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  الثالثي والتبادلي المستویات المتعدد بأسلوبي التدریس تأثیر

  بالمصارعة األساسیة المهارات لبعض والوجداني المهاري التحصیل في
  

 د ولید وعد اهللا علي.أ        د حازم احمد مطرود.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل

  

 

  الملخص
 في الثالثي والتبادلي المستویات المتعددهدف البحث الكشف عن تأثیر التدریس بأسلوبي 

   .بینهم والمقارنة بالمصارعة األساسیة المهارات بعض في والوجداني المهاري التحصیل
استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث، واستخدم المنهج التجریبي وتكونت عینة 

جامعة الموصل / طالبًا من طالب السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة ) ٤٢(البحث من 
. طالبًا ) ١٤(من وزعوا إلى ثالث مجامیع متكافئة كل مجموعة تكونت ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٧(للعام الدراسي 

 ، والمجموعة الثانیة على وفق أسلوب المتعدد المستویاتالثالثياألولى تعلمت على وفق أسلوب التبادلي 
أسابیع ) ٨(  وبلغ زمن البرنامج التعلیمي ،أما المجموعة الثالثة فتعلمت على وفق األسلوب التقلیدي

دقیقة، وتم االعتماد على ) ٩٠(حدة التعلیمیة  زمن الو ،بمعدل وحدة تعلیمیة واحدة لكل أسلوب أسبوعیا
 توصل الباحثان إلى ،اختبارات مقننة لتحقیق أهداف البحث وبعد إجراء االختبارات ومعالجتها إحصائیا

  :االستنتاجات آالتیة 
 أكثر فاعلیة من أسلوبي المتعدد المستویات والتقلیدي في التحصیل الثالثي إن أسلوب التبادلي -١

  .المهاري
االتجاه نحو مادة في مقیاس المتعدد المستویات والتقلیدي أسلوبي  على الثالثي تفوق أسلوب التبادلي -٢

  .المصارعة
  الكلمات الدالة

The reciprocal style.--- اسلوب التبادلي   
The inclusion style.   –التضمین( اسلوب المتعدد المستویات ( 

  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
Effect of teaching by Reciprocal and Inclusion Style in Skill 

and Emotion Gaining for Some Basic Skills in Wrestling 
Asist,. Prof. D., Hazim Ahmed Matrood   Prof. Dr. Waleed W. AL-SHareffy 

University of Mosul / college of physical education 
The aim of the study was to explore the effect of teaching by reciprocal 

and inclusion styles in skill and emotion gaining for some basic skills in 
wrestling and compare between them. Experimental method was used to suit the 
Nature of the study 
-  Sample of the study consisted of (42) students, which represented the third 
year in the college of sport education, University of Mosul, for the year (2007-
2008), which divided into three equal groups, each group consisted of (14) 
students, the first group learning according to the inclusion style, the second 
group according to the reciprocal style, and the third group learning according 
to the traditional style. The time of learning program (8) weeks, one learning 
units for each style a week, the time limited was (90) minutes for each learning 
unit, Scientific tests depend on to reach the objectives of the study. The 
researcher has used some statistical means to treat the results of the study. 

The researcher has reached the following conclusions: 
 - The Reciprocal style was more effective than the inclusion & traditional style. 
-  The Reciprocal style has exceeded the inclusion & traditional style in attitude 

standard towards subject. 
  :التعریف بالبحث  -١
  :المقدمة وأهمیة البحث  ١-١

هج ان التطـــویر تفرضـــها طبیعــــة العـــصر ممـــا یــــستلزم فیهـــا تغیـــر المنــــ بفتـــرة مــــاآلنیمـــر التعلـــیم 
نو  ،الدراســیة  المجتمعــات تقــدمًا فــي مجــاالت الحیــاة هــي تلــك التــي تعطــي التربیــة الریاضــیة اهتمامــًا أكثــر ٕا

 التطــور فــي هــذا المجــال إن یــرى المختــصون والمهتمــون فــي التربیــة الریاضــیة اذ ،كبیــرًا وفعــاًال فــي التعلــیم
 تحقیق إلى التي یتبعها المربون في الوصول واألسالیب للمادة والمحتوى األهداف فهم إلى یهدف نأیجب 

 ولهــذا یؤكــد معظــم المــربین علــى ضــرورة ، تتبــع فــي تدریــسهاأن والطــرق التــي یمكــن ، والمــستوىاألهــداف
 ،العمریــةحلــة تنــسجم مــع المر تركــز علــى اإلبــداع والتفاعــل بــین الطــالب و  تدریــسیة حدیثــة أســالیب إیجــاد

طاعــة التقلیــدي والــذي الیراعــي الفــروق الفردیــة بــل یركــز علــى التلقــین األســلوبواالبتعــاد عــن   األوامــر وٕا
  .أسالیب وٕاتباع

دارة تنظیم هو جوهره في والتدریس  ،المـتعلم شخـصیة في تغییر إحداث بقصد التعلیمیة المواقف وٕا
 التـدریس، بطرائـق یعـرف مـا هـي وتوجیهـه، التعلیمـي الموقـف تنظـیم فـي المـدرس یستخدمها التي والوسائل
 ،إخراجـــه وطریقـــة ووســـائله الـــدرس ألســـالیب الـــدائم التطـــویر إلـــى التـــدریس طرائـــق علـــى القـــائمون ویرمـــي

 .)٢٧ ،١٩٨٨ وآخران، الجبوري(
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ویؤكــد التعلــیم الحــدیث علــى الفروقــات الفردیــة القائمــة بــین المتعلمــین ویوجــه االهتمــام لمراعاتهــا  
 أقـصى مـا تـستطیعه إلـى تهتم بنمو المتعلمـین ألنها التدریس وتنویعها أسالیب ومنها تعدد ،لف السبلبمخت

 التــدریس علــى حاجــات المتعلمــین الحقیقیــة بجعــل المواقــف التدریــسیة أهــداف وبنــاء ،مــن قــدرات كــل مــنهم
 أخــرىن جهــة  فیتفــاعلون مــع المــدرس مــن جهــة ومــع زمالئهــم مــ، مبنیــة لحــاجتهماألهــدافالمنبثقــة عــن 

 وكلمـا كانـت ، التدریسي هو الوسیلة الناقلـة للعلـم والمعرفـة للمـتعلمفاألسلوب ،تفاعال عمیقا ومستمرا ومؤثرا
 التربویـــة األهـــدافمالئمـــة للموقـــف التعلیمـــي ومنـــسجمة مـــع عمـــر المـــتعلم وذكائـــه وقابلیتـــه ومیولـــه كانـــت 

   .المتحققة عبرها أوسع وأكثر عمقًا وفائدة 
 ضــمن العمــل فــي البجمیــع الطــوتــضمین  یــتم احتــواء المتعــدد المــستویات ســلوبأ فمــن خــالل 

 فــي القــدرات والتــي قــد ء الــضعفاالب الطــإبعــاد بــدال مــن ،محــصة الــدرس بــشكل فعــال متماشــیًا مــع قــدراته
 فضال عن قدرة الطالب على ممارسة حقه في تقویم أدائها من خالل اختیارهـا للمـستوى الـذي ،تكون عائقاً 

 فرصــة اكبــر للمــتعلم فــي اتخــاذ قــرارات العملیــة التعلیمیــة مــن خــالل إعطــاءولغــرض  .نــه فــي العمــل تبــدأ م
 إلىالب  في عملیة التعلیم وتنمیة مهاراتها االجتماعیة أوجدت فكرة تقسیم الطاألساسجعل الطالب الركن 

  المالحـــظب الطالــىإلـــ نقـــل قــرارات مابعـــد الــدرس إلــىاألســـلوب وقــد حظـــيَّ هــذا  الثالثـــي التبــادليأســلوب 
فیقــوم ) العامــل( أمــا الطالــب المــؤدي ،باســتخدامه ورقــة الفعالیــات التــي یقــوم المــدرس بإعــدادها) المراقــب(

تنفیــذ لزمیلــه المــؤدي فــي  ) مــساعداً ( وأمــا الطالــب الثالــث فیكــون،بتنفیــذ القــرارات التــسعة لمرحلــة التــدریس
  .تساویة  بصورة ماألدوارویتم تبدیل  ،ات علیهالمسكوتطبیق 
الخاصــة بـالتخطیط فیقـوم بــشرح قـرارات هــو اتخـاذ ال الثالثـيودور المـدرس فـي األســلوب التبـادلي  

 وبعـد قیامـه ،المهارة الحركیة وٕاعطاء نموذج كامل ومن ثم یجیب على أي استفسار حـول المهـارة المعطـاة
ررة فـي قـاجبـات الحركیـة الم یتم تنفیذ الو ،بتنظیم الطالب على شكل مجموعات ثالثیة وشرح دور كل منهم

 كــذلك یقــوم المــدرس بتوضــیح ورقــة الفعالیــات ووصــف الوحــدة التعلیمیــة، ،)Task sheet(ورقــة العمــل 
 ذلك مالحظة كال من الطالب المؤدي والمالحظ والمـساعد وعنـدما یقـوم المـؤدي أثناءویكون دور المدرس 

لــب المالحــظ ویطلــب منــه أن یــصحح الخطــا بــأداء المهــارة أو المــسكة بــشكل خــاطئ فانــه یتجــه نحــو الطا
-١٩٩١،١٠٦،وآخــرونحــسن (  الحــظیــؤثر علــى دور الم  بــالمؤدي لكــي الال یتــصل و ،للطالــب المــؤدي

 زمیلــه للواجــب أداء أثنــاء المتابعــة الفوریــة للطالــب المالحــظ تــساعده إن)  ٢٠٠١،الــسائح( ویؤكــد . )١٠٧
 د تنفیـذه زاوأسـلوب لمتطلبـات الواجـب الحركـي المتعلمینهم الحركي في عملیتي التعلیم والتقویم فكلما زاد ف

یعمـل فیهـا احـدهما تعـد   كمـا ان الفتـرة التـي الاألخـرمستوى التغذیة الراجعة التي یمكن ان یمد كل منهما 
 الــصحیح فــي ذهــن األداء تثبیــت ومــن ثــم وتــصحیحه األخطــاءفتــرة راحــة بینیــة ولكنهــا مرتبطــة باكتــشاف 

  .الطالب المالحظ
 األمــر الـــذي یـــشكل ،ولوجــود الفـــروق الفردیــة بـــین الطــالب أثنـــاء تنفیـــذ مهــارات درس المـــصارعة 

ــذا تكمــن اهمیــة البحــث باســتخدام  أســلوب ،عائقــا لمــدرس المــادة فــي قدرتــه علــى تحقیــق أهــداف الــدرس  ل
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ق الفردیـة بـین الذي یتم مـن خاللـه مراعـاة الفـرو  واالسلوب التبادلي الثالثي ) االحتواء(المتعدد المستویات 
  ).االسلوب االمري( الذي یفتقر له األسلوب التقلیدي الطالب في الدرس

  : مشكلة البحث ٢-١
 ،عموماً كلیات التربیة الریاضیة في المصارعة  االرتقاء بمستوى تدریس مادة إلى الحاجة أصبحت        

ومن خالل خبرة احد الباحثین  ،عةمادة المصار  الحدیثة في تدریس األسالیب الكثیر من إیجادلهذا یتطلب 
 فـــي اكتــساب المهـــارات األساســـیة للعبــة المـــصارعة لـــدى ضـــحاً افــي هـــذا المجــال الحـــظ أن هنـــاك ضــعفا و 

 تعد هذه المهارات من  المهارات التي یواجه المتعلمون صعوبة كبیرة فـي إذ ،طالب كلیة التربیة الریاضیة
دام أسالیب وطرائق تدریسیة متنوعة لحل مشكلة تعلیم هذه تعلمها مما یستوجب بذل الجهود الحثیثة باستخ

تحصیل  مستوى أفضل إلى  الوصول بالطلبةلمدرس المقترحة یمكن لاألسالیب ومن خالل هذه .المهارات 
مـن هنـا تتجلـى مـشكلة  .موبنـاء عالقـات اجتماعیـة بیـنهزیـادة میـولهم واتجـاههم  المهـاري و األداءممكن في 

 الثالثي التبادليو  المستویات المتعدد  التدریس بأسلوبيتأثیردة للكشف عن تجریب البحث في محاولة جدی
 . بالمصارعة األساسیة المهارات بعضل والوجداني المهاري التحصیل في
  :ف البحث اهدا ٣-١

  :یهدف البحث الحالي للكشف عن 
 المهارات لبعض النفسي تجاهاال في الثالثي والتبادلي المستویات المتعددتأثیر التدریس بأسلوبي  ١-٣-١

   .بالمصارعة األساسیة
 المهـــاري التحـــصیل مـــستوى فـــي الثالثـــي التبـــادليو  المـــستویات المتعـــددتـــأثیر التـــدریس بأســـلوبي  ٢-٣-١

  . بالمصارعة األساسیة المهارات بعضل
فــي  ةبالمــصارع األساســیة المهــارات لــبعض النفــسي االتجــاه فــيالمقارنــة بــین االســالیب الــثالث  ٣-٣-١

  .االختبار ألبعدي 
  :ض البحث و  فر ٤-١
 وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمجـــامیع البحـــث الـــثالث  فـــي ١-٤-١

 . ولصالح االختبار ألبعدي المصارعةاالتجاه النفسي نحو مادة 
لبعض صیل المهاري  وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجامیع البحث الثالث في مستوى التح٢-٤-١

   .المهارات األساسیة بالمصارعة
 وجود فروق ذات داللة معنویة في االختبار البعدي لمجامیع البحث الثالث  في االتجاه النفـسي ٣-٤-١

  . االختبار ألبعدي لصالح و المصارعةنحو مادة 
  : مجاالت البحث٥-١
  لتربیة الریاضیة جامعة الموصل طالب السنة الدراسیة الثالثة كلیة ا:  المجال البشري ١-٥-١
  ٢٠/١/٢٠٠٨  ولغایة١١/٢٠٠٧/ ١٨ من  ابتداًء :  المجال ألزماني ٢-٥-١
 .القاعة الداخلیة في فرع األلعاب الفردیة لكلیة التربیة الریاضیة:  المجال المكاني ٣-٥-١
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  : اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  : اإلطار النظري ١-٢
  :یس  أسالیب التدر ١-١-٢
 : المتعدد المستویات أسلوب ١-١-١-٢

 أســالیبوالــذي یعتبـر رائـدًا كبیــرا مـن رواد )  mosston,1986( قـدم موسـتن األخیــرةفـي الـسنوات 
 للمدرســین مجموعـــة مـــن الخیـــارات لتــدریس درس التربیـــة الریاضـــیة والتـــي أعطـــتوطرائــق التـــدریس والتـــي 

مـن ) التـضمین (المتعـدد المـستویات أسـلوبویعـد  . تساعدهم فـي تحقیـق اكبـر عـدد مـن االهـدافأنیمكن 
 احتــواء وتــضمین جمیــع المــشاركین حیــث إلــى األســلوب الحدیثــة التــي قــدمها ویهــدف هــذا األســالیبضــمن 

ن مـدرس فـا ،مجموعة الصفالفروق الفردیة في  ولوجود ،یرتكز العمل على دور الطالب في عملیة التعلم
واالتجـاه نحـو مـادة فـي القـدرات البدنیـة والحركیـة والمهاریـة الب ن الطـواجه تلك الفـروق بـیما ی عادة ةمادال

 الذي یمكننا مـن مراعـاة الفـروق فـي المتعدد المستویاتأسلوب ستعمال ا يالضرور حینها من  .المصارعة 
 ویعـرف .األكادیمي والكفاءة التعلیمیـة بالمستوى اإلخاللمن دون م وقدراتهالب الخبرات التعلیمیة لدى الط

 حیـث یجـب علـى المتعدد المستویات التطبیق بالتوجیه الذاتي انه أسلوب"  بأنه المتعدد المستویاتسلوب أ
 أفـضل یراعي في مرحلة التخطیط توفر اختیارات ذات مستویات متدرجة في الصعوبة لتحقیق أنالمدرس 

 فـــي اختیـــار قـــوم المـــدرس بمـــساعدة الطالـــبیحیـــث  .)٧ ،١٩٨٧ســـعد،.(المـــستویات وهـــو الهـــدف النهـــائي
 صــعبا بــل یكــون بمــستوى أو أي ال یكــون الواجــب الحركــي ســهال ،مــستوى الــدخول الــذي یناســب الطالــب

 ,Carreiro, Kinq(ویــذكر .  الواجــب الحركــي المطلــوبأداءمــن االشــتراك فــي الب یمكــن جمیــع الطــ

خاصـة لالنتمـاء  الطالب سـیلتقي مـع المتطلبـات الإن) التضمین (  المتعدد المستویات أسلوبفي ) 2003
وفي جمیع األحوال سیتم تبني الفروقات الفردیة بـین )  مستوى العملإدراك (أو)  المهارةإدراك(والتعلم مثل 

 ،٢٠٠٤ ،الـراوي( وكذلك بمنح الفرصة للمقارنة بین واقـع األداء والطمـوح األسلوبالمجامیع المتعلمة بهذا 
٤٩ (  
  ) : التضمین ( المتعدد المستویات أسلوبمراحل  -

  ) : االستعداد(س یدر ت مرحلة ما قبل ال:اوال  
 ، صـف جدیـدإلـى األسـلوب ومـن اجـل تقـدیم ،یقوم المدرس باتخاذ جمیع القرارات في هذه المرحلـة

  . المناسبة واألسئلة ،ویراجع مراحلها) الفكرة( المدرس تقدیم یهیئ
  ) :األداء(س  یدر تمرحلة ال: ثانیًا 
 اكتشاف الفكرة المراد إلى تؤدي الطالب إلى ألسئلةتوجیه ب ، الفكرةتهیئة الدرس عن طریق عرض •

  .تعلیمها 
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 ٢٢٥

 مدى معین یتم إیجاد الواجب بواسطة أداء في الطالب احتواء – لألسلوب األساسيتحدید الهدف  •
  . الواجبات أو الواجب أداءفیه 

  : التي تتطلب الطالبتوضیح دور  •
  . بحیث ال یكون مستوى سهال او صعبا لألداءستوى االبتدائي اختیار الم. ب  .تفحص الخیارات . أ

  .تقویم الفرد ألدائه ذاتیًا بالمقارنة مع المعیار المطلوب . د     . الواجب أداء. ج
  . مناسبًا أم ال أو كان مستوى آخر مطلوبًا إذاتحدید ما . هـ

  :توضیح دور المدرس  •
  .الطالبیة االتصال مع بدء عمل. ب   .الطالب أسئلة عن اإلجابة. أ

  .أي تحدد العامل الذي یقرر درجة الصعوبة، ووصف البرنامج،عرض وتقدیم موضوع الدرس •
 تالمیــذ بإمكــان المقــاییس الــضروریة ثــم أو ووضــع القیاســات واإلداریــة التنظیمیــة اإلجــراءاتوضــع  •

  .الصف االنتشار والبدء بواجباتهم الفردیة 
  ) :التقویم(س یر دتمرحلة ما بعد ال: ثالثًا 

  . المعیار أویقوم التالمیذ بتقویم أدائهم مستخدمین ورقة المقیاس  •
 ویتنقــل بیــنهم متــصال مــع كــل تلمیــذ بــشكل فــردي ،یقــوم المــدرس بمراقبــة الطــالب لفتــرة مــن الوقــت •

   وقیامه بدوره الطالب التغذیة الراجعة حول مستوى مشاركة وٕاعطاء
  )١٨٨- ١٨٧، ١٩٩١ ،حسن وآخرون(

 فرصـة للمـتعلم بالتفاعـل إعطـاء) التـضمین  (المتعـدد المـستویات أسلوب من األساسيفان الهدف 
 هــذه الفرصــة هــي عملیــة نجــاح معنویــة وممتعــة للمــتعلم إعطائــه وان ،فــي اكتــشاف المــستوى المناســب لــه

 .یوضح ذلك) ١(رقم  والشكل .وبالنتیجة سیؤدي المتعلم الواجب بمستوى جید بعیدًا عن الفشل 

  
  
  
  
  

 
  )التضمین(المتعدد المستویات یوضح مراحل العمل في الهیكل التنظیمي ألسلوب ) ١(رقم الشكل 

 )٢١،٢٠٠٤،بطرس( 
  
  
  :الثالثيأسلوب التبادلي  ٢- ١- ١- ٢
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 ٢٢٦

یتحملون من مسؤولیة ومن االعتماد على النفس في تلقـي   یتعلم الطالب بقدر مااألسلوب هذا إن
طالب في المجموعة الواحدة ) ٣(حیث یقوم الطالب بالعمل في مجموعات ثالثیة أي مكون من المعلومة 

 وٕایــضاحها المعلومــة ثــم یقومــوا باســتیعابها بإنتــاج مجموعــة أو مجموعــة ویقــوم كــل فریــق أووتــسمى فریقــا 
ات االتصالیة بین  المهار يتنم اإلثناء ینتهي الدرس وفي هذه أن إلىلزمالئهم بطریقة ذاتیة وهكذا بالتبادل 

 تمنحهــا الثقـة بــالنفس وتبـث فــیهم روح إنهـاالطـالب كمـا ینمــي العالقـات االجتماعیــة والعاطفیـة فــضال عـن 
 على النظریات المعرفیة في التعلم حیث تعاون الطالب فـي األسلوب ویعتمد هذا .القیادة في أعلى معانیها

 إذ . الفـردي األداءموعـة عـن طریـق رفـع مـستوى العـام للمج تحـسین المـستوى إلى الحركات مع زمیله أداء
  . الجید األداء تعلمه إلى تحدث عملیة مقارنة تؤدي ومن ثم زمیله أداءیقوم كل طالب بمراقبة 

 أصــبح الثالثــي التبــادلي أســلوبفــي خطــوة تطوریــة لزیــادة فاعلیــة )  " ٢٠٠٦ ،عبــدالكریم(فیــذكر  
"  فـي عمـل تعـاوني األدوارطـالب یتبـادلون ) ٣(لواحـدة التعلم في مجموعات عدد الطالب في المجموعة ا

 وتقــدیم التغذیــة الراجعــة األداء هــو قیامــه بالمراقبــة األولن الــدور الطالــب و  فیكــ) ٢٥١،٢٠٠٦،عبــدالكریم(
 دور الطالـب الثـاني فـي أمـا ، قبـل الـدرسبإعـدادهاباالستعانة على ورقة الفعالیات التي یقوم مدرس المـادة 

یقــوم الطالــب المــؤدي ( الــدور الطالــب الثالــث فهــو المــساعد وأمــا ،للواجــب الحركــيمــؤدي المجموعــة هــو ال
كــي یــسهل علــى الطالــب المراقــب مــشاهدة تنفیــذ المــسكة بدقــة ومقارنتهــا ) بتنفیــذ الحركــات والمــسكات علیــه

 .ة بالـدرس بصورة متساویة طلیـة فتـرة تطبیـق التمـارین الخاصـاألدوار ویتم تبادل .بنموذج ورقة الفعالیات 
یـتم تـسلم التغذیـة و  التـدریس بـان یجعـل لكـل مـتعلم مـدرس أسـالیب التبـادلي عـن غیـره مـن األسلوبویتمیز 

 الواجـب الحركـي كـل ذلـك یـساعد علـى تطـویر أداء ویحدث النقاش والحـوار عنـد الراجعة الفوریة من زمیله
حــسن  (. علــى اكتــساب المهــاراتجابــاإی ممــا یولــد األداءالعالقــات االجتماعیــة وزیــادة دافعیــة الطالــب فــي 

 بینمـا تتحـول قـرارات ،قبـل التـدریس فقـط  ویكون دور المدرس في اتخاذ قـرارات مـا،)١٠٢،١٩٩١ واخرون
 .بعد التدریس تكون على عاتق الطالب المراقب  الطالب المؤدي وقرارات ماإلى التدریس أثناء

  : الدراسات السابقة٢ -٢
 )١٩٩٩(والسید عیسى  صالح انس  محمد،دراسة ١-٢-٢

 األساسـیة بعـض المهـارات أداء الثالثي علـى مـستوى األقران استخدام التطبیق بتوجیه تأثیر " 
  " والصفات البدنیة للمبتدئین في المصارعة

 أداء الثالثـي علـى مـستوى األقـران اسـتخدام التطبیـق بتوجیـه تـأثیر التعـرف علـى إلىهدفت الدراسة        
 اســتخدم الباحثــان المــنهج التجریبــي ، والــصفات البدنیــة للمبتــدئین فــي المــصارعةاســیةاألسبعــض المهــارات 

 التطبیــق بتوجیــه أســلوب تجریبیــة اســتخدمت األولــى طالبــا مــوزعین علــى مجمـوعتین ٨٠وبلـغ حجــم العینــة 
 وأســـفرت أهـــم النتـــائج علـــى أن ،االعتیـــادي بأســـلوب الثالثـــي والمجموعـــة الثانیـــة ضـــابطة درســـت األقـــران

 المهــاري والــصفات البدنیــة األداءتخدام التطبیــق بتوجیــه األقــران الثالثــي أثــرا ایجابیــًا علــى رفــع مــستوى اســ
     .للمبتدئین في المصارعة 
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 ٢٢٧

 )٢٠٠٠ (schilling & marylouسلینج وماري لو دراسة  ٢-٢-٢

التبـادلي ( للتعلـیم أسـالیبالتعـرف علـى ثـالث  "الجامعـةعلى طالب  تدریسیة أسالیب ثالثة تأثیر" 
  " مهارة التصویبة الكرباجیة في كرة الید أداءعلى مستوى )  والواجباتالمتعدد المستویاتو 

التعـرف علـى "  هدف البحـث إلـى التعـرف علـى تـأثیر ثالثـة أسـالیب تدریـسیة علـى طـالب الجامعـة       
ــــالث  ــــادلي و ( للتعلــــیم أســــالیبث ــــى مــــستوى أداء)  والواجبــــاتالمتعــــدد المــــستویاتالتب  مهــــارة التــــصویبة عل

طالـب مـن ) ١٢٠( وتكونـت عینـة البحـث مـن ،واستخدم الباحثـان المـنهج التجریبـي ،الكرباجیة في كرة الید
متعــدد  الاألســلوب أن نتــائج البحــث أهــم وكــان مــن ،طــالب الجامعــة وتــم تقــسیمهم الــى ثــالث مجموعــات

 أسـلوب التبـادلي ثـم األسـلوبلیهـا  التدریسیة المستخدمة فـي البحـث ویاألسالیب من أفضل كان المستویات
  .الواجبات في تعلم مهارة التصویبة الكرباجیة 

 )٢٠٠٣(دراسة شبل  ٣-٢-٢

 فـي الكـرة الطـائرة لـدى طالبـات شـعبة التـدریس اإلرسـالعلـى تعلـم مهـارتي  الثالثـي التبـادليتاثیر التعلم "  
  " بكلیة التربیة الریاضیة بطنطا

 اإلرســالعلــى تعلـم مهــارتي  الثالثــي الــتعلم التبـادلي أســلوب تـأثیرف علــى  التعــر إلـىهـدفت الدراســة        
 بعـدها تـم ،طالبـة) ٣٦( وتكونـت عینـة البحـث مـن ، واستخدم المـنهج التجریبـي، مواجهاألعلىمواجه ومن 

 التبـادلي األسـلوبان  ،أهـم نتـائج الدراسـة ومن ، ضابطةوأخرى تجریبیة أحداهما مجموعتین إلىتقسیمهن 
 التقلیــدي فــي تحــسین مــستوى التحــصیل المعرفــي وتعلــم األســلوب ایجابیــة مــن أكثــر تــأثیركــان لــه  يالثالثــ

  . قید البحثاإلرسالمهارتي 
   : البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١ - ٣
واســـتخدما التـــصمیم . اســـتخدمت الباحثـــان المـــنهج التجریبـــي لمالءمتـــه لطبیعـــة البحـــث ومـــشكلته     

  . صمیم المجموعات العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي التجریبي الذي یطلق علیه ت
  )١٩٨١،١١٢الزوبعي والغنام، ( 

  : مجتمع البحث وعینته٢-٣
ـــة الریاضـــیة      ـــة التربی ـــة فـــي كلی ـــسنة الدراســـیة الثالث  جامعـــة -تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن طـــالب ال

شــعب، امــا ) ٦(طالبــا مــوزعین علــى ) ١٤٧(، البــالغ عــددهم  )٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(الموصــل للعــام الدراســي 
) ٧٥(عینة البحث فقد تكونت من طالب ثالث شعب تم اختیارهم عشوائیا وبطریقـة القرعـة، البـالغ عـددهم 

واستبعد الباحثان عـددا مـن افـراد عینـة البحـث لعـدم تجانـسهم مـع افـراد العینـة وبـذلك أصـبحت عینـة  ،طالبا
  شـعبة مــن الـشعب المختــارة وتـم تـوزیعهم علــى ثـالث مجــامیعطالبـا لكــل) ١٤(طالبـا بواقــع ) ٤٢(البحـث 

  . ذلك یبین) ١(رقم  ولكل مجموعة لها أسلوبها الخاص بالتدریس، والجدول ،عشوائیا
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 ٢٢٨

  )١(رقم الجدول 
   عدد أفراد عینة البحث واألسلوب المستخدم لكل مجموعةیبین

  ینةعدد افراد الع  العدد الكلي   المستخدماألسلوب  المجموعة  الشعبة
  ١٤  ٢٥   التبادلي الثالثياألسلوب  التجریبیة االولى  ز
  ١٤  ٢٦   المتعدد المستویاتاألسلوب  التجریبیة الثانیة  هـ
  ١٤  ٢٤  )االسلوب االمري ( التقلیدي األسلوب  الضابطة الثالثة  ب
  ٤٢  ٧٥    المجموع  

  :تمت عملیة التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث لضبط المتغیرات االتیة 
 مقاسا بالكیلو غرام/  الوزن  ١-٣-٣
 مقاسا بالسنة/   العمر  ٢-٣-٣
  مقاسا بالسنتمتر/  الطول   ٣-٣-٣

للتحقــق مــن تكــافؤ المجموعــات ) Anova one way(وتــم اســتخدام تحلیــل التبــاین باتجــاه واحــد 
   . ذلكیبین) ٢(رقم الثالث للمتغیرات في اعاله والجدول 

  )٢(رقم الجدول 
  )الوزن، العمر،الطول( تباین لمجموعات البحث الثالث في متغیرات  تحلیل الیبین

درجات   مصدر االختالف  المتغیرات
متوسط   مجموع المربعات  الحریة

 المربعات
  *المحسوبة)ف(قیمة

  ٤٣,٥٩٥  ٨٧,١٩٠  ٢  بین المجامیع
  كغم/ الوزن   ٩٩٠,٩٢٩  ٣٩  داخل المجامیع

  ١,٧١٦  ٢٥,٤٠٨  ١٠٧٨,١١٩  ٤٢  المجموع الكلي  

  ٢,٠٠٠  ٤,٠٠٠  ٢  بین المجامیع
  سنة/ العمر  ١٤٩,٠٧١  ٣٩  داخل المجامیع
  ٠,٥٢٣  ٣,٨٢٢  ١٥٣,٠٧١  ٤٢  المجموع الكلي

  ٥١,٠٢٤  ١٠٢,٠٤٨  ٢  بین المجامیع
  سم/ الطول   ١٤٩٢,٩٢٩  ٣٩  داخل المجامیع
  ١,٣٣٣  ٣٨,٢٨٠  ١٥٩٤,٩٧٦  ٤٢  المجموع الكلي

  ٣,٢٣ ) = ٣٩-٢(وأمام درجة الحریة ) ٠.٠٥ ( ≤طا الجد ولیة عند نسبة خ) ف(قیمة ٭
ـــین  ـــثالث فـــي عـــدم وجـــود  ) ٢(رقـــم مـــن الجـــدول یتب ـــین المجـــامیع ال ـــة ب ـــة معنوی فـــروق ذات دالل

  .وهذا یشیر إلى تكافؤ مجامیع البحث في تلك المتغیرات) الطول ، العمر، الوزن(متغیرات 
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 ٢٢٩

 :المختارةتكافؤ عینة البحث في عناصر اللیاقة البدنیة  ٤-٣-٣

 الســتخالص مجموعــة ،تــم اســتخدام تحلیــل المحتــوى والمــصادر العلمیــة المختلفــة فــي مجــال الــتعلم
   :اآلتیة الرئیسةأسفر التحلیل عن تحدید العناصر  إذمن عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة الخاصة، 

وة االنفجاریـــــة لألطـــــراف الق،القوة االنفجاریـــــة لألطـــــراف العلیـــــا،القـــــوة القـــــصوى( القـــــوة العـــــضلیة وتـــــشمل -
 )القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین ،القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین،السفلى

  )السرعة الحركیة،سرعة االستجابة،السرعة االنتقالیة( السرعة وتشمل -
 )مطاولة السرعة،مطاولة الجهازین الدوري والتنفسي ،مطاولة القوة( المطاولة وتشمل -
 )األكتاف (مرونة المنكبین ،مرونة العمود الفقري(ونة وتشمل  المر -
  . الرشاقة-
  . الدقة-
  . التوافق-

ثــم قــام الباحثــان بعرضــها علــى ذوي الخبــرة واالختــصاص علــى شــكل اســتمارة بهــدف تحدیــد اهــم         
عد ذلـــك تـــم بلعبـــة المـــصارعة،وب المهـــارات االساســـیة البدنیـــة والحركیـــة المـــؤثرة فـــي تعلـــم وتطـــور العناصـــر

استخالص اهم العناصر البدنیـة والحركیـة مـن وجهـة نظـر المختـصین والتـي حـصلت علـى اكثـر التكـرارات 
  :وهي 

  . القوة االنفجاریة لألطراف العلیا-
  . مرونة العمود الفقري-
  .)األكتاف ( مرونة المنكبین -
 . الرشاقة-

كــل عنــصر تــم اختیــاره مــن قبــل المختــصین وبعــد تحدیــد العناصــر تــم تحدیــد االختبــارات الخاصــة ب       
  :واالختبارات التي تم ترشیحها هي ،المذكورین انفاً 

مــن )كغــم٣(وتــم قیاســها بواســطة اختبــار رمــي الكــرة الطبیــة زنــة :" اختبــار القــوة االنفجاریــة لألطــراف العلیــا-
   ).١٩٩٠،١٣٦عثمان، ("سي من الثبات البعد مسافة ممكنةوضع الجلوس على الكر 

س وتـم قیاسـها بثنـي الجـذع خلفـا أمـام الحـائط ویبـدأ التقـوس للخلـف وتقـا:"  مرونة العمـود الفقـري بار اخت-
  . )٣٣٣ ، ١٩٩٧،حسانین  ("المرونة من الحائط إلى الذقن 

وتم قیاسها من وضع االنبطاح والیدان ممسكتان بمسطرة بحیـث  :" )األكتاف ( مرونة المنكبین   اختبار-
ثـم رفـع الـذراعین خلفـا إلـى أقـصى مـسافة ممكنـة دون ، بمسافة تساوي عرض الكتفینتكون موازیة لألرض 

  .)١٣٤ ، ٢٠٠٤،الحكیم ( " مرفقین، مع مالمسة الذقن لألرضحدوث انثناء في ال
 .)٣٦٩ ،١٩٩٥حسانین،() م ١٠ ×٤(المكوكي لمسافة الركض تم قیاسها باختبار:"الرشاقة  اختبار-
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 ٢٣٠

باستخدام تحلیل التباین باتجاه واحد للتحقـق مـن تكـافؤ المجموعـات  تكافؤ البإجراءثم قام الباحثان     
  . ذلك یبین) ٣(رقم جدول ل واأعالهالثالث في 

  )٣( رقم الجدول
  دنیة والحركیة تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في اختبارات عناصر اللیاقة البیبین 

  ٣.٢٣) = ٢،٣٦(ودرجة الحریة  ) ٠.٠٥ ( ≤الجد ولیة عند نسبة خطاء ) ف(قیمة 

التوجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین مجـــامیع البحـــث الـــثالث فـــي بعـــض ) ٣( مـــن الجـــدول تبـــین         
  .ناصروهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث بتلك الع، عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة

   بالمصارعةاألساسیةالمهارات 
استخدام الباحثان بعض المهارات االساسیة في فعالیة المصارعة الجراء بحثهم باستخدام االسلوب   

 هذین االسلوبین في تحسین مستوى االداء تأثیرللكشف عن  واالسلوب المتعدد المستویات التبادلي الثالثي
 –الثالثة لكلیة التربیة الریاضیة  السنة الدراسیةات منهاج وان هذه المهارات من ضمن مفرد، المهاري

اثناء   حیث راعى الباحثان اوزان واعمار الطلبة وحسب قانون االتحاد الدولى للمصارعة،جامعة الموصل
  : على تحدید المهارات االتیةواقتصرت الدراسة تعلمهم للمهارات االساسیة قید البحث، 

 مهارة التقاط كاحل القدم  - 

 مهارة الرمي بلف الذراع والرأس - 

 مهارة الدوران بربط الخصر - 

درجات   مصدر االختالف  المتغیرات
  الحریة

مجموع 
 متوسط المربعات  لمربعات

قیمة 
  *المحسوبة)ف(

  ٠.١٢  ٠.٢٣  ٢  امیعبین المج
  ٠.٢٢  ٧.١٧  ٣٩  داخل المجامیع

القوة االنفجاریة 
  لألطراف العلیا

    ٧.٤٠  ٤٢  المجموع الكلي  )متر(
٠.٥٣  

  ٧,٢٥٩  ١٤,٥١٩  ٢  بین المجامیع
مرونة العمود   ٢٣,٧٧٨  ٥٧٠,٦٦٧  ٣٩  داخل المجامیع

  )سم(الفقري
    ١٤٠٤.٥٧  ٤٢  المجموع الكلي

٠,٣٠٥  

  ٢٦٦.٣٦  ٥٣٢,٧٢٠  ٢  بین المجامیع
  ١٠٩.٩٩  ٣٦٢٩.٥٨  ٣٩  داخل المجامیع

مرونة المنكبین 
  )سم(واألكتاف
    ٤١٦٢.٣٠  ٤٢  المجموع الكلي  

٢.٤٢  

  ٠.١٩٤  ٠,٣٨٧  ٢  بین المجامیع
  الرشاقة  ٠.١٨١  ٧,٥٨٣  ٣٩  داخل المجامیع

  )ثانیة(
    ٧,٩٧٠  ٤٢  المجموع الكلي

١.٠٧  
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 ٢٣١

 مهارة العباسیة  - 

 مهارة هاف تاف - 

  :التكافؤ في االتجاه النفسي نحو درس المصارعة ٥-٣-٣
  :مقیاس االتجاه النفسي 

الذي یحدد االتجاه النفـسي لطلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة للمرحلـة ) ٢٠٠٧مال عبیدة (وهو مقیاس 
فقرة ثم قـام ) ٢٧( ویحتوي المقیاس على ،لدراسیة الثالثة نحو تدریس مادة طرائق تدریس التربیة الریاضیةا

  . لمادة المصارعة كي یصبح مالئمًا علیه الباحثان بإجراء األسس العلمیة
  )٥٨ ،٢٠٠٧،مال عبیدة(

  : األسس العلمیة لمقیاس االتجاه النفسي -
  : مادة المصارعة صدق مقیاس االتجاه النفسي نحو* 

 وقـد ، فـي مجـال التربیـة الریاضـیة)٢ملحـق  (تم عرض المقیاس على مجموعة مـن المتخصـصین
  .كان اتفاق جمیع آراء المتخصصین في استخدام هذا المقیاس لتحقیق أهداف البحث 

  :ثبات المقیاس * 
مرحلـة الثالثــة تـم اسـتخدام طریقـة إعــادة االختبـار، وقـد طبــق المقیـاس علـى مجموعـة مــن طـالب ال

ب ثــم أعیــد االختبـار علــى المجموعـة نفــسها بعــد مـضي ثالثــة أیـام وتــم حــساب الطـ) ١٠( والبـالغ عــددهم 
  .یوضح ذلك) ١(وهو معامل ارتباط معنوي والملحق ) ٠.٨٨(معامل الثبات إذ بلغ معامل االرتباط 

   .التكافؤ في مقیاس االتجاه النفسي -
 بــین أفــراد Anova one wayدام تحلیــل التبــاین باتجــاه واحــد تــم إجــراء عملیــة التكــافؤ  وباســتخ

  . ذلكیبین) ٤(رقم والجدول  عینة البحث في قیاس االتجاه النفسي
  
  
  
  

  )٤ ( رقمالجدول
  درس المصارعةیبین تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في مقیاس االتجاه النفسي نحو 

قیمة ف 
  المحسوبة

متوسط 
  المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباین
وحدة 
  القیاس

  اإلحصائیةالمعالم 
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 ٢٣٢

 ١.٥٢٦ بین المجموعات ٦٠.٠٤٨ ٢ ٣٠.٠٢٤
 داخل المجموعات ٧٦٧.٢٨٦ ٣٩. ١٩.٦٧٤

  درجة
االتجاه النفسي نحو 

 درس المصارعة

  ٣,٢٣) = ٣٩-٢( وامام درجة حریة ٠.٠٥≤قیمة ف الجدولیة عند نسبة خطأ * 
فــروق ذات داللــة معنویــة بــین المجــامیع الــثالث فــي عــدم وجــود ) ٤(رقــم  الجــدول  مــنیتبــین         

  .مقیاس االتجاه النفسي نحو درس المصارعة وهذا یشیر الى تكافؤ مجموعات البحث في تلك المتغیر
   التجربة االستطالعیة٤-٣
الــسالمة الداخلیــة ( عــةبعــد اســتكمال االجــراءات المطلوبــة فــي ضــبط المتغیــرات المــستقلة والمتغیــرات التاب  

 مـن  لكـل شـعبةطـالب) ١٠ (شـعبتین مؤلفـة مـن االسـتطالعیة علـى  تـم اجـراء التجربـة)والـسالمة الخارجیـة
  بهــدفالتجــریبیین ولألســلوبین ٢٠٠٧/ ١١ / ٢ فــي األساســیة مــن خــارج العینــة  االصــليمجتمــع البحــث

  .لتأكد منا
 .بحث اختبار صالحیة االجهزة واالدوات المستخدمة في ال - 

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

 مدى صالحیة البرنامج التعلیمي - 

  :ة  تنفیذ تجربة الرئیس٥-٣
 ٢٠ ولغایة ٢٠٠٧/ ١١/ ١٨ للبحث في تطالعیة تم تنفیذ التجربة الرئیسةبعد اجراء التجربة االس

 مجمـــوع الوحـــدات أصـــبحة تدریـــسیة لكـــل مجموعـــة وبـــذلك  وبمعـــدل وحـــدأســـابیع ولمـــدة ثمـــان ١/٢٠٠٨/ 
 المــستخدمة فــي األســالیب یــاتيدقیقــة وفیمــا ) ٩٠( زمــن الحــدة ،وحــدة) ٢٤( التدریــسیة للمجــامیع الــثالث 

 :  البحث 
   ):الثالثيأسلوب التبادلي  ( األولى المجموعة التجریبیة ١- ٥- ٣

 اذ یــتم تقــسیم الــصف ،الثالثــيوب التبــادلي طبقــت هــذه المجموعــة البرنــامج التعلیمــي المقتــرح بأســل
والطالـب الثـاني ) مالحـظ(طالب یكون الطالب األول ) ٣(إلى مجموعات صغیرة تتكون كل مجموعة من 

أي یقوم بتنفیذ الواجبات الحركیة المقـررة فـي الجـزء التطبیقـي بمـساعدة ) مؤدي( والطالب الثالث ) مساعد(
 إذ یتلقى الطالب المؤدي المالحظات على شكل تغذیة راجعة .الحظالطالب المساعد وبإشراف الطالب الم

فوریة من الطالب المالحظ مستندا إلى ورقة العمل التي تتضمن معلومات وافیة سبق للمدرس أن عرضها 
 ویــستعین الطالــب المالحــظ بورقــة .علــى الطــالب فــي الجــزء التعلیمــي عنــد قیامــه بــشرح المهــارة الحركیــة 

 وتــوزع علــى الطــالب أثنــاء تنفیــذ الجــزء التطبیقــي مــن ،التــي یقــوم المــدرس بإعــدادها) اجــبورقــة الو (العمــل 
 وبعــد تنفیـــذ المهمــات التعلیمیـــة یــتم تبـــدیل ادوار بــین الطــالب وكـــل طالــب یـــؤدي احــد ادوار هـــذه ،الــدرس
 مـن الوحـدة زء التطبیقـي وتستمر هذه العالقة المتبادلة بین الطالب حتى ینتهي الوقت المحـدد للجـ،العملیة

أمــا دور المــدرس فهــو اتخــاذ قــرارات مرحلــة مــا قبــل التــدریس وٕاعطــاء نــوع العمــل بــشكل بیانــات التعلیمیــة، 
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 ٢٣٣

 ویقـــوم الطالـــب المالحـــظ باتخـــاذ .وكیفیـــة تطبیقهـــا مـــع مراقبـــة ومالحظـــة عمـــل الطالـــب المالحـــظ والمـــؤدي
ویكــون مــسؤول  .لــة مابعــد التــدریسقــرارات مرحلــة التــدریس وأمــا الطالــب المــؤدي فیقــوم باتخــاذ قــرارات مرح

ویمكـن الطالـب المـؤدي باالستفـسار واالسـتعانة .على تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة مستعینًا بورقة الواجبات
بمدرس المادة عن الحاجة ویكون المدرس قریبا من الطالب المالحظ للتحقق من ان الطالـب المـؤدي یقـوم 

طالـــب المـــؤدي والحكـــم علـــى االنجـــاز وٕاخبـــاره  بنتیجـــة أدائـــه بعـــد ویقـــوم بمالحظـــة ال.بواجبـــه بـــصورة جیـــدة
  .ومن خالل هذا العمل تخلق جوًا اجتماعیًا ونفسیاً  مناسباً .االنتهاء من العمل

  ):أسلوب المتعدد المستویات ( المجموعة التجریبیة الثانیة ٢- ٥- ٣
 حیــث تــم ،عــدد المــستویاتطبقــت هــذه المجموعــة البرنــامج التعلیمــي المقتــرح باســتخدام أســلوب المت

تصمیم ثالث بدائل في الجزء التطبیقي من أقسام خطة الدرس حسب قابلیات الطالب المجموعة في تنفیذ 
 حیث یبنى هذا التـصمیم علـى أسـاس تنویـع العوامـل الخارجیـة ،بعض المهارات األساسیة لمادة المصارعة

المــراد تعلمهــا مراعیــا التــدرج فــي مــستوى الــصعوبة والداخلیــة المتعلقــة بالمهــارة األساســیة لمــادة المــصارعة 
  :لهذه المستویات وهي ) التمرین(للواجب الحركي 

  . التغییر في المسافات أثناء تنفیذ أنواع المسكات -
  . التغییر في عدد مرات التكرار وكال حسب مستواه -
  . التغییر في أوضاع الجسم -

ثـم اختبـار المـستوى االبتــدائي ) المــستویات(رات وعلـى الطالـب أن یأخـذ قــرار بعـد أن تفحـص الخبـ
ألداء الواجب الحركي وقد یكون بمساعدة المدرس ثم یصحح أخطـاءه بمقارنـة أدائـه بورقـة ) نقطة الدخول(

  .العمل التي بحوزته ثم له الحق في اتخاذ قرار 
 العملیــة التعلیمیــة  وبهــذا تــستمر، أو اختیــار مــستوى أدنــى، أو اختیــار مــستوى أعلــى، تكــرار نفــس العمــل-

 حتـى انتهـاء الوقـت المخـصص للجـزء التطبیقـي وبـذلك یـسمح للمـدرس مـن احتـواء جمیـع انفـاً وفق ما ذكر 
  .الطالب في تنفیذ الواجبات الحركیة للمجموعة التجریبیة األولى 

   ): االمرياألسلوب(  المجموعة الضابطة٣-٥-٣
إذ تـم تقـسیم الطـالب إلـى أزواج )  المـادة الشرح وعـرض(   االمرياألسلوبطبقت هذه المجموعة 

و یتم شرح الواجب الحركي من قبل المدرس فقط ویتم تنفیذ التمارین التطبیقیـة فـي أن واحـد لكـل مجموعـة 
 أي ،بحیث یكون المدرس هو المسؤول على توجیه الطـالب فـي بـدء التمـارین وتـصحیح األخطـاء وٕانهائهـا

 وتكـون االسـتعانة بالمـدرس مباشـرة لتلقـي التغذیـة الراجعـة أو ، الـدرسال یملك الطالـب أي قـرار أثنـاء تنفیـذ
  .إبداء المساعدة 

  األداء  تقویم مستوى ٦ -٣
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 ٢٣٤

    بعد االنتهاء من تنفیذ التجربة الرئیسة استخدم الباحثان  التصویر الفیدیوي للمجامیع الثالث ثم 
من ذوي الخبرة ∗لى ثالثة مقومین مضغوطة لثالث نسخ ُوزِّعْت ع) CD(حوَّل الشریط إلى أقراص 
( لمصارعة مع استمارة تقویم مقننة في مجال االختصاص الدقیق من قبل واالختصاص في لعبة ا

كل مهارة، ویؤخذ متوسط  إلعطاء درجة لكل طالب عن ،)١٩٩٢،البناء،٢٠٠٦مطرود وآخران 
ولم ، ت عملیة التقویم في یوم واحد للمجامیع الثالثدرجاتهم إلظهار درجة المهارة الواحدة، وأجری

یطلع الباحثان المقومین على الطریقة التي تعلم بها الطالب لضمان الموضوعیة والحیادیة مع 
قام الباحثان باختیار ، وبهدف التأكد من موضوعیة التقویم بین المقومین الثالثة.المجامیع الثالث

ائیة وتم حساب معامل االرتباط المتعدد بین درجات المقومین إحدى المهارات الحركیة بصورة عشو 
، وهذا یعني ان االرتباط عال في تقویم المهارة%) ٨٢(فكانت نتیجة االرتباط بین درجاتهم ، الثالثة

  .مما یدل على ان عملیة التقویم كانت موضوعیة 
  : الوسائل اإلحصائیة ٧- ٣
تحلیـل التبـاین باتجـاه  ،Tاختبـار ،امـل االرتبـاط المتعـددمع  االنحـراف المعیـاري،،الوسط الحـسابي(    

  .) معنوي فرق اختبار اقل ،واحد
   )٧٣ ، ١٩٨٠، وخلف اهللا، الراوي )( ٣١٠ -١٠١، ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عرض النتائج ومناقشتها-٤
   عرض النتائج١-٤
ات البحـث الـثالث لالختبـار القبلـي  عرض نتائج االتجاه النفسي نحو درس المصارعة لمجموع١-١-٤

  . ذلكیبین) ٥( رقم والبعدي والجدول 

                                           
  جامعة الموصل/ م زیاد طارق          مدرس مادة المصارعة   كلیة التربیة الریاضیة. م∗

  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة م فرهاد علي           مدرس مادة المصارعة   . م
 Stage 3 شهادة تدریبیة   عبد المعین    السید نوفل 
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 ٢٣٥

  )٥(رقم الجدول 
   نحو درس المصارعة   لالختبارین القبلي و البعدي في االتجاه النفسياإلحصائیة المعالم یبین

  ع±  -س  ع±  -س  المجموعات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
) ت(قیمة 

  المحسوبة
   *  3.575  ٨.٧٧٦  ٤٨.٩٢٨  ٥.٥٣١  ٣٩.١٤٢  الولىالتجریبیة ا

   * 3.259  ٧.٧٤٣  ٤٤.٥٠٠  ٣.٩٥٣  ٣٦.٦٤٢  التجریبیة الثانیة
  1.663  ٤.٧٧١  ٣٨.٠٠٠  ٣.١٧٧  ٣٥.٣٥٧  الضابطة

  ٢.١٤) = ١٤(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عندة نسبة خطأ *
  
 مــستوى التحــصیل المهــاري رض نتــائج االختبــار البعــدي بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــيعــ ٢-١-٤

  .یوضح ذلك) ٦(والجدول 
  )٦( رقم الجدول

   نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في مستوى التحصیل المهاريیبین

وحدة   المهارات الحركیة
مجموع   مصدر التباین  القیاس

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
   * المحسوبة

  * ١١.٢٨٩  ٠.٧٦٦  ٣٩  ٢٩.٨٥٧  داخل المجموعات  رجةد  التقاط كاحل القدم  ٨.٦٤٣  ٢  ١٧.٢٨٨  بین المجموعات
الرمي بلف الذراع   ٦.١٦٧  ٢  ١٢.٣٣٣  بین المجموعات

  *   ٩.٩٦٢  ٠.٦١٩  ٣٩  ٢٤.١٤٣  داخل المجموعات  درجة  والرأس
الدوران بربط  ٧.١٦٧  ٢ ١٤.٣٣٣  بین المجموعات

 ١.١٦٨  ٣٩ ٤٥.٥٧١  موعاتداخل المج  درجة  الخصر
٦.١٣٣  *  

 ١.١١٧  ٣٩ ٤٣.٥٧١  داخل المجموعات  درجة  العباسیة ٤.٥٠٠  ٢ ٩.٠٠٠  بین المجموعات
٤.٠٢٨  *  

 ٠.٨٧٤  ٣٩ ٣٤.٠٧١  داخل المجموعات  درجة  هاف تاف ١٠.١٦٧  ٢ ٢٠.٣٣٣  بین المجموعات
١١.٦٣٧ *  

  ٣,٢٣) = ٣٩-٢( وامام درجة حریة ٠.٠٥≤قیمة ف الجدولیة عند نسبة خطأ  *
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي جمیــع ) ٦(رقــم  مــن الجــدول یتبــین      

 فروقـا   أظهـرت والتـي تطـوراً المهارات الحركیة قید البحـث وللكـشف عـن اي مـن المجموعـات الـثالث االكثـر 
 فـي الجـدول یبـینوكمـا  )L.S.D◌   (نويلجأ الباحثان الى استخدام اختبار اقل فرق مع ، ذات داللة معنویة

  ) .٧(رقم 
  )٧(رقم الجدول 

 مقارنة فروق االوساط الحسابیة بقیمة اقل فرق معنوي بین مجموعات البحث الثالث في مستوى یبین
  التحصیل المهاري

  ض- ٢ت  ض- ١ت  ٢ت- ١تاقل فرق   الضابطة  التجریبیةالتجریبیة   نوع المهارة
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 ٢٣٦

  معنوي  -س  -س الثانیة  -س األولى
  ٠.٦٩٣   *١.٥٣٩  *١.٢٤٦  0.707  ٥.١٥٣  ٥.٨٤٦  ٦.٦٩٢  التقاط كاحل القدم

   *0.642   *1.286  *0.928  0.636  4.642  5.000  5.928  الرمي بلف الذراع والراس
  0.643   *1.428  0.785  0.874  5.357  6.000  6.785  الدوران بربط الخصر

  0.214   *1.071  *0.857  0.854  4.857  5.071  5.928  العباسیة
  0.215   *1.572  *1.357  0.756  5.285  5.500  6.857  هاف تاف

ومن خالل المقارنة بین المهارات الحركیة المستخدمة في البحث بوجود فروق ) ٧ ( رقممن الجدولیتبین 
  :األتي نوحذات داللة معنویة بین مجموعات البحث الثالث وعلى ال

 جمیع الثانیة في والمجموعة التجریبیة األولىالتجریبیة   كانت الفروق دالة معنویة بین المجموعة- 
  . باستثناء مهارة الدوران بربط الخصر األولىالمهارات ولصالح المجموعة التجریبیة 

 والمجموعة الضابطة في جمیع المهارات األولىالتجریبیة   كانت الفروق دالة معنویة بین المجموعة- 
  .األولىولصالح المجموعة التجریبیة 

التجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة في جمیع المهارات  روق غیر دالة بین المجموعة كانت الف- 
  .باستثناء مهارة الدوران بربط الخصر ولصالح المجموعة التجریبیة الثانیة

 المـستخدمة فـي البحـث فـي تنمیـة االتجـاه النفـسي نحـو األسـالیب عرض نتائج المقارنـة بـین ٣-١-٤
  . ذلك یبین) ٨( رقم لبحث الثالث والجدول درس المصارعة لمجموعات ا

  )٨ (الجدول رقم
 نتائج تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالث في االتجاهات النفسیة نحو درس المصارعة في یبین

  القیاس البعدي

وحدة   المتغیرات
  القیاس

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

تجاه النفسي اال  ٤٢٣.٠٢٤  ٢  ٨٤٦.٠٤٨  بین المجموعات
نحو درس 
  المصارعة

  درجة
  ٥٠.٦٢٦  ٣٩  ١٩٧٤.٤٢٩  داخل المجموعات

٨.٣٥٦*   

 ٣.٢٣) = ٣٩-٢(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥( ≤معنوي عند نسبة خطأ  * 

 فــروق ذات ومــن خــالل المقارنــة بــین المجــامیع فــي االتجــاه النفــسي بوجــود) ٨(  یتــضح مــن الجــدول       
 فروقــا   أظهـرت تطـورا والتــي األكثــرداللـة معنویــة بـین المجــامیع وللكـشف عــن اي مـن المجموعــات الـثالث 

 فـي الجـدول یبـینوكمـا ) .L.S.D( لجأ الباحثان الى اسـتخدام اختبـار اقـل فـرق معنـوي ،ذات داللة معنویة
 ).٩(رقم 

  )٩(رقم الجدول 
ة اقل فرق معنوي بین مجموعات البحث الثالث في االتجاة  الحسابیة بقیماألوساط مقارنة فروق یبین

  النفسي
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 ٢٣٧

 األولىالتجریبیة   المجموعة
  ٤٨.٩٢٨ - س

التجریبیة الثانیة 
  ٤٤.٥٠٠ - س

  الضابطة
  ٣٨.٠٠٠  - س

اقل فرق 
  معنوي

   *١٠.٩٢٨  ٤.٤٢٨  --  ٤٨.٩٢٨ - ساألولى التجربة 
   *٦.٥٠٠  --  --  ٤٤.٥٠٠ - الثانیة سالتجربة 

  --  --  --  ٣٨.٠٠٠ -بطة       س الضا
٥.٢٠٤  

ومن خالل المقارنة بین المجامیع الثالث في االتجاه النفسي بوجود ) ٩(رقم  من الجدول یتبین       
  :األتي فروق ذات داللة معنویة بین مجموعات البحث الثالث وعلى النحو

ریبیة الثانیة في االتجاه النفسي  والمجموعة التجاألولىالتجریبیة   كانت الفروق غیر دالة بین المجموعة- 
  .نحو مادة المصارعة

 والمجموعة الضابطة في االتجاه النفسي نحو مادة األولىالتجریبیة   كانت الفروق دالة بین المجموعة- 
  .األولىالمصارعة ولصالح المجموعة التجریبیة 

في االتجاه النفسي نحو مادة التجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة   كانت الفروق دالة بین المجموعة- 
 .المصارعة ولصالح المجموعة التجریبیة الثانیة

  :  مناقشة نتائج البحث ٢-٤
یعـــزو الباحثـــان التقـــدم فـــي مـــستوى تعلـــم المهـــارات لـــدى  ،)٦،٧،٨،٩(مـــن خـــالل نتـــائج الجـــداول 

 بمالحظته وٕاعطائه  لكل طالب زمیل یقوموجودإلى ) الثالثيأسلوب التبادلي (المجموعة التجریبیة األولى 
 والطالــب المــساعد یجعــل ،نتیجــة األداء مباشــرة وزمیــل أخــر یقــوم بمــساعدته فــي تنفیــذ الواجبــات الحركیــة

الطالــب المالحــظ یأخــذ دوره بــصورة جیــدة فــي مراقبــة ومالحظــة الطالــب المــؤدي بــشكل دقیــق ویقــیم انجــازه 
لـب المـؤدي یقـوم باتخـاذ قـرارات مرحلـة التـدریس  كمـا أن الطا.بدقة ویتم تقدیم التغذیة الراجعة بصورة جیدة

 مـن التغذیـة األسـلوبیوفره هـذا ذلك  إلى ،أما الطالب المالحظ فیقوم باتخاذ قرارات مرحلة ما بعد التدریس
 جانــب تثبیــت إلــى للطالــب المــؤدي األخطــاءالراجعــة الفوریــة لكــل طالــب ممــا یعمــل علــى ســرعة تــصحیح 

ـــــــــــــــــــــــــب ااألداء    ورقـــــــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــــــلأنلمالحـــــــــــــــــــــــــظ كمـــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــــصحیح فـــــــــــــــــــــــــي ذهـــــــــــــــــــــــــن الطال
  )Task sheet ( التـي تـصاحب المالحظـة تمكنهـا مـن اسـتمرار تـذكر النقـاط التعلیمیـة والمـسار الحركـي

  . فور حدوثهأالصحیح للمهارة وسهولة اكتشاف الخط
 التــي تـؤثر فــي الــتعلم وتحـسین االنجــاز هــو معرفــة المهمــةالحقـائق ن مــ) " ٢٠٠٣ ( محمــدویؤكـد 

 كمـا أداءه أثنـاء للمـتعلم دائمـةفر مالحظة یو والذي  الثالثي التبادلي األسلوبویظهر ذلك في نتائج العمل 
ــــــــق جــــــــوًا مناســــــــباً  یــــــــساعد إعطــــــــاء أن ــــــــى تنمیــــــــة التعــــــــاون بــــــــین الطــــــــالب التغذیــــــــة الراجعــــــــة یخل    .عل
مر تــستثالثیــة األعــضاء التــي  العالقــة التــي تتولــد بــین المجــامیع التبادلیــة إنكــذلك  .)٣٨،٢٠٠٣محمــد (

 لكــل طالــب مــدرس ممــا یــساعد هــذا علــى أن تؤكــد علــى فإنهــااالنتهــاء مــن تنفیــذ الواجبــات  الحركیــة حتــى 
تنمیـــة الـــسلوك التعـــاوني الـــذي یتـــضمن المـــشاركة الفعالـــة للمتعلمـــین وان قیـــام المتعلمـــین بتـــدریس المهـــارة 
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 ٢٣٨

یتــیح الفرصــة بــصورة  ثــيالثال التبــادلي األســلوب ممیــزات فــضال عــن ذلــك إن . ادائهــمایجابیــا علــىیــنعكس 
 قیــام الطالــب المــؤدي بــدور المــدرس لزمیلــه أن كمــا ،األداءاكبــر للتطبیــق الــصحیح للمهــارة ومعرفــة طــرق 

 ورقــة إلــى وفاعلیتــه فــضال عــن ذلــك باســتعانته األداءیكــون لدیــه خبــرة متمیــزة وهــذا الــدور یزیــد مــن حمــاس 
 المهارة مما كان ألداءالتعلیمیة والصور المتسلسلة اط ق الصحیح والناألداءالعمل التي تحتوي على طریقة 

ـــه  ـــولهم وٕاثـــارةمـــن المنافـــسة بـــین المتعلمـــین   جـــوإدخـــال فـــي األثـــرل نحـــو العمـــل االیجـــابي ودافعیـــتهم  می
 عینــة أفــرادجــاه وزیــادة ات المهــاري األداءفــي العملیــة التعلیمیــة وبالتــالي تحــسن مــستوى الفعالــة والمــشاركة 

 التبادلي تظهر فائدته في األسلوب أن إلى) ١٩٩٠، عبدالكریمعفاف(وتذكر  .ارعةنحو مادة المصالبحث 
 بعد كـل محاولـة لتـساعدهم المهمة التعرف على النقاط إلى من التعلم عندما یحتاج المتعلم األولىالمرحل 

  .) ١١،١٩٩٠،عبدالكریم ( یعتبر بمثابة توفیر معلم لكل متعلماألسلوبفهذا  األخطاءعلى تصحیح 
إن التعلیم الفعال هو التعلیم الذي یمكن الطالب من اكتساب مهارات ) ١٩٩٩ ،الحیلة(یؤكد كما  

 ومـن خـالل نتـائج الجـداول المـذكوره ،)٦٣ ،١٩٩٩ ،الحیلـة(تعـة وسـرور معینة أو معارف أو اتجاهات بم
ضمین جمیــع  هــو احتــواء وتــ،االمــري األســلوب المتعــدد المــستویات علــى أســلوبتعــزى نتیجــة تفــوق أعــاله 

فـي   تـوفرإذ األداء مـن االسـتقاللیة فـي التمـرین علـى أطول توفر فترات األسلوب راعى إذ الطالب العینة 
 الصعوبة التي تسببها عملیـة تأثیرالبرنامج المقترح عدد من الواجبات متفاوتة الصعوبة بحیث تعمل على 

علیمــي مــستویات الطــالب فــضال عــن ذلــك  راعــى البرنــامج التإذ ، فــي درس المــصارعةأو اإلبعــاد اإلقــصاء
فـــان الطالـــب لـــه القـــرار فـــي اختیـــار نقطـــة البـــدء العمـــل والمـــستوى الـــذي یمكـــن البـــدء فیـــه بواســـطة وضـــع 

  .مستویات مختلفة من االنجاز ضمن العمل الواحد
 أســـــلوب المتعــــدد المـــــستویات ال یعطـــــي اهتمامـــــا كبیـــــرا إن) ٢٠٠٦،محمـــــود عبـــــدالكریم( ویــــذكر 

 ولكنه ، الزمالء كما هو في األسلوب التبادلي الثالثيأواكي وتلك الحاجة إلى تقییم المدرس للعنصر اإلدر 
 والوصـــول إلـــى أعلـــى ،اتجـــاه یهـــتم بإتاحـــة الفرصـــة للمـــتعلم أن یـــدرك العالقـــة بـــین طموحـــه وحقیقـــة أدائـــه

   .)٢٥٤،٢٠٠٦،عبدالكریم(بالتقدم بإیقاعهم الخاص  معدالت النجاح عن طریق السماح للتالمیذ
 إن معظــم المــربین یؤكــدون علــى ضــرورة االبتعــاد عــن أســالیب التــدریس ،)١٩٩٢ ،النهــار(ویؤكــد 

التقلیدیــة التــي تركــز علــى التلقــین وٕاطاعــة األوامــر واألخــذ باألســلوب الــذي یركــز علــى اإلبــداع فالتــدریس 
  .اإلبداعي یشیر إلى التدریس بطریقة تثیر التفاعل المبدع بین الطالب والمدرس

  )١١٩، ١٩٩٢ ،نهارال(
  : والمقترحات االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥
 في التحصیل  االمريأكثر فاعلیة من أسلوبي المتعدد المستویات و الثالثي التبادلي إن أسلوب -١

  .المهاري 
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 ٢٣٩

  . في التحصیل المهاري االمريسلوب اال إن أسلوب المتعدد المستویات أكثر فاعلیة من -٢
  النفسياالتجاهفي مقیاس  االمريالمتعدد المستویات و أسلوبي  على الثالثي التبادليفوق أسلوب  ت-٣

  . المصارعةنحو مادة
  
  :والمقترحات التوصیات ٢-٥
 لمادة األساسیة االیجابي والفعال في تعلیم المهارات لتأثیره الثالثي التبادلي األسلوباستخدام  - 

  .المصارعة واالتجاه نحوها
والمتعدد المستویات ضمن مقرر طرائق التدریس بكلیة التربیة  الثالثي التبادلي أسلوبي كل من الإدخ - 

  .الریاضیة حتى نستطیع مسایرة التقدم العلمي
 . الدراسة هذهأسلوبي باستخدام أخرى بحوث على فعالیات ریاضیة إجراء یمكن - 

   :واألجنبیةالمصادر العربیة 
  :المصادر العربیة 

بحث منشور في مجلة علوم التربیة الریاضیة جامعة بابـل، العـدد ): ٢٠٠٢(مازن عبدالهادي احمد، .١
 . الثاني،المجلد االول، بابل، العراق 

اثـــر اســـتخدام بعـــض األســـالیب التدریـــسیة فـــي اســـتثمار ) : ١٩٩٧(ألكاظمي،ظـــافر هاشـــم وآخـــرون  .٢
یــة الریاضــیة،  كلیــة التربیــة الریاضــیة، وقــت الــتعلم األكــادیمي لــدروس التربیــة الریاضــیة، مجلــة الترب

 .، بغداد، العراق)٣(جامعة بغداد، العدد 

اثـــر اســـتخدام بعـــض طرائـــق الـــتعلم فـــي تعلـــم المبتـــدئین فـــن اداء ): ١٩٩٢(،لیـــث محمـــد داود ،البنـــا .٣
 .جامعة الموصل، غیر منشورة، رسالة ماجستیر، بعض مسكات المصارعة الحرة 

التطبیقـات االحـصائیة فـي بحـوث التربیـة ) : ١٩٩٩(العبیدي، حسن محمـد التكریتي، ودیع یاسین و  .٤
  .الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

المبــادئ األساســیة فــي طــرق تــدریس التربیــة الریاضــیة، ) : ١٩٨٨(الجبوري،عــدنان خلــف وآخــران  .٥
  .جامعة البصرة، العراق

، ٣، ط١س و التقــویم فــي التربیــة  البدنیــة والریاضــیة، جالقیــا) : ١٩٩٥(حــسانین، محمــد صــبحي  .٦
  .دار الفكر العربي، القاهرة 

االسس العلمیة للكرة الطائرة وطرق القیـاس ) : ١٩٩٧(حسانین، محمد صبحي وعبد المنعم حمدي  .٧
 .، مركز الكتاب للنشر، القاهرة١للتقویم، ط

ریاضــــیة، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر، تــــدریس التربیــــة ال) : ١٩٩١(حـــسن،جمال صــــالح وآخــــران  .٨
  .جامعة الموصل، العراق
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 ٢٤٠

االختبــارات والقیــاس واالحــصاء فــي المجــال الریاضــي، جامعــة ): ٢٠٠٤(الحكــیم، علــي ســلوم جــواد  .٩
 .القادسیة

، دار الكتـاب الجـامعي، العـین، ١ طرائق التدریس واستراتیجیاته، ط:) ٢٠٠١(الحیلة،محمد محمود  . ١٠
  .بیة المتحدة األمارات العر 

تــصمیم وتحلیــل التجــارب الزراعیــة، دار ) ١٩٨٠( الــراوي، خاشــع محمــود وخلــف اهللا، عبــد العزیــز  . ١١
 .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

تـــأثیر أســـلوبین الـــتعلم االتقـــاني والتـــضمین علـــى تعلـــم أنـــواع ) : ٢٠٠٤(الراوي،ســـعید عمـــر عـــادل  . ١٢
  .نشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق، أطروحة دكتوراه غیر م"السباحة

اثـر اسـتخدام بعـض أسـالیب التـدریس المختلفـة : ) ٢٠٠٢(الزبیدي،قصي حـازم محمـد عبـد الـرحمن  . ١٣
فـــي تحقیـــق بعـــض أهـــداف درس التربیـــة الریاضـــیة، أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة 

 .الریاضیة، جامعة الموصل، العراق

، ١منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة، ط) : ١٩٨١(زوبعـــي، عبـــد الجلیـــل ابـــراهیم والغنـــام، محمـــد احمـــد ال . ١٤
  .مطبعة  جامعة بغداد

 دراســة مقارنــة بــین طــریقتین تعلیمیتــین علــى مــستوى أداء تعلــم مهــارة :) ١٩٨٧(ســعد،محمد یحیــى  . ١٥
، ٧المجلـد الرابـع، العـدد التصویب من الثبات في ریاضة كرة السلة، مجلة بحوث التربیة الریاضیة، 

  .بغداد، العراق
 علــى تعلــم مهــارتي اإلرســال فــي الثالثــيتــأثیر أســلوب الــتعلم التبــادلي ) : ٢٠٠٣(شــبل،فائزة محمــد  . ١٦

، )٣(، العدد ٢الكرة الطائرة، بحث منشور، مجلة العلوم البدنیة والریاضیة، جامعة المنوفیة، المجلد 
 . المنوفیة، مصر،یولیو

، التــدریس للتعلــیم والــتعلم، مكتبــة ٢طــرق تــدریس فــي التربیــة الریاضــیة، ج) : ٢٠٠٢(نوال شــلتوت، . ١٧
 .اإلشعاع الفنیة

طـــــرق تـــــدریس فـــــي التربیـــــة الریاضـــــیة والریاضة،منـــــشأة المعـــــارف ) : ١٩٨٩(عبـــــد الكریم،عفـــــاف  . ١٨
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)١(رقم ملحق   
 مقیاس االتجاه النفسي نحو درس المصارعة

  :في المكان الذي یناسبك ) ü(عزیز الطالب ضع عالمة 
  غیر موافق  محاید  موافق  الفقرات  ت
        مجال أوسع لعرض المواضیع بمرونة وحریةدرس المصارعة أرى أن في   ١
         ضروري لي أن درس المصارعةحقاً   ٢
        بدرس المصارعةأتضایق عندما أكلف بأي نشاط یتصل   ٣
        المصارعةأكثر ما أمیل إلى مدرسي مادة   ٤
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 ٢٤٢

        ال لزوم لها ضمن المناهج التي ندرسهاالمصارعة  درسأرى أن   ٥
        في حیاتي الیومیةالمصارعة   مادةأشعر بضالة استفادي من دراسة  ٦
         عائقًا لي في تحقیق النجاح درس المصارعةحقًا   ٧
        المصارعة درسأخشى الرسوب في   ٨
        ليجوًا من المتعة والخیال درس المصارعة نمي ی  ٩
        المصارعةأرى إعطاء أهمیة أكبر لدرس   ١٠
 مـادةأحب النقاش مع زمالئي من أجـل التفـوق والحـصول علـى الـدرجات فـي   ١١

        المصارعة

         المصارعةبمادةأتجنب االختالط مع األشخاص المتخصصین   ١٢
        درس المصارعةكثیرًا ما أشعر بالملل وشرود الذهن في حصص   ١٣
        درس المصارعةبطء الوقت في أشعر ب  ١٤
        سلبًا على معدلي الدراسي العام المصارعة درس ؤثر ی  ١٥
        مادة المصارعةأكثر مادة تفزعني في االمتحان هي   ١٦
        المصارعةأشعر بالراحة النفسیة والروحیة في درس   ١٧
        المصارعة درسأتمنى أن تزداد حصص   ١٨
        مرونة والحریة التعبیریة بالدرس المصارعة تسم ی  ١٩
بمـادة ال أرغب في قراءة المقاالت المنشورة فـي الـصحف والمجـالت الخاصـة   ٢٠

         المصارعة

        بمادة المصارعةأفضل قراءة أي كتاب خارجي ال یتعلق   ٢١
        مادة المصارعةأشعر بانزعاج عندما یحین موعد امتحان   ٢٢
بوصـــفها مـــادة دراســـیة فـــي جمیـــع المراحـــل مـــادة المـــصارعة أتمنـــى أن تـــدرس   ٢٣

  الدراسیة
      

        حتى لو كنت مریضاً مادة المصارعة أحضر دروس   ٢٤
        فرصة لتعلم القیادة والتوجیهمادة المصارعة تتیح لي دراسة   ٢٥
موضوعات مهمة تجعلـه موضـع إعجـاب لكثیـر مـن لمادة المصارعة أرى أن   ٢٦

  الطالب
      

        مادة المصارعةء كتب أسعى دائمًا القتنا  ٢٧
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 ٢٤٣

  )٢(ملحق رقم 

  :اسماء السادة الخبراء

  جامعة الموصل/            كلیة التربیة الریاضیة د عناد جرجیس . ا-١

  جامعة الموصل  /          كلیة التربیة الریاضیة د ایاد محمد عبداهللا . ا-٢

  جامعة الموصل / د ثیالم عالوي              كلیة التربیة الریاضیة.ا -٣

  جامعة الموصل/ د ناظم شاكر            كلیة التربیة الریاضیة .م. ا-٤

   جامعة الموصل/ م زیاد طارق               كلیة التربیة الریاضیة . م-٥
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