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من خالل متابعة الباحثون، الحظوا إن الوسائل التعليمية المستخدمة ال تواكب التطور 
ي عملية التعلم، وعلى هذا األساس الحاصل في التقنيات الحديثة ومنها إدخال جهاز الحاسوب ف

ارتأى الباحثون إلى استخدام التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب للوصول بالمتعلم ألفضل 
 مستوى.

ويهدف البحث إلى التعّرف على تأثير التغذية الراجعة بنوعيها الداخلية والخارجية 
فضاًل عن التعّرف على الفروقات  بالكرة الطائرة، الدفاعيةباستخدام الحاسوب في تعلم المهارات 

 بين نوعي التغذية الراجعة الداخلية والخارجية.
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية  إنوافترض الباحثون 

لنوعي التغذية الراجعة الداخلية والخارجية باستخدام الحاسوب ولصالح االختبارات البعدية في 
قيد البحث، وهنالك فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية بين التغذية  تعلم المهارات

الراجعة الداخلية والخارجية باستخدام الحاسوب ولصالح التغذية الراجعة الخارجية في تعلم 
 المهارات قيد البحث.

ذو تصميم المجموعات المتكافئة العشوائية االختيار ذات واعتمد المنهج التجريبي 
( طالبًا اختيروا عشوائيًا من طالب المرحلة الثانية بكلية التربية 1:على )الختبار القبلي والبعدي ا

، وتوصل الباحثون إلى 845:/842:البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى للعام الدراسي 
وب استنتاجات عدة أهمها تأثير استخدام التغذية الراجعة الداخلية والخارجية باستخدام الحاس

إيجابيًا في تعلم المهارت الدفاعية بالكرة الطائرة، كما قدم الباحثون بعض التوصيات أهمها 
ضرورة استخدام التغذية الراجعة والحاسوب في العملية التعليمية لتأثيره الكبير في تعّلم المهارت 

 الدفاعية بالكرة الطائرة.
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Abstract  
Through the following up of the researchers,  it was found that the currently 

used teaching aids do not suit the development of the new technologies.  One of these 

technologies is using computer in the learning process. Depending on that ,the 

researchers thought of using the feedback using computer in the learning process to 

enable the learner reach the best level. 

The researchers aim at knowing both feedbacks,  internal one and external,  

using computer in learning the offensive skills in volleyball, and in addition to 

knowing the differences between the two types of the feedback, whether internal or 

external.  

The researchers assumed that there are differences with statistical reference 

between the two types of tesets pre and post tests and for the superiority of the post 

tests in learning the skills of the currently studied skills.  

And there are differences with statistical reference between the two types of 

feedbacks, internal one and external and for the superiority of the external feedback 

in learning skills.  

The researchers assumed that there are differences with statistical reference 

in the between the pre and post tests of the two types of the feedback , internal and 

external,  using computer. These differences give superiority to post tests in learning 

the currently studied skills. There are also differences with statistical reference in the 

post tests between the internal and external feedback using computer and for the 

superiority of the external feedback in learning the currently studied skills. 

The experimental method of equal groups and random selection, with pre and post 

tests, was adopted. That method was applied on randomly selected "24" students from 

the second stage in the College  of Physical Education and Sports Sciences.  That was 

done in the academic year of 2016 / 2017. 

The researchers came up with many conclusions,  the most important of which 

is the positive effect of using internal and external feedback using computer in 

learning the offensive skills in volleyball.  The researchers also submitted some 

recommendations,  the most important of which,  is the necessity of using feedback 

and computer in the learning process because of its great positive effect in learning 

the offensive skills in volleyball.  

 المقدمة: -1
مباشــر وحاســم فــي  تــأثيرالوســائل التعليميــة المهمــة التــي لهــا  إحــدىتُعــد التغذيــة الراجعــة 

ــتعّلم، إذ عــن طريقهــا يتــزود المــتعلم بالمعلومــات الخاصــ  المهــاري خــالل األداءة بطبيعــة عمليــة ال
تعلمـــه المهـــارة المطلوبـــة ليتعـــرف عـــن طريـــق هـــذه  أثنـــاءالمحــاوالت المتكـــررة التـــي يقـــوم بهـــا فـــي 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

274 

، ألن الفكــرة الجوهريــة فــي الــتعلم األداءوبعــد  ثنــاءالمعلومــات علــى مــدى تقدمــه ومعرفــة مســتواه أ
ـــة تعتمـــد علـــى القابليـــة واالســـتعداد ومقـــدار الوقـــت الـــذي يحتاجـــه ا لمـــتعلم الـــذي ُيعـــد محـــور العملي

التعليميــة، وتنميــة قدراتــه وقابلياتـــه هــو األســاس فـــي هــذه العمليــة التـــي تتطلــب االهتمــام الشـــامل 
والدقيق في توافر مواقف تعليمية متنوعة تخدم عملية الـتعلم، وهنـاك الكثيـر مـن األجهـزة والوسـائل 

مــا زالــت تســتخدم، إذ تباينــت فيهــا نســب لتعليميــة التــي اســتخدمت فــي تعلــم المهــارات الرياضــية و 
النجــاح فــي األداء المهــاري ويســعى الخبــراء والبــاحثون إلــى إيجــاد مــا يخــدم تعلــم مهــارات األلعــاب 
مكانيـاتهم ومنهـا اسـتخدام برامجيـات الحاسـوب،  الرياضية كافة بما يتالءم مع قابليـات المتعلمـين وا 

ثير التغذيـة الراجعـة باسـتخدام الحاسـوب فـي في ضوء ما تقدم تجلت أهميـة البحـث فـي معرفـة تـأو 
ــم المهــارت الدفاعيــة بــالكرة الطــائرة، لمــا للحاســوب مــن دور كبيــر وفعــال فــي العمليــة التعّليمــة  تعل
وتحقيــق أهــدافها، ومــن خــالل إطــالع ومتابعــة البــاحثون لمهــارات لعبــة الكــرة الطــائرة، الحظــوا إن 

ـــة مشـــكلة البحـــث تتبلـــور فـــي وجـــود قصـــور فـــي اســـتخدا ـــه تقني ـــة الحديثـــة ومن م األســـاليب التعليمي
الحاسوب لذا ارتأى الباحثون إلى إدخال برامجيات الحاسوب في العملية التعليمية لمواكبة التطـور 

 ألفضل مستوى.بالمتعلم  لوصولل
ويهدف البحث إلى التعّرف على تأثير التغذية الراجعة بنوعيها الداخلية والخارجية 

 تتعلم المهارت الدفاعية بالكرة الطائرة، فضاًل عن التعّرف على الفروقاباستخدام الحاسوب في 
 بين نوعي التغذية الراجعة الداخلية والخارجية.

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية  إنوافترض الباحثون 
ح االختبارات البعدية في لنوعي التغذية الراجعة الداخلية والخارجية باستخدام الحاسوب ولصال

تعلم المهارات قيد البحث، وهنالك فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية بين التغذية 
الراجعة الداخلية والخارجية باستخدام الحاسوب ولصالح التغذية الراجعة الخارجية في تعلم 

 المهارات قيد البحث.
 :أهمية التغذية الراجعة

كانت  سواء ئج التي يحصل عليها المتعلم بعد تنفيذه واجبات حركية معينةمعرفة النتا عدتُ 
وخاصة عند ، واألداء التعّلممهمًا لتصحيح وتعزيز مسارات  مهارات أساسية أو رياضية أمراً 

قبل أو  المدرس يقدم تغذية راجعة على يجب لذلكعلى تعلم سريع وجيد،  يحصلواالمبتدئين لكي 
الدم الحي  "بأنها وصفت التغذية الراجعة في مجال التعليم ، إذ لة حركيةبعد كل محاو أثناء أو 
 تعمل"  التغذية الراجعة بأنها(، وتعرف Store and Armstrong :4304 :418) " للمتعلم

)الشيخ:  " الداخلي والخارجي عامل مساعد وقوي في التعّلم بنوعيهاعلى تقوية االستجابات وهي 
تعلمه  عن طريقلومات التي يزود بها المتعلم عن أدائه الحركي المع عدتُ (، و 451: 4301
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عدة سواء كانت  الً أشكاالتي يمكن أن تأخذ و المتغيرات أهمية في التعّلم الحركي  أكثرالمهارة من 
عن درجة كفاءة أدائه  المتعلمنها تخبر إظروف البحث المختبري ف أومن الظروف التعليمية 
 (02: 888:)محجوب:  كليهما في أوخالل األداء أو بعده 

 استخدام الحاسوب في تعّلم المهارات الحركية
بمختلف  والتعليميةالتعّلم بمساعدة الحاسوب يحتل اآلن دورًا هامًا في العملية التربوية  إن
سـهم فـي تحقيـق الـتعّلم تُ  هامـةوذلك لمـا يـوفره هـذا النظـام مـن مكاسـب تربويـة وتعليميـة  مستوياتها

تقنية الحاسـوب إحـدى الوسـائل التعليميـة البصـرية  ، وتُعدل اختصار الوقت والجهدالفعال من خال
ــــي  ــــة العمليــــةوالســــمعية ف ــــل الحركــــي( بواســــطة الشــــرح إ ، إذالتعليمي ن مشــــاهدة النمــــوذج )المودي

الجديــدة بصــورة  الحركيـةر البصــري للمهــارات أو المصـور يــتم اكتســاب التصـوّ  المكتــوبوالوصـف 
فعـاًل  تـمّ  يقـارن بـين مـا نأ عـن طريقـهنظام توجيهي عند المتعلم يسـتطيع جل خلق أمن  صحيحة

يضفي على العمليـة التعليميـة  أنيستطيع  (، والحاسوب562: 9111)سليمان:  وما يجب أن يتم
ذ يسـاعد المدرسـين والطـالب إ ،عـن الطريقـة التقليديـة ليبعـدهاوبعدًا تقنيًا جديـدًا  التشويق والحيوية

ـــى كســـابهم مشـــاكله حـــلّ  عل م بجميـــع أنواعهـــا ويســـاعدهم فـــي الوصـــول إلـــى أهـــدافهم وتحقيقهـــا وا 
 استعمال مثل هذه األجهـزة ال نا  و (، 982: 9116)محمد:  التعليمية ونقل الخبرات إليهم المهارات

في العملية التعليمية بل تعمل على خلق حالة امتزاج بين كـل مـا  المدرستعطل وال تقلل من دور 
والتشـــويق  اإلثـــارة عـــن طريـــقم علـــى حـــب الـــتعّلم تشـــجع المـــتعلّ و س العمليـــة جديـــد فـــي الـــدرو  هــو

 وتطبيق الشيء الجديد الذي يختلف عن األسلوب التقليدي السائد. 
جراءاته الميدانية:  منهج -2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

 "تصــميم المجموعـات المتكافئـة العشـوائية االختيــار ذات وم المـنهج التجريبـي ذااسـتخدتـم 
 (535: 9111االختبار القبلي والبعدي". )عالوي و راتب: 

 مجتمع البحث وعينته: 2-2
تحدد مجتمع البحث بطالب المرحلة الثانية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة 

( طالبًا ُيمثلون خمس شعب دراسية، للعام الدراسي 702ديالى للدراسة الصباحية والبالغ عددهم )
( طالب، 20(، أما عينة البحث فقد تم اختيار شعبتي )ب ، د( البالغ عددهم )7002-7002)

وعن طريق القرعة تم اعتبار شعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية، وشعبة )د( لتمثل المجموعة 
( من % 00.11( طالب عشوائيًا من كل مجموعة يمثلون نسبة )07الضابطة، تم اختيار )

( طالب لألسباب 72ًا، وقبل إجراء التجانس قام الباحثون باستبعاد )( طالب702مجتمع البالغ )
 المبينة أدناه.
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 ( طالب.1الطالب الراسبون والمؤجلون وعددهم ) .0

 ( طالب.2الطالب الممارسون للعبة الكرة الطائرة وعددهم ) .7

 ( طالب.00الطالب الذين أجريت عليهم التجربة االستطالعية وعددهم ) .3

 ( طالب.           3إصابات رياضية وعددهم ) الطالب الذين لديهم .2
 األدوات واألجهزة ووسائل جمع المعلومات: 2-3
 األدوات المستخدمة في البحث: 2-3-1
 ( أقراصDVD( للمقومين عدد )6.) 

 ( 52شريط قياس جلدي صيني المنشأ .)م 

 ( اقراص مدمجةDVD( عدد )91.) 

 األجهزة المستخدمة في البحث: 2-3-2
   (.9كتروني لقياس الوزن والطول ألماني المنشأ عدد )جهاز ال 

   ( حاسبةLaptop( نوع )Dell( صينية المنشأ عدد )9.) 

  كاميرا فيديو نوع(Canon) ( 5يابانية المنشأ عدد.) 

 ( ساعات توقيت الكترونية رقمية صينية المنشأ نوعSewan( عدد )5.) 

 حاسبة إلكترونية  ( ( نوع ) 4عددIII )PENTIUM ESCORT . 
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-3
 .المراجع والمصادر العربية 
 .المالحظة والتجريب 

 .االختبارات والقياسات 

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 تجانس العينة: 2-4-1

لمعرفة طبيعة انتشار العينة حول وسطها الحسابي والتجانس بين أفرادها قام الباحثون 
ات )الطول والوزن والعمر(، للتأكد من أن عينة البحث تتوزع توزيًعا بحساب معامل االلتواء لمتغير 

 (. 0طبيعًيا، كما ُمبين في الجدول )
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ومعامل االلتواء  بين (1)الجــدول 
 في متغيرات البحث لعينة البحث

 لمعالجات اإلحصائيةا          
 يراتالمتغ

 وحدة
 القياس

ع± س   الخطأ  
 المعياري

 معامل
 االلتواء

 271.. 1.174 5.753 174.666 سم الطول الجسمية
 387.. 1.375 6.737 67.625 كتلة الوزن

 288.. 155.. 761.. 18.833 سنة العمر
( إن جميع قيم معـامالت االلتـواء لعينـة البحـث تراوحـت مـا بـين 7يتبين من الجدول )  

ــــواء  "( إذ 0±( وهــــذه القــــيم انحصــــرت مــــابين )0.720-0.312) ــــت قــــيم معامــــل االلت كلمــــا كان
ــا إعتــدالًيا أمــا إذا زادت أو نقصــت 3±محصــورة بــين ) ( دل ذلــك علــى أن الــدرجات موزعــة توزيًع

: 7000)عــالوي: ورضـــوان:  "عــن ذلــك فــأن معنــى ذلــك أن هنــاك عيًبـــا مــا فــي اختيــار العينــة 
البيانـات تحـت المنحنـى اإلعتـدالي، ممـا يؤكـد علـى ُحسـن التوزيـع (، ممـا يعنـي وقـوع جميـع 010
ألفــراد عينــة البحــث ألن جميــع القــيم المســتخرجة كانــت تحــت هــذه القيمــة فــي متغيــرات  يالطبيعــ

 )الطول، الوزن، العمر(.
 البرنامج المستخدم في الحاسوب: 2-4-2

بعــرض األداء الفنــي قــام البــاحثون بعــد اخــذ آراء المشــرفين بتصــوير مــدرس الــذي قــام  
للمهارات قيد البحث، إذ تم عرض المهـارة بشـكل متكامـل مـن النـواحي الفنيـة وبعـد ذلـك تـم إدخـال 

( الـذي يقـوم بعــرض  3d Maxالفلـم المصـور فـي جهـاز الحاسـوب بعـد تحويلـه وفـق البرنـامج ) 
طالـب وهـو نافذتين األولى تكون خاصة بعرض النموذج المصور والنافذة األخرى تعرض صورة ال

 يؤدي المهارة ليتابع أداءه ويستخرج األخطاء، وهكذا فيما يخص بقية الطالب.
 اختبارات األداء الفني للمهارات قيد البحث: 2-4-3

 (.16-12: 5192االختبار األول: اختبار دقة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة. )حسن: 
 (.19-16: 5192. )حسن: االختبار الثاني: اختبار دقة مهارة صد الضرب الساحق

 (.11-18: 5192االختبار الثالث: اختبار دقة مهارة الدفاع عن الملعب. )حسن: 
 :األسس العلمية لالختبارات المستخدمة 2-4-4

 ونبهدف التعرف على األسس العلمية لالختبارات التي تم اختيارها وبعد إطالع الباحث
مقننة على البيئة العراقية وتم استخدمها في  على العديد من المصادر والدراسات، أتضح إنها

الكثير من الدراسات فضاًل عن استخدامها على عينات مماثلة وهي واضحة ومفهومة وغير قابلة 
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عدم إيجاد األسس العلمية  ونللتأويل وبعيدة عن التقويم الذاتي، وفي ضوء ما تقدم ارتأى الباحث
 صدق، الثبات، الموضوعية(.لالختبارات الستيفائها الشروط العلمية )ال

 الختبارات القبلية: 2-4-5
قبل البدء بتنفيذ االختبارات القبلية تم إعطاء وحدة تعريفية لجميع أفراد العينة للتعرف 

تم إجراء االختبارات القبلية للمتغيرات قيد البحث  على الشكل األولي للمهارات وكيفية أدائها بعدها
بواقع يوم واحد لكل من  70/07/7002وم األثنين الموافق  ( من صباح ي1في تمام الساعة )

 المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 تكافؤ العينة: 2-4-6

لكي يستطيع الباحثون أن ُيرجعا الفرق إلى العامل التجريبي يجب أن تكون المجموعات 
لذي يؤثر على الضابطة والتجريبية متكافئة تمامًا في جميع ظروفها ما عدا المتغير التجريبي ا

(، وبهدف تحقيق ذلك قام الباحثون بإجراء عملية 11: 0192المجموعة التجريبية   )مجيد:
( للعينات Tالتكافؤ بين مجموعتي البحث لكافة االختبارات المهارية وقد تم استخدام اختبار )

مما يؤكد المستقلة )ضابطة وتجريبية( وأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين 
 (.7التكافؤ بينهما كما يوضح بالجدول )

ُيبين التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبيتين في اختبارات متغيرات البحث  (2الجدول )
 ( المحسوبة ونسبة الخطأ وداللتهما اإلحصائيةtالقبلية وقيمة )

وحدة  االختبارات

 القياس

 قيمة المجموعتــان

)ت( 

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ

لة الدال

اإلحصائ

 ية
 التجريبية الثانية األولىالتجريبية 

 ع± س   ع± س  

االستقبال 

من مركز 

(1) 

3.13 1.534 3.646 4.222 3.643 4.634 درجة

9 

غير 

 معنوي

االستقبال 

من مركز 

(6) 

3.54 3.561 69..3 4.555 3.3.9 4.416 درجة

1 

غير 

 معنوي

االستقبال 

من مركز 

(5) 

3.64 3.415 44..3 4.694 3.495 4.543 درجة

2 

غير 

 معنوي

صد الضرب 

 الساحق

3.25 1.163 3.651 3.999 3.539 ..4.2 درجة

. 

غير 

 معنوي

الدفاع من 

 (1مركز )

3.56 3.546 3.964 4.435 .3.61 4.611 درجة

4 

غير 

 معنوي

الدفاع من 

 (6مركز )

3.34 3.963 3.532 4.139 3.449 3.944 درجة

6 

غير 

 معنوي

من الدفاع 

 (5مركز )

3.55 .3.63 3.41 4.4.2 3.532 4.335 درجة

3 

غير 

 معنوي

 (.3.35( ومستوى داللة )22( عند درجة حرية ).2.3( الجدولية = )tمالحظة: قيمة )
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 :المنهج المقترح 2-4-7
استخدم الباحثون أسلوبين مختلفين من أساليب التعلم هما التغذية الراجعة الخارجية 

اسوب بوجود المدرس، والتغذية الراجعة الداخلية باستخدام جهاز الحاسوب باستخدام جهاز الح
من دون وجود المدرس في تعلم المهارت الدفاعية اإلرسال، الضرب الساحق، حائط الصد بالكرة 

 الطائرة عن طريق المنهج المستخدم من قبل الباحثون، وكما هو موضح في النقاط اآلتية: 
 (.52/2/5199( ولغاية )55/5/5199لمدة من )نفذت الوحدات التعليمية ل .9

( وحــدات تعليميــة لكــل مهــارة، 6( وحــدة تعليميــة بواقــع )98عــدد الوحــدات التعليميــة ) .5
 بواقع وحدتين باألسبوع.

 ( دقيقة على وفق المقرر الدراسي.11زمن الوحدة التعليمية ) .3

 تم وضع مفردات الوحدات التعليمية بشكل متدرج. .2

 ةق مفــردات المــنهج التعليمــي علــى وفــق أســلوبي التغذيــة الراجعــة الداخليــقــام البــاحثون بتطبيــ .2
 والخارجية الموزعة على مجموعتي البحث التجريبيتين، وباستخدام الحاسوب، وكما يأتي:

 . أسلوب التغذية الراجعة الداخلية:1
وهــي إعطــاء التغذيــة الراجعــة عــن طريــق الحاســوب مــن دون وجــود المــدرس، إذ يجلــس 

أمام الحاسوب وُيشاهد أداءه، ويقارنه مع النموذج الموجـود، ويميـز أخطـاءه بنفسـه، ويقـوم الطالب 
بتصحيح أدائه علـى وفـق النمـوذج المعـروض بالحاسـوب، ويـتم تصـوير الطالـب بعـد كـل وحـدتين 

ـــتم العـــرض قبـــل كـــل وحـــدة 2تعليميـــة وبهـــذا يكـــون عـــدد مـــرات التصـــوير ) ( مـــرات لكـــل مهـــارة وي
ـــى مختبـــر تعليميـــة، أي بعـــد أ خـــذ القســـم التحضـــيري مـــن الوحـــدة التعليميـــة، إذ يـــذهب الطـــالب إل

الحاسوب وبعـد انتهـاء الفتـرة الزمنيـة المحـددة للجـزء التعليمـي، يـذهب الطـالب إلـى الملعـب والقيـام 
 بالتمرينات الخاصة بالمهارة المطلوب تعلمها وبأشراف مباشر من مدرس المادة.

 جية:. أسلوب التغذية الراجعة الخار 2
تعطـى التغذيـة الراجعـة أيضـًا لعينـة البحـث عـن طريـق الحاسـوب، ولكـن بوجـود المـدرس، 
أي عندما يقوم الطالب بتصحيح أدائه على وفق النموذج المعروض مع المالحظات التي يوجهها 
المدرس لكـل طالـب، لُيصـحح األداء ويوصـله إلـى األداء األمثـل، إذ يـتم تصـوير الطالـب بعـد كـل 

( مرات لكل مهارة ويتم العرض قبل كل وحـدة 2ليمية وبهذا يكون عدد مرات التصوير )وحدتين تع
تعليمية، أي بعد القسم التحضيري من الوحدة التعليمية، إذ يذهب الطالب إلـى مختبـر الحاسـوب، 
وبعــد انتهــاء الفتـــرة الزمنيــة المحـــددة للجــزء التعليمـــي، يــذهب الطـــالب إلــى الملعـــب ليقومــوا بـــأداء 

 نات الخاصة بالمهارة المطلوب تعلمها.التمري
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 االختبارات البعدية: 5-2-8
( وحــدة تعليميـة لعينــة البحـث للمجموعــة 98قـام البـاحثون  بــإجراء االختبـارات البعديــة بعـد تنفيـذ ) 

 وبنفس الظروف التي أجريت فيها االختبارات القبلية. 56/2/5199التجريبية  يوم األربعاء الموافق 
تصـــــوير تــــم الضــــابطة التجريبيــــة و  المجمــــوعتيناألداء الفنــــي المهــــاري ألفــــراد ولغــــرض تقــــويم 

( 52ذات سـرعة ) (Sunny) فيـديو نـوع االختبـارات القبليـة والبعديـة للمهـارات قيـد البحـث باسـتخدام كـاميرا
ــديوي إلــى أقــراص مدمجــة صــورة فــي الثانيــة ــم تحويــل التســجيل الفي ــة التصــوير ت  وبعــد االنتهــاء مــن عملي

(CD )مـن مشـاهدة األداء الفنـي للمختبـرين  (9)ينظـر ملحـق والمختصـين لكـي يسـهل علـى السـادة الخبـراء
 .لدى تنفيذهم لالختبارات المهارية ووضع الدرجات المناسبة لهم

 الوسائل اإلحصائية: 2-4-8
 .نتائج بحثهمفي استخراج ( SPSSاستخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية )

 ا ومناقشتها: عرض النتائج وتحليله – 3
 عرض النتائج وتحليلها: 3-1
 وتحليلها:األولى  التجريبيةعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  3-1-1

( المحسوبة tُيبين حجم العينة واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (3الجدول )
القبلية والبعدية للمجموعة لمتغيرات البحث تقويم األداء الفني  وداللتهما اإلحصائية الختبارات

 التجريبية األولى
وحدة  االختبارات

 القياس

( tقيمة ) المجموعة التجريبية األولى ن

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ

 الداللة

 بعدي قبلي

 ع± س   ع± س  

االستقبال 

من مركز 

(1) 

 معنوي 3.333 11.434 3.539 611.. 3.643 4.634 12 درجة

االستقبال 

من مركز 

(6) 

 معنوي 3.33 5.1..2 3.349 433.. 3.3.9 4.416 درجة

االستقبال 

من مركز 

(5) 

 معنوي 3.33 22.436 3.324 555.. 3.495 4.543 درجة

صد 

الضرب 

 الساحق

 معنوي 3.333 21.144 3.515 543.. 3.539 ..4.2 درجة

الدفاع من 

 (1مركز )

 معنوي 3.33 23.326 3.422 22... .3.61 4.611 درجة

الدفاع من 

 (6مركز )

 معنوي 3.33 15.163 24..3 666.. 3.449 3.944 درجة

الدفاع من 

 (5مركز )

 معنوي 3.33 19.333 3.543 694.. 3.532 4.335 درجة

 .2.26( = 3.35( واحتمال خطأ )11( الجدولية عند درجة حرية )T)*( قيمة )
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للمجموعة التجريبية األولى فـي اختبـارات  ( المحسوبةt) قيمة( إن 3ُتشير نتائج الجدول )
 (t)( وهــي أكبــر مــن قيمــة 59.299( إلــى )92.963تقــويم األداء لمتغيــرات البحــث تراوحــت مــن )

ـــة عنـــد نســـبة خطـــأ ) ـــة )1.12الجدولي (، وبنســـبة خطـــأ 5.519( والبالغـــة )99( وأمـــام درجـــة حري
كـد وجـود داللـة إحصـائية ولصـالح االختبـارات (، فـإنَّ ذلـك يؤ 1.111تراوحت وبنسبة خطأ بلغت )

 البعدية. 
 وتحليلها: التجريبية الثانيةعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  3-1-2

( المحسوبة tُيبين حجم العينة واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (4الجدول )
القبلية والبعدية للمجموعة داء الفني لمتغيرات البحث تقويم األ وداللتهما اإلحصائية الختبارات

 ثانيةالتجريبية ال

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 ن

 المجموعة التجريبية الثاني
( tقيمة )

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ
 بعدي قبلي الداللة

 ع± س   ع± س  

االستقبال 

من مركز 

(1) 

 درجة

12 

 معنوي 3.33 11.319 3.469 6.335 3.646 4.222

االستقبال 

من مركز 

(6) 

 معنوي 3.33 49..4 54..3 .32.. 69..3 4.555 درجة

االستقبال 

من مركز 

(5) 

 معنوي 3.33 56..4 3.439 6.694 44..3 4.694 درجة

صد الضرب 

 الساحق
 معنوي 3.33 4.322 3.493 6.194 3.651 3.999 درجة

الدفاع من 

 (1مركز )
 معنوي 3.33 .9..6 3.4.4 6.916 3.964 4.435 درجة

الدفاع من 

 (6مركز )
 معنوي 3.33 14.536 3.5.6 6.435 3.531 4.139 درجة

الدفاع من 

 (5مركز )
 معنوي 3.33 6.546 44..3 .6.52 3.41 4.4.2 درجة

 .2.26( = 3.35( واحتمال خطأ )11( الجدولية عند درجة حرية )T)*( قيمة )

للمجموعة التجريبية األولى في اختبارات  ( المحسوبةtقيمة )( إن 2ُتشير نتائج الجدول )
 (t)( وهي أكبر من قيمة 92.236( إلى )6.286تقويم األداء لمتغيرات البحث تراوحت من )

(، وبنسبة خطأ 5.519( والبالغة )99( وأمام درجة حرية )1.12الجدولية عند نسبة خطأ )
يؤكد وجود داللة إحصائية ولصالح االختبارات  (، فإنَّ ذلك1.111تراوحت وبنسبة خطأ بلغت )

 البعدية.
 
 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

282 

 :التجريبيتين تينعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعمناقشة  3-2
ويعزو الباحثون سبب هذه الفروق إلى استخدام جهاز الحاسوب في المنهج التعليمي 

دراك المهارة وذلك عن طري ق التدرج الواضح في عرض الذي سّهل عملية فهم واستيعاب وا 
المهارات قيد البحث بأقسامها الثالثة )التحضيري، الرئيس، الختامي(، وهذا ما أكدته بعض 

" استخدام الصور التوضيحية التي اندرجت في فقرات المنهج التعليمي بمساعدة  المصادر، إذ إن
دراكًا واستيعابًا لطبيعة الحر  كة ، فضاًل عن تجزئة الحركة " الحاسوب ، قد أتاحت للمتعلم فهمًا وا 

(، فضاًل عن ذلك إن الحاسوب يتيح للمتعلم مشاهدة األداء الفني )التكنيك( 12: 5111)فاضل: 
للمهارة المطلوب تعّلمها وعرضها ببطء حتى يتمكن المتعّلم من فهم األجزاء التفصيلية لها، وكل 

نوعًا ما، وهذا ما أكدته النتائج، مما  هذه العوامل ساهمت في تعليم أفراد عينة البحث بشكل سريع
أدى إلى تحسن األداء المهاري عن طريق زيادة الرغبة والتشويق، فضاًل عن االقتصاد في الوقت 

 والجهد المبذول من المدرس.
سبب هذه الفروق، إلى استخدام التمرينات الخاصة والمعتمدة على  نكما يعزو الباحثو 

البحث في اثناء الوحدات التعليمية وضمن المنهج التعليمي، مما التكرارات التي قامت بها عينة 
التكرارات الكثيرة التي يمارسها المتعلم  زاد من عملية اكتساب التعّلم، إذ أكدت المصادر على إن "

(، كذلك أظهرت 12: 5111في أثناء التطبيق العملي ساعد على اكتساب التعلم". )فاضل: 
ول أعاله ، عن وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية النتائج التي عرضت في الجدا

األولى والتجريبية الثانية ، ولصالح المجموعة التجريبية الثانية ) استخدام جهاز الحاسوب بوجود 
 المدرس ( في االختبار البعدي .

 وتحليلها: التجريبيتينعرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين  3-3
( المحسوبة ونسبة الخطأ tبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )يُ  (7الجدول )

ات تقويم األداء الفني اختبار في  مجموعتي البحث التجريبيتين  وداللتهما اإلحصائية بين
 لمتغيرات البحثالبعدية 

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 قيمة المجموعتــان

)ت( 

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ

الداللة 

صائاإلح

 ية
 التجريبية الثانية األولىالتجريبية 

 ع± س   ع± س  

االستقبال 

من مركز 

(1) 

 معنوي 3.33 4.446 3.469 6.335 3.539 611.. درجة

االستقبال 

من مركز 

(6) 

 معنوي 3.33 3.2.4 54..3 .32.. 3.349 433.. درجة

االستقبال 

من مركز 

(5) 

 معنوي 3.32 3.414 3.439 6.694 3.324 555.. درجة
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صد الضرب 

 الساحق
 معنوي 3.33 4.664 3.493 6.194 3.515 543.. درجة

الدفاع من 

 (1مركز )
 معنوي 3.33 4.394 3.4.4 6.916 3.422 22... درجة

الدفاع من 

 (6مركز )
 معنوي 3.34 3.221 3.5.6 6.435 24..3 666.. درجة

الدفاع من 

 (5مركز )
 معنوي 3.33 4.244 44..3 .6.52 3.543 694.. درجة

 (.3.35( ومستوى داللة )22( عند درجة حرية ).2.3( الجدولية = )tمالحظة: قيمة )

( وجود فروق معنويـة بـين األوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة 7يتبين من الجدول )
األداء  ويملــدرجات االختبـــارات البعديــة للمجمـــوعتين التجــريبيتين األولـــى والثانيــة فـــي متغيــرات تقـــ

، وعنــد مراجعــة إذ كانــت معنويــةلمهــارات )االســتقبال، حــائط الصــد، الــدفاع عــن الملعــب(  الفنــي
ولمعرفة فيما إذا كانت األوساط الحسابية يتضح إن الفروق لمصلحة المجموعة التجريبية األولى، 

( إن 7لجــدول )( وُتشــير نتــائج اtهــذه الفــروق الظــاهرة تعكــس فروًقــا حقيقيــة تــم اســتخدام اختبــار )
( الجدوليـة عنـد t( وهـي أكبـر مـن قيمـة )1.220( إلـى )4::.0( المحسوبة تراوحت من )tقيمة )

ـــين 85.:( والبالغـــة )::( أمـــام درجـــة حريـــة )8.87نســـبة خطـــأ ) (، وبنســـبة خطـــأ تراوحـــت مـــا ب
 .(8.80( و)8.88)
 :التجريبيتيننتائج االختبارات البعدية للمجموعتين  مناقشة 3-4

ويعـزو البـاحثون سـبب هـذا التفــوق إلـى اسـتخدام جهـاز الحاســوب مـع وجـود المـدرس الــذي        
ـــد البحـــث، أي إعطـــاء المعلومـــات للمـــتعلم  ـــى شـــرح األداء الفنـــي )التكنيـــك( للمهـــارات قي عمـــل عل
)تغذيـة راجعــة خارجيــة(، فعــن طريـق إعطــاء التغذيــة الراجعــة )خارجيـة مــع وجــود مــدرس( للمــتعلم 

، سوف يسهل على المتعّلم معرفـة األخطـاء الفنيـة التـي قـد يقـع فيهـا، ونقـاط وعن طريق الحاسوب
الضــعف فــي أدائــه، وبالتــالي ســوف يــدرك األجــزاء التفصــيلية للمهــارة بصــورة أفضــل والتــي تكــون 
متناســبة مــع مــا تعلمــه ســابقًا، إذ يختلــف هـــذا األســلوب عــن أســلوب الــتعّلم التــي خضــعت إليهـــا 

ذيـــة راجعــة داخليـــة(، إذ اعتمــد المتعلمـــون فــي هـــذه المجموعــة علـــى مجموعــة البحـــث األولــى )تغ
المعلومـات الداخليـة التـي تلقوهـا مـن خـالل البرنـامج المسـتخدم فـي جهـاز الحاسـوب، ولكـونهم فئــة 
دراك الواجـب الحركـي للمهـارة المطلـوب تعلمهـا، إذ إن المعلومـات  عمرية صغيرة تحتاج إلى فهـم وا 

ــد "  التــي تُعطــى عــن طريــق المــدرس ، تُعــد عــاماًل مهمــًا وأساســيًا فــي فهــم الواجــب الحركــي، إذ تُع
التغذية الراجعة مصدرًا مهمًا وكبيـرًا للمعلومـات فيمـا يتعلـق بـاألداء، مثـل درجـة الخطـأ وهـي تعمـل 

معين، فضاًل عن إنها تسهم في تقوية الرابطة بين  رعلى توجيه المتعّلم نحو إنجاز هدف أو معيا
تكــرار بة الحركيــة، كمــا تعمــل علــى تشــجيع االســتجابات الحركيــة المناســبة عــن المثيــر واالســتجا
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: 9188مطلوب منه على النحو الصـحيح ". )اإلمـام:  واألداء، ألن التشجيع يوضح للمتعلم ما ه
32) 

ويعود سبب هذه الفروق إلـى التكـرارات الكثيـرة فـي المـنهج التعليمـي وبصـورة منتظمـة ممـا 
ــــي األداء أدى إلــــى تحســــن األداء  المهــــاري لــــدى عينــــة البحــــث عــــن طريــــق إصــــالح األخطــــاء ف

بـــالزمن كلهــا عوامـــل ســـاعدت علـــى ســـرعة المالحظـــة  المهــاري، واالهتمـــام بالمســـافة، واإلحســـاس
والتركيــز فــي األداء، فضــاًل عــن ذلــك يعــزو البــاحثون ســبب هــذا التفــوق إلــى اســتخدام التمرينــات 

التعليمـي ومالءمتهــا لمسـتوى عينــة البحـث وقــدراتها  الخاصـة بالمهـارات قيــد البحـث ضــمن المـنهج
 البدنية وهذا ما انعكس على األداء الصحيح للمهارات الدفاعية قيد البجث.

 الخاتمة: -4
 في ضوء نتائج االختبارات وتحليلها ومناقشتها توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية:  

اإلرســـال، والضـــرب الســـاحق، وحـــائط  إن الســـتخدام الحاســـوب تـــأثير فاعـــل فـــي تعلـــم مهـــارات .1
 فضاًل عن االقتصاد بالوقت والجهد المبذول من المدرس. الصد،

أن استخدام الحاسوب مع التغذية الراجعة بنوعيها الداخلية والخارجية سهل عملية التعّلم والذي  .5
 ساعد المتعّلم على فهم واستيعاب األجزاء التفصيلية للمهارات قيد البحث.

ام الحاســوب مــع التغذيــة الراجعــة الخارجيــة بوجــود المــدرس بشــكل كبيــر فــي فهــم أســهم اســتخد .3
األجزاء التفصيلية للمهـارات قيـد البحـث بشـكل أفضـل مـن اسـتخدامه مـع التغذيـة الراجعـة الداخليـة 

 من دون المدرس. 
إمكانيــة الحاســوب فــي تجزئــة المهــارات قيــد البحــث وعرضــها بســرعة بطيئــة وبتكــرارات أعطــت  .4

تقانها بشكل أفضل.المتعلّ   م فرصًة التعّرف على المهارات وا 

 التوصيات

 ضرورة استخدام التغذية الراجعة الداخلية والخارجية في تعّلم المهارات األساسية بالكرة الطائرة. .9
ضـــرورة اســـتخدام الحاســــوب فـــي منتــــديات الشـــباب والمراكــــز التدريبيـــة للكــــرة الطـــائرة لغــــرض  .5

بـــل المدرســـين والمدرســـين فـــي عـــرض النمـــاذج المثاليـــة، واألداء االقتصـــاد بالوقـــت والجهـــد مـــن ق
 الصحيح للمتعلم. 

ضــرورة اســتخدام التقنيــات الحديثــة الحاســوب فــي العمليــة التعليميــة كونهــا لفائدتــه الكبيــرة وفــي  .3
 مختلف المراحل العمرية. 

ـــى فئـــات عمريـــة مختلفـــة ومتغيـــرات مختلفـــة لمعرفـــة تأثيرهـــا  .2 ـــى إجـــراء دراســـات مشـــابهة وعل عل
 متغيرات البحث الحالي.
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 العربية واألجنبية المصادر
  اإلمام، عبد الكريم كاظم؛ تصميم واستخدام حقيبة تعليمية في الملصق التعليمي لطلبة

 (.4300المرحلة الرابعة:  ) رسالة ماجستير، جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة، 
  ،دار الفكر للنشر ، ناعم، )الجمباز العصرية موسوعة ،المنعم عبدسليمان

 (.4333،والتوزيع
  ،(.4301دار المعارف،  مطبعة، القاهرة) ،الحركي التعّلم، يوسف محمدالشيخ 
  تأثير استخدامات أنظمة قواعد المعرفة في برامج التعّلم باألنموذج عادل فاضل علي؛

ية التربية / كلد: )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداالرمزي لتعلم المهارت الدفاعية بالمبارزة
 (.888:الرياضية، 

 البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس  عالوي و راتب، محمد حسن و أسامة كامل؛
 .:0:( صم4333، دار الفكر العربي، القاهرة: ) :الرياضي، ط

  ،القياس والتقويم في التربية الرياضية عالوي، ورضون، محمد حسن ومحمد نصر الدين
 .(888:، دار الفكر العربي، القاهرة)ضي، وعلم النفس الريا

  ،الموصل، مديرية دار الكتب ، مناهج البحث في التربية البدنية ،ريسان خريبطمجيد(
 .(4305للطباعة والنشر، 

  ،(.888:، )بغداد، مطبعة وزارة التربية، التعلم وجدولة التدريب، وجيهمحجوب 
  ،ة على تدريس مهارات وحدة تعليمية اثر استخدام بعض الوسائل التكنولوجي، عليمحمد

كلية التربية الرياضية  ،جامعة حلوان ،وفنون الرياضة علوممجلة ، الرياضية التربيةفي درس 
 (.4332للبنات، 

  تأثير تمرينات باستخدام جهاز قاذف الكرات وبدونه في تنمية مطر، ثائر رشيد حسن؛
: )أطروحة ة بالكرة الطائرة للناشئينالتوقع والدقة الحركية وتعلم بعض المهارات األساسي

 (.841:دكتوراه، جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية، 
 Store and Armstrong T.D. Personalizing Feedback between Teacher 

and Student in the Context of Particular Model of Distance Teaching, 
Vol.12, No. 2, 1981. 

 

 

 

 

 

 


