
 

 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث و أهميتة.  1-1

إن تطور مستوى المتعلم على الصعيد الفني ألية لعبة يحتاج من المتعلم إتقاان اثرار مان 
مهاااااري  نيااااة يساسااااية  ااااي ماااادن محااااددنر ثمااااا ين تحسااااين و تااااو ير  اااار  التعلاااايم األثاااااديمي يدى 

الساااتيعاك مفااارداا المناااا   رلفاااةبالضاااروري إلاااى إياااااد يسااااليك و صااايئ و يتاااثا  و طرا ااا  م ت
 المقرري و الوصو  بالمتعلم إلى يقصى تعلم.

وقد ظهرا اساليك تعلم م تلفة بطرا   مبتثري دا   التمرين ثأسلوك الاتعلم العتاوا ي و 
المتسلساا  و ا تيااارن ثأحااد األسااااليك التعليميااة  ااي تعلاايم بعااة المهاااراا الفنيااة األساسااية بلعبااة 

 ضال عن  تميز ا باا تال  طبيعاة األدا   ر  تعلم المهاراا الفنية المتعدديالمصارعة نتياة تدا 
الحرثي بالنسبة لأللعاك الرياضية األ رى و إلى يي حاد يساتطيا الماتعلم إتقاان البرناام  الحرثاي 
المعادم  لرارة الوصااو  إلاى الااتعلم  والتادريك والتاادريب الماترر البااد مان تنظاايم وادولاة التمااارين 

إلعااداد لتسااهي  عمليااة الااتعلم واالحتفاااظ بالمهاااري لتطوير ااا إلااى ا ليااة   محاااوكر  ااال  موساام ا
 (. 761ر 0222

ن نااح المتعلم  ي يدا  المهاراا الحرثية الم تلفة   المسثاا( وزياادي قدراتاا المهارياة  وا 
 على األدا  يتحدد با تيار يسالوك مناساك يساه  عملياة الاتعلم دا ا  التمارين لثاي يتحقا  الهاد 

يساار   والمطلااوك ماان العمليااة التعليميااة بمااا ياانعثب علااى  عاليااة األدا  الحرثااي  بصااوري ا ضاا  
وباهد اق ر إذ يذثر معوة  إن  ناك بضعة صفاا ياك ين تتو ر  ي يي طريقة لثي توص  
بأنهااا طريقااة اياادير وان ا ضااا  طريقااة  ااي التاااي تحقاا  الهااد  المطلاااوك ماان العمليااة التعليمياااة  

 (.781ر 7892 معوةر 

 وقد لاوحظ  اي االوناة اال ياري ين  نااك مان االسااليك الحديراة  اي التادريب مايساعى الاى 
الاى  تطبي  ي ض  الطريقة واالساليك للتعلم والتاي عان طريقهاا يساتطيا المعلام الوصاو  بالمبتادى

 2(77ر 7888ا ض  مستوى ممثن  ي االدا  المهاري     لطفي ر 

االسااالوبين المتسلسااا  حاااك تثمااان  ااي محاولاااة اساات دام وبنااا  علاااى ماتقاادم  اااأن ا ميااة الب
 ي تعلم بعة المهاراا االساسية بلعبة المصارعةر ومادى  اعلياة  اذن االسااليك علاى والعتوا ي 

 2تحقي  بعة اال دا  التعليمية 

 مشكلة البحث 1-2
إن من المهام األساسية للمت صصين  اي مااا  لعباة المصاارعة  او االرتقاا  بنوعياة ا تياار 
األساالوك التعليمااي لتعلاايم مامااو  المهاااراا الحرثيااة الم تلفااة   المسااثاا ( وذلااك للوصااو  إلااى 
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ي تحااادك ااااانتاااا   عالياااة  اااي األدا  تمثااان الماااتعلم ماااان ات ااااذ االساااتااباا الحرثياااة الصاااحيحة الت
 اااال  يدا  الصااارا  مااان وضاااا الوقاااو  يو  اااي اللعاااك األرضاااي مااان ااااا  تاااو ير ا ضااا  الساااب  

 التمرين   ر ويعدتلك المهاراا الحرثية  المسثاا( على عدي عواما   ادا تمد  اذ يع رللمتعلم

يمثاان ين ينظااام  ا اا إذ ين  نالااك عاادي طر ريحااد  ي اام  ااذن العوامااا  لثااي يثااون األدا   عاااال ومااتررا 
الباحراان إاارا  دراساة لبااباة ارت اا ذا رلارين العتاوا ي والتمارين المتسلسا  منهاا التماو  بهاا التمارين

 االتي:التسات   نع

بطريقاة تطبيا  لعباة المصاارعة بييهما اثرار  اعلياة  اي تعلام بعاة المهااراا الفنياة األساساية 
 التقليدي .ام العتوا ي ام التمرين المتسلس  

   البحثهدفا  1-3
 :الثت  عن يهد  البحك إلى 

ألساالوك الفاارو   ااي نتااا   مسااتوى األدا  لاابعة المهاااراا األساسااية بلعبااة المصااارعة بااين ا -7
 المتسلس  و العتوا ي.

 ي ضااا  يسااالوك تعليماااي مااان  اااذن األسااااليك ساااوا  المتسلسااا  يو العتاااوا ي يوالتعااار  علاااى  -0
  2 ي تعلم بعة المهاراا االساسية بلعبة المصارعة التقليدي

 البحث  ضافر  1-4
واااود  اارو  ذاا داللااة معنويااة للااتعلم باألساالوك المتسلساا  و العتااوا ي علااى مسااتوى األدا   -7

 عة المهاراا األساسية بلعبة المصارعة.لب

 بين ماموعاا البحاك بالمصارعة  واود  رو  ذاا داللة معنوية  ي مستوى األدا  الحرثي -0
 . الرالك

 مجاالت البحث 1-5
اامعااااة  -طااااالك الساااانة الدراسااااية الرالرااااة  ااااي ثليااااة التربيااااة الرياضااااية الماااااا  البتااااري: 7-5-7

 .الموص 

 .7/0225/ 71ولراية   7/77/0222تري من  الماا  الزماني: الف 7-5-0

 اامعة الموص . -ثلية التربية الرياضية-الماا  المثاني: قاعة المصارعة  7-5-3
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 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -2
 الدراسات النظرية 2-1
 التعلم 2-1-1

 ( مفهومين يساسيين لتمرين التعلم  ما :Singer,1980حدد   

 قدار التعلم:و و زيادي عدد محاوالا التمرين من اا  تعلم المهاراا الحرثية وتطور ا.م -7
اد الدا عيااااة وتانااااك األ طااااا  و يدراك ماااايي ثيفيااااة يدا  التماااارين و د ااااا اعت: نوعيااااة التماااارين -0

 (.   Singer, 1980, P.382ظرو  بي ة التمرين وحاالتا  
 أساليب جدولة التمرين  2-1-2

ر 0220( و   ياونر 027ر 0222( و  محااوكر 715ر7891 عرماانر يتف  ثا  مان  
( على ين  نالك عدي يساليك لتنظيم ادولاة التمارين ت تلا   اي إعاداد ا ويسالوك يدا هاا 92-96

 على و   ما يأتي:

 التمرين الرابا والمترير.  -7

 التمرين العتوا ي والمتسلس .  -0

 التمرين المثر  والتمرين الموز .   -3

 ي والاز ي.التدريك الثل  -2

 التدريك الذ ني.  -5

 التمرين الثابت والمتغير: -1

 التمرين الرابا بأنا سلسلة من ممارسااا التمارين ي ضاا  يهاا الماتعلم إلاى متريار واحاد 
  قط من مامو  المتريراا  ال  الممارسة الواحدي.

علم ويعر  التمرين المترير بأنا سلسلة  متعاقبة من ممارساا التمارين ي ضاا  يهاا المات
 إلى عدد من المتريراا  ي ين واحد  ال  الممارسة الواحدي .

 التمرين العشوائي والمتسلسل: -2

  إن التماااارين الماتمااااا يو المتسلساااا ر تثااااون ممارسااااة تمريناتهااااا بعااااد محاااااوالا متتابعااااة 
 لمهاري واحدي بدون ممارسة ي رى يمثن اثتساك تعلم  ذن المهاري.
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ي عااان سلسااالة متعاقباااة تثاااون ممارساااة التمرينااااا  يهاااا يماااا التمااارين العتاااوا ي  هاااو عباااار 
 عتااااااااااااااااوا ية وألنااااااااااااااااوا  متعااااااااااااااااددي ماااااااااااااااان المهاااااااااااااااااراا وتااااااااااااااااتدى الواحاااااااااااااااادي بعااااااااااااااااد األ اااااااااااااااارى  

         Schmidt, 1991, P. 274-284) 

 التمرين العتوا ي والمتسلس  ثال ما يتطلك مهاري متنوعاة م تلفاة ولثان باأوامر م تلفاة 
 . (000ر  0222وحسك العروة   محاوكر 

 التدريب المكثف والتدريب الموزع:-3

التااادريك المثرااا  يعناااي وااااود تثاااراراا وبااادون وقاااا راحاااة يو يوقااااا راحاااة قصااايري باااين 
يما التدريك الموز   يعني ين  نالك يوقاا راحة ثا ية بين التثراراا   ياونر  رمااميا التثراراا

 (. 92ر 0220
 التدريب الكلي والجزئي:-4

 الطريقة تعتمد على عرة المهاري من قب  المدرك يو المدرب بأثملها. الطريقة الثلية: و ذن -

الطريقة الاز ية: وتعتمد على تاز ة المهاري إلى يازا ر ويتم تعلام األاازا  بتاث  مساتق  لثا   -
 (.735ر 0222 تلش ومحمودر   از  رم الربط بين األازا   ي نهاية مرحلة التعلم 

 التدريب الذهني:-5

ذ ني  اااي عملياااة يدا  المهااااري ثاملاااة ولثااان بااادون إرساااا  إتااااراا حساااية  إن التااادريك الااا
 (.96ر 0220ثبيري للعضالا المنفذي لألدا     يونر 

إذ يمثن تطبيقا بأتثا  م تلفة لتطوير المساتوى المهااري وراباا األدا  بحياك يثاون لاا 
 ي دا  متعددي تترر إياابيا  ي األدا  الحرثي.

 المصارعةالمهارات الفنية في  2-1-3

 المسثاا التي تتدى من وضا الوقو . -7

 المسثاا الفنية الهاومية التي تتدى من وضا الوقو . -

 المسثاا الد اعية التي تتدى من وضا الوقو . -

 مسثاا الهاوم المضاد التي تتدى من وضا الوقو .  -

 ترثيك المسثاا من وضا الوقو .  -

 المسثاا الفنية التي تتدى  ي الصرا  األرضي. -0

 ثاا الهاومية  ي الصرا  األرضي.المس -



 4 

 المسثاا الد اعية  ي الصرا  األرضي. -

 مسثاا الهاوم المضاد  ي الصرا  األرضي.  -

 ( .65ر 7882ترثيك المسثاا  ي الصرا  األرضي   نصي  وا رانر  -

 

 الدراسات المشابهة.  2-2
 (".2222دراسة البكري، لؤي حسين ) 2-2-1
العشأأوائي والمتجمأأأت فأأي تعلأأم بعأأا المهأأارات ا ساسأأأية  تأأيثير اسأأت دام جدولأأة التمأأرين"  

 " بالريشة الطائرة

 هدفت الدراسة إلى: 

معر ة مدى تأرير البرنام  التعليمي باست دام ادولة التمرين العتاوا ي والتمارين المتاماا  اي  -
 تعلم بعة المهاراا األساسية بالريتة الطا ري.

العتااوا ي والمتامااا(  ااي تعلاام مااترر لاابعة التعاار  علااى ا ضاا  يساالوك لادولااة التماارين     -
 المهاراا األساسية   المرلقة والمفتوحة(.

( طالبااا  ااي الصاا  الراااني المتوسااط قسااما إلااى ماااوعتين 32تثونااا عينااة البحااك ماان   
متسااااويتين و ضاااعا الماموعتاااان للبرناااام  التعليماااي نفساااا باساااترنا  ناااو  ادولاااة التمااارين لااارالك 

( وحااادي تعليمياااة وثاااان زمااان 72كر وتضااامن البرناااام  التعليماااي  مهااااراا يساساااية موضاااو  البحااا
 ومن ابرز االستنتاااا ما يأتي: دقيقة(. 52الوحدي التعليمية  

يظهر البرنام  التعليمي المست دم تأريرا معنوياا متبايناا   اي اثتسااك تعلام المهااراا األساساية  -
 الرالك  إرسا  عالير يبعاد يماميةر يبعاد  لفية(.

رو  عتااوا ية  ااي اثتساااك الااتعلم باساات دام ادولااة التماارين العتااوا ي والمتامااا  ااي ظهااور  اا  -
 مهاري اإلرسا .

 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-1

 است دم الباحران المنه  التاريبي لمال متا وطبيعة البحك . 
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  وعينته مجتمت البحث 3-2
راسااااية الرالرااااة باامعااااة تاااام إ تيااااار ماتمااااا البحااااك بطريقااااة عمديااااة ماااان طااااالك الساااانة الد 

 ير كر جر د(.( طالباا يمرلاون تاعك10الئ عادد م  والبا 0225-0222الموص  للعام الدراساي 
تاام إ تيااار م  د( كر  ااي  ير رااالك تااعك ماان طااالكعلااى   قااد اتااتملا عينااة البحااكامااا  

 ينلمتالوا يند  الطالك الراسبااستبعذلك بعد و  ( طالبا31عتوا يا بطريقة القرعة والبالئ عدد م  
 ذلك.  بين( ي7تم توزيعهم على الماموعاا التاريبية بين األساليك التعليمية الرالك والادو   ر و 

 (1جدول )
 عدد طالب العينة حسب المجموعات التجريبية بين ا ساليب التعليمية الثالثةيبين 

 عينة البحث  أسلوب التعلم  المجموعة  الشعبة 

 21 متسلسل األولى ب

 21 عشوائي ية الثان أ

 21 تقليدي الثالثة د

 13  المجموع

 

 تكافؤ المجموعات التجريبية 3-3
 تم إارا  التثا ت بين ماموعاا البحك لضبط المتريراا آالتية:  

 العمر الزمني مقاسا بالسنة. -

 الطو  مقاسا بالسنتيمتر.  -

 الوزن مقاسا بالثيلو غرام.  -

تقااان المهاااراا الحرثيااة بلعبااة المصااارعة عناصار اللياقااة البدنيااة والحرثيااة المااتر  - ري  ااي تعلاام وا 
 وثما يأتي:

تقاااان المهااااراا   تاام ا تياااار عناصااار الياقاااة البدنياااة وتحدياااد اال تباااراا الماااترري  اااي تعلااام وا 
ر 7881الحرثية استنادا لاريي ال بارا   اي مااا  لعباة المصاارعة والمعادي مان قبا   الحااج ساعيدر 

21.) 

 ثما  و مبين يدنان:

 (. 33-30ر7890ار قوي عضالا الظهر القون القصوى الرابتة(ر عالوير ورضوانرا تب -7
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ا تبااااار القااااوي الممياااازي بالساااارعة وتاااام قياسااااها با تبااااار الورااااك العمااااودي المعااااد  لسااااارانار  -0
 (.95-92ر 7890 عالوير ورضوانر

 (.350-357ر 7890ا تبار المرونة وتم قياسها با تبار الاسرر عالوير ورضوانر -3
 (.220-227ر7891 حسانينر(ر8 ) التوا   وتم قياسا با تبار الاري على تث ا تبار   -2

واتضاا   ين الفاارو  غيااار دالااة معنوياااا بااين ماموعاااا البحاااك  ااي امياااا المتريااراا الساااابقة 
 الذثر مما يد  على تثا ت ا.

 التصميم التجريبي 3-4
عاااا المتثا  اااة اساات دم الباحرااان التصااميم التاريبااي الااذي يطلاا  عليااا   تصااميم المامو  

 ( يوض  ذلك:7( والتث   Best ,1970, P.150ذاا المالحظة البعدية(ر  

 ألبعدياالختبار  المتغيرات المجموعة التجريبية

 خ متسلسل 2ت

 خ عشوائي 1ت

 خ تقليدي 1ت

 (1الشكل )

 )التصميم التجريبي للبحث(

 المادة التعليمية 3-5
مية لث  يسلوك من األساليك التعليمية الارالك ( وحداا تعلي8تضمن البرنام  التعليمي  

 بتنفيذ وحداا ( دقيقة وقام مدرب المادي 82وبواقا وحدي تعليمية يسبوعيا وبمعد   

البرناااام  التعليماااي لماااادي المصاااارعة الم صااا  لطاااالك السااانة الدراساااية الرالراااة  اااي ثلياااة التربياااة 
  لية :للمهاراا التا الرياضة باامعة الموص  على عينة البحك

 مسثة التقاط ثاح  القدم. -

 مسثة الرمي بل  الذرا .  -

                                                           

  .م. د. حازم يحمد مطرودر ثلية التربية الرياضيةر اامعة الموص ي . 
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مست دمأ اسلوك التعليماي لثا  ماموعاة مان الماااميا الارالك  مسثة الدوران بربط ال صر. -
 2من  ال  تنظيم ادولة التمرين

اذ است دما الماموعة التاريبية االولى االسلوك   المتسلس  ( باعطاا  مهااري حرثياة واحادي  -
التعليمياااة ثاملتاااأ وبتاااث  متسلسااا  للمهااااراا الحرثياااة التاااي تضااامنها البرناااام    اااال  الوحااادي

 2اال رى  بعدالتعليمي الواحدي 

الماموعة التاريبية الرانية االسلوك   العتوا ي ( اذ اعطيا مهاارتين حارثيتين اذ است دما  -
ي ر علااى ان الواحاادبعااد تقساايم زماان الاااز  التطبيقااي بالتساااوي بينهمااا  ااال  الوحاادي التعليميااة 

المهاراا الحرثية بحيك يثون زمن ادا  المهاراا متساوية بينهما  ال  مدي تطبي   بقية تدور 
 2البرنام  

اما الماموعة الضابطة التي است دما االسلوك    التقليدي(  ترثا لمدرب المادي  ي تعلايم  -
 2المهاراا حسك االسلوك والطريقة التي يست دمها

 ذلك بين( ي0  رقم والادو 

 (2لجدول )ا

 يبين أقسام وأزمنة الوحدة التعليمية والزمن الكلي للوحدات التعليمية 

 نشاط الدرس ىمحتو
الزمن للوحدة التعليمية 

 بالدقيقة
الزمن الكلي للوحدات 

 التعليمية بالدقيقة
 النسبة المئوية

 %4.44 63 4 النشاط اإلداري والتنظيمي

 %52.22 552 52 اإلحماء العام والخاص

 %53.33 562 52 النشاط التعليمي

 %44.44 634 44 النشاط التطبيقي

 %3.33 24 3 النشاط الختامي

 %00.02 054 04 المجموع
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 تقويم فن ا داء 3-6

  لتقويم  ن األدا  لعينة البحك* استعان الباحران بمقومين  من ذوي ال بري واال تصا 
معااادي مااان قبااا  ال بالمصاااارعة عة المهااااراا االساسااايةاالدا  المهااااري لاااب باعتمااااد اساااتماري تقاااويم 
طبقاااا علاااى طاااالك اذ  راذ تتصااا  بالصاااد  والربااااا (7 ملحااا   (21 ر 7881ر الحااااج ساااعيد 

 اااي ثلياااة التربياااة الرياضاااية اامعاااة الموصااا  ر وتااام تقسااايم ثااا  مهااااري مااان  السااانة الدراساااية الرالراااة 
تحديد الدراة ثما تم لر يسي ر ال تامي ( المهاراا االساسية الى رالرة اقسام  ي   التحضيري ر ا

توزيا الدراة على االقسام الارالك حساك اتفاا  الم تصاين علاى  ايضأ ( درااا وتم72الثلية با  
 و   ا مية ث  قسم من اقسام المهاري .

وياريا اال تباراا على عينة البحك بعد االنتها  من تنفيذ البرناام  التعليماي لمااا مياا 
 .وص م ي قاعة المصارعة باامعة ال 0225-7- 71  لدراسة بتاريخا

 المعالجات اإلحصائية 3-6
است دم الباحران المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والنسبة الم وية وا تبار  ا( لعينتين 

 التثريتي  LS.Dمتساويتين وغير متساويتين وتحلي  التباين باتاان واحد واق   ر  معنوي
 (.322-727ر 7888والعبيدير 

 عرا النتائج ومناقشتها -4
 عرا النتائج 4-1

بعااد امااا البيناااا ومعالاتهااا إحصااا يار قااام الباحرااان بعاارة نتااا   اال تباااراا لثاا  ماموعااة 
لناا األوسااط الحساابية واالنحارا  المعيااري وقيماة  ا( المحتسابة والادولياة  باين( ي3 رقام والادو 

       بين األسلوك المتسلس  والعتوا ي.    
 

 

                                                           

 ي. د. عامر محمد سعودير ثلية التربية الرياضيةر اامعة الموص . *

 محمد داتدر ثلية التربية الرياضيةر اامعة الموص .  ي. م. د. ليك 

 د. م. ليك إسماعي  صبرير ثلية التربية الرياضيةر اامعة الموص .
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 (3جدول )

ا وساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية لألسلوب يبين 
 المتسلسل العشوائي 

 المهارات الحركية ت
 األسلوب العشوائي األسلوب المتسلسل

قيمة )ت( 
 ع س ع س المحتسبة

 1.26 2.11 6.21 2.31 5.55 التقاط كاحل القدم 2

 1.13 2.15 6.58 2.12 5.66 الرمي بلف الذراع 1

 1.84 2.58 6.31 2.62 5.26 الدوران بربط الخصر 1

 (.03ودراة حرية   0.26قيمة  ا(=  2.25 *معنوي عند نسبة  طا

( ين  ناااااك  اااارو  معنويااااة بااااين األساااالوك المتسلساااا  3  رقاااام لنااااا ماااان الااااادو  بااااينإذ يت
-0.76العتوا ير حيك ثانا قيمة  ا( المحتسبة قد تراوحا بين   والعتوا ي ولصال  األسلوك

 قيمة  ا( الادولية. (  ي اال تباراا الرالرة و ي اثبر من  0.22
 (4) رقم الجدول

 نتائج تحليل التباين لألساليب التعليمية الثالث في اال تبارات المهارية بيني

المهارات 
 الحركية

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحتسبة

التقاط كاحل 
 القدم

  5.11 26.63 1 بين المجموعات

 1.85 51.56 18 داخل المجموعات *1.121

الرمي بلف 
 الذراع

  6.45 21.26 1 بين المجموعات

 2.38 52.81 18 داخل المجموعات *1.832

الدوران بربط 
 الخصر

  3.32 25.81 1 بين المجموعات

 1.12 35.41 18 داخل المجموعات *1.161

 .3.09( قيمة   ( الادولية= 32-0دراة حرية   ويمام 2.25*معنوي عند نسبة  طا 

         

- - 
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( واااود  اارو  معنويااة بااين الماموعاااا ودا لهااا لال تباااراا 2 رقاام ماان الااادو يتبااين 
( و ي اثبار مان قيماة   ( 3.21-3.36ترواحا بين    سوباالرالك وذلك الن قيمة   ( المح

و اذا ياد  علاى  2.25نسابة  طاا ( وعناد 32-0( يماام درااة حرياة  3.09الادولية والبالراة  
 ين  نالك تباين  ي اثتساك وتعلم المهاراا الحرثية بين المااميا الرالك. 

 (5الجدول )

( بين ماموعاا البحك .L.S.Dيببن مقارنة  رو  األوساط الحسابية لقيمة اق   ر  معنوي  
 الرالك  ي اال تباراا المهارية

 المجموعة المهارات الحركية
 األولى

 س=

 الثانية

 س=

 الثالثة

 س=

 قيمة

(L.S.D) 

 التقاط كاحل القدم

 4.552 *2.64  5.551األولى س=
 

2.126 

 

 *2.432   6.211الثانية س=

    5.420الثالثة س=

الرمي بلف 
 الذراع

 4.445 *2.50  5.333األولى س=

 

2.242 
 *2.555   6.043الثانية س=

    5.352الثالثة س=

الدوران بربط 
 الخصر

 4.020 *2.234  5.533األولى س=

 

2.132 
 4.342   6.264الثانية س=

    6.552الثالثة س=

 .2.25*معنوي عند نسبة  طا 

ا تباار مهااري التقااط ثاحا  ومهااري الرماي  ( واود  ارو  معنوياة  اي5  رقم من الادو يتبين 
بلاااا  الااااذرا  بااااين الماموعااااة األولااااى والماموعااااة الرانيااااة ولصااااال  الماموعااااة الرانيااااة  األساااالوك 
العتوا ي( واود  رو  معنوية بين الماموعاة الرانياة والرالراة ولصاال  الماموعاة الرانياة  األسالوك 

األولااى والرالرااة وواااود  اارو  معنويااة  اااي  العتااوا ي( ييضااا وواااود تتااابا معنااوي بااين الماموعاااة
ا تبااار مهاااري الاادوران بااربط ال صاار بااين الماموعااة األولااى والماموعااة الرانيااة ولصااال  الماموعااة 
الرانياااة  األسااالوك العتاااوا ي( ووااااود تتاااابا معناااوي باااين الماموعاااة األولاااى والرالراااة ووااااود تتاااابا 

الماموعاااة الرانياااة  اااي ا ضااا  ماموعاااة  اااي  معناااوي باااين الماموعاااة الرانياااة والرالراااة وباااذلك تثاااون
  2اثتساك وتعلم المهاراا الحرثية بين المااميا الرالك

- - - 
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 مناقشة النتائج 4-2
يظهااارا  نتاااا   البيانااااا اإلحصاااا ية التاااي تااام الحصاااو  عليهاااا وااااود  ااارو  ذاا داللاااة  

للمهاااااااراا  معنويااااااة  ااااااي مسااااااتوى يدا  الطااااااالك بااااااين األساااااالوك المتسلساااااا  واألساااااالوك العتااااااوا ي
  و ااا    تضااامنها البرناااام  التعليماااي ولمصااالحة الماوعاااة التاريبياااة التاااي تعلماااا علاااىالتي الحرثياااة

 راألسلوك العتوا ي بالنسبة إلى مستوى يدا  الطالك الحرثي اثرر  اعلية من األسلوك المتسلسا 
ة بإعطاا  و ذا ما يحق  صحة الفرة ويعزو الباحران سبك ذلك الى ترير تث  المهااراا الحرثيا

اثرر من مهاري  ال  الوحدي التعليمية تسبك  ي تحسن النق  بالتعلم نتيااة الترياراا  اي ماد الا 
يتثا  التمارين وتهي اة بارام  حرثياة مناسابة لثا  مهااري. وبهاذا الصادد يتاير  محااوك(  إن تريار 

ر وذاا معناى المهمة  ي ث  محاولة تمرين عتوا ية تاع  المهام اثرار تميازا الواحادي عان األ ارى
 (.   082ر 0222واض   ي ذاثري المتعلم   محاوكر 

وقد يظهرا نتا   تحلي  التباين واق   ر  معنوي بالنسبة للماااميا التاريبياة الارالك وااود   
 اااارو  ذاا داللااااة معنويااااة  ااااي مسااااتوى يدا  الطااااالك للمهاااااراا الحرثيااااة الاااارالك والتااااي تضاااامنها 

عاااة التاريبياااة التاااي تعلماااا و ااا  األسااالوك العتاااوا ي ويمثااان البرناااام  التعليماااي ولمصااالحة المامو 
القاااو  ان اسااات دام األسااالوك العتاااوا ي واألسااالوك المتسلسااا  اثرااار  اعلياااة مااان األسااالوك التقليااادي 
لمهاري التقاط ثاح  القادم ومهااري الادوران بلا  الاذرا ر يماا ب صاو  مهااري الادوران باربط ال صار 

إذ ثااان اثراار  اعليااة ماان األساالوك  رألساالوك العتااوا ي ااان مسااتوى يدا  الطااالك اااا  لمصاالحة ا
ويعاازو الباحرااان ساابك ذلااك ين عاادم تاادوير التماارين  ااال  الوحاادي  رالمتسلساا  واألساالوك التقلياادي

التدريبية يعازز تربياا إاارا اا تثارار األدا  التاي يااك تانبهاا لتأرير اا غيار الفعاا  باالتعلم ويتفا  
العتاوا ي يابار الماتعلم لينتار  بتاث  ثاما  بعملياة الاتعلمر ذلك ما ما ذثرن  محااوك(   التمارين 

 (.072ر 0222وذلك عن طري  منا إارا اا التثرار   محاوكر 

والتفسااير ا  اار المحتماا  للنتياااة الحاليااة  ااو ان وضااوح الهااد   ااي المراحاا  األولااى ماان   
الحرثياة الم تلفاة بطريقاة تعلم المهاري ياع  المتعلم اثرر اساتعدادا للتعار  والتميياز باين المهااراا 

ذا ماااا ا تلفاااا  رالتمااارين العتاااوا ي علاااى عثاااب التمااارين المتسلسااا  إذ تاااودى المهااااري بتاااث  آلاااي وا 
الظاارو   سااو  يالقااي المااتعلم متااثلة  ااي األدا  وبهااذا ال صااو  يتااير  عبااد الفتاااح(  ماان ين 

يحادك  يهاا  وضوح الهاد   اي الاتعلم الحرثاي ياتدي لايب  قاط إلاى ت فاية عادد المحااوالا التاي
(ر 085ر 7893الااتعلم ولثنااا يااتدي ييضااا إلااى تقصااير الاازمن المسااترر   ااي الااتعلم   عبااد الفتاااحر 

ثمااا يااذثر  تاالش ومحمااود(   وضااوح األ اادا  وسااهولتها المتناساابة مااا إمثانياااا المااتعلم تضاامن 
 (.705ر 0222واود الدوا ا المترري والفعالة  ي التعلم  تلش ومحمودر 
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 والتوصيات          االستنتاجات -5
 االستنتاجات 5-1
 إن مااميا البحك الرالك ثان لها تأرير معنوي  ي إثتساك تعلم المهاراا الحرثية الرالك  -7

 التي تضمنها البرنام  التعليمي.

تعلاايم المهاااراا الحرثيااة بلعبااة المصااارعة علااى و اا  يساالوك التماارين العتااوا ي ا ضاا  ماان   -0
 است دام األسلوك المتسلس .

 التوصيات  5-2 
 است دام يسلوك التمرين العتوا ي ثأحد األساليك التعليمية النااحة لتعلم المهاراا  .7

 الحرثية بلعبة المصارعة.        

 إارا  دراساا م تلفة لمعر ة تأرير يسااليك ي رى للتعلم على مدى تطاور يدا   .0

  ذن المهاراا.  

 المهاراا الحرثية بلعبة المصارعة. عدم التقيد باألسلوك التقليدي  ي عملية تعلم  .3
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 استمارة تقويم فن ا داء لبعا المهارات ا ساسية في لعبة المصارعة

مسكة التقاط  المهارات
 كاحل القدم
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