
 
   التعریف بالبحث-١
  .  مقدمة البحث و أهمیتة١-١

إن تطور مستوى المتعلم على الصعید الفني ألیة لعبة یحتاج من المتعلم إتقـان اكثـر مـن 
مهــــارة فنیــــة أساســــیة فــــي مــــده محــــدده، كمــــا أن تحــــسین و تــــوفیر فــــرص التعلــــیم األكــــادیمي أدى 

الســـتیعاب مفـــردات المنـــاهج ،لفـــةبالـــضرورة إلـــى إیجـــاد أســـالیب و صـــیغ و أشـــكال و طرائـــق مخت
  .المقررة و الوصول بالمتعلم إلى أقصى تعلم

وقد ظهرت اسالیب تعلم مختلفة بطرائق مبتكرة داخل التمرین كأسلوب الـتعلم العـشوائي و 
المتسلــسل و اختیــاره كأحــد األســـالیب التعلیمیــة فــي تعلــیم بعــض المهــارات الفنیــة األساســیة بلعبــة 

 فضال عن  تمیزها بـاختالف طبیعـة األداء ،ل تعلم المهارات الفنیة المتعددةالمصارعة نتیجة تداخ
الحركي بالنسبة لأللعاب الریاضیة األخرى و إلى أي حـد یـستطیع المـتعلم إتقـان البرنـامج الحركـي 

لغـرض الوصــول إلـى الــتعلم  والتـدریب والتــدریس المـؤثر البــد مـن تنظــیم وجدولـة التمــارین " المعـدم
ــتعلم واالحتفــاظ بالمهــارة لتطویرهــا إلــى اآللیــةخــالل موســم ا محجــوب، " (إلعــداد لتــسهیل عملیــة ال

١٦٧ ،٢٠٠٠.(   

وزیـادة قدراتـه المهاریـة ) المسكات(وٕان نجاح المتعلم في أداء المهارات الحركیة المختلفة  
 على األداء یتحدد باختیار أسـلوب مناسـب یـسهل عملیـة الـتعلم داخـل التمـرین لكـي یتحقـق الهـدف

 أســرع والمطلــوب مــن العملیــة التعلیمیــة بمــا یــنعكس علــى فعالیــة األداء الحركــي  بــصورة افــضل 
إن هناك بضعة صفات یجب أن تتوفر في أي طریقة لكي توصف "وبجهد اقل، إذ یذكر معوض 

" بأنهــا طریقــة جیــدة، وان افـــضل طریقــة هــي التـــي تحقــق الهــدف المطلـــوب مــن العملیــة التعلیمیـــة
  ).١٩٧، ١٩٨٠معوض، (

وقد لـوحظ فـي االونـة االخیـرة أن هنـاك مـن االسـالیب الحدیثـة فـي التـدریس مایـسعى الـى "
الـى  تطبیق أفضل الطریقة واالسالیب للتعلم والتـي عـن طریقهـا یـستطیع المعلـم الوصـول بالمبتـدى

  ٠)١١ ،١٩٩٩، لطفي " ( افضل مستوى ممكن في االداء المهاري 

االســـلوبین المتسلـــسل حـــث تكمـــن فــي محاولـــة اســتخدام وبنــاء علـــى ماتقــدم فـــأن اهمیــة الب
ومـدى فاعلیـة هـذه االسـالیب علـى ، في تعلم بعض المهارات االساسیة بلعبة المصارعةوالعشوائي 

  ٠تحقیق بعض االهداف التعلیمیة 

   مشكلة البحث٢-١
إن من المهام األساسیة للمتخصصین فـي مجـال لعبـة المـصارعة هـو االرتقـاء بنوعیـة اختیـار 

ــیم مجمــوع المهــارات الحركیــة المختلفــة  وذلــك للوصــول إلــى ) المــسكات ( األســلوب التعلیمــي لتعل
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 ١
ي تحـــدث ـــــنتـــائج عالیـــة فـــي األداء تمكـــن المـــتعلم مــــن اتخـــاذ االســـتجابات الحركیـــة الـــصحیحة الت

خـــالل أداء الـــصراع مـــن وضـــع الوقـــوف أو فـــي اللعـــب األرضـــي مـــن اجـــل تـــوفیر افـــضل الـــسبل 
  التمرین   ویعد، على عدة عوامـل ) المسكات( تلك المهارات الحركیة اداءتمد  اذ یع ،للمتعلم

 یمكــن أن ینظـــم ائــقإذ أن هنالــك عــدة طر ،أحــد  أهــم هــذه العوامـــل لكــي یكــون األداء فعــاال ومــؤثرا 
الباحثـان إجـراء دراسـة لإلجابـة ارتئـا ذا لـ،رین العـشوائي والتمـرین المتسلـسل منهـا التمـ و بهـا التمـرین

  :االتي التساؤل نع

بطریقـة تطبیـق لعبـة المـصارعة بأیهما اكثـر فاعلیـة فـي تعلـم بعـض المهـارات الفنیـة األساسـیة 
  .التقلیدي ام العشوائي ام التمرین المتسلسل 

   البحثهدفا  ٣-١
  :الكشف عن یهدف البحث إلى  

ألســلوب الفــروق فــي نتــائج مــستوى األداء لــبعض المهــارات األساســیة بلعبــة المــصارعة بــین ا -١
  .المتسلسل و العشوائي

ـــى  -٢ ـــسل أو العـــشوائي أوالتعـــرف عل  أفـــضل أســـلوب تعلیمـــي مـــن هـــذه األســـالیب ســـواء المتسل
  ٠ في تعلم بعض المهارات االساسیة بلعبة المصارعةالتقلیدي

   البحث ضا فر ٤-١
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة للــتعلم باألســلوب المتسلــسل و العــشوائي علــى مــستوى األداء  -١

  .عض المهارات األساسیة بلعبة المصارعةلب

  بین مجموعات البحـث بالمصارعة وجود فروق ذات داللة معنویة في مستوى األداء الحركي -٢
 . الثالث

   مجاالت البحث٥-١
 جامعــــة -طــــالب الــــسنة الدراســــیة الثالثــــة فــــي كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة : المجــــال البــــشري١-٥-١

  .الموصل

  .١/٢٠٠٥ /١٧ ولغایة  ١/١١/٢٠٠٤ترة من  الف:  المجال الزماني٢-٥-١

  . جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة-قاعة المصارعة :  المجال المكاني٣-٥-١
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 ٢

  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة -٢
   الدراسات النظریة١-٢
   التعلم١-١-٢

  :مفهومین أساسیین لتمرین التعلم هما ) Singer,1980(حدد   

  .وهو زیادة عدد محاوالت التمرین من اجل تعلم المهارات الحركیة وتطورها:قدار التعلم م-١
اد الدافعیــــة وتجنــــب األخطــــاء و أدراك مــــأي كیفیــــة أداء التمــــرین وهدفــــه اعت: نوعیــــة التمــــرین -٢

   ).  Singer, 1980, P.382(ظروف بیئة التمرین وحاالته 
   أسالیب جدولة التمرین ٢-١-٢

، ٢٠٠٢خیـون، (و ) ٢٠١، ٢٠٠٠محجـوب، (و ) ١٩٨٧،١٧٥عثمـان، (یتفق كـل مـن   
على أن هنالك عدة أسالیب لتنظیم جدولـة التمـرین تختلـف فـي إعـدادها وأسـلوب أدائهـا ) ٨٦-٨٠

  :على وفق ما یأتي

  . التمرین الثابت والمتغیر -١

  . التمرین العشوائي والمتسلسل -٢

  .  التمرین المكثف والتمرین الموزع -٣

  .ي والجزئي التدریب الكل -٤

 . التدریب الذهني -٥

  :التمرین الثابت والمتغیر -١

التمرین الثابت بأنه سلسلة من ممارسـات التمـرین یخـضع فیهـا المـتعلم إلـى متغیـر واحـد "
  .فقط من مجموع المتغیرات خالل الممارسة الواحدة

علم ویعرف التمرین المتغیر بأنه سلسلة  متعاقبة من ممارسات التمـرین یخـضع فیهـا المـت
  ".إلى عدد من المتغیرات في أن واحد خالل الممارسة الواحدة

  : التمرین العشوائي والمتسلسل-٢

إن التمــــرین المجتمــــع أو المتسلــــسل، تكــــون ممارســــة تمریناتهــــا بعــــد محــــاوالت متتابعــــة " 
  .لمهارة واحدة بدون ممارسة أخرى یمكن اكتساب تعلم هذه المهارة
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 ٣
ة عـــن سلـــسلة متعاقبـــة تكـــون ممارســـة التمرینـــات فیهـــا أمـــا التمـــرین العـــشوائي فهـــو عبـــار 

  " عــــــــــــــــشوائیة وألنــــــــــــــــواع متعــــــــــــــــددة مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــارات وتــــــــــــــــؤدى الواحــــــــــــــــدة بعــــــــــــــــد األخــــــــــــــــرى
               )Schmidt, 1991, P. 274-284(  

التمرین العشوائي والمتسلسل كالهما یتطلب مهارة متنوعـة مختلفـة ولكـن بـأوامر مختلفـة "
  . )٢٢٢ ، ٢٠٠٠محجوب، " (وحسب العروض

  :التدریب المكثف والتدریب الموزع-٣

التـــدریب المكثـــف یعنـــي وجـــود تكـــرارات وبـــدون وقـــت راحـــة أو أوقـــات راحـــة قـــصیرة بـــین 
خیـون، ( أما التدریب الموزع فیعني أن هنالك أوقات راحة كافیة بین التكرارات ،مجامیع التكرارات

٨٤، ٢٠٠٢.(   
  :التدریب الكلي والجزئي-٤

  . الطریقة تعتمد على عرض المهارة من قبل المدرب أو المدرس بأكملهاوهذه: الطریقة الكلیة -

وتعتمد على تجزئة المهارة إلى أجزاء، ویتم تعلـم األجـزاء بـشكل مـستقل لكـل : الطریقة الجزئیة -
  ).١٣٥، ٢٠٠٠شلش ومحمود،  ( "جزء ثم الربط بین األجزاء في نهایة مرحلة التعلم

  :التدریب الذهني-٥

ذهني هـــي عملیـــة أداء المهـــارة كاملـــة ولكـــن بـــدون إرســـال إشـــارات حـــسیة إن التـــدریب الـــ"
  ).٨٦، ٢٠٠٢خیون، " (كبیرة للعضالت المنفذة لألداء

إذ یمكن تطبیقه بأشكال مختلفة لتطویر المـستوى المهـاري وثابـت األداء بحیـث یكـون لـه 
  .أهداف متعددة تؤثر إیجابیا في األداء الحركي

  المصارعة المهارات الفنیة في ٣-١-٢

  .المسكات التي تؤدى من وضع الوقوف -١

  .المسكات الفنیة الهجومیة التي تؤدى من وضع الوقوف -

  .المسكات الدفاعیة التي تؤدى من وضع الوقوف -

  . مسكات الهجوم المضاد التي تؤدى من وضع الوقوف -

  . تركیب المسكات من وضع الوقوف -

  .المسكات الفنیة التي تؤدى في الصراع األرضي -٢

  .كات الهجومیة في الصراع األرضيالمس -
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 ٤
  .المسكات الدفاعیة في الصراع األرضي -

  . مسكات الهجوم المضاد في الصراع األرضي -

 ) .٦٥، ١٩٩٠نصیف واخران، "(تركیب المسكات في الصراع األرضي  -

  

  .  الدراسات المشابهة٢-٢
  )".٢٠٠٠( دراسة البكري، لؤي حسین ١-٢-٢
 العــشوائي والمتجمـــع فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســـیة تــأثیر اســتخدام جدولــة التمــرین"  

   "بالریشة الطائرة

  : هدفت الدراسة إلى

معرفة مدى تأثیر البرنامج التعلیمي باستخدام جدولة التمرین العـشوائي والتمـرین المتجمـع فـي  -
  .تعلم بعض المهارات األساسیة بالریشة الطائرة

فــي تعلــم مــؤثر لــبعض ) العــشوائي والمتجمــع(  التعــرف علــى افــضل أســلوب لجدولــة التمــرین  -
  ).المغلقة والمفتوحة( المهارات األساسیة 

طالبــا فــي الــصف الثــاني المتوســط قــسمت إلــى مجــوعتین ) ٣٠(تكونــت عینــة البحــث مــن   
متـــساویتین وخـــضعت المجموعتـــان للبرنـــامج التعلیمـــي نفـــسه باســـتثناء نـــوع جدولـــة التمـــرین لـــثالث 

وحـــدة تعلیمیـــة وكـــان زمـــن ) ١٤(ث، وتـــضمن البرنـــامج التعلیمـــي مهـــارات أساســـیة موضـــوع البحـــ
  :ومن ابرز االستنتاجات ما یأتي ). دقیقة٥٠(الوحدة التعلیمیة 

فـي اكتـساب تعلـم المهـارات األساسـیة " أظهر البرنامج التعلیمي المستخدم تأثیرا معنویـا متباینـا -
  ).إرسال عالي، أبعاد أمامیة، أبعاد خلفیة(الثالث 

روق عــشوائیة فــي اكتــساب الــتعلم باســتخدام جدولــة التمــرین العــشوائي والمتجمــع فــي  ظهــور فــ -
  .مهارة اإلرسال

  إجراءات البحث -٣
   منهج البحث١-٣

  .استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث   
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    وعینته مجتمع البحث٢-٣
راســــیة الثالثــــة بجامعــــة تــــم إختیــــار مجتمــــع البحــــث بطریقــــة عمدیــــة مــــن طــــالب الــــسنة الد  

).أ، ب، ج، د(طالبـا یمثلـون شـعب) ٧٢(الغ عـددهم  والبـ٢٠٠٥-٢٠٠٤الموصل للعام الدراسـي 
 تــم إختیــارهم )د ،ب ،أ( هــي  ثــالث شــعب مــنطــالبعلــى   فقــد اشــتملتعینــة البحــثامــا   

 ینلمؤجل وایند  الطالب الراسبااستبعذلك بعد و  طالبا) ٣٧(عشوائیا بطریقة القرعة والبالغ عددهم 
  .  ذلكبینی)  ١(تم توزیعهم على المجموعات التجریبیة بین األسالیب التعلیمیة الثالث والجدول و ، 

  )١(جدول 
  عدد طالب العینة حسب المجموعات التجریبیة بین األسالیب التعلیمیة الثالثةیبین 

  عینة البحث   أسلوب التعلم   المجموعة   الشعبة 

  ١٢  متسلسل  األولى  ب

  ١٣  عشوائي  یة الثان  أ

  ١٢  تقلیدي  الثالثة  د

  ٣٧    المجموع

  

   تكافؤ المجموعات التجریبیة٣-٣
  : تم إجراء التكافؤ بین مجموعات البحث لضبط المتغیرات آالتیة  

  .العمر الزمني مقاسا بالسنة -

  . الطول مقاسا بالسنتیمتر -

 . الوزن مقاسا بالكیلو غرام -

رة فــي تعلــم وٕاتقــان المهــارات الحركیــة بلعبــة المــصارعة  عناصـر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة المــؤث -
 :وكما یأتي

تــم اختیـــار عناصـــر الیاقـــة البدنیـــة وتحدیـــد االختبــارات المـــؤثرة فـــي تعلـــم وٕاتقـــان المهـــارات   
، ١٩٩٧الحـاج سـعید، (الحركیة استنادا لـرأي الخبـراء فـي مجـال لعبـة المـصارعة والمعـدة مـن قبـل 

٤٧.(  

  :كما هو مبین أدناه

  ). ٣٣-١٩٨٢،٣٢عالوي، ورضوان،(،)القوه القصوى الثابتة(ار قوة عضالت الظهراختب -١
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 ٦
ــــسارجنت،  -٢ ــــار الوثــــب العمــــودي المعــــدل ل ــــم قیاســــها باختب ــــسرعة وت ــــزة بال اختبــــار القــــوة الممی

  ).٨٥-٨٤، ١٩٨٢عالوي، ورضوان،(

  ).٣٥٢-٣٥١، ١٩٨٢عالوي، ورضوان،(اختبار المرونة وتم قیاسها باختبار الجسر، -٣
  ).٤٠٢-١٩٨٧،٤٠١حسانین،()،8 ( التوافق وتم قیاسه باختبار الجري على شكل اختبار  -٤

واتــضح  أن الفــروق غیـــر دالــة معنویـــا بــین مجموعــات البحـــث فــي جمیـــع المتغیــرات الـــسابقة 
  .الذكر مما یدل على تكافؤها

   التصمیم التجریبي٤-٣
عــات المتكافئـــة تــصمیم المجمو ( اســتخدم الباحثــان التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه   

  :یوضح ذلك) ١(والشكل ) Best ,1970, P.150(، )ذات المالحظة البعدیة

  ألبعدياالختبار   المتغیرات  المجموعة التجریبیة

  خ  متسلسل  ١ت

  خ  عشوائي  ٢ت

  خ  تقلیدي  ٣ت

  )١(الشكل 

  )التصمیم التجریبي للبحث(

  المادة التعلیمیة ٥-٣
میة لكل أسلوب من األسالیب التعلیمیة الـثالث وحدات تعلی) ٩(تضمن البرنامج التعلیمي 

   بتنفیذ وحدات∗دقیقة وقام مدرس المادة ) ٩٠(وبواقع وحدة تعلیمیة أسبوعیا وبمعدل 

البرنـــامج التعلیمـــي لمـــادة المـــصارعة المخـــصص لطـــالب الـــسنة الدراســـیة الثالثـــة فـــي كلیـــة التربیـــة 
   :لیة  للمهارات التاالریاضة بجامعة الموصل على عینة البحث

  .مسكة التقاط كاحل القدم -

  . مسكة الرمي بلف الذراع -

                                                           

 . حازم أحمد مطرود، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. م. أ ∗
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 ٧
مستخدمأ اسلوب التعلیمـي لكـل مجموعـة مـن المجـامیع الـثالث  .مسكة الدوران بربط الخصر -

  ٠من خالل تنظیم جدولة التمرین

باعطـاء مهـارة حركیـة واحـدة ) المتسلسل ( اذ استخدمت المجموعة التجریبیة االولى االسلوب  -
ـــامج خـــالل الوحـــدة ـــسل للمهـــارات الحركیـــة التـــي تـــضمنها البرن ـــة كاملتـــأ وبـــشكل متسل  التعلیمی

  ٠ االخرى بعدالتعلیمي الواحدة 

اذ اعطیت مهـارتین حـركیتین ) العشوائي ( المجموعة التجریبیة الثانیة االسلوب اذ استخدمت  -
علــى ان ، ة الواحــدبعــد تقــسیم زمــن الجــزء التطبیقــي بالتــساوي بینهمــا خــالل الوحــدة التعلیمیــة 

المهارات الحركیة بحیث یكون زمن اداء المهارات متساویة بینهما خالل مدة تطبیق  بقیة تدور 
 ٠البرنامج 

فتركت لمدرس المادة في تعلـیم ) التقلیدي(  اما المجموعة الضابطة التي استخدمت االسلوب  -
  ٠المهارات حسب االسلوب والطریقة التي یستخدمها

   ذلكبینی) ٢ ( رقموالجدول

  )٢(لجدول ا

  یبین أقسام وأزمنة الوحدة التعلیمیة والزمن الكلي للوحدات التعلیمیة 

الزمن للوحدة التعلیمیة    نشاط الدرسىمحتو
  بالدقیقة

الزمن الكلي للوحدات 
  النسبة المئویة  التعلیمیة بالدقیقة

  %٤.٤٤  ٣٦  ٤  النشاط اإلداري والتنظیمي

  %٢٧.٧٧  ٢٢٥  ٢٥  اإلحماء العام والخاص

  %١٦.٦٦  ١٣٥  ١٥  النشاط التعلیمي

  %٤٤.٤٤  ٣٦٠  ٤٠  النشاط التطبیقي

  %٦.٦٦  ٥٤  ٦  النشاط الختامي

  %٩٩.٩٧  ٨١٠  ٩٠  المجموع
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 ٨
  تقویم فن األداء ٦- ٣

   لتقویم فن األداء لعینة البحث* استعان الباحثان بمقومین  من ذوي الخبرة واالختصاص

معـــدة مـــن قبـــل ال  بالمـــصارعةعض المهـــارات االساســـیة االداء المهـــاري لـــب باعتمـــاد اســـتمارة تقـــویم
طبقـــت علـــى طـــالب اذ  ،اذ تتـــصف بالـــصدق والثبـــات )١ملحـــق  ()٤٧ ، ١٩٩٧، الحـــاج ســـعید(

 فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل ، وتـــم تقـــسیم كـــل مهـــارة مـــن الـــسنة الدراســـیة الثالثـــة 
تحدید الدرجة كما تم ) لرئیسي ، الختامي التحضیري ، ا( المهارات االساسیة الى ثالثة اقسام هي 

 توزیع الدرجة على االقسام الـثالث حـسب اتفـاق المختـصین علـى  ایضأدرجات وتم) ١٠(الكلیة بـ 
  .وفق اهمیة كل قسم من اقسام المهارة 

وأجریت االختبارات على عینة البحث بعد االنتهاء من تنفیذ البرنـامج التعلیمـي لمجـا میـع 
  .وصلم في قاعة المصارعة بجامعة ال٢٠٠٥-١- ١٧  لدراسة بتاریخا

  المعالجات اإلحصائیة ٦-٣
لعینتین ) ت(استخدم الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة واختبار 

التكریتي ( LS.Dمتساویتین وغیر متساویتین وتحلیل التباین باتجاه واحد واقل فرق معنوي
  ).٣٤٠-١٠١، ١٩٩٩والعبیدي، 

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
   عرض النتائج١-٤

بعــد جمــع البینــات ومعالجتهــا إحــصائیا، قــام الباحثــان بعــرض نتــائج االختبــارات لكــل مجموعــة 
المحتـسبة والجدولیـة ) ت( لنـا األوسـاط الحـسابیة واالنحـراف المعیـاري وقیمـة بـینی) ٣( رقـموالجدول

              .    بین األسلوب المتسلسل والعشوائي
  

  

                                                           

  .عامر محمد سعودي، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. أ *

  .  محمد داؤد، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصللیث. د. م. أ 

  .لیث إسماعیل صبري، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. م. د
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 ٩
  )٣(جدول 

المحسوبة والجدولیة لألسلوب ) ت(األوساط الحسابیة واالنحراف المعیاري وقیمة یبین 
  المتسلسل العشوائي 

  األسلوب العشوائي  األسلوب المتسلسل
  المھارات الحركیة  ت

  ع±  س  ع±  س
) ت(قیمة 

  المحتسبة

  ∗٢.١٦  ١.٣٢  ٦.٩٢  ١.٧٢  ٥.٥٨  التقاط كاحل القدم  ١

  ∗٢.٣٧  ١.٢٨  ٦.٨٤  ١.٢١  ٥.٦٦  الرمي بلف الذراع  ٢

  ∗٢.٤٠  ١.٥٤  ٦.٧٣  ١.٦٩  ٥.١٦  الدوران بربط الخصر  ٣

  ).٢٣( ودرجة حریة ٢.٠٦)= ت( قیمة ٠.٠٥≤ معنوي عند نسبة خطا*

أن هنــــاك فــــروق معنویــــة بــــین األســــلوب المتسلــــسل ) ٣ ( رقــــم لنــــا مــــن الجــــدولبــــینإذ یت
ــــصالح األســــلوب ــــث كانــــت قیمــــة  والعــــشوائي ول ــــد تراوحــــت بــــین ) ت(العــــشوائي، حی ــــسبة ق المحت

  . الجدولیة) ت(قیمة في االختبارات الثالثة وهي اكبر من  ) ٢.٤٠-٢.١٦(
  )٤ ( رقمالجدول

   نتائج تحلیل التباین لألسالیب التعلیمیة الثالث في االختبارات المهاریةبینی

المھارات 
درجات   مصدر التباین  الحركیة

  الحریة
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحتسبة

التقاط كاحل   ٨.٣٣  ١٦.٦٧  ٢  بین المجموعات
  ٢.٤٥  ٨٣.٥٦  ٣٤  داخل المجموعات  القدم

  
٣.٣٩٢*  

الرمي بلف   ٦.٠٨  ١٢.١٦  ٢  بین المجموعات
  ١.٧٤  ٥٩.٤٢  ٣٤  داخل المجموعات  الذراع

  
٣.٤٧٩*  

الدوران بربط   ٧.٧١  ١٥.٤٣  ٢  بین المجموعات
  ٢.٢٩  ٧٨.٠٣  ٣٤  داخل المجموعات  الخصر

  
٣.٣٦٣*  

  .٣.٢٨= الجدولیة) ف(قیمة ) ٣٤-٢( درجة حریة  وأمام٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطا *

                  

-  -  
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 ١٠
وجــود فــروق معنویــة بــین المجموعــات وداخلهــا لالختبــارات ) ٤( رقــممــن الجــدولیتبــین 

) ف(وهي اكبر من قیمـة ) ٣.٤٧-٣.٣٦(  ترواحت بین سوبهالمح) ف(الثالث وذلك الن قیمة 
 وهـذا یـدل علـى ٠.٠٥≤نـسبة خطـا وعنـد ) ٣٤-٢(أمام درجـة حریـة ) ٣.٢٨(الجدولیة والبالغة 

  . أن هنالك تباین في اكتساب وتعلم المهارات الحركیة بین المجامیع الثالث
  )٥(الجدول 

بین مجموعات البحث ) .L.S.D(یببن مقارنة فروق األوساط الحسابیة لقیمة اقل فرق معنوي 
  الثالث في االختبارات المهاریة

  المجموعة  المھارات الحركیة
  األولى
  =س

  الثانیة
  =س

  الثالثة
  =س

  قیمة

)L.S.D(  

  ٠.١٢٥  *١.٣٤    ٥.٥٨٣=األولى س

  التقاط كاحل القدم  *١.٤٦٥      ٦.٩٢٣=الثانیة س

        ٥.٤٥٨=الثالثة س

  
١.٣١٦  

  

  ٠.٠٤١  *١.١٨    ٥.٦٦٦=األولى س

الرمي بلف   *١.٢٢١      ٦.٨٤٦=الثانیة س
  الذراع

        ٥.٦٢٥=الثالثة س

  
١.١٠٩  

  ٠.٩٥٩  *١.٥٦٤    ٥.١٦٦=األولى س

الدوران بربط   ٠.٦٠٥      ٦.٧٣٠=الثانیة س
  الخصر

        ٦.١٢٥=الثالثة س

  
١.٢٧١  

  .٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطا *

 اختبـار مهـارة التقـاط كاحـل ومهـارة الرمـي وجود فـروق معنویـة فـي) ٥ ( رقممن الجدولیتبین 
ــــة  ــــصالح المجموعــــة الثانی ــــة ول ــــى والمجموعــــة الثانی ــــذراع بــــین المجموعــــة األول ــــف ال األســــلوب (بل

األسـلوب (وجود فروق معنویة بین المجموعـة الثانیـة والثالثـة ولـصالح المجموعـة الثانیـة ) العشوائي
 األولــى والثالثــة ووجــود فــروق معنویــة فـــي أیــضا ووجــود تــشابه معنــوي بــین المجموعـــة) العــشوائي

اختبــار مهــارة الــدوران بــربط الخــصر بــین المجموعــة األولــى والمجموعــة الثانیــة ولــصالح المجموعــة 
ووجـــود تـــشابه معنـــوي بـــین المجموعـــة األولـــى والثالثـــة ووجـــود تـــشابه ) األســـلوب العـــشوائي(الثانیـــة 

 المجموعـــة الثانیـــة هـــي افـــضل مجموعـــة فـــي معنـــوي بـــین المجموعـــة الثانیـــة والثالثـــة وبـــذلك تكـــون
   ٠اكتساب وتعلم المهارات الحركیة بین المجامیع الثالث

-  -  -  
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 ١١
                  

   مناقشة النتائج٢-٤
أظهـــرت  نتـــائج البیانـــات اإلحـــصائیة التـــي تـــم الحـــصول علیهـــا وجـــود فـــروق ذات داللـــة   

 للمهــــــارات معنویــــــة فــــــي مــــــستوى أداء الطــــــالب بــــــین األســــــلوب المتسلــــــسل واألســــــلوب العــــــشوائي
   وفـــق  تـــضمنها البرنـــامج التعلیمـــي ولمـــصلحة المجوعـــة التجریبیـــة التـــي تعلمـــت علـــىالتي الحركیـــة

 ،األسلوب العشوائي بالنسبة إلى مستوى أداء الطالب الحركي اكثر فاعلیة من األسلوب المتسلـسل
ة بإعطـاء وهذا ما یحقق صحة الفرض ویعزو الباحثان سبب ذلك الى تغیر شكل المهـارات الحركیـ

اكثر من مهارة خالل الوحدة التعلیمیة تسبب في تحسن النقل بالتعلم نتیجـة التغیـرات فـي مـدخالت 
إن تغیـر ) "محجـوب(وبهـذا الـصدد یـشیر . أشكال التمـرین وتهیئـة بـرامج حركیـة مناسـبة لكـل مهـارة

، وذات معنـى المهمة في كل محاولة تمرین عشوائیة تجعل المهام اكثـر تمیـزا الواحـدة عـن األخـرى
  ).   ٢٩٠، ٢٠٠٠محجوب، " (واضح في ذاكرة المتعلم

  وقد أظهرت نتائج تحلیل التباین واقل فرق معنوي بالنسبة للمجـامیع التجریبیـة الـثالث وجـود 
فــــروق ذات داللــــة معنویــــة فــــي مــــستوى أداء الطــــالب للمهــــارات الحركیــــة الــــثالث والتــــي تــــضمنها 

عـــة التجریبیـــة التـــي تعلمـــت وفـــق األســـلوب العـــشوائي ویمكـــن البرنـــامج التعلیمـــي ولمـــصلحة المجمو 
القـــول ان اســـتخدام األســـلوب العـــشوائي واألســـلوب المتسلـــسل اكثـــر فاعلیـــة مـــن األســـلوب التقلیـــدي 
لمهارة التقاط كاحل القـدم ومهـارة الـدوران بلـف الـذراع، أمـا بخـصوص مهـارة الـدوران بـربط الخـصر 

 إذ كــان اكثــر فاعلیــة مــن األســلوب ،ألســلوب العــشوائيفــان مــستوى أداء الطــالب جــاء لمــصلحة ا
 ویعــزو الباحثــان ســبب ذلــك أن عــدم تــدویر التمــرین خــالل الوحــدة ،المتسلــسل واألســلوب التقلیــدي

التدریبیة یعـزز تثبیـت إجـراءات تكـرار األداء التـي یجـب تجنبهـا لتأثیرهـا غیـر الفعـال بـالتعلم ویتفـق 
العـشوائي یجبـر المـتعلم لینـشغل بـشكل كامـل بعملیـة الـتعلم، التمـرین ) " محجـوب(ذلك مع ما ذكره 

  ).٢١٠، ٢٠٠٠محجوب، " (وذلك عن طریق منع إجراءات التكرار

والتفــسیر اآلخــر المحتمــل للنتیجــة الحالیــة هــو ان وضــوح الهــدف فــي المراحــل األولــى مــن     
الحركیـة المختلفـة بطریقـة تعلم المهارة یجعل المتعلم اكثر اسـتعدادا للتعـرف والتمییـز بـین المهـارات 

 إذ تـــودى المهـــارة بـــشكل آلـــي وٕاذا مـــا اختلفـــت ،التمـــرین العـــشوائي علـــى عكـــس التمـــرین المتسلـــسل
مــن أن ) "عبــد الفتــاح(الظــروف فــسوف یالقــي المــتعلم مــشكلة فــي األداء وبهــذا الخــصوص یــشیر 

 یحـدث فیهـا وضوح الهـدف فـي الـتعلم الحركـي یـؤدي لـیس فقـط إلـى تخفـیض عـدد المحـاوالت التـي
، )٢٩٥، ١٩٨٣عبــد الفتــاح، " (الــتعلم ولكنــه یــؤدي أیــضا إلــى تقــصیر الــزمن المــستغرق فــي الــتعلم

فوضــوح األهــداف وســهولتها المتناســبة مــع إمكانیــات المــتعلم تــضمن ) "شــلش ومحمــود(كمــا یــذكر 
  ).١٢٥، ٢٠٠٠شلش ومحمود، "(وجود الدوافع المؤثرة والفعالة في التعلم
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 ١٢

   والتوصیات          االستنتاجات-٥
  االستنتاجات ١-٥
 إن مجامیع البحث الثالث كان لها تأثیر معنوي في إكتساب تعلم المهارات الحركیة الثالث  -١

  .التي تضمنها البرنامج التعلیمي

ــیم المهــارات الحركیــة بلعبــة المــصارعة علــى وفــق أســلوب التمــرین العــشوائي افــضل مــن  -٢  تعل
  .استخدام األسلوب المتسلسل

   التوصیات ٢-٥  
  استخدام أسلوب التمرین العشوائي كأحد األسالیب التعلیمیة الناجحة لتعلم المهارات  .١

  .        الحركیة بلعبة المصارعة

  إجراء دراسات مختلفة لمعرفة تأثیر أسـالیب أخرى للتعلم على مدى تطـور أداء  .٢

  .  هذه المهارات

  . المهارات الحركیة بلعبة المصارعةعدم التقید باألسلوب التقلیدي في عملیة تعلم  .٣
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 ١٣

  المصادر العربیة واألجنبیة
تـأثیر اسـتخدام جدولـة التمـرین العـشوائي والمتجمـع فـي تعلـم بعـض ): ٢٠٠٠(البكري، لؤي حـسین  - ١

المهارات األساسیة بالریـشة الطـائرة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة الریاضـیة، جامعـة 
   .بغداد

التطبیقــات اإلحــصائیة واســتخدامات ): ١٩٩٩(التكریتــي، ودیــع یاســین، و العبیــدي، حــسن محمــد  - ٢
  .الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

اتجاهـــات طـــالب كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة نحـــو مـــادة ): ١٩٩٧(الحـــاج ســـعید، زیـــاد طـــارق حامـــد،  -٣
بفــن األداء وبعــض القــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة، رســالة ماجــستیر غیــر المــصارعة وعالقتهــا 

  .منشورة، جامعة الموصل

، دار الفكــر العربــي، ٢القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة، ط): ١٩٨٧(حــسانین، محمــد صــبحي  -٤
  . القاهرة

  .، بغدادالتعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق، مكتب الصخرة للطباعة): ٢٠٠٢(خیون، یعرب  -٥

،دار الكتـــب ٢الـــتعلم الحركـــي ط): ٢٠٠٠(شـــلش، نجـــاح مهـــدي، و محمـــود، اكـــرم محمـــد صـــبحي  -٦
  .صلالمو امعةجللطباعة والنشر، 

أثــر اســتخدام الطریقــة الكلیــة والمنافــسات فــي الــتعلم الحركــي ): ١٩٨٣(عبــد الفتــاح، عنیــات احمــد  -٧
ــد الــساد س العــدد االول، جامعــة حلــوان، علــى مــستوى االداء فــي المرحلــة االبتدائیــة، بحــوث المجل

  .     القاهرة

  .التعلم الحركي والتدریب الریاضي، دار العلم، الكویت): ١٩٨٧(عثمان، محمد  -٨

، دار ١اختبارات األداء الحركـي، ط): ١٩٨٢(عالوي، محمد حسن، ورضوان، محمد نصر الدین  -٩
  .الفكر العربي، القاهرة

  . التدریب، المكتبة الوطنیة، بغدادالتعلم الحركي وجدولة): ٢٠٠٠(محجوب، وجیه  - ١٠

المـــصارعة الرومانیـــة بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دار الكتـــب ): ١٩٩٠(نـــصیف، عبـــد علـــي واخـــران  - ١١
  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

12- Best, John, W. (1970): Research in Education, 2nd ed, Englewood Cliffs, 
Prentic-Hall, New iti on Joersey. 

13- Schmidt, A. Richard (1991): motor controland learning and erformance, 
Human, Kinetics, illetics, illinois. 

14- Singer, N. Robert (1980): Motor learning and Human perfor  mance 
mcmillan publushing co.inc.newyork.  
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 ١٤
  

  )١(ملحق 
      جامعة الموصل 

  كلیة التربیة الریاضیة 

  :م الخبیراس

  :التاریخ 

  :التوقیع

  

  استمارة تقویم فن األداء لبعض المهارات األساسیة في لعبة المصارعة

مسكة التقاط   المهارات
  كاحل القدم

مسكة الرمي 
  بلف الذراع

مسكة الدوران 
  بربط الخصر

  اسم الطالب  ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت

  ٢  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٤  

  المالحظات

١.                        

٢.                        

٣.                        

٤.                        

٥.                        

٦.                        

  تحضیري / ت * 

  رئیسي/   ر    

  نهائي/ ن      
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