
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

               Badji Mokhtar -ANNABA University                            عنابة –جامعة باجي مختار 
 Université Badji Mokhtar –ANNABA                                           2017/2018السنة : 

 
 االجتماعية سانية والعلوم اإلناآلداب و كلية 

 قـسم التربية البدنية والرياضية
 تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه  أطروحة 

  

 التخصص : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 ياشة علن  ناق  م   ة وم  مقد  

 من طرف: قية رفيق
 أمام لجنة المناقشة المكونة من:

 رئيسا   جامعة عنابة أستاذ محاضر أ شيخ يوسفد.بن 
 ومقررا مشرفا جامعة عنابة أستاذ التعليم العالي رامربوحة بولحبال نو د.

 مناقشا   جامعة المسيلة أستاذ محاضر أ د.مجيلي صالح
 مناقشا   جامعة أم البواقي أستاذ محاضر أ حسام بشير د.

 شا  مناق جامعة عنابة أستاذ محاضر أ د.زاوي علي
 

 

تنمية بعض  في والبصرية السمعية الراجعة التغذية دور

   ( سنة 15 - 12) عند الناشئين اليد كرة في المهارات األساسية

 البطولة الوالئية في دراسة ميدانية على بعض الفرق التي تنشط 

 لوالية الوادي



 

 



 

 

         

 عرفــــان شـــــــكر و
جاح ن النما البحث و أســأله مزيدا أحمد هللا عز وجل على أن من علينا بإتمام هذ

 و التوفيق في نجاحات مقبلة بإذنه تعالى.
كم سأل ومن ،ومصداقا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من إستعاذكم فأعيذوه

إن لم ومن صنع لكـم معروفا فكافئوه،  ف، باهلل فأعطوه، ومن دعا لكم فأجيبوه
لم  ليه وسعوقوله صلى هللا  نكم كافأتموه"تكافئوه فادعوا له حتى ترون أ تجدوا ما

متنان العرفان و اال أتوجه بخالص الشكر و " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" 
 مربوحة بولحبال نوار:د/  لألستاذة المشرفة

و  رائهاي تفضلت باإلشراف على هذا البحــث و لم تبخل علينا بتوجيهاتها و ألتا
 . يلجامعاطيلة مشوارنا الدراسي و  نـا على أيديهمألساتذتنا الكرام الذين تتلمذ

ت تسهيالوال إستقبالهم لناعلى  كما نشكر األندية التي أجرينا معها هذه الدراسة
 .وحسن المعاملة التي قدموها لنا في سبيل إنجاح هذه الرسالة

ة ر عنابأتقدم بالشكر لقسم التربية البدنية والرياضية في جامعة باجي مختاكما 
 أساتذة وعمال على كافة المساعدات والتسهيالت. من

ى بحث إلشكر كل من كانت له يد عون في إخـــراج هذا الفي األخير  ال يفوتنـاو  
 النــور، سائلين المولى عز و جل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
 ونشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بابتسامة.

                                  
 قية رفيق



 

 

 خصلالم
من الرياضات  أصبحت حيث الحديث،عصرنا  في نتشاراا األلعاب أكثر من اليد كرةتعد 

أصبحت عملية وقد شهدت تطورا كبيرا ف ،بجانب كرة القدم وكرة السلة  المنافسات تتصدرالتي 
ع المستويات العالية من خالل إعداد متكامل لجميالتدريب الرياضي تساهم في وصول الفرد إلى 
 همتهم في الصعوبات التي يواجهها المدرب منو النواحي )البدنية والمهارية والخططية والنفسية (، 

 اتبالحرك الخاصة بالمعلومات الالعبين فتزويد لذا ،به الالعب والبيئة المحيطة التدريبية هو
 لعلميةا المفردات أحد الراجعة التغذية وتعد المهارة، تعلم يف هاما جزءا يعد والمهارات الرياضية

 أن إذ ليةوالعم العلمية األسس أهم من كونها التدريسي والتدريبي المجال في كبيرة تحتل أهمية التيو 
 انإتق إلى الوصول في يساهم الحركي األداء حول والسلبية اإليجابية الالعب بالمعلومات تزويد
 ظيةاللف منها متعددة أشكاال تتخذ والتي ،الراجعة بالتغذية المعلومات هذه حيث تتمثل المهارة
 عليهو  المجردة، بالعين المهارة تطبيق أثناء يفعله عما واضحة صورة الالعب التي تعطي والمرئية
هنا  ومن، ثنائهأو  التطبيق قبل المدرب من يتلقاها التي تبعا للمعلومات أخطاءه أن يصحح يستطيع

 هل للتغذية الراجعة السمعية والبصرية دور فيإشكالية الدراسة وذلك من أجل معرفة تمحورت 
  ؟ . سنة ( 15–12)عند الناشئين  ض المهارات األساسية في كرة اليدتنمية بع

 وتهدف هذه الدراسة إلى :
 د.معرفة أثر التغذية الراجعة السمعية والبصرية في تنمية بعض المهارات األساسية في كرة الي -
  التعرف على مستوى األداء المهاري و إكتشاف النقائص لدى الالعبين -
كثر أمعرفة أي من هذين النوعين ) التغذية الراجعة السمعية / التغذية الراجعة السمعية البصرية(  -

 تأثيرا في تنمية بعض المهارات األساسية في لعبة كرة اليد.
المهةةارات  بعةةض وهةةذا مةةن خةةالل تنميةةة ألنديةةةلةةبعض امحاولةةة الرفةةع مةةن مسةةتوى األداء المهةةاري  -

 األساسية عند الناشئة .
و إسةتخدام مختلةا الوسةائل السةمعية  ،تحسيس المدربين بضرورة مسةايرة التكنولوجيةا فةي التةدريب -

 ن.يوالبصرية والتي من شأنها مساعدتهم في الشرح وتصحيح األخطاء التي يقع فيها الالعب
لمكتبة الدراسة في تكوين الناشئين في كرة اليد وهي محاولة إلثراء ا يتوقع اإلستفادة من نتائج هذه -

 .ببحوث في هذا اإلختصاص ة يمكتبة الرياضالالوطنية و 



 

 

 وكانت فرضيات الدراسة كالتالي :
 التغذيةةفةي  ةفروق ذات داللة إحصةائية بةين اإلختبةار القبلةي والبعةدي للمجمةوعتين التجريبية توجد -

بصةةرية فةةي بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد اليةةة الراجعةةة السةةمعية الراجعةةة السةةمعية والتغذ
 لصالح االختبار البعدي .

التغذيةةة فةةي  ةفةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين نتةةائج اإلختبةةار البعةةدي للمجمةةوعتين التجريبيةة توجةةد -
ليةةد بصةةرية فةةي بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة االالراجعةةة السةةمعية والتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية 

 لصالح المجموعة التجريبية السمعية البصرية .
هاريةة ولدراسة صحة هذه الفرضيات تم إعتماد المنهج التجريبي والقائم على اإلختبارات التجريبية الم

لمعرفةةة المسةةتوى المهةةاري لعينةةة البحةةث والمتكونةةة مةةن العبةةي الناشةةئين صةةنا أطفةةال والةةذين تتةةراوح 
العبةةةا مةةةن ثالثةةةة أنديةةةة والتةةةي تنشةةة  فةةةي  50ذين بلةةةد عةةةددهم سةةةنة( والةةة 15 - 12أعمةةةارهم بةةةين )

وهةةم نةةادي أمةةل شةةباب قمةةار، وفةةاق  2015/2016البطولةةة الوالئيةةة لكةةرة اليةةد فةةي واليةةة الةةوادي سةةنة 
العبةا فةي مجموعةة  25حساني عبد الكريم، و إتحاد كوينين تم تقسيمهم على مجموعتين تجريبيتين 

بةةةا فةةةي مجموعةةةة التغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية البصةةةرية، ولقةةةد تةةةم الع 25التغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية و 
اإلسةةتعانة فةةي هةةذه الدراسةةة بةةأدوات مةةن أجةةل إختبةةار الفرضةةيات وهةةي إختبةةارات مهاريةةة فةةي كةةرة اليةةد 

تائج لقياس مهارات ) التمرير واإلستقبال، والتنطي ، والتصويب ( وقد تم التوصل في األخير إلى الن
 التالية :

ي فلراجعة بنمطيها السمعية والسمعية البصرية إلى تنمية بعض المهارات األساسية أدت التغذية ا -
 كرة اليد عند الناشئين، وظهر ذلك على مستوى مجموع المهارات .

ثبت وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجموعةة التغذيةة الراجعةة السةمعية ومجموعةة التغذيةة  -
المهةةارات فةةي اإلختبةةار البعةةدي ولصةةالح مجموعةةة الراجعةةة السةةمعية البصةةرية علةةى مسةةتوى جميةةع 

 التغذية الراجعة السمعية البصرية .
 الكلمات المفتاحية : 

 فئة الناشئين. –المهارات األساسية  –التغذية الراجعة السمعية والبصرية 
  



 

 

Résumé: 

Le Handball est l’un des jeux les plus répandus dans notre époque, il est devenu l’un des 

sports que occupe une place importante dans les compétitions ainsi que le football et 

basket-ball, il a connu un grand développement. L’entraînement sportif contribue à 

l’accès de l’individu aux niveaux élevés grâce à une préparation complète pour tous les 

aspects (physiques, techniques, tactiques et psychologiques). Parmi les difficultés que 

rencontre l’entraineur dans sa mission d’entrainement, le joueur et l’environnement que 

l’entoure. 

C’est pour cela, il est très important, dans l’apprentissage de compétences, de fournir les 

information sur les mouvements et les compétences sportives. 

« le feedback » est considéré comme l’un des termes scientifique et qui occupe une 

grande importance dans le domaine de l’enseignement et de l’entrainement, c’est l’une 

des plus importante bases scientifique et pratiques, fournir les informations positives et 

négatives au joueur autour de performance cinétique, contribue à l’accès à la maitrise 

des compétences, ces informations représentent le « feedback » qui a plusieurs formes 

comme « la forme verbale » et « la forme visuelle » , qui donne au joueur une image 

claire de ce qui fait pendant l’application de compétence par l’œil nu donc il peut 

corriger ses erreurs en fonction des informations reçues de l’entraineur pendant et après 

l’application. D’où est centrée la problématique de la recherche, pour savoir est-ce que 

le feedback audio-visuel a un rôle dans le développement de certaines compétences de 

base en handball pour les juniors  (12-15 ans) ?. 

Le but de cette étude est : 

- Connaitre l’effet du « feedback » audio-visuel dons le développement de 

certaines compétences base en handball  

- Identifier le niveau des compétences de performance et découvrir les lacunes des 

joueurs. 

- Connaitre lequel de ces   deux types du feedback (le feedback audio/le feedback 

audio-visuel), est le plus influent dans le développement de certaines 

compétences en handball. 

- Essayer d’élever le niveau de compétence de performance de certains clubs par le 

développement de certaines compétences de base chez les juniors. 

- Sensibiliser l’entraineur de l’indispensabilité de  suivre la technologie dans 

l’entraînement, et l’utilisation des différents outils audio-visuels qui peuvent les 

aider à expliquer et à corriger les erreurs commises par les joueurs.  

- Bénéficier des résultats de cette étude dans la formation des juniors  en handball, 

c’est un essai pour enrocher la bibliothèque nationale et la bibliothèque sportive 

avec des recherches dans cette spécialité. 

  Les hypothèses de cette étude étaient : 



 

 

- Il existe des différences qui ont une signification statistique entre le pré-test et le 

post-test des deux groupes expérimentaux dans le feedback audio et le feedback 

audio-visuel dans certaines compétences de base en handball en faveur de post-

test. 

- Il y a des différences qui ont une signification statistique entre les résultats de 

post-test des deux groupes expérimentaux dans le feedback audio et le feedback 

audio-visuel dans certaines compétences de base en handball en faveur du groupe 

en péri mental audio-visuel. 

Pour examiner la validité des hypothèse, nous avoués adopté la méthode 

expérimentale qui se base sur les tests expérimentaux et techniques pour connaitre le 

niveau de compétences de l’échantillon de recherche qui se compose de joueurs 

juniors, catégorie enfants âgés entre 12 et 15 ans, dans le nombre de 50 joueurs de 3 

clubs participants au Championnet de la Wilaya en handball à E’l-Oued en 

2015/2016 qui sont : Espoir des jeunes de Gueman (Amal chabab Guemar), ES 

Hassani abdellkriem (Wifak H.A), Union Kouinine (Iti’had Kouinine), répartis en 

deux groupes expérimentaux, 25 joueurs dans le groupe des feedback audio et 25 

jours dans le groupe du feedback audio-visuel. 

Cette étude est effectuée à l’aide des outils pour examiner les hypothèses, ces outils 

sont des tests de compétences en handball pour mesurer les compétences (le 

passage, la réception, le saut, le marquage). 

Les résultats obtenus par ces études sont :  

- Le feedback audio et le F. audio-visuel ont développé certaines compétences de 

base en handball chez le junior, ce qui se manifeste au niveau des compétences 

totales. 

- L’affirmation de l’existence des différences d’une signification statistique entre 

le groupe du feedback audio et le groupe du feedback audio-visuel an niveau de 

toutes les compétences dans le post-test en faveur du groupe du feedback audio-

visuel. 

Mots-clés:  

feedback audio-visuel/ compétences de base, catégorie de juniors. 

 

 
  



 

 

Summary 

Handball is one of the most popular games in our modern era. It has become one of 

the most important sports in addition to football and basketball. It has witnessed a great 

development. The process of sports training helps the individual reach high levels 

through an integrated preparation for all aspects (physical, Skills, plans-psychic), some 

the difficulties faced by the trainer in his training are the player and the environment 

surrounding him, so providing players with activities and skills is an important part of 

sports learning skills, feedback is considered as one of the scientific vocabulary, which 

has a great importance in teaching and training because  it is the most important 

scientific and practical foundations.  

Providing the player with positive and negative information about practical 

performance contributes to his mastery of skill. This information is feedback, which 

takes many forms, including verbal and visual, that gives the player a clear picture of 

what he is doing while application the skill, so he can correct his mistakes according to 

the information he received from the trainer before and during the application. And 

from this the application, and from this pout the problem of study was centered on, to 

know whether audio and visual feedback plays a role in development some basic skills 

in handball. For juniors (12-15 years)? 

The aim of this study is to: 

- Know the impact of audio and visual feedback in the development of some basic 

skills in handball. 

- Identify the level of skill performance and discover the shortcomings of the 

players 

- Know which of these two types (auditory feedback / audiovisual feedback) is 

more effective in developing some basic skills in the handball game. 

- Trying to raise the level of skill performance of some clubs and this through the 

development of some basic skills for beginner players (junior) . 

- to sensitize the trainers to the need to fusing the technology in training, and 

using of different audio and visual aids, which will help them to explain and 

correct the mistakes of players. 

- It is expected to benefit from the results of this study in the in the formation of 

juniors class, this trail is for the prosperity of the the National and sportive 

Library with research in this field. 

The hypotheses of the study were as follows: 

- There were statistically significant differences between the pre and post-test in 

the experimental groups of auditory feedback and audiovisual auditory feedback 

in basic handball skills, which were better in post-test. 

- There were statistically significant differences between the experimental groups 

results in post-test of the auditory feedback and audiovisual feedback in some 

basic handball skills, which were better with audiovisual experimental one. 

In order to study the validity of these hypotheses, we depend on experimental 

method, which based on experimental tests of skill, in order to know skill level of the 

research sample, which composed of young juniors aged between 12 and 15 years, this 



 

 

were 50 players from three clubs, which are active in the State Handball of Eloued in 

the year 2015/2016. These clubs are : Guemmar Adults hope club, Hassani Abd elkarim 

Accord, and Quennine Union. They are 25 players in the audio feedback group and 25 

players in audiovisual feedback group.  

The hypotheses were tested using some tools, these tests were in skilled of handball 

for measuring the skills of (passing and picking up the ball, dribbling, shoting) In the 

last we have reached to the following results: 

- The Feedback with its audio and audiovisual modules led to the development of 

some basic handball skills of Junior class, and this was shown at the level of 

total skills. 

- There were statistically significant differences between the auditory feedback 

group and the audiovisual feedback group at the level of all skills in the post-test 

and skills were better with audiovisual feedback group. 

key words  :  

Audiovisual feedback - Basic Skills - Junior Class 
 



 

 

         داءــــــــــــــــــــــــــاإله           

ى}قال عزاوعل ا ع  ىَّ  َدُين  َوقََضىى َربكىَ  الاَلت تَُعبُىُدواُ َّ الت َّ يتىىابُ َوب اُلَوال  بَىىُحَسىاناا َّ مت نىَدَ  اُلب  َر ا يَىُبلُغَنت ع 

الَُهَما فاَلَ تَقُل لتُهَمى  الُ ٍّ  َوالَ تَُنَهُرُهَمىا وَ  ف ىُض لَُهَمىا جَ َمىا قَىُوالا كَ ل لتهُ قُىالََحُدُهَما الَُو ك  ُْ ىا و َا يما ََ ر  نَىا
يرا  بٍّ  اُرَحُمُهَما َكَما َربتيَان ي َصغ  ُحَمة  َوقُل رت َن الرت  .{االذكلٍّ  م 

تي ال َّلى البلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان البافي، َّلى

المي الحاطتني بسياج حبها َّلى الروع الم في الوجود 

 الحبيبة
وعوني وقدوتي َّلى الذي يعجز القلم واللسان َّلى سندي  

على ْطه في كلمات َّلى من جعل نفسه شمعة تحترق من 

 الجل الن ينير دربي وَّلى من تعب وشقى من الجل راحتي

 َّلي  يا البي الغالي   وسعادتي
َّلى التي وقفت بجانبي وقاسمتني في فرحي والحزاني 

لية وساندتني في عسري ويسري َّلي  زوجتي العزيزة الغا

 سالمة.

 َّلى النجوم والبواكب َّلى الورود البهية الذين قاسموني

  حنان الوالدين الْوتي والْواتي

 والبنائهم.

َّلى الذين جعلوا من الضعف قوة الساتذتي البرام َّلى 

 ظاللي التي ال تفارقني، الصدقائي وزمالئي األعزاء .

وَّلى من ساهم من بعيد الو قريب في َّنجاَ هذا الجهد 

 المتواضع

..وفقهم هللا في مشوارهم وسدد ْطاهم  
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ط اإلنسان إلى هذا النشةاميول  تمستوى التقدم االجتماعي والثقافي لمجتمع ما، وبمرور الزمن ظهر 
الرياضةةي والةةذي كةةان الهةةدف منةةه سةةابقا الحصةةول علةةى لقمةةة العةةيا ومةةع تعاقةةب العصةةور واألزمنةةة 
ظهرت الرياضة بأسلوب جديد ومةرت بمراحةل مختلفةة انطالقةا مةن االكتشةاف إلةى اإلبةداع ثةم التعلةيم 

ب و ت معاهةد التربيةة والتةدريفالتطوير، و تأكدت ضرورة االهتمام بها كعلم من علوم التربية و أنشةأ
 التكوين وخصصت لها ميزانيات كبرى .

في مناسبات مختلفة يجتمع فيها الرياضيون والفرق من كل عدة تقام تظاهرات رياضية  أصبحتف
ة جماعيأرجاء العالم و يتنافسون في شتى أنواع الرياضات كالجري، القفز، الرمي، وكذا األلعاب ال

 الهوكي، إلى جانب كرة اليد. ككرة القدم، كرة السلة،
 تتصدر أصبحت حيث الحديث، عصرال في المنتشرة األلعاب أكثر من اليد كرة لعبة تعتبر

أصبحت عملية فكباقي الرياضات وقد شهدت تطورا كبيرا  الجماعية، األلعاب في المنافسات
ل العالية من خالالتدريب الرياضي من أهم العوامل التي تساهم في وصول الفرد إلى المستويات 

 عبةالل هذه تتضمن كماإعداد متكامل لجميع النواحي )البدنية والمهارية والخططية والنفسية (، 
لمؤثرة اهي من العوامل ف أساسية ضرورة كرة اليد العبين قبل من إتقانها يعد كثيرة مهارات أساسية

 يةالتعليم البرامج بإعداد الباحثون  اهتم هنا من، في المنافسات الكبرى  ياتعلى نتيجة المبار 
 تعلمها من أجل لها المناسبة التعليمية الخطوات رسمو  الحركي الالزمة لتحليل والوسائل والتدريبية
 والتمرير والمحاورة بالكرة. ومن أهم المهارات األساسية في كرة اليد التصويب وتطويرها

 فةي المحيطةة الالعةب والبيئةة التدريبيةة هةو مهمتةه فةي الصةعوبات التةي يواجههةا المةدرب مةن ان
 جزءا يعد الرياضية والمهارات بالحركات الخاصة بالمعلومات الالعبين فتزويد لذا التدريبية، العملية
 المجال في كبيرة أهمية تحتل التي العلمية المفردات أحد الراجعة التغذية وتعد المهارة، تعلم في هاما

 بالمعلومةات الالعةب تزويةد أن إذ والعمليةة لعلميةةا األسةس أهةم مةن كونهةا التدريسةي والتةدريبي
 هةذه تتمثةل حيةث المهةارة إتقةان إلةى الوصةول فةي يسةاهم الحركةي األداء حةول والسةلبية اإليجابيةة
 الالعةب تعطةي التةي والمرئيةة اللفظيةة منهةا متعةددة أشةكاال تتخةذ والتةي الراجعةة بالتغذيةة المعلومةات



 

 ب
 

 أخطةاءه يصةحح أن يسةتطيع وعليةه المجةردة، بةالعين لمهةارةا تطبيق أثناء يفعله عما واضحة صورة
فالمةدرب هةو الةذي يوصةل العلةم و ، ثنائةهأو  التطبيةق قبةل المةدرب مةن يتلقاهةا التةي تبعةا للمعلومةات

المعرفة إلي الالعبين مةن خةالل بةرامج مقننةة مبنيةة علةي أسةس سةليمة فةي مجةال التةدريب الرياضةي 
المةةدربين القةةائمين بالعمليةةة التدريبيةةة فةةي كةةرة اليةةد إتبةةاع  ىولضةةمان تةةدريب نةةاجح و فعةةال وجةةب علةة

أحسةن الطةةرق و اإللمةام بالمبةةادس األساسةية لعلةةوم التةدريب، و معرفةةة خصةائص و مميةةزات المراحةةل 
العمريةةة للناشةةئين و تطةةوير صةةفاتهم البدنيةةة والمهاريةةة والخططيةةة والنفسةةية بأسةةلوب علمةةي صةةحيح 

 . لفرق األكابرلكونهم يشكلون القاعدة العريضة 
بين و قد بذلت كثير من الدول المتقدمة في اللعبة جهةود مسةتمرة إلعةداد و تنميةة الناشةئين و الموهةو 
 لقةد على أسس علمية متينة واضحة باعتبارهم القاعدة العريضة التي يعتمد عليها فةي تطةوير اللعبةة

الصةةغرى  فناشةةئو اليةةوم هةةم أثبتةةت الكثيةةر مةةن الدراسةةات و البحةةوث علةةي ضةةرورة االهتمةةام بالفئةةات 
 وأن القدرة على االنتصةارات    Weineckو هذا ما أكده  العبو فرق األكابر والمنتخبات الوطنية،

تحقيةةةق النتةةةائج يتوقةةةا علةةةى الحصةةةول علةةةى أعلةةةى مسةةةتوى ممكةةةن مةةةن القةةةدرات البدنيةةةة المهاريةةةة و 
مج التدريبيةة علةى أسةس الخططية و النفسية لذلك وجب أن يكةون هنةاك تخطةي  منهجةي مةنظم للبةرا

لةةةذا وجةةةب علةةةي القةةةائمين علةةةي اللعبةةةة مةةةن مسةةةيرين  ،علميةةةة فةةةي مجةةةال التةةةدريب الرياضةةةي الحةةةديث
 وإداريين ومدربين الوقوف علي هذه النقطة لضمان مستقبل كرة اليد الجزائرية.

 العةالي المرمةوق فةي المجةال الرياضةي وخاصةة كةرة اليةد ى المسةتو  ىفمن الصةعب اليةوم الوصةول إلة 
مالم يةتم التخطةي  الرياضةي المبنةي علةي أسةس علميةة متينةة فةي مجةال التةدريب الرياضةي الحةديث، 

لبةرامج امن انتقاء واختيار الموهوبين وتبنيهم خالل مراحةل التكةوين والتةدريب  وكةذا إعةداد  ًءابدوهذا 
م و مسةيرة التقةد التدريبية حتى توفير اإلمكانيةات الماديةة البشةرية و تةذليل كةل العقبةات التةي تتعةرض

وهةةذا ال يةةأتي إال مةةن خةةالل خطةةة رشةةيدة طويلةةة المةةدى لهةةا أهةةداف  المسةةتويات العاليةةة ىالوصةةول إلةة
 . محددة مبنية على أسس علمية

وضع خطة بحثية مقسمة كالتالي حيث بدأ باالطار تم ولمعالجة هذا الموضوع وعلى هذا األساس 
تحديد إشكالية الموضوع بشكل منهجي و راسة تطرق الى موضوع الدتم الالعام للدراسة وفيه 

وتدريجي إنطالقا من العام الى الخاص وصوال الى طرح التساؤل الرئيسي متبوعا بالتساؤالت 
الفرعية، وتحديد فرضيات البحث، ثم حدود البحث، وبعدها أهمية الدراسة وأهدافها ثم أسباب إختيار 



 

 ت
 

وأخيرا ذكر الدراسات السابقة والمشابهة لهذه  الموضوع وبعد ذلك تحديد المفاهيم والمصطلحات
 الدراسة .

 أما الجانب النظري فيتكون من ثالثة فصول 
 الفصل األول: حيث تم التركيز فيه على التغذية الراجعة.

 الفصل الثاني: تم التطرق فيه لرياضة كرة اليد.
وخصائص   سنة 15-12والمحددة من  في كرة اليد لناشئينامرحلة  ،الثالث : فقد تضمنالفصل 
 .ئةهذه الف

 ويأتي بعد هذا الجانب التطبيقي ويقسم الى فصلين وهما :
مجال الفصل األول : الطرق المنهجية للبحث تم التطرق فيه الى المنهج المستخدم في الدراسة وال
في و  رهاالمكاني والزماني وكذا الشروط العلمية لألداة ومجتمع البحث ثم عينة البحث وكيفية اختيا

 األخير أدوات الدراسة .
فيه عرض نتائج الدراسة مرتبة حسب ترتيب فرضيات الدراسة، من خالل  ناأما الفصل الثاني: تناول

الجداول اإلحصائية والرسوم البيانية المساعدة على القراءة البصرية للنتائج المتوصل اليها وتحليلها 
صلة ثم ات السابقة واألدب التربوي ذي الثم مناقشتها في ضوء ما أسفرت عليه نتائج الدراس

وفي النهاية تم وضع خاتمة واالقتراحات والتوصيات التي يوصي بها االستنتاجات العامة للبحث 
 الباحث .
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 االشكالية : .1
ي وأكثرها إنتشةارا فةي مختلةا الفئةات اإلجتماعيةة فة كرة اليد من أحدث االلعاب الجماعية، تعد

ري ، ي لعبة السرعة واالثةارة معةا فةي وقةت واحةد، تجمةع بةين الجة، وهوكرة السلة كرة القدم بعد العالم
الكةرة، وتمريرهةا فةي أقةل وقةت ممكةن وتسةجل االهةداف فيهةا عةن طريةق قةذف الكةرة  قبالوالقفز، واست

، وتجري ومهارات حركيةفي مرمى الخصم، وتحتاج ممارستها إلى لياقة بدنية عالية وقوة جسمانية، 
 قة، أو في المالعب المفتوحة )الهواء الطلق(.مسابقاتها في الصالت المغل

مةا ملقد نالت لعبة كرة اليد كثير من االهتمام والمتابعة من الخبراء والمتخصصةين فةي اللعبةة، 
ا أو أسهم في تطوير جوانبها الفنية سواء المهارية أو الخططية، وأسهم في زيادة شعبيتها سواء محلية

هزيمةةةةة فةةةةي مبارياتهةةةةا تسةةةةتجيب لةةةةه قةةةةوى المجتمةةةةع السياسةةةةية دوليةةةةا أو عالميةةةةا، وأصةةةةبح الفةةةةوز أو ال
ة وتكةون واالجتماعية واالقتصادية، حيث يبلد االهتمام ذروته في المسابقات الدولية والقارية والعالمي

هةةةةذه المنافسةةةةات محملةةةةة باعمةةةةال والةةةةدوافع والخةةةةوف مةةةةن الهزيمةةةةة والر بةةةةة فةةةةي الفةةةةوز و يرهةةةةا مةةةةن 
 االنفعاالت.

 حيةةةثضةةةة بمراحةةةل عديةةةدة منةةةذ اكتشةةةافها حتةةةى ظهةةةرت بشةةةكلها الحةةةديث، قةةةد مةةةرت هةةةذه الريال
 تطورت في القرن التاسةع عشةر فةي عةدة دول وهةي الةدنمارك والمانيةا و تشيكوسةلوفاكيا والسةويد ولقةد
 تحقق في السنوات األخيرة من التقدم في مجال اإلعداد البدني و المهةاري و الخططةي فةي لعبةة كةرة

علميةةةة كبةةةرى تتناسةةةب والتقةةةدم العلمةةةي الهائةةةل فةةةي مجةةةال علةةةم التةةةدريب اليةةةد مةةةا يعتبةةةر بحةةةق طفةةةرة 
ا فةي أوروبة ةوالعلوم المرتبطةة بةه ، إال أن هةذا التقةدم أضةاف الكثيةر للكةرة الصةغيرة وخاصةالرياضي 

يةةق وعلةةى سةةبيل المثةةال الفر  ،علةةى المسةةتوى العةةالمي اكبيةةر  ابالةةدول العربيةةة التةةي تشةةهد تراجعةة ةمقارنةة
فةةةي اعونةةةة األخيةةةرة، وهيمنةةةة الفةةةرق  ةو خاصةةة ةوالةةةذي يمةةةر بمرحلةةةة تراجةةةع كبيةةةر الةةةوطني الجزائةةةري 

 األوروبيةة علةى المنافسةةات العالميةة ليسةةت وليةدة الصةةدفة بةل باعتمادهةةا علةى طةةرق التةدريب الحديثةةة
ديثةة ( وتةوفير كةل اإلمكانيةات والوسةائل الح والتي تشمل كافة الجوانب )البدنيةة، المهاريةة، الخططيةة

 ية التدريبية واالهتمام بالقاعدة وهي الفئات الصغرى وما يعرف بفئة الناشئين.في العمل
الناشةةئون هةةةم القاعةةدة الكبيةةةرة التةةةي ينمةةو ويترعةةةرع ويبةةزا مةةةن خاللهةةةا نجةةوم وأبطةةةال المسةةةتقبل 
والممارسةةون والمشةةاركون فةةي األنةةواع المختلفةةة للرياضةةة، إن الممارسةةة الصةةحيحة للرياضةةة تبةةدأ مةةن 

يةةةة وتتأسةةةس عليهةةةا، وأصةةةبح االهتمةةةام بفةةةرق الناشةةةئين فةةةي السةةةنوات األخيةةةرة أمةةةرا عمر ال هةةةذه المرحلةةةة
معتةةةةادا فةةةةي كافةةةةة الرياضةةةةات وفةةةةي كةةةةل المؤسسةةةةات الرياضةةةةية المنظمةةةةة، ويرجةةةةع ذلةةةةك إلةةةةى إيمةةةةان 
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المسةةةؤولين فةةةي تلةةةك المؤسسةةةات بةةةأن الناشةةةئين هةةةم القاعةةةدة األساسةةةية التةةةي تمةةةد الفةةةرق األعلةةةى سةةةنا 
إعدادا تربويا وفنيا جيدا، ولم يقا األمر عند حد اهتمام المؤسسات الرياضية بما بالالعبين المعدين 

تحويه من أندية أو مراكز رياضية بالناشئين بل إن األمر قد تعدى ذلك بتبني حكومةات الةدول لعةدد 
مةةن مشةةاريع تضةةمن لهةةا رعايةةة هةةؤالء، وعلةةى سةةبيل المثةةال انشةةاء المةةدارس الرياضةةية، ولقةةد واكةةب 

لمسؤولين بالمؤسسات الرياضية المختلفة بالناشئين اهتمام علماء الرياضةة والتربيةة الرياضةية اهتمام ا
 بهم باعتبارهم يشكلون القاعدة العريضة للرياضة.

: " قاعةةدة ضةةعيفة تعنةةي قمةةة ضةةعيفة هةةذا قةةول ينطبةةق علةةى الرياضةةة  يقةةول د. مفتةةي إبةةراهيم
هد فريقهةةةا يلعةةةب فةةةي أي رياضةةةة وعلةةةى أي أيضةةةا، أحيانةةةا تتعجةةةب الجمةةةاهير مةةةن النتةةةائج وهةةةي تشةةةا

مستوى ويأخذها الضيق إذا ما سةاءت النتةائج ويزيةد هةذا الضةيق األداء الغيةر طيةب الةذي يظهةر بةه 
 الفريةةةق،  وإذا مةةةا تكةةةررت النتةةةائج السةةةيئة والمسةةةتوى المتةةةدني تطالةةةب الجمةةةاهير والمسةةةؤولين بنتةةةائج

هةو الحةل، وعنةد هةذا الحةد أتمنةى لةو نسةأل ومستويات أفضل وقد تطالب بإقصاء المدرب وكأن هةذا 
 أنفسنا سؤاال واحدا وهو كيا نحصد ما لم نزرع ؟ .

إن الزراعة في الرياضة أقصد بها إيجاد قاعدة كبيرة من األشبال والناشئين التي تمد الشباب وصةوال 
فنيةا سةليما مةن الى الفريق األول ومنها للمنتخبات القومية، فكلمةا كانةت القاعةدة كبيةرة وأعةدت إعةدادا 

خةةالل أسةةس علميةةة وبةةدعم مةةن ميزانيةةات وسياسةةات جيةةدة كلمةةا أمكةةن بالتةةالي إمةةداد المراحةةل األعلةةى 
فةةاألعلى بعناصةةر واعةةدة مميةةزة وهكةةذا تصةةل الموجةةات حتةةى الفريةةق األول فةةالفريق القةةومي و بةةذلك 

 (1)نستطيع أن نحصد على كافة المستويات " .
نفةةس إلةةى معرفةةة المةةدرب األهةةداف التةةي يسةةعى لتحقيقهةةا وفةةي  ويهةةدف تةةدريب الناشةةئين فةةي كةةرة اليةةد

رها تؤثر تنمية وتطوير الناحية البدنية والمهارية والتي بدو  وتحقيق االستمتاع بممارسة اللعبة الوقت 
ه عليهةا فةي هةةذ تم التركيةزوالفسةيولوجية والنفسةية، ومةن أهةم الجوانةب التةي ية  علةى الناحيةة الخططيةة

 لمهاري  .ا الجانبالفئة هو 
والقةدرة علةى أداء المهةارات األساسةية فةي  ،إن المهارات هي األساس لتعلم أي لعبةة أو رياضةة

 هةيتعد من العوامل الجوهريةة لنجةاح الالعةب ومةن ثةم الفريةق، و ها كرة اليد وإتقانها أمر هام جدا ألن
به من سمات خلقيةة ركيزة أساسية لالعب كرة اليد فمهما بلد مستوى الصفات البدنية ومهما إتصا 

                                                           

 . 16(. القاعدة والقمة في الرياضة. اإلمارات العربية المتحدة: جريدة الخليج. ص 1994د. مفتي، إبراهيم حماد) -1
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وإراديةةة فإنةةه لةةن يحقةةق النتةةائج المرجةةوة مةةالم يةةرتب  ذلةةك كلةةه باإلتقةةان التةةام لتلةةك المهةةارات األساسةةية 
 والتي يتم إستخدامها في المنافسات الرياضية لتحقيق أعلى اإلنجازات الرياضية .

و أكانةت بةالكرة  المتطلبات المهارية في كرة اليد جميع المهارات األساسةية للعبةة سةواءتتضمن 
ن بدونها، وهي تعني كل التحركات الضرورية والهادفة التي يقوم بها الالعب، وتؤدى في إطار قةانو 

اللعبةةةة بهةةةدف الوصةةةول إلةةةى أفضةةةل النتةةةائج أثنةةةاء التةةةدريب أو المبةةةاراة، ويمكةةةن تنميةةةة وتطةةةوير هةةةذه 
والةةذي يهةةدف إلةةى وصةةول المتطلبةةات المهاريةةة مةةن خةةالل التخطةةي  الجيةةد لبةةرامج اإلعةةداد المهةةاري، 

الالعةةب إلةةى الدقةةة و اإلتقةةان والتكامةةل فةةي أداء جميةةع المهةةارات األساسةةية للعبةةة، بحيةةث يمكةةن أن 
 يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة تحت أي ظرف من ظروف المباراة .

يتطلب إتقان الالعةب للمهةارة وجةود إسةتيعاب المةدرب جيةدا لةدقائق الطةرق الصةحيحة فةي أداء 
عبةين، وال يعتمد فق  على قدرته الشخصية على أداء المهارة واالكتفاء بعمل نموذج أمام الال المهارة

بل بمساعدتهم للوصول إلى األداء الصحيح وذلك عن طريق مالحظة وتقةويم أدائهةم والتعةرف علةى 
 األسباب التي تجعلهم  ير قادرين على تنفيذ األداء بصورته الصحيحة .

ألداء المهةاري هةام جةدا ويجةب أن يتةدرج المةدرب فةي تقةديم الطريقةة إن إصالح األخطاء فةي ا
الصةةحيحة للمهةةارة مةةع توجيةةه الالعةةب بإسةةتمرار وإصةةالح أخطائةةه فةةي كةةل مرحلةةة تعليميةةة وهةةذا عةةن 
ب طريق تقديم التغذية الراجعة السمعية والبصرية لالعةب علةى مسةتوى األداء الةذي يقدمةه فةي التةدري

 أو خالل المنافسات .
لمحةةدد لةةألداء وبةةين المعلومةةات التةةي توضةةح الفةةارق بةةين الهةةدف ا هةةي Feedbackذيةةة الراجعةةة التغ

هي معلومات مغةذاة مةن العةين واألذن والعضةالت والمفاصةل والجلةد، والتةي تخبةر و  (1)، األداء المنفذ
اتهةا خالل أداء الحركة ذالتغذية الراجعة تحدث  وقدالمؤدي بالظروف المحيطة بالحركة التي نفذها، 

، إعتبةةارا مةةن أنهةةا هامةةا فةةي مرحلةةة الناشةةئين بشةكل خةةاصإذا مةا كةةان األداء بطيئةةا، وهةةي تلعةب دورا 
مرحلة تعلم األساسيات في أي رياضة، فقةد أثبتةت أبحةاث وأنها أهم موارد إصالح األخطاء ألدائهم، 

ات خاصةةةة علميةةةة متعةةةددة أن أداء الفةةةرد بشةةةكل عةةةام يتحسةةةن بدرجةةةة ملحوظةةةة إذا مةةةا إسةةةتقبل معلومةةة
توضةةح العالقةةة بةةين األداء المنفةةذ وبةةين الهةةدف المطلةةوب تحقيقةةه ، وإن الناشةةئين ال يتعلمةةون بصةةورة 
واحةدة بةنفس الدرجةةة، بةل هنةةاك فروقةا فرديةةة فةي المقةةدرة علةى التحصةةيل والةتعلم، و فةةي المقةدرة علةةى 

كةن مةن خاللهةا توصةيل الفهم من خالل المصادر التعليمية المختلفة، لذا فإن زيةادة الوسةائل التةي يم
                                                           

 .183ص  ن الطفولة إلى المراهقة ، القاهرة: دار الفكر العربي.(. التدريب الرياضي للجنسين م1996مفتي، إبراهيم حماد )  1-
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اإلسةةتيعاب األكبةةر للمهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد، ومةةن بلناشةةئ تسةةمح لالتغذيةةة الراجعةةة للناشةةئين 
لرياضةةةة كةةةرة اليةةةد و تخصصةةةه فةةةي هةةةذه الرياضةةةة و إطالعةةةه ميةةةدانيا علةةةى  لطالةةةبخةةةالل ممارسةةةة ا

النخبةةةة الوطنيةةةة  المنةةةاهج واألسةةةاليب التدريبيةةةة المسةةةتخدمة مةةةن طةةةرف المةةةدربين فةةةي مختلةةةا أنديةةةة
الجزائريةةة، الحةةن بةةأن الكثيةةر مةةن المةةدربين ال يعطةةون أهميةةة كبيةةرة لتغذيةةة الراجعةةة أثنةةاء الحصةةص 
التدريبيةة وخاصةةتا فةةي تعلةيم المهةةارات األساسةةية للفئةات الصةةغرى أو عةةدم إعطائهةا بالشةةكل المناسةةب 

يسةمح لالعبةين بتكرارهةا وهو ما ينعكس سلبا على التعلم المهاري، فالتأخير فةي تصةحيح األخطةاء س
دراسة هذه المشكلة مةن خةالل التعةرف علةى ل طالب التطرق وتثبيتها عند الناشئين، ومن هنا إرتأى ال

أهميةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية فةةي تنميةةة بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد صةةنا 
 أطفال وطرح التساؤل العام التالي :

عنةةد ة والبصةةرية دور فةةي تنميةةة بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد هةةل للتغذيةةة الراجعةةة السةةمعي
 ؟ .سنة ( 15 – 12) الناشئين

 :ا طرح التساؤالت الجزئية التاليةومن خالل هذا التساؤل العام يمكنن
فةةي هةةل هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين اإلختبةةار القبلةةي والبعةةدي للعينةةات التجريبيةةة  -1

بصةةرية فةةي بعةةض المهةةارات األساسةةية الة والتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية التغذيةةة الراجعةةة السةةمعي
 في كرة اليد ؟ .

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اإلختبار البعدي بين المجمةوعتين التجريبيةة  -2
بصةةةةرية فةةةةي بعةةةةض المهةةةةارات الالتغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية والتغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية فةةةةي 

 األساسية في كرة اليد ؟
 يات : ـــــالفرض .2
 الفرضية العامة : -2-1
ت األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد فةةي تنميةةة بعةةض المهةةاراكبيةةر للتغذيةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية دور  -

 سنة ( . 15 – 12) للناشئين
 الفرضيات الفرعية : -2-2
 ةبيةةهنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين اإلختبةةار القبلةةي والبعةةدي للمجمةةوعتين التجري - 2-2-1

 بصةةرية فةةي بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةيالالتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية فةةي 
 كرة اليد لصالح االختبار البعدي .
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فةي  ةهناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اإلختبةار البعةدي للمجمةوعتين التجريبية - 2-2-2
ة بصةةرية فةةي بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةر العية التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والتغذيةةة الراجعةةة السةةم

 اليد لصالح المجموعة التجريبية السمعية البصرية .
 . أهمية الدراسة :3

ة أضةافت إن مجال التدريب الرياضي في كرة اليد تأثر كثيرا بالثورة العلمية والتكنولوجيا وهةذه األخيةر 
مليةةةة التدريبيةةة والتحضةةةيرية، ومةةن هةةةذه الكثيةةر مةةن الوسةةةائل الحديثةةة التةةةي أصةةبحت تسةةةتخدم فةةي الع

الوسةةائل نجةةد الوسةةائل السةةمعية والبصةةرية والتةةي سةةهلت الكثيةةر علةةى المةةدربين فةةي تقةةديم المعلومةةات 
وشرح المهارات وتصحيح األخطاء أثناء التةدريب وتعلةيم المهةارات األساسةية فةي هةذه الرياضةة حتةى 

اء مةةالم يةةتم البنةةيصةةل أي فريةةق الةةى التتويجةةات  تصةةل بةةالالعبين والفريةةق الةةى النتةةائج المطلوبةةة، وال
، وما نقصده ونرمي إليةه مةن القاعةدة الصةحيحة فةي الرياضةة هةي فئةة الناشةئين فوق قاعدة صحيحة

 ون والةذين يطلةق علةيهم فةي أي رياضةة مسةتقبل الفريةق، وهةذه المعلومةات والشةرح الةذي يقدمةه المةةدرب
يةةة الراجعةةة، منهةةا مةةا يكةةون سةةمعيا كاأللفةةا  التةةي لالعبةةين عةةن طبيعةةة األداء هةةو مةةا يسةةمى  بالتغذ

توضح لالعب مستوى أدائه ومنها ما يكون سةمعيا وبصةريا، حيةث يصةاحب الشةرح اللفظةي العةرض 
المفصل للمهارة سواء عن طريق إعطةاء نمةوذج مرئةي أو بإسةتخدام مقطةع فيةديو مةن جهةاز العةرض 

 اط نوجزها كالتالي : يصاحبها شرح لفظي و تكمن أهمية هذه الدراسة خالل نق
تسلي  الضوء على مصةطلح مهةم فةي العمليةة التعليميةة والتدريبيةة أال وهةو مصةطلح التغذيةة  -3-1

 الراجعة و مدى أهميته في تنمية األداء المهاري في كرة اليد .
 إبراز ضرورة االهتمام بفئةة الناشةئين فةي رياضةة كةرة اليةد وتكةوين العبةين واعةدين تقةوى بهةم -3-2
 طولة الوطنية و يدعمون الفريق الوطني مستقبال.الب
معرفة أهمية المهةارات األساسةية فةي كةرة اليةد وإتقانهةا تعةد مةن الضةروريات علةى العةب كةرة  -3-3

 اليد.
 . أهداف الدراسة : 4

 تهدف هذه الدراسة إلى: 
( ةسمعية البصريتغذية الراجعة المعرفة أي من هذين النوعين ) التغذية الراجعة السمعية / ال -4-1

 أكثر تأثيرا في تنمية بعض المهارات األساسية في لعبة كرة اليد.
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 بعةةةةض وهةةةذا مةةةةن خةةةالل تنميةةةة لةةةةبعض األنديةةةةمحاولةةةة الرفةةةع مةةةةن مسةةةتوى األداء المهةةةاري  -4-2
 المهارات األساسية عند الناشئة .

لةةةا الوسةةةائل تحسةةةيس المةةةدربين بضةةةرورة مسةةةايرة التكنولوجيةةةا فةةةي التةةةدريب و إسةةةتخدام مخت -4-3
األخطةةةةاء التةةةةي يقةةةةع فيهةةةةا  السةةةةمعية والبصةةةةرية والتةةةةي مةةةةن شةةةةأنها مسةةةةاعدتهم فةةةةي الشةةةةرح وتصةةةةحيح

 .الالعبون 
معرفةةة أثةةر التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية فةةي تنميةةة بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة  -4-4

 اليد.
 . ينالتعرف على مستوى األداء المهاري و إكتشاف النقائص لدى الالعب -4-5
اء يتوقع اإلستفادة من نتائج هذه الدراسة فةي تكةوين الناشةئين فةي كةرة اليةد وهةي محاولةة إلثةر  -4-6

 .ببحوث في هذا اإلختصاصة يمكتبة الرياضالالمكتبة الوطنية و 
 . أسباب إختيار الموضوع : 5
 : أسباب موضوعية -5-1 
 ة اليد  .العبي كر بعض تفشي األخطاء على مستوى األداء المهاري من  -
األساسةية فةةي كةةرة  اتالناشةةئة فةي صةةعوبة إسةتيعاب الكيفيةةة التةةي تةؤدى بهةةا بعةض المهةةار  معانةات -
 . اليد
قلةةة االعتمةةاد فةةي التةةدريب علةةى الوسةةائل التكنولوجيةةة السةةمعية والبصةةرية التةةي تسةةاعد فةةي تنميةةة  -

 بعض المهارات األساسية في كرة اليد  .
 أسباب ذاتية : -5-2
 . إنجاز هذا الموضوع  الر بة في -
علةى  يدفعنا إليجاد حلول إلخراجها الى بوتقة التنمية مماكوننا نحب هذه الرياضة وممارستنا لها  -

 المستوى المحلي .
طولةة العمل معهم ومعرفتنا مدى أهمية هذه الفئة في تطوير مسةتوى أداء الب ميلنا لفئة الناشئين و -

 الوطنية في كرة اليد.
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 لدراسة : . حدود ا6
ذلةك و يتحدد مجتمع الدراسة ببعض أندية كرة اليد الناشطة في البطولة الوالئية لواليةة الةوادي  -6-1

 ( . 2016 – 2015خالل السنة ) 
سنة ( المنخرطين بأنديةة  15 – 12)  الناشئيناسة على العبي كرة اليد صنا تقتصر الدر  -6-2

 د الكريم والذين ينشطون في بطولة والية الوادي .بلدية قمار و بلدية كوينين وبلدية حساني عب
تقتصةر الدراسةةة علةةى متغيةةرات : التغذيةةة الراجعةةة )السةةمعية / السةةمعية والبصةةرية (، كمتغيةةر  -6-3

مسةةتقل و بعةةض المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد ) التمريةةر و اإلسةةتقبال / التنطةةي  / التصةةويب (، 
 كمتغير تابع .

 ى إستخدام أداة اإلختبار التجريبي لقياس بعض المهارات في كرة اليد .تقتصر الدراسة عل -6-4
 . 2017 إلى 2013 من  إن المجال الزمني لهذه الدراسة -6-5
 . مصطلحات البحث:7

إن التصور النظري الجيد يقوم على اساس واضح للمفةاهيم والمصةطلحات التةي تسةتخدم فةي البحةث 
ويا يتم تحريرها طبقا لظهورها في العنوان ووفقا لتعريفها لغو التي تضمنها عنوان األطروحة وسوف 

 ثم إصطالحا لنخرج في النهاية بتعريفها إجرائيا ومن بين هذه المصطلحات مايلي :
 التغذية الراجعة:  -7-1

التربويةة الحديثةة التةي ظهةرت فةي النصةا الثةاني  صةطلحاتالتغذيةة الراجعةة مةن الم صةطلحيعتبر م
ن وكةا ،ربويين وعلماء النفس على حةد سةواء ير أنها القت اهتماما كبيرا من الت من القرن العشرين،

فةةةةي بةةةةدايات  توقةةةةد تركةةةةز  ،م 1948أول مةةةةن وضةةةةع هةةةةذا المصةةةةطلح هةةةةو : " نةةةةوبرت واينةةةةر " عةةةةام 
علةةى التأكةةد فيمةةا إذا تحققةةت األهةةداف ا فةةي جوهرهةةت فةةي مجةةال معرفةةة النتةةائج، وانصةةب ااالهتمةةام بهةة
  ؟ .الل عملية التعلم ، أم اللوكية خالتربوية والس

 وسنتطرق في ما يلي إلى التعريف اللغوي و اإلصطالحي واإلجرائي لمصطلح التغذية الراجعة .
، يغذ ِّي،  ذَّىهي من الفعل التعريف اللغوي :  -7-1-1 ، والمفعةول تغذيةًة، فهةو َ ذ ِّ  ،ُمَغةذىى ُمَغةذ ،

يةةَدة،  َتَغةةذَّىيقةةال  يةةَدة، تَةةةَزوَّ  أيبَِّأْفَكةةار، َجدِّ ةةَم بَِّهةةةاو َد بَِّأْفَكةةار، َجدِّ أو  اسةةةترجاع ة هةةيراجعةةال غذيةةة، والتَتَطعَّ
تعليقات من قبل المةدراء إلةى المسةتخدمين حةول عملهةم، أو مةن قبةل المسةتخدمين و إعطاء معلومات 

 (1). المشاريع الجديدة، أو من العميل إلى الشركات عن المنتجاتبإلى المدراء 
                                                           

 .1600(. معجم اللغة العربية المعاصرة . القاهرة : عالم الكتاب، ص 2008عمر، أحمد مختار )  - 1
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تقرير اإلدراك المباشر عن نتيجة سلوك الفرد  "هو: ي ذخيرة علم النفس صطلح التغذية الراجعة فوم
 (1)على  يره من األشخاص".

عةةرف الةةبعض التغذيةةة الراجعةةة بأنهةةا عبةةارة عةةن اسةةتجابة ضةةمن التعريــف االصــطالحي:  -7-1-2
اء لمةةنظةةام يعيةةد للمعطةةى: )االسةةتجابة التةةي يقةةدمها المةةتعلم( جةةزءا مةةن النتةةائج. وعرفهةةا التربويةةون وع

 الةةةنفس أمثةةةال "جودينوكلوزمةةةاير" و يرهمةةةا بأنهةةةا المعلومةةةات التةةةي تقةةةدم معرفةةةة بالنتةةةائج عقةةةب إجابةةةة
الطالةةب. وعرفهةةا "مهرنةةز وليمةةان": علةةى أنهةةا تزويةةد الفةةرد بمسةةتوى أدائةةه لدفعةةه إلنجةةاز أفضةةل علةةى 

 االختبارات الالحقة من خالل تصحيح األخطاء التي يقع فيها . 
تقدم للمتعلم بشكل ما وفي وقت معين بغية تطةوير مسةتوى األداء فةي الفعاليةة  هي المعلومات التيو 

الحركيةةة المختةةارة، وإن هةةذا المفهةةوم كةةان معروفةةا ومطابقةةا لمصةةطلح متعةةارف عليةةه منةةذ زمةةن طويةةل 
، فهي محور ضةروري لكةل عمليةة تعلةم، وهةي عامةل شةديد األهميةة  (2)وهو مصطلح معرفة النتائج 

 . (3)ديل مسار الحركة والسلوك الحركي للمتعلم في السيطرة على تع
رة، كما تعرف بأنها جميع المعلومات التي يزود بها المتعلم عن أدائه الحركي من خالل تعلمةه المهةا

 وهذه المعلومات تأخذ أشكاال عدة منها الشفوية و البصرية.
شةةةكل مسةةةتمر مةةةن أجةةةل كمةةةا تعةةةرف أيضةةةا بأنهةةةا : " تزويةةةد الفةةةرد بمعلومةةةات أو بيانةةةات عةةةن أدائةةةه ب

مساعدته فةي تعةديل ذلةك األداء، إذا كةان بحاجةة إلةى تعةديل، أو تثبيتةه ذلةك األداء، إذا كةان بحاجةة 
 (4)إلى تعديل، أو تثبيته إذا كان يسير في اإلتجاه الصحيح " .

وتعرف أيضا  بأنها : " معلومات خارجةة أو حسةية تةدخل خةالل اإلسةتجابة أو بعةدها ألجةل تحسةين 
ز وتصةةةةةحيح المعلومةةةةةات عةةةةةن خةةةةة  سةةةةةير الحركةةةةةة وهةةةةةي عمليةةةةةة تسةةةةةهيل للةةةةةتعلم والتةةةةةدريب اإلنجةةةةةا
 .(5)"الرياضي

باختصةةةار يمكةةةن القةةةول إن التغذيةةةة الراجعةةةة هةةةي إعةةةالم الطالةةةب نتيجةةةة تعلمةةةه مةةةن خةةةالل تزويةةةده  و
بمعلومات عن سير أدائه بشكل مستمر، لمساعدته في تثبيت ذلك األداء، إذا كان يسير في االتجاه 

يح، أو تعديلةةةه إذا كةةةان بحاجةةةة إلةةةى تعةةةديل. وهةةةذا يشةةةير إلةةةى ارتبةةةاط مفهةةةوم التغذيةةةة الراجعةةةة الصةةةح

                                                           

 .544الدسوقي، كمال. ذخيرة علم النفس، مجلد األول، ص: -1
 . 387ي . القاهرة: ، مكتبة انجلو المصرية . ص ( . علم النفس التربو 1989فؤاد، أبو حطب وآمال، صادق) -2
3 -  D.Robb-Margrat (1972).The Dynamics of Motor Skill Acquisition.New Jersey :Prentice – Hall.P20. 
 . 257( . التصميم التعليمي نظرية وممارسة. عمان:  دار الميسرة للنشر. ص 1999محمود ) الحيلة ، -4
 . 85(. التعلم وجدولة التدريب. عمان: ، دار الميسرة للنشر .ص 2001وجيه )محجوب،  -5
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بالمفهوم الشامل لعملية التقويم باعتبارها إحدى الوسائل التي تستخدم من أجل ضمان تحقيق أقصى 
 (1)ما يمكن تحقيقه من الغايات واألهداف التي تسعى العملية التعليمية التعلمية إلى بلو ها.

 التعريف اإلجرائي:  -7-1-3
هةي عبةارة عةن معلومةات خارجيةة لفظيةة يقةدمها المةدرب  التغذية الراجعة السمعية : -7-1-3-1

زيةة لالعبين أثناء التدريب أو المنافسةة، الهةدف منهةا إمةا الشةرح أو تصةحيح األداء، و قةد تكةون تعزي
هةةةا الالعبةةةون أثنةةةاء تطبيةةةق قةةةع فيلتثبيةةةت وترسةةةيا المهةةةارة أو قةةةد تكةةةون تصةةةحيحية لألخطةةةاء التةةةي ي

 .المهارة
وهةةةي عبةةةارة عةةةن المعلومةةةات التةةةي يتلقاهةةةا التغذيـــة الراجعـــة الســـمعية والبصـــرية :  -7-1-3-2

الالعب من مدربه عةن طريةق حاسةة السةمع والبصةر، مةن خةالل مشةاهدة نمةوذج مرئةي مةن المةدرب 
لنموذجيةةةةة ألداء المهةةةةارة، أو زميةةةةل فةةةةي الفريةةةةق أو بمشةةةةاهدة مقطةةةةع فيةةةةديو أو صةةةةور عةةةةن الطريقةةةةة ا

 يصاحبها شرح لفظي من المدرب .
 المهارات األساسية في كرة اليد : -7-2

لةةذلك كةةان  ،المهةةارات االساسةةية الخاصةةة بهةةا بةةأنواعإن األلعةاب الرياضةةية يتميةةز بعضةةها عةةن بعةةض 
تةةى ن يتقنهةا بدرجةة عاليةة حأي فعاليةةة رياضةية ان يتعةرف علةى مهاراتهةةا و أعلةى كةل العةب يمةارس 

و اتمكنه من معرفة خط  اللعب والتعاون مع افراد الفريق بشكل يمكنه من تنفيذ النةواحي الهجوميةة 
ن اتقةةان المهةةارات يعنةةي الحصةةول علةةةى إالدفاعيةةة والتةةي تسةةهل علةةى الفريةةق احةةراز الفةةوز والتقةةدم، 

يةة ريةق الةى عملافضل النتةائج مةع االقتصةاد فةي بةذل الجهةد وان االفتقةار فةي إتقانهةا يعنةي افتقةار الف
و رياضةةةة كةةةرة اليةةةد هةةةي إحةةةدى الفعاليةةةات  توظيةةةا هةةةذه المهةةةارات مةةةن اجةةةل تحقيةةةق نتةةةائج ايجابيةةةة،

شةكل الرياضية التي تتميز بالعديد من المهارات الهجومية والدفاعية والتةي يجةب أن يتقنهةا الالعةب ب
 . لبطوالتفي المنافسات وا الفوز والنتائج المرجوة تحققالفريق كي ي صالحجيد وهذا ل

 ،مةةاهر فهةةو ،يمهةةر ،مهةةر الفعةةل مصةةطلح مسةةتمد مةةن هةةيمهةةارة لاالتعريــف اللغــوي :  -7-2-1
مهةةر ركةةوب "  ال:مثةة ،يقةةال مهةةر الشةةخص فةةي الشةةيء أي اتقنةةه وبةةرع فيةةه وأجةةاد والمفعةةول ممهةةور

، " خبرةباح ماهر أي ذو محمد س " :المث ،ومن يتقن عمله ببراعة ويتفوق فيه يسمى ماهر " الخيل
نجةةح المةةدرب فةةي تطةةوير مهةةارة الفريةةق  : " والمهةةارة هةةي القةةدرة علةةى أداء عمةةل بحةةذق وبراعةةة فيقةةال

                                                           

 .28ص:  ( . وسائل االتصال تكنولوجيا التعلم. دار الصفاء.1999ريحي، مصطفى عليان ومحمد ،عبد الدبس) -1
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والتمويةةه والمةرور مةةن المةدافعين مةةن أجةةل  اورةالمنةوالمهةةارة الفرديةة هةةي قةدرة الالعةةب علةةى  "،القةومي
  .(1) إحراز األهداف

حركةةي الضةةروري الةةذي يهةةدف األداء ال تعةةرف المهةةارة بأنهةةا: "التعريــف اإلصــطالحي :  -7-2-2
 (2)إلى تحقيق  رض معين في الرياضة التخصصية وفقا لقواعد المنافسة ". 

 ."(3)أنها الثبات في الحركة وآليتها و إستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجح" وتعرف أيضا :
لةى الةةر م ين المسةتوى فةي جميةع األلعةاب الرياضةية عيةعنصةرا مهمةا لتع باعتبارهةاوتعةرف أيضةا : " 

مةةن إخةةةتالف قيمتهةةةا مةةن لعبةةةة إلةةةى أخةةرى، لةةةذا فإنهةةةا تعةةد قسةةةما رئيسةةةيا فةةي عمليةةةة الةةةتعلم والتةةةدريب 
الرياضةةةي وكلمةةةا كةةةان اإلتقةةةان المهةةةاري كلمةةةا إرتفةةةع المسةةةتوى العةةةام لتلةةةك اللعبةةةة وأن تحقيةةةق النجةةةاح 

اح فةةي أي لعبةةة أساسةةا بالمسةةتوى المهةةاري الجيةةد ومةةن أجةةل إحةةراز النجةة اً المنشةةود فيهةةا يكةةون مرتبطةة
 .(4)على الالعب أن يركز على أداء المهارة بشكل جيد " 

جميةةع المهةةارات األساسةةية للعبةةة سةةواء كانةةت  تعةةرف بأنهةةاارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد : " المهةة أمةةا
بالكرة، أو بدونها، وتعني كل التحركات الضرورية والهادفة التي يقةوم بهةا الالعةب وتةؤدى فةي إطةار 

 (5)." رة اليد بهدف الوصول إلى أفضل النتائج أثناء التدريب أو المباراة قانون لعبة ك
 (6) وتنقسم المهارات الحركية األساسية في كرة اليد بصفة عامة إلى :

 مهارات هجومية : -أ
 . مهارات هجومية بدون كرة 
 . مهارات هجومية بالكرة 

 .مهارات دفاعية  -ب
 .مهارات حارس المرمى  -ج
لعبةةة كةةرة هةةي الركيةةزة القويةةة التةةي تبنةةى عليهةةا  ،المهةةارات األساسةةيةيــف اإلجرائــي : التعر  -7-2-3

ومةن  ،اليد وفي هذه الدراسة تم التطرق لبعض المهارات الهجومية بالكرة والتي يحتاج الناشئ لتعلمها
                                                           

 . 2133(. معجم اللغة العربية المعاصرة . القاهرة : عالم الكتاب، ص 2008عمر، أحمد مختار )  - 1
 . 180( . التدريب الرياضي الحديث. القاهرة: دار الفكر الحديث. ص 1988ي، إبراهيم حماد )مفت -2
 . 96( . علم الحركة . الموصل : دار الفكر الحديث. ص 1989وجيه، محجوب ) -3
 . 39( . أسس ومبادس كرة السلة. جامعة الموصل. ص 1985فائز، بشير حمودات و آخرون ) -4

 . 33تطبيقات. القاهرة: مركز الكتاب للنشر .ص  –( . اإلعداد النفسي في كرة اليد نظريات2003ن وآخرون )د. عالوى، محمد حس 5-
إصابات(. عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر.  -تدريبات -تدريب  -(. كرة اليد )مهارات2012د. قبالن، صبحي أحمد ) 6-
  28.ص27ص
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بال والتةي مهارة التمرير واإلستقمنها ثم إتقانها في المراحل العمرية القادمة، ومن هذه المهارات نذكر 
يستخدمها الالعب في بناء الهجمة سواء كانت سريعة )مرتدة( أو منظمة عن طريق اإلستحواذ علةى 

أو إضةةاعة الوقةةت مةةن أجةةل  ،والتمريةةر للمهةةاجم المتحةةرر الكةةرة و إكتشةةاف الثغةةرات فةةي دفةةاع الخصةةم
 هةي لمهةارة الثانيةةدخول أحةد الةزمالء المعةاقبين وأيضةا للحفةا  علةى النتيجةة إن كةان الفريةق فةائزا، وا

تنطي  الكرة وتسمى أيضا المحاورة والتي يستعملها الالعب في الهجوم قبل تسةجيل األهةداف أو مةن 
فةتح الثغةرات والمسةاحات كي يتم أجل التمويه والمراو ة وجذب المدافعين للخروج من مناطق الدفاع ل

  نى عنها ألي العب،ال رية و ي ضرو للتو ل والتسجيل، أما المهارة األخيرة فهي دقة التصويب وه
خاللةه إلةى  مةنالكةرة  تلةجلكةي سيصةوب فيةه  الذيللمكان المناسب  مهاجم إختيار ال تبرمن حيث يع
 التي تمكن الفريق من الفوز بالمباريات والمنافسات .و  ،جزءا مهما في تسجيل النقاط داخل المرمى

 : ( سنة 15 – 12)  الناشئين الفئة العمرية -7-3
 زدادت أعةةداد الناشةةئين المنخةةرطين فةةي األنديةةة الرياضةةية المختلفةةة بةةدرجات كبيةةرة فةةي السةةةنواتلقةةد إ

األخيرة، وأصبحت النشاطات الرياضية التنافسية مح  إعجةاب وإهتمةام الكثيةر مةن الناشةئين وخاصةة 
ق تحقيةو  ،هةذا مةن ناحيةةفهةي أنشةطة تتةيح لهةم إبةراز قةدراتهم البدنيةة والمهاريةة  ،الرياضات الجماعيةة

 فضةال عمةةا تتيحةةه لهةم مةةن التفةةوق والنجةاح والمكانةةة المتميةةزة ،ذاتةه وإشةةباع حاجاتةةه مةن ناحيةةة أخةةرى 
  بين أقرانه في المجتمع وهذا ما يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها الناشئ في حياته . 

ئ ،ئينشَّ  ،أَ مصطلح ناشئ هي من فعل نشَّ  التعريف اللغوي: -7-3-1 ئف ،ةً َتْنشِّ والمفعول  ،هو ُمنشَّ
أ الصبي: رباه وهذبه وعلمه أ، يقال نشَّ ةأت األسةرة أبنائهةا علةى حسةن الخلةق ،ُمنشَّ الناشةئ ، و مثال: نشَّ

ناشئ الفتيان منا على ما أي ناهز سن الرشد كما يقول الشاعر:  ،هو  الم جاوز حد الصغر وشب
 .(1)كان عود أبوه 

ن مرة العمرية تتزامن مع مرحلة المراهقة المبكرة وهذه الفت: التعريف اإلصطالحي  -7-3-2
ة هي لفظة وصفية تطلق على الفرد  ير الناضج انفعاليا وجسمانيا وعقليا من مرحلو سنة  12-15

 . البلوا ثم الرشد فالرجولة
معناها التدرج   ADOLESEREمشتقة من فعل التيني  ADOLESCENCEإن كلمة المراهقة  

وكلمة بلوا  وهنا يتضح الفرق بين كلمة مراهقة، والعقلي، واالنفعالي، ي،نحو النضج البدني الجنس
وهي الناحية الجنسية فنستطيع أن نعرف  وهذه األخيرة تقتصر على ناحية واحدة من نواحي النمو،

                                                           

 . 2208العربية المعاصرة . القاهرة : عالم الكتاب، ص (. معجم اللغة 2008عمر، أحمد مختار )  1 - 
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واكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة  البلوا بأنه نضج الغدد التناسلية،
  . (1)جإلى بدء النض

فةي الةتعلم  الكبيةرحمةاس الر بةة و الالسةنية فةي هةذه الفتةرة  لدى الناشةئكثير من المختصين أن التفق إ
 أعلةةةى المسةةةتويات نظةةةرا لنضةةةجهإلةةةى وصةةةوله و  ،تعلةةةم مهةةةارات جديةةةدة و فةةةي هةةةذه المرحلةةةةالحركةةةي 

 ولديةه ،اط الةتعلمعنةد القيةام بنشة هالتةي قةد تواجهةبةالر م مةن المواقةا التنافسةية العصةبية  ر فكرهوتطو 
 .(2)الذاتية من خالل األنشطة الرياضية التنافسية  الر بة الملحة في إظهار قدراتهأيضا 

 محةةددة مةةن مرحلةةة عمريةةة: هةةي مجموعةةة مةةن الالعبةةين ينتمةةون الةةى التعريــف اإلجرائــي  -7-3-3
موسةةم د تصةةنيا الرابطةةة الوالئيةةة لكةةرة اليةة سةةنة وهةةذه الفئةةة تنتمةةي إلةةى صةةنا أطفةةال حسةةب 12-15

 كالتالي :  عمار حسب األصنافوتم تقسيم األ الواديب 2015/2016
 سنة  . 15تحت :  طفالفئة األ -
 سنة .  17تحت فئة األصا ر:  -
 سنة . 19تحت  :   فئة أشبال -
 . سنة 21تحت فئة األواس  :  -

 . الدراسات السابقة :8
هما كان مجال تخصصه، فكل بحةث هةو الدراسات السابقة مصدر إلهام قوي لكل باحث أو باحثة م

 عبارة عن تكملة لبحوث أخرى، وتمهيد لبحوث قادمة، لذلك يجب القيام أوال بتصفح أهم ما جاء في
الكتةةب ومختلةةا البحةةوث العلميةةة والمجةةالت ... الةةا، حتةةى يتسةةنى لصةةاحب هةةذا البحةةث أن يرسةةم 

 ا إلى تحقيق أ راض بحثه .الخطة الموضوعية و المنهجية السليمة التي بإمكانه أن يصل به
ويؤكد ) تركي رابح ( فيمةا يتعلةق بأهميةة الدراسةات السةابقة، يقةول : " مةن الضةروري ربة  المصةادر 
األساسية من دراسات ونظريات وتطبيقات سابقة، حتى نتمكن من تصنيا وتحليل معطيات البحث 

 .(3)والرب  بينها وبين الموضوع الوارد البحث فيه " 
لقاعةةدة المنهجيةةة، يتضةةح لنةةا أنةةه مةةن المنطقةةي اسةةتعراض أهةةم وأبةةرز الدراسةةات السةةابقة عمةةال بهةةذه ا

 والمشابهة العربية منها واألجنبية، ذات العالقة بموضوع بحثنا .

                                                           

 . 42 -41(، أسس التربية البدنية. مصر: مكتبة أنجلو،  ص  ص 1964حسن، عبده، كمال صالح ) معوض، 1-
 . 28(. التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة إلى المراهقة ، القاهرة: دار الفكر العربي. ص 1996مفتي، إبراهيم حماد )  2-

 . 241(. أصول التربية والتعليم. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ص 1990تركي، رابح ) -3
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أثـــر التغذيـــة الراجعـــة وهةةةي دراسةةةة تجريبيةةةة هةةةدفت إلةةةى معرفةةةة " دراســـة أحمـــد قنـــدوز :   -8-1
لتعلـيم اة فـي تنميـة مهـارات تنفيـذ الـدرس لـدذ أسـاتذة السمعية البصرية والتغذية الراجعة الشـفوي

ثمار " وهةذه المهةارات هةي، مهةارة االنطةالق فةي الةدرس، مهةارة بنةاء التعليمةات ومهةارة اسةت االبتدائي
صرية( المكتسبات أواًل، كما هدفت الدراسة إلى الكشا عن أثر التغذية الراجعة )الشفوية/السمعية الب

 ي ضوء مستوى دافعية األساتذة للتدريس )مرتفع/منخفض(.في تنمية تلك المهارات ف
 أجريت الدراسة على عينات من حملة شهادة اللسانس الكالسيكية. 

تةةم اختيةةار مجموعةةات الدراسةةة عشةةوائيا مةةن حملةةة شةةهادة الليسةةانس الكالسةةيكي مةةن بلةةديتي ورقلةةة و 
ذات دافعيةةةة مرتفعةةةة مجموعةةةاتج مجموعتةةةان  4فةةةردا وقةةةد قسةةةموا إلةةةى  40الرويسةةةات وتكونةةةت مةةةن 

للتةةةدريس و اسةةةتخدم مةةةع احةةةدهما التغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية البصةةةرية والتغذيةةةة الراجعةةةة الشةةةفوية مةةةع 
األخرى جومجموعتان ذات دافعية منخفضة للتدريس و استخدم مع احةدهما التغذيةة الراجعةة السةمعية 

 البصرية والتغذية الراجعة الشفوية مع األخرى .
س نةةات الدراسةةة باسةةتخدام أداتةةين مةةن بنةةاء الطالةةب همةةا مقيةةاس الدافعيةةة للتةةدريقةةام الباحةةث بجمةةع بيا

( بنةةدا تتضةةمن مهةةارات 21( بنةةدا، واألداة الثانيةةة هةةي بطاقةةة مالحظةةة تتكةةون مةةن )34وتكةةون مةةن )
ة( تنفيةةذ الةةدرس واسةةتخدمت قبةةل تفعيةةل المتغيةةر التجريبةةي )التغذيةةة الراجعةةة الشفوية/السةةمعية البصةةري

تغذيةةة ( أسةةابيع متتاليةةة، تةةم خاللهةةا زيةةارة األسةةاتذة فةةي أقسةةامهم وتقةةديم ال6الةةذي دام ) وبعةةد تفعيلةةه،
" الراجعةةة لهةةم، فكانةةت التغذيةةة الراجعةةةة لمعالجةةة البيانةةات التةةي تةةةم جمعهةةا، تةةم اسةةتعمال اختبةةةار "ت
، ديلعينتين مترابطتين لقياس الفروق بين متوسطي مهارات تنفيذ الةدرس فةي القياسةين القبلةي و البعة

 واختبار "ت" لعينتين مستقلتين لمقارنة داللة الفةروق بةين متوسةطي المجموعةة التةي اسةتخدمت معهةا
التغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية البصةةةةرية، والمجموعةةةةة التةةةةي اسةةةةتخدمت معهةةةةا التغذيةةةةة الراجعةةةةة الشةةةةفوية، 
ة ولدراسةةةةة داللةةةةة الفةةةةروق بةةةةين متوسةةةةطات المجموعةةةةات علةةةةى أسةةةةاس التفاعةةةةل بةةةةين التغذيةةةةة الراجعةةةة

)الشةةةفوية/ السةةةمعية البصةةةرية( والدافعيةةةة للتةةةدريس )مرتفةةةع/منخفض( فقةةةد تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار تحليةةةل 
 التباين الثنائي.

 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
دى أدت التغذية الراجعة بنمطيهةا الشةفوية والسةمعية البصةرية إلةى تنميةة مهةارات تنفيةذ الةدرس لة  -

وظهةر ذلةةك علةى مسةةتوى مجمةوع المهةارات وعلةةى مسةتوى كةةل مهةارة مةةن أسةاتذة التعلةيم االبتةةدائي، 
 مهارات تنفيذ الدرس.
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لةةةم يثبةةةت إحصةةةائيا وجةةةود فةةةروق دالةةةة فةةةي مهةةةارات تنفيةةةذ الةةةدرس بةةةين مجموعةةةة التغذيةةةة الراجعةةةة  -
الشةفوية و مجموعةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية البصةةرية علةةى مسةةتوى مجمةةوع مهةةارات تنفيةةذ الةةدرس، 

وى مهةةةةارة اسةةةةتثمار المكتسةةةةبات، فةةةةي حةةةةين ظهةةةةرت فةةةةروق دالةةةةة فةةةةي مهةةةةارة بنةةةةاء وكةةةةذا علةةةةى مسةةةةت
 التعليمات، ومهارة االنطالق.

عةةدم وجةةود تفاعةةل بةةين التغذيةةة الراجعةةة )الشةةفوية /السةةمعية البصةةرية( ومسةةتوى الدافعيةةة للتةةدريس  -
 (1) )مرتفع /منخفض(.

فت الةةى التعةةرف علةةى : " دراسةةة تجريبيةةة هةددراســة محمــد حســن أبــو الطيــب و خــرون  :  -8-2
ــي ســباحة الصــدر ــة ف ــرات الكينماتي ــى بعــك المتغي ــة عل ــة واللفظي ــة المرئي ــة الراجع ــر التغذي "،  أث

طالبةةةا مةةةن طةةةالب مسةةةاق سةةةباحة، تةةةم تقسةةةيمهم إلةةةى  20أجريةةةت الدراسةةةة علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن 
ة الثانيةةة ( طةةالب تلقةةت تغذيةةة راجعةةة مرئيةةة، والمجموعةة10مجمةةوعتين، المجموعةةة األولةةى عةةددها )

 25( طةةةالب تلقةةةت تغذيةةةة راجعةةةة لفظيةةةة، تةةةم إسةةةتخدام كةةةاميرتين تصةةةوير فيةةةديو بتةةةردد 10عةةةددها )
إلجةراء التحليةل الحركةي، وتكونةت متغيةرات الدراسةة مةن )  Kinoveaصورة/ث وبرنةامج الحاسةوب 

م، ومعدل عدد ضربات الذراعين 50م، وزمن سباحة 25م، وزمن سباحة آخر 25زمن سباحة أول 
م، ومعةدل 50م، ومعةدل عةدد ضةربات الةذراعين 25م، ومعدل عدد ضربات الةذراعين آخةر 25 أول

م صةةدر، ومعامةةل 50طةةول ضةةربة الةةذراعين، ومعةةدل تةةردد ضةةربة الةةذراعين، ومعةةدل سةةرعة سةةباحة 
الفاعلية(، وأشارت نتائج الدراسة أن للتغذية الراجعة المرئية واللفظية المعتمدة على التحليل الحركي 

م صةةدر لةةدى طةةالب مسةةاق 50ي تحسةةين مسةةتوى متغيةةرات الدراسةةة الكينماتيكيةةة فةةي سةةباحة دورا فةة
سةباحة، وأن هنةاك فروقةةا ذات داللةة إحصةائية بةةين أفةراد مجموعةة التغذيةةة الراجعةة المرئيةة واللفظيةةة 

م صدر ( لصالح أفراد مجموعة التغذيةة الراجعةة المرئيةة، وأوصةى البةاحثون بضةرورة إسةتخدام 50و
ر عقلي الراجعة المرئية في العملية التعليمية من أجل فهم األداء وتشكيل أداء حركي وتصو  التغذية

 (2) .صحيح لمهارات سباحة الصدر
ــاض  -8-3 التعةةرف علةةى" تةةأثير التغذيةةة : ويهةةدف البحةةث إلةةى دراســة وســام صــالح و وســام ري

علم بعض المهارات األساسية على أساس مراحل بناء البرنامج الحركي في تالراجعة اعنية والمتأخرة 
                                                           

أثر التغذية الراجعة السمعية البصرية والتغذية الراجعة الشفوية في تنمية مهارات تنفيذ الدرس لدى أساتذة  ( .2014قندوز، أحمد ) - 1
 اصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.. رسالة دكتوراه، جامعة قالتعليم االبتدائي

(. أثر التغذية الراجعة المرئية واللفظية على بعض المتغيرات الكينماتية في سباحة الصدر. دراسات، 2014) أبو الطيب، محمد حسن - 2
 . 797-782(، 2) 41المجلد العلوم التربوية،  
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للطالبات بالريشة الطائرة "، والتعرف على أفضلية الفروق بين تأثير التغذية الراجعة اعنية والمتأخرة 
علةةةى أسةةةاس مراحةةةل بنةةةاء البرنةةةامج الحركةةةي فةةةي تعلةةةم بعةةةض المهةةةارات األساسةةةية للطالبةةةات بالريشةةةة 

 الطائرة .
رنةامج للتغذية الراجعة اعنية على أساس مراحةل بنةاء الب أما فروض البحث هي هناك تأثيرًا معنويًا  

لتغذيةة الحركي في تعلم بعةض المهةارات األساسةية للطالبةات بالريشةة الطةائرة ، وهنةاك تةأثيرًا معنويةًا ل
الراجعةةةة المتةةةأخرة علةةةى أسةةةاس مراحةةةل بنةةةاء البرنةةةامج الحركةةةي فةةةي تعلةةةم بعةةةض المهةةةارات األساسةةةية 

 و هنةةةاك فةةةروق معنويةةةة فةةةي االختبةةةار البعةةةدي للتغذيةةةة الراجعةةةة اعنيةةةة للطالبةةةات بالريشةةةة الطةةةائرة ،
والمتةةأخرة علةةى أسةةاس مراحةةل بنةةاء البرنةةامج الحركةةي فةةي تعلةةم بعةةض المهةةارات األساسةةية للطالبةةات 

 بالريشة الطائرة ولصالح التغذية الراجعة اعنية. 
دي ( ذات االختبار القبلي والبع واستعمل الباحث المنهج التجريبي بتصميم )المجموعتان المتكافئتان

 وذلك لمالئمته طبيعة المشكلة وتحقيق أهداف البحث . 
أمةةا مجتمةةع البحةةث اشةةتمل علةةى طالبةةات المرحلةةة الثانيةةة فةةي كليةةة التربيةةة الرياضةةية جامعةةة كةةربالء 

وكانةةةت أهةةةم االسةةةتنتاجات هةةةي أن اسةةةتخدام التغذيةةةة الراجعةةةة اعنيةةةةة ( طالبةةةة. 22والبةةةالد عةةةددهن )
نهائيةةةة تعمةةةل علةةةى تعلةةةم وتطةةةوير األداء المهةةةاري لةةةبعض المهةةةارات األساسةةةية للطالبةةةات بالريشةةةة وال

الطائرة. وضرورة استخدام التغذية الراجعة اعنية والنهائية عند تعلم المهةارات األساسةية ومةا يتناسةب 
هةي ضةرورة  مع مراحل بناء البرنةامج الحركةي للطالبةات بالريشةة الطةائرة. أمةا أهةم التوصةيات فكانةت

التركيةز علةى اسةةتخدام أنةواع التغذيةةة الراجعةة مةةع تعلةم المهةةارات األساسةية بالريشةةة الطةائرة. وضةةرورة 
التركيةةز علةةى اسةةتخدام التغذيةةة الراجعةةة اعنيةةة مةةع كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل بنةةاء المهةةارة وخاصةةة مةةع 

 .(1) المبتدئين حتى يتم تصحيح األخطاء بصورة مستمرة قبل أن تصبح عادة
أثـر التغذيـة الراجعـة عــن : دراسةة تجريبيةة هةدفت لدراسةة " دراسـة علـي سـموم الفرطوسـي  -8-4

" وقةد أجريةت الدراسةة علةى عينةة  طريق الفيديو على تقليل أخطاء حكام الدرجة األولى بكرة السـلة
( حكام من الدرجة األولى في بغداد، تم إختيارهم بطريقةة عمديةة طبةق علةيهم أسةلوب متابعةة 4من )

لقةراراتهم أثنةاء المباريةات التةي يقودونهةا بإسةتخدام إسةتمارة تشةخيص األخطةاء تكةون بيةد أحةد الخبةراء 
المعتمدين لمجموعة من المباريات لقياس عدد األخطاء ثم استخدم الباحث التغذية الراجعة البصةرية 

                                                           

ية والمتأخرة على أساس مراحل بناء البرنامج الحركي في تعلم تأثير التغذية الراجعة اعن.  (2012وسام، صالح و وسام، رياض ) - 1
 . 24-1(، 51 (المجلد، مجلة علوم التربية الرياضية، بعض المهارات األساسية للطالبات بالريشة الطائرة
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لةدولي لتحديةد عن طريةق أشةرطة الفيةديو المرسةلة مةن اإلتحةاد الةدولي، فضةال عةن تفسةيرات القةانون ا
 أخطائهم حسب مواقا اللعب المختلفة ليتوصل في األخير إلى النتائج التالية:

م للتغذية الراجعة البصرية عن طريق الفيديو وشةرح التفسةيرات، أثةر فعةال فةي تقليةل أخطةاء الحكةا -
 بكرة  السلة .

 متخذة من قبله .إتخاذ الحكم الموقع المناسب داخل الملعب عالقة إيجابية مع القرارات ال -
 تحسن مستوى أداء حكام عينة البحث في تقدير الحاالت التحكيمية أثناء المباراة بشكل جيد . -

 وقد قام الباحث بالتوصيات التالية :
 ضرورة تقويم قرارات الحكام بكرة السلة خالل المباريات . -
سةبوع ثنةاء المباريةات ويفضةل كةل أالمراجعة الدورية لألخطاء التحكيمية التي قد يقع فيهةا الحكةام أ -

 أو بعد كل دور من أدوار البطولة .
إشةراك الحكةام فةي دورات الصةةقل والةدورات التطويريةة التةي تزيةةد مةن إمكانةات الحكةام إلدارة مبةةاراة  -

 (1) بصورة جيدة .
هةةدفت هةةذه الدراسةة إلةةى التعةةرف علةةى " :  هللا أحمــد و عمــور عيســى عمــر  دراســة عطــاء -8-5

رة بعض األنواع مةن التغذيةة الراجعةة فةي تعلةم بعةض المهةارات المفتوحةة فةي ألعةاب الكةرة الطةائتأثير 
سةنة "، وقةد إختةار الباحةث كةل مةن التغذيةة  15-13وكرة السلة وكرة اليد عند تالميةذ المةدارس سةن 

ميةةذ تالالراجعةةة الفوريةةة ) اإليجابيةةة، السةةلبية، والمختلطةةة (، وكةةذا التعةةرف علةةى أحسةةنها تةةأثيرا لةةدى 
 الجزائر . –سنة بالمتوسطة بوالية مستغانم  15-13المرحلة العمرية 

( تلميةذة وزعةوا بالتسةاوي 60( تلميةذ و )60تم إختيار العينة بطريقة عمدية أو قصدية، بلةد عةددها )
وعشوائيا إلةى ثةالث مجموعةات تجريبيةة هةي المجموعةة األولةى: ) التغذيةة الراجعةة الفوريةة اإليجابيةة 

تلميةةةةةذة (  30تلميةةةةةذ و  15يةةةةةذ (، المجموعةةةةةة الثانيةةةةةة: ) التغذيةةةةةة الراجعةةةةةة الفوريةةةةةة السةةةةةلبية تلم 15
 15تلميةةةذ و 15والمجموعةةة الثالثةةةة: ) التغذيةةةة الراجعةةةة الفوريةةةة اإليجابيةةةة زائةةةد السةةةلبية أو المختلطةةةة 

ت تلميةةذة، تةةم إسةةتخدام إختبةةار مقةةنن لمهةةارا 15تلميةةذ و  15تلميةةذة ( والمجموعةةة الضةةابطة ضةةمت 
المقترحة، وهو إختبار اإلتحاد األمريكي للرياضة والصحة وهو متكون من إختبار اإلرسال في الكرة 
الطائرة، إختبار التصويب في كرة السلة، و إختبار التنطي  في كرة اليد، بعد حساب األسس العلمية 

                                                           

مجلة كرة السلة. (. أثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو على تقليل أخطاء حكام الدرجة األولى ب2012الفرطوسي، علي سموم ) - 1
 . 211 – 191(، 1) 4المجلد ، الرياضة علوم
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يا ) مةدة مجددا، ثم قام بالتجريب على مجموعةات البحةث لمةدة شةهرين، بواقةع ثةالث حصةص أسةبوع
الحصة التعليمية الواحدة ساعة ونصا (، إستعان بتحليل نتةائج المعةادالت اإلحصةائية التةي تسةمح 
لةةةه باإلجابةةةة علةةةى األسةةةئلة المطروحةةةة والتأكةةةد مةةةن الفرضةةةيات ولهةةةذا الغةةةرض إسةةةتخدم إختبةةةار )ت( 

لمقارنةةةات للعينةةةات  يةةةر المسةةةتقلة، وأيضةةةا إختبةةةار تحليةةةل التبةةةاين األحةةةادي، وكةةةذلك إختبةةةار تةةةوكي ل
 البعدية ليتوصل في األخير إلى النتائج التالية :

تفةةةوق القياسةةةات البعديةةةة علةةةى القياسةةةات القبليةةةة فةةةي جميةةةع المجموعةةةات التجريبيةةةة بمةةةا فةةةي ذلةةةك  -
 المجموعة الضابطة عند الذكور واإلناث .

فةةي  رة اإلرسةةالإسةةتخدام األنةةواع المختلفةةة مةةن التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة أثةةرت إيجابةةا علةةى تعلةةم مهةةا -
 اث .الكرة الطائرة، ومهارة التصويب في كرة السلة، ومهارة التنطي  في كرة اليد عند الذكور واإلن

نةةةد مختلةةةا إسةةةتخدام التغذيةةةة الراجعةةةة الفوريةةةة اإليجابيةةةة هةةةو األفضةةةل فةةةي تعلةةةم هةةةذه المهةةةارات ع -
 (1). الجنسين من حيث التأثير

 ريبية تهدف إلى التعرف على" تأثير التغذية الراجعة:  وهي دراسة تج دراسة معين وصادق -8-6
لراجعةةة ابأنواعهةةا )التغذيةةة الراجعةةة الخارجيةةة الفرديةةة، التغذيةةة الراجعةةة الخارجيةةة الجماعيةةة، التغذيةةة 

اعد الداخلية( على تعلم المهارات األساسية للعبة الريشة الطائرة "، والكشا عن أفضل نوع منهةا يسة
سةةال اري للمهةةارات األساسةةية للعبةةة )الضةةربة األماميةةة، الضةةربة الخلفيةةة، اإلر فةةي اكتسةةاب الةةتعلم المهةة
 الطويل، ضربة اإلبعاد(.

الجامعةةةة  -( طالبةةةة مةةةن طالبةةةات كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية46أجةةةري البحةةةث علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن )
 األردنية، قسمت إلى ثالث مجموعات تجريبية.

دورا مهمةةةا فةةةي عمليةةةة تعلةةةم مهةةةارات لعبةةةة الريشةةةة  وتوصةةةلت نتةةةائج البحةةةث إلةةةى أن للتغذيةةةة الراجعةةةة
مليةة الطائرة، كما تبين أن تقديم المعلومةات وتوجيةه البحةث إلةى أن للتغذيةة الراجعةة دورا مهمةا فةي ع
مةن  تعلم مهارات لعبة الريشة الطائرة، كما تبين أن تقديم المعلومةات وتوجيةه المتعلمةين بشةكل فةردي

 ة مع األساليب األخرى. أفضل األساليب التعليمية مقارن
 كما تبين أن للتغذية الراجعة دورا كبيرا في تسريع عملية تعلم المهارات الحركية.

                                                           

(. تأثير بعض األنواع من التغذية الراجعة في تعلم بعض المهارات المفتوحة في ألعاب 2008عطا هللا، أحمد وعمور، عيسى عمر ) - 1
-84(. 2)1المجلد،  مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضيةسنة،  15-13الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد عند تالميذ المدارس 

111. 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=148&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=148&uiLanguage=ar
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وأوصت الدراسةة بضةرورة تأكيةد أهميةة المعلومةات واإلرشةادات المقدمةة للمتعلمةين خةالل دروس تعلةم 
 .(1) مهارات اللعبة، مع أخذ اختيار األسلوب األمثل في تقديمها في االعتبار

ة دراسةة تجريبيةة هةدفت لمعرفةة " تةأثير إسةتخدام التغذيةة الراجعةة الشةفوي : د. أسماء حكمت -8-7
اعليةة والمرئية على مستوى أداء مهارتي اإلرسال و اإلسةتقبال فةي الكةرة الطةائرة " وبيةان أيهةم أكثةر ف

ق حةث أن هنةاك فةرو في تقديم مستوى أداء مهارتي اإلرسةال و اإلسةتقبال بةالكرة الطةائرة وأفتةرض البا
لكرة ذات داللة إحصائية بين أنواع التغذية الراجعةة فةي مسةتوى أداء مهةارتي اإلرسةال و اإلسةتقبال بةا

ة ( طالب مةن المرحلةة الثانية60الطائرة لدى طالب المرحلة الثانية، و إعتمد على عينة تكونت من )
 جموعةات: المجموعةة األولةى قةدمتفي كلية التربية الرياضية جامعة بغداد، تم تقسيمهم الى ثالث م

لهةةم تغذيةةة راجعةةة شةةفوية حيةةث يةةؤدي الطالةةب المهةةارة ويقةةوم المةةدرس بتصةةحيح األخطةةاء مثةةل ) بعةةد 
ة فقةد الذراعين لألمام، التركيةز علةى ضةرب الكةرة أثنةاء األداء( ويكةرر التطبيةق، أمةا المجموعةة الثانية

ز الحاسةوب فةي بيةان األداء الصةحيح تسلمت تغذية راجعةة مرئيةة عةن طريةق إسةتخدام الصةور وجهةا
للمهارة دون أن يصحح المدرس، أما المجموعةة الثالثةة فقةد أعطيةت تغذيةة راجعةة شةفوية ومرئيةة مةن 
خالل إعطاء معلومات شفوية حول األداء الصحيح مع عرض المهارتين من خالل إستخدام الصور 

 ج لالعبةين لبيةان كيفيةة األداء إلةىالتي توضح التسلسل الحركي للمهارتين فضال عةن إسةتخدام نمةاذ
جانةةب عةةرض المهةةارة بإسةةتخدام الحاسةةوب ومةةا يرافقةةه مةةن شةةرح للمسةةار الحركةةي الصةةحيح للوصةةول 

 إلى الهدف .
 وقد توصل الباحث الى النتائج التالية :

إن التغذيةةةةة الراجعةةةةة الشةةةةفوية المرئيةةةةة هةةةةي أفضةةةةل تةةةةأثيرا فةةةةي مسةةةةتوى أداء مهةةةةارتي اإلرسةةةةال و  -
 .اإلستقبال 

 هنةةاك تبةةاين فةةي تةةأثير األنةةواع الثالثةةة مةةن التغذيةةة الراجعةةة فةةي مسةةتوى أداء مهةةارتي اإلرسةةال و -
 اإلستقبال .

 وقام الباحث بالتوصيات اعتية :
ي إعتماد الوسائل التعليمية التةي توضةح األداء الحركةي فةي إعةداد الطلبةة بغيةة مسةاعدة الطالةب فة -

 مهارة .فهم األداء وتشكيل التصور الصحيح لل

                                                           

(. تأثير إستخدام التغذية الراجعة على تعلم المهارات األساسية للعبة الريشة 2006الخلا، معين محمد  والحايك، صادق خالد ) - 1
 .  484 -471(. 2) 33المجلد سات: العلوم التربوية، الطائرة، درا
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ؤمن يةالتأكيد على إستخدام التغذية الراجعة الشفوية المرية لغةرض إتقةان المهةارات األساسةية ويمةا  -
 الوصول إلى التأثير اإليجابي في التعلم .

ضرورة إستخدام التغذية الراجعة الشفوية المرئية بعد األداء مباشرة وبمةا يةؤمن إيصةال المعلومةات  -
 .(1)بر للتطور العلمي والعملي للطالب بالشكل الذي يوفر فرصة أك

 تعقيب على الدراسات السابقة : ال. 9
ي فةنالحن أن كل الدراسات إسةتخدم فيهةا البةاحثون المةنهج التجريبةي لمعرفةة أثةر التغذيةة الراجعةة  -

 تعلم المهارات .
مهةةارات كةةل الدراسةةات أجمعةةت مةةن خةةالل النتةةائج علةةى أن للتغذيةةة الراجعةةة دور مهةةم فةةي تعلةةيم ال -

 التعليمية أو الحركية .
د العينةةة التةةي إعتمةةد عليهةةا البةةاحثون فةةي دراسةةاتهم متكونةةة مةةن طلبةةة وتالميةةذ ماعةةدا دراسةةة " أحمةة -

قنةةدوز " الةةذي كانةةت عينةةة بحثةةه اسةةاتذة التعلةةيم اإلبتةةدائي، ودراسةةة " علةةي سةةموم فرطوسةةي " الةةذي 
 تكونت عينة بحثه من حكام الدرجة األولى ببغداد .

الدراسةةات لةةم تتطةةرق إلةةى رياضةةة كةةرة اليةةد ماعةةدا دراسةةة " عطةةاء هللا أحمةةد و عمةةور عيسةةى  كةةل -
في  عمور " والذي تناول في دراسته مهارة التنطي  فق  في كرة اليد وهو ما يوضح لنا قلة الدراسات

 هذا المجال .
 : اسة الحالية من الدراسات السابقة. موقع الدر 10
لسةةةابقة يةةةرى أن كةةةل الدراسةةةات تطرقةةةت الةةةى التغذيةةةة الراجعةةةة كمتغيةةةر إن المتأمةةةل فةةةي الدراسةةةات ا -

 مستقل ولم تتطرق الى المهارات االساسية في كرة اليد كمتغير تابع .
معظةم الدراسةةات التةةي اسةتهدفت األداء المهةةاري فةةي الرياضةات األخةةرى تكونةةت عينةة الدراسةةة مةةن  -

بةةين بعةةض األنديةةة فئةةة أطفةةال وهةةو مةةا يعتبةةر طلبةةة وتالميةةذ أمةةا الدراسةةة الحاليةةة فهةةي إسةةتهدفت الع
 خطوة لتطوير األداء عند هذه الفئة .

 إن الدراسة الحالية تمت في بيئةة جزائريةة، ومعظةم الدراسةات السةابقة تمةت فةي بلةدان مةن المشةرق  -
ل العربةي مثةل العةراق واألردن ماعةدا دراسةة " أحمةد قنةدوز " التةي كانةت فةي الجزائةر ولكنهةا فةي مجةا

لتدريس ودراسة "عطاء هللا أحمد و عمةور عيسةى عمةور" والةذي تنةاول مهةارة التنطةي  فقة  فةي علم ا
 . كرة اليد

                                                           

(،  تأثير إستخدام التغذية الراجعة الشفوية والمرئية على مستوى أداء مهارتي اإلرسال و اإلستقبال في الكرة 2005حكمت، أسماء ) - 1
 . 166 -151(. 1)14المجلد ، مجلة التربية الرياضية، الطائرة
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 خالصة :
ق ثم فرضياتها وأهميتها وأهدافها، ثم تم التطةر إشكالية الدراسة  عرض لقد تم في هذا الفصل

ات السةةابقة إلةةى أسةةباب اختيةةار الموضةةوع وحةةدوده، والتعريةةف بمصةةطلحاته وصةةوال إلةةى طةةرح الدراسةة
 لحاليةةة منهةةةا، هةةةذا مةةن أجةةةل التمهيةةةد لبةةاقي الفصةةةول النظريةةةةوالتعقيةةب عليهةةةا وبيةةان موقةةةع دراسةةةتنا ا

 والتطبيقية. 
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 تمهيد:
هنةةاك الكثيةةر مةةن التغيةةرات التةةي تةةؤثر فةةي المةةتعلم، منهةةا المعلومةةات التةةي تعةة  لةةه خةةالل اسةةتجابته 
للشةةةيء المةةةراد تعلمةةةه وتطبيقةةةه، ألجةةةل إنجةةةاز جيةةةد، أو تحسةةةين وضةةةع أو تصةةةحيح مسةةةار حركةةةي، 

 لمعلومات و يرها تدعى بالتغذية الراجعة.و يرها، فهذه ا

ن مةلذا تعتبر مفهةوم التغذيةة الراجعةة مةن المفةاهيم التربويةة الحديثةة التةي ظهةرت فةي النصةا الثةاني 
ول أالقرن العشرين،  ير أنها القت اهتماما كبيرا من التربويين وعلماء النفس على حد سواء، وكةان 

م. وقد تركزت في بدايات االهتمام بها في  1948" عام من وضع هذا المصطلح هو: " نوبرتواينر 
ية مجال معرفة النتائج، وانصبت في جوهرها علةى التأكةد فيمةا إذا تحققةت األهةداف التربويةة والسةلوك

ران ج مفهومةةان يعبةةممةةا ال شةةك فيةةه أن التغذيةةة الراجعةةة ومعرفةةة النتةةائ خةةالل عمليةةة الةةتعلم، أم ال. و
 .عن ظاهرة واحدة
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 ماهية التغذية الراجعة:. 1.1

عاليةة توفير التغذية الراجعة ذات الهدف هي أحد المهارات المهمة التي يملكها المعلم، وتكون أكثر ف
رتةةه عنةةدما تكةةون محةةددة ومتةةوفرة قبةةل االسةةتجابة التاليةةة، ويجةةب أن تتوافةةق مةةع فهةةم الفةةرد المةةتعلم وقد

 ة كبيةةرة قةةد تسةةبب التغذيةةة الراجعةةة فةةي زيةةادة حمةةلعلةةى اسةةتخدامها فةةي الممارسةةة التاليةةة، وإلةةى درجةة
لحقيقةة االمعلومات وتربك المتعلم، إن المعلومات التي تقةع بعةد االسةتجابة التاليةة تفقةد مزاياهةا، وفةي 

ة أو فإن المتعلمين قد يسرعون معرفة النتائج عن طريق التلقين أثنةاء األداء باسةتخدام مسةاعدة لفظية
 إحساس حركي أو مرئية.

ك نوعةةان مةةةن التغذيةةة الراجعةةةة: عنةةدما يقةةةوم الفةةرد بتنفيةةذ حركةةةة مةةن الحركةةةات، فةةإن المعلومةةةات هنةةا
الخاصة بالمخرجات أو النتيجة تتوافر في الحال من إدراك المؤدي لإلحساس الحركي لوضع الجسم 
ت والنابعةةة مةةن المجهةةود مباشةةرا وتةةدعى التغذيةةة الراجعةةة الفعليةةة وتصةةدر داخليةةا علةةى طريةةق المتقةةبال

الذاتيةةةةة التةةةةي فةةةةي العضةةةةالت والمفاصةةةةل واألوتةةةةار وتسةةةةمى تغذيةةةةة راجعةةةةة داخليةةةةة مثةةةةل: األحاسةةةةيس 
لومةةات الفيزيائيةةة الماديةةة للمشةةي فةةي الرمةةال العميقةةة، والسةةباحة فةةي الميةةاه العذبةةة أو المالحةةة، والمع

 الخاصة بمسار كرة مرمية من وإلى المنافس.
نمائيةةة متزايةةدة، إنهةةا تةةأتي مةةن مصةةدر خةةارجي مثةةل: النةةوع األخةةر تسةةمى تغذيةةة رجعيةةة خارجيةةة أو  

 المعلم أو المدرب أو طالب آخر أو وسيلة تعليمية وقد تكون شفوية أو  ير شفوية )مرئية(.

عظةةم إن التغذيةةة الرجعةةة النمائيةةة أو المتزايةةدة هةةي الصةةورة األوليةةة والرئيسةةية للتةةدخل العالجةةي فةةي م
زايةةدة المعلةةم، ومةةن أمثلةةة التغذيةةة الراجعةةة النمائيةةة أو المتالتحلةةيالت النوعيةةة الناتجةةة عةةن مالحظةةات 

المةةةدح )اإلطةةةراء(، التوجيهةةةات الصةةةحيحة، المعلومةةةات الخاصةةةة بالحركةةةة، وهةةةذا النةةةوع مةةةن التغذيةةةة 
 الراجعة يركز على تحسين الداء في عملية التعلم.

ء عةةالي الجةةودة". إن التغذيةةة الراجعةةة هةةي: "معلومةةات خاصةةة بةةاألداء فةةي عمليةةة الةةتعلم أو نتةةائج أدا
المعلومات المتوفرة للمتعلم هي التي تكشا جودة األداء، المتعلقة بتكنيةك األداء فةي إطةار نمةوذجي 
تسةةمى )معرفةةة األداء( أمةةا المعلومةةات التةةي تتعلةةق بنتيجةةة األداء مثةةل: إصةةابة الكةةرة الهةةدف تسةةمى 

 (1) و قد يحدث بدرجة قليلة.)معرفة النتيجة( وبدون معرفة األداء والناتج ال يحدث التعلم أ

                                                           

 .356 -355(. ديناميكية تدريس التربية الرياضية. أسيوط: مركز الكتاب للنشر. ص: 2006كريم )محمود عبد الحليم، عبد ال -1



 لتغذية الراجعةا         الفصل األول                                                    

29 

 

 أسس التغذية الراجعة:. 2 .1
مةن خةالل المفهةوم السةابق للتغذيةة الراجعةة يمكةةن حصةر األسةس، أو العناصةر األسةاس التةي ترتكةةز 

 عليها على النحو التالي: 
 وتعني أن يكون الطالب قد حقق عمال ما.  النتائج: (1
ي حجةةةرة الدراسةةةة. بمعنةةةى أن يوجةةةه : وهةةةو أن يحةةةدث النتةةةاج فةةي بيئةةةة تعكةةةس معلومةةةات فةةةالبيئـــة (2

 المعلم االنتباه تجاه المعلومات المنعكسة.
ث تعمل وتعني المعلومات المرتبطة بهذه النتائج والتي يتم إرجاعها للطالب. حي التغذية الراجعة: (3

 كمعلومات يمكن استقبالها وفهمها. 
غال نةاء قيةام الطالةب باالشةتويقصد به أن يتم تفسير المعطةى )المعلومةات( واسةتخدامه أث التأثير: (4

 على الناتج التالي.
ونسةةتنتج ممةةا سةةبق أن التغذيةةة الراجعةةة هةةي عبةةارة عةةن معلومةةات تقةةدم للطالةةب بعةةد أن يقةةوم بالعمةةل 

 (1)المكلا به.
 أشكال التغذية الراجعة:.3.1

إلنجةاز هذه المعلومات تأخذ أشكال مختلفة في البيئةة التعليميةة، تقةوم وترشةد حةول دقةة الحركةة، أو ا
قبةةةل األداء، أو خاللةةةه، أو بعةةةده، أوكلهةةةا مجتمعةةةة. وتعةةةد أحةةةد المحةةةاور التةةةي تسةةةاعد عمليةةةة الةةةتعلم. 
يصةةا )جمةةال صةةالح حسةةن( التغذيةةة الراجعةةة بأنهةةا: "إحةةدى العمليةةات المهمةةة لتسةةهيل الةةتعلم، وهةةي 

مةةع تلةةك  ات الفعليةةةعمليةةة التةةي تسةةتخدم مةةن المصةةادر مختلفةةة، مةةن قبةةل المةةؤدي لمقارنةةة االسةةتجاب
 (2)المتفق عليها" 

و يسةتخدم مفهةةوم التغذيةةة الراجعةةة فةةي عمليةةة االتصةةال بكةةل أنواعهةةا، ويعةةرف بأنةةه "عنصةةر مهةةم فةةي 
االتصةةال، ألنةةه عمليةةة قيةةاس وتقةةويم مسةةتمر لفعاليةةة العناصةةر األخةةرى، كمةةا أن لهةةا دورا كبيةةرا فةةي 

 (3)نجاح عملية االتصال".
مة( التغذيةةة الراجعةةة: "الوسةةيلة التةةي يتعةةرف بهةةا المرسةةل وفةةي هةةذا الصةةدد يعةةرف )عبةةد الحةةافن سةةال

علةةةى التةةةأثير المقصةةةود و يةةةر المقصةةةود للرسةةةالة التةةةي قةةةام ببثهةةةا للمسةةةتقبل، وقةةةد تكةةةون هةةةذه التغذيةةةة 

                                                           

 .46مرجع سابق، ص: ريحي، مصطفى عليان ومحمد، عبد الدبس:  -1
 .52(. التغذية الراجعة اإلضافية. رسالة دكتوراه ، بغداد . ص:1986) جمال، صالح حسن -2
 .58الدبس: مرجع سابق، ص: ريحي، مصطفى عليان، محمد، عبد -3
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الراجعة إيجابية أو سلبية. فاإليجابية، تؤكد أنه تم تحقيق الكفاءة والتأثير المقصود، أما السلبية فإنها 
تةأثير االتصةال عمةا ل عناصةر نظةام االتصةال التةي لةم تعمةل بكفةاءة، وانحةراف توفر المعلومات حو 
 (1)يقصده المرسل". 

 

 (2)للتغذية الراجعة في االتصال chrammsنموذج شرام  1 شكل رقم  
يا )ريحةةةةةةي مصةةةةةةطفى عليةةةةةةان( فةةةةةةي هةةةةةةذا الخصةةةةةةوص بةةةةةةأن التغذيةةةةةةة الراجعةةةةةةة فةةةةةةي عمليةةةةةةة ضةةةةةةوي

بةةةةةارة عةةةةةن ردود الفعةةةةةل تةةةةةنعكس علةةةةةى المسةةةةةتقبل فةةةةةي فهمةةةةةه أو عةةةةةدم فهمةةةةةه للرسةةةةةالة، االتصةةةةةال: "ع
ومةةةةةدى تفاعلةةةةةه معهةةةةةا، وتةةةةةأثيره بهةةةةةا، حيةةةةةث إنةةةةةه مةةةةةن المفةةةةةروض أن يتخةةةةةذ المسةةةةةتقبل موقفةةةةةا معينةةةةةا 
مةةةةةةن األفكةةةةةةار والخبةةةةةةرات والمعلومةةةةةةات التةةةةةةي يسةةةةةةتعملها. وهةةةةةةذا الموقةةةةةةا يةةةةةةؤثر  البةةةةةةا فةةةةةةي تعةةةةةةديل 

المسةةةةةةتقبل نفسةةةةةةه، أو إلةةةةةةى مسةةةةةةتقبلين آخةةةةةةرين  يةةةةةةره، والشةةةةةةكل الرسةةةةةةالة أو تبةةةةةةديلها وإرسةةةةةةالها إلةةةةةةى 
 (3)الموالي يمثل عملية االتصال:

 

 يمثل عملية االتصال 2شكل رقم  
                                                           

 .21عبد الحافن محمد، سالمة: مرجع سابق، ص:-1
 .23عبد الحافن محمد ، سالمة: مرجع سابق، ص:-2
 .327( . مدخل في التربية والتعليم. بيروت: دار اليازوري . ص: 1998القضاة، خالد ) -3
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فةةي ميةةدان الةةتعلم، يصةةطلح علةةى أن التغذيةةة الراجعةةة "تعبةةر مصةةدرا لإلخطةةارات للةةتعلم، فيمةةا يتعلةةق 
در لإلخطةةةةةارات، قةةةةةد تكةةةةةون مرتبطةةةةةة بمعلومةةةةةات عةةةةةن النتةةةةةائج أو بةةةةةاألداء، والتغذيةةةةةة الراجعةةةةةة كمصةةةةة

بمعلومات عن األداء، وبمعلومات عةن النتةائج تخةص األداء بمعنةى تحصةيل الهةدف، أمةا معلومةات 
والشةكل التةالي (1)عن األداء، فترتب  كثيةرا بميكانيكيةة األداء أي بةالنوع وبصةحة الحركةة أو كفاءتهةا".

 (2)يوضح حدوث عملية التعلم:

 

 نموذج جليزر لعملية التعلم والتغذية الراجعة. 3شكل رقم  
وبهةةذا الخصةةوص يقةةول )صةةالح محمةةد(: "التغذيةةة الراجعةةة تسةةاعد علةةى تةةوفير المعلومةةات عةةن مةةدى 
التقةةدم الةةذي يةةتم إحةةرازه فةةي اتجةةاه بلةةوا األهةةداف المرجةةوة، بحيةةث تسةةاعد هةةذه المعلومةةات فةةي الةةتحكم 

ى صالحية العمل أو الجهد التربوي، وفي اكتشاف جوانب العمل التةي تحتةاج إلةى جهةد إضةافي، عل
 (3)وذلك وفق أهداف محددة، وخطوات معروفة".

 (4)الشكل الموالي لجيرالش وأيلي يوضح لنا هذه العملية:

                                                           

 .173عبدالكريم، عفاف: مرجع سابق، ص: -1
 .115ستراتيجيات التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة. القاهرة: دار الفكر العربي .ص:( . إ1993الناشا، هدى ) -2
 .336( .علم النفس التربوي. دار السيرة .  ص: 1998صالح محمد علي، أبو جادو ) -3
 .322القضاة، خالد: مرجع سابق، ص:  -4
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 ب النظم وتطبيقاته في التربية.ألسلو  Gerlach and Elyنموذج جيرالش وأيلي  4شكل رقم  
ي ويقول )يوسا الشةيا( حةول التغذيةة الراجعةة فةي المجةال الةتعلم الحركةي: تعتبةر التغذيةة المرتةدة هة

المعلومةةةةات الةةةةواردة إلةةةةى اإلنسةةةةان نتيجةةةةة لحركتةةةةه"، أي أن اإلنسةةةةان يتلقةةةةى التغذيةةةةة الراجعةةةةة، بشةةةةكل 
ي تحةدد لةه نةوع السةلوك الةذي يتقيةد بةه، مقصود أو  ير مقصةود مةن البيئةة التةي تحةي  بةه، فهةي التة

 والتصرفات التي يجب أن يقوم بها، والتي ال يجب أن يقوم بها.

 

 ((1يوضح أساس التغذية المرتدة عند سميث 5شكل رقم  

                                                           

 .172 -171رف. ص: الإلسكندرية:  دار المعا (. التعلم الحركي.1984الشيا، يوسا )  1 -
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 (1).بادل بين البيئة الخارجية واإلنساندائرة التغذية المرتدة المغلقة، والتأثير المت 6شكل رقم  
وتعتبةةةر التغذيةةةة الراجعةةةة بالنسةةةبة للةةةبعض عمليةةةة تقةةةويم مسةةةتمر للعمليةةةة التربويةةةة، ولوضةةةع األهةةةداف 
التربويةةة إلةةى أخةةرى. ولهةةذا تقةةول )هةةدى الناشةةا(: "التغذيةةة الراجعةةة تسةةاعد علةةى إدخةةال التعةةديالت 

، حيةث يةتم وضةع األهةداف التعليميةة الجديةدة الالزمةة والجديةدة علةى كةل عنصةر مةن عناصةر الةتعلم
 (2)في ضوء التفاعالت لعملية التعلم من جديد".

 

 (3).يبين التدريس كنظام يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات 7شكل رقم  

                                                           

 ج172الشيا ، يوسا: مرجع سابق،  -1
 .117 الناشا ، هدى : مرجع سابق، ص: -2
 . 42( . ترشيد التدريس ومبادس واستراتيجيات تقنية حديثة. دمشق: دار التربية الحديثة. ص: 1985حمدان ، محمد زياد) -3
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 .لراجعةا والتغذية التدريس وعمليات مراحل يوضح 8  رقم شبل

ويتفةةةق )عبةةةاس أحمةةةد السةةةامرائي( مةةةع القةةةول السةةةابق، ويعتبةةةر التغذيةةةة الراجعةةةة عمليةةةة تقةةةويم للةةةتعلم: 
"التغذية الراجعة تشبه عملية التقويم، إال أن التقويم في بعض األحيان يأتي بعد االنتهاء من العملية 

 (1)التعليمية".
ن قبل )عباس أحمد السةامرائي( علةى أنهةا: وينظر إلى التغذية الراجعة كمصطلح في مجال التعلم م

"المعلومات التةي تعطةى للمةتعلم عةن إنجةاز، فةي محاولةة لةتعلم المهةارة، والتةي توضةح الدقةة الحركيةة 
خالل أو بعد االسةتجابة، أو كليهمةا وأنهةا جميةع أنةواع المعلومةات الحسةية والتةي توضةح دقةة الحركةة 

عريفهةةا أيضةةا بأنهةةا تلةةك المعلومةةات التقويميةةة المرتبطةةة خةةالل أو بعةةد االسةةتجابة أو كليهمةةا، ويمكةةن ت
باستجابة ما، تكون دائما  نية ومختلفة. كذلك يمكن التعبير عنها بأنهةا المتابعةة الميدانيةة المرتبطةة 

 (2)باستجابات الفرد نحو الواجب المكلا به".
 (3)بالتغذية الراجعة. والشكل التالي يوضح لنا عملية معالجة معلومات األداء الحركي وارتباطها 

                                                           

 .117.كفاءات تدريسية في طرق التربية الرياضية. جامعة بغداد.ص:(1991السامرائي، عباس أحمد صالح و السامرائي ،عبدالكريم ) -1
 .119السامرائي، عباس أحمد صالح و السامرائي ،عبدالكريم: مرجع سابق، ص:  -2
 .90حماد، فتحي إبراهيم: مرجع سابق. ص: -3
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ومفهوم التغذية الراجعة الحديث، يعرفها )عوض بسيوني( بأنه "التغيير، أو الحالة التي تؤثر بصورة 

"والتغذية الراجعة يعتمد أصحابها ويؤكدون وجود ممرات عصبية رجعية  (1)دورية فقي التعلم".
زي، تقوم بتنظيم الحركات الواعية واإلرادية، أو تلك الحركات التي تقع لالستجابات في الجهاز المرك

 في مستوى أفل في الشعور"، كما هو موضح في الشكل الموالي.

 

 (2) كيفية رجوع االستجابة. 10شكل رقم  

                                                           

 .134السامرائي، عباس أحمد صالح و السامرائي ،عبدالكريم: مرجع سابق، ص:  -1
(. نظريات الطرق التربية البدنية.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 1992محمد عوض و الشاطي ،فيصل ياسين ) البسيوني، -2

 . 46-45ص:

 مدخالت

 التغذية الراجعة

 مخرجات

 استجابة
 حركية
 منتجة

 إنتاج

 

 االستجابات

 استجابة
 واختيار
 وتخطيط

 إدراك
 

 التفسير

ذاكرة قصيرة المدذ/ ذاكرة 
 يلةطو 

 إحساسات
 من خالل

 العين، األذن
 العضالت،

 الجلد

 منبهات
 من البيئة

 معالجة معلومات اإلدراك الحركي، وكيف تتم التغذية الراجعة. 9شكل رقم 
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 األسةةةتاذ( إلةةةى المةةةتعلموتعبةةةر التغذيةةةة الراجعةةةة عةةةن تلةةةك المعلومةةةات التةةةي يعطيهةةةا المعلةةةم )المةةةدرب، 
ت )التلميذ، الالعب(، أو مجموعة من التالميذ في محي  معين، والتغذيةة الراجعةة هةي تلةك السةلوكيا

 التي تؤثر بين األستاذ والمجموعة )التالميذ(".

 
 التغذية الراجعة بين األستاذ والمجموعة. (11) شكل رقم

امرائي( الشكل التةالي "لحةدوثها )التغذيةة الراجعةة(، والتةي تةرتب  بالمةدخالت ويورد )عباس صالح الس
 (1)والمخرجات، والتي تمر عبر صندوق مغلق ال يمكن أن نرى ماذا يحدث فيه".

 
 عملية االستفادة من التغذية الراجعة في تعديل المخرجات. (12) شكل رقم

حاولة فهم عمةل الجهةاز العصةبي المركةزي، فقةد نشةأ نتيجةة نظريةة المعلومةات، أما المدخل اعخر لم
 وهي تشير إلى أن الجهاز العصبي يعمل إلى حد ما كقناة اتصال منفردة، وسعة هذه القناة محةددة.

 ولذلك نالحن تأخر االستجابة للمثير الثاني عندما يجابه الفرد بحدوث مثيرين في آن واحد.

                                                           

 ( . محاضرات حول التغذية الراجعة، جامعة مستغانم.1996السامرائي ،عباس أحمد ) -1
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لومةةات مةةن قبةةل الجهةةاز )الحسةةي المركةةزي( لإلنسةةان لفاعليةةة مةةا محةةدودة. وبهةةذا إن سةةعة تقبةةل المع
الحركي( لإلنسان يتضةمن علةى  -( أن الجهاز )الحسيcrossmanالخصوص، أثار )كروس مان 

األقل جزئيين متميزين وظيفيا، ويمكةن تسةمية األول )آليةة القةرار(، وهةي المختصةة بترجمةة المثيةرات 
وامر، تقوم بتنفيذها )آلية االستجابة(، وهذه العمليةة يمكةن توضةيحها فةي الشةكل المرئية و يرها إلى أ

 (1):التالي

 كيفية تدفق المعلومات، ومعالجتها في الجهاز )الحسي الحركي( لإلنسان. (13)شكل رقم 
 أهمية التغذية الراجعة: .4.1

ية الةتعلم ، وال سةيما فةي المواقةا الصةفية، إذ أنهةا ضةرور  للتغذية الراجعةة أهميةة عظيمةة فةي عمليةة 
 ومهمةةة فةةي عمليةةات الرقابةةة والضةةب  والةةتحكم والتعةةديل التةةي ترافةةق وتعقةةب عمليةةات التفاعةةل والةةتعلم
ا الصفي، وأهميتها هذه تنبثق من توظيفها في تعديل السلوك وتطويره إلى األفضل، إضافة إلى دوره

تعلم، مةةةن خةةةالل مسةةةاعدة المعلةةةم لتلميةةةذه علةةةى اكتشةةةاف االسةةةتجابات المهةةةم فةةةي اسةةةتثارة دافعيةةةة الةةة
 الصحيحة فيثبتها، وحذف االستجابات الخاطئة أو إلغاؤها . 

إن تزويةةد المعلةةةم لتالميةةةذه بالتغذيةةةة الراجعةةةة يمكةةةن أن يسةةةهم إسةةةهاما كبيةةةرا فةةةي زيةةةادة فاعليةةةة الةةةتعلم، 
الةذي ُيعنةى بالتغذيةة الراجعةة يسةهم فةي تهيئةة  واندماجه في المواقا والخبةرات التعليمةة، لهةذا فةالمعلم

جو تعلمي يسوده األمن والثقة واالحترام بين الطالب أنفسهم، وبينهم وبين المعلةم، كمةا يسةاعد علةى 
ترسةةةةيا الممارسةةةةات الديمقراطيةةةةة، واحتةةةةرام الةةةةذات لةةةةديهم، ويطةةةةور المشةةةةاعر اإليجابيةةةةة نحةةةةو قةةةةدراتهم 

 التعليمة والخبراتية. 
                                                           

 .47، 46البسيوني، محمد عوض و الشاطي ،فيصل ياسين: مرجع سابق، ص:  -1
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 اجعة أهمية كبيرة في عملية تعلم المهارات الحركية ومنهاما يأتي:أن للتغذية الر 
 تعلم التغذية الراجعة على إعالم المتعلم بنتيجة تعلمه سةواء كانةت صةحيحة أم خطةاء ممةا يقلةل -1

 القلق والتوتر والذي قد يعتري المتعلم في حالة عدم معرفته نتائج تعلمه .
ليةةة الةةتعلم وال سةةيما عنةةدما يعةةرف أجابتةةه كانةةت تعةةزز المةةتعلم وتشةةجعه علةةى االسةةتمرار فةةي عم -2

 صحيحة وهنا تعمل التغذية الراجعة على تدعيم العملية التعليمية . 
 التعلم . التغذية الراجعة تعزز قدرات المتعلم ، وتشجعه على االستمرار في عملية -3
تنةع بةأن مةا إن معرفة المتعلم أن أجابته كانةت خطةاء ومةا السةبب لهةذه اإلجابةة الخطةأ يجعلةه يق -4

حصةةل عليةةه مةةن نتيجةةة أو عالمةةة كةةان هةةو المسةةؤول عنهةةا ومةةن ثةةم عليةةه مضةةاعفة جهةةده فةةي 
 المرات القادمة . 

أن تصةحيح إجابةة المةتعلم الخطةاء ومةن شةأنها أن تضةعا االرتباطةات الخطةأ التةي حةدثت فةي  -5
 (1) ذاكرته وإحالل ارتباطاتها صحيحة محلها .

 . علموتزيد من مستوى الدافعية للت نها أن تنش  عملية التعلمأن استخدام التغذية الراجعة من شأ -6
دة تعرف عملية التغذية الراجعة المتعلم أين يقا من الهدف المنشود وأما إذا كان يحتاج إلى مة -7

 مية.طويلة لتحقيقه أم أنه قريب منه أي أنها تبين للمتعلم اتجاه سير تقدمه في العملية التعلي
هةو مةن األهةداف السةلوكية التةي حققهةا  يةره مةن طةالب صةفه، والتةي لةم كما ُتبين للمتعلم أيةن  -8

 . يحققوها بعد، وعليه فقد تكون هذه العملية بمثابة تقويم ذاتي للمعلم، وأسلوبه في التعليم
 وظائف التغذية الراجعة: .5.1
 ن النقاطتكمن وظيفة أو وظائا التغذية الراجعة في العديد من األشياء يمكن حصرها في العديد م 

ي من طرق الكثير مةنم البةاحثين نةذكر مةنهم فة تفي هذا الصدد تم التطرق إليها في العديد من المرا
 هذا الجزء كل من:

 وتحدد )رمزية الغريب( وظائا التغذية الراجعة في ثالث نقاط هي: (1
 إحداث حركة أو سلوك في اتجاه هدف معين أو في طريق محدد. -
 اه الصحيح للحركة، وتعيين الخطأ.مقارنة أثار هذه الحركة التج -

                                                           

 179(. التعميم التعلمي نظرية وممارسة. كلية العلوم التربوية. عمان: دار المسيرة للطباعة والنشر. ص: 1991الحيلة، محمد محمود) -1
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 (1)استخدام إشارة الخطأ السابق إلعادة توجيه التنظيم. -
تغييةةر األداء -دفةع وتحفيةز.-الخةولي( مهةام ووظةائا التغذيةة الراجعةة فيةذكر بأنهةا: مةينويحةدد )أ (2

 (2)تدعم التعلم.-الفوري.
 يقول:أما )محمد يوسا الشيا( فيحدد ثالث وظائا مهمة للتغذية الراجعة، و  (3

 إنها تمدنا بالمعلومات الخاصة عن الحركة. -
يمكةةةن أن تسةةةتخدم كثةةةواب عنةةةدما تكةةةون المعلومةةةات القادمةةةة مشةةةجعة عةةةن قةةةرب الوصةةةول إلةةةى  -

 الهدف.
 (3).تعمل كحافز، وتصبح شرطا هاما وضروريا للتعلم -
يةة تتفق )عفاف عبدالكريم( مع الكاتبين السابقين )محمد يوسا وداريل( فةي تحديةد وظةائا التغذ (4

 الراجعة، وتجعل لها ثالث وظائا، وليكن تحديدها كما يلي:
إعةةالم(: تكةةون مرتبطةةة بمعلومةةات عةةن النتةةائج، أو عةةن األداء، أو عةةن نتةةائج  -اإلخطةةار)تبليد -

 األداء، بمعنى تحصيل الهدف.
 التعزيز: وهنا يكون حسب الحالة، والحصول على نوع من األثر، سواء كان إيجابيا أو سلبيا. -
 (4)ك النفسي: وهنا يقصد االرتقاء بنوع الدافعية لدى المتعلم.التحري -
ومةةن خةةالل كةةل مةةا تقةةدم يةةرى )الةةدكتور عطةةا هللا أحمةةد( بةةأن وظةةائا التغذيةةة الراجعةةة المرتبطةةة   (5

 بالعمل تكون متنوعة ومتعددة، على النحو التالي:
 تمدنا بالمعلومات الالزمة للقيام بالعمل المطلوب. .أ
 )الحركة( إلنجاز العمل.تجعلنا نقوم بالفعل  .ب
 اإلخطارات التي تكون مرتبطة بالمعلومات عن نتائج العمل. .ج
 بالهدف المطلوب. تمقارنة آثار الحركة المؤدا .د
 إعادة توجيه الحركة إذا لم تحقق الهدف أو الثواب، والتعزيز إذا حققت الهدف المطلوب. .ه
 رية.التحريك النفسي عند المؤدي من أجل الدفع بالعمل واالستمرا .و

                                                           

 .452رمزية: مرجع سابق، ص:  الغريب، -1
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 (1)تصبح التغذية الراجعة كحافز قوي، وتكون كشرط قوي للتعلم وإعادة العمل. .ز
وأمةةا بالنسةةبة )للةةدكتور محمةةود عبةةدالحليم عبةةدالكريم( فقةةد وضةةع للتغذيةةة الراجعةةة ثةةالث وظةةائا  (6

 رئيسية في مساعدة التالميذ على تحسين أدائهم وهي:
الراجعةة  عبارة عن المعلومات التي تقةدمها التغذيةةالوظيفة األولى للتغذية الراجعة  توجيه األداء: -أ

مةةن أجةةل تصةةحيح األخطةةاء الحركيةةة وتخطةةي  االسةةتجابة الحركيةةة التاليةةة فةةي عمليةةة ممارسةةة وتعلةةم 
يل الحركةةةة، إن القيمةةةة األوليةةةة للتغذيةةةة الراجعةةةة المتزايةةةدة الجيةةةدة هةةةي التوجيةةةه الةةةذي نقدمةةةه فةةةي تشةةةك

اعد يةةة الرجعيةةة تقةةدم الصةةورة العقليةةة األكثةةر مالئمةةة التةةي تسةةاالسةةتجابات المسةةتقبلية، كمةةا أن التغذ
الفةةرد علةةى تشةةكيل االسةةتجابة التاليةةة، وهةةي تشةةبه عجةةالت دراجةةة التةةدريب الموضةةوعة فةةي ارتفةةاع أو 

 مستوى صعوبة مالئم.
ب إن التغذية الراجعة التي تحتوي على رسالة )ال تفعل( ال توجه المةؤدي بصةورة مباشةرة إلةى مةا يجة

 علةةه، كمةةا أنهةةا تنقةةل رسةةالة سةةلبية  يةةر مشةةجعة، التغذيةةة الراجعةةة األكثةةر فعاليةةة تسةةاعد علةةىعليةةه ف
إدراك فكةةرة مةةا يفعلةةه، فعلةةى سةةبيل المثةةال، قةةد يقةةول المعلةةم )تةةذكر يةةا مصةةطفى أن تأخةةذ خطةةوة قبةةل 

 الوثب ألعلى لضرب الكرة، أو تذكر يا شادي أن تنظر لألمام عند الوثب على الحصان القفز(.
ـــز األداء:ت -ب ا الوظيفةةةة الثانيةةةة للتغذيةةةة الراجعةةةة هةةةي التعزيةةةز، والةةةذي يمكةةةن أن يكةةةون إيجابيةةة عزي

للمسةةاعدة فةةي التشةةجيع علةةى األسةةلوب الصةةحيح أو السةةلبي إلنقةةاص تكةةرار األفعةةال  يةةر المر وبةةة. 
يميلون  وهنا نتذكر تطبيق قانون األثر لثورندايك على تعلم المهارات الحركية الذي يقول بأن: األفراد

أ إلةةى تكةةرار االسةةتجابات التةةي يةةتم مكافأتهةةا وتجنةةب االسةةتجابات التةةي يعةةاقبون عليهةةا. ويجةةب أن تبةةد
لتلميةذ االتغذية الراجعة الخاصة بالمؤدي مةع التعزيةز قةوة األداء التةي حةددها التقةويم قةد يخبةر المعلةم 

خطواتةك المرنةة حتةى أعلم أن هةذا كةان صةعبا، ولكةن هةذه كانةت أكثةر !المؤدي ويقول: )عمل عظيم
 اعن(. وقد يقول: ) عمل جميل يا رامي لقد حافظت على ظهرك ممتدا طوال فترة السباحة(.

مةن المالئةةم أحيانةةا تقةديم تغذيةةة راجعةةة سةةلبية، فالسةلوك  يةةر المالئةةم أو الخطيةر قةةد يتطلةةب اسةةتجابة 
م فقةة  عنةةدما تقضةةي سةةلبية مةةن المعلةةم. ولكةةن مثةةل هةةذا النةةوع مةةن التغذيةةة الراجعةةة يجةةب أن يسةةتخد

الظةةروف ذلةةك. إن االعتمةةاد علةةى التغذيةةة الراجعةةة السةةلبية يمكةةن أن يةةؤدي إلةةى عالقةةة عكسةةية مةةع 
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التالميذ، وهذا ال يكون مفيدا أو سارا، ويقول علماء النفس أيضا: إن التأكيةد علةى التعزيةز االيجةابي 
 للسلوك المالئم يميل إلى إنقاص السلوك  ير المالئم.

ركةز علةةى تإن الوظيفةة الثالثةةة للتغذيةة الراجعةة تشةةبه التعزيةز، ولكنهةةا )دافعيــة األداء(: التحفيـز  -ج
 تقةةةديم التحفيةةةز أو الدافعيةةةة للممارسةةةة. وبالفعةةةل يقةةةول العديةةةد مةةةن علمةةةاء الةةةنفس بةةةأن هةةةذا النةةةوع مةةةن

يةةة ابالتحفيةةز )الدافعيةةة( لةةه أهميةةة أوليةةة وأساسةةية. ويجةةب علةةى المعلمةةين أن يقةةدموا تغذيةةة راجعةةة إيج
تكةةافئ الجهةةد المتسةةق والمةةرتب  وتميةةل إلةةى خلةةق اتجةةاه ومنةةاخ إيجةةابيين. فعلةةى سةةبيل المثةةال، يجةةب 

زز علةةى معلمةةي التربيةةة الرياضةةية فةةي المرحلةةة األساسةةية أن يقةةدموا بعنايةةة التغذيةةة الراجعةةة التةةي تعةة
 االتجاه )أستطيع أن أفعلها( داخل كل طفل.

 ل فةي تقةديم تغذيةة راجعةة تجعةل المةؤدي يةدرك مةا عليةه فعلةهإن المدخل الجيد للتدخل العالجي يتمث
 ويجب التعبير عن تلك التغذية الراجعة بطريقة إيجابية مشجعة. ،بعد ذلك

وكلما كان مسةتوى المهةارة لةدى المةؤدي أعلةى، كلمةا أصةبحت وظيفةة التحفيةز للتغذيةة الراجعةة أقةرب 
بمثابةةة العالمةةةة المميةةةزة لةةةألداء المهةةةاري  إلةةى التةةةدخل العالجةةةي، وتصةةةبح ذاكةةرة العضةةةلة التةةةي تعتبةةةر

مشكلة عنةدما يحةاول المعلةم )المحلةل( تصةحيح نقطةة الضةعا فةي األداء، و البةا مةا يقةاوم المةؤدون 
يكونةةون محفةةزين لعمةةل هةةذه التكيفةةات  (1) المتوسةةطون أو المتقةةدمون التةةدخل العالجةةي، و البةةا مةةا ال

ولكن عادة ما يعاني األداء حتى يتم تعلم النموذج أو الفنية الصعبة ما لم يتحسن األداء في الحال، 
 نم  الحركي الجديد.

إن االنتباه الفردي الذي يركز على أوجه القصور في األداء لمشكلة فنية والدافعية الشخصية إلجراء 
 (2)التغيرات تساعد في تحسين األداء عند هؤالء المؤديين.

 خصائص التغذية الراجعة: .6.1
 ون وعلماء النفس أن للتغذية الراجعة ثالث خصائص هي: يفترض التربوي

تشةةكل هةةذه الخاصةةية مرتكةةزا رئيسةةا فةةي الةةدور الةةوظيفي للتغذيةةة الراجعةةة،  الخاصــية التعزيزيــة: .1
األمر الذي يسةاعد علةى الةتعلم، وقةد ركةز أحةد البةاحثين علةى هةذه الخاصةية مةن خةالل التغذيةة 

يةةرى أن إشةةةعار الطالةةةب بصةةحة اسةةةتجابته يعةةةززه، الراجعةةة الفوريةةةة فةةةي التعلةةيم المبةةةرمج، حيةةةث 
 ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة فيما بعد.
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ــة: .2 تشةةكل هةةذه الخاصةةية محةةورا هامةةا، حيةةث تسةةهم التغذيةةة الراجعةةة فةةي إثةةارة  الخاصــية الدافعي
لم، لةتعدافعية المتعلم للةتعلم واإلنجةاز، واألداء المةتقن. ممةا يعنةي جعةل المةتعلم يسةتمتع بعمليةة ا
 ويقبل عليها بشوق، ويسهم في النقاش الصفي، مما يؤدي إلى تعديل سلوك المتعلم. 

تعمةل هةذه الخاصةية علةى توجيةه الفةرد نحةو أدائةه، فتبةين لةه األداء المةتقن الخاصية الموجهـة : .3
فيثبتةه، واألداء  يةر المةتقن فيحذفةه، وهةي ترفةع مةن مسةتوى انتبةاه المةتعلم إلةى الظةواهر المهمةةة 

ة المةةةراد تعلمهةةةا، وتزيةةةد مةةةن مسةةةتوى اهتمامةةةه ودافعيتةةةه للةةةتعلم، فيتالفةةةى مةةةواطن الضةةةعا للمهةةةار 
والقصور لديه. لذلك فهي تعمل على تثبيت المعاني واالرتباطات المطلوبة، وتصحح األخطاء، 
وتعةةدل الفهةةم الخةةاطئ، وتسةةهم فةةي مسةةاعدة المةةتعلم علةةى تكةةرار السةةلوك الةةذي أدى إلةةى نتةةائج 

 (1)د من ثقة المتعلم بنفسه، وبنتائجه التعليمة .مر وبة، وهذا يزي

 أنواع التغذية الراجعة: .7.1
 إن الحديث عن أنواع التغذية الراجعة يعد من المواضةيع المهمةة فةي هةذا المجةال، ألن التعةرف علةى

تخدام أنواع التغذية الراجعة وحسن استعمالها، يفتح لنا المجال الواسع من أجل أن نكون ملمين باالس
 الجيد لهذه األنواع في المجال الرياضي.

لى لقد اختلفت المصادر التي تناولت موضوع التغذية الراجعة في تحديد أنواعها. فمنهم من اعتمد ع
مبةةةةدأ مصةةةةدر المعلومةةةةات التةةةةي يحصةةةةل عليهةةةةا المتعلمةةةةون، لغةةةةرض تعةةةةديل السةةةةلوك أو االسةةةةتجابة 

ي فالتغذية الراجعة إلى قسمين، وهو يتفق  الحركية. وفي هذا الجانب يقسم )عباس أحمد السامرائي(
 (:Pierre Simonetتقسيمه مع )

 التغذية الراجعة الداخلية أو الذاتية الحسية. (1
 التغذية الراجعة الخارجية. (2
  النةةةوع األول وهةةةو التغذيةةةة الراجعةةةة الداخليةةةة الحسةةةية: وهةةةي المعلومةةةات التةةةي تةةةأتي مةةةن

عبةةي الجمبةةةاز، أو عنةةةدما يحةةةدث مصةةادر حسةةةية داخليةةةة، كاإلحسةةاس بةةةالتوازن عنةةةد ال
 التشنج العضلي عند العبي كرة القدم، فإنه يحس باأللم الداخلي في العضلة. 
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  ،والنةوع الثةاني وهةو التغذيةة الراجعةة الخارجيةة: فهةي حسةب اسةمها خارجيةة عةن الجسةةم
وتةةأتي مةةن مصةةادر خارجيةةة كالعمليةةات لتةةي يوجههةةا المةةدرب أو المعلةةم، وهةةي ال تةةأتي 

 (1)فرد أو من أعضائه الداخلية.من ذات ال

 
 PIERRE SIMONET .(2).أنواع التغذية الراجعة حسب ( 14) شكل رقم

( فةةي هةةذين النةةوعين، وفةةي تحديةةد هةةذه STALLINGويتفةةق )عبةةاس أحمةةد صةةالح السةةامرائي( مةةع )
راجعةة. كمةا ذكةره )عبةاس أحمةد التسمية. أما )جمةال صةالح( فيةذكر هةو اعخةر نةوعين مةن التغذيةة ال

 ية.( وهما: أوال: التغذية الراجعة الجوهرية، ثانيا: التغذية الراجعة اإلضافSTALLINالسامرائي و
  فالتغذيةةةة الراجعةةةة الجوهريةةةة يقصةةةد بهةةةا الداخليةةةة المسةةةتمدة مةةةن داخةةةل الفةةةرد، مةةةن شةةةعوره

سةاس بهةا، فهةو يصةا الحركي )مةن شةعوره الةداخلي للحركةة(، وكةذلك مةن لمسةه لألشةياء واإلح
 عن طريق اللمس.

  أما التغذية الراجعة اإلضافية، فيقصد بها المعلومات الخارجية حول األداء الحركي، والتي
تضاف إلى التغذية الراجعة الداخلية )الجوهرية(، وهي المعلومات التي تحصةل مةن المةدرب أو 

التعةةةةديل، أو تعزيةةةةز المعلةةةةم، أو الزميةةةةل، أو أي مصةةةةدر خةةةةارجي، يسةةةةاعد علةةةةى تصةةةةحيح، أو 
 (3)ركية.*االستجابة الح

ويتفةةةق )محمةةةد يوسةةةا الشةةةيا( مةةةع )جمةةةال صةةةالح( فةةةي نةةةوعين مةةةن التغذيةةةة الراجعةةةة، ولكنةةةه يسةةةمي 
الجوهرية "بالتغذية الراجعة األصلية". ويشةير إلةى أن التغذيةة الراجعةة األصةلية دورا مهمةا فةي عمليةة 
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عةةةن المةةةتعلم، فةةةي حةةةين يمكةةةن أن نحجةةةب التغذيةةةة الةةةتعلم، إذ هةةةي موجةةةودة دائمةةةا، وال يمكةةةن حجبهةةةا 
 (1)الراجعة اإلضافية.

أمةا )رمزيةةة الغريةةب( فقةد أعطةةت ثةةالث تقسةةيمات للتغذيةة الراجعةةة، وهةةي تتفةق مةةع )محمةةد مصةةطفى  
زيةةدان( فةةي تحديةةد هةةذه األنةةواع: " لقةةد أثبتةةت األبحةةاث التةةي عملةةت علةةى التغذيةةة الراجعةةة أن هنةةاك 

 لراجعة"، وهذه األنواع كما حددتها هي:أنواعا ثالثة من التغذية ا
ى التغذية الراجعة الناتجة عن معرفة النتائج، ومدى النجاح فةي أداء العمةل المطلةوب. وهةذه تعطة (1

ذا في العادة فةي نهايةة األداء، أي بعةد أن ينتهةي الفةرد مةن القيةام باالسةتجابة. كمةا يطلةق علةى هة
التغذيةة  التغذية الراجعة الحسةية، التةي تسةمى أحيانةا النوع بالتغذية الراجعة الساكنة تمييزا لها عن

 الراجعة المتحركة أو الدينامكية.
التغذيةةة الراجعةةة الناتجةةة عةةن معرفةةة الفةةرد بقةةدر مةةن المعلومةةات التةةي تسةةاعده علةةى إدراك أفضةةل  (2

للموقةا، وهةةذا البةد أن يحةةدث تحةت شةةروط معينةة، مثةةل تةالزم إعطةةاء المعلومةات مةةع االسةةتجابة 
 .خطوة خطوة

التغذيةةةة الراجعةةةة الحسةةةية، وهةةةذه تةةةأتي عةةةن طريةةةق مةةةا تمةةةده الحةةةواس للفةةةرد مةةةن معرفةةةة نابعةةةة مةةةن  (3
 (2)الداخل.

 ومهما كان، فإن هذه األنواع التةي ذكرنهةا ال تقتصةر علةى مةا هةي عليةه بةالمفهوم العةام، بةل تتشةعب
خةارجي  للحصول على المعلومات، فمنها ما هو سمعي وبصري، ومنها ما هو حسي، ومنها ما هو

وله تأثير في الجسم ومنها ما هو عكةس ذلةك. وكةذلك تةأتي فةي أحيةان متزامنةة مةع الحركةة، أو قبةل 
 الحركة، أو بعدها، أو تأتي متأخرة، ومنها ما هو متشابك )أي نستقبله من عدة مصةادر(. وقةد حةدد

 :تغذية الرجعة)عباس أحمد صالح السامرائي عبدالكريم محمود السامرائي( عددا كبيرا من أنواع ال
 وهةي تحةدث كنتيجةة طبيعيةة لحركةة الجسةم. وهةذا النةوع يحةدث بسةرعةالتغذية الراجعة األصـلية:  (1

طبيعية، وليس كمعلومات أو نتيجة لحافز خةارجي قصةري صةادر مةن بيئةة خارجيةة، مثةل حركةة 
 العين والسير مع حركة الذراعين والرأس.

ة، ت التةةي تعطةةى بعةةد اكتمةةال االسةةتجابة الحركيةةوهةةي تلةةك المعلومةةاالتغذيــة الراجعــة اإلعالميــة:  (2
 ويمكن استعمالها لعمل استجابة ثانية مثل كلمة )صح أو خطأ(.
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 وهةةي المعلومةةات التةةي تةةأتي مةةن مصةةادر حسةةية داخليةةة، تشةةترك فيهةةا التغذيــة الراجعــة الداخليــة: (3
 عدة منظومات حسية عصبية، تؤثر في السيطرة على الحركة.

ـــة الخارج (4 ـــة الراجع ـــة:التغذي وهةةةي خارجيةةةة عةةةن الجسةةةم وال تةةةأتي مةةةن ذات الفةةةرد أو األعضةةةاء  ي
 األخرى، وإنما من مصادر خارجية كتعليمات المعلم.  

بخاصةة و هذا نوع من التغذيةة الراجعةة مهةم جةدا بالنسةبة إلةى المةتعلم، التغذية الراجعة اإلضافية:  (5
و بصةةورة  يةةر مباشةةرة فةةي مراحلةةه األولةةى. ويمكةةن أن تعطةةى بصةةورة مباشةةرة مةةن قبةةل المعلةةم، أ

 بواسطة وسائل أخرى كالفيديو.
راجعة يكون وهي النوع الذي يقع بعد اإلنجاز، وهذا النوع من التغذية الالتغذية الراجعة النهائية:  (6

موثوقةةةا دائمةةةا، ويمكةةةن إعطةةةاءه  بصةةةورة واضةةةحة، أي بعةةةد اكتمةةةال اإلنجةةةاز، حيةةةث يقةةةوم المعلةةةم 
أو تصةةةحيح دقةةةة العمةةةل، والتنبيةةةه إلةةةى الخطةةةأ الةةةذي  بإعطةةةاء هةةةذا النةةةوع لتعزيةةةز صةةةحة اإلنجةةةاز،

 ارتكب أثناء العمل.
لفعاليةةة، ايعطةةي هةةذا النةةوع مةةن التغذيةةة الراجعةةة أثنةةاء القيةةام بممارسةةة التغذيــة الراجعــة المتزامنــة:  (7

مةةع  مةةثال: أثنةةاء تسةةلم الكةةرة مةةن فعاليةةة المناولةةة الصةةدرية فتكةةون التغذيةةة الراجعةةة علةةى الةةذراعين،
 ة بإرجاع الرجل األمامية إلى الخلا.امتصاص الكر 

قتةةرة  وهةةذا النةوع مةةن المحتمةل أن يحةدث مباشةةرة بعةد اإلنجةةاز، أو بعةد التغذيـة الراجعــة المتـأخرة: (8
 متأخرة.

وهةةةي معلومةةةات التةةةي تعطةةةى مةةةن مصةةةادر خارجيةةةة،  التغذيـــة الراجعـــة المضـــخمة )التعزيزيـــة(: (9
كةةةن أن تشةةةمل الوصةةةا والتقةةةويم، وكةةةذلك لتضةةةاف إلةةةى التغذيةةةة الراجعةةةة الداخليةةةة )الذاتيةةةة(. ويم

 (1)المعلومات التصحيحية التي يمكن أن تعطى من قبل المعلم.
  التغذية الراجعة:إستخدام شروط  .8.1

 من الشروط التي يجب توافرها عند اعطاء التغذية الراجعة فهي:
 أن تكون مناسبة وفعالة. (1
 أن تكون الحاجة فعلية لها. (2
 لداخلية للتغذية الراجعة الخارجية والعكس صحيح .مواكبة التغذية الراجعة ا (3
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 يجب أن تتصا التغذية الراجعة بالدوام واالستمرارية.  (4
 يجب أن تتم التغذية الراجعة في ضوء أهداف محددة.  (5
 يتطلب تفسير نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا، وتحليال علميا دقيقا.  (6
ة ، بحيةةث تشةةمل جميةةع عناصةةر العمليةةة يجةةب أن تتصةةا عمليةةة التغذيةةة الراجعةةة بالشةةمولي (7

 ة. التعليمية التعلمية، وجميع المعلمين على اختالف مستوياتهم التحصيلية والعقلية والعمري
 (1)يجب أن ُيستخدم في عملية التغذية الراجعة األدوات الالزمة بصورة دقيقة. (8

 لتغذية الراجعة:اتقديم كيفية  .1.8.1
هم علةةى تقيةةيم أخطةةاء الحركةةة قةةد يسةةاعد علةةى تسةةريع الةةتعلم دون إن مسةةاعدة الطةةالب لتطةةوير قةةدرات

تةةدخل عالجةةي مةةن المعلةةم، ويؤكةةد خبةةراء التربيةةة الرياضةةية علةةى أهميةةة تعلةةيم الطةةالب تقيةةيم وتفسةةير 
المعرفةةة ومشةةاعر اإلحسةةاس الحركةةي أثنةةاء األداء عةةن طريةةق مقةةارنتهم بالنتةةائج المرجةةوة مةةن خطةةة 

الحصةةول علةةى تغذيةةة راجعةةة فوريةةة والتةةي سةةيكون مةةن المسةةتحيل الحركةةة، وهةةذا يسةةاعد الطةةالب فةةي 
 تلميذ في الفصل. 40 -30الحصول عليها من المعلم في ظل وجود أكثر من 

فضةل وإذا كان البد من تقديم تغذيةة راجعةة خارجيةة متناميةة ومتزايةدة لخلةق أفضةل أنةواع الةتعلم، إن أ
، اء قصةير المةدى فةي مقابةل األداء طويةل المةدىتدخل عالجي لتقديم التغذية الراجعة الخارجية لةألد

وللمهةةةةارات المفتوحةةةةة مقابةةةةل المغلقةةةةة، والمناسةةةةبة لمراحةةةةل التعلةةةةيم أو النمةةةةو الحركةةةةي، يجةةةةب أن تةةةةتم 
 دراستها، وأفضل ما نستطيع تقديمه فةي هةذا الوقةت هةو بعةض النقةاط اإلرشةادية لتقةديم تغذيةة راجعةة

 متنامية )متزايدة(:
هناك خطأ شائع بين العديد مةن المعلمةين، خاصةة المسةتجدين  مختصرة: قدم معلومات .1.1.8.1

مةنهم، وهةو تقةديم تغذيةة راجعةة كثيةر للغايةة للتالميةذ المةؤديين يكونةون فةي الغالةب مشةحونين بصةةورة 
زائةةدة مةةن التصةةحيحات، ممةةا يجعةةل اسةةتحالة بالنسةةبة لهةةم أن يخططةةوا التنفيةةذات المسةةتقبلية لممارسةةة 

ين الةةةةذين تكةةةةون لةةةةديهم عقةةةةدة التصةةةةحيح  البةةةةا مةةةةا يطلقةةةةون موجةةةةة أو تيةةةةارا مةةةةن الحركةةةةة. إن المعلمةةةة
التصةةةحيحات والتغذيةةةة الراجعةةةة. هةةةذا يخلةةةق شةةةحنة زائةةةدة مةةةن المعلومةةةات للمةةةؤدي وهةةةذا يةةةؤدي إلةةةى 

 (2)التشتت. إن أي تغذية راجعة مختارة يجب أنت توجه إلى جانب واحد فق  من األداء.
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هنةةاك ركيةةزة للتغذيةةة الراجعةةة محةةددة بقةةدر اإلمكةةان، والتةةي  يجةةب أن تكةةون  كــن محــددا: .2.1.8.1
تركةةز علةةى العنصةةر الصةةحيح المضةةبوط وكيةةا أنةةه بحاجةةة إلةةى أن يتغيةةر. يجةةب أن تكةةون التغذيةةة 

 الراجعة أيضا محددة في نطاق المهارة الحركية وعند مستوى فهم الطالب، فردية أم جماعية!.
ومحفزة وهي تفضيل وتكييا التغذية الراجعةة حسةب كةل  وهناك طريقة لجعل التغذية الراجعة محددة

شةةخص. هنةةاك العديةةد مةةن العوامةةل التةةي تتفاعةةل وتتةةداخل لتحديةةد التغذيةةة الراجعةةة الفعالةةة لشةةخص 
معين ولموقا محةدد. إن مسةتوى الضةغ  لةدى المةؤدي، وعمةره، وشخصةيته، كلهةا عوامةل تةؤثر فةي 

ذيةةة المعةةالج بتفضةةيل وتحديةةد الحالةةة المضةةبوطة للتغ اختيةةار التغذيةةة الراجعةةة. يقةةوم المةةدرب الجيةةد أو
الراجعةةة، واإللماحةةات المسةةتخدمة، ونبةةرة الصةةوت حسةةب الشةةخص. لعمةةل ذلةةك، يحتةةاج المتمةةرس أو 

 المتخصص إلى شعور باتجاه الشخص، ولغته الجسدية، والتفاعل مع اعخرين.
رع ة الراجعةةة المتناميةةة بأسةةيجةةب تقةةديم التصةةحيحات والتغذيةة ال تــرخر التغذيــة الراجعــة: .3.1.8.1

 وقت ممكن بعد أداء أول محاولة ألنها سوف تستخدم في تخطي  محاولةة الممارسةة التاليةة. التغذيةة
ين الراجعة الفورية، بعد مالحظةة العديةد مةن المحةاوالت، تسةاعد المتعلمةين علةى إجةراء االرتباطةات بة

اكية ة. إن الحس الحركي، والمعلومات اإلدر هذه التغذية الراجعة وحسهم الحركي ومعلوماتهم اإلدراكي
ز القبليةة، والةذاكرة العضةلية للحركةةة أساسةية فةي تعلةةم المهةارات الحركيةة ويجةةب علةى المةؤدي أن يركةة
ني على كيفية الشعور بالحركة سيستغرق وقتا، وإذا مةا كانةت التغذيةة  الراجعةة فوريةة )فةي نطةاق ثةوا

ا بةةالخبرة. يجةةب السةةماح بخمةةس ثةةوان أيضةةا علةةى األقةةل قليلةةة(، فسةةيكون لةةدى المةةؤدي وقةةت ليقارنهةة
 للمؤدي حتى يعالج ويدمج هذين المصدرين للمعلومات قبل الممارسة.

كثيةةر مةةن المعلمةةين يركةةزون علةةى التغذيةةة الراجعةةة الصةةحيحة  اجعلهــا إيجابيــة صــحيحة:.4.1.8.1
للتلميةةذ هةةذه رميةةة سةةخيفة منةةك والتةي تركةةز علةةى األداء السةةليم للتلميةةذ أمةةا التغذيةةة السةلبية كةةأن تقةةول 

 يةةر مر ةةوب فيهةةا وبةةدال مةةن ذلةةك يطلةةب مةةن التلميةةذ التغذيةةة الذاتيةةة الصةةحيحة إال أن المبالغةةة فةةي 
 (1) استخدامها تجعل لدى التالميذ تخوفا من الوقوع في الخطأ حتى ال يتم إحراجهم أمام زمالئهم.

في خلق مناخ إيجابي ير ب فيه التالميةذ فةي التركيز على النقاط اإليجابية في أداء التالميذ يتسبب 
ممارسة التحدي والمعلمون الذين يستخدمون التغذية اإليجابية  البا مةا تكةون نظةرتهم إلةى تالميةذهم 
نظةةرة جيةةدة تةةدعو إلةةى التحسةةين فةةي األداء والمعلمةةون يجةةب علةةيهم أن يعمةةدوا إلةةى اسةةتخدام التغذيةةة 
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: )جميةةل، حسةةن، صةةحيح،  ات معنةةى للتغذيةةة اإليجابيةةةاإليجابيةةة أكثةةر مةةن السةةلبية، ومةةن الجمةةل ذ
حركة رائعة(، إال أن تكرار استخدامها يفقد فاعليتها لدى التالميذ ولكن المهم هو استخدام كل واحدة 

يصةاحبها تةدعيم يعطةى  تأديتهةا إال أن تلةك الجمةل يجةب أنبصورة صحيحة تتالئم مع المهارة التةي 
ألنةةك نظةةرت إلةةى الهةةدف، أنةةت كنةةت دقيقةةا، ويمكةةن للمعلةةم هنةةا أن  لهةةا معنةةى واقيةةا مثةةل: رميةةة رائعةةة

 يستخدم رد الفعل  ير اللفظي في التعليق على األداء.
لةةدى المعلمةةين عةةدد مةةن التالميةةذ يجةةب مالحظةةتهم مةةن خةةالل  توزيــع التغذيــة الراجعــة: .5.1.8.1

مةةواطن الضةةعا لةةديهم اسةةتخدام اتجةةاه الحركةةة السةةريعة بةةأن يتحةةرك المعلةةم فيهةةا بيةةنهم ويتعةةرف عةةن 
 وتغذيتهم بتلك المواطن.

، إال أن التركيةةز علةةى بعةةض التالميةةذ فةةي تعلةةيم المهةةارات الصةةعبة لةةن يسةةتفاد منةةه التالميةةذ اعخةةرون 
رة وسوف يصبح معظم التالميذ متوترين إذا أحسوا من المعلم يوجههم بطريقة مباشرة نحو أداء المها

دم التغذيةةة الراجعةةة المناسةةبة ويحةةول مةةن تلميةةذ إلةةى آخةةر وباختصةةار يجةةب علةةى المعلةةم أن يتةةابع ويقةة
 بدال من الوقوف عند تلميذ واحد ثم يعود بعد ذلك للمتابعة.

ــة: .6.1.8.1 ــة الراجع ــديم التغذي إن تكةةرار أو إعةةادة التغذيةةة الراجعةةة المنقطعةةة يجةةب أن  تكــرار تق
مهةةةاري للمتعلمةةةين، فةةةإنهم يةةةنخفض مةةةع زيةةةادة مسةةةتوى األداء المهةةةاري لةةةدى المةةةؤدي، ومةةةع التقةةةدم ال

يحتةةاجون إلةةى االعتمةةاد بصةةورة أكبةةر علةةى التغذيةةة الراجعةةة الداخليةةة الحركيةةة واإلدراكيةةة القبليةةة أكثةةر 
مةةةن اعتمةةةادهم علةةةى التغذيةةةة الراجعةةةة المتناميةةةة )المتزايةةةدة( مةةةن فبةةةل المعلةةةم، وفةةةي المراحةةةل المتقدمةةةة 

الجيةةدة والنقةةاط السةةلبية التةةي يعتقةةد أنهةةا فةةي  للمهةةارة الحركيةةة قةةد نسةةأل المةةؤدي عةةن النقةةاط اإليجابيةةة
تلميةةةذا مةةةن تالميةةةذ الصةةةا السةةةادس لتعلةةةيم مهةةةارات  40أدائةةةه الحركةةةي، معلةةةم التربيةةةة الرياضةةةية مةةةع 

اإلرسةال والتمريةةر فةةي الكةةرة الطةائرة، علةةى المعلةةم أن يتحةةرك فةةي الملعةب ويقةةدم تغذيةةة راجعةةة لتحفيةةز 
وأن العديةةةد مةةةن هةةةؤالء التالميةةةذ يتطلبةةةون تغذيةةةة راجعةةةة التالميةةةذ، وأن يحلةةةل أداءهةةةم بصةةةورة نوعيةةةة 

 (1)متنامية للتحسن.
 بعك الطرائق حول إعطاء المعلومات الجوابية )التغذية الراجعة(: .2.8.1

إن توقيت وفاعلية التغذية الراجعة المعطاة إلى المتعلم هي ليست بالشيء السهل وحتى عند وضوح 
المدرب فان الالعب ال يأخذ ذلك بسهولة و البا ما يكون  أخطاء الحركات وشرح التصحيح من قبل
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المتعلم  ير قادر على ترجمةة عمليةة التصةحيح إلةى سةلوك حركةي، وفةي حةاالت أخةرى فةإن المةتعلم 
بسةةهولة ال يصةةدق مةةا يقةةال لةةه وعلةةى هةةذا األسةةاس فةةإن فاعليةةة االتصةةال بةةين المةةدرب والمةةتعلم فةةي 

التحليل عند المدرب لمعرفة ما الذي يقةوم بةه الالعةب تشخيص األخطاء هو شيء أساسي، إن قدرة 
وكيةةا يةةؤثر عليةةه بحيةةةث أن عمليةةة تصةةحيح المةةةتعلم لةةألداء هةةو مةةن مصةةةدر خبةةرة المةةدرب. وقبةةةل 
إعطةةاء المةةتعلم التغذيةةة الراجعةةة الخارجيةةة لتصةةحيح األخطةةاء فةةي األداء فةةإن علةةى المةةدرب اخةةذ فكةةرة 

ثالث خطوات في تحليل أداء المهةارة  1988( Corcosواضحة وتحليلية ألداء الالعب وقد اقترح )
 وهي :

حركةة : وهنةا يكةون المفتةاح فةي التأكيةد علةى أساسةيات المقارنة أداء المتعلم مع األداء الصـحيح (1
 أكثةةر مةةن التأكيةةد علةةى األشةةياء الصةةغيرة فةةي األداء وهنةةا يسةةأل المةةدرب هةةل أن األداء يسةةير بالشةةكل

ى مالحظةةةةة ومشةةةاهدة المةةةةتعلم ألكثةةةر مةةةةن مةةةرة لغةةةةرض تقةةةةويم الصةةةحيح ؟ إن هةةةةذا القةةةرار يحتةةةةاج إلةةة
األخطةةةةاء الموجةةةةودة ولكةةةةن يجةةةةب أن يتفةةةةادى المةةةةدرب إعطةةةةاء التغذيةةةةة الراجعةةةةة الخارجيةةةةة السةةةةريعة 

 والمباشرة.
: فمن الطبيعي أن يقوم المتعلم الجديد بأخطاء كثيرة فةإذا قةام اختيار خطأ واحد في المرة الواحدة (2

التغذية الراجعة على كل األخطاء فإن ذلك يعني إعطاء معلومةات كثيةرة المدرب بإعطاء التصحيح و 
تصحيحية أكبر من قدرة المةتعلم علةى اسةتيعابها ممةا يةؤدي إلةى تصةحيح طفيةا جةدا لألخطةاء ففةي 
مثةةةل هةةةذه الظةةةروف فةةةإن علةةةى المةةةدرب التأكيةةةد علةةةى أخطةةةاء األساسةةةية فةةةي البدايةةةة ثةةةم التحةةةول إلةةةى 

ب الخطةةةأ األول ينةةةتج خطةةةأ أخةةةر ولةةةذلك فةةةإن تصةةةحيح الخطةةةأ األول األخطةةةاء الثانويةةةة، و الةةةب بسةةةب
فسيتسةةةبب ذلةةةك فةةةي انتهةةةاء الخطةةةأ الثةةةاني، وعنةةةد الوصةةةول إلةةةى األداء الصةةةحيح يمكةةةن االنتقةةةال إلةةةى 

 (1)تصحيح األخطاء الصغيرة الثانوية.
ول و عند ظهور أخطاء  ير متصلة ببعضها فإنه يستحسن اختيار أسهال ألخطةاء لتفاديهةا ثةم التحة

 إلى األخطاء األصعب وهكذا. إن فائدة هذه االستراتيجية تكمن في عاملين:
 تزيد من احترام المتعلم لمدربه و معلومات.األول: 
 تحسن األداء سيساهم في تحفيز استمرارية تعلم المهارة.الثاني: 

                                                           

(. تأثير التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تعلم المهارات األساسية للكرة الطائرة. 2000هدى ،عبدالسميع عبدالوهاب، الدروني ) -1
 .93-92جامعة بغداد، العراق. ص: 
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ي التي تظهر فو إستراتيجية أخرى عند أداء مهارة تأخذ ثوان متعددة، يجب تحديد األخطاء الحيوية 
البداية، فمثال على ذلك، فعندما تكون بداية الغاطس  ير صةحيحة فةإن قفزتةه تكةون  يةر صةحيحة 
وكةةذلك حركتةةه  يةةر مضةةمونة ودخولةةه إلةةى المةةاء  يةةر صةةحيح وعلةةى هةةذا األسةةاس فيجةةدر تصةةحيح 

 البداية أوال.
 :أدائهلتصحيح تحديد سبب الخطأ وماذا يجب على المتعلم  (3

بةين الحةةدود السةهلة مثةل نسةةيان التركيةز علةةى بعةض أجةزاء المهةةارة إلةى الحةةدود  إن سةبب الخطةأ يقةةع
 الصعبة مثل تغير جةذري فةي التكنيةك األداء، فةإذا قةرر المةدرب بةأن الخطةأ هةو نسةيان التركيةز مةثال
فإن التصحيح يكمن في تذكير  الالعب ومثال ذلك الوقفةة  يةر الصةحيحة فةي اسةتقبال كةرة التةنس، 

إن تحديةد  نةةوع الضةربة فةي سةةباحة الصةدر تكةون عمليةةة صةعبة للمةدرب ألن ذلةةك مةن جهةة أخةةرى فة
يعني تكنيك ضةعيفًا و   يةر صةحيح أو توقيةت  يةر سةليم فةإن علةى المةدرب اسةتخدام تغذيةة راجعةة 

درب ومعلومات إضافية مثل تصوير الالعب بأجهزة الفيديو وإعادة الحركة أمامه. و إذا لم يتأكد المة
د جب أن ال يعطي اقتراحات عشوائية حيث أن هذه االقتراحات العشةوائية قةد ال تفيةمن نوع الخطأ في

فةةةي تحسةةةةين األداء ممةةةةا تقلةةةل مةةةةن ثقةةةةة الالعةةةب بالمةةةةدرب ومعلوماتةةةةه، وعلةةةى المةةةةدربين مراقبةةةةة أداء 
 الالعبين جيدا قبل إعطاء التغذية الراجعة.

 إعطاء التغذية الراجعة لتصحيح األخطاء:( 4
ثةةةة األنفةةة الةةةذكر يجةةب أن تتكامةةةل قبةةل قةةةول أي شةةيء لالعةةةب و بعةةد إنهةةةاء هةةةذه إن الخطةةوات الثال

الخطةةوات يبةةدأ المةةدرب بإعطةةاء التغذيةةة الراجعةةة و يستحسةةن إعطةةاء التغذيةةة الراجعةةة بةةدءا باألشةةياء 
الجيدة ثم التكلم عنا ألخطاء المرتكبة وبعد ذلك يعطي المةدرب معلومةات تصةحيحية مركةزة وبسةي . 

اجعة يجب أن تكون  زيرة بالمعلومات التصحيحية التةي يسةتفيد منهةا المةتعلم ولكةن ال إن التغذية الر 
يجب أن تكون مبهمة أو مربكة ويجب على المدرب أن يعرف أن الالعب قةد فهةم هةذا التصةحيح و 

 (1) يمكن سؤاله عن إعادة ما قاله.
عةةب لةةتعلم التصةةحيح وأخيةةرا تنتهةةي المالحظةةات بشةةيء مةةن التشةةجيع إذ علةةى المةةدرب أن يحفةةز الال

إن المدرب أو المعلم الذي يعطي تغذية راجعة دقيقةة  ،المطلوب ألن ذلك سيؤدي إلى تحسين األداء
ومفهومة يسهل عملية التعلم على كافة مستويات التعلم من المبتدئين إلى المستويات العليا، وعموما 
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نهةا تظةل أساسةية و حتةى فةي أعلةى فإن المبتةدئين يحتةاجون إلةى التغذيةة الراجعةة بصةورة نظاميةة ولك
المسةةةتويات، وعةةةادة يكةةةون أخطةةةاء المسةةةتويات العليةةةا بصةةةورة دقيقةةةة جةةةدا قةةةد ال يشةةةعر بهةةةا المةةةدربون 

إن مدرب البيسةبول عنةدما يةرى أن العبةه قةد رمةى الكةرة  ،المبتدئون و لكن يتحسسها المدرب الخبير
عمل قوس خلفي كبير لغةرض االسةتفادة بزاوية عالية فإن ذلك سببه أخذ خطوة كبيرة إن الالعب قد 

مةةن الطاقةةة فةةي رمةةي الكةةرة أو إنةةه يتةةرك الكةةرة مبكةةرا، إن هةةذه المعلومةةات و التحليةةل ال يةةتمكن مةةن 
 تشخيصها إال المدرب ذو الخبرة العالية.

ــــة: .3.8.1 ــــة الراجع مةةةةن أجةةةةل أن يكةةةةون المعلةةةةم أو المةةةةدرب فةةةةي الصةةةةورة  طــــرق عــــرض التغذي
يعطي التغذية الراجعة لالعبين، فال بد أن يعرف جيدا كيةا يعةرض أو الصحيحة، التي من خاللها 

يعطي هذه المعلومات بالقةدر الكةافي والمناسةب، مةن أجةل تجنةب اإلسةهاب واإلطنةاب، حتةى يتفةادى 
الملةةل وتةةراكم المعلومةةات لةةدى الالعةةب. ولهةةذا يتفةةق كةةل مةةن )عبةةاس أحمةةد السةةامرائي وداريةةل سةةايد 

لتجنةةب اإلسةةهاب، وتعزيةةز قةةوة التغذيةةة الراجعةةة يكةةون بزيةةادة نسةةبة  نتةةوب( فةةي أن : "أحسةةن طريقةةة
 (1)عرضها الجيد، بشرط أن تحتوي على المعلومات المفيدة ذات القيمة العالية والمغزى الجيد".

وبهةةةةذا يجةةةةب أن تكةةةةون التغذيةةةةة الراجعةةةةة خاصةةةةة بالمهةةةةارة، وتأخةةةةذ بعةةةةين االعتبةةةةار جةةةةنس التالميةةةةذ، 
قسةةةمها )داريةةةل سةةةايد نتةةةوب( إلةةةى " التغذيةةةة الراجعةةةة العامةةةة، والتغذيةةةة وأعمةةةارهم، ومسةةةتوياتهم. وقةةةد 

الراجعةةةة الشةةةفوية، وكةةةذلك التغذيةةةة الراجعةةةة ذات المحتةةةوى الخةةةاص مةةةن المعلومةةةات، وكةةةذلك التغذيةةةة 
 (2)الراجعة ذات المحتويات القيمة والعالقات المتداخلة".

: )رميةةةة جيةةةدة( و)الةةةدفاع قةةةوي( ويجةةةب أن تكةةةون هةةةذه المعلومةةةات ملخصةةةة وذات فائةةةدة، مثةةةل قولنةةةا
و)إرسةةةال جيةةةد( أو يمكةةةن عرضةةةها بطريقةةةة شةةةفوية رمزيةةةة )كابتسةةةامة(، و)التصةةةفيق(، أو أن تكةةةون 

 .التغذية الراجعة اإليجابية للعالقات المتداخلة مثل )هذا أفضل، إن يدك قد ارتفعت من ذي قبل(
علةى تنفيةذ الةدرس بصةورة جيةدة، كمةا إن اإللمام ومعرفة أنواع التغذية الراجعةة، سةوف يسةاعد المعلةم 

أنةةةه يجعةةةل المعلةةةم أو المةةةدرب يسةةةتعمل األنةةةواع المختلفةةةة للتغذيةةةة الراجعةةةة بالصةةةورة الصةةةحيحة والتةةةي 
 (3)تتطلبها المهارة.

 بعض األساسيات المهمة وهي كاعتي :ويجب أن يراعى في عرض التغذية الراجعة 

                                                           

 .124عباس، أحمد صالح، السامرائي، عبدالكريم السامرائي: مرجع سابق، ص:  -1
 .334درايل سايد، نتوب: مرجع سابق، ص:  -2
 .212-211عطا هللا، أحمد: مرجع سابق، ص:  -3



 لتغذية الراجعةا         الفصل األول                                                    

52 

 

 حجم التغذية الراجعة:  .1.3.8
معطاة إلى التلميذ يجب أن تتناسب مع مستوى التلميذ من الناحية العمرية إن حجم المعلومات ال    

وكةةذلك مةةع مرحلةةة الةةتعلم أنهةةم عةةادة ال يسةةتوعبون معلومةةات كثيةةرة فةةي وقةةت واحةةد، لةةذلك يستحسةةن 
إعطاء تغذية راجعة بسيطة وتصحيح خطأ واحد فق  في المحاولة الواحدة. من هذا يتضح أنةه كلمةا 

غذيةةة الراجعةةة قلةةت الفائةةدة منهةةا، لةةذلك يجةةب أن تكةةون التغذيةةة الراجعةةة قصةةية زاد حجةةم معلومةةات الت
ومركةةةةزة، ويفضةةةةل إعطةةةةاء تصةةةةحيح واحةةةةد فةةةةي المحاولةةةةة الواحةةةةدة وإعطةةةةاء فرصةةةةة التعلةةةةيم واسةةةةتخدام 
التصةةحيح فةةي بعةةض المحةةاوالت ومتةةى مةةا تةةم التصةةحيح يمكةةن االسةةتاذ االنتقةةال إلةةى تصةةحيح خطةةأ 

جةةةب علةةةى األسةةةتاذ أن يركةةةز أوال علةةةى األخطةةةاء الكبيةةةرة ثةةةم يتحةةةول آخةةةر، ويجةةةدر القةةةول هنةةةا بأنةةةه ي
التركيز على األخطاء األقةل عنةدما يضةمن أن التلميةذ قةد تجةاوز تلةك األخطةاء وهكةذا إلةى أن يصةل 

 (1)إلى إعطاء التغذية الراجعة لألخطاء الصغيرة جدا.
 أوقات إعطاء التغذية الراجعة: .2.3.8.1

 ونتيجة األداء وهي تكون إما: ونقصد بها زمنها وارتباطها
ديها فور تعني إعطاء المعلومات إلى التلميذ حول نتيجة كل استجابة يؤ  التغذية الراجعة الفورية: أ.

صةةةدورها، إذ تتصةةةل وتعقةةةب السةةةلوك المالحةةةن مباشةةةرة، وتةةةزود التلميةةةذ بالمعلومةةةات، أو التوجيهةةةات 
 يحه.واإلرشادات الالزمة لتعزيز السلوك، أو تطويره أو تصح

ي : تعنةةي إعطةةاء المعلومةةات حةةول نتيجةةة اسةةتجابته بعةةد مةةدة زمنيةةة، أالتغذيــة الراجعــة المتــأخرةب. 
، هي التي تعطي للتلميذ بعد مرور مةدة زمنيةة علةى إنجةاز المهمةة، أو األداء، وقةد تطةول هةذه المةدة

 جها فهي:أو تقصر حسب الظروف وعليه ومن خالل المعلومات الموجهة للتلميذ يمكن معرفة نتائ
 معلومات فورية ةةةةةةةةةةةة تنتج تغذية راجعة فورية. -
 معلومات سريعة ةةةةةةةةةةةة تنتج عنها تغذية راجعة سريعة. -
 (2)معلومات متأخرة ةةةةةةةةةةة تنتج عنها تغذية راجعة متأخرة. -

 

                                                           

بالكرة الطائرة، رسالة (. تأثير التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي األعداد واستقبال واإلرسال 2004نغم، صالح نعمة ) -1
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 توجيه التغذية الراجعة نحو الهدف:  .3.3.8.1
جعةةةةة نحةةةو الهةةةةدف، أي أننةةةا نقصةةةةد بةةةذلك خدمةةةةة الهةةةةدف عنةةةدما نقةةةةول: يجةةةب أن نوجةةةةه التغذيةةةة الرا

الموضوع، وتصحيح األخطاء التةي يقةوم بهةا الالعةب تجةاه تحقيةق الهةدف الةذي نريةد الوصةول إليةه. 
وهنةةةا يقةةةول )عبةةةاس أحمةةةد السةةةامرائي وداريةةةل سةةةايد نتةةةوب( بةةةأن "الخطةةةأ الشةةةائع هةةةو إعطةةةاء التغذيةةةة 

ن عمليةةة الةةتعلم"، فمةةثال إذا كةةان الهةةدف الةةتعلم الراجعةةة ألجةةزاء مةةن الحركةةة ليسةةت هةةي المقصةةودة مةة
ذا الدقة في اإلرسال، يكون من الخطأ توجيه التغذيةة الراجعةة والتأكيةد علةى سةرعة اإلرسةال، فلةيس هة

هةةو المطلةةوب مةةن العمليةةة التعليميةةة. ويجةةب كةةذلك التأكيةةد علةةى الهةةدف مةةن التةةدريس أصةةال، ولةةيس 
بةل  الراجعة، يجب أن يكون توجيها سليما وليس هذا فقة ، على الجوانب الثانوية فيه، فتوجه التغذية

يجب أيضا أن نعطي التغذية الراجعة في الزمةان والمكةان الصةحيحين، ومةا علةى المعلةم إال أن يجةد 
 الوقت المناسب إلعطاء اإلشارة أو الكلمة المناسبة، حتى تكون التغذية الراجعة أكثر تأثير.

  اإليجابية:زيادة التغذية الراجعة  .4.3.8.1
هةةةي المعلومةةةات التةةةي يتلقاهةةةا التلميةةةذ حةةةول اسةةةتجابته الصةةةحيحة، وهةةةي تزيةةةد مةةةن عمليةةةة اسةةةترجاعه 
لخبراتةةه فةةي المواقةةا األخةةرى، ولقةةد ذكرنةةا مةةن خةةالل كةةل مةةا تقةةدم حةةول التغذيةةة الراجعةةة أنهةةا عمليةةة 

يةةةذ، ولهةةةذا متابعةةةة ميدانيةةةة تكةةةون مةةةن أجةةةدل تحسةةةين سةةةلوك أو مسةةةار عمةةةل عنةةةد الالعبةةةين أو التالم
)عباس أحمد السةامرائي(: "إذا كةان عمةل التالميةذ يتصةا بالسةلبية، فمةا علةى المعلةم إال أن  (1)يقول

يكون دقيقا في إعطاء المعلومات المر وب فيها، والتي يكةون مردودهةا علةى عمةل التالميةذ. فالزيةادة 
 تعني الدقة في التوجيه". 

ائةدتها فدائمةا للةذين يقومةون بةاألداء المهةاري، وال تكةون  وعليه يمكن القول بأن التغذية الراجعة توجه
الةذي محصورة بهؤالء، وإنما يمتد تأثيرها الجيد على اعخرين، أي أنها تساعد على اإلنجاز الفردي و 

 يقع صمن الجماعة، ويمكن أن تؤثر فيه.
الراجعةةة ويصةةا )عبةةاس أحمةةد السةةامرائي( بعةةض النقةةاط التةةي يجةةب اعتمادهةةا عنةةد إعطةةاء التغذيةةة 

 اإليجابية وهي:
ض إن تةةةأثير التغذيةةةة الراجعةةةة اإليجابيةةةة، يكةةةون مةةةؤثرا إذا تعةةةود التالميةةةذ أو الالعبةةةون سةةةلفا بعةةة (1

 اإلشارات لجلب انتباههم، والذي سيؤدي بدوره إلى اقتصاد بالوقت.
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ة تأكيد الشةرح واإليضةاح السةريع والةوافي، وكةذلك تأكيةد جوانةب اإلنجةاز التةي تحتةاج إلةى التغذية (2
 الراجعة اإليجابية بصورة أكبر.

إعطاء التغذية الراجعة بسرعة وبصورة مؤكدة، ويجةب التثبيةت مةن أنهةا تحةوي علةى المعلومةات  (3
 الجيدة والقيمة.

تعطةةةى التغذيةةةة الراجعةةةة فةةةي المكةةةان والزمةةةان المناسةةةبين، بحيةةةث يكةةةون لهةةةا تةةةأثير جيةةةد فةةةي دقةةةة  (4
 االنجاز أو النتيجة.

 إلى الهدف بعمل وزمن اقتصادي. تعطى التغذية الراجعة للوصول (5
وبهةةةذا يجةةةب أن يكةةةون المةةةدرب أو المعلةةةم حريصةةةا علةةةى التوجيةةةه الةةةدقيق للتغذيةةةة الراجعةةةة وبصةةةورة 

 إيجابية، أي دقيقة نحو الهدف الموضوع من أجل خدمة اإلنجاز وزيادته.
 المعلمون وإعطاء التغذية الراجعة:  .9.1

موا معلومةات التغذيةة الراجعةة الضةرورية، أو اإلشةارة إن من مهام المعلمين فةي  رفةة الصةا أن يقةد
إليها لطالبهم، وعليهم أن يتأكدوا من أن الطالب يستطيع أن يالحن العالقة بةين العمةل والمعلومةات 
المقدمة إليه في التغذية الراجعة. فةإن كانةت البيئةة المثيةرة معقةدة أو جديةدة، أو كةان العمةل معقةدا أو 

المعلةةم أن يخطةة  لكيفيةةة توجيةةه الطةةالب إلدراك معلومةةات التغذيةةة الراجعةةة جديةةدا فإنةةه يتعةةين علةةى 
المهمةةة. كمةةا يتعةةين علةةى المعلمةةين أيضةةا أن يحةةاولوا كلمةةا أتيحةةت لهةةم الفرصةةة أن يقةةدموا معلومةةات 
التغذية الراجعة بعد أداء العمل مباشرة. و إذا تعذر ذلك كمةا هةو الحةال داخةل  رفةة الصةا، عندئةذ 

لمعلةةم أن يخطةة  لطةةرق تجعةةل الطةةالب يتةةذكرون أعمةةالهم لكةةي يقةةدم لهةةم معلومةةات فإنةةه يجةةب علةةى ا
 (1)التغذية الراجعة في وقت تكون فيه األعمال ما زالت حية، أو حاضرة في الذاكرة.

ــة: 1.9 ــة الراجع ــأثر فــي التغذي ــي ت ــي إدارة الظــروف الت ــم ف دارة إيعةةد دور المعلةةم فةةي . دور المعل
ذيةةةة الراجعةةةة، أو يجعلهةةةا أكثةةةر مناسةةةبة لتزويةةةد الطةةةالب بالمعلومةةةات الظةةةروف التةةةي تةةةؤثر علةةةى التغ

جةب الالزمة، بعد تقةديم العمةل الةذي يكلفةون بةه، دورا هامةا ومفيةدا، لةذا مةن أجةل تحقيةق هةذا الةدور ي
 مراعاة التالي: 
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 التأكد من استيعاب الطالب لمعلومات التغذيةة الراجعةة: إن مةن الضةروري علةى المعلةم الجيةد أال   (1
غذية رض أن الطالب يستوعبون التغذية الراجعة لمجرد أنها قريبة منهم، بل إنه يقدم معلومات التيفت

 الراجعة من خالل تركيز انتباه الطالب عليها، ومن خالل توجيه الطالب أثناء تقديمها. 
: ةالتأكد من أن الطالب يفهمةون العالقةة الرابطةة بةين أعمةالهم ومةا يقدمةه المعلةم مةن تغذيةة راجعة (2

قةةةد يظةةةن المعلةةةم أحيانةةةا أن مةةةا يقدمةةةه لطالبةةةه مةةةن تغذيةةةة راجعةةةة أنهةةةا واضةةةحة بالنسةةةبة لهةةةم، لكونهةةةا 
ب واضحة بالنسبة له، لكن األمر مختلا جدا، فغالبا ما تكون المعلومات التةي يقةدمها المعلةم للطةال

ةن الطةال   ير واضحة لهةم، لةذلك يجةب عليةه أن يسةتخدم كلمةات تحةدد العمةل بشةكل ب واضةع، يمك 
 من االستفادة منه. 

إعالم الطالب بالهدف المر وب تحقيقه: عندما يعةرف الطالةب الهةدف أو الغايةة مةن العمةل الةذي  (3
يكلةةا بةةه، فإنةةه يسةةتطيع أن يخطةة  إلسةةتراتيجيته التعلميةةة، ويسةةتطيع أيضةةا أن يبحةةث بةةين المثيةةرات 

 لسةةلوك واالنضةةباط والةةتعلمالكثيةةرة عةةن المعلومةةات المهمةةة. أن معرفةةة الهةةدف تعتبةةر مهمةةة بالنسةةبة ل
 األكاديمي، وعلى الطالب أن يعرف السلوك المتوقع منه.

ن، على المعلم مراعاة اتساق تقديم التغذية الراجعة في الحال كلما أمكن ذلك. من الصةعوبة بمكةا (4
ب إن لم يكن مستحيال أن يقدم المعلم لكل طالب تغذية راجعة فورية عندما يكون عدد طالبه ما يقةر 

( خمسةةة عشةةر طالبةةا أو أكثةةةر فةةي حجةةرة الدراسةةة. لةةذلك نقةةةدم بعةةض االقتراحةةات التةةي قةةةد 15مةةن )
 تساعد الطالب على رب  التغذية الراجعة مع العمل حتى عندما يتم تأجيلها: 

عند تعيين مهمة جديدة ينبغي شةرحها فةورا للطةالب، كحةل األمثلةة المتعلقةة بهةا، والتحةدث عمةا  .أ
 ستفعله أثناء العمل. 

طلب المعلم مةن الطةالب حةل عةدد مةن األمثلةة مةع مراقبتةه لهةم، ومناقشةة األخطةاء وكيفيةة أن ي .ب
 تصحيحها. 

 قبل تعيين العمل الجديد عليه التأكد من أن الطالب يستطيعون أن يحلوا األمثلة بنجاح. .ت
إن يعطةي المعلةةم الطةالب فرصةةة لتصةةحيح محةاوالتهم التدريبيةةة، ويتعةةين عليةه أن يختةةار بشةةكل  .ث

 (1)عددا من الوراق إلعادة تفقدها، والتأكد من أن تصحيح الطالب لها بشكل صحيح.  عشوائي
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عنةةةدما يعيةةةد المعلةةةم األوراق التةةةي قةةةام بتصةةةحيحها، يجةةةب عليةةةه أن يخصةةةص وقتةةةا لمناقشةةةتها،  .ج
العمةةةةل، لةةةةذا يحتةةةةاج المعلةةةةم  وعنةةةةدما يةةةةتم تأجيةةةةل التغذيةةةةة الراجعةةةةة، فةةةةإن الطةةةةالب  البةةةةا مةةةةا ينسةةةةون 

 ره.لمساعدتهم في تذك  
 لتغذية الراجعة : لالغرض من تقديم المعلم  .2.9.1

       ينبني على تقديم المعلم التغذية الراجعة لطالبه مقاصد وأ راض أهمها:
د التأكيد على صحة األداء، أو السلوك المر وب فيه، مع مراعاة تكراره من قبل الطالب، لتحدية (1

ه مةن الطةالب فةي حجةرة الدراسةة، وهةو مةةا أداء مةا، علةى أنةه  يةر صةحيح، وبالتةالي عةدم تكةةرار 
 يعرف بالتغذية الراجعة المؤك ِّدة، وقد أشرنا إليها سابقا. 

 أن يقدم المعلم معلومات يمكن استخدامها لتصحيح أو تحسين أداء ما، وهذا ما يعرف بالتغذية (2
 الراجعة التصحيحية، وقد أشرنا إليها سابقا أيضا. 

لمعلومةةةات التةةةي يمكةةةن اسةةةتخدامها لتصةةةحيح، أو تحسةةةين توجيةةةه الطالةةةب لكةةةي يكتشةةةا بنفسةةةه ا (3
 األداء، وهذا ما يعرف بالتغذية الراجعة التصحيحية اإلكتشافية . 

 ويالحن أن األنواع الثالثة األول موجهة لتغيير، أو تعزيز معلومات الطالب. 
الطالةةب  زيةةادة الشةةعور بالسةةعادة )الشةةعور اإليجةةابي( المةةرتب  بةةاألداء الصةةحيح، كةةي تتولةةد لةةدى (4

 الر بة لتكرار األداء، وزيادة الشعور بالثقة والقبول، وهذا ما يعرف بالثناء. 
زيةةادة الشةةعور بالخجةةل، أو الخةةوف )الشةةعور السةةلبي( كةةي ال يتعمةةد الطالةةب إلةةى تكةةرار تصةةرف  (5

 ما، وهو ما يعرف بعدم القبول. 
 (1)وهذان النوعان موجهان لتعزيز، أو تغيير مشاعر الطالب.

  :على المتعلم  أثير التغذية الراجعةت. 3.9.1
التغذيةةةةة الراجعةةةةة عبةةةةارة عةةةةن معلومةةةةات نراهةةةةا ونسةةةةمعها أو نشةةةةمها أو نتةةةةذوقها أو نحةةةةس بهةةةةا، وهةةةةي 

 () المعطةةى  كمعلومةةات ال تشةةبه النةةاتج، وال تشةةبه اسةةتجاباتنا للتغذيةةة الراجعةةة.  يةةر أن المعلومةةات
 تؤثر على المتعلم من حيث اعتي : 

 أو التصرفات التي يقوم بها المعلم، وهذا التعزيز يزيد من قوة العمل.تعزز األعمال،  (1
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تقةةةدم لنةةةا معطةةةى معينةةةا ) معلومةةةات ( يمكةةةن اسةةةتخدمها لتعةةةديل العمةةةل، أو تصةةةحيحه، ممةةةا يةةةدفع  (2
المةةةةتعلم إلةةةةى تنويةةةةع مفرداتةةةةه المسةةةةتخدمة، ويتجنةةةةب التكةةةةرار، ويسةةةةمى هةةةةذا النةةةةوع بالتغذيةةةةة الراجعةةةةة 

ويمكةةن تصةةنيا التغذيةةة  ،التغييةةر  معلومةةات يمكةةن اسةةتخدامها لتوجيةةه التصةةحيحية، حيةةث إنهةةا تقةةدم
 الراجعة التصحيحية، والتغذية الراجعة المؤك ِّدة على أنها راجعة إخبارية. 

تعزيةةةز المشةةةاعر: يمكةةةن أن تعمةةةل التغذيةةةة الراجعةةةة علةةةى زيةةةادة مشةةةاعر السةةةرور، أو األلةةةم عنةةةد  (3
 (1)المتعلم.
إنةةةه مةةةن المعةةةروف اعن أن التغذيةةةة الراجعةةةة يمكةةةن أن تكةةةون  معوقـــات التغذيـــة الراجعـــة: .4.9.1

سةةمعية أو بصةةرية أو كلهةةا مجتمعةةة، أمةةا عمليةةات عةةزل أو إعاقةةة التغذيةةة الراجعةةة فينةةتج عنهةةا إعاقةةة 
االنجاز )األداء(. ويؤكد )عباس أحمد السامرائي( بأن " تعطيل أو إعاقة التغذية الراجعة، ينتج عنها 

يح"، ألن الالعةةةب يكةةةون تحةةةت ظةةةروف ومتغيةةةرات كثيةةةرة، مثةةةل إضةةةاءة تةةةأثير معةةةوق لةةةألداء الصةةةح
الملعةةب التةةي تقلةةل مةةن التغذيةةة الراجعةةة البصةةرية، وهةةي مصةةدر خةةارجي مهةةم. وعلةةى الةةر م مةةن هةةذه 
الظةةةروف  يةةةر الطبيعيةةةة التةةةي يتعةةةرض لهةةةا الالعبةةةون، إال أنهةةةم يتقةةةدمون فةةةي أدائهةةةم كمةةةا لةةةو كةةةانوا 

)عباس أحمد السامرائي( بقوله: "إن الالعبين يمكنهم في الغالب  يتعلمون مهارة جديدة. هذا ما يؤكد
ويقول )محمد يوسا الشيا( بأنه "التكيا لوضع  (2)التكيا مع الحالة الجديدة التي يتعرضون لها".

 (3)تعطلت أو أعيقت فيه التغذية المرتدة )الراجعة( يشبه تماما تعلم مهارة جديدة".
 مصادر التغذية الراجعة: .10.1

إن مصةةادر التغذيةةة الراجعةةة متعةةددة ومتنوعةةة علةةى تعةةدد الطةةرق المسةةتعملة ألجةةل تعزيةةز اسةةتجابة  
تالميذ التالميذ للواجب بصورة ايجابية، إن كان الهدف تعليميا أو تقويميا أو للوقوف على انجازات ال

 للعمل أو معرفة نتيجة عمله، وهذه المصادر يحددها )مفتي إبراهيم حماد( كما يلي:
 مصادر خارجية. -
 مصادر داخلية حسية )حيوية أو ذاتية(. -
 مصادر متداخلة ألكثر من مصدر. -
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ويمكن على ضوء هذه المصادر أن تكون هناك تغذيةة راجعةة مةن المصةدر األول أي مةن مصةادر  
خارجيةةة يمكةةن أن تكةةون سةةمعية أو بصةةرية فيتولةةد لنةةا تغذيةةة راجعةةة بصةةرية وتغذيةةة راجعةةة سةةمعية، 

 الراجعة البصرية مثةل حركةة اإلبهةام إلةى أعلةى توضةيحا للعمةل الجيةد أو إلةى أسةفل توضةيحاالتغذية 
للخطةةةأ أو الةةةرأس إلةةةى األمةةةام أو الجانةةةب )باإليجةةةاب أو بالسةةةلب( أو االبتسةةةامة إلةةةى  يةةةر ذلةةةك مةةةن 
المصةةادر، أمةةا التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية فهةةي كةةل أنةةواع التصةةحيحات الصةةوتية والكةةالم الموجةةه إلةةى 

ز، ميذ سواء من قبل األستاذ أو الزميل وهةي كلهةا صةادرة خةارج الفةرد وتةؤثر فيةه مةن أجةل االنجةاالتل
أمةةا المصةةدر الثةةاني الةةذي هةةو مصةةدر داخلةةي حسةةي أو التغذيةةة الراجعةةة الداخليةةة وتةةأتي مةةن الةةداخل 

رده بمف بإنجازهإنه يحس باإلنجاز دون أن نعطيه تغذية راجعة، فالفرد )التلميذ( من إحساسه وشعوره 
لةى وبدون توجيه من األستاذ كشعور بالرضا، الراحة أو التعب فهذه أشياء يحس بها التلميذ والتةي ع

انجةةازه الخةةارجي وتةةؤثر فيةةه، أمةةا المصةةدر الثالةةث فهةةو التغذيةةة الراجعةةة ألكثةةر مةةن مصةةدر وهةةذا مةةا 
)كإحساسةةه  يحةةدث للتلميةةذ الةةذي يتلقةةى معلومةةات مةةن أكثةةر مةةن مصةةدر سةةواء كةةان داخليةةا أو خارجيةةا

بالخطةةةأ أو االنجةةةاز الجيةةةد مةةةع إشةةةارة األسةةةتاذ وتقييمةةةه وصةةةرخة الةةةزمالء سةةةواء بةةةالفرح أو الغضةةةب(. 
 وسوف نعرض التغذية الراجعة الخارجية ألنها محور بحثنا.

 التغذية الراجعة الخارجية حسب وسيلة الحصول عليها: 1.10.1
يةذ وهةي هةا األسةتاذ عةن طريةق الكةالم للتلمتعني المعلومات التي يزود بالتغذية الراجعة اللفظية:  .أ

 تكون أكثر عرضة للنسيان ألن التلميذ ال يستطيع الرجوع إليها.
ميذ وهي تعني المعلومات التي يزودها األستاذ عن طريق الكتابة للتل التغذية الراجعة المكتوبة: .ب

 تعذ أفضل من اللفظية ألن التلميذ بإمكانه الرجوع إليها في أي وقت.
ــ .ج تعنةةي المعلومةةات التةةي يحصةةل عليهةةا التلميةةذ مةةن خةةالل رؤيةةة سةةلوكه  ة الراجعــة المرئيــة:التغذي

 (1)الذي يعاد مرة ثانية أمامه وذلك باستعمال جهاز التلفاز أو الحاسوب ...الا.
 :الوسائل السمعية البصرية .2.10
 وسةائل فهةي التةاليوب والسةمع والمشاهدة المالحظة على فيها يعتمد التي التعليمية الوسائل تلك هي
 معلومات توصيل يريد عندما استعمالها إلى ويلجأ فيها حواسه يستعمل اإلنسان مادام مجردة،  ير
 علةى فيهةا يعتمةد وإنمةا كالممارسةة المباشةرة الخبةرة علةى االعتمةاد دون  تعليمةي موقةا فةي فكةرة أو
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التلفزيون،  التوضيحية، الصور النماذج، السينمائية، األفالم هي الوسائل وهذه واالستماع، المالحظة
 .مختلفة وبدرجات تدريجي بشكل الواقع من تقربنا الوسائل هذه كل

 :الرياضي المجال في المستعملة السمعية والبصرية الوسائل أهم 1.2.10.1
  لة التصوير:  (1
 واكتشةفت التعبيةر، فةي أسةاليب هةو قواعةد لةه وأصةبحت الفوتةو رافي الرياضةي التصةوير فةن تطةور
 فةأمكن إدراكها، عن اإلنسان حواس تعجز قد المظاهر تكبير أو تسجيل في التصوير آلة نياتإمكا
 لذلك الميكروسكوب فوق  التصوير آلة بتركيب القدم كرة في مثال المباريات تصوير المثال سبيل في

 حتأصب التصوير وقواعد التصوير آلة إمكانية في التطورات هذه بفضل الفوتو رافية الصورة احتلت
 . (1)الكالم  دور عن أهمية يقل ال االتصال في دورا تؤدي وأصبحت التعبير أدوات من

 المتحركة:  التصوير  لة (2
 قصير، متحرك فيلم أول صور 1889عام  المتحركة التصوير آلة اختراع العالم "أديسون" من تمكن
 التصةوير فنةون  وتقةدمت المتحركةة الصور عرض آالت وأمريكا وألمانيا إنجلترا فرنسا في ظهرت ثم

 مةن اإلنسةان تمكةن وبةذلك التعبيةر فةي خاصةة قواعةد للسةينما وأصبحت وعرضها، المتحركة الصور
 المعروفة االتصال وسائل إلى وسيلة إضافة
 يقتصةر ولةم العةالم أنحةاء جميةع فةي السةينما دور والحركةة )الصةورة( وانتشةرت الصةوت بةين تجمةع
 . (2)أيضا  والدعاية والتعليم التدريب علم شملت بل يهوالتوج التربية على السينما وظيفة
 الرياضةات جميةع فةي المباريةات تصةوير فةي الرياضةي المجةال فةي تسةتعمل أصةبحت أنهةا كمةا

 .واأللعاب
 :الفوتوغراف اختراع (3

 19القةرن  أواخةر تمكةن "أديسةون" فةي إذ االتصةال وسةائل إلةى آخةر شةيئا الصةناعية الثةورة وأضةافت
 ألول اإلنسان استطاع وبذلك أخرى  مرة سماعه ثم الشمع من أسطوانة على وتالص يسجل أن من
 أخرى. مرة سماعها إعادة المسموعة األصوات تعبئة من التاريا في مرة
  يةر مرنةة أقةراص إلةى األصةوات تسةجيل مةن اإلنسةان فةتمكن الصةوتي التسةجيل فنةون  تقةدمت وقةد
 علةى ثةم المعةدن، مةن سةلك علةى الصةوت تسةجيللل جهةاز اختةراع تةم ثةم النسةا سةهلة للكسةر، قابلةة

                                                           

 . 14عالم الكتب والنشر .ص  القاهرة: .(. وسائل التعليم واإلعالم1985هللا ) حفن، إبراهيم  الحليم عبد ،الباب فتح -1
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 وأقةل سةهولة أكثةر الصةوت تسةجيل أصبح وبذلك البالستيك، من شري  على ثم المعدن، من شري 
 . (1)بعيدة  أماكن إلى والنقل الحل سهلة أجهزة ألنها نفقة

 التلفزيون: (4
 فةي لنةاس منةا رةالغفية الجمةاهير إلةى لتصةل األثير عبر والصوت المتحركة الصور لنقل وسيلة هي

 .الا ..النوادي وفي العامة األماكن وفي منازلهم
وتصاحب انتشار هو إقبال الناس عليه تحسينات كبيرة في اإلرسال واالستقبال معا فأمكن فةي بحةر 
 السنوات قليلة بدءا إلرسال التلفزيوني تكبير شاشة جهاز االستقبال من ستة بوصةات حتةى وصةلت

لةةةون إلةةةى إرسةةةال ملةةةون، باإلضةةةافة إلةةةى تحسةةةين أسةةةاليب اإلخةةةراج بوصةةةة، مةةةن إرسةةةال  يةةةر م 23
التلفزيةةوني ممةةا جعةةال لتلفزيةةون وسةةيلة صةةعبة يوجههةةا اإلنسةةان وفقمةةا يةةرى لتكةةون أكثةةر جةةذبا لالنتبةةاه 

 .(2)المشاهد، وأعمق أثرا على شخصيته
اإلنسةةةان فةةةي و أصةةبح التلفزيةةةون يلعةةب دورا كبيةةةرا فةةةي حيةةاة اإلنسةةةان أو الوسةةيلة التةةةي يعتمةةةد عليهةةا 
 .الا...معرفة ما يدور في هذا العالم من أخبار سياسية، ثقافية اجتماعية، اقتصادية رياضية

 :الوسائل السمعية البصرية الفيديو 2.2.10.1
 :جهاز الفيديو 

 (BETA):جهاز الفيديو كاسيت :أوال
 خدمت هةذا النظةامتم اكتشاف هذا النظام وتطويره بواسطة شركة سونيا ليابانيةة وهةي أول شةركة اسةت
( بيةةةرز تيةةةاك AIWAفةةةي صةةةناعة الفيةةةديو أمةةةا الشةةةركات األخةةةرى المنتجةةةة لهةةةذا النظةةةام فهةةةي أيةةةوا )

(TEAC) . 
وتةةأتي أشةةرطة هةةذا النظةةام علةةى شةةكل كاسةةيت يعةةرض نصةةا بوصةةة ثةةم يةةتم التسةةجيل عليهةةا باتجةةاه 

، ويةةتم التسةةجيل واحةةد لفتةةرات زمنيةةة مختلفةةة بةةين شةةري  وآخةةر تتةةراوح مةةا بةةين سةةاعة وثالثةةة سةةاعات
وإعةةادة التسةةجيل علةةى هةةذه األشةةرطة وأجهزتهةةا بشةةكل األنظمةةة حيةةث يةةتم التغيةةر مةةن نظةةام إلةةى آخةةر 

 العالمية عرض الشري  المسجل. PALSECAMINIDISCأوتوماتيكيا عند 
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أمةةا األجهةةزة الجديةةدة فيوجةةد بهةةا سةةرعة متوسةةطة مةةا بةةين سةةرعة العةةرض وسةةرعة اإلرجةةاع، وتسةةمى 
ريةةر الشةةري  بسةةرعة، يمكةةن مةةن خاللهةةا مشةةاهدة المةةادة المسةةجلة علةةى الشةةري  سةةرعة البحةةث أو تم

 باختيار ما تريد مشاهدته .
 ( :V.H.Sثانيا: جهاز فيديو نظام )

( اليابانيةةة وقةةد تةةم إنتةةاج هةةذا J.V.C" تةةم اكتشةةاف هةةذا النظةةام مةةن طةةرف شةةركة "جةةي. فةةي. سةةي )
 قبل شركة "سولي".النظام في الوقت الذي تم فيه إنتاج نظام "آيتا" من 

 -( األمريكيةةة و "أكةةاي"RACI " ومةةن أهةةم الشةةركات العالميةةة المنتجةةة لهةةذا النظةةام نجةةد "أ.ر.س )
 . (1) "هياشي" اليابانية و"شارب" سلوفينيا

وفي ظل هذا التقدم التكنولوجي وظهور المستحدثات والمستجدات في مجال عةرض العلةوم والمعرفةة 
اإلنتةةةةاج تطةةةةورات حديثةةةةة نتيجةةةةة نحةةةةو الرقميةةةةة حيةةةةث قامةةةةت شةةةةركة  ونقلهةةةةا فقةةةةد شةةةةهد عةةةةالم الفيةةةةديو

" بتطةةةوير أجهةةةزة تسةةةجيل الفيةةةديو وتوظيةةةا إمكانيةةةات أجهةةةزة الفيةةةديو الرقميةةةة والةةةذي SONY"سةةوني""
 يستطيع أن يسهل بدقة كل شيء

 Audio Videoone.على شري  واحد وتحويلها إلى وحدات اإلنتاج المتكاملة 
 :أسطوانات الفيديو  :ثالثا

لقةةةد ظهةةةرت أسةةةطوانات الفيةةةديو فةةةي أواخةةةر السةةةبعينات ويعتبرهةةةا علمةةةاء تكنولوجيةةةة التعلةةةيم ومهندسةةةو 
نة االتصاالت عالمة بارزة في خزن المعلومات المصورة، وتستخدم في التعليم والتسلية، تشبه أسطوا

هةي مصةنوعة الفيديو أسطوانة الفوتو راف الحاكي الطويلة األداء والتةي تسةمع عةن طريقهةا أ ةاني، ف
مةةةن البالسةةةتيك أيضةةةا والفةةةرق بينهمةةةا هةةةو أنةةةه أسةةةطوانة الفيةةةديو مسةةةجل عليهةةةا صةةةوت وصةةةورة، أمةةةا 

 اسطوانة الفوتو راف فعليها صوت فق .
تحتوي أسطوانة الفيديو على كةل وجةه مةن وجهيهةا االثنةين مةادة تلفزيونيةة تسةتعرض كةل إطةار منهةا 

ألةةا إطةةارة حةةوالي نصةةا  54ات مسةةجلة فةةي منفةةردا، كمةةا تعةةرض الصةةورة الثابتةةة وتعةةرض اإلطةةار 
 ساعة.

وهذه األربعة وخمسون إطار يمكن برمجتها متسلسلة ثم يستعان بأي وحدة بتحكم رقمي للبحةث عةن 
أي إطةةار منهةةا، أو جملةةة مةةن اإلطةةارات أو مشةةهد أو عرضةةه فةةورا علةةى شاشةةة التلفزيةةون، أمةةا علةةى 
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سةةب لبرمجةةة محتويةةات االسةةطوانة كلهةةا علةةى هيئةةة صةةورة ثابتةةة أو متحركةةة كةةذلك يسةةتعان بهةةذا الحا
شكل برنامج خاص، فيقسةم هةذه المحتويةات إلةى أقسةام تجةا األسةطوانة عنةد نهايةة كةل قسةم ويوجةه 
بعةةده سةةؤال أو جملةةة مةةن األسةةئلة ليحةةث علةةى المشةةاهد و البةةا مةةا تكةةون هةةذه األسةةئلة مصةةا ة علةةى 

طيع المشاهد عن طريقه يستدعي السةؤال هيئة االختيار من متعدد، ولك لسؤال أو إجابة مختارة يست
 أو اإلجابة أو الحركة على شاشة التلفزيون فورا.

وقد يمكن ذلك من استخدام أشةرطة الفيةديو للةتعلم المبةرمج سةواء فةي الصةيا ة الخطيةة أو التفريقيةة، 
هذا معا لعلةم أن اسةتمرار عةرض أي إطةار علةى الشاشةة توقعةه مةدة طويلةة ال يةؤدي ذلةك بةأي حةال 

األحوال إلى تلا األسطوانة وبذلك يتيح للمتعلم أن يسير تعلمةه وفةق خطواتهةا لخاصةة وهةذا مةا  من
 . (1)يجعل أسطوانة الفيديو وسيلة مؤثرة على تعلم أي شيء 

 أهم السمات التي يتميز بها جهاز الفيديو: 
 يستطيع الجهاز عرض اسطوانة الفيديو وتقديمه صورة ثابتة ألي فترة زمنية . -
 ع تقديم بعض البرامج صورة على الشاشة.تستطي -
يمكةةن جهةةاز عةةرض األسةةطوانة الفيةةديو المشةةاهد مةةن الةةتحكم فةةي سةةرعة العةةرض، فيعةةرض  -

 الصورة بطيئة أو سريعة، حركتها العادية سواء في التقديم أو الترجيع.
يسةةةتطيع مسةةةتخدم برمجةةةة المةةةواد المسةةةجلة علةةةى أسةةةطوانة الفيةةةديو سةةةواء برمجةةةة خطيةةةة أو  -

 .تعريفية 
يمكةةةن جهةةةاز عةةةرض اسةةةطوانة الفيةةةديو المشةةةاهد مةةةن البحةةةث عةةةن أيةةةة صةةةورة أو مشةةةهد فةةةي  -

 . (2)عرضه في ثواني 
 كيفية عرض أسطوانة الفيديو: 

لكةةي تعةةرض تسةةتخدم فةةي جهةةاز الفيةةديو وهةةو شةةبيه بجهةةاز اسةةتماع األسةةطوانات الصةةوتية األسةةتوديو 
لتلفزيةةوني العةةادي اللةةون، ويضةةب  فةةي وصةةل هةةذا الجهةةاز بمنجةةل هةةوائي فةةي جهةةاز قنةةاة االسةةتقبال ا

جهةةاز االسةةتقبال علةةى قنةةاة خاليةةة تسةةمى  البةةا قنةةاة الفيةةديو فةةي ربةة  جهةةاز عةةرض اسةةطوانة الفيةةديو 
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ذراع شبيه بذراع الجرامغون لكنةه ذراع ليةزر، يةرب  ذلةك الةذراع علةى سةطح االسةطوانة فةي نقةل شةعاع 
 . (1)زيوني الليزر الصورة الميكروسكوبية إلى شاشة االستقبال التلف

 (2)عالقتها بمجال التدريب الرياضي و )فيديو (خصائص األجهزة السمعية البصرية: 
ضةةية يؤكةد المةدربون والمدرسةون و ذوي الخبةةرة فةي اسةتخدام الفيةديو فةةي مجةال التربيةة البدنيةة و الريا

 :أنه يساعد على
 . توضيح وشرح حركة أو عدة حركات للمهارة الحركية -
 ر األحاسيس والمشاعر لألداء الخاص بالرياضي .يساهم في تطوي -
 . يساهم في التدريب الرياضي والتصور الحركي ويعود على الرياضي بالترفيه -
 يعمل على تقويم الذاكرة الحركية وقوة استعادة المعلومات وتقليل النسيان . -
 إثارة الر بة والتشويق والتنافس وإبعاد الملل . -
 دراك الحسي .يساعد على تعزيز اإل -
 يساعد في تقوية الفرد في تحويل معرفته من شكل عخر حسب حاجته . -
 تجهز الفرد بتغذية رجعية ينتج عنها زيادة في التعلم . -
  :أهمية جهاز الفيديو في عملية تحليل المباريات 

ات من بما أن شري  الفيديو يمكن من تسجيل الصوت والصورة معا فهو يساعد على تسجيل المباري
أجةةل إعةةادة مشةةاهدتها مةةرة أخةةرى، وقةةد يسةةهل هةةذا مةةن مهمةةة المةةدربين فةةي عمليةةة تحليةةل المباريةةات، 
وبما أن كرة القدم هي لعبة جماعية فهي تحتةاج إلةى وسةائل يسةتعان بهةا فةي تحليةل مبارياتهةا، ومةن 

)فيةديو( هةي  بين هذه الوسائل نجد الفيديو، حيث يقةول " أبةو الحسةن "إن الوسةائل السةمعية البصةرية
وسيلة إيضاح تساعد على إدراك الحقائق بوضوح وإثارة اهتمام المةتعلم، كمةا أثبتةت بعةض الدراسةات 

 . (3)أن عائدات المعلومات عن طريق الفيديو لها فعالية بالنسبة للرياضيين ذوي الخبرة 
 
 

                                                           

 . 370هيم، حفن هللا: نفس المرجع. ص فتح الباب، عبد الحليم  إبرا  -1
على تعلم مهارات أساسية في كرة القدم مذكرة دكتوراه، جامعة )فيديو ((. أثر الوسائل السمعية البصرية1996بو داود، عبد اليمين) -2

 .31 الجزائر.ص
 .40 علم النفس الرياضي. القاهرة: دار المعرفة. ص (.1977) محمد، أبو عبده -3
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  :تعلم المهارات الحركية ودورها فيالتغذية الراجعة  .11.1
 :لمتعلماأخطاء  في الحد من ودورهاالمعلومات 

في البداية فان إعطةاء المعلومةات تسةاعد فةي توجيةه المةتعلم بالنسةبة للهةدف وإن هةذا شةيء مهةم فةي 
بداية مراحل التعلم خصوًصا عندما تكةون األخطةاء واضةحة وكبيةرة، إن االسةتخدام المسةتمر للتغذيةة 

وتصةحيحها سةريعا، بحيةث يقتةرب الراجعة الخارجية من المدرب تسةاعد فةي تخفةيض حجةم األخطةاء 
األداء من الشكل المطلوب ويساعد في اإلبقاء على هةذا األداء. بينمةا يكةون هةذا االتجةاه هةو محةور 
التعلم ومن جهة أخرى فإن بعض الدراسةات والبحةوث تقةول إن فةي أحيةان كثيةرة يعتمةد المةتعلم علةى 

ة وعنةةد قطعهةةا يتراجةةع األداء، والمشةةكلة التغذيةةة الراجعةةة فةةي األداء بحيةةث يةةرتب  مةةع التغذيةةة الراجعةة
عند إيقاف التغذيةة الراجعةة وخصوًصةا فةي السةباقات الحقيقيةة )االمتحانةات( فةإن الالعبةين يواجهةون 
صةةعوبات فةةي األداء وكةةذلك نقةةاط ضةةعا التغذيةةة الراجعةةة الخارجيةةة فإنهةةا تحجةةم وتقلةةل مةةن التغذيةةة 

لم الالعب بان المةدرب يعطةي التغذيةة الراجعةة فةي الراجعة الداخلية وتعني اإلحساس الداخلي وإذا ع
كل صغيرة وكبيرة فإنه على الرياضةي االنتظةار لمةا سةيقوله المةدرب وبةذلك تضةيع فرصةة اإلحسةاس  
الةةداخلي والتغذيةةة الراجعةةة الداخليةةة التةةي تكةةون مهمةةة فةةي عمليةةة الةةتعلم. إن التطبيقةةات العمليةةة تكةةون 

المتكةررة تكةون مهمةة فةي المراحةل األولةى للةتعلم بحيةث تقةرب  واضحة، إن التغذية الراجعة الخارجيةة
األداء إلى الهدف المبيت وكلمةا زادت خبةرة المةتعلم يجةب أن تقةل التغذيةة الراجعةة الخارجيةة تةدريجيا 
بحيث يعطى إلى الالعب فرصة االستقاللية عند األداء وعند الوصةول إلةى مسةتوى عةال مةن األداء 

 (1)إلى القليل جدا من التغذية الراجعة الخارجية.فإن الالعب يحتاج أحيانا 
 

 

 

                                                           

 .7د الفتاح: مرجع سابق. ص: محمود، عب -1
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 خالصة:
ا التمةةرين والتغذيةةة الراجعةةة همةةةا العنصةةران األساسةةيان فةةي عمليةةةة الةةتعلم واألداء وقةةد أعطينةةة إن

اتجاهةةات لتحديةةد تةةةدريب فعالةةب وجةةةود التغذيةةة الراجعةةةة وأهميتهةةا للمةةةتعلم، ولكةةن بعةةةض البحةةوث قةةةد 
ا فةةي دور التغذيةةة الراجعةةة معةةا لتةةدريب فةةي الةةتعلم وقةةد تةةم تقسةةيم وصةةلت إلةةى شةةكل منةةاقض لمفاهيمنةة

 التغذية الراجعة إلى شكلين:
 الجوابية الداخلية نتيجة األداء.داخلية تأتي عن إحساس الالعب نفسه وعادة تسمى المعلومات 

أما الخارجيةة فتعنةي: المعلومةات الجوابيةة التةي تصةل إلةى المةتعلم مةن الخةارج وعةادة تكةون مةن 
يعتمةد  قبل المدرب وفي بداية تعلم المهارة تكون التغذية الراجعة الداخلية ضعيفة عنةد المةتعلم ولةذلك
لراجعة اعلى التغذية الراجعة الخارجية، وكلما زاد التدريب زاد اإلحساس بالمهارة وزادت معها لتغذية 

لةةى التغذيةةة الراجعةةة الداخليةةة بحيةةث يةةتمكن المةةتعلم بتشةةخيص أخطائةةه بنفسةةه وكةةذلك يقةةل اعتمةةاده ع
الخارجية والتي تأتي من المدرب و عليه بمعرفةة شةيء وهةو إذا توصةل الالعةب لتشةخيص األخطةاء 
 بنفسةةه فةةال يحتةةاج لتةةذكيره بةةذلك وإنمةةا يختةةار المةةدرب األخطةةاء المخفيةةة أو الصةةغيرة لغةةرض التأكيةةد

 .عليها وتطوير مستوى األداء بحيث يتطابق معا لهدف المنشود
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 ׃تمهيد
  ويرجع هذا التطور إلى التغير و التعديل ،لعبة كرة اليد دائما وفنونها في تطور مستمر

المستمر الذي يطرأ على قوانينها بهدف زيادة سرعة إيقاع اللعب ومن ثم إمتاع الالعبين  
 األمر الذي أدى بدوره إلى انتشار اللعبة وزيادة عدد ممارسيها من الناشئين. ،والمشاهدين

ول كي بين فريقين من الالعبين يحاوان كانت لعبة كرة اليد هي لون من ألوان  الصراع الحر 
فان هذا الصراع الذي تحكمه قوانين وقواعد  ،كل منهما حيازة الكرة ووضعها في شبكة الخصم

 ،ونها محددة كان منذ نشأته مجاال فكريا واسعا وعميقا لمدربي كرة اليد والقائمين على دراسة فن
دقة و حيازة الكرة وأثناء الهجوم لسرعة وذلك بهدف تطوير تحركات الالعبين أثناء الدفاع لسرعة 

 ٠إصابة الشبكة

ى دى إلوفى وقتنا الحالي وبعد التعديل المستمر لقوانين اللعبة  عقب كل دورة اولمبية الذي أ
 ،فقد أصبح من الصعب إصدار مؤلا واحد يتناول كل موضوعات كرة اليد  ،تنوع اتساع فنونها

اسعا و ائر العلوم اإلنسانية  جعل كرة اليد مجاال علميا كما أن إخضاع الممارسة الرياضية إلى س
ا للدراسة والبحث  باإلضافة إلى أنها مجاال فنيا ال يعي متغيراته إال من تعمق في ممارسته

 ٠وتدريسها وتدريبها
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 ׃ماهية كرة اليد .1.2
وتعتمد في أصبحت كرة اليد أكثر ممارسة على مستوى العالم في مختلا األعمار واألجناس 

ي  التنقأساسها على سرعة التنقل بالكرة إلى منطقة الخصم باستخدام المهارات األساسية كالتمرير و 
 ٠والخداع و يرها من المهارات المختلفة في )كرة اليد ( 
م( مقسةةم إلةةى منطقتةةين  20م( وعرضةةه ) 40تمةارس لعبةةة كةةرة اليةةد بةين فةةريقين علةةى ميةةدان طولةه )

م( المعروفةة بالمنطقةة المحرومةة حيةث ال يسةمح فيهةا ألي العةب  6منطقة ) كل منطقة محددة فيها
م(  9وتليهةةةةا منطقةةةةة )، سةةةواء كةةةةان مةةةةدافع أو مهةةةاجم الةةةةدخول إليهةةةةا بةةةالكرة أو بةةةةدونها أثنةةةةاء اللعةةةب 

 م( عنةةى المرمةةى7المعروفةةة بالمنطقةةة تنفيةةذ األخطةةاء باإلضةةافة إلةةى منطقةةة الرميةةة الحةةرة علةةى بعةةد )
 ٠وخروج الالعبين وكذا منطقة دخول

( العبةةين داخةةل الملعةةب زائةةد حةةارس 6( العةةب مةةنهم )14يتكةةون عةةدد الالعبةةين فةةي كةةل فريةةق مةةن )
( العبين في االحتياط ،ويحاول كةل فريةق تسةجيل اكبةر عةدد مةن األهةداف علةى مرمةى 7المرمى و)

ب م( ،وذلةةةك خةةةالل مةةةدة زمنيةةةة محةةةددة حسةةة2م( وارتفاعةةةه )3الخصةةةم ، حيةةةث يبلةةةد طةةةول المرمةةةى )
د( ومةةن 10د( تتخللهمةةا فتةةرة راحةةة مةةدتها )30ةةة )بالصةةنا والجةةنس ومقةةدرة بشةةوطين كةةل شةةوط يقةةدر 

خصائص هذه اللعبة هي قوة االحتكاك بين الالعبين مما تتطلةب القةوة والرشةاقة والسةرعة فةي األداء 
                            (1)والدقة في التصويب.

 ׃نشأة كرة اليد في العالم .2.2
تعتبر كرة اليد من أحدث األلعاب الكبيرة التي استخدمت فيها كرة وخاصة  إذا ما قورنت بلعبة كرة 
القدم التي ظهرت قبلها بمئات السنين  وان كان نسب أصل العاب الكرة جميعا إلى تسويكا بنت 

لعاب الملك أونياس ملك ايبس من بالد اإل ريق حيث كانت تلعب كرة اليد مع وصيفتها ذلك أن ا
الكرة الصغيرة و الكبيرة كانت تمارس بواسطة الجنسين أيام الفراعنة وهناك وثائق تثبت أن الحياة 

 "أميل هورل"اليومية كانت تمثل لهم تلك األلعاب واستعملوا الكرات من الجلد والقا أيضا ويقول 
قبل قدميه ولهذا تعتبر أول رئيس لجنة فنية باالتحاد الدولي أن الفرد في بداية نشأته استخدم يديه 

كرة اليد أقدم األنشطة التي مارسها اإلنسان حتى قبل كرة القدم ولهذا ال نستطيع التحقق من صحة 
 (2)المعلومات التاريخية الخاصة بلعبة كرة اليد على وجه اليقين وهذا هو الحال في معظم األلعاب.

                                                           

 .223( . تعليم التربية الرياضية. عمان: دار جرير للنشر والتوزيع. ص2006إبراهيم محمد، المحاسنة ) - 1
 .9 –8(. كرة اليد للمجتمع . القاهرة: دار الفكر العربي للنشر .ص2008منير، جرجس إبراهيم)  2-



 رة اليدك               الفصل الثاني                                                        

69 

 

ان ت في نفس الوقت في عدد من البلدومن المحتمل جدا أن كرة اليد في مرحلة تطورها األول ظهر 
 في برنامج 1898عام  "هولجر نلسن"ولكن بصورة متنوعة فقد أدرج معلم الجمباز الدانماركي 

ر ت اصدعمله المدرسي لتالميذ مدرسته بمدينة "أدروب" لعبة تشبه كرة اليد الحالية وبعد تسع سنوا
ارست وكما كانت تشيكوسلوفاكيا قد م لد""هاند بو "نلسن" كتيبا عن لعبة والتي كانت تعرف باسم 

اليد  على ملعب كرة القدم باسم "حزينا" وهذه التسمية مازالت تعرف بها كرة 1893لعبة كرة اليد 
فراد " صفة كرة اليد سبعة أ البلدان أرويا كألمانيا سويسرا ثم اتخذت" حزينا حتى اعن في بعض

 .1930فكان عام أما دخول كرة اليد على صورتها الحالية  1905
وبعد عدة سنوات ظهرت هذه اللعبة في السويد حيث اصدر معلم السويدي "ولدن" مجموعة من 

كما  القوانين تحت عنوان األلعاب في الطبيعة ومن ضمن هذه األلعاب ما يشابه كرة اليد الحالية
عب د داخل المال( أفرا7لعبة كرة اليد المشابهة إلى حد بعيد مع كرة اليد ) 1919مارست السويد 

 ٠المختلفة 
 لهجومولكن لم تتخذ اللعبة طبعة المنافسات من حيث قواعدها والتي كانت تحرم الجري بالكرة أو ا

 ٠على الالعب بمجرد حيازته لها
عبي و كذلك لم تمارس هذه اللعبة أول مرة عندهم بواسطة الرجال لكن بعد ذلك وجدت إقباال من ال

تعديل بإلى تنظيم اللعبة بين الرجال كما قام  "شلنز" بي ألمانيا دعاوهذا اإلقبال من جانب الع
بعض قواعدها حتى تأخذ اللعبة طابع المنافسة فأصبح يسمح لالعب بمهاجمة منافسه في حالة 

 حيازة الكرة كما أصبح الجري بالكرة مسموحا به.
نوفر" بعد ذلك أقيمت البطولة أقيمت أول بطولة رسمية لكرة اليد بألمانيا بمدينة "ها 1921وفى عام 

الداخلية األولى في كثير من البلدان، وفى المؤتمر الثامن التحاد العاب القوى الدولي المنعقد 
انتخبت لجنة ألول مرة تأخذ على عاتقها قيادة لعبة كرة اليد  ٠في مدينة "الهاي" بهولندا 1926

لقواعد الرسمية لكرة اليد وحتى هذا التاريا وضعت ا 1928وفى عام  دوليا ووضع قواعد لهذه اللعبة
أثناء إقامة دورة  1928أ سطس عام  24كان اختالف في قواعد اللعبة بين الرجال والنساء، وفى 

األلعاب االولمبية بأمستردام أتعقدت جمعية تأسيسية ألول اتحاد هواة كرة اليد وأصبحت برلين مقرا 
ل األعضاء المؤسسين لالتحاد الدولي، وفى نفس العام لالتحاد بحضور عدة دول وتعبر هذه الدو 
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 30x2دقيقة والرجال  20x2وحدت قواعد اللعبة بين الرجال والنساء باستثناء وقت اللعب سيدات 
لك عمال على نشر نية والفرنسية وذطبعت قواعد اللعبة باللغات األلما -1928-دقيقة، وفى عام

  (1)المختلفة.اللعبة وتوحيد طريقة لعبها بين الدول 

 ميالد وتطور كرة اليد في الجزائر: .3.2
وذلك بمراكز المنشطين أما اللعب بصفة  1942لقد كانت البداية األولى لكرة اليد  الجزائرية سنة  

وبذلك بإحدى عشر العب أما نسبة اللعب  بسبعة العبين فكان ضمن  1946رسمية فكان سنة 
 ٠حتى تم تنظيم أول بطولة جزائرية 1956حلت سنة وما أن  1953الدورات األولى سنة 

كان العدد قليل من الممارسين لهذا النوع من  1962-1930ونشير هنا أن هذه المرحلة بين 
 لحركةالرياضة وذلك بسبب حالة التميز التي شهدتها البالد خالل الفترة االستعمارية وقد ظهرت ا

ية تعمار جل الحرية التي رافقت الشعب قبل الفترة االسالرياضية في الجزائر تحت تأثير الصراع من أ
ون ذي يكوالتي لعبت دورا معتبرا في التنظيم والتربية البدنية  وتحضير الجماهير  خاصة الشباب ال

 ٠القوة الحية في الوطن 
اد حم"ثانية لكرة اليد حيث تم تعين كانت االنطالقة ال 1963ومباشرة بعد االستقالل وبالضب  سنة 

داية انت بكد الرحمن وإسماعيل مداوي" بهدف إنشاء أول فدرالية جزائرية لكرة اليد وفى تلك الفترة عب
س ت رئيمشوار الفدرالية الجزائرية لكرة اليد برئاسة السيد إسماعيل مداوي الذي كان في نفس الوق

 ׃كالتالي  رابطة الجزائر العاصمة لكرة اليد أما أول الفرق التي انخرطت في الفدرالية فهم
 LOMSEبولو ين SAINT-EVGENE)فريق ) .1
 (.R.U.A فريق الراسيند لجامعة الجزائر) .2
 ( .G.L.E.Aفريق المجموعة الالئكية لكلية الجزائر العاصمة ) .3
 (. H.B.C.Aفريق نادي الجزائر لكرة اليد ) .4
 (.  G.S.Aفريق  الية رياضة الجزائر ) .5
 فريق من عين الطاية. .6
  (1)فريق سبارتو وهران.  .7
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 ن ثالثةانخرطت الفدرالية الجزائرية في الفدرالية العالمية والتي كانت تتكون م 1963أما في سنة 
 LOMSقسنطينة " أما أول بطولة جزائرية فكانت من نصيب فريق )، وهران، رابطات فق  "الجزائر

 ٠1963( في سنة 
اء الرابطة الرابعة تم إنش 1968وفى سنة  1984كما تحصل نفس الفريق على نفس اللقب سنة 

والتي تمثل الجنوب  وفي سبتمبر في نفس السنة المكتب الفدرالي يعلن عن تنظيم  بطولة شبه 
حيث يتم فيها توزيع نوادي العاصمة  إلى مجموعتين واحدة من الشرق واألخرى من  ،رياضة
  (2)الغرب.

يد رة الكن  ائبا لحداثة رياضة بينما البطولة الوطنية  تظم الشرق والغرب والوس   أما الجنوب فكا
 ٠لهذه المنطقة
أدخلت  1977وفى سنة  1901تم حل كل الجمعيات التي أنشأت اثري قانون  1975وفى سنة 

  ٠والتي تظم سبع جمعيات (ASP)تعديالت رياضية إذ بدأت بطوالت الجمعيات النخبوية 
ية الوس  والشرق والغرب سنة  نية باإلحداث كونها عرفت ثالث بطوالت جهو  1984وتعد سنة 

وكانت عدد بطاقات لالعبين آنذاك  1989بينما سجل هنا ظهور الرابطة الجهوية لورقلة سنة 
( 20.000( موزعة على ثالثين رابطة أما اليوم فعدد بطاقات لالعبين يفوق )1500يصل إلى )

 ٠بطاقة
قية ثم جددت العهد مع هذه على شكل بطولة افري 1989ولقد احتضنت الجزائر الدورة الثامنة سنة 

الرياضة بعد إحدى عشرة سنة لتستضيا الدورة الرابعة عشر بطولة إفريقيا لألمم في كرة البيد وذلك 
منتخبا من  18وذلك بحضور ماال يقل عن  2000ماي  8أفريل إلى  19بقاعة حرشة ابتداء من 
  (3) ∙الصنفين ذكور وإناث

 ׃لعالمقانون لعبة كرة اليد في ا .4.2 

م عرضا وتسمى بخطوط 20م طوال و40شكله مستطيل يضم مساحة تقدر  ׃( الميدان1المادة )
 ٠التماس والخطوط الصغرى هي خطوط المرمى

                                                                                                                                                                          

 . 35ص ٬،الجزائر1992، مارس 18العدد  ( ،1992مجلة الوحدة الرياضية ) - 1

 .371(. موسوعة األلعاب الرياضية المفضلة. مصر: دار الكتاب العلمية. ص1993جميل، ناصيا ) - 2
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يكون و م العارضة والقائمين تكونان من المادة الخشبية 2م وارتفاعها2طولها ׃( المرمى2المادة)
وفة مغلقة تحد من سرعة ارتدام الكرة المقذ التلوين بلونين مختلفين واضحين ويكون مزود بشبكة

م أمام المرمى ويكون مستمر 6متر ومسطر لمسافة 3مساحة المرمى وتكون محدودة بخ  مستقيم 
م الخ  الذي يحدد ساحة المرمى يسمى خ  ساحة المرمى عالمة  6مع طرف بربع دائرة بقياس 

من الجانب الخارجي بخ  المرمى م 4سم توضع أمام مركز كل مرمى ومتوازية وعلى بعد 15من 
 م أمام المرمى  9م و 3المتقطع للرمية الحرة معلم بمسافة تبعد 

 م.7م تشكل من خ  واحد مسطر أمام المرمى موازي مع خ  المرمى على بعد7عالمة -
 سم. 5خ  الوس  يرب  بين الخطوط ويبلد قياسها -
ا ساحة التي تحددها ويبلد قياسهسم تحدد منطقة التبادل على كل الخطوط تنتمي للم15عالمة  -

 سم عرضا.5
  (1)سم.8بين األعمدة خ  المرمى يوضع بنفس طول الساعد -

شكل تصنع بغالف من الجلد أو من مادة بالستكية أحادية اللون ومستديرة ال ׃( الكرة3المادة)
 يبلدا أما بالنسبة للشابات 475إلى  425سم الوزن 60الى58بالنسبة للشباب يبلد قياس محيطها

 ا.400إلى  326سم الوزن 56إلى  54قياسها
لى ع( العبين في كل فريق والباقي يكون 7( العب )14يتكون الفريق من ) ׃( الالعبون 4المادة)

 كرسي االحتياط وال يقبل سوى االحتياطيين وأربعة مندوبين رسمين في كرسي االحتياط
ع الفرق د لجمي10د بينما فترة راحة30وطزمن المباراة من شوطين كل ش ׃( زمن المباراة5المادة )

 سنة فأكثر.18ذكور وإناث من 
يمكن لالعب الذي يكون في مركز حارس المرمى أن يصبح العبا  ׃( حارس المرمى6المادة)

مختلا وهذا ينطبق على العبي الملعب أيضا إذا أصبحوا حراسا للمرمى  ي وقت بز  للملعب في أي
                                                                .ن منطقة التبديليجب أن يتم تبديل حارس المرمى م

 ׃يسمح لالعب  ׃( لعب الكرة7المادة )
عين إيقاف ومسك وضرب ورمى الكرة باستخدام اليدين )القبضة أو اليد المفتوحة( أو الذرا  -

 أو الرأس أو الجذع أو الفخذين أو الركبتين.
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 ض.ثوانى في اليد أو عندما تكون الكرة مستقرة على األر 3لمدة اقصاها االحتفا  بالكرة -
 خطوات.3التحرك والكرة في اليد بما اليتجاوز -

 ׃يسمح لالعب  ׃( الدخول على المنافس8المادة)
 استخدام اليدين أو الذراعين لالستحواذ على الكرة. -
 جاه.لعب الكرة بعيدا عن حوزة المنافس بيد واحدة مفتوحة ومن أي ات -
 حجز المنافس بالجذع حتى إذا لم تكن الكرة بحوزته وال يسمح لالعب بغير ذلك. -

يحتسب الهدف إذا عبرت الكرة بكامل محيطها خ  المرمى الداخلي  ׃( تسجيل األهداف9المادة)
 (1)ولم يرتكب الرامي أو زمالئه أثناء ذلك أية مخالفة.

فيختار ،اختار الكرة لفريق الذي يربح القرعة و يؤدى رمية اإلرسال ا ׃( رمية اإلرسال10المادة)
الملعب وفى حالة اجتيازه نصا الملعب يؤدى الفريق المنافس رمية اإلرسال، المنافس نصا 

 ضافي.تؤدى رمية اإلرسال في بداية الشوط الثاني للفريق األخر، تجرى قرعة جديدة قبل الوقت اإل
نب واألخر الجانية إذا عبرت الكرة بكاملها خ  الجاتحتسب الرمية   ׃( الرمية الجانبية11المادة)

 من لمسها العب من الفريق المدافع قبل أن تعبر خ  المرمى الخارجي لفريقه.
 ي.تمنح رمية المرمى إذا عبرت الكرة بكاملها خ  المرمى الخارج ׃( رمية المرمى12المادة)
 ׃التاليةتحتسب الرمية الحرة في الحاالت  ׃( الرمية الحرة13المادة)

لفات التبديل الخاطئ أو الدخول للملعب مخالفا للقوانين أو القواعد، مخالفات حارس المرمى مخا
ر رة عبالعب الملعب لقواعد منطقة المرمى ،المخالفات المتعلقة بقواعد العب الكرة تعمد العب الك

 ل على المنافس،المرمى أو خ  الجانب، اللعب السلبي، مخالفات قواعد اللعب التي تخص الدخو 
اطئ ء الخرمية اإلرسال، الرمية الجانبية، رمية حارس المرمى، الرمية الجزائية، رمية الحكم، األدا

 ٠للرميات، السلوك  ير الرياضي والتهجم
   تحتسب الرمية الجزاء: ׃( الرمية الجزائية14المادة)
 عند إضاعة فرصة محققة لتسجيا هدف في أي جزء من الملعب. -
 ا يحمل أو يأخذ حارس المرمى الكرة من خارج منطقة مرماه إلى داخلها.عندم -
 عند دخول الالعب منطقة مرماه واثر ذلك على هجوم المنافس الذي بحوزته الكرة.  -
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تعمد الالعب إرجاع الكرة إلى منطقة مرماه داخل منطقة المرمى وقام بلمسها حارس  -
 المرمى.

 جود فرصة واضحة للتسجيل. إطالق صفارة بدون مبرر في نفس وقت و  -
 إهدار فرصة واضحة للتسجيل عندما يتداخل احد  ير مصرح به بالتواجد بالملعب.   -

 يستأنا اللعب برمية الحكم إذا: ׃( رمية الحكم15المادة)
 توقا اللعب بسبب ارتكاب كال الفريقين مخالفة لقواعد اللعب في نفس الوقت. -
 بت فوق الملعب.إذا لمست الكرة السقا أو أي عائق مث -
 إذا أوقا اللعب دون وجود مخالفة للقواعد ولم يكن من الفريقين مستحوذ على الكرة. -

يكن مر و قبل أداء الرميات يجب أن تكون الكرة مستقرة في يد الرامي  ׃( أداء الرميات16المادة)
  كل الالعبين طبقا لقواعد اللعب قبل أداء الرمية.

 يجب تصحيح الوضع الخاطئ. -
 ׃يجوز إعطاء إنذار ׃( العقوبات17دة)الما

 المخالفات التي تخص الدخول على المنافس. -
 المخالفات التي تخص الدخول على المنافس والتي تعاقب تصاعديا. -
 السلوك  ير الرياضي من الالعب أو اإلداري. -

  يدير كل مباراة حكمان متساويان في الحقوق يساعدهما مسجل وميقاتي. ׃( الحكام18المادة)
يراجع المسجل قائمة الفريقين فق  الالعبين المسجلين الذين لهم  ׃( المسجل والميقاتي 19المادة)

حق االشتراك وباالشتراك مع الميقاتي في مراقبة الالعبين الموقوفين أو الالعبين الذين انضموا بعد 
ظات واألهداف المسجل مسؤول عن ورقة التسجيل ويسجل أحداث المباراة والمالح بداية المباراة 

  (1)واإليقاف واالستبعاد والطرد.
  ׃مكانة كرة اليد ضمن أنشطة التربية البدنية والرياضية  .5.2

صنيا لقد كان لتعدد أنشطة التربية البدنية والرياضية وتشعها ما أوجب ظهور العديد من طرق الت
واء ومعظم ة احتحيث عمد الخبراء إلى إيجاد تصنيفات مختلفة كان هدف معظمها هو محاول

 .طار تصنيا منطقياألنشطة الرياضية في ا
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 كرة اليد ضمن التصنيفات وفيما يلي لعرض أراء مختلفة لبعض العلماء وبعض الدول حول مكانة
 لألنشطة

كوديم " حيث ضم كرة اليد ضمن أنشطة رياضية تتضمن توقعات لحركات الغير  ″تصنيفات  -
 (1) تلعب الخط  فيها دورا بارزا. من أفراد وهى األلعاب الجماعية التي

سية فقد ضمنها ضمن األلعاب الجماعية التي تعتبر إحدى المقومات الرئي "تشارلزبوتشر"أما  -
 ٠ألي برنامج للتربية البدنية 

أما تصنيا جمهورية ألمانيا الديمقراطية )سابقا( فتصنا كرة اليد ضمن قسم األلعاب  -
 الكرة الطائرة ...الا . ،كرة السلة  ،ليد كرة ا ″حيث يضم  رياضات  ، الجماعية

أما تصنيا ألمانيا االتحادية )سابقا( لكرة اليد تقع ضمن قسم األلعاب الكبيرة حيث تتضمن كرة  -
 (2)القدم والسلة ...الا .

ة إن كرة اليد تقع ضمن أنشط ،للعلماء والدول لألنشطة الرياضيةومن خالل هذه التصنيفات  -
  تضم مختلا األنشطة الرياضية الكروية. األلعاب الكبيرة التي

  ׃أهمية ممارسة كرة اليد .6.2
ى تعمل كرة اليد شأنها في ذلك شأن باقي األلعاب واألنشطة الرياضية األخرى والتي تساعد عل
من  تنمية وتطوير الصفات البدنية وكذلك ترقية وظائا الجسم الحيوية لالعبين وذلك لما تتطلبه

ارسيها ،فهي كنشاط رياضي يعمل على تعديل سلوك الفرد وتشكيله بما قدرات خالقة من مم
ة ن قيميتناسب متطلبات المجتمع الذي يعيا فيه ونظرا لما تتميز به كرة اليد من بساطة وما لها م

دة تربوية بدنية تجاهلها فإنها من األلعاب المحببة للجنسين كما تتميز كرة اليد بنواحي عدي
 ٠وسهلة حيث تعلمها والتقدم بهافإمكانياتها بسيطة 

قانونها بسي  ويمارسها الجنسين في مختلا األعمار وهى مشوقة لكل من الالعب والمتفرج 
باإلضافة إلى فائدتها الشاملة لجميع أجزاء الجسم نتيجة لما تتطلبه من سرعة وكفاح مستمرين 

دي للهجوم وبالتالي فهي من للمهاجم والمدافع ،يشاركهم في هذا الكفاح حارس المرمى عند التص
األلعاب الرياضية التي تكسب ممارسيها مواصفات خاصة تؤدى إلى تغير وتحسين كثيرا من 
العمليات الفسيولوجية مما ينتج عنه القدرة على االحتفا  بالمجهود التكيفي والمقدرة على مقاومة 
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اب الجماعية التي تتطلب عمل التعب وذلك نتيجة للتدريب المنتظم ولما كانت كرة اليد من األلع
مجموعات عضلية كثيرة بقوة ولفترة طويلة ،فان هذا العمل يتطلب بالضرورة كفاءة الجهازين 

الالزم  باألكسجينالدوري والتنفسي ،وذلك الن العضالت ال يمكن أن تعمل باستمرار دون أن تمد 
ا زادت كفاءة هذين الجهازين كذلك إلزالة الفضالت المتراكمة في العضالت أي انه كلم لعملها،

كلما أمكن القيام بعمل عضلي لفترات طويلة، إن كرة اليد توفر وسائل ممتازة تساعد على تربية 
 لالعبين على االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات السريعة أثناء المباريات.

هى وسيلة ناجحة في تربية األفراد على كما تعمل على إكساب الالعبين السمات الخلقية واإلدارية و 
التفكير والتصرف الجماعي فكل فرد من أفراد الفريق يعمل من اجل الجماعة حيث يتبين أن اللعب 
الجماعي هو الطريق الوحيد إلحراز الفو، إن كرة اليد لها تأثير على لياقة الفرد الوظيفية أي على 

بالغة في تكوين الشخصية حيث تنمى لالعبيها قوة كفاءة وحيوية وأجهزته المختلفة ولها أهمية 
  (1)اإلرادة والشجاعة والعزيمة والتصميم بجانب إكسابها لالعبين التوافق الحركي الجيد.

 ׃خصائص العب كرة اليد .7.2
يتميز العب كرة اليد بالعديد من الخصائص والتي تتناسب مع طبيعة اللعب وتساهم في إعطاء 

 ׃ركي مميز ومن هذه الخصائص ما يلىفعالية أكبر ألداء ح
إن أي لعبة سواء كانت فردية أو جماعية تلعب فيها  ׃الخصائص المرفولوجية .1.7.2 

حيث بالخصائص المرفولوجية دورا هاما في تحقيق النتائج خاصة إذا تعلق األمر بالمستوى العالي 
بة كرة اليد مثلها مثل أي لعأصبح التركيز أكثر فأكثر على الرياضيين ذوى القامات الطويلة و 

أخرى تخضع لنفس التوجه فالطول والوزن وطول الذراعين وحتى بعض المؤشرات األخرى لها من 
ل ا بطو قامة معتبر، كما يتميز أيض-االهتمام واألهمية فالعب كرة اليد يتميز ببنية قوية ،طول ال

عة لة نسبيا والتي تتناسب وطبياألطراف وخاصة الذراعين وكذلك يد واسعة وسلميات األصابع طوي
 ٠لعبة كرة اليد

إن النم  الجسماني لالعب كرة اليد هو النم  العضلي الذي يتميز النمط الجسماني: .1.1.7.2
بطول األطراف خاصة الذراعين مع كبر كف اليد وطول سلميات األصابع مما يساعد السيطرة 

                                                           

 – 88(. مركز التحكم في األلعاب الجماعية. مصر: المكتبة المصرية. ص2004حسين وعماد، أبو القاسم محمد على) زكى، محمد - 1
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ب وسرعة التمرير والن كرة اليد تعتمد على على الكرة وقوة العضالت تساهم في إنتاج قوة التصوي
نسبة معتبر من القوة التي توفرها العضالت فان النم  العضلي هو أنسب لمثل هذا النوع من 

 ∙الرياضة 
يعتبر عامل الطول عامل مهما وأساسي وخاصة في الهجوم وتسجيل األهداف له  ׃الطول (1

 أثر كبير على االرتقاء.
 نماذج لالعبين الفرق المستوى العالي. وفى الدفاع كذلك ونقصد هنا

هذه المميزات بصفة كبيرة وبما أن الالعب يتميز بطول القامة فالشك انه يملك ذراعين طويلتين  
  (1)تساعده على تنفيذ تمريرات سريعة ومحكمة والدقة في األماكن المناسبة.

 ׃الوزن  (2
 ة بين وزن الجسم والطول من خاللإن الوزن عامل مهم جدا في كرة اليد ويظهر ذلك في العالق

وكما أن هذا المؤشر مرتفع كلما كان مستوى الالعب كذلك ولكن نحسب الوزن kg/m هذا المؤشر
من طول لالعب ونحصل على الوزن وبالتالي نجد أن خفة الالعب  100لالعب عادة نطرح 

 ومي والدفاعي.تتعلق بسرعة االنطالق من خالل التحرك واالنتقال ومن خالل التحرك الهج
ومن خالل تطور اللعبة في العصر الحديث نجد االهتمام بعامل الطول يتبعه الوزن الذي يساعد 

 على االلتحام والقوة وسرعة االنجاز
 ׃عرض الكتفين  (3

ها لهذه الصفة لها أهمية كبيرة بالنسبة لالعب كرة اليد حيث تؤثر على قوة القذف والرمي كما 
 مرمى حيث تسمح له بتغطية مساحة كبيرة من المرمى .أهمية كبيرة لحارس ال

 ׃الشبر (4
يجب أن تكون األصابع متباعدة على بعضها البعض فاتساع األصابع يمثل مساحة الكا والتي 

 ٠تساعد وتسهل على الالعب مسك الكرة بسهولة
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 ׃المرونة (5
تا والتي تلعب إن سعة ومدى الحركة لدى العب كرة اليد تكون كبيرة وخاصة على مستوى الك

أهمية كبيرة  في جميع أشكال وأنواع التمرير، حيث يكون االرتفاع في إمكانية األداء الحركي 
   (1).وكذلك قوة وسرعة التمرير

 ׃الخصائص الفسيولوجية. 2.7.2
 الالعب ذو المستوى العالي )رياضة النخبة( من الجانب الرياضي والفسيولوجي يتميز بأنه: 

 نفيذ كبيرة جدا.سريع : سرعة الت -
 قدرة امتالك العب كرة اليد سرعة وقوة تمكنه من أداء تقنية التمرير بفعالية كبيرة . -
قادر على إيجاد مصادر الطاقة تسمح له بالمحافظة على قدرته خالل المقابلة وذلك بتأخر  -

 أعراض التعب.
 ممارسة كرة اليد تتطلب من الالعب قدرات الهوائية هائلة. -
ن ال التعب في كرة اليد تتطلب أو تتميز بالتناوب بين التمرين والراحة )تماري بما أن مراحل -

 تتعدى عشر ثوان( هذا ما يتطلب قدرة الهوائية ال حمضية لالعب. 
لعبة كرة اليد تطلب قدرات الهوائية بوجود حمض اللبن هذا جليا في بعض مراحل التعب في  -

 دا(.وقت زمني طويا نسبيا ووقت الراحة قصيرا ج مقابلة ما)حيث تكون التمارين بشدة عالية في
 ׃الصفات الحركية .3.7.2

إن الصفات الحركية ضرورية ألي العب بما فيها كرة اليد حيث تلعب دورا فعاال في األداء 
 الحركي السليم والصحيح. 

 التوازن : ضروري لالعب في كل التحركات و القفزات التي يقوم بها  -
 في التحكم والتعامل الجيد مع الكرة الرشاقة : هي ضرورية  -
 التنسيق : مهم لكل الحركات المركبة والمعقدة  -
ن التفريق والتميز بين مختلا األعضاء: يسمح بأداء حركات دقيقة ومحكمة ومعنى ذلك هو أ -

 يميز الالعب ما سيفعله بذراعيه
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 ׃الخصائص النفسية .4.7.2
كثيرا ما نقابل العبا يتميز بكل ما تتطلبه هذه الرياضة عند النظر الى العبي رياضة كرة اليد فإننا 

الحديثة من سرعة فائقة من سرعة فائقة وقوة بدنية ومرونة وتوازن و توافق كما نجد انه يقوم 
مهارية بصورة جيدة جدا خالل التدريبات ولكن  بإخراج وإبراز كل ما يمتلكه من قدرات بدنية و

اريات الحاسمة نجده قد أصبح ال يتمتع بكل هذه القدرات بمجرد تعرضه لموقا ضا   مثل المب
والمهارات بل صار عبئا على الفريق الذي يلعب له وبالتالي فإن مثل هذا الالعب ال يحتاج إلى 

يحتاج إلى بالفعل مجيد فيهما ولكنه في الواقع المزيد من التدريب البدني أو المهاري وذلك ألنه 
رات العقلية والنفسية يعمل على تزويده بما ينقصه من هذه برنامج متخصص في تدريب المها

المهارات حتى يتمكن من مواجهة الموقا االختباري الذي تفرضه المباريات والمسابقات ويصبح 
للبطولة باإلضافة إلى القدرة على  قادرا على مواجهة الضغوط التي تفرضها المتغيرات المختلفة

تستشير التحدي ولكن بصورة واقعية ويتأتى ذلك من خالل  التركيز الجيد ووضع األهداف التي
 –الثقة بالنفس  –تركيز االنتباه –إتقان المهارات العقلية والنفسية األساسية مثل )التصور العقلي 

 (1)مواجهة الضغوط النفسية(.
  (2) المواجهة والمثابرة واالنتصار.الي بثالث صفات نفسية هامة وهى : يتميز العب المستوى الع 

 المتطلبات المهارية لالعبي كرة اليد :.8.2
المتطلبات المهارية في كرة اليد تتضمن جميع المهارات االساسية للعبة سواء كانت بالكرة، أو 
بدونها، وتعنى كل التحركات الضرورية والهادفة التي يقوم بها الالعب وتؤدى في إطار قانون لعبة 

نتائج أثناء التدريب أو المباراة، ويمكن تنمية وتطوير هذه كرة اليد بهدف الوصول إلى أفضل ال
المتطلبات المهارية من خالل التخطي  الجيد لبرامج اإلعداد المهارى، الذي يهدف إلى وصول 
الالعب إلى الدقة واالتقان والتكامل في أداء جميع المهارات األساسية للعبة كرة اليد بحيث يمكن 

 (3) تحت أي ظرف من ظروف المباراة. ية متقنةأن يؤديها الالعب بصورة أل
 يمكن تحديد أهم المتطلبات المهارية الضرورية لالعبي كرة اليد:

 

                                                           

 .86-85إصابات(. مكتبة المجتمع العربي. ص-تدريبات-تدريب-(. كرة اليد )مهارات2012صبحي، أحمد قبالن) - 1
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 المهارات الهجومية بدون كرة: (1
وم هو الوضع الذي يكون عليه الالعب دائما في استعداد للهج وضع االستعداد الهجومي: -أ

يع كرة وكما يتطلب على المهاجم توز من خالل االنطالق في توقيتات مختلفة لتعامل مع ال
 نظره لكشا أماكن تواجد زمالئه والمدافعين باإلضافة إلى تشكيالتهم.

ويقصد بالبدء انطالق الالعب المهاجم انطالقة سريعة مفاجئة بغرض اكتساب  البدء: -ب
ة مع فرصة الهروب من الرقابة الدفاعية لالعبي الفريق المنافس عند أداء أي مهارة هجومي

 .داد الستقبال الكرة والتصرف معهاحفا  على وضع االستعال
هو محاولة وصول الالعب للسرعة القصوى والمحافظة عليها بغرض اكتساب ميزة العدو:  -ت

على الالعب المنافس وعدو الالعب في كرة اليد مماثل للعدو في العاب القوى وتتضح 
 .أهمية العدو بصورة كبيرة أثناء الهجوم الخاص بةأنواعه 

: وهي مهارة يقوم بها المهاجم للهروب من المالزمة  الجري مع تغيير سرعة الجسم -ث
الدفاعية فعندما يفشل المهاجم في إكساب أو الحفا  على ميزة العمل فيكون هنا من 
الضروري أن يحاول المهاجم من اإلفالت من الرقابة عن طريق تغيره التجاه الجري أو 

 تغير السرعة .
ر مهارة لتوفق عكس مهارة البدء وهى مضادة لها من حيث األداء ولكن لكل تعتبالتوقف :  -ج

منهما نفس الهدف ومهارة التوقا ال يمكن أن تؤدى مستقلة بذاتها إذ يجب أن يكون 
الجسم مكتسبا لسرعة وفيها يرتكز الالعب على أحد القدمين في اتجاها الجري لتعمل قدم 

األرض وانثناء مفصل الركبة عند فرملة الجسم االرتكاز من خالل اتصالها المستمر ب
        ومقاومة اندفاع الحركةج كما يتبع التوقا بدوران الجسم وأحيانا أخرى بلا الجذع .

 مدافع: وفيه يستخدم المهاجم جسمه برشاقة كبيرة للهروب أو المرور من ال الخداع بالجسم -ح
ن مؤثر يستطيع من خالله الالعب للوصول إلى ثغرة يسهل استالم الكرة أو إحتالل مكا

 المهاجم اكتساب ميزة أفضل عند التصويب على المرمى.
ا أو وهي مهارة هجومية يقوم فيها الالعب المهاجم بعمل إعاقة قانونية مؤقتة لوق ׃الحجز -خ

 تغير حركة المدافع وهو مهارة فردية تكسب زميل المهاجم ميزة سواء كان التصويب وهو
 أنواع: 
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 رك ويكون استخدامه جهة المهاجم بصورة للمدافع كما يحدث  البا في تح: ماميالحجز األ
 المهاجمين في اتجاه حائ  للمدافعين خالل الرمية الحرة .

 :ويكون باعتراض المنافس بالجذع من أحد جانبيه كما يحدث عند منطقة الحجز الجانبي 
 المرمى بواسطة مهاجم الدائرة .

 ق األداء من الناحية القانونية جأو من ناحية متبعة الكرة :وهو أنسب طر  الحجز الخلفي
و البا ما يؤدى بواسطة المهاجم الطائرة حيث يتحرك لألمام كي يحجز مدافع قرب خ  الرمية 

 )1)الحرة وكما يجب أن يكون توافق في األداء بين المهاجم .
ا على ما يكون مستحوذوهي المهارات التي يؤديها الالعب عندالهجومية بالكرة :  المهارات (2

لعبة لالكرة في لحظة استالمها فالمهارة الهجومية بالكرة تعتبر األساس والقاعدة الرئيسية 
جفإتقان الالعب لتلك المهارات تعطى له الفرصة للصول إلى أفضل مستويات الرياضة 

ث وحي اراة العالية باإلضافة إلى تمييز في تنفيذ والتصوير الخططي لفريقه بإتقان أثناء المب
 ها.أنها تأخذ وقت وجهد وفكرا للمدرب بكثير بغرض تعلمها أو تدريبها وتطوير مستوى إتقان

مسك المهاجم للكرة محدد بفترة قصيرة طبقا للقانون يجب أال يتعدى ثالث  مسك الكرة: -أ
ثوان ج يقوم خاللها الالعب المهاجم بأداء الخط  المطلوبة والذي من خاللها يستطيع 

الكرة وتلعب مساحة كف يد الالعب وطول أصابعه دورا هاما في قدرة الالعب  فيالتحكم 
 في مسك الكرة والتحكم فيها سواء كان تمرير أو تصويب أو خداع .

 مسك الكرة باليدين -
 مسك الكرة بيد واحدة -
ها أو وهو قدرة الالعب على استالم الكرة في جميع الحاالت سواء سهلة مناستقبال الكرة:  -ب

اء ومن الثبات والحركة وكما أنها عامل هام في الحفا  على عامل السرعة سواء أثن صعبة
ذ تحرك الالعبين أو دون ارتباك كما يجب على الالعب الذي يقوم باستالم الكرة أن يتخ
م وضعية ومكانه بصورة تسمح بسرعة تأمين الكرة وتمنع الالعب المنافس من قطعها وتنقس

 مهارة االستقبال إلى:
 وهو استالم الكرة في الهواء مباشرة باليدين أو بيد واحدة لسد قوتها. قف الكرة:ل 
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 : 1)يكون بإيقافها أوال ثم االستحواذ عليها أثناء ارتدادها من األرض. إيقاف الكرة( 
 :ا تدادهقد يجد الالعب الكرة مالمسة لألرض سواء ساكنة أو متحركة نتيجة ار  التقاط الكرة

شاطه رس أو المدافعينج عندما يقوم الالعب بعملية التقاط الكرة لمواصلة نمن المرمى أو الحا
 الهجومي.

هم يعتبر التمرير الصحيح من حيث القوة والسرعة والدقة المطلوبة احد أ تمرير الكرة:  -ت
م أسباب تفوق الفرق في كرة اليد فنجاح الهجوم في كرة اليد الحديثة يتطلب ضرورة قيا

ح ن بنجالدقة والقوة والسرعة المطلوبة للتأمين وصول الكرة إلى المكاالالعبين بالتمرير با
وى قبل أن تكون عرضة للقطع من قبل المنافس و التمريرات السريعة والدقيقة مؤشرا لمست

 لى:اإلعداد المهاري للفريق من خالل إتقان أنواع التمريرات وسرعة استخدامها وينقسم إ
  :التي يستخدمها الفريق المهاجم لبناء الهجوم من المراكز  التمريرات وهيالتمرير القصير

لزيادة تنقل الكرة بين العبي الهجوم في خ  مستقيم ولمسافات قصيرة بالسرعة و الدقة 
 ∙المناسبة حتى يستطيع الالعب المستلم االستحواذ عليهاوالقوة 

  :وت ريقة مباشرة ددفع الكرة بسرعة لمسافات قصيرة وبط ويكون التمريرة الصدرية بالدفع
 .صدرالقيام بأية حركية تمهيدية ويتم ذلك باليدين أو بيد واحدة ويكون دوما على مستوى ال

 ن ثني موهي أكثر استعماال وتؤدى هذه التمريرة بيد واحدة وتستمد قوتها  :التمريرة الرسغية
 . الساعد في اتجاه العضد ومع حركة الرسد

 تم مرفق وتتمريرة قوتها من أرجحة الذراع بدون ثني مفصل الوهنا تكتسب ال :التمريرة باألرجحة
 بيد واحدة ومن مستوى الحوض أو اليدين معا.

 ثناء ويستخدم هذا النوع من التمرير لنقل الكرة لمسافات طويلة وخاصة أ׃التمرير الطويل
 حدالقيام بالهجوم الخاطا أو عند التصويب على المرمى ويعتبر هذا النوع من التمرير أ

 المتطلبات األساسية التي يجب أن تستخدم في المباريات لتحقيق الفوز خاصة بعد تطور
 كرة اليد واتسامها بالسرعة خاصة عند القيام بعمليات الهجوم.
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  يستخدم هذا النوع من التمرير في مواقا الالعبة المختلفة ومن أكثر  ׃التمرير من الجري
الخاطا لما يتميز به من نوعه األداء وانتقال أنواع التمرير شيوعا وخاصة خالل الهجوم 

الكرة والالعب إلى أماكن هجومية أفضل ويتميز هذا النوع بالتمرير بالسرعة وتكمن أهمية 
في قدرة الالعب على االحتفا  بتوقيت سرعة الجري أثناء وبعد التمرير وهناك بعض 

 ( 1)التمريرات .
  :هاجم بالتمرير فوق المدافع الذي يحاول منع وهو أن يقوم الالعب المالتمرير من الوثب

 الهجوم.
 : الل ويمكن أداء التمريرة المرتدة عن طريق الالعب إلى زميله من خالتمريرة المرتدة

ى مدافع يقي بينهما ولكن يجب أن يراعي الالعب نقطة سقوط الكرة وقوة التمرير باإلضافة إل
 مسافة التمرير ومكان وقوف الزميل.

إن الهدف من أداء الالعبين للمهارات و الجوانب الهجومية والخططية هو التصويب :  -ث
سرعة تسجيل األهداف لذا تعتبر مهارة التصويب الحد الفاصل بين الفوز والهزيمة وتلعب ال
 فة لهاوالقوة و الدقة دورا أساسيا في نجاح التصويبات لالعبين على المرمى وكما أن المسا

بة ت المسافة قصيرة كلما كانت التصويبة دقيقة والعكس بالنسعالقة بالتصويب فكلما كان
للمسافة الطويلة  وتلعب هنا السرعة من حيث األداء في التصويب المناسب حتى يمكن 
استغالل ثغرات بين الفريق المنافس في التوقيت المناسب وينقسم التصويب بدوره إلى 

 مايلى:
 :لمدافعاويب التي يقوم بها الالعب المهاجم أمام ويقصد به جميع أنواع التص التصويب البعيد 

 أمتار أو خارجه في حالة وجود ثغرة بين المدافعين ولنجاح هذا التصويب يجب 9في حدود خ  
 أن يتميز بالقوة والسرعة والدقة المطلوبة.

  :وهو الذي يؤديه المهاجم بالقرب من منطقة المرمى سواء منطقة الوس التصويب القريب 
العب جناحين ويتم بالوثب أو بالسقوط أو الطيران وفى هذا النوع من التصويب اهتمام الأومن ال

 بحسن التوجيه "الدقة".
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 ا وهي عبارة عن مباراة أخرى بين الالعب المصوب وحارس المرمى وتلعب فيه :رمية الجزاء
قوم ياف حيث الخبرة والقدرة على التركيز دورا هاما في نجاح الالعب المهاجم في إحراز األهد

الالعب باختيار زاوية التصويب وارتفاعها وقوة وسرعة التصويبة طبقا لتحركات وسلوكات 
 حارس المرمى خالل قيامه بعملية الصد.

 يةةة أمتةةار ج ولرميةةة الحةةرة أهم 9: وتةةؤدى هةةذا النةةوع مةةن أمةةاكن مختلفةةة القريبةةة مةةن الرميــة الحــرة
توى أدائها وتتم بعمل إعاقة الالعب المصوب خاصة بعد تطوير الجوانب الهجومية وارتفاع مس

 بواسطة المدافعين.
: تستخدم مهارة تنطي  الكرة في بعض مواقا اللعب أثناء الهجوم حيث يضطر تنطيط الكرة  -ج

العبي الهجوم الستخدام هذه المهارة عند اإلنفراد بحارس المرمى للفريق المنافس وكما 
خاطا والبدء في تهدئة اللعب للقيام بهجوم منظم يستخدم أيضا عند فشل القيام بالهجوم ال

 (1)إضافة إلى ذلك يستخدم في استهالك الوقت بطريقة قانونية .

 :الخداع بالكرة   -ح
 يستخدم العبي الهجوم الخداع باعتباره وسيلة هامة وضرورية للتخلص من إعاقة العبي الفريق

ء ألدا تمد نجاحها على مدى إتقان الالعبالمنافس ويعتبر أهم المهارات الحركية الهامة، والتي يع
 المهارات الهجومية السابقة ويؤدى في مساحة صغيرة نسبيا وخاصة عند مواجهة الدافع.

 يمكن تحديد المتطلبات المهارية الهجومية والدفاعية الضرورية لالعب كرة اليد فيما يلي :ملحوظة
(2) : 

 .اليد في بناء الهجمات أو التحضير لها التمرير واالستقبال: هو األساس الهجومي في كرة .1
 هي مهارة ضرورية في بعض الحاالت والمواقا الخاصة في كرة اليد. :تنطي  الكرة .2
 بما يحتويه من أنواع وأساليب مختلفة سواء من الثبات أو الحركة. :التصويب .3
 طولية. –عرضية  –مائلة  –التحركات الهجومية: أمامية  .4
 رة، بسي  أو مركب.الخداع: بالكرة أو بدون ك .5
 الحجز والمتابعة: سواء حجز المهاجم أو حجز المواقع والتدرج في المتابعة. .6

                                                           

 . 30 - 29نفس المرجع السابق. ص ׃عماد الدين، عباس أبو زيد ومدحت، محمود عبد العالي الشافعي - 1
 32-31إصابات(. مكتبة المجتمع العربي.ص-تدريبات-تدريب-)مهارات( . كرة اليد 2012صبحي، أحمد قبالن)- 2 



 رة اليدك               الفصل الثاني                                                        

85 

 

دفاع فردي: هو األساس الذي يبنى عليه أي شكل من أشكال الدفاع، على خة  واحةد أو أكثةر  .7
 من خ .

 التحركات الدفاعية: هي أساس التناسق والتنا م في العمل الجماعي أو عمل الفريق ككل. .8
لحةاالت الخاصةة: تشةةمل رميةات الجةةزاء، الرميةات الحةةرة، هةي مهةةارات البةد مةةن التةدريب عليهةةا ا .9

 وإتقانها.
الهجةةوم الخةةاطا: الهةةدف مةةن الهجةةوم الخةةاطا هةةو محاولةةة جةةادة إلظهةةار المهةةارة الفرديةةة  .10

الستالم الكرة والتصويب على المرمى بعد التمرير من حارس أو الالعب المستحوذ على الكرة، 
 اختالف كل مركز من مراكز اللعب في اسلوب بدء وتنفيذ الهجوم الخاطا. وكذلك

  ׃المتطلبات البدنية الضرورية لالعب كرة اليد .9.2
 لصفاتالما كانت كرة اليد الحديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية فقد أصبحت 

عية ة في خط  التدريب اليومية واألسبو البدنية ضرورية لالعب كرة اليد وهى احد الجوانب الهام
خططي ال والفطرية والسنوية فكرة اليد الحديثة تتصا بالسرعة في الملعب ومهارات األداء الفني و

ة لبدنياوالقاعدة األساسية لبلوا الالعب إلى المميزات التي تؤهله لذلك في تنمية وتطوير الصفات 
الخططي لالعب خاصة أثناء  داء العملي وحيث يرجع لها األثر المباشر على مستوى األ

لى المباريات لذلك فان التدريب لتنمية وتطوير الصفات البدنية يكون أيضا من خالل التدريب ع
 ألداءالمهارات األساسية والتدريبات الخططية وبذلك ترتب  اللياقة البدنية لالعبي كرة اليد با

مج الصفات البدنية تعتبر جزءا ثابتا في برناالخططي للعبة والتمرينات التي تنمى  المهاري و
 التدريب طوال العام ويقصد باإلعداد البدني كل اإلجراءات والتمرينات المخططة التي يصفها
اء المدرب ويتدرب عليها الالعب لينمي ويطور الصفات البدنية الضرورية لالرتقاء بمستوى األد

رتقاء باألداء ويمكن حصر المتطلبات الخططي وبدونها ال يستطيع الالعب اال المهاري و
 الضرورية لالعب كرة اليد في:

 ׃الصفات البدنية لإلعداد العام  .1.9.2
 –الرشاقة  –المرونة  –السرعة  -القوة  -التحمل 
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ها حيث يهدف اإلعداد البدني العام إلى تنمية الصفات البدنية العامة التي يمكن على أساس
الل الخاصة بلعبة كرة اليد وكما يمكن تنمية هذه الصفات من خ بناء وتطوير الصفات البدنية

 ٠التمرينات البدنية سواء بأدوات أو بدونها أو استخدام األجهزة

 ׃الصفات البدنية لإلعداد البدني الخاص .2.9.2

 تحمل السرعة  -"القدرة العضلية"-تحمل القوة  –القوة المميزة بالسرعة 
اء اص إلى تنمية وتطوير الصفات البدنية الخاصة والضرورية لألدحيث يهدف اإلعداد البدني الخ

اد في لعبة كرة اليد وتزويد الالعب بالقدرات المهارية والخططية على أن يكون مرتبطا باإلعد
ات لمهار البدني العام ارتباطا وثيقا في جميع فترات التدريب وفى هذا اإلعداد يكون التركيز على ا

 ∙ية وتطوير الصفات البدنيةوالخط  بالتدريب لتنم
 ׃الصفات البدنية األخرذ  .3.9.2

 الدقة –التوازن  –التوافق  –تحمل األداء 
وهى صفات بدنية كلها مرتبطة باألداء المهاري والخططي وهى ممزوجة بأكثر من صفة بدنية 

و التحركات يستطيع المدرب تنميتها وتطويرها من خالل تدريبات الدفاع والهجوم أو تكرار األداء أ
بالجوانب المهارية والخططية بالكرة أو بدونها سواء في الهجوم أو الدفاع  المختلفة أثناء القيام

 ׃والتمرينات هي الوسيلة األساسية لتنمية وتطويرا لمتطلبات المهارية للعب كرة اليد وتنقسم إلى
 :(1)تمارين خاصة بكرة اليد

 تمارين المنافسات والمباريات. -
 (2).راحة االيجابيةتمارين ال -

 ׃تعلم المهارات الهجومية  فيالخطوات األساسية  .10.2
في هذه المرحلة يقوم المدرب "المدرس" بتعليم أداء المهارات من خالل استخدام المرحلة األولى: 

طريقة التعليم المناسبة ج كذلك أسلوب التعليم و األدوات واألجهزة التي تساعد في عملية التعليم 
هذه المرحلة تظهر بعض أخطاء األداء و األمر الذي يستدعي ضرورة قيام المدرس وفي 

لتصحيحها قبل أن يتأقلم المبتدس ويصعب عالجها وكذلك الشرح اللفظي للمهارة وكما يمكن أن 
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يستعين باألفالم المصورة للمهارات وتسلسل أدائها "أفالم تعليمية" وهي كوسيلة بصرية سمعية أو 
 ة.صورة توضيحي
وفيها يقوم المدرس باستخدام بعض األدوات و األجهزة لتقديم في عملية التعليم  :المرحلة الثانية

والتأكيد على عملية األداء الصحيح للمهارات مثل التدريب على وجود عوائق تمثل العب الدفاع أو 
 .وضع رايات أو العالمات األرضية لعمل ثالث خطوات في التصويب

وم فسة فيقوفي هذه المرحلة يدخل المتعلم مرحلة األلعاب الموقفية كما في المنا: المرحلة الثالثة
لبيا المدرس باشتراك العب المدافع أثناء أداء المهارات الهجومية على أن تكون مهنة المدافع س
ارة بهدف المساعدة في عمل الالعب الذي يقوم بأداء المهارة الهجومية مع ضرورة أن ترتب  المه

قان مية بخطة الالعب، كما يجب أن ال يبدأ المدرس مع الالعب في هذه المرحلة إال بعد إتالهجو 
 الالعب المهارة حيث يؤدي المدافع هنا بطريقة إيجابية.

بأكثر  وهنا يجب على المدرس استخدام تدريبات مركبة بحيث تشملج قيام الالعبالمرحلة الرابعة: 
يب وهنا يمكن للمدرب من التعرف على المستوى الذي من مهارة هجومية مثل تنطي  ثم التصو 
 وصل إليه الالعب في أداء تلك المهارات.

 دف هذهوهي المرحلة النهائية لمراحل التعليم الالعب للمهارات الهجومية وته المرحلة الخامسة:
 باراة المرحلة إلى الوصول في آلية األداء وفيها يكون التدريب على المواقا التي تحدث خالل الم

وكيفية التصرف المهاجم مع المدافعين، وكذلك التعرف إلى مدى وصول مستوى إتقان الجوانب 
 المهارية واستخدامها لتنفيذ الجوانب الخططية.

 ׃ ) 1)تنمية وتطوير المهارات الهجومية  .2.1.10

ويكون ذلك من يعتبر التدريب هو الوسيلة الرئيسية لتنمية وتطوير المهارات الهجومية في كرة اليد 
خالل التدريبات التطبيقية التي تعتبر ذخيرة كل مدرب حيث ال تخلو فترة تدريبية دون استخدامها 
لمدة طويلة سواء في الوحدة التدريبية أو على مستوى الموسم الرياضي أم التدريبات التطبيقية 

طبيق وإجادة الالعب  للمهارات الهجومية وهي بمثابة الجانب الهجومي جوهو وسيلة المدرب عند ت
فالتدريب يعني تكرار األداء واستمراره ويحتاج عنصر التكرار إلى التنويع حتى يكون االستقرار 
لفترات طويلة دون ملل ويتدرج عند السهل إلى الصعب والتكرار والتنوع ليس هدف في حد ذاته 
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والوصول بالتنفيذ مع بقية ولكن بهدف استثماره في ترسيب وتثبيت األداءات الهجومية لدى الالعب 
  الالعبين إلى اعلية التي تسمح بالتصرف السليم في المواقا الالعب المختلفة.

خالل  ولذا يجب على المدرب االهتمام بالتدريبات التطبيقية لتنمية وتطوير األداء الهجومي من
من خالل التدريبات أو برامج مقننة التي يهدف إلى قيام الالعب باألداء بصورة آلية متميزة سواء 

 ∙المنافسة للوصول بالالعب إلى أفضل مستويات الرياضية العالية
عد فالبرنامج ي جالخطة وبدونه يكون التخطي  ناقصاهو أحد عناصر  البرنامج التدريبي: -أ

 فأحد الخطوات التنفيذية في صورة أنشطة تفصيلية ومن الواجب القيام بها لتحقيق الهد
 ند وضع البرنامج التدريبي:األسس التعليمية ع  -ب

 تحديد هدف البرنامج وأهداف كل مرحلة من مراحل تنفيذه. -
 الخصائص". مراعاة الفروق الفردية واالستجابات بين الالعبين "الصفات و -
 تحديد أهم واجب التدريب وترتيب أسبقيتها وتدرجها. -
 مالئمة البرنامج المرحلة السنية. -
 .تنظيم وتوزيع واستمرارية التدريب -
 تناسب درجة الحمل في التدريب من حيث الشدة والحجم والكثافة. -
 التدرج في الحمل والتقدم المناسب. -
 زيادة الدافعية جاالهتمام بقواعد اإلحماءج التكيا. -

عند تصميم البرنامج التدريبي لتنفيذ خطة في إطار خطوات تصميم البرنامج التدريبي:  -أ
ية فمن الضروري أن يشمل على العناصر تخطي  متكامل للعبة من األلعاب الجماع

  (1) التالية:
 األسس والمبادس التي يقوم عليها البرنامج:

لم فال بد أن يبنا البرنامج على أسس المبادس العلمية من خالل المعارف العلمية المرتبطة بع
  علم الحركة ج وعلم وظائا األعضاء .، التدريب الرياضي ج علم النفس الرياضي
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 تعليم المهارات الهجومية: .2.10.2
نب تعتبر مرحلة تعليم المهارات الهجومية سواء بالكرة أو بدونها من أصعب مراحل تعليم الجوا
افسة الحركية للعبة كرة اليد بالنسبة للمبتدس أو الناشئ وترجع صعوبتها إلى انعدام عنصر المن

 يد عنة التي تتميز بها لعبة كرة الخالل فترة التعلم و كذلك افتقارها إلى بعض العناصر المشوق
ن مالية األلعاب الجماعية األخرى وال يمكن أن يقوم المتعلم بأداء المهارات بالطريقة المثالية خ

األخطاء الفنية وهنا يظهر دور المدرب في ضرورة معرفة أخطاء األداء والطريقة الصحيحة 
ب وتصاحب تلك األخطاء في أداء الالع والمناسبة إلصالح األخطاء بسرعة حتى ال تتعلق وترتب 

 للمهارات مستقبال .
م ولذا يجب على المدرب إتباع أسلوب علمي واستخدام األساليب المستحدثة من تكنولوجيا التعل

                              لتحقيق أهداف هذه المرحلة، والتخطي  لتقدم بمستوى األداء المهاري الهجومي.
عض الخطوات أو الشروط واعليات التي تساعد في تعلم المبادس للمهارات وكما يجب إتباع ب

 :الهجومية حتى يمكن الوصول بهم إلى الهدف من عملية التعليم وهوا علية في األداء وهي
 تقديم فكرة عن المهارة وأهمية إتقانها بالنسبة لالعب -
 ن مرةتقديم نموذج صحيح لهذه المهارة ككل قبل بدء تعليمها ألكثر م -
بتدس تقسيم المهارة إلى خطوات متدرجة تبعا لصعوبتها وكذلك تبعا لقدرات واستعدادات الم -

 مع الشرح حتى يستطيع االستيعاب والفهم.
 مختلفة.التركيز على النقاط الهامة لقانون اللعبة التي ترتب  بالمهارة خالل تعليم المهارات ال -
 وارتباطها يبعضها البعض. التدريب على تعليم المهارات طبقا ألهميتها -
 عمل تدريبات متدرجة تطبقيه للمهارات وتتغير بالتشويق والتنوع. -

باإلضافة إلى هذه الخطوات يجب أن يعطي المدرب الوقت الكافي إلتقان تعليم المهارة الحركية 
 وتجنب التسرع بقدر اإلمكان في عملية تعليم تلك المهارات وكذلك المواظبة على التدريب وعدم

 . (1)تعجل النتائج  
 
 

                                                           

 . 103 -102(. التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيق. بغداد. ص 1989) قاسم، المندالوي  -1
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 مفهوم اإلعداد المهاري : .11.2
و يقصةةد بةةه كةةةل اإلجةةراءات التةةي يتبعهةةةا المةةدرب بهةةدف الوصةةةول بالالعةةب إلةةى الدقةةةة و 

عةةب بصةةورة آليةةة اإلتقةةان فةةي أداء جميةةع المهةةارات األساسةةية. بحيةةث يمكةةن أن يؤديهةةا الال
 متقنة تحت أي ظروف.

ري بأنةةةه اكتسةةةاب الالعبةةةين المهةةةارات األساسةةةية مةةةن و يعةةةرف مفتةةةى إبةةةراهيم اإلعةةةداد المهةةةا
خةةةةالل التمرينةةةةات و المعلومةةةةات و المعةةةةارف بهةةةةدف الوصةةةةول إلةةةةى الدقةةةةة و اإلتقةةةةان فةةةةي 

 .(1)أدائه
 (2)مراحل اإلعداد المهاري : .2.1.11

تمةةةر عمليةةةة اإلعةةةداد المهةةةاري للحركةةةات الرياضةةةية بمراحةةةل تعلةةةم أساسةةةية ثالثةةةة ال يمكةةةن 
 ؤثر كل منهما في األخرى و تتأثر بها الفصل بينهما حيث ت

 : مرحلة اكتساب التوافق األولي للمهارة الحركية الرياضية .1.1.11.2
 و تتضح أهمية هذه المرحلة في النقاط التالية :  
 تشكل األساس األول لتعلم الحركة و إتقانها  -
ي البصةري تهدف إلى اكتساب الرياضي مختلا المعاني و التصورات كالتصور السةمع -

و الحركةةةي للحركةةةة ، حتةةةى يةةةتمكن بةةةذلك ضةةةمان قةةةدرة الالعةةةب لةةةتعلم الحركةةةة و محاولةةةة 
 .(3)التدرب عليها إلتقانها 

 بالنسبة للوسائل السمعية : 
يجةةةةب أن  يتسةةةةم التقةةةةديم اللفظةةةةي و الشةةةةرح بالوضةةةةوح و أن يتناسةةةةب مةةةةع مسةةةةتوى فهةةةةم  -

 الالعبين 
 استخدام المصطلحات الصحيحة المتداولة  -
 التأكد من أنه في استطاعة جميع الالعبين االستماع للشرح  -
يجةةةب أن تبةةةدأ عمليةةةة التعلةةةيم بالتقةةةدم اللفظةةةي الةةةذي يتنةةةاول هةةةدف الحركةةةة و الوصةةةا  -

 الجماعي لها بصورة مختصرة 

                                                           

 . 103 -102(. التدريب الرياضي بين النظرية و التطبيق. بغداد. ص 1989) قاسم، المندالوي  -1
 . 33اإلعداد النفسي في كرة اليد. القاهرة. ص الدروس محمد حسن، عالوي و كمال الدين، عبد الرحمان.  - 2
 . 19 . الجديد في اإلعداد المهاري و الخططي .القاهرة، دار الفكر العربي. ص(1994) مفتي، إبراهيم حمادة - 3
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  (1) بالنسبة للوسائل البصرية: 
يات يجب تقديم نموذج في هذه المرحلة مةن أهةم الوسةائل المسةتخدمة خاصةة فةي الرياضة-

 التكنيكية التي تتصا مهاراتها بالتركيب و التعقيد .
كمةةةا يسةةةتطيع الالعةةةب أن يأخةةةذ فكةةةرة عامةةةة للشةةةكل العةةةام للحركةةةة و عةةةن سالسةةةل  -

 األداء و عن التنسيق بين مراحل الحركة .
 مرحلة اكتساب التوافق الجيد: .2.1.11.2

 :المرحلة من تعلم الحركة فيما يليو تكمن أهمية هذه 
عمال مختلا الوسائل المعنية على التعليم السابق ذكرها على أن تتناسب مةع يمكن است  -
 .جة المستوى الذي وصل إليه الالعبدر 
 تحتل الوسائل العلمية المكانة الهامة في هةذه المرحلةة و التةي بواسةطتها ممكةن ممارسةة  -

 .كة و التدريب عليها ككل و كأجزاءأداء الحر 
 .ن خالل عملية التدريب على الحركةم هاما ل عملية إصالح اإلخفاء دوراتحت  -

 :ة إتقان و تثبيت المهارة الحركيةمرح  .2.1.11.2
تةةةأتي هةةةذه المرحلةةةة بعةةةد المراحةةةل السةةةابقة و خاللهةةةا يمكةةةن تثبيةةةت أداء الحركةةةة بمحةةةوالت  

إصالح األخطاء تحت الظروف المتعددة و المتنوعة و يجب استخدام المراحةل  والتدريب 
 اعتية :

 .حركة تحت الظروف المبسطة الثابتةال إتقان -
 .ية لتوقيت األداء واستخدام القوةتثبت الحركة بواسطة الزيادة التدريج  -
 .ي االشتراكات و العوامل الخارجيةتثبت الحركة مع التغيير ف  -
 (2)تثبت الحركة في ظروف تتميز بالصعوبة.  -

 :تقويم عملية تعليم المهارة .12.2
 :يم المهارةبالنسبة لتقد  .1.12.2

   .على المدرب أن يكون متحمسا عند تقديم المهارة بالقبول و الحركة -

                                                           

 .ألردن، دار وائل للنشر و التوزيع(. مبادس التدريب الرياضي.ا2005مهند حسين، البشتاوي و أحمد ، إبراهيم الخوجا) - 1
 . 202 – 199ص 

 . 204-202مهند حسين، البشتاوي و الخوجا،أحمد إبراهيم : مرجع سابق. ص  - 2
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 .و التصنع و استخدام لغة  ير جيدةتجنب التهكم   -
 .استخدام مصطلحات يفهمها الالعبون  -
 .يال يمكن لالعبين منه سماع الشرحاستخدام تشك  -
 .ق من المهارة التي تقوم بتعليمهاتحق  -
 .ارة بالنسبة للعبةمدى أهمية المهو ضع  -
 .د 03قدم المهارة من أقل من  -
 .وجه انتباه الفريق إلى العرض -
 .شرح كيفية التقدم )التدرج( بالعرض -
 .كل كلي وفقا ألدائها في المسابقةعرض المهارة بش -
 .عرض المهارة بدقة و مهارة  -
 .عرض المهارة بشكل بطيء -
 .مهارة عن عرضها بب ءمنتظمة في الشرح التسلسالت )التتابعات( الرئيسية ال -
 .األكثر تعليقا و تخصصا بالمهارة تحديد الرموز و الدالالت -

 :بالنسبة لممارسة المهارة .2.12.2
 .استخدام تدريبات تؤكد عن المهارة التي يتم تعليمها  -
 .ن أي خطورة تدخل في أداء المهارةالتقليل م -
 .لى أداء المهارة بفعاليةالعبين عتكرار العرض و الشرح في حالة عدم قدرة ال -
 .المهارة لم يستطيع الالعبين أداءاستخدام مفتاح أو تعبيرات محددة خطوة بخطوة إذا  -
 .أكد من أن كل فرد يؤدي بشكل صحيحراجع بعد كل خطوة للت -
 .عندما تكون هناك صعوبة في األداءتقسيم المهارة إلى أجزاء  -
 .(1)اء الشائعة أوقا الممارسة و التعلم و صحح األخط -
 
 
 

                                                           

(. منظومة التدريب الرياضي. القاهرة، دار الفكر العربي 2004نبيلة و عز الدين فكري، سلوى، )، أحمد عبد الرحمان - 1
 . 124-123.ص 
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 اإلعداد الخططي في كرة اليد :. 13.2
فةةي لغةةة الحةةروب بأنةةه فةةن الحةةرب خةةالل المعركةةة فةةي  TACTICيعةةرف مصةةطلح الخطةةة 

فةةن أداء قيةةادة حةةين أنةةه يعةةرف فةةي المجةةال الرياضةةي بأنةةه فةةن التحركةةات أثنةةاء المبةةاراة أو 
 .المباراة الرياضية

هيم حمةةادة اكتسةةاب الالعبةةين القةةدرة علةةى أداء و يعنةةي اإلعةةداد الخططةةي حسةةب مفتةةي إبةةرا 
خطةة  اللعةةب المختلفةةة و كةةذلك المعلومةةات و المعةةارف المتصةةلة بهةةا و الةةذي يمكةةنهم مةةن 

 .(1)حسن التصرف في مختلا المواقا المتعددة و المتغيرة خالل المباراة 
الفريةةق  و تعنةةي التحركةةات و المنةةاورات الهادفةةة و  االقتصةةادية التةةي يقةةوم بهةةا الالعةةب و

 . (2)أثناء الهجوم و الدفاع بفرض تحقيق التفوق و الفوز
 :أنواع خطط اللعب .1.13.2

تتميةةز بعنصةةر المبةةادرة و التةةي تشةةكل نقطةةة االنطةةالق  الخطــط الهجوميــة : .1.1.13.2
 فيها محاولة الهجوم على المنافس مع مراعاة عدم إ فال  النواحي الدفاعية 

إلجبةةةار المنةةافس علةةةى البةةدء بةةالهجوم ثةةةم محاولةةة القيةةةام كمةةا تتضةةمن الخطةةة  التةةي تمهةةد 
 بهجوم مضاد يتميز بعامل  المفاجئة لضمان عدم إعطاء المنافس فرصة االستعداد .

و هةةي خطةة  اللعةةب التةةي يلجةةأ فيهةةا الالعةةب أو الفريةةق الخطــط الدفاعيــة :  .2.1.13.2
  في و تستخدم مثل هذه الخط للدفاع و ترك زمام المبادرة و أمر قيادة المباراة للمنافسة .
 حالة تفوق الفريق المنافس أو عن تحميد بنتيجة المباراة.
 :(3)و يمكن تقسيم الخط  الهجومية و الدفاعية إلى ما يلي

 خط  فردية  -
 خط  جماعي  -
 خط  مجموعة محددة من العبين الفريق  -
 خط  الفريق بأكمله  -

                                                           

(. الجديد في اإلعداد البدني و المهاري و الخططي لالعبين كرة القدم. القاهرة، دار الفكر العربي. ص 1994مفتي، إبراهيم حمادة ) - 1
29 . 
 .38ات وتطبيقات(. القاهرة .ص (. اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظري2003محمد، حسن عالوي) - 2
 .38(. )اإلعداد في كرة اليد . نظريات و تطبيقات(. القاهرة. ص 2003عماد الدين، عباس أبو زيد و آخرون ) - 3
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عقةةةةدة متتاليةةةةة، و لتنفيةةةةذ الجمةةةةل و النشةةةةاطات فالمبةةةاراة فةةةةي كةةةةرة اليةةةةد تجةةةةري فةةةةي مواقةةةةا م
تشةةارة . فةةإن ذلةةك يسةةتدعي سةةرعة االسذ القةةرارات الصةةحيحة المتعلقةةة بهةةاالخططيةةة و اتخةةا

، و االختيةةار الصةةحيح لألسةةلوب و الطريقةةة لتنفيةةذ الواجبةةات و لتحليةةل المواقةةا و تفسةةيرها
ة اإلدراك عةةةن المهةةةام فصةةةحة تقةةةدير المواقةةةا لتحقيةةةق الفةةةرض المناسةةةب تتحةةةدد فةةةي سةةةرع

. فإعةداد طةرق ناجحةة لتربيةة و التةي تعتبةر جةوهر العمةل الخططةي الالعب و الفريق ككل
و تنميةةة و تطةةوير هةةذه القةةدرة تكةةون ممكنةةة فقةة  عةةن الةةتفهم الةةدقيق لألسةةاس النفسةةي عليةةة 

محتواهةةةا علةةةى نقطتةةةين . و التةةةي تعتمةةةد فةةةي اء المبةةةاراة فةةةي كةةةرة اليةةةدالموقةةةا الخططةةةي أثنةةة
 (1) :اأساسيتين هم

 إمكانية استخدام كمية أكبر و أدق من المعلومات  -1
إعةةادة تحقيةةق هةةذه المعلومةةات علةةى أسةةاس تحليليهةةا بطرقةةة تةةؤدي إلةةى وضةةوح أكثةةر   -2

 لتقييم الموقا .
 مراحل اإلعداد الخططي :   .2.13.2

 :(2)تتضمن مراحل اإلعداد الخططي المراحل التالية 
لومةةةةات الخططيةةةةة : و تظهةةةةر أهميةةةةة اكتسةةةةاب مرحلةةةةة اكتسةةةةاب المعةةةةارف و المع أوال : -

الالعةةةب المعةةةارف و المعلومةةةات الخططيةةةة فةةةي تمكةةةين الالعةةةب مةةةن حسةةةن تحليةةةل اللعةةةب 
اء المختلفة و اختيار أنسب الحلول لمجابهة مثل هذه المواقةا و بالتةالي اإلسةراع  فةي األد

 و التنفيذ . 
ت تتأسةس علةى خبرة المباريةاكما أن تشكيل الخبرات المختلفة لالعب و التي يطلق عليها 

 .هذه المعارف النظرية
( يمكةةةةةن اكتسةةةةةاب المعةةةةةارف و المعةةةةةارف و المعلومةةةةةات chtoutkaو وفةةةةةق رأي شةةةةةوتكا )

 الخططية باستخدام التدرج التعليمي التالي :
 شرح قواعد و قوانين اللعب األساسية : المرحلة األولى -
 لالعبين و واجبات كل منهم وصا طريقة اللعب مع شرح مراكز ا :المرحلة الثانية  -

                                                           

 . 36(. اإلعداد في كرة اليد. نظريات و تطبيقات. القاهرة. ص 2003عماد الدين، عباس أبو زيد و آخرون) - 1
 . 223-221د و آخرون . مرجع سابق. ص عماد الدين، عباس أبوزي - 2
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تحليةل كةل مرحلةة مةن مراحةل اللعةب و توجيةه النظةر إلةى أهةم األخطةاء  :المرحلة الثالثةة  -
 التي تحتمل حدوثها أو التي حدثت بالفعل .

معالجةة بعةض المواقةا الخططيةة التةي تختلةا فةي درجةة صةعوبتها و  :المرحلة الرابعة -
 خطاء الشائعة .وضع أنسب الحلول لها توجيه النظر ألهم األ

 اكتساب و إتقان األداء الخططي : ثانيا :
 بشكل إتقان الفرد أو الفريةق لةألداء الخططةي الصةحيح ركنةا رئيسةيا هامةا بالنسةبة للمسةتوى 

اقةةةةا الرياضةةةةي العةةةةالي و يمكةةةةن تحقيةةةةق ذلةةةةك طريةةةةق تقسةةةةيم عمليةةةةة تعلةةةةيم األداء فةةةةي المو 
 :الخططية إلى المراحل التالية

 لم األداء الخططي تحت ظروف سهلة مبسطة : تعالمرحلة األولى
 : تعلم نفس األداء الخططي مع التغيير مع طبيعة الموافقة المرحلة الثانية
:  تعلةةةم اختيةةةار نةةةوع معةةةين مةةةن األداء الخططةةةي المناسةةةب لةةةبعض الموافةةةق المرحلةةةة الثالثةةةة

  .المعينة
 :ة تنمية و تطوير القدرات الخالقةمرحل ثالثا:

الخططي و إتقانه من الالعب أنماط سلوكية يكةون قةادرا عةل تغييرهةا  يتطلب تعلم السلوك
 .يرة في أثناء المنافسات الرياضيةو تعديلها طبقا لمواقا اللعب المتغ

و تتأسةةس القةةدرات الخالقةةة علةةى مةةدى مةةا علةةى لةةدى الالعةةب مةةن معةةارف و معلومةةات و 
إذ أن اسةةهام القةةدرات  .يةةة اكتسةةابها أثنةةاء عمليةةة الةةتعلممهةةارات و خبةةرات حركيةةة و خطط

القةةدرات الخالقةةة ينحصةةر فةةي الفةةرد اسةةتخدام مةةا لديةةه مةةن خبةةرات سةةابقة بصةةورة مالئمةةة و 
 مناسبة لمواقا اللعب المختلفة لكي يحقق أقصى ما يمكن من فائدة .

 اإلعداد النفسي في كرة اليد : .14.2
 :مفهوم اإلعداد النفسي .1.14.2

د النفسي على أنه تلك العمليات التي مةن شةأنها إظهةار يعرف مفتي إبراهيم حمادة اإلعدا 
الخططي لالعب و الفريق و الوصول إلةى  –أفضل سلوك كال من األداء البدني المهاري 

 .(1)قمة المستويات
                                                           

قيادة( .القاهرة، دار الفكر العربي. ص –تطبيق  –(. التدريب الرياضي الحديث )تخطي  2001مفتي، إبراهيم حماد) - 1
235 . 
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و يعةةةرف محمةةةود كاشةةةا اإلعةةةداد النفسةةةي إلةةةى تنميةةةة الصةةةفات اإلداريةةةة و تنميةةةة عمليةةةة 
فةةي القةةدرة علةةى تةةذكر خصةةائص األداء فةةي  اإلحسةةاس و االنتبةةاه و المالحظةةة التةةي تظهةةر

 . (1)مواقا اللعب المختلفة و المقدرة على التصور و التوقع الخططي الصحيح 
خاصة لالعب كرة اليةد ذو المسةتوى العةالي فقةد ظهةر  –فنظرا لألداء الحديث في كرة اليد 

 واء الالعبين واضحا خالل المباريات و البطوالت العالمية تأثير الجانب التعليمي على أد
الفرق و بالتالي على الجانب النفسي و الخططةي ، فقةد لعبةت العديةد مةن السةمات النفسةية 

و الثقة و توتر األعصاب و الخوف دورا هاما في حسم نتائج المقابالت  –كضب  النفس 
و أوضح شارل على ذلك ما أوضحته مباريات بطولةة العةالم السادسةة عشةر لكةرة اليةد فةي 

عنةةد هزيمةة المنتخةةب الروسةي فةي المباريةةات النهائيةة أمةةا فريةق السةةويد  1999مصةر عةام 
في الثواني األخيرة من المباراة . كما صرح المدرب الروسي "ماكسيموف" أن السبب يرجع 
إلى عدم قدرة العبيه على ضب  النفس في الدقائق األخيرة . كةذلك هزيمةة يو سةالفيا مةن 

ائي حيةةث علةةل مةةدرب الفريةةق زوران سةةبب الهزيمةةة روسةةيا فةةي مباريةةات الةةدور النصةةا نهةة
 إلى فقد العبيه إلى تركيز االنتباه .

كل هذه النتائج حسمت لصالح الفرق التي تتمتع بسمات نفسةية مثةل ضةب  الةنفس و عةدم 
 .(2)التوتر و الثقة بالنفس أي وجود توازن نفسي للفريق ككل 

سةتويات أداء الالعبةين و الفةرق خةةالل فنظةرا للتطةور الكبيةر فةي كةرة اليةد و الةذي تعكسةه م
المباريةةةات و التطةةةور فةةةي األداء المهةةةاري و الخططةةةي فقةةةد ظهةةةر بوضةةةوح الةةةذي يقةةةوم بةةةه 
النفسي لالعبةين و الفريةق ، و بةذلك أصةبح اإلعةداد النفسةي بشةكل بجانةب اإلعةداد البةدني 

 .و إعدادهمربية و تدريب الالعبين المهاري و الخططي جزءا ال يتجزأ من عملية تعلم و ت
 أهداف اإلعداد النفسي : .2.14.2

 :(3)من األهداف اإلعدادية النفسية لالعب نجد   -
المسةةةةاعدة فةةةةي تحسةةةةين العمليةةةةات النفسةةةةية الهامةةةةة التةةةةي تهةةةةدف إلةةةةى الوصةةةةول ألعلةةةةى   -

 مستويات من المهارات األساسية و الخططية .

                                                           

 . 166(. كاشا اإلعداد النفسي للرياضيين. القاهرة، دار الفكر العربي.ص 1991عزت، محمود) - 1
 . 40 –39تطبيقات(. القاهرة. ص  –( . اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظريات2003آخرون)محمد حسن، عالوي و  - 2
 . 142( . سيكولوجية التدريب و المنافسة.القاهرة، دار المعارف القاهرة. ص 1987محمد حسن، عالوي) - 3
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بةةةات المثةةةالي تكةةةوين و تحسةةةين السةةةمات الشخصةةةية لالعةةةب التةةةي تةةةؤثر بوضةةةوح فةةةي الث  -
 للعمليات العقلية العليا و االحتفا  بها مع رفع مستوى الكفاية الحيوية و الحركية 

 تكوين و بناء حالة انفعالية مثالية في و أثناء التدريب و المنافسة   -
 تحسين القدرة على تنظيم الحالة النفسية في الظروف الصعبة من التنافس   -
 لمعرفي و الوعي الكامل بمتطلبات المباراة المساعدة في اإلعداد النفسي و ا  -
 تكوين مناخ نفسي إيجابي في الفريق.   -

 النفسي : أنواع اإلعداد .3.14.2
 :(1)يتضمن اإلعداد النفسي لالعبين الرياضيين نوعين هامين هما  -
ـــدذ : (1 ـــل الم و يهةةةدف إلةةةى توجيةةةه و اإلرشةةةاد النفسةةةي لالعبةةةين  اإلعـــداد النفســـي طوي

الرتقةةةةاء بقةةةةدراتهم علةةةةى مواجهةةةةة المشةةةةكالت و العقبةةةةات التةةةةي قةةةةد الرياضةةةةيين بهةةةةدف ا
زيةادة قةدرتهم علةى حسةمها و التحةدي لهةا  ضهم طوال فتةرة ممارسةتهم الرياضةية. وتعتر 

و مواجهتها و كذلك بناء و تنميةة الدفاعيةة الرياضةية و بصةفة خاصةة دفاعيةة اإلنجةاز 
هم بصةةةورة واضةةةةحة و فالرياضةةةي لالعبةةةةين و تنميةةةة قةةةةدرتهم علةةةى تحديةةةةد و ضةةةع أهةةةةدا

كمةا يسةعى إلةى تحقيةق و تطةوير السةمات النفسةية الخاصةة لالعبةين   .السعي لتحقيقهةا
 كرة اليد من حيث أنها عوامل هامة ترتب  باإلتقان  بمستوى قدراتهم و إمكاناتهم .

:أثةةار بعةةض البةةاحثين إلةةى أن اإلعةةداد النفسةةي قصةةير  األعــداد النفســي قصــير المــدذ (2
 لرياضيين يقصد به اإلعداد النفسي المباشر قبيل اشتراكهم الفعلةي فةيالمدى لالعبين ا

المنافسةةةة الرياضةةةية بوقةةةت قصةةةير نسةةةبيا بهةةةدف التركيةةةز علةةةى تةةةوجيههم و تهيئةةةتهم و 
إعةةدادهم بصةةورة تسةةمح بتعبئةةة كةةل قةةواهم و طةةاقتهم إلمكانيةةة اسةةتثمارها ألقصةةى مةةدى 

 ممكن في المنافسة .
 

  

                                                           

 . 96ص  ( .علم نفس التدريب و المنافسة. القاهرة، دار الفكر العربي.2002محمد حسن ،عالوي) - 1
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 : الخالصة

 ع القول أن كرة اليد من بين أحسن الرياضات الجماعية وهذا راجع إلىوفى األخير نستطي
يميزها عن  أسباب عديدة حيث تمارس من قبل جميع األصناف واألجناس )ذكورا وإناث( وكذلك ما

مارس الرياضات األخرى تقنياتها و فنياتها كالتقاطع والتصويب و الخداع بالجسم أيضا ولكونها ت
 ا كرةلرياضية، وفى اعتقادي أن هذه األسباب أو االمتيازات التي تتميز بهداخل وخارج القاعات ا

د أن اليد هي التي اعطتها اهتماما وشعبية كبيرة في األواس  الرياضية ، وفى الوس  المدرسي نج
ر لها إقبال كبير من طرف التالميذ ألنهم يرونها رياضة مسلية وليست عنيفة وكذلك سهولة توف

 م المؤسسات التربوية.وسائلها في معظ
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 تمهيد:

فإننةةا نسةةل  الضةةوء علةةى مرحلةةة جةةد حاسةةمة  الناشةةئينعنةةدما نةةتكلم عةةن خصةةائص ومميةةزات 
مةةن حيةةاة الفةةرد وهةةي مرحلةةة المراهقةةة أو مةةا يسةةميه علمةةاء الةةنفس البلةةوا، حيةةث تحةةدث عةةدة تغيةةرات 

ة أو  يةر مباشةر علةى حياتةه الخاصة جسمية، انفعالية، اجتماعية، حركية وعقليةة تةؤثر تةأثيرا مباشةرا
والعامةةة، ممةةا تجعلةةه إنسةةان مضةةطرب و يةةر مسةةتقر مةةن جميةةع النةةواحي وهةةذا مةةا يصةةعب التعامةةل -

معه لهةذا جةاءت عةدة دراسةات مختصةة فةي هةذا المجةال التةي يمكننةا أن تسةاعد كةل مةن يتعامةل مةع 
لمهةةارات الحركيةةة وتطةةوير هةةده الفئةةة خاصةةة المةةربين والمةةدربين فةةي المجةةال الرياضةةي وعنةةد تعلةةيم ا

الخبةةةرات الحركيةةةة المكتسةةةبة سةةةابقا لهةةةذا وجةةةب علةةةيهم معرفةةةة كةةةل شةةةيء يتعلةةةق بمرحلةةةة البلةةةوا هةةةذه 
كخصائص التعلم والتدريب وقوة اإلدراك لألصا ر حتةى يسةتطيع المةدرب ان يبةرمج ويختةار الطةرق 

صةةحيح وينجةةو مةةن الفشةةل والوسةةائل البيدا وجيةةة المناسةةبة لهةةده الفئةةة حتةةى يسةةير بهةةم فةةي الطريةةق ال
 وضياع المستقبل الرياضي لهم.

كمةةا أن علةةى المةةدرب أن يحةةدد العالقةةة التةةي سةةتجمعهم بهةةذه الفئةةة حتةةى يسةةهل عليةةه العمةةل      
 في مهنة التدريب ويسهل عليهم تعلم مختلا األداءات المهارية.
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 مفهوم االنتقاء الرياضي للناشئين :   -3-1
حمةادة بأنةةه " عمليةة يةةتم مةن خاللهةةا اختيةار أفضةةل العناصةر مةةن الالعبةين مةةن  يعةرف مفتةى إبةةراهيم

 . خالل عدد كبير منهم طبقا لمحددات معينة "
وتةةةرتب  عمليةةةة االنتقةةةاء بالناشةةةئين بصةةةورة مباشةةةرة ، فممارسةةةة األنةةةواع المختلفةةةة مةةةن الرياضةةةة متةةةاح 

وق فيةةةه يكةةةون مةةةن نصةةةيب قلةةةة ، ومتسةةةع للعديةةةد مةةةن الناشةةةئين الةةةرا بين فةةةي الممارسةةةة ، ولكةةةن التفةةة
لةك الةوطني والقةاري بالترتيةب ، ومةن ذوتتضاءل هةذه القلةة مةنهم كلمةا أصةبح التمثيةل علةى المسةتوى 

  .(1)يتضح ان عملية االنتقاء هي عملية مطلوبة في تشيد البناء التكويني للناشئين 
التعةرف علةيهم مةن  " ان الالعبةين الموهةوبين هةم أولئةك الةذين يةتم  GALLAGERيقةول جةال جةر "

قبةل أشةخاص مةؤهلين و اللةةذين لةديهم القةدرة علةةى األداء الرفيةع ويحتةاجون إلةةى بةرامج تربويةة متميةةزة 
  . (2)وخد مات إضافية تفوق ما يقدمه البرنامج التدريبي العادي 

 نويمكن القول بأن انتقاء الناشئين االختيار من خالل مطابقة استعداداتهم في رياضةة معينةة فةي سة
مبكةةةرة بمجموعةةةة عوامةةةل التةةةي تحةةةدد الوصةةةول الةةةى مسةةةتويات الرياضةةةية العاليةةةة مةةةن األداء فةةةي هةةةذه 

 الرياضة .
يمكن  وانطالقا من المفهوم السابق فان احد واجبات االنتقاء الجيد هو تحديد إمكانيات الناشئ والتي

رياضةة وخاصةة كةرة من خاللها التنبؤ بالمسةتوى الةذي يمكةن ان يحققةه خةالل سةنوات ممارسةة نةوع ال
 اليد .

التنبةؤ فاالنتقاء يعتبر جةوهر العمليةة التربويةة و التدريبيةة لمةا يحملةه مةن أهميةة بالغةة فةي التحضةير و 
يةات لمستقبل العينة المختارة في هذا النوع من الرياضة ، حيث يةتم هةذا االنتقةاء علةى أسةاس اإلمكان

 وجية و التربوية .البدنية و التقنية واالجتماعية والنفسية و الفسيول
 :عند الناشئين  أهمية االنتقاء الرياضي -3-2

يقةةةول ريسةةةان خةةةريب  مجيةةةد وإبةةةراهيم رحمةةةة محمةةةد " ان عمليةةةة االنتقةةةاء تسةةةاعد فةةةي اسةةةتثمار الجهةةةد 
البشةةةرية فةةةي هةةةذا الميةةةدان ، كمةةةا أنهةةةا تةةةأتى بأفضةةةل العناصةةةر مةةةن الناحيةةةة الفسةةةيولوجية و النفسةةةية 

                                                           

. . ص ص   1( . التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى المراهقة  . القاهرة: دار الفكر العربي، ط1996مفتى،  ابراهيم حماد)  -1
306- 308 . 

2 - GALLAGER (1985). Teaching the gifted . boston allen and boconinc . p.80 
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ا المةتقن علةى أسةس علميةة ممةا يسةاعد فةي إحةراز أفضةل والبدنية و االجتماعية الي التدريب المكثة
 . (1)النتائج 

اما فيصل العيا  يقول " ان االنتقاء والتوجيه ال يقتصران علةى إعةداد األبطةال ، وإنمةا يعنةى أيضةا 
  .(2)اختيار نوع النشاط الذي يالءم الفرد بغرض إشباع ميوله و ر باته عند ممارسة هذه الرياضة 

ليةةة مهمةةة و متشةةبعة االتجاهةةات وحلهةةا الصةةحيح يتطلةةب عمةةال جماعيةةا يشةةترك فيةةه ان االنتقةةاء عم
المدرب والمةدرس و علةم الةنفس علةى مةدى مراحلةه ، ويقةوم المةدرب هنةا بالةدور الرئيسةي عةن طريةق 
اتصةةاله الةةدائم مةةع الالعبةةين ، ليكشةةا الموهةةوبين مةةنهم مةةن خةةالل المالحظةةات المسةةجلة والمتابعةةة 

 سهم. ات المنضمة المتعددة . ال ان ينتظر بروز الموهوبين وتقدمهم من تلقاء أنفالدائمة و االختبار 
تعلةةق فةان أهميةةة الحةل الموفةةق لموضةوع االنتقةةاء يتخةذ طابعةةا توافقيةا واقتصةةاديا واجتماعيةا ، أمةةا مةا ي
 نمةباألهمية الرياضية فأنه يمكن التأكيةد  ان وجةود الخلةل فةي نوعيةة االختيةار الرياضةي يعةد واحةدا 

 .المناسبين عملية معقدة ناألسباب األساسية التي تعيق تطور الرياضة ، والبحث على الرياضيي
ويقول ريسان خةريب  مجيةد " ان مسةتوى األرقةام القياسةية الحةالي فةي  البيةة األنةواع الرياضةية يمكةن 

فسةةية الن راضعةةاألان يصةةل إليةةه فقةة  أولئةةك الرياضةةيون الةةذين يتمتعةةون بمسةةتوى عةةال جةةدا فةةي نمةةو 
تحةةةدد  التةةةيوسةةةتتعقد عمليةةةة البحةةةث عةةةن الموهبةةةة الرياضةةةية التةةةي تمةةةزج تلةةةك المواصةةةفات والقابليةةةات 

 . (3)هذا النوع من الرياضة  فيالنجاح 
الةةذي سيصةةادفه المةةدرب ،  األساسةةيوتعتبةةر عمليةةة االختيةةار للناشةةئين للتةةدريب الرياضةةي الموضةةوع 

لكبيةرة اذ أهمية كبيرة جدا ويعود سبب ذلك الى القيمة لصالحية الفرد الجديد يتخ لولعل التقويم الفعا
لألخطةةاء المتوقعةةة  ولنتصةةور ان الفةةرد الناشةةئ وعلةةى مةةدى بضةةع السةةنوات يبةةذل جهةةودا  يةةر قليلةةة 

 .ذلك النوع من الرياضة  فيليحقق النجاح 
ليةة ان عملية االنتقةاء تةأتى عنةدما نحصةل علةى فكةرة ذات احتمةال حةول كةون هةذا الناشةئ يمتلةك قاب

انةةه سةةوف يواصةةل التةةدريب فةةي  أيعلةةى مواصةةلة التةةدريب مةةع الناشةةئين بنجةةاح فةةي نةةوع الرياضةةة ، 
العةةالي الجيةةد ، وهةةذا يقصةةد بةةه المسةةتوى  ى المسةةتقبل علةةى المسةةتويات العاليةةة للحصةةول علةةى المسةةتو 

                                                           

 . 11( ." طرق اختيار الرياضين . بيروت: دار العلم للماليين،  ص 1990خريب ،  ريسان و محمد، ابراهيم رحمة ) -1
 .40.  ص 02(. االنتقاء الرياضي ، مستغانم : المجلة العلمية للثقافة البدنية و الرياضية . عدد1997العياش، فيصل ) -2
 229راهقة. عمان:  دار الشروق للنشر . ص (. النظريات العامة  في التدريب الرياضي  من الطفولة الى الم1998خريب ، ريسان ) -3
. 
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معينةةين وعلةةى درجةةة  وفسةةيولوجيالرياضةةي العةةالي فةةي مرحلةةة سةةن معينةةة علةةى أسةةاس تطةةور عقلةةي 
 ة لخصائص نوع اللعبة الرياضية كالقابلية الجسمية و الفنية والنفسية و التكتيكية والتربوية .متطور 

 :انتقاء الناشئين الموهوبين -3-3
 :على مرحلتينيتم انتقاء الناشئين الموهوبين 

كافةةةة قةةدراتهم الرياضةةةية  وفيهةةةا ينتقةةى الناشةةةئون الموهوبةةون مةةةن خةةالل :المرحلــة العامـــة –3-3-1
 .بشكل عام

 وفيها ينتقى الناشئون الموهوبون من خالل القدرات التخصصية  :المرحلة التخصصية – 3-3-2
اشةةئين عتبةةار عنةةد القيةةام بعمليةةة انتقةةاء الناإل فةةيوقةةد اشةةار " هةةارا " إلةةى أهميةةة وضةةع النقةةاط التاليةةة 

 الموهوبين :
أداء المسةةتويات  فةةييجةةب ان تةةتم عمليةةة انتقةةاء الناشةةئين طبقةةا لمؤشةةرات محةةددة هامةةة موجةةودة  -

الوراثةةة  وهةةذه العناصةةر يجةةب عنةةد اختيارهةةا وضةةع عنصةةر ،اضةةية العاليةةة للنشةةاط التخصصةةييالر 
 االعتبار . في

يجب تقيم خصائص الناشئ وقدرته من خالل عالقة هذه الخصائص بمستوى التطور البيولوجي  -
 له.

لواضةحة بةل ان القةدرات النفسةية و ان انتقاء الناشئين ال يتم فق  من خالل القدرات البدنية الظةاهرة ا
المتغيةةرات االجتماعيةةة يكةةون لهةةا تةةأثير كبيةةر علةةى إمكانيةةة تفةةوقهم ، ومةةن أمثلتهةةا االتجاهةةات نحةةو 

األنشةطة الرياضةية خةارج  فةيالمدرسة ومدى الممارسة الرياضةية والمسةاهمة والمشةاركة  فيالرياضة 
 .(1)درس التربية الرياضية وتطور شخصيتهم 

 انتقاء الناشئين الموهوبين باألسلوب العلمي : مزايا -3-4
 كما يلى:  هيانتقاء الناشئين الموهوبين عدد من المزايا  فيان إلتباع األسلوب العلمي 

ان االنتقاء باألسلوب العلمي يقصر الوقت الذي يمكن ان يستغرقه الناشئ للوصول إلي أفضةل  –أ 
 مستوى ممكن لألداء .

العمةةةةةةةةل مةةةةةةةةع أفضةةةةةةةةل  األسةةةةةةةةلوب العلمةةةةةةةةي يسةةةةةةةةاعد المةةةةةةةةدربين فةةةةةةةةي لان االنتقةةةةةةةةاء مةةةةةةةةن خةةةةةةةةال –ب 
 الخامات المتوفرة من الناشئين .
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ان انتقةةةةةةةةاء الناشةةةةةةةةئين باألسةةةةةةةةلوب العلمةةةةةةةةي يمكةةةةةةةةن ان يةةةةةةةةوفر الفرصةةةةةةةةة للعمةةةةةةةةل مةةةةةةةةع مةةةةةةةةدربين  –ج 
 أفضل 

ان االنتقةةةةةةةاء باألسةةةةةةةلوب العلمةةةةةةةي يتةةةةةةةيح الفرصةةةةةةةة للناشةةةةةةةئين الموهةةةةةةةوبين فعةةةةةةةال للوصةةةةةةةول إلةةةةةةةى  –د 
 ة .المستويات العالي

ان درجةةةةةةةة تجةةةةةةةانس الناشةةةةةةةئين الموهةةةةةةةوبين تكةةةةةةةون وا حةةةةةةةدة تقريبةةةةةةةا ممةةةةةةةا يحفةةةةةةةزهم مةةةةةةةع تقةةةةةةةدم  –ه 
 مستويات األداء 

العلميةةةةةة يعطةةةةةيهم الثقةةةةةة اكبةةةةةر حيةةةةةث يةةةةةؤثر ذلةةةةةك  األسةةةةةاليبان انتقةةةةةاء الناشةةةةةئين مةةةةةن خةةةةةالل  –و 
 في التدريب واألداء. ايجابيا

 :عند الناشئين  االنتقاءأنواع  -3-5
 الميداني:االنتقاء -3-5-1
ي عةةةةروض ونشةةةةاطات الرياضةةةةوع يأخةةةةذ وقتةةةةا طةةةةويال مةةةةن االختيةةةةار و المراقبةةةةة والمتابعةةةةة لهةةةةذا النةةةة 

الضةةةةةمان  ليعطةةةةةيلةةةةةك أثنةةةةةاء التةةةةةدريب أو المباريةةةةةات ، ومةةةةةن عيةةةةةوب هةةةةةذا النةةةةةوع انةةةةةه سةةةةةواء كةةةةةان ذ
و  األكبةةةةةر و الدقةةةةةة العاليةةةةةة لكفةةةةةاءة وقةةةةةدرة الالعةةةةةب الدائمةةةةةة ، وهةةةةةذه العيةةةةةوب يمكةةةةةن الكشةةةةةا عنهةةةةةا

 يات األولى للرياضي .ظهورها من خالل المبار 
ة هةةةةةذا النةةةةةوع هةةةةةو األكثةةةةةر انتشةةةةةارا يقةةةةةوم بةةةةةه المةةةةةدرب وهةةةةةو عبةةةةةار  االنتقـــــاء التجريبـــــي :-3-5-2

 محةةةةةةدد أو تقةةةةةةديري نتيجةةةةةةة الخبةةةةةةرة و التجربةةةةةةة للقيةةةةةةام بمعاينةةةةةةة ، فالمعاينةةةةةةة بيةةةةةةدا وجيعةةةةةةن بحةةةةةةث 
 بةةةةةين مةةةةةعتتطلةةةةةب اذا قسةةةةةم كبيةةةةةر مةةةةةن الخبةةةةةرة العلميةةةةةة و النظريةةةةةة بالنسةةةةةبة للمةةةةةدرب لمقارنةةةةةة الالع

نوعيةةةةةة المعاينةةةةةة وتتطلةةةةةب  فةةةةةي مثةةةةةاليبعضةةةةةهم وخاصةةةةةة مقارنةةةةةة العةةةةةب مةةةةةع أخةةةةةر يعتبةةةةةر نمةةةةةوذج 
 أيضا أسس علمية يستند عليها المدرب لالنتقاء الالعبين ذوى القدرات العالية.

يعتمةةةةةةد علةةةةةةى التصةةةةةةنيا لنةةةةةةوع الفاعليةةةةةةة الجماعيةةةةةةة التةةةةةةي تتطلةةةةةةب االنتقــــــاء المركــــــب: -3-5-3
تحقيقهةةةةةةةا مةةةةةةةن خةةةةةةةالل االختبةةةةةةةارات الرياضةةةةةةةية التةةةةةةةي تةةةةةةةم  مةةةةةةةن الرياضةةةةةةةي مميةةةةةةةزات خاصةةةةةةةة يمكةةةةةةةن

اذ مةةةةةن الممكةةةةةن ان تظهةةةةةر بعةةةةةض العناصةةةةةر لةةةةةم تحقةةةةةق فةةةةةي الرياضةةةةةي  ،إجراءهةةةةةا علةةةةةى الالعبةةةةةين
أثنةةةةاء تنفيةةةةذ االنتقةةةةةاء بهةةةةذه الحالةةةةة فانةةةةةه يمكةةةةن التغاضةةةةي عةةةةةن بعةةةةض هةةةةذه النةةةةةواقص مؤقتةةةةا ألنةةةةةه 

 .(1)من الممكن تعويضها وتطويرها مستقبال 
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 :ء الناشئين انتقا دافأه -3-6
يسةةةةةتخدم االنتقةةةةةاء اسةةةةةتخدامات واسةةةةةعة فةةةةةي المجةةةةةال الرياضةةةةةي ، فهةةةةةو يسةةةةةتخدم فةةةةةي تكةةةةةوين الفةةةةةرق 

ات المحليةةةةةة والقوميةةةةةة و المنتخبةةةةةات و توجيةةةةةه الالعبةةةةةين وإعةةةةةداد أبطةةةةةال المسةةةةةتقبل و توجيةةةةةه عمليةةةةة
 التدريب ، ويمكن تحديد األهداف األساسية لالنتقاء الرياضي فيما يلى :

ين فةةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةةا األنشةةةةةةةةةطة الرياضةةةةةةةةةية وهةةةةةةةةةم الناشةةةةةةةةةئين مةةةةةةةةةن ذوى للمةةةةةةةةةوهب االكتشةةةةةةةةةاف المبكةةةةةةةةةر
االسةةةةةةةةةتعدادات العاليةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن األداء فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال نشةةةةةةةةةاطهم و التنبةةةةةةةةةؤ بمةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةتؤول إليةةةةةةةةةه هةةةةةةةةةذه 

 االستعدادات في المستقبل .
توجيةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةرا بين فةةةةةةةةةةي ممارسةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةى المجةةةةةةةةةةاالت المناسةةةةةةةةةةبة لميةةةةةةةةةةولهم واتجاهةةةةةةةةةةاتهم 

االسةةةةةةةتفادة مةةةةةةةن وقةةةةةةةت الفةةةةةةةراا ، ويمثةةةةةةةل الوصةةةةةةةول للمسةةةةةةةتويات  واسةةةةةةةتعداداتهم بهةةةةةةةدف التةةةةةةةرويج و
 العالية في األداء هدفا ثانويا بالنسبة لهؤالء .

 تحديةةةةةةةد الصةةةةةةةفات النموذجيةةةةةةةة ) البدنيةةةةةةةة النفسةةةةةةةية المهاريةةةةةةةة الخططيةةةةةةةة ( التةةةةةةةي تتطلبهةةةةةةةا األنشةةةةةةةطة
وع ي نةةةةيجةةةةب توافرهةةةةا حتةةةةى يحقةةةةق التوافةةةةق فةةةة التةةةةيالرياضةةةةية المختلفةةةةة لتحديةةةةد المتطلبةةةةات الدقيقةةةةة 

 معين من النشاط الرياضي .
مسةةةةةتويات أداء  تكةةةةةريس الوقةةةةةت والجهةةةةةد و التكليةةةةةا فةةةةةي تعلةةةةةيم وتةةةةةدريب مةةةةةن يتوقةةةةةع لهةةةةةم تحقيةةةةةق

 .عالية في المستقبل
 توجيه عمليات التدريب لتنمية وتطوير الصفات والخصائص البدنية و النفسية لالعب .

 .نتقاء من حيث الفاعلية والتنظيمتحسين عمليات اال
 .تهم و قدراتهم اجيه المثمر للناشئين نحو األنشطة الرياضية التي تتفق مع استعدادالتو 

اختيةةةةةةار أحسةةةةةةن العناصةةةةةةر مةةةةةةن األفةةةةةةراد المبتةةةةةةدئين لممارسةةةةةةة اللعبةةةةةةة أو مةةةةةةن الالعبةةةةةةين المكةةةةةةونين 
 .العبي األندية لتكوين منتخب قومية معينة أو لا لفرق ما لالشتراك في مبار 

 وهوبين الواعدين في نوع معين من أنواع الرياضة التوصل الى أفضل الناشئين الم
 :عند الناشئين األسس التنظيمية لعملية االنتقاء الرياضي  -3-7

 :(1) الرياضي تتكون من أربعة مراحل هي ءان األسس التنظيمية لعملية االنتقا
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 :التمهيدي ءمرحلة االنتقا -3-7-1
مكةةةةةةةةن مةةةةةةةةن األطفةةةةةةةةال و الناشةةةةةةةةئين تعنةةةةةةةةى هةةةةةةةةذه المرحلةةةةةةةةة محاولةةةةةةةةة جةةةةةةةةذب اهتمةةةةةةةةام اكبةةةةةةةةر عةةةةةةةةدد م

اقات و لةةةةةةك  مةةةةةةن خةةةةةةالل السةةةةةةبرسةةةةةةة الفعاليةةةةةةات الرياضةةةةةةية ، ويةةةةةةتم ذالموهةةةةةةوبين نحةةةةةةو إمكانيةةةةةةة مما
تعمةةةةةل لألطفةةةةةال والناشةةةةةئين لغةةةةةرض  المنافسةةةةةات الرياضةةةةةية ، وكةةةةةذلك مةةةةةن خةةةةةالل االختبةةةةةارات التةةةةةي

لمرحلةةةةةة التعةةةةةرف علةةةةةى مسةةةةةتوياتهم ومعةةةةةدالت نمةةةةةوهم البةةةةةدني المهةةةةةاري المتوقةةةةةع ، وتنحصةةةةةر هةةةةةذه ا
سةةةةةنوات ، لغةةةةةرض فحصةةةةةهم وانتقةةةةةاء مةةةةةن تتةةةةةوفر فةةةةةيهم المتطلبةةةةةات األساسةةةةةية  8-6بالفئةةةةةة العمريةةةةةة 
 (1)مستعينين بالوسائل األساسية للفعالية الرياضية . ةللفعالية الرياضي
 :سائل األساسية في االنتقاء ومنهامستعينين بالو 

 المالحظة التربوية و االختبارات 
 جريبية المسابقات والمحاوالت الت

 الدراسات والفحوص الطبية 
 الفحوص الطبية و البيولوجية 

ويةةةةةةرى د. "عمةةةةةةرو ابةةةةةةو المجةةةةةةد و جمةةةةةةال إسةةةةةةماعيل النمكةةةةةةى"  ان المرحلةةةةةةة األولةةةةةةى مةةةةةةن االنتقةةةةةةاء 
علةةةةةةةى الناشةةةةةةةئين الموهةةةةةةةوبين . وتسةةةةةةةتهدف هةةةةةةةذه المرحلةةةةةةةة تحديةةةةةةةد  يهةةةةةةةي مرحلةةةةةةةة التعةةةةةةةرف المبةةةةةةةدئ

الطبيةةةةة ، واسةةةةتبعاد مةةةةن ال تةةةةؤهلهم ليةةةةاقتهم  الحالةةةةة الصةةةةحية العامةةةةة للناشةةةةئ مةةةةن خةةةةالل الفحةةةةوص
للصةةةةةفات البدنيةةةةةةة  يالطبيةةةةةة للممارسةةةةةة الرياضةةةةةة ، كمةةةةةةا تسةةةةةتهدف الكشةةةةةا عةةةةةن المسةةةةةةتوى المبةةةةةدئ

والخصةةةةةةائص المرفولوجيةةةةةةة ، والوظيفيةةةةةةة ، والسةةةةةةمات الشخصةةةةةةية لةةةةةةدى الناشةةةةةةئين ، ومةةةةةةدى قربهةةةةةةا 
ضةةةةةي المتوقةةةةةع ان يوجةةةةةه النشةةةةةاط الريا ةأو بعةةةةةدها عةةةةةن المعةةةةةايير والمتطلبةةةةةات الضةةةةةرورية للممارسةةةةة

 (2)الناشئ لممارسته .
سةةةةةةنة ومنهةةةةةةا يةةةةةةتم التعةةةةةةرف  12-10ويتفةةةةةةق العلمةةةةةةاء علةةةةةةى ان المرحلةةةةةةة األولةةةةةةى تبةةةةةةدأ مةةةةةةن عمةةةةةةر 

لةةةةك مةةةةن خةةةةالل تحديةةةةد الحالةةةةة الصةةةةحية العامةةةةة والتقةةةةدير علةةةةى المبتةةةةدئين الموهةةةةوبين ، وذ يالمبةةةةدئ
يةةةةةةةةة والسةةةةةةةةمات الشخصةةةةةةةةية لمسةةةةةةةةتويات القةةةةةةةةدرات البدنيةةةةةةةةة والقياسةةةةةةةةات الجسةةةةةةةةمية والوظيف يالمبةةةةةةةةدئ

ن اكتشةةةةةةاف هةةةةةةذه القةةةةةةدرات التةةةةةةي يتسةةةةةةاوون فةةةةةةي قةةةةةةدراتهم ولةةةةةةذا فةةةةةةأ والقةةةةةةدرات العقليةةةةةةة ، فةةةةةةاإلفراد ال
يتميةةةةةز بهةةةةةا كةةةةةل فةةةةةرد تةةةةةم توجيهةةةةةه لممارسةةةةةة نةةةةةوع معةةةةةين مةةةةةن األنشةةةةةطة الرياضةةةةةية يةةةةةتالءم مةةةةةع مةةةةةا 
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 لمسةةةةةتويات المطلوبةةةةةة مةةةةةع االقتصةةةةةاديتميةةةةةز بةةةةةه ، انمةةةةةا يعجةةةةةل بالحصةةةةةول علةةةةةى النجةةةةةاح وتحقيةةةةةق ا
 الوقت والجهد والمال .  في

رة لمتقةةةةةدمين لممارسةةةةةة كةةةةةالطريقةةةةةة الموضةةةةةوعية الختيةةةةةار المبتةةةةةدئين ا واالختبةةةةةارات والمقةةةةةاييس هةةةةةي
 لك من أهمية قصوى في تحقيق األهداف الموضوعية .اليد لما ذ

 مرحلة الفحص والتعمق: -3-7-2
خصةةةةةص فةةةةةي نشةةةةةاط تعنةةةةةى هةةةةةذه المرحلةةةةةة تعميةةةةةق الفحةةةةةص لمجموعةةةةةة الناشةةةةةئين الةةةةةذين ير بةةةةةون الت

معةةةةةين ، وتبةةةةةدأ هةةةةةةذه المرحلةةةةةة بعةةةةةد فتةةةةةةرة تتةةةةةراوح مةةةةةن ثالثةةةةةةة الةةةةةى سةةةةةتة أشةةةةةةهر مةةةةةن بةةةةةدأ المرحلةةةةةةة 
م لمةةةةدربين علةةةةى الناشةةةةئين ونتةةةةائجهاألولةةةةى حيةةةةث تتشةةةةكل لجنةةةةة لدراسةةةةة االسةةةةتمارات المقدمةةةةة مةةةةن ا

 . ةالمسابقات واالختبارات للتعرف على مستوياتهم مع االهتمام بالتقارير الطبي في
هةةةةةو مطلةةةةةوب منةةةةةه فةةةةةي  مةةةةةالبنتةةةةةائج وفقةةةةةا  ن يتمتعةةةةةو  ة وجةةةةةود بعةةةةةض الناشةةةةةئين ممةةةةةن الوفةةةةةى حالةةةةة

بعةةةةةةادهم عةةةةةةن التةةةةةةدريب الن بقةةةةةةاءهم يةةةةةةأثر سةةةةةةلبا علةةةةةةى العينةةةةةةة المسةةةةةةابقات واالختبةةةةةةارات، يمكةةةةةةن إ
سةةةةةنة  12-09ة مةةةةن حيةةةةث االنجةةةةةازات والتكلةةةةا ، وتتةةةةراوح أعمةةةةار هةةةةةذه الفئةةةةة العمريةةةةة مةةةةن الجيةةةةد

 ، الفحةةةةةةةص المتعمةةةةةةةق وفقةةةةةةةا لالنتقةةةةةةةاء فةةةةةةةيذه المرحلةةةةةةةة لهةةةةةةة األساسةةةةةةةي، ويكةةةةةةةون هةةةةةةةدف االنتقةةةةةةةاء 
المرحلةةةةةةة التمهيديةةةةةةة بتسةةةةةةجيل الناشةةةةةةئين بمركةةةةةةز األنديةةةةةةة والمةةةةةةدارس لغةةةةةةرض التةةةةةةدريب ، وتخضةةةةةةع 

 المرحلة األولى في االنتقاء.  حلة الى نفس الوسائل المستخدمة فيهذه المر 
بةةةةين  فتةةةةرة تتةةةةراوح مةةةةا: أنهةةةةا تبةةةةدأ بعةةةةد ص الوثيةةةةق فيقةةةةول عنهةةةةا  د الحمةةةةاحمىامةةةةا فةةةةي مرحلةةةةة الفحةةةة

 فةةةةةةي أشةةةةةةهر مةةةةةةن المرحلةةةةةةة األولةةةةةةى ويكةةةةةةون الهةةةةةةدف مةةةةةةن هةةةةةةذه المرحلةةةةةةة هةةةةةةو التوفيةةةةةةق 03الةةةةةةى02
وفقةةةةةةا للمرحلةةةةةة األولةةةةةةى لالنتقةةةةةةاء عمليةةةةةة الفحةةةةةةص ) االختبةةةةةار( لمجموعةةةةةةات األطفةةةةةةال أو الناشةةةةةئين 

 .(1)لك الختيار أفضلهم في نوع النشاط الرياضي المحدد وذ
 :مرحلة التوجيه -3-7-3

مة فةةةةةي االنتقةةةةةاء لناشةةةةةئ إلةةةةةى دراسةةةةةة مستفيضةةةةةة طويلةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل الوسةةةةةائل المسةةةةةتخدويخضةةةةةع ا
اذ تعةةةةةد  .ىالمرحلةةةةةة األولةةةةةى لغةةةةةرض التحديةةةةةد النهةةةةةائي للتخصةةةةةص الفةةةةةراد التةةةةةي سةةةةةبق ذكرهةةةةةا فةةةةةي

هةةةةةذه المرحلةةةةةة العمريةةةةةةة مرحلةةةةةة بطولةةةةةة لةةةةةةبعض الفعاليةةةةةات الرياضةةةةةية .و يقةةةةةةول د.الحمةةةةةاحمى فةةةةةةي 
يلةةةةةةةة األجةةةةةةةل حيةةةةةةةث يةةةةةةةتم الدراسةةةةةةةة الشةةةةةةةاملة للملتحقةةةةةةةين مرحلةةةةةةةة التوجيةةةةةةةه الرياضةةةةةةةي التةةةةةةةي تعةةةةةةةد طو 
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بمراكةةةةةةز التةةةةةةدريب أو المةةةةةةدارس الرياضةةةةةةية أو التجريبيةةةةةةة و يكةةةةةةون الهةةةةةةدف مةةةةةةن المرحلةةةةةةة التحديةةةةةةد 
 (1)النهائي للتخصص الفردي للناشئين لتحقيق المستويات الرياضية العالية 

 :مرحلة االنتقاء للمنتخبات-3-7-4
ن الشةةةةةةةةةباب للمنتخبةةةةةةةةةات الوطنيةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةوفرت فةةةةةةةةةيهم الناشةةةةةةةةةئي ءتعنةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذه المرحلةةةةةةةةةة انتقةةةةةةةةةا

المةةةةةدارس الرياضةةةةةية المواصةةةةةفات البدنيةةةةةة و النفسةةةةةية و العقليةةةةةة و المهاريةةةةةة مةةةةةن مراكةةةةةز األنديةةةةةة و 
المسةةةةةةابقات الدوليةةةةةةة و االولمبيةةةةةةة أو البطةةةةةةوالت القاريةةةةةةة كمةةةةةةا ان تشةةةةةةمل هةةةةةةذه  لتمثيةةةةةةل الةةةةةةدول فةةةةةةي

خبةةةةةةات الواليةةةةةةة و نحصةةةةةةر هةةةةةةذه المرحلةةةةةةة منتالمرحلةةةةةةة منتخبةةةةةةات الواليةةةةةةة و األنديةةةةةةة الرياضةةةةةةية .و ت
خضةةةةةةع إلةةةةةةى نفةةةةةةس سةةةةةةنة و ت 18-15و تنحصةةةةةةر هةةةةةةذه الفئةةةةةةة العمريةةةةةةة بةةةةةةين  .األنديةةةةةةة الرياضةةةةةةية

 . (2)االنتقاء الرياضي للمرحلة األولى  الوسائل المستخدمة في
 :الموهوبينالناشئين خصائص  -3-8

اكتشةةةةةافهم دة علةةةةةى ، علةةةةةى درجةةةةةة مةةةةةن األهميةةةةةة فةةةةةي المسةةةةةاعيعتبةةةةةر تحديةةةةةد خصةةةةةائص الموهةةةةةوبين
العوامةةةةةةل التاليةةةةةةة تلعةةةةةةب دورا أساسةةةةةةيا "  H.ERWINحسةةةةةةب ارويةةةةةةن" و ، وتحديةةةةةةد مةةةةةةواهبهم الفائقةةةةةةة

 : (3)في معرفة خصائص الموهوب وهى 
اهر نمةةةةةو جسةةةةةمي متميةةةةةزة أهمهةةةةةا الموهةةةةةوبين بمظةةةةة زيتميةةةةة: متريـــــة الخصـــــائص البيـــــو -3-8-1

 أنهم 
 صحة جيدة ، تفوق زمالئهم العادين أكثر طوال وأكثر وزنا وأقوى وأكثر حيوية يتمتعون ب

 . توجد عالقة بين األنسجة العضلية و األنسجة العصبية ) الذهنية (
نقصةةةةةةةةد بهةةةةةةةةا المداومةةةةةةةةة الهوائيةةةةةةةةة و الالهوائيةةةةةةةةة ، سةةةةةةةةرعة رد  الخصــــــــائص البدنيــــــــة :-3-8-2

 الفعل ، قوة السرعة ، القوة الديناميكية و المرونة والتوافق الحركي .
ونعنةةةةةةةى بهةةةةةةةا قةةةةةةةدرات التةةةةةةةوازن ، الرشةةةةةةةاقة ، القةةةةةةةدرة ســـــــو حركيـــــــة : الخصـــــــائص النف -3-8-3

 التقنية بالكرة و بدونها 
 :وبيننجد الموه: الخصائص االجتماعية -3-8-4
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 .ع الزمالء وتنظيم الفريق وقيادتهم اً أكثر توافق -
 أكثر استقامة مع  -
 األسرة (  –المدرب  –أفراد مجتمعه ) الزمالء  -
 وح الفكاهة ، قبول الدور الملعوب .ر ين ، أكثر حساسية ليشعرون بتأكيد الذات ومتعاون -

 :الناشئ محددات انتقاء -3-9
تتحةةةةدد إمكانةةةةات وصةةةةول الناشةةةةئ الةةةةى المسةةةةتويات الرياضةةةةية العاليةةةةة بعةةةةدة عوامةةةةل يجةةةةب إتباعهةةةةا 

للناشةةةةئ بطريقةةةةة مباشةةةةرة والةةةةبعض  يالرياضةةةةالعوامةةةةل يةةةةؤثر علةةةةى المسةةةةتوى  وتوافرهةةةةا وبعةةةةض هةةةةذه
 قة  ير مباشرة .األخر يؤثر بطري

 فيما يلى : ءوتتحدد محددات االنتقا
 الجوانب الفسيولوجية : -3-9-1

 حدد الوجهة الطبية والحالة الصحية العامة للناشئ وتتحدد بإجراء الكشا الطبي لكي ي
 بومترية :المقاييس االنثرو -3-9-2

المالحظةةةةات  فقةةةةد وجةةةةد ان هةةةةذا الموضةةةةوع لةةةةم يةةةةدرس حتةةةةى أالن دراسةةةةة كافيةةةةة ، ولكةةةةن مةةةةن خةةةةالل
 القةةةةةةول ان الناشةةةةةةئين المتفةةةةةةوقين فةةةةةةي قيةةةةةةاس الطةةةةةةول ، ومحةةةةةةي  الصةةةةةةدر ، وحجةةةةةةم نالعلميةةةةةةة يمكةةةةةة

 يمكةةةةةن الجةةةةزم بةةةةةان الناشةةةةةئين ذوى  لةةةةك الد، ومةةةةةع ذكةةةةةرة اليةةةة الفخةةةةذين يظهةةةةةرون نتةةةةائج ايجابيةةةةةة فةةةةي
 .تحقيق نتائج أو المستويات العلياالمقاييس المتوسطة ال يمكنهم 

 :بويةالجوانب النفسية والتر -3-9-3
، وقةةةةةةةةد أثبتةةةةةةةةت ائص العقليةةةةةةةةة للناشةةةةةةةةئ وسةةةةةةةةمات شخصةةةةةةةةيتهان هةةةةةةةةذا الموضةةةةةةةةوع يتضةةةةةةةةمن الخصةةةةةةةة

لةةةةةةةةةك النتقةةةةةةةةةاء ويسةةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةةي ذالتجةةةةةةةةةارب ان سةةةةةةةةةمات الشةةةةةةةةةجاعة وقةةةةةةةةةوة اإلرادة ضةةةةةةةةةرورية عنةةةةةةةةةد ا
 .االستبيانات، والمحادثات الخاصةالنفسية و  تاالختبارا

مةةةةةةوح و المثةةةةةةابرة و ان المةةةةةةدعمات السةةةةةةلوكية بمةةةةةةا تتضةةةةةةمنه مةةةةةةن سةةةةةةمات شخصةةةةةةية ، ومسةةةةةةتوى الط
الهادفيةةةةةة تعةةةةةد قاعةةةةةدة الهةةةةةرم الةةةةةذي يةةةةةنعكس عليةةةةةه كةةةةةل مةةةةةن الخصةةةةةائص و المواصةةةةةفات البدنيةةةةةة و 

 (1)طرق التدريب.
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 الجوانب البدنية :-3-9-4
يشةةةةةةةير بعةةةةةةةض الخبةةةةةةةراء الةةةةةةةى انةةةةةةةه باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى الحاجةةةةةةةة النتقةةةةةةةاء الالعةةةةةةةب ذو المهةةةةةةةارة الفنيةةةةةةةة      

 (1)عب المتميز بالسرعة في الجري واألكثر تحمال والمعرفة الخططية ،فانه يلزم انتقاء الال
والتةةةةةي تتضةةةةةمن الخصةةةةةائص  ءو يؤكةةةةةد د. الحمةةةةةا حمةةةةةى ان المحةةةةةددات البيولوجيةةةةةة لعمليةةةةةة االنتقةةةةةا

الوراثيةةةةةةة ) المورفولوجيةةةةةةة ( كةةةةةةالطول و الةةةةةةوزن ونسةةةةةةب أعضةةةةةةاء الجسةةةةةةم و الةةةةةةنم  الجسةةةةةةماني إلةةةةةةى 
 جانب القدرات الحركية و الفسيولوجية.

الحساسةةةةةةة للنمةةةةةةو بةةةةةةالفترات األكثةةةةةةر تةةةةةةأثيرا فةةةةةةي تنميةةةةةةة العديةةةةةةد مةةةةةةن الخصةةةةةةائص وتةةةةةةرتب  الفتةةةةةةرات 
فيةةةةةةد البدنيةةةةةةة كةةةةةةالقوة العضةةةةةةلية و السةةةةةةرعة االنتقائيةةةةةةة و السةةةةةةرعة الحركيةةةةةةة و سةةةةةةرعة رد الفعةةةةةةل ، وت

البدنيةةةةةةةة وفقةةةةةةةا دراسةةةةةةةات مراحةةةةةةةل النمةةةةةةةو فةةةةةةةي تحديةةةةةةةد العمةةةةةةةر المناسةةةةةةةب لتنميةةةةةةةة تلةةةةةةةك الخصةةةةةةةائص 
ص الفسةةةةةةةيولوجية وتحديةةةةةةةد العمةةةةةةةر المناسةةةةةةةب لتحقيةةةةةةةق لك لتنميةةةةةةةة الخصةةةةةةةائلمراحةةةةةةةل العمةةةةةةةر ، وكةةةةةةةذ

مةةةةةة المسةةةةةتويات العاليةةةةةة مةةةةةع الوضةةةةةع فةةةةةي االعتبةةةةةار مراعةةةةةاة الفةةةةةروق الفرديةةةةةة وسةةةةةنوات اإلعةةةةةداد األز 
 لك .تحقيق ذل

فةةةةةي  لبةةةةةدءامةةةةةا المحةةةةةدد الثالةةةةةث فهةةةةةو العمةةةةةر الزمنةةةةةي والعمةةةةةر البيولةةةةةوجي وتحديةةةةةد العمةةةةةر المناسةةةةةب 
 ات المختلفةةةةة يةةةةةؤثر ايجابيةةةةةا علةةةةى عمليةةةةةات التوجيةةةةةهممارسةةةةة كةةةةةل مةةةةةن أنةةةةواع اال لعةةةةةاب أو الرياضةةةةة

 والتدريب .
والمحةةةةةةةةدد الرابةةةةةةةةع هةةةةةةةةو المقةةةةةةةةاييس الجسةةةةةةةةمية ) المورفولوجيةةةةةةةةة( ولهةةةةةةةةا دور ايجةةةةةةةةابي فةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةق 
المسةةةةةتويات العاليةةةةةة نضةةةةةرا لمةةةةةا يتطلبةةةةةه نةةةةةوع النشةةةةةاط الرياضةةةةةي مةةةةةن خصةةةةةائص بدنيةةةةةة ، كطةةةةةول 

ل الجةةةةةةذع ونمةةةةةة  الجسةةةةةةم و الةةةةةةوزن ين والكتفةةةةةةين وطةةةةةةو امةةةةةةة ومحةةةةةةي  الصةةةةةةدر والةةةةةةذراعين والفخةةةةةةذالق
 ونسب أجزاء الجسم ونسبة الدهون والسعة الحيوية .

ذ اوتعةةةةد القياسةةةةات الجسةةةةةمية ذات أهميةةةةة لةةةةداللتها فةةةةةي التنبةةةةؤ بمةةةةا يمكةةةةةن ان يتحقةةةةق مةةةةن نتةةةةةائج ، 
رتباطيةةةةه بتحقيةةةةق المسةةةةةتويات ان هةةةةذه المقةةةةاييس تعةةةةد مةةةةةن الخصةةةةائص الفرديةةةةة التةةةةي لهةةةةةا عالقةةةةة ا

 وتتيح الفرصة للتفوق .ية العالية ، الرياض
 ةولقةةةةةد أشةةةةةارت دراسةةةةةات العلميةةةةةة الةةةةةى ان المقةةةةةاييس اال نثةةةةةرو بةةةةةو متريةةةةةة تختلةةةةةا بةةةةةاختالف البيئةةةةة

 الجغرافية نضرا لتأثير كل من المقاييس وشكل وتركيب الجسم بالعوامل البيئية .
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ويعةةةةةةةد المحةةةةةةةور الخةةةةةةةامس ) الخصةةةةةةةائص البدنيةةةةةةةة األساسةةةةةةةية ( مةةةةةةةن األهميةةةةةةةة لتمكةةةةةةةين الفةةةةةةةرد مةةةةةةةن 
رة علةةةةةةةةةى أداء مختلةةةةةةةةةا المهةةةةةةةةةارات الحركيةةةةةةةةةة لنةةةةةةةةةوع النشةةةةةةةةةاط الممةةةةةةةةةارس ولةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةتم تحديةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةد

كةةةةةل نةةةةةةوع مةةةةةةن األلعةةةةةاب الرياضةةةةةةية ، فةةةةةةي  نيةةةةةةة األساسةةةةةةية المطلوبةةةةةة للتمييةةةةةةز فةةةةةةيالخصةةةةةائص البد
. ويجةةةةةب ان يةةةةةتم  تضةةةةةوء تلةةةةةك الخصةةةةةائص يةةةةةتم انتقةةةةةاء اإلفةةةةةراد وفقةةةةةا لنةةةةةوع اللعنةةةةةات أو الرياضةةةةةيا

ل نمةةةةةو هةةةةةذه الخصةةةةةائص البدنيةةةةةة ، اشةةةةةئين مةةةةةن خةةةةةالل تقةةةةةويم معةةةةةدتحديةةةةةد االسةةةةةتعدادات البدنيةةةةةة للن
 (1) .المستقبلية بإمكاناتهملك للتنبؤ وكذلك مستواها وذ

العلميةةةةةة للبحةةةةةوث فةةةةةي هةةةةةذا المجةةةةةال ، يكمةةةةةن  جويؤكةةةةةد امةةةةةر هللا احمةةةةةد البسةةةةةاطى فةةةةةي ضةةةةةوء النتةةةةةائ
بعضةةةةها ان نحةةةةدد وصةةةةول الناشةةةةئ للمسةةةةتويات الرياضةةةةية العاليةةةةة ، بعةةةةدة عوامةةةةل يجةةةةب توفرهةةةةا ، 

يةةةةةؤثر علةةةةةى مسةةةةةتوى الرياضةةةةةي للناشةةةةةئ بطريقةةةةةة مباشةةةةةرة ، والةةةةةبعض األخةةةةةر يةةةةةؤثر بطريقةةةةةة  يةةةةةر 
مباشةةةةةةرة ، وهةةةةةةي " المقةةةةةةاييس االنتةةةةةةرو بومتريةةةةةةة و المقةةةةةةاييس الفسةةةةةةيولوجية و العمةةةةةةر البيولةةةةةةوجي ، 
 المقةةةةةةاييس النفسةةةةةةية و التربويةةةةةةة ، المقةةةةةةاييس العقليةةةةةةة والجوانةةةةةةب االجتماعيةةةةةةة ، و البدنيةةةةةةة والحةةةةةةس

 (2)ستعداد لألداء الرياضي. حركي اال
 :الناشئ  العوامل النفسية لعملية انتقاء -3-10

و السةةةةةةةةةمات  ةو تشةةةةةةةةةمل تلةةةةةةةةةك المحةةةةةةةةةددات كةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةمات العقليةةةةةةةةةة و القةةةةةةةةةدرات اال إدراكيةةةةةةةةة
 ،سةةةةةرعة الةةةةةتعلم الحركةةةةةي ت العقليةةةةةة يتطلةةةةةب تنةةةةةاول الةةةةةذكاء أي االنفعاليةةةةةة ، والحةةةةةديث عةةةةةن السةةةةةما
ميةةةةةز بقة وسةةةةةرعة الفهةةةةةم واإلدراك العالقةةةةةات بةةةةةين المواقةةةةةا و التوسةةةةةرعة اإلفةةةةةادة مةةةةةن الخبةةةةةرات السةةةةةا

رة بالقةةةةةةدرة علةةةةةةى التفكيةةةةةةر الةةةةةةواعي وحةةةةةةل المشةةةةةةكالت ، والقةةةةةةدرة علةةةةةةى االبتكةةةةةةار أو اإلبةةةةةةداع و القةةةةةةد
علةةةةةةةى التكيةةةةةةةا مةةةةةةةع المواقةةةةةةةا الحياتيةةةةةةةة و القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى اتخةةةةةةةاذ القةةةةةةةرارات الواعيةةةةةةةة فةةةةةةةي التوقيةةةةةةةت 

 .تطبيق الجيد لخط  اللعبقدرة على المناسب وتوقع سلوك المنافس و ال
وأشةةةةةةارت الدراسةةةةةةات العلميةةةةةةة الةةةةةةى وجةةةةةةود ارتبةةةةةةاط موجةةةةةةب بةةةةةةين مسةةةةةةتوى القةةةةةةدرة العقليةةةةةةة و التفةةةةةةوق 

 .ض العناصر للياقة البدنيةالرياضي وبين مستوى الذكاء و بع
ا مةةةةو القةةةةدرات اإلدراكيةةةةة تعبةةةةر عةةةةن العمليةةةةة العقليةةةةة التةةةةي عةةةةن طريقهةةةةا يمكةةةةن معرفةةةةة وتفسةةةةير كةةةةل 

 .ن مثيرات حسية في البيئة المحيطةيتم استقباله م
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 ومةةةةةةةن أهةةةةةةةم القةةةةةةةدرات اإلدراكيةةةةةةةة االنتبةةةةةةةاه الةةةةةةةذي يةةةةةةةؤثر فةةةةةةةي إتقةةةةةةةان األداء الحركةةةةةةةي أو المهةةةةةةةاري ،
رار والسةةةةةرعة اإلدراكيةةةةةة التةةةةةي تميةةةةةز بةةةةةين المواقةةةةةا المتشةةةةةابهة و المختلفةةةةةة فةةةةةي اللعةةةةةب التخةةةةةاذ القةةةةة

قةةةةدرة علةةةةى الةةةةوعي بالجسةةةةم المناسةةةةب فةةةةي التوقيةةةةت المناسةةةةب واإلدراك الحركةةةةي الةةةةذي يعبةةةةر عةةةةن ال
م تةةةةةام علةةةةةى اسةةةةةتخداوأجزائةةةةةه فةةةةةي الفةةةةةراا ، بحيةةةةةث يمكةةةةةن أداء الحركةةةةةة المطلوبةةةةةة دون االعتمةةةةةاد ال

 . الحواس األساسية
وأشةةةةةارت الدراسةةةةةات العلميةةةةةة الةةةةةى وجةةةةةود عالقةةةةةة موجبةةةةةة بةةةةةين اإلدراك الحركةةةةةي و الةةةةةتعلم الحركةةةةةي 

 . (1)في مراحله األولى أكثر من مراحله المتأخرة 
بانتقةةةةةةاء الناشةةةةةةئين الةةةةةةذين يتميةةةةةةزون بسةةةةةةمات مزاجيةةةةةةة ايجابيةةةةةةة مةةةةةةع مراعةةةةةةاة  مب االهتمةةةةةةاولةةةةةةذا يجةةةةةة

صةةةةةةةميم تةةةةةةةوجيههم نفسةةةةةةةيا وتربويةةةةةةةا والسةةةةةةةمات الخلقيةةةةةةةة واإلدراكيةةةةةةةة ، كالهادفيةةةةةةةة و االسةةةةةةةتقاللية و الت
لك يجةةةةةب الهتمةةةةةام باكتشةةةةةاف الحتةةةةةرام والتغلةةةةةب علةةةةةى الخةةةةةوف . ولةةةةةذوالمثةةةةةابرة و ضةةةةةب  الةةةةةنفس و ا

احةةةةةل اإلعةةةةةداد النفسةةةةةي لةةةةةة االنتقةةةةةاء و تنميتهةةةةةا وتطويرهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةالل مر هةةةةةذه السةةةةةمات خةةةةةالل مرح
ن يةةةةةةتم . والكشةةةةةةا عةةةةةةن ميةةةةةةول و االتجاهةةةةةةات يحةةةةةةدد مةةةةةةدى ايجابيةةةةةةة األفةةةةةةراد والةةةةةةذيالطويةةةةةةل المةةةةةةدى

 االسةةةةتعدادات  تحقيةةةةق التفةةةةوق فةةةةي المجةةةةال الرياضةةةةي إلةةةةى جانةةةةب  انتقةةةةائهم ومةةةةدى إسةةةةهام ذلةةةةك فةةةةي
 . و القدرات البدنية

 ببعك األسس العلمية :النائشين عالقة انتقاء -3-11
 ريةةةةةةةةةةةات واألسةةةةةةةةةةةس العلميةةةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةةةةل الفةةةةةةةةةةةروق الفرديةةةةةةةةةةةة            تةةةةةةةةةةةرتب  مشةةةةةةةةةةةكلة االنتقةةةةةةةةةةةاء بةةةةةةةةةةةبعض النظ

ينةةةةةةةةة والتصةةةةةةةةنيا، وجميعهةةةةةةةةا ذات قةةةةةةةةيم متبا، ل ثبةةةةةةةةات القةةةةةةةةدراتو االسةةةةةةةةتعدادات، والتنبةةةةةةةةؤ ومعةةةةةةةةد
 طة وهامة لمشكلة االنتقاء مما يستوجب إلقاء الضوء على هذه المجاالت المرتب

 :عالقة االنتقاء بالفروق الفردية-3-11-1
 ان اخةةةةةةةتالف األفةةةةةةةراد فةةةةةةةي اسةةةةةةةتعداداتهم وقةةةةةةةدراتهم البدنيةةةةةةةة وميةةةةةةةولهم واتجاهةةةةةةةاتهم فةةةةةةةي الممارسةةةةةةةة

لةةةةةك نشةةةةةطة الرياضةةةةةية تناسةةةةةب كةةةةةل فةةةةةرد ، وذالحركيةةةةةة ، يتطلةةةةةب بالضةةةةةرورة أنواعةةةةةا مختلفةةةةةة مةةةةةن األ
رات األفةةةةةةراد و إمكانةةةةةةاتهم بمةةةةةةا يسةةةةةةمح بتغطيةةةةةةة جميةةةةةةع الميةةةةةةول والر بةةةةةةات وبمةةةةةةا يتمشةةةةةةى مةةةةةةع قةةةةةةد

 .البدنية
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و العمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة و بالتةةةةةةالي العمليةةةةةةة التدريبيةةةةةةة لةةةةةةم يعةةةةةةد فيهةةةةةةا األسةةةةةةاليب و البةةةةةةرامج الموحةةةةةةدة 
لكةةةةةةل األفةةةةةةراد ، و الالعبةةةةةةين ليسةةةةةةو قوالةةةةةةب ذات أبعةةةةةةاد موحةةةةةةدة تصةةةةةةب فيهةةةةةةا العمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة و 

يحةةةةةدث  تلفةةةةةة لألفةةةةةراد و هةةةةةذا مةةةةةاالتدريبيةةةةةة  فةةةةةاألمر يتطلةةةةةب بةةةةةرامج متنوعةةةةةة تناسةةةةةب الطبيعةةةةةة المخ
 . (1) بالفعل في التدريب الرياضي للمستويات العالية

 عالقة االنتقاء بالتصنيف :-3-11-2
 له أهداف عدة أهمها  CLASSIFICATIONالتصنيا 
اصةةةةةة بهةةةةةةم، د أصةةةةةحاب القةةةةةةدرات المتقاربةةةةةة فةةةةةي مجموعةةةةةات تنظةةةةةةيم لهةةةةةم بةةةةةرامج الخافةةةةةر تجميةةةةةع األ

 :وهذا يحقق عدة أ راض هي
 االقبةةةةال علةةةةى الممارسةةةةة : فوجةةةةود الناشةةةةئ داخةةةةل مجموعةةةةة متجانسةةةةة يزيةةةةد مةةةةن إقبالةةةةه علةةةةى ادةزيةةةة

 النشاط ، و بالتالي يزداد مقدار تحصيله في هذا النشاط .
هم ، لك التنةةةةةةافس بيةةةةةةناألفةةةةةةراد او الفةةةةةةرق سةةةةةةيزداد تبعةةةةةةا لةةةةةةذزيةةةةةةادة التنةةةةةةافس : اذا اقتربةةةةةةت مسةةةةةةتويات 
 .راد قد تولد اليأس او االستسالمألففالمستويات شديد التباين بين الفرق او ا

الفةةةةرص العدالةةةةة : كلمةةةةا قلةةةةت الفةةةةروق الفرديةةةةة بةةةةين األفةةةةراد او الفةةةةرق كلمةةةةا كانةةةةت النتةةةةائج عادلةةةةة و 
 الممنوحة متساوية 

 الدافعية : فالمستويات المتقاربة تزيد من دافعية األفراد و الفرق في المنافسة .
فةةةةةان عمليةةةةةة التةةةةةدريب تكةةةةةون أسةةةةةهل وانجةةةةةح عمةةةةةا نهةةةةةج التةةةةةدريب : اذا كانةةةةةت المجموعةةةةةة متجانسةةةةةة 

 (2)اذا كانت المجموعة متباينة من حيث القدرات البدنية .
 :عالقة االنتقاء بالتنبر-3-11-3

م اذا كانةةةةةت عمليةةةةةة انتقةةةةةاء الالعبةةةةةين فةةةةةي المراحةةةةةل األولةةةةةى تمكننةةةةةا مةةةةةن التعةةةةةرف علةةةةةى اسةةةةةتعداداته
قبل السةةةةةتعدادات و القةةةةةدرات فةةةةةي المسةةةةةتو قةةةةةدراتهم البدنيةةةةةة ، فةةةةةان التنبةةةةةؤ بمةةةةةا سةةةةةتؤول إليةةةةةه هةةةةةذه ا

 ، حيةةةةث يمكةةةةن إلةةةةى حةةةةد كبيةةةةر تحديةةةةد المسةةةةتقبل الرياضةةةةي للناشةةةةئين ءيعةةةةد مةةةةن اهةةةةم أهةةةةداف االنتقةةةةا
، ومةةةةةدى مةةةةةا يمكةةةةةن ان يحققةةةةةه مةةةةةن نتةةةةةائج ، وعلةةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال إذا كةةةةةان حراسةةةةةة المرمةةةةةى فةةةةةي 

ين طةةةةةول القامةةةةةة الةةةةةذكةةةةةرة اليةةةةةد تسةةةةةتلزم بالضةةةةةرورة انتقةةةةةاء الناشةةةةةئين طةةةةةول القامةةةةةة ، فهةةةةةل يعنةةةةةى ان 
 تم انتقائهم سيظلون في نفس موقعهم بين إقرانهم بالنسبة للطول بعد عشر سنوات مثال .
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فةةةةي واقةةةةع المةةةةر تعتمةةةةد هةةةةذه التسةةةةاؤالت علةةةةى مةةةةدى ثبةةةةات نمةةةةو الصةةةةفات البدنيةةةةة فةةةةي مراحةةةةل النمةةةةو 
ة المختلفةةةةة ، ومتةةةةى ضةةةةلت معطيةةةةات النمةةةةو ثابةةةةت خةةةةالل مراحةةةةل النمةةةةو للفةةةةرد منةةةةذ الطفولةةةةة المبكةةةةر 

 (1)وحتى الطفولة المتأخرة ، فانه يمكن التنبؤ بالنمو.
عةةةةد يإذا يمكةةةةن القةةةةول إذا لةةةةم يكةةةةن هنةةةةاك ثبةةةةات فةةةةي النمةةةةو فانةةةةه ال يمكةةةةن التنبةةةةؤ ، فعامةةةةل الثبةةةةات 

 من أهم أسس التنبؤ بالنمو البدني.
 :الناشئنتقاء اعملية دور الوراثة و البيئة في  -3-12

ب يةةةةةةؤثر فةةةةةةي فسةةةةةةيولوجية الجسةةةةةةم ، إال ان يقةةةةةةول مفتةةةةةةى إبةةةةةةراهيم حمةةةةةةاد " بةةةةةةالر م مةةةةةةن ان التةةةةةةدري
لك نجةةةةةد ان الجينةةةةةات لهةةةةةا جةةةةةذور ور األكبةةةةةر فةةةةةي مسةةةةةتوى الالعةةةةةب ، وبةةةةةذعامةةةةةل الجينةةةةةات لةةةةةه الةةةةةد

 .(2) ممتدة في تحديد الموهبة الرياضية "
" والتةةةةةةةي أجريةةةةةةةت فةةةةةةةي رياضةةةةةةةات  CHARIESCOORBENوتؤكةةةةةةةد أبحةةةةةةةاث "تشةةةةةةةارلز كةةةةةةةوربين 

ثيرا والسةةةةةةةباحة و التةةةةةةةنس ، ان للبيئةةةةةةةة تةةةةةةةأ ن المةةةةةةةاراتو كةةةةةةةرة الطةةةةةةةائرة و الةةةةةةةدراجات و رفةةةةةةةع اإلثقةةةةةةةال و 
بيعةةةةةة كبيةةةةرا علةةةةى التنبةةةةؤ بةةةةاألداء ، ومةةةةن أمثلةةةةة المةةةةةؤثرات البيئيةةةةة كةةةةل مةةةةن األسةةةةرة والمةةةةدربين و ط

 التدريب و البيئة التدريبية .
ويقةةةةةةةةول ريسةةةةةةةةان خةةةةةةةةريب  " تلعةةةةةةةةب بعةةةةةةةةض الصةةةةةةةةفات الوراثيةةةةةةةةة دورا مهمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي انتقةةةةةةةةاء الالعةةةةةةةةب 

ارتبةةةةاط بمسةةةةتوى ذكةةةةاء  لطةةةةول و الةةةةوزن وبنةةةةاء الجسةةةةم ، والوراثةةةةة لهةةةةاالمناسةةةةب للعبةةةةة مةةةةا ، مثةةةةل ا
لك نجةةةةةةةةد بعةةةةةةةةض الالعبةةةةةةةةين النةةةةةةةةاجحين مهاريةةةةةةةةا ينتمةةةةةةةةون لعةةةةةةةةائالت فيهةةةةةةةةا أبطةةةةةةةةال الالعةةةةةةةةب ، لةةةةةةةةذ

رياضةةةةةيين ، او يتمتعةةةةةون بصةةةةةفات رياضةةةةةية مميةةةةةزة ، وعلةةةةةى حةةةةةال فةةةةةان الةةةةةذين ليسةةةةةت لةةةةةديهم مثةةةةةل 
 (3)لتحقيق التميز الرياضي . عون بالمثابرة و التدريبيتلك الصفات الوراثية يستط

 : رياضيا نالمحددات السيكولوجية الالزمة النتقاء الناشئين الموهوبي -3-13
ان بعةةةةةةةةةض مؤسسةةةةةةةةةات التنشةةةةةةةةةئة االجتماعيةةةةةةةةةة وبالةةةةةةةةةذات األسةةةةةةةةةرة والمدرسةةةةةةةةةة واألنديةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةية 

ة علةةةةةةةةى واالجتماعيةةةةةةةةة و أجهةةةةةةةةزة اإلعةةةةةةةةالم تسةةةةةةةةتطيع ان تقةةةةةةةةوم بةةةةةةةةدور فعةةةةةةةةال وأساسةةةةةةةةي للمسةةةةةةةةاعد
أمةةةةةةةا االنتقةةةةةةةاء الةةةةةةةدقيق للموهةةةةةةةوبين رياضةةةةةةةيا مةةةةةةةن بةةةةةةةين القاعةةةةةةةدة  .ناشةةةةةةةئين الموهةةةةةةةوبيناكتشةةةةةةةاف ال

العريضةةةةةة والتةةةةةي تةةةةةم التوصةةةةةل لهةةةةةا عةةةةةن طريةةةةةق الفةةةةةرز فةةةةةي حالةةةةةة الناشةةةةةئين فيتطلةةةةةب العديةةةةةد مةةةةةن 
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علةةةةةى عةةةةةدد مةةةةةن المحةةةةةددات  طةةةةةرق القيةةةةةاس المختلفةةةةةة والتةةةةةي تكمةةةةةن بعضةةةةةها الةةةةةبعض والتةةةةةي تسةةةةةتند
 :األساسية هي

ـــــ –أ  س التةةةةةي اشةةةةةتملت علةةةةةى مجموعةةةةةة العوامةةةةةل البيولوجيةةةةةة التةةةةةي يتأسةةةةةة : المحـــــددات البيولوجي
عليهةةةةةةةا التنبةةةةةةةؤ الجيةةةةةةةد بشةةةةةةةأن إمكانيةةةةةةةات الناشةةةةةةةئ ، ولهةةةةةةةذه المحةةةةةةةددات جوانةةةةةةةب حركيةةةةةةةة وعصةةةةةةةبية 

 وفسيو لوجيه .
 وتعنى القدرات البدنية و الحركية . االستعدادات الخاصة : –ب 
ـــــــة : –ج  ء وانةةةةةةةب الةةةةةةةالزم اتخاذهةةةةةةةا النتقةةةةةةةاوتشةةةةةةةير الكافةةةةةةةة الج المحـــــــددات النفســـــــية االجتماعي

الموهةةةةةةةةوبين إلةةةةةةةةى جانةةةةةةةةب أهةةةةةةةةم العوامةةةةةةةةل االجتماعيةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةة بهةةةةةةةةم و بأسةةةةةةةةرهم قبةةةةةةةةل عةةةةةةةةرض 
التفاصةةةةةةةيل المتعلقةةةةةةةة بمختلةةةةةةةا المحةةةةةةةددات السةةةةةةةيكولوجية التةةةةةةةي يمكةةةةةةةن ان تسةةةةةةةاعد علةةةةةةةى توجيةةةةةةةه 

 انتقاء الموهوبين رياضيا .
 سنة: 15-12المرحلة السنية  خصائص -3-14

 ي:النمو الجسم  1.14.3
يحةةدث فةةي مرحلةةة البلةةوا تغيةةرات كثيةةرة ومثيةةرة لالهتمةةام والدراسةةة حيةةث تظهةةر عالمةةات واضةةحة  -

 للنمو الجسمي ونميز نوعان من هذا النمو.
نمو وظيفي يمس مختلا األجهةزة الداخليةة األجهةزة الدمويةة والهضةمية والعصةبية ومختلةا الغةدد  -

 خاصة الغدة التناسلية الذكرية منها واألنثوية.
تتةةةأثر األجهةةةزة الدمويةةةة والهضةةةمية والعصةةةبية بالمظةةةاهر  "حيةةةث يقةةةول "فةةةؤادي البهةةةي" السةةةيد: 

األساسةةية للنمةةو فةةي مرحلةةة المراهقةةة وتفسةةر المعلةةم الظاهريةةة لنمةةو هةةذه األجهةةزة عةةن تبةةاين شةةديد قةةد 
يؤدي إلى إختالل حياة المراهةق فةي بعةض نواحيهةا وتبةدو آثةار جهةاز  الةدموي فةي نمةو القلةب ونمةو 
الشةرايين ويبةةدأ مظهةةر هةةذا النمةو فةةي المراهقةةة بزيةةادة سةريعة فةةي سةةعة القلةةب تفةوق فةةي جوهرهةةا سةةعة 

  (1)وحجم وقوة الشراريين".
س ويضيا "فةؤادي البهةي" السةيد: " تنمةو المعةدة وتةزداد سةعتها خةالل المراهقةة زيةادة كبيةرة وتةنعك

 ه إلى كمية كبيرة من الغذاء".آثار هذه الزيادة على ر بة المراهق الملحة في الطعام لحاجت
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ويشير محمد حمودة :"تبدأ المراهقة بعملية البلوا علةى المسةتوى الجسةدي التةي تنةتج عةن تغيةرات 
هرمونيةةة حيةةث تقةةل حساسةةية المحةةور المكةةون مةةن الهيبوثالمةةوس والغةةدة النخاميةةة للتغذيةةة المرتجعةةة 

ج العوامةل المفةرزة للهرمونةات الجنسةية المثبطة بواسطة األسترويدات الجنسةية أي بواسةطة زيةادة إنتةا
ويتبعهةةا مةةن إفةةراز الهرمونةةات الجنسةةية ثةةم يتبةةع ذلةةك كبةةر حجةةم األعضةةاء التناسةةلية الخارجيةةة، وهةةذه 
التغيرات الجسدية السريعة قد تحدث ارتباكا للمراهق فيبدو أنه ال يسيطر على أطرافةه التةي أصةبحت 

 (1)اإلناث".أ لن ويخجل من بعض أجزاء برزت في جسده خاصة 
والعرض وظهور األثداء لدى الفتيات وزيادة في القوة العضلية خاصة عند الذكور حيث يقول "قاسةم 

سةةنة وأقةةل بسةةنة مةةن اإلنةةاث يبةةدأ النمةةو الطةةولي  13حسةةن حسةةين" :"فعنةةد وصةةول الةةذكور إلةةى عمةةر 
    أن كانةةت سةةم سةةنويا بعةةد20-8المفةةاجئ فةةي فتةةرة المراهقةةة حيةةث تصةةل إلةةى الزيةةادة فةةي الطةةول بةةين 

سةةم، ويةةؤدي المظهةةر الخةةارجي إلةةى عةةدم التجةةانس فةةي نمةةو الجسةةم حيةةث يةةؤثر ذلةةك بةةدوره علةةى  4
مراحةةةل الةةةتعلم الحركةةةي ويوضةةةح النمةةةو الظةةةاهري وبةةةدس مرحلةةةة البلةةةوا ويعةةةين الشةةةكل الخةةةارجي لكةةةال 

 (2)الجنسين".
هةر مةن النةاحيتين :"أن النمةو الجسةمي عنةد المراهةق يظ ويعزز هذا القول "مصطفى سويق" فةي قولةه

فمةةن الناحيةةة الفيسةةيولوجية يتمثةةل فةةي نمةةو ونشةةاط بعةةض الغةةدد واألجهةةزة الداخليةةة التةةي توافةةق بعةةض 
الظةةواهر الخارجيةةة، ومةةن الناحيةةة الجسةةمية العاميةةة تشةةمل الزيةةادة فةةي الطةةول والحجةةم والةةوزن حيةةث 

ك المراهةةةق تعبةةةا يتةةةأخر نمةةةو الجهةةةاز العضةةةلي عةةةن الجهةةةاز العصةةةبي بمقةةةدار سةةةنة تقريبةةةا ويسةةةبب ذلةةة
 (3)وإرهاقا".

إن هذه الخصائص التي أشير إليها أعاله يمكن القول أن بعضها يؤثر على األداء الرياضةي بصةفة 
الةوزن الةذي  عامة وعلى التدريب بصفة خاصة مثل سير البالد إلى الكسل والخمول والتراخي وزيادة

يةادة رى هناك نواحي تؤثر إيجابا مثةل الز يتطلب الزيادة في الفي الطاقة أثناء التدريب، ومن جهة أخ
فةةةي القةةةوة العضةةةلية وطةةةول السةةةاقين والةةةذراعين و يرهةةةا ممةةةا يسةةةهل علةةةى األصةةةا ر القيةةةام بالمهةةةارات 
األساسةةية المختلفةةة لةةذا علةةى المربةةي أو المةةدرب أن يأخةةذ بعةةين اإلعتبةةار هةةذه التغيةةرات والخصةةائص 

 لتطوير هذه األداءات المهارية.

                                                           

 .2لمطبعة الفنية. ص(. الطفولة والمراهقة ) المشكالت النفسية والعالج (. القاهرة: ا1998حمودة، محمود ) -1
 . 52(. علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ص1998حسين، قاسم حسن )-2
 . 22(. األسس النفسية للتكامل اإلجتماعي. مصر: دار المعارف. ص1970سويق، مصطفى)-3
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 ركي:النمو الح 2.14.3
إن التطور الحركي عبةر مختلةا المراحةل السةنية متنةوع ومتةراب  ومتكامةل وفةي مرحلةة البلةوا يظهةر 
هةةذا التطةةور بصةةورة جليةةة حيةةث تتميةةز فيهةةا الحركةةات باإلضةةطراب وعةةدم اإلسةةتقرار واخةةتالل التةةوازن 

 اإلنسةةةجام والتنسةةةيق فةةةي مختلةةةا الحركةةةات ممةةةا يصةةةعب علةةةى الفةةةرد فةةةي هةةةذه مةةةن ناحيةةةة التوافةةةق و
المرحلةةة الةةةتحكم والسةةةيطرة علةةةى حركاتةةةه وتوجيههةةةا لهةةةدف معةةين وهةةةذا مةةةا نجةةةده أثنةةةاء التةةةدريب يجةةةد 

 األصا ر صعوبة كبيرة في السيطرة على الكرات مثال أو ألداء المهارات األساسية المختلفة.
"كةةذلك تتطةةور فةةي هةةذه المرحلةةة قةةدرة اإلبةةداع فةةي  ويقةةول كةةل مةةن علةةي نصةةيا وقاسةةم حسةةن حسةةين:

ت وتزداد وضائق الحواس كمةا أن سةلوكه يتميةز بعةدم اإلسةتقرار الحركةي حيةث يصةعب عليةه الحركا
البقةاء أو الجلةوس فتةرة طويلةة علةى وضةعية خاصةةة، كةذلك التغيةرات الحاصةلة فةي نمةو جسةم الطفةةل 

 (1)تجعله يميل إلى الجمود". 
 إلختالل في التةوازن وويرى "جوركن" :" أن حركات المراهق حتى حوالي العام الثالث عشر تتميز با

  (2)اإلنسجام. اإلضطراب بالنسبة لنواحي التوافق والتناسق و
 ومن أهم مواطن اإلضطرابات واإلختالل الحركي لدى البالد نجد:

 اإلرتباك الحركي العام الذي نالحظه على البالد أثناء المشي والجري والحركات بصفة عامة. -1
م فيهةةا بصةةورة جيةةدة خاصةةة بالنسةةبة لحركةةات الجسةةم نقةةص هادفيةةة حركاتةةه إذ ال يسةةتطيع الةةتحك -2

التي تساهم فيها حركات الذراعين والساقين فنرى عدم إستطاعته توجيه أطرافه لتحقيةق هةدف معةين 
قةة كما تنقصه القدرة على أداء بعض األنشطة الرياضةية أو المهةرات التةي تسةتلزم قةدرا كبيةرا مةن الد

 والتوازن.
بحيةث نجةدها تةرتب  بةبعض الحركةات الجانبيةة الزائةدة ويظهةر ذلةك  الزيادة المفرطةة فةي حركاتةه -3

 في حركات اليدين عند الجري وتعني تلك الزيادة في عدم قدرته على اإلقتصاد الحركي.
إضةةةطراب القةةةوة المحركةةةة حيةةةث تجةةةد البةةةالد صةةةعوبة بالغةةةة فةةةي إسةةةتخدام قةةةوة تناسةةةب الواجةةةب  -4

 حركة للعضالت والتحكم فيها بصورة دقيقة.الحركي ويعني هذا عدم قدرته على ضب  القوى الم
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نقص في قدرته على التحكم الحركي حيةث نجةد صةعوبة فةي إكتسةاب بعةض المهةارات الحركيةة  -5
الجديةةدة أو الةةتعلم مةةن أول وهلةةة كمةةا ينتابةةه الخةةوف ممةةا يعيقةةه علةةى إكتسةةاب وإسةةتيعاب الحركةةات 

 الجديدة.
يسةتطيع المكةوث أو الجلةوس صةامتا كما يتعارض البالد فةي سةلوكه الحركةي العةام حيةث ال  -6

 لمةةدة طويلةةة فنجةةده  دائةةم الحركةةة بيةةده وينشةةغل باللعةةب بمةةا يقةةع أمامةةه مةةن ادوات أو أشةةياء، ونجةةده
يتحسةةس تةةارة أو بيةةده وفةةي بعةةض األحيةةان يةةؤدي بةةه عةةدم اإلسةةتقرار الحركةةي إلةةى بعةةض الحركةةات 

 الغير المنتظمة باألكتاف أو الرأس.
علةةةى المربةةةي مراعاتهةةةا أثنةةةاء التةةةدريب الرياضةةةي أو أثنةةةاء إن جميةةةع هةةةذه الخصةةةائص يجةةةب  -7

 التعامل مع األصا ر لكي يتحكم في حركاتهم ويوجهها توجيها صحيحا.
 النمو العقلي:  .3.14.3

عنةةد أي عمليةةة تةةدريب يجةةب علةةى المربةةي أن يسةةتعين بالقةةدرات العقليةةة التةةي تميةةز أفةةراد مجموعتهةةا 
ذكر ات والمهةارات األساسةية لرياضةة مةا، فالةذكاء والتفكيةر التةحتى يسهل عليه تلقينهم مختلةا التقنية

 واإلنتباه عناصر هامة يجب أن يراعيها المدرب جيدا.
ويقول كل من "علي نصيا" و"قاسم حسةن حسةين" :" فضةال عةن إرتفةاع نمةو القةوى العقليةة كةالحكم 

اإلتقةةةان السةةةريع للتمرينةةةات لمةةةدة  والتعلةةةيم والفهةةةم والةةةذاكرة واالنتبةةةاه واإلدراك واإلسةةةتقالل الةةةذاتي وقةةةدرة
 (1)أطول كما تزداد الحواس دقة كاللمس والسمع".

ويضيا "عبد الرحمان محمد عيسوي" :" من خصائص النمةو أنةه يضةل مسةتمرا حتةى مةن السادسةة 
 (2)ء فإن نموهم يستمر حتى العشرين".الذكا النسبة للطفل المتوس  أما متفوقوعشر ثم يتوقا هذا ب

أما عن القدرات العقلية فتظهر القدرة في تركيةز اإلنتبةاه واتسةاع مةدى وتنويةع دبور" :"  "ياسر ويقول
عمليةةة التةةذكر وكةةذلك التحليةةل المنطقةةي عنةةد التفكيةةر لةةذلك مةةن األهميةةة القصةةوى فةةي هةةذه المرحلةةة 

 (3)توفير البيئة التعليمية التي تساعد في تكوين حصيلة واسعة من المعاني والمفاهيم".
ة إلى نمو القةدرات العقليةة و نضةجها لةدى البةالد ويأخةذ هةذا مبةدأ مةن البسةي  إلةى المعقةد، هذا إضاف

كما ينمو الذكاء العام حيث يستطيع القيام بعملية التفكير والتذكير، التخيل، التعلم، ويأخذ في البلورة 
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مرحلةة تنمةةو والتركيةز حةول نةوع معةةين مةن النشةاط كةةأن يتجةه البةالد نحةةو الرياضةة مةثال، وفةةي هةذه ال
القةدرة علةى االنتبةةاه والتركيةز لمةةدة طويلةة إضةافة إلةةى انتقةال خيالةةه مةن الخيةال الحسةةي البصةري إلةةى 
الخيةةال المجةةرد أي مبنيةةا علةةى أسةةاس اسةةتخدام الصةةور اللفظيةةة وعلةةى المعةةاني المجةةردة. حيةةث هةةذه 

في التةدريب لةذا علةى الخصائص تؤثر تأثيرا مباشرا على عملية التعلم واستيعاب المهارات األساسية 
 المربى أن يستعين بها لتحقيق النتائج الحسنة.

 النمو االجتماعي: .4.14.3

تلعةةةب البيئةةةة االجتماعيةةةة دورا هامةةةا فةةةي تربيةةةة الفةةةرد بصةةةفة عامةةةة والبةةةالد بصةةةفة خاصةةةة فةةةإن النمةةةو 
االجتمةةاعي عنةةده يتطةةور بصةةورة ملحوظةةة جةةدا ، عنةةه يشةةعر بةةأن مرحلةةة الطفولةةة قةةد ولةةت وبةةدأت 

رحلةةة الرشةةد والرجولةةة ممةةا يجعلةةه فةةي صةةراع دائةةم مةةع الراشةةدين وخاصةةة مةةع الوالةةدين والمةةربين فةةي م
مختلا المجاالت، حيث يميل إلى التمرد والعصيان والخروج عن بعض العادات والتقاليةد التةي كةان 

 يخضع لها من قبل.
د وقدرتةةةه علةةةى : يقصةةةد بةةةالنمو االجتمةةةاعي تمتةةةع الفةةةر علـــى محمـــد زكـــي ويتحةةةدث فةةةي هةةةذا المجةةةال 

هةم معايشة  يره من األفراد أي اندماج الفرد في جماعة وتمتعه بكل الحقوق و الواجبات وتعاملةه مع
يةة وتفهمه لتصرفاتهم واكتساب حبهم ويعرف فيها معنى التعاون والثقة بالنفس وباعخرين ويدرك أهم

 هو صالح المجتمع.احترام األنظمة والقوانين وأهمية التوفيق بين ما هو صالح له  وما 
كةةذلك احتةةرامهم والتعةةاون معهةةم فةةي تكةةوين البيئةةة االجتماعيةةة الصةةحيحة التةةي يمارسةةون مةةن خاللهةةا 

   (1( حياتهم السعيدة لكل ما فيه صالح لهم ولمجتمع الذين يعيشون.
كةذلك نجةد أن الفةرد يسةعى فةي هةذه المرحلةة إلةى اكتسةاب ياسر دبور في قولـه :ويضيا على ذلك 

يقةة حيةث أن السةلوك االجتمةاعي يتسةم بالتنةافس فةي تحقيةق األهةداف العامةة مةن خةالل صةدقات عم
السرعة في االنسجام في الجماعة والوالء لها ، بذلك يميل الفرد ويتجه في هذا السن للعب والتنةافس 
ا الجماعي والتعاون مع الغير واالنصياع لمطلب الجماعةة واحتةرام  معاييرهةا واالهتمةام بالعدالةة سةعي
للتخلص من السلطة المتمثلة في المعلمين والوالدين ن لذلك من المهم عند التعليم والتدريب في هذه 
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المرحلة االهتمام باأللعاب الجماعية والفردية التي يتوفر فيها التفاعل الجماعي والبعد عةن الحركةات 
    (1)والمهارات التي يتطلب فيها األداء الحركي المثالي.

 بعض الخصائص االجتماعية عند البالد: محمد الحماحمي  وأمين الخولي ن كما يلخص كل م
 سيطرة حب األبطال وتقدير البطولة على تفكيره. -1
 الر بة في االنتماء والتوحد مع الجماعة والمكانة االجتماعية. -2
 الخجل الغالب والوعي بالذات وفقدان الثقة بالنفس. -3

  (2)تكوين صدقات دائمة . -4
تعتبةر بيئةة اجتماعيةة فةإن الفةرد يتةأثر ويتفاعةل مةع هةذه الخصةائص  األصةا رريب بما أن عملية تد

التي تصعب من عمليةة الةتعلم الحركةي والسةير الحسةن لتةدريب نظةرا لوجةود عوامةل عديةدة ال تسةاعد 
على تغلب على بعض العوائق التي تصادفهم في بيئتهم االجتماعية، وهما على الراشدين  األصا ر

ربين بصفة خاصة التوجيه الحسةن لهةم لتفةادي اضةطرابهم وفشةلهم و كةذلك لتسةهيل بصفة عامة والم
 عليهم التعلم الجيد لمختلا المهارات الحركية . 

 النمو االنفعالي:  .5.14.3

فةةةي سةةةن البلةةةوا تزيةةةد عمليةةةة االنفعةةةاالت عةةةن بةةةاقي المراحةةةل السةةةنية األخةةةرى نظةةةرا لكثةةةرة المثيةةةرات 
خاصةة  ة التي يعيا فيها البالد والى الراشدين والةزمالء المحيطةين بةهالخارجية والتي تتمثل في البيئ

الجةةنس اعخةةر ، إضةةافة إلةةى مثيةةرات داخليةةة تخةةص البةةالد فةةي حةةد ذاتةةه وهةةي تكمةةن فةةي التناقضةةات 
 النفسةية الحادثةةة لةه نظةةرا لتنةاقض مةةا يتلقةاه فةةي المدرسةة مةةن معةارف ومةةا يجةد فةةي الواقةع ممةةا يجعةةل

 رجع إلى نقص التوعية والتوجيه .انفعاالته شديدة وهذا ي

أمةا السةبب فةي زيةادة حةد االنفعاليةة فةي مرحلةة المراهقةة فهةو  يةر سعدية محمد علي بهادر: ويقةول 
متفق عليه تماما فقديما كان يعتقد أن التغيرات الغدديةة التةي تحةدث فةي مرحلةة المراهقةة هةي السةبب 

ولكةةن األبحةةاث أثبتةةت أن التةةوتر االنفعةةالي المباشةةر لةةذلك ، وخاصةةة تلةةك المتصةةلة بالغةةدد الجنسةةية 
الحديث لم يتوافق مةع وقةت زيةادة التغيةرات الغدديةة فةي حةين تصةل االنفعاليةة حةدتها القصةوى خةالل 
فترة المراهقة المبكةرة و الوسةطى ، لكةن هةذا ال يعنةي أن التغيةرات الغدديةة والبدنيةة ال تلعةب دورا فةي 
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ة قةةةةةد يكةةةةون لهةةةةا دور أكثةةةةةر أهميةةةةة ، إذ الفةةةةرد يتعةةةةةرض ذلةةةةك و إنمةةةةا يعنةةةةةي أن العوامةةةةل االجتماعيةةةة
لضغوطات اجتماعية ويواجه ظروفا جديدة لم تلقى إال القليل من التوجيه واإلعداد لها خةالل مرحلةة 

 الطفولة .

وبتغييةةر أخةةر يمكةةن القةةول أن السةةبب الرئيسةةي فةةي زيةةادة االنفعاليةةة خةةالل مرحلةةة المراهقةةة يرجةةع إلةةى 
ت الجديةةدة فةةي هةةذه المرحلةةة ، وبينمةةا تكةةون انفعةةاالت المراهةةق حةةادة و يةةر صةةعوبة التكيةةا للمتطلبةةا

متحكم فيها و ير منطقية فإنةه يوجةه عةام يكةون هنةاك تحسةن فةي سةلوكه االنفعةالي بمةرور عةام بعةد 
 ( 1)أخر .

ويتفق معه فةي الةرأي عبةد العةالي الجسةماني حيةث يشةير وال شةك فةي أن المةراهقين أكثةر مةن  يةرهم 
نمةا هةو وبات االنفعالية المتميزة بالفجاجةة ولعةل هةذا أمةر طبيعةي فةالمراهق فةي هةذه الفتةرة إإظهارا للن

راه يةموزع النفس  بين ذاتين يبحث عنهما ، الذات الحقيقية والةذات المثلةي ، األولةى تمثةل نفسةه كمةا 
 سواء والثانية الذات التي يتطلع إليها .

ة النفسية لما بين الذاتين مةن تنةاقض وتفةاوت وكلمةا ويسعى ، فهو من جراء هذا تتمثل فيه الحساسي
كانةةت الهةةوة بةةين الةةذاتين سةةحيقة كةةان التةةوتر النفسةةي لديةةه شةةديدا وكةةان تكيفةةه االنفعةةالي مستعصةةيا ، 
وعن هذا التضارب بةين اتجةاهين مختلفةين صةادرين عةن ذات واحةدة وهةي ذات المراهةق ، ينشةأ ممةا 

ة مفرطةةة وكةبةةةة وشةةةرود ذهنةةةي وتةةةوتر عقلةةةي يصةةةرف يتعةةرض لةةةه المراهةةةق مةةةن قلةةةق وحساسةةةية نفسةةةي
المراهق من التفكير المركزي فإذا صاحب ذلك إحباط صةادر عةن البيئةة كانةت الوطةأة علةى المراهةق 

 .(2) شديدة ، وربما يلجأ إلى وسائل سلبية تضر به وبالمجتمع

ت لةةدى الفةةرد فةةي يركةةز هةةذا المؤلفةةان علةةى األسةةباب المباشةةرة و يةةر المباشةةرة التةةي تسةةبب االنفعةةاال
هةذا و مرحلة البلوا ويؤكدان على شدة وقوة هذه االنفعاالت لديه مقارنة مةع المراحةل السةنية األخةرى، 

 ما يؤثر سلبا على الفرد في حياته اليومية بصفة عامة والتدريب بصفة خاصة.
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 :سنة (12-15اإلدراك في مرحلة السنية ) .6.14.3

التعةةرف  –ويزيةةد  –د: "إسةةتجابة عقليةةة لمثيةةرات حسةةية ومعنيةةو اإلدراك كمةةا عرفةةه مفتةةي إبةةراهيم حمةةا
علةةى أو تفسةةير المعلومةةات المكتشةةفة بواسةةطة حةةواس اإلنسةةان، ومةةن خةةالل المعنةةى الثةةاني لةةإلدراك 

 (1)يتضمن تفاعل المعلومات المتعرف عليها بواسطة الحواس مع المعلومات الموجودة في الذاكرة". 
احل ور ويمتد نحو المستقبل القريب والبعيد عكس ما هو عليه في المر واإلدراك في مرحلة البلوا يتط

ه علةى السابقة مةن النمةو، كمةا تزيةد قةوة اإلدراك فةي هةذه المرحلةة نظةرا إلسةتقرار حالتةه العقليةة وقدرتة
نهةةةا التركيةةةز واإلنتبةةةاه إلضةةةافة إلةةةى الخبةةةرات القديمةةةة المخزنةةةة فةةةي الةةةذاكرة التةةةي يمكةةةن القةةةول عليهةةةا أ

سةةن األصةةا ر خاصةةة إذا تعلةةق األمةةر بةةاألداءات المهاريةةة، فهةةو يةةدركها بصةةفة ظاهريةةة ناقصةةة فةةي 
 لكن مضمونا هي جديدة بالنسبة له.

ن ويضيا "مفتي إبراهيم حماد" :" أن الصغار ليس لديهم خبرات قديمة كثيرة لذا جاء من الطبيعي أ
التةي لةةم تكةةن لهةةم فيهةةا  يكةون إدراكهةةم ضةةعيفا ومةةن الممكةةن أن يتعةرف الصةةغار علةةى بعةةض األشةةياء

 .خبرة سابقة إذا كانت هذه األشياء متشابهة لبعض األشياء األخرى والتي خزنت في ذاكرتهم سابقا

ويمكننا القول بةأن الخبةرة اإلدراكيةة العامةة الواسةعة تسةهم بدرجةة كبيةرة فةي التوصةل إلةى إحكةام أكثةر 
رعة حركةةةة الناشةةةةئين تحتةةةاج إلةةةةى دقةةةة، فةةةالتعرف علةةةةى المسةةةاحات المتاحةةةةة والةةةتحكم فةةةةي اتجةةةاه وسةةةة

      (2)التدريب". 

وتةةةا فيقةةةول :" المراهةةةق أقةةةوى إنتباهةةةا مةةةن الطفةةةل لمةةةا يةةةدرك ويفهةةةم وأكثةةةر ثب"فـــراد البهـــي الســـيد"  أمةةةا
لةةي وإسةةتقرارا فةةي حالتةةه العقليةةة وتةةرتب  هةةذه الناحيةةة مةةن قريةةب بتطةةور قةةدرة الفةةرد علةةى التركيةةز العق

      لإلنتباه الطويل".

 –" أن إدراك المراهق يمتد عقليا نحو المستقبل القريةب والبعيةد بينمةا يتمركةز إدراك الطفةل ويضيا "
 (3)في حاضره الراهن".  –إلى حد كبير 
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 ويستطيع المدرب مساعدة األصا ر وذلك بتسهيل لهم عملية اإلدراك انطالقا من خبراتهم الرياضةية
 مةن خةالل أدوات وأطبةاق ملونةة و يرهةا، وذلةك السابقة كان يجعل لهم محددات أداء التمةرين متميةزة

 حسب قدراتهم والتي تسمح لهم بتقوية إدراكهم إتجاه المهارات الحركية.

 ( سنة:12-15التعلم في مرحلة السنية ) .7.14.3
في هذه المرحلة السنية اتفةق كثيةر مةن المختصةين علةى أنةه هنةاك ر بةة وحمةاس كبيةرين مةن طةرف 

ي ووصةةولها أعلةةى المسةةتويات نظةةرا لنضةةجهم وتطةةوير فكةةرهم بةةالر م مةةن األصةةا ر فةةي الةةتعلم الحركةة
المواقةا التنافسةةية العصةةبية التةي تةةواجههم إضةةافة إلةى سةةرعتهم فةةي الةتعلم بمسةةاعدة العةةرض والشةةرح 
البسةيطين ، ويقةول "مفتةي إبةةراهيم حمةاد" :"إن الناشةئين لةةديهم الر بةة فةي تعلةةم مهةارات جديةدة بةةالر م 

 (1) سية العصبية  التي قد تواجههم عند القيام بنشاط التعلم".من المواقا التناف
ويزيد على ذلك :" من األهمية أن يعلم مةدرب الناشةئين للمهةارات الحركيةة يعتمةد  أساسةا علةى مةدى 
نضةةجه وبمعنةةى آخةةر أنةةه ال يمكةةن أن يةةتعلم الناشةةئون مهةةارات حركيةةة معينةةة إال بعةةد أن يصةةلوا إلةةى 

سةنوات ال يسةةتطيع أداء إرسةال مةةن أعلةةى  8مثةال: الناشةةئ مرحلةة سةةنية مرحلةة نضةةج معينةة سةةبيل ال
، ويضةيا "قاسةم حسةن حسةين" :"تصةل قابليةة (2)في الكرة الطائرة حيث ال يؤهله نضجه لتنفيذ ذلةك.

الةةتعلم الحركةةي مسةةتوى عةةال فةةي هةةذه الفتةةرة وخاصةةة فةةي مرحلةةة المدرسةةة المتوسةةطة حيةةث يةةتم تعلةةم 
مةةع إسةةتعمال التصةةحيح و سةةرعة بمسةةاعدة الشةةرح والعةةرض البسةةيطين الطفةةل حركةةات رياضةةية كثيةةرة ب

البسةةةي  يحصةةةل الطفةةةل علةةةى الشةةةكل الخةةةام للحركةةةة فضةةةال عةةةن ر بةةةات الطفةةةل الشةةةديدة لأللعةةةاب و 
الفعاليات الرياضية والتي تعد عامال جيةدا فةي قابليةة الةتعلم لديةه وبفضةل إعطةاء األلعةاب والفعاليةات 

جاعة في حل الواجبات الحركية مع زيادة تطةوير فكةره أثنةاء الةتعلم الحركية المصحوبة بالسرور والش
، أمةةا "بسطويسةةي أحمةةد بسةةطويس" (3)وتصةةوره بمةةرور الةةزمن ور بتةةه فةةي التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية" 

يذكر أنه هناك صعوبة في التعلم الحركي في هذه المرحلة السنية خاصةة إذا تعلةق األمةر بالمحاولةة 
بالنسةبة   تيح للفرد فرصة طويلة لكي يتعلم المهارة الحركية، وذلك في قوله :"األولى حيث يرى أن ن

لمستوى التعلم الحركي ومعدل تطوره فيالحن نموا مستمرا وثابتا لكن نسبة قليلةة وبالنسةبة للةتعلم مةن 
نةةةرى أنةةةه مةةةن  –مرحلةةةة الطفولةةةة المتةةةأخرة  –المحاولةةةة األولةةةى و الةةةذي تميةةةزت بةةةه المرحلةةةة السةةةابقة 
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وبة تحقيق ذلك في بداية تلك المرحلة إال في ظروف خاصة و أن اكتساب مهارات جديدة من الصع
الصةعب تعلمهةةا بسةةهولة حتةةى إذا مةةا أتيحةت للفةةرد فرصةةة طويلةةة للةةتعلم حيةث يظهةةر ذلةةك مةةن خةةالل 
تعلم المهارات التي تحتاج إلى الدقة الحركية كالسباحة والجمباز وكرة السةلة والقةدم ، وبةذلك نةرى أن 

 (1)جنب مع مستوى القدرات الحركية . مستويات التعلم الحركي يسير بب ء جنبا الى

 ( سنة:12-15التدريب في المرحلة السنية ) .8.14.3
لتحسةةةين وتطةةةوير أي أداء مهةةةاري معةةةين وفةةةي أي مرحلةةةة سةةةنية يجةةةب علةةةى الفةةةرد التةةةدريب  

ا كانةةت المرحلةةةة السةةةنية بطةةرق ووسةةةائل متطةةورة وفعالةةةة للوصةةول الةةةى الهةةةدف المنشةةود ، خاصةةةة إذ
متميزة كمرحلة البلوا والتي تسةمح وتسةاعد المةدرب علةى تطةوير هةذه المهةارات ، إضةافة الةى تنميةة 
المهارات الحركية التي سبق تعلمها ، كما يجب أن نبتعةد عةن التةدريب الةذي ال يتماشةى مةع قةدرات 

لياقةة البدنيةة وتحسةين الهيئةة ومميزات هذه المرحلة حفظا علةى صةحة الفةرد والتركيةز علةى تطةوير ال
كمال عبد الحميد  و محمد صبحي الرياضية بواسطة تمارين على مختلا األجهزة، ويقول كل من 

ينبغةي أن يسةتهدف اإلعةداد البةدني األساسةي أثنةاء مرحلةة البلةوا بصةفة خاصةة اسةتكمال  حسنين :
ل المعارف الى التالميذ ،بمةا الخصائص الحركية تطويرها وتأكيد المهارات السابق اكتسابها وتوصي

 قاسـم حسـن حسـين :ويضةيا علةى ذلةك ،  (2)يتضمن في مجلة ارتفاع مستوى األداء الرياضةي .
إن مبةةدأ الشةةمولية لةةه أهميةةة فةةي تةةدريب الرياضةةيين المبتةةدئين بسةةبب نمةةو هيكةةل الجسةةم و بنائةةه فةةي 

ي إيجابيةةةا بشةةةكل واضةةةح و عمةةةر المراهقةةةة المختلفةةةة حيةةةث تةةةؤثر التمةةةارين البدنيةةةة والتةةةدريب الرياضةةة
يتطلةب النظةر إليهةا علةى أنهةا خاصةية  –التدريبيةة  –التخطي  الصةحيح فةي أداء العمليةة التعليميةة 

بناء الجسةم فةي المراحةل العمريةة العينةة مفضةال مةع مةا لةنظم مةا إلةى قةوانين ومراحةل تطةور الجهةاز 
  (3).وإيجاد العالقة المتبادلة بينهماالعصبي المركزي والعضلي 

فإنةه يقةول : تعتبةر التمرينةات التطبيقيةة للمهةارات الحركيةة الوسةيلة الرئيسةية مفتـي إبـراهيم حمـاد أما 
للرب  بينها وبين باقي المهةارات السةابق تعلمهةا لةذا علةى المةدرب البةدء المباشةرة فةي تنفيةذ التمرينةات 
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 (1).وتقديمه لنموذج أدائهاشرحه لها  التي كان قد خط  لها مسبقا للتدريب على المهارة الحركية بعد
 :  األصا رويتطرق أيضا المؤلا إلى مجموعة من المبادس الرئيسية عند تدريب 

 .االختيار الصحيح للتمرينات التي ترفع مستوى المهارة الحركية المعلمة 
 .تكثيا تكرارات األداء مع مراعاة الراحة الكافية بين كل أداء وآخر 
 ب على المهارة الحركية خالل التمرين .االستخدام األمثل لزمن التدري 
 . االستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة خالل تنفيذ التمرين 
 .التأكد من أن الناشئين يحصلون على خيرات نجاح في كل تمرين يؤدونه 
 .2)اكتساب التمرين طابع المرح( 

 المةدرب أثنةاء تدريبةهأكد هةذا مفتةي إبةراهيم حمةاد علةى مجموعةة مةن المبةادس التةي يجةب أن يراعيهةا 
لفئة اعصا ر وحتى يستطيع الوصول بهم إلى تعلم مختلا المهارات الحركية وذلك في زمن حةدود 

بهم وباإلمكانيات المتاحة كما أكد علةى إكتسةاب التمرينةات طةابع المةرح كةي ال يمةل األفةراد نعةد تةدري
 وكذلك عند زيادة زمن أداء التمرينات .  

 (3)( سنة :15-12مع المرحلة السنية )تعامل المدرب  ..39.14
إن عمليةةةةة االتصةةةةال التةةةةي تحةةةةدث بةةةةين المةةةةدرب والمتةةةةدربين لهةةةةا دور هةةةةام فةةةةي نجةةةةاح تعلةةةةم 
اعداءات المهاريةةة المختلفةةة وهةةي تختلةةا مةةن مةةدرب عخةةر ولكةةل واحةةد طرقةةه ووسةةائله الخاصةةة بةةه 

تختلةةا هةةذه االتصةةاالت حيةةث يراهةةا ناجحةةة فةةي إيصةةال المعلومةةات والمعةةارف الالزمةةة للمتةةدرب كمةةا 
حسب من المتدرب ، فتعامل المتدرب مع سن األصا ر  يةر تعاملةه مةع سةن األواسة  أو األكةابر، 

 إذا على المدرب أن يراعي كل خصائص ومميزات المرحلة التي هو يصدد تدريبها.

بةةل دور المةةدرب أثنةةاء العمليةةة التعليميةةة  معقةةد جةةدا فمهمتةةه ال تنحصةةر فقةة  فةةي إيصةةال المعةةارف 
يجةةب عليةةه أيضةةا تحديةةد وتوضةةيح ومختلةةا الوحةةدات المشةةكلة للمحتةةوى ، كمةةا يقةةوم بعةةرض وتقةةديم 

 الحاالت البيدا وجية للتالميذ وكذلك بتقويم النتائج وتصحيح أخطاء التعلم .
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ــونيس مــراد :ويزيةةد  ــت ل دور المربةةي ال يتمثةةل فةةي إيصةةال المعلومةةات بةةل يجةةب عليةةه أن يلعةةب   ي
لوك أثناء عملية التعليم وذلك بتوجيه ومراقبة مختلا التغيرات التي تحةدث فةي سةأيضا دورا تنظيميا 

 الفرد . 

يكتفةةي بعةةض المةةدربين بإصةةدار األوامةةر للناشةةئين خةةالل وحةةدة  مفتــي إبــراهيم حمــاد :كمةةا يضةةيا 
التةةةدريب اليوميةةةة متناسةةةين الجوانةةةب األهةةةم األخةةةرى والتةةةي تعتبةةةر صةةةلب واجبةةةاتهم مثةةةل تقةةةديم وشةةةرح 

التعليميةةةةة التةةةةي تحقةةةةق أهةةةةداف التةةةةدريب الرياضةةةةي، وكةةةةذلك إهمةةةةال تقةةةةديم التغذيةةةةة الرجعيةةةةة  الجوانةةةةب
 (1)المناسبة والضرورية للنهوض بمستوى الناشئين . 

في بعض المشاكل التي تواجه المدربين حيث يقةول : أن هنةاك مفتي إبراهيم حماد وفي تحديده أي 
ن الهةةدف األسةةمى فةةي عمليةةة تةةدريب الناشةةئين مشةةكلة أساسةةية تواجةةه مةةدربي الناشةةئين و ملخصةةها أ

البةةةدني ، الفنةةةي المعرفةةةي، النفسةةةي،   التةةةي يضةةةطلعون بهةةةا هةةةي العمةةةل علةةةى تطةةةوير المسةةةتوى 
واالجتماعي لهم ، وفي ذات الوقت هم يعلمون أن تقويم عملهم يتم  البا من خالل ما يحققونةه مةن 

مته مما يسبب للمدربين صراعا بين عدد نتائج، أي أنهم سوف يقيمون من خالل فوز فريقهم أو هزي
 (2)من األهداف. 

مةةن خةةةالل مةةا سةةةبق نجةةةد أن نعامةةل المةةةدرب مةةع المتةةةدربين لةةةيس سةةهال خاصةةةة إذا تعاملنةةا مةةةع فئةةةة 
اعصةةا ر نظةةرا لسةةلوكياتهم العديةةدة و  يةةر المنتظمةةة ، وتحقيةةق النتةةائج يرجةةع إلةةى األسةةلوب الةةذي 

معلومةةةات والمعةةةارف التةةةي تسةةةاعد علةةةى تعلةةةم المهةةةارات يتبعةةةه المةةةدرب ومةةةدى فعاليتةةةه فةةةي توصةةةيل ال
كةةل  الحركيةة المختلفةة وعليةةه يجةب انتقةاء السةةبل المثلةى فةي معاملةةة المتةدربين أثنةاء التةةدريب ومعرفةة

 الخصائص على هذه لفئة .

أن التالميةةذ فةةي مراحةةل النمةةو السةةابقة  كمــال عبــد الحميــد و محمــد صــبحي حســين:ويشةةير كةةل مةةن 
 يسةألون كثيةةرا ) لمةاذا ؟ ( فيمةةا يتعلةةق بالتةدريبات الرياضةةية فةي حةةين يظهةر لنةةا فةةي لمرحلةة البلةةوا ال
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هةةذه المرحلةةة بالةةذات عكةةس ذلةةك تمامةةا حيةةث تتضةةح ر بةةتهم القويةةة ف يطةةرح هةةذا السةةؤال و بطريقةةة 
 (1)واضحة و المتكررة . 

التسةاؤالت ولهذا على المدرب أن يكون ملما بك لما يتعلةق بمجةال تخصصةه ليجيةب علةى مثةل هةذه 
 التي تكثر في هذه المرحلة.

 حاجة ومطالب نمو البالغ للرياضة: .15.3

مرحلةةةة البلةةةوا تعتبةةةر مةةةن أهةةةم المراحةةةل تطةةةورا فةةةي حيةةةاة الفةةةرد وفةةةي كةةةل النةةةواحي جسةةةميا اجتماعيةةةا 
تةأثير وانفعاليا..... لذا لزم لها اهتماما كبير مةن طةرف المختصةين ، وللرياضةة أهميةة معتبةرة نظةرا لل

 شر و ير المباشر على حياة البالد وهذا واضح من خالل ما نجده في معظم النوادي والمدارسالمبا
الرياضةةية مةةن انضةةباط وأخةةالق وتحسةةين العالقةةة بيةةنهم وبةةين الكبةةار ، إضةةافة إلةةى تحسةةين المسةةتوى 
 الدراسي لديهم وكذلك هيئتهم الجسمية ، و يرها من الفوائةد التةي تجنةى مةن ممارسةة الرياضةة بصةفة

 عامة والتدريب الحديث والمستمر بصفة خاصة .
ويقول محمد حسن عالوي يخص به البالد : في احتيةاج إلةى نشةاط حركةي يسةاعد فةي عمليةة النمةو 

 ( 2)نموا سليما يمكن من المرور في هذه المرحلة بأمن وسالم .

يكةةون ذلةةك  إن المهةةارات الحركيةةة عنةد المراهةةق تكةون  يةةر دقيقةة دون أن محمــد رافعـة:كمةا يضةةيا 
 نتيجة إهمال أو تقصير ويضاف إليه ذلك الخجل من ممارسة.

النشاط البدني خاصة أمام الجنس اعخر، ومع ذلك فغن التربية البدنيةة لهةا فائةدة فةي تثبيةت مشةاكل 
المةةةةراهقين والمراهقةةةةات عةةةةن طريةةةةق األلعةةةةاب و الممارسةةةةة الرياضةةةةية خاصةةةةة الجماعيةةةةة ، واأللعةةةةاب 

اعية كانت محببة وتزيل والقلق في هذه الفترة ، زد  إلى ذلك نوادي الشباب الرياضية كلما كانت جم
كلها تجةارب نافعةة تمكةن المةراهقين مةن تجةاوز االنعكاسةات والمشةاكل التةي تفرضةها مرحلةة المراهقةة 

.(3) 
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راد فالرياضة تستطيع أن توفر للبالغين ذلك التفاعل االجتماعي الذي يسمح بإمكانية التعرف على أف
أصةةدقاء جةةدد وتكةةوين عالقةةات بيةةنهم ، وهةةذا مةةا يسةةاعد اعصةةا ر علةةى زيةةادة مخةةزونهم المعرفةةي ة 

والثقةةافي ويمكةةن أن تتسةةع هةةذه العالقةةات إلةةى مجةةالت أخةةرى عديةةدة كمةةا أن الممارسةةة الرياضةةية هةةي 
وسةةةيلة إلزالةةةة القلةةةق وخفةةةض التةةةوترات الناجمةةةة مةةةن االحباطةةةات الناشةةةئة مةةةن ضةةةغوط الحيةةةاة وتفريةةةد 

لتةةي ااالت المكتوبةةة خاصةةة وأن مرحلةةة البلةةوا تتميةةز بالحةةدة االنفعاليةةة نظةةرا للحةةاالت النفسةةية االنفعةة
 يعيشها .

إضةافة إلةةى هةةذا فعةةن الرياضةةة تحتةةوي علةةى عنصةر المنافسةةة الةةذي يحبةةذه األصةةا ر كثيةةرا لمةةا تعةةود 
هفةةةوات  عليةةةه بالفائةةةدة دون الخسةةةران، كمةةةا تمكنةةةه مةةةن المةةةرور بةةةأمن وسةةةالم إلةةةى مرحلةةةة الرشةةةد دون 

 وعقبات كثيرة.
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 الخالصة:

من خالل تتبعنةا ألهةم خصةائص و مميةزات مرحلةة البلةوا اسةتطعنا أن نتعةرف بصةورة أكثةر 
،  دقة ووضوح على خفايا و خبايا هذه المرحلة التي تعد أصعب فترة يواجهها الفرد في مسيرة حياته

 استقرار الفرد . لما يحدث فيها من تغيرات و تقلبات ينجر من خاللها اختالل في

فةةإذا نظرنةةا إلةةى خاصةةية النمةةو نجةةد أنهةةا تسةةاعد إلةةى حةةد كبيةةر فةةي عمليةةة تعلةةم وتةةدريب هةةذه 
ألداءات المهاريةةة. وهةةذا إذا أخةةذنا بعةةين االعتبةةار النمةةو الجسةةمي والعقلةةي، أمةةا الفئةةة علةةى مختلةةا ا

ى حةةةةد مةةةةا هةةةةذه بالنسةةةةبة للنمةةةةو االجتمةةةةاعي ، االنفعةةةةالي والحركةةةةي لهةةةةم مةةةةن المميةةةةزات مةةةةا يعيةةةةق إلةةةة
العمليات، ضا إلى ذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه المربين فةي تعةاملهم مةع األصةا ر نظةرا 
لتعقيد شخصيتهم بسبب ضغوطات الحياة الشخصية منها االجتماعية، ومةع ذلةك فةإن هةذه المرحلةة 
 تعتبر حسب المختصين أحسن مرحلة لتدريب الرياضي وتعلم المهارات الحركية .
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 تمهيد : 

يتطلةةةةةةةةب  لهةةةةةةةةا، حيةةةةةةةةثالجانةةةةةةةةب النظةةةةةةةةري  البحةةةةةةةةث إن أهميةةةةةةةةة أي دراسةةةةةةةةة ودقتهةةةةةةةةا تتعةةةةةةةةدى
تةةةةةةةةدعيمها ميةةةةةةةةدانيا مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل التحقةةةةةةةةق مةةةةةةةةن فرضةةةةةةةةيات الموضةةةةةةةةوع، واألدوات المناسةةةةةةةةبة لجمةةةةةةةةع 

يعتمةةةةةةةد عليهةةةةةةةا فةةةةةةةي مةةةةةةةا بعةةةةةةةد، وكةةةةةةةذا حسةةةةةةةن إسةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةائل اإلحصةةةةةةةائية  المعلومةةةةةةةات التةةةةةةةي
وتوظيفهةةةةةةا، هةةةةةةذا مةةةةةةن أجةةةةةةل الوصةةةةةةول إلةةةةةةى نتةةةةةةائج ذات داللةةةةةةة ودقةةةةةةة علميةةةةةةة، تسةةةةةةاهم كلهةةةةةةا فةةةةةةي 

 تسلي  الضوء على إشكالية الظاهرة المدروسة، وفي تقدم البحث العلمي بصفة عامة .
يدانيةةةةةةة التةةةةةةي إتبعناهةةةةةةا فةةةةةةي وفةةةةةةي هةةةةةةذا الفصةةةةةةل سةةةةةةنحاول أن نوضةةةةةةح أهةةةةةةم اإلجةةةةةةراءات الم 

الدراسةةةةةةةةةةةة، واألدوات والوسةةةةةةةةةةةائل اإلحصةةةةةةةةةةةائية المسةةةةةةةةةةةتخدمة، والمةةةةةةةةةةةنهج العلمةةةةةةةةةةةي المتبةةةةةةةةةةةع حسةةةةةةةةةةةب 
متطلبةةةةةات الدراسةةةةةة وتصةةةةةنيفها، كةةةةةل هةةةةةذا مةةةةةن أجةةةةةل الحصةةةةةول علةةةةةى نتةةةةةائج علميةةةةةة يمكةةةةةن الوثةةةةةوق 

نتةةةةةةائج موضةةةةةةوعية قابلةةةةةةة للتجريةةةةةةب مةةةةةةرة أخةةةةةةرى، وبالتةةةةةةالي الحصةةةةةةول علةةةةةةى نفةةةةةةس بهةةةةةةا وإعتبارهةةةةةةا 
 .األولى النتائج
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 منهج الدراسة :  -1-1
المنهج المتبع في البحث العلمي يعني إتباع مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد  

الوصول إلى الحقيقة في العلم " وهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف 
 (1)الحقيقة " .

وإتباع منهج معين، الذي يمثل فةي البحةث العلمةي مجموعةة مةن  إن أي دراسة علمية تتطلب إختيار
 القوانين واألسس ثم وضعها من أجل الوصول إلى الحقيقة، فالمنهج هو الطريق الذي يتبعه الباحث
فةي دراسةته للمشةةكلة وهةذا إلكتشةاف الحقيقةةة، كمةا أن المةةنهج يختلةا بةإختالف الموضةةوع لهةذا توجةةد 

 ذ يستعين الباحث بما يتناسب ومشكلة بحثه .أنواع من المناهج العلمية، إ
إن الهةةةدف مةةةن هةةةذه الدراسةةةة هةةةو معرفةةةة دور التغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية والبصةةةرية فةةةي تنميةةةة بعةةةض 
المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد أوال، ثةةم معرفةةة أي نةةوع مةةن التغذيةةة الراجعةةة ) السةةمعية / السةةمعية 

هارات األساسةية فةي كةرة اليةد ثانيةا، لةذلك كةان المةنهج البصرية ( هي أكثر تأثيرا في تنمية بعض الم
المالئم هنا هو المنهج التجريبي إذ يسمح بفحص إشكالية الدراسة فحصا تجريبيا، وهو المنهج الذي 

، وهو (2)يستطيع الباحث أن يعرف أثر السبب ) المتغير المستقل ( على النتيجة ) المتغير التابع ( 
له إستخدام التجربة في إثبات الفروض، أو إثبات الفروض عن طريق الذي يستطيع الباحث من خال

 . (3)التجريب 
 مجتمع الدراسة :  -1-2

هةةةةةو إجةةةةةراء يسةةةةةتهدف تمثيةةةةةل المجتمةةةةةع األصةةةةةلي بحصةةةةةة أو مقةةةةةدار محةةةةةدود مةةةةةن المفةةةةةردات التةةةةةي 
عةةةةةن طريقهةةةةةا تؤخةةةةةذ القياسةةةةةات أو البيانةةةةةات المتعلقةةةةةة بالدراسةةةةةة أو البحةةةةةث، بغةةةةةرض تعمةةةةةيم النتةةةةةائج 

تكةةةةةون مجتمةةةةةع هةةةةةذه ي، و المةةةةةأخوذة مةةةةةن المجتمةةةةةع األصةةةةةليتةةةةةي يةةةةةتم التوصةةةةةل إليهةةةةةا مةةةةةن العينةةةةةة ال
بعةةةةةض أنديةةةةةة كةةةةةرة اليةةةةةد، التةةةةةي تنشةةةةة  فةةةةةي  المنخةةةةةرطين فةةةةةي الناشةةةةةئينفئةةةةةة  الدراسةةةةةة مةةةةةن العبةةةةةي

الجنةةةةةةوب الجزائةةةةةةري وبالضةةةةةةب  واليةةةةةةة الةةةةةةوادي، وهةةةةةةذه األنديةةةةةةة هةةةةةةي ) فريةةةةةةق وفةةةةةةاق حسةةةةةةاني عبةةةةةةد 
ار، فريةةةةةةق اإلتحةةةةةةاد الرياضةةةةةةي لبلديةةةةةةة كةةةةةةوينين ( وهةةةةةةي فةةةةةةرق الكةةةةةةريم، فريةةةةةةق األمةةةةةةل الرياضةةةةةةي قمةةةةةة

والتةةةةةي  2015/2016ناشةةةةةطة بفئةةةةةة األطفةةةةةال فةةةةةي البطولةةةةةة الوالئيةةةةةة لواليةةةةةة الةةةةةوادي كةةةةةرة اليةةةةةد سةةةةةنة 
                                                           

 .4(. مناهج البحث العلمي. الكويت: وكالة المطبوعات. ص1977بدوي، عبد الرحمان ) 1-
  . 277(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: دار الزهراء. ص 2010العساف، صالح بن حمد ) -2
 . 310ص  (. البحث العلمي ) مفهومه، أدواته، أساليبه (. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.2005عدس، عبد الرحمن و آخرون ) -3
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ر ظةةةةفةةةةي صةةةةنا أطفةةةةال ) أن 308 هةةةةو والعةةةةدد الكلةةةةي لالعبةةةةين اً فريقةةةة 15ضةةةةمت فةةةةي هةةةةذه السةةةةنة 
حسةةةةةب عةةةةةدد الالعبةةةةةين  مةةةةةع الدراسةةةةةةمجتأفةةةةةراد توزيةةةةةع  ( والجةةةةةدول التةةةةةالي يوضةةةةةح 5 لملحةةةةةق رقةةةةةما

 : لتي تم إختيارهاالمنخرطين في األندية ا
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة .  1جدول رقم  

 النسبة المئوية عدد الالعبين إسم النادي الدائرة

 %40 34 أمل شباب قمار قمار

 %33 28 وفاق حساني عبد الكريم الدبيلة

 %27 23 إتحاد كوينين الوادي

 %100 85 3 المجموع

 عينة الدراسة : -1-3
المجتمع األصلي، فلةيس مةن  جزء من إن الهدف من إختيار العينة هو الحصول على معلومات من

السةةهل أن يقةةوم الباحةةث بتطبيةةق بحثةةه علةةى جميةةع أفةةراد المجتمةةع األصةةلي، فالعينةةة إذن هةةي إنتقةةاء 
تجعةةل النتةةائج مةةنهم ممثلةةين لمجتمةةع الدراسةةة، فاإلختبةةار الجيةةد للعينةةة  عةةدد مةةن األفةةراد لدراسةةة معينةةة

 .(1)يجعل النتائج قابلة للتعميم على المجتمع حيث تكون نتائجها صادقة بالنسبة له 
ويشترط فةي العينةة الجيةدة أن تكةون ممثلةة لجميةع صةفات المجتمةع األصةلي الةذي إشةتقت منةه حتةى 

، وتمثلةةت عينةةة هةةذه (2)ا فةةي حكمنةةا علةةى صةةفات ذلةةك األصةةل يصةةبح اسةةتنتاجا صةةحيحا وإال أخطأنةة
ش.قمةةةار، و.ح.ع.الكةةةريم، إ.كةةةوينين(  الدراسةةةة مةةةن العبةةةين بعةةةض النةةةوادي فةةةي واليةةةة الةةةوادي وهةةةم )

، وهم الالعبون المواظبون عشوائيةبطريقة  اً العب 50، تم إختيار منهم اً العب 85والذين يبلد عددهم 
أجةةةل إجةةةراء دراسةةةتنا علةةةيهم، تةةةم تقسةةةيم العينةةةة إلةةةى مجمةةةوعتين  علةةةى الحضةةةور للتةةةدريبات وهةةةذا مةةةن

تلقةت التغذيةة الراجعةة السةمعية، وعةدد أفةةراد  اً ( العبة25متكةافئتين تجريبيةة، أفةراد المجموعةة األولةى )

                                                           

(. طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية. 2000،مصطفى ) محمد عبد الحفين، إخالص و حسين باهي 1 -
 . 129القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 

 . 519(. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. القاهرة: دار الفكر العربي. ص 1987فؤاد، البهي السيد ) -  2
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( العةب تلقةت التغذيةة الراجعةة السةمعية البصةرية والجةدول التةالي يمثةل توزيةع 25المجموعةة الثانيةة )
 ة :أفراد عينة الدراس

 توزيع أفراد عينة الدراسة. 2جدول رقم  

 النسبة المئوية عدد الالعبين الفريق المجموعات

) التغذية  المجموعة األولى
 الراجعة السمعية (

 %50 25 وفاق حساني عبد الكريم

 المجموعة الثانية
) التغذية الراجعة السمعية 

 والبصرية(

 13 أمل شباب قمار
50 % 

 12 إتحاد كوينين

 %100 50 3 المجموع
 :مجاالت الدراسة -1-4
 :المجال المكاني -1-4-1

ريبيةةةةة لقةةةةد تةةةةم إجةةةةراء هةةةةذه الدراسةةةةة الميدانيةةةةة علةةةةى مالعةةةةب األنديةةةةة التةةةةي تجةةةةري فيهةةةةا العمليةةةةة التد
 : وهي كما يلي  مالعب ذات أرضية نوع "ماتيكو" لفئة األطفال، وهي

 جواري بقمار ملعب المركب ال -
 ابتدائية نزلي علي بكوينين ملعب  -
 ملعب متوسطة حمودي عبد الرحمان بحساني عبد الكريم  -
 المجال الزماني : -1-4-2

  : عبر المراحل التالية: تم إعداد الجانب النظري الجانب النظري 
 ارتكةةةةةةةزاخةةةةةةالل هةةةةةةذه السةةةةةةنة  2013إلةةةةةةى ديسةةةةةةمبر  2013مةةةةةةن جةةةةةةانفي  المرحلــــــة األولــــــى: -

علةةةةةةةى القةةةةةةةراءات النظريةةةةةةةة وتنميةةةةةةةة المعةةةةةةةارف حةةةةةةةول موضةةةةةةةوع البحةةةةةةةث، وإسةةةةةةةتطالع البحةةةةةةةث 
 الميدان وبناء العالقة التي تسمح بإجراء البحث فيما بعد.
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بنةةةةةاء  تةةةةةم خةةةةةالل هةةةةةذه السةةةةةنة 2014إلةةةةةى ديسةةةةةمبر  2014مةةةةةن جةةةةةانفي المرحلـــــة الثانيـــــة:  -
نديةةةةةةةة الجانةةةةةةةب النظةةةةةةةري للبحةةةةةةةث، وتدعيمةةةةةةةه بزيةةةةةةةارات ميدانيةةةةةةةة للمسةةةةةةةؤولين الممثلةةةةةةةين عةةةةةةةن األ

 والنشاط الرياضي في والية الوادي.
ـــــة:  - ـــــة الثالث  فةةةةةي هةةةةةذه المرحلةةةةةة إنجةةةةةاز  تةةةةةم 2015 إلةةةةةى سةةةةةبتمبر 2015مةةةةةن جةةةةةانفي المرحل

فةةةةي شةةةةكله النهةةةةائي والمباشةةةةرة فةةةةي التحضةةةةير للجانةةةةب التطبيقةةةةي مةةةةن حيةةةةث الجانةةةةب النظةةةةري 
 ية.تحديد مواعيد إجراء االختبارات التطبيقية مع المدربين والمسؤولين عن األند

  : أنجز الجانب التطبيقي في عدة مراحل كاعتي :الجانب التطبيقي 
عهةةةةةم المرحلةةةةة األولةةةةةى : بعةةةةةد تحديةةةةةد مجتمةةةةةع الدراسةةةةةة واألنديةةةةة التةةةةةي سةةةةةنقوم بةةةةةإجراء الدراسةةةةةة م -

قةةةةةةةام الباحةةةةةةةث بةةةةةةةإجراء دراسةةةةةةةة إسةةةةةةةتطالعية لألنديةةةةةةةة لمعاينةةةةةةةة مكةةةةةةةان إجةةةةةةةراء الدراسةةةةةةةة والوسةةةةةةةائل 
تمةةةةةةت زيةةةةةةارة  22/09/2015ث دراسةةةةةةته حيةةةةةةث فةةةةةةي يةةةةةةوم : والعينةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةيجري عليهةةةةةةا الباحةةةةةة
تمةةةةت زيةةةةارة نةةةةادي إتحةةةةاد كةةةةوينين، وفةةةةي يةةةةوم:  23/09/2015نةةةةادي شةةةةباب قمةةةةار، وفةةةةي يةةةةوم : 

كانةةةةةةت زيةةةةةةةارة نةةةةةةةادي وفةةةةةةةاق حسةةةةةةةاني عبةةةةةةةد الكةةةةةةةريم، وقةةةةةةةد كانةةةةةةةت هةةةةةةةذه الزيةةةةةةةارات  24/09/2015
 دريب والوسةةةةةةائلالميدانيةةةةةةة فةةةةةةي المرحلةةةةةةة التحضةةةةةةيرية األولةةةةةةى لألنديةةةةةةة، بقصةةةةةةد معرفةةةةةةة مكةةةةةةان التةةةةةة

نا التدريبيةةةةةة واإلمكانيةةةةةات التةةةةةي يمتلكهةةةةةا كةةةةةل نةةةةةادي، وألخةةةةةذ اإلذن مةةةةةن مسةةةةةؤولي الفةةةةةرق بمسةةةةةاعدت
 في هذه الدراسة التجريبية على العبي فئة األطفال وكان األمر بالموافقة .

ي المرحلةةةةةةة الثانيةةةةةةة : تةةةةةةم تطبيةةةةةةق اإلختبةةةةةةارات التطبيقيةةةةةةة علةةةةةةى العينةةةةةةة األساسةةةةةةية للدارسةةةةةةة فةةةةةة -
 . 17/02/2016إلى  اية  14/10/2015بين   الفترة ما

الشةةةةةةروع فةةةةةةي  2017إلةةةةةةى  ايةةةةةةة فيفةةةةةةري  2016مةةةةةةن بدايةةةةةةة شةةةةةةهر مةةةةةةارس  : المرحلةةةةةةة الثالثةةةةةةة -
لةةةةة معالجةةةةة اإلحصةةةةائية لنتةةةةائج الدراسةةةةة، وتحليلهةةةةا ودراسةةةةة الفةةةةروق اإلحصةةةةائية مةةةةن حيةةةةث الدالال

ة ئج الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقالمعنويةةةةةةةة، وفةةةةةةةي األخيةةةةةةةر مناقشةةةةةةةة النتةةةةةةةائج النهائيةةةةةةةة ومقارنتهةةةةةةةا مةةةةةةةع نتةةةةةةةا
 وإعداد األطروحة وتنظيمها في شكلها النهائي .

 المجال البشري :  -1-4-3
فةةةةةي حةةةةةين قةةةةةدرت عينةةةةةة مةةةةةن نةةةةةادي أمةةةةةل قمةةةةةار  اً العبةةةةة 20إشةةةةةتملت التجربةةةةةة اإلسةةةةةتطالعية علةةةةةى 

ح أعمةةةةارهم السةةةةنية فةةةةي رياضةةةةة كةةةةرة اليةةةةد فئةةةةة أطفةةةةال الةةةةذين تتةةةةراو  االعبةةةة 50التجربةةةةة الرئيسةةةةية ب 
 الناشةةةةئينفئةةةةة  هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةن العبةةةةيل المجةةةةال البشةةةةري  حيةةةةث تةةةةم توزيةةةةع، سةةةةنة( 15-12بةةةةين )
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بعةةةةةض أنديةةةةةة كةةةةةرة اليةةةةةد، التةةةةةي تنشةةةةة  فةةةةةي الجنةةةةةوب الجزائةةةةةري وبالضةةةةةب  واليةةةةةة  المنخةةةةةرطين فةةةةةي
الةةةةةوادي، وهةةةةةذه األنديةةةةةة هةةةةةي ) فريةةةةةق وفةةةةةاق حسةةةةةاني عبةةةةةد الكةةةةةريم، فريةةةةةق األمةةةةةل الرياضةةةةةي قمةةةةةار، 

نين ( وهةةةةي فةةةةرق ناشةةةةطة بفئةةةةة األطفةةةةال فةةةةي البطولةةةةة الوالئيةةةةة فريةةةةق اإلتحةةةةاد الرياضةةةةي لبلديةةةةة كةةةةوي
والعةةةةةدد  اً فريقةةةةة 15والتةةةةةي ضةةةةةمت فةةةةةي هةةةةةذه السةةةةةنة  2015/2016لواليةةةةةة الةةةةةوادي كةةةةةرة اليةةةةةد سةةةةةنة 

 ، ومن مميزات العينة التي تم إختيارها :في صنا أطفال 308 هو الكلي لالعبين
 . االنضباط في الحضور للحصص التدريبية -
 المهاري والبدني في كرة اليد .وتطوير مستواهم التعلم  عية من أجلوالدافالر بة  -
 حب رياضة كرة اليد والطموح الكبير في الوصول الى مستويات عليا في هذه اللعبة . -
 يتميزون بحسن السلوك واألخالق والروح الرياضية في التدريبات و المنافسات . -
 :الدراسة خصائص عينة  -1-4-4
 السن :حسب  -1-4-4-1

 توزيع أفراد العينة حسب السن. 3جدول رقم  
 المجموع سنة 15 سنة 14 سنة 13 سنة 12 النادي

 25 3 6 9 7 وفاق ح.ع.ك

أمل شباب 
 13 2 2 4 5 قمار

 12 2 4 3 3 إتحاد كوينين

 50 7 12 16 15 المجموع
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 حسب التمدرس : -4-4-2
 .التمدرس حسب العينة أفراد توزيع 4جدول رقم  

 المجموع الغير متمدرسين المتمدرسين النادي

 25 00 25 وفاق ح.ع.ك

 13 00 13 أمل شباب قمار

 12 00 12 إتحاد كوينين

 50 00 50 المجموع
 حسب المستوذ الدراسي : -4-4-3

 .الدراسي المستوذ  حسب العينة توزيع 5جدول رقم  

 المجموع ثانوي  متوسط إبتدائي النادي

 25 3 22 00 وفاق ح.ع.ك

 13 2 11 00 أمل شباب قمار

 12 2 10 00 إتحاد كوينين

 50 7 43 00 المجموع
 حسب سنوات اإلنخراط في النادي : -4-4-4

 .النادي في اإلنخراط سنوات حسب العينة توزيع 6جدول رقم  

 المجموع أربع سنوات ثالث سنوات سنتين سنة واحدة النادي

 25 5 5 6 9 وفاق ح.ع.ك

 13 1 2 3 7 أمل شباب قمار

 12 0 3 4 5 إتحاد كوينين

 50 6 10 13 21 المجموع
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 : أدوات البحث -1-5 
مةةةةدى تحقيقهةةةةا وانطالقةةةةا مةةةةن  مةةةةن أجةةةةل اختبةةةةار الفرضةةةةيات المقترحةةةةة لبحثنةةةةا هةةةةذا والوقةةةةوف علةةةةى

أهدافةةةةةةه قةةةةةةام الباحةةةةةةث بةةةةةةإجراء بعةةةةةةض اإلختبةةةةةةارات المهاريةةةةةةة فةةةةةةي كةةةةةةرة اليةةةةةةد لقيةةةةةةاس ) التمريةةةةةةةر و 
 اإلستقبال، التنطي ، التصويب ( عند الناشئين  .

يسةةةةةةةتخدم هةةةةةةةذا اإلختبةةةةةةةار لقيةةةةةةةاس سةةةةةةةرعة ودقةةةةةةةة  إختبـــــــار التمريـــــــر و اإلســـــــتقبال : -1-5-1
  . قياس عدد التمريرات في زمن معين التمرير واإلستقبال لالعبين حيث يتم

 الغرض من اإلختبار: -1-5-1-1
 قياس التوافق وسرعة التمرير و إستالم الكرة في زمن محدد . -
 األدوات المستخدمة في اإلختبار : -1-5-1-2
 كرة يد قانونية . -
 حائ  أملس . -
 ساعة إيقاف ) ميقاتي ( . -
 صافرة لإلشارة . -
 وقوف الالعب .خ  لتحديد مكان  -
 مواصفات األداء : -1-5-1-3

( أمتةةةةةةار مةةةةةةن الحةةةةةةائ ، وعنةةةةةةد إعطةةةةةةاء إشةةةةةةارة البةةةةةةدء يقةةةةةةوم الالعةةةةةةب 3يقةةةةةةا الالعةةةةةةب علةةةةةةى بعةةةةةةد )
بتمريةةةةر الكةةةةرة علةةةةى الحةةةةائ  وإسةةةةتالمها وذلةةةةك ألكبةةةةر عةةةةدد ممكةةةةن مةةةةن المةةةةرات فةةةةي الةةةةزمن المحةةةةدد 

  . (15كما موضح في الشكل رقم ) ثا(30له خالل  )
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 .إختبار التمرير و اإلستقبال  15شكل رقم  
 

 
 ليمات اإلختبار :تع -1-5-1-4
 يكون التمرير كرباجيا من مستوى الكتا . -
 اإلستمرار في األداء منذ إعطاء إشارة البدء وحتى إشارة النهاية . -
 عدم تجاوز المسافة المحددة لألداء . -
عنةةةةد سةةةةقوط الكةةةةرة علةةةةى األرض يحةةةةق لةةةةه مسةةةةكها ومتابعةةةةة التمريةةةةر شةةةةريطة أن يكةةةةون التمريةةةةر  -

 من خلا الخ  .
 حساب الدرجات : -1-5-1-5
 (1) ثا . 30يحسب لالعب عدد مرات اداء تمريرات على الجدار خالل  -
هةةةةةو إختبةةةةةار يسةةةةةتخدم لقيةةةةةاس سةةةةةرعة الالعةةةةةب فةةةةةي  إختبـــــار التنطـــــيط ) المحـــــاورة ( : -1-5-2

ي ويةةةةةتم قيةةةةةاس المةةةةةدة الزمنيةةةةةة التةةةةة ،وهةةةةةذه السةةةةةرعة يحتاجهةةةةةا فةةةةةي الهجمةةةةةات المرتةةةةةدة ،تنطةةةةةي  الكةةةةةرة
 الكرة . يستغرقها في تنطي 

 الغرض من اإلختبار: -1-5-2-1
 م . 30قياس سرعة المحاورة والرشاقة بالكرة مسافة  -

                                                           

-175(. رباعية كرة اليد الحديثة. القاهرة: مركز الكتاب للنشر. ص2002سانين )كمال و محمد، صبحي ح عبد الحميد اسماعيل، 1 - 
176.  
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 األدوات المستخدمة في اإلختبار : -1-5-2-2
 ( شواخص .5) -
 كرة يد . -
 ساعة ايقاف )ميقاتي ( . -
 بطاقة لتسجيل النتائج والمالحظات . -
 مواصفات األداء : -1-5-2-3

( 3علةةةةةةى األرض فةةةةةةي خةةةةةة  مسةةةةةةتقيم ، المسةةةةةةافة بةةةةةةين  كةةةةةةل شاخصةةةةةةين )تثبةةةةةةت خمسةةةةةةة شةةةةةةواخص 
 ( متر عن الشاخص األول .3متر . ويرسم خ  للبداية يبعد )

يقةةةا الالعةةةب خلةةةا خةةة  البدايةةةة، عنةةةد سةةةماع إشةةةارة البةةةدء يقةةةوم بطبطبةةةة الكةةةرة مةةةع الجةةةري علةةةى 
رقةةةةةم فةةةةةي الشةةةةةكل  شةةةةةكل متعةةةةةرج بةةةةةين الشةةةةةواخص ذهبةةةةةا وإيابةةةةةا  طبقةةةةةا لألسةةةةةهم الموضةةةةةحة بالرسةةةةةم

 .  حتى يتخطى خ  النهاية (16)

 
 
 تعليمات اإلختبار : -1-5-2-4
 عدم لمس الجسم لألقماع . -
 عدم تنطي  الكرة ثم مسكها ثم معاودة تنطيطها مرة أخرى . -
 عدم أداء اإلختبار بالمشي . -
 اإلستمرار في األداء من خ  البداية حتى العودة إليه مرة أخرى . -

 .إختبار التنطيط ) احملاورة (  16شكل رقم  
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 رجات :حساب الد -1-5-2-5
 (1) يحتسب الزمن الذي يقطعه الالعب في المسافة ذهابا وايابا. -
هةةةةو إختبةةةةار يسةةةةتعمل فةةةةي قيةةةةاس دقةةةةة التصةةةةويب عنةةةةد الالعبةةةةين  إختبــــار التصــــويب: -1-5-3

ويةةةةةةةتم حسةةةةةةةةاب النقةةةةةةةاط المتحصةةةةةةةل عليهةةةةةةةا بعةةةةةةةةد أن تةةةةةةةدخل الكةةةةةةةرة الةةةةةةةى الزاويةةةةةةةةة  ،علةةةةةةةى المرمةةةةةةةى
 المخصصة للتصويب .

 ار:الغرض من اإلختب -1-5-3-1
 قياس دقة مهارة التصويب . -
 األدوات المستخدمة في اإلختبار : -1-5-3-2
 نصا ملعب كرة يد قانوني التخطي  بالنسبة لمنطقة المرمى وبه مرمى واحد. -
 (كرات يد قانونية.6عدد ) -
 سم(،معلقين في الزوايا العليا والسفلى للهدف .50×سم50( مربع دقة تهديف)4عدد) -
 صفات األداء :موا -1-5-3-3
( امتةةةةةةةار، 6يقةةةةةةوم المختبةةةةةةر بةةةةةةالوقوف فةةةةةةي المنطقةةةةةةة المواجهةةةةةةة للمرمةةةةةةى مباشةةةةةةرة خلةةةةةةا خةةةةةة  ) -

 وعنةةةةةد سةةةةةماع اإلشةةةةةارة يقةةةةةوم بتوجيةةةةةه الكةةةةةرات الواحةةةةةدة بعةةةةةد األخةةةةةرى إلةةةةةى داخةةةةةل المربعةةةةةات العليةةةةةا
 والسةةةةفلى، بحيةةةةث يةةةةتم تهةةةةديف ثةةةةالث كةةةةرات الةةةةى أي مةةةةن الةةةةزاويتين العلةةةةويتين او كلتيهمةةةةا وثةةةةالث

 الى أي من الزاويتين السفلتين أو كلتيهما .كرات 
يراعةةةةةةى ان تمةةةةةةرر الكةةةةةةرة مةةةةةةةن داخةةةةةةل المربعةةةةةةات بالتهةةةةةةديف  يةةةةةةةر المرفةةةةةةوع بالنسةةةةةةبة للمربعةةةةةةةات  -

 العليا و ير المدحرجة بالنسبة للمربعات السفلى.
 امتار. 6يتم التهديف من الثبات او الحركة على ان تصل خ   -
 ينفذ المختبر ستة محاوالت. -
 .فق  المحاوالت الناجحة التي تتضمن دخول الكرة الى المربع فق  تحسب -

                                                           

 .182(. مصدر سبق ذكره : ص2002كمال و صبحي حسانين، محمد ) عبد الحميد اسماعيل، - 1
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 :تعليمات اإلختبار -1-5-3-4
 عدم الجري بالكرة أثناء التصويب . -
 .التصويب في الزاوية المحددة لذلك -
 اإلستمرار في األداء حتى اإلنتهاء من تصويب الكرات الست . -
 .دم تجاوز المسافة المحددة لتصويبع -
 حساب الدرجات : -1-5-3-5
 (1) تحسب عدد المحاوالت الناجحة التي دخلت مربعات التصويب في زوايا المرمى . -
 : برنامج التغذية الراجعة السمعية والبصرية -1-5-4
 : برنامجال تطبيقكيفية  -1-5-4-1
العةةةةةةةةب، بعةةةةةةةةد اإلختبةةةةةةةةار القبلةةةةةةةةي وأخةةةةةةةةذ األخطةةةةةةةةاء  25المجموعةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى : المتكونةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  -

مليةةةةةةة تدريبيةةةةةةة لمةةةةةةدة أسةةةةةةبوع فةةةةةةي مهةةةةةةارة التمريةةةةةةر و اإلسةةةةةةتقبال قةةةةةةام والمالحظةةةةةةات قةةةةةةام الباحةةةةةةث بع
بإسةةةةةتخدام التغذيةةةةةة الراجعةةةةةة اللفظيةةةةةة والمتمثلةةةةةة فةةةةةةي الشةةةةةرح اللفظةةةةةي للمهةةةةةارة وتصةةةةةحيح األخطةةةةةةاء 
التةةةةي يقةةةةع فيهةةةةا الالعبةةةةون ومةةةةن هةةةةذه األخطةةةةاء وضةةةةعية الجسةةةةم وكيفيةةةةة مسةةةةك الكةةةةرة وتمريرهةةةةا إلةةةةى 

باحةةةةث هةةةةو تصةةةةحيح تلةةةةك األخطةةةةاء بشةةةةرح كيفيةةةةة التمريةةةةر الزميةةةةل أو إسةةةةتقبالها، فهنةةةةا كةةةةان دور ال
وطريقةةةةةةة إسةةةةةةتقبال الكةةةةةةرة وكةةةةةةان الشةةةةةةرح لفظيةةةةةةا مثةةةةةةل : إرفةةةةةةع يةةةةةةدك أثنةةةةةةاء التمريةةةةةةر أو إفةةةةةةتح اليةةةةةةد 

                                                           

ماجستير. جامعة  (. تصميم بطارية اختبار لقياس المهارات االساسية بكرة اليد، رسالة1999سامر، يوسا و متعب، الشمخي ) - 1
  .79بابل: كلية التربية الرياضية. ص

 صويب .إختبار الت 17شكل رقم  
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وامسةةةةك الكةةةةرة بكلتةةةةا اليةةةةدين جيةةةةدا أثنةةةةاء اسةةةةتقبال الكةةةةرة،  مةةةةرر الكةةةةرة إلةةةةى مسةةةةتوى صةةةةدر الزميةةةةل 
 ... الا .

إلختبةةةةةةار البعةةةةةةدي لهةةةةةةذه المجموعةةةةةةة وأخةةةةةةذ النتةةةةةةائج و فةةةةةةي نهايةةةةةةة األسةةةةةةبوع قةةةةةةام الباحةةةةةةث بتطبيةةةةةةق ا
 النهائية في مهارة التمرير و اإلستقبال .

فةةةةةةةي األسةةةةةةةبوع الثةةةةةةةاني قةةةةةةةام الباحةةةةةةةث بعمليةةةةةةةة تدريبيةةةةةةةة لهةةةةةةةذه المجموعةةةةةةةة فةةةةةةةي مهةةةةةةةارة التنطةةةةةةةي  او 
، المحةةةةاورة فةةةةي كةةةةرة اليةةةةد، وقةةةةام بتوضةةةةيح األخطةةةةاء التةةةةي شةةةةاهدها مةةةةن الالعبةةةةين فةةةةي هةةةةذه المهةةةةارة

هةةةةةةذه المهةةةةةةارة لالعةةةةةةب كةةةةةةرة اليةةةةةةد، ثةةةةةةم بةةةةةةدأ بشةةةةةةرح تفصةةةةةةيلي لوضةةةةةةعية الجسةةةةةةم  وشةةةةةةرح لهةةةةةةم أهميةةةةةةة
والطريقةةةةةة الصةةةةةحيحة لتنطةةةةةي  الكةةةةةرة، واألخطةةةةةاء األكثةةةةةر تعةةةةةرض لهةةةةةا مةةةةةن الالعبةةةةةين فئةةةةةة أطفةةةةةال 

طةةةةي  خةةةةالل عمليةةةةة التنطةةةةي ، هةةةةي اعةةةةادة مسةةةةك الكةةةةرة اثنةةةةاء التنطةةةةي  و اإلنحنةةةةاء كثيةةةةرا أثنةةةةاء التن
األرض لكةةةةةةةي تعةةةةةةةود لالعةةةةةةةب فكةةةةةةةان الشةةةةةةةرح لفظيةةةةةةةا  وهةةةةةةةو النةةةةةةةاتج لعةةةةةةةدم ضةةةةةةةرب الكةةةةةةةرة بقةةةةةةةوة فةةةةةةةي
 لألخطاء والطريقة النموذجية لألداء الصحيح .

فةةةةةةي نهايةةةةةةة األسةةةةةةبوع قةةةةةةام الباحةةةةةةث بةةةةةةإجراء اإلختبةةةةةةار البعةةةةةةدي لمعرفةةةةةةة درجةةةةةةة التحسةةةةةةن فةةةةةةي هةةةةةةذه 
 المهارة وقام بتسجيل النتائج النهائية لمقارنتها بالنتائج القبلية .

ركةةةةةز علةةةةةى مهةةةةةارة التصةةةةةويب، واألخطةةةةةاء التةةةةةي وقةةةةةع فيهةةةةةا فةةةةةي األسةةةةةبوع الثالةةةةةث كةةةةةان التةةةةةدريب م
، و الالعبةةةةون مثةةةةل الطريقةةةةة التةةةةي يكةةةةون بهةةةةا التصةةةةويب، وضةةةةعية اليةةةةد أثنةةةةاء القيةةةةام بهةةةةذه العمليةةةةة

م الصةةةةةعوبات التةةةةةي تةةةةةواجههم فةةةةةي القيةةةةةام بهةةةةةذه المهةةةةةارة، وكيفيةةةةةة أدائهةةةةةا بطريقةةةةةة جيةةةةةدة كةةةةةل هةةةةةذا تةةةةة
 بشرح لفظي لجوانب األداء المثالي لتصويب .

نهايةةةةةة األسةةةةةبوع تةةةةةم أخةةةةةذ النتةةةةةائج النهائيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق إجةةةةةراء إختبةةةةةار لمعرفةةةةةة مةةةةةدى تنميةةةةةة فةةةةةي 
 وتطور مهارة التصويب عند الالعبين .

العةةةةةب ومةةةةةن نةةةةةاديين مختلفةةةةةين بعةةةةةد مةةةةةا أتةةةةةم الباحةةةةةث  25المجموعةةةةةة الثانيةةةةةة : المتكونةةةةةة مةةةةةن  -
ج آخةةةةةةر إختبةةةةةةار العمليةةةةةةة التجريبيةةةةةةة علةةةةةةى المجموعةةةةةةة األولةةةةةةى وفةةةةةةي األسةةةةةةبوع المةةةةةةوالي ألخةةةةةةذ نتةةةةةةائ

للمجموعةةةةةةة األولةةةةةةى بةةةةةةدأ بالعمليةةةةةةة التدريبيةةةةةةة للمجموعةةةةةةة الثانيةةةةةةة حيةةةةةةث قسةةةةةةم أيةةةةةةام األسةةةةةةبوع بةةةةةةين 
النةةةةةاديين وقةةةةةد خصةةةةةص األسةةةةةبوع األول لمهةةةةةارة التمريةةةةةر و اإلسةةةةةتقبال إسةةةةةتعان الباحةةةةةث فةةةةةي هةةةةةذه 
المجموعةةةةةة بجهةةةةةاز تصةةةةةوير وعةةةةةرض حيةةةةةث كةةةةةةان يقةةةةةوم بالعمةةةةةل والتةةةةةدريب والتصةةةةةوير اثنةةةةةةاء اداء 

للمهةةةةارة ثةةةةةم يسةةةةتعرض لهةةةةةم األخطةةةةاء التةةةةةي وقعةةةةوا فيهةةةةةا عةةةةن طريةةةةةق جهةةةةاز العةةةةةرض أو  الالعبةةةةين
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بةةةةةأداء نمةةةةةوذج مثةةةةةالي لكيفيةةةةةة أداء هةةةةةذه المهةةةةةارة والتصةةةةةحيح البصةةةةةري واللفظةةةةةي لطريقةةةةةة األداء فةةةةةي 
 نفس الوقت .

هةةةةل فةةةةي نهايةةةةة األسةةةةبوع تةةةةم أخةةةةذ النتةةةةائج مةةةةن النةةةةاديين لمعرفةةةةة مسةةةةتوى األداء فةةةةي هةةةةذه المهةةةةارة و 
 أم ال مقارنتا باإلختبار القبلي . هناك تطور

 فةةةةةي األسةةةةةبوع المةةةةةوالي قةةةةةام الباحةةةةةث بتعلةةةةةيم لمهةةةةةارة التنطةةةةةي  وكةةةةةان الشةةةةةرح سةةةةةمعيا وبصةةةةةريا وقةةةةةام
بالتةةةةةدخل بتصةةةةةحيح األخطةةةةةاء وعرضةةةةةها أمةةةةةام الالعبةةةةةين مةةةةةن أجةةةةةل تفاديهةةةةةا والعمةةةةةل علةةةةةى ادائهةةةةةا 

 ين النتائج .بطريقة صحيحة وناجحة وفي آخر األسبوع تم إجراء إختبار التنطي  وتدو 
ويب فةةةةي األسةةةةبوع األخيةةةةر مةةةةن هةةةةذه العمليةةةةة التجريبيةةةةة قةةةةام الباحةةةةث بعمليةةةةة تدريبيةةةةة لمهةةةةارة التصةةةة

وتةةةةةةم شةةةةةةرح أنةةةةةةواع هةةةةةةذه المهةةةةةةارة وكيفيةةةةةةة اسةةةةةةتعمالها خةةةةةةالل المبةةةةةةاراة وعةةةةةةرض نمةةةةةةاذج عةةةةةةن طريةةةةةةق 
جهةةةةةاز العةةةةةرض لكيفيةةةةةة التصةةةةةويب وأنواعةةةةةه وكيةةةةةا يصةةةةةل الالعةةةةةب لةةةةةألداء النةةةةةاجح والةةةةةذي يمكنةةةةةه 

ل أهةةةةةةداف أثنةةةةةةاء المباريةةةةةةات وتصةةةةةةحيح األخطةةةةةةاء التةةةةةةي يتعرضةةةةةةون لهةةةةةةا فةةةةةةي قيةةةةةةامهم مةةةةةةن تسةةةةةةجي
 مراحل التي يمر بها التصويب الناجح .البعملية التصويب وإعطاء نموذج تجريبي لشرح 

 فةةةةةي نهايةةةةةة األسةةةةةبوع تةةةةةم إجةةةةةراء إختبةةةةةار تطبيقةةةةةي لمهةةةةةارة التصةةةةةويب علةةةةةى الالعبةةةةةين وأخةةةةةذ النتةةةةةائج
 ئج القبلية .النهائية من أجل مقارنتها بالنتا

 : اتشروط إجراء اإلختبار  -1-5-4-2
 إحترام مدة إنجاز كل إختبار والفواصل الزمنية بين إختبار وآخر . -
 أثناء تطبيق اإلختبار يجب إبعاد وعزل الالعب الذي يقوم باإلختبار عن زمالئه . -
 . يكون تطبيق أي إختبار بعد اإلنتهاء من العملية التدريبية في نفس المهارة -
 األجهزة المستعملة في الدراسة : -1-5-4-3

ات : هي إستمارة تحتوي على أسماء الالعبين باإلضافة الى خان البيانات تفريد ستمارةإ -
  لتفريد نتائج المحاوالت التي يقومون بها في كل إختبار مهاري . 
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 استمارة تفريغ البيانات. 18شكل رقم  
: هذه رة(، والمحاورة بالكالتصويبالتمرير، لمهارات كرة اليد ) الفني األداء تقويم ةإستمار  -

و اإلستمارة يتم تسجيل فيها مالحظات عن األداء الفني للمهارة من حيث وضعية الجسم أ
 الذراع وكيفية مسك الكرة وهل هذه األجزاء من المهارة صحيحة ام ال ؟.

( لألداء الضعيا مع تسجيل المالحظات -والمطلوب و )فتعطى عالمة )+( لألداء الجيد   
 ألداء كل العب والجزء الذي يجب تحسينه .
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 استمارة تقويم األداء الفني. 19شكل رقم  
: هذه سم  50×50ماع، كرات يد، مربعات ملعب كرة اليد، ساعة إيقاف، شري  الصق، أق -

وى وهي وسائل مساعدة في العملية التدريبية للرفع من مست ديالوسائل قد يمتلكها أي نا
 أداء النادي .
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 األدوات المستعملة في الدراسة.  20شكل رقم  
: تم إستخدام كاميرا رقمية عالية الدقة من نوع  جهاز تصوير وجهاز لعرض الفيديو -

SONY  وجهاز عرض من نوع  ألجل تصوير أداء الالعبين للمهاراتEPSON   لعرض
 تي قد يقعون فيها .األداء النموذجي و األخطاء ال

 

 جهاز التصوير والعرض. 21شكل رقم  
التحليةل الحركةي هةو أحةد المرتكةزات األساسةية لتقةويم مسةتوى :  kinoveaبرنامج التحليةل الحركةي  -

مسةةاعدة المةةدرس أو المةةدرب فةةي معرفةةة مةةدى نجةةاح منةةاهجهم فةةي  األداء والتةةي مةةن خاللهةةا يمكننةةا
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تحقيق المستوى المطلوب، إضافة إلى تحديد نقاط الضعا في األداء والعمةل علةى تصةحيحها لرفةع 
 .)1(مستوى الالعبين، لهذا فان التحليل الحركي يعد أكثر الموازين صدقًا في التقويم والتوجيه

ن" التحليل من خالل التجريب يعمل ويقودنا للوصول إلى نتائج ويشير )وجيه محجوب( إلى إ      
دقيقة وصحيحة في الكشا عما يصةاحب التغييةر فةي الحركةة للوصةول إلةى نتةائج تتعلةق باإلنجةاز، 
حيةةث يةةتم االسةةتناد علةةى وصةةا الحركةةة وتحليةةل جميةةع العوامةةل ) البدنيةةة، الميكانيكيةةة، التشةةريحية ( 

يضةةمن اسةةتخدامها فةةي حةةل المشةةاكل التةةي تتعلةةق بةةاألداء وتقويمةةه  التةةي تحقةةق األداء الحركةةي بشةةكل
مةةةن خةةةالل موازنةةةة هةةةذه الحقةةةائق التحليليةةةة بمعةةةايير معينةةةة تسةةةهل علةةةى المةةةدربين اختيةةةار التمرينةةةات 
المناسةةةةبة لقيةةةةام رياضةةةةيهم بةةةةاألداء الحركةةةةي الصةةةةحيح وخلةةةةق ظةةةةروف تدريبيةةةةة خاصةةةةة لتحقيةةةةق ذلةةةةك 

 .)2(الهدف"
حسين وإيمان شاكر إلى إن "التحليل الحركي علم يبحث في األداء كما يذهب قاسم حسن      

ويسعى إلى دراسة أجزاء الحركة ومكوناتها للوصول إلى دقائقها، سعيًا وراء تكنيك أفضل، فهو احد 
وسائل المعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين والتطوير أي أن التحليل الحركي ما هو إال وسيلة 

وتساعد العاملين في المجال الرياضي على اكتشاف دقائق األخطاء والعمل توصلنا إلى المعرفة 
  .)3(بعد قياسها على تقويمها في ضوء االعتبارات المحددة لمواصفات األداء."

من  وعموما برنامج التحليل الحركي هو برنامج يقوم بتحليل الفعل الحركي أثناء تأدية المهارة
 حيحة و األخطاء في األداء الفني للفريق  .الالعبين قصد إكتشاف الطريقة الص

                                                           

 .10، بغداد : مطبعة جامعة بغداد ، ص  التحليل الحركي(. 1982محجوب، وجيه ، الطالب، نزار )  -1
 .139، ص  2( .التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية ، بغداد : مطبعة التعليم العالي ،ط 1987محجوب، وجيه )-2 
، ، عمان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،   (. طرق البحث في التحليل الحركي1998حسين، قاسم حسن ، شاكر، أيمان ) -3
 .13، ص 1ط
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 kinoveaصورة لبرنامج  22شكل رقم  
 :الدراسة اإلستطالعية -1-6

الدراسةةةةةةةة اإلسةةةةةةةتطالعية هةةةةةةةي مرحلةةةةةةةة أوليةةةةةةةة أو دراسةةةةةةةة قبليةةةةةةةة تسةةةةةةةبق الدراسةةةةةةةة األساسةةةةةةةية  
الدراسةةةةةة كمةةةةةا تهةةةةةدف فهةةةةةي تهةةةةةدف إلةةةةةى جمةةةةةع أكبةةةةةر قةةةةةدر ممكةةةةةن مةةةةةن المعلومةةةةةات علةةةةةى موضةةةةةوع 

 (1)أيضا إلى التجريب والتدريب . 
وبحكةةةةةةةم ممارسةةةةةةةة الباحةةةةةةةث ومتابعتةةةةةةةه لرياضةةةةةةةة كةةةةةةةرة اليةةةةةةةد ومالحظةةةةةةةة هزالةةةةةةةة األداء المهةةةةةةةاري مةةةةةةةن 
 العبةةةةي البطولةةةةة الوطنيةةةةة إرتةةةةأى دراسةةةةة هةةةةذا الموضةةةةوع والةةةةذي مةةةةن شةةةةأنه تطةةةةوير األداء المهةةةةاري 

ألطفةةةةةةال، ومةةةةةةن هنةةةةةةا تبةةةةةةادر هةةةةةةذا بةةةةةةأن الفئةةةةةةة المسةةةةةةتهدفة فةةةةةةي هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة هةةةةةةي فئةةةةةةة ا ةوخاصةةةةةة
ة اإلشةةةةةكال للباحةةةةةث ولتعةةةةةرف علةةةةةى هةةةةةذه الظةةةةةاهرة المةةةةةراد دراسةةةةةتها قةةةةةام بزيةةةةةارة إسةةةةةتطالعية لمعاينةةةةة

 األوضاع وجمع المعلومات الالزمة وذلك تمهيدا للدراسة الرئيسية .
وقةةةةةةةةد مكنةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةتطالعية الباحةةةةةةةةث مةةةةةةةةن وضةةةةةةةةع كةةةةةةةةل اإلحتمةةةةةةةةاالت قصةةةةةةةةد صةةةةةةةةيا ة 

سةةةةةتجابة عينةةةةةة البحةةةةةث لهةةةةةذه الفةةةةةروض ومةةةةةدى صةةةةةالحية أدوات البحةةةةةث الفةةةةةروض ودراسةةةةةة مةةةةةدى إ
 وإختبارها من حيث ثباتها وصدقها بهدف تعديلها إذا إقتضى األمر ذلك .

 خطوات الدراسة اإلستطالعية : -1-6-1
 القيام بزيارات متعددة لفرق وأندية كرة يد فئة أطفال وذلك من أجل :

 معرفة مواعيد التدريب لكل نادي . -

                                                           

 . 110(.  مدخل إلى علم النفس المعاصر. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ص 2003عشوي ، مصطفى  )  1- 
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تحديةةةةةةد مواعيةةةةةةد مسةةةةةةةبقة مةةةةةةع المةةةةةةدربين والمسةةةةةةةيرين ولةةةةةةذلك لتسةةةةةةهيل مهمةةةةةةةة التواجةةةةةةد والتطبيةةةةةةةق  -
 على الالعبين .

تطبيةةةةةةق المقةةةةةةاييس علةةةةةةى الالعبةةةةةةين بعةةةةةةد تةةةةةةدريبهم وإعطةةةةةةائهم التغذيةةةةةةة الراجعةةةةةةة الخاصةةةةةةة بكةةةةةةل  -
 مجموعة.

فئةةةةةةة أطفةةةةةةةال وإعادتةةةةةةةه بعةةةةةةةد  االعبةةةةةةة 20تطبيةةةةةةق اإلختبةةةةةةةار علةةةةةةةى عينةةةةةةة إسةةةةةةةتطالعية مقةةةةةةةدرة ب  -
 ع لقياس درجة ثبات اإلختبار .أسبو 

 المعامالت العلمية لإلختبارات المستخدمة: -1-7
ويقصد بالصدق مدى تحقيق االختبار لهدفه الذي وضع من اجله أي مدى الصدق :  -1-7-1

 صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسه، وقد إعتمد الطالب على طريقتين هما صدق المحتوى 
 والصدق الذاتي .

 صدق المحتوذ :  -1-7-1-1
بعرض  2009  د. مي علي عزيز"تم التحقق من صدق المحتوى حيث قام الباحث "      

االختبارات المهارية لكرة اليد على مجموعة من الخبراء والمختصين، وبعد االطالع على أراءهم 
تم التأكد من  ( لالختبارات المهارية لكرة اليد وعلى هذا األساس%80تبين ان هناك اتفاقا بنسبة)

 . (1)صدق االختبارات واعتمادها في البحث
 (:(Intrinsic Validityالصدق الذاتي  -1-7-1-2

ق ويطلق عليه أحيانًا دليل الثبات ويعتمد هذا النوع من حساب الصدق على مفهوم مؤداه أن صد
 يقيةدرجات الحقاالختبار يعنى تطابق أو اقتراب الدرجات الفعلية التي حصل عليها األفراد من ال

ب المفترض حصولهم عليها لو كان االختبار نموذجًا، و يمكن التوصل إليه إحصائيًا وذلك بحسا
ل معام الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار وهو يعد بمثابة الحد األقصى لما يمكن أن يصل إليه

  .صدق االختبار
 الثبات :  -1-7-2

ختبار نفس النتائج إذا ما اعيد على نفس االفراد وفي نفس يقصد بثبات االختبار هو أن يعطي اال
الظروف ، والمقصود بثبات االختبار " درجة الثقة " وذلك أن االختبار ال يتغير في النتيجة ) أي 

                                                           

 .   92، المجلد الثاني. ص 4مجلة علوم التربية الرياضية. بابل: العراق. العدد (. 2009علي عزيز، مي ) -  1
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ذو قيمة ثابتة( خالل التكرار او االعادة ، بمعنى أخر إعطاء الثبات للنتائج التي تحصل عليها 
 بة علة نفس المجموعة المتشابهة.الباحث إذ ما أعيدت التجر 

 ( من اكثر طرق ايجادTest Retestويعتبر أسلوب ثبات عن طريق االختبار واعادة  االختبار )
تبار االخ ولقياس ثبات، معامل الثبات صالحية بالنسبة لالختبارات االداء التربية البدنية والرياضية

ومن أجل  بين االختبارين.Pearson ن( قمنا بحساب معامل الثبات من خالل االرتباط )بيرسو 
 (20التأكد من صدق وثبات االختبارات قام الباحث بتطبيق االختبارات على  عينة مؤلفة من )

وأعيد  29/09/2015من فريق شباب قمار حيث تم تطبيق اإلختبار في تاريا :  أطفالالعب فئة 
الظروف بعدها تم استخراج  على العينة نفسها وتحت نفس 06/10/2015:  االختبار في يوم

بين االختبارين والجدول التالي يوضح لنا نتائج الصدق  Pearsonاالرتباط )بيرسون(  معامل
 والثبات لإلختبارات  .

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات ومعامل الصدق الذاتي لبعك المهارات األساسية في كرة اليد . 7جدول رقم 

عدد افراد  المهارات األساسية
 العينة

معامل 
 الثبات

نتيجة 
 الداللة

معامل الصدق 
 الذاتي

 النتيجة

 ثابت وصادق 707ج0 دال *0.501 20 التمرير و اإلستقبال

 ثابت وصادق 687ج0 دال 0*473. 20 التصويب

 ثابت وصادق 691ج0 دال *0.478 20 التنطيط

 0.05(( بمستوى داللة  P-valueأو قيمة االحتمال الخطأ) sigة(* تعني مقارنة قيمة ))مستوى المعنوي

( 19من خالل الجدول أعاله نجد : وعند مقارنة القيمة المحتسبة مع الجدولية عند درجة حرية )
 (0.433المحسوبة لكل اختبار اكبر من القيمة الجدولية ) R( وجد إن القيمة0.05ونسبة خطأ )

 . ع بدرجة ثبات عالية، ومعامل الصدق يقترب من واحدمما يؤكد إن االختبارات تتمت
 :اإلحصائية المستعملة في الدراسة الوسائل -1-8

بعد جمع بيانات نتائج الالعبين تم إدخالها في الحاسب اعلي لتجميعها وتحليلها إحصائيا 
 ( .SPSSمن برنامج ) 23مستخدمين في ذلك برنامج الرزمة اإلحصائية النسخة 
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الباحث في هذه الدراسة مجموعة من العمليات اإلحصائية بهدف اإلجابة على  كما إستخدم
 تساؤالت الدراسة وهذه العمليات هي :

 المتوس  الحسابي: الهدف منه الحصول على متوس  نتائج الالعبين في اإلختبار . -
 اإلنحراف المعياري: يبين لنا مدى إبتعاد درجة الالعبين عن النقطة المركزية . -
 لداللة الفروق بين المجموعات التجريبية . T-testإختبار  -
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 خالصة :
تطرقنا في هذا الفصل إلى منهج البحث واإلجراءات الميدانية وإلى الخطوات العلمية التي  

إتبعها الباحث للتمكن في حل مشكلة البحث، بدءا بالمنهج العلمي المستخدم وعينة البحث، 
 إلى الدراسة اإلستطالعية التي مكنته من أخذ تجربة أدلية حول ومجاالت الدراسة، كما تطرق 

 ظروف إجراء التجربة األساسية ورفع الغموض عن اإلختبارات التي سيستعملها في دراسته، هذا
باإلضافة إلى التأكد من المعامالت العلمية لإلختبار وفي األخير تطرق إلى أهم الوسائل 

دا لمعالجة بيانات الدراسة في فصل عرض ومناقشة نتائج اإلحصائية المستعملة وهذا إستعدا
 الدراسة .

 
 
  
 
 
 

  



 

 

 

 

  تمهيد -
 نتائج البحث  تحليلعرض و.1.2

 مناقشة النتائج.2.2

 خلاصة -
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  :نتائج البحث تحليلعرض و  .1.2
 نتائج الفرضية الرئيسية األولى:  تحليلعرض و  .1.1.2

ة فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االختبةةار القبلةةي والبعةةدي للمجمةةوعتين التجةةريبيتين التغذيةةهنةةاك  -
لح الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعض المهارات األساسية في كةرة اليةد لصةا

 االختبار البعدي .
لمجموعةة والةى فرضةيات ولتبسي  الفرضية الرئيسية األولةى  نجزئهةا إلةى فرضةيات فرعيةة وفةق نةوع ا

 جزئية وفق المهارات )التمرير واالستقبال، التصويب، التنطي ( المقاسة  كما يلي : 
  01الفرضية الفرعية 

0H:  لتغذيةلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 . 0.05كرة اليد عند مستوى داللة  الراجعة السمعية في تنمية بعض المهارات األساسية في

1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت
عند  الراجعة السمعية في تنمية بعض المهارات األساسية في كرة اليد لصالح االختبار البعدي

 . 0.05مستوى داللة 
  01الفرضية الجزئية 

0H: ة لتغذيوق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لال توجد فر
 .0.05الراجعة السمعية في مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد عند مستوى داللة 

1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت
ند في مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد لصالح االختبار البعدي ع الراجعة السمعية
 .0.05مستوى داللة 

  02الفرضية الجزئية 
0H:  ة لتغذيلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 .0.05الراجعة السمعية في مهارة التصويب في كرة اليد عند مستوى داللة 
1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت

لة الراجعة السمعية في مهارة التصويب في كرة اليد لصالح االختبار البعدي عند مستوى دال
0.05. 
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  03الفرضية الجزئية 
0H:لتغذيةلبعدي للمجموعة التجريبية لتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي وا ال 

 .0.05الراجعة السمعية في مهارة التنطي  في كرة اليد عند مستوى داللة 
1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت

لة ند مستوى دالالراجعة السمعية في مهارة التنطي  في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي ع
0.05. 

 Testللتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية الرئيسةةية األولةةى تةةم اسةةتخدام  اختبةةار   ت    ) سةةتودنت (  
échantillons appariés  ( للداللةةةةة علةةةةى الفةةةةروق بةةةةين المتوسةةةةطين لعينتةةةةين  يةةةةر مسةةةةتقلتين

 مرتبطتين(
  قيمةةةة والقاعةةدة الةةرفض و القبةةةول هةةي إذا كانةةت   Tقيمةةةة       المحسةةةوبة   اكبةةر مةةن T   

 . 1Hونقبل  0H( فإننا نرفض 24ودرجة الحرية ) 0.05المجدولة  عند مستوى الداللة 
 أو بطريقة أخرى وأكثر دقة :

 نةرفض
0

H ونقبةةل
1

H  إذا كانةةت قيمةةة االحتمةةال)value-Sig. or P(  أقةةل مةةن أو تسةةاوي
فال يمكن رفض  (، أما إذا كانت قيمة االحتمال أكبر منمستوى الداللة )

0
H. 
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داللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية في بعك  8جدول رقم  
 .األساسية في كرة اليد المهارات

 قيمة "ت" االنحراف ن المتوسط االختبار المجموعة المهارات
Sig. 

(2-tailed) 
 القرار

01 

 اختبار مهارة
التمرير 
 واالستقبال

عية
سم
ة ال
جع
الرا
ية 
تغذ
ة ال
موع

مج
ال

 

- 2,37487 25 16,1600 قبلي
3,231 

 دال 0,004
 3,28024 25 18,4800 البعدي

02 
 هارةاختبار م

 التصويب

- 0,99666 25 1,9200 قبلي
4,451 

 دال 0,000
 1,21381 25 3,1600 البعدي

03 
 اختبار مهارة
 التنطي 

 2,52877 25 14,4716 قبلي
 دال 0,003 3,317

 1,11262 25 13,0796 البعدي

 24 ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة     1.711قيمة ت المجدولة تساوي:    

 نالحظ ما يلي : 8 من خالل الجدول رقم
 وسةةة  أن المت( :01)الفرضةةةية الجزئيةةة  بالنســبة الختبـــار مهــارة التمريـــر واالســـتقبال فــي كـــرة اليــد

( وبالنسةبة 2,37487( بةاالنحراف المعيةاري يقةدر ب)16,1600الحسابي لالختبةار القبلةي يسةاوي )
 T(، أمةةةا قيمةةةة 3,28024معيةةةاري يقةةةدر ب)(، واالنحةةةراف ال18,4800لالختبةةةار البعةةةدي يسةةةاوي )

( بمسةةتوى داللةةة 24الجدوليةةة  عنةةد درجةةة حريةةة ) T( وهةةي أكبةةر مةةن 3,231المحسةةوبة قةةدرت ب)
أقةل مةن أو تسةاوي  (Sig=0,004 . or P-value=0,004) ( ، كمةا أن قيمةة االحتمةال 0.05)

 .(=0.05مستوى داللة )
وهو ما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار ،  0Hونرفض  H1 فإننا نقبل و بالتالي:

ي كةةرة القبلةةي والبعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة للتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية فةةي مهةةارة التمريةةر واالسةةتقبال فةة
 .0.05اليد ولصالح  االختبار البعدي عند مستوى  داللة 
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ثل عرض بياني يوضح وجود فروق بين المتوسطات القياس القبلي والبعدي للمجموعة يم 23شكل رقم  

 .التجريبية للتغذية الراجعة السمعية  في مهارة التمرير واالستقبال

 تبةار (: أن المتوسة  الحسةابي الخ02)الفرضةيةالجزئيةبالنسبة الختبار مهارة التصويب فـي كـرة اليـد
( وبالنسةةةةةبة لالختبةةةةةار البعةةةةةدي 0,99666عيةةةةةاري يقةةةةةدر ب)( بةةةةةانحراف م1,9200القبلةةةةةي يسةةةةةاوي )

المحسةةةةةةوبة قةةةةةةدرت  T(، أمةةةةةا قيمةةةةةةة 1,21381(، االنحةةةةةةراف المعيةةةةةةاري يقةةةةةةدر ب)3,1600يسةةةةةاوي)
( ، كمةةا أن 0.05( بمسةةتوى داللةةة)24الجدوليةةة  عنةةد درجةةة حريةةة ) T( وهةةي أكبةةر مةةن 4,451ب)

=0.05تساوي مستوى داللة )( أقل من أو Sig=0,004 . or P-value=0,004قيمة االحتمال)
). 

توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين االختبةةةار القبلةةةي ،  0Hونةةةرفض  1Hفإننةةةا نقبةةةل  و بالتةةةالي:
 والبعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة للتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية فةةي مهةةارة التصةةويب فةةي كةةرة اليةةد ولصةةالح 

 .0.05االختبار البعدي عند مستوى  داللة 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

اختبار مهارة التمرير واالستقبال

16.16

18.48

القبلي

البعدي



 لنتائجناقشة ال ومالفصل الثاني                                               عرض وتحلي

160 

 

 
 .لتغذية الراجعة السمعية  في مهارة التصويبا قبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةالقياس ال متوسط 24شكل رقم 

 ختبةار (: أن المتوسة  الحسةابي لال 03)الفرضةيةالجزئيةبالنسبة الختبار مهارة التنطيط في كـرة اليـد
( وبالنسةةبة لالختبةةار البعةةدي 2,52877المعيةةاري يقةةدر ب) ( بةةاالنحراف14,4716القبلةةي يسةةاوي )

المحسةةةةوبة قةةةةدرت  T(، أمةةةةا قيمةةةةة 1,11262(، االنحةةةةراف المعيةةةةاري يقةةةةدر ب)13,0796يسةةةةاوي )
( ، كمةةا أن 0.05( بمسةةتوى داللةة )24الجدوليةة  عنةةد درجةة حريةة ) T( وهةي أكبةر مةةن 3,317ب)

  قيمة االحتمال
 (Sig=0,003 . or P- value=0.003) (0.05أقل من أو تساوي مستوى داللة=). 

توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االختبةةار القبلةةي ،  0Hونةةرفض  1Hفإننةةا نقبةةل   و بالتةةالي:
والبعةةةدي للمجموعةةةة التجريبيةةةة للتغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية فةةةي مهةةةارة التنطةةةي  فةةةي كةةةرة اليةةةد ولصةةةالح 

 .0.05داللة   عند مستوى  البعدياالختبار 

0

2

4

اختبار مهارة التصويب

1.92

3.16

القبلي

البعدي
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 .لتغذية الراجعة السمعية  في مهارة التنطيطاالقياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  متوسط 25شكل رقم

  01ملخص نتائج الفرضية الفرعية 
0Hتغذيةلتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ل :ال 

 0.05الراجعة السمعية في بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند مستوى داللة 
1H:ذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغ

الراجعة السمعية في بعض المهارات األساسية في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي عند 
 0.05ةمستوى دالل
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 الفرضيات الجزئية للفرضية الفرعية األولى. نتائج اختبار 9جدول رقم 

 النتيجة االختبار :01الفرضية  الفرعية 

 1Hنقبل  01الفرضية الجزئية 
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
ي ية للتغذية الراجعة السمعية فوالبعدي للمجموعة التجريب

ر مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد ولصالح  االختبا
 .0.05البعدي عند مستوى  داللة 

 1Hنقبل  02الفرضية الجزئية 
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
ي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية ف

رة التصويب في كرة اليد ولصالح  االختبار البعدي مها
 .0.05عند مستوى  داللة 

 1Hنقبل  03الفرضية الجزئية 
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
ي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية ف
دي مهارة التنطي  في كرة اليد ولصالح  االختبار البع

 .0.05عند مستوى  داللة 

 
المحسوبة والمجدولة للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية في  Tيمثل منحنى بياني لقيم   26شكل رقم  

 بعك المهارات األساسية في كرة اليد.

1.711 1.711 1.711

3.231

4.451

3.317
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6

اختبار مهارة 
التمرير واالستقبال

اختبار مهارة 
التصويب

اختبار مهارة
التنطيط

T المجدولة Tالمحسوبة
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لتغذية الراجعة السمعية في اطات في القياس القبلي والبعدي لمجموعة بياني لقيم المتوس عرض  27شكل رقم  

 بعك المهارات األساسية في كرة اليد.

 من خالل الجدول والشكل أعاله ونتائج الفرضيات الجزئية نخلص إلى  ما يلي :
 توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين،  0Hونةرفض  1Hفإننةا نقبةل  (:01الفرضةية الفرعيةةو بالتالي)

اسةية االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السةمعية فةي بعةض المهةارات األس
  0.05 في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي عند مستوى داللة

  02 الفرضية الفرعية  
0Hذيةلتغتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ل :ال 

 0.05في بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند مستوى داللة الراجعة السمعية بصرية 
1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت

ي في بعض المهارات األساسية في كرة اليد ولصالح االختبار البعدالراجعة السمعية بصرية 
 0.05مستوى داللة عند

  01الفرضية الجزئية 
0Hلتغذيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ل :ال 

 .0.05في مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد عند مستوى داللة الراجعة السمعية بصرية 
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1H :غذية قبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار ال
لبعدي في مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد ولصالح االختبار االراجعة السمعية بصرية 

 .0.05عند مستوى داللة 
  02الفرضية الجزئية 

0Hلتغذيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ل :ال 
 .0.05في مهارة التصويب في كرة اليد عند مستوى داللة لراجعة السمعية بصرية ا

1H :غذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للت
في مهارة التصويب في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي عند الراجعة السمعية بصرية 

 .0.05مستوى داللة 
 03لفرضية الجزئية ا 

0Hلتغذيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ل :ال 
 .0.05في مهارة التنطي  في كرة اليد عند مستوى داللة  الراجعة السمعية بصرية

1H :ذية ية للتغتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريب
ستوى في مهارة التنطي  في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي عند مالراجعة السمعية بصرية 

 .0.05داللة 
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داللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية بصرية  10جدول رقم  
 لمهارات األساسية في كرة اليد.في بعك ا

 .Sig قيمة "ت" االنحراف ن المتوسط االختبار المجموعة المهارات
(2-tailed) 

 القرار

01 
 اختبار مهارة
التمرير 
 واالستقبال

عة 
جمو

الم
ية 
تغذ
لل

رية
ص
ة ب
معي
الس
عة 
راج
ال

 

 2,05994 25 16,0800 قبلي
 دال 0,000 10,255

 2,27083 25 21,3600 البعدي

02 
 اختبار مهارة
 التصويب

 1,26754 25 2,2400 قبلي
 دال 0,000 9,160

 1,08012 25 4,4000 البعدي

03 
 اختبار مهارة
 التنطي 

 2,54855 25 14,0924 قبلي
 دال 0,000 4,180

 1,19663 25 12,0060 البعدي
 24ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة     1.711قيمة ت المجدولة تساوي:    

 نالحن  ما يلي : (10)من خالل الجدول رقم 
  توسةة  (:أن الم01)الفرضةةية الجزئيةةة بالنســبة الختبــار مهــارة التمريــر واالســتقبال فــي كــرة اليــد

( 2,05994(بةةةةةاالنحراف المعيةةةةةاري يقةةةةةةدر ب)16,0800الحسةةةةةابي االختبةةةةةار القبلةةةةةي يسةةةةةةاوي )
(، أمةةا 1,08012االنحةةراف المعيةةاري يقةةدر ب) (،21,3600وبالنسةةبة االختبةةار البعةةدي يسةةاوي)

( 24الجدوليةةةة  عنةةةد درجةةةة حريةةةة ) T(وهةةةي أكبةةةر مةةةن 10,255المحسةةةوبة قةةةدرت ب) Tقيمةةةة 
أقةل (Sig=0,000. or P-value=0,000)، كمةا أن  قيمةة االحتمةال  (0.05بمسةتوى داللةة)

 .(=0.05من أو تساوي مستوى داللة )

ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعد،  0Hونرفض 1Hإننا نقبل ف و بالتالي:
د فةةةي مهةةةارة التمريةةةر واالسةةةتقبال فةةةي كةةةرة اليةةةالراجعةةةة السةةةمعية بصةةةرية للمجموعةةةة التجريبيةةةة للتغذيةةةة 

 .0.05ولصالح  االختبار البعدي عند مستوى  داللة 
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بصرية في مهارة اللتغذية الراجعة السمعية االقياس القبلي والبعدي لمجموعة  لمتوسطرض بياني ع 28شكل رقم 

 التمرير واالستقبال

 
 (: أن المتوسةة  الحسةةابي 02بالنســبة الختبــار مهــارة التصــويب فــي كــرة اليــد: )الفرضــيةالجزئية

النسةبة االختبةار ( وب1,26754(باالنحراف المعياري يقةدر ب)2,2400االختبار القبلي يساوي )
المحسةةةوبة  T(، أمةةةا قيمةةةة 1,08012(، االنحةةةراف المعيةةةاري يقةةةدر ب)4,4000البعةةةدي يسةةةاوي)

،  (0.05( بمسةتوى داللةة)24الجدوليةة  عنةد درجةة حريةة ) T(وهي أكبةر مةن 9,160قدرت ب)
-Sig=0,000 . or P)                                   االحتمةالكمةا أن  قيمةة 

value=0,000) ( 0.05أقل من أو تساوي مستوى داللة=). 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بةين االختبةار القبلةي والبعةدي،  0Hونرفض1Hفإننا نقبل  و بالتالي:
فةةةي مهةةارة التصةةةويب فةةي كةةةرة اليةةد ولصةةةالح  االختبةةةار  الراجعةةة السةةةمعية بصةةريةللمجموعةةة للتغذيةةةة 

 .0.05لة البعدي عند مستوى  دال
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عرض بياني يوضح وجود فروق بين المتوسطات القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية   29شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية بصرية في مهارة التصويب

 
 :سةابي ح(: أن المتوسة  ال03)الفرضةيةالجزئية بالنسبة الختبار مهارة التنطيط في كرة اليد

( وبالنسةبة االختبةار 2,54855(باالنحراف المعياري يقدر ب)14,0924االختبار القبلي يساوي )
المحسةةةوبة  T(، أمةةةا قيمةةةة 1,19663(، االنحةةةراف المعيةةةاري يقةةدر ب)12,0060البعةةدي يسةةةاوي)

( ، 0.05( بمسةةتوى داللةةة)24الجدوليةةة  عنةةد درجةةة حريةةة ) T(وهةةي أكبةةر مةةن 4,180قةةدرت ب)
أقل من أو تساوي مستوى داللة (Sig=0,000 . or P-value=0,000)االحتمال كما أن  قيمة

(0.05=). 

توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين االختبةار القبلةي والبعةدي ،  0Hونةرفض1Hفإننا نقبةل  وبالتالي:
بعدي لصالح  االختبار الفي مهارة التنطي  في كرة اليد و الراجعة السمعية بصرية للمجموعة للتغذية 
 .0.05عند مستوى  داللة 
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عرض بياني يوضح وجود فروق بين المتوسطات القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  30شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية بصرية في مهارة التنطيط

  
 02 ملخص نتائج الفرضية الفرعية  

0H :لتغذية لجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية تو  ال
 0.05في بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند مستوى داللة  الراجعة السمعية بصرية

1H:ذية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغ
ي في بعض المهارات األساسية في كرة اليد ولصالح االختبار البعد لسمعية بصريةالراجعة ا

 0.05عند مستوى داللة
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 .المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى  02يبين نتائج اختبار الفرضيات الجزئية للفرضية الفرعية  11جدول رقم  

 يجة االختبارنت :02الفرضية  الفرعية 

 1Hنقبل  01الفرضية الجزئية 
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
الراجعة السمعية والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية 

في مهارة التمرير واالستقبال في كرة اليد بصرية 
 .0.05ولصالح  االختبار البعدي عند مستوى  داللة 

 1Hنقبل  02ية الفرضية الجزئ
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
الراجعة السمعية والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية 

في مهارة التصويب في كرة اليد ولصالح  بصرية 
 .0.05االختبار البعدي عند مستوى  داللة 

 1Hنقبل  03الفرضية الجزئية 
 ونرفض

0H 

اللة إحصائية بين االختبار القبلي توجد فروق ذات د
الراجعة السمعية والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية 

في مهارة التنطي  في كرة اليد ولصالح   بصرية
 .0.05االختبار البعدي عند مستوى  داللة 

 

 

المتوسطات  في القياس االختبار القبلي  المحسوبة والمجدولة وقيم Tيمثل منحنى بياني لقيم  31شكل رقم  
 والبعدي للمجموعة للتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعك المهارات األساسية في كرة اليد.

 

1.711 1.711 1.711

3.231

4.451

3.317
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المحسوبة والمجدولة وقيم المتوسطات  في القياس االختبار القبلي  T يمثل مخطط بياني لقيم 32شكل رقم  

 .للمجموعة للتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعك المهارات األساسية في كرة اليد والبعدي

 من خالل الجدول والشكل أعاله ونتائج الفرضيات الجزئية نخلص إلى  ما يلي :
توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين ، 0Hونةةةرفض1Hفإننةةةا نقبةةةل  (:02الفرضةةةية الفرعيةةةةوبالتالي)

ت فةةي بعةةض المهةةارا الراجعةةة السةةمعية بصةةريةللمجموعةةة التجريبيةةة للتغذيةةة االختبةةار القبلةةي والبعةةدي 
 .0.05األساسية في كرة اليد ولصالح االختبار البعدي عند مستوى داللة
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 ملخص نتائج الفرضية الرئيسية األولى:  .2.1
 .ىالمتعلقة بالفرضية الرئيسية األول 02و 01عية يبين نتائج اختبار الفرضيات الفر  12جدول رقم  

الفرضية  الرئيسية 
 األولى

 نتيجة االختبار

 1Hنقبل  01الفرضية الفرعية 
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
ي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية ف

يد ولصالح االختبار بعض المهارات األساسية في كرة ال
 0.05البعدي عند مستوى داللة

 1Hنقبل  02الفرضيةالفرعية
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي 
الراجعة السمعية والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية 

في بعض المهارات األساسية في كرة اليد بصرية 
 .0.05داللةولصالح االختبار البعدي عند مستوى 

 
 يلي :ما  من خالل الجدول ونتائج الفرضيات الجزئية نخلص إلى

هنةةةاك فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين االختبةةةار القبلةةةي والبعةةةدي للمجمةةةوعتين التجةةةريبيتين التغذيةةةة 
لح الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعض المهارات األساسية في كةرة اليةد لصةا

 البعدي .االختبار 
 النتائج الفرضية الرئيسية الثانية. تحليلعرض و  .3.1

ة هنةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االختبةةار البعةةدي للمجمةةوعتين التجةةريبيتين التغذيةةة الراجعةة -
السةةةمعية والتغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية بصةةةرية فةةةي بعةةةةض المهةةةارات األساسةةةية فةةةي كةةةرة اليةةةد لصةةةةالح 

 المجموعة السمعية بصرية .
لتبسةةةي  الفرضةةةية الرئيسةةةية الثانيةةةة  نجزئهةةةا إلةةةى فرضةةةيات فرعيةةةة وفةةةق المهةةةارات )التمريةةةر و 

 واالستقبال، التصويب، التنطي ( المقاسة  كما يلي : 
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  01الفرضية  الفرعية 
0H: لراجعةفروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذية ا ال 

ند عفي كرة اليد  مهارة التمرير واالستقبالالراجعة السمعية بصرية في السمعية والتغذية 
 0.05مستوى داللة 

1H : فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذيةتوجد 
 ة اليدفي كر مهارة التمرير واالستقبال الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في 

 0.05عند مستوى داللة لح المجموعة السمعية بصرية لصا
  02 الفرعيةالفرضية 

0H :لراجعةفروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذية ا ال 
لة عند مستوى دالفي كرة اليد  مهارة التصويبالسمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في 

0.05 
1H :ق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذيةفرو  توجد 

لح في كرة اليد لصا مهارة التصويبالراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في 
 0.05عند مستوى داللة المجموعة السمعية بصرية 

 03الفرضية  الفرعية 
0H: ة لراجعار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذية افروق ذات داللة إحصائية بين االختب ال

لة عند مستوى دالفي كرة اليد  مهارة التنطي السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في 
0.05 

1H: فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذية توجد 
لح في كرة اليد لصا مهارة التنطي سمعية بصرية في الراجعة السمعية والتغذية الراجعة ال

 0.05عند مستوى داللة المجموعة السمعية بصرية 
 Testللتحقةةةةق مةةةةن صةةةةحة الفرضةةةةية الرئيسةةةةية الثانيةةةةة تةةةةم اسةةةةتخدام  اختبةةةةار   ت   )سةةةةتودنت( 

d'échantillons indépendants  للداللة على الفروق بين المتوسطين لعينتين مستقلتين : 
 قيمةةةةة   دة الةةةةرفض  والقبةةةةول  هةةةةي إذا كانةةةةت والقاعةةةة   T   المحسةةةةوبة   اكبةةةةر مةةةةن قيمةةةةة   T   

 1Hونقبل  0H( فإننا نرفض 24ودرجة الحرية ) 0.05المجدولة  عند مستوى الداللة 
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 أو بطريقة أخرذ وكثر دقة
 نةةرفض

0
H ونقبةةل

1
H إذا كانةةت قيمةةة االحتمةةال)value-or PSig. (  أقةةل مةةن أو تسةةاوي

فال يمكن رفض  (، أما إذا كانت قيمة االحتمال أكبر منمستوى الداللة )
0

H . 
تين التغذية الراجعة السمعية والتغذية داللة الفروق بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبي 13  جدول رقم

 .الراجعة السمعية بصرية في بعك المهارات األساسية في كرة اليد 

 المهارات

بار
الخت

ا
 

 قيمة "ت" االنحراف المتوس  ن المجموعة
Sig. 

(2-tailed) 
 القرار

01 
 اختبار مهارة

 التمرير واالستقبال

دي
لبع
ر ا
ختبا

اال
 

التغذية الراجعة 
 السمعية

25 18,4800 3,28024 

 دال 0,001 3,609
التغذية الراجعة 
 السمعية بصرية

25 21,3600 2,27083 

02 
 اختبار مهارة
 التصويب

التغذية الراجعة 
 السمعية

25 3.1600 1.21381 

 دال 0.000 3.816
التغذية الراجعة 
 السمعية بصرية

25 4.4000 1.08012 

03 
 اختبار مهارة
 التنطي 

ذية الراجعة التغ
 السمعية

25 13,0796 1,11262 

 دال 0,002 3,285
التغذية الراجعة 
 السمعية بصرية

25 12,0060 1,19663 

 48ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.0126قيمة ت المجدولة تساوي:    
 نالحن  ما يلي : (13)من خالل الجدول رقم 

:أن المتوسة  الحسةابي  (01)الفرضيةالفرعية االستقبال في كرة اليدبالنسبة الختبار مهارة التمرير و 
( 3,28024(باالنحراف المعيةاري يقةدر ب)18,4800للمجموعة التغذية الراجعة السمعية يساوي )

(، االنحةةةراف المعيةةةاري 21,3600وبالنسةةةبة للمجموعةةةة التغذيةةةة الراجعةةةة السةةةمعية البصةةةرية يسةةةاوي)
الجدوليةةة  عنةةد  T(وهةةي أكبةةر مةةن 3,609المحسةةوبة قةةدرت ب) T(، أمةةا قيمةةة 2,27083يقةدر ب)
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، كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أن  قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االحتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال                           (0.05( بمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)48درجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
(Sig=0,001 . or P-value=0,001) ( 0.05أقل من أو تساوي مستوى داللة=). 

جةةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةائية بةةةةةين االختبةةةةار البعةةةةةدي تو ،0Hونةةةةرفض1Hفإننـــــا نقبـــــل  وبالتةةةةالي:
لتمريةر مهارة اللمجموعتين التجريبيتين التغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في 

 0.05عند مستوى داللة في كرة اليد لصالح المجموعة السمعية بصرية واالستقبال 

 
مخطط بياني يوضح وجود فروق بين المتوسطات القياس البعدي للمجموعتين التجريبيتين    33شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية البصرية  في مهارة التمرير واالستقبال

 
 ن المتوسة  الحسةابي إ (02: )الفرضيةالفرعيةبالنسبة الختبار مهارة التصويب في كرة اليد

( 1.21381)بةةاالنحراف المعيةةاري يقةةدر ب(3.1600)لتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية يسةةاوي للمجموعةةة ا
(، االنحةراف المعيةاري يقةدر 4.4000وبالنسبة للمجموعة التغذية الراجعة السمعية البصةرية يسةاوي)

الجدوليةة  عنةد درجةة  T(وهةي اكبةر مةن 3.816المحسةوبة قةدرت ب) T(، أما قيمةة 1.08012ب)
                          ( ، كمةا أن  قيمةة االحتمةال0.05اللةة)( بمسةتوى د48حريةة )

(Sig=0,326 . or P-value=0,000) (0.05أقل من أو تساوي مستوى داللة=). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
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توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين االختبةةةار البعةةةدي ، 0Hونةةةرفض1Hفإننةةةا نقبةةةل  و بالتةةةالي:
مهةةةةارة غذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية والتغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية بصةةةةرية فةةةةي للمجمةةةةوعتين التجةةةةريبيتين الت

 0.05عند مستوى داللة بصرية لصالح مجموعة التغذية الراجعة السمعية وال في كرة اليد التصويب

 
التجريبيتين  مخطط بياني يوضح  وجود فروق بين المتوسطات القياس البعدي للمجموعتين   34شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية البصرية في مهارة التصويب

 
 ن المتوس  الحسابي إ(: 03)الفرضية الفرعية: بالنسبة الختبار مهارة التنطيط في كرة اليد

( 1,11262)(بةاالنحراف المعيةاري يقةدر ب13,0796للمجموعة التغذية الراجعةة السةمعية يسةاوي )
االنحراف المعيةةاري بةة، (12,0060) النسةةبة للمجموعةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية البصةةرية يسةةاوي وب

الجدوليةةة  عنةةد  T(وهةةي اكبةةر مةةن 3,285المحسةةوبة قةةدرت ب) T(، أمةةا قيمةةة 1,19663يقةةدر ب)
-Sig=0,002.or P) ( ، كمةةةةا أن قيمةةةةة االحتمةةةةال0.05( بمسةةةةتوى داللةةةةة)48درجةةةةة حريةةةةة )

value=0,002) أقل من أ(0.05و تساوي مستوى داللة=). 

توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين االختبةةةار البعةةةدي ،  0Hونةةةرفض1Hفإننةةةا نقبةةةل  و بالتةةةالي:
مهةةةةارة للمجمةةةةوعتين التجةةةةريبيتين التغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية والتغذيةةةةة الراجعةةةةة السةةةةمعية بصةةةةرية فةةةةي 

 .التنطي 
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اختبار مهارة التصويب
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عرض بياني يوضح وجود فروق بين المتوسطات القياس البعدي للمجموعتين التجريبيتين   35شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية البصرية في مهارة التنطيط

 :ملخص نتائج الفرضية الرئيسية الثانية .4.1
بةةار البعةةدي للمجمةةوعتين التجةةريبيتين : هنةةاك فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االخت نــص الفرضــية

ليةد االتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعض المهارات األساسية فةي كةرة 
 لصالح المجموعة السمعية بصرية .
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 .فرضية الرئيسية الثانيةيبين نتائج اختبار الفرضيات الفرعية  المتعلقة بال 14جدول رقم  

 النتيجة االختبار :02الفرضية  الرئيسية

 1Hنقبل  01الفرعية  الفرضية
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي 
للمجموعتين التجريبيتين التغذية الراجعة السمعية 

مهارة التمرير السمعية بصرية في  والتغذية الراجعة
كرة اليد لصالح المجموعة السمعية في  واالستقبال

 0.05عند مستوى داللة بصرية 

 1Hنقبل  02الفرضيةالفرعية
 ونرفض

0H 

فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي  توجد
للمجموعتين التجريبيتين التغذية الراجعة السمعية 

في  مهارة التصويبالسمعية بصرية في  والتغذية الراجعة
عند مستوى  المجموعة السمعية بصريةكرة اليد ولصالح 

 0.05داللة 

 1Hنقبل  03الفرضيةالفرعية
 ونرفض

0H 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي 
للمجموعتين التجريبيتين التغذية الراجعة السمعية 

في  مهارة التنطي السمعية بصرية في  والتغذية الراجعة
عند ة البصرية ولصالح المجموعة السمعيكرة اليد 

 0.05مستوى داللة 
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المحسوبة والمجدولة وقيم المتوسطات  في القياس البعدي  Tيمثل منحنى بياني لقيم   36شكل رقم  

للمجموعتين التجريبيتين  للتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية البصرية في بعك المهارات 
 في كرة اليد.األساسية 

 
للمجموعتين التجريبيتين  ة البعديالمهارية  اإلختباراتقيم المتوسطات في ليمثل عرض بياني   37شكل رقم  

 للتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية البصرية في بعك المهارات األساسية في كرة اليد.
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 :مناقشة النتائج 2.2

 : مناقشة نتيجة الفرضية األولى .1.2.2

اإلختبةةةار البعةةةدي للمجةةةوعتين  الفرضةةية : توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين اإلختبةةةار القبلةةةي و
التجةريبيتين التغذيةة الراجعةة السةمعية والسةمعية بصةرية فةةي تنميةة بعةض المهةارات األساسةية فةي كةةرة 

الل النتةةةائج التةةةةي تةةةم عرضةةةةها للمجمةةةةوعتين اليةةةد صةةةةنا أطفةةةال لصةةةةالح اإلختبةةةار البعةةةةدي ومةةةن خةةةة
التجريبيةةةة يظهةةةر جليةةةا التغيةةةر الواضةةةح فةةةي المسةةةتوى المهةةةاري لالعبةةةي صةةةنا أطفةةةال فةةةي مختلةةةا 
المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد وبعةةد تقةةديم التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية للمجموعةةة التجريبيةةة األولةةى 

فةةي أداء المهةةارات األساسةةية فةةي الالعبةةين  والمتمثلةةة فةةي التصةةحيح الشةةفوي لألخطةةاء التةةي وقةةع فيهةةا
وتقديم توجيهات ونصائح لكيفية األداء الصحيح لهةذه المهةارات  كرة اليد وشرح المهارة بشكل مفصل

والمراحةةل التعليميةةةة التةةي يمةةةر بهةةا المةةةتعلم للوصةةول إلةةةى إتقةةان هةةةذه المهةةارات يتضةةةح لنةةا جليةةةا بةةةأن 
محمـد  مةا أوردهوهةذا يتفةق مةع ي عمليةة الةتعلم المهةاري الجانب الشفوي أو السمعي له أهمية كبيرة ف

طالبا والتي كان الهدف منها معرفة أثر  20( في دراسته التي تكونت من 2012) حسن أبو الطيب
حيث توصل  ،المرئية واللفظية على بعض المتغيرات الكينماتيكية في سباحة الصدرالتغذية الراجعة 

ور فةةي تحسةةين مسةةتوى متغيةةرات الدراسةةة الكينماتيكيةةة فةةي سةةباحة أن للتغذيةةة الراجعةةة اللفظيةةة دإلةةى 
 (2014أحمـد قنـدوز )صدر لدى الطالب، كما يؤكد نتائج هذه الدراسةة هةو مةا توصةل إليةه م  50

أثةةر التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية البصةةرية والتغذيةةة الراجعةةة معرفةةة لمةةن خاللهةةا  هةةدففةةي دراسةةته التةةي 
 40مةةع الةةدرس لةةدى أسةةاتذة التعلةةيم االبتةةدائي، حيةةث أجةةرى دراسةةته  الشةةفوية فةةي تنميةةة مهةةارات تنفيةةذ

دور فةةةي تنميةةةة مهةةةارات تنفيةةةذ الةةةدرس لةةةدى أسةةةاتذة أسةةةتاذ وتوصةةةل إلةةةى أن للتغذيةةةة الراجعةةةة الشةةةفوية 
كمةةا لةةم يختلةةا الحةةال بالنسةةبة لمجموعةةة الثانيةةة والتةةي تلقةةت تغذيةةة راجعةةة سةةمعية التعلةةيم االبتةةدائي، 

ائج تشير لدور الهام الذي قامةت بةه التغذيةة الراجعةة السةمعية والبصةرية فةي وبصرية حيث كانت النت
تطوير أداء بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند فئة األطفال بالنسبة لهذه المجموعةة والفةروق 
الواضحة في األداء في اإلختبار البعدي مقارنتا بما كان عليه في اإلختبةار القبلةي، خيةر دليةل علةى 

الةةذي خلفتةةه تلةةك المعلومةةات والتوجيهةةات لالعبةةين مةةن خةةالل عةةرض المهةةارة وشةةرحها شةةرحا  األثةةر
مفصةةةال واإلسةةةتعانة بجهةةةاز العةةةرض فةةةي توضةةةيح األخطةةةاء وشةةةرح األداء الةةةذي يجةةةب ان يصةةةل لةةةه 
الالعةةب لكةةي يةةتقن هةةذه المهةةارات، وهةةذا لةةم يشةةذ عةةن مةةا توصةةلت لةةه الدراسةةات األخةةرى بحيةةث نةةرى 
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( فةي دراسةته التةي كةان الهةدف 2012) علـي سـموم فرطوسـيوصل له الباحةث إتفاقا كبيرا مع ما ت
منهةةا معرفةةة أثةةر التغذيةةة الراجعةةة عةةن طريةةق الفيةةديو علةةى تقليةةل أخطةةاء حكةةام الدرجةةة األولةةى بكةةرة 

( حكةام مةن الدرجةة األولةى حيةث أشةارت نتائجةه 4وقد أجرى دراسته على عينة تكونت من ) " السلة
ثر الفعال للتغذية الراجعة البصرية عن طريق الفيديو وشرح التفسيرات في التي توصل اليها على األ

لةةةألداء ، وهةةةذا هةةةو الهةةةدف الةةةذي يسةةةعى لةةةه المةةةدرب أثنةةةاء تعليمةةةه تقليةةةل أخطةةةاء الحكةةةام بكةةةرة السةةةلة
وتحفيةةز األداء الجيةةد الةةذي مةةن شةةأنه األخطةةاء التةةي يقعةةون فيهةةا مةةن تقليةةل الهةةو و المهةةاري لالعبةةين 
بأنهةا تلةك  وكمةا يقةول فتحةي ابةراهيم حمةاد  ،لمهاري للفريق أثناء المنافسات الرياضةيةتطوير األداء ا

 .  المعلومات التي توضح الفارق بين الهدف المحدد لألداء، وبين األداء المنفذ 
يةر فةي درها والوقةت الةذي تقةدم فيةه التغذيةة الراجعةة لديةه دور كبالتغذية الراجعة بكافةة أنواعهةا ومصةا

و  (2012وسـام صـالح و وسـام ريـاض )داء المهاري وهذا ما يتفق مةع دراسةة كةل مةن تحسين األ
ا أن اسةتخدام التغذيةة الراجعةة بأنواعهةالةى والتي توصلوا مةن خاللهةا ( 2006معين وصادق )دراسة 

وا تعمل على تعلم وتطوير األداء المهاري لبعض المهةارات األساسةية للطلبةة بالريشةة الطةائرة، وأوصة
نةامج ستخدام التغذية الراجعة عند تعلم المهارات األساسية وما يتناسب مةع مراحةل بنةاء البر بضرورة ا

، االعتبةارمع أخذ اختيةار األسةلوب األمثةل فةي تقةديمها فةي عةين الحركي للطالبات بالريشة الطائرة، 
(  الةةذي توصةةل فةةي دراسةةته التةةي 2008عطــاء هللا أحمــد و عمــور عيســى عمــور )وكةةذلك دراسةةة 

يجابةا إسةتخدام األنةواع المختلفةة مةن التغذيةة الراجعةة الفوريةة أثةرت إالةى ان  تلميةذا 120ا علةى أجراه
كةرة  على تعلم مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة، ومهارة التصويب في كرة السلة، ومهةارة التنطةي  فةي

 اليد عند الذكور واإلناث .
لتغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والتغذيةةة الراجعةةة هةةذه النتيجةةة بالةةدور الةةذي لعبتةةه كةةل مةةن اويفسةةر الطالةةب 

السمعية والبصرية، ألنها تقوم بتقويم أداء الالعب ويعرف الالعب من خاللها المستوى الةذي وصةل 
اليةةه ويفهةةم كيفيةةة أداء هةةذه المهةةارات بتةةدرج لكةةي يصةةل الةةى اتقانهةةا فةةي النهايةةة خاصةةتا وأن التغذيةةة 

العب وتوجيهه وتصةويب األخطةاء التةي تواجهةه أثنةاء تأديةة الراجعة المطبقة بنمطيها تقوم بإخبار ال
أثناء تأديتها لكي ال يستمر في أخطائه، ويعلم الالعب المهارة والظروف والمواقا التي يتعرض لها 

جيةةةدا وخاصةةةة فةةةي هةةةذه الفئةةةة العمريةةةة أن تلةةةك المعلومةةةات التةةةي يقةةةدمها المةةةدرب أو التعليمةةةات التةةةي 
أو خالل المباراة ليسةت مجةرد كةالم ال يلقةون لةه بةاال، ويجةب التركيةز فةي يقدمها لهم أثناء التدريبات 
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تلك التوجيهات والشرح الذي يعطيه لهم المدرب هو لصالحه ولصالح الفريةق وهةذا التغيةر الةذي طةرأ 
 على أدائهم والفروقات التي كانت مابين اإلختبار القبلي والبعدي هي خير دليل .

 الثانية : مناقشة نتيجة الفرضية  2.2.2

توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين نتةةةائج اإلختبةةةار البعةةةدي للمجمةةةوعتين التجةةةريبيتين الفرضةةةية: 
ليةد االتغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعض المهارات األساسية فةي كةرة 

رضةةةها للمجمةةةوعتين مةةةن خةةةالل النتةةةائج التةةةي تةةةم عموعةةةة التجريبيةةةة السةةةمعية البصةةةرية، لصةةةالح المج
 التجريبيةةة فةةي اإلختبةةار البعةةدي يظهةةر جليةةا تفةةوق فةةي األداء مةةن مجموعةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية

أســماء حكمــت  والبصةةرية علةةى مجموعةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية وهةةذا األفضةةلية تتفةةق مةةع دراسةةة
خدام التغذيةةة ( إذ توصةةلت مةةن خةةالل دراسةةتها والتةةي هةةدفت مةةن خاللهةةا لمعرفةةة تةةأثير إسةةت2003)

لتةةي الراجعةةة الشةةفوية والمرئيةةة علةةى مسةةتوى أداء مهةةارتي اإلرسةةال و اإلسةةتقبال فةةي الكةةرة الطةةائرة، وا
 ( طالةب مةن المرحلةة الثانيةة فةي كليةة التربيةة الرياضةية جامعةة60كانت عينةة دراسةتها متكونةة مةن )

اء أفضةةل تةةأثيرا فةةي مسةةتوى أدبغةةداد، وأشةةارت نتائجهةةا الةةى أن التغذيةةة الراجعةةة الشةةفوية المرئيةةة هةةي 
محمـــد حســـن أبـــو الطيـــب مةةةن التغذيةةةة الراجعةةةة الشةةةفوية، و توصةةةل مهةةةارتي اإلرسةةةال و اإلسةةةتقبال 

إلةةةى وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين أفةةةراد مجموعةةةة التغذيةةةة الراجعةةةة ( فةةةي دراسةةةته 2012)
م الكلةي، ومعةدل  50م، وزمةن سةباحة 25المرئية واللفظية في تحسين متغيرات ) زمةن سةباحة آخةر 

أحمد ، ويعزز هذا ما ذكره م صدر ( لصالح أفراد مجموعة التغذية الراجعة المرئية50سرعة سباحة 
ــدوز ) إذ يشةةير علةةى وجةةود أفضةةلية لمجموعةةة التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية علةةى  (2014قن

 .مجموعة التغذية الراجعة السمعية في بعض المهارات التعليمية عند األساتذة

ويعزو الطالب هذه الفروق وهذه األفضةلية التةي كانةت لمجموعةة التغذيةة الراجعةة السةمعية والبصةرية 
فةي تنميةة بعةض المهةارات األساسةية فةي كةرة اليةد، ألن هةذه على مجموعةة التغذيةة الراجعةة السةمعية 

عةب لكيفيةة التغذية والتي تعتمد في الشةرح علةى تركيةز الحةواس السةمعية والبصةرية وجةذب إنتبةاه الال
تأديةةة هةةذه المهةةارات وتمتةةاز أيضةةا بالدقةةة واإلتقةةان فةةي إيصةةال المعلومةةات لالعةةب وعةةرض تفاصةةيل 
األداء النمةةةوذجي للمهةةةارة واألخطةةةاء التةةةي قةةةد يقةةةع فيهةةةا او وقةةةع فيهةةةا الالعةةةب أثنةةةاء التةةةدريب او فةةةي 

نفسةةه بنفسةةه  المنافسةةة ويكةةون ذلةةك بتصةةوير األداء وتوضةةيح الخطةةأ مةةع التصةةحيح لكةةي يقةةوم بتقةةويم
ومةةن ثةةم يتفةةادى الالعةةب الوقةةوع فةةي هةةذه األخطةةاء مةةرة ثانيةةة ومةةن ناحيةةة أخةةرى فهةةي تضةةع تصةةور 
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تنفيةةذ تلةةك فيةةه عقلةةي لةةألداء فةةي ذهةةن الالعةةب يقةةوم بحفظةةه فةةي ذاكرتةةه ليضةةطر فةةي وقةةت يحتةةاج 
إلسةةةترجاع ذكةةةرى ذلةةةك الموقةةةا الةةةذي مةةةر بةةةه وقةةةام بحفظةةةه ومةةةن ناحيةةةة اخةةةرى فةةةإن التغذيةةةة المهةةةارة 

لراجعةةةة السةةةمعية والبصةةةرية تمتةةةاز بالموضةةةوعية واألمانةةةة وهةةةو مةةةا قةةةد ال تجةةةده فةةةي التغذيةةةة الراجعةةةة ا
اللفظيةةة إذ قةةد يكةةون الالعةةب يلقةةي سةةمعه لشةةرح المةةدرب لكةةن قةةد يكةةون تفكيةةره يسةةبح فةةي مكةةان آخةةر 
ه وهو ما يفةوت عليةه الفهةم الكةافي لمرحلةة مةن مراحةل إتقةان المهةارات وخاصةة ان هةذه الفئةة فةي هةذ

المرحلة يكون فيها الالعب مشتت في تفكيره وتركيزه، لكن عند ما يجد شرح يكون مفصال بإستخدام 
أجهزة عرض أو نمةوذج مةن المةدرب او احةد الةزمالء يصةاحبه شةرح لفظةي سةيركز انتباهةه اكثةر مةع 

 .هذه المعلومات بسمعه وبصره وذهنه

ن ل مناقشة هذه النتائج نستطيع القةول بةأومن خالل هذه النتائج التي توصل إليها الباحث ومن خال
ة فرضةيات الدراسةةة قةةد تحقةةق فةةي النهايةةة وأن للتغذيةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية دور كبيةةر فةةي تنميةة

توى ، وبالر م من أهمية نتائج الدراسة علةى المسةعند الناشئينبعض المهارات األساسية في كرة اليد 
دراسةةةة، والتةةةي تمثةةةل فةةةي نفةةةس الوقةةةت مسةةةارات بحثيةةةة العملةةةي، تظةةةل هنةةةاك بعةةةض الحةةةدود المقيةةةدة لل

اق أوسع، وتعود تلةك إلجراء دراسات أخرى قد تدعم نتائجها النظرية وتوصل إلى تعميمات على نط
 أخةرى قةد يكةون لهةا تةأثير نسةبي فةي مسةتوى أداء المهةارات األساسةية كمتغيةرمتغيةرات  القيود لوجود

ئين دريبيةة للمةدربين والحصةص التةي يقومةون بتةدريبها للناشةلم تؤخذ فةي الحسةبان، كالخلفيةة التتابع، 
ة والخبرة في عملية التدريب والتي تتفاضل بين مدرب وآخر والتي قد تضمن مردودية عالية في تنمي
 المهةةارات األساسةةية فةةي كةةرة اليةةد لةةدى الناشةةئين، إال أن ذلةةك ال يمنةةع بنةةاء علةةى ذلةةك، مةةن إسةةتخدام

ن أبصرية دون وجود كلفة مادية مانعة، أو ظةروف ميدانيةة معرقلةة ودون التغذية الراجعة السمعية ال
تةي ، إذ أن هةذه الدراسةة تمةت فةي البيئةة الطبيعيةة التكون سببا في حةدوث خلةل فةي العمليةة التدريبيةة

 تمارس فيها األنديةة تةدريباتهم، وخاصةة فةي ظةل تةوافر الوسةائل التكنولوجيةة الالزمةة إلنجةاح وصةول
لةا الصحيح للناشئين، كما يتصور الطالب إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة مع مخت األداء المهاري 

صةرية األندية على التراب الوطني ألن األساس النظري الذي تقوم عليه التغذية الراجعة السمعية والب
يبقةةى نفسةةه ونتةةائج الدراسةةات السةةابقة تؤكةةده، مةةع مراعةةات اإلخةةتالف فةةي نسةةبة اإلسةةتيعاب والفةةروق 

 والعقلي .فردية بين الناشئين على مستوى اإلدراك الذهني ال
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 الخاتمة
ين ان التطور الذي عرفته كرة اليد الحديثة راجع باألسةاس إلةى إعةداد وتكةوين الالعبةين الناشةئ

ل التدريبيةة بأسةس علميةة فةي مجةا جتكوينا صحيحا، وال يتسنى هذا اال من خالل توفير وبنةاء البةرام
يةه لحديث، ويكون المدرب هو القاعةدة األساسةية فةي نجةاح العمليةة التدريبيةة، وعلالتدريب الرياضي ا

يجةةب ان يسةةاير التطةةور الهائةةل والتقةةدم العلمةةي الكبيةةر الةةذي وصةةلت إليةةه اللعبةةة مةةن طةةرق التةةدريب 
 وإعداد الالعبين، والذي يستند إلى الحقائق العلمية التي قدمتها مختلا العلوم األخرى .

اليةد  السمعية والبصرية لها أهمية أساسةية فةي تطةور األداء المهةاري لالعبةين كةرة ةاجعإن التغذية الر 
حيةةث تنمةةي لةةديهم حاسةةة الشةةعور الحركةةي، والتةةي تتةةيح لهةةم الحصةةول علةةى تغذيةةة راجعةةة دقيقةةة مةةن 
ن التغذيةةة الراجعةةة الخارجيةةة السةةمعية أو البصةةرية، فمةةن خةةالل نتةةائج هةةذه الدراسةةة تةةم التوصةةل إلةةى أ

 طي التغذية الراجعة، حسن مستوى أداء بعةض المهةارات األساسةية للناشةئين فةي كةرة اليةد، إالكال نم
ت أن األفضلية من حيث النتائج كانت لصالح التغذية الراجعة السمعية والبصرية في مجموع المهارا

و لةم ى ولة) التمرير واإلستقبال، التنطي ، التصويب (، وهةذا ينبهنةا لعةدم إهمةال التغذيةة الراجعةة وحتة
ح تتةةوفر للمةةدرب اسةةتخدام التغذيةةة الراجعةةة السةةمعية والبصةةرية فةةال مةةانع مةةن اسةةتخدام السةةمعية بالشةةر 
بح اللفظي وهذا أفضل من  يابها تماما، كما يعتبر المزج بينهما عامل هام وفعال في التعلةيم، فتصة

للناشةةةةئ وبةةةةذلك بمثابةةةةة الوسةةةةيلة الهامةةةةة فةةةةي إكسةةةةاب الخبةةةةرات السةةةةريعة حةةةةول المهةةةةارات الصةةةةحيحة 
مسةةاعدته علةةى تحسةةين وتطةةوير قدارتةةه العقليةةة مةةن خةةالل عمليةةة التصةةور للمواقةةا السةةليمة، وبةةذلك 
يرفةةع مةةن قةةدرة إسةةتدراج الخبةةرات والعمةةل علةةى تصةةحيحها أو محاولةةة تشةةكيلها مةةن خةةالل التةةدريبات 

 التطبيقية. 
يين ى العبةي كةرة اليةد الجزائةر إن توظيا الوسائل التعليمية المختلفةة كالوسةائل السةمعية البصةرية علة

بهةةدف تحسةةين أدائهةةم المهةةاري، يحتةةاج إلةةى عنايةةة أكثةةر فةةي بالدنةةا مةةن طةةرف المختصةةين فةةي علةةم 
ي التدريب الرياضي، وهذا عن طريق توسيع البحوث العلمية الميدانية إلظهار أهمية تلةك الوسةائل فة

 سةتوى العةالي المرمةوق فةي المجةالتفعيل عملية التعلم المهاري، فمن الصعب اليوم الوصول الي الم
الرياضةةي عامةةة وكةةرة اليةةد خاصةةة مةةالم يكةةن هنةةاك تخطةةي  رياضةةي شةةامل مبنةةي علةةي أسةةس علميةةة 

 متينة في إعداد و تكوين الناشئين في مجال التدريب الرياضي الحديث .
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معاش ومن خالل جمع المعطيات النظرية والتطبيقية التي سبقت، وانطالقا من اإلشكال المطروح وال
 ميدانيا، وبعد عرض النتائج و تحليلها بخصوص دور التغذية الراجعةة السةمعية والبصةرية فةي تنميةة

ي تبةدو منطقيةة الة جفهذه النتةائ سنة(، 15-12بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند الناشئين )
عةةة بنمطيهةةا حةةد كبيةةر، فكةةان الهةةدف الةةذي ترمةةي اليةةه الدراسةةة هةةو الكشةةا عةةن أهميةةة التغذيةةة الراج

 السمعي والبصري في ميدان كرة اليد .
 ومن خالل النتائج العامة المتحصل عليها توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية : 

ثبةةةت وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين اإلختبةةةار القبلةةةي والبعةةةدي فةةةي المجمةةةوعتين التغذيةةةة  -
لةى عوالنتةائج تشةير لتفةوق اإلختبةار البعةدي الراجعةة السةمعية والتغذيةة الراجعةة السةمعية البصةرية 

 القبلي أي بعد إدخال التغذية الراجعة بنمطيها ) السمعية والسمعية البصرية ( .
ثبت وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجموعةة التغذيةة الراجعةة السةمعية ومجموعةة التغذيةة  -

ر البعةةدي ولصةةالح مجموعةةة الراجعةةة السةةمعية البصةةرية علةةى مسةةتوى جميةةع المهةةارات فةةي اإلختبةةا
 التغذية الراجعة السمعية البصرية .

ي فأدت التغذية الراجعة بنمطيها السمعية والسمعية البصرية إلى تنمية بعض المهارات األساسية  -
 كرة اليد عند الناشئين، وظهر ذلك على مستوى مجموع المهارات ومن هنةا يتبةين لنةا الةدور الةذي

 لسمعية والسمعية البصرية في تنمية األداء المهاري في كرة اليد.تقوم به التغذية الراجعة ا
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 اإلقتراحات والتوصيات :
البيانةةات التةةي تةةم جمعهةةا فةةي الدراسةةة، وانطالقةةا مةةن االسةةتنتاجات المستخلصةةة، وفةةي  ىاعتمةةادا علةة

 :ت التاليةحدود إطار الدراسة نحاول تقديم التوصيا

السةةمعية والسةةمعية البصةةرية فةةي تعلةةم المهةةارات األساسةةية فةةي ضةةرورة إسةةتعمال التغذيةةة الراجعةةة  -
 كرة اليد بشكل علمي ومنظم وعلى أسس علمية .

مسةةاعدة يجةةب إدخةةال الوسةةائل التعليميةةة الحديثةةة فةةي التةةدريب الرياضةةي فةةي كةةرة اليةةد مةةن أجةةل  -
 .الالعبين في تحسين أدائهم

رج ة، حيث يقوم الالعب بمشاهدتها خاتقديم برامج للمهارات الحركية بالوسائل السمعية والبصري -
 .ل صورة دائمة عن المهارة الحركيةأوقات التدريب مهم جدا لتحسين خبراته وتشكي

نوصةةي بضةةرورة رفةةع القةةدرات المعرفيةةة للمةةدربين فةةي مجةةال التةةدريب الرياضةةي بأسةةلوب علمةةي،  -
 الدراسةةةية تحةةةتام وهةةةذا عةةةن طريةةةق المشةةةاركة فةةةي الملتقيةةةات العلميةةةة و الةةةدورات التدريبيةةةة، واأليةةة

 .إشراف إطارات مختصة
 يعتبةرون  ذينالةالناشةئين و تشجيع وتحفيز المدربين المختصين في مجال كرة اليد على االهتمام ب -

 .قاعدة الجيل المستقبلي لبناء أسس ومعايير علمية تليق بكرة اليد 
وأسةةةاتذة  نوصةةةي المةةةدربين بضةةةرورة بنةةةاء وتخطةةةي  بةةةرامج تدريبيةةةة علميةةةة وهةةةذا بإشةةةراك إطةةةارات -

 مختصين للوصول بالعملية التدريبية الي المستوي العالي .
مةةع تةةوفير اإلمكانةةات الالزمةةة للتةةدريب، وهةةذا مةةن خةةالل  ناشةةئينضةةرورة اهتمةةام رؤسةةاء الفةةرق بال -

 وضع ميزانية تكفي للصرف على أوجه النشاط و القدرة علي تحقيق األهداف الموضوعة .
ولة علةةي القطةةاع بتةةوفير المالعةةب والمنشةةئات ؤ سةةات المسةةضةةرورة أشةةراك كةةل الهيئةةات و المؤس -

 .رياضية بجميع المرافق الضرورية لممارسة كرة اليد ال
نوصةةي الفدراليةةة الوطنيةةة لكةةرة اليةةد بضةةرورة قيةةام لجةةان مةةن أسةةاتذة دكةةاترة و خبةةراء فةةي مجةةال  -

بين معةارف  المةدر سةكلة وتجديةد رَ التدريب الرياضي من كليات ومعاهد التربية البدنية الرياضية بِّ 
 المستوي الوطني. يم الفئات الشبانية علىومتابعة وتقي
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 قائمة المراجع
 ( . تعليم التربية الرياضية. عمان: دار جرير للنشر والتوزيع.2006إبراهيم محمد، المحاسنة ) -
صدر. ض المتغيرات الكينماتية في سباحة ال(. أثر التغذية الراجعة المرئية واللفظية على بع2014أبو الطيب، محمد حسن. ) -

 .(2) 41المجلد دراسات، العلوم التربوية،  
قاهرة: مركز (. تخطي  برامج تربية وتدريب البراعم والناشئين في كرة القدم، ال1997أبو المجد، عمرو و النمكي، جمال إسماعيل ) -

 .الكتاب للنشر
 ة، دار الفكر العربي .(. منظومة التدريب الرياضي. القاهر 2004ى، )نبيلة و عز الدين فكري، سلو ، أحمد عبد الرحمان -
 واإلذاعة والتلفزيون. دمشق. ( . اإلعالم الرياضي، دراسة علمية للتقرير الرياضي في الصحافة 1994أديب، خيضور) -
 قاهرة: دار الفكر العربي.(. التربية الحركية. ال1999أمين أنور، الخولي وأسامة، كامل راتب) -

ة عند لبيدا وجيدراسة تحليلية للتغذية الرجعية المدرجة في حالة التعليم والتعلم وعالقتها في التجربة ا (.1999) ت لونيس مرادأي -
 .مدرس الجزائري رسالة ماجيسترال

 مي. الكويت: وكالة المطبوعات.(. مناهج البحث العل1977بدوي، عبد الرحمان ) -

  وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته . مصر: منشئة المعارف باإلسكندرية . (. اسس 1994البساطى، امر هللا احمد ) -
 .الحركة. دار الفكر العربي(.  أسس ونظريات 1996بسطويسي، أحمد ) -
 معية.ان المطبوعات الجا(. نظريات الطرق التربية البدنية.الجزائر: ديو 1992البسيوني، محمد عوض و الشاطي ،فيصل ياسين ) -
 القاهرة: دار الفكر العربي. (. األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة. 1974البهي، فؤاد ) -
وراه، جامعة م مذكرة دكتعلى تعلم مهارات أساسية في كرة القد)فيديو ((. أثر الوسائل السمعية البصرية1996بو داود، عبد اليمين) -

 الجزائر.
 يوان المطبوعات الجامعية.ر: د(. أصول التربية والتعليم. الجزائ1990تركي، رابح ) -
 هقة . الدر العربية للعلوم.(. سيكولوجية الطفولة والمرا 1994الجسماني ،عبد العلي ) -
 .اإلضافية. رسالة دكتوراه ، بغداد(. التغذية الراجعة 1986) جمال، صالح حسن -

 .. مصر: دار الكتاب العلمية(. موسوعة األلعاب الرياضية المفضلة1993جميل، ناصيا ) -
 ر للطباعة والنشر والتوزيع.(. علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة. دار الفك1998حسين، قاسم حسن ) -

زيع ،  اعة والنشر والتو (. طرق البحث في التحليل الحركي ، ، عمان : دار الفكر للطب1998حسين، قاسم حسن ، شاكر، أيمان ) -
 .1ط

لكرة ابال في غذية الراجعة الشفوية والمرئية على مستوى أداء مهارتي اإلرسال و اإلستق(،  تأثير إستخدام الت2005حكمت، أسماء ) -
 (.1)14المجلد ، مجلة التربية الرياضية، الطائرة

 (. انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي. القاهرة: دار النشر القاهرة .1999حمى، محمد )الحما -
 .ال الرياضي، جريدة البيان ي المج(. إنتقاء الموهوبين ف2000الحماحمي، محمد ) -
 كويت: دار البحوث العلمية. (. أسس بناء برامج التربية الرياضية. ال1999محمد والخولي، أمين ) الحماحمي، -
 شق: دار التربية الحديثة.( . ترشيد التدريس ومبادس واستراتيجيات تقنية حديثة. دم1985حمدان ، محمد زياد) -
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 (. القاهرة: المطبعة الفنية.  فولة والمراهقة ) المشكالت النفسية والعالج(. الط1998حمودة، محمود ) -

 يسرة للنشر. ( . التصميم التعليمي نظرية وممارسة. عمان:  دار الم1999محمود ) الحيلة ، -
 لنشر. عة واالمسيرة للطبا(. التعميم التعلمي نظرية وممارسة. كلية العلوم التربوية. عمان: دار 1991الحيلة، محمد محمود) -

 .روت: دار العلم للماليين( ." طرق اختيار الرياضين . بي1990خريب ،  ريسان و محمد، ابراهيم رحمة ) -
 . مان:  دار الشروق للنشر(. النظريات العامة  في التدريب الرياضي  من الطفولة الى المراهقة. ع1998خريب ، ريسان ) -
ة الريشة (. تأثير إستخدام التغذية الراجعة على تعلم المهارات األساسية للعب2006الخلا، معين محمد  والحايك، صادق خالد ) -

 (. 2) 33المجلد الطائرة، دراسات: العلوم التربوية، 
 الحديثة . مطبوعات االنتصار.(. كرة اليد 1997دبور، ياسر ) -
 .رة علم النفس، مجلد األولالدسوقي، كمال. ذخي -

 لبلوا. بيروت: دار المعرفة. ا (. المراهقة و سن1989محمد ) رفعة، -
 ( . وسائل االتصال تكنولوجيا التعلم. دار الصفاء.1999ريحي، مصطفى عليان ومحمد ،عبد الدبس) -
 يم. عمان: دار صفاء للنشر.وسائل االتصال و تكنولوجية التعل (.1999ريعي، مصطفى عليان محمد، عبد الديس) -
 صر:  المكتبة المصرية.(. مركز التحكم في األلعاب الجماعية. م2004ى)زكى ، محمد حسين وعماد، أبو القاسم محمد عل -
معة (. تصميم بطارية اختبار لقياس المهارات االساسية بكرة اليد، رسالة ماجستير. جا1999سامر، يوسا و متعب، الشمخي ) -

 ابل: كلية التربية الرياضية. ب
 لراجعة، جامعة مستغانم.( . محاضرات حول التغذية ا1996السامرائي ،عباس أحمد ) -
 د.بية الرياضية. جامعة بغدا(.كفاءات تدريسية في طرق التر 1991السامرائي، عباس أحمد صالح و السامرائي ،عبدالكريم ) -
 جتماعي. مصر: دار المعارف. (. األسس النفسية للتكامل اإل1970سويق، مصطفى) -
 المعارف. درية:  دار (. التعلم الحركي. الإلسكن1984الشيا، يوسا ) -
 س التربوي. دار السيرة . ( .علم النف1998صالح محمد علي، أبو جادو ) -
 .ات(. مكتبة المجتمع العربيإصاب-تدريبات-تدريب-( . كرة اليد )مهارات2012صبحي، أحمد قبالن) -
 كتاب للنشر.رة: مركز ال(. رباعية كرة اليد الحديثة. القاه2002كمال و محمد، صبحي حسانين ) عبد الحميد اسماعيل، -

 لتقويم فى كرة اليد. مصر.(. القياس وا2002عبد الرحمان، درويا و قدري سيدون آخرون) -
 .(. البحث العلمي ) مفهومه، أدواته، أساليبه (. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع2005عدس، عبد الرحمن و آخرون ) -

 دار الفكر العربي. هرة،(. كاشا اإلعداد النفسي للرياضيين. القا1991عزت، محمود) -
 ية. الرياض: دار الزهراء.(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوك2010العساف، صالح بن حمد ) -
 ن المطبوعات الجامعية. (.  مدخل إلى علم النفس المعاصر. الجزائر: ديوا2003عشوي ، مصطفى  ) -

ذية الراجعة في تعلم بعض المهارات المفتوحة في (. تأثير بعض األنواع من التغ2008عطا هللا، أحمد وعمور، عيسى عمر ) -
،  مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضيةسنة،  15-13ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد عند تالميذ المدارس 

 (. 2)1المجلد
 قاهرة: مركز الكتاب للنشر .تطبيقات. ال –( . اإلعداد النفسي في كرة اليد نظريات2003محمد حسن وآخرون ) عالوى، -

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=148&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=148&uiLanguage=ar
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 سكندرية: دار الفكر العربي. (. علم النفس الرياضي. اإل1981عالوي، محمد ) -
 ، المجلد الثاني.4. العدد (. مجلة علوم التربية الرياضية. بابل: العراق2009، مي )زعلي عزي -

 ظريات و تطبيقات(. القاهرة. (. )اإلعداد في كرة اليد . ن2003عماد الدين، عباس أبو زيد و آخرون ) -
 (. تطبيقات الهجوم فى كرة اليد. مصر. 2008عباس أبو زيد ومدحت، محمود عبدا لعالي الشافعي) ٬عماد الدين -
 .عالم الكتاب . القاهرة : (. معجم اللغة العربية المعاصرة 2008عمر، أحمد مختار )  -

 .  02بدنية و الرياضية . عدد(. االنتقاء الرياضي ، مستغانم : المجلة العلمية للثقافة ال1997العياش، فيصل ) -
 .وت: دار النهضة للطباعة والنشر(. علم النفس الفيزيولوجي. بير 1974عيسوي، عبد الرحمان محمد ) -
 عة الموصل.السلة. جام( . أسس ومبادس كرة 1985فائز، بشير حمودات و آخرون ) -
 عالم الكتب والنشر . القاهرة: .(. وسائل التعليم واإلعالم1985هللا ) حفن، إبراهيم  الحليم عبد ،الباب فتح -
مجلة لة. (. أثر التغذية الراجعة عن طريق الفيديو على تقليل أخطاء حكام الدرجة األولى بكرة الس2012الفرطوسي، علي سموم ) -

 .(1) 4لد المج، الرياضة علوم
 ، مكتبة انجلو المصرية . ( . علم النفس التربوي . القاهرة:1989فؤاد، أبو حطب وآمال، صادق) -
 لقاهرة: دار الفكر العربي. (. األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة. ا1974فؤاد، البهي السيد ) -
 شري. القاهرة: دار الفكر العربي. (. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل الب1987فؤاد، البهي السيد ) -

 ر.(. علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة. دار الفكر للطباعة والنش1998قاسم حسن، حسين ) -
 التطبيق. بغداد. (. التدريب الرياضي بين النظرية و 1989قاسم، المندالوي) -
 ة المجتمع العربي للنشر. بات(. عمان: مكتبإصا -تدريبات -تدريب  -(. كرة اليد )مهارات2012قبالن، صبحي أحمد ) -
 م. بيروت: دار اليازوري . ( . مدخل في التربية والتعلي1998القضاة، خالد ) -

ساتذة درس لدى أأثر التغذية الراجعة السمعية البصرية والتغذية الراجعة الشفوية في تنمية مهارات تنفيذ ال ( .2014قندوز، أحمد ) -
 ة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.. رسالالتعليم االبتدائي

 هرة : مركز الكتاب والنشر.( رباعية كرة اليد الحديثة. القا2001كمال، عبد الحميد  ومحمد صبحي، حسانين) -
 .تدريب الرياضي. جامعة بغداد(. أسس ال1997كمال، عبد الحميد و حسين، محمد صبحي ) -
 قاهرة: دار الفكر العربي.. كرة اليد للناشئين وتالمذة المدارس. ال(1978عبد الحميد و زينب، فهمي) كمال، -
  ٬،الجزائر1992، مارس 18عدد ( ، ال1992مجلة الوحدة الرياضية ) -
 .2: مطبعة التعليم العالي ،ط( .التحليل الحركي الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضية ، بغداد 1987محجوب، وجيه ) -
 مان: ، دار الميسرة للنشر .م وجدولة التدريب. ع(. التعل2001وجيه )محجوب،  -
 .غداد : مطبعة جامعة بغداد ، ب التحليل الحركي(. 1982محجوب، وجيه ، الطالب، نزار ) -
 رة، دار المعارف القاهرة. ( . سيكولوجية التدريب و المنافسة.القاه1987) محمد حسن، عالوي  -
 لقاهرة، دار الفكر العربي. نافسة. ا( .علم نفس التدريب و الم2002) عالوي  ،محمد حسن -
 تطبيقات(. القاهرة.  –ت( . اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظريا2003) محمد حسن، عالوي و آخرون  -
 نفسي في كرة اليد. القاهرة.اإلعداد ال الدروس محمد حسن، عالوي و كمال الدين، عبد الرحمان.  -
  و التطبيق. منشورات الكويت. ظرية (. التربية الصحية بين الن1983محمد زكي، علي ) -
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 (. طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية.2000محمد عبد الحفين، إخالص و حسين باهي ،مصطفى ) -
 لقاهرة: مركز الكتاب للنشر. ا

 راهق. دار البحوث العلمية.(. سيكولوجية الم1980سعدية ) محمد علي بهادر، -
 لقاهرة: دار المعرفة. علم النفس الرياضي. ا (.1977) محمد، أبو عبده -
 .طبيقات(. القاهرة (. اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظريات وت2003محمد، حسن عالوي) -
 مركز الكتاب للنشر. (. ديناميكية تدريس التربية الرياضية. أسيوط:2006محمود عبد الحليم، عبد الكريم ) -
 عربي. القاهرة، مصر.جية التربية البدنية والرياضية، دار الفكر ال(. سيكولو 1995محمود، عبد الفتاح ) -
 .مصر: مكتبة أنجلو(، أسس التربية البدنية. 1964عبده، كمال صالح )و  حسن معوض، -
 .1طر العربي، ( . التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى المراهقة  . القاهرة: دار الفك1996)  ابراهيم حمادمفتى،  -
 . 1ة: دار الفكر العربي ، ط(. التدريب الحديث تخطي  وتطبيق وقيادة. القاهر 1998براهيم حماد )مفتى، ا -
 ية المتحدة: جريدة الخليج. (. القاعدة والقمة في الرياضة. اإلمارات العرب1994) مفتي، إبراهيم حماد -
 قاهرة، دار الفكر العربي. .ال قيادة(–تطبيق  –(. التدريب الرياضي الحديث )تخطي  2001) مفتي، إبراهيم حماد -
 فكر العربي.لقاهرة، دار ال(. الجديد في اإلعداد البدني و المهاري و الخططي لالعبين كرة القدم. ا1994مفتي، إبراهيم حمادة ) -
 مصر: دار الكتاب الحديث.  (.  قانون كرة اليد.1995) منير، جرجس -
 : دار الفكر العربي للنشر .لقاهرة(. كرة اليد للمجتمع . ا2008) منير، جرجس إبراهيم -

 .ل للنشر و التوزيع (. مبادس التدريب الرياضي.األردن، دار وائ2005مهند حسين، البشتاوي و أحمد ، إبراهيم الخوجا) -
 .لقاهرة: دار الفكر العربي ( . إستراتيجيات التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة. ا1993الناشا، هدى ) -
 لرياضي. بغداد: دار المعارف.(. مبادس علم التدريب ا1980اسم حسن )نصيا، علي وحسين، ق -
رة، كرة الطائ(. تأثير التغذية الراجعة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي األعداد واستقبال واإلرسال بال2004نغم، صالح نعمة ) -

 جستير. جامعة بابل، العراق. رسالة ما
. رةللكرة الطائ (. تأثير التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة في تعلم المهارات األساسية2000هدى ،عبدالسميع عبدالوهاب، الدروني ) -

 جامعة بغداد، العراق. 
 لموصل : دار الفكر الحديث. ( . علم الحركة . ا1989وجيه، محجوب ) -
 .يب. عمان، دار وائل للنشر(. التعلم وجدولة التدر 2001وجيه، محجوب ) -
ي في تعلم تأثير التغذية الراجعة اعنية والمتأخرة على أساس مراحل بناء البرنامج الحرك.  (2012) وسام، صالح و وسام، رياض -

 .(51 (المجلد، مجلة علوم التربية الرياضية، بعض المهارات األساسية للطالبات بالريشة الطائرة
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 (1ملحق )
  رات األساسية لكرة اليدأسماء الخبراء والمختصين الذين حددوا أهم اختبارات المها

 التخصص موقع العمل اسم الخبير ت

 طرائق تدريس جامعة الموصل/كلية التربية الرياضية ا.د ضياء قاسم الخياط 1

 التدريب الرياضي جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات ا.د نوال مهدي العبيدي 2

 قياس وتقويم ة التربية الرياضيةجامعة الموصل/ كلي ا.م.د عبدالكريم قاسم  زال 3

 التدريب الرياضي جامعة الموصل/ كلية التربية الرياضية ا.م.د نوفل محمد محمود 4

 التعلم الحركي جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية ا.م.د نصير صفاء محمد 5

 التدريب الرياضي جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية ا.م.د احمد يوسا متعب 6

 التعلم الحركي جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية ا.م.د سامر يوسا متعب 7

 التدريب الرياضي جامعة البصرة/ كلية التربية الرياضية ا.م.د حسام محمد جابر 8

 علم النفس الرياضي الجامعة المستنصرية/ كلية المعلمين ا.م.د احمد عريبي عودة 9

 التدريب الرياضي ة الموصل/ كلية التربية االساسيةجامع ا.م.د اياد حميد الخزرجي 10

 البايوميكانيك جامعة الكوفة/كلية التربية/قسم التربية الرياضية ا.م.د عبد الجبار شنين 11

 التدريب الرياضي جامعة الموصل/ كلية التربية الرياضية ا.م.د كنعان محمود 12

 طرائق تدريس ية الرياضيةجامعة لموصل/ كلية الترب ا.م.د اياد محمد شيت 13

 اختبارات وقياس جامعة الكوفة/كلية التربية/قسم التربية الرياضية م.د نزار حسين جعفر 14

 التعلم الحركي جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية للبنات م.د منى سالم فتحي 15
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 القوائم االسمية لالعبي االفرقة مشاركة في البحث:(2ملحق ) 
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 (3حق رقم )مل
 نتائج اإلختبارات المهارية للمجموعة األولى ) التغذية الراجعة السمعية والبصرية (

 الالعب

 مهارة التمرير واإلستقبال
 ثا( 30)

 مهارة التنطيط
 )ثا(

 مهارة التصويب
 تصويبات( 6)

  اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

ر اإلختبا
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

 6 1 11,24 11,98 20 16 الدين ستو بدر
 2 1 11,84 14,42 20 13 مر ني منذر

 4 1 11,3 14,34 21 16 خرفي عبد النور
 3 1 10,2 10,22 23 19 حناية هيثم

 5 4 13,13 13 19 16 حمايتي ميلود
 6 2 11,73 16 26 19 بوجلخة صالح الدين
 4 2 12,66 22 25 19 عزوز أحمد شوقي
 5 4 12,28 12,23 24 12 ستو سيا الدين

 4 3 13,29 14,34 19 16 بوهالل محمد الطاهر
 4 2 13,12 16 18 14 مفتاح عبد المؤمن
 3 1 11,32 14,23 17 15 حاصي لزهاري 
 4 2 12,14 15,59 20 14 لمادي قيس
 5 3 11,16 15,87 22 15 معو رياض
 4 3 12,60 14,07 23 16 يوسفي رامي

 5 1 12,70 15,15 21 18 حداد عبد الحليم
 4 1 11,44 14 20 14 عبسي محمد الطالب

 5 3 10,23 11,63 21 17  زولة طالل
 5 5 12,63 13 21 16 موالتي أكرم
 6 4 10,65 12,02 19 15 نجار عمار

 5 4 11,36 18,68 21 19 األشراف عامر
 3 1 12,03 14,38 21 20 سويسي معتز
 4 1 11,32 11,26 22 17 عبسي واصل
 5 3 10,73 10,4 25 16 العمودي أيوب
 6 2 13,45 14,3 24 14 صخري زياد

 3 1 15,6 13,2 22 16 قاسمي نصر الدين



 

197 

 

 ( التغذية الراجعة السمعية )  ثانيةختبارات المهارية للمجموعة النتائج اإل

 الالعب

 مهارة التمرير واإلستقبال
 ثا( 30)

 التنطيطمهارة 
 )ثا(

 مهارة التصويب
 تصويبات( 6)

  اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

 2 1 12,21 12,67 21 19 حمودي محمد أحمد
 4 3 11,58 12,22 23 20 عوابد عقبة

 5 3 13,47 13,5 16 16 عوابد عبد الستار
 3 0 12,23 12,48 21 19 أنيس هيمة

 2 1 13,12 13,49 15 20 دحمري أسامة
 3 2 12,5 17,65 17 13 دحمري أيمن
 5 2 13,2 13,23 24 18 حساني إدريس
 4 2 14,66 18,38 18 14 نصري سهيل
 5 3 11,86 18,41 21 17 عياطي يحي

 3 2 12,85 16,09 16 14 دحمري صالح الدين
 3 1 13,43 17,13 15 13 خضراوي محمد الهادي

 2 1 14,56 17,23 16 15 نجيمة أيمن
 6 2 13,16 13,59 22 14 ترشة هشام
 3 2 12,45 14,50 15 16 شتوح أيمن
 2 3 13,52 15,66 17 18 حساني هيثم

 4 2 15,3 17,23 16 19 وعبد عبد السميع
 3 2 11,34 12 14 17 مسويسي ياسين
 3 1 12 11,33 12 14 مرزوق رفيق

 2 0 13,76 15,2 18 14 حفيضي عبد الحميد
 4 2 12,33 11,24 20 15 هيمة أيوب
 3 3 14 13,2 21 13 دريد حمودي
 2 4 13,23 16,5 19 15 براح فارس
 1 2 15,33 17,4 24 16 رزقي هشام

 3 1 13,36 11,23 21 15 مرزوق محمد
 2 3 11,54 10,23 20 20 حديد محمود
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 تائج الفرضيات االحصائية للدراسةمخرجات ن: (4ملحق )
 يدفي بعك المهارات األساسية في كرة ال السمعيةداللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة 

TTest 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 47497, 2,37487 25 16,1600 قبلي_التمرير 

 65605, 3,28024 25 18,4800 بعدي_التمرير

Pair 2 19933, 99666, 25 1,9200 التصويب_قبلي 

 24276, 1,21381 25 3,1600 التصويب_بعدي

Pair 3 50575, 2,52877 25 14,4716 التنطيط_قبلي 

 22252, 1,11262 25 13,0796 التنطيط_بعدي

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 279, 225, 25 بعدي_التمرير &قبلي _التمرير 

Pair 2 296, 218, 25 التصويب_بعدي &التصويب _قبلي 

Pair 3 003, 574, 25 التنطيط_بعدي &التنطيط _قبلي 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

  قبلي_التمرير

 بعدي_التمرير
2,32000 3,59073 ,71815 3,80218 ,83782 3,231 24 ,004 

Pair 

2 

  التصويب_قبلي

 التصويب_بعدي
1,24000 1,39284 ,27857 1,81494 ,66506 4,451 24 ,000 

Pair 

3 

  التنطيط_قبلي

 التنطيط_بعدي
1,39200 2,09831 ,41966 ,52586 2,25814 3,317 24 ,003 
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 رة اليدكداللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية للتغذية الراجعة السمعية بصرية في بعك المهارات األساسية في 
TTest 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

 41199, 2,05994 25 16,0800 قبلي_التمرير

 45417, 2,27083 25 21,3600 بعدي_التمرير

Pair 2 

 25351, 1,26754 25 2,2400 التصويب_قبلي

 21602, 1,08012 25 4,4000 التصويب_بعدي

Pair 3 

 50971, 2,54855 25 14,0924 التنطيط_قبلي

 23933, 1,19663 25 12,0060 التنطيط_بعدي
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 150, 296, 25 بعدي_التمرير / قبلي_التمرير 

Pair 2 010, 505, 25 التصويب_بعدي / التصويب_قبلي 

Pair 3 177, 279, 25 التنطيط_بعدي / التنطيط_قبلي 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2taile

d) 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

  قبلي_التمرير

 بعدي_التمرير
5,28000 2,57423 ,51485 6,34259 4,21741 10,255 24 ,000 

Pair 

2 

  التصويب_قبلي

 التصويب_بعدي
2,16000 1,17898 ,23580 2,64666 1,67334 9,160 24 ,000 

Pair 

3 

  التنطيط_قبلي

 التنطيط_بعدي
2,08640 2,49541 ,49908 1,05635 3,11645 4,180 24 ,000 
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 لمهارات األساسية في كرة اليدفي بعك ا ية الراجعة السمعية بصريةداللة الفروق بين االختبار البعدي للمجموعتين التجريبيتين التغذية الراجعة السمعية والتغذ
TTest 

Group Statistics 

 N Mean المجموعة_نوع 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

 البصري_السمعي_التمرير
 65605, 3,28024 18,4800 25 السمعية الراجعة التغذية

 45417, 2,27083 21,3600 25 بصرية السمعية الراجعة التغذية

 البصري_السمعي_التصويب
 24276, 1,21381 3,1600 25 السمعية الراجعة التغذية

 21602, 1,08012 4,4000 25 بصرية السمعية الراجعة التغذية

 البصري_السمعي_التنطيط
 22252, 1,11262 13,0796 25 السمعية الراجعة التغذية

 23933, 1,19663 12,0060 25 بصرية السمعية الراجعة التغذية
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 
ttest for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2tailed

) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 ريرالتم

 السمعي

 البصري

Equal variances 

assumed 
6,145 ,017 3,609 48 ,001 2,88000 ,79791 4,48431 1,27569 

Equal variances 

not assumed 
  3,609 

42,7

07 
,001 2,88000 ,79791 4,48947 1,27053 

 التصويب

 السمعي

 البصري

Equal variances 

assumed 
,049 ,826 3,816 48 ,000 1,24000 ,32496 1,89338 ,58662 

Equal variances 

not assumed 
  3,816 

47,3

61 
,000 1,24000 ,32496 1,89361 ,58639 

 التنطيط

 السمعي

 البصري

Equal variances 

assumed 
,054 ,818 3,285 48 ,002 1,07360 ,32679 ,41654 1,73066 

Equal variances 

not assumed 
  3,285 

47,7

48 
,002 1,07360 ,32679 ,41645 1,73075 
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 تقرير الرابطة الوالئية لكرة اليد والية الوادي. :(5ملحق )
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