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  ملخص

ر الىالتعرف الدراسة  ھذه ھدفت ة ال استخدام اث ة الراجع ة تغذي ة والمؤجل ى الفوري م لتععل
ا  ، ولتحقيق ذلكھارة التصوبة السلمية بكرة السلةم ة قوامھ ى عين ا ) ٣٨(اجريت الدراسة عل طالب

ى  يمھم إل م تقس ة، وت ة العمدي ارھم بالطريق م اختي ع مجموعاتت ددھم  :ارب ى وع المجموعة األول
د ،البط) ٩(المجموعة الثانية وعددھم و ،األسلوب التقليديمعھم  وقد استخدم ،البط) ١٠(  وق

ةأسلوب التغذية الراجعة  استخدم معھم ة وعددھم  الفورية اللفظي ، طالب) ١٠(والمجموعة الثالث
د طالب ) ٩(والمجموعة الرابعة وعددھم  ،جعة المؤجلة المرئيةاوقد استخدم معھم التغذية الر وق

، وقد اظھرت النتائج وجود فروق المؤجلة المرئيةاستخدم معھم التغذية الراجعة الفورية اللفظية و
ة احصائ ي والبعيذات دالل ين القياسين القبل دية ب اس البع ائج . دي ولصالح القي ا اظھرت النت كم

ة ولصالح  راد المجموعات األربع ين اف اس البعدي ب ى القي ة احصائية عل روق ذات دالل وجود ف
ة والمؤ ةمجموعة التغذية الراجعة الفورية اللفظي ة المرئي د  .جل اجراء المزي د اوصى الباحث ب وق

  .رات المختلفة في ھذا المجالوتنويع االساليب عند تعليم المھا ،من الدراسات
 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the impact of the immediate 
and delayed feedback on learning the layup basketball skill by the 
physical education students at An-Najah National University. Thirty 
eight students were selected intentionally for this purpose, and they were 
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divided into four groups: control group (10) students, instant verbal 
group (9) students, vision delayed group (10) students, and instant verbal 
plus vision delayed group (9) students. The results revealed significant 
differences in the effect between pre and post test in favor of post test for 
the four groups. Furthermore, the results revealed significant differences 
in the post test in layup skill in favor of the third and the forth group. 
Moreover, instant verbal plus vision delayed feedback group showed 
significant improvement compared to the other groups. It was 
recommended that further studies should be carried out in the same field, 
and teachers should vary their styles of feedback while they are teaching 
basketball skills. 

  
  ھميتھاأو مقدمة الدراسة

وھي من األلعاب التي  لعاب المنشرة في عصرنا الحديث،تعتبر لعبة كرة السلة من اكثر األ
كما انھا تلقى األھتمام  ،في عالمنا الحاضراصبحت تتصدر المنافسات في األلعاب الجماعية 

األكاديمي تعتبر  وعلى المستوى. الكبير من الجماھير الرياضية العريضة في مجتمعنا الرياضي
لعبة كرة السلة من المواد الدراسية المقررة والتي تدرس ضمن خطة تخصص التربة الرياضية 

اللعبة مھارات اساسية  تتضمن ھذهكما . ربية الرياضية لمختلف دول العالمفي جميع كليات الت
ية من اجل كثيرة يعد اتقانھا من قبل طلبة التخصص في مجال التربية الرياضية ضرورة اساس

  .يمھا عند انخراطھم في مجال العملتعلمھا وتعل

الدارسون  ابة السلمية من اھم المھارات األساسية التي يھتم بھيولعل مھارة التصو
والباحثون سواء فيما يتعلق بالتحليل الحركي ام برسم الخطوات التعليمية المناسبة لھا من اجل 

ئة وبات في مھمته اثناء التدريس ھو المتعلم والبيھم ما يواجھه المدرس من صعأومن .تعلمھا 
المعلومات الخاصة بالحركات والمھارات بلذا فتزويد الدارسين  ،المحيطة في العملية التعليمية

وتعد التغذية الراجعة احد المفردات العلمية التي تحتل  ،عد جزءا ھاما في تعلم المھارةيالرياضية 
كونھا من اھم األسس العلمية والعملية اذ ان تزويد الطالب  في المجال التدريسياھمية كبيرة 

حيث  ھم في الوصول الى اتفان المھارةابالمعلومات األيجابة والسلبية حول األداء الحركي يس
تتخذ اشكاال متعدده منھا اللفظية والمرئية التي  والتيبالتغذية الراجعة تمثل ھذه المعلومات ت

وعليه يستطيع ان  ،اء تطبيق المھارة بالعين المجردةا يفعله اثنتعطي المتعلم صورة واضحة عم
محجوب (ويعرف  .واثنائه يصحح اخطاءه تبعا للمعلومات التي يتلقاھا من المدرس قبل التطبيق

ئه الحركي من خالل نھا المعلومات التي يزود بھا المتعلم عن اداأب :التغذية الراجعة )٢٠٠٠
أن ھناك أنواع للتغذية الراجعة حسب زمن ) ١٠٦، ص ٢٠٠١ حماد،(ويبين . تعلمه للمھارة

التغذية الراجعة الفورية وھي تزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيھات أو اإلشارات : تقديمھا
وھي تتصل مباشرة بالسلوك المالحظ وتعقبه مباشرة،  ،الالزمة لتعزيز ادائه أو تصحيحه
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للمتعلم بعد مرور فترة زمنية على إنجاز المھمة أو  والتغذية الراجعة المؤجلة وھي التي تعطى
وبناء لمصدرھا فھناك التغذية الراجعة  .وقد تطول ھذه الفترة أو تقصر حسب الظروف ،األداء

: وھي المعلومات التي يشتقھا الفرد من خبراته وأفعاله على نحو مباشر ومنھا الخارجية: الداخلية
  .أو المدرب الى المتعلم بأي وسيلة أخرى خارجيةوھي المعلومات التي يقدمھا المعلم 

من األوجه األساسية في تحسين المھارة ألنھا تعمل على تشجيع  التغذية الراجعةتعد و
تجعله يشعر  بحيث لدى الطالب اقوي اكما انھا تخلق رابط ،وتصحيحھا وتعزيزھاالمھارات 

   ).Gibbons, 2004(ويحس بالمھارة 

ن دور التغذية الراجعة للمتعلم والمعلم ھو اكتساب المھارات ا Magill, 2001)(ويرى 
فيرى ان التغذية الراجعة من اھم المتغيرات التي تؤثر في Schmidt, 1988) (اما .  الحركية

 Siedentop & Tannehillويرى كل من  .تعلم المھارات الحركية باألضافة للتدريب عليھا 
ه يركز نحو األوجه الفنية مدرس اثناء توجيھه وارشاده فأنان التغذية الراجعة من قبل ال) (2000
من اجل تحقيق توازن ة ، والتغذية الراجعة والمرتبطة بھذه األوجه يجب ان تكون محددللحركة

  .صورة مناسبةببين تصحيح األخطاء وتعزيز األداء الحركي للمھارة 

الصعبة والتي تحتاج  ان مھارة التصويب السلمي من المھارات) ١٩٩٤(ويرى المارديني 
تاتي على رأس  يان مھارة التصويب السلم) ١٩٩٥(كما يرى اسماعيل . رمالى تدريب مست

من ھنا اھتم الباحثون . العوامل المؤثرة على نتيجة المباراة اساسيات لعبة كرة السلة وھي من
سين مستوى األداء من اجل تح الالزمة لتطويرھا  والوسائل باعداد البرامج التعليمية والتدريبية

  .)٢٠٠٠(ودراسة متولي ) ٢٠٠٣(، مثل دراسة كل من خنفر للتصويب واتقانه

التركيز على اساليب تعلم المھارة وان السلوك تقان المھاري يتطلب كما اكدوا ان اال
ير يان المحصلة النھائية في التعلم ھو تغ) ١٩٩٩ ،عبد الحق(وقد بين  ،ھواألساس في التعلم

وان تغير سلوك الفرد في عملية التعلم يأتي من خالل األسلوب الذي يقوم المدرس  ،سلوك الفرد
  .اثناء عملية التدريس او التدريب او المدرب في اتباعه

من ھنا وألھمية تعلم واتقان مھارة التصويب السلمي في كرة السلة كونھا احدى اھم 
لى افضل أنواع التغذية ابحث للتعرف المھارات األساسية ومن اھم انواع التصويب تاتي اھمية ال

 .الراجعة تأثيرا في تعلم الطالب ألختصار الطريق على ھذا الطالب في عملية التعلم
  

  الدراسات السابقة

ر أقد اھتم العديد من الباحثين في دراساتھم المختلفة على ل م كثي ھمية التغذية الراجعة في تعل
اب الجماعي ي األلع ية ف ارات األساس ر من المھ احثون بدراسة اث ام ھؤالء الب ة حيث ق ة والفردي

  .اجعة على تعلم المھارات واتقانھااألنواع المختلفة في التغذية الر

حيث قاما بدراسة تناولت ) ٢٠٠٦(عطا بني عبد الحق ومن  ومن بين الدراسات دراسة كل
ارتي الوقوف عاثر التغذية ال ى تحسين األداء لمھ ارة راجعة الفورية والمؤجلة عل دين ومھ ى الي ل
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ا  ة قوامھ ى عين ) ٣٠(الشقلبة الجانبية على بساط الحركات األرضية، حيث اجريت الدراسة عل
ريبيتين  وعتين تج ى مجم يمھم ال م تقس ة وت ة العمدي ارھم بالطري م اختي ا ت ل ) ١٥(طالب ا لك طالب

ا  ة بينم ة الفوري ة الراجع ى اسلوب التغذي مع استخدم مجموعة حيث استخدم مع المجموعة األول
روق ذات  وقد، الراجعة المؤجلةاسلوب التغذية المجموعة الثانية  ائج الدراسة وجود ف اظھرت نت

ائج  ا دلت النت وعتين، كم داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح البعدي لكال المجم
ين األداء ال ى تحس ة ادى ال ة والمؤجل ة الفوري ة الراجع تخدام التغذي ى ان اس ارتي عل اري لمھ مھ

  . الوقوف على اليدين والشقلبة الجانبيةعلى بساط الحركات األرضية

ان  ارديني والودي ابدراسة عنوان) ٢٠٠١(كما قام كل من الم رح  ھ دريبي مقت امج ت ر برن اث
حيث اجريت الدراسة . بكرة السلة باستخدام التغذية الراجعة في تحسين بعض المھارات األساسية

طالبا من طالب كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك باألردن حيث ) ٢٠( على عينة قوامھا
ر والطول وال ث العم ن حي تين م وعتين متجانس ى مجم م الطالب ال ي وقس توى األدائ زن والمس

ة  ،للمھارات األساسية في كرة السلة ة الراجع يمھم التغذي وقد طبق على المجموعة األولى في تعل
ةكاسلوب مرافق للبرنام د  .ج الدريبي المعد بينما لم يستخدم ھذا األسلوب على المجموعة الثاني وق

اظھرت النتائج على وجود فروق ذات داللة احصائية بين األوساط الحسابية لمجموعتي الدراسة 
ات بك ن الثب ويب م ارة التص ين مھ ى تحس ىعل ة األول الح المجموع لة ولص ي  .رة الس وف

ة اوالتي ھدفت الى التعرف  )٢٠٠٧( الحطيبات وبني عطاسةدرا ة الفوري ة الراجع ر التغذي ى اث ل
والمؤجلة على تعلم سباحة الفراشة حيث تكونت عينة الدراسة من عشرين طالبا من طالب مساق 

باحة  وعتين  )٢(س ى مجم ة ال مت العين وائية وقس ة العش ارھم بالطريق م اختي ة ت ة مؤت ي جامع ف
م مجموعة التغذية اويتين امتكافئتين ومتس ة وت ة المؤجل ة الراجع لراجعة الفورية ومجموعة التغذي

ة  ائج الدراسة ان للتغذي د اظھرت نت ابيع وق ة اس ه ثماني باحة الفراشة مدت تنفيذ برنامج تعليمي لس
 .على تعلم سباحة الفراشة اكبير اايجابي اثرأالراجعة الفورية 

ىبدراسة ھدفت التعرف ) ١٩٩٨( وقام مدانات دري ال امج ت ر برن ى تطور اث رح عل بي مقت
رة السلة و اري بك ةالسرعة واألداء المھ ة الراجع ائج الدراسة باستخدام التغذي ، حيث اظھرت نت

ي  وجود فروق ذات دالله احصائية بين األوساط الحسابية بين المجموعات ولصالح المجموعة الت
  .جعةاطبق عليھا التغذية الر

ا حكمت  وان) ٢٠٠٥(وفي دراسة قامت بھ ة أت :وبعن ة الشفوية والمرئي ة الراجع ثير التغذي
ارتي األع ى مستوى اداء مھ الكرة الطائرةرسال واالل تقبال ب ان س ى بي ، حيث ھدفت الدراسة ال

ى  د اشتملت الدراسة عل تقبال وق ارتي األرسال واألس دم مستوى اداء مھ ايھما اكثر فاعلية في تق
د طالبا من طلبة المرحلة الثاني) ٦٠(عينة قوامھا ستون  داد، وق ة في كلية التربية الرياضية في بغ

ة ااستخدمت الباحثة المنھ ة الشفوية المرئي ة الراجع ائج ان التغذي ي، حيث اظھرت النت ج التجريب
  .ستقبالى اداء مھارتي األرسال واالوافضل تاثيرا في مست

تعمل) ٢٠٠٥(وقام ناصر  ة المس ة الراجع اليب التغذي ة بعض اس ى مقارن ة بدراسة ھدفت ال
في تعلم مھارة اللكمة المستقيمة اليمنى بالمالكمة لطلبة المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية، 
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  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  نھج التجريب تخدم الم ث اس ون حي ا ثالث ة قوامھ ى عين ة ) ٣٠(وعل ارھم بالطريق م اختي ا ت طالب
ة ا تخدما ثالث ةالعشوائية ومس ة الراجع اليب التغذي اليب من اس البصرية و ، السمعية البصرية،س

ا في الحسية ؤثر ايجاب ى ان اسلوب السمع البصري ي د توصل الباحث ال ، والسمعية الحسية، وق
  .مستوى تعلم مھارة اللكمة المستقيمة اليمنى

ين  ة حس ي دراس دف) ٢٠٠٢(وف رف  بھ ة إالتع ة الراجع تخدام التغذي ر اس ى اث ة "ل معرف
معرفة "الفرق بين  إلىليدين وكذلك التعرف ومعرفة النتائج في تعلم مھارة الوقوف على ا" األداء
داني، ومعرفة النتائج بالتشجيع اللفظي " األداء تعلم الحركي المي األيجابي واھمية كل منھما في ال

اني ) ٦٩(وقد استخدمت الباحثة المنھج التجريبي على عينة قوامھا  ات الصف الث ة من طالب طالب
ات ية للبن ة الرياص ة التربي ي كلي ث ف مت حي ى قس ات إل ع مجموع ار ارب م اختي ة  ھنت بالطريق

ارةالعشوائية  ذه المھ ي ھ رة ف ديمي الخب اك فروق. ومن ع ى ان ھن ة ال د توصلت الباحث ة  اوق دال
  .ختبارات القبلية والبعدية ولصالح البعدية لمجموعات عينة البحثاحصائيا بين اال

) معرفة األداء(انواعھا التغذية الراجعة و إلىبدراسة ھدفت التعرف ) ٢٠٠٧(وقامت شلش 
أثيرا في ) معرفة األداء والنتيجة(و) معرفة النتيجة(و ر ت ا اكث ان ايھم ومقارنتھا وذلك من اجل بي

  . بتدائيةالمرحلة السادسة اال تعلم مھارة دقة التصويب بكرة القدم ألطفال

ث  ة بحي ع مجموعات تجريبي ى ارب وا عل ا وزع ين طالب ن اربع ة البحث م ت عين د تكون وق
ة  دم للمجموع م يق ا ول ل حسب نوعھ ثالث ك ن المجموعات ال ل م ى ك ة ال ة الراجع دمت التغذي ق

ة ات . الرابع ابطة والمجموع ة الض ين المجموع ة ب روق معنوي ود ف ائج وج رت النت د اظھ وق
  . التجريبية اتلح المجموعاالتجريبية الثالث في تعلم دقة التصويب بكرة القدم ولص

دفبدرا) ٢٠٠٧(كما قامت شلش  ىسة ھ ة  ت إل ة الراجع ديم التغذي ين حجب وتق ة ب المقارن
ة  ة الرياضية بجامع بنوعيھا المكتوبة واللفظية في تعلم فعاليات الوثب الطويل لطالب قسم التربي

ع مجموعات )٤٠(ولعينة قوامھا  ،المستنصرية ع عشرة طالب لكل  طالبا وزعوا الى ارب وبواق
ديم والمجم ،م يقدم لھا تغذية راجعةالمجموعة األولى الضابطة ول. مجموعة عة الثانية وتعلمت بتق

ة لال ة مكتوب ة راجع تجابات الصحيحةتغذي ة ، س ة الراجع ة تعلمت بوجود التغذي والمجوعة الثالث
ة لال ةالمكتوب تجابات الخاطئ ة ، س ة المكتوب ة الراجع ود التغذي ت بوج ة تعلم ة الرابع والمجموع

وق المجموعات التجريبوقد . ستجابات الصحيحة والخاطئةلال ائج تف ى اظھلرت النت ثالث عل ة ال ي
   .المجموعة الضابطة

فاعلية استخدام  إلىالتعرف  دراسة تھدف الى) etal. 2002 Guadagnoli ,(كما اجرى 
وقد تكونت عينة الدراسة من  ،في لعبة الجولفطة الفيديو في تعلم المرجحة ابوسالتغذية الراجعة 

ى تلقت . ى ثالث مجموعات اختيرت بالطريقة العشوائيةثالثين العبا وزعوا عل المجموعة األول
ة  ة راجع اطةتغذي معية بوس ة س ديو والثاني اطة و الفي درس بوس ةالم ة و والثالث اعدة بذاتي دون مس

  .المدرس
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ة ة وبعدي ارات قبلي ى اختب ذه المجموعات ال د خضعت ھ ل  ،وق رة من قب ك بضرب الك وذل
ائج  .كل العب روعي من خاللھا الدقة والمسافةضربة ل) ١٥(الالعبين وبواقع  د اظھرت النت وق

   .والتي تلقت التغذية الراجعة عن طريق الفيديوتفوق المجموعة األولى 

رى و ى (Niilo &, etal, 2004)اج رف ال دف التع ة بھ ة  دراس ة الراجع أثير التغذي ت
واالسمعية  ود انھ ة التصويب لجن ارات في دق ة العسكرية، حيث  المضخمة على تعلم المھ الخدم

ديا  ين جن ن ثالث ة م ة الدراس ت عين وائية،  تكون ة العش رت بالطريق داختي و وق الث وزع ى ث ا عل
ة سمعية مضخمة،، المجموعة األولى مجموعات ة راجع ائج، مجموعة و وتلقت تغذي ة النت معرف

ار القبعلومات تضمنت االموبعد اربعة اسابيع من جمع ال. والمجموعة الضابطة ي والبعدي ختب ل
ة  وعتين الثاني ى المجم ة األداء عل ي دق ت ف د تفوق ى ق ة األول ين ان المجموع ذكر تب ار الت واختب

 .والثالثة

ارات  (Rothstien, 1980)قام و بدراسة بعنوان أثر تكرار العرض بالفيديو على تعلم المھ
حيث اجريت  ،يةتنس والضربتين األمامية والخلفرسال في الالحركية من خالل تحسين مھارة اال

ى ثالث مجموعات، حيث  ٤٢الدراسة على عينة قوامھا  د قسمت ال من المبتدئات في التنس، وق
األداء، وللمجموعة الث ة خاصة ب ة معلومات خاصة عن قدمت للمجموعة األولى تغذية راجع اني

، األداء ، وللثالثة تغذية راجعة ممزوجة من النوعين، وقد استخدم جھاز الفيديو لعرضبيئة اللعب
ى ت ائج ال ة، وقوخلصت النت ة والخلفي ة في الضربتين األمامي دم المجموعة تقدم المجموعة الثالث

ارة األرسال، اضافة  ى األولى في مھ ى تحسن اداء ال ديو ال د ادى استخدام العرض بالفي ك فق ذل
  .المجموعات الثالث في مختلف المھارات

  
  اھداف الدراسة

  :األھداف التالية سعت ھذه الدراسة الى تحقيق 

  رف ىالتع ارة التصويبة  ال م مھ ى تعل ة عل ة والمؤجل ة الفوري ة الراجع تخدام التغذي ر اس اث
  .مية بكرة السلةلالس

  راد المجموعات ين اف اس البعدي ب ى القي د اجراء مقارنات في تعلم التصويب السلمي عل قي
  .الدراسة

  
  فرضيات الدراسة

  ٠,٠٥(توى الداللة حصائية عند مساتوجد فروق ذات داللة ≤α( ارة م مھ التصويبة  في تعل
  .لدى المجموعات قيد الدراسة السلمية بين القياسين القبلي والبعدي

  ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ≤α ( ارة التصويبة م مھ في تعل
 .السلمية على القياس البعدي بين افراد المجموعات قيد الدراسة
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  لدراسةاجراءات ا

  دراسةلمنھج ا

  .مته طبيعة الدراسةءاستخدم الباحث المنھج التجريبي نظرا لمال

  مجتمع الدراسة

ابلس  ة بن ة النجاح الوطني ة الرياضية في جامع تكون مجتمع الدراسة من طالب قسم التربي
  . طالبا) ٢٢٠(والبالغ عددھم 

  عينة الدراسة

ة الري م التربي ة الدراسة من طالب قس لة تكونت عين رة س ) ١(اضية والمسجلين لمساق ك
ذا ) ٣٨(والبالغ عددھم  م يدرسوا ھ ذين ل ة ال ة من الطلب ة العمدي ارھم بالطريق طالبا حيث تم اختي

ة( ربع مجموعات المجموعة األولىأالمساق وقد تم تقسيمھم الى   .طالب )١٠(وعددھم  )التقليدي
ة ة والمجموع ة( الثاني ددھم  )التجريبي د  طالب )٩(وع ة وق لوب التغذي م اس تخدم الباحث معھ اس

ة،  ة اللفظي ة وعددھم الراجعة الفوري ة الثالث الباحث  واستخدمطالب  )١٠(والمجموعة التجريبي
ددھم ة وع ة الرابع ة التجريبي ة، والمجموع ة المرئي ة المؤجل ة الراجع م التغذي الب )٩( معھ  ط

  .جلة مرئيةمؤ+ واستخدم الباحث معھم التغذية الراجعة الفورية اللفظية 
  

  البرنامج التعليمي المستخدم

ة من كل مجموع قام الباحث ين في الملحق بشرح المھارة واالنشطة المطلوب ا ھو مب ة كم
  . )١(رقم 

وزن والطول والمستوى  ة من حيث العمر وال افؤ المجموعات األربع د من تك وقد تم التأك
م  دول رق اري، والج ين ) ١(المھ ابيةيب طات الحس دول ، بينالمتوس ا الج ل ) ٢(م ائج تحلي ين نت يب

  .التباين للتكافؤ بين المجموعات

  .المجموعات عند افراد لقياس القبليالحسابية للعمر والوزن والطول والمتوسطات ا  ):١(جدول 
الوزن الطول القبلي العمر  المتغيرات

األنحراف  المجموعات المتوسط نحرافاال المتوسط نحرافاال المتوسط نحرافاال متوسطال
  التقليدية ٢١.٦٠ ٣.٣٧ ٧٢.٣٠ ٩.٦٠ ١٧٥.٤٠ ٨.٣٢ ١.٧٠ ٠.٠٦٧
التجريبية  ٢١.٨٨ ٣.٤٨ ٧٧.٢٢ ٦.٠٥٧ ١٧٨.٣٣ ٦.٦١ ٢.٠ ٠.٧٠٧

  الفورية اللفظية
المؤجلة  ٢٢.٢٠ ٢.٩٣ ٧٦.٩٠ ١٣.٩٣ ١٧٥.٢٠ ٨.٦١ ١.٨٠ ٠.٦٣٢

  المرئية
١.١٠٣ ١.٥٥ ٥.٧٥ ١٧٦.١١ ١٠.٧٣ ٧٦.٠ ٢.٦٠ ٢٢.٥٥ فورية 

مؤجلة +لفظية
 .مرئية
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  .يةلحادي للتكافؤ بين المجموعات في القياسات القبنتائج تحليل التباين األ:  )٢(جدول 
متوسط  ف الداللة

مربعات 
نحراف اال

درجات 
 الحرية 

مجموع مربع 
 نحرافاال

  المتغيرات مصدر التباين

١.٥٩٥ ٠.١٦٤  ٠.٩٢٠ 
٩.٧٣٩  

٣  
٣٤  
٣٧ 

٤.٧٨٤  
٣١.١١١  
٣٣٥.٨٩٥ 

  بين المجموعالت
  داخل المجموعات

 المجموع

 العمر

٥٠.٢٨٠ ٠.٤٥١ ٠.٧١٩  
١١١.٦٠  

٥ 

٣  
٣٤ 
٣٧ 

١٥٠.٨٣٩  
٣٧٩٤.٥٥٦  
٣٩٤٥.٣٩٥ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 الوزن

١٩.١٤٢ ٠.٣٤١ ٠.٧٩٦  
٥٦.٠٨٥  

٣ 
٣٤ 
٣٧ 

٥٧.٤٢٧  
١٩٠٦.٨٨٩  
١٩٦٤.٣١٦ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

 الطول

٠.٣١٥ ٠.٥٣٨ ٠.٦٥٩  
٠.٥٨٦ 

٣  
٣٤ 
٣٧ 

٠.٩٤٦  
١٩.٩٢٢  
٢٠.٨٦٨ 

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

 المجموع

ي  قبل
ارة  لمھ

ويب  التص
 السلمي

  .)٣.١١= ( ف الجدولية

لمتغيرات العمر والوزن والطول والقياس ) ف(ن قيم اختبار أ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
 ٠,٥٣٨ و ١,٤٥١و ٠,١٦٤و القبلي لمھارة التصويب السلمي بكرة السلة كانت على التوالي

حصائيا اي انه يوجد تكافؤ اغير دالة  ٠,٣٤١ وجميع ھذه القيم اقل من قيمة ف الجدولية وھي
 .بين افراد المجموعات قيد الدراسة

  
 في الدراسة واألدوات المستخدمةاالجھزة 

 استمارة تفريغ البيانات .  

 استمارة تقويم األداء الفني لمھارة التصويبة السلمية.  

  ١٥ملعب كرة السلة،  كرة سلة عدد.  

 جھاز تلفزيون، وجھاز فيديو، وكاميرا فيديو.  

  ار المھارة المستخدمة في الدراسةاختب

ة كال لمية للمجموعات األربع ارة التصويبة الس ى ح قام الباحث بشرح مھ د تم ة،دعل  توق
ة حث باجثم قام الباوات الفنية الصحيحة وعرض نموذج اولي لھا طمراعاة الخ راء اختبارات قبلي

ةلمنح  بحيث، وبعدية ل ثالث ذه المحاوالت من قب ويم ھ م تق ر ثالث محاوالت وت  كل طالب مختب
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اتذة م ( اس ن ذوي اال) ٢ملحق رق م م ة وت ل محاول ة لك ث وضعت درج اب تحاختصاص بحي س
   .افضل محاولة للطالب المختبر

  متغيرات الدراسة

  :اعھاالتغذية الراجعة بانو :المتغير المستقل

 تغذية راجعة فورية.  

 تغذية راجعة فورية مرئية.  

  مؤجلة مرئية+ تغذية راجعة فورية.  

  المتغير التابع

 مستوى األداء المھاري للتصويبة السلمية بكرة السلة.  

  محددات الدراسة

 ة : المجال الزماني ة الواقع رة الزمني ام تم اجراء البحث في الفت اني للع ة الفصل الث من بداي
  .اسابيع ستةولمدة  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦الدراسي 

 ملعب كرة السلة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس: المجال المكاني.  

 في قسم التربية الرياضية) ١(طلبة مساق كرة سلة : المجال البشري.  

  حصائيةالمعالجات اال

م ابعد جمع البيانات و ة با عساب جميتحادخالھا في الحاسوب ، ت ادالت الالزم م تخداسالمع
رزم اال امج ال ةبرن وم األجتماعي ائية للعل دء ب(SPSS)حص م الب ن ث ات ا، وم جراء المعالج

  :حصائية التاليةاال

د  بين القياسين القبلي والبعدي لألزواج لمعرفة الفرق) ت(اختبار  .١ لمية عن في التصويبة الس
  .افراد المجموعات قيد الدراسة

د واختبار شيفيه  للفرق ف تحليل التباين األحادي .٢ راد المجموعات قي ين اف اس البعدي ب ي القي
  .الدراسة

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  ئج الدراسة ومناقشة لھذه النتائجأتي عرض لنتايفيما 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  نتائج المتعلقة بالفرضية األولىال  :اوالً 

التصويبة  في تعلم مھارة) α≥ ٠,٠٥(حصائية عند مستوى الداللة اتوجد فروق ذات داللة 
  .القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعات قيد الدراسةالسلمية بين 

  .تبين ذلك) ٣( رقم لألزواج ونتائج الجدول )ت(استخدم اختبار ختبار الفرضية ال

دول  ار   :)٣(ج ائج اختب ين القيا) ت(نت روق ب ة الف ألزواج لدالل د سل دي عن ي والبع ين القبل
  .المجموعات قيد الدراسة

النسبة 
المئوية 
(%)للتحسن

 ت لداللةا
النسبة 
 المئوية

 القياس القبلي القياس البعدي
 المجموعة

 المتوسط نحرافاال المتوسط نحرافاال

١١.١٧٦ ٦.٠٤ ,٠٠٠١ ١١.١٧   التقليدية ١.٧٠ ٠.٦٧ ٣.٦ ٠.٩٦
 )١٠= ن(

٠.٠٠٠١ ١٠.٥٥ ٦.٠٠٨ فورية لفظية  ,٢- ٠.٧٠ ٤.١١ ٠.٧٨ ١٠.٥٥
 )٩=ن(

٠.٠٠٠١ ٢٠.٥٥ ١٧.٣٣ مؤجلة  ٨٠.١ ٠.٦٣ ٥.٥٠ ١.٠٨ ٢٠.٥٥
)١٠=ن(مرئية

٠.٠٠٠١ ٢٧.٢٢ -٢٧.٢٢٥ ,١٩ فورية  ٥٥.١ ١.٠١ ٥.٧٧ ١.٠٩
 مؤجلة+لفظية
  مرئية

 )٩=ن(

ة ) ٣(يتضح من الجدول رقم  روق ذات دالل ة اانه توجد ف د مستوى الدالل ≥ α(حصائية عن
دي) ٠,٠٥ ي والبع ين القبل ين القياس لمية ب م التصويبة الس ي تعل الح ال ف ديولص اس البع دى  قي ل

ة  ،المجموعات قيد الدراسة ة والمؤجل ة اللفظي د المجموعة الفوري ى نسبة للتحسن عن وكانت اعل
ى ة للتحسن ال ة % ٢٧,٢٢المرئية حيث وصلت النسبة المئوي ة المؤجل ا المجموعة التجريبي ويليھ

ى  ن ال ة للتحس بة المئوي ث وصلت النس ة حي ة التقليد% ٢٠, ٥٥المرئي ا المجموع ث يليھ ة حي ي
ة حيث % ١١,١٧وصلت النسبة المئوية للتحسن الى  ة اللفظي ة الفوري واخيرا المجموعة التجريبي

  % . ١٠,٥٥وصلت النسبة المئوية للتحسن 

ين ان  ائج تب الل عرض النت ن خ ويبة وم ارة التص يم مھ ي تعل ة ف ة الراجع تخدام التغذي اس
  الثانية والثالثة والرابعة،  :لثالثةاالسلمية ادى الى تحسن ملحوظ في اداء طالب المجموعات 

ا  ؛د اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع كثير من الدراسات مثلقو د الحق وعط دراسة كل من عب
ى ) .  ٢٠٠١(ودراسة المارديني والوديان ) ٢٠٠٦( ة أحيث اكدت ھذه الدراسات عل ة التغذي ھمي

لش  ة ش ع دراس ق م م تتف ا ل ارات ، بينم م المھ ي تعل ة ف ة ) ٢٠٠٧(الراجع بخصوص المجموع
  . الضابطة، حيث بينت ھذه الدراسة عدم تحسن  يذكر  للمجموعة الضابطة 



 ٥٧٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد خنفر

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تائج المتعلقة بالفرضية الثانيةالن  :اً يثان

ارة التصويبة ) α ≥ ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  في تعلم مھ
  .الدراسة السلمية على القياس البعدي بين افراد المجموعات قيد

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق في القياس البعدي بين افراد المجموعات :  )٤(جدول 
  .قيد الدراسة

 ف الداللة
  متوسط
 األنحراف

 درجات
 الحرية

مجموع مربعات 
 نحرافاال

 مصدر التباين

١٠.٨٨٥ ٠.٠٠٠١  بين المجموعات ٣٢.٠٢٤ ٣ ١٠.٦٧٥
 المجموعات داخل ٣٣.٣٤٤ ٣٤ ٠.٩٨١  
 المجموع ٦٥.٣٦٨ ٣٧ ---  

  .)٣.١١= ( ف الجدولية

م  دول رق ن الج ح م ة ) ٤(يتض توى الدالل د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف   وج
)٠,٠٥ ≤α (د اس البعدي لمھارة التصويبة السلمية بكرة السلة يعلى الق راد المجموعات قي ين اف ب

ة ث اخت. الدراس تخدم الباح روق اس د الف طات ولتحدي ين المتوس ة ب ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ب
  .تبين ذلك) ٥(الحسابية ونتائج الجدول رقم 

ى اال  :)٥(جدول  لمية عل روق في التصويبة الس ار انتائج اختبار شيفيه لداللة الف ين ختب لبعدي ب
 .المجموعات قيد الدراسة

  المجموعة  المتوسط  ١  ٢  ٣  ٤
 التقليدية ٣.٦٠  -٠.٥١* -١.٩٠* -٢.١٧*
 ٢التجريبية الفورية اللفظية  ٤.١١   -١.٣٨* -١.٦٦*
 المؤجلة المرئية ٥.٥٠    -٢.٢٧* 
 مؤجلة مرئية  +فورية لفظية ٥.٧٧    

  )α≥  ٠.٠٥(دال احصائيا عند مستوى  *

  : تيآلا) ٥(يتضح من الجدول رقم 

  ٠.٠٥(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة احصائية ≤ α (لضابطة بين المجموعة ا
التغذية الراجعة مرئية ولصالح مجموعة ؤجلة الموالمجموعة التجريبة للتغذية الراجعة ال

  .المؤجلة المرئية

  وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)α ≤بين المجموعة الضابطة ) ٠.٠٥
الفورية المؤجلة المرئية ولصالح المجموعة  +جعة الفورية اللفظية اتغذية الرلومجموعة ا

  .المؤجلة المرئية+ اللفظية 
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  وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)α ≤بين المجموعة التجريبة ) ٠.٠٥
جعة الفورية اللفظية والمجموعة التجريبية المؤجلة المرئية ولصالح المجموعة اللتغذية الر
   .لمرئيةالمؤجلة ا

 اللة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الد)α ≤بين المجموعة التجريبة ) ٠.٠٥
 +جعة الفورية اللفظية التغذية الرل التجريبية للتغذية الراجعة الفورية اللفظية والمجموعة

  .المؤجلة المرئية+ فورية اللفظية المؤجلة المرئية ولصالح المجموعة ال

  :ت ھذه النتائج متفقة مع نتائج دراسات كل منءوجا

) ٢٠٠٧(والحطيبات وبني عطا ) ٢٠٠١(والمارديني والوديان ) ٢٠٠٦(عبد الحق وعطا 
) ٢٠٠٧(وشلش )  ٢٠٠١(وحسني )  ٢٠٠٥(وناصر ) ٢٠٠٥(وحكمت ) ١٩٩٨(ومدانات 

حيث اجمعت ھذه الدراسات وجود تاثير ايجابي للتغذية الراجعة بأنواعھا المختلفة على تعلم 
ضافة الى تفوق األفراد المشتركين باألنواع ا ،ھارات واأللعاب والفعاليات الرياضية المختلفةمال

  .في الطريقة التقليدية في تعليم المھاراتالمختلفة للتغذية الراجعة عن اقرانھم 

في اشارتھما Schmidt, 1988) (و Magill, 2001)(واكد على مثل ھذه النتيجة كل من 
  .ھارات الحركيةمالالتغيرات التي تؤثر في تعلم  جعة من اھمان التغذية الرأالى اعتبار 

يجابي لجميع انواع التغذية الراجعة على إلوبالرغم من التأثير ا ،ومن خالل عرض النتائج
اال ان افضل نوع  ،وتفوق جميع األنواع على الطريقة التقليدية، تعلم مھارة التصويبة السلمية

التغذية (رة السلة كانت مھارة التصويبة السلمية بك واكثر انواع التغذية الراجعة تأثيرا على تعلم
الفورية اللفظية تكون اثناء سير حيث ان الطريقة ) المؤجلة المرئية+ فورية اللفظية الراجعة ال

األشارة اليه في التغذية  توالمؤجلة المرئية بمثابة تأكيد من خالل المشاھدة على ما تم ،العمل
) السمع والبصر(ر من حاسية وبھذا يكون الشخص قد استخدم اكث ،الراجعة الفورية اللفظية

  .التالي تكون المساھمة في التعلم  افضل من األنواع األخرىبو
  
  ستنتاجاتاال

نه يوجد فروق ذات داللة احصائية ألثر امن خالل البيانات التي اتضحت في ھذه الدراسة ف
يھا ھذه ھم األستنتاجات التي خلصت الأومن . التغذية الراجعة على تعلم المھارة قيد الدراسة

  :الدراسة 

 فضل الطرق والوسائلأؤجلة المرئية ھي من مان التغذية الراجعة الفورية اللفظية وال .١
  .الممكن استخدامھا في تعليم المھارات واالساليب

ان تصوير الطالب اثناء ممارستھم لألداء الحركي وعرضه ثانية يعمل على تحفيز الطالب  .٢
 .ء  وتصحيحھالألداء الصحيح، ومن ثم اكتشاف األخطا
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  التوصيات

  ج الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء نتائ

من اجھزة  واقسامھا ضرورة توفر الوسائل التعليمية المختلفة في كليات التربية الرياضية .١
  .خدامھا في عملية التعلم والتعليمستكمبيوتر وفيديو وكاميرات تصوير ال

ما يتناسب والمھارة المقصودة في عملية التركيز على استخدام وسيلة التغذية الراجعة ب .٢
 . م لتصحيح األخطاءيالتعل

لمام العاملين والقائمين بالعملية التعليمية بالوسائل التعليمية المختلفة من اجل إضرورة  .٣
 .المساھمة في ايصال المعلومة التعليمية باقصر الطرق

 .ضرورة اجراء دراسات مشابھة على المھارات في األلعاب األخرى .٤
  

  العربية واألجنبية المراجع

 األسكندرية .منشأة المعارف. الھجوم في كرة السلة .)١٩٩٥( .محمد عبدالرحيم ،اسماعيل .  

 في تعلم ) معرفة األداء ومعرفة النتائج(اثر التغذية الراجعة ". )٢٠٠٠( .عايدة علي ،حسين
ة الرياضة مجل. "مھارة الوقوف غلى اليدين المتبوعة بالدحرجة األمامية المكورة

  . ٦٢- ٤٧ .)١(١. المعاصرة

 اثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة ". )٢٠٠٧( .احمد ،بني عطاو. شادي احمد ،حطيبات
  . األردن .اربد. جامعةاليرموك. ؤتمر العلمي الدولي الثانيمال. "على تعلم سباحة الفراشة

 -فوية والمرئية على مستوى تأثير استخدام التغذية الراجعة الش" .)٢٠٠٥( .اسماء ،حكمت
. مجلة التربية الرياضية. بحث منشور. "أداء مھارتي األرسال واألستقبال في كرةالطائرة
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  )١(ملحق رقم 
  توزيع مفردات البرنامج التعليمي عند افراد المجموعات األربعة

 المجموعة
  األسبوع

  األولى
  الرابعة  الثالثة  الثانية

    اليوم  األول
تدريبات  .احماء :  السبت

 على التمرير
والمحاورة، شرح 

مع نموذج 
السلمية  للتصويبة

ثم تطبيق من قبل 
  .الطالب

احماء، تدريب 
عتى المھارات 

األشاسية، شرح 
مھارة التصويب 
السلمي للطالب 

مع نموذج 
وتطبيقھا من قبل 

د ، وارشاالطالب
الطالب على 
  .األداء الصحيح

اداء  احماء،
رات االمھ

األساسية من 
 تمرير ومحاورة،

شرح مھارة 
التصويب السلمي 
وتطبيقھا من قبل 

تصوير . الطالب
الطالب اثناء ادائه 

تم عرضھا 
للطالب من اجل 

مشاھدة ادائه 
وارشاده من قبل 

  .الباحث

باداء  حماء، القياما
مھارات التمرير 

داء ، اوالمحاورة
التصويب السلمي 
وتكراره من قبل 

الطالب بعد 
شرحه من قبل 

المدرس مع 
تصوير ادائه 

وارشاده وتصحيح 
  .ادائه

تدريبات . احماء :  اإلثنين
 على التمرير
، شرح والمحاورة
مع نموذج 
السلمية  للتصويبة

ثم تطبيق من قبل 
   .الطالب

التمرير احماء،  
والمحاوره من 

الجري، 
 التصويب السلمي

مع ارشاد 
الطالب من قبل 

    .المدرس

احماء،التمرير 
والمحاوره من 

الجري، التصويب 
السلمي مع تكرار 
األداء لكل طالب 

ثالث مرات 
وتصويره فيديو ثم 
عرضه فورا على 

  .الطالب

التمرير  ،احماء
والمحاوره من 

الجري، ومشاھدة 
اداء الطالب 

بالفيديو 
للمحاضرة 

السابقة، ثم القيام 
السلمي  التصويب

مع تكرار األداء 
ثالث مرات مع 
توجيه الطالب 

  .وتصويرھم فيديو
احماء، تمرير   األربعاء

 ومحاورة جماعية
من الجري، 

  .وتصويب سلمي

احماء، تمرير 
ومحاورة من 

الجري، تصويب 
سلمي مع ارشاد 

الطالب على 
  .األداء الصحيح

احماء، تمرير 
ومحاورة من 

الجري التصويب 
 السلمي وتكرار

األداء اربع مرات 
مع التصوير 

واألرشاد اثناء 
  .األداء

احماء، التمرير 
والمحاورة من 

الجري، مشاھدة 
اداء المحاضرة 
السابقة مع بيان 

األخطاء، العودة 
للملعب وتطبيق 

صويب السلمي الت
مع التصوير 

  .واألرشاد
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  توزيع مفردات البرنامج التعليمي عند افراد المجموعات األربعة
 عةالمجمو

  األسبوع
  األولى

  الرابعة  الثالثة  الثانية

  الثاني

    اليوم
تدريبات . احماء  السبت

 على التمرير
والمحاورة 

 .بصورة ثنائية
تصويب سلمي 

   .من الجانب

احماء، تدريب 
على المھارات 

 تطبيقاألساسية، 
مھارة التصويب 
السلمي، وارشاد 

الطالب على 
  .األداء الصحيح

اداء  ،احماء
رات االمھ

األساسية من 
 تمرير ومحاورة،

مھارة  وتطبيق
التصويب السلمي 
 من قبل الطالب

تصوير  مع
الطالب اثناء ادائه 

لمحاولتين 
متتاليتين تم 

عرضھا للطالب 
من اجل مشاھدة 

ادائه وارشاده من 
  .قبل الباحث

حماء، القيام باداء ا
مھارات التمرير 
والمحاورة، اداء 

التصويب السلمي 
قبل  وتكراره من

الطالب بعد شرحه 
من قبل المدرس مع 

 تصوير ادائه
 لمرتين متتاليتين

وارشاده وتصحيح 
  .ادائه

تدريبات . احماء  اإلثنين
 على التمرير
 تطبيقوالمحاورة 
 السلمية للتصويبة
   .من الجانب

  

التمرير احماء، 
والمحاوره من 

الجري، 
التصويب السلمي 
مع ارشاد الطالب 
   .من قبل المدرس

التمرير  حماء،ا
والمحاوره من 

الجري، 
التصويب السلمي 
مع تكرار األداء 

 مرتينلكل طالب 
وتصويره فيديو 
ثم عرضه فورا 
  .على الطالب

التمرير  احماء،
والمحاوره من 

الجري، ومشاھدة 
اداء الطالب بالفيديو 
للمحاضرة السابقة، 
ثم القيام التصويب 
السلمي مع تكرار 

مع  مرتيناألداء 
الطالب  توجيه

  .وتصويرھم فيديو
احماء، تمرير   األربعاء

 ومحاورة جماعية
من الجري، 

  .وتصويب سلمي

احماء، تمرير 
ومحاورة من 

الجري، تصويب 
سلمي مع ارشاد 

الطالب على 
  .األداء الصحيح

احماء، تمرير 
ومحاورة من 

الجري التصويب 
السلمي وتكرار 

مع  مرتيناألداء 
التصوير 

واألرشاد اثناء 
  .داءاأل

احماء، التمرير 
والمحاورة من 

الجري، مشاھدة 
اداء المحاضرة 
السابقة مع بيان 

األخطاء، العودة 
للملعب وتطبيق 

التصويب السلمي 
مرتين مع التصوير 

  .واألرشاد
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 المجموعة
  األولى  األسبوع

  الرابعة  الثالثة  الثانية

  الثالث

  اليوم
.احماء: السبت

تدريبات على 
 التمرير

والمحاورة 
بتشكيالت 

تصويب  .مختلفة
سلمي من 
  .الجانب

احماء، تدريب
على المھارات 

 األساسية
وبتشكيالت 

، تطبيق مختلفة
مھارة التصويب 

، وارشاد السلمي
الطالب على 
  .األداء الصحيح

اداء  ،احماء
المھرات 

األساسية من 
 تمرير ومحاورة

بتشكيالت 
وتطبيق  ،مختلفة

مھارة التصويب 
قبل  السلمي من

الطالب مع 
تصوير الطالب 

اثناء ادائه 
لمحاولتين 

متتاليتين تم 
عرضھا للطالب 
من اجل مشاھدة 

ادائه وارشاده من 
  .قبل الباحث

حماء، القيام باداء ا
مھارات التمرير 

بتشكيالت  والمحاورة
 عرض ثم ،مختلفة
الطالب  اداء

 للمحاضرة السابقة،
التصويب  ثم اداء

السلمي وتكراره من 
الطالب مع قبل 

تصوير ادائه لمرتين 
متتاليتين وارشاده 

  .وتصحيح ادائه

.احماء: اإلثنين
تدريبات على 

 التمرير
 والمحاورة

بتشكالت مختلفة 
تطبيق ثم القيام ب
 للتصويبة

السلمية من 
  . الجانب

التمرير احماء، 
والمحاوره من 

بتشكيالت  الجري
 ثم ،مختلفة

التصويب السلمي 
 مع ارشاد الطالب
   .من قبل المدرس

التمرير ،احماء
والمحاوره من 

بتشكيالت  الجري
 ثم ،مختلفة

التصويب السلمي 
مع تكرار األداء 

لكل طالب مرتين 
وتصويره فيديو 
ثم عرضه فورا 
  .على الطالب

التمرير  احماء،
والمحاوره من 

 ،بتشكيالت الجري
اداء ثم مشاھدة 

الطالب بالفيديو 
للمحاضرة السابقة، 

يام التصويب ثم الق
السلمي مع تكرار 
األداء مرتين مع 

توجيه الطالب 
  .وتصويرھم فيديو

احماء، تمرير األربعاء
ومحاورة 
من  جماعية
الجري 

وبتشكيالت 
، مختلفة

وتصويب 
  .سلمي

احماء، تمرير
ومحاورة من 

 الجري
وبتشكيالت 

 ثم ،مختلفة
تصويب سلمي مع 

ارشاد الطالب 
على األداء 
  .الصحيح

تمرير احماء، 
ومحاورة من 

الجري التصويب 
السلمي وتكرار 

األداء مرتين مع 
التصوير 

واألرشاد اثناء 
ثم عرضه .األداء

  .مباشرة للطالب

احماء، التمرير 
والمحاورة من 

بتشكيالت  الجري
مشاھدة  ثم ،مختلفة
لمحاضرة اداء ا

السابقة مع بيان 
، العودة األخطاء

للملعب وتطبيق 
التصويب السلمي مع 

صوير مرتين الت
  .واألرشاد
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  المجموعة        

  األسبوع
  األولى

  الرابعة  الثالثة  الثانية

  الرابع

    اليوم
العاب . احماء  السبت

صغيره ھادفة 
بكرات السلة 
يستخدم بھا 

التمرير 
ثم والمحاورة 

تصويب سلمي 
  الجانبينمن 

  

وذلك عن احماء، 
طريق األلعاب 

الصغيرة الھادفة 
ت وباستخدام كرا

تطبيق ثم ،السلة
مھارة التصويب 

من  السلمي
، وارشاد الجانبين

الطالب على 
  .األداء الصحيح

عن طريق احماء،
األلعاب الصغيرة 

 الھادفة ثم اداء
مھارة التصويب 

السلمي من 
مع الجانبين 

تصوير الطالب 
اثناء ادائه 

لمحاولتين متتاليتين 
تم عرضھا للطالب 

من اجل مشاھدة 
ن ادائه وارشاده م

  .قبل الباحث

عن طريق حماءا
 األلعاب الصغيرة

والمحاورة 
 بتشكيالت مختلفة

ثم عرض اداء 
 المحاضرة السابقة
ومالحظة األداء 

،ثم اداء والتقييم
التصويب السلمي 

وتكراره مع 
تصوير ادائه 

لمرتين متتاليتين 
وارشاده وتصحيح 

  .ادائه 
بالعاب احماء   اإلثنين

صغيرة ھادفة 
وبكرات السلة 

تحتوي على 
التمرير 

ثم  والمحاورة
القيام بتطبيق 

السلمية  للتصويبة
  .ينمن الجانب

التمرير احماء،  
والمحاوره 

باستخدام األلعاب 
، ثم  الصغيرة

 التصويب السلمي
مع  من الجانبين

ارشاد الطالب 
   .من قبل المدرس

التمرير  احماء،
والمحاوره 

باستخدام األلعاب 
،ثم  الصغيرة

 لميالتصويب الس
مع  من الجانبين

تكرار األداء لكل 
طالب مرتين 

وتصويره فيديو ثم 
عرضه فورا على 

  .الطالب 

باستخدام  احماء،
األلعاب الصغيرة 

مشاھدة الھادفة ثم 
 اداء الطالب

بالفيديو 
للمحاضرة 

السابقة، ثم القيام 
التصويب السلمي 
مع تكرار األداء 
مرتين مع توجيه 

الطالب 
  .وتصويرھم فيديو

باستخدام احماء،   األربعاء
األلعاب الصغيرة 

الھادفة لتطبيق 
التمرير 

والمحاورة ثم 
التصويب السلمي 

  .من الجانبين

احماء، تمرير 
ومحاورة 

باستخدام األلعاب 
،ثم  الصغيرة

تصويب سلمي 
مع ارشاد الطالب 

على األداء 
  .الصحيح

احماء، تمرير 
باستخدام ومحاورة 

األلعاب الصغيرة 
ثم  الھادفة

التصويب السلمي 
وتكرار األداء 

مرتين مع 
التصوير واألرشاد 

ثم .اثناء األداء
عرضه مباشرة 

  .للطالب

باستخدام  احماء
األلعاب الصغيرة 

ثم  ،الھادفة
مشاھدة ااداء 

المحاضرة السابقة 
مع بيان األخطاء، 

العودة للملعب 
وتطبيق التصويب 

السلمي مع 
التصوير مرتين 

  .واألرشاد



 ......"أثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على "ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  
 المجموعة        

  األولى  األسبوع
  الرابعة  الثالثة  الثانية

  الخامس

  اليوم
احماء العاب السبت

صغيره ھادفة 
بكرات السلة 
يستخدم بھا 

التمرير 
والمحاورة ثم 

تصويب سلمي 
 من الجانبين

  واألمام

احماء وذلك عن 
طريق األلعاب 

الصغيرة الھادفة 
وباستخدام كرات 

السلة،ثم تطبيق 
تصويب مھارة ال

السلمي من 
، واألمام الجانبين

وارشاد الطالب 
على األداء 
  .الصحيح

عن  احماء،
طريق األلعاب 

الصغيرة الھادفة 
ثم اداء مھارة 

التصويب 
السلمي من 
 واألمام الجانبين

مع تصوير 
الطالب اثناء 

لثالث ادائه 
تم  محاوالت

عرضھا للطالب 
من اجل مشاھدة 

ادائه وارشاده 
 .من قبل الباحث

حماءعن طريق ا
األلعاب الصغيرة 
 واجراء مسابقات

يستخدم بھا التمرير 
ثم   والمحاورة،
عرض اداء 

المحاضرة السابقة 
ومالحظة األداء 

ثم اداء  والتقييم،
من  التصويب السلمي
الجانبين واألمام 
وتكراره من قبل 

الطالب مع تصوير 
 لثالث مرات مادائھ

وارشاده وتصحيح 
  .ادائه

اجراء.اءاحم اإلثنين
تدريبات مختلفة 

للتمرير 
ثم  والمحاورة

القيام بتطبيق 
 للتصويبة

السلمية من 
  .واألمامالجانبين 

تدريبات .احماء
مختلفة للتمرير 

، ثم  والمحاورة
 التصويب

السلمي من 
 واألمام الجانبين

مع ارشاد 
الطالب من قبل 

    .المدرس

تدريباتاحماء، 
مختلفة للتمرير 

ثم والمحاورة 
تصويب ال

السلمي من 
 واألمام الجانبين

مع تكرار األداء 
ثالث لكل طالب 

وتصويره  مرات
فيديو ثم عرضه 

فورا على 
  .الطالب

احماء، ثم مشاھدة 
بالفيديو اداء الطالب 

، للمحاضرة السابقة
تدريبات مختلفة 

، للتمرير والمحاورة
التصويب بثم القيام 
من الجانبين  السلمي

مع تكرار واألمام 
مع  ثالث مراتاء األد

توجيه الطالب 
  .وتصويرھم فيديو

اجراءاحماء، األربعاء
تدريبات مختلفة 
لتطبيق التمرير 

والمحاورة ثم 
التصويب 

السلمي من 
  .واألمام الجانبين

اجراء احماء،
تدريبات مختلفة 

للتمرير 
،ثم والمحاورة 

 تصويب سلمي
من الجانبين 

مع  واألمام 
ارشاد الطالب 

ء على األدا
  .الصحيح

واجراء احماء،
تدريبات مختلفة 

للتمرير 
ثم والمحاورة 
التصويب 

السلمي وتكرار 
ثالث األداء 
مع  مرات

التصوير 
واألرشاد اثناء 

ثم عرضه .األداء
 .مباشرة للطالب

احماءباستخدام 
 ،التدريبات المختلفة

ثم مشاھدة اداء 
لمحاضرة السابقة مع ا

، العودة بيان األخطاء
  يقللملعب وتطب

التصويب السلمي مع 
ثالث مرات التصوير 

  .األرشاد مع
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 المجموعة       

  األولى  األسبوع
  الرابعة  الثالثة  الثانية

  اليوم  السادس
احماء اجراء السبت

تدريبات مختلفة 
للتمرير 

ثم  والمحاورة
تصويب سلمي 

من الجانبين 
  واألمام

احماء اجراء
تدريبت مختلفة 

للتمرير 
ثم  رة،والمحاو

تطبيق مھارة 
التصويب السلمي 

ين من الجانب
، وارشاد واألمام

الطالب على 
  .األداء الصحيح

احماء،اجراء 
تدريبات مختلفة 

للتمرير والمحاورة 
ثم اداء مھارة 

التصويب السلمي 
من الجانبين 

واألمام مع تصوير 
الطالب اثناء ادائه 

محاوالت تم  اربع
عرضھا للطالب 
من اجل مشاھدة 

 ئه وارشادهادا
من  وتقييم ادائه
  .قبل الباحث

عن طريق ، حماءا
األلعاب الصغيرة 
واجراء مسابقات 

يستخدم بھا التمرير 
والمحاورة، ثم 

عرض اداء 
المحاضرة السابقة 

ومالحظة األداء 
والتقييم،ثم اداء 

التصويب السلمي 
من الجانبين واألمام 

وتكراره من قبل 
الطالب مع تصوير 

ات مر اربعادائھم 
 وارشاده وتصحيح

  .ادائه  وتقييم
اجراء.احماء اإلثنين

تدريبات مختلفة 
للتمرير 

ثم  والمحاورة
القيام بتطبيق 

 للتصويبة
السلمية من 

الجانبين 
  .واألمام

  

تدريبات.احماء
مختلفة للتمرير 
والمحاورة، ثم 

التصويب السلمي 
من الجانبين 

واألمام مع ارشاد 
الطالب من قبل 

    .المدرس

احماء، تدريبات
مختلفة للتمرير 

والمحاورة ثم 
التصويب السلمي 

من الجانبين 
واألمام مع تكرار 

اربع مرات األداء 
 لكل طالب

وتصويره فيديو ثم 
عرضه فورا على 

  .الطالب 

احماء، ثم مشاھدة 
اداء الطالب بالفيديو 
للمحاضرة السابقة، 

تدريبات مختلفة 
للتمرير والمحاورة، 

لتصويب ثم القيام با
السلمي من الجانبين 

واألمام مع تكرار 
مرات  اربعاألداء 
توجيه تقييم و مع

الطالب وتصويرھم 
  .فيديو

احماء، اجراء األربعاء
تدريبات مختلفة 
لتطبيق التمرير 

والمحاورة ثم 
التصويب 

السلمي من 
الجانبين 
  .واألمام

احماء، اجراء
تدريبات مختلفة 

للتمرير 
ة ،ثم والمحاور

ب سلمي تصوي
من الجانبين 
واألمام  مع 

ارشاد الطالب 
على األداء 
 .الصحيح

احماء، واجراء
 تدريبات مختلفة

للتمرير والمحاورة 
التصويب  ثم

السلمي وتكرار 
مرات اربع األداء 

مع التصوير 
واألرشاد اثناء 

ثم عرضه .األداء
 .مباشرة للطالب

باستخدام  احماء
 التدريبات المختلفة،

ء ثم مشاھدة ادا
لمحاضرة السابقة ا

مع بيان األخطاء، 
العودة للملعب 

التصويب وتطبيق 
السلمي مع التصوير 

مرات مع اربع 
  .والتقييم  األرشاد
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