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 امللخص
 يهجف البحث الى ما يأتي:

التعخف عمى الفرخقق ير ؽ موطرؾعت ؽ تورخين ت ؽ خاارتاجام التفاعرظ المفغري قح رج اثتورا ا قجظرافي اثتورا   ري تعمرؼ  .1
 الحخة.خعض مسكات الطصارعة 

 إيواد العالقة ي ؽ األداء الفظي لبعض مسكات الطصارعة الحخة قالتؾا ق الحخكي لطوطؾعتي البحث. .2

تكؾنت ع ظة البحرث مرؽ موطرؾعت ؽ تورخين ت ؽ الطوطؾعرة التوخينورة اثقلرى يكرؾن التفاعرظ المفغري خاتورا  قاحرجا قالبرال  
( طالبررا ا 12التفاعررظ المفغرري خاتوررا  ؽا قالبررال  عررجد ا   ( طالبررا ا أمررا الطوطؾعررة التوخينوررة الوانوررة يكررؾن 12عررجد ا  

( دقو ررة لمؾحررجة التعموطوررةا قوؾاقررل قحررجة تعموطوررة 99قتكررؾن النخنررامت التعموطرري مررؽ تسررل قحررجات تعموطوررة يرردمؽ م ررجار   
هراء مرؽ تظن رق اانؾعوًاا قأجخيت اثختبارات البعجية لألداء الفظيا قاختبار التؾا ق الحخكي عمى ع ظرة البحرث خعرج اثنت

 النخنامت التعموطيا قااتظتت الباحوان:
تفؾقت الطوطؾعة التوخينوة الوانوة التي ااتاجمت التفاعظ المفغري جظرافي اثتورا  عمرى الطوطؾعرة التوخينورة األقلرى  .1

 التي ااتاجمت التفاعظ المفغي أحادي اثتوا   ي تعمؼ مسكات الطصارعة الحخة ق ج البحث.

 يوايوة ي ؽ التؾا ق الحخكي قاألداء الفظي لبعض مسكات لعبة الطصارعة.عهؾر عالقة معظؾية ا .2

 التفاعظ المفغيا تعمؼا التؾا ق الحخكي(الكمسات السفتاحية: )
The effectiveness of Verbal Communication  in Learning the Technical 

Performance of Some of the Freestyle Wrestling Catches and Their 

Relationship to Motor Compatibility 
Lect. Dr. Ziyad Tariq Hamed                               zead4444@uomosul.edu.iq 

Asst. Prof. Dr. Khaled M. Dawood                        drkhald@uomosul.edu.iq  
 

Abstract 

The research aims to: 

1. Identify the differences between the two groups using a one-way and two-way verbal 

communication in learning some freestyle wrestling catches. 

2. Finding the relationship between the technical performance of some of the freestyle 

catch wrestling and the kinetic compatibility of the two research groups. 

The research sample consists of two experimental groups, the first is a one-way 

verbal communication of  (12) students, while the second is a two-way verbal 

communication of (12) students. The educational program consist of nine educational 

units at a time of (90) minutes for the educational unit and the rate of an educational unit 

weekly, serious tests were conducted on the research sample after the completion of the 
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application of the educational program and the test of motor compatibility and the 

researchers concluded: 

1. The second experimental group excelled in learning the freestyle catch wrestling in 

question. 

2. The emergence of a positive moral correlation between the motor compatibility and 

the technical performance of some wrestling game catches. 

Keywords: (Verbal Communication, Learning, Motor Compatibility) 

 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهسيته: 1-1

يعررج التفاعررظ المفغرري خأنؾاعررد الطتعررجدة مررؽ أقررجم قاررافظ اثتصررال قأيسررخ ا  رري الؾقررت قالوهررجا قيررتؼ 
التؾاصظ ي ؽ الطجرس قالطتعمؼ عؽ طخيق التفاعظ المفغي خالل الؾحجات التعموطوة لظالب كموة التخوورة النجنورة 

ؾاعرد الطاتمفرة قالطتعرجدة عطمورة قعمؾم الخياضة قجهًا لؾجدا قوشكظ مباشرخ  ضرال  عرؽ أن عطمورة اثتصرال خأن
تفاعموة لها يجاية قلوذ لها نهايةا قان مادة الطصارعة لعبة رياضوة تجرس قتعظى مفخداتهرا مرؽ قنرظ الطرجرس 
الررحي ت رررل عمرررى عات رررد ادارة الؾحرررجات التعموطورررة قاحرررجاث عطمورررة الرررتعمؼ لموؾانررر  الطعخ ورررة قالحخكورررةا قاختورررار 

صرال ير ؽ الطخارظ قالطسرت نظا قيكرؾن جلرػ قجهرا لؾجرد قوصرؾرة مباشرخة ا لرحا أاال   قطخافرق الرتعمؼ قنرؾال اثت
إرتائ الباحوان اختوار التفاعظ المفغي خظخي ة اثتصال قح ج اثتوا ا قجظافي اثتورا   ري تعمرؼ خعرض مهرارات 

لتح  رق لعبة الطصارعة كؾن ان اثتصال الطباشخ يعج مؽ أكوخ أشكال اثتصال  اعموة ي ؽ الطجرس قالطرتعمؼ 
تعمؼ أ ضرظ لرألداء الفظري  ري لعبرة الطصرارعةا قتردداد أ طورة التفاعرظ المفغري عظرج تعمرؼ الطهرارات الحخكورة مرؽ 
خررالل امررجاد الطررتعمؼ خالطعمؾمررات الااصررة خأدافرردا كطررا ان التؾاصررظ يرر ؽ الطررجرس قالطررتعمؼ قررج يديررج مررؽ ا تطررام 

خظررراءا ق رررحا يديرررج مرررؽ ج ترررد يظفسرررد قوظتافورررد قدا عورررة الطرررتعمؼ لمرررتعمؼا قتعرررجيظ الفهرررؼ الاررراط  قتصرررحو  األ
 التعموطوة.

  ررري لعبرررة الطصرررارعة يعتنرررخ اارررتكطال قتون رررت األداء الفظررري  الطسررركات( الطحترررؾ  الرررخفوذ  ررري عطمورررة الرررتعمؼ 
(ا  ضررال  عررؽ جلررػ  رران معخ ررة العالقررة يرر ؽ األداء الفظرري لرربعض مسرركات 86ا 2998قالتررجري    الكنوسرريا 

التؾا رق الحخكري كؾنرد يغهرخ  ري اداء الحخكرات اثاااروة لمطرتعمؼ عظرج تظنو رد قتعمطرد لعبة الطصارعة الحرخةا ق 
تمػ الطهاراتا قث يطكؽ اثاتغظاء عظد مؽ اجظ تون ت اثاتواخات الحخكوة العضموة مرؽ ح رث تؾزيرل اشركال 

عجة لحرظ الؾاجر  ال ؾة قتظؾال األداء الطهراري لمطسركاتا قيور  اث تطرام خرالتؾا ق الحخكري كاحرج العؾامرظ الطسرا
الحخكي الطخاد تحقو د مؽ قنظ الطتعمؼ  ي تعمؼ مسكات لعبة الطصارعةا  ان الصفة الطط ردة لطتظمبرات الظشرا  

 (.149ا 1987قالعطظ قاألداء  ي الطصارعة  ؾ الحاجة الى قايموة التؾا ق موتطعة   نصوفا 
 مذكمة البحث 1-2

ؼ خالل تظف ح مفخدات النخامت التعموطورةا قمرؽ خرالل اطرالال تتبايؽ ااال   التفاعظ المفغي ي ؽ الطجرس قالطتعم
الباحوان عمى عجد مؽ ااال   التفاعرظ المفغري اارتوارت  كرخة تظن رق اثتصرال قح رج اثتورا ا قجظرافي اثتورا  

قأي مظهطا ا ضظ  ي احجاث ترأج خ  ري السرمؾك  الحخةي ؽ الطجرس قالطتعمؼ  ي تعمؼ خعض مسكات الطصارعة 
عمطرر ؽ لمطهررارات الحخكوررة الترري يتضررطظها الطظهرراج التعموطرري لمؾحررجات التعموطوررة الطاتررارة لطفررخدات الحخكرري لمطت

مادة الطصرارعةا كطرا ان لطتظمبرات األداء الحخكري  ري تعمرؼ مسركات لعبرة الطصرارعة اارتاجام أكورخ مرؽ جردء 
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ظسر ق الحخكرات الطاتمفرة مؽ اجداء الوسؼ قواتوا ات متظؾعة ق ي ققت قاحجا يجقة خالل الفخاغ الطحرو  قان ت
يحتاج الى جهج قتؾا ق  ي تؾزيل ال ؾة خطا يح ق  جف الحخكة قاعهار درجة عالوة مؽ التؾا رق كأحرج ال رجرات 
النجنوررة قالحخكوررة قالؾاجرر  تؾ خ ررا لتح  ررق أعمررى انورراز حخكرري لمطهررارة الحخكوررة الطررخاد تعمطهرراا قتكطررؽ مشرركمة 

تعمررؼ خعررض مسرركات الطصررارعة الحررخة التفاعررظ المفغرري األحررادي  الحررث ي التسرراؤل ؽ انت رر ؽ أيهطررا أ ضررظ  رري
اثتوررا   أم التفاعررظ المفغرري الوظررافيا ق ررظ  ظالررػ عالقررة  رري تعمررؼ خعررض مسرركات الطصررارعة الحررخة قالتؾا ررق 

 الحخكي؟
 هدفا البحث 1-3

 يهجف البحث عطا يأتي:
المفغري قح ررج اثتوررا ا قجظررافي التعرخف عمررى الفررخقق يرر ؽ الطوطرؾعت ؽ التوررخين ت ؽ خااررتاجام التفاعررظ  1-3-1

 .الحخةاثتوا   ي تعمؼ خعض مسكات الطصارعة 
 ايواد العالقة ي ؽ األداء الفظي لبعض مسكات الطصارعة الحخة قالتؾا ق الحخكي لطوطؾعتي البحث. 1-3-2
 البحث: فرضيتا 1-4
اثتورا  ير ؽ موطرؾعتي ث تؾجج  خقق جات دثلة معظؾية ألجخ التفاعظ المفغي قح رج اثتورا ا قجظرافي  1-4-1

 البحث خاثختبار البعجي.
ث تؾجج عالقة جات دثلة معظؾية ي ؽ األداء الفظي لبعض مسكات الطصارعة الحخ  قالتؾا ق الحخكري  1-4-2

 لطوطؾعتي البحث.
 مجاالت البحث: 1-5
لوامعرررة  الطورررال البشرررخي: طرررالل السرررظة الجرااررروة الوالورررة  ررري كمورررة التخوورررة النجنورررة قعمرررؾم الخياضرررة 1-5-1

 الطؾصظ.
 .15/6/2919قلغاية  7/19/2918الطوال الدمظي:  1-5-2
 الطوال الطكاني: قاعة الطصارعةا كموة التخووة النجنوة قعمؾم الخياضةا جامعة الطؾصظ. 1-5-3
 تحديد السرظمحات: 1-6
لطرجرس التفاعظ المفغي:  خأند موطؾعة األداءات التجريسروة التري تحرجث داخرظ الصرر الجرااري ير ؽ ا 1-6-1

قإشرارات قحخكرات قالتؾاصرظ لتبرادل اث كرار قالطشراعخ يهرجف إجرارة دا ع رتهؼ نحرؾ  قالطتعمط ؽ مؽ كالم قأ عرال
ا 2992الجرس قر ل كفاءة العطموة التجريسوة  التي يطكؽ مالحغتها قتسو مها قتحم مها .  ايخاهوؼ قحس  هللاا 

77.) 
مررؼ  رري  ررحا الررظط  الطحررؾر الررخفوذ لمطؾقررر التعموطرري إج  يعررج الطع التفاعررظ المفغرري قح ررج اثتوررا : 1-6-1-1

يخاظ مايؾد قؾلرد قث يسرت نظ مرؽ الطرتعمؼ أي دقن اي مشراركة ير ؽ الطعمرؼ قالطرتعمؼ أق ير ؽ الطتعمطر ؽ خعضرهؼ 
 (.498ا 2917خعضا  الشاط  قالطعطؾريا 

مرؼ الرى الطرتعمؼ  الظالر ( التفاعظ المفغي جظافي اثتوا  :  ري  رحا الرظط  يكرؾن اثتصرال ير ؽ الطع 1-6-1-2
قوررالعكذ أي أن يعظرري  خصررة لمظالرر  لطشرراركة الطعمررؼ كطررا يسررط  الطعمررؼ خررأن تررخد ااررتواخات مررؽ الظمبررة  

 (.498ا 2917 الشاط  قالطعطؾريا 
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  . اجراءات البحث:2
 مشهج البحث: 2-1

 ااتاجم الباحوان الطظهت التوخيني لطالفطتد لظنوعة البحث.
 البحث وعيشته مجستع 2-2
 مجتسع البحث: 2-2-1

اشتطظ موتطل البحرث طرالب السرظة الجرااروة الوالورة  ري كمورة التخوورة النجنورة قعمرؾم الخياضرة خوامعرة الطؾصرظ 
 ( طالبا مؾزع ؽ عمى جالث شع  درااوة.76( قالبال  عجد ؼ  2919-2918 (لمعام الجرااي

 عيشة البحث: 2-2-2
( طالبرا قشرعبد  ج( قالبرال  25ؾرة عشؾافوة ق طرا شرعبة  ب( قالبرال  عرجد ؼ  تؼ اختوار شعنت ؽ دراا ت ؽ خص

( طالر  يؾاقرل 24( طالبا قااتبعج الظالب الخاان ؽ قالغافن ؽ قالالعنر ؽ لتكرؾن ع ظرة البحرث مرؽ  24عجد ؼ  
 ( طال  لكظ مؽ الطوطؾعت ؽ التوخين ت ؽ األقلى قالوانوة.12 
 الترسيم التجريبي 2-3

 (.Best, 1970, 150الطوطؾعات الطتكا ئة جات اثختبار البعجي  تصطوؼ 
 تكافؤ مجسهعتي البحث: 2-4

تؼ تكا ؤ ي ؽ موطؾعتي البحث لضب  الطتغ خات انتوة  العطرخا قالظرؾلا قالكتمرة( خاارتاجام اختبرار  ت( كطرا 
 (.1من ؽ   ي الوجقل رقؼ  

 لعسر، والظهل، والكتمة(( يبين تكافؤ مجسهعتي البحث لمستغيرات )ا1الجدول )

 وحدة انقٍاش 
 يجىعت تجرٌبٍت ثاٍَت يجىعت تجرٌبٍت اونى

 قًٍت )ث( انًحسىبت
ش
-
ش ع   

-
 ع   

 0..87 7745 46777 4..67 46.747 شهر انعًر

 47446 .4776 4.8747 47.04 4.47808 سى انطىل

 .4757 .4777 8788. 47668 4778. كغى انكتهت

   22( قامام درجة حخية  9.95   ( عظج نسبة خظأ 2.97قوطة  ت( الوجقلوة.) 

قتشر خ الظتررافت الترري حصررظ عم هرا الباحورران خااررتاجام اختبررار  ت( انررد ث تؾجرج  ررخقق جات دثلررة معظؾيررة يرر ؽ 
 الطوطؾعت ؽا مطا يجل الى تكا ؤ الطوطؾعت ؽ  ي تمػ الطتغ خات.

 تكافؤ مجسهعتي البحث: 2-5
اجرخاء التكررا ؤ ير ؽ موطرؾعتي البحررث قنرظ يررجء تظن رق النخنرامت التعموطرري لعرجد مرؽ عظاصررخ المواقرة النجنوررةا ترؼ 

( مرؽ 2994( ق  الحكوؼا 1982قالحخكوة قتحجيج اثختبارات مؽ خعض الطصادر العمطوة  عالقي قرضؾانا 
( قاعتطررررجت 1محرررق خرررالل اعرررجاد ااررررتطارة اارررتنوان قعخضرررها عمررررى عرررجد مرررؽ جقي الانررررخة قاثختصرررا   الط

 %(  أكوخ:75اثختبارات ادنا  التي حصمت عمى نسبة اتفاق الانخاء قالطتاصص ؽ تديج عؽ  
 (.81ا 2994اختبار قؾة عضالت الغهخ  الحكوؼا  .1
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 (.91ا 2994اختبار الؾج  العخيض مؽ الوبات  الحكوؼا  .2

 (.351ا 1982اختبار الطخقنة  الكؾوخي(ا  عالقي قرضؾانا  .3

 (.199ا 2994مؽ الخقؾد  الحكوؼا  اختبار الومؾس .4

إج اجخيت اثختبارات عمى موطرؾعتي البحرث لغرخل التح رق مرؽ تكرا ؤ الطوطرؾعت ؽ قيؾضر  جلرػ مرؽ خرالل 
 (.2الوجقل  

 ر )ت( بين السجسهعتين التجريبيتينيبين نتائج اختبا (2الجدول )

 انًعانى االحصائٍت

 

 انًتغٍراث

وحدددددة 

 انقٍاش

قًٍدددددددددت )ث(  يجىعت تجرٌبٍت ثاٍَت يجىعت تجرٌبٍت اونى

 انًحسىبت *
ش
-
ش ع   

-
 ع   

7اختبدددددداع قددددددىة ع دددددد ث 4

 انظهر

 .87.5 446778 47788 47486 4467.4 كغى

7اختباع انىثب انعرٌض يدٍ 4

 انثباث

 .87.7 47774 4.8788 57.07 4.7748 سى

 476.4 4748 767.7 .47.4 75707 سى 7اختباع انًروَت5

 477.0 47847 5.755 .4774 507.8 عدد يٍ انرقىد 7اختباع انجهىش6

   22( قامام درجة حخية  9.95   ( عظج نسبة خظأ 2.97قوطة  ت( الوجقلوة.) 
قتشر خ الظتررافت الترري حصررظ عم هرا الباحورران خااررتاجام اختبررار  ت( انررد ث تؾجرج  ررخقق جات دثلررة معظؾيررة يرر ؽ 

 تمػ العظاصخ.الطوطؾعت ؽا مطا يجل الى تكا ؤ الطوطؾعت ؽ  ي 
 البرنامج التعميسي: 2-6

 تؼ اعتطاد النخنامت التعموطي لمطهارات الحخكوة التي تضطظها الطظهت الجرااي ق ي:
 يخم الطظا س ؽ خالطسػ الطت اطل لمكعن ؽ. .1
 الط دان. .2
 (.2995رموة الحراال خالت ؾس خمفا  محطؾدا  .3

د( لموردء التحضر خيا قومر  زمرؽ الوردء الرخفوذ 22 قتؼ اعرجاد قحرجات تعموطورة مرؽ قنرظ الباحوران يردمؽ م رجار  
د( يتضرررطؽ التفاعرررظ المفغررري خاتورررا  قاحرررج لمطوطؾعرررة التوخينورررة اثقلرررىا قواتورررا  ؽ لمطوطؾعرررة التوخينورررة 58 

( قالطكرؾن 2د( قترؼ التح رق مرؽ صرالحوة النخنرامت التعموطري ممحرق  19الوانوةا قال سؼ الاتامي يدمؽ م رجار   
( دقو رةا خعخضرد عمرى عرجد مررؽ 99ةا قوؾاقرل قحرجة تعموطورة اارنؾعواا قوردمؽ م رجار   مرؽ تسرل قحرجات تعموطور

 ( قتؼ األخح خوطول مالحغاتهؼ كا ة.1الطتاصص ؽ ممحق  
 التجربة االستظالعية: 2-7

( طالبا  مرؽ موتطرل البحرثا  ري يرؾم اثجظر ؽ 24أجخيت توخوت ؽ ااتظالع ت ؽ ألحج الؾحجات التعموطوة عمى  
( طالبا لكرظ موطؾعرة توخينورةا قعمرى طرالب الطخحمرة الجرااروة الوالورة مرؽ 12ا يؾاقل   25/2/2919الطؾا ق 

 اجظ تال ي الصعؾوات قالطعؾقاتا ققضل الحمؾل الطظاابةا قمج  صالحوة النخنامت التعموطي.
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 التجربة الرئيدة 2-8
عموطوررة قاحررجة ققررام مررجرس قوؾاقررل قحررجة ت 7/5/2919قلغايررة 3/3/2919اجخيررت التوخوررة الخفوسررة لمطررجة مررؽ 

 ( يتظن ق النخنامت التعموطي لطوطؾعتي البحث.2الطادة*  ممحق 
 *مجرس الطادة: د. زياد طارق حامج

 السجسهعة التجريبية االولى: 2-8-1
يكؾن التفاعظ المفغي خاتوا  قاحج خشخح الطسار الحخكيا قتصحوحد خعج اثنتهاء مؽ التكرخارات الطحرجدة عمرى 

 التعموطي لكظ طال . ق ق النخنامت
 السجسهعة التجريبية الثانية: 2-8-2

يكررؾن التفاعررظ المفغرري خاتوررا  ؽ خشررخح الطسررار الحخكرري قتصررحوحد قاعظرراء  خصررة لمطررتعمؼ خاثاتفسررار خعررج 
 اثنتهاء مؽ التكخارات الطحجدة عمى ق ق النخنامت التعموطي لكظ طال .

 ترسيم استسارة االداء الفشي: 2-9
ارة ااتنوان مؽ قنظ الباحوانا ققسطت كظ مهارة الى جالجة اقسام  تحض خيا قرفوسيا قختامي( تؼ اعجاد ااتط

( قحصرمت عمرى نسربة 1( درجراتا جرؼ عخضرت عمرى السرادة الطتاصصر ؽ  ممحرق 19قوجرجة كمورة م رجار ا  
 (.3%( لغخل ت ؾيؼ األداء الفظي  ممحق 89اتفاق تديج عؽ  

 اختبار التهافق الحركي 2-11
 (.148ا 2994(  الحكوؼا 8اختار الباحوان اختبار التؾا ق الحخكي  الوخي خشكظ 

 االسس العمسية لالختبار 2-11-3
 صدق االختبار 2-11-3-1

( خعرج ان حصرظ عمرى 1اعتطج الباحوان الصجق الغا خي مؽ خالل عخضد عمى موطؾعة مؽ الانخاء ممحق  
 %(.89نسبة اثتفاق  

 ثبات االختبار: 2-11-3-2
احتسررر  جبرررات اثختبرررار خظخي رررة اثختبرررارا قاعرررادة اثختبرررار عمرررى ع ظرررة مرررؽ موتطرررل البحرررثا قأع رررج تظن رررق 

 ( ق ؾ معامظ جبات عالي.9.83اثختبار خعج  عشخة( ايام عمى الع ظة جاتهاا قكان معامظ الوبات اثختبار  
 مهضهعية االختبار: 2-11-3-3

( 9.84( إج كانررت نتووررة معامررظ اثرتبررا   1اجظرر ؽ ق طررا  ممحررق اعهررخت الظتررافت عالقررة يرر ؽ أزمظررة محكطرر ؽ 
 الحيؽ قاما خاحتساب زمؽ تظن ق اثختبار عمى ع ظة البحث مطا يجل عمى مؾضؾعوة اثختبار.

 االختبارات البعدية لستغيرات البحث: 2-11
 :تقهيم االداء الفشي 2-11-1

خحضرؾر  7/5/2919كال الطوطرؾعت ؽ التورخين ت ؽ يتراري  تؼ ت ؾيؼ األداء الفظي لمطهارات الحخكوة ق ج البحث ل
( قمؽ اجظ التح ق مؽ مؾضعوة الت رؾيؼا ترؼ 3جالجة خنخاء متاصص ؽ لت ؾيؼ اثداء الفظي لكظ مهارة ممحق  

( مطررا يررجل عمررى مؾضررؾعوة 9.79اختوررار إحررج  الطهررارات الحخكوررةا قكانررت نتووررة معامررظ اثرتبررا  الطتعررجد  
 الت ؾيؼ.
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 اء اختبار التهافق الحركياجر  2-11-2
 .7/5/2919طنق اثختبار عمى موطؾعتي البحث خعج اثنتهاء مؽ ت ؾيؼ األداء لمطهارات الحخكوة يتاري  

 الهسائل االحرائية: 2-12
الؾا  الحساييا قاثنحخاف الطعواريا قاثرتبا  البسو ا قاثرتبرا  الطتعرجدا قاختبرار  ت( لؾارظ ؽ حسراي  ؽ 

 (.271-99ا 1999تكخيتي قالعن جيا غ خ مختبظ ؽ ال
 عرض وتحميل الشتائج ومشاقذتها: -3
 عرض ومشاقذة نتائج االختبارات البعدية لسجسهعتي البحث. 3-1
 بين مجسهعتي البحث:لبعض مدكات السرارعة ألداء الفشي لعرض ومشاقذة الشتائج  3-1-1

 الفشي السدكات بين مجسهعتي البحث( يبين نتائج قيم اختبار )ت( البعدية لألداء 3الجدول )

انًعدددددددددددددانى االحصدددددددددددددائٍت  ث

 انًتغٍراث

 قًٍت )ث( انًحسىبت يجىعت تجرٌبٍت ثاٍَت يجىعت تجرٌبٍت اونى

ش
-
ش ع   

-
 ع   

بررررررزافس بارررررر  شفب  بضرررررر ف 4

فس بتق طعف لكعبين

8780 87744 .7.8 878.6 47480* 

 *47.66 .877 .75. 87847 8788فس بيزسن 4

 *47748 87880 770. 87764 87.7فس ذرسعفب  تقوسفخلف  فرميةف 5

  2.97قوطة  ت( الوجقلوة = (22قامام درجة حخية  ( 9.95   معظؾي عظج نسبة خظأ. 

( الرررحي ينررر ؽ قجرررؾد  رررخقق جات دثلرررة معظؾيرررة يررر ؽ الطوطرررؾعت ؽ 3مطرررا ترررؼ عخضرررد مرررؽ نترررافت  ررري الورررجقل  
التوررخين ت ؽا قلطصررمحة الطوطؾعرررة التوخينوررة الوانورررةا قيعرردق الباحورران جلرررػ ان مشرراركة الظالررر   رري الطؾقرررر 

غري مرل الطرجرس عردز  رخ  التعموطي خعج اثنتهاء مرؽ تظن رق الؾاجر  الحخكري لمطهرارة الحخكورةا قتفاعمرد المف
تؾل ررج عررجد كن ررخ مررؽ اثجاخررات انعكسررت عمررى تحسرر ؽ السررمؾك الحخكرري الطخغررؾب  وررد   تعررج عطموررة التفاعررظ 
المفغررري الصرررفي عطمورررة تخوؾيرررة تظرررؾر   هرررا الظمبرررة ا كرررار ؼ قأرافهرررؼ خعظايرررة الطرررجرس الرررحي يحرررخ  عمرررى ر رررل 

 (.82ا 2999مستؾا ا قارت افها   الصخايخة قاخخقنا 

 والتهافق الحركي لبعض مدكات السرارعة عرض نتائج العالقة بين األداء الفشي 3-1-2

 ( يبين معامالت االرتباط بين التهافق الحركي والسهارات الحركية قيد البحث4الجدول )

فس بضك تفس بتغيز
مع ملفسالرتب طف لبجبوعةف

فس تجزيبيةفسالو ى

مع ملفسالرتب طف لبجبوعةف

فس تجزيبيةفس ث نية

 8784 8784فبزافس با  شفب  بض فس بتق طعف لكعبين -4

 8770 .878فس بيزسن -4

 8780 .878فرميةفس ذرسعفب  تقوسفخلف  ف -5

   لع ظة البحث.23( قدرجة حخية  9.95( عظج مستؾ  دثلة  9.55قوطة  ر( الوجقلوة ) 
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( ينرر ؽ قجررؾد عالقررة ارتبررا  معظؾيررة لمتؾا ررق الحخكرري قالطهررارات الحخكوررةا قيعرردق 4مطررا تررؼ عخضررد مررؽ نتررافت الوررجقل  
الباحوان ان  قجؾد العالقة اثيوايوة خاعتبار حاجة األداء الطهراري الصرحو  لمتؾا رق الحخكري ثجرداء الوسرؼا قوطرا لرد 

صررارعة لتح  ررق  ررجف الحخكررة مظسرروطا مررل الطحررو   ان التوررارب مررؽ اجررخ  عررال  رري تعمررؼ الطهررارات الحخكوررة يمعبررة الط
الطتعرررجدة قرررج اعهرررخت خررران الخياضررري جا الطسرررتؾ  الطتظرررؾر ل ايمورررة التؾا رررق العامرررة قالااصرررة يرررتطكؽ مرررؽ  هرررؼ عطمورررات 

 (.149ا 1987ااتوعاب الؾضعوة قتحم مهاا قوالتالي تظن ق الحظ الحخكي الطظاا  لها خسخعة   نصوفا 
 ات والتهصياتاالستشتاج -4
 االستشتاجات 4-1
تفؾقررت الطوطؾعررة التوخينوررة الوانوررة الترري ااررتاجمت التفاعررظ المفغرري جظررافي اثتوررا  عمررى الطوطؾعررة التوخينوررة  4-1-1

 األقلى التي ااتاجمت التفاعظ المفغي أحادي اثتوا   ي تعمؼ مسكات الطصارعة الحخ  ق ج البحث.
ؽ التؾا رق الحخكري قاألداء الفظري لربعض مسركات لعبرة الطصرارعة لطوطرؾعتي عهؾر عالقرة معظؾيرة ايوايورة ير  4-1-2

 البحث.
 التهصيات 4-2
اث تطررام خالتفاعررظ المفغرري جظررافي اثتوررا  يرر ؽ الظالرر  قالطررجرس كؾنررد يسرراعج  رري تحسرر ؽ ال ررجرات الطعخ وررة  4-2-1

 .قالحخكوة قامكانوة تح  ق تعمؼ ا ضظ لالداء الفظي يمعبة الطصارعة
خقرة اث تطرررررام يتطررررراريؽ التؾا رررررق الحخكررررري قتاصررررروت الؾقرررررت الكرررررا ي خرررررالل الؾحرررررجات التعموطورررررة يمعبرررررة ضررررر 4-2-2

 الطصارعة.
 السرادر

(ا  التفاعرظ الصرفي مفهؾمرد قتحم مرد قارهاراتد ا الظبعرة 2992ايرخاهوؼا مورجي عديردا قحسر  هللا دمحم عنرجالحموؼ   .1
 اثقلىا عالؼ الكت  ال ا خة.

(ا  التظنو ررات اثحصرافوة قاارتاجامات الحاارؾب  ري خحررؾث 1999قالعن رجيا حسرؽ دمحم  التكخيتريا قديرل ياار ؽ  .2
 التخووة الخياضوة ا دار الكت  لمظباعة قالظشخا جامعة الطؾصظ.

(ا  اثختبررارات قالقورراس قاثحصرراء  رري الطوررال الخياضرري ا قزارة التعمرروؼ العررالي 2994الحكرروؼا عمررؾم اررمؾم جررؾاد   .3
 ال اداوة.قالبحث العمطيا جامعة 

(ا  تحم رظ التفاعررظ المفغري  ري تعمروؼ الطررؾاد 2917الشراطيا مظرحر  اضرظ حسرؽ قالطعطررؾريا خضر خ جاارؼ راشرج   .4
 الظغخية قالعطموة  ي قسؼ التخووة الفظوةا كموة الفظؾن الوط مة ا جامعة خايظا مومة كموة التخووة اثاااوةا العخاق

لررتعمؼ قالتعمرروؼ الظغخيررة قالتظن ررق ا عررالؼ الكترر  الحررجيثا عطررانا (ا  اررتخاتوووات ا2999الصررخايخةا خااررؼ قاخررخقن   .5
 اثردن..

 (ا  اختبار اثداء الحخكي ا دار الفكخ العخويا ال ا خة.1982عالقيا دمحم حسؽ قرضؾانا دمحم نصخ الجيؽ   .6
 جاد.(ا التعموؼ قالتجري  الخياضي  ي لعبة الطصارعة ا الجار الوامعوةا خغ2998الكنوسيا حطجان رحوؼ   .7
(ا  مؾاؾعة الطصارعة الحخة لمهرؾاةا دار الظباعرة لمظشرخ قالتؾزيرل خوامعرة الطظصرؾرةا 2995محطؾدا مسعج عمي   .8

 مصخ.
 (ا  التجري   ي الطصارعة ا دار الكت  لمظباعة قالظشخا جامعة الطؾصظ.1987نصوفا عنج عمي   .9

1. Best, John. W. (1970):”Research in education, 2nd edition, Englewood cliffs, prentice 
– hall, new Jersey. 
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 (1السمحق )
 أاطاء السادة الانخاء قالطاتص ؽ 

س لقبف س زقم

 س علبي

فمك نفس عبل سالصم

 

  طبيعة االستشارة

1 6 3 4 5 6 7 

    *  * * /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت عاير دمحم سعىدي أ7د7 -4

   * *  * * /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت اسًر دمحم خ ر أ7د7 -4

   * *    /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت نٍث دمحم داؤد أ7د7 -5

     *   /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت إٌثاع عبد انكرٌى غسال د7أ7 -6

       * /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت عبد انجباع عبد انرزاق د7أ7 -7

     *   /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت صانحيحًىد شكر  د7أ7 -8

     *   /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت احًد حازو احًد د7أ7و7 -.

 *  * *  * * /جايعت انًىصموعهىو انرٌاضٍتانتربٍت انبدٍَت  سهىاٌ يحًىد انًىنى د7أ7و7 -0

     *   /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت دمحم طبٍمعهً حسٍٍ  د7أ7و7 -.

       * /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت غازي فٍصمحٍدع  د7أ7و7 -48

     *   /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت يحًىد عهًفراش  أ7و7 -44

  *      /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت زٌاد طاعق حايد د7و7 -44

    *  *  /جايعت انًىصماالساسٍتانتربٍت  فىازجاسى حًدوٌ د7و7 -45

 *     *  /جايعت انًىصمانتربٍت انبدٍَت وعهىو انرٌاضٍت يقداد طاعق حايد د7و7 -46

  اثاتشارةطنوعة 
 تحجيج عظاصخ المواقة النجنوة قالحخكوة.  -1
 ااتنوان النخنامت التعموطي. -2
 ااتنوان اختبار التؾا ق الحخكي. -3
 ااتنوان الطقوط ؽ ثاتطارة ت ؾيؼ األداء الفظي. -4
 .لحخةالطقوط ؽ لألداء الفظي لطسكات الطصارعة ا -5
 مجرس الطادة. -6          
 محكط ؽ اثختبار  -7          
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 (2ممحق  

 تعميسية لكال السجسهعتين التجريبيتيننسهذج وحدة 
 دقو ة 99الؾقت:  الؾحجة التعموطوة الوانوة

 األجهدة قاألدقات: خسا  مصارعةا صا خة الهجف مؽ الؾحجة: تعموؼ مسكة الط دان
 اقدام الهحدة

 ( د22القدم التحزيري ) الطتغ خات

 ( د58القدم الرئيس )

 شرح الجهانب السعرفية والسدار الحركي لمسهارة وعرض الحركة من قبل السدرس ( د8)الجزء التعميسي 

 ( د51الجزء التظبيقي )
زمن االداء لكلل 

 طالب

زمللللللللللللن 
اداء 

السهلللللارة 
لكلللللللللللللال 
 الظالبين

زمن التفاعل المفظي 
باتجللللللللللللا  واحللللللللللللد 
واتجلللللللاهين خللللللللالل 

 الراحة

علللللللللللللللللللللدد 
التكلللللللللرارات 

 لكمظالب

زمللن الراحللة بلللين 
اداء التكرارات بعد 
 كال الظالبين

اعللللللادة السهللللللارة الدللللللابقة 
 (د21)

 ( جا19-8  24 د 8 د 12 ( جا19-15 

تظبيللللللق السهللللللارة الجديللللللدة 
 (د31)

 ( جا19-8  36 د 12 د 18 ( جا19-15 

  ( د11القدم الختامي )

 

 (3السمحق )

 استسارة تقهيم السهارات الحركية

يررررررررررخم الطظررررررررررا ذ خالطسررررررررررػ  الطهارات
 الطت اطل لمكعن ؽ

 رمي الحراال خالت ؾس خمفاً  الط دان

 ن ر ت ن ر ت ن ر ت ااؼ الظال 

 3 5 2 3 5 2 3 5 2 
 


