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 الممخص:.
األنواع مف التغذية الراجعة في تعمـ بعض بعض  تأثيرىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 

الميارات المفتوحة في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السمة وكرة اليد، وقد اخترنا كؿ مف التغذية 
عرؼ عمى أحسنيا تأثيرا لدى تالميذ ، وكذا الت (والمختمطة، السمبية، االيجابية) الراجعة الفورية 
 الجزائر.–مستغانـ سنة بالمتوسطة بوالية  31-31المرحمة العمرية 
أنثي  وزعوا  ة( تمميذ 06تمميذا ذكرا، و )( 06بمغ قواميا) أو قصديو، ة عمديونتـ اختيار عي

ر١ٍّز  51 بث١خاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اال٠غوعشوائيا إلى ثالث مجموعات تجريبية ىي )بالتساوي 

ر١ٍّزح  51ر١ٍّزح ٚ 51ر١ٍّز روش ٚ 51 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اٌغٍج١خاٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ: روش 

ر١ٍّز  51 صائذ اٌغٍج١خ أٚ اٌّخزٍطخ خاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اإل٠غبث١: ٌضخاٌّغّٛػخ اٌضب –أٔضٟ

، .ر١ٍّزح أٔضٟ 51ر١ٍّز روش ٚ 51 أيضا المجموعة الضابطةكما ضمت  ر١ٍّزح،  51روش ٚ
استخدمنا اختبار مقنف لميارات المقترحة، وىو اختبار االتحاد األمريكي لمرياضة والصحة وىو 
متكوف مف اختبار اإلرساؿ في الكرة الطائرة ، اختبار التصويب في كرة السمة ، واختبار  تنطيط 

عات البحث لمدة قمنا بالتجريب عمى مجمو  ،ة مجدداالعممي األسسبعد حساب في كرة اليد. 
استعنا في الحصة التعميمية الواحدة ساعة ونصؼ(، مدة أسبوعيا) شيريف، بواقع ثالثة حصص

التحميؿ النتائج المعادالت اإلحصائية التي تسمح لنا باإلجابة عمى األسئمة المطروحة والتأكد مف 
ختبار التحميؿ اختبار)ت( لمعينات غير المستقمة، وأيضا االفرضيات وليذا الغرض استخدمنا 

 ، وكذلؾ اختبار توكي لممقارنات البعدية لنتوصؿ إلى النتائج اآلتية:التبايف األحادي
تفوؽ القياسات البعدية عمى القياسات القبمية في جميع المجموعات التجريبية بما في ذلؾ   -

 .عند الذكور واإلناث المجموعة الضابطة
اإلرساؿ في ميارة  أثرت إيجابا عمى تعمـ راجعة الفوريةاستخداـ األنواع المختمفة مف التغذية ال -

 .الكرة الطائرة، وميارة التصويب في كرة السمة، وميارة التنطيط في كرة اليد عند الذكور واإلناث
استخداـ التغذية الراجعة الفورية االيجابية ىو األفضؿ في تعمـ ىذه الميارات عند مختمؼ  -

 مف حيث التأثير. الجنسيف
 مات المفتاحية:الكم
 التغذية الراجعة الفورية، ايجابية ، السمبية، الميارات المفتوحة، التعمـ.-
 



 

تأحيز اطتخذاو بعض األنىاع ين انتغذيت انزاجعت انفىريت االيجابيت وانظهبيت في تعهى بعض انًهاراث األطاطيت 

 .طنت 11-13في )انكزة انطائزة ، كزة انظهت وكزة انيذ(  عنذ تالييذ انًذارص طن 
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:البحثوأهمية مقدمة   

 

إف التدريس يعتبر سموكًا مارسو اإلنساف منذ القدـ في بداية وجوده، إال أنو لـ يكف 
يقوؿ )محمد زياد حمداف(: "عمى الرغـ مف  مضبوطًا بقوانيف تنظمو وتحكـ تصرفو وتوجو أىدافو،

أف التدريس سموؾ قديـ مارسو اإلنساف منذ بدايتو، إال أنو لـ يظير في الغرب كمينة رسمية 
معترؼ بيا بمعناىا وخصائصيا الحضارية إال مع بداية القرف الثامف عشر عندما بدأت سمطة 

 .(3891،25محمد زياد حمداف، الكنيسة".)
كثير مف المتغيرات التي تؤثر في المتعمـ، منيا المعمومات التي تعطي لو يوجد ىناؾ ال  

خالؿ استجابتو لمشيء المراد تعميمو وتطبيقو ألجؿ إنجاز جيد أو تحسيف وضع أو تصحيح 
، والذي يعتبر مف المفاىيـ  **مسار حركي وغيرىا، فيذه المعمومات تسمى التغذية الراجعة

في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ، غير أنيا القت اىتماما التربوية الحديثة التي ظيرت 
كبيرا مف التربوييف وعمماء النفس عمى حد سواء. وكاف أوؿ مف وضع ىذا المصطمح ىو : " 

ـ . وقد تركزت في بدايات االىتماـ بيا في مجاؿ معرفة النتائج،  3899نوبرت واينر " عاـ 
تحققت األىداؼ التربوية والسموكية خالؿ عممية التعمـ،  وانصبت في جوىرىا عمى التأكد فيما إذا

أـ ال . فيي تأخذ أشكااًل مختمفة في البيئة التعميمية تّقوـ وترشد المتعمـ حوؿ دقة الحركة يقوؿ 
)داريؿ سايدنتوب( حوؿ التغذية الراجعة "أنيا تعرؼ بأنيا المعمومات التي تصدر بخصوص 

عباس ستجابة القادمة والتغذية الراجعة حالة ضرورية لمتعمـ" )استجابة معينة وتستعمؿ لتبديؿ اال
(، وأف دقة التغذية الراجعة تعتمد عمى المعمومات التي تحتوييا وعمى 3881،11أحمد السامرائي،

مدى ارتباطيا بالعمؿ المراد تعممو، وتعد إحدى المحاور التي تساعد عممية التعمـ، ىذه 
مـ وىي مف األمور الميمة التي تحتوييا ظروؼ التماريف المعمومات تكوف تحت سيطرة المع

المختمفة، حيث إف فيـ مبادئيا وأساسياتيا ميـ جدًا لكي يؤدي عمميا بصورة صحيحة مما يعطي 
 القواعد األساسية والضرورية حوؿ اتخاذ القرارات لتقييـ التدريس.

أساليب التدريس وكذا بالتغذية إنو مف الميـ عمى المدرس أف يكوف عمى دراية كبيرة بالطرائؽ و 
الراجعة التي تعطي لممتعمـ مف أجؿ تصحيح مسار أو تقييـ عمؿ، ألف أسموب التدريس يعرؼ 
عمى أنو العالقة بيف المعمـ والمتعمـ لموصوؿ إلى اليدؼ، والتغذية الراجعة  كما يعرفيا )عباس 

                                                           
 التغذية الراجعة هلا عدة تسميات التغذية املرتدة، التغذية العكسية، الراجعة-   **



شمولية مف التقويـ إذ أنيا أحمد السامرائي( " التغذية الراجعة بمفيوميا الواسع ىي أقؿ 
عباس )  المعمومات التي تعطى عف دقة االستجابة حيث تبدو بشكميا الدائري الذي يخدـ التعمـ"

عطاء 3883،30السامرلئي، (، وبالتالي يكوف المعمـ ىو المتحكـ في تطبيؽ كؿ مف األسموب وا 
ر لنا عالقة متينة ومستمرة التغذية الراجعة إلى المتعمـ ألجؿ تحقيؽ اليدؼ المطموب، وىنا تظي

بيف كؿ مف األسموب والتغذية الراجعة، يقوؿ )موسكا موستف( و)سارة أشوورت( عمى أف تطور 
النظرية في تحديد الفقرات أو مفردات تمؾ القرارات ليا عالقة باألىداؼ وموضوع الدرس 

 لتي تعطى لمتمميذ".واألنشطة والحركات الخاصة، واألمور التنظيمية وأشكاؿ التغذية العكسية ا
 (3883،30موسكا وأشورث،)

إذف فإننا نالحظ أف األسموب ىو كيفية التي يتـ مف خالليا تنفيذ ىذه القرارات والتغذية الراجعة 
ىي القرارات التي تتخذ مف قبؿ المعمـ أو التمميذ حوؿ اإلنجاز )االستجابة( التي يقوـ بيا التمميذ 

 ـ الرئيسي مف الدرس والتي تعرؼ بالتنفيذ.خاصة خالؿ الجزء الثاني مف القس

و لمتغذية الراجعة أىمية كبيرة في عممية التعمـ ، وال سيما في المواقؼ التعميمية . إذ أنيا      
ضرورية وميمة في عمميات الرقابة والضبط والتحكـ والتعديؿ التي ترافؽ وتعقب عمميات التفاعؿ 

بثؽ مف توظيفيا في تعديؿ السموؾ وتطويره إلى األفضؿ . والمعمـ مع تالمذتو . وأىميتيا ىذه تن
إضافة إلى دورىا الميـ في استثارة دافعية المتعمميف ، مف خالؿ مساعدة المعمـ لتالمذتو عمى 

اكتشاؼ االستجابات الصحيحة فيثبتيا ، وحذؼ االستجابات الخاطئة أو إلغاؤىا . وفي ىذا الصدد 
ع تبيف األىمية البالغة لمتغذية الراجعة منيا دراسة جماؿ سابقة في الموضو  تجرت عدة دراسا

ـ في كمية التربية الرياضية 3899ىيثـ عبد اهلل أجريت ىذه الدراسة سنة  صالح، قيس فاضؿ،
جماؿ بجامعة بغداد . عنواف " أثر المعمومات الجوابية عمى مستوى اإلنجاز في الوثب العالي".)

الطرؽ أثناء التعميـ و تصحيح األخطاء عند الطمبة الصؼ ( ، لدراسة عدد مف 778، صالح حسف
األوؿ في كمية بفعالية الوثب العالي لموصوؿ إلى الطريقة المثمى إلعطاء النصائح و المعمومات 

الجوابية وصوال إلى أفضميا. و قد افترض بأف مستوى اإلنجاز بالوثب العالي عند الطالب الصؼ 
معمومات الجوابية بالطريقة السمعية زائد البصرية. وتمت الدراسة األوؿ يكوف أفضؿ عند إعطائيـ ال

طالبا مف طمبة الصؼ األوؿ جامعة بغداد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجربتيف  06عمي عينة مف 
وأخرى ضابطة. وبعد ثالثة أشير مف العمؿ الميداني تـ تحميؿ النتائج إحصائيًا فتوصمت الدراسة 

بيف النتائج الختبار القمبي و البعدي لكافة المجموعات لصالح االختبار  إلى أف ىناؾ فروؽ معنوية
البعدي. و ظير أف ىناؾ فرؽ معنوي بيف المجموعات الثالثة في تحقيؽ أفضؿ إنجاز في الوثب 
العالي لصالح المجموعة األولى. وأف أفضؿ طريقة لمتعميـ في الوثب العالي ىي طريقة المفظية 

 ف معنوية عالية.البصرية لما حققتو م



ـ، وكاف 3899أجرت ىذه الدراسة في جامعة حمواف عاـ دراسة عصمت إبراىيـ، مديحو عمر 
اليدؼ منيا معرفة أثر التغذية الراجعة باستخداـ المسجؿ المرئي عمى زمف إصالح األخطاء في 

بيف  (، وقد افترضت الدراسة أف  ىناؾ فروؽ18،مجمة نظريات وتطبيقاتمسابقة دفع الجمة. )
المجموعات البحث التجريبية الثالثة عرض النموذج الجيد، عرض أداء الطالبات، عرض 

النموذج الجيد زائد أداء الطالبات في زمف إصالح األخطاء في مسابقة دفع الجمة. و أف  ىناؾ 
 فروؽ بيف المجموعات التجريبية الثالثة في أثر التغذية الرجعية باستخداـ المسجؿ المرئي.

 (VIDIO عمى مسافة دفع الجمة. وقد توصمت الدراسة إلى أف  استخداـ المسجؿ المرئي عف )
طريؽ عرض أداء و مقارنتو مع أداء النموذج الجيد بجانب تنفيذ برنامج تصحيح األخطاء 
كوسيمة مساعدة في رفع مستوى األداء. وأف توفير أجيزة التغذية الراجعة )السمعية البصرية( 

لرياضية كوسيمة في تعميـ الميارات الحركية بصورة عامة ضروري. و استخداـ بكميات التربية ا
الدائرة التمفزيونية المغمقة واستخداـ التصوير بأكثر مف كاميرا لتصوير األداء المياري بصورة 

 دقيقة تساعد في تحديد األخطاء.

حمواف في  ودراسة عمي حسيف، تحايات أحمد عبد الفتاح و أجريت ىذه الدراسة في جامعة
جميورية مصر العربية اليدؼ منيا ىو مقارنة بيف طريقتيف مف طرؽ تزويد التغذية الراجعة عمى 

( ، وكانت الفروض أنو  011،وبحوث تمؤتمر دراسااإلحساس بالزمف في مسابقات المضمار. ) 
( والتغذية يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ طريقة التغذية الراجعة )التقديري والفعمي

الراجعة )الزمف الفعمي( عمى اإلحساس بالزمف في مسابقات المضمار. وأجريت ىذه الدراسة عمى 
تمميذا تـ اختيارىـ بصورة عشوائية و قسموا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة،  06عينة مف 

ميذ حصص تدريبية أسبوعيا. و توصؿ إلى أف  التال1استغرقت  التجربة مدة شير واحد وبواقع 
الذيف استخدمت معيـ التغذية الراجعة عف طريؽ تقويـ الفرد ألدائو والمعرفة الفورية لمنتائج 
الفعمية يتفوؽ عمى التالميذ الذيف استخدمت معيـ النتائج الفورية فقط أثناء التدريب ونمو 

 اإلحساس بالزمف.
ميارات مختمفة سواء وبتحميؿ ىذه الدراسات التي أنجزت في ىذا الصدد عمى عينات مختمفة و  

 كانت مغمقة أو مفتوحة. وما خرجت بو مف استنتاجات 
أكدت ىذه الدراسات عمى أىمية و دور التغذية الراجعة بكافة أشكاليا في تعديؿ االستنتاجات 

 الحركية عند المتعمميف. 

ف استعماؿ التغذية الراجعة في عممية التعمـ يؤثر إيجابيا ولكف ىذا التأثير يختمؼ  مف جزء إلى وا 
 آخر.



إف تزويد المعمـ لتالميذه بالتغذية الراجعة يمكف أف يسيـ إسياما كبيرا في زيادة فاعمية التعمـ       
، واندماجو في المواقؼ والخبرات التعممية . ليذا فالمعمـ الذي ُيعنى بالتغذية الراجعة يسيـ في 

تسيؿ وتسرع التعمـ، يقوؿ جماؿ صالح  تييئة جو مناسب لمتعمـ. وىي تعتبر مف أىـ الوسائؿ التي
رسالة )  " إف التغذية الراجعة واحدة مف أىـ الوسائؿ التي تسيؿ عممية التعمـ"    حسف

 (.  3890،11دكتوراه،

إف المشكمة قيد الدراسة تعتمد عمى توظيؼ التغذية الراجعة في عممية التعمـ  :البـحث مشكمة-
المفتوحة في المجاؿ الرياضي، فمف خالؿ المالحظة  لمميارات الحركية وخاصة في الميارات

الميدانية والتتبع لمسار التعمـ في الصفوؼ الدراسية داخؿ المؤسسات التعميمية بالجزائر وخاصة 
في حصص التربية الرياضية، الحظنا التدخالت العشوائية لمدرس التربية الرياضية في تصحيح 

صحيح ىذا األداء باإلضافة إلى ذلؾ نوع التغذية الراجعة أداء المتعمـ، وكذا في توقيت التدخؿ لت
التي تعطي لممتعمـ. وىذا ما يؤكده محمد يوسؼ الشيخ "قد قاـ مدرسو التربية الرياضية باستخداـ 
التغذية الراجعة في التعمـ ربما منذ بدؤوا تعميـ الميارات الحركية، ولكف ذلؾ لـ يكف عف دراسة 

وىو ما يؤكد جيؿ المعمـ ، (18،محمد يوسؼ الشيخعف خبرة عممية " ) عممية لمتغذية الراجعة بؿ
 .لتأثير التغذية الراجعة عمى عممية التعمـ وتنوعيا

ىذا ما دفعنا إلى القياـ بدراسة استطالعية مف اجؿ الوقوؼ عمى حقيقة المشكمة، والتي طرحنا 
حوؿ معرفتيـ لمتغذية مف خالليا مجموعة مف األسئمة عمى عينة مف المدرسيف تدور كميا 

 الراجعة وأنواعيا.
والتي أفضت إلى أف المعمـ يقوـ بتصحيح أخطاء التالميذ خالؿ عممية التعمـ لكف ىذا التصحيح 

بمعني أف المعمـ يقوـ بالتصحيح ألخطأ التالميذ لكف بشكؿ عشوائي تتداخؿ  ،يتبع كؿ شخص 
ة المتزامنة والمتأخرة إلى غير ذلؾ مف األنواع والسمبي ةفيو عدة أنواع مف التغذية الراجعة االيجابي

المختمؼ، كما أوضحت لنا إجابة العينة العظمي عف جيميـ لمصطمح التغذية الراجعة بالرغـ مف 
كما الحظنا أف بعض المعمميف يركزوف عمى إعطاء تغذية راجعة  أنيـ يوظفونو في عمميـ

سمبية أي بمعني آخر أف بعض المعمميف إيجابية والبعض اآلخر يركز عمى إعطاء تغذية راجعة 
يركزوف عمى تدعيـ النواحي اإليجابية لمميارة بدوف التطرؽ إلى النواحي األخرى أي السمبية ، 

 .والبعض اآلخر يركز عمى تصحيح األخطاء بدوف التركيز عمى النواحي اإليجابية
ا القياـ بيذا البحث لمعرفة أثر أردن وكذلؾ نوعيا ولتبياف أىمية التغذية الراجعة في عممية التعمـ

كؿ نوع مف ىذه األنواع في عممية التعمـ في المجاؿ الرياضي وخاصة في الميارات المفتوحة 
 ككرة اليد كرة السمة الكرة الطائرة، وعميو طرحنا التساؤالت التالية:



١خ فٟ رؼٍُ ثؼض اٌّٙبساد رأص١ش اعزخذاَ ثؼض األٔٛاع ِٓ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اال٠غبث١خ ٚاٌغٍجماىو  -

 ؟ عٕخ 51-51األعبع١خ فٟ )اٌىشح اٌطبئشح ، وشح اٌغٍخ ٚوشح ا١ٌذ(  ػٕذ رال١ِز اٌّذاسط عٓ 
)اٌىشح اٌطبئشح ، وشح اٌغٍخ ماىو أفضؿ أنواع التغذية الراجعة المستعممة في تعمـ بعض الميارات  -

ناث؟ سنة ذك 31-31عند تالميذ المرحمة المتوسطة سف ٚوشح ا١ٌذ(    ور وا 
 

 

 

 :أهداف البحث -
 
 ييدؼ الباحث مف خالؿ ىذا البحث إلى ما يمي : 

)اٌىشح  في معرفة تأثير استخداـ بعض األنواع مف التغذية الراجعة في تعمـ بعض الميارات -

ناث. 31-31عند تالميذ المرحمة المتوسطة سف اٌطبئشح، وشح اٌغٍخ ٚوشح ا١ٌذ(    سنة ذكور وا 
)الكرة الطائرة ، في اع التغذية الراجعة المستعممة في تعمـ بعض الميارات أفضؿ أنو معرفة  -

ناث.  31-31عند تالميذ المرحمة المتوسطة سف  كرة السلة وكرة اليد(    سنة ذكور وا 

 

 : البحث افرض -
 
)اٌىشح  في بعض األنواع مف التغذية الراجعة ايجابيا في تعمـ بعض الميارات ـيؤثر استخدا -

ناث. 31-31عند تالميذ المرحمة المتوسطة سف  ، وشح اٌغٍخ ٚوشح ا١ٌذ(   اٌطبئشح  سنة ذكور وا 
)اٌىشح اٌطبئشح ، وشح اٌغٍخ في أفضؿ أنواع التغذية الراجعة المستعممة في تعمـ بعض الميارات  -

ختمؼ اإليجابية وىذا في م عند تالميذ المرحمة المتوسطة ىي التغذية الراجعة الفورية ٚوشح ا١ٌذ(  
ناثوعند مختمؼ الجنسيف ) .الميارات  (.ذكور وا 

 
 

 مصطمحات البحث:
 
 :التغذية الراجعة -

يصطمح عمى تسمية التغذية الراجعة في ذخيرة عمـ النفس بأنيا " تقرير اإلدراؾ المباشر عف 
وىي كذلؾ " رجوع  ( 199،كماؿ الدسوقي) نتيجة سموؾ الفرد عمى غيره مف األشخاص ".

ى مركز  الضبط، حيث تمعب دورا في إنتاج  مزيد مف الضبط، كما يحدث في حالة  اإلشارات إل



اإلثارة الناتجة  عف الفاعمية العضمية الراجعة إلى  الدماغ معممة  إياه عف وضع العضالت 
مساىمة،  بيذا  في زيادة  ضبط ىذه العضالت، أي  األمر  يشبو بمعني  مف المعاني عمؿ 

رية،  الذي يدؿ  عمى  أف  المكنة  بحاجة  إلى  الكثير أو القميؿ مف الضابط  في مكنة  بخا
 (.3873،193فاخر عاقؿ،البخار " )

 
 
 

 : *التغذية الراجعة الفورية -

تظير مف خالؿ تسميتيا بأنيا تكوف بعد نياية العمؿ مباشرة ) المحاولة مباشرة(. يقوؿ )فتحي  
عد  األداء  مباشرة، تتـ بعد إنياء  إحدى الميارات إبراىيـ  حماد(:" التغذية  الراجعة  سريعة  ب

( وطبقا لمصدر  370،فتحي إبراىيـ حمادالحركية ، كالتغذية الراجعة  مف جانب  المدرب ". )
توقيت استخداميا، فيي تكوف  بعد نياية العمؿ، وتكوف خارجية. والتغذية الراجعة الفورية تتصؿ 

د المتعمـ بالمعمومات ، أو التوجييات واإلرشادات الالزمة وتعقب السموؾ المالَحظ مباشرة ، وتزو 
 لتعزيز السموؾ ، أو تطويره أو تصحيحو . 

 :  التغذية الراجعة اإليجابية -

ىي المعمومات التي يتمقاىا المتعمـ حوؿ إجابتو الصحيحة ، وىي تزيد مف عممية استرجاعو 
 لخبرتو في المواقؼ األخرى . 

 :ةوالتغذية الراجعة السمبي -

-  

تمقي المتعمـ لمعمومات حوؿ استجابتو الخاطئة ، مما يؤدي إلى تحصيؿ دراسي أفضؿ   تعني 
 . 

 :التعمم -

                                                           

ملباشرة فهي بنفس املعىن أينما وجدت يف البحث.الفورية تسمى كذلك النهائية ا  *  



يعرؼ )صالح محمد عمي( التعمـ بأنو "تغير في السموؾ، ثابت نسبيا،ناجـ عف الممارسة والخبرة"  
 (. 111،صالح محمد عمي)

رد، نتيجة اكتسابو المعارؼ و العادات و وأف التعمـ ىو عممية تغيير مستمر في سموؾ الف      
الميارات، تحت شروط الممارسة، و مف خالؿ التعايش المستمر والتفاعؿ مع اآلخريف في الحياة 

 العامة.
  الحركة : -

أنيا" ىي الترجمة  Pierre galet   robertو يصفيا كؿ مف)بيار قالت وروبرت نى( 
جوف بيار ) كأداة لخدمة الشخص الذي ينجز الفعؿ"ىي  فالفوريػة المرئية لمفعؿ البدني، لكػ

حركة دائمة وذلؾ نتيجة  يوعميو بصفة عامة أف جسـ اإلنساف عمى األرض، ىو ف (13قالت،
الحركة دائما تحدث مف أجؿ  والجاذبية األرضية، وكذلؾ نتيجة لمقوى الخارجية والداخمية. 

 حتكاؾ، أو لمقاومة جسـ ما.التغمب عمى اال وتحريؾ الجسـ، أو تحريؾ ثقؿ إضافي، أ

 : التعمم الحركي -

يعرؼ )كورت مانيؿ( التعمـ الحركي بأنو يعني :"اكتساب وتحسيف وتثبيت واستعماؿ  
نيا تكمف في مجاؿ التطور لمشخصية اإلنسانية، وتتكامؿ بربطيا باكتساب  الميارات الحركية وا 

 (311،كور مانيؿالمعمومات، وبتطوير قابميات التوافؽ" )
أف التعمـ الحركي"ىو مجموعة مف التغيرات المرتبطة بالتمريف أو  (Keller.Jو يضيؼ)كيمر،

( ويعطي )ديمونتيولي 3887،169كيمر،) بالتجريب لموصوؿ إلى تغيرات مستمرة لمسموؾ".
3809Demontpllie)  تقريبا نفس التعريؼ لمتعمـ الحركي حيث يقوؿ:"ىو تغيير آلي في

 (3890،31ديمونتيولي، التكرار لنفس الموقؼ" )التصرفات، و في حالة 
إذا  التعمـ الحركي بأنو تعمـ الحركات و الميارات الرياضية، والذي يكوف مقترنا بمقدرة الفرد 
واستيعابو، و يكوف معتمدا عمى التجارب السابقة، بحيث إنيا تعمؿ عمى اإلسراع في عممية 

 التعمـ الحركي ودقتيا.   

  المهارة: -

مى تسمية الميارة في التعمـ الحركي ثبات الحركة و آليتيا، واستعماليا في وضعية يصطمح ع
مختمفة وبشكؿ ناجح. و في ىذا الخصوص يقوؿ)وجيو محجوب(:"نفيـ تحت اصطالح الميارة 

وجيو حؿ الواجب لممسار الحركي، لتكويف مجموعة أجزائو في التغذية الراجعة" )
براىيـ حماد(: تعرؼ الميارة بأنيا"المقدرة عمى التوصؿ (. و يقوؿ  )مفتي إ3897،10محجوب،



إلى نتيجة، مف خالؿ القياـ بأداء واجب حركي، بأقصى درجة مف اإلتقاف، مع أقؿ بذؿ لمطاقة و 
 (.316، مفتي إبراىيـ حمادفي أقصر زمف ممكف" )

نظر واالنتباه إذا الميارة ىي قدرة الفرد عمى القياـ بأعماؿ محددة و بكفاءة عالية، وبدوف ال
الكامؿ لمجريات األمور والمسارات الحركية، أي أف تكوف العممية التي يقوـ بيا الرياضي وفؽ 
نظاـ ذاتي بحت،حيث تشارؾ في العمؿ  العضالت العاممة المقصودة مف الحركة فقط، دوف 

 عضالت أخرى، وبأكثر اقتصاد لموقت و الجيد.
 
  المهارة الحركية: -

اىد االنطباع حوؿ نوعية المعبة، و حوؿ نوعية األداء، و كذلؾ" الحركة تعطي لممش
)وجيو تعطي لممشاىد أف أداء الحركة بسيط،مكتسب مف خالؿ العمؿ العضمي" 

. و"الميارة ىي توقيت عاؿ لمجياز العصبي، الذي ينظـ عمؿ العضالت (3897،87محجوب،
ذاتيػة، و تكػوف إحساس حركي  مع الحواس واإلحساس الداخمي لمتعجيؿ منو، ومستقبالت حسية

الذي ىو باألساس استجابة لممثير الذاتي، أو إدراؾ لمتغيير في أي وضع. و الميػارة تؤدى بدوف 
(.  3897،89وجيو محجوب،النظر واالنتباه الكػامؿ لمجريات األمػور والمسارات الحركية" )

مسار األداء، بدوف االنتباه الكامؿ يمتقي المسار الحركي مع  افالميارة ىي الدقة في األداء، عندم
 لمجريات األمور و المسار الحركة.

 
 :المهارات المفتوحة-
يصفيا )يوسؼ الشيخ( بقولو: "تكوف فييا الظروؼ والعوامؿ البيئة المػثيرة متغيرة أثػناء األداء"  
ميارة (. ويعرؼ )جماؿ صالح حسف( الميارات المفتوحة بأنيا " إذا تـ أداء 19،يوسؼ الشيخ)

، فإف األداء يتحدد بأكثر مف مجموعة واحدة مف ةمعينة في بيئة مفتوحة، أو متنوعة، أو كالسيكي
 (.17،جماؿ صالح حسفالظروؼ البيئية" )

فالميارة المفتوحة ىي  التي يجب أف تالءـ سمسمة مف المتطمبات البػيئية غير المتوقعة، 
 توقعة.أو سمسمة كثيرة المطالب المتوقعة و الغػير الم

 
 :منهجية البحث واإلجراءات الميدانية -
 
 : منهج البحث -

  اعتمدنا المنيج التجريبي لمالئمتو لمبحث.
 انعينت :  -



رُ ر١ٍّز.  51( ِغّٛػبد وً ِغّٛػخ ِزىٛٔخ ِٓ 60أٔضٟ ِٛصػ١ٓ ػٍٝ أسثؼخ ) 26روش ٚ  26

 ِمصٛدح. ػّذ٠ٗ أٚ اخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثطش٠مخ

 .ر١ٍّزح أٔضٟ 51ر١ٍّز روش ٚ 51رزىْٛ ِٓ : انًجًىعت انضابطت -

 . ِٛصػخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:أضٟ 01روش ٚ 01:  انًجًىعاث انتجزيبيت -

: انًجًىعت انخانيتر١ٍّز روش  51 : اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اال٠غبث١خانًجًىعت األوني -

انًجًىعت  –ٟر١ٍّزح أٔض 51ر١ٍّزح ٚ 51ر١ٍّز روش ٚ 51 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اٌغٍج١خ

 51ر١ٍّز روش ٚ 51 صائذ اٌغٍج١خ أٚ اٌّخزٍطخ خاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اإل٠غبث١: انخانخت

 ر١ٍّزح.

 

 يتغيزاث انبحج: -

 

ٟ٘ اٌزٟ ٠شعٟ  Variables Independents  : )اٌّزغ١ش اٌزغش٠جٟ(انًتغيزاث انًظتقهت -

اٌزغز٠خ  ؼخ اٌفٛس٠خ ٚاال٠غبث١خ ، ٚاٌزغز٠خ اٌشاع ِؼشفخ رأص١ش٘ب ٟٚ٘ فٟ دساعزٕب ِزّضٍخ فٟ: 

 صائذ اٌغٍج١خ. اٌشاعؼخ اٌغٍج١خ، اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ اال٠غبث١خ

ٟ٘ اٌزٟ ٠شعٟ ِؼشفخ  Variables Dependants: )اٌّزغ١ش اٌّؼزّذ(  انًتغيزاث انتابعت -

ألعبع١خ فٟ رؼٍُ ثؼض اٌّٙبساد اِمذاس رأصش٘ب ثبٌّزغ١ش اٌزغش٠جٟ، ٟٚ٘ فٟ دساعزٕب ِزّضٍخ فٟ: 

 ثؼض األٌؼبة اٌغّبػ١خ وشح اٌغٍخ وشح ا١ٌذ ٚاٌىشح اٌطبئشح.

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ  Variables parasites(: انًتغيزاث انذخيهت )انًشىشت أو انًحزجت -

 اٌّزغ١شاد اٌّؾشعخ اٌزٟ ٔش٠ذ ضجطٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 انًتغيزاث انًزتبطت بًجتًع انبحج:  -5

 : اٌؼ١ٕخ رغىٓ فٟ ؽٟ ٚاؽذ.زبىيت نهعينتانحانت األطزيت أو انت -

 .رال١ِز ٠ذسعْٛ ثّإعغخ رشث٠ٛخ ٚاؽذحٌمذ اػزّذٔب فٟ اخزجبسٔب ٌٍؼ١ٕخ ػٍٝ  : انظن - 

 .ػٍٝ ؽذٞ ٚئٔبس ػٍٝ ؽذٌٞمذ اخزشٔب فٟ اٌجؾش اٌزوٛس  : عايم انجنض -

 ٌذ٠ُٙ ئػبلخ(. األع٠ٛبء )ال رٛعذ   اٌزال١ِز: ئْ اٌؼ١ٕخ اٌّخزبسح ػ١ٕخ ِٓ انحانت انجظًيت -

ئْ اإلعشاءاد اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ لّٕب ثضجطٙب وبٔذ انًتغيزاث انًزتبطت باإلجزاءاث انتجزيبيت:  -2

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :تجانض انعينت ين انناحيت انًهاريت وانجظًيت -

 ( ٌّؼشفخ رغبٔظ اٌؼ١ٕخ .Fلّٕب ثضجظ اٌؼبًِ اٌّٙبسٞ ٚاٌغغّٟ ػٓ طش٠ك ؽغبة ل١ّخ ف١شش )

اٌّغّٛػبد رؼطٝ رٛل١زبً ٚاؽذاً فٟ ؽغُ اٌؼًّ، ٚاٌّمذس ثغبػخ ٚاؽذح ٚٔصف ٌىً وبفخ  -

 ؽصخ، ٚؽصز١ٓ أعجٛػ١ب.

 رمَٛ وبفخ اٌّغّٛػبد ثبٌؼًّ فٟ ١ِذاْ ٚاؽذ ٚثٛعبئً ٚاؽذح. -

ضجظ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚاالخزجبس اٌجؼذٞ ؽ١ش أْ اٌم١بط ٠ىْٛ فٟ ٚلذ ٚاؽذ ٌىبفخ اٌّغّٛػبد  -

 اٌضبثطخ.عٛاء اٌزغش٠ج١خ أٚ 

 .رزجغ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؼط١ٙب ٌٙب اٌّذسط وّب وبْ ِزؼٛدا ػٍٝ رٌهاٌّغّٛػخ اٌضبثطخ  -

 انًتغيزاث انخارجيت: -3

ٌمذ ؽشصٕب لذس اإلِىبْ ػٍٝ رٛؽ١ذ ع١ّغ اٌظشٚف اٌّشرجطخ ثبٌزغشثخ ِٓ ٍِؼت ٚػزبد  -

 ٚرٛل١ذ.

 

 يجاالث انبحج: -

 

 ت اٌش٠بضٟ اٌشائذ فشاط ثّغزغبُٔ .رّذ ٘زٖ اٌذساعخ ثبٌّشوانًجال انًكاني:  -1

 26ر١ٍّز روش ٚ 26: رّذ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٟ ػ١ٓ ِٓ اٌزال١ِز لذس ػذدُ٘ ة انًجال انبشزي-2

 ع١ٍ٠ٛخ ٚاٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ ثبٌّشوت اٌش٠بضٟ اٌشائذ فشاط. 1ر١ٍّزح أٔضٟ ِٓ ِزٛعطخ ؽٟ 



 . 2662ِبسط  ٠51خ ئٌٝ غب 2662عبٔفٟ  61: أعش٠ذ ٘زٖ اٌذساعخ ِبث١ٓ انًجال أنشياني -1

 

 :أو طيكىيتزيت األداة األطض انعهًيت نالختباراث -

 

 حباث االختبار: -

بطريقة ات المطبقة قمنا بإجراء اختبارات أولية وهذا من أجل حساب معامل ثبات اختبار
تالميذ ذكور  8مكونة من  التالميذ)االختبار، وإعادة االختبار(، وأجري االختبار على عينة من 

، ولمعالجة النتائج إحصائياً استخدمنا معامل االرتباط البسيط الذي يعرف باسم لميذاتت 8و
ارتباط بيرسون، وهذا بعد إيجاد القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البسيط عند مستوى الداللة 

      (20-8( أي )2-ودرجة الحرية )ن 0.0.و 0.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 (:3م )جدول رقال

 .في بعض المهارات المقترحة اتثبات اختبار

مستوي الداللة  درجة الحرية  حجم العينة  الجنس االختبار
  0...عند 

 معامل الثبات

 اإلرسال في 
 الكرة الطائرة

 ذكور
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

...0 

 .0.. إناث



  
. 

 

 
6 

 
..0.0 

 
 
 
 
 
 

 التصويب في
 كرة السلة

 

 ذكور
 

..06 

 إناث
 

.... 

 التنطيط في كرة
 اليد

 ذكور
 

..0. 

 إناث
 

..00 

 

 ز١ّض ثذسعخ صجبد ػب١ٌخ.راٌّزوٛس  اد( ٠زضؼ أْ االخزجبس5ِٓ خالي اٌغذٚي سلُ )

 

 صذق االختبار: -

 

ػٍٝ ِغزٜٛ األٔذ٠خ،  ٗ: لّٕب ثزطج١ك اخزجبس ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ ئؽذاّ٘ب ِّبسع١صذق انتًييش

ر١ٍّز ِٓ  52، ٚأخشٜ ِٓ غ١ش اٌّّبسع١ٓ ٚػذدُ٘ ٔبسِٓ اٌزوٛس ٚاإل الػجب 52ٚػذدُ٘ 

ٚ٘زا ِٓ أعً اٌزأوذ ِٓ لذسح االخزجبس ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ  اٌزوٛس ٚاإلٔبس ِٚٓ ٔفظ اٌغٓ،

 اٌّغز٠ٛبد اٌّخزٍفخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة :(2الجدول رقم)
  اتختباراال تمايز لصدق

 ةالمجموعة غير الممارس المجموعة الممارسة  االختبار

 الممارسة

قيمة ت الجدولية  قيمة ت المحسوبة

 1...عند 

 

 نوع الفرق

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط 

اإلرسال في 

الكرة 

 الطائرة

 الذكور
...0 ...0 3.03 1.10 .0.33 

 

 

 دال

 اإلناث

..10 ..30 1.10 1.3. 3...0 

 دال



التصويب في 

 كرة السلة

 الذكور
...0 ...0 3.03 1.10 .0.33 

3..2 

 

 دال

 اإلناث
..10 ..30 1.10 1.3. 3...0 

 دال

التنطيط في 

 كرة اليد

 الذكور
...0 ...0 3.03 1.10 .0.33 

 دال

 اإلناث
..10 ..30 1.10 1.3. 3...0 

 دال

 

إوذ ػٍٝ صالؽ١زٙب ٌٍزطج١ك ( ئٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ ِّب ٠2٠ش١ش اٌغذٚي سلُ)

 ٔظشاً ٌٛضٛػ اٌزّب٠ض ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزضبدر١ٓ فٟ اٌّغزٜٛ ِّب ٠ذي ػٍٝ صذق االخزجبس.

 

ئْ االخزجبس اٌّطجك ال رزذخً ف١ٗ اٌزار١خ، ؽ١ش أْ اٌجبؽش ال ٠زذخً فٟ يىضىعيت االختبار: 

 .ٌٍز١ٍّزػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٌىٓ إٌز١غخ اٌّؾممخ ٟ٘ اٌزٟ رؼطٝ 

 :ث انبحجأدوا -

 :االختبارات المطبقة -      
 : مأخوذ مف بطارية اختبار االتحاد األمريكي لمرياضة والصحة.اختبار الكرة الطائرة -3

 وىو اختبار مناسب لجميع األعمار ويشمؿ عدة ميارات.
 معامالت البطارية :

 لمبطارية صدؽ محتوي أقره خبراء متخصصوف في الكرة الطائرة.-
  6.96إلى  6.76ت ثبات وحدات البطارية ألربع مف تنحصر معامال-

محاوالت تحسب لو نقطة سقوط  36حسب االتحاد األمريكي لمرياضة والصحة. لكؿ مختبر لو 
 الكرة.

 
 
 
 

   

  

 

 

 م 1.50 م 1.50 3

4 
2 1 

 م 1.50 3

 



 (3899،919محاوالت. ) ريساف مجيد خريبط، 36كؿ مختبر لو 
 في الكرة والرشاقة. : وىو يقيس ميارة التحكـاختبار التنطيط في كرة اليد -1

متر في الطوؿ ،  1موصفات : أربع شواخص موضوعة بشمؿ مستطيؿ بعد الشاخص عف الثاني
 متر في العرض في وسط المستطيؿ في القطر نضع شاخص آخر. 1و

تنفيذ: يبدأ التمميذ بالجري مع تنطيط الكرة مف أوؿ زاوية المستطيؿ إلى وسط المستطيؿ ثـ إلى 
ممستطيؿ ثـ الزاوية الثالثة ، ثـ القطر ثـ الزاوية الرابعة ، ثـ العودة إلى نقطة الزاوية الثانية ل

 البداية.
 نحسب التوقيت المنجز لثانية.

 مأخوذ مف بطارية اختبار االتحاد األمريكي لمرياضة والصحة.: اختبار كرة السمة  -1
 وىو اختبار مناسب لجميع األعمار ويشمؿ عدة ميارات ومناسب لمجنسيف.

 اختبار الرمية األمامية:  -
 رمية في كرة السمة  31يقـو المختبر ب  -
 نقطة. 1كؿ رمية تدخؿ مباشرة بدوف لمس الحمؽ أو الموحة تحسب  -

 لكؿ محاولة تممس فييا الكرة الحمؽ وال تدخؿ أو الموحة وتدخؿ.  3تحسب نقطة  -

  6كؿ محاولة تممس فييا الكرة الموحة وال تدخؿ تمنح فييا صفر -

 

 سيع عينت انبحج: تى -

ٌمذ ٚصػذ ػ١ٕبد اٌجؾش ئٌٝ ِغّٛػبد ِزغب٠ٚخ اٌؼذد ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛائ١خ ٚثٛاعطخ  

 اٌمشػخ.

 

 خطىاث تطبيك انىحذاث انتعهيًيت: -

 

 ئْ اٌجشٔبِظ اٌّزجغ رُ رطج١مٗ ثّشاػبح اٌششٚط اٌزب١ٌخ:

 .االػزّبد ػٍٝ رطج١ك اٌٛؽذاد 

  د فٟ األعجٛع.اٚؽذصالصخ 

 دل١مخ(. 06َٚ عبػخ ٚاؽذح ٚٔصف )وً ٚؽذح رؼ١ّ١ٍخ رذ 

 ٚٔؾٓ ٔغؼٝ ِٓ خالي ٘زا ٌٍٛصٛي ئٌٝ:

  األٌؼبة ئ٠صبي اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ ئٌٝ اٌطبٌت ؽٛي أصٛي ِٚجبدب

 .اٌّفزٛؽخ اٌّمزشؽخ

  اإلسعبي فٟ ، ٚرؾذ٠ذا ِٙبسح اٌّمزشؽخِؾبٌٚخ رضج١ذ اٌّٙبساد األعبع١خ

 .فٟ وشح ا١ٌذاٌىشح اٌطبئشح اٌزص٠ٛت فٟ وشح اٌغٍخ ، ٚاٌزٕط١ظ 

 .ِؾبٌٚخ اٌٛصٛي ئٌٝ األداء اٌغ١ذ ٌٍّٙبسح 

 ئْ اٌٛؽذاد اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ رمغ١ّٙب ؽغت اٌششٚط اٌغبثمخ ئٌٝ:

اٌّشؽٍخ األٌٚٝ: ٠زُ ف١ٙب رؼ١ٍُ اٌّٙبساد األعبع١خ ٌٍٛصٛي ئٌٝ األداء اٌغ١ذ رؾذ ظشٚف عٍٙخ 

 ٚاٌزٟ ٠زغٕت ف١ٙب ِجذأ اٌمٛح ٚاٌغشػخ.

 ٙب رط٠ٛش اٌّٙبسح ٚرضج١زٙب ػٓ طش٠ك:اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ: ٠زُ ف١



 .االسرمبء اٌزذس٠غٟ ثغشػخ األداء 

 . ص٠بدح ِٕبعجخ العزخذاَ اٌمٛح ٚاٌغشػخ أصٕبء األداء 

 .بٚششٚطٙ اٌّٙبسحرغ١١ش اٌظشٚف اٌخبسع١خ ٚ٘زا رجؼبً ٌٕٛع 

 ٚلذ رُ رمغ١ُ اٌٛؽذح ئٌٝ األلغبَ اٌزب١ٌخ:

 

  : ٠زىْٛ ٘زا اٌمغُ ِٓ عضأ٠ٓ:انقظى اإلعذادي -

 ٚضجطُٙ. اٌزال١ِزأٚالً: عضء ئداسٞ ٠زُ ف١ٗ رٕظ١ُ 

صب١ٔبً: عضء ٠ؾًّ رّبس٠ٓ ػبِخ ٚخبصخ ٠ىْٛ اإلؽّبء شبًِ، ػٓ طش٠ك ر١ٙئخ أعٙضح اٌغغُ 

 اٌّخزٍفخ ٌٍؼًّ ٚاٌزذسط فٟ اٌؾًّ ٌٍٛلب٠خ ِٓ ؽذٚس ئصبثبد ِخزٍفخ. 

ً ٚاألداء اٌغ١ذ ِغ ضشٚسح ػٍٝ اٌؼّ زال١ِزث١ّٕب اٌخطٛح األخ١شح فٟٙ ئصبسح ٚئ٠مبظ لج١ٍبد اٌ

اٌزذسط فٟ اٌؾًّ أٞ ر١ٙئخ اٌغغُ ٌٍؼًّ اٌصؼت. ٚفٟ ٘زا اٌمغُ ٠زُ رمذ٠ُ رّبس٠ٓ ػبِخ ٚخبصخ 

ثذْٚ وشح ٚثبٌىشح، أِب اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼٍُ فمذ رُ ئدخبي رّبس٠ٓ ثبٌىشح اٌطج١خ ٚرىْٛ خبصخ 

 ٌخذِخ أداء اٌّٙبساد األعبع١خ اٌّمزشؽخ فٟ ثؾضٕب.

 

 ظى انزئيظي:انق -

 ّ٘ب: ٓٚرُ رمغ١ّٗ أ٠ضب ئٌٝ عضئ١١

أٚالً: إٌبؽ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ،  ف١ٙب ٠زُ اٌزأو١ذ ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد ثبألعٍٛة ٚاٌطش٠مخ اٌصؾ١ؾ١ز١ٓ 

 ٌىٟ رؾمك اٌٙذف األعبعٟ. 

ب ِٓ أٔشطخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌغٙذ ثّ ز١ٍّزصب١ٔبً: إٌبؽ١خ اٌزطج١م١خ، ٚف١ٙب ٠زُ رطج١ك ِب رؼٍّٗ اٌ

٠ٕغغُ ٚاٌّغزٜٛ اٌجذٟٔ ٚاٌّٙبسٞ، وّب رؼزجش ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ أُ٘ اٌخصٛص١بد اٌزٟ ٠ؼبٌغٙب 

، ٌٚٙزا ٠غت أْ ٔىْٛ ؽش٠ص١ٓ وً اٌؾشص ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ٘زا اٌغضء ِٓ اٌمغُ اٌجؾش

، ٕٚ٘ب ٠زُ ئرجبع اٌزصؾ١ؾبد إٌّبعجخ ؽغت وً ٔٛع أٞ ئػطبء اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ إٌّبعجخ اٌشئ١غٟ

 .ِغّٛػخ ِٓ ِغّٛػبد اٌجؾشؽغت وً 

ٕٚ٘ب سوضٔب ػٍّٕب فٟ اٌّغّٛػبد ػٍٝ ئػطبء اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ فٟ ٘زا اٌغضء ثبٌزاد ألٔٗ  -

اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٚ٘زا ػٍٝ ؽغت وً ِغّٛػخ ، ؽ١ش أْ اٌّغّٛػخ اٌضبثطخ رشوٕٙب 

طبئٙب رؼًّ ِغ اٌّششف أٚ اٌّؼٍُ وّب وبٔذ ِزؼٛدح ػ١ٍٗ ، أِب اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ فمّٕب ثاػ

اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ أٞ فٛس أزٙبء اٌؾشوخ ِجبششح اال٠غبث١خ ثبٌزشو١ض ػٍٝ األش١بء 

اال٠غبث١خ ػٕذ اٌز١ٍّز ، أٞ ثزذػ١ُ اٌصؾ١ؼ، اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ ٚاٌزٟ رزٍمٟ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ 

وخ اٌفٛس٠خ اٌغٍج١خ فمذ سوضٔب ػٍٝ ئػطبء اٌزال١ِز اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ فٛسا ثؼذ ٔٙب٠خ اٌؾش

ٌىٓ ٔشوض ػٍٝ رصؾ١ؼ األخطبء اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌزال١ِز خالي أغبصُ٘ ٌٍؼًّ ثذْٚ 

اٌزطشق ألش١بء اال٠غبث١خ. أِب اٌّغّٛػخ اٌشاثؼخ فمذ رٍمذ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ 

اال٠غبث١خ صائذ اٌغٍج١خ ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٠ؼشف ثبٌّخزٍظ ٚلذ سوضٔب ػٍٝ 

بث١خ صُ ثؼذ رٌه ٔصؾؼ ٌٗ األخطبء اٌزٟ اسرىجٙب، ِغ اٌزشو١ض فٟ ٘زا رذػ١ُ األش١بء اال٠غ

 إٌٛع ػٍٝ رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اال٠غبث١خ ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌغٍج١خ.

 

 انقظى اننهائي:  

 .زال١ِزوبْ ػ١ٍٕب ٕ٘ب أْ ٔزألٍُ ؽغت اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ىْٛ ػ١ٍٙب اٌ

 
 انذراطت اإلحصائيت: 

اٌطالة رُ ئدخبٌٙب فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌزغ١ّؼٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ئؽصبئ١ب ثؼذ عّغ ث١بٔبد ٔزبئظ 

 .(S P S S) ِغزخذ١ِٓ فٟ رٌه ثشٔبِظ اٌشصِخ اإلؽصبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ

 فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اإلؽصبئ١خ ثٙذف اإلعبثخ ػٍٝ رغبؤالد ٕباعزخذِوّب 

 ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد ٟ٘:اٌذساعخ 



 ٚاٌٙذف ِٕٗ اٌؾصٛي ػٍٝ ِزٛعظ اٌّفؾٛص١ٓ فٟ االخزجبس. )َ(اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ  -5

 ٠ج١ٓ ٌٕب ِذٜ اثزؼبد دسعخ اٌّفؾٛص١ٓ ػٓ إٌمطخ اٌّشوض٠خ. (عاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ) -2

ِؼبًِ االسرجبط: ٚاٌٙذف ِٕٗ ِؼشفخ ِذٜ اٌؼاللخ االسرجبط١خ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ ٚرٌه ِٓ أعً  -1

  ِؼشفخ ِؼبًِ اٌضجبد االخزجبس.

 اٌٙذف ِٕٗ ل١بط رغبٔظ اٌؼ١ٕبد. (:١Fً اٌزجب٠ٓ )رؾٍ-3

 ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّغّٛػبد اٌّشرجطخ.  T- testاخزجبس  -1

 .(One Way ANOVA)رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ  -2
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض وتحميل نتائج الدراسة: -
 عرض النتائج: -3
 الفرضية األولى:-1.1
التغذية الراجعة ايجابيا في تعمـ بعض الميارات المفتوحة عند بعض األنواع مف  ـيؤثر استخدا -

ناث. 31-31تالميذ المرحمة المتوسطة سف   سنة ذكور وا 
 

 اتواالختبار البعدي لمميار  القبميبيف االختبار  اتمف ىذا الفرض قمنا بإجراء مقارن ولمتحقؽ
وىذا باستخداـ  ،البحثفي  المنتيجة نوع مف أنواع التغذية الراجعة الفوريةالمقترحة في كؿ 

 :التالينتائج عمى النحو الوكانت  ،اختبار )ت( ستودنت



 (:3رقم ) جدولال

مقارنة بيف االختبار القبمي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات التجريبية ال 
 اإلرساؿ في الكرة الطائرة عند الذكور واإلناث.في اختبار ميارة 

ة درج العدد الجنس االختبار
 الحرية

قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة ت 
الجدولية عند 

 0.0.مستوي 

 نوع الفرق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المجموعة 
 الضابطة

  ذكور

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

3.2000 1.47358 7.1333 2.03072 6.044  

 

 

 

1021 

 

 دال إحصائيا

 دال إحصائيا 6.742 1.33452 5.0667 79881. 1.7333 إناث

مج ت ر 
ف  

 االيجابية

 دال إحصائيا 11.993 5.90641 21.2000 97590. 2.3333 ذكور

 دال إحصائيا 24.692 1.70992 11.0667 50709. 6000. إناث

مج ت ر 
ف 

 السمبية

 دال إحصائيا 13.138 2.63131 11.9333 91548. 1.5333 ذكور

 دال إحصائيا 11.014 1.76473 6.6000 91548. 1.1333 إناث

مج ت ر 
ف 

 مختمطة

 دال إحصائيا 9.738 1.33452 4.2667 63994. 8667. ذكور

 9.869 1.23443 3.6667 92582. 1.0000 إناث
 دال إحصائيا

ني بيا التغذية(، و ر) نعني بيا الراجعة(، و مالحظة: مج ) نعني بيا المجموعة( ، و ت ) نع*
ؼ )نعني بيا الفورية(، و مختمطة )نعني بيا االيجابية زائد السمبية( وىذا في كافة جداوؿ 

 البحث.

ذات  اوفروققد حققت تقدمًا  الضابطةالمجموعة كذا و ، أف جميع المجموعات التجريبية نستنتج
عند مختمؼ الجنسيف الذكور  ة اإلرساؿ في الكرة الطائرةالميار  داللة إحصائية )معنوية( في تعمـ 

 لصالح القياسات البعدية.ىو ، و واإلناث

 (:1رقم ) جدولال

مقارنة بين االختبار القبمي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات التجريبية في ال
 0تنطيط الكرة في لعبة كرة اليد عند الذكور واإلناثاختبار مهارة 

درجة  العدد الجنس راالختبا
 الحرية

قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة ت 
الجدولية عند 

 0.0.مستوي 

 نوع الفرق

االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 



 المعياري الحسابي المعياري الحسابي
المجموعة 

 الضابطة
  ذكور

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

34.8667 2.41622 29.0667 1.22280 7.790  

 

 

 

1021 

 دال إحصائيا

 دال إحصائيا 9.374 1.98086 33.7333 2.36643 37.2000 إناث

مج ت ر 
ف  

 االيجابية

 دال إحصائيا 14.750 1.18322 28.4000 2.37447 36.2667 ذكور

 دال إحصائيا 13.178 1.16292 31.0667 1.91982 40.4000 إناث

مج ت ر 
ف 

 السمبية

 دال إحصائيا 6.808 1.70992 32.9333 2.26779 37.0000 ذكور

 دال إحصائيا 7.883 1.41421 36.0000 1.88478 40.1333 إناث

مج ت ر 
ف 

 مختمطة

 دال إحصائيا 11.820 1.57963 35.9333 1.58865 38.3333 ذكور

 دال إحصائيا 8.789 1.20712 37.8000 1.68466 40.4667 إناث

 

االختبار قياسات القبمي و  االختبارقياسات وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ت اأني جنستنت
كذلؾ في  والمجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعات  لصالح القياسات البعدية فيىي و البعدي 
 تنطيط الكرة في لعبة كرة اليد وىذا عند الذكور واإلناث.ميارة 

 
 
 
 
 

 (:0رقم ) جدولال

االختبار القبمي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات التجريبية في مقارنة بين ال
 0تصويب الكرة في لعبة كرة السمة عند الذكور واإلناثاختبار مهارة 

درجة  العدد الجنس االختبار
 الحرية

قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

قيمة ت 
الجدولية عند 

 0.0.مستوي 

 نوع الفرق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المجموعة 
 الضابطة

  ذكور

 

 

 
1.3333 .72375 3.6000 .82808 8.500  

 
 دال إحصائيا

 دال إحصائيا 4.753 86189. 2.8000 74322. 8667. إناث



مج ت ر 
ف  

 االيجابية

  ذكور

 

10 

 

 

11 

 

1.0000 .84515 12.2000 2.07709 21.612  

 

1021 

 دال إحصائيا

 دال إحصائيا 19.890 1.59463 9.4000 51640. 5333. إناث

مج ت ر 
ف 

 السمبية

 دال إحصائيا 10.319 1.57963 6.9333 1.09978 1.2667 ذكور

 دال إحصائيا 10.208 1.54919 5.6000 59362. 7333. إناث

مج ت ر 
ف 

 مختمطة

 دال إحصائيا 8.806 97590. 3.6667 59362. 7333. ذكور

 8.702 1.27988 3.7333 51640. 5333. إناث
 دال إحصائيا

 

االختبار قياسات القبمي و  االختبار قياسات وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيفت اأني نستنتج
في ميارة  ابطةوالمجموعة الض التجريبيةالمجموعات  ولصالح القياسات البعدية فيالبعدي 

 تصويب الكرة في لعبة كرة السمة وىذا عند الذكور واإلناث.
 

 : الفرضية الثانية -1..
أفضؿ أنواع التغذية الراجعة المستعممة في تعمـ بعض الميارات المفتوحة عند تالميذ المرحمة  -

مختمؼ وعند  .اإليجابية وىذا في مختمؼ الميارات المتوسطة ىي التغذية الراجعة الفورية
ناثالجنسيف )  (.ذكور وا 

وىي  المقترحة ةاالختبارات البعدية لمميار قياسات مقارنة بيف  بإجراءولمتحقؽ مف ىذا الفرض قمنا 
بيف كافة المجموعات  اإلرساؿ في الكرة الطائرة، التصويب في كرة السمة، والتنطيط في كرة اليد،

األحادي، وفي حالة وجود اختالفات دالة  ايفتحميؿ التبال اختبار التجريبية والضابطة، باستعماؿ
 لمعرفة أحسف مجموعة أو أفضؿ تأثير. ((Tukey Testإحصائيا نعود إلى اختبار )

 

 

 

 (:1رقم ) جدولال
المجموعات التجريبية في  تالميذ المجموعة الضابطة و لنتائج التالميذتحميل التباين األحادي 

 0ط عند الذكور اإلناثاإلرسال والتصويب والتنطياختبار مهارة 

 مصدر التباين الجنس المهارة
مجموع 

 المتوسطات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف الجدولية 
 نوع الفرق 0.0.عند 

 دال إحصائيا  69,216 825,644 3 2476,933 بين المجموعات الذكور اإلرسال



  11,929 01 668 داخل المجموعات

 

 

 

8023 

 

 اإلناث
 154,533 3 463,6 بين المجموعات

 دال إحصائيا 66,161
 2,336 01 130,8 داخل المجموعات

 تصويب

 الذكور
 245,378 3 736,133 بين المجموعات

 دال إحصائيا 116,188
 2,112 01 118,267 داخل المجموعات

 اإلناث
 127,883 3 383,65 بين المجموعات

 ئيادال إحصا 69,845
 1,831 01 102,533 داخل المجموعات

 تنطيط

 الذكور
 186,061 3 558,183 بين المجموعات

 دال إحصائيا 89,514
 2,079 01 116,4 داخل المجموعات

 اإلناث
 127,128 3 381,383 بين المجموعات

 دال إحصائيا 58,226
 2,183 01 122,267 داخل المجموعات

 

دوؿ يتضح أف قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف قيمة )ؼ( الجدولية  عند مستوي مف خالؿ الج
 الداللة 

(≥ α  0,05،ويعني ذلؾ أف الفروؽ حقيقية، أي أنيا غير راجعة لمصدفة )  عند بيف كافة
المجموعات، وعند مختمؼ الميارات المدروسة وىي اإلرساؿ في الكرة الطائرة، التصويب في كرة 

ولذلؾ يجب معرفة نتائج  في كرة اليد، عند مختمؼ الجنسيف الذكور واإلناث، السمة، والتنطيط 
ولذلؾ  ،المقترحة في تعمـ  األنواعمف بيف  نوعالمقارنات بيف المجموعات لمعرفة أحسف 

معرفة أي المجموعات تختمؼ جوىريا عف ل  HSDأقؿ فرؽ معنوي   وكيياستخدمنا اختبار ت
  والي:األخرى، كما يوضحو الجدوؿ الم

 
 (:2رقم ) جدولال

في يهارة  انتالييذ نهًقارناث انبعذيت نتحذيذ يصادر انفزوق بين يتىططاث تىكينتائج اختبار 

 في انكزة انطائزة عنذ انذكىر واإلناث. اإلرطال

 
 الداللة لصالح الداللة فرق المتوسطات الجنس المجموعات المهارة

 
 
 

 اإلرسال 

  (*)14.06667 ذكور ج ت ر ف ايجابيةم –ضابطة 
 
 
 

 دال لمثانية
 دال لمثانية (*)6.00000 إناث

 دال لمثانية (*)4.80000 ذكور مج ت ر ف سمبية –ضابطة 
 دال لمثانية (*)1.53333 إناث



 
 

بيف مجموعات البحث تعزى ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 7يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) -
( مقارنة مختمطة، سمبية، ايجابيةالمتبعة في الدراسة ) التغذية الراجعة الفورية لنوع 

بالتغذية الراجعة التي يقـو بيا المعمـ عادة والتي عبرنا عنيا في المجموعة الضابطة عند 
 الجنسيف الذكور واإلناث في ميارة اإلرساؿ في الكرة الطائرة.مختمؼ 

مقارنة  تمقت التغذية الراجعة الفورية االيجابيةيظير الجدوؿ تفوؽ المجموعة التي  -
تمقت التغذية ، وكذا المجموعة التي تمقت التغذية الراجعة الفورية السمبيةبالمجموعة التي 

في ميارة اإلرساؿ في  لجنسيف الذكور واإلناثعند مختمؼ ا الراجعة الفورية المختمطة
 الكرة الطائرة .

عمى المجموعة التي التي تمقت التغذية الراجعة الفورية المختمطة تفوقت المجموعة قد و    -
تمقت التغذية الراجعة الفورية السمبية عند مختمؼ الجنسيف الذكور واإلناث في ميارة 

 اإلرساؿ في الكرة الطائرة.

 

 (:3) رقم جدولال
في يهارة  انتالييذ نهًقارناث انبعذيت نتحذيذ يصادر انفزوق بين يتىططاث تىكينتائج اختبار 

 تصىيب  في كزة انظهت عنذ انذكىر واإلناث.

 
 الداللة لصالح الداللة فرق المتوسطات الجنس المجموعات المهارة

 
 
 

 تصويب 
 في 
كرة 

  (*)8.60000 ذكور مج ت ر ف ايجابية –ضابطة 
 
 
 
 

101. 

 دال لمثانية
 دال لمثانية (*)6.60000 إناث

 دال لمثانية (*)3.33333 ذكور مج ت ر ف سمبية –ضابطة 
 دال لمثانية (*)2.80000 إناث

 غير دال 0.06667 ذكور مج ت ر ف مختمطة –ضابطة 
 غير دال 0.93333 إناث

 في 
الكرة 

 الطائرة

  2.86667 ذكور مج ت ر ف مختمطة –ضابطة 
101. 

 

 غير دال
 غير دال 1.4 إناث

مج ر ف  -جابيةمج ت ر ف اي
 سمبية

 دال لألولى (*)9.26667 ذكور
 دال لألولى (*)4.46667 إناث

مج ر ف  -مج ت ر ف ايجابية
 مختمطة

 دال لألولى (*)16.93333 ذكور
 دال لألولى (*)7.40000 إناث

مج ر ف  -مج ر ف سمبية 
 مختمطة

 دال لألولى (*)7.66667 ذكور
 لألولىدال  (*)2.93333 إناث



مج ر ف  -مج ت ر ف ايجابية السمة
 سمبية

  (*)5.26667 ذكور
 

 دال لألولى
 دال لألولى (*)3.80000 إناث

مج ر ف  -مج ت ر ف ايجابية
 مختمطة

 دال لألولى (*)8.53333 ذكور
 دال لألولى (*)5.66667 إناث

مج ر ف  -مج ر ف سمبية 
 مختمطة

 دال لألولى (*)3.26667 ذكور
 دال لألولى (*)1.86667 إناث

 
 

بيف مجموعات البحث تعزى ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 9رقـ ) يتبيف مف الجدوؿ -
( مقارنة ايجابية، سمبية، مختمطةفي الدراسة ) التغذية الراجعة الفورية المستعممة لنوع 

 مع المجموعة الضابطة.بالتغذية الراجعة التي استخدمت 
 عة الفورية ايجابيةتمقت التغذية الراجتفوؽ المجموعة التي  كذلؾ (9يظير الجدوؿ رقـ ) -

التغذية ، وكذا المجموعة التي التغذية الراجعة الفورية السمبيةمقارنة بالمجموعة التي 
الراجعة الفورية المختمطة وىذا في ميارة التصويب في كرة السمة وعند مختمؼ الجنسيف 

 .ذكور واإلناث

طة عمى المجموعة تمقت التغذية الراجعة الفورية المختمىذا وتفوقت المجموعة التي    -
ناث  . التي تمقت التغذية الراجعة الفورية السمبية عند مختمؼ الجنسيف ذكور وا 

 (:4رقم ) جدولال
في يهارة  انتالييذ نهًقارناث انبعذيت نتحذيذ يصادر انفزوق بين يتىططاث تىكينتائج اختبار 

 في كزة انيذ عنذ انذكىر واإلناث. انتنطيط

 
 الداللة لصالح الداللة فرق المتوسطات الجنس المجموعات المهارة

 
 
 

 تنطيط
 في 

 كرة اليد

  0.66667 ذكور مج ت ر ف ايجابية –ضابطة 
 
 
 
 
 

101. 

 غير دال
 دال لألولى (*)2.66667 إناث

 دال لمثانية (*)3.86667 ذكور مج ت ر ف سمبية –ضابطة 
 دال لمثانية (*)2.26667 إناث

 دال لمثانية (*)6.86667 ذكور طةمج ت ر ف مختم –ضابطة 
 دال لمثانية (*)4.06667 إناث

مج ر ف  -مج ت ر ف ايجابية
 سمبية

 دال لمثانية (*)4.53333 ذكور
 دال لمثانية (*)4.93333 إناث

مج ر ف  -مج ت ر ف ايجابية
 مختمطة

 دال لمثانية (*)7.53333 ذكور
 دال لمثانية (*)6.73333 إناث



مج ر ف  -ج ر ف سمبية م
 مختمطة

 دال لمثانية (*)3.00000 ذكور
 دال لمثانية (*)1.80000 إناث

 
بيف مجموعات البحث تعزى ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 8يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) -

( مقارنة ايجابية، سمبية، مختمطةفي الدراسة ) التغذية الراجعة الفورية المستعممة لنوع 
 مع المجموعة الضابطة.ية الراجعة التي استخدمت بالتغذ

 تمقت التغذية الراجعة الفورية ايجابيةتفوؽ المجموعة التي  كذلؾ (8يظير الجدوؿ رقـ ) -
التغذية ، وكذا المجموعة التي التغذية الراجعة الفورية السمبيةمقارنة بالمجموعة التي 

ي كرة السمة وعند مختمؼ الجنسيف الراجعة الفورية المختمطة وىذا في ميارة التصويب ف
 .ذكور واإلناث

تمقت التغذية الراجعة الفورية المختمطة عمى المجموعة ىذا وتفوقت المجموعة التي    -
ناث  . التي تمقت التغذية الراجعة الفورية السمبية عند مختمؼ الجنسيف ذكور وا 

 
 
 
 
 
 تفسير النتائج:-8
 مناقشة نتائج الفرضية األولى: -8-1

األولى ذلؾ أف الفروؽ بيف  فرضيةاللنتائج التي توصمت إلييا الدراسة تثبت صحة إف ا
 اتلصالح االختبار و ي فروؽ دالة إحصائيًا ى البعديةو  ةالقبمي اتالمتوسطات الحسابية لالختبار 

 الضابطة.كذا عند مجموعات البحث التجريبية و  ةالبعدي
عمى تعمـ ميارة اإلرساؿ في لعبة الكرة الطائرة ،  أثر إيجابياً  التغذية الراجعة الفورية ستخداـ ا

ناث  ،وميارة التصويب في كرة السمة ، وميارة التنطيط في كرة اليد عند مختمؼ الجنسيف ذكور وا 
 ، وكذلؾاتىذه الميار  تعمـعمى أثر إيجابيًا  حيث أف استخداـ التغذية الراجعة الفورية االيجابية

إلى الدراسات السابقة  ، وبالرجوعاجعة الفورية السمبية والمختمطةالتغذية الر استخداـ عند  األمر
تؤكد التأثير اإليجابي  نجدىا بالتغذية الراجعةوالمشابية التي تناولت موضوع البحث وخاصة 

 وعند فئات مختمفة ، وتعدد الميارات،وفي مختمؼ الرياضات ،في التعمـاألنواع الستخداـ ىذه 
سواء  موضوع التغدية الراجعةد مف الدراسات التجريبية التي تناولت أيضا، وىنا نتفؽ مع العدي



( 3899، عصمت ابراىيـ( )3899، جماؿ صالح( )1660في التدريس أو التدريب )عطاء اهلل، 
 .( 1661، تحيات عبد الفتاح)

مـ، في التربية الرياضية يساعد في بناء وتطوير الفرد المتع التغذية الراجعة الفوريةإف استخداـ 
ومياراتو التي يحتاجيا لمتميز والتفاعؿ مع المجتمع المحيط وبطريقة متطورة، لذا عمى أساتذة 

 تالميذالتي تساعد ال أنواع التغذية الراجعةالتربية الرياضية أف يسعوا جاديف الستخداـ أفضؿ 
ما ايجابية مف خالؿ منح أكبر عدد مف المحاوالت ليـ بعمى تعمـ أفضؿ، وتفاعؿ ومشاركة 

 يؤدي في األخير إلى اكتساب المعارؼ والميارات في األلعاب الرياضية المختمفة.
 
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: -8-8

)داريؿ سايد نتوب(: " إف دقة التغذية الراجعة تعتمد عمى المعمومات التي تحتوييا، وعمى  يقوؿ
مف ىذا المنطمؽ جاءت (، 3881،119)داريؿ سايدنتوب،  مدى ارتباطيا بالعمؿ المراد تعممو"

 لمتغذية الراجعة الفورية االيجابيةكانت األفضمية  حيث الفرضية الثانيةثبت صحة لت تنانتيجة دراس
اإلرساؿ في الكرة الطائرة التصويب في كرة السمة والتنطيط في كرة اليد عند  اتميار تعمـ في 

مختمطة، ثـ التغذية الراجعة السمبية، وىذا مختمؼ الجنسيف جاءت بعدىا التغذية الراجعة الفورية ال
ناث  . في الميارات الثالثة المدروسة وعند مختمؼ الجنسيف ذكور وا 

سنة يتقبؿ  31-31إف النتيجة التي توصمت إلييا ىذه الدراسة توحي باف المتعمـ في ىذا السف 
ثارة العمؿ المعمومات االيجابية أو التعزيزية ،  الجيد الذي يقوـ بو بدوف والتي تساىـ في تحفيز وا 

الرجوع إلى األخطاء التي يرتكبيا، وكذلؾ يتقبؿ بشكؿ آخر التحفيز ثـ النقد والتصحيح ، وىذا 
مظير لنا مف خالؿ نتائج التغذية الراجعة المختمطة، غير أنو ال يتقبؿ التغذية الراجعة السمبية، 

اث والتي تعتبر مرحمة حساسة جدا ويمكف إرجاع ىذا إلى المرحمة التي يمر بيا الذكور و اإلن
في حياتو وفي بناء شخصيتو وىي مرحمة المراىقة.  ونؤكد ىذا في قوؿ: بأف التغذية الراجعة 

"عنصر ميـ في االتصاؿ، ألنو عممية قياس وتقويـ مستمر لفعالية العناصر األخرى. كما أف ليا 
 دورا كبيرا في نجاح عممية االتصاؿ "

ذلؾ بالكيفية التي نعطي بيا الرسالة إلى المستقبؿ، ويقوؿ في ىذا الصدد  وبالتالي ىو مرتبط ك 
التغذية الراجعة: " الوسيمة التي يتعرؼ بيا المرسؿ عمى التأثير المقصود وغير المقصود لمرسالة 
التي قاـ ببثيا لممستقبؿ، وقد تكوف ىذه التغذية الراجعة إيجابية أو سمبية. فاإليجابية، تؤكد أنو تـ 

حقيؽ الكفاءة والتأثير المقصود، أما السمبية فإنيا توفر المعمومات حوؿ عناصر نظاـ االتصاؿ ت
التي تناولت  ت. إف الدراساالتي لـ تعمؿ بكفاءة، وانحراؼ تأثير االتصاؿ عما يقصده المرسؿٌ 

حوؿ  تموضوع التغذية الراجعة لـ تتناوؿ ىذه األنواع بالدراسة حسب ما توفر لنا مف دراسا



موضوع البحث غير أنيا أكدت الضرورة القصوى واألىمية البالغة لمتغذية الراجعة في عممية 
 التعمـ.

لو دور ىاـ في العممية التدريسية، كما ال يوجد  نواعمف ىذه األنوع عموما يمكف  القوؿ أف كؿ 
 نوعلكؿ  واحد بإمكانو تحقيؽ جميع أىداؼ درس التربية البدنية والرياضية؛ ألف نوعمف بينيا 

القدرة عمى تحقيؽ قدر معيف مف األىداؼ التربوية إذا ما استخدـ لفترة معينة مف الزمف تماشيا 
مف  تالميذدور خاص في نمو ال نوعمع المواقؼ التدريسية التي يتطمبيا، باإلضافة إلى أف لكؿ 

يضا تأثير في ىذا الناحية الميارية واالجتماعية واالنفعالية والمعرفية، ىذا ولخصائص األفراد أ
عطي نفس النتائج مع أف تصمح مع ىؤالء ليس بالضرورة تي تال نواع التغذية الراجعةالشأف، فاأل
 آخريف. 

 االقتراحات: -

في حصص التربية البدنية والرياضية ألنيا  التغذية الراجعة الفوريةضرورة التنويع في استخداـ  -
 مضبوطة ومنيجية. تجعؿ مف العممية التعميمية التعممية عممية

في تعمـ الميارات الحركية لمختمؼ األلعاب  التغذية الراجعة الفورية االيجابيةاستخداـ  -
 نظرا لنتائجو االيجابية في ىذا الصدد تحديدا. في الميارات المفتوحة الرياضية

ية عند سنة عمى التغذية الراجعة االيجاب 31- 31التركيز في ىذه المرحمة العمرية أو السنية  -
 .الذكور واإلناث

يحتاج المعمـ في بعض المرات أف يظير األخطاء التي يقوـ بيا التالميذ وليذا يجب عميو أف  -
 .يركز أوال عمى التغذية الراجعة الفورية االيجابية أوال ثـ بعد ذلؾ التغذية الراجعة السمبية

لكف الشيء األىـ ىو أف يتحكـ ىو تزويد المعمـ لمتمميذ بالتغذية الراجعة يعتبر شيء ميـ جدا  -
 فييا أوال.

 إجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ أساليب موستف وعالقتيا بالكثير مف المتغيرات.  -
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