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الملخص:
ىدفت الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية التغذية الراجعة بالفيديو يف ربسني بعض
مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية  21 - 8سنة  ،حيث أجرى الباحثني دراسة عدد
األصاغر يف نادي شباب مغنية حيث مشلت الدراسة على  12سباحا مقسمة على عينتني
بالتساوي  22سباحني بالعينة التجريبية و  22سباحني بالعينة الضابطة ومت اختيارىم
بالطريقة العمدية ،كما اعتمد الباحثني على ادلنهج التجرييب حيث مت تطبيق الربنامج التدرييب
الرياضي ادلقًتح الذي حيتوي على  21حصة تدريبية ،كما اعتمد الباحثني على اختبار سباحة
الصدر يف14م كأداة لقياس تطور السرعة و اختبار معدل عدد ضربات الرجلني واليدين  ،كما
استخدم الباحثني من الوسائل اإلحصائية اختبار "ت" ستيودنت  ،الوسط احلسايب  ،االضلراف
ادلعياري ،و أظهرت النتائج اليت مت التوصل إليها إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة  2024بني التطبيق القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل التطبيق
البعدي ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  2024يف التطبيق
البعدي بني العينتني التجريبية والضابطة وذلك لصاحل العينة التجريبية.
الكلمات المفتاحية :التغذية الراجعة بالفيديو؛ السباحة؛ الطفولة ادلتأخرة
Abstract
The aim of this study was to identify the effectiveness of video
feedback in improving some swimming skills in the age group 9-12
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 سنة12 - 9 أثر التغذية الراجعة بالفيديو في تحسين بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية
years, where researchers conducted a study of the number of
younger in the youth club OF MEGHNIA city; The study included 20
swimmers divided in two samples, 10 swimmers in the experimental
sample and 10 swimmers in the control sample.
The researchers also adopted the experimental method where the
proposed sports training program, which contains 12 training
sessions, was applied, the researchers also adopted the chest
swimming test in 25 m as a tool to measure the development of speed
and test the average number of beat of the legs and hands, the
researchers also used statistical methods to test "T" Student,
arithmetic mean, standard deviation, and the results reached to the
presence of statistically significant differences at the level of
significance 0.05 between the pre and post application of the
experimental group and in favor of the post application. Statistically
significant differences at 0.05 level in the post application between
the experimental and control samples in favor of the experimental
sample.
Keywords: video feedback; swimming; late childhood

: مقدمة-1
حظيت الرياضة منذ فًتة طويلة من الزمن باىتمام كبري ولقيت عناية كبرية عند غالبية
 وما ذلا من أمهية،اجملتمعات يف العامل دبا تعود بو من فوائد على صحة الفرد وقوة وصالبة اجملتمع
إسًتاتيجية وسياسية واقتصادية يف بسط وىيمنة بعض الدول يف اجملال الرياضي و تعد البحوث
والدراسات العلمية يف األلعاب الرياضية ركيزة أساسية لالرتقاء بادلستوى العايل للرياضيني لكوهنا
حلقة علمية تقًتن بطابع يسهم يف الوصول إىل حقائق جديدة ديكن أن تكون إضافات متعددة
.تساعد على تطوير األداء
وتعد السباحة من الفعاليات الرياضية ذات األمهية البالغة اليت ديكن لكال اجلنسني من شلارستها
) مفهومها أهنا إحدى األنشطة ادلائية ادلتعددة1221(  وقد حدد افتخار،يف كل مراحل العمر
اليت يستخدم فيها الفرد جسمو للتحرك خالل الوسط ادلائي الذي يعد غريبا نوعا ما عليو
 فالوضع الذي يتخذه0)بصفتو وسطا خيتلف كليا عن الوسط الذي اعتاد التحرك فيو (األرض
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يف ادلاء سلتلف كليا عنو يف األرض باإلضافة إىل تأثريات ضغط ادلاء على جسم السباح واليت
قد ربدث عنو تغريات فسيولوجية يف األجهزة الداخلية باإلضافة إىل التأثريات النفسية يف ىذا
الوسط الغريب وتعرضو لكثري من االنفعاالت( ،افتخار أمحد ،1221 ،ص ،)22و تشتمل
رياضة السباحة على العديد من ادلسابقات ذات مسافات متعددة يف كل طريقة من طرق
السباحة األربع (سباحة الزحف على البطن ،وسباحة الصدر ،وسباحة الفراشة ،وسباحة
الظهر) حيث يتكون كل سباق من سباقات السباحة من ادلراحل التالية (مرحلة البدء ،ومرحلة
السباحة ،ومرحلة الدوران ،مث مرحلة النهاية)( ،مهيار فداء )2887 ،كما تتشكل مهاراهتا من
حركات الذراعني والرجلني ادلتكررة واليت تعتمد على التوافق احلركي عند عملية االنقباض ادلتتايل
للعضالت حيث أن التوافق احلركي العايل واإلحساس بو يعمل على التوفري من جهد
السباح ،(Jastrzêbska, 1227 ،8-24(،و قد أصبح العلم احلديث األطباء و اخلرباء
يوصون هبا لذا من الضروري لإلنسان أن يتعلم حركات السباحة حىت جيعل ادلاء مكانا طبيعيا
و يكتسب مهاراهتا0
ومن بني األساليب ادلساعدة يف تعليم ادلهارات واليت تستخدم بكثرة و خاصة يف الرياضة
الفردية وىو ما يعرف بالتغذية الراجعة( ،عبد احلق عماد )2888 ،حيث ال ديكننا اعتبار
ادلمارسة اهنا رلرد تكرار عشوائي حلركة ما ،وامنا جيب ان يصاحب ىذا التكرار التعديل والتعزيز
ادلصاحب و قد حدد اجلبايل ( )1222مفهومها بأهنا" ادلعلومات اليت يتلقاىا ادلتعلم بعد
األداء حبيث سبكنو من معرفة مدى صحة استجابتو للمهمة التعليمية"( ،اجلبايل عويس،
 ،)1222ويشري طو ( )1223إن للتغذية الراجعة أمهية كبرية يف عملية التعلم ،حيث أهنا
ضرورية وىامة يف عملية الرقابة ،والضبط والتحكم ،والتعديل اليت ترافق وتعقب عمليات التفاعل
والتعلم( ،طو منال ،)1223 ،وىناك أشكال للتغذية الراجعة منها ادلرئية حيث تعمل على
تزويد ادلتعلم دبا ىو مطلوب أداؤه وما ال جيب أداؤه ،أو إخباره باخلطوات الفنية للمهارة وما
يتبعها شلا يؤدي إىل رفع مستوى أدائو وتغري السلوك جراء مالحظتو نتائج سلوكو و من وسائل
تزويد الفرد بادلعلومات عن نتائج أدائو السابق صلد وسيلة الفيديو فهي من أفضل الوسائل نظرا
لعرضها الواضح و الشامل للمهارة فهي تعطي كافة ادلعلومات الالزمة لتعديل األداء واستثارة
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دافعية ادلتعلم ىذا ويضيف للمدرس أو ادلدرب خلفية صحيحة تساعده على عرض ادلهارة
احلركية بشكل مناسب ومعرفة النقاط اليت جيب تصحيحها0
و استندنا يف دراستنا على رلموعة من الدراسات السابقة و ادلشاهبة لإلدلام بكل جوانب
البحث ومنها إدراج بعض تعاريف ومفاىيم التغذية الراجعة عن طريق الفيديو و مفاىيم
السباحة ككل و سباحة الصدر خاصة ،وبعض النظريات حول متغريات البحث0

 -2مشكلة البحث:

إن رياضة السباحة كباقي النشاطات الرياضية تعتمد يف مبادئها على ادلمارسة ادلبكرة يف
الصغر وعلى اإلعداد والتحضري و التصحيح الفردي خالل ادلوسم الرياضي من أجل إكساب
الرياضي الناشئ ادلهارات الصحيحة وىذا كلو لرفع وربسني مستوى أداء السباح الناشئ
بالتدريج وعرب مراحل يسعى من خالذلا ادلدرب من أجل صلاح عملية التدريب ورفع مستوى
أداء الرياضيني واحلصول على نتائج جيدة يف احلاضر أو يف ادلستقبل.
وتعترب األساليب ادلتنوعة من األمور ادلهمة اليت جيب على ادلدرس و ادلدرب االىتمام هبا
بغرض ربقيق أىم أىداف العملية التعليمية يف الوصول إىل تعلم مهارات سلتلفة ومتنوعة مع
مراعاة جانب االختصار يف الوقت واجلهد ،كما أن التعامل مع مرحلة عمرية مبكرة يف رياضة
السباحة حيتاج إىل اىتمام جدي ومضاعف من اجل الوصول إىل األىداف ادلقصودة من
العملية التعليمية( 0ناھدة عبد زيد ،1227 ،ص)77
حيث أشارت الدراسات العلمية إىل أن الوسائل التعليمية ادلساعدة تساىم يف تسهيل
إمكانية تعلم مهارات السباحة وتعمل على استثارة ادلتعلمني وتستثري ميوذلم ورغباهتم لتحسني
أداءىم( ،معتصم شطناوي )1227 ،و من وسائل تزويد الفرد بادلعلومات عن نتائج أدائو
السابق صلد وسيلة الفيديو فهي من أفضل الوسائل نظرا لعرضها الواضح و الشامل للمهارة

فهي تعطي كافة ادلعلومات الالزمة لتعديل األداء و تسهل عملية التقييم0
ومن خالل رلال عمل الطالبان الباحثان مدربني للسباحة و من خالل ادلالحظة ادليدانية
الحظنا أن تعلم مهارات السباحة ادلختلفة حيتاج إىل بذل جهد كبري سواء من ادلتعلم أو ادلعلم
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على حد سواء و بالرغم من ىذا الحظنا أن كاكتساب ادلتعلمني دلهارات سباحة الصدر مل
يصل للمستوى ادلطلوب بالرغم من تقدمي أنواع سلتلفة من التغذية الراجعة و أن ادلتعلم ال
يستوعب و بالتايل يصبح مشتتا غري مركز ،و ىنا رأينا أن استخدام التغذية الراجعة ادلدعمة
بالفيديو قد يناسب ىذه الفئة العمرية و تساعد ادلتعلم على الًتكيز و االستفادة والتعلم اجليد
وبعد االطالع على العديد من الدراسات واألحباث السابقة واليت تناولت موضوع استخدام
الوسائل التعليمية وأثرىا على تعلم ادلهارات ادلختلفة باإلضافة إىل دراسات متعلقة بالسباحة
فقد جاءت فكرة ىذه الدراسة ،لتبيان أمهية التغذية الراجعة باستخدام الفيديو يف تعلم السباحة
وىذا ما دفعنا إىل طرح التساؤل التايل9
ىل للتغذية الراجعة بالفيديو أثر اجيايب يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة
العمرية  21 - 8سنة؟

 -3التساؤالت الجزئية:

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للتغذية الراجعة عنطريق الفيديو على ربسني زمن سباحة 14م و معدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة
الصدر للعينة التجريبية والعينة الضابطة؟
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارات البعدية بني العينتني الضابطة والتجريبيةيف ربسني زمن سباحة 14م و معدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة الصدر؟

 -4الفرضية العامة:

للتغذية الراجعة بالفيديو أثر اجيايب يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية 8
 21 -سنة0

 -1-4الفرضيات الجزئية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي للتغذية الراجعة عن طريقالفيديو على زمن سباحة 14م ومعدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة الصدر للعينة
التجريبية والعينة الضابطة لصاحل االختبار البعدي0
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارات البعدية بني العينتني الضابطة و التجريبيةعلى زمن سباحة 14م ومعدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة الصدر لصاحل العينة
التجريبية0

 -5أىداف البحث:
تبيان مدى تأثري التغذية الراجعة بالفيديو على يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر لدىالفئة العمرية 021-7
إبراز الفرق بني أثر التغذية الراجعة بالفيديو و بني الطرق التقليدية ادلعمولة على ربسني بعضمهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية 021-7
إبراز أمهية استعمال الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) يف تعلم مهارات السباحة وربسينها0 -5أىمية البحث:

وتأيت أمهية البحث يف استخدام التغذية الراجعة عن طريق الفيديو لتحسني ادلهارات األساسية
لسباحة الصدر ومن خالل استخدام الفيديو سيمكن ادلتعلم دبشاىدة ألدائو ومقارنتها بنموذج
معد سابقا وىذا من أجل الزيادة يف فاعلية التعلم والتسريع منو والتصحيح ادلستمر لألخطاء
حىت يصل إىل ادلهارة ادلطلوبة بأقل عدد من األخطاء0

 -6مصطلحات البحث:

التغذية الراجعة :ترى)عفاف عبد الكرمي( ان مفهوم التغذية الراجعة ىو" اكرب مساعد للتعلم

وىو عبارة عن إخطارات يستقبلها ادلتعلم عند أداءه فعند قيام أي فرد او العب حبركة او مهارة
معينة فانو يتلقى ادلعلومات اخلاصة دبخرجات ىذا االداء وىو ما يطلق عليو بالتغذية الراجعة0
(عفاف عبد الكرمي ،2886 ،ص)421
سباحة الصدر :سباحة الصدر من أقدم طرق السباحة التنافسية من حيث األداء ،وىي من

السباحات ادلفضلة يف السباحة الًتوحيية واإلنقاذ والغوص والوقوف يف ادلاء ،وىي السباحة
الوحيدة اليت يكون للرجلني فيها دور فعال بنسبة قد تعادل ما للذراعني من تأثري يف تقدم حركة
اجلسم لألمام( 0القط ،زلمد علي ،2887 ،ص )31
65

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2099

المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

 -أوحسين إبراىيم

د /صغير نور الدين

االنجاز الرقمي :يعرفو (ريسان خريبط رليد ،1221 ،ص )13على أنو النتيجة أو ادلسافة
اليت يتحصل عليها الرياضي أثناء أدائو لالختبار0

 -7الدراسات السابقة و المشابهة:

 -دراسة "محمد حسن أبو الطيب ،رامي صالح حالوة" )2014( ،دراسة دكتوراه ربت

عنوان " أثر التغذية الراجعة ادلرئية واللفظية على بعض ادلتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر
(زلمد حسن أبوالطيب ،رامي صاحل حالوة ،1223 ،ص)671
أىداف الدراسة:

 إبراز أثر التغذية الراجعة ادلرئية على بعض ادلتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر لدىطالب مساق سباحة
 اظهار أثر التغذية الراجعة اللفظية على بعض ادلتغريات الكينماتيكية يف سباحة الصدر لدىطالب مساق سباحة
 الفروق يف أثر التغذية الراجعة ادلرئية واللفظية على بعض ادلتغريات الكينماتيكية يف سباحةالصدر لدى طالب مساق سباحة0
منهج المتبع :مت استخدام ادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتني ادلتكافئتني.

عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من أفضل طالب يف سباحة الصدر
بعد امتحان منتصف الفصل دلساق سباحة( ،)1حيث تكونت عينة الدراسة من  20طالب
من طالب مساق سباحة ) ( 2مت تقسيمهم إىل رلموعتني متكافئتني؛ عدد أفراد اجملموعة
األوىل )  ( 10طالب تلقت التغذية الراجعة ادلرئية وعدد أفراد اجملموعة الثانية )  ( 10طالب
تلقت التغذية الراجعة اللفظية
أدوات الدراسة :مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار

Independent t- Testللعينات ادلستقلة التكافؤ بني أفراد عينة الدراسة للمتغريات
الكينماتيكية قيد الدراسة بالقياس القبلي0
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أىم نتائج الدراسة 9أظهرت الدراسة أن للتغذية الراجعة ادلرئية ادلعتمدة على التحليل احلركي
دورا يف ربسني مستوى متغريات الدراسة الكينماتيكية يف سباحة  50م صدر لدى طالب
مساق سباحة (0)1
 إن للتغذية الراجعة اللفظية ادلعتمدة على التحليل احلركي دور يف ربسني مستوى متغرياتالدراسة الكينماتيكية يف سباحة  50م صدر لدى طالب مساق سباحة ) ( 2باستثناء متغري
تردد ضربات الذراعني0
 ىناك تفوق ألفراد رلموعة التغذية الراجعة ادلرئية على أفراد رلموعة التغذية الراجعة اللفظية يفربسني ادلتغري الكينماتيكية التالية زمن سباحة أخر  25م ،وزمن سباحة  50م الكلي،
ومعدل سرعة سباحة  50م صدر0

 -دراسة ختام آي ( :)2011دراسة ماجستري ربت عنوان "تأثري التغذية الراجعة ادلرئية يف

تعلم مهارة الدفاع بالغطس يف الكرة الطائرة لدى طالب كلية الًتبية الرياضية" (ختام آي،
)1222
أىداف الدراسة :التعرف على أثر التغذية الراجعة ادلرئية يف تعلم مهارة الدفاع بالغطس يف

الكرة الطائرة 0

منهج الدراسة :استخدم الباحث ادلنهج التجرييب

عينة الدراسة :أجريت ىذه الدراسة على ( )32طالبا مت تقسيمهم إىل ( )26طالبا للعينة
التجريبية و ( )12طالبا للعينة الضابطة و قد استخدم مع العينة التجريبية أسلوب التغذية
الراجعة ادلرئية باستخدام الفيديو إىل جانب أسلوب الشرح اللفظي و أداء النموذج فقط0
أدوات الدراسة :استخدم الباحث ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار "ت

ستيودنت" للعينات ادلستقلة التكافؤ بني أفراد عينة الدراسة للمتغريات قيد الدراسة بالقياس
القبلي0
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المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

 -أوحسين إبراىيم

د /صغير نور الدين

أىم نتائج الدراسة :أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مستوى األداء ادلهارى يف القياس البعدي بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة و لصاحل اجملموعة
التجريبية0
 -دراسة علي سموم الفرطوسي ( :)2011دراسة ماجستري ربت عنوان "أثر التغذية الراجعة

عن طريق الفيديو على تقليل أخطاء حكام الدرجة األوىل لكرة السلة" (علي مسوم الفرطوسي،
1222

أىداف البحث :معرفة تأثري استخدام التغذية الراجعة البصرية عن طريق الفيديو وذلك لشرح
التفسريات على تقليل أخطاء احلكام لكرة السلة 0

منهج الدراسة :باستخدام ادلنهج التجرييب طبقت عليهم أسلوب ادلتابعة لقراراهتم أثناء ادلباريات
اليت يقودوهنا عن طريق االستمارة0

عينة الدراسة :مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقد تكونت من حكام الدرجة األوىل
يف بغداد وعددىم 4طبقت عليهم أسلوب ادلتابعة لقراراهتم أثناء ادلباريات اليت يقودوهنا عن
طريق استمارة تشخيص األخطاء تكون بيد احد اخلرباء ادلعتمدين للمباراة جملموعة من
ادلباريات0
أدوات الدراسة :مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار

Independent t- Testللعينات ادلستقلة التكافؤ بني أفراد عينة الدراسة للمتغريات
الكينماتيكية قيد الدراسة بالقياس القبلي0

أىم النتائج :نتائج الدراسة سبثلت على أن للتغذية الراجعة البصرية عن طريق الفيديو و شرح
التفسريات أثر فعال يف تقليل أخطاء احلكام لكرة السلة0

 دراسة "فالح أبوعيد" ( :)2009دراسة ماجستري ربت عنوان " 9اثر التغذية ادلرتدة البصريةباستخدام الفيديو على تعلم السباحة لدى ذوي التحديات احلركية" (فاحل أبوعيد،1228 ،
ص)254
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أىداف الدراسة:
 التعرف على اثر التغذية ادلرتدة البصرية على تعلم مهارات السباحة لدى ذوي التحدياتاحلركية.
 التعرف على اثر الطريقة التقليدية على تعلم مهارات السباحة لذوي التحديات احلركية0 التعرف على الفرق بني الطريقة التقليدية وطريقة استخدام التغذية ادلرتدة البصرية على تعلممهارات السباحة لذوي التحديات احلركية.

منهج الدراسة :مت استخدام ادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتني ادلتكافئتني0

عينة الدراسة :قد اشتملت عينة الدراسة على )  ( 20معاقا من ذوي التحديات احلركية من

النادي الوطين للمعاقني حركيا يف الزرقاء ،مت تقسيمهم إىل رلموعتني متكافئتني ،عينة ضابطة
باستخدام الطريقة التقليدية و عينة ذبريبية استخدام التغذية ادلرتدة البصرية يف تعليم ادلهارات
األساسية يف السباحة.

أدوات الدراسة :مت استخدام برنارلا تعليميا من إعداده يهدف إىل تعليم أفراد العينة ادلهارات

األساسية يف السباحة وإتقان سباحة الزحف على البطن وسباحة الظهر  ،مدة الربنامج ) ( 24
وحدة تعليمية بواقع ) ( 3وحدات أسبوعيا وزمن الوحدة الواحدة )  ( 75دقيقة ،وسبت معاجلة
البيانات إلجراء ادلعاجلات التالية (الوسط احلسايب  ،االضلراف ادلعياري  ،اختبار ت للفرق بني
ادلتوسطات  (spss) ،إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية ،معامل ارتباط بريسون0
أىم نتائج الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي

والبعدي للمستوى ادلهاري يف السباحة لدى أفراد اجملموعة الضابطة ولصاحل ا لقياس البعدي،
وكذلك أظهرت نتائج الدراسة فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي للمستوى
ادلهاري يف السباحة لدى أفراد اجملموعة التجريبية باستخدام التغذية ادلرتدة البصرية ولصاحل
القياس البعدي ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل ووجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية باستخدام التغذية ادلرتدة
البصرية.
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المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

 -أوحسين إبراىيم

د /صغير نور الدين

 -8منهجية البحث وإجراءاتو الميدانية:

 -1-8منهج البحث :يعترب ادلنهج الذي يتبعو الباحث يف دراستو ىو الذي يوجو الباحث يف
سلتلف مراحل حبثو ،ولقد اعتمدنا يف حبثنا على ادلنهج التجرييب

 -2-8مجتمع البحث :عدد األصاغر يف نادي شباب مغنية اليت تًتاوح أعمارىم من 8
و 21سنة ب42سباح0

 -3-8عينة البحث :اخًتنا عينة البحث بطريقة مقصودة ،وىذا نظرا لعدة عوامل أمهها 9
 وجود عدد كاف من السباحني (العينة ادلدروسة) ،حىت يتم انتقاء من تتوفر فيهم مجيعالشروط ،مالئمة التوقيت من أجل القيام بالتجربة وىذا حىت نتمكن من إجراء البحث
واحلصول على نتائج ذات داللة و مصداقية ،حبيث تكونت العينة الكلية للبحث دبا يف ذلك
كل من (العينة الضابطة ،و التجريبية) من 12سباح موزعني على رلموعتني كل رلموعة متكونة
من عشرة ( )22سباح مبتدئني ،كما أن اختيار و توزيع السباحني على اجملموعتني التجريبية و
الضابطة مت بطريقة مقصودة و ىذا من أجل تثبيت بعض العوامل اليت نرى أهنا ذلا تأثري على
ادلتغري ادلستقل فقد راعينا مدة االلتحاق بالنادي و عدد الغيابات و قد تكونت كل عينة من
ثالثة عشرة ()21سباح مبتدئ و قد استبعدنا يف هناية ( )1سباحني من كل رلموعة (العينة
الضابطة و التجريبية ) و ذلك ال سباب متعددة كالغيابات او احلاالت الشاذة ،و قمنا
باالختيار على أساس ادلتكافئ و ادلساواة 0
 -4-8مجاالت البحث:

 -المجال البشري :بلغ رلموع عدد األصاغر يف نادي شباب مغنية اليت تًتاوح أعمارىم من

 8و  21سنة ب42سباح0

 -المجال المكاني :قمنا باستعمال التغذية الراجعة بالفيديو يف مسبح الشبو أودليب دبغنية

بوالية تلمسان0

 -المجال الزماني :بعد ربديد موضوع البحث بدأ العمل يف ىذه الدراسة وكان إجراء

االختبارات على الشكل التايل9
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االختبار األول ( القبلي) 12 9جانفي 01226
االختبار الثاين (البعدي)  12 9فيفري 01226

 -5-8متغيرات البحث:

 -المتغير المستقل :سبثل يف التغذية الراجعة باستخدام الفيديو0

 المتغير التابع :سبثل يف زمن سباحة الصدر يف 14م و معدل عدد ضربات الرجلني واليدينيف 14م0

 -6-8الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:
 -7-8أدوات البحث:

-كامريا تصوير فيديو Sony؛

 شريط فيديو زلضر مسبقا يستعمل كخلفية صحيحة تساعد على عرض ادلهارة احلركيةبشكل مناسب.
-برنامج للتحليل احلركي يتمتع بالصدق والثبات وادلوضوعية نوع  Kinoveaوادلستخدم يف

دراسات سابقة0
-ميقايت0

 -8-8االختبارات المستخدمة:
اعتمدنا على االختبارات اليت صممت من قبل االرباد األمريكي و يعترب ىذا االرباد من أنشط
االربادات يف إعداد بطاريات االختبار لقياس ادلهارات األساسية و القدرات احلركية ،كما
اعتمدنا على ادلرجع الذي ىو كتاب)(Matthieu Chadeville 2013, p13
و بعض ادلصادر و يف تطبيق ىذه االختبارات ادلتمثلة يف (جرار تامر ،ومسرية عرايب،)1222 ،
(زلمد حسن أبوالطيب ،رامي صاحل حالوة ،1223 ،ص( ،)677معتصم شطناوي،
 ،1227ص( ،)223قامسي بشري ،1227 ،ص )223اضافة إىل استمارة ربكيم قدمها
بعد ذلك إيل األستاذ ادلشرف الذي أشار علينا بدوره و ديكن توضيح طريقة لتنفيذ االختبارات
ادلختارة كما يلي9
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 -أوحسين إبراىيم

د /صغير نور الدين

 -1-8-8اختبار معدل عدد ضربات الرجلين و اليدين:

الغرض من االختبار :التأكد من فعالية حركة الذراعني و الرجلني مسافة 14مًت0

وصف األداء :الوقوف جنب اجلدار ،مع اخذ وضعية االنطالق ،وعند اإلشارة يبدأ
باحلركات التوافقية للذراعني والرجلني زلاوال قطع ادلسافة 14م حسب كفاءتو يف أقل وقت
شلكن و بأقل معدل عدد ضربات الرجلني و اليدين حيسب لو الوقت الذي استغرقو لقطع
ادلسافة زلددة0
األدوات :صفارة  +مقايت +كامريا فيديو للتأكد عدد ضربات اليدين و الرجلني0

 -2-8-8اختبار زمن سباحة الصدر في25م:

الغرض من االختبار :فعالية حركة الرجلني و اليدين ،قياس االصلاز الرقمي يف سباحة الصدر
مسافة14م0
وصف األداء :الوقوف جنب اجلدار ،مع اخذ وضعية االنطالق ،وعند اإلشارة يبدأ
باحلركات التوافقية للذراعني والرجلني زلاوال قطع ادلسافة 14م حسب كفاءتو يف أقل وقت
شلكن حيسب لو الوقت الذي استغرقو لقطع ادلسافة زلددة0

األدوات :صفارة  +مقايت0

 -9-8الدراسة االستطالعية:
قبل القيام بالتجربة األساسية على عينة البحث كان البد علينا من القيام بالدراسة االستطالعية
ىدفة الدراسة االستطالعية إىل ما يلي9
االتصال باإلدارة بغرض تسهيل عملية أداء االختبارات يف ظروف مالئمة0
أخد موافقة األولياء بعد شرح ذلم دلا ربتوي ىذه التجربة0
التأكد من صالحية األدوات ادلستخدمة يف الدراسة0
التعرف على إن كانت ادلرجعية التصوير مناسبة باستخدام كامريا التصوير0
مت إجراء الدراسة االستطالعية على  4سباحني قدم ذلم نفس الربنامج ومل يكونوا من ضمن
أفراد عينة0
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 -10 -8األسس العلمية لالختبار:

 -1-10-8صدق و ثبات االختبارات:
مت االعتماد على طريق تطبيق مث إعادة االختبار واليت ىي من أكثر الطرق إلجياد معامل الثبات
وعلى ىذا األساس قمنا باالختبار األويل مث بعد مرور أسبوع أعدنا نفس االختبار على نفس
العينة دلعرفة مدى ثبات االختبار  ،باستخدام معامل االرتباط لـ (بريسون) والنتائج موضح يف
اجلدول اسفلو9
جدول ( )01يمثل نتائج صدق وثبات اختبارات الدراسة:
معامل ثبات االختبار

معامل صدق االختبار

االختبارات
زمن سباحة الصدر يف14م

2072

2073

معدل عدد ضربات الرجلني واليدين يف 14م

2063

2075

من خالل اجلدول يتضح أن الختبارات الدراسة معامل صدق وثبات قوي حبيت كانت مجيع
قيم معامل االرتباط بريسون اكرب من " ، "2062وعليو نقول االختبارات ادلراد تطبيقها يف
الدراسة صاحلة وقابلة للتطبيق على افراد عينة الدراسة0
 -2-10-8موضوعية االختبار :ويقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار،
وحساب الدرجات و النتائج اخلاصة فاالختبارين ادلستخدمني سهلني واضحني و غري قابلني
للتأويل وقد كانت نتائج مجيع االختبارات ادلختارة ذات موضوعية عالية0

 -11-8الوسائل اإلحصائية:

ادلتوسط احلسايب ،االضلراف ادلعياري  ،معامل االرتباط  ،اختبار "ت" ستيودنت.
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المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

د /صغير نور الدين

 -أوحسين إبراىيم

 -9عرض وتحليل النتائج:

 -1-9التجانس و التكافؤ لمتغيرات السن و الطول و الوزن:

الجدول رقم ( )2ينب قيمة "ف" احملسوبة و اجلدولية دلتغريات السن و الطول و الوزن0
درجة

الدراسةاإلحصائية

الحرية

المتغيرات

"ف" الجدولية

"ف"

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

السن

27

2027

1012

غري دال إحصائيا

الطول

27

2027

1.65

غري دال إحصائيا

الوزن

27

3.18

2.31

غري دال إحصائيا

يبني اجلدول أعاله قيم "ت" احملسوبة جملاميع البحث اليت بلغت على التوايل ( ، 2.21
 ، )2.31 ،1.65و ىي اصغر من "ت" اجلدولية و اليت تقدر ب (  ) 2027عند مستوى
الداللة  2024و درجة احلرية  ،27وىذا ما يدل على ذبانس عينات البحث فيما خيص
متغريات السن و الطول والوزن0
الجدول" "3يمثل فروق االختبارات القبلية بين مجموعتي البحث الضابطة و التجريبية
في اختبار االنجاز الرقمي في سباحة الصدر في 25م و اختبار معدل عدد ضربات

الرجلين و اليدين في 25م:

المتوسط

االنحراف

T

T

درجة

م

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

الضابطة

27028

2042

السباحة

التجريبية

27011

2035

2023

3.18

27

2024

معدل عدد

الضابطة

26044

2022

التجريبية

26025

2021

2022

3.18

27

2024

االختبارات
زمن

الضربات

العينة
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أثر التغذية الراجعة بالفيديو في تحسين بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية  12 - 9سنة

من خالل مقارنة النتائج القبلية للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار زمن سباحة الصدر
14م حيث ربصلت العينة الضابطة على متوسط حسايب قدره  ،27028و اضلراف معياري
بلغ  ،2042بينما ربصلت العينة التجريبية على متوسط حسايب قدره  ،27011واضلراف
معياري بلغ  ،2035وبلغت "ت" احملسوبة اليت قدرت ب  2023عند درجة حرية 27
ومستوى داللة  2024مع "ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي  ،2027صلد أن "ت" احملسوبة
أقل من "ت" اجلدولية وىدا ما يدل على أن الفرق غري دال إحصائيا يف االختبار األول0
أما يف اختبار معدل عدد ضربات الرجلني و اليدين يف 14م ربصلت العينة الضابطة على
متوسط حسايب قدره  ،26044و اضلراف معياري بلغ  ،2022بينما ربصلت العينة التجريبية
على متوسط حسايب قدره  ،26025واضلراف معياري بلغ  ،2021وبلغت "ت" احملسوبة اليت
قدرت ب  2022عند درجة حرية 27و مستوى داللة  2024مع "ت" اجلدولية اليت وجدناىا
تساوي  ، 3.18صلد أن "ت" احملسوبة أقل من "ت" اجلدولية وىدا ما يدل على أن الفرق غري
دال إحصائيا يف كلتا االختبارين0
ومنو نستنتج أن "ت" احملسوبة أصغر من "ت" اجلدولية يف القياس القبلي بني العينتني التجريبية
والضابطة أي عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني رلموعيت البحث التجريبية و الضابطة يف
االختبارين 0
الجدول" " 4يمثل داللة فروق بين االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية الختبار
زمن سباحة الصدر في 25م.

االختبار

االختبار

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

27011

25022

االنحراف المعياري

2035

2036

المتغيرات اإلحصائية

القبلي

البعدي

T

المحسوبة
22022

T

الجدولية
1022

د

الحرية
28

م

الداللة
2024
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 -أوحسين إبراىيم

المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

د /صغير نور الدين

من خالل دلقارنة النتائج القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف زمن سباحة الصدر يف 14م
ربصلت العينة يف االختبار القبلي على متوسط حسايب قدره  ،27011و اضلراف معياري بلغ
 ،2035بينما ربصلت يف االختبار البعدي على متوسط حسايب قدره  ،25022و اضلراف
معياري بلغ  ،2036وبلغت "ت" احملسوبة اليت قدرت ب  22022عند درجة حرية  8و
مستوى داللة  2024مع "ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي  ،1022صلد أن "ت" احملسوبة
أكرب من "ت" اجلدولية وىذا ما يدل على أن الفرق دال إحصائيا0
الجدول" " 5يمثل داللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
الختبار معدل عدد ضربات الرجلين و اليدين في 25م
المتغيرات االحصائية

االختبار

االختبار

T

T

د

م

القبلي

البعدي

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

26044

22034

االنحراف المعياري

2082

2021

8015

1022

28

2024

من خالل اجلدول الذي يوضح النتائج القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف اختبار معدل عدد
ضربات الرجلني و اليدين يف 14م ربصلت العينة يف االختبار القبلي على متوسط حسايب قدره
 ،26044و اضلراف معياري بلغ  ،2082بينما ربصلت يف االختبار البعدي على متوسط
حسايب قدره  ،22034و اضلراف معياري بلغ  ،2021وبلغت "ت" احملسوبة اليت قدرت ب
 8015عند درجة حرية  8ومستوى داللة  2024مع "ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي
 ، 1022صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية وىذا ما يدل على أن الفرق دال
إحصائيا0
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أثر التغذية الراجعة بالفيديو في تحسين بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية  12 - 9سنة

الجدول" "6يمثل داللة فروق بين االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة الختبار
زمن سباحة الصدر في 25م
المتغيرات االحصائية

االختبار

االختبار

البعدي

القبلي

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

27028

26028

االنحراف المعياري

2042

2043

T

المحسوبة
3027

T

الجدولية
1022

د

الحرية
28

م

الداللة
2024

من خالل مقارنة النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة يف اختبار زمن سباحة الصدر يف
14م ربصلت العينة يف االختبار القبلي على متوسط حسايب قدره  ،27028و اضلراف معياري
بلغ  ،2042بينما ربصلت يف االختبار البعدي على متوسط حسايب قدره  ،26028واضلراف
معياري بلغ  ،2043وبلغت "ت" احملسوبة اليت قدرت ب  3027عند درجة حرية  8ومستوى
داللة  2024مع "ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي  ،1022وىي أكرب من "ت" اجلدولية
وىذا يدل على أن الفرق دال إحصائيا0
الجدول" "7يمثل داللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة الختبار
معدل عدد ضربات الرجلين واليدين في 25م
المتغيرات االحصائية

االختبار
القبلي

االختبار
البعدي

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

26025

24

االنحراف المعياري

2021

2

T

المحسوبة
4011

T

الجدولية
1022

د

الحرية
28

م

الداللة
2024

من خالل مقارنة النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة يف اختبار معدل عدد ضربات
الرجلني و اليدين يف 14م ربصلت العينة يف االختبار القبلي على متوسط حسايب قدره
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 -أوحسين إبراىيم

المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

د /صغير نور الدين

 ،26025و اضلراف معياري بلغ  ،2021بينما ربصلت يف االختبار البعدي على متوسط
حسايب قدره  ،24و اضلراف معياري بلغ  ،2وبلغت "ت" احملسوبة اليت  4011عند درجة
حرية  8و مستوى داللة  2024وقدرت "ت" ب  ،1022صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من
"ت" اجلدولية وىذا ما يدل على أن الفرق دال إحصائيا0
الجدول" "8يمثل داللة الفروق بين االختبارات البعدية بين مجموعتي التجريبية والضابطة
الختبار زمن سباحة الصدر في 2م
المتغيرات االحصائية

العينة

العينة

الضابطة

التجريبية

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

26028

25022

االنحراف المعياري

2036

2043

T

المحسوبة
4052

T

الجدولية
1022

درجة

الحرية
27

م

الداللة
2024

من خالل اجلدول " "8الذي ديثل داللة فروق االختبارات البعدية بني رلموعيت البحث
التجريبية والضابطة الختبار زمن سباحة الصدر يف 14م ربصلت العينة الضابطة على متوسط
حسايب قدره  ،26028و اضلراف معياري بلغ  ،2036بينما ربصلت العينة التجريبية على
متوسط حسايب قدره  ،25022و اضلراف معياري بلغ 02043
ودبقارنة "ت" احملسوبة اليت قدرت ب  4052عند درجة حرية  27و مستوى داللة  2024مع
"ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي  ،1022صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية
وىذا ما يدل على أن الفرق دال إحصائيا0
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أثر التغذية الراجعة بالفيديو في تحسين بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية  12 - 9سنة

الجدول" "9يمثل داللة الفروق االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية و
الضابطة الختبار معدل عدد ضربات الرجلين و اليدين في 25م
المتغيرات االحصائية

العينة

العينة

T

T

د

م

الضابطة

التجريبية

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

عدد العينة

22

22

المتوسط الحسابي

24

22034

االنحراف المعياري

2

2076

2064

1022

18

2024

من خالل اجلدول " " 9ديثل داللة فروق االختبارات البعدية بني رلموعيت البحث التجريبية
و الضابطة الختبار معدل عدد ضربات الرجلني و اليدين يف 14م ربصلت العينة الضابطة على
متوسط حسايب قدره  ،24و اضلراف معياري بلغ  ،2بينما ربصلت العينة التجريبية على
متوسط حسايب قدره  ،22034و اضلراف معياري بلغ 02076
ودبقارنة "ت" احملسوبة اليت قدرت ب  2064عند درجة حرية  18و مستوى داللة  2024مع
"ت" اجلدولية اليت وجدناىا تساوي  ،1022صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية
وىذا ما يدل على أن الفرق دال إحصائيا0
و منو نستنتج أن ىناك ربسن واضح للعينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة وىذا راجع التباع
أسلوب التغذية الراجعة عن طريق الفيديو ،وىذا التقدم ادللحوظ للعينة التجريبية على حساب
الضابطة راجع إىل استخدام أسلوب التغذية الراجعة عن طريق الفيديو الذي اثر إجيابا على
عملية تعلم و ربسن مهارات الرجلني و اليدين و مدى فعاليتها يف سباحة الصدر0

 -2-9مناقشة النتائج و مقارنتها بالفرضيات:
الفرضية األولى:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي ألثر التغذية الراجعة عن طريق
الفيديو على زمن سباحة 14م و معدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة الصدر للعينة
التجريبية والعينة الضابطة لصاحل اإلختبار البعدي0
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المؤلفون- :أوكيلي صالح الدين

 -أوحسين إبراىيم

د /صغير نور الدين

من خالل الجدول رقم ( )4و ( )4أثبتت أن ىناك ربسن يف نتائج االختبارين دلهارات
سباحة الصدر ويعزى ذلك إىل أن اجملموعة اليت تلقت تغذية راجعة مرئية بالفيديو تكون لديها
إدراك وتصور عقلي عن ما ديكن ان حيسن من أدائها والًتكيز على أماكن النقاط اليت كان فيها
ضعف وكيفية تصحيح ىذا الضعف ،كما أكد الطائي ( )1222و العطيات ( )1223أن
سرعة السباحة تتحدد بالعديد من ادلتغريات ادلهارية و اليت من خالل مشاىدة األداء ادلثايل
ساعد الطالب يف تكوين احساس داخلي باحلركة لتقومي أدائو وربسني مهاراتو يف سباحة
الصدر ،لذلك كان للتغذية الراجعة ادلرئية دور يف ربسني أداء العينة التجريبية ،وىذا اتفق مع
ما أشار إليو كل من زلمد حسن أبو الطيب (( ،)1223ختام آي )1222 ،و (معتصم
شطناوي )،1227 ،يف دراستهم السابق ،حيث ان للتغذية الراجعة بأنواعها تلعب دورا يف
اكتساب األداء احلركي اجليد والتقليل من األخطاء اليت ديكن ان ربدث نتيجة التعلم وكذلك
تساعد يف ربسني مستوى األداء وعلى ادلدرس االعتماد على مرجعية علمية يكون أساسها
التحليل ادلنطقي لكشف أماكن الضعف يف األداء وتقدمي احللول ادلناسبة ذلا.
ومن خالل الجدول رقم ( )6و( )7الذي يوضحان االختبارات القبلية و البعدية لعينة

الضابطة0
ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي وىذا نتيجة لتحسن النتائج يف
االختبارات البعدية للعينة الضابطة ،ويعود ىذا التحسن إىل الوحدات التدريبية لتحسني بعض
مهارات سباحة الصدر ،فقد استعمل نوع من أنواع التغذية الراجعة أو أسلوب من األساليب
التدريب الذي اثر على عملية التعلم و ربسينها ،و ساىم يف تعلم العينة الضابطة ذلذه ادلهارة0
كما أن التعلم يف مراحلو األوىل حيقق تطور سريع خاصةً إذا كان األفراد ادلتعلمني ال ديتلكون
خربات كبرية ،خصوصاً أن اجملموعة التجريبية قد تلقت تكرارات للتعلم مع تغذية راجعة مدعمة
بالفيديو  ،وقد أشارت ادلصادر إىل أن "التغذية الراجعة تزيد من ربسن األداء يف مراحل التعلم
األوىل حيث إن التعلم يأخذ الصورة األولية للحركة ويضع برنارلاً حركياً مناسباً لالستجابة
وينفذه وبعد ذلك يقارن النتيجة مع اذلدف ادلبيت أو الربنامج ادلقرر  ،و منو فان الفرضية األوىل
قد ربققت0
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 الفرضية الثانية:توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارات البعدية بني العينتني الضابطة و التجريبية على
زمن سباحة 14م و معدل ضربات الرجلني و اليدين يف سباحة الصدر لصاحل العينة التجريبية0
من خالل الجدول رقم ( )8و ( ) :)9الذي يوضحان االختبارات البعدية للعينة التجريبية

و الضابطة تبني لنا أن ىناك فرق دال لصاحل العينة التجريبية ،لنثبت أن التغذية الراجعة عن
طريق الفيديو كانت ذلا نتيجة أحسن من الطريقة التقليدية يف ربسني بعض مهارات سباحة
الصدر لدى سباحني نادي شباب مغنية 0وىدا ما توصلت إليو دراسة شطناوي ()2008
ربت عنوان " أثر التغذية ادلرتدة البصرية باستخدام الفيديو والطريقة التقليدية على تعلم بعض
ادلهارات األساسية يف السباحة" (معتصم شطناوي ،1227 ،ص0)223
ويعزو الطالبان الباحثان ذلك إىل أستخدام الربنامج التقوديي من خالل التغذية الراجعة البصرية،
كون ىذا النوع من التغذية الراجعة يعطي للمتلقني ادلعلومات الضرورية والالزمة اليت حيتاجها،
من خالل الشرح والعرض ادلستمر لالخطاء فضال عن االداء الصحيح ومقارنة أدائهم بالنموذج
الصحيح بوساطة الشريط ادلعد من طرف الطالبان الباحثان 0فقد اثرت يف افراد العينة التجريبية
من ناحية السرعة يف التعلم و كذا استيعاب و وضوح احلركة  ،شلا مسح ذلم بأدائها بالشكل
ادلطلوب و ىذا ما جاء بو طو منال عن زلمد العريب مشعون و ماجد زلمد ( )1223إذ يقوالن
" ان التغذية الراجعة باستخدام الفيديو  ،تعترب وسيلة ىامة للمساعدة يف تعليم ادلهارات احلركية
و سرعة اكتساهبا " (طو منال)1223 ،
و ىذا ما تأكد يف اجلانب النظري يف حديثنا عن خصائص التغذية الراجعة اذ تعمل ىذه على
توجيو الفرد ضلو أدائو  ،فتبني لو األداء ادلتقن فيثبتو  ،واألداء غري ادلتقن فيحذفو  ،وىي ترفع من
مستوى انتباه ادلتعلم إىل الظواىر ادلهمة للمهارة ادلراد تعلمها  ،وتزيد من مستوى اىتمامو
ودافعيتو للتعلم ،فتتالشى مواطن الضعف والقصور لديو 0لذلك فهي تعمل على تثبيت ادلعاين
واالرتباطات ادلطلوبة  ،وتصحح األخطاء  ،وتعدل الفهم اخلاطئ  ،وتسهم يف مساعدة ادلتعلم
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على تكرا ر السلوك الذي أدى إىل نتائج مرغوبة  ،وىذا يزيد من ثقة ادلتعلم بنفسو  ،وبنتائجو
التعلمية ،و منو فان الفرضية الثانية قد ربققت:
 الفرضية الثالثة:للتغذية الراجعة بالفيديو أثر اجيايب يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية 8
  21سنة0من خالل كل ما سبق ذكره يف اجلانب النظري و كذلك من خالل النتائج ادلتحصل عليها و
انطالقا من مناقشة الفرضيات  2و  1يتضح لنا ان للتغذية الراجعة باستخدام الفيديو اثر
اجيايب كبري يف التعلم احلركي و ادلهاري و ربسن يف األداء و بالتايل يف االصلاز الرقمي ،و يعود
ىذا التحسن يف ادلستوى األسلوب ادلستخدم و الذي جيد فيو ادلتعلم ادلتعة يف ادلشاىدة و
اكتساب تصور بصري من خالل مشاىدة أداء مثايل للحركة خاصة و ان ىذا النوع من التغذية
الراجعة دينح الوقت للمتعلمني للتفكري يف أخطائهم شلا يساعدىم على استيعاهبا و تصحيحها
و خاصة يف رياضة السباحة اليت تعتمد كثريا على التصحيح و التصور الذىين للمهارة و قد
اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع كثري من الدراسات اليت أجريت خاصة يف رلال السباحة مثل
دراسة كل من زلمد حسن أبو الطيب( )1223و دراسة فاحل أبوعيد ( )1228و دراسة
شطناوي ( )1227طو منال ( )1223حيث ان مجيع ىذه الدراسات أكدت على أمهية
التغذية الراجعة اخلارجية و اليت تكون مسعية و بصرية  ،وخباصة عند تعلم ادلهارات الصعبة ،

كما أشار يعرب خيخون ( )1221انو إذا استعملت وسائل تعليمية مثل الفيديو إلعادة
مشاىدة ادلهارة  ،فإهنا تعطي وتعرض شكل احلركو بصورة دقيقة  ،وتوضح موقع اخلطأ وكيفية
تصحيحو  ،لتفعل من عملية التعلم وربسن األداء و سبنح ادلتعلم فرصة يف التعرف على األخطاء
يف فواصل الربط ادلهمة للمهارة احلركية( 0يعرب خيخون  )1221 ،ومن كل ما سبق نقول أن
الفرضية الثالثة قد ربققت ،وىذا كلو راجع إىل اتباع أسلوب التغذية الراجعة و ادلدعمة بالفيديو
يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر إضافة إىل مالئمة طبيعة العينة و الفئة العمرية اليت
تتناسب مع تعلم و ربسني األداء احلركي و ادلهاري يف رياضة السباحة0
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أثر التغذية الراجعة بالفيديو في تحسين بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة العمرية  12 - 9سنة

 خالصة عامة:جاء حبثنا بتطبيق التغذية الراجعة بالفيديو يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر لدى الفئة
العمرية  21 -8سنة يهدف إىل تطوير اجلانب ادلهاري و التقين يف سباحة الصدر وبذلك
زيادة يف االصلاز الرقمي ،استعمال تقنية الفيديو يف تعلم و ربسني ادلهارات والتسريع منو
ويضيف للمدرس ادلدرب خلفية صحيحة تساعده على عرض ادلهارة احلركية بشكل مناسب
ومعرفة النقاط اليت جيب تصحيحها حىت يتمكن ادلتعلم من إتقان ادلهارة بأقل وقت و أكثر
فعالية0
بعد االنتهاء من العمل التطبيقي و مقارنة النتائج مع العينة الظابطة وجدنا أنو قد أعطى نتائج
إجيابية و ىنا ظهرت صحة فرضيتنا من حيث أن أنسب سبيل يلجأ لو يف تعليم ادلهارات
احلركية للتغذية الراجعة عن طريق الفيديو وذلا أثر اجيايب يف ربسني بعض مهارات سباحة الصدر
و فعاليتها يف االصلاز الرقمي التسريع هبا عند األصاغر0
بعد توصل حلصة الفرضية العام نطلب شلن اطلع على ىذا البحث و تعرف على كل مراحل
اصلازه بالبحث يف تطبيق التغذية الراجعة التعمق يف ىذه اإلشكالية و تطبيقها على عينة أكرب
و مهارات أخرى من أجل التوصل إىل نتائج زبدم التدريب و عملية التعلم الذي تندرج كل
أىدافها يف خدمة ادلتعلمني0

 التوصيات و االقتراحات:استخدام التغذية الراجعة ادلرئية يف العملية التعليمية هبدف مساعدة ادلتعلم يف فهم األداء
وتشكيل ادراك حركي والتصور عقلي لصحيح مهارات سباحة الصدر و بذلك تسريع وتفعيل
عملية التعلم0
استخدام الفيديو و أجهزة التحليل احلركي عند تقيم ادلتعلم عند إعطاء التغذية الراجعة للكشف
عن أماكن ضعف يف األداء والعمل على تعديلها0
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جيب اإلىتمام بإعادة النظر يف مفهوم اإلعداد ادلهاري وخاصة يف نقل الصورة الواقعية للمهارات
األساسية و االعتماد على تقنية الفيديو كمرجعية صحيحة و زلفزة حىت نضمن األداء ادلهاري
اجليد0
اجراء دراسات مشاهبة على أنواع أخرى من السباحات ،و مهارات و متغريات أخرى مناسبة
لكل نوع0
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