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امللخص
ىدف البحث إلى الكشف عن اثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمتأخرة في تعمم بعض الميارات األساسـية فـي

لعبــة الريشــة الطــاإرةى كوالــى الكشــف عــن الفــروق فــي ا ختبــار البعــدي بــين مجمــوعتي البحــث فــي تعمــم بعــض الميــارات
األساسية في لعبة الريشة الطاإرة ىوافترض الباحثون أنو توجد فروق ذات د لـة معنويـة بـين المجمـوعتين التجـريبيتين
في تعمم بعض الميارات األساسية في لعبة الريشة الطاإرة ى كما

توجد فروق ذات د لة معنوية فـي ا ختبـارين اللبمـي

والبعدي بين مجموعتي البحث في تعمم بعض الميارات األساسية في لعبة الريشـة الطـاإرة ى فضـالن عـن عـدم وجـود فـروق

ذات د لة معنوية في ا ختبار البعدي بين مجموعتي البحث في تعمم بعـض الميـارات األساسـية فـي لعبـة الريشـة الطـاإرة

ى واستخدم المنيج التجريبي لمالإمتو لطبيعة البحث  .وقد تكون مجتمـ البحـث مـن عبـات كميـات جامعـة المواـل لمعـام
الدراسي  0200 – 0202ى والبالغ عددىن (  ) 02عبة يمثمن كميات جامعة الموال ى أمـا عينـة البحـث النياإيـة فلـد

كانت ( )08عبة ى بعد استبعاد بعض الالعبات المواتي يمارسن المعبة والبالغ عددىن ( )3عبات واستبعاد ( )3عبات

ـيمين عشـواإيان إلــى مجمــوعتين تجــريبيتين وبواقـ ( )9عبــات لكــل مجموعــة ى
لعــدم أدانىــن بعــض ا ختبــارات  .تــم تلسـ ل
المجموعة التجريبية أألولى تتملى وحداتيا التعميمية باستخدام التغذيـة الراجعـة الفوريـة ى أمـا المجموعـة التجريبيـة الثانيـة
تتملى وحداتيا التعميمية باستخدام التغذية الراجعة المتأخرة .وقد تم إجران عمميات التكافؤ والتجانس بين مجموعتي البحث

فــي العمــر والطــول والكتمــة وبعــض عنااــر المياقــة البدنيــة والحركيــة الخااــة بالعبــي الريشــة الطــاإرة ى فضـالن عــن إجـران

التكافؤ في ميارات اإلرسال الطويل والضربة األماميـة والضـربة الخمفيـةى تـم اسـتخدام الوسـاإل اإلحاـاإية ااتيـة ( الوسـط

الحسابي ى وا نحراف المعياري ى ومعامل ا رتباط ى واختبار ( ت) لمعينات المرتبطةىواختبار( ت)لمعينات غيرالمرتبطة ) .
واستنتج الباحثون ما يأتي :
ـ فاعمية استخدام التغذية الراجعة الفورية والمتأخرة في تعمم بعض الميارات األساسية في الريشـة الطاإرة .وقد تفوقت
المجموعـة التجريبية األولى عمى المجموعـة التجريبية الثانية في ميارتي اإلرسـال العالي الطويل والضربة الخمفية  .بينما

وجدت فروق ذات د لة غير معنوية بين المجموعتيـن التجريبيتين في ميارة الضربة األمامية .

انكهًاث انًفتاحيت :انتغذيت انزاجعت  -انفىريت وانًتأخزة -انًهاراث األساسيت -كزة انزيشت
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" Effect of Using Immediate and Delayed Feedbacks in Learning Some Basic Skills of
Badminton Game"
Assist. Prof. Dr. Nawfal Fadhil Rasheed
Assist. Lecturer.Ahlam Dara Aziz
Assist. Lecturer Ayad.Ali Mahmood
Abstract
The present study shows the effect of using immediate and delayed feedbacks in learning
some basic skills of badminton game, and the differences in the post-test between the
groups of study in learning some basic skills of badminton game .
The researchers assume that there are no significant differences between the two
experimental groups significant in learning some basic skills in badminton game, there are
no significant differences in pre- and post-test between the groups of study in learning
some basic skills in badminton game, and there are no significant differences in post-test
between the groups of study in learning some basic skills in badminton game.
The experimental approach is adopted in the present study . The community of
study includes (24) female from player colleges of Mosul University (2010-2011). The
sample of study includes (18) female players, after putting aside (3) female players because
they practice the game, and (3) female players were exclude because they didn't perform
some tests . The sample is divided randomly into two experimental groups ( 9 for each).
The first one takes lessons by using immediate feedback , and the second one takes lessons
by using delayed feedback. Equivalence between the two groups, in terms of age, height,
weight, some elements of physical and dynamic fitness, was done. Equivalent in skills of
long serve as well as skills of forehand and backhand. The following statistical tools used in
the present study were (arithmetic mean, standard deviation, correlation coefficient, t-test
for related samples, t-test for unrelated samples).
Conclusions:
- The results of study demonstrate that using immediate and delayed feedback in learning
some basic skills in badminton game is considered effective . The first experimental group
overcame the second one according to skills of long serve and backhand (or shuttlecock)
drive. Non-significant differences between the experimental groups in the skill of forehand
drive (or shuttlecock) are also shown.

Keywords: Feedbacks- Immediate and Delayed- Basic Skills- Badminton
:  التعريف بالبحث-0
:  الملدمة وأىمية البحث0-0

ع

لجأ العديد من المعلمين إلى استخدام طرائق وأساليب تدريسية وتعليمية من اجل رفع مسعتوا التعلعيم والتسعري

وقد حققوا طفرات نوعية في مستوا العتعلم وتععد الوسعائل التعليميعة معن أرعم اارتعان التعي ترتتعم علياعا عمليعة العتعلم

ععل ويمتععن و ععفاا ععأرم العنا ععر التععي تسععاعد علععى تحقيععق اارععدال المرجععوة مععن وراط عمليععة التعلععيم وتم ععل طريقععة

التععدريم مرحلععة مامععة مععن م ارحععل التخطععيط اناععا تودع اتجارععات المععدرم وأسععلو فععي تو يععل تععل الوسععائل والمعواد
طم ععوح
تععد

التعليمي ععة الت ععي أع ععدرا الم ععدرم و م ععا يحق ععق أردافع ع الت ععي ح ععددرا إم أن ر ععح الط ارئ ععق وااس ععاليب ل ععم ت ععر

) 48 9111 التر ويين في نتائج التعلم و ح وا جديعة ععن مععممات العتعلم وأسعالي (االتتريتعي ورخعران

التغحيععة الراجعععة إحععدا الموادععي التععي اسععتعانت اععا التر يععة الريادععية مععن اجععل رف ع المسععتوا الماععار للو ععول إلععى
أعلععى المسععتويات والتععي تعنععي مفاوماععا الدععيق عمليععات ت ععحي ااخطععاط فععي ااداط الماععار وفععي مفاوماععا ال ععامل

تعنععي جمي ع المعلومععات التععي يح ععل علياععا المععتعلم مععن اجععل دععمان اععور امسععتجا ة الحرتيععة المطلو ععة ( إح يعععرل
) التغحيععة الراجعععة أناععا جمي ع المعلومععات التععي يمتععن إن يح ععل علياععا المععتعلم ومععن م ععادر مختلفععة س عواطsageا
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أتانععت داخلي ععة أم خارجي ععة أم تليام ععا مع ععا ق ععل أو ف ععي أ ن ععاط أو ع ععد ااداط الحرت ععي (الا ععدل منا ععا تعععديل امسععتجا ات
الحرتيعة و عوم إلعى امسعتجا ة ال عحيحة ورعي إحعدا ال عروط ااساسعية لعمليعة العتعلم ا ) sage ,1985 ,p.317
وتععد الري ععة الطععائرة مععن االعععاب واان عطة الريادععية التععي يسععتط الفععرد ممارسععتاا لفتعرة طويلععة مععن عمععر فاععي تقععدم

لممارسعع ع ع ع ععاا فوائعع ع ع ع ععد جسعع ع ع ع ععمية وعقليع ع ع ع ع ععة وترويحيعع ع ع ع ععة ورعع ع ع ع ععي م تحتعع ع ع ع ععاج إلع ع ع ع ع ععى أععع ع ع ع ععداد ت يع ع ع ع ع عرة معع ع ع ع ععن الع ع ع ع ع ععمم ط (

االجل ي  ) 1 9141ولع ة الري ة الطائرة ري من االعاب الممارسة من ق ل ال ع عات فعي تليعات جامععة المو عل

لععحا يتوجععب علععى المععدر ين والمدرسععين تعلععيم أولئععا ال ع ععات ااداط ال ععحي وانتقععاط أفدععل ااسععاليب وأيسععررا لععتعلم
مااراتاا ومن رنا جاطت أرمية ال حث إح ان يعد محاولة للتو عل إلعى معرفعة أ عر الوسعيلة المسعتخدمة لتقعديم التغحيعة

الراجعة على تعلم ااداط الماار (
 0-0مشكمة البحث :

أ ععرمت العديععد مععن الد ارسععات وال حععوث أرميععة التغحيععة الراجعععة فععي المجععامت التعليميععة المختلفععة وعلععى الععر م
العاملين في مجعال التعلعيم والتعدريب معا املعوا يجالعون أرميعة ااسعلوب العلمعي المتطعور فعي طريقعة

من حلا فإن ع

استخدام التغحيعة الراجععة وأ نعوك أت عر تعأ ي ار معن أنعواك التغحيعة الراجععة لتعي تميعد معن تح عيل المتعلمعين عنعد تعلماعم
الماارات ااساسية ا لع ة ريادية (ومن الوادع أن رنعاا ط ارئعق عامعة وأسعاليب تعليميعة مععممة مسعيما فعي عمليعة

تعلععيم الماععارات الحرتيععة اواتقاناععا وليسععت رنععاا طريقععة معينععة أو أسععلوب تعليمععي معععين يمتععن إن يو ععل أنع أفدععل
للتعليم أو التدريم وان اختيعار أيعة طريقعة أو أسعلوب يعتمعد اعتمعادا تليعا علعى الودع التعليمعي لتعل يئعة فدع ععن

أن رنععاا عع

ال ععفات التععي يجععب ان تتعوافر فععي أيععة طريقععة لتععي تو ععل أناععا طريقععة جيععدة إح إن أفدععل طريقععة

ري التي تحقق الادل المطلوب من العملية التعليمية تمعا إن اختيعار انسعب ااسعاليب التعليميعة وأت ررعا اقت عادا فعي
الوقت والجاد أمر مام من جوانب العملية التعليمية الن رية والعملية عند تعليم الفعاليات والماارات الحرتيعة فعي مجعال

التر يععة الريادععية لععحا ت ععرم م ععتلة ال حععث فععي الس عغال ااتععيع رععل للتغحيععة الراجعععة ا الفوريععة والمتععأخرة) أ ععر فععي تعلععم
ع

الماارات ااساسية في لع ة الري ة الطائرة ؟

 3-0ىدفا البحث :

 -الت ععل عععن أ ععر اسععتخدام التغحيععة الراجعععة الفوريععة والمتععأخرة فععي تعلععم ع ع

الماععارات ااساسععية فععي لع ععة الري ععة

الطائرة (
 الت ل عن الفروق في امخت ار ال عدالطائرة (

ين مجمعوعتي ال حعث فعي تعلعم عع

 2-0فروض البحث :

 م توجد فروق حات دملة معنوية ين المجمعوعتين التجعري يتين فعي تعلعم ععالطائرة (

 م توجععد فععروق حات دملععة معنويععة فععي امخت ععارين الق لععي وال عععدااساسية في لع ة الري ة الطائرة (

 -م توجد فروق حات دملة معنوية في امخت ار ال عد

الماعارات ااساسعية فعي لع عة الري عة

الماعارات ااساسعية فعي لع عة الري عة

ععين مجمععوعتي ال حععث فععي تعلععم ع ع

ين مجموعتي ال حث فعي تعلعم عع

لع ة الري ة الطائرة (
 5-0مجا ت البحث :
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 0-5-0المجال البشري  :مع ات ع

تليات جامعة المو ل (

عداط مععن يععوم ام نععين الموافععق  8199 / 8 / 84ولغايععة يععوم ااحععد الموافععق 1 / 82
 0-5-0المجــال الزمــاني ع ا تع م
8199 /
 3-5-0المجال المكاني ع قاعة االعاب الفردية لتلية التر ية الريادية وقاعة االعاب الريادية المغلقعة لتليعة التر يعة
لل نات جامعة المو ل مدينة المو ل (

 6-0تحديد الماطمحات :
 -التغذية الراجعة : Feedback

عرفاععا اع ععد ال ععاحب) ع

أناععا عمليععة تمويععد المععتعلم معلومععات

ععأن اسععتجا ات علععى نحععو مععن م ومسععتمر اععدل

مسع ع ع ع ععاعدت فع ع ع ع ععي تعع ع ع ع ععديل امسع ع ع ع ععتجا ات التع ع ع ع ععي اع ع ع ع ععا حاجع ع ع ع ععة إلع ع ع ع ععى تعع ع ع ع ععديل وت يع ع ع ع ععت امسع ع ع ع ععتجا ات ال ع ع ع ع ععحيحة(

اع د ال احب  )8 9141ويعرفاا ال اح ون إجرائيام أناا ع

مجموعععة معلومععات يتلقارععا الفععرد عععن أدائ ع ونتائج ع حيععث تود ع ل ع ااخطععاط التععي وق ع فياععا ومقععدار

تقدم ومقدار ما تعلم وتقوم على التفاعل ين التوجياات المتعلقة ااداط وااداط الح يقعوم ع المعتعلم معا يعغد إلعى
إعادة توجي المتعلم نحو أدائ لتحقيق ااردال المرجوة (
 -التغذية الراجعة الفورية :

أناععا ع ععارة عععن معلومععات فوريععة عععن ععتل ااداط يععتم تو ععيلاا للفععرد االمععتعلم – ال عععب ) عععد

عرفاععا اع مععان )

امنتااط من ااداط الم ا ر (اع مان )941 9141
ويعرفاا ال اح ون إجرائيام أناا ع

التغحية الراجعة التي تت ل ااداط الم ح

وتعق

م ا رة وتمود الطرل ااخر المعلومات أو التوجياات

واإلر ادات ال ممة لتعميم ااداط (
 -التغذية الراجعة المتأخرة :

عرفاا امجيد )

أناا تأخير أمداد الفرد المعلومات الخا ة أدائاا (امجيد )121 9111

ويعرفاا ال اح ون إجرائيام أناا ع

التغحية الراجعة التي تعطى للمتعلم عد مرور فترة من الممن على استتمال ااداط

تق ر حسب ال رول ومقتدى الحال (

وقد تطول رح الفترة أو

 -0اإلطار النظري والدراسات السابلة
 0-0اإلطار النظري
 0-0-0مفيوم التغذية الراجعة:

إن م طل التغحية الراجعة ا )Feedbackاستخدم أومم في علوم الفيمياط والاندسة وقد تععدد ع إرجعاك قسعم معن

مخرجع ع ععات الن ع ع ععام إلع ع ععى مدخ ت ع ع ع ق ع ع ععد الت ع ع ععحي

ع ع ععم اسع ع ععتخدم الم ع ع ععطل فع ع ععي العلع ع ععوم امجتماعيعع ععة والتر ويع ع ععة(

ا )Flanders,1970,240و دأت دراسة مفاوم التغحية الراجعة من خ ل ال رنامج العح يقعود سعلوا اإلنسعان الحرتعي
الععح يت ععا م ع ال رنععامج الععح يقععود االععة الحاس ع ة فال رنععامج فععي الجاععام الع ع ي يتععألل مععن سلسععلة مععن ااوامععر
الموجاة للعد ت التي تأتي تسلسل معين وي دو أن الجمط المسعغول ععن خعمن رنامجاعا السعيطرة العدعلية وتجمعياعا
رو المخيخ الح يعمل تما تعمل االة الحاس ة فاو يجم المعلومعات وين ماعا فعي رنعامج معن العمليعات التعي تسعيطر
345
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علععى أداط الماععارة(اتريفرم  ) 488 9111وقععد عععدرا اديسععتو) أفدععل متغيععر أو عامععل ينفععرد دون يععر فععي السععيطرة
على اتتساب الماارات وي ارا اأوميل وجماعت  )9114و فاا ات ر متغيرات العمليعة أرميعة فعي تحقيعق تعلعم وأداط
مسععتمرين لععحا ن ح ع ان ع مععن ال عععب علععى المععدرم أن يتخععح ق ع ار امر تقععديماا أو عععدم تقععديماا للطالععب إح إن تقععديم
التغحية الراجعة ي تل الحقيقة ااساسية معن حقعائق العتعلم ومعن عم إعطائع وتعوفير للمتعلمعين حتعى يعرفعوا تيفيعة تقعويم

وت عحي اسعتجا تام معن خع ل حتعم ي عدر المعدرم علعى رعح امسعتجا ات و عالر م معن أرميعة التغحيعة الراجععة فععان
معرف ععة ن ععوك التغحي ععة الراجع ععة الت ععي ين غ ععي أن يس ععتخدماا الم ععدرم ووق ععت تق ععديماا مس ععت ارة الم ععتعلم رععو اات ععر أرمي ععة(
اامميرجاو

)911 9119

 0-0-0وظاإف التغذية الراجعة:إن التغحية الراجعة يمتن أن تحقق

 (9أناا تمدنا المعلومات الخا ة عن الحرتة(

ث و ائل ري ع

 (8يمتن أن تستخدم ت واب عندما تتون المعلومات م جعة عن قرب الو ول إلى الادل(
 (4يمتن أن ت

حاف امم قويام للتعلم(اال يخ )918 9148

ورناا من يحدد و ائل التغحية الراجعة أر و ائل أخرا ري ع
 ( 9المعلومات أو المعرفةع تودي فاعلية وتفاطة ااداط لماارة ما وااخطاط التي وقعت وتيفية معالجتاا(
 (8الت جي أو الت يتع وتادل إلى تحقيق تترار لنمط من ااداط الجيد في المواقل التالية الم ا اة(
 (4العقو ةع وتادل إلى تحجيم أو إنااط نمط من ااداط لتون خطأ(

 (8الحافمع ويادل إلى تحسين أداط المتعلم( ا ) Robert and Daniel,1988,86
 3-0-0ماادر التغذية الراجعة :

إن معلومععات التغحيععة الراجعععة تععأتي عععن طريععق الحععم الععداخلي وسععاطة أجا عمة امسععتق ال الداخليععة أو عععن طريععق

أعداط الحعم الخعارجي تال

عر أو السعم

ويمتعن أن تعأتي معن تعداخل م عدرين أو أت عر وا لعب ال عاح ين يقسعمون

التغحية الراجعة من حيث م دررا إلى نمطين رماع

 (9التغحية الراجعة الداخلية أو الحاتيةع ورعي المعلومعات التعي تعأتي معن م عادر حسعية داخليعة إح ت عترا فياعا ععدة

من ومععات ع ع ية تععغ ر فععي السععيطرة علععى الحرتععة م ععل التعوامن واممتععداد والععتقلع العدععلي أ أناععا تععأتي مععن داخععل
الجسم لتخ ر القائم الحرتة عن نوك ااداط الح قام (
 (8التغحية الراجععة الخارجيعةع ورعي المعلومعات التعي تعأتي معن م عادر خارجيعة تتعليمعات المعدرم للطالعب حيعث

يسععتق لاا الطالععب وسععاطة أعدععاط الحععم الخارجيععة تال

ععر والسععم

ولاععحا النععوك مععن التغحيععة الراجعععة تععأ ير ت يععر فععي

تحسع ععين ااداط لع ععحا ين غع ععي علع ععى المع ععدرم أن ي ع ععير إلع ععى نع ععوك الخطع ععأ ومع ععن ع ععم إعطع ععاط الحلع ععول المناسع ع ة لت ع ععحي
الخطأ(راالسامرائي )988 9119
 2-0-0أنواع التغذية الراجعة :

لقد ت اينت الم ادر المختلفة في تقسيم وت عنيل التغحيعة الراجععة ورعحا نعاتج ععن رراط عديعدة معن الدارسعين فمعنام

من قسماا نس ة إلى أ ررا ومنام من قسماا نس ة إلى ردفاا أو نس ة لممن تقديماا و يررا(
تقسم التغحية الراجعة نس ة إلى أ ررا إلى نوعين رما ع

 (9التغحيععة الراجعععة اميجا يععةع ورععي إخ ععار المععتعلم أن اسععتجا ت تانععت

المعلومات عن تلا امستجا ة في مواقل تالية(
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 (8التغحية الراجعة السل يةع وري إخ ار المتعلم ان استجا ت خاطئة لتي ي ححاا(اامميرجاو

)949 9119

تقسم التغحية الراجعة نس ة إلى ردفاا إلى محاور أساسية عدة ريع

 ( 9التوجيايععةع معنععى أناععا تععغد إلععى ت ععحي المععتعلم مسععتجا ات تاليععة فععي دععوط تعريف ع أخطائ ع التععي ارتت اععا فععي
استجا ات ااولى(

 ( 8الدافعيةع معنى أناا تست ير دافعية المتعلم ان ي حل الجاد والم ا رة المستمرة من اجل تعلم أو أداط أفدل محقا(
 (4التعميميةع أ أناا تغد إلى ت يت امستجا ة ال حيحة عن طريق الت جي واإل ا ة(
 (8التقويميععةع أ أناععا تعمععل علععى إخ ععار المععتعلم مسععتوا ومععدا تقدم ع علععى وفععق معععايير محععددة(اامميرجاو 9119
 )949أمعا النسع ة للتغحيعة الراجععة معن حيعث ممناعا فيععد ممعن تقعديم التغحيعة الراجععة إمعا متمامنعا أو تعأتي فعي الناايعة

ويععتم تقععديم التغحيععة الراجعععة المتمامنععة فععي أ نععاط أداط الماععارة أمععا التغحيععة الراجعععة فععي الناايععة فيععتم تقععديماا عععد ااداط (

ويقسم تقديم التغحية الراجعة الناائية من ناحية ممناا إلى نوعين رما ع

 (9التغحية الراجععة الفوريعة ام ا عرة أو رنيعة )ع وي عترط فعي رعحا النعوك معن التغحيعة الراجععة أن يعدرا المعتعلم نتيجعة تعل
استجا ة من استجا ت فور

دوررا(

 (8التغحية الراجعة المتأخرة االمغجلة)ع ويدرا المتعلم فياا نتيجة استجا ت عد فترة ممنية معينة(
ا ال

)882 9144

وتت ل التغحية الراجعة الفورية السلوا الم ح وتعق م ا رة وتعمود الطعرل ااخعر المعلومعات أو التوجياعات
واإلر ععادات ال ممععة لتعميععم السععلوا ( ورنععاا ع ع

الماععارات تتطلععب اسععتخدام رععحا ال ععتل مععن التغحيععة الراجعععة ففععي

الماارات التي يمتعن اسعتخدام التغحيعة الراجععة الفوريعة لغعر

الت عحي والعتحتم عااداط فعان أ تعأخير حتعى لعو تعان

لجعمط مععن ال انيععة فععان حلععا يععغ ر سععل ا علععى ااداط وقععد تتعب فععي رععحا المجععال إن ال حععوث المختلفععة التععي درسععت تععأخير
إعطاط التغحية الراجعة قد تو لت إلى النتائج نفساا وان أ تأخير سول يغد إلى إر اا في السلوا الحرتي (

أما التغحية الراجعة المغجلة فتعطى للمتعلم عد مرور فترة من العممن علعى اسعتتمال العمعل أو ااداط وقعد تطعول

رععح الفت عرة أو تق ععر حسععب ال ععرول ومقتدععى الحععال ( تمععا تعطععي التغحيععة الراجعععة المتععأخرة للفععرد معلومععات عععد
انتاع ععاط المحاولع ععة أو ااداط وعع ععادة تأخع ععح ع ععتل المعلومع ععات حع ععول النتيجع ععة ومعلومع ععات حع ععول ااداط( ويمتع ععن إعطع ععاط

المعلومععات حععول النتيجععة عععد ااداط م ا عرة ويمتععن أيدععا تععأخير إعطععاط رععح المعلومععات( إن إعطععاط التغحيععة الراجعععة

لح ععة توقععل ال عععب عععد ااداط م ا عرة قععد م يتععون مجععديا فععي ت يععر مععن ااحيععان من ااجا عمة الحسععية من ععغلة فععي
انتااط ااداط ولحلا فاي تحتاج إلى فتعرة لنقعل الترتيعم إلعى المعدرب وسعماك معا يقول(أمعا تعأخير إعطعاط التغحيعة الراجععة
لمدة طويلة فان حلا لن يتون مجعديا أيدعا من ال ععب يتعون قعد نسعي الت يعر معن اإلحساسعات المرت طعة عااداط ومعن
م سعول يف عل فعي اسعت مار المعلومعات حعول النتيجعة وحعول ااداط فعي ت وي اعا دعمن ال رنعامج المخعمون فعي العحاترة (
إن أفدعل توقيعت إلعطعاط التغحيعة الراجعععة رعو ععد انتاعاط ال عععب معن ااداط ودعمان ترتيعم علىىالمدوىذأولاللمدوىىذأ ل

دغرضلفهنلمدحغذيةللمسحرواأهالبشكل جيد(ا) http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm

 6-0-0الميارات األساسية بالريشة الطاإرة :

من خ ل تحليل المحتوا للم ادر العلمية وااطاري والرسائل جرا تحديد أرم الماارات ااساسية للري عة الطعائرة

ري ع

 (9اإلرسال العالي الطويل(
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 (8اإلرسال الواطئ الق ير(
 (4الدر ة اامامية(
 (8الدر ة الخلفية(

 (2الدرب الساحق االت م)(

ويتناول ال حث الحالي الماارات ااساسية اات ر استخداما من ق ل ال ع ات خ ل سير الم اراة وريع

 (9اإلرسال العالي الطويل(
 (8الدر ة اامامية(
(4الدر ة الخلفية(

 0-0الدراسات السابلة
 0-0-0دراسة المباني ى سيير طمعت ( )0990بعنوان
" دراسة ملارنة لبعض أنواع التغذية المرتدة عمى تعمم اإلرسال في التنس "

ردفت الدراسة إلى المقارنة ين

ة أنواك للتغحية المرتدة على تعلم اإلرسال في التنم للم تدئات(

تدععمنت العينععة ا )11طال ععة مععن طال ععات السععنة الد ارسععية ااولععى فععي تليععة التر يععة الريادععية امسععتندرية وقععد قسععمت
العينة ع وائيام إلى

ث مجموعات وتما يأتيع

 -المجموعة ااولى ع تتلقى تغحية مرتدة فورية عد تل محاولة (

 المجموعة ال انية ع تتلقى تغحية مرتدة متأخرة عد امنتااط من أداط المحاومت ( -المجموعة ال ال ة ع م تتلقى تغحية مرتدة ل تعتمد حاتيام على معرفة نتائج أدائاا (

واس ععتخدمت ال اح ععة المعالج ععات اإلح ععائية ااتي ععة ا الوس ععط الحس ععا ي امنحع عرال المعي ععار

واخت ععار ات) للعين ععات

المرت طة وتحليل الت اين اتجا واحد واخت ار ) L.S.D
وتو لت ال اح ة إلى النتائج ااتية ع

 وجود فروق معنوية ين امخت ار الق لي وال عد للمجامي تافة في ااداط الحرتي لدر ة اإلرسال -وجود فروق معنوية ين المجموعات ال ث ولم لحة المجموعة التجري ية ااولى (

 وجععود فععروق معنويععة ععين المجموعععة التجري يععة ال انيععة وال ال ععة ولم ععلحة المجموعععة ال انيععة والتععي تلقععت التغحيععةالراجعة المتأخرة (
 0-0-0دراسة عبد الزىرة ى ظافر جعفر (  )0992بعنوان
" تأثير استخدام أنواع مختمفة من التغذية الراجعة عمى تعمم بعض الميارات األساسية بالتنس "

رععدفت الد ارسععة إلععى معرفععة تععأ ير اانعواك المختلفععة للتغحيععة الراجعععة وأفدععل نععوك ح التععأ ير اإليجععا ي علععى تعلععم ع ع

الماارات ااساسية التنم ااردي (

تتونععت عينععة ال حععث مععن ا )21طال عام مععن ط ع ب تليععة التر يععة الريادععية /جامعععة غععداد /السععنة الد ارسععية ال انيععة للعععام

الدراسي  9111-9141معومعين علعى سع

مجعامي تجري يعة تعل مجموععة تتلقعى نوععام معن أنعواك التغحيعة الراجععة إح

لععد عععدد الط ع ب فععي المجموع ععة الواحععدة ا )4ط ع ب ( قععام ال احععث

ععيا ة ال رنععامج التعليمععي الخععاع الماععارات

ااساس ععية الع ع ث ا الد ععر ة اامامي ععة والخلفي ععة واإلرس ععال ) وق ععد اس ععتغرق ال رن ععامج م ععدة ا )4أس ععا ي
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تعليميتين أس وعيام لتل وحعدة تعليميعة ا )911دقيقعة ( و ععد تنفيعح ال رنعامج تعم إجعراط اخت عار ععد لمجعامي ال حعث وقعد
استنتج ال احث ما يأتي ع

 إن استخدام اانواك المختلفة للتغحية الراجعة قد أ ر إيجا يام على التعلم للماارات ااساسية التنم( -لم تحقق المجموعة الدا طة تطو امر معنويام للماارات ااساسية التنم(

 -3إجرانات البحث :

 0-3منيج البحث :استخدم ال اح ون المناج التجري ي لم ئمت لط يعة ال حث (
 0-3مجتم البحث وعينتو :
تتععون مجتمع ال حععث مععن مع ععات عع

تليععات جامعععة المو ععل للعععام الد ارسععي  8199 – 8191للع ععة الري ععة

الطععائرة وال ععالد عععددرن ا  ) 88مع ععة يم ع لن تليععات جامعععة المو ععل أمععا عينععة ال حععث الناائيععة فقععد تانععت ا)94
مع ععة

عععد اسععت عاد ع ع

لعدم أداطرن ع

ال ع ععات الل عواتي يمارسععن اللع ععة وال ععالد عععددرن ا ) 4مع ععات واسععت عاد ا ) 4مع ععات

امخت عارات ( تعم تقسعيمان ع عوائيام إلعى مجمعوعتين تجعري يتين و واقع ا )1مع عات لتعل مجموععة

المجموعة التجري ية أاولى تتلقى وحعداتاا التعليميعة اسعتخدام التغحيعة الراجععة الفوريعة أمعا المجموععة التجري يعة ال انيعة

فتتلقى وحداتاا التعليمية استخدام التغحية الراجعة المتأخرة(
 3-3التاميم التجريبي :

أسععتخدم الت ععميم التجري ععي الععح يطلععق علي ع أسععم ا ت ععميم المجموعععات المتتافئععة الع عوائية امختيععار حات الم ح ععة الق ليععة
وراتب () 848 9111وال تل ااتي يود حلا

وال عدية )ا ع و

المجامي

ا ختبار اللبمي

المتغيرات

ا ختبار البعدي

المجموعة التجري ية ااولى

+

التغحية الراجعة الفورية

+

المجموعة التجري ية ال انية

+

التغحية الراجعة المتأخرة

+

الشكل رقم ( )0يوضح التاميم التجريبي لمبحث

 2-3وساإل جم المعمومات
 امخت ار والقيام امست يان 5-3األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث
 ميمان دقيق يقيم اقرب  911م (-

ريط قيام لقيام أطوال الجسم وأجمائ ومحيطات (

 ساعة توقيت ( ريط قيام ا 21متر ) ( ح ل مطاط ا  1م) (342
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 -م ق ورقي (

 أرقام توديحية ( مدارب الري ة الطائرة عدد ا( ) 8 ريش طائرة ا ترات الري ة الطائرة ) ط يعية قانونية نوك تارلتون عدد ا  ) 14ري ة ( -قوائم +

تة عدد ( 9

 قوائم إدافية م أعمدة خ ية مممة لعدد من امخت ارات الماارية ( 6-3تحديد عناار المياقة البدنية والحركية والميارات األساسية في الريشة الطاإرة واختباراتيا :
ا

لللل اسع ع ععتخدم ال ع ع ععاح ون أسع ع ععلوب تحليع ع ععل المحتع ع ععوا للم ارج ع ع ع العلميع ع ععة للع ع ع ععة الري ع ع ععة الطع ع ععائرة فع ع ععي الم ارج ع ع ع

الخولي  )8119وا عمران  )8111وا المرير ورخرون  )8111وأسفر التحليل عن تحديعد العنا عر ااتيعة ا الر عاقة
والمرونة والقوة المميمة السرعة للحراعين والقوة المميمة السرعة للعرجلين والتوافعق وسعرعة امسعتجا ة
والمطاول ععة ) ععم ق ععام ال ععاح ون عرد ععاا عل ععى

والدقعة

ععورة اس ععتمارة اس ععت يان ا ملح ععق رق ععم  ) 9عل ععى ع ععدد م ععن الخ ع عراط

المخت ين ا ملحق رقم  ) 2ومن حو الخ رة في مجال اللع ة ادل تحديد وترتيعب عنا عر اللياقعة ال دنيعة المعغ رة فعي
تط ععوير اواتق ععان عع ع

الما ععارات ااساس ععية الري ععة الط ععائرة واخت اراتا ععا و ن ععاط عل ععى نت ععائج امس ععت يان ج ععرا اس ععت عاد

ال ععفات ال دنيععة التععي ح ععلت علععى نس ع ة أقععل مععن ا )%12حيععث ي ععير ا لععوم ورخععرون  )9144إلععى أن ع

علععى

ال احععث الح ععول علععى الموافقععة نسع ة ا )%12وأت ععر مععن رراط المحتمععين ا لععوم ورخععرون  )481 9144وقععد تععم
تر ي امخت ارات ااتية ع
 (9اخت ار الرت

المرتد  1متر ×  4مرات  /لقيام الر اقة (

 (8اخت ار ني الجحك إلى اامام وااسفل من الوقول على ال ندوق  /لقيام مرونة العمود الفقر (
 (4اخت ار نيلسون  /لقيام سرعة امستجا ة الحرتية امنتقالية (
 (8مخحباألذٌيلمدذأمعييلله ّذهوالعلالجهىا لمدوحىزم المدىزمغاللخى ل ل21لذىال ل/لدميىا لمدمىزللمدوويىةلل
بادسرعةلدلذأمعييل.للمدولحكلألنل  3ليزظحلهزمصفاتللإجرمءمتلهذٍلمالخحباأمت
تما تم إعداد استمارة است يان الملحق المرقم ا  ) 4والخا ة امخت ارات والماارات ااساسعية التعي يمتعن تعليماعا
لل نات وعرداا على مجموعة من الخ عراط والمخت عين فعي مجعال الري عة الطعائرة تمعا م عين فعي الملحعق رقعم ا ) 2
وقد تم الح ول على الماارات ااتيةع
 (9اإلرسال العالي الطويل (
 (8الدر ة اامامية (
 (4الدر ة الخلفية (
والملحق رقم ا )8يود موا فات اواجراطات امخت ارات التي تقيم رح الماارات(
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 7-3التجربة ا ستطالعية األولى عل لانتجزبت االستطالعيت نالختباراث انبذنيت وانًهاريّت انًختارة

أجريععت التجر ععة امسععتط عية علععى عينععة مععن مع ععات التليععات الل عواتي لععم يععتم إدخععالان دععمن عينععة ال حععث الرئيسععة
وعددرن ا )1مع ات

من رح التجر ة رو ع

تاريخ  8199/4/ 91-1وقد تان الغر

 )9مدا ودوح امخت ار لعينة ال حث وفامام ل (
 )8التأتد من التسلسل المنطقي اداط امخت ارات المختارة (
 )4السيطرة على أممنة إجراط امخت ارات ال دنية والماارية (
 )8مدا

حية ااجامة واادوات المستخدمة في امخت ارات (

 )2إمتانية فريق العمل من ناحية التفاطة والعمل (

 )1مدا استيعاب فريق العمل لعملية القيام وتيفية تدوين النتائج (
 )1اا عاد والمسافات ل خت ارات فيما يناما (
 8-3األسس العممية لالختبارات البدنية والميارية -:
إن امخت ععارات ال دني ععة والمااري ععة الت ععي ت ععم تر ععيحاا م ععن ق ععل الس ععادة المخت ععين ر ععي اخت ععارات مقنن ععة وحس ععب
الم ععادر العلميععة فععي لع ععة الري ععة الطععائرة ولغععر
لمجامي عينة ال حث

التأتععد مععن

ع حية وم ئمععة رععح امخت ععارات ال دنيععة والمااريععة

فقد تم التحقق من ال دق وال ات والمودوعية وعلى النحو ااتي ع ل

0-8-3الادق :
ل

اعتمععد ال ععاح ون علععى

ععدق المحتمععين اال ععدق المنطقععي) ” إح يمتععن التحقععق مععن

ععدق امخت ععار عرد ع

علععى عععدد مععن السععادة المخت ععين فععي المجععال الععح يقيس ع امخت ععار فععإحا قععال الخ عراط إن رععحا امخت ععار يقععيم السععلوا
الععح ود ع لقياس ع

فال احععث يسععتطي امعتمععاد علععى حتععم الخ عراط “ اع يععدات ورخععرون  () 911 9148و اععحا

ح ععلت امخت ععارات ال دنيععة والمااريععة المسععتخدمة فععي ال حععث علععى نس ع ة أتفععاق ا )%12فععأت ر فد ع م عععن حلععا تععم
إيجععاد ال ععدق الععحاتي لاععح امخت ععارات عععن طريععق حسععاب الجععحر التر يعععي لمعامععل ععات امخت ععار وتمععا م ععين فععي
الجدولين المرقمين ا 9و() 8
 0-8-3الثبات :
ليق د ال ات ” أن يعطعي امخت عار النتعائج نفسعاا إحا معا أعيعد علعى اافعراد أنفسعام فعي ال عرول نفسعاا “ ا
الغريب  ) 124 9142تم استخدام طريقة تط يق امخت ار اواعادة تط يق على العينعة نفسعاا ععد معرور ا )1أيعام
وفقام لما أ ار إلي ا إ راريم  )8111من أن

لمعرفة ات امخت ار يعاد تط يق عد معرور سع عة أيعام علعى امخت عار

ااول ا إ راريم  )81 8111إح تم تط يق امخت ارات ال دنية والماارية على عينعة معن مع عات التليعات ال تعي لعم
ي ععتم إدخ ععالان د ععمن عين ععة ال ح ععث وع ععددرن ا )91مع ععات وت ععم إيج ععاد معام ععل ال ععات ععين درج ععات التط ي ععق ااول
والتط يق ال اني استخدام معامل امرت اط ال سيط ا يرسون)



تكون فريق العمل من الباحثين أنفسيم
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 3-8-3الموضوعية :

قام ال اح ون عإجراط مودعوعية امخت عارات معن خع ل قيعام محتمعين إعطعاط درجعات للعينعة إح إن المودعوعية
رعي ععدم اخعت ل المقعدرين فعي الحتعم علعى عيط معا أو علعى مودعوك مععين (ا عاري  )18 9111فقعد قعام حتععام
عورة مسعتقلة تع حلعا قيعام ال عاح ين احتسعاب المودعوعية معن خع ل

تما في الملحق ا )1ود درجات ل خت عار

استخدام معامل المودوعية امعامل امرت اط ال سيط)( وتما م ين في الجدولين المرقمين ا 9و ( ) 8ل
انجذول رقى (  ) 1يعايهي انثباث وانصذق وانًىضىعيت نالختباراث انبذنيت انًختارة
وحذة
انقياس

يعايم
انثباث

انصذق
انذاتي

انًىضىعيت

انًعانى اإلحصائيت

ا

1(41

1(14

1(11

2

اخت ار ني الجحك إلى اامام وااسفل من الوقول على ال ندوق

سم

1(14

1(11

1(14

3

اخت ار نيلسون

ا

1(48

1(19

1(19

4

اخت ار ني الحراعين ومدرما على جاام المتوام الواطئ خ ل ا 91ا)

تترار

1(11

1(14

9

ث
1

االختباراث انبذنيت

المرتد  1متر ×  4مرات

اخت ار الرت

الجدول رقم (  ) 0معاممي الثبات والادق والموضوعية لالختبارات والميارية المختارة

ت

المعالم

اإلحااإية
ا ختبارات الميارية

وحدة

معامل

اللياس

الثبات

الادق
الذاتي

الموضوعية

0

اإلرسال العالي الطويل

درجة

2.86

2.90

2.96

0

الضربة األمامية

درجة

2.89

2.92

2.92

3

الضربة الخمفية

درجة

2.87

2.93

2.92

 9-3تكافؤ مجموعتي البحث :وقد تم إجراط عمليات التتافغ وري تعد م ا ة قيام ق لي لمجمعوعتي ال حعث و عملت
عملية التتافغ المتغيرات ااتية ع

 0-9-3التكــافؤ فــي متغي ـرات ( الكتمــة والعمــر والطــول )  :تععم إج عراط عمليععة التتععافغ ععين أف عراد عينععة ال حععث فععي
متغيرات التتلة والعمر والطول وتما م ين في الجدول رقم ا)4

الجدول رقم ()3قيم األوساط الحسابية وا نحرافات المعيارية وقيمة ( ت) المحسوبة لمتغيرات ( العمر والطول والوزن)
لعينة البحث
ّ

المعالجات اإلحااإية

مجموعة تجريبية أولى

مجموعة تجريبية ثانية

قيمة ( ت)

المتغيرات

س

+ع

س

+ع

المحسوبة

الكتمة  /كغم

58٫77

3٫767

52٫55

2٫006

0٫809
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العمر  /الشير

025٫000

05.079

020.333

02.702

0.526

الطول  /سم

060٫778

5٫067

060٫333

5٫338

2٫500

معنوي عند نسبة خطأ≤ ( )2.25وأمام درجة حرية ( )0-08عمما أن قيمة( ت) الجدولية = ()0.00

يت ين من الجدول رقم ا )4وجود فروق حات دملة ير معنوية ين مجموعتي ال حث في تل معنا التتلعة والعمعر

والطول ) ورحا ما ي ير إلى تتافغ مجموعتي ال حث في تلا المتغيرات (

 0-9-3تكافؤ مجموعتي البحث في بعض عنااـر المياقـة البدنيـة والحركيـة فـي الريشـة الطـاإرة :تعم إجعراط عمليعة
التتافغ ين أفراد مجموعتي ال حث فعي اخت عارات عع

عنا عر اللياقعة ال دنيعة والحرتيعة وتمعا م عين فعي الجعدول رقعم

ا)8
الجدول رقم ( ) 2التكافؤ في بعض عناار المياقة البدنية والحركية المؤثرة في بعض الميارات األساسية بالريشة الطاإرة
المعالجات اإلحااإية

مجموعة تجريبية ثانية

مجموعة تجريبية أولى

قيمة ( ت)

س

+ع

س

+ع

المحسوبة

8٫750

2٫023

8٫767

2٫066

2٫298

08

0٫000

08٫002

0٫288

2٫029

سرعة ا ستجابة الحركية

0٫502

2٫066

0٫633

2٫057

0٫997

اللوة المميزة بالسرعة لمذراعين

5٫556

2٫880

5

0

0٫892

العناار البدنية والحركية
الرشاقة
المرونة

معنوي عند نسبة خطأ≤ ( )2.25وأمام درجة حرية ( )0-08عمما أن قيمة( ت) الجدولية = ()0.00

يت ين من الجدول رقم ا )8وجود فروق حات دملة ير معنوية ين مجموعتي ال حث في عنا راللياقة ال دنية
والحرتية المختارة ورحا ما ي ير إلى تتافغ المجموعتين في تلا العنا ر (
 3-9-3تكافؤ مجموعتي البحـث فـي الميـارات المختـارة  :تعم إجعراط عمليعة التتعافغ عين أفعراد مجمعوعتي ال حعث فعي
اخت ارات ع

الماارات ااساسية المختارة الري ة الطائرة وتما م ين في الجدول رقم ا)2

الجدول رقم ( )5قيم األوساط الحسابية وا نحرافات المعيارية وقيمة ( ت) المحسوبة في ا ختبارات الميارية المختارة
المعالجات اإلحااإية

مجموعة تجريبية أولى

المتغيرات

مجموعة تجريبية ثانية

قيمة ( ت)

س

+ع

س

+ع

المحسوبة

اإلرسال العالي الطويل

06٫667

0٫303

05٫556

0٫008

0٫002

الضربة األمامية

00٫667

0٫303

00٫000

0٫922

0٫892

الضربة الخمفية

00٫333

0٫036

09٫778

0٫986

0٫920

معنوي عند نسبة خطأ≤ ( )2.25وأمام درجة حرية ( )0-08عمما أن قيمة( ت) الجدولية = ()0.00

يت ين من الجدول رقم ا )2وجود فروق حات دملة ير معنوية ين مجموعتي ال حعث فعي الماعارات المختعارة ورعحا

ما ي ير إلى تتافغ مجموعتي ال حث في تلا الماارات (
 02-3الخطة الزمنية لمبرامج التعميمية :
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وقععد اسععتغرق تنفيععح ال عرامج خمسععة أسععا ي

ومعععت خ لاععا الوحععدات التعليميععة و واق ع وحععدتين تعليميتععين فععي

ااس وك لتل مجموعة وتان ممن الوحدة التعليمية ا )11دقيقة .إح ومعت الوحدات التعليمية تااتي ع
  4وحدات تعليمية لماارة اإلرسال العالي الطويل  4وحدات تعليمية لماارة الدر ة اامامية 4 -وحدات تعليمية لماارة الدر ة الخلفية

 99-4التـجربة ا ستطالعية الثانية ( التـجربة ا ستطالعية لمبرامـج التعميـمية الملترحة ) :
تم إجراط التجر ة امستط عية لل رامج التعليمية المقترحة تاريخ  8199/4/91لتعل رنعامج علعى حعدا علعى

عينة من مع ات التليات اللواتي لم يتم إدخالان دمن عينة ال حث الرئيسة وععددرن ا )2مع عات (ل وتعان معن نتعائج
رح التجر ة رو تتوين

ورة وادحة لدا ال اح ين عن ط يعة العمل وتيفية التط يق (

 00-3التجربة الرإيسة  :تم إجراط التجر ة الرئيسة والتي امتدت من  8199/4/81ولغاية  8199/8/84وعلى
المجموعتين التجري يتين وتااتي ع

انًجًىعت األونى ل:لتتلقعى تغحيعة راجععة ا فوريعة ) سعمعية و

عرية ويتعون أداط ال ع عات فعي ال دايعة فرديعام الواحعدة

عد ااخرا حيث تغد تل مع ة خمم محاومت للماارة الحرتية ويقوم المعدرم

تقعديم التغحيعة الراجععة ععد تعل

محاولععة م ا عرة ا تغحيععة راجعععة فرديععة ) و عععد انتاععاط جمي ع ال ع ععات مععن ااداط اععحا ال ععتل يقععوم المععدرم تعلععيم
ال ع ات

تل جماعي ا جمي ال ع ات في الوقت نفس ) حيث يقوم إعطعاط التمعارين المسعاعدة لت يعت الماعارة

الحرتية ويقوم المدرم إعطاط التغحية الراجععة الفوريعة فعي رعح الحالعة حالمعا ي حع حعدوث خطعأ عنعد إحعدا أو
عع

ال ع ععات حيععث يعمععل علععى إيقععال ااداط لجمي ع ال ع ععات وي ععح الخطععأ أمععام الجمي ع لتععي تسععتفيد من ع

جمي ال ع ات ا تغحية راجعة فورية جماعية )(
انًجًىعت انثانيتلع تتلقى تغحية راجعة ا متأخرة ) سمعية و

رية ويتم فياا إت عاك اإلجعراطات نفسعاا التعي ط قعت

على المجموعة ااولى وامخت ل يتون فقط في ممن تقديم التغحيعة الراجععة حيعث تعطعى التغحيعة الراجععة ل ع عة

عد أن تنتاي من أداط خمم محاومت متتالية للماارة الحرتية ا تغحية راجعة متأخرة فرديعة ) فدع م ععن حلعا يقعوم

المدرم إعطاط ا التغحية الراجعة المتأخرة الجماعية ) عد امنتااط من تط يعق التمعارين المسعاعدة ( لكوىالهزظىحل
فيلللمدولحكل 2
 13-3االختباراث انقبهيت وانبعذبت :تم إجراط امخت ارات الق لية ق عل ال عدط التجر عة وحلعا فعي يعوم اار ععاط الموافعق
8199/4/84

م إجراط امخت ارات ال عدية في يوم ااحد الموافق  8199/2/9عد امنتااط من التجر ة (

 02-3الوساإل اإلحااإية :اسعتخدم ال عاح ون ال رنعامج اإلح عائي ا ) SPSSفدع م ععن اسعتخدام الحاسع ة اليدويعة
والتي تدمنت الوسائل ااتية ع -الوسط الحسا ي  -امنحرال المعيار

 -معامل امرت اط ال سيط ا يرسون )(

للللل-لمخحباأل لتل لدوحزسطييلحسابيييلهرجبطييللدعيٌحييلهحساليحييل.
اخت ار ا ت ) لمتوسطين حسا يين ير مرت طين ولعينتين متساويتين (االتتريتي والع يد

ععععععععععععععععععع
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* و.و .عًز فاروق يىنس  /كهيت انتزبيت انزياضيت  /جايعت انًىصم

 -2عرض النتاإج ومناقشتيا
 0-2عرض ومناقشة نتاإج ا ختبارين اللبمي والبعدي لمميارات األساسية المستخدمة ولمجموعتي البحث
الجدول رقم () 6األوساط الحسابية وا نحرافات المعيارية لالختبارين اللبمي والبعدي وقيمة (ت) المحسوبة لمميارات
األساسية المستخدمة في البحث ولمجموعتي البحث
الميارات

وحدة

األساسية

اللياس

اإلرسال العالي
الطويل

درجة

الضربة األمامية

درجة

الضربة الخمفية

درجة

نوع

اختبار

المجموعة التجريبية األولى
س

+ع

قبمي

06٫667

0٫303

بعدي

32

0.823

قبمي

00.667

0.303

بعدي

09.333

2.727

قبمي

00.333

0.036

بعدي

08.000

0.280

ت

المحسوبة
9.839
03.333
7.725

المجموعة التجريبية الثانية
س

+ع

05.556

0.008

09.333

0

00.000

0.922

08.000

0.305

09.778

0.986

02.889

0.252

ت

المحسوبة
2.802
6.229
6.809

معنوي عند نسبة خطأ≤ ( )2.25وأمام درجة حرية ( )0-9عمما أن قيمة ( ت) الجدولية = ()0.30

يت ين من الجدول رقم ا )1ما يأتي ع

 -0وجود فروق حات دملة معنوية ين متوسطات درجعات امخت عارين الق لعي وال ععد فعي ماعارة اإلرسعال الععالي
الطويع ععل والدع ععر ة ااماميع ععة والدع ععر ة الخلفيع ععة لع ععدا المجموعع ععة التجري يع ععة ااولع ععى إح لغع ععت قيمع ععة ا ت )
المحسو ة لاح الماارات وعلى التوالي ا ) 1(112 94(444 1(441وري ات عر معن قيمعة ات) الجدوليعة
عند نس ة خطأ ≤ ا )1(12وأمام درجة حرية ا )9-1وال الغة ا( )0.30
 -0وجود فروق حات دملة معنوية ين متوسطات درجعات امخت عارين الق لعي وال ععد فعي ماعارة اإلرسعال الععالي
الطويل والدر ة اامامية والدر ة الخلفية لدا المجموعة التجري ية ال انية إح لغعت قيمعة ا ت ) المحسعو ة
لاح الماارات وعلى التوالي ا 8(481

 )1(491 1(111ورعي ات عر معن قيمعة ات) الجدوليعة عنعد نسع ة

خطع ععأ ≤ ا )1(12وأمع ععام درجع ععة حريع ععةا )9-1وال الغع ععة ا ( )8(49وعلي ع ع تع ععرف

الفردع ععية ال ع ععفرية وتق عععل

الفردية ال ديلة (
ويعععمو ال ععاح ون س ع ب حلععا إلععى فاعليععة ال عرامج التعليميععة المسععتخدمة فععي الوحععدات التعليميععة
و ععفاا وس ععيلة م ععغ رة ومناجع عام تعليميع عام من ف ععي مرحل ععة التمع عرين وال ععتعلم م ععن خع ع ل تنويع ععات التغحي ععة الراجع ععة
المستخدمة في الوحدة التعليمية إح إن الوحدات التعليمية المن مة والتغحيعة الراجععة المسعتخدمة فعي الوحعدات
التعليميععة س عواط الفوريععة مناععا أو المتععأخرة جعععل عمليععة الععتعلم فعععامم ومععغ امر

تمععا أن التت ع اررات المسععتخدمة

النس ة للماارات التي يتم أداطرا فعي التمعارين أدا إلعى ميعادة الحرتعة والن عاط فعي الوحعدات التعليميعة ومعن عم
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إلى تطور أت ر في تلا الماارات إح إن المحاومت التت اررية الت يرة في الوحدة التعليمية الواحدة وتعوفر الدقعة
التمعارين

في أداطرا تان لاا اا ر الت ير في تعلم اواتقان الماارات قيد الدراسة فدع م ععن حلعا فعان التنويع
ونوك الماارة والوقت المخ ع للممارسة تل رح اامور تان لاا ا ر ت ير في عملية تطوير رعح الماعارات
إح يعععد التت عرار والتم عرين وسععيلة تعليميععة حات ا ععر فعععال وايجععا ي فععي ح ععول عمليععة تعلععم وتطععوير الماععارات

الحرتيععة ويععحترا محجععوب  ) 9141أن مععن ال ععروط الواجععب توافررععا لح ععول عمليععة الععتعلم رععو التم عرين
) 94ويغتع ععد ا خ ععاطر ورخ ععرون  ) 9141أن التتع عرار المععععمم

عل ععى الما ععارة ( ا محج ععوب 9141

االتم عرين) يسععاعد ال عععب علععى إتقععان الحرتععات الفرعيععة التععي تم ععل فععي مجموعاععا الماععارة المطلععوب تعلماععا

ويحقق التناسق ين رح الحرتات ممعا يجععل أداطرعا فعي تتعا

عحي وممعن مناسعب (ا خعاطر ورخعرون

) 92 9141
 0-2عرض ومناقشة نتاإج ا ختبار البعدي لمميارات األساسية المستخدمة ولمجموعتي البحث
الجدول رقم () 7األوساط الحسابية وا نحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة لمميارات األساسية المستخدمة
ولمجموعتي البحث قي ا ختبار البعدي
المجموعة التجريبية

المجموعة التجريبية

األولى

الثانية

الميارات األساسية

قيمة ( ت)

المحسوبة

س

+ع

س

+ع

اإلرسال العالي الطويل

32

0.823

09.333

0

7

الضربة األمامية

09.333

2.727

08.000

0.305

0.629

الضربة الخمفية

08.000

0.280

02.889

0.252

5.325

معنوي عند نسبة خطأ≤ ( )2.25وأمام درجة حرية ( ) 0-08عمما أن قيمة( ت) الجدولية = ()0.00

يت ععين مععن الجععدول رقععم ا )1وجععود فععروق حات دملععة معنويععة ععين مجمععوعتي ال حععث فععي امخت ععار ال عععد فععي

ما ععارتي اإلرس ععال الع ععالي الطوي ععل والد ععر ة الخلفي ععة ولم ععلحة المجموع ععة التجري ي ععة ااول ععى إح لغ ععت قيم ععة ا ت )
المحسو ة لاح الماارات وعلى التوالي ا1

 )2(482وري ات ر من قيمة ات) الجدولية عنعد نسع ة خطعأ ≤ ا)1(12

وأم ععام درج ععة حري ععة ا )8-94وال الغ ععة ا ) 0.00وعليع ع تع ععرف

الفرد ععية ال ععفرية وتق ععل الفرد ععية ال ديل ععة ( ويععععمو

ال اح ون س ب حلا إلى أن ماارة اإلرسال العالي الطويل تعد من الماارات ال عع ة نسع يام فعنعد أداط اإلرسعال الععالي
يتخح المرسل ودعية اإلرسال وقوف على عد

ة أقدام من خط اإلرسال اامامي وقري ا من خط الوسعط ويدعرب

الري ععة لتطيععر مسععار عععال و قععدر تععال يمتععن للري ععة مععن الا ععوط ع طط فععوق ملعععب المسععتق ل اواتاحععة المجععال للمرسععل
للعودة إلى القاعدة اللعب اامطو والمرير

 ( )911 8111تما إن اإلرسال مام فعي لع عة الري عة الطعائرة إح م

يمتععن تسععجيل النقععاط إم عععد نجععاح عمليععة اإلرسععال تمععا رععو الحععال تعرة الطععائرة واداط اإلرسععال ال ععحي يجععب علععى

ال عب المستلم أن يتعون فعي حعال اسعتعداد لم قعاة الري عة يقعوم ال ععب المرسعل دعرب الري عة علعى علعو اقعل معن
وسط الجسم النس ة ل وتتون اليد الماستة للمدرب أعلى معن يعد المدعرب اال عرال  ( ) 891 9141ودعر ات
اإلرسععال تتطلععب ع ع

ام ععتراطات النفسععية والحرتيععة وأخععرا خا ععة قواعععد اللعععب فعلععى ال عععب أن يلتععمم ععااداط

الفنعي ال عحي للدععر ات المختلفعة مععن حيعث موا ععفاتاا الحرتيعة تالمسععار وامتجعا والجاععد تمعا ين غععي علعى ال عععب
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أن يععغد دععر ات اإلرسععال قععدر ت يععر مععن الترتيععم وال ععات وامت عمان والدقععة وان يتجنععب ال ععد أو التععوتر الع ع ي وان

يسععترخي نسع يا خع ل أدائع دععر ة اإلرسععال تمععا يجععب إن يقععل فععي ودع سععال ومعري ا الخععولي ( ) 999 8119

وتغتد ا ) Gentileإحا أردنا حدوث التعلم عند الطالعب ين غعي علعى معدرم التر يعة الريادعية تقعديم تغحيعة راجععة ععد
تل محاولة حرتية ا ( ) Gentile,1972,p.23وي ير ا السامرائي والسامرائي  )9119إلعى أنع

التغحية الراجعة رنية تانت أحسن االسام ارئي والسامرائي ) 984 9119

تلمعا تانعت

 -أمععا ماععارة الدععر ة الخلفيععة فاععي ااخععرا تعععد مععن الماععارات ال ععع ة وخا ععة للطال ععات الم تععدئات توناععا تنفععح مععن

الجاععة المعاتسععة لععحراك الحاملععة للمدععرب فد ع م عععن حلععا تدععرب الري ععة الوج ع الخلفععي مععن المدععرب لاععح سععميت
الدر ة الخلفية اوتغدا الدر ة الخلفيعة الوجع الخلفعي للمدعرب ردا علعى الري عة القادمعة فعي اتجعا اليسعار معن جسعم

ال عب على اا لب ا ير ااعسر ) ويتون ردفاا على وفق تل الدر ة الخلفية فعندما تتعون منخفدعة تتعون ردا
على در ات ال تة القادمعة معن الخ عم أمعا عنعدما تتعون متوسعطة امرتفعاك أو الودع الط يععي للجسعم فإناعا تتعون
ردا على الدر ات العائدة للساحة الخلفية من الملعب وتدرب من أعلى نقطة ممتنة ورعي عيعدة ععن الجسعم وتوجع

إلى جوانب الملعب و ارتفاك تال حيعث ت تععد ععن ال ع تة إلعى سعاحة الملععب الخلفيعة ) االخعولي ( ) 14 9118
لاحا فان المتعلمين دائمام يحتاجون إلى توجي اوار عاد فعور ععد اسعتعانتام المعلومعات الحاتيعة لتعل معتعلم ن أ تعطعى
رععح التوجياععات

ععورة فوريععة وم ا عرة عععد تععل اسععتجا ة م ا عرة تععي يتمتنعوا مععن تعععديل اسععتجا اتام ال حقععة أ تعععديل

التت اررات ال حقة من اجل تعلم أفدل ويغتعدا

عال  ) 9119إن الد ارسعات أ تعت أن اإلسعراك فعي تقعديم معلومعات

التغحية الراجعة يسال اتت عال الع قعات السعائدة فعي الموقعل ويعغد إلعى سعرعة فاماعا ممعا يمتعن المعتعلم معن انتقعاط
امس ععتجا ات ال ععحيحة

ععورة أس ععرك

امستجا ات التي يمر اا المتعلم ا

ينم ععا ي ععغد ت ععأخير ر ععح المعلوم ععات إل ععى ععطط ح ععدوث عملي ععة امنتقععاط وت امي ععد

ال

 () 814 9119ويديل احسين  ) 9144انع تلمعا ح عل المعتعلم

م ت امر على المعلومات الراجعة عن ط يعة أدائ من المدرم تود ا ر الن اط للحاترة ا حسين ) 498 9144

تما يت ين من الجدول نفس وجعود فعروق حات دملعة يعر معنويعة عين مجمعوعتي ال حعث فعي امخت عار ال ععد فعي

ماععارة الدععر ة ااماميععة إح لغععت قيمععة ا ت ) المحسععو ة لاععح الماععارة ا )9(111ورععي ا ععغر مععن قيمععة ات) الجدوليععة

عنععد نس ع ة خطععأ ≤ ا )1(12وأمععام درجععة حريععة ا )8-94وال الغععة ا ( )8(98ويعععمو ال ععاح ون س ع ب حلععا إلععى سععاولة
طريقة ااداط لاح الماارة مقارنة الماا رات ااخرا وخا عة لعدا المتعلمعين تمعا أناعا تععد أت عر الماعارات اسعتعمام فعي
اللعععب والدععر ة ااماميععة رععي التععي تععغدا الوجع اامععامي للمدععرب ردا علععى الري ععة ااتيععة اتجععا اليمععين مععن جسععم

ال عب على اا لب ا ير ااعسر ) ويتون رعدفاا علعى وفعق عتل الدعر ة ااماميعة فعنعدما تتعون منخفدعة تتعون
ردا علععى دععر ات ال ع تة القادمععة مععن الخ ععم أمععا عنععدما تتععون متوسععطة امرتفععاك أو الود ع الط يعععي للجسععم فإناععا

تتون ردا على الدر ات العائدة للسعاحة الخلفيعة معن الملععب وتدعرب معن أعلعى نقطعة ممتنعة ورعي عيعدة ععن الجسعم
وتوج إلى جوانب الملعب و ارتفاك تال حيث ت تعد ععن ال ع تة إلعى السعاحة الخلفيعة للملععب ( رن تمعان 9119

( ) 81

فمن جاة فاعليعة تع النعوعين معن التغحيعة الراجععة فعي تعلعيم رعح الماعارة

إح إن التغحيعة الراجععة الفوريعة تععمم

امسععتجا ات ال ععحيحة عنععد المتعلمععين تمععا أن التغحيععة الراجعععة المتععأخرة تميععد مععن عمليععة الععتعلم من تأخررععا يعطععي
فر ة للمتعلم للتفتير الماارة الحرتية و عحل جاعد عقلعي إلععادة ت عوررا فعي العدماح ممعا يح ع علعى تق عل امسعتجا ات

ال حيحة ( ا ال فار ) 22-82 9111
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ويدععيل ا  ) Moreإن التغحيععة الراجعععة الفوريععة تععغ ر علععى امسععتجا ة ف مجععرد معرفععة الفععرد لمععدا نجاح ع يععغد

إلى ميادة النجاح ورف مستوا الطموح فتقوا امستجا ة السا قة ويمداد احتمال حعدو اا ا الغريعب ) 824 9112

 .وي ععير ا
الماارة

ععال ) إن التغحي ععة الراجع ععة المغجل ععة تعط ععى للم ععتعلم تععي ي ععدرا النتيج ععة مس ععتجا ت الحرتيععة عنععد تنفي ععح

رط أن تعطى عد فترة ممنية معينة ( ا ال

 -5ا ستنتاجات والتوايات:

) 881 9144

 0-5ا ستنتاجات:

 (9فاعلية استخدام التغحية الراجعة الفورية والمتأخرة في تعلم ع

الماعارات ااساسعية فعي الري عة الطعائرة

(

 (8تف ععوق المجموع ععة التجري ي ععة ااول ععى الت ععي تعلم ععت اس ععتخدام التغحي ععة الراجع ععة الفوري ععة علع عى المجموع ععة
التجري يععة ال انيععة التععي تعلمععت اسععتخدام التغحيععة الراجعععة المتععأخرة فععي ماععارتي اإلرسععال العععالي الطويععل
والدر ة الخلفية

 .3لم ت ار فروق حات دملة معنوية ين المجموعتين التجري يتين في تعلم ماارة الدر ة اامامية .

 0-5التوايات :

 (9درورة استخدام التغحية الراجعة الفورية والمتأخرة في عملية التعليم (
 (8درورة استخدام التغحية الراجعة الفورية في تعليم ماارتي اإلرسال العالي الطويل والدر ة الخلفية (
 (4درورة استخدام التغحية الراجعة المتأخرة في تعليم ماارة الدر ة اامامية (

 (8درورة استخدام أنواك أخرا من التغحية الراجعة في فعاليات وعينات أخرا (

الماادر :

 إبرمهينل,لهرلمىلعبذلمدحويذل ل3111ل ل:لاسسلمدبحدلمدعلويلإلعذمدلمدرسىالللمدااهعيىةل,لغ2ل,لهؤسسىةل
مدزأمقلدلٌشرللمدحز يعل,لعواىل .ل






فاد ععل محس ععن ا 9119ل:لاسىىىسلعلىىىنلمدىىىٌفسلمدحربىىىزال,لدمألمدكحىىىرلدلطباعىىىةللمدٌشىىىرل,ل

امميرج ععاو
مدوزصلل .ل
امطععو وليععد وعععد اي علععي والمريععر س ع اان محمععود ا  8111ل:لادعىىاولكىىرللمدوعىىرول,لدمألمبىىيل
مألذيرلدلطباعةللمدٌشرل,لجاهعةلمدوزصلل,لمدوزصلل.
ان تمان ا 9119ل:لمدحٌسل,لجرجوةللاسنلدةممل,لدمألمدحكوةل,لبغذمدل.
باهيل,لهصىطفالحسىييلمبىرمهينل  2222ل:لمدوعىاه تلمدعلويىةلبىييلمدٌ ريىةللمدحطبيىكلللللللل لمدربىاتل–
مدصذقل-لمدوزظزعيةل ل,لهركةلمدكحاولدلٌشرل.
بلزمل,لبٌيىاهييللخخىرلىل ل2224ل ل:لجميىينلجعلىنلمدطادىرلمدحاويعىيللمدحكىزيٌيل,ل جرجوىةل ل:لهحوىذلاهىييل
مدوفحيللخخرلىل,لدمألهاكاذلهيللدلٌشرللمدحز يع,لمدطبعةلمدعربيةل,لمدماهرلل,لهصرل.

 تريفرم ا 9111ل :لعلنلمدٌفسلمدحربزال,لجرجوةلهزفكلمدحوذمًيللحوذلدديلمدكربزديل,لهطبعةلجاهعةل
بغذمدل,لبغذمدل.
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التتريتي ودي ياسين ورخعران ا 9111ل:لاذرلمدحغذيةلمدرمجعةلباسحخذمملمألف ملمدحلميىةلفىيلمًاىا لفعاديىةل
مدمفةلبادعصال,لهالةلمدرمفذييلدلعلزملمدرياظيةل,لمدوالىذلمدخىاهسل,لمدعىذدل23ل,لكليىةلمدحربيىةلمدرياظىيةل–ل
جاهعةلمدوزصلل,لمدوزصلل,
التتريتي ودي ياسين والع يد حسن محمعد ا 9111ل:لمدحطبيمىاتلمإلحصىاليةللمسىحخذمهاتلمدحاسىزول
فيلبحزخلمدحربيةلمدرياظيةل,لدمألمدكحرلدلطباعةللمدٌشرل,لجاهعةلمدوزصلل,لمدوزصلل.
الجل ي طارق حمود أمعين ا )9141علادعاولمدكرلللمدوعرول,لهذيريةلدمألمدكٌرلدلطباعةللمدٌشىرل,ل
جاهعةلمدوزصلل,لمدوزصلل.
حسىىاًييل,لهحوىىذلصىىبحيلل ل2226ل ل:لمالخحبىىاأللمدحمىىزينلفىىيلمدحربيىىةلمدبذًيىىةللمدرياظىىيةل,لج ى 2ل,لغ4ل,ل
مدذمألمدفكرلمدعربيل,لمدماهرلل.

 حسين قاسم حسعن ا 9144ل:لجذأيرلمدليالةلمدبذًيةلدألدعاولمدرياظيةل,لهذيريةلمدكحرلدلطباعىةللمدٌشىرل
,لمدوزصلل.
 خ ععاطر احم ععد محم ععد أل ي ععا عل ععي فام ععي ا )9141ع القي ععام ف ععي المج ععال الرياد ععي دار المع ععارل
القاررة (

 الخلعل معععين محمععد طع ا )8119ع تععأ ير رنععامج تعدري ي عريش مختلفععة السععرعات فععي تطععوير ماععارات
لع ة الري ة الطائرة أطروحة دتتو ار

ير من ورة تلية التر ية الريادية – جامعة غداد

 الخولي أمين أنور ا )9118ع الري ة الطائرة ط 8دار الفتر العر ي القاررة (

غداد ( ل

 الخععولي أمععين أنععور ا )8119ع الري ععة الطععائرة التععاريخ الماععارات والخطععط قواعععد اللعععب ط4
دار الفتر العر ي القاررة (

 المرير س اان محمعود ورخعرون ا 8111ل:لادعىاولكىرللمدوعىرول,لدمألمبىيلمألذيىرلدلطباعىةللمدٌشىرل,ل
جاهعةلمدوزصلل,لمدوزصلل.
 الس ععامرائي ع ععام أحم ععد والس ععامرائي ع ععد التع عريم محم ععود ا  )9119ع تفاي ععات تدريس ععية ف ععي ط ارئ ععق
تدريم التر ية الريادية دار الحتمة ال

رة (

 ال يخ محمد يوسل ا 9148ل:لمدحعلنلمدحركيل,لدمألمدوعاأفل,لمدماهرلل.



ال

ال

أحمد متي ا 9119ل:لً رياتلمدحعلنل,لهكحبةلمدٌهعةلمدوصريةل,لمدماهرلل.

أحمد متي ا 9144ل:لً رياتلمدحعلنل,لهكحبةلمدٌهعةلمدوصريةل,لمدماهرلل.

 ال رال ع د الستار ا 9141ل:لادعاولمدوعرول,لجاهعةلبغذمدل,لل مأللمدحعلينلمدعاديل,لبغذمدل.
 ال فار مياد يونم ا 9111ل:لدأمسةلهماأًةلبييلمدحغذيىةلمدرمجعىةلمدفزأيىةللمدوحى خرللفىيلجعلىينلبعىطل
مدوهاأمتلمألساسيةلبادكرللمدطالرلل,لأسادةلهاجسحيرلغيرلهٌشزألل,لجاهعةلمدوزصلل.
 الطععائي م ععامن رععاد ا ) 8118ع أ ععر التععدريب العقل ععي وال ععدني والما ععار فععي دق ععة وسععرعة امسععتجا ة
الحرتية ل ع ي الري ة الطائرة رسالة ماجستير ير من ورة تلية التر ية الريادية جامعة ا ل (



ع د المررة

افر جعفر ا )9111ع تأ ير استخدام أنواك مختلفة من التغحية الراجعة علعى تعلعم عع

الماا ارت ااساسية التنم رسالة ماجستير ير من ورة تلية التر ية الريادية جامعة غداد (

 ع د ال احب نمار ع ر ا 9141ل:لجمىزينلاذىرلمدحغذيىةلمدورجىذللفىيلجىذأيسلبعىطلمدعلىزملمدهٌذسىيةل,ل
أسادةلهاجسحيرلغيرلهٌشزألل,لمدااهعةلمدحكٌزدزجيةل,لبغذمدل .ل
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 ع يععدات حوقععان ورخععرون ا )9148ع ال حععث العلمععي مفاوم ع – أدوات ع – أسععالي

دار المجععدمو

عمان (







ع م ععان محم ععد ع ععد الغن ععي ا 9141ل:لمدىىىحعلنلمدحركىىىيللمدحىىىذأيرلمدرياظىىىيل,لغ2ل,لدمألمدملىىىنلدلٌشىىىرل
لمدحز يعل,لمدكزيثل,
ع و محمد وراتب أسعامة ا 9111ل:لمدبحدلمدعلويلفيلمدحربيىةلمدرياظىيةللعلىنلمدىٌفسلمدرياظىيل,ل
دمألمدفكرلمدعربيل,لمدماهرلل.
عورمىل,لصبرالللباهيل,لهصىطفالحسىييل ل 3112ل:لمالخحبىاأمتللمدومىاييسلفىيلمدحربيىةلمدرياظىيةل,ل
هكحبةلمألًالزلمدوصريةل,لمدماهرلل.
الغريععب رمميععة ا 9112ل:لمدىىحعلنلدأمسىىةلًفسىىيةلجفسىىيريةلجزجيهيىىةل,لغ5ل,لهكحبىىةلمألًالىىزلمدوصىىريةل,لل
مدماهرلل.
الغريب رممية ا 9142ل:لمدحعلنلدأمسةلًفسيةلجفسيريةلجزجيهيةل,لهكحبةلمألًالزلمدوصريةل,للمدماهرلل.

 الل ععاني سععاير طلعععت ا )9119ع د ارسععة مقارنععة ل ع ع

أن عواك التغحيععة المرتععدة علععى تعلععم اإلرسععال فععي

التنم مجموعة رسائل ماجستير في التر ية الريادية مط عة الرواد

غداد (

 مجيد ريسان خعري ط ا )9111ع مجموععة رسعائل ماجسعتير فعي التر يعة الريادعية دار التتعب والو عائق
غداد (
 محجوب وجي ا 9141ل:لمدححليللمدحركيل,لهطبعةلمدحعلينلمدعاديل,لبغذمدل.
 الم اداني ع د الج ار حسو مرعي ا )8118ع أ ر التدريب الفتر فعي عع
والحرتية ومستوا ااداط الماار لدا مع ي الجمناستا اطروحة دتتعو ار

الريادية جامعة المو ل (
 معععو
مدماهرلل .ل

عنا عر اللياقعة الخا عة
يعر من عورة تليعة التر يعة

حسععن سععيد ا 9114ل:لغىىىرقلمدحىىىذأيسلفىىىيلمدحربيىىىةلمدرياظىىىيةل,لغ5ل,لدمألمدفكىىىرلمدعربىىىيل,ل


Flanders,N.A.(1970) : Analyzing teaching Behavior, Philippines, Wesley,
Addison.
38- Gentile, A.M.(1972) : A working model of skill acquisition with application to
teaching, Quest, 17 .
38- Ray Collins & Patrick Hadges (1978) : A Comprehensive Guide to Sports Skills Tests
(and Measurement. Charles Thomas Publishers.USA

38- Robert W.Christina, and Daniel, M. Corcors (1988) : Couches Guide to teaching
 sport skill, Champaign, I 11i.,Human Kinitics Books .ل
39- Sage , G.H.(1985) : Motor Learning and Control A neuropsychological Approach,
 Dubugue, Iowa, W.M.C.Brown publishing .ل
40- http://www.iraqacad.org/Lib/amera2.htm
الممحق رقم ( ) 0
استمارة استبيان
أستاذي الفاضل … ................................المحترم :
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تحية طيبة :

في النية إجران ال بحث الموسوم " اثر استخدام التغذية الراجعة في تعمم بعض الميـارات األساسـية فـي لعبـة الريشـة
الطاإرة " ونظ ارن لما تتمتعون بو من خبرة ودراية في ىذا المجال يرجى بيان رأيكـم حـول تحديـد الاـفة البدنيـة المناسـبة لمعبـة

الريشة الطاإرة وا ختبار األنسب لكل افة بدنيـة الخااـة بمعبـة الريشـة الطـاإرة إمـام ا ختبـار المناسـب وذلـك بوضـ إشـارة
الباحثون

(اح) إمام ا ختبار المناسب .لكم منا فاإق ا حترام والتلدير
االسم -:
اللقب العلمي -:
العنـوان -:
التاريخ -:
التوقيع -:

الافات البدنية

ا ختبارات

الرشاقة

الجري المكوكي
ركض مرتد  9× 2متر
اختبار الجري المتعرج بين الشواخص لمسافة  7متر
اختبار جري الزج زاج بين الحواجز (األرقام )

اللوة المميزة بالسرعة لمذراعين

السحب عمى العلمة أقاى عدد ( 02ثا )
ا ستناد األمامي بثني ومد الذراعين أقاى عدد ( 02ثا )

اللوة المميزة بالسرعة لمرجمين

من وض الوقوف ثني ومد الركبتين نافا من اللفز أقاى عدد ( 02ثا )
اختبار الوثب الطويل لإلمام لمدة ( 5ثا ) للياس المسافة التي يلطعيا
من وض ثني الركبتين كمال الوثب لإلمام (اللفز ) أقاى عدد ( 02ثا )
اختبار ثالثة حجالت ألبعد مسافة ولكل رجل عمى حده

سرعة ا ستجابة الحركية

اختبار نيمسون لسرعة ا ستجابة الحركية ا نتلالية
اختبار نيمسون (المسطرة ) بيد واحدة أو باليدين

التوافق بين العين واليد

اختبار النلر عمى المسطحات
اختبار نط الحبل
الجري عمى شكل  ( 8تغير وض الجسم إثنان حركتو لإلمام بسرعة وتحت حبل بين
الشواخص )

اللوة ا نفجارية لمذراعين
اللوة ا نفجارية لمرجمين

رمي كرة طبية زنة ( 3كغم ى  0كغم ) من الجموس عمى كرسي
رمي كرة طبية زنة ( 3كغم ى 0كغم ) من الوقوف
اللفز العمودي من الثبات ألعمى مسافة
361

اإلشارة
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اللفز العريض من الثبات ألبعد مسافة
مطاولة اللوة لعضالت الذراعين

اختبار ثني ومد الذراعين من ا نبطاح الماإل حتى التعب
اختبار التعمق ثني الذراعين (التحمل العضمي الثابت لمذراعين)

الممحق رقم ()0

مواافات كواجرانات ا ختبارات البدنية المستخدمة
اختبار الركض المرتد  9متر ×  3مرات

ا ختبار األول

 -اليدف من ا ختبار :قياس الرشاقة.

 األدوات المطموبة  :ممعب كرة طاإرة قانوني بدون شبكةىأو رسم خطين متوازيين تكون المسافة بينيما بعـرض ( 9امتـار)م ساعة توقيت ىحكم مؤقتى ومسجل .

 إجران ا ختبار  :يلـف المختبـر خمـف خـط البدايـة لمممعـب وعنـد سـماع ومشـاىدة اإلشـارة يلـوم المختبـر بـالجري بأقاـىسرعة إلى الجية الثانية ثم يعود إلى نلطة البداية ثم يعود إلى الجية الثانية

 التسجيل :يسجل لممختبر الـزمن الـذي قطـ فيـو المسـافة المحـددة ابتـدان مـن إعـالن البـدن وحتـى تجـاوزه خـط النيايـة .(حسانين ى 0995ى ) 369

ا ختبار الثاني

اختبار ثني الجذع إلى األمام واألسفل من الوقوف عمى الاندوق .

 -اليدف من ا ختبار  :قياس المرونة لمعمود الفلري .

 األدوات المطموبة  :اـندوق ارتفاعـو  52سـم ى مسـطرة بطـول  52سـم مثبتـة عموديـا عمـى الاـندوق بحيـث يكـون رقـم(افر ) موازيا لسطح الاندوق ورقم(  ) 52موازيا لمحافة السفمى لماندوق .

 -إج ـرانات ا ختبــار :يلــف المختبــر فــوق الاــندوق واللــدمان مضــمومتان م ـ تثبيــت اللــدمين عمــى حافــة الاــندوق م ـ

ا حتفاظ بالركبتين ممدودتين ى ثم يلوم المختبر بثني جذعو إلى األمام واألسفل محاو تمرير أااب اليد في مسـتو اقـل

مــن ســطح الاــندوق والثبــات فــي ىــذا الوض ـ لحســاب الل ـرانة بالســنتمتر الســالب أو الموجــب وذلــك عــن مســتو ســطح

الاندوق .

 -طريلة التسجيل :

 اذا لم تال أطراف األااب مستو سطح الاندوق كانت اللرانة بالسالب وبالسنتمتر . إذا تخطت أطراف األااب مستو سطح الاندوق كانت اللرانة بالموجب وبالسنتمتر . -التوجييات :

 -يجب عدم ثني الركبتين .

ا ختبار الثالث

(حسانين ى  0995ى ) 326

اختبار نيمسون للياس سرعة ا ستجابة الحركية ا نتلالية.

 -اليدف من ا ختبار  :قياس اللدرة عمى سرعة ا ستجابة والتحرك بسرعة ودقة عمى وفق اختيار المثير .

 األدوات المطموبة  :منطلة فضان خالية من العواإق بطول ( 02مت ار ) والعرض  0مت ار ى شريط قياس ى ساعة توقيت . إجرانات ا ختبار :تخطيط منطلة ا ختبار بثالثة خطوط المسافة بين خط وآخر ىي ( ) 6,22متر وطول الخط  0متر -مواافات األدان :
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 يلف المختبر عند نيايتي خط المنتاف في مواجية الحكم الذي يلف عند نياية الطرف ااخر لمخط -يتخذ المختبر وض ا ستعداد بحيث يكون خط المنتاف بين اللدمين و يحني جسمو إلى األمام .

 يمسك الحكم بساعة اإليلاف بإحد يديو ويرفعيا إلى األعمى ثم يلوم بسرعة بتحريك ذراعو إما ناحية اليمين كواما اليسـاروفي الوقت نفسو يلوم بتشغيل الساعة .

 يستجيب المختبر إلشارة البدن ويحاول الحركة بأقاـى سـرعة ممكنـة فـي ا تجـاه المحـدد لمواـول إلـى خـط الجانـب الـذييبعد عن خط المنتاف (  6,22م ) .

 -عندما يلط المختبر الجانب الاحيح يلوم الحكم بإيلاف الساعة .

 كواذا بدأ المختبر الجري في ا تجاه الخاطئ فإن الحكم يستمر فـي تشـغيل السـاعة حتـى يغيـر المختبـر مـن اتجاىـو وياـلإلى الخط الجانبي الاحيح .
 -يمنح المختبر ( ) 02محاو ت متتالية بين محاولة وأخر (  02ثانية ) راحة وبواق خمس محاو ت عن كل جانب .

 تختار المحاو ت في كل جانب بطريلة عشواإية متعاقبة ولتحليق ذلك تعد (  ) 02قط من الورق الملو موحـدة الحجـموالمون ويكتب عمى خمس منيا كممة ( يسار ) وعمى الخمس األخر كممة ( يمين ) ثـم تلمـب جيـدا ى وتوضـ فـي كـيس

أو اندوق ثم تسحب بدون النظر إلييا .

تعميمات ا ختبار :

 يمنح كل مختبر عددا من المحاو ت خارج اللياس بالشروط األساسية نفسيا وذلك بغرض التعرف عمى إجـرانات ا ختبـار.

 يجب عمى الحكم أن يتدرب عمى إشـارة البـدن ى حتـى يـتمكن مـن اعطـان ىـذه اإلشـارة بالـذراع وتشـغيل السـاعة فـي الوقـتنفسو .

 يلوم الحكم قبل أن يجري ا ختبار عمى المختبر بسحب الكروت العشرة السابلة بطريلة عشواإية وتسجل عمى وفق ترتيـبسحبيا في بطاقة خااة ويلوم بوضعيا في إحد يديو لترشده إلى تسمسل اتجاىات اإلشـارات ويسـجل الـزمن لكـل مختبـر
منفاال عن ااخر وىذا إ جران يستخدم لمن المختبر من توق ا تجاه إلى المحاولة التالية .

 يجب عدم إطالع المختبر بان المطموب منو أدان عشر محاو ت موزعة عمى ا تجـاىين بالتسـاوي كوانمـا يحتمـل أن يكـونعدد محاو ت اتجاه ما اكبر من ااخر وان ترتيب أدان المحاو ت يتم بطريلة عشواإية وىو يختمف من مختبر إلى آخر .

 يجب أن يبدأ ا ختبار بان يعطـي المحكـم اإلشـارة ااتيـة  :اسـتعد – ابـدأ ى وفـي المحـاو ت جميعيـا يجـب أن تكـون المـدةالزمنية بين ( استعد – ابدأ ) في مد يتراوح مابين (  ) 0- 2,5ثانية .

 يجب عمى المختبر الليام ببعض التمرينات الخفيفة لغرض اإلحمان ى ويفضل ارتدان حذان خفيـف ويجـب أن تكـون منطلـةأدان ا ختبار خالية من أية موان .

التسجيل :

 يحتسب الزمن الخاص بكل محاولة ألقرب ثانية. -درجة المختبر ىي  :متوسط المحاو ت العشر

( الطاإي ى  0220ى) 52-50

ا ختبار الراب

اختبار ثني الذراعين ومدىما عمى جياز المتوازي الواطئ خالل (  02ثا ).
-

اليدف من ا ختبار  :قياس اللوة المميزة بالسرعة لمذراعين .

 -األدوات المطموبة  :جياز متوازي واطئ ى ساعة توقيت.
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 إجران ا ختبار  :من وض ا ستناد األمامي باليدين عمى جياز المتوازي ( الواطئ ) وعند سماع إشارة البدن يبدأ المختبـربثني الذراعين ومدىما كامال.

 التسجيل  :تسجل عدد المرات الثني والمد لمذراعين خال ل ( 02ثا). ىناك بعض الشروط عند تطبيق ا ختبار : -0غير مسموح بالتوقف عند أدان ا ختبار .
 -0يالحظ استلامة جسم الالعب عند أدان ا ختبار .
( المشيداني ى  0220ى) 009

 -3يالحظ ثني ومد الذراعين باورة كاممة .

الملحق رقم ( ) 3
جامعة الموصل
كلية التربية الرياضية
استمارة استبيان لتحديد صالحية المهارات األساسية واالختبارات الخاصة بها للعبة الريشة الطائرة لالعبات الكليات
األستاذ الفاضل  ...................................................المحترم
تحية طيبة
يروم الباحثون إجراء البحث الموسوم " اثر استخدام التغذية الراجعة ( الفورية والمتأخرة) في تعلم بعض المهارات
األساسية للعبة الريشة الطائرة " ولكوونكم مون ذوا الخبورة والدرايوة فوي لوذا المجوال يرجوه بيوان رلوم المهوارات األساسوية
الباحثون
واالختبارات الخاصة بها للعبة الريشة الطائرة لالعبات الكليات  .مع التقدير
االسم -:
اللقب العلمي -:
العنـوان -:
التاريخ -:
التوقيع -:
المهارات
اإلرسال العالي الطويل

االختبارات
اختبار اإلرسال العالي الطويل
Poole Long Serve Test

اإلرسال اللاير الواطئ

اختبار اإلرسال اللاير الواطئ
French Short Serve Test
اختبار الضربة األمامية
Poole Forehand Test
اختبار الضربة الخلفية
Poole Backhand Test

ضربة اإلبعاد الدفاعية

اختبار ضربة اإلبعاد الدفاعية

الضربة األمامية
الضربة الخلفية
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French Clear Test
اختبار الضربة الساحلة
French & Stalter Smash Test

الضربة الساحلة

الممحق رقم ()2مواافات كواجرانات ا ختبارات الميارية المستخدمة
اختبار اإلرسال العالي الطويل

ا ختبار األول

 -ىدف ا ختبار  :قياس دقة ميارة اإلرسال العالي الطويل .

 تطبيق ا ختبار  :طبق عمى عينة من طالب المعاىد والكميات ولمجنسين . -األدوات المطموبة  :مضارب ريشة ى كرات ريشة الطاإرة ىمساعد ىممعب مخطط بتاميم ا ختبار كما في الشكل رقم (.)0

الشكل رقم ()0يوضح ممعب الريشة الطاإرة مخطط بتاميم اختبار اإلرسال العالي الطويل

 -طريلة تنفيذ ا ختبار :

يلف الالعب المرسل في المنطلة (×) ويلوم باإلرسال بشكل عال وطويل بحيث تعبر الريشة من فوق الشبكة ومن ثم من
فوق الالعب الذي يحمل مضربو ويده ممدودة لألعمى في المنطلة ( ) 2محاو إسلاط الريشة في المنطلة ذات الدرجة

األعمى ى ويلوم بإرسال (  ) 00محاولة .
 -حساب النلاط :

 -تعطى الدرجة عمى وفق مكان سلوط الريشة .

 -الريشة التي تل عمى خط بين منطلتين تعطى الدرجة األعمى .

 -النتيجة النياإية ىي مجموع أفضل (  ) 02إرسا ت من أال ( . ) 00

 النلاط ملسمة من ( 0ى  0ى  3ى  2ى ) Ray Collins & Patrick Hadges :1978 . P. 48-51.( .) 5إختبار الضربتين األمامية والخمفية :

ا ختبار الثاني

 ىدف ا ختبار  :قياس الدقة في ميارة الضربة األمامية والضربة الخمفية . -تطبيق ا ختبار  :طبق عمى عينة من طالب المعاىد والكميات لمجنسين .

 األدوات المطموبــة  :مضــارب ريشــة ى ك ـرات ريشــة الطــاإرة ى مســاعد إلرســال الــريش ى فضــال عــن ممعــب ريشــة مخطــطبتاميم ا ختبار كما بالشكل رقم (.)3

365

أثز استخدام التغذيت الزاجعت (الفىريت واملتأخزة) ...........................................

الشكل رقم ()3يوضح ممعب الريشة الطاإرة مخطط بتاميم اختبار الضربتين األمامية والخمفية
طريلة تنفيذ ا ختبار :

في الضربة األمامية يلف الالعب وقدمو اليمنى عمى المرب ( )Aومضربو بوض الضربة األمامية ى ويلوم بضـرب

الريشة المرسمة إليو من الممعـب الملابـل (  ) Bبلـوس عـال لتسـلط قبـل حـدود الممعـب الفـردي بلميـل وبشـكل عمـودي عمـى
سطح الممعب محاو إسلاطيا في المنطلة ذات الدرجة األعمى التي ىي مدرجـة مـن ( 0ى 0ى 3ى 2ى  )0ى أمـا فـي الضـربة

الخمفية فيراعى أن يض قدمو اليسر عمى المرب ( )Aويكون المضرب بوض الضربة الخمفية ويتم إجران ا ختبار كما فـي

الضربة األمامية .

 حساب النلاط  :يلوم الالعب بأدان (  )00محاولة وتحسب أفضل ( )02محاو ت . -تعطى الدرجة عمى وفق سلوط الريشة .

 -الريشة التي تل عمى خط بين منطلتين تعطى الدرجة األعمى( .الخمف ى 0220ى ) 60
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الممحق رقم ()5أسمان الخبران والمختاين
الموق

ت

اسم الخبير

0

أ.د .ضيان قاسم الخياط

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

0

أ .د .طالل نجى عبذ هللا

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

3

أ.د.ىاشم أحمد سميمان

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

2

أ.د .ثيالم يونس عالوي

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

5

أ.م.د .إيثار عبد الكريم

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

6

أ.م.د .سبيان محمود الزىيري

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

7

و .د .جًال يحًذ شكزي

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

8

م .وليد ذنون

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

9

م.م .عمر فاروق يونس

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

02

م.م .بسام عمي محمد

جامعة الموال /كمية التربية األساسية

الممحق رقم ()6السادة الحكام الذين قاموا بوض درجات ا ختبارات باورة مستلمة
ت

اسم الحكم

ا ختااص

الموق

0

م .وليد ذنون

عمم النفس – مدرب منتخب

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

0

م  .عمار خميل

قياس وتلويم العاب مضرب

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية

3

م.م عمر فاروق يونس

بايوميكانيك -العاب مضرب

جامعة الموال /كمية التربية الرياضية
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الممحق رقم ()7

نموذج لوحدة تعميمية

ت

0

أقسام الدرس

الزمن

اللسم اإلعدادي

02دقيلة

الملدمة

 5دقيلة

اإلحمان العام

 5دقيلة

اإلحمان الخاص

اللسم الرإيس

الجزن التعميمي

محتو الفعالية وأسموب تنفيذىا

تييإة األدوات والتجييزات الرياضية
تييإة عامة لجمي أعضان الجسم وخااة

المالحظات

 -تنفيذ التمارين البدنية باورة احيحة

التي تخدم اللسم الرإيس من الدرس
تمرينــات رقبــة  +تمرينــات ذراعــين  +تمرينــات
02
جذع  +تمرينات رجمين
دقيلة
وقـــوف الالعبـــات عمـــى شـــكل مســـتطيل نـــاقص
62دقيلة
ضم .
معمومات عامة عن ميارة اإلرسال العـالي شـرح
تفااـــيل األدان الفنـــي لمميـــارة ومكانـــة الميـــارة
بالنسبة إلى بـاقي الميـارات األساسـية فـي لعبـة .0ا نتبـــاه إلـــى شـــرح وعـــرض المـــدرس أثنـــان تنفيـــذ
كرة الريشة الطـاإرة وذكـر أىـم األخطـان الشـاإعة الميارات.
لتجنبيا
.0ا نتباه لمنموذج أثنان أدان الميارة
05دقيلة
ـ ـ قيــام المــدرس بعــرض الميــارة أمــام الالعبــات
شرح ميارة اإلرسال العالي الطويل وأىميتيا فـي

المعب وعرض نموذج من قبل المدرس
0

الجزن التطبيلي

 3اللسم الختامي

.0اخــذ الوض ـ الاــحيح ألدان اإلرســال العــالي
الطويل بدون كرة الريشة.
.0أدان حركة اإلرسال العـالي الطويـل بـدون كـرة
الريشة والتأكيد عمى حركة الذراع والمضرب من
الخمف لإلمام ( تمثيل أدان اإلرسال كاممة ).
.3رمي الكرة لألعمى وضربيا بالمضرب والتأكيـد
25دقيلة عمى عدم المرجحة لمذراع والمضرب.
.2ضــرب الريشــة مــن أســفل الح ـزام م ـ التأكيــد
عمـــى ســــلوطيا فــــي المنطلــــة الخمفيــــة لممعــــب
المستلبل.

02

دقيلة

 تمرينات تيدإة -ا ناراف
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ـ ـ تلــوم الالعبــات الواحــدة بعــد األخــر بتطبيــق الميــارة
أمام المدرس.
ـ يلوم المدرس بإعطان التغذية الراجعة لكـل عبـة بعـد
كــل محاولــة مباشــرة فــي حالــة التغذيــة الراجعــة الفوريــة
أو بعــد ا نتيــان مــن أدان خمــس محــاو ت فــي حالــة
التغذية الراجعة.
ــــ فـــي حالـــة التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة يلـــوم المـــدرس
بمالحظة أدان الالعبات وعندما يحدث خطـأ يعمـل فـو انر
عمــى إيلــاف األدان وياــحح ذلــك الخطــأ أمــامين لكــي
تستفيد منو جمي الالعبات.
ــ أمــا فــي حالــة التغذيــة الراجعــة المتــأخرة فــان المــدرس
يالحظ أدان الالعبـات ويعمـل عمـى جمـ األخطـان التـي
تل فييا الالعبات وياححيا في نياية التمرين

