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ع فالتغذية الراجعة الخارجية في تعلم رفعة الخطف بر  باستخدامالتقويم البنائي  استراتيجية
 اإلثقال لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 م.د نبراس علي لطيف          
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى 

nibras.ali46@yahoo.com 
 قال.مهارة رفع الخطف برفع اإلث ،راجعةالتقويم البنائي على وفق التغذية ال المفتاحية:الكلمات 

 ملخص البحث 
ارتأى الباحث إن يكون هناك تقويم أخر يساعد في تعلم مهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال      

بشكل يجعل المتعلم على تماس بأداء المهارة ومعرفة المستوى العملي الذي وصل إليه من خالل 
ث تقويمات ةإذ اعتمد الباحث على ثال لتغذية الراجعة الخارجيةإستراتيجية التقويم البنائي باستخدام ا

صميم المجموعتين بتاستخدم الباحث المنهج التجريبي و  ،التجربة يتم من فيها تقويم العينة مدةخالل 
إذ كانت العينة من طالب المرحلة األولى  ؛البحثلطبيعة مشكلة  لمالءمته التجريبية والضابطة
ما  ،طالب  21إذ بلغ عددهم   6102 -6101نية وعلوم الرياضة لسنة في كلية التربية البد وا 

انية أسابيع البحث ثم مدةإذ اشتملت  ،اختبارات البحث فهي اختبارات مقننة في لعبة رفع اإلثقال 
 أهميةها ل التقويم البنائي باستخدام التغذية الراجعة الخارجية استراتيجية وفقعلى  التعلم إنواستنتج 
 .تعلم مهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال  تقويم عينة البحث وفيكبيرة في ة ايجابي

The structural evaluation strategy using external feedback in learning 
the height of kidnapping by increasing the weight of students in the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences 
Research Summary 

     The researcher believes that there is another calendar that helps in learning the 
skill of high abduction by raising the load so that the learner is in contact with the 
performance of the skill and knowledge of the practical level reached through the 
strategy of structural evaluation using external feedback. The researcher relied on 
three calendars during the trial period, The researcher used the experimental method 
to design the experimental and control groups to suit the nature of the research 
problem. The sample consisted of students of the first stage in the College of Physical 
Education and Sports Sciences for the year 2015-2016. The study included eight 
weeks and concluded that learning according to the structural evaluation strategy using 
external feedback has a great positive importance in evaluating the research sample 
and in learning the skill of high abduction by raising the weight. 
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المقدمة : -1  
تقليدية ، ال  يرغوان تكون التقويم المستخدمة  في استراتيجيات اً إن التعلم الجيد يتطلب تنوع     

نما على العديد من أساليب التعلم المختلفة ، وتختلف  ؛تقتصر على الورقة والقلم  ستراتيجياتاوا 
 .، وتبعًا لطبيعة األهداف المراد التحقق من بلوغ المتعلم لهايم تبعًا للهدف من العملية ذاتهاالتقو 

ويماتنا للمتعلم لما كانت تقرف أنه كأن نع وأدواته ينبغيالتقويم  استراتيجياتوفي إطار الحديث عن 
 تعليمي،ال، أفرزت معلومات جيدة يمكننا االعتماد عليها التخاذ قرارات مناسبة بشأن عملنا جيدة

تقود  دقيقة،غير وعلى العكس من ذلك فإن التقويمات غير الجيدة للمتعلم تؤدى إلى معلومات 
بل التدريس مستمرة تبدأ ق ًا أن التقويم عمليةبدورها إلى قرارات غير مناسبة، وينبغي أن نعرف أيض

 ، وبعده، وأن نجاح هذه العمليات يتطلب من المعلم االختيار األمثل ألداة التقويم .ئهأثنافي و 
ية عامة ولعبة بألعابها االولمبممثلة البدنية وعلوم الرياضة لسنوات عديدة ركزت التربية بالتالي و    

ي كان للمعلم الدور األساس ف إذ، قويم التقليديعلى التخاصة  طف(الخرفعة  )مهارةرفع اإلثقال 
م( مناسبة بطرق يراها )أي المعل م طالبهيتقيوغالبًا ما ركز المعلم على  .التعلميالموقف التعليمي 

ن هناك لذلك ارتأى الباحث في هذه البحث إن يكو  وفعالة في تحقيق األهداف التي يسعى لتحقيقها.
عد في تقويم مستوى تعلم مهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال بشكل يجعل المتعلم وسيلة أخرى تسا

على تماس بأداء مهارة رفعة الخطف ومعرفة المستوى العملي الذي وصل إليه من خالل إستراتيجية 
 . التقويم البنائي باستخدام التغذية الراجعة الخارجية

ور العملية المتعلم محليصبح  التعليمية،ية متعلم في العملللدور بالنتيجة يجب إن يكون هناك 
معنيًا  يصبح إي المتعلم( . و  Out pot ( و نتاجها ) Input وُمْدَخلَها ) ومركزها، التعليمية،

نتاجها.  علم؟ كيف بالتفكير في تعلمه وتقويمه. ماذا تايظا معنيًا و بالبحث عن المعرفة واكتشافها وا 
معطيات فكره في الظواهر وال يعملن التعلم بطريقة أفضل؟ و وهل يمك التقويمتعلم؟ ما جدوى هذا 

ويحللها ويكتشف العالقات واألنماط الموجودة فيها. كما تهدف إلى تحسين التعليم والتعلم والُمْنَتج 
إلثقال يعتمد على برفع افي تعلم رفعة الخطف  تقليديلا وتكمن مشكلة البحث بان التقويمالتربوي. 

عطاء درجة بالتالي يكون ناتج التعلم فقط امتحان في نهاية ال فصل يكون من خالله تقويم المتعلم وا 
خدم في مختلفة ت عدة استراتيجياتلذلك هناك من خالل هذا االمتحان و وفقا لألسلوب التقليدي 

ل بشكل عام ومهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال بشكللمهارات المختلفة  البتعلم الطتقويم عملية 
احث التطرق الب يحاولالتي  االستراتيجياتأفضل النتائج ومن هذه  إلىمنها الوصـول الهدف خاص 
  ،تعلم رفعة الخطف ومعرفته في التقويم البنائي باستخدام التغذية الراجعة الخارجية استراتيجيةلها هو 

 بأسلوب هاولكون تأديت ،اإلثقالرياضة رفـــع تقويم تعلم  في أساسيدور  االستراتيجيةولما لهذه 
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يـــــــــــادة ز معرفة المتعلم المستوى الذي وصل إليه و ايظا  إلىقد يؤدي  التغذية الراجعة الخارجية
 عند األداء .لدى المتعلم الثقة بالنفس وزيادة الدافعية 

استخدام التغذية ب التقويم البنائي استراتيجية إنهل )المشكلة بالتساؤل التالي  نختزلبالتالي     
ويهدف  .(بشكل ايجابي فاعلية تعلم مهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال إلىؤدي جعة الخارجية يالرا

ة في تعلم رفعة التغذية الراجعة الخارجي باستخدامالتقويم البنائي  استراتيجية تأثيرتعرف البحث إلى 
علم رفعة ت الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اإلثقال، ومعرفةبرفع  الخطف

 الخطف برفع اإلثقال. 
 أثيرًا ايجابياً تالتغذية الراجعة الخارجية  باستخدام التقويم البنائي ستراتيجيةال ويفرض الباحث إن   

مهارة م ذات داللة معنوية في تعلي إحصائية اً وان هناك فروق اإلثقال،برفع  في تعلم رفعة الخطف
 تجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.رفعة الخطف بين المجموعتين الضابطة وال

جراءاته الميدانية : يةمنهج -2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1 

لطبيعة  الءمتهلم بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطةاستخدم الباحث المنهج التجريبي     
 .مشكلة البحث 

 وعينته:مجتمع البحث  2-2 
الب المرحلة األولى في كلية التربية البدنية ( طالبًا من ط631يتكون مجتمع البحث من )  

حسب ما ورد من قائمة وحدة ب، و 6102-6101للسنة الدراسية  ديالى جامعة-الرياضةوعلوم 
وعليه  ،( ه -د –ج  –ب  –التسجيل في الكلية فان هذا المجتمع يتوزع على خمس شعب هي )أ 

 (.ه -د) بتيعتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والمتمثلة بش
طالب وال الممارسين للعبة( طالبًا ، وتم استبعاد الطالب المؤجلين والطالب 23بلغ  حجم العينة )

 عةمجمو إلى ( طالب تم تقسيمهم بالطريقة العشوائية 21وبذلك بلغ حجم العينة النهائي ) نالمتغيبي
هم ( و  61نة من ) مكو  مجموعة تجريبيةو  شعبة ) د ( وهمطالبًا (  61مكونة من )  ضابطة
 ه.بشعبة 

 عدد إفراد عينة البحث والتقويم المستخدم يبين (1)الجدول  
عدد إفراد العينة  المستبعدون العدد الكلي المجموعة الشعبة

 النهائية
 التقويم المتبع

 إستراتيجية التقويم البنائي  24 14 34 التجريبية ه

 التقويم التقليدي 24 13 33 الضابطة د
 ــــــــ 44 23 63 - ع الكليالمجمو 
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 العينة:تكافؤ  2-2-1 
كما في و  والضابطة ةالتجريبيالمهاري بين المجموعتين  األداءالتكافؤ في مستوى  تم إيجاد   

 (. 6الجدول )
 لرفعة الخطفالمهاري  األداءتكافؤ المجموعتين في مستوى يبين  (2جدول )

ـــــــــن قيمة 1،23المحتسبة قد بلغت ) T( نالحظ بان قيمة 6من الجدول )  ( وهي اصغر مـ
T ( وهذا يدل على 6،16الجدولية والبالغة ) بين المجموعتين  نوية )عشوائية (وجود فروق مععدم

في مســــــــــــــتوى األداء المهــاري لرفعــة الخطف ممـا يـدل على تكـاُفئ العينـة . ولمنع المتغيرات التي 
لبحث التجانس لعينة ا بإجراءتؤثر على ســــير التجربة من حيث الطول والوزن والعمر قام الباحث 

                                       .(3هو موضح في جدول ) وكما
 يبين تجانس عينة البحث (3جدول )

 
 :البحثالمستخدمة في ووسائل جمع المعلومات األجهزة واألدوات  2-3 
 األجهزة المستخدمة في البحث : 2-3-1
ســـويدي . بار حديد ) شـــفتات( اولمبية (01صـــيني المنشـــاء عدد) بار حديد )شـــفتات( تعليمية    

اء صــيني المنشــ . ميزان لقياس الوزنصــيني المنشــاءأقراص مختلفة األوزان  .(01المنشــاء عدد) 
 .  (3صينية المنشاء عدد)  . طبلة سباق اولمبية(0عدد) 

 
 

 متغيراتال
 المجموعة
 

 ع س ن

 Tقيمة   
ة درج

 الحرية
مستوى   
 الفرق الداللة

 الجدولية بةالمحتس

 1،6 6،2 24 ضابطة
 عشوائي 4.45 30 2.42 4،63

 1،5 6،3 24 تجريبية

وسيلة  المتغيرات ت
 *قيمة معامل االلتواء -و ع ± -س القياس

 4،174 174،5 0،45 177،3 سم الطول 1

 4..،4 .6 .7،7 73،4 كغم الوزن 2

 4،714 - 17 2،40 17،5 سنة العمر 3
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 األدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
  صيني المنشاء. جهاز ) داته شو( صيني المنشاء. Dellحاسبة البتوب نوع  
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-3
شبكة .المقابالت الشـخصـية . االختبارات والمقاييس  . واألجنبيةالمصـادر العربية  المالحظة .   

 ارات الخاصة بلعبة رفع اإلثقال.االنترنيت.استمارات تسجيل نتائج االختب
 االستطالعية:التجربة  2-4
على عينة  6/6102/ 02 في يوم الثالثاء المصادفقام الباحث بإجراء تجربة استطالعية    

ى وهم من جامعة ديال –الرياضة طالب المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم  عشوائية من
 ن هذه التجربة هو :كان الغرض م إذغير عينة البحث 

 تعرف احتياجات إجراء التجربة .-0
 تعرف العوامل والمشاكل التي تعوق إجراء التجربة الرئيسية .-6
 تحديد الزمن الالزم إلجراء التجربة . -3
 الوقوف على نقاط الضعف عند فريق العمل المساعد . -2
 التأكد من صالحية الوسائل المساعدة في التجربة.-1
 : طبيق التجربةإجراءات ت 2-5
ام الباحث مع قبعد تهيئة مستلزمات البحث وأدواته وضبط المتغيرات التي تؤثر في التجربة    

خالل  من ،المادة بهدف تنظيم الجدول األسبوعي لمادة رفع اإلثقال )مهارة رفعة الخطف(  مدرسي
ة ) التقويم تعلم ضمن خطإما بالنسبة للمجموعة التجريبية التي ت مدة التجربة للمجموعة الضابطة .

 البنائي باستخدام التغذية الراجعة ( فقد اتخذ الباحث اإلجراءات اآلتية :
 تحديد الهدف من إتباع التقويم البنائي باستخدام التغذية الراجعة الخارجية.   -0
توفير المصادر والمستلزمات والمواد التي من الممكن استخدامها من لدن الطالب خالل   -6

 ربة .تطبيق التج
 .( أسابيع4مدة تطبيق المنهج التعليمي )  -3
 ( دقيقة لتعليم مهارة رفعة الخطف.21( دقيقة خصص منها )91الزمن الكلي للوحدة التعليمية )-2
 : البنائي في مهارة رفعة الخطفتقويم ال استراتيجية 2-6
 ،ألتعلميلتعليمي ف اأثناء تأدية المعلم للموقفي تعتمد على التقويم المرحلي الذي يتم  استراتيجية  

وتعلمهم ، ومن ثم تشخيص  المتعلمينبهدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة من جمع المعلومات عن 
( 23 :6113:احتياجاتهم واالعتماد عليها للتخطيط لتعلمهم الالحق) عالم تعرف و  ،هذا الواقع 

ة وعة التجريبياعتمد الباحث في هذا البحث على جمع المعلومات عن المتعلمين في المجمإذ 
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لرفعة العينة  فرادإ أداءمستوى  تعرف أيضا االحتياجات التي تسهم في تعلمهم بالتالي فإنو  وتعلمهم
الن هذه المهارة  ضعيفهو المعتمد من قبل الكلية قبل تنفيذ المنهج التعليمي  الخطف برفع اإلثقال

لفترة  لتجريبيالتصميم ابية من خالل إجراء تقويم للمجموعة التجريوعليه تم  ،مرة  ألوليتم تعليمها 
 (.2التجربة وبشكل مرحلي مقسم على ثالث مراحل كما موضح في الجدول )

 ( يبين التصميم التجريبي للبحث 4الجدول ) 

 البحث:خطوات إجراء  2-6
باستخدام ويم البنائي التق ةاستراتيجيوفق على  على المجموعة التجريبية بدأ تنفيذ المنهج التعليمي   

وبمساعدة  .2/6102/ 61ولغاية  02/6/6102بتاريخ في يوم األربعاء  التغذية الراجعة الخارجية
ومدرسو المادة وقد اقتصر عمل الباحث على متابعة سير المنهج التعليمي  ،فريق العمل المساعد

 . بالبحثوضبط الوقت وتهيئة اللوازم الخاصة 
 عليمية:التقويم البنائي الت استراتيجية ماستخدا خطوات 2-6-1

كما لدى المجموعة التجريبية و  اجل تحقيق التقويم البنائياستخدم الباحث مجموعة خطوات من     
 :يأتي
لومات جمع المعمن خالل تعرف الخبرات السابقة التجريبية لعقد جلسة حوارية مع المجموعة   -0

االعتماد احتياجاتهم و تعرف و  الواقع،، ومن ثم تشخيص هذا وتوثيقهاوتعلمهم  المتعلمينعن 
بتعليمهم  فر التعلم السابق لدى المتعلمين قبل البدءاأكد من تو بهدف التعليها للتخطيط لتعلمهم 

 .مهارة رفعة الخطف برفع اإلثقال 
يقوم عدها ب (التسلسل الحركي لرفعة الخطفتقديم المعرفة الجديدة المهمة التعلمية األولى ) -6

خطاء األ سابقًا لمعالجةالباحث بتقديم النشاطات العالجية التي صممها  فريق العمل المساعد
 طالب المهمة التعلمية األولى من الدرس.الينفذ  ثمالمتوقعة.

استخدام ب أداء التسلسل الحركي لرفعة الخطفأداء الطالب على  فريق العمل المساعدم قو يُ  -3
دة أو جدي تعليميةالطالب مهمة  اعطاء ونوفي ضوء نتيجة التقويم يقرر  تقويمي.نشاط 

 
 المهارة
 

 
 المجموعات

 
 االختبارات المتغير المستقل

 رفعة الخطف
 التقويم البنائي التجريبية

 
اختبار تقويمي 
 بنائي)تكويني(

 
اختبار تقويمي 
 تشخيصي

 
 اختبار تقويمي ختامي

 

 التقويم التقليدي الضابطة
 اختبار بعدي  
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اطًا نش وهموقد يعط التقويم.صور الذي كشف عنه نشاطًا عالجيًا لمعالجة الق اعطائهم
 للتعلم إذا لم يجد لديهم أي قصور. داعماً  تعزيزياً 

خطف في تعلم رفعة ال نشاطات تعليمية لمعالجة الصعوبات المتوقعة إعداداالستمرار في   -2
 أيضاالخطف، و من خالل عرض فديوي للتسلسل الحركي يبين أهم نقاط تعلم مهارة رفعة 

 نموذج )العب منتخب وطني( لغرض مشاهدة الرفعة بشكل واقعي. استخدام
 جل التواصل في العملية التعليمية.لفروق الفردية بين المتعلمين من أمراعاة ا -1
عم تقدما جيدا في تعلم المهارة من خالل تقديم الدلألفراد الذين يحققون  إثرائيةتقديم نشاطات  -2

 المعنوي بشكل مستمر.
 لسابقة،اوفق الخطوات على  الدرس،ديم المهمات التعليمية المتضمنة في بعد االنتهاء من تق -2

 وضعية)النشاط التقويمي الختامي بحيث يتناول تعلم الطالب  فريق العمل المساعديقدم 
شاطات نينتقل الباحث إلى وفي ضوء نتيجته  اإلثقال.في رفعة الخطف برفع  البداية(
ها للطالب في بداية الدرس الجديد، وال يقدم الدرس أو إثرائية ، يقدم تعزيزيه أو عالجية

 الجديد إاّل بعد أن يتأكد من إتقان الطالب لمضامين النشاطات.
 :التغذية الراجعة الخارجية  في الوسائل المساعدة2-6-2
ذية متنوعة منها استنباط التغ برفع اإلثقال وسائل ) مهارة رفعة الخطف(في الباحث ستخدم أ   

ريق الحاسوب الحديثة عن ط العينة المجموعة التجريبية. و أيضا التكنولوجيلبّناءة وتقديمها الراجعة ا
في عرض فديوي على شاشة على الحائط لرفعة الخطف لبطوالت عالمية تبين التسلسل الحركي 
 حوكيف يتم األداء الفني للرفعة بشكل يسمح للمتعلم مالحظة الرفعة بكل دقة وانسيابية بالتالي يتي

 ،من المعلومات في تصحيح األخطاء التي يقع فيها اً للمتعلم في المجموعة التجريبية مدى واسع
ي مهارة يؤد () العب  منتخب وطني فئة شباب اً حي اً ذلك استخدم الباحث أيضا نموذج فضاًل عن

 متسلسل يضيف لهم في ذلك تصور كامالً رفعة الخطف على عينة المجموعة التجريبية بشكل 
 لىإارة قيد البحث وبالنتيجة يكون هناك حافز للمتعلم بان يشاهد ويستمع ويؤدي لكي يصل للمه

  انجاز في عملية التقويم والتعلم .على لحصول مستوى يؤهله ل
 أخرىو القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية الثابتة  رفع اإلثقال وان الباحث استخدم أجهزة   

عليم التعليمية المحددة لت األغراض اص ذات أوزان مختلفة تالءممثل شفتات تعليمية وأقر معدلة 
 الخطف برفع اإلثقال.مهارات 
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 اختبارات التقويم البنائي : 2-7
 اختبار التقويم البنائي )التكويني (: 2-7-1

 ةسة بأربعأي بعد تنفيذ التجربة الرئيفي نهاية الوحدة التعليمية الرابعة  تم إجراء تقويم بنائي   
طبق  اذبة حسب القانون الدولي للعذ االختبار والتعليمات الخاصة بابيع إذ تم شرح كيفية تنفيأس

بعد ذلك تم إعطاء  6/3/6102التقويم األولي ) االختبار( للمجموعة التجريبية في يوم األربعاء 
قيد البحث  ةتعرف مستوى األداء الفني للمهار عة التجريبية لالنقاط المهمة والواجب مراعاتها للمجمو 

عطاتعو  ،لكل متعلم منذ بدء المنهاج  وتحديد   ائهفكرة واضحة عن أد ئهريف المتعلم بنتائج تعلمه وا 
جوانب القوة والضعف وتقديم التوجيهات لتالفي األخطاء وكذلك إثارة دافعية المتعلم للتعلم 

 .واالستمرارية فيه 
 اختبار التقويم التشخيصي )التكراري( : 2-7-2
تعليمية في نهاية الوحدة العلى المجموعة التجريبية  م إجراء التقويم التشخيصي )التكراري(ت    

م يهدف التقويإذ  تعرف المستوى الذي وصل إليه المتعلموذلك ل 02/3/6102لسادسة بتاريخ  ا
 مالتشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقوي

ن التقويم أفهو حلقة الوصل بين االختبارين و البنائي من ناحية وبالتقويم الختامي من ناحية أخرى 
ة راجعة من نتائج لى تغذيعن طريق الحصول عللمجموعة التجريبية  تعلمالبنائي يفيدنا في تتبع ال

الدرجة التي أمكن  على، وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم بعمليات تصحيحية وفقاً لهاوالقيام  ،التقويم
 برفعة الخطف منذ بدء المنهاج.بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة 

 اختبار التقويم الختامي ) النهائي( والبعدي: 2-7-3
لوحدة في نهاية ا للمجموعة الضابطة وأيضا إجراء التقويم الختامي البعديتم إجراء االختبار    

تحقيق المتعلمين للمخرجات د درجة يحدت م فيهوالذي ت 6102/ 62/2بتاريخ الثامنة التعليمية 
 برفع اإلثقال .  مهارة رفعة الخطفة لتعلم الرئيس
 الوقوف على مدى ايجابية المتغير هوللمجموعة التجريبية  تقويمات ةالغرض من أجراء ثالث إن

 خاللها:والتي يمكن من المستقل 
يجاد المعالجات الصإثناء عفي الوقوف على األخطاء التي يقع فيها المتعلم   -0 حيحة ملية التعلم وا 

 الراجعة.لها من خالل إعطاء التغذية 
 المية،عقيد البحث من خالل تصوير فديوي لبطولة  هوتوضيحالحركي للمهارة  التسلسلعرض   -6

يبين من خالله األخطاء التي يقع فيها  وطني(نموذج حي )العب منتخب أوكذلك من خالل 
 طريق التغذية الراجعة الخارجية. المتعلم وكيفية تصحيحها عن

 .رفعة الخطف برفع اإلثقالإثبات مدى التقدم في تعليم   -3
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 األداء الفني:قياس مستوى 2-0
الختبارات خالل اوقياس مستوى األداء الفني الطالب  أداءلتقويم  ،خبراء ةبثالثاستعان الباحث    

ب اء ثالث محاوالت لكل متعلم واحتساعلى وفق قانون اللعبة وذلك بإعطجرى التقويم  إذالثالثة 
فع ر الخاصة ببطوالت ا (التسجيل)وقد تم استخدام استمارة التقويم  مسجل،أعلى محاولة لرقم 

 .اإلثقال
 :اإلحصائيةالوسائل .-2

 في معالجة نتائج البحث. SBSSاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 
 ومناقشتها:النتائج وتحليلها  عرض-3
 ئج وتحليلها:عرض النتا 3-1
 ( :T-TESTعرض نتائج اختبار) 3-1-1

للمجموعة ( لمعرفة معنوية الفروق في األوساط الحسابية T-TESTتم استخدام اختبار )    
 لرفعة الخطف برفع اإلثقال . ةخالل اختبارات التقويمات الثالث التجريبية

 ه:وتحليل (البنائي)األولتقويم اختبار النتائج  عرض 3-1-1-1
( المحتسبة في االختبار  T( يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة ) 5ول )جد

 التقويمي البنائي

بعد  ألداء الفني لرفعة الخطف والذي تم تنفيذهالبنائي لتقويم اختبار ال( نتائج 1جدول )ال بيني    
إذ أظهرت النتائج بان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية  التعليمي،إكمال أربع وحدات من المنهج 

م ت( ولمعرفة حقيقة الفرق بين األوساط الحسابية  0.62( بانحراف معياري قدره )  3.11هو ) 
           البالغة ( الجدولية و T ( وهي اصغر من قيمة )  0.12بلغت ) إذ  ة( للعين Tاحتساب قيمة ) 

 (. 1.11( ونسبة خطأ )  34( عند درجة حرية )  6،16  )
 التشخيصي: تقويمالعرض وتحليل نتائج اختبار  3-1-1-2

 شخيصيالت تقويمالف خالل اختبار ( نتائج تقويم األداء الفني لرفعة الخط2الجدول )بين ي       
سابي إذ ظهرت النتائج بان الوسط الح التعليمي،الذي تم تنفيذه بعد إكمال ست وحدات من المنهج و 

 ( . 1،42( بانحراف معياري قدره )  2.12للمجموعة التجريبية  ) 

 المتغيرات
 

 المجموعات
مستوى  درجة الحرية ع س

 الداللة

 نوع الفرق Tقيمة  

 الجدولية المحتسبة

 
 2،42 1،46 4،45 30 1،24 3،45 التجريبية

 عشوائي
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في اختبار ( المحتسبة  Tيبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة )  (6جدول )
 التشخيصي تقويمال

مترابطة الغير ( للعينات  Tلمعرفة حقيقة الفروق بين األوســاط الحســابية تم احتســـاب قيمة ) و    
              ( عنــد درجــة حريــة 6.16( الجــدوليــة و البــالغــة  )  T( وهي اكبر من قيمــة )  2.12بلغــت )  اذ
 .( و هذا يدل على وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية 1.11( ونسبة خطأ)  34) 
 :هوتحليل الختامي تقويمالعرض نتائج اختبار  3-1-1-3

وعة للمجم الختامي تقويمال للمجموعة الضـــــــابطة و البعدي االختبار( نتائج 2الجدول ) بيني     
تــائج بــان ، إذ ظهرت النثمــانيــة وحــدات من المنهج التعليميوالــذي تم تنفيــذه بعــد إكمــال التجريبيــة 

بينما كان الوســـط  (0.01)بانحراف معياري قدره  (2.30)الوســـط الحســـابي للمجموعة الضـــابطة 
 ( . 60.23( بانحراف معياري قدره )  2.02الحسابي للمجموعة التجريبية ) 

 ( المحتسبة ونوع T يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة ) (7جدول )
 الختامي تقويمال الفرق بين المجموعتين خالل اختبار

 
 اذمترابطة الغير ( للعينات Tولمعرفة حقيقة الفروق بين األوساط الحسابية تم احتساب قيمة )    

( 34( عند درجة حرية ) 6.16البالغة ) ( الجدولية و T( وهي اكبر من قيمة ) 2.10بلغت ) 
( وهذا يدل على وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين المجموعتين  1.11أ) ونسبة خط

 ولصالح المجموعة التجريبية.
 (  L.S.D( و اختبار)  Fعرض وتحليل نتائج اختبار)  3-1-2
ــائج اختبــار)  3-1-2-1 ــار) Fعرض نت ( بين االختبــارات الثالث و داخلهــا L.S.D( و اختب

 :إلفراد المجموعة التجريبية

 المتغيرات
 
 المجموعات

درجة  ع س
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 Tقيمة  
 نوع الفرق

 الجدولية المحتسبة

 معنوي 2،42 4،54 4،45 30 4،06 4،54 التجريبية

 المتغيرات
 
 المجموعات

درجة  ع س
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 Tقيمة  
 نوع الفرق

 ليةالجدو  المحتسبة

 1،15 4،31 الضابطة
 معنوي 2،42 4،51 4،45 30

16،6 التجريبية  21،43 
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 ةوداخلها إلفراد المجموع( بين االختبارات الثالث F( يبين نتائج اختبار تحليل التباين )0جدول )
 التجريبية 

 
( الجدولية فقد تم احتساب اقل فرق معنوي F( المحتسبة اكبر من قيمة )Fبالنظر لكون قيمة )   
 ( L.S.D  لمعرفة أي االختبارات قد حققت مستوى تعلم )أفضل . 

لمعرفة اقل فرق معنوي بين االختبارات الثالث إلفراد  (  L.S.Dيبين نتائج اختبار )  (.جدول )
 تجريبية المجموعة ال

اني بلغ الثين الحسابيين لالختبارين األول و ( نالحظ إن الفرق بين الوسط9من الجدول ) 
هذا يدل على و  (1.11عند نسبة خطأ ) (1.22البالغة )و  (L.S.D)هو اكبر من قيمة ( و 0.29-)

ن الفرق بين الوسطو  الثاني.وجود فرق معنوي بين هذين االختبارين و لصالح االختبار  ين ا 
البالغة و  ( L.S.D ) قيمةهو اكبر من و  (3.00-األول والثالث قد بلغ )سابيين لالختبارين الح
             ( وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين هذين االختبارين 1.11( عند نسبة خطأ ) 1.22)
لغ ب الفرق بين الوسطين الحسابيين لالختبارين الثاني والثالث قد إمالصالح االختبار الثالث .و 
( وهذا يدل على وجود فرق  1.11عند نسبة خطأ ) (  L.S.D) ( و هو اكبر من قيمة 0.26)

  معنوي بين هذين االختبارين و لصالح االختبار الثالث .
 :مناقشة النتائج 3-2

رفعة باستخدام التغذية الراجعة الخارجية ل المجموعة التجريبية البنائي ألداءتقويم إتمام البعد      
 أظهرت ة،الضابطللمجموعة  البعدياالختبار  الثالثة، وأداء التقويماتخالل  طف برفع اإلثقالالخ

 درجة مصدر التباين
 التباين الحرية

مستوى  Fقيمة  
 نوع الفرق الداللة

 الجدولية المحتسبة
 3،73. 2 بين المجموعات

 معنوي 4،45 3،15 43،25
 6،13 57 داخل المجموعات

 نوع الفرق L.S.D نتائج الفروق الفرق بين األوساط االختبارات

 .1،4 - 4،54  -3،45 الثاني األول،

 
4،74 

معنوي لصالح 
 االختبار الثاني

معنوي لصالح  3،11 - 6،16  -3،45 الثالث األول،
 االختبار الثالث

معنوي لصالح  1،62 - 6،16  - 4،54 الثالث الثاني،
 الثالثاالختبار 
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لصالح  و الضابطة والتجريبيةذات داللة معنوية بين المجموعتين  إحصائيةفروق  النتائج وجود
التغذية  دامباستخ التقويم البنائي استراتيجيةالمجموعة التجريبية ويعزو الباحث هذا الفرق إلى فاعلية 

 الراجعة الخارجية كونه ساعد في عملية التعلم من خالل :
يجاد المعالجات  -0 الوقوف على األخطاء الفنية والقانونية في مرحلة تعلم رفعة الخطف وا 

 الصحيحة لها أدى إلى التطور االيجابي في مراحل التعلم للمهارة قيد البحث.
لم للموقف المرحلي الذي يتم أثناء تأدية المع ملتقويتعتمد على ا استراتيجيةإن التقويم البنائي  -6

بهدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة من جمع المعلومات عن المتعلم وتعلمهم  ،التعليمي ألتعلمي
  :رفوتع ،، ومن ثم تشخيص هذا الواقع ( 062: 6114 :الربيعي )

 مهم الالحقلتخطيط لتعلفي ااد عليها حاجات المتعلم لتحقيق التعلم واالعتم ما -أ
ل من المعلم اعتماد التقويم جزءاً أساسياً من عملية التعليم والتعلم )قب االستراتيجيةتتطلب هذه  -ب 

وخالل وبعد تنفيذ الموقف التعليمي ألتعلمي( ؛ للتغلب على الصعوبات والعثرات التي تواجه تعلم 
 الطالب ومعالجتها.

 .مواطن القوة معالجة مواطن الضعف لدى المتعلم ، وتعزيز -ج
ثارة اهتمامه و دافعيته للتعلم -د تنظيم  من خالل ف تفعيل دور الطالب في عملية التعليم والتعلم وا 

من استخدام للتقويم البنائي فحينما تكون المادة التعليمية في مقرر ما متتابعة فب  سرعة تعلم التلميذ
لك قبل الثالثة والرابعة وهكذا .... ويبدو ذ من الوحدة األولى والثانية مثالً لمتعلم المهم أن يتمكن ا

 حصيلراجعة يرتبط بمستوى تالتغذية للإال أن االستخدام المستمر مهارة رفعة الخطف واضحًا في 
 تعلم الطالب.

الراجعة الخارجية تعمل على تعجيل معدل التعلم وان المدرب واألجهزة التدريبية تمد  التغذية-3
( لدى المجموعة  061، 6101،خيون )جية جوهرية لغرض تحسين األداء المتعلم بتغذية راجعة خار 

( سهل  يالنموذج الحالعرض الفديوي و استخدام الوسائل التعليمية المساعدة )  إنكما  . التجريبية
المسار  ىإل المتعلم، مما كان له الدور الفعال في توجيه  األولىعملية التعلم خاصة في المراحل 

 على عكس المجموعة الضابطة. فني لرفعة الخطفال ألداءلالحركي الصحيح 
التعلم تبرز  في عمليةوفق التغذية الراجعة على  التقويم البنائياستخدام  أهمية إنويرى الباحث    

مهارة ) رفعة الخطف ( ما تحتاجه هذه الو  المهارة المراد تعلمها  ألداء اإلحساسمن خالل زيادة 
مرحلة الو  األول) السحب (مرحلة ة البداية ) الجلوس ( والوضعيفي أداء فني صحيح من 
ات ، فالمتعلم هنا يخضع لنظرية الدائرة المغلقة فهو " يستعمل المعلوم ة)الدفع بالثقل لألعلى(الثاني

   الحسية عن طريق المستقبالت الذاتية الداخلية خالل الحركة ليضع العضو في المكان المناسب
. ومن خالل (09 ،0992،) أفاقت خيونينهي االستجابة " أولوضع هذا ا أساسيتحرك على و 
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يتكون لدى المتعلم مرجع تصحيحي مخزون .وهذا ما يشير التغذية الراجعة التي يتلقاها المتعلم 
"  إنيعتقد اذ في هذه النظرية (  P 36  Schmidt A. Richard and Graiy A )  إليه

خالل الحركة وبين المرجع  اإلطرافة الراجعة من الحركات مكونة من المقارنة بين التغذي
ع الجسم ووض األخطاءيتعلم المتعلم تصحيح  اذ ؛التصحيحي المخزون في الدماغ نتيجة التمرين

ون هناك فستك اً جديد الً الحسي " فعندما يؤدي المتعلم عم األثرعن طريق المقارنة باالعتماد على 
نو  هوشكلالجسم  لدماغ وضعيةاتعطي تغذية راجعة   عصبي في الجهاز ال اً هذا الرجوع يترك اثر  ا 

الشكل الحركي، وكلما قلت عملية التصحيح واقترب المتعلم من  أو باألثرالمركزي وهذا ما يسمى 
 ليةإفالمتعلم يستخدم  . أحسنالحسي المخزون كان المتعلم  األثرالدفع الصحيح مع الوضع و 

"  إنمن  ( 610 ، 6102،عواد ) إليه أشاري و هذا ما الحرك األداءالتغذية الراجعة لكي يحسن 
التغذية الراجعة لكي يؤشر تأثير السلوك الحركي و ضبط السلوك القادم بناءا  إليةالمتعلم يستخدم 

الموجود في مركز التحكم بالدائرة المغلقة والذي يتم فيه مقارنة  اآلليعلى ذلك من خالل المعيار 
بار نتائج اخت أظهرتكذلك  . الحركي مع ما موجود في مركز السيطرة اءاألدالمعلومات القادمة من 

ذات داللة معنوية بين االختبارات  إحصائية( عن وجود فروق  l.s.dاختبار ) ( و  fتحليل التباين ) 
موعة المج إنالثالث و داخلها للمجموعة التجريبية و لصالح االختبار الثالث في حين نالحظ 

ا معنوية بين اختباراتها الثالثة و لكن بفرق اقل من الفرق الحاصل في سجلت فروق الضابطة
ئج من خالل نتا عينة البحث أداءالمجموعة التجريبية ويمكن توضيح هذا التقدم في مستوى 

 أتي:كما يو  ةالثالث تاالختبارا
ذه ه هلما تحتاج والتكرار األمثل االختباراتمن خالل معرفة مستواه في تعلم رفعة الخطف  -0

مغلقة من المهارات ال رفعة الخطف األمثل، كون الفني بالشكل وبالتالي األداءدفع  المهارة من
سها في كل مرة نف وكذلك المتطلباتفيها تحت الظروف نفسها  األداءالمتعلم بتأدية  والتي يقوم

 اإللية. إلىخصوصا بعد الوصول 
مثابة بالفديوي والنموذج الحي  ة والعرضالمساعدباستخدام األدوات  التغذية الراجعة تلقد كان  -6

المجموعة التجريبية حيث يعد التحفيز من العوامل المهمة التي تسهل من  إلفراد اً وحافز  اً دافع
ن الدافع يعمل على توجيه السلوك نحو الفعالية وله دور كبير في و  الحركية.تعلم المهارات  ا 

 (  22: 0941:عالوي )الدقة المتعلم وزيادة تأخير التعب كذلك يعمل على زيادة االنتباه عند 
فعة الخطف ر من قبل المجموعة التجريبية في تعليم  التقويم البنائي استراتيجيةاستخدام  إن  -3

 إثناءي فالذي قد يحدث  وتصحيح الخطأتعزيز  دافعية نحو إيجادله دور في  برفع اإلثقال
شكل  بل اخذ فقط( )اإلعادةالنمطية  الحركة وذلك الن التدريب لم يقتصر على الطريقة أداء

 إنمكن التعلم ال ي إنوهذا ما تؤكده نظريات التعلم على  والتكرار المعززوالممارسة التدريب 
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لذا  (344: 6119: محمود)إليها  أشارعميلة التعلم كما  إثناءفي يحدث ما لم يعزز السلوك 
 يز.التعز الفرد نتيجة  أداءنالحظ تحسنا تدريجيا في  إنيجب 

 الخاتمة:-4
لتقويم ا استراتيجيةاستخدام  نأ من خالل ما تم الحصول عليه من نتائج فقد استنتج الباحث    

ن التغذية و  الصحيح.بشكلها  رفعة الخطفمن خالل تعليم  اوأهدافه غراضهاا تقد حقق البنائي ا 
لمجموعة ا إفراد اءأدتطوير مستوى  وساعدت فيالعملية التعليمية ت قد اختصر  الراجعة الخارجية

في ة الراجعة الخارجية التغذي ستخدامأب التقويم البنائي استراتيجيةتعميم الباحث ب يويوص التجريبية.
من  لخطفاالتدرج في تعليم مهارة  . وضرورةكافة األخرىاأللعاب على مهارة رفعة الخطف تعليم 

جراءو  الصعب. إلىالسهل  ة باستخدام وسائل تعليمي التعلم الحركيبحوث مشابهة في مجال  ا 
 مختلفة.مساعدة ولمهارات حركية أخرى وألعمار 
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