
 

 

 –تأثير أستخدام التغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة السمعية

كرة الفي  المرئية في تعلم مهارتي استقبال االرسال والتمرير  من االعلى

 الطائرة

 

 

 بحث تجريبي

 على طالب الجامعة التكنولوجية

 

دم من قبلمق  

 عصام نجدت قاسم

 مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       م3144                                          هـ4141

 

  



 مستخلص البحث 

البحث على التعرف على تاثير استخدام التغذية الراجعة السمعية والتغذية الراجعة  تطرق
في تعلم العبي قسم المكائن والمعدات في الجامعة التكنولوجية لمهارتي  مرئيةال –السمعية 

كرة الطائرة. وقد تطرق الباحث الى ماهية التغذية الاستقبال ارسال والتمرير من االعلى في 
الراجعة وكونها جزء مهم من التعلم الحركي .... وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي على 

( طالباً اختيروا من فروع قسم المكائن والمعدات ضمن دوري القسم 03عينة البحث البالغة )
ومجموعتين تجريبيتين وبعد اجراءات بكرة الطائرة وقسموا الى ثالث مجموعات ضابطة 

البحث وتطبيق المنهج التعليمي . ثبت تفوق المجموعتين التجريبيتين التي استخدمت التغذية 
ة على باقي المجموعات . واوصى الباحث باستخدام تلك التغذية مرئيال –الراجعة السمعية 

 كرة الطائرة . الفي تعلم باقي مهارات 

Abstract 

The effect of using the hearing feedback and the hearing-seeing    

feedback in learning the skills of the Resaved the serve an dpassing 
from the high in volley ball .  

By :Essam .N. Kassim 

Lecturer 

The aims of the research to know the effect of using the hearing 
feedback and the hearing – seeing feedback in learning the skills of the 
Resaved the serve an dpassing from the high in volley ball .  

: the researcher had talk about what is the feed back and how it is a 
part of the motor learning. He used (30) student for his research (10) 
student learn these skills with out using any kind of feedback and (10) 
student used hearing feedback to learn those skills and the other (10) 
student used the hearing – seeing feedback in there learning those 
skills – the researcher saw that the group who used the hearing – 
sawing feedback is more good than the other group. So the researcher 
recommended using this style in learning the skills of volley ball.  

 


