
تأثير استخدام نمطى التغذية المرتدة التصحيحية والتغذية المرتدة التفسيرية المستخمصة 
من المعمومات البيوميكانيكية عمى تعمم مهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى 

 اليدين في الجمباز
صبحى نور الدين عطا/ د.م.أ 

: المقدمة ومشكمة البحث

جميع نواحى الحياة االجتماعية والثقافية والرياضية فى اآلونة األخيرة الحادث فى التطور يعتبر 
، وقد تأثرت العممية رتبطة بالمجال الرياضىنتيجة لمتكنولوجيا الحديثة والنظريات التى أفرزتيا العموم الم

فى التكنولوجيا الرقمية وانتشار بيئات التعمم اليائل والتقدم ىمجتمع المعموماتالالتعميمية بتحديات 
، كل ىذه العوامل أثرت فىعمميتى التعميم والتعمم في جميع مراحميانظرا المختمفة المعتمدة عمى ذلك

ويعتبر مجال التعمم الحركى من المجاالت اليامة فى التربية , لمتطورات التكنولوجية واإلبتكارات الحديثة
ستحوذ عمى جـزءًا كبيرًا من تمك المستحدثات العمميـة التى أفرزتيـا العموم المرتبطـة أ والذى الرياضية،

وتمعب التغذية الراجعة دورا ىاما فىفى الموقف التعميمىوالتدريبى حيث أنو ال يوجد .بالمجال الرياضى
 عممية تعمم الميارات الحركية تحتاج إلى تعديل فيسموك المتعممين تعمم بدون تغذية راجعة وكذلك فإن

 التعمم فيي تسيم في ةوتعتبر التغذية الراجعة أساس عممي.ىذا التعديل يأتي من خالل التدريب المنظم
الذى قام بو  بين األداء ة بعمممقارن  األجيزة الحسيةبناء البرنامج الحركي في الذاكرة الحركية حيث تقوم

دي إلى ؤ فعال وبين األداء الصحيح بحيث تعطي المتعمم صوره حقيقيةعن أدائو الحركي مما يالمتعمم
المدرب باستخدام / و يقوم المعمم . (Rink, 2002) الخاطئة أوتثبيت األداء الصحيح اآلداءاتتعديل 

 والتغذية الراجعة – الداخمية والخارجية –الفورية والمؤجمة : األنواع المختمفة من التغذية الراجعة
 وذلك حتى يستطيع انجاز تعميم الميارة لممتعممين بطريقة KRوالمرتبطة بالنتيجة KPالمرتبطة باآلداء

عمم بمعمومات إضافية عن المت مفيوم التغذية الراجعة ىو عممية تزويد ويعتبر, صحيحة وبأسرع وقت
عمومات التي يحصل عمييا لمعمى أنيا جميع ا(2008الدليمى، )سيرأدائو التعميمي، حيث عرفتيا

 األداءالميارى الطالب من عدة مصادر مختمفة سواء كانت داخمية أو خارجية وتعطى قبل و أثناء وبعد 
 في تثبيت أدائو إذا لمساعدتو بنتيجة ما تعممو وذلك بتزويده بمعمومات عن سير أدائو إلعالمولممتعمم، 

 التغذية (2014ابراىيم، )ويعرف, الخاطئكان يسير في الطريق الصحيح، أو مساعدتو لتعديل أدائو 
الراجعة بأنيا المعمومات التي يحصل عميياالفرد من خالل أدائو والتي تسمح لو باالستفادة من 

                                                 
جامعة المنصورة– كمية التربية الرياضية –  أستاذ مساعد قسم عموم الحركة الرياضية. 
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-اإلدراكية – التغذية الراجعة الداخمية الحسية : إلى(Magill, 2011)وقد قسمياالخبرةالسابقة 
Taskintrinsic feedback والتى تأتى ىذه المعمومات عن طريق األجيزة الحسية من خالل حواس

 إضافة  وىىAugmentedFeedbackالتغذية الراجعة الخارجية اإلضافية البصر والسمع والممس و
يعد موضوع التغذية الراجعة من و, تعزيز دور التغذية الراجعة الداخميةمعمومات خارجية ل

، ومن األفضل في مجال الدراسة، حيث تساعد في تعديل وتطوير أداء الطالب إلى المواضيعالميمة
األخطاء معرفة معرفة الجوانب الصحيحة في األداء وكذلك  عمى المتعممين مساعدة خالل
- 1: إلى أن التغذية الراجعة لممتعمم تسيم في(2010الخطيب، )روقد أشا(2010الجميمى، )الفنية

تساعد عمى تعزيزقدرات الطالب وتشجيعو - 2أو خطأ ، سواء كانصحيح اآلداء بنتيجة إعالم المتعمم
- 4تصحيحيا  عمى المتعمم تساعد أخطاء األداء حيثمعرفة - 3 .ستمرار في عممية التعمماإلعمى 

لمعرفةأداء  وزيادة الدافعية لديو أدائو يساىم في تشجيع الطالب عمى رفع األخطاء لدى المتعممتصحيح 
 :تغذية راجعة تفسيرية: أوال(2014مجثل، ) و من أىم أنوع التغذية الراجعة كما يمي,الصحيحةالميارات
، ويتضمن ىذا أخطائو، وتصحيح أدائو الضرورية حول مدى صحة المتعممبالمعموماتتزويد وتعنى 

وتتضمن : تغذية راجعة تعزيزية: ثانيا .توضيح أسباب الخطأالشرحوالنوع من التغذية الراجعة توفير
 صحيح وغيرىا من العبارات أداء كمثل أحسنت، أداءاتالمتعممالتغذية التعزيزية بتوثيق عبارات لدعم 

 ىي خطأ مع المعمممماذا خاطئة، حيث يوضح الحركةالتعزيزية، وكما توثق إشارة خطأ إذا كانت 
تغذية :  ثالثا(2015عاشور و الحراحشة، )المتعمم الصحيح ومناقشة أسباب الخطأ مع األداءتوضيح 

 ويتم تزويد الطالب بمعمومات عن سيرأدائو المالحظراجعة فورية يرتبط ىذا النوع من التغذية بالسموك 
 (2015اسماعيل، ) مباشرةانتيائو أو النشاط بعد األدء الميارى في 

وتتخذ التغذية الراجعة أنماطًا مختمفة وصورًا متعددة ومن األنماط الشائعة لمتغذية الراجعة بناًءا عمى 
مصدرىا التغذية الراجعة الداخمية والخارجية، ويقصد بالداخمية المعمومات التي يستمدىا الفرد ذاتيا من 
خالل خبراتو وأفعالو عمى نحو مباشر، أما الخارجية فيقصد بيا المعمومات التي يستقبميا المتعمم من 

وىي التي : ومن انماطيا أيضا التغذية الراجعة الفورية , المعمم أو المدرب أو أي وسيمة أخرى خارجية 
تتصل بالسموك المالحظ وتعقبو مباشرة وتزّود الطرف اآلخر بالمعمومات أو التوجييات واإلرشادات 

وىي تمك التي تعطى لممتعمم بعد مرور فترة من : الالزمة لتعزيز السموك والتغذية الراجعة المؤجمة 
الزمن، أواألداء وقد تطول ىذه الفترة أو تقصر بحسب حالة المتعمم وصعوبة الميارة وحددت بعض 

التغذية الراجعة اإلعالمية وتتمثل في إعطاء المتعمم معمومات حول دقة :المراجعأشكال التغذية الراجعة 
التغذية الراجعة التصحيحية ويتم من خالليا تزويد المتعمم بمعمومات حول دقة إجابتو مع , إجابتو
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التغذية الراجعة التفسيرية، وتتضمن تزويد المتعمم بالمعمومات الضرورية , تصحيح اإلجابات الخاطئة
, حول مدى صحة إجابتو ،وتصحيح اإلجابات الخاطئة ، باإلضافة إلى شرح وتوضيح أسباب الخطأ

التغذية الراجعة التعزيزية ، وتتمثل في إعطاء المتعمم معمومات حول دقة إجابتو ، وتصحيح اإلجابات 
 .الخاطئة ، ومناقشة أسباب الخطأ باإلضافة إلى تعزيز األداء بصورة إيجابية لدى المتعمم

وتكاد تجمع الدراسات والبحوث أن أفضل أنواع التعميم، ذلك التعميم الذي يجعل من الموقف 
التقميدية الطرق التعميمي موقفًا مشوقًا ويجعل العممية التعميمية أكثر متعة وأكثر حيوية مع قميل من 

المشاريع واالطالع في تعمم يتمركز حول الطالب ال المعمم، ومع ازدياد استخدام االبداعات ووكثير من 
 .التقنية الحديثة في العممية التعميمية، برزت الحاجة إلى الطرق االبداعية في عمميات التعميم والتدريب
وعند استخدام التغذية الراجعة في تعمم الميارات الحركية يفضل أن تتم بناءا عمى التحميل 

 أن التحميل الحركي ىو عمم شامل لمختمف الحركات (Jenson, 2000)الحركى لمميارة ويرى 
الرياضية ووفق المجال الذي يتم التأكيد عميو حيث يتفرع ىذا العمم إلى تحميل تشريحي وتحميل 

ميكانيكي وتحميل نوعي وتحميل نماذج األداء لذلك ال يمكن اجراء تحميل الحركات الرياضية دون ان 
تكتمل جميع العناصر المؤثر عمى ذلك االداء ، وعمم الحركة يعد من العموم التي اىتمت بدراسة 

 الحركة من وجية النظر التعميمية والبيوميكانيكية ووظائف األعضاء التي ترتبط بحركة الجسم البشري 

وتعتبر رياضة الجمباز من الرياضات التى تحتوى عمى ميارات صعبة تحتاج المزيد من بذل الجيد 
, عند تعمم ىذه الميارات وتعتمد عمى قدرات الفرد البدنية والمياريةفى انجاز متطمبات األداء الحركى

 سنوات وحتى يصل الالعب إلى 6-4ويبدأ الالعبون فى ىذه الرياضة التدريب مبكرا فى سن ما بين 
سن البطولة يستغرق ذلك وقتا طويال من التدريب واالعداد ويحتاج أداء ميارات الجمباز العديد من 

دمحم ابراىيم شحاتو , 1999عادل عبد البصير)الصفات البدنية كالقوة والمرونو والرشاقة والتوازن والتوافق 
 ونظرا ألىمية رياضة الجمباز فإنيا جزء أساسىورئيسى من المناىج الدراسية (.2015 الدرممي،,2014

فى المدارس بدءا من رياض األطفال وانتياءا بالمدارس الثانوية حيث تحتوى برامج جميع ىذه 
المؤسسات التعميمية عمى تعمم ميارات الجمباز لما ليا من تأثير كبير عمى الطالب فى جميع المراحل 

و تحتاج رياضة الجمباز أثناء التدريب أو التعميم , من النواحى البدنية والميارية والنفسية والتربوية
المعمم انجاز الواجب الحركى / العديد من األجيزة واألجيزة المساعدة واألدوات حتى يستطيع المدرب 

لالعبين ويساعد كل معمم وكل مدرب جمباز أن يقوم بتعميم الميارات المقررة عمى الالعبين بأسرع 
وقت وبدقة كبيرة بحيث تؤدى الميارة المتعممة بطريقة صحيحة وخالية من األخطاء ويستخدم فى ذلك 
جميع الوسائل المتاحة لديو بل ويسعى الى ابتكار وسائل وطرق وأدوات جديدة تمكنو من تعميم الميارة 
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حيث أن رياضة الجمباز حققت وتحقق تطورا مذىال وىذا التطور يأتي من خالل جيود , بصورة جيدة
القائمين عمى عمميات التعميم والتدريب بجيود كبيرة وخاصة في عمميات التحميل البيوميكانيكى 

لذلك قام الباحث .لمميارات واستخالص أىم النقاط النفنية التي تفيد في عمميات تطوير ىذه الرياضة
بإجراء ىذه الدراسة وذلك لبيان أىمية استخدام المدربين لنمطى التغذية الراجعة التفسيرية باستخدام 

المعمومات البيوميكانيكية ومقارنتيا باستخدام المعمومات الوصفية التصحيحية في األداء لميارة الدحرجة 
الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينفي الجمباز وىل يوجد ىناك اختالف في النتيجة يظير في تعمم 

وجودة أداء الميارة عند استخدام التغذية الراجعة بأنماطيا المختمفة وأى نمط منيا يكون ذو فعالية اكثر 
عند تعمم الميارات الحركية وذلك لالستفادة منيا في المجال العممى وا عطاء المدربين والمعممين الذين 

 .يقومون بتعميم ميارات الجمباز بالنمط الجيد والفعال لمتغذية الراجعة
: أهداف البحث

إلى معرفة تأثير التغذية المرتدة باستخدام نمطى التغذية المرتدة التصحيحية ييدف ىذا البحث 
والتغذية المرتدة التفسيرية المستخمصة من المعمومات البيوميكانيكيةعمى تعمم ميارة الدحرجة الخمفية 

 .المنحنية لموقوف عمى اليدينفي الجمباز
 : فروضالبحث

 :افترض الباحث مايمىأىداف البحث سعيا لتحقيق 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات المتكررة خالل مراحل التعمم لممجموعتين - 1

 مجموعة استخدام التغذية –التغذية الراجعة التصحيحية باستخدام المعمومات الوصفية )التجريبيتين 
الدحرجة الخمفية المنحنية عمى أداء ميارة  (الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات البيوميكانيكية

 .لموقوف عمى اليدين
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياس البعدي لممجموعتين التجريبيتين فى أداء ميارة - 2

مجموعةاستخدام التغذية  )لصالح المجموعة الثانية الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين
 .خالل مراحل التعمم(الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات البوميكانيكية

: مصطمحات البحث
 :التغذية الراجعة

 الذي يرتب واألسموب، والخبرات، المعرفةوالمعموماتىو الطريقة التي يستقبل بيـا الطالب : النمط
 ويرغب في استخداميا والعمل بيا، من أجل المتعمم والطريقة التي يفضميا المعموماتوينظم بو ىذه 

 (2014عتيق & الصيفى)والخبرات لتجعل عممية التعمم أكثر جذبا وشوقا الميارات اكتساب 
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األداء  في تقويم المتعمم التي يعتمد عمييا االجراءاتويعرفيا الباحث أنيا : نمط التغذية الراجعة إجرائيا
، وذلك الفنىفى اداء الميارة قيد البحثعمى صورة عن أدائو ومستواه ه  حصولخالل، من الفنى لمميارة

.  سواء كانت صحيحة أم خاطئةوا عالميبنتائج محاوالتولمنتائج التي حققيا تو  معرفخالمن 
:  (تعريف اجرائى)التغذية الراجعة التصحيحية باستخدام المعمومات الوصفية

مجموعة من المعمومات التى يزود بيا المتعمم من قبل المعمم عند تعمم ميارة الدحرجة الخمفية  
المنحنية لموقوف عمى اليدينوالتى تساعده عمى معرفة األداء الصحيح واألداء الخاطئ وذلك لتثبيت 

األداء الصحيح وتجنب األداء الخاطئوتكون ىذه المعمومات عبارة عن النواحى الفنية ألداء الميارة من 
الناحية الوصفية طبقا لما ىو معمول بو من قبل المعممين والمدربين أثناء تعميم ميارات الجمباز حيث 

 .تعتمد التغذية الراجعة عمى الخطأ الناتج عن أداء الفرد المؤدى لمميارة
: (تعريف اجرائى)التغذية الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات البيوميكانيكية 

مجموعة من المعمومات التى يزود بيا المتعمم من قبل المعمم عند تعمم ميارةالدحرجة الخمفية المنحنية 
لموقوف عمى اليدينوالتى تساعده عمى معرفة األداء الصحيح واألداء الخاطئ وذلك لتثبيت األداء 

الصحيح وتجنب األداء الخاطئوتكون ىذه المعمومات ممخصا تفصيميا لمنواحىالبيوميكانيكية لمميارة طبقا 
لممعمومات الناتجة من التحميل البيوميكانيكى لمميارة واعطاء المتعمم معمومات عن القصور الذاتى 

والدفع وحركة مركز الثقل وغيرىا من المعمومات البيوميكانيكية الناتجة عن التحميل والتى تفيد المتعمم 
 .أثناء تعميم الميارة
: الدراسات السابقة

بيدف دراسة تأثير التغذية (Boyer, Miltenberger, Batsche, & Fogel, 2009)دراسة- 1
 سنوات ومقارنة ادائين باألداء 10-7الراجعة عن طريق الفيديو ألربع العبات جمباز اعمارىن من 

المثالى في بطولة عالمية حيث تقوم كل العبة بمشاىدة أدائيا الحالي بعد األداء ومقارنتو باألداء 
المثالى في نفس التوقيت والذى يتم عرضو عمى شاشات كمبيوتر مجيزة خصيصا لذلك وكان من 

نتائج ىذه الدراسة أن التغذية الراجعة ليا دور في التعرف عمى أخطاء األداء ومقانتو باألداء 
 .الصحيح مما أظير تأثيرا إيجابيا في تعمم الالعبات لمميارات قيد الدراسة

أثر نمطي التغذية الراجعة التصحيحية و التفسيرية في بيئة التعمم  " بعنوان(2012الحربى، )دراسة - 2
التحقق من أثر نمطي حيث ىدفت الدراسة إلى " اإللكتروني عمى التحصيل و الرضا عن التعمم

 التغذية الراجعة التصحيحية و التفسيرية في التعمم اإللكتروني عمى التحصيل والرضا عن التعمم
درست المقرر بطريقة التعمم اإللكتروني  التطبيق عمى اربع مجموعات ثالث تجريبية  تمحيث
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. والمزودة بتغذية راجعة كالتالي األولى تصحيحية تفسيرية، و الثانية تفسيرية، و الثالثة تصحيحية
( 60)أما المجموعة الضابطة فدرست المقرر بالطريقة التقميدية وجيا لوجو، بمغ عدد عينة البحث 

وتم تطبيق أدوات البحث و ىي اختبار . طالبة من المسجالت في مقرر تغذية الفئات الحساسة
و أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . التحصيل و مقياس الرضا عن التعمم

بين نمط التغذية الراجعة التفسيرية اإللكترونية، و نمط التغذية الراجعة التصحيحية اإللكترونية 
لصالح مجموعة التغذية الراجعة التصحيحية التفسيرية اإللكترونية و التغذية الراجعة التفسيرية 

 .اإللكترونية في متغير الرضا عن المقرر و ذلك في جميع أبعاد المقياس
والتي درست تأثير استخدام (Sadowski, Mastalerz, & Niznikowski, 2013)دراسة - 3

 بعض الميارات الصعبة في الجمباز وطبقت نوعين من التغذية الراجعة الخارجية عمى تعمم
ميارتى الشقمبة الخمفية من وضع التكور وميارة الشقمبة الجانبية مع ربع لفة وقد صنف الباحث عمى

 العب تم 30ىذه الميارات عمى أنيا ميارات صعبة في الجمباز حيث أجريت الدراسة عمى 
اختيارىم عشوائيا وتم تقسيميم الى مجموعتين تم إعطاء مجموعة منيم تغذية راجعة نطاقية أي 

تعطى في حالة ظيور الخطأ الذى يزيد عن المعيار الخاص بالمجنة الفنية لمجمباز وأما المجموعة 
وقد أظيرت النتائج تفوق % 100الثانية فقد تم اعطاؤىا تغذية راجعة بعد كل محاولة بنسبة

المجموعة األولى التي تم اعطاؤىا تغذية راجعة نطاقية عمى المجموعة التي تم اعطاؤىا تغذية 
 .%100راجعة بنسبة 

 وىدفت إلى التعرف عمى أثر التغذية (2014ابوالطيب، حالوة، عودات، و ابوعريضة، )دراسة -4
الراجعة المرئية والمفظية عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية في سباحة الصدر عمى عينة مكونة من 

 طالب تم تقسيميم الى مجموعتين األولى تمقت تغذية راجعة مرئية والثانية تمقت تغذية راجعة 20
ث /صورة25 كاميرا فيديو بتردد 2لفظية حيث تم تحميل أداء الطالب عن طريق تصويرىم بعدد 

 م صدر حيث 50الجراء التحميل الحركى خالل مسافة سباحة  KINOVEAواستخدام برنامج 
 50 م،وزمنسباحة 25 م،وزمنسباحةأخر 25 زمنسباحةأول)كانت متغيرات الدراسة ىي 
 50 م،ومعدلعددضرباتالذراعين 25 م،ومعدلعدد ضرباتالذراعينأخر 25 م،ومعدلعددضرباتالذراعيناول

, (مصدر،ومعاماللفاعمية 50 م،ومعدلطولضربة الذراعين،ومعدلترددضربةالذراعين،ومعدلسرعةسباحة
رات فيتحسينمستوىمتغيرا جعةالمرئيةوالمفظيةالمعتمدةعمىالتحمياللحركيدوراأنممتغذيةالراسة واشارتنتائجالد

مصدرلدىطالبمساق السباحة  50 الكينماتيكيةفيسباحةالدراسة 
متغيرات lوأنيناكفروقًاذاتداللةاحصائيةبينأفرادمجموعةالتغذيةالراجعةالمرئيةوالمفظيةفيتحسين
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 50 مالكمي،ومعدلسرعةسباحة 50 م،وزمنسباحة 25زمنسباحةأخر
 .مصمصالحأفرادمجموعةالتغذيةالراجعةالمرئية

-تصحيحية)أثر التفاعل بين مستوى تقديم التغذية الراجعة "  بعنوان (2017عبدالعميم، )دراسة - 5
في بيئات التعمم الشخصية عمى التحصيل الدراسي ( عميق-سطحي)وأسموب التعمم  (تفسيرية

أثر اختالف مستوى ىدفت الدراسة الى التعرف عمى " وكفاءة التعمم لدى طالب تكنولوجيا التعميم
في بيئة التعمم الشخصية عمى التحصيل الدراسي،  (التفسيرية- التصحيحية)تقديم التغذية الراجعة 

( العميق- السطحي)التعرف عمى أثر اختالف أسموب التعمم  (2. وكفاءة التعمم بداللة زمن التعمم
التعرف عمى  (3. في بيئة التعمم الشخصية عمى التحصيل الدراسي، وكفاءة التعمم بداللة زمن التعمم

- السطحي)وأسموب التعمم  (التفسيرية- التصحيحية)أثر التفاعل بين مستوى التغذية الراجعة 
. في بيئة التعمم الشخصية عمى التحصيل الدراسي، وكفاءة التعمم بداللة زمن التعمم (العميق

 طالبا وطالبة من طالب الفرقة 60اعتمدت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتكونت العينة من 
 طالبا 30: تم تقسيميم إلى. تخصص تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية، جامعة أسوان-الثالثة

تم إعداد اختبار التحصيل الدراسي، ومقياس .  بأسموب التعمم السطحي30بأسموب التعمم العميق، و
( 1: خُمصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزىا. كأداتين لمدراسة (العميق- السطحي)أسموب التعمم 

توجد فروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في التحصيل الدراسي ترجع إلى 
، ولصالح التغذية الراجعة (التفسيرية- التصحيحية)أثر اختالف مستوى تقديم التغذية الراجعة 

توجد فروق بين متوسطات درجات الطالب من ذوي أسموب التعمم السطحي  (2. التفسيرية
والطالب من ذوي التعمم العميق في التحصيل الدراسي، ولصالح الطالب ذوي أسموب التعمم 

توجد فروق في التحصيل الدراسي ترجع ألثر التفاعل بين مستوى تقديم التغذية الراجعة  (3. العميق
التغذية الراجعة التفسيرية )لصالح  (السطحي العميق)، وأسموب التعمم (التفسيرية- التصحيحية)

توجد فروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في  (4. (وأسموب التعمم العميق
- التصحيحية)كفاءة التعمم بداللة زمن التعمم ترجع إلى أثر اختالف مستوى تقديم التغذية الراجعة 

 ، ولصالح التغذية الراجعة التفسيرية(التفسيرية
: إجـراءات البحث

: منهج البحث
لمناسبتو لطبيعة تين  المنيج التجريبىبإستخدام التصميم التجريبى لمجموعتين تجريبيالباحثستخدمأ

االبحثففى المجموعةاألولى يتم استخدام التغذية الراجعة باستخدام المعمومات الوصفية ىذ
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الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى التصحيحيةلتصحيح الخطأ الناتج عن األداء لميارة 
والمجموعة الثانية فيتم استخدام التغذية الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات البيوميكانيكة اليدين
تحميل األداء الفني لمميارة والذى من خاللو يستطيع المعمم أو المدرب  (3 , 2) ويوضح مرفق .لمميارة

إعطاء التغذية المرتدة الوصفية من خاللو حيث يوضح جميع مراحل أداء الميارة الفنية واألخطاء التي 
قد يقع فييا المتعممحيث تم تصميم ىذا المخطط من قبل الباحث  حيث اعتمدت التغذية الراجعة 

التفسيرية عمى المعمومات البوميكانيكية لتوقيت فرد مفصل الفخذ خالل حركة الكب وقانون االذدواج 
في الميكانيكا وكذلك ديناميكية مد مفصل الكتف واالتزان في وضع الوقوف عمى اليدين حيث تم وضع 
التغذية المرتدة والشرح لمطالب التفسير المنطقى عند اصالح الخطأ وأيضا تم استخدام ىذه المعمومات 
في تصميم استمارة التحميل لمميارة بالفيديو لتقييم أداءات الطالب أثناء الوحدات التدريبية واالختبارات 

 .البعدية
: مجتمع وعينة البحث

 من طالب 2 الطالب الذين يدرسون مقرر جمباز  البحث بالطريقة العمدية منالباحثعينةختار أ
،تم طالب( 36 )معددهبمغ و (2014/2015)كمية التربية الرياضية فى الفصل الدراسىالثانى

طالب تم ( 30)فأصبحت عينة البحث األساسية ، االستطالعيةطالب كعينةلمدراسة( 6)عدد ستبعادأ
. طالب (15)تقسيميم إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كل منيما 

: تجانس عينة البحث

–السن )باستخدام معامـل االلتواء فى متغيرات األساسية  بإجراء التجانس لعينة البحث الباحثقام 
. ذلكوضح ي(1)وجداول(الوزن - الطول 

( 1)جدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيطومعامل االلتواء  

  قيد البحث النمومعدالتفي األساسية لعينة البحث 
 معامل االلتواء معامل التفمطح االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 0.406 0.864 0.59 20.31 سنة الســن
 0.749 0.023 2.74 170.90 سم الطول
 0.774 2.361 3.36 67.98 كجم الوزن 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء لعينة (1)جدول من ضح تي
حيث أن قيم معامالت االلتواء ليذه (الوزن - الطول - السن )في معدالت النمو األساسية البحث 

 يشير إلى إعتدالية توزيع العينة وتجانسيا في ىذه ممااألمر  (3±)نحصرت ما بينأالمتغيرات قد 
. المتغيرات

 30=ن
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( 2)جدول 
 في معدالت النمو تينداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي

 (الوزن  –  الطول-السن)

وحدة  المتغيرات
 القياس

 1 المجموعة التجريبية
 15= ن 

  2التجريبية المجموعة 
 "ت"قيمة  15=ن 

 ع س ع س
 0.15 0.55 20.33 0.65 20.30 سنة السن
 0.26 3.30 171.03 3.21 170.76 سم الطول
 0.40 3.13 67.73 3.69 68.23كجم الوزن 

 بين المجموعتين 0.05 فروق دالة إحصائيًا عند مستوي عدموجود(2) من جدول يتضح
 في  البحث يشير إلي تكافؤ مجموعتيمما (الوزن – الطول – السن)النموتعدالمالتجريبية الضابطة في 

. ىذه المتغيرات
( 3)جدول 

 المتغيرات  فيتينداللة الفروق بين المجموعتين التجريبي
 (درجات اختبار مهارة الوقوف عمى اليدين كإختبارقبمى)المهارية

وحدة  المتغيرات
 القياس

 1 المجموعة التجريبية
 15= ن 

  2التجريبية المجموعة 
 "ت"قيمة  15=ن 

مستوى 
 الداللة

 ع س ع س
درجات اختبار الطالب فى 

مهارة الوقوف عمى 
 اليدين

 0.14 1.513 0.90 6.1 0.93 5.63 درجة

 

 بين المجموعتين 0.05 فروق دالة إحصائيًا عند مستوي عدموجود(3) من جدول يتضح
فى درجات اختبار ميارة الوقوف عمى اليدين كأحد المحددات الميارية األساسية ليتعمم تين التجريبي
 مجموعتي يشير إلي تكافؤ ممافى الجمباز الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينميارة 
 . في ىذه المتغيراتالبحث

 :أدوات جمع البيانات
:  المستخدمةاألدواتاألجهزة و: أوالًال 
. رستامير معاير لقياس طول الجسمجياز- 

. طبى معايرلقياس وزن الجسمميزان- 

 . كاميرا فيديو- 
. التغذية الراجعةجياز فيديو لعرض - 
 مراتب ىبوط-  صندوق مقسم– مراتب –صالة جمباز- 
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بعد عرضيا الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليديناستمارة المعمومات البيوميكانيكيةلميارة - 
 (1مرفق )عمى مجموعة من الخبراء 

 الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليديناستمارة التحميل بالفيديولميارة - 

 : االختبارات المهارية:ثانياًال 

 تم اختيار ميارة الوقوف عمى اليدين كإختبارقبمى نظرا ألن ىذه الميارة تعتبر :االختبار القبمى
متطمب أساسى لتعمم ميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينوحيث أنو قد تم تعميميا 
لمطالب في الفرقة األولى فقد رأى الباحث وبناءا عمى بعض الدراسات السابقة اختيار ىذه الميارة 

لتقسيم الطالب إلى مجموعتين متكافأتين قبل بداية الدراسة األساسية حيث أنيا تعتبر الميارة األساسية 
أنو ال توجد فروق  (2)ويبين جدول . لبدء تعمم ميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين

ذات داللة أحصائية بين أفراد المجموعتين في اختبار ميارة الوقوف عمى اليدين وأن المجموعتين 
 .متكافأتين في متغير االختبار الميارى الذى اعتمده الباحث ليذا الغرض

 :االختبارات المتكررة
 3بعد االنتياء من كل وحدة تعميمية من الخمس وحدات بيذه الدراسة يعطى لكل طالب 

 دقائق مننياية الوحدة ويتم حساب متوسط ىذه 10محاوالت ألداء الميارة لتقيم عممية التعمم بعد 
 .الدرجات ومقارنة متوسطات درجات كال المجموعتين

اعتادت البحوث في مجال الجمباز عمى تقييم الميارات عن طريق درجات : طريقة تقييم المهارة
تصمبم نموذج لتقييم أداء ميارة الدحرجة (2009عطا، )المحكمين ونظرا لقيام الباحث في دراسة سابقة

الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينبناءا عمى تحميل المسارات اليندسية لتحميل البناء الحركى لمميارة 
فقد تم استخدام ىذه الطريقة كأحد طرق تقييم الميارة بطريقة موضوعية لتجب األخطاء التي يمكن أن 

 .تتواجد عن طريق المحكمين
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 شابلونة لمحاور تحليل مهارة الدحرجة الخلفية المنحنية للوقوف على اليدين (1)شكل 

وفى ىذه الطريقة يتم تصوير الطالب بالفيديو عند أداء المحاوالت المقررة كإختبار بعدى وىى 
 محاوالت يؤدييا كل طالب بعد انتياء مرحمة التعميم حيث تم تقييميا عن طريق النموذج 3عبارة عن 
  (ص, س)حيث تم تصميم شابمونة توضح المسارات اليندسية ألداء الميارة طبقا لالحداثيات : المقترح 

قام الباحث بتصميم الشابمونةبناءا عمى البياناتالتى تم استخالصيا من التحميل الحركى لمميارة طبقا 
شكل ) وكذلك من خالل إستطالع رأى الخبراء فى مجال الجمباز والتحميل الحركى Kassatلنموذج 

وعند تحميل الميارة بواسطة الفيديو يتم مشاىدة األداء مرة عن طريق عرضيا بواسطة جياز , (1
الفيديو بالسرعة العادية وىنا يمكن الحكم عمى ديناميكية األداء من خالل دفع اليدين لألرض ويمكن 
مالحظة ذلك من مفصل الكتف حيث يمكن الحكم عمى ديناميكية أداء الميارة من ىذا الدفع ويتم 

 .كما ىو موضح باستمارة التحميل (5)إعطاء درجة من
 
( 4)جدول 

 استمارة التحميل بالفيديو لمهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين
 الدرجة وصف المحور المحور

توقيت فرد مفصل 
 الفخذ كامال

 وصف مكان فرد الجذع كامال ألقصى مدى ممكن
 :فتكون الدرجات كالتالى

 45≤ a≤70  

 70≤ a≤90    

  90 عند            

 
 
1 
3 
5 

ديناميكية فرد 
 مفصل الكتفين

يقصد بيا الدفع باليدين بقوة من الكتف عند الوصول إلى وضع 
 5 الوقوف عمى اليدين

الثبات فى وضع 
 2 عند الثبات بدون توتر أو أى اىتزاز الوقوف عمى اليدين

مد جميع مفاصل 
الجسم أثناء الوقوف 

, عمى اليدين 
ويحدث ذلك عند 
الثبات فى الوضع 
الرأسى مع السماح 
بزاوية انحراف 

±5 

 فرد مفصل المرفقين كامال 

 فرد مفصل الكتف كامال 

 فرد مفصل الجذع 

  الوضع التشريحى لمعمود الفقرى 

 فرد الركبتين كامال 

 فرد المشطين كامال 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 slawثم يتم بعد ذلك وضع الشابمونة عمى شاشة التمفاز وعرض الميارة بالتصوير البطئ

Motion وذلك لبيان مكان فرد مفصل الفخذ ويتم إعطاء درجات طبقا لمحاور التحميل الموجودة 
يقوم  (5±يسمح بإنحراف قدره )وعند وصول الالعب لوضع الوقوف عمى اليدين بدون توتر , بالشابمونة

المحكم بإعطائو درجتان ثم يتم مالحظة حالة جميع مفاصل الجسم وا عطائيا درجات طبقا إلستمارة 
 (4جدول )التحميل 

: الدراسة االستطالعية

بيدف التعرف عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجو  بإجراء الدراسة االستطالعيةالباحثقام 
الدراسة من حيث تحديد أماكن التدريب وتحديد أماكن وضع كاميرات تصوير المحاوالت في كال 
 االختبارين القبمىوالبعدى وكذلك تحديد أوقات إعطاء التغذية المرتدة ومدتيا وتفيم الطالب لطبيعتيا

 تحديد أماكن التدريب وفعالية األدوات المساعدة -

 .التعرف عمى الصعوبات التى يمكن أن تقابل تطبيق البحث -

 .التعرف عمى أماكن وضع كاميرات تصوير االختبارات القبمية والبعدية -

 .تحديد أوقات إعطاء الطالب التغذية المرتدة وتفيم الطالب لطبيعة كل منيا -

 .لالختبارات المستخدمة (الثبات– الصدق )تحديد المعامالت العممية  -

 التعرف عمى عدد المحاوالت التي يمكن أن يقوم بيا الطالب قبل الوصول لمتعب -
:  االستطالعية التىأجريتةوكان من أهم نتائج الدراس

 محاولة في الوحدة الواحدة كحد أقصى لمتمرين قبل أن يكون ىناك تأثير لمتعب 20تحديد عدد  -
 .عمى األداء الميارى وىذا موضح من دراسات سابقة أيضا

 .تطبيق االختباراتالباحث عند التى يمكن أن تقابل لمصعوبات إيجاد الحمول  -

: الستمارة التقييم المقترحة والشابمونة (الثبات– الصدق )المعامالت العممية

 ضم الرجمين 

 وضع اليدين عمى الرض متوازيتين 
 20  المجموع
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من  (3 )عمىعدداإلستمارةوذلك عن طريق عرض ، الصدق المنطقىبإستخدامحساب صدق اإلستمارةتم 
الرأىفى مدى مطابقة ومنطقية محتوى إلبداء( 1قلحم)الجمباز والتحميل الحركىالمتخصصين فى

مما  (%90 )قدرىا وضعت من أجمو،وقد أشارت النتائج إلى إتفاق المحكمين بنسبة مئوية لمااإلستمارة
 الثبات معاملليذه اإلستمارة قيد البحث،ولحساببشكل كبير يشير إلى توافر الصدق المنطقى

تم إستخدام تطبيق والشابمونة المقترحة تم استخداميما من قبل محكمين منفصمين وذلك لإلستمارة
 تم ،أيام عمى أفراد العينة اإلستطالعية(7) قدره زمنىاإلستمارة ثم إعادة تطبيقيا مرة أخرى بفارق 

قاموا باستخدام استمارة التحميل المقترحة والشابمونة حساب معامل االرتباط بين درجات كال المحكمين 
 وتم حساب , محاوالت لمميارة قيد البحث3طالب قاموا بأداء  (5)المصممة وذلك لحساب درجات عدد 

 وبذلك تم إثبات 0.01 عند مستوى 91.4=معامل االرتباط بين درجات كال لمحكمين حيث كانت ر
 .ثبات صحة استخدام الطريقة المقترحة

 :إجراءات الدراسة

المدرب استخداميا عند تعميم الميارة قيد / تم تحديد المعمومات الوصفية التي يمكن لممعمم 
وكذلك المعمومات البيوميكانيكية والناتجة من التحميل البيوميكانيكى من المراجع المتخصصة حيث البحث

تم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين كما ذكر سابقا تم استخدام التغذية المرتدة التصحيحية باستخدام 
المعمومات الوصفية لمميارة لممجموعة األولى أما المجموعة الثانية فقد تم استخدام التغذية المرتدة 

التفسيرية باستخدام المعمومات البيوميكانيكيةوقد تم إعطاء أفراد كال المجموعتين التغذية المرتدة مجمعة 
( 15- 10- 5)وذلك ثالث مرات خالل فترة التعمم وذلك بعد المحاوالت  (KP)عمى حسب األداء 

 محاولة 20حيث وكما تمت التوصية بو من خالل الدراسة االستطالعية أنو يمكن لمطالب أداء عدد 
 وحدات بواقع مرتان أسبوعيا وبذلك كان عدد 5لمميارة قبل حدوث تأثير التعب وتم تكرار ذلك لمدة 

 محاولة  حيث تم عمل اختبار بعد انتياء 100المحاوالت النيائية لعميم الميارة خالل فترة الدراسة ىي 
 محاوالت ألداء الميارة تحت الظروف الطبيعية 3كل وحدة تعميمية وذلك بإعطاء كل طالب عدد 

وبدون سند وتم تصويرىا وتقييميا من قبل الباحث باستخدام االختبارات المقررة في ىذه الدراسة وتمت 
 .المقارنة بين متوسطات ىذه الدرجات

 : الُمعالجة اإلحصائية
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ستعان ألُمعالجة البيانات إحصائيًا، و*(25اإلصدار /SPSS) البرنامج اإلحصائىالباحثستخدم أ
 :باألساليب اإلحصائية التالية

اختبار تحميل - T.test" ت"اختبار - .معامل اإللتواء- االنحراف المعيارى  - المتوسط الحسابى- 
 اختبار مان ويتنى- لمقياسات المتكررةANOVAالتباين 
.  (0.05) مستوى معنوية  مستوى الداللة اإلحصائية عند أرتضىالباحثوقد 

:  عرض ومناقشة النتائج
:   عرض النتائج:أوالًال 

وفقا لمفروض التي افترضيا الباحث وبناءا عمى إجراءات البحث والنتائج التي تم التوصل الييا فإنو 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات المتكررة خالل مراحل التعمم )الختبار الفرض األول 

 مجموعة –التغذية الراجعة التصحيحية باستخدام المعمومات الوصفية )لممجموعتين التجريبيتين 
الدحرجة الخمفية عمى أداء ميارة  (استخدام التغذية الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات البيوميكانيكية

حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك  (.المنحنية لموقوف عمى اليدين
متعدد القياسات لبيان التغيرات في مستوى األداء بين القياسات  ANOVAاالحادىاختبار تحميل التباين

المتكررة التي قام بيا الباحث بعد انتياء كل وحدة تعميمية لميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف 
حيث تم حساب متوسط ثالث محاوالت تم اعطاؤىا لكل طالب بعد االنتياء من الوحدة , عمى اليدين

 ( 2)التعميمية وتم مقارنة نتائج ىذه المتوسطات كما يوضحيا الشكل رقم 
 

 
                                                 

*SPSSوهى باختصار الحروف ، تُشير إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  :
The Statistical Package for the Social Sciences. 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى أداء ميارة الدحرجة الخمفية  ( 5 )ويتضح من الجدول 

مجموعة استخدام التغذية الراجعة بواسطة )المنحنية لوقوف عمى اليدينألفراد المجموعة األولى 
ويظير ذلك في متوسط القياسات المتكررة حيثتوضح ىذه الفروق تحسن مستوى  (المعمومات الوصفية

األداء لمميارة من قياس إلى قياس أخر حتى تصل إلى أفضل متوسط لألداء في القياس األخير وذلك 
 .بسبب إعطاء افراد ىذه المجموعة التغذية الراجعة الوصفية عن طريق المعمم

مستوى أداء الميارة قيد الدراسة لممجموعة التجريبية الثانية  ( 6) وكذلك الجدول  (3)ويبين الشكل رقم 
خالل  (مجموعة التغذية الراجعة بواسطة التفسيرية طبقا لممعمومات البوميكانيكية لمميارة قيد الدراسة)

 ANOVAمراحل ووحدات التعمم حيث اتضح ذلك من البيانات المستخمصة من التحميل االحصائى
 ذي القياسات المتكررة خالل مراحل التعمم 

( 5 )جدول 
نمط التغذية الراجعة )المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى 

 15= ن مستوى أداء مهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينفي (الوصفية التصحيحية

 المتغــيرات
  محاولة100بعد   محاولة80بعد   محاولة60بعد   محاولة40بعد   محاولة20بعد 

ع س  ع س ع س ع س ع س
مستوى األداء في المهارة 

 قيد البحث
3.13 0.35 3.93 0.25 4.47 0.52 5.07 0.26 7.07 0.59 

 بين ىذه متوسطات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (7)ويوضح الجدول رقم 
القياسات المتكررةألفراد المجوعة الثانية والتي تعتمد عمى التغذية المرتدة الخارجية التفسيرية وفقا 

لممعمومات البيوميكانيكية لمميارة وأظيرت ىذه النتائج تحسنًا ذات داللة إحصائية خالل الزمن بمعنى 
تحسن األداء بين كل قياس وأخر حيث أظيرت النتائج أن أفضل األداءات لمميارة كانت في القياس 
األخير ويعزى الباحث وجود ىذه الفروق لموسائل المستخدمة وطريقة امداد الطالب بالتغذية الراجعة 
والتي أثرت في الطالب واستقباليم لممعمومات التي بينت كيفية أداء الميارة بصورة جيدة وبطريقة 

 ,Boyer, Miltenberger))ويتفق ذلك معمع دراسة , تفصيمية وتفسير أسباب األداء الصحيح
Batsche, & Fogel, 2009))  ودراسة(Sadowski, Mastalerz, & Niznikowski, 

في أىمية استخدام أنماط  (2014ابوالطيب، حالوة، عودات، و ابوعريضة، )دراسة وكذلك (2013
مختمفة من التغذية الراجعة في عممية التعمم سواء أكانت وصفية أم باستخدام المعمومات المستخمصة 

سواء كان ذلك في ميارات الجمباز أو ميارات السباحة والتي تم التطبيق عمييا في من التحميل الحركى 
 .كال الدراستين مما يؤكد أىمية التغذية الراجعة في عممية التعمم

 (6)جدول 
نمط التغذية الراجعة )المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية 

 15= ن مستوى أداء مهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدينفي (الوصفية التفسيرية
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 المتغــيرات
  محاولة100بعد   محاولة80بعد   محاولة60بعد   محاولة40بعد   محاولة20بعد 
ع س  ع س ع س ع س ع س

مستوى األداء في المهارة 
 قيد البحث

3.53 0.52 4.47 0.64 6.13 0.83 7.40 0.83 9.13 0.74 

 
( 7)جدول 

والمجموعة التجريبية  (التغذية الراجعة الوصفية)داللة الفروق في القياسات المتكررةبين المجموعة التجريبية األولى 
 في مستوى أداء مهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين (التغذية الراجعة التفسيرية)في الثانية 

 5= ن 
 مصدر التباين المتغــيرات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 مربع ايتا

مستوى 
اآلداء في 
المهارة قيد 

 البحث

 0.921 0.00 324.47 102.75 4 411.00 الزمن

 0.921 0.00 18.58 5.88 4 23.53 المجموعة*الزمن

    0.317 112 112 الخطأ

 إلى وجود فروق بين المجموعتين في مستوى أداء الميارة قيد البحث حيث توضح (8)ويشير جدول 
النتائج أن ىناك تباين في مستوى األداء بين المجموعتين خالل الوحدات التعميمية المقررة قيد البحث 

 وينتج ذلك عن نمط التغذية المرتدة المستخدم في ىذه الدراسة
 (8)جدول 

داللة الفروق في بين المجموعتين قيد البحث خالل الزمن الكمى لوقت الوحدات التعميمية الخمسفي مستوى أداء 
 15=2ن=1ن مهارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين

 مصدر التباين  المتغــيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 مربع ايتا

الفروق بين 
مستوى أداء 
المجوعتينفي 
المهارة قيد 

 البحث

 0.846 0.00 154.35 73.500 1 73.500 المجموعات

    0.476 28 13.333 الخطأ

توجد فروق دالة إحصائيًا بين )بالنسبة إلى اختبار الفرض الثانىمن ىذه الدراسة والذي ينص عمى 
الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف متوسطات القياس البعدي لممجموعتين التجريبيتين فى أداء ميارة 

مجموعة استخدام التغذية الراجعة التفسيرية باستخدام المعمومات  ) لصالح المجموعة الثانية عمى اليدين
لبيان الفروق بين متوسطات األداء حيث تم تطبيق اختبار مان ويتنى( خالل مراحل التعمم (البوميكانيكية

 يوضح ىذه الفروق  (6)لممجموعتين في كل قياس تم في ىذه الدراسة والجدول 
 9جدول 
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 نتائج اختبار مان ويتنى لبيان الفروق بين المجموعتين قيد الدراسة بعد كل وحدة تعميمية
 15=2ن=1ن

 المتغــيرات
  محاولة100بعد   محاولة80بعد   محاولة60بعد   محاولة40بعد   محاولة20بعد 
1مج 2مج   1مج  2مج    2مج  1مج 2مج  1مج 2مج  1مج 

18.5 المتوسط
0 12.50 19.2

3 
11.7

7 22.07 8.39 22.90 8.10 22.70 8.30 

 4.50 1.50 14.00 56.50 67.50 مان ويتنى

 124.50 121.50 134.00 176.500 187.50 ويمكوكسون 

Z -2.285 -2.805 -4.259 -4.939قيمة   -4.624 

مستوى الداللة في 
 0.00 0.00 0.00 0.019 0.06 االتجاهين

وتشير نتائج اختبار مان ويتنى لبيان الفروق بين المجموعتين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
التغذية الراجعة )والمجموعة التجريبية الثانية  (التغذية الراجعة الوصفية)المجموعة التجريبية األولى 

في مستوى أداء ميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين لصالح المجموعة  (التفسيرية
التجريبية الثانية وذلك بدءا من الوحدة التعميمية الثانية وزادت ىذه الفروق حتى وصمت إلى أقصاىا في 

الوحدة األخيرة مما يدل عمى فعالية التغذية الراجعة التفسيرية عنيا في التغذية الراجعة التصحيحية 
ويتفق ذلك وتتفق نتائج ىذه الدراسة في أىمية التغذية الراجعة التفسيرية عن التغذية الراجعة الوصفية 

حيث اتفقت نتائج ىذه الدراسات  (2017عبد العميم )وكذلك دراسة  (2012الحربى )كما في دراسة 
عمى أىمية امداد المتعممين بالتغذية الراجعة التفسيرية كان من نيجتو تعمم أفضل من إعطاء األفراد 

حيث وضح أنو (Brookhart, 2008)تغذية راجعة وصفية فقط ويرجع الباحث ذلك إلى ما ذكره 
عندما نريد ان نعطي معمومات خارجية في ميارة منفصمة فالبد من تحميل نموذج حركي يؤدي الميارة 

 الغرض منو اعطاء تمك المعمومات لممتعمم لتطوير االداء بصورة جيدة ودقيقة وفق مظاىر كينماتيكية
وقد سبق الباحث في ىذا المجال , الى افضل ما يمكن وفق منيج التدريب المقترح من قبل الباحث

 1975)الكثير من المختصين بعمم الحركة والتعمم الحركي تحت عنوان التغذية الراجعة كما في دراسة 
Gentile)  حيث استخدمت معمومات حول االداء(KP)  مع الميارات المغمقة اذ يكون المطموب من

 الراجعة من الوسائل اليامة التي تساعد المدربين المتعمم اداء حركة دقيقة وفاعمة وتعد التغذية
والمعممين وبخاصة عند تعميم المبتدئين لمميارات الحركية ألن تصورىم األولى لمميارة المتعممة يكون 
غير مكتمل وبذلك فإن الحاجة إلى استخدام التغذية الراجعة يكون ضروريا وىاما لتحسين التصور 

الحركى لمميارة المتعممة وتعمل عمى تحسين ومعالجة وتحفيز المتعمم وتساعد في زيادة انتباه المتعممين 
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يجاد نوع من المسئولية لألداء الجيد كما تفيد التغذية الراجعة كوظيفة ضبط وتنظيم الموقف التعميمى  وا 
وتثير المتعمم نفسيا مما يدفعو لالستمرار في العمل بجدية مما يساعد عمى التعمم بصورة أسرع وتعديل 

 لذلك فإن المعمم وفى أثناء قيامو بعممية تعميم الميارات الحركية بصفة عامة (2019عبدربو، )أخطائو
وفى ميارات الجمباز بصفة خاصة لديو العديد من طرق ووسائل التغذية الراجعة كما أثبتت الدراسات 

كما أن ىناك العديد من البحوث العممية قد تناولت , العممية فعالية ىذه األنواع المختمفة أثناء التعمم
التحميل البيوميكانيكى لمميارات في مختمف األلعاب والرياضات وبخاصة في الجمباز وتتوفر ىذه 
المعمومات في ىذه الدراسات ويجب االستفادة منيا بالنسبة لممدربين والمدرسين في إعطاء التغذية 

مرحمة التوافق األولى : الراجعة واستخداميا لتحسين أداء الميارات المتعممة أثناء المراحل الثالث لمتعمم
أنو عندما تكون التغذية  (2011شميدت  )ويرى , ومرحمة التوافق الجيد ومرحمة االتقان والتثبيت

الراجعة الخارجية والتى تعطى من قبل المدرب مدعومة بالمعمومات الكينماتيكية فإن ذلك يسيم فى 
عممية التعزيز الذاتى لممتعمم حيث تعد التغذية الراجعة ذاتى االحساس بالحركة األساس لصورة اآلداء 

الصحيح وىذا يستوجب من الفرد أن يتعمم كيف يسيطر عمى الحركة ويؤدييا اآلداء الصحيح من خالل 
التغذية الراجعة ويعززىا ويكون الواجب الرئيسى من خالليا اكتشاف وتعديل األخطاء ومن خالل 

المدرب ىو توجيو المتعمم من خالل التغذية الراجعة / التركيز عمى اآلداء الصحيح ويكون دور المعمم 
التى تسمح بمساعدة المتعمم باالدراك من خالل التركيز عمى صورة الفعل الحركى بعد أداء التكرارات 

حيث تتم مقارنة أداء المتعمم مع صورة اآلداء الخاطئ الذى قد ال يشعربو وفى ىذه الحالة تمعب 
معرفة النتائج أوال : المعمومات البيوميكانيكية دورا ىاما النجاز الواجب الحركى بنجاح وىذا يقودنا إلى

ثم معرفة االدراك ثم االحساس بالحركة والشعور العضمى ثم مرحمة إعادة التعمم واكتشاف األخطاء وقد 
 ان االداء المياري يعتمد عمى إدراك (1997الفضمي، ) نقال عن شميدتفى نظرية السيطرة الحركيةأشار

الحركة والذاكرة الحركية بحيث يقوم الفرد أثناء تعمم الميارة باختيار صورة الفعل الحركى من مخزون 
ذاكرتو الحركية ويقدم تصور ليذه الحركة ثم يرسل االشارات العصبية الى الوحدات الحركية التي تقوم 

األداء الصحيح وكل ذلك وىو باألداء وىذا يعني تكامل البرنامج الحركي واندماجو مع النتيجيالمطموبو
ثم يتمقى الالعب التغذية الراجعة من المدرب حيث يتم مقارنتيا بما . يعتمد عمى المعمومات الذاتية

 تقوده ىذه المقارنة إلى صياغة قرار جديد وبناء برنامج حركى تكون من يتوقع من المتعمم حيث
 . مكوناتو إمكانية توقع الخطأ وتصحيحو حيث تعتبر ىنا التغذية الراجعة مفتاح لمتعمم الجيد والفعال

: االستخالصات والتوصيات

: اإلســتخـالصات :أوالًال 

 :في ضوء مناقشة النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية
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إستخدامنمط التغذية الراجعة التصحيحية من خالل البيانات الوصفية لمميارة يؤثر تأثيرا إيجابيا - 1
 .عمى تعمم ميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين في الجمباز

إستخدام نمط التغذية الراجعة التفسيرية من خالل البيانات البيوميكانيكية يؤثر تأثيرا إيجابيا عمى - 2
 تعمم ميارة الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين في الجمباز

أظيرت النتائج أن استخدام نمط التغذية الراجعة التفسيرية من خالل البيانات البيوميكانيكية يؤثر - 3
تأثيرا إيجابيا عمى تعمم الميارة قيد البحث بصورة افضل من استخدام نمط التغذية الراجعة 

 . التصحيحية من خالل البيانات الوصفية

: التوصيات: ثانياًال 

:  بما يمي الباحثفي ضوءاإلستخالصات التي تم التوصل إلييا توصى 

يجب استخدام أنماط مختمفة من التغذية الراجعة عند تعمم الميارات الحركية وخصوصا ميرات - 1
الجمباز نظرا ألىميتيا في تثبيت المعمومات لدى المتعمم وخصوصا في مرحمة التوافق األولى 

 ومرحمة التوافق الجيد لتعمم الميارات الحركية
لمميارات الرياضية واستخالص المعمومات  (الوصفىوالبوميكانيكى) بالتحميل الحركى زيادة االىتمام- 2

اليامة في ىذه الميارات حتى يمكن االستفادة منيا في إعطاء المتعممين الجدد التغذية الراجعة 
 بشتى صورىا الوصفية والتفسيرية واالرشادية نظرا ألىميتيا في عممية التعمم الحركى

لقياس مستوى أداء ميارة  كأسموب هضرورة استخدام االختبارات الميارية قيد البحث واالستفادة من- 4
 .الدحرجة الخمفية المنحنية لموقوف عمى اليدين

إجراء دراسات مشابية عمى ميارات مختمفة في األنشطة الرياضية باستخدام أنماط مشابية لما تم -5
 .في ىذه الدراسة أو تجريب أنماط أخرى وفقا لمراجع التي تناولت أنماط التغذية الراجعة
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