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يهدف البحث الى الكشف عن ما ياتي:

امللخص

 -1انتقال أثر التعلم المتبادل في تعلم األداء الفني بين بعض مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية.
 -2الفروق بنسب نتائج انتقال اثر التعلم المتبادل في تعلم األداء الفني بين بعض مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة
الرومانية داخل المجاميع.
 -3الفروق في االحتفاظ المطلق النتقال اثر التعلم المتبادل في تعلم األداء الفني بين بعض مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في
المصارعة الرومانية.
واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث ،وتكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية
الرياضية بجامعة الموصل للعام الدراسي ( ) 2014-2013والبالغ عددهم ( )165طالب وطالبة موزعين على ثمان شعب دراسية،
أما عينة البحث فتكونت من شعبتين وهما (ب ،حـ) ،تم اختيارهما بصورة عشوائية ،قسموا الى مجموعتين تجريبيتين من كل شعبة
دراسية  ،وبواقع ( )12طالب لكل مجموعة من فئة وزن ( )66كغم ،فالمجموعة األولى تتعلم مهارات الوقوف ثم تتعلم مهارات
الجلوس ،والمجموعة الثانية تتعلم مهارات الجلوس ومن ثم تتعلم مهارات الوقوف ،وتم اجراء التكافؤ في متغيرات (العمر والطول
والكتلة وبعض عناصر اللياقة البدنية والحركية) ،واستغرق تنفيذ البرنامج التعليمي ( )12أسبوعا وبمعدل وحدة تعليمية واحدة في
األسبوع وبزمن مقداره ()90دقيقة لكل وحدة ،واستخدم الباحثان (االستبيان والقياس واالختبار والمالحظة العلمية) كوسائل لجمع
البيانات ،كما استخدم الباحثان (الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار(ت) لوسطين حسابيين غير مرتبطين متساويين بالعدد)
لمعالجة البيانات إحصائيا فضالً عن معادالت انتقال اثر التعلم ،وتوصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتية :
 -1ال توجد أفضلية بين المجموع ــة التجريـبـ ــية األولى التي تعلـمت م ـســكات الوقوف ثم الجلوس
التي تعلمت مسـكات الجلوـس ثم الوقوف في األداء الفني لبعض

والمـجموعة التجري ـبـ ـية الثانية

مس ــكات المصارعــة الرومانية.

 -2ال توجد أفضــلية في نتائج انتقال اثر التعلم المتبادل داخل المجموعة التجريبي ــة األولى والمجموعة التجريبية الثانية في األداء الفني
لبعض مس ـ ـ ــكات المصارعة الرومانية.
 -3تفوقت المجموع ــة التجريب ـ ـ ــية األولى على المجموعة التجريبية الثانية في االحتفاظ المطلق في األداء
الفني لبعض مسكات المصارعة الرومانية ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى.
وأوصى الباحثان ما يأتي:
 -1التأكيد في تعلم المهارات الحركية المتشابهة ان تكون من وضع الوقوف أو من وضع الجلوس أثناء
فترة التعلم في مسكات المصارعة الرومانية.
 -2اجراء بحوث متشابهة تتناول قياس االحتفاظ النسبي والتوفير لبعض مهارات المصارعة الرومانية.
 -3إجراء بحوث متشابهه تتناول مسكات أخرى في لعبة المصارعة الحرة والرومانية.
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Key word: The Transfer of the Effect Alternate Learning, Romanian Wrestling The
Transfer of the Effect Alternate Learning on Learning the Technical Performance
between some of the Romanian Wrestling Grips
Prof. Dr. :Mohammed K. Asmer.

Dr: Ziyad T. Hamed.

The research aims at revealing the following:
1- Finding the transition of the effect of alternate learning on learning the technical performance
between some of the standing grips and sitting grips in Romanian Wrestling.
2- Finding the differences on percent of the transition of the effect of alternate learning on learning
the technical performance between some of the standing grips and sitting grips in Romanian
Wrestling inside groups.
3- Finding the differences on Retention on the transition of the effect of alternate learning on
learning the technical performance between the standing grips and sitting grips in Romanian
Wrestling.
The researchers has applied the experimental methodology for its convenience with the nature of the
research. Research's population have consisted from the third stage students in the college of sport
education –university of Mosul for the year (2013-2014) in number (165)students (male and female)
distribution at eight classes study. Sample of research consisted from two classes randomly chosen its
(B,H), they divided into two experimental groups from each class study, each group has consisted of
(12) students with the category of (66)kg.
The first group has used learning standing skills than learning sitting skills, and the second
group has used learning sitting skills than standing skills. Equivalence between the two groups was
verified regarding the variables of (age, height, mass, as well as certain elements of Motor and
physical fitness).
The learning program has applied for (12) weeks, one teaching unit a week, with average of
(90) minutes per each teaching unit. The researchers has used the (questionnaire, measure and test,
scientific observation)for collecting data.
The researchers has adopted the following statistical means (Arithmetic mean, standard deviation, Ttest for two equal unrelated arithmetic means), as well as the transition equations of the effect of
learning.
The researchers has concluded the following:
1- There are no preferred between the first experimental group(learning standing grips than sitting),
and the second experimental group (learning sitting grips than standing) in technical
performance for Romanian Wrestling grips.
2- There are no preferred on the transfer of the effect of alternate learning inside the first
experiment group and the second experimental group on technical performance for Romanian
Wrestling grips.
3- The first experimental group exceeded the second experimental group on absolute. Retention in
technical performance for Romanian Wrestling grips, and for the benefit of the first experimental
group.
The researchers has recommended the following:
1- Adopting on learning similar motor skills from standing position or from sitting position
through learning period in Romanian Wrestling grips.
2- Doing similar researchers to measure percent Retention and saving in some Romanian
Wrestling.
153

انتقال أثر التعلم املتبادل يف تعلم األداء الفني واالحتفاظ بني بعض.......

 -1التعريف بالبحث
 1-1مقدمة البحث وأهميته
إن االهتمــام بانتقــال اثــر الــتعلم المتبــادل قــد يســاعد المــتعلم فــي زيــادة قابليتــه المهاريــة والبدنيــة والحركيــة والعقليــة،
اء عند تطبيقها من وضع الوقوف أو من
فضالً عن فهم المتعلم وادراك الحركات المختلفة في لعبة المصارعة الرومانية سو ً
وضع الجلوس ،وهذا يتم إعتماداً على المبادئ الحركية التي يتم تعلمها مـن خـالل الممارسـة العمليـة عـن طريـق نقـل أجـزاء
الحركات السابقة التي تم تعلمها الى الحركات الجديدة ،وكلما زادت عناصر التماثل بين موقفين تعليميين بالنتيجة قد يؤدي
ذلك الى ضمان انتقال أثر التعلم للمهارات الحركية (المسكات) الجديدة ،وال يمكن أن يتم ذلك إال عـن طريـق مفـاهيم تشـير
الى أوجه التشابه في عناصر التكنيك بين أجزاء مهارتين أو أكثر " فلكي يتحقق انتقال اثـر الـتعلم اال يجـابي يتوجـب تـوفر
شروط موضوعية بجانب الشروط الذاتية ،إذ تتعلق الشروط الموضوعية بالموضوع المراد تحقيق انتقال اثر التعلم فيه ،فيما
تتعلــق الشــروط الذاتيــة بــالفرد الــذي ينتقــل لديــه اثــر الــتعلم ا يجــابي" (ســعودي ،)12 ،1996 ،لــذلك فــان د ارســة انتقــال اثــر
التعلم المتبادل لبعض مسـكات المصـارعة الرومانيـة أثنـاء تطبيـق مفـردات الوحـدة التعليميـة للمهـارات المتشـابهة ذات أهميـة
في تعلم المسار الحركي عند األداء الفني وقد تكون ذات فاعلية في إدراك وفهم الواجـب الحركـي فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم
اء عنـد تطبيـق مسـ ـكات الوقـوف أم الجلـوس فـي المص ـ ـ ـارعة الرومانيـة "،فعنـدما يـتعلم الفـرد مهـارة حركيـة فـان التغيـرات
سو ً
التي تحدث في سلوك المـتعلم يمكـن االسـتفادة منهـا فـي تعلـم مهـارات أخـرى وعلـى هـذا األسـاس فـان الـتعلم السـابق سـينتقل

الــى الــتعلم الجديــد وهــو مــا يســمى بانتقــال الــتعلم" (محجــوب )37 ،2000 ،وان انتقــال اثــر الــتعلم مــن األمــور المهمــة فــي
مجال التعلم الحركي من اجل تعلم مهارات حركية متنوعة تقان المبادئ األساسية في لعبـة المصـارعة الرومانيـة "،فعنـدما
يكون األداء الجيد فعاالً فان النقل سيكون ايجابياً ،وعندما يكون األداء ضعيفا بسبب تأثره بالمعلومات المخزونة فـان النقـل
سـكون سـلبياً" ( ،) Mourice, 1997, 10لـذا تحـتم علـى الباحثـان تنظـيم تعلـم بعـض مسـكات المصـارعة الرومانيـة لكـي
تستثمر انتقال اثر التعلم المتبادل لألداء الفني واالحتفاظ بها في لعبة المصارعة الرومانية.
 2-1مشكلة البحث
ُيعد انتقال اثر التعلم المتبادل كأحد أساليب التعلم وال يمكن أن يحدث آلياً وانما يحتاج الى تخطيط وتوجيـه واتبـاع

األســلوب العلمــي واعتمــاد مبــادئ انتقــال اثــر الــتعلم عــن طريــق نقــل مــا تعلمــه المــتعلم فــي مواقــف ســابقة ألج ـزاء المهــارات
الحركية التي تمت ممارستها بشكل صحيح الـى موقـف جديـد مخطـط لـه حـداث التغييـر المطلـوب فـي سـلوك المـتعلم عنـد

اء مـن وضـع الوقـوف أم الجلـوس ،بمـا قـد يسـهل
تطبيقه لمفـردات الوحـدة التعليميـة-التعلميـة أثنـاء األداء العملـي للمـتعلم سـو ً

التبــادل للمهــارات الحركيــة (المتشــابهة) كأســلوب فــي تعلــم الواجبــات الحركيــة (المســكات) المتنوعــة الم ـراد تعلُمهــا فــي لعبــة
المصارعة الرومانية للتحقق بما قد يحدثهُ انتقـال اثـر الـتعلم المتبـادل مـن تغييـرات فـي سـلوك المـتعلم يمكـن ان يسـتفاد منهـا
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في تعلم المهارات الحركية المختلفة والمتشابهة للمصـارعة الرومانيـة ،ونظـ اًر لقلـة البحـوث والد ارسـات التـي أجريـت فـي هـذا
المجال ،لذا تكمن مشكلة البحث في ا جابة على التساؤل اآلتي:
 هل ان انتقال اثر التعلم المتبادل سيسهم في تعلم األداء الفني واالحتفاظ ببعض مسكات المصارعة الرومانية؟ 3-1اهداف البحث
يهدف البحث الى الكشف عن:
 1-3-1انتقــال أثــر الــتعلم المتبــادل فــي تعلــم األداء الفنــي بــين بعــض مســكات الوقــوف ومســكات الجلــوس فــي المصــارعة
الرومانية.
 2-3-1الفــروق بنســب نتــائج انتق ـال اثــر الــتعلم المتبــادل فــي تعلــم األداء الفنــي بــين بعــض مســكات الوقــوف ومســكات
الجلوس في المصارعة الرومانية داخل المجاميع.
 3-3-1الفــروق فــي االحتفــاظ المطلــق النتقــال اثــر الــتعلم المتبــادل فــي تعلــم األداء الفنــي بــين بعــض مســكات الوقــوف
ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية.
 4-1فروض البحث
 1-4-1ال توجد فـروق ذات داللـة معنويـة النتقـال أثـر الـتعلم المتبـادل فـي تعلـم األداء الفنـي بـين بعـض مسـكات الوقـوف
ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية.
 2-4-1تتباين نسب نتائج انتقال اثر التعلم المتبادل في تعلم األداء الفني بين بعض مسكات الوقـوف ومسـكات الجلـوس
في المصارعة الرومانية داخل المجاميع.
 3-4-1ال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة فــي االحتفــاظ المطلــق بانتقــال اثــر الــتعلم المتبــادل فــي تعلــم األداء الفنــي بــين
بعض مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية.
 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري :طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية الرياضية -جامعة الموصل.
إبتداء من  2013/9/1ولغاية .2014/2/10
 2-5-1المجال الزماني:
ً

 3-5-1المجال المكاني :قاعة المصارعة  -كلية التربية الرياضية -جامعة الموصل.
 6-1تحديد المصطلحات
 1-6-1انتقال اثر التعلم:
هــو تــأثير الخبـرات والمعــارف الســابقة فــي تعلــم المهــارات الجديــدة وقــد يكــون هــذا التــأثير إيجابيــا أو ســلبياً أو صــف اًر
(الحديثي )203 ،2013 ،نقال عن (.(Magill
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ويعرف الباحثان انتقال اثر التعلم المتبادل (إجرائيا) :التأثير المتبادل لمسكات الجلوس والوقـوف فـي اسـتخدام تعلـم
ُ

بعض مسكات المصارعة وقد يكون هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً أو صف اًر .
 2-6-1األداء الفني:

هــو نظام ـاً خاص ـاً لحركــات تــؤدى ب ـآن واحــد أو بالتعاقــب مســتندا الــى تنظــيم مجــدي للعالقــة بــين القــوى الخارجيــة
المــؤثرة علــى الرياضــي ،إن هــذه القــوى يجــب ان تســتثمر بشــكل كامــل وفعــال للوصــول الــى النتــائج الهادفــة ( الكبيســي،
.)88 ،2008
 3-6-1المسكة:
عبارة عن حركات منظمة بشكل مجدي وتتم هذه الحركات أو قسم منها بآن واحد أو بالتدريج ،بحيث يكون تأثيرها
موجها على الخصم ومتبادال بين القـوى الخارجيـة والداخليـة
(الكبيسي)54 ،1983 ،
 4-6-1االحتفاظ:
هو قدرة المتعلم على تذكر المعلومات واستدعائها او استرجاعها عند الحاجة اليها
(الحديثي)237 ،2013 ،
 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1-2اإلطار النظري
 1-1-2مفهوم انتقال اثر التعلم
لق ــد اه ــتم ع ــدد كبي ــر م ــن الب ــاحثين بانتق ــال اث ــر ال ــتعلم وكيفي ــة حص ــول الم ــتعلم عل ــى معلوم ــات جدي ــدة  ،إذ إن
استخالص المعلومات والخبرات قد يتأثر بخبرات التعلم السابق ،وعنـد التعـرف علـى عناصـر المثيـر واالسـتجابة فـي المهـام
التعليميــة الم ـراد تعلمهــا والمهمــة االنتقاليــة وتحديــد درجــة تشــابه هــذه العناصــر تُمكــن مــن اكتشــاف األوضــاع التعليميــة -
المتعلمة.
التعلمية التي تعزز االنتقال أو تعوقهُ من الحركات السابقة ُ
 2-1-2أنواع انتقال اثر التعلم

 1-2-1-2انتقال اثر التعلم اإليجابي  :يحدث هذا النوع عندما يؤدي فيها الـتعلم السـابق الـى تسـهيل األداء فـي
وضع تعليمي جديد.
 2-2-1-2انتقال اثر التعلم السللبي  :يحـدث هـذا النـوع فـي األوضـاع التـي يـؤدي فيهـا الـتعلم السـابق الـى تـداخل الـتعلم
الجديد أو إعاقته.
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 3-2-1-2انتقال اثر التعلم الصفري  :يقصد به عدم االنتقال ،يوجد في المواقف التي ال يفيد تعلم شـيء مـا ،فـي شـيء
أخر وال يعوقُه (العياصرة)454-453 ،2011 ،
 3-1-2االحتفاظ
إن االحتفاظ يعكس مقدار التعلم،إذ يستوجب على ممارسي لعبة المصارعة االحتفاظ بالمهـارات الحركيـة األساسـية
وان قابليــة االحتفــاظ بالمعلومــات تــؤدي الــى مشــاركته ا يجابيــة فــي اكتســاب الخبـرة وتنميــة قد ارتــه مــن اجــل تحقيــق مســتوى
عالي من األداء من خالل تجميع الخبرات السابقة وسحبها الى سطح الذاكرة مما يعطي فرصة للمتعلم بمعالجة المعلومات
ويكون استرجاعها سريعاً وكلما كان االحتفاظ اكبر ينعكس ذلك على زيادة مقـدار الـتعلم مـن قبـل المـتعلم (خيـون،2002 ،
.)42
 1-3-1-2طرائق قياس االحتفاظ :
 1-1-3-1-2قياس االحتفاظ المطلق
وهــو مســتوى األداء فــي المحــاوالت األولــى الختبــار االحتفــاظ ويقــاس معــدل األداء بعــد مــدة االحتفــاظ مباش ـرةً وال

يتطلب االحتفاظ المطلق الى معادلة لتحديد هذا القياس.
 2-1-3-1-2قياس االحتفاظ النسبي
في هذا األسلوب يوجد نوعان من القياس هما :

 -1االختالف في النتائج ويمثل مقدار الفقدان أو النسيان الحاصـل فـي مـدة االحتفـاظ ويـأتي مـن خـالل طـرق مقـدار نتيجـة
االحتفاظ من نتيجة مقدار االختبار البعدي ليعبر عن مقدار الفقدان او النسيان وهو قياسا وصـفياً ألنـه يعطـي المتبقـي
في الذاكرة .
 -2النســبة المئويــة لالحتفــاظ ويمثــل مقــدار الفقــدان فــي أثنــاء مــدة االحتفــاظ نســبة الــى كميــة التطــور الحاصــل فــي المهــارة
الحركية المتعلمة في فترة التعلم األولي.
 3-1-3-1-2قياس االحتفاظ بالتوفير
ان هـذه الطريقــة تحــدد عــدد التكـ اررات للتوصــل الــى هضـبة األداء أو المســتوى المعيــاري المطلــوب ويــتم إجـراؤه بعــد
مدة االحتفاظ إذ نقيس عدد المحاوالت التي وصـل المـتعلم إليهـا الـى نتيجـة االختبـار البعـدي الـذي تحقـق فـي الـتعلم األولـي
ويطلق عليه تسمية إعادة التعلم(خيون)Schmidt and Lee, 2005, 442( ،)42 ،2002 ،
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 2-2الدراسات السابقة
 1-2-2دراسة التكريتي وخويلة ()2001
انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس والمتزامن واثره في فن أداء قذف الثقل والرمح
هدفت الدراسة الى معرفة انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس وبالعكس وانتقال اثر التعلم المتـزامن فـي
المهمات المتشابهة على مستوى فن األداء في قذف الثقل والرمح في الوقت نفسه وتكونت العينة من طالب السنة الدراسية
األولى بكلية التربية الرياضية فـي جامعـة اليرمـوك والبـالغ عـددهم ( )29طالـب قسـموا علـى ثـالث مجموعـات وبواقـع ()11
طالب في المجموعة التجريبية األولى و ( )10طالب في المجموعة التجريبية الثانية و ( )8في المجموعة الضابطة ،وقـام
الباحثان بإعـداد برنامجـاً تعليميـا لتنميـة المهـارات الحركيـة لفعـاليتي رمـي الـرمح وقـذف الثقـل .إذ اسـتغرق البرنـامج التعليمـي
مــدة ( )8أســابيع وبواقــع ( )3دروس اســبوعياً وبــزمن مق ــداره ( )50دقيقــة لكــل درس ،واســتخدم الباحثــان الوســط الحس ــابي
واالنحـراف المعيــاري ومعامــل االرتبــاط البســيط وتحليــل التبــاين باتجــاه واحــد واقــل فــرق معنــوي ومعــادالت انتقــال اثــر الــتعلم
لمعالجة البيانات إحصائي ،واستنتج الباحثان ما يأتي:
 المجموعـ ــة التـ ــي بـ ــدأت بأسـ ــلوب العمـ ــود المعكـ ــوس حققـ ــت أفضـ ــل انتقـ ــال إيجـ ــابي لفـ ــن أداء قـ ــذف الثقـ ــل مقارنـ ــةبالمجموعتين الثانية والثالثة.
 حققت المجموعة الثانية التـي بـدأت بأسـلوب العمـودي اكبـر انتقـال سـلبي فـي فعاليـة قـذف الثقـل مقارنـة بالمجموعـةاألولى والثانية.
 2-2-2دراسة متعب ()2005
انتقال اثر التعلم بين بعض المهارات الهجومية لالعبين األشبال بكرة اليد
هدفت الدراسة الى:
 -1معرفة انتقال اثر التعلم من التصويب من القفز والتصويب من االرتكاز الى تعلم بعض أنواع مهارة المناولة.
 -2معرفـة الفــرق بــين نســبة انتقــال اثــر الـتعلم مــن التصــويب مــن القفــز والتصــويب مـن االرتكــاز الــى تعلــم بعــض أنـواع
مهارة المناولة.
وتكونــت عينــة البحــث مــن ( )24العــب مــن الالعبــين األشــبال فــي المركــز التــدريبي التخصصــي لكـرة اليــد بمحافظــة بابــل
قســموا علــى ثــالث مجموعــات وبواقــع ( )8العبــين فــي المجموعــة التجريبيــة األولــى و ()8العبــين فــي المجموعــة التجريبيــة
الثانيــة و ( )8العبــين فــي المجموعــة الضــابطة ،وقــام الباحــث بإعــداد منهاجــا تعليميــا لكــال المجمــوعتين التج ـريبيتين  ،أمــا
المجموعــة الضــابطة فقــد كانــت تمــارس تمــارين لتطــوير الياقــة البدنيــة واعــداد معرفــي دون ممارســة لــتعلم أي مهــارة واســتمر
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المنهج التعليمي لمدة شهر واحد وبواقع وحدتين في األسبوع واستخدم الباحث الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل
االلتواء ومعامل انتقال اثر التعلم واختبار (ت) واستنتج الباحثان مايأتي:
 إن انتقال اثر التعلم من مهارة التصويب من القفز الى أنواع مهارة المناولة انتقاالً ايجابياً. إن انتقال اثر التعلم من مهارة التصويب من االرتكاز ومن مستوى الرأس الى أنواع مهارة المناولة انتقاالً إيجابيا. ال توجد أفضلية في انتقـال اثـر الـتعلم مـن مهـارة التصـويب مـن القفـز والتصـويب مـن االرتكـاز ومـن مسـتوى الـرأسالى تعلم أنواع مهارة المناولة.
 -3إجراءات البحث
 1-3منهج البحث
استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته لعينة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينته
تــم اختيــار مجتمــع البحــث بالطريقــة العمديــه متمــثالً بطلبــة الســنة الد ارســية الثالثــة بكليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة
الموصــل للعــام الد ارســي ( ) 2014-2013والبــالغ عــددهم ( )165طالــب وطالبــة مــوزعين علــى ثمــان شــعب د ارســية ،أمــا
عينــة البحــث فتكونــت مــن شــعبتين تــم اختيارهم ـا بصــورة عش ـوائية وهمــا (ب،حـ ـ) واختــار الباحثــان ( )12طالــب بصــورة
عش ـوائية مــن فئــة وزن ( )66كغــم مــن كــل شــعبة د ارســية وتــم تقســيم العينــة الــى مجمــوعتين تج ـريبيتين المجموعــة األولــى
تستخدم تعلم مهارات الوقوف اوالً ثم تعلم مهارات الجلوس والمجموعة التجريبية الثانية تسـتخدم تعلـم مهـارات الجلـوس ومـن
ثم تعلم مهارات الوقوف ،وبعد ان حدد الباحثان مجتمع وعينة البحث تم اسـتبعاد الطـالب ال ارسـبون وتـاركو الد ارسـة وممـن
لديهم خبرة في لعبة المصارعة من عينة البحث.
 3-3التصميم التجريبي
اس ــتخدم الباحث ــان التص ــميم التجريب ــي ال ــذي يطل ــق علي ــه (تص ــميم المجموع ــات المتكافئ ــة ذات االختب ــار البع ــدي)
(.)Best, 1970, 150
وتصميم انتقال اثر التعلم المتبادل (الدليمي )163 ،2008 ،والشكل ( )1يوضح ذلك التصميم:
المجموعات

المهمة األولى

اختبار بعدي

المهمة الثانية

االختبار البعدي

اختبار االحتفاظ

تجريبية أولى

تعلم مسكات الوقوف

مسكات الجلوس

تعلم مسكات الجلوس

مسكات الجلوس

مسكات الجلوس

تجريبية ثانية

تعلم مسكات الجلوس

مسكات الوقوف

تعلم مسكات الوقوف

مسكات الوقوف

مسكات الوقوف

الشكل ()1
يوضح التصميم التجريبي للبحث
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 4-3وسائل جمع البيانات
 -1االستبيان  -2 ،االختبار والقياس -3 ،المالحظة العلمية التقنية  -4 ،استمارة تقويم األداء الفني.
 5-3تكافؤ مجموعتي البحث
تمت عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبط المتغيرات اآلتية:
 1-5-3العمر الزمني مقاسا بالشهر.
 2-5-3الطول مقاسا بالسنتيمتر.
 3-5-3الكتلة مقاسه بالكيلوغرام.
وتم استخدام اختبار (ت) للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث للمتغيرات أعاله والجدول رقم ( )1يبين ذلك
جدول ()1
يبين نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية لمتغيرات العمر والطول والكتلة
ت

املعامل اإلحصائية

وحدة القياس

املتغريات

جمموعة جتريبية أوىل

جمموعة جتريبية ثانية

ن =12

ن =12
±ع

س

س

قيمة (ت) احملسوبة *

±ع

-1

العمر

شهر

248,583

3,423

2,429 250,416

1,513

-2

الطول

سم

166,666

1,073

0,778 167,333

1,742

-3

الكتلة

كغم

64,833

1,193

0,723

1,034

65,250

*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )22قيمة (ت) الجدولية = .2,07

والجدول رقم ( )1يبين انـه ال توجـد فـروق ذات داللـة معنويـة بـين المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة
في متغيرات (العمر ،الطول ،الكتلة) مما يشير الى تكافؤ المجموعتين.
 6-3التكافؤ في بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعلم األداء الفني في المصارعة الرومانية
قـام الباحثـان بإعـداد اســتمارة اسـتبيان الملحـق ( )1تتضــمن بعـض عناصـر اللياقـة البدنيــة والحركيـة واختباراتهـا مــن
بعــض المصــادر العلميــة (عثمــان )1990 ،و(الكبيســي )2008 ،و (عمــارة وحامــد )2009،وتــم عرضــها علــى عــدد مــن
المختص ــين ف ــي مج ــال عل ــم الت ــدريب الرياض ــي وال ــتعلم الحرك ــي ،الملح ــق ( )3به ــدف تحدي ــد أه ــم عناص ــر اللياق ــة البدني ــة
والحركية المؤثرة في تعلم األداء الفني واهم االختبارات المناسبة لها ،وكانت حصيلة اراء المختصـين وبنسـبة اتفـاق (%80
) فــأكثر إذ يشــير بلــوم وآخــرون "علــى الباحــث الحصــول علــى الموافقــة بنســبة ( )%75وأكثــر مــن آراء المحكمــين" (بلــوم
وآخرون ) 826 ،1983 ،والعناصر البدنية والحركية واختباراتها التي رشحت واألكثر تك ار ار هي كاآلتي:
 -1مرونة العمود الفقري :تم قياسها باختبار الجسر (الكوبري)( ،عالوي ورضوان.)352-351 ،1982 ،
160

انتقال أثر التعلم املتبادل يف تعلم األداء الفني واالحتفاظ بني بعض.......

 -2قـ ــوة عضـ ــالت الظهر(القـ ــوة القصـ ــوى الثابتـ ــة) :تـ ــم قياسـ ــها باختبـ ــار قـ ــوة عضـ ــالت الظهـ ــر باسـ ــتخدام الـ ــديناموميتر
(حسانين.)276-275 ،1995،
 -3القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين :تم قياسها باختبار االستناد األمامي ثني ومد الـذراعين باسـتقرار لمـدة ()10
ثواني( ،حسانين.)1987،187 ،
 -4القوة المميزة بالسرعة لعضـالت الـرجلين :تـم قياسـها باختبـار القفـز العمـودي مـن الثبـات (عـالوي و رضـوان،1982 ،
.)85-84
ومن اجـل تحقيـق التكـافؤ بـين مجمـوعتي البحـث تـم إجـراء االختبـارات يـوم الخمـيس الموافـق  2013/10/10والجـدول ()2
يبين ذلك:
جدول ()2
يبين نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في اختبارات عناصر اللياقة البدنية والحركية
املعامل اإلحصائية

وحدة القياس

جمموعة جتريبية أوىل

جمموعة جتريبية ثانية

ن =12

ن =12

املتغريات
س
-1

اختبار مرونة العمود الفقري

سم

51,600

±ع
4,115

س
53,166

قيمةةةةةةةةةة (ت)
احملسوبة

±ع
4,196

0,88

-2

قوة عضالت الظهر

كغم

2,810 125,416

2,067 126,500

1,076

-3

القوة املميزة بالسةرعة لعضةالت الةعراع

ثا.

1,164

1,138

0,355

11,916

11,750

(10ثا)
-4

اختبار القفز العمودي لسارجنت

سم

53,583

3,872

55,00

3,437

0,948

*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )22قيمة (ت) الجدولية = .2,07

والجدول رقم ( )2يبين انـه ال توجـد فـروق ذات داللـة معنويـة بـين المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة
في بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المختارة وهذا يشير الى تكافؤ المجوعتين لتلك العناصر.
 7-3البرنامج التعليمي
مــن خــالل اطــالع الباحث ــان علــى عــدد م ــن الم ارجــع العلميــة والخاص ــة بلعبــة المصــارعة الروماني ــة (، )Petrov,1987
و(الكبيســي( ،)2008،عمــارة وحامــد )2009 ،وباعتمــاد الباحثــان علــى المهــارات الحركيــة المقــررة لطــالب الســنة الد ارســية
الثالثة وهي :
اوالً :مسكات الوقوف:
 -1مسكة الرمي من فوق الظهر بتطويق الرأس ومسك الذراع.
 -2مسكة الرمي من فوق الظهر بمسك الذراع بكلتا اليدين.
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ثانياً :مسكات الجلوس:
 -1مسكة القلب بالتدوير بمسك الجذع .
وآخرن) 253-93 ،1990 ،
ا
-2مسكة القلب بالتدوير بمسك الذراع والرقبة من األعلى( ،نصيف
إذ تم إعداد وحدات تعليمية للجزء الرئيس من الوحدة التعليميـة وبواقـع ( )12وحـدة تعليميـة لكـل مجموعـة تجريبيـة
 ،ويتكون كل برنامج تعليمي من القسم التحضيري والبالغ ()24د والقسم الرئيس ()56د والقسم الختامي ()10د وتـم تقسـيم
القســم الـرئيس ومدتــه ()56د الــى النشــاط التعليمــي ومدتــه ()16د بواقــع ()8د لكــل مســكة ونشــاط تطبيقــي مدتــه ()40د وتــم
عــرض البرنــامج التعليمــي علــى مجموعــة مــن ذوي الخب ـرة واالختصــاص فــي هــذا المجــال الملحــق ( )3للتحقــق مــن مــدى
صالحية البرنامج التعليمي بعد ان يتم توزيع الطالب بشكل ثنائي إذ مارسـت المجموعـة التجريبيـة األولـى مسـكات الوقـوف
لمدة ( )6أسابيع ثم تلتها مسكات الجلوس لستة أسـابيع ايضـاً ،ومارسـت المجموعـة التجريبيـة الثانيـة مسـكات الجلـوس لمـدة
( )6أسـابيع ثـم تلتهـا مسـكات الوقـوف لسـتة أسـابيع ايضـاً وبواقـع وحـدة تعليميـة أسـبوعيا وبـزمن مقـداره ( )90دقيقـة الملحـق
( )2وت ـ ــم تطبي ـ ــق البرن ـ ــامج التعليمـ ـ ـي م ـ ــن قب ـ ــل م ـ ــدرس م ـ ــادة المص ـ ــارعة ملح ـ ــق ( )3بع ـ ــد اطالع ـ ــه عليه ـ ــا للفتـ ـ ـرة م ـ ــن
( )2013/10/24ولغاية( )2014/1/9وبالطريقة المختلطة.
 8-3التجربة االستطالعية
بعــد ان تحقــق الباحثــان مــن صــالحية الوحــدات التعليميــة تــم إج ـراء تجربــة اســتطالعية علــى (12طالــب) مــن غيــر
عينة الدراسة بتاريخ  2013/10/20على طالب السنة الدراسية الثالثـة فـي كليـة التربيـة الرياضـية بجامعـة الموصـل للتأكـد
من:
-1مدى صالحية البرنامج التعليمي.
 -2التعرف على الصعوبات المتوقعة في التنفيذ ووضع الحلول المناسبة لها.
 9-3التجربة الرئيسة
بع ــد اجـ ـراء التجرب ــة االس ــتطالعية ت ــم تنفي ــذ التجرب ــة الرئيس ــة للبح ــث للفتـ ـرة م ــن ( )2013/10/24ولغاي ــة()2014/1/9
وبالطريقة المختلطة بعد ان يتم توزيع الطـالب بشـكل ثنـائي وتـم تطبيـق البرنـامج التعليمـي مـن قبـل مـدرس مـادة المصـارعة
ملحق ( )3بعد اطالعه عليها.
 1-9-3المجموعة التجريبية األولى :مارست تعلم مسكات الوقوف لمدة ( )6أسابيع ثم تلتها تعلم مسكات الجلوس لسـتة
أسابيع ايضاً.
 1-9-3المجموعة التجريبية الثانية :مارست تعلم مسكات الجلوس لمدة ( )6أسابيع ثم تلتها تعلم مسكات الوقوف لسـتة
أسابيع ايضاً ،وبواقع وحدة تعليمية أسبوعيا وبزمن مقداره ( )90دقيقة لكل مجموعة الملحق (.)2
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 10-3استمارة إستبيان تقويم األداء الفني
بعــد اطــالع الباحثـان علــى عــدد مــن المصــادر العلميــة (الكبيســي( ،)1983 ،الكبيســي( ،)2008 ،حامــد)2013 ،
ألجــل تقــويم األداء الفنــي للمســكات فــي المصــارعة الرومانيــة ولغــرض تحقيــق أهــداف الد ارســة الحاليــة لعينــة البحــث ،قــام
الباحثان بتصميم استمارة استبيان الملحـق( )4بعـد تقسـيم كـل مهـارة مـن المهـارات الحركيـة التـي تضـمنها البرنـامج التعليمـي
الى ثالث أقسام (القسم التحضيري ،القسم الرئيس ،القسم الختامي) ثـم حـددت الدرجـة الكليـة لكـل مهـارة بعشـرة درجـات لكـل
مسكة" ،إن تقويم المهارات الرياضية عن طريق حساب النقاط يعتبر من احدث الطرائق المهمة والتي تعتمد على المشاهدة
في تقويم المهارة" (محجوب و الطالب )293،1987 ،ثـم عرضـت االسـتمارة علـى مجموعـة مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص
في (لعبة المصارعة والتعلم الحركي) وحصلت على نسبة اتفاق ( )%80وبهذه النسبة تم التأكد مـن صـدق االسـتمارة وبعـد
اتفــاق أراء الخب ـراء والمختصــين عليهــا تــم وضــع الــدرجات النهائيــة لكــل مرحلــة ثــم اعتمــدت االســتمارة بشــكلها النهــائي فــي
التقويم .
 11-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث
-1بساط مصارعة.
 -2ميزان طبي دقيق.
-3آلة تصوير فديوية نوع ( )SONYعدد (.)1
-4حاسوب محمول نوع ).(hp
-5ساعة توقيت الكترونية عدد( .)2
-6مقياس لقياس أطوال الطالب.
-7شريط قياس لقياس مرونة العمود الفقري.
 -8جهاز ديناموميتر عدد (.)1
 -9صافرة عدد(.)2
 -10أقراص مدمجة  CDو  DVDعدد (.)6
 12-3االختبارات البعدية لالداء الفني لبعض مسكات المصارعة الرومانية
بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ البرنــامج التعليمــي فــي يــوم الخمــيس الموافــق  2014/1/9ومــن خــالل تصــوير المســكات
المقررة بالة تصوير فديوية واستعان الباحثان بأحد المختصين ملحق ( )3لالستفادة مـن خبرتـه عنـد القيـام بعمليـة التصـوير
وذلك بإعطاء كل طالـب مـن عينـة البحـث محـاولتين لكـل مهـارة حركيـة للمسـكات التـي تضـمنها البرنـامج التعليمـي ،اجـري
االختبــار البعــدي األول لتقــويم األداء الفنــي للمجمــوعتين التج ـريبيتين ،األولــى التــي تعلم ـت مســكات الوقــوف والثانيــة التــي
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تعلمت مسكات الجلوس بعد ستة أسـابيع مـن بـدء تطبيـق البرنـامج التعليمـي لكـل مجموعـة ،وأجـري االختبـار البعـدي الثـاني
للمجموعتين التجريبيتين األولى التي تعلمت مسـكات الجلـوس والثانيـة التـي تعلمـت مسـكات الوقـوف بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذ
البرنامج التعليمي والبالغ ( )12أسبوع الموافق ( )2014/1/12وذلك يوم االحد في قاعة المصارعة بكلية التربية الرياضية
في جامعة الموصل
 13-3االختبارات البعدية لالحتفاظ المطلق
يؤكد (Lee

and

" )Schmidtان هناك انواع ـ ـًا عديدة مـ ــن قياسات االحتفاظ يمكـ ــن إجراؤهــا ،ويبقى اختبار

االحتفاظ المطلق هو األفضل"(. )Schmidt & lee,1999, 226
إذ تــم اعــادة تصــوير المهــارات ذاتهــا لقيــاس االحتفــاظ المطلــق بعــد فتـرة ( )14يــوم وذلــك فــي يــوم الخمــيس الموافــق
 2014/1/23وبنفس المكان الذي اجريت فيه تصوير مسكات االداء الفني وبفريق العمل ذاته
 14-3تقويم األداء الفني
تم تقويم األداء الفني بوساطة ثالث مقومين الملحق ( )4من ذوي الخبرة واالختصـاص فـي لعبـة المصـارعة لتقـويم
المهارات الحركية لعينة البحث على وفق استمارة التقويم الختبار تعلم األداء الفني واالحتفـاظ بـه ،بعـد مشـاهدتهم التصـوير
الفــديوي وعلــى انف ـراد ولــم يطلــع الباحثــان الطريقــة التــي تعلــم بهــا الطــالب لضــمان الحياديــة بــين المجمــوعتين التج ـريبيتين
وبهــدف التأكــد مــن موضــوعية التقــويم بــين المقــومين تــم اختيــار احــدى المهــارات الحركيــة بصــورة عشـوائية وحســب معامــل
االرتبــاط المتعــدد فكانــت نتيجــة االرتبــاط ( )0،82وهــو معامــل ارتبــاط معنــوي فــي تقــويم المهــارة ممــا يــدل علــى أن عمليــة
التقويم كانت موضوعية.
 15-3الوسائل اإلحصائية
الوســط الحســابي ،االنح ـراف المعيــاري ،اختبــار (ت) لوســطين حســابيين غيــر م ـرتبطين متســاويين بالعــدد ،معامــل
االرتباط المتعدد (التكريتي والعبيدي)276-101 ،1999 ،
فضال عن استخدام معادالت انتقال اثر التعلم والمتضمنة ما يأتي:
 درجة االنتقال المطلق. درجة االنتقال عن طريق الضبط . درجة االنتقال عن طريق االحتمالية القصوى. درجة االنتقال عن طريق القياس المتوازن. درجة االنتقال عن طريق حجم االثر.)James & Stewart, 1967, 340-352(. نسبة االنتقال (.)Schmidt & lee,1999, 387164
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 -4عرض النتائج ومناقشتها
 1-4عرض نتائج االختبار البعدي بين مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية.
الجدول ()3
يبين نتائج اختبار (ت) لالختبار البعدي بين مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة الرومانية .
وحدة القياس

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

اجملموعت

-1

تعلم مسكات الوقوف ثم اجللوس

درجة

7,395

0,578

-2

تعلم مسكات اجللوس ثم الوقوف

درجة

6,958

0,629

ت

قيمة (ت)
احملسوبة
1,773

*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )22قيمة (ت) اجلدولية = .2,07
وفـي ضـوء النتـائج التـي تـم التوصــل إليهـا فـي الجـدول ( )3تبـين وجـود فــروق ذات داللـة غيـر معنويـة فـي األداء الفنـي فــي
االختبـار البعـدي بــين طـالب المجموعـة التجريبيــة األولـى وطــالب المجموعـة التجريبيـة الثانيــة علـى الـرغم مــن وجـود فــروق
ظاهرية في األوساط الحسابية * ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى ،وهذا ما يحقق صحة فرضية البحث االولى.
الجدول ()4
يبين نسب انتقال اثر التعلم المطلق والضبط والمتوازن واالحتمالية القصوى وحجم األثر ونسبة االنتقال في األداء الفني
لالختبارات البعدية داخل المجاميع.

ت

درجة االنتقال

قياس

انتقال

درجة انتقال

درجة نسبة

املطلق

عن طريق الضبط

االنتقال

االحتمالية

حجم االثر

االنتقال

املتوازن

القصوى

درجة االنتقال
اجملموعت

درجة

درجة

-1

تعلم مسكات الوقوف ثم اجللوس

0,543

7,924

3,811

47,299

0,800

0,472

-2

تعلم مسكات اجللوس ثم الوقوف

0,417

6,375

3,089

28,581

0,636

0,285

يبين الجدول ( )4ما يأتي:
مــن خــالل تحلي ـل نتــائج الجــدول ( )4يتبــين أن هنــاك تبــاين فــي األوســاط الحســابية فــي درجــات ونســب انتقــال اثــر
الــتعلم المتبــادل بــين المجمــوعتين التج ـريبيتين األولــى والثانيــة ب ـاألداء الفنــي فــي المصــارعة الرومانيــة وهــذا مــايحقق صــحة
فرضية البحث الثانية هي كاآلتي :
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 -1انتقال اثر التعلم المطلق هي (.)0،417 ،0،543
 -2انتقال اثر التعلم عن طريق الضبط (.)6،375 ،7،924
 -3انتقال اثر التعلم عن طريق القياس المتوازن (.)3،089 ،3،811
 -4انتقال اثر التعلم عن طريق االحتمالية القصوى (.)28،581 ،47،299
 -5انتقال اثر التعلم عن طريق حجم األثر ()0،636 ،0،800
 -6نسبة انتقال اثر التعلم (.)0،285 ،0،472
 تم اعتماد الوسط الحسابي لكل من درجة مسكات الوقوف ودرجة مسكات الجلـوس لكـي تكـون الدرجـة النهائيـة
من ( )10درجات
الجدول ()5
يبين نتائج اختبار (ت) لالختبار البعدي في االحتفاظ المطلق بين مسكات الوقوف ومسكات الجلوس في المصارعة
الرومانية .
وحدة القياس

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

قيمة (ت) احملسوبة

اجملموعت

ت
-1

تعلم مسكات الوقوف ثم اجللوس

درجة

6,812

0,708

*2,182

-2

تعلم مسكات اجللوس ثم الوقوف

درجة

6,208

0,646

*معنوي عند نسبة خطأ ≤ ( )0،05وأمام درجة حرية ( )22قيمة (ت) الجدولية = .2،07
وفــي ض ـوء النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي الجــدول ( )5تبــين وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة فــي االحتفــاظ المطلــق
باالختبارات البعدية ولمصلحة طالب المجموعة التجريبية األولى وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة.
 2-4مناقشة نتائج االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبيتين في األداء الفني واالحتفاظ المطللق للاداء الفنلي فلي
المصارعة الرومانية:
إذ يتبــين مــن الجــدول ( )3وجــود فــروق ذات داللــة غيــر معنويــة فــي األداء الفنــي فــي االختبــار البعــدي بــين طــالب
المجموعة التجريبية األولى وطالب المجموعة التجريبية الثانية على الرغم مـن وجـود فـروق ظاهريـة فـي األوسـاط الحسـابية
ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت مسكات الوقوف ثـم الجلـوس ويعـزو الباحثـان سـبب ذلـك الـى إن المسـار
الحركــي لمســكات الوقــوف يختلــف عــن المســار الحركــي لمســكات الجلــوس بــالرغم مــن وجــود أوجــه تشــابه قليلــة فــي المثيــر
واالستجابة أثناء فترة الـتعلم ممـا انعكـس علـى فهـم المـتعلم وعـدم إد اركـه ألوجـه االخـتالف ومـداه نتيجـة عـدم وجـود عناصـر
مشــتركة بــين المثيــر واالســتجابة فــي تعلــم مســكات الوقــوف ومســكات الجلــوس ،إذ يشــير (عيســوي) " إلــى أن انتقــال الــتعلم
يحــدث عنــدما يكــون الموقفــان متشــابهان فقــط وبشــرط ان يــدرك الفــرد هــذا التشــابه ومــداه ،وانتقــال اثــر الــتعلم يحــدث بالنســبة
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لألمور المتشابهة وفي األمور التي توجد بينهما عناصر مشتركة أي بين مـا تعلمـه الفـرد فـي الموقـف األول ومـا تعلمـه فـي
الموقف الثاني"( ،عيسوي.)206 ،1973 ،
كمــا يتبــين مــن الجــدول ( )4أن انتقــال اثــر الــتعلم المتبــادل فــي جميــع وســائل قيــاس انتقــال اثــر الــتعلم المســتخدمة
بالبحث كانت أكثر فاعلية للمجموعة التجريبية األولى التي تعلمت مسكات الوقوف ثم تعلمت مسـكات الجلـوس بـالرغم مـن
تطــور األداء الفنــي للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت مســكات الجلــوس ثــم تعلمــت مســكات الوقــوف التــي كانــت اقــل
تطو اًر باألداء الفني بالنسبة للمجموعة التجريبية األولى ويعـزو الباحثـان سـبب ذلـك إلـى أن تعلـم متطلبـات مسـكات الوقـوف
مــن حيــث المســارات الحركيــة ومحــيط األداء مــن خــالل ممارســة المــتعلم وتطبيــق األداء الفنــي للمســكات بصــورة صــحيحة
أفادت في تدعيم وتسريع تعلم مسكات الجلوس بشـكل أفضـل مـن مسـكات الوقـوف فالسـلوك الحركـي للمـتعلم الـذي نـتج مـن
تعلم مسكات الوقوف تم استثماره في إحداث تغيير إيجابي فـي تعلـم مسـكات الجلـوس ،إذ يشـير (" (Schmidtإن الـربح أو
الخسارة في القدرة على االستجابة لمهمة معينة كنتيجة للتدريب أو الخبرة في مهمة سابقة".)Schmidt,1982, 466( ،
كمـ ــا يتبـ ــين مـ ــن الجـ ــدول ( )5وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة معنويـ ــة فـ ــي االحتفـ ــاظ المطلـ ــق بـ ــين متوسـ ــطات درجـ ــات
المجمــوعتين التج ـريبيتين فــي االختبــار البعــدي ولمصــلحة المجموعــة التجريبيــة األولــى ،إذ يــرى الباحثــان ان األســباب التــي
أدت الــى تفــوق المجموعــة التجريبيــة األولــى باالحتفــاظ المطلــق التــي تعلمــت مســكات الوقــوف ثــم الجلــوس علــى المجموعــة
التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت مســكات الجلــوس ثــم الوقــوف الــى ان الخبـرة المكتســبة مــن تعلــم مســكات الوقــوف ثــم الجلــوس
قللـت مــن نســبة فقــدان الــتعلم واالحتفــاظ بــه علــى العكــس مــن ذلــك وهــي أن الخبـرة المكتســبة مــن تعلــم مســكات الجلــوس ثــم
الوقــوف زادت مــن نســبة الفقــدان واالحتفــاظ ويمكــن القــول إن الخبـرة المكتســبة مــن مســكات الوقــوف عــززت االحتفــاظ بــتعلم
مسكات الجلوس نتيجة التعميم ،فضالً عن أن فهم وادراك القواعد والمبادئ األساسية نتيجة تعلم مسـكات الوقـوف أدى الـى
احتفاظ اكبر لمسكات الجلوس والعكس صحيح ،إذ يذكر (خيون) نقالً عن )" )Gibsonإن انتقال اثر الـتعلم يحـدث بتـأثير
عملية معرفية هي التعميم وليس نتيجة التشابه أو االختالف في مادة التعلم"( ،خيون )112 ،2002 ،فضالً عن إن نجاق
المـتعلم فــي تعلــم االداء الفنــي لمســكات الجلــوس أدت الــى شـعوره باالرتيــاق والرضــا نتيجــة تكـرار االســتجابات الناجحــة التــي
اشبعت حاجاته وانعكس ذلك على زيادة االحتفاظ بمسكات الجلوس ،إذ يؤكد )" )Knappاالحتفاظ بالخبرات المهارية التـي
أداهـا المـتعلم بنجـاق حملـت معهـا سـرور وبهجـة تكـون أفضـل مـن الخبـرات المهاريـة غيـر السـارة"( Knapp, 1977, ( ،
.103
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 1-5االستنتاجات:
 1-5-1ال توجد أفضلية بين المجموع ـ ـ ـ ـ ـة التجريـبـ ـ ـ ــية األولى التي تعلـمت م ـس ـ ـ ـ ـكات الوقوف ثم الجلوس والم ـجموعة
التجري ـبـ ـية الثانية التي تعلمت مس ـ ـكات الجلوـس ثم الوقوف في األداء الفني لبعض مسـ ـكات المصارع ـة
الرومانية.
 2-1-5ال توجد أفض ـلية في نتائج انتقال اثر التعلم المتبادل بين المجموعة التجريبيـ ـة األولى والمجموعة التجريبية
الثانية في األداء الفني لبعض مس ـ ـ ــكات المصارعة الرومانية.
 3-1-5تفوقت المجموعـ ـة التجريب ـ ـ ــية األولى على المجموعة التجريبية الثانية في االحتفاظ المطلق في األداء الفني
لبعض مسكات المصارعة الرومانية ولمصلحة المجموعة التجريبية األولى.
 2-5التوصيات والمقترحات
 1-2-5التأكيد في تعلم المهارات الحركية المتشابهة ان تكـون مـن وضـع الوقـوف أو مـن وضـع الجلـوس أثنـاء فتـرة الـتعلم
في مسكات المصارعة الرومانية.
 2-2-5اجراء بحوث متشابهة تتناول قياس االحتفاظ النسبي والتوفير في بعض مهارات المصارعة الرومانية.
 3-2-5إجراء بحوث متشابهه تتناول مسكات أخرى في لعبة المصارعة الحرة والرومانية.
المصادر العربية واألجنبية
 .1بلوم ،بنيامين ،واخرون ("،)1983تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني" ،ترجمة (محمد امين المفتي واخرون)،
دار ماكروهيل للنشر ،القاهرة.
 .2التكريتي ،وديع ياسين والعبيدي ،حسن محمد (" ،)1999التطبيقات ا حصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث
التربية الرياضية" ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل.
 .3التكريتي ،وديع ياسين ،وخويلة ،قاسم محمد ( "،)2001انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس والمتزامن
واثره في فن أداء قذف الثقل" ،بحث منشور في مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ،جامعة الموصل .العراق.
 .4حامد ،زياد طارق ( "،)2012اثر استخدام التفضيالت الحسية بفئات وزنية مختلفة ومتساوية في تعلم االداء
الفني لبعض مسكات المصارعة الحرة" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل،
العراق.
 .5الحديثي ،خليل إبراهيم ("،)2013التعلم الحركي" ،دار العراب ودار حوران للنشر  ،دمشق ،سوريا.
 .6حسانين ،محمد صبحي ( "،)1987القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية" ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
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 .7حسانين ،محمد صبحي ( "،)1995القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية" ،ج،1ط ، 3دار الفكر العربي،
القاهرة.
 .8خيون ،يعرب ( "،)2002التعلم الحركي بين المبدأ و التطبيق" ،مكتب الصخرة للطباعة ،بغداد،

العراق.

 .9الدليمي ،ناهدة عبد زيد ("،)2008اساسيات في التعلم الحركي" ،مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف،
العراق.
 -10 .10سعودي ،عامر محمد (" ،)1996دراسة انتقال اثر التعلم في بعض الحركات التمهيدية على اجهزة
الجمناستك"  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،العراق.
 .11عثمان ،محمد عبد الغني ("،)1990موسوعة العاب القوى ،تكنيك ،تدريب ،تعليم ،تحكيم" ،مطبعة الفيصل ،دار
القلم للنشر والتوزيع ،الكويت.
 .12عالوي ،محمد حسن ورضوان ،محمد نصر الدين ( "،)1982اختبارات االداء الحركي"،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .13عمارة ،أحمد عبد الحميد و حامد حسام الدين مصطفى(" ،)2009أسس التدريب في المصارعة" ،دار الوفاء
للطباعة والنشر ،االسكندرية ،مصر.
 .14عيسوي ،عبد الرحمن ("،)1973علم النفس بين النظرية والتطبيق" ،دار الكتب الجامعية باالسكندرية ،مصر.
 .15العياصرة ،وليد رفيق ("،)2011التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي" ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .16الكبيسي ،حمدان رحيم ( "،)1983اثر الطريقة الجزئية والكلية والمختلطة في تعلم فن أداء مسكات المصارعة
الرومانية"،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.
 .17الكبيسي ،حمدان رحيم ( "،)2008التعلم والتدريب الرياضي في لعبة المصارعة" ،الدار الجامعية ،بغداد.
 .18متعب ،سامر يوسف ( "،) 2005انتقال اثر التعلم بين بعض المهارات الهجومية لالعبين األشبال بكرة اليد" ،كلية
التربية الرياضية ،جامعة بابل.)pdf( ،
 .19محجوب ،وجيه ،والطالب ،نزار " ،)1987( ،التحليل الحركي" ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة بغداد،
العراق.
 .20محجوب ،وجيه ( "،)2000التعلم الحركي وجدولة التدريب" ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة بغداد.
 .21نصيف عبد علي وآخران ("،)1990المصارعة الرومانية بين النظرية والتطبيق" ،دار الكتب للطباعة والنشر،
جامعة الموصل ،العراق.
22- Best, John. W. (1970), "Research in education, 2nd edition, Englewood cliffs,
prentice-Hall, New Jersey.
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ملحق()1
إستبيان لتحديد اهم عناصر اللياقة البدنية والحركية واالختبارات المناسبة لها
ت

االختبار

عناصر اللياقة البدنية
واحلركية

 -1القوة القصوى للذراعني.

االهمية النسبية
5 4 3 2 1

أ -اختبار السحب على العقلة.
ب-اختبار الضغط من االستلقاء على مسطبة مستوية (بنج بريس) ملرة واحدة القصى وزن مرفوع.

2

القوة القصوى لعضالت الظهر.

3

القوة االنفجارية للذراعني.

4

القوة االنفجارية للرجلني.

5

القوة املميزة بالسرعة للرجلني.

6

القوة املميزة بالسرعة لعضالت أ-اإلستناد األمامي ( )10ثانية .

أ -السحب جبهاز الديناموميرت بدون بثين الرجلني.
ب-السحب جبهاز الديناموميرت بثين الرجلني.
أ-رمي كرة طبية زنة (3كغم) ألقصى مسافة بالذراعني من دون مرجحة اجلذع أو ثين الرجلني.
ب-رمي كرة طبية زنة (5كغم) ألقصى مسافة بالذراعني مع ربط اجلذع.
أ-الوثب الطويل من الثبات.
ب -الوثب العمودي من الثبات(سارجنت).
أ-احلجل()10ثواني القصى مسافة ممكنة.
ب-الركض بالقفز ملسافة عشر خطوات /يقاس بالزمن او املسافة.

الذراعني.

ب-ثين الذراعني ومدهما على احللق أو املتوازي ( )10ثانية.

7

مطاولة القوة.

أ-ثين الذراعني ومدهما من وضع االستناد االمامي (الشناو) ،حتى التعب او اقصى التكرار.

8

مطاولة السرعة القصرية.

9

السرعة االنتقالية.

10

سرعة االستجابة احلركية.

11

املرونة.

12

الرشاقة.

13

التوافق.

14

التوازن الثابت.

15

أية صفة بدنية أو حركية

ب -السحب على العقلة حتى التعب او اقصى التكرار.
أ-ركض180م مرتد.
ب-ركض 200م من وضع الوقوف.
أ-عدو (30م) من البداية املتحركة.
ب-ركض (20م) من الوقوف.
أ-اختبار نيلسون()6,40 x 2مرت وألقرب 10/1ثانية.
ب-اختبار عصا نيلسون باليدين.
أ-ثين اجلذع من اجللوس الطويل.
ب-اختبار اجلسر (القوس) (الكوبري).
أ-اجلري املكوكي()10 x 4م.
ب-اختبار بارو الزكزاكي ()4,5 x 3م.
أ-اختبار اجلري على شكل (.)8
ب -اختبار اجلري على شكل ( )8حتت عارضة الوثب.
أ -الوقوف بالقدمني طوليا على العارضة.
ب-الوقوف على قدم واحدة (وقوف اللقلق).
آخرى او اختبار آخر ترونه
مناسبا .
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ملحق ()2
انموذج لوحدة تعليمية لتعلم مسكتي الوقوف
الهدف من الوحدة :تعلم مسكة الرمي من فوق الظهر بتطويق الرأس ومسك الذراع
تعلم مسكة الرمي من فوق الظهر بمسك الذراع بكلتا اليدين
األجهزة واألدوات :بساط مصارعة ،صافرة ،ساعة توقيت

عدد الطالب)12( :
الوحدة التعليمية االولى
الوقت 90 :دقيقة

اقسام الوحدة
القسم التحضريي ( )24دقيقة
القسم الرئيسي  56دقيقة
مسكة الرمي من فوق الظهر

نشاط

تصحيح

زمن اداء الطالب/

تعليمي

اخطاء

ثا

تكرار

زمن االداء لكل طالب

الراحة ثا

سرعة االداء

8د

بتطويق الرأس ومسك العراع
نشاط تطبيقي  20دقيقة

اجملموع
مسكة الرمي من فوق الظهر

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 150ثا

150-100

25

 375ثا

150-100ثا

8د

مبسك العراع بكلتا اليدين
نشاط تطبيقي  20دقيقة

اجملموع
القسم اخلتامي ( )10دقيقة





 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

2

30ثا

15-10

اعتيادية

15-10

اعتيادية

 15ثا

15 -10

3

 45ثا

 150ثا

150-100

25

 375ثا

150-100ثا

هرولة خفيفة – متارين استعادة شفاء -االنصراف

 750ثا تساوي ( )12,5دقيقة زمن اداء تعلم مسكة واحدة لكل طالب  25 = 2 xدقيقة (الزمن الكلي).
 300ثا تساوي ( )5دقيقة تصحيح األخطاء لجميع الطالب ولكل مسكة  10= 2 xدقيقة (الزمن الكلي).
 300ثا تساوي ( )5دقيقة راحة لكل طالب.
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ملحق ()3
أسماء السادة الخبراء والمختصين المشاركين بآرائهم العلمية في كافة إجراءات البحث
الرقم

اللقب
العلمي

االسم

مكان العمل

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أ.د.
أ.د.
أ.د.
أ .د.
أ.م.د.
أ.م.د.
أ.م.د.
أ.م.د.
م.د.
م.د.
م.د.

عامر محمد سعودي
عناد جرجيس عبد الباقي
حازم احمد مطرود
ليث محمد داؤد
عبد الجبار عبد الرزاق
احمد حامد السويدي
خالد محمد داؤد
سلوان محمود المولى
أبي رامز البكري
زياد طارق حامد
حيدر غازي فيصل

التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل
التربيةالرياضية/جامعة الموصل

-9
-10



طبيعة االستشارة
1

2

*

*

3

4

5

6

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*

طبيعة االستشارة
 -1استبيان عناصر اللياقة البدنية والحركية.
 -2استبيان البرنامج التعليمي.
 -3استبيان المقيمين الستمارة تقويم األداء الفني.
 -4المقيمين لألداء الفني لمسكات المصارعة الرومانية.
 -5مدرس المادة الذي قام بعملية التعليم.
 -6تصوير األداء الفني للمسكات.
ملحق()4
استمارة تقويم بعض مسكات لعبة المصارعة الرومانية
المهارات

رقم
الالعب

مسكة الرمي من فوق

مسكة الرمي من فوق

مسكة القلب بالتدوير

مسكة القلب بالتدوير بمسك

الظهر بتطويق الرأس

الظهر بمسك الذراع بكلتا

بمسك الجذع

الذراع والرقبة من األعلى

ت
3

ومسك الذراع
ن
ر
4

3

م

ت

اليدين
ن
ر

10

3

3

4

م

ت

ر

ن

م

ت

ر

ن

م

10

3

4

3

10

3

4

3

10

1
2
3
ت :تحضيري.

اسم المقوم:

ر :رئيسي.

الشهادة واللقب العلمي:

م  :مجموع.

التوقيع:

التاريخ:

ن :نهائي.
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