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والتطيب .. بطاعتك  ليل إال بشكرك واليطيب النهار إالهي اليطيب الإال

وال تطيب الجنة إال برؤيتك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. بذكرك  اللحظات إال
 . اهللا جل جالله

 إلى نبي الرحمة ونور.. ونصح األمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة     
 العالمين

   .صلى اهللا عليه وسلمسيدنا محمد 
إلى من حصدا األشواك عن  في الدنيا، انوأملي الوحيدإلي الربيعان الدائمان          

طريق العلم إلى القلبان الكبيران، يا من يرتعش قلبي لذكرهما إلى من  دربي ليمهدا لي
" والدي" بوجودهما أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها إلى من عرفت معهما معنى الحياة

  . أطال اهللا في عمرهما

المخطار و " يشمعة تنير ظلمة حياتي اخو و  إلى من أظهرا لي ما هو أجمل ما الحياة  
  " العيد

إلى من كّلت أناملهما ليقدمان لي لحظة  إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظاتو 
   سعادة

  .حجاج ومرابط وعرباويإلي عائلة "  خرية و حياة"أختي 
إلى نعم اإلخوة  اواستقر لهم قلبي فكانو  طريق النجاح والخيرإلى من كانوا معي على 
 غرتيل،نصيرة  أسماء ،نصيرة نصورم :وعلموني أن ال أضيعهم من عرفت كيف أجدهم

شعبان ، ،أمين بارودي، دحو،خالد،حسين، وليد، جمال،  العيد، ،فاطنة،أمينة ،حليمة  مباركة،
  .2009لحبيب إلى كل دفعة الماستر

  .                             من قريب أو بعيد"مخطارية"فاطمة  إيل كل من يعرف
  

  .إلي كل هؤالء زبدة عملي           



  مخطارية فاطمة                                                                                       
  

  
       

                 
  
  

 :لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص
  "الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير إن"

إلى كل من أشعل  فواجب علينا شكر ووداع وأنا أخطو خطوة األولى في غمار الحياة
من المنابر وأعطى من حصيلة فكره  شمعة في دروب عملي وإلى من وقف على

بالجزيل الشكر  أستاذ في الجامعة لينير دربي واخص معلمتي في االبتدائية إلى آخر
  :والعرفان

  
  

الــذي تفضــل بإشــراف علــى هــذا البحــث  "عطــاء اهللا احمــد"الــدكتور  •
 فجزاه اهللا كل خير فله مني كل التقدير واالحترام

  .رحمه اهللا عليه"  محمود قصي القيسي" إلى روح الدكتور •
  

 " .لي رياض الراويع"إلي األبي الثاني داخل المعهد الدكتور  •
 
  

  .إلى كل الدكاترة وأساتذة المعهد وعمالها •

 
  



  



  
  
  

 :قال أبو الدرداء
  والجّھال في ظلمة لم بھا، يھتديمثل العالم في الناس كمثل النجوم في السماء "

  ."يستضيئوا بنور العلم وال بنور العلماء
  
  
  
  

  :قال علي كرم اهللا وجهه
كم و المال تحرص المال ،و العلم حا وأنتالعلم خير من المال ،فالعلم يحرصك "

  "صه النفقة و العلم يزكو باإلنفاقمحكوم عليه ،والمال تنق
  

    
  

  
ـم   على اهلدى ملن استهدى أدّالء                             ما الفخر إال ألهل العلم إ

 
 
 واجلــاهــلون ألهل العلم أعداء                              كّل امرئ ما كان حيسنه  وقد
 
 
  الناس موتى وأهل العلم أحيـاء                  بعلــم تعــش حياً به أبداً  ففــز

  
  
  

 



 التعريف بالبحث                                            
 

- 1  - 
 
 

  : البحثتمھيد 1-1

  

إن عالمنا الحالي يعيش عصرا بثراء المعلومات و الخبرات المتاحة للمعلم و المدرب و العاملين  عتبرت

في مجال التدريب أو التربية البدنية و الرياضية، و التي تساھم في رفع المستوى المتعلمين من الناحية 

علمي قد فرض ظھور أفاق جديدة في التعليم و النظرية و العلمية، و مما ال شك فيه بأن التقدم ال

  .التدريب الفعاليات الرياضية ال حدود لھا تخدم التطور الرياضي

فلخطوة نحو األمام من حياة المتعلم ھي الخطوة األولى بحيث يخطوھا البعض بكل ثقة و            

حابه و يحققون ما يصبون إليه اإلعتزاز، فھذه األخيرة غالبا ما تكون بداية الطريق الطويل يقطعه أص

بكل نجاح، فبناء قاعدة رياضية قوية و سليمة تطلب تفاعل عدد من العناصر و لعل أھمھا العنصر 

البشري الذي يؤذي ھذه الرياضة و ھو الالعب و البرعم و الناشئ، حيث يعتبر الحجر الزاوية في 

إذا قامت إليه البرامج التدريبية و مراحل الممارسة الرياضية، من خاللھا يخرج النجم الممارس 

  .التربوية من منطلقات سليمة و إعتبرناه قيمة في حد ذاتھا و غاية سليمة لتحقق المكاسب و البطوالت
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رن   ر  العشرين،التغذية الراجعة من المفاھيم التربوية الحديثة التي ظھرت في النصف الثاني من الق غي

وكان أول من وضع ھذا المصطلح  .سواءن وعلماء النفس على حد أنھا القت اھتماما كبيرا من التربويي

ا في . م  1948عام " نوبرت واينر : " ھو  ام بھ دايات االھتم ائج ، وقد تركزت في ب ة النت مجال معرف

وھرھا على التأكد فيما إذا تحققت األھداف التربوية والسلوكية خالل عملية التعلم ، أم ال جوانصبت في 

   .واحدةفيه أن التغذية الراجعة ومعرفة النتائج مفھومان يعبران عن ظاھرة ومما ال شك . 

د إحدى الوسائل  يعد موضوع التغذية م الموضوعات في مجال البحث والدراسة إذ تع الراجعة من أھ

ة أثيرا التعليمي ا ت ي لھ ة الت اال" المھم د" فع تم تزوي ا ي تعلم، إذ من خاللھ ة ال تعلم  ومباشرا في عملي الم

ا من خالل المحاوالتبال وب تعلمھ ارة المطل ة المھ ات الخاصة بطبيع ا  معلوم وم بھ ي يق ررة الت المتك

د اء وبع ل وأثن ه قب ة مستوى أدائ ه ومعرف ى مدى تقدم ا . األداء  ليتعرف عل ة بمفھومھ ة الراجع فالتغذي

ع المعلومات التي يمكن أن تعلم ومن مصادر مختل الشامل والدقيق ھي جمي ا الم ة سواء يحصل عليھ ف

  .قبل وأثناء وبعد األداء المھاري كانت داخلية أو خارجية أو كليھما وتعطى

ى االستجابات  والھدف من ھذه المعلومات ھو تعديل االستجابات   لالحركية وصوال إل وھو احد  األمث

تواه الشروط األساسية لعملية التعلم وھي التي أن المعلومات . نظام يتطور مع تطور مراحل التعلم ومس

تعلم الحركي  يزود بھا المتعلم عن ة في ال رات أھمي أدائه الحركي من تعلمه المھارة تعد من أكثر المتغي

البحث  ھذه المعلومات التي يمكن أن تأخذ أشكاال عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروف وان

ر  اختياركما أن .المختبري، فأنھا تخبر أو تعلم المتعلم عن درجة كفاءة أدائه  ة والتغي المعلومات المالئم

تعلم ى الم ؤثر عل ن أن ي ديمھا ومصادرھا يمك ت تق ي وق ه ، إذ أن ف دھا " وأدائ ي وح ة ال تكف الممارس

ى األداء  المتعلم إل ول ب لللوص   .األمث

ا المعلومات التي تعط خالل استجابته للشيء    تعلم ، منھ ؤثر في الم ھناك الكثير من التغيرات التي ت

را ات الم ذه المعلوم ا ، فھ ي ، وغيرھ ار حرك حيح مس د ، أو تص از جي ل إنج ه ، ألج ه وتطبيق د تعلم

  .وغيرھا تدعى بالتغذية الراجعة

  

  : البحثمشكلة 2-1
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ة مع المشرف دون  فتضمنت  ،1من خالل التجربة االستطالعية التي وضعتھا الباحث ة مالحظة ب بطاق

اركة  بعومش ة ل تمارة موجھ ديم اس اتدة  ضتق ات االس ذا قص 2االكمالي ث وھ كالية البح د اإلش د تحدي

ة   األساتذةفأكدوا معظم  ،وضبطھا ا تغذي ة أنھ دمون نصائح، إرشادات وتصحيحات  دون معرف أنھم يق

اتتصحيح األخطاء التي يقوم بھا التالميذ فكانت معظم  و في ما يخص متي يكون ،3راجعة بال  اإلجاب

اااليجا أمافنكتفي بتقديم الحصة فقط  ذ فجل  تبي ا التالمي وم بھ ل كل  أنالتي يق م نق اتذةل يركزون  األس

ز ،   ى التعزي ا  عل ا دفعن ذا م م  إلصداروھ ة و  أنحك ة البدني تاذ التربي ق أو أس ي فري ل مشرف عل ك

الرياضية يقوم بتعليم مھارات الرياضية و يصدر أحكاما بخصوص األداء المھاري لكن اليعرف الوقت 

ه ، المناسب إلصدار أحك ت ام ديم نصائح و تصحيحات و إن كان ن تق رغم م ع ال ا م ا تمام ى جھلھ حت

ديم  وع التق دھا ون ا أو بع اء ھ ارة ،أثن ل أداء المھ ديمھا قب ت تق ون وق اتدة ال يعرف بعض االس ة ل معروف

  :التغذية االيجابية ،السلبية أو المختلطة ھذا الذي دفعنا إلى التساؤل عن 

      :السؤال الرئيسي 

  مھارة اإلرسال لكرة الطائرة؟ تطورتأثير استخدام التغذية االيجابية ،و السلبية، المختلطة على ماھو  

  :أسئلة فرعية

  مختلف أنواع التغذية الراجعة على تعلم مھارة اإلرسال لكرة الطائرة؟ تأثيرما ھو  .1

 التغذية الراجعة المستخدمة في تعلم مھارة اإلرسال لكرة الطائرة؟ أنواعما ھو افصل  .2

                                                 
 
 .عطا هللا احمد .د -  1
 .بطاقة مالحظة و االستمارة الموجودة في المالحق  -  2
  .81 ص".عرض و تحليل النتائج"موجودة في الفصل الثاني  النتائج 3
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  :البحثأھداف 3-1

   .مھارة اإلرسال لكرة الطائرة طورتأثير استخدام التغذية االيجابية ،و السلبية، المختلطة على ت  معرفة

   :أھداف الفرعية

 .لكرة الطائرةتأثير مختلف أنواع التغذية الراجعة على تعلم مھارة اإلرسال معرفة  .1

  .المستخدمة في تعلم مھارة اإلرسال لكرة الطائرة 1افصل أنواع التغذية الراجعة معرفة .2

           

  : فروض البحث

  . بالكرة الطائرةمھارة اإلرسال  لراجعة يؤثر إيجابا على تطورنفترض أن استخدام أنواع التغذية ا

  :فرضية فرعية

بالكرة ايجابيا على تعلم مھارة اإلرسال  تؤثرجعةمختلف أنواع التغذية الراأن   نفترض .1

 .الطائرة 

المستخدمة في التعلم مھارة اإلرسال ھي  نفترض  أن افصل أنواع التغذية الراجعة   .2

  . ثم السلبية  ةالتغذية الراجعة المختلطة ثم تليھا االيجابي

   : إليهوالحاجة  البحث أھمية4-1

ة   ة أھمي ة الراجع رة للتغذي ي عملكبي فية ف ف الص ي المواق يما ف تعلم ، وال س ة ال ا ضرورية . ي إذ أنھ

م  ل والعل ات التفاع ب عملي ق وتعق ي تراف ديل الت تحكم والتع بط وال ة والض ات الرقاب ي عملي ة ف ومھم

ى األفضل  .الصفي ا . وأھميتھا ھذه تنبثق من توظيفھا في تعديل السلوك وتطويره إل ى دورھ إضافة إل

                                                 
 
 .المختلطة–السلبية – ةالتغذية االيجابي 1
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ة   ادة فاعلي ي زي را ف ھاما كبي ھم إس ن أن يس ة يمك ة الراجع ذه بالتغذي م لتالمي د المعل تعلم،إن تزوي  ال

   .التعليمةواندماجه في المواقف والخبرات 

  

  

  

  

  

 

 مفاھيم األساسية لمصطلحات البحث5-1

  :التغذية الراجعة-1 

ديل     نظم ومستمر، من أجل مساعدته في تع عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجاباته، بشكل م

   .صحيحةاالستجابات التي تكون بحاجة إلى التعديل وتثبيت االستجابات التي تكون 

ديمھا جميع المعلوما "وتعني التغذية الراجعة  تعلم  إلىت التي يمكن تق اختالف وسائل  أوالم درب ب المت

ا  الھانقلھ واء  وإيص تس ة  أكان ائل داخلي ذه الوس ة  أمھ ة والھادف ىخارجي ديل  إل هتع ي  أدان ي ف الحرك

  .1"لھذه المھارة األمثل األداء إلىالمھارة المؤداة وصوال 

  : ةااليجابي التغذية-2

، وھي تزيد من عملية استرجاعه لخبرته  متعلم حول إجابته الصحيحةھي المعلومات التي يتلقاھا ال   

     . في المواقف األخرى

                                                 
 
   اhttp://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm صريح الفضلي د.1

http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm
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 :التغذية السلبية-3

  .، مما يؤدي إلى أداء حركي أفضلتلقي المتعلم لمعلومات حول استجابته الخاطئةھي      

  :التغذية المختلطة-4 

 .السلبية خالل األداء الحركي  ةااليجابي تھي عملية تزويد المتعلم بمعلوما     

  :التعلم- 5  

عملية معقدة وتفرق حياة الفرد بأكملھا وتشمل أنواعا مختلفة من النشاط والخبرات متعددة بتعدد   

  .مواقف الحياة

  :التعلم الحركي- 6 

تغيرات تحدث خالل خبرة مكتسبة لتعديل سلوك اإلنسان وھو عملية تكيف فھو سلسلة من ال   

  .لتناسب المواقف المختلفة التي تعبر عن خبراته وتالئمه مع المحيط االستجابات

  :اإلرسال- 7

دأالتي ھو ضربة  لاإلرسا""حسن عبد الجواد "ھو ضرب الكرة للبدا اللعب و يعرفھا   ا اللعب  يب  أوبھ

رة قي .من احد الفريقين  أخطاءعقب حدوت  أو األشواطھاء ثعقب ا يستأنف و ھو عبارة عن وضع الك

ذي بالالعلة لعب بواسطة حا ق و  األيمنيشغل المركز  الخلفي  ال ذيفي الفري د  ال رة بي يضرب الك

 .1"ملعب الفريق المضاد إلىمن فوق الشبكة  إلرسالھا الذراعمن جزء  بأي أومقفلة  أومفتوحة 

  خالصة

 يتمكن ،حتىأھم المصطلحات عنوان البحث التعريف بالبحث و إلى  وبھذا قد تطرقت             
  .مفھوما ومبسطا قدر اإلمكان  تجعل بحثي  القارئ من أخد نظرة شاملة عن الموضوع

                                                 
 
 .غانمجامعة مست.1996سنة .مدرسة العليا الساتدة ت.رسالة ماجستري .تأثري استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة يف تعلم مهارة اإلرسال بكرة الطائرة .عطا اهللا 1



 

  

  

  الباب األولمقدمة 

  

سوف  في الفصل األول أھمالباب إلى خمسة فصول تناولت  مت قس     

 أما الفصل الثاني نريد أن نتناول فيه نشير إلى أھم الدراسات السابقة

التعلم الحركي و أھم العوامل التي تؤثر شروط و مراحل التعلم و نظرياته 

علم في مجال التربية البدنية على الحركة لنختم الفصل بأھم النظريات الت

 تتناول التغذية الراجعة و أھميتھا الثالث أما الفصل. والرياضية و قوانينھا

الفصل الرابع مرحلة الطفولة الثالثة و أھم خصائص  فيما نريد أن نتناول

ا و بھذأما في  كرة الطائرةالخامس  في الفصلالتي تميز ھده المرحلة  

  .نكون قد وفرنا جانبا مھما للتحليل و التوضيح في بحتنا
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  تمھيد1-1

ا،  ه من خاللھ ري بحث ا و يث تعتبر الدراسات السابقة من أھم المحاور التي يجب على الباحث أن يتناولھ

أنه يستعملھا للحكم و المقارنة و اإلثبات أو النفي،ألجل الحصول على ھده الدراسات صعوبات و  ثحي

  .تم إيجادھا من مصدر واحد بالرغم من أھمية الموضوع

  هللا احمد دراسة عطاء 1-2

التربية البدنية و الرياضية  لألساتذةفي مدرسة العليا  1996ھذه الدراسة في جامعة مستغانم سنة أجريت

و تدور " تعلم مھارة اإلرسال بكرة الطائرة يتاتير استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة ف"تحث عنوان 

ارة اإلرسال في  يلتغذية الراجعة فمختلفة من ا أنواعتاتير استخدام  ماھواإلشكالية البحث إلى  م مھ تعل

  .كرة الطائرة 

  : أھداف البحث تو كان

 .األنواع المختلفة للتغذية الراجعة على تعلم مھارة اإلرسال  تأثيرمعرفة 

ى االنجاز في  ةو معرفة الطريقة المثلي إلعطاء التغذي ة البحث من اجل الوصول إل ى عين ة إل الراجع

 .اقل وقت ممكن 

 .أفضل أنواع التغذية الراجعة ذات الثاثير االجابي على التعلم االرسال بكرة الطائرةمعرفة 

  وفروض البحث

ارة  التغذية أنواعاستخدام  إن افترض الباحث م مھ ى تطوير تعل ا عل رة  اإلرسالالراجعة يؤثر ايجابي بك

ة ا لشفھية الطائرة  ا+افترض الباحث أن إعطاء التغذي ة البصرية ھو أحسن من إعط ة ء التغذي الراجع

ي ة  فقط ف ة الراجع واع التغذي ة الشفوية .المعطاةكل أن ة النھائي ة الراجع البصرية +وافترض أن التغذي

  .على تعلم مھارة اإلرسال بكرة الطائرة يتكون أكثر أنواع ذات التأثير االيجاب
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  :واستنتج الباحث مايلي

تنتج الباحث  تخدام  أناس ةاس ة أ التغذي ة بكاف د الراجع ا ق أثرنواعھ ا ت د  إيجاب از عن توى االنج ى مس عل

 .التالميذ

ة و الشفوية ة المتزامن ة الراجع وعين التغذي ين ن وي ب البصرية و + استنتج الباحث انه اليوجد فرق معن

 .التغذية الراجعة الشفھية فقط وذلك في اختبارات الثالثة 

ة أنواع أفضل إن ة ھي  التغذي ةالراجع فھي التغذي ة الش ه من تطور +ة الراجع ا حققت ك لم البصرية و ذل

 .كبير في متوسطھا الحسابي

ان  ا ك ه كلم تنتج الباحث ان تعمال  األداءاس دا يتطلب اس ةالحركي صعبا و معق فھية  التغذي ة الش الراجع

 .الراجعة الشفوية فقط التغذيةالبصرية بدال من استخدام +

  1مديحةعمر – إبراھيمدراسة عصمت  1-3

ذه الدراسأجرت  ام ھ وان ع ة حل ي جامع ر  و، 1988ة ف ة اث ا معرف دف منھ ان الھ ةك ة  التغذي الراجع

  .الجلةفي مسابقة  األخطاء إصالحباستخدام المسجل المرئي على زمن 

  :تان فرضيات البحث كما يلي حولقد صاغ البا

 .الجلةفي مسابقة دفع  األخطاء إصالحھناك فروق بين المجموعات البحث التجريبية في زمن 

ر ھ ةناك فروق بين المجموعات التجريبية الثالثة في اث ة االسترجاعية باستخدام المسجل  التغذي الراجع

 .على مسافة دفع الجلة VIDEOالمرئي 

ر  ي اث ة ف ة الثالث ات التجريبي ين المجموع روق ب اك ف ةھن توى  التغذي ى مس ة عل ن " األداءالراجع الف

 ".الحركي
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ة  ي المجموع ىف م عرض  األول وت د  ذجالنم ط بع ات فق ى الطالب د عل جيلالجي ذه  أداء تس ي ھ ة ف بطل

م عرض  د  للنموذج األداءالمسابقة، و في المجموعة الثانية ت ات مع عرض +الجي ذالطالب امج  تنفي برن

  :التاليةالنتائج  إلىو قد توصال  األخطاءتصحيح 

ق عرض  ة مع  األداءاستخدام المسجل المرئي عن طري ات و مقارن د بجانب  النموذج أداءالطالب الجي

  .األداءكوسيلة مساعدة في رفع مستوى  األخطاءتنفيذ برنامج تصحيح 

م "السمعية البصرية "الراجعة  التغذية أجھزة توفير يلة في تعل ة و الرياضية كوس ة البدني ات التربي بكلي

 .المھارات الحركية بصورة عامة 

تخدام الت ة و اس ة المغلق دائرة التلفزيوني تخدام ال وير اس أكثرص وير  ب اميرا لتص ن ك اري  األداءم المھ

  األخطاءبصورة دقيقة تساعد في تحديد 

  1تحديات احمد عبد الفتاح –دراسة علي حسن -1-4

أجريت ھذه الدراسة في جامعة حلوان في جمھورية مصر العربية الھدف منھا ھو مقارنة بين الطرفين 

  .من في مسابقات المضماربالز اإلحساسالراجعة على  التغذيةمن طرف تزويد 

  :و قد صاغ الفرضة البحث

ة  ين استخدام  إحصائيةتوجد فروق ذات دالل ةب ة  التغذي ديري و "الراجع يالتق ةو :الفعل ة  التغذي الراجع

 .بالزمن في مسابقات المضمار اإلحساسعلى "الزمن الفعلي "

ىسموا تلميذ تم اختيارھم بطريقة عشوائية و ق 60من عينة البحث  تألفتوقد  ة و  إل مجموعتين تجريبي

  .ضابطة
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  :استنتاج التالي  إلىوتوصل الباحثان 

م  ةتميز التالميذ الذين استخدمت معھ رد التغذي ويم الف ق تق ة عن طري ه الراجع ة  ألدائ ة الفوري و المعرف

ط  ة فق ائج الفوري م النت تخدمت معھ ذين اس ذ ال ى التالمي وق عل ة بتف ائج الفعلي اءللنت در أثن و الت يب و نم

  .بالزمن اإلحساس

  

  1دراسة نجاح مھدي شلش 1-5
م  الجوابية باستخدام بعض الوسائل المعلوماتاثر "دراسة نجاح مھدي شلش عنوان  ى تعل ة عل التعليمي

  ".مھارة رمي الرمح

  .الفيديو في تعلم وصقل فعالية الرمح  وأفالممعرفة اثر استخدام الصور  إلىھدفت الدراسة     

ة كالصور  أمض الباحث وقد افتر  ا لصالح المجموعة التي تستخدم الوسائل التعليمي ا معنوي اك فرق ھن

الم ديو وأف ى المجموعة التي تستخدم  الفي يم عل ار  حالسد شرفي التعل د اخت ذا وق ة ھ والنموذج الراجع

ع  ة الرياضية  وبواق ة التربي ة في كلي ة الرابع اطال 40(الباحث عينة عشوائية من طالب المرحل من ) ب

افؤ للمجموعتين في قياسات ) طالبا 80(من المجموع الكلي البالغ %) 50(الذكور وبنسبة  وحسب التك

  .العمر والطول والوزن ودقة الزمن

ة واستغل ) 60(مدة كل حصة  أسبوعياوبواقع ثالثة حصص ) ساعة 12(كانت مدة التجربة        دقيق

  .الطريقتين لكل مجموعة إحدىبالباحث ثالثون دقيقة منھا في تعلم الحركة 

  -:االستنتاجات التالية إلىوتوصل الباحث 
  .تطور مستوى رمي الرمح للمجموعة الضابطة       -1

  .تطور مستوى رمي الرمح للمجموعة التجريبية       -2

  .من المجموعة الضابطة أفضللرمي الرمح للمجموعة التجريبية  األفقيكان المدى       -3

  
  
  

                                                 
1  . http://www.hussein-mardan.com/r10.htm مسعد محمد زياد كلية التربية البدنية والرياضية.د  

  

http://www.hussein-mardan.com/r10.htm
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  :االستنتاجات
  .إحصائياوكان ذلك داال , تزايد القوة في المسند الخلفي  إلى أدتالتغذية البايوميكانيكية الراجعة  أن-  

ة  أن-    ة الراجع ى أدتالتغذية البايوميكانيكي ند  إل وة في المس د الق اميتزاي اقص في زمن رد  األم وتن

  .إحصائياالفعل في المسند الخلفي ولم تكن ذلك داال 

ك , وزمن االستجابة  األماميحدث زيادة في زمن رد الفعل في المسند -    ىسبب ذل وة  أن إل ة الق كمي

  .المتزايدة تطلبت فترة زمنية اكبر 

  : التوصيات
ينمائي -    وير الس تخدام التص افةاس ى إض وة  إل ة الق دمنص ة  للتأك ات الكينماتيكي ن البيان ذلك , م وك

  . قيةاألفالحصول على متغيرات القوة 

  .أخرىدراسة واسعة على مستوى التغذية البايوميكانيكية الراجعة لفعاليات  إجراء-   

 

  1فوزية محمد محمد الغابريدراسة  6 -1
كلية  -أثر التغذية الراجعة المباشرة وغير المباشرة على تحصيل الطالب في الكتابة في جامعة صنعاء 

  .قسم اللغة اإلنجليزية -التربية 

ة تھدف الدر اسة إلى إيجاد أثر التغذية الراجعة المباشرة وغير المباشرة على تحصيل الطالب في الكتاب

 .قسم اللغة اإلنجليزية -كلية التربية  -في جامعة صنعاء 

ى تحصيل الطالب في  :ھدف الدراسة  ر المباشرة عل ة المباشرة وغي ة الراجع أثير التغذي اد ت ھو إيج

  .الكتابة

ة  ة الدراس ملت  :عين نة ش ي الس ة ف ة اإلنجليزي م اللغ ي قس توى األول ف الب المس ن ط وعتين م مجم

  .بطريقة عشوائية) طالب30(م ثم اختيار نصف عدد الطالب من كل مجموعة 2004-2003الدراسية 

  

  

تعتمد الدراسة على فرضية أن الطالب الذين أعطوا تغذية راجعة غير مباشرة أفضل من الطالب الذين 

  .مباشرة في التحصيل لمادة الكتابة أعطوا تغذية راجعة

                                                 
1. http://www.drmosad.com/index95.htm مسعد محمد زياد كلية التربية البدنية والرياضية 

  

http://www.drmosad.com/index95.htm
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ا  رة بينم ة مباش ة راجع ى تغذي ة األول ي، أعطيت المجموع ام التجريب تخدم النظ ائج البحث اس اد نت إليج

ة تسعة  ة تمت كتاب اء التجرب ل المدرس أثن ر مباشرة من قب ة غي ة راجع أعطيت المجموعة الثانية تغذي

ل مواضيع إنشائية من قبل أفراد العينة وتم إعطا ة قب راد العين ة مستوى أف ئھم تغذية راجعة عليھا لمعرف

ي  ار قبل ل اختب م عم ة ت توى  -التجرب دى تطور مس ة م دم لمعرف ار بع ائھم اختب م إعط ة ت د التجرب وبع

  .تحصيلھم في الكتابة

يم،  ة للتقي ادة الكتاب ى عدد من المختصين في م عرضت مواضيع اإلنشاء واالختبار القبلي والبعدي عل

ين من إليجاد  ل اثن ار من قب م تصحيح االختب ثبات التصحيح لالختبار القبلي والبعدي لكل مجموعة، ت

  .المصححين ومن ثم قورنت المتوسطات

ة تحصيلھم أفضل من : نتيجة التجربة  أثبتت أن الطالب الذين أعطوا تغذية راجعة مباشرة كانت نتيجي

  .الطالب الذين أعطوا تغذية راجعة غير مباشرة

ة من خال ل المدرس أفضل من التغذي ل النتيجة السابقة نجد أن استخدام التغذية الراجعة المباشرة من قب

  .الراجعة غير المباشرة

  .فيوصى المدرسين بإعطاء كمية أكبر من المعلومات عن األخطاء أثناء التصحيح: وعليه 
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  تحليل الدراسات السابقة1-5

ة من خالل عرض الدراسات التي اتجزت في  ھدا الصدد على عينات مختلفة مھارات سواء أكانت مغلف

  .أو مفتوحة

  :و ما خرجت به االستنتاجات و توصيات حول التغذية الراجعة و التعلم الحركي 

 .أكدت علي أھمية التغذية الراجعة بكافة أشكالھا في تعديل االستنتاجات الحركية عند المتعلمين

واع أظھرت ھده بحوث و نتائج ماتوصلت إل ا األن تعلم التي حققتھ ين مستويات ال روق ب يه إلى وجود ف

 .المختلفة من التغذية الراجعة 

 .إن استعمال التغذية الراجعة في عملية التعلم يؤثر ايجابيا و لكتن التأثير يختلف من توع إلى أخر 

 .إن أفضل تلك النتائج حققتھا التغذية الفؤرية التي تأتي مباشرة بعد االنجاز

 .ا كانت التغذية الراجعة المقدمة إلى المعلم دقيقة كلما كان االنجاز جيدكلم

ل  ي ك ط و ف معية فق ة الس ة الراجع ن التغذي ي أفضل م معية البصرية ھ ة الس ة الراجع تخدام التغذي اس

 .األحوال

ة و سرعة االنجاز و تعلم من اجل دق ة للم ة الراجع  استخدام وسائل و أدوات المساعدة في توفيرالتغدي

 .التعلم 

  : وفد جاءت النتائج ھده البحوث و الدراسات لتؤكد أھمية التغذية الراجعة 

  .ضرورة أن تكون التغذية المقدمة إلى المتعلمين دقيقة-

ة ألجل أن - ة و ھدف الحرك وع الفعالي ين تتناسب مع ن ى المتعلم ة إل ة المقدم ضرورة أن تكون التغذي

 .التعلميكون لھا دور كبير في عملية 

  .التدريبيأو  يضرورة احترام مراحل التعلم أثناء أداء العمل التطبيقي و التعليم-
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  : خاتمة ال   1-6

ل بعض المواضيع        ا تحلي ا حولن ا .بالرغم من توفر عدد قليل من الدراسات إال أنن دنا فيھ التي وج

  . يااليجاببعض النقاط المتشابھة بالموضوع التغذية الراجعة و دورھا 

 



           شروط ومراحل التعلم الحركي و نظرياته                                           الثاني الفصل  

 

  

  تمھيد -2-1

نتناول في ھدا الفصل شروط و مراحل و طرائق التعلم الحركي و نظرياته و أھم الشروط التي يجب 

توفرھا و كدا مراحل سير عملية التعلم و العوامل التي ترتبط و تحيط بالفرد و أيضا نظريات التعلم و 

  .قوانينھا

  : شروط التعلم الحركي -2-2

ب أ ا يج تعلم ھادف ون ال ي يك ا أم لك ا أم ذھني ا حركي ان تعلم واء أك ة س روط معين ت ش ون تح ن يك

و لقد اتفقت اغلب المصادر و المراجع  1" أن التعلم الجيد يجب أن تراعى فيه شروط معينة."اجتماعيا

  ): محمد مصطفى زيدان و احمد زكي صالح(أن موضوع التعلم و أھم شروطه و حددھا

  :النضج2-2-1

إلى حالة النمو الكاملة ،أي التغيرات الداخلية في الكائن الحي التي ترجع الوصول "يقصد بالنضج     

و التغيرات أتي ترجع إلى النضج ھي نتيجة التكوين الداخلي . إلى تكوينه الفزيولوجي و العضوي 

  .للفرد 

ھو عامل أساسي للتعلم ،و يذھب البعض إلى اعتبار النضج "على أن النضج )حمانة البخاري(و يؤكد 

،و الذي نحتاجه في عملية التعليمية وكل 2"أن لم يكن الوحيد "مال أساسيا و مخما في عملية التعلمعا

  المصادر تتفق على انه يوجد نوعين من النضج و ھما 
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  :  النضج العقلي 1- 2-2-1

ة درجة النمو العامة في الوظائف  والمتعلق بالعمليات العصبية المرتبطة بالجھاز العصبي، أ       العقلي

  . المقرونة باألمر الذي يتعلمه

  ):العضوي(النضج الجسدي  -2- 2-2-1

رد في             تعلم الف فھي المتعلقة بالنمو الجسمي السوي ألعضاء الجسم المتصلة بالوظائف التي ي

ن كل متكامل وبالتالي فان النمو العقلي اليمك"ومن ھنا فان النضج عقلي وجسدي ،الن اإلنسان . مجالھا

  "  .أن يتحقق إال بالنمو الجسدي والعكس صحيح

  :الدوافع 2-2-3

دوافع  ه أحسن  "ال ئ ل داخلي أو تھي وازن ال ق الت ه لتحقي ه وغايت ائن الحي أھداف م للك ات ترس ھي الطاق

ق  ة ،و يطل ة الخارجي ة البخاري(تكيف ممكن مع البيئ ي ) حمان ل، و يسميه الغزال دافع اسم المي ى ال عل

ة و الباع" ارة و " ثالني ارة أخرى"ت ھوة ت زة أو الش ه "الغري ه بأن ذي يعرف و مقصود "، و ال ا ھ ل م ك

ائن الحي .،و ھو محرك السلوك عنده "بالفطرة  فالدافع ھو االتجاه التلقائي الواعي الذي يوجه سلوك الك

ات ومن ثم فان الدوافع الفطرية الدائمة لكل سلوك نتيجة التصالھا بال.نحو ھدف ما،أو موضوع ما  رغب

ائن الحي  د الك ذا التعريف كل من .البيولوجية الھامة عن د زكي صالح(و يتفق مع ھ ة (و ) احم رمزي

ب وعين ) الغري ى ن دوافع إل بة:و يقسمان ال دوافع المكتس ة و ال دوافع الفطري ين . ال ة ب و آن أحسن عالق

دان (الدوافع و التعلم يلخصھا  د مصطفى زي ه )محم ا:"بقول تعلم الق ك ال ه ذل ذ و ان ع التالمي ى دواف ئم عل

ر  وى و أكث تعلم أق ة ال ا كانت عملي دوافع و الحاجات كلم ذه ال بعا لھ ان موضوع مش ا ك حاجتھم ،و كلم

ولھم و  ديھم ،و يتفق مع مي ذ بحيث يشبع الحاجات الناشئة ل ذلك ينبغي أن يوجه نشاط التالمي حيوية ل

د (ي ثالثة نقاط و ذلك حسب و للدافع وظائف ھامة في عملية التعلم نلخصھا ف.رغبتھم  سعد جالل،محم

  أنھا تضع أمام المتعلم أھدافا معينة يسعى إلى تحقيقھا، بمعنى أنھا تطبع  -):عالوي
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ه.السلوك بالطابع الفردي ى تحقيق ين يسعى إل رتبط بغرض مع ع م ة الغرض و . فكل داف و حسب حيوي

  .1ي سبيل تحقيقه و إشباعهحسب ما يبذله الفرد من نشاط ف وقربه أو بعده،  ووضوحه، 

التعل -2 ق النشاط  مالوظيفة الثانية للدافع ھي أنھا تمد السلوك بالطاقة و تثير النشاط، ف يحدث عن طري

رد ا، .الذي يقوم به الف باعھا و تحقيقھ ى إش ع أو حاجات تسعى إل د ظھور دواف ذا النشاط عن و يحدث ھ

  .التي تجعله يقوم بنشاط معين وة عند الكائن الحي، فالدافع ھو الطاقة الكامن.بزيادة الدوافع دويزدا

تعلم  -3 تم ال رد يستجيب .إن الدوافع تساعد على تحديد أوجه النشاط المطلوب لكي ي دوافع تجعل الف فال

ذا، يج..لبعض المواقف و يھمل بعضھا األخر التعلم،  بوبھ ام ب د القي دا واضحا عن د العمل تحدي تحدي

  . 2"حو أھداف معينةھو التعلم الموجه ن جالمنت

  :الممارسة- 2-2-4

  3"الممارسة ھي التكرار أسلوب النشاط مع توجيه معزز"و تسمي كذلك التكرار أو التدريب 

الممارسة أو التكرار اآللي الذي يسير على وتيرة واحدة في اغلب األحيان إلى درجة عالية "وھي أيضا 

ى تثبيت األخط ك يعمل عل العكس من ذل ل ب امن التحسن ب تخلص منھ د ال ا بع ي يصعب فيم و ".اء الت

م  والممارسة شرط للتعلم بمعنى انه ال يمكن الحكم على حدوث التعلم إال بالممارسة،  ه ال يمكن الحك ان

يلة ."عدة مرات وظھر تحسن في األداء فعلى أن التعلم قد تم إال إذا تكرر الموق الممارسة ھي الوس

  . 4"لى ما حدث من تغيير في أساليب الفردالوحيدة التي يمكن بواسطتھا الحكم ع

يف  اري(ويض ة بخ و) حمان تعلم ھ ة ال ي عملي دا ف ا ج راه مھم ر ي رط أخ ابقة ش روط الس ى الش  :        إل

  :الفھم -2-2-5

  .أمام سرعة الناس في التحصيل،فان عنصر الفھم يأخذ أھمية كبرى للتعلم 
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ا ھو"  درك إال م ي ال ي ا يالحظ الغزال ه  فاإلنسان كم أي شيء أو موضوع ال "واصل إلي ام ب و االھتم

ر داء " يظھ بحان غ ر و يص يلة للتعبي ا و س د فيھم ر أو الموضوع،حين يج ع الفك ابق م دما يتط إال عن

  .1"لنشاطه اضروري

  :مراحل المسار التعلم الحركي-2-3

تعلم ا وسوف نبين الطريقة التي تسير فيھا المھارة الحركية الجديدة،  يم ال ة ذلك بتقس ل أھمي لحركي يحت

  . خاصة في التدريب الرياضي

راه  ا ي ي كم تعلم الحرك دف ال دي(أن ھ ادل رش د ع ا، ) "محم ة، و اتفاقھ ارات الحركي اب المھ  واكتس

ة  ةيمكن للفرد الرياضي من استخدامھا أثناء المنافسات الرياضية، بدرج ثتثبيتھا، بحي كبيرة من الفعالي

  .2"و اإلتقان

ثالث )د بسويسيبسويسي احم(و يقول  تعلم ب ذا المستوى من األداء يجب أن يمر ال ى ھ انه للوصول إل

  :مراحل

  :مرحلة التوافق الخام للحركة:المرحلة األولى- 2-3-1

ة يحصل الرياضي        ذه المرحل ي ھ ة، بحي)بالالع(ف ي عن سير الحرك ى التطور األول ه  ثعل ان

ال يستطيع اركاته غير منتظمة و غير منسقة، كميشعر أن ح فيحاول أداء حركة جديدة ألول مرة، فسو

كما أننا نالحظ أن الحركة الواحدة تؤدي كما لو كانت مركبة من عدة حركات ،و .السيطرة على أطرافه

إن توجيه أعضاء الجسم ال يتم دائما بالشكل ):"كورت ماينل(يقول .ال تناسق بين أجزاء الحركة الواحدة

  .3"المراد

د  دعلى جزء من الجسم فسوف يجد أن الجزء األخر ق فھو عندما يركز     خرج عن سيطرته و ابتع

  اكتساب  يولكن من المھم أن نعرف ھذه الحركة تكسب الفرد صورة داخلية للحركة، أ. عن تركيزه
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الز.حركي للمھارة ر من ال ذا  مإال أننا نالحظ أن الحركة تستعمل فيھا القوة بشكل اكب ا يكون ھ ،و أحيان

ة )محمد عادل رشدي(يقول.ال خاطئ االستعم ذه المرحل ه في ھ اج "بأن دة تحت ة الجدي نالحظ أن الحرك

ة وازن محدد . لبذل جھد كبير،و خاصة في المرحلة األولى للممارسة العملي دم وجود ت ك بع و يفسر ذل

ام  وبين عمليات الكف و اإلثارة في المخ، حيث تغلب عمليات اإلثارة في البداية،  رة، تظھر في أقس كبي

و بھذا يتسبب مقدار القوة المبذولة و الزائدة في حدوث . 1"يترتب عليه إثارة الكثير من العضالت  امم

ة  ذكر .التعب بسرعة ،و ھذا يؤدي إلى عدم دقة األداء و عدم االقتصاد في الطاق ل(ي حول )كورت ماين

ى األداء الحركي يوجه بالد:"المرحلة  ببھا إل رة أن جميع األخطاء يرجع س ق دائ ى عن طري رجة األول

  . 2"تنظيم خارجي على أساس المعلومات المتأتية من النظر

  :للحركة )الدقيق (المرحلة الثانية مرحلة التوافق الجيد - 2-  2-3

تعلم  ىأن المرحلة الثانية تحتوي سير التعلم لالنتقال من مرحلة التوافق الخام، إل   ا الم مرحلة يتمكن فيھ

ھدف ھده الرحلة ھو تطوير وتحسين ) "محمد عادل رشدي (يقول .ن أخطاء تقريبامن أداء الحركة دو

  الذي تم اإلحساس به عن طريق الممارسة  ووتعديل الشكل الخام أو البدائي للحركة، 

ول3" ةااليجابي   ي (،ويق د بسطويس ي احم اء )"بسطويس ة األخط ة ،قل ذه المرحل الم ھ ز مع ا يمي أن م

ة المھارية ،وخلو التكتيك  ك المرحل ايميز تل اھم م ذلك ف ك األخطاء الرئيسية وب الرياضي للمھارة من تل

ة ل أخطاء ممكن ة بأق ة و 4"ھو تحقيق غرض الحرك د تصبح منظم تعلم الجي ق ال ة عن طري أذن الحرك

  ).آلية (  ةليست ميكانيكي
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  :المرحلة الثالثة مرحلة التوافق اآللي للحركة- 2-3-3

مي جام  لوض" تس ة االنس درة مرحل ة المق رة أو مرحل عر   1"عيات المتغي بح الرياضي يش ث يص حي

ة ،أيضا يسميھا  د بسويسي ( بالحرك ال الحركي )"بسويسي احم ة الكم ده  2"مرحل و يمكن تلخيص ھ

  .               يكون تمثيل العقلي للحركة ثم الضبط الفكري للحركة أي تصور كيفية سير الحركة :المرحلة 

  :الحركة  ىتأثر عل العوامل التي-2-4

  :ھناك عوامل كثيرة تؤثر على الحركة منھا

  :األسس الوظيفية للجسم "- 2-4-1

از  ة متطورة ،أي سالمة الجھ ا كانت الحرك ة وسالمتھا كلم ل الفيزيولوجي ه بالعوام ر عن ا نعب ذا م وھ

كات و المھارات   ،الجھاز العضلي ،تأثر تأثيرا كبيرا على الحر يالتنفسي ،والدوراني ، و الجھاز العصب

  .الرياضية 

  : العوامل النفسية- 2-4-2

تكلم عن مستوى الرياضي  تتأثر الحركة تأثيرا كبيرا بالحالة النفسية التي يعيشھا الفرد وخاصة عندما ن

ا، وتطوي ا وخططي ة كالتصرف، وتنمي رفني ل، حي ةصفاته اإلرادي ي العم ة ف  ثروح األخالق والرغب

  .ا إعداد نفسيا ،و لھذا تؤثر العوامل النفسية بالمستوى الحركي يكون الرياضي باألساس معد

  :العوامل النفسية- 2-4-3

ة رد الحركي ة الف اعي دورا في حال . إن الحركة تتأثر بالبيئة التي يعيش بھا الفرد،و يلعب العامل االجتم

رد نو كذلك، فا.فتقدم المجتمعات يقاس بتطور الحركات المھنية و الرياضية ة الف ور  حال ة تبل االجتماعي

  .له الحركات المتشابھة التي يزاولھا
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  :العوامل الوراثية- 2-4-4

ر ا الف ي يحملھ ل الت ك العوام ي تل ه دھ ؤثر في ل ت ى جي ل إل ن جي ة .م ى دراس اء عل د العلم د اعتم و ق

ة و التي  وم،و ھي الدراسات الجني الوراثية،حيث أنجزت عدة دراسات حول ھذا الموضوع في عالم الي

  .ر من العلوم الحديثةتعتب

  :المرض - 2-4-5

  .1"سوف ال يستطيع مزاولة الحركة بشكلھا المطلوب هكلما كان اإلنسان يشكو من المرض، فان

  :نظريات التعلم و قوانينھا -2-5

نفس  م ال ي عل ة ف ان"يقصد بالنظري ليم بصحتھا دون برھ رض التس ي يفت ة الت لمات األولي ا .2"المس أم

نفس :"كما يلي)محمد وطاس(نظرية التعلم فيعرفھا اء ال تلك األسس النظرية التي وضعت من طرف علم

ا  تالتربويين عن طريق االفتراضا انية وم نفس اإلنس ة سر ال نھم لمعرف ة م ددة محاول و التجارب المتع

ع و مواھب ول،وغرائز،و اتجاھات،ومواقف،و استعدادات،و دواف ه مي حتى توضع طرق .تنطوي علي

  .3" على أسس ھذه النظريات تدريسية تكون مبنية

م . علم النفس عامة ووقد تعددت النظريات بتعدد المختصين في حقل علم النفس التربوي خاصة،      ول

انية نفس اإلنس اختالف اآلراء في تفسير ظاھرة ال رغم .يكن ھذا االختالف في النظريات إال ب ى ال و عل

   .      من ذلك،فقد كانت النتائج ھادفة لغاية واحدة

من حيث المبدأ، يمكن القول بأننا ال نناقش نظريات التعلم في التربية البدنية و الرياضية، الن ذلك من   

م الخطوط التي .صميم اختصاص علم النفس اول أھ دھا نتن تعلم،و بع ات ال ولكننا سوف ننوه فقط بنظري

  .طرق التعلم بھا توصل إليھا العلماء لتكوين أساس لنظريات التربية البدنية و الرياضية و
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ول  يوني و فيصل ياسين الشاطي(يق د عوض بس اء )"محم ا علم ية طرحھ ات  أساس اك ثالث نظري ھن

ا ير اكتس نفس لتفس ا بال ة م م حرك ة،أو تعل ارة معين ان لمھ ن. 1"اإلنس ل م ول ك د (و يق ي احم بسويس

إن علم النفس التربوي غني بنظرياته الكثيرة في مجال التعلم،وقد ):"بسويسي، و عباس احمد السامرائي

دعو معل ذي ي ات بعضه بعضا،األمر ال ذه النظري ى التعرف و  ميعارض بعض ھ ة الرياضية إل التربي

ا م المھ ا . 2"رات الرياضيةدراسة ثالث نظريات لھا أھمية كبيرة في مجال تعل د (أم سعد جالل و محم

اني،و :"فيقوالن)عالوي ات،و المع انه من الصعب إيجاد مبادئ عامة تحكم المھارات و اكتساب المعلوم

ذه  م كل ھ السلوك االجتماعي،و المميزات الفردية،و أن كانت نظريات التعلم المختلفة تحاول تفسير تعل

اك ط دة،غير أن ھن اس واح ى أس رات عل ض الخب يص بع ي تلخ ا يل نحاول فيم تعلم،و س ا لل رق

  . ثالث نظريات يأو الطرق التي ينقسم إزاءھا التعلم و سوف ننحصر ف.3"النظريات

  :نظرية االرتباط الشرطي- 2-5-1

اط العصبي   وين االرتب ى أساس  تك ا عل يرا فيزيولوجي تعلم تفس ة ال ر و "وفيھا يفسر بافلوف عملي المثي

  :        أن أھم العوامل التي يجب توفرھا لكي يتم التعلم " لوفباف" و يرى" "االستجابة

  .   والمثير الشرطي معا بالتعاقب وفي ضرف قصير" الطبيعي"ظھور المثير األصلي -*  

  .تكرار أو ارتباط المثير الطبيعي بالمثير الشرطي لعدة مرات*    

المثير عدم وجود بعض المؤثرات القوية المشتتة لالنتباه في غ*     ر الطبيعي ب ضون فترة ارتباط المثي

  .الشرطي 

  .4"عدم تفوق القيمة الحيوية للمثير الشرطي على المثير الطبيعي*    
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  :نظرية التعلم بالمحاولة الصحيح والخطأ  - 2-5-2

وم   تعلم يحدث عن طريق المحاولة الصحيح والخطأ  فالكائن الحي في سلوكه إزاء مختلف المواقف يق

ة التي  ببعض اك بعض العوامل الھام ة ،وھن ى االستجابة المتوقع المحاوالت الخاطئة قبل أن  يصل إل

  :                                                                      يشترطھا لھذا النوع من التعلم 

  .ضرورة قيام الفرد بنشاط نتيجة الستثارة حاجة عنده* "  

  .ي سبيل الفرد للوصول إلى الھدف وجود عقبة ف*    

  .ضرورة قيام الفرد في سبيل الوصول إلى الھدف باستجابات متعددة *    

  .ضرورة وجود اإلثارة إلى تحدثھا االستجابة*    

  .1"يقوم الفرد باستجابات عدة ،بعضھا خاطئ وبعضھا صائب حتى يصل الي الھدف*    

أة بع أتي فج ات أو التعلم والوصول إلى الھدف ي ق مالحظة و إدراك العالق ردد عن طري رة من الت د فت

  . كنتيجة لإلدراك الكلي

  :ومن مميزات التعلم بھذه الطريقة 

أن التعلم يتوقف على تنظيم مشكلة تنظيما خاصا،بحيث يسمح بادراك العالقات بين عناصر ھا * " 

  .المختلفة 

  .ھولته متى وصل الفرد إلى الھدف ،يمكن تكراره بعد ذلك س*   

  .يمكن االنتفاع بھا في مواقف أخرى *   

  .السابقة هيتوقف ھذا النوع من التعلم على القدرات الفرد العقلية، ونضجه، وخبرات*   
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ھذا النوع من التعلم تسبقه في البداية بعض األنواع السلوك التي تتميز بالمحاولة الصحيح والخطأ *  

"   1

                                                                  :

 

د  م كل جزء منفصال عن األخر وبع ى أجزاء صغيرة و يعل ارة إل يقة   تجزا المھ

  لجميع أجزاء الحركة األساسية

"3  

الجزء  ىة عل الحركة ثم األجزاء األقل أھمية أي بعد السيطر

اءة  ة وبكف جب على المدرب أن يعرف  بدق

.                                                      4"أفضل أماكن المھارة التي يمكن فصل جزء عن جزء األخر

  

                                                

لبد نية والرياضية طرائق التعلم في التربية ا-2-6

  :الطريقة الجزئية لتعلم المھارة الحركية - 2-6-1

رى    د أخ ة بع ل مرحل م  ك ل وتعل ى مراح ة  إل ارة الحركي ة المھ ى تجزئ د عل ة تعتم ذه الطريق إن أھ

ارة الصعبة وال دة وتستعمل في المھ د الخالق .معق ول عصام عب ا كث:"يق ارة  رھي م المھ شيوعا في تعل

ى أجزاء  ويضيف .2"الصعبة المركبة من بعض األجزاء المعقدة وتناسب المھارة التي يمكن تقسيمھا إل

في ھذه الطر:"كذلك

  إتقان المتعلم لھدا 

ينتقل إلى الجزء الذي يليه و ھكذا حتى يتم تعليمه 

ثم بعد دالك يقوم المتعلم بأداء المھارة كوحدة واحدة

  :"وقسمھا عباس احمد صالح سمرائي نقطتين ھما

البدء في تعلم الجزء الرئيسي و المھم من-ا

  األول يبدأ تعلم الجزء المالي في األھمية 

البدء في تعلم األجزاء حسب تسلسلھا الحركي و بالتالي ي-ب

  عاليتين  كيف يقسم الحركة   و كيف يرتب اجزائئھا    قبل

ة أن  ادا أراد المدرس أن يقوم بتعليمأنھا " البداية  في تعليمھا أي ة فعلي ة الجزئي ة بطريق ارة الحركي المھ
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ارات الحركي م  المھ ة في تعل اس  ةو استخدام الطريقة الجزئي تم بمراعات الشروط التي يوضحھا عب ي

  ":فيما يلي  ياحمد صالح السامرائ

  .ارة طويلة وصعبة األداءعندما تكون المھ-

  .عندما تكون أجزاء المھارة معقدة -

  .عندما يكون الوقت كافيا لتجزئة المھارة والسيطرة على تلك األجزاء ثم المھارة ككل -

  .عند توفر وسائل االضاح المناسبة -

  .1"المتعلمون صغار السن نعندما يكو-

  . تالميذوفيھا خطورة على ال ةوأيضا عندما تكون المھارة صعب

  :الطريقة الكلية لتعلم المھارات الحركية- 2-6-2

دو ا ب تعلم بأدائھ وم الم ا،و يق يم نإ ن ھذه الطريقة تعرض فيھا المھارة كوحدة واحدة ال نجزئھ ا . تقس وم

عناصر المھارات الحركية،ھما يسھم في  نأنھا تساعد المتعلم على إدراك العالقات بي"يميز ھذه الطريقة

ا و ارة،نظرا الن  سرعة تعلمھ ذكر الحركي للمھ ق أسس الت ى خل ل عل ي العم ھم ف ا تس ا أنھ اتفاقھا،كم

ة كوحدة واحدة ارة الحركي وم باستدعاء و استرجاع المھ ارة  ةوبخصوص عالق.2"المتعلم يق وع المھ ن

ه. يناسبھا من طرائق االحركية وم ريم بأن د الك ة "تذكر عفاف عب ة المغلق ارة الحركي تعلم المھ يجب أن ن

ة، ب ة الكلي اع الحرك ل مع إيق شكل كلي قدر اإلمكان، الن إيقاع الحركة التي تؤدي في األجزاء، ال يتماث

ذا الي و ھك د للجزء الت ة تمھي ذي . فكل جزء من الحركة ھو في الحقيق تعلم ال ان الم وال يوجد ضمان ب

  .   3"يمكن أن يؤدي كل جزء منفصال سيكون ناجحا عند األداء الكلي

  

  :ح في الطريق الكلية يجب أن نحترم الشروط التاليةو لكي ننج
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  .تكون األخطاء المرتكبة قليلة ىأن تكون المھارة الحركية قصيرة، حت-

  .من اكتساب التخيل الحركي الصحيح.أن تتوفر وسائل إيضاح مناسبة، وذلك لتمكين المتعلمين-

  .   يات المتعلمين المھارة و العقليةمناسبة إلمكان وأن تكون المھارة سھلة األداء، أي غير معقدة، -

  .عندما يصعب تجزئة المھارة إلى أجزاء-

ومن معرفة المھارة . و يضيف الباحث بان التعلم بالطريقة الكلية يمكننا من ربح وقت كبير في التعلم

و لكن صعوبة تطبيق خذه الطريقة تكون عندما يكون ھناك خلل في احد أجزاء .بشكل كبير و كامل

  .مدرس إلى فصلھا و تعلمھا منفردةرة فھنا يضطر الالمھا

  :الجزئية لتعلم المھارات الحركية-الطريقة الكلية- 2-6-3

ذكر    ابقة ال ة من الطرائق الس ى عيوب كل طريق اك .إن العمل بھذه الطريقة يسمح لنا بالتغلب عل فھن

ى تحقيق  ا الطريقتين،حتى نصل إل وببعض المھارات التي يجب أن نستعمل فيھ ذا . الھدف المطل ولھ

   1"لذا،يمكن أن تكون الطريقة الكلية الجزئية حال وسطا للطريقتين:"يقول عباس احمد السامرائي

  : أن نراعي الشروط التالية بو لتطبيق ھذه الطريقة، يج

  . تعليم المھارة الحركية ككل بصورة مبسطة في أول األمر-

  .ذلك باألداء الكلي للمھارة الحركية تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة،مع ربط-

  . مراعاة تقسيم أجزاء المھارة الحركية إلى وحدات متكاملة و مترابطة عند التدريب علبھا كأجزاء-
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ق  ن الطرائ ة م تعمل أي طريق يمكن أن نس ة ف ارة الحركي تعلم المھ ه ل تخلص بأن ن أن نس الي يمك و بالت

د  والتقليل من التكاليف،  والسابقة الذكر مناجل الربح في الوقت،  ع الوسائل الموجودة عن استغالل جمي

  .المدرس

  خالصة 2-7

  

الفرد المتعقل      ة ب الظروف المتعلق رتبط ب م ي ة ةإن العل ة أو خارجي ذه الظروف داخلي ت ھ واء كان ،س

ذه العوامل لتنظيم العمل و تطوره إذا  دخل ھ ا تت ة التعلم،كم تحيط به و تجعله يسرع أو يبطئ في عملي

  .وفرت جميعا بشكل ايجابيت

  : ھذه المھارة تمر بالمراحل التالية نو من اجل تعلم مھارة جديدة، فا

  ).التالميذ(،نتيجة للخبرة الشخصية للفرد ةشبه تصور عن المھارة الحركي-1

  .تصور عام للمھارة الحركية،و ذلك بعد عرض النموذج الخاص بھا-2
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  تمھيد3-1

ھنالك المثير من المتغيرات التي تؤثر في المتعلم منھا المعلومات التي تعطي له خالل إستجابته للشيء 

ذه  ا، فھ ولي و غيرھ ار ح ين وضع أو تصحيح مس د أو تحس از جي ل إنج ه ألج ه و تطبيق راد تعلم الم

ذه المعلومات تأخذ أشكاال  ة، فھ ة، المعلومات و غيرھا تدعى بالتغذية الراجع ة التعليمي ة في البيئ مختلف

تقوم و ترشد المتعلم حول دقة الحركة أو اإلنجاز قبل األداء أو خالله أو بعده أو كالھما مجتمعة، و تعد 

أتي بشكل معلومات في مصادر  ويم، و ت ذلك التق تعلم و التنظيم و ك ة ال أحد المحاور التي تساعد عملي

  .ارجيةأو خ) شخصية ( مختلفة سواء كانت ذاتية   

ديل االستجابات ى االستجابات  والھدف من ھذه المعلومات ھو تع ة وصوال إل لالحركي وھو احد  األمث

تواه الشروط األساسية لعملية التعلم وھي أن المعلومات التي . نظام يتطور مع تطور مراحل التعلم ومس

تعلم الحركي أدائه الحركي من تعلمه المھارة تعد من أكثر المتغي يزود بھا المتعلم عن ة في ال رات أھمي

البحث  ھذه المعلومات التي يمكن أن تأخذ أشكاال عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروف وان

ر  كما أن اختيار.المختبري، فأنھا تخبر أو تعلم المتعلم عن درجة كفاءة أدائه  ة والتغي المعلومات المالئم

ؤثر عل ن أن ي ديمھا ومصادرھا يمك ت تق ي وق تعلمف ه ، إذ أن ى الم دھا " وأدائ ي وح ة ال تكف الممارس

ى األداء  المتعلم إل ول ب لللوص   .األمث

ا المعلومات التي تعط خالل استجابته للشيء    تعلم ، منھ ؤثر في الم ھناك الكثير من التغيرات التي ت

ذه الم ا ، فھ ي ، وغيرھ ار حرك حيح مس د ، أو تص از جي ل إنج ه ، ألج ه وتطبيق راد تعلم ات الم علوم

  .وغيرھا تدعى بالتغذية الراجعة
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  الراجعة التغذيةمفھوم 3-2

ا نجاح مھدي شلش  ثالراجحة حيلقد اتسع مفھوم التغذية  ا وتباينت تسمياته حيث عرفھ  وأكرمعرفھ

ة في سبيل ( إن ")1994(محمد صبحي  ة التعليمي ديل العملي ة في تع التغذية الراجعة من العوامل الھام

ود  أما ).باول أولعلى وجود المدخالت وتصحيحھا  المحافظة عباس احمد السامرائي وعبد الكريم محم

ىفيشير ) 1991(السامرائي  اتال  إل ة ق ة المراجع وم التغذي تعلم عن (مفھ ھي معلومات التي تعطي للم

د االستجابة  أواالنجاز في محاولة لتعليم المھارة والتي توضح دقة الحركة خالل  ا أوبع رى  ).كليھم وي

ي ي  بسويس د ف ق  أناحم ن طري ا ع تفادة منھ ا واالس ائج وتقويمھ ة النت ي معرف ة تعن ة الراجح التغذي

   .المعلومات الواردة للمتعلم نتيجة سلوكه الحركي

المتدرب باختالف وسائل  أوالمتعلم  إلىوتعني التغذية الراجعة جميع المعلومات التي يمكن تقديمھا  

الحركي في  أدانهتعديل  إلىخارجية والھادفة  أمھذه الوسائل داخلية  انتأكسواء  وإيصالھانقلھا 

   المھارة المؤداة 

ىوصوال  ل األداء إل ارة األمث ذه المھ ي  .لھ رى مفت راھيموي ا: إب ن  بأنھ ادرة ع ة الص ة الراجع التغذي

ة  اإلحساسات ة  اإلحساس(المختلف ى عضالت  أوبالمالم ة عل وة الواقع م،  وأجزاءالق  إلحساسواالجس

ة ) 2002(يعرب خيون  أما .ألدائھماللمس، ومالحظة الالعبين  أوالصادر عن الرواية  فقد عرف التغذي

رد خالل (الراجعة بانھا  ا الف د  أوكل المعلومات التي يحصل عليھ تكون  أناالستجابة، ويمكن  أداءبع

ذه المعلومات  أنويمكن االستجابة،  أداءبعد  أوخالل  أوخارجية  أوداخلية  أماھذه المعلومات  تكون ھ

ة( أن) 2002(ويرى وجيه محجوب  ).خارجية جوھرية أوداخلية  أما المفھوم الشامل  التغذي ة ب الراجع

ة سواء كانت  أنمعلومات التي يمكن تعني جميع ال يقوالدق تعلم ومن مصادر مختلف ا الم يحصل عليھ

ة  ة  أوداخلي ل  أوخارجي ا قب ا مع اء أوكليھم د  أو أثن تجابات  ألداءابع ديا االس ا تع دف منھ الحركي والھ

  ).االستجابات المثلى إلىالحركية وصوال 

د  أن  تعلم عن ا الم زود بھ ي ي ات الت ن  أداءهالمعلوم ر م ارة تعتب ه المھ الل تعلم ن خ ي م رالحرك  أكث

يم الحركي أھميةالمتغيرات  ذه المعلومات التي يمكن . في التعل ن عدة سواء كانت م أشكالتخذ  أنھ

   األداءخالل  األداء كفاءةتخبر المتعلم عن درجة  فإنھاظروف البحث المختبري  أوالظروف التعليمية 
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ة  أوالمعلومات حول االستجابة  أن .بعده في كليھما أو ة خالل العملي ا جوھري دو بانھ كفاءة االستجابة تب

ا التعليمية وان االخفاق في تامين مثل ھذه المعلومات في الحاالت سوف  ة كم تعلم كامل ة ال  أنتمنع عملي

ان استخدام  أو أسلوب تعلم ف ة لل ذلك مھم رطريقة ھذه المعلومات ھي ك ة  أكث ر الوقت  أومن طريق تغي

  .1"وعلى التعلم األداءالذي تقدم فيه ھذه المعلومات يؤثر على 

د (التغذية الراجعة كمصطلح في مجال التعلم من قبل  إلىوينظر   اس احم ى )   السامرائيعب اعل "  أنھ

ي  تعلم عن االنجاز ، ف ي تعطى للم ات الت تعلالمعلوم ة ل ة  ممحاول ة الحركي ي توضح الدق ام ، والت المھ

تجابة ،  أوخالل  د االس ا  أوبع اكليھم ع  وأنھ واعجمي ة  أن ة الحرك ي توضح دق ية والت ات الحس المعلوم

الل  تجابة  أوخ د االس ا  أوبع ن تعريفھ ا ،ويمك اكليھم ك أيض ا تل ة  بانھ ة المرتبط ات التقويمي المعلوم

  . بة ما،تكون دائما غنية ومختلفةباستجا

  .2"كذلك يمكن التعبير عنھا بانھا المتابية الميدانية المرتبطة باستجابات الفرد نحو الواجب المكلف به  

   : مفھوم التغذية الراجعة الحديث3-3

رف   هيع ر ، "  بأن ة أوالتغيي ؤثر بصورة دوري ي ت ة الت تعلم  الحال ي ال د . 3"ف ة يعتم ة الراجع والتغذي

حابھا يم  أص وم بتنظ زي ، تق از المرك ي الجھ تجابة ف ة لالس بية رجعي رات عص ود مم دون وج ويؤدك

  4"تلك الحركات التي تقع في مستوى اقل في الشعور  أو، اإلراديةالحركات الواعية و 

  

  

  

  

  : الراجعة التغذيةانواع 3-4

                                                 
1  http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm كلية التربية البدنية والرياضية.جامعة بغداد    صريح الفضلي  

  .119.ص.1988جامعة بغداد .اجلزء الثاين .كفاءات تدريسية يف طرق الرتبية الرياضية : عبد الكرمي السامرائي .عباس امحد صاحل السامرائي 2
  .52.ص.مصدر سابق ذكره   دام بعض االنواع من التغذية الراجعة يف تعلم مهارة االرسال  بالكرة الطائرةتاثرياستخ .عطا اهللا امحد 3
 .45: ص .1992. ديوان املطبوعات اجلامعية طبعة الثانية.ب.نظريات الطرق ت: فيصل ياسني الشاطي.حممد عوض بسيوين  4
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   :كما يأتي الراجعة وھما ھنالك نوعان رئيسيان للتغذية

  التغذية الراجعة الخارجية –3-4-1

د تكون مباشرة أو  ھي جميع المعلومات التي يحصل ة ق تعلم من مصادر خارجي ا الالعب أو الم عليھ

ل وسائل اإلعالم  متأخرة كتعليمات المدرب أتي من مصادر أخرى مث أو المدرس أو التعليمات التي ت

ة ھو رصد المعلومات ويمكن تقديم ھذه ذه التغذي  قبل األداء أو أثناء األداء أو بعد األداء والھدف من ھ

از توى األداء أو اإلنج ين مس حيحه لتحس أ وتص وع الخط  .ن

اه  المعلومات التي" وتعني أيضا تعلم من مصدر خارجي، وھي في االتج ا الالعب أو الم يحصل عليھ

ة اكس للتغذي ة وھي معلومات إضاف المع ة الداخلي ة حول الواجب الحركي، وتكون الراجع ية أو تكميلي

  .ارجية كتعليمات المدرب أو المدرسالجسم وتأتي من مصادر خ خارجة عن

 -:وحسب زمن تقديمھا إلى األنواع اآلتية ةالتغذية الراجع ويمكن تقسيم ھذا النوع من    

  : المباشرة التغذية الراجعة-1- 3-4-1

غير مباشر  لم من قبل المدرب أو المدرس وبشكلوتعطى ھذه المعلومات لالعب أو المتع 

 -:كما يأتي مللتعلم، وتقد أو الصور، وھذا النوع من التغذية مھما في المراحل األولية(cd)كأقراص

 .تقدم قبل الفعل الحركي -1

 .الحركي تقدم أثناء الفعل -2

  .تقدم مباشرة بعد الفعل الحركي -3

  

  

 

 "المتأخرة"النھائية التغذية الراجعة2- 3-4-1

األداء وتأتي ھذه المعلومات عن طريق  ھي المعلومات التي يحصل عليھا الالعب أو المتعلم عن نتيجة 

تعد نتيجة " عدم دخول الكرة في الھدف بكرة القدم مثال حاسة البصر، فعندما يالحظ الالعب أو المتعلم

أو المتعلم بعدم الدقة في األداء، إخبار المدرب أو المدرس الالعب  لألداء أو تأتي عن طريق نھائية
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ية أو الجماعية عندما يقوم داألداء الفني وھذا ما نالحظه في بعض األلعاب الفر مباشرة أو تغيير في

  الحصول  عب في أثناء سير المباراة ويمكن الالعب أو المتعلمأو المدرس بتغيير في خطة الل المدرب

 .ما على ھذه المعلومات من خالل اإلحساس الداخلي في حالة وجود خطأ

 التغذية الراجعة الداخلية3-4-2

وھي معلومات التي ). ذاتي(أو المتعلم من مصدر داخلي  تعني المعلومات التي يحصل عليھا الالعب

تشترك فيھا عدة منظومات عصبية تؤثر في السيطرة على الحركة  داخلية أو تأتي من مصادر حسية

الحصول على المعلومات حول أوجه عديدة لحركاته من خالل القنوات  ومن الممكن. مثل التوازن

ھي ذات حساسية للحركات على وجه الخصوص ،وھذا النوع من المعلومات ھي  الحسية المختلفة التي

 ابة الخاصة،وان مثل ھذا النوع من التغذية الراجعة يكون غني ومتعدد ويتضمناالستج متالزمة لبعض

الداخلية من  من التغذية الراجعة أخرىأساسية حول األداء، وھناك أوجه  الحركات معلومات جوھرية

  األوجه من  الصعب تمييزھا، وربما على الالعب أو المتعلم أن يتعلم كيف يقيم ھذه

  

  

يتعلم فيما إذا كان الجذع مقوسا  داخلية مثال الالعب الضارب بالكرة الطائرة يجب أنالتغذية الراجعة ال

   1".والذراع الضاربة مثنية خالل مرحلة ضرب الكرة

                                                 
  .193ص .مرجع سابق ذكره ة الراجعة يف تعلم مهارة االرسال  بالكرة الطائرةتاثرياستخدام بعض االنواع من التغذي .عطا هللا احمد  1
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 الراجعة للتغذية أخريتقسيمات 3-5

طريقة أو أسلوب  وھنالك تقسيمات أخرى للتغذية الراجعة وبأنواع وأشكال متعددة، استناداً إلى 

مختلفة تم على أساسھا تصنيف  العلماء والباحثين من خالل اعتمادھم على أسس ومبادئ تصنيفھا من

  :التغذية الراجعة إلى األنواع آالتية

 الراجعة حسب مصادرھا التغذية3-5-1

 :التغذية الراجعة الداخلية-أ"

 :الخارجية التغذية الراجعة-ب

 التغذية الراجعة حسب زمن تقديمھا3-5-2

 الفورية الراجعة التغذية1- 3-5-2

يرديھا فور صدورھا،إذ تتصل  تعني إعطاء المعلومات إلى الالعب أو المتعلم حول نتيجة كل استجابة 

بالمعلومات، أو التوجيھات واإلرشادات الالزمة لتعزيز  وتعقب السلوك المالَحظ مباشرة، وتزود المتعلم

  . السلوك ، أو تطويره أو تصحيحه

 ة المؤجلةالتغذية الراجع2- 3-5-2

حول نتيجة استجابته بعد مدة زمنية، أي ھي التي تعَطى  تعني إعطاء المعلومات إلى الالعب أو المتعلم

على إنجاز المھمة ، أو األداء ، وقد تطول ھذه المدة ، أو تقصر حسب  للمتعلم بعد مرور مدة زمنية

   . الظروف

  

  

  

 

  شكل المعلوماتالتغذية الراجعة حسب وسيلة الحصول عليھا أو 3-5-3

  التغذية الراجعة اللفظية1- 3-5-3

عن طريق الكالم لالعب أو المتعلم وھي تكون  تعني المعلومات التي يزود بھا المدرب أو المدرس 

  . ال يستطيع الرجوع إليھا أكثر عرضة للنسيان الن الالعب أو المتعلم
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  على التعلم الراجعة التغذيةتاثير 3-6

  -:التغذية الراجعة حسب تأثيرھا"

  ةالراجعة االيجابي التغذية3-6-1

الصحيحة، وھي تزيد من عملية  ھي المعلومات التي يتلقاھا الالعب أو المتعلم حول إستجابته

  . استرجاعه لخبراته في المواقف األخرى
                                                 

1 http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.ht كلية التربية البدنية والرياضية.جامعة بغداد    صريح الفضلي  
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 : المتصلة 3-8-2

،أي ) مستمرة(متصلة التي يتلقاھا الالعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه بصورةالمعلومات  ھي

  . إعطاء معلومات لھا بداية وليس لھا نھاية

  

 

 العشوائية التغذية الراجعة3-8-3

أي المعلومات التي تعطى  ھي المعلومات التي يتلقاھا الالعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه،

 ."2طريقة واحدة خالل وقت محددبصورة متقطعة وب

 السمعية والبصرية التغذية  3-9

 : تغذية راجعة سمعية3-9-1

  . الالعب أو المتعلم المعلومات عن طريق حاسة السمع تعني تلقي
                                                 

1  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec175.doc_cvt.htكلية التربية .جامعة بغداد . عبد الواحد اميرة
  m.2006البدنية والرياضية 

  

1. http://www.drmosad.com/index95.htm مسعد محمد زياد كلية التربية البدنية والرياضية 
 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography%20/sec175.doc_cvt.htm%20%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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الالعب أو المتعلم بأن استجابته أو أدائه صحيح أو خاطئ، ولكن  ھي التي يخبر بھا المدرب أو المدرس

 ، ثم يعرض له األداء الصحيح مرة أخرى،الخاطئات الصحيحة في حالة األداء بالمعلوم قبل أن يزوده

محددة لذلك  ويطلب منه أن يفكر في االستجابة أو األداء الصحيح، ويتخيله في ذھنه مع إعطائه مھلة

يتمكن الالعب أو المتعلم من  وبعد انقضاء الوقت المحدد يتم تزويده بالمعلومات الصحيحة لألداء إن لم

   .عرفتھام

  

  : 1ويمكن تلخيص أھمية استخدام التغذية الراجعة في عملية التعلم في النقاط اآلتية

تعمل التغذية الراجعة على إعالم المتعلم بنتيجة تعلمه ، مما يقلل القلق والتوتر الذي قد يعتري  -1

  .المتعلم في حالة عدم معرفته نتائج تعلمه

ار في عملية التعلم وبخاصة عندما يعرف بأن إجابته عن تعزز المتعلم وتشجعه على االستمر -2

  .صحيحةالسؤال كانت 

إن معرفة المتعلم بأن إجابة كانت خطأ ، وما السبب لھذه اإلجابة الخطأ ، يجعله يقتنع بأن ما حصل  -3

عليه من نتيجة أو عالمة كان ھو المسؤول عنھا ، ومن ثم عليه مضاعفة جھده ودراسته في المرات 

                                                 
1 http://www.g111g.com/vb/t140248.htm  كلية التربية البدنية والرياضية .بابل  جامعة.ناھد الدريمي  

l 

http://www.g111g.com/vb/t140248.html%20%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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  :الغرض من تقديم المعلم التغذية الراجعة 3-11

  :أھمھاطالبه مقاصد وأغراض ينبني على تقديم المعلم التغذية الراجعة ل

لتحديد  الطالب،مع مراعاة تكراره من قبل  فيه،أو السلوك المرغوب  األداء،ـ التأكيد على صحة  1 

وھو ما يعرف  الدراسة،وبالتالي عدم تكراره من الطالب في حجرة  صحيح،على أنه غير  ما،أداء 

دة،بالتغذية الراجعة     .سابقاوقد أشرنا إليھا  المؤكِّ

ـ أن يقدم المعلم معلومات يمكن استخدامھا لتصحيح أو تحسين أداء ما ، وھذا ما يعرف بالتغذية  2

  . قد أشرنا إليھا سابقا أيضا الراجعة التصحيحية ، و

ـ توجيه الطالب لكي يكتشف بنفسه المعلومات التي يمكن استخدامھا لتصحيح ، أو تحسين األداء ،  3

  . وھذا ما يعرف بالتغذية الراجعة التصحيحية االكتشافية 

  .الطالبأو تعزيز معلومات  لتغيير،ويالحظ أن األنواع الثالثة األول موجھة 

كي تتولد لدى لطالب  الصحيح،المرتبط باألداء ) الشعور اإليجابي ( لشعور بالسعادة ـ زيادة ا 4 

   .بالثناءوھذا ما يعرف  والقبول،وزيادة الشعور بالثقة  األداء،الرغبة لتكرار 

 ما، كي ال يتعمد الطالب إلى تكرار تصرف) الشعور السلبي ( أو الخوف  بالخجل،ـ زيادة الشعور  5 

  .القبولبعدم وھو ما يعرف 

   .الطالبأو تغيير مشاعر  لتعزيز،وھذان النوعان موجھان 
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  شروط التغذية الراجعة 3-12

لكي تتاح الفرص للمعلم من استخدام التغذية الراجعة في المواقف الصفية ، وتحقيق األھداف المرجوة  

، فال بد أن تتوافر الشروط  التعليمة في عمليات التحسين والتطوير إلى ُيراد إحداثھا في العملية التعليمية

  : التالية 

   .واالستمراريةيجب أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام  ـ 1

  . ـ يجب أن تتم التغذية الراجعة في ضوء أھداف محددة  2  

  . ـ يتطلب تفسير نتائج التغذية الراجعة فھما عميقا ، وتحليال علميا دقيقا  3 

  

التغذية الراجعة بالشمولية ، بحيث تشمل جميع عناصر العملية التعليمية ـ يجب أن تتصف عملية  4 

  . التعلمية ، وجميع المعلمين على اختالف مستوياتھم التحصيلية والعقلية والعمرية 

  . ـ يجب أن ُيستخدم في عملية التغذية الراجعة األدوات الالزمة بصورة دقيقة  5 

 المقترحة لمعلم التربية البدنية ليستخدمھا عند الحاجة إلى والعبارات التربوية بعض المفردات3-13

 :أثناء التدريسللتالميذ التعزيز اللفظي 

 . أحسنت -

 . جيد -

 . ممتاز -

 .رائع -

 .جيدأداء  -

 .جيدلقد أديت الحركة بشكل  -

 .مميزأداء  -

 . حتى أنا ال أستطيع مجاراتك -

 . سيًرا حسًنا أنت تسير -

 . ة جيدةأنت تتطور بصور -
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 .أدائككل مرة في  أنت تتحسن -

 .التمرينيعجبني اجتھادك في  -

 . األداء لقد تفوقت في -

 .الطيبأھنئك على مجھودك  -

 . شكًرا ھذا ھو األداء المطلوب ، -

 .أشكركنموذج مميز ،  -

 .تأحسنمھارة جيدة ،  -

 . قليل من الجھد ، وستصل لإلجادة -

 .رائعة لقد ساعدتموني في تنفيذ حصة -

  .لقد حققنا ھدف الدرس مثل ما توقعت وذلك بفضل هللا ثم بجھودكم -

 .أشكركھذا تصرف حسن ،  -

 .لطيفھذا عمل  -

 . الصحيح تماًما ھذا ھو -

 .لكتصرفك مع زميلك كان مھذًبا شكًرا  -
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 .أبدعتد جميلة ، لق مباراة

 . تعاونكم مع بعض مميز وملحوظ 

 .بذلكوأنا سعيد  نشاطكم ملموس -

 .بكمتعلمتم المھارة بإتقان وأنا فخور  -

 .ذلكالطريقة السليمة، استمر على  ھذه ھي -

 .واصل أجد تطوًرا كبيًرا في ممارستك للعبة ، -

 .المرةلقد نجحت في قيادتك ھذه  -

 .جيدتفكير  -

 .مبدع -

 .أحسنتاھر ، تفوق ظ -

 . أنت وزميلك مميزان ھذه المرة -

 . أنا واثق من نجاحك في المرة التالية -

 .واصلھذا أحسن ،  -

 .أحسنتمھارة جيدة ،  -

  استمر على ذلك ، ومتأكد من نجاحك -

 .ھذا النشاط المستمر يجعلني متحمًسا للمشاركة معكم -

 .اليومعمالً جيًدا  أنت تؤدي -

 .مجموعتكمجتھد مع أنا أعلم أنك  -

 .حسنبالنشاط اليوم ، شعور  أنت مستمتع -

 .محلهاختيارك للكلمة الطيبة مع زميلك كان في  -

 .جھدكأنت تتعلم بسرعة ، أھنئك على  -

 .العام الماضي، استمر أنت قائد مجموعة جيد منذ -

 .واصلھذا من أفضل األداءات ،  -

 . امتكامل ، مثل المرة السابقة تمامً  أداؤك -
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  خالصة  3-14

ى المدرب  أھمالراجعة تعتبر من  التغذية إن     م  أوالمواضيع التي يجب عل تقن استعمالھا و  إنالمعل ي

تحث سيطرة  المعلم االنجاز تكون دائما  أوالتحكم فيھا حسب نوعية االنجاز ،ھذه المعلومات عن التعلم 

ذه  ور،وھ ادئ  األم م المب رين وفھ ا التم ي يحملھ ة الت يةمھم دا  األساس م ج اءمھ ة إلعط ة  التغذي الراجع

  .للمتعلم 
                                                 

  .مرجع السابق ذكره كلية التربية البدنية والرياضية .بابل  جامعة. ناھد الدريمي  1
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تعلم تأثرالحالة التي  أنھاالراجعة مھمة جدا حيث  فالتغذيةلذا       ة قي ال ا  و بصورة دوري فيجب فھمھ

   .نجاح العملية التعليمية أردنا إذاجيدا 
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  تمھيد 4-1        
ة  استثمارھاانه من  المھم معرفة حدود قدرات ھذه المرحلة حتى نستطيع  دة ألن البدني ة جي بكيفي

ة من المراحل ،حيث النمو يكون بشكل  ل يجب أن تتماشى مع خصائص كل مرحل د الطف عن

ة ،و النشاط ، األشخاصمتزايد عند  ة المرتبطة بالتغذي روق الفردي ة مع وجود بعض الف و الحال

  .الصحية للفرد

ز ھي  والفرد، ل لھا تأثير خاص على مرحلة من ھذه المراحكل      ة تتمي ة الثالث مرحلة الطفول

  .األخرىبخصائص تميزھا عن المراحل  األخرى

  خصائص مرحلة الطفولة الثالثة4-2        
ة اتعتبر ھذه المرحلة من ھذه أحسن مراحل   تعلم الحركي،و بخاصية قابلي لتصرف الحركي ال

انطالقا من وجھة نظر التطور الحركي فان ھذا العمر ھو " )كورت مانيل(بحيث يقول  لألطفال

از . 1"أفضل عمر زمني يجب استثماره لتطوير القابلية الحركية المتنوعة الوجوه و يصبح الجھ

 ذاسنوات  9يصبح الطفل و ابتداءا من السن  "العصبي متكامال و يقول قاسم المنداوي و أخرون

درة  حركات أكثر اقتصادية و الجھاز العصبي المركزي يمتلك مستوى عالي للتحليل و يظھر الق

  "2 اإلتقانالممتازة للتعلم و 

دة  يم الحركات الجدي تثمارھا لتعل ا أحسن المراحل حيث يمكن اس و نستنتج من ھذه المرحلة أنھ

  .حيث أن الجھاز العصبي يظھر قدرة كبيرة للتعلم .

  النمو الجسمي 4-3     
يجب أن نالحظ أن النمو الجسمي من بين األشياء التي تظھر بحيث أن المرحلة تتميز             

ادة الضعيفة في الطول و  بالتطور و الزيادة و الوزن و القوة و تكون واضحة بالمقارنة مع الزي

ئ  و ببط ول ينم زداد و الط م ي ول الحج ظ أن ط د يالح العن ذه المر األطف ذه ھ ز ھ ة و تتمي حل

و ال ي النم اطئ ف ة بتب م المرحل ذي يتس مي ال و الجس دة للنم ة زائ وفير طاق مح بت ا يس دي مم جس

وزن و حجم العضالت و لكن  ادة في ال بالحيوية خالل ھذه المرحلة يتميز النمو الجسمي و الزي

  .بطىء مقابل المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة .النمو الطولي يكون ضعيفا 

                                                 
 .240ص  1ط ".طرمجة عبد العايل نصيب"التعلم احلركي .كورت مانيل  1
 41.ص.مصدر سابق ذكره ديوان المطبوعات الجامعية .أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية  .عطا اهللا امحد  2
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و  ذاتنم ريع لل ذه ، س دل ھ م وتتب ى الحج ادة ف ا زي ن كونھ ر م مية أكث ى النسب الجس رات ف تغي

  .النسب مع نھاية المرحلة وتصبح أقرب ما تكون عند الكبار

  .الرأس يصل إلى حجم رأس الراشد

  .ظھور األسنان الدائمة بعد تساقط األسنان اللبنية

  .العضالت موجودة وتزداد طوالً وسمكاً نتيجة النمو

ً  في% 5يزداد الطول بنسبة    .السنة تقريبا

ً % 10يزداد الوزن بنسبة    .فى السنة تقريبا

  .سم145يصل معدل الطول فى نھاية المرحلة إلى 

  .األوالد متساوون أو أطول قليالً فى بداية المرحلة

  .البنات تتفوق كثيراً فى الطول والوزن وجوانب النمو األخرى مع نھاية المرحلة

  لعصبىالجھاز ا4-4

  .لم يكتمل عند الميالد الذيالجھاز الوحيد 

  .وزنه عند الراشدين 1/4= وزن المخ عند الميالد 

  .من وزنه عند الراشدين% 90= وزن المخ فى سن السادسة 

  .من وزنه عند الراشدين% 95= وزن المخ فى سن العاشرة  

ون يك) بالنسبة ألقرانھم(يالحظ أن األطفال األقوى واألضخم جسمياً  •

  .أفضل مقارنة بزمالئھم األقل قوة وضخامة االجتماعيتوافقھم 

تؤثر المشكالت الصحية ونقص التغذية فى التحصيل المدرسى والتوافق  •

 .وتعوق النشاط وفرص التعلم واللعب –اللدراسى 
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  النمو الحركي 4-5 
ا الطفل يتمكنسنة نجد أن  12-9في ھذه الحركة     اتھم، دف بدرجة كبيرة من التوجيه الھ لحرك

سن انتقال التوقيت و االنسيابية ،و ح تتميز حركات الطفل بحسن "فيھا،من القدرة على التحكم  و

  " 1الحركة من الجدع إلى الذراعين إلى القدمين 

  .يتميز بنشاط كبير و حيوية ويرا فھثفي ھذه المرحلة الطفل يتحرك ك   

ركاته بشكل ھادف و يتحكم فيھا بشكل جيد مما يمكننا أن نستكشف أن الطفل يمكننه توجيه ح    

  .    العادات الحركية المناسبة  بيجعله يستطيع استيعا

  :النمو العقلي و االجتماعي و االنفعالي      

ال تكون ن    ل األطف م حيث يمي ة المحيطة بھ ة تتميز ھذه المرحلة في اكتشاف البيئ ظرتھم نفعي

  .متلھف لمعرفة األشياء الجديدةيعتمدون على حواسھم و خبراتھم العلمية و يكون 

ذا السن      اء ھ ر " بسن العصابات" أما من الناحية االجتماعية فيسمي العلم ل أكث ويكون الطف

د العالوي ر "اختيارية وھو يميل إلى اختيار الصديق الدائم ،و يقول سعد جالل و محم يصبح أث

ذه  الجماعات على الطفل كبيرا من حيث أثر تحديد اتجاھاته و أماله ة أوجه نشاطه و يھمه في ھ

  " 2الحالة إرضاء رأي الجماعة

الق و خائف       ر ق ال و شديد التفكي ه منشغل الب ل أن ذا الطف ة فيتمز ھ ة االنفعالي أما من الناحي

  .مرح و االكتئاب على كل من نفسه و صحته و يتقلب ميزاجھه بين الجبن و ال

ة يبحث و يحاول اكتشاف      ذه المرحل تم نستنتج مما تقدم على أن الطفل في ھ ه و يھ ا حاول م

   .بأحواله الشخصية و الصحية كما أنه يتقبل النقد و االعتراف

  

  

  

  

  الحركةالفروق بين الجنسين فى النمو 4-6  

                                                 
 .130ص . 1967مصر.ار املعارف د.علم النفس الرتبوي الرياضي .حممد العالوي .سعد جالل  1
 .135.ص.حممد العالوي.سعد جالل .نفس املرجع سابق  2
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ولعب الكرة وتكون حركات البنات تتميز حركات البنين بأنھا شاقة وعنيفة كالتسلق والجرى   

 ً   .رقيقة وأقل كماً وكيفا

  سنة) 12-6(فى الطفولة المتأخرة اللغويالنمو 4-7

  .زيادة الحصيلة اللغوية

  ).فى ھذه المرحلة(تعلم قواعد اللغة 

  اللغويالفروق بين الجنسين فى النمو 4-8 

  .القدرة اللغوية عند البنات أعلى منھا عند البنين

كما أنھن أكثر مھارة فى كل المطالب  –من فى مرحلة أسبق ولديھن ثراء لغوياً بدرجة أكبر البنات يتكل

  .اللغوية

  و الممارسة الرياضية  12-9المرحلة العمرية   4-9

ة  ابتدءاالطفل و  إن رمن السن التاسعة تصبح الحرك ك  أكث از العصبي المركزي يمل اقتصادية و الجھ

وة  واإلتقانو يمتاز بالسرعة  واإلتقانيمتاز بقدرة ممتازة للتعلم  مستوي عالي من التحليل و الطفل و الق

ل اختصاصه في  إعطاءفي ھذه المرحلة يجب "و والرشاقة واالستعاب  ابالطف مع  1"الرياضية األلع

    .بعين االعتبار خصوصية كل لعبة أخد

تعلم ال د المناسب ل اح الجي ة المفت ا وبھذا تعتبر المرحلة العمرية بمثاب دة و ان تعلمھ ة الجي ادات الحركي ع

  .ضروري في ھذه المرحلة حيث يصعب تداركھا مستقبال

  

  خالصة 4-10
ة  ة المھم رة والمتوسطة من المراحل الحياتي ة المبك تعتبر مرحلة الطفولة عموماً ومرحلة الطفول

م و ر من أھ ى من عمر اإلنسان تعتب أخطر في حياة اإلنسان ونموه ونضجه، بأن السنوات األول

                                                 
 .2005سنة  .مستغامن حماضرة يف علم النفس العام ملعهد ت ب ر بومسجد عبد القادر  1
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 كرة الطائرة                                            لخامس                          الفصل ا 

 

  

  تمھيد5-1

ة  بكة, ھي رياضة جماعي ى ملعب مقسوم عرضياً من المنتصف بش ريقين عل ين ف ا  ُتلعب ب ارتفاعھ

وق رة ف الشبكة بغرض إسقاطھا  يتجاوز المترين، ويكون الھدف األساسي خالل المباراة ھو إرسال الك

ق ع الفري اط، مع من افس لتسجيل النق افس من ال على أرض نصف ملعب الفريق المن ذلك في المن ام ب قي

  .الوقت نفسه

  تاريخ اللعبة5-2
رن التاسع  لعبة رياضية حديثة،   ة الق أوروبية المولد، أميركية النشأة والنمو والتطور، عرفت في نھاي

يم(وأخذ أصولھا ) فاوست بال)باسم عشر ة سنة )مورجان ول وك األميركي ة ھولي دير الرياضة بجامع م

ال 1894 نى لرج ا، ليتس ال  وطورھ رة األعم ي صنع الك ود الفضل ف ه يع ا، وإلي ركيين مزاولتھ األمي

   .الحبل األلماني بالشبكة المستعملة حاليا الحالية، وفي استبدال

ة  م، في مدينة ھوليوك بوالية ماسوشوستس 1895فبراير عام  9في  ة البدني دير التربي ام م األمريكية، ق

اد ام مورغان باتح ة رياض YMCA األمريكي ولي وين لعب ا اسم بتك ق عليھ دة أطل " مينتونيت"ية جدي

ين لتمضية الوقت بشكل مسٍل، بحيث . فضل أن تمارس ھذه اللعبة داخل الصاالت وبأي عدد من الالعب

لة رياضة  أخذت اللعبة بعض من رة الس ه ك ذي كانت في د، في الوقت ال خصائصھا من التنس وكرة الي

ا الريا تم. جديدة ى أساس أنھ لةإنشاء كرة الطائرة عل رة الس ل خشونة من ك ة األق المناسبة  ضة الداخلي

  .إلى بذل الجھد األكبر سناً، على الرغم من أنھا ال زالت تحتاج YMCA ألعضاء اتحاد

اع  القوانين األولى للرياضة ى ارتف ام مورغان اشترطت وجود شبكة عل ا ولي دام و  6التي ابتكرھ  6أق

ا ساحة اللعب التي يجب أن يكون طول بوصات، وسط دم 50×  25ھ ر محدد، . ق ين غي وعدد الالعب

ارون ن  يتب ة م ارة مكون ي مب تقباالت و  9ف ق 3اس ل فري االت لك  .إرس

رة بالشكل  م لم تصنع كرة خاصة بكرة الطائرة وكذلك لم تكن1900والى عام  قوانين اللعبة في تلك الفت

  .الذي نعرفه اليوم
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ىاستبدل اسم  1986بعد أول عرض للعبة في عام   ول" الرياضة إل رة  (volleyball) "فوليب بمعنى ك

ى الرياضة. الطائرة الحالي لة) ومن ثم طرأ عل رة الس ا ھو الحال مع ك رات في ) كم د من التغيي العدي

  .القواعد

ام  ،1947عام  (FIVB) تأسس االتحاد العالمي لكرة الطائرة ة للرجال أقيمت في ع وأول بطولة عالمي

ا كانت أول بط1949 ة للسيدات، بينم ة عالمي ام  ول ى األلعاب . 1952في ع رة الطائرة إل أضافت الك

ام  ي ع ة ف ذ1964األولمبي ت من دورة ، وكان ك ال ي تل ية ف ة رئيس ين رياض ك الح  .ذل

م ام  ت رة الطائرة الشاطئية ع رة 1986إنشاء رياضة الك ى ك ابھة إل ر رياضة مش الطائرة  والتي تعتب

ر رغم االختالف  ى حد كبي ينالعادية إل رة الطائرة. في عدد الالعب امج  أضافت الك ى برن الشاطئية إل

  .اأطال نط في 1996األلعاب األولمبية الصيفية في عام 

تعتبر الرياضة اآلن . 1900الواليات المتحدة األمريكية كانت كندا في عام  أول دولة مارست اللعبة بعد

ل، ومعظم دول أورو تالرياضيا من أكثر دا وصربيا،الشعبية في البرازي ا وھولن األخص إيطالي ا وب  ب

  .باإلضافة إلى روسيا وبعض الدول في قارة آسيا

ى  طريقة اللعب، وجعل الكرة تلعب) الفريد ھالستيل(بعد ذلك عدل  في الھواء، وال يسمح لھا بالسقوط إل

   ." الكرة الطائرة" فسميت لھذا السبب  األرض،

ات ة بواسطة جمعي ذه اللعب بان  انتشرت ھ يحية " الش اء " المس ي أنح ا، ف ا ضمن برامجھ ي أدخلتھ الت

الل مالية خ ا الش نة  أميرك ن س دة م رة الممت نة  1900الفت ى س   .1925وحت

ا في  وجمعية الشبان المسيحية ھي التي وضعت قوانينھا الموحدة ع فروعھ ى جمي ا عل ى، وعممتھ األول

   .أنحاء العالم

وانين خالل األعوام   ذه الق ين في الملعب ستة حيث أصبح) 1917-1912(ثم تطورت ھ  عدد الالعب

   .وھو االرتفاع الحالي) سنتم 243(الشبكة  وارتفاع

ة، وتأسس  انتقلت ھذه اللعبة بواسطة الجيوش األميركية إلى كندا ودول ا الغربي أميركا الوسطى وأوروب

نة  دولي س ا ال دولي 1947اتحادھ انون ال ه  ووضع الق ول ب و المعم ره، وھ ة وأق ع بعض للعب ا م حالي

   .التعديالت الفنية
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نة  ت س ائرة أقيم رة الط ة لك ة أوروبي ام 1948أول بطول ي الع الم ف ة للع ت أول بطول الي نظم   .الت

ة 1964منھاج األلعاب األولمبية الصيفية في دورة طوكيو سنة  صنفت في ذا التصنيف انطالق ان ھ  فك

   1.قوية للعبة

   طريقة اللعب3 -5
اع الشبكة فيكون  ة جماعية يمارسھا الرجال والنساءالكرة الطائرة لعب  243بنفس الشروط، ما عدا ارتف

   .سنتم للنساء 224سنتم للرجال و 

ة تلعب الكرة الطائرة عن طريق كرة ترسل من ى الجھ األخرى، ويجب  منطقة اإلرسال في الملعب إل

ر أن ن غي بكة م وق الش ر ف ز ع أن تم ذي ترتك ود ال س العم ھا أو تلم بكةتلمس ه الش   .لي

ين في الملعب وستة اط فريق ھذه اللعبة مؤلف من ستة العب ين احتي دأ أو تنتھي  العب وال يجوز أن تب

   .القانوني المباراة بأقل من ھذا العدد

ل  يقوم أعضاء الفريق بتبديل ك مث ق باإلرسال، وذل ا الفري وز فيھ رة يف د كل م مراكزھم في الملعب بع

 .سنى لكل العب أن يقوم باإلرسال والدفاع والھجومالساعة، حتى يت تبديل عقرب

ا ق  وتتألف المباراة من خمسة أشواط على األكثر، يفوز فيھ ل الفري ة أشواط قب ذي يحرز ثالث ق ال الفري

   .اآلخر

ق ل الفري ق بالشوط إذا أحرز خمس وعشرين نقطة قب وز الفري ا إذا تعادلت  ويف ى، أم اآلخر كحد أدن

افس تمدد نقاط الشوط حتى يستطيعفيجب أن  25-25 :النقاط ق المن  :فريق من إحراز نقطتين قبل الفري

27-25/ 26 -24.   

ريقين  والكرة الطائرة من األلعاب الجماعية وز أحد الف ل يف ادل، ب ا بالتع التي ال يجوز أن تنتھي مباراتھ

   :التالية بإحدى النتائج

  .2. 3، 1 – 3صفر،  -3

  

  

  

  : االرسال  5-4

                                                 
1 http://www.al3nabi.com/vb/f81/t76484.htm 2006كلية التربية البدنية والرياضية .معة بغداد جا. عبد الواحد. 
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ذي يشغل مركزھي احدى المھ ذ بواسطة الالعب ال رة الطائرة وتنف من  (1) ارات األساسية في الك

ا  وإدخال الكرة في اللعب ، أي ھي) الصفارة ( المنطقة الخلفية بعد إشارة الحكم  دأ بھ الضربة التي يب

ار اللعب وبدونھا ال يمكن أن يبدأ اللعب، فضالً عن كون اإلرسال يا في المب اً وأساس اة فھو عامالً مھم

إتقانه،فضال عن انه من أھم ضربات الھجوم المباشر التي  مفتاح الحصول على النقاط للفريق في حالة

ب تخدمھا الالعب خالل اللع ان  يس ا ك اعي ضعيف فكلم ي وضع دف افس ف ق المن د تضع الفري ي ق الت

   .المكان المناسب كانت مھمة الفريق المنافس أصعب اإلرسال قوياً ومتقناً وفي

ؤثر يعد ة المباشرة التي ت زة الھجومي أثيرا اإلرسال احد أنواع االرساالت ذات الطابع أو المي را" ت " كبي

ام  ى ع وع من االرساالت إل ذا الن دا  في 1955في نتيجة الفريق ويرجع ظھور ھ م . بولن د من أھ ويع

مستويات العالية وخاصة في الفرق ذات ال ضربات الھجوم المباشر التي يستعملھا الالعبون خالل اللعب

ى  وبأسلوب الھجوم الساحق وعلى وفق المواصفات ؤدي إل ا ي ين مم ة لالعب ة والمھاري الجسمية والبدني

وان ھؤالء الالعبين بدءوا يستعملون اإلرسال الساحق . ضعيف جعل الفريق المنافس في وضع دفاعي

ـاط  خالل اللعب بجرأة ومجازفة ابع الن(أقل نتيجة نظام تسجيل النق اطتت ا) ق من ارتكاب أخطاء " وخوف

ارة مدى واسع ضمن في أثناء ذه المھ ذه المستجدات النفسية بلغت ھ  أدائه ،لكن بعد مرحلة التكيف لھ

ولكن يجب " كافيا مجال الھينة على قمة العالم في ھذه اللعبة،إذ إن مجرد قذف كرة اإلرسال بقوة لم يعد

ا ارة والتشويق مم يء باإلث ى وبأسلوب مل ارة أعل ر ومھ ة أكث ذه بدق ا تنفي افس دائم ق المن " يجعل الفري

  .1بحاالت وظروف لعب جديدة" مھددا

   2انواع االرسال5-5

نستطيع تقسيمھا إلى نوعين رئيسيين وفقاً لوضع الكرة بالنسبة لمستوى  ولمھارة اإلرسال أنواع عدة 

  -: العب وھماكتف ال

  

  

  

  

  اإلرسال من األسفل 5-5-1

                                                 
   .20ص) 1988, كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد, رسالة ماجستير: (الطائرة السعدي، عامر جبار؛ مهارة استقبال االرسال واثرها على النهج الهجومي بالكرة 1
  27ص) 1997, دار الفكر العربي ,القاهرة: (1الطائرة؛ ط وحمدي عبد المنعم؛ االسس العلمية بالكرة, محمد صبحي حسانين 2
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 -:ويقسم إلى 

  . األسفل اإلرسال المواجه األمامي من-1

 . اإلرسال الجانبي من األسفل-2

 األسفل  اإلرسال الجانبي المعكوس من-3

   .اإلرسال المتموج من األسفل-4

  األعلى  اإلرسال من2- 5-5 

 -:ويقسم إلى

 )إرسال التنس( اإلرسال المواجه من األعلى-1

 )األمريكي(المتموج األمامي اإلرسال-2

 )الياباني(اإلرسال المتموج الجانبي-3

  .الساحق اإلرسال-4

  .اإلرسال المتموج من القفز-5

  مھارات فردية وجماعية5-6
ى دة يتوجب عل ة عدي ة وجماعي ارات فردي رة الطائرة مھ ذه  وتشمل رياضة الك م ھ ا، أھ الالعب إتقانھ

  التي تھمنا في بحثنا اإلرسالدية المھارات الفر

اراة "     ون خالل المب وھو من .يعتبر اإلرسال من أھم ضربات الھجوم المباشر التي يستعملھا الالعب

رة،  ارات الكبي م المھ د  وأھ ق اح ى تحقي دف إل ا تھ ر كلھ ين و األخ ين الح دة ب واع جدي ه أن رت من ظھ

  :الغرضين األساسيتين من اإلرسال و ھما

  .كتساب نقطة سريعة مباشرةا-أ     

  .تصعيب عملية القيام بھجوم من الفريق األخر -ب     

أھم أغراض اإلرسال ھو عدم إتاحة  وو بما أن استقبال الكرة ھي بالخطوة األولى في تشكيل الھجوم، 

  .الفرصة للفريق األخر الستقبال الكرة أو على األقل تصعيب ذلك عليه

 

  

  اتھا عند أداء اإلرسالي يجب مراعالعوامل الت5-7
  القدرة الفنية للمرسل-5-7-1     



 كرة الطائرة                                            لخامس                          الفصل ا 

 

وي و –البد لكل العب أن يتقن بدرجة عالية بنوعين مختلفين من اإلرسال على األقل  إحداھما إرسال ق

ه في  إجادةھذا باإلضافة إلى ضرورة . األخر موجه طريقة سھلة لإلرسال من أسفل تكون نسبة تحكم

واع اإلرسال المعروف بدرجة ع % 100توجيه الكرة منھا  ع أن ان جمي ق من إتق د لكل فري ه الب لى أن

  .1كبيرة  حتى يتمكن من استخدام النوع المناسب لمواجھة الفريق األخر

  العوامل الخارجية-5-7-2 
ه،مثل الشمس و  ة المحيطة ب كثيرا ماتتوقف نتيجة المباراة على مدى استغالل الفريق للعوامل الخارجي

ريح و المط ه... رال ة.وخالف ارج الصاالت المغلق اراة خ ت المب مس أو . خاصة إذا أقيم ة الش ي حال فف

م  الضوء الكھربائي القوي نستعمل الطريقة المعكوسة أو رة ث اع قوس الك ا ارتف أي طريقة تكون نتيجتھ

ز الضوء  و. سقوطھا من مرك ة ق ي حال وي وف تعمل اإلرسال الق ريح نس اه  ة ال ان المرسل ضد اتج ك

  و اإلرسال البطئ إذا  الريح

–كان نفس االتجاه و في حالة المطر يحسنن استخدام اإلرسال القوي بصرف النظر عن عامل التوجيه 

  .  وھكذا

  استغالل نقط الضعف 5-7-3
  الضعف الفردية نقط1 -5-7-3

وع  إذا   ذا الن ه ھ ين من اإلرسال فيجب أن يركز توجي وع مع ظھر ضعف أحد الالعبين في استقبال ن

  .من اإلرسال إلى نفس الالعب الضعيف

  عف الخاصة بالفريقنقط الض2 -5-7-3

اطق الملعب  ين في أحد من ل الالعب د تكت ى .مثل توجيه الكرة إلى أماكن مكشوفة عن رة إل ه الك أو توجي

  . بعض الالعبين خالل مناقشاتھم و عدم استعدادھم الستقبال اإلرسال

  فسكسر طريقة ھجوم الفريق المنا 5-7-3-3

  

  

د سواء في  يمكن كسر طريقة ھجوم الفريق األخر إذا أمكن التحكم في توجيه اإلرسال إلى الالعب المع

  .  و بذلك ال يتمكن من تنفيذ الخطة الموضوعية.الطريقة الزوجية أو بالعداء

                                                 
 .21ص.1990الطبعة األولى .الكرة الطائرة .بطريس رزق هللا .علي عبد المعطي .جورج اسكندر .زينب فھمي  1
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ة الھجوم المضاد أو تصعيبھا    . كذلك يمكن استغالل بعض المناطق الحساسة في الملعب لكسر طريق

  :ما في الحاالت التاليةك

التوجيه للجانب األيسر من الملعب قريبا من خط الطول لصعوبة االستقبال باليد اليسرى بالنسبة  •

 .لمعظم الالعبين 

  ...منتصف نھاية الملعب بغرض كسر الھجوم بعد اللمسة األولى •

 .1 )أ(الركن الخلفي األيمن أمام من أقة اإلرسال وذلك لكسر طريقة العداء من مركز

  التعرف على قوة الفريق المنافس5-7-3-4
ة، يمك عف الفردي واحي الض ر و ن ق األخ وة الفري ا ق ن معروف م يك ف  نإذا ل ال لكش تخدام اإلرس اس

  :و لتحقيق ذلك نتبع األتي.المستوى الالعبين و مدى خاصة ف الشوط األول من المباراة

أثير كل  استخدام جميع أنواع اإلرسال الممكنة و تسجيل نتيجة كل • ة مدى ت نوع على حدة لمعرف

 .نوع

نھم في  • درة كل م ة لق روق الفرذي افس و تسجيل الف توجيه اإلرسال إلى جميع العبي الفريق المن

د  االستقبال ليسھل اكتشاف ضعاف المستقبلين منھم،و يمكن عن طريق الخطوتين السابقتين تحدي

تقبلين حتى أنسب أنواع اإلرسال التى تستخدم مع ھذا الفريق باإلض ة أضعف المس افة إلى معرف

  .يوجه اإلرسال إليه

  استخدام الخداع5-7-3-5
  :ينبغي استخدام الطرق المختلفة للخداع كعامل مساعد االستفادة من اإلرسال و أھم الطرق

 تغيير قوة الضربة •

ين من اإلرس وع مع ة سھولة ضد ن ال و ھو عامل لم يستقر رأي اإلجماع على األخذ به إال في حال

وع ذا الن ر ھ وة اإلرسال.فمن الواجب تغيي تقبلين ق أة المس ذلك يمكن مفاج ثال من المالحظ أن . ك فم

  أمتار بعيدا عن الشبكة في حالة االستعداد الستقبال 3الفريق المستقبل يقف على مسافة حوالي

  

ا ذا اإلرس أداء إرسال صد ھ اجئ اإلرسال القوي،فلو أمكن للمرسل من أن ألخر تغيير القوة ب ل المف

  .و ھكذا... ثم يعود بعد ذلك إلى استعمال اإلرسال القوي مرة أخرى

                                                 
   .بطريس رزق هللا مرجع سابق ذكره.علي عبد المعطي .جورج اسكندر .زينب فھمي  1
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ا كانت   وة طالم تمرار الق اك رأي أخر ينصح باس تمرة ألن ھن دة بصفة مس ذه القاع اع ھ وال يمكن إتب

  .النتيجة جيدة وعدم التغيير إطالقا

 تغيير التوجيه •

ى الالعب الضعيف أو ا ه يكون إل ى أن األساس في التوجي ه إل ان المكشوف و استمرار التوجي لمك

لعب معين أومكان محدد ال يمكن أن يأتي نتيجة مرضية على طول الخط،ذلك ألن الفريق المدافع ال 

بد له من تغيير موافقة الدفاعية لتغطية ھذا الضعف و ھنا تأتي فرصة توجيه اإلرسال إلى العب أو 

  .مكان أخر لخلخلة تكوين دفاع الفريق

  األخطاء •

  .الھجوم لمس الشبكة أثناء الدفاع أو -

  .ضرب اإلرسال لمس خط النھاية أثناء -

  .متتابع ومتصل من نفس الالعب إال في حال صد الھجوم ضرب الكرة بشكل -

  .الخلفية ضرب الكرة ضربة ھجومية من العب في المنطقة -
  

 

 



  
  
  
  
  

  الباب الثانيتمھيد 
  
  
  

ة فصول  ى ثالث ة البحث قسمنا الباب إل الفصل األول  منھجي

واإلجراءات الميدانية و الفصل الثاني عرض و تحليل النتائج 

  .أما  الفصل الثالث   االستنتاجات و مناقشة فرضيات البحث
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   تمھيد1-1   

ذيمشكلتنا مستمد من الواقع اليومي  أصل إن ه كل  ال ق  تالرياضياتعني من ي فري  أوفكل مشرف عل

در  ية و يص ارات الرياض يم مھ وم بتعل ية يق ة و الرياض ة البدني تاد التربي ااس  األداءبخصوص  أحكام

د عدة  أوسواء خالل  أحكامه إلصدارالوقت المناسب المھاري لكن اليعرف  محاوالت من العمل و بع

  . األخطاءتصحيح  أوتعزيز  الصادرھدا يكون 

ه من وسائل  ا تحتوي ة نسير  و خالل ماتقدم نعتبر ھدا الفصل جوھر العمل المنھجي لم و طرق منھجي

  . األحسنعليھا في بحثنا للوصول إلى ھدفنا و االرتقاء بالمستوي الي 

  الدراسة االستطالعية 1-2

ر  ءاتإجراقبل الشروع في  ارات التي وضعتھا  أرضيةالدراسة الميدانية التي تعتب ا االختب تجرب فيھ

لالساتدة االكماليات  ضموجھة لبعبطاقة مالحظة بدون مشاركة و تقديم استمارة  1الباحثة مع المشرف 
ذ 2 د وھ د تحدي كاليةا قص دين  اإلش بطھا و ال ث و ض دواالبح ا  أك ملن ائح أنھ دمون نص ادات ،يق  إرش

  .راجعة تغذية أنھادون معرفة  ات تصحيحو

ارة  اس مھ ب لقي ار المناس د االختب ي تحدي وات ف رنا الخط دھا حص الو عن ائرة  اإلرس رة الط بك

ار ا واختي ا علين ان الزم ار ك د االختب د تحدي ة البحث بع بة لعين هانواع مناس وفير إلجرائ اد  ت ائل العت وس

ياة المشرية ھو كاولمبيالرياضي فكانت الوسائل متوفرة عند جمعية  ى  ألنن ة عل مشرفة داخل الجمعي

  .الرياضة النسوية داخل والية النعامة 

ة البحث من  بإجراءفقامت الباحثة  ى عين ذالتجربة االستطالعية عل ارم أموسىمن مدرسة  التالمي  خت

  و كانت  األصليةو ثم استبعادھم من التجربة 10تم اختيارھم بطريقة عشوائية وكان عددھم )9-12(

  

22                                                 
 .عطا هللا احمد .د -  1
 .الموجودة في المالحق  االستمارةة و بطاقة مالحظ -  2
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ة ف ده التجرب ة ھ ب المدرس ة قصباوي بجان يةي قاع و .  األساس تطالعية ھ ة االس ن التجرب دف م و الھ

  .لعينة البحث  المھاريدراسة كفاءة االختبار المھاري و ھدا لقياس المستوى 

دت  09:00على الساعة  2009 مارس 21التجربة االستطالعية في يوم السبت بفقمت  صباحنا و عي

ة االستطالعية وبنفس التوقيت و للتأكد من صدق  2009س مار 28يوم السبت  ار التجرب ات االختب ثب

اج التعليم ى أساسه المنھ ة  يو الوقوف على المستوى الحقيقي لعينة البحث التي نبنى عل ذلك معرف و ك

رة  ى ك ارى لإلرسال عل ى االنجاز المھ درتھا عل ة البحث و ق مدى كفاءة االختبار المستخدم لقياس عين

  .ئرة الطا

  متغيرات البحث  1-3

  متغيرات البحث

  

  المستقل المتغير

والسلبية و  ةالتغذية الراجعة االيجابي

  المختلطة

  التابع المتغير

   .اإلرسال في كرة الطائرة تعلم مھارة 

  متغيرات البحث) 1(الشكل رقم
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  الضبط االجرائ للمتغيرات 4_1

 أخرىجھة  مناحث ضبط المتغيرات قصد التحكم فيھا من جھة والدراسة الميدانية تتطلب من الب إن    

رات  ة المتغي ة األخرىعزل بقي ي .الدخيل ائج الت ائج تصبح النت ده النت دون ھ اتوصل يو ب الباحث  إليھ

ل  رات متعصبة عن التحلي ي للمتغي ا و يقصد بالضبط اإلجرائ ر و مضللة نتائجھ و التصنيف و التغيي

  .  أن يؤثر على التغير التابع نتأثيرات المتغير الذي يمكدولة إلزالة بالمحوالت الم

ب ل رات امة كام ن عالوي و أس د حس ول محم ى :"و يق رف عل ى الباحث أن يتع بباتيصعب عل  المس

ة قيو بعد عزل ب 1"الصحيحة الضبط إلجراءاتة للنتائج بدون ممارسة الباحث يالحقيق ة العوامل الدخيل

ر ا )السن،الجنس(األخرى ان األث يلمتف امج الت بق ى البرن ود إل ر استخدام بعض عليميع ة اث ي في معرف

   .أنواع التغذية الراجعة في تعلم مھارة اإلرسال بالكرة الطائرة

أثير استخدام       ر مستقل و ت امج التعليمي لمتغي ى مدى نجاعة البرن م عل ا الحك ومن خالل ھدا يمكنن

  .في تعلم مھارة اإلرسال في كرة الطائرة كمتغير تابع) طةالمختل السلبيةو  ةااليجابي (التغذية الراجعة 

  :ھده االعتبارات يمكننا ضبط متغيرات البحث على النحو التاليانطالقا من و

  متغيرات المرتبطة بمجتمع البحث - 1-4-1

  :قدر اإلمكان من عدة نواحي منھا  نة خصائص المفحوصيقبد يجب علينا أن نحدد

غ عددھم اختيار عينة البحث من طر- ار بل د من 40ف مدرسة األساسية أموسى مخت سنة  12-9تلمي

  .يتميزون بمستوى متقارب

  .لمراعاة تجانس أفراد العينة من حيث الجنس، السن، الطو-

  )المشوشة(المتغيرات الدخيلة - 1-4-2

ا بد حوث و خاصة في الب.ةقھناك العديد من المتغيرات المحرجة تكون من الصعوبة بإمكان التحكم فيھ

ية و ةالنفس ة االست االجتماعي دريب كدرج ال الت ي مج فف ةش ل و الحاج ة اء الكام للرياضيين،  االجتماعي

  .من األشياء التي تبقى عاتقا أمام الباحثين في ھدا المجال كإلى اإلصابات المفاجئة و غير دل ةباإلضاف

  

  المتغيرات المرتبطة بإجراءات التجربة - 1-4-3

22                                                 
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ائج مع درجة ب أن نإن إجراءات التجربة يج ة و تعطي نت قوم بضبطھا حتى ال تؤثر على نتائج التجرب

  .عالية من الصدق

دل  تأخذكل مجموعة -أ ة بمع امج  540توقيتا واحدا من الوحدة التعليمي ى حدى برن د لكل مجموعة عل

  .استغرق أسبوعين و نصف  امالك

  .المجموعة تقوم بالتعلم في ميدان ووسائل واحدة -ب

  .وقت واحد  في االختيار القبلي و البعدي حيث أن قياس يكونضبط  -ج

ي -د ذيعط ة   للتالمي ل اجراءالتجرب ليةقب ف  األص امال لمختل امال و ش رحا ك دافش ارات و  أھ االختب

  .إجراءاتھامواصفات 

   . مواقيتھا يالتعليمية فضبط تطبيق الوحدات -ه

  التوقيت         

  األيام

  الجمعة الخميس األربعاءالثاء الث االثنين    األحد  السبت

      2ع  1ع  3ع  2ع  1ع  سا9:45ساالى9:00

      3ع  2ع  1ع  3ع  2ع سا10:15ساالى9:45

      1ع  3ع  2ع  1ع  3ع  11:00ساالى10:15

  .ةااليجابيالراجعة  التغذيةعينة التي تتلقى = 1ع المفتاح الجدول

         ةئالراجعة الخاط التغذيةعينة التي تتلقى   =2ع                  

         ةعينة التي تتلقى التغذية الراجعة المختلط= 3ع                  

  . للمجموعة األسبوعيوضح مواقيت التعلم في ):1(جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  المتغيرات الخارجية - 1-4-4
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  .المرتبطة بالتجربة من ملعب و عتاد و توقيت  فجميعا لظروعلى توحيد  اإلمكانلقد حصرنا قدر 

  .يكون التدريب المجموعة في توقيت الخاص ،تفاديا للمساس بالبرنامج المتبع أنالتركيز على 

  

  لالختبارات  األوليةالدراسة -5 -1  
  :ما يلي  إلىنھدف من وراء ھده الدراسة 

وف -ا ة الوق الل التجرب دھا خ ن تنفي تمكن م ى ن ارات حت د االختب ي تنفي اكل و الصعوبات ف ى المش عل

  . األساسية

  .من سالمة الوسائل المختلفة المستخدمة في التجربة و صالحيتھا التأكد -ب

  .الدي يستغرقه االختبارمعرفة الوقت  -ج

  .معرفة كفاءة االختبارات المستخدمة -د

  .المستخدمة في االختبار األدواتمعرفة كفاءة  -ه

  .أمكنعلى االختبار ادا القيام بتعديالت  -و

  
  العلمية لالختبارات  األسس–1-6

اة  يغاجله، ينبمصداقية و داللة و تقيس ما وضعت من  ذاتحتى تكون االختبارات التي وضعت  مراع

  :الشروط العلمية التالية

  ثبات االختبار- 1-6-1
  .بقياسهفيما وضع  اإلتقانيكون االختبار على درجة عالية من الدقة و  أنيعني 

ة :" إبراھيميقول مروان عبد المجيد  ى نفس العين د عل الثبات ھو محافظة االختبار على نتائجه ادا ما عي

"1  

ا  أنھو "بات و يؤكد محمد صبحي حسانين على الث ائج ادا م ار نفس النت ديعطي االختب ى نفس  أعي عل

  . 2"على نفس الظروف األفراد

22                                                 
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ات لكل  األوليةقامت الباحثة بإجراء االختبارات  ار بطريقمن اجل حساب معامل الثب ار(  ةاختب -اختب

ار إعادة ار )اختب ذ من مدرسة أموسى مخت ة البحث من التالمي ى عين ارھم ب)12-9(عل م اختي ة ت طريق

و ثم استبعادھم من التجربة األصلية و كانت ھده التجربة غي قاعة قصباوي 10عشوائية وكان عددھم 

اري و . بجانب المدرسة األساسية  ار المھ اءة االختب ة االستطالعية ھو دراسة كف و الھدف من التجرب

  .ھدا لقياس المستوى المھاري لعينة البحث 

ارات فقمت  ةاالختب وم  األولي ى الساعة  2009مارس  21السبت في ي دت اصباحنا و  09:00عل عي

بت  وم الس ارس  28ي ار و الوق 2009م ات االختب دق ة ثب ن ص د م ت و للتأك نفس التوقي ى وف ب عل

اج التعليم ه المنھ ى أساس ى عل ي نبن ة البحث الت ي لعين توى الحقيق اءة  يالمس دى كف ة م ذلك معرف و ك

  .قدرتھا على االنجاز المھارى لإلرسال على كرة الطائرة  االختبار المستخدم لقياس عينة البحث و

           رسونيبعض توفر النتائج قمنا باستخدام معامل االرتباط البسيط الدي يعرف باسم ارتباط ب    

      Pearson)(1 وبعد الكشف في جدول الدالالت لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى الداللة  

  

ة  أنوجد  9ودرجة الحرية  0.05 ة الجدولي ا )0.60(القيمة المحسوبة لكل اختبار ھي اكبر من القيم مم

ا، 0.67من االسفل األمامي اإلرسالو كانت نتائج االختبار .ياكد بان االختبارات تتمتع بدرجة عالية   أم

ال ن  اإلرس انبي م فلالج ا،0.73 األس ار  أم الاختب نس  اإلرس ا 0.63الت ا يوضح لن دا م ة أن،و ھ  القيم

ار  دمما يؤك) 0.60(المحسوبة لمعامل الثبات ھي اكبر من القيمة الجدولية  وجود ثبات عالي عند االختب

 .  
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   صدق االختبار  -6-2- 1    

ار استخدمنا معامل الصدق  التأكداجل  من  ذاتيمن صدق االختب ة  ال اره صدق درجات التجريبي باعتب

اس بحساب الجدر التي خلصت من شبالنسبة للدرجات الحقيقية  دي يق اس ال  لتربيعيوائبھا اخطاء القي

ة :لمعامل الثبات الختبار و قد حققت النتائج التالية  ة  0.05عند مستوى الدالل  إنوجد  9و درجة الحري

ي  ا يل ار كم امي اإلرسالقيمة المحسوبة لكل اختب ا 0.81معامل الصدق  األسفلمن  األم  اإلرسال أم

  أما،0.85 األسفلالجانبي من 

ار   الاختب نس  اإلرس يم  0.97الت ده الق االتو ھ ن  للرس ر م ا اكب ت كلھ ة كان ة المقترح ةالثالث  القيم

ى  0.05عند مستوى الداللة  ) 0.60( الجدولية دل عل دا ماي ة  إنو ھ ع بدرجة عالي يم المحسوبة تتمت الق

   الذاتيمن الصدق 

  

الدراسة 

 اإلحصائية

  لالختبار

حجم 

العينة 

درجة 

الحر

  ية

مستوى 

  الداللة

معامل 

  الثبات

معامل 

  الصدق

معامل 

االرتباط 

بيرسون 

 الجدولية

اإلرسال 

األمامي من 

  األسفل

  

  

10  

  

  

9  

  

  

0.05  

  

0.67  

  

  

0.81  

  

  

  

اإلرسال 

الجانبي من 

  األسفل

      0.73  

  

0.85  0.60  

اإلرسال 

  التنس

      0.63  0.97    

  العلمية لالختباريوضح األسس  ) 2(جدول رقم            
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  موضوعية االختبار 1-6-3
م  دة و ت إن بطارية االختبار المستخدمة في ھدا البحث سھلة و واضحة اد أن االختبار دو موضوعية جي

  . استعمال االختبار ضمن الوحدة التعليمية 

  الدراسة األساسية1-7

  المنھج المستخدم1 -1-7

ن القو إن ة م ي مجموع ي يعن ث العلم نھج البح د و م ساع ول  األس ل الوص ن اج عھا م تم وض ىي    إل

ة ول " الحقيق اتو يق ود دنيب د محم ار بحوش و محم ة  إن":عم ي الدراس ا الباحث ف ي يتبعھ ة الت الطريق

    1"للمشكلة الكتشاف الحقيقة

  المنھج التجريبي1-7-2

نھج التجريبي ھو  رمن خالل المشكلة التي يطرحھا الباحث فان الم ة لحل  أكث ذيالمشكل ا ھذمالئم  ال

ريفج امي ع ول س ي ق ه ف ر عن ي :"نعب لوب التجريب ريعتبراالس اليب أكث ي الوصول  األس ة ف ىكفاي  إل

   2"المعرفة يوثق بھا عندما يستخدم في حل المشكالت

  3"الطريقة المفضلة لتحديد العالقة السببية بين متغيرات المحدد"كما يعبر عنه 

  عينة البحث1-7-3

ة البحث التجر ر عين ان تعتب د روم ا محم ي أساس عمل الباحث و يعرفھ ي "يب ة ھي مجموعة يبن العين

   4" الباحث عمله عليھا وھي ماخودة من المجتمع األصلي و تكون ممثلة له تمثيال صادقا

و الرابعة و الخامسة تم اختيارھم  الثالثةذكرا من سنة  تلميذ 40من  ةالكليوفي التجربة تكونت العينة    

ارھم، تراوحت بطريقة عشوائية ى النحو 10سنة بمتوسط عمري  12-9من أعم سنوات موزعين عل

  :التالي

  

  

  

  العينة التجريبية-أ   

22                                                 
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ة  30عدد أفرادھا  وزع العين يم األساسي ،تت اني من التعل ىتلميذا ذكرا يدرسون في الطور الث ثالت  إل

  .تالميذ 10 مجموعات تجريبية تتكون كل مجموعة من

  العينة الضابطة-ب    
وزيعھم تالميذ و قد اعتمدت الباحثة 10تتكون ھذه العينة من  د ت ذلك عن ة البحث و ك ا لعين د اختيارھ عن

تم "على مجموعات أسلوب االختيار العشوائي حيث يعرفھا عمار بحوش و محمد محمود دنيبات على  ي

  1"فرصة متكافئة لكل أفراد المجتمع األصلي إعطاءاالخيار على أساس 

  .تالميذ و تم اختيارھم لزمالئھم بالتناوب3جموعات عن طريق اختيار وقد وزعنا الم
  مجاالت البحث  1-8 

وم  تم : المجال الزماني-أ        ة األستطالعيةيوم  2009-02-02االتفاق مع المشرف ي ام بالتجرب القي

ة الدراس 2009مارس 28و أعيد االختبار يوم  2009مارس  21 ذا بسبب مزاول ة في تم االنقطاع و ھ

ذي دام أسبوعين و نصف،أما بالنسبة  امج التعليمي ال دأت في البرن ات ب ة االمتحان د نھاي م بع المعھد ،ت

  :أتي كانت كفلالختبارات 

  .2009  - 06- 27كان يوم السبت :االختبار القبلي    
  .2009  -07- 14كان يوم الثالثاء :االختبار البعدي    
د المجاورة الملعب ال : المجال المكاني-ب      للمدرسةذي تمت فيه االختبارات ھو قاعة قصباوي محم

  .مختار بمدينة المشرية  أموسى األساسية

ة  : المجال البشري -ج      ار بمدين ية أموسى مخت ذ للمدرسة األساس ة التالمي ى عين ة عل تمت التجرب

ى سنة من الطور  12-9تلميذ ذكرا تتراوح أعمارھم بين 40المشرية ،قدر عددھم  اني ،وزعوا إل  4الث

  .تالميذ 10كل مجموعة تتكون من ) مجموعة ضابطة1مجموعات تجريبية و 3(مجموعات 

   أدوات البحث 9- 1    

ر المحور  إجراءاتفي التي استعملتھا الباحثة  األدوات إن ذيبحثھا التي تعتب ه يوضفه  ال تند  و علي يس

  .كشف الحقيقة التي تبنى عليھا البحث  إلىفي الوصول 

  

  :ئل في جمع المعلومات سعدتنا في كشف جوانب البحث و تحديدھا و ھيوضفنا عدة وسا لقد و

22                                                 
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تا: بطاقة مالحظة من غير مشاركة   1-9-1        ى أن االس ة معلومات عل ب .ر.ت ذتلقت فيھا الباحث

  .يعطي المعلومات لكن اليعرف على أنھا تغذية راجعة 

  1ر .ب.ة تاستمارة مقدمة الساتد 1-9-2       
ا بالموضوع و التماشي  : مصادر المراجع 1-9-3        ارف نظري تمت عملية سرد المعطيات و المع

اد توضيحات لألمور الغامضة و كل  مع أھداف البحث و الوصول إلى صيغة علمية تخدم العمل إليج

  .التوضيحھذا وظف في الدراسة النظرية من أجل 
   .من أجل قياس مھارة التالميذ في االرسال بكرة الطائرة  : 2االختبار المھاري 1-9-4      

التي استعملناھا في بحثنا من أجل مقارنة  اإلحصائيةالمعادالت  : اإلحصائيةالوسائل  9-5- 1    

  .الحقيقةالنتائج و كشف 

ائرة1-9-6  رة الط ي ك ال ف ارة االرس اس مھ تخدم لقي ار المس ل  : االختب ن قب مم م ار س ذا االختب ھ

  للصة التربية البدنية و الترويح و يعتبر ھذا االتحاد من أنشط االتحادات المھنية  األمريكيحاد االت

ي  دادف ارات  إع اس مھ ارات لقي ات االختب يةبطاري ة  األساس درات البدني ابو الق طةو  لأللع  األنش

  .3الرياضية المختلفة
ذلك    ئين ك تخدم للناش ة تس ذه البطاري ا أن ھ ى نت.كم ة و للحصول عل ذه البطاري تخدام ھ دة باس ائج جي

  اإلرسال.يتطلب األمر مراعاة جميع الشروط و التعليمات بكل دقة

قياس مھارة اإلرسال لدى العب الكرة الطائرة في مواقف مشابھة  :الغرض من االختيار 7- 1-9 

  .للمھارة

  

  

  

  

  

ة قانونية،و ملعب قاعة ملعب الكرة الطائرة قانوني ،الكرة الطائر:وسائل إجراء اإلختبار 8- 1-9  

  :قصباوي محمد المجاورة للمدرسة األساسية أموسى مختار كما ھو موضح في الشكل  
22                                                 

 .االستمارة الموجودة في المالحق 1
 . ھاري موضح في الجزء الخاص باالختبار للعينة االختبار الم 2
  .87.صمرجع سابق ديوان المطبوعات الجامعية .أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية . عطا هللا 3



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                                          األولالفصل   

 
 

  م18                                                          
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4  

  

  

3                  
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2  

  م3

  

 

  م6        1

  

 

  م4.5

3                  

  م 1.5

  

  يوضح كيفية تقسيم ملعب الكرة الطائرة و توزيع النقاط  2الشكل رقم 
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ة الملعب  بيقف الالع:مواصفات األداء1-10 نصف الملعب النصف المواجه ل(في منتصف خط نھاي

  .1)أمتار من الشبكة 9المخطط على بعد

  

  .ممسك بالكرة الشبكة إلى نصف الملعب المخطط بمن ھذا المكان و الالع

  .لكل عشرة محاوالت  -1:الشروط

خروجھا للخارج تحسب  وفي حالة لمس الكرة للشبكة و وصولھا لنصف الملعب المخطط، أ-2         

  .وال يحسب لھا نقاط)ت العشرة من ضمن المحاوال(بمحاولة الالع

رة في نصف الملعب المخطط، :التسجيل-    يحسب لكل إرسال صحيح رقم المنطقة التي تھبط فيھا الك

اطق من  بحيث أن الالع و ى المن درجات موزعة عل  1له عشرة محاوالت على ھذا االختبار لكون ال

ى م.درجة  40االختبار  فان الدرجة العظمى لھذا.درجات 4إلى  ع مالحظة أنه في حالة سقوط الكرة عل

  . درجة المنطقة األعلى بخط يفصل بين منطقتين يحسب الالع

  االختبار القبلي 1-11 

تم إجراء االختبار القبلي على العينة التجريبية و الضابطة مستخدمة في ذلك اختبار مھارة اإلرسال 

ائرة بالمدرسة األساسية للطوراالول و الثاني و تم إجراء االختبار في ملعب الكرة الط.بالكرة الطائرة

  .2009  - 06- 27السبت  أموسى مختار وقد استغرقت مدة إجراء االختبار القبلي
   .صباحاو ھذا في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة   

مع شرح و ھدا و قد اعطيت للتالميذ محاولتين قبل بدا االختبار حتى يتسنيى لھم فھم االختبار المقصود 

  .الشفوي للباحثة

  

  

  

  

  توزيع عينة البحث 1-12
22                                                 

  :أنواع االرساالت المتضمنة في االختبار ھي 1 1
  .اإلرسال األمامي المواجه من األسفل-        
  .لجانبي من األسفلاإلرسال ا-       
 .إرسال التنس-       
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ة  التغذيةو حسب مجموعات متساوية العدد بطريقة عشوائية  4 إلىلقد تم توزيع العينة   ة المقدم الراجع

  :لھا 

  .تالميذ 10: المجموعة الضابطة

  .تالميذ 30:المجموعة التجريبية 

  الراجعة بالتغذيةطريقة تزويد المجموعات 1-13
ة تزويد عينة البحث وضع المنھاج اليومي للتدريب  بعد  ة بالتغذي د العين و ھذه المجموعات بقي لنا تزوي

  الراجعة 

ة  - أ ة الراجع ة التغذي ي:االيجابي تم  ف ة ي ة الراجع ذه التغذي ز ھ اء أداء الواجب  ذلتالميتعزي أثن

   يالحرك

 أثناء الواجب الحركي فيھا يتم تصحيح األخطاء التالميذ التغذية الراجعة بتصحيح األخطاء - ب

  .لتالميذ أثناء الواجب الحركيتصحيح األخطاء  متعزيز ثفيھا يتم التغذية الراجعة المختلطة  - ج
  خطوات تطبيق الوحدات التعليمية1-14
امي اإلرسال" اإلرسالفي كرة الطائرة و ھو  األساسيةالتعليمي المتبع لتعليم المھارة البرنامج  إن  األم

انبي من – األسفلالمواجه من  نس  إرسال– األسفلاالرسال الج ه بمراعات الشروط ."الت م تطبيق و ت

  :التالية 

 .تطبيق الوحدات التدريبية االعتماد علي  •

 .التدريبيةثالثة عشر حصة في وحدات  ل، بمعداألسبوعخمسة وحدات تدريبية في  •

  .د40كل وحدة تدريبية  •

 :إلى نحن نسعى من خالله

  .ميذ حول المھارةالتال إلىايصال المعلومة  •

 .الجيد  للمھارة األداء إلىمحاولة الوصول  •

  

  :الوحدات التدريبية تم تقسيمھا حسب الشروط التالية إن

الجيد تحث ضروف سھلة و  األداء إلىللوصول  األساسيةيتم فيھا تعلم المھارة :األولىالمرحلة 1-14-1

بالكرة و ذلك عن طريق  اإلحساستمارين :لتالية التعلم االتي تتجنب فيھا السرعة و القوة ،و تعطي فيھا 



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                                          األولالفصل   

 
 

  :عن طريق  األساسيةالمھارة  فيھا تطوير و تتبيثيتم   : الثانيةالمرحلة 1-14-2

 . األداءاالرتقاء الجيد و التدريجي بسرعة  •

 .ذالتالميبما يتالئم مع قدرات  األداء أثناءزيادة المناسبة الستخدام القوة و السرعة  •

بصورة تدريجية من حيث الصعوبة ،مع مراعات الشد  األساسيةفي ھذه المرحلة يكون التعلم للمھارة 

  .العضلي و ارتخائھا من جراء القيام بالحركة

ة  التغيير إن ؤثر في نوعي ه  األداءالمحيط الخارجي ي ذ و ل ةالحركي للتالمي اء أھمي ارة  أثن يم للمھ التعل

إجراءتحث ظروف متغيرة  التنفيذالدقة في  إلىالحركية و ذلك للوصول بھا  دون استعمال التم ك ارين ب

ارين مع الجدران و مع الشبكة  أخرىالشبكة و  ة نستعمل تم ذه المرحل ل مع  إرسالو في ھ مع الزمي

  .الراجعة المخصصة لكل مجموعة  التغذية إعطاء

رالخاص لالختبار تحث  اإلعدادكما تحتوى ھذه المرحلة على  ة  إعطاءصعوبة مع  أكث ة الراجع التغذي

  .الخاصة

تلزم و لضمان الع دقيق للباحث يس نظم ال ومي الم ل الي رم ل بخطط  األم ن  أوالعم توحاة م دات مس وح

  .الجزئيةالخطة 

لم  إليھاينظر  وو تعتبر الوحدة التدريبية أساس عملية التخطيط اليومي،  ا أصغر وحدة في الس ى أنھ عل

  :يليالتنظيمي لعملية التخطيط التعليمي و ينبغي أن تشمل الوحدة التعليمية على ما 

 ".االحماء"تحديد وسيلة و جرعة عملية التھيئة و اإلعداد  •

 .ترتيب و تسلسل تمرينات المستوى الرئيسي •

 ". كشدة التمرينات و دوامھا و عدد مرات تكرارھا "تحديد التدريب •

 

 .تحديد أھم النقاط التعليمية للمھارة الحركية •

  :تتكون الوحدة التعليمية عادة من ثالث أجزاء و ھي

 ".التھيئة و االحماء"ء اإلعدادي الجز .1
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 .الجزء الرئيسي .2

 .جزء ختامي .3

  الجزء اإلعدادي1-14-2-1
  :التي يھدف إليھا الجزء اإلعدادي من الوحدة التعليمية كما يلي يمنكن تلخيص أھم الواجبات

  .العمل على اكتساب العضالت االسترخاء:االسترخاء

  .العمل على زيادة التھوية و رفع درجة الحرارة العمل على زيادة سرعة نبضات القلب و  :االحماء

اإلعداد و التھيئة للمھارات الخاصة و محاولة الوصول إلى أقصى استجابة :التنظيم الحركي1-14-2-2

  .و رد فعل

ية 1-14-1-3 ة النفس ة لممارس:الحال ة االيجابي تثارة االنفعالي ق  ةاالس ة خل ة و محاول دة التعليمي الوح

  .للتعليم أقصى استعداد نفسي 
  :و ينقسم جزء اإلعدادي إلى إعداد عام و خاص

ام1-14-2-4 داد الع اظ :اإلع ل و اق ته العم م و ممارس زة الجس تعداد ألجھ ة اس ع درج ى رف دف إل يھ

  .االستعدادات النفسية للتالميذ

وم بممارس إعداد إلىيھدف مباشرة :اإلعداد الخاص1-14-2-5 ذي سوف تق ذ للواجب ال ته أوال التالمي

ي ة ف دة التعليمي ي للوح زء الرئيس ة الج ات  و، بداي ات الخاصة و تمرين زء تمرين ذا الج ي ھ تخدم ف يس

دات  زء الرئيسي للوح ال الج ل لضمان االنتق ي العم دريجي ف اع الت ة ارتف ارات و يجب مالحظ االختب

  .التعليمية

ة التعيحتوي على :الرئيسي الجزء1-14-3 ة الحال ات التي تسھم في تنمي ا للھدف تلك الواجب ة طبق ليمي

ادي  وتتراوح فترة الجزء الرئيسي من الوحدة التعليمية.التعليميةالذي ترمي إليه الوحدة  دريب الع في الت

  .من الزمن الكلي للوحدة3/2د 30

  .يھدف إلى محاولة التالميذ العودة إلى الحالة الطبيعية:الجزء الختامي1-14-4

  
  التعليمية الوحدةتوزيع 1-15

  الزمن اإلجمالي  االقســـــــــــام              

  د02  التنظيم و االحماء  الجزء اإلعدادي



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                                          األولالفصل   

 
 

  د05  اإلعداد العام و الخاص

  

  الجزء الرئيسي

  د15  تعليمي

  د10

  د05

 

 30 د

  

  تطبيقي

  منافسة

  د03  القســــم الختــــــــــــامي

  د40  المجمــــــــــــــــــــوع

  الوحدة التعليمية يوضح توزيع 3جدول رقم
       
وحدات في األسبوع وقد تم تطبيق الوحدة  5دقيقة كاملة بمعدل 40و قد استغرقت الوحدة التدريبية       

  : كمايلي 

  .حصة تعليمية 13دام تطبيق ھذا البرنامج أسبوعين و نصف بمتوسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لتعليمية لكل مجموعة مجمل الوقت بالدقائق للوحدات ا1-16

  الزمن اإلجمالي  االقســـــــــــام              

  د26  التنظيم و االحماء  الجزء اإلعدادي
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  د65  اإلعداد العام و الخاص

  

  الجزء الرئيسي

  د195  تعليمي

  د130  تطبيقي

  د65  منافسة

  د39  القســــم الختــــــــــــامي

  د520  المجمــــــــــــــــــــوع

  .جمل الوقت بالدقائق للوحدات التعليمية لكل مجموعةيوضح م 4جدول رقم  

  
ة و الضابطة مستخدمين :االختبار البعدي1-17  ى المجموعات التجريبي ار البعدي عل م إجراء االختب ت

ا وم  راالختبار نفسه الذي استخدم في االختب ي بالوسائل و القاعة و الشروط نفسھا ي اءالقبل -14 الثالث

07-09  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدراسة اإلحصائية 1-18 

ل و  ى التحلي ة تساعدنا عل ى مؤشرات كمي إن الھدف من استعمال الدراسة اإلحصائية ھو التوصل إل

  :التفسير والتايل و الحكم و المعدالت اإلحصائية المستعملة في ھذا البحث ھي 

  متوسط حسابي-1

  االنحراف المعياري -2

  معامل االرتباط البسيط بيرسون -3
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  االختبار قتبار، صدثبات االخ-4

 -5  الداللة اإلحصائية  )T(االختبار الداللة

 -F(  6(تحليل التباين

  

  المتوسط الحسابي-1
 

             Σ س         
  =  س

  ن                 
  .للدرجاتالمتوسط الحسابي :س:حيث

  .الدرجاتمجموع :س        

  .األفرادعدد :ن         

 Σ           .تمجموع الدرجا :س

ذلك فانه من  إلى باإلضافة اإلرسالو الھدف منه الحصول على متوسط المفحوصين في االختبار 

  .المعياريالستخراج االنحراف الضروري 

  

  

  

  

  

  االنحراف المعياري 
    

                   Σ )2) "س – س       
  =  ع 

 ن    ك               
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التشتت إذ  سحيث ع االنحراف المعياري من أھم مقايي 301≤استعملنا االنحراف المعياري للقيم ن 

  ى ابتعاد درجة المفحوص عن النقطة المركزية باستخدام جدر االنحرافات عن متوسطھا  يبين لنا مد

  .اإلنحراف المعياري :ع  •

 Σ •  .مجموع مربع الدرجات:  2س

  .مجموع الدرجات المربعة : 2س •

  .عدد األفراد العينة :ن 

  2):كارل بيرسون(معامل االرتباط البسيط 3
  
  
  
  
  
  

  )ارتباط بيرسون(االرتباط البسيط :ر.حيث

  انحراف القيم األولى عن متوسطھا :¹ح      

  انحراف القيم الثانية عن متوسطھا:2ح      

  االنحراف المعياري للدرجات األولى:¹ع      

  

  االنحراف المعياري للدرجات الثانية :2ع 

ةو  ك من اجل معرف ارين و ذل ين االختب ة ب ة االرتباطي دى العالق ة  م ه معرف اث  الھدف من معامل التب

ك  ة و ذل ة طردي ي عالق ة فھ ت موجب ية و اذا كان ة عكس ي عالق البة فھ ة س ت النتيج ار اذا كان االختب

  .الخاص بمعامل االرتباط  اإلحصائيةجدول الداللة  إلىبالرجوع 

  .الثبات=      صدق اإلختبار  
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 99ص.المرجع السابق ذكره ديوان المطبوعات الجامعية .أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية  .هللاعطاء  1
 .100ص.المرجع السابق ذكره  .عطاء هللا 2

                                                                        Σ س× Σ  ص               
                                     Σ ص   × س -   

  ن                                                        
  =ر   

                                  
                                  Σ  )س (2                        Σ  )2) ص                 

                     Σ 2س   -                    -    Σ 2ص   -                
                                      

  
ن                                                         ن
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  :T اإلحصائيةاختبار الداللة 
يا ع ص ق م ه يتف ار الن ذا االختب ا ھ ين اخترن روق ب ة الف دى دالل ن م ك للكشف ع يات و ذل غة الفرض

ين متوسطاتھا  رق ب ة الف ة دالل دد لمعرف االختبارين القبلي و البعدي لمجموعة واحدة ومتساوين في الع

  :يتطلب جملة من الشروط يجب توفرھا  Tاختبار أنو بما .الحسابية 

ه  و، 30التي يقل عددھا عن  لقياس داللة العينات الصغيرة وTيستخدم اختبار  حجم العينة ذا يعني ان ھ

  .30من  أكثريستخدم للعينات 

  :العينات أحجامالفروق بين 

ة  أنينبغي   ى مسوى الدالل ار  Tيكون حجم العينتين متقاربا النه يؤثر عل اباعتب ابھا  أنھ د في حس تعتم

  .على المتوسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 T:                                                                          MDحساب قيم 

=T  

                                                                                         ED    

                                                                                     N(n-1)   

  

نقوم بھا في البحث تتم لعينة واحدة و كذلك بين عينتين متساوين في الحجم لذلك ال بد المقارنة التي  أن

  من استعمال معادلتين للداللة
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  "القبلي و البعدي "متوسط الفرق بين االختبارين  : MDحيث  

        ED : االنحرافاتمربع.  

         N  : األفرادعدد.  

  :Fتحليل التباين 
  .مدى التباين بينھا و درجة تجانسھا أوالقائمة بين المجموعات  قلفر روالمعرفة مدى تستخدم 

  التباين بين المجموعات             

F=1  

  التباين داخل المجموعات            

   

ة  داخلھاو الھدف من استعماله ھو الكشف عن داللة الفروق الحقيقية بين المجموعات و    ك لمعرف و ذل

ىنعود  أنعلينا  Fذه النسبة الداللة االحصائية لھ ك من خالل   Fالجداول االحصائية الخاصة ل إل وذل

توى  د مس ة عن ذه الدالل ة لھ د قيم درجتين نج اء ال د التق ة وعن ة واالفقي ة العمودي درجات الحري ة ل المقابل

  .في بحثنا المأخوذة"0.05"الداللة 

  

  

  

  : ةـخالص  1-19

       

ذا من خالل طرح لقد تضمن ھذا الفصل منھجية ال      ا و ھ ا بھ بحث و اإلجراءات الميدانية ،التي قمن

ة  طلحات اإلجرائي ا المص يات،بعدھا عرفن ياغة الفرض م ص داف ،ث ع األھ دھا وض كلة و تحدي المش

ط  المستعملة في البحث وھي المتزامنة ،النھائية،المتأخرة،المضخمة،الشفھية،البصرية،حتى ال يحدث خل

در  ةالدراسة االستطالعيفي المفاھيم ،جاءت بعدھا  و كيف قمنا بتحديد و ضبط المتغيرات و ھذا على ق

ة و  ا و العين نھج المستعمل في بحثن اإلمكان،انتقلنا بعدھا إلى الدراسة األساسية ،تعرضنا خاللھا إلى الم

ى األدوات المستعملة في البحث  ا عل ة،ثم تكلمن ى المجموعات التجريبي و كيفية اختيارھا و توزيعھا عل
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  الفصل الثاني   
  
   تمهيد1- 2
  

من المعطيات المنتھجة  نقتضي عرض وتحليل النتائج و إعطاء حوصلة لكل نتيجة و عرضھا في      
جداول خاصة ،تمثيلھا بيانيا بالنسبة للرساالت الثالثة المواجه األمامي من األسفل و الجانبي من األسفل 

  .و أيضا التنس
  التجربية االستطالعية 2- 2
  بطاقة المالحظة2-1- 2

  بداية المهارة وأثناءها بعدها لمالحظة حصة التربية البدنية و الرياضية قب
 

     المهارة   يركز على التعزيز يركز على التصحيح يركز على مختلطة
  قبل   %30 %60 %10
 أثناء   %70 %10 %20
  بعد  %80 %10 %10

  
  بداية المهارة وأثناءها بعدها لالبدنية و الرياضية قب مالحظة حصة التربيةيوضح  5جدول رقم                
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يركز على التعزيز يركز على التصحيح  يركز على المختلطة
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  .بداية المهارة وأثناءها بعدها لمالحظة حصة التربية البدنية و الرياضية قب وضحت3رقم بيانية  أعمدة            
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  االستمارة موجهة للتالميذ2-2- 2
  

 ھل لك فكرة عن التغذية الراجعة؟ .1
  
  

  االقرتاحات
  %ؤوية النسبة امل

  20  نعم
  80  ال

  فكرة عن التغذية الراجعة 6جدول رقم 
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  .وضح فكرة عن التغذية الراجعةت 4رقم عمدة بيانيةا
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 ح األخطاء ؟يمتى تصح .2
  

ية   %النسبة املؤو  االقرتاحات
قبل بداية   0

  احلصة
  50  أثناء احلصة
اية    50بعد 
  احلصة

  تصحصح األخطاءيوضح  7جدول رقم 
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  .وضح تصحصح األخطاء ت 5رقم اعمدة بيانية 
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  ھل تركز على األخطاء التي يقوم بھا التلميذ؟ .3
 

ية    %النسبة املؤو االقرتاحات
  13  نعم
  87  ال

  
  .يوضح تركيز األخطاء التي يقوم بها التلميذ8جدول رقم   

  
 

 

النسبة المؤوية%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

نعم  ال

النسبة المؤوية%

  
  .لميذوضح تركيز األخطاء التي يقوم بها التت 6رقم بيانية  أعمدة
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 التي يقوم بھا التلميذ؟ تھل تركز على االيجابيا .4
  

ية    %النسبة املؤو االقرتاحات
  100  نعم
  00  ال

  .التي يقوم بها التلميذ تيوضح تركيز على االيجابيا 9جدول رقم   
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             .التي يقوم بها التلميذ توضح تركيز على االيجابيات 7رقم بيانية أعمدة
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 تصحيح األخطاء و التعزيز حركة االجابية ؟ .5
 

ية    %النسبة املؤو االقرتاحات
  45  نعم
  55  ال
  

  .ةيوضح تصحيح األخطاء و التعزيز حركة االيجابي 10جدول رقم   
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 .ةوضح تصحيح األخطاء و التعزيز حركة االيجابيت 8بيانية رقم    أعمدة
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  رض و تحليل نتائجع3- 2
  

  األسفلمن  األماميالمواجه  اإلرسالعرض و تحليل نتائج 
  

 Tقيمة   2االختبار   1االختبار     العينة  
  المحسوبة

 Tقيمة 
الجد 
  ةولي

  
  

مستوي 
الداللة 
عند

0.05  

  الفرق لصالح
  ع  س  ع  س  ن  

المجمو 
عة 
  الضابطة

10 

   

2,2  1,39 1,4 
   

0,69  0.86    
2.262  

  
  
  
  
  
  

2.262  

    غير دال

    المجمـــــــــــــــــــــوعة التجريـــــــــــــــــبية

 تغذية
الراجعة 
  اجابية 

10  

3,9 

1,286683 
  

13,555555 
   

دال   12.33  2,5033311
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

 تغذية
راجعة 
  سلبية

10  2,9 
  

0,87 
  

2,2 
  

1,39 
  

    غير دال  0.07

 تغذية
راجعة 
مختلط
  ة

10  2,7 
  

0,82 
  

26,11 
  

2,07 
  

دال   32.05
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

يوضح مقارنة بين االختبار القبلي و البعدي لدي المجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية في   (11)جدول رقم   
  .األسفلمن  األماميالمواجه  اإلرسال

  
م       ائج البحث في االختب (11)يبين الجدول رق ي و البعدي نت امياجه المو إلرسالار القبل من  األم

فل ين األس ي تب روق  الت ود ف دم وج ى ع ه عل ة  ذاتنتائج ائج  إحصائيةدالل ين نت ي  ا ب ار القبل و الختب

ي  ار القبل ابي لالختب ط الحس ائج المتوس ت نت ث كان ابطة، حي ة الض دي للمجموع ار البع و   2.2االختب

غ  اري بل راف المعي ا . 1.39 االنح ابي أم طھا الحس غ متوس ة بل ده المجموع دي لھ ار البع  1.4االختب

    .0.69وانحرافھا المعياري بلغ   

در     ة تو ق ة  0.86المحسوبة  T قيم ة . 2.26  ةالجد ولي T،في حين بلغت قيم د مستوى الدالل عن

   إحصائيال فرق بين غير عادالو ھذا يعني أن الفرق بين االختبار القبلي و االختبار البعدي ھو 0.05
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ة ةالتجريبيأما المجموعة  ة الراجع ة التي تلقت التغذي دار المتوسط الااليجابي ار ،فكان مق حسابي لالختب

  البعدي فبلغ المتوسط الحسابي أما االختبار.  1.28االنحراف المعياري بلغ  و  3.9القبلي  

ة ،و بلغت قي 2.50،و االنحراف المعياري بلغ    13.55  ةالجد وليTو بلغت ، 12.33المحسوبة  Tم

ذا ع2.26 ة و ھ توى الدالل د مس ة0.05ن ة الحري ي  9و درج ذا يعن ائج ،و ھ ين نت وي ب رق معن ود ف وج

  .االختبار القبلي و االختبار البعدي و ھو لصالح االختبار البعدي

دار المتوسط الحسابي ف "الخاطئة"الراجعة السلبية  التغذيةي استعملنا معھا و نتائج المجموعة الت كان مق

غ   2.9لالختبار القبلي   اري بل غ المتوسط الحسابي  .  0.87و االنحراف المعي ار البعدي فبل ا االختب أم

ذا 2.26ةالجد وليT،و بلغت 0.07المحسوبةT،و بلغت قيمة 1.39،و االنحراف المعياري بلغ  2.2 و ھ

ة  توى الدالل د مس ة0.05عن ة الحري ذا يعن 9و درج ار ، و ھ ي و االختب ار القبل ين االختب رق ب ي أن الف

   . إحصائياالبعدي ھو الفرق بين غير عادل 

ةأما المجموعة التي استعملنا معھا            ة المختلطة  التغذي لبية "الراجع ة الس دار " التعزيزي ان مق فك

ي   ار القبل غ   2.7المتوسط الحسابي لالختب اري بل ا اال.  0.82و االنحراف المعي غ أم ار البعدي فبل ختب

ة 2.07،و االنحراف المعياري بلغ 26.11المتوسط الحسابي   ،و بلغت 32.05المحسوبةT،و بلغت قيم

Tو ھذا يعني وجود فرق معنوي بين ، 9و درجة الحرية0.05و ھذا عند مستوى الداللة 2.26 ةالجد ولي

  .بعدينتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي و ھو لصالح االختبار ال
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م  .خمتلطة-م.ر.سلبية  ت- ر س .تعزيزية    ت  -رت.ضابطة    ت. م-ج ض

المواجه األمامي  لإلرسالو البعدي  يالقبل لالختباريوضح الفرق بين المتوسط الحسابي   (9)منحنى بياني رقم      
   .من األسفل

  
م        اني رق ى البي ين  (9)من خالل المنحن رق ب ل الف ذي يمث ابي ال ارالمتوسط الحس و  يالقبل لالختب

ة  التغذيةالتي تلقت  المواجه األمامي من األسفل أن أكبر قيمة حققتھا المجموعة لإلرسالالبعدي  الراجع
  .المختلطة
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  عرض و تحليل نتائج اإلرسال  الجانبي من األسفل
  
 Tقيمة   2االختبار   1االختبار     العينة  

  المحسوبة
 Tقيمة 
جد ال
  ةولي

  
  

مستوي 
الداللة 
عند

0.05  

  الفرق لصالح
  ع  س  ع  س  ن  

 1021212المجم
وعة 

الضابط
  ة

   

2.1  1.44 2 
   

1.10  0.02    
2.262  

  
  
  
  
  
  

2.262  

    غير دال

    المجمـــــــــــــــــــــوعة التجريـــــــــــــــــبية

تغذية 
الراجعة 
  اجابية 

10  

 
3.3 

1.15  17 
   

دال   20.01  4.66
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

تغذية 
راجعة 
  سلبية

    غير دال  0  1.03  2.8  1.03  2.8  10

 تغذية
راجعة 
مختلط

  ة

10  3.3  1.41   
32  

دال   25.28  3.90
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

ات التجريبية في يوضح مقارنة بين االختبار القبلي و البعدي لدي المجموعة الضابطة و المجموع  (12)جدول رقم
  .الجانبي من األسفل اإلرسال

  
النتائج البحث في االختبار القبلي و البعدي  (12)يبين الجدول رقم       انبي من األسفل  إلرس التي الج

ة  ذاتنتائجه على عدم وجود فروق  تبين ار البعدي  إحصائيةدالل ي  و االختب ار القبل ائج  االختب ين نت ب

غ  2.1قبليكانت نتائج المتوسط الحسابي لالختبار الللمجموعة الضابطة، حيث  اري بل و االنحراف المعي

و قدرت .1.10بلغ،وانحرافھا المعيار2ده المجموعة بلغ متوسطھا الحسابيأما االختبار البعدي لھ. 1.44

و ھذا يعني 0.05عند مستوى الداللة . 2.26  ةالجد ولي Tقيمة كانت ،في حين 0.02المحسوبة  T قيمة

  . إحصائياالفرق بين االختبار القبلي و االختبار البعدي ھو الفرق بين غير عادل أن 
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،فكان مقدار المتوسط الحسابي " التعزيزية"التي تلقت التغذية الراجعة االيجابية ةالتجريبيأما المجموعة  

ي   ار القبل غ   3.3لالختب اري بل دي .1.15و االنحراف المعي ار البع ا االختب ابي     أم غ المتوسط الحس فبل

غ    .17 اري بل راف المعي ة  4.66،و االنح ت قيم وبة  T،و بلغ ت  20.01المحس د وليT،و بلغ  ةالج

ة 2.26 توى الدالل د مس ذا عن ة0.05و ھ ة الحري ائج  9و درج ين نت وي ب رق معن ود ف ي وج ذا يعن ،و ھ

  .االختبار القبلي و االختبار البعدي و ھو لصالح االختبار البعدي

دار المتوسط الحسابي " الخاطئة"الراجعة السلبية  التغذيةو نتائج المجموعة التي استعملنا معھا  فكان مق

ي   ار القبل غ   2.8لالختب اري بل ابي  .1.03و االنحراف المعي غ المتوسط الحس دي فبل ار البع ا االختب أم

ة  1.03،و االنحراف المعياري بلغ  2.8 ذا 2.26 ةالجد وليT،و بلغت  0المحسوبةT،و بلغت قيم و ھ

ة  توى الدالل د مس ة0.05عن ة الحري ار  9و درج ي و االختب ار القبل ين االختب رق ب ي أن الف ذا يعن ، و ھ

  .  إحصائياالبعدي ھو الفرق بين غير عادل 

ةأما المجموعة التي استعملنا معھا            ة المختلطة  التغذي لبية "الراجع ة الس دار " التعزيزي ان مق فك

ي  المتوس ار القبل غ  3.3ط الحسابي لالختب اري بل غ .  1.41و االنحراف المعي ار البعدي فبل ا االختب أم

ابي   ط الحس غ .32المتوس اري بل راف المعي ة 3.90،و االنح ت قيم وبةT،و بلغ ت 12.34المحس ،و بلغ

Tبين ،و ھذا يعني وجود فرق معنوي  9و درجة الحرية0.05و ھذا عند مستوى الداللة 2.26 ةالجد ولي

  .نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي و ھو لصالح االختبار
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م  .خمتلطة-م.ر.سلبية  ت- ر س .تعزيزية    ت  -رت.ضابطة    ت. م-ج ض

الجانبي من  لإلرسالو البعدي  يالقبل لالختباريوضح الفرق بين المتوسط الحسابي     (10)منحنى بياني رقم      
   .األسفل 

   

م      اني رق ى البي ابي  (10)من خالل المنحن ين المتوسط الحس رق ب ل الف ذي يمث ارال و  يالقبل لالختب

ة  التغذيةالتي تلقت  المواجه األمامي من األسفل أن أكبر قيمة حققتھا المجموعة لإلرسالالبعدي  الراجع

   . المختلطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض و تحليل نتائج اإلرسال  التنس
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 Tقيمة   2االختبار   1ار   االختب  العينة  

  المحسوبة
 Tقيمة 

الجد 
  ةولي

  
  

مستوي 
الداللة 
عند

0.05  

  الفرق لصالح
  ع  س  ع  س  ن  

 1021212المجم
و عة 
الضابط
  ة

  

2.2  1.13  
2   

1.33  0.52    
2.262  

  
  
  
  
  
  

2.262  

    غير دال

    المجمـــــــــــــــــــــوعة التجريـــــــــــــــــبية

تغذية 
اجعة الر 

 ايجابية 

10  

4.7 
 

1.88   
22.1   

دال   12.34  3.21
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

تغذية 
راجعة 
  سلبية

    غير دال  1.33  1.08  3.5  0.87  2.9  10

 تغذية
راجعة 
مختلط
  ة

دال   22.60  3.08  30.1  1.39  3.2  10
  إحصائيا

لصالح 
االختبار 
  البعدي

ختبار القبلي و البعدي لدي المجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية في يوضح مقارنة بين اال   (13)جدول رقم 
  .لتنساإلرسال ا

  
ين نتائجه تنس ال إلرسالنتائج البحث في االختبار القبلي و البعدي   (13)يبين الجدول رقم        التي تب

روق  ة  ذاتعلى عدم وجود ف ار إحصائيةدالل ي  و االختب ار القبل ائج  االختب ين نت البعدي للمجموعة  ب

ائج ي  الضابطة، حيث كانت نت ار القبل غ  2.2المتوسط الحسابي لالختب اري بل  1.13و االنحراف المعي

ابيأما االختبار البعدي ل. غ متوسطھا الحس ار.2ھده المجموعة بل ا المعي غي ،وانحرافھ درت .1.33بل و ق

و ھذا يعني 0.05د مستوى الداللة عن. 2.26  ةالجد ولي T،في حين كانت قيمة 0.52المحسوبة  T قيمة

  . إحصائياأن الفرق بين االختبار القبلي و االختبار البعدي ھو الفرق بين غير عادل 

ة          ا المجموع ابي  ةالتجريبيأم ط الحس دار المتوس ة،فكان مق ة االيجابي ة الراجع ت التغذي ي تلق الت

  .1.88و االنحراف المعياري بلغ   4.7لالختبار القبلي  
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ار       ا االختب ابي أم غ المتوسط الحس دي فبل غ   . 22.1البع اري بل ،و بلغت 1.21،و االنحراف المعي

ة0.05و ھذا عند مستوى الداللة 2.26 ةالجد وليT،و بلغت  12.34المحسوبة  Tقيمة   9و درجة الحري

ار البعدي و ھ ي و االختب ار القبل ائج االختب ين نت وي ب رق معن ار ،و ھذا يعني وجود ف و لصالح االختب

  .البعدي

ا       تعملنا معھ ي اس ة الت ائج المجموع ةو نت لبية  التغذي ة الس ابي الراجع ط الحس دار المتوس ان مق فك

ي   ار القبل غ   2.9لالختب اري بل ابي  .0.87و االنحراف المعي غ المتوسط الحس دي فبل ار البع ا االختب أم

غ  3.5 اري بل ة 1.08،و االنحراف المعي و 2.26 ةالجد وليT،و بلغت  1.33المحسوبةT ،و بلغت قيم

ار  9و درجة الحرية0.05ھذا عند مستوى الداللة  ي و االختب ار القبل ين االختب رق ب ، و ھذا يعني أن الف

  .  إحصائياالبعدي ھو الفرق بين غير عادل 

ا        تعملنا معھ ي اس ة الت ا المجموع ةأم ة  التغذي ة المختلط لبية  ةااليجابي"الراجع دار "  الس ان مق فك

ي   غ   3.2المتوسط الحسابي لالختبار القبل اري بل غ .  1.39و االنحراف المعي ار البعدي فبل ا االختب أم

غ .30.1المتوسط الحسابي   اري بل ة 3.90،و االنحراف المعي ،و بلغت 22.60المحسوبةT،و بلغت قيم

Tذا يعني وجود فرق معنوي بين ،و ھ 9و درجة الحرية0.05و ھذا عند مستوى الداللة 2.26 ةالجد ولي

  البعدينتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي و ھو لصالح االختبار
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   .التنس لإلرسالو البعدي  يالقبل لالختباريوضح الفرق بين المتوسط الحسابي   (11)منحنى بياني رقم      
  
  

ين المتوسط الحسابي   (11)من خالل المنحنى البياني رقم         رق ب ل الف ارالذي يمث و  يالقبل لالختب

ة  التغذيةالتي تلقت  المواجه األمامي من األسفل أن أكبر قيمة حققتھا المجموعة لإلرسالالبعدي  الراجع

  . المختلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مي من األسفل عرض و تحليل النتائج اإلرسال المواجه األما

        

  ع           س      

  1.39  2.2  المجموعة الضابطة

  1.28  3.9  "التعزيزية"التغذية الراجعة االيجابية 

  0.87  2.9  "الخاطئة"التغذية الراجعة السلبية

  0.87  2.7  "التعزيزية و السلبية"التغذية الراجعة المختلطة
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للمجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية  االنحرافات المعيارية قيم المتوسطات الحسابية و يبين (14)رقم جدول  

  .لإلرسال المواجه األمامي من األسفلالقبلي  لالختبار

ة        ة للمجموع ات المعياري ابية و االنحراف طات الحس يم المتوس م   ق دول رق الل الج ن خ ر م يظھ

ال الم ي لإلرس ار القبل ة لالختب ات التجريبي ابطة و المجموع ث أن الض فل حي ن األس امي م ه األم واج

غ  اري  2.2متوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بل ا المعي ا المجموعة التي تلقت  1.39و انحرافھ ،أم

اري  3.9متوسطھا الحسابي " التعزيزية"التغذية الراجعة االيجابية ا المعي ة  1.28و انحرافھ و عن العين

اري  2.9فكان متوسطھا الحسابي " الخاطئة" التي تتلقى التغذية الراجعة السلبية  ا المعي  0.87وانحرافھ

ة  ة المختلط ة الراجع ت التغذي ي تلق رة الت ة األخي ا المجموع لبية"أم ة و الس طھا " االيجابي ان متوس فك

  . 0.82و انحرافھا المعياري  2.7الحسابي 

ين        روق الموجودة ب ابية لمجموعات الب المتوسطاتوللتحقق من معنوية الف ة و الحس حث التجريبي

  .بين المجموعات و داخلھا الضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق

  

  

  

  

مصدر 
  التباين 

جمموع 
  املربعات 

متوسط  درجة احلرية 
جمموع 

املربعات 
 تقدير التباين 

 F 
 احملسوبة

 fنوع الفرق  ةاجلد ولي  

بني 
  اجملموعات

2359,02
  

3  786,34
  
  

8,13 
  

ال د  2.86
إحصائيا 
  معنوي

داخل 
  اجملموعات

3478,12
  

36  96,61 
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و المحسـوبة و نـوع الفـرق  ةالجـد وليـ Fيبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلهـا و قيمـة  (15)جدول رقم   
  .في االختبار القبلي في اإلرسال األمامي المواجه من األسفل

  
غمن خالل الجدول أعاله يظھر أن مجم         ين المجموعات بل ا داخل  2359,02وع مربعات ب أم

ين المجموعات  3478,12المجموعات بلغ  اين ب دير التب و  786,34و متوسط  مجموع مربعات  تق
ان ه ك ة  8,13كانت المحسوبة F في حين أن96,61داخل ر من قيم غ  ةالجد وليFو ھي اكب التي تبل

ى "3،36"درجة حرية  و 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةو ھي دالة  2.86 دل عل رق و ي دا الف وھ
  .وجود فروق معنوية بين المجموعات
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  .المواجه من االسفل األمامي إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار القبلي  (12)بيانية رقم  أعمدة
     

  .المتوسطات متقاربة أنيتبين لنا  (12)البيانية رقم األعمدةمن خالل 
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

   

  عرض و تحليل النتائج اإلرسال الجانبي من األسفل 

          

  ع           س      

  1.44  2.1  المجموعة الضابطة

  1.15  3.3  التغذية الراجعة االيجابية 

  1.03  2.8  "الخاطئة"لسلبيةالتغذية الراجعة ا

  1.41  3.3  "و السلبية ةيااليجاب"التغذية الراجعة المختلطة
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يبين قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية  (16)جدول رقم  

  .لالختبار القبلي لإلرسال الجانبي من األسفل

م يظھر من خالل الجدول        يم (16)رق ة للمجموعة  ق ات المعياري ابية و االنحراف المتوسطات الحس

ال  ي لإلرس ار القبل ة لالختب ات التجريبي ابطة و المجموع انبي الض ط الج ث أن متوس فل حي ن األس م

غ  اري  2.1الحسابي للمجموعة الضابطة بل ا المعي ة  1.44و انحرافھ ي تلقت التغذي ا المجموعة الت ،أم

ة ة االيجابي ة"الراجع ابي " التعزيزي اري  3.3متوسطھا الحس ا المعي ي  1.15و انحرافھ ة الت و عن العين

اري  2.8فكان متوسطھا الحسابي "الخاطئة " تتلقى التغذية الراجعة السلبية  ا المعي ا  1.03وانحرافھ ،أم

لبية"المجموعة األخيرة التي تلقت التغذية الراجعة المختلطة  ة و الس ان متوسطھا " االيجابي الحسابي فك

  .4.41و انحرافھا المعياري 3.3

ة و       ابية لمجموعات البحث التجريبي ين المتوسطات الحس روق الموجودة ب ة الف وللتحقق من معنوي

  .الضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق بين المجموعات و داخلھا

  

  

  

  

  

  

مصدر 
  التباين 

جمموع 
  املربعات 

ط جمموع متوس درجة احلرية 
املربعات 

  تقدير التباين 

 F 
 احملسوبة

 fنوع الفرق  ةاجلد ولي  

بني 
  اجملموعات

2095,11
  

3  698,37 
  

  
9,16 
  

دال   2.86
إحصائيا 
داخل   معنوي

  اجملموعات
2743,43

  
36  2743,43
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سـوبة و نـوع الفـرق و المح ةالجـد وليـ Fيبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلهـا و قيمـة   (17)جدول رقم  
  .من األسفل الجانبيفي االختبار القبلي في اإلرسال 

  
 2095,11من خالل الجدول أعاله يظھر أن مجموع مربعات بين المجموعات بلغ         

ات    ل المجموع ا داخ ات 2743,43أم وع مربع ط  مجم ين   698,37و متوس اين ب دير التب تق
ة  9,16المحسوبة Fكانت أنكان في حين 2743,43و داخله  المجموعات  الجد Fو ھي اكبر من قيم

غ  ةولي ي تبل ة  2.86الت ة  إحصائيةو ھي دال توى الدالل د مس ة  0.05عن ة حري دا "3،36"و درج وھ
  .الفرق و يدل على وجود فروق معنوية بين المجموعات
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  .الجانبي من االسفل إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار القبلي  (13)بيانية رقم  أعمدة
  
  
  

  .المتوسطات متقاربة أنلنا  رقم يبينالبيانية  األعمدةمن خالل     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض و تحليل النتائج لإلرسال التنس 

          

  ع           س      

  1.14  2.2  المجموعة الضابطة

  1.88  4.7  التغذية الراجعة االيجابية 

  0.87  2.9  "الخاطئة"التغذية الراجعة السلبية

  1.39  3.2  "و السلبية االيجابية التغذية الراجعة المختلطة
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موعات التجريبية يبين قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجموعة الضابطة و المج )18(رقم جدول  

  .التنسلالختبار القبلي لإلرسال 

ة للمجموعة  قيم (18)يظھر من خالل الجدول رقم         ات المعياري ابية و االنحراف المتوسطات الحس

ال  ي لإلرس ار القبل ة لالختب ات التجريبي ابطة و المجموع انبي الض ط الج ث أن متوس فل حي ن األس م

غ  ة الضابطة بل ابي للمجموع اري  2.2الحس ا المعي ة 1.13و انحرافھ ت التغذي ي تلق ة الت ا المجموع ،أم

ة ة االيجابي ة"الراجع ابي " التعزيزي طھا الحس اري  4.7متوس ا المعي ي 1.88و انحرافھ ة الت ن العين و ع

اري  2.9فكان متوسطھا الحسابي "الخاطئة " تتلقى التغذية الراجعة السلبية  ا المعي ا  0.87وانحرافھ ،أم

لبية"ة التي تلقت التغذية الراجعة المختلطة المجموعة األخير ة و الس ان متوسطھا الحسابي " االيجابي فك

  .1.39و انحرافھا المعياري 3.2

ة و       ابية لمجموعات البحث التجريبي ين المتوسطات الحس روق الموجودة ب ة الف وللتحقق من معنوي

  .لمجموعات و داخلھاالضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق بين ا
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جمموع 
  املربعات 

متوسط جمموع  درجة احلرية 
املربعات 

  تقدير التباين 

 F 
 احملسوبة

 fنوع الفرق  ةاجلد ولي  

بني 
  اجملموعات

3073,95
  

3  1024,65
  

6,246 
  

دال   2.86
إحصائيا 
داخل   معنوي

  اجملموعات
5905,75

  
36  164,04 
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و المحسوبة و نوع الفرق في  ةالجد ولي Fيبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلها و قيمة  (19)جدول رقم 

  .تنسالاالختبار القبلي في اإلرسال 

غ          ين المجموعات بل ا داخل  3073,95من خالل الجدول أعاله يظھر أن مجموع مربعات ب أم
غ المجموعات  ات  تق5905,75بل وع مربع ين المجموعات و متوسط  مجم اين ب  1024,65دير التب

و ھي  2.86التي تبلغ  ةالجد وليFو ھي اكبر من قيمة  F 6,24 كانت في حين أن، 164,04 داخلهو
روق "3،36"و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةدالة  ى وجود ف دل عل رق و ي دا الف وھ

  .معنوية بين المجموعات
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  .التنس إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار القبلي   (14)بيانية رقم  أعمدة
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   .المتوسطات متقاربة أنلنا  رقم يبينالبيانية  األعمدةمن خالل      

            
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج اإلرسال المواجه األمامي من األسفل عرض و تحليل ال

          

  ع           س      

  0.69  1.4  المجموعة الضابطة

  2.50  13.55  التغذية الراجعة االيجابية 

  1.39  2.2  "الخاطئة"التغذية الراجعة السلبية

  2.07  26.11  "و السلبية ةااليجابي"التغذية الراجعة المختلطة
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المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية يبين قيم  (20)جدول رقم 

  .البعدي لإلرسال المواجه األمامي من األسفل لالختبار

ة للمجموعة   (20)يظھر من خالل الجدول رقم         ات المعياري ابية و االنحراف قيم المتوسطات الحس

ة لال ات التجريبي ابطة و المجموع ث أن الض فل حي ن األس امي م ه األم ال المواج دي لإلرس ار البع ختب

غ  اري  1.4متوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بل ا المعي ا المجموعة التي تلقت  0.69و انحرافھ ،أم

اري  13.55متوسطھا الحسابي " التعزيزية"التغذية الراجعة االيجابية ة 2.5و انحرافھا المعي و عن العين

ة  ى التغذي ي تتلق لبية الت ة الس ة " الراجع ابي "الخاطئ طھا الحس ان متوس اري  2.2فك ا المعي وانحرافھ

لبيةااليجابية "،أما المجموعة األخيرة التي تلقت التغذية الراجعة المختلطة 1.39 ان متوسطھا " و الس فك

  . 2.07و انحرافھا المعياري  26.11الحسابي

ين      ودة ب روق الموج ة الف ن معنوي ق م طوللتحق ة و  اتالمتوس ابية لمجموعات البحث التجريبي الحس

  .الضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق بين المجموعات و داخلھا

  

  

  

  

مصدر 
  التباين 

متوسط جمموع  درجة احلرية   جمموع املربعات 
املربعات 

  تقدير التباين 

 F 
 احملسوبة

 fنوع الفرق  ةاجلد ولي  

بني 
  اجملموعات

20363,65 
  

3  6787,88
  

0,94 
  

غري دال   2.86
   إحصائيا

داخل 
  اجملموعات

259174,04
  

36  7199,27
  

 
و المحسوبة و نوع الفرق  ةالجد ولي Fيبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلها و قيمة   (21)جدول رقم 

  .في االختبار البعدي في اإلرسال األمامي المواجه من األسفل
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         20363,65الل الجدول أعاله يظھر أن مجموع مربعات بين المجموعات بلغ من خ
ين المجموعات 259174,04أما داخل المجموعات بلغ   اين ب دير التب و متوسط  مجموع مربعات  تق

ة  ناصغر مو ھي  F0,94 كانت في حين أن.كان7199,27و داخله6787,88 التي  ةالجد وليFقيم
ة  "3،36"و درجة حرية  0.05 عند مستوى الداللة 2.86تبلغ  ر دال ود  إحصائيةو ھي غي ىأي يع  إل

  .مجرد الصدفة
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   .خمتلطة-م.ر.ت   سلبية  -ر س .ت      تعزيزيه -رت.ت ضابطة    . م-ج ض  متوسط احلسايب -س
  

  .مامي من األسفلالمواجه األ إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي  (15)بيانية رقم أعمدة
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ةالمجموعة التي تلقت  أنالبيانية يتبن لنا  األعمدةمن خالل        ة المختلطة حققت  التغذي ىالراجع  أعل
در متوسطھا الت"التعزيزية " ةااليجابي التغذيةتليھا المجموعة التي تلقت 26.11متوسط حسابي بلغ  ي ق

  . 2.2ان متوسطھا الراجعة السلبية فك التغذيةالمجموعة  أما  13.55ب 
ابقة       ائج الس تنتجنا يتضح لنا من خالل النت ةالمجموعة التي تلقت  أناس المختلطة ھي التي  التغذي

  .االختبارلھدا  حسابي طحققت اكبر متوس
     
  
  

  

  

  

  

  

  

  عرض و تحليل النتائج اإلرسال الجانبي من األسفل 

          

  ع           س      

  1.10  2  المجموعة الضابطة

  4.66  17  "التعزيزية"التغذية الراجعة االيجابية 

  1.03  2.8  "الخاطئة"التغذية الراجعة السلبية

  3.90  32  "التعزيزية و السلبية"التغذية الراجعة المختلطة
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يبين قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجموعة الضابطة و المجموعات التجريبية  (22)جدول رقم  

  .لإلرسال الجانبي من األسفلالبعدي بار لالخت

م      ة للمجموعة   (22)يظھر من خالل الجدول رق ات المعياري ابية و االنحراف يم المتوسطات الحس ق

ار  ة لالختب ات التجريبي ابطة و المجموع دي الض ال البع انبي لإلرس ط الج ث أن متوس فل حي ن األس م

غ  ابطة بل ة الض ابي للمجموع ا الم2الحس اري و انحرافھ ة  1.10عي ت التغذي ي تلق ة الت ا المجموع ،أم

ة ة االيجابي ة"الراجع ابي " التعزيزي طھا الحس اري  17متوس ا المعي ي  4.66و انحرافھ ة الت ن العين و ع

اري  2.8فكان متوسطھا الحسابي "الخاطئة " تتلقى التغذية الراجعة السلبية  ا المعي ا  1.03وانحرافھ ،أم

لبية"لتغذية الراجعة المختلطة المجموعة األخيرة التي تلقت ا ة و الس ان متوسطھا الحسابي " االيجابي فك

  .3.90و انحرافھا المعياري 32

ة و       ابية لمجموعات البحث التجريبي ين المتوسطات الحس روق الموجودة ب ة الف وللتحقق من معنوي

  .لھاالضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق بين المجموعات و داخ

  

  

  

  

  

  

مصدر 
  التباين 

متوسط جمموع  درجة احلرية   جمموع املربعات 
املربعات تقدير 

  التباين 

 F 
 احملسوبة

 fنوع الفرق  ةاجلد ولي  

بني 
  اجملموعات

32434,04  
  

3  10811,34
  

0,59 
  

غري دال   2.86
  إحصائيا 

داخل 
  اجملموعات

657479,52
  

36  18263,32
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و المحسـوبة و نـوع الفـرق  ةالجـد وليـ Fموع المربعـات بـين المجموعـات و داخلهـا و قيمـة يبين مج (23)جدول رقم  
  .من األسفل الجانبيفي االختبار القبلي في اإلرسال 

  
غ    ات بل ين المجموع ات ب وع مربع ر أن مجم اله يظھ دول أع الل الج ن خ ل  32434,04م ا داخ أم

غ  ات بل ات  ت 657479,52المجموع وع مربع ط  مجم ات و متوس ين المجموع اين ب دير التب  ق
 ةالجد وليFقيمة  ناصغر مو ھي  F 0,59 كانت في حين أن18263,32 كانو داخله  10811,34

ة " 3،36"و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  2.86التي تبلغ  ود  إحصائيةو ھي غير دال أي يع
  .مجرد الصدفة إلى
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  .خمتلطة-م.ر.ت      سلبية–ر س .ت     تعزيزية  -رت.ت    بطة ضا. م-ج ض   متوسط احلسايب -س
  

  .الجانبي من األسفل إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي  (16)بيانية رقم   أعمدة
  
  

ةالمجموعة التي تلقت  أنالبيانية يتبن لنا  األعمدةمن خالل       ة المختلطة حققت  التغذي ىالراجع  أعل
ةتليھا المجموعة التي تلقت  32حسابي بلغ متوسط ة  التغذي ة "االجابي در متوسطھا ب "التعزيزي التي ق

  . 2.8الراجعة السلبية فكان متوسطھا  التغذيةالمجموعة  أما  17
تنتجنا       ابقة اس ائج الس ةالمجموعة التي تلقت  أنيتضح لنا من خالل النت المختلطة ھي التي  التغذي

  .االختبارحسابي لھدا  طحققت اكبر متوس
  
  

  

  

  

  

  

  

  عرض و تحليل النتائج لإلرسال التنس 

          

  ع           س      

  1.33  2  المجموعة الضابطة

  3.21  22.1  "التعزيزية"التغذية الراجعة االيجابية 

  1.08  3.5  "الخاطئة"التغذية الراجعة السلبية
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  3.90  30.1  "التعزيزية و السلبية"التغذية الراجعة المختلطة

  

و المحسوبة و نوع الفرق  ةالجد ولي Fبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلها و قيمة  (24)جدول رقم   

  .من األسفل الجانبيفي االختبار القبلي في اإلرسال 

ة للمجموعة   (24)يظھر من خالل الجدول رقم        ات المعياري ابية و االنحراف قيم المتوسطات الحس

حيث أن متوسط الحسابي للمجموعة التنس ي لإلرسال البعدو المجموعات التجريبية لالختبار الضابطة 

غ  ابطة بل اري  2الض ا المعي ة 1.33و انحرافھ ة الراجع ت التغذي ي تلق ة الت ا المجموع ،أم

ة ة"االيجابي ابي " التعزيزي طھا الحس اري 22.1متوس ا المعي ى 3.21و انحرافھ ي تتلق ة الت ن العين و ع

ة  لبية التغذي ة الس ة " الراجع ابي "الخاطئ طھا الحس ان متوس اري 3.5فك ا المعي ا  1.08وانحرافھ ،أم

لبية"المجموعة األخيرة التي تلقت التغذية الراجعة المختلطة  ة و الس ان متوسطھا الحسابي " االيجابي فك

  .3.90و انحرافھا المعياري30.1

ين المتوسطات      روق الموجودة ب ة الف ة و  وللتحقق من معنوي ابية لمجموعات البحث التجريبي الحس

  .الضابطة تم استخدام تحليل التباين من أجل داللة الفروق بين المجموعات و داخلھا

  

  

  

مصدر 
  التباين 

متوسط جمموع  درجة احلرية   جمموع املربعات 
املربعات تقدير 

  التباين 

 F احملسوبة   
 

 Fةاجلد ولي  

  نوع الفرق

بني 
  اجملموعات

44958,62 
  

3  14986,2083
  

0,42 
  

غري دال   2.86
  إحصائيا 

داخل 
  اجملموعات

1263298,73
  

36  35091,63  
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و المحسوبة و نوع  ةالجد ولي Fيبين مجموع المربعات بين المجموعات و داخلها و قيمة  (25)جدول رقم - 6

  . تنسالالفرق في االختبار البعدي  في اإلرسال 

  

غ من خالل الجدول أعاله ي     ين المجموعات بل ا داخل  44958,62ظھر أن مجموع مربعات ب أم
غ  ات بل ات  1263298,73المجموع ين المجموع اين ب دير التب ات  تق وع مربع ط  مجم  و متوس

ة  F 0,42 كانت في حين أن كان 35091,63 و داخله14986,20  ةالجد وليFو ھي اصغرمن قيم
ة " 3،36"حرية  و درجة 0.05عند مستوى الداللة  2.86التي تبلغ  ود  إحصائيةو ھي غير دال أي يع

  .مجرد الصدفة إلى
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  .خمتلطة-م.ر.ت      سلبية–ر س .ت      تعزيزية  - رت.ت    ضابطة  . م-ج ض   متوسط احلسايب -س
  

  .التنس  إلرسالتمثل قيم المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي  (17)بيانية رقم   أعمدة
  
  
ا  األعمدةن خالل م     ةالمجموعة التي تلقت  أنالبيانية يتبن لن ة المختلطة حققت  التغذي ىالراجع  أعل

ةتليھا المجموعة التي تلقت  30.1متوسط حسابي بلغ  ة  التغذي ة "االجابي در متوسطھا "التعزيزي التي ق
  .3.5الراجعة السلبية فكان متوسطھا التغذيةالمجموعة  أما  22.1ب 
ا     تنتجنا  يتضح لن ابقة اس ائج الس ي تلقت  أنمن خالل النت ةالمجموعة الت ي  التغذي المختلطة ھي الت

  .االختبارحسابي لھدا  طحققت اكبر متوس
ة  Fمن خالل النتائج االختبار     دنا أن قيم ة فوج واع االرساالت الثالث ة في أن  Fفي االختبارات البعدي

ةالمحسوبة في كل المجموعات في اختبارات البعد امي إرسال أن ي ىكانت  األسفلمن  األم ة  األعل قيم
  .من حيث السھولة اإلرسالطبيعة  إلىو ھذا يرجع  اآلخرينمقارنة باالرسالين 
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  تمھيد  3-1
في ھذا الفصل سوف نتطرق إلى تحليل و مناقشة فرضيات البحث،و ھذا من خالل ما            

توصلنا إليه من خالل نتائج ھذه الدراسة الميدانية و سوف نقارن نتائج ھذه الدراسة مع الدراسات 

من أجل تقوية و تدعيم النظرية و الدراسات السابقة، و ھذا لمعرفة أوجه التشابه و االختالف و ھذا 

  . البحث  لنتائج الدراسة

  :البحث  ااستنتاجات 3-2
  :يلي ما ةالباحث تاستنتج ومناقشتھا وتفسيرھا البحث نتائج ضوء في               

ذ   .1 د تالمي استخدام التغذية الراجعة المختلطة و االيجابية قد أثرت ايجابيا على مستوى االنجاز عن

. 

ة المختلطةأفضل نتيجة حققتھا  .2 ة الراجع ة و المختلطة "المجموعة التي تلقت التغذي م " االيجابي ث

 .تلتھا المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة االيجابية 

 .وجود فروق معنوية بين المجموعات في االختبارات القبلية .3

ة  .4 ي كاف ة ف ا التغذي ت عليھ ي وزع ات الت ة المجموع بة لكاف از بالنس ي االنج ور ف ور التط ظھ

االختبار المواجه األمامي من األسفل ،اإلرسال الجانبي من األسفل "االختبارات الثالثة المقترحة 

 "،إرسال التنس

  التعليمي  مستوى زيادة في تأثيرلھا   ةااليجابي الراجعة بالتغذية وتزويدهبمستواه  المتعلم معرفة .5

  .التعليمي مستوى زيادة في اأثيرتالمختلطة لھا أكثر  الراجعة بالتغذية المتعلم وتزويده معرفة .6

 .االختبارات التعدية يغير دالة إحصائية أي تعود إلى مجرد الصدفة ف .7
  
ة  .8 ة مقارن ى قيم كل المجموعات في اختبارات البعدية أن إرسال األمامي من األسفل كانت األعل

 .ميذباالرسالين اآلخرين و ھذا يرجع إلى طبيعة اإلرسال من حيث السھولة بالنسبة للتال
  
 
 

واع االرساالت  .9 ي و البعدي و ھو لصالح البعدي في األن ار القبل ين االختب وي ب ھناك فرق معن

  . الثالثة
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ر  .10 رق غي ان الف ة ،ك ة الراجع واع التغذي المجموعة الضابطة و التي لم تتلق أي نوع من أن

 .معنوي بين االختبارات القبلي و البعدي 

  

ى تعمل الراجعة التغذية تاالختبارا .11 ع التي الصعوبات ومعالجة األخطاء تصحيح عل  يق

 .التعليمي مستوى ارتفاع إلى يؤدي مما لديه المعلومات وتثبت المتعلم فيھا

 

تعلم تساعد األخطاء، تصحيح .12 ى الم ة عل اط معرف ه ضعفه نق ذل ومحاولت د ب ا، جھ  لتالفيھ

 . التعليمي ارتفاع إلى يؤدي مما الالحق التعلم ويسھل

  

االيجابية و المختلطة "المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة المختلطة أفضل نتيجة حققتھا .13

 .ثم تلتھا المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة االيجابية " 

  
  : ثالفرضيات البحمناقشة 3-3

  من خالل الدراسة و االستنتاجات البحث نلجأالى مناقشة الفرضيات 

   :األولىمناقشة فرضية .1

م  من خالل فرضية البحث ى تعل األولى التي تشير إلى أن مختلف أنواع التغذية الراجعة تؤثر إيجابيا عل

  .مھارة اإلرسال في كرة الطائرة

ة  داول التالي الل الج ن خ ا م ى لن ذه الفرضية يتجل ات ھ ة  13-12-11وإلثب ى أن التغذي نص عل ي ت الت

ي والبعدي و المستخدمة تؤثر إيجابيا على تعلم مھارة اإلرسال حيث أننا قمنا بمقا ار القبل ين اإلختب رنة ب

  :بين اإلختنبارين القبلي والبعدي فكانت النتائج كالتالي Tإظھار الفرق فاستعملنا اإلختبار 

   

  

  

ارين ان التطور ضعيف في كال اإلختب ة ك واإلرساالت   أن المجموعة الضابطة التي لم تتلقى أي تغذي

الة س الشيء بالنسبة للدراسات المتشفالثالثة  ون د في رس ا الطالب عطاء هللا أحم ابھة التي وصل إليھ

  .الماجيستير
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  .بھذا تكون فرضية البحث قد تحققت 

  : مناقشة الفرضية الثانية.2

ى أن ي تشير إل ة الت ة  من خالل فرضية البحث الثاني واع التغذي ارة الالمستخدمة في أفضل أن تعلم مھ

  .ثم تليھا اإليجابية ثم السلبيةاإلرسال لكرة الطائرة ھي تغذية راجعة مختلطة 

ة  24-20وإلثبات ھذه الفرضية يتجلى لنا من خالل الجداول التالية  حيث قمنا بمقارنة بين األنواع الثالث

تعملنا  تخدمة فاس ة المس ارللتغذي ر   F إخب واع فيش ل األن ي أفض ة ھ ة المختلط ا أن التغذي ح لن وأوض

دھا السل ة وبع ا اإليجابي م تليھ ى األداء الحركي من . بيةالمستخدمة ث ة إل ة الباحث ه الطالب ا ترجع ذا م وھ

ذ ين  طرف التلمي ي وتحس ز وتصحيح األداء الحرك ى تعزي ه إل ا دفع ذا م ة ھ ة مختلط ى تغذي ذي تلق ال

، فتلقي التلميذ التعزيز ثم التصحيح يرفع من معنوياته ويدفعه إلى أداء حركي مستوى التعليمي وتطويره

تعلم بجمالية على عكس التل ميذ الذي تلقى تغذية إيجابية فكان األداء الحركي ذو مستوى أقل من حيث ال

  فھذه التغذية تكسب التلميذ أكثر غرور وھذا ما ينعكس على مستوى، أما عن التغذية 

ه كان األداء الحركي ذو مستوى ضعيف، فسماع التلميذ لتصحيح أداءاالسلبية  ة بقدرات ته يكسبه عدم الثق

  .فينعكس على مستوى التعلمي

  . وبھذ تكون فرضية البحث قد تحققت

  :ةالرئيسيمناقشة الفرضية البحث  . 3

م  إلىمن خالل فرضية البحث التي تشير  ى تطور تعل ا عل أن استخدام أنواع التغذية الراجعة يؤثر إيجاب

ة ،و الثباث ھذهبالكرة الطائرة مھارة اإلرسال  -17-14-15-13-12:الفرضية من خالل الجداول التالي

ابطة  ةالمجموع أن 19-23 يالض ى  الت م تلق ة أيل ة  تغذي ارات راجع ي االختب ور ضعيف ف ان تط ك

ي و البعدي ،نفس الشيء  اطھرت أنھاالثالثة حيث  ارين القبل ائج االختب ين نت وي ب عدم وجود فرق معن

  لھا الدكتور عطاء هللا احمد في رسالة بالنسبة للدراسات المتشابھة التي وصل 

  

ة  أسباب أھممن  أن" يالسامرائعباس احمد صالح "و ھذا مايؤكذة  .رالماجستي ة التعليمي ضعف العملي

  1"الراجعة التغذيةھو غياب 

                                                 
 .153ص .رسالة الماجيستر.عطاء هللا احمد  1
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ارين  أوضحت أعالهالذكورة و من خالل الجداول  ين االختب رق ب لكل لنا مدى تطور المجموعات و الف

دور  أسباب إلىت الثالثة و يرجع االرساال أنواع رة ل ة الكبي روق المعنوي ةھذه الف ة  التغذي ة بكاف الراجع

ابھة  إليھاو نفس النتيجة توصل .الراجعة ضرورية في التعلم التغذية أنلذا يقال  أنواعھا الدراسات المتش

.  

  .و بھذا قد تحققت فرضية البحث

  خالصة  3-4
  

م الموض موضوع التغذية     د إحدى الوسائل الراجعة من أھ وعات في مجال البحث والدراسة إذ تع

ة أثيرا التعليمي ا ت ي لھ ة الت اال" المھم د" فع تم تزوي ا ي تعلم، إذ من خاللھ ة ال تعلم  ومباشرا في عملي الم

ا من خالل المحاوالت وب تعلمھ ارة المطل ة المھ ات الخاصة بطبيع ا  بالمعلوم وم بھ ي يق ررة الت المتك

ه و ى مدى تقدم دليتعرف عل اء وبع ل وأثن ه قب ة مستوى أدائ ا . األداء  معرف ة بمفھومھ ة الراجع فالتغذي

ع المعلومات التي يمكن أن ة سواء  الشامل والدقيق ھي جمي تعلم ومن مصادر مختلف ا الم يحصل عليھ

ى ا وتعط ة أو كليھم ة أو خارجي ت داخلي اري كان د األداء المھ اء وبع ل وأثن  .قب

ى االستجابات  عديل االستجاباتوالھدف من ھذه المعلومات ھو ت   لالحركية وصوال إل وھو احد  األمث

تواه الشروط األساسية لعملية التعلم وھي أن المعلومات التي . نظام يتطور مع تطور مراحل التعلم ومس

تعلم الحركي  يزود بھا المتعلم عن ة في ال رات أھمي أدائه الحركي من تعلمه المھارة تعد من أكثر المتغي

البحث  المعلومات التي يمكن أن تأخذ أشكاال عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروفھذه  وان

ر  كما أن اختيار.المختبري، فأنھا تخبر أو تعلم المتعلم عن درجة كفاءة أدائه  ة والتغي المعلومات المالئم

تعلم ى الم ؤثر عل ن أن ي ديمھا ومصادرھا يمك ت تق ي وق ه ، إذ أن ف ة " وأدائ دھا الممارس ي وح ال تكف

   .األمثلللوصول بالمتعلم إلى األداء 

تأثير استخدام التغذية االيجابية ،و السلبية، المختلطة على جاءت الدراسة نھدف من خاللھا  األساسلھذا 

  : إلىبحثنا  ابھذا قسمنو .تعلم مھارة اإلرسال لكرة الطائرة

 .باب نظري  •

  .باب دراسة ميدانية •

  :الباب األول
  :البحث التعريف ب
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  :قسمنا ھذا الباب إلى خمسة فصول تناولنا من خاللھا     

  .الفصل األول الدراسات المتشابھة

  .الفصل التاني التعلم الحركي

  

  .الفصل الثالث التغذية الراجعة

  .الفصل الرابع المرحلة العمرية

  .الفصل الخامس الكرة الطائرة

  الباب الثاني 
  .اءات الميدانيةالفصل األول  منھجية البحث و إجر

  .الفصل التاني عرض النتائج و تحليلھا

  .الفصل الثالث االستنتاجات و مناقشة فرضيات البحث

  .المصادر و المراجع

   

  التوصيات 3-5
  :يلي بما ةالباحث وصيت الدراسة عنھا أسفرت التي النتائج خالل من

  · في كل المواد تدريس أثناء الراجعة التغذية استخدام •

فيھما  ، لماو المختلطة ةااليجابي الراجعة التغذية فيھا بما ، الراجعة التغذية أنواع تىش استخدام •

  .مستوى التالميذ في عملية التعلم لزيادة فاعل أثر من

  .فيھا يقعوا التي أخطاءھم وتصحيح بنتائجھا، ھمتزويد بأداء التالميذ االھتمام ضرورة •

 مختلفة أخرى، ومراحل مواد في و السلبية ةاليجابيا الراجعة التغذية أثر لمعرفة دراسة إجراءب •

  .والثانوي األساسي التعليم مراحل من

  .باعطاء التغذية الراجعة في كل التدريبات في مختلف المستويات و في جميع االختصاصات •



 131

          

 

 مراجع البحث 

 أ

 .جامعة بغداد.األولى .ط.طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية . ياحمد السامرائ .1

 ب

 .2005محاضرة في علم النفس العام لمعھد ت ب ر مستغانم  سنة  بومسجد عبد القادر  .2

 .طرق التدريس في مجال التربية البدنية:بسويسي احمد بسويسي وعباس احمد لسمرائي  .3

 ز

 .بناء المھارات الفنية الخططية .حسن  دمحمد محمزكي  .1

كرة .بلطرش رزق هللا.علي عبد المعطي .جورج اسكندر .زينب فھمي  .2

 .الطبعة األولى.1990.الطائرة

 س

 .1967دار المعارف مصر. علم النفس التربوي الرياضي.سعد جالل و محمد عالوى  .1

فاءات تدريسية في طرق التربية ك: عبد الكريم السامرائي .عباس احمد صالح السامرائي  .2

 . 1988جامعة بغداد .الرياضية الجزء الثاني 

 ع

ديوان .مناھج البحث العلمي و طرق البحث العلمي:محمود دنيبات. عمار بوحش محمد .1

 .1995.جامعة الجزائر.المطبوعات الجامعية 

بكرة الطائرة  تأثير استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة في تعلم مھارة اإلرسال.عطا هللا .2

 .جامعة مستغانم.1996سنة .مدرسة العليا الساتدة ت.رسالة ماجستير .

ديوان المطبوعات .عطا هللا احمد أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية  .3

  .الجامعية 

 ق

 .دجامعة بغدا.مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية.شامل كامل محمد .قيس الناجي عبد الجبار  .1

  

 



 132

 ك

 ".ترجمة عبد العالي نصيب"التعلم الحركي .كورت مانيل  .2

 م

ديوان المطبوعات  .نظريات و طرق التربية البدنية.محمد عوض بسيوني و فيصل الشاطي .3

 .1992.الجامعية طبعة الثانية

ديوان المطبوعات الجامعية طبعة  .نظريات التعلم وتطبيقاتھا التربوية.محمد مصطفى زيدان  .4

 .1983.الثانية

 .القاھرة .البحث العلمي في بمجال الرياضي .أسامة كامل راتب . محمد حسن عالوي .5

 .1995القاھرة . الجزء ا. ر .ب.القياس و التقويم في ت:مروان عبد المجيد إبراھيم  .6

  1987القاھرة .ر.ب.المقاييس في تطرق بناء و تقنين االختبارات و :محمد صبحي حسانين .7

 .1993ديوان مطبوعات الجامعية الجزائر .اء و القياس التربوياإلحص:مقدم عبد الحفيظ .8

 

 مراجع االنترنت

9. http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm كلية .جامعة بغداد    صريح الفضلي

  التربية البدنية والرياضية

10.  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography 

/sec175.doc_cvt.htm كلية التربية البدنية والرياضية .جامعة بغداد . عبد الواحد اميرة

2006. 

11. http://www.hussein-mardan.com/r10.htm  مسعد محمد زياد كلية التربية

  البدنية والرياضية

12. http://www.drmosad.com/index95.htm  مسعد محمد زياد كلية التربية البدنية

 والرياضية

13. http://www.g111g.com/vb/t140248.html   كلية .بابل  جامعة.ناھد الدريمي

  التربية البدنية والرياضية 

14. http://www.riyadhschools.net/fourms/viewtopic.php?f=2&t=911 

  لية التربية البدنية والرياضيةمسعد محمد زياد ك

http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography%20/sec175.doc_cvt.htm%20%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.hussein-mardan.com/r10.htm
http://www.g111g.com/vb/t140248.html%20%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.riyadhschools.net/fourms/viewtopic.php?f=2&t=911


 133

15. http://www.al3nabi.com/vb/f81/t76484.html كلية .جامعة بغداد . عبد الواحد

 .2006التربية البدنية والرياضية 

  

16. http://alnarges.com/vb/showthread.php?t=5112hdlk دمھر ايمن م

  .متخصص في التربية البدنية والرياضية والصحة في العالم الرياضي 

17. http://www.al3nabi.com/vb/f81/t76484.htmlhgl;ru ـــــابي ـــــع العن  الموق

  للتربية البدنية والرياضية   القطـــري

18. http://alnarges.com/vb/showthread.php?t=511  ايمن مدمھر متخصص في

 .التربية البدنية والرياضية والصحة في العالم الرياضي 

19. http://www.hussein-mardan.com/r10.htm  كلية التربية .نجاح مھدي شلشل

 البصرة  جامعة.البدنية والرياضية

20. http://www.yemennic.info/contents/studies/detail.ph  كلية .ايمان الصبيح

  .البصرة جامعة.التربية البدنية والرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alnarges.com/vb/showthread.php?t=5112hdlk
http://www.al3nabi.com/vb/f81/t76484.htmlhgl;ru
http://alnarges.com/vb/showthread.php?t=511
http://www.hussein-mardan.com/r10.htm%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%84%D8%B4%D9%84%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.hussein-mardan.com/r10.htm%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%84%D8%B4%D9%84%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.yemennic.info/contents/studies/detail.ph
http://www.hussein-mardan.com/r10.htm%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%84%D8%B4%D9%84%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.hussein-mardan.com/r10.htm%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%84%D8%B4%D9%84%20.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل :الھدف                       01: مذكرة رقم  

 134



 135

                                            قاعة قصباوي                                              :المكان 

2009- 06-28:التاريخ  

د                                      40:المدة  

و األلعاب التمــــــــارين المدة المراحل األھداف

شرح سير الوحدة و السلوكيات الفنية التي تؤدي -

.إلى تحقيق الھدف من الوحدة

.دقائق 03جري حول الملعب لمدة  -

أبجديات الجري،تدوير :إحماء بدني عام -

.الذراعين،رفع الركبتين،العقبين،المفاصل السفلية

التمريرات (لعبة صغيرة: إحماء بدني خاص -

).العشر

د07

إعداد ذھني و  -

 نفسي

 

تحضير بدني  -  

 

 

المرحلة

التحضيرية

متر ثم نقوم  3تمرير الكرة بين الزميلين على بعد 

. لم اإلرسال المواجه األمامي من األسفلتع

 أداء تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل -

 06و ھذا بوجود الشبكة القانونية على بعد ى

.متر

بأداء ارساالت العطاء محاوالت  نفس التمرين -

قانونية للتالميذ و يكون اإلرسال داخل الملعب و 

 .في أي منطقة يريد

.المنافسة -

د30

 

 

 

تعلم اإلرسال  -

المواجه األمامي 

 من األسفل

 

 

 

المرحلة

الرئيسية

مشي في كافة الملعب 03 العودة بالالعبين 

إلى حالتھم 

.الطبيعية  

المرحلة 

 الختامية
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د                                      40:المدة  

التمــــــــارين و األلعاب المدة المراحل األھداف

.شرح ھدف الحصة. التحية الرياضية-

.دقائق 03جري حول الملعب لمدة  -

أبجديات الجري،تدوير :بدني عامإحماء  -

.الذراعين،رفع الركبتين،العقبين،المفاصل السفلية

التمريرات (لعبة صغيرة: إحماء بدني خاص -

).العشر

د07

 

 

تھيئة نفسية  -

 للتالميذ

 

 

المرحلة

التحضيرية

متر ثم نقوم  3تمرير الكرة بين الزميلين على بعد 

. من األسفلتعلم اإلرسال المواجه األمامي 

أداء تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل  -

 06و ھذا بوجود الشبكة القانونية على بعد ى

.متر

كل تلميذ يقابل زميله و يقوم بارسال الكرة له -

. متر دون استعمال الحاجز 12على بعد 

.المنافسة - د30

 

 

 

تعلم اإلرسال  -

المواجه األمامي 

 من األسفل

 

 

 

المرحلة

الرئيسية

مشي في كافة الملعب 03 العودة بالالعبين 

إلى حالتھم 

.الطبيعية  

المرحلة 

 الختامية
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د40:المدة  

التمــــــــارين    المدة المراحل األھداف
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شرح سير العمل بعد أن يعرف الالعبون الھدف 

و كيفية مشاركتھم فيھا و المميزات - من الوحدة

.في الوحدة السابقة

القيام  -جري حول الملعب: إعداد بدني عام-

.ظيفية للجسمبإحماء جميع األجھزة الو

.تمرير الكرة بين التالميذ:إحماء بدني خاص -

د07

اإلعداد و النفسي و 

  .البدني

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

متر ثم  10تمرير الكرة بين الزميلين على بعد 

. نقوم تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل

أداء تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل  -

.متر 06ھذا بوجود الشبكة القانونية على بعد ىو 

نفس التمرين بأداء ارساالت العطاء محاوالت  -

قانونية للتالميذ و يكون اإلرسال داخل الملعب و 

. في أي منطقة يريد

.المنافسة -

د30

تعلم اإلرسال  -

المواجه األمامي 

 من األسفل

المرحلة

الرئيسية

.تمطيط العضالت و المفاصلالقيام بتمارين -

.تقييم مستوى االنجاز - د03

العودة بالالعبين 

إلى حالتھم 

.الطبيعية  

المرحلة 

الختامية

 

 

 

تعلم اإلرسال المواجه األمامي من األسفل:الھدف                                04: مذكرة رقم  

                                                       قاعة قصباوي                                   :المكان 

            

د40:المدة  
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التمــــــــارين المدة المراحل األھداف

.د 03جري خفيف حول الملعب  -

من وضعية الكرة  لعبة رمي:لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.سيللجزء الرئي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

بكرة التنس يقوم كل تلميذ بارسال الكرة على بعد 

 .متر من الشبكة 12

 متر من الشبكة يقوم التالميذ بارسال 9على بعد 

 .من االسفل مواجه أمامي 

.المنافسة تخدم ھدف الحسم - 

 

د30

 

تعلم اإلرسال 

المواجه األمامي 

 من األسفل

المرحلة

ةالرئيسي

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 

 

          

 

 

سفلي من األجانبتعلم اإلرسال ال:الھدف                                05: مذكرة رقم  

قاعة قصباوي                                                                                          :المكان 

            

د40:المدة  
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التمــــــــارين المدة المراحل األھداف

.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :لعبة صغيرة -

.الجلوس

.ء عام للمفاصل و العضالتإحما -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

متر 6اداء االرسال الجانبي من األسفل على بعد 

.اداء االرساالت لمحاوالت قانونية

.المنافسة تخدم ھدف الحسم - 

 

د30

 

تعلم اإلرسال 

 الجانبي من األسفل

المرحلة

الرئيسية

ري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط ج -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 

 

 

 

 

                              6: مذكرة رقم

 

        األسفلي من جانبتعلم اإلرسال ال:الھدفقاعة قصباوي                            :المكان 

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

.المنافسة  - 

 

د30

 

لم اإلرسال تع

 الجانبي من األسفل

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 

 

 

 

 

 

                                 08: مذكرة رقم

 

        ي من األسفلجانبتعلم اإلرسال ال:الھدف                           قاعة قصباوي :المكان 

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.لرئيسيللجزء ا  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

.المنافسة تخدم ھدف الحسم -  

د30

 

تعلم اإلرسال 

 الجانبي من األسفل

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 
 
 
 
 
 

                                 09: مذكرة رقم

تنس        تعلم اإلرسال ال:الھدفقاعة قصباوي                            :المكان   

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

 متر ثم نقوم 3تمرير الكرة بين الزميلين على بعد 

. تعلم اإلرسال التنس

و ھذا بوجود الشبكة  التنس  أداء تعلم اإلرسال -

.متر 06القانونية على بعد ى

ه و يقوم بارسال الكرة له كل تلميذ يقابل زميل-

.متر دون استعمال الحاجز 12على بعد 

.المنافسة تخدم ھدف الحسم - 

 

د30

تعلم اإلرسال :

تنسال  

 

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

ة المرحل

الختامية

 

 

 

 

                                10:مذكرة رقم

 

تنس        تعلم اإلرسال ال:الھدفقاعة قصباوي                            :المكان   

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

 لعبة رمي الكرة من وضعية:لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

متر ثم  10تمرير الكرة بين الزميلين على بعد 

. إلرسال التنسنقوم تعلم ا

و ھذا بوجود الشبكة  إلرسال التنسأداء تعلم ا -

.متر 06القانونية على بعد ى

رين بأداء ارساالت العطاء محاوالت نفس التم -

قانونية للتالميذ و يكون اإلرسال داخل الملعب و 

. في أي منطقة يريد - 

 

د30

تعلم اإلرسال :

تنسال  

 

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

طبيعيةال  

المرحلة 

الختامية

 
 
 

                                11:مذكرة رقم

 

تنس        تعلم اإلرسال ال:الھدفقاعة قصباوي                            :المكان   

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

كرة من وضعية لعبة رمي ال:لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

بكرة التنس يقوم كل تلميذ بارسال الكرة على بعد 

. متر من الشبكة 12

 متر من الشبكة يقوم التالميذ بارسال 9على بعد 

. التنس

.حسمالمنافسة تخدم ھدف ال - 

 

د30

تعلم اإلرسال :

تنسال  

 

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 
 

 

 

                                12: مذكرة رقم

تنس        تعلم اإلرسال ال:الھدف                            قاعة قصباوي:المكان   

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف
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.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :لعبة صغيرة -

.الجلوس

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

د07

تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

 

 

 

 

المرحلة

التحضيرية

بكرة التنس يقوم كل تلميذ بارسال الكرة على بعد 

. متر من الشبكة 12

.المنافسة تخدم ھدف الحسم - 

 

د30

تعلم اإلرسال :

تنسال  

 

المرحلة

الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.العضالت و المفاصل 

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

د03

ودة إلى الحالة الع -

 الطبيعية

المرحلة 

الختامية

 
 
 
 
 
 
 

                                13: مذكرة رقم

تنس        تعلم اإلرسال ال:الھدفقاعة قصباوي                            :المكان   

د40:المدة  

 

التمــــــــارين المدة المراحل األھداف



تھيئة الالعبين  -

.للجزء الرئيسي  

.د 03جري خفيف حول الملعب  -

لعبة رمي الكرة من وضعية :عبة صغيرةل -المرحلة

.الجلوس  

 

 

 

د07

.إحماء عام للمفاصل و العضالت -

التحضيرية

تعلم اإلرسال :

تنسال   

30

.اھدافتخدم  عامة  المنافسة المرحلة 

د  الرئيسية

جري خفيف و استرخاء تام ثم تمطيط  -

.و المفاصل العضالت 

العودة إلى الحالة  -

 الطبيعية

 

د03

.تقييم مدى تحقيق األھداف -

المرحلة

الختامية
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 بطاقة المالحظة

بداية المھارة وأثناءھا بعدھا لمالحظة حصة التربية البدنية و الرياضية قب  

يركز على التصحيح يركز على مختلطة زيركز على التعزي المھارة   

%10 %60 %30 قبل 

%20 %10 %70  أثناء
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%10 %10 %80 بعد

 االستمارة موجھة للتالميذ

 ھل لك فكرة عن التغذية الراجعة؟ .1

النسبة المؤوية  االقتراحات

%  

  20  نعم

  80  ال

 

 متى تصحصح األخطاء ؟ .2

النسبة   االقتراحات

  %المؤوية 

قبل بداية 

  الحصة

0  

  50 أثناء الحصة

عد نھاية ب

  الحصة

50  

  

  

 

 ھل تركز على األخطاء التي يقوم بھا التلميذ؟ .3

النسبة المؤوية  االقتراحات

%  

  13  نعم

  87  ال

 

  

 التي يقوم بھا التلميذ؟ تھل تركز على االيجابيا .4
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النسبة المؤوية  االقتراحات

%  

  100  نعم

  00  ال

 

 و التعزيز حركة االجابية ؟ األخطاءح يتصح .5

نسبة المؤوية ال االقتراحات

%  

  45  نعم

  55  ال

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



جمموعة الظابظة الفوج األول 
نتائج االختبار   

 يالقبل
نتائج االختبار البعدي 

االسم و اللقب الرقم 

تاريخ امليالد 

III IIIIIIIII
 1 2 2 2 2 2 99-10-18بوحيي ع قادر  1
 0 3 1 2 2 1 00-02-06بوشيخي حممد  2
 2 2 0 3 3 0 00-09-23بداوي بدر الدين   3
 3 0 2 3 4 2 00-07-13كبري م رضا  4
 3 2 1 4 1 3 00-06-12زواوي يوسف  5
 0 2 2 0 4 1 00-03-14زيان ف الدين   6
 2 3 1 1 0 3 00-06-12ايت سامل هشام  7
 3 2 2 2 2 3 00-08-02عيهار ع الفاتح  8
 4 3 1 2 3 5 00-11-13غايل ع اإلله م ع  9

 2 2 2 3 0 2 00-10-09نقادي حممد  10
 

I  .  إرسال املواجه األمامي من األسفل II    .اإلرسال اجلانيب من األسفل  III.إرسال التنس  
 

جدول رقم ينب االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الظابطة. 
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 ةجمموعة اليت تلقت تغذية الراجعة االجيايبالفوج األول 
نتائج االختبار الثاين نتائج االختباراالول   

االسم و اللقب الرقم 
تاريخ امليالد 

III IIIIIIIII
 21 11 10 3 3 2 99-10-21كابوية حممد  1
 22 12 11 4 2 4 00-03-25عجاجي فؤاد  2
 23 13 13 4 3 5 99-07-23هبور حممد عماد  3
 24 14 14 5 4 4 99-08-09بن عبو وسام  4
 25 16 16 5 5 2 00-01-23العيداوي جواد  5
 25 18 12 6 2 3 99-10-27مقدم حممد إسالم  6
 21 20 17 7 3 4 98-08-21حملويف صهيب  7
 14 22 12 8 2 5 99-09-29بودو حممد  8
 24 24 17 2 4 6 99-12-08بورحلة جواد  9

 22 22 12 3 5 4 99-06-02زيان كرم اهلشام  10
 

I  .  إرسال املواجه األمامي من األسفل II    .إرسال اجلانيب من األسفل III.إرسال التنس  
 

. ةجدول رقم ينب االختبار القبلي و البعدي للمجموعة اليت تلقت تغذية الراجعة االجيايب  
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جمموعة اليت تلقت تغذية الراجعة السلبية الفوج األول 

نتائج االختبار   
 يالقبل

نتائج االختبار البعدي 

االسم و اللقب الرقم 

تاريخ امليالد 

III IIIIIIIII
 3 2 2 3 3 2 99-02-11عطاوي حممد ريان   1
 4 3 1 4 2 4 99-07-01تبون لؤي  2
 4 2 0 4 3 5 99-07-04زبري حممد رضا  3
 5 3 2 5 4 4 00-06-10ماموين مروان   4
 5 2 3 5 5 2 00-06-08ليعرج ليعرج  5
 2 2 1 6 2 3 00-01-01منورة حممد  6
 3 3 3 7 3 4 99-02-01بن دبيش م. إسالم   7
 4 2 3 8 2 5 00-02-07كابوية حممد  8
 2 4 5 2 4 6 00-03-08بن دودة اسامة  9

 3 5 2 3 5 4 00-07-29مسعود حممد  10
 

I  .  إرسال املواجه األمامي من األسفل II    .اإلرسال اجلانيب من األسفل  III.إرسال التنس  
 

جدول رقم ينب االختبار القبلي و البعدي للمجموعة اليت تلقت تغذية الراجعة السلبية. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 152



 

 

 

 

 

 

 

 

 
جمموعة اليت تلقت تغذية الراجعة املختلطة الفوج األول 

نتائج االختبار   
 يالقبل

نتائج االختبار البعدي 

االسم و اللقب الرقم 

تاريخ امليالد 

III IIIIIIIII
 32 32 25 2 4 2 00-06-30 احلميد دزياد عب 1
 24 24 26 3 2 3 99-04-19بوشتة حممد  2
 34 34 27 3 3 2 99-10-15بن محزة ع رؤوف  3
 22 22 22 2 2 4 00-10-20رمحاين ع قادر  4
 32 32 28 3 3 2 00-01-10سليماين ع النور  5
 32 32 29 4 4 3 99-09-09مرسلي س الدين    6
 32 32 28 5 5 4 00-09-04مرسلي حممد  7
 32 32 24 2 6 2 00-04-11بن دبيش أمري  8
 31 31 26 6 2 3 00-10-01مرباك خمتار  9

 30 30 26 2 2 2 00-04-20حجاجي حممد  10
 

I  .  إرسال املواجه األمامي من األسفل II    .اإلرسال اجلانيب من األسفل  III.إرسال التنس  
 

جدول رقم ينب االختبار القبلي و البعدي للمجموعة اليت تلقت تغذية الراجعة املختلطة. 
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التجربة االستطالعية الفوج األول 

نتائج االختبار   
 يالقبل

نتائج االختبار البعدي 

االسم و اللقب الرقم 

تاريخ امليالد 

III IIIIIIIII
 1 2 2 3 3 2 00-06-01طييب م منري    1
 0 3 1 4 2 4 00-03-17بن محزة سفيان   2
 2 2 0 4 3 5 00-11-19بطاط ع اخلالق  3
 3 0 2 5 4 4 00-11-1بن دبيش امحد  4
 3 2 1 5 5 2 00-02-27توهامي ع النور  5
 0 2 2 6 2 3 00-01-27غفاري ع املنصف  6
 2 3 1 7 3 4 01-02-03بودية حممد  7
 3 2 2 8 2 5 01-01-01شريط ع الصبور  8
 4 3 1 2 4 6 99-05-20ساحي الشيخ  9

 2 2 2 3 5 4 00-09-27كبري احلبيب  10
 

I  .  إرسال املواجه األمامي من األسفل II    .اإلرسال اجلانيب من األسفل  III.إرسال التنس  
 

جدول رقم ينب االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربة االستطالعية . 
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 المعھد التربية البدنية و الرياضية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 ميدان األنشطة البدنية و الرياضية

 اختصاص التربية الحركية

شھادة ماستر في التربية البدنية الرياضية تحت في إطار التحضير لنيل  

 

 

 

:عنوان  

 

 

      
                 

يشرفني أن أتقدم إليكم بھده االستمارة بغرض قيام بأسس و أرضية ضبط اإلشكالية                 

.البحث  

.لدا يرجي منكم القراءة بعناية ثم التعبير عنھا بوضع إشارة على اإلجابة مناسبة   

 

 

:تحت إشراف دكتور:                                                       من إعداد الطالبة  

 حجاج فاطمة                                                               عطاء هللا احمد

     

 

 

2009- 2008:الموسم الجامعي                               
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	doc 04
	1-1تمهيد البحث :
	 التغذية الراجعة من المفاهيم التربوية الحديثة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، غير أنها لاقت اهتماما كبيرا من التربويين وعلماء النفس على حد سواء. وكان أول من وضع هذا المصطلح هو : " نوبرت واينر " عام 1948 م . وقد تركزت في بدايات الاهتمام بها في مجال معرفة النتائج ، وانصبت في جوهرها على التأكد فيما إذا تحققت الأهداف التربوية والسلوكية خلال عملية التعلم ، أم لا . ومما لا شك فيه أن التغذية الراجعة ومعرفة النتائج مفهومان يعبران عن ظاهرة واحدة. 
	يعد موضوع التغذية الراجعة من أهم الموضوعات في مجال البحث والدراسة إذ تعد إحدى الوسائل التعليمية المهمة التي لها تأثيرا" فعالا" ومباشرا في عملية التعلم، إذ من خلالها يتم تزويد المتعلم بالمعلومات الخاصة بطبيعة المهارة المطلوب تعلمها من خلال المحاولات المتكررة التي يقوم بها ليتعرف على مدى تقدمه ومعرفة مستوى أدائه قبل وأثناء وبعد الأداء . فالتغذية الراجعة بمفهومها الشامل والدقيق هي جميع المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المتعلم ومن مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية أو كليهما وتعطى قبل وأثناء وبعد الأداء المهاري.
	  والهدف من هذه المعلومات هو تعديل الاستجابات الحركية وصولا إلى الاستجابات الأمثل وهو احد الشروط الأساسية لعملية التعلم وهي نظام يتطور مع تطور مراحل التعلم ومستواه. أن المعلومات التي يزود بها المتعلم عن أدائه الحركي من تعلمه المهارة تعد من أكثر المتغيرات أهمية في التعلم الحركي وان هذه المعلومات التي يمكن أن تأخذ أشكالا عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروف البحث المختبري، فأنها تخبر أو تعلم المتعلم عن درجة كفاءة أدائه .كما أن اختيار المعلومات الملائمة والتغير في وقت تقديمها ومصادرها يمكن أن يؤثر على المتعلم وأدائه ، إذ أن" الممارسة لا تكفي وحدها للوصول بالمتعلم إلى الأداء الأمثل.   هناك الكثير من التغيرات التي تؤثر في المتعلم ، منها المعلومات التي تعط خلال استجابته للشيء المراد تعلمه وتطبيقه ، لأجل إنجاز جيد ، أو تصحيح مسار حركي ، وغيرها ، فهذه المعلومات وغيرها تدعى بالتغذية الراجعة.
	من خلال التجربة الاستطلاعية التي وضعتها الباحثة مع المشرف، فتضمنت  بطاقة ملاحظة بدون مشاركة وتقديم استمارة موجهة لبعض الاساتدة الاكماليات  وهذا قصد تحديد الإشكالية البحث وضبطها، فأكدوا معظم الأساتذة  أنهم يقدمون نصائح، إرشادات وتصحيحات  دون معرفة أنها تغذية راجعة،و في ما يخص متي يكون تصحيح الأخطاء التي يقوم بها التلاميذ فكانت معظم  الإجابات بلا فنكتفي بتقديم الحصة فقط أما الايجابيات التي يقوم بها التلاميذ فجل أن لم نقل كل الأساتذة يركزون على التعزيز ،   وهذا ما دفعنا لإصدار حكم أن كل مشرف علي فريق أو أستاذ التربية البدنية و الرياضية يقوم بتعليم مهارات الرياضية و يصدر أحكاما بخصوص الأداء المهاري لكن لايعرف الوقت المناسب لإصدار أحكامه ، حتى جهلها تماما مع الرغم من تقديم نصائح و تصحيحات و إن كانت معروفة لبعض الاساتدة لا يعرفون وقت تقديمها قبل أداء المهارة ،أثناء ها أو بعدها ونوع التقديم التغذية الايجابية ،السلبية أو المختلطة هذا الذي دفعنا إلى التساؤل عن :
	 السؤال الرئيسي:    
	 ماهو تأثير استخدام التغذية الايجابية ،و السلبية، المختلطة على تطور مهارة الإرسال لكرة الطائرة؟
	أسئلة فرعية:
	1. ما هو تأثير مختلف أنواع التغذية الراجعة على تعلم مهارة الإرسال لكرة الطائرة؟
	3-1أهداف البحث:
	معرفة  تأثير استخدام التغذية الايجابية ،و السلبية، المختلطة على تطور مهارة الإرسال لكرة الطائرة. 
	أهداف الفرعية: 
	1. معرفة تأثير مختلف أنواع التغذية الراجعة على تعلم مهارة الإرسال لكرة الطائرة.
	2. معرفة افصل أنواع التغذية الراجعة المستخدمة في تعلم مهارة الإرسال لكرة الطائرة.
	فروض البحث :
	نفترض أن استخدام أنواع التغذية الراجعة يؤثر إيجابا على تطور مهارة الإرسال بالكرة الطائرة .
	فرضية فرعية:
	1. نفترض  أن مختلف أنواع التغذية الراجعةتؤثر ايجابيا على تعلم مهارة الإرسال بالكرة الطائرة .
	2.   نفترض  أن افصل أنواع التغذية الراجعة المستخدمة في التعلم مهارة الإرسال هي التغذية الراجعة المختلطة ثم تليها الايجابية ثم السلبية . 
	4-1أهمية البحث والحاجة إليه : 
	 للتغذية الراجعة أهمية كبيرة في عملية التعلم ، ولا سيما في المواقف الصفية . إذ أنها ضرورية ومهمة في عمليات الرقابة والضبط والتحكم والتعديل التي ترافق وتعقب عمليات التفاعل والعلم الصفي. وأهميتها هذه تنبثق من توظيفها في تعديل السلوك وتطويره إلى الأفضل . إضافة إلى دورها المهم في استثارة دافعية التعلم ، من خلال مساعدة المعلم لتلميذه على اكتشاف الاستجابات الصحيحة فيثبتها ، وحذف الاستجابات الخاطئة أو إلغاؤها . 
	 إن تزويد المعلم لتلاميذه بالتغذية الراجعة يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في زيادة فاعلية التعلم، واندماجه في المواقف والخبرات التعليمة. 
	5-1مفاهيم الأساسية لمصطلحات البحث
	 1-التغذية الراجعة:
	   عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجاباته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى التعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة. 
	 وتعني التغذية الراجعة" جميع المعلومات التي يمكن تقديمها إلى المتعلم أو المتدرب باختلاف وسائل نقلها وإيصالها سواء أكانت هذه الوسائل داخلية أم خارجية والهادفة إلى تعديل أدانه الحركي في المهارة المؤداة وصولا إلى الأداء الأمثل لهذه المهارة".
	2-التغذية الايجابية :
	3-التغذية السلبية:     هي تلقي المتعلم لمعلومات حول استجابته الخاطئة، مما يؤدي إلى أداء حركي أفضل.
	 4-التغذية المختلطة:
	     هي عملية تزويد المتعلم بمعلومات الايجابية  السلبية خلال الأداء الحركي.
	  5-التعلم:
	  عملية معقدة وتفرق حياة الفرد بأكملها وتشمل أنواعا مختلفة من النشاط والخبرات متعددة بتعدد مواقف الحياة.
	 6-التعلم الحركي:
	   فهو سلسلة من التغيرات تحدث خلال خبرة مكتسبة لتعديل سلوك الإنسان وهو عملية تكيف الاستجابات لتناسب المواقف المختلفة التي تعبر عن خبراته وتلائمه مع المحيط.
	7-الإرسال:
	 هو ضرب الكرة للبدا اللعب و يعرفها "حسن عبد الجواد ""الإرسال هو ضربة التي يبدأ بها اللعب أو يستأنف عقب اثهاء الأشواط أو عقب حدوت أخطاء من احد الفريقين .و هو عبارة عن وضع الكرة قي حالة لعب بواسطة اللاعب الذي يشغل المركز  الخلفي الأيمن في الفريق و الذي يضرب الكرة بيد مفتوحة أو مقفلة أو بأي جزء من الذراع لإرسالها من فوق الشبكة إلى ملعب الفريق المضاد".
	خلاصة
	             وبهذا قد تطرقت إلى التعريف بالبحث و أهم المصطلحات عنوان البحث ،حتى يتمكن القارئ من أخد نظرة شاملة عن الموضوع تجعل بحثي  مفهوما ومبسطا قدر الإمكان .

	doc 05
	مقدمة الباب الأول
	     قسمت  الباب إلى خمسة فصول تناولت في الفصل الأول أهم سوف نشير إلى أهم الدراسات السابقة أما الفصل الثاني نريد أن نتناول فيه شروط و مراحل التعلم و نظرياته التعلم الحركي و أهم العوامل التي تؤثر على الحركة لنختم الفصل بأهم النظريات التعلم في مجال التربية البدنية والرياضية و قوانينها. أما الفصل الثالث تتناول التغذية الراجعة و أهميتها فيما نريد أن نتناول الفصل الرابع مرحلة الطفولة الثالثة و أهم خصائص التي تميز هده المرحلة  في الفصل الخامس كرة الطائرة أما في و بهذا نكون قد وفرنا جانبا مهما للتحليل و التوضيح في بحتنا.

	doc 06
	1-1تمهيد
	تعتبر الدراسات السابقة من أهم المحاور التي يجب على الباحث أن يتناولها و يثري بحثه من خلالها، حيث أنه يستعملها للحكم و المقارنة و الإثبات أو النفي،لأجل الحصول على هده الدراسات صعوبات و تم إيجادها من مصدر واحد بالرغم من أهمية الموضوع.
	1-2دراسة عطاء الله احمد 
	أجريت هذه الدراسة في جامعة مستغانم سنة1996 في مدرسة العليا للأساتذة التربية البدنية و الرياضية تحث عنوان "تاتير استخدام بعض أنواع التغذية الراجعة في تعلم مهارة الإرسال بكرة الطائرة" و تدور الإشكالية البحث إلى ماهو تاتير استخدام أنواع مختلفة من التغذية الراجعة في تعلم مهارة الإرسال في كرة الطائرة .
	و كانت أهداف البحث :
	معرفة تأثير الأنواع المختلفة للتغذية الراجعة على تعلم مهارة الإرسال .
	و معرفة الطريقة المثلي لإعطاء التغذية الراجعة إلى عينة البحث من اجل الوصول إلى الانجاز في اقل وقت ممكن .
	معرفة أفضل أنواع التغذية الراجعة ذات الثاثير الاجابي على التعلم الارسال بكرة الطائرة.
	وفروض البحث
	افترض الباحث إن استخدام أنواع التغذية الراجعة يؤثر ايجابيا على تطوير تعلم مهارة الإرسال بكرة الطائرة افترض الباحث أن إعطاء التغذية ا لشفهية +البصرية هو أحسن من إعطاء التغذية الراجعة فقط في كل أنواع التغذية الراجعة المعطاة.وافترض أن التغذية الراجعة النهائية الشفوية +البصرية تكون أكثر أنواع ذات التأثير الايجابي على تعلم مهارة الإرسال بكرة الطائرة.
	واستنتج الباحث مايلي:
	استنتج الباحث أن استخدام التغذية الراجعة بكافة أنواعها قد تأثر إيجابا على مستوى الانجاز عند التلاميذ.
	استنتج الباحث انه لايوجد فرق معنوي بين نوعين التغذية الراجعة المتزامنة و الشفوية +البصرية و التغذية الراجعة الشفهية فقط وذلك في اختبارات الثلاثة .
	إن أفضل أنواع التغذية الراجعة هي التغذية الراجعة الشفهية +البصرية و ذلك لما حققته من تطور كبير في متوسطها الحسابي.
	استنتج الباحث انه كلما كان الأداء الحركي صعبا و معقدا يتطلب استعمال التغذية الراجعة الشفهية +البصرية بدلا من استخدام التغذية الراجعة الشفوية فقط.
	1-3 دراسة عصمت إبراهيم – مديحةعمر
	أجرت هذه الدراسة في جامعة حلوان عام 1988، و كان الهدف منها معرفة اثر التغذية الراجعة باستخدام المسجل المرئي على زمن إصلاح الأخطاء في مسابقة الجلة.
	ولقد صاغ الباحتان فرضيات البحث كما يلي :
	هناك فروق بين المجموعات البحث التجريبية في زمن إصلاح الأخطاء في مسابقة دفع الجلة.
	هناك فروق بين المجموعات التجريبية الثلاثة في اثر التغذية الراجعة الاسترجاعية باستخدام المسجل المرئي VIDEO على مسافة دفع الجلة.
	هناك فروق بين المجموعات التجريبية الثلاثة في اثر التغذية الراجعة على مستوى الأداء "الفن الحركي".
	في المجموعة الأولى تم عرض النموذج الجيد على الطالبات فقط بعد تسجيل أداء بطلة في هذه المسابقة، و في المجموعة الثانية تم عرض الأداء للنموذج الجيد +عرض الطالبات مع تنفيذ برنامج تصحيح الأخطاء و قد توصلا إلى النتائج التالية:
	استخدام المسجل المرئي عن طريق عرض الأداء الطالبات و مقارنة مع أداء النموذج الجيد بجانب تنفيذ برنامج تصحيح الأخطاء كوسيلة مساعدة في رفع مستوى الأداء.
	توفير أجهزة التغذية الراجعة "السمعية البصرية "بكليات التربية البدنية و الرياضية كوسيلة في تعلم المهارات الحركية بصورة عامة .
	استخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة و استخدام التصوير بأكثر من كاميرا لتصوير الأداء المهاري بصورة دقيقة تساعد في تحديد الأخطاء
	1-4-دراسة علي حسن –تحديات احمد عبد الفتاح 
	أجريت هذه الدراسة في جامعة حلوان في جمهورية مصر العربية الهدف منها هو مقارنة بين الطرفين من طرف تزويد التغذية الراجعة على الإحساس بالزمن في مسابقات المضمار.
	و قد صاغ الفرضة البحث:
	توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استخدام التغذية الراجعة "التقديري و الفعلي:و التغذية الراجعة "الزمن الفعلي "على الإحساس بالزمن في مسابقات المضمار.
	وقد تألفت عينة البحث من 60 تلميذ تم اختيارهم بطريقة عشوائية و قسموا إلى مجموعتين تجريبية و ضابطة.
	وتوصل الباحثان إلى استنتاج التالي :
	تميز التلاميذ الذين استخدمت معهم التغذية الراجعة عن طريق تقويم الفرد لأدائه و المعرفة الفورية للنتائج الفعلية بتفوق على التلاميذ الذين استخدمت معهم النتائج الفورية فقط أثناء التدريب و نمو الإحساس بالزمن.
	1-5تحليل الدراسات السابقة
	من خلال عرض الدراسات التي اتجزت في هدا الصدد على عينات مختلفة مهارات سواء أكانت مغلفة أو مفتوحة.
	و ما خرجت به الاستنتاجات و توصيات حول التغذية الراجعة و التعلم الحركي :
	أكدت علي أهمية التغذية الراجعة بكافة أشكالها في تعديل الاستنتاجات الحركية عند المتعلمين.
	أظهرت هده بحوث و نتائج ماتوصلت إليه إلى وجود فروق بين مستويات التعلم التي حققتها الأنواع المختلفة من التغذية الراجعة .
	إن استعمال التغذية الراجعة في عملية التعلم يؤثر ايجابيا و لكتن التأثير يختلف من توع إلى أخر .
	إن أفضل تلك النتائج حققتها التغذية الفؤرية التي تأتي مباشرة بعد الانجاز.
	كلما كانت التغذية الراجعة المقدمة إلى المعلم دقيقة كلما كان الانجاز جيد.
	استخدام التغذية الراجعة السمعية البصرية هي أفضل من التغذية الراجعة السمعية فقط و في كل الأحوال.
	استخدام وسائل و أدوات المساعدة في توفيرالتغدية الراجعة للمتعلم من اجل دقة و سرعة الانجاز و التعلم .
	وفد جاءت النتائج هده البحوث و الدراسات لتؤكد أهمية التغذية الراجعة : 
	-ضرورة أن تكون التغذية المقدمة إلى المتعلمين دقيقة.
	-ضرورة أن تكون التغذية المقدمة إلى المتعلمين تتناسب مع نوع الفعالية و هدف الحركة لأجل أن يكون لها دور كبير في عملية التعلم.
	-ضرورة احترام مراحل التعلم أثناء أداء العمل التطبيقي و التعليمي أو التدريبي.
	1-6   الخاتمة  :
	      بالرغم من توفر عدد قليل من الدراسات إلا أننا حولنا تحليل بعض المواضيع .التي وجدنا فيها بعض النقاط المتشابهة بالموضوع التغذية الراجعة و دورها الايجابي .
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	2-1-تمهيد 
	نتناول في هدا الفصل شروط و مراحل و طرائق التعلم الحركي و نظرياته و أهم الشروط التي يجب توفرها و كدا مراحل سير عملية التعلم و العوامل التي ترتبط و تحيط بالفرد و أيضا نظريات التعلم و قوانينها.
	2-2- شروط التعلم الحركي :
	لكي يكون التعلم هادفا يجب أن يكون تحت شروط معينة سواء أكان تعلما حركيا أم ذهنيا أم اجتماعيا."أن التعلم الجيد يجب أن تراعى فيه شروط معينة"  و لقد اتفقت اغلب المصادر و المراجع أن موضوع التعلم و أهم شروطه و حددها(محمد مصطفى زيدان و احمد زكي صالح): 
	2-2-1النضج:
	    يقصد بالنضج "الوصول إلى حالة النمو الكاملة ،أي التغيرات الداخلية في الكائن الحي التي ترجع إلى تكوينه الفزيولوجي و العضوي . و التغيرات أتي ترجع إلى النضج هي نتيجة التكوين الداخلي للفرد .
	و يؤكد (حمانة البخاري)على أن النضج "هو عامل أساسي للتعلم ،و يذهب البعض إلى اعتبار النضج عاملا أساسيا و مخما في عملية التعلم"أن لم يكن الوحيد "،و الذي نحتاجه في عملية التعليمية وكل المصادر تتفق على انه يوجد نوعين من النضج و هما 
	2-2-1-1 النضج العقلي:  
	      المتعلق بالعمليات العصبية المرتبطة بالجهاز العصبي، أو درجة النمو العامة في الوظائف العقلية المقرونة بالأمر الذي يتعلمه .
	2-2-1-2- النضج الجسدي (العضوي):
	           فهي المتعلقة بالنمو الجسمي السوي لأعضاء الجسم المتصلة بالوظائف التي يتعلم الفرد في مجالها. ومن هنا فان النضج عقلي وجسدي ،لان الإنسان "كل متكامل وبالتالي فان النمو العقلي لايمكن أن يتحقق إلا بالنمو الجسدي والعكس صحيح"  .
	2-2-3 الدوافع:
	الدوافع "هي الطاقات ترسم للكائن الحي أهدافه وغايته لتحقيق التوازن الداخلي أو تهيئ له أحسن  تكيف ممكن مع البيئة الخارجية ،و يطلق (حمانة البخاري) على الدافع اسم الميل، و يسميه الغزالي "النية و الباعث" تارة و "الغريزة أو الشهوة تارة أخرى"، و الذي يعرفه بأنه "كل ما هو مقصود بالفطرة "،و هو محرك السلوك عنده .فالدافع هو الاتجاه التلقائي الواعي الذي يوجه سلوك الكائن الحي نحو هدف ما،أو موضوع ما .ومن ثم فان الدوافع الفطرية الدائمة لكل سلوك نتيجة لاتصالها بالرغبات البيولوجية الهامة عند الكائن الحي .و يتفق مع هذا التعريف كل من (احمد زكي صالح) و (رمزية الغريب) و يقسمان الدوافع إلى نوعين :الدوافع الفطرية و الدوافع المكتسبة. و آن أحسن علاقة بين الدوافع و التعلم يلخصها (محمد مصطفى زيدان )بقوله :"انه ذلك التعلم القائم على دوافع التلاميذ و حاجتهم ،و كلما كان موضوع مشبعا لهذه الدوافع و الحاجات كلما كانت عملية التعلم أقوى و أكثر حيوية لذلك ينبغي أن يوجه نشاط التلاميذ بحيث يشبع الحاجات الناشئة لديهم ،و يتفق مع ميولهم و رغبتهم .و للدافع وظائف هامة في عملية التعلم نلخصها في ثلاثة نقاط و ذلك حسب (سعد جلال،محمد علاوي):- أنها تضع أمام المتعلم أهدافا معينة يسعى إلى تحقيقها، بمعنى أنها تطبع 
	السلوك بالطابع الفردي.فكل دافع مرتبط بغرض معين يسعى إلى تحقيقه. و حسب حيوية الغرض و وضوحه، و قربه أو بعده، و حسب ما يبذله الفرد من نشاط في سبيل تحقيقه و إشباعه.
	2- الوظيفة الثانية للدافع هي أنها تمد السلوك بالطاقة و تثير النشاط، فالتعلم يحدث عن طريق النشاط الذي يقوم به الفرد.و يحدث هذا النشاط عند ظهور دوافع أو حاجات تسعى إلى إشباعها و تحقيقها، ويزداد بزيادة الدوافع.فالدافع هو الطاقة الكامنة عند الكائن الحي، و التي تجعله يقوم بنشاط معين.
	3- إن الدوافع تساعد على تحديد أوجه النشاط المطلوب لكي يتم التعلم .فالدوافع تجعل الفرد يستجيب لبعض المواقف و يهمل بعضها الأخر..وبهذا، يجب تحديد العمل تحديدا واضحا عند القيام بالتعلم، المنتج هو التعلم الموجه نحو أهداف معينة". 
	2-2-4-الممارسة:
	و تسمي كذلك التكرار أو التدريب "الممارسة هي التكرار أسلوب النشاط مع توجيه معزز"
	وهي أيضا "الممارسة أو التكرار الآلي الذي يسير على وتيرة واحدة في اغلب الأحيان إلى درجة عالية من التحسن بل بالعكس من ذلك يعمل على تثبيت الأخطاء التي يصعب فيما بعد التخلص منها".و الممارسة شرط للتعلم بمعنى انه لا يمكن الحكم على حدوث التعلم إلا بالممارسة، و انه لا يمكن الحكم على أن التعلم قد تم إلا إذا تكرر الموقف عدة مرات وظهر تحسن في الأداء."الممارسة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها الحكم على ما حدث من تغيير في أساليب الفرد". 
	ويضيف (حمانة بخاري) إلى الشروط السابقة شرط أخر يراه مهما جدا في عملية التعلم هو:        2-2-5- الفهم:
	أمام سرعة الناس في التحصيل،فان عنصر الفهم يأخذ أهمية كبرى للتعلم .
	" فالإنسان كما يلاحظ الغزالي لا يدرك إلا ما هو واصل إليه "و الاهتمام بأي شيء أو موضوع لا يظهر" إلا عندما يتطابق مع الفكر أو الموضوع،حين يجد فيهما و سيلة للتعبير و يصبحان غداء ضروريا لنشاطه".
	2-3-مراحل المسار التعلم الحركي:
	سوف نبين الطريقة التي تسير فيها المهارة الحركية الجديدة، و ذلك بتقسيم التعلم الحركي يحتل أهمية خاصة في التدريب الرياضي. 
	أن هدف التعلم الحركي كما يراه (محمد عادل رشدي) "اكتساب المهارات الحركية، و اتفاقها، و تثبيتها، بحيث يمكن للفرد الرياضي من استخدامها أثناء المنافسات الرياضية، بدرجة كبيرة من الفعالية و الإتقان".
	و يقول (بسويسي احمد بسويسي)انه للوصول إلى هذا المستوى من الأداء يجب أن يمر التعلم بثلاث مراحل:
	2-3-1-المرحلة الأولى:مرحلة التوافق الخام للحركة:
	       في هذه المرحلة يحصل الرياضي(اللاعب)على التطور الأولي عن سير الحركة، بحيث انه يحاول أداء حركة جديدة لأول مرة، فسوف يشعر أن حركاته غير منتظمة و غير منسقة، كمالا يستطيع السيطرة على أطرافه.كما أننا نلاحظ أن الحركة الواحدة تؤدي كما لو كانت مركبة من عدة حركات ،و لا تناسق بين أجزاء الحركة الواحدة.يقول (كورت ماينل):"إن توجيه أعضاء الجسم لا يتم دائما بالشكل المراد".
	    فهو عندما يركز على جزء من الجسم فسوف يجد أن الجزء الأخر قد خرج عن سيطرته و ابتعد عن تركيزه. ولكن من المهم أن نعرف هذه الحركة تكسب الفرد صورة داخلية للحركة، أي اكتساب 
	حركي للمهارة.إلا أننا نلاحظ أن الحركة تستعمل فيها القوة بشكل اكبر من اللازم ،و أحيانا يكون هذا الاستعمال خاطئ .يقول(محمد عادل رشدي)بأنه في هذه المرحلة "نلاحظ أن الحركة الجديدة تحتاج لبذل جهد كبير،و خاصة في المرحلة الأولى للممارسة العملية. و يفسر ذلك بعدم وجود توازن محدد بين عمليات الكف و الإثارة في المخ، حيث تغلب عمليات الإثارة في البداية، و تظهر في أقسام كبيرة، مما يترتب عليه إثارة الكثير من العضلات ". و بهذا يتسبب مقدار القوة المبذولة و الزائدة في حدوث التعب بسرعة ،و هذا يؤدي إلى عدم دقة الأداء و عدم الاقتصاد في الطاقة .يذكر (كورت ماينل)حول المرحلة :"أن جميع الأخطاء يرجع سببها إلى الأداء الحركي يوجه بالدرجة الأولى عن طريق دائرة تنظيم خارجي على أساس المعلومات المتأتية من النظر". 
	2-3 -2-المرحلة الثانية مرحلة التوافق الجيد (الدقيق )للحركة :
	  أن المرحلة الثانية تحتوي سير التعلم للانتقال من مرحلة التوافق الخام، إلى مرحلة يتمكن فيها المتعلم من أداء الحركة دون أخطاء تقريبا.يقول (محمد عادل رشدي ) "هدف هده الرحلة هو تطوير وتحسين وتعديل الشكل الخام أو البدائي للحركة، و الذي تم الإحساس به عن طريق الممارسة 
	  الايجابية "،ويقول(بسطويسي احمد بسطويسي )"أن ما يميز معالم هذه المرحلة ،قلة الأخطاء المهارية ،وخلو التكتيك الرياضي للمهارة من تلك الأخطاء الرئيسية وبذلك فاهم مايميز تلك المرحلة هو تحقيق غرض الحركة بأقل أخطاء ممكنة"أذن الحركة عن طريق التعلم الجيد تصبح منظمة و ليست ميكانيكية  (آلية ).
	2-3-3-المرحلة الثالثة مرحلة التوافق الآلي للحركة:
	تسمي" مرحلة الانسجام  لوضعيات المتغيرة أو مرحلة المقدرة "  حيث يصبح الرياضي يشعر بالحركة ،أيضا يسميها ( بسويسي احمد بسويسي )"مرحلة الكمال الحركي " و يمكن تلخيص هده المرحلة :يكون تمثيل العقلي للحركة ثم الضبط الفكري للحركة أي تصور كيفية سير الحركة .               
	2-4-العوامل التي تأثر على الحركة :
	هناك عوامل كثيرة تؤثر على الحركة منها:
	2-4-1-"الأسس الوظيفية للجسم :
	وهذا ما نعبر عنه بالعوامل الفيزيولوجية وسلامتها كلما كانت الحركة متطورة ،أي سلامة الجهاز التنفسي ،والدوراني ، و الجهاز العصبي ،الجهاز العضلي ،تأثر تأثيرا كبيرا على الحركات و المهارات   الرياضية .
	2-4-2-العوامل النفسية: 
	تتأثر الحركة تأثيرا كبيرا بالحالة النفسية التي يعيشها الفرد وخاصة عندما نتكلم عن مستوى الرياضي فنيا وخططيا، وتطوير صفاته الإرادية كالتصرف، وتنمية روح الأخلاق والرغبة في العمل، حيث يكون الرياضي بالأساس معدا إعداد نفسيا ،و لهذا تؤثر العوامل النفسية بالمستوى الحركي .
	2-4-3-العوامل النفسية:
	إن الحركة تتأثر بالبيئة التي يعيش بها الفرد،و يلعب العامل الاجتماعي دورا في حالة الفرد الحركية. فتقدم المجتمعات يقاس بتطور الحركات المهنية و الرياضية.و كذلك، فان حالة الفرد الاجتماعية تبلور له الحركات المتشابهة التي يزاولها.
	2-4-4-العوامل الوراثية:
	هي تلك العوامل التي يحملها الفرد من جيل إلى جيل تؤثر فيه.و قد اعتمد العلماء على دراسة الوراثية،حيث أنجزت عدة دراسات حول هذا الموضوع في عالم اليوم،و هي الدراسات الجنية و التي تعتبر من العلوم الحديثة.
	2-4-5- المرض:
	كلما كان الإنسان يشكو من المرض، فانه سوف لا يستطيع مزاولة الحركة بشكلها المطلوب".
	2-5- نظريات التعلم و قوانينها:
	يقصد بالنظرية في علم النفس "المسلمات الأولية التي يفترض التسليم بصحتها دون برهان".أما نظرية التعلم فيعرفها(محمد وطاس)كما يلي:"تلك الأسس النظرية التي وضعت من طرف علماء النفس التربويين عن طريق الافتراضات و التجارب المتعددة محاولة منهم لمعرفة سر النفس الإنسانية وما تنطوي عليه ميول،وغرائز،و اتجاهات،ومواقف،و استعدادات،و دوافع و مواهب.حتى توضع طرق تدريسية تكون مبنية على أسس هذه النظريات" .
	    وقد تعددت النظريات بتعدد المختصين في حقل علم النفس التربوي خاصة، و علم النفس عامة. ولم يكن هذا الاختلاف في النظريات إلا باختلاف الآراء في تفسير ظاهرة النفس الإنسانية.و على الرغم من ذلك،فقد كانت النتائج هادفة لغاية واحدة.       
	  من حيث المبدأ، يمكن القول بأننا لا نناقش نظريات التعلم في التربية البدنية و الرياضية، لان ذلك من صميم اختصاص علم النفس.ولكننا سوف ننوه فقط بنظريات التعلم،و بعدها نتناول أهم الخطوط التي توصل إليها العلماء لتكوين أساس لنظريات التربية البدنية و الرياضية و طرق التعلم بها.
	 يقول(محمد عوض بسيوني و فيصل ياسين الشاطي)"هناك ثلاث نظريات  أساسية طرحها علماء النفس لتفسير اكتساب الإنسان لمهارة معينة،أو تعلم حركة ما" .و يقول كل من(بسويسي احمد بسويسي، و عباس احمد السامرائي):"إن علم النفس التربوي غني بنظرياته الكثيرة في مجال التعلم،وقد يعارض بعض هذه النظريات بعضه بعضا،الأمر الذي يدعو معلم التربية الرياضية إلى التعرف و دراسة ثلاث نظريات لها أهمية كبيرة في مجال تعلم المهارات الرياضية" .أما (سعد جلال و محمد علاوي)فيقولان:"انه من الصعب إيجاد مبادئ عامة تحكم المهارات و اكتساب المعلومات،و المعاني،و السلوك الاجتماعي،و المميزات الفردية،و أن كانت نظريات التعلم المختلفة تحاول تفسير تعلم كل هذه الخبرات على أساس واحدة،غير أن هناك طرقا للتعلم،و سنحاول فيما يلي تلخيص بعض النظريات".أو الطرق التي ينقسم إزاءها التعلم و سوف ننحصر في ثلاث نظريات. 
	2-5-1-نظرية الارتباط الشرطي:
	 وفيها يفسر بافلوف عملية التعلم تفسيرا فيزيولوجيا على أساس  تكوين الارتباط العصبي "المثير و الاستجابة" "و يرى" بافلوف" أن أهم العوامل التي يجب توفرها لكي يتم التعلم :        
	  *-ظهور المثير الأصلي "الطبيعي" والمثير الشرطي معا بالتعاقب وفي ضرف قصير.   
	   * تكرار أو ارتباط المثير الطبيعي بالمثير الشرطي لعدة مرات.
	   * عدم وجود بعض المؤثرات القوية المشتتة للانتباه في غضون فترة ارتباط المثير الطبيعي بالمثير الشرطي .
	   * عدم تفوق القيمة الحيوية للمثير الشرطي على المثير الطبيعي".
	2-5-2- نظرية التعلم بالمحاولة الصحيح والخطأ :
	 تعلم يحدث عن طريق المحاولة الصحيح والخطأ  فالكائن الحي في سلوكه إزاء مختلف المواقف يقوم ببعض المحاولات الخاطئة قبل أن  يصل إلى الاستجابة المتوقعة ،وهناك بعض العوامل الهامة التي يشترطها لهذا النوع من التعلم :                                                                      
	  * "ضرورة قيام الفرد بنشاط نتيجة لاستثارة حاجة عنده.
	   * وجود عقبة في سبيل الفرد للوصول إلى الهدف .
	   * ضرورة قيام الفرد في سبيل الوصول إلى الهدف باستجابات متعددة .
	   * ضرورة وجود الإثارة إلى تحدثها الاستجابة.
	   * يقوم الفرد باستجابات عدة ،بعضها خاطئ وبعضها صائب حتى يصل الي الهدف".
	التعلم والوصول إلى الهدف يأتي فجأة بعد فترة من التردد عن طريق ملاحظة و إدراك العلاقات أو كنتيجة للإدراك الكلي. 
	ومن مميزات التعلم بهذه الطريقة :
	 * "أن التعلم يتوقف على تنظيم مشكلة تنظيما خاصا،بحيث يسمح بادراك العلاقات بين عناصر ها المختلفة .
	  * متى وصل الفرد إلى الهدف ،يمكن تكراره بعد ذلك سهولته .
	  * يمكن الانتفاع بها في مواقف أخرى .
	  * يتوقف هذا النوع من التعلم على القدرات الفرد العقلية، ونضجه، وخبراته السابقة.
	 * هذا النوع من التعلم تسبقه في البداية بعض الأنواع السلوك التي تتميز بالمحاولة الصحيح والخطأ " 
	2-6-طرائق التعلم في التربية البد نية والرياضية :                                                                          
	2-6-1-الطريقة الجزئية لتعلم المهارة الحركية :
	  إن أهذه الطريقة تعتمد على تجزئة المهارة الحركية  إلى مراحل وتعلم  كل مرحلة بعد أخرى  وتستعمل في المهارة الصعبة والمعقدة .يقول عصام عبد الخالق :"هيا كثر شيوعا في تعلم المهارة الصعبة المركبة من بعض الأجزاء المعقدة وتناسب المهارة التي يمكن تقسيمها إلى أجزاء ".ويضيف كذلك:"في هذه الطريقة   تجزا المهارة إلى أجزاء صغيرة و يعلم كل جزء منفصلا عن الأخر وبعد إتقان المتعلم لهدا 
	ينتقل إلى الجزء الذي يليه و هكذا حتى يتم تعليمه لجميع أجزاء الحركة الأساسية
	ثم بعد دالك يقوم المتعلم بأداء المهارة كوحدة واحدة"
	وقسمها عباس احمد صالح سمرائي نقطتين هما:"
	ا-البدء في تعلم الجزء الرئيسي و المهم من الحركة ثم الأجزاء الأقل أهمية أي بعد السيطرة على الجزء الأول يبدأ تعلم الجزء المالي في الأهمية 
	ب-البدء في تعلم الأجزاء حسب تسلسلها الحركي و بالتالي يجب على المدرب أن يعرف  بدقة وبكفاءة عاليتين  كيف يقسم الحركة   و كيف يرتب اجزائئها    قبل
	البداية  في تعليمها أي" أنها ادا أراد المدرس أن يقوم بتعليم المهارة الحركية بطريقة الجزئية فعلية أن أفضل أماكن المهارة التي يمكن فصل جزء عن جزء الأخر".                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	و استخدام الطريقة الجزئية في تعلم  المهارات الحركية يتم بمراعات الشروط التي يوضحها عباس احمد صالح السامرائي فيما يلي ":
	-عندما تكون المهارة طويلة وصعبة الأداء.
	- عندما تكون أجزاء المهارة معقدة.
	- عندما يكون الوقت كافيا لتجزئة المهارة والسيطرة على تلك الأجزاء ثم المهارة ككل.
	-عند توفر وسائل الاضاح المناسبة .
	-عندما يكون المتعلمون صغار السن".
	وأيضا عندما تكون المهارة صعبة وفيها خطورة على التلاميذ. 
	2-6-2-الطريقة الكلية لتعلم المهارات الحركية:
	إ ن هذه الطريقة تعرض فيها المهارة كوحدة واحدة لا نجزئها،و يقوم المتعلم بأدائها بدون تقسيم. وما يميز هذه الطريقة"أنها تساعد المتعلم على إدراك العلاقات بين عناصر المهارات الحركية،هما يسهم في سرعة تعلمها و اتفاقها،كما أنها تسهم في العمل على خلق أسس التذكر الحركي للمهارة،نظرا لان المتعلم يقوم باستدعاء و استرجاع المهارة الحركية كوحدة واحدة".وبخصوص علاقة نوع المهارة الحركية وما يناسبها من طرائق. تذكر عفاف عبد الكريم بأنه"يجب أن نتعلم المهارة الحركية المغلقة بشكل كلي قدر الإمكان، لان إيقاع الحركة التي تؤدي في الأجزاء، لا يتماثل مع إيقاع الحركة الكلية، فكل جزء من الحركة هو في الحقيقة تمهيد للجزء التالي و هكذا. ولا يوجد ضمان بان المتعلم الذي يمكن أن يؤدي كل جزء منفصلا سيكون ناجحا عند الأداء الكلي".   
	و لكي ننجح في الطريق الكلية يجب أن نحترم الشروط التالية:
	-أن تكون المهارة الحركية قصيرة، حتى تكون الأخطاء المرتكبة قليلة.
	-أن تتوفر وسائل إيضاح مناسبة، وذلك لتمكين المتعلمين.من اكتساب التخيل الحركي الصحيح.
	-أن تكون المهارة سهلة الأداء، أي غير معقدة، و مناسبة لإمكانيات المتعلمين المهارة و العقلية.   
	-عندما يصعب تجزئة المهارة إلى أجزاء.
	و يضيف الباحث بان التعلم بالطريقة الكلية يمكننا من ربح وقت كبير في التعلم. ومن معرفة المهارة بشكل كبير و كامل.و لكن صعوبة تطبيق خذه الطريقة تكون عندما يكون هناك خلل في احد أجزاء المهارة فهنا يضطر المدرس إلى فصلها و تعلمها منفردة.
	2-6-3-الطريقة الكلية-الجزئية لتعلم المهارات الحركية:
	   إن العمل بهذه الطريقة يسمح لنا بالتغلب على عيوب كل طريقة من الطرائق السابقة الذكر.فهناك بعض المهارات التي يجب أن نستعمل فيها الطريقتين،حتى نصل إلى تحقيق الهدف المطلوب. ولهذا يقول عباس احمد السامرائي:"لذا،يمكن أن تكون الطريقة الكلية الجزئية حلا وسطا للطريقتين" 
	و لتطبيق هذه الطريقة، يجب أن نراعي الشروط التالية: 
	-تعليم المهارة الحركية ككل بصورة مبسطة في أول الأمر. 
	-تعليم الأجزاء الصعبة بصورة منفصلة،مع ربط ذلك بالأداء الكلي للمهارة الحركية.
	-مراعاة تقسيم أجزاء المهارة الحركية إلى وحدات متكاملة و مترابطة عند التدريب علبها كأجزاء. 
	و بالتالي يمكن أن نستخلص بأنه لتعلم المهارة الحركية فيمكن أن نستعمل أي طريقة من الطرائق السابقة الذكر مناجل الربح في الوقت، و التقليل من التكاليف، و استغلال جميع الوسائل الموجودة عند المدرس.
	2-7 خلاصة
	     إن العلم يرتبط بالظروف المتعلقة بالفرد المتعقلة،سواء كانت هذه الظروف داخلية أو خارجية تحيط به و تجعله يسرع أو يبطئ في عملية التعلم،كما تتدخل هذه العوامل لتنظيم العمل و تطوره إذا توفرت جميعا بشكل ايجابي.
	و من اجل تعلم مهارة جديدة، فان هذه المهارة تمر بالمراحل التالية: 
	1-شبه تصور عن المهارة الحركية،نتيجة للخبرة الشخصية للفرد (التلاميذ).
	2-تصور عام للمهارة الحركية،و ذلك بعد عرض النموذج الخاص بها.
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	3-1تمهيد
	هنالك المثير من المتغيرات التي تؤثر في المتعلم منها المعلومات التي تعطي له خلال إستجابته للشيء المراد تعلمه و تطبيقه لأجل إنجاز جيد أو تحسين وضع أو تصحيح مسار حولي و غيرها، فهذه المعلومات و غيرها تدعى بالتغذية الراجعة، فهذه المعلومات تأخذ أشكالا مختلفة في البيئة التعليمية، تقوم و ترشد المتعلم حول دقة الحركة أو الإنجاز قبل الأداء أو خلاله أو بعده أو كلاهما مجتمعة، و تعد أحد المحاور التي تساعد عملية التعلم و التنظيم و كذلك التقويم، و تأتي بشكل معلومات في مصادر مختلفة سواء كانت ذاتية   ( شخصية ) أو خارجية.
	والهدف من هذه المعلومات هو تعديل الاستجابات الحركية وصولا إلى الاستجابات الأمثل وهو احد الشروط الأساسية لعملية التعلم وهي نظام يتطور مع تطور مراحل التعلم ومستواه. أن المعلومات التي يزود بها المتعلم عن أدائه الحركي من تعلمه المهارة تعد من أكثر المتغيرات أهمية في التعلم الحركي وان هذه المعلومات التي يمكن أن تأخذ أشكالا عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروف البحث المختبري، فأنها تخبر أو تعلم المتعلم عن درجة كفاءة أدائه .كما أن اختيار المعلومات الملائمة والتغير في وقت تقديمها ومصادرها يمكن أن يؤثر على المتعلم وأدائه ، إذ أن" الممارسة لا تكفي وحدها للوصول بالمتعلم إلى الأداء الأمثل.   هناك الكثير من التغيرات التي تؤثر في المتعلم ، منها المعلومات التي تعط خلال استجابته للشيء المراد تعلمه وتطبيقه ، لأجل إنجاز جيد ، أو تصحيح مسار حركي ، وغيرها ، فهذه المعلومات وغيرها تدعى بالتغذية الراجعة.
	3-2مفهوم التغذية الراجعة
	لقد اتسع مفهوم التغذية الراجحة حيث عرفها وتباينت تسمياته حيث عرفها نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي (1994)" إن (التغذية الراجعة من العوامل الهامة في تعديل العملية التعليمية في سبيل المحافظة على وجود المدخلات وتصحيحها أول باول). أما عباس احمد السامرائي وعبد الكريم محمود السامرائي (1991) فيشير إلى مفهوم التغذية المراجعة قاتلا (هي معلومات التي تعطي للمتعلم عن الانجاز في محاولة لتعليم المهارة والتي توضح دقة الحركة خلال أو بعد الاستجابة أو كليهما). ويرى بسويسي احمد في أن التغذية الراجحة تعني معرفة النتائج وتقويمها والاستفادة منها عن طريق المعلومات الواردة للمتعلم نتيجة سلوكه الحركي. 
	 وتعني التغذية الراجعة جميع المعلومات التي يمكن تقديمها إلى المتعلم أو المتدرب باختلاف وسائل نقلها وإيصالها سواء أكانت هذه الوسائل داخلية أم خارجية والهادفة إلى تعديل أدانه الحركي في المهارة المؤداة  
	وصولا إلى الأداء الأمثل لهذه المهارة. ويرى مفتي إبراهيم: بأنها التغذية الراجعة الصادرة عن الإحساسات المختلفة (الإحساس بالملامة أو القوة الواقعة على عضلات وأجزاء الجسم، والإحساس الصادر عن الرواية أو اللمس، وملاحظة اللاعبين لأدائهم. أما يعرب خيون (2002) فقد عرف التغذية الراجعة بانها (كل المعلومات التي يحصل عليها الفرد خلال أو بعد أداء الاستجابة، ويمكن أن تكون هذه المعلومات أما داخلية أو خارجية أو خلال أو بعد أداء الاستجابة، ويمكن أن تكون هذه المعلومات أما داخلية أو خارجية جوهرية). ويرى وجيه محجوب (2002) أن (التغذية الراجعة بالمفهوم الشامل والدقيق تعني جميع المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المتعلم ومن مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية أو كليهما معا قبل أو أثناء أو بعد الأداء الحركي والهدف منها تعديا الاستجابات الحركية وصولا إلى الاستجابات المثلى).
	 أن المعلومات التي يزود بها المتعلم عند أداءه الحركي من خلال تعلمه المهارة تعتبر من أكثر المتغيرات أهمية في التعليم الحركي. هذه المعلومات التي يمكن أن تخذ أشكال عدة سواء كانت من الظروف التعليمية أو ظروف البحث المختبري فإنها تخبر المتعلم عن درجة كفاءة الأداء خلال الأداء 
	أو بعده في كليهما. أن المعلومات حول الاستجابة أو كفاءة الاستجابة تبدو بانها جوهرية خلال العملية التعليمية وان الاخفاق في تامين مثل هذه المعلومات في الحالات سوف تمنع عملية التعلم كاملة كما أن أسلوب أو طريقة هذه المعلومات هي كذلك مهمة للتعلم فان استخدام أكثر من طريقة أو تغير الوقت الذي تقدم فيه هذه المعلومات يؤثر على الأداء وعلى التعلم".
	 وينظر إلى التغذية الراجعة كمصطلح في مجال التعلم من قبل (عباس احمد السامرائي )  على أنها " المعلومات التي تعطى للمتعلم عن الانجاز ، في محاولة لتعلم المهام ، والتي توضح الدقة الحركية خلال أو بعد الاستجابة ، أو كليهما وأنها جميع أنواع المعلومات الحسية والتي توضح دقة الحركة خلال أو بعد الاستجابة أو كليهما ،ويمكن تعريفها أيضا بانها تلك المعلومات التقويمية المرتبطة باستجابة ما،تكون دائما غنية ومختلفة. 
	 كذلك يمكن التعبير عنها بانها المتابية الميدانية المرتبطة باستجابات الفرد نحو الواجب المكلف به ".
	3-3مفهوم التغذية الراجعة الحديث : 
	 يعرف بأنه " التغيير ، أو الحالة التي تؤثر بصورة دورية في التعلم ". والتغذية الراجعة يعتمد أصحابها ويؤدكدون وجود ممرات عصبية رجعية للاستجابة في الجهاز المركزي ، تقوم بتنظيم الحركات الواعية و الإرادية ،أو تلك الحركات التي تقع في مستوى اقل في الشعور "
	3-4انواع التغذية الراجعة :
	هنالك نوعان رئيسيان للتغذية الراجعة وهما كما يأتي: 
	3-4-1– التغذية الراجعة الخارجية
	هي جميع المعلومات التي يحصل عليها اللاعب أو المتعلم من مصادر خارجية قد تكون مباشرة أو متأخرة كتعليمات المدرب أو المدرس أو التعليمات التي تأتي من مصادر أخرى مثل وسائل الإعلام ويمكن تقديم هذه المعلومات قبل الأداء أو أثناء الأداء أو بعد الأداء والهدف من هذه التغذية هو رصد نوع الخطأ وتصحيحه لتحسين مستوى الأداء أو الإنجاز.وتعني أيضا" المعلومات التي يحصل عليها اللاعب أو المتعلم من مصدر خارجي، وهي في الاتجاه المعاكس للتغذية الراجعة الداخلية وهي معلومات إضافية أو تكميلية حول الواجب الحركي، وتكون خارجة عن الجسم وتأتي من مصادر خارجية كتعليمات المدرب أو المدرس.
	    ويمكن تقسيم هذا النوع من التغذية الراجعة وحسب زمن تقديمها إلى الأنواع الآتية:-3-4-1-1-التغذية الراجعة المباشرة :
	 وتعطى هذه المعلومات للاعب أو المتعلم من قبل المدرب أو المدرس وبشكل غير مباشر كأقراص(cd)أو الصور، وهذا النوع من التغذية مهما في المراحل الأولية للتعلم، وتقدم كما يأتي:-1- تقدم قبل الفعل الحركي.2- تقدم أثناء الفعل الحركي.3- تقدم مباشرة بعد الفعل الحركي.
	3-4-1-2التغذية الراجعة النهائية"المتأخرة" هي المعلومات التي يحصل عليها اللاعب أو المتعلم عن نتيجة الأداء وتأتي هذه المعلومات عن طريق حاسة البصر، فعندما يلاحظ اللاعب أو المتعلم عدم دخول الكرة في الهدف بكرة القدم مثلا" تعد نتيجة نهائية للأداء أو تأتي عن طريق إخبار المدرب أو المدرس اللاعب أو المتعلم بعدم الدقة في الأداء، وتقدم كما يأتي:1- تقدم قبل الفعل الحركي بفترة طويلة.2- تقدم بعد الفعل الحركي لمدة طويلة أما كلاميا أو صوريا.3- تقدم المعلومات بشكل مستقل لكل أداء حركي بعد فترة طويلة.4- تقدم معلومات عن مجموعة كمية الفعل الحركي بعد فترة طويلة.3-4-1-3التغذية الراجعة المتزامنةهي المعلومات التي تعطى للاعب أو المتعلم بشكل متزامن مع الأداء الحركي من اجل تصحيح الخطأ 
	مباشرة أو تغيير في الأداء الفني وهذا ما نلاحظه في بعض الألعاب الفردية أو الجماعية عندما يقوم المدرب أو المدرس بتغيير في خطة اللعب في أثناء سير المباراة ويمكن اللاعب أو المتعلم الحصول 
	على هذه المعلومات من خلال الإحساس الداخلي في حالة وجود خطأ ما.3-4-2التغذية الراجعة الداخليةتعني المعلومات التي يحصل عليها اللاعب أو المتعلم من مصدر داخلي (ذاتي). وهي معلومات التي تأتي من مصادر حسية داخلية أو تشترك فيها عدة منظومات عصبية تؤثر في السيطرة على الحركة مثل التوازن. ومن الممكن الحصول على المعلومات حول أوجه عديدة لحركاته من خلال القنوات الحسية المختلفة التي هي ذات حساسية للحركات على وجه الخصوص ،وهذا النوع من المعلومات هي متلازمة لبعض الاستجابة الخاصة،وان مثل هذا النوع من التغذية الراجعة يكون غني ومتعدد ويتضمن الحركات معلومات جوهرية أساسية حول الأداء، وهناك أوجه أخرى من التغذية الراجعة الداخلية من الصعب تمييزها، وربما على اللاعب أو المتعلم أن يتعلم كيف يقيم هذه الأوجه من 
	التغذية الراجعة الداخلية مثلا اللاعب الضارب بالكرة الطائرة يجب أن يتعلم فيما إذا كان الجذع مقوسا والذراع الضاربة مثنية خلال مرحلة ضرب الكرة." 
	3-5تقسيمات أخري للتغذية الراجعة وهنالك تقسيمات أخرى للتغذية الراجعة وبأنواع وأشكال متعددة، استناداً إلى طريقة أو أسلوب تصنيفها من العلماء والباحثين من خلال اعتمادهم على أسس ومبادئ مختلفة تم على أساسها تصنيف التغذية الراجعة إلى الأنواع آلاتية: 3-5-1التغذية الراجعة حسب مصادرها"أ-التغذية الراجعة الداخلية:ب-التغذية الراجعة الخارجية:3-5-2التغذية الراجعة حسب زمن تقديمها3-5-2-1التغذية الراجعة الفورية تعني إعطاء المعلومات إلى اللاعب أو المتعلم حول نتيجة كل استجابة يرديها فور صدورها،إذ تتصل وتعقب السلوك الملاحَظ مباشرة، وتزود المتعلم بالمعلومات، أو التوجيهات والإرشادات اللازمة لتعزيز السلوك ، أو تطويره أو تصحيحه . 3-5-2-2التغذية الراجعة المؤجلةتعني إعطاء المعلومات إلى اللاعب أو المتعلم حول نتيجة استجابته بعد مدة زمنية، أي هي التي تعطَى للمتعلم بعد مرور مدة زمنية على إنجاز المهمة ، أو الأداء ، وقد تطول هذه المدة ، أو تقصر حسب الظروف . 
	3-5-3التغذية الراجعة حسب وسيلة الحصول عليها أو شكل المعلومات 3-5-3-1التغذية الراجعة اللفظية
	 تعني المعلومات التي يزود بها المدرب أو المدرس عن طريق الكلام للاعب أو المتعلم وهي تكون أكثر عرضة للنسيان لان اللاعب أو المتعلم لا يستطيع الرجوع إليها . 3-5-3-2التغذية الراجعة المكتوبة تعني المعلومات التي يزود بها المدرب أو المدرس عن طريق الكتابة للاعب أو المتعلم وهي تعد أفضل من اللفظية كون اللاعب أو المتعلم بإمكانه الرجوع إليها في أي وقت . 3-5-3-2-التغذية الراجعة المرئية تعني المعلومات التي يحصل عليها اللاعب أو المتعلم من خلال رؤية سلوكه الذي يعاد مره ثانية أمامه وذلك باستعمال جهاز التلفاز أو الحاسوب." 3-5-4التغذية الراجعة حسب طبيعتها3-5-4-1التغذية الراجعة النوعيةتعني إشعار اللاعب أو المتعلم بأن استجابته صحيحة أم غير صحيحة .3-5-4-2التغذية الراجعة الكميةتعني تزويد اللاعب أو المتعلم بمعلومات أكثر تفضيلاً ودقة حول استجابته وهي أكثر فعالية من التغذية الراجعة النوعية . 3-5-5التغذية الراجعة حسب ما تقدمه للاعب والمتعلم أ-المدعمة:- تعني إن اللاعب أوالمتعلم يعلم إن استجابته الحركية صحيحة فيدعم ذلك إمكانية تكرارها ويطلق على هذه النوع في علم النفس( التعزيزية.
	3-6تاثير التغذية الراجعة على التعلم "التغذية الراجعة حسب تأثيرها:- 3-6-1التغذية الراجعة الايجابية
	هي المعلومات التي يتلقاها اللاعب أو المتعلم حول إستجابته الصحيحة، وهي تزيد من عملية استرجاعه لخبراته في المواقف الأخرى . 3-6-2التغذية الراجعة السلبية تعني تلقي اللاعب أو المتعلم لمعلومات حول استجابته الخاطئة، مما يؤدي إلى أداء حركي أفضل.3-7التغذية الراجعة حسب صيغتها3-7-1الفرديةهي المعلومات التي يتلقاها اللاعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه بصورة فردية.3-7-2الجماعيةهي المعلومات التي يتلقاها اللاعبون أو المتعلمون حول استجابتهم أو أدائهم بصورة جماعية." 3-8التغذية الراجعة حسب توزيعها  3-8-1المنفصلة :هي المعلومات التي يتلقاها اللاعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه بصورة منفصلة ،أي إعطاء معلومات لها بداية ونهاية واضحة.
	3-8-2 المتصلة :هي المعلومات التي يتلقاها اللاعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه بصورة متصلة(مستمرة) ،أي إعطاء معلومات لها بداية وليس لها نهاية .
	3-8-3التغذية الراجعة العشوائيةهي المعلومات التي يتلقاها اللاعب أو المتعلم حول إستجابته أو أدائه، أي المعلومات التي تعطى بصورة متقطعة وبطريقة واحدة خلال وقت محدد".3-9 التغذية السمعية والبصرية 3-9-1تغذية راجعة سمعية :تعني تلقي اللاعب أو المتعلم المعلومات عن طريق حاسة السمع . 3-9-2تغذية راجعة بصرية :تعني تلقي اللاعب أو المتعلم المعلومات عن طريق حاسة البصر "النظر" .3-9-3تغذية راجعة سمعية بصرية"مختلطة"تعني تلقي اللاعب أو المتعلم المعلومات عن طريق حاستي "السمع والبصر".3-10التغذية الراجعة المعتمدة على المحاولات المتعددة 3-10-1التغذية الراجعة الصريحة:هي التي يخبر فيها المدرب أو المدرس اللاعب أو المتعلم بأن استجابته أو أدائه صحيح أو خاطئ، ثم يزوده بالمعلومات الصحيحة في حالة الأداء الخاطئ ويتطلب منه أن يعيد الأداء الصحيح مباشرة بعد رؤيته له . 3-10-2التغذية الراجعة غير الصريحة
	هي التي يخبر بها المدرب أو المدرس اللاعب أو المتعلم بأن استجابته أو أدائه صحيح أو خاطئ، ولكن قبل أن يزوده بالمعلومات الصحيحة في حالة الأداء الخاطئ، ثم يعرض له الأداء الصحيح مرة أخرى، ويطلب منه أن يفكر في الاستجابة أو الأداء الصحيح، ويتخيله في ذهنه مع إعطائه مهلة محددة لذلك وبعد انقضاء الوقت المحدد يتم تزويده بالمعلومات الصحيحة للأداء إن لم يتمكن اللاعب أو المتعلم من معرفتها. 
	ويمكن تلخيص أهمية استخدام التغذية الراجعة في عملية التعلم في النقاط الآتية :1- تعمل التغذية الراجعة على إعلام المتعلم بنتيجة تعلمه ، مما يقلل القلق والتوتر الذي قد يعتري المتعلم في حالة عدم معرفته نتائج تعلمه.2- تعزز المتعلم وتشجعه على الاستمرار في عملية التعلم وبخاصة عندما يعرف بأن إجابته عن السؤال كانت صحيحة.3- إن معرفة المتعلم بأن إجابة كانت خطأ ، وما السبب لهذه الإجابة الخطأ ، يجعله يقتنع بأن ما حصل عليه من نتيجة أو علامة كان هو المسؤول عنها ، ومن ثم عليه مضاعفة جهده ودراسته في المرات القادمة.4- إن تصحيح إجابة المتعلم الخطأ من شأنها أن تضعف الارتباطات الخطأ التي حدثت في ذاكرته بين الأسئلة والإجابة الخطأ ، وإحلال ارتباطات صحيحة محلها.5- إن استخدام التغذية الراجعة من شأنها أن تنشط عملية التعلم ، وتزيد من مستوى الدافعية للتعلم .6- تعرف عملية التغذية الراجعة أين يقف من الهدف المنشود، وما إذ كان يحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه، أم أنه قريب منه.7- تعرف المتعلم أين هو من الأهداف السلوكية التي حققها غيره من رفاق صفه، والتي لم يحققوها بعد.8- تعمل التغذية الراجعة بما تزوده للمتعلم من معلومات إضافية ومراجع مختلفة، على تقوية عملية التعلم، وتدعيمها وإثرائها.
	3-11الغرض من تقديم المعلم التغذية الراجعة :
	ينبني على تقديم المعلم التغذية الراجعة لطلابه مقاصد وأغراض أهمها:
	 1 ـ التأكيد على صحة الأداء، أو السلوك المرغوب فيه، مع مراعاة تكراره من قبل الطلاب، لتحديد أداء ما، على أنه غير صحيح، وبالتالي عدم تكراره من الطلاب في حجرة الدراسة، وهو ما يعرف بالتغذية الراجعة المؤكِّدة، وقد أشرنا إليها سابقا. 
	2 ـ أن يقدم المعلم معلومات يمكن استخدامها لتصحيح أو تحسين أداء ما ، وهذا ما يعرف بالتغذية الراجعة التصحيحية ، وقد أشرنا إليها سابقا أيضا . 
	3 ـ توجيه الطالب لكي يكتشف بنفسه المعلومات التي يمكن استخدامها لتصحيح ، أو تحسين الأداء ، وهذا ما يعرف بالتغذية الراجعة التصحيحية الاكتشافية . 
	ويلاحظ أن الأنواع الثلاثة الأول موجهة لتغيير، أو تعزيز معلومات الطالب.
	 4 ـ زيادة الشعور بالسعادة ( الشعور الإيجابي ) المرتبط بالأداء الصحيح، كي تتولد لدى لطالب الرغبة لتكرار الأداء، وزيادة الشعور بالثقة والقبول، وهذا ما يعرف بالثناء. 
	 5 ـ زيادة الشعور بالخجل، أو الخوف ( الشعور السلبي ) كي لا يتعمد الطالب إلى تكرار تصرف ما، وهو ما يعرف بعدم القبول.
	وهذان النوعان موجهان لتعزيز، أو تغيير مشاعر الطالب. 
	3-12شروط التغذية الراجعة 
	 لكي تتاح الفرص للمعلم من استخدام التغذية الراجعة في المواقف الصفية ، وتحقيق الأهداف المرجوة في عمليات التحسين والتطوير إلى يُراد إحداثها في العملية التعليمية التعليمة ، فلا بد أن تتوافر الشروط التالية : 
	1 ـ يجب أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام والاستمرارية. 
	  2 ـ يجب أن تتم التغذية الراجعة في ضوء أهداف محددة . 
	 3 ـ يتطلب تفسير نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا ، وتحليلا علميا دقيقا . 
	 4 ـ يجب أن تتصف عملية التغذية الراجعة بالشمولية ، بحيث تشمل جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية ، وجميع المعلمين على اختلاف مستوياتهم التحصيلية والعقلية والعمرية . 
	 5 ـ يجب أن يُستخدم في عملية التغذية الراجعة الأدوات اللازمة بصورة دقيقة . 
	3-13بعض المفردات والعبارات التربوية المقترحة لمعلم التربية البدنية ليستخدمها عند الحاجة إلى التعزيز اللفظي للتلاميذ أثناء التدريس:- أحسنت .- جيد .- ممتاز .- رائع.- أداء جيد.- لقد أديت الحركة بشكل جيد.- أداء مميز.- حتى أنا لا أستطيع مجاراتك .- أنت تسير سيرًا حسنًا .- أنت تتطور بصورة جيدة . عمل بارز هذه المرة .- عمل جيد .- بذلت مجهودًا كبيرة في الحركة.- تعلمت المهارة بصورة سريعة .- أداؤك ونشاطك في الحصة مميز.- هذا من أحسن الفصول في التربية البدنية.- أتمنى أن أدرِّسكم في العام المقبل .- ما شاء الله عليك .- الآن بدأت تؤدي بصورة صحيحة .- أحسنت عرفت ذلك سريعًا .- إجابة حسنة .- ذاكرتك رائعة ، جيد.
	- أنت تتحسن كل مرة في أدائك.- يعجبني اجتهادك في التمرين.- لقد تفوقت في الأداء .- أهنئك على مجهودك الطيب.- هذا هو الأداء المطلوب ، شكرًا .- نموذج مميز ، أشكرك.- مهارة جيدة ، أحسنت.- قليل من الجهد ، وستصل للإجادة .- لقد ساعدتموني في تنفيذ حصة رائعة.- لقد حققنا هدف الدرس مثل ما توقعت وذلك بفضل الله ثم بجهودكم. - هذا تصرف حسن ، أشكرك.- هذا عمل لطيف.- هذا هو الصحيح تمامًا .- تصرفك مع زميلك كان مهذبًا شكرًا لك.
	مباراة جميلة ، لقد أبدعت.
	 تعاونكم مع بعض مميز وملحوظ .- نشاطكم ملموس وأنا سعيد بذلك.- تعلمتم المهارة بإتقان وأنا فخور بكم.- هذه هي الطريقة السليمة، استمر على ذلك.- أجد تطورًا كبيرًا في ممارستك للعبة ، واصل.- لقد نجحت في قيادتك هذه المرة.- تفكير جيد.- مبدع.- تفوق ظاهر ، أحسنت.- أنت وزميلك مميزان هذه المرة .- أنا واثق من نجاحك في المرة التالية .
	- هذا أحسن ، واصل.- مهارة جيدة ، أحسنت.- استمر على ذلك ، ومتأكد من نجاحك - هذا النشاط المستمر يجعلني متحمسًا للمشاركة معكم.- أنت تؤدي عملاً جيدًا اليوم.- أنا أعلم أنك مجتهد مع مجموعتك.- أنت مستمتع بالنشاط اليوم ، شعور حسن.- اختيارك للكلمة الطيبة مع زميلك كان في محله.- أنت تتعلم بسرعة ، أهنئك على جهدك.- أنت قائد مجموعة جيد منذ العام الماضي، استمر.- هذا من أفضل الأداءات ، واصل.- أداؤك متكامل ، مثل المرة السابقة تمامًا .- محاولة حسنة ، جرب مرة أخرى.-لو ركزت قليلاً، ستتقن.
	3-14 خلاصة 
	    إن التغذية الراجعة تعتبر من أهم المواضيع التي يجب على المدرب أو المعلم إن يتقن استعمالها و التحكم فيها حسب نوعية الانجاز ،هذه المعلومات عن التعلم أو الانجاز تكون دائما تحث سيطرة  المعلم ،وهذه الأمور مهمة التي يحملها التمرين وفهم المبادئ الأساسية مهم جدا لإعطاء التغذية الراجعة للمتعلم .
	     لذا فالتغذية الراجعة مهمة جدا حيث أنها الحالة التي تأثر و بصورة دورية قي التعلم فيجب فهمها جيدا إذا أردنا نجاح العملية التعليمية. 
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	   1-1تمهيد 
	إن أصل مشكلتنا مستمد من الواقع اليومي الذي تعني منه كل الرياضيات فكل مشرف علي فريق أو استاد التربية البدنية و الرياضية يقوم بتعليم مهارات الرياضية و يصدر أحكاما بخصوص الأداء المهاري لكن لايعرف الوقت المناسب لإصدار أحكامه سواء خلال أو بعد عدة محاولات من العمل و يكون هدا الصادر تعزيز أو تصحيح الأخطاء .
	 و خلال ماتقدم نعتبر هدا الفصل جوهر العمل المنهجي لما تحتويه من وسائل و طرق منهجية نسير عليها في بحثنا للوصول إلى هدفنا و الارتقاء بالمستوي الي الأحسن . 
	1-2الدراسة الاستطلاعية 
	قبل الشروع في إجراءات الدراسة الميدانية التي تعتبر أرضية تجرب فيها الاختبارات التي وضعتها الباحثة مع المشرف  بطاقة ملاحظة بدون مشاركة و تقديم استمارة موجهة لبعض للاساتدة الاكماليات  وهذا قصد تحديد الإشكالية البحث و ضبطها و الدين أكدوا لنا أنهم يقدمون نصائح، إرشادات وتصحيحات  دون معرفة أنها تغذية راجعة.
	و عندها حصرنا الخطوات في تحديد الاختبار المناسب لقياس مهارة الإرسال بكرة الطائرة واختيارانواع مناسبة لعينة البحث بعد تحديد الاختبار كان لازما علينا لإجرائه توفير وسائل العتاد الرياضي فكانت الوسائل متوفرة عند جمعية اولمبيك هواة المشرية لأنني مشرفة داخل الجمعية على الرياضة النسوية داخل ولاية النعامة .
	فقامت الباحثة بإجراء التجربة الاستطلاعية على عينة البحث من التلاميذ من مدرسة أموسى مختار (9-12)تم اختيارهم بطريقة عشوائية وكان عددهم 10و ثم استبعادهم من التجربة الأصلية و كانت 
	هده التجربة في قاعة قصباوي بجانب المدرسة الأساسية . و الهدف من التجربة الاستطلاعية هو دراسة كفاءة الاختبار المهاري و هدا لقياس المستوى المهاري لعينة البحث .
	فقمت بالتجربة الاستطلاعية في يوم السبت 21 مارس 2009 على الساعة 09:00 صباحنا و عيدت يوم السبت 28 مارس 2009 بنفس التوقيت و للتأكد من صدق وثبات الاختبار التجربة الاستطلاعية و الوقوف على المستوى الحقيقي لعينة البحث التي نبنى على أساسه المنهاج التعليمي و كذلك معرفة مدى كفاءة الاختبار المستخدم لقياس عينة البحث و قدرتها على الانجاز المهارى للإرسال على كرة الطائرة .
	1-3 متغيرات البحث 
	متغيرات البحث
	المتغير المستقل
	التغذية الراجعة الايجابية والسلبية و المختلطة
	المتغير التابع
	الشكل رقم(1) متغيرات البحث
	    إن الدراسة الميدانية تتطلب من الباحث ضبط المتغيرات قصد التحكم فيها من جهة ومن جهة أخرى عزل بقية المتغيرات الأخرى الدخيلة.و بدون هده النتائج تصبح النتائج التي يتوصل إليها الباحث متعصبة عن التحليل و التصنيف و التغيير و مضللة نتائجها و يقصد بالضبط الإجرائي للمتغيرات المحولات المبدولة لإزالة تأثيرات المتغير الذي يمكن أن يؤثر على التغير التابع.  
	قامت الباحثة بإجراء الاختبارات الأولية من اجل حساب معامل الثبات لكل اختبار بطريقة  (اختبار-إعادة اختبار)على عينة البحث من التلاميذ من مدرسة أموسى مختار (9-12)تم اختيارهم بطريقة عشوائية وكان عددهم 10و ثم استبعادهم من التجربة الأصلية و كانت هده التجربة غي قاعة قصباوي بجانب المدرسة الأساسية . و الهدف من التجربة الاستطلاعية هو دراسة كفاءة الاختبار المهاري و هدا لقياس المستوى المهاري لعينة البحث .
	فقمت الاختبارات الأولية في يوم السبت 21 مارس 2009 على الساعة 09:00 صباحنا و اعيدت يوم السبت 28 مارس 2009 بنفس التوقيت و للتأكد من صدق ة ثبات الاختبار و الوقوف على المستوى الحقيقي لعينة البحث التي نبنى على أساسه المنهاج التعليمي و كذلك معرفة مدى كفاءة الاختبار المستخدم لقياس عينة البحث و قدرتها على الانجاز المهارى للإرسال على كرة الطائرة .
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	1.مناقشة فرضية الأولى: 
	من خلال فرضية البحث الأولى التي تشير إلى أن مختلف أنواع التغذية الراجعة تؤثر إيجابيا على تعلم مهارة الإرسال في كرة الطائرة.
	2.مناقشة الفرضية الثانية: 
	من خلال فرضية البحث الثانية التي تشير إلى أن أفضل أنواع التغذية المستخدمة في التعلم مهارة الإرسال لكرة الطائرة هي تغذية راجعة مختلطة ثم تليها الإيجابية ثم السلبية.
	3 . مناقشة الفرضية البحث الرئيسية:
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