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 االستاذ المساعد الدكتور سعيد غني نوري
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان
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 ملخص البحث   
التفــاعلي فــي تعلـــم  والفيــديوتقنيــة  اســتراتيجية مثلـــث االســتماعهــدفت الدراســة تعــرف فاعليــة       

ساســية بـــالكرة الطــائرة ، وقــد تـــم اســتخدام المــنهج التجريبـــي ، فيمــا تــم تحديـــد بعــض المهــارات اال
مجتمـع البحــث مــن طالبــات المرحلـة الثانيــة فــي فــرع العلــوم التطبيقيـة لكليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 

( طالبـة كعينـة للبحـث 40( سـنة ، وقـد تـم اختيـار )4:-8:جامعة ميسـان لألعمـار ) -الرياضة 
( طالبـات اسـتخدموا اســتراتيجية 3الـى مجمـوعتين احــداهما تجريبيـة اولـى بواقــع ) وقـد تـم تــوزيعهن

( 3مثلث االستماع وفق استعمال التغذية الراجعـة المؤجلـة ، والمجموعـة التجريبيـة االخـرى بواقـع )
التفـاعلي وفـق التغذيـة الراجعـة المؤجلـة ، وبـاقي الطالبـات تـم  والفيـديطالبات طبقت علـيهن تقنيـة 

هن بالتجربـة االسـتطالعية ، وقـد تـم اجـراء التكـافؤ للمجمـوعتين فـي المهـارات االساسـية قيـد اشتراك
( وحـدة تعليميـة لكـال المجمـوعتين وفـق مـنهج دراسـي موحـد توزعــت 42الدراسـة ، وقـد تـم تطبيـق )

( دقيقة ، وقد استنتج الباحث وجـود فـروق 38على وحدتين اسبوعيا مدة الوحدة التعليمية الواحدة )
ات داللة معنوية بين المجموعتين التجـريبيتين لصـالح المجموعـة التجريبيـة االولـى فـي المهـارات ذ

قيـد الدراســة وكـذلك فاعليــة اسـتعمال التغذيــة الراجعــة المؤجلـة للمجمــوعتين ، وقـد اوصــى بضــرورة 
ومحاولـة التفـاعلي لمهـارات اخـرى بـالكرة الطـائرة  والفيـديتطبيق استراتيجية مثلث االستماع وتقنية 

 تطبيق هاتين االستراتيجيتين على العاب ومراحل دراسية اخرى . 
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      The study aimed to identify the effectiveness of the strategy of the 
listening triangle and the interactive video technique in learning some 

basic skills in volleyball. The experimental method was used, and the 

female students of the second stage in the applied science branch of the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences – University of Misan 
were used as the research society, (20 - 21) years old, and (18) female 

students were selected as a sample of the research and they have been 

divided into two groups: the first experimental group consists of (9) 
female students who used the strategy of the listening triangle according 

to the use of delayed feedback, And the other experimental group consists 

of (9) female students who used the interactive video technique according 

to delayed feedback, and the rest of the students were participating in the 
pilot experiment, and the equivalence of the two groups has been done in 

the basic skills under study, and (16) educational units for both groups 

have been applied according to a unified curriculum and distributed to 
two units per week, the duration of the unit is (90) minutes. The 

researcher concluded that there were differences in morality significant 

between the two experimental groups and corroboration is for the first 

experimental group in the skills under study and also the effectiveness of 
using the delayed feedback for the two groups. He recommended to apply 

the strategy of the listening triangle and the interactive video technique 

for the other volleyball skills, and try to apply these strategies to other 

games and stages. 
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 :مقدمة  -1
االسـتراتيجيات التدريســية النشـطة فــي مجــاالت الـتعلم والتعلــيم اصــبحت اليـوم ضــرورة اساســية       

لغـرض تطـوير مهــارات المدرسـين والمــدربين عنـدما  " يتأسـس المجــال المعرفـي علــى عمليـة تلقــي 
او مرحلتـه  كـان مسـتواه أيـابـين المعلـم والمـتعلم  المعارف والمعلومات من خالل االتصال الجيد ما

ـــــر والتعـــــديل فـــــي الســـــلوك ـــــان ضـــــروريتان إلحـــــداث التغيي  الســـــنية ، اذ ان الـــــتعلم والتعلـــــيم عمليت
تنميـــة تفكيـــر المتعلمـــين يمكـــن أن يـــتم مـــن خـــالل تطبيـــق  فـــيفمـــن البـــديهي  (0:: 880:)زيـــد:

المنــاهج الدراســية المنوعــة داخــل المؤسســات التعليميــة وفــق اســس واســتراتيجيات علميــة رصــينة ، 
هذه المناهج باختالفها تسـاهم فـي تنميـة قابليـاتهم المهاريـة وتنمـي التفكيـر االبـداعي والقـدرة علـى و 

حل المشكالت من خالل المسـاهمة الفاعلـة فـي الوحـدة التعليميـة ، فالقـدرة اإلبداعيـة موجـودة عنـد 
ن النمطيــة فــي األ ســاليب اغلــب األفــراد بنســب مختلفــة ، وهــي بحاجــة إلــى تنشــيط  كــي تتوقــد ، وا 

تلـك القـدرات وال تـؤدي إلـى إعـداد متعلمـين يمتـازون بمهـارات  تـأخرالتعليمية التقليدية قد تعيـق او 
وقدرات عقلية متميزة وهذا ما تحتاجه التنمية الشاملة المعاصرة . فنحن اليوم بحاجة أكثر من ذي 

سـراع فـي معلومـاتهم قبل إلى تطبيق استراتيجيات تعليمية متنوعة ومتقدمـة تسـاعد طلبتنـا علـى اإل
نتاج الجديد والمختلف.  وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة وتدربهم على اإلبداع وا 

ولهـــذا فـــان لعبـــة الكـــرة الطـــائرة واحـــدة مـــن االلعـــاب الفرقيـــة التـــي تعـــد مـــن اهـــم االنشـــطة 
ا ، الرياضية المقبولـة مـن قبـل كـال الجنسـين وذلـك لمـا تـوفره مـن متعـة بدنيـة وحركيـة لمـن يمارسـه

ومع التقدم السريع فـي مسـتوى التعلـيم عالميـا لمختلـف االنشـطة الرياضـية بشـكل عـام ولعبـة الكـرة 
طالبـات التربيـة البدنيـة محليـا مـن الناحيـة المهاريـة  بأعـدادالطائرة بشكل خـاص نجـد ان االهتمـام 

ليـة التعليميـة جيل من المدرسات القادرات على قيـادة العم لتأهيلوالنفسية والفكرية اصبح ضروريا 
مع الحداثة والتطور التكنلوجي الذي يتوافق مع اساليب التعلم والتعلـيم  تتالءمفي المستقبل بصورة 

الفاعلــة ، وبهــذا تتركــز مســؤولية القــائمين علــى العمليــة التعليميــة تهيئــة جميــع الظــروف المناســبة 
سـتراتيجيات فاعلـة كاسـتراتيجية التي تساهم في تطوير القابليات والكفاءات التعليمية ، باسـتعمال ا

مثلــث االســتماع التــي تســاهم فــي خلــق جــو تعــاوني بــين كــل ثــالث طالبــات حــول محــور تعليمــي 
معــين يـــتم فيـــه طــرح االســـئلة واإلجابـــة وتــدوين المالحظـــات مـــع تبــديل االدوار ممـــا يســـهل علـــى 

لنقــاش وطـــرح المـــادة بطريقــة علميــة وســـريعة وخلــق جـــو مــن المتعــة والرغبـــة با هضــمالمتعلمــات 
 john)  ديـوياالفكـار ، وهـذه االسـاليب التعليميـة التعاونيـة اول مــن اسـس لهـا هـو العـالم جــون 

Dewey  ـــة فـــي ـــاركر إذ اســـتخدم الجماعـــات التعاوني ( فـــي أوائـــل القـــرن العشـــرين وفـــق أســـلوب ب
ــتعلم " وفــي هــذا   (07: 4333)جــابر:الصــف وجعلــه جــزءًا مــن مشــروعه المشــهور فــي أســاليب ال

( بــأن الــتعلم وفــق هــذه االســاليب " يســاهم فــي إيجــاد  4333جــال اكــد محمــد محمــود الحيلــة ) الم
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هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة من الطلبة بحيث ينغمس كـل أعضـاء المجموعـة فـي التعلـيم علـى 
وفق أدوار واضحة ومحـددة مـع التأكـد علـى أن كـل عضـو فـي المجموعـة يـتعلم المـادة التعليميـة " 

التفـاعلي فيعتبـر مـن االتجاهـات الحديثــة  والفيــدي.امـا فـي اسـتعمال تقنيـة  (0:3: 4333)الحيلـة:
والموافقــة لتكنلوجيــا التعلــيم باعتبــاره أهــم أدوات التعلـــيم وأحــدثها وهــو نظــام يجمــع بــين أمكانيـــات 
وخصــائص الفيــديو الكمبيــوتر ) الحاســوب( ويعتمــد علــى أســاس الخصــائص التفاعليــة للكمبيــوتر 

رامج الفيـديو وبــرامج الكمبيـوتر التـي يـتم عرضــها بواسـطة جهـاز العـرض للحصــول بحيـث تكـون بـ
علــى مصـــادر الـــتعلم مـــن خـــالل اختيـــار لقطـــات الفيـــديو أو الصـــوت أو الـــنص أو النصـــوص أو 

، وعند اسـتعمال اسـلوب التغذيـة الراجعـة المؤجلـة   (30: 880:)خميس:الرسوم أو الصور وغيرها
التفاعلي لفترة معينة ولساعات عدة  أو  والفيديثلث االستماع وتقنية للمجموعتين مع استراتيجية م

حتى لعدة ايام سـتجبر المـتعلم علـى إعـادة  االسـئلة فـي فكـره ، ويمكـن القـول أن اسـتعمال التغذيـة 
. ومــن (012: 4353)تريفرز:الراجعــة المؤجلــة امــر ممكــن إذ تــذكر المــتعلم المهمــة التــي قــام بهــا

لمرغوبـة فـي تعلـيم مـادة الكـرة الطـائرة للمرحلـة الثانيـة فـي كليـة التربيـة البدنيـة اجل تحقيق النتائج ا
 بأسـلوبجاءت اهمية البحث كخطوة اساسية في تعلم بعـض المهـارات االساسـية  الرياضة،وعلوم 

 بأسـلوبالتفاعلي  وكالفيدياستعمال تقنية فاعلة  االستماع مععلمي ممنهج وفق استراتيجية مثلث 
 الطائرة.التجريبيتين في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة  المؤجلة للمجموعتينراجعة التغذية ال
 البحث:مشكلة 

من خالل اهتمام الباحث وخبرته في التعلم الحركي بشكل عام والتعليم للعبة الكرة الطائرة  
سـاليب التعلـيم ودراسته لقواعد واساليب تعليمها ، على اعتبار ان التطبيـق الصـحيح والمالئـم فـي ا

ـــة تعـــد مـــن العوامـــل الجوهريـــة والمهمـــة التـــي تســـاعد فـــي انجـــاح درس لعبـــة الكـــرة الطـــائرة  الفاعل
وخصوصا لعنصر االناث ، وقد تحددت مشكلة البحث بنمطيـة األسـاليب التعليميـة المتبعـة وعـدم 

بدايــة  فــي ســرعة تعلــم الطالبــات اللــواتي ينتــابهن بعــض التــردد والخــوف فــي تأثيرهــاالجــدوى فــي 
اكتســاب المهــارات االساســية بســبب قلــة الخبــرة وضــعف القابليــات النفســية والحركيــة ، ممــا يســبب 
ضـــعف فـــي االداء المهـــاري والـــذي يـــؤثر بدرجـــة كبيـــرة علـــى مســـتوى تعلمهـــن واتقـــانهن للمهـــارات 
ـــة ، فظـــال عـــن مالحظـــة الباحـــث بعـــدم التركيـــز علـــى الجانـــب النظـــري  االساســـية فـــي هـــذه اللعب

ته كتغذية راجعة للمهارات االساسية من قبل القائمين على العملية التعليمية ، والـذي يـؤدي وتوقيتا
فـي تعلـم واتقـان المهـارات ، وبهـذا يمكـن تزويـدهن  وتـأخرهنالى عدم انسجام الطالبات مع الدرس 

 بالتغذيـة الراجعـة المؤجلـة حــول االداء وفـق اسـتراتيجيات تعليميـة كمثلــث االسـتماع لخلـق جـو مــن
التفاعلي الذي يساهم في ازالـة  وكالفيديالتعاون واالنسجام وتنمية التفكير االبداعي وتقنيات فاعلة 

 عامل التردد والملل وتعزيز مستوى التصور لدى الطالبات وتسريع عملية االكتساب .
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 -البحث: اهداف 
اعلي وفق استعمال التف والفيدياعداد منهجين تعليميين وفق استراتيجية مثلث االستماع وتقنية  -4

 الطائرة.التغذية الراجعة المؤجلة في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة 
 والفيديتعرف فاعلية هذين المنهجين التعليميين وفق استراتيجية مثلث االستماع وتقنية  -:

 الطائرة.التفاعلي في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة 
 أفضلالقبلية والبعدية للمجموعتين التجريبيتين وايهما  تعرف معنوية الفروق بين االختبارات -0

 الطائرة.المهارات بالكرة  بالتعلم لبعض
  -البحث: فرضا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات  -4
 التجريبيتين(. )للمجموعتينالبعدية 

مجموعتي البحث التجريبيتين في االختبار البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -:
 االستماع.ولصالح المجموعة التجريبية التي تمارس استراتيجية مثلث 

 -المصطلحات: تحديد 
ترتكز استراتيجية مثلث االستماع على أهمية تفعيل دور المتعلم  االستماع:استراتيجية مثلث 

لى التحدث واالستماع والمناقشة لثالثة طالبات ليكون نشطًا حيث تقوم فكرة هذه االستراتيجية ع
  .ومن ثم التغذية الراجعة

" وهو من االتجاهات الحديثة لتكنلوجيا التعليم باعتباره أهم أدوات التعليم :التفاعليالفيديو 
( ويعتمد على الكمبيوتر)الحاسوبوأحدثها وهو نظام يجمع بين أمكانيات وخصائص الفيديو 

علية للكمبيوتر بحيث تكون برامج الفيديو وبرامج الكمبيوتر التي يتم أساس الخصائص التفا
عرضها بواسطة جهاز العرض للحصول على مصادر التعلم من خالل اختيار لقطات الفيديو أو 

  "الصوت أو النص أو النصوص أو الرسوم أو الصور وغيرها
ير أدائهن في المهارة بعد تزويد المتعلمات بمعلومات عن س تعني المؤجلة:التغذية الراجعة 

 (Joseph: bc:133) .اإلجابة عنه بمدة زمنية ال تقل عن يوم واحد
جراءاته  منهج-2  الميدانية:البحث وا 
 -البحث: منهج  2-1
مـن الضــروري عنــد اختيــار مـنهج البحــث ان يتناســب مــع مشـكلة البحــث وكيفيــة الوصــول الــى      

التجـريبيتين التجريبي بتصميم المجمـوعتين المتكـافئتين  حل المشكلة لذا فقد اختار الباحث المنهج
النوع من المناهج " يتميز عن غيره من البحوث العلميـة بقدرتـه علـى الـتحكم واالنضـباط فـي  وهذا
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ـــؤثر فـــي الســـلوك ـــد الخـــالق:العوامـــل المختلفـــة التـــي ت ( يوضـــح 4والشـــكل ) (410: 884:"، )عب
  للدراسة.التصميم التجريبي 

 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )
 يوضح التصميم التجريبي للدراسة

   وعينته.مجتمع البحث  2 – 2
تــم تحديــد مجتمــع البحــث مــن طالبــات المرحلــة الثانيــة لفــرع العلــوم التطبيقيــة فــي كليــة التربيــة      

ـــوم الرياضـــة  ـــالغ عـــددهن  840:/  845:جامعـــة ميســـان للعـــام الدراســـي  –البدنيـــة وعل  1:والب
 ( وهـي% 57)للبحـث والبالغـة نسـبتها  عشـوائي كعينـةبشـكل  طالبـة( 40)ر اختيـاوقد تـّم  طالبة.

نسبة مناسبة لتمثيل مجتمع البحث تمثياًل حقيقيًا وصادقًا وتّم تقسيمهن إلى مجموعتين تجـريبيتين 
ــــع  ــــة  (3)متســــاويتين بواق ــــد خصصــــت للتجرب ــــة فق ــــات المتبقي ــــات لكــــل مجموعــــة امــــا الطالب طالب

 االستطالعية.
 البحث.ينة ع تكافؤ 2-3
قبــل البــدء بتنفيــذ المــنهج التعليمــي لجــأ الباحــث إلــى التحقــق مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي      

( للعينــات المســتقلة )بــين tبتطبيــق اختبــار )المتغيــرات التــي تتعلــق بالمهــارات قيــد الدراســة وذلــك 
ين وكانــت داللــة فقــد تبــين مــن خــالل النتــائج بــان المجموعتــان متكــافئت التجــريبيتين(المجمــوعتين 

 (.4الفروق غير معنوية كما مبين في الجدول)
 
 
 
 
 
 

اختبارات قبلية 

مجموعة  للمهارات

 تجريبية اولى

يمي وفق منهج تعل

استراتيجية مثلث 

 االستماع

مجموعة 

 تجريبية ثانية

منهج تعليمي وفق 

 تقنية الفديو التفاعلي
اختبارات بعدية 

 للمهارات
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 (1)الجدول 
 بالكرة الطائرة  اختبارات األداء الفني للمهارات قيد البحثيبين تكافؤ المجموعتين التجريبيتين في 

 (.16( عند درجة حرية )5...معنوي > )   
 واألدوات واألجهزة التي تم استخدامها للمساعدة بجمع المعلومات وتنفيذ البحث: الوسائل 2-4
ــــة  المعلومــــات:جمــــع  وســــائل 2-4-1 ــــة،المصــــادر والمراجــــع العربي ــــت،شــــبكة  واألجنبي  االنترن
 تسجيل.استمارات  والقياس،االختبارات  الشخصية،لمقابالت ا
ـــم  األدوات 2-4-2 ـــي ت قاعـــات الـــدروس  م،( 43×0ملعـــب كـــرة طـــائرة قيـــاس ) اســـتخدامها:الت

 ملونة.أشرطة الصقة  (،:صافرة عدد ) متري،شريط قياس  (،:4طائرة عدد ) النظرية، كرات
شاشة  صيني،( HPمول شخصي نوع )جهاز حاسوب مح استخدامها:التي تم  األجهزة 2-5-3

 الكترونية.ساعة توقيت  لزيريه،اقراص  (،78حجم  )سيمسونكللعرض نوع 
   البحث.اختبارات  6- 2
الطائرة اختبار مهارة اإلرسال األمامي المواجه من االعلى واألسفل بالكرة  2-6-1
 :(186: 4..2الحكيم:)

  الطائرة.مواجه من االعلى واألسفل بالكرة دقة مهارة اإلرسال ال االختبار: قياسالغرض من 
 قانونيــة،شــبكة طــائرة  متــري،، مقيــاس 48كــرات طــائرة عــدد  قــانوني،ملعــب كــرة طــائرة  األدوات:
 الصقة.أشرطة 

طريقة إجراء االختبار :  تقسم المنطقة التي يتم اإلرسال إليها إلى ثالث مناطق بواسطة 
يان لخط الجانب األول على بعد أربعة أقدام الالصقة ، بحيث يرسم خطان مواز  األشرطة

م( من الخط األول ) أي على  4،08م( من الخط الجانبي ، والثاني على بعد ستة أقدام )8:،4)
م( من  2أقدام من الخط الجانبي( إذ تكون بداية هذه المناطق الثالث على بعد ) 48بعد 

 المجموعة
 

 المتغيرات

 T قيمة التجريبية الثانية التجريبية االولى
 المحتسبة

 
 نسبة الخطأ

 
 ع±  س   ع ± س   لداللةنوع ا

االرسال من االعلى 
 غير معنوي 0.362 0.939 - 0.169 0.922 0.205 0.838 االمامي

اإلرسال من االسفل 
 االمامي

 غير معنوي 0.624 0.500 - 0.156 0.816 0.182 0.776

 غير معنوي 0.771 0.296 - 0.175 0.827 0.206 0.801 مناولة من االعلى

 غير معنوي 0.358 0.947 - 0.123 0.901 0.166 0.835 سفلمناولة من اال
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طقة اإلرسال الى ثالث مناطق ، منتصف الملعب إلى الخط الخلفي للملعب ، وبهذا تقسم من
( 4( وفي المنطقة الثالثة رقم )7( وفي المنطقة الثانية رقم )48يكتب في المنطقة األولى رقم )

متر(، إذ تتمثل هذه األرقام درجات المختبر فيما إذا سقطت الكرة بعد اإلرسال  2وهي منطقة الـ )
وف الالعب في الجهة المعاكسة لمنطقة م( بحيث يكون وق :عليها ويتم تحديد منطقة اإلرسال )

 ( يوضح ذلك .4درجات( لغرض صعوبة األداء والشكل ) 48)
 

     

 درجات .1
 

 درجة 5
 

 درجة 1
 
 (1الشكل )

 يمثل المناطق الثالث لقياس مهارة اإلرسال
( محـاوالت إرسـال والنتيجـة 48تجمع الدرجات التي يحققها الالعـب مـن خـالل ) :الدرجةاحتساب 

ـــه،لنهائيـــة تمثـــل دقـــة اإلرســـال ا ـــى ) ل ( درجـــات إذا ســـقطت الكـــرة فـــي 48إذ يحصـــل الالعـــب عل
( ودرجــة واحــدة فــي 7( درجــات فــي المنطقــة رقــم )7( و )48المنطقــة األولــى والتــي تحمــل رقــم )

 وهكذا.( 4( أمتار والتي تحمل رقم )2منطقة )
ــــــى واال 2-6-2 ــــــة مــــــن االعل ــــــي لمهــــــارة المناول ــــــار األداء الفن ــــــالكرة اختب  الطــــــائرةســــــفل ب
ـــى  االختبـــار:الهـــدف مـــن  (13: 881:الفـــتالوي:) ـــيم األداء الفنـــي لمهـــارة المناولـــة مـــن االعل تقي

  الختامي(. الرئيس، )التحضيري،واألسفل من خالل األقسام الثالثة للمهارة 
 بقًا. معدة مس  ( استمارة تقويم0كرات طائرة عدد ) قانوني،ملعب كرة طائرة  :المستخدمةاألدوات 
أي مــن المركــز  المحــددة،يقــوم الالعــب المختبــر بــأداء مهــارة التمريــر فــي المنطقــة  :األداءطريقــة 

تمــس الكــرة وجســم  أالبشــرط  محــاوالت،محــاواًل أداء مهــارة التمريــر بصــورة صــحيحة ولــثالث  (0)
 المنافس.أو عبوره ملعب  الشبكة،الالعب 
ويمـنح عنهــا ثــالث  مختبــر،الت الــثالث لكــل العـب يقــوم ثالثــة مقّومـون بتقيــيم المحـاو  :التسـجيل

( 0وهـي ) الثالثـة،مقسمة علـى أقسـام المهـارة  درجات، (48)ودرجة التقييم  مقّيم،درجات عن كل 
ويـتم بعـدها  النهـائي.( درجـة للقسـم :و ) الـرئيس،( درجات للقسـم 7و ) التحضيري،درجات للقسم 

 سم 1881   

 

 م 2    ×  العب    

   1821 
 سم

 م 6   
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 درجـات،راج الوسـط الحسـابي ألفضـل ثـالث ومـن خـالل اسـتخ مقيم،اختيار أفضل درجة عن كل 
  مختبر.يتم استخراج الدرجة النهائية لكل العب 

   االستطالعية. التجربة 7- 2
التجربــة االســتطالعية هــي دراســة أوليــة تجــرى علــى عينــة صــغيرة قبــل القيــام بالبحــث بهــدف       

ا فقــد أجريــت التجربـــة . وبهــذ(53: 4301مجمــع اللغــة العربيــة:)وأدواتــه اختيــار أســاليب البحــث 
علــى خمســة طالبــات تــم اختيــارهن لغــرض تحقيــق األهــداف  845:/3/48االســتطالعية بتــاريخ 

  اآلتية:
  وسالمتهم.تهيئة متطلبات الحفاظ على صحة المختبرين  -4
  تجاوزها.تحديد االخطاء والصعوبات بهدف  -:
  البحث.التأكد من كفاية الملعب واألدوات المتبعة وصالحيتها في  -0
  لها.حديد الصعوبات التي تواجه المدرس ووضع الحلول المناسبة ت -1
ومـــدى  المنتخبـــة،وامكانيـــة تطبيقهــا علـــى العينــة  المختــارة،التأكــد مـــن صــالحية االختبـــارات  -7

  االختبارات.استجابتها لتنفيذ 
بـل للمنهجـين التعليميـين المعـد مـن ق ولقـد نفـذت هـذه التجربـة قبـل بدايـة مرحلـة التطبيـق الفعلـي   

الباحث في المكان ذاته كذلك تحت نفس الظروف التي يتوخاها الباحث عند تطبيق منهاجه على 
  بحثه.عينة 
ـــام الباحـــث بإيجـــاد معـــامالت الثبـــات والصـــدق     ـــارات ق ومـــن اجـــل معرفـــة الثقـــل العلمـــي لالختب

كورة سالفًا والموضوعية من خالل التجربة االستطالعية اذ طبقت هذه االختبارات على العينة المذ
علــى وفــق مــا  845:/42/48ثـم اعيــد تطبيقهــا علــى العينـة نفســها بعــد مــرور ســبعة ايـام بتــاريخ 

اشار اليه ) مروان عبـد المجيـد ابـراهيم ( مـن ان " لمعرفـة ثبـات االختبـار يعـاد تطبيقـه بعـد مـرور 
تبـــاط ، وعـــن طريـــق حســـاب معامـــل االر  (:1: 888:)ابـــراهيم:ســـبعة ايـــام علـــى االختبـــار االول"

البسيط ) بيرسون ( بين درجات التطبيقين االول والثاني تم حساب معامل الثبات الذي يعـد شـكاًل 
وكـان  (:7: 4351)عيسـوي: من اشكال معامل االرتباط بين نتائج االختبار في مرتين متتـاليتين

 بحسـبهمات معاماًل عاليًا مما يدل على ان االختبارات جميعها كانت تتمتع بدرجة عالية مـن الثبـا
 ( . :يبينه الجدول )
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 (:)الجدول 
 معامل الثبات لنتائج االختبارات 

ومــن اجــل التأكــد مــن صــدق االختبــارات اكتفــى الباحــث بتأشــيرها عــن طريــق اســتطالع اراء      
ــــات او  ( علــــى)* المحتــــوى( الخبــــراء )صــــدق ــــوى االختبــــار هــــو لفتــــة مــــن اللفت اســــاس ان " محت

ــــــي  ــــــوع مــــــن الصــــــ يقيســــــها،الموضــــــوعات الت ــــــق هــــــذا الن ــــــى وف ــــــار صــــــادقًا وعل دق يعــــــد االختب
ـــب هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق اســـتخدام عمليـــات احصـــائية او  (،400: 4337)حســـنين: اذ ال يتطل
بــل يتطلــب الفحــص والتحليــل المنطقــي لمحتــوى االختبــار بعناصــره او بنــوده  تجريبيــة،اجــراءات 

تأشـيرها . اما فيمـا يخـص موضـوعية االختبـارات فقـد اكتفـى الباحـث ب(7:: 4337)ميخائيل:كلها"
ـــارات فـــي  منهـــا،باالســـتعانة بالمصـــادر العربيـــة التـــي اســـتمدت  وقـــد ثبـــت موضـــوعية هـــذه االختب

المصــادر " فاالختبــار الموضــوعي الجيــد هــو االختبــار الــذي يبعــد الشــك وعــدم الموافقــة عليــه مــن 
 . (13: 4307)سالمة:المختبرين "

   البحث.االختبارات القبلية لعينة  2-8
وعمل  (،845:/ :4/  41)ث االختبارات القبلية للمجموعتين التجريبيتين بتاريخ أجرى الباح      

علــى تثبيــت الظــروف جميعهــا المتعلقــة باالختبــارات كالمكــان والزمــان وطريقــة التنفيــذ وأفــراد فريــق 
العمل المساعد كـل وموقعـه مـن اجـل العمـل قـدر اإلمكـان علـى إيجـاد الظـروف نفسـها عنـد إجـراء 

 بعدية. االختبارات ال
جراءات البحث  2-8  الميدانية:المنهج التعليمي وا 

قــام الباحــث بتطبيــق وحــدتين تعــريفيتين واحــدة وفــق اســتراتيجية مثلــث االســتماع والثانيــة وفــق       
التفاعلي و اخـرى وحـدة تعريفيـة عملـي للمجمـوعتين  قبـل الشـروع بتطبيـق المنهجـين  الفيديوتقنية 

( أسـابيع بواقـع وحـدتين فـي االسـبوع الواحـد )وحـدة تعليميـة  0قهمـا ) التعليميين الـذي اسـتمر تطبي
( وحـدة تعليميـة ، وقـد بلـغ  42نظري لكل مجموعة واالخرى عملي ( وقد بلـغ مجمـوع الوحـدات ) 

( دقيقــة وقــد اســتخدم الباحــث هــذا المنهــاج بتقســيم الوحــدتين  38وقــت الوحــدة التعليميــة الواحــدة ) 
                                                           

 )*( السادة المتخصصين اللذين تم استطالع ارائهم : 

 بغداد . ا.د علي يوسف )علم النفس ، الكرة الطائرة ( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة -1

 ا.د محمد كاظم الربيعي ) تدريب ، الكرة الطائرة ( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة بغداد . -2

 ا.د محمد صبيح حسن )تدريب ، الكرة الطائرة ( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة ميسان . -3

 نوع االرتباط حدود الثقة معامل الثبات وحدة القياس االختبارات ت
 عال    1 831.. درجة االرسال من االعلى 1
 عال    1 866.. درجة االرسال من االسفل 2
 عال    1 778.. درجة المناولة من االعلى 3
 عال    1 888.. درجة المناولة من االسفل 4
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عليمية اولى في قاعة الـدرس كتغذيـة راجعـة مؤجلـة  ) السـتراتيجية مثلـث باألسبوع بإعطاء وحدة ت
التفـاعلي للمجموعــة التجريبيـة الثانيــة ( امــا  الفيــديواالسـتماع للمجموعــة التجريبيـة االولــى  وتقنيـة 

 للمجمــوعتيناليــوم الثــاني مــن كــل اســبوع فيــتم اعطــاء وحــدة تعليميــة عمليــة فــي القاعــة الرياضــية 
 التجريبيتين .

   التجربة:خطوات اجراء  2-8-1
 :اوال: المجموعة التجريبية االولى التي مارست استراتيجية مثلث االستماع

مثلث االستماع لهذه المجموعة في اليوم االول من االسبوع كتغذية  استراتيجيةتم اعطاء     
ون نشطًا في راجعة مؤجلة والتي ركزت على الجانب النظري والتعليمي لتفعيل دور الطالبة ليك

الجانب النظري لمهارة من المهارات حيث تقوم فكرة هذه االستراتيجية على التحدث واالستماع 
 التالية:والمناقشة ومن ثم التغذية الراجعة وفق الخطوات 

 طالبات.تقسيم الطالبات التسعة إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ثالثة   -4
 الطالبة األولىبحيث يكون دور  الواحدة،عة تقسيم األدوار بين الطالبات في المجمو   -:

والطالبة الثالثة هي المسؤولة عن  مستمعة،والطالبة الثانية  المهارة،كمتحدثة وتقوم بشرح 
 .وكتابة ما تم في النقاش الراجعة،تقديم التغذية 

وتبدأ الطالبة األولى بالشرح والتفسير للفكرة او السؤال أو .يطرح المدرس فكرة أو سؤال -0
 .لمشكلةا
تقوم الطالبة الثانية باالستماع للطالبة األولى ومناقشته لتوضيح الفكرة أو السؤال أو  -1

 .المشكلة
 زميالتها فيتقوم الطالبة الثالثة في المجموعة بمراقبة عملية المناقشة والحوار بين  -7

 زميالتهن.وتوثق وتكتب ما يدور بين  لهن،المجموعة، وتقوم بتقديم التغذية الراجعة 
 تبديل األدوار بين الطالبات حول نفس الفكرة في شرح مهارة من المهارات بشكل مفصل.  -2
 التفاعلي: الفيديوالمجموعة التجريبية الثانية التي مارست تقنية  ثانيا:
تم استخدام تقنية الفيديو التفاعلي في الوحدة االولى من كل اسبوع على هذه المجموعة كتغذية    

من خالل شاشة العرض للصور الثابتة وحركات  النظرية،قاعة الدراسية راجعة مؤجلة في ال
عادة عرضها ألكثر من  ألحدىسريعة وبطيئة  ويتاح ذلك عن طريق القوائم  مرة،المهارات وا 

صورة مشكالت تحث المتعلمات كافة على  فيحسب متطلبات الطالبات كما تطرح األسئلة 
الشخصية  أراءهن بأبداءمتعددة ومختلفة تسمح لهن مما يسفر عن وجهات نظر  الموقف،دراسة 

  المهارة.التي تؤدى الى سرعة في تعلم 
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اما في اليوم الثاني للوحدة التعليمية الثانية يتم اعطاء المجموعتين التجريبيتين وحدة تعليمية     
  الدراسة.موحدة لمهارة من المهارات قيد 

   البحث.االختبارات البعدية لعينة  .1- 2
بعد االنتهاء من تطبيق المنهجين التعليميين قام الباحث بااللتزام وتهيئة الظروف التـي جـرت      

بهــا االختبــارات القبليــة مــن قبــل فريــق العمــل المســاعد مــن ناحيــة المكــان واألدوات واألجهــزة فقــد 
 .845:/:45/4أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث للمجموعتين التجريبيتين في 

  اإلحصائية.الوسائل  11 –2
إن عملية القياس والتقـويم ال تحقـق األهـداف المطلوبـة مـالم يـتم اسـتخدام الوسـائل اإلحصـائية       

. وبهـذا (70: 4337خـاطر:)جمعها باعتبارها وسيلة لتوضيح النتائج من خالل البيانات التي تم 
نـــات الخاصـــة بالبحـــث إذ ( فـــي معالجـــة واســـتخراج البياSPSSاســـتعمل الباحـــث تطبيـــق حقيبـــة )

واالرتبـاط  االلتـواء،ومعامـل  المعيـاري،واالنحـراف  الحسـابي، )الوسـطاستخدم بعض القوانين وهـي 
 ((.t-testواختبار ) بيرسون،البسيط 

 ومناقشتها:وتحليل النتائج  عرض-3
 وتحليلها:التجريبيتين  والبعدية للمجموعتينعرض نتائج االختبارات القبلية  3-1

 (3)الجدول 
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( للمجموعة االولى لالختبار القبلي 

 والبعدي في متغيرات البحث

 (.8( عند درجة حرية )0.05معنوي > )
( اظهرت النتائج لنا االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة االولى التي مارسـت 0من الجدول )      

إن األوساط الحسابية بـين االختبـارين لمهـارة )االرسـال مـن االعلـى(  االستماع()استراتيجية مثلث 
( T( وقيمـــة )0.278( و)0.205نحرافـــات معياريـــة قـــدرها )وبا (6.911و ) (0.838قـــد بلغـــت )
مـــن  أصــغر( عنــد مســـتوى خطــا 0.000( ونــوع الداللــة معنـــوي بنســبة)-57.103-المحســوبة )

(.   ومهارة )االرسال من االسفل( قد بلغت قيمة االوساط الحسـابية لهـا 8( وبدرجة حرية )0.05)
( المحســوبة T( وقيمــة )0.251( و)0.182وبانحرافــات معياريــة قــدرها ) (6.995و ) (0.776)

 tقيمة  ف هـ ف   االختبار البعدي االختبار القبلي المتغيرات      
 المحسوبة

 نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 0.000 -57.103- 0.106 6.072 0.278 6.911 0.205 0.838 االرسال من االعلى
 معنوي 0.000 -59.024- 0.105 6.218 0.251 6.995 0.182 0.776 االرسال من االسفل 
 معنوي 0.000 -90.719- 0.068 6.188 0.176 6.990 0.206 0.801 المناولة من االعلى
 معنوي 0.000 -57.982- 0.103 6.023 0.193 6.858 0.166 0.835 المناولة من االسفل
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ـــة معنـــوي بنســـبة)-59.024-) ( 0.05مـــن ) أصـــغر( عنـــد مســـتوى خطـــا 0.000( ونـــوع الدالل
ــــة ) ــــد بلغــــت االوســــاط لهــــا ) (.8وبدرجــــة حري ــــى( فق ــــة مــــن االعل و  (0.801امــــا مهــــارة )المناول

ـــــــــة قـــــــــدرها )6.990) ـــــــــات معياري -)( المحســـــــــوبة T( وبقيمـــــــــة )0.176( و)0.206( وبانحراف
( وبدرجـة 0.05مـن ) أصـغر( عند مستوى خطـا 0.000( ونوع الداللة معنوي بنسبة)-90.719

( 6.858و ) (0.835فقـــــد بلغـــــت االوســـــاط لهـــــا ) االســـــفل(مـــــن  )المناولـــــةومهـــــارة  (.8حريــــة )
ـــة قـــدرها ) ( ونـــوع -57.982-( المحســـوبة )T( وبقيمـــة )0.193( و)0.166وبانحرافـــات معياري

 (.8( وبدرجة حرية )0.05من ) أصغر( عند مستوى خطا 0.000الداللة معنوي بنسبة)
 (4الجدول )

القبلي  الثانية لالختباريبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( للمجموعة 
 والبعدي في متغيرات البحث

 .(8( عند درجة حرية )0.05معنوي > )
( اظهــرت النتــائج لالختبــارات القبليــة والبعديــة للمجموعــة الثانيــة التــي مارســت 1فــي الجــدول )      

ة )االرســال مــن االعلــى( قــد إن األوســاط الحســابية بــين االختبـارين لمهــار  التفــاعلي( الفيــديوتقنيـة )
( T( وقيمــــــة )0.593( و)0.169( وبانحرافـــــات معياريــــــة قـــــدرها )5.355و ) (0.922بلغـــــت )

مــن  أصــغر( عنــد مســتوى خطــا 0.000) ( ونــوع الداللــة معنــوي بنســبة-18.709-المحســوبة )
لهـا ومهـارة )االرسـال مـن االسـفل( قـد بلغـت قيمـة االوسـاط الحسـابية  (.8( وبدرجة حرية )0.05)
( المحســوبة T( وقيمــة )0.605( و)0.156وبانحرافــات معياريــة قــدرها ) (5.328و ) (0.816)
ـــة معنـــوي بنســـبة)-25.086-) ( 0.05مـــن ) أصـــغر( عنـــد مســـتوى خطـــا 0.000( ونـــوع الدالل

ــــة ) ــــةامــــا مهــــارة  (.8وبدرجــــة حري ــــى(مــــن  )المناول ــــد بلغــــت االوســــاط لهــــا ) االعل و  (0.827فق
ـــــــــات معي5.212) ـــــــــة قـــــــــدرها )( وبانحراف -( المحســـــــــوبة )T( وبقيمـــــــــة )0.495( و)0.175اري

( وبدرجة 0.05من ) أصغر( عند مستوى خطا 0.000( ونوع الداللة معنوي بنسبة )-25.289
( 4.887و ) (0.901فقـــــد بلغـــــت االوســـــاط لهـــــا ) االســـــفل(مـــــن  )المناولـــــةومهـــــارة  (.8حريــــة )

ـــة قـــدرها ) ( ونـــوع -35.894-( المحســـوبة )T( وبقيمـــة )0.380( و)0.123وبانحرافـــات معياري
 (.8( وبدرجة حرية )0.05من ) أصغر( عند مستوى خطا 0.000الداللة معنوي بنسبة )

   tقيمة     ف هـ ف   االختبار البعدي االختبار القبلي المتغيرات
 المحسوبة

 نسبة
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 0.000 -18.709- 0.236 4.433 0.593 5.355 0.169 0.922 االرسال من االعلى
 معنوي 0.000 -25.086- 0.179 4.512 0.605 5.328 0.156 0.816 االرسال من االسفل 
 معنوي 0.000 -25.289- 0.173 4.384 0.495 5.212 0.175 0.827 المناولة من االعلى

 معنوي 0.000 -35.894- 0.111 3.986 0.380 4.887 0.123 0.901 ن االسفلالمناولة م
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 وتحليلها:عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين  3-3
 (5)الجدول 

رات يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( للمجموعتين التجريبيتين لالختبا
 متغيرات البحث البعدية في

 (.16( عند درجة حرية )0.05معنوي > )
( ان نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين لمهارة 7يتضح من الجدول )       

( بينما االنحرافات 5.355( )6.911ى ان قيم االوساط الحسابية قد بلغت)االرسال من االعل
( ونوع الداللة 7.122( المحتسبة)t( وقد كانت قيمة)0.593( )0.278معيارية قد بلغت مقدارها)

( .اما 16( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى خطا اصغر من )0.000معنوية بنسبة خطا)
( بينما 5.328( )6.995االوساط الحسابية قد بلغت) مهارة االرسال من االسفل ان قيم
( 7.625( المحتسبة)t( وقد كانت قيمة)0.605( )0.251االنحرافات معيارية قد بلغت مقدارها)

( وبدرجة حرية 0.05( عند مستوى خطا اصغر من )0.000ونوع الداللة معنوية بنسبة خطا)
( 5.212( )6.990م االوساط الحسابية لها )(. بينما مهارة المناولة من االعلى فقد بلغت قي16)

( t( وقد كانت قيمة)0.495( )0.176بينما االنحرافات معيارية قد بلغت مقدارها)
من  أصغر( عند مستوى خطا 0.000( ونوع الداللة معنوية بنسبة خطا)10.134المحتسبة)

الوساط الحسابية لها (. اما مهارة المناولة من االسفل فقد بلغت قيم ا16( وبدرجة حرية )0.05)
( وقد كانت 0.495( )0.176( بينما االنحرافات معيارية قد بلغت مقدارها)4.887( )6.858)

 أصغر( عند مستوى خطا 0.000( ونوع الداللة معنوية بنسبة خطا)10.134( المحتسبة)tقيمة)
 (.16( وبدرجة حرية )0.05من )

أن المجموعتـان التجـريبيتين  ( نـرى1و) (0)عند مالحظة نتـائج الجـدولين  النتائج:مناقشة  3-4
ــــة  ــــث االســــتماع وتقني ــــاعلي( الفيــــديو)الســــتراتيجية مثل ــــائج  التف ــــا تحســــنًا ملموســــا فــــي نت قــــد حققت

االحصائية بوجود فـروق  فيها النتائجاالختبارات البعدية عنه في االختبارات القبلية والذي اظهرت 
ويعـــزو الباحـــث ان أســـباب هـــذه  االول.ق الفـــرض بـــين االختبـــارات القبليـــة والبعديـــة هـــذا ممـــا حقـــ

ــــًا  ــــم تطبيقهمــــا وفق ــــين ، الــــذي ت ــــة المنهجــــين التعليمي ــــدى مجمــــوعتي البحــــث الــــى فاعلي الفــــروق ل

  tقيمة  المجموعة الثانية المجموعة االولى المتغيرات
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 0.000 7.122 0.593 5.355 0.278 6.911 االرسال من االعلى
 معنوي 0.000 7.625 0.605 5.328 0.251 6.995 االرسال من االسفل امامي

 معنوي 0.000 10.134 0.495 5.212 0.176 6.990 لة من االعلىالمناو 
 معنوي  0.000 13.842 0.380 4.887 0.193 6.858 المناولة من االسفل
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ن " تحقيـق واكتســاب أقصـى درجـات الكفايــة  والفيــديوالسـتراتيجية مثلـث االسـتماع   التفـاعلي  ، وا 
لكونـه يعـد طريقـة لتنظـيم المـادة الدراسـية علـى  في المواقف التعليمية يعـود إلـى المـنهج التعليمـي ،

فظال عن  (122: :435)لطفي:أساس خطوات متدرجة ، بحيث يمكن للمتعلم اكتسابها بسهولة "
تكيف عينة البحـث للمنهجـين بسـبب سـهولة المـنهج ووضـوح اهدافـه  ممـا كـان لهمـا الـدور الفعـال 

( " ان األسـاليب  4305كد عليهـا )عـالوي ، والمؤثر في سرعة تعلم المهارات قيد الدراسة والذي ا
ن التكيـف الصـحيح والمناسـب للطريقـة  تؤثر على سرعة التعّلم وعلى درجة اإلشباع في التعّلم ، وا 
أو األسلوب تعتمد على الفهم السليم للعوامل والمبـادئ التـي لهـا صـلة بالموضـوع لكـي تثبـت أثرهـا 

. كمــا يعــزو الباحــث اســباب الفــروق  (18: 4305)عــالوي:وقيمتهــا فــي مواقــف تعليميــة معينــة " 
 انتبـاههم وجعـل الطلبة، اهتمام زيادة على لدى المجموعتين الى ان اساسيات التعلم النشط تعمل

 التـي الجديدة المهارات لديهم وتنمي معها وتفاعلهم باألنشطة النشغالهم نظراً  أطول،لفترة  مستمراً 
إلـى الحالـة  السـلبية الحالـة مـن يتحولـون خاللهـا ومـن المسـتجدات، مـع التكيـف علـى تسـاعدهم
: 887:)الهويـدي:فعالـة  بطريقـة التعليميـة الخبـرات اكتسـاب علـى يسـاعد والنشـطة ممـا الحركيـة

كمـا ويعــزو الباحـث الــى تطـور المجمــوعتين فـي فاعليــة اتقـان المهــارات قيـد الدراســة بســبب  (.50
عطـت فرصـة كبيـرة للطالبـات فـي اسـتيعاب المـادة توقيت استعمال التغذيـة الراجعـة المؤجلـة التـي ا

بـأن   الشـاتيةالنظرية للمهارات بشكل تفصـيلي وفـق المـنهج المعـد ، وهـذا مـا اكـدت عليـه النظريـة 
التغذية الراجعة المؤجلة تؤدي الى تعلم افضـل واسـتبقاء اكبـر مـن التغذيـة الراجعـة الفوريـة ، إذ ان 

يفهم الطلبة اسباب اخطائهم أكثر من التغذية الراجعة الفوريـة استعمال التغذية الراجعة المؤجلة قد 
، وبذلك سوف يكون تداخل أقـل عنـد  بسبب نسيان االجابات الخاطئة عند تأجيل التغذية الراجعة

 تعلم االستجابات الصحيحة بفعل التغذية الراجعة.
استعمال التغذية الراجعـة أما في المهمات التي يسهل االحتفاظ بمعلوماتها قد يكون من المفيد     

المؤجلة لسـاعات عـدة ، أو حتـى لعـدة ايـام ، ألنهـا تجبـر المـتعلم علـى إعـادة  االسـئلة فـي فكـره ، 
ويمكن القول أن استعمال التغذية الراجعة المؤجلة امر ممكن إذ تذكر المتعلمة المهمة التـي قامـت 

ـــائق ذوات خصـــائص وا ـــة وســـهلة يكـــون اداؤهـــن بهـــا ، هـــذا وحـــين تتعامـــل المتعلمـــات مـــع حق قعي
وتعلمهن الالحق أفضل ، اما اذا تعاملت الطالبات مع حقائق علميـة ذات معنـى ومعقـدة ، فيكـون 
اداؤهن وتعلمهن الالحق أفضل بتقديم تغذية راجعة مؤجلة ، ويتضح مما سـبق إّن االخـتالف بـين 

نها : نوعية المحتوى الدراسي آراء الباحثين في زمن تقديم التغذية الراجعة يرجع الى عوامل عدة م
 . (08: 887:)عباس:، وعمليات التذكر والنسيان عند المتعلمين 

اما سبب تفوق المجموعة التجريبية االولى التي مارست استراتيجية مثلث االستماع بنسب     
ذه التفاعلي ،  يعزو الباحث هذا التفوق الى ان ه للفيديوأكثر من المجموعة التجريبية الثانية 
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المهارات قيد البحث والمعارف  االستراتيجية ساهمت في مساعدة المتعلمات على اكتساب
واالتجاهات والمبادئ والقيم مما مكن طالبات هذه المجموعة من االستقاللية في التعّلم ،  اذ أن 
 المتعلمات اللواتي يشتركن في العملية التعليمية بصورة فاعلة تتعدى كونهن متلقيات سلبية ،
وتفعيل دورهن في مهارات واستراتيجيات التفكير العليا مثل التحليل، والتركيب، والتقييم وحل 
المشكالت ومهارات التفكير العليا مثل التحليل، والتركيب، والتقييم وحل 

مما جعلت من الطالبات قادرات على اكتساب مهارات معينة  (71: 880:)كوجك:المشكالت"
وهو تعليم يستمتع به المتعلم في استغراق واندماج ، وهو بذلك يحول  ومعارف واتجاهات محددة "

. وبهذا فقد أشارت (00: 880:)بدير:العملية التعليمية الى شراكة ممتعة بين المعلم والمتعلم 
 للتعليم طريقة عن عبارة هي النشط إلى أن تطبيق استراتيجية التعّلم( 882:)جودت سعادة ،

 بيئة خالل من كبيرة، وبفاعلية متنوعة بأنشطة المتعلمون فيها يشترك واحد، وقتً  في والتعّلم
 التحليل الواعي، والتفكير الثرية، اإليجابي، والمناقشة لهم باإلصغاء تسمح متنوعة غنية تعليمية
 الدقيق مما إشرافه تحت أنفسهم بأنفسهم تعليم على يشجعهم الذي المعلم بوجود والتأمل، السليم،
 .(141: 882:)سعادة:المرغوبة " التعّلم أهداف تحقيق نحو يدفعهم

 الخاتمة: – 4
ان اسـتخدام التغذيـة الراجعـة المؤجلـة فـي تعلــم المهـارات وفـق اسـتراتيجية مثلـث االســتماع 

الفاعــل والمــؤثر وااليجــابي فــي  التــأثيرمــا أظهرتــه النتــائج كـان لــه  التفــاعلي حســب الفيــديووتقنيـة 
تـــائج التــــي ظهـــرت إن المجموعـــة التجريبيــــة االولـــى التـــي مارســــت مــــن خـــالل الن، ســـرعة الـــتعلم

 لها االفضلية في تعلم المهارات وهذا ما حقق الفرض الثاني. االستماع كانتاستراتيجية مثلث 
 المصادر العربية 

  التغذية الراجعة الفورية والمؤجلـة فـي التحصـيل الدراسـي لمـادة  إثر عباس:ابتهاج خضير
رسـالة ماجسـتير غيـر  الحاسـوب،بات المرحلة االعدادية باستخدام االدب والنصوص لطال

  .887:بغداد، جامعة  التربية،كلية  منشورة،
  مطبعـــة  )القـــاهرة، :الرياضـــيةاالختبـــارات والقياســـات فـــي التربيـــة  ســـالمة؛ابــراهيم احمـــد

  (.4307 الجيزة،
  :عمان، دار  ،تربويةوالالتصاميم التجريبية في الدراسات النفسية ابراهيم عبد الخالق

  .884:عمار للنشر، 
  دار  )القـــاهرة، :الرياضـــيالقيـــاس فـــي المجـــال  بيـــك؛وعلــي فهمـــي  خـــاطر،احمــد محمـــد

  (.4337 والنشر،الكتاب للطباعة 
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 دمشق،منشورات جامعة  )دمشق، :الحديثةالقياس والتقويم في التربية  ميخائيل؛ انطوي 
  (.4337 الرياضية،كلية التربية 

  887:دار الكتاب الجامعي ،  العين، ،الفعالمهارات التدريس يدي: زيد الهو. 
  ـــم  )سلســـة :والـــتعلمالتـــدريس  تاســـتراتيجيا جـــابر؛عبـــد الحميـــد المراجـــع فـــي التربيـــة وعل

 .(4333 العربي،دار الفكر  القاهرة، العاشر،الكتاب  النفس،
  دار  )بيـروت، :والتربيـةالقيـاس والتجريـب فـي علـم الـنفس  عيسـوي؛عبد الـرحمن محمـد

 (.4351 العربية،النهضة 
  دار  اإلســكندرية: ،الحركــيطرائــق تــدريس التربيــة الرياضــية والــتعلم  لطفــي.عبــد الفتــاح

 .:435 الجامعية،الكتب 
  جامعة :الرياضياالختبارات والقياس واإلحصاء في المجال  الحكيم؛علي سلوم جواد( 

  (.881: العلمي،وزارة التعليم العالي والبحث  القادسية،
  م.880: عمان، والتوزيع،دار الميسرة للنشر  ،4ط ،النشطالتعلم  بدير.كريمان محمد 
  ــيم  كوجــك:كــوثر حســين ــم لتحســين طــرق التعل تنويــع التــدريس فــي الفصــل دليــل المعل

   .880: اإلقليمي،مكتب اليونسكو  بيروت، ،العربيوالتعلم في مدارس الوطن 
   الهيئــة العامـــة  )القــاهرة، االول:الــنفس والتربيــة الجــزء مجمــع اللغــة العربيــة ومعجــم علــم

 (.4301 والمطابع،للشؤون 
   المعــارف،دار  القــاهرة: ،1ط  ،والمنافســاتســيكولوجية التــدريب  عــالوي.محمــد حســن 

4305. 
   القـاهرة، :0ط .والرياضـيةاالختبار والتقويم في التربية البدنية  حسـنين؛محمد صبحي( 

 (.4، ج4337 العربية،دار الفكر 
  880:مكتب دار الكلية ، القاهرة، ،العامعمليات تكنلوجيا خميس:  عطيةمحمد.  
   دار المســيرة  )عمــان، :4ط .وممارســةالتصـميم التعليمــي نظريــة  الحيلــة؛محمـد محمــود

 .(4333 والطباعة،للنشر والتوزيع 
   ـــد المجيـــد  :4ط .الجامعيـــةالرســـائل  ألعـــداداســـس البحـــث العلمـــي  ابـــراهيم؛مـــروان عب

  (.888: والتوزيع،مؤسسة الورق للنشر  )عمان،
  الضياء للطباعة  النجف، دار –العراق  ،الحركياساسيات في التعلم  زيد:ناهدة عبد

  .880:، 4 والتصميم ط
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  تــأثير التغذيــة الراجعــة باســتخدام الحاســوب فــي تعلــم مهــارتي  الــتالوي:نغــم صــالح نعمــة
كليـــة التربيـــة  منشـــور،رســـالة ماجســـتير غيـــر  لطـــائرة،ااألعـــداد واســـتقبال اإلرســـال بـــالكرة 

 .  881: بابل،جامعة  الرياضية،
 المصادر االجنبية
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