
  ٢٠٠٦ –) ٤١( العدد –) ١٢( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 

١ 

في تعلم اعطائھا زمن حسب تأثیر استخدام أنواع التغذیة الراجعة 
  بعض المھارات الحركیة على جھاز عارضة التوازن

  
  شیروان صالح خضر م. م

  كلیة التربیة الریاضیة / صالح الدین جامعة 
  

  ٢٨/٨/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر  ؛ ١٦/٦/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
 فیما یتعلق بزمن اعطائهاإلى التعرف على تأثیر أنواع التغذیة الراجعة یهدف البحث 

 في تعلم بعض المهارات الحركیة على )المعلوماتیة ، المصاحبة ، الفوریة ، المؤجلة(
تعلم أنواع التغذیة الراجعة عند في األداء الناجح عن جهازعارضة التوازن و أیجاد الفروق 

 لدى طالبات السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة  على الجهاز المذكوراتالمهار 
  .  اربیل /جامعة صالح الدین

فیما بین أنواع التغذیة الراجعة ذات داللة احصائیة  وقد افترض الباحث وجود فروق
 في تعلم بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازن لدى طالبات یتعلق بزمن اعطائها

 ، اذ استخدمت اربیل  /سیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة صالح الدینالسنة الدرا
  :كما یأتي الزمن فیما تیعلق بمجامیع البحث انواع التغذیة الرجعة 

  .مجموعة التجریبیة األولى تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة المعلوماتیة ال •
  .اجعة المصاحبة مجموعة التجریبیة الثانیة تم تزویدهن بالتغذیة الر ال •
  .مجموعة التجریبیة الثالثة تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة الفوریة ال •
  .مجموعة التجریبیة الرابعة تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة المؤجلة ال •

   وشملت مجاالت البحث على 
   جامعة صالح الدین/طالبات المرحلة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة:  المجال البشري 

   .٢٠٠٥/  ٣/  ٨ ولغایة ٢٠٠٥ / ٢ /٩ الفترة من: مجال الزماني ال
  . القاعة المخصصة لدرس الجمناستك في الكلیة المذكورة : المجال المكاني 

 )تحلیل التباین (، وتم معالجة البیانات بالوسائل اإلحصائیةبعد حصول الباحث على النتائج 
   -: كاالتيكانت االستنتاجات و  )اختبار اقل فرق معنوي(و 
تفوق المجموعة التجریبیة الثانیة على باقي المجموعات عند تعلم مهارة الصعود بالتلویحة  .١

  .الجانبیة 
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تكافؤ المجموعتین االولى والرابعة عند تعلم مهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة على عارضة  .٢
  .التوازن 

  . مامي على عارضة التوازن تفوق المجموعة التجریبیة الثانیة عند تعلم مهارة المیزان اال .٣
  . تكافؤ المجموعتین الثالثة والرابعة عند تعلم مهارة المیزان االمامي على عاضة التوازن  .٤
تفوق المجموعة التجریبیة االولى على بقیة المجامیع عند تعلم مهارة الدحرجة االمامیة على  .٥

  عارضة التوازن 
  :یأتي بما  الباحث یوصياالستنتاجات ومن خالل 

 بتزوید المتعلمة بالتغذیة الراجعة حسب نوعیة المهارة على جهاز عارضة ضرورة االهتمام .١
  .التوازن 

ن مهارات الجمناستك الضرورة االهتمام بالفئة العمریة المتقدمة في كلیات التربیة الریاضیة  .٢
  . یتم تعلمها في اعمار مبكرة 

  .ب والعمار مختلفة اجراء دراسات مشابهة على اجهزة اخرى للطالبات و الطال .٣
 
 
 

The Effect of using different feedback In Learning 
Some Motor skills on Balance beam apparatus 

 
Sherwan S. Kheder 

University of Slahaldeen - College of Sport Education  
Abstract: 
Aim of the study;  

- To identify the effect and useful of some feedback on some motor 

skills using balance beam apparatus .  

Hypothesis;  

- There is a significant differences between some feedback in terms of 

time in learning some motor skills on balance beam apparatus of 

sophomore in the college of physical education at University of 

Sallahadin in Erbil .  
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Methodology; 

1. Samples of sophomore (girls) from college of physical education were 

used as instrument in this study. 

2. The sample was divided in to 4 groups ;  

- Experimental group with informational feedback. 

- Experimental group with close feedback. 

- Experimental group with fast feedback. 

- Experimental group with postponed feedback. 

3. The sample was conducted for period between 9/2/2005--- 8/3/2005  

4. The researcher analyzed the results using certain statistical methods   

Conclusions and Recommendations; 

Based on the analysis of the data, the following conclusions were 

presented;  

1. There were significant differences between groups of study during 

learning of motor skills.  

2. The second experimental group was overcome on anther groups .  

3. The first and fourth group were balanced.  

4. The second group was overcome. 

5. The third and fourth groups were balanced.  

6. The first experimental in overcome on all over the rest of groups. 

Recommendation; 

1. More emphasis should be taken into consideration on feedback 

learning. 

2. More emphasis should be taken into consideration on advanced 

students in the college of physical education. 

3. More studies should be done on other apparatus of gymnastics.  
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  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

دراسات والبحوث في مجال التربیة والتعلیم وباألخص التربیة الریاضیة في اآلونة الأولت 
هداف التعلیمیة الالتغذیة الراجعة والتي تلعب دورا أساسیا في تحقیق أباألخیرة اهتماما متزایدا 

ستنتجت هذه الدراسات أسالیب حدیثة في العملیة والوصول او االرتقاء بمستوى التعلم ، وا
 تمكن المتعلم بالمقارنة بین ما یصدر منه من المعلومات وما یهدف إلیه  الىالتعلیمیة مما أدى

فیعمل على تصحیح أداءه او عودة ورجوع المعلومات للفرد بعد استجاباته الحركیة لكي یتم 
  . تغذیتها

ا من شروط التعلم اذ تشمل جمع المعلومات المترتبة وتشكل التغذیة الراجعة شرطا أساسی
من خالل السلوكیات التعلیمیة وتزوید المتعلم بالتغذیة الراجعة التي تأتى من مصادرها الداخلیة 

وتعني بمفهومها الضیق عملیات تصحیح  . او الخارجیة والتي تعد من مبادئ التعلم الهامة
ا الشامل تعني المعلومات التي یحصل علیها المتعلم األخطاء في األداء الحركي ، وفي مفهومه

  .من اجل ضمان ظهور االستجابات الحركیة اإلیجابیة المطلوبة 
كثرة المهارات الحركیة ل ریاضة الجمناستك من األلعاب التي لها خصوصیة وتعد

دة لهذه قتضي على الباحثین االهتمام بدراسة جوانب متعدیوصعوبتها وقانونها وشروط تعلمها لذا 
 الن الطابع الممیز الداء معظم ،اللعبة وخاصة عند المبتدئات من طالبات التربیة الریاضیة 

جمناستك على األجهزة هو صعوبة وتعقید األداء كونها تتمیز بالدورانات والمرجحات المهارات 
تأخرًا قیاسًا والقفزات ، وهذا مما یعقد المهمة على الطالبات لهذه المرحلة الدراسیة كون عمرهن م

وعلیه فأن عملیة تعلم مهارات الجمناستك . بدء بأعمار مبكرةال هذه الریاضة من هلما تتطلب
فیما افر الجهود المشتركة كلها ضوالوصول الى المستوى الجید في االداء المهاري یحتاج الى ت

ي العملیة التعلیمیة  المؤثرة فاسالیبأعداد وتطبیق البرامج وطرائق تنفیذها واختیار افضل ب یتعلق
  .التي توصل المتعلم الى مرحلة اإلتقان بأقل جهد ووحدات تعلیمیة ممكنة

 فمن خصائصها األساسیة  ، الصعبةئیةجهزة النساالجهاز عارضة التوازن من أعد یو 
 ،هي خاصیة المحافظة على اتزان الجسم والقدرة على التركیز والجرأة عند أداء المهارات علیه

تلك المهارات تؤدى على العارضة على شكل السالسل الحركیة من وضعیات مختلفة وان اغلب 
  . للجسم 

ان المعلومات التي یزود بها المتعلم عند ادائه الحركي من خالل تعلمه المهارة تعتبر 
هذه المعلومات التي یمكن ان تاخذ اشكال عدة .تعلم الحركي المن اكثر المتغیرات أهمیة في 

 الظروف التعلیمیة أو ظروف البحث المختبري فانها تخبر المتعلم عن درجة سواء كانت من
  . )٨٦ ،٢٠٠١:محجوب ( أو بعده أو في كلیهما هكفاءة االداء خالل
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العطاء المعلومات عند االداء )الوقت(وهنا تكمن أهمیة البحث في كیفیة اختیار الزمن 
لكي تسهل وتسرع عملیة تعلم اعطائها زمن ب فیما یتعلقباستخدام التغذیة الراجعة  إلى الطالبات

  .بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازن 
  
  :مشكلة البحث ٢ - ١

برزت أهمیة ودور التغذیة  د فقعلى الرغم من إجراء العدید من الدراسات والبحوث  
 كیفیة استخدام الىفتقر ت ت إال ان مجاالت التعلم والتدریب مازال ،الراجعة في العملیة التعلیمیة

ومن خالل عمل الباحث في مجال تدریس مادة الجمناستك ومالحظته . أنواع التغذیة الراجعة 
 كلیة التربیة –الداء بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازن لطالبات المرحلة الثانیة 

  .ة  جامعة صالح الدین، وجد ضعف في مستوى أداء بعض المهارات الحركی–الریاضیة 
 زمنفیما یتعلق بوان الباحث یعزو سبب ذلك إلى إن كیفیة استخدام أنواع التغذیة   

 اآلمر الذي جعل الباحث یبحث عن  ،إعطائها للمعلومات لم یكن موجه لدى العینة المذكورة
في تعلم بعض اعطائها زمن فیما یتعلق بسبب ذلك بمعرفة تأثیر استخدام أنواع التغذیة الراجعة 

  .ت الحركیة على جهاز عارضة التوازن المهارا
  
  :ھدف البحث  ٣ -١
– المصاحبة –المعلوماتیة (اعطائها زمن فیما یتعلق بالتعرف على أنواع التغذیة الراجعة  - 

 في تعلم بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازن لدى طالبات ) المؤجلة–الفوریة 
  .المرحلة الثانیة 

  
  : البحثیةفرض ٤-١
في اعطائها زمن فیما یتعلق ب بین أنواع التغذیة الراجعة احصائیة هناك فروقات ذات داللة - 

    . بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازنتعلم
  
  :مجاالت البحث  ٥-١
  اربیل - جامعة صالح الدین /عینة من طالبات كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري -
  ٢٠٠٥/  ٣ / ٨ ولغایة ٢٠٠٥ / ٢  /٩ الفترة من: المجال الزماني  -
  . الجمناستك في الكلیة المذكورةلدرس القاعة المخصصة : المجال المكاني  -
  
  : تحدید المصطلحات٦-١
  :التغذیة الراجعة ١-٦-١
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عملیة تنظیم ذاتي یمكن الوصول بها الى مستوى معـین "بانه  ) بارو(یعرفها ابراهیم عن 
   )٢٣١ ،٢٠٠٢: ابراهیم( ."مرة عن طریق تكیفات مست

خارجیة أو الحسیة تـدخل خـالل االسـتجابة أو بعـدها الالمعلومات " محجوب بانها هایعرفو 
الجـــل تحـــسین االنجـــاز وتـــصحیح المعلومـــات عـــن خـــط ســـیر الحركـــة وهـــي عملیـــة تـــسهل الـــتعلم 

  )٨٥، ٢٠٠١:محجوب ( " .والتدریب الریاضي
 تعزیـز المعلومـات الـى الـذاكرة السـترجاع المعلومـات عملیـة"ویعرفها الباحث اجرائیا بانهـا 

التي یتم اكتسابها من خالل الممارسـة ، لغـرض اتاحـة الفرصـة لتـصحیح النـواحي الفنیـة للمهـارات 
    ."الحركیة المطلوبة ادائها

  
  : الدراسات النظریة والمشابھة-٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
  :  التغذیة الراجعة ١-١-٢

اجعة بمفهومها الشامل هي جمیع المعلومات التي یمكن أن یكتسبها المتعلم إن التغذیة الر 
أثنـاء او بعـد األداء فـي من مصادر مختلفة سواء كانت داخلیة أو خارجیة أو كالهما معا قبـل او 

لـذا . الحركي والهدف منها تعدیل االسـتجابات المثلـى وهـي أحـد الـشروط األساسـیة لعملیـات الـتعلم
 عبــارة عــن بنــاء معلومــات او تــراكم معلومــات وخزنهــا فــي هــي التغذیــة الراجعــة یمكــن القــول بــان

  .الدماغ لبناء البرنامج الحركي ویعمل على استرجاعها لحل واجب الحركي عند المطلوب 
عنــدما نتحــدث عــن العوامــل المختلفــة التــي تحــدد فاعلیــة تعلــم المهــارات الحركیــة وتطــور 

    .Feedback)( العوامل هي التغذیة الراجعة األداء الحركي ، فان أحد أهم هذه
   )٩١ ، ٢٠٠٢: خیون (

 )التغذیــة الراجعــة(بــان مــصطلح عائــد المعلومــات " غریــبال عــن رمزیــة )عثمــان( یــشیر اذ
یستخدم في نظریة الـضبط الـذاتي للـسلوك لوصـف نـوع مـن التفاعـل المتبـادل بـین نـوعین أو اكثـر 

مثیر انبعث عن ( أن یبعث نشاطا ثانویا الحقا )ستجابةا( یستطیع حدث معین  إذ من االحداث ،
 ، وهـذا یـؤثر بـدوره بطریقـة رجعیـة ، أو بـاثر رجعـي علـى نـشاط أو اسـتجابة الـسابقة ، )االستجابة

   )١٧٩ ،١٩٨٧: عثمان (  ." فیعید توجیهه اذا كان قد حاد عن الهدف
بأنهـا المعلومـات التـي ") يعلـ( ایعرفهـاذ وهناك تعاریف عدیدة من قبل العلمـاء والبـاحثین 

علـي . ("یحصل علیها المتعلم والتي من دونها ال نستطیع ان نجزم بحصول التعلم بوجهه األكمـل
بانهـــا المعلومـــات التـــي یحـــصل علیهـــا الفـــرد "  التغذیـــة الراجعـــة)خیـــون( ایعرفهـــ ، و )١٩ ،٢٠٠٠:

بأنهــــا تلــــك  "(Stalling 1982) اوكمــــا یعرفهــــ ، )٩١ ،٢٠٠٢:خیــــون ( ." نتیجــــة أداء معــــین
 "المعلومات الحسیة التي تأتي للفرد والتي تجعل باإلمكان الحصول على التقدم المعرفي والمهـاري
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للعملیــــة التعلیمیــــة والتــــي تخــــدم بنــــاء المعلومــــات تعزیــــز ودعــــم بأنهــــا "  اجرائیــــا الباحــــثاویعرفهــــ .
  " .والسیطرة على استرجاعها لحل الواجب الحركي

  
   الراجعة  أنواع التغذیة٢-١-١-٢

 المصادر العلمیة في بیان وتحدید أنواع التغذیة الراجعة الن الباحثین اعتمدوا تلقد اختلف
علـى أسـس ومبـادئ مختلفــة وقـسموا علـى أساســها أنـواع التغذیـة الراجعـة ، فمــنهم مـن اعتمـد علــى 

   .ة مبدأ مصدر المعلومات واآلخرین على زمن تقدیم المعلومات و الهدف من التغذیة الراجع
  
   تصنیف التغذیة الراجعة١-٢-١-١-٢

 ، وان اكثر التقسیمات شیوعا هو نقسیمبأشكال متعددة  تم تصنیفه  التغذیة الراجعةمفهوم
)Del Rey 1971( وكما موضح في الشكل آالتي  :) ٢٠٠٠،٩٢:خیون(  
   

  
  

یمكن أن تكون .  أداء االستجابة إن المعلومات التي یحصل علیها الفرد خالل أو بعد
   أو خارجیة الجوهریة ،) Intrinsic Feedback(هذه المعلومات آما داخلیة 

)(Augmented Feedback  فالداخلیة تعني تلك المعلومات التي یحصل علیها الفرد من
ومات آما التغذیة الراجعة الخارجیة أو الجوهریة فأنها معل. اإلحساس الداخلي لنتیجة األداء 

 . إما من قبل المدرب آو جهاز معینخاصة لیس لها عالقة باألداء و إنما معلومات خارجیة
   )١٩٩٩التكریتي ، ( :لتغذیة الراجعة في التعلم الحركيهناك تقسیم آخر ألنواع ا

 معلومات حول األداء

  

 التغذیة الراجعة

 خارجیة

 آنیة/المستمرة نهائیة آنیة/المستمرة النهائیة

 داخلیة

 معلومات حول النتیجة
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  : المصدر إذ من. أ

 )السمعي(ح ر  أو بطریق الش)المرئي(یمكن ان تكون توصیلها عن طریق عرض نموذج 
  .أو صور واألفالم لتقدیم المعلومات الى المتعلم 

  
   :فیما یتعلق بزمن اعطائها. ب

 وهي تغذیة معلوماتیة تصبح خزینا لدى )شرح المهارة(تعطى قبل األداء : المعلوماتیة  •
  .المتعلم 

ركات السریعة والتي أثناء األداء الحركي وهي قلیلة االستعمال مع الحفي تعطى : المصاحبة  •
   .ماال مع الحركات المتكررة الثنائیةعتؤدى لمرة واحدة بل اكثر است

  .تعطى المعلومات بعد األداء الحركي مباشرة :  )اآلنیة(الفوریة  •
وقد تكون   تعطى بعد انتهاء الوحدة التدریبیة او التعلیمیة او التمرین :)المتأخرة( المؤجلة •

   .مات تكون طویلةلفترة بین األداء واعطاء المعلو ، وامؤجلة فردیة أو جماعیة

  التغذیة الراجعة

  من إذ  المصدر . أ
 ). الذاتیة(الداخلیة . ١

  ). دربمال(الخارجیة. ٢
  المشتركة . ٣
  )المدرب والالعب (

  فیما یتعلق بزمن اعطائها . ب
  ) األداءقبل(معلوماتیة . ١

  ) أثناء األداء(المصاحبة . ٢
  ) بعداالداء مباشرة( الفوریة .٣
 من بعد األداء بفترة(المؤجلة. ٤

  ) الزمن
  

  من إذ  الهدف . ج
   تصحیحي .١
  ، تقویمي . ٢
  تعزیزي . ٣
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  :  الهدف  إذ من. ج
  .اهو الصوابموهي ذكر األخطاء وتصحیحها ، ما هو الخطا و : تصحیحي  •
 أو إعطاء الدرجات )ممتاز ، جید جدا ، جید(هو إعطاء نتیجة لألداء الحركي مثل :تقویمي  •

.  
  وتنقسم إلى : تعزیزي  •
  .)خطأ، غیر جید(لمات غیر مشجعة عن األداء مثلاستخدام ك: تعزیز سالب  -
لتصحیحه بذكر  استخدام كلمات مشجعة عن األداء أي ذكر الخطا والتوجیه: تعزیز موجب  -

  .األداء الصحیح 
 قدم تقسیماعلمیا آخر ألنواع التغذیة الراجعة Holdingبان العالم  )االزیرجاوي( یشیر

  : وء محاور أساسیة كآالتي وفق أبعاد ثنائیة القطب وفي ضعلى تتشكل 
  .) الخارجیة–الداخلیة (مصدر التغذیة الراجعة . ١
  .) النهائیة–المالزمة (التزامن مع االستجابة . ٢
 –المتقدمة (  او) المؤجلة- المباشرة(الفترة الزمنیة بین حدوث االستجابة وتقدیم التغذیة . ٣

  .)المتأخرة
  .)یةظ غیر لف–یة ظلف(شكل معلومات التغذیة الراجعة . ٤
  .)متصلة او تراكمیة–منفصلة (توزیع التغذیة الراجعة . ٥
  .) تكرار مغلق–تكرار النسبي (مقدار المعلومات للتغذیة الراجعة . ٦
   .) جماعیة–فردیة (طبیعة التغذیة الراجعة . ٧
  )١٧٩ ، ١٩٩١:االزیرجاوي(  .) سلبیة–ایجابیة (بعد التغذیة الراجعة . ٨
  
  :التغذیة الراجعة شروط  ٣-١-١-٢
  .آن تكون مناسبة وفعالة  .١
  .آن تكون الحاجة الفعلیة لها  .٢
  .آن تكون شاملة  .٣
   )٢٠٠٥: التكریتي (مواكبة التغذیة الراجعة الداخلیة للخارجیة والعكس صحیح  .٤
  
  : كیفیة تقدیم التغذیة الراجعة ٤-١-١-٢
  ) .سلبیاتها ینتج عنها االتكالیة(تغذیة راجعة عن كل محاولة  .١
  .تغذیة راجعة متقطعة  .٢
   .)ال تقود المتعلم للهدف(تغذیة راجعة بالملخص  .٣
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١٠  

   .)تعلم كیفیة االختیار(تغذیة راجعة بالمدى  .٤
   )٣٢ ، ٢٠٠٠:محجوب ( .تغذیة راجعة بالمعدل  .٥
  
  : التغذیة الراجعة وظائف ٥-١-١-٢ 
  . )الفاظ ، نجوم تقدیریة ، درجات(وظیفة دافعیة  .١
  . )التشجیع(وظیفة تعزیزیة  .٢
   . )اخبار المتعلم عن النتیجة(وظیفة اعالمیة  .٣
  )٣٢ ، ٢٠٠٠:محجوب ( . تصحیح ، تصحیح االخطاء .٤

من خالل ما تقدم ظهرت بان للتغذیة الراجعة دور هام في العملیة التعلیمیة الن اكتساب 
المهارات الحركیة بشكل عام والجمناستك بشكل خاص والذي یحتاج إلى بناء برامج الحركیة 

لومات التي یتم اكتسابها ومن اجل السیطرة على األفعال الحركیة واالستجابات من الضروري للمع
الن كثرة ونوعیة المهارات الحركیة على األجهزة تحتاج الى .االستعانة واستعمال التغذیة الراجعة 

 )دمأظریة ن( وتؤكد، ) االسترجاع والتمیز(هذه البرامج الحركیة والتي تعتمد على الذاكرة الحركیة 
في الدائرة المغلقة بان الحركات تنفذ عن طریق المقارنة بین التغذیة الراجعة من أعضاء الجسم 

   .وبین المرجع التصحیحي والذي تعلمه الفرد سابقا 
  )٧٨، ٢٠٠٢ :خیون (

  :  الدراسات المشابھة ٢-٢
  : )١٩٩٨:حدیث ، مازن عبد الرحمن ( ١-٢-٢
عة ومعرفة النتیجة في تحسیین مستوى اداء تعلیم مهارة التصویب تأثیر استخدام التغذیة الراج"

  "بكرة السلة 
 )٦٢(اجریت هذه الدراسة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة بغداد على عینة قوامها 

  :االولى ، وكان هدف البحث هو السنة طالبا من 
 التي یقدمها )ء التدریساثنافي كلمات وتعزیز (معرفة تأثیر استخدام اسلوب التغذیة الراجعة  •

 . المعلم 
 . كیف تؤثر معرفة نتیجة السلوك أو االداء في تحسین مستوى اداء التعلم المهاري  •

  : وافترض الباحث 
ان مستوى اداء تعلم التصویب في كرة السلة یتأثر ایجابیا باستخدام التغذیة الراجعة اثناء  •

 .التعلیم 
فاع الطالب مما یؤثر على مستوى اداء تعلم مهارة ان معرفة النتیجة لالداء یعزز من اند •

  . التصویب بكرة السلة 
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١١  

مجموعة التجریبیة تغذیة فقد تلقت ال  إذ وقسم العینة الى مجموعتین التجریبیة والضابطة
  . تتلق أى نوع من التغذیة الراجعةراجعة متنوعة ومركزة ، اما المجموعة الضابطة لم 

  . ت االتیة وتوصل الباحث الى االستنتاجا
تحسن ادراك الطلبة الداء المهارة عند اعطاء التغذیة الراجعة مما ادى الى تغییر ایجابي في  .١

  السلوك المهاري
ادى معرفة نتیجة السلوك السابق الى تصحیح السلوك الحركي الالحق بسبب االستجابات  .٢

 . الصحیحة للمتعلم 
  
  : )١٩٩٢:العزاوي ، بسمة احمد عبد (دراسة  ٢-٢-٢
دراسة مقارنة الثرالتغذیة الراجعة بطریقتي معرفة النتائج ومعرفة االداء على مستوى االداء "

  "المهاري في الوثب الطویل 
 طالبا من كلیة التربیة الریاضیة في )٤٥(اجریت هذه الدراسة على عینة تكونت من 

ة مقصودة ، قسمت م وقد تم اختیار العینة بطریق)١٩٩٢-١٩٩١(یرموك للعام الدراسي الجامعة 
   )مجموعتین تجریبیة و الثالثة ضابطة(الى ثالث مجامیع متساویة 

هدفت الدراسة الى بیان نوع التغذیة الراجعة وتاثیره على مستوى االداء المهاري في 
  : الوثب الطویل ، وذلك من خالل الفرضیات الثالث 

ى اداء الطالب المبتدئین في تؤدي التغذیة الراجعة بطریقة معرفة االداء الى تحسین مستو  .١
 .  الطویل بالوث

تؤدي التغذیة الراجعة بطریقة معرفة النتائج الى تحسین مستوى اداء الطالب المبتدئین في  .٢
 . الوثي الطویل 

   .یختلف مستوى اداء الطالب المبتدئین في الوثب الطویل تبعا الختالف الطریقة التعلیمیة  .٣
طوات ذاتها في بدایة مرحلة التعلیم ، وتم استخدام وقد اتبعت المجموعات الثالث الخ

  . واختبار اقل فرق معنوي ) Anova( الوسیلة االحصائیة تحلیل التباین
  :وقد توصلت الباحثة الى 

ان التغذیة الراجعة بطریقة معرفة االداء ، اظهرت تحسنا افضل من المجموعة التي تعرضت  -
  .وافضل بكثیر من المجموعة الضابطة النتیجةمعرفة الى تغذیة الراجعة بطریقة 

  . ان التغذیة الراجعة بطریقة معرفة النتائج اظهرت تحسنا ملحوضا قیاسا باالخرى  -
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  : إجراءات البحـث -٣
  :  منھج البحث ١-٣

  .استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته مع طبیعة البحث 
  
   :مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

 / كلیة التربیة الریاضیة –الثانیة السنة الدراسیة ات من طالبمجتمع البحث تكونت 
، طالبة ) ٤٦(عددهن البالغ و  ، م)٢٠٠٥- ٢٠٠٤(اربیل للعام الدراسي –جامعة صالح الدین

 لعدم إكمالهن الوحدات التعلیمیة خالل مدة التجربة الرئیسة بسبب إصابتهن، ینواستبعدت طالبت
 طالبة )٤٠(العیة ، لذا اصبح عدد أفراد العینة جریت علیهن التجربة االستطاطالبات ) ٤(و

 ضمن أفراد  محترفات وعدم وجود العبات ،خام أي عینة الجمناستك غیرممارسات للمهارات
طالبات لكل ) ١٠(، وبواقع  بحثیة بعدد متساووعات وتم تقسیمهن إلى أربع مجم،عینة البحث 

   . مجموعة
  
  : تكافؤ مجموعات البحث٣-٣

فروق بین نتائج المجموعات ان وجدت الى عوامل مستقلة ، قام الباحث لغرض ارجاع ال
   الصفات الحركیةبعض بالتحقق من تكافؤ مجموعات البحث بالعمر والوزن والطول و 

ینبغي للباحث تكوین مجموعات متكافئة في االقل فیما یتعلق " .ذلك یبین  )١( جدولالو 
   )٣٩٤ ، ١٩٨٤: دالین  فان( ." بالمتغیرات التي لها عالقة بالبحث

  
  )١(جدول 

   للصفات الحركیةختبارات الوبعض االوزن والطول والعمر الفروق في نتائج یبین 
  لتكافؤ أفراد عینة البحث

  المتغیرات
وحدة 
  القیاس

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

  متوسط 
  المربعات

 ف
 المحتسبة

  ١٣.٣٣  ٣  ٤٠  بین المجموعات
  كغم   الكتلة   ٣٠.٥٤  ٣٦  ١٠٩٩.٥  داخل المجموعات

  ---  ٣٩  ١١٣٩.٥  الكلي
٠.٤٣٧  

  ٣٨.٩٥  ٣  ١١٦.٨٤٥  بین المجموعات
  سم  الطول  ٣٢  ٣٦  ١١٥٣.٨٧٥  داخل المجموعات

  ---  ٣٩  ١٣٢٠.٧٢  الكلي
١.٢١٧  
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  المتغیرات
وحدة 
  القیاس

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

  متوسط 
  المربعات

 ف
 المحتسبة

  ١.٤٥٨  ٣  ٤.٣٧٥  بین المجموعات
  اشهر  العمر  ١.١٥  ٣٦  ٤١.٥  داخل المجموعات

  ---  ٣٩  ٤٥.٨٧٥  الكلي
١.٢٦٧  

  ٥.٠٨  ٣  ١٥.٢٥  بین المجموعات
  ٢.٦٣  ٣٦  ٩٤.٧٥  داخل المجموعات

مرونة 
  الجذع 

  سم 
  ---  ٣٩  ١١٠  الكلي

١.٩٣١  

  ١.٤٥٨  ٣  ٤.٣٧٥  بین المجموعات
  ثانیة   التوازن   ٤.٨٤٧  ٣٦  ١٧٤.٥  داخل المجموعات

  ---  ٣٩  ١٧٨.٨٧٥  الكلي
٠.٣٠٠  

  ٠.٠١٢٣  ٣  ٠.٠٣٧  بین المجموعات
  ثانیة   الرشاقة   ٠.٠٠٦٨  ٣٦  ٠.٢٤٧  داخل المجموعات

  ---  ٣٩  ٠.٢٨٥  الكلي
١.٨٠  

  ٢.٨٣ = )٠.٠٥( <خطا   نسبةعندو ) ٣٦- ٣(الجدولیة امام درجة حریة ) ف(قیمة * 
  

المحتسبة والتي كانت اصغر من قیمة ) ف(نتائج تحلیل التباین لقیم یبین ) ١(الجدول 
وهذا یدل  )٣٦، ٣(حریة امام درجة و ) ٠.٠٥(داللة مستوى عند ) ٢.٨٣( البالغة الجدولیة) ف(

. البدنیة والصفات الحركیة  معنویة بین مجامیع عینة البحث في القیاسات على وجود فروق غیر
  . مجامیع عینة البحث بین ویدل ذلك على وجود تكافؤ 

  
  : أدوات ووسائل جمع المعلومات ٤ -٣
  .ازن جهاز عارضة التو  •
   )١(البناء الظاهري للحركة ملحق حسب یم للمهارات الحركیة و استمارة التق •
 . )٢(استمارة االستبیان لتحدید المهارات الحركیة ملحق  •
  
  : یم مستوى األداء المھاري و تق٥-٣

مادة الجمناستك لتقدیر ل نیم مستوى أداء المهاري عن طریق أربعة مدرسیو تم تق
في هذا  )*(المختارة من قبل المختصینلبعض المهارات الحركیة مستوى األداء المهاري 

  .یوضح ذلك ) ١(ملحق ال استمارة البناء الظاهري للحركة المجال من خالل
                                           

  جامعة الموصل/  كلیة التربیة الریاضیة د عامر محمد سعودي. أ-  )*(
  جامعة الموصل / د عبدالجبار عبد الرزاق حسو كلیة التربیة الریاضیة . م-
  جامعة صالح الدین/ د سعداهللا عباس رشید كلیة التربیة الریاضیة .م -
 جامعة صالح الدین/ م روناك رشید صالح كلیة التربیة الریاضیة . م-
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  :التجربة االستطالعیة ٦-٣
عبارة عن دراسة تجریبیة أولیة یقوم بها الباحث على عینة صغیرة قبل البدء 

البحث و أدواته لغرض الوقوف على مستوى أداء بالتجربة الرئیسة بهدف اختیار أسالیب 
أثناء في رها ولمعرفة الجوانب السلبیة والمتغیرات التي قد تحدث یااألجهزة المستخدمة واخت

  .العمل والمعوقات والصعوبات التي قد تواجه الباحــث
 اربع تكونت من تم أجراء التجربة االستطالعیة على عینة من مجتمع البحث

  .  في التجربةشاركات في الوحدات التعلیمیةطالبات غیر م
  :وكان الغرض من التجربة االستطالعیة هو

  .اختبار كفاءة األدوات واألجهزة المساعدة المستخدمة. ١
  .  الداء المهاراتالتعرف على الوقت المستغرق. ٢
  .الوصول إلى معرفة البدائل الالزمة قبل تنفیذ التجربة . ٣
  .الحفاظ على سالمة الطالباتتوفیر شروط األمان و . ٤
  . في تنفیذ مهامهم بشكل دقیق)**(معرفة قدرة فریق العمل المساعد. ٥
   .الجهازتوزیع وتنظیم العمل واالنسیابیة للمجامیع األربع وكیفیة استخدام . ٦

ساعة العاشرة الاالربعاء یوم  ٢٠٠٥ / ١ / ٢٦ أجریت التجربة االستطالعیة بتاریخ
  . بتجربة البحث الرئیسة ءكانت النتائج مالئمة لبدوالنصف صباحا ، و 

  
  : یسة ئ التجربة الر٧-٣

بعد اجراء التكافؤ بین مجامیع عینة البحث االربع فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها عالقة 
 ،بواقع وحدتین ٢٠٠٥/ ٩/٢الموافق بالبحث تم تطبیق الوحدات التعلیمیة في یوم االربعاء 

فیما استخدمت المجامیع انواع التغذیة الراجعة وقد   ،٢٠٠٥ /٣ / ٨ع لغایة تعلیمیتین لكل اسبو 
  :  كما یاتي یتعلق بزمن اعطائها

   .مجموعة التجریبیة األولى تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة المعلوماتیةال •
  .مجموعة التجریبیة الثانیة تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة المصاحبة ال •
  .ثالثة تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة الفوریة مجموعة التجریبیة الال •
  .مجموعة التجریبیة الرابعة تم تزویدهن بالتغذیة الراجعة المؤجلة ال •

                                           
  جامعة صالح الدین/ بر كلیة التربیة الریاضیة م اورینك صا.  م- )**(

   جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة  م صالح سعدون. م  - 
 جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة  العاب اسو محمد.  م- 
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١٥  

    : تقویم االداء الفني للعینة  ٨-٣
 مادة الجمناستك )*( عن طریق مدرسيات الحركیة قید البحثلمهار ل االداء الفنيیم و تم تق 

للمجـامیع االربعـة لعینـة  ٢٠٠٥ /٣ / ٩النـصف صـباحا الموافـق في یوم االربعاء ساعة العاشرة و 
 بعـــد  المتوســـطتین الطالبـــة علـــى الدرجــة النهائیـــة مـــن خـــالل متوســط الـــدرجتینت، وحـــصلالبحــث 

  . یوضح ذلك ) ١(ملحق ال .حذف أعلى واقل درجة
  

  :  الوسائل االحصائیة ٩-٣
بالــة الحاســوب للحــصول علــى باالســتعانة  المالئمــةالوســائل اإلحــصائیة  الباحــث اســتخدم

  .نتائج النهائیة للبحث 
  Anova One Way. تحلیل التباین باتجاه واحد  .١
  L .S .D. اختبار اقل فرق معنوي  .٢
  الوسط الحسابي .٣
  
  : عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  :لنتائج وتحلیل ا عرض١-٤

ن باتجاه واحد بعد جمع البیانات وتفریغها تمت معالجتها احصائیا باستخدام تحلیل التبیا
)Anova One Way( ولغرض .  وذلك للتعرف على الفروق االحصائیة بین هذه المتوسطات

   معرفة االفضلیة بین المجامیع للفروق استخدم الباحث قیمةاقل فرق معنوى
)L .S .D( فكانت النتائج كاالتي .  

  )٢(جدول ال
  ت الحركیة على یبین تحلیل التباین للمجامیع االربعة في تعلم بعض المهارا

  جهاز عارضة التوازن

  مجموع   مصدر التباین  المهارات
  المربعات

  درجة 
  الحریة

  متوسط 
  المربعات

  ف
  المحتسبة

  ٧.٣٦  ٣  ٢٢.١  بین المجموعات
  ٠.٤١٦  ٣٦  ١٥  داخل المجموعات

ة حصعود بالتلوی
  الجانبیة

  ----  ٣٩  ٣٧.١  الكلي
١٧.٧٠*  

                                           
  جامعة صالح الدین/ د سعدهللا عباس رشید كلیة التربیة الریاضیة . م -  )*(

  جامعة صالح الدین / د كلیة التربیة الریاضیة م روناك رشی.  م - 
  جامعة الموصل / م فادیة محروس كلیة التربیة الریاضیة .  م- 
  جامعة صالح الدین/ م صالح سعدون كلیة التربیة الریاضیة .  م - 
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١٦  

  مجموع   مصدر التباین  المهارات
  المربعات

  درجة 
  الحریة

  متوسط 
  المربعات

  ف
  المحتسبة

  ٤.٤٩  ٣  ١٣.٤٧٥  بین المجموعات
  میزان امامي  ٠.٥١  ٣٦  ١٨.٤٩٥  داخل المجموعات

  ----  ٣٩  ٣١.٩٧  الكلي
٨.٨٠*  

  ١٠.١٥٨  ٣  ٣٠.٤٧٥  بین المجموعات
دحرجة امامیة   ٠.٣٥٨  ٣٦  ١٢.٩  داخل المجموعات

  ------  ٣٩  ٤٣.٣٧٥  الكلي  مكورة
٢٨.٣*  

  ٢.٨٣ = الجدولیة) ف( قیمة )٣٦ ، ٣( وأمام درجة حریة )٠.٠٥( < خطا  نسبةمعنوي عند* 
 

صعود (لمهارات المحددة لالمحتسبة ) ف(اظهرت قیم  : ما یاتي )٢(یتضح من الجدول 
 ٨.٨٠ ،١٧.٧٠(على التوالي   والبالغة)بالتلویحة الجانبیة ، میزان امامي ، دحرجة امامیة مكورة

واما درجة ) ٠.٠٥( مستوى الداللةعند  )٢.٨٣(الجدولیة ) ف( في حین بلغت قیمة )٢٨.٣ ،
المحتسبة اكبر من الجدولیة فهذا یدل على وجود فروق ذات ) ف( ، كانت قیم )٣٦-٣(ریة الح

بما ان اختبار تحلیل التباین . داللة معنویة بین مجامیع البحث في المهارات المذكورة قید البحث 
لجأ الباحث الى استخدام اختبار اقل فرق معنوي  الیوجه الفرق لصالح أي من مجموعات البحث

)L.S.D( .  لمعرفة االفضلیة لمجامیع البحث .  
  
   )٣(الجدول 

یبین الفروق بین متوسطات المجامیع االربع في اكتساب مهارة صعود بالتلویحة الجانبیة على 
  L .S .Dعارضة التوازن 

  س    المجامیع  المهارة  الرابعة   الثالثة   الثانیة   االولى 
١.٦  ٢.٧  ٣.٤  ١.٧  

L,S.D 

  ٠.١  *١  *١.٧  -----  ١.٧  االولى
  *١.٨  *٠.٧  ----  ----  ٣.٤  الثانیة
  *١.١  -----  ----  ----  ٢.٧  الثالثة

الصعود 
حة بالتلوی

  الجانبیة
  ------  -----  -----  -----  ١.٦  الرابعة

٠.٤٨٧  
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١٧  

بالتغذیة الراجعة تزویدها بان المجموعة التجریبیة الثانیة التي تم ) ٣(من الجدول یتبین 
المرتبة االولى قیاسا بباقي المجامیع عند تعلم مهارة الصعود بالتلویحة لت على حصالمصاحبة 

 . بالتغذیة الفوریة اتزویده  بالمرتبة الثانیة التي تمتالمجموعة التجریبیة الثالثة جاء. الجانبیة 
  .بینهم  بالنسبة للمجموعتین االولى والرابعة لم تكن هناك فروق معنویة

 
  )٤(الجدول 

في اكتساب مهارة المیزان االمامي على  فروق بین متوسطات المجامیع االربعیبین ال
  L .S .Dجهازعارضة التوازن 

  س    المجامیع  المهارة  الرابعة   الثالثة   الثانیة   االولى 
٢.٢  ٢.٢  ٣.٦  ٢.٩  

L,S.D 

  *٠.٧   *٠.٧  *٠.٧  -----  ٢.٩  االولى
  *١.٤  ١.٤*  ----  ----  ٣.٦  الثانیة
  صفر  -----  ----  ----  ٢.٢  الثالثة

میزان 
  االمامي

  ------  -----  -----  -----  ٢.٢  الرابعة

٠.٥٣٦  

  
بان المجموعة التجریبیة الثانیة تغلبت على المجامیع ) ٤(من خالل الجدول یتبین 
والمجموعة التجریبیة االولى جاءت .  بالتغذیة الراجعة المصاحبة اتم تزویده إذ الثالث االخرى

ولم تكن هناك فروق معنویة بین الجموعتین .  التغذیة المعلوماتیة ابة الثانیة التي تم تزویدهبالمرت
  .الثالثة والرابعة عند تعلم مهارة المیزان االمامي على جهازعارضة التوازن 

   )٥(الجدول 
 في اكتساب مهارة الدحرجة االمامیة المكورة على یبین الفروق بین متوسطات المجامیع االربع

   L .S .D عارضة التوازن  جهاز
  س  المجامیع  المهارة  الرابعة   الثالثة   الثانیة   االولى 

١.٥  ٢.٨  ١.٦  ٣.٦  
L,S.D 

   *٢.١   *٠.٨   *٢   -----  ٣.٦  االولى
  ٠.١  *١.٢  ----  ----  ١.٦  الثانیة
  *١.٣  -----  ----  ----  ٢.٨  الثالثة

دحرجة 
امامیة 
  مكورة 

  ------  -----  -----  -----  ١.٥  الرابعة

٠.٤٥  
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١٨  

 بالتغذیة ابان المجموعة التجریبیة االولى التي تم تزویدهیتبین ) ٥(ومن خالل الجدول 
 بالتغذیة الفوریة جاءت اوالمجموعة الثالثة التي تم تزویده. المعلوماتیة اخذت المرتبة االولى 

ولم تكن . ى جهاز عارضة التوازن بالمرتبة الثانیة عند تعلم مهارة الدحرجة االمامیة المكورة عل
  . هناك فروقات معنویة بین مجموعتین الثانیة والرابعة عند تعلم المهارة المذكورة اعاله 

  
  : مناقشة النتائج ٢-٤

 بان هناك ظنالح )٢(جدول المن خالل اسفرت النتائج الى وجود فروقات معنویة و 
  .ة قید البحث فروق معنویة بین المجامیع االربع للمهارات الحركی

 عند )١٧.٧٠(المحتسبة لمهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة البالغة ) ف(كانت قیمة اذ 
ولمعرفة الفروق  )٠.٠٥( كانت معنویة عند مستوى الداللة )٢.٨٣(الجدولیة ) ف(مقارنتها بقیمة 
المجموعة قیمة أقل فرق معنوي وكانت النتیجة لصالح  )٣(من خالل الجدول تبین بین المجامیع 

مع االداء   بالتغذیة الراجعة المصاحبة أي اعطاء المعلوماتاالتجریبیة الثانیة والتي تم تزویده
  .مباشرة 

كون ی إذ بما ان مهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة تدخل ضمن اطار الدائرة المغلقة
فلو "یذ الحركة التحكم في تنفیذ الحركة عن طریق التغذیة الراجعة وتكون مهمة ومؤثرة في تنف

   ".كان اداء الحركة بطیئا یمكن استخدام النظر بشكل فعال الن النظر یقوم بدور المنظم للحركة
  )٦٣ ، ٢٠٠٢: خیون (

ویرى الباحث بان الحواس السمعیة والبصریة لهما دور كبیر في استرجاع المعلومات 
  . واجب الحركي وتصحیحها في الذاكرة الحركیة ثم الوصول الى االداء المثالي لل

المحتسبة البالغة ) ف(كانت قیمة  اما بالنسبة لمهارة المیزان االمامي على العارضة
 كانت معنویة عند مستوى الداللة )٢.٨٣(الجدولیة البالغة ) ف(وعند مقارنتها بقیمة ) ٨.٨٠(
یبین  )٤( الجدول ولمعرفة الفروق بین الجامیع استخدم الباحث اختبار اقل فرق معنوي) ٠.٠٥(

كان الفرق لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة التي استخدمت التغذیة الراجعة المصاحبة  إذ ذلك ،
من الدائرة المغلقة ضاي اعطاء المعلومات مع االداء مباشرة وهذا یدل على ان هذه المهارة تقع 

 توجیه االداء والتي تسمح بالتصحیح للمعلومات والسیطرة على المراكز الحسیة التي تعمل على
 یوجد  إذ مة للحركات البطیئةءنحو االحسن والوصول الى الهدف ،الن نظریة الدائرة المغلقة مال

  .  لعملیة التصحیح وقت كاف  
 )٢٨.٣(المحتسبة ) ف(وبالنسبة لمهارة الدحرجة االمامیة على عارضة التوازن ظهرت

) ٠.٠٥( معنویة عند مستوى الداللة كانت) ٢.٨٣(الجدولیة البالغة ) ف(وعند مقارنتها بقیمة 
بان الفرق  قیمة اقل فرق معنوي )٥(من خالل الجدولتبین ولمعرفة الفروق بین المجامیع االربع 
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١٩  

هذا یدل على  كان لصالح المجموعة التجریبیة االولى التي استخدمت التغذیة الراجعة المعلوماتیة
ل االداء الحركي لبناء البرنامج الحركي ان المهارة المذكورة تحتاج الى اعطاء المعومات قب

عند تنفیذ الحركة الیسمح الدماغ بعملیة التصحیح واسترجاع المعلومات ، ف ورسمها في الدماغ ،
والدحرجة على العارضة تعد من الحركات السریعة وتدخل ضمن الدائرة المفتوحة الیعتمد على 

الذي  )١٩٩٠جعفر ( ، وهذا یتفق مع رأي التغذیة الراجعة بل تؤدى الحركة لمرة واحدة وتنتهي
یشیر بان النظام المفتوح في مجال التربیة الریاضیة الیظهر بشكل واضح اال في حالة اداء 

ظهر هنا نظام یبعض حركات الجمناستك لذا المبتدئین النهم الیستطیعون رؤیة نتائجهم كما في 
  ).١٠٢، ١٩٩٠:جعفر "(الدائرة المفتوحة للتغذیة الراجعة

وهذا یدل على ان الدائرة المفتوحة الیعتمد على التغذیة المصاحبة والفوریة لعدم تمكن 
الى ) خیون(یشیرو . الطالبة على استرجاع المعلومات وتصحیح االداء نظرا لسرعة اداء الحركة 

ان لنظریة الدائرة المفتوحة شكلین من الذاكرة الحركیة وهي ذاكرة االسترجاع والمسؤولة عن "
 ، ٢٠٠٢: خیون " .(بعد انتهاء االداء . اد الحركة وذاكرة التممیز مسؤولة عن تقویم الحركة ایج
دور مهم ومؤثر في  زمن اعطائهاحسب بان للتغذیة الراجعة  ویمكن القول بشكل عام،  )٧٩

للمهارات ، وان درس الجمناسك ومحتویات المنهج الدراسي والفئة العمریة  التعلم الحركي
في الكلیات تحتاج الى تظافر الجهود لكي یتم تعلم اكبر قدر من المهارات الحركیة الموجودة 

المرجوة من عملیة تعلم المهارات  وباقل وقت ممكن لیتسنى للمدرسة والطالبة تحقیق االهداف
  .الحركیة المطلوبة 
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٢٠  

  .االستنتاجات والتوصیات  -٥
  :  االستنتاجات١-٥

  :الباحث توصل إلى االستنتاجات آالتیة من خالل النتائج الذي حصل علیها 
  :بالنسبة لمهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة على جهاز عارضة اتوازن. ١
تفــــوق مجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة التــــي اســــتخدمت التغذیــــة الراجعــــة المــــصاحبة علــــى بــــاقي  •

 . المجموعات البحث عند تعلم مهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة
 بالتغذیــة الراجعةالفوریــة بالمرتبــة الثانیــة عنــد اجریبیــة الثالثــة التــي تــم تزیــدهجــاءة الجموعــة الت •

 .تعلم مهارة الصعود بالتلویحة الجانبیة 
الرابعـــة التـــي اســـتخدمت  تكـــافؤ مجمـــوعتین االولـــى التـــي اســـتخدمت التغذیـــة المعلوماتیـــة مـــع •

 .یة التغذیة الراجعة المتأخرة عند تعلم مهارة الصعود بالتلویحة الجانب
  :بالنسبة لمهارة المیزان االمامي على جهازعارضة التوازن. ٢
تفـــوق المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة التــــي اســـتخدمت التغذیــــة الراجعــــة المــــصاحبة علــــى بــــاقي  •

 . مجموعات البحث عند تعلم مهارة المیزان االمامي على جهاز عارضة التوازن 
نیة التي استخدمت التغذیة الراجعـة المعلوماتیـة جاءت المجموعة التجریبیة االولى بالمرتبة الثا •

 . عند تعلم مهارةالمیزان االمامي 
ظهــرت تكــافؤ بــین المجمــوعتین الثالثــة والرابعــة عنــد تعلــم مهــارة المیــزان االمــامي علــى جهــاز  •

 . التوازن عارضة
  :   بالنسبة لمهارة الدحرجة االمامیة المكورة على جهازعارضة التوازن كانت.٣
لمجموعـــة التجریبیـــة االولـــى التـــي اســـتخدمت التغذیـــة الراجعـــة المعلوماتیـــة علـــى بـــاقي تفـــوق ا •

 .  مجموعات البحث عند تعلم مهارة الدحرجة االمامیة على جهاز العارضة التوازن
جاءت المجموعة التجریبیة الثالثة بالمرتبة الثانیة التي استخدمت التغذیة الراجعـة الفوریـة عنـد  •

 .  ة االمامیة المكورة على جهاز العارضة التوازنمهارة الدحرج تعلم
التـي اسـتخدمت التغذیـة المـصاحبة والرابعـة التـي اسـتخدمت التغذیـة  المجموعتین الثانیـة تكافؤ •

 . المتأخرة عند تعلم مهارة الدحرجة االمامیة على العارضة 
ـــة الراجعـــة الم • ـــة الراجعـــة المـــصاحبة تلیهـــا بـــشكل متقـــارب التغذی ـــة بـــاقي تفوقـــت التغذی علوماتی

الطرائــق فــي تحقیــق التــأثیر الفعــال فــي الــتعلم للمهــارات الحركیــة علــى جهــاز عارضــة التــوازن 
 .وجاءت التغذیة الراجعة الفوریة بالمرتبة الثالثة واخیرا التغذیة الراجعة المؤجلة 

  
  : التوصیات٢-٥
عند  طالبة أو الالعبة باختیار الوقت المناسب لتزید التغذیة الراجعة الى الضرورة االهتمام .١

 . تعلم المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازن 
 . التركیز على نوعیة المهارة وعلى ضوئها تقدیم المعلومات الى المتعلمة  .٢
   . اجراء بحوث ودراسات اخرى على مهارات واجهزة مختلفة في الجمناستك والعمار مختلفة .٣
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٢١  

  :واإلنكلیزیة المصادرالعربیة 
 ، دار الثقافة ١النمو البدني والتعلم الحركي ، ط) : ٢٠٠٢(عبد المجید مروان  ، ابراهیم .١

 .للنشر عمان 
اسس علم النفس التربوي ، دار الكتب للطباعة والنشر، ) ١٩٩١(االزرجاوي ، فاضل محسن  .٢

 .الموصل
 .محاضرات ، في التعلم الحركي لطلبة الدكتوراه ) : ١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین  .٣
تأثیر استخدام أنواع مختلفة التغذیة الراجعة على تعلم بعض ) ١٩٩٠( ، ظافر جعفر .٤

رسالة ماجستیرغیر (المهارات االساسیة بالتنس ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة 
 .)منشورة

تأثیر استخدام التغذیة الراجعة ومعرفة النتیجة في ): ١٩٩٨(حدیث ، مازن عبدالرحمن  .٥
 ) . بحث منشور(تعلیم مهارة التصویب بكرة السلة ، جامعة بغداد ، تحسین مستوى اداء 

التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، مكتب الصخرة للطباعة ، ) : ٢٠٠٢(خیون ، یعرب  .٦
 .بغداد

  .التعلم الحركي والتدریب الریاضي ، دار النشر الكویت : )١٩٨٧ (محمد،عثمان  .٧

سة مقارنة الثرالتغذیة الراجعة بطریقتي معرفة النتائج درا): ١٩٩٢(العزاوي ، بسمة احمد عبد  .٨
ومعرفة االداء على مستوى االداء المهاري في الوثب الطویل،جامعة الیرموك ، رسالة 

 .ماجستیر غیر منشورة 
تأثیر بعض استخدامات انظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم  )٢٠٠٠ (عادل فاضل،علي  .٩

، كلیة  ، غیرمنشورة ، اطروحة دكتوراه رات الهجومیة بالمبارزةباالنموذج الرمزي لتعلم المها
  .، جامعة بغداد التربیة الریاضیة

أثر التغذیة الراجعة باستخدام بعض الوسائل التعلیمیة في تعلم  :)١٩٩٩(یاسین، عمر .١٠
 . اربیل–بعض المهارات االساسیة بكرة السلة ،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین 

مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ، ترجمة محمد نبیل ) : ١٩٨٤(دالین ، دیوبولد فان .١١
 . ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ٢نوفل وأخرون ، ط

  .عمان،نظریات التعلم والتطور الحركي ، دار الوائل للنشر )٢٠٠١( وجیه ،محجوب .١٢
13. Stalling . L.M (1982) Motor Learning from theory to practice .St 

.Louis London, Toronto; Mosby Co.      
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٢٢  

  )١(ملحق 
  قید البحث  للمهارات الحركیةیم لفن أداء المهاري حسب البناء الظاهريو استمارة التق

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  القسم التحضیري  ةاسم الطالب  ت
  الدرجة

  القسم الرئیسي
  الدرجة

  القسم الختامي
  الدرجة

  المجموع

١            
٢            
٣            
٤            
٥            
٦            
٧            
٨            
٩            
١٠            
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٢٣  

  )٢(ملحق 
   اربیل- جامعة صالح الدین 
  كلیة التربیة الریاضیة  

  
  استمارة االستبیان

  المحترم  .……………… …األستاذ الفاضل الدكتور 
یتعلق فیما تأثیر استخدام التغذیة الراجعة (یروم الباحث أجراء البحث الموسوم 

هدف من   ،) في تعلم بعض المهارات الحركیة على جهاز عارضة التوازنبزمن اعطائها
جهاز عارضة التوازن ، ضمن منهج على االستمارة هي تحدید أهم المهارات الحركیة 

الدراسي المقرر لطالبات السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة صالح 
  .  اربیل–الدین 

را لما تتمتعون من خبرة ودرایة تامة في مجال تدریس مادة الجمناستك یرجى ونظ
امام كل مهارة حركیة مالئمة في االستمارة المرفقةادناه أو اضافة أي )√(وضع اشارة 

  . مالحظة ترونها مناسبة 
  

  ولكم الشكر والتقدیر
  

  الباحث
  شیروان صالح خضر
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٢٤  

  المهارات الحركیة

  ارة اختیار المه  المهارات  ت

    نهوض فردي من وضع االستقاء على الظهر .١

    دحرجة امامیة المكورة .٢

    الصعود المواجه اماما .٣

    المقصیة .٤

    القطة .٥

    هبوط بتشكیل النجمة .٦

    الصعود بالتلویحة الجانبیة .٧

    المیزان االمامي .٨

    المیزان الركبة .٩

     درجة من االعلى١٨٠دوران .١٠

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

