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  صـملخ

 بالغطس الدفاع مهارة تعلم في المرئية الراجعة التغذية أثر على التعرف الدراسة هذه دفته
 في والنموذج الشرح بطريقة الراجعة التغذية أثر على تعرفال إلى هدفت آما الطائرة، كرةال في
 بين الفروق على التعرف إلى هدفت آما الطائرة، كرةال في بالغطس الدفاع مهارة تعلم

 كرةال في بالغطس الدفاع لمهارة المهاري األداء مستوى في والضابطة التجريبية المجموعتين
 المنهج استخدام تم وقد ٢٠٠٩/٢٠١٠ األول اسيالدر الفصل  وقد أجريت الدراسة فيالطائرة،
 آلية طالب من عمدية بطريقة الدراسة عينة اختيرت وقد الدراسة، لطبيعة لمناسبته التجريبي
آرة  مساق أنهوا ممن طالب )٤٠( على اشتملتحيث  األردنية الجامعة في الرياضية التربية
 من وتكونت التجريبية المجموعة مجموعتين، إلى تقسيمهم تم ، فصول سابقةفي -٢- طائرة

 المجموعة مع استخدم وقد طالب، )٢٣( من وتكونت الضابطة والمجموعة ،طالب )١٧(
إلى جانب أسلوب الشرح اللفظي وأداء  الفيديو بواسطة المرئية الراجعة التغذية اسلوب التجريبية
 اللفظي الشرح بواسطة الراجعة التغذية اسلوب الضابطة المجموعة مع استخدم بينما ،النموذج
مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج أسفرت وقد ، فقطالنموذج وأداء

التجريبية، آما  للمجموعة البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي القياسيناألداء المهاري بين 
 القياسيناري بين مستوى األداء المه في إحصائية داللة ذات فروق وجود عنأسفرت النتائج 

 فروق وجود عنالنتائج  أسفرت آما الضابطة، للمجموعة البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي
 التجريبية المجموعتين بين البعدي القياس في المهاري األداء مستوى في إحصائية داللة ذات

 وصيت ،نتائج من إليه التوصل تم ما على بناءًاو  .التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة
 مع يتناسب بما المختلفة التعليمية الوسائل باستخدام الراجعة التغذية معلومات بتقديم ةالباحث
 المهارات على مشابهه بحوث بإجراء توصي آما تعليمية، مادة لكل الحرآية المهارات طبيعة

  .الجماعية األلعاب مهارات وخصوصًا المختلفة لأللعاب األخرى
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Abstract 

The aim of the study was to identify the influence of visual feedback, 
video display, and exhibiting ideal performance on learning dive in 
volleyball, also, to identify the effect of feedback by modeling and 
explaination methods on learning dive in volleyball, between the 
experimental group and the control group in the first semester of 2009 - 
2010. Forty Physical Education College students at Jordan university 
participated in the study, They were randomly selected from those who 
sucsissfully passed volleyball course(2), they were  divided into two 
groups, Experimental group (17) students , And control group (23) 
students. The result of the study revealed that there were statistical 
significant differences between the pre and post measurements in both 
groups, in favor of Post measures which were better pertaining to dive in 
volleyball skill performance, There was, Also, Significant difference in 
the level of dive in volleyball skill performance between the two groups 
in favor of experimental group. The researcher recommended the need of 
utilization the visual feedback technique in addition to teaching aids, It’s 
recommended to investigate more volleyball skills and other team sports.  

  
 الدراسة مقدمة

ا    م،المتعل إلى المدرس من المعلومات انتقال عمليةالحرآي   التعلم عمليةعتبرت وتظهر نتائجه
ة  الممارسة عملية من أساسا تنتج والتي الحرآي السلوك في تحدث التي التغيراتمن خالل     الفعلي

ة( ة العملي رار + التعليمي ا ،)التك دف ع آم ةته تعل ملي ى مال ساب إل تعلم إآ صفات الم ة ال  البدني
ة  والقدرات ة  الحرآي ذلك  والمهاري ة  وآ ر  ،(Caine, 2006) الخططي را  لمالتعويعتب ا  تغي  في  دائم
سلوك، دث ال ة ويح رة، نتيج ستثنى للخب ن وي ك م رات ذل ة التغي ن الناتج ة ع و عملي ن أو النم  ع
ات ة عملي ب مؤقت اطي أو آالتع شطات تع ا ،(Rayan, 2007) المن ر آم تعلم يعتب صلة ال  مح
اعالت رد تف ع الف ه، م ذي الحاسم العامل وهو بيئت رد أداء يحدد ال ي الف ا من لحظة أي ف  تلحظ
  ).(Cleland, 2005 موقف أي وفي الحياة

د  د وق احثون أآ اك أن الب ة سسًاا هن ي تراعى أن يجب هام ة ف ة بداي تعلم عملي ا ال  ، وأثناءه
تعلم  الرئيسية الشروط أهم أحد تعتبر التي الممارسة إلى إضافة ارات  ل ة،  المه  الممارسة و الحرآي

ر ال رد تعتب رار مج ة تك ا ،للحرآ ي إنم رار ه صحوب تك ز م ديل، بتعزي ور أي وتع سن ظه  تح
ى األداء الصحيح     في تدريجي اء عل  وان ،(Derri, 2007)  األداء نتيجة لتصحيح األخطاء والثن

ة                   ما يتميز به التعلم الحرآي من تنوع وشمولية يتوجب استخدام أنواع عديدة من الوسائل التعليمي
ة       وتحقق اله  ، في العملية التعليمية   التي تؤثر تأثيرا مباشراً    وهو  أال   دف الذي تسعى إليه هذه العملي



 ٦٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــختام آي

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستوى     ضل م ى أف المتعلم إل ول ب ي األداءالوص د ، ف دى    وتعتم ى م ة عل ة الفعال ة التعليمي العملي
ان األداء       وآبيراً هامًا اإلتصال تلعب دوراً  هذا   وأن وسيلة    ،درستعلم والم لماإلتصال بين ا    في إتق

يل             ا آانت وس ه آلم ه، إذ أن راد تعلم تم بصورة        المهاري الم تعلم ت ة ال إن عملي ة اإلتصال مناسبة ف
  . (Beckett, 2007)لجهد للوقت واأفضل وأسرع وبإختصار آبير

ة اله      ئرموتعد التغذية الراجعة ال    أثير مباشر وحاسم       اية إحدى الوسائل التعليمي ا ت ي له ة الت م
ه              ،في عملية التعلم   ة أدائ تعلم بمعلومات عن طبيع ي      خالل محاوال  ألنها تزود الم ررة الت ه المتك ت

ا وم به اتجوالتعزيز ديلعالت  وإن،يق ات  الن ذه المعلوم الهعن ه ر م ابي أث ى إيج ل عل  المراحل آ
د األداء          مألن المتعلم يتعرف من خالله     التعليمية اء وبع  وإن أي   ،ا على مدى التقدم الذي أحرزه أثن

تعلم آكل                ة ال ق عملي د ف ،إخفاق في توفر مثل هذه المعلومات سوف يعي ة  ثبت  ق رد  أن بالتجرب  الف
ستمرة  ملحة  بحاجة  المتعلم ى  وم ى  التعرف  إل ذي  المستوى  عل ه  وصل  ال  ،جراح ( األداء في  إلي
١٩٩٦(.   

ة  بها تتمتع التي األهمية تتمثل ة  التغذي ا  الراجع ا  شيري  آم  إحداث  في  Derri ,2007)( إليه
ة لوك أو حرآ اهاب س دف تج ين ه ي أو مع ق ف دد طري م ،مح ارن ث ار تق ذ آث ة هه اهالبا الحرآ  تج

 من  آل  شارأ وقد التنظيم، توجيه إلعادة لناتجا الخطأ يستخدم وبعدها الخطأ يددلتح لها، الصحيح
(Schmidt, 1988)  شيخ ى إ )١٩٨١( وال ه  ل تم  أن تقبال ا ي رد  س تعلم  الف ة  الم ة  للتغذي  من  الراجع

تعلم  ويكتسب  ،لخارجيةا الراجعة والتغذية اخليةالد الراجعة التغذية هما رئيسيين نوعين خالل  الم
ه،  الخاصة المفاهيم من بالعديد تتعلق معلومات خالل من الداخلية الراجعة التغذية ا  بحرآت  ويتلقاه
ر  ،للجسم الحرآي البرنامج خالل من ألدائه طبيعية آنتيجة المتعلم وات  عب ددة  حسية  قن إذا  ،متع  ف

 (Hopple, 2005)  أدائه  في  مصيب  بأنه يشعر الالعب فإن المطلوب النحو على الحرآة أداء تم
ر  الالعب  نآا وآلما اً  أآث ارة  من  تمكن ا  المه ة  زادت آلم ه  دق ذلك  ستجابة، لال تقييم إن  ل راد   ف األف
دة  رياضية قدرات تعلم من األولى المراحل في هم الذين ل  نجدهم  جدي ة  أق ونهم  ،دق م  آ  يطوروا  ل
ى  وباإلضافة ،(Beckett, 2007) الصحيح األداء أديةت عند القدرة تستشعر ذاآرة بعد ة  إل  التغذي

تعلم  يتلقى  ،والعضالت  بالحرآة الخاصة الراجعة ة  الم ة  تغذي ستقبالت  من  راجع  أخرى  حسية  م
العين ة( آ ة تغذي صرية راجع ة( واألذن ،)ب ة تغذي معية راجع د ،)س شاف وعن أ اآت ا خط إن ،م  ف
ار اب إما يقوم المتعلم امج  ختي ار  أو ،صحيح  حرآي  برن ا  يخت دا  برنامج ى  للحصول  جدي  األداء عل

صحيح، ا ال م إذا أم تعلم يكتشف ل أ أي الم ي خط ه ف ه أدائ د فإن امج يعتم سه الحرآي البرن رة نف  م
ادة  في  رغبته عند أخرى ا  ،(Caine, 2006) األداء نفس  إع ة  أم ة  التغذي ة  الراجع  فهي  الخارجي
ذه  التزود ويتم لألداء، مكملة تعتبر والتي ،تنفيذها المراد بالمهمة ترتبط التي بالمعلومات تتعلق  به

 يوضح آأن لفظي بشكل هنا الراجعة التغذية تكون وقد س،المدرآ خارجي مصدر من المعلومات
شكل  تكون  قد أو أدائي، خطأ تصحيح آيفية المدرس ر  ب أن  لفظي  غي ين  المدرس  يرشد  آ  المتعلم

دور  فيديو شريط عليهم يعرض أو ،األخطاء تصحيح آيفية إلى م أدائ حول  ي  (Boyce, 2006) ه
  ).١٩٨١ ،الشيخ(و

واع  من آنوع الراجعة التغذية وتستخدم ز  أن ى  باإلضافة  ،(Cleland, 2003)التعزي ا  إل  أنه
ة  في الهامة الحوافز أحد تمثل ة،  العملي ا  التعليمي ى  تعمل  آم تعلم  حث  عل ى  الم  في  ستمرار الا عل
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ضا  ،(Goldberger, 2003) الحرآي  بالواج وأداء العمل إن  أي سه  الحرآي  ألداءا ف  يكتسب  نف
دما  والقيمة المعنى منأآبر قدرا تعلم  يكون  عن ى  الم م  عل ه  عل ذا  في  بتقدم ا  األداء، ه م  إذا أم تم  ل  ي
تعلم  تزويد ه  بمعلومات  الم ى  تدل ه  وصف  عل شاف  أدائ ه  واآت إن  أخطائ تعلم  ف دها  ال ن  عن  يتحقق  ل
 ).٢٠٠٠ طه،( المطلوب بالشكل

 ،للمتعلم توفرالمعلومات التي الراجعة التغذية وسائل أهم من يةئرمال الراجعة التغذية عتبرتو
االً  هامًا دورًا وتلعب م  في  وفع ارات  تعل ة  المه ا  اذ ،الحرآي د  أنه م  من  تع ؤثرة  العوامل  أه  في  الم
ديو  التصوير أن حيث ،األداء ة  مع  يتناسب  بالفي يح  ،األداء طبيع تعلم  ويت ه  الرجوع  فرصة  للم  إلي

ا  تصحيحها،  ومحاولة األخطاء على والتعرف تقليده ومحاولة األمثل األداء لمشاهدة د  آم  من  يزي
  .)٢٠٠٢ خيون،( أفضل مستوى تحقيق في وطموحه المتعلم رغبة

 يـطـني والخطـوير الف ـد التط ـها ي ـة التي تناولت  ـاب الجماعي ـن األلع ـة الكرة الطائرة م   ـلعبإن  
ا من حيث األدا         وذلك   )١٩٩٠خريبط،  ( اري والخططي وطرق اللعب         بهدف النهوض به ء المه

ال الرياضي   ي المج سريع ف دم ال سايرة التق ن، (Hardy, 2005)لم اب وهي م ة األلع  الجماعي
ة  من وتطورها العالم في انتشارها حيث من الصدارة مكان أخذت التي والشعبية ضاء  لعب  وقت  لق
راغ ى الف ة إل ة لعب اج أولمبي ى تحت ى إل ك درجات أعل ة التكني ةال واللياق ة بدني ب (والتكتيكي ، الكات
الم،  أنحاء  آل  في  تمارس   شعبية لعبة أصبحت ، وقد )١٩٩٧ سعت  حيث  الع تها  قاعدة  ات  ممارس
ت درس وبات ي ت ات ف ة آلي ية التربي ي الرياض ات ف ة الجامع م    األردني رمن أه ة، وتعتب المختلف

ي الجامعات األردنية   المساقات العملية اإلجبارية التي يجب على طالب آليات التربية الرياضية ف          
يم  في علمية وأسس مبادئ النجاح بإجتيازها آأحد متطلبات التخرج، وهي تعلم وتدرس وفق          التعل

  .)١٩٩٢ طوق، أبو (الرياضي والتدريب

ال  تعتمد على وتتميز لعبة الكرة الطائرة بكثرة وتنوع مهاراتها الحرآية األساسية التي   اإلنتق
ن عملي  سريع م ى عاتال دفاع إل وم والعكاتملي ال  ارـ أشدـ وق،(Margon, 2002)س ـ الهج

(Chamberlain, 2006) سريع والمستمر للمواقف     ألى أ ن لعبة الكرة الطائرة تتسم بالتفاعل ال
اب   ن األلع ا م دد آغيره زمن مح ضع ل ي ال تخ اراة الت رة المب وال فت ة ط ة والدفاعي الهجومي

ة     ، وقواعد لعبة الكرة الطائرة     للتعديالت المستحدثة في قانون    وطبقًا،  الجماعية  والتي شهدتها اللعب
 سواء فيما يتعلق ،في فنونها وجوانبها المختلفة  آبيرًافي السنوات األخيرة، فإن ذلك أحدث تطوراً   

دفاعي         شقيه الهجومي وال اري أو الجانب الخططي ب ومن   ،(Harrison, 2007)بالجانب المه
دافع الحر   التي استحدثت هي التعديالت تلك ضمن أهم    رو – إبتكارالالعب الم ذي س  -  الليب  اعد ال

وده  سليط وج ى ت ة   عل ارات الدفاعي اء بالمه ة لإلرتق ة الحاج ى أهمي ضوء عل ي  ال وازي ف ي ت الت
ة     ارات الهجومي ا المه د أشار  (Graham, 2006)أهميته ى أن وجود   (Payne, 2007) ، وق  إل

د فرض     دافع الحر ق ة  الالعب الم ى لعب ائرة  العل رة الط ة    ًا خططيعمالً ك ذه بقي ي تنفي شارآه ف ي
ين  ،الالعبين اآلخرين  ذي ي  ، األمر الذي أدى إلى زيادة العبء الملقى على هؤالء الالعب  ستلزم وال

ة         ادة تام ة إج ة              ،  منهم إجادة المهارات الدفاعي ارات الدفاعي ى المه ز عل ذي يتطلب الترآي األمر ال
د أشار    بطريقة توازي الترآيز على المهارات الهجومية،  ذلك فق د    (Hein, 2006)ل ه ال ب ى أن  إل

ة               ارات الدفاعي م وتطوير المه من تطوير الوسائل التعليمية والتدريبية التي تساعد على سرعة تعل
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ة      هذه المهارة   تعد  ، حيث   كرة الطائرة الوأهمها مهارة الدفاع بالغطس في       ارات الدفاعي إحدى المه
ائرة،      رة الط ة الك ي لعب ررة ف ة والمتك وم       المهم ارات الهج ع مه ا م ي أهميته ساوى ف ي تت  وه

(Graham, 2007) ،)،تمكن الالعب بواسطتها من        )٢٠٠٠ طه ي ي ارات الت ، ألنها احدى المه
دة من       المنخفضة أو    الدفاع عن ملعبه ضد هجوم الفريق الخصم، وضد الكرات           ساقطة أو المرت ال

 ، وان نجاح الالعب في(Richard, 2000)حائط الصد، وانقاذ الكرة قبل وصولها الى األرض 
ت المناسب  ي الوق رة ف ى الك االوصول ال ع   وإنقاذه ي رف ساهم ف ا ي ف به ة المكل ة المنطق  وحماي

ى                            دفاع ال ة ال ر وضعه من حال ى تغيي ق عل ساعد الفري د إنجاز ي ه يع الروح المعنوية للفريق، ألن
ه الفرصة إلحراز نقطة،          الي إمتالآ ذلك  حالة الهجوم وبالت د تل ارة  ع دفاع  مه الغطس  ال م    ب من أه

ا       المهارات الدفاعية  ا     التي يجب أن يتقنه ز به رة   ويتمي د     ،الطائرة  العب الك ذي ال يجي ق ال والفري
وز                أفراده هذه المهارة تتقلص فرصه في      تمكن من إحراز الف ن ي الي ل  اإلعداد لهجوم ناجح، وبالت

(Sue, 2006)،)،١٩٩٧ حسانين وعبد المنعم.(  
  

  يتهاوأهم الدراسة مشكلة

الل  ن خ ة م شكلة الدراس ق م وير منط ن تط الع وأمك ات اإلط ن األدبي د م سح للعدي الم
ت     ي تناول ي والت تعلم الحرآ االت ال ي مج ت ف ي أجري سابقة الت ة ال ة واألجنبي ات العربي والدراس

ة موضوعات  ارات الحرآي تعلم للمه ة ال ةوأثرالمختلف ة الراجع ى التغذي ا عل د وو، تعلمه دت ق ج
ة  دالباحث ي ح ه ف ذي أجرت سح ال ات أن الود الم ي دراس يم  تتناولالت دفاع موضوع تعل ارة ال مه

ى وجه الخصوص          ادرة  بالغطس في الكرة الطائرة عل ة         ن ة التدريبي ى الناحي ى  و  ومقتصرة عل عل
سي      ا ا و،  فقط  لالعبين الممارسين للعبة على المستوى التناف رة الطائرة       بم ساقات الك د من     أن م تع

ة    ي  أهم المساقات العملي دخل   الت اهج  ضمن  ت ة،        من ة الرياضية اإلجباري ة التربي درس    آلي  والتي ت
تم ويم وي ا التق اءا فيه ى بن ستوى عل دى األداء و م ى م ان عل اراتاإتق ة لمه ي الحرآي ا الت  تتطلبه

ة      ،اللعبة ممارسة رر إلجراء   وجدت الباحث ذه الدراسة    المب ة            ،   ه ه من خالل عمل الباحث حيث ان
رة ا ساقات الك ة، ومن خالل آمدرسة لم ة األردني ي الجامع ة الرياضية ف ة التربي ي آلي ائرة ف لط

رة                    ة للك وطني والمنتخب الجامعي، ومدرب خبراتها العملية آالعبة سابقة في صفوف المنتخب ال
ائرة، سجلين     الط ة الرياضية الم ة التربي اري لطالب آلي ألداء المه ررة ل شاهداتها المتك د م وبع

رة الطائرة     م                     )٢( لمساقات الك ر في تعل ساقات، الحظت وجود ضعف آبي ذه الم وا ه ذين انه  وال
د من            في الكرة الطائرة،    وتطبيق األداء المهاري لمهارة الدفاع بالغطس      رغم من أن العدي ى ال عل

ة                    ارة الدفاعي ذه المه ة ه ى أهمي دوا عل الخبراء والعلماء في مجاالت التعلم والتدريب والتدريس أآ
ى (Ratliffe, 2004) فقد أشار بالنسبة للعبة، ة   ال ذه  أهمي ارة  ه ة  في  المه رات  مواآب ي  التغيي  الت

ى  طرأت  ا الحرآي،     عل ي زادت من إيقاعه ة والت ة    اللعب ارات الدفاعي ة المه الي أهمي وزادت بالت
شكل  مراآزاللعب  مختلف في الدفاعية والتغطية االستقبال التي تساهم في عمليات    ر    ب ا  آبي وأهمه
الغطس  دفاع ب ارة ال ا (Schwage, 2008)مه ة مم ذه الدراس راء ه ى إج ة إل ع الباحث بهدف  دف

رة  في بالغطس الدفاع مهارة تعلم في المرئية الراجعة التغذية تأثيرالتعرف على    دى     الك الطائرة ل
 .طالب آلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية
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ائج  أثبتت قدف د  نت ي  الدراسات  من  العدي تعلم  مجال  في  أجريت  الت ة  ال تعلم  عام  الحرآي  وال
 بين العالقة له توضح معلومات استقبل ما إذا ملحوظة بدرجة يتحسن المتعلم الفرد أداء أن خاصة
ه  راد  والهدف  أدائ ه  الم ان ( تحقيق ا    ،)Schmidt, 1988 (،)١٩٨٧ ،عثم ذه    من هن ة ه ع أهمي تنب

د  علم الحرآي والمرئية على عملية الت  الراجعة دورالتغذيةالدراسة في تسليط الضوء على       الذي يع
ه  والتي ما، مهارة تعلم أثناء أدائه حول المتعلم يتلقاها التي المعلومات ألنها تمثل  ،هامًا دورا  تمكن
ي  البراعة بمدى وتخبره التعليمية، للمهمة استجابته صحة معرفة من ا  الت ام  يتطلبه ة  القي ا  بحرآ  م

(Bartonm, 2008)، ة   معلوماتف ي  التغذية الراجع د الت ة  في  صيغ  عدة  تتخذ  ق ة  البيئ  ، التعليمي
 في األثراألآبر لها أن وعلى التعلم، آما   األداء على لتقديمها الالزم والوقت وآميتها صيغتها تؤثر
سمح  حيث  المتعلم، توجيه ه  ت التعرف  ل ى  ب ه  عل ة  أخطائ ه  ومقارن وب، و   بالمستوى  أدائ  في المطل
 للعوامل وفهمه درايته عدم حالة في حتى لوماتالمع هذه مثل عن يبحث المتعلم فإن ،األمر حقيقة
 ال هو و ونتائجه األداء تفاصيل معرفة إلى يسعى فنجده ،التعليمية العملية استيعاب إلى تؤدي التي
ة  يسعى بل ،مختصر بأسلوب النتيجة بمعرفة يكتفي ان  المراحل  أي في  لمعرف دا  أداؤه آ  وفي  جي
إن  األحيان معظم وفي ،(Boyce, 2007) ذلك غير األداء آان منها أي ة  ف ى  اإلجاب ل  عل ذه  مث  ه

ة  فإن ذلك إلى وباإلضافة المستقبل، في األداء تحسين على تعمل التساؤالت ة  التغذي ر  الراجع  تعتب
ي  المعلومات  على تعتمد التي التعزيز أنواع أحد ستطيع  الت تعلم  ي ار  استخدامها  الم ـ وتقوي الختب  مـ
هأدا أت الباح  ،يـالحرآ ئ ا ارت ن هن ة أن م يلة وـديـالفيث ن وس ـوس م ة ةـالتغذي ائلـ ي الراجع  الت

اً  يءته تستحق الدراسة باعتبارها     سيا  مناخ با  نف تعلم،  مناس ة  حيث  لل ة  تظهرعملي وم  مقارن ا  يق  به
رد تعلم الف ين الم ا ب م م صي األداء( أداؤه ت ين )الشخ ا وب ب م ون أن يج ه األداء  يك  األداء(علي

الي ى )المث شف حت اء تكت واطن ،األخط وة وم ضعف الق ك ،وال ن وذل ق ع وع طري ه الرج  ،إلي
شاهدة ل األداء وم ة األمث ده ومحاول صي وو، تقلي شاهدة األداء الشخ رفم ى التع اء عل  األخط
  ).١٩٩٢ ،جابر( المطلوباألداء  مستوى إلى للوصول تصحيحها ومحاولة

 الرياضية عابواألل الفعاليات مجال في واألبحاث الدراسات من العديد أجريت وآونه قد
 من ،واأللعاب الفعاليات تلك تعلمل والضرورية الخاصة المتطلبات لتحديد ،األخرى المختلفة
 األداء، في المؤثرة العوامل أهم من تعد التي و،لها المالئمة التعليمية الوسائل استخدام خالل

 اذا خاصة ،عاليةأسرع وأآثر ف بشكل العليا الرياضية المستويات الى المتعلم وصول في تساهمو
 لمهارة الدراسة هذه  اجراءت الباحثة، ارتأ(Hardy, 2005) صحيحة بصورة استخدامها تم

تعليمي مدعم بالتغذية الراجعة  الدفاع بالغطس في آرة الطائرة عن طريق استخدام أسلوب
هارة موآون  ، الحرآيالتعلم مجال فيالسابقة  للدراسات استكماًالالفيديو،  طريق المرئية عن

وتسريع  لتسهيلو ،الدفاعية الصعبة والمهمة الطائرة كرةال مهارات الدفاع بالغطس هي إحدى
 وذلكقامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة   الفني، وتطويرمستواهااالحرآي له األداء تعلم عملية

 وقتال توفير ثم البحث لموضوع المختارة ةالمهار في طالب لكل المهاري األداء تصوير بواسطة
بعد مشاهدته لألداء  ، ثم محاولة تصحيحها،والتعرف على أخطائه أدائه لمشاهدة لهالمناسب 
 معرفة في وفعاليته مساهمته مدى لمعرفة الراجعة التغذية من النوع هذا اختيار تم وقدالمثالي، 
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 ىلا الوصول أجل من األسبق األداء على إدخالها يجب التي التعديالت ومعرفة األداء صحة
  .وتسريعها التعلم عملية في أفضل مستوى

  
 الدراسة أهداف

 يلي ما إلى الدراسة هذه تهدف

 .الطائرة بالكرة بالغطس الدفاع مهارة تعلم في المرئية الراجعة التغذية أثر على التعرف  .١

م  يف  والنموذج  الشرح بطريقة الراجعة ثر التغذية أ على التعرف  .٢ ارة  تعل دفاع  مه الغطس  ال  ب
  .الطائرة ةبالكر

ى التعرف  .٣ روق عل ين الف ة ب ة التغذي ة الراجع ر المرئي ة وأث ة التغذي ة الراجع شرح بطريق  ال
 .الطائرة بالكرة بالغطس الدفاع مهارة تعلم في والنموذج

 
  الدراسة فرضيات

اك :  األولى الفرضية روق  هن ة  ذات ف ين  إحصائية  دالل ار  ب ي  اإلختب ار البعدي    القبل  واإلختب
  .البعدي اإلختبار جموعة التجريبية ولصالحالم أفراد لدى

روق  هناك:  الثانبة الفرضية ة  ذات ف ين  إحصائية  دالل ي    ب ار القبل ار البعدي    اإلختب  واإلختب
  .البعدي اإلختبار ولصالح الضابطة المجموعة أفراد لدى

ين  البعدية اإلختبارات في إحصائية داللة ذات فروق هناك:  الثالثة الفرضية وعتين  ب  المجم
  .التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة جريبيةالت
 

 الدراسة محددات

ة  في  الرياضية التربية آلية البط على الدراسة اقتصرت :بشريال المجال  .١ ة  الجامع  األردني
  . في فصول سابقة)٢ (طائرة آرة مساق أنهوا ذينال

م  :الجغرافي  المجال  .٢ ة  صالة  استخدام  ت ة  آلي ة  ةالجامع  في  الرياضية  التربي  إلجراء  األردني
  .التعليمي البرنامج وتطبيق بالدراسة الخاصة االختبارات

ال  .٣ ي المج م :الزمن راء ت ذه  إج ةه ي الدراس رة ف ة  الفت ةالزمني ين الواقع  – ١٣/٩/٢٠٠٩ ب
وحدات   ثالث على مشتملة أسابيع أربعة التجربة إجراء مدة تضمنت حيث ،١٣/١٠/٢٠٠٩

 .األسبوع فيتعليمية 
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  الدراسة مصطلحات

دفاع             : الدفاع بالغطس  هي احدى مهارات الكرة الطائرة التي يتمكن الالعب بواسطتها من ال
دة من حائط              ساقطة أو المرت عن ملعبه ضد هجوم الفريق الخصم، وضد الكرات المنخفضة أو ال

  .(Richard, 2000)الصد، وانقاذ الكرة قبل وصولها الى األرض 

ة  عن  بمعلومات متعلمال تزويد هي :الراجعة التغذية ه  طبيع اتج  عن  أو أدائ ة  ن  خالل  الحرآ
ه رره محاوالت ي المتك وم الت ا يق تعلم به ارة ل ة المه دما ،المطلوب د وعن أ يوج ين خط رج ب  المخ
  ).٢٠٠٠ ،طه( التصحيحي الميكانيزم عندها يبدأ والمدخل

تعلم ي ال و :الحرآ ر ه سبي التغي ستمر الن ي الم ذي األداء ف ن وال ر يمك هإل النظ اره ي  باعتب
  ).Mosston, 2002 (للخبرة محصلة

ـزا و :لتعــزيـ ؤثر ه دث أو م ه فرضي ح درة ل ى الق ة عل تجابة تقوي ادة أو اإلس ال زي  احتم
  ).Rink, 2002 (اإلستجابة هذه حدوث

  
  السابقة الدراسات

 بموضوع والمرتبطة المشابهة السابقة الدراسات من عدد على باإلطالع الباحثة قامت
  .األقدم إلى األحدث من الدراسات هذه عرض الباحثة راعت وقد الدراسة،

أثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على "بعنوان بدراسة ) ٢٠٠٦(قام عماد عبد الحق 
الشقلبة الجانبية على بساط الحرآات مهارة تحسين أداء مهارتي الوقوف على اليدين، و

ثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والتغذية الراجعة هدفت الدراسة إلى مقارنة اوقد " ةــاألرضي
المؤجلة على تحسين األداء في بعض مهارات الجمناستك، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على 

 ،طالبا تم اختيارهم بالطريقة العمدية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين) ٣٠(عينة قوامها 
 ، استخدم الباحث معهم أسلوب التغذية الراجعة الفورية ،طالبا) ١٥(المجموعة األولى وعددهم 
،  استخدم الباحث معهم أسلوب التغذية الراجعة المؤجلة،طالبا) ١٥(والمجموعة الثانية وعددهم 

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح وقد
أن استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة أدى إلى على  البعدي لكال المجموعتين، مما يدل

تحسن ملحوظ في مستوى األداء المهاري لمهارتي الوقف على اليدين، والشقلبة الجانبية على 
بساط الحرآات األرضية، آذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبار 

 ولصالح ،راجعة الفورية ومجموعة التغذية الراجعة المؤجلةالبعدي بين أفراد مجموعة التغذية ال
مجموعة التغذية الراجعة الفورية على مستوى أداء مهارة الشقلبة الجانبية، بينما لم تكن الفروق 

   .دالة إحصائيا على مستوى أداء مهارة الوقوف على اليدين

سين  قام يس  بورت ر  "موضوعها  بدراسة ) ١٩٩٦ (دن دي  استخدام  أث م  في  والفي سباحة  تعل " ال
ة  تقسيم تم بحيث ،جامعي طالب )٣٠( من تكونت عينة على الدراسة أجريت وقد ى  العين  ثالث  إل

ات تملت مجموع ل اش ة آ ى مجموع الب )١٠( عل ث، بط تخدمت حي ة اس ة المجموع  التجريبي
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ة ل آوسيلة الفيديو الثانية التجريبية المجموعة واستخدمت نظرية، بصورة المعلومات األولى  لتغذي
د  ،المتبعة بالطريقة بالتدريب الضابطة المجموعة قامت بينما ،الراجعة ائج  أسفرت  وق  الدراسة  نت

ا عن ي م ة أحرزت: يل ة مجموع ة التغذي تخدام الراجع ديو باس دمًا الفي ي تق ن األول النصف ف  م
دماً  النظرية المعلومات مجموعة أحرزت بينما التدريب، اني  النصف  في  تق دريب  من  الث ا  ،الت  أم
دماً  أظهرت  فقد الضابطة المجموعة ى  تق دار  عل دريب  م د  الت ى  الباحث  توصل  وق  استخدام  أن إل

رغم  على السباحة مهارات تنمية في ملحوظًا تقدمًا اظهر قد الفيديو ا  من  ال ر  ليست  أنه أثيراً  أآث  ت
   .األخرى الوسائل من

ضي وصال قامت ة) ١٩٩٦ (الرب دفت بدراس ى ه رف إل ى التع أثير عل ة ت ة التغذي  الراجع
د  الطالب  أداء عرض -الفيديو طريق عن نموذج عرض (التعليمية الوسائل باستخدام البصرية  بع
صويره اميرا ت ى) بالك يم عل باحة تعل صدر س تأو ،ال ة جري ى الدراس ة عل ن عين ة طالب م  آلي
ى  اشتملت  حيث ب اليرموك جامعة في الرياضية التربية اً  )٢٣( عل وا  ممن  طالب ب  مساق  أتم  احةس

اً  )١٢( ضمت تجريبية،  مجموعتين إلى تقسيمهم تم) ١( ة  ،طالب اً  )١١( ضمت  وتقليدي د  ،طالب  وق
از  الفيديو آاميرا (الحديثة التعليمية الوسائل سلوبأ التجريبية المجموعة مع تاستخدم  وجهازالتلف
ة  عليها فطبقت التقليدية المجموعة أما ،)للعرض يم  طريق ة،  التعل د  التقليدي ائج  أسفرت  وق  عن  النت
ود روق وج ة ف ي معنوي اس ف دي القي زمن البع ك لل دل والتكني رعة ومع باحة س صدر س ين ال  ب

ة  المجموعتين ة  التجريبي صالح  والتقليدي ة،  المجموعة  ل ضاً  التجريبي روق  وجدت  أي ة  ف  في  معنوي
سباحة  المهاري للمستوى البعدي القياس ين  الصدر  ل وعتين  ب ة  المجم ة  التجريبي صال  والتقليدي  حول

       .التجريبية المجموعة

 بعض أثر عن الكشف إلى هدفت والتي) ١٩٩٦( مالعلو ثائر بها قام التي الدراسة وفي
 من الدراسة عينة تكونت ،العالي القفز لفعالية المهاري األداء تعلم على البصرية التغذية أساليب

 ثالثة على موزعين ،الموصل جامعة في الرياضية التربية بكلية األولى المراحل في طالبًا )٣٦(
 أظهرت وقد طالب، )١٢( من مجموعة آل تكونت بحيث وضابطة، تجريبيتين مجموعات

 التي المجموعة بين البصرية الراجعة التغذية بواسطة التعلم في معنوي فرق وجود عدم النتائج
 آما لنموذج،ا باستخدام راجعة تغذية تلقت التي والمجموعة المدرس قبل من راجعة تغذية تتلقى

 تغذية تلقت التي المجموعة بين البصرية الراجعة التغذية بواسطة التعلم في معنوية فروق ظهرت
 الى باإلضافة النموذج باستخدام راجعة تغذية تلقت التي والمجموعة المدرس قبل من راجعة
 جودظهرو آما المدرس، قبل من راجعة تغذية تلقت التي المجموعة لصالح المتحرآة الصور
 راجعة تغذية تلقت التي المجموعة بين ،البصرية الراجعة التغذية بواسطة التعلم في معنوي فرق

 الصور إلى إضافة النموذج باستخدام راجعة تغذية تلقت التي والمجموعة النموذج باستخدام
  .النموذج باستخدام راجعة تغذية تلقت التي المجموعة لصالح المتحرآة

واع  أي معرفة إلى هدفت بدراسة) ١٩٩٦ (غزاوي بسمة وقامت ة  أن ة  التغذي ه  الراجع ر  ل  أث
ى ستوى عل اري األداء م ي المه ل، الوثب ف ة تكونت حيث الطوي ًا )٤٥( من الدراسة عين  ،طالب
راد  تلقى  وضابطة، حيث  مجموعات، تجريبيتين  ثالث إلى قسموا ة  المجموعة  أف ى  التجريبي  األول
ة  تغذية ة  راجع ة  بطريق ائج،  معرف ك  النت دهم  وذل ة  بمعلومات  بتزوي فهية  رقمي ة،  من  ش ا  الباحث  أم



 ......"تأثير التغذية الراجعة المرئية في تعلم مهارة الدفاع بالغطس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة ة المجموع ة التجريبي د الثاني ى فق ا تلق ة أفراده ة تغذي ة راجع ة بطريق ن األداء معرف ق ع  طري
يهم،  األداء عرض ثم بالفيديو التصوير ا  عل ة  المجموعة  أم ة  الثالث م  التقليدي وع  أي تعطى  فل  من  ن
ة  أن عن  الدراسة  نتائج أسفرت وقد الراجعة، التغذية أنواع ة  التغذي ة  الراجع ة  بطريق  األداء معرف

  .الراجعة التغذية من نوع أي تعطى لم التي المجموعة من أفضل نتائج أظهرت

 تأثير معرفة بهدف) ١٩٩٥ (النعيمي وطالل اهللا وعد وليد من آل بها قام التي الدراسة وفي
ى  الراجعة التغذية أنواع أحد ارات  بعض  عل التنس  اسية األس المه ة  اشتملت  ،ب ى  الدراسة  عين  عل

ارهم  تتراوح ،الناشئين فئة من العبًا )٣٠( ين  أعم ام ) ١٦-١٤ (ب د  ،ع ائج  أسفرت  وق  أن عن  النت
تخدام ة اس ة التغذي ة الراجع أة (النهائي ؤثر) المرج ًا ت ى إيجابي م عل ارات بعض تعل ية المه  األساس
م  حيث  غيرها من أفضل مستوى الثانية التجريبية المجموعة حققت وآذلك ،بالتنس رق  يظهر  ل  ف
 .والبعدي القبلي اإلختبارين بين التقليدية للمجموعة معنوي

ا  بدراسة ) ١٩٩٥ (روزستين  قام ر  "عنوانه ديو  تكرارالعرض  أث ى  بالفي م  عل ارات  تعل  المه
التنس  اإلرسال  تحسين  خالل من الفيديو باستخدام األداء أثرعرض تحدد وقد" الحرآية ارة  ب  آمه

ة  األمامية( األرضية والضربة لقةمغ ارة ) والخلفي د  مفتوحة،  آمه ى  الدراسة  أجريت  وق ة  عل  عين
ت ن تكون ن )٤٢( م دئات م التنس، المبت ث ب سمت حي ة ق ة العين شوائية بطريق ى ع الث إل  ث

 لمجموعة تلقت ا   بينما ،باألداء خاصة راجعة تغذية معلومات األولى لمجموعة تلقت ا  مجموعات،
ة  معلومات فتلقت    الثالثة المجموعة أما بالبيئة، خاصة معلومات الثانية ة  تغذي ق  راجع ة  تتعل  بالبيئ

 هدف مقابل بدقيقتين المشاهدة بعد الممارسة تمت ثم األداء لعرض الفيديو استخدم حيث وباألداء،
ومين  في  الحائط على محدد اليين  ي ى  ،اسبوع  آل  من  متت دار  عل ابيع  خمس  م ى  باإلضافة  ،أس  إل
اتمعلو إعطاء ة م ة لفظي د األداء، عرض خالل مالئم ائج أشارت وق ى النت وق إل ة تف  المجموع
ضربة  من  آل  في  الثالثة ة  ال ة  األمامي ا  ،والخلفي م  بينم اك  أن يتضح  ل اً  هن ين  فروق وعتين  ب  المجم

ارة  في  الثانية المجموعة على األولى المجموعة تفوقت وقد هذا األوليتين، ا  ،اإلرسال  مه  أدى آم
تخدام ديوالف اس ى ي سين إل ستوى تح ي األداء م ل ف ن آ ضربة م ة ال ة األمامي ال والخلفي  واإلرس

  .الثالثة للمجموعات

وان  فتحي أجرى ى  هدفت  دراسة ) ١٩٩٥ (آي د  إل ر  تحدي ة  الحقائب  استخدام  أث  في  التعليمي
ارات  تعليم دو  مه ك  ،التايكوان ة  خالل  من  وذل ى  اإلجاب ساؤالت  عل ة  الدراسة  ت ا : التالي ارات  م  مه
 مللتع المتلفزة التعليمية الحقيبة ستخداما أثر ما التايكواندوالمتلفزة؟ مهارات لتعليم التعليمية قيبةالح

ارات دو مه ه التايكوان ة ومقارنت ة بالطريق ة التدريبي ي التقليدي د الت ى تعتم درب عل ط الم ل ؟ فق  ه
ة  باستخدام  التايكواندو مهارات تعلم في فروق هناك ة  الحقيب ى  تعزى  زةالمتلف  التعليمي ر؟  إل  ،العم
د ع نوتك وق ة مجتم ن الدراس ي م دو العب دد التايكوان ي الج ز ف دو الرياضي المرآ ي للتايكوان  ف

د،  محافظة  ة تكونت  حيث إرب اً  )٤٠( من الدراسة  عين م العب سيمهم  ت ى تق وعتين  إل ة مجم  تقليدي
م  وقد وتجريبية، سيم  ت ى  مجموعة  آل  تق وعتين  إل ك  مجم ة  حسب  وذل ة،  الفئ ة  العمري صغار  فئ  ال

ذين ارهم تنحصر ال ين أعم ام، )١٧-١٢( ب ة ع ذينالكبار وفئ ين تنحصرأعمارهم ال  )٢٢-١٨( ب
ام، د ع م وق تخدام ت نهج اس ي الم ث ،التجريب م حي دريب ت ة ت ة المجموع ين التقليدي صغار للفئت  ال

ة  استخدام ودون فقط المدرب على تعتمد التي التقليدية التدريب بطريقة والكبار ة  وسائل  أي  تعليمي
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعدة الل م دريبهم خ ى ت ارات عل دو مه ست التايكوان ية ال ي ،األساس ين ف م ح دريب ت راد ت  أف
درب،  بإشراف  التعليمية الحقائب بطريقة والكبار الصغار للفئتين التجريبية المجموعة د  الم م  وق  ت
 وجود  ائجالنت  أظهرت  وقد األساسية، الست التايكواندو مهارات على تدريبهم في الفيديو استخدام
ة،  الحقائب  باستخدام  التدريب طريقة لصالح المجموعات بين فروق ا  التعليمي ائج  أظهرت  آم  النت
  .العمر إلى تعزى العمرية الفئات تحصيل بين فروق وجود عدم

ويز  آن قامت  ى هدفت  بدراسة )١٩٩٤( ب ة  إل ة  الخطة معرف ة التعليمي  من لجدولين  الالزم
ة ة التغذي دة الراجع ةالخار( المرت ة )جي ة المتعلق ى األداء بمعرف ساب عل ارات اآت ارة مه ي مخت  ف
ة  من العشوائية العينة وتكونت الرماية، ة  طلب ا  جامع اً  )١٣٥( وعددهم  فيرجيني  صفوف  من  طالب
ة  تدريس ة،  الرماي م  حيث  بالبندقي ة  حاالت  ثالث  تحت  وضعهم  ت  تعرضت  بحيث  ،األداء لمعرف

ة ى المجموع ى األول ة إل ة خط ع تعليمي ةتغ م ة ذي ول راجع د األداء ح ل بع ة، آ ي محاول ين ف  ح
ت ة تعرض ة المجموع ى الثاني ة إل ة خط ع تعليمي ة م ة تغذي صرة راجع ول مخت ا ،األداء ح  أم
ة ة المجموع م الثالث ط فل ة تع ة أي ة، تغذي د راجع تن وق ة نم تجاس ود أن الدراس ة وج ة خط  تعليمي
ة  لكليا األداء في إيجابي أثر لها راجعة تغذية بجدولي مرتبطة ستند  ال خطة  وجود  مع  بالمقارن  ت

 .بعض عن بعضهما الجدولين آثار تختلف ولم ،راجعة تغذية إلى

ا  قامت  دراسة  وفي ابر  صفاء  به ة  بهدف  )١٩٩٢ (ج ر  معرف ة  أث ة  التغذي  البصرية  الراجع
ة  تكونت،  التمرينات مادة في األداء ومستوى الحرآية الذاآرة على ة  )٦٠( من  الدراسة  عين  طالب
ن ات م ة طالب ى الفرق ي األول ة ف ة آلي ات الرياضية التربي اهرة للبن سمت ،بالق ى ق وعتين إل  مجم

داهما ة إح ت تجريبي ن تكون ة )٣٠( م ة ،طالب ابطة والثاني ت ض ن تكون ة، )٣٠( م د طالب م وق  ت
دريب ات ت ًا الطالب ى يومي ة عل ة جمل ة حرآي ذاآرة خاص ة بال ر - الحرآي رة غي ا - المباش  لكلت

ة  الجملة حفظ من تأآدلل المجموعتين ة  المجموعة  أن مالحظة  مع  ،الحرآي شاهد  آانت  التجريبي  ت
ديو اء الفي دريب أثن ا ،الت ت بينم ة آان ضابطة المجموع درب ال ة تت ة، بالطريق تمرت المتبع  واس

ع  الفيديو بمشاهدة التجريبية المجموعة دة  اسبوعياً  مرات  ثالث  بواق رة  آل  في  ساعة  ولم  مع  ،م
 السلوك تعديل يتم حتى بالفيديو المعروض األمثل باألداء أدائهن لمقارنة لباتالطا توجيه مالحظة
صحيح اء وت ي ،األخط ين ف م ح شاهد ل ة ت ضابطة المجموع ديو، ال ساب الفي سبة وبح ة الن  المئوي
 تحسن  لوحظ األداء مستوى في المجموعتين لكال األول القياس عن الثاني القياس تحسن لمعدالت

د  األداء مستوى في وعتين  ىل دار  أن إال ،المجم دى  التحسن  مق ة  المجموعة  ل ان  التجريبي وق  آ  يف
   .ملوحظة بدرجة الضابطة المجموعة لدى مقدارالتحسن

  
  السابقة الدراسات على التعليق

ى  معظمها في أجمعت المذآورة السابقة الدراسات جميع إن ة  معلومات  إعطاء  أن عل  التغذي
 وفي  التعلم عملية في إيجابي بشكل ويساهم ،آبير حد إلى يساعد نوعها عن النظر بغض الراجعة
) والنعيمي  وعداهللا مالعلو، ي،بضالر بويز، (من آل دراسة أشارت حيث األداء، مستوى تحسين
ة  التغذية أنواع جميع أن إلى ا  الراجع أثير  له ال  إيجابي  ت ة  في  وفع تعلم،  عملي  خطة  وجود  وأن ال

ة  المراحل  مختلف  في  إيجابي  أثر له الراجعة بالتغذية مرتبطة تعليمية ي  األداء وفي  التعليمي  الكل
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إلى أن استخدام آل من     ) عبدالحق (ت دراسة  أشار أيضًا عة،راج تغذية إلى تستند ال بخطة مقارنة
ؤدي         ،التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة يؤدي إلى تحسين األداء        ة ت  إال أن التغذية الراجعة الفوري

ي األد ر ف سن أآب ى تح ة، إل ـعة المؤجل ة الراج ن التغذي ااء م ارت آم ات أش  نـم لـآ دراس
ابر  آيوان، ،الربضي( ى ) روزستين  س،ـدني  ،ج ديو  استخدام  أن إل ة  آمصدر  الفي ة  للتغذي  الراجع

د ) غزاوي (دراسة أما ،اإلنجاز وتحقيق األداء مستوى تحسين في إيجابيًا يؤثر ى  أشارت  فق  أن إل
اء ة إعط ة التغذي ة الراجع ة بطريق ؤدي األداء معرف ى ي سن إل اري األداء تح تعلم وأن المه ن ال  ل
 .األداء في أخطائه اآتشاف من المتعلم يتمكن لم إذا يتحقق

د تفاد وق ن ةالباحث تاس ات م سابقة الدراس ي ال راء ف ذه إج ة، ه الر و الدراس ن غمب  أن م
ي  الدراسات ة  تناولت  الت ة  التغذي ة    الراجع دة المرئي ا       ةباحث ال أن إال ومتنوعة  عدي في حدود بحثه

وع  هذا تناولت دراسة أيجد  ت لموإطالعها   ة  من  الن ة  التغذي رة  مجال  في  الراجع  في  الطائرة  الك
  .الدراسة هذه إلجراء الديه قويًا دافعًا شكل مما الدراسة قيد المهارة

 
 الدراسة إجراءات

  
 الدراسة منهج

تخدم نهج ةالباحث تاس ي الم صميم التجريب وعتين بت ةالت المجم ضابطة جريبي رًا وال  نظ
  .منها والهدف الدراسة لطبيعة لمالءمته

  
 الدراسة تصميم

  :التالية المتغيرات على الدراسة شتملتا
  

 المستقلة المتغيرات

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة التالية

    ة الراجع تخدام التغذي ائرة باس رة الط ي آ الغطس ف دفاع ب ارة ال يم مه ي لتعل امج تعليم ة برن
  .نموذجال باإلضافة إلى طريقة الشرح والمرئية

        شرح ة ال تخدام طريق ائرة باس رة الط ي آ الغطس ف دفاع ب ارة ال يم مه ي لتعل امج تعليم برن
        . فقطنموذجالو

  
 التابع المتغير

  .الطائرة لكرةا في بالغطس الدفاع مهارةل المهاري األداءمستوى 
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 الدراسة مجتمع

  .األردنية الجامعة في الرياضية آلية بطال من الدراسة مجتمع تكون
  

  الدراسة عينة

رة  مساق أنهوا الذين الطالب على الدراسة عينة شتملتا دراسية   فصول    في ) ٢( طائرة  آ
ابقة صل  ،س ي الف يعم ف م تجم د ت ام األول الدراسي وق امعي للع اق ٢٠٠٩/٢٠١٠ الج ارج نط  خ

 ،العمدية بالطريقة ماختياره تم حيث ،ًاطالب )٤٠( همعدد بلغ وقدبرنامج المساقات المسجلين لها،  
سيمهم  تمو ى  تق وعتين  إل ة  المجموعة  تكونت  ،وضابطة  ةي تجريب مجم  ،ًاب لطا )١٧( من  التجريبي

ذه المجموعة    مع  ةالباحث  تاستخدم حيث ة  ه ة  التغذي ديو      الراجع ة بواسطة الفي ى  المرئي  جانب  إل
 )٢٣( من تكونت فقد الضابطة المجموعة اما ، - نموذج وأداء اللفظي الشرح - التقليدي األسلوب

ا  تاستخدم  ًاطالب دي  األسلوب  ةالباحث  معه شرح اللفظي وأداء نموذج      - التقلي ط،  ال د قامت   فق  وق
ة امج بوضع الباحث ي البرن يم التعليم ارة لتعل دفاع مه الغطس ال ي ب رة ف ائرة الك وعتي الط  لمجم
ة ة الدراس ضابطة، التجريبي ى رأي الخ  وال تندت عل صين  واس راء والمخت م  (ب ق رق ي ) ١ملح ف

ة  اتوحد ) ١٠ (على اشتملاإلضافة أو الحذف لهذا البرنامج الذي        ع  ،تعليمي  وحدات  ثالث  وبواق
دة  آانت  األسبوع، في تعليمية ة، ) ٥٠ (الوحدة  م د  دقيق ة  قامت  وق سها  الباحث ق  نف امج  بتطبي  البرن
ذه  التعليمي ارة  له د  ،المه اء  وبع ق  من  اإلنته امج  تطبي م  البرن ارات  إجراء  ت ة  اإلختب حيث   ،البعدي

     . آانت مجمل الفترة الزمنية لتطبيق البرنامج التعليمي وإجراء اإلختبارات البعدية أربعة أسابيع

 والجدولللمهارة قيد الدراسة،     المهاري األداء قياس اختبارات في المجموعتين تكافؤ تم وقد
   .التكافؤ هذا يوضح) ٢ (رقم

  
  ناتالبيا جمع وسائل

  
 البحثية الوسائل

  :التالية البحثية بالوسائل إلستعانةبا ةالباحث تقام

 المصادر والمراجع العربية واإلجنبية. 

 في آرة الطائرةبالغطس الدفاع لمهارةالمهاري  األداءتقييم  استمارة . 

 استمارة تفريغ البيانات.  
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  اإلدارية اإلجراءات

ى  الدراسة لحاجة نظرًا تعانة  ةالباحث  تقام  التصوير  في  متخصص  إل ي  باالس ، تصوير  بفن
م  ها،وتصوير المهارة   لتطبيق الالزم الوقت حساب تم آما ،الدراسة من الهدف توضيح تم وقد  وت

ا  ،الدراسة أهداف لتحقيق مناسبتها ومدى التصوير في المستخدمة الكاميرا صالحية من التأآد  آم
اب  مشكلة لمعالجة عامًا تصورا ةالباحث توضع ة  الوحدات  بعض  عن  البالط  غي م  ،التعليمي  وت

ه  خالل  من  المتغيب  الطالب تعويض ة  الوحدات  نفس  إعطائ ي  التعليمي ا  تغيب  الت  وقت  في  عنه
  .الحق

  
 واألجهزة األدوات

زات  قانونية بأبعاد طائرة آرة ملعب ة    وتجهي ة قانوني ة،  طائرة  آرات  ،آامل  ،فرشات  قانوني
از  فيديو، آاميرا ديو،  جه ديو،  أشرطة  في از،  في ر  تلف اس  مت سانتيمتر،  الطول  لقي زان  بال اس  مي  لقي
  .بالكيلوغرام الوزن

  
   الدراسة إجراءات

 وذلك االختبارات أماآن إعداد األولى المرحلة فيتم  حيث   ، حلامر عدة على الدراسة تمت
دريب  التصوير  أماآن تحديد ثم األردنية، الجامعة في الرياضية التربية آلية صالة في  مصور  وت
ا  الخاصة األماآن من التصوير على ديوالفي م  المناسبة  وبالزواي د  وت  وعرض  تصوير  زمن  تحدي

م      عرض،  ةق يودق تصوير  ةقيقد لمدة المثالي األداء ا ت د آم  آل  أداء وعرض  تصوير  زمن  تحدي
ب ارةلل طال زمن مه دره ب صوير ةدقيق ق ينودق ت ألداء، عرض يقت م و ل ن ث مم ع وضع ت  التوزي
  .للدراسة الزمني

اريخ  االستطالعية  الدراسة إجراء تم الثانية لةحالمر في ة  قامت  ثحي  ٨/٩/٢٠٠٩ بت  الباحث
ارب ن ًابالط ٢٤ اختي ساق واأنه مم رة م ائرة آ ك )٢( ط دف وذل ق به ن التحق ة م راءات دق  إج

اء  حدوثها  المحتمل عوباتالص وتحديد المستخدمة، واألدوات الدراسة د    الدراسة  إجراء  أثن م  وق ت
ضاً  ، من عينة الدراسة    مجموعةذه ال إستبعاده م  أي ات  صدق  حساب  ت ارات  وثب  المستخدمة  االختب

  :التالي النحو على

 الصدق

ذاتي           ةالباحث تقام ارة   ) المنطقي (بعد إستشارة اإلحصائيين بإستخدام الصدق ال ار مه إلختب
د بلغت ا                      ات وق ك بأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثب رة الطائرة وذل لنتيجة  الدفاع بالغطس في الك

وى  وهي قيمة تشير إلى مصداقية عالية ل       ٠.٩٤٨ يم    محت ار التقي صميم         اختب ة بت ا قامت الباحث ، آم
ة     د الدراس ارة قي اري للمه يم األداء المه تمارة لتقي م   (أس ق رق ى    ) ٢ملح وع ال د الرج ك بع وذل

راء والمختصين                   واألبحاث الدراسات ى الخب تمارة عل ذه اإلس م عرض ه د ت   والمراجع العلمية وق
  . وإثرائها بآرائهم باإلضافة أو الحذف حيث قاموا بتحكيمها)١ملحق رقم (
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 الثبات معامل

ات  معامل حساب تم ة  الثب ار  بطريق ادة  االختب ار  وإع ى  االختب  ، ةـاالستطالعي  المجموعة  عل
ت رة وآان ة الفت ـوإع ارـاالختب قـتطبيل الزمني ه ادةـ ـةثالث تطبيق ام ـ ندتـامت أي اء م وم الثالث   ي

يم  يوضح) ١ (رقم والجدول ،١٠/٩/٢٠٠٩  إلى يوم الخميس   ٨/٩/٢٠٠٩ اط  معامل  ق ين  االرتب  ب
 :القياسين

 األول القياسين بين اإلرتباط ومعامل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  )١ (جدول
  ).٢٤ = ن (االستطالعية الدراسة لعينة والثاني

  لقياس الثانيا  القياس األول
المتوسط   اإلختبــــــــــــــار

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

معامل 
 اإلرتباط

  ٩٠.٠  ٠.٤٣  ٢.٢  ٠.٣٥  ١.٤ الدفاع بالغطسمهارة 

سـتخدم      ) ١(يتضح من جدول رقم      د    ان اإلختبـار المهاري الم ـات        ق ـل ثب ـق معام  ٠.٩٠حق
  .ته للتطبيق ثبات اإلختبار وصالحيمما يشير إلى

 البرنامج التعليمي

 والضابطة التجريبية للمجموعتين )٣ملحق رقم  (التعليمي البرنامج الباحثة بوضع قامت
 في الخبراء برأي األخذ تم آما العلمية العربية واألجنبية ومواقع اإلنترنت، المراجع على إعتمادًا
 على اشتملت والتي النهائية صورتهب العتماده هذا البرنامج على والتعديل الحذف أو اإلضافة
 األولى (الوحدتين آانت حيث للمجموعتين، بتدريسها نفسها الباحثة قامت تعليمية، وحدات عشر

مهارة التمرير من أسفل بالذراعين نظرا ألنها المهارة األساس في وتدريب على إعادة ) والثانية
األداء الحرآي  آانت لتعليم )رابعة والخامسةالثالثة، ال (تعليم مهارة الدفاع بالغطس، أما الوحدات

السادسة (الوحدتين أما  الطائرة بدون إستخدام الكرات، الكرة في بالغطس الدفاع لمهارة
الطائرة بإستخدام  الكرة في بالغطس الدفاع األداء الحرآي لمهارة آانت لتعليم فقد )والسابعة

األداء الحرآي  آانت لتعليم) عة والعاشرةالثامنة، التاس(الكرات من وضع الثبات، والوحدات 
الطائرة بإستخدام الكرات من الحرآة، بعدها قامت الباحثة  الكرة في بالغطس الدفاع لمهارة

 مدة آانت وقد ،عليميتينبإجراء اإلختبارات البعدية والتي استغرقت فترة زمنية تعادل وحدتين ت
 : لتاليا عل النحو موزعة دقيقة التعليمية خمسون الوحدة

 دقائق عشر لمدة إحماء ويتضمن: التمهيدي القسم. 

 سم سي الق ضمن: الرئي دة تعليمي جزء ويت ائق، عشر لم يبتط وجزء دق ضمن يق سة يت  خم
 .دقيقة وعشرون

 تهدئة دقائق خمس تضمنيو: الختامي القسم.  
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يو ة ف ة المرحل ة الرابع م ،للدراس راء ت ات إج ة القياس وم األح   القبلي ن ي دت م ي امت د والت
اء ١٣/٩/٢٠٠٩ وم الثالث ى ي يو ،١٥/٩/٢٠٠٩  إل ضمنت الت سجيل ت ار ت وال وأوزان أعم  وأط
سجيل  بالدراسة الخاص المهاري االختبار إجراء تم آما العينة، أفراد ائج  وت ذ  نت ار  اه د  ،االختب  بع
  ).٢ (رقم بجدول موضح هو آما االختباراهذ على طةبوالضا ةيالتجريب المجموعتين تكافؤ تم ان

ات  الحسابية المتوسطات:  )٢ (لجدو ة  واإلنحراف ة  المعياري اد  المحسوبة ) ت (وقيم افؤ  إليج  التك
 .المهاري األداء اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين بين

  المجموعة التجريبية
  )١٧= ن (

  المجموعة الضابطة
  اإلختبــار  )٢٣= ن (

المتوسط 
  الحسابي

 اإلنحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  تة قيم
 مستوى
  الداللة

  غير دال  ٨.١٨  ٢.٣٠  ١.٩٥  ٢.١٠  ٢.٥٣  الدفاع بالغطس

ة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين    ) ٢(رقم  يتضح من جدول     التجريبي
       .على اإلختبار المهاري القبلي ما يشير إلى تكافؤ المجموعتينوالضابطة 

ي المر ا ف سةأم ة الخام دحل امج   ، فق ق البرن ة وتطبي ية للدراس اإلجراءات األساس ام ب م القي ت
يم     ،٨/١٠/٢٠٠٩إلى يوم الخميس     ١٧/٩/٢٠٠٩ يوم الخميس من  الذي امتد    التعليمي  حيث تم تعل

ي    الغطس ف دفاع ب ارة ال وعتين    المه وذج للمجم ي وأداء النم شرح اللفظ ة ال ائرة بطريق رة الط ك
ستقل        التجريبية والضابطة مع   ي الم ة        وهو    إدخال المتغير التجريب ة المرئي ة الراجع اسلوب التغذي

  .على المجموعة التجريبية فقط

ة   ات البعدي راء القياس م إج سادسة ت ة ال ي المرحل د  وف وم األح ن ي دت م ي امت والت
  .١٣/١٠/٢٠٠٩ إلى يوم الثالثاء ١١/١٠/٢٠٠٩

  
 اإلحصائية المعالجات

 التالية صائيةاإلح المعالجات ةالباحث تاستخدم

 الحسابية المتوسطات.  

 المعيارية اإلنحرافات.  

 بيرسون اإلرتباط معامل.  

 إختبار t-test. 
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  عرض النتائج ومناقشتها

ى           ى التعرف عل ذه الدراسة ال ة      هدفت ه ة المرئي ة الراجع ر التغذي دفاع    في   أث ارة ال م مه تعل
دى  ائرة ل رة الط ي آ الغطس ف يب ة الرياضية ف ة التربي ةطالب آلي ة األردني ا ، الجامع  ومقارنته

  -: وذلك من خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة وهي،النموذجأداء بإستخدام طريقة الشرح و

  الفرضية األولى

راد  لدى البعدياإلختبار  و القبلي اإلختبار بين إحصائية داللة ذات فروق هناك المجموعة   أف
  .البعدي اإلختبار التجريبية ولصالح

رق  لداللة) ت (وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  )٣ (جدول ين  الف  القياسين  ب
  ).١٧ = ن( التجريبية للمجموعة المهاري األداء إختبار في بعديوال قبليال

 القياس البعدي  القياس القبلي
المتوسط  اإلختبـــار

  الحسابي
اإلنحراف 

  معياريال
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 لفرق بينا
  قيمة ت  المتوسطين

 مستوى
  الداللة

  ٠.٠٠٠١  ١٦.٠٠  ٨.٠٦  ٢.٨٩  ١٠.٥٩  ٢.١٠  ٢.٥٣  اع بالغطسـدفـارة الـمه

م   دول رق ن ج ضح م دي    ) ٣(يت ي والبع ين القبل ين القياس صائية ب ة إح رق ذو دالل ود ف وج
دار التحسن       ة، حيث أشار مق راد المجموعة التجريبي دى أف يلس البعدي ل صالح الق ى وجود ول إل

د مستوى          امج التعليمي بإستخدام            ٠,٠٠٠١فروق ذات داللة إحصائية عن ى أن البرن دل عل ا ي  مم
ة،      ةالباحث  عزي توالتغذية الراجعة المرئية أدى إلى تحسن ذو داللة لدى أفراد المجموعة التجريبي

ديو  التصوير يوفره ماإلى   ،والبعدي القبلي القياسين بين المهاري المستوى في الفرق ادة  بالفي  وإع
ة  من ،المثالي األداء مشاهدةباإلضافة إلى    العرض يم  إمكاني تعلم  تقي ه  الم ة  ألدائ  تصحيح   ومحاول

ذا ن  األداء ه ق  ع ف طري ات  توظي ي  المعلوم ا  الت ه أتاحه رض  ل ديو ع ي  ألداءه الفي راء  ف  إج
سينات ة التح ى الالزم ذا  عل ة ،األداءه ى الوصول ومحاول الي األداء إل ذا ،المث ا وه ق م ع يتف  م
وان  ،(Diness ,1996)،)١٩٩٦( الربضي  من  آل  دراسات  ،(Alfred, 1995)،) ١٩٩٥( آي

(Rothstien, 1995) ، (Randal, 1992) ،ابر صار  ،)١٩٩٢( ج سيوني ون  ،)١٩٩٢(الب
ديو  استخدام  بأن أفادت والتي ،(Jackson, 1997)و) ١٩٨٢( اسماعيل ،)١٩٨٨( الربضي  الفي
  . المهارياألداء مستوى تحسين في إيجابيًا يؤثر عةالراج للتغذية آمصدر

  الثانية لفرضيةا

دى  البعدي اإلختبارو القبلي اإلختبار بين إحصائية داللة ذات فروق هناك راد  ل  المجموعة  أف
  .البعدي اإلختبار ولصالح الضابطة

ار     تخدم اختب د اس ية فق ذه الفرض ار ه ين ال  ) ت(وإلختب ين القياس ة ب ات الترابطي ي للعين قبل
  .والبعدي
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رق  لداللة) ت (وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  )٤ (جدول ين  الف  القياسين  ب
  ).٢٣ = ن (الضابطة للمجموعة المهاري األداء إختبار في والبعدي القبلي

 القياس البعدي  القياس القبلي
وسط المت اإلختبـــار

  الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 لفرق بينا
 المتوسطين

قيمة 
  ت

 مستوى
  الداللة

 ٠.٠٠٠١ ٥.٦٤  ٢.٣٨  ٣.١٣  ٤.٣٣  ٣.٢  ١.٥٩  مهارة الدفاع بالغطس

ضح ن يت دول م م ج ود) ٤ (رق رق وج ة ذو ف صائية دالل ين إح ين ب ي القياس دي القبل  والبع
ضابطة  المجموعة أفراد لدى البعدي القياس ولصالح ا    ال دفاع         في إختب ارة ال اري لمه ر األداء المه

ة  فروق وجود إلى التحسن مقدار أشار حيث ،بالغطس في آرة الطائرة    د  إحصائياً  دال  مستوى  عن
امج  اسلوب فاعلية يؤآد ممالهذه المجموعة   البعدي   اإلختبار في ٠.٠٠٠١ بإعطاء   التعليمي  البرن

مدى  و ،المدرس يؤديه الدورالذي ةأهمي ويؤآد ،النموذج وأداء الشرح طريق التغذية الراجعة عن 
ة  هأهمي ى تعليق واحي عل ة الن ارة الفني ى  و  ،للمه ين إل ت نظر المتعلم اءلف ذه األداء أخط ، وأن ه

اء  ياألخط ذآرها الت ين ي ارة هي للمتعلم اوالت عن عب ى للوصول مح د األداء إل رار الجي  هوتك
  . وبالتالي الوصول إلى األداء الصحيحاألخطاء تكرار وتجنب

ة  ذو تحسن  وجود،  (Diness, 1996)،)١٩٩٢( الربضي دراسات نتائج أظهرت قدو  دالل
دى إحصائية راد ل ة أف ضابطة المجموع ي ال م  الت تخدت ة مااس شرح طريق وذج وأداء ال ا، نم  معه

ضاً              الذي رـاألم ذي يظهر أي ة     يظهر أهمية هذا النوع التقليدي من التغذية الراجعة، وال  مدى أهمي
ى الوصول         ،ة تعزيز المتعلمين وتصحيح األخطاء لديهم     المدرس في عملي   ساعدتهم عل الي م  وبالت

 المقارنة أظهرت حيث ، من نتائج  الدراسة هذه إليه توصلت ما مع يتفقإلى األداء الصحيح، وهذا     
ضابطة  للمجموعة  البعدي  القياس لصالح إحصائيًا دالة فروق وجود) ت( ختبارا بواسطة ا  ،ال  مم

دى  األداء مستوى  في نتحس وجود على يدل ذه  ل ذا  المجموعة  ه ة  الفرضية  تتحقق  وبه  من   الثاني
  .فرضيات الدراسة

 الثالثة لفرضيةا

اك روق هن ة ذات ف صائية دالل ي إح ارات ف ة اإلختب ين البعدي وعتين ب ة المجم  التجريبي
  .التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة

ات  الحسابية المتوسطات:  )٥ (جدول ة المع واإلنحراف ة  ياري ة  المحسوبة ) ت (وقيم  متوسط  لدالل
  .المهاري األداء اختبار في والضابطة التجريبية لمجموعتينل والبعدي القبلي القياسين بين الفرق

  المجموعة التجريبية
  )١٧= ن (

  المجموعة الضابطة
  اإلختبــار  )٢٣= ن (

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

ط المتوس
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  تة قيم
 مستوى
  الداللة

  ٠.٠٠٠١ ٨.٧٠٤٨  ١.٩٣  ٢.٣٨  ٢.١٠  ٨.٠٦ الدفاع بالغطسمهارة
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 بين الفرق إلى تشير التي الحسابية المتوسطات خالل ومن) ٥ (رقم جدول من يتضح
 األداء مستوى في إحصائية داللة ذات اًًفروق هناك أن، والبعدي القبلي القياسين متوسطات
 من الرغم وعلى التجريبية، المجموعة ولصالح ،والضابطة التجريبية جموعتينالم بين المهاري
 الراجعة التغذية مجموعة أن إال ،المجموعتين لدى التحسن مقدار على إحصائيًا دالة فروق وجود
 في الفرق هذا ةالباحث وعزوت النموذج،أداء و الشرح مجموعة من أآبر تحسنًا أظهرت المرئية
 تم ما المتعلم ينسى التغذية الراجعة بواسطة الشرح وأداء النموذج قد أسلوب يف انه إلى التحسن
 محاوالته خالل ئهبأدا تتعلق التي واألخطاء الفنية النواحي حول المدرس قبل من عليه التعليق
 اسلوب فيبينما ، هوبالتالي يؤخر عملية تحسنهذا األداء األمر الذي قد يعيق تصحيح  القادمة،
 نتيجةله  بصريًا تصورًا يكتسب وئهفإن المتعلم يجد المتعة في مشاهدة أدا المرئية لراجعةا التغذية
 األمر ،به أدائه ومقارنة ،المثالي لألداء مشاهدته إلى باإلضافة ،ءألدالهذا ا المتكررة تهدمشاه
 عن نقًال) ١٩٨٩ (عالوي يؤآده ما هذا و،نموذج وأداء الشرح اسلوب من فاعلية أآثر يعد الذي
 وجاذبية الجيد العرض خالل من إال إيقاظها يمكن وال الفرد في آامنة التقليد في الرغبة أن ميلز

 .الصورة ووضوح الجهاز

 للتفكير للمتعلمين الكافي الوقت وفري ،المرئية الراجعة التغذية اسلوب أن ةالباحث رىت آما
 اإلستجابة إلى الوصول سرعة وبالتالي وتصحيحها إستيعابها على هميساعد مما ،أخطائهم في

البسيوني و) ١٩٩٥( والتميمي وعداهللا دراسات مع يتفق ما وهذا ، واألداء الصحيحالمطلوبة
 مع الفيديو باستخدام المرئية الراجعة التغذية استخدام أن إلى توصلت والتي) ١٩٩٢( ونصار
  .األداء ستوىم رفعسرعة التعلم وفي  في إيجابي أثر له للمهارات مثالي نموذج عرض

 عوامل إلىعلى المجموعة الضابطة  التجريبية المجموعة تفوق سبب الباحثةو تعز آما
 مما المرئية الراجعة التغذية مجموعة عن طريقلا ذهه لتوفرت التي والدافعية والتعزيز التشويق
 بأآثر الراجعة التغذية من النوع هذا واتلق ينالمتعلم أن إلى باإلضافة ،للتعليم المناسب الجو هيء
) ١٩٨٤( صالح دراسات مع ، ويتفق ذلكالتعليمية العملية عزز وهذا محواسه من حاسة من
 تحسين إلى تؤدي البصرية الراجعة التغذية استخدام أن إلى اأشارت نيتلال) ١٩٨٠( أبوبكرو

 سينتح وفي الحرآية المهارات تعليم في السمعية الراجعة التغذية من أفضل أنها آما ،األداء
 أفضل معًا والسمعية البصرية ةـــالراجع التغذية استخدام أن إلى أشارت أنها آما األداء، مستوى

  .وتحسينه األداء مستوى رفع وفي األخطاء إصالح في حدة على آل هما آل مناستخدام من

 نسبة من تقلل ألدائه المتعلم ومشاهدة بالفيديو التصوير أنإلى ) ١٩٩٣(الكلزة  أشار وقد
 أآثر تعلم إلى ذلك أدى آلما ،المتعلم حواس من حاسة من بأآثر الرسالة استقبلت فكلما ه،ـسيانن

  .الدراسة فرضيات من الثالثة الفرضية تتحقق النتيجة وبهذه التذآر، في أعلى نسبة وإلى جودة
  

 اإلستنتاجات

ى  بناءًا ا  عل ه  م ذه  أظهرت ائج،  من  الدراسة  ه ا  حدود  وفي  نت ا  عينته م  وإجراءاته  التوصل  ت
 التالية لإلستنتاجات
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شير  مما األداءفي   تحسن إلى نوعها عن النظر بغض الراجعة التغذية معلومات تؤدي  .١ ى  ي   إل
 .التعلم عملية في أهميتها

ة  الراجعة التغذية معلومات تقديم  .٢ ديو  باستخدام  المرئي ر    ،الفي يلة تعتب ة  وس ساعدة  هام  في  للم
ارات  تعليم ة  المه سابها  وسرعة    الحرآي ة  الدراسة  في  إستخدامها  أدى حيث  ،إآت ى  الحالي  إل

 .التجريبية المجموعة أفراد لدى األداء مستوى تحسين

ة  باستخدام  التعليمي  البرنامج أسلوب فاعلية  .٣ ة  التغذي ة  الراجع شرح  بطريق  ،النموذج أداء  و ال
يم  ترشيد في فاعلية أآثر الفيديو باستخدام المرئية الراجعة التغذية أن إال تعلم  التعل  حيث  ،وال
 .عليه متفق معيار مع أدائه ومقارنة أخطائه تحديد على المتعلم تساعد أنها

ة  معلومات  تؤدي  .٤ ة  التغذي ة  الراجع ديو  باستخدام  المرئي ى  الفي تعلم  إآساب  إل درة  الم ى  الق  عل
يم ذاتي التقي ألداء ال ي، ل ا الحرآ ه مم ر ل ر األث ي الكبي ه ف تعلم، توجي ث الم سمح بحي  هل ت

 تعديل أو تغيير إلى يؤدي الذي األمر ،المطلوب باألداء أدائه ومقارنة أخطائه على بالتعرف
 . وتسرعهاالتعلم عملية تخدم بطريقة الحرآي األداء في

ع  .٥ وق يرج ة تف ة المجموع ى التجريبي ة عل ضابطة المجموع ي ال دار ف ي التحسن مق  األداء ف
 .الفيديو بواسطة رئيةالم الراجعة التغذية إستخدام إلىالمهاري 

  
  التوصيات

 يلي بما ةالباحث وصي تنتائج من إليه التوصل تم ما على بناءًا

دفاع                         .١ رة الطائرة وخاصة ال ارات الك دريب مه يم وت ة في تعل ة المرئي ة الراجع إعتماد التغذي
 .ية الرياضية في الجامعة األردنيةبالغطس لدى طالب آلية الترب

ديو  طريق عن المرئية الراجعة التغذية استخدام على الترآيز  .٢ ا  الفي ه  لم ر  من  أظهرت ال  أث  فع
 .األداء وسرعة إآتساب األداء الصحيح تحسين التعلم وتسريعها، وفي عملية تسهيل في

 مع  يتناسب بما المختلفة التعليمية الوسائل باستخدام الراجعة التغذية معلومات تقديم ضرورة  .٣
 . عند تعليم المهارات الحرآيةتلفةالمخ الحرآية المهارات طبيعة

ة  معلومات  تقديم في تساهم التي المختلفة واألجهزة ،التعليمية الوسائل ريتوف ضرورة  .٤  التغذي
 اتعملي  في  ستخدامها إلفي الجامعة األردنية،     الرياضية التربية آلية مختبرات في الراجعة

 . حيث أنها تسهل وتسرع من عملية التعلمميالتعل

ةمتاب  .٥ راء ع ات إج ة الدراس ارات المتعلق ية بالمه ة الرياض واع المختلف ة وأن ة التغذي  الراجع
 .األلعاب الجماعيةالصعبة في مختلف مهارات ال  خصوصًامنها لكل المالئمة
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  العربية واألجنبية المراجع

  ارات               ").١٩٨٠( . سهام عبداهللا  ،أبو بكر ساب بعض مه ى اآت ا عل دة وتأثيره ة المرت التغذي
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 األردن.  مطابع دار الشعب.الكرة الطائرة األردنية). ١٩٩٢. ( عبد المنعم،أبو طوق. 

 ماعيل د،اس ة محم ستوى  "). ١٩٨٢. ( مديح ى م ديو عل تخدام الفي ة باس ة الرجعي ر التغذي أث
ة ع الجل ي دف الة ."األداء ف شورة رس ر من وراة غي ات .دآت ية للبن ة الرياض ة التربي  .آلي

 .اإلسكندرية
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 ة       ). ٢٠٠٢. ( يعرب ،خيون ين النظري تعلم الحرآي ب  . مكتب الصخر للطباعة      . والتطبيق  ال
 . العراق.بغداد
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  )١(الملحق رقم 
  

  :أسماء الخبراء المقيمين للبرنامج التعليمي واإلختبار المهاري
 .الجامعة األردنية/ األستاذ الدآتور محمد خير مامسر  -١
 .الجامعة األردنية/ األستاذ الدآتور عربي حمودة المغربي  -٢
 .الجامعة األردنية/ األستاذ الدآتورة سميرة عرابي  -٣
 .ليرموكجامعة ا/ بو الرز الدآتور حسين أ -٤
 .الجامعة األردنية/ الدآتور عبد السالم جابر  -٥
 .جامعة مؤتة/ الدآتور محمود الوديان  -٦
 .اإلتحاد الرياضي العسكري/ الدآتور زيد عالوي  -٧
  .الجامعة األردنية/ األستاذ دياب الشطرات  -٨
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )٢( الملحق رقم

  ةاستمارة تقييم مهارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائر
  )١٠ ثم تقسم على ١٠٠الكاملة من الدرجة 

  
 مالحظات العالمة الدرجة الجزءاالبتدائي الرقم

ع  ١ تعداد وض نخفض االس وف( الم د الوق  تباع
دمين ساع  الق ين بات ل ، الكتف ة رج ى  متقدم  عل
 .)الرآبتين ثني، االخرى

٥  

  .ميل الجذع لالمام ٢
 

٥  

  ٥ .لذراعان مفرودتان لالمام واالسفلا ٣

  ٥ .باتجاهها للتحرك والتهيؤ االلكرة بإتجاه النظر ٤

  ٢٠  .مجموع الدرجة 

 

 الجزءالرئيسيـــي

  ١٠ .وخفة بسرعة االلكرة باتجاه التحرك  ١

ع ٢ ل االرض دف ة بالرج ع الخلفي ل وزن م  نق
 .األمامية الرجل على الجسم

١٠  

ر ٣ ى النظ رة ال ع االلك ل االرض ودف  بالرج
ة رانو االمامي اه    الطي ام باتج ى ولالم لالعل

ضاربة   ذراع ال رد ال رة وف ذراعين(االلك ) ال
 .االلكرة عن للدفاع

١٠  

 خفيف  تقوس  مع بالكامل الجسم وفرد الطيران ٤
 .بالرآبتين خفيف وثني بالظهر

١٠  

  ١٠ .انقاذ الكرة ٥

  ٥٠  .مجموع الدرجة 

 

 الجزء الختاميــــي

ع  ١ ذقن رف ى ال و ألعل از طوالهب ى باالرتك  عل
  .الذراعين

١٠  

ي ٢ ذراعين ثن سة ال صدر ومالم م ال ذين ث  الفخ
 .لألرض

١٠  

حب ٣ ذراعين س ب ال سم بجان ى الج ف ال  الخل
زالق سم وان ى الج ى االرض عل ام ال ع االم  م
 .بالنظر الكرة متابعة

١٠  

 

   ٣٠  .مجموع الدرجة  
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 )٣ (الملحق رقم
  الدفاع بالغطس في الكرة الطائرةالبرنامج التعليمي لتعليم مهارة 

   . األولى والثانية:الوحدة التعليمية
  .مراجعة مهارة الدفاع بالذراعين من أسفل في الكرة الطائرة: الهدف التعليمي
  . دقيقة ٥٠: زمن الوحدة

 مالحظات التكرار النشاط المختار الزمن مكونات الدرس

  .جري وتمرينات بدنية - د ٥ الجزء التمهيدي
 .احماء بالكرات -

التأآيد أن يشمل  - 
اإلحماء آافة أجزاء 

 .الجسم
  الجزء التعليمي الجزء الرئيسي

 
  د ٥
  
  

الجزء التطبيقي 
  د ٣٥

 

ر     - ارة التمري ى مه ة عل المراجع
  .من اسفل بالذراعين

دفاع من        - المراجعة على مهارة ال
ع  ن وض ذراعين م فل بال اس

  .اإلستعداد المنخفض
اعين من أسفل   تمرير الكرة بالذر   -

  . فوق الرأس واالحتفاظ بالكرة
تمرير الكرة فوق الرأس بالذراع      -

اظ  ة اإلحتف ط ومحاول ى فق اليمن
  .بالكرة

تمرير الكرة فوق الرأس بالذراع      -
اظ  ة االحتف سرى ومحاول الي

  .بالكرة
 تمرينات زوجية بالكرة

سافة   - ى م ابلين عل زميلين متق ال
ن     ر م ار ألداء التمري سع امت ت

   بالذراعين اسفل
م ٣ الزميلين متقابلين على مسافة    -

ذراع     فل ب ن اس ر م ألداء التمري
سرى   م الي ى ث دة اليمن واح

  .بالتناوب
نخفض   - تعداد الم ع اإلس ن وض  م

دفاع    ف لل ام والخل رك لألم التح
رات  فل عن آ ذراعين من أس بال
ل        ا الزمي ة يمرره قصيرة وطويل
  .ثم تبديل المهمات بين الزميلين

ع اإل  - ن وض نخفض  م تعداد الم س
ين  ة لليم التحرك بخطوات جانبي
ن   ذراعين م دفاع بال سار لل والي
ل        أسفل عن آرات يمررها الزمي
ين   ات ب ديل المهم م تب انبين ث للج

  .الزميلين

 
 

  ث ٣٠
  
 

  ت ٢٠
 

 ت ٢٠
  
 

   ت ٤٠
  
 
 

  ت ٤٠
 
 

  ت ٢٠
  
  
  

  ت ٢٠
  
 
  
  

 ت٢٠
 

مراعاة أداء نموذج  -
   .جيد للمتعلمين

  
ح األخطاء تصحي -

  .فور حدوثها
  
 
متابعة المتعلمين  -

وتعزيز األداء 
 .لديهم
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 النشاط المختار

من وضع اإلستعداد المنخفض  -  
الدفاع عن آرات قادمة من 

أمام، خلف،  (إتجاهات مختلفة
ثم تبديل المهمات ) يمين، يسار
 .بين الزميلين

  ت ١٥

لعبة صغيرة لإلسترخاء  -  د٥ الجزء الختامي
 .والتهدئة

 .اد للمغادرةاإلستعد - 

  
  .الثالثة الرابعة والخامسة: الوحدة التعليمية
  .تعليم مهارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائرة: الهدف التعليمي
  . دقيقة٥٠ : زمن الوحدة

 مالحظات التكرار النشاط المختار الزمن مكونات الدرس

  .جري وتمرينات بدنية - دقائق ٥ الجزء التمهيدي
 .احماء بالكرات -

 التأآيد أن يشمل - 
اإلحماء آافة أجزاء 

 .الجسم
  الجزء الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعليمي جزء
  
  د ٥
  
  

  تطبيقي جزء
  د ٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرح مهارة الدفاع بالغطس في  -
  .الكرة الطائرة مع أداء نموذج

داء الحرآي التدرج في تعليم اال -
للمهارة بدون استخدام الكرات 

  -:على النحو التالي
المراجعة على وقفة االستعداد  -

المنخفضة في الكرة الطائرة 
وشكل الجسم فيها وحرآة 

القدمين خالل التحرك للجانبين 
   .ولالمام وللخلف

من وضع االنبطاح المائل دفع  -
االرض باحدى الرجلين مع بقاء 

مسة لالرض الرجل االخرى مال
لعمل تقوس بالظهر ثم ثني 

الذراعين ورفع الذقن والهبوط 
مالمسة   على الصدرفالبطن ثم

الفخذين لالرض وثني الرآبتين 
للخلف في نهاية الحرآة 

.                              والتكرار
من وضع الجثو ميل الجذع  -

لألمام ثم سقوط الجذع اماما 
عين على اسفل وسند الذرا

االرض مع رفع الذقن العلى ثم 
ثني الذراعين والهبوط على 

الصدر فالبطن ثم مالمسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت ١٠
  
  
  
 
  
  
  
  

  ت ١٠
  
  
  
  
  

 
 
مراعاة استخدام  -

  .الفرشات الرياضية
مراعاة أداء نموذج  -

   .جيد للمتعلمين
تصحيح األخطاء فور  -

  . حدوثها
متابعة المتعلمين  -

  .عزيز األداء لديهموت
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 الجزء الختامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق٥

الفخذين لالرض للوصول الى 
وضع االنبطاح على البطن وثني 
الرآبتين للخلف في نهاية الحرآة 

  .والتكرار
من وضع الجلوس على رآبة  -

واحدة وميل الجذع لالمام ثم 
 سقوط الجذع أماما اسفل وسند
الذراعين على االرض ثم ثني 
الذراعين مع رفع الذقن العلى 

ومالمسة الصدر لالرض فالبطن 
ثم الفخذين للوصول الى وضع 

االنبطاح على البطن وثني 
الرآبتين للخلف في نهاية الحرآة 

  .والتكرار
اعادة التمرين السابق وعند  -

مالمسة الصدر لألرض يتم دفع 
االرض بالذراعين للخلف 

 الجسم لمساعدة الجسم وبجانب
  .على االنزالق لالمام والتكرار

أداء المهارة من وضع االستعداد  -
المنخفض مع إضافة جزء 
  .الطيران بالهواء والتكرار

اعادة التمرين السابق ولكن بعد  -
  .اخذ خطوة واحدة والتكرار

اعادة التمرين السابق بعد اخذ  -
   .عدة خطوات والتكرار

لسابق من الجري إعادة التمرين ا -
  .الخفيف

  لعبة صغيرة لإلسترخاء والتهدئة-

  
  
  
  

  ت ١٠
  
  
  
 
 
 
 
  
 

  ت١٠
  
  
  
 
   ت٦
  
  
   ت٦
  
   ت٦
  
  ت٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقل مرآز ثقل الجسم  -

  .الى القدم األمامية
  .مدالذراعين لألمام -
الدفع بالقدم األمامية  -

ثم فرد الجسم 
  .بالطيران

اإلستناد بالذراعين  -
على األرض 
  .واإلنزالق

 .االستعداد للمغادرة -

  



 ٦٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــختام آي

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .السادسة والسابعة: التعليمية الوحدة

  .ارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائرةتعليم مه : الهدف التعليمي

  . دقيقة٥٠: زمن الوحدة
 مالحظات التكرار النشاط المختار الزمن مكونات الدرس

   .جري وتمرينات بدنية - دقائق ٥ الجزء التمهيدي
  .احماء بالكرات -

التأآيد أن يشمل  - 
اإلحماء آافة أجزاء 

 .الجسم
  الجزء الرئيسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجزء الختامي

  يجزء تعليم
  
  
 د ٥
  
  

جزء تطبيقي 
  د35

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق٥

ع  - الغطس م دفاع ب ارة ال يم مه تعل
ع      ن وض رات م تخدام الك اس

  .الثبات
دفاع  - ارة ال ى مه ة عل المراجع

  -:بالغطس بدون استخدام الكرات
  .من وضع الجثو -
ة     - ى رآب وس عل ع الجل ن وض م

  .واحدة
  .من وضع اإلستعداد المنخفض -

 تمرينات زوجية
و  - ع الجث ن وض ذع م ل الج ومي

رد     تعلم بف وم الم ام يق لألم
سكا    و مم ا وه ذراعين امام " ال

ذع  قاط الج دأ باس م يب الكرة، ث ب
ل       اماما اسفل ورمي بالكرة للزمي
ى االرض     ذراعين عل ند ال م س ث
ع    ى وض ول ال زالق للوص واإلن
ديل مع        اإلنبطاح والتكرار ثم التب

  .الزميل والتكرار
ن  - سابق ولك رين ال س التم نف

رة     المؤدي يد  افع بالغطس عن الك
ممررة من قبل الزميل بدل رمي       
م  رار ث ل والتك الكرة للزمي ب

  .  التبديل مع الزميل والتكرار
ن   - ن م سابق ولك رين ال س التم نف

دة   ة واح ى رآب وس عل الجل
ل   ع الزمي ديل م م التب رار ث والتك

  .والتكرار
سابق من وضع         - إعادة التمرين ال

م      رار ث اإلستعداد المنخفض والتك
  .لتبديل مع الزميل والتكرارا
 .تمرينات للتهدئة واإلسترخاء -
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   ت٦

  
  ت٦
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  ت٢×٨

  
  
  
  
 ت٢×٨
  
  
  
  ت٢×٨
 

 
 
 
 
 

مراعاة استخدام  -
  .الفرشات الرياضية

مراعاة أداء نموذج  -
   .جيد للمتعلمين

مراعاة تصحيح  -
األخطاء فور 

  .حدوثها

متابعة المتعلمين  -
  .وتعزيز األداء لديهم

 مراعاة رفع الذقن -
  .اثناء اإلنزالق

مراعاة ثني  -
عبد " الرآبيتين خلفا
  .نهاية الحرآة

 األستعداد للمغادرة -



 ......"تأثير التغذية الراجعة المرئية في تعلم مهارة الدفاع بالغطس في  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .والعاشرة الثامنة التاسعة: الوحدة التعليمية
 .تعليم مهارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائرة: الهدف التعليمي
 . دقيقة ٥٠: زمن الوحدة

 مالحظات التكرار النشاط المختار الزمن مكونات الدرس

  .جري وتمرينات بدنية - دقائق ٥ الجزء التمهيدي
 .احماء بالكرات -

التأآيد أن يشمل اإلحماء  - 
 .آافة أجزاء الجسم

  الجزء الرئيسي
 

  جزء تعليمي
 

  د ٥
  
  

  جزء تطبيقي
  د ٣٥

 

الغطس مع          - دفاع ب ارة ال تعليم مه
  .استخدام الكرات من الحرآة

دفاع     - ارة ال ى مه ة عل المراجع
  -:ع آرات من الثباتبالغطس م

 .من وضع الجثو -
ة     - ى رآب وس عل ع الجل ن وض م

  .واحدة
  .من وضع اإلستعداد المنخفض -

  تمرينات زوجية
نخفض    - تعداد الم ع اإلس ن وض م

ة         رة معلق الدفاع بالغطس عن الك
سهل    ث ي ل بحي ا الزمي يحمله
ة التوقيت لمالمسة        للمؤدي عملي
ع  ديل م م التب رار ث رة والتك الك

  .ل والتكرارالزمي
نخفض    - تعداد الم ع اإلس ن وض م

وة ذ خط دفاع   اخ ام بال ل القي قب
ا       بالغطس عن الكرة معلقة يحمله
ع   ديل م م التب رار ث ل والتك الزمي

  .الزميل والتكرار
رك    - د التح ارة بع أداء المه

رارثم    ة والتك وات بطيئ بخط
  .التبديل مع الزميل والتكرار

د  - ارة بع رك   أداء المه التح
سرعة وا رة  ب اه الك ري باتج لج

  .للقيام بعمليةالدفاع
ن     - سابق ولك رين ال س التم نف

رة حرة ترمى من        بالدفاع عن آ
ة       قبل الزميل على مسافات مختلف
م    رار ث رة والتك سرعات متغي وب

  .التبديل مع الزميل والتكرار
أداء المهارة من خالل تداول  -

 .اللعب مع الزميل
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   ت٨

  
   ت٨

   
٢×٨
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٢×٨
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مراعاة استخدام  -
  .الفرشات الرياضية

مراعاة أداء نموذج  -
   .جيد للمتعلمين

مراعاة تصحيح  -
  .األخطاء فورحدوثها

متابعة المتعلمين  -
  .وتعزيز األداء لديهم

مراعاة رفع الذقن اثناء  -
  .اإلنزالق

مراعاة ثني الرآبيتين  -
عبد نهاية " خلفا

  .الحرآة
 ثقل الجسم نقل مرآز -

  .الى القدم األمامية
الذراعان ممدمدتان  -

  .لألمام
الدفع بالقدم األمامية ثم  -

  .فرد الجسم بالطيران
اإلستناد بالذراعين  -

  .عاألرض واإلنزالق
مراعاة التوقيت  -

 .الصحيح مع الكرة

 .اإلستعداد للمغادرة -  .تمرينات للتهدئة واإلسترخاء -  دقائق٥ الجزء الختامي

  


