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 امللخص
التعرف عمى داللة الفروق احصائيا في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في تعمم بعض الحركات ى عمالبحث  ييدف 

د المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث . شمل مجتمع البحث طالبات اعتمااليقاعية مع الكرة واالحتفاظ بيا . وقد تم 
( طالبة من 20( وتكونت عينة البحث من ) 0210 -0211كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل لمعام الدراسي  ) 

( طالبة لكل مجموعة وبطريقة 16)  طالبات الكمية  وقد تم تقسيم ىذه العينة الى مجموعتين متساويتين بالعدد بواقع 
 , ل,الكتمةالقرعة تم اختيار المجموعتين التجريبية والضابطة , وقد اجري التكافؤ بين المجموعتين في متغيرات )العمر,الطو

المجموعة التجريبية افراد  امام التصوير الفيديوي الداء الطالبات وعرضووبعض عناصر المياقة البدنية ( . وبعد استخدام 
 تم اجراءاالختبار البعدي ( اسابيع بعدىا8وعة الضابطة ولمدة )( مع افراد المجمكتغذية راجعة واالسموب االعتيادي )االمري

لبعض الحركات االيقاعية مع الكرة, وبعد مرور اسبوعين اعيد االختبار  درجة اكتساب الطالباتفة لمعر  لمجموعتي البحث
 لمعرفة درجة االحتفاظ بيذه الحركات وبمعالجة البيانات احصائيا تم التوصل الى اىم االستنتاجات :  بالظروف نفسيا و 

بعض الحركات االيقاعية اكتساب وجود فروق ذوات داللة احصائية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في  -
 المجموعة التجريبية . ةحمصممع الكرة ول

وجود فروق ذوات داللة احصائية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في االحتفاظ ببعض الحركات  -
 المجموعة التجريبية . ةمحمصااليقاعية مع الكرة ول

  الكرة -الحركات االيقاعية  -التصوير الفيديوي  -التغذية الراجعة الكممات المفتاحية: 
Feedback with Video Imaging Style and its Effect on Acquiring and Retaining 

Some Rhythmic Movements with Ball. 

Assist. Prof. Afrah Thanoon 

Abstract 

The research aims at recognizing the significance of statistical differences   in 

post test between both researched groups in learning and retaining some rhythmic 

movements with ball . The research adopts the experimental methodology for its 

convenience to the nature of the research . The research community includes the 

female students of college of physical education in Mosul university for the term (2011-

2012 ) . The research sample includes (32) female students in the college . The sample 

is divided into two groups (experimental and control ) equal in number as (16) female 

students for each group by using a lottery method . The equivalence is done between 

both groups in the variables ( age , tallness , weight and some physical fitness elements 

) . After using video imaging on female students performance , showing it to the 

individuals of the experimental group as a feedback and using the common style 
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(ordinary ) on the control group for (8) weeks , post test is performed on both research 

groups to recognize the student degree of acquiring some rhythmic movements with 

ball . After two weeks , the test is done again with the same conditions to recognize the 

degree of retaining these movements . By processing the data statistically , the 

following results have been obtained : 

-  The presence of statistical significant differences in the post test between both 

research groups in acquiring some rhythmic movements with ball and for the interest 

of the experimental group . 

- The presence of statistical significant differences in the post test between both 

research groups in retaining  some rhythmic movements with ball and for the interest 

of the experimental group . 

Keywords: Feedback - Video Imaging - Rhythmic Movements - Ball 

 التعريف بالبحث : -1
 المقدمة واىمية البحث : 1 -1

يشيد العصر الحالي تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا وقد ترك ىذا بصماتو الواضحة في مجال التعميم العالي       
العممية  الكثير من االجيزة واالدوات التكنولوجية في كميات التربية الرياضية وذلك بيدف زيادة كفاءة ت, لذا دخم

احد ان ينكر الفوائد التربوية التي تحدث من استخدام التكنولوجية التعميمية في التدريس  التعميمية . "وال يستطيع
ومن ناحية اخرى تزيد من اىتمام المتعمين ,الجامعي اذ انيا تجعل التعميم محسوسا كما تثريو وتجعمو حيويا , وايضا 
بالعين المجردة كما تنقل المشاىد الى اماكن تساعد عمى دراسة كثير من التغيرات الدقيقة التي يصعب متابعتيا 

إن الوظيفة األساسية لمتربية المعاصرة ىي العمل (  ٖٖ, ٕٗٓٓ) زغمول ومحمد , "  يصعب عميو الوصول الييا .
ربوية محددة , وخطة عممية سميمة تحقق ليم النمو الشامل . ممـا وفق أىداف تعمى عمى تعديل سموك الدارسين 

".وقد اصبحت العممية التدريسية ذات صيغة معقدة تحتاج الى  يساعدىم عمى العيش في مجتمع مستمر التغير
تعممين لتعميمية في مساعدة المكفاءات تدريسية عالية من المعممين , كما انيا تحتاج الى االستعانة بجميع الوسائل ا

اكتساب انواع متباينة من المعارف والمعمومات في العموم المختمفة . واصبحت تتطمب االستعانة بوسائل تعميمية  في
 ٕٗٓٓمتطورة متقدمة تعمل عمى تركيز االنتباه لممتعممين مع مراعاة حاجاتيم والفروق الفردية بينيم ". )السايح , 

ية إعالم المتعممين بالنتائج التي يحققونيا في االختبارات وفي جميع ويؤكد عدد من التربويين عمى أىم(    ٗٙ,
خطأ إيجابية ا سواء كانت ىذه النتائج صحيحة أم التعيينات والواجبات التي يتم تكميفيم بعمميا داخل المدرسة وخارجي

القات المعقدة , ويمكن القول ان وسائط تكنولوجيا التعميم بصورتيا الحديثة تسيم في توضيح الع . ام سمبية
لتغذية الراجعة خضم فعاليات التعمم والتعميم تبرز افي و  والمسارات الزمنية والمكانية والتفاصيل الدقيقة لمحركة .

إن التعميم ىو كل ما يكتسبو اإلنسان عن طريق الممارسة  .يم في تحقيق عمميات التعمم الفعالةيسم ميحيوى و كأمرا
جدا" ,و بناء عمى  فز الذي يدفعو إلى ذلك يكون ميمافإن الحا الدارس أن يحقق أداء معيناعندما يحاول والخبرة ,لذا 

 -من البيئة التعميمية  -أثناء التعمم كي يدرك المتعمم نتائج نشاطو فيستقبل بذلك في ذلك البد من تقديم أسموب ما 
الدراسات أن التغذية الراجعة تساعد عمى نوعا" من التغذية الراجعة تمكنو من التأكد أن أداءه صحيح, وقد أكدت 

"والتغذية الراجعة ىي  . إذا ما روعي فييا حاجات المتعمم المرتبطة بالحافز و االستجابةجيزة التعمم في خالل فترة و 
معمومات حول األداء الحالي تؤثر عمى األداء الالحق , وقد تكون عبارة عن استجابات من زميل في الفصل أو 

      " .ر لو ارتباط بمن تقدم لو المالحظةتصويبات يقوم بيا المعمم , أو مالحظات يقدميا أي طرف آختعميقات أو 
 ) ٙ٘, ٕٔٓٓمنصور ,)
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تمزج بين عناصر التمرينات الرياضية والرقص  بانيا رياضة خاصة لمنساء الجمناستك االيقاعي رياضة "وتعرف 
 ( ٕٛٛ, ٕٙٓٓوتؤدى ىذه التمرينات بصورة راقصة عمى انغام الموسيقى " .)خطاب واخريتان ,  واالداء باالدوات

والدورانات المحورية والحركات شبو االكروباتيكية مع القدرة  يارة عالية في التوازن والدورانكما وتتطمب ىذه الرياضة م
لمطالبات من المواد التي  ادة الجمناستك االيقاعيعمى استخدام االدوات بالمشاركة مع المصاحبة الموسيقية . وتعد م

ق واالساليب لموصول الى االمثل منيا من اجل الوصول من الدراسات التي تبحث في الطرائ التزال بحاجة الى الكثير
 . واالحتفاظ بيا  ضةاجيد من االكتساب لبعض ميارات ىذه الريالى مستوى 

 مشكمة البحث :  1-0
لمطالبات في ضمن منياج سنتين دراسيتين الجمناستك االيقاعي من المواد االساسية والمقررة تعد مادة          

الى المستوى المراد الوصول  اداء الطالبات ليذه المادة اليرقكميات واقسام التربية الرياضية غير ان ما نشيده من 
لمقاعدة الصغيرة  ( سنة ٕ٘كونيا مرسة ليذه المادة لفترة تزيد عن ) اليو , ويعود السبب في ذلك بحسب راي الباحثة

لم يسبق  حيث عمى الطالباتكون ىذه المادة جديدة  ليذه الرياضة في الوطن العربي وفي العراق خاصة فضال عن
رة عن رياضة الجمناستك االيقاعي  عبا ومن جية اخرى كون, لين ممارستيا من قبل في جميع المراحل الدراسية 

يتطمب بوزن حركي مع مصاحبة موسيقية , واداء ىذه الرياضة المختمفة مع حمل احدى االدوات اجزاء الجسم  حركة
 ممارسة ىذا النوع من الرياضةوالتي ال تتالئم مع الكمية لطالبات عدا المرحمة العمرية  , ىذاتدريب طويل ودقة عالية 

الشعور بعدم الرضى عن مستوى اداء الطالبات ليذه الحركات مما  . كل ذلك ادى الىكونيا تتطمب مرونة عالية 
تصوير اداء االستعانة بتكنموجيا التعمم الحديثة لتحسين عممية التعمم ومنيا البحث عن اساليب حديثة وب دعا الى

اكتساب من اجل  ولة تصحيحيااالتعمم وعرضو عميين لموقوف عمى اخطائين ومحعممية الطالبات فيديويا في اثناء 
  -:محاولة من الباحثة لالجابة عن التساؤل التاليو  بيذه الحركاتوزيادة درجة االحتفاظ جيد لمحركات االيقاعية 

بعض الحركات االكتساب واالحتفاظ بفي  تصوير اداء الطالبات فيديويا وعرضو عميين خالل مرحمة التعمم اثرما ) 
 (.؟االيقاعية مع الكرة 

  اىداف البحث : 1-2
 -لى :ييدف البحث التعرف ا  

 بعض الحركات االيقاعية مع الكرة . اكتسابفي  ي الداء الطالباتالفيديو  اثر التصوير -
  في االحتفاظ ببعض الحركات االيقاعية مع الكرة  ي الداء الطالباتالفيديو  اثر التصوير -

  فروض البحث : 1-4 
بعض الحركات االيقاعية مع الكرة بين مجموعتي البحث  اكتسابالتوجد فروق ذوات داللة احصائية في  -

 )التجريبية والضابطة( , في االختبار البعدي .
التوجد فروق ذوات داللة احصائية في االحتفاظ ببعض الحركات االيقاعية مع الكرة بين مجموعتي البحث  -

 )التجريبية والضابطة(.
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  مجاالت البحث : 1-5
-ٕٔٔٓجامعة الموصل لمعام الدراسي ) \السنة الرابعة في كمية التربية الرياضية المجال البشري : طالبات 

 م(.ٕٕٔٓ
 المجال المكاني : قاعة المياقة البدنية في كمية التربية الرياضية | جامعة الموصل.

 م(.ٕٕٔٓ-ٖ-ٔولغاية  ٕٔٔٓ-ٔٔ-ٔمن ) : ابتداء المجال الزماني
 مصطمحات البحث : 6 -1
 الراجعة :التغذية  1-6-1
 بانيا : ( خيون ) عرفيا   
 (ٜٔ,  ٕٕٓٓ)خيون , ."المعمومات التي يحصل عمييا الفرد نتيجة اداء معين  " 

 بانيا : )عبد الكريم (وعرفيا 
في عممية التعمم او نتائج االداء المتاح اثناء او بعد االداء وقد تكون لفظية او غير لفظية  معمومات خاصة باالداء "

 ( ٖٙ٘,  ٕٙٓٓ) عبد الكريم ,     . "وقد تستخدم فييا المفظية والمرئية معا لموصول الى اداء عالي الجودة 
 بانيا :)عمي ومحمد (  وعرفيا

) عمي ومحمد ,   ." ا او نحس بيا , وىي كمعمومات ال تشبو الناتج معمومات نراىا ونسمعيا او نشميا اونتذوقي"
ٕٜٓٓ  ,ٕٙٗ ) 

 وتعرفيا الباحثة اجرائيا :
خاطئة  النتيجة صحيحة امتخبره بنتيجة ادائو سواء اكانت ىذه بواسطة التصوير الفيديوي معمومات تقدم لممتعمم "

 وتعممو بموقعو من اليدف التعميمي "
 :االطار النظري  -0
 التغذية الراجعة   0-1
 مفيوم التغذية الراجعة :  0-1-1
غير  مفيوم التغذية الراجعة من المفاىيم التربوية الحديثة التي ظيرت في النصف الثاني من القرن العشرين , يعد   

أنيا القت اىتماما كبيرا من التربويين وعمماء النفس عمى حد سواء . وكان أول من وضع ىذا المصطمح ىو : " 
م . وقد تركزت في بدايات االىتمام بيا في مجال معرفة النتائج , وانصبت في جوىرىا  ٜٛٗٔنوبرت واينر " عام 

ة خالل عممية التعمم , أم ال . ومما ال شك فيو أن التغذية عمى التأكد فيما إذا تحققت األىداف التربوية والسموكي
 فيومان يعبران عن ظاىرة واحدة . الراجعة ومعرفة النتائج م

 تعريف التغذية الراجعة :     0-1-0
) االستجابة التي يقدميا المتعمم (  عرف البعض التغذية الراجعة بأنيا عبارة عن استجابة ضمن نظام يعيد لممعطى :

جزءا من النتائج . وعرفيا التربويون وعمماء النفس أمثال " جودين وكموزماير " وغيرىما بأنيا المعمومات التي تقدم 
ستوى أدائو لدفعو إلنجاز معرفة بالنتائج عقب إجابة الطالب . وعرفيا " ميرنز وليمان " عمى أنيا تزويد الفرد بم

 االختبارات الالحقة من خالل تصحيح األخطاء التي يقع فييا .  أفضل في
وباختصار يمكن القول إن التغذية الراجعة ىي إعالم الطالب نتيجة تعممو من خالل تزويده بمعمومات عن سير أدائو 

بحاجة إلى  بشكل مستمر , لمساعدتو في تثبيت ذلك األداء , إذا كان يسير في االتجاه الصحيح , أو تعديمو إذا كان
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إحدى الوسائل التي بوصفيا الشامل لعممية التقويم تعديل . وىذا يشير إلى ارتباط مفيوم التغذية الراجعة بالمفيوم 
تستخدم من أجل ضمان تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقو من الغايات واألىداف التي تسعى العممية التعميمية التعممية 

 حسب النظرة إلييا:عدة تعريفات  لمتغذية الراجعة إلى بموغيا .
  التغذية الراجعة كونيا معمومات : إن التغذية الراجعة ىي مجموعة معمومات يتمقاىا الفرد عن أدائو ونتائجو

بحيث توضح لو األخطاء التي وقع فييا ومقدار تقدمو ومقدار ما تعممو ومدى مالءمة أدائو لميدف الذي 
 ينبغي الوصول إليو .

  الراجعة كونيا صورة لمتفاعل : التغذية الراجعة تفاعل بين المثيرات و االستجابات أي بين التوجييات التغذية
المتعمقة باألداء واألداء الذي يقوم بو المتعمم , وىذا التفاعل يؤدي إلى إعادة توجيو المتعمم نحو أدائو لتحقيق 

 األىداف المرجوة .
 تغذية الراجعة من خالل الوظيفة التقويمية التي تؤدييا, تقوم السموك التغذية الراجعة كونيا صورة تقويم : ال

 عند المتعمم مما يساعد عمى تعديل الخطأ الذي وقع فيو.
وفق التصنيفات المختمفة توصمنا إلى أن التغذية الراجعة تزود المتعمم بمعمومات عن أدائو عمى تمك التعريفات السابقة 

 ( ٜ٘,  ٕٕٓٓ) خيون ,   لحكم عميو .           دي إلى تقويم السموك واوتؤدي إلى إعادة توجييو مما يؤ 
 أسس التغذية الراجعة :   0-1-2
 

 ترتكز عمييا عمى النحو التالي : من خالل مفيوم التغذية الراجعة يمكن حصر األسس , أو العناصر األساس التي 
 وتعني أن يكون الطالب قد حقق عمال ما .  ـ النتائج : 1-2-1- 0
وىو أن يحدث النتاج في بيئة تعكس معمومات في حجرة الدراسة . بمعنى أن يوجو المعمم  ـ البيئة :0-1-2-0 

 االنتباه تجاه المعمومات المنعكسة . 
يا لمطالب . حيث تعمل : وتعني المعمومات المرتبطة بيذه النتائج والتي يتم إرجاع ـ التغذية الراجعة 0-1-2-2 

 كمعمومات يمكن استقباليا وفيميا . 
أثناء قيام الطالب باالشتغال في : ويقصد بو أن يتم تفسير المعطى ) المعمومات ( واستخدامو  ـ التأثير 0-1-2-4

 عمى الناتج التالي .
                                            م بالعمل المكمف بو .ونستنتج مما سبق أن التغذية الراجعة ىي عبارة عن معمومات تقدم لمطالب بعد أن يقو 

 (ٕٗٔ,  ٕٛٓٓ) خفاجة ومحمد , 
 أىمية التغذية الراجعة :    -0-1-4

لمتغذية الراجعة أىمية عظيمة في عممية التعمم , وال سيما في المواقف الصفية . إذ أنيا ضرورية وميمة في عمميات 
والتعديل التي ترافق وتعقب عمميات التفاعل والعمم الصفي . وأىميتيا ىذه تنبثق من توظيفيا الرقابة والضبط والتحكم 

دورىا الميم في استثارة دافعية التعمم , من خالل مساعدة المعمم  ك وتطويره إلى األفضل . فضال عنفي تعديل السمو 
 الخاطئة أو إلغاؤىا . لتمميذه عمى اكتشاف االستجابات الصحيحة فيثبتيا , وحذف االستجابات 

إن تزويد المعمم لتالميذه بالتغذية الراجعة يمكن أن يسيم إسياما كبيرا في زيادة فاعمية التعمم , واندماجو في المواقف 
والخبرات التعممية . ليذا فالمعمم الذي ُيعنى بالتغذية الراجعة يسيم في تييئة جو تعممي يسوده األمن والثقة واالحترام 

ب أنفسيم , وبينيم وبين المعمم , كما يساعد عمى ترسي  الممارسات الديمقراطية , واحترام الذات لدييم , بين الطال
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 ويطور المشاعر اإليجابية نحو قدراتيم التعممية والخبراتية . 
 :  المواقف الصفية عمى النحو االتي ومما تقدم يمكن إجمال أىمية التغذية الراجعة في

 لراجعة عمى إعالم المتعمم بنتيجة عممو , سواء أكانت صحيحة أم خاطئة .ـ تعمل التغذية ا ٔ
ـ إن معرفة المتعمم بأن إجاباتو كانت خاطئة , والسبب في خطئيا يجعمو يقتنع بأن ما حصل عميو من نتيجة ,  ٕ

 كان ىو المسؤول عنيا . 
 وتشجعو عمى االستمرار في عممية التعمم . ـ التغذية الراجعة تعزز قدرات المتعمم , ٖ
ـ إن تصحيح إجابة المتعمم الخطأ من شأنيا أن تضعف االرتباطات الخاطئة التي تكونت في ذاكرتو بين األسئمة  ٗ

 واإلجابة الخاطئة . 
 ـ استخدام التغذية الراجعة من شأنيا أن تنشط عممية التعمم , وتزيد من مستوى دافعية التعمم .  ٘
 ـ توضح التغذية الراجعة لممتعمم أين يقف من اليدف المرغوب فيو , وما الزمن الذي يحتاج إليو لتحقيقو .  ٙ
ـ كما تُبين لممتعمم أين ىو من األىداف السموكية التي حققيا غيره من طالب صفو , والتي لم يحققوىا بعد , وعميو  ٚ

 مأسموبو في التعميفقد تكون ىذه العممية بمثابة تقويم ذاتي لممعمم , و 
 ي :جاز أىمية التغذية الراجعة كاالتيمكن تصنيف بإي

 .اإلخبار : إعالم المتعمم بنتائج استجابتو من حيث الصحة والخطأ, فيصحح المتعمم خطأه 
 .التعزيز : إعالم المتعمم بنتائج استجابتو الصحيحة, فتقوي ثقتو بنفسو 
 صحيحة, فتحفزه إلى زيادة جيده وسرعة تعممو .الدافع : إعالم المتعمم بنتائج استجابتو ال 
 . التقييم : إعالم المتعمم بنتائج استجابتو الصحيحة, فيقيم سموكو وأداءه 

 ( ٜٙ,  ٕٕٓٓ) خيون ,                                                                            
 
 خصائص التغذية الراجعة :   -0-1-5

 يفترض التربويون وعمماء النفس أن لمتغذية الراجعة ثالث خصائص ىي : 
 ـ الخاصية التعزيزية :  ٔ

تشكل ىذه الخاصية مرتكزا رئيسا في الدور الوظيفي لمتغذية الراجعة , األمر الذي يساعد عمى التعمم , وقد ركز أحد 
التعميم المبرمج , حيث يرى أن إشعار الطالب  الباحثين عمى ىذه الخاصية من خالل التغذية الراجعة الفورية في

 بصحة استجابتو يعززه , ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة فيما بعد . 
 ـ الخاصية الدافعية :  ٕ
تسيم التغذية الراجعة في إثارة دافعية المتعمم لمتعمم واإلنجاز , واألداء المتقن . كل ىذه الخاصية محورا ميما اذ تش

ي جعل المتعمم يستمتع بعممية التعمم , ويقبل عمييا بشوق , ويسيم في النقاش الصفي , مما يؤدي إلى تعديل مما يعن
 سموك المتعمم . 

 ـ الخاصية الموجية : ٖ
تعمل ىذه الخاصية عمى توجيو الفرد نحو أدائو , فتبين لو األداء المتقن فيثبتو , واألداء غير المتقن فيحذفو , وىي 

توى انتباه المتعمم إلى الظواىر الميمة لمميارة المراد تعمميا , وتزيد من مستوى اىتمامو ودافعيتو لمتعمم , ترفع من مس
فيتالفى مواطن الضعف والقصور لديو . لذلك فيي تعمل عمى تثبيت المعاني واالرتباطات المطموبة , وتصحح 
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ى تكرار السموك الذي أدى إلى نتائج مرغوبة , وىذا األخطاء , وتعدل الفيم الخاطئ , وتسيم في مساعدة المتعمم عم
 ( ٕٙٔ,  ٖٕٓٓ) ابراىيم وخفاجة ,   .          يزيد من ثقة المتعمم بنفسو , وبنتائجو التعمم

 تأثير التغذية الراجعة : -0-1-6
وىي كمعمومات ال تشبو الناتج  التغذية الراجعة عبارة عن معمومات نراىا ونسمعيا أو نشميا أو نتذوقيا أو نحس بيا ,

 المتعمم من حيث اآلتي :  أن المعمومات ) المعطى ( تؤثر في, وال تشبو استجاباتنا لمتغذية الراجعة . غير 
 ـ تعزز األعمال , أو التصرفات التي يقوم بيا المعمم , وىذا التعزيز يزيد من قوة العمل . ٔ
استخدميا لتعديل العمل , أو تصحيحو , مما يدفع المتعمم إلى تنويع  ـ تقدم لنا معطى معينا ) معمومات ( يمكن ٕ

مفرداتو المستخدمة , ويتجنب التكرار , ويسمى ىذا النوع بالتغذية الراجعة التصحيحية , حيث إنيا تقدم معمومات 
المؤكِّدة عمى أنيا  يمكن استخداميا لتوجيو التغيير . ويمكن تصنيف التغذية الراجعة التصحيحية , والتغذية الراجعة

 راجعة إخبارية .
 ـ تعزيز المشاعر : يمكن أن تعمل التغذية الراجعة عمى زيادة مشاعر السرور , أو األلم عند المتعمم . ٖ

  ( ٜٚ,  ٕٕٓٓ)خيون ,                                                                 
 أنواع التغذية الراجعة :   -7- 0-1

لمتغذية الراجعة أشكال وصور كثيرة ومتعددة , فمنيا ما يكون من النوع السيل الذي يتمثل في ) نعم أو ال ( , ومنيا 
ما يكون أكثر تعقيدا وتعمقا , كتقديم معمومات تصحيحية لالستجابات كالتي أشرنا إلييا سابقا , ومنيا ما يكون من 

ستجابات . وقد قدم الباحث ) ىوكنج ( تصنيفا ألنواع التغذية الراجعة النمط الذي تتم فيو إضافة معمومات جديدة لال
 وفق أبعاد ثنائية القطب , وذلك عمى النحو اآلتي :عمى 

 مصدر ) داخمية , خارجية ( :ـ تغذية راجعة حسب ال ٔ
التغذية الراجعة من أىم العوامل التي تؤثر في المتعمم , فيي تشير إلى مصدر المعمومات التي تتوافر لممتعمم  تعد

ما أن يكون خارجيا , وتشير التغذية  حول طبيعة أدائو لميارة ما . فمصدر ىذه المعمومات إما أن يكون داخميا , وا 
عمم من خبراتو وأفعالو عمى نحو مباشر . وعادة ما يتم تزويده بيا الراجعة الداخمية إلى المعمومات التي يكتسبيا المت

 في المراحل األخيرة من تعمم الميارة , ويكون مصدرىا ذات المتعمم .
أما التغذية الراجعة الخارجية فتشير إلى المعمومات التي يقوم بيا المعمم , أو أي وسيمة أخرى بتزويد المتعمم بيا , 

لخاطئة , أو غير الضرورية , التي يجب تجنبيا أو تعديميا , وغالبا ما يتم تزويد المتعمم بيا كإعالمو باالستجابة ا
 في بداية تعمم الميارة

 مؤجمة ( :راجعة حسب زمن تقديميا ) فورية , ـ التغذية ال ٕ
و التوجييات فالتغذية الراجعة الفورية تتصل وتعقب السموك المالَحظ مباشرة , وتزود المتعمم بالمعمومات , أ 

 واإلرشادات الالزمة لتعزيز السموك , أو تطويره أو تصحيحو . 
أما التغذية الراجعة المؤجمة ىي التي تعَطى لممتعمم بعد مرور فترة زمنية عمى إنجاز الميمة , أو األداء , وقد تطول 

 ىذه الفترة , أو تقصر حسب الظروف .
 مكتوبة ( : ظية , جعة حسب شكل معموماتيا ) لفـ التغذية الرا ٖ

يؤدي تقديم التغذية الراجعة عمى شكل معمومات لفظية , أو معمومات مكتوبة إلى استجابة المتعممين إلى اتساق 
 معرفي لدييم .
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 نيائية ( :لتزامن مع االستجابة ) متالزمة , ـ التغذية الراجعة حسب ا ٗ
المعمم لممتعمم مقترنة بالعمل , وأثناء عممية التعمم أو التدريب تعني التغذية الراجعة التالزمية : المعمومات التي يقدميا 

 , وفي أثناء أدائيا .
 في حين أن التغذية الراجعة النيائية تُقدم بعد إنياء المتعمم لالستجابة , أو اكتساب الميارة كميا .

 لسمبية :ـ التغذية الراجعة اإليجابية وا ٘
ومات التي يتمقاىا المتعمم حول إجابتو الصحيحة , وىي تزيد من عممية التغذية الراجعة اإليجابية : ىي المعم
 استرجاعو لخبرتو في المواقف األخرى .

والتغذية الراجعة السمبية تعني : تمقي المتعمم لمعمومات حول استجابتو الخاطئة , مما يؤدي إلى تحصيل دراسي 
 أفضل .

 غير صريحة ( : تعددة ) صريحة , وعمى المحاوالت المـ التغذية الراجعة المعتمدة  ٙ
التغذية الراجعة الصريحة : ىي التي يخبر فييا المعمم الطالب بأن إجابتو عن السؤال المطروح صحيحة , أو خاطئة 
, ثم يزوده بالجواب الصحيح في حالة اإلجابة الخاطئة , ويتطمب منو أن ينس  عمى الورق الجواب الصحيح مباشرة 

 بعد رؤيتو لو .
في التغذية الراجعة غير الصريحة فُيْعمم المعمم الطالب بأن إجابتو عن السؤال المطروح صحيحة أو خطأ , ولكن  أما

قبل أن يزوده بالجواب الصحيح في حالة اإلجابة الخطأ , ثم يعرض عميو السؤال مرة أخرى , ويطمب منو أن يفكر 
محددة لذلك , وبعد انقضاء الوقت المحدد , يزوده المعمم في الجواب الصحيح , ويتخيمو في ذىنو , مع إعطائو ميمة 

 ( ٘ٔٔ,  ٕٗٓٓ) شمتوت والسايح ,                       بالجواب الصحيح , إن لم يتمكن الطالب من معرفتو . 
 دور المعمم في إدارة الظروف التي تؤثر في التغذية الراجعة :  -0-1-8

التغذية الراجعة , أو يجعميا أكثر مناسبة لتزويد الطالب بالمعمومات  تؤثر فيمم في إدارة الظروف التي يعد دور المع
 ي :تحقيق ىذا الدور يجب مراعاة االتومفيدا , لذا من أجل لعمل الذي يكمفون بو , دورا ميما الالزمة , بعد تقديم ا

 ـ التأكد من استيعاب الطالب لمعمومات التغذية الراجعة . ٔ
إن من الضروري عمى المعمم الجيد أاّل يفترض أن الطالب يستوعبون التغذية الراجعة لمجرد أنيا قريبة منيم , بل إنو 
 يقدم معمومات التغذية الراجعة من خالل تركيز انتباه الطالب عمييا , ومن خالل توجيو الطالب أثناء تقديميا . 

قد يظن المعمم ,  ما يقدمو المعمم من تغذية راجعة طة بين أعماليم و ـ التأكد من أن الطالب يفيمون العالقة الراب ٕ
أحيانا أن ما يقدمو لطالبو من تغذية راجعة أنيا واضحة بالنسبة ليم , لكونيا واضحة بالنسبة لو , لكن األمر مختمف 

يو أن يستخدم كممات جدا , فغالبا ما تكون المعمومات التي يقدميا المعمم لمطالب غير واضحة ليم , لذلك يجب عم
 تحدد العمل بشكل واضع , يمّكن الطالب من االستفادة منو . 

 ـ إعالم الطالب باليدف المرغوب تحقيقو : ٖ
التعممية ,  عندما يعرف الطالب اليدف أو الغاية من العمل الذي يكمف بو , فإنو يستطيع أن يخطط الستراتيجتو

ويستطيع أيضا أن يبحث بين المثيرات الكثيرة عن المعمومات الميمة . أن معرفة اليدف تعتبر ميمة بالنسبة لمسموك 
 واالنضباط والتعمم األكاديمي , وعمى الطالب أن يعرف السموك المتوقع منو .

 ذلك . ـ عمى المعمم مراعاة اتساق تقديم التغذية الراجعة في الحال كمما أمكن ٗ



 .......واثرها يف االكتساب واالحتفاظ ببعض التصوير الفيديوي بأسلوبالتغذيت الراجعت 

424 
 

من الصعوبة بمكان , إن لم يكن مستحيال أن يقدم المعمم لكل طالب تغذية راجعة فورية عندما يكون عدد طالبو ما 
( خمسة عشر طالبا أو أكثر في حجرة الدراسة . لذلك نقدم بعض االقتراحات التي قد تساعد  ٘ٔيقرب من ) 

 تم تأجيميا :الطالب عمى ربط التغذية الراجعة مع العمل حتى عندما ي
أ ـ عند تعيين ميمة جديدة ينبغي شرحيا فورا لمطالب , كحل األمثمة المتعمقة بيا , والتحدث عما ستفعمو أثناء 

 العمل. 
 ب ـ أن يطمب المعمم من الطالب حل عدد من األمثمة مع مراقبتو ليم , ومناقشة األخطاء وكيفية تصحيحيا . 

 تأكد من أن الطالب يستطيعون أن يحموا األمثمة بنجاح .ج ـ قبل تعيين العمل الجديد عميو ال
د ـ إن يعطي المعمم الطالب فرصة لتصحيح محاوالتيم التدريبية , ويتعين عميو أن يختار بشكل عشوائي عددا من 

 وراق إلعادة تفقدىا , والتأكد من أن تصحيح الطالب ليا بشكل صحيح .اال
قام بتصحيحيا , يجب عميو أن يخصص وقتا لمناقشتيا , وعندما يتم تأجيل ىـ ـ عندما يعيد المعمم األوراق التي 

 التغذية الراجعة , فإن الطالب غالبا ما ينسون العمل , لذا يحتاج المعمم لمساعدتيم في تذّكره .
 ( ٜٜ,  ٕٕٓٓ) خيون ,                                                 

 التغذية الراجعة : الغرض من تقديم المعمم   -ٜ-ٔ-ٕ
 ينبني عمى تقديم المعمم التغذية الراجعة لطالبو مقاصد وأغراض أىميا : 

ما , عمى ـ التأكيد عمى صحة األداء , أو السموك المرغوب فيو , مع مراعاة تكراره من قبل الطالب , لتحديد أداء  ٔ
 .  لمؤكِّدةىو ما يعرف بالتغذية الراجعة اعدم تكراره من الطالب في حجرة الدراسة , و  أنو غير صحيح , ومن ثم

ـ أن يقدم المعمم معمومات يمكن استخداميا لتصحيح أو تحسين أداء ما , وىذا ما يعرف بالتغذية الراجعة  ٕ
 . حيةالتصحي

ـ توجيو الطالب لكي يكتشف بنفسو المعمومات التي يمكن استخداميا لتصحيح , أو تحسين األداء , وىذا ما يعرف  ٖ
 لتغذية الراجعة التصحيحية االكتشافية .با

 ويالحظ أن األنواع الثالثة األول موجية لتغيير , أو تعزيز معمومات الطالب . 
ـ زيادة الشعور بالسعادة ) الشعور اإليجابي ( المرتبط باألداء الصحيح , كي تتولد لدى لطالب الرغبة لتكرار األداء  ٗ

 وىذا ما يعرف بالثناء . , وزيادة الشعور بالثقة والقبول , 
ـ زيادة الشعور بالخجل , أو الخوف ) الشعور السمبي ( كي ال يتعمد الطالب إلى تكرار تصرف ما , وىو ما  ٘

 يعرف بعدم القبول .
  وىذان النوعان موجيان لتعزيز , أو تغيير مشاعر الطالب .

 (ٕٚٔ,, ٖٕٓٓ) زكية وخفاجة ,                                                                   
شروط التغذية الراجعة  -0-1-12  

لكي تتاح الفرص لممعمم من استخدام التغذية الراجعة في المواقف الصفية , وتحقيق األىداف المرجوة في عمميات 
 ية : د أن تتوافر الشروط االتإحداثيا في العممية التعميمية التعممية , فال بالتحسين والتطوير إلى ُيراد 

 واالستمرارية . ـ يجب أن تتصف التغذية الراجعة بالدوامٔ
 الراجعة في ضوء أىداف محددة .ـ يجب أن تتم التغذية ٕ
 ـ يتطمب تفسير نتائج التغذية الراجعة فيما عميقا , وتحميال عمميا دقيقا . ٖ
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يجب أن تتصف عممية التغذية الراجعة بالشمولية , بحيث تشمل جميع عناصر العممية التعميمية التعممية , ـ  ٗ
 وجميع المعممين عمى اختالف مستوياتيم التحصيمية والعقمية والعمرية . 

 األدوات الالزمة بصورة دقيقةعممية التغذية الراجعة  ـ يجب أن ُيستخدم في ٘
 (ٜٜ, ٕٕٓٓ)خيون ,                                                                              

 :االحتفاظ  ٕ-ٕ
ظاىرتان ال يمكن الفصل بينيما إذ تكمل الواحدة األخرى. واكتساب الميارة يدخل  ان االكتساب واالحتفاظ     
بعض العمماء عمى  العممية التي تتخمل مابين عمميتي االكتساب واالسترجاع ويطمق في مفيوم التعمم .وىو ضمنيا

تم اكتسابو. وترجع صعوبة دراسة ىذه  وتتضمن ىذه العممية حفظ ما ,(Storing)"ىذه العممية "عممية التخزين
تراتيجيات والعمميات مالحظتو وتتبعو, وتتضمن ىذه العممية االس المرحمة إلى أنيا ال تظير عمى صورة سموك يمكن

عمى  الى بقاء المعمومات التي تم اكتسابيا في مخزون الذاكرة لمدة قصيرة أو طويمة اعتمادا المعرفية التي تيدف
 احتماالت استخداميا في سموكيات او مواقف نشطة . 

 )  ٜٕٚ, ٕٓٓٓ)قطامي , وقطامي ,                                                           
العمميات العقمية التي تسيم في عممية  عممية مركبة تسيم فييا الكثير من العمميات العقمية لدى االنسان, ومن التعمم"

االستدعاء او التعرف. وعممية التذكر تعني : العمل اإلرادي الذي يقوم  التعمم, تذكر الخبرات السابقة اما عن طريق
االحتفاظ, مرحمة  الماضية اذ يتكون من ثالث مراحل: مرحمة االكتساب, مرحمةالستعادة الصور والحقائق  بو اإلنسان

 االسترجاع ". 
 ) ٕٗ, ٜٜٚٔ)مطرود ,                                                                           

المعمومات وىو يعكس التعمم, وىو االحتفاظ ىو "القدرة عمى التذكر واسترجاع  ( إلى أن ٕٕٓٓويشير )خيون ,     
فكمما كان قياس األداء  ,الوسائل لقياس التعمم الحركي بعد إعطاء المتعمم مدة أيام يعود بعدىا لقياس أدائو اضمن

  . "فعاال قريبا من القياس اآلخر كان االحتفاظ كبيرا وكان التعمم
  )  ٕٗ,  ٕٕٓٓخيون,)                                                                          

تقويم األداء خالل مرحمة االكتساب ىو مؤشر غير تام  أن " ( Schmidt and Bjork) ومن ىذا المنطمق ذكر    
نياية  إجراء غير مكتمل لتأثره بالمتغيرات التجريبية في أثناء ممارسة التدريبات او بعد لقياس مقدار التعمم ويعدونو

القدرات الدائمية وتكون خالل بداية  مباشرة, فيناك تأثيرات دائمية ترافق األداء وتظير وتسرَّع من تطور التدريبات
األداء أو تضعف األداء في أثناء تفاعميا مع المتغيرات األخرى التي  التدريبات والتأثيرات الوقتية التي ربما تعزز

  . " ترافق التعمم
( Schmidt and Bjork, 1992, 207)                                                      

سبق ان تعمميا المتعمم ىي المرحمة األخيرة من مراحل التعمم التي  ويؤكد بسطويسي "ان استعادة المعمومات التي    
المعمومات  ئن الحي عمى استخراجوالخزن ومن ثم االستدعاء وتمثل ىذه المرحمة األخيرة قدرة الكا تشمل االكتساب

.                                              " المخزونة لديو حيث يمكن التعبير عنيا في صورة سموك وأداء واضح
 )  ٘ٙ,  ٜٜٙٔبسطويسي , )

مميا وتركيا لمدة استعادة نشاط الذاكرة في أثناء أداء الميارة بعد تع وترى الباحثة ان االحتفاظ ىو قدرة المتعمم عمى
في االكتساب  وعمى ذلك فان العوامل التي تؤثر في التذكر واالحتفاظ واالسترجاع ىي نفسيا التي تؤثر .زمنية معينة
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 . كما ان الشروط التي تسيل التعمم ىي نفسيا التي تيسر االحتفاظ
 :رجاع الخبرة منياواست ( مجموعة من العوامل التي تساعد عمى سرعة التذكرٕٓٓٓوقد ذكر )الضمد , 

بصورة مستمرة تكون أسيل عند استدعائيا وتذكرىا من   ي نكررىا ونمارسياالتكرار :الميارات الحركية والخطط الت 
 .نمارسيا او مورست بشكل متقطع الميارات او الخطط التي لم

عند استدعائيا من المعمومات التي نتعمميا حديثا تكون أسيل   الحداثة : الميارات الحركية والمعمومات والمعارف 
 )  ٓٙٔ, ٕٓٓٓفترة طويمة .)الضمد,  التي سبق ان تعممناىا من

  قياس االحتفاظ   ٔ-ٕ--ٕ
 : طرائق لقياس االحتفاظ ىي ىنالك ثالث

  : قياس االحتفاظ المطمق  -أ
ىذا  ى معادلة لتحديداالحتفاظ حيث يقاس معدل االداء بعد مدة االحتفاظ مباشرة والتحتاج ال وىو ابسط اختبارات

التدريب ونوصميا بخط يمثل  القياس, وعندما نريد ان نرسم منحنيا فسوف ُنثبت درجات األداء كميا في أثناء مدة
نضع قيمة القياس بعد مدة الراحة, ويستحسن في ىذا  منحنى التعمم ثم نقطع ىذا الخط بسبب اعطاء مدة الراحة ثم

حة يمثل مدة االنقطاع )الراحة(, ويعد من أكثر القياسات العممية ثبوتا الرا المجال وضع خط عمودي بعد مدة
 ويعرف االحتفاظ المطمق بانو .وبساطة

 " االحتفاظ مستوى االداء في المحاوالت االساسية في اختبار"
(Schmidt and Lee,1999,408)                                                            

  : حتفاظنسبة اال  -ب
إلى نسبة  %( ثم نقوم بقياس االداء بعد فترة االحتفاظ ونحول الفرقٓٓٔآخر محاوالت التعمم نسبة) ىي إعطاء

الميارة خالل مدة التعمم األساسية. فمثال إذا  مئوية, وتمثل الفقدان في االحتفاظ النسبي لكمية التعمم التي ظيرت في
( نقاط وبعد مدة االحتفاظ كانت ىناك ثماني ٓٔالحرة في كرة السمة ىي ) كانت نتيجة آخر عشر محاوالت لمرمية

 .(%ٓٛمحاوالت, فان قيمة االحتفاظ تكون ) نقاط من عشر
  : التوفير  -ج

ومن  ,او المستوى المعياري المطموب (Plato) تحدد عدد التكرارات لمتوصل الى ىضبة االداء ان ىذه الطريقة
التعميمية او التدريبية, لذلك يمكن  رة االحتفاظ سيكون اقل من آخر اختبار في المدةالطبيعي ان االختبار بعد فت

    لحين الوصول الى الكفاية نفسيا في آخر اختبار قبل االحتفاظ.  حساب عدد التكرارات لموصول بعد مدة االحتفاظ
 )  ٖٗ-ٕٗ, ٕٕٓٓخيون,)                                                                       

 الجمناستك االيقاعي    0-2
حركات ايقاعية بشكل جميل  ىو نوع خاص من انواع الجمناستك مخصص لمنساء فقط تقوم فيو الالعبة باداء"  

ورشيق تتطمب رشاقة ومرونة وتواف عمى انغام الموسيقى وىي تحمل في يدىا اداة , قد تكون ىذه االداة : كرة او 
شاخصًا او طوقًا او شريطًا او حباًل . وتتم الحركات تحت انظار الحكام الذين يقيمون اداء الالعبة ويقررون النقاط 

تقويم اداء الالعبات بناء عمى رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بيا منظمنة ميارات رمي التي تحصل عمييا ويتم 
واستالم االداة , وتناغم جسميا مع الموسيقى المختارة وتؤدي حركات الجمناستك االيقاعي عمى بساط شبيو ببساط 

" . ( ثانية  ٜٓ-ٓٙين ) ( ويصاحب االداء موسيقى وتستغرق الحركات ب ٕم ٕٔالحركات الرياضية مساحتو ) 
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( كما في ٕٔٓٓوقد تم اعتماد نظام جديد الحتساب النقاط ابتداء من العام )" (  ٖٔ,  ٜٜٙٔ)محجوب وكاظم ,  
الجمناستك الفني بعد ما كانت العالمة الكاممة عشر نقاط اصبحت بعد التعديل عشرين نقطة ويتكون كل فريق خالل 

ث او اربع العبات تقوم كل العبة بأختيار ثالث ادوات كحد ادنى عمى ان يكون بطوالت الجمناستك االيقاعي من ثال
العبة( بعد تصفيتيم بحسب  ٕٗتمرين( ويتم اختيار افضل ) ٕٔمجموع التمارين ) السالسل الحركية ( لكل فريق )

ثم يتم في المرحمة  عدد النقاط التي يحصمن عمييا عمى ان ال يتعدى عدد الالعبات المتأىالت من كل فريق العبتان
 (ٖ٘,  ٜٕٓٓ) جاري وامين ,  .                                                   لفائزة التالية اختيار الالعبة ا

 
 االدوات المستخدمة في الجمباز االيقاعي   0-2-1
 الصولجان ) الشواخص (: -ٔ

 يصنع من الخشب
 سم ٓ٘-ٓٗالطول :
 غم كحد ادنى ٓ٘ٔالوزن :

 ( ٕٛٗ,  ٜٜٙٔالمون : اي لون ماعدا الذىبي والفضي والنحاسي         )محجوب وكاظم , 
 الشريط : -ٕ

 تان يصنع من مادة الس
 المون : جميع االلوان

 متر  ٙ-٘الطول : 
 سم  ٘.ٕالعرض : 
 غم من غير العصا  ٖ٘الوزن : 

 مع وجود عصا في احد طرفيو
 (ٜٚٔ, نفسو  المصدر السابق )                  سم                 ٓٙ-ٓ٘طول العصا : 

 الطوق : -ٖ
 يصنع من الخشب او البالستك  

 سم ٜٓ-ٓٛالقطر الداخمي لمطوق : 
 غم ٖٓٓـوزن الطوق   :  

 (ٜٕٓ,نفسو  المصدر السابق )ي والنحاسي      المون : جميع االلوان ماعدا الذىبي والفض
 الحبل : -ٗ

 او القطن او الكتان يصنع الحبل من مادة القنب
 ( ٕٙٙ,  نفسو المصدر السابق )                  الطول : بحسب طول الالعبة               

 الكرة : -٘
 يصنع من مادة المطاط او البالستك 

 سم ٕٓ-ٛٔالقطر الداخمي لمكرة  : 
 غم كحد ادنى ٓٓٗالوزن : 
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 ( ٕٛٓ, نفسو  ) المصدر السابق  عدا الذىبي والفضي والنحاس       المون : جميع االلوان 
 اجراءات البحث : -2
 منيج البحث 2-1

 استخدم المنيج التجريبي لمالئمة طبيعة البحث
 مجتمع البحث وعينتو 2-0

( والبالغ  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓفي جامعة الموصل لمعام الدراسي ) تألف مجتمع البحث من طالبات كمية التربية الرياضية
من طالبات السنتين الثالثة والرابعة وذلك كون (طالبة اماعينة البحث فقد تم اختيارىا بالطريقة العمدية ٜٗعددىن )

( طالبة وبعد ٗٗبواقع )باستثناء حركات الكرة ىذه العينة قد مرت بخبرة سنة دراسية سابقة لمادة الجمناستك االيقاعي 
( ٕٖ) النيائي لمعينة اصبح العدد( فت اكثر من وحدتين تعميميتين لراسبات والمتغيباوىن )ا الطالباتمن عدد استبعاد 

 ( طالبة لكل مجموعة ٙٔبطريقة القرعة الى مجموعتين )تجريبية وضابطة ( بواقع ) عشوائيا طالبة ثم تقسيمين
 تكافؤ عينة البحث  2-2

 -: تمت عممية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبط المتغيرات االتية
 العمر الزمني مقاسًا بالشير .-
 الطول مقاسًا بالسنتيمتر .-
 الكتمة مقاسة القرب نصف كيمو غرام-
 بعض المتغيرات البدنية .-

 ذلك ... ( يبينٔرقم )والجدول 
 

 (1)رقم الجدول 
 يبين الوصف االحصائي وقيمة )ت( في االختبار القبمي لمجموعتي البحث لمتغيرات ) العمر , الطول , الكتمة وبعض عناصرالمياقة البدنية (

 المتغيرات
 

 وحدة القياس
 

التجريبية مجموعةال  المجموعة الضابطة 
 قيمة )ت( المحسوبة

 ع -+ س ع -+ س
 ٘ٗ.ٔ ٕٕ.ٛ ٕٔٚ ٖ٘.ٙ ٜٕٙ شير العمر

 ٕٖ.ٔ ٘ٙ.ٗ ٗ٘ٔ ٕٗ.٘ ٘٘ٔ سم الطول

 ٘٘.ٔ ٘.٘ ٘.ٔ٘ ٘.ٗ ٘.ٖ٘ كغم الكتمة

 ٛٙ.ٔ ٘ٛ.ٕ ٕٔ ٔٔ.ٖ ٖ سم المرونة

 ٕٚ.ٔ ٘ٗ.ٔ ٘.ٔٔ ٕ٘.ٔ ٖ.ٓٔ ثانية التوازن
 ٜٛ,ٔ ٘ٗ,ٙ ٖٙٔ ٓٔ,ٛ ٓٙٔ سم لمرجمينالقوة االنفجارية 

 ( ونسبة خطا ٖٓمعنوي عند درجة حرية )>(ٓ.ٓ٘ : الجدولية )( قيمة )تٕ.ٓ٘ 
 ,الكتمة  ,الطول الحسابية لمتغيرات ) العمر , لالوساط ان قيمة )ت( المحسوبة ( يتبينٔول )من الجد      

 – ٕٖ.ٔت بين )البحث )التجريبي والضابطة ( تقاربجمين ( بين مجموعتي , التوازن والقوة االنفجارية لمر المرونة 
( البالغة ٘ٓ.ٓ)  <( وامام نسبة خطا ٖٓعند درجة حرية ) جميعًا افل من قيمة )ت( الجدولية ( وىي ٜٛ.ٔ
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( وىذا يدل عمى وجود فروق ذوات داللة غير معنوية )احصائية( في ىذه المتغيرات بين مجموعتي ٘ٓ.ٕ)
 البحث وىذا يدل عمى تكافؤ افراد المجموعتين في ىذه المتغيرات .

 التصميم التجريبي 2-4
ار البعدي المحكمة العشوائية االختيارية  ذات االختبخاص بالمجموعات المتكافئة استخدم التصميم التجريبي ال    

 الضب
 (1)رقم شكل 

 التصميم التجريبي لمبحث يوضح
 االختبار البعدي المتغير المستقل المجموعة
 االيقاعية اكتساب بعض الحركات  باستخدام التصوير الفيديوي  التغذية الراجعة  التجريبية

 االيقاعيةاالحتفاظ ببعض الحركات 
 االيقاعية اكتساب بعض الحركات  االسموب االعتيادي التقميدي  الضابطة

 االيقاعيةاالحتفاظ ببعض الحركات 
 وسائل جمع البيانات  2-5
 المراجع العممية . -
 شبكة االنترنيت . -
 ا الستبيان .-
 االختبار والقياس -
 تحديد المتغيرات البدنية 2-6

 -ية :رات البدنية باتباع الخطوات االتتم تحديد المتغي
بعد الرجوع الى المصادر العممية ثم تحديد بعض المتغيرات البدنية التي ليا دور في تعمم بعض الحركات  -

( وثم عرضيا عمى عدد من السادة المختصين في ٕة ووضعيا في استبيان خاص )الممحق االيقاعية مع الكر 
 ( .ٔ جمناستك ( الممحق ) وقياس وتقويم  ,مجاالت )عمم التدريب الرياضي 

بعد تحديد المتغيرات البدنية قامت الباحثة بتحديد بثالث اختبارات بدنية لكل متغير بدني في استبيان خاص  -
د افضل اختبار يقيس كل متغير بدني ليتم اعتماده في ( وعرضيا عمى السادة المختصين لتحدي ٖ )الممحق 

 اختبارات تكافؤ العينة .
 االجيزة واالدوات المستخدمة  8 -2
 جياز مسجل صوتي . -
 .(  sonyكاميرا فيديوية نوع ) -
 ( LGجياز تمفزيون نوع )  -
 كرات جمناستك . -
 ميزان طبي لقياس الكتمة . -
 مسطرة . -
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 االستطالعية  التجارب 9 -2
( طالبات من ضمن مجتمع البحث ٗعمى )( ٕٔٔٓ|ٔٔ|ٖٔ- ٕٔبتاري  )تين استطالعيتين ربتجتم اجراء 
 -ا التأكد من :ممنيشروع بتنفيذ التجربة وكان اليدف قبل الالبحث عينة وخارج 

 امكانية الطالبات من تأدية السمسمة الحركية الموضوعة . -
 لمسمسمة الحركية .مالئمة الموسيقى المصاحبة  - -
 صالحية الكاميرا الفيديوية لمتصوير . -
 صالحية جياز التمفزيون لعرض االفالم الفيديوية . -
 استيعاب الطالبات لما يعرض من افالم . -
 مالئمة االختبارات البدنية . -

 تنفيذ التجربة  12 -2
(  ٕٔٔٓ|  ٔ|ٓٔلغاية       ) ( اسابيع ٛواستمرت لمدة ) ( ٕٔٔٓ|ٔٔ|٘ٔبتاري  ) تنفيذ التجربةتم            

اشتمل ثمان وحدات تعميمية بواقع وحدة تعميمية اسبوعيا ) بحسب المنيج المقرر ( وتضمن البرنامج السمسمة الحركية 
( ٙٔت السمسمة الحركية عمى )حيث اشتمممع الكرة التي قامت بوضعيا مدرسة المادة االجبارية لمحركات االيقاعية 

منفردة ثم كل حركة حركة مختمفة الصعوبة موزعة عمى اربع وحدات تعميمية كل وحدة تتضمن اربع حركات تعمم 
في نياية الوحدة  تقوم المجموعة التجريبية احد باتجاه معينعمى خط و حركية تربط مع بعضيا لتؤدى بشكل سمسمة 

عة وفي بداية الوحدة الثانية يتم عرض التسجيل امام الطالبات لتشخيص االخطاء االولى بتسجيل اداء افراد المجمو 
الوحدة وفي نياية في الوحدة التعميمية الثانية واعطائيم تقييم لالداء ثم يتم التدريب عمى الحركات وتصحيح االخطاء 

 انية من الحركات في الوحدة الثالثةتعطى المجموعة الثو في بداية الوحدة الثالثة ثم عرضيتم اعادة التصوير العادة 
ل في بداية الوحدة الثانية من الحركات ويعرض التسجي ويتم التدريب عمييا وفي نياية الوحدة يصور االداء لممجموعة

الرابعة ثم يتم التدريب عمى المجموعتين الحركية ويعاد تصوير الطالبات وىن يؤدين مجموعتي الحركات وعمى خطين 
الوحدات حتى تكتمل الحركات بشكل  . وىكذا تستمرفي بداية الوحدة الخامسة مفين  ويعرض عميين وباتجاىين مخت

سمسمة حركية في الوحدة التعميمية الثامنة . بينما تقوم المجموعة الضابطة بتنفيذ الوحدات التعميمبة وباالسموب 
االولى ويتم التدريب عمييا في الوحدة الثانية ثم االعتيادي المتبع وكانت باعطاء المجموعة الحركية االولى في الوحدة 

في الوحدة الثالثة ويتم التدريب عمييا في الوحدة الرابعة مع ربطيا المجموعتين معا تعمم المجموعة الحركية الثانية 
   .( ٗ)الممحق  وىكذا حتى الوحدة الثامنة تكتمل فييا السمسمة الحركية 

 تقييم مستوى االداء  11 -2
يم بتقي لكمية في االسبوع التاسعالمادة في ا من تنفيذ الوحدات التعميمية الثمان قامت لجنة من مدرساتبعد االنتياء 
عمى ان تقوم كل منيم باعطاء درجتيا لمسمسمة الحركية كاممة مع الموسيقى  مجموعتي البحث طالباتمستوى اداء 

 وبحساب  معدل (ٕٓوكانت الدرجة العميا لمتقييم ىي )ض عمى حدا وفقا الستمارة تقييم خاصة معدة ليذا الغر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدرسات المادة *  
 م. افراح عبدالخالق        
 م . نغم مؤيد                              
 م. لقاء عبد المطمب         
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انقطعت فييا الطالبات عن التدريب وبعد مرور اسبوعين  الدرجات تم اعتماد الدرجة لقياس درجة اكتساب الطالبات , 
نفسيا ظروف ال الداء لمجموعتي البحث وتحتم اعادة تقييم ات, بعد ذلك بسبب حمول عطمة نصف السنة نيائيا 

لقياس درجة ونسبة االحتفاظ بالحركات احتساب معدل درجات المقيمات تم  لالختبار المذكور انفا وبالطريقة نفسيا
 االيقاعية .

 الوسائل االحصائية 2-10
 الوسط الحسابي . -      
 االنحراف المعياري . -      
 اختبار )ت( لمعينات غير المرتبطة .         -      
 (ٕٕٚ-ٔٓٔ, ٜٜٙٔكريتي و العبيدي ,النسبة المئوية لالحتفاظ                    )الت -       

 عرض ومناقشة النتائج  -4
 بعض الحركات االيقاعية مع الكرة . عرض ومناقشة نتائج اكتساب 4-1

التجريبية والضابطة ( )حث بعد معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا في االختبار البعدي لمجموعتي الب         
 (ٕ)رقم بعض الحركات االيقاعية مع الكرة ظيرت النتائج كما في الجدول الكتساب 

 (0)رقم الجدول 
 ار البعدي لمجموعتي البحثااليقاعية مع الكرة في االختبكات بعض الحر حصائي وقيمة )ت( المحسوبة الكتساب يبين الوصف اال

 قيمة )ت( المحسوبة االنحراف المعياري          الوسط الحسابي             المجموعة
 5.21 0.15 -+ 17.85       التجريبية

  1.76 -+ 14.05       الضابطة

 ٘ٓ.ٕقيمة )ت( الجدولية   ٘ٓ.ٓ  <( وامام نسبة خطا ٖٓ*معنوي عند درجة حرية)
وبانحراف ( ٘ٛ.ٚٔ) افراد المجموعة التجريبية ىو الوسط الحسابي لدرجة اكتساب ( يظير ان ٕمن الجدول )       

وبانحراف  (ٕ٘.ٗٔ افراد المجموعة الضابطة ىو )( وان الوسط الحسابي لدرجة اكتساب ٘ٔ.ٕمعياري قدره ) 
افراد المجموعتين ) التجريبية و الضابطة (  قيمة )ت( المحسوبة بين درجتي اكتساببمغت و  ( ٙٚ.ٔمعياري قدره )

  <( وامام نسبة خطا ٖٓ( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند درجة حرية ) ٖٔ.٘في االختبار البعدي كانت )
 ات االيقاعية كبعض الحر ق ذوات داللة احصائية في اكتساب ( وىذا يدل عمى وجود فرو ٘ٓ.ٕ( والبالغة )٘ٓ.ٓ)

تفوق المجموعة سبب . وتعزو الباحثة التجريبية  لصالح المجموعة التجريبية بداللة الوسط الحسابي لممجموعة
تصوير اداء الطالبات فيديويا في كل وحدة  اسموباالثر االيجابي الذي احدثو الى  التجريبية عمى المجموعة الضابطة

مما يخمق  اء كل واحدة منين وتشخيص االخطاء التي تظير خالل العرضتعميمية واعادة عرضو امامين لتقويم اد
ىذا يدفع بالطالبات الى السعي لتصحيح االخطاء وصوال الى االداء الصحيح لمميارة  جوا من المقارنة مع الزميالت 

تعرف المتعمم أين ىو من األىداف   ( "ان التغذية الراجعةالبغداديوبيذا الخصوص يذكر )  تحقيقا الىداف الدرس .
                                                                                                                                                               (ٛٙ,  ٕٕٓٓ)البغدادي ,   السموكية التي حققيا غيره من رفاق صفو , والتي لم يحققوىا بعد "

 العممية دورًا كبيرًا في تحسين طالبة خالل عممية عرض الفمم  تؤديلتغذية الراجعة التي تعطي لكل ا" كما ان 
تصحيح االخطاء حيث ا دور كبير في لي الطالبة خالل العرض مالحظة تذكر سواء من المدرسة امفكل  التعميمية

شكمييا االيجابي  ا تتخذجمسة لمناقشة االداء بايجابياتو وسمبياتو , اي ان التغذية الراجعة ىن تتحول جمسة العرض الى
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ىذه المالحظات دورا في زيادة دافعية الطالبات الى تكرار االداء والتدريب عميو لتالفي االخطاء  والسمبي , وتؤدي
( "ان وظيفة التغذية الراجعة ٕٙٓٓكريم ,وبيذا الخصوص يضيف )عبدال السابقة عند مشاىدتين لمعرض القادم .

تشبو التعزيز ,ولكنيا تركز عمى تقديم التحفيز او الدافعية لمممارسة ويقول العديد من عمماء النفس بان ىذا النوع من 
ومن البدييي انو كمما زاد التكرار لالداء  (ٖٛ٘,ٕٙٓٓالتحفيز )الدافعية( لو اىمية اولية واساسية"   )عبدالكريم,

( "ان تكرار التدريب  يفيد في تعمم الميارات  ٕٓٓٓيذكر )محمد ,و تحقق التعمم بشكل اسرع واحسن , عميو لتدريب وا
ما زادت الحواس ممحواس دور ميم في عممية التعمم وكوكما نعمم ان ل  .( ٖٙ, ٕٓٓٓبشكل اسرع  " )محمد , 

وليذا يسعى المعممون الى اشراك اكبر عدد ممكن من  نوعيتوا زاد التعمم وتحسنت التعمم كمم عممية المشاركة في
الحواس في العممية التعميمية لمحصول عمى نتائج افضل  والعرض الفيديوي امام الطالبات يجعمين بستحضرن اكثر 

ان العرض  (  "ٕٗٓٓوتشير )عاشور  , من حاسة فين يسمعن المالحظات ويشاىدن االخطاء ويقيمن  ادائين
لمتعمم يستخدم اكثر من حاسة في التعمم واثارة اىتمامو من خالل المؤثرات الصوتية والضوئية يجعل االفيديوي 

وكما يعرف الجميع ان اداء الحركات   .( ٕ٘, ٕٗٓٓوالحركية وىذا يساعد في تعمم اسيل وافضل  "  ) عاشور ,
تيا وىذا يحد من دقة ادائيا لمميارة فنجدىا االيقاعية مع الكرة يحتاج الى مجاال خارجيا قد ال تستطيع الالعبة تقديره ذا

احيانا التمد ذراعيا بكامل امتدادىا او ال ترمي االداة الى المكان المطموب لعدم تقديرىا لمحيطيا الخارجي او تقدير 
ي مكان ىبوطيا من القفزات او الدورانات وعند رؤيتيا لمعرض الفيديوي الدائيا تتمكن من تقدير المدى والمساحة الت

( "في الرقص والجمباز ونحن نيدف الى تنمية الميارات عمينا ان ٕٗٓٓوتذكران كل من ) سعد وفييم,تتحرك فييا 
 ٕٗٓٓنيتم بالمكان واين نكون واين نذىب وامكانية استخدام المكان المحيط بنا بشكل كفء وسميم " )سعد وفييم , 

ممين بالنتائج التي يحققونيا في االختبارات وفي جميع ويؤكد عدد من التربويين عمى أىمية إعالم المتع (ٓٗٔ, 
التعيينات والواجبات التي يتم تكميفيم بعمميا داخل المدرسة وخارجيا سواء كانت ىذه النتائج صحيحة أوخطأ إيجابية 

     ام سمبية
   (ٚٔ, ٕٗٓٓ)الحموز,                                                                               

 عرض ومناقشة نتائج االحتفاظ ببعض الحركات االيقاعية مع الكرة  4-0
لمجموعتي البحث )التجريبية والتطبيقية( لمعرفة درجة ونسبة االحتفاظ  ( البعدي الثاني االحتفاظ ) ختبارابعد اجراء 

احصائيا فظيرت النتائج كما في الجدول  اتم معالجتيببعض الحركات االيقاعية مع الكرة تم الحصول عمى بيانات 
(ٖ.) 

 (2)رقم الجدول 
 يبين الوصف االحصائي وقيمة )ت( المحسوبة لدرجة االحتفاظ ونسبتو لمجموعتي البحث

 المجموعة

 اختبار االحتفاظ االكتساب اختبار
الفرق 
بين 

 الوسطين

الفرق بين 
 االنحرافين

نسبة  قيمة )ت(
 االحتفاظ

  ع -+ س ع -+ س
 
 

6,68 

88,795% 
 
 

 2,59 0.0 0.25 15.65 0,15 17.85 جريبيةت
74.406% 

 2,40 2.9 2.45 11.25 1,76 15.05 ابطةض
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  ٘ٓ,ٕقيمة )ت( الجدولية =  ٘ٓ,ٓ <=( ونسبة خطأٖٓ*معنوي عند درجة حرية )
( ٘ٛ.ٚٔ ريبية كان )التجافراد المجموعة  الكتساب( يظير ان الوسط الحسابي ٕمن الجدول )             

( ٘ٛ.٘ٔ ىو )بالحركات االيقاعية ( وكان متوسط درجة احتفاظ ىذه المجموعة ٘ٔ.ٕ) وبانحراف معياري مقداره 
ىذه فراد الحتفاظ االبة سوبمغت ن( ٕ.ٕ لدرجتين ىو )بين ا( وكان متوسط الفروق ٖ٘.ٕ وبانحراف معياري قدره )

( وبانحراف معياري قدره ٕ٘.٘ٔكتساب افراد المجموعة الضابطة )كانت درجة ابينما %( . ٜ٘ٚ.ٛٛ) المجموعة
( وكان ٘ٗ.ٖ( وبانحراف معياري قدره )ٖ٘.ٔٔ)ىي ىذه المجموعة افراد احتفاظ درجة ( وكانت متوسط ٙٚ.ٔ)

 ىي من الحركات االيقاعية وتعممنىذه المجموعة مما افراد وبمغت نسبة احتفاظ ( ٜ.ٖمتوسط الفروق بين الدرجتين )
( وىي اكبر من قيمتيا ٛٙ,ٙبين متوسطي الفروق لممجموعتين ) المحسوبة . وكانت قيمة )ت( %(ٕٙٗ.ٗٚ )

( وىذا يدل عمى وجود فروق ذوات داللة ٘ٓ,ٕوالبالغة )  ٘ٓ,ٓ =<( ونسبة خطأ ٖٓالجدولية عند درجة حرية )
المجموعة التجريبية بداللة الوسط الحسابي ولصالح  بالحركات االيقاعية المجموعتينافراد احصائية في درجة احتفاظ 
االسموب المستخدم في  الى تفوق افراد المجموعة التجريبية باالحتفاظ بالحركات االيقاعية. وتعزو الباحثة سبب 
لالداء والذي حقق تفوقا في اكتساب الحركات االيقاعية لدى طالبات ىذه  يالفيديو التصوير عممية التعمم والمتمثل ب

بما سبق تعممو لما يتضمنو من اشراك لمعديد من الحواس واعطاء دور كبير حتفاظ االواثره االيجابي في  ةالمجموع
لمطالبة في تشخيص اخطائيا وتقييم ادائيا من خالل مشاىدتيا الدائيا وسماعيا لمالحظات المدرسة وزميالتيا 

ىنيا فترة اطول من زميالتيا افراد المجموعة مماجعميا تحتفظ بالعديد من الصور والمواقف التي تبقى عالقة في ذ
يشير )سالم( الى ان  اذ الضابطة المواتي تمقين تغذيتين الراجعة عن طريق سماع مالحظات المدرسة فقط .

انو نظام متكامل يساعد عمى االحتفاظ بالمعمومات والميارات لفترة طويمة.    )سالم ,  يالفيديو الفيمم خصائص 
ٕٓٓٓ ,ٕٔٔ.) 
انو كمما كان االسموب المتبع في عممية التعمم فعاال في زيادة وتحسين العممية التعميمية كمما زاد من االحتفاظ كما 

متعمم البّناء لفرصة  اعطىالنو  االكتسابفي عممية  لممجموعة التجريبية بالمادة التعميمية والفيديو التعميمي حقق تفوقا
ويؤكد ذلك )ابو  . مامتالمثابرة وجذب االنتباه واالىالتدريب و عمى  اتالطالبحفز و بدعم بعض العمميات المعرفية 

عالم( بقولو "ان العوامل التي تكمن وراء االحتفاظ ىي نفس العوامل التي تكمن وراء التعمم , وبالعكس " )ابو عالم , 
 ال يتعممون اكثر يديو الفيالتصوير (. وقد اشارت بعض الدراسات الى "ان المتعممين الذين يستخدمون ٕٛٔ,  ٕٗٓٓ
   " .ولكنيم يتعممون اسرع ويحتفظون بالمعمومات لمدة اطول فقط ,

 (ٗ٘,  ٕٗٓٓ)عاشور ,                                                                 
لحاجات وقدرات ويرى الباحثون ان االحتفاظ الجيد يأتي نتيجة استخدام األساليب العممية وبصورة صحيحة تبعا 

لتعمم واألحتفاظ ىما وجيان لنفس العممية الواحدة, فان معظم االمور ا( ان "ٕٔٔٓاألفراد المتعممين . ويؤكد )سميمان 
 (  ٕٙٚ,  ٕٔٔٓالتي تساعد في سرعة التعمم ىي ايضا نفسيا التي تسيل عممية االحتفاظ"  )سميمان , 

االعتيادية المتبعة حاليا ال تحقق نسبة في األحتفاظ حيث نجد ان  وىذا ال يعني ان الطرائق واالساليب         
واحتفاظا يعزى سببو  اكتساباحتفاظ وىذا يثبت ان األسموب المتبع حقق جيدة من االالمجموعة الضابطة حققت نسبة 

ميميا )نظريا الى األثر الذي تتركو الوحدات التعميمية التي خضعت ليا المجموعة الضابطة وما احتوتو من جزءا تع
 من قبل المدرسة .)لفظية( وعمميا ( وجزءا تطبيقيا اشتمل عمى تكرار وتمرين لالداء مع توفير تغذية راجعة 
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 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات 5-1

 ي :ر من نتائج استنتجت الباحثة ما ياتفي ضوء ما ظي
في الدرس عمى  الفيديوي كوسيمة لتقديم التغذية الراجعة ية التي استخدمت التصوير تفوقت المجموعة التجريب -

 بعض الحركات االيقاعية مع الكرة .المتبع في اكتساب  المجموعة الضابطة والتي استخدمت االسموب
عمى المجموعة  كوسيمة لتقديم التغذية الراجعة يالفيديو التصوير تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت  -

 فاظ ببعض الحركات االيقاعية مع الكرةالضابطة في االحت
 التوصيات  5-0

 -ي:نتاجات البحث توصي الباحثة بما ياتفي ضوء است
 . تكنموجيا التعمم والتقنيات الحديثة في تعميم الميارات الرياضية المختمفةب ضرورة االستعانة -

 
 المصادر

 ( : المدخل في طرق تدريس التربية  ٖٕٓٓابراىيم , زكية وخفاجة , ميرفت ) -ٔ        
 الرياضية ,دار الوفاء لمطباعة والنشر , االسكندرية , مصر .

 (: القانون الدولي لمجمناستك ٜٕٓٓجاري, ىدى شياب وامين ,فردوس مجيد) -ٕ
 الطبعة الثانية معدلة ومنقحة , بغداد , العراق , ٜٕٓٓالفني لمسيدات اعتبارا من 

 ( : تصميم التدريس , الطبعة االولى , دار وائلٕٗٓٓالحموز ,محمد عواد ) -ٖ
 لمنشر ,عمان , االردن .

 ( : التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ,مكتب الصخرة لمطباعة , ٕٕٓٓخيون, يعرب ) -ٗ
 بغداد , العراق .

 (: تكنولوجيا اعداد وتاىيل معمم ٕٗٓٓزغمول, محمد سعد ومحمد, مصطفى السايح ) -٘
 التربية الرياضية , الطبعة الثانية , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , االسكندرية ,

 .مصر 
 (: المنيج التكنولوجي وتكنولوجيا التعميم والمعمومات في ٕٗٓٓالسايح , مصطفى ) -ٙ 

 الرياضية , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , الطبعة االولى ,التربية 
 االسكندرية , مصر .

 ( : طرق التدريس في التربية الرياضية, ٕٗٓٓسعد,ناىد محمود وفييم ,نيممي رمزي ) -ٚ
 الطبعة الثانية , مركز الكتاب لمنشر , القاىرة , مصر .

 دام جياز عرض البيانات )داتاشو( في (: اثر استخٕٔٔٓسميمان , ربيع محمد صالح )  -ٛ
 االكتساب واالحتفاظ ببعض ميارات كرة اليد , رسالة ماجستير غير منشورة ,                 

 جامعة الدول العربية مصر .
 (: تكنموجيا التعميم والمعمومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو في ٕٓٓٓالسيد , عاطف ) -ٜ

 رمضان واوالده, االسكندرية , مصر.التعميم والتعمم , مطبعة 
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الرياضية , دار الوفاء لدنيا  (: طرق واساليب التدريس في التربية ٕٗٓٓشمتوت , نوال والسايح , مصطفى ) -ٓٔ
 الطباعة والنشر , االسكندرية , مصر .

 (: ديناميكية تدريس التربية الرياضية , الطبعةٕٙٓٓعبدالكريم , محمود عبدالحميم) - -ٔٔ
 ولى , مركز الكتاب لمنشر , القاىرة , مصر .اال
 (: طرائق تدريس التربية الرياضية ٜٕٓٓعمي , وليد وعداهلل ومحمد ,قصي حازم ) -ٕٔ

 ,دار ابن االثير لمطباعة والنشر , جامعة الموصل , العراق .
 (: الجمناستك الحديث , مطبعة دار الحكمة ٜٜٔٔمحجوب , وجيو وكاظم ,اسيا)  -ٖٔ 

 لمطباعة والنشر , بغداد , العراق .
 (:الجمناستك الحديث ,الجمناستك االيقاعي ٜٜٙٔمحجوب,وجيو وكاظم,اسيا ) –ٗٔ 

 والرياضي ,التمرينات الفنية الحديثة , مطابع جامعة الموصل , كمية التربية
 الرياضية , جامعة الموصل , العراق .            

 ديرية الكتب والمطبوعات (: التعمم ونظرياتو ,مٕٔٓٓ, عمي) منصور  - ٘ٔ
 منشورات جامعة تشرين ,الالذقية ,سوريا . الجامعية,

   16. Schmidt,R:Motor Control and Learning ,Human Kinetics Publisher,IL,1999  
 
 
 
 
 

 (1الممحق )
 اسماء السادة المختصين

 مكان العمل االختصاص االسم
 الموصل\كمية التربية الرياضية  قياس وتقويم ثيالم يونسا.د 

 الموصل\كمية التربية الرياضية  قياس وتقويم ا.د ايثار عبد الكريم
 الموصل\كمية التربية الرياضية  عمم التدريب ا.م.د عبد الجبار عبد الرزاق

 الموصل\كمية التربية الرياضية  قياس وتقويم ا.م.د غيداء سالم عزيز
 الموصل\كمية التربية الرياضية  قياس وتقويم ا.م.د سبيان محمود

 الموصل\كمية التربية الرياضية  قياس وتقويم ا.م.د مكي محمد عبدالجبار
 الموصل\كمية التربية الرياضية  عمم التدريب ا.م.د حيدر غازي
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 ( 0الممحق ) 
 بميارات البحثاستبيان لتحديد اىم العناصر البدنية التي ليا عالقة 

يصمح بعد  اليصمح يصمح العناصر البدنية
 التعديل

 اية اضافة اخرى

 القوة
 القوة المميزة بالسرعة
 القوة االنفجارية:

 الذراعين
 الرجمين

    

 السرعة
 السرعة االنتقالية
 السرعة الحركية

    

 المطاولة
 مطاولة القوة 
 مطاولة السرعة

    

 التوازن
 التوازن الثابت
 التوازن المتحرك

 

    

 المرونة 
 مرونة الكتف
 مرونة الجذع
 مرونة الرجمين

    

     التوافق

     الرشاقة

 
 

 (2الممحق )
 استبيان لتحديد اكثر االختبارات المالئمة لقياس المتغيرات البدنية

يصمح  اليصمح يصمح  المتغيرات البدنية
بعد 
 التعديل

 اية اضافة اخرى

     االنفجارية لمرجمينالقوة 
     التوازن

     مرونة الرجمين
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 (4الممحق )
 نموذج لوحدة تعميمية لممجموعة التجريبية

االول من اليدف التعميمي : تعمم ميارات الخط                                                ٔرقم الوحدة : 
 سمسمة الشريط
دقيقة                                    اليدف السموكي : ان تؤدي الطالبات ميارات الخط ٜٓزمن الوحدة :  

 االول 
 الفعالية :جمناستك ايقاعي                                                         بشكل صحيح

 االدوات المستخدمة: الكرات
 التقويم التنظيم  المحتوى الزمن اجزاء الدرس  

 الجزء االعدادي
 المقدمة

 االعداد العام
 االعداد الخاص

 دقيقةٕ٘
 دقيقة٘

 دقيقةٓٔ
 دقيقةٓٔ

 
 تييئة االدوات واالجيزة الرياضية + اخذ الحضور 

 تييئة عامة لجميع اعضاء الجسم بدنيا وفسمجيا 
الرئيسي )لمذراعين والجذع تمرينات بدنية خاصة  تخدم الجزء 

 والرجمين(
 

  
التاكيد عمى الحضور بالوقت 

 المحدد
تطبيق االحماء من قبل الجميع 

 بشكل جيد
 تنفيذ التمرينات بشكل صحيح

 الجزء الرئيسي
 

 النشاط التعميمي
 
 
 
 
 

 النشاط التطبيقي

 دقيقة٘٘
 دقيقة٘ٔ
 
 
 
 
 
 

 دقيقةٓٗ

 
 

 تقف الطالبات عمى شكل مربع ناقص ضمع
 تقوم المدرسة بشرح الوضع االبتدائي وعرضو امام الطالبات

تقوم المدرسة بشرح ميارات ااخط االول من السمسمة الحركية 
 مع تحديد مكان البداية واتجاه الخط االول

 
 
 تقوم الطالبات باداء الوضع االبتدائي لمسمسمة الحركية -
 لتقوم الطالبات باداء الميارات بدون الكرة وبشكل منفص-
 تقوم الطالبات باداء الميارات بشكل منفصل مع الكرة-
 تقوم الطالبات بربط الميارات بشكل سمسمة حركية بدون الكرة-
 تقوم الطالبات باداء الميارات بشكل سمسمة حركية مع الكرة-
 تقوم المدرسة بتصوير اداء الطالبات كل طالبة عمى حدا -

  
 

 االنتباه الى شرح المدرسة 
 الى عرض الميارةاالنتباه 

 االستفسار عند حال الحاجة
 
 
 

تودي الطالبات الوضع 
 االبتدائي امام المراة

تؤدي الطالبات الميارات بدون 
 ومع الكرة امام المراة

تؤدي الطالبات الميارات عمى 
 المكان المخصص لالداء

 
 الجزء الختامي

 
 دقيقةٓٔ

 
 اداء بعض تمرينات التيدئة -
 اداء تحية االنصراف-
 االنصراف -

  
تشترك جميع الطالبات باداء 

 التمرينات
اداء التحية من قبل الجميع 

 بصوت واحد
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 نموذج لوحدة تعميمية لممجموعة التجريبية
 الكرةاليدف التعميمي : تعمم ميارات الخط الثاني من سمسمة                                          ٕرقم الوحدة : 

 االول والثاني بشكل سمسمةربط ميارات الخطين 
 دقيقة                                    اليدف السموكي : ان تؤدي الطالبات ميارات الخطين االول  ٜٓزمن الوحدة :  

 الفعالية :جمناستك ايقاعي                                                         والثاني بشكل صحيح
 الكراتاالدوات  المستخدمة: 

 التقويم التنظيم  المحتوى الزمن اجزاء الدرس  
 الجزء االعدادي

 المقدمة
 االعداد العام

 االعداد الخاص

 دقيقةٕ٘
 دقيقة٘
 دقيقةٓٔ
 دقيقةٓٔ

 
 تييئة االدوات واالجيزة الرياضية + اخذ الحضور 

 تييئة عامة لجميع اعضاء الجسم بدنيا وفسمجيا 
الرئيسي )لمذراعين والجذع  تمرينات بدنية خاصة  تخدم الجزء

 والرجمين(
 

  
التاكيد عمى الحضور بالوقت 

 المحدد
تطبيق االحماء من قبل الجميع 

 بشكل جيد
 تنفيذ التمرينات بشكل صحيح

 الجزء الرئيسي
 

 النشاط التعميمي
 
 
 
 
 

 النشاط التطبيقي

 دقيقة٘٘
 

 دقيقة٘ٔ
 
 
 
 
 
 

 دقيقةٓٗ

 
 

 تجمس الطالبات عمى شكل مربع ناقص ضمع
تقوم المدرسة بعرض التصوير الفيديوي عمى شاشة جياز التمفزيون 

امام الطالبات ومناقشة كل طالبة  في ادائيا وتحديد االخطاء 
 وتصحيحيا

 تقوم المدرسة بشرح ميارات الخط الثالني وعرضيا امام الطالبات
 
 
 
 تقوم الطالبات باداء ميارات الخط االول -
 الخط الثاني بشكل منفصل لكل ميارةتقوم الطالبات باداء ميارات -
 تقوم الطالبات باداء ميارات الخط الثاني بشكل سمسمة مع الكرة-
 تقوم الطالبات بربط ميارات الخط االول بالثاني بشكل سمسمة -
 تقوم الطالبات باداء الميارات بشكل سمسمة حركية مع الكرة-
 ة عمى حدا تقوم المدرسة بتصوير اداء الطالبات لمخطين كل طالب-

  
 

 االنتباه الى شرح المدرسة 
 االنتباه الى عرض الميارة

 االستفسار عند حال الحاجة
 
 
 
 
 

تودي الطالبات ميارات الخط 
 االول 

تؤدي الطالبات ميارات الخط 
 الثاني امام المراة

تؤدي الطالبات الميارات 
لمخطين االول والثاني عمى 
 المكان المخصص لالداء

 اداء بعض تمرينات التيدئة - دقيقةٓٔ الجزء الختامي
 اداء تحية االنصراف-
 االنصراف -

تشترك جميع الطالبات باداء  
 التمرينات

اداء التحية من قبل الجميع 
 بصوت واحد

 
 

 
 


