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ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ

ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺟﺰﻳﻞ
اﻟﺸﻜﺮ

إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف * ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﻛﺎت * اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت ﻟﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،و ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ

اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻷﺳﺘﺎذ * ﻏﻮﻗـﺎﻟﻲ ﻧﺎﺟﺢ *

دون ﻧﺴﻴﺎن اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻹداري ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة وإدارﻳﻴﻦ

ملخص الدراسة

أثر التغذية الراجعة المرئية في تحسين مستوى األداء الفني في رياضة الوثب الطويل لدى تالميذ

التعليم الثانوي
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر التغذية الراجعة املرئية يف حتسني مستوى األداء الفين واحلركي لذى تالميذ التعليم الثانوي يف
 تلميذ9341  أختريت العينة بطريقة عمدية من جمتم موو من,  وقد إستعمل الباحث املنهج التجرييب, رايضة الوثب الطويل
,  حيث أستعمل م العينة التجريبية التغذية الراجعة املرئية,  تلميذ مث تقسيمهم إىل جموعتني جتريبية وضابطة43 مث إختيار
وأستعمل م العينة الضابطة أسلوب األستاذ التقليدي ومت إستعمال إختبار الوثب الطويل وبطاقة مالحظة لتقييم األداء الفين
 كما, ولقد أسفرت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل البعدي للعينة التجريبية
أسفرت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني البعديني بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة
 و إستنتج الباحث أ,  وكما أسفرت النتائج على وجود فروق يف متغري اجلنس داخل اجملموعتني ولصاحل الذكور, التجريبية
, إستعمال التغذية الراجعة هلا أثر إجيايب يف حتسني مستوى األداء الفين لدى تالميذ الطور الثانوي يف رايضة الوثب الطويل
ويوصي إبستعمال الوسائل التعليمية احلديثة كتغذية راجعة يف العملية التعليمية كما يوصي إبستعماهلا يف العملية التعليمية وتوفري
. مثل هذه الوسائل من شأهنا النهوض ابلرايضة وابألداء
 الوثب الطويل,  األداء الفين,  التغذية الراجعة املرئية: الكلمات املفتاحية

Study abstract
The impact of visual feedback on improving technical performance in the
long jump sport of secondary school students
The study aimed at identifying the effect of visual feedback on improving the
technical and motor performance of secondary school students in the long jump.
The researcher used the experimental method. The sample was chosen
deliberately from a community of 1439 students and 36 students were then
divided into two pilot and control groups The experimental sample was used
with the experimental sample. The traditional sample was used with the control
sample. The long jump test and the note card were used to evaluate the technical
performance. The study showed that there were statistically significant
differences between the tribal and remote measurements, The results showed
that there were statistically significant differences between the experimental and
control groups for the experimental group. The results also revealed differences
in the sex variable between the two groups and in favor of males. The researcher
concluded that the use of feedback has a positive effect on improvement The
level of technical performance of the secondary stage students in the long jump
sport, and recommends the use of modern teaching methods as a feedback in the
educational process and recommends the use in the educational process and the
provision of such means that promote the sport and Disease.
Keywords: visual feedback, technical performance, long jump
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مقدمة
يتميز التعلم احلركي ابلتنوع والشمولية األمر الذي يستوجب إستخدام العديد من الطرق والوسائل
التعليمية الليت هلا دور فعال يف العملية التعليمية خالل منها حتقيق اهلدف الذي تسعى إليه العملية التعليمية من
خالل الوصول ابملتعلم اىل املستوى املرغوب الذي مينكنه من حتقيق األرقام والنتائج  ,وابلرجوع اىل العملية التعليمة
جند هذه األخرية خاصة يف األنشطة البدنية والرايضية حىت تنكون فعالة وذات مصداقية لتحقق أهدافها ابإلعتماد
على مدى اإلتصال بني املعلم واملتعلم وكون وسيلة اإلتصال تلعب دورا هاما وكبريا يف إتقان األداء املهاري املراد
تعلمه بصورة سريعة  ,إذ كلما كانت وسيلة اإلتصال مناسبة فإن العملية التعليمية تتم بصورة أسرع وأفضل إبقتصاد
كبري يف اجلهد والوقت .
ومن خالل التطور احلاصل على خمتلف مؤسسات املنظومة الرتبوية سواء كانت اإلدارية منها أو ما خيص املناهج
واألساليب التعليمية اخلاصة لنكل من املعلم واملتعلم وكذا الطرق والوسائل التعليمية  ,فمن خالل النهوض ابلتلميذ
وجعله حمور العملية التعليمية عنكس ما كان عليه القدمي وجب إتياع وسائل تعليمية تساير هذا التغيري والتطور
احلاصل يف شىت جمالت احلياة هذا إبتباع وسائل تعليمية تساير هذا التغيري و التطور احلاصل يف شىت جماالت
احلياة هذا إبتباع وسائل تساير العصر بديلة عن التقليدية املعروفة من خالل تصحيح االداء من طرف املريب شفواي
فقط او اداء املهارة احلركية من خالل النموذج الذي يؤديه املعلم أو التلميذ ,وتعد التغذية الراجعة احدى الوسائل
التعليمية احلديثة اليت هلا دور يف العملية التعليمية ,فهي تعترب وسيلة لتزويد املتعلم مبعلومات عن ادائه خالل خمتلف
احملاوالت املتنكررة اليت يقوم هبا لتعلم املهارة احلركية املطلوبة .
وتعد التغذية الراجعة املرئية من بني الوسائل التعليمية احلديثة اليت يلجأ اليها املعلم واملريب لتطوير االداء
واستخدامها كوسيلة تعليمية مساعدة ,حيث اهنا تعتمد على وسائل متطورة وأجهزة عصرية مثل التلفاز والفيديو
والصور املتحركة والتصوير السينمائي  ,فهي تساعد املتعلم يف رؤية أدائه الذي يعاد مرة اثنية أمامه ,وهو مامينكنه
من الوقوف على مدى التقدم احلاصل يف ألداء وتصحيح األخطاء كل مرة بعد أداء املهارة احلركية وهذا من خالل
مقارنة أدائه ابألداء املثايل وتعد التغذية الراجعة املرئية نوع من بني أنواع التغذية الراجعة املنطوية ضمن النمط
اخلارجي وفق التصنيفات العلمية املفسرة هلا  ,حيث أن العرض ابلفيديو يتناسب مع طبيعة األداء ويتسح للمتعلم
فرصة الرجوع اليه ملشاهدة األداء األمثل وحماولة تقليده والتعرف على األخطاء وحماولة تصحيحها وتتيح للمتعلم
يف زايدة طموحه والرفع من مستواه.

1

وتعترب رايضة الوثب الطويل من بني املقررات األساسية يف مناهج الرتبية البدين والرايضية للمنظومة
الرتبوية يف اجلزائر والذي ميتاز بتعدد املهارات وترابط بعضها ببعض وكون نشاط الوثب الطويل من بني األنشطة
املقررة يف امتحان البنكالوراي فهو يعترب من بني األنشطة اليت تتطلب من تالميذ الطور الثانوي التعرف على خمتلف
اجلوانب الفنية واإلملام بنكل ماله صلة هبذا النشاط لتحقيق األداء الصحيح واملستوى الفين املطلوب  ,وترابط
وتشابك مراحل هذا النشاط يرجع ابلصعوبة على التلميذ اتقانه ابلشنكل الصحيح سواء كان العمل فردي أو
مجاعي أو حىت من خالل خمتلف أدوار األستاد التصحيحية الشفوية التقليدية وحىت وإن أعاد النموذج من خالل
أدائه أو أداء أحد الطلبة فاألداء يبقى ينقصه الدقة واإلتقان لتحقيق اهلدف املرغوب وهو رفع مستوى األداء.
ولذلك سنتطرق يف حبثنا هذا اىل وسيلة جديدة وجد مهمة يف مساعدة املعلم على حتقيق األهداف املرجوة من
العملية التعليمية وابملستوى املطلوب أال وهي التغذية الراجعة املرئية وذلك ابلتطرق اىل " أثر التغذية الراجعة املرئية
يف حتسني مستوى األداء الفين يف رايضة الوثب الطويل لدى تالميذ التعليم الثانوي " من خالل مقارنة برانمج
تعليمي ابلتغذية الراجعة املرئية مع برانمج األستاذ تقليدي للوقوف على أثر كال الربانجمني علي مستوى التلميذ.
وهذا من خالل تقسيم العينة اىل جمموعتني ضابطة وجتريبية تستعمل معها التغذية الراجعة املرئية من خالل العرض
ابلفيديو لألداء زائد الشرح و النموذج أما اجملموعة الضابطة فنستعمل معها األسلوب التقليدي لألستاذ من
جمتمع يشمل تالميذ الطور الثانوي وسنتطرق يف هذا البحث اىل :
الفصل األول  :مدخل للدراسة ( اإلشنكالية  ,األهداف  ,الفروض  ,أمهية البحث  ,مصطلحات ومفاهيم
الدراسة  ,أهم النظرايت املفسرة )
الفصل الثاين  :الدراسات املرتبطة ( عرض وحتليل ونقد الدراسات السابقة )
الفصل الثالث  :طرق ومنهجية الدراسة (املنهجية  ,الدراسة اإلستطالعية  ,العينة  ,حدود الدراسة  ,أدوات مجع
البياانت  ,أساليب التحليل اإلحصائي )
الفصل الرابع :عرض  ,مناقشة وحتليل النتائج  ,أهم اإلستخالصات .
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الفصل األول
 –1اإلشكالية :

تعترب التغذية الراجعة املرئية من األمور املهمة اليت جيب على املدرس اإلهتمام هبا بغرض حتقيق أهم
أهداف العملية التعلمية يف الوصول إىل تعلم مهارات خمتلفة ومتنوعة كما ان التعامل مع مرحلة عمرية متأخرة من
املبتدئني حيتاج إىل إهتمام جدي ومضاعف من أجل الوصول إىل األهداف املنشودة من العملية التعلمية
كما أن تطبيق املهارة احلركية اليكفي لوحده وال بد ان يكون مصحواب بعمليات التصحيح لضمان االداء األمثل
للمهارات من خالل املعلومات املتوافرة للمتعلم عن طريق الوسائل التعليمية املختلفة ويشري أحمد بسطويسي أبنه عن
طريق التغذية الراجعة ميكن للمتعلم حتديد نتائج سلوكه احلركي وتقوميه وتعديله وبذلك ميكن االستفادة من تلك


التعديالت والتغريات للوصول اىل مستوى أفضل .

ويرى الويسي نزار أن استخدام الوسائل التعليمية املختلفة يف جمال الرتبية الرايضية يعترب من العوامل املساعدة يف


زايدة فاعلية التدريس والتدريب وتساهم اسهاما كبريا يف رفع مستوى التعلم .

ولقد أشارت العديد من الدراسات بتأثري التغذية الراجعة أبشكاهلا املختلفة على حتسني مستوى األداء احلركي من
قبل املتعلم كما أن هلا أثر كبري يف حتسني عملية التعلم واليها يرجع لفضل يف تثبيت املادة املتعلمة بشكل صحيح
بل وتعترب التغذية الراجعة هي العنصر االساسي يف عملية التعليم والتعلم وال تكتمل هاته العمليتني اال هبا



إن التغذية الراجعة جيب أن ترافق عمليات املمارسة والتدريس يف أثناء التعلم .إن املشكلة اليت تواجه مجيع املدربني
واملربيني اليوم هي كيفية او طريقة تنمية قدرات ومهارات املتعلم للوصول هبم إىل أعلى املستوايت والتكامل يف
االداء  ،وذلك عرب استخدام الوسائل العليمة احلديثة يف التعليم واالختيار بني خمتلف عمليات التعليم  ،وأن من
األمور الرئيسة يف العملية التعليمية هي التغذية الراجعة املرئية املعطاة للمتعلم وإغناء املتعلمني ابملعلومات الوافية
والصحيحة خالل تعلم أنواع املهارات حيث تعمل على تزويد املتعلم مبا هو مطلوب أدائه وما الجيب أدائه أو
اخباره ابخلطوات الفنية للمهارة وما يتبعها مما يؤدي اىل رفع مستوى ادائه وتغيري السلوك جراء مالحظته نتائج
سلوكه الذي أداه من خالل الصور والفيديوهات وذلك لتحسني مستوى األداء الفين وتقوميه
وتعترب رايضة القفز الطويل من بني أكثر الرايضات اليت تعتمد على اجلانب الفين و املهاري لألداء ومجالية األداء
لذلك وقع اختيار الباحث على هاته الرايضة اليت من خالهلا سنربز أثر التغذية الراجعة املرئية يف حتسني مستوى
 أمحد بسطويسي  ،أسس ونظرايت احلركة  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ، 6991 ،ص 96

 الويسي نزار  ،أثر استخدام الوسائل التعليمية على تعلم فعالييت الوثب العايل والطويل يف العاب القوى  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة الريموك ،األردن ،ص 621

 خنفر وليد ، ،أثر استخدام التغذية الراجعة الفورية واملؤجلة على تعلم مهارة التصويبة السلمية بكرة السلة لدى طلبة ختصص الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية ،
جملة جامعة النجاح لألحباث العلوم اإلنسانية ،2262 ،ص56
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األداء الفين على جمتمع دراسي املتمثل يف تالميذ الطور الثانوي ومن خالل ما سيتوصل اليه الباحث من نتائج
سوف يصبح من املمكن تعميم هاته النتائج على جل الرايضات سواء يف رايضة القفز الطويل أو غريها من
الرايضات األخرى اليت تعتمد ابألخص على اجلانب األداء الفين .
وإن األداء الفين املهاري أو احلركي للرايضة الوثب الطويل ذو أمهية ابلغة حيث يعترب مبثابة الفن أو االنسجام  ،و
حتقق أفضل احللول للواجبات احلركية املعينة سواء يف مرحلة اإلقرتاب أو اإلرتقاء أو الطريان أو اهلبوط من اجل
احلصول على نتائج رايضية عالية ابلنظر إىل مراحل االستيعاب والتكيف على فن األداء احلركي ،إذ يعد اإلتقان
اجليد والكامل لكافة مراحل الوثب اطويل اهلدف النهائي لعملية تدريب فن األداء احلركي وتسجيل أفضل النتائج
 ،وذلك بثبات احلركات بشكل كامل ولزايدة القابلية البدنية احلركية وحتقيق املستوى األفضل يف نوع الفعالية أو
يف حدود اللعبة الرايضية ومن هنا جاء طرحنا إلشكالية حبثنا هذا :
 ما هو أثر التغذية الراجعة املرئية يف حتسني مستوى األداء الفين لدى تالميذ التعليم الثانوي ؟األسئلة اجلزئية :
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي يف رفع مستوى األداء الفين يف رايضةالقفز الطويل للمجموعة التجريبية ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي يف رفع مستوى األداء الفين يف رايضةالقفز الطويل للمجموعة الظابطة ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القياس البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف رفعمستوى األداء الفين لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي تعزو ملتغري اجلنس داخل اجملموعةالواحدة ؟
 -2أهداف الدراسة :
 التعرف على أثر التغذية الراجعة املرئية يف حتسني مستوى االداء الفين لدى تالميذ التعليم الثانوي يف القفزالطويل .
 معرفة أثر األسلوب التقليدي لألستاذ يف حتسني مستوى االداء الفين لدى تالميذ التعليم الثانوي يف القفزالطويل .
 معرفة أثر التغذية الراجعة املرئية وأسلوب األستاذ التقليدي يف رفع مستوى األداء الفين يف الوثب الطويل.6

مدخل للدراسة
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 معرفة أثر التغذية الراجعة املرئية وأسلوب األستاذ التقليدي يف رفع مستوى األداء الفين ملتغري اجلنس داخلاجملموعة الواحدة .
 -3فرضيات الدراسة :
الفرضية العامة :
توجد فروق ذات داللة احصائية يف رفع مستوى األداء الفين احلركي يف رايضة الوثب الطويل تعزو للتغذية الراجعة
املقدمة
الفرضيات اجلزئية :
 للتغدية الراجعة املرئية ابستعمال الفيديو والشرح والنموذج أثر يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي يف رايضةالوثب الطويل .
 لألسلوب التقليدي ألستاذ الرتبية البدنية أثر يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي يف رايضة الوثب الطويل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التغذية الراجعة املرئية وأسلوب األستاذ التقليدي يف رفع مستوى األداءالفين واحلركي يف رايضة الوثب الطويل ولصاحل لتغذية الراجعة املرئية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي تعزو ملتغري اجلنس داخل اجملموعةالواحدة .
 -4أهمية البحث :
تربز أمهية الدراسة لكون التغذية الراجعة املرئية مهمة جدا ومفيدة لعملييت التعلم والتعليم وذلك من خالل
إستعمال الفيديو والشرح والنموذج من أجل الوصول اىل مستوى األداء الفين األمثل وعرب هذه الدراسة ستربز
كيف تؤدي إىل تقدم مستوى تعلم املهارات بشكل اسرع وأكثر أمهية للمدربني واملدرسني يف االقتصاد ابجلهد
والوقت املبذول .
 -5تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للبحث :
 1-5التغذية الراجعة :
لغة التغذية الراجعة حتت مصطلح علم النفس (السيربنتك ) الذي ابتكره وينر عام  ، 6996واملشتق من الكلمة
اليواننية (سيرب انتز ) .



 منصور علي  ،التعلم ونظرايته  ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية  ،منشورات جامعة تشرين  ،الالذقية  ، 2226ص .621
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اصطالحا

أن مفهوم التغذية الراجعة يلتقي مع فكرة معروفة النتائج لألداء لتحقيق مبدأ الكفاءة التعليمية فهي تعين ( عبارة
عن أعالم املتعلم نتيجة تعلمه سواء كانت النتيجة صحيحة أم خطاء أو إجيابية أم سلبية من أجل تعديل األداء


إذا كان حباجة إىل تعديل أو تثبيته إذا كان يسري ابالجتاه الصحيح ).

كما تعرف التغذية الراجعة أبهنا ( املعلومات اليت تعطى للمتعلم عند اإلجناز يف حماولة لتعلم املهارة واليت توضح
دقة احلركة خالل أو بعد االستجابة أو كليهما وتعد ابعث مهم جدا يف السيطرة على حركة اإلنسان وسلوكه
ولتصحيح األداء املستقبلي ).



التعريف اإلجرائي
هي جمموعة من املالحظات والتعليقات واالشارات الشفوية اليت يستخدمها املعلم اثناء استجاابت التالميذ على
االنشطة املوكلة هلم بقصد تعديل االستجاابت احلركية اخلاطئة وتثبيت االستجابة الصحيحة وتعزيزها
 2-5التغذية الراجعة المرئية :
اصطالحا
وهي تلك التغذية اليت يتزود هبا املتعلم من خالل رؤيته لسلوكه الذي يعاد مرة اخرى اثنية امامه وذلك ابستعمال


جهاز الفيديو وجهاز التلفاز
التعريف االجرائي

هي إعالم املتعلم أبدائه أو سلوكه بطريقة مرئية وذلك لغرض ضبط السلوك أو تصحيح األخطاء والغرض من
توظيفها هو اجراء التحسينات على العملية التعليمية ملساعدة املتعلم ىف احلصول على احلد االقصى من االستفادة
من برامج التعلم .
 3-5المرحلة الثانوية (المراهقة) :
لغة
جاء يف القاموس خمتار الصحاح (مادة َرَه َق ) أن املراهقة مبعناها اللغوي تفيد :االقرتاب من احللم  .يقال رهق إذ
 دمحم حممود احليلة  :التعميم التعلمي نظرية وممارسة  ،كلية العلوم الرتبوية  ،دار املسرية للطباعة والنشر  ،عمان  ، 6996 ،ص . 211

 ظافر هاشم الكاظمي و أخرون  ،معرفة استخدام الطلبة املدرسني ( املطبقني ) حلاالت التغذية الراجعة إبعتماد نظام مالحظة مقرتح  ،جملة الرتبية الرايضية  ،كلية الرتبية
الرايضية  ،جامعة بغداد  ،العدد األول  ، 6991 ،ص . 631

 اجلبايل عويس  ،التدريس الرايضي احلديث بني النظري والتطبيق  ،ط 6دار  msnالقاهرة  ،مصر  ، 2222 ،ص 19
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غشي أو حلق أو دان  .فراهق كقارب وشارف  ،فاملراهق إذا هو الفىت الذي يدنوا من احللم ومن اكتمال الرشد.


والرهق هو الطغيان والزايدة يف الوزن واحلجم والطول  ،والزايدة يف إفرازات الغدد الصماء والغدد اجلنسية .
اصطالحا

ينظر اىل املراهقة والبلوغ على أهنما مرتادفان  ،إال أن مثة اختالف يف معىن اللفظتني  :فكلمة مراهقة تطلق على
مرحلة عمرية كاملة تبدأ مع البلوغ وتستمر يف مرحلة النضج االجتماعي الكامل  ،أي مابني السنة الثانية عشرة
من العمر واحلاد والعشرين  ،أما كلمة البلوغ فإهنا تعين اكتمال النضج يف الغدد اجلنسية والتناسلية  ،واكتساب
معامل جنسية جديد وابلتايل فاملراهقة هي مرحلة التعليم اإلعدادي الثانوي  ،وانتهاء مرحلة الطفولة وبدء مرحلة
النضج الشباب  ،ففي هذه ملرحلة ينمو جسمياً وعقلياً انفعالياً واجتماعياً  ،ولعل أفضل ما توصف به هذه املرحلة
أبهنا مرحلة حين فيها املراهق إىل الطفولة اترة  ،ويتطلع إىل الرجولة والنضج اترة أخرى.



اإلجرائي
هي املرحلة اليت تنقل الفرد من مرحلة الطفولة اىل مرحلة الرشد والبلوغ وحتدث يف هذه املرحلة جمموعة من
التغريات اجلسدية والنفسية وميكن مجل هذه التغريات بتغريات جسمانية ونفسية وعقلية ونفسية وعقلية و
إجتماعية حبيث تغري الطفل اىل رجل والطفلة اىل إمرأة .
 4-5األداء :
لغة
مصطلح مستمد من الكلمة االجنليزية " " To Performو الذي اشتق بدوره من الفرنسية القدمية


"  " Performerوالذي يعين تنفيذ مهمة أو أتدية عمل.
اصطالحا

هو الشكل الظاهري من التعلم احلركي ” ومبا ان التعلم احلركي ما هو اال عملية داخلية هتدف اىل احداث تغريات
يف االعصاب ( تغري يف السلوك ) جتاه االفضل لذا فالتعلم احلركي عملية داخلية غري ملموسة وال ميكن الداللة
عليها من خالل تشريح داخلي ولكن ميكن االستدالل عليها من خالل االداء احلركي والذي يوصف ابلنتيجة
الظاهرية اليت تعكس هذه التغريات الداخلية احلادثة يف السلوك



 دمحم بن أبي بكر  ,خمتار الصحاح  ,ط  , 2طبعة المكتبة العصرية  ,بيروت  9999 ,م
 فؤاد سيد ابهي  ،األسس الفنية للنمو  ،ط  ، 9دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،6911 ،ص 211
 جمد الدين أيب طاهر  ،القاموس احمليط ،ج ، 3ص 236

 قاسم حسني حسن  ،املوسوعة الرايضية والبدنية الشاملة  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،األردن  6991 ،م  ،ص 92
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إجرائيا
هو الناتج احلاصل من اجلملة احلركية امللقنة وحماولة الوصول هبا اىل أفضل إجناز ممكن وصحيح .
 5-5مفهوم األداء الفني (المهاري ) :
اصطالحا

هو أداء يتضمن احلركات اليت مت تعلمها ،و يستطيع الرايضي فيه أن يطور الفهم املعريف خلدمة السلوك احلركي و
القدرة على حتقيق الواجب احلركي اعتمادا على املهارات املتعلقة وليس الصفات البدنية فقط .ويعين"اجناز مهارة
واحدة أي ان اإلجناز يتضمن العناصر العقلية والبدنية "



ويعرفه وجيه حمبوب " هو الوصف الكامل للحركة مع معرفة تبادل اجملاميع العضلية والقوة املؤثرة فيها وتعرف هذه
عن طريق التحليل احلركي لتكنيك معناه األداء الصحيح والدقيق للمهارة "



اجرائي
يشري اىل األداء املتميز ذو املستوى الرفيع وهو مستوى كفاءة الفرد يف أداء واجبات معينة او على أداء واجب
حركي خاص أو جمموعة واجبات حركية أبقصى مدى من االتقان أبقل جهد و زمن ممكن .
يستهدف إعداد لالعبني لتطوير وصقل وإتقان وتثبيت املهارات احلركية الرايضية اليت ميكن استخدامها يف
املنافسات الرايضية لتحقيق أعلى اإلجنازات فمهما بلغ مستوى اللياقة البدنية للفرد الرايضي ومهما اتصف به من
مسات خلقية وإرادية فإنه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك كله ابإلتقان التام للمهارات احلركية الرايضية يف
نوع النشاط التخصص الذي ميارسه الرايضي.
 6-5مفهوم الوثب الطويل :
هو إحدى رايضات ألعاب القوى وفيها يقفز الالعب ألبعد مسافة هو أحدى االنشطة الرايضية املدرجة ضمن
منهاج الرتبية البدنية والرايضية وفيها يقيم التالميذ وفق سلم تنقيط وهو مدرج أيضا ضمن االنشطة الرايضية


املدرجة يف بكالوراي الرايضية وحيتوي على اربعة مراحل اساسية هي االقرتاب  ،اإلرتقاء  ،الطريان  ،اهلبوط .

وتدخل هذه الرايضة ضمن مسابقات الوثب وهي مقررة يف منهاج الرتبية البدنية والرايضية على إعتبار أهنا من
املسابقات اليت يسهل تطبيقها وتنفيذها يف مدارس فهي حتتاج اىل حفرة طويلة التقل عن  9م وعرضها  2711م
مملوئة ابلرمل أو أي مادة لينة كما حيدد هباذة احلفرة طريق يسمى طريق االقرتاب طوله اليقل عن  92م وعرضه
 جارلز هيوز  ،كرة القدم اخلطط واملهارات (،ترمجة) موفق جميد املوىل  ،املوصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  )6992ص 23
 وجيه حمجوب  ،علم احلركة ( ،املوصل  ،دار الكتب للطباعة  ، 6919،ص 626

 عامر فخر شغايت ،و اخرون  ،تطبيقات ملبادئ واألسس الفنية أللعاب الساحة وامليدان  ،مكتبة الكرار للطباعة 2000 ،م  ،ص160
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اليقل عن  6722م ويف هناية طريق االقرتاب توجد لوح تسمى لوح اإلقرتاب وهي مصنوعة من اخلشب طوهلا
6722م وعرضها  62سم إن هذه التجهيزات السهلة هلذه ملسابقات تساعد على إنتشارها إذا إستطاع املعلم


توجيهم بشكل جيد .

 -6الوصف الحركي لألداء الفني في الوثب الطويل :
يعترب الوثب الطويل من بني الرايضات اليت تتميز ابإلاثرة والتشويق ومن املمكن ممارستها بسهولة ملا تتطلبه من
أجهزة وأدوات حمدودة من السهل احلصول عليها ويتحدد األداء الفين ابملراحل التالية :
اإلقرتاب  :وهي املرحلة اليت يكتسب فيها الوثب السرعة األفقية املناسبة واحملافظة عليها حىت اخلطوات األخرية
قبل اإلرتقاء من أجل حتقيق مسافة جيدة ومن خالل تزايد السرعة واإلعداد اجليد لإلرتقاء وفق متطلبات احلركة
للحصول على سرعة وزوااي مناسبة .
اإلرتقاء  :يعترب اإلرتقاء أساس الوثب إذ تتوقف عليه املسافة املقطوعة يف الطريان وهو اجلزء احلركي الذي يربط
بني االقرتاب والطريان وهبذا فإن االرتقاء يرتبط مبا قبله ويؤثر فيما بعده وهو الطريان ويتم اإلرتقاء بدفع لوح
اإلرتقاء بقوة وبسرعة عندما يصل مركز ثقل اجلسم اىل أقصى إرتفاع له .
الطريان  :وهو املسافة اليت حتدد من حلظة ترك قدم الوثب لوح اإلرتقاء اىل حلظة قبل ملس األرض مباشرة عند
اهلبوط
اهلبوط  :وهي اخر مراحل الوثب وهناك نقطتان ينبغي مراعاهتما عند اهلبوط ومها :
 قبل أن تلمس القدمان األرض حيث متتد الركبتان اىل األمام متفقة مع مرجحة الذراعان اىل األسفل . بعد أن تلمس القدمان الرمل ومع الضغط على الكعبني اىل أسفل ينتج إندفاع احلوض اىل األمام ورفع اجلدعاىل أعلى للحصول على وضع الوقوف على القدمني .



 -7أهم النظريات المفسرة :
 1-7النظريات االرتباطية والسلوكية :
وتتمثل امهية التغذية الراجعة من خالل ما اشار اليه كل من هوغرت و غيبز و برينكو اىل الدور الذي تلعبه
التغذية الراجعة يف التعليم ينطق من خالل مبادئ النظرية االرتباطية والسلوكية اليت تؤكد على حقيقة ان الفرد يقوم
بتغيري سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه السابق كما تؤكد تلك النظرايت على الدور التعزيزي للتغذية الراجعة واهنا
 عبد الرمحان عبد احلميد الزهار  ،فسيولوجيا مسابقات الوثب والقفز  ،ط ، 6مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة  2229 ،ص 612
 رائد فائق عبد اجلبار ،العاب القوى ،الدار العاملية للنشر والتوزيع  ،األردن ، 2221،ص .622
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تعمل على استثارة دافعية املتعلم وتوجيه طاقاته حنو التعلم كما اهنا تسهم يف تثبيت املعلومات وترسيخها وابلتايل
تساعد على رفع مستوى االداء يف املهمات التعليمية الالحقة .



 2-7النظرية الكالسيكية :
ومن خالل االستناد اىل نظرية التعلم الكالسيكية فإن اشكال الرتبية البدنية والرايضية تكون ضرورية حلدوث التعلم
احلركي فمن املمكن معرفة االساليب والتحسينات احلركية يف املهارة احلركية ابستخدام الرتبية الرايضية الفعلية اليت
تعطيها االجهزة احلسية مثل (السمعية والبصرية ) اىل منجز احلركة وعندما ال تتوفر التغذية الراجعة احلسية الداخلية
تكون متطلبات املهمة غري واضحة ويكون غري مميز بني اهلدف واحلركة املطلوبة لذلك تكون التغذية الراجعة املزيدة


(اخلارجية) ضرورية من اجل حتقيق التعلم .
 3-7نظرية المعلومات :

يشري مشيدت ( )1994اىل ان عمليات التغذية الراجعة تتشابه اىل حد كبري مع املفهوم العملي لنظرية املعلومات

اخلاصة ابلتعلم حيث رسم صورة عن العملية التعليمية مماثلة ألداء احلاسب اآليل الذي يستقبل املثري مث حياول
ترمجته اىل أحسن اداء ممكن من خالل االستجابة ويف املقابل فان الفرد املتعلم يستقبل املثريات و املعلومات عن
طريق احلواس مث حياول ترمجتها اىل اداء مثايل من خالل تكرارات متعددة يصاحبها معلومات تصحيحية او اضافية
متثل شكل من أشكال التغذية الراجعة .
 4-7وجهة النظر االسالمية :
فاذا نظران اىل دور التغذية الراجعة من خالل خمتلف النظرايت املفسرة الغربية فالدين االسالمي والنصوص الشرعية
مل تكن مبنء عن إعطاء مفهوم ودور هلذه الوسيلة منا ما مت ذكره يف النص النبوي الشريف من خالل مبدأ
تصحيح السلوك فورا أي مبدأ التغذية الراجعة حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص "فكر املرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه"حيث
يشري النص إىل ضرورة معرفة املتدرب املباشرة لنتائج التدريب ونتائج عمله أين ميكن للمتدرب أن يقع يف أخطاء
خالل عملية تعلمه للخربات احملددة وهنا يتدخل املدرب ابعتباره صاحب خربة مؤهلة ومتقنة لتصحيح سلوك
املتدرب فور صدور اخلطأ عنه وإرشاده إىل االستجاابت الناجحة وابلتايل يكون املعلم موجها للمتعلم ومرشد
لسلوكه يف اثناء التدريب على اخلربة وقد مسى علم النفس الرتبوي هذه العملية مببدأ "التغذية او معرفة املتعلم لنتائج
تعلمه " "وتدخل التغذية الراجعة يف التقومي من خالل ما ذكر " مثرة التجربة حسن االختبار " و " التجربة تثمر
االعتبار"فالتقومي املباشر لنتائج التدريب " املتعلم " من خالل تطبيق مبدأ التغذية الراجعة لتصحيح فوري للسلوك

 عماد صاحل عبد احلق  ،إسرتاتيجيات التعليم والتعلم النظرية والتطبيق  ،ط ، 6اجملموعة العربية للتعليم والتدريب  2006 ،م  ،ص 99

 وسام صالح عبد احلسني وسام رايض حسني  ،أتثري برجمة التغذية الراجعة النية واملتأخرة على وفق بناء الربانمج احلركي يف تعلم بعض املهارات للطالبات الريشة  ،جملة
علوم الرتبية الرايضية  ،العدد األول اجمللد اخلامس 2012 ، ،م  ،ص 364
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ومتييز احلركات الصحيحة من اخلاطئة اما املدرب فيعمل على تعزيز االوىل وتدعيمها ويعمل يف الوقت ذاته على
ازالة احلركات اخلاطئة هبدف تعلم متقن للخربة املطلوبة"
كما اخذت التغذية الراجعة امهية كبرية من خالل نظرايت التعلم احلركي وهو ما مت التطرق اليه يف نظرايت التعلم
احلركي من خالل نظرية الدائرة املغلقة واملفتوحة كذا نظرية السربنتيك



 5-7المنظور التكنولوجي للتغذية الراجعة :
وينظر اليه كمنظور اترخيي جملموعة من املقارابت سيكولوجية التعلم سيكولوجية النمو حيث استفاد منها مجيعا ويف
توظيف مفهوم التغذية الراجعة مبا يناسب هذا املنظور ولذلك فالرؤية إليه تكون من وجهة نظر تدعيميه
الستعماالت هذا املفهوم يف البعد التكنولوجي وليس من زاوية خلفية نظرية أتسيسية أما البنية املفامهية اليت يستند
عليها املنظور التكنولوجي للتعليم فتنطلق من مقاربتني أساسيتني مها املقاربة االعالمية (التواصلية)
املقاربة النسقية مبعىن النظر للتدريس كنسق أو نظام من العالقات والتفاعالت الدينامية لعدد من العناصر
واملكوانت تعمل من أجل حتقيق هدف موحد وكمثال على املقاربة النسقية اليت تشكل افرتاضا من افرتاضات اليت
ينطلق منها املنظور التكنولوجي جند منوذج شادوفيك . Chadwick
املقاربة االعالمية (التواصلية) إن انتشار وسائل االعالم واالتصال خلف آاثر عميقة يف جمال التعليم حيث
أضافت بعدا جديدا للوسائل الديداكتيكية فاستفادت من الوسائل السمعية البصرية ومعينات التدريس فأصبحت
تلعب دورا كبري يف التعليم بعد ما كان دورها مقتصرا على التعزيز و االيضاح فبدأ يستعني هبا املدرسون ويدجموها
يف تدريسهم والنشأة النظرية هلذه املقاربة بدأت سنة 1948م حيث اقرتاح األمريكي لسويل  lasswellانطالقا
من مشاكل التواصل اخلمسة وهي :
من ؟  -يقول ماذا ؟  -أبية وسيلة ؟  -ملن؟-أبية مفعول ؟
اال أن ظهور مصطلح التغذية الراجعة مع وينرز  winnersسنة  6991م أحدث تغيريا على هذه املخططات
ذات االجتاه الواحد(خط مستقيم) فادخل عنصر التغذية الراجعة وهو عودة املعلومة من املستقبل اىل املرسل وهو


ما جعل التغذية الراجعة مفهوما رئيسا يف جمال التعليم بل ويف مجيع اجملاالت .

 يوسف مدن  ،التعلم والتعليم يف النظرية الرتبوية اإلسالمية  ،ط  ، 6دار اهلادي  ،لبنان  2221 ،م ص67

 دمحم الدريج ،التدريس اهلادف  ،مسامهة التأسيس العلمي لنموذج التدريس ابألهداف الرتبوية  ،قصر الكتاب  ،البليدة  ،اجلزائر  2222 ،م ،ص . 11
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 -2الدراسات السابقة والمرتبطة :
 1-2الدراسات الجزائرية :
 1-1-2دراسة اتمة محيدة وغريب علي : 6102

عنوان الدراســة أثر استخدام التغذية الراجعة إبستخدام النموذج املصور يف تعلم بعض املهارات احلركية
األساسية يف كرة اليد (دراسة جتريبية يف اندي احتاد أمية ونسة لكرة اليد صنف أصاغر  01-01سنة والية
الوادي )
هدف الدراسـ ــة  :التعرف على أتثري بعض أنواع التغذية الراجعة أثناء األداء وبعد األداء مباشرة يف تعلم بعض
املهارات االساسية يف كرة اليد لدى اندي احتاد أمية ونسه كرة اليد حملاولة حتسني طرق املعمول هبا يف التدريب
اخلاص بكرة اليد .
مشكلة الدراسة  :تتكون مشكلة البحث من متغريين :مستقل (احلوافز) ومتغري اتبع (األداء احلركي) ومنه طرح
الباحث اإلشكال هل يوجد هناك أتثري ألساليب وطرق التحفيز اليت تتبعها املؤسسات الرتبوية على األداء احلركي
على التالميذ ؟ وهل لألداء احلركي دور حتفيزي لتحسني النتائج الرايضية ؟
فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية  :للتغذية الراجعة إبستخدام النموذج املصور أثر إجيايب يف تعلم املهارات األساسية يف كرة اليد .
الفرضيات اجلزئية :
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي و البعدي يف تعلم مهارات التمرير يف كرة اليد تعزوإلستخدام النموذج املصور يف اجملموعة التجريبية .
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي يف تعلم مهارة التنطيط يف كرة اليد تعزوإلستخدام النموذج املصور يف اجملموعة التجريبية .
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف تعلم مهارة التمرير تعزوإلستخدام النموذج املصور يف اإلختبار البعدي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية والشاهدة يف تعلم مهارة التنطيط تعزو إلستخدامالنموذج املصور يف اإلختبار البعدي
إجراءات الدراسة امليدانية :
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العينة  :لقد مت اختيار العينة عشوائيا وبصفة ختدم البحث  ،ومشلت األعمار اليت ركز عليها حبثنا كما توزعت
على جنسني ذكور و إانث دون متييز من السنة الثالثة من اثنويتني:
 اثنوية "خلضر بوخروبة " بـ مدينة أم البواقي . اثنوية " فرحايت أمحيدة " بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي.وقد حدد عدد التالميذ ب  021تلميذ ممارسا للرتبية البدنية والرايضية يتوزعون على اثنويتني حيث  01تلميذ
بثانوية "خلضر بوخروبة " مقسمني على  4أقسام هنائية متساوية العدد و  41تلميذ بثانوية "فرحايت أمحيدة " من
قسمني هنائيني متساوين العدد ترتاوح أعمارهم بني  00و 01سنة .
اجملال املكاين  :لقد متت الدراسة على مستوي اثنوية "خلضر بوخروبة " بـ مدينة أم البواقي ،و اثنوية "فرحايت
أمحيدة " بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي .
اجملال الزمين  :استغرقت هذه الدراسة من شهر جانفي إيل شهر مارس وذلك من خالل دراسة بيلوغرافية ودراسة
ميدانية أجريت خالل هذه املدة .
منهج البحث  :اعتمدان يف حبثنا على املنهج الوصفي وذلك لطبيعة املشكلة وهو عبـارة عن مجع البياانت حملاولة
اختيار الفروض أو اإلجابة عن التساؤالت اليت تتعـلق ابحلالة الرهينة ملوضوع الدراسة.
األدوات املستعملة يف الدراسة  :تتمثل أداة البحث احلايل يف استمارة االستبيان وهي طريقة أو عامال منهجيا
يسمح ابالقرتاب من موضوع البحث.
أهم النتائج املتوصل إليها :كانت نتائج الدراسة متناسبة ومتطابقة حيث دلت على أن التحفيز من أهم الوسائل
والدوافع الرتبوية اليت تساهم على حتسني األداء احلركي اجليد.
إستخالصات واقرتاحات:
من خالل النتائج اليت توصلنا إليها تبني لنا أن للتحفيز دور فعال يف األداء احلركي اجليد وعليه وجب وضع منهاج
يساعد األستاذ على حتديد أهدافه بدقة واحلصول على نتائج ملموسة.
 6-0 -3دراسة إمساعيل ابلقاسم : 6102
عنوان الدراســة "أتثري طرق التحفيز على األداء احلركي لدى تالميذ الطور الثانوي (  (19-18سنة "دراسة
ميدانية على مستوى مدينة أم البواقي .
هدف الدراسـ ــة  :التوصل إىل مدى أتثري طرق التحفيز على األداء لدى تالميذ يف الطور الثانوي
51

عرض وحتليل ونقد الدراسات السابقة

الفصل الثاين

مشكلة الدراسة :تتكون مشكلة البحث من متغريين :مستقل(احلوافز) ومتغري اتبع (األداء احلركي)
ومنه نطرح اإلشكال هل يوجد هناك أتثري ألساليب وطرق التحفيز اليت تتبعها املؤسسات الرتبوية على األداء
احلركي على التالميذ ؟ وهل لألداء احلركي دور حتفيزي لتحسني النتائج الرايضية؟
فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية  :كلما كانت احلوافز مناسبة وكافية كلما زادت الرايضيني على مواصلة األداء اجليد.
الفرضيات اجلزئية:
 االهتمام والدوام على املمارسة واألداء الرايضي ينمي اجلانب التحفيزي لدى التالميذ لتحسني نتائجهمالرايضية .
 الدور اإلجيايب للمريب أو األستاذ يؤدي ابلتحفيز اجليد واحلصول على النتائج اجليدة . النتائج الرايضية اجليدة تتبع من رغبة التلميذ يف األداء.إجراءات الدراسة امليدانية :
العينة  :لقد مت اختيار العينة عشوائيا وبصفة ختدم حبثنا  ،ومشلت األعمار اليت ركز عليها حبثنا كما توزعت على
جنسني ذكور و إانث دون متييز من السنة الثالثة من اثنويتني:
اثنوية "خلضر بوخروبة " بـ مدينة أم البواقي .
اثنوية "فرحايت أمحيدة " بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي.
وقد حدد عدد التالميذ ب  021تلميذ ممارسا للرتبية البدنية والرايضية يتوزعون على اثنويتني حيث  01تلميذ
بثانوية "خلضر بوخروبة " مقسمني على  4أقسام هنائية متساوية العدد و  41تلميذ بثانوية "فرحايت أمحيدة " من
قسمني هنائيني متساوين العدد ترتاوح أعمارهم بني  00و  01سنة
اجملال املكاين  :لقد متت الدراسة على مستوي اثنوية "خلضر بوخروبة " بـ مدينة أم البواقي ،و اثنوية "فرحايت
أمحيدة " بـ مدينة أم البواقي والية أم البواقي ..
اجملال الزمين  :استغرقت هذه الدراسة من شهر جانفي إيل شهر مارس وذلك من خالل دراسة بيلوغرافية
ودراسة ميدانية أجريت خالل هذه املدة.
منهج البحث  :اعتمدان يف حبثنا على املنهج الوصفي وذلك لطبيعة املشكلة وهو عبـارة عن مجع البياانت حملاولة
اختيار الفروض أو اإلجابة عن التساؤالت اليت تتعـلق ابحلالة الرهينة ملوضوع الدراسة.
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األدوات املستعملة يف الدراسة  :تتمثل أداة البحث احلايل يف استمارة االستبيان وهي طريقة أو عامال منهجيا
يسمح ابالقرتاب من موضوع البحث.
أهم النتائج املتوصل إليها  :كانت نتائج الدراسة متناسبة ومتطابقة حيث دلت على أن التحفيز من أهم
الوسائل والدوافع الرتبوية اليت تساهم على حتسني األداء احلركي اجليد.
استخالصات واقرتاحات:
من خالل النتائج اليت توصل إليها الباحث تبني لنا أن للتحفيز دور فعال يف األداء احلركي اجليد وعليه وجب
وضع منهاج يساعد األستاذ على حتديد أهدافه بدقة واحلصول على نتائج ملموسة.
 2-2الدراسات العربية :
 0-6 -6دراسة ابو الطيب دمحم حسن : 6102
عنوان الدراسة " أثر التغذية الراجعة املرئية واللفظية على بعض املتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر"
هدف الدراسة  :هدفت هذه الدراسة التعرف إىل أثر التغذية الراجعة املرئية واللفظية على بعض املتغريات
الكينماتيكية يف سباحة الصدر
فرضيات الدراسة :
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي ألثر التغذية الراجعة املرئية على بعض املتغرياتالكينماتيكية يف سباحة الصدر لدى طالب مساق سباحة  2ولصاحل القياس البعدي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي ألثر التغذية الراجعة اللفظية على بعضاملتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر لدى طالب مساق سباحة  2ولصاحل القياس البعدي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية ابلقياس البعدي بني جمموعيت التغذية الراجعة املرئية واللفظية يف بعضاملتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر لدى طالب مساق سباحة 2
أمهية الدراسة
تكمن أمهية هذه الدراسة يف ما يلي:
 حتليل االداء احلركي لطالب مساق سباحة  2أثناء أداء سباحة الصدر تقدمي تغذية راجعة ابالعتماد على نتائج حتليل االداء احلركي جملموعة من الطالب بشكل مرئي وللمجموعةاألخرى بشكل لفظي من خالل برانمج يراعي الفروق الفردية بني الطالب.
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 املقارنة بني أثر التغذية الراجعة املرئية واللفظية على بعض املتغريات الكينماتيكية أثناء أداء سباحة الصدر. الكشف عن مدى فعالية التغذية الراجعة املقدمة ابالعتماد على التحليل احلركي على بعض املتغرياتالكينماتيكية لدى طالب مساق سباحة 2
عينة الدراسة  :عينة مكونة من  21طالب من طالب مساق سباحة يف الفصل الدراسي األول للعام
 2102/2102مت تقسيمهم إىل جمموعتني جمموعة عددها ( )01طالب تلقت تغذية راجعة مرئية  ،وجمموعة
عددها ( )01طالب تلقت تغذية راجعة لفظية .
األدوات املستخدمة يف الدراسة  :مت استخدام كامرياتني تصوير فيديو برتدد  22صورة/ث وبرانمج احلاسوب
 Kenovaإلجراء التحليل احلركي  ،وتكونت متغريات الدراسة من (زمن سباحة أول 22م ،وزمن سباحة حر
 22م  ،وزمن سباحة  21م  ،ومعدل عدد ضرابت الذراعني اول  22م  ،ومعدل عدد ضرابت الذراعني أخر
 22م ،ومعدل عدد ضرابت الذراعني  21م ،ومعدل طول ضربة الذراعني  ،ومعدل تردد ضربة الذراعني ،
ومعدل سرعة سباحة  21م صدر  ،ومعامل الفاعلية) .
أهم نتائج الدراسة  :وأشارت نتائج الدراسة أن للتغذية الراجعة املرئية واللفظية املعتمدة على التحليل احلركي دور
يف حتسني مستوى متغريات الدراسة الكينماتيكية يف سباحة  21م صدر لدى طالب مساق سباحة  ،وأن هناك
فروق ذات داللة احصائية بني أفراد جمموعة التغذية الراجعة املرئية واللفظية يف حتسني متغريات (زمن سباحة أخر
 22م  ،وزمن سباحة  21م الكلي  ،ومعدل سرعة سباحة  21م صدر) لصاحل أفراد جمموعة التغذية الراجعة
املرئية  ،وأوصى الباحثون بضرورة استخدام نتائج التحليل احلركي لتقييم أداء الطالب عند تقدمي التغذية الراجعة
للكشف عن أماكن ضعف يف األداء والعمل على تعديلها.
 6-6 -6دراسة إايد علي حسني وحازم دمحم علي : 6100
عنوان الدراسة " أتثري التغذية الراجعة اخلارجية يف تعلم واحتفا مهاريت االرسال واالستقبال ابلكرة الطائرة
لدى طالب املرحلة املتوسطة أبعمار ()12-03سنة "
هدف الدراسة  :اىل التعرف على أتثري التغذية الراجعة اخلارجية يف تعلم واحتفاظ مهاريت االرسال واالستقبال
ابلكرة الطائرة فضال عن تطرق الباحثان اىل عدة مباحث منها التغذية الراجعة واالحتفاظ والنسيان وامهية التغذية
الراجعة يف تعلم املهارات االساسية.
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مشكلة الدراسة  :من خالل اطالع الباحثان على تعليم املهارات االساسية ابلكرة الطائرة الحظا عدم اعطاء
التغذية الراجعة ابلشكل املناسب الذي يراعي اهلدف والتوقيت يف اعطائها والذي ينعكس سلبا على التعلم
املهاري كما ان التأخري يف تصحيح االخطاء سيسمح للمتعلمني بتكرارها ومن مث تثبيتها لديهم ،فأرأتى الباحثان
دراسة التغذية الراجعة اخلارجية للمسامهة يف احلد من االخطاء اليت ترافق عملية التعلم ووصوال للهدف املرجو من
التعلم والسيما يف املراحل االساسية منه مع املبتدئني
هدف الدراسة  :التعرف على أتثري التغذية الراجعة اخلارجية يف تعلم واحتفاظ مهاريت االرسال واالستقبال ابلكرة
الطائرة لدى طالب املرحلة املتوسطة أبعمار ( )02-02سنة
فرضيات الدراسة :
 توجد فروق ذات داللة معنوية بني نتائج االختبار القبلي و البعدي جملموعة البحث يف مهاريت االرسالواالستقبال ابلكرة الطائرة
 توجد نسبة احتفاظ لدى عينة البحث يف تعلم مهاريت االرسال و االستقبال ابلكرة الطائرةجماالت الدراسة :
 اجملال البشري  :طالب مرحلة االول متوسط أبعمار ( )02-02سنة اجملال الزماين  :للفرتة من ()0/2/2100-00/4/2100املنهج املتبع يف الدراسة  :استخدم الباحثان املنهج التجرييب نظرا ملالئمته مع طبيعة البحث
جمتمع وعينة الدراسة  :أختري جمتمع البحث وبطريقة عمدية واملتمثل بطلبة املرحلة املتوسطة يف متوسطة البيضاء
للبنني ،وقد مت اختيار العينة بشكل عشوائي والبالغ عددهم  14طالب وبعد إستبعاد الطلبة الغري ملتزمني
والرايضيني أصبح عدد أفراد العينة  10طالب وقد مت اختيار العينة بشكل متجانس من حيث الطول والوزن
والعمر
أهم نتائج الدراسة :
أستنتج الباحث ما يلي:ـ
 أن التغذية الراجعة حتسن االداء وتسع من عملية التعلم. التغذية الراجعة اخلارجية هلا دور فعال يف التعلم وخاصة يف مراحل التعلم األوىل. ميكن اإلحتفاظ ابملهارة بعد مدة التدريب وخاصة عندما يكون قياس اإلحتفاظ قريب من فرتة التدريب.02
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 لقد كانت نسبة الفقدان قليلة قياسا ابالحتفاظ وذلك لسهولة أداء مهارة اإلرسال من األسفل واالستقبالابليدين من األسفل.
 3-6 -6دراسة أمساء حكمت :6111
عنوان الدراسة " أتثري إستخدام التغذية الراجعة الشفوية و املرئية على مستوى أداء مهاريت اإلرسال
واإلستقبال يف الكرة الطائرة "
هدف الدراسة :هدفت اىل التعرف على أتثري إستخدام التغذية الراجعة الشفوية و املرئية على مستوى أداء مهاريت
اإلرسال واإلستقبال يف الكرة الطائرة لدى طالب املرحلة الثانية
املنهج املتبع يف الدراسة  :استخدم الباحث املنهج التجرييب نظرا ملالئمته مع طبيعة البحث
عينة الدراسة  :عينة مكونة من  01طالبا من طالب كلية الرتبية الرايضية من طلبة املرحلة الثانية يف اجلامعة
بغداد مت تقسيمهم اىل جمموعتني  ،ضابطة وأخرى جتريبية .
جماالت الدراسة :
 اجملال البشري  :طالب مرحلة الثانية كلية الرتبية ارايضية جبامعة بغداد اجملال الزماين  :للفرتة من ()01/02/2112-02/01/2112فرضيات الدراسة :
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أنواع التغذية الراجعة يف مستوى أداء مهاريت اإلرسال واإلستقبال ابلكرة
الطائرة .
األدوات واألجهزة املستخدمة يف الدراسة :
 شريط الصق شريط قياس كراة طائرة صور وماكينات عرض حاسبة الكرتونية نوع pentium 3نتائج الدراسة  :من خالل الدراسة استطاع الباحث التوصل إىل النتائج التالية
-0أن التغذية الراجعة الشفوية املرئية هي أفضل أتثريا يف مستوى أداء مهاريت اإلرسال واإلستقبال .
-2هناك تباين يف أتثري األنواع لثالثة من لتغذية الراجعة يف مستوى أداء مهاريت اإلرسال واإلستقبال.
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 6-2دراسة شادى مصطفى سامل : 6111

عنوان الدراسة " أتثري التغذية الراجعة املرئية على تعلم بعض املهارات االساسية ىف كرة القدم لطالب الصم و
البكم للمرحلة السنية من ( )01-01سنة "
هدف الدراسة  :يهدف البحث اىل التعرف على أتثري التغذية الراجعة املرئية على تعلم بعض املهارات االساسية
على كرة القدم لطالب الصم و البكم للمرحلة السنية من ( )00-02سنة.
فرضيات الدراسة :هل توجد فروق دالة احصائية بني القياس القبلى و القياس البعدي ألفراد اجملموعة التجريبية
الواحدة ىف مستوى االداء لقياس املهاري لبعض مهارات كرة القدم ولصاحل القياس البعدى؟
املنهج املتبع يف الدراسة  :استخدم الباحث املنهج التجريبىي ابستخدام جمموعة جتريبية واحدة.
جمتمع وعينة الدراسة  :مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية طالب من مدرسة الصم و ضعاف السمع
ببورسعيد للمرحلة السنية من ( )00-02سنة .بلغ عدد افارد العينة  21طالبا واخترب منهم للدراسات
االستطالعية على ان يتم استبعادهم من الدراسة األساسية .بلغ حجم العينة ( )02طالبا للمجموعة الواحدة ".
أهم نتائج الدراسة :
أستنتج الباحث ما يلي:ـ
 أن التغذية الراجعة املرئية حتسن االداء وأتثر بشكل جيد على عملية التعلم. التغذية الراجعة املرئية هلا دور ابرز يف التعلم ابلنسبة للطالب الصم البكم للمراحل السنية ( )00-02سنة. توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية. إن استخدام التكنولوجيا والتصوير يف عملية التعلم هلا دور ابرز وهام جدا وتساهم بشكل هام يف التعلم . -3التعليق على الدراسات
إن الدراسات السابقة الذكر جتمع معظمها على أمهية التغذية الراجعة يف العملية الرتبوية وكذا يف خمتلف الفعاليات
الرايضية بغض النظر على االمناط املختلفة هلا واليت تساعد كثريا وتساهم بشكل إجيايب يف حتسني مستوى االداء
وتعترب التغذية الراجعة ذات أمهية يف عملية التعليم والتعلم نظرا ملا هلا من دور يف تصحيح االخطاء وحتسني
األداء وهو ما أشارت إليه خمتلف الدراسات وأكدت مجيع الدراسات على أمهية التغذية الراجعة املرئية واستعمال
الفيديو يف عملية تعليم خمتلف املهارات يف عملية التعليم والتعلم حيث أظهرت خمتلف نتائج هذه الدراسات على
أنه هناك أثر إجيايب على حتسني مستوى األداء املهاري ويف خمتلف املهارات الرايضية اليت كانت قيد الدراسة
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وكذا أكدت دراسة كل من اتمة محيدو وغريب علي  , 6102ودراسة ابو الطيب دمحم سنة , 6102
ودراسة إايد علي حسني وحازم دمحم علي  6100على أمهية التغذية الراجعة ابلرغم من كون كل دراسة أخذت
منط من أمناط التغذية الراجعة حيث أكدت على أمهية التغذية الراجعة ذات النمط اخلارجي أي تؤكد هذه
الدراسات على أمهية التغذية الراجعة اخلارجية يف عملية تعليم املهارات الرايضية وكذا استخدام خمتلف الوسائل
التعليمية احلديثة السمعية البصرية وكذا استخدام التغذية الراجعة بعد األداء وكذا اكدت دراسة كل من شادى
مصطفى سامل جنا محزة على أمهية املشاهدة البصرية والنموذج احلي يف عملية تعلم خمتلف املهارات الرايضية وأيضا
أكدت على أمهية وأثر التكرار العرض ابلفيديو يف تعلم املهارات احلركية يف الفعاليات الرايضية  ،أما عن دراسة
إمساعيل ابلقاسم أم البواقي  6102اليت تناولت متغري األداء الفين احلركي لتالميذ الطور الثانوي واليت من خالهلا
قمنا بربط خمتلف الدراسات مع دراستنا احلالية .
ومن خالل التطرف ملختلف نتائج هذه الدراسات تبينت أمهية التغذية الراجعة يف عملية تعليم املهارات الرايضية
رغم اختالف أمناطها وأشكاهلا وزمن إعطائها هذا ما جعلنا نقوم هبذه الدراسات حيث هناك دراسات كثرية
تناولت التغذية الراجعة املرئية واستعمال الفيديو عرض النموذج واملشاهدة البصرية الالداء وهذا يف العديد من
الفعاليات الرايضية ونالحظ افتقار هذه الدراسات يف فعالية الوثب الطويل رغم كون هذه الفعالية من بني
الرايضيات املدرجة يف منهاج الرتبية البدنية والرايضية يف املنظومة الرتبوية يف اجلزائر وخمتلف البلدان العربية وهو
ماجعل الباحث يقوم هبذه الدراسة كون رايضة الوثب الطويل من بني الرايضيات املدرجة يف اختبارات بكالوراي
الرايضية يف اجلزائر ومن خالل هذه الدراسات استفيد منها على النحو التايل :
 أخد املعلومات الكافية حول أمناط التغذية الراجعة وكيفية تطبيقها من خالل الدراسة اإلستفادة والدعم القوي من نتائج هذه الدراسات يف بناء دراستنا. أخذ التجربة من هذه الدراسات يف عملية بناء جتربة الدراسة . مقارنة نتائج هذه الدراسات بنتائج الدراسة احلالية. -اإلنطالق من ما توصلت اليه الدراسات السابقة يف بدأ الدراسة احلالية .
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 -3الدراسة االستطالعية :
وتعد اخلطوة األوىل ملساعدة الباحث يف التعرف على خمتلف جوانب الدراسة امليدانية للدراسة ومن أجل
تسهيل املهمة الحقا  ,ولقد قام الباحث هبذه الدراسة بتاريخ  7132/ 13 /31أبخد عينة مكونة من 31
تالميذ وكانت من أهم األهداف اليت يصبو الباحث للتوصل إليها من خالل الدراسة االستطالعية هي :
 التعرف على جمتمع وعينة الدراسة الوقوف على ميدان تطبيق الدراسة وكذا الوسائل املوجودة الوقوف على خمتلف خصائص جمتمع الدراسة الوقوف على مدى صالحية أدوات الدراسة للتطبيق على جمتمع وعينة الدراسة من خالل صدق وثبات األداة -4تصميم الدراسة :
اشتملت الدراسة على املتغريات التالية
املتغري املستقل  :ولقد اشتملت الدراسة على متغري مستقل املتمثل يف التغذية الراجعة املرئية .
املتغري التابع  :وهو مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب الطويل
 -5منهج الدراسة :
استخدم املنهج التجرييب نظرا ملالئمته لطبيعة الدراسة ابالستعانة بطريقة اجملموعات املتكافئة عن طريق القياس
القبلي والبعدي.
 -6مجتمع الدراسة :
تكون جمتمع الدراسة من تالميذ املرحلة الثانوية مبؤسسة عبد الرمحان كواكيب مبدينة تقرت والبالغ عددهم
( )3914تلميذا.
 -7عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من تالميذ دفعة ( ,)7132/7131والبالغ عددهم ( )11تلميذا
مت اختيارهم ابلطريقة العمدية  ,ومت تقسيمهم إىل جمموعتني  ,اجملموعة األوىل وعددهم ( )31تلميذا وهي
اجملموعة الضابطة  ,واجملموعة الثانية وعددهم ( )31تلميذا وهي اجملموعة التجريبية  ,وقد مت التأكد من تكافؤ
اجملموعتني من حيث الطول والوزن واملستوى املهاري  ,ومت التأكد من العمر الزمين ايضا.
 -8حدود الدراسة :
اجملال البشري  :من تالميذ املرحلة الثانوية عينة مكونة من  11تلميذا ذكور واانث .اجملال الزماين  :للفرتة من  7132/ 13 /31إىل 7132/ 11/ 71ا-جملال املكاين  :ملعب اثنوية عبد الرمحان الكواكيب مدينة تقرت والية ورقلة.
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 -9أدوات جمع البيانات :
اعتمد الباحث يف خطوة مجع البياانت على برانمج تعليمي مشل  1حصص تعليمية متت يف غضون  97يوم ومن
أهم األدوات املستخدمة يف الدراسة :
 1-9إختبار بكالوريا الكفائة البدنية في الوثب الطويل :
متت االستعانة ابختبار الوثب من خالل ما هو معمول به يف إختبار بكالوراي الرايضية حيث تعطى لكل تلميذ ما
يعادل ثالث حماوالت حيث تؤخذ أحسن حماولة وتقارن هذه مع سلم التنقيط اخلاص هبذه الرايضة ولقد قام
الباحث ابالستعانة بسلم التنقيط اخلاص ابلوثب الطويل املتعمد من طرف الوزارة (امللحق رقم  )3واملعتمد من
أجل وضع التلميذ يف جو االختبارات ,و الغرض من االختبار قياس نتيجة ونسبة األداء لكل تلميذ .
 1-1-9وصف االختبار:
يقف التلميذ خلف خط البدء حيث عند إعطاء اإلشارة يقوم التلميذ ابجلري اخلاصة ابلوثب
_يتم تسجيل احملاوالت الصحيحة فقط
_يتم تسجيل املسافة ابملرت وأجزاءه من آخر اثر للمخترب
_للمخترب احلق يف ثالث حماوالت قانونية بعد أخذ راحة كافية تسجل لكل تلميذ أحسن حماولة
 2-1-9األسس العلمية لإلختبار :

 1-2-1-9الصدق :
اإلختبار الصادق منطقيا هو " اإلختبار الذي ميثل متثيال سليما للميادين املراد دراستها "  وعليه فقد قام
الباحث إبستخدام الصدق الذايت ( املنطقي ) إلختبار الوثب الطويل وكذا األداء من خالل درجات األداء على
بطاقة (إستمارة ) املالحظة املستخدمة واليت هي مأخوذة من واثئق أستاذ الرتبية البدنية والرايضية واملوضوعة يف
املنهاج الرتبية البدنية والرايضية من طرف وزارة الرتبية
 2-2-1-9الثبات :
" هو أنه لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجته نوع من اإلستقرار "  لذا إستعمل الباحث
طريقة إعادة تطبيق اإلختبار إلجياد معامل الثبات وذلك حبساب جمموع درجات التالميذ وتقييم األداء وذلك
بتاريخ  7132/ 13 /71مث القيام بنفس اإلختبار بعد مرور سبعة أايم بتاريخ  7132/ 13 /72ومت
إستخراج معامل الثبات وبلغت قيمته يف نتيجة األداء  1.111وقيمة معامل الثبات يف نسبة األداء 1.211
وهبذا فإن اإلختبارين يتميزان بقدر عايل من الثبات

 وجيه حمبوب  ,طرائق البحث العلمي ومناهجه  ,ط  , 7دار الكتاب للطباعة والنشر  3411 ,م  ,ص 311
 وجيه حمبوب  ,نفس املرجع السابق  ,ص 319
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 3-2-1-9الموضوعية :
تكمن موضوعية األدوات املستخدمة من خالل إختبار الوثب الطويل وهو معتمد من طرف وزارة الرتبية يف
شهادة بكالوراي الرايضة مما يعين أنه موضوعي بدرجة كبرية  ,بينما إستمارة املالحظة فقد مت قياس الصدق
والثبات هلا كما أهنا معتمدة من طرف العديد من أساتذة املادة والباحثني .
 2-9بطاقة مالحظة ( شبكة تقويم ) لتقييم األداء الفني والحركي :
اعتمد على بطاقة املالحظة اخلاصة بتقسيم االداء الفين للوثب الطويل املعتمد من طرف العديد من أساتذة املادة
الغرض من اإلستمارة تقييم االداء الفين و الوقوف على خمتلف اجلوانب اخلاصة ابألداء املهاري والفين ملختلف
مراحل الوثب مأخوذة من واثئق أستاذ الرتبية البدنية والرايضية واملوضوعة يف املنهاج الرتبية البدنية والرايضية من
طرف وزارة الرتبية (امللحق رقم .) 7
وصف االستمارة حتتوي االستمارة يف اجلزء االول على أمساء الطلبة أما يف اجلزء الثاين حتتوي على معايري تقييم
مراحل الوثب الطويل ابإلضافة اىل النتيجة احملصلة والنسبة احملصلة

القسم االول حيتوي على الدرجة اخلاصة مبرحلة اإلقرتابالقسم الثاين حيتوي على الدرجة اخلاصة مبرحلة االرتكازالقسم الثالث حيتوي على الدرجة اخلاصة مبرحلة الطريانالقسم الرابع حيتوي على الدرجة اخلاصة مبرحلة اهلبوطمفتاح االستمارة

إذا كان أداء التلميذ جيدا فتمنح له اشارة ( )+واليت تعرب عن نسبة % 72إذا كان أداء التلميذ متوسط فتمنح له اشارة ( )1واليت تعرب عن نسبة % 37.2-إذا كان أداء التلميذ ضعيفا فتمنح له اشارة ( )-واليت تعرب عن نسبة % 11

 3-9وحدات التعليمية :
قام الباحث بوضع وحدات تعليمية ( امللحق رقم  ) 1ضمن الربانمج التعليمي للمجموعة الضابطة إعتمادا على
منهاج الرتبية البدنية والرايضية ملرحلة التعليم الثانوي كما مت أخد برأي خرباء يف اإلضافة أو احلذف أو التعديل
عليها  ,و إشتملت الدراسة على  1وحدات تعليمية وتضمنت األهداف التعليمية التالية :
الكشف تشخيصي (إختبار قبلي ) . التسارع و التحكم يف خطوات اإلقرتاب . حتسني االرتكاز أثناء الدفع و اإلرتقاء . توازن اجلسم أثناء الوثب والطريان. اهلبوط السليم والتنسيق بني أساسيات وقواعد القفز الصحيح .هنائي حتصيلي (إختبار بعدي ) .62
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 -11األدوات المستخدمة في الدراسة :
 جهاز عرض الفيديو كامريا رقمية جهاز كمبيوتر حممول أشرطة فيديو شريط مرتي لقياس املسافة -ميدان الوثب

 -11أساليب التحليل اإلحصائي:
قام الباحث من خالل ما تقنظيه الدراسة اإلحصائية للبحث ابالعتماد على الربانمج اخلاص ابحلزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  spssللقيام مبختلف املعاجلات اإلحصائية  ,ولقد استعان الباحث للقيام خبتلف
هذه العمليات اخلاصة لتحليل النتائج ومعاجلتها إحصائية مبختص يف مثل هذه الربامج اإلحصائية حيث مث

االنفاق معه يف معاجلة خمتلف العمليات اإلحصائية عن طريق الربانمج املذكور حيث أن هذا املختص لديه اخلربة
والكفاءة يف استعمال مثل هذه الربامج ويشهد له الكثري من الباحثني يف ميدان اإلحصاء ومن بني أهم األساليب
املستعمل نذكر إستخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية التالية :
 املتوسطات احلسابية. االحنرافات املعيارية . النسبة املئوية . -اختبار (ت) . t-test

 -21إجراءات التطبيق الميداني :

 1-12اإلختبار القبلي :
مث القياس القبلي يوم  7132/ 17 / 19حيث مت إجراء االختبار الوثب الطويل وتسجيل نتائج
االختبار وقد مت تطبيق االختبار على ميدان الوثب الطويل داخل املؤسسة التعليمية  ,حيث قام الباحث بتوفري
مجيع الشروط والوسائل  ,ويف بداية احلصة قام الباحث أبخذ احلضور للعينة مجيعها والبالغ عددهم  11تلميذ يف
االختبار القبلي,حيث مت بعد ذلك عرض خمتلف اجلوانب اخلاصة ابالختبار  ,وقام الباحث بتوجيه أفراد العينة
مليدان الوثب وشرح االختبار مث القيام مبختلف اجلوانب اخلاصة ابإلمحاء وتقوية العضالت العلوية والسفلية  ,بعد

االنتهاء من ذلك مت إعطاء حماولة لكل تلميذ على امليدان للتأقلم  ,مباشرة بدأ تطبيق االختبار إبعطاء لكل تلميذ
ما يعادل ثالث حماوالت قانونية وهو املعمول به يف بكالوراي الرايضة حيث متت االستعانة أبساتذة املادة يف
املؤسسة ألجل املساعدة يف تطبيق االختبار حيث قام الباحث بتقييم درجات االختبار بنفسه يف حني قام أساتذة
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املادة بقياس مسافة األداء من خالل احملاوالت الصحيحة واخلاطئة ,بعد االنتهاء من االختبار قام الباحث بقياس
معامل التكافؤ بني العينتني يف االختبار املهاري واجلدوال التايل يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
وقيمة (ت) احملسوبة إلجياد التكافؤبني العينتني التجرببية والضابطة يف اختبار نتيجة ونسبة األداء الفين واحلركي.
اجلدول رقم ( )3يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة بني العينتني التجريبية
والضابطة يف االختبار القبلي للوثب الطويل .
اجلدول ( )2يوضح اإلختبار القبلي بني العينتني
اإلختبار القبلي
اإلختبار

اجملموعة الظابطة

اجملموعة التجريبية

قيمة (ت)

درجة احلرية

احملسوبة

املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

1.11

1.759

1.11

1.554

0.376

نسبة األداء

11.11

34.72 30.917

26.27

1.267

مستوى داللة
(ت)

1.111
19

1.214

مستوى الداللة عند ,0,0

من خالل اجلدوال رقم ()3الذي يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة وداللتها يف
االختبار القبلي للعينة التجريبية والضابطة حلساب التكافؤ بني العينتني حيث نالحظ ان املتوسط احلسايب يف
نتيجة األداء للعينة الضابطة الذي بلغ  1.11وابحنراف معياري قدره  1.759ومبقارنته مع املتوسط احلسايب
للعينة التجريبية نالحظ أنه بلغ  1.11وابحنراف معياري قدره  , 1.554ومن خالل قيمة (ت) احملسوبة بني
العينتني يف نتيجة األداء نالحظ أهنا بلغت  0.376وهي أكرب من قيمة (ت) اجلدولية  1.111عند مستوى
الداللة  0.05مما يدل على قبول الفرض القائل بوجود تكافؤ بني العينتني يف االختبار القبلي يف نتيجة االختبار.
ونالحظ ايضا ان املتوسط احلسايب يف نسبة األداء للعينة الضابطة الذي بلغ  11.11وابحنراف معياري قدره
 30.917ومبقارنته مع املتوسط احلسايب للعينة التجريبية نالحظ أنه بلغ  34,72وابحنراف معياري قدره 26,27
ومن خالل مقارنة قيمة (ت) احملسوبة حيث بلغت  3.712ومبقارنتها مع قيمة (ت) اجلدولية  1.739عند
مستوى الداللة  0.05وهي أكرب من مستوى الداللة مما يدل على قبول الفرض القائل بوجود تكافئ بني العينتني
يف اإلختبار القبلي يف نسبة االداء ومن خالل النتائج بني العينتني يف االختبار القبلي .
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 2-12اإلختبار البعدي :

مث القياس البعدي بعد االنتهاء من تطبيق الربانمج التعليمي بتاريخ  7132/ 11 /71يف نفس مكان
إجراء الربانمج حيث مث القيام ابالختبار النهائي املتمثل يف اختبار الوثب الطويل وفق ما هو معمول به يف بكالوراب

الرايضة ومن خالل استمارة تقييم األداء الفين ملراحل الوثب الطويل حيث أعطيت الدرجات املناسبة لكل مرحلة
من مراحل الوثب مت معاجلة البياانت إحصائيا للتأكيد من فرضيات الدراسة بني العينتني يف نتيجة ونسبة األداء
الفين إلجياد داللة الفروق يف االختبار بني العينتني .

03
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 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

 1-4عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى :
للتغذية الراجعة املرئية ابستعمال الفيديو والشرح والنموذج أثر يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب
الطويل .
اجلدول رقم ( )2يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بني القياس القبلي و
البعدي للعينة التجريبية يف اختبار الوثب الطويل لنتيجة ونسبة األداء .

اجلدول رقم( )2يبني القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية
العينة التجريبية
اإلختبار

اإلختبار القبلي

قيمة (ت)

اإلختبار البعدي

درجة احلرية

احملسوبة
املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

3.33

3.555

3.76

3.513

12.781

نسبة األداء

35.62

67.83 27.265

7.777

7.582

مستوى داللة
(ت)

3.333
16

3.333

مستوى الداللة عند 0.00

من خالل اجلدول رقم ( )2يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بني القياس
القبلي والبعدي للعينة التجريبية يف اختبار نتيجة األداء الفين للوثب الطويل فلقد بلغ املتوسط احلسايب يف نتيجة

القياس القبلي  ...0وابحنراف معياري قدره  0.005بينما بلغ املتوسط احلسايب يف القياس البعدي..76
وابحنراف معياري قدره  3.513و ابلنظر اىل قيمة (ت) احملسوبة  12.781ومقارنتها مبستوى داللة (ت)

 3.333عند مستوى الداللة  0.05جند أنه توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني يف نتيجة األداء لصاحل
القياس البعدي بينما بلغ املتوسط احلسايب يف القياس القبلي لنسبة األداء  35.62وابحنراف معياري قدره
 27.265ومقارنته مع املتوسط احلسايب للقياس البعدي الذي بلغ  67.83وابحنراف معياري قدره 7.777
ومن خالل مقارنة قيمة (ت) احملسوبة حيث بلغت  7.777ومبقارنتها مع مستوى داللة (ت)  3.333وعند
مستوى الداللة  0.05جندها أكرب من مستوى داللة (ت) مما يدل على وجود فروق إحصائيا لصاحل القياس
البعدي مما يدل على أن الربانمج التعليمي ابستخدام التغذية الراجعة املرئية (العرض ابلفيديو الشرح والنموذج )
أدى إىل حتسن ذو داللة إحصائية لدى أفراد اجملموعة التجريبية  ,ويعزي الباحث الفروق يف مستوى ونسبة األداء
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الفين بني القياسني القبلي و البعدي إىل ما يوفره العرض ابلفيديو ابإلضافة إىل مشاهدة األداء املثايل من إمكانية
تفسري املتعلم ألدائه وحماولة تصحيح هذا األداء عن طريق توظيف املعلومات اليت أاتحها له العرض ابلفيديو
والعمل على حتسينه للوصول إىل مستوى مثايل يف األداء .
 2-4عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية :
وتتضمن داللة الفروق بني االختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة
لألسلوب التقليدي ألستاذ الرتبية البدنية أثر يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب الطويل .اجلدول رقم ( )3يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة ومستوى داللتها حلساب
داللة الفروق بني القياس القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف اختبار الوثب الطويل ودرجات األداء الفين .
اجلدول رقم( ).يبني القياس القبلي والبعدي للعينة الضابطة
العينة الظابطة
اإلختبار

اإلختبار القبلي

قيمة (ت)

اإلختبار البعدي

درجة احلرية

احملسوبة

املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

3.38

3.657

3.53

3.651

7.853

نسبة األداء

33.33

33.71

73.88

17.55

6.383

مستوى داللة
(ت)

3.333
16

3.333

مستوى الداللة عند 0.00

من خالل اجلدول رقم () 3الذي يوضح قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) إلختبار نتائج
ونسبة األداء الوثب ومن خالل نتيجة األداء حيث بلغ املتوسط احلسايب لنتيجة االداء  3.38وابحنراف معياري
قدره  3.657يف القياس القبلي ومقارنته ابملتوسط احلسايب لالختبار البعدي حيث بلغ  3.53وابحنراف معياري
قدره  3.651ومبقارنة قيمة (ت) احملسوبة  7.853مع مستوى داللة (ت)  0.000عند مستوى داللة 0.05
جندها أكرب من اجلدولية مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي ولصاحل
القياس البعدي يف إختبار نتيجة األداء .
ومن خالل إختبار نسبة األداء نالحظ بلوغ املتوسط احلسايب يف القياس القبلي  33.33وابحنراف معياري قدره
 33.71ومقارنة النتائج مع االختبار البعدي نالحظ بلوغ املتوسط احلسايب  73.88وابحنراف معياري قدره
 17.55ومبقارنة قيمة (ت) احملسوبة  6.383مع مستوى داللة (ت)  0.000عند مستوى داللة  0.05جندها
أكرب من اجلدولية مما يدل على وجود فروق دالة احصائيا لدى أفراد اجملموعة الضابطة يف اختبار نسبة األداء الفين
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يف الوثب الطويل حيث أشار مقدار التحسن إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف االختبار البعدي هلذه اجملموعة
مايدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني ولصاحل القياس البعدي هلذه اجملموعة وهو ماحيقق الفرضية .
 3-4عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة :
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التغذية الراجعة املرئية وأسلوب األستاذ التقليدي يف رفع مستوى األداء الفين
واحلركي ملراحل الوثب الطويل ولصاحل لتغذية الراجعة املرئية.
اجلدول رقم ()5يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) ومستوى داللتها الختبار (ت)
لداللة الفروق بني القياسني البعدي للعينتني التجربية والضابطة .
اجلدول ( )5يوضح اإلختبار البعدي بني العينتني التجريبية والظابطة
اإلختبار البعدي
اإلختبار

اجملموعة الظابطة

اجملموعة التجريبية

قيمة (ت)

درجة احلرية

احملسوبة
املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

3.501

3.751

3.67

3.513

2.223

نسبة األداء

63.88

79.83 16.543

9.696

3.528

مستوى داللة
(ت)

3.356
35

3.373

مستوى الداللة عند 0.00

نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )5الذي يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) وداللتها
إلختبار نتيجة ونسبة األداء للوثب الطويل بني القياسات البعدية للعينة التجريبية والضابطة نالحظ وجود فروق
معنوية حيث بلغ املتوسط احلسايب للقياس البعدي للعينة الضابطة يف نتيجة األداء  3.53وابحنراف معياري قدره
 3.651ومبقارنته بنتائج االختبار البعدي للعينة التجريبية حيث بلغ املتوسط احلسايب  3.76وابحنراف معياري
قدره  3.513بينما بلغت قيمة (ت) احملسوبة  2.223ومبقارنتها مع مستوى داللة (ت)  0.047عند مستوى
داللة  0.05جندها أكرب من اجلدولية وابلتايل يوجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني للمجموعتني ولصاحل
اجملموعة التجريبية يف نتيجة األداء .
ومن خالل نسبة االجناز بني القياسني حيث بلغ املتوسط احلسايب للعينة الضابطة  73.88وابحنراف معياري قدره
 17.553ومبقارنته مع املتوسط احلسايب للعينة التجريبية حيث بلغ  67.83وابحنراف معياري قدره 7.777
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ومبقارنة قيمة (ت) احملسوبة  3.528مع مستوى داللة (ت)  0.060عند مستوى داللة  0.05جندها أكرب من
اجلدولية أيضا نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني وابلتايل نقبل الفرض البديل القائل بوجود فروق
دالة إحصائيا بني القياسني للمجموعتني ولصاحل القياس البعدي للعينة التجريبية
 4-4عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة :
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي تعزو ملتغري اجلنس داخل اجملموعة الواحدة .
 1-4-4داللة الفروق بني اجلنسني يف العينة الضابطة :

اجلدول رقم ( )5يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) ومستوى داللتها بني الذكور
واالانث يف القيلس البعدي الختبار الوثب الطويل للعينة الضابطة .
اجلدول ( )0اإلختبار البعدي بني الذكور واإلانث للعينة الضابطة
اإلختبار البعدي للعينة الظابطة
اإلختبار

الذكور

قيمة (ت)

اإلانث

درجة احلرية

احملسوبة

املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

5.12

3.533

2.88

3.371

7.367

نسبة األداء

77.77

17.67

71.11

13.16

3.632

مستوى داللة
(ت)

3.661
16

3.233

مستوى الداللة عند 0.00

من خالل اجلدول رقم ( )5الذي يوضح قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة(ت) ومستوى داللتها
حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور يف نتيجة األداء الفين  5.12وابحنراف معياري قدره  3.533ومبقارنته مع
املتوسط احلسايب لدى االانث البالغ  2.88وابحنراف معياري قدره  3.371بينما بلغت قيمة (ت) 7.367
وعند مقارنتها مع مستوى داللة (ت)  3.661عند مستوى الداللة  3.35جندها اكرب من اجلدولية بني اجلنسني
يف نتيجة االختبار  ,مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني ولصاحل الذكور يف القياس البعدي  ,ومن
خالل نسبة األداء يف االختبار نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب لدى الذكور  77.77وابحنراف معياري قدره
 17.67وابملقارنة مع نتائج االانث فقد بلغ املتوسط احلسايب  71.11وابحنراف معياري قدره  13.16بينما
بلغت قيمة (ت) احملسوبة  3.632ومبقارنتها مع مستوى داللة (ت)  0.203عند مستوى الداللة  3.35مما
يدل على وجود فرق معنوية بني االختبارين يف متغري اجلنس يف القياسات البعدية ولصاحل الذكور.
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وهو ما يدل على وجود فروق يف نسبة التطور بني الذكور واإلانث ولصاحل الذكور  ,وهذا اليعين أنه اليوجد تطور
لدى اإلانث فباملقارنة بني القياس القبلي و البعدي جند هناك تطور ويرجع الباحث هذا التطور إىل مااكتسبه
التلميذ من خالل ما يقدمه املعلم خالل عملية الشرح والنموذج املؤدى ويعزي الباحث هذا التطور إىل الدور املهم
لألستاذ خالل احلصة يف عملية التوجيه وتصحيح األخطاء ابإلضافة اىل قابلية الذكور ملمارسة األنشطة الرايضية
املختلفة  ,وعليه ميكن القول أنه مث حتقق الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف رفع مستوى األداء
الفين واحلركي ملراحل الوثب الطويل تعزو ملتغري اجلنس يف اجملموعة الواحدة
 2-4-4داللة الفروق بني اجلنسني يف العينة التجريبية :
من خالل اجلدول رقم ( )06الذي يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف
القياسات البعدية بني الذكور واإلانث للعينة التجريبية يف اختباري األداء اإلجناز.

اجلدول ( )06اإلختبار البعدي بني الذكور واإلانث للعينة التجربية
اإلختبار البعدي للعينة التجريبية
اإلختبار

الذكور

قيمة (ت)

اإلانث

درجة احلرية

احملسوبة

املتوسط

اإلحنراف

املتوسط

اإلحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

نتيجة األداء

3.73

3.551

3.53

3.313

2.535

نسبة األداء

83.53

7.335

67.17

67.17

3.285

مستوى داللة
(ت)

3.386
16

3.635

مستوى الداللة عند 0.00

من اجلدول رقم ( )06الذي يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية وقيمة (ت) ومستوى داللتها ,
لداللة الفروق بني الذكور واألانث يف القياس البعدي الختبار نتيجة ونسبة األداء ألفراد العينة التجريبية حيث بلغ
املتوسط احلسايب يف نتيجة األداء الفين للذكور  3.73وابحنراف معياري قدره  3.551وابملقارنة مع املتوسط
احلسايب لإلانث الذي بلغ  3.53وابحنراف معياري قدره  3.313ومبقارنة قيمة (ت) احملسوبة  3.313مبستوى
داللة (ت)  3.386وعند مستوى الداللة  3.35بني اجلنسني نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا يف القياس
البعدي يف العينة ولصاحل الذكور ,ومن خالل نسبة األداء حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور 83.53
وابحنراف معياري قدره  7.335وابملقارنة مع املتوسط احلسايب لإلانث الذي بلغ  67.17وإبحنراف معياري
قدره  3.285ومبقارنة قيمة (ت) احملسوبة  3.285بقيمة مستوى داللة (ت)  3.355وعند مستوى الداللة
 3.35جند أنه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني ولصاحل الذكور ويعزي الباحث هذا االختالف إىل الفروق
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الفردية بني اجلنسني يف النواحي البدنية خاصة إذا ما الحظنا التطور احلاصل بني االختبارات القبلية والبعدية
فنالحظ وجود تطور لكال اجلنسني وابألخص لصاحل الذكور مما يدل على وجود تطور ملحوظ لدى اجلنسني يف
اختبار نتيجة ونسبة األداء ويرجعه الباحث إىل الربانمج التعليمي ابلتغذية الراجعة املرئية وما هلذا الربانمج من أثر
يف حتسن مستوى يف األداء الفين لدى اجلنسني وملا تقدمه التغدية الراجعة من زايدة يف الدافعية والتعزيز وكذا
التشويق من خالل رؤيته األداء املثايل ومقارنته أبدانه مما يسهل عملية تصحيح األخطاء والوصول اىل مستوى
جيد من األداء وعليه ميكن القول أنه مت حتقق الفرضية القائلة بوجود فروق يف مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل
الوثب الطويل تعزو ملتغري اجلنس وهو ما ملسناه من خالل داللة الفروق بني القياس القبلي والبعدي لكل لكال
اجلنسني.

 -5مناقشة نتائج الدراسة :

 1-5مناقشة نتائج الفرضية األولى:
تنص هذه الفرضية " للتغذية الراجعة املرئية إبستعمال الفيديو والشرح والنموذج أثر يف رفع مستوى األداء الفين
احلركي ملراحل الوثب الطويل لدى تالميذ املرحلة الثانوية "

و ومن خالل اجلدول رقم ( )2نالحظ زايدة متوسط نسبة األداء حيث بلغ يف بداية اإلختبار % 35.62حيث
وصل يف هناية الربانمج اىل  % 67.83مبقدار حتسن يقدر ب  %55.11وهذا ما سنالحظه يف الشكل ()1

وكذا من خالل نتائج األداء فنالحظ أن اجملموعة قد حتسنت مبستوى جيد مقارنة مع القياس األول حيث بلغ
متوسط األداء  3.33يف بداية الربانمج و وصل يف هناية الربانمج اىل  3.76ومنه نالحظ زايدة متوسط نتيجة
األداء مبقدار حتسن يقدر ب  3.36وهذا ما سنالحظه من خالل الشكل ()2
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مما يدل على أن هناك حتسن لدى أفراد العينة ومن خالل اجلدول رقم ( )2نالحظ وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني القياسني لدى أفراد العينة التجريبية ولصاحل القياس البعدي للعينة التجريبية  ,وهذا ما حيقق الفرضية
 ,مما يدل على أن الربانمج التعليمي ابلتفذية الراجعة العرض ابلفيديو والنموذج والشرح أدى إىل حتسن األداء
وهو ما يدل على وجود فروق ذو داللة إحصائية لصاحل القياس البعدي ألفراد اجملموعة التجريبية  ,ويعزي الباحث
الفروق يف مستوى األداء واإلجناز بني القياسني إىل ما يوفره العرض ابلفيديو ابإلضافة اىل مشاهدة األداء املثايل
من إمكانية تفسري املتعلم ألدائه وحماولة تصحيح هذا األداء عن طريق توظيف املعلومات اليت أاتحها له العرض
ابلفيديو والعمل على حتسني أدائه من خالل رؤيته هلذا األداء  ,وحماولة الوصول إىل املستوى املثايل لألداء وهذا ما
أكدته خمتلف الدراسات السابقة يف نتائجها اليت تناولت موضوع التغذية الراجعة املرئية ومن أهم الدراسات دراسة
اتمة محيدة وغريب علي  2317ماسرت  ,أمساء حكمت بغداد  , 2335دراسة شادى مصطفى سامل جنا محزة
قناة السويس الرتبية الرايضية مناهج وطرق تدريس ماجستري 2335

 2-5مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

واليت تنص على أنه األسلوب التقليدي ألستاذ الرتبية البدنية أثر يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب
الطويل بني القياس القبلي والبعدي "من خالل البياانت املتحصل عليها لنتائج الفرضية التانية وبعد تفريغ إستمارة
نتائج ونسبة االجناز ومن خالل اجلدول رقم ( )3الذي يوضح قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقبم
(ت) احملسوبة نالحظ ان هناك فروق بني املتوسطات يف االختبارين حيث بلغت نسبة اإلختبار القبلي
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 %33.33بينما وصل يف القياس البعدي بعد تقدمي الربانمج التعليمي لألستاذ  %73.88حمققا زايدة بنسبة
%33.53وهذا ما سنالحظه يف الشكل ().

أما عن نتيجة األداء لدى أفراد العينة الضابطة يف قياس نتيجة األداء  3.38حيث زاد هذا املتوسط يف القياس
البعدي حيث بلغ  3.53وحقق زايدة قدرها  3.12هذا ما نالحظه يف الشكل ()5
3.52

% 3

3.5
3.48
3.46
3.44
3.42
%

3.4
3.38
3.36
3.34
3.32

ومن خالل داللة الفروق بني املتوسطات من خالل اختبار (ت) لداللة الفروق نالحظ وجود فروق ذات داللة

إحصائية ولصاحل القياس البعدي وهو مايعين حتقق الفرضية .
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ويعزي الباحث هذا التحسن لفعالية أسلوب األستاذ التقليدي عن طريق الشرح وهو ما يؤكد امهية الدور الذي
يؤديه املدرس ومدى أمهية تعليقه على النواحي الفنية لألداء ولفت نظر املتعلمني إىل خمتلف االخطاء أثناء األداء
وان هذه األخطاء اليت يذكرها ويوضحها للمتعلمني هي عبارة عن حماولة للوصول إىل حتسني األداء وتطبيقه
بصورة جيدة وتكراره لألداء مع التصحيح يف االخطاء مما يؤدي الوصول إىل األداء الصحيح
وهو ما أقرته خمتلف الدراسات اليت أجربت يف هذا امليدان

 3-5مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :

وتنص هذه الفرضية ان هناك فروق ذات داللة احصائية بني التغذية الراجعة املرئية وأسلوب األستاذ التقليدي يف
رفع مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب الطويل ولصاحل التغذية الراجعة املرئية .
من خالل البياانت املتحصل عليها لنتائج الفرضية الثالثة لداللة الفروق بني القياسني البعدي للعينتني الضابطة
والتجريبية ومن خالل بياانت يف اجلدول رقم ( )5الذي يوضح خمتلف العمليات اإلحصائية بني العينتني يف

القياس البعدي حيث بلغ مقدار التحسن يف نسبة األداء عند العينة الضابطة  % 73,88وبقارنته مع املتوسط
احلسايب لدى العينة التجريبية الذي بلغ  % 67,83جند الفرق لصاحل العينة التجريبية

بنسبة %15.75

وهذا

ما نالحظه من خالل الشكل()5

و بلغ مقدار التحسن يف نتيجة األداء عند العينة الضابطة  3.53وبقارنته مع املتوسط احلسايب لدى العينة
التجريبية الذي بلغ  3.76جند الفرق لصاحل العينة التجريبية مبقدار  3.16لإلختبار البعدي للعينتني الضابطة
والتجريبية وهذا ما نالحظه يف الشكل ()7
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ومن خالل الرجوع إلختبار (ت) لداللة الفروق يف اإلختبارين نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
القياسني يف نتيجة ونسبة األداء لصاحل العينة التجريبية وهو ما حيقق الفرضية الثالثة .
وعلى الرغم من وجود فروق دالة إحصائيا على مقدار التحسن لدى اجملموعتني اال أن اجملموعة اليت أعطيت تغذية
راجعة مرئية أظهرت حتسنا أكرب من جمموعة األسلوب التقليدي ألستاذ املعتمد على الشرح كون املتعلم قد ينسى
ما مت تلقينه والتعليق عليه من قبل املدرس حول خمتلف النواحي الفنية واألخطاء اليت تتعلق أبدائه خالل حماوالته
القادمة األمر الذي يعيق تصحيح هذا األداء وابلتايل يؤخر عملية حتسنه بينما يف أسلوب التغذية الراجعة املرئية
فإن املتعلم جيد املتعة يف املشاهدة من خالل العرض ابلفيديو لألداء املثايل ويقوم املتعلم مبقارنته مع أدائه كما يتعلم
خمتلف اجلوانب الفنية األمر ايل يعد أكثر فاعلية من أسلوب الشرح لألستاذ التقليدي وهذا ما أكدته خمتلف
الدراسات السابقة يف نتائجها اليت تناولت موضوع التغذية الراجعة املرئية ومن أهم الدراسات دراسة اتمة محيدة
وغريب علي  2317ماسرت  ,أمساء حكمت بغداد  , 2335دراسة شادى مصطفى سامل جنا محزة قناة السويس
الرتبية الرايضية مناهج وطرق تدريس ماجستري 2335

 4-5مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
وتنص الفرضية على" وجود فروق ذات داللة احصائية يف رفع مستوى األداء الفين واحلركي تعزو ملتغري اجلنس
داخل اجملموعة الواحدة " .
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من خالل البياانت املتحصل عليها ومن خالل اجلدول رقم ( )5واجلدول رقم ( )7اللذان يوضحان املتوسطات
احلسابية واإلحنرافات املعيارية وقيم داللة (ت) داخل أفراد اجملموعة الواحدة يف متغري اجلنس ,حيث ومن خالل
نتائج اجلدول رقم ( )5للعينة الظابطة يف متغري اجلنس نالحظ من خالل نتائج املتوسطات احلسابية يف نسبة

اإلجناز حيث حصل الذكور على متوسط حسايب قدر ب  %77,77بينما وصل عدد اإلانث %71,11
نالحظ التفوق لصاحل الذكور بنسبة  %5.55نالحظ الشكل رقم ()6

ونالحظ أن الذكور يف إختبار نتيجة األداء حتصلوا على متوسط حسايب قدره  5,12بينما بلغ متوسط اإلانث
 2,88بتفوق واضح لصاحل الذكور مبقدار  1.25وهدا مايبينه الشكل ()8
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ومن خالل قيم داللة (ت) لإلختبارين نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد اجملموعة الظابطة يف
متغري اجلنس يف اإلختبارين بني الذكور واإلانث ولصاحل الذكور وهو مابينته قيمة التطور يف نتيجة ونسبة األداء
الفين بني الذكور واإلانث للمجموعة الضابطة .
بينما من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )7الذي يبني داللة الفروق بني الذكور واإلانث للعينة التجريبية
حيث يبني اجلدول قيم املتوسطات واإلحنرافات املعيارية وقيم (ت) احملسوبة يف نتيجة ونسبة األداء ومن خالل

حتليل نتائج إختبار نسبة األداء بني اجلنسني نالحظ أن املتوسط احلسايب للذكور بلغ %83.53
عند اإلانث  %67.17بفارق بسيط لصاحل الذكور  %1.35وهذا مايبينه الشكل()7
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ومن خالل حتليل نتائج إختبار نتيجة األداء بني اجلنسني نالحظ أن املتوسط احلسايب للذكور بلغ  3.73بينما
جنده عند اإلانث  3.53بفارق بسيط لصاحل الذكور  3.53نالحظ الشكل ()13

ومنه من خالل نتائج اختبار (ت) توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث ولصاحل الذكور  ,وهذا
ما نالحظه خالل الشكلني ( )7و(.)13
وهو مايدل على وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى األداء ولصاحل الذكور ويعزي الباحث هذا الفرق احلاصل
بينهما ملختلف اجلوانب اليت تفرق الرتكيبة البشرية بينهما  ,كما يرجع الباحث رغم وجود تطور حاص لدى
اإلانث يف درجات األداء كون ما ذكره الباحث سابقا من ختوف اإلانث عند اإلرتقاء والسقوط على اجلانب
اجلنسي لديهم ,يعزي الباحث تطور العينة التجريبية اىل الربانمج املقرتح ابلتغذية الراجعة املرئية ومن خالل النتائج
املتحصل عليها يقر الباحث بتحقق الفرضية القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف رفع مستوى األداء الفين
واحلركي ملراحل الوثب الطويل تعزو ملتغري اجلنس .
 -6أهم اإلستخالصات :
من خالل ما أظهرته هذه الدراسة من نتائج ويف حدود عينتها وإجراءاهتا مت التوصل لالستنتاجات التالية
 تؤدي التغذية الراجعة بعض النظر عن منطها املستخدم وطريقة عرضها وتقدميها من طرف األستاذ إىل حتسنييف مستوى األداء مما يشري إىل األمهية الكبرية هلا يف العملية التعليمية التعلمية.
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 إعطاء معلومات التغذية الراجعة املرئية ابستخدام الفيديو تعترب من بني أهم الوسائل التعليمية احلديثة اليتتساعد يف تعليم وحتسني املهارات احلركية وسرعة إكتساهبا حيث أدى استخدامها يف الدراسة احللية إىل حتسني يف
مستوى األداء الفين ومن خالله حتسن االجناز الرقمي الختبار الوثب الطويل لدى أفراد اجملموعة التجريبية .
 حتسن يف مستوى األداء لدى أفراد اجملموعة الضابطة وهو حتسن ملحوظ راجع إىل أمهية أستاذ الرتبية البدنيةداخل احلصة.
 مدى فعالية الربانمج التعليمي املقرتح ابستخدام التغذية الراجعة املرئية ابستخدام الفيديو حيث يعطى أكثرفاعلية يف العملية التعليمية حيث أهنا تساعد كثريا املعلم واملتعلم معا يف حتديد األخطاء وكذا من خالل رؤيته
الألداء املثايل لتصحيح أدائه مقارنة مع يوفره التعليم عن طريق الشرح والنموذج .
 تؤذي التغذية الراجعة املرئية ابستخدام الفيديو والشرح والنموذج إىل إكساب املتعلم مقدرة على التقييم الذايتلألداء احلركي ملا له من أمهية كبرية يف توجيه املتعلم حبيث تسمح له ابلتعرف على أخطائه ومقارنة أدائه مع األداء
املثايل الذي بدوره يؤذي إىل تعديل يف السلوك احلركي للتلميذ بطريقة ختدم العملية التعليمية وسرعتها .
 توفر التغذية الراجعة لألستاذ الوقت الكايف يف عملية التقومي اجلماعي حيث من خالل رؤية التلميذ لألداءحياول تقليده وحيسن من أدائه كل مرة وهو ما يساعد األستاذ فبدال من تصحيح األخطاء كل تلميذ لوحده فعن
طريق العرض ابلفيديو يتمكن األستاذ من التصحيح ملختلف األخطاء مجاعيا مما يوفر الوقت
 من خالل الدراسة نالحظ تفوق العينة التجريبية على العينة الضابطة يف األداء واالجناز الرقمي ويرجع ذلك إىلما تقدمه الوسائل التعليمية احلديثة وخاصة التغذية الراجعة املرئية ابستخدام الفيديو يف حتسن املستوى األدائي
 التعزيز االجيايب للتغذية الراجعة املرئية واستثارة دافعية التالميذ حنو األداء الفين واحلركي من خالل التشويق الذييضفيه العرض عن طريق الفيديو من خالل مشاهدة األداء املثايل كذا من خالل ما تقدمه أجهزة العرض من
مشاهد للصور ابأللوان واحلركة والصوت مما يسمح للتلميذ برتكيز اجليد حنو األداء والعمل على حتسني أدائه
 كما نستنتج أن للتغذية الراجعة املرئية األثر االجيايب يف عملية التعليم والتعلم ملراحل الوثب الطويل رغم وجودفروق يف البنية املرفولوجية بني الذكور واإلانث إال أنه كان هناك حتسن يف مستوى األداء لدى اجلنسني
 حتسن يف مستوى األداء الفين واحلركي ملراحل الوثب الطويل لدى العينة التجريبية اليت أعطية تغذية راجعة مرئيةمقارنة مع العينة الضابطة رغم وجود حتسن لدى هذه األخرية إال أن العينة التجريبية كانت أكرب حتسنا وهو راجع
ملا تقدمه الوسائل التعليمية من أثر يف حتسن مستوى األداء يف العملية التعليمية .
 -7إقتراحات وتوصيات
 اعتماد وتطبيق التغذية الراجعة املرئية يف العملية التعليمية التعلمية يف حتسني مستوى األداء املهاري والفينملراحل الوثب الطويل لدى التالميذ الذين هم مقبلون على اختيار بكالوراي الرايضة .
 يوصي الباحث إبعطاء معلومات التغذية الراجعة ابستخدام وسائل تعليمية حديثة ومتطورة تواكب العصر ومبايتناسب وطبيعة العملية التعليمية وكذا طبيعة املهارات احلركية الرايضية .
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عرض ومناقشة وحتليل النتائج

الفصل الرابع

 ضرورة إملام األستاذ مبختلف املراحل اليت تعطى هبا التغذية الراجعة ومعرفة خمتلف الوسائل التعليمية احلديثةلتطبيقها كتغذية راجعة يف العملية التعليمية ال كعنصر تشويق ,ملا هلا من أثر اجيايب يف حتسني األداء وسرعة
تصحيح األخطاء.
 -االستفادة من نتائج البحث يف دراسة حبوث أخرى.
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خاتمة
مننخاللننلدالاسة احلننيالا س ننيالاسة احلننيالاسن القمن الهبن ال الحبثننيالهن االح وسن الإظهن الر ننتالاسة لننيالاستارئننيالا ت ننيال
عل ن المسننة الاألداءالاسفننيالا ت ننالالسةلم ن الاسث ن الاسث ن مم رالر ن ءال حلننةهمال صننيالاسية ننيالاسةةمم ننيالواست ن يال,الفك مم ن ال
اسفكننتاالاست سن يالاسن الاحلةالص ن ه الاحلننة داالعلن الاسة احلننيالاسةثة ا ننيالاسن القم ن الهب ن الاحلننةئم دالإلةة ن الاس ن الالاسث ل ن الال
ةئننةالاسةحل ن الواحلننةالنالاس ةن انالالورننةالالرالالاسةلم ن ال الهن الا تحلننيالوهننالالمتحلننيالا تاهاننيال الط ن الاثمم ن رالالسننةلهمال
ق ةل ننيال ةننلاالسلننلالمانالاسةئل مننالالاسان مالعلن الاسةصن لتالاسف ننةل السنناداءالواس من أالة من الراالةئن الاسئ ننتالاسال لننيالقن م اال
اسةئةننلالع ننخالمئ ننةهمالسفك ننتاالاسةص ن لتالاسف ننةل الس نناداءالوسك ن همالواع ن سالإحلةحس ن االفك ننتاالع ننت الاألداءالا ث ن ال
واس م أالا ص ال.ال
الومخالللدالم الت ل الإس ن المنخالممةن انال نةعالاسئمل نيالاسةئل م نيالاسةئلم نيال الحصن الاسية نيالاسةةمم نيالواست ن يال
والم ن الت ن فت الاس حل ن الاسةئل م ننيالا ةلثننيالمننخالر ننتالاء ن رال التسننحالاألداءالوحلننتعيالتصننح ح المتكننخالاسةلم ن المننخالاسةا ن مال
اسن األالألدا ن ال,الوالاس ظننتال ن السلة لننيالاستارئننيالةشننةأالرط طهن المننخالرمه ننيال الهن الاسة احلننيالومن الإ ال سنناالمننخالالد احلن ال
وحبن أالرلننت ال ننةعالاسئمل ننيالاسةئل م ننيال الاس حلننوالاسيةن رالاع ن فيالإ الالاسةحسننحالمننخالمسننة الاألداءالاسفننيالوا ت ننالال
سلمهن ا الا ت ننيالاست ن ياللةةننحالس ن ال ننحيالاسفننت الاسئن عالاسا ن الة رن دالفننتودال ا الدصسننيالاحصن يال ال فن المسننة ال
األداءالاسفننيالا ت ننالال ال

ننيالاس ن الاسث ل ن التئننلوالسلة لننيالاستارئننيالا اةم نيالوتةننحالس ن الالأل ن الاألمه ننيالاس ن التظ ن الهب ن ال

اسة ليالاستارئيالا ت يالدال الاس حلوالاسةئل مالالووفا السة احلة اله الح وس الإةتازالدو الورمه يالاس حلن الاسةك س ر نيالعلن ال
مسة الاألداءالاسفيالا ه رال.الال
ال
ال
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ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

 ﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﲢﻈﲑ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲﻋﺎم

-

 اﻹﺣﺴﺎس ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .
 -اﻟﺘﺤﻀﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

ظﺮوف اﻹﻧﺠﺎز

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺠﺎح

  10د ﻋﻤﻞ .ﻋﻤﻞ ﻷﻓﻮاج .
 اﺣ ـ ـ ـﱰام اﻟﺰﻣﻴـ ـ ــﻞﺟــﺮي ﺧﻔﻴــﻒ ﺣــﻮل اﳌﻴــﺪان  ،اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺒﻌﺾ اﳊﺮﻛــﺎت
* اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻘﺎع اﳌﺴ ـ ـ ــﲑ واﳌﺸ ـ ـ ــﺎرك
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﺨﲔ .
اﳌﻨﺎﺳﺐ أﺛﻨﺎء اﳉﺮي  .ﰲ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ).ﻗﺎﺋــﺪ
ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮوﻧﺔ .
اﻟﻔﻮج(
ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ .

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ . ﻓﻮﺟﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ . ﻓﻮﺟﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ . واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﲔ . اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﻈﲑ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ : اﳉﺮي ﰲ اﻟﺮواق. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﻮات اﻻﻗﱰاب. -اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﻄﲑان واﻟﺴﻘﻮط ﺑﻜﻠﱵ اﻟﺮﺟﻠﲔ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

 -دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .

 اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاج . -اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ .

 -ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ .

 ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳊﺼﺔ . ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ . -اﻋﻄﺎء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .

* اﺣـ ـﱰام ﻗﺎﺋ ــﺪ اﻟﻔﺮﻳ ــﻖ
ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ .
* اﻟﺮﻏﺒ ـ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﺤ ـ ــﺪي
واﻟﻘﻔ ـ ــﺰ ﻷﺑﻌـ ــﺪ ﻣﻜ ـ ــﺎن
ﳑﻜﻦ.

* اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ اﻹﳚــﺎﰊ ﻣــﻊ
ﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء .
* ﺗﻘﺒﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.

  10د ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎون ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊاﻟ ــﺰﻣﻼء ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗﻮزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﳌﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ .
 ﻳﻘ ـ ــﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴ ـ ــﺬاﳌﻌﻔﻴ ـ ـ ـ ــﲔ ﳌﻬ ـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 25 -.د ﻋﻤـ ـ ـ ـ ــﻞ
.
 ﺿ ـ ـ ــﺒﻂ ﻣﺴ ـ ـ ــﺎﻓﺔاﻟﻘﻔﺰ
  05د ﻋﻤﻞ . اﻋﻄ ـ ــﺎء اﻟﻨﺘ ـ ــﺎﺋﺞوﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮق .

وﺣدة ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ :اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ﺗﻘﺮت
اﻟﻤﻜﺎن  :اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷدوات  :أﻗﻤﺎع ،ﺻﻔﺎرة  ،ﻣﯿﻘﺎﺗﯿﺔ  ،ﺷﺮﯾﻂ ﻗﯿﺎس  ،ﺣﻮض اﻟﺮﻣﻞ
ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ 02 :
اﻟﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ :
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ

اﻟﺘﺴﺎرع و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺧﻄﻮات اﻹﻗﱰاب
وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

 اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﻀﲑ اﻟﺒﺪﱐ -واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺎط .
 -اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻮﺿﻌﻴﺎت .

 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻼرﺗﻘﺎء .

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

 ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ إﱃ ﻗﻮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻠﺪﻓﻊ .

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

ظﺮوف
اﻹﻧﺠﺎز

10 -د ﻋﻤﻞ .

ﻛﻞ ﻓﻮج ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ :
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳊﺮة ﰲ ﻛﻞ  -اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺔ ﰲ
اﻻﲡﺎﻫﺎت داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ .وﻋﻨﺪ ﲰﺎع رﻗﻢ أو اﳒـ ــﺎز اﻟﻮﺿ ـ ــﻌﻴﺎت  -اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ .
 اﻟﱰﻛﻴﺰوﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  .ﻣﺜﻞ  :ﺟﻠﻮس ،وﻗﻮف  ،ﻟﻸﻣﺎم .
،ﻟﻠﻮراء ،ﻗﻒ  .... 03، 02...... ،ﻳﻘﻮم
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ .

اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02
-

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺠﺎح

اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :

* ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﱰدد
 ﻋﻤﻞ ﻤﻮﻋﺎت : ﺟ ــﺮي داﺧ ــﻞ اﻟ ــﺮواق ﲞﻄ ـﻮات ارﺗﺪادﻳــﺔ أو اﻫﺘﺰازﻳ ــﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻮﺻــﻮل إﱃﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء .
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء .
* اﻟـ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻜﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ
 اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ : اﻟ ـﺮﺑﻂ ﺑــﲔ اﻟﻮﺛــﺐ )ﻗــﻮة اﻟــﺪﻓﻊ ( واﳉــﺮي )ﺧﻄ ـﻮات اﻟﻮﺻـ ــﻮل إﱃ ﻟـ ــﻮحاﻻﻗ ـﱰاب ( ﻣــﻊ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎر ﻋﻤــﻮدي اﻻرﺗﻘـ ـ ــﺎء ﻗﺼ ـ ـ ــﻰ
ﺳﺮﻋﺔ .
إﱃ ﻣﺴﺎر أﻓﻘﻲ .
* اﻟـ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻜﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ
 اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03اﺧﺘﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺮﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻞ

  10د ﻋﻤﻞ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎل أﻗﺼ ـ ـ ـ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺔﳑﻜﻨ ـ ــﺔ ﻟﻠﻮﺻ ـ ــﻮل ـ ــﺎ إﱃ ﻟ ـ ــﻮح
اﻻرﺗﻘﺎء .
 وﺿــﻊ اﻟﺮﺟــﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺔﻓﻮق ﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء .
  25د ﻋﻤﻞ . ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﻔﺰ -اﻟﱰﻛﻴـﺰﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻞ اﻷﻃ ـﺮاف اﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ و
اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ .

اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :
اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ
اﻟﻘﻴـﺎم ﻟﻮﺛـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺣــﺎﺟﺰ ﻣﺘﺰاﻳـﺪ اﻟﻌﻠـﻮ واﻟﺒﻌـﺪ ﻣــﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ .
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﺴﻢ .

 -اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﺴﻢ . .

-

 -ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ .

 ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳊﺼﺔ . -ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .

* اﻻرﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء إﱃ
اﻷﻋﻠﻰ .
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

* اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ﲢﺴﲔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

 ﺗﻮﺟﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴـ ـ ـ ـ ــﺬ ﻷﳘﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮدي

وﺣدة ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ :اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ﺗﻘﺮت
اﻟﻤﻜﺎن  :اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷدوات  :أﻗﻤﺎع ،ﺻﻔﺎرة  ،ﻣﯿﻘﺎﺗﯿﺔ  ،ﺷﺮﯾﻂ ﻗﯿﺎس  ،ﺣﻮض اﻟﺮﻣﻞ

ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ 03 :
اﻟﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ :
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷول :اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ

 ﲢﺴﲔ اﻻرﺗﻜﺎز أﺛﻨﺎء اﻟﺪﻓﻊ واﻹرﺗﻘﺎء.وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

 اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﻀﲑ اﻟﺒﺪﱐ -واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط .
 -ﻟﻌﺒﺔ اﻷرﻗﺎم واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت .

 إدراك أﳘﻴﺔ رﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎءواﻻﻧﺪﻓﺎع ﳓﻮ اﻻرﺗﻘﺎء .

-

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

 -ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ .

اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :
اﻟﻘﻴ ــﺎم ﳉ ــﺮي داﺧ ــﻞ اﻟ ــﺮواق اﳋ ــﺎص ﲟﻜ ــﺎن اﻟﻮﺛ ــﺐ ﻣ ــﻊ

اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ رﺟــﻞ اﻻﻧــﺪﻓﺎع اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛــﺐ  ،وﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻗــﻮة
اﻟﺪﻓﻊ إﱃ اﻷﻣﺎم ﻣﻊ اﶈﺎ ﻓﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮط اﳉﻴﺪ .
-

ظﺮوف اﻹﻧﺠﺎز

ﻛﻞ ﻓﻮج ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ :
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳊﺮة ﰲ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت  -ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ .
داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ .وﻋﻨﺪ ﲰﺎع رﻗﻢ أو وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  .ﻣﺜﻞ  - :اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻻﳒﺎز .
ﺟﻠﻮس ،وﻗﻮف  ،ﻟﻸﻣﺎم ،ﻟﻠﻮراء ،ﻗﻒ 03، 02...... ،
 ....ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ .

اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02

 اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻄﲑانواﻟﺴﻘﻮط.

 دﻓﻊ اﳉﺴﻢ ﻟﻸﻣﺎمواﻟﺴﻘﻮط اﻵﻣﻦ . .

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ :
ﻛ ـ ــﻞ ﺗﻠﻤﻴ ـ ــﺬ ﳜﺘ ـ ــﺎر ﻣﻜ ـ ــﺎن اﻻﻧﻄ ـ ــﻼق اﳌﻨﺎﺳ ـ ــﺐ ﻟﺴ ـ ــﺮﻋﺘﻪ
واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻮﺛـﺐ داﺧـﻞ ﺣـﻮض
اﻟﺮﻣـ ــﻞ  ،واﻟﺴـ ــﻘﻮط ﺑﻜﻠﺘـ ــﺎ اﻟ ـ ــﺮﺟﻠﲔ ﻣـ ــﻊ ﺗﻘـ ــﺪﱘ اﻟ ـ ــﺬراﻋﲔ
ﻟﻸﻣﺎم .

 اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاج . ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳊﺼﺔ . -ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻨﺠﺎح
  10د ﻋﻤﻞ . اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ . اﻟﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮراﳌﺴﺒﻖ

  10د ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤ ـ ـ ــﺚ ﻋ ـ ـ ــﻦ* ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـ ـ ــﱰدد وﲣﻔـ ـ ـ ـ ــﻴﺾ ﻣﻜ ــﺎن اﻻﻧﻄ ــﻼق
اﻟﺴﺮﻋﺔ أﻣﺎم ﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء  .اﳌﻨﺎﺳﺐ .
 اﻟﺘﺪرج ﰲ أداء* اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل إﱃ ﻣﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ .
  25د ﻋﻤﻞ .اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮى .
 ﺿـ ــﺒﻂ ﻣﺴـ ــﺎﻓﺔ* اﻟﺴــﻘﻮط اﻻﳚــﺎﰊ واﳋــﺮوج اﻟﻘﻔﺰ
 اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﻮطإﱃ اﻷﻣﺎم .
ﻳﻜ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ﺑﻜﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﱵ
اﻟﺮﺟﻠﲔ .
* اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮدي

وﺣدة ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ :اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ﺗﻘﺮت
اﻟﻤﻜﺎن  :اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷدوات  :أﻗﻤﺎع ،ﺻﻔﺎرة  ،ﻣﯿﻘﺎﺗﯿﺔ  ،ﺷﺮﯾﻂ ﻗﯿﺎس  ،ﺣﻮض اﻟﺮﻣﻞ

ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ 04 :
اﻟﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ :
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷول :اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ

 ﺗﻮازن اﳉﺴﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺛﺐ واﻟﻄﲑان.وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

 ﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﲢﻈﲑ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲﻋﺎم

-

 اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻠﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻘﻮط اﳉﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

 ﺗﻌﻠﻢ ﺧﻄﻮات اﻻﻗﱰاب ﻣﻊاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻜﺎزات .

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

ظﺮوف اﻹﻧﺠﺎز

ﻋﻤﻞ ﻷﻓﻮاج .
ﺟـ ـ ــﺮي ﺧﻔﻴـ ـ ــﻒ ﺣ ـ ــﻮل اﳌﻴـ ـ ــﺪان  ،اﻟﻘﻴـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ــﺒﻌﺾ
* اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻘﺎع
اﳊﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﺨﲔ .
اﳌﻨﺎﺳﺐ أﺛﻨﺎء اﳉﺮي .
ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮوﻧﺔ .
ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ .

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺠﺎح
  10د ﻋﻤﻞ . اﺣﱰام اﻟﺰﻣﻴـﻞ اﳌﺴـﲑواﳌﺸ ـ ـ ــﺎرك ﰲ اﻟﺘﻨﻈـ ـ ـ ــﻴﻢ
).ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﻮج(

  10د ﻋﻤﻞاﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02
 اﺳـ ــﺘﻌﻤﺎل اﻟـ ــﺬراﻋﲔ اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :* ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟﺮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻘﻮط إﱃ
 ﻋﻤﻞ ﻷﻓﻮاج . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮم ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق ﻣﻴـﺪان اﻟﻮﺛـﺐ ﻗﺼـﺪ اﻟﺘـﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺨﻠـ ـ ــﻒ ﺑﻌ ـ ـ ـﺪ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣﺎم .  25د ﻋﻤﻞ .أو اﻟﺘﻤــﺮن ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻘﻮط وذﻟــﻚ ﺑــﺪﻓﻊ اﳉﺴــﻢ إﱃ أﺑﻌــﺪ اﻟﺴﻘﻮط .
 ﲡﻨـ ــﺐ اﻟﻮﺛـ ــﺐ ﺑﻌـ ــﺪﻣﻜﺎن واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﳉﺴﻢ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء .
* اﻟﻌﻤـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺷـ ــﻜﻞ اﳉﺮي .
 اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ : ا ﻤﻮﻋ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ﺗﻘـ ــﻮم ﳉ ـ ــﺮي داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺮواق اﳋ ـ ــﺎص ﻗﺎﻃﺮة ﻟﺘﻨﺎوب .ﻟﻮﺛﺐ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات اﻻﻗﱰاب .
 اﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوج داﺋﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03ﻳﻜﻮن إﱃ اﻷﻣﺎم .
 اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :* ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟﻘﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم
 ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاج . اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻄـﻮات اﻻﻗـﱰاب وﻋـﺪم ارﺗﻜـﺎب اﻷﺧﻄـﺎء ﶈﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ...

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 -ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ .

 اﳌﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﰲ  -اﻻﻟﺘﺰام ﳍﺪوءاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﻧﻀﺒﺎط

وﺣدة ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ :اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ﺗﻘﺮت
اﻟﻤﻜﺎن  :اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷدوات  :أﻗﻤﺎع ،ﺻﻔﺎرة  ،ﻣﯿﻘﺎﺗﯿﺔ  ،ﺷﺮﯾﻂ ﻗﯿﺎس  ،ﺣﻮض اﻟﺮﻣﻞ

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷول :اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ
ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ 05 :
:
اﻟﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
 اﳍﺒﻮط اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻔﺰ اﻟﺼﺤﻴﺢ.ظﺮوف اﻹﻧﺠﺎز
وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﻀﲑ اﻟﺒﺪﱐ  -ﻛﻞ ﻓﻮج ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ : ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳊﺮة ﰲ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت داﺧﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ  -ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪواﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط .
.وﻋﻨﺪ ﲰﺎع رﻗﻢ أو وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  .ﻣﺜﻞ  :ﺟﻠﻮس ،وﻗﻮف  ،ﻟﻸﻣﺎم اﻟﻠﻌﺒﺔ .
 ﻟﻌﺒﺔ اﻷرﻗﺎم واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت .،ﻟﻠﻮراء ،ﻗﻒ  .... 03، 02...... ،ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ  - .اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺔ ﰲ
اﻻﳒﺎز .
 إدراك أﳘﻴﺔ رﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎءواﻻﻧﺪﻓﺎع ﳓﻮ اﻻرﺗﻘﺎء .

اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02
-

اﳌﻮﻗﻒ اﻷول :
اﻟﻘﻴﺎم ﳉﺮي داﺧﻞ اﻟﺮواق اﳋﺎص ﲟﻜﺎن اﻟﻮﺛﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺟـﻞ * ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱰدد
اﻻﻧـﺪﻓﺎع اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛـﺐ  ،وﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻗـﻮة اﻟـﺪﻓﻊ إﱃ اﻷﻣــﺎم ﻣـﻊ اﶈـﺎ ﻓﻀـﺔ وﲣﻔ ـ ـ ـ ــﻴﺾ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺔ
أﻣﺎم ﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء .
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮط اﳉﻴﺪ .

-

اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ :
ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﳜﺘـﺎر ﻣﻜـﺎن اﻻﻧﻄـﻼق اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﻟﺴـﺮﻋﺘﻪ واﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴـﺮﻋﺔ * اﻟﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل إﱃ
اﳌﺘﺰاﻳـ ــﺪة ﻟﻠﺘﺤﻀـ ــﲑ ﻟﻠﻮﺛـ ــﺐ داﺧ ـ ــﻞ ﺣـ ــﻮض اﻟﺮﻣـ ــﻞ  ،واﻟﺴـ ــﻘﻮط ﺑﻜﻠﺘـ ــﺎ ﻣﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻻرﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮى .
اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺬراﻋﲔ ﻟﻸﻣﺎم .

 اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻄﲑانواﻟﺴﻘﻮط.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

 دﻓﻊ اﳉﺴﻢ ﻟﻸﻣﺎم واﻟﺴﻘﻮطاﻵﻣﻦ . .

 اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03 -ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاج .

 -ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ .

 ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳊﺼﺔ . -ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .

* اﻟﺴ ــﻘﻮط اﻻﳚ ــﺎﰊ
واﳋ ـ ــﺮوج إﱃ اﻷﻣ ـ ــﺎم
.
* اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ﲢﺴﲔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺠﺎح

  10د ﻋﻤﻞ . اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ . اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺴﺒﻖ  10د ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤ ـ ـ ـ ــﺚ ﻋ ـ ـ ـ ــﻦﻣﻜ ـ ــﺎن اﻻﻧﻄ ـ ــﻼق
اﳌﻨﺎﺳﺐ .
 اﻟﺘـ ــﺪرج ﰲ أداءاﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ .
  25د ﻋﻤﻞ . ﺿـ ـ ــﺒﻂ ﻣﺴـ ـ ــﺎﻓﺔاﻟﻘﻔﺰ
 اﻟﺴــﻘﻮط ﻳﻜــﻮنﺑﻜﻠﱵ اﻟﺮﺟﻠﲔ .

 ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮدي

وﺣدة ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ :اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ﺗﻘﺮت
اﻟﻤﻜﺎن  :اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷدوات  :أﻗﻤﺎع ،ﺻﻔﺎرة  ،ﻣﯿﻘﺎﺗﯿﺔ  ،ﺷﺮﯾﻂ ﻗﯿﺎس  ،ﺣﻮض اﻟﺮﻣﻞ

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻮي
ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز  45 :دﻗﯿﻘﺔ

اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ

ﻣﺬﻛﺮة رﻗﻢ 06 :
 ﻛﺷف ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻧﮭﺎﺋــــــــــــــﻲ .اﻟﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ :
ظﺮوف اﻹﻧﺠﺎز
وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻋﻤﻞ ﻷﻓﻮاج . ﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﲢﻈﲑ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟـ ـ ــﺮي ﺧﻔﻴـ ـ ــﻒ ﺣ ـ ــﻮل اﳌﻴـ ـ ــﺪان  ،اﻟﻘﻴـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ــﺒﻌﺾﻋﺎم
* اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﳊﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﺨﲔ .
اﻻﻳﻘﺎع اﳌﻨﺎﺳﺐ
 ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺮوﻧﺔ .أﺛﻨﺎء اﳉﺮي .
 ﲤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ . اﻹﺣﺴﺎس ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ

 -اﻟﺘﺤﻀﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 -دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

 إﻋﺎدة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .

اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ :02
-

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .
ﻓﻮﺟﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ .
ﻓﻮﺟﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .
واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﲔ .
اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﻈﲑ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ :
اﳉﺮي ﰲ اﻟﺮواق.
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﻮات اﻻﻗﱰاب.
اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﻄﲑان واﻟﺴﻘﻮط ﺑﻜﻠﱵ اﻟﺮﺟﻠﲔ.

-

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻮاج .
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ .

 -اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ رﻗﻢ : 03

 ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﳊﺼﺔ . -اﻋﻄﺎء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .

* اﺣﱰام ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗــﻪ ﻟﺰﻣﻼﺋــﻪ
.
* اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪي
واﻟﻘﻔــﺰ ﻷﺑﻌــﺪ ﻣﻜــﺎن
ﳑﻜﻦ.

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺠﺎح
  10د ﻋﻤﻞ . اﺣﱰام اﻟﺰﻣﻴـﻞ اﳌﺴـﲑواﳌﺸ ـ ـ ــﺎرك ﰲ اﻟﺘﻨﻈـ ـ ـ ــﻴﻢ
).ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﻮج(
  10د ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟ ــﺰﻣﻼءﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻮزﻳــﻊ اﳌﻬــﺎم
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ .
 ﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬاﳌﻌﻔﻴﲔ ﳌﻬﺎم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  25د ﻋﻤﻞ . ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻂ ﻣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔاﻟﻘﻔﺰ-

* اﻟﺘﻌﺎﻣـ ـ ــﻞ اﻹﳚـ ـ ــﺎﰊ
ﻣﻊ ﻟﻮح اﻻرﺗﻘﺎء .
* اﳍــﺪوء واﻻﻧﻀــﺒﺎط  -ﺣــﺜﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ
.
.
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T-Test
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

Pair 2

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

نسبة اختبار بعدي

79,8333

18

9,69688

2,28558

نسبة اختبار قبلي

34,7222

18

26,27469

6,19300

نتيجة اختبار بعدي

3,6706

18

,51377

,12110

نتيجة اختبار قبلي

3,3000

18

,55413

,13061

Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

نسبة اختبار بعدي & نسبة اختبار قبلي

18

,740

,000

Pair 2

نتيجة اختبار بعدي & نتيجة اختبار قبلي

18

,976

,000

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Pair 1

 نسبة اختبار قبلي- نسبة اختبار بعدي

Pair 2

 نتيجة اختبار قبلي- نتيجة اختبار بعدي

Upper

45,11111

20,18485

4,75761

35,07342

55,14880

,37056

,12398

,02922

,30890

,43221

Paired Samples Test
t

df

Sig. (2-tailed)

Pair 1

 نسبة اختبار قبلي- نسبة اختبار بعدي

9,482

17

,000

Pair 2

 نتيجة اختبار قبلي- نتيجة اختبار بعدي

12,681

17

,000

Statistics
نسبة اختبار قبلي
Valid

نتيجة اختبار قبلي

نسبة اختبار بعدي

نتيجة اختبار بعدي

18

18

18

18

5

5

5

5

34,7222

3,3000

79,8333

3,6706

26,27469

,55413

9,69688

,51377

N
Missing
Mean
Std. Deviation
Paired Samples Statistics
Pair 1
Pair 2

نسبة اختبار بعدي
نسبة اختبار قبلي
نتيجة اختبار بعدي
نتيجة اختبار قبلي

Mean
63,8889
33,3333
3,5017
3,3833

N
18
18
18
18

Std. Deviation
16,54366
30,91735
,75109
,75945

Std. Error Mean
3,89938
7,28729
,17703
,17900

Paired Samples Correlations
Pair 1
Pair 2

نسبة اختبار بعدي & نسبة اختبار قبلي
نتيجة اختبار بعدي & نتيجة اختبار قبلي

N
18
18

Correlation
,875
,998

Sig.
,000
,000

Paired Samples Test
t

df

Sig. (2-tailed)

Pair 1

 نسبة اختبار قبلي- نسبة اختبار بعدي

7,083

17

,000

Pair 2

 نتيجة اختبار قبلي- نتيجة اختبار بعدي

9,840

17

,000

Statistics
نسبة اختبار قبلي
Valid

نتيجة اختبار قبلي

نسبة اختبار بعدي

نتيجة اختبار بعدي

18

18

18

18

5

5

5

5

33,3333

3,3833

63,8889

3,5017

30,91735

,75945

16,54366

,75109

N
Missing
Mean
Std. Deviation

T-Test
Group Statistics
المجموعة
نسبة اختبار قبلي

نتيجة اختبار قبلي
نسبة اختبار بعدي

نتيجة اختبار بعدي

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

التجريبية

18

34,7222

26,27469

6,19300

الظابطة

18

33,3333

30,91735

7,28729

التجريبية

18

3,3000

,55413

,13061

الظابطة

18

3,3833

,75945

,17900

التجريبية

18

79,8333

9,69688

2,28558

الظابطة

18

63,8889

16,54366

3,89938

التجريبية

18

3,6706

,51377

,12110

الظابطة

18

3,5017

,75109

,17703

T-Test
:االختبار البعدي للعينة التجريبية
Group Statistics
الجنس
نتيجة اختبار بعدي

نسبة اختبار بعدي

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ذكر

9

3,9356

,55182

,18394

أنثى

9

3,4056

,31369

,10456

ذكر

9

80,5000

9,03466

3,01155

أنثى

9

79,1667

10,82532

3,60844

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
F

نتيجة اختبار بعدي

Equal variances assumed

Sig.
3,320

t
,087

Equal variances not assumed
نسبة اختبار بعدي

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

,150

,704

df

Sig. (2-tailed)

2,505

16

,023

2,505

12,682

,027

,284

16

,780

,284

15,504

,780

T-Test
:االختبار البعدي للعينة الضابطة
Group Statistics
الجنس
نتيجة اختبار بعدي

نسبة اختبار بعدي

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ذكر

9

4,1200

,43058

,14353

أنثى

9

2,8833

,39131

,13044

ذكر

9

66,6667

19,76424

6,58808

أنثى

9

61,1111

13,17616

4,39205

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
F

نتيجة اختبار بعدي

Equal variances assumed

Sig.
,088

T
,771

Equal variances not assumed
نسبة اختبار بعدي

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

1,761

,203

df

Sig. (2-tailed)

6,376

16

,000

6,376

15,856

,000

,702

16

,493

,702

13,938

,494

