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  ملخص

على تحسين الفورية والمؤجلة التغذية الراجعة  استخدام اثر التعرف إلى الدراسة ھذه ھدفت

جريت أُ  ، ولتحقيق ذلكعلى بعض المھارات األساسية على بساط الحركات األرضية األداء

طالبا تم اختيارھم بالطريقة العمدية، وتم تقسيمھم إلى ) ٣٠(الدراسة على عينة قوامھا 

معھم أسلوب التغذية  وقد استخدم ،طالبا) ١٥( المجموعة األولى وعددھا ،بيتينجريمجموعتين ت

أسلوب التغذية  استخدم معھم وقد ،طالبا) ١٥( والمجموعة الثانية وعددھا ،لفوريةالراجعة ا

أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي  .الراجعة المؤجلة

استخدام التغذية الراجعة الفورية  أن على البعدي لكال المجموعتين، مما يدلوالبعدي ولصالح 

ف على اليدين، ووالمؤجلة ادى الى تحسن ملحوظ في مستوى االداء المھاري لمھارتي الوق

رضية، كذلك أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة األوالشقلبة الجانبية على بساط الحركات 

بعدي بين أفراد مجموعة التغذية الراجعة الفورية ومجموعة التغذية احصائية على االختبار ال

الراجعة المؤجلة ولصالح مجموعة التغذية الراجعة الفورية على مستوى اداء مھارة الشقلبة 

 ً مھارة الوقوف  أداءعلى مستوى بين المجموعتين الجانبية، بينما لم تكن الفروق دالة احصائيا

  .على اليدين
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Abstract 

The purpose of this study was to the determine the effect of 
immediate and delayed feedback on the performance of selected 
Gymnastics skills. The sample was consisted of a (30) subjects selected 
purposely, and they were divided equally to two experimental groups, 
immediate and delayed feed back.  The results revealed a significant 
effect between pre and post test in favor of post test for both immediate 
and delayed feedback on handstand and cartwheel skills. Furthermore, 
the results revealed significant differences in the post test in cartwheel 
between immediate and delayed feedback in favor of immediate 
feedback, while there were no significant differences in handstand 
between immediate and delayed feedback.   

 

  النظرية اوخلفيتھ مقدمة الدراسة

التي يؤدى فيھا الجانب الفني دوراً ھاما  ك ھي إحدى أنواع الرياضاتالجمناست إن رياضة
وھذا يجعل القائم بدراسة الحركة في ھذه الرياضة يلم بالتغيرات التي تمكن الالعب من أداء 

دورا ھاما في تطوير مستوى األداء المھاري  يؤدي أفضل، فالتوجيه الصحيح لعمليات التدريب،
   .)٢١٠، ص ١٩٩٤، الجبارعبد (

رياضة الجمناستك  أن (Luca, 1996, p.64)، )٢٩، ص ١٩٩٩برھم، ( كل من ويشيـر
 اً وإعداد ،الفنية الجمالية الصعبة، والتي تتطلب من الرياضي مھارات عالية من أنواع الرياضات

ً بدني ً ومھاري ا ً ونفسي ا صر القوة العضلية والسرعة والرشاقة امن أجل ممارستھا، وتتطلب عن ا
، ومن أجل الوصول تعلم المھارات الحركيةة إلى الجرأة والشجاعة والتصميم من أجل باإلضاف

بالالعبين إلى مستوى اإلتقان المھاري العالي يقع على عاتق المدربين األخذ بعين االعتبار 
تعلم المھارة على اساليب  المواھب واالستعدادات الضرورية لرياضة الجمناستك، والتركيز

   .الحركية

والمحصلة النھائية  ،إن السلوك ھو األساس في التعلم )٦٤، ص ١٩٩٩عبد الحق، (ن ويبي
 ندما يعلم مھارة الوقوف على اليدينأو المدرب ع ير سلوك الفرد، فالمدرسفي التعلم ھو تغي

ً  بالجمناستك فإنه يحاول أوالً  ثم يعرض الحركة أمام طالبه  ،)السمع( أن يشرح المھارة لفظيا
، فإذا ما حاولنا تحليل الموقف التعليمي أعاله )التجربة(أداء المھارة  يطلب اليھمثم  ،)البصر(

فإننا نالحظ أن المدرس استطاع أن يغير من سلوك الطالب المھاري، وعمل على استخدام طرق 
سائل مساعدة، وال يمكننا اعتبار الممارسة انھا مجرد تكرار عشوائي لحركة ما، وانما يجب وو

  .الراجعةوھو ما يعرف بالتغذية  ،ا التكرار التعديل والتعزيز المصاحبان يصاحب ھذ
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ً التقويم التكويني التقويم،وتعتبر التغذية الراجعة أھم ثمار عمليات  ) البنائي( وخصوصا
  ويشير، تعلمهحيث يتم من خاللھا تزويد المتعلم بمعلومات تفصيلية عن طبيعة 

 (Brinko, 1993, p. 576) ،و (Hogarth & Gibbs, 1991, p 736)  إلى أن الدور الذي
رتباطية والسلوكية التي تؤكد إلتلعبه التغذية الراجعة في التعليم ينطلق من مبادئ النظريات ا

كما تؤكد تلك ، على حقيقة أن الفرد يقوم بتغيير سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه السابق
نھا تعمل على استثارة دافعية المتعلم، النظريات على الدور التعزيزي للتغذية الراجعة، وأ

وبالتالي تساعد على  ،وتوجيه طاقاته نحو التعلم، كما أنھا تسھم في تثبيت المعلومات وترسيخھا
  .رفع مستوى األداء في المھمات التعليمية الالحقة

ً من أھمية التغذية الراو الباحثين من ذوي  جعة في العملية التعليمية قام عدد منانطالقا
 )١٠٣، ص ٢٠٠٠ ألجبالي،( فيراھا مفھومھا،ي بتحديد الختصاص في مجال البحث التربوا

جابته ستبحيث تمكنه من معرفة مدى صحة إ ،المعلومات التي يتلقاھا المتعلم بعد األداء"بأنھا 
المعلومات التي توضح الفارق بين " بأنھا )١٠٦، ص ٢٠٠١، حماد(، ويبينھا "التعليمية للمھمة

فتزويد المتعلم بمستوى أدائه بھدف  ".داء المنفذ للمھارة الحركيةألاداء وبين ألمحدد لالھدف ال
أنماطاً  تتخذ فھي، ھو التغذية الراجعة دائه الصحيحأساعدته على تصحيح اخطائه وتثبيت م

مختلفة وصوراً متعددة حسب نوعية التقسيم فيھا، ومن األنماط الشائعة للتغذية الراجعة بناًءً◌ 
التغذية الراجعة الداخلية وھي المعلومات التي يشتقھا الفرد من خبراته وأفعاله : مصدرھاعلى 

المعلومات التي وھي  ،والتغذية الراجعة الخارجية، )شعور المتعلم باستجابته( على نحو مباشر
، ١٩٨٥، الغريب( وقد ميزت  .وسيلة أخرى خارجية ةأيب الى المتعلم المدرب المعلم أويقدمھا 
  :ھيبين ثالثة أنماط للتغذية الراجعة  )٣٥ ص

  .التغذية الراجعة الحسية التي تمد الفرد بمعرفة من الداخل عن طريق الحواس -

التغذية الراجعة الخاصة بمعرفة الفرد قدراً من المعلومات التي تساعده على إدراك أفضل  -
 .للمواقف

أدائه السابق ومدى التقدم  التغذية الراجعة المتصلة بتزويد الفرد بمعلومات عن نتائج -
  .والنجاح فيه

ً ھناك أنواع أن )١٠٦، ص ٢٠٠١حماد، (ويبين  : للتغذية الراجعة حسب زمن تقديمھا ا
زمة الت الوھي تزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيھات أو اإلشارا :التغذية الراجعة الفورية

وتعقبه مباشرة، والتغذية  ،وھي تتصل مباشرة بالسلوك المالحظ ،أو تصحيحه لتعزيز ادائه
 ،وھي التي تعطى للمتعلم بعد مرور فترة زمنية على إنجاز المھمة أو األداء :الراجعة المؤجلة

  .وقد تطول ھذه الفترة أو تقصر حسب الظروف

ا حيث أنھ ،تعلمإن للتغذية الراجعة أھمية كبيرة في عملية ال )٢٥، ص ٢٠٠٤، طه( ويشير
والتعديل التي ترافق وتعقب عمليات  ،والتحكم ،والضبط لرقابة،ضرورية وھامة في عملية ا

 تعديل السلوك وتطويره نحو األفضل،وأھميتھا ھذه تنبثق من توظيفھا في  ،تعلمالالتفاعل و
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على اكتشاف االستجابات  إضافة إلى دورھا الھام في استثارة دافعية المتعلم من خالل مساعدته
أثر  والتي ھدفت التعرف الى تهففي دراس بات الخاطئة،وحذف االستجا يثبتھا،الصحيحة ف

ض بععلى  تحسين األداء استخدام التغذية الراجعة الفورية والتغذية الراجعة المتأخرة على
ة طالبة ضمن فريق الكر) ٢٠(دراسة على عينة قوامھا باجراء  مھارات الكرة الطائرة، قام

أسفرت و ،والمؤجلة تلقين التغذية الراجعة الفورية تين تدريبيتينإلى مجموع تقسيمھنتم  الطائرة،
بين القياسين  األداء المھارينتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

كما أسفرت عن وجود فروق دالة . بعدي لكال المجموعتينالقبلي والبعدي ولصالح القياس ال
ُ في مستوى األداء المجموعتين في القياس البعدي بين  علىلمھارة اإلرسال من أ إحصائيا

المجموعتين في حين اليوجد فروق دالة إحصائياُ بين  ،ولصالح مجموعة التغذية الراجعة الفورية
   . لكال المجموعتين في مستوى األداء لمھارة التمرير من أسفل لبعدياالقياس في 

غذية الراجعة المؤجلة اثر الت والتي ھدفت التعرف الى (Golec, 2003, p 5)دراسة وفي 
المركبة والصعبة من االفضل استخدام  تعليم المھاراتاظھرت النتائج انه عند  على عملية التعلم،

التغذية الراجعة المؤجلة مع استخدام الوسائل التعليمية مثل الفيدو من اجل التوضيح للمتعلم 
عند تعليم مھارات سھلة االداء بينما والتعديالت المطلوبة على االداء،  المعلومات والمالحظات

  .فمن الممكن استخدام التغذية الراجعة الفوريةمع المبتدئين 

والتي ھدفت الى التعرف الى  )٧، ص ٢٠٠٢ ، وأبو عريضة،عبد الحق( وفي دراسة
) الوقوف على الرأس من الثبات( وكتسابھا مھارات الجمناستك ألساليب التعليمية لتعليمأفضل ا

ً من ) ٦٠(لة األساسية، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من لدى طلبة المرح طالبا
: وتم تقسمھم إلى ثالث مجموعات ،سنة) ١٢-١٠(طالب مدراس مدينة نابلس األساسية 

، تم اللفظي – مجموعة التعلم البصري، ومجموعة التعلم اللفظي، ومجموعة التعلم البصري
. أسابيع ٣من الثبات بأحد األساليب التعليمية الثالثة لمدة تعليمھم مھارة الوقوف على الرأس 

أظھرت نتائج الدراسة فاعلية كل طريقة وأھميتھا في اكتساب وتعلم الطلبة مھارة الوقوف على و
اللفظي عند تعليم الطلبة المھارات الحركية  –الرأس من الثبات وفاعلية أسلوب التعلم البصري 

  .م األخرىبالمقارنة مع أساليب التعلي

تأثير التغذية الراجعة  والتي ھدفت التعرف إلى )٢٦، ١٩٩٦، الربضي( وفي دراسة
وتكونت عينة الدراسة من طالب  ،البصرية باستخدام الوسائل التعليمية على تعلم سباحة الصدر

اظھرت وطالبا، ) ٢٣(كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، حيث اشتملت العينة على 
لدراسة وجود فروق معنوية في المستوى المھاري لسباحة الصدر بين القياسين القبلي نتائج ا

كما وجدت فروق معنوية في  ،ة ولصالح القياس البعديلبعدي ألفراد المجموعة التجريبيوا
ولصالح ) التجريبية والتقليدية(القياس البعدي للزمن والتكنيك ومعدل السرعة بين المجموعتين 

  .ريبيةالمجموعة التج

ھدفت إلى التعرف إلى أثر التغذية الراجعة  التي) ٢٢، ص ١٩٩٦أي، ( وفي دراسة
وعن طريق الشرح والنموذج في تعلم بعض مھارات  ،المرئية عن طريق التصوير والعرض
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األداء  وكذلك التعرف على الفروق بين المجموعتين التجريبيتين في مستوى ،الكرة الطائرة
طالبة في كلية التربية الرياضية في ) ٤٠(تكونت عينة الدراسة من و. تالمھاري لھذه المھارا
إلى مجموعتين التجريبية  من يدرسن مساق كرة الطائرة، حيث تم تقسيمھنالجامعة األردنية م
 اطة الفيديو،سمعھن التغذية الراجعة الفورية بوطالبة، استخدمت ) ١٧(األولى وعددھا 

طة الشرح اساستخدمت معھن التغذية الراجعة بوطالبة، ) ٢٣( ومجموعة تجريبية ثانية وعددھا
وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس  .النموذجاللفظي وأداء 

وكذلك وجود فروق  ،القبلي والقياس البعدي لصالح البعدي وذلك لكال المجموعتين التجريبيتين
ح المھاري في القياس البعدي بين المجموعتين ولصالذات داللة إحصائية على مستوى األداء 

  .المجموعة التجريبية األولى

ى أفضل التي ھدفت التعرف ال ،,p 95 (Thomas & Wang, 1995(دراسة في و
االكتساب والتذكر، تم إجراء الدراسة  ال مھارة تسلق السلم خالل مرحلتينموذج لتعليم األطف

المجموعة األولى تتعلم مھارة التسلق باستخدام التعلم مجموعات،  ينة مكونة من أربععلى ع
 –اللفظي، والمجموعة الثانية تتعلم المھارة بالتعلم السمعي، والمجموعة الثالثة بالتعلم اللفظي 

السمعي، أما المجموعة الرابعة بالتعلم اللفظي الصريح المباشر مع إعادة تكرار األداء من قبل 
، )ساعة ٤٨بعد (علية التعلم اللفظي خالل مرحلة االكتساب والحفظ أظھرت النتائج فاواألطفال، 

 لم واكتساب وكذلك تذكر مھارة تسلقاستطاعوا تع المباشر أي أن أطفال مجموعة التعلم اللفظي
  .السلم في زمن أقل من المجموعات األخرى

 ، بھدف التعرف الى(Blalock & Gorging, 1995, p 19)بھا وفي دراسة أخرى قام 
أفضل األساليب لتعلم مھارة ضرب الكرة في رياضة الجولف، فقد قسما العينة إلى مجموعتين، 
مجموعة تتعلم المھارة بطريقة التعلم اللفظي، والمجموعة األخرى تتعلم المھارة بطريقة التعلم 
البصري، وبعد إجراء االختبار القبلي وكذلك البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، فقد أوضحت 

حيث اكتساب الشكل العام  المجموعتين مننتائج بأنه بالرغم من التحسن الذي أظھرته أفراد ال
  .لألداء، إال أن طريقة التعلم اللفظي كانت أفضل من طريقة المجموعة األخرى

دراسة على المالكمين الفرنسيين  (Ripoll & etal, 1995, p 222) كما أجرى
جموعة األولى تخضع خالل التدريب لمشاھدة الفيديو لفلم وقسمھم إلى مجموعتين، الم) المنتخب(

أما المجموعة الثانية فتخضع للتدريب فقط دون مشاھدة  ،)تغذية مؤجلة( تعليمي عن المالكمة
أظھرت نتائج الدراسة أن أفراد المجموعة التي شاھدت الفيديو و، )تغذية مؤجلة( الفيديو

، في حركات الھجوم والدفاع وحركة العينين )أظھرت تفوقھا عن أفراد المجموعة الضابطة(
  .وكذلك سرعة رد الفعل

  
  اھداف الدراسة

  :ھدفت الدراسة الحالية إلى



 "......أثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على تحسين أداء مھارتي الوقوف على "ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المھاري على بعض  الفورية على تحسين األداء اثر استخدام التغذية الراجعة التعرف إلى -
ساط على ب) مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة الشقلبة الجانبية( الحركات األساسية
  .الحركات األرضية

المھاري على بعض اثر استخدام التغذية الراجعة المؤجلة على تحسين األداء  إلى التعرف -
بساط  على) مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة الشقلبة الجانبية( الحركات األساسية

  .األرضيةالحركات 

المھاري ى تحسين األداء الفروق بين اثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة عل التعرف إلى -
  . على بعض الحركات األساسية على بساط الحركات األرضية

  
  الدراسة فرضيات

  :العلمية االتية إلى فحص الفرضيات تقتضي الدراسة الحالية

القياسين القبلي  بين )٠.٠٥ ≤ ( عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة احصائيةت -
 الدراسة، وألفراد مجموعة التغذية الراجعة الفورية المھاري قيد األداء لمستوى والبعدي

  . ولصالح القياس البعدي

بين القياسيين القبلي ) ٠.٠٥≤  ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
والبعدي لمستوى األداء المھاري قيد الدراسة، وألفراد مجموعة التغذية الراجعة المؤجلة 

  . ولصالح القياس البعدي

بين في القياس البعدي ) ٠.٠٥ ≤ ( عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة احصائيةي -
على تحسين األداء في  ولصالح الفورية اثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة

  .في الجمناستك ةبعض المھارات االساسي
  

  الدراسة إجراءات
 

  الدراسةمنھج 

نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسة باالستعانة بطريقة التجريبي  منھجاستخدم الباحثان ال
  .المجموعات المتكافئة عن طريق القياس القبلي والبعدي

 
  مجتمع الدراسة

من طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية والبالغ  تكون مجتمع الدراسة
  .طالبا) ٢٢٠(عددھم 
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  عينة الدراسة

دفعة التربية الرياضية مستوى سنة ثانية  من طلبة قسم تكونت عينة الدراسة
الطلبة الذين لم من ا تم اختيارھم بالطريقة العمدية بطال) ٣٠(، والبالغ عددھم )٢٠٠٣/٢٠٠٤(

 وتم تقسيمھم إلى مجموعتين ،المشار اليه الفصلوسجلوه في  )١(يدرسوا مساق جمناستك 
الباحثان معھم أسلوب التغذية استخدم  طالبا،) ١٥(وعددھا  المجموعة األولى ،تجريبيتين
استخدم الباحثان معھم أسلوب التغذية طالبا، ) ١٥(وعددھا  والمجموعة الثانية ،الفورية الراجعة

ث الطول والوزن والمستوى فؤ المجموعتين من حيوقد تم التأكد من تكا. الراجعة المؤجلة
  .يوضح ذلك) ١(حيث الجدول رقم  المھاري،

 العمر والوزن و الطول بالنسبة لمتغيرات موعتيين التجريبيتينتكافؤ المج  :)١(جدول 
  .والمستوى المھاري

 ت الداللة

  المجموعة الثانية

 )١٥= ن (

  المجموعة االولى

 اتالمتغير  )١٥= ن (

 المتوسط  االنحراف  المتوسط االنحراف
  القياسات  سنة/العمر  ١٩.٥٤  ٠.٥٣  ١٩.٣٧  ٠.٦٥  ٠.٥٧٣  ٠.٤٥٦

  االنثربوميترية
  كغم/الوزن  ٨٠.١٠  ١.٥١  ٧٩.٩٧  ١.٤٩  ٠.٠٠٥  ٠.٩٤٥
  سم/الطول  ١٧٤.٨٦  ٣.٦٨  ١٧٥.٥٣  ٥.٢١  ٠.٦٨٦ ٠.٤١٥

الوقوف على   ٤.٣٠  ١.٠٤  ٣.٧٣  ١.٠٨ ٠.٠٠٦ ٠.٩٤٠
  درجة/اليدين

المستوى 
  المھاري

الشقلبة   ٣.٥٤  ١.٠٤  ٣.٤٦  ٠.٨٨ ٠.٣٦٥ ٠.٥٥١
 درجة/الجانبية

  )٢٨( حريه بدرجة، )٢.٠٤(مة ت الجدولية قي )٠.٠٥ ≤ ( ل إحصائياً عند مستوىدا

على  المحسوبة للفروق بين المتوسطات )ت( أن قيمة اختبار) ١( رقم يتضح من الجدول
أي أنه ال توجد ، )٢.٠٤( الجدولية) ت( القبلي كانت أقل من قيمة جميع المتغيرات على القياس

بيتين على المجموعتين التجريبين أفراد  )٠.٥(ذات داللة احصائية عند مستوى اقل من  فروق
واالختبارات المھارية في القياس القبلي، وھذا يعني وجود  والوزن والطول العمرمتغيرات 

  .تكافؤ بين أفراد المجموعتين
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  المستخدمة في الدراسة المھارية القياسات

لفورية مجموعة التغذية الراجعة ا فرادألقام الباحثان بإجراء قياسات مھارية قبلية وبعدية  -
مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة ( يةاألساسفي بعض المھارات  األداءن من تحس للتأكد

  .صص التربية الرياضيةطلبة تخ على بساط الحركات األرضية لدى) الشقلبة الجانبية

ة الراجعة المؤجلة مجموعة التغذي فرادألقام الباحثان بإجراء قياسات مھارية قبلية وبعدية  -
مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة ( األساسيةفي بعض المھارات  األداءن تحس للتأكد من

  .ةلدى طلبة تخصص التربية الرياضي على بساط الحركات األرضية) الشقلبة الجانبية
  

  متغيرات الدراسة

  المتغير المستقل

  .التغذية الراجعة الفورية -

  .التغذية الراجعة المؤجلة -

  المتغير التابع

  .)الوقوف على اليدين، ومھارة الشقلبة الجانبية( المھاري لمھارتي مستوى االداء -
  

  وثباتھا االختبارات صدق

قام الباحثان بعرض االختبارات المستخدمة في  وثيباتھا أداة الدراسةللتأكد من صدق 
الدراسة على مجموعة من اعضاء ھيئة التدريس في كليتي التربية الرياضية في جامعة النجاح 

، وقاما بإجراء دراسة استطالعية على عينة من يبين ذلك) ٢(والملحق رقم  األردنية والجامعة
طالب من غير أفراد عينة الدراسة، وقد قام الباحثان بتطبيق ) ٣(مجتمع الدراسة بلغت 

االختبارات المستخدمة في الدراسة على ھذه العينة، وتم إعادة االختبارات بعد ثالثة ايام، وتم 
حيث كانت كما  ،الثاني ونتائج القياس ،مالت االرتباط بين نتائج القياس األولحساب معا

  ). ٢(جدول رقم اليوضحھا 

  .االستطالعية لالختبارات للعينة ين األول والثانيمعامالت االرتباط بين القياس  :)٢(جدول 

 االختبار معامل االرتباط

 اختبار الوقوف على اليدين ٠.٨٨

 ة البشريةاختبار العجل ٠.٩٠
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  الدراسة داةأ

ات االساسية على بساط الحركات وبخاصة المھار) ١(نظراً لكثرة مفردات مساق جمناستك  -
يتعلمھا الطلبة في ھذا التي  عتمد الباحثان مھارتين من المھارات االساسيةرضية، فقد ااأل

من أجل التحقق ، وذلك لى اليدين، ومھارة الشقلبة الجانبيةمھارة الوقوف ع: المساق وھما
  .قبليةؤ المجموعتين التجريبيتين على االختبارات المن تكاف

ية الراجعة الفورية عند استخدام التغذ ات الجمناستك، فقد تمللمساق انالباحثين مدرس ما أنب -
جعة المؤجلة مع المجموعة ستخدام التغذية الراامھارات مع المجموعة االولى، وتعليم ال

   .محاضرات اسبوعياً ) ٣(اسابيع من بداية الفصل، وبواقع  ةبعار) ٤(الثانية ولمدة 

بعدية  الجانبية كقياساتالشقلبة ذلك اعتمد الباحثان مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة ك -
ن االداء المھاري في بعض والمؤجلة على تحسلمعرفة أثر التغذية الراجعة الفورية 
ً وسھولة بالنسبة  وتعد ھذه .مھارات الجمناستك خاصة للمبتدئين المھارات األكثر شيوعا

التالي كما أشار سملينسكي  تعليمھا بالتسلسلتميز مراحل تطلبة المبتدئين، ولل
(Somolesnsky, 1996) يبين ذلك) ١(، والملحق رقم.  

 
  محددات الدراسة

 بداية الفصل ٢٩/١/٢٠٠٥ الفترة الزمنية الواقعة بين تم إجراء البحث في :المجال الزمني -
  .٢٦/٢/٢٠٠٥حتى اسابيع ) ٤(ولمدة ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥( الدراسي الثاني للعام

 .صالة الجمناستك في قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية: المجال المكاني -

  .ة قسم التربية الرياضية مستوى سنة ثانيةطلب: المجال البشري -
  

  عرض ومناقشة النتائج
  
  لىلنتائج المتعلقة بالفرضية االوا

   )ت(وإختبار ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قام الباحثان بحساب
)paired- t-test (القياسين القبلي والبعدي الفراد مجموعة التغذية الراجعة الفورية، وكانت  بين

  .  )٣( النتائج كما ھي موضحة في الجدول رقم
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بين القياسين القبلي   )ت(يارية وإختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع  :)٣(جدول 
  .مجموعة التغذية الراجعة الفورية والبعدي الفراد

 القياس ةالمھاريالقياسات 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
المعياري

درجة 
الحرية

) ت(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 دال ٣٥.٦٧ ١٤ ١.٠٤  ٤.٣٠ قبلي )درجة( اليدينالوقوف على 
 ١٤  ٠.٧٩  ٧.٥٢ بعدي

  دال   ٢٢.٦٤٣ ١٤ ١.٠٤ ٣.٥٤ قبلي )درجة( الشقلبة الجانبية
  ١٤  ٠.٩٥ ٧.٢١  بعدي

  .)١٤( بدرجات حرية، )٢.١٤(يمة ت الجدولية ق) ٠.٠٥=  ( دال إحصائياً عند مستوى

بين القياسين القبلي والبعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٣( يتضح من الجدول رقم
ما يدل ان استخدام التغذية ، م، ولصالح القياس البعديالتغذية الراجعة الفورية الفراد مجموعة

، الوقف على اليدين ظ في مستوى االداء المھاري لمھارتيالراجعة الفورية ادى الى تحسن ملحو
، ٣٥.٦٧(المحسوبة كانت ) ت(ن قيمة ، حيث أوالشقلبة الجانبية على بساط الحركات االرضية

يرى الباحثان ان السبب في و ، الجدولية) ت(اكبر من قيمة  قيموھي  ،واليعلى الت) ٢٢.٦٤
 واءتحسن االداء المھاري في بعض مھارات الجمناستك يعود الى التغذية الراجعة الفورية س

مما اتاح  ،افراد المجموعة التجربية اثناء اداء المھارات اكانت السمعية أم البصرية التي تلقاھا
  .اشرمب بشكل ن ھذه التغذية الفورية في تصحيح األداءتفادة مالفرصة لھم لالس

جريت مثل دراسة كل من طه دراسة مع كثير من الدراسات التي أاتفقت نتيجة الو
حيث ان جميع ھذه الدراسات  )١٩٩٦( ، ودراسة اي)١٩٩٦(ودراسة الربضي  ،)٢٠٠٤(

مھارات سھلة مع المبتدئين، حيث أكدت على اھمية التغذية الراجعة الفورية، وبخاصة عند تعلم 
حتى وان كان  الذا فإن اي تأخير انه من السھل عليھم استيعاب المالحظات والتعديالت مباشرة،

ً في االداء، ويؤد كان تأخير أ ي الى ارباك السلوك الحركي سواءلجزء من الثانية يؤثر سلبا
 ، ليتمكن الطالب من اصالح)٢٠٠٢(، او السمعية، او البصرية، خيون التغذية الراجعة الحسيه

   .وتعديلھا الحركة الخاطئة

الذي يبين ان  (Brinko, 1993) دراسة مع دراسة برينكوفي حين لم تتفق نتائج ھذه ال
ً طريقة التغذية الراجعة الفورية لم تبين تقدم ً ملحوظ ا عند تعليم مھارات اكثر صعوبة في رياضة  ا
ضمن ضوابط مال طريقة التغذية الراجعة المؤجلة الجمناستك، وبالعكس فھو يحث على استع

تعطي فرصة افضل لالعب بالتالي تعلم، ولما لھا من تأثير ايجابي في عملية المحدودة، 
  .ستيعاب المھارة الحركيةال
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال

  )ت(وإختبار ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قام الباحثان بحساب
)paired- t-test ( بين القياسين القبلي والبعدي الفراد مجموعة التغذية الراجعة الفورية، وكانت

  .)٤( النتائج كما ھي موضحة في الجدول رقم

بين القياسين القبلي   )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإختبار   :)٤(جدول 
  .مؤجلةوالبعدي الفراد مجموعة التغذية الراجعة ال

 القياس القياسات المھارية
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
المعياري

درجة 
الحرية

) ت(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 دال  ١٨.٩٠٣ ١٥ ١.٠٨ ٣.٧٣ قبلي )درجة( اليدينالوقوف على 
 ١٥  ٠.٩٥  ٧.٠٣ بعدي

  دال   ٢٤.٥١٧ ١٥ ٠.٨٨ ٣.٤٦ قبلي )درجة( الشقلبة الجانبية
  ١٥  ٠.٩٤ ٦.٠٠  بعدي

  ).١٤( بدرجات حريه، )٢.١٤(يمة ت الجدولية ق) ٠.٠٥ ≤ ( دال إحصائياً عند مستوى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ) ٤( يتضح من الجدول رقم
، ولصالح القياس البعدي، مما يدل ان استخدام التغذية المؤجلةالفراد مجموعة التغذية الراجعة 

ف على وادى الى تحسن ملحوظ في مستوى االداء المھاري لمھارتي الوق عة المؤجلةلراجا
المحسوبة كانت ) ت(اليدين، والشقلبة الجانبية على بساط الحركات االرضية، حيث ان قيمة 

  .الجدولية) ت(على التوالي، وھي قيم اكبر من قيمة ) ٢٤.٥٢، ١٨.٩٠(

جريت مثل دراسة كل من طه ن الدراسات التي ااتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع كثير مو
، )١٩٩٦( ، ودراسة اي)١٩٩٦(اسة الربضي ودر ،(Brinko, 1993) ، وبرينكو)٢٠٠٤(

حيث ان جميع ھذه الدراسات أكدت على اھمية التغذية الراجعة المؤجلة، وبخاصة عند تعلم 
تمنح الالعب  )٢٠٠٢(ي كما اشار المفت حيث ان التغذية الراجعة المؤجلة، المھارات الصعبة

وان اعطاء التغذية االخطاء في فواصل الربط المھمة للمھارة الحركية،  الىلتعرف فرصة ل
من االحيان،  باشرة قد ال تكون مجدية في كثيرالراجعة الفورية لحظة توقف الالعب عن االداء م

زمنية لنقل التركيز الى  الن االجھزة الحسية تكون منشغلة في انتھاء االداء، لذلك تحتاج الى مدة
اذا استعملت وسائل تعليمية مثل  المدرب وسماع ما يقال، او رؤية االداء السليم، وبخاصة

ح موقع ضوتو فإنھا تعطي وتعرض شكل الحركه بصورة دقيقة، العادة مشاھدة المھارة، ،ويالفيد
  ).٢٠٠٢(، خيون ن االداءيعملية التعلم وتحس ، وھذا من شأنة تتفعلالخطأ وكيفية تصحيحه
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةال

  لمجموعتين مستقلتين) ت(ستخدم إختبار وللتحقق من ذلك قام الباحثان با
)Independent t-test( ،البعدي بين أفراد مجموعة التغذية  من أجل تحديد الفروق على القياس

  . يبين ذلك) ٥( الجدول رقم ونتائج ،المؤجلة الراجعة الفورية ومجموعة التغذية الراجعة

لمجموعتين مستقلتين ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار   :)٥(جدول 
)Independent t-test (البعدي بين أفراد مجموعة التغذية الراجعة  تحديد الفروق على القياسل

  .الفورية ومجموعة التغذية الراجعة المؤجلة

 ت الداللة
لراجعة التغذية ا

 المؤجلة
التغذية الراجعة 

 الفورية
 القياس المھاري المقياس

١.٤٩٢  غير دال   الوقوف على اليدين المتوسط ٧.٥٢ ٧.٠٣
  االنحراف ٠.٧٩ ٠.٩٥  )درجة(

٣.٤٤٠ *دال   الشقلبة الجانبية المتوسط ٧.٢١ ٦.٠٠
 االنحراف ٠.٩٦ ٠.٩٤  )درجة(

  )٢٨( بدرجات حريه، )٢.٠٤(قيمة ت الجدولية  )٠.٠٥=  ( دال إحصائياً عند مستوى

البعدي بين أفراد على القياس  وجود فروق ذات داللة احصائية )٥(من الجدول رقم يتضح 
مجموعة التغذية الراجعة الفورية ومجموعة التغذية الراجعة المؤجلة ولصالح مجموعة التغذية 

المحسوبة ) ت(بية، حيث كانت قيمة الشقلبة الجان مھارة الراجعة الفورية على مستوى اداء
ً على ، بينم)٢.٠٤(الجدولية ) ت(، وھي اكبر من قيمة )٣.٤٤( ا لم تكن الفروق دالة احصائيا

مطلق ويرى الباحثان ان ھذه النتيجة ال تحقق بشكل  .الوقوف على اليدين مستوى اداء مھارة
≤  ( ند مستوى الداللةيوجد فروق ذات داللة احصائية ع" :فرضية الدراسة الثالثة وھي

في القياس البعدي بين اثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة ولصالح الفورية ) ٠.٠٥
متفقة مع  تيجةوجاءت ھذه الن ".على تحسين األداء في بعض المھارات االساسية في الجمناستك

ستخدام التغذية ان  ، إال(Brinko,1993) دراسة برينكو ، ويتعارض مع)٢٠٠٤(دراسة طه 
الراجعة المؤجلة يكون افضل، وبخاصة عند تعليم مھارات حركية اكثر صعوبةً، الن المتعلم 

ً يواجه قلق ً نفسي ا دقة المعلومات التي يجب "صعوبة المھارة وحدود دقتھا الى وخطورة باالضافه  ا
يكون تأجيل  ال على ان" مغلقة كانت ام مفتوحة"ووظيفة المھارة الحركية " توفرھا للمتعلم

ً  التغذية االحساسات  من عب الكثيرالفقد ينسى ال. الراجعة لفترة طويلة الن ذلك ال يجدي أيضا
ا متبويبھو لومات حول النتيجة وحول االداءعندما يفشل في استثمار المعذلك و ،المرتبطة باالداء

  .ضمن البرنامج الحركي المخزون في الذاكرة الحركية
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  االستنتاجات

  :عرض النتائج ومناقشتھا يستنتج الباحثان ما يليفي ضوء 

األداء المھاري على بعض استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة تعمل على تحسين  نإ -
على بساط ) مھارة الوقوف على اليدين، ومھارة الشقلبة الجانبية( الحركات األساسية
  .الحركات األرضية

، والتغذية مع المبتدئين رية عند تعليم المھارات السھلةضرورة استخدام التغذية الراجعة الفو -
  .والمعقدة اللراجعة المؤجلة عند تعليم المھارات الصعبة

 
  وصياتالت

  :في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثان بالتوصيات االتية

  .، وبخاصة مع المبتدئينناء العملية التعليميةضرورة التركيز على التغذية الراجعة اث -

يوصي الباحثان باستخدام التغذية الراجعة الفورية عند تعليم المھارات الحركية السھلة مع  -
 .المبتدئين

يوصي الباحثان باستخدام التغذية الراجعة المؤجلة عند تعليم المھارات الحركية الصعبة  -
 .والمركبة

   .الجمناستكاجراء دراسات عن التغذية الراجعة على فئات متقدمة من الجنسين في رياضة  -
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  )١( ملحق رقم

  مھارة الوقوف على اليدين

  الخطوات التعليمية
الحائط، التدرج في نقل مشطي القدمين على عقل الحائط انبطاح مائل عميق على عقل  -

  .للوصول لوضع الوقوف على اليدين
  .جلوس على أربعة، الرجل الحرة خلفا، مرجحة الرجل الحرة خلفا عاليا -
الحائط، مرجحة الرجل الحرة خلفا عاليا للوصول لوضع  ةوقوف الذراعين أماما، مواجھ -

  .حائطالوقوف على اليدين باالستناد على ال
وضع الوقوف على اليدين والسند من الوقوف، مرجحة الرجل الحرة خلفا عاليا للوصول ل -

  .طة الزميلاسبو
  .أداء المھارة من وضع الوقوف أمام الحائط والثبات -
  .أداءالمھارة بدون سند ومساعدة -
  

  النواحي الفنية
  .اتجاه األصابع لألمام ،وضع الكفين على األرض يكون باتساع الصدر .١
 .ذراعان مفرودتانال .٢
ً عموديالجسم على استقامة واحدة ويكون  .٣  .على األرض ا



 "......أثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على تحسين أداء مھارتي الوقوف على "ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

محاولة إطالة جسم الالعب عن طريق دفع األرض باليدين لفرد الزواية الموجودة في  .٤
 .الكتف

 .لخلفثني الرأس قليالً إلى ا .٥
  

  مھارة الشقلبة الجانبية

  الخطوات التعليمية
  .امفتح الرجلين وضمھ -وقوف .١
 .الرجلينوقوف مع فتح  .٢
ً  –وقوف فتحاً  .٣ مرجحة الجسم على الجانبين بالتبادل مع رفع الرجلين جانباً  -الذراعان جانبا

 .بالتبادل
٤.  ً ً  - وقوف فتحا مرجحة الجسم تجاه أحد الجانبين ألخذ االستعداد للحركة  -الذراعان جانبا

 .وعند الرجوع الوقوف على اليدين مع فتح الرجلين
ً  -وقوف .٥ ً  ذراع -الطعن أماما ً واألخرى أماما وضع اليد القريبة من قدم االرتقاء على  - عاليا

 .األرض وعلى خط واحد مع القدمين
٦.  ً  .عمل مرجحة بالرجل الحرة للوصول لوضع الوقوف فتحا
٧.  ً  .الدفع بكف اليد القريبة من قدم االرتقاء للنزول فتحا
 .أداء المھارة بالشكل النھائي .٨
 .بأدائھا على خط مستقيم والتكرار ،أداء المھارة مقابل حائط .٩
 

  النواحي الفنية
  ).نالرجالالذراعان، الجذع، (في جميع مراحل المھارة  الجسم مفرود .١
٢.  ً  .مرور الجسم بوضع الوقوف على اليدين فتحا
 ).معكوس(الرأس في وضعھا الطبيعي  .٣
 .تؤدي المھارة في خط مستقيم بدئاً من البداية وحتى النھاية .٤
 .الدفع باليد التي تترك األرض أخيراً يكون أقوىمرجحة الرجل الحرة بشدة و .٥

  
  )٢(ملحق رقم 

  سماء المحكمين للبرنامج المستخدمأ

  .جامعة النجاح الوطنية/ عماد صالح عبد الحق . د .١
 .جامعة النجاح الوطنية /عبد الناصر القدومي . د .٢
 .جامعة النجاح الوطنية /ايرينا  باريسفنا  ليبدوفا. أ .٣
 .األردنيةلجامعة ا/ أحمد بني عطا . د .٤


