التوضيحية اليت ميكن عرضها بواسطة آالت حديثة سامهت بقسط كبري ( فيديو)السينمائية 
                                                                                                .    يف تنوع و فعالية هذه الوسائل

م باليابان ، 3993بطوكيو " جيكارو كانوا"هي مدرسة اجليدو اليت أنشأها األستاذ  :الكو دو كان 
فد عليها عدد كبري من وتعترب املرجع الرئيسي لرياضة اجليدو على مستوى العامل حىت اآلن، حيث يتوا

 .                                  ممارسني وإختصاصيني يف هذه الرياضة من أجل رفع الكفاءهتم العلمية و املهارية
 

هو املصارعة اليابانية ، و هو نوع من أنواع النزال مثله مثل املصارعة فنظرياته و طرق املستخدمة  :الجيدو
أو مسكه أو شل حركته، و حتكم يف هذه الرياضة قوانني صارمة، و خاصة مبنية على رمي اخلصم أرضا 
 .                                                                                   أصول ممارسة الرياضة بأخالق

تحكم يف هدف منها ال" كو دو كان"هي جمموعة من مهارات اجليدو وضعتها مدرسة اجليدو  :الكـاتـا 
من أجل عرضها أمام احلكام بغرض إرتقـاء  ( يسـار –ميني )احلركات خمتلفة  بطريقة مجالية و آلية مزدوجة 

 (.DAN)يف الدرجات العليا 
 .كما متتاز هذه احلركات و تعقيداهتا و متطلباهتا املهارية العالية يصعب التحكم فيها بسهولة
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 :الدراسات و البحوث المشابهة
 :تمـهيـد

هو إجياد لراجعة باستعمال الفيديو  إن اهلدف األساسي من البحث و تسليط الضوء على دور التغذية ا
عملية اليت ميكن من خالهلا مساعدة املدرب على حتسني األداء  تعزيز العملية التدربية، طرق حديثة و

غذية الراجعة كوسيلة لتعزيز املهاري ملصارعه، و ال شك أن هناك كثري من دراسات اليت اهتمت بالت
 :التدريب و التعلم احلركي جنملها يف ما يلي 

 (رسالة ماجستر)م  1996الريضي : دراسة  -1

التعرف على تأثري التغذية الراجعة البصرية باستخدام الوسائل التعلمية على تعلم سباحة : موضوعها  -
 . على الصدر

 :هدف البحث  -

 (.  على الصدر)غذية الراجعة باستعمال الفيديو على التعلم السباحة التعرف على مدى تأثري الت  

 :إجراءات الدراسة  -

حيث استملت الفنية ( الريموك)أجريت هذه الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية الرياضية يف جامعة 
 .   طالبا مقسمة إىل جمموعتني ضابطة و جتربية( 31)البحث على 

 :أهم النتائج  -

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية يف املستوى املهاري لسباحة الصدر بني القياسني القبلي و 
البعدي ألفراد اجملموعة التجريبية و لصاحل القياس البعدي كما وجدت فروق معنوية يف القياس البعدي 

 .احل اجملموعة التجريبيةو لص( التجربية و التقليدية)للزمن و التكنيك و معدل السرعة بني اجملموعتني 

 م ، رسالة دكتوراة 1996إيمان رغدي : دراسة  -2

تأثري التغذية الراجعة املرتبة عن طريق التصوير و العرض و عن طريق الشرح و النموذج يف :موضوعها  -
 .تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة
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 :هدف البحث  -

يف ( النماذج)جعة املرئية عن طريق التصوير و العرض هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التغذية الرا
 . تعلم بعض مهارات كرة الطائرة

 :إجراءات الدراسة  -

أجريت الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية ممن يدرسن مقياس كرة 
طالبة، استخدمت ( 39)و عددها طالبة قسموا إىل جمموعتني التجريبية األوىل ( 18)الطائرة و عدد من 

طالبة استخدمت ( 31)معهن التغذية الراجعة الفورية بواسطة الفيديو، و جمموعة جتريبية ثانية و عددها 
 .معهن التغذية الراجعة بواسطة الشرح اللفظي و أداء النموذج

 :أهم النتائج  -

القبلي و القياس البعدي لصاحل  و قد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس
البعدي و ذلك لكال جمموعتني التجريبيتني و كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى األداء 

 . املهاري يف القياس البعدي بني اجملموعتني و لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل

 م ، رسالة ماجستير 1995عواطف صبحي عمارة : دراسة  -3
تأثري التغذية الراجعة املدعمة باستخدام الوسائل التعلمية على حتسني أداء الضربة الساحقة : ا موضوعه -

 . يف الكرة الطائرة
 :هدف البحث  -
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على تأثري التغذية الراجعة املدعمة باستخدام الفيديو على أداء و دقة   

 .الضربة الساحقة املستقيمة مبراحل يف الكرة الطائرة

 :إجراءات الدراسة  -
يار طالبة من طالبات كلية الرتبية الرياضية لبنات بالزقازيق ، حيث مت اخت 39طبقت هذه الدراسة على 

 .العينة بالطريقة العمدية و مت استخدام الفيديو كتغذية راجعة مدعمة يف الربنامج
 :أهم النتائج  -

أسفرت هذه الدراسة عن أمهية استخدام التغذية الراجعة املدعمة بالفيديو و الذي له أثر اجيايب يف حتسني 
 .ئرةاألداء الفين و دقة التوجيه ألداء الضربة الساحقة يف الكرة الطا
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 م ، رسالة دكتوراة 1999بوداود اليمين : دراسة  -4

على تعلم املهارات األساسية يف املدرسة اجلزائرية ( الفيديو)أثر الوسائل السمعية البصرية :موضوعها  -
 .   لكرة القدم

 :هدف البحث  -

ملهارات األساسية يهدف البحث إىل معرفة الطريقة الصحيحة و الناجحة اليت ميكن اعتمادها يف تعلم ا  
 (.وسائل السمعية البصرية)يف كرة القدم بواسطة وسائل تعزيزية لعملية التغذية الراجعة 

 :إجراءات الدراسة  -

، و يف هذه املرحلة قام الباحث بإخضاع ( 3املرحلة )العب مبتدأ ( 338)مشلت عملية البحث على 
 .كرة القدمعينة التجربة على عرض بالفيديو لتعلم أهم مهارات يف  

 :أهم النتائج  -

بواسطة التغذية الراجعة عن طريق ( كرة القدم)أظهرت نتائج الدراسة سهولة اكتساب املهارات األساسية 
 .الفيديو

 :دراسة صبان محمد  -5

 على مستوى تعلم السباحة( الفيديو)أثر الوسائل السمعية البصرية:موضوعها

 : هدف البحث 

ف البحث إىل معرفة أمهية الوسائل السمعية البصرية املثمتلة يف الفيديو يف تعلم السباحة احلرة يهد
 (   33-8)لتالميد

 :إجراءات البحث 

 (33-8)تلميذ من مدرسة ابن خلدون مبستغامن ترتاوح أعمارهم ما بني  58عينة البحث  و قد مشلت

 : أهم النتائج 
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الوسائل السمعية البصرية الفيديو أثناء عملية التعلم السباحة احلرة لتالميذ    استنتج الباحث أن استحدام
 .تساعد على تطوير مستوى السبا حني بشكل ملفت لإلنتباه  33 -8

 م ، رسالة دكتوراة 2004عطاء اهلل أحمد :دراسة  -6

تعلم بعض املهارات تأثري استخدام بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على :موضوعها  -
 .  األساسية يف كرة الطائرة

 :هدف البحث  -

معرفة تأثري استخدام أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على تعلم بعض املهارات األساسية يف الكرة 
 .   الطائرة عند خمتلف اجلنسني

معرفة أفضل أسلوب تدرييب بالتغذية الراجعة الفورية له تأثري أحسن يف تعليم مهارة :الهدف الثاني  -
 .  اإلرسال، و التمرير و اإلعداد يف الكرة الطائرة

 :إجراءات الدراسة  -

أنثى من  331ذكر و  331تلميذ منهم  113أجريت هذه التجربة العلمية على عينة مقصوه تتكون من 
أنثى موزيع على ثالث واليات هي  391ذكر و  358تلميذا منهم  531جمتمع أصل متكون من 

 .   سعيدة و مستغامن و قسنطينة

 :و قد وزعت عينة البحث بدورها إىل ثالث عينات 

الغرض منها هو معرفة تأثري أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على تعلم بعض عينة تجريبية ( 1
 .  املهارات األساسية

و الغرض منها هو البحث عن املقارنة بني نتائج التعلم عند اجملموعات التجريبية ة الضابطة العين( 2
 . باستخدام األساليب املدروسة و نتائج العينة الضابطة اليت نفدت عليها أساليب اخلاصة

الغرض من توظيفها يف البحث هو مالحظة مدى تأثريها بعدم استخدام األساليب :العينة الشاهدة ( 3
 .    املدروسة

 :أهم النتائج  -
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إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة فرضية البحث األوىل ذلك أن الفروق بني املتوسطات 
احلسابية لالختيار القبلي و االختيار البعدي هي فروق دالة إحصائيا لصاحل االختيار البعدي هند 

 .  جمموعات البحث التجريبية و الضابطة

 م ، رسالة دكتوراة 2011قاسمي بشير : ة دراس -7

تأثري استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة يف تعلم بعض مهارات السباحة عند املبتدئني بني :موضوعها  -
 .     سنوات 8 – 1

 :هدف البحث  -

التغذية الراجعة الفورية ،  اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على أثر كل من التغذية الراجعة املتزامنة ،
والتغذية الراجعة املضخمة ، و ما هي أحسن طريقة بالتغذية الراجعة من أجل تعلم بعض مهارات السباحة 

 .احلرة

 :إجراءات الدراسة  -

طفل سباح مبتدأ وزعوا على أربع جمموعات ثالثة جتريبية و واحدة ( 18)أجريت التجربة العلمية على 
 .ضابطة

 :النتائج أهم  -
و بعد إجراء التجربة الرئيسية باالعتماد على املنهج التجرييب و إجراء اختبار القبلي و البعدي توصل 
الباحث إىل أن استخدام خمتلف أنواع من التغذية الراجعة أثر اجيابيا يف تعلم املهارات املدروسة و أحسن 

 .  اتهذه األنواع هي التغذية الراجعة الفورية يف كافة املهار 
 م ، رسالة ماجستير 2002إسالم محمد محمود سالم : دراسة  -9

أثر استخدام بعض أساليب التغذية املرتدة على سرعة اكتساب و إتقان مجلة التمرينات :  موضوعها -
 .   لطالب الصف األول بكلية الرتبية الرياضية

 :هدف البحث  -

لتغذية املرتدة على سرعة اكتساب و إتقان مجلة يهدف إىل التعرف على تأثري استخدام بعض أساليب ا
 .التمرينات لطالب الصف األول بكلية الرتبية الرياضية



 

16 
 

 :إجراءات الدراسة  -

طبقت هذه الدراسة على عينة من طالب الصف األول بكلية الرتبية الرياضية لبذين باإلسكندرية بلغ 
                         (.                                                                           جمموعتني جتريبيتني، و جمموعة ضابطة)طالبا حيث مت تقسيم العينة إىل ثالث جمموعات ( 18)عددهم 

طالب لربنامج تعليمي باستخدام التغذية املرتدة ( 38)حيث خضعت اجملموعة التجريبية األوىل و عددها 
( 38)الفورية الداخلية اخلارجية املدعمة مبعرفة األداء ، و خضعت اجملموعة التجريبية الثانية و عددها 

تدة الفورية الداخلية مبعرفة األداء، أما اجملموعة الضابطة و طالب لربنامج تعليمي باستخدام التغذية املر 
طالب فقد خضعت لربنامج تعليمي باستخدام الشرح و النموذج و ذلك يف تعليم مجلة ( 38)عددها 

 .  التمرينات قيد الدراسة

 :أهم النتائج  -

كما توفقت اجملموعة   أسفرت هذه النتائج عن تفوق اجملموعتني التجريبيتني على اجملموعة الضابطة ،
 . التجريبية األوىل على اجملموعة التجريبية الثانية

 :سات السابقة اقد الدر ن

إن البحث الذي حنن بصدد إجنازه هو حبث يرب دور و تأثري التغديةالراجعةبإستعمااللفيديوعلى حتكم يف 
لراجعة هي التغذية الراجعة الفورية وإرتأينا إىل إستعمال نوعني من التغذية ا’يف اجليدو( الكاتا)مجلة حركية 

و املالحظ يف الدرسات السابقة أن التغذية الراجعة ’ و كلهما بإستعمال الفيديو ’ و التغذية الراجعة املرجاة
بإستعمال الفيديو  كانت موجودة و مستعملة يف كثري من البحوث لكن يف حبثنا فقد إستعملنا نوعان 

 ( .املرجاة_الفورية )

و هي الفئة العمرية األكثر ثأترا بعروض األفالم ( 31_33)العينة فقد استعملنا فئة العمرية  أمامن حيث
أما يف البحوث السابقة فقد كانت عينة ’و الصور و بناء تصور حركي جيد و ذلك حسب علماء النفس

 .املدروسة غالبا من املراهقة املتأخرة 

أن جل الدراسات تناولت الرياضات اجلماعية وقلة  و كذلك من حيث نوع الرياضة املدروسة فقد رأينا
 .منها من تناول الريااضات الفردية و خاصة اجليدو و هذا ما جعلنا نتحفز أكثر 
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 :مدخل الباب األول 
للدراسة النظرية ،يتم جرت العادة يف كل البحوث و الدراسات العلمية أن خيصص أصحاهبا جانبا 

التطرق فيها إىل كل ماله عالقة باملوضوع قيد الدراسة وما من شأنه أن يساعد الطالب يف حبثه،كون هذه 
الدراسة النظرية يف حد ذاهتا مثرة ما توصل إليه أصحاهبا من نتائج حبوث علمية ولذلك من الضروري ربطها 

 .البحث باجلانب التطبيقي ملا هلا من أمهية يف إثراء 
ونشري هنا إىل أنه الميكنا اإلستفادة من الدراسة النظرية إذ مل تكن هلا عالقة وطيدة مبوضوع 
البحث ، وهنا تظهر قدرة الطالب يف التعامل مع الدراسة النظرية ،إذ جيب توظيف يف اجلانب التطبيقي  

 . كل األشياء اليت ميكنها أن تساهم يف إثراء البحث 
و بدورنا اعتمدنا يف هذا الباب على اجلانب النظري ،حيث احتوى على أربع فصول ، األول 
خصص للتغذية الراجعة و أساليبها و طرق تقدميها كوهنا جوهر الظاهرة قيد الدراسة ، أما الفصل الثاين 

الرياضي  فقد خصص لتعلم احلركي ورياضة اجليدو ،ليأيت بعده الفصل الثالث الذي جند فيه التدريب
 احلديث 

أمهيته و دوره،والوسائل احلديثة املستعملة يف التدريب، أما الفصل الرابع و األخري فقد خصصنه 
 .يف رياضة اجليدو( 21-22)للمتطلبات البدنية و املهارية ملرحلة العمرية 
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 الفصل األول
 

 ية الراجعةذالتغ
 متهيد

 ية الراجعة ذمفهوم التغ – 2

 ية الراجعةذالتغ أمهية – 1

 ية الراجعةذتصنيف التغ – 3

 ية الراجعةذأنواع التغ – 1

 ية الراجعةذطريقة عرض التغ – 5

 ية الراجعة ذائف التغظو  – 6

 ية الراجعة ذخصائص التغ – 7

 ية الراجعةذمبادئ تقدمي التغ – 8

 ية الراجعة حنو اهلدف ذتوجيه التغ – 9

 ةخالصـ 21
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 :تمهيد 

درين على تصور احلركة اهنم غري قإمع املهارات اجلديدة ف نشخاص الذين يأتلفو األن املبتدئني و إ
ختلفة و اليت تساعد املو من مث يلجأ املتعلم اىل احلصول على املعلومات للتصحيح من خالل املصادر 

جراء التغريات إميكن  و من مث ،ية الراجعة ذو هذا ما يطلق عليه  بالتغ الالحقةعلى تعديل مسار حركته 
 . الالزمة يف املهارات احلركية

ية الراجعة أساليب و أصناف خمتلفة و متنوعة تساعد على بناء مهاراته احلركية يف ظروف ذو للتغ
 . ستمرار يف العملية التدريبيةددة و بذلك يستطيع الفرد اإلواحملل املعقولة اأج و

 :ة عالراج يةذمفهوم التغ – 1

 ،بصفة خاصة يو احلرك ،ية الراجعة دورا هاما يف العملية التدريبية و يف التعلم املهاريذتلعب التغ
ه ضبط سلوكه نسان كائن حي ميكنمبا أن اإل  ،  للمتعلم كمية ما تعلمه و عدد أخطائه و أنواعهامييف تقد

علم حيث تسمح للفرد ثر الكبري يف توجيه املتاألية الراجعة هلا ذو معلومات التغ ،لتحقيق أهداف معينة 
 .بالتعرف على أخطائه و مقارنة أدائه باملستوى املطلوب 

ية الراجعة هي مجيع املعلومات اليت غذىل أن التإ:(  26, م  1116, عطاء اهلل أمحد ) يشري 
ناء أو بعد أثقبل أو ( أو كليهما معا  ةخارجي ،داخلية ) ميكن أن حيصل عليها املتعلم من مصادر خمتلفة 

و هي ال تتوقف  ،كما أهنا مهمة يف عملية التعلم   ،ستجابة مرادة إسلوك أو عند حدوث لتعديل  عملال
بل تتبع املتعلم خالل مجيع مراحل التعلم وتسري  ،جناز املرغوب فيه ند حد معني أو عند الوصول اىل اإلع

تكون املعلومات مالئمة ملستوى حيث ( االستجابة)جناز علومات تتغري تبعا هلدف و نوع اإلمعه  وهذه امل
 .املتعلم و مرحلة التعلم

ية الراجعة هي عملية املقارنة بني ذأن املقصود بالتغ:(  21,م  1116, عادل فاضل ) و يذكر 
ع املعلومات و ما أو عودة و رجو  ،ليه فيعمل على تصحيح أدائه إعن املتعلم و ما يهدف  يصدر ما

 .كي يعدل فيه   ستجابته احلركيةإيهدف اليه بعد 

ية الراجعة هي عبارة عن ذأن التغ:(  251, م  2997, مفىت ابراهيم محاد ) يشري كما            
 .ذ نفاملعلومات اليت توضح الفارق بني اهلدف احملدد لألداء امل
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 ية الراجعة يف جمال التعلم احلركيذىل أن التغإ:(19, م 2995,سعيد خليل الشاهد ) يشري  و
ية ذو يضيف بأن للتغ, داء األأو يف نتائج هذا هي عبارة عن معلومات تشري إىل خطأ يف األداء احلركي  

ية الراجعة ينتج عنه ذا كان التكرار يف غياب التغإذف،أساسيا يف التعلم احلركي  االراجعة مبختلف أنواعها دور 
معرفة املتعلم بأخطائه كما أن التعلم املبين زيادة يف اجلهد و الوقت الالزمني حلدوث التعلم كنتيجة لعدم 

 .داء يؤدي اىل تباهتا يف املمرات العصيبة و بالتايل يصعب تصحيحها األعلى اخلطأ يف ا

ي اخلاصية اليت تتميز هبا تظم هبأهنا  :( 289, م 2977, حممد حسن عالوى ) و يعرفها 
و القيام بعملية  باألخطاءحساس القدرة على اإل املرتدة اليت توضحالتحكم املعلقة و تشري اىل املعلومات 

ية الراجعة تساعد على ذبأن التغ :( 336, م 2998,صاحل حممدى أبو جادو ) كما يذكر ح،  التصحي
هداف املرجوة حبيث تساعد هذه األحرازه يف اجتاه بلوغ إم تتوفري املعلومات عن مدى التقدم الذي ي

و  ،ضايفإىل جهد إيت حتتاج كتشاف جوانب العمل الإل أو يف  احلكم على صالحية العماملعلومات يف
 .فق أهداف حمددة و خطوات معروفة و ذلك 

ية الراجعة من خالل ذأنه ميكن التعرف على ماهية التغ :( 138, م  2991 ،أمحد أمني)كما يذكر 
و هذه  ،ركية الرياضيةكتساب املهارة احلالفرد أثناء حماوالته املستمرة إل طبيعة العمليات اليت يقدم هبا 

 :يب التايل تالعمليات حتدث حسب الرت 

بيان العملي الذي الحيدد املتعلم اهلدف احلركي عن طريق و صف املعلم أو املدرب للمهارة أو  – 2 – 2
 .معة تساليب جماألو عن طريق كل هذه أداء األفالم اليت توضح طريقة األيؤديه أو عن طريق الصور أو 

ستجابات اليت موعة من اإلاملتعلم جمموعة من االستجابات احلركية ينتقيها من ضمن جميصدر  -1 – 2
 .صدارها و اليت يتوقع من خالهلا حتقيق اهلدف إيستطيع 

ما بطريقة ذاتية حيث متده إنة يدرك أثارها ستجابات نتيجة معيحيقق املتعلم من خالل هذه اإل – 2-3
ضا أو عن طريق مثريات خارجية حتدد له أي ،ذه االستجابات حواسه مبعلومات عن مدى صحة أو خطأ ه

 متفالم اليت األالزمالء أو من الصور و  وما عن طريق املدرب أإمدى النجاح أو الفشل و تأيت إليه 
 .تسجيلها 

ىل إني اهلدف احلركي الذي يسعى بستجابته احلركية و إلنتيجة اليت حققتها يقارن املتعلم بني ا -1 – 2
 .ه و عن طريق هذه املقارنة حيدد مقدار الفرق بني النتيجة و اهلدف حتقيق
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ا حماولته يه يصدر خالهلإلقها املتعلم و اهلدف الذي يسعى على ضوء الفرق بني النتيجة اليت حق -5 – 2
 . ىل اهلدفإتجابات حياول أن تكون أقرب سالتالية جمموعة من اإل

قيق اهلدف احلركي خالل التدريب الرياضي شيئا فشيئا حنو حت و هكذا تقرتب حماوالت املتعلم املستمرة
 .للهدف احلركي  اأو مطابق اه أصبح قريبءىل أن يتم له ذلك فنقول أن أداإموضوع التعلم 

لفرد لعلى تقدمي املعلومات  يعاتدلهنا مجألطالب لية الراجعة  تبني ذلتغلمما سبق ذكر من تعاريف متعددة 
ما مدربا أو إأن مصدرها قد يكون متنوعا ،و و تثبيث الصحيح منها  ،ستجابة اخلاطئة اإلعن أدائه لتعديل 

 .ستجابة املراد حتقيقهامتثل اإل او أفالم ازميال أو صور 

 :ية الراجعة ذأهمية الغ – 2

عباس أمحد ) ذ يذكر إعامة و التعلم احلركي بصفة خاصة ية الراجعة أمهية كبرية يف التعلم بصفة ذلتغلن إ
كما يضيف أن , ية الراجعة حالة ضرورية يف التعلم ذحدى حماضراته أن التغإيف :(م  2996, لسامرائي ا

 .و قلتها أية الراجعة ذمن أسباب ضعف العملية التعلمية هو غياب التغ

و خاصة املهارات  كتساهباإن بعض أنواع التعلم ال ميكن أ:(191 ،م 2986 ،فؤاد حطب ) و يضيف 
 .خبارية ية الراجعة اإلذمبعرفة النتائج أو ما يسمى التغ الإ( احلركية 

على أن :( 283 ،م2998،ومفيت ابراهيم محاد  83, 2991،غازي السيد يوسف )و يتفق كل من 
تصورهم  أنحيث  ، ية الراجعة هلا أمهية كبرية عند تعليم الناشئني و املبتدئني املهارات احلركيةذالتغ

ية الراجعة لتحسني تصورهم ذستخدام معلومات التغإىل إلك تكون احلاجة و بذ ،للمهارات غري مكتمل 
  .طار عالجي حيدد ما جيب على املتعلم القيام بهإوضع هنا تساعد على أو أدائهم هلذه املهارات كما 

أن  (: 218،م2997حممد حسن عالوي ، 77،م 2993،حممد عبد الغين عثمان ) كما يذكر كل من 
سوف يؤدي اىل  جيابياإيكافأ  والذيداء املصحح األعد من وسائل التعزيز حيث أن نتائج ية الراجعة تذالتغ

 . نقاصهإنطفاء السلوك أو إ
فقد فبدون املعلومات املصححة سرعان ما ي ،ظيفة الدافعيةو جيابية ية الراجعة اإلذو كثريا ما حتقق التغ

 .ستكمال عملية التعلم إاملتعلم احلماس و الرغبة يف 

خطاء يف الشكل دور التغذية الراجعة يف الكشف عناأل(PIERRE-SIMON,19,156)ويوضح
  :التايل
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 خطاءاألية الراجعة و الكشف عن ذعملية التغ( 1)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

ية املرتدة ترشد ذعلى أن التغ:( 268 ،م 1112،حممود حممد حسن ) ا أكدته دراسة و هذا م
ذا فهي تعد أهم لو  ،ىل تغري إلى احلركات اليت حتتاج الشخص املبتدأ عند اخلطأ و الصواب و تدله ع

 .عامل يضبط أداء أو تعلم املهارات احلركية 
داء املصحح و األحيث أن نتائج  ،ية للتعزيز سيلة أولو راجعة تعد ية الذالنفس أن التغ ءيرى علما

ستجابات اخلاطئة بينما اإل ،سلوك و احملافظة عليه الجيابيا سوف يؤدى اىل زيادة و حتسني إالذي يكافأ 
ن أجيابية الدافعية حيث ثبت ية الراجعة اإلذما حترك التغ اوكثري  ،دي الىإنطفاء السلوك أو انقاصه سوف تؤ 

لراجعة تكون ضرورية ملضاعفة مستوى دافعية املتعلم و بدون معلومات التغدية الراجعة ية اذبعض أنواع التغ
غازي السيد يوسف ) عملية التعلم ستكمالإفقد املتعلم احلماس و الرغبة يف سرعان ما ي

 .(219،م2991،
وقت ح الفتساعد املتعلم على رب ،يف التعلم اية الراجعة تلعب دورا هامذمما سبق يرى الطالب أن التغ

مما يسمح للمتعلم  ،خطاء األجنع لتصحيح األالوسيلة  كما أهنا تعد،لكسب مهارات احلركة املطلوبة
 .دائه على ضوء ما حيصل عليه من معلومات أبتعديل 

 :ية الراجعة ذتصنيف التغ -3

ستخدمها من أجل تعزيز استجابة إجعة البد من معرفة مصدرها و طرق ية الراذلتصنيف التغ
ميكن يتبع عدة متطلبات و يذكر يف هذا ،ية الراجعة ذتصنيف التغ إن.  الرياضيني للواجب بصورة اجيابية

 ( : 281 ،م2997،مفيت ابراهيم محاد )   السياق

 التصحيح

 كشف الخطأ

 الحركة

جالنموذ  

التغذية الراجعة 

جالمقرونة بالنموذ  
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 ية الراجعة تبعا للهدفذتصنيف التغ – 2
 ية الراجعة تبعا للمصدر املعلوماتذتصنيف التغ – 1
 توقيت استخدمهاية الراجعة تبعا لذتصنيف التغ – 3
 :ية الراجعة طبقا للهدف منها ذالتغ- 1- 3
 : أنواع رئيسية ةثالث إىلكر نفس املصدر أهنا تنقسم ذ ي

 داءاألالتعرف على مستوى  –أ 
 داء ألالتعرف على نتائج ا –ب 
 إصالحهاكيفية و ،اليت حدثت  خطاءاألاملتعلم ب إمداد –ج 
 :لمصدر المعلومات ية الراجعة طبقا ذتصنيف التغ(  2 – 3

 :ية الراجعة من حيث مصادر املعلومات طبقا ملصدرين أساسني يوضح الشكل التايل ذتنقسم التغ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادر معلومات التغذية 

 الراجعة

ية الراجعة الصادرة من التغذ_ 

 المدرب

ية الراجعة الصادرة عن التغذ_ 

 شخص 

......( زميل ) خارجي   

ية الراجعة الناتجة من التغذ_ 

داءاألمعرفة نتائج   

ية الراجعة الناتجة التغذ_ 

) السمعية البصرية وسائل العن

...(.أفالم فيديو   

 

 ة

 داخلية خارجية

الراجعة الناتجة عن  يةالتغذ_ 

داء أو أدائهامالحظة األ  

ية الراجعة الناتجة من التغذ_ 

مراكز اإلحساس المختلفة 

:بالجسم مثل   

قوة باللمس و درجة اإلحساس_

 اإلحساس بالسمع 

اإلحساس من خالل الرؤية_   
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 : ية الراجعة طبقا لتوقيت استخدامهاذتصنيف التغ -3 -3

 :ية الراجعة طبقا لتوقيت استخدامها  كما يلي ذميكن تصنيف التغ

ثناء ة أية الراجعذاملدرب هذا النوع من التغداء فعلى سبيل املثال يستخدم األية راجعة أثناء ذتغ -أ 
 ..........هارات السباحة أو اجلمباز معبينإلحد ذالالتنفي

ية ذاملهارات احلركية كالتغ إهناءالالعبينإلحدىو تتم بعد  ةداء مباشر األية الراجعة سريعة بعد ذتغال. ب 
 التصويب على سبيل املثال  إهناءالراجعة من جانب املدرب بعد 

 داء بفرتةاألية الراجعة بعد االنتهاء من ذالتغ – ج 

 مثل تلك اليت يقدمها املدرب بعد يوم أو اثنني من انتهاء املباراة

 :ية الراجعة ذأنواع التغ – 1

ية الراجعة يف املواقف التعليمية فقد نالت ذرا ألمهية التغظه ننأ:( 121،م 2991،أمحد أمني ) يذكر 
هتمام علماء النفس املهتمني بالتعلم  إواعها و مصادرها جانبا كبريا من التعرف على أن إىلالدراسات اهلادفة 

 .و قد أسفرت هذه الدراسات عن األنواع التالية

 :ية الراجعة الخارجية ذالتغ -1 – 1

ر من نوع من املعلومات ثكأة من خارج املتعلم و تشمل على ية اليت تتم مبثريات نابعذو هي تلك التغ
 : ية تتمثل يف األنواع التالية ذو هذه التغ,ة ئمرجأو كثر من مصدر و قد تكون فورية أ للفرد من وتأيت

 إعطاءخالل العمل مثل تالزم  إماوهذه املعلومات يستقبلها الفرد , ية مبعلومات عن طبيعة األداء ذتغ -
بطريقة مسعية  إماوتكون  ،داء مباشرة أو بعد فرتة من الزمن األاملعلومات مع االستجابة أو بعد االنتهاء من 

 هاتصوير  وأو بطريقة بصرية عن طريق عرض األفالم  ،لألداء الصادر  هصفو من خالل تعليق املدرب أو 
 .لألداء مبراحله املختلفة

ب أداء حماولة  و هي عادة ما يستقبلها الفرد يف هناية العمل أو عق ،ية مبعلومات عن نتيجة األداء ذتغ -
 .منه عن طريق املدرب أو الزمالء أتناء التدريب أو عن طريق احلكم أو اجلمهور أتناء املباراة  ةكامل
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 :ية الراجعة الذاتية ذالتغ -2 – 1

وهي ،ر من نوع من املعلومات ثية اليت تتم مبثريات نابعة من الفرد نفسه تشمل على أكذو هي تلك التغ
 :األداء أو عقب االنتهاء منه مباشرة و تتمثل يف النوعني االثنني ية فورية خالل ذتغ

ية مبعلومات عن النتيجة اليت حققها األداء يف البيئة اخلارجية و يستقبلها الفرد بأعضائه احلسية يف ذالتغ –أ 
دى حتقيقه فيتعرف من خالهلا على م ،نتهاء حماولة كاملة منه إنتهاء األداء أو عقب إهناية األداء أو عقب 

 . إليهللواجب احلركي الذي يهدف 

و هذه املعلومات يستقبلها الفرد خالل األداء عن  ،ية مبعلومات عن طريق األداء و طبيعته ذتغ –ب 
حبركات املفاصل وأوضاع  اإلحساسالعضلي و  عبقوة الدف اإلحساسل ثالداخلية م إحساساتهطريق 

 .أعضاء اجلسم املختلفة 

ناء أداء املهارة ثعندما يزود الفرد باملعلومات أ ،ستجابة أو بعدها ناء اإلثية الراجعة أذغميكن أن تعطى الت
ية الراجعة ذتغالنتهاء األداء تعرف بإو عندما يزود الالعب مبعلومات بعد  ،فورية الية الراجعة ذتغالتعرف ب

 .ية الراجعة الفورية جيعل املهارة أكثر تفككا ذو تأخري التغ ،ة ارجامل

 :ة الراجعة الفورية ذيالتغ-3 – 1

ها يدل عليه دفبأهنا تكون بعد هناية العمل مباشرة و ه( 29،م2996،عطاء اهلل أمحد ) يذكر       
 .ية الراجعة الفورية ذتغال:امسها

ية الراجعة سريعة بعد األداء مباشرة ذن التغأ( :276 ،م2996،محاد  إبراهيمفتحي ) كما يذكر       
وطبقا ملصدر توقيت  ،ية الراجعة من جانب املدرب ذاملهارات احلركية كالتغ إحدىنتهاءإم بعد تت

كما  ،كما ميكن أن تكون تدعيمية أو تكميلية ,  هاستخدامها فهي تكون بعد هناية العمل و تكون خارج
 .ية الراجعة فورية كلما كان التصحيح صحيحا ذكانت التغ

قامسي )ب و يتفق مع الباحث تية الراجعة يرى الكاذدة ألنواع التغو من خالل التقسيمات املتعد        
 :على النحو التايل  املختلفة ية الراجعةذلتغاأنه جيب استعمال و دمج كل أنواع ( :18،م1122بشري 

 : اإلحساسالتقسيم من حيث  – 2

 الراجعة السمعية البصريةية ذالتغ_ ية الراجعة البصرية    ذالتغ_ ية الراجعة السمعية        ذالتغ_ 
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 :التقسيم من حيث الكم  – 1

 ية الراجعة احملددة ذالتغ_ ية الراجعة العامة    ذالتغ_ 

 :التقسيم من حيث التوقيت  – 3

 ية الراجعة املتزامنةذالتغ_ ة        ئية الراجعة املرجذالتغ_ ية الراجعة الفورية    ذالتغ_ 

 :ية الراجعة ذطريقة عرض التغ – 5

ية الراجعة لالعبني  ذو املدرب يف الصورة الصحيحة اليت من خالهلا يعطى التغأمن أجل أن يكون املعلم 
من أجل جتنب ,يدا كيف يعرض أو يعطي هذه املعلومات بالقدر الكايف و املناسب جفالبد أن يعرف 

 . الالعبنيحىت يتفادى تراكم املعلومات لدى  ،اإلطنابو  اإلسهاب

عباس أمحد ) أنه عدة مصادر و علماء يتفقون من بينهم ( 122،م1116،عطاء اهلل أمحد ) و منه يذكر 
ية الراجعة يكون ذو تعزيز قوة التغ ،اإلسهابأنه أحسن طريقة لتجنب :( السامرائي و داريل سايد نتوب 

 يدالعالية و املغزى اجل القيمة بشرط أن حتتوي على املعلومات املفيدة ذات، بزيادة نسبة عرضها اجليد 

الراجعة خاصة باملهارة و تأخذ بعني االعتبار جنس  التغذيةو يضيف نفس املصدر أنه جيب أن تكون 
الراجعة  التغذيةو  ،العامة  إلىالتغذية:( داريلسايدنتوب) و مستوياهتم و قد قسمها  ،التالميذ و أعمارهم 

 . تويات القيمة و العالقات املتداخلة الراجعة ذات احمل التغذيةغري الشفوية  و كذلك 

كما   ،تدريبه بصورة جيدة  تنفيذالراجعة سوف يساعد املدرب على  التغذيةاجليد و معرفة أنواع  إناإلهلام
 .الراجعة بالصورة الصحيحة و اليت تتطلبها املهارة  للتغذيةأنه جيعله يستعمل أنواع خمتلفة 

 :الراجعة التغذيةوظائف  – 6

وظائف  مهمة يف تعليم املهارات و   ثالثالراجعة  إنللتغذية:( 211،م1116،عادل فاضل علي ) يذكر 
 :و هي  األداء

 التحفيز –أ 

 واب و العقاب ثال –ب 

 معلومات لتصحيح األخطاء  –ج 
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 :الراجعة كعامل محفز  التغذية -1 – 6

ن إف, هالكء أطول يف تعلم املهارة اليت ليس لديك فكرة عن أدا اقتكلما قضيت و   اكلما حاولت جهد
بشكل صحيح و عادة يقول املدرب   الالعبالراجعة تلعب دورا يف تشجيع و توجيه تصرف  التغذية

للتدريب  الالعبهذه اجلملة تشجع  إن( تكرار ها مرة أخرى  إىلأنت جيد يا حممد و لكن حتتاج )
 .رثأك اوتعطيه اندفاع

فمعظم الرياضيني مع مساعدة  ،و تقوميها  األهدافالراجعة كذلك تؤثر على الدافع يف حتديد  يةالتغذ
الراجعة الداخلية أو اخلارجية ختربهم عن تقدمهم باجتاه  التغذية،مدربيهم يضعون أهداف أدائية ألنفسهم 

هذا النوع من املعلومات تكون مؤقتة  إذا،أن الرياضي يتحسن  أثبتتالراجعة  التغذيةأن  إذ،األهدافتلك 
 .اهلدف  إىلالوصول  حىتيف حتسن أدائهم احلايل  وسببالديهم 

 :واب أو عقاب ثالراجعة كمفهوم  التغذية -2 – 6

واب يعين كل حدث يزيد الفعل احملدد يف تكرار أداء معني حتت ظروف متشاهبة أما العقاب فهو ثال
واب و العقاب يعمالن و فق قانون ثال. احملدد يف تكرار أداء معنيالفعل يعين كل حدث يقلل  إذالعكس

عدم  إىلاملتبوعة بعقاب تؤدي  األحداثأن تتكرر بينما  إىلفاألفعال اليت يتبعها التكرمي متثيل ، خاص 
من مشاهدة كرة  الرضاالراجعة الداخلية اليت ختدم على شكل ثواب هو  التغذيةفمثال على ، تكرارها 
أداء هذا  الالعبسوف حياول  الرضاباإلحساسو لتكرار هذا  ،تنفيذاإلرسالأن يتحرك يف  الالعب
 .نفسه مستقبال و حتت الظروف نفسها اإلرسال

أداء   ،ضربة جيدة)  :مثال،واب هو مديح و تشجيع املدربثالراجعة اخلارجية كعامل   التغذيةنال عثأما امل
 .........باإلهبام  شارةإلمثالإلشارات و ميكن أن يكون نوع التشجيع با...( جيد

 : األخطاءالراجعة كمعلومات لتصحيح  التغذية-3 – 6

الراجعة يف تعلم املهارات احلركية هي املعلومات حول شكل احلركة  التغذيةالشك بأن أهم جزء يف 
و هي السبب  األداءالراجعة تعطي طرائف لتحسني  التغذيةهذه  إن، احلركية املرتكبة األخطاءوخصوصا 

فقد املدرس املختصني و اخلرباء يعرفون ,الذي جيعل املدرب هو املعلم الوحيد يف تعلم احلركة أو املهارة 
 . األداءمعلومات حول  إعطاءالتكتيك الصحيح لألداء و كيفية 
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 :الراجعة التغذيةخصائص  – 7

ة أحد أهم بيالراجعة العص لتغذيةا أنه يعد ميكانيزم إىل:(31،م1113، أمحد عبد الفتاح عمران ) يشري 
التحكم احلركي  منظومةامليكانيزمات اليت تضم خمتلف الوظائف احلركية و الذي يلعب دورا هاما يف 

اجلهاز العصيب  إىلو يعرف ميكانيزم التغذية الراجعة بأنه تلك املعلومات العائدة  ،للمفاصل املختلفة 
الراجعة هي  فالتغذية( معرفة عن النتائج) و تسمى  امستمر  داءاألاملركزي عن احلركة نفسها بينما يكون 

كما أن هذا امليكانيزم يسمح ،الوسيلة اليت تسمح للفرد مبقارنة ماذا خطط ليفعل مع ماذا أدى بالضبط 
 :للفرد بتقدير ماذا سوف يوف يؤدى يف احلركة التالية 

 :الراجعة التغذيةمبادئ تقديم  – 8

 :أن من أهم هذه املبادئ ما يلي ( 327،م1111،عادل عبد البصري على ) يذكر 
 بالغ يف كمية التغذية الراجعة املقدمة ت ال – 2
 كن حمددا   – 1
 الراجعة  التغذيةال تؤجل  – 3
 دائماالراجعة اجيابية  التغذية جعلإ – 1
 دين اجلددمع املؤ  خاصةالراجعة بشكل متكرر  التغذيةاستمر يف تقدمي  – 5
 استخدام التلميحات و العبارات ذات الدالالت – 6
 استخدام عدد من املداخل  – 7
 .الراجعة التغذيةاستخدام النماذج املرئية و السمعية يف  – 8

 

 :توجيه التغذية الراجعة نحو الهدف  – 9
الراجعة حنو اهلدف أي أننا  التغذيةجيب أن نوجه ( 121،م1116،عطاء اهلل أمحد ) يذكر          

اليت يقوم هبا الالعب جتاه حتقيق اهلدف الذي  األخطاءوتصحيح , نقصد بذلك خدمة اهلدف املوضوع 
عباس أمحد السامائي ) أيضا كل من  إليههذا مذهب :( عطاء اهلل أمحد ) و يضيف .  إليهنريد الوصول 

من احلركة ليست يف املقصودة  جزاءألالراجعة  تغذيةال إعطاءبأن اخلطأ الشائع هو  :(وداريل سايد نتوب 
الراجعة  التغذيةيكون من اخلطأ توجيه , اإلرسالكان اهلدف التعلم دقة يف   إذامن عملية التعلم فمثال 

و جيب كذلك التأكيد على هدف  ،فليس هذا املطلوب من العملية التعليمية  اإلرسالوالتأكيد على سرعة 
الراجعة جيب أن يكون توجيها  التغذيةفتوجيه ،و ليس على اجلوانب الثانوية فيه ،الو التدريس والتدريب أ
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و ماعلى ،الراجعة يف الزمان و املكان الصحيحني  التغذيةبل جيب أيضا أن نعطي ،سليما وليس هذا فقط 
 .عة أكثر تأثرياالراج التغذيةحىت تكون ،املناسبة و  الكاملة عطاءاإلشارةإلاملناسب  الوقتدأن جي إالاملدرب 

الراجعة هي مجيع املعلومات اليت  التغذيةنستشف أن  ،من خالل التعاريف و املفاهيم السابقة          
و ( داخلية أو خارجية أو كليهما معا) ميكن احلصول عليها على طريق العملية التدريبية من مصادر خمتلفة 

 .هاثستجابة مراد حدو اأو ذلك قبل أو أثناء أو بعد العمل من أجل تعديل سلوك 

 :ة ـــخالص

  هو قد تبني أن األداءالراجعة مها العنصران األساسيان يف عملية التعليم و  التغذيةالتدريب و  إن          
الراجعة الداخلية حبيث يتمكن املتعلم أو  التغذيةباملهارة و زادت معه  اإلحساسكلما زاد التدريب زاد 

الراجعة اخلارجية و اليت تأيت من  التغذيةيقل اعتماده على  كذلكمن تشخيص أخطائه بنفسه و   الالعب
و التأكيد على  األخطاءتصحيح  األولمهامه يف املقام ،وهو أن ام هاملدرب وعلى املدرب معرفة شيء

عملية الاخل بني هكذا يرى الطالب التد ،تعامل مع احلاالت التدريبية بزاد علمي كايف الو  األداءمثالية
 .الراجعة  التغذيةالتدريبية و 
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يعترب التعلم احلركي إحدى املواضيع اهلامة اليت صب علماء النفس و غريهم جهودهم من أجل  :تمهيد 
ق و السبل أوال لتفسريه و تانيا ألجل معرفة أحسن الطرق و أجنعها من أجل أن يصبح إجاد أحسن الطر 

التعلم احلركي سهل املنال ،و إن اختلف بعض العلماء يف تفسري هذا اىل أن التعلم احلركي أصبح أكثر 
 .وضوحا و مفهوما من ذي قبل 

 :مفهوم التعلم  – 1

وجيه ) الناتج عن التدريب، و هذا ما ذهب إليه  يعرف التعلم بأنه التحسن التابث يف األداء
حيث ذكر أن التعلم هو ناتج عن تغريات اليت حتدث خالل خربة معينة لتعديل (: 21م،2991حمبوب ،

و الذي تفرضه عليه حاجته و دوافعه ،و يرى أيضا أن التعلم عبارة عن التغيري يف , السلوك اإلنساين 
 .السلوك الناتج عن االستشارة 

يف احدى حماضراته أن التعلم هو تعديل يف ( :م2995عباس أمحد صاحل السمراين، ) كما يعرف 
 .السلوك عن طريق اخلربة 

أن التعلم هو عملية تغيري مستمرة يف سلوك (: 17م،1116عطاء اهلل أمحد،) و يذكر 
ش املستمر و التفاعل الفرد،نتيجة اكتسابه املعارف  و العادات ،حتت شروط املمارسة و من خالل التعاي

 (.احلياة العامة)مع األخرين 

بأن التعلم يسود كل أنواع النشاط (: 87م،2991أمحد خاطر و عصام حلمي ،) كما يشري 
االنساين والبد أن تعرف كيف يتعلم الفرد و كيف يتحدد إطار التوجيه من أجل حتسني و تطوير موقف 

 .املمارسة

بأن نتائج التعلم تظهر لدى الفرد من خالل ألوان ( :21م،1111مهدى حممود سامل،) و يرى 
 .النشاط الذي يقوم به 
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 :مفهوم المهارة – 2

تشري كلمة املهارة اىل كفاءة الشخص يف األداء احلركي كما تعرف أيضا بأن املقدرة على التواصل 
إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع أقل بدل للطاقة يف أقل زمن 

 ( 231م،2996مفىت ابراهيمحماد،)ممكن هكذا عرفها 

 :مفهوم الحركة – 3

احلركة عند االنسان بأهنا حترك اجلسم اإلنسان من موضع (:17م،1116اهلل أمحد، عطاء) يعرف 
 .اىل أخر  أو اذا حترك أحد أعضاء اجلسم مسيت حركة 

على أن كلمة حركة تطلق على إنتقال أو دوران ( :23م،2991حممد يوسف الشيخ،) ويرى  
سواء كانت إنتقالية أو دورانية أن تكون  اجلسم أو أحد اجزائه سواء كان بغرض أو بدونه ،و البد للحركة

 .هلا سرعة تابتة أو متغرية 

و من خالل هذه التعاريف يتضح أن جسم االنسان هو يف حركة دائمة فوق سطح االرض و 
 .ذلك نتيجة لعوامل داخلية و خارجية ،يراد هبا تفوق على صعاب ،و حتقيق الذات

 : مفهوم التعلم الحركي – 1

هارة احلركية على عملية إنتقال املعلومات من املدرب الرياضي إىل الالعب يف يتأسس تدريب امل
إطار عملية التعلم احلركي حىت ميكن اإلرتقاء مبستوى  قدرات الالعب املهارية إىل أقصى درجة تسمح هبا 

 .إمكانياته واستعداداته 

للتدريب الرياضي و ليس  و التعلم احلركي يقصد به التغري يف األداء أو السلوك احلركي كنتيجة
نتيجة للنضج أو تأثري بعض العقاقري املنشطة و غري ذلك من العوامل اليت تؤثر على األداء او السلوك 

 .التعلم احلركي ( 231م،2996مفيت ابراهيم محاد،) احلركي هكذا عرف 

ك أن التعلم احلركي ضبطا للسلو ( :77م،1116عصام الذين متوىل عبد اهلل ،) كما يذكر 
احلركي كردود أفعال للبيئة احمليطة مبتغرياهتا املتعددة و لعل يف هذا إشارة واضحة إىل أن التعلم احلركي ال 
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يرتبط بإنقباضات العضالت أو حركة اجلسم اىل األعضاء فقط و إمنا ترتبط هذه احلركة جبوانب عقلية 
 .سسا علميا للتعلم احلركي معرفية و أسس ميكانيكية و فسيولوجية و نفسية و إجتماعية تشكل أ

أن التعلم احلركي بأنه عملية حتسني التوافق (: 67م،2997حممد حسن عالوى،) كما يوضح 
 .احلركي ويهدف إىل إكتساب املهارات احلركية و القدرات البدنية و السلوك احلركي املناسب للموقف

عملية إكتساب و إتقان  أن التعلم احلركي هو( :287م،1111عصام الني عبد اخلالق،) و يرى 
و تثبيت املهارات الرياضية خالل اإلعداد التكتيكي و تتطلب هذه العملية مسامهة الرياضي اإلجيابية يف 

 .تنفيد األهداف احملددة

و ميكن اخلالص بأن التعلم احلركي ماهو إال تعلم املهارات  احلركية و احلسية ناتج عن قيام الفرد 
 . تغري سلوكه احلركي إىل األفضل املتعلم جبهد مما أدى إىل

) و األمر اهلام و الذي جيب إدراكه متاما يف عملية تعليم الناشئني أو تدريبهم بشكل عام حسب 
هو أن التعلم و النضج أمران مهمان لتعلم املهارات احلركية اجلديدة (: 239م،2996مفيت ابراهيم محاد،

ية التعلم احلركي إال أن هناك أوجه إختالف بينهما جيب بالرغم من وجود هذا اإلرتباط بينهما يف عمل
 :توضيحها فيما يلي 

أن التعلم عملية إرادية البد أن يقوم فيها الفرد املتعلم بنشاط معني و نتيجة هذا النشاط حتدث  -    
 .عملية التعلم يف حني أن النضج عملية ال إرادية حتدث تلقائيا دون إشرتاك الفرد فيها 

أن التعلم يؤدي إىل حدوث إستجابات جديدة لدى الفرد املتعلم ال حتدث لدى الفرد غري املتعلم،  -    
يف حني أن النضج يؤدي اىل ظهور أنواع عامة من السلوك تظهر لدى مجيع االسوياء يف نفس العمر حىت 

 .ولو وجد إختالف يف العوامل املؤثرة 
 :ند الناشئين شروط و مراحل و طرائق التعلم الحركي ع – 5

عطاء اهلل ) إن التعلم اجليد خيضع لشروط و ظروف معينة حىت يكون جيدا و فعال ،و يتفق هذا احلد 
مع جمموعة من العلماء و مصادر أن التعلم احلركي خيضع لشروط و حددها فيما (: 238م،1116أمحد،
 : يلي 

أي التغريات الداخلية يف الكائن احلي يقصد بالنضج الوصول اىل حالة النمو الكاملة ، : النضج -1 – 5
اليت ترجع اىل تكوينه الغري بيولوجي و العضلي ،و التغريات اليت ترجع اىل النضج هي نتيجة التكون 

 .الداخلي للفرد 
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أن النضج هو عامل أساسي ( :238م،1116عطاء اهلل أمحد ،) حسب ( محانة البخاري ) و يؤكد 
 .للتعلم 

 : النضج العقلي -1-1 – 5
املتعلق بعمليات العصبية املرتبطة باجلهاز العصيب ،أو درجة النمو العامة يف الوظائف العقلية املقرونة باألمر 

 .الذي يتعلمه الطفل 
فهي املتعلقة بالنمو اجلسمي  السوي        ألعضاءاجلسم : (العضوي) النضج الجسدي  -1-2 – 5

ويلخص . و من هنا فان النضج عقلي و جسدي كل متكامل . املتصلة بالوظائف اليت يتعلم الفرد جماهلا 
عطاء اهلل ) العالقة بني النضج و التعلم حسب ( رمزي غريب ) و ( جممد مصطفى زيدان) 

 : يف ( 239م، 1116أمحد،
لم عبارة عن تغري حيدث نتيجة لنشاط يقوم به الكائن احلي ، أما النضج فهو عملية طبيعية إن التع_ 

 .متتابعة تقدمية حتدث يف احلاالت اليت يكون فيها أعضاء اجلسم يف حالة مخول كالنمو مثال 
د إن النضج عملية منو مستمرة حتدت دون إرادة ،أما التعلم فهو عملية تأيت من الداخل ، و تعتم_ 

 .اعتمادا نسبيا على شروط املثري اخلارجي كالتدريب 
إن التعلم يؤدي اىل ظهور استجابات معينة لدى الفرد متيزه عن غريه ، بينما يوجد النضج مبظاهر خمتلفة _ 

 . عند مجيع االفراد 
 : الدوافع -2 – 5

لي أو هتيئ له أحسن الدوافع هي الطاقات ترسم للكائن احلي أهداف و غايته لتحقيق التوازن الداخ
 تكيف ممكن مع البيئة اخلارجية 

أهنا متد السلوك بالطاقة : أن للدوافع وظائف عديدة أمهها ( حممد عالوي ) و ( سعد جالل) و يرى 
 .وتتري النشاط فالتعلم حيدث عن طريق النشاط الذي يقوم به الفرد 
 عها و حتقيقها ، و يزداد بزيادة الدوافعو حيدث هذا النشاط عند ظهور دوافع أو حاجات تسعى اىل اشبا

 .فالدافع هو الطاقة الكامنة عند الكائن احلي ، و اليت جتعله يقوم بنشاط معني 
 :الممارسة  -3 – 5

و تسمى كذلك باسم التدريب أو التكرار املمارسة هي تكرار أسلوب النشاط مع توجيه معزز، حبيث أنه 
ال يعين أن يكون اإلنسان أو احليوان ناضجا ، و أن يكون لديه دوافع ، أو ميوله لكي يتعلم أو يكتسب 

حممد مصطفى ) و يرى  مهارة بل البد من توفري عنصر التدريب أيضا حىت يتقن ذلك التعلم أو التدريب
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أن املمارسة هلا أمهية بالغة لعملية التعلم أي أنه ال ( :213م،1116عطاء اهلل أمحد،) حسب ( زيدان 
 .حيدث تعلم من دون ممارسة 

 
 :الفهم  -1 – 5

 .أمام سرعة الناس يف التحصيل ، فإن عنصر الفهم يأخد أمهية كربى بالنسبة لعملية التعلم 
أن الفهم هو أساس العمية التعلمية ، و الفهم يتم حتت (: 159م،2996احل ،أمحد زكي ص)و يرى 

شروط كالتوافق يف الكالم ،و استخدام لنفس البيئة ،و إتباع طرق اإليصال الصحيحة كالوسائل السمعية 
 الوسائل البصرية ، أو املزج بينها ،و بذلك يكون الفهم مرتبط مبا هو حمسوس و جمرد ،و ذلك التسريع من

 .العملية التعلمية و إنتقال اخلربات بصورهتا الصحيحة 
 :وجود مشكلة أمام الفرد  -5 – 5

و جود مشكلة يتعني عليه حلها، حيث تكون هذه املشكلة جديدة بالنسبة له و هو غري متعود عليها 
عطاء اهلل ) وتكون مبثابة عقبة أمامه يريد حلها بفرض إرضاء حاجاته و رغباته و يرى 

أن شروط التعلم تتخلص يف النضج ، و وجود مشكلة يف الدوافع و الفهم (: 211م،1116أمحد،
اإلنسان من أجل أن يتعلم شيئا جديد جيب عليه أن يكون ناضجا حىت : والتدريب و حيلل ذلك قائال أن 

يتدرب مستعمال يف ذلك تفكريه،و . يستطيع أن يفكر يف املشكلة املوجودة ، و اليت تدفعه دوافعه حلها 
 .على هذا احلل لكي يصبح عنده عادة يسهلفيما بعد القيام هبا 

 :مراحل التعلم الحركي  – 6
مير التعلم احلركي بعدة مراحل حىت يصل اىل املرحلة النهائية و هي التحكم يف املهارة و السيطرة عليها ، 

زكي حسن ) غرار ويتفق العديد من الباحتني و املختصني يف هذا اجملال يف عدة مصادر على 
 115م،2999و ثناء عبد الباقي ، 15م،2992و حممد زغلول و مكارم أبو مرجة، 31,م2988,

أن مراحل التعلم احلركي تعكس بصورة عامة طريقة التعلم الكامل عالوة (: 17م،2993وصالح حسني،
ترتبط فيما بينها و تؤثر   على أن تعلم املهارات احلركية و عملية اإلعداد املهاري متر بثالثة مراحل أساسية

 : كل منها يف األخرى و تتأثر هبا و هذه املراحل هي 
 : مرحلة اكتساب التوافق األول للمهارة الحركية -1 – 6

هذه املرحلة هي األساس األول لتعلم املهارة احلركية و اتقاهنا هتدف اىل اكتساب الفرد  خمتلف املعاين 
ي و احلركي للمهارة ، و الذي يسهم يف إثارة هذه املرحلة بأن نشاط والتصورات كالتصور السمعي و البصر 

املخ حيدث زيادة من اإلستشارة غري املطلوبة مما ينتج عن ذلك إثارة عدد كبري من العضالت غري املطلوب 
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زائدة إشرتاكها يف األداء احلركي األمر الذي جيعل األداء يبدو صعبا و متوترا و يرتبط بالعديد من احلركات ال
و بذلك حيتاج املتعلم إىل املزيد من الطاقة مما يؤدي اىل اإافراط يف بذل اجلهد و قلة اجلودة يف االداء 
وسرعة حدوت التعب و االفتقار للدقة ،إال أنه باإلستمرار يف أداء املهاراة احلركية و تكرارها يستطيع الفرد 

داء البدين ببعض األخطاء ، كما أن هذه املرحلة تشكل النجاح يف أداء املهارة اجلديدة بالرغم من اتسام األ
 .حجر األساس ملرحلة التوافق اجليد للمهارة احلركية 

 :مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية  -2 – 6
تعترب هذه املرحلة هامة و ذلك لتطوير الشكل العام األول للمهارة و يتحقق هذا بتكرار األداء و ذلك من 

راقبة تالقي و تصحيح األخطاء حيث تتميز تأدية املهارة باالقتصاد يف اجلهد و إنسيابه األداء خالل م
وهذا يعين أن األداء الشكلي و الغين يتم بصورة منوذجية لذلك فإنه جيب على املتعلم يف هذه املرحلة أن ال 

يف احلركة كلها ، و كما أن يركز تفكريه على تفاصيل احلركة و لكن جيب أن يركز على النقاط األساسية 
هذه املرحلة تتميز برتكيز عمليات اإلثارة و الكف باملركز اخلاص باملخ و يتم قبول احلركة بكاملها يف الوعي 
بتفاصيل أكرب هذه العملية ،و يف هذه املرحلة جيب زيادة عدد التكرارات عند التعلم ،كما ميكن استخدام 

مبا مبا يؤدي اىل إكتساب التوافق اجليد للمهارة احلركية كما تتميز هذه  خمتلف الوسائل و األساليب املعنية
 .املرحلة باإلصالح و الفعل و التقدم و تسمى بالتوافق الدقيق للحركة 

 :مرحلة االتقان و التثبيت للمهارة الحركية -3 – 6
ة قد و صلت مرحلة أنه يف هذه املرحلة تكون تأدية املهار (: 36م،2995حممد ابراهيم شحاته،) يذكر 

متقدمة حيث يرجع ذلك إىل مامت تطويره يف مرحلة التوافق اجليد لألداء حيث متتاز تأدية املهارة احلركية يف 
هذه املرحلة بأن املستقبالت احلسية املوجودة يف املخ تعمل على إستيعاب أي تداخل غري مرغوب فيه ويتم 

ما يسمح بأداء جيد للحركة حيث يثم يف هذه املرحلة ضبط سريع للحركة يف الظروف املختلفة و هذ ا 
 .التثبيت و املطابقة و اإلتقان للشروط و تسمى تثبيت احلركة 

على أن املهارة يف هذه املرحلة أكثر دقة (: 115م،2999مجال عالء الدين و ناهد الصباغ ،) كما يؤكد 
واجبات منها اإلتقان الكامل للحركة مبا و رسوما و استقرار و ذلك بتطوير التوافق اجليد و تعطى فيها 

يتناسب مع مميزات التعلم الفردي ،و تطوير مقدرة التوافق و التنسيق و الربط  بني املهارات األساسية 
 . وزيادة استخدام قوى اللعب مع األداء املهاري حسب متطلبات النشاط املمارس 

و على رغم من تلك التقسيمات إال أن هذه املراحل الثالثة تتداخل بعضها البعض يف عملية مستمرة 
 .ليست بينها حدود واضحة 
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 :مراحل و خطوات تعليم المهارات الحركية للناشئين  – 7
أن التوافق التعلمي يتطلب أن يقدم مدرب الناشئني ( :251م،1111مفىت ابراهيم محاد،) يذكر 

ومات و النقاط الفنية أمر غاية يف األمهية لكوهنا اجلزء اجلوهري يف العملية التعليمية كلها و يضيف املعل
 .نفس املصدر أن شروط الواجب توفرها يف تقدمي هذه املهارات 

 جدب إنتباه و إهتمام الناشئني – 2
 تنظيم الناشئني بصورة تسمح هلم مجيعا مبشاهدة املدرب  اإلستماع اليه  – 1
 تسمية النشاط احلركي املتقدم  – 3
 حتليل أسباب تعلم النشاط احلركي املتقدم  – 1

و يضيف نفس املصدر أن العرض العملي للمهارة يأيت يف املرتبة الثانية بعد شرح و عرض اجلوانب الفنية 
اجلزئيات اليت حيث يكون هناك شرح مصاحب لألداء املهارة مع الرتكيز على بعض , واخلاصة باملهارة 

أن املتعلم يبدأ بأداء املهارة (: 255م،1111مغىت ابراهيم محاد ،) و يضيف . ختدم اإلسراع يف التعلم 
 .بعد تزويده بكل املعلومات و مشاهدته ألطوار العامة هلذه املهارة 

اء فيأيت دور املدرب الذي حيرص على تصحيح األخط, و هنا تظهر بعض األخطاء اليت تشوب أدائه 
واإلرشاد املتعلمني عن طريق الشرح أو مشاهدة النموذجية من جديد مث يقوم املتعلم بعد ذلك من جديد 

 . بتدريب على ألداء املهارة احلركية حىت يصل إىل الشكل الدقيق للحركة 
 : تطوير المهارة -1 – 7

كي الدقيق و جعله مستمر و ثابت بعد متكن املتعلم من ضبط املهارة احلركية و وصوله اىل درجة التوافق احلر 
عن طريق عملية التدريب حىت يصل املتعلم إىل درجة األداءاأليل للمهارة الذي ميتاز باإلنسيابية والسالمة و 

 . الدقة و سرعة األداء و اإلقتصاد يف اجلهد
 

 :التعلم الحركي و رياضة الجيدو -8

و شهدت إزذهار مبر السنني جعلها , ت كثريا يف عامل تعترب رياضة اجليدو من الفنون القتالية اليت تطور   
من الرياضات اليت حتقق شعبية كبرية و يف جل أقطار العامل، و أصبح اجليدو ظاهرة رياضية جعلت خمتلف 
اجملتمعات مبختلف فئته يهتم مبهاراته و حركاته و كأنه يكتشفه ألول مرة ،و ال عجب أن يكون اجليدو من 

 .وملبيةأقدم الرياضات األ

 ( :نشأتها و مفهومها) رياضة الجيدو  –8-1
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تعترب رياضة اجليدو نوعا من أنواع النزال مثله  مثالملصارعة ،فنظرياته و طرقه املستخدمة مبنية على 
رمي اخلصم أرضا أو مسكه أو شل حركته، و أن لرياضة  اجليدو تارخيها الطويل مثلها مثل أنواع رياضات 

 املنزالت األخرى 
قد أشارت العديد من اآلراء اىل أن رياضة اجليدو مأخوذة من فن اجلوجيتسو،و قد اختلف و 

( شيدا تشى-يت) نقال عن (: 61م،1112مراد طرافة، ) اآلراء حول أصل و نشأة فن اجلوجيسو، فيذكر 
و عدم إىل تعريف فن اجلوجيتسو بأنه فن أو املهارة اليت حتقق النصر عن طريق االستسالم لقوة اخلصم 

مقاومته ، وهو ذلك الفن اخلاص باليابان و الذي ال يدانيه أي نوع أخر من فنون القتال السائدة يف العامل 
. 
 

 : تعريف رياضة الجيدو – 2
أن رياضة اجليدو تعترب من األنشطة ذات الطابع املثايل ألي من (: 2983،11دومىن،) يشري 

ضة قتالية فقط او أهنا رياضة دفاع عن النفس و لكنها تعد االشخاص أو املراحل السنية و أهنا ليست ريا
و أن كثري من ممارسي هذه الرياضة حيصل على كثري من , من أوىل الرياضات من حيث املستوى التدرييب 

املتعة مع إخنفاض نسب إحتماالت التعرض لإلصابة بكثري مقارنة بالعديد األخرى اليت يزداد ارتفاع 
 .متوسط نسبة اإلصابة 

أن االعبني ال يتعلمون كيفية الرمي للخصم فقط بل يتعلمون ( 11م،2983دوين ،) و يضيف 
أيضا األسلوب الصحيح للرمي للمحافظة على اخلصم ،و أهنم يتعلمون أيضا السلوك السليم يف النظافة 

 .من خالل التعود على كيفية احلفاظ على مظهر و نظافة البدلة 
" اىل أن جيغوركانو هو املنشأ ملدرسة األوىل جليدو يف العامل ( 31م،2979مراد طرفة ،) و يشري 

 الكودوكان حيث يعرف كانو األب الروحي لرياضة  اجليدو،إذيعترب مؤسس رياضة اجليدو عرب العامل 
 أن اجليدو هو طريقة االستخدام األمثل لقوة(: 31م،2979مراد طرفة ) و يرى كانو حسب 

الفرد العقلية و البدنية بالتدريب على فنون الدفاع و اهلجوم و بذلك يستطيع الفرد غرس القيم الروحية و 
البدنية وبالتايل االرتقاء باحلواس املستخدمة هبذه الطريقة و هبذا املعىن يكون اهلدف البعيد للجيدو هو بناء 

 .الفرد ذاتيا من أجل الكمال النفسي و النفع للمجتمع
رياضة اجليدو و بأهنا الزمة لكل رجل خيطو يف (: 29م،2977كوزمي ،) د عرف أيضا و ق

 .الشارع ألهنا شكل من أشكال املصارعة أو أسلوب للقتال بغري سالح 
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أمحد غازي ) و يذكر  (toshiro) إن رياضة اجليدو هي طريقة الليونة و املرونة و هو الفن العسكري 
الذي  (kono ).ير و تعديل أساليب من اجلوجيستو  باإلضافةعن معتمدا على تطو ( 17,م1111,

 .صاغه جيفوركانو إىل مناذجه الفلسفية اخلاصة 
و ما كان للرياضة اجليدو أن تصبح على هذا احلد من اإلنتشار و الشعبية لوال منشأهاجيفروكانو 

" ميكاجوماتشي خبارجية  و ذلك يف بلدة( م2881) الذي عمد إىل تأسيس معهد الكود و كان عام 
و , م2863والدت أستاذ جيفروكانو  kodokanبعد شهدت هذه الضاحية , " موكو باليابان 

و معىن . املدرسة األوىل يف العامل لتعلم فنون اجليدو على يد أكرب مؤسسها"الكودوكان" أصبحت مدرسة 
 :عناها يف اللغة العربيةمصطلح كلمة  كودوكان هي جتمع لثالت كلمات يف اللغة اليابانية و م

 و معناها التعلم أو التدريس أو التدريب : كو_ 
 و معناها القواعد أو األسس: دو_ 
 و معناها قاعة أو مكان التدريب : كان_ 

ويرجع سبب , و املعىن االمجايل هلذا املصطلح هو الصالة اليت تدرس فيها القواعد و األسساجليدو 
اىل كثرة األعداد الوافدين من خمتلف (: 11,م،1116فؤاد رشوان،  حممد أمحد) هذه التسمية حسب 

 .بقاع العامل لإلستفادة و رفع مستوى الكفاءة العاملية و املهارية يف هذه الرياضة 
أن رياضة اجليدو بأهنا ( :31م،1111خالد فريد عزت،) و تذكر دائرة املعارف الرياضية األملانية نقال عن 

 .رس من الطفولة اىل مرحلة متقدمة من العمر بفرض البناء اجلسماين املتكامل رياضة شعبية عامة متا
وقد أصبحت رياضة اجليدو األن من أكرت الرياضات إنتشارا و خاصة بني دول العامل الراقية وأصبحت هلا 

 .كما أصبح اإلقبال عليها من مجيع أفراد اجملتمع و من خمتلف االعمار و األجناس ,صدى كبري 
 :مبادئ رياضة الجيدو  – 3

أنه كان من مبادئ جيفوركانو مؤسس هذه الرياضة هو الوصول اىل ( :78م،1112مراد طرفة ،) يذكر 
اهلدف بأدىن جمهود و ذلك من خالل حتقيق الفائدة اجلسمية و الرتبية الذهنية و لقد أهتم كثري باالجتاه 

 بدأه األخالقي على شعارين أوهلما الفكري الذي كان ركيزته التدريب العقلي و لقد إشتمل م
جيب ضرورة احملافظة على النفس و اخلصم من االخطار و هذا ال يأيت اال من خالل الرتكيز و  -1 – 3

 االنتباه أثناء التدريب أي من خالل حتكم الفرد يف ذاته و عدم انفعاله 
 التدريب العقلي يظهر و يرتكز من خالل ممارسة اجليدو -2 – 3

و ملا كان شعار اجليدو هو فعالية كربى مبجهود قليل أصبح هذا الشعار أساس نظرية اإلسرتشاد يف 
إختياركانو للمهارات اجليدو،و أن اإلستخدام املشرتك بني الكفاءة العقلية و الوظيفة و بفعالية هو أساس 
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اقة من خالل حركة النجاح ،و يذكر نفس املصدر عن جيغروكانو أن رياضة اجليدو ليست رياضة للط
 .اجلسم و عمل األجهزة الوظيفية،بأقل طاقة ممكنة و بفعالية كبرية 

أن من أهم مبادئ و أهداف اجليدو حتقيق التوازن (: 13م،1116حممد أمحد فؤاد رثوان،) و يذكر 
الفرد النفسي كما أهنا من أفضل املمارسات الرياضية التنافسية ألهنا تعمل على تكوين الشخصية و تزويد 

 .التقة بالنفس و تزيد الرغبة يف التفوق و الفوز و تنمى الشجاعة و حتقيق الشعور بالذات 
 

 :ةـــخالص
من خالل التعاريف السابقة لرياضة اجليدو يرى الطالب أن هذه الرياضة تسمو قبل كل شيء بأخالق 

يكن وليد الصدفة بل كانت احلكمة وتطورها مل , والوعي و الرتبية العامة اليت ختدم اجملتمع قبل الفرد 
والتبصر  ملؤسسها مها ما دفع هبا اىل أواسط اجملتمع حىت أصبحت رياضة اجليدو واحدة من رموز الدول 

وذلك ملا حققه اجليدو هلذه البلدان ........(اليابان ،فرنسا،روسيا) بأكملها على سبيل ذكر ،وليساحلصر 
 ( .إقتصاديا و سياسيا خاصة )عليها إجيابيا على كل األصعدة  من صمعة رياضية و شهرة عاملية انعكست
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 :تمهيد

ملظاهر احلديثة اليت تعكس تقدم الدول وحجم رقيها وإهتماماهتا ببناء ا أصبحت الرياضة أحد
اإلنسان اجلديد ،فاللقاءات العاملية واألوملبية والقاربية والدولية وحىت احمللية منها تعترب مبتابة حمافل يتجلى 

فصعود البطل على . الرياضية يف أفضل صورهافيها روعة األداء البدين واإلعجاز اإلنساين لصياغة احلركات 
منصة الفوز يعترب إشعارا علنيا لالعب ممتاز ومدرب موهوب وعلم خضع للتطبيق حتت إشراف قيادات 

 .واعية ومؤهلة 
 :ماهية وأهمية التدريب الرياضي

حممد )مفهوما عاما اتفقت معه جمموعة من العلماء خاصة( 25م،1112عوسي اجلبايل )وضع
 ( . 23, 2997أبو العال أمحد ابو الفتاح،)،(2988،17سانني،صبحي ح

يعد التدريب الرياضي من العلوم األساسية املعاصرة ، حيث له من  األساليب و الطرق و األدوات ما مييزه 
مثل الفيزيولوجيا و البيولوجيا ، و امليكانيك احليوية ، و الطب ، وعلم النفس ) عن العلوم املسامهة فيه 

 ( .اخل .... االجتماع  ،وعلم
و يعرف التدريب على أنه التحضري اجلسمي و التكنيكي و التكتيكي و العقلي و النفسي و 

باملطاولة و مترين القوة و طرق ) الرتبوي للرياضة مبساعدة التمرينات اجلسمية و ذلك عن طريق اجلهد 
 (اخل ......التدريب والتدريب املنافسات 

رياضي للوصول به اىل املستويات العاملية و يعرف حيث يقصد بالتدريب ال
 التدريب الرياضي بأنه عملية بدنية تربوية خاصة هتدف إىل حتقيق نتائج عالية (:21م،2981بالتونوف،)

أن املفهوم العام ملصطلح التدريب هو ( :23، 2997أبو العال أمحد عبد الفتاح ،) ويذكر 
كيفه عن طريق التمرينات املنتظمة للمتطلبات العالية ألداء عمل عمليات التنمية الوظيفية للجسم هبدف ت

 .ما
مما سبق يتضح أن التدريب الرياضي ليس عمال عشوائيا حبيث يستطيع أي فرد أن يقوم به حيث 

فالتدريب الرياضي املقنن هو األسلوب , له خصائص مؤهلني و متمرسني يف أسراره و دروبه و خباياه 
بأسلوب علمي سليم ، وكذلك  هو حجر الزاوية يف  انتقاؤهالرياضي الذي يتم  األمثل لصناعة البطل

املمارسة الرياضية من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية للممارسني لفرض حتسني الصحة وزيادة اإلنتاج 
 .وحسن إستغالل وقت الفراغ
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 :األهداف العامة للتدريب الرياضي 
حنصرها إال من خالل ماتفق عليه علماء التدريب ومن  إن أهداف التدريب الرياضي ال ميكن أن

الذي حصر أهداف التدريب الرياضي لكل مراحل (:11م ، 2998أمر اهلل أمحد السباطي )  بينهم
 :العمرية يف 

للوصول إىل املستويات الرياضية العالية  يف مراحل العمر املناسبة وبناء قاعدة  :اإلعداد المنظم  -2-1
برياضة املستويات  "  حممد حسن عالوي"ك فإن التدريب الرياضي يشكل أساس ما مساه عريضة ،وعلى ذل

أي مبمارسة النشاط الرياضي بفرض حتقيق أحسن ما ميكن من مستوى رياضي يف " أو البطوالت 
 .البطوالت أو املنافسات الرياضية املختلفة

من خالل  التغريات  اإلجيابية مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان :  االرتقاء -2-2
 .للمتغريات الفسيولوجية  والنفسية واالجتماعية 

حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فرتة تبات ملستويات االجناز يف اجملاالت  -3 – 2
 .الثالث الوظيفة النفسية ، االجتماعية 

 
 : واجبات التدريب الرياضي – 3

أن النجاح عملية التدريبية و حتقيقها ألهدافها ( :11م، 2996عالوي ،  حممد حسن) يذكر 
على أكمل واجب ، هناك واجبات على املدرب و الالعب االلتزام بتنفدها ، حيث يقسم هذه الواجبات 

 .اىل قسمني ، و هذان القسمان موحدان أثناء سري عملية التدريبية ال ينفصالن و مها تربوي و تعليمي 
 : الواجبات التربوية للتدريب  -1 – 3

أن من أهم الواجبات الرتبوية اليت يسعى املدرب ( :12م، 2996حممد حسن عالوي ، ) يذكر 
اىل حتقيقها هو العمل على تربية و تطوير السمات اخللقية من تسامح و تواضع  و ضبط النفس،  اخللق 

 :كما تشمل أهم الواجبات دائما حسب نفس مصدر   ،الرياضي
تربية النشىء على حب الرياضة و العمل على أن يكون الرياضي ذو مستوى عال من احلاجات  -

 .األساسية للفرد 
تشكيل خمتلف دوافع و حاجيات و ميول الفرد و اإلرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن  -

 .  اجملال  وذلك عن طريق معرفة الدور اإلجيايب الذي تسهم به املستويات الرياضية يف هذا

تربية تطوير السمات املثابرة ، التصميم ، الطموح ،اجلرأة اإلقدام و اإلعتماد على النفس و الرغبة يف  -
 .اإلنتصار
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تربية الالعبني على إجتناب األنانية، و العمل اجلماعي لرفع مستواهم خلدمة ناديهم و الوسط  -
 .اإلجتماعي 

 :الواجبات التعلمية -2 – 3

 (:295م،2998حممد صبحي ،)اليت حياول املدرب حتقيقها فهنا يذكر  التعليمية هيالواجبات 
أن من أهم هذه الواجبات هو اإلعداد البدين و هنا يعمل املدرب على تطوير الصفات البدنية من التحمل  

األساسية باإلضافة اىل القوة ، السرعة ، املرونة و الرشاقة ، و كذا اإلعداد املهاري عن طريق تعلم املهارات 
اإلعداد اخلططي أين حياول املدرب تعليم خطط اللعب الفردية و اجلماعية وفق اإلمكانات احلقيقية 

 .لالعبني 
 :خصائص و قواعد التدريب – 1

اأنه أثناء التدريب جيب إحرتام و تطبيق قواعد خاصة ( :295م،2998حممد صبحي حسنني ،) يذكر 
 :تتمثل يف 

 :التنظيمقاعدة -1 -1

إن تنمية صفة بدنية أو مهارة أساسية أو التدريب على خطة ال يأيت يدقعة واحد بل جيب على املدرب 
و تنظيم وحداته بشكل يسمح لالعب التعلم الصحيح و تطوير مستواهم ، وأن يربط ,تكرار التدريب 

 .هدف و حدة التدريب السابقةهبدف و حدة التدريب الالحقة

 :يضاحقاعدة اال -2 - 1

ىل يف التعليم احلركي ، و اإليضاح يعين املعلومات النظرية ، و حيتل اإلدراك احلسي اجلزء األكرب و احللقة األ
و طريقة تطبيقها بشكل صحيح ألجهزة االدراك احلسي لدى املمارس حبيث يفهمها و يستوعبها بسهولة 

. 

 :قاعدة التدرج  3 – 1

احسن مستوى من األداء قاعدة هامة يف التدريب احلديث  لقد أصبح التدرج يف احلمل للوصول اىل
 .والتدرج يعين سري خطة التدريب من السهل إىل الصعب و من البسيط اىل املعقد 

 :قاعدة االستيعاب و االستمرار - 1 – 1
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إن عملية اإلستيعاب هلا أمهية يف عملية التدريب ،فالالعب الذي يتمرن دون أن يستوعب 
و فن احلركة و قواعد اخلطط ال يستطيع أن يؤدي أدوار ناجحة يف املباريات، و أن  ,أهداف التدريب 

 .تطوير الصفات البدنية ال يتم إال باإلستمرار يف العمل على تطويرها

أخد التدريب الرياضي احلديث أبعاد كثرية ، وقد أصبح الزما إستعانة ببعض العلوم من أجل فهم 
 .ملهاري، و من هنا ظهر مصطلح ما يسمى بالتدريب العقلي وحل مشكلة التعلم و اإلدراك ا

أن التدريب العقلي استخدم لوصف الطرق النفسية اليت (: 19م،2997حممد العريب ،) و يذكر 
هتدف إىل التحكم و التغري يف سلوك الفرد سواء العقلي أو البدين اىل جانب اإاهتمام باخلربات السابقة ، 

ات العقلية على أساس أن احلالة العقلية ميكن التحكم فيها بنفس الطريقة اليت والتدريب املنتظم للمهار 
 .تستخدم يف احلالة البدنية 

 :أهم التعريفات لتدريب العقلي فيقول (: 19م،2997حممد العريب ،) و يذكر دائما 
 .احدى الطرق الرئيسية للحصول على التحكم و الرتكيز و االنتباه " :روشال"  

 احدى طرق التدريب اخلاصة املؤثرة على تغيري السلوك و تعزيز التعلم ": مورجان " 
 .تكرار املهارة املتضمنة للمحتوى اخلاص بتعلمها دون رؤيتها حركيا " :سنجر" 
 .جزء مكمل من التدريب الرياضيي " :هار" 
 :أهمية التدريب العقلي  – 5

أن أمهية (: 78م،2991راتب،أسامة كامل ) و ( 31م،2997حممد العريب،) يرى كل من 
التدريب العقلي ال تقتصر على اإلشرتاك يف املنافسة الرياضية ، و لكن يستخدم يف جمال احلركة بشكل عام 
، و يف مراحل إكتساب املهارات احلركية و يؤدي دورا مهما يف عملية التعلم ال تقل أمهية عن اإلعداد 

الرئيسية يف التعلم احلركي لذى الناشئني يف كل من اسرتاليا و للمنافسات  و قد بدأ تطبيقه كأحد األبعاد 
السويد واحتل مخسة عشر دقيقة من درس الرتبية البدنية و الرياضية و يضيف نفس املصدر أن التصور 
العقلي للمهارة حتدث إستشارة عصبية حفيفة تكون كافية حلدوث التغذية الراجعة احلسية اليت ميكن 

 .ح املهارة عند حماولة األداء يف املرات املوالية استخدامها يف تصحي

كما يضيف نفس املصدر أن التدريب العقلي يرفع من قدرة اجلهاز العصيب على التسجيل احلسي   -
واألمناط احلركية و قدرهتا على اسرتجاع و إعادة ترتيب التصور ، و يف هذا ميكن أن نستخلص أن التدريب 

ت يف اجلهاز العصيب و اليت تنتج من خالل األداء الفين و البدين املمارس كما العقلي قد يؤدي اىل التغريا
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ميكن أن يساهم التدريب العقلي يف إعطاء الالعب ميزة من غريه من الالعبني الذين ال ميارسون مثل هذا 
 .و يف بعض األحيان يكون هو الفاصل يف النجاح و التفوق الرياضي , النوع من التدريب 

أن التدريب العقلي له أمهية كونه عند وصول الالعب اىل (: 32م،2997حممد العريب ، )و يذكر 
درجة من التمكن يعمل على زيادة قدرته على التنبؤ ، و قد تعدى هذا النوع من التدريب حدود اجملال 

 .الرياضي اىل أبعاد أخرى من جماالت احلياة اليومية 
قلص من وقت تعلم و إتقان املهارات الرياضية ، و يضيف نفس املصدر أن التدريب العقلي ي

حبيث تكرار مهارة احلركية ذهنيا يساهم يف تثبيت تلك املهارة ، اذن فالتدريب العقلي يزيد يف الدقة و 
 .سرعة األداء احلركي

كما أن التدريب يضيف نفس املصدر يسمح بإعادة  برجمة األداء اخلاطئ مبخطط ألداء أفضل إذ 
عقلية للمهارة احلركية بصورة بطيئة و هذا ما جيعل أداء املهارات أكثر سهولة و بالتايل يتم يسمح بدراسة 

 .تصحيح األخطاء 
 :أهداف التدريب العقلي– 6

 :أهداف التدريب العقلي يف ( 33م،2997حممد العريب ،) حصر 
 .ملرتبطة زيادة نوعية حالة األداء املثالية بواسطة تطوير و تنمية املهارة العقلية ا_ 
 .زيادة القدرة على إعادة التكرار و التثبيت و التحكم يف األداء املثايل _ 

 إزالة العوائق أمام التطوير العام لألداء 

 .إستبعاد األسباب املرتبطة بتدهور مستوى األداء _ 
و استعادة اإلستفادة من التدريب البدين عن طريق تطوير نوعية التدريب و تطوير القدرة على الراحة _ 

 .الشفاء من الفرتات التدريبية 
 تطوير أداء املهارات العقلية و اإلعداد للمنافسات _ 
  .تطوير و تنمية الشخصية_ 
 .تطوير الصحة العامة_ 

 
 
 

 :العوامل المؤثرة في التدريب العقلي  – 7
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من أجل التحكم فيها التدريب العقلي يثأتر مبجموعة من العوامل ، جتعلنا نبحت و نعمل على دراستها 
وضبطها و الظروف احمليطة هبا و توفري أفضل الفرص لتحقيق التفوق، و من  بني تلك العوامل نذكر ما 

 ( :297م،2996مجال عبد النيب،) و ( 37م،2997حممد العريب ، ) أتى به كل من 
 العوامل املرتبطة بالتدريب_ 

 طول فرتة التدريب -     
 ريب املناسبة الكتساب اخلربة التعليمية دوام فرتات التد -     

 توزيع فرتات التدريب   -
 نوع التدريب العقلي  -     
 نوع املهارة  -     
 ميكانيكية األداء -     

 العوامل املرتبطة بتعليمات األداء_ 
 اسرتاتيجية التعليمات -     
 كيفية إصدار التعليمات   -     
 إعداد الالعب للتدريب العقلي  -     

 العوامل املرتبطة خبصائص الالعبني _ 
 االشكال احلسية -    
 درجة الوضوح و القدرة على التحكم يف التصور العقلي  -    
 مستوى األداء  -    
 درجة االستثارة -    
 نوع اجلنس  -    
 :مراحل التدريب العقلي  – 8

 أن التدريب العقلي ينقسم اىل ثالث مراحل و فق للتدريب التايل (: 13م،2997حممد العريب ،) يذكر 
هتدف هذه املرحلة اىل تعليم االسرتخاء العضلي و العقلي ألن : مراحل االعداد العقلي – 2 – 8

 .االسرتخاء ضروري للقيام بالتدريب العقلي 
ىل التعلم النظم البديلة للتحكم الذايت هتدف هذه املرحلة ا: مرحلة التدريب على الطرق العقلية  -1 – 8

 طرق التوجيه الذايت ، التكوين الذايت ،وطرق التصور العقلي اليت هلا تأثري يف ارتباطها حبالة بديل الوعي 
هتدف اىل دمج املهارات العقلية يف املرحلة األوىل و الثانية : مرحلة تدريب القوى العقلية  -3 – 8

 .لدافعية،اإلستجابة االنفعالية ،االجتاهات و الرتكيز و غريها وتطبيقها يف جماالت مثل ا
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 :الوسائل التعليمية أنواعها تعريفها و أهميتها في التعلم الحركي  – 9
الوسائل التعليمية بأهنا وسائل مسعية بصرية تستخدم (: 11م،2997عبد القادر املعرايت،) يعرف 

يف العملية التعليمية لتوصيل املعلومات إىل الالعب أو التالميذ بطريقة علمية ميكن قياسها و يذكر أيضا 
غري يف سلوك املتعلم ،كما أهنا املواد و األدوات و األجهزة اليت تساعد يف إيضاح مفهوم غامض بفرض الت

يقول نفس املصدر أن الوسائل التعليمية هي قناة اليت من خالهلا يتم ايصال الرسالة من املرسل اىل 
املستقبل ، ومن هنا يتضح أن هناك طريقة أو أسلوب لتوصيل املعلومات و األفكار للمتعلم ، و يضيف 

اىل املتعلم ، فاللغة اللفظية و االرشاداتو الرموز و نفس املصدر أن جيب ان تكون قناة لتوصيل املعلومات 
الصور الثابتة واملتحركة و املسجالت الصوتية و األفالم التعليمية املسموعة و املرئية كل هذه الوسائل لنقل 

فال ميكن أن يتم االتصال بني املعلم و املتعلم يف املوقف التعليمي دون . الرسالة من املصدر اىل املستقبل 
 . يكون هناك لغة للتفاهم  أن

 :أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم  – 11
إن الوقوف عند عملية التعلم وأسس البدنية و النفسية من أهم الضروريات األساسية اليت جتعلنا 
 نعرف معرفة تامة مدى أمهية الوسائل التعليمية يف هذه العملية يف حياة االنسان و اجملتمع مث العملية

التدريبية وهل هي مفيدة يف مجيع املراحل التعليمية و يف مجيع املستويات أمأهنا تكون قاصرة فقط على 
 مستوى دون أخر أو على مرحلة دون أخرى ؟

و يف هذا الصدد  تطرق بعض العلماء إىل جانب اإلدراكي و تطوره بإستعمال الوسائل التعلمية 
 . عة و دقة مما يسمح لالعبني و التالميذ بتعلم بسر 

لقد دلت البحوث و التجارب املتعلقة باجلانب التعليمي أن الوسائل التعلمية ال ميكن اإلستغناء 
ابراهيم ) و يف كافة املراحل التعلم يذكر , عنها بالنسبة جلميع املراحل العمرية للمتعلمني،

هتمام املتعلم و اشباع أن إستخدام الوسائل التعلمية يف التدريب اىل استشارة ا(: 2996،15مطاوع،
كما أهنا تثري انتباهه و جتذبه اىل احلصة ،فالوسائل التعلمية املختلفة ،النماذج ،األفالم , حاجته للتعلم 

 . التعلمية و الصور تقدم خربات متنوعة جتدب انتباه و تثري اهتمامه باملراد تعلمه 
ن و بناء املفاهيم السليمة حول ما كما يضيف نفس املصدر أن الوسائل التعليمية تؤدي اىل تكوي

يتعلمه املتعلمني خربات تساعده على تعديل اخلربات السابقة و اعادة تصنيفها كلما مرض خريات جديدة 
 .فيزداد فهم املتعلم للمعاين و بذلك يكون مفاهيمها و يعممها يف املواقف اليت تواجهه يف املستقبل 

يع اساليب التعزيز اليت تؤدي اىل تثبيت االستجابات و ميكن عن طريق الوسائل التعليمية تنو 
و ال تتطلب حقائق علم النفس من املعلم  حتديد ما يثري االجابات التالميذ , الصحيحة وتأكيد التعلم 
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املرغوب فيها فحسب بل تطلب منه أيضا أن يعزز هذه االجابات املطلوبة و ان يشجع املتعلم على 
 .بيت و أسهل أنواع التعزيز هو اعالم املتعلم بنتيجة علمه ممارستها أو تكرارها حىت تث

أن الوسائل التعليمية تساعد على تنويع أساليب و (: 17م،2996ابراهيم مطاوع،) و يضيف 
طرق التعليم مما يساعد بالتايل على مواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني فهناك اختالف بينهم من 

 .يوهلم و رغباهتم حيثقدراهتم و استعداداهتم و م
و كما يضيف نفس املصدر أن استخدام الوسائل التعليمية يؤدي اىل ترتيب و استمرار االفكار 

 .اليت يكوهنا املتعلم 
يرى طالب أن استخدام االفالم املتحركة و األفالم املرئية التعليمية تساعد على التفكري املنسق 
املستمر املتسلسل ،و ذلك ألن عرض املادة التعليمية يتم وفق اخلطوات منطقية متسلسلة مما يساعد هذا 

ذكر أن الوسائل التعليمية اذا ما الرتتيب املتعلم على فهم املادة و ترتيب االفكار و اليت يكوهنا و يف أخري ي
أحسن استخدامها تؤدي اىل تعديل سلوك املتعلم و تكوين اجتاهات جديدة له ،بإضافة اىل متيز بالتشويق، 

 . واملتعلم بأخذ املبادرة دائما حتت ظروف مغايرة على تسبق مبادرته 

 :خالصة 
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 :تمهيـــد
يركز العلماء و الباحثون على دراسة فرتة املراهقة إلعتبارات مدرسية ، إال أن ذلك ال مينع من 

لنا أقدر على التعامل مع املراهق من جهة ، و على فهمه دراسة تلك املرحلة احلساسة إلعتبارات علمية جتع
 .و فهم ذاته و تغريات النفسية املتعددة من جهة أخرى 

و املراهقة مرحلة من املراحل األساسية يف حياة اإلنسان و أصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغريات عقلية 
غري املنتظم و قلة التوافق العضلي العصيب ،  ونفسية و بدنية و فيزيولوجية ، إذ تنفرد خباصية النمو السريع

 .بإالضافة  اىل النمو اإلنفصايل و التخيل و احللم 
و نظرا إلرتباط موضوعنا بالتدريب الرياضي إرتأينا يف هذا الفصل إىل شرح أهم حمطات و متطلبات البدنية 

 (  21ـ  22)و املهارية يف رياضة اجليدو هلذه الفئة العمرية 
 :( 11ـ 11)ت الفئة العمدية ـ مميزا 1

 :ـ النمو الجسمي و الجنسي  1_1

أن لفرتة املراهقة املبكرة أمهية قصوى يف (:  115،  2992ميخائيل إبراهيم أسعد ، )يذكر  
قيمة النمو أثناء التطورات اجلسمية و اهليكلية للمراهق و متتاز هذه االخرية بسرعة النمو و إكتمال النضج 

ساع الكتفني، ،حيث يزداد الطول و الوزن و تنمو العضالت و األطراف و ينعكس أثر ذلك على إت
سنة يكون ( 25و  22)الصدر ، طول اجلدع  و طول الساقني و يضيف نفس املصدر أن الفرتة ما بني 

كما يزيد متوسط البنات عن الذكور يف الفرتة , متوسط وزن اجلسم عند البنات أكرب منه عند الذكور 
يتميز بسرعة كبرية اليت يغلب نفسها ، مما سبق ذكره نستطيع القول أن النمو اجلسمي يف هذه املرحلة 

عليها نقص التوازن يف خمتلف اجلسم و تسبق الفتاة يف النمو العظمي كما أهنا هتتم أكثر من الفىت مبظهرها 
 .الشخصي 
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 :النمو الحركي  2ـ  1

 هعلى أن 2981جاء تعريف النمو احلركي من قبل اجلمعية االمريكية للصحة و الرتبية البدنية عام 
خالل حياة اإلنسان و نظرا للتغريات اليت تطرأ على املراهق يف هذه املرحلة  ،عبارة عن التغريات يف السلوك

، نرى تأثري ذلك واضحا على مستوى مهاراته احلركية ،حيث يظهر عدم اإلتزان يف النواحي احلركية و عدم 
و معدل تطوره يكون قليال كما  التناسق و اإلنسجام، و يضيف نفس املصدر أن مستوى التعلم احلركي

يالحظ منو مستمرا و تابثا لكن بنسبة قليلة و إكتساب مهاراته جديدة، من الصعب تعلمها بسهولة 
وبذلك نرى أن مستويات التعلم احلركي تسري ببطىء جنبا إىل جنب مع مستوى القدرات احلركية ، إن ما 

ى املراهق من خالل عدم قدرته على اإلستقرار يف مكان مييز هذه املرحلة هو اهليجان احلركي الذي يبدو عل
 .معني فهو كثري احلركة بدون هدف و القوة املبذولة يف األداء احلركي ليست إقتصادية 

 :النمو المعرفي  3ـ  1

أن النمو املعريف يسري من العام إىل اخلاص و (: 217م ، 2995حممد عبد الرمحان العيسو )يذكر       
 .ىل املعقد أي من جمرد االدراك احلسي احلركي اىل إدراك العالقات املعقدة و املعاين اجملردةمن البسيط ا

و الطالقة  ،و يضيف نفس املصدر أن القدرات العقليةيف هذه املرحلة يصبح أكثر دقه فئ التعبري      
درة اإلدراك اللفظية فيستطيع املراهق استعاب مشكالت طويلة معقدة بسهولة و يسر ، و تنمو الق

والتذكر، ومن خصائص النشاط العقلي يضيف نفس املصدر أنه يأخذ يف البلورة و الرتكيز حول نوع معني 
 .من النشاط ويالحظ أن التعلم يصبح منطقيا ال أليا و يبعد عن طريق احملاولة و اخلطأ 

 (:11,  11)مزايا التعلم الحركي لمرحلة  -1ـ  1

أحسن مرحلة  لتعلم احلركي اذ (:  162م،  2987علي نظيف  عبد)تعبري هذه املرحلة حسب 
أن القابلية احلركية تصل إىل مستوى جيد لكثري من األطفال ،و بصورة خاصة قابلية التعلم احلركي و سرعة 

كما يضيف نفس املصدر أن يف هذا السن , حل الواجبات،و قابلية السيطرة و التوجيه والدراك احلركي 
ز العصيب بشدة، و هذا ألن التحريضات احلسية، احلركية تسهل عملية التوافق و القدرة جيب حتريض اجلها
 .على التعلم احلركي 
أن حركات الطفل يف هذه املرحلة تتميز (  76م ،  2977حممد حسن أبو عيد ، )كما يرى 

ملرحلة يف إكتساب بالتوقيت واإلنسانية ،و حسن إنتقال احلركة لذا يرى الكثري من الباحثني أمهية هذه ا
 قدرة كبرية 
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من اخلربات احلركية ، كما تؤكد على أهنا العمر املناسب للتخصص الرياضي املبكر يف العديد من 
 . الفعاليات الرياضية 

 :ـ المتطلبات البدنية الخاصة بمصارع الجيدو 2
مزاولة أن الشخص املبتدىء الذي لديه الرغبة يف ( :231م ،  1112عبد علي نضيف ) ذكري 

نوع من أنواع الرياضة يكون شغوفا مبهارات و تكتيك تلك اللعبة لكنه ال يقدر مدى اجلهد الذي يبدله 
من أجل تعلم ذلك و استعماله يف املنافسة ضد خصمه ، و هلذا السبب جند عددا كثريا يرتك التمرين بعد 

ديا عندما حتتاج اللعبة اىل قابليات فرتة قصرية من إبتدائه و أن نسبة الذين يتذكرون التمرين تزداد فر 
جسمية معنية للحصول عليها بالتدريب لفرتة طويلة ،فعند دراستنا ملتطلبات هذا النشاط جند أن كل 
نشاط رياضي مرتبط بقدرات بدنية خاصة ذات تأثريإجيايب ، و ترتبط القدرات البدنية بطبيعة األداء 

ياضة اجليدو الطابع امميز للمهارات احلركية األساسية هو املهاري يف النشاط الرياضي التخصيصي ففي ر 
أمحد ) الذي حيدد نوعية القدرات البدنية الالزمة و اليت جيب تنميتها و تطويرها ، و على ذلك يذكر 

أنه جيب عند إختيار الالعبني جيب أن يأخد بعني اإلعتبار (:  126م ،  2995حممود حممد ابراهيم ، 
لقياسات اخلاصة بالنشاط ، فاألنشطة الرياضية اليت تعتمد على القوة العضلية جيب أن إجراء االختارات وا

إختبارات القوة " يتصف العبوها بتلك الصفة البدنية ، و من مت يكون إحدى اإلختبارات األساسية 
 "العضلية

 أن املبتدئني يف رياضة اجليدو مييلون لتعلم(: 231م ،  1112عبد على نضيف ، )و يذكر 
املهارات فقط و لكن الذي يريد أن يصبح مصارعا جيدا البد أن يبدأ بالتمرين على املهارة و القوة 
اجلسمية من البداية و بصورة متساوية ،فقد يتعلم العب اجليدو مهارات عديدة بفرتة أسبوع أو أسبوعني و 

قوة جند صفات أخرى و لكنه حيتاج إىل سنني لكي حيصل على القوة اجلسمية ، باإلضافة اىل صفة ال
سواء كانت , أساسية تتطلبها رياضة اجليدو كالسرعة و التحمل و الرشاقة و املرونة و التوازن و التوافق 

أساسية أو مركبة كالقوة املميزة بالسرعة أو حتمل القوة ،فتحتاج إىل هذه الصفات معا و تتفاوت يف درجة 
عن حد معني أصبحت نقطة ضعف عند الالعب ،أما إعدادها ، مثال ذلك لو أن عنصر املرونة زاد 

 .التنمية املقننة فتساعد و تقوي من القدرات التنافسية عند املصارع 

املرونة عند املصارع اجليدو و بأهنا قدرة الفرد على ( : 351م،1112مراد ابراهيم طرفة )يعرف 
لى املفاصل تعمل على حتسني مدى أداء احلركات مبدى واسع حلركات املفاصل فإطالة العضالت العاملة ع

التوافق العضلي العصيب و القدرة على إسرتخاء لكل العضالمتما يساعد على اإلنقباض العضلي السريع 
 .فينصح كثري من علماء التدريب بالرتكيز على متارين اإلطالة و املرونة عند التدريب يف رياضة اجليدو 
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مكانية تغيري إجتاه اجلسم و أداء احلركي و مهاري و يضيف نفس املصدر أن الرشاقة تظهر عند إ
 .بأسلوب مميز مما يطفي مساحة مجالية على األداء بصفة عامة 

أن ( :17م،1111حممد جابر بريقع،) و حيتاج مصارع اجليدو أيضا اىل اإلتزان ،حيث يذكر 
خمتلف األوضاع ،فاحلرك لإلتزان يقصد به التحكم فيمركز الثقل اجلسم أي التحكم يف حركات اجلسم يف 

خبطوات قصرية و الزحف وإتساع قاعدة اإلتزان من العوامل اهلامة لتحقيق اإلتزان املنشود فأغلب حاالت 
أنه (: 352م،2995مراد ابراهيم طرفة،)اهلزمية يف اجليدو تنشأ نتيجة إختالل إتيزان املصارع ، و يضيف 

خلاصة لتطوع املتطلبات البدنية للرياضات املختلفة بشرط ميكن استعمال متارين املنافسة و ا" هارا"يقول 
إختيار هذه التمارين أن يتضمن البناء املتفق و املنسق للعضالت املشاركة يف حركات النشاط خالل 

 .املنافسة 

و مقرها مدينة  2979و يف دراسة للجنة الدولية لوضع مستويات إختبارات اللياقة البدنية 
تويات لعناصر اللياقة البدنية و نسبة متايز كل عصر بالنسبة للعناصر االخرى و نيويورك قامت بوضع مس

 :نشاطا رياضيا ،تنافسيا،و يهمنا يف هذا اجملال هو ما ختصوا به رياضة اجليدو  15ذلك يف 

 يوضح الصفات البدنية للجيدو حسب األولوية( 11)الجدول 

 أهم العناصر رياضة الجيدو

 القوة العضلية 3
 التحمل 1
 البناء اجلسمي 2
 املرونة 1
 التوافق احلركي 1
 السرعة 3
 الرشاقة 3
 التوازن 1
 املستوى الثقايف و االدراك الدهين 2

 

 .الدرجات املوضوعة باجلدول أمام كل عنصر حتدد شدة متايز هذا العنصر لذلك النشاط 
 تعين التمايز هلذا العنصر( 3)الدرجة 
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 توافر بشكل متوسطتعين ( 1)فالدرجة 
 .تعين توافر العنصر بشكل مقبول( 2)و الدرجة 

تحدد مراحل السنية و الفنون المستخدمة في مسابقات المراحل العمرية طبقا لالئحة اإلتحاد 
 : الدولي للجيدوعلى النحو التالي

 . سنوات طبقا لالئحة فنية خاصة  21مرحلة الرباعم حتت  -2
 :مسموح بإستخدام  سنة غري 21مرحلة األشبال حتت  -1

 ( وازا -شيمي )فنون اخلنق -
 ( وازا–كانسستو )فنون الكسر 
 ( وازا–أوساي )فنون التثبيت 

 : سنة يسمح فيها جبميع الفنون ماعد  21مرحلة الفتيان حتت   -3
 ( وازا –شيمي )فنون اخلنق 

 (  وازا -كانسستو)فنون الكسر  -
 سنة 26مرحلة الناشيئن حتت  -1
 سنة  28اب حتت مرحلة الشب-5
 .مرحلة األكابر -6

سنة و األكابر جبميع  28الشباب حتت ’سنة  26الناشئني حتت )و يسمح يف هذه املراحل 
 .فنون اجليدو 

مما سيق ذكر يرى الطالب أن املدرب جيب عليه أن مييز بني مجيع برناجما تدريبا خيددم عملية 
أي مصارع حتكم يف اجلانب املهاري دون  التحكم املهاري و متطلباهتا ، فمن املستحيل على

 و جود للياقة بدنية تسمح له بتواصل و تكرار احلركات خالل التمرين
 

 : أنواع األوزان 
 78+’78-’71-’63-’57-’51-’18'-:البنات   21+ األكابر 

 
 211+’211-’91-’82-’73-’66-’ 61-:الذكور 

 
 78+’78-’71-’63-’57-’51-’18-:سنة  21الشباب البنات 
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  211+’211-’91-’82-’73-’66-:سنة 23الذكور 

 
  78+’78-’71-’63-’57-’51-’18-سنة 17البنات:ألواسط ا

  211+’211-’91-’82-’73-’66-سنة  19الذكور 
 

  71+’71-’63-’57-’51-’18-’11-:سنة البنات  16-األصاغر 
 

  91+’91-’82-’73-’66-’61-’55-’51-’16-:سنة 15الذكور 
 

  63+’63-’57-’51-’18-’11-’11-’36-:سنة 13األشبال البنات 
 

 73+’73-’66-’61-’55-51-’16-’11-’38-’31-الذكور
 

 63+’63-’57-’51-’18-’11-’11-’36-’32-:سنة البنات 12الكتاكيت 
 

 66+’66-’61-’55-’51-’16-’11-’38-’31-’31-:الذكور
 

 

 :الجيدو المهارات األساسية في رياضة  -3

يف رياضة اجليدو مفتاحا أو دليال ( الرمي)الكو دو كان اخلمسة ملهارات اإللقاء تعترب تعليمات 
لدراسة فن الرمي، هذه اجملموعات من التعليمات تتضمن أمثلة من مهارات الرمي أختريت بعناية من كل 

 .فنون الرمي املتعددة اليت تزال تستخدم إىل حد اآلن

املستويات التعلمية ملهارات إىل مخس جمموعـات كل جمموعة منهــا حتتوي على و قد قسمت هذه 
فالح حممد (.) 40)هـو  مثانية  مهارة للطرق املختلفة لفن الرمـي، أي أن اجملمـوع الكلــي هلـذه املهــارات

2991 49،90                                                                       .)                             
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و قد روعي يف تسلسل هذه املهارات أهنا مرتبطة مبراحل النمو و كذلك منو اخلصائص احلركية يف األفراد 
وذلك كل من املقدرة احلركية و املهارة و هذا ال يأيت من الفراغ بل عن طريق األداء املستمر واملتكرر 

ادته ملهارات هذه الوحدة يكون مؤهال ملمارسة التدريب على مهارات ملهارات الوحدة التعلمية األوىل و بإج
 .الوحدة التعلمية الثانية و هكذا دواليله

 :مراحل تدريب المهارات الفنية األساسية للناشئين  -4

وجود مهارات غنية و كثرية يف رياضة اجليدو، ظهرت مشكلة للوجود و هي ما هي املهارات  مع
 الفنية واحلركات األساسية اليت ميكن للفرد أن يتعلمها و هو يف بداية مشواره ؟

عدة إجابات و اليت ( : دان 8كواشي شيهان )و لإلجابةعن هذا التساؤل وجدنا اإلجابة عند 
يذكر املصدر املذكور أن الكو دو كان و هي املدرسة األوىل يف رياضة اجليدو و مهد يتفق معها الطالب ف

هذه الرياضة قسمت مراحل التعليم رياضة اجليدو إىل ثالث مراحل أو وحدات تعلمية من حيث طريقة 
ت على الفرد أن يبدأ تدريبه بأداء املهارات حسب ترتيب األصلي للوحدا"األداء و التنفيذ ، إذ يقول 

الثالثي ألن هذا يتماشى مع مراحل النمو و بدون إلقاء أعباء أو متطلبات أكرب من قدرة اجلهاز احلركي 
لألفراد ، كما أن هناك متطلبات البد من توافرها مثل املقدرة احلركية و اخلصائص اجلسمانية و املهارة 

ل من جمموعة عن األخرى فمن احلركية و هذه املتطلبات اجلسمية و احلركية ختتلف بإختالف خصائص ك
املهارات ما يتطلب درجة معينة من الرشاقة ، و مهارات تتطلب درجة مميزة من القوة و أخرى تتطلب قدرة  
كافية حلفظ إتزان اجلسم يف وضع معني أثناء الرمي ، هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى تتصف بعض 

وى رفيعا من اخلصائص احلركية و القدرة اجلسمانية من املهارات بدرجة صعوبة معينة و بالتايل تتطلب مست
كل فرد خمتلف عن اآلخر يف القدرات و )أجل قيام هبا ، و هذا معروف حسب مبدأ الفروق الفردية 

 ...(الصفات

من )جاء مراعيا مبادئ و نظريات التعلم و هو مبدأ ( كواشي شيهان)كما جند أن هذا التقسيم 
ء باملهارة السهلة مث االنتقال إىل املهارة الصعبة و كان التقسيم الثالثي أي البد( السهل إىل الصعب

 :لكواشي كاآليت 

 :الوحدة التعليمية األولى  4-1

 .اليت يقوم بتنفيذها املصارع و قدماه مالمستان للبساط( الرميات)و تضم مجيع املهارات 

(UKI - GOSHI)    جيوشي –أوكي  -2: مثل 
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(SEOI – NAGE) 1- ناجي –وسي 

 

 :الوحدة التعليمية الثانية  4-2

 .اليت يقوم بتنفيذها املصارع و إحد قدميه فقط على البساط( الرميات)و تشمل مجيع املهارات 

(HARAI - GOSHI)    جيشى–هاراى -2: مثل 

(UCHI – MATA)  1- ماتا –أوتشى 

 :الوحدة التعليمية الثالثة  4-3

و هي الرميات اليت يتم سقوط الالعب برغبته من أجل ( الرميات)و تشمل مجيع مهارات التضحية 
 .تنفيذها سواء على الظهر أو اجلانب

(UKI - WAZA)    وازا–أوكي  -2: مثل 

(YO KO – WAKE) 1- واكاري–يوكو 

على علم احلركة و علم التشريح يف تقسيمه السابق ، إذ وجد أن الطفل " كواشي"و قد اعتمد 
على احلفظ على االتزان ، و السيطرة على اجلسم ، و بالتايل جيب أن يستبعد مجيع يفتقر إىل قدرته 

احلركات اليت تسبب له القلق ، حىت ال يفقد الثقة بنفسه عندما يتكرر وقوعه بعد رمي خصمه ، لذلك 
عليمية الوحدة الت)جيب أن يتعلم أوال مجيع احلركات اليت يتم فيها رمي اجلسم و هو واقف على قدميه معا 

و إذا استطاع الفرد أن يكتسب مقدرة حفظ االتزان و السيطرة على مركز ثقله ميكنه مزاولة ( األوىل
اجملموعة الثانية حيث أن أداء هذه اجملموعة حيتاج من الفرد الوقوف على قدم واحدة مع تنفيذ الرمية 

 :بالرجل األخرى و الرمي هنا نوعان 

 .ارع ، مثل مهارة ان جورمابدون تغري يف جتاه وقوف املص -2

  (O – SOTO - GORI) جارى   –أو سوتو(HIZA – GURAHA) 

أو أقل ، مثل مهارة ° 280الرمي مع تغري اجلسم أي دوران اجلسم على إحدى القدمني حوايل  -1
 "ماتـا –أوتشى"
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اليت حتتاج إىل دقة األداء و مث ينتقل املصارع بعد إجادته ملهارة الوحدة الثانية إىل مهارات الوحدة الثالثة و 
التوقيت احلركي باإلضافة إىل املقدرة حركية ممتازة و صفات جسمانية متعددة مثل الرشاقة و املرونة إذ 
يتطلب تنفيذ املهارات يف هذه اجملموعة من مصارع أن يغري وضع جسمه العمودي على البساط بالوضع 

على الربط اجليد بني عمل اليدين و الرجلني يف توقيت األفقي ، و نتيجة لذلك يتغري مركز ثقل اجلسم 
 .متالزم و سليم

توجد بعض العوامل صعبة اليت جيب أن ينظر إليها بعني االعتبار و تستدعي اإلهتمام و املراقبة و 
هي ما جيب تذليلها بالنسبة للناشئني و العمل على إكساهبم إياها قبل البدء يف تعلم رياضة اجليدو ، مث 

 :ذلك احملافظة عليها ، و هذه العوامل مرتبطة مبراحل النمو و تتلخص أساسا يف بعد 

أي القدرة فيما يتعلق بتقدمي املساعدة للزميل بعد الرمي لتخفيف شدة : متطلبات بالنسبة للقدرة  -
 .مالمسته للبساط و كذلك احملافظة على اإلتزان يف نفس الوقت

 .باملهارة احلركية متطلبات فيما خيص -

 .متطلبات فيما خيص مبقدرة حفظ االتزان -

 .متطلبات فيما خيص بالسرعة و مقدرة رد الفعل -

 .متطلبات بالنسبة للمقدرة و املهارة و عالقتهما بالتوافق احلركي -

 :تقسيم المهارات الفنية حسب المسار الحركي  -5

ة اجليدو و حسب اخلصائص احلركية السابق ذكرها نظام بعد التعرف على تقسيم املهارات الفنية يف رياض
زكي )الكو دو كان جيب أن نتعرف على تقسيم لنفس املهارات لكن من حيث املسار احلركي و يذكر 

بأن املسار احلركي هو من حلظة بداية الرمية إىل حلظة إنتهائها و يظهر ذلك من خالل ( : حممد حسن
 :تقسيم املهارات إىل جمموعتني 

 جمموعة املهارات الكربى -

 جمموعة املهارات الصغرى -
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 :المهارات الفنية الكبرى  5-1

تعترب الرمية يف رياضة اجليدو أو املصارعة حسب التحليل احلركي حركة وحيدة أي هلا ثالث أجزاء 
 :و هي 

 اجلزء التحضري  -2 (KUZUSHI).و تعين كلمة اخالل التوازن 

 اجلزء الرئيسي -1  (TSUKURI).أي وضع الرمي 

 اجلزء النهائي -3  (KAKA).أي الرمي أسفل

 جنـد أن اجلزء الثـانـي مـن  ( الكبـرى)فــي هـذا النـوع مـن املهــارات الفنيــة 
 تسوكوري)الرميــة و هـو يعـرف  ما بــ  TSUKURIو كذلك اجلـزء الثـالث

 ما يعرف KAKA بعضهما يستغرقـان أي جزء وضع الرمـي و الرمـي أسفل مع( كـاكـا

سريان حركي طويل و هذان اجلزءان ميكن بكل وضع متيزها ، إذا جند أن الالعب قد ترك البسـاط بقدميه 
م ،  1004زكـي حممد حسني ، )معا مث سقوطه بعد أن يأخذ جسمه مسارا حركيا على شكـل قوس 

223.) 
 

 :المهارات الفنية الصغرى  5-2
أن هذا من املهارات متتاز بقصر وقت جزء األول و الثاين من اخلطفة أي ( إبراهيم طرفة)يذكر مراد 

و غالبا ما يندجمان معا و يصعب فصلهما عند التحليل احلركي ، و كذلك نظرا ( كوزوشي و تسوكوري)
تسوكوري ) لسرعة العمل العضلي و قصر املسار احلركي للمهارة ، جند أن جزئي الرمية الثاين و الثالث أي

 يتتبعان خلف بعضهما البعض يف سرعة فائقة لدرجة يصعب فيها حتديد نقطة إنتهاء اجلزء الثاين( و كـاكـا
 و بداية اجلزء الثالث ، ويف هذا النوع من املهارات الفنية الصغرى ال حيتاج الفرد إىل تغري مكانه وهو ما 

 تايساباكي)يعرف بـ  TAI SABAKIكما هـو احلـال يف النوع األول أو دوران الكامل(  
 .بل يكتفي بتعديل وضع اجلسم نسبيا °280باجلسم 

كذلك وجد أن العماللعضلي سواء كان مصدره عضالت اجلدع أو الذراعني أو الرجلني أثناء أداء اخلطفة 
اجه يف جزئيها الثاين و الثالث و مها وضع الرمي ، و الرمي أسفل حيتاج إىل وقت قصري على عكس ما حيت

 .النوع األول
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اتصال قدميه بالبساط مرة واحدة ، و من ذلك يالحظ أن ( األوكي)و قليال ما حيدث أن يفقد 
املسار احلركي لسقوط اجلسم حيدده يف وقت صغري جدا ، حيث أن املنافس ال يقع من مسافة عالية كما 

ر ، و هذا بالنسبة له غري متوقع يف املهارات الفنية الكربى و لذلك يتم سقوطه على ظهره و يف ملح البص
مراد إبراهيم )مما جيعل عملية ضرب البساط بالذراع أثناء السقوط أمرا صعبا بعد وصول اجلسم لألرض 

 (.201 – 209م ،  1002طرفة ، 

 

 :مراحل األداء الفني لمهارات رياضة الجيدو  -6
متـر بثالث مـراحـل ، و قد أشـار حممد لقد وجد املهتمني برياضة اجليدو أن املهـارة الفنية للرمي 

 إلـى اتفـاق كـل مـن (KOZOMI)،ميلليـر (MULLER)السرسي

 و ماستاسوشي(MASTUSASHI)أن املهارة يف رياضة اجليدو تنقسم إلـى ثالث مراحـل
 :و هي 

.« KUZUSHI »  1-2 – مرحلة إخالل التوازن 

 .« TSUKURI »  1-1 – مرحلة بدء الرمي 

 ( 24م،1004) يـد أمحـد بيومـيحممود الس)
KAKA 1-3 –  مرحلـة الرمي النهـائي أو الرمـي العضلـي 

 :أهمية التحليل الحركي في تطوير األداء المهاري  -7
حيتل التحليل احلركي و دراسة النواحي الفنية يف رياضة اجليدو مكانة متقدمة سواء كان ذلك 
بالنسبة للمدرس أو املدرب ، و املدرب الناجح هو الذي يدرك لطبيعة احلركة و تكوينها و إيقاعها احلركي 

عملية التشخيص باإلضافة إىل القدرة على تشخيص األخطاء اليت تتخللها عند مشاهدته هلا حيث أن 
تلعب دورا مهما يف تطوير طريقة التعليم و التدريب كما له من أمهية بالغة يف الوقوف على اإلحنرافات 
واألخطاء اليت تؤثر سلبيا على حسن أداء احلركة و نتيجتها من الناحية التقوميية و قد ظهرت احلاجة إىل 

مستوى األداء الرياضي مثل امليكانيكا احليوية  هذا التحليل بظهور العلوم احلديثة اليت تساهم يف رفع
بوصفه أحد العلوم اليت من أهم أغراضه هو دراسة احلركة و مكوناهتا بصفة عامة و احلركة الرياضية بصفة 
خاصة ويرى اخلرباء يف املنطق الذي وجد من أجله التحليل احلركي يتمثل يف أننا ال ميكن أن نعتمد على 

للحركة و هي تؤدى يف منتهى السرعة و لكن جيب أن نقيم مراحلها املختلفة حىت  تقديراتنا اإلعتبارية
ميكننا التعرف على األخطاء و اهلفوات املوجودة فيها و قد ساهم ظهور آالت التصوير احلديثة اليت توضح 

ن الضعف و مراحل احلركة و تسلسلها من بدايتها إىل هنايتها يف دراسة النواحي الفنية و التعرف على أماك
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معاجلتها و ال ميكن أن يتضح ذلك إال بعد ربط كل مراحل احلركة باألوضاع السابقة و األوضاع الالحقة 
 .هلا و معاجلة القصور

 

 :أشكال التدريب في رياضة الجيدو  -8
 ( 14، 1001حممد أمحد فؤاد رشوان الشرقاوي ، )يصنفها 

 :ة مظاهر أساسية أشكال التدريب يف رياضة اجليدو و تشتمل على عد
 

و يتم التدريب فيها على املهارات األساسية " شادو"التدريب الفردي على الفنون األساسية ( أ 8-2
وعلى املدرب قيام باإلشراف و تصحيح أخطاء الالعبني بالنسبة لألداء و طريقة تطبيق املهارات إىل أن 

 .يتخلص مجيع الالعبني من أخطاءهم
ي مع مصارع آخر الغرض من التدريب التطبيقي هو تدريب الالعب على التدريب التطبيق( ب 8-1

مواجهة اخلصم ، حيث أن املصارع إذ مل يتصد خالل فرتة التدريب الفردي على الفنون األساسية للرميات 
املوجهة من اخلصم و لكنه بعد أن سدد له هذه الرميات و جيد أنه قادر على صدها و القيام هبجوم مضاد  

 .وفه و تبدأ الثقة يف نفسهيزول خ
 ( :أتش كومي)، و شبه حر ( شاي)التدريب احلر ( ج 8-3

يعترب خطوة هامة متوسطة بني التدريب التطبيقي و التدريب احلر ( أتش كومي)التدريب شبه حر 
 و هو عبارة عن التدريب العقلي على إختيار و تنفيذ الفنون و احلركات األساسية الصحيحة( الكوميتكاتا)

 .واملطلوبة ، و تكون وسائل املستخدمة يف اهلجوم و الدفاع مفيدة
 

و هو عبارة عن إستخدام حر لفنون األساسية و يسمح فيه بتوجيه ( شاي)التدريب احلر  - 8-4
الرميات حسبما يريد املصارعني مع احلرص على عدم إصابة كل منهما لآلخر و جيب أن خيصص جزء  

 .متقدمنيكبري من الربنامج تدريب لل
 

يعتمد تدريب الكـاتـا على دقة األداء على كال املصارعني معا و يف ( : الكـاتـا)التدريب على  - 8-9
تنسيق عايل ، حيث تؤدي املهارة على مرتني األوىل باستخدام اجلانب األمين و الثانية باستخدام  اجلانب 

فشل املصارعفياإلنتقال إىل الرتب  األيسرمما يؤدي إىل صعوبة يف تلقني هذا النوع ،وكثريما يكون سببا يف
 . العليا 

 الوحدة األـولى منالكاتا-
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 :الوحدة الثانية من الكاتا -

 

 
 

 :الوحدة الثالثة من الكاتا -

 

 
 

 :الوحدة الرابعة -

 

 

 
 

 :الوحدة الخامسة -

 

 
 :التحية في الجيدو 
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 :لآللية العوامل المؤثرة في تطوير األداء المهاري و وصوله  -9
حممد أمحد )يرتبط تطوير األداء املهاري و وصوله لآللية باملواصفات السابق شرحها بعدة عوامل يصنفها 

 :كما يلي ( 41،  1002فؤاد رشوان الشرقاوي ، 
 

 :العوامل الوظفية و التشريحية لجسم المصارع  9-2
ة و التشرحيية فإنه ميكن أن يتعلم إذا ما كان الالعب يندرج حتت املعدالت الطبيعية للقياسات الوظفي

املهارات احلركية لكن لن يستطيع الوصول إىل املستويات العالية من كفاءة األداء املهاري ما مل تكن كافة 
الوظائف احليوية باجلسم و القياسات املورفولوجية له تتناسب مع املعدالت النموذجية لألداء يف الرياضة 

األجهزة الوظفية باجلسم ألقصى درجة عن تتناسب مع متطلبات األداء  اجليدو ، كما أن تطوير كفاءة
 .املهاري خطوة أساسية لتحقيق أهداف تطوير كفاءة األداء املهاري

 

 :عوامل الصفات البدنية  9-1
يكون من الصعب حتقيق أهداف ( عناصر اللياقة البدنية)بدون مستويات عالية جدا للصفات البدنية  -

 .األداء املهاريتطوير كفاءة 
 .درجة اإلستجابة اإلجيابية لتطوير الصفات البدنية تسهم إجيابيا يف تطوير مستوى األداء املهاري -
 :العوامل  النفسية  –9-3

من األمهية العمل على تطوير كفاءة العمليات العقلية مثل اإلنتباه و اإلدراك و الرتكيز و تكامل أدوارمها معا 
 .هاريةلتحقيق أفضل كفاءة م

 .جيب الوصول إىل أفضل إستشارةإنفعالية خالل األداء -
 .جيب الوصول ألفضل درجة ممكنة من الدافعية -
 

 :الفروق الفردية في اإلمكانات الحركية  9-4
ملصارع خالل املد و الثين ملفصل احلوض و العمود الفقري ( مرونة)على سبيل املثال توافر القدرات  احلركية 

 . ير األداء املهارييؤدي اىل تطو 
 

 :مدى توافر خبرات حركية متنوعة  9-5
 يتطور األداء املهاري بدرجة أسرع إذا ما توافرت قاعدة عريضة من األداء احلركي املتنوع املتعدد اإلجتاهات

 .و خمتلف يف شدة األداء وهذا ما يسمى بالقاعدة احلركية 
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 : خالصة 

حتتل مكانة مرموقة بني ومهارية جعلمنها رياضة تميز به من خصائص بدنية وذهنية إن رياضة اجليدو مبا ت
رياضات ، بإضافة إىل أهنا رياضة أوملبية قدمية ، تزايدت شعبيتها بسرعة كبية وأصبحت تشكل قاعدة 

بقيت ولكن برغم من التطور الكبري والتغريات املستمرة على هذه الرياضة  إال أهنا . رياضية كبرية جدا 
حقل خصبا لبحوث و التجارب العلمية ملا تتوفر عليه من تنوع لعناصر عديدة متس خمتلف ركائز هذه 
الرياضة ،ومنه كان البد من تركيز على ما خيدم هذه الرياضة و جيعلها مثل باقي الرياضات تأخد حصتها 

عززة بوسائط السمعية البصرية من التطور العلمي والتكنولوجي، فجاءت فكرة استخدام التغذية الراجعة امل
 من أجل حتكم املهاري يف مجلة حركية الكاتا
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 الثانيبـــــاب ال
 

 الميدانيةالدراسة 
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 ل األولــالفص

 ةـــدانيـه الميــراءاتـث و إجـة البحــجيـمنه
 متهيد -

 منهج البحث -

 عينة البحث -

 جماالت البحث -

 متغريات البحث -

 الضبط اإلجرائي للمتغريات -

 أدوات البحث -

 األسس العلمية لالختبارات املستخدمة -

 الدراسات اإلحصائية -

 صعوبة البحث -

 خالصة -
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 :مدخل البــاب الثــانـي 

لقد أصبح شائعا أن رياضة اجليدو تتميز ببعض اجلمل احلركية املعقدة و الصعبة ، و عدد كبري من 
صعوبة يف نقل هذه املهارات إىل املصارعني املبتدئني خاصة إذا تعلق األمر جبمل حركية يف املدربني جيدون 

مما دفعنا حنن كطلبة اإلختصاص يف تفكري يف حلول جتعل هذه العملية التدربية أكثر فعالية و (  الكـاتـا)
رائدة و هي  فعمدنا إىل إستعمال وسائل حديثة من مناهج تدربية. أدق ،وأخف وقت و زمن للتعلم

باستعمال وسائل تعزيزية هي الفيديو ، و ال شك أن املدربني ( فورية و املرجاة)التغذية الراجعة بأنواعها 
يستعملون التغذية الراجعة دون إدراك ألنواعها و ألحسن وقت يف إعطاء و كيف تعطى إىل آخره ، ألن 

هنا كان ال بد من دراسة علمية جتربية من  التدريب بصفة عامة طغت عليه العشوائية و اإلرجتالية و من
معززة ( الفورية و املرجاة)أجل مقارنة و إبراز دور التدريب املنظم بأساليب حديثة متمثل يف التغذية الراجعة 

 .بالفيديو ، وهذا ما سوف نظهره يف هذا الباب من خمتلف مراحل العملية اليت قمنا هبا وفق منهجية علمية
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 : تمـهيـد

سنحاول من خالل هذا الفصل تبيان األسس املنهجية اليت يستلزمها البحث ، و نظرا ألمهية هذا الفصل 
يف هذا البحث و يف كل البحوث العلمية ، سوف نعرض بدقة إجراءات البحث امليدانية و اليت نوضح من 

ريات إنتقاال إىل توضيح خالهلا منهج البحث جمتمع البحث ، جماالت البحث ، مث الضبط اإلجرائي للمتغ
 .األدوات املستخدمة يف البحث مث األسس العلمية لالختبارات و الدراسة اإلحصائية يف األخري

 :منهـج البحــث  -1

 :المنهـج المستخـدم  - 1-1

يتم الوصول اىل احلقائق العلمية عن طريق البحث و االستقصاء كما أن الفكرة األساسية اليت 
يعتمد عليها املنهج تكون عبارة عن حماولة الطالب التحكم يف املوقف املراد دراسته باستثناء املتغري أو 

م، 2999كامل راتب ، عالوي ،  )املتغريات اليت يعتقد أهنا السبب يف حدوث تغري معني يف ذلك املوقف 
لذا جند أن كل طاهرة هلا منهج يتالءم مع طبيعة فكرهتا و مسرها و ألجل ذلك سوف يعتمد ( 29

 .                                           الطالب على املنهج التجرييب لكونه يتالءم مع طبيعة املشكلة املدروسة

 :المنهـج التجريـبي  -1-2

ليت نطرحها فإن املنهج التجرييب هو أنسب و أكثر مالئمة حلل هذا املشكل من خالل املشكلة ا
أي ضبط كل ( بالضبط)ألن البحث التجرييب يتميز بالتصميمات و الربامج و اإلعداد لتجارب اليت تسمح 

حممد حسن عالوي و أسامة كمال راتب )املتغريات املتصلة بالظاهرة قيد الدراسة ، و يف هذا الصدد يذكر 
يف البحث التجرييب يقوم الباحث باجراء املعاجلة التجربية من خالل متغري تابع ، و ( : 211م ، 2999 ،

تسمى اجملموعة اليت يستخدم معها املتغري املستقل عندئذ باجملموعة التجربية ، أما اجملموعة الثانية اليت ال 
                                     .        تتعرض ألكثر املتغري املستقل فتسمى اجملموعة الضابطة

 :عينـة البحـث  -2

 :مت إختيار عينة البحث بطريقة مقصودة و هذا لعدة عوامل أمهها 
 .وجود عدد كايف من املصارعني من تتوفر فيهم مجيع الشروط الالزمة لقيام بالتجربة -
جلانب االجتماعي حىت يكون إحندار العينة من نفس البيئة االجتماعية و هذا يسمح لنا بضبط ا -

 .                                                                               متقارب عند أفراد العينة
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 (.صباحا مرة و مساء مرة أخرى)التوقيت التدريب يالئم قيام بالتجربة  -
 .العمر التدرييب هلذه العينة -

ر العينة حىت نتمكن من إجراء البحث و احلصول على نتائج ذات داللة هلذه األسباب مجيعا قصدنا اختبا
 .و مصداقية

ذكر موزعني على  31من ( العينة الضابطة و التجربية)تكونت العينة الكلية للبحث هبا يف ذلك كل من 
 :مصارعني ( 21)جمموعات كل جمموعة متكونة من عشرة ( 13)ثالث 

 :مصارعني ( 21)رة تتكون من عش: اجملموعة الضابطة  -
 :ذكر مصارع موزعني على النحو التايل  11: اجملموعة التجربية 

 .مصارعني ذكور( 21)التغذية الراجعة الفورية باستعمال الفيديو : اجملموعة األوىل * 
 .مصارعني ذكور( 21)التغذية الراجعة املرجاة باستعمال الفيديو : اجملموعة الثانية * 

العمر )على اجملموعات راعني فيه إنسجام و جتانس يف الوزن و الطول و السن و  إن توزيع املصارعني
و هذا من أجل تثبيت بعض العوامل اليت نرى أهنا هلا تأثري على املتغري املستقل ، و كذلك تثبيت ( التدرييب

 .بعض العوامل املعروفة
 :مجـاالت البحـث  -3
 :المجــال المكـانـي  -3-1

 .و االختبارات بصالة مجعية املنـزه ، وهران وسط املدينة متت هذه الدراسة
 :المجـال البشـري  -3-2

 21سنة إىل  22مصارع ترتاوح أعمارهم من ( 31)متت التجربة على عينة من املصارعني قدر عددهم 
 .                      مصارعني 21سنة ، موزعني على ثالث جمموعات كل جمموعة متكونة من 

 :المجـال الزمنـي  -3-3
، وكانت  1121-11-28إىل غاية  1122- 11-17أجريت هذه الدراسة يف الفرتة الزمنية ما بني 

 :حسب التوزيع التايل 
املثايل املعدد ( كـاتـا)و مت يف هذه الفرتة عرض الربنامج  1121-12-21إىل غاية  17-12-1121

 .من طرف خرباء على ثالث جمموعات

 (نـاغنـوكـاتـا)الوحدة األوىل من ( كـاتـا)أجرى االختبار القبلي يف 1121-12-27يف 

.(NAGE-NO-KATA) 
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 .هي الفرتة اليت قام الطالب بقيام بالتجربة 1121-11-28إىل  27-12-1121

 (ناغنـوكـاتـا)الوحدة األوىل من ( الكـاتـا)أجرى االختبار البعدي يف  1121-11-28يف 

 (NAGE-NO-KATA).حبضور جلنة حتكيم 

 :متغيـرات البحـث  -1

Variables Indépendants-  وهو املتغري(: المتغير التجريبي: )المتغيرات المستقلة 
هي اليت يرجى معرفة تأثريها و هي يف دراستنا متمثلة يف التغذية الراجعة الفورية  ،  لذييتحكم فيه الباحثا

 .والتغذية الراجعة املرجاة  معززتني بالفيديو

Variables Dépendants  -  (المتغير المعتمد: )المتغيرات التابعة 
 تعلم بعض مهارات: هي اليت يرجى معرفة مقدار تأثريها باملتغري التجرييب ، و هي يف دراستنا متمثلة يف 

.NAGE-NO-KATA  (نـاغنـوكـاتـا)الوحدة األوىل ( كـاتـا)يف اجليدو 
Variiables Parasites  -  (المشوشة أو المحرجة: )الدخلية المتغيرات 

هناك العديد من املتغريات احملرجة تكون من الصعوبة مبكان التحكم فيها بدقة خاصة يف البحوث النفسية 
 .                                           و االجتماعية مثل الدافعية و درجة الطموح إىل آخره

 :الضبـط اإلجرائـي للمتغيـرات  -5

إن الدراسة امليدانية تتطلب من الطالب ضبط املتغريات قصد التحكم فيها من جهة ، و من جهة 
 .                                                                               أخرى عزل بقية املتغريات الدخيلة

نتائج مضللة و ال ميكن حتليلها إن أي خلل يف ضبط هذه املتغريات جيعل من نتائج املتوصل إليها 
وتفسريها ، و يقصد بضبط اإلجرائي للمتغريات احملاوالت املبذولة إلزالة تأثري أي متغري الذي ميكن أن يؤثر 

 .                                                                                     على املتغري التابع
إن املتغريات اليت تؤثر يف ( ديولولدبفادالني) يقول( 286،  1111د ، عطاء اهلل أمح)فحسب  

املتغري التابع و اليت من الواجب ضبطها هي املؤثرات اخلارجية اليت ترجع إىل اإلجراءات التجربية واملؤثرات 
 .اليت ترجع إىل جمتمع العينة

يبقى التعلم ( اخل... ساب املهارة السن ، اجلنس ، الوزن ، مستوى اكت)بعد عزل العوامل الدخيلة مثل 
بتأثره يف سلوك الفرد نتيجة الكتسابه اخلربات و املهارات اليت حيصل عليها وفق أساليب التغذية الراجعة 
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معززة بالفيديو أما التأثري الباقي فيكون حتما ( التغذية الراجعة الفورية و التغذية الراجعة املرجاة)احملددة 
 .باجليدو( نـاغنـوكـاتـا)و املستخدمة يف التدريب الكـاتـا( رية و املرجاةالفو )لتغذية الراجعة 

و من خالل املقارنة بني كل اجملموعات ميكننا احلكم على مدى جناعة كل أسلوب من التغذية 
الراجعة وأفضل هذه األساليب من التغذية الراجعة كمتغري مستقل و تعلم مهارة الكـاتـا يف اجليدو كمتغري 

 .تابع
 :و إنطالقا من هذه اإلعتبارات ميكننا ضبط متغريات البحث على النحو التايل 

 :المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث  -5-1
 :جيب أن حندد بدقة العينة قدر اإلمكان من عدة نواحي منها 

 21 – 22لقد اعتمدنا يف اختبارنا للعينة على الطور األول و الطور الثاين أي سن :  السن -5-2-2
سنوات و قد حرصنا على أن تكون كل الفئات العمرية ممثلة يف العينة ، و نقصد هبذا أن كل جمموعة 

 .سنة سواء العينة التجربية أو الضابطة 21سنة حىت  22يكون هبا مصارعني عمرهم 

لقد اعتمدنا يف حبثنا على جنس الذكور فقط ، و قمنا بدراسة تأثري بعض أساليب : الجنس  -5-2-1
 (.                       نـاغنـوكـاتـا)التغذية الراجعة على تعلم مهارة الكـاتـا الوحدة األوىل 

أي إن العينة املختارة من الذكور متوسطي العمر أسوياء ال توجد لديهم : الحالة الجسمية  -5-2-3
 .إعاقة و خربهتم التدريبية تقريبا متساوية أما من حيث الطول و الوزن فقد راعينا أن يكون هناك جتانسا
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  :تجانس العينة المدروسة  -5-2-1

 تجانس العينة المدروسة في الطول -5-2-1-2

 .ميثل نتائج العينة قبل بداية العمل إلجياد التجانس يف الطول(11) جدول رقم

الخطأ 
المعياري 

 للوسيط

االنحراف  الوسيط
 المعياري

 المجموعات المتوسط عدد العينة

 فوريـة. ر.ت.م 251.11 21 1.83 252 2.39
 مرجـاة. ر.ت.م 253.21 21 1.78 251 2.28
 الضابطـة. م 252.28 21 1.91 252 1.87
 المجمـوع 251.11 31 1.85 251 2.16

 

 .ميثل حساب التجانس يف الطول للعينة املدروسة( 13)  جدول رقم

 F نوع الداللة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 

 بين المجموعـات 39.96 11 21.13  
داخل  2966.12 17 31.22 1.73 غيردال

 المجموعات
 المجمـوع 1116.27 19 =                         

 

احملسوبة هي ( F)اجلدول أعاله و الذي ميثل التجانس يف الطول للعينة املدروسة تظهر أن قيمة من خالل 
  .أقل من قيمتها اجلدولية و بالتايل وجود جتانس يف الطول بالنسبة للعينة املدروسة
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 :جتانس العينة املدروسة يف الوزن  -5-2-1-1

 .ميثل نتائج العينة قبل بداية العمل إلجياد جتانس يف الوزن( 11) جدول رقم

الخطأ 
المعياري 

 للوسيط

االنحراف  الوسيط
 المعياري

 المجموعات المتوسط عدد العينة

 فوريـة. ر.ت.م 16.33 21 6.21 16 1.11
 مرجـاة. ر.ت.م 15.11 21 6.19 15 1.15
 الضابطـة. م 15.31 21 6.22 15 1.16
 المجمـوع 15.61 31 6.22 11 1.15

 

 .للعينة املدروسة وزنميثل حساب التجانس يف ال( 15) جدول رقم 

 F نوع الداللة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 

 بين المجموعـات 27.13 11 1.23 1.16 غير دال
داخل  876.56 17 26.38

 المجموعات
 المجمـوع 893.99 19 //

 

احملسوبة هي ( F)من خالل اجلدول أعاله و الذي ميثل التجانس يف الوزن للعينة املدروسة تظهر أن قيمة 
 .                   أقل من قيمتها اجلدولية و بالتايل وجود جتانس يف الوزن بالنسبة للعينة املدروسة

 :المتغيرات المرتبطة باإلجراءات التجربية  -5-1
الية من عبية جيب ضبطها حىت ال تؤثر على نتائج التجربة و تعطي نتائج مع درجة التجر  اإلجراءات إن

 .                                                                                                    الصدق
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 :جتانس العينة من الناحية املهارية و اجلسمية  -
حيث مت ضبط عمره  يف سجل املصارع( لبحث)املهاري و اجلسمي عن طريق قام الطالب بضبط العامل 

 .التدرييب و درجة احلزام احملصل عليه 
كافة اجملموعات التجربية و الضابطة تعطي توقيتا واحد يف حجم العمل ، و املقدر بساعة ونصف   -
                   .                        لكل حصة مبعدل حصتني يف األسبوع( د 31سا و 2)

 .تقوم كافة اجملموعات بتدريب يف صالة اجلمعية املنـزه أي مكان واحد و وسائل بيداغوجية نفسها -
ضبط االختبار القبلي و االختبار البعدي حيث أن القياس يكون يف وقت واحد لكافة اجملموعات سواء  -

                                    .                                  التجربية أو الضابطة
 .اجملموعة الضابطة ختضع لتدريب عادي كما كان مقرر من قبل و بالطريقة املدرب -
 .يشرف على اجملموعات التجربية نفس املدرب -
 .كافة اجملموعات تطبق عليها نفس الوحدات التعليمية  -
 :المتغيـرات الخـارجيـة  -5-3
على توحيد مجيع الظروف احمليطة بالتجربة من حالة التدريب و وسائل  لقد حرصنا قدر اإلمكان -

 .بيداغوجية ، و كذا التوقيت

من أجل إزالة الذاتية و تقرب أكثر إىل املوضوعية عمد الطالب شخصيا ليكون مساعدا ملدرب الرئيسي  -
          .              جلمعية املنـزه و كذا من أجل تفادي تغليب أسلوب عمل على آخر

 .كما اعتمدنا على نفس املدرب مع كل اجملموعات كي ال يكون هناك فرق يف الكفاءات  -

رعينا تبادل يف توقيت احلصص من أجل السيطرة على عامل الوقت و تأثريه على املصارع مثال ليس  -
                .                 صباحا جملموعة نفسها يف كلتا احلصتني 19دامتا تدريب على الساعة 

  .د ، ساعة و نصف 31سا و  2حماولة إهناء احلصة التدريبية يف وقتها احملدد  -
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 .يوضح العمل األسبوعي للمجموعات( 16) جدول رقم -

 األيــام              الثالثاء
 التـوقيـت

 األيــام               السبت
 التـوقيـت

اجملموعـة األوىل  سا26 –سا  31،21 اجملموعـة الضابطة
 ف.ر.ت

 سا21 –سا  31،8

 سا31،22 –سا  21 اجملموعـة الثانيـة سا 31،27-سا 26 اجملموعـة األوىل
 سا 23 –سا 31،22 اجملموعـة الضابطة سا29-سا31،27 اجملموعـة الثانيـة

الرتكيز و تنبيه على أن تتدرب كل جمموعة منفردة يف التوقيت اخلاص هبا ، و هذا حىت ال جنعل اختالط  -
اجملموعات الذي قد يؤدي إىل التبادل املعارف الكتساب اخلربات بينهم و بالتايل تأثري على القياس البعدي 

                              .                                              و التجربة كلها

 :أدوات البحـث  -6

متت هذه املقابالت مع أساتذة و باحثني و دكاترة بكل من جامعة :  المقابالت الشخصيـة -6-2
وهران ، جامعة مستغامن و جامعة اجلزائر ، من حتديد املوضوع و كشق أهم الطرق و مناهج ملعاجلة مثل 

ارة املدربني و فعالني يف الرابطة الوالئية للجيدو ، و أصدقاء من احلكام هذه املواضيع ، بإضافة إىل استش
 .                              الوطنيني و دوليني من أجل اإلملام أكثر باجلوانب التقنية للموضوع

 .                                                                                                كـاتـايف ال( فاال خالد)كما قام الطالب بإنشاء و إعداد برنامج خاص باشرتاك مع مجعية املنـزه و مدرهبا 

 .كما قام الطالب باتصال مبدارس عريقة بفرنسا عرب اإلنرتنت من أجل تبادل اخلربات

مث وضع هلا الفروض قام الطالب بعدة زيارات شاهد من خالهلا الظاهرة املراد دراستها :المالحظة -6-1
 . بعد طرح مجلة من األسئلة ، و يف األخري قمنا بالتجريب للتحقيق من صحة الفروض

 :االختبـارات المهارية  -6
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لكاتا وكذا ( مدرسة اجليدو)إعتمدنا يف إختياراإلحتبار املناسب لقيام بالتجربة على تقسيم الكودكان 
كمرحلة أوىل أم املرحلة الثانية فكانت إختيار ( ناغنوكاتا)عرض الفين للخرباء للجملة حركية يف الكاتا 

وهران )الوحدة األنسب لقيام بالتجربة بالتشاور مع اخلرباء و الفنني و األساتذة والدكاترة من معاهد 
 وكدا األستاذ الدكتور املشرف وذلك من أجل إختيار الوحدة األنسب لقيام بالتجربة( مستغامن اجلزائر

 واملتمتلة يف ثالثة حركات( ناغنوكاتا)ق على إختيار الوحدة األول من جمموعة الكاتا وقد مت اإلتفا

 .حركة كاتاغوروما_3حركة سيو ناغي  _1حركة كي اتوشي   _2

 :الشكل التالي يظهر الحركات الثالثة

 أكي توشي:الحركة األولى

 

 
 

 سيوناغي:الحركة الثانية
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 كاتاغوروما:الحركة الثالثة

 

 
 

 :الهدف من اإلختبار

 مراعيا األلية يف األداء والصورة اجلمالية حلركة و كذا,حماولة معرفة قدرة املصارع على أداء احلركي مبهارة عالية

التوافق بني األداء على اجلانب األمين و األيسر و كذا حمافظة على الزميل و كل هذا األداء البد أن ميتاز 
 .احلركات مجيعها بقلة األخطاء و رمت متساوي بني

 :اإلجراءات

 .يقف املصارعني داخل املستيل العرض مث يبدأ العرض الكاتابعدإشارة احلكم الرئيسي ببدأ 

 :خطوات األداء الكاتا

 التحية اخلاصة باجليدو_1
 (15)  بدأ احلركة األوىل واملثمثلة يف أكي توشي  و هي ظاهرة يف شكل رقم _ 2
 .يكون الرمي على اجلانبني  و
 :التايل يوضح احلركة (15)بدأ احلركة الثانية سيو ناغي الشكل رقم _3
 :التايل يوضح ذلك ( 15)بدأ احلركة الثالثة كاتاغوروما الشكل رقم  -1
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 إهناء العرض خاص بالكاتا بتصفيف اللباس و حتية الزميل و احلكام_ 5

 :الدرسة األولية لإلختبار 1_3_6

 :إىل مايلي هندف من وراء هده الدراسة 

 .الوقوف على املشاكل والصعوبات يف تنفيد اإلختبار  حىت متكن من تفاديها خالل التجربة األساسية_2
 .معرفة إمكانية إجراء اإلختباراتاملهارية 1
 .التأكد من سالمة الوسائل املختلفة املستخدمة يف التجربة و صالحيتها_3
 .معرفة الوقت الذي يستغرقه اإلختبار _1
 .التأكد من صالحية العتاد و الصالة اليت نريد إجراء التجربة فيها _5
 .قدرة العينة على إجناز املهارات  حىت نتمكن من بناء الوحدات التعليمية _6
 .القيام بتعديالت على اإلختبار إذ أمكن _ 7
 : تعديالت على  اإلختبار  _1_3_6



 

81 
 

ا هبا على جمموعة من املصارعني صالة املنزه بوسط املدينة بفضل الدراسة األولية على اإلختبارات اليت قمن
كما وقفنا على الطريقة أداء األختبارات ,متكنا من ضبط العتاد و الوسائل البيداغوجية الالزمة لذلك 

 .مما يسهل علينا العمل يف ظروف مناسبة للحصول على النتائج دقيقة,بالكيفية اليت تساعد املصارعني

 :ق اإلختبار على عينة البحثخطوات تطبي_  7 

إجراء اإلختبارات  على جمموعات التجربية و اجملموعة الظابطة بعد حوايل :اإلختبار األول _ 1_7
املثايل املعد من طرف خرباء يابانني على ثالث جمموعات أي ( الكاتا)يوم من عرض الربنامج 23

ملصادق عليهما قبل املشرف و السادة مخس حصص للمشاهدة  و املعينة لفيلم العرض الكاتا ا5حوايل
 :الدكاترة و الفنني يف اإلختصاص لوحدة مشكلة من احلركات التالية 

 :وذلك على النحوي التايل( كاتاغوروما_سيوناغي_أكيتوشي)

على الساعة ( التغدية الراجعة الفورية )اأجرياإلختبار األول للمجموعة التجربية  1121_12_27
 د31_8

 سا_ 2 1على الساعة( التغدية الراجعة املرجاة)ربية الثانية اجملموعة التج

 31د_22على الساعة ( الظابطة)اجملموعة الثالثة 

 :اإلختبار الثاني _ 1_7  

مت إجراء اإلختبار الثاين النهائي عى اجملموعات التجربية و الظابطة بعد حوايل شهر من إجراء اإلختبار 
مستخدمني يف ذلك نفس الوسائل ’بداية تطبيق الوحدات التعليمية  وبعد حوايل مثانية حصص من ,األول 

 :والطرق العرض و العتاد ،و كانت كالتايل 
 د 31 8على الساعة    1121 11 27_ يوم(التغدية املرجاة)اجملموعة التجربية الثانية _   

 سا 21على الساعة  1121 11_ 27اجملموعة الظابطة يوم 
 31و د 22على الساعة 1121_ 11_ 27يوم (  التغدية الراجعة الفورية) اجملموعة التجربية األوىل

 :عرض نتائج إختبار المهارات الثالثة في االختبار القبلي  -7-3
 (الوحدة األوىل تاجنوكاتا)احملسوبة و اجلدولية يف إختبار مهارة الكـاتـا  Fيبني قيمة ( 7) جدول رقم  -
 (حركة سوناغي) 1-2(          حركة إكي توشي) 2-2
 العالمة الكلية للمهارة 1-2(   حركة كـاتـاغوروما) 2-3
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 :يظهر التجانس العينة في اإلختبار القبلي ( 17) جدول رقم 
نوع 
 الفرق

( ف)قيمة 
 الجدولية

( ف)قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحركة

مجموع 
 المربعات

 معالجة اإلحصائية مصدر التبيان
 نوع االختبار

 
 
 

 غيـر
 دال

 
 
 
 
3,35 

 بني اجملموعات 0,600 02 0,300 1,05
 آكيحوتشي( 1)الحركة 

uki-otoshi 
داخل  7,70 27 0,285 1,05

 اجملموعات
 اجملموع 8,30 29  1,05
 بني اجملموعات 1,60 02 0,533 1,33

 سوي ناجي( 2)الحركة 
Seoi-nage 

داخل  10,80 27 0,400 1,33
 اجملموعات

 اجملموع 11,86 29  1,33
 بني اجملموعات 0,867 02 0,433 1,11

 كاتاغروما( 3)الحركة 
kata-guroma 

داخل  10,50 27 0,389 1,11
 اجملموعات

 اجملموع 11,36 29  1,11
 بني اجملموعات 1,06 02 0,533 1,33

 
 العالمة الكلية

داخل  10,80 27 0,400 1,33
 اجملموعات

 اجملموع 11,86 29  1,33

 

أعاله مدى التجانس املوجود بني عينة البحث يف جمموعاهتا التجربية و اجملموعة ( 07) بني اجلدول رقم  
أكي جوتشي ( 2)الضابطة و هذا بعد أن قامت العينة باجراء االختبار القبلي املتضمن مهارة حركة 

   (.                           ناغنوكاتا)كاتاغروما من الوحدة األوىل للكاتا ( 3)سوي ناجي و 1)و
 Fقام الطالب مبعاجلة تلك النتائج إحصائيا و هلذا الغرض استخدم الطالب حتليل التباين الستخراج قيمة 

اجلدولية عند مستوى ( ف)احملسوبة ب ( ف)مث مقارنة ( ssss)حسابيا و ذلك باستخدام نظام ( ف)
 سوبة يف احلركـة احمل F(  ف)و من خالل اجلدول يتبني قيمة ( 17,1)و درجة احلرية  1,15الداللة 

uki-otoshi(2 )أما احلركة االختبار الثانيـة   2,15بلغت  فقد (Seoi-nage ) 
 (kata-guroma)، و يف احلركة الثالثة أي االختبار الثالث و هي  2,33احملسوبة  (ف)فقد بلغت 

 2,33احملسوبة  (ف)و أما يف العالمة األخرية احملصل عليها فقد وجد الطالب  2,22احملسوبة  Fبلغت 
حتت درجة حرية      3,35اليت تقدر بـ (ف )مجيع هذه القيم احملسوبة هي أصغر من القيمة اجلدولية لـ و 
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و هذا يدل على أن الفرق بني اجملموعات التجربية و اجملموعة الضابطة يف االختبار مهارة ( 1-17)
 .                          ل إحصائياهو فرق غري دا( ناغنوكاتا)حركات الوحدة األوىل من الكـاتـا 

 (جيدو)إذن من خالل حتليل التباين لالختبار املهاري القبلي ملختلف أنواع احلركات الوحدة األوىل لكـاتـا 

و من خالل هذه الفروق الغري دالة إحصائيا تبني أن اجملموعات التجريبية و اجملموعة الضابطة تتميز 
                                                                              .                 بالتجانس

 :األسس العلمية لإلختبارات المستخدمة _  8

 :اإلختبار  ثباث_  1_ 8

اإلختبار هو أن يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد و يف  يقصد بثباث
 .نفس الظروف
و ذلك أن ( درجة الثقة )اإلختبار  أن املقصود بثباث(  219، 2999 ،اهلادينبيل عبد ) يقول

 و مبعىن آخر إعطاء الثباث’خالل التكرار أو اإلعادة ( ذو قيمة ثابتة )اإلختبار ال يتغري يف النتيجة أي 
 مل الثابثللنتائج اليت حتصل عليها الباحث إذا ما أعيدت التجربة على نفس اجملموعة املتشاهبة و ميثل عا

 .أمهية يف عملية بناء و تقنني اإلختبارات 

مصارعني ذكور   من مجعية اسطو  21وقد قام الطالب بتطبيق اإلختبار األول على عينة تتكون من 
 .وهران 

 د و بعد مرور أسبوع مت إعادة اإلختبار على31و 21على الساعة   1122_ 21_ 16وذلك يوم  
 .نفس العينة 

ئج إحصائيا إستخدمنا معامل اإلرتباط البسيط الذي يعرف بإمسبريسون و هذا بعد إجياد و ملعاجلة النتا
 1.12و   1.15القيمة اجلدولية ملعامل اإلرتباط البسط عند مستوى الداللة         

 ( . 1_ن)ودرجة احلرية 
بأن اإلختبارات مما يؤكد (   1.51)وجدنا القيمة احملسوبة لكل إختبار هي أكرب من القيمة اجلدولية 
 1.82هي ملعامل الثابث( كيأتوشي)تتمتع بدرجة عالية من الثباث و كانت نتائج اإلختبار احلركة األوىل 

 أما احلركة الثالث فإن القيمة احملسوبة’  1.81فقدر معامل الثابث عند ( سيو ناغي )أما احلركة الثانية 

 و كل هذه القيم احملسوبة جاءت 1.82و جاءت العالمة الكلية  تقدر ب ,1.71ملعامل الثابث هي 
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 . 1.15و  1.12و ذلك عند مستوى الداللة (  151) أكرب من القيمة اجلدولية 

 :صدق اإلختبار  _1_ 8

 التجربيةمن أجل التأكد من صدق اإلختبار استخدمنا معامل الصدق الذايت بإعتباره صدق الدرجات 

 بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أخطار القياس والذي يقاس حبساب جدر الرتبيع

  :ختبار وقد حققت النتائج التالية ث  إلملعامل الثبا

سيو )أما احلركة الثانية ، (0.9)  ملعامل الصدق ( اكيتوشي)وجدنا أن قيمة احملسوبة إلختبار احلركة األوىل 
، أما حركة كاتا غوروما فقد كاننت تساوي (  0.89)   قد وجدنا معامل الصدق عند حدود ف( ناغي

وذلك عند مستوى الداللة ( 1,9 ) تو أما العالمة الكلية للوحدة الكاتا فقد قدر  (1,83)
و هذا يذل (  0,52)وكل هذه القيم للمهارة احلركية الكاتا جاءت أكرب من القيمة اجلدولية ’(1,15)

 .أن القيم احملسوبة تتمتع بدرجة عالية من الصدق الذايتعلى 

 يوضح األسس العلمية لإلختبار( 18) جدول رقم 

الداللة  درجة الحرية العينة الدراسة اإلحصائية
 اإلحصائية

معامل الثباث 
 اإلختبار

معامل صدق 
 اإلختبار

معامل اإلرتباك بيرساون 
 الجدولية

الحركة األولى أكي 
 توشي

21 
18 
 

1.12 1.82 0.9 

1.51 
 0.89 1.81 1.12 الحركة الثانية سيوناغي
الحركة الثالثة كاتا 

 0.83 1.71 1.15 غوروما

 0.9 1.82 1.12 العالمة الكلية
 

 :الموضوعية _ 3_8

إن اإلختبار املطبق ال تتدخل فيه الذاتية ،حيث أن الطالب ال يتدخل يف عملية التقيم ألن نتيجة 
احملققة هي اليت تعطي للمخترب و املوضوعية تعين عدم تأتري النتيجة بتغري احملكمني ،وأن اإلختبار  يعطي 

بأن املوضوعية ( ’ 87’ 2987’حممد صبحي حسنني) نفس النتيجة مهما تغيري احملكيمني ، حيث يرى
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هي درجة اإلتساع بني الدرجات أفراد خمتليفني لنفس اإلختبار ،و يعرب عنه معامل اإلرتباط ، و يذكر أن 
 الثبات يعين املوضوعية أي أن الفرد حيصل على نفس الدرجة على اإلختبار

 :خطوات تطبيق الوحدات التعليمية - 9 
 :لتالية إن الربنامج مت تطبيقه مبراعاة الشروط ا

على أن تستفيد  أن يكون نفس املشرف إلجراء الوحدات التعليمية بالنسبة للمجموعات قيد الدراسة ، 
اجملموعة األوىل من أسلوب التغذية الراجعة الفورية، و اجملموعة الثانية من أسلوب التغذية الراجعة املرجاة، 

 .                                                  أما اجملموعة الثالثة ففي جمموعة ضابطة
 .وحدتني يف األسبوع* 
 .د 31واحدة و كل وحدة تعليمية تدوم ساعة * 
كل وحدة تعليمية تضم جمموعة من متارين مربجمة من طرف املدرب،أو مترين خاصة مبهارة الكـاتـا مدته * 

 .                                                                                   د 11
( 1 –أكي توشي ( 2اىل ثالثة مهارات قسمت املهارات احلركية املوجودة يف الوحدة األوىل لكـاتـا * 

 .                             كاتاغروما بإضافة التحية اجلديدة اخلاصة ببدانة األداء( 3 –سيوناغي 
 .د حلصة املربجمة 35يف حصة أخره ( أي مهارة)كل هذه التمارين برجمت كل واحدة * 
  .رأو بداية احلصة و ذلك بإتباع الربنامج السالف الذك* 

  (الفورية. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية األوىل ( 19) جدول رقم 

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (باملدرب خاصة)

 . مشاهدة املصارع النموذج املصور عن طريق الفيديو -
 .أداء املصارع للمهارة اليت تساعدها بدون زميله -
 .أداء مع الزميل مع الرمي -
تصوير الالعب و رؤيته ألداته فورا مع توجيه لتصحيح  -

 .األخطاء و تكرار األداء
 .ارةهأداء التصحيح للم -

 األساسي الثاين  اجلزء 35
 (خاصة بالكـاتـا)

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
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 (.الكـاتـا)ال يؤثر برنامج املدرب اخلاص على اجلملة احلركية : مالحظة 

 (املرجاة. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية الثانية ( 21) جدول رقم 

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (خاصة باملدرب)

 . مشاهدة املصارع النموذج املثايل ملهارة -
 .أداء املصارع للمهارة بدون زميل -
 .تصويرهأداء املصارع املهارة مع  -
عرض املصارع املهارة يف هناية احلصة مع تصحيح  -

 األخطاء

 اجلزء األساسي الثاين  د35
 (خاصة بالكـاتـا)

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
 

 يظهر توزيع الزمين للوحدة التدريب للمجموعة الظابطة( 22) جدول رقم  

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 .يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية
 

 . مشاهدة منوذج األداء للمهارات من املدرب -
 .تأدية املصارع املهارة اجلديدة بدون زميل -
 .تأدية املصارع املهارة مع الزميل مع الرمي -
 .حماوالت مع تصحيح األخطاء تكرار -
 .تكرار حىت تثبت املهارة -

 اجلزء األساسي الثاين  35
 

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
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 :أسلوب قياس مستوى األداء  -11

مت تقييم مستوى األداء من خالل جلنة مكونة من أربع حكام حيث قام كل حكم بإعطاء درجة 
و قام الطالب حيذف أعلى درجة و أقل درجة و ذلك حسب سلم تنقيط  21 – 1للمصارع ترتاوح بني 

درجة الحتاد العريف للجيدو ، مث حساب متوسط درجات املتبقيني، و تعرب تلك الدرجة يف ( أنظر املالحق)
أداء الالعب للمهارة مث قام الطالب جبمع العالمات على شكل نتائج خام ملعاجلتها إحصائيا وفق املنهجية 

 .                                                   املتبعة

 :الدراسة اإلحصائية  -11 

أجريت خالل الدراسة اليت  بعد أن قمنا جبمع النتائج اخلام و املتعلقة بنتائج مجيع االختبارات اليت
قمنا هبا سواء تعلق األمر بصدق و ثبات االختبارات أو نتائج التجربة الرئيسية قمنا باالستعانة باستخدام 

حممد بالل الزيفي و عباس الطالفحة ، )باالعتماد على كتاب  27.1نسخة ( ssss)برنامج اإلحصائي 
كتور املشرف على هذا البحث للتحكم يف الربجمة و كذلك االستفادة من خربة األستاذ الد ( م 1116

 :                                                     اخلاصة هبذا النظام حيث الرتكيز على الوسائل اإلحصائية التالية 

 

 :المتوسط الحسابي  -11-1

ية كثرية ، و يف يعتمد على املتوسط احلسايب يف حساب العديد من املقاييس و املؤثرات اإلحصائ
 .                                                            غالب األحيان يسمى الوسط احلسايب جملموعة عداد

قيس ناخي عبد اجلبار و شامل كامل حممد، )يقول يذكر ( 213م ،  1122قامسي بشري ، )و حسب 
 :                                                        حبسب املتوسط احلسايب وفق املعادلة التالية ( 91

  
 

 :حيث أن 
 .املتوسط احلسايب للدرجات: ش 
 .جمموع الدرجات: س ∑

 = س

 مج   س

 ن
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 .أفراد العتبةعدد : ن 
احلركة األوىل، و احلركة الثانية، و احلركة الثالثة، )و اهلدف منه احلصول على مستوى املفحوصني يف اختبار 

 .                        باإلضافة إىل أنه ضروري الستخراج االحنراف املعياري( و العالمة الكلية
املعياري هو اجلدر الرتبيعي للتباين، و هو  أن االحنراف( 275م ، 1121زياد سليم رمضان، )يذكر  

 .                     31> و عليه فان  يف حالة ن ( ع)بذلك أدق من التباين و يرمز له عادة بالرمز 
 

 .االحنراف املعياري: ع 
 .جمموع مربع الدرجات:  1س∑

 .جمموع الدرجات مربعة:  1(س)
 .عدد األفراد: ن 

يعترب االحنراف املعياري من أهم مقاييس التشتت إذ يبني لنا مدى ابتعاد درجة املقدمو بني عن النقطة 
 .                                                              املركزية باستخدام االحنرافات عن متوسطها

 ( 88م ،  2999حسب عبد اجمليد إبراهيم ، )، ( تباط بريسونر اال)معامل  -21-3
 

 
و اهلدف منه معرفة مدى العالقة االرتباطية بني االختبارين و ذلك من أجل معرفة معامل ثبات االختبار، 
إذ كانت النتيجة سالبة ففي عالقة عكسية و إذا كانت موجبة ففي عالقة طردية ، مث معرفة داللة العالقتني 

 .                                                                                                   الداللة اإلحصائية اخلاصة مبعامل االرتباط يف حالة السلب و اإلجياب و ذلك بالرجوع إىل جدول
 :صدق االختبار  -11-1

أن ميكن حساب هذا النوع من الصدق بواسطة حساب قيمة ( 291م ، 2992طاهر سعد اهلل ، )يذكر 
 .                                  املقارنة بني جمموعتني، و هذا احلساب صدق التمايزت من أجل 

 
 :حبيث أن 

 .تعرب عن اختبار ستيودنت: ت 
 .متوسط القيم للعينة األوىل:  2ش
 .متوسط القيم للعينة الثانية:  1ش
 .االحنراف املعياري لقيم العينة األوىل:  2ع
 .م العينة الثانيةاالحنراف املعياري لقي:  1ع
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 .عدد األفراد: ن 
و اهلدف من هذا هو معرفة قدرة االختبار على التميز بني جمموعتني متضادتني األوىل ممارسة و الثانية غري 
ممارسة، فإذا كان الفرق معنوي بني اجملموعتني فان االختبار صادق ملا وضع له، و إذا كان الفرق غري 

 .                              ملا وضع له، و هلذا مسي صدق التمايزمعنوي فان االختبار غري صادق 
 :اختبار الداللة اإلحصائية  -11-5

اخرتنا هذا االختبار ألنه يتفق مع صياغة فرضيات البحث، للكشف عن داللة الفرق بني اختبارين القبلي 
 .                            و البعدي جملموعة واحدة ملعرفة داللة الفروق يف املتوسطات احلسابية

 
 
 
 
 
 
 :اختبارات ستودنت  -11-6

ين اثنني، ملعرفة داللة الفروق بني متوسطاهتا احلسابية و مبا أن يستعمل هذا االختبار للمقارنة بني متغري 
 :                                  االختبار يتطلب مجلة من الشروط فإننا حرصنا على توفريها كما يلي 

 :حجم العينة  -أ
و ( 31>ن)ثني يستخدم اختبارات لقياس داللة الفروق العينات الصغرية و اليت يقل عدد أفرادها عن ثال

فردا ، و عينة البحث الذي تقوم بدراسته من احلجم  31هذا ال يعين أنه يستخدم للعينات األكثر من 
 .                                                                                   املناسب الختبار

 :الفرق بين أحجام العينات  -ب
ينبغي أن يكون حجم العينات متقاربا ألن حجم العينتني يؤثر على الداللة باعتبار أهنا تعتمد يف حساهبا 
على املتوسط احلسايب، و مبا أن العينة اليت تقوم بالبحث عليها متساوية العدد فان هذا الشرط يعترب مريرا 

                                                .                                               يف استخدامه
 :تجانس العينات  -ج
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تتلخص  Fملعرفة مدى جتانس كل عينتني أو أكثر اتبعنا أسلوب حتليل التباين و ذلك عن طريق حساب 
يف  Fهذه النسبة يف التباين بني اجملموعات على التباين داخل اجملموعات مث الكشف عن داللة نسبة 

 .                                                                         إلحصائية اخلاصة بذلكاجلداول ا
 ( :ت)حساب قيم اختبار  - 11-6-1

 
 :حبيث أن 

 .اختبار ستودنت: ت 
 .متوسط الفروق: م ف 
 .جمموع مربع االحنرافات للفروق عن متوسط تلك الفروق:  1م ف

 .عدد أفؤاد العينة: ن 
 .درجة احلرية:  2-ن

 
 
 

إن اهلدف من استخدام هذه املعادلة ملعرفة داللة الفروق بني االختبار القبلي و البعدي لعينة واحدة و قد 
 .                                       استخدمنا هذه املعادلة من أجل التحقيق من فرضية البحث األول

 
 ( :F)تحليل التباين  - 11-6-2

تستخدم ملعرفة مدى الفروق القائمة بني اجملموعات و داخلها أو مدى التباين بينها و درجة جتانسها، وهي 
 :                          طريقة تعتمد على معرفة توزيعات شنيدينكور و تستعمل يف اإلجابة عن 

 .على اجملتمعات اللذان أخذت منها العينات متجانسان
 جابة عن كل عدة  جمتمعات أخذت منهم عينات متجانسة أو ال ؟و كذلك تستعمل يف اإل

 
 
 

 : اختبار توعي للفرق الدال الموثوق به -11-7
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يستخدم هذا االختبار إلجراء املقارنات الثنائية بني ( 212م ، 1113حممد نصر الدين رضوان )حسب 
 .                                 متوسطات العينات للتعرف على الفروق اليت تغرى للمتغري التجريب

حيث تستخدم يف   كما يضيف أنه يستخدم حلساب قيمة واحدة ثابتة تعرف باسم القيمة احلرجة لتوكي،
 .كل املقارنات بني اجملموعات أو قيم 

 
 :حيث أن 

W  =القيمة احلرجة للفرق. 
 .احلد األعلى للقيم اجلدولية للعد الكلي للمعاجلات عند مستوى داللة حمدد= ى 
 .1درجات احلرية اخلطأ لـ ن= ب 

 .عدد اجملموعات=  1ن
RSM  =متوسط جمموع املربعات داخل اجملموعات. 

 :صعوبة البحث  -11
إن التجربة عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة هبا، و الصعوبات و العراقيل  
كثري قد تواجه أي جتربة أو عمل ميداين ، و الصعوبة اليت واجهتنا هي كيفية تقسيم جمموعات و احلصول 

الصعوبة . مع رئيس اجلمعية املنـزهعلى التجانس املطلوب و هذا العمل طلب منا جهدا كبري مع تنسيق 
الثانية هي الوقت املخصص للحصة فكان الزما إستعمال الفيديو أو عرض األخطاء بواسطة جهاز 

                                                 .                                                     سا ، و ذلك يشكل صعوبة كبرية يف التحكم يف الوقت 2-31الكمبيوتر قبل هناية احلصة احملددة 
إن البحث يف موضوع التدريب بإستخدام التغذية الراجعة املعززة بالفيديو عملية صعبة ، ألن التجربة  

فريدة من نوعها ، رغم ضرورة اإلستعانة بالفيديو لتعلم املهاري يف الكـاتـا ، كما أن احلصة التدريبية غالبا 
ارة عن توافق حركي، و مهاري خاصة بالنسبة هلذا مرحلة السنية مما جعل العمل باستخدام ما تكون عب

التغذية الراجعة املعززة أمر مشوقا يتطلب التحكم أكثر يف الوسائل و اجملموعة التجريبية، و ال جيب أن متر 
 .                                                                                                وجهحلظة إال و يكون فيها الطالب جاهزا و متفطنا و مستعدا ألداء املهام على أكمل 

كما أن الدراسات السابقة هذا اجلانب قليلة نوعا ما ، مما طرح بعض الصعوبات يف رصد الدراسات 
                                           .                                                          املشاهبة

 :الخالصة 
تضمن هذا الفصل منهجية و إجراءات امليدانية املطبق ألجل وصول إىل نتيجة دقيقة ، و حماولة 

 .                           اإلجابة على التساؤالت املطروحة ، و كذا حتقيق األهداف األساسية من هذا البحث
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فة، و وسائل مساعدة هبدف كشف احلقيقة و حتقق من أصل املشكلة ، فاعتمدنا على وضعنا طرق خمتل
خطة منهجية بإظهار املنهج املستخدم و األدوات املساعدة لكشف عن احلقيقة املطروحة يف البحث 
والوقوف عند جماالت البحث و التحكم يف املتغريات البحث و مراحل تطبيق الوحدات التدريبية واإلنتهاء 

 .                                ىل طريقة الدراسة اإلحصائية املتبعة للتحقيق من فروض البحثإ
 (عينة البحث)إن جمموعة اإلختبار املستخدمة يف حبتنا مفهومة و سهلة و واضحة خاصة أن املختربين 

فسه على اإلختبار تلقوا شرحا شامال   ألهداف املراد حتقيقها من اإلختبار ،كما أن الطالب أشرف بن
 .مبساعدة فريق عمل ،و هلذا فإن اإلختبارات اليت طبقنها تتميز باملوضوعية 

 .مما تقدم ميكن القول أن اإلختبارات اليت طبقنها تتميز بالثبات و املوضوعية مما جيعلها  صاحلة لقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـــصـل الثــانــــــــي
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 عــرض و تحــليـل النتــائــج 

  منــاقـشتـهــاو 

 

 عرض نتائج اإلختبار القبلي و البعدي  -

 عرض نتائج اإلختبار البعدي  -

 مقارنة نتائج اإلختبار البعدي  -

 اإلستنتاجات  -

 مناقشة الفرضيات  -

 التوصيات  -

 الخالصة العامة  -
 :عرض و تحليل النتائج 

 :تمهيـد 

الدراسة امليدانية كشفت عن نتائج و دالالت معنوية يستدعي معاجلتها مبنهجية على حسب املعطيات  إن
 استها و عرضها على الشكل التايل املنهجية اليت تقضيها مثل هذه املواضع و منه فقد مت در 

 :عـرض النتـائـج 
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 :الفرضيـة الفرعيـة األولى  1-1

 :من خالل الفرضية الفرعية األوىل و اليت تشري إىل 

في رياضة ( الكاتا)يجابيا في تعلم جملة حركية مركبة إتخدام التغذية الراجعة بالفيديو يؤثر  اس -
 (11-11)عند مصارعين .الجيدو

األوىل من  و للتحقق من هذا الفرض قمنا باجراء مقارنة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي ملهارة الوحدة
 (.كاتاغروما  –سوي ناجي  –أكي جوتشي ( )ناغنوكاتا)الكـاتـا يف اجليدو 

كأداة إحصائية، ( ت)يف كل نوع من أنواع التغذية الراجعة املأخوذة يف البحث و هذا باستخدام سو دنت 
 :و كانت النتائج على النحو التايل 

 uki-otoshiالحركة األولى أكي جوتشي -2-2

 ميثل مقارنة بني االختبار القبلي و البعدي ملهارة أكي جوتشي( 21) جدول رقم 

نوع 
 الفرق

مستوى 
 الداللة

 قيمة
T 

 الجدولية

 قيمة
T 

 المحسوبة

 االختبار البعدي
 االختبار
 القبلي

 اإلحصاء العينة
 االختبار

  ن س ع س ع

 
 

 دال
8085 

 
 

3891 

18833+  8831 8895 8853 3818 38 
الراجعة  التغذية

 الفورية

9883+  3831 5818 8853 3818 38 
التغذية الراجعة 

 المرجاة
3831+  العينة الضابطة 38 3888 8851 1888 3839 

 

اجلدولية عند مستوى ( T)احملسوبة أكرب من قيمة ( T)جند أن قيمة ( 21) من خالل اجلدول رقم -
، و منه نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة بنوعيها الفورية و املرجاة هلا أثر على تعلم  1,15الداللة 

 .أكي جوتشي مقارنة الرتيب العادي حركة 

 
 (سيوي ناجي)احلركة الثانية  -2-1-

 (سيوي ناجي )ميثل مقارنة بني االختبار القبلي و البعدي ملهارة ( 23) رقم اجلدول 



 

95 
 

 

نوع 
 الفرق

مستوى 
 الداللة

 قيمة
T 

 الجدولية

 قيمة
T 

 المحسوبة

 االختبار االختبار البعدي
 القبلي

 اإلحصاء ن
 االختبار

  ن س ع س ع

 
 

 دال

 
 

8885 

 
 

3891 

18833+  8831 8895 8853 3818 38 
الراجعة  التغذية

 الفورية

1,59+  3831 5818 8,18 3818 38 
التغذية الراجعة 

 المرجاة
 العينة الضابطة 38 81 8,11 1888 3839 3,81

 
 يفضابطة و اجملموعات التجريبية عرض و حتليل نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لدى جمموعة ال

 ( .سيوي ناجي (  )1)حركة رقم 

اجلدولية عند مستوى ( T)احملسوبة أكرب من قيمة ( T)جند أن قيمة ( 23) من خالل اجلدول رقم 
 ، و منه نستنتج أن استخدام  التغذية الراجعة الفورية و املرجاة هلا أثر اجيابيـا على تعلم  1,15الداللة 
 مقارنة بالتدريب العادي( سيوي ناجي)مهارة 

 
  kata-guroma( روماكاتاغ)الحركة الثالثة  -1-3-

 (كاتاغروما)ميثل مقارنة بني االختبار القبلي و البعدي ملعارة (  21)جدول رقم 

نوع 
 الفرق

مستوى 
 الداللة

 قيمة
T 

 الجدولية

 قيمة
T 

 المحسوبة

 االختبار االختبار البعدي
 القبلي

 اإلحصاء ن
 االختبار

  ن ش ع ش ع

 
 

 دال

 
 

8885 

 
 

1.83 

18833+  8831 8895 8853 3818 38 
التغذية الراجعة 

 الفورية

1818 3831 5818 8,19 3,98 38 
التغذية الراجعة 

 المرجاة
 العينة الضابطة 38 81 8,11 1888 3839 3881
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اجلدولية عند مستوى ( T)احملسوبة أكرب من قيمة ( T)جند أن قيمة ( 21) من خالل اجلدول رقم 
، و منه نستنتج أن استخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية و املرجاة هلا أثر اجيابيـا على  1,15الداللة 

 . مهارة حركة كاتاغوروما مقارنة بالتدريب العادي تعلم 
 :ركاتعرض نتائج العالمة الكلية لمجموع الح -2-1

 .ميثل مقارنة بني االختبار القبلي و البعدي للعالمة الكلية جملموع احلركات( 25) جدول رقم 
 

نوع 
 الفرق

مستوى 
 الداللة

 قيمة
T 

 المحسوبة

 االختبار البعدي
 االختبار
 ن القبلي

 اإلحصاء
 االختبار

  ن س ع س ع

 
 

 دال

 
 

8885 

18833+  8831 8895 8853 3818 38 
الراجعة  التغذية

 الفورية

1859 +  3831 5818 8,18 3818 38 
التغذية الراجعة 

 المرجاة
 العينة الضابطة 38 81 8,11 1888 3839 3881

 
 

عرض و حتليل نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي لدى جمموعة الضابطة و اجملموعات التجريبية يف 
 .العالمة الكاملة جملموع احلركات

اجلدولية عند مستوى ( T)احملسوبة أكرب من قيمة ( T)جند أن قيمة ( 25) من خالل اجلدول رقم 
، و منه نستنتج أن استخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية و املرجاة يؤثر تأثر اجيابيا على  1,15الداللة 

 . ديمقارنة بالتدريب العا( ناغنوكاتا)الكـاتـا التحصيل املهاري الكلي لوحدة 
 

 ( :الفرضية الفرعية الثانية)عرض نتائج االختبار البعدي 
 :خالل الفرضية الفرعية الثانية و التي تشير إلى من 
في رياضة ( الكاتا)أحسن نوع من التغذية الراجعة بإستخدام الفيديو في تعلم جملة حركية مركبة  -

 .الجيدو هو التغذية الراجعة الفورية
قمنا بإجراء مقارنة االختبار البعدي للمهارات املدروسة يف كل نوع من أنواع  و للتحقق من هذا الفرض

 :                          التغذية الراجعة املأخوذة يف البحث ، و كانت النتائج على النحو التايل 
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(  2)مقارنة بني نتائج االختبار البعدي ملختلف أنواع التغذية الراجعة املستخدمة يف مهارة حركة 
 uki-otoshi( ) جوتشيأكي)

أكي )في مهارة ( Anova) يمثل  مقارنة بين المجموعات بإستخداممعامل ( 16) جدول رقم 
 ( :جوتشي

نوع 
 الداللة

متوسط 
متوسط  المحسوبة( F)قيمة الداللة

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 نوع الفرق المربعات

دال 
 إحصائيا

1.15 91,62 
 المجموعاتبين  292.51 1 95.75

 داخل المجموعات 17.31 17 2.12
 المجموع 128.81 19 

دولية عند مستوى الداللة احملسوبة أكرب من اجل(  F) نالحظ أن قيمة (  26) من خالل اجلدول رقم َ  
ومنه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات و داخلها،مما يعين أن هناك فرق يف  1.15

 ( أكي توشي) استخدام التغذية الراجعة يف تعلم حركة

 

 (اكيتوشي)لكن ملعرفة أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة املستخدمة يف البحث لتعلم هذه احلركة  -
 :نستخدم إختبار أقل  فرق دال و هو كالتايل

 (17)جدول رقم 

 المجموعة الثالثة
 المجموعة الثانية الضابطة

 المرجاة.ر.ت

 المجموعة األولى
 

 الفورية.ر.ت
 

 المجموعة األولى  *1,15 * 5,95
 الفورية.ر.ت

 المجموعة الثانية   * 2,51
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة الثالثة   
 الضابطة
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 1.15ل إحصائيا عند مستوى الداللةتعين أن الفرق بني املتوسطات دا* 
و التغذية الفورية يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بني التغذية الراجعة (17) من خالل اجلدول رقم  -

 .وذلك لصاحل التغذية الراجعة الفورية ،الراجعة املرجاة 
الفورية و اجملموعة الضابطة و ذلك لصاحل جمموعة التغذية هناك فرق دال إحصائيابني التغذية الراجعة   -

 .الراجعة الفورية 
هناك فرق داإلحصائيا بني التغذية الرجعة املرجاة و اجملموعة الضابطة و ذلك لصاحل اجملموعة التغذية  -

 .  .الراجعة املرجاة
 
 
 
 
 
 
 

  
 (أكي جوتشي) مقارنة بين نتائج اإلختبار البعدي لمهارة يمثل ( 18)جدول رقم

 في مختلف أنواع التغذية الراجعة

 المجموع الوسيط الترتيب
خطأ 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اإلحصاء
 المجموعات

 المجموعة األولى 9,85 1,11 1,17 98,51 21 2
 ر الفورية.ت

 المجموعة الثانية 5,11 2,21 1,36 51 5,75 1
 ر المرجاة.ت

 المجموعة الثالثة 3,91 2,18 1,11 39 3,51 3
 الضابطة

 المجموع 6,38 1,71 1,51 292,5 6 //
 

 شيحركة أكي تو  إن استخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن األنواع يف تعلم مهارة-
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اكي ) يوضح مقارنة نتائج المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي لمهـارة(   11) شكل بياني رقم 
 (جوتشي

 
يتضح لنا أنه يوجد فرق بني املتوسطات (  12)و الرسم البياين رقم (  26)خالل اجلدول رقم  من

 (.أكي جوتشي)احلسابية للمجموعات الثالثة لالختبار البعدي ملهارة 

من خالل كل ما تقدم نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن األنواع يف تعلم مهارة  .
 (.21-22)مصارعني  لدا( أكي جوتشي)

في  مهارةحركة (   ANOVA)لمعام يمثل مقارنة بين المجموعات بإستخدام( 91) جدول رقم 
 سيوناغي

 نوع الفرق
 متوسط

 لداللةا
(  F) قيمة 

 المحسوبة
 متوسطالمربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 نوع الفرق

 
 

 دال

 
 

1.15 

 
 

91.62 

 
95.75 

 
1 

 
292.52 

 بين
 المجموعات

 
2.12 

 
17 

 
17.31 

داخل 
 المجموعات

 المجموع 128.81 19 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

التغذية الراجعة        
 الفورية

التغذية الراجعة        
 املرجاة

 الضابطة

المتوسطات الحسابية لالختبار 
 البعدي
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احملسوبة أكرب من اجلدولية عند مستوى الداللة ( F) نالحظ أن قيمة (  91) من خالل اجلدول رقم  -
ومنه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات و داخلها ،مما يعين أن هناك فرق يف  1.15

 ( .سيوناغي)الراجعة يف تعلم هذه احلركة  استخدام التغذية
إختبار ( سيوناغي)لكن ملعرفة أحسن نوع من التغذية الراجعة املستخدمة يف البحث يف تعلم هذه املهارة  -

 :أقل فرق دال و هو كالتايل 
 :جدول ميثل دراسة أقل فرق دال 

 
 المجموعة الثالثة

 الضابطة
 المجموعة الثانية

 المرجاة.ر.ت
 المجموعة األولى

 الفورية.ر.ت
 

 المجموعة األولى  * 1,15 * 5,95
 الفورية.ر.ت

 المجموعة الثانية   * 2,51
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة الثالثة   
 الضابطة

يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بني التغذية الراجعة الفورية و جمموعة ( 11) من خالل اجلدول رقم  -
 .                                                                 التغذية املرجاة و لصاحل التغذية الفورية

التغذية الراجعة  هناك فرق دال بني التغذية الراجعة الفورية و اجملموعة الضابطة و ذلك لصاحل اجملموعة -
 .                                                                                                 الفورية

هناك فرق دال بني التغذية الراجعة املرجاة و اجملموعة الضابطة و ذلك لصاحل جمموعة التغذية الراجعة  -
  .املرجاة
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نتائج إختبار البعدي لمختلف أنواع التغذية الراجعة المستخدمة في مهارة يمثل ( 21)رقم  دولج
 ( :سيوناغي)

 المجموع الوسيط الترتيب
خطأ 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اإلحصاء             
 المجموعات

 المجموعة األولى 9,85 1,11 1,17 98,51 21 12
 ر الفورية.ت

 المجموعة الثانية 5,11 2,21 1,36 51 5,75 11
 ر المرجاة.ت

 المجموعة الثالثة 3,91 2,18 1,11 39 3,51 13
 الضابطة

 المجموع 6,38 1,71 1,51 292,51 16 //
 

 

 .يوضح مقارنة نتائج المتوسطات الحسابية الختبار البعدي(  12)شكل رقم 

 
 

لذا ( سيوناغي)تؤثر اجيابيا يف تعلم مهارة من خالل كل ما تقدم نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة  -
 .وأحسن نوع لتعلم هذه املهارة هي التغذية الراجعة الفورية ( . 21-22)مصارعني 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

المجموعة            
 الضابطة

التغذية الراجعة        
 المرجاة

لتغذية الراجعة        
 الفورية

المتوسطات الحسابية لالختبار 
 البعدي
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في مهارة   )ANOVA(ة بين المجموعات بإستخدام معامل مقارن ميثل (11)جدول رقم

 .كاتاغوروما

متوسط  نوع الفرق
 الداللة

 ( F)قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 المجموعات

 
 دال

 
1.15 

 
91.62 

95.75  
1 

 
292.52 

ببين 
 المجموعات

 
2.12 

17  
17.31 

داخل 
 المجموعات

 المجموع 128.81 19 
 

احملسوبة أكرب من اجلدولية عند مستوى الداللة ( F) نالحظ أن قيمة (  11) من خالل اجلدول رقم  -
ومنه نستنتج أن هناك فروق داللة إحصائيا بني اجملموعات و داخلها ، مما يعين أن هناك فرق  1.15

 كاتاغوروما)تعلم حركة استخدام التغذية الراجعة يف 
 ( كاتاغوروما)احلركة  لكن ملعرفة أحسن نوع من التغذية الراجعة املستخدمة يف البحث يف تعلم هذه -

 :نستخدم إختبار أقل فرق دال وهو كالتايل 
 

 :جدول ميثل دراسة أقل فرق دال 
 

 المجموعة الثالثة
 الضابطة

 المجموعة الثانية
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة األولى
  الفورية.ر.ت

 المجموعة األولى  * 1,15 *5,95
 الفورية.ر.ت

 المجموعة الثانية   *2,51
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة الثالثة   
 الضابطة

 1.15الفرق بني املتوسطات دال عند مستوى الداللة 
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يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بني التغذية الراجعة الفورية و التغذية  (13) من خالل اجلدول رقم 
 .                                                             املرجاة وذلك لصاحل التغذية الراجعة الفورية

 .راجعة الفوريةهناك فروق دالة بني التغذية الفورية و اجملموعة الضابطة و لصاحل اجملموعة التغذية ال -
 .لصاحل التغذية الراجعة املرجاة هناك فرق دال بني التغذية الراجعة املرجاة و اجملموعة الضابطة و ذلك -
 
 
 
 
 
 

يمثل نتائج االختبار البعدي لمختلف أنواع التغذية الراجعة المستخدمة في :( 21) جدول رقم 
 (وماكاتا غر ) .مهارة 

 

 خطأ المجموع الوسيط الترتيب
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اإلحصاء
 المجموعات

 المجموعة األولى 1,61 1,52 1,26 16 13 12
 ر الفورية.ت

 المجموعة الثانية 1,71 1,67 1,12 17 13 11
 ر المرجاة.ت

 المجموعة الثالثة 13 1,66 1,12 31 13 13
 الضابطة

 المجموع 1,76 1,61 1,22 83 13 //
 

 .يوضح متوسطات الحسابية إلختبار البعدي :(13)رقم البياني الرسم 
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من خالل كل ما يقدم نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن األنواع يف تعلم مهارة 
 (.                                                                      21-22)ملصارعني ( كاتاغروما)
 

 في مهارة الكلية  )(ANOVAمقارنة بين المجموعات بإستخدام معامل:(25) جدول رقم   -
 

 نوع الفرق
متوسط 
 الداللة

(  F) قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 نوع الفرق

 دال
 
 
 
 

 

 
 

1.15 

 
91.62 

 
95.75 

 
1 

 
292.52 

بين 
 المجموعات

 
2.12 

 
17 

 
17.31 

داخل 
 المجموعات

 
 

 
 المجموع 128.81 19

 
احملسوبة أكرب من اجلدولية عند مستوى الداللة ( F) نالحظ أن قيمة ( 15)من خالل اجلدول رقم 

1.15 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

المجموعة            
 الضابطة

التغذية الراجعة        
 المرجاة
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 ومنه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات و داخلها ، مما يعين أن هناك فرق يف استخدام 
 .املهارة الكلية التغذية الراجعة يف تعلم 

 
بار أقل لكن ملعرفة أحسن أنواع التغذية الراجعة املستخدمة يف البحث يف تعلم املهارة الكلية نستخدم إخت-

 فرق دال و هو كالتايل
 

 المجموعة الثالثة
 الضابطة

 المجموعة الثانية
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة األولى
  الفورية.ر.ت

 المجموعة األولى  * 1,15 * 5,95
 الفورية.ر.ت

 المجموعة الثانية   *2,51
 المرجاة.ر.ت

 المجموعة الثالثة   
 الضابطة

 
 .1,15الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى الداللة  -

يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بني التغذية الراجعة الفورية و املرجاة و ( 16) من خالل اجلدول رقم 
 .                                                                       ذلك لصاحل التغذية الراجعة الفورية

فرق دال بني التغذية الراجعة الفورية و اجملموعة الضابطة و ذلك لصاحل اجملموعة التغذية الراجعة  هناك -
 .                                                                                                  الفورية

 .ضابطة و ذلك لصاحل التغذية الراجعة املرجاةهناك فرق دال بني التغذية الراجعة املرجاة و اجملموعة ال -
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 يمثل نتائج إختبار البعدي لمختلف أنواع التغذية الراجعة لمهارة الكلية( 27) جدول رقم 

 المجموع الوسيط الترتيب
خطأ 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اإلحصاء             
 المجموعات

 المجموعة األولى 9,85 1,11 1,17 98,51 21 12
 ر الفورية.ت

 المجموعة الثانية 5,11 2,21 1,36 51 5,75 11
 ر المرجاة.ت

 
13 

 المجموعة الثالثة 3,91 2,18 2,18 39 3,51
 الضابطة

 المجموع 6,38 1,71 1,51 292,51 16 //
 

 .البعدي للعالمة الكاملةيوضح مقارنة نتائج المتوسطات الحسابية لالختبار (  11)الشكل البياني رقم 

 
 
 

من خالل كل ما تقدم نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن األنواع تعلم املهاري  -
 (.                                                  21-22)ملصارعني ( الكـاتـاناغنوكاتا)لوحدة 

نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة الفورية املرجاة يؤثران أكثر من استخدام التدريب العادي يف تعلم  -
، و لكن إذا رجعنا إىل ( كاتاغروما  –سيوناغي  –أكي يوتوشي )و هم ( الكـاتـاناغنوكاتا)مهارة احلركات 
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ستخدام الفيديو أحسن من األنواع املتوسطات احلسابية نالحظ أن استخدام التغذية الراجعة الفورية با
 .                                                            األخرى

كما أن تعلم عن طريق التغذية الراجعة الفورية معززة بالفيديو تساهم أكثر يف احلصول على العالمة 
                                         .                                    الكاملة مقارنة بأنواع األخرى

 
 :االستنتاجات  -2

 :بناء على التجربة اليت قمنا هبا و بعد املعاجلة اإلحصائية اليت حتصلنا عليها مت التوصل إىل ما يلي 
األوىل الوحدة )نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة معززة بالفيديو هلا أثر اجيايب على التعلم مهارة الكـاتـا * 

 (. ناغنوكاتا
 

( الكـاتـا يف اجليدو)نستنتج أن استخدام التغذية الراجعة الفورية و املرجاة هلما تأثري كبري على تعلم مهارة * 
 .مقارنة مع التدريب التقليدي

نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات و داخلها، مما يعين أن هناك فرق يف استخدام * 
 .  راجعة يف تعلم املهاريلكـاتـا يف اجليدو و ذلك لصاحل جمموعة التغذية الراجعة الفوريةالتغذية ال

( 3)و احلركة ( سيوناغي( )1)و احلركة ( أكي جوتشي( )2)نستنتج أن التعلم املهاري حلركة * 
الفورية أثر كبري و كل هذه احلركة تشكل الوحدة األوىل لكـاتـا يف اجليدو، كان للتغذية الراجعة ( كاتاغروما)

يف التعلم هذه الوحدة بسرعة هذا ما كشفته الفرق املتوسطات احلسابية يف االختبار البعدي، و منه نستنتج 
أن أحسن أنواع التغذية الراجعة املستخدمة يف هذا االختبار هي التغذية الراجعة الفورية املعززة بالفيديو،  

 .                                                                                          طلوبة يف التعلم مقارنة بالتغذية الراجعة بأنواعهاكما أن التدريب العادي ال يساهم بسرعة امل
نستنتج أن اختبار أقل فرق دال عزز فرضية الفرعية اليت تقول أن التغذية الراجعة الفورية هي أحسن أنواع * 

 .                                                                   ارة الكـاتـاالتغذية لتعلم مه
 .نستنتج أن ا التغذية الراجعة املرجاة هلا تأثري أحسن من التدريب التقليدي* 
 

 :مناقشة الفرضيات  -3
 :الفروض الفرعية  -3-1
في رياضة ( الكاتا)ملة حركية مركبة يؤثر استخدام التغذية الراجعة بالفيديو إيجابيا في تعلم ج -

 .(11-11)الجيدو لمصارعين 
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 :تبني لنا من خالل نتائج الدراسة أنه 
( ناغنوكاتا)يؤثر استخدام  التغذية الراجعة بالفيديو إجيابيا  يف تعلم مهارة احلركية لوحدة الكـاتـا األوىل  -

 (21 -22)يف اجليدو لسن 
 .الفورية بالفيديو يف تعلم مهارة احلركية لوحدة الكـاتـا األوىليؤثر استخدام التغذية الراجعة  -
 .يؤثر استخدام التغذية الراجعة املرجاة بالفيديو يف تعلم مهارة احلركية لوحدة الكـاتـا األوىل -

 –أكي يوتوشي )إن نتيجة الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرضية حيث أن مهارة احلركية لكل من حركة 
حققت نتائج املتوسطات احلسابية كانت دالة إحصائيا لصاحل االختبار البعدي ( تاغروماكا  –سيوناغي 

و هذا وفقا للنتائج ( املرجاة –الفورية )عند كافة اجملموعات التجريبية و مبختلف أساليب التغذية الراجعة 
 (.                                            25) ، ( 21) ، (  23) ، ( 21) املوجودة يف اجلدول رقم 

و إذا رجعنا إىل الدراسات املشاهبة لوجدناها متفقتا من حيث املبدأ اعتمادا على النتائج اليت توصلت 
إليها، أن أساليب و أنواع التغذية الراجعة تؤثر اجيابيا على تعلم خمتلف املهارات املدروسة على غرار دراسة 

حول التغذية الراجعة املعززة عن طريق التصوير و العرض، و كل ( م ، رسالة دكتورا2996إميان رغدي )
عن التغذية ( م،1112حممود حممد حسن، )و ( م، رسالة ماجستري2995عواطف صبحي عمارة )من 

يف  أن بعض أنواع التغذية الراجعة هلا تأثري واضح( م1116عطاء اهلل أمحد، )الراجعة املدعمة، و هنا يشري 
 .تعلم بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرة عند خمتلف اجلنسني

اليت تتفق مع ما ذهب إليه الطالب و الغرض األول أن ( م ، رسالة دكتورا1122قاسي بشري )دراسة 
 .بعض أنواع التغذية الراجعة تساهم يف تعلم بعض مهارات السباحة احلرة

 
في رياضة الجيدو ( الكاتا)خدام الفيديو في تعلم حركة مركبة أحسن نوع من التغذية الراجعة بإست* 

 (.11-11)هو التغذية الراجعة الفورية لدا مصارعين 
الوحدة ( كـاتـا)يؤثر استخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية املعززة بالفيديو على  تعلم مجلة حركية * 

                                      (.                         21-22)األوىل لذا مصارعني 
أثبتت نتائج الدراسة صحة هذه الفرضية بتحقيق هذه املهارة نتائج يف املتوسطات احلسابية جاء الفرق  -

فيها دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي لدى جمموعة التجربية و يف كل املهارات املدروسة ،و جاء الفرق 
 يب بالتغذية الراجعة الفورية بني اجملموعات كان لصاحل تلك اليت تلقت التدر ( داللة)االقل معنوي 

 : يلي  إذ جاءت كما
إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية،إذ جند أن نتائج املتوسطات احلسابية حققت 
 فروق ذات داللة إحصائية يف اإلختبار البعدي لدى كافة احملموعات و يف كل املهارات املدروسة ،ودراسة
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بني اجملموعات كانت لصاحل تلك اليت تلقت التعلم بواسطة التغذية الراجعة ( اللةد)الفرق األقل معنوي 
 :الفورية إذ جاءت كمايلي 

اخلاص باملقارنة بني نتائج اإلختبار البعدي (  26)تبني من اجلدول رقم ( أكيتوشي)فيما خيص مهارة  -
خلاصة باجملموعة األوىل اليت تلقت ملختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط حسايب تلك ا

،و يتضح أيضا من اجلدول رقم  (  9.85) التعلم بواسطة التغذية الراجعة الفورية بالفيديو حيث كانت 
أن أحسن جمموعة التعلم هي ( توكي)والذي ميثل مقارنة بني املتوسطات االقل فرق دال إحصائيا ( 27)

 . ديو إذ جاءت مقارنة كل الفروق بني اجملموعات لصاحلها اليت خضعت للتغذية الراجعة الفورية بالفي
 

اخلاص باملقارنة نتائج اإلختبار البعدي (  29) سيوناغي تبني من اجلدول رقم ( 1)أما فيما خيص مهارة -
ملختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة متوسط حسايب تلك اخلاصة باجملموعة االوىل اليت تلقت 

،أما عن داللة الفروق فجاءت ( 9.85) التغذية الراجعة الفورية بالفيديو ،حيث سجلت تعلم بواسطة 
 ( . 11) لصاحل اجملموعة التجربية اليت ختضع لتغذية الراجعة الفورية بالفيديو ،كما يوضح اجلدول رقم 

ني نتائج اخلاص باملقارنة ب( 11) كاتاغوروما فقد تبني من اجلدول رقم ( 3)و فيما خيص املهارة  -
اإلختبار البعدي ملختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط حسايب تلك اليت ختضع لتعلم 

،أما عن داللة الفروق فجاءت لصاحل ( 9.85) بواسطة التغذية الرجعة الفورية بالفيديو حيث كانت 
 ( .13) ل رقم اجملموعة اليت ختضع للتغذية الراجعة الفورية  بالفيديو،كما يوضح جدو 

 
اخلاص باملقارنة بني نتائج اإلختبار البعدي ملختلف (  15)أما احلركة الكلية فقد تبني من اجلدول رقم  -

أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط حسايب تلك اليت ختضع لتعلم بواسطة التغذية الراجعة 
قل داللة فجاءت لصاحل اجملموعة اليت ختضع ،أما عن الفروق أ( 9.85) الفورية فالفيديو حيث كانت 

 ( .16) للتغذية الراجعة الفورية بالفيديو ،كما يوضح جدول رقم 
عواطف صبحي )و (م 1111عطاء اهلل أمحد، )و ( م 1122قامسي بشري، )و هذا ما ذهب إليه أيضا 

 .أكثر على تعلم املهاريكل هذه الدراسات أثبتت أن التغذية الراجعة الفورية تساعد ( م 2995عمارة، 
 :الفرضية الرئيسية  -3-2

 :من خالل مناقشتنا للفرضيات الفرعية ميكننا أن نناقش الغرض الرئيسي الذي يشري إىل 
 (الكاتا)يؤثر استخدام بعض األنواع التغذية الراجعة إيجابيا في تعلم بعض المهارات  جملة حركية  -
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فيديو هي أحسن نوع في تعلم هذه الجملة الحركيةعند واستخدام التغذية الراجعة الفورية بال
 (.11-11)مصارعين سن

رض الرئيسي قد حتقق، و بالرجوع إىل الدراسات املشاهبة فأن النستنتج من خالل كل ما تقدم 
اليت تناولت موضوع استخدام أنواع و أساليب التغذية الراجعة ، كلها تؤكد التأثري الواضح و االجيايب 

اته األخرية يف عملية التعلم و التدريب و يف خمتلف أنواع الرياضات ، و أفضليتها على الستخدام ه
بني التغذية الراجعة )اجملموعات الضابطة ، كما أهنا تؤكد على التفاوت يف نسبة التأثري من نوع األخر 

 (.الفورية واملرجاة
عادل عبد البصري )و ( م 1111 حممد أمحد عبد الرزاق،)و ( م 1116عطاء اهلل أمحد، )يؤكد كل من 

على أمهية التوجيهية للتغذية الراجعة إلصالح أخطاء احلركات أو توجيه الفرد حنو أدائه ، ( م 1111علي، 
                                   .                                   حيث ترفع انتباه املتعلم إىل الظواهر املراد تعلمها ، لكن باختيار التوقيت الصحيح و الطريقة األمثل

أنه جيب مراعاة و أخذ بعني االعتبار مبادئ تقدمي التغذية ( م 1111عادل عبد البصري علي، )يذكر 
 .                           الراجعة ، منها عدم مبالغة يف كمية التغذية الراجعة املقدمة ، و أن ال يؤجلها

أنواع التغذية الراجعة و أساليب التغذية الراجعة جيعلنا نفكر يف خلق  إن الدور االجيايب الذي تلعبه
جو جديد يعتمد عليه املدربني و املربيني خاصة للناشئني يوفر كل الوسائل و الطرق الستخدام األساليب 

كل من   واألنواع املختلفة للتغذية الراجعة ملا هلا من أمهية و دور بارز يف عملية التدربية و هذا ما يؤكده
بأن التغذية الراجعة تساعد على رفع  ( م 1112حممود حممد حسن، )و ( م 1111عصام عبد اخلالق، )

كفاءة العملية التعليميةوالتدربية هذا ما أظهرته تفوق العينات التجريبية عن الضابطة يف أغلب الدراسات 
العملية التعليمية و التدريبية  أن أهم أسباب ضعف( م 1111مروان عبد اجمليد إبراهيم، )حيث يؤكد لنا 

هو غياب التغذية الراجعة أو نقصها ، خاصة عند املبتدئني ، الذين جيب تعامل معهم وفق أساليبحديثة 
نتيجة احتكاكهم أي األطفال املبتدئني بالوسائل البصرية و السمعية و آالت احلديثة مما جيعل التعامل 

 .                                               امعهم مع استعمال هذه الوسائل أمر ضروري
و بدورنا ميكن أن نؤكد على أن استخدام أساليب و أنواع التغذية الراجعة يف العملية التدريبية ضروري 
ومهم لتحقيق أهداف ، و ذلك مع مراعاة خصائص النشاط الرياضي و الفئة العمرية اليت تفرض 

                                                                              .        خصوصياهتا يف التعلم
 :التوصيات 

 :هلدف التغري الواقع الرياضي و رقي برياضة اجليدو يف بالدنا يوصي الطالب مبا يلي 
تعلمني ضرورة تشجيع العمل بالطرق و األساليب العلمية احلديثة و تزويد اجليل اجلديد من الشباب امل* 

 .                                                                                              هبذه الطرق
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 .ضرورة اإلملام املعريف و الفهم اجليد ألساليب التغذية الراجعة* 
بوقت معني، خاصة  جيب أن تعطى التغذية الراجعة يف كافة مراحل التعلم ألهنا عملية مستمرة و ال تتقيد* 

 .                                                                                       يف اجليدو
جيب أن توظف التغذية الراجعة بكافة أشكاهلا و أنواعها يف العملية التدريبية ، و خاصة يف التعلم * 

                                                       .                       احلركي، يف رياضة اجليدو
 .ضرورة اعتماد املدربني على أساليب التغذية الراجعة ، و الرتكيز على أحسنها يف تعليم اجليدو*

جيب على املدربني إعطاء املبتدئني تكوين خاصة يف الكـاتـا متاشيا و عمرهم التدرييب و ذلك باستعمال * 
 .                                                              التغذية الراجعة املعززة بالفيديو

من أجل بعث نفس و روح  إجراء دورات تكوينية قصرية و متوسطة املدى لقائمني على اجليدو و* 
 .                                                                                    جديدة هلذه الرياضة

 .العودة إىل إنشاء مدارس و مجعيات رياضية يف اجليدو و ذات طابع تنافسي من أجل رفع املستوى* 
 .                                                                   إدراج أساليب التغذية الراجعة يف مقررات تكوينية ملدربني ، و تزويدهم ببحوث حديثة يف هذا اجملال* 
 .ى املبتدئنيضرورة الرتكيز على التدريب باستعمال التغذية الراجعة الفورية معززة بالفيديو ملا هلا من أثر عل* 
جيب عدم تأخري يف إعطاء املعلومات إىل املصارعني ألن التأخر يعين تكرار الواجبات احلركية اخلاطئة مما * 

 .                                                                          يؤدي إىل تثبتها يف الذاكرة
ب احلديثة يف التعليم و التدريب خاصة التغذية الراجعة منها ، توفري املصادر و املراجع يف جمال األسالي* 

 .                                                               مما ينعكس على تكوين الطلبة و الباحثني
 .إنشاء بنك معلومايت عن آخر البحوث اليت هتتم بالتغذية الراجعة و الطرق احلديثة يف التدريب* 
 

 :صة العامة الخال
البحث العلمي ضرورة هامة يف الدول املتقدمة حيث أصبح استخدام و تطبيق ما ينتج عنه أسلوب حياة 
ومسة واضحة هلا و قد اهتمت هذه الدول اهتماما متزايد اجملال الرياضي و ذلك من خالل استخدام 

رد الذي هو أحد مكونات اجملتمع البحث العلمي يف جمال الرياضة إذ أهنا وسيلة هامة من وسائل بناء الف
و تتكامل هذه املكونات و تنمو من خالل . سواء كان هذا البناء بدين أو عقلي أو نفسي أو اجتماعي

 .                   املمارسة الرياضية السليمة و اليت تؤدي إىل الوصول للمواطن الصاحل لنفسه و جملتمعه
و من العيوب رغم حصول بعض الرياضات على النتائج العاملية إال أن إن التدريب الرياضي يف اجلزائر ال خيل

هذا النتاتج ال تغطي التأخر يف مواكبة السري الدول احلديثة يف هذا اجملال إذ أصبح الفرق شاسع و واضحا 
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إىل درجة اليقني أن ما حيدث يف بالدنا  هو ضرب من دروب العشوائية و االرجتالية يف تسيري الرياضة ، 
 .              ذا جزء من املشكل الذي يدفعنا دائما يف التفكري ماذا ميكن أن نفعل كي نغريه

إن ما جيب تغريه هو يف األصل العملية التدريبية ، ألن العملية التدريبية الناجحة حتدث نتيجة اإلنسجام 
ن مستوى و خربة بني اهلدف املطلوب و بني ما حيدث خالل احلصة أو الوحدة التدريبية ، ذلك أل

املتعلمني تعكس إىل حد كبري و بشكل مباشر ما يقوم به املريب و املدرب، مما ينعكس بدورها على سلوك 
 .                                                                               و مستوى الرياضيني

بتعاد عن العشوائية و االرجتالية يف العمل ،  اإلعلمية يف عملية التدربية يعينإن استخدام األساليب ال
والتغذية الراجعة بإستخدام الفيديو هي إحدى الوسائل التعلمية احلديثة و املهمة و اليت هلا تأثري مباشر يف 
العملية التدريبية ، فهي العملية اليت يتم خالهلا تزويد املتعلم أو الرياضي مبعلومات عن طبيعة أدائه خالل 

 .الته املتكررة اليت يقوم هبا لتعلم املهارة املطلوبةحماو 
و من أجل حتديد أحسن و أفضل أساليب التغذية الراجعة لتحقيق األهداف ، كان البد من وقفة علمية 
متاشيا مع التطور و التقدم احلاصل ، كما جيب أن يكون هذا التطبيق بالدراسة و املعرفة و الفهم  والتحليل 

ائج أحسن يف وقت قصري و مبجهود أقل، و على هذا األساس جاءت هذه الدراسة و قد حىت نصل إىل نت
قسمت إىل بابني األول خصص للدراسة النظرية حيث جاء فيه قسم خصص للتعريف بالبحث حىت ميكن 
يتسىن للقارئ التعرف على أساسيات هذا البحث ليتبع بأربع فصول األول خصص للتغذية الراجعة 

طرق تقدميها حيث خصصنا هلا جزء هام ، أما الفصل الثاين فقد خصصناه للتعلم احلركي وأساليبها و 
ورياضة اجليدو و ذلك ألجل فهم أكثر خلصائص نشاط مراد دراسته ، أما الفصل الثالث فقد خصصناه 

، أما للتدريب الرياضي احلديث ماهيته أمهيته و خصائصه ، و دور التدريب العقلي يف العملية التدريبية 
الفصل الرابع و األخري فقد خصصناه ملتطلبات البدنية و املهارية يف رياضة اجليدو و ذلك لفئة العمرية 

و يعد فصل مهم جدا ملا يظهره من خصائص عامة و خاصة سواء لرياضة اجليدو أو لفئة ( 22-21)
              .                                                 العمرية مراد دراستها

، احتوى على فصلني ، الفصل األول خصص (التطبيقية)و الباب الثاين خصص للدراسة امليدانية 
للمنهجية املتبعة الجناز هذه الدراسة ، حيث جند فيه كل ما يتعلق بعينة البحث و جماالته و األدوات 

اسات اإلحصائية املتبعة ، و ختمنا املستخدمة الجنازه و السبل املتبعة للتحكم يف متغريات البحث و الدر 
هذا الباب بالفصل الثاين الذي قمنا فيه بعرض النتائج مث حتليلها لنخرج باالستنتاجات و االقرتاحات 

 .                                                        املستقبلية ملواصلة البحث و الدراسة يف هذا اجملال
ذه الدراسة فقد توصلنا إىل أن استخدام التغذية الراجعة بكل أنواعها أما فميخص  ما متخض عن ه

املعززة بالفيديو كان هلا األثر اإلجيايب على تعلم مهارة الكاتا  يف اجليدو   و ذلك ملرحلة ( املرجاة–الفورية )
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الفورية ، وقد تبني أيضا أن أحسن أنواع التغذية الراجعة هي التغذية الراجعة ( 21-22)العمر
 .بإستخدامالفيديو،وذلك ملا أظهرته من تأثري إجيايب على تعلم املهاري ملهارة املدروسة 

إن استخدام الوسائط السمعية البصرية مع التغذية الراجعة ساهم بقصط كبري يف جناح العملية التدربية 
 هر تفاوت بني العينة إىل تثبيث املهارة بشكل جيد وبسرعة ،حيث ظ( املصارع)والوصول إىل باملتعلم 

التجربية وكذا العينة الظابطة ،وذلك لصاحل العينة التجربية ،كما كان اجملموعة األوىل اليت متارس تدريبها 
بواسطة التغذية الراجعة الفورية املعززة بالفيديو أظهرت تفوقا واضح يف التحصيل املهاري مقارنة مع جمموعة 

 .ملرجاة املعززة بالفيديو وجمموعة التدربيةالظابطة التدربية بواسطة التغذية الراجعة ا
لقد أصبح من الضروري اإلستعانة بالتغذية الراجعة  املعززة بالفيديو من أجل تطوير العملية التدربية من 
جهة ومن جهة أخرى تنويع أساليب  التدربية اليت تزيد يف التشويق والرتكيز والتحصيل املهاري خاصة عند 

 .املبتدئني 
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 مصادر و المراجعال
 

 باللغتين العربية و األجنبية -
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النمو و الدافعية يف توجيه النشاط احلركي للطفل و ( . م 3888)إبراهيم خليفة و أسامة راتب  -3
.                                                   دار الفكر العريب: القاهرة . األنشطة الرياضية املدرسية  

.  ياضي و طرق القياس و التقومي فسيولوجيا و مورفولوجيا الر ( . م 3889)أبو العال عبد الفتاح  -3
.                                                                الطبعة األوىل دار الفكر العريب:  القاهرة   

كفاءة املنظومة اجلسمية و التكيف االنعكاسي للتغذية ( م 3881)أمحد عبد الفتاح السيد عمران  -1
. رسالة دكتوراه. حكم احلركي للرياضيني املصابني بالرباط الصليب األماميالراجعة كعوامل مؤثرة على الت

.                                 اإلسكندرية، كلية الرتبية الرياضية للبنني، جامعة اإلسكندرية  

فعالية مصادر متنوعة للتغذية الراجعة يف التدريس املصغر على املستوى (. م 3883)أمحد أمني حممد  -1
جملة حبوث الرتبية : ، القاهرة كلية الرتبية الرياضية للبنني ، جامعة الزقازيق  95األداء يف املالكمة ، العدد 

.                                                                                     الرياضية  

.بة النهضة املصريةمكن: نظريات التعلم ، القاهرة ( م 3881)أمحد زكي صاحل  -5  

.دار املعارف: ، التعلم احلركي يف الرتبية البدنية (م 3888)أمحد خاطر و عصام حلمي  -1  

.تعلم السباحة ، القاهرة الطبعة الثالثة دار الفكر العريب(. م 3889)أسامة كامل راتب  -9  

تدة على مستوى تعليم دراسة حتليلية لتأثري استخدام التغذية املر ( م 3888)السيد يوسف غازي  -9
.            اجمللد الثاين، العدد الرابع، كلية الرتبية الرياضية للبنني القاهرة. بعض املهارات يف كرة القدم  
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منشأة : سيكولوجيا التعلم احلركي يف اجملال الرياضي، اإلسكندرية ( م 3881)أمني فوزي أمحد  -8
                                                                   .                                 املعارف

القاهرة . علم النفس النمو الطفولة و املراهقة( م 3889)حامد، و مجال عالء، و صالح حسني  -38
       .                                                                                    دار الفكر العريب

. طرق التدريس الرتبية البدنية الرياضية القاهرة مكتبة الطلبة شربا( م 3885)سعيد خليل الشاهد  -33
.                                                                                                مصر  

.مصر. و الرياضي دار املعارف علم النفس الرتبوي(. م 3819)سعد جالل، و حممد عالوي  -33  

على تعلم السباحة احلرة ، رسالة ( الفيديو)أثر الوسائل السمعية البصرية ( م 3881)صبان حممد  -31
.                     ماجستري ، املدرسة العليا لألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية جامعة مستغامن اجلزائر  

التدريب الرياضي و التكامل بني النظرية و التطبيق الطبعة ( م 3889)صاحل حممد على أبو جابر  -31
.                                                                    القاهرة. األوىل ، مركز الكتاب للنشر  

(.م 3881)عادل فاضل  -35  

درسة العليا لألساتذة الرتبية حماضرات حول التغذية الراجعة امل( : م 3881)عباس أمحد السامرائي  -31
.                                                                  البدنية و الرياضية مستغامن اجلزائر  

القوة، القدرة، )التدريب و التكامل بني النظرية و التطبيق ( م 3881)عادل عبد البصري على  -39
                                                                    .    مركز الكتاب للنشر القاهرة( حتمل

التدريب الرياضي نظريات، تطبيقات اإلسكندرية، منشأة ( م 3888)عصام الدين عبد اخلالق  -39
     .                                                                                               املعارف

.التدريب الرياضي، النظرية و التطبيق دار الطباعة و النشر القاهرة( م 3883)عويسى اجليايل  -38  

.التدريب يف املصارعة، طبعة الثانية جامعة بغداد( : م 3883)عيد على نضيف  -38  
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ديوان  –ئر اجلزا. أساليب و طرق التدريب يف الرتبية البدنية و الرياضية( م 3881)عطاء اهلل أمحد  -33
.                                                                                          املطبوعات  

، حماضرات خاصة بطلبة املاجستري و الدكتوراه، معهد الرتبية البدنية و (م 3833)عطاء اهلل أمحد  -33
                                                     .                 اجلزائر –الرياضية جامعة مستغامن 

، تأثري استخدام بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على (م 3881)عطاء اهلل أمحد  -31
                   – 1 –تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة الطائرة، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر 

تأثري استخدام بعض أساليب التغذية الراجعة يف تعلم اإلرسال يف كرة ( م 3881)عطاء اهلل أمحد  -31
.                                                              الطائرة مدرسة العليا لألساتذة مستغامن  

ذية املرتدة على مستوى تعليم ، دراسة حتليلية لتأثري استخدام التغ(م 3888)غازي السيد يوسف  -35
.    اجمللة العلمية. القاهرة كلية الرتبية البدنية للبنني جامعة حلوان. بعض املهارات يف كرة القدم العدد الرابع

                                                                                                 

.علم النفس الرتبوي الطبعة الثانية املكتبة األجنلو مصرية(. م 3891)فؤاد أبو حطب  -31  

.اإلعداد النفسي للناشئني القاهرة دار الفكر العريب( م 3883)كامل راتب أسامة   -39  

.القاهرة، دار الفكر. ختطيط و تطبيق و قيادة. التدريب احلديث( م 3889)مفىت إبراهيم محاد  -39  

علم النفس املدرب و التدريب الرياضي، دار املعارف، الطبعة  (م 3889)حممد حسن عالوي  -38
.                                                                                            القاهرة. األوىل  

 .  مصر. دار املعارف. علم التنفس الرياضي، القاهرة، اجلزء الثاين( م 3888)حممد حسن عالوي  -18
                                                                                                    

.اجلزائر. حماضرات علم النفس الرتبوي، الديوان املطبوعات اجلامعية( م 3881)مكي حممد  -13  
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اجلملة احلركية على ، فعاليات التغذية الراجعة املدعمة يف تعلم (م 3883)حممود حممد حسن  -13
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.   م احلركي و التدريب الرياضي، الكويت دار العلم للنشرالتعل( م 3881)حممد عبد الغين عثمان  -11
                                                                                                    

برنامج تدرييب لبعض مهارات اخلنق و أثره على ( م 3881)حممد أمحد فؤاد رشوان الشرقاوي  -11
.                                                      مصر. دار الوفاء. العيب اجليدو مستوى األداء لدى  

.القاهرة. دار الفكر العريب: اجليدو بني النظرية و التطبيق ( م 3883)مراد طرفة  -15  

 دليل قياسات اجلسمية و اختبارات األداء احلركي اإلسكندرية،(. م 3885)حممد إبراهيم شحاتة  -11
.                                                                              منشأة املعارف  

طرق التدريس و الرتبية العلمية يف جمال الرتبية (. م 3883)حممد زغلول و معارم أبو هرجة  -19
                                   .                                       الرياضية املدرسية املينا، دار حراء

نظريات التعلم و تطبيقاهتا الرتبوية، ديوان املطبوعات اجلامعية (. م 3891)حممد مصطفى زيدان  -19
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                                               .            دكتوراه جامعة طانطا. حركة االرتقاء املزدوج
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.رسالة دكتوراه( : م 3833)مهيدي حممد  -13  

دار الفكر . القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية اجلزء األول( م 3889)حممد صبحي  -11
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.                                                                                                     العراق  

فاعلية التدريب باألثقال التخصصي يف تنمية القدرة العضلية (. م 3881)سيدي حممد  كتشوك  -19
جامعة . معهد الرتبية البدنية و الرياضية. يف رياضة اجليدو( الرمي)لتحسني مستوى أداء مهارات اإللقاء 

                           .                                                                  مستغامن اجلزائر

.رسالة دكتوراه(. م 3833: )لوح هشام  -19  
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 ا

02الحركة رقم   

Report 

groupe kablimv1 baadimv1 

fb faouri Mean 9,8500 2,6000 متوسط 

N10 10 العدد العينة 

Std. Deviation انحراف

 معياري

,51640 ,24152 

Median 10,0000 3,0000 الوسيط 

Std. Error of 

Mean خطء االنحراف عن

 المتوسط

,16330 ,07638 

Sum 98,50 26,00 المجموع 

Minimum 9,50 2,00 الحد االعلي 

Maximum 10,00 3,00 ادني 

fb morjat Mean 2,6000 5,4000 

N 10 10 

Std. Deviation ,51640 1,14988 

Median 3,0000 5,7500 

Std. Error of Mean ,16330 ,36362 

Sum 26,00 54,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 3,00 7,00 

dabita Mean 2,9000 3,9000 

N 10 10 

http://www.judo.oran.algérie/
http://www.video.kata.japan/


 

121 
 

Std. Deviation ,56765 1,28668 

Median 3,0000 3,5000 

Std. Error of Mean ,17951 ,40689 

Sum 29,00 39,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

Total Mean 2,7000 6,3833 

N 30 30 

Std. Deviation ,53498 2,74705 

Median 3,0000 6,0000 

Std. Error of Mean ,09767 ,50154 

Sum 81,00 191,50 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 10,00 

 

 

ANOVA 

  

 مجموع المربعات

Sum of Squares 

Df 

 درجة الحرية

 متوسط المربعات

 

Mean Square 

F 

قيمة ف 

 القيمة الجدولية  المحسوبة 

Kablimv1 

1 

Between Groups بين

 المجموعات 

,600 2 ,300 1,052  

Within Groups داخل

 المجموعات 

7,700 27 ,285 
  

Total 8,300 29    

baadimv1 Between Groups 191,517 2 95,758 94,619  

Within Groups 27,325 27 1,012   

Total 218,842 29    

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) groupe (J) groupe 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
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baadimv1 fb faouri fb morjat 4,45000
*
     

dabita 5,95000
*
     

fb morjat fb faouri -4,45000
*
     

dabita 1,50000
*
     

dabita fb faouri -5,95000
*
     

fb morjat -1,50000
*
     

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv1 fb faouri16330, 51640, 2,6000 10 قبلي 

fb faouri 

 بعدي

10 9,8500 ,24152 ,07638 

     . 

    . 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

Independent Samples Test 
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Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv1 fb morjat16330, 51640, 2,6000 10 قبلية 

fb 

morjatبعدية 

10 5,4000 1,14988 ,36362 

baadimv1 fb faouri 0
a
 . . . 

fb morjat 0
a
 . . . 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F 

S

i

g

. 

 T قيمة  المحسوبة االختبار القبلي

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference البعدي  ت ر الفورية

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv1 Equal variances assumed 36,450 ,

0

0

0 

-40,216 18 ,000 -7,25000 ,18028 -7,62875 -6,87125 

Equal variances not 

assumed 

  

-40,216 12,758 ,000 -7,25000 ,18028 -7,64022 -6,85978 
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F Sig. 

T مقارنة قبلية

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference بعدية مرجات  

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv1 Equal variances assumed 2,361 ,142 -7,024 18 ,000 -2,80000 ,39861 -3,63745 -1,96255 

Equal variances not 

assumed 
  

-7,024 12,488 ,000 -2,80000 ,39861 -3,66474 -1,93526 

 

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv1 fb  17951, 56765, 2,9000 10 ضابطة قبلية 

fb 40689, 1,28668 3,9000 10 ضابطة بعدية 

baadimv1 fb faouri 0
a
 . . . 

fb morjat 0
a
 . . . 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

المحسوبة عند 

مقارنة قبلية 

بعدية مج 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference ضابطة

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv1 Equal variances assumed 3,123 ,094 -2,249 18 ,037 -1,00000 ,44472 -1,93433 -,06567 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,249 12,375 ,043 -1,00000 ,44472 -1,96572 -,03428 

 
  83الحركة رقم 

 

Report 

groupe kablimv2 baadimv2 

fb faouri Mean 2,6000 9,8500 



 

125 
 

N 10 10 

Std. Deviation ,51640 ,24152 

Median 3,0000 10,0000 

Std. Error of Mean ,16330 ,07638 

Sum 26,00 98,50 

Minimum 2,00 9,50 

Maximum 3,00 10,00 

fb morjat Mean 2,6000 5,4000 

N 10 10 

Std. Deviation ,69921 1,14988 

Median 2,5000 5,7500 

Std. Error of Mean ,22111 ,36362 

Sum 26,00 54,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

dabita Mean 3,0000 3,9000 

N 10 10 

Std. Deviation ,66667 1,28668 

Median 3,0000 3,5000 

Std. Error of Mean ,21082 ,40689 

Sum 30,00 39,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

Total Mean 2,7333 6,3833 

N 30 30 

Std. Deviation ,63968 2,74705 

Median 3,0000 6,0000 

Std. Error of Mean ,11679 ,50154 

Sum 82,00 191,50 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 10,00 
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Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

kablimv2 fb faouri 10 2,6000 ,51640 ,16330 2,2306 2,9694 2,00 3,00 

fb morjat 10 2,6000 ,69921 ,22111 2,0998 3,1002 2,00 4,00 

dabita 10 3,0000 ,66667 ,21082 2,5231 3,4769 2,00 4,00 

Total 30 2,7333 ,63968 ,11679 2,4945 2,9722 2,00 4,00 

baadimv2 fb faouri 10 9,8500 ,24152 ,07638 9,6772 10,0228 9,50 10,00 

fb morjat 10 5,4000 1,14988 ,36362 4,5774 6,2226 3,00 7,00 

dabita 10 3,9000 1,28668 ,40689 2,9796 4,8204 3,00 7,00 

Total 30 6,3833 2,74705 ,50154 5,3576 7,4091 3,00 10,00 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

kablimv2 Between Groups 1,067 2 ,533 1,333 ,280 

Within Groups 10,800 27 ,400   

Total 11,867 29    

baadimv2 Between Groups 191,517 2 95,758 94,619 ,000 

Within Groups 27,325 27 1,012   

Total 218,842 29    

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) groupe (J) groupe 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

kablimv2 fb faouri fb morjat ,00000 ,28284 1,000 -,5803 ,5803 

dabita -,40000 ,28284 ,169 -,9803 ,1803 

fb morjat fb faouri ,00000 ,28284 1,000 -,5803 ,5803 

dabita -,40000 ,28284 ,169 -,9803 ,1803 

dabita fb faouri ,40000 ,28284 ,169 -,1803 ,9803 

fb morjat ,40000 ,28284 ,169 -,1803 ,9803 



 

127 
 

baadimv2 fb faouri fb morjat 4,45000
*
 ,44990 ,000 3,5269 5,3731 

dabita 5,95000
*
 ,44990 ,000 5,0269 6,8731 

fb morjat fb faouri -4,45000
*
 ,44990 ,000 -5,3731 -3,5269 

dabita 1,50000
*
 ,44990 ,002 ,5769 2,4231 

dabita fb faouri -5,95000
*
 ,44990 ,000 -6,8731 -5,0269 

fb morjat -1,50000
*
 ,44990 ,002 -2,4231 -,5769 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 ت ر فورية مجموعة

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv2 fb faouri16330, 51640, 2,6000 10 قبلي 

fb 07638, 24152, 9,8500 10 فورية بعدية 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

Tقيمة المحسوبة 

للمقارنة قبلية 

بعدية عند 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference الفورية 

Std. Error 

Difference Lower Upper 
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kablimv2 Equal variances assumed 36,450 ,000 -40,216 18 ,000 -7,25000 ,18028 -7,62875 -6,87125 

Equal variances not 

assumed 
  

-40,216 12,758 ,000 -7,25000 ,18028 -7,64022 -6,85978 

 

 المجموعة التغدية الراجعة الكرجات المتأخرة

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv2 fb 22111, 69921, 2,6000 10 مرجات قبلي 

fb 

morjat بعدي 

10 5,4000 1,14988 ,36362 

      

     

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

قيمة ت المقارنة 

قبلية بعدية 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Differenceمرجات

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv2 Equal variances assumed ,918 ,351 -6,579 18 ,000 -2,80000 ,42557 -3,69409 -1,90591 

Equal variances not 

assumed 
  

-6,579 14,855 ,000 -2,80000 ,42557 -3,70786 -1,89214 

 

 
 مقارنة قبلية بعدية ضابطة

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv2 40689, 1,28668 3,9000 10 ضابطة قبلية 

 21082, 66667, 3,0000 10 ضابطة بعدية
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

للمجموعة 

الضابطة قبلية 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference بعدية 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv2 Equal variances assumed 2,446 ,135 1,964 18 ,065 ,90000 ,45826 -,06276 1,86276 

Equal variances not 

assumed 
  

1,964 13,507 ,070 ,90000 ,45826 -,08624 1,88624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report 

Groupe kablimv3 baadimv3 
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fb faouri Mean 2,6000 9,8500 

N 10 10 

Std. Deviation ,51640 ,24152 

Median 3,0000 10,0000 

Std. Error of Mean ,16330 ,07638 

Sum 26,00 98,50 

Minimum 2,00 9,50 

Maximum 3,00 10,00 

fb morjat Mean 2,7000 5,4000 

N 10 10 

Std. Deviation ,67495 1,14988 

Median 3,0000 5,7500 

Std. Error of Mean ,21344 ,36362 

Sum 27,00 54,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

dabita Mean 3,0000 3,9000 

N 10 10 

Std. Deviation ,66667 1,28668 

Median 3,0000 3,5000 

Std. Error of Mean ,21082 ,40689 

Sum 30,00 39,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

Total Mean 2,7667 6,3833 

N 30 30 

Std. Deviation ,62606 2,74705 

Median 3,0000 6,0000 

Std. Error of Mean ,11430 ,50154 

Sum 83,00 191,50 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 10,00 
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  1الحركة رقم 

 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

kablimv3 Between Groups ,867 2 ,433 1,114 ,343 

Within Groups 10,500 27 ,389   

Total 11,367 29    

baadimv3 Between Groups 191,517 2 95,758 94,619 ,000 

Within Groups 27,325 27 1,012   

Total 218,842 29    

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) groupe (J) groupe 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

        

      

       

      

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

kablimv3 fb faouri 10 2,6000 ,51640 ,16330 2,2306 2,9694 2,00 3,00 

fb morjat 10 2,7000 ,67495 ,21344 2,2172 3,1828 2,00 4,00 

dabita 10 3,0000 ,66667 ,21082 2,5231 3,4769 2,00 4,00 

Total 30 2,7667 ,62606 ,11430 2,5329 3,0004 2,00 4,00 

baadimv3 fb faouri 10 9,8500 ,24152 ,07638 9,6772 10,0228 9,50 10,00 

fb morjat 10 5,4000 1,14988 ,36362 4,5774 6,2226 3,00 7,00 

dabita 10 3,9000 1,28668 ,40689 2,9796 4,8204 3,00 7,00 

Total 30 6,3833 2,74705 ,50154 5,3576 7,4091 3,00 10,00 
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dabita fb faouri ,40000 ,27889 ,163 -,1722 ,9722 

fb morjat ,30000 ,27889 ,292 -,2722 ,8722 

baadimv3 fb faouri fb morjat 4,45000
*
 ,44990 ,000 3,5269 5,3731 

dabita 5,95000
*
 ,44990 ,000 5,0269 6,8731 

fb morjat fb faouri -4,45000
*
 ,44990 ,000 -5,3731 -3,5269 

dabita 1,50000
*
 ,44990 ,002 ,5769 2,4231 

dabita fb faouri -5,95000
*
 ,44990 ,000 -6,8731 -5,0269 

fb morjat -1,50000
*
 ,44990 ,002 -2,4231 -,5769 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 مقارنة قبلية بعدية لكل مجموعة

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv3 fb faouri16330, 51640, 2,6000 10 قبلي 

fb faouri 07638, 24152, 9,8500 10 بعدي 

      

     

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 
 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

للمقارنة القبلية 

البعدية في 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference مجموعة فورية

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv3 Equal variances assumed 36,450 ,000 -40,216 18 ,000 -7,25000 ,18028 -7,62875 -6,87125 

Equal variances not 

assumed 
  

-40,216 12,758 ,000 -7,25000 ,18028 -7,64022 -6,85978 
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Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv3 fb morjat 21344, 67495, 2,7000 10 قبلي 

fb 

morjat بعدي 

10 5,4000 1,14988 ,36362 

      

     

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

للمقارنة القبلية 

البعدية 

للمجموعة 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference المرجات

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv3 Equal variances assumed 1,215 ,285 -6,404 18 ,000 -2,70000 ,42164 -3,58583 -1,81417 

Equal variances not 

assumed 
  

-6,404 14,544 ,000 -2,70000 ,42164 -3,60116 -1,79884 

 

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimv3 21082, 66667, 3,0000 10 ضابطة قبلي 

 40689, 1,28668 3,9000 10 ضابطة بعدي
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

للمقارنة القبلية 

البعدية 

للمجموعة 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference الضابطة

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimv3 Equal variances assumed 2,446 ,135 -1,964 18 ,065 -,90000 ,45826 -1,86276 ,06276 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,964 13,507 ,070 -,90000 ,45826 -1,88624 ,08624 

 
 االختبار الكلي 

 

Report 

groupe kablimk baadimk 

fb faouri Mean 2,6000 9,8500 

N 10 10 

Std. Deviation ,51640 ,24152 

Median 3,0000 10,0000 

Std. Error of Mean ,16330 ,07638 

Sum 26,00 98,50 

Minimum 2,00 9,50 

Maximum 3,00 10,00 

fb morjat Mean 2,6000 5,4000 

N 10 10 

Std. Deviation ,69921 1,14988 

Median 2,5000 5,7500 

Std. Error of Mean ,22111 ,36362 

Sum 26,00 54,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 
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dabita Mean 3,0000 3,9000 

N 10 10 

Std. Deviation ,66667 1,28668 

Median 3,0000 3,5000 

Std. Error of Mean ,21082 ,40689 

Sum 30,00 39,00 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 7,00 

Total Mean 2,7333 6,3833 

N 30 30 

Std. Deviation ,63968 2,74705 

Median 3,0000 6,0000 

Std. Error of Mean ,11679 ,50154 

Sum 82,00 191,50 

Minimum 2,00 3,00 

Maximum 4,00 10,00 

 

 

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

kablimk fb faouri 10 2,6000 ,51640 ,16330 2,2306 2,9694 2,00 3,00 

fb morjat 10 2,6000 ,69921 ,22111 2,0998 3,1002 2,00 4,00 

dabita 10 3,0000 ,66667 ,21082 2,5231 3,4769 2,00 4,00 

Total 30 2,7333 ,63968 ,11679 2,4945 2,9722 2,00 4,00 

baadimk fb faouri 10 9,8500 ,24152 ,07638 9,6772 10,0228 9,50 10,00 

fb morjat 10 5,4000 1,14988 ,36362 4,5774 6,2226 3,00 7,00 

dabita 10 3,9000 1,28668 ,40689 2,9796 4,8204 3,00 7,00 

Total 30 6,3833 2,74705 ,50154 5,3576 7,4091 3,00 10,00 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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kablimk Between Groups 1,067 2 ,533 1,333 ,280 

Within Groups 10,800 27 ,400   

Total 11,867 29    

baadimk Between Groups 191,517 2 95,758 94,619 ,000 

Within Groups 27,325 27 1,012   

Total 218,842 29    

 

 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable (I) groupe (J) groupe 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

        

      

       

      

       

      

baadimk fb faouri fb morjat 4,45000
*
 ,44990 ,000 3,5269 5,3731 

dabita 5,95000
*
 ,44990 ,000 5,0269 6,8731 

fb morjat fb faouri -4,45000
*
 ,44990 ,000 -5,3731 -3,5269 

dabita 1,50000
*
 ,44990 ,002 ,5769 2,4231 

dabita fb faouri -5,95000
*
 ,44990 ,000 -6,8731 -5,0269 

fb morjat -1,50000
*
 ,44990 ,002 -2,4231 -,5769 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 مقارنة قبلية بعدية لالختبار الكلي في كل نوع من التغدية الراجعة

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimk fb faouri16330, 51640, 2,6000 10 قبلي 

fb faouri07638, 24152, 9,8500 10 بعدي 

      

     



 

137 
 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimk fb faouri16330, 51640, 2,6000 10 قبلي 

fb faouri07638, 24152, 9,8500 10 بعدي 

      

     

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

قيمة ت للمقارنة 

القبلية البعدية 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Differenceعند مج الفورية

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimk Equal variances assumed 36,450 ,000 -40,216 18 ,000 -7,25000 ,18028 -7,62875 -6,87125 

Equal variances not 

assumed 
  

-40,216 12,758 ,000 -7,25000 ,18028 -7,64022 -6,85978 

 

 مقارنة قبلية بعدية عند المرجات

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimk fb morjat 10 2,6000 ,69921 ,22111 

fb morjat 10 5,4000 1,14988 ,36362 

     . 

    . 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. 

T قيمة ت

للمقارنة عند 

 df Sig. (2-tailed) Mean Difference المرجات

Std. Error 

Difference Lower Upper 

kablimk Equal variances assumed ,918 ,351 -6,579 18 ,000 -2,80000 ,42557 -3,69409 -1,90591 

Equal variances not 

assumed 
  

-6,579 14,855 ,000 -2,80000 ,42557 -3,70786 -1,89214 

 مقارنة قبلية بعدية عند المجموعة الضابطة

 
 

 

         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 groupe N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kablimk 21082, 66667, 3,0000 10 ضابطة قبلي 

 40689, 1,28668 3,9000 10 ضابطة بعدي

   . . . 

  . . . 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 
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 (الفورية. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية األوىل ( 19) جدول رقم  -

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (خاصة باملدرب)

 . مشاهدة املصارع النموذج املصور عن طريق الفيديو -
 .أداء املصارع للمهارة اليت تساعدها بدون زميله -
 .أداء مع الزميل مع الرمي -
تصوير الالعب و رؤيته ألداته فورا مع توجيه لتصحيح  -

 .األخطاء و تكرار األداء
 .ارةهأداء التصحيح للم -

 اجلزء األساسي الثاين  35
  (خاصة بالكـاتـا)
 (حركة أكيوتوشي)

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
 

 (. الكـاتـا)ال يؤثر برنامج املدرب اخلاص على اجلملة احلركية : مالحظة 
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 (املرجاة. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية الثانية ( 21) جدول رقم  -

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (خاصة باملدرب)

 . مشاهدة املصارع النموذج املثايل ملهارة -
 .أداء املصارع للمهارة بدون زميل -
 .أداء املصارع املهارة مع تصويره -
عرض املصارع املهارة يف هناية احلصة مع تصحيح  -

 األخطاء

 اجلزء األساسي الثاين  د35
  (خاصة بالكـاتـا)

 (سيوناغي 11حركة ) 

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
 

 يظهر توزيع الزمين للوحدة التدريب للمجموعة الظابطة( 22) جدول رقم  

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 .يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية
 

 . مشاهدة منوذج األداء للمهارات من املدرب -
 .تأدية املصارع املهارة اجلديدة بدون زميل -
 .تأدية املصارع املهارة مع الزميل مع الرمي -
 .تكرار حماوالت مع تصحيح األخطاء -
 .تكرار حىت تثبت املهارة -

 األساسي الثاين  اجلزء 35
 (كاتا غوروما   13حركة )

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
 

 (الفورية. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية األوىل ( 19) جدول رقم  -
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 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 اإلمحاء تدريب د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (خاصة باملدرب)

 . مشاهدة املصارع النموذج املصور عن طريق الفيديو -
 .أداء املصارع للمهارة اليت تساعدها بدون زميله -
 .أداء مع الزميل مع الرمي -
توجيه لتصحيح تصوير الالعب و رؤيته ألداته فورا مع  -

 .األخطاء و تكرار األداء
 .أداء التصحيح للمارة -

 اجلزء األساسي الثاين  35
 (احلركة الكلية) (خاصة بالكـاتـا)

 تدريبات االسرتخاء 15 .رجوع إىل اهلدوء
 

  .(الكـاتـا)ال يؤثر برنامج املدرب اخلاص على اجلملة احلركية : مالحظة 

 (املرجاة. ر.ت)يظهر التوزيع الزمين للوحدة التدريبية للمجموعة التجريبية الثانية ( 21)  جدول رقم -

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 (.متفق عليه)يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية 
 (خاصة باملدرب)

 . مشاهدة املصارع النموذج املثايل ملهارة -
 .أداء املصارع للمهارة بدون زميل -
 .أداء املصارع املهارة مع تصويره -
عرض املصارع املهارة يف هناية احلصة مع تصحيح  -

 األخطاء

 اجلزء األساسي الثاين  د35
 (احلركة الكلية) (خاصة بالكـاتـا)

 رتخاءتدريبات االس 15 .رجوع إىل اهلدوء
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 يظهر توزيع الزمين للوحدة التدريب للمجموعة الظابطة( 22) جدول رقم  

 مكونـات التدريـب الزمـن المـحتـــوى
 تدريب اإلمحاء د 21 .متارين اإلمحاء عامة و خاصة

 اجلزء األساسي األول د 11 .يعين برنامج خاص مبدرب اجلمعية
 

 . مشاهدة منوذج األداء للمهارات من املدرب -
 .تأدية املصارع املهارة اجلديدة بدون زميل -
 .تأدية املصارع املهارة مع الزميل مع الرمي -
 .تكرار حماوالت مع تصحيح األخطاء -
 .تكرار حىت تثبت املهارة -

 اجلزء األساسي الثاين  35
 (احلركة الكلية)تدريب الكاتا 

 تدريبات االسرتخاء 15 .إىل اهلدوء رجوع
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THE  Inmpct of feed_bk by video on the acquisitun 
of the kata judo  

 

The objective of  this study is to know the influence of some 

types of  feedback in the acquisition of competences of the whole 

movements    KATA  by using the video with the young  judokas 

between the age of 11 -14 years old  

For this purpose,we suppose that the use of those types of 

feedback has a positive inpact on the learning of some 

competences of the general mouvment of the kd yooata ,so ,the 

immediate feedback used with video remains the best way to 

acquire this competence of kata with young judokas of   

An experimentalstudy was done on    young judokas who 

were divided up into two groups : anexperimental group and a 

witness group  

After the implementation of this experience using the video 

during   weeks ( session), we have concluded the kata :the 

feedback is the immediate feedback of video 

What we sugfest is to reinforce the training sessions if kata 

with the use of different types of feedback with video 

 

 

Keyword:   judo-  feedbak-  video  
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L’ Ifluence de quelque type de feedback dans 
l’aquisistion des competance d’ensemple de 

movement (kata) en utilusant la video chez athlete 
(11-14) . 

 

L objectif de cette etude est de savoir l influence de quelque 

type de feedback dans l’ aquisition des competance d ensemple de 

movement (kata) en utilusant la video chez athlete(11-14) .  

Et pour cette objectif on a supposer que l' utilusation  de 

quelque type de feedback ifluence positivement sur l’ aquisition 

de quelque competance et ensemple de movement (kata) et l 

utilisation du feedback immediat avec la video est le meilleur type 

pour lapprentissage de cette competance (kata) chez les judokas 

(11-14).  

Pour prouver cela on a fait une etude experimental ;a cet 

effet 30 jeunes judokas repartie sur trois groupes –deux groupes 

experimentaux et un groupe temoin.  

Apres l application de cette experience en utilisant la video 

pendant 4 semaines (8seances) on arriver a prouver que l 

utilisation de different type de feedbaack en video infuence 

positivement sur l apprentissage du kata experimente . et le 

meilleurs type du feedback est le feedback Immediat avec la 

video . 

Sur ce on propose de renforcer les seance d entrainement en (kata)  

Avec utilisation de different type de feedback en video .  

 

MOT CLE : JUDO – FEEDBACK – VIDEO   .  
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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري بعض أنواع التغذية الراجعة يف تعلم بعض املهارات 

، وهلذا الغرض فرضنا أن ( 21-22)بإستخدام الفيديو عند مصارعني ( الكاتا)ومجلة حركية 

استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة يؤثر إجيابيا يف تعلم بعض املهارات و مجلة احلركية 

ام التغذية الفورية بالفيديو هو أحسن نوع تعلم هذه املهارة عند ،واستخد( الكاتا)

 ( . 21-22)مصارعني

ولتحقق من هذا قمنا بدراسة اتبعنا فيها املنهج التجرييب على عينة مقصودة متكونة من 

رياضي موزعني على ثالثة جمموعات ، جمموعتني جتربيتني وجمموعة ظابطة ،بعد تطبيق  31

دة أربع أسابيع  أي ما يعادل مثانية حصص حصلنا فيها على أن استخدام بإستخدام الفيديو مل

معززة   بالفيديو هلا  أثر إجيايب على تعلم ( املرجاة  -الفورية )خمتلف أنواع التغذية الراجعة  

املدروسة وأن أحسن نوع من التغذية الراجعة هو ( مهارة الكاتا الوحدة األوىل ناغنو كاتا)

ة الفورية بإستخدام الفيديو ،ومنه نقرتح تعزيز احلصص التدربية يف الكاتا اجليدو التغذية الراجع

بإستخدام التغذية الراجعة املعززة بالفيديو  و تنويع احلصص التدربية بإستخدام األنواع املختلفة 

 .للتغذية الراجعة 

 

 . يديوالف–الكاتا -الجيدو-(املرجاة-الفورية)التغذية الراجعة : كلمات مفتاحية 
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