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اثر استخدام بعض االسالیب في تنظیم محتوى منھج مادة 
  المصارعة على تحقیق بعض االھداف التعلیمیة

د حازم احمد .م.أ
  مطرود

م سلوان خالد .م  د قتیبة زكي التك.أ
  محمود

  ریاضیة  التربیة الكلیة/ موصل  الجامعة
  

  ٢٥/١٢/٢٠٠٥: نشر  التاریخ قبول ؛ ٢٦/١٠/٢٠٠٥: بحث  التاریخ تسلیم
  

  :بحث  الملخص
  :هدف البحث الى الكشف عن 

المقارنــة بــین اثــر اســتخدام بعــض االســالیب فــي تنظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة علــى  .١
 .التحصیل المهاري 

 .اثر استخدام بعض االسالیب في تنظیم محتوى منهج مادة المصارعة على االتجاه النفسي  .٢

نظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة علــى المقارنــة بــین اثــر اســتخدام بعــض االســالیب فــي ت .٣
 .االتجاه النفسي 

واستخدم البـاحثون المـنهج التجریبـي لمالءمتـه طبیعـة البحـث ، وتكونـت عینـة البحـث مـن 
) ١٥( المرحلة الثالثة موزعین علـى ثـالث مجـامیع بواقـع – طالبا من كلیة التربیة الریاضیة )٤٥(

 فـضال عـن عـدد مـن )العمر ، الطـول ، الـوزن(غیرات طالبا لكل مجموعة وتم التكافؤ بینهم في مت
واســتخدمت . عناصــر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة المختــارة ، واالتجــاه النفــسي نحــو درس المــصارعة 

 التطبیقــي ، بینمــا اســتخدمت المجموعــة التجریبیــة -المجموعــة التجریبیــة االولــى االســلوب النظــري
  .ن استخدمت المجموعة الضابطة االسلوب التقلیدي  النظري في حی–الثانیة االسلوب التطبیقي 

واستغرق تنفیـذ كـل اسـلوب ثمانیـة اسـابیع بواقـع وحـدة تعلیمیـة واحـدة فـي االسـبوع الواحـد، 
 ١٦/٣/٢٠٠٢دقیقـة وتـم البـدء بتنفیـذ التجربـة یـوم االـسبت الموافـق ) ٩٠(وزمن كل وحدة تعلیمیـة 

   .٧/٥/٢٠٠٢ولغایة یوم الثالثاء الموافق 
الوســـط الحــسابي ، االنحـــراف المعیـــاري، (خدم البـــاحثون الوســـائل االحــصائیة االتیـــة واســت

 للعینـــات المرتبطـــة المتـــساویة )ت(معامـــل االرتبـــاط البـــسیط ، معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد ، اختبـــار 
   .)L.S.D (العدد ، تحلیل التباین باتجاه واحد ، وقیمة اقل فرق معنوي

  :واستنتج الباحثون مایاتي 
االسلوبین المستخدمین في تنظیم محتوى منهج مـادة المـصارعة همـا اسـلوبان فـاعالن فـي ان  .١

 .تعلیم فن اداء المهارات الحركیة 
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اثبــت االســلوبان المــستخدمان فــي تنظــیم محتــوى مــادة المــصارعة فاعلیــة فــي تطــویر وتنمیــة  .٢
 .االتجاهات النفسیة لدرس المصارعة 

وى التحصیل المهاري بین مجموعات البحث الثالث وجود فروق ذات داللة احصائیة في مست .٣
 .ولصالح المجموعة التجریبیة االولى في سبع مهارات 

  :واوصى الباحثون مایاتي 
 التطبیقــي فــي تنفیــذ محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة –التاكیــد علــى اســتخدام االســلوب النظــري  .١

 .لتحسین نتائج التعلیم في المجالین المهاري والوجداني 

د علـــى تحقیـــق االهـــداف االنفعالیـــة التـــي تعمـــل علـــى زیـــادة ممارســـة الطـــالب للمهـــارات التاكیـــ .٢
 .الحركیة لما لها من تأثیر في تحقیق االهداف المهاریة 

 التطبیقي فانه یمكن استخدام االسلوب التطبیقي –في حالة تعذر اغستخدام االسلوب النظري  .٣
  . النظري –

   
The Influence of Using Some Methods In Organizing the 

Contents of Wrestling Course on Realizing some 
Teaching Objectives 

 
Assist. Prof. Dr Hazim Ahmed Matrood 
Prof. Dr Kutieba zaki AL-Tak 
Assist. Lecturer Salwan Khalid Mahmood  
University of Mosul - College of Sport Education  
 
Abstract: 
The research aims at knowing: 

1. The differences between the effect of using some methods in 
organizing the wrestling course on gaining skill. 

2. The influence of using some methods in organizing the wrestling 
course on psychological side. 

3. The differences between the effect of the methods used in organizing 
wrestling course on the psychological side. 

The experimental method has been used by the researchers because 
it is suitable to the nature of the study. The sample of the study consists of 
(45) third-year students from the college of physical education who were 
divided into (3) equal groups. These students were similar in age, height 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٨٦  

and weight and in some selected elements of physical and motor fitness 
as well as the psychological tendency towards the wrestling course. The 
first experimental group used the theoretical – applied methods , the 
second experimental group used the l applied –theoretical methods while 
the control group used the traditional method . the execution of each 
method lasted 8 weeks with an average of one teaching unit per week . 
Each teaching unit lasted 90 minutes and the experiment started on 
Saturday 16/3/2002 and ended Tuesday 7/5/2002. 

The researchers used the following statistical tools : (mean , 
standard deviation , simple correlation coefficient , multi-correlation , T- 
test for equal number sample , percent L.S.D , normal distribution , and 
analysis of variance in one direction . 

The study arrived at the following conclusions: 
1. The two methods, adopted in organizing the wrestling course were 

effective in teaching the technique of performing motor skills. 
2. The  two adopted methods in organizing the content of the wrestling 

course proved to be effective in developing the psychological attitudes 
towards the wrestling course . 

3. There were significant differences in the level of attaining skill 
between the three experimental groups. The first group proved 
superior in 7 skills 

The researchers  recommends the following :  
1. Emphasizing the use of theoretical applied method in executing the 

content of wrestling course to improve the results of education in the 
technique and emotional field. 

2. Emphasizing the realization of emotional objective, which increase the 
student’s exercise of motor-skill which are very effective in gaining 
skill. 

3. In case it is impossible to use the theoretical applied method, the 
applied – theoretical method can be used. 
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  :التعریف بالبحث. ١
  :بحث المقدمة وأھمیةال ١-١

انصب االهتمام في االونة االخیرة على تطویر اسالیب وطرائق التـدریس واصـبح واضـحأ 
ویــة عالیــة واســالیب حدیثــة لغــرض بمــع المــادة بطرائــق تر لــدى مــدرس التربیــة الریاضــیة أن یتعامــل 

 كمـا ان غیـاب المـنهج ،ساب الطلبة المهارات االساسیة بعیدأ عن النطـاق الـضیق المتبـع قـدیمأتاك
الفكـــري مـــن اهـــم المـــشكالت المتـــصلة بمفهـــوم التعلـــیم حیـــث اقتـــصر التعلـــیم علـــى التلقـــین وحـــشو 

ویرجـع ذلـك الـى عـدم ترسـیخ المـنهج الـذي یفكـر فیـه  ،االذهان ممـا یـؤدي الـى نـسیان المعلومـات 
فاالسـلوب الـذي " ،الطالب باالسلوب العلمي كي یتولد لـدیهم القـدرة علـى الفهـم والتأصـل والتعبیـر 

یتبعه المدرس عادة لتأدیة واجب معین الیمكن تحدیده وانما یجب على المدرس ان یكون حرأ فـي 
لتعلیمیــــــة وعلــــــى اســــــاس مهاراتــــــه وخصائــــــصه اختیــــــار االســــــلوب الــــــذي یحقــــــق منــــــه مقاصــــــده ا

   )١٥٣ ، ١٩٨٩ ،عبد الكریم(٠"الشخصیة
الى ان االهداف التعلیمیة من اولى مكونات المنهج ) ١٩٩٥ ،السامرائي واخرون(ویشیر 

 اذ ان مخططــي المنــاهج ،وتمثــل نقطــة البدایــة لعملیاتــه ســواء ماكــان یتــصل بتخطیطــه او تنفیــذه
   ." اسیة في ضوء ماسبق تحدیده من االهداف یختارون محتوى المادة الدر 

   )١٩٩٥،١٧ ،السامرائي واخرون(
 كــان البــد مــن اعــادة النظــر بــین الحــین ، الننــا نعــیش قــي عــصر التفجــر المعرفــي ا  ونظــر 

 علـى أیطـر  لنتأكد من ان المفاهیم والنظریـات واالفكـار تتـسق مـع مـا، واالخر في محتوى المناهج 
 البحـــث تكمـــن فـــي محاولـــة فـــأن اهمیـــة تقـــدم  مـــاعلـــى وبنـــاء ، ر وتقـــدمالتربیـــة المدرســـیة مـــن تطـــو 

اســتخدام بعــض االســالیب فــي تنظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة ومــدى فاعلیــة هــذه االســالیب 
   ؟على تحقیق بعض االهداف التعلیمیة

  
 :مشكلة البحث ٢ -١

 ویعـد ،خصوصیة معینـة اذ ان لكل فعالیة او لعبة ،تتباین الفعالیات الریاضیة فیما بینها 
 لــذلك البــد مــن ، فــي لعبــة المــصارعة العامــل الــرئیس الــذي یرتكــز علیــه االنجــاز المهــارياالداء 

 فیمـا والسـیمااالهتمام الكبیر في ایجـاد االسـالیب التـي مـن شـانها ان ترفـع مـستوى االداء المهـاري 
طبیق العملي للمهارة ومدى تطـور یتعلق بالمادة النظریة للمهارة ویقدم الشرح المتكامل للطالب والت

  . تقدیم التطبیق العملي على الجانب النظرية وتقدم الطالب في مستوى االداء المهاري في حال
ومما الشك فیه ان محتوى مادة المصارعة بما یحتویه من انشطة یحتاج الـى تنظـیم جیـد 

دد مــشكلة البحــث فــي  لــذا تتحــ٠ساعد فــي تحقیــق االهــداف المرســومة للمنهــاج نــحتـى نــستطیع ان 
محاولـــة القیـــام بدراســـة اســـالیب اخـــرى فـــي تنظـــیم محتـــوى مـــادة الـــصارعة تختلـــف عـــن االســـالیب 
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 وهنــا یطــرح ،المــستخدمة والتعــرف علــى أي اســلوب افــضل فــي تحقیــق بعــض االهــداف التعلیمیــة 
مرسـوم ل ان تنظیم محتوى مادة المصارعة یحقق عددأ من االهـداف التعلیمیـة ال ه:السؤال االتي 

  ؟لها 
  
  : اھداف البحث٣-١

  :یهدف البحث الى الكشف عن 
 المقارنة بین أثر استخدام بعض االسالیب في تنظیم محتوى منهج مادة المصارعة على ١-٣-١

  المهاري  التحصیل
اثــر اســتخدام بعــض االســالیب فــي تنظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة علــى االتجــاه  ٢ -٣-١

 .النفسي

 بــین اثــر اســتخدام بعــض االســالیب فــي تنظــیم محتــوى مــنهج مــادة المــصارعة لمقارنــة  ا٣—٣-١
 .على االتجاه النفسي

  
  : فروض البحث٤-١
 وجود فروق ذات داللة احصائیة بین مجموعات البحث الثالث في تحقیق االهداف ١- ٤-١◌  

    .النفس حركیة ولصالح المجموعة التجربیة االولى 
ئیة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي ولـــصالح االختبـــار  وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصا٢-٤-١

    .البعدي للمجموعتین التجریبیتین في االتجاه النفسي
 وجود فروق ذات داللة احصائیة في االختبار البعدي بین مجموعات البحث الثالث فـي ٣-٤-١

   .االتجاه النفسي ولصالح المجموعة التجریبیة االولى 
  
  : مجاالت البحث ٥-١
جامعــــة / طــــالب الـــسنة الدراســــیة الثالثــــة فــــي كلیـــة التربیــــة الریاضــــیة:  المجـــال البــــشري ١-٥-١

  الموصل
  ١٤/٥/٢٠٠٢ ولغایة ٦/٣/٢٠٠٢للفترة من :  المجال الزماني ٢-٥-١
  جامعة الموصل / قاعة المصارعة في كلیة التربیة الریاضیة :  المجال المكاني ٣-٥-١
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  : تحدید المصطلحات ٦-١
مجمــوع الخبــرات التربویــة واالجتماعیــة والثقافیــة "  بأنــه )مرعــي والحیلــة(یعرفــة: هج  المــن١-٦-١

ـــخ التـــي تخططهـــا المدرســـة ....والریاضـــیة والفنیـــة والعلمیـــة  لیقومـــوا وتهیئهـــا لطلبتهـــاال
جهـــا بهــدف اكـــسابهم انمــاط مـــن الــسلوك او تعـــدیل او ر بتعلیمهــا داخـــل المدرســة او خا

   .و االتجاه المرغوب تغیر انماط اخرى من السلوك نح
  )٢٥، ٢٠٠٠ ،مرعي والحیلة(

ـــدیري ومحمـــد(ویعرفـــه :  المحتـــوى ٢-٦-١ ـــه )ال ـــیم المـــأخوذة مـــن المـــادة "  بأن موضـــوعات التعل
العلمیــة للمــواد الدراســیة ومــا تحتویــه مــن حقــائق ومفــاهیم ومــا تتطلبــه مــن مهــارات وهــو 

  )٤٤ ، ١٩٩٣ ،الدیري ومحمد (." بالمقرر الدراسي "مایعرف 
بنـاء الحقـائق والمـدركات والتعمیمـات "  بأنـه )ابوهرجة وزغلول(یعرف:  تنظیم المحتوى -٣-٦-١

ابو هرجة " ( بصورة یتحقق فیها الترابط والتكامل ،المتظمنة في فرع من فروع المعرفة 
   )٤٨ ، ١٩٩٩ ،وزغلول 

المتوقع قیـام المـتعلم عبارة تصف االداء "  بانها )ابو جادو(یعرفها:  االهداف التعلیمیة -٤-٦-١
 أي انـه یـصف الحاصـل التعلیمـي ، وبعد االنتهاءمن تدریس وحدة تعلیمیـة معینـة ،به 

او السلوك النهائي للمتعلم اكثر مما یصف الوسائل المـستخدمة قـي الوصـول الـى هـذا 
  )٢٧٥ ، ٢٠٠٠ ،ابو جادو(" السلوك 

  
  : االطار النظري والدراسات السابقة-٢
  :ي  االطار النظر١-٢
  :  المنھاج ١-١-٢

 وتعني االنشطة التعلیمیة التي ستوصل ، المسمى احیانأ المحتوى )كم المقرر(انها تعني 
 وتعنـي التقـویم واخیـرأ االهـداف المتوخـاة مـن تعلـم هـذا المحتـوى فـضال ،هذا المحتوى الى المنعلم 

اسع جدأ یتسع حتى یكاد  نالحظ ان المنهاج مفهوم و بهما،عن التعلم والمتعلم والظروف المحیطة 
المـشتمل علـى عنـصر واحـد مـن عناصـر ) المقـرر( بعكـس ،ان یشتمل علـى كـل ماتحتویـه التربیـة

   )١٩ ، ٢٠٠٠ ،مرعي وحیلة(" المنهج اال وهو كم المعرفة 
ان مــادة المنــاهج فــي التربیــة الریاضــیة مــن اهــم المــواد ) " ١٩٩٣،الــدیري ومحمــد (ویــذكر

فهي الترجمة الحقیقیة التي تمكن ، رامج اعداد المعلمین في دول العالم  مكانة مهمة في بلهاالتي 
 ومن هنا ،كذلك االسالیب واالنشطة وتقویمها و ،المعلم من معرفة مفهوم المنهاج واهدافه ومحتواه 

اصبحت دراسة المناهج وتطویرها عملیة جوهریة یجب ان تقـوم علـى اسـسس علمیـة سـلیمة حیـث 
  )١٩ ، ١٩٩٣ ،الدیري ومحمد (" قیق االهداف التربویة انها تعد الوسیلة لتح
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١٩٠  

  :  االھداف التعلیمیة ٢-١-٢
 فالمـدرس بـصرف ،ان االهداف التعلیمیـة تعـد اول خطـوة مـن خطـوات العملیـة التدریـسیة 

 ان یریـد  مـا بحاجة الى ما یسهل علیه التعرف علىفیهاالنظر مما یدرسه او المرحلة التي یدرس 
 بمعنى انه سیعرف طرائق واسـالیب ، القصد والهدف فسیعرف أي طرق یسلك  فاذا عرف،یحققه 

  )٧٥ ، ١٩٩٨،عودة" (التدریس والوسائل التعلیمیة المناسبة للتعلم
  
  :  تنظیم المحتوى ٣-١-٢

ان عملیة تنظیم المحتوى التعلیمي بانها تلك الطریقة التي تتبع في تجمیع اجزاء المحتوى 
 والعالقة ،وبیان العالقة الداخلیة التي تربط بین اجزاءه ، فق نسق معین التعلیمي وتركیبها على و 

 یـــؤدي الـــى تحقیـــق االهـــداف التعلیمیـــة التـــي بـــشكلالخارجیـــة التـــي تـــربط مـــع موضـــوعات اخـــرى 
  " وضعت من اجلها في اقصر وقت وجهد ممكنین وباقل تكلفة اقتصادیة

   )٢٠٤ ، ١٩٩٩ ،الحیلة (
  
  : الدراسات السابقة٢-٢
  :)١٩٩٠( دراسة خفاجة ١-٢-٢
اثر استخدام اسالیب مختلفة في تنظیم محتوى الوحدات الدراسیة على مستوى اداء بعض "

  "القدرات البدنیة والمهارات الحركیة بالمرحلة االبتدائیة
هــدف البحــث الــى اقتــراح اســالیب مختلفــة فــي تنظــیم محتــوى الوحــدات الدراســیة فــي مــنهج 

 تلمیذأ موزعین على )١٤٠( تكونت عینة البحث من ،خامس االبتدائي التربیة الریاضیة للصف ال
تلمیـذا ) ٤٤( اذ تكونـت المجموعـة االولـى مـن ،ثالث مجامیع اثنتان تجریبیتان واالخرى ضـابطة 

تلمیذا وقام الباحث باجراء التكـافؤ فـي ) ٤٠(تلمیذأ اما المجموعة الضابطة من ) ٤٥(والثانیة من 
  .ة عناصر اللیاقة البدنی

 امــا المجموعــة الثانیــة ،اســتخدمت المجموعــة االولــى التنظــیم المتــصل رأســأ لمهــارة واحــدة 
 امــا المجموعــة الــضابطة فقــد اســتخدمت ،اســتخدمت التنظــیم المتــصل لمهــارتین مــن نــشاط واحــد 

 ،الوســط الحــسابي( : المعالجــات االحــصائیة االتیــة ة الباحثــت واســتخدم،ســلوب تنظــیم الوحــدات ا
 واســـتنتج ).L.S.D( اختبـــار اقـــل فـــرق معنـــوي، تحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــد، المعیـــاري االنحـــراف

  :الباحث مایأتي 
 واحــدة هــو أفــضل التنظیمــات التــي لمهــارة الدراســة ان اســلوب التنظــیم المتــصل ت نتــائجاظهــر  -

 حیــث ان هــذا االســلوب یــساهم فــي تحــسین مــستوى اداء القــدرات البدنیــة ،یمكــن اســتخدامها 
  .یة والحرك

 الى نتـائج تعلـم جیـد حیـث إن أسـلوب التنظـیم يتنظیم الوحدات بالطریقة المتبعة حالیأ ال یؤد -
 .الحالي الیساعد على استمرار وتراكم اجزاء المهارة
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١٩١  

  :)١٩٩٧( دراسة مطرود ٢-٢-٢
اثر استخدام اسالیب مختلفة في تنظیم محتوى منهج الكرة الطائرة في مستوى التحصیل "

  "معرفي والحركيواالحتفاظ ال
هدف البحث الى الكشف عن اثر استخدام اسالیب مختلفة في تنظـیم محتـوى مـنهج الكـرة 

وتكونــت ، طالبــا مــوزعین علــى ثــالث مجــامیع تجریبیــة )٣٩( اذ تكونــت عینــة البحــث مــن ،الطــائرة
 قــام الباحــث بــاجراء التكــافؤ فــي متغیــرات العمــر والطــول والــوزن ،طالبــا ) ١٣(كــل مجموعــة مــن 

- اذ تــم تــدریس المجموعــة التجریبیــة االولــى باالســلوب النظــري،بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة و 
 اما المجموعة ، النظري - بینما المجموعة التجریبیة الثانیة تم تدریسها باالسلوب العملي،العملي 

  .العملي المصاحب  –الثالثة تم تدریسها باالسلوب النظري 
 تحلیــل ، ســبیرمان بــراون دلــة معا ،اط البــسیط  والمتعــددمعامــل االرتبــ(واســتخدم الباحــث 

  .) اختبار دنكن المتعدد المدى،التباین باتجاه واحد  
  : واستنتج الباحث 

لمهــــارات الحركیــــة  اســــالیب فعالــــة فــــي تعلــــم فــــن االداء لان االســــالیب الثالثــــة المــــستخدمة هــــي -
   .والتحصیل المعرفي

 التحـــصیل واالحتفـــاظ بـــین مجموعـــات البحـــث وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة فـــي مـــستوى -
 .الثالث ولصالح المجموعة التجریبیة االولى 

 )المعرفــي والحركــي(وجــود فــروق ذات داللــة احــصائیة فــي مــستوى التحــصیل واالحتفــاظ العــام  -
  .مجموعات البحث الثالث ولصالح المجموعة التجریبیة االولى  بین

  
    :اجراءات البحث -٣
  استخدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة البحث:  منھج البحث ١-٣
  : مجتمع البحث وعینتھ٢-٣

جامعـة / تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضـیة 
ـــالغ عـــددهم ٢٠٠٢-٢٠٠١الموصـــل للعـــام الدراســـي  ـــأ ) ١٢٤( والب ـــة البحـــث فقـــد ،طالب  امـــا عین

عب تـــم اختیـــارهم عـــشوائیأ مـــن شـــعب الـــسنة الدراســـیة الثالثـــة والبـــالغ تكونـــت مـــن طـــالب ثـــالث شـــ
 بعــد ،طالبــأ ) ٤٥( وبهـذا بلغــت عینــة البحـث ،طالبـأ لكــل شــعبة ) ١٥(شــعب وبواقــع ) ٦(عـددهم 

 وقـد وزعـت ،ان استبعد الباحثون عددأ من افراد العینـة وذلـك لعـدم تجانـسهم مـع بقیـة افـراد العینـة 
 اذ ان لكل مجموعة لها اسلوبها الخاص بالتدریس ،العشوائیة بالطریقة العینة على ثالث مجامیع 

  .یبین ذلك ) ١(والجدول 
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١٩٢  

  )١(الجدول 
  یبین عدد افراد عینة البحث واالسلوب المتبع

العدد الكلي   اسالیب التنظیم  المجموعة
  فبل االستبعاد

عدد افراد عینة   المستبعدون
  البحث

  ١٥  ٧  ٢٢   عملي- نظري  التجریبة االولى
  ١٥  ٧  ٢٢   نظري–عملي   التجریبة الثانیة

  ١٥  ٥  ٢٠  التقلیدي  الضابطة
  ٤٥  ١٩  ٦٤  المجموع

  
  : تكافؤ مجموعات البحث٣-٣

العمر الزمني ومقاسأ (تمت عملیة التكافؤ بین مجموعات البحث لضبط المتغیرات التالیة 
 عناصــر اللیاقــة البدنیـــة  وبعـــض) الــوزن ومقاســـأ بــالكیلو غــرام،الطــول ومقاســـأ بالــسنتمتر،بالــسنة 

ـــة المـــؤثرة فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات الحركیـــة بعـــد ان اســـتخدم البـــاحثون اســـلوب تحلیـــل  والحركی
المحتوى في بعض المراجع العلمیة وتم استخالص مجموعة عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة مـن 

وضـــعها فـــي ثـــم قـــام البـــاحثون ب) ٢٠٠٠ ب والـــویس،الطالـــ)(١٩٩٥ ،الیاســـري)(١٩٩٥ ،حـــسانین(
 وتـم عرضــها علــى عـدد مــن المختــصین فـي مجــال المــصارعة والتــدریب )١( ملحــقصـورة اســتبیان

 بهــدف تحدیــد عناصــر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة فــي تعلــم بعــض ،الریاضــي واالختبــارات والقیــاس 
 وقد استخلص الباحثون اهم عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة مـن وجهـة نظـر ،مهارات المصارعة 

 القـوة ،القـوة االنفجاریـة لالطـراف العلیـا (فـاكثر وهـي % ٧٧لمختصین والتي حصلت على اتفـاق ا
 القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة ، القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة لعـــضالت الـــذراعین،االنفجاریـــة لالطـــراف الـــسفلى

ر بعـد ذلــك تــم تحدیــد االختبــارات لهــذه العناصــ) الرشــاقة، مرونــة العمــود الفقــري ،لعـضالت الــبطن 
  :من قبل المختصین وكما یأتي 

كغـم مـن وضـع )٣(تـم قیاسـها برمـي كـرة طبیـة زنـة :  القوة االنفجاریة لعضالت االطراف العلیا -
   )١٣٦ ،١٩٩٠ ،عثمان (.الجلوس على كرسي من الثبات البعد مسافة 

  ٠ات تـم قیاسـها باختبـار الوثـب الطویـل مـن الثبـ : القوة االنفجاریة لعضالت االطـراف الـسفلى -
  )٣٩٩ ، ١٩٩٥ ،حسانین (

 ثنــي ومــد ،تــم قیاســها باختبــار االســتناد االمــامي  :الممیــزة بالــسرعة لعــضالت الــذراعینالقــوة  -
  )٢١٢ ،١٩٨٩،خریبط(.ثوان ) ١٠(الذراعین باستمرار لمدة 

 بثنـيتـم قیاسـها باختبـار الجلـوس مـن وضـع االسـتلقاء  :القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن -
  )١٣٩ ، ١٩٨٩ ضوان،روعالوي ( .ثوان) ١٠(تین باستمرار لمدة الركب
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١٩٣  

تم قیاسها باختبار دفع الجذع الى االعلـى مـن وضـع االسـتلقاء وقیـاس  :مرونة العمود الفقري  -
   )٣٥٢ ، ١٩٨٢،عالوي ورضوان (فة بین كعب القدم واطراف اصابع الید ا المس

  ) ٣٦٩ ،١٩٩٥،حسانین)( م١٠× ٤(لمسافة  تم قیاسها باختبار الركض  المكوكي :الرشاقة  -
بعد ذلك قام الباحثون باسـتخدام تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد للتحقـق مـن تكـافؤ مجموعـات 

 المختـــارة والحركیـــة واختبـــارات عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة ، الـــوزن، العمـــر،الطـــول(البحـــث لمتغیـــرات 
  یبین ذلك ) ٢(والجدول 

  )٢(الجدول 
 باین بین مجموعات البحث الثالث في كل من العمر ،الطول، الوزن ،یبین نتائج تحلیل الت

  واختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة

مجموع   مصدر التباین  المعالم االحصائیة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

* قیمة ف
  المحسوبة

  ٠.١٥٦  ٢  ٠.٣١١  بین المجموعات
  )سنة(العمر 

  ١.٢٨٦  ٤٢  ٥٤  المجموعاتداخل 
٠.١٢١  

  ١.٤٨٩  ٢  ٢.٩٧٨  بین المجموعات
  )سم(الطول 

  ٩.٩٠٤  ٤٢  ٤١٦  داخل المجموعات
٠.١٥٠  

  ٢.٦٨٩  ٢  ٥.٣٧٨  بین المجموعات
  )كغم(الوزن 

  ٣٩.٤٨٦  ٤٢  ١٦٥٨.٤٠٠  داخل المجموعات
٠.٠٦٨  

القوة االتفجاریة لعضالت    ١٠٦.٦٦٧  ٢  ٢١٣.٣٣٣  بین المجموعات
  ٢٥٠٨.٤٩  ٤٢  ١٠٥٣٨٦.٦  داخل المجموعات  )سم(االطراف العلیا 

٠.٠٤٣  

القوة االتفجاریة لعضالت    ١٠٠.٥٥٦  ٢  ٢٠١.١١١  بین المجموعات
  ٢٥٤.١٢٧  ٤٢  ١٠٦٧٣.٣٣  داخل المجموعات  )سم(االطراف السفلى 

٠.٣٩٦  

القوة الممیزة بالسرعة لعضالت   ٠.٢٠٠  ٢  ٠.٤٠٠  بین المجموعات
  ٢.٢٤٨  ٤٢  ٩٤.٤١٦  داخل المجموعات  )ثا/عدد (الذراعین 

٠.٠٨٩  

القوة الممیزة بالسرعة لعضالت   ١.٦٦٨  ٢  ٣.٣٣٣  بین المجموعات
  ٠.٩٠١  ٤٢  ٣٧.٨٦٧  داخل المجموعات  )عدد(البطن 

١.٨٤٩  

  ١٦١.١٢  ٢  ٣٢٢.٢٤  بین المجموعات
  ) سم(مرونة العمود الفقري 

  ٦١.٤٠٣  ٤٢  ٢٥٧٨.٩٦  داخل المجموعات
٢.٦٢٣  

  ٠.١٩٤  ٢  ٠.٣٨٧  بین المجموعات
  )ثا(الرشاقة 

  ٠.١٨١  ٤٢  ٧.٥٨٣  داخل المجموعات
١.٠٧٣  

  ٣.٢٣١=٤٢-٢ امام درجتي حریة ٠.٠٥. <قیمة ف الجدولیة عند نسبة خطأ* 

بانه الیوجد فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین مجموعـات البحـث فـي ) ٢(تبین من الجدول 
   .الثالث بتلك المتغیرات  وهذا یعني تكافؤ مجموعات البحث ،المتغیرات اعاله
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١٩٤  

   : التكافؤ في االتجاه النفسي نحو درس المصارعة٤-٣
) والقره غولي الطالب(اعتمد الباحثون مقیاس ثیوستون والمعدل من قبل :  تحدید المقیاس -

 وقد قام الباحثون بعرضه على مجموعة من المختصین في ،نحو درس التربیة الریاضیة 
 لقیاس تطبیقه على طالب ، وعلم النفس الریاضي ،لم النفس العام وع،مجال طرائق التدریس 
 اذ یحتوي المقیاس على عدد من الجمل ویطلب من الطالب الذین ،كلیة التربیة الریاضیة 

امام العبارة التي یوافقون علیها فقط وترك العبارات ) ×(یطبق علیهم المقیاس ان یضعوا عالمة
عبارة ویتكون مفتاح المقیاس من تسع ) ٢٥(ون المقیاس منوقد تك، التي الیوافقون علیها 

عبورأ باالتجاه ) ٩(الى اقصى اتجاه ایجابي ) ١(طي من اقصى اتجاه سلبي عدرجات ت
 .) ×(وتكون درجة الطالب هي قیمة الوسیط لقیم العبارات التي یؤشرها بعالمة ) ٥(المحاید 

  )١٤٨- ١٤٧، ٢٠٠٠،والویس الطالب(
اعتمد الباحثون على الصدق الظاهري في اختبار مقیاس االتجاه النفسي   :صدق المقیاس -

الن افضل وسیلة للتأكد من صدق االداة هو ان یقرر عدد من المختصین مدى تغطیة 
ولغرض التأكد من  ، )Eble,1972,555 (.الفقرات لجوانب الصفة المراد قیاسها وشمولیتها

تصین في مجال التربیة الریاضیة والعلوم صدق المقیاس تم عرضه على مجموعة من المخ
 وكان اتفاق جمیع اراء المختصین في صالحیة استخدام هذا المقیاس ،التربویة والنفسیة 

   .لتحقیق اهداف البحث
تم استخدام طریقة اعادة االختبار وتطبیق المقیاس على مجموعة عشوائیة  :  ثبات المقیاس-

 ثم اعید االختبار على ٦/٣/٢٠٠٢طالبأ بتاریخ ) ١٨(م الثالثة والبالغ عددهالسنة من طالب 
وهو معامل %) ٨٥(المجموعة نفسها بعد اسبوع مباشرة وتم احتساب معامل االرتباط اذ بلغ 

من تكافؤ مجموعات البحث في متغیرات االتجاه النفسي نحو التحقق  بعدها تم ،مرتفع نسبیأ 
  .یبین ذلك ) ٣( واحد والجدول درس المصارعة باستخدام تحلیل التباین باتجاه

  )٣(الجدول 
یبین نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في مقیاس االتجاه النفسي نحو درس 

  المصارعة

مجموع   مصدر التباین  المعالم االحصائیة
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

* قیمة ف
  المحسوبة

االتجاه النفسي نحو درس   ٠.٢٤٩  ٢  ٠.٤٩٨  بین المجموعات
  ٠.٢٠٢  ٤٢  ٨.٤٦٥  داخل المجموعات  )ةدرج (المصارعة

١.٢٣٦  

   ٣.٢٣١ = ٤٢- ٢ امام درجتي حریة ٠.٠٥< قیمة ف الجدولیة عند نسبة خطا * 
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١٩٥  

انـــه الیوجـــد فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة بـــین مجمعـــات البحـــث ) ٣(یتـــضح مـــن الجـــدول 
ة الن قیمة ف المحسوبة هي اقل من قیمة الثالث في مقیاس االتجاه النفسي نحو درس المصارع

 .االتجاه النفسي نحو درس المصارعةف الجدولیة وهذا یعني تكافؤ مجموعات البحث في 

  
  : التصمیم التجریبي ٥-٣

اســـتخدم البـــاحثون التـــصمیم التجریبـــي الـــذي یطلـــق علیـــه تـــصمیم المجموعـــات المتكافئـــة 
ــــة العــــشوائیة االختیــــار ذات المالحظــــة القبلیــــة والب ) ١( والــــشكل )٣٨٤ ، ١٩٨٤فانــــدالین ، (عدی

  :یوضح ذلك 
  االختبار البعدي  المتغیرات المستقلة  االختبار القبلي  المجموعــــات

   التطبیقي–االسلوب النظري   لالتجاه النفسي  المجموعة التجریبیة االولى
لالتجاه النفسي 

  والمهاري

   النظري–وب التطبیقي االسل  لالتجاه النفسي  المجموعة التجریبیة الثانیة
لالتجاه النفسي 

  والمهاري

  االسلوب التقلیدي  لالتجاه النفسي  المجموعة الضابطة
لالتجاه النفسي 

  والمهاري
  )١(الشكل 

  یوضح التصمیم التجریبي لمجموعات البحث الثالث
  :المادة التعلیمیة 

ریب في لقد تم تحدید بعض مهارات المصارعة وهي ضمن مفردات منهاج كتاب التد
الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة في موضوعات السنة المصارعة وهو كتاب منهجي مقرر لطلبة 

المصارعة الحره من الوقوف والجلوس والمصارعة الرومانیة من الوقوف والجلوس كون هذة 
الموضوعات ضمن مفردات المادة المقررة للفصل الدراسي الثاني والتي تم اختیارها عشوائیا 

 :تضمن المهارات االتیة وت

  )حجر الرجلین ثم الرفع ، مسكة الطاحونة(مهارات المصارعة الحرة من الوقوف  - 
   )الحصیر ، العباسیة(مهارات المصارعة الحرة من الجلوس  - 
   ) الرأس والذراعزالرمي بلف الذراع ، الرمي بحج(مهارات المصارعة الرومانیة من الوقوف  - 
  )الدوران بربط الخصر ، قفل الرقبة(رمانیة من الجلوس مهارات المصارعة ال - 

   )١٠٣-٧٤ ، ١٩٨٧نصیف ، (
  

  :مدة التجربة
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١٩٦  

) ١٦/٣/٢٠٠٢( اذ بدأت التجربة بتاریخ ،كانت مدة التجربة متساویة لمجموعات البحث 
وحــدات تعلیمیــة لكــل مجموعــة ، وقــد ) ٨(اســابیع وبواقــع ) ٨(ولمــدة ) ٧/٥/٢٠٠٢(وانتهــت فــي 
ثون منذ البدایة على تنظیم الجدول االسبوعي بـشكل یـضمن التقـارب الزمنـي والعدالـة حرص الباح

  .العطاء المادة التعلیمیة لجمیع مجموعات البحث 
  
  : البرنامج التعلیمي ٦-٣

 )١٩٨٥صــادق والجبــوري ،)( David , 1980(مــن خــالل بعــض المــصادر العلمیــة
)Petrov، 1987(  ) ، فــي مجــال التربیــة )٢ملحــق(مختــصین  وبــالرجوع الــى ال)١٩٨٧نــصیف 

م وضـــع الربنـــامج التعلیمـــي لتنمیـــة تـــالریاضـــیة وطرائـــق التـــدریس والـــتعلم الحركـــي والمـــصارعة ، 
اذ قــام . )٤ملحــق ( التدریــسیة المقترحــةســالیبرات الحركیــة المختــارة فــي المــصارعة ومــن االاالمهــ

باســتخدام الطریقــة الجزئیــة باالســلوب  البرنــامج التعلیمــي للمجــامیع الــثالث بتنفیــذ )*(مــدرس المــادة
 المتقـدم یـساعد علـى المتـدرجان االسـلوب . علم المهـارات التـي تناولهـا البحـثالمتدرج المتقدم في ت

 علـى ئاثارة الدافعیة لدى الطالب المتعلمین بصفة عامة ، وله فاعلیة في مساعدة الطالب المبتـد
 التعلـیم مـن حیـث الوقـت عملیـةؤدي الـى اقتـصادیة  بها مما ییقوم التي المهارةفهم اجزاء مكونات 

   )٦٧ ، ١٩٩٨التك ، (ارتفاع مستوى اداء الطالب ومن ثم والجهد 
  

  :التجربة االستطالعیة 
 القیـــام بالتجربـــة االســـتطالعیة التـــي تعـــد تجربـــة تـــمبعـــد اســـتعمال االجـــراءات المطلوبـــة ، 

 ١٠/٣/٢٠٠٢ة االســتطالعیة یــوم االحــد  بــاجراء التجربــالبــاحثون للتجربــة الرئیــسة اذ قــام مــصغرة
 بهدف ن طالب ولالسلوبین التجریبی)١٧، ١٦(على عینة من مجامیع البحث االصلي مكونة من 

:  
 .التاكد من مدى صالحیة البرنامج التعلیمي للتطبیق  -

 .التعرف على الصعوبات المتوقعة في التنفیذ ووضع الحلول المناسبة لها  -

اجــزاء الوحــدة التعلیمیـة ومــدى امكانیــة تنفیــذها وبعــد تطبیــق التجربــة التاكـد مــن مالئمــة اوقــات  -
 .االستطالعیة تم التوصل الى صالحیة البرنامج التعلیمي للتطبیق 

  

                                           
 جامعة الموصل/ حازم احمد مطرود   مدرس مادة المصارعة في كلیة التربیة الریاضیة . د) *(
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١٩٧  

  :التجربة الرئیسة للبحث 
قام الباحثون بوضع خطة التدریس للوحدات التعلیمیة موضع البحـث بحیـث یفهـم محتـوى 

  :لتدریس على وفق النموذج االتي المادة مع االسلوب المستخدم في ا
 التطبیقي ، ویعتمد هذا االسلوب على –سلوب النظري التدریس المجموعة التجریبیة االولى با •

تقدیم المادة التعلیمیة بطریقة مباشرة من جانب المدرس وذلك عن طریق الشرح والوصف 
 على التعرف على اللفظي للمهارة فضال عن تقدیم النموذج الجید لالداء لیساعد الطالب

للجانب النظري وبعد ذلك ینتقل الطالب في المحدد الشكل الصحیح للمهارة وحسب الوقت 
  . لهم وذلك بتقلید النموذج ةتنفیذ المهارة الجدیدة المعطا

 النظري ویتمثـل ذلـك بتوجیـه الطـالب –تدریس المجموعة التجریبیة الثانیة  باالسلوب التطبیقي  •
اد تعلیمهــا لفظیــا فقــط ، ثــم عــرض النمــوذج للمهــارة وقیــام الطــالب بتقلیــد الــى نــوع المهــارة المــر 

لهــا وبعـد االنتهـاء یقـوم المـدرس یـشرح المهــارة المحـدد النمـوذج والتـدرب علیهـا وحـسب االوقـات 
 .لفظیا من الناحیة التكتیكیة وجوانبها المختلفة 

المتبـع مـن  التقلیـدي لوب بالنسبة الى تدریس المجموعة الضابطة حیث اعتمـدت علـى االسـاما  •
 .قبل المدرس بتطبیقها مع عدم التقید بالوقت المحدد لكل جزء 

  
  : استمارة التقویم ٧-٣

الســتطالع رأي المختــصین فــي المــصارعة وطرائــق  قــام البــاحثون باعــداد اســتمارة اســتبیان
لمهــــارات االساســــیة الــــى ثالثــــة اقــــسام هــــي التحــــضیري التــــدریس ، اذ تــــم تقــــسیم كــــل مهــــارة مــــن ا

والرئیــسي والختــامي ، وبعــد وضــع المواصــفات الخاصــة والــصور التوضــیحیة لكــل قــسم مــن اقــسام 
درجـات اذ اخـذت الدرجـة االكثـر تكـرارا لكـل قـسم ) ١٠( للمهـارة بالمهارة تم تحدید الدرجـة الكلیـة 

سم مـــن اقـــسام المهـــارة وكمـــا موضـــحة فـــي ق اهمیـــة كـــل قـــحـــسب اتفـــاق اراء المختـــصین علـــى وفـــ
  .)٣(الملحق 

  
  : تقویم مستوى االداء ٨-٣

 والنــشاط التربــوي كــاي نــشاط اخــر الــشیئ ،العملیــة التــي نتعــرف علــى قیمــة " التقــویم یعــد
الیستغنى عن التقویم ، فالتقویم مالزم للعملیة التعلیمیة في كل مراحلها االمر الذي یساعدنا علـى 

   )٢٠ ، ١٩٩٩ابو جاللة ، "(ها لالهداف المطلوبة معرفة مدى تحقق
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١٩٨  

ـــة مقـــومین مـــن ذوي الخبـــرة واالختـــصاص ـــاحثون باالســـتعانة بثالث  فـــي )٢ملحـــق (قـــام الب
المــصارعة یــستخدم كــل مــنهم اســتمارة صــادقة العطــاء درجــة لكــل طالــب عــن كــل مهــارة ویؤخــذ 

 المهــارات الریاضــیة بحــساب متوســط درجــاتهم الظهــار درجــة المهــارة الواحــدة وتمثلــت عملیــة تقــویم
  .النقاط 

 ،محجــــوب( یــــشیروقــــد اســــتعان البــــاحثون بالتــــصویر الفیــــدیوي لتقــــویم مــــستوى االداء اذ 
 الى ان التقـویم یمكـن ان یـتم عـن طریـق اداء الحركـة وتقویمهـا بعـد تـسجیلها صـوریا عـن )١٩٨٧
لیلهـــا مـــن قبـــل اطة اجهـــزة العـــرض المعروفـــة وتحســـ ثـــم عرضـــها بو ي او فیـــدیو ســـیمي )فلـــم(طریـــق

 وتم التـصویر فـي یـوم واحـد للمجـامیع الـثالث كـل )٣٥٣ ، ١٩٨٧محجوب ، (الخبراء او الخبیر 
ـــاریخ  ـــى انفـــراد بت ـــى الطریقـــة التـــي تعلـــم بهـــا ١٤/٥/٢٠٠٢عل ـــع البـــاحثون المقـــومین عل  ولـــم یطل

 الــــى أي مجموعــــة مــــن المجــــامیع الــــثالث ولغــــرض التاكــــد مــــن انحیــــازهمالطــــالب لــــضمان عــــدم ا
 مهـــارة مـــن المهـــارات الحركیـــة بـــصورة ونعیة التقـــویم بـــین المقـــومین الـــثالث اختـــار البـــاحثموضـــو 

 وتــم حــساب معامــل االرتبــاط المتعــدد بــین درجــات )الرمــي بحجــز الــراس والــذراع(  وهــيعــشوائیة
     .وهو معامل ارتباط عالي%) ٩١(المقومین فكانت نتیجة االرتباط 

  
  : الوسائل االحصائیة ٩-٣

الوسـط الحـسابي ، االنحـراف المعیــاري ، (:  الوسـائل االحـصائیة االتیـة بـاحثونالاسـتخدم 
 للعینـة المرتبطـة المتـساویة العـدد )ت(معامل االرتباط البسیط ، معامل االرتباط المتعدد ، اختبار 

   .) L.S.Dاختبار قیمة اقل فرق معنوي ،  باتجاه واحدتحلیل التباین ،
  )٣١٢ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (
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  :شتھا ق عرض النتائج ومنا-٤
 عرض نتائج المقارنة بین اثر استخدام اسالیب تنظیم المحتوى في ١-٤

تطویر بعض المھارات الحركیة في المصارعة لمجموعات البحث 
  :الثالث

 فرضیة البحـث االولـى  وللتحقق من صحةالباحثونبعد تفریغ البیانات التي حصل علیها 
احـــصائیة بـــین مجموعـــات البحـــث الـــثالث فـــي تحقیـــق االهـــداف الـــنفس وجـــود فـــروق ذات داللـــة (

ام تحلیــل التبــاین باتجــاه د تــم تحلیــل البیانــات احــصائیا باســتخ)حركیــة ولــصالح المجموعــة االولــى
  : ذلك یبین) ٤(واحد والجدول 

  )٤(الجدول 
  یبین نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في مستوى التحصیل المهاري

مجموع   مصدر التباین  هارات الحركیةالم
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
* قیمة ف

  المحسوبة
  ٢.٢٦٧  ٢  ٤.٥٣٥  بین المجموعات

  )درجة (العباسیة
  ٠.٢٤٣  ٤٢  ١٠.١٩١  داخل المجموعات

*٩.٣٢٩ 

  ٠.٨٠٩  ٢  ١.٦١٨  بین المجموعات
  )درجة (قفل الرقبة

  ٠.٣٦٦  ٤٢  ١٥.٣٥٣  داخل المجموعات
٢.٢١٠  

الدوران بربط   ٤.٧٧  ٢  ٩.٤٥٠  بین المجموعات
  ٠.٤١٦  ٤٢  ١٧.٤٦٥  داخل المجموعات  )درجة (الخصر

١١.٤٦٦* 

  ٥.٤٧٣  ٢  ١٠.٩٤٦  بین المجموعات
  )درجة (الطاحونة

  ٠.٤٠٩  ٤٢  ١٧.١٥٩  داخل المجموعات
١٣.٣٨١*   

حجز الرجلین ثم   ١.٩٢٦  ٢  ٣.٨٥٢  بین المجموعات
  ٠.٢٧٨  ٤٢  ١١.٦٨٦  داخل المجموعات  )درجة (الرفع

٦.٩٢٨*   

الرمي بلف   ٢.٧١٦  ٢  ٥.٤٣٢  بین المجموعات
  ٠.٢٤٢  ٤٢  ١٠.١٦٢  داخل المجموعات  )درجة(الذراع

١١.٢٢٣*   

الرمي بحجز الراس   ٣.٩٤٤  ٢  ٧.٨٨٨  بین المجموعات
  ٠.٢٧٦  ٤٢  ١١.٥٨٨  داخل المجموعات  )درجة(والذراع

١٤.٢٨٧*   

  ٧.٣٥١  ٢  ١٤.٧٠١  اتبین المجموع
  )درجة (الحصیر

  ٠.٢٨٨  ٤٢  ١٢.٠٧٩  داخل المجموعات
٢٥.٥٢٤*   

   ٣.٢٣١ = ٤٢-٢ وامام درجتي حریة ٠.٠٥ <معنوي عند نسبة خطأ * 
وجــود فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین مجموعــات البحــث الــثالث ) ٤(مــن الجــدول یتبــین 

 اذ التوجـد فـروق ذات )رقبـةقفـل ال(في تنظیم المهارات الحركیـة قیـد البحـث عـدا مهـارة واحـدة هـي 
  .داللة احصائیة بین المجامیع 
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وللتعــرف علــى أي مــن مجموعــات البحــث الــثالث اكثــر تطــورا فــي المهــارات الحركیــة فــي 
المــصارعة التــي اظهــرت فروقــا ذات داللــة احــصائیة بینهــا لجــا البــاحثون الــى اســتخدام اقــل فــرق 

  )٥( وكما مبین في الجدول )L.S.D(معنوي
  

  )٥(الجدول 
بین مجموعات البحث ) LS.D(یبین مقارنة فروق االوساط الحسابیة بقیمة اقل فرق معنوي 

  الثالث في بعض المهارات الحركیة في المصارعة

  نوع المهارة
المجموعة 

/ التجریبة االولى
  -س

المجموعة 
/ التجریبة الثانیة

  -س

المجموعة 
  الضابطة

  -س

قیمة ف 
  المحسوبة

اقل فرق 
  معنوي
LSD 

-١ت
  ٢ت

 -١ت
  ض
  

-٢ت
  ض
  

  ٠.٣٥  ٠.٣٦٣  ٩.٣٤٥  ٥.٥٧٤  ٥.٩٩٦  ٦.٣٥١  )درجة(العباسیة 
٠.٧٧ 

  *١ت
٠.٤٢ 

  *٢ت
الدوران بربط 

  )درجة(الخصر
٠.٤٦٤  ١١.٤٧  ٥.٥٥٢  ٥.٩٥٢  ٦.٦٦٥  

٠.٧١  
  *١ت

١.١١ 
  *١ت

٠.٤٠  

  ٠.٤٦٤  ١٣.٣٩٧  ٥.٣٩٦  ٦.١٠٧  ٦.٥٩٧  )درجة(الطاحونة 
٠.٤٩ 

  *١ت
١.٢٠ 

  *١ت
٠.٧١ 

  *٢ت
حجز الرجلین ثم 

  )درجة(فع الر 
٠.٣٨٣  ٦.٩٢٢  ٥.٦٢١  ٥.٨٨٦  ٦.٣٢٩  

٠.٤٤
  *١ت

٠.٧٠  
  *١ت

٠.٢٦  

الرمي بلف الذراع 
  )درجة(

٠.٢٢  ٠.٨٢  ٠.٦٠  ٠.٩٩١  ١١.٢٥٥  ٥.٥٣١  ٥.٧٥٢  ٦.٣٥٢  

الرمي بحجز الراس 
  )درجة(والذراع 

٠.٣٨٣  ١٤.٢٩٥  ٥.٥٢٩  ٦.٧١٠  ٦.٥٥٢  
٠.٤٤  

  *١ت
١.٠٢ 

  *١ت
٠.٥٧ 

  *٢ت

  ٠.٢٤  ٠.٣٩٣  ٢٥.٥٥٩  ٥.٥٣٠  ٦.٢٤٢  ٦.٩٣٠  )درجة(الحصیر 
١.٤٠ 

  *١ت
٠.٢٧ 

  *٢ت
  ) تطبیقي–نظري ( لمصلحة المجموعة التجریبة االولى ٠.٠٥ < معنوي عند نسبة خطأ ١ت* 
  )  نظري–تطبقي ( لمصلحة المجموعة التجریبة الثانیة  ٠.٠٥ < معنوي عند نسبة خطأ ٢ت* 
 
ت الحركیة  مناقشة نتائج المقارنة بتنظیم المحتوى في تطویر المھارا٢-٤

   :بالمصارعة لمجموعات البحث الثالث
 المجموعــة  كــل مــن تفــوق المجموعــة التجریبــة االولــى علــى)٥ ، ٤(مــن الجــدولین  یتبــین

 البــاحثون ذلــك ویعــز و ، وبهــذا یتحقــق الفــرض االول للبحــث التجریبــة الثانیــة والمجموعــة الــضابطة 
 ) التطبیقـي–النظـري (وا اسلوب التنظیم  االولى والذین استخدمالتجریبیةالى ان طالب المجموعة 

 النظــري مــن حیــث الــشرح المتكامــل للمهــارة ممــا اعطــى الطالــب تــصورأ ذهنیــأ ءقــد اســتثمروا الجــز 
حــسن االداء المهــاري  التطبیقــي الــذي ســاعد  علــى ءحــول المهــارة المعطــاة لــه وتوظیفهــا فــي الجــز 

ة في مجال أي موضوع دراسـي وفـي ان وضوح المعرف)" ١٩٩٥، االمین( اذ یذكر .وقلة االخطاء
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 فاذا كانت البنیة المعرفیة واضحة ،أي وقت یعد من اهم العوامل المؤثرة على التعلیم ذي المعنى 
كمـا ) ١٦٦، ١٩٩٥، االمـین(" ة وذات تنظیم مناسـب فانهـا تعمـل علـى تـسهیل تعلـم المهـارة توثاب

فكرة واضحة عن التكنیك الـذي یریـد كون لدیه یان المتعلم البد ان " الى ) ١٩٨٧، نصیف(یشیر 
بعــدها یحــاول المتعلمــون "  القــوةاســتعمال  النقــاط المهمــة للــسیر الحركــي ولحظــات والســیماتعلمــه 

، وتكــــون عنــــد المــــتعلم النظــــرة الــــشرح والعــــرض والتــــصورهــــي تـــصور الحركــــة ، فالنقــــاط المهمــــه 
 ١٩٨٧نصیف  ، ( " الداء المسكة محاولة المتعلمةالصحیحة والواقعیة للحركة والتي تتبعها مباشر 

 ،١٦٢( .  
ویعــــزى التفــــسیر االخــــر للنتیجــــة الحالیــــة الــــى دور اســــلوب التنظــــیم فــــي حــــل المــــشكالت 
ــــم المهــــارات بالمــــصارعة ، كونهــــا تعــــد مــــن الفعالیــــات الفردیــــة التــــي تحتــــاج مــــن  وصــــعوبات تعل

التطبیقـي قـد یـشعر –ظـري فـان اسـلوب التنظـیم الن.المبتدئیین بذل جهد كبیر عند تعلمهم مهاراتها 
المتعلمین بالتخفیف من صعوبة تعلم هذه المهارات السیما ان طبیعة هذا االسلوب واجراءاتـه تعـد 

یكیــة والمعرفیــة للمهــارة نســببا فــي زیــادة التحــصیل المهــاري حیــث ان توضــیح الجوانــب الفنیــة والتك
ان الفرصة تكون "  الى )١٩٩٧مطرود ، (اذ یشیر . یساعد الطالب على االداء المهاري السلیم 

افـضل للطالـب فــي فهـم مــایعرض علیـه بـصورة شــاملة بحیـث یــستخدم هـذا الفهـم فــي تطبیـق عمــل 
والتفــسیر االخــر هــو ان العوامــل المهمــة لنجــاح عملیــة الــتعلم  .)٧٤ ، ١٩٩٧مطــرود ، (" افــضل 

تــي تـــضفي فــي أي موضـــوع دراســي انمـــا تعتمــد علـــى اوســع قـــسط مــن تفهـــم المبــادئ االساســـیة ال
  . صبغة تنظیمیة على الموضوع وتساعد المتعلم على االستثارة العقلیة 

  
سالیب تنظیم المحتوى في تنمیة االتجاه أاستخدام   عرض نتائج اثر٣-٤

  :النفسي نحو درس المصارعة لمجموعات البحث الثالث 
وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة احـــــصائیة بـــــین ( صـــــحة فرضـــــیة البحـــــث الثانیـــــة للتحقـــــق مـــــن

) ختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي للمجموعتین التجـریبیتین فـي االتجـاه النفـسياال
 للمقارنــة بــین متوســط درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي والجــدول )ت(اســتخدم البــاحثون اختبــار

  .یبین ذلك ) ٦(
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  )٦(الجدول 
ت البحث الثالث في مقیاس یبین المعالم االحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي لمجموعا

  االتجاه النفسي نحو درس المصارعة
  المجموعات  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع+  -س   ع+  -س 
* قیمة ت

  المحسوبة
   *١٢.١٢١  ٠.٥٥٢  ٦.٧٠٦  ٠.٣٣٦  ٤.٦٢٦  التجریبیة االولى
   *٦.٣٤٩  ٠.٦٣٦  ٦.٠٠٦  ٠.٤٦١  ٤.٥٨٨  التجریبیة الثانیة

  ٠.٥٦٤  ٠.٤٩٩  ٤.٤٣٣  ٠.٥٢٧  ٤.٣٨٦  الضابطة
  ٢.١٤) = ١٤( وامام درجة حریة ٠.٠٥ <معنوي عند نسبة خطا * 
 
  
 مناقشة نتائج االتجاه النفسي نحو درس المصارعة لمجموعات البحث ٤-٤

   :الثالث
فــي ضــوء النتــائج التــي توصــل الیهــا البــاحثون ان هنــاك فروقــا ذات داللــة احــصائیة فــي 

االختبــارین القبلــي والبعــدي التجــریبیتین  للمجمــوعتینمــصارعة تنمیــة االتجــاه النفــسي نحــو درس ال
ولمــصلحة االختبــار البعــدي ، بینمــا التوجــد فــروق ذات داللــة احــصائیة فــي تنمیــة االتجــاه النفــسي 

،وبهــذا یتحقــق نحـو درس المــصارعة بـین االختبــارین القبلـي والبعــدي لطـالب المجموعــة الـضابطة 
  .الفرض الثاني في البحث 

قــد تــاثروا باســالیب التجــریبیتین عتین و الــى ان طــالب المجمــ   ســبب ذلــكلبــاحثونویعــزو ا
تنظیم المحتوى واصبح لدیهم میـول واتجاهـات ایجابیـة نحـو الـدرس وقناعـات كبیـرة نحـو المهـارات 

المهـارات بـشغف فـي الـدرس مـع متابعـة مـدرس المـادة بتطبیـق  االحركیة التي یمارسـونها ، اذ قـامو 
ان االتجاهــات النفــسیة "  الــى )٢٠٠٠الطالــب والــویس ، (اذ یــشیر . المهــارة ســواء بــشرح وعــرض 

 تتاثر بقناعات مبینة علـى تجـارب مـسبقة  أوتتاثر بمیول ومشاعر قد تكون انیة وفي الوقت نفسه
ـــب "(، وان االتجـــاه النفـــسي هـــو اســـتعداد وجـــداني یحـــدد شـــعور الفـــرد وســـلوكه نحـــو المثیـــر  الطال

   )١٤٠ ، ٢٠٠٠والویس ، 
اما المجموعة الضابطة فانها لم تحقق المستوى المطلوب فـي تنمیـة االتجـاه النفـسي لعـدم 
حدوث أي تغییر فـي برنـامجهم وللتوقفـات العدیـدة لـشرح االجـزاء الغامـضة فـي المهـارة ممـا یـسبب 

  .الخمول والملل ولهذا السبب لم یتغیر اتجاههم نحو درس المصارعة 
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٢٠٣  

تنظیم المحتوى لتنمیة االتجاھات النفسیة  عرض نتائج المقارنة في ٥-٤
  :نحو درس المصارعة لمجموعات البحث الثالث في القیاس البعدي

وجود فروق ذات داللة احصائیة في االختبار (من صحة الفرضیة  الثالثة للبحث للتحقق 
) البعــدي بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي االتجــاه النفــسي ولــصالح المجموعــة التجریبیــة االولــى

    ذلكیبین) ٧(والجدول   استخدم الباحثون تحلیل التباین باتجاه واحد
  )٧(الجدول 

یبین نتائج تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالث في االتجاهات النفسیة نحو درس 
  المصارعة في القیاس البعدي

مجموع   مصدر التباین  المعالم االحصائیة
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

* قیمة ف
  المحسوبة

االتجاه النفسي نحو درس   ٢٠.٣٣٤  ٢  ٤٠.٦٦٧  بین المجموعات
  ٠.٣٢٠  ٤٢  ١٣.٤٣٢  داخل المجموعات  )درجة(المصارعة 

٦٣.٥٤٣*   

   ٣.٢٣١ = ٤٢-٢ وامام درجتي حریة ٠.٠٥  <معنوي عند نسبة خطا * 
الثالث في وجود فروق ذات داللة احصائیة بین مجموعات البحث ) ٧(یبین من الجدول 

مقیــاس االتجــاه النفــسي نحــو درس المــصارعة وللتعــرف علــى أي مــن مجموعــات البحــث الــثالث 
ـــــاحثون  ـــــة االتجاهـــــات النفـــــسیة لجـــــأ الب ـــــر تطـــــورا فـــــي تنمی ـــــرق اكث ـــــار اقـــــل ف ـــــى اســـــتخدام اختب ال

  )٨(كما مبین في الجدول  L.S.Dمعنوي
  )٨(الجدول 

  بین مجموعات البحث  L.S.Dق معنوي یبین مقارنة فروق االوساط الحسابیة بقیمة اقل فر
  الثالث في مقیاس االتجاه النفسي نحو درس المصارعة

  نوع المهارة
المجموعة 

/ التجریبة االولى
  -س

المجموعة 
/ التجریبة الثانیة

  -س

المجموعة 
  الضابطة

  -س

قیمة ف 
  المحسوبة

اقل فرق 
  معنوي
LSD 

-١ت
  ٢ت

 -١ت
  ض
  

-٢ت
  ض
  

االتجاه النفسي 
نحو درس 

  عةالمصار 
٠.٤١٦  ٦٣.٥٨٠  ٤.٤٣٣  ٦.٠٠٦  ٦.٧٠٦  

٠.٧٠٠ 
   *١ت

٢.١٧٤ 
   *١ت 

١.٥٧٣ 
   *٢ت 
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٢٠٤  

 مناقشة نتائج المقارنة في تنمیة االتجاه النفسي نحو درس المصارعة ٦-٤
  :لمجموعات البحث الثالث في القیاس البعدي

  تبـین  L.S.Dفي ضوء النتائج الخاصة باختبار تحلیل التبـاین واختبـار اقـل فـرق معنـوي 
التجریبیــة الثانیــة المجموعــة   و االولــىوجــود فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین المجموعــة التجریبیــة 

ولــصالح المجموعــة التجریبیــة االولــى ، وكــذلك وجــود فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین المجموعــة 
التجریبیــة االولــى والمجموعــة الــضابطة ولــصالح المجموعــة التجریبیــة االولــى وكــذلك وجــود فــروق 

الــضابطة ولــصالح المجموعــة المجموعــة  ات داللــة احــصائیة بــین المجموعــة التجریبیــة الثانیــة و ذ
 البـاحثون ذلـك للممارسـة المـستمرة و ویعـز . وبهذا یتحقق الفـرض الثالـث للبحـث التجریبیة الثانیة ،

و المهـارة  اثناء الممارسة مما یولد لدى الطالـب مـیال ایجابیـا نحـو الفعالیـة ا فيالشرحبتعادعن واال
الطالــب (كــد ؤ المـراد تعلمهــا ویجعــل الطــالب یقومــون بتطبیــق المهــارات كافــة بــشغف فــي الــدرس وی

ان مــن بــین العوامــل المــؤثرة فــي تكــوین ونمــو االتجــاه تــاثیر ارتبــاط الفــرد بموضــوعات  " )والــویس
ــــك  ــــا نحــــو تل ــــه اتجاهــــا موجب ــــق عنــــده مــــشاعر ســــارة ویكــــون لدی ــــة وتخل ــــه دوافــــع معین ترضــــي فی

   )١٣٩ ، ٢٠٠٠الطالب والویس ، (" موضوعات ال
ومن االمور المهمـة التـي یجـب ان یالحظهـا المـدرس هـي اتجاهـات الطـالب نحـو طریقـة 

 نحو التعلمالتعلم وان یحاول استخدام االسالیب والطرائق التي تلقي اقباال من الطلبة وتثیر انتباهم 
 ان االتجاهـات تعـود الـى العوامـل المكتـسبة  ")١٩٩٩الزیـود وهنـدي ، (واستیعاب المهارة اذ یؤكد 

وانمــا یكتــسبه مــن خــالل وراثیــأ فــي الــسلوك االنــساني ، ممــا یعنــي ان تكوینهــا لــدى االنــسان لــیس 
الخبرة والممارسة ، أي من خالل التعلم في كثیـر مـن االحیـان قـد یواجـه المعلـم بعـض االتجاهـات 

  هـــذین  النـــوعین مـــن تدعي منـــه الكـــشف عـــناالیجابیـــة والـــسلبیة نحـــو عملیـــة التعلـــیم ، ممـــا یـــس
والیخفــى بــان االتجاهــات االیجابیــة لــدیهم االیجابیــة االتجاهــات االتجاهــات لــدى تالمیــذه ، لیعــزز 

   )١١٣ ، ١٩٩٩الزیود وهندي ، (" السلبیة تعیقها  االتجاهات تسهل عملیة التعلم و
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٢٠٥  

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات ١-٥

  : تائج التي توصل الیها الباحثون استنتج ما یلي في ضوء الن
ان االسلوبین المستخدمین في تنظیم محتوى منهج مـادة المـصارعة همـا اسـلوبان فـاعالن فـي  •

 .تعلیم فن اداء المهارات الحركیة قیاسا باالسلوب التقلیدي 

ویر اثبـــت االســـلوبان المـــستخدمان فـــي تنظـــیم محتـــوى مـــنهج مـــادة المـــصارعة فاعلیـــة فـــي تطـــ •
 .وتنمیة االتجاهات النفسیة لدرس المصارعة 

 التجریبیـة الثانیـة والمجموعـة الـضابطة فـي عـة تفوق المجموعة التجریبیة االولى علـى المجمو  •
 .التحصیل المهاري واالتجاه النفسي 

 
   التوصیات ٢-٥
 ةع التطبیقــي فــي تنفیــذ محتــوى مــنهج مــادة المــصار –التاكیــد علــى اســتخدام االســلوب النظــري  •

 .لتحسین التعلیم في المجالین المهاري والوجداني 

 االهـــداف االنفعالیـــة التـــي تعمـــل علـــى زیـــادة ممارســـة الطـــالب للمهـــارات تحقیـــقالتاكیـــد علـــى  •
 .الحركیة لما لها تاثیر في تحقیق االهداف المهاریة 

بیقـي  التطبیقـي فانـه یمكـن اسـتخدام االسـلوب التط–في حالة تعذر استخدام االسلوب النظري  •
 . النظري –
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٢٠٦  

 :المصادر العربیة واالجنبیة
  .علم النفس التربوي، دار المسیرة،عمان): ٢٠٠٠(صالح محمد علي ، ابو جادو .١
اتجاهـات معاصـرة فـي التقـویم التربـوي ، مكتبـة الفـالح ): ١٩٩٩(صـبحي حمـدان ، ابو جاللة .٢

  للنشر والتوزیع، العین
منــاهج التربیــة الریاضــیة ، مركــز ) : ١٩٩٩(ابــو هرجــة، مكــارم حلمــي وزغلــول، محمــد ســعید .٣

  .الكتاب للنشر، القاهرة
نموذج مقتـرح لتطـویر تـدریس مـادة الریاضـیات بالـصف ) : ١٩٩٥(اسماعیل محمد ، االمین  .٤

 رسـالة التربیـة، دائـرة البحـوث التربویـة،وزارة ،االول االعدادي باسـتخدام اسـلوب الـنظم المتقـدم 
  . عمان ، مسقط،) ١٠(التربیة والتعلیم ، العدد 

تــاثیر اســتخدام اســالیب تعلیمیــة مــن الطریقــة الجزئیــة فــي اكتــساب ): ١٩٩٨(قتیبــة زكــي ،التــك .٥
/ واحتفاظ بعض مهـارات الجمناسـتك، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة 

  جامعة الموصل 
یة واسـتخدامات التطبیقـات االحـصائ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیـدي، حـسن محمـد  .٦

  .الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة ،دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
، دار ٣، ط١القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضـیة،ج): ١٩٩٥(حسانین، محد صبحي .٧

  .القاهرة، الفكر العربي
  .ر المسیرة، عمان، دا) نظریة وممارسة(التصمیم التعلیمي ): ١٩٩٩(الحیلة ، محمد محمود .٨
، ١موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة البدنیـة والریاضـیة، ج): ١٩٨٩(خریبط، ریسان  .٩

  .مطابع التعلیم العالي، جامعة یغداد 
اثــــر اســــتخدام اســــالیب مختلفــــة فــــي تنظــــیم محتــــوى ): ١٩٩٠(خفاجــــة ، میرفــــت علــــي حــــسن . ١٠

ة والمهاریــــة والحركیــــة بالمرحلــــة الوحــــدات الدراســــیة علــــى مــــستوى اداء بعــــض القــــدرات البدنیــــ
  ، المؤتمر العلمي االول، جامعة الزقازیق ، كلیة التربیة الریاضیة٣االبتدائیة ، المجلد

منـاهج التربیـة الریاضـیة بـین النظریـة والتطبیـق ) : ١٩٩٣(الدیري ، علي ومحمد، محمد علي . ١١
  .، دار الفرقان ، االردن 

ــــیم الــــصفي ، ط) : ١٩٩٩(الزیــــود، نــــادر فهمــــي وهنــــدي، صــــالح ذیــــاب  . ١٢ ــــتعلم والتعل ،دار ٤ال
  .الفكرللطباعة والنشر والتوزیع، االردن 

، دار االمـل، ٣المنـاهج، اسـسها، تطویرهـا، نظریاتهـا، ط): ١٩٩٥(السامرائي، هاشم واخرون  . ١٣
  .االردن

المــصارعة الریاضـیة، مطبعــة ) : ١٩٨٥(صـادق، غـسان محمــد والهرهـوري، علــي بـن صـالح  . ١٤
  . بغداد بیت الحكمة، جامعة
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٢٠٧  

، دار الكتـــب للطباعـــة ٢علـــم الـــنفس الریاضـــي، ط) : ٢٠٠٠(الطالـــب، نـــزار والـــویس، كامـــل  . ١٥
  .والنشر ، جامعة الموصل

  ٠طرق التدریس في التربیة البدنیة، دار المعارف، االسكندریة) : ١٩٨٩(عبد الكریم، عفاف  . ١٦
، ) تعلـم، تحكـیمتكنیك، تـدریب، (موسوعة العاب القوى ) : ١٩٩٠(عثمان، محمد عبد الغني  . ١٧

  .دار القلم، الكویت
، دار ٢اختبــارات االداء الحركــي ، ط) : ١٩٨٩(عــالوي، محمــد حــسن وراتــب ،اســامة كامــل  . ١٨

  .الفكر العربي ، القاهرة
، ١اختبــارات االداء الحركــي ، ط) ١٩٨٢(عــالوي، محمــد حــسن ورضــوان، محمــد نــصرالدین  . ١٩

  .دار الفكر العربي ، القاهرة
، دار االمـل للنـشر ٢القیـاس والتقـویم فـي العملیـة التدریـسیة، ط): ١٩٩٨(عودة، احمد سلیمان . ٢٠

  .والتوزیع، االردن
) ترجمــة(، ٢منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس، ط) : ١٩٨٤(فــان دالــین، دیوبولــد، ب،  . ٢١

  .محمد نبیل نوفل واخرون، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة
  .ة التعلیم العالي، بغدادالتحلیل الحركي ، مطبع) : ١٩٨٧(محجوب، وجیه . ٢٢
المنـــاهج التربویـــة الحدیثـــة، دارالمـــسیرة، ):٢٠٠٠(مرعـــي، تـــوفي احمـــد والحیلـــة، محمـــد محمـــود . ٢٣

  .عمان
اثــر اســتخدام اســالیب مختلفــة فــي تنظــیم محتــوى مــنهج الكــرة ) : ١٩٩٧(مطــرود، حــازم احمــد . ٢٤

یــر منــشورة، اطروحــة دكتــوراه غ، الطــائرة فــي مــستوى التحــصیل واالحتفــاظ المعرفــي والحركــي
  كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

التدریب في المصارعة، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعـة ) : ١٩٨٧(نصیف ، عبد علي  . ٢٥
  .الموصل

بنـــاء وتقنـــین بطاریـــة اختبـــار اللیاقـــة البدنیـــة النتقـــاء ) : ١٩٩٥(الیاســـري، محمـــد جاســـم احمـــد . ٢٦
راه غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة، ســنة ، اطروحــة دكتــو ) ١٢-١٠(الناشــئین باعمــار 
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٢٠٨  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١(ملحق 

      جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة

  
اصر اللیاقة البدنیة والحركیة المؤثرة في تعلم استبیان لجنة المحكمین والمختصین حول تحدید عن

  واتقان بعض المهارات االساسیة لمادة المصارعة
  
  

  المحترم.............................االستاذ الفاضل 
أثــر اسـتخدام بعــض االسـالیب فــي تنظـیم محتــوى " یـروم البــاحثون اجـراء البحــث الموسـوم   

علــى طــالب المرحلــة الثالثــة فــي " هــداف التعلیمیــة مــنهج مــادة المــصارعة علــى تحقیــق بعــض اال
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة 

  :ونظرأ لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في مجال البحث العلمي یرجى 
  
 تحدید اهم عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المؤثرة في تعلیم واتقان مهارات المصارعة وحسب .١

  .اهمیتها
  .هم االختبارات لقیاس هذه العناصر المختارة تحدید ا.٢

  شاكرین تعاونكم معنا
  :االسم

  :اللقب العلمي
  :االختصاص

  :التاریخ
  :التوقیع
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٢٠٩  

غیر   موافق  عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة  ت
  موافق

اهم 
  االختبارات

  المالحظات

          السرعة االنتقالیة
  السرعة  ١          السرعة الحركیة

          تجابةسرعة االس
          القوة القصوى

          القوة االنفجاریة للرجلین
          القوة االنفجاریة للذراعین 

          القوة الممیزة بالسرعة للذراعین
          القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

  القوة  ٢

          القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن
          عینمطاولة القوة لعضالت الذرا

          مطاولة القوة لعضالت الرجلین
          مطاولة القوة لعضالت البطن

          مطاولة السرعة لعضالت الذراعین
          مطاولة السرعة لعضالت الرجلین

          مطاولة السرعة لعضالت البطن

٣  
المطاو 

  لة

          التحمل الدوري التنفسي
          مرونة العمود الفقري

  المرونة  ٤          االكتافمرونة 
          مرونة الرجلین

          الرشــــــــــاقة  ٥
          التــــــــــوازن   ٦
          التــــــــــوافق  ٧
          ایة مالحظات اخـــرى  ٨
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٢١٠  

 
)٢(ملحق    
    اسماء السادة الخبراء لصدق المقیاس لالتجاه النفسي

  جامعة بغداد/ لریاضیة كلیة التربیة ا  طرائق تدریس  د عبداله المشهداني.أ
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   علم النفس الریاضي  د محمد جاسم عرب.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   علم النفس االجتماعي  محمد یاسین وهیب.  أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   علم النفس الریاضي  خالد فیصل شیخو    . د.م. أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  ولید وعداهللا علي      . د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  طالل نجم عبداهللا     . د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة المعلمین   علم النفس العام  جاجان جمعة الخالدي. د.م.أ 

  لتقییم البرنامج التعلیمي  اسماء السادة الخبراء 
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   علم التدریب  د حمدان الكبیسي.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   تعلم حركي  جاسم محمد نایف. د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  ولید وعداهللا علي. د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  اهللا     طالل نجم عبد. د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  لیث محمد داؤد. د.م.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   بایومیكانیك  لیث اسماعیل صبري.  د.م

 جامعة بغداد/ اضیة كلیة التربیة الری  مدرس مادة المصارعة  احمد فرحان. م.م

  اسماء السادة الخبراء لتقییم استمارة التقویم
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   علم التدریب  حمدان الكبیسي. د.أ

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  ولید وعداهللا علي. د.م.أ

 جامعة الموصل/ یاضیة كلیة التربیة الر   طرائق تدریس  لیث محمد داؤد. د.م.أ

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   مدرس مادة المصارعة  احمد فرحان. م.م

  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   مدرس مادة المصارعة  فریق فائق قاسم. م.م
  Stage3مدرب دولي     السید رمزي شیت

  Stage3مدرب دولي     السید عارف جبار
  خبراء المقومین لالداء المهاري  اسماء السادة ال

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   علم التدریب  حمدان الكبیسي. د.أ

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   مدرس مادة المصارعة  احمد فرحان. م.م

  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   مدرس مادة المصارعة  فریق فائق قاسم. م.م
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٢١١  

  )٣(ملحق 
  استمارة تقویم فن االداء لبعض المهارات االساسیة بالمصارعة

  :اسم المقوم:                                                           المجموعة 
  : التاریخ                :الدرجة العلمیة

  مهارة الحصیر
  )السكك(

مهارة الرمي بحجز 
  الرأس والذراع

مهارة الرمي بلف 
  لذراعا

مهارة حجز 
رقم   المالحظات  المجموع  الرجلین ثم الرفع

  المختبر
      ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت

      ٤  ٤  ٢  ٣  ٥  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٥  ٢  الدرجة
١                              
٢                              
٣                              
٤                              
٥                              
٦                              
٧                              
٨                              
٩                              

١٠                              
١١                              
١٢                              
١٣                              
١٤                              
١٥                              

   المرحلة التمهیدیة-ت
   المرحلة الرئیسیة- ر
   المرحلة النهائیة-ن
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٢١٢  

  
  مهارة المیزان

  )الطاحونة(
مهارة الدوران 
  بربط الخصر

ل مهارة قف
  الرقبة

رقم   المالحظات  المجموع  مهارة العباسیة
  المختبر

      ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت  ن  ر  ت
      ٤  ٤  ٢  ٣  ٥  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٥  ٢  الدرجة

١                              
٢                              
٣                              
٤                              
٥                              
٦                              
٧                              
٨                              
٩                              

١٠                              
١١                              
١٢                              
١٣                              
١٤                              
١٥                              
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