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  الملخص
 فــي تعلــم بعــض رس مــن الــد     اعتمــد الباحــث صــیغة دمــج الجــزء التعلیمــي مــع الجــزء التطبیقــي

المهــارات الحركیــة التــي تــضمنها البرنــامج التعلیمــي المقــرر لطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة كأســلوب 
إذ یعتبر ان زمن الجـزئین التعلیمـي و التطبیقـي هـو . جدید یسهم باالرتقاء بمستوى األداء الحركي

وانعكــاس ذلــك علــى الــزمن  الوحــدة التعلیمیــة أجــزاء الــزمن المحــدد لكــل جــزء مــن أجــزاءاالكبــر مــن 
ـــة مالكلـــي لل ـــم قواعـــد لعب ـــة باعتبـــار الوقـــت كأحـــد العوامـــل االساســـیة فـــي تعل مارســـة العملیـــة للطلب

  .المصارعة
  :    ویهدف البحث الى ما یأتي

 فـــي تعلـــم بعـــض  مـــن الـــدرس معرفـــة مـــدى تـــأثیر دمـــج الجـــزء التعلیمـــي مـــع الجـــزء التطبیقـــي-١
  .األساسیة بلعبة المصارعة المهارات

  . الكشف عن وقت التعلم األكادیمي بین مجموعتي البحث-٢
  .    وأعتمد الباحث المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث

 )٢٨(إذ اشـتملت عینـة البحــث علـى طــالب شـعبتین تــم اختیـارهم عــشوائیا والبـالغ عــددهم 
ـــا مـــن ـــة الریاضـــیةطالب ـــة التربی ـــسنة الدراســـیة الثالثـــة لكلی إذ تـــضمن . صـــلجامعـــة المو - طـــالب ال

 أندرسـونتعلیمیة للمجموعة التجریبیة والضابطة كما اعتمد نظـام ات وحد) ١٠(البرنامج التعلیمي 
  .لمالحظة ورصد وتسجیل سلوك الطلبة الحتساب وقت التعلم األكادیمي

  :   وقد استنتج الباحث ما یأتي
التعلیمیـة  مفـردات الوحـدة أثناء تطبیـق  من الدرس إن دمج الجزء التعلیمي مع الجزء التطبیقي-١

 .لمادة المصارعة كان أكثر فاعلیة في تطویر المهارات الحركیة

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 إن دمـــج الجـــزء التعلیمـــي مـــع الجـــزء التطبیقـــي أدى الـــى زیـــادة فـــي زمـــن الممارســـة واســـتیعاب -٢
  . المعلومات

  :ویوصي الباحث بما یأتي
 لحركیـةا  المهـارات بعـضلـیم تعأسلوب دمج الجزء التعلیمي مع الجزء التطبیقـي فـيستخدام  ا– ١

  .   المصارعةبدرس مادة
 اســتخدام اســلوب دمــج الجــزء التعلیمــي مــع الجــزء التطبیقــي فــي اخــراج الوحــدة التعلیمیــة لمــادة-٢ 

  . المصارعة من اجل زیادة زمن الممارسة الفعلیة للطالب
  

ABSTRACT 
 

Effect of combining the learning part with practical 
part on learning some basic skills and academic 

learning the time in wrestling credit 
 

Submitted by: 
Associated lecture by: Ziyad T. hamed 
University of Mosul / Collage of sport 

 

 
The researcher depends upon combining the learning part with the 

practical one to learn some motor skills included into the credit learning 
program as s new style improving the motor performance because the 
time of two parts is the largest form other times of learning session which 
reflects the whole time of practice of students as a basic factor in learning 
wrestling principles. 

The research aims at being acquainted with: 
- The effects of combining the learning part with the practical one to 

learn some motor skills in wrestling. 
- The time of academic learning between the two groups of research. 
 

The experimental method was used since it is convenient to the nature 
of research. 

The sample included two classes with 28 students selected at Random 
from the third academic year in college of physical education. The 
equinity and harmony of the sample were done. The learning program 
included 10 sessions for experimental and control groups. The Anderson 
system of observing and score the student's behavior was adopted to 
count the time of academic learning. 
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The researcher concluded the following: 
1- Combining the learning part with the practical one has more effect on 
improving motor skills. 
2- Combining the learning part with the practical one increased the 
practical time and information comprehension in addition to decrease 
other things. 
 The researcher recommends the following: 
 

 1- Utilizing the style of combining the learning part with practical one in 
learning motor skills of wrestling. 
2- Using the style of combining the learning part with practical one in 
building the learning session of wrestling for increasing the time of actual 
participation of student. 

     
  

   التعریف بالبحث-١
   أهمیته مقدمة البحث و ١-١

ــ  اإلنجــاز إلــى للوصــول مهمــة الحدیثــة وســیلة واألســالیب التعلیمیــة طرائقالیعــد االهتمــام ب
الریاضــي مــن اجــل مــساعدة المــتعلم فــي الحــصول علــى المعلومــات والمهــارات الحركیــة المختلفــة 

تحقیـق الغـرض الـذي ینبغـي الوصـول ا ل اكثـر اسـتعداد المـتعلملكـي یكـونخالل المواقـف التعلیمیـة 
  .  على وجه العمومإلیه

 لعبـة المـصارعة هـي أحـد المنـازالت الفردیـة التـي یتـضمنها المنهـاج الدراسـي لكلیـات وتعد
 وضـــرورة إتبـــاع القواعـــد التربویـــة مـــن قبـــل مدرســـي مـــادة المـــصارعة العـــراقالتربیـــة الریاضـــیة فـــي 

 العملیــة التعلیمیــة، فــضال عــن ذلــك یتطلــب إلنجــاحمقــرر  االلتــزام فــي محتویــات المنهــاج الوأهمیــة
 نتـائج إلـىمـن اجـل الوصـول ) المـسكات(  المتعلم للنواحي الفنیة للمهارات الحركیة المختلفة إتقان

علـى حـسن " او سـلبا"  طرائق لربما تـؤثر ایجابـاوٕایجاد الحركي ومن اجل الوقوف األداءعالیة في 
مــن الناحیــة التقویمیــة خــالل الوحــدة التعلیمیــة والتــي یتفــق معظــم ونتیجتهــا ) المــسكة( الحركــة أداء

المقدمــة واإلحمــاء والتمرینــات البدنیــة  "  علــىباحتوائــهالمختــصون بمحتــوى درس التربیــة الریاضــیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزء    ، "الختـــــــــــــــــــــــــــــــــــاميوالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزء التعلیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزء التطبیق

 الجـــزء التعلیمـــي  زمـــنأن وبمـــا) ٨٩، ١٩٩٦عزمـــي، (، )٨٣-٨١، ١٩٨٨،  صـــادق والهاشـــمي(
 الوحــدة التعلیمیــة أجــزاء الــزمن المحــدد لكــل جــزء مــن أجــزاء مــن األكبــروزمــن الجــزء التطبیقــي هــو 

ولعـدم ) المـسكات(وبالنظر لمـا یتطلبـه المـسار الحركـي للمهـارات الحركیـة المختلفـة للدرس المقرر 
ارتـــىء  ألداءأثنـــاء افـــي المـــسار الحركـــي ومـــن اجـــل تـــصحیح اســـتجابات الطـــالب تـــصور وٕادراك 

 المـــتعلم مــــن اتخـــاذ االســـتجابات لربمـــا تمكـــن مـــع الجـــزء التطبیقـــي الباحـــث دمـــج الجـــزء التعلیمـــي
 الحركــــي الفعــــال األداء إذ أن األكــــادیميوزیــــادة فــــرص الــــتعلم   الطالــــبألداء الحركیــــة الــــصحیحة
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 انعكــاس یــةوٕامكان التعلیمیــة لــدرس التربیــة الریاضــیة لمــادة المــصارعة األهــداف تحقیــق إلــىیهــدف 
 ممارسـة درس التربیـة إلـىمما یؤدي  التعلیمیة األسالیب الفعلي للطلبة كأحد األداءذلك على زمن 

   .أفضلالریاضیة لمادة المصارعة بشكل 
   مشكلة البحث٢-١

 تــدریس مــادة المــصارعة فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة بجامعــات القطــر كبقیــة الــدروس إن
 وســائل یمكــن إیجــاد التربویــة والتعلیمیــة، وان األهــدافتحقیــق  التــي تــسهم فــي األخــرىالمنهجیــة 

  .األهدافاستثمارها من قبل المدرس للوصول عن طریقها لتحقیق تلك 
ــــى أنكمــــا  ــــي تعتمــــد عل ــــك الت  مــــن القواعــــد األساســــیة لتــــدریس مــــادة المــــصارعة هــــي تل

اض التربویـــة وطبیعـــة األغـــر فـــي تحقیـــق االشـــكال الـــسلوكیة المناســـبة احتیاجـــات الطـــالب وطرقـــه 
  . التدریسطرائق التي تدخل في استخدام األساسیةالمطلوب تحقیقها فضال عن القواعد 

 عدیــدة وتنفیــذ مفــردات المنهــاج إخــراج الوحــدة التعلیمیــة مــن قبــل المــدرس بأســالیبمكــن وی
 تـسهم فـي تطـویر قـدرات الطـالب  لربمـاالدراسي المقرر ومن هنا برزت فكرة البحث بإیجاد صـیغة

 للعبـــة المـــصارعة والنهـــوض) المـــسكات(رتقـــاء باســـتیعاب المبـــادئ األساســـیة والحركـــات الفنیـــة واال
هل یحقق : االتیة االسئلة عنل تحدى فكر الباحث لالجابة ء تسا الحركي من خاللأدائهمبمستو 

لمــــادة لــــدرس دمــــج الجــــزء التعلیمــــي مــــع الجــــزء التطبیقــــي بــــالجزء الرئیــــسي مــــن الوحــــدة التعلیمیــــة 
وهل سینعكس ذلك على الزمن الكلي الذي یستغرقه الطلبة في الممارسـة ؟  تعلم افضل ةالمصارع
 الوقــت كأحــد باعتبــار طــوال تطبیــق البرنــامج التعلیمــي المقــرر االداء الفنــيمــستوى  علــى العملیــة

    . للعبة المصارعةاألساسیةالقواعد العوامل في تعلم 
   أهداف البحث ٣-١

  :الكشف عنیهدف البحث إلى   
  فــي تعلــم بعــض المهــارات مــن الــدرس تــأثیر دمــج الجــزء التعلیمــي مــع الجــزء التطبیقــي مــدى-١

  . بلعبة المصارعةاألساسیة
  .   بین مجموعتي البحثاألكادیمي عن وقت التعلم  الكشف-٢
   فروض البحث ٤-١
 لـبعض  الفنـيعلى مـستوى األداءبین مجموعتي البحث وجود فروق ذات داللة معنویة للتعلم  -١

  .المهارات األساسیة بلعبة المصارعة
 .  البحثتي مجموع بیناألكادیميوقت التعلم وجود فروق ذات داللة معنویة في  -٢
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   مجاالت البحث٥-١
 جامعــــة -طــــالب الــــسنة الدراســــیة الثالثــــة فــــي كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة : المجــــال البــــشري١-٥-١

  .الموصل
  .١/٢٠٠٦ /٢٥ولغایة  ١٦/١١/٢٠٠٥من ابتدًا :  المجال الزماني٢-٥-١
  . جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة-قاعة المصارعة :  المجال المكاني٣-٥-١
  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة -٢
   الدراسات النظریة١-٢
   درس التربیة الریاضیة محتوى ١-١-٢

 الوحـدات  درس التربیـة الریاضـیة ومنهـا الخطـة المنوعـة وخطـةوٕاخـراجعـداد إتتنوع خطط   
  :یاتي أجزاء وتشمل ما ةثالثالتعلیمیة إال أنها تشتمل من حیث الشكل على 

 .ویضمن المقدمة والتمارین البدنیة: الجزء التمهیدي - 

 .ویتضمن النشاط التعلیمي والنشاط التطبیقي: الجزء الرئیس - 

 .ویتضمن على النشاط والفعالیات الختامیة : الجزء الختامي - 

 )٨٣-٨١، ١٩٨٨صادق والهاشمي ،  ( ،)١٧٥، ١٩٨٤ي، بسطویسي و السامرائ(

 بأســلوب أن تقــسیم الــدرس إلــى األجــزاء المــذكورة أعــاله یحقــق مهــام الــدرس الموضــوعة اذ
واجبـــات ومهـــام تعلیمیـــة أكثـــر اقتـــصادا عـــن طریـــق قیـــام كـــل جـــزء بواجباتـــه الخاصـــة لكـــي یحقـــق 

  .وتربویة
  ة  وقت التعلم األكادیمي في التربیة الریاضی٢-١-٢

 وحـدة ة عبـار هـو )ALT-PE (لریاضیةاالفعلي في التربیة  أو األكادیمي وقت التعلم إن"   
  " الوقــــــــــــــــت التــــــــــــــــي یكــــــــــــــــون فیهــــــــــــــــا الطــــــــــــــــالب منــــــــــــــــشغلین بمحتــــــــــــــــوى التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة

 إذ أن تحدیـــد ســـلوك الطالـــب خـــالل أدائـــه للوحـــدة التعلیمیـــة یـــتم غالبـــا ).٢٣٨، ٢٠٠١محمـــد، ( 
 وبعد ذلك یمكن جمعها وتوضیحها ALT-PE الفترات الدوریة أوبطرائق تسمى بطریقة الفواصل 

 مــن مجمــوع الــدرس إذ یقــع الطالــب تحــت المالحظــة أوكنــسب مئویــة مــن مجمــوع الفتــرات الكلیــة 
-ALT نظـاموغالبـا مـا یزودنـا عندما یكون مشغوال في تعلم مهـارات التربیـة الریاضـیة بطریقـة مـا 

PE سجیل الــزمن بعملیــة حــساب الوقــت الفعلــي فــي الــتعلم  إذ یعتبــر تــســیر عملیــة الــتعلم لتقــویم
أثنــاء تنفیــذ األداء الحركــي ویــصف مــا یجــري فــي فــي تــسجیل تقنــي الن المقــوم ســیالحظ الطالــب 

درس التربیة الریاضیة لجمیع الفترات الزمنیة ومن ثـم یـتم تحدیـد القـرار النهـائي بـدال مـن االعتمـاد 
 الطالــب وبــذلك یــساعد احتــساب وقــت الــتعلم أداءكــم علــى علــى التقــدیرات الذاتیــة المختلفــة فــي الح
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١٢٦

 أساسـيعامـل ك الباحثین والدارسـین فـي مجـال التربیـة الریاضـیة علـى االعتـراف بالوقـت األكادیمي
  .من عوامل التعلم

   مالحظة سلوك الطالبأدوات ٣-١-٢
حظة ان الحدیث عن قیاس سلوك الطالب یحملنا على القول بان تاریخ أدوات قیاس المال  
 تــاریخ دراســة الــسلوك نفــسه ویكــون أساســها المــشاهدة الموضــعیة وتــسجیل ســلوكیات إلــىیعــود بنــا 

 فـي هـذا الـسلوك كمـا یجـب مراعـاة الدقـة فـي تـؤثرمعینة دون الـتحكم فـي الظـروف والعوامـل التـي 
ومالحظــة الــسلوك  خبــرة وتــدریب فــي دراســة إلــى المالحظــة وكــذلك یحتــاج نجــاح المالحظــة إجــراء

عـدد مـن أدوات أنظمـة المالحظـة ) ١٩١-١٦٤، ٢٠٠٢محمـد، (وفـي هـذا المجـال یـذكر شري الب
  : وتنطوي على

 لقیــاس ووصــف الــسلوك التفــاعلي بــین ١٩٦٠وضــع هــذا النظــام فــي عــام :  نظــام فالنــدرز-وال١
 أبحـاث أشـارت " اإلنـسانالمدرس وطلبته ویهتم بالتفاعل اللفظي فقط بوصـفه عینـة ممثلـة لـسلوك 

Biddle وقــسم ) ١٦٤، ٢٠٠٢محمــد، (، "أساســه جــوهر ســلوك التــدریس یعــد لفظیــا فــي أن إلــى
 عــشرة فئــات فــي ثالثــة محــاور االول یظــم كــالم المــدرس والثــاني یظــم كــالم إلــىفالنــدرز نظامــه 

    .الطالب اما الثالث فهو سلوك مشترك بین الفوضى والسكوت
 فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ١٩٧٤تبنـــى شـــیفرز طریقـــة فالنـــدرز عـــام : نظـــام شـــیفرز -ثانیـــا

 طــورهلفظــي الـذي اوغیـر  لفالنــدرز  اللفظـياألســلوبین عنـصر غیــر لفظـي وبــذلك اسـتخدم بإضـافة
  .اإلشارة والمعلم والبیئة والطالب–مستندا في تحلیل التفاعل للسلوك التدریسي الى الرموز 

مكــن تحلیــل الــسلوك ألتدریــسي طــور اندرســون طریقتــه للتحلیــل علــى انــه ی:  نظــام اندرســون-ثالثــا
  :-داخل الفصل الدراسي الى مكونین هما

  المدرس - 
      ).  ١٢٨، ١٩٨٧بطانیة،الدیري و  (الطالب - 

 الــدرس الن أثنــاء  فــي یعتمــد تحلیــل ســلوك المــدرس علــى تحدیــد أنــواع الــسلوك التــي یمارســها
 أثنــاء أخــرعلیمــي  موقــف تإلــى ســلوكه مــن خــالل انتقــال مــن موقــف تعلیمــي بتغییــرالمــدرس یقــوم 

 مـــن الـــسلوك ألتدریـــسي والتـــي یمكـــن أن أنـــواعتـــدریس التربیـــة البدنیـــة وقـــد وضـــع اندرســـون ســـتة 
 الحركــــي لــــألداءیمارســــها المــــدرس اثنــــاء درس التربیــــة الریاضــــیة مبتــــدأ بالــــشرح ومراقبــــة المــــدرس 

دارة والمهـارات الحركیـة للـدرس األنـشطة كافة وٕاخراجللتالمیذ ومن ثم تنظیم   فـضًال عـنصف  الـوٕا
 خمـس إذ یسجل سـلوك المـدرس الـذي حـدث منـه كـل أخرى أشیاء وأخیرا وتنظیم السلوك إدارة إلى

 یقــوم المالحــظ بتقــسیم عــدد مــرات الــسلوك إذ لهــذا الغــرض أعــدتثــواني باعتمــاد اســتمارة تــسجیل 
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١٢٧

دیم  السلوك السـتخراج نـسبة كـل سـلوك علـى حـدى لمعرفـة وتقـأنواعالواحد على عدد تكرار جمیع 
  . المعلومات الضروریة لتقویم المدرس

الطالب في التربیـة الریاضـیة علـى مالحظـة سلوك اعتمد اندرسون في نظامه لتحلیل كما   
 إلــى فــضًال عــنالقیــام بالعمــل الحركــي واســتالم المعلومــات ومــن ثــم إعطــاء المعلومــات واالنتظــار 

مــن قبـــل المالحــظ علــى اســـتمارة تغییــر الموقــع وأخیــرا ســـلوكیات أخــرى إذ یــسجل تحلیـــل الــسلوك 
أثناء الزمن المحدد للوحـدة التعلیمیـة بعـد اختیـار مـسبق ألحـد الطـالب في مالحظة سلوك الطالب 

كهدف لتقویم سلوكه ثم تتم عملیة التحلیل لزمن ثالث دقائق ثم االنتظار ثالث دقائق وهكـذا ویـتم 
الحظــة الــسلوك الســتخراج جمــع كــل ســلوك علــى حــدى عقــب نهایــة زمــن التحلیــل مــن اســتمارة م

     . درس التربیة الریاضیةأثناءتفاعل الطالب النسب المئویة لكل سلوك على حدى من اجل تقویم 
  
   الدراسات المشابهة ٢-٢
  )١٩٩١( دراسة حمدان والمغربي ١-٢-٢

 الفعلـي للتلمیـذ فـي درس األداءتأثیر دمج الجزء التعلیمي مع الجزء التطبیقي على زمن " 
  "    ة الریاضیةالتربی

  : هدفت الدراسة إلى
 اثــر دمــج النــشاط التعلیمــي مــع النــشاط التطبیقــي علــى زمــن االداء الفعلــي للتلمیــذ فــي معرفــة -

  . س التربیة الریاضیةر د
المجموعة التجریبیة طالبا قسمت إلى مجوعتین متساویتین ) ٣٠(تكونت عینة البحث من 

لیمـي مـع النـشاط التطبیقـي أمـا المجموعـة الـضابطة اخرجت الدروس بطریقـة دمـج النـشاط التع) ا(
وتـــم رصـــد وقـــت االنتظـــار والتـــشكیالت والتعلیمـــات الـــصادرة مـــن  اخرجـــت الـــدرس بطریقـــة تقلیدیـــة

ن وقــد یالمعلـم وكــذلك العمـل الجمــاعي والفـردي باعتمــاد اسـتمارة وقــت الـتعلم األكــادیمي مـن البــاحث
  -:اسفرت النتائج عن مایأتي

  .ة وقت العمل الفردي والعمل الجماعي لمصلحة المجموعة التجریبیةتحسن دال في زیاد -
 .لم تظهر زیادة دالة في وقت العمل الفردي والجماعي للمجموعة الضابطة -

  
  )٢٠٠١(   دراسة االمام، صفاء ذنون ٢-٢-٢

تأثیر برنامج مقترح بدمج الجزء التعلیمي بالتطبیقي باستخدام انماط التعلم بالنموذج في " 
  ".ق بعض االهداف التعلیمیة لدرس التربیة الریاضیةتحقی

  : هدفت الدراسة إلى
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الكــــشف عــــن اثــــر بــــرامج مقترحــــة بــــدمج الجــــزء التعلیمــــي بــــالتطبیقي باســــتخدام انمــــاط الــــتعلم  -
  ).  المهارات الحركیة- الوجدانیة-البدنیة( بالنموذج في تحقیق االهداف وهي 

جـــزء التعلیمـــي بـــالتطبیقي باســـتخدام انمـــاط الـــتعلم   المقارنـــة بـــین اثـــر بـــرامج مقترحـــة بـــدمج ال -
 ).  المهارات الحركیة- الوجدانیة-البدنیة( بالنموذج في تحقیق االهداف وهي 

طالبـــة وزعـــت علـــى اربـــع مجموعـــات نفـــذت المجموعـــة ) ٨٣(تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 
خدام النمـوذج الحـي التجریبیة االولى درس التربیة الریاضـیة بـدمج الجـزء التعلیمـي بـالتطبیقي باسـت

بینمــا نفــذت المجموعــة التجریبیــة الثانیــة درس التربیــة الریاضــیة بــدمج الجــزء التعلیمــي بــالتطبیقي 
باستخدام التعلم بالنموذج الرمزي ونفـذت المجموعـة التجریبیـة الثالثـة درس التربیـة الریاضـیة بـدمج 

فــي حــین نفــذت المجموعــة الرابعــة الجــزء التعلیمــي بــالتطبیقي باســتخدام الــتعلم بــالنموذج المــشترك 
  ). المجموعة الضابطة( برنامج درس التربیة الریاضیة باالسلوب التقلیدي

  :وقد اسفرت النتائج عن مایأتي
اثبـــت اســـلوب دمـــج الجـــزء التعلیمـــي بـــالتطبیقي فاعلیـــة فـــي تطـــویر القـــدرات البدنیـــة والوجدانیـــة  -

  .اضیةوالمهارات الحركیة بكرة السلة لدرس التربیة الری
هناك تكافؤ في تأثیر البرامج المقترحـة بـدمج الجـزء التعلیمـي بـالتطبیقي باسـتخدام انمـاط الـتعلم  -

بـــالنموذج فـــي حـــین ظهـــرت فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي تـــأثیر البـــرامج المقترحـــة مـــع برنـــامج 
   . المجموعة الضابطة ولمصلحة البرامج المقترحة في القدرات البدنیة والمهارات الحركیة

  
  إجراءات البحث -٣
   منهج البحث١-٣

  .استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث  
   مجتمع البحث ٢-٣

تــــم إختیــــار مجتمــــع البحــــث بطریقــــة عمدیــــة مــــن طــــالب الــــسنة الدراســــیة الثالثــــة بجامعــــة   
، أ، ب، ج(طالبـــا یمثلـــون شـــعب ) ٩٩( والبـــالغ عـــددهم ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموصـــل للعـــام الدراســـي 

  ).،هـ،و،زد
   عینة البحث ٣-٣

تــم إختیــارهم عــشوائیا بطریقــة القرعــة والبــالغ تین طــالب شــعبعلــى إشــتملت عینــة البحــث   
واستبعد الباحـث الطـالب الراسـبون والمؤجلـون لغـرض التجـانس والتكـافؤ بعـد . طالبا) ٣٦(عددهم 

   ذلكیبین) ١ ( رقم والجدولتان تجریبیتینأن تم توزیعهم على مجموع
  )١(رقم ل جدو
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  توزیعهم عدد طالب العینة حسب یبین 

العدد   أسلوب التعلم  المجموعة  الشعبة
  الكلي

عینة 
  البحث

  ١٤  ١٦  دمج الجزء التعلیمي بالتطبیقي  )تجریبیة (األولى  هـ
  ١٤  ٢٠  التقلیدي  الثانیة  ز

  ٢٨  ٣٦  المجموع

   تكافؤ المجموعات التجریبیة٤-٣
  : بحث لضبط المتغیرات آالتیةتم إجراء التكافؤ بین مجموعات ال  

  .العمر الزمني مقاسا بالسنة -
  . الطول مقاسا بالسنتیمتر -
  . الوزن مقاسا بالكیلوغرام -
  : عناصر اللیاقة البدنیة المؤثرة في تعلم وٕاتقان المهارات الحركیة بلعبة المصارعة وكما یأتي -

علــم وٕاتقـــان المهـــارات تــم اختیـــار عناصـــر الیاقــة البدنیـــة وتحدیـــد االختبــارات المـــؤثرة فـــي ت
  .ال لعبة المصارعة والمعدة من قبلالحركیة استنادا لرأي الخبراء في مج

  )٤٧، ١٩٩٧الحاج سعید، (
  :كما هو مبین أدناه

  ). ٣٣-٣٢، ١٩٨٢عالوي، ورضوان،(،)القوه القصوى الثابتة(اختبار قوة عضالت الظهر -١
 ب العمودي المعدل لسارجنت، اختبار القوة الممیزة بالسرعة وتم قیاسها باختبار الوث -٢

  )٨٥-٨٤، ١٩٨٢، عالوي، ورضوان(                                                      
  ).٣٥٢-٣٥١، ١٩٨٢، ، ورضوانيعالو (، اختبار المرونة وتم قیاسها باختبار الجسر -٣
  ).٤٠٢-٤٠١، ١٩٨٧، حسانین(، 8 اختبار التوافق وتم قیاسه باختبار الجري على شكل  -٤

 البحث في جمیع المتغیرات السابقة الذكر ممـا ي أن الفروق غیر دالة معنویا بین مجموعتوأتضح
  .یدل على تكافؤها

   التصمیم التجریبي ٥-٣
المجموعــــات اســــلوب تــــصمیم ( اســــتخدم الباحــــث التــــصمیم التجریبــــي الــــذي یطلــــق علیــــه   

راد علــى المجموعــات عــشوائیا اوال ثــم تخــضع إذ یــتم تعیــین االفــ) البعــدياالختبــار المتكافئــة ذات 
ویحجب دون ان تختبر المجموعتین اختبـارا ) اسلوب الدمج(المجموعة التجریبیة للمتغیر المستقل 

وبعـــد نهایـــة مـــدة التجربـــة یـــتم اختبـــار المجمـــوعتین اختبـــارا بعـــدیا لقیـــاس االثـــر الـــذي احدثـــه " قبلیــا
  .)١٧٣، ١٩٨٩العساف، (تطبیق المتغیر المستقل 
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١٣٠

  لمادة التعلیمیة ا٦-٣
فــي كلیــة التربیــة الریاضــة المعــد لطــالب الــسنة الدراســیة الثالثــة  اعتمــد البرنــامج التعلیمــي   

 للمهـارات دقیقـة) ٩٠( وبواقـع وحـدة تعلیمیـة اسـبوعیا وبمعـدل بجامعة الموصـل علـى عینـة البحـث
  :اآلتیةالحركیة 

  . بحجز الرأس والذراعمسكة الرمي -
 .لحصیرمسكة ا -

  . الدوران بربط الخصرمسكة -
ـــــامج التعلیمـــــي  ـــــة والمجموعـــــة اتوحـــــد) ١٠(وتـــــضمن البرن  تعلیمیـــــة للمجموعـــــة التجریبی

مـــع الجـــزء التطبیقـــي علـــى التعلیمـــي  دمـــج الجـــزء اســـلوب بتنفیـــذ ∗وقـــام مـــدرس المـــادة الـــضابطة 
 امــــا المجموعــــة الــــضابطة فیــــتم تعلــــیم المهــــارات الحركیــــة ذاتهــــا للمجموعــــةتجریبیــــة المجموعــــة ال

 بـشرط ان التجریبیة في حدود النشاط التعلیمي على ان یطبق الطالب ما تعلمـوه بـالجزء التطبیقـي
تتم الممارسة بین الطلبة كل ضمن فئته الوزنیـة اسـتنادا لقـانون اللعبـة لكـال المجمـوعتین التجریبیـة 

مـن  قیقـةد) ٤٩( وللجـزء التطبیقـي دقیقـة) ١٤( الزمن المخصص للجزء التعلیمي  أناذ والضابطة
یبـین أقـسام وأزمنـة الوحـدة التعلیمیـة والـزمن الكلـي  )٢(رقـم الجـدول و الزمن الكلي للوحدة التعلیمیـة 

   .للوحدات التعلیمیة
  )٢(رقم الجدول 

  یبین أقسام وأزمنة الوحدة التعلیمیة والزمن الكلي للوحدات التعلیمیة 
  النسبة المئویة  لزمن الكلي للوحدات التعلیمیة بالدقیقة ا  الزمن للوحدة التعلیمیة بالدقیقة    نشاطا الدرس ىمحتو 

  ٤.٤٤  ٤٠  ٤  النشاط اإلداري والتنظیمي
  ١٨.٨٨  ١٧٠  ١٧  اإلحماء العام والخاص

  ١٥.٥٥  ١٤٠  ١٤  النشاط التعلیمي
  ٥٤.٤٤  ٤٩٠  ٤٩  النشاط التطبیقي
  ٦.٦٦  ٦٠  ٦  النشاط الختامي 

  ٩٩.٩٧  ٩٠٠  ٩٠  المجموع

   نظام المالحظة٧-٣

                                                           
  . ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلد حازم احمد مطرود. م. أ*  ∗
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١٣١

المــصادر واألبحــاث المــشابهة اســتخلص الباحــث مجموعــة مــن  خــالل اإلطــالع علــى مــن  
  ألتدریسي انظمة مالحظة السلوك 

  .نظام فالندرز: أوال
  .نظام شیفرز: ثانیا
 قـام اذ، )١٧٧-١٦٤، ٢٠٠١، محمـد( و) ١٢٨، ١٩٨٧ بطانیة،الدیري و (نظم اندرسون : ثالثا

جـــال طرائـــق التـــدریس بهـــدف تحدیـــد أي مـــن  فـــي م∗باحـــث بعرضـــها علـــى عـــدد مـــن المختـــصینال
 لمالحظة سلوك )١ملحق  ( االنظمة اعاله مالئمة الهداف البحث وتم استخالص نظام اندرسون

 احدو اقتصرت المالحظة على نشاط إذ  ،%١٠٠بنسبة اتفاق و  من وجهة نظر المختصین ةبلالط
 للجـــزء التعلیمـــي والجـــزء اثنـــاء اداءه خـــالل الوحـــدة التعلیمیـــةفـــي   فـــي كـــل مجموعـــة الطـــالبمـــن

 ، ∗∗ كمـــا اســتعان الباحـــث بمالحظــا ثانیـــاعلـــى المجمــوعتین التجریبیـــة والــضابطة، التطبیقــي فقــط
 معادلــة كــوبر اعتمــدتلبیــان ثبــات االداء بــین المالحظــین و ب الــ الطنفــسلرصــد وتــسجیل ســلوك 

 وهي تمثـل نـسبة %)٨١( المالحظة وكانت نسبة االتفاق المحتسبة تساوي  تحلیللتأكد من ثباتل
  .  اتفاق عالیة

  تقویم فن األداء ٨-٣
عن  البحث لعینة من ذوي الخبرة واالختصاص لتقویم فن األداء ∗∗∗استعان الباحث بمقومین 

  :یأتي المشاهدة مع التسجیل وفق ما طریق
  .إعطاء الدرجة الكاملة للمهارة الحركیة الجیدة -
  . الخطأ تخصم النقاط من الحركة حسب حدوث  -
 )٢ملحـــق ()٤٣-٤٢، ١٩٩٧الحـــاج ســـعید، (باعتمـــاد اســـتمارة التقـــویم المعـــدة مـــن قبـــل    

 علــى المجموعــة وأجریــت االختبــارات علــى عینــة البحــث بعــد االنتهــاء مــن تنفیــذ البرنــامج التعلیمــي
  . في قاعة المصارعة بجامعة الوصل٢٠٠٦-١- ٢٥بتاریخ التجریبیة والمجموعة الضابطة 

                                                           
  .، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلضیاء قاسم الخیاط. د. أ ∗
  . صل، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة المو قتیبة زكي التك. د. أ
  .، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصلحازم احمد مطرود. د. م. أ
  .طالل نجم عبد اهللا، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. م. أ
 .افراح ذنون، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. م. أ

  .حیدر غازي اسماعیل، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. م. م ∗∗
  .عامر محمد سعودي، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. أ ∗∗∗
  . لیث محمد داؤد، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. د. م. أ
  .لیث إسماعیل صبري، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل. م. د
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١٣٢

  ئیةالمعالجات اإلحصا ٩-٣
  -:استخدم الباحث

   المتوسط الحسابي-
  .االنحراف المعیاري -
   .النسبة المئویة -
  .لعینتین متساویتین لمعالجة النتائج إحصائیا ) ت(اختبار  -

  )٣٤٠-١٠١، ١٩٩٩تكریتي والعبیدي، ال(          
  

  = معادلة كوبر-   عدد مرات االتفاق
  ).٦٢، ١٩٨٤المفتي، (  ١٠٠*  عدد مرات عدم االتفاق+عدد مرات االتفاق

  

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
   عرض النتائج١-٤

 التــي تــم الحــصول علیهــا مــن عینــة اإلحــصائیةســیتم عــرض النتــائج فــي ضــوء البیانــات 
وصـــحة الفـــروض التـــي  البحـــث أهـــداف متنوعـــة للتحقـــق مـــن إحـــصائیةالبحـــث باســـتخدام وســـائل 
) ت(ســاط الحــسابیة واالنحــراف المعیــاري وقیمــة األو  لنــا یبــین) ٣(رقــم وضــعها الباحــث والجــدول 

 دمــج الجــزء التعلیمــي مــع أســلوببــین المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت المحــسوبة والجدولیــة 
  .  التقلیدياألسلوبالجزء التطبیقي والمجموعة الضابطة التي استخدمت 
  )٣(رقم جدول 

المجموعة بین محسوبة ال) ت(األوساط الحسابیة واالنحراف المعیاري وقیمة یبین 
  التجریبیة والمجموعة الضابطة

     
 ±  ± 


 

       
       
       

  ).٢٦( ودرجة حریة ٢.٠٦)= ت( قیمة ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطا *
المجموعـة التجریبیـة  بـین حـصائیة ذات داللـة ا فروقوجوداعاله  لنا من الجدول یتبینإذ 

 فــــي جمیـــع المهــــارات الحركیــــة التــــي تـــضمنها البرنــــامج التعلیمــــي ولــــصالح والمجموعـــة الــــضابطة
  .المجموعة التجریبیة
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١٣٣

  )٤(رقم الجدول 
المجموعة بین المحسوبة ) ت(األوساط الحسابیة واالنحراف المعیاري وقیمة یبین 

  ام اندرسون في بنود نظالتجریبیة والمجموعة الضابطة
  والمجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  اإلحصائیةالمتغیرات 

  ع±  س  ع±  س  البنود
) ت(قیمة 

  المحتسبة
  *٢.٠٩  ٢.٥١  ١٩.١٠  ٢.٦٢  ٢١.٤٥  ممارسة النشاط

  *٢.٣٠  ٢.٦٣  ١٠.٩٥  ٢.٥٠  ١٢.٤٠  استقبال المعلومات
اعطاء المعلومات او تقدیم 

  ١.٧٢  ٢.٧١  ١٠.٦٠  ٢.٥٩  ١١.٩٥  المساعدة

  ١.٠٣  ١.٠٦  ٤.٤٢  ١.٠٣  ٣.٨٧  االنتظار
  ٠.٩٦  ١.٣٢  ٥.٠٧  ١.١٧  ٤.٥٧  التحرك الخذ مكان

  *٦.٢٥  ٢.٤٥  ١٢.٧٥  ١.٦٢  ٨.٦٢  اشیاء اخرى
  ).١٨( ودرجة حریة ٢)= ت( قیمة ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطا *

ـــین ) ٤(رقـــم مـــن الجـــدول یبـــین  ـــة ب ـــةوجـــود فـــروق معنوی والمجموعـــة  المجموعـــة التجریبی
وفـي بنـد ( لـصالح المجموعـة التجریبیـة ) ممارسـة النـشاط، اسـتقبال معلومـات( في بنود الضابطة 

لبنـود علـى التـوالي المحتـسبة لهـذه ا) ت(لصالح المجموعة الضابطة إذ بلغت قیمة ) اشیاء اخرى(
 في الوقـت الـذي لـم یظهـر فـي الجدولیة) ت(وهذه القیمة اكبر من قیمة ) ٦.٢٥، ٢.٣٠، ٢.٠٩(

اعطــــاء المعلومـــــات أو تقــــدیم المـــــساعدة، ( النتــــائج أي فــــروق ذات داللـــــة احــــصائیة فـــــي البنــــود 
   ).    االنتظار، التحرك الخذ المكان

   مناقشة النتائج٢-٤
 اإلحصائیة التي تم الحصول علیها وجود فروق ذات داللة معنویة أظهرت نتائج البیانات
 الـثالث للمهـارات الحركیـةالمجموعة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة في مستوى أداء الطالب بین 

دمج الجزء  أسلوبالتي تضمنها البرنامج التعلیمي ولمصلحة المجوعة التجریبیة التي تعلمت وفق 
ـــه یمكـــن القـــول ان اســـتخدام التعلیمـــي مـــع الجـــزء التطبی  مـــن المجموعـــة أعـــاله األســـلوبقـــي وعلی

ـــة بأعتمـــاد الـــشرح والتوضـــیح وفهـــم الحركـــة وربطهـــا مـــع العـــرض  ـــى أدىالتجریبی ـــدم المهـــارة إل  تق
 قـاد المـتعلم لـألداء الـشرح المرافـق أن المهـارة إذ أجـزاءالحركیة وساعد المتعلم علـى الـسیطرة علـى 

العملیــة التوافقیــة بكبــت  یــتم ومــن خــالل ذلــك نظــم المــتعلم أنیجــب  بــین مــا تــم ومــا یمیــز أن إلــى
الحركـــات الزائـــدة وعزلهـــا ودفعتـــه للتقـــدم بالحركـــة مـــن خـــالل التركیـــز واالنتبـــاه علـــى شـــرح المـــسار 

 الكبیر أثرهاإن عرض الحركة لها ) " محجوب( وبهذا الصدد یشیر داءاللالحركي للمهارة المرافق 
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١٣٤

محجـــوب، " ( تكـــون منـــسجمة مـــع الـــشرح والتوضـــیح والنظـــرأنعلـــى فـــي تطـــور التوافـــق الـــدقیق 
٩٤، ١٩٨٥(.  

الـى ) ت( التـي تـم الحـصول علیهـا الختبـار اإلحصائیة نتائج تحلیل البیانات أظهرتكما 
 بین مجمـوعتي البحـث ولمـصلحة المجموعـة التجریبیـة فـي بنـدي إحصائیةوجود فروق ذات داللة 

 زیـادة زمـن ممارسـة النـشاط للمهـارات الحركیـة التـي تبینإذ ) ممارسة النشاط واستقبال المعلومات(
تــضمنها البرنــامج التعلیمــي واســتیعاب اكبــر الســتقبال المعلومــات مــن خــالل المــشاهدة المــصاحبة 
للعـــرض واالداء بحیـــث انعكـــست المعلومـــات المـــستقبلة مـــن المـــتعلم الـــى اصـــل المراقبـــة والـــشعور 

یــادة وقــت تطبیــق المهــارات الحركیــة فــضال عــن ذلــك اصــبح بالمهــارة وهــذا ال یــتم اال عــن طریــق ز 
 االمثل للوقت المخصص باالستثمارالطالب اكثر استعدادا للتعلم واكتساب الخبرات وتنمیة قدراته 

والالزم للتقدم في اداء الواجب الحركي وقلل من الوقت الـضائع إلعـادة عمـل المهـارة مـرات عدیـدة 
 انه االسلوب االمثـل لتقـدیم الحـد االعلـى مـن الوقـت لتطبیـق " Mosstonویتفق ذلك مع ما ذكره 

  " المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة تعلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
)Mosston, 1981, 270  ( فــي ان زیــادة زمــن الممارسـة یــؤدي الــى تحــسین " كمــا یؤكــد تمـام

  ).  ٩٣، ١٩٩٩تمام، " (ملحوظ وتأثیر ایجابي على المستوى المهاري
 ) ت او تقـدیم مـساعدة، االنتظـار، التحـرك الخـذ مكـاناعطـاء المعلومـا(اما بالنـسبة للبنـود 

الــى عــدم ) ت( نتــائج تحلیــل البیانــات االحــصائیة التــي تــم الحــصول علیهــا الختبــار أظهــرتفقــد 
وجود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین مجمـوعتي البحـث التجریبیـة والـضابطة ولربمـا انعكـس ذلـك 

نتائجهــا إیجابــا لــصالح ال عــن ذلــك جــاءت فــضكمتغیــرات امكــن تحییــدها علــى كلتــا المجمــوعتین 
  . )ممارسة النشاط واستقبال المعلومات(بندي 

الـى ) ت( التـي تـم الحـصول علیهـا الختبـار اإلحصائیة نتائج تحلیل البیانات أظهرتكما 
(  بین مجمـوعتي البحـث ولمـصلحة المجموعـة الـضابطة فـي بنـد إحصائیةوجود فروق ذات داللة 

 المـــتعلم بواجبـــات بانـــشغال التقلیـــدي ویمكـــن تفـــسیر ذلـــك األســـلوبتمـــدت والتـــي اع) اشـــیاء اخـــرى
 التعلیمـي وانعكـس ذلـك علـى البرنـامج للوقـت خـالل تنفیـذ مفـردات األمثـلاضافیة وعدم االستثمار 

وٕاعطــاء نتــائج غیــر مرغــوب فیهــا ومــشاركة  مــن قبــل المــتعلم عــدم فهــم واســتیعاب الواجــب الحركــي
ن وقـــت الوحـــدة التعلیمیـــة بحیـــث اثـــر علـــى زمـــن الممارســـة الفعلیـــة مـــغیـــر فعالـــة بعـــدم االســـتفادة 

 المـراد تحقیقهـا ادت واستیعاب المعلومات وظهور سلوكیات ال تخدم في جـزء كبیـر منهـا االهـداف
ان النقــد "  إذ یــذكر كامــل )اشــیاء اخــرى(الــى زیــادة الوقــت الــضائع للمجموعــة الــضابطة فــي بنــد 

ال تتـیح اال فرصـا مقیـدة للتطـور البـدني ، التقلیـدي فـي التـدریس األسلوبالذي یمكن ان یوجه الى 
      ).٦١، ١٩٩٣، كامل" (والحركي في التربیة الریاضیة
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١٣٥

   االستنتاجات والتوصیات         -٥
  االستنتاجات ١-٥

   تطبیــق مفــردات الوحــدة التعلیمیــةأثنــاءفــي ان دمــج الجــزء التعلیمــي مــع الجــزء التطبیقــي  -١
 . فاعلیة في تطویر المهارات الحركیةأكثرارعة كان مادة المصلدرس 

ـــــي زمـــــن الممارســـــة -٢ ـــــادة ف ـــــى زی ـــــي ادى ال     ان دمـــــج الجـــــزء التعلیمـــــي مـــــع الجـــــزء التطبیق
  . أعاله األسلوب اخرى باعتماد أشیاء الى تقلیل وأدىواستیعاب المعلومات 

   التوصیات ٢-٥
تطبیقــــــي فــــــي تعلــــــیم المهــــــارات        دمــــــج الجــــــزء التعلیمــــــي مــــــع الجــــــزء الأســــــلوب ســــــتخداما- ١  

    .الحركیة بلعبة المصارعة
التعلیمیـــة   الوحـــدةإخـــراج الجـــزء التطبیقـــي فـــي اســـتخدام اســـلوب دمـــج الجـــزء التعلیمـــي مـــع-٢  

  . مادة المصارعة من اجل زیادة زمن الممارسة الفعلیة للطالببدرس 
  

  "المصادر العربیة واألجنبیة "
باسـتخدام  ح بدمج الجزء التعلیمي بـالتطبیقيتأثیر برنامج مقتر ): ٢٠٠١( االمام، صفاء ذنون -١

الریاضــیة، رســالة   االهــداف التعلیمیـة لــدرس التربیـةانمـاط الــتعلم بـالنموذج فــي تحقیـق بعــض
  .  دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

ـــسامرائي، احمـــد، بسطویـــسي-٢ ـــاس احمـــد وال ـــدریس فـــي مجـــالطـــرق ال): ١٩٨٤ (، عب ـــة  ت التربی
  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل دارالریاضیة، 

 اإلحـــــــصائیة التطبیقـــــــات): ١٩٩٩(التكریتـــــــي، ودیـــــــع یاســـــــین، و العبیـــــــدي، حـــــــسن محمـــــــد   -٣
للطباعــة والنــشر، جامعــة  دار الكتــبواســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة، 

  .الموصل
اثــر ترشــید اســتخدام درس التربیــة الریاضــیة علــى مــستوى ): ١٩٩٩(تمــام، احمــد عبــد الخــالق  -٤

وطموحاتهــــا  واقــــع الریاضــــة العربیــــة(االداء البــــدني والمهــــاري بكــــرة الیــــد، المــــؤتمر العلمــــي 
مجلــد البحــوث، كلیــة التربیــة ، قــسم التربیــة الریاضــیة، جامعــة االمــارات العربیــة، ) المــستقبلیة

  .   العین
، دار الفكــــر ٢القیــــاس والتقــــویم فــــي التربیــــة البدنیــــة، ط): ١٩٨٧(، محمــــد صــــبحي حــــسانین  -٥

  . العربي، القاهرة
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١٣٦

التطبیقـي  جـزءل اتأثیر دمج الجزء التعلیمي مع): ١٩٩١ (ي، عرب والمغربيي، سار حمدان -٦    
الیرمــوك، مجلــد  مجلــة ابحــاث لتلمیــذ فــي درس التربیــة الریاضــیة،علــى زمــن االداء الفعلــي ل

  . عمان،االردن،)١(، العدد )٧(
للنــشر   دار االمــلالریاضــیة،اســالیب تــدریس التربیــة ): ١٩٨٧( احمــد ، علــي وبطانیــة، الــدیري-٧

  .           األردنوالتوزیع، اربد، 
اتجاهـــات طـــالب كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة نحـــو مـــادة المـــصارعة ): ١٩٩٧( زیـــاد طـــارق حامـــد -٨

رســــالة ماجــــستیر غیــــر  حركیــــة الخاصــــة،لقــــدرات البدنیــــة والوعالقتهــــا بفــــن األداء وبعــــض ا
  .منشورة، جامعة الموصل

تـــدریس  االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي طـــرق): ١٩٨٨( صـــادق، غـــسان محمـــد والهاشـــمي، فاطمـــة -٩
  .دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصلالتربیة الریاضیة، 

ي مرحلـــة اســـالیب تطـــویر وتنفیـــذ درس التربیـــة الریاضـــیة فـــ): ١٩٩٦( عزمـــي، محمـــد ســـعید -١٠
  .   االسكندریة اسي بین النظریة والتطبیق، دار المعارف،ـالتعلیم االس

، األولـىالطبعة  ل الى البحث في العلوم السلوكیة،المدخ): ١٩٨٩(العساف، صالح بن حمد -١١
  .الریاض

الموجــه فــي تــدریس  فاعلیــة اســتخدام اســلوب االكتــشاف): ١٩٩٣(زكیــة ابــراهیم احمــد،  كامــل-١٢
المجلـة  ، والمعرفي لتلمیـذات الـصف الخـامست الجمباز على التحصیل الحركيبعض مهارا

رؤیة مـستقبلیة للتربیـة البدنیـة (المجلد االول بحوث مؤتمر ، العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة
  ).   والریاضیة في الوطن العربي

كتـــب للطباعـــة ال دارعلـــم الحركـــة الـــتعلم الحركـــي، الجـــزء االول، ): ١٩٨٥(محجـــوب، وجیـــه -١٣
  .والنشر، جامعة الموصل

 دریس التربیــة البدنیــة والریاضــیة،اتجاهــات حدیثــة فــي تــ): ٢٠٠٢(محمــد، مــصطفى الــسایح -١٤
  .    ، االسكندریةاإلشعاعمطبعة 

  . العربي ، مؤسسة الخلیجاألردنسلوك التدریس ، ): ١٩٨٤( المفتي، محمد امین -١٥
16- Mosston, M.(1981): Teaching physical Education (2 nd.ed.) 

Columbus: Charles E. Merril Publishing Company. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )١(رقم ملحق 

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

فترة 
  المشاهدة

ممارسة 
  النشاط

استقبال 
  المعلومات

اعطاء 
التحرك   االنتظار  المعلومات

  الخذ مكان
اشیاء 
  حظاتالمال  اخرى

                
                
                
                
                
                
                
                

                المجموع
                النسبة

  
  :التوقیع

  :اسم الخبیر                  
  :التاریخ                  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )٢ ( رقم ملحق

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  كات لعبة المصارعة التي تضمنها البرنامج التعلیمي استمارة تقویم مس

مسكة الرمي بحجز   المهارات
  الرأس والذراع

مسكة الدوران بربط   مسكة الحصیر
  الخصر

  ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت  اسم الطالب
  ٢  ٤  ٤  ٢  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  
                    
                    
                    
                    
                    

  
  .تحضیري: ت
  .رئیسي: ر
  .هائين: ن
  
  
  
  
  

  :التوقیع                  
  :اسم الخبیر                  
  :التاریخ                  
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