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 -1التعريف بالبحث :
 1-1المقدمة :
ا
إن التعلم هو عملية كبيرة ذات عناصر عديدة والذي يعرف بأنه التغير الثابت نسبي في سلوك
الفرد لذلك فأن التعلم هو عملية مرتبطة بالسلوك الذي ل يتغير بصــورة فعالــة بشــكل ســهل لرتبــاطه
بعناصر ومتغيرات مختلفة
إن التعلم لدى النسان يتأثر بشكل أساسي بعاملين مهمين هما التمرين والتغذية الراجعة واللذان
يعتبران المحوران الساسيان في بناء وتكوين البرنامج الحركي للمهارة الرياضية في الدماغ واللــذان
يرافقان عملية التعلم في جميع مراحله وبأشــكال متعــددة وبمــا يتناســب والمرحلــة العمريــة أو مرحلــة
التعلم .
إن التغذية الراجعة عبارة عن معلومات تصحيحية والتي تصل الى الــدماغ والغــرض منهــا هـو
تصحيح الطخطاء وتهذيب الداء وصو ا
ل لتنفيــذ الــواجب الحركــي بأكمــل وجــه  ،وتــأتي مــن مصــادر
مختلفة منها طخارجيــة كعمليــة التصـحيح مـن قبــل المــدرب او المـدرس او غيرهـا  ،او داطخليـة والـتي

تتضمن معلومات تأتي من أعضاء موجودة في جســم النســان كأجســام كــولجي وكــاتينيوس وغيرهــا
والتي ترسل الحساسات إلى الدماغ أثناء الداء الحركي
إن عملية التعلم في كرة اليد تحتاج إلى تغذية راجعة علــى طــول فــترة التعلــم نتيجــة المتطلبــات
الكثيرة لهذه اللعبة وتعقيد أدائها وطخاصاة مهارة التصويب التي تتطلب فترات تعلم طويلة ومؤثرة لكي
يستطيع المتعلم إتقانها بالشكل الذي يؤهله لتســجيل الهــداف مــع وجــود المــدافعين وحــارس المرمــى
وبوضعيات مختلفة وبما يتناسب مع الموقف الحركي .
 1-2المشكلة :
إن عملية التعلم في كرة اليد عملية معقدة لكثرة المهارات الساسية وبيئتهــا المفتوحــة فــي أثنــاء
اللعب تحتم علينا النظرة الجدية لزيــادة فاعليــة التعلـم وطخاصــاة لــدى الطلبــة  ،حيــث المنهـج الدراســي
المحدد بعدد قليل من الوحـدات التعليميـة ) المحاضـرات ( والـتي مـن طخللهـا يجـب ان يمـر الطـالب
بجميع مراحل التعلم للمهارات الساسية مما يحتم علينا الهتمام بالتغذية الراجعة بحيث تتناسب ونوع
المهارة الساسية وكذلك مرحلة التعلم التي يكون فيها الطالب .
من هذا كله تحددت مشكلة البحث في وجود صعوبات وقله في فاعلية تعلم مهارة التصويب من
القفز عاليا لدى طلبة المرحلة الثانية فـي كليــة التربيـة الرياضـية ممــا دعــا البـاحث فـي الخـوض فــي
التغذية الراجعة وبرمجتها بشكل يتناســب مــع بنــاء أو تكــوين البرنامــج الحركــي للمهــارة لكــي تكــون
مناسبة في نوعها ووقت تقديمها للطلبة للمساعدة في تسهيل العقبات أمام الطلبة .
 1-3أهداف البحث :
 معرفة تأثير برمجة التغذية الراجعة في تعلم مهارة التصويب من القفز معرفة مقدار التطور في تعلم مهارة التصويب من القفز 1-4فروض البحث :
 لبرمجة التغذية الراجعة تأثيرا معنويا في تعلم مهارة التصويب من القفز 1-5مجال ت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :طلبة المرحلة الثانية لكلية التربية الرياضية جامعة بابل
 1-5-2المجال الزماني  :للفترة من  27/2/2006ولغاية 3/4/2006
 1/5/3المجال المكاني  :ملعب كرة اليد في كلية التربية الرياضية جامعة بابل
 -2الدراسا ت النظرية والمشابهة :
 2-1الدراسا ت النظرية:
 2-1-1التغذية الراجعة :
ان التغذية الراجعة هي من الموضوعات المهمة التي لها علقة وثيقة بالتعلم الحركي  ،بل تعتــبر
احد المرتكزات المهمة له  ،حيث تعمل كوظيفة معلوماتية من طخلل عمليات التصــحيح فــي البرنامــج
الحركي الناتجة عن المعلومات التصحيحية الواردة من مختلف مصادرها نتيجة الممارسة والتكرار .
لذلك أصبح وجود التغذية الراجعة والهتمام بهــا أمــر ضــروري لجــل تفعيــل عمليــة التعلــم وتكامــل
أسسها .
وقد عرف التغذية الراجعة الكثير من الباحثين ومن تلك التعريفات هي :
"إنها جميع المعلومات التي يمكن ان يحصل عليها المتعلم ومن مصادر مختلفة سواء كانت داطخلية اوطخارجيــة او كليهمــا معــا او أثنــاء او بعــد الداء الحركــي والهــدف منهــا تعــديل الســتجابات الحركيــة
")(1
وصو ا
ل الى الستجابات المثلى
)(1

وجيه محجوب  .التعلم وجدولة التدريب  .بغداد  ، 2000 :ص 85

")(2

 " إنها المعلومات التي توضح الفارق بين الهدف المحدد للداء وبين الداء المنفذ. المعلومات الحسية التي تأتي للفرد وتجعل بالمكان حصول التقدم المعرفي والمهاري). (1من طخلل تحليل التعريفات السابقة نلحظ ان التغذية الراجعة عبارة عن معلومات حسية تأتي من
مصادر مختلفة داطخلية او طخارجية او كليهما والتي لكل منهما أعضــائها الخاصــة ) حــواس او أجســام
متحسسة منتشرة فــي منــاطق محــددة فــي جســم النســان ( لســتلم وإيصــال المعلومــات الــى مركــز
السيطرة في الدماغ لغرض إجراء المقارنة في المرجع التصحيحي لغرض تعديل الستجابة الحركيــة
النية في حالة الحركات البطيئة او المستقبلية في حالة الحركات السريعة .
" بغياب التغذية الراجعــة ل يتــم التعلــم ال عـن طريــق المحاولــة والخطــأ وبــذلك تراجــع كــبير فــي
استراتيجيات التعلم الهادفة الى تحقيـق أهـداف التعلـم بأقصــر زمــن واقــل جهــد وبـأعلى مسـتوى مـن
الجودة والتقان من حيث كم ونوع المعلومات والمهارات"). (2
وكذلك يؤكد الباحثون بأن معلومات التغذية الراجعة تؤدي دورا أساسيا في تعلم المهارات الحركية
اذ ان المعلومات تكون متاحة للمتعلم وهذه المعلومات تجعله يقرن أدائــه الفعلــي مــع الداء المعيــاري
للمهارة  .ولذلك فأن مفهوم التغذية الراجعة يرتبط أساسا بتقويم المتعلم لسلوك). (3
 2-1-2تصنيف التغذية الراجعة ):(4
ان مفهوم التغذية الراجعة تم تصنيفه بأشكال متعددة  ،وان اكثر التقسيمات شيوعا هو تقسيم )del
 (rey ,1971وكما هو موضح في الشكل التي :
التغذية الراجعة
طخارجية
نهائية
معلومات حول
الداء

داطخلية
مستمرة /انية

نهائية

مستمرة  /انية

معلومات حول
النتيجة

 2-2الدراسا ت المشابهة:
 دراسة احمد يوسف متعبتأثير أنواع من التغذية الراجعة النهائية في تعلم مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد
)(1

المشكلة  :تعد مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد من المهارات التي يواجه المتعلمــون صــعوبة
كبيرة في تعلمها لما تتطلبه من الستخدام المناسب للصفات البدنية والقدرات الحركية الخاصة وكذلك
) (2مفتي ابراهيم حماد  .التدريب الرياضي )التخطيط والتدريب(  .القاهرة ،دار الفكر العربي  ، 1998 ،ص 204
stalling , l . m . motor learning from theory to practice , London : mosby company ,
1982 , p81
) (2احمد يوسف الشمخي  .تأثير انواع التغذية الراجعة النهائية في تعلم مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد .
مجلة علوم التربية الرياضية  .العدد الثاني  ،المجلد الول  ، 2002 ،ص 77
) (3سيد عثمان وانور الشرقاوي  .التعلم وتطبيقاته  ،القاهرة  :دار الثقافة للطباعة والنشر  ، 1977 ،ص 77
)(1

) (4

يعرب خيون  .التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق  .بغداد  ،مكتب الصخرة  ، 2002 ،ص 92

) (1احمد يوسف الشمخي  .تأثير انواع التغذية الراجعة النهائية في تعلم مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد .
مجلة علوم التربية الرياضية  .العدد الثاني  ،المجلد الول  ، 2002 ،ص 78

النقل الحركي ودقة التوجيه عندما يكون الجسم منطلقا في الهواء  ،مما يســتوجب بــذل جهــود ووقــت
كبير في تعلمها مع استخدام وسائل متنوعة وعديدة ومنها التغذية الراجعة .
أهداف البحث:
 معرفة الفرق بين تأثير نوعي التغذية الراجعة ) معلومات حول النتيجة ( و ) معلومات حولالداء ( في تعلم مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد كمهارة مغلقة.
 معرفة الفرق بين تأثير نوعي التغذية الراجعة ) معلومات حول النتيجة ( و ) معلومات حولالداء ( في تعلم مهارة التصويب من القفز عاليا بكرة اليد كمهارة مغلقة.
فروض البحث:
 يوجد فرق معنوي بين تأثير نوعي التغذية الراجعــة النهائيــة فــي تعلــم مهــارة التصــويب مــنالقفز عاليا كمهارة مغلقة.
 يوجد فرق معنوي بين تأثير نوعي التغذية الراجعــة النهائيــة فــي تعلــم مهــارة التصــويب مــنالقفز عاليا كمهارة مفتوحة.
اهم الستنتاجات :
 ل يوجد فرق معنوي بين بين تأثير استخدام نوعي التغذية الراجعة النهائيــة )معلومــات حــولالنتيجة ( و ) معلومات حول الداء ( في تعلم التصويب من القفز عاليا كمهارة مغلقة .
 يوجد فرق معنوي بين بين تأثير اســتخدام نــوعي التغذيــة الراجعــة النهائيــة )معلومــات حـولالنتيجة ( و ) معلومات حـول الداء ( فـي تعلــم التصــويب مـن القفـز عاليـا كمهــارة مفتوحـة
ولصالح معلومات حول الداء.
 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 3-1منهج البحث :
استخدم الباحث المنهــج التجريــبي بالتصــميم ) الطختبــار القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة (
لملئمته لحل مشكلة البحث .
 3-2مجتمع وعينة البحث :
اشتمل مجتمع البحث على طلبة المرحلة الثانية فــي كليـة التربيــة الرياضــية جامعـة بابــل والبـالغ
عددهم ) (120طالبا  .بينما تكونت عينة البحــث مــن ) (64طالبــا تــم اطختيــارهم عشــوائيا وقــد مثلــت
العينة نسبة مئوية مقدارها ) (%53وتم تقسيمها الى مجموعتين ضابطة ) (30طالبا وتجريبية )(34
طالبا .
 3-3تجانس العينة وتكافؤ المجموعا ت :
لغرض التأكد من حالة التجانس لدى عينة البحث تم إجراء اطختبار التصويب مــن الرتكــاز ومــن
مستوى الرأس كون الطلبة يمتلكون مستوى مقبول في أداء هذه المهــارة لنهــم قــد تعلموهــا فــي فــترة
سابقة  ،هذا من جانب ومن جانب آطخر فهي مهارة مشابهة لمهارة التصويب من القفز التي تعتــبر مــن
المهارات الصعبة التي ل يمكن اعتماد نتائج .اطختبارها في إجراء حالة التجانس بدون التــدريب عليهــا
 .حيث تم إيجاد معامل اللتواء لنتائج العينة في اطختبار التصويب من الرتكاز وكما هــو موضــح فــي
الجدول )(1
جدول )(1
يبين تجانس أفراد عينة البحث
الخطأ المعياري
معامل اللتواء
من
ع
س
ن
الطختبار
0.1
0.88
2
التصويب من الرتكاز 0.8 2.7 65

ولغرض التأكد من تكافؤ المجموعتين تم حساب الفــروق بيــن المجموعــتين فــي نتائــج اطختبــار
التصويب من القفز عاليا بعد إعطاء وحدة تعليمية أولية  ،وذلك باستخدام )كا  (2وكما هو موضح فــي
الجدول )(2
جدول )(2
يبين التكافؤ بين مجموعتي لبحث التجريبية والضابطة
معنوية الفرق
قيمةكا  2المحسوبة قيمة كا  2الجدولية
الطختبار
عشوائي
3.84
0.86
التصويب من القفز عاليا
*درجة الحرية =  1تحت مستوى دللة )(0.05
 3-4أدوا ت البحث والجهزة المستخدمة :
 الطختبارات المراجع والمصادر مربعات دقة تصويب )50سم x 50سم( كرات يد عدد ) ( 10 حاسبة يدوية 3-5برمجة التغذية الراجعة حسب مراحل بناء البرنامج الحركي :
تم إعطاء التغذية الراجعة للمجموعة التجريبية بشكل يناسب نوع التغذية الراجعــة المعطــاة مــع
مراحل بناء البرنامج الحركي في الدماغ والمحددة من قبل العــالم شــمت  * Schmidtحيــث تضــمن
التي :
مراحل تكوين البرنامج الحركي
-1في بداية التعلم تتكون صورة مطبوعة عن المهارة
المطلوب تنفيذها
-2عند توفر الصـورة الوليــة يحـاول المتعلـم اطختيــار
احــدى البرامــج الحركيــة المخزونــة والــتي يمكــن ان
يستخدمها للتوصل الى الهدف المطلوب
-3يقوم المتعلم بأداء المهمة واستخدام احــدى البرامــج
الحركيــة المخزونــة ويحصــل علــى نتيجــة ثــم يقــارن
النتيجة مع الهدف وهكذا
-4يســتمر المتعلــم بــالتكرار والتصــحيح مــن طخلل
المقارنة بين ما تم وما يجب ان يتم الى ان يصل هناك
تطابق بين البرنامج المنفذ والصورة المطبوعة
-5متى ما بني البرنامــج الحركــي للمهــارة فـأن الفــرد
المتعلـــــم يحتـــــاج الـــــى تعميـــــم هـــــذا البرنامـــــج
 generalization of motor programوه ذا
يعني ان البرنامــج الحركــي يكــون بشــكل عــام بحيــث
يمكن ان يوفر استجابات مشابهة

الوحدات التعليمية
نوع التغذية الراجعة المعطاة
شــرح المهــارة وعرضــها بشــكل -الولىجيد من قبل نمـوذج ولعـدة مـرات
)تغذية راجعة طخارجية(
تم اعطــاء معلومــات تهــدف الــى -الولىمساعدة المتعلم في اطختيار برنامج
حركي سابق مخ زون فـي الـدماغ
قريب للمهمة المطلوبة
تــم اعطــاء تغذيــة راجعــة )- (KPالولى  +الثانيةمعلومات حول الداء
 تم اعطاء تغذيــة راجعــة )- (KRالثالثـــة  +الرابعـــة +الخامسة
معلومات حول النتيجة
تــم اعطــاء تنويــع مــن التغذيــة -السادســة +الســابعة +الراجعــة ) (KRوبشــكل اقـل مـن الثامنة
التغذية الراجعة )(KP

 3-6التختبارا ت المستخدمة :
* تم اقتباس مراحل تكوين البرنامج الحركي من مصدر
يعرب طخيون  .التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق  :بغداد  ،مكتب الصخرة ، 2002 ،ص 64

)(1

 3-6-1اطختبار التصويب من الرتكاز ومن مستوى الرأس على مربعات دقة التصويب
الغرض من الطختبار  :قياس مهارة التصويب
الدوات 1:ـ ملعب كرة يد .
2ـ مربعات دقة تصويب )50سم X 50سم ( معلقان في الزوايا العليا للهدف .
3ـ كرات يد عدد ) . ( 6
مواصفات الداء :يقوم اللعب بالداء من طخطوتين أو ثل ث طخطوات ثــم الرتكــاز علــى طخــط ) ( 7
أمتار والتصويب على مربعات دقة التصويب من مستوى الرأس وعلى أن ترســل ثل ث كــرات علــى
كل مربع من مربعات دقة التصويب وبالتعاقب .
التقويم  :يسجل للمختبر عدد المحاولت الناجحة من التصويب والتي تدطخل فيها الكرة بشكل كامل في
مربعات دقة التصويب .
المعاملت العلمية :
0.88 :
الثبات
الموضوعية 0.93 :
)(2
ا
 3-6-2اطختبار التصويب من القفز عالي على مربعات دقة التصويب
الغرض من الطختبار  :قياس مهارة التصويب
الدوات 1:ـ ملعب كرة يد .
2ـ مربعات دقة تصويب )50سم X 50سم ( معلقان في الزوايا العليا للهدف .
3ـ كرات يد عدد ) . ( 6
مواصفات الداء  :يقوم اللعب بالداء من طخطوتي أو ثل ث طخطــوات ثــم القفــز مــن علــى طخــط )9م(
والتصويب على مربعات دقة التصويب من القفز عاليا وعلى ان ترسل ثل ث كــرات علــى كــل مربــع
من مربعات دقة التصويب وبالتعاقب .
التقويم  :يسجل للمختبر عدد المحاولت الناجحة من التصويب والتي تدطخل فيها الكرة بشكل كامل في
مربعات دقة التصويب .
المعاملت العلمية :
0.81 :
الثبات
الموضوعية 0.97 :
 3-7القياس القبلي :
قــام البــاحث بــأجراء وحــدة تعليميــة أوليــة لكــل افــراد عينــة البحــث بتأريــخ 27/2/2006
تضمن شرحا وعرضا وافيا وأداء بعض التكرارات للوصــول الــى فهــم اولــي لمهــارة التصــويب مــن
القفز عاليا .
وبعد ذلك قام الباحث بأجراء الطختبارات القبلية بتأريخ  1/3/2006على افراد عينة البحـث ،
وذلك بتطبيق اطختبار التصويب من القفز عاليا .
 3-8المنهج التعليمي :
لقد تم البدء بتطبيق المنهج التعليمي المتبع من قبل مدرس المادة على كل مجموعتي البحث بتأريخ
 6/3/2006بشــكل موحــد مــا عــدا التغذيــة الراجعــة المســتخدمة حيــث تــم إعطــاء التغذيــة الراجعــة
للمجموعة التجريبية بشــكل يتناســب ومراحــل بنــاء البرنامــج الحركــي وكمــا تــم توضــيحه ســابقا امــا
المجموعة الضابطة فلم يتم التحكم بأشكال التغذية الراجعة المعطاة .
) (1كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسانين .القياس في كرة اليد  .القاهرة  ،مطابع روز اليوسف  ، 1980 ،ص
176
) (2كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسانين  .نفس المصدر السابق  ،ص 176

 3-9القياس البعدي :
تم إجراء الطختبارات البعدية في يوم  3/4/2006على كل مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
وفي نفس ظروف الطختبارات القبلية .
 3-10الوسائل الحصائية :
ا
....................................
 المنوال  :القيمة الكثر شيوع)(2
.....................................
 ولكوكسن  :الفروق في الرتب)(3
2
………..
)ت م – ت ن (2
)كا ( =
 مربع كاي )كا : (2تن
)(4
معادلة نسبة التطور = الطختبار البعدي – الطختبار القبلي ...............أعلى رقم ممكن للطختبار – الطختبار القبلي
 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج :
 4-1عرض نتائج القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث وتحليلها ومناقشتها :
بعد جمع البيانات الناتجة عن الطختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضــابطة
وبغية تحقيق أهداف البحــث واطختبــار فروضـه  .قـام الباحثــان بمعالجــة البيانــات إحصــائيا  .فلمعرفــة
معنوية الفروق بيـن نتائـج الطختبـارات القبلي ة والبعديـة الخاصـة بمهـارة التصـويب مـن القفـز ولكـل
مجموعة من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  ،استخدم الباحثان ) اطختبار ولكوكسن ( لمعالجــة
البيانات وقد توصل الى النتائج التية والتي ارتأيا عرضها على شكل جدول )(3
جدول )(3
يبين معنوية الفروق بين نتائج القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة
والخاصة بمهارة التصويب من القفز
معنوية الفروق
ولكوكسن المحسوبة ولكوكسن الجدولية
الطختبار
المجموعة
معنوي
110
6
التجريبية التصويب من القفز
معنوي
140
25
الضابطة التصويب من القفز
*درجة الحرية للمجموعة التجريبية = 26بسبب استبعاد اربع درجات لن الفرق بين ازواجها =0
* درجة الحرية للمجموعة التجريبية = 29بسبب استبعاد ستة درجات لن الفرق بين ازواجها =0
)(1

وعنــد ملحظــة الجــدول ) (3نجــد ان قيمــة ولكوكســن المحســوبة بيــن نتائــج القيــاس القبلــي
والبعدي للمجموعة الضابطة تساوي ) (6وهــي اصــغر مـن قيمــة ولكوكســن الجدوليـة ) (110تحــت
درجة حرية ) (26ومستوى دللة ) ، (0.05وهذا يدل على وجود فرق ذات دللة معنوية فـي تعلـم
مهارة التصويب من القفز بين القياسين .
وكذلك نلحظ من الجدول ) (3ان قيمة ولكوكسن المحسوبة بين نتائج القياس القبلي والبعـدي
للمجموعة الضابطة تساوي ) (25وهي اصــغر مــن قيمــة ولكوكســن الجدوليــة ) (140تحــت درجــة
) (1عبد الجبار توفيق البياتي وزكريا اثناسيوس  .الحصاء الوصفي والستدللي في التربية وعلم النفس  .بغداد ،
مطبعة الثقافة العالمية  ، 1977 ،ص 108
) (2محمد نصر الدين رضوان  .الحصاء الستدللي في علوم التربية البدنية والرياضة  :القاهرة  ،دار الفكر العربي
 ، 2003 ،ص 303
) (3محمد نصر الدين رضوان  .نفس المصدر السابق  .ص 185
) (4يعرب طخيون  .مصدر سبق ذكره  ،ص 41

حرية ) (29ومستوى دللة ) ، (0.05وهذا يدل على وجود فرق ذات دللة معنوية في تعلم مهــارة
التصويب من القفز بين القياسين .
ولتسليط الضوء على مقدار التعلــم الحاصــل فــي كــل مجموعــة قــام الباحثــان بحســاب مقــدار
التطور باستخدام معادلة طخاصة بذلك وقد توصل للنتائج التية والموضــحة فــي الجــدول ) (4وقــد تــم
استخدام قيم المنوال كونه احد مقاييس النزعة المركزيــة المناســبة لمســتوى القيــاس للبيانــات الــتي تــم
الحصول عليها من اطختبار التصويب من القفز حيث كان مستوى القياس اسمي .
جدول )(4
يبين نسب مقدار التعلم لكل المجموعتين التجريبية والضابطة
نسبة التطور
من البعدي
من القبلي
الطختبار
المجموعة
50%
4
2
التصويب من القفز
التجريبية
40%
3
1
التصويب من القفز
الضابطة
ومن طخلل تحليل الجدول ) (4نلحظ ان قيمة المنوال لنتائج المجموعة التجريبية القبلية هــي
) (2أمــا قيمتــه لنتائــج المجموعــة التجريبيــة البعديــة فهــي ) (4أمــا نســبة التطــور فظهــرت قيمتهــا )
. (%50
وكذلك نلحظ ان قيمــة المنــوال لنتائــج المجموعــة الضــابطة القبليــة هــي ) (1وقيمتــه لنتائــج
المجموعة الضابطة البعدية فهي ) (3اما نسبة التطور فظهرت قيمتها ). (%40
ويعزو الباحثان معنوية الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لكل مجموعتي البحث الــى المنهــج
المتبع من قبل مدرس كرة اليد والمتضمن استخدام طرائق تعلم وأساليب تمرين تتناسب ونوع المهارة
الرياضية في لعبة كرة اليد  ،هذا من جانب ومن جانب آطخر فأن العــدد الكــافي مــن التكــرارات يــؤدي
بشكل أساسي الى حدو ث فروق او تأثير لكن ليس بالضرورة يؤدي الى تعلم فاعل يتناسب والمستوى
المطلوب .
ا
ان التعلم في مراحله الولى يحقق تطور سريع طخاصة اذا كان الفراد المتعلميــن ل يمتلكــون
طخبرات كبيرة  ،طخصوصا وان كل المجموعــتين قــد تلقــت تكــرارات للتعلــم مــع تغذيــة راجعــة  .وقــد
أشارت المصادر إلى أن "التغذية الراجعة تزيد من تحسن الداء فــي مراحــل التعلــم الولــى حيــث ان
التعلم يأطخذ الصورة الولية للحركة ويضع برنامجا حركيا مناسبا للستجابة وينفـذه وبعـد ذلـك يقـارن
)(1
النتيجة مع الهدف المبيت او البرنامج المقرر ".
 4-2عرض نتائج القياس البعدي بين مجموعتي البحث وتحليلها ومناقشتها :
بعد جمع البيانات الناتجة عن الطختبارات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة فــي
اطختبار التصويب من القفز عاليا  ،قام الباحثان بمعالجتها إحصائيا  .فلمعرفة معنوية الفروق بين نتائج
الطختبارات البعدية بين مجموعتي البحث تــم اســتخدام اطختبــار )كــا  (2الحصــائي  ،وقــد توصــل الــى
النتائج التية والموضحة على شكل جدول )(5
جدول )(5
يبين معنوية الفروق بين نتائج الطختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
معنوية الفروق
)كا  (2الجدولية
)كا  (2المحسوبة
الطختبار
معنوي
3.84
3.99
التصويب من القفز
*درجة الحرية =  1تحت مستوى دللة )(0.05
) (1
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من طخلل تحليل الجدول ) (5نلحظ ان قيمة )كا  (2المحسوبة بين نتائج الطختبارات البعدية
لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة هي ) (3.99وهي اكبر من قيمة )كا  (2الجدولية )(3.84
تحت درجة حرية ) (1ومستوى دللة ) (0.05وهذا يدل على وجود فرق ذات دللة معنوية بين
المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية.
ويعزو الباحثان ذلك الى إتباعهم برمجة في إعطاء التغذية الراجعة تناسب ومراحل تكوين
البرنامج الحركي بحيث كان هدف التغذية الراجعة بكافة أنواعها تسهيل بناء وتكوين البرنامج
الحركي من طخلل المعرفة الحقيقية لمراحل بنائه وكذلك من طخلل المعرفة الجيدة للوظائف المقدمة
من قبل كل نوع من أنواع التغذية الراجعة .
إن النتائج جاءت نتيجة الجراءات التية :
 في بداية المرحلة الولى في تكوين البرنامج الحركي للتصويب من القفز والتي هي تكوينصورة مطبوعة عن المهارة كانت التغذية الراجعة طخارجية تقدم من قبل المدرس وتهدف الى
تكوين صورة واضحة وصحيحة عن مهارة التصويب من القفز .
 في المرحلة الثانية في تكوين البرنامج الحركي للتصويب والتي تم تحديدها من قبل الباحثانومدرس المادة والمتضمنة اطختيار إحدى البرامج الحركية المخزونة والتي يمكن ان
يستخدمها للتوصل الى الهدف المطلوب كانت التغذية الراجعة تهدف الى مساعدة المتعلم في
اطختيار برنامج حركي سابق مخزون في الدماغ ومشابه الى البرنامج الحركي للتصويب
) مثال ذلك توضيح التشابه بين حركة رمي الحجر ومهارة التصويب في كرة اليد ( هذا
سوف يساعد المتعلم في عملية الربط بين البرنامجين الحركيين مما يؤدي الى إيجاد حالة
التشابه بينهما ومحاولة الستفادة من الجزاء المشتركة للبرنامجين الحركيين .
 في المرحلة الثالثة من تكوين البرنامج الحركي للتصويب والتي تشمل قيام المتعلم بتنفيذالبرنامج الحركي المخزون أصل في الدماغ ومقارنة النتيجة مع الهدف كانت التغذية
الراجعة المعطاة من نوع ) (KPمعلومات حول الداء فقط لن المتعلم في هذه المرحلة
المبكرة من التعلم يفتقر الى معرفة التفاصيل الدقيقة للمهارة المطلوبة  ،ان هذه العملية كانت
مرافقة للتوافق الخام لداء المهارة والتي بدورها تساعد في تهذيب وتصحيح الداء الحركي
.
 في المرحلة الرابعة في تكوين البرنامج الحركي لمهارة التصويب والذي يتضمن التكراروالتصحيح الى ان يكون هناك تطابق بين البرنامج المنفذ والصورة المطبوعة كانت التغذية
الراجعة من نوع ) (KRمعلومات حول النتيجة لملئمة هذا النوع من التغذية الراجعة مع
طخصوصية مهارة التصويب كمهارة مفتوحة وكذلك تم مراعاة إعطاء التغذية الراجعة مع
مرحلة التوافق الدقيق لداء المهارة .
 في المرحلة الطخيرة لتكوين البرنامج الحركي والذي يتضمن عملية التعميم لهذا البرنامجكانت التغذية الراجعة متنوعة ) (KR+KPمعلومات حول النتيجة ومعلومات حول الداء
لكي تكون ملئمة لنوع التكرارات التي تتميز بالتغيير والتنويع الدائمين للوصول الى حالة
التعميم للبرنامج الحركي  ،لذلك فأن التنوع في اداء التمرين يحتاج الى تنوع في التغذية
الراجعة لكي يتكامل عمل هذين العنصرين اللذان يشكلن الساس في عملية التعلم .
 -5الستنتاجا ت والتوصيا ت :
 5-1الستنتاجا ت :

 -1إن لبرمجة التغذية الراجعة وبما يتوافق ومراحل تكوين البرنامج الحركي تأثيرا ايجابيا في تعلم
مهارة التصويب من القفز في كرة اليد .
 -2الحصول على نسب تعلم ايجابية لمهارة التصويب من القفز نتيجة استخدام برمجة التغذية
الراجعة بما يتوافق ومراحل تكوين البرنامج الحركي .
 -3استخدام أنواع التغذية الراجعة وبما يتناسب والمرحلة التي يكون فيها البرنامج الحركي له تأثيرا
فعال في تطوير التعلم .
 -4استخدام التنوع في التغذية الراجعة في مرحلة تعميم البرنامج الحركي له تأثير فعال في تطوير
التعلم .
 -5استخدام تغذية راجعة نهائية ) معلومات حول الداء ( في المرحلة الولى من التعلم ثم النتقال
إلى ) معلومات حول النتيجة ( في المراحل الطخرى له تأثير فعال في تعلم مهارة التصويب من القفز
.
 5-2التوصيا ت :
 -1استخدام البرمجة للتغذية الراجعة موضوع البحث في عملية تقديم التغذية الراجعة في تعلم الطلبة
لمهارة التصويب من القفز بكرة اليد .
 -2إجراء مزيد من البحو ث في وضع أساليب أطخرى في برمجة التغذية الراجعة .
 -3إجراء بحو ث مشابهه على مهارات أطخرى وعينات أطخرى أيضا .
 -4إعطاء طخصوصية في دراسات قادمة لعملية تقديم التغذية الراجعة لمرحلة تعميم البرنامج الحركي
لهميتها وتعقيدها .
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