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 ملخصال
 

 المهارات اثر البرنامج التعليمي باستخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على تعلم بعض
 األساسية بكرة السلة لدى ناشئي محافظة بيت لحم

 

 في تعلم بعض المهارات ،ثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلةأالتعرف إلى  هذه الدراسة تهدف
 :شئي كرة السلة في محافظة بيت لحم، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةاألساسية لدى نا
 بين القياسين )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةوق ذات هل توجد فر:  السؤال األول

 التغذية  البرنامج التعليمي أفرادلدىوالبعدي في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة القبلي 
  ؟عة الفوريةالراج

 

ن لقياسي بين ا)α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةهل توجد فروق ذات  :السؤال الثاني
 التغذية  البرنامج التعليمي أفرادلدىالقبلي والبعدي في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة 

 المؤجلة؟الراجعة 
 

 على القياس )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائية هل توجد فروق ذات :السؤال الثالث
 التغذية  البرنامج التعليمي أفرادلدىبعض المهارات األساسية في كرة السلة  في تعلم لبعديا

 جعة الفورية والمؤجلة؟الرا
 

لسطيني في منطقة بيت تكون مجتمع الدراسة من ناشئي كرة السلة المسجلين في اتحاد كرة السلة الف
 أندية، وتكونت عينة ة، موزعين على تسعاًناشئ) 360(، وكان عددهم المحافظةين ألندية لحم والتابع
، من نادي إبداع الرياضي، موزعين على مجموعتين، اختيرت إحداهما اًناشئ) 34(ن الدراسة م

 المجموعتين  وتم التأكد من تكافؤلتكون المجموعة التجريبية األولى،بالطريقة العشوائية البسيطة 
د قام الباحث ق وللمجموعات المنفصلة، )t-test(التجريبيتين في المستوى المهاري باستخدام اختبار 

 البرنامج التعليمي الالزم إلجراء التجريب، واستخدام االختبارات المهارية في كرة السلة، دادبإع
ثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على تعلم بعض المهارات األساسية لدى عينة أوذلك لقياس 

 .الدراسة
واختبار ت المعيارية، المتوسطات الحسابية، واالنحرافااستخراج     ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

 .لألزواج ولمجوعتين مستقلتين) ت(
 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية



و  

بي في تحسين كان له األثر االيجا المقترح باستخدام التغذية الراجعة ن البرنامج التعليمي إ-1
 . عينة الدراسة بعض المهارات األساسية بكرة السلة علىوتطوير

البعدي قبلي و بين القياس ال)α = 0.05( عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة -2
التغذية الراجعة البرنامج التعليمي  السلة لدى أفراد في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة

 .الفورية
البعدي قبلي و بين القياس ال)α = 0.05( عند مستوى الداللة  إحصائية وجود فروق ذات داللة-3

التغذية الراجعة  البرنامج التعليمي  السلة لدى أفرادض المهارات األساسية في كرةفي تعلم بع
 .المؤجلة

 في تعلم لبعديا على القياس )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةفروق ذات  وجود -4
ية جعة الفورالتغذية الرا البرنامج التعليمي بعض المهارات األساسية في كرة السلة عند أفراد

 .ولصالح أفراد التغذية الراجعة المؤجلةوالمؤجلة 
 

 -:وفي ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها
 لرفع مسـتوى    ،المؤجلة في البرامج التعليمية المختلفة    التركيز على استخدام التغذية الراجعة       -1

  .لعبة كرة السلةاألداء في 
  .مختلف األلعاب الرياضيةتدريبية في ج التعليمية والتضمين التغذية الراجعة في البرام -2

 في تطوير أداء الطالب فـي رياضـة         أخرى تساعد ضرورة دراسة وسائل تعليمية وتدريبية       -3
 . تحقيق انجازات أكبر وراء سعياًكرة السلة
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Abstract 
 
The Effect of The Educational Program Using Immediate and Delay 
Feedback on Learning Some Basic Basketball Skills for Bethlehem Youth 
Players 
 
This study aimed at studying the effect of immediate and delay feedback in 
learning some basic basketball skills through answering the following  
questions: 
 
First: Are there differences witch statistical significance on the (α = 0.05)  
level between both pre- and post educational program readings related to the  
immediate feedback group? 
 
Second: Are there differences with statistical significance one the(α = 0.05) 
level between both pre- and post readings related to the delay feedback 
group? 
 
Third: Are there differences with statistical significance on the (α = 0.05) 
level between both groups related to the post reading?      
 
The study group consisted of the registered basketball youth players in 
Bethlehem area's clubs. It contained (360) players belonging to nine clubs. 
The study sample, which contained (34) players from Ibdaa club, was divided 
into two groups of equal numbers and skills. Division was based on (t-test) 
for separated groups to ensure equality. 
 
The researcher had designed an implemental educational program to examine 
the effect of both immediate and delay feedback on the study sample.  
 
Various testing measures were used to answer the study's question. Standard 
deviation, paired t-test for independent groups   and average assessment were 
calculated for the purpose. 
 
After implementing the educational program, the researcher had the following 
findings: 
 

1. The proposed educational program which included feedback, had a 
positive influence in improving the targeted sample's skills. 

2. There were differences with statistical significance on the (α = 0.05) 
level between both pre- and post activity readings related to the 
immediate feedback group. 



ح  

3. There were differences with statistical significance on the (α = 0.05) 
level between both pre-and post activity readings related to the delay 
feedback group. 

4. There were differences with statistical significance on the (α = 0.05) 
level on post activity reading affecting both groups. But in favor of the 
delay feedback group. 

 
      On the basis of these findings, the researcher recommends the following: 
 

1. It is important to concentrate on the delay feedback when applying the 
deferent educational programs because it rises basketball performance. 

2. It is important to include feedback in educational practical programs in 
all sports. 

3. It is necessary to examine other practical educational means which help 
the development of basketball students' performance if we are looking 
for greater achievements. 
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها
 

 المقدمة 1.1
 ويكون غرض كل فريق تسجيل ، التي تلعب بين فريقين،من األلعاب الجماعية  لعبة كرة السلةتعتبر

 ، أو إصـابة الهـدف  ،خر من االستحواذ على الكرة ، ومنع الفريق اآل   إصابة في سلة الفريق المنافس    
 حيث يتفق كثير من     ،ة كقاعدة هامة للتقدم والفوز بالمباريات     كما وإنها تعتمد على المهارات األساسي     

 نجاح أي فريق يتوقف على مدى إجـادة أفـراده للمهـارات              أن المهتمين في لعبة كرة السلة على     
 اليـوم تحظـى    لعبة كرة السلة   وأصبحت . واستخدامها في الوقت والمكان المناسبين     ،األساسية للعبة 

امعات واألندية، لما تمتاز به هذه اللعبة من توقيت سريع، وتكتيك           بقاعدة عريضة في المدارس والج    
 .دقيق وعالي في أداء مهاراتها المختلفة

 

 ، والمهمـة األساسية الرياضية األلعابمن أن لعبة كرة السلة تعتبر    ) 2003(ويرى عيسى ودويكات    
ات قرس ضـمن مسـا     وهي التي تد   ،معات في مختلف المؤسسات التربوية    المجت فرادأالتي يمارسها   

 تعتبـر مليئـة وغنيـة       ألنهـا  ؛ التربية الرياضية في مختلف الـدول      وأقسامومفردات جميع كليات    
 ، ومنهـا مهـارات التصـويب      ، لممارسة هذه اللعبة   ضرورة إتقانها التي يعتبر    األساسيةبالمهارات  
سواء مـن حيـث    حيث حازت هذه المهارات على اهتمام الكثير من الباحثين      ، والتمرير ،والمحاورة

 مهـارات   أهم العتبارها   ، المتطلبات البدنية الخاصة بها    أو ، التحليل الحركي  أو ، التدريب أو ،التعليم
المهارات بدرجـة عاليـة    هذه إتقان المستويات العالية دون إلى العب  أي ال يصل    حيث ،ة السلة كر

 واللعبة من حيث السرعة     عب لال األداء جمال   إظهارن هذه المهارات تعتبر مهمة في       أل ،من الكفاءة 
  . الفردي والجماعيي الفني والمهارباألداء هذه اللعبة تتميز ألن ،والرشاقة

 

رد الذي يمارسها مواصفات في     ف لعبة كرة السلة تتطلب من ال      نأ  إلى )2002( حيث يشير المدانات    
 .ي والمهاري والعقلي البدناألداء يتميز بسرعة ، دقيقاً فنياً وتكتيكاً، المهاري والفنياألداء

 نتيجة التغيرات الطبيعية    ، جيداً ، ومهارياً ، وفنياً ،عداداً بدنياً إ لعبة كرة السلة تحتاج من الالعبين        إن 
  اختراق منطقة السلة أن كما ،ين الذين يمارسون لعبة كرة السلة والنوعيات المختلفة من الالعب،للعبة

 ،النمـر وصـالح  (اً  إتقانـاً جيـد  ، لكرة السلةةاألساسي يكون أمراً صعباً دون إتقان بعض المهارات  
1998(.  

 

أن هناك حاجة ماسة للبحث عن أحدث الطرق الحديثـة فـي التعلـيم              ) 2000(ؤكد الخصاونة   ي و
 أداء  لدراسـة كيفيـة تحسـين      ، ومقاييس بالغـة الدقـة     ،اراتباخت استخداموالتدريب والتي تتطلب    
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 تعتبـر مهـارات     ، حيث أنهـا   ها التصويب والتمرير والمحاورة   من و ،المهارات األساسية لكرة السلة   
 العمـل   عصبحاورة والتصويب، هي مهارات أساسية، وهي     كما أن التمرير والم    .أساسية للمبتدئين 

قـة  خطر ما يواجهه المدرب هو العمل على تنمية هذه المهارات بالد          أن  الجماعي للعبة كرة السلة، إ    
 .التامة لدى العبي كرة السلة

 

 ، يتطلب استخدام األسلوب العلمي المنظم     ، إلى المستويات العليا في كرة السلة      بالناشئينإن الوصول   
 ، منذ اللحظة التي يبدأ فيها الناشئ بالتدريب       ، لعلم التدريب الرياضي   ،الذي يراعي الجوانب المختلفة   

لمتوفرة بجانب الوسائل    لكافة اإلمكانات ا   األمثل وذلك من خالل االستخدام      ،على المهارات األساسية  
 .)1986 فوزي وسالمة، (المساعدة

 

 الكثير من االجتهـاد     إلى المهاري في لعبة كرة السلة يحتاج        األداء تطوير   في حين يرى الباحث أن    
 إلـى  علمية مختلفة للوصـول      وأساليب أسس برامج تدريبية وتعليمية تعتمد على       إيجادوالتفكير في   

ك قام الباحث بوضع برنامج تعليمي باستخدام التغذية الراجعة الفوريـة           ، لذل األداءمستويات عليا في    
 بمستوى هذه المهـارات، وقـد       لالرتقاء بكرة السلة،    األساسيةت  والمؤجلة على تعلم بعض المهارا    

طبق الباحث البرنامج التعليمي المقترح بعد عرضه على عدد من المتخصصين وذلك بهدف التحقق              
 :من

 .ة المحتوى مع هدف البرنامج التعليميمدى مناسبة وشمولي -1
 .سنة) 15 -13(مدى مالئمة البرنامج للمرحلة السنية  -2

 :مراعاة اإلطار العام للبرنامج من حيث -3

المدة الزمنية للبرنامج التعليمي، عشرة أسـابيع بمعـدل ثـالث وحـدات تعليميـة        •
 .أسبوعياً

 .دقيقة) 90(زمن الوحدة التعليمية الواحدة  •

 .وحدة تعليمية) 30(لتعليمية عدد الوحدات ا •

 .االهتمام باإلحماء قبل البدء بتطبيق الوحدة التعليمية •

 . العودة إلى الوضع الطبيعيواستخدام تمرينات لتهدئة الجسم  •
 

لسلة لقد بينـت    في كرة ا  األساسية  وبخصوص استخدام التغذية الراجعة في تطوير بعض المهارات         
م الباحث باالطالع عليها أن التغذية الراجعة تزيـد مـن نسـبة             الدراسات واألبحاث العلمية التي قا    

تحسين األداء في مراحل التعلم المختلفة، ألن المتعلم يأخذ الصورة األولية للحركة ويكون برنـامج               
حركي مناسب لالستجابة ومن ثم ينفذه، وبعد ذلك يقارن النتيجة مع الهدف أو البرنـامج المقـرر،                 
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 هذه النتيجة التي خرج بها من هذه المقارنة في الذاكرة لغرض اسـتخدامها              وبهذا فان المتعلم يخزن   
 .في المحاولة التعليمية التالية

 

 حيـث تقـدم    المقـوم األساسـي للـتعلم،   تعد ة الراجعةالتغذيإلى أن ) Rink , 1985(ويشير رنك 
 مـن  تحتويه  بما تعليميوخلق مناخ يه سلوك الطالب نحو الهدف الحركي،       نها توج أمساعدات من ش  

 .معلومات لتصحيح الخطأ بشكل متكرر
 

التغذية الراجعة تمد المتعلم ببيانات عن المادة المتعلمة  أن )Harrison , 1983 ( كما يبين هارسون
 وهي أهم ،بحيث يصل إلى المعلومة السليمة والقدرة على توفير تغذية راجعة ذات معنى وهدف

 .ة أو لفظية أو النوعين معاًما مرئيمقومات المدرس الناجح وتكون إ
 

 : يمهالتغذية الراجعة حسب زمن تقدل اًأنواعأن هناك ) 2001(في حين يرى حماد 
وهي تزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيهات أو اإلشارات الالزمة         : التغذية الراجعة الفورية   - أ

 . شرةلتعزيز أدائه أو تصحيحه، وهي تتصل مباشرة بالسلوك المالحظ، وتعقبه مبا
وهي التي تعطى للمتعلم بعد مرور فترة زمنيـة علـى إنجـاز             :  التغذية الراجعة المؤجلة   -  ب

  .المهمة أو األداء، وقد تطول هذه الفترة أو تقصر حسب الظروف
 

 :إلى أن أهمية التغذية الراجعة تكمن في) 2001(ويشير المارديني والوديان 
 .لتعلم والتنظيم والتقويم لألداءأنها تعد محوراً أساسياً مساعداً في عملية ا -1
 .معلوماتها لبعض الحركات تعد عامالً قوياً في تحسين العملية التعليمية وتصحيحها -2

 .ترسيخ القواعد األساسية والضرورية، في التدريس النموذجي المؤثر -3

زيادة التفاعل بين الطالب والمدرس، التي تؤدي إلى تغيرات مرغوب بها في تحسـين أداء                -4
 .الطلبة

التغذية الراجعة التعليمية هي عملية بدنية وذهنية في آن واحد، فال بد من االهتمام بالجانـب    -5
 .الذهني في عملية التدريس والتدريب، وباألخص في تعليم المهارات الجديدة والمعقدة
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  مشكلة الدراسة2.1
الذي تؤديه التغذية الدور في البحث عن  في ضوء ما سبق ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباحث

في تعليم  في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة واستخدامها ،الراجعة الفورية والمؤجلة
 أجريت في هذا المجال في على حد علم الباحث بأنه لم يوجد دراسات سابقة علماً الناشئين،
  .فلسطين

ة لسلة، فإنه يعتبر أن مهارات التصويبومن خالل خبرة الباحث في مجال التدريب والتدريس لكرة ا
 إلتقان ،هي من المتطلبات الهامة واألساسية،  والمحاورة لكرة السلةة الصدرية والتمريرالسلمية

األلعاب الجماعية سرعة وبالتالي  ألن كرة السلة أصبحت اليوم أكثر. األداء المهاري في اللعبة
رات األساسية، من هنا جاءت الحاجة إلى إجراء  جميع المهايحسن أدائه فيمطلوب من الالعب أن 

 .مثل هذه الدراسة
 

  أسئلة الدراسة2.1
 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 بـين القياسـين القبلـي    )α =  0.05( عند مستوى الداللـة  داللة إحصائيةهل توجد فروق ذات ) 1
 التغذيـة    البرنامج التعليمـي    أفراد ، لدى سلة في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة ال        ،والبعدي
 ؟عة الفوريةالراج

ن القبلـي   بـين القياسـي  )α = 0.05( عند مستوى الداللـة  داللة إحصائيةهل توجد فروق ذات  )2
 التغذيـة    البرنامج التعليمـي    أفراد لدى ، في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة        ،والبعدي

 الراجعة المؤجلة؟
، فـي  لبعـدي ا على القياس )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةد فروق ذات  هل توج)3

جعة الفوريـة    التغذية الرا   البرنامج التعليمي   أفراد لدى ،بعض المهارات األساسية في كرة السلة     تعلم  
 والمؤجلة؟

 
  أهداف الدراسة 3.1

 :سعت الدراسة للتعرف إلى
 .على تعلم بعض مهارات كرة السلة  التغذية الراجعة الفورية البرنامج التعليمي باستخدام أثر-1
 . أثر البرنامج التعليمي باستخدام التغذية الراجعة المؤجلة على تعلم بعض مهارات كرة السلة-2
التغذية الراجعة الفورية  بين  في القياس البعدي كرة السلةمهارات تعلم بعض في أثر الفروق -3

  .والمؤجلة
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 ة الدراسة أهمي4.1

 :يمكن إيجاز أهمية الدراسة فيما يلي
شئي ، وهو تعلم بعض المهارات األساسية لدى ناسعى إلى تحقيقه تكمن أهمية هذه الدراسة فيما ت-1

 أن التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة هي وسيلة علمية هادفة حيث كرة السلة في محافظة بيت لحم،
  .ناشئين مهارات كرة السلة لدى الفي تنمية

، على حد علم الباحث، الدراسة األولى من نوعها التي تتناول لعبة كرة السلة  الدراسة هذهتعتبر -2
 .في دولة فلسطين

 .اهتمامها بالناشئين من حيث كونهم شريحة هامة تشكل نواة المنتخبات الوطنية الحقاً -3
 .ة السلة تزويد المكتبة الفلسطينية بمرجع جديد في تعليم مهارات كر-4
 ستفتح المجال إلجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال كرة السلة والمجاالت الرياضية -5

 .األخرى وفقا لما تتوصل إليه من بيانات ونتائج وتوصيات
 

  محددات الدراسة 5.1
 : الدراسة محددة في تعميماتها وهيهناك عدد من المحددات التي تجعل هذه

 .دراسة بناشئي كرة السلة في محافظة بيت لحم حددت هذه ال:البشري
 .المالعب الرياضية في مدينة بيت لحم :المكاني

 .27/9/2006 إلى 2006/ 22/7من  نفذت الدراسة في الفترة :لزمانيا

 .لمصطلحات الواردة في هذه الدراسة حددت هذه الدراسة في المفاهيم وا:لمفاهيميا

 -:يما يتعلق باإلجراءات اآلتيةسة ف حددت نتائج هذه الدرا:اإلجرائي

نديـة مجتمـع الدراسـة      تم اختيار عينة الدراسة من إحدى أ      : طريقة اختيار عينة الدراسة    . 1
 .عتين بالطريقة العشوائية البسيطةولكن تحديد المجمو. بطريقة قصديه

قام الباحث باستخدام االختبار القبلـي والبعـدي        : يقة قياس مستوى مهارات كرة السلة     طر . 2
 .ة مستوى مهارات كرة السلة مستخدماً لذلك اختبارات كرة السلة المقترحةلمعرف

السلمية، والتمريـرة    ةاقتصرت هذه الدراسة على بعض مهارات كرة السلة وهي التصويب          . 3
 . والمحاورةالصدرية،
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 الفصل الثاني
 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة
 

 المهارة 1.2
  مـن أجـل    ؛هو إكساب الالعبين المهارات األساسية للعبـة      ،  تدريبإن هدف المدرب من برنامج ال     

ن جميع األلعاب الجماعية والفرديـة      ألونظراً   مهارات إلى أعلى مستوى من األداء،     الوصول بهذه ال  
 الكثير من العلماء والباحثين فـي حقـل التربيـة           تطرق فقد ،تحتاج إلى مهارات خاصة لممارستها    

  .ة مفهوم المهار إلىالرياضية
 

تشير إلى قدرة الفرد على أداء مجموعـة الحركـات          " المهارة على أنها     )1987(عرف عالوي   فقد  
 ." التي تنظمها اللعبة بدقة وكفاية ونجاح،الخاصة

 

ـ كل الحركات الضرورية الهادفة التي تـؤدي        "بأنها  ) 1997(مدحت  ويعرفها عبد العزيز و     أغرض
 ."ذه الحركات بالكرة أو بدونها في إطار قانون اللعبة سواء كانت هأمعين

 

 . أنها الكفاية في إنجاز واجبات وأعمال خاصة محددة)1996(بسطويسي ال أما
 

 مشترك للمهارة على أنها الكفايـة فـي إنجـاز واجبـات     فهمواتفق أصحاب المدرسة الغربية على   
 وأقـل قـدر مـن       ،ثقة، كما أنها المقدرة على إحراز نتائج محددة مسبقاً بأقصى قدرة من ال            وأعماالً

 .)1993خير اهللا،  (الجهد والوقت
 

 :مراحل تعلم المهارة 1.1.2
 لكل لعبـة مـن   ، ضمن أطر وقوانين خاصة،إن المهارة الحركية تحتاج إلى طريقة أداء متخصصة       

 أقصـى مسـتوى فـي رياضـة         إلىنه إذا أردنا أن نصل بالناشئ       أ) 1994(شلش   ويرى،  األلعاب
جل الوصول  أ من   ،لضروري زيادة كم وكيف التدريب خالل مراحل التطور        فيكون من ا   ،المنافسات

 .أقصى مستوى ممكنبه إلى 
 حتـى نصـل    ، بصورة منظمـة وسـليمة     ،ويحتاج تعلم المهارات الحركية إلى الممارسة والتدريب      
 وتمر عمليـة تعلـم    ، من أنماط السلوك   نمطاًبالمهارة إلى مستوى اإلتقان، بحيث تظهر هذه المهارة         

 :لمهارة الحركية الرياضية بثالثة مراحل هيا
 

  مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركية: أوالً
 وإتقانها دون وضع أي اعتبارات لجـودة        ،تشكل هذه المرحلة األساس األول لتعلم المهارة الحركية       

ـ      المتعلم إلى أن  )1994( ويشير عبد الغني     ،مستوى األداء  ى التصـور   في هذه المرحلة يحصل عل
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ن اسـتيعاب   أ و ، ويحتوي علـى أخطـاء     ،ن هذا التصور غير متكامل    أ و ،األولي عن سير الحركة   
 .الواجب الحركي يعتبر المحاولة األولى ألداء الحركة مباشرة
رتخـاء  إلنبساط والشـد وا   إل وا ،نقباضإلوتتميز هذه المرحلة بانعدام التناسق والتوافق بين عمليات ا        

 وأداء ، األداء، وفي هذه المرحلة أيضاً يتم استخدام الشرح والوصف اللفظـي       النسبي للعضالت أثناء  
 . من أجل المساهمة في قدرة الالعب على إدراك وتصور وفهم المهارة الحركية،النموذج الصحيح

 
 مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية: ثانياً

 وفـي   ، الذي تم في المرحلة السابقة     ،األولييكون الهدف في هذه المرحلة هو تطوير الشكل البدائي          
هذه المرحلة يتمكن الالعب من أداء المهارة بدون أخطاء تقريباً، إال أنه قد تظهر أخطـاء تكتيكيـة                  

 أن الالعب فـي هـذه       )1980( ويذكر نصيف    ، وتؤدي إلى تذبذب األداء    ،تحد من مستوى اإلنجاز   
 ويصـبح السـير الحركـي       ، واألجزاء الحركية  ،المرحلة يصل إلى مرحلة عالية من التنظيم للقوى       

 . وتختفي الحركات الزائدة،اً وانسيابياًللمهارة متناسق
 
 :مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية: ثالثاً

في هذه المرحلة يتمكن الالعب من أداء المهارة بنجاح تحت جميـع الظـروف وفـي المنافسـات،       
 .العب المهارة تحت متطلبات متغيرة في المنافسات حيث يؤدي ال،ويصل مستوى اإلنجاز العالي

ي، والوصول إلـى   أن أهم ما يميز المرحلة الثالثة هو قابلية التعويض الحرك)1980(صيف ويشير ن 
 .غم تحديد الخصم للحركة في األلعاب المنظمةحل الواجب الحركي، ر

 .س الشعوري بالحركة أن هذه المرحلة تتصف بتقدم عمليات اإلحسا)1994( ويؤكد عبد الغني
 

  الخلفية النظرية المتعلقة بمهارات كرة السلة2.2
 

 :مهارات كرة السلة
 ذات  ، أداء مهـارات ومبـادئ أساسـية       ،إن لعبة كرة السلة من األلعاب التي تتطلـب لممارسـتها          

ارتفع مواصفات يتم بواسطتها الوصول إلى تأدية اللعبة بالشكل السليم، وكلما ارتفع األداء للمهارات              
 .األداء العام للعبة

 ولكنها الزمة لرفـع     ، أن مرحلة تعليم المبادئ األساسية هي أصعب مرحلة        )1985( وذكر معوض 
 . وهي السلم لالرتقاء نحو اإلجادة واالمتياز،مستوى الفريق

لعبة كرة السلة   ب ثون اهتم الباح  ،ولما كانت هذه المهارات تحتاج إلى قدرات ومتطلبات خاصة ألدائها         
 وتطـوير   ، للمهارات الحركية المختلفة   ،لبحث العوامل التي تؤدي إلى اإلسراع في اكتساب الالعبين        

  . التي توصل الالعب لألداء األفضل،ودراسة الطرق واألساليب العلمية المختلفة
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 مـن   أن كل  ،ولقد اختلف العلماء وخبراء اللعبة في تصنيف المهارات األساسية للعبة كرة السلة إال            
، قد أشاروا إلـى أن      )2003(إسماعيل  و،  )1990 (الطائيو،  )1985(معوض  و،  )1981( عبية   يأب

المتابعـة الهجوميـة    والخداع،  والمحاورة،  والتمرير،  والتصويب،  ( مهارات كرة السلة تنحصر في      
 .)والمسك واالستالمالوقفة الدفاعية، والحجز، والقطع، ووالدفاعية، 

 Shotting): (التصويب  1.2.2
 عدد من المرات خالل زمـن  أكبرب كرة السلة في إصابة سلة الخصم    لعبة تبلور الهدف الرئيس من   ي

المباراة، وانطالقاً من هذا الهدف يعتبر التصويب هو العامل المؤثر على نتيجة المباراة، فإذا كانـت             
ي علـى رأس     التصويب يأت  فإن ،جميع األساسيات الحركية في كرة السلة لها نفس القدر من األهمية          

تلك األساسيات، فهو المحصلة النهائية لألساسيات الحركية، ففعالية المناورات الهجومية إنما تتضـح      
في دقة التصويب، لذا أصبح التصويب الشغل الشاغل للعديد من المدربين والالعبين، حيث يولونـه               

امج التدريبية لتطوير وتعـديل      في البر  ، أو الواجبات اإلضافية   ، في الجرعات التدريبية    كبيراً اهتماماً
 .دقة التصويب على مدار العام

 

 :العوامل المؤثرة في دقة التصويب
 .)Concentration(التركيز . 1
 .)Ability to Relax(القدرة على االرتخاء . 2
 .)Confidence(الثقة بالنفس . 3
 .)Sighting, or Locating the Target(أو تحديد الهدف ) اإلدراك أو التنشين(اإلحساس . 4
 .)Body Balance(التوازن الجسمي . 5
 .)Generating the Force(القوة ) توليد(إنتاج . 6
 .)Timing or Rhythm(التوقيت أو اإليقاع . 7
 .الذراع والتحكم في أطراف األصابع -توافق اليد . 8
 

 :أنواع التصويب
 .)1انظر الشكل،( .Lay up ة السلميةالتصويب -1

 :ة السلمية التصويبطريقة أداء
 . ويمسك الالعب الكرة باليدين مع أدائه لهذه الخطوة،خطوة اقتراب بالقدم اليمنى -
كمـا فـي   (بة اليمنى خطوة ارتقاء قوية بالقدم اليسرى، فحركة دفع حادة ألعلى باستخدام الرك   -

 .وثب ألعلى على قدر اإلمكان وتصبح اليد اليمنى خلف الكرة) الوثب العالي
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 علـى نقطـة     نثابتتـا  ناوالعين( فوق الرأس    نفز العالي والذراعا  وصول لقمة أداء الق   أثناء ال  -
 واألصابع لوضع الكرة    – الرسغ   –تبتعد اليد اليسرى عن الكرة، وتنقبض اليد اليمنى         ) التنشين

 ).الجوانبلفية في حالة التصويب من تستخدم اللوحة الخ(على نقطة التنشين 

عة رسغ اليد ثم تتم مرحلة الهبوط، ويجب أن تتم في مكان قريب             تكتمل الحركة باستخدام متاب    -
 في وضع يتمكن منه االستحواذ على الكرة المرتدة مـن           ،من السلة حتى يكون الالعب جاهزاً     

 .اللوحة

 
  التصويب السلمي)1(الشكل 

 

 ).Hook Shoot(التصويب الخطافي  -2
 ).Jump Shot(التصويب من القفز  -3
  ).Tip-in( التصويب والمتابعة -4
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 ):Passing(التمرير  2.2.2
 :أهمية التمرير

ث يمكن عن   التمرير أحد األساسيات الحركية الهجومية لنقل الكرة إلى أماكن مختلفة في الملعب، حي            
 . نتيجة المباراةدقة إتقانه أفضل للتصويب، ويتوقف على  على فرصطريقه الحصول

بال المدربين في كل المستويات، فالفريق الـذي يتميـز           تشغل   ،والقدرة على التمرير في كرة السلة     
 –ن   المـدربي  –المشـاهدين   (اة كـرة السـلة       ينال إعجاب األفراد ذوي العالقة بمبار      ،بدقة التمرير 

ويأتي التمرير في المرتبة الثانية بعد التصويب من حيث التأثير على           )  الالعبين وغيرهم  –اإلداريين  
 .ناتج األداء في كرة السلة

جب على الالعبين أن يفهموا أن التمرير له أهمية خاصة من الناحية التكتيكية، فإن القـدرة علـى                  ي
 . التمرير تنعدم فعالية الهجومانقطعالتمرير سوف تحدد الجزء التالي من الهجوم، وإذا 

 كـذلك أن    ،والدقة عامل هام في التمرير، فيجب أن يكون لدى الالعب دقة في التوقيـت واالتجـاه               
 ولكن ليس على حساب الدقة، فالعب كرة السـلة يجـب أن             ،ترن دقة التمرير بالسرعة الحركية    تق

، ويجب أن تتكيف سرعة التمرير مع الموقف الـذي          يطور الدقة مع الحد األقصى للسرعة الحركية      
يواجهه الالعب في المباراة، فهي ال تكون من القوة بحيث يصعب استالمها وال من البطـئ بحيـث       

 . طعهايمكن ق
 

 :نقاط يجب مراعاتها عند أداء التمرير
 .الرؤية عند أداء التمرير -1

  .طبيعة المستلم وقدرته عند استالم الكرة -2
 .  من المدافع تفادياً لقطع الكرةاستخدام الجذع أثناء التمرير -3
تحريك الكرة بصفة مستمرة حتى تجعل المدافع غير قادر على تحديد مسـار التمريـر                -4

 .وقطع الكرة
 .بسرعة بعيداً عن متناول يدي المدافع وأداء التمرير ،ديد حجم ذراعي المدافعتح -5
 . المفتوحانبأن يؤدي التمرير في الجيجب على الالعب  -6

 .يجب على المستلم أن يتخذ مكاناً مناسباً بعيداً عن المدافع الستالم الكرة -7
 

 :أنوع التمرير
 .)2انظر الشكل، ( .)Chest Pass(التمريرة الصدرية  -1

 :طريقة أداء التمريرة الصدرية
 .ن الصدر، والمرفقان مثنياأمامستعداد، مسك الكرة باليدين من وضع اإل -
 .فرد اليدين لألمام وتمرير الكرة في خط مستقيم بمحاذاة الصدر للزميل -
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 .متابعة حركة الكرة بأخذ خطوة بالقدم الخلفية لألمام في اتجاه التمرير -

 
 رية التمريرة الصد)2(الشكل 

 

 ).Bounce Pass(التمريرة المرتدة  -2

 ).Baseball Pass(التمرير بيد واحدة من الكتف  -3
 ).Behind – the – Back Pass(التمرير من خلف الظهر  -4
 

 

 :)Dribbling( ةالمحاور 3.2.2
تعتبر المحاورة إحدى وسائل التقدم بالكرة، وهي الطريقة الوحيدة للتحرك بالكرة، والمحاورة جـزء              

 . إلى جانب التمرير والتصويب،وأساسي في هجوم كرة السلة ،مكمل
يجب على الالعبين أن يبذلوا الجهد بسخاء حتى يصبحوا محاورين على درجة عالية مـن المهـارة     

 .الحركية
 

 :األساسيات المهارية للمحاورة
ـ        ) الوقفة(اسيات هامة للمحاورة وهي الوضع       أس ةهناك ثالث  ة والتحكم فـي الكـرة ومجـال الرؤي
 .المحيطة

 :Posture) الوقفة(الوضع  -1
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 :آلتييكون الوضع األساسي لشكل الجسم عند أداء المحاورة كا
 . والمقعدة منخفضة قليالً،انقباض الركبتين -
يميل الجزء األمامي للجذع إلى خلف القدم المتقدمة، والجزء العلوي ينحني من األمام من  -

 .الوسط إلحداث التوازن الجسمي
 .الكتفان يحتفظ بهما قائمتين للتوازن والتحكمالرأس و -
 .اليد المتحررة يستفاد منها في حماية الكرة -
         األنماط المختلفة من المحاورة تتطلب درجات مختلفة من االنحناء، إال أنها يجب أن تسمح  -

  .قفتغيير االتجاه أو التوو –التمرير و –لتصويب وا –باحتماالت لفتح مجال للمحاورة 
     

 ):Ball Control(التحكم في الكرة  -2
ـ       اسالتحكم في الكرة بو    بي للـذراع هـام    طة األصابع، الرسغ، المرفق، والتوافق العضلي العص

 . أو إلحداث االستبدال الجانبي والطولي،رتداد، وسرعة االاالرتفاع) تعديل(لضبط 
، وتبـدأ المحـاورة   بشـكل كـاف  نتشر األصابع على الكرة  وت ،راحة اليد ال تلمس الكرة مطلقاً     

 وال يصـبح الالعـب علـى        ،ألسفل وتدفع الكرة ببطء إلى األرض     لبتحريك رسغ اليد لألمام و    
 . حتى يمكنه أداء المحاورة بتساوي جيد لكلتا اليدين،درجة عالية من المهارة

 

 :)Field of Vision(مجال الرؤية  -3
ـ    ،همة للممرر  كما هي م   ،الرؤية المحيطة هامة جداً لالعب المحاور      رأس المنتصـب    ومـع ال

 فإن مجال الرؤية للمحاور يجب أن تشمل كل شيء أمام خط خيـالي مرسـوم                ، لألمام والموجه
 . ويمتد إلى الحدود الخارجية للملعب،خالل كتفيه

 وبسـرعات متنوعـة،     ،والالعب المحاور يجب أن يتمتع بالقدرة على المحاورة بأشكال مختلفة         
 حتى يتمكن مـن  ، مع عدم النظر إليها، والسيطرة على الكرة، على التحكموأن يكون لديه القدرة  

 . باإلضافة إلى متابعة مناورات الفريق الهجومية،حماية الكرة من المدافع المكلف بحراسته
محافظة على اشتراطاتها الصحيحة    ويعتبر تكوين العادات الحركية السليمة ألداء المحاورة مع ال        

عند بدايـة المراحـل     ،   وخاصة لالعبين صغار السن    ،وعدم اإلخالل بها  ) األساسيات المهارية (
 من األمور الهامة، ذلك ألنه من السهل تعليم العادات الحركيـة السـليمة      ،األولى للتعلم الحركي  

واالستمرار بها خالل عمر الالعب التدريبي حتى يصل إلى المستوى المتقدم، أما في حالة تعليم               
 ويصـعب تعـديل تلـك       ، فإنها تالزم الالعب طوال عمره التدريبي      ،خاطئةالعادات الحركية ال  
 .العادات الخاطئة

  من خالل إضافة بعض المعوقات الصناعية ،ويمكن تطوير هذه األساسيات المهارية للمحاورة
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 وهي من شـأنها أن تعمـل علـى تصـعيب األداء             ، أثناء تدريبات المحاورة   ،)وسائل تدريبية (
 إال أنه بعد فترة من الوقـت        ، حيث يكون التكيف معها أمراً صعباً في البداية        الحركي للمحاورة، 

يتحسن األداء في ظل المعوقات التدريبية، وإذا ما أدى الالعب المحاورة في الظروف الطبيعيـة   
 .يصبح األمر أكثر سهولة

 
 ).3انظر الشكل،. (األشكال األساسية للمحاورة

 :High (Speed) Dribbleالعالية ) السريعة(المحاورة .  1
 كما فـي    ، أو السريعة  ، فإنه يمكن استخدام المحاورة العالية     ،عندما ال يكون هناك ضغط دفاعي     

 . والملعب المفتوح، وحاالت الهجوم الخاطف،حاالت اختراق السلة
 :)Change of Pace Dribble(المحاورة مع تغيير السرعة .  2

 أثنـاء أداء    ، فـي   وإخالل توازنه الـدفاعي    ،اع المدافع تستخدم المحاورة مع تغيير السرعة لخد     
 أو عنـد    ، عند اسـتخدام الحجـز     ، وهي من المناورات الممتازة لالختراق     ،المحاورة الروتينية 

 .اختراق السلة في مكان جيد
 :Low (Protective) Dribbleالمنخفضة ) حماية(المحاورة . 3

دافع، على سبيل المثال فـي حالـة المراقبـة           المنخفضة لحماية الكرة من الم     ةتستخدم المحاور 
 .اللصيقة عند اختراق السلة، عند إخراج الكرة من منطقة مزدحمة بالالعبين

وفي حالة الدفاع الضاغط بشدة فإن المحاورة العالية يمكن أن تـنخفض إلـى أقصـى درجـة                  
ة مسـتمرة   ويصبح وضع الجسم ما بين المدافع والكرة، وفي هذه الحالة المحاور يرتكز بصـف             

لطرق المدافع، وتؤدي خداعات مشتركة بالرأس والجسم إلفساد        ) المغلقة  ( حول القدم المتقدمة    
 .توقيت المدافع

ويتأثر تغيير السرعة بتغيير سرعة المحاورة، على سبيل المثال التغيير إلى السـريع يمكـن أن                
 .يستخدم بعد مخادعة المدافع إلى الحركة الروتينية المتوقعة
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  المحاورة)3(الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
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 الخلفية النظرية المتعلقة بالتغذية الراجعة3.2 
 

 الخبراء والمختصون في المجال الرياضي، وبخاصة في الحقبة األخيرة من هذا القرن، كـل               تسابق
في مجال تخصصه، في دراسة التأثير االيجابي للممارسة الرياضـية والتـدريب الرياضـي علـى        

زة الجسم الحيوية المختلفة، حيث يعمل الكل جاهداٌ من خـالل األبحـاث والدراسـات               مختلف أجه 
العلمية والعملية على إمداد العاملين في المجال الرياضي بمختلف المعلومات عن طريـق التغذيـة               
الراجعة التي تسهم في رفع مستوى الممارسين، والتي تحدد فاعلية تعلم المهارات الحركية وتطـور               

الحركي، والقضاء على الضعف الحاصل في عملية تدريس المهـارات فـي درس التربيـة               األداء  
الرياضية، وزيادة اندفاع المتعلم وإثارته لتقديم أحسن أداء يمكن أن يسهم في عالج بعض المعوقات               
لعملية التعليم، حيث أن إعالم الطالب عن ماهو مطلوب منه أدائه وإعالمه بخطوات األداء يـؤدي                

ع مستوى أدائه، كما أن لمعرفة نتيجة أدائه تأثير في زيادة اندفاع الطالب لمزيد مـن العمـل         إلى رف 
 . الناجحة والمثبتة حتى يتم الوصول إلى السلوك الصحيحتوالتكرارا

 
 : تعريف التغذية الراجعة1.3.2

ذوي االختصاص  الباحثين من جعة في العملية التعليمية قام عدد منانطالقاً من أهمية التغذية الراو
 .ي بتحديد مفهومهافي مجال البحث التربو

 

التغذية الراجعة على أنها هي معلومات صادرة عن السلوك ) Singer, 1980 (حيث عرف سنجر
 .   اء الحس المستقبلية كنتيجة لجهدهقد يستقبلها الفرد من خالل مختلف أعض

 

بحيث تمكنه من معرفة ، المتعلم بعد األداءالمعلومات التي يتلقاها بأنها ) 2000(ويعرفها الجبالي 
 . التعليمية جابته للمهمةاستمدى صحة 

 

بأنها المعلومات التي توضح الفارق بين الهدف المحدد لألداء وبين األداء المنفذ ) 2001(أما حماد 
 .للمهارة الحركية

 

من يها المتعلم، التي يمكن أن يحصل علبأنها جميع المعلومات ) 2000(يعرفها محجوب  في حين 
 . قبل أو أثناء أو بعد األداء الحركي، أو كليهما معاً،مصادر مختلفة سواء أكانت داخلية أو خارجية

 

 .ويعرف الباحث التغذية الراجعة بأنها المعلومات والمصادر التي يتلقاها المتعلم نتيجة أداء معين
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 : أهمية التغذية الراجعة2.3.2
 

توظيفها  ويعد وعملياته، لناسا بين االجتماعي التفاعل وسائل من مهمة يةملع ةوسيل الراجعة والتغذية
 المرء يتعلم خاللها فمن، والمهني التعليمي السلوك بتشكيل المهتمون يتقنها أن ينبغي أساسية كفاية

 الشخصية، القدرات شحذ يجري أيضا اهبو واالتجاهات، والقيم، ،والمهارات من المعلومات، كثيرا

 ومهارات ،والكالم التعبير ومهارات واإلصغاء، اإلنصات مهارات :طريق اآلخرين عن لدى كيلهاوتش

 في أساسية مهارات تعد اللفظية، وغير منها، اللفظية المختلفة فمهارات التواصل ،واإليماء التلميح

 ومهارات اجعةالر التغذية عمليات وتعد بحثها وتوزيعها، وفي واستقبالها، الراجعة، التغذية التقاط

 .)1999 الحيلة،(والقيادة  والتعلم التعليم عمليات أساس وإرسالها استقبالها
 

تعليم ينطلق من  في ال تلعب دوراٌ هاماٌإلى أن التغذية الراجعة Brinko, 1993)(ويشير برينكو 
 عندما هرتباطية والسلوكية التي تؤكد على حقيقة أن الفرد يقوم بتغيير سلوكمبادئ النظريات اإل

نها  الدور التعزيزي للتغذية الراجعة، وإ، كما تؤكد تلك النظريات علىيعرف نتائج سلوكه السابق
، كما أنها تسهم في تثبيت المعلومات علم، وتوجيه طاقاته نحو التعلمتعمل على استثارة دافعية المت

 .الحقةية الوترسيخها وبالتالي تساعد على رفع مستوى األداء في المهمات التعليم
 

 ذية الراجعة المسبقة لألداء أن التغ) Schmidt & Lee, 1999( كل من شمدت ولي بينفي حين 
 أو تهيئة جزء من النظام للتغذية الراجعة الحسية ،عملية إرسال المعلومات قبل وقت التحضير

 وتوقيتاتها ن التغذية الراجعة بأنواعها وأنماطهارض إصدار األمر الحركي المستقبلي، وأالقادمة لغ
 .هي معلومات حسية نستنبطها من شكل الحركة أو ناتج الحركة

 

 

 :أنواع التغذية الراجعة 3.3.2
 يعود إلى اعتمـاد العلمـاء       سبب ذلك التباين  ولقد تباينت المصادر في تحديد أنواع التغذية الراجعة         

بتقسـيم  ) 1994(ات  شـديف فقد قـام     ، قسموا على أساسها أنواع التغذية     ،س ومبادئ مختلفة  على أس 
 :التغذية الراجعة إلى أقسام وصور متعددة من حيث

 

 :  الزمن-1     

تـزود  و ،وتعقبـه مباشـرة   ، وهي التي تتصل بالسلوك المالحـظ     : التغذية الراجعة الفورية   .  أ
 . األداءلتقدير أو التوجيهات ،الطرف اآلخر بالمعلومات

لب بعد مرور فترة مـن الـزمن علـى    لطال وهي تلك التي تعطى   : التغذية الراجعة المؤجلة   .  ب
 . حسب الظروف ومقتضى الحال، أو تقصر،وقد تطول هذه الفترة، استكمال األداء

 . االنتهاء من األداء بصورة كاملةوهي تعرض بعد: التغذية الراجعة النهائية .  ت
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 :المصدر -1

ه على نحو   وأفعال، ات التي يشتقها الطالب من خبراته     وهي المعلوم : التغذية الراجعة الداخلية   .  أ
 .مباشر

وعرضـها  ،  الطالـب  وهي اإلجراءات التي تحصل خارج إطار     : لخارجيةالتغذية الراجعة ا   .  ب
  . المحددة، وتطوير األداء المستقبليجل تحقيق األهداف الموضوعية وأزيادة االنجاز من 

   

 : أشكاالً من التغذية الراجعة منها)Mosston & Ashowrth, 1994(يقدم موستن واشورت و
 ). والنموذج الرائع،تقدير األداء الجيد(تعابير تقدير األداء  -1
 ).تصحيح األداء الرائع( التعابير المتعلقة بتصحيح األداء -2

 ،وتتمثل في إعطاء الطالب معلومات حـول دقـة أداء المهـارة     : ية الراجعة التعزيزية  التغذ -3
 . زيةلى تزويده بعبارات تعزي باإلضافة إ، ومناقشة أسباب الخطأ،وتصحيح األداء الخاطئ

 : التغذية الراجعة حسب اتجاهها-4

ما مـن فقـرات     ويقصد بها إعالم المتعلم بأن اإلجابة على فقرة         : التغذية الراجعة الموجبة   .  أ
 . التعليمية التي يتذكرها المتعلم مما يزيد من حجم المادة،االختبار أنها صحيحة

ـ         ويقصد بها إعال  : التغذية الراجعة السالبة   .  ب ن فقـرات   م المتعلم بأن اإلجابة على فقرة مـا م
كبـر  أ ومقاومـة    ، أسرع بشـكل مسـتمر      مما يسبب تحصيالً   ،االختبار أنها غير صحيحة   

 .ه التغذية الراجعة الموجبة وحدهاكبر مما تسببأ ،للنسيان

 : الطريقة التي يتلقى بها المتعلمالتغذية الراجعة حسب -5

 .لباطنية وا،الظاهرية: وتتضمن نوعين هما
 مـن  هي المعلومات التي يستقبلها المتعلم باستخدام حاسة أو أكثر  : التغذية الراجعة الظاهرية   .  أ

 . الذوقحواسه الخمس النظر،  السمع، اللمس، الشم،
     وهي المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن أدائه عن طريق الحس : التغذية الراجعة الباطنية . ب

مية في المراحل  وهي التي تكون أكثر أه،تقبال الداخلية بواسطة أجهزة االس،الداخلي
 .لمراحل التعليمية الدنيامنها في االتعليمية العليا 

 

 (Functions of Feedback): وظائف التغذية الراجعة 4.3.2
 :وظائف ثالث للتغذية الراجعة هي) 2002( خيون فقد حدد ،ناك وظائف عديدة للتغذية الراجعةه

 )Information Function: (ةظيفة معلوماتيو -1
 ألن المعلومات المسـتمدة مـن       ؛إن هذه الوظيفة تأخذ الصدارة في وظائف التغذية الراجعةٍٍ        

األداء تكون المصدر الدقيق الذي يعتمد عليه المتعلم في المقارنة بين االستجابة وبين نتيجة              
ين االسـتجابة   كيفية تحس  إن هذه المعلومات تحدد    ابة، أو بين ما تم وما يجب أن يتم،        االستج
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 ومن هذا المنطلق فإن التغذية الراجعة هنا تعد بمثابة المصدر األساسي للمعلومـات              التالية،
 .التي تصحح االستجابة

 )Motivation Function: (وظيفة دافعية -2
 فكلمـا زادت    ،هناك الكثير من نماذج التغذية الراجعة تستخدم كمعلومات وكدوافع لـألداء          

 .يؤدي ذلك إلى أداء أحسن قياسا إلى المعلومات العامةة سغذية الراجعمعلومات الت
من وجهة نظر التشـجيع فـإن التغذيـة     )Reinforcement Function: (تعزيزيةوظيفة  -3

ـ  ) Intrinsic (أ والتشجيع يمكن أن يكون داخلي     أ، أو عقاب  اًالراجعة تكون إما ثواب     أأو خارجي
)Augmented(. 

 

 :ة بالتغذية الراجعة العوامل المؤثر5.3.2
 

 :العوامل المؤثرة بالتغذية الراجعة في ثالثة عوامل) Robb, 1972(صنف روب 
 .مرحلة التعلم -1

 .وقت إعطاء التغذية الراجعة -2

 .نوع الفعالية أو المهارة المراد تعلمها -3
 

 :شروط التغذية الراجعة 6.3.2
 .أن تكون مناسبة وفعالة . 1
 .أن تكون الحاجة فعلية لها . 2

 . شاملة تكوننأ . 3

 . لخارجية والعكس صحيحمواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الراجعة ا . 4

 ).2000 محجوب،(
 

 سنة) 15-13(الخصائص الفسيولوجية لمرحلة الناشئين  7.3.2
 يكون الفرد بها في منتصف الطريـق بـين مرحلـة الطفولـة               التي هي مرحلة المدرسة اإلعدادية   

 : ذ بهذه المرحلة بالخصائص التاليةميز التالمي ويت،تأخرة ومرحلة الرشدمال
 .عدم السيطرة على أعضاء الجسم -
 . تناسق بين نمو العضالت والعظام فليس هناك.النمو السريع غير المنتظم -

 .ضعف التوافق العضلي العصبي -

 .عدم القدرة على التحكم بالحركات -

 . الجهد الزائد عند أداء الحركاتاالرتباك والتصلب وبذل -

 .لجديدة بصورة بطيئة وبصعوبةم الحركات اتعل -
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م،  وقـوامه  ، أن يراعي في هـذه المرحلـة خصـائص التالميـذ           ،لذلك على المنهج المدرسي   
 والتأكيـد علـى تعلـيم المهـارات         ، وتحسين التوافق العضلي العصـبي     ، السليمة موأوضاعه
لممارسـة لتثبيتهـا     عن طريـق ا    ، التي تعلمها التالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة       ،والحركات

 تسهيلها وتبسيطها في هـذه المرحلـة،   يجب  ،، أما في حالة تعليم حركات ومهارات جديدة       هملدي
،  من خالل ممارسة وتشكيل الفرد لأللعاب الجماعيـة     ،باإلضافة إلى التركيز على عمل الجماعة     

 ولتحقيق ذلك    الحميدة، لقيادة الصالحة، واألخالق   وا ، والمسؤولية ،الوالء واالنتماء وتعليم التالميذ   
 :نهاج التربية الرياضية على ما يلييجب أن يتضمن م

 .عية، تمهيدية لأللعاب الكبيرةالعاب جما -1
 .العاب القوى، كالعدو والجري -2

 .ات المكتسبة في المرحلة السابقةالممارسة والتدريب للمهار -3

 .تمرينات لتحسين القوام -4

 .تقة منها والحركات المش،تقةالتمرينات البدنية وأوضاعها األصلية والمش -5

 .)1995 ،الهندي وعليان(ة على األجهزة مهارات سهل -6
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 الدراسات السابقة
هتم بأسلوب التغذية الراجعة في     إ الجانب األول  ،أساسيينجانبين  تناول الباحث في الدراسات السابقة      

 .ذية الراجعة في األلعاب الرياضية المختلفة بأسلوب التغإهتم  فقدالثانيأما الجانب ، لعبة كرة السلة
   

  الدراسات المتعلقة بأسلوب التغذية الراجعة في لعبة كرة السلة
كان الهدف منها التعرف إلى أثر تطبيـق برنـامج          ) 2001(ديان  وفي دراسة أجراها المادريني وال    

لتغذية الراجعـة لـدى     تدريبي مقترح على تحسين بعض المهارات األساسية بكرة السلة باستخدام ا          
 موزعين على مجموعتين    طالباً) 20( عينة من    علىطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك        

متساويتين ومتجانستين من حيث العمر والطول والوزن والمستوى األدائـي للمهـارات األساسـية              
 اسـتخدمت   فقـد  ثـاني للفصل الدراسـي ال   ) 1( من طلبة مساق كرة السلة       ،المختارة في كرة السلة   

 وذلك   التدريبي المقترح،   البرنامج ببجانالمجموعة األولى أساليب تعليمية باستخدام التغذية الراجعة        
 ومشـاهدة نمـوذج   ،بتصوير محاوالت الطالب بكاميرا فيديو مثبتة إلى جانب المهارة المراد تعلمها         

 حيث أشـارت نتـائج      ،تغذية الراجعة لها  مثالي للمهارات المطلوبة والمجموعة الثانية لم يتم تقديم ال        
 ويليها مـن  ،الدراسة إلى أن مهارة سرعة التصويب سجلت تحسناً واضحاً بالمقارنة ببقية المتغيرات       

ظهـر  أ وبصفة عامة ،قلها تحسناً دقة التمرير  أ و ، ثم سرعة المحاورة   ،حيث التحسن سرعة رد الفعل    
 . لجميع المتغيراتالبرنامج تطوراً فعاالً

 
أثر استخدام التغذية الراجعة فـي تصـحيح        دراسة هدفت إلى معرفة     ) 2001 (عويسا أجرت   وكم

سرعة التصويب، وسرعة   (األخطاء، معرفة النتائج في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة السلة           
طالبـة مـن   ) 30(، وذلك على عينة قصدية مكونة من    )المحاورة، ودقة التمرير، وسرعة رد الفعل     

إلـى   تم تقسيم الطالبـات      وقد صف األول الثانوي بالمدرسة الريادية في محافظة عجلون،       طالبات ال 
طالبة، وقد  ) 15(والمجموعة التقليدية وضمت     ةطالب) 15 ( التجريبية وضمت  المجموعة مجموعتين

طبق البرنامج التدريبي على المجموعتين الضابطة والتجريبية،واستخدم بعد االنتهـاء مـن تطبيـق        
تصحيح األخطاء ومعرفة النتائج، مع أفراد المجموعة التجريبيـة         : ج أسلوب التغذية الراجعة   البرنام

في حين لم يتم استخدام أي نوع من أنواع التغذية الراجعة مع أفراد المجموعـة الضـابطة، حيـث      
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية علـى مسـتوى األداء المهـاري بـين          

عـن  كما ودلت النتائج أيضـاً        القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي، لكلتا المجموعتين،       القياسين
 المجموعتين الضابطة والتجريبية   بين   وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى األداء المهاري        

 . البعدي ولصالح المجموعة التجريبية القياسفي
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قت التعليم وأثـره علـى أداء بعـض المهـارات           دراسة حول زيادة و   ب) 2000( الخصاونةكما قام   
 وذلك من خالل البرنامج التدريبي المقتـرح لمـدة          ،ي كرة السلة لدى طلبة جامعة مؤتة      األساسية ف 

ـ      ،طالباً) 48(ة  حيث شملت عينة الدراس   ،  عشرة أسابيع  ات متجانسـة    تم تقسيمهم إلى ثالث مجموع
 وقد أظهرت نتائج الدراسـة     ،ل التباين األحادي   الباحث تحلي  استخدم حيث   ، لكل مجموعة  اًطالب) 16(

 حيث أظهرت المجموعة الثالثة تطـوراً مهاريـاً         ،وق معنوية بين المجموعات الثالث    إلى وجود فر  
 .ظاً مع المجموعة األولى والثانيةملحو

 
والتي هدفت إلى معرفة أثر تطبيق برنامج تدريبي مقترح على تطـوير            ) 1998(ودراسة المدانات   

 على مهارة التصويب من أسفل والتمرير السريع والمحـاورة فـي كـرة          ، واألداء المهاري  السرعة
طالباً من طلبة مسـاق كـرة       ) 32( حيث تكونت عينة الدراسة من       ،السلة باستخدام التغذية الراجعة   

وقد تم توزيع أفراد العينـة إلـى مجمـوعتين          ) 1996(في جامعة مؤتة للفصل الدراسي      ) 1(السلة  
ن ومتجانستين استخدمت المجموعة التجريبية التغذية الراجعة لها مع تصـوير محـاوالت             متساويتي

 مكان المهارة المراد تعلمها بجانب البرنـامج التـدريبي المقتـرح            الب بكاميرا فيديو مثبتة إلى    الط
 وقـد   ،والمجموعة الضابطة لم تطبق التغذية الراجعة لها بل تطبق عليها البرنامج التـدريبي فقـط              

ارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر برنامج تدريبي مقتـرح باسـتخدام             أش
 ، لصالح المجموعـة التجريبيـة    ،التغذية الراجعة في تطوير السرعة واألداء المهاري في كرة السلة         

 ارة وهي وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبارات المهارات األساسية المخت
تعزى للبرنامج التدريبي باسـتخدام التغذيـة    )  المحاورة ويب من أسفل السلة، التمرير السريع،     التص(

 .الراجعة ولصالح المجموعة التجريبية
 

 دراسة هدفت إلى معرفة مستوى أداء تعلم مهارة التصـويب بكـرة السـلة               )1997(أجرى حديث   
ومعرفـة الهـدف أو     ) التغذية الراجعة (باستخدام أحد األساليب الحديثة والمستخدمة في التعلم وهي         

طالباً، وهم طلبة شعبتين من شعب المرحلة األولى فـي          ) 62(النتيجة، واشتملت عينة الدراسة على      
كلية التربية الرياضية، وقد تلقت المجموعة التجريبية باإلضافة إلى مفردات المنهاج للمرحلة األولى             

 وأظهـرت االختبـارات البعديـة للمجموعـة      إضافات على شكل تغذية راجعة متنوعة ومركـزة،       
التجريبية بعد مقارنتها بالمجموعة الضابطة وجود فروق دالة إحصائياً ولصالح المجموعة التجريبية            

 . مما يؤكد أن استخدام التغذية الراجعة في التعلم يرفع من مستوى أداء تعلم المهارات الحركية
رنة أثر طريقتين تعليميتين لتعليم المهارات األساسية        دراسة هدفت إلى مقا    )1995( أجرى أبو حليمة  

 اشتملت عينـة الدراسـة   ،ربية الرياضية بالجامعة األردنيةلكرة السلة لطالبات السنة األولى بكلية الت 
قسمت العينة إلـى    ). 1(طالبة من طالبات السنة األولى المسجالت في مساق كرة السلة           ) 32(على  

قامت المجموعة األولـى بـالتعلم بالطريقـة       . طالبة) 16(الواحدة من   مجموعتين متساويتين تتكون    
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دقيقة للحصة  ) 50( بزمن   اًعأسبو) 12( أيام لمدة    ةالتقليدية المتبعة في تدريب هذا المساق بواقع ثالث       
دقيقة للحصـة  ) 50( بزمن اًأسبوع) 12( أيام لمدة  ةوتدريب المجموعة المقترحة بواقع ثالث    . الواحدة

أظهرت النتائج أن   . للرجلين والقوة العضلية للذراعين   ع التركيز على تنمية القدرة العضلية       الواحدة م 
ثر الطريقتين تبـين  أ وبمقارنة ،الطريقتين كان لهما أثر إيجابي في تعليم مهارات كرة السلة للطالبات     

ه الطريقـة عنـد     أوصى الباحث بإتباع هذ   .  أثرها أكثر إيجابياً من المتبعة     أن الطريقة المقترحة كان   
 .تدريب المهارات األساسية للطالبات

 

  بأسلوب التغذية الراجعة في األلعاب الرياضية المختلفةالمتعلقةالدراسات السابقة 
 

بدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على           ) 2006(قام الحطيبات   
فـي  ) 2(سة على عشرين طالبا من طالب مساق سـباحة        واشتملت عينة الدرا   ،تعلم سباحة الفراشة  

 وتقسـيمهم إلـى مجمـوعتين       ، وتم اختيارهم عشوائيا   ،م2005/2006جامعة مؤتة للعام الدراسي     
وأسفرت نتائج الدراسة    ، ولكل مجموعة عشرة طالب    ،وعة مؤجلة  ومجم ،متكافئتين مجموعة فورية  

ن القبلـي والبعـدي    المهاري بين القياسـي عن وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى األداء        
عن وجـود فـروق ذات داللـة        كما ودلت النتائج أيضاً      ،لبعدي لكال المجموعتين  ولصالح القياس ا  

 البعدي   القياس في بين المجموعة الفورية والمجموعة المؤجلة       إحصائية على مستوى األداء المهاري    
  .ولصالح المجموعة الفورية

 

الفورية التغذية الراجعة     استخدام بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر     ) 2006( عبد الحق وعطا  قام  و
 أجريت،  على بعض المهارات األساسية على بساط الحركات األرضية        األداء   نوالمؤجلة على تحسي  

، في جامعـة  )1(الطلبة الذين لم يدرسوا مساق جمناستك من طالباً، ) 30(الدراسة على عينة قوامها  
م، تم اختيارهم بالطريقة العمدية، وتـم تقسـيمهم إلـى           2003/2004ية للعام الدراسي    النجاح الوطن 

طالبا، وقد استخدم معهم أسـلوب التغذيـة        ) 15(مجموعتين تجريبيتين، المجموعة األولى وعددها      
طالبا، وقد استخدم معهم أسلوب التغذية الراجعة       ) 15(الراجعة الفورية، والمجموعة الثانية وعددها      

 ذات داللة إحصائية بين القياسـين القبلـي والبعـدي           وجود فروق أظهرت نتائج الدراسة    . جلةالمؤ
ولصالح البعدي لكال المجموعتين، مما يدل على أن استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة أدى              

علـى  إلى تحسن ملحوظ في مستوى األداء المهاري لمهارتي الوقوف على اليدين، والشقلبة الجانبية          
 علـى االختبـار     ، كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية        األرضيةبساط الحركات   
التغذية الراجعة الفورية ومجموعة التغذية الراجعـة المؤجلـة ولصـالح     اد مجموعةالبعدي بين أفر 

الفروق دالة  مجموعة التغذية الراجعة الفورية على مستوى أداء مهارة الشقلبة الجانبية، بينما لم تكن              
 .إحصائيا بين المجموعتين على مستوى أداء مهارة الوقوف على اليدين
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بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي مقتـرح باسـتخدام            ) 2004(كما قام الصبابحه    
رياضية، وتكونـت عينـة     التغذية الراجعة اللفظية على تعلم بعض مهارات الجمباز لطلبة التربية ال          

 ، من طلبة كلية التربيـة البدنيـة       األولطالبا من طالب مساق الجمباز المستوى       ) 17(ة من   الدراس
 اسـتخدمت التغذيـة     األولـى  المجموعة   ،حيث وزعوا على مجموعتين تجريبيتين بطريقة عشوائية      

اجعة اللفظية المؤجلة    والمجموعة الثانية استخدمت التغذية الر     ،)8(ها  الراجعة اللفظية الفورية وعدد   
تعلـم بعـض    د فروق ذات داللة إحصـائية علـى          وأسفرت نتائج الدراسة عن وجو     ،)9(وعددهم  

 كما أسفرت    المجموعتين،  لكلتا البعديمهارات الجمباز بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس         
 في  لبعديا على القياس    )α=0.05( عند مستوى الداللة     داللة إحصائية فروق ذات    وجود   النتائج عن 

التجريبيـة  المجموعـة   (جعة الفورية والمؤجلـة     عند أفراد التغذية الرا   مهارات الجمباز   بعض  تعلم  
 . ولصالح أفراد التغذية الراجعة الفورية)األولى والثانية

 
 أثر استخدام التغذية الراجعـة الفوريـة والتغذيـة       علىالتعرف  هدفت إلى    ةدراسب) 2004( طه   قام

طالبة ضـمن  ) 20(وتكونت عينة الدراسة من   ارات الكرة الطائرة،    الراجعة المتأخرة على بعض مه    
فريق الكرة الطائرة، تم تقسيمهن إلى مجموعتين تدريبيتين تلقين التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة،             
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى األداء المهـاري بـين                 

 كما أسفرت عن وجـود فـروق         المجموعتين،  لكلتا البعدي ولصالح القياس    القياسين القبلي والبعدي  
 بـين المجمـوعتين     البعـدي دالة إحصائياُ في مستوى األداء لمهارة اإلرسال من أعلى في القياس            

 بين المجمـوعتين    اًيوجد فروق دالة إحصائي    ولصالح مجموعة التغذية الراجعة الفورية، في حين ال       
 . المجموعتين في مستوى األداء لمهارة التمرير من أسفلتالبعدي لكلافي القياس 

 

بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير اسـتخدام التغذيـة الراجعـة الشـفوية             ) 2004(كما قامت حكمت    
والمرئية على مستوى أداء مهارتي اإلرسال واالستقبال في الكرة الطـائرة، حيـث تكونـت عينـة          

ة الثانية في كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة بغـداد              من طلبة المرحل   اًطالب) 60(الدراسة من   
ـ ) 20(بحيث تكونت كل مجموعة من   ) شعبة أ، شعبة ب، شعبة ج     (موزعين على ثالثة شعب       اًطالب

يؤدي الطالب المهارة ويقوم المـدرس بتصـحيح   (إذ أعطيت المجموعة األولى تغذية راجعة شفوية        
استخدام الصور وجهاز الحاسـوب     (تغذية راجعة مرئية    أما المجموعة الثانية فقد أعطيت      ) األخطاء

أما المجموعة الثالثة فقد أعطيت تغذيـة       ) في بيان األداء الصحيح للمهارة دون أن يصحح المدرس        
من خالل إعطاء معلومات حول األداء الصحيح واسـتخدام الصـور التـي             (راجعة شفوية ومرئية    

كيفية األداء إلى جانب عـرض المهـارة باسـتخدام          توضح األداء الحركي واستخدام النماذج لبيان       
حيث أظهرت النتائج أن التغذية الراجعة الشفوية المرئية هي أفضل تأثير فـي مسـتوى               ) الحاسوب
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 في تأثير األنواع الثالثة من التغذية الراجعة فـي          اًن هناك تباين  اء مهارتي اإلرسال واالستقبال، وأ    أد
 .قبالمستوى أداء مهارتي اإلرسال واالست

 
 

دراسة هدفت إلى مقارنة لبعض أساليب التغذية الراجعة المستعملة في تعلـم            ) 2004(أجرى ناصر   
 من طلبة المرحلة    اًطالب) 45(مهارة اللكمة المستقيمة اليمين بالمالكمة، واشتملت عينة الدراسة على          

شـعبة أ، شـعبة ب،      ( شعب   في جامعة بغداد موزعين على ثالث     الثانية في كلية التربية الرياضية      
التغذية الراجعة علـى وفـق   ) أ( إذ طبقت الشعبة     اًطالب) 15(بحيث تكونت كل شعبة من      )  ج ،شعبة

أسلوب التغذية الراجعة على    ) ب(، فيما طبقت الشعبة     ) البصري -السمع(التعبير التصحيحي بالشكل    
 أما،  ) سمعي -الحس(تعلم   والذي يشير إلى كيفية تحسين األداء من قبل الم         ،وفق التعبير التصحيحي  

 -البصـري (فقد طبقت أسلوب التغذية الراجعة على وفق التعبير التصحيحي بالشـكل            ) ج(الشعبة  
 لـألداء حيث أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات البعدية              ) حسي

مجموعة التي طبقت مهـارة اللكمـة    الثالثة ولصالح ال  المجموعاتالفني للكمة المستقيمة اليمين بين      
 بصري، وهـذا    -المستقيمة اليمين بالتغذية الراجعة ذات التعبير التصحيحي على وفق الشكل السمع          

 .يؤكد ايجابية هذا الشكل في عملية تعلم تلك المهارة
 

ثر التغذية الراجعة المؤجلة    أوالتي هدفت التعرف إلى     ) ,Golec 2003(وفي دراسة قام بها جوليس      
 عند تعليم المهارات المركبة والصـعبة اسـتخدام    من األفضلنهلى عملية التعلم، أظهرت النتائج أ  ع

جـل التوضـيح للمـتعلم      أ مـن    والتغذية الراجعة المؤجلة مع استخدام الوسائل التعليمية مثل الفيدي        
ة األداء مـع    المعلومات والمالحظات والتعديالت المطلوبة على األداء، بينما عند تعليم مهارات سهل          

 .المبتدئين فمن الممكن استخدام التغذية الراجعة الفورية
 

دراسة هدفت إلى تحديد أثر استخدام التغذيـة الراجعـة علـى    ) Gordon, 2003(ن وأجرى جورد
التعلم الفردي حيث استخدم الباحث في دراسته أسلوب التعلم الفردي مع تقـدير التغذيـة الراجعـة                 

 الباحث في دراسته على تشجيع الطلبة على حرية التعبير بعد           قامحيث  ومالحظة السلوك عن قرب     
تقديم التغذية الراجعة الضرورية لهم وقد أظهرت نتائج الدراسة أن إعطاء تغذية راجعـة بالنسـبة                

 .للطلبة أمر مهم جداً
 

هـارات   أفضل األساليب التعليمية لتعليم مإلى التعرف إلىهدفت بدراسة  ) 2002(كما قام عبد الحق     
 أجريـت   ،لدى طلبـة المرحلـة األساسـية      ) الوقوف على الرأس من الثبات     (كتسابهاا و الجمناستك

 ،سنة) 12-10(س مدينة نابلس األساسية     راطالباً من طالب مد   ) 60(الدراسة على عينة مكونة من      
 مجموعة التعلم البصري، ومجموعة التعلم اللفظي، ومجموعـة       : مهم إلى ثالث مجموعات   يوتم تقس 

اللفظي، تم تعليمهم مهارة الوقوف على الرأس من الثبات بأحد األساليب التعليميـة              –التعلم البصري 
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أظهرت نتائج الدراسة فاعلية كل طريقة وأهميتها في اكتساب وتعلم الطلبـة           و.  أسابيع 3الثالثة لمدة   
د تعلـيم الطلبـة      اللفظي عن  –مهارة الوقوف على الرأس من الثبات وفاعلية أسلوب التعلم البصري           

 .المهارات الحركية بالمقارنة مع أساليب التعليم األخرى
 

 الكشف عن أثر التغذية الراجعـة باسـتخدام األفـالم           إلىالتي هدفت   ) 1999(وفي دراسة عبد اهللا     
 علـى   ،الحلقية في انجاز فعالية الوثب الطويل من خالل الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية            

 – 1997 للعام الدراسـي     ، السنة األولى في كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل        عينة من طالب  
ن من شعب هـذه السـنة تـم     طالباً حيث أجريت التجربة على شعبتي     ) 198( والبالغ عددهم    ،1998

اختيارهما بشكل عشوائي حيث اخضع الباحث المجموعة التجريبية لبرنامج تعليمي بعد القيام بتكافؤ             
 وقد أظهرت نتائج الدراسـة     ،ن من حيث متغيرات العمر والطول والوزن واللياقة البدنية        المجموعتي

،  أثر في تحسين إنجاز فعالية الوثب الطويـل      لها  األفالم الحلقية  أن استخدام التغذية الراجعة بوساطة    
طة ن المجمـوعتين الضـاب     في إنجاز فعالية الوثب الطويل بي      احصائيةداللة  وأنه ال يوجد فرق ذو      

 .والتجريبية
 

بدراسة هدفت إلى معرفة استخدام أنواع مختلفة من التغذية الراجعة فـي تعلـم              ) 1998(قام عزيز   
حيث كان الهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة ما إذا كان           ) الزحف على البطن    ( السباحة الحرة   
 .احة الحرة في تعلم السبراجعة الخارجية المستخدمة تأثير إيجابيألنواع التغذية ال

معة  جا  األول في كلية التربية الرياضية،      من طالب الصف   طالباً) 60(وقد تكونت عينة الدراسة من      
، وتم توزيعهم بالطريقة العشـوائية،       قد تم اختيارهم بالطريقة العمدية     بغداد غير المتعلمين للسباحة،   

 حسب األنواع األربعة مـن    طالبا لكل مجموعة وب   ) 15( بمعدل   وقد تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات     
 األربع مـع   بتطبيق منهج تعليمي موحد للمجموعات  وقد قام الباحث  . التغذية الراجعة التي استخدمها   

"  حيث اعتمـدت المجموعـة       ي تتلقاها كل مجموعة خالل المنهج،     اختالف نوع التغذية الراجعة الت    
ن تلقي أي معلومات من قبـل   دوة ذاتياًها على التفكير بالحركملفي تع " التغذية الراجعة الداخلية  ذات  
على تلقـي المعلومـات    " ذات التغذية الراجعة النهائية المباشرة    " في حين اعتمدت المجموعة      المعلم،

ذات التغذية الراجعـة    "  أما المجموعة    علم بشكل مباشر بعد كل واجب حركي،      الخارجية من قبل الم   
 خرة إلى ما بعد محاولتين أو ثـالث       ى المعلومات المتأ  فقد اعتمدت في تعلمها عل    " النهائية المتأخرة   

 .محاوالت
 أنواع التغذية    في تعلم السباحة الحرة في استخدام       إيجابي  وجود تأثير   نتائج الدراسة عن   وقد أسفرت 

 . الراجعة في تعلم السباحة الحرةنه هناك اختالف في درجة تأثير التغذيةأ كما الراجعة الخارجية،
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التي هدفت إلى التعرف إلى أثر التغذية الراجعة المرئيـة عـن            ) 1996( بها أي    وفي دراسة قامت  
طريق التصوير والعرض، وعن طريق الشرح والنموذج في تعلم بعض مهارات الكـرة الطـائرة،               
وكذلك التعرف على الفروق بين المجموعتين التجـريبيتين فـي مسـتوى األداء المهـاري لهـذه                 

طالبة في كلية التربية الرياضية في الجامعـة األردنيـة        ) 40(اسة من   وتكونت عينة الدر  . المهارات
) 17(ممن يدرسن مساق كرة الطائرة، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعتين التجريبية األولى وعـددها               

طالبة، استخدمت معهن التغذية الراجعة الفورية بوسـاطة الفيـديو، ومجموعـة تجريبيـة ثانيـة                
وقـد  . معهن التغذية الراجعة بوساطة الشرح اللفظي وأداء النمـوذج  طالبة، استخدمت   ) 23(وعددها

أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقيـاس البعـدي لصـالح                 
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى  ، البعدي، وذلك لكلتا المجموعتين التجريبيتين    

 .البعدي بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية األولىاألداء المهاري في القياس 
 

 على تأثير التغذية الراجعة البصرية باسـتخدام        التعرف دراسة هدفت إلى  ) 1996( لربضيا توأجر
عرض نموذج عن طريق الفيديو، عرض أداء الطالب عـن طريـق التصـوير              (الوسائل التعليمية   

جريت الدراسة على عينة قصدية من طالب كليـة التربيـة           على تعليم سباحة الصدر، وأ    ) بالكاميرا
، )1( ممن أتموا مساق سـباحة       طالباً) 23(اشتملت العينة على    الرياضية في جامعة اليرموك حيث      

والمجموعة التقليديـة  طالباً  ) 12 ( التجريبية وضمت  المجموعة إلى مجموعتين  تم تقسيم الطالب     وقد
المجموعة التجريبية األسلوب التكنولوجي المتكامل باسـتخدام       طالباً، وقد استخدم مع     ) 11(وضمت  

أمـا المجموعـة التقليديـة    ). الفيديو، وجهاز التلفاز للعرض، والكـاميرا   (الوسائل التعليمية الحديثة    
وقد أظهرت النتائج أن المجموعة األولى أعطت نتائج أفضـل          . فطبقت عليها طريقة التعليم التقليدية    

ة مما دل على أن استخدام الفيديو كمصدر للتغذية الراجعة قد أثر إيجابياً علـى               من المجموعة الثاني  
 .تعليم سباحة الصدر

 
 التعـرف   إلـى  هدفتدراسة) Thomas & Wang, 1995(كما أجرى كل من تومس و ونج  

أفضل نموذج لتعليم األطفال مهارة تسلق السلم خالل مرحلتي االكتساب والتذكر، تـم إجـراء               على  
سة على عينة مكونة من أربع مجموعات، المجموعة األولى تتعلم مهارة التسلق باستخدام التعلم              الدرا

 –اللفظي، والمجموعة الثانية تتعلم المهارة بالتعلم السمعي، والمجموعـة الثالثـة بـالتعلم اللفظـي                
اء مـن قبـل      مع إعادة تكرار األد    ،السمعي، أما المجموعة الرابعة بالتعلم اللفظي الصريح المباشر       

، أي  ) ساعة 48بعد  (أظهرت النتائج فاعلية التعلم اللفظي خالل مرحلة االكتساب والحفظ          واألطفال،  
 السـلم   تسلق استطاعوا تعلم واكتساب وكذلك تذكر مهارة         المباشر أن أطفال مجموعة التعلم اللفظي    

 .في زمن أقل من المجموعات األخرى
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 بهدف التعرف (Blalock & Gorging, 1995)جنك بها باللوك و جوروفي دراسة أخرى قام 
 أفضل األساليب لتعلم مهارة ضرب الكرة في رياضة الجولف، فقد قسما العينة إلى مجموعتين،               إلى

مجموعة تتعلم المهارة بطريقة التعلم اللفظي، والمجموعة األخرى تتعلم المهـارة بطريقـة الـتعلم               
ك البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، فقد أوضحت النتائج        البصري، وبعد إجراء االختبار القبلي وكذل     

 حيث اكتساب الشكل العام لألداء، إال أن        المجموعتين من  أفراد   هبأنه بالرغم من التحسن الذي أظهر     
 .طريقة التعلم اللفظي كانت أفضل من طريقة المجموعة األخرى

 
) المنتخب(لمالكمين الفرنسيين دراسة على ا (Ripoll & etal, 1995)   ريبول وآخرونكما أجرى

وقسمهم إلى مجموعتين، المجموعة األولى تخضع خالل التدريب لمشاهدة الفيديو لفلم تعليمي عـن              
تغذيـة  (  أما المجموعة الثانية فتخضع للتدريب فقط دون مشاهدة الفيـديو          ،)تغذية مؤجلة  (المالكمة
أظهرت تفوقها عن أفراد    (شاهدت الفيديو   أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد المجموعة التي        و،  )مؤجلة

  .، في حركات الهجوم والدفاع وحركة العينين وكذلك سرعة رد الفعل)المجموعة الضابطة
 

دراسة هدفت إلى التعرف على كمية ) Silverman & Tyson, 1993 ( وتايسونوأجرى سلفرمان
) 10(طالباً وطالبة موزعين علـى      ) 202(التغذية الراجعة المقدمة للطلبة بناء على عينة مكونة من          

مدرسات وقد خضع الطلبـة     ) 3(مدرسين  ) 4(صفوف من المدارس المتوسطة والعليا مع مدرسيهم        
إلى االختبار القبلي لمادتين في كرة الطائرة مع تقدير التغذية تطـوير الحصـص التـي ضـمنت                  

وق دالة إحصائيا فـي كميـة    وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فر ،التعليمات التي قدمت للطلبة   
 أمـا بالنسـبة لعالقـة ذلـك         ،التغذية الراجعة بناء على مستوى الطلبة المعادي واختالف الجـنس         

 والطلبـة   ،بالتحصيل فقد وجد ارتباطات ذات داللة إحصائية في مهارة اإلرسال عند الذكور خاصة            
هنـاك ارتباطـات ذات داللـة       أصحاب المهارة العالية بشكل عام بينما في مهارة التمرير فقد كان            

 والطلبة أصحاب المهارة المنخفضة مـن       ،إحصائية وأصحاب المهارة المتوسطة من الذكور خاصة      
 .الطلبة عامة

 
 بدراسة هدفت إلى تبيان أي أنواع التغذية الراجعة له أثر على مسـتوى ) 1992(الغزاوي  كما قامت 

 طالبـاً قسـموا إلـى ثـالث         )45(اسة مـن     وتكونت عينة الدر   ،األداء المهاري في الوثب الطويل    
 حيث تلقى أفراد المجموعة التجريبية األولـى        .عة ضابطة مجموعتين تجريبيتين ومجمو  : مجموعات

 ،رقمية ومعلومات شفهية من الباحثة    وذلك بتزويدهم بمعلومات    ،  غذية راجعة بطريقة معرفة النتائج    ت
ء وذلك عن طريق    تغذية راجعة بطريقة معرفة األدا    أما المجموعة التجريبية الثانية فقد تلقى أفرادها        

م تعط أي نوع من التغذية      ل ف التقليدية أما المجموعة الثالثة     ،من ثم عرضها عليهم    و ،التصوير بالفيديو 
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 وأسفرت نتائج الدراسة عن أن التغذية الراجعة بطريقة معرفة األداء أظهرت نتائج أفضل              ،الراجعة
 .عط أي نوع من التغذية الراجعةبكثير من المجموعة التي لم ت

 
بهدف معرف أثر التغذية الراجعة البصرية على الـذاكرة        ) 1992(جابر  بها وفي الدراسة التي قامت   

طالبـة مـن طالبـات      ) 60( تكونت عينة الدراسة من      ، في مادة التمرينات   األداءالحركية ومستوى   
هما تجريبيـة    مجموعتين إحدا  إلىرة قسمت   القاهفي  ي كلية التربية الرياضية للبنات      الفرقة األولى ف  

 اللياقة  - مستوى التحصيل    -السن  ( في متغيرات     وقد أجرى التكافؤ بينهما    ،طالبة) 30(تكونت من   
وقد تم تدريب الطالبات يوميـاً علـى جملـة          )  الذاكرة الحركية المباشرة وغير المباشرة       -البدنية  

 للتأكد مـن    ،لكلتا المجموعتين التجريبية والضابطة   ) غير المباشرة (حركية خاصة بالذاكرة الحركية     
 بينمـا  ،المجموعة التجريبية كانت تشاهد الفيديو أثناء التدريب     مع مالحظة أن     ،حفظ الجملة الحركية  

 واستمرت المجموعة التجريبية بمشاهدة الفيـديو       ، الضابطة تتدرب بالطريقة المتبعة    كانت المجموعة 
 مع مالحظة توجيه الطالبات لمقارنة أدائهـن        ، ولمدة ساعة في كل مرة     ،أسبوعياًبواقع ثالث مرات    

 في حـين  ، وتصحيح األخطاء، حتى يتم تعديل السلوك،روض عن طريق الفيديو المع ،باألداء األمثل 
 وبحساب النسبة المئوية لمعدالت تحسن القياس الثـاني عـن           ، تشاهد المجموعة الضابطة الفيديو    لم

 لوحظ أن مقدار التحسن في مستوى األداء كـان          ، المجموعتين في مستوى األداء    تاول لكل القياس األ 
المجموعـة الضـابطة    تحسـنت   %) 26,86(تحسنت المجموعة التجريبية بنسبة     : يعلى النحو التال  

 وهذا يوضح أن المجموعة الضابطة قد تتحسن أيضاً إال أن المجموعة التجريبية             ،%)16,99(بنسبة  
 .ي مقدار هذا التحسن بدرجة ملحوظةقد تفوقت عنها ف

 

لى مدى تأثير طبيعة المعلومات      بهدف التعرف ع    دراسة )1991 (يئالسامرا و يحيىوأجرى كل من    
 طالبـاً   )45( السباحة على الظهر على عينة مكونة من         لمالتغذية الراجعة على عملية تع    الواردة في   

 تم تقسيمهم إلـى ثـالث   ، جامعة بغداد- التربية الرياضية   يمثلون المرحلة الدراسية األولى في كلية     
 والتـي كانـت تحتـوي علـى     ، الراجعةنوع واحد من التغذية طبق على كل مجموعة     موعات،مج

انـب الخاطئـة    أو الجو، أو الجوانب الصـحيحة ،معلومات توضح إما الجوانب الخاطئة في الحركة 
 لبعـدي ا وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهريـة بـين االختبـار    ،والصحيحة في آن واحد 

دم فـي مسـتوى إنجـاز        وكذلك ظهر تق   ،ث ولذلك لم يحقق فرض البح     ،والقبلي لكافة المجموعات  
 كما ظهر أن التغذيـة الراجعـة التـي     ،نجاز المجموعتين األولى والثانية   المجموعة الثالثة مقارنة بإ   

 تسرع في عمليـة المهـارة       ،تحتوي على معلومات تخص الحركات الخاطئة والحركات الصحيحة       
 .الحركية
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ستخدام أساليب مختلفة مـن     بدراسة هدفت إلى معرفة أثر ا     ) 1990(وقام كل من الرومي وآخرون      
 طالبـاً مقسـمين   57 تكونت عينة البحث من ،لى سرعة تعلم فعالية ركض الموانع   التغذية المرتدة ع  

 فـي حـين     ،باً التي لم تعط لها تغذية مرتدة       طال 19على ثالث مجموعات شملت المجموعة األولى       
الحركي للفعالية والـزمن    ء   وكانت مجموعات العينة متجانسة من حيث األدا       ،طالباً 21شملت على   
سـتوى   وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق معنوية بين المجموعات الثالث فـي م              ،المستغرق

 أعطيت لها تغذيـة مرتـدة لفظيـة         تي ولصالح المجموعة الثالثة ال    ،األداء الحركي لركض الموانع   
بة للزمن المسـتغرق    سوعملية مع وسائل إيضاح ووجود فروق معنوية بين المجموعات الثالث بالن          

 اإليضاح ولصالح المجموعة الثالثة وكما توصلت إلى أن التغذية المرتدة مع وسائل             ،لركض الموانع 
 .المختلفة لها دور كبير في سرعة التعلم

 

,Grant(وفي دراسة جرانيت  التي هدفت إلى الكشف عن أثر التـدخل باسـتخدام التغذيـة    ) 1990 
ملت عينة الدراسة    حيث اشت  ، ونجاح أدائها لدى الطلبة    حركي للمهارة، لمعلم على السلوك ال   الراجعة ل 

 فـي   ، ولديهم من الخبرة سبع سنوات من التـدريس        ، تم اختيارهم بشكل عشوائي    معلمين،) 3(على  
 بشكل عشوائي مـن     طالباً) 18( بينما تم اختيار     في نيوزلندا،  في مدارس مختلفة     ،المرحلة اإلعدادية 

تدائيـة تـم تحديـد      صفوف فـي المرحلـة االب     ) 9(يروا بشكل عشوائي من      اخت طالبا،) 54 (أصل
 تم هذا التصنيف بنـاء علـى        على متغيرات السلوك المدروسة،   ) ل عا ضعيف، متوسط، (مستوياتهم  

ى  حصص عل  وقد تم تدرسيهم ثالث   . ن تحصيلهم في تأدية مهارات جديدة     توقع مدرسيهم كيف سيكو   
ستخدم اثنان من المعلمين إستراتيجية التغذية الراجعة التوجيهيـة          ا مهارات جديدة في الكرة الطائرة،    

وقد وجد الباحث أن كمية الوقت التي يقضيها الطلبـة  . لدروس، بينما لم يستخدمها األخر  أثناء تقديم ا  
بـل  لم تحدث الزيادة على أي سلوك آخر،        و%) 15(في السلوك الحركي للمهارات قد زادت بنسبة        

، بـين    بينما لم تظهر أية فروق أساسية في سـلوك الطـالب           ،التعليمية أيضاً زاد معدل المحاوالت    
 . التغذية الراجعة التوجيهية الذي لم يستخدم إستراتيجية، التي درسها المعلمالحصص الثالث

 

 هدفت إلى وضع برنامج تعليمي لتحسين مستوى        بدراسة) 1990( عبده و كما وقامت كل من زهران    
اسـتخدام التغذيـة الراجعـة      ب) صـدر ،ظهر،بطن(ة لطرق السباحة الثالث     األداء المهاري والسرع  

 ومعرفة فاعلية البرنامج البرنامج التعليمي المقترح في تطـور مسـتوى األداء المهـاري               ،الفورية
 )60( وقد تكونت العينة مـن       ،ة في طرق السباحة المختلفة     لطالبات كلية التربية الرياضي    ،والسرعة

المجموعة التجريبية تتلقى تغذية راجعة فورية على مستوى        : عتين متساويتين لبة قسمن إلى مجمو   طا
لى مستوى األداء المهـاري     األداء والسرعة والمجموعة التقليدية ال تتلقى أي تغذية راجعة فورية ع          

لمهـاري لطـرق السـباحة      ناً وتقدماً في مستوى األداء ا      وقد أظهرت نتائج الدراسة تحس     ،والسرعة
 وكمـا   ،عرفة النتائج كتغذية راجعـة فوريـة      لدى المتعلم الذي زود بم    )  صدر ، ظهر ،بطن(الثالث  
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لـدى المـتعلم الـذي زود       )  صدر ، ظهر ،بطن(السرعة لطرق السباحة الثالث     أظهرت تحسناً في    
 .بمعرفة النتائج كتغذية راجعة فورية

 

 ،ي تعلـم الجولـف  إلى معرفة دور التغذية الراجعة ف (Walfood, 1989)  ولفودكما هدفت دراسة
ـ ) 31( و   اًذكـور ) 64(مشاركاً منهم   ) 95(وقد تم اختيار عينة عشوائية تألفت من          تراوحـت   اًإناث

 ، مجموعة التغذية الراجعة المرئيـة     ،موعتينعاما وتم توزيعهم إلى مج    ) 68(و  ) 18( بين   أعمارهم
لمجموعتين لمهارتي قذف كرة     وقد تم دراسة أداء المشاركين في ا       ،جموعة التغذية التقليدية الذاتية   وم

 وتـم اسـتنباط االختبـارات    ، ضمن ترتيب وتنظيم معـين ،الجولف ودفع الكرة برفق داخل الحفرة   
 وتلقى أعضاء المجموعتين نفس التعليمات لغايات       ، من قبل سلطة مقاييس األداء     ،المناسبة للمهارتين 

ارتداء عصابات للعيون أثناء مرحلـة       حيث طلب إليهم     ، باستثناء أعضاء المجموعة الثانية    ،االختبار
 األمر الذي أجبر أفراد هذه المجموعة إلى االعتماد علـى إحساسـهم             ، قبل االختبار وبعده   ،التدريب

 وتم تنفيذ إجراءات ما قبل االختبـار        ، أكثر من اعتمادهم على اإليماءات المرئية      ،الذاتي بالعضالت 
د  ثم حساب النقاط التي أحرزتها كل مجموعة ليعتـا ، مع الرؤية من قبل أفراد المجموعتين،وما بعده 

 ، والقدرة على التركيـز ، أما مستوى المهارة أي القدرة على التصور،بعد ذلك إلى مقارنة هذه النقاط 
 لتقدير قيما إذا كان لتلك المتغيرات أي أثر فاعل في عملية            ،فقد جرى قياسها لكل مشترك على حدة      

 لم تتوصل الدراسة إلى إيجاد فروق بين المجمـوعتين بالنسـبة لـتعلم               وبعد انتهاء الدراسة   ،التعلم
 تتوصل الدراسة إلى وجود فروق في المستويات المتغيرة لمهارة الجولف والقدرة             لم  كما ،المهارتين

 .على التخيل والقدرة على التركيز واالنتباه
 

وقد أجريت  " في تعلم السباحة  أثر استخدام الفيديو    " دراسة عنوانها    ),Dennis 1986( دينس   وأجرى
 ، جرى تقسميها إلى ثـالث مجموعـات       ،الدراسة على عينة قوامها ثالثون طالباً بالمستوى الجامعي       

 حيث استخدمت المجموعة التجريبية األولى المعلومات بصـورة  ،طالب) 10(كل منها تحتوي على     
 بينمـا قامـت     ،تغذيـة الراجعـة    والمجموعة التجريبية الثانية استخدمت الفيديو كوسـيلة لل        ،نظرية

: يلـي     وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن ما      ،بالتدريب بالطريقة المتبعة  ) الضابطة(المجموعة الثالثة   
 بينمـا   ،أحرزت مجموعة التغذية الراجعة باستخدام الفيديو تقدما في النصف األول مـن التـدريب             

 هذا باإلضافة   ،ف الثاني من التدريب   قدما في النص   المجموعة الخاصة بالمعلومات النظرية ت     أحرزت
صل الباحث إلى أن استخدام     و وقد ت  ،إلى ما أظهرته المجموعة الضابطة من تقدم على مدار التدريب         

ة مهارات السباحة على الرغم من أنها ليست أكثر تأثيراً مـن  يالفيديو قد أظهر تقدماً ملحوظاً في تنم      
 .الوسائل األخرى
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 تعلـم  بالفيديو علـى  ضأثر تكرار العر"بدراسة عنوانها ) Rothstein, 1980 ( روثستينوقام أيضاً
 من خالل تحسين اإلرسـال فـي        ،وقد تحدد أثر عرض األداء باستخدام الفيديو      " المهارات الحركية 

 وقد أجريت الدراسـة  ،كمهارة مفتوحة) ألمامية والخلفيةا( والضربة األرضية   ، كمهارة مغلقة  ،التنس
 قدم  ،بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات     مقسمة   ،التنسمن المبتدئات في    ) 42(على عينة قوامها    

عة الثانية معلومات خاصة     بينما قدم للمجمو   ،للمجموعة األولى معلومات تغذية راجعة خاصة باألداء      
 استخدم جهاز الفيديو لعرض األداء ثم تمت الممارسة         ،الثة كانت مزيجاً من كال النوعين      والث ،بالبيئة
 مقابل هدف محدد على الحائط بعد المشاهدة بدقيقتين في يومين متتاليين من كل أسـبوع ولمـدة           في

 وقـد أشـارت     ، إعطاء معلومات لفظية مالئمة خالل عـرض األداء        على باإلضافة   ،خمسة أسابيع 
 في كل مـن الضـربة   ، التي حصلت على معلومات من النوعين   ، تفوق المجموعة الثالثة   إلىالنتائج  
 هذا وقد تفوقت المجموعـة األولـى   ،نتج أن هناك فرقا بين المجموعتين بينما لم ي، والخلفية ةياألمام

 كما أدى استخدام الفيديو إلى تحسين مستوى األداء فـي كـل مـن           ،اإلرسالعلى الثانية في مهارة     
 .خلفية واإلرسال للمجموعات الثالثالضربة األمامية وال

 
 التعليق على الدراسات السابقة

 

 في موضوع التغذية الراجعـة  – العربية، واألجنبية   -دراسات السابقة لل  الباحث ن خالل استعراض  م
 :وجد أن

 بغض ،التغذية الراجعة ها على أن إعطاء أجمعت في معظم،المذكورةجميع الدراسات السابقة  -1
ن هم اقل  لمأوالسن،  سواء لكبار يساعد إلى حد كبير في تحسين مستوى األداء،النظر عن نوعها

 .منهم سنا
، عبد الحـق    )2004(حكمت  ،  )2004(، الصبابحه   )2006(الحطيبات    من  فقد أشارت دراسات كل   

عبـد الحـق   ، ),Golec 2003( جـوليس  )Jordon, 2003(ن وجـورد  ،)2004(طه ، )2004(
 سـلفرمان ،    )1996(أي  ،  )1998(عزيـز   ،  )1999(عبد اهللا   ،  )2001(المادريني والديان   ،  )2002(
بها ، )Thomas & Wang, 1995(تومس و ونج  ، )Silverman & Tyson, 1993(ايسون وت

 ,Ripoll & etal (وآخـرون ريبـول  ، (Blalock & Gorging, 1995)باللوك و جورجنك 

 وأن وجـود  ،الـتعلم إلى أن جميع أنواع التغذية الراجعة لها تأثير ايجابي وفعال في عملية   ،)1995
وفـي مختلـف المراحـل      ، ة له أثر إيجابي في األداء الكلـي       تغذية الراجع خطة تعليمية مرتبطة بال   

 .التعليمية مقارنة مع وجود خطة ال تستند إلى تغذية راجعة
 إن الدراسات التي تناولت استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تعلم بعـض مهـارات                -2

  ي لعبة كرة السلة، كما تبين مـن دراسـات  كرة السلة قد أشارت إلى فاعلية استخدام هذا األسلوب ف         
 .)2001(، والمارديني والوديان )2001(عويس 
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 . من كال الجنسيناألفراد أيضا تناولت هذه الدراسات عينات من فئات عمرية مختلفة، وتناولت -3
 

 مالحظات تتعلق بالدراسات العربية واألجنبية
 :علق بهذه الدراساتفي هذا الفصل وجد الباحث ان هناك عدة مالحظات تت

 .استخدمت غالبية الدراسات المنهج التجريبي. 1
 .اهتم أغلب الباحثين باستخدام التغذية الراجعة بصفة عامة والتغذية الفورية بصفة خاصة. 2
إن الدراسات التي تناولت استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تعلـم مهـارات كـرة                . 3

عـويس    مهارات كرة السلة، كما فـي دراسـة        ية استخدام هذا األسلوب مع    السلة، أشارت إلى فاعل   
 ).2001(، والمارديني والوديان )2001(
 

 : فيوقد استفاد الباحث من هذه الدراسات
 . تحديد مشكلة الدراسة على أن تكون إضافة علمية جديدة-1
 .ستوى المهاريم التعرف إلى أساليب ووسائل علمية حديثة لتطوير ال-2
 االستناد إلى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات واالستعانة بها في مناقشـة نتـائج هـذه                  -3

 .الدراسة
 ، والمالئـم لدراسـته  التعرف على أساليب التغذية الراجعة المختلفة واستخدام األسلوب األمثـل     -4

 .لتصميم التجريبي الذي طبقه عليهاوكذلك في اختيار عينة الدراسة وا

صول على أدق النتائج من خـالل       ح وال ، والمدة الزمنية الالزمة لتطبيقه    البرنامج المقترح وضع   -5
 .استخدام األسلوب اإلحصائي المناسب

 .التدريب تبين للباحث من خالل الدراسات السابقة أهمية التغذية الراجعة في -6
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 الفصل الثالث
 

 الطريقة واإلجراءات
 لمنهج الدراسـة، ومجتمعهـا، وعينتهـا، وأدواتهـا، وإجراءاتهـا،          اشتمل هذا الفصل على وصف    

 .ومتغيراتها، والمعالجات اإلحصائية المناسبة لها
 

  منهج الدراسة 1.3
ريبيتين مع قيـاس   لطبيعة الدراسة باستخدام مجموعتين تجتخدم الباحث المنهج التجريبي لمالءمته اس

 .قبلي وقياس بعدي
 

  مجتمع الدراسة 2.3
جتمع الدراسة من ناشئي كرة السلة المسجلين في اتحاد كرة السلة الفلسطيني  فـي منطقـة                 تكون م 

نادي أرثوذكسي بيـت  ونادي أرثوذكسي بيت لحم، ونادي إبداع،   : (اآلتية لحم والتابعيين لألندية     بيت
نـادي  ونادي العمل الكـاثوليكي،  ونادي ثقافي بيت ساحور، و بيت ساحور،   نادي أرثوذكسي و جاال،

 )1.3(الجـدول   و ،اًناشئ) 360(ن عددهم   وكا).  بيت لحم  نادي دالسال و نادي السالزيان، وكريمزان،  
 .يبين ذلك

 
 ).360= ن(دية كرة السلة في محافظة بيت لحم توزيع مجتمع الدراسة على أن: 1.3جدول 

  *عدد الناشئين النادي الرقم
 42 إبداع 1

 40 أرثوذكسي بيت لحم 2

 41 جاالأرثوذكسي بيت  3

 38 أرثوذكسي بيت ساحور 4

 33 ثقافي بيت ساحور 5

 40 العمل الكاثوليكي 6

 44 كريمزان 7

 41 السالزيان 8

 41 دالسال بيت لحم 9

  2006-2005 من االتحاد الفلسطيني لكرة السلة لعام مأخوذة األعدادهذه *
 

 : عينة الدراسة 3.3
 تم اختيار هذا النـادي بشـكل        وقد نادي إبداع الرياضي،  ، من   اًناشئ) 42(سة من   تكونت عينة الدرا  

 أمـا ناشئين وذلك لكبر سنهم     ) 3(ناشئ، استبعد منهم    ) 37(وعند استدعاء الناشئين حضر      قصدي،
، وبذلك أجريـت    ستدعاء وذلك لظروف يجهلها الباحث    أصالً عند اإل   فلم يحضروا    اآلخرينالخمسة  
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 واختيرت إحدى المجموعتين بشكل عشوائي      ى مجموعتين،  عل  تم توزيعهم  اًناشئ) 34( الدراسة على 
 .ة التجريبية الثانيـة    والمجموعة األخرى لتكون المجموع    لتكون المجموعة التجريبية األولى،   بسيط  

 .سنة) 15-13( ويقع جميع ناشئي المجموعتين في المستوى العمري
 

 أدوات الدراسة 4.3
  ):1ملحق  (ختباراتالا. أ
 االختبـارات   أن وجد الباحـث     ،* وأراء الخبراء  لعديد من المصادر والدراسات    ا علىاإلطالع  بعد  

 في كرة السلة، هي من االختبـارات  األساسيةلقياس المهارات ) 1999(المهارية التي قام بها شناعة      
 لقياس المهـارات األساسـية      طبقت إذ أن هذه االختبارات      المناسبة لدراسته، على حد علم الباحث،     

 التي قـام بهـا      الباحث االختبارات تبنى  وقد  . سنة) 18-10(للبنين والبنات للمرحلة من     بكرة السلة   
 :في دراسته وهي )1999( شناعة
 .ة السلميةاختبار التصويب . 1
 .ختبار التمريرة الصدريةا . 2
 .اختبار المحاورة . 3
 
 :اآلتيةتم استخدام األدوات . ب
 .كرات سلة . 1
 .اع بالستكمأق . 2
 .متر . 3
 .ساعة إيقاف . 4
 .تلفاز . 5
 .)فيديو ( تصويرآلة . 6
 .أشرطة فيديو . 7
 .كراسي . 8

 
  ):2ملحق  (ختباراتصدق اإل

 مجموعـة مـن   نه تم عرضها على     أ إال   محكمة تعدختبارات المستخدمة بالدراسة    بالرغم من أن اإل   
جامعـة   في قسم التربية الرياضـية فـي          والماجستير  الدكتوراة حملةن   م مه و ،المحكمين والخبراء 

 علـى مـدى     جمعـوا  حيث أ  ، وجامعة بيت لحم، وكلية خضوري،     طنية وجامعة النجاح الو   القدس،
 .*ختبارات المختارة لموضوع الدراسة االمةئمال

 .الخبراء والمحكمين للبرنامج التعليمي واختبارات كرة السلة) 2(ملحق رقم *
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 :ختباراتثبات اإل
ختبارات علـى عينـة   إل ابتطبيق، )3(وفريق العمل ملحق ،  قام الباحث تختباراللتحقق من ثبات اإل   

 يمثلون ناشئي كرة السلة فـي        من نادي العمل الكاثوليكي    اً ناشئ )20 (من مجتمع الدراسة مكونة من    
ختبارات مـرة   تطبيق اإل أربعة أيام أعيد     وبعد   مع الدراسة ومن خارج إطار العينة،     إحدى أندية مجت  

ات التـي حصـل عليهـا إلـى      المعلومقام الباحث بعد ذلك بإدخال ، ثم   أخرى على نفس المجموعة   
 ).2.3جدول ( كما يبين .طريق إيجاد معامل ارتباط بيرسونحساب معامل الثبات عن الحاسوب، ل

 
 .ختبارات المستخدمة في الدراسةقيم معامالت الثبات لإل: 2.3جدول 

 معامل الثبات ختباراتاإل الرقم
 0.80 ة السلميةالتصويب 1

 0.80 ة الصدريةالتمرير 2
 0.82 اورةالمح 3

 

 : إجراءات الدراسة5.3
بعد مراجعة الباحث للدراسات السابقة المختصة بموضوع البرامج التعليمية والتدريبية على تعليم المهـارات            

، الحطيبـات   )2004(، طـه    )2000(، الخصـاونة    )1995(األساسية بكرة السلة مثل دراسة أبو حليمـة         
 ).2002(نات ا، المد)2006(
 في تعلم بعض المهارات األساسـية لـدى         ، برنامج للتغذية الراجعة الفورية والمؤجلة     إعداد ب  الباحث قام. 1

لـذين  ا). 2ملحـق  (على بعض المختصـين    التعليميبرنامجالعرض حيث  .*)4ملحق  (ناشئي كرة السلة 
 :النحو التالي على  بالصورة النهائيةقاموا بتعديل وحذف بعض الفقرات في البرنامج حتى تم صياغته

 إن الهدف من اإلحماء هو تهيئة العضالت والمفاصل للقيام بالمجهود البدني عن طريق إعطاء :اإلحماء. أ
تمرينات اإلطالة للذراعين والجذع والرجلين، وكذلك الجري بسرعات مختلفة والجري بالمكان، وفترة 

 .دقيقة) 20 -15(اإلحماء تكون من 
عد تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبيتين تم إجراء  ب:الجزء الرئيسي للبرنامج التعليمي. ب

) المحاورة، ة الصدرية، التمريرة السلميةالتصويب(االختبار القبلي على المهارات األساسية لكرة السلة وهي 
 :حيث تم إجراء التطبيق على النحو التالي

طبق البرنامج التعليمي الخـاص بـتعلم        ت ):أفراد التغذية الراجعة الفورية   (المجموعة التجريبية األولى    . 1
وبرنـامج هـذه    ). المحـاورة ،  ة الصدرية ، التمرير ة السلمي ةالتصويب(بعض المهارات األساسية بكرة السلة      

المجموعة يقتصر على تعديل األخطاء بشكل مباشر خالل األداء الحركي، والتصحيح اللفظي المباشر مـن               
 ).5ملحق (  والباحثخالل الصوري من لقبل الباحث، باإلضافة إلى النموذج المثا

 

 . المشرفأو من الباحث  مصور للبرنامج التعليمي(CD)إعداد الباحث حيث يمكن الحصول على *
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والـتعلم الصـحيح لـألداء      األداء المطلوب،    وهذا كله يؤدي في النهاية إلى الوصول بالحركة إلى          
 .الحركي

تطبق البرنامج التعليمي الخـاص      ):ية الراجعة المؤجلة  أفراد التغذ (المجموعة التجريبية الثانية    . 2
). المحـاورة ،  ة الصـدرية  ، التمريـر  ة السلمي ةالتصويب(بتعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة       

وبرنامج هذه المجموعة يقتصر على تعديل األخطاء بعد اإلنتهاء الكلي من التطبيق لألداء الحركي،              
 وعرضها عليهم بعد االنتهـاء مـن كـل    ، التغذية الراجعة المؤجلة   باإلضافة إلى تصوير أداء أفراد    

 .وحدة تدريبية
 

 .برنامج التعليمي لدى أفراد التغذية الراجعة الفورية والمؤجلةالمدة الزمنية لل :3.3الجدول 
عدد الوحدات 

 التعليمية
زمن الوحدة  عدد األسابيع

 التعليمية
الزمن بالدقائق خالل 

 األسبوع
  بالدقائقالزمن الكلي

  دقيقة2700  دقيقة270  دقيقة90 10 30
 
 ).3ملحق  (تم الحصول على إذن من رئيس نادي إبداع الرياضي للقيام بهذه الدراسة. 2
التصـويبة السـلمية، التمريـرة الصـدرية،         ( لبعض مهارات كرة السلة    تم إجراء اختبار قبلي   . 3

موعة الثانية في تـاريخ    والمج ،20/7/2006اريخ  لمجموعة األولى بت   ا ، المجموعتين تا لكل )المحاورة
)         ت(اختبـار     استخدم الباحـث   ،)األولى والثانية (لك للتأكد من تكافؤ المجموعتين       وذ ،21/7/2006

 ).4.3جدول (، كما يبين )األولى والثانية(ؤ المجموعتين حيث أظهرت النتائج تكافلألزواج 
 الدكتور مؤيد   بإشراف نامج التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة     وبر قام الباحث بتطبيق االختبارات   . 4

 ).3(فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة ملحق وبمساعدة شناعة 
 

 ).المجموعة األولى والثانية(لفورية والمؤجلة  أفراد التغذية الراجعة الدىنتائج االختبار القبلي : 4.3جدول 

 
 )α = 0.05(عند مسـتوى الداللـة   نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أ) 4.3(يتضح من الجدول 

      بين متوسطات عالمات الناشئين في مهارات كرة السلة، حيـث أن مسـتوى الداللـة اكبـر مـن                   

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ةالسلميالتصويبة  16 1.58 6.59 17 الفورية  

 16 1.49 7.29 17 المؤجلة

0.92 0.50 

ة الصدريةالتمرير 16 2.07 5.94 17 الفورية  
 16 1.28 6.82 17 المؤجلة 

0.18 0.94 

 المحاورة 16 1.23 17.29 17 الفورية
 16 1.80 18.47 17 المؤجلة 

0.16 0.24 
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)α=0.05(       جمـوعتين، وبهـذا تتكافـأ     ة إحصائية بـين الم    ، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دالل
 . األولى والثانية في مستوى مهارات كرة السلةنيعتالمجمو

 

 ).المجموعة األولى والثانية(جلة  أفراد التغذية الراجعة الفورية والمؤلدى للمقارنة) ت(اختبارنتائج : 5.3جدول 
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.70 14 17 الفورية
 

 العمر 16

 14.11 17 المؤجلة
 

0.86 
 

16 

0.49 0.63 

 58.6 17 الفورية
 

6.3 
 

 الوزن 16
 

 57.2 17 المؤجلة
 

6.4 
 

16 

0.57 0.58 

 164.2 17 الفورية
 

5.8 
 

 الطول 16
 

 164.8 17 المؤجلة
 

5.7 
 

16 

0.31 0.76 

 

 )α =0.05(عند مستوى الداللـة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 5.3(يتضح من الجدول 
، حيـث أن مسـتوى      )العمر، والوزن، والطـول    (أفراد المجموعتين التجريبيتين على متغيرات    بين  

، جمـوعتين ، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين الم           )α=0.05(الداللة اكبر من    
 ).العمر، والوزن، والطول( األولى والثانية في متغيرات وبهذا تتكافأ المجموعتان

 . عمار الشبابية في مدينة بيت لحميأجريت االختبارات على صالة أب. 4
أسابيع بواقع ثـالث حصـص      ) 10( لفترة   ،تم تطبيق برنامج التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة      . 5

 .قيقةد )90( الحصة بواقع أسبوعية،
لبعـدي  اأسابيع من تطبيق البرنـامج قـام الباحـث بتطبيـق االختبـار               )10(بعد انتهاء فترة    . 6

 .للمجموعتين
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 متغيرات الدراسة 3.6
 :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية

 :المتغيرات المستقلة . 1

 .التغذية الراجعة المؤجلة و،ورية التغذية الراجعة الف: التغذية الراجعة وهي في مستويين
 :المتغيرات التابعة . 2

 ).اورةالمحو ،والتمريرة الصدرية ،ة السلميةالتصويب( مهارات كرة السلة 
 

  المعالجات اإلحصائية3.7
استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  الدراسة أسئلة عن واإلجابةلمعالجة البيانات 

 :المعالجات اإلحصائية اآلتيةوذلك باستخدام ) spss (االجتماعية
للتكافؤ بين المجموعتين إضافة ) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(إختبار . 1

 .لتحديد الفروق في القياس البعدي لدى المجموعتين
لتحديد الفروق بين القياسين القبلي والبعدي عند كل ) paired t- test( لألزواج )ت(ختبار  إ.2

  .مجموعة
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 الفصل الرابع 
 

 عرض ومناقشة النتائج
تناول هذا الفصل نتائج الدراسة ومدى ارتباطها بأسئلة الدراسة الواردة في الفصل األول، كما تناول               

 -:وفيما يلي عرض لهذه النتائج وتفسيرها. تفسير تلك النتائج
 

  األولىسؤال النتائج المتعلقة بال1.4
ن  بـين القياسـي  )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائية توجد فروق ذات هل :السؤال األول

  البرنـامج التعليمـي     أفـراد  لدى ، في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة        ،القبلي والبعدي 
 ؟ةالتغذية الراجعة الفوري

لمقارنـة بـين    ل (paired t- test) لـألزواج )ت( من خالل اختبار تمت اإلجابة على هذا السؤال
 .القياس القبلي والقياس البعدي، والجداول التالية توضح ذلك

 

 )17=ن (في مهارة التصويبة السلمية أفراد التغذية الراجعة الفورية لدى) ت(نتائج اختبار : 1.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة درجات الحرية
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.58 6.59 القبلي

 2.08 7.88 البعدي

16 2.33 
 

0.03*  

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 

ابية في القياس القبلي مقارنـة مـع         بين المتوسطات الحس   اً هناك اختالف  أن) 1.4 (يتضح من الجدول  
 لعـدد النقـاط التـي       يالمتوسط الحساب أفراد التغذية الراجعة الفورية، حيث بلغ       لبعدي عند   القياس ا 

 ،)6.59(في القياس القبلـي      ة السلمي ةمهارة التصويب حصل عليها أفراد التغذية الراجعة الفورية في        
نـه توجـد فـروق ذات    أ) 1.4(، كما يتضح من الجدول  )7.88(لبعدي  افي حين أصبح في القياس      
 لبعدي حيث بلـغ الح القياس اص بين القياسين القبلي والبعدي، ول    ة السلمي ةداللة إحصائية في التصويب   

، وهي ذات داللـة إحصـائية لصـالح    )α =  0.05(قل من قيمة أوهي قيمة ) 0.03(مستوى الداللة 
 .لبعدياالقياس 
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 ) 17= ن( في مهارة التمريرة الصدرية أفراد التغذية الراجعة الفورية لدى) ت(نتائج اختبار : 2.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
حراف االن

 المعياري
) ت(قيمة درجات الحرية

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 2.07 5.94 القبلي

 0.97 9.06 البعدي

16 5.83 0.001*  

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعـة    المتوسط الحسابي أن  ) 2.4( الجدول   يتضح من 

 بلـغ فـي القيـاس        في حين  ،)5.94( في القياس القبلي      بلغ قدة الصدرية   مهارة التمرير ة في   الفوري
 فروق ذات داللة إحصـائية فـي مهـارة        نه توجد   أ )2.4 (، كما يتضح من الجدول    )9.06(لبعدي  ا

يث بلغ مسـتوى الداللـة      لبعدي ح لصالح القياس ا   بين القياسين القبلي والبعدي، و     ة الصدرية التمرير
 .لبعديذات داللة إحصائية لصالح القياس ا، وهي )α =  0.05( قيمة اقل من قيمة وهي  )0.001(
 

 )17= ن (في مهارة المحاورة أفراد التغذية الراجعة الفورية لدى) ت(نتائج اختبار : 3.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة درجات الحرية
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.23 17.29 لقبليا

 2.01 18.23 البعدي

16 2.02 0.04*  

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعـة     أن المتوسط الحسابي  ) 3.4( الجدول   يتضح من 

 القيـاس البعـدي لـنفس       ، في حين بلغ في    )17.29( في القياس القبلي     المحاورة مهارةالفورية في   
  وهي اصغر من قيمة )0.04(، وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية )18.23(المهارة 

)α =  0.05(  وهذه القيمة تعتبر دالة إحصائيا، أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياسـين ،
 . في مهارة المحاورةالقبلي والبعدي

 
 بـين   )α=0.05( عند مستوى الداللة     داللة إحصائية ت  توجد فروق ذا  ويالحظ الباحث مما سبق أنه      

 في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السـلة          ، ولصالح القياس البعدي،   ن القبلي والبعدي  القياسي
د أفراد التغذية الراجعة الفورية، مما يعني فاعلية وتأثير التغذية الراجعة الفورية، في تعليم بعض               عن

 الباحث هذه النتيجة إلى أن التغذية الراجعة الفورية تساعد على تصحيح            مهارات كرة السلة، ويعزو   
التخيل ألداء المهارات بالشكل المطلوب، حيث يتم التعامل مع األخطاء الفنية مباشرة، ممـا يعنـي                
وضوح صورة األداء الصحيح بدال من الصورة الخاطئة وبالتالي إعادة اإليعاز الدماغي لألعضـاء              

الصحيحة مباشرة، وهذا يعني استخدام التغذية الراجعة التصـحيحية، حيـث يقـوم             بتنفيذ الصورة   
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المدرب بمالحظة أداء المفحوص، ومن ثم تصحيح األداء مباشرة، سواء بالتوجيه أو بإعطاء نموذج              
أو كليهما، باإلضافة لتكرار التغذية الراجعة في حال تكرار المحاوالت، أي تصحيح فـي المحاولـة       

وقـد اتفقـت   . ي هذه الحالة، فإن هذا األسلوب يساعد على اإلنجاز بصورة أفضـل وأدق  التالية، وف 
، )2004(وطـه    ،)2004(، والصـبابحة    )2006(نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من الحطيبات         

، )1998(، والمـدانات    )2002(، وعبد الحق    ),Golec 2003(جوليس   ،)2006(وعبد الحق وعطا  
ويحيى وسماكة  ،)Thomas & Wang, 1995(وتومس وونج ، )1996(أي  ،)1997(وحديث 

حيث أن جميع هذه الدراسات، أكدت على أهمية التغذية الراجعة           ).1990( زهران وعبده    ،)1991(
الفورية، وبخاصة عند تعلم مهارات سهلة مع المبتدئين، حيث أنه مـن السـهل علـيهم اسـتيعاب                  

 . المالحظات والتعديالت مباشرة
 

الـذي يبـين أن طريقـة    ) Brinko, 1993(م تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة برينكو في حين ل
التغذية الراجعة الفورية، لم تبين تقدماً ملحوظاً عند تعليم مهارات أكثر صعوبة، كما فـي رياضـة                 
الجمناستك، وبالعكس فهو يحث على استعمال طريقة التغذية الراجعـة المؤجلـة ضـمن ضـوابط             

لها من تأثير ايجابي في عملية التعلم، وبالتالي تعطي فرصة أفضل لالعب السـتيعاب              محدودة، لما   
 .    المهارة الحركية

         
 

 الثاني سؤال النتائج المتعلقة بال2.4
ـ )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةهل توجد فروق ذات  :السؤال الثاني ين  بين القياس
لدى أفـراد البرنـامج التعليمـي        ،عض المهارات األساسية في كرة السلة      في تعلم ب   ،القبلي والبعدي 

 ؟التغذية الراجعة المؤجلة
 
 

للمقارنة بين القياس    t-test (paired(لألزواج  ) ت(ل من خالل اختبار     تمت اإلجابة على هذا السؤا    
 .القبلي والقياس البعدي ، والجداول التالية توضح ذلك
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 )17=ن(في مهارة التصويبة السلمية  أفراد التغذية الراجعة المؤجلة لدى) ت(ائج اختبار نت: 4.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.49 7.29 القبلي

 1.11 9.64 البعدي

16 4.34 0.001*  

 )α = 0.05(لة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال*
 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في القيـاس القبلـي              )4.4 (يبين الجدول 
لعدد النقاط التي حصـل عليهـا    ن المتوسط الحسابيلقياس البعدي حيث يتضح أ  والبعدي، ولصالح ا  

، في حين بلـغ     )7.29(ي  ل في القياس القب   ة السلمي ة التصويب مهارةأفراد التغذية الراجعة المؤجلة في      
وهـي  ) 0.001 (ة السلمي ةوبلغت قيمة الداللة اإلحصائية لمهارة التصويب     ) 9.64( لبعديفي القياس ا  

 .لبعديذات داللة إحصائية لصالح القياس اوهذا يؤكد على وجود فروق  )α = 0.05(قل من أ
 

 )17=ن( التمريرة الصدرية مهارة في  أفراد التغذية الراجعة المؤجلةلدى) ت(نتائج اختبار : 5.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة درجات الحرية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.28 6.82 القبلي

 0.62 9.47 البعدي

16 7.73 *0.001 

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 

لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعـة     ابين المتوسط الحس  أ) 5.4(يتضح من الجدول    
لبعـدي  في القيـاس ا    في حين بلغ     ،)6.82(في القياس القبلي     ة الصدرية التمرير مهارةالمؤجلة في   

ة د فروق ذات داللة إحصـائية فـي مهـارة التمريـر           ووج) 2.4(، كما يتضح من الجدول      )9.47(
، )0.001(لبعدي حيث بلغ مستوى الداللـة       ولصالح القياس ا   القبلي والبعدي،     بين القياسين  الصدرية

 .لبعديذات داللة إحصائية لصالح القياس ا، وهي )α = 0.05( قل من قيمةوهي قيمة أ
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 )17=ن( المحاورةفي مهارة   أفراد التغذية الراجعة المؤجلة لدى)ت(نتائج اختبار : 6.4جدول 
المتوسط  القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة درجات الحرية
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.80 18.47 القبلي

 1.49 20.11 البعدي

16 3.34 0.004*  

  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 

لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعـة      المتوسط الحسابي  أن) 6.4( الجدول   يتضح من 
، في حين بلغ في القياس البعـدي لمهـارة          )18.47(المحاورة في القياس القبلي      مهارة في   المؤجلة

يتضح ،  )α=0.05( وهي أقل من قيمة      )0.004(، وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية      )20.11(المحاورة  
ـ        ة مما سبق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي والقبلي عند أفراد التغذية الراجع

مما يدل أن استخدام التغذية الراجعة المؤجلـة أدى إلـى تحسـن              المؤجلة ولصالح القياس البعدي،   
 التغذية الراجعة المؤجلة، وهذا يعني فاعليـة وتـأثير          عند أفراد ملحوظ في مستوى األداء المهاري      

هـذه النتيجـة   التغذية الراجعة المؤجلة في تعليم المهارات األساسية في كرة السلة، ويمكن أن تعود              
إلى طبيعة التغذية الراجعة المؤجلة التي يتم فيها إعطاء المعلومات بعد أداء المهـارة كاملـة، وقـد     

 ،)2002(، وعبـد الحـق      )2004(، وناصـر    )2004(اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حكمت        
ـ  )1999(عبد اهللا  ،)1998(، والمدانات  )2001(ديان  والمادريني وال  ، )1996(ي ، ودراسـة الربض
، )Ripoll & etal, 1995(وريبـول وآخـرون    ،)Brinko, 1993(، وبرينكو)1996(ودراسة اي 

 ،)Walfood, 1989(ولفـود  ، و)1995(، ووعد اهللا والنعيمي )1992(، وجابر )1992(الغزاوي 
 ).,Dennis 1986(دينس و
 

دة النموذج المثالي عـن     حيث أكدت هذه الدراسات على أن التغذية الراجعة البصرية بأسلوب مشاه          
طريق الفيديو، وعن طريق تصوير األداء، له أثر ايجابي في عملية التعلـيم بشـكل أفضـل مـن                   
األسلوب التقليدي، حيث الحظ الباحث خالل إجراء دراسته أن هناك زيادة في دافعية الطالب لتعليم               

ي لألداء، ومشـاهدة أنفسـهم   بعض مهارات كرة السلة، وتحسين أدائهم نتيجة مشاهدة النموذج المثال      
الصحيح )  حركي -الحس(بعد األداء، ومقارنة أدائهم بالنموذج المثالي، مما أدى إلى زيادة التصور            

 . لألداء
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  النتائج المتعلقة السؤال الثالث 2.4
 

 علـى القيـاس   )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةهل توجد فروق ذات : السؤال الثالث
 التغذيـة    البرنـامج التعليمـي     أفراد لدى ، في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة        ،بعديلا

 ؟الراجعة الفورية والمؤجلة
 

) Independent t-test( مسـتقلتين  لمجمـوعتين ) ت(إختبار   الباحث استخدمسؤاللإلجابة عن ال
 لـدى لبعـدي   ا في القياس    ،رية واالنحرافات المعيا  ،المتوسطات الحسابية ) 3.4(حيث يبين الجدول    

لمجموعتين مسـتقلتين   ) ت(إختبار  لتغذية الراجعة الفورية والمؤجلة، كما يبين الجدول نتائج         أفراد ا 
)Independent t-test (لتغذية الراجعة الفورية والمؤجلة أفراد الدى. 

 
لتغذية الراجعة فراد ا ألدى) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج إختبار : 7.4جدول 

 )17=ن(في مهارة التصويبة السلمية  الفورية والمؤجلة
المتوسط   البعديالقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 2.08 7.88 الفوريةالمجموعة 

 1.11 9.64 المؤجلةالمجموعة 

32 3.07 0.004*  

 )α = 0.05( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية*
 

 اد مجموعـة  البعدي بين أفر  وجود فروق ذات داللة إحصائية على القياس        ) 7.4(يتضح من الجدول    
التغذية الراجعة الفورية، ومجموعة التغذية الراجعة المؤجلة، ولصالح مجموعة التغذيـة الراجعـة             

لعدد النقـاط التـي    لغ المتوسط الحسابيحيث ب المؤجلة، على مستوى أداء مهارة التصويبة السلمية، 
 بلـغ    فـي حـين    ،)7.88(ة   السلمي ة التصويب مهارةحصل عليها أفراد التغذية الراجعة الفورية في        

 لـدى  لنفس المهـارة لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعة المؤجلة          المتوسط الحسابي 
 ت قيمة الداللة اإلحصائية لمهارة التصويبة السـلمية        بلغ كما،  )9.64( أفراد التغذية الراجعة المؤجلة   

وهذا يؤكد على وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ، )α = 0.05(قل من قيمة يمة أ وهي ق)0.004(
 فـي مهـارة     التغذية الراجعة الفورية، ومجموعة التغذية الراجعـة المؤجلـة،         اد مجموعة أفربين  

 .لراجعة المؤجلةالتصويبة السلمية، ولصالح أفراد التغذية ا
 
 
 
 
 



 45

لتغذية الراجعة  أفراد الدى) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج إختبار : 8.4جدول 
 )17=ن(في مهارة التمريرة الصدرية  الفورية والمؤجلة

المتوسط   البعديالقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.97 9.06 المجموعة الفورية

 0.62 9.47 المجموعة المؤجلة

32 1.47 0.15 

لعدد النقاط التي حصل عليها أفراد التغذية الراجعـة     ن المتوسط الحسابي  أ) 8.4(يتضح من الجدول    
 لـدى  في حين بلغ المتوسط الحسابي لـنفس المهـارة  ) 9.06(ة الصدرية مهارة التمريرالفورية في   

 توجد فروق ذات داللة      ال نهأ )8.4( ، كما يتضح من الجدول    )9.47(غذية الراجعة المؤجلة    أفراد الت 
حيـث بلـغ    لتغذية الراجعة الفورية والمؤجلـة،      عند أفراد ا  ة الصدرية    في مهارة التمرير   ،إحصائية

 مما يؤكد على عدم وجود فروق ذات ،)α = 0.05( من قيمة أكبروهي قيمة ) 150.(مستوى الداللة 
التغذية الراجعة الفورية، ومجموعة     اد مجموعة أفربين   لة إحصائية في مهارة التمريرة الصدرية     دال

 .التغذية الراجعة المؤجلة
التصـويبة  ( إلى ارتباط مهارة التمريرة الصـدرية بالمهـارات األخـرى    يعزو الباحث هذه الداللة،   

 .ئ من قبلبمعنى أن هذه المهارة موجودة لدى الناش) السلمية، والمحاورة
  

لتغذية الراجعة  أفراد الدى) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج إختبار : 9.4جدول 
 )17=ن(في مهارة المحاورة  الفورية والمؤجلة

المتوسط   البعديالقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة درجات الحرية
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 2.01 18.23 المجموعة الفورية

 1.49 20.11 المجموعة المؤجلة

32 3.09 0.004*  

 )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
لعدد النقاط التي حصل عليهـا أفـراد         ن المتوسط الحسابي  أ الذي يبين ) 9.4(وبالنظر الى الجدول    

 لدى أفـراد التغذيـة الراجعـة       ، في حين بلغ   )18.23 (مهارة المحاورة التغذية الراجعة الفورية في     
، )α = 0.05(، وهي أصغر مـن قيمـة   )0.004(، وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية )20.11(المؤجلة 

أفراد مجموعة التغذيـة  وهذه القيمة تعتبر دالة إحصائيا أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين            
 ولصـالح أفـراد التغذيـة    ،المحاورة رة في مهاالراجعة الفورية ومجموعة التغذية الراجعة المؤجلة  

 .الراجعة المؤجلة
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 بين القياسـين  )α = 0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةتوجد فروق ذات ويتضح مما سبق أنه 
د أفراد  القبلي والبعدي، ولصالح القياس البعدي في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة، عن             

 .التغذية الراجعة الفورية
 ياً من التعلم والتحسن    قد حققوا تفوقا ومستوى عال     نالحظ أن أفراد التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة      

ير المهـارات   مما يؤكد على فاعلية البرنامج التعليمي لدى المجموعتين الذي أدى إلى تحسين وتطو            
ة الراجعة المؤجلـة،  لدى أفراد التغذي ، كما أن نسبة التحسن كانت أكثر وضوحاً   األساسية بكرة السلة  

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة التغذية الراجعة المؤجلة، إذ أن الفرد يقوم بمشاهدة أدائه بعـد              
  .االنتهاء الكلي من التطبيق

 

ن استخدام التغذية الراجعة المؤجلة يكون أفضل، وبخاصة عند تعليم مهـارات حركيـة أكثـر               أ إال
قاً نفسياً وخطورة، باإلضافة إلى صعوبة المهارة وحدود دقتها، أي دقة           صعوبةً، ألن المتعلم يواجه قل    

المعلومات التي يجب توفرها للمتعلم، ووظيفة المهارة الحركية، مغلقة كانت أم مفتوحة، علـى أن ال      
يكون تأجيل التغذية الراجعة لفترة طويلة، ألن ذلك ال يجدي أيضاً، فقد ينسى الالعب الكثيـر مـن                  

المرتبطة باألداء، وذلك عندما يفشل في استثمار المعلومات حول النتيجة وحول األداء،            اإلحساسات  
 . وتبويبهما ضمن البرنامج الحركي المخزون في الذاكرة الحركية

 
، وعبـد الحـق   )2004(، وناصـر    )2004(هذا وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حكمـت           

، ودراسـة الربضـي   )1999(، عبد اهللا )1998(نات امد، وال)2001(، المادريني والوديان    )2002(
 ,Ripoll & etal (خـرون ، وريبول وا)Brinko, 1993(، وبرينكو)1996(، ودراسة اي )1996(

 ,Walfood(، وولفـود  )1995(، ووعد اهللا والنعيمي )1992(، وجابر )1992(، الغزاوي )1995

 ).,Dennis 1986(، ودينس )1989
 

، وطه )2004(، والصبابحة )2006(ذه الدراسة مع دراسة كل من الحطيبات فيما لم تتفق نتيجة ه
، حيث أكدت هذه الدراسات على أهمية التغذية الراجعة الفورية )2006(، وعبد الحق وعطا)2004(

في تحسين المهارات الحركية أكثر من األنواع األخرى، ولقدرتها على مساعدة الفرد المتعلم على 
لمستمرة بين ما يصدر عنه، وما يهدف إليه، معدال بذلك أدائه، وبالتالي يؤثر في إجراء المقارنات ا

 .تحسين اإلنجاز المهاري المطلوب
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 الفصل الخامس
 

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات
 

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 

اجعـة المؤجلـة علـى      كان ترتيب التطور للبرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغذية الر         -1
 ).المحاورة  التمريرة الصدرية،،ة السلميةالتصويب(المهارات بالتسلسل التالي 

كان ترتيب التطور للبرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغذية الراجعـة الفوريـة علـى               -2
 ).المحاورة  التمريرة الصدرية،،ة السلميةالتصويب(المهارات بالتسلسل التالي 

 له تأثير ايجابي على تعلم      ،لتعليمي المقترح باستخدام التغذية الراجعة المؤجلة     إن البرنامج ا   -3
 ).المحاورة  التمريرة الصدرية،،ة السلميةالتصويب(بعض مهارات كرة السلة 

 له تأثير ايجابي على تعلـم    ،إن البرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغذية الراجعة الفورية        -4
 ).المحاورة  التمريرة الصدرية،،ة السلميةتصويبال(بعض مهارات كرة السلة 

 لبعض مهارات كرة السـلة   ذية الراجعة المؤجلة  إن البرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغ      -5
 .كبر من استخدام التغذية الراجعة الفورية كان تأثيره أبالقياس البعدي

 
 : التوصيات

عة الفورية والمؤجلة في تعلم بعـض   ضرورة تضمين منهاج التربية الرياضية التغذية الراج       -1
 .مهارات كرة السلة

ضرورة استخدام التغذية الراجعة كأسلوب ناجح وفعال في توصيل المعلومات المتعددة في             -2
  لأللعاب الجماعية، وخاصة كرة السلة، والمجال التطبيقي،المجال التعليمي

كبيـر فـي تعلـم       من أثر     لما لها  ؛المؤجلةعلى استخدام التغذية الراجعة     ضرورة التركيز    -3
 . وخصوصا عند المتعلمينكرة السلة كمهارات ،المهارات المختلفة والصعبة

 االتحادات، واألندية، والكليات، وأقسام التربية الرياضية من النتائج التـي           ضرورة استفادة  -4
 .توصلت إليها هذه الدراسة

 في تعلـم بعـض   المؤجلةرية لتغذية الراجعة اللفظية الفو باستخدام ا ،   مماثلة اتإجراء دراس  -5
 .المهارات باأللعاب الرياضية المختلفة

 في رياضـة  الناشئين في تطوير أداء   أخرى تساعد ضرورة دراسة وسائل تعليمية وتدريبية       -6
 . تحقيق انجازات أكبر وراء سعياًكرة السلة
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 )1(ملحق 

 اختبارات مهارات كرة السلة
 

  اختبار التصويبة السلمية-1
  :الغرض من االختبار
 قياس دقة التصويب

 
 : مواصفات األداء

 وعند ،ومعه كرة، ويقف الالعب بين الشاخصين لحرةيوضع شاخصان على زاويتي خط الرمية ا
 يقوم الالعب بالتنطيط بالكرة مع الدوران حول الشاخص من الجهة اليمنى ،إعطاء إشارة البدء

تجها نحو السلة مدور حول الشاخص األيسر  وي، ثم يعود إلى المنتصف،لسلة لتصويبمتجها إلى ا
 المشي  سليمة دون عمل خطأي سجلت بطريقة، تحتسب له اإلصابات التلتصويب على السلةل

 . بالكرة
 

 

 
 :األدوات

 ملعب كرة سلة، ساعة إيقاف، صافرة
 

 :شروط االختبار
 . بدءكإشارة بعملية التصويب قبل سماع الصافرة يبدأ ال أن على المختبر -1

 الالعب
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من المحدد  انتهاء الزكإشارة على المختبر االستمرار في التصويب حتى يسمع الصافرة -2
 .للتصويب

 . يراعي النواحي الفنية للمهارةأن على المختبر -3
 

 :التسجيل
) 60( والتي تستغرق ، عملية التصويبأثناء ناجحة ،إصابةيحسب لكل مختبر درجة واحدة لكل 

 وإعطاء إشارة النهاية بالصافرة، ويجب تسجيل عدد ، وذلك بعد إعطاء إشارة البدء بالصافرة،ثانية
 .ثانية) 60(التي حصل عليها المختبر خالل النقاط 

  
 ار التنطيط المتعرجباخت -3

 :الغرض من االختبار
 سرعة المحاورةقياس 

 
 : األدوات

 .اسي كرةثالث، صافرة، إيقافساعة كرة سلة، 
  

 :مواصفات األداء
 بحيث تكون المسافة بين ،، وتكون على خط واحد أمتار توضع ثالثة كراسيةعلى مسافة خمس

 البدء إشارة إعطاءوعند ،يقف الالعب ممسكا بالكرة باليدين خلف خط البداية ) متر2(الكراسي 
 .يقوم بتنطيط بالكرة والجري بها بين الكراسي 

 
 سم50م                 2م                2سم               50           

            خط النهاية                                                                                             
 خط البداية            

 
 

 :شروط االختبار
 .ختبار قبل سماع الصافرة كإشارة بدء اإل على المختبر أن ال يبدأ بعملية المحاورة-1
 .انتهاء الوقت على المختبر أن يستمر بالمحاورة حتى يسمع الصافرة كإشارة -2
 . على المختبر أن يستخدم كلتا اليدين في عملية المحاورة-3
 . على المختبر أن يراعي النواحي الفنية للمهارة-4
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 :التسجيل

ثانية بحيث ) 30(سي التي يمر بها خالل زمن قدرة تحتسب درجة الالعب على أساس عدد الكرا
 .مرة يدور بها الالعب حول كل كرسييعطى نقطة لكل 

 
  اختبار التمريرة الصدرية-3

 

 :الغرض من االختبار
 قياس دقة التمرير

 
 : األدوات

 كرة سلة، الصق، صافرة
  

 :  االختيارطريقة
وعلـى  ، )سـم 180 (واآلخـر والمسافة بين المربع ).سم  30×30( بحجم   مربعانيرسم على الحائط    

 .من الحائط) م3(ويرسم خط للبداية يكون على بعد  ،من األرض )سم150(ارتفاع 
 

 : مواصفات االختبار
 وعنـد إعطـاء   ،ول ومواجهاً للحائط أمـام المربـع األ      ،يقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البداية      

 ثـم يـنطط     ، بحيث تكون التمريـرة داخـل المربـع        ، يقوم الالعب بالتمرير على الحائط     ،اإلشارة
 . نها التمريرات الصحيحةرات تحسب م تمري كل العب عشر، ويعطى على المربع األخر،ويصوب

 
 
 سم30 سم30   
 

   
 سم180 

  
 األرض سم150 

 م3 
 

 خط البداية
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 :شروط االختبار
 . على المختبر أن ال يبدأ بعملية التمرير قبل سماع الصافرة كإشارة بدء االختبار-1
 . على المختبر أن يستخدم كلتا اليدين في عملية التمرير-2
 . أن يراعي النواحي الفنية للمهارة على المختبر-3
 .تمريرات) 10( يعطى كل مختبر -4
 . على المختبر أن ال يلمس خط البدء عند األداء-5
 

 :التسجيل
 . يعطى كل مختبر نقطة واحدة على كل تمريرة صحيحة-1
 .ال تحتسب نقطة لالعب إذا مرر مرتين متتاليتين على المربع نفسه -2
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 )2(لحق م
 

 ختبارات كرة السلةواأسماء المحكمين للبرنامج التعليمي   
 

 جامعة النجاح/ دكتوراة تربية رياضية  عبد الناصر القدومي.  د. أ-1
 جامعة النجاح/ دكتوراة تربية رياضية  وليد خنفر.  د-2
 جامعة النجاح/ دكتوراة تربية رياضية  بدر رفعت.  د-3
 جامعة القدس/ دكتوراة تربية رياضية  شةعبد السالم حمار.  د-4
 كلية خضوري/ دكتوراة تربية رياضية  بسام حمدان.  د-5
 جامعة بيت لحم/ ماجستير أساليب تدريس عمر موسى.  أ-2
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 )3(ملحق
 :تكون فريق العمل الذي قام بمساعدة الباحث في تطبيق البرنامج التعليمي من

  مؤيد شناعة.د -1                    
  حسن الخطيب مدرب في نادي إبداع-2

  محمد عيسى مدرب ولالعب سابق -3
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 طلب القيام بتدريب ناشئي كرة السلة
 

 22/7/2006التاريخ 
 

 حضرة السيد يوسف عدوي المحترم
 الدهيشة/ رئيس نادي إبداع الرياضي

 
  درجة الماجستيرتطبيق بحث لنيل: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 

أرجو من حضرتكم مساعدتي بتطبيق الدراسة التي أقوم بها والتي تتعلق بأطروحة الماجستير 
اثر التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة "جامعة القدس وهي بعنوان /المقدمة إلى قسم الدراسات العليا

وذلك من خالل " سلة في محافظة بيت لحمعلى تعلم بعض المهارات األساسية لدى ناشئي كرة ال
 شاكراً. السماح لي بتدريب فريق ناشئي كرة السلة لديكم وفق المنهج التجريبي المقترح في الدراسة

 .لكم حسن تعاملكم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 
 إياد عبد اهللا حسن يوسف: الطالب

 
 
 
 
 
 
 

 
 


