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  الملخص
ــیم هــدف البحــث الــى الكــشف فــي ).والموحــد، المتــدرج البــسیط (عــن اثراســتخدام أســلوب التعل

وأستخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة ، مسكات المصارعة الحرة  بعض تعلیم فن اداء 
 فــي كلیــة التربیــة نیــة الدراســیة الثاطالبــأ مــن طــالب الــسنة) ٣٠(وتكونــت عینــة البحــث مــن ، البحــث

وتـم ، طالب لكـل مجموعـة) ١٥( بواقع  مجموعتین موزعین على  صالح الدین جامعة / الریاضیة 
فـضآل عـن عـدد مـن عناصـر اللیاقـة البدنیـة ) العمـر، الـوزن، الطـول(التكافؤ فیما بیـنهم فـي متغیـرات 

  .المختارة
امـا المجموعـة الـضابطة ، یة بأالسلوب الموحـد  الطریقة الجزئاستخدمت المجموعة التجریبیة

 واسـتغرق تنفیـذ البرنـامج . بأسـتخدام اسـلوب التقلیـديفقد تم تعلیمها فقط عـن طریـق الـشرح والعـرض 
، )  دقیقـة٩٠(زمن الوحدة التعلیمیـة الواحـدة ، وحدات تعلیمیة لكل مجموعة) ٥(أسابیع وبمعدل ) ٥(

  وأســـتخدم الباحـــث الوســـائل ٢/٢٠٠٨/ ١١ ولغایـــة ٢٠٠٨/ ١ /١٤إذ تـــم البـــدء بتنفیـــذ التجربـــة فـــي
  .) t.test(  أختبار ت،االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي: االحصائیة التالیة

  :وأستنتج الباحث مایأتي
ان اســـتخدام االســـلوب الموحـــد مـــن الطریقـــة الجزئیـــة قـــد أثـــر ایجابیـــا فـــى مـــستوى فـــن اداء بعـــض  -

  .مسكات المصارعة الحرة 
 المجموعة التجریبیة التي اسـتخدمت  االسـلوب الموحـد مـن الطریقـة الجزئبـة علـى المجموعـة  تفوق-

  ) .       الحصیر وحجز الرجلین ثم الرفع (الضابطة في مسكة 
 واصـــى الباحـــث ضـــرورة اســـتخدام االســـلوب الموحـــد مـــن الطریقـــة الجزئیـــة فـــي تعلـــم مـــسكات المعقـــدة

    .بالمصارعة الحرة
 
 
 

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
Effects of using unified style of part method in learning 

some freestyle wrestling holds. 
Assist Lecturer Farhad Ali Mustafa  

University of Salahadin / college of physical education 

 The research aim at being acquainted with the effects of using the 

unified style of part method in learning some holds of freestyle wrestling. 

Since it is convinced to the nature of research, the experimental method was 

used. The sample included 30 students of second academic year in college 

of physical education, University of sallahadden. The sample divided into 

two groups with 15 students each. The equality was done in the variables of 

high, weight, age, and selected physical fitness compound. 

 The first experimental groups used the learning by unified style part 

method, while the second experimental group was learned by desecration 

and demonstration. The program lasted 5 weeks with 5 sessions for each 

group. The duration of each learn session was 90 minutes. The program 

lasted from 14 -1 -2008 to 11-2 -2008. The data were processed statistically 

by using the mean, Standard   deviations, t. test.   

 The researcher concluded the following:  

-  The first experimental group, which used the unified style of part method, 

excluded the other second group of. (Ankle pick, overturn by control of 

Crossed legs). Holds in freestyle wrestling.  

- in learning method the holds of The researcher had recommended using 

the unified style of parts method for learning the difficult skill in wrestling 

holds.   

  
  
   : التعریف بالبحث-١
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  : المقدمة وأهمیة البحث ١ – ١
 وفــي وال ســیماظهــرت فــي الفتــرة اآلخیــرة بحــوث ودراســات كثیــرة فــي میــدان التربیــة الریاضــیة 

والتـي ابتعـدت عـن . مجال طرائق التدریس وساهمت بشكل فعـال فـي تطـویر طرائـق وأسـالیب الـتعلم 
لشكل التقلیدي المتعارف علیه وأخـذت علـى عاتقهـا اثبـات فاعلیـة طرائـق وأسـالیب أخـرى فـي عملیـة ا

یــع الطــالب یــستجیبون لطریقــة واحــدة، تــدریس التربیــة الریاضــیة والتــي انطلقــت مــن مبــدأ أن لــیس جم
 البـد مـن وأنه ، على أن الطالب الیستجیبون لعملیة التعلم بالطریقة ذاتهاءوقد أجمع كثیر من العلما

 مـن أراد ان یختارمهنـة ، ألنـه وتطـویر قـدرات ومعـارف الطـالباءاستخدام طرائق جدیـدة ومختلفـة لبنـ
 الجدیـــدة ویتبـــع مـــا یناســـب الفـــروق واألســـالیب باألســـسالتـــدریس فـــي التربیـــة الریاضـــیة علیـــه أن یلـــم 

  .)٥٦، ١٩٨٧،الدیري وبطانة( الفردیة للطالب
وجــودة فــي عملیــة التـــدریس والتعلــیم فأنــه الیوجــد أســـلوب وفیمــا یتعلــق بطبیعــة العالقـــات الم

معـــین یفـــضل علـــى اآلخـــر كمـــا أن لـــیس بامكـــان أســـلوب واحـــد للتوصـــل الـــى جمیـــع أهـــداف التربیـــة 
  ).٢٦ ،١٩٩١،موستن(  انما الى جزء منها، البدنیة

وان واقـع عملیـة المـدرس یحــتم علیـه ان یجـرب باسـتمرار طرأئــق وأسـالیب جدیـدة فـي تــدریس 
 مـــن أقـــدم فعالیـــات ریاضـــیة التـــي مارســـها االنـــسان منـــذ القـــدم فـــان ةدتـــه وریاضـــة المـــصارعة واحـــدما

لــذا فــان تطــویر هــذا ،مــستوى االنجــاز فیهــا یعتمــد الــى حــد مــا علــى فــن أداء الحركــي للمــسكات فیهــا 
باســـتخدام أســـالیب مختلفـــة ســـوف یعـــود بالتاكیـــد بـــاالثر االیجـــابي فـــي تحـــسین ) المـــسكات (الجانـــب 

 .وى االنجاز فیهامست
 یروتعــد لعبــة مـــصارعة مــن االلعــاب التـــي تتطلــب طرائـــق وأســالیب خاصــة فـــي الــتعلم تطـــو 

الكثیــر مــن المهــارات الحركیــة للمــسكات وازدادت المتطلبــات الفنیــة التــي یطلبهــا القــانون الــدولي مــع 
اضـة المـصارعة  طرائق وأسالیب التعلم المالئمة في ریأتباعوان ، المسكات وتقییمصعوبات وتركیب 

، مهــارات الحركیــة الجدیــدة والمركبــةیعطــي للمــتعلم الفرصــة الكبیــرة فــي تعلــم واســتیعاب الكثیــر مــن ال
فــي تعلــم  الموحــد مــن االســالیب الحدیثــة فــي الــتعلم ولــه أهمیــة كبیــرة مــن خــالل فأئدتــه األســلوبویعــد 

ـــة فـــضًال عـــن الكثیـــر مـــن الحركـــات الـــصعبة والمعقـــدة  ا االســـلوب قیاســـأ الـــى  المـــتعلم بهـــذأخطـــاءقل
 .)wiliam,1993,45(األخرى  التي ترتكب في أثناء التعلم باالسالیب األخطاء

طریقـة الجزئیـة فـي تعلـیم اللوب اخر مـن ان هذا البحث یكتسب اهمیته من خالل تجریب أس
المـــصارعة الحـــرة مـــن اجـــل الوقـــوف علـــى افـــضل اســـلوب فـــي  المـــسكات االساســـیة بعـــض فـــن اداء

  .األفضل لتحقیق االنجاز عملیة التعلیم وصوالً ظیفها في لتو 
  
  :لبحث  مشكلة ا٢- ١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٥٦

 یعتمد على ما توفره تلك أسـلوب مـن وقـت وجهـد التدریسان اختیار أي أسلوب من أسالیب   
عــد المــسكات فــي المــصارعة الحــرة العامــل االســاس الــذي تو ، فــي تعلــیم أي فعالیــة او مهــارة ریاضــیة

سـتخدام طرائـق واسـالیب مختلفـة وطـرق  بـاب كـل علـى اعى البحـوث وعلیـه تـس،یرتكز علیه االنجاز 
ولمــا كــان .  المــسكاتاداءمــا هــو جدیــد مــن اجــل تحقیــق الهــدف المنــشود وهــو تطــویر مــستوى فــن 

االسلوب المتـدرج البـسیط مـن الطریقـة الجزئیـة هـو االسـلوب المتبـع عـادة فـي تعلـیم فـن اداء مـسكات 
في هذه المحاولة الى الوقوف على تأثیرأسـتخدام أسـلوب مغـایر لذلك سعى الباحث . المصارعة الحرة

ـــك باتبـــاع االســـلوب الموحـــد  مـــن ملمـــا هـــو  ـــیم فـــن اداء المـــسكات الطریقـــةتبـــع وذل ـــة فـــي تعل  الجزئی
  .االساسیة في المصارعة الحرة

   : هدف البحث٣- ١
 فـن اداء تعلـیم  الموحد مـن الطریقـة الجزئیـة فـيیهدف البحث الى الكشف عن اثراستخدام أسلوب - 

  .بعض مسكات المصارعة الحرة 
   فرض البحث ٤- ١
فـي تعلـیم ). والموحـد، المتـدرج البـسیط (أسـلوبین التعلیمیـین أحـصائیة بـین داللة  وجود فروق ذات -

  . مسكات المصارعة الحرة  بعضفن اداء
   مجاالت البحث٥- ١
  .جامعة صالح الدین/یة الریاضیةطالب السنة الدراسیة الثانیة بكلیة الترب :  المجال البشري-
  ١١/٢/٢٠٠٨ولغایة  ١٤/١/٢٠٠٨ابتدًا من : ألزماني  المجال -
  جامعة صالح الدین/قاعة المصارعة في كلیة التربیة الریاضیة   : المجال المكاني-
  : االطار النظري والدراسات السابقة-٢
   :االطار النظري ١- ٢
  :طرائق تعلیم فن االداء الحركي  ١-١-٢

خـــاص فـــي تطبیـــق الاذ ان لكـــل مـــدرس أســـلوبه ،  طرائـــق وأســـالیب التـــدریس والتعلـــیمتعـــددت        
 التـــدریس فـــيوهـــذه الفلـــسفة تحـــدد مـــدى أســـتخدامه لطریقـــة واحـــدة ، فلـــسفته الشخـــصیة لـــنمط تدریـــسه

 األهـــدافق یـــتحقلفهمـــه كنتیجـــة ایجابیـــة لقناعـــة واعتقـــاده بانهـــا الطریقـــة الناجحـــة والتـــى تنـــسجم مـــع 
  ).٢١، ١٩٨٩ ،وآخران ،جواد( في العملیة التعلیمیة إلیها الوصول مطلوبةال

ویـــرى المهتمـــون بدراســـة الوســـائل الفنیـــة التـــي یمكـــن بهـــا تنظـــیم المـــادة الدراســـیة فـــي التربیـــة 
الریاضــیة ان اســـتثمار هـــذه الطرائـــق واالســـالیب وصـــوآل لهــدف الـــتعلم باســـرع وقـــت وأقـــل جهـــد یحتـــل 

اذ تهـــدف عملیــة التـــدریب الــى أكـــساب الفـــرد ، لــیم المهـــارات الحركیــة اهمیــة خاصـــة قــي موضـــوع تع
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بحیـــث یمكـــن اســـتخدام بدرجـــة كبیـــرة مـــن الفاعلیـــة فـــي أثنـــاء المنافـــسات للمهـــارات الحركیـــة واتقانهـــا 
  ).٩٩ص،١٩٧٧،عالوي(الریاضیة 

 عملیة تعلیم فن االداء الحركي ببعض الصعوبات التي قـد تتسممصارعة الحرة الفي ریاضة 
 ،یوجهها المتعلم في فعالیات اخرى وذلك بسبب تفاعله مع مقاومـة خارجیـة هـي وزن العـب خـصمال

 هنــاك عــدة عناصــر أن إال ، االســلوب المــستخدم فــي تعلــیم المبتــدئینفــي وجهــات النظــر تعــددتوقــد 
 تحدد الطریقة او االسلوب المستخدم من قبل المعلم واهم هذه العناصر هي المتعلم نفسه كـذالك فـان

، تعلمها اثرا في تحدیـد الطریقـة او االسـلوب المالئـم للـتعلملطبیعة المهارة او الفعالیة الریاضیة المراد 
 تلك المهارة او الفعالیة وما تحتاجـه مـن وقـت فـي تعلمهـا اثـرا فـي تحدیـد صعوبة عن ذلك فان فضالً 

 تحدید ذلك واخیرأ مستوى نوعیة االسلوب او الطریقة كما ان لطبیعة الطالب ومستوى الذكاء اثرا في
  . المتعلم لتعلم المهارة قابلیة

وقــد دلـــت المراجـــع المتخصـــصة الـــى ان هنـــاك ثالثـــة طرائـــق رئیـــسة للـــتعلم والمـــستخدمة فـــي 
  مجال التعلم الحركي للفعالیات وأاللعاب الریاضیة وهي 

  .الطریقة الكلیة
  .الطریقة الجزئیة

 )٤٠، ١٩٨٤، بسطویس احمدوعباس السامرائي(            ).المختلط(الطریقة الكلیة الجزئیة 
 : الطریقة الكلیة ٢-١-٢

دة وهــي الطریقــة التــي یــتم فیهــا تعلــیم الحركــة المطلــوب علــى أســاس كونهــا وحــدة حركیــة واحــ
ـــدون تجزئـــة  الـــسهلة  هـــذه الطریقـــة تـــساعد علـــى تعلـــم التمرینـــات إذ إن )١٥٦ص١٩٨٧یعقـــوب (وب

ـــة التـــي تمثـــل وحـــدة متكاملـــةوالتمرینـــات التـــي یـــصعب تجزیئتهـــا و  بینمـــا التناســـب ، المهـــارات الحركی
  . معقدةاوالتي تتكون من اجزاء بسیطة التمرینات المركبة والمعقدة اوالحركات 

  )٩٠، ١٩٨٢ ،زهران(
  :الطریقة الجزئیة  ٣-١-٢

وهـي الطریقــة التــي یــتم فیهــا تجزئــة المهــارات الحركیـة الــى أجــزاء صــغیرة ویــتم التــدریب علــى 
 األجـزاء بقیة بعد اتقان الجزء اآلول وهكذا الثانياألجزاء كل على انفراد ویتم االنتقال الى الجزء هذه 

الى ان یتم تعلم كل أجزاء المهارة ثم ترتبط هذه اآلجزاء ببعضها في النهایة وتتكـون المهـارة الحركیـة 
ن أوالحركة وتعلم هذه  وتعتمد هذه الطریقة على االدراك الجزئي للتمری)٢٦٥، ١٩٨٧ ،یعقوب(ككل 

 ياآلجــزاء بالتــدرج والیــتم االنتقــال مــن جــزء الــى أخــر اال بعــد اتقــان الجــزء اآلول ثــم الجــزء الثــاني الــذ
وتـــستخدم هـــذه الطریقـــة فـــي الحركـــات الـــصعبة والمعقـــدة غیـــر انهـــا ) ١٣٠، ١٩٩٠ ،عبـــاس( بعـــده 

  .التتناسب مع المهارات الحركیة التي الیمكن تجزئتها
    )٢٠١ص،١٩٨٨،ن نصیف و حسی(
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 ٥٨

  - : وتنفذ هذه الطریقة بعدة اسالیب هي
   : اآلسلوب المتدرج البسط -أ

 بتعلــیم یبــدأاذ بعــد التقــسیم الفعالیــة او المهــارة  الــى االجــزاء ، الكالســیكي باألســلوبویــسمى 
ء  مــن الحركــة یــتم تعلــیم الجــز األولجــزء لا إتقــانفبعــد ، الفعالیــة او المهــارة حــسب تسلــسلها المنطقــي 

الثــاني وبعــد اتقانــه یــتم تعلــیم الجــزء الثالــث مــن الحركــة وهكــذا حتــي نهایــة الحركــة اذ یــتم ربــط هــذه 
  .)٤٩٠,١٩٧٢،لطفي (  جزاء مع بعضها لتأدیة المهارةاال
  : المتدرج المتقدم األسلوب -ب

م ربـط  ثم الجزء الثاني وثاألول یتم تعلیم الجزء أجزاء عدةعند تقسیم المهارة او الفعالیة الى 
 االول بـــالجزأین والثــاني معــأ قبـــل تعلــم الجــزء الثالـــث ثــم تعلــم الجــزء الثالـــث ثــم ربطــه األول الجــزأین

  .والثاني وهكذا وصوال الى نهایة الحركة 
   : العكسي األسلوب -ج

بعــد تقــسیم المهــارة او الفعالیــة الــى اجــزاء یبــدا بتعلــیم المهــارة او الفعالیــة مــن الجــزء النهــائي       
 معـا وهكـذا یـستمر بتعلـیم اجـزاء الجـزأنیتقن ثم یبدا بتعلیم الجزء الذي قبله حتى یتقن ثـم یـربط حتى 
  . )٣٥ص،١٩٩٨،التكریتي واخران (  او الفعالیة حتى الجزء االول منهاللمهارة

  : أسلوب االجزاء الصعبة -د
شاهدة الحركة او وفیه یتم تحدید االجزاء الصعبة من قبل الخبراء او المتعلمین انفسهم بعد م

ویبـــدا المعلـــم بتعلـــیم الجــزء االكثـــر صـــعوبة مـــن الحركـــة ثـــم االقـــل ، محاولــة تطبیقهـــا بالطریقـــة الكلیـــة
  . صعوبة وهكذا حتى تطبق جمیع االجزاء المهارة او الفعالیة 

   :المهمة أسلوب االجزاء -ه
 ثـم المهـم ثـم اهمیـةر وفیه یتم تحدید االجـزاء الهامـة مـن قبـل الخبـراء ویـتم تعلـیم الجـزء االكثـ

  . او الفعالیة للمهارة حتى تطبیق جمیع االجزاء االقل اهمیة
   : االسلوب الموحد -و

المهــارات  وقــد یرغــب المعلــم ان یمــارس الطــالب االجــزاء مــن الحركــة وهــذا االســلوب مفیــد لكثیــر مــن
                                                           .)١٩٨٩,٢٦٧،عبد الكریم( المعقدة

یتم التدریب على الجزء من الحركة ثم بعد اتقانه یتم االنتقال الى الجزء الذي یسبقه او  اذ
  .وهكذا حتى یتم اتقان جمیع االجزاء ثم ادائه بشكل كامل  یلیه

 ثــم  األول الجــزء ،یــتم تعلــیم االجــزاء لــیس بتسلــسلها المنطقــي المتــدرج او العكــسي بــل یــتم االختیــار
  .یع اجزاء المهارة او الفعالیة االخیر وهكذا حتي تطبق جمالجزء

                                                                                                                   )٣٥ ،١٩٩٨ ،التكریتي واخران(
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 ٥٩

  :المشابهة الدراسات ٢-٢
  :)١٩٩٦(لحسودراسة عبد الجبار عبد الرزاق ا ١-٢-٢
  " المتدرج والعكسي في تعلم قفزة الیدین اآلمامیة على حصان القفزاألسلوبیندراسة مقارنة "

 التعــرف علــى أثــر اســتخدام كــل مــن اآلســلوبین المتــدرج والعكــسي مــن هــدفت الدراســة الــى 
یة التربیة الثالثة في كلالدراسیة طالبا من طالب السنة  )١٨(وشملت عینة البحث ، الطریقة الجزئیة 

 .الریاضیة بجامعة الموصل
واســتنتج الباحــث  وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي مــستوى أداء القفــزة ولــصالح االســلوب 

  .)١٩٩٦،الحسو(العكسي 
  :)٢٠٠١( أفراح ذنون یونس دراسة٢-٢-٢
  "العكسي في تعلم بعض المهارات الجمناستك  اآلسلوب أثر أستخدام " 

) المتـدرج البـسیط( التقلیـدي سـلوبیناألف على أثر اسـتخدام كـل مـن  التعر هدفت الدراسة الى
مـن طالبـات مـن  طالبـة ) ٤٠(إذ شـملت عینـة البحـث مـن   ،عكسي من الطریقـة الجزئیـة فـي تعلـموال

  .                                       الشام للبناتفي متوسطةالصف اآلول 
   الباحثة واستنتجت -

عـــة المجمو  اللـــة معنویـــة فـــي مـــستوى أداء الطالبـــات للسلـــسلة الحركیـــة بـــین عـــدم وجـــود فـــروق ذات د
  ).٢٠٠١،یونس (التجریبیة والمجموعة الضابطة 

   : اجراءات البحث-٣
   : منهج البحث١-٣

   .استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمتة لطبیعة البحث
   : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 جامعـة – فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة الثانیـةراسـیة تكون مجتمع البحـث مـن طـالب الـسنة الد
 امـا عینـة البحـث فقـد تكونـت طالبـاً ) ٨٥( والبالغ عـددهم ٢٠٠٨-٢٠٠٧صالح الدین للسنة الدراسي

شـعب ) ٤( والبـالغ عـددهم انیـة تـم اختیـارهم عـشوائیأ مـن شـعب الـسنة الدراسـیة الثتینمن طالب شعب
 مــع تكافؤهـادم د الباحـث عـددأ مـن افـراد العینـة وذلـك لعـ لكـل شـعبة بعـد ان اسـتبعطالـب) ١٥(وبواقـع

اآلســلوب الــى مجموعــة تجریبیــة تتلقــى تدریــسها باســتخدام وعتین  وقــد قــسمت المجمــبقیــة افــراد العینــة،
 المتـدرج سـلوباألأسـتخدمت بینمـا المجموعـة الـضابطة ،  فـضال عـن الـشرح للواجـب الحركـيالموحد 
   )(*مادةمن قبل مدرس ال) التقلیدي(البسیط 

  . ذلكیبین) ١(رقم والجدول 
                                      

  صالح الدین  جامعة–           كلیة التربیة الریاضیة م فرهاد علي مصطفى .م(*) 
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 ٦٠

  )١(رقم الجدول 
   عدد افراد العینة واالسلوب المستخدم في التدریسیبین

  عینة البحث  المستبعدین  طالب عدد  اسلوب التدریس  المجموعة
  ١٥  ١٠  ٢٥  اآلسلوب الموحد  التجرییة
  ١٥  ١٢  ٢٧  )التقلیدي(االسلوب المتدرج البسیط   الضابطة
  ٣٠        المجموع

   : تكافؤ مجامیع البحث الثالث٣-٣
  :تمت عملیة التكافؤ بین مجامیع البحث لضبط المتغیرات االتیة 

  )مقاسأ بالسنوات( العمر الزمني -
  ) مقاسأ بالسنتمترات( الطول -
  . ذلكیبین) ٢ ( رقموالجدول) ممقاسأ بالكیلو غرا( الوزن -

  )٢(رقم لجدول ا
  ).الوزن ،الطول ،العمر( داللة الفروق لمجموعتي البحث في متغیرات یبین 

  التجریبیة  الضابطة  المجموعة

  ع±  -س  ع±  -س  المتغیرات

قیمة ت 
  المحسوبة

  ٠.٣٠  ١.٦٢  ٢٠.٨٤  ١.٧٤  ٢٠.٦٨  سنة/ العمر 

  ٠.٧٨  ٤.٨٠  ١٧٥.٤  ٥.٦  ١٧٦.٧  سم/ الطول 

  ٠.٨٠  ٤.٨٢  ٦٩.١  ٤.٥٥  ٦٧.٩  كغم/ الوزن 

     )٢,١٤() =  ١٤( امام درجة حریة٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة *
متغیـرات   فـيتینانه الیوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموع) ٢(رقم  من الجدول یتبین

وهـي أقـل مـن ) ٠.٨٠-٠.٧٨-٠.٣٠(بـین  المحسوبة ما) ت(اذ تراوحت قیمة والعمر ، الوزن، الطول
 وهـذا یعنـي )٢.١٤(والبالغـة ) ١-١٥(وامام درجة حریـة ٠,٠<5الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة 

  . تكافؤ مجموعتین بتلك المتغیرات اعاله
   :التكافؤ في عناصر اللیاقة البدنیة المختارة

جموعــة وتــم اســتخالص م، اســتخدم الباحــث اســلوب تحلیــل المحتــوى لــبعض المراجــع العلمیــة
  . )٢٠٠٤ ،مطرود ()١٩٩٥، حسانین()  ١٩٨٧ ،نصیف(من عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة 

  :واسفر التحلیل عن تحدید العناصر البدنیة والحركیة االتیة 
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 ٦١

القـوة االنفجاریـة لألطـراف العلیـا ، القوة االنفجاریة لألطراف السفلى، القوة القصوى ( القوة العضلیة -
  .) السرعة لألطراف السفلىالقوة الممیزة ب، 
  .)مطاولة الجهازین الدوري والتنفسي،   البطن، الرجلین،مطاولة القوة لعضالت الذراعین( المطاولة -
 . )سرعة االستجابة، السرعة االنتقالیة، السرعة الحركیة( السرعة -
  .)مرونة االكتاف، مرونة العمود الفقري( المرونة -
 . الرشاقة-
 . التوازن-
  .توافق ال-

فـي مجـال المـصارعة  والتـدریب  )(*ثم قام الباحث بعرضـها علـى ذوي الخبـرة واالختـصاص
  الریاضي واالختبارات بهدف تحدید اهم العناصر البدنیة والحركیة المؤثرة في تعلم

 العناصـــر مـــن وجهـــة نظـــر هوقـــد اســـتخلص الباحـــث اهـــم هـــذ،  المـــصارعة االساســـیةعـــض مهـــاراتب
فاكثر واقتصرت على العناصر االكثر تكرارأ وهي % ٧٥المختصین والتي حصلت على نسبة اتفاق 

:  
  . القوة االنفجاریة لألطراف السفلى -
  . القوة الممیزة بالسرعة لألطراف السفلى -
  .ري  مرونة العمود الفق-
  .مطاولة القوة -

وبعد تحدید العناصر تم تحدیـد االختبـارات الخاصـة بكـل عنـصر مـن قبـل المختـصین الـذین 
واالختبـارات ،  عرضـت علـیهم هـذه العناصـر الـسابقةالـذینتم ذكرهم أنفـأ فـي مجـال التربیـة الریاضـیة 

  :التي تم ترشیحها هي
  .جاریة لألطراف السفلى اختبار الوثب الطویل من الثبات لقیاس القوة االنف-

                                                )٣٩٩ ، ١٩٩٥، حسانین (

                                      
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   د ودیع یاسین التكریتي                 .أ(*) 
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     د قتیبة زكي طه التك                     .    أ
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة                 د عبدالكریم قاسم غزال    .م.    أ
  جامعة صالح الدین /  كلیة التربیة الریاضیة   د فداء اكرم سلیم                       .م.    أ
  جامعة صالح الدین/  كلیة التربیة الریاضیة   د سرهنك عبد الخالق                    .    م
  جامعة صالح الدین/    كلیة التربیة الریاضیة   أوغسطس            د ثائر عبد االحد.    م
 جامعة صالح الدین/   كلیة التربیة الریاضیة  د حسین سعدي                          .   م
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 ٦٢

وان لقیـاس ثـ) ١٠( اختبار ثني الركبتین كـامال مـن وضـع الوقـوف بـشكل تكـرار السـرع اداء خـالل -
  .)٢١٢، ١٩٨٨، خریبط(القوة الممیزة للسرعة 

ـــار- ـــى االعلـــى مـــن وضـــع  مرونـــة العمـــود الفقـــري تـــم)كـــوبري( اختب ـــار دفـــع الجـــذع ال  قیاســـه باختب
  .االستلقاء وقیاس المسافة بین كعب القدم واطراف اصابع الید

   )٣٥٢ ، ١٩٨٢، عالوي ورضوان (
  .من وضع الثني الركبتین حتى التعبالجلوس من الرقود اختبار 

  )١٣٠ ، ١٩٨٢، عالوي ورضوان (
من تكافؤ مجموعتین البحث في اختبارات بعض االحصائیة التالیة قام الباحث باجراء بعدها 

  .وكما مبین في الجدولعناصر اللیاقة البدنیة والحركیة 
  )٣(رقم الجدول 

   داللة الفروق لبعض عناصر اللیاقة البدنیة المختارة لمجموعتي البحث یبین
  التجریبیة  الضابطة  المجموعات
  ع  س  ع  س  المتغیرات

 تقیمة 
  المحسوبة

  ١.١٦  ٠.٩٩  ٢.٢٥  ٠.١٨  ٢.١٨  م/یة لألطراف السفلىالقوة االنفجار 

  ٠.٠٢  ٢.٠٣  ١١.٨٢  ١.٨٠  ١١.٨٤  ثا/ القوة الممیزة بالسرعة 

  ٠.١٢٠  ١٠.٧٣  ٦٠.٢٣  ١٣.٣٣  ٥٩.٦٨  سم/ مرونة العمود الفقري 

  ٠.١٩٢  ١٣.٨٢  ٢٨.٢٦  ٤٧.٩  ٣٠.٨٢  ثا/مطاولة القوة

  ٢.١٤) = ١-١٥ ( امام درجة حریة٠.٠٥ ≤ الجدولیة عند نسبة خطأ تقیمة * 

 البحث في عناصـر ینالیوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموعت) ٣(یتضح من الجدول 
  المحـــــــــــــــــــــسوبة مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــین) ت(اذ تراوحـــــــــــــــــــــت قیمـــــــــــــــــــــة ، اللیاقـــــــــــــــــــــة البدنیـــــــــــــــــــــة المختـــــــــــــــــــــارة 

 ٠.٠٥ ≤ الجدولیة عند نـسبة خطـأ )ت( وهي اقل من قیمة )   ١.١٩٢-١.١٢٠-٠.٠٢-١.١٦( 
تلــك المتغیــرات ب البحــث تینوهــذا یعنــي تكــافؤ مجمــوع) ٢.١٤(لبالغــة وا) ١-١٥(وامــام درجــة حریــة 

  .اعاله 
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 ٦٣

  : االجهزة المستخدمة في البحث٤-٣
 :  قام الباحث باستخدام االدوات واالجهزة في جمع البیانات الخاصة بتجربة البحث وهي

  شریط قیاس •
  بساط مصارعة •
 ساعة توقیت •
 جهاز لقیاس الطول •
 زن جهاز لقیاس الو  •

   : التصمیم التجریبي٥-٣
اســتخدم الباحــث التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه اســم تــصمیم المجموعــات العــشوائیة االختیــار 

  .یوضح ذلك) ١(رقم والشكل ) ١٦٢ ، ١٩٨١، الزوبعي والغنام (ذات االختبار البعدي 
  بعديالمجموعة التجریبیة          المتغیر المستقل              االختبار ال

  االختبار البعدي   المجموعة الضابطة          ــــــــ             
  )١(رقم الشكل 

  یوضح التصمیم التجریبي 
  

  :  تنفیذ التجربة الرئیسیة ٦-٣
  :   من قبل المجموعتین الضابطة والتجریبیة ةتم تنفیذ تجربة البحث الرئیس

 تعلم وهي ماتسمى باالسلوب المتدرج البـسیط استخدمت المجموعة الضابطة الطریقة التقلیدیة قي -
 المــادة التعلیمیــة الــى عــدة أجــزاء أو مهــارات ثــم یقــوم الطــالب  وذلــك بــأن تجــزءمــن الطریقــة الجزئیــة

بتعلم هذه االجزاء من االسهل الى االصعب وحسب التسلسل المنطقي للمـسكة المتعلمـة الـى ان یـتم 
   ء في نهایة مرحلة التعلم ویقوم الطالب بأداء المهارةتعلم جمیع االجزاء ثم یتم ربط تلك االجزا

 یقــوم المــدرس بالــشرح وعــرض أســلوب الموحــد اذالمجموعــة التجریبیــة فقــد تــم تعلیمهــا باســتخدام  -
 اســـتخدام اســـلوب الموحـــد مـــن الطریقـــة الجزئیـــة یقـــوم المـــدرس بتجزئـــة المهـــارة النمـــوذج فـــضال عـــن

 ثـم االنتقـال  مـن القـسم الـرئیستعلـیم الطـالب الجـزء االولو  ةوتطبیق وتعلیم طریقـة االجـزاء المختلطـ
جزائهـــا داخـــل القـــسم  وحـــسب ا الثـــاني مـــن القـــسم الرئیـــسيخیـــر ثـــم رجـــوع الـــى الجـــزءالـــى الجـــزء اال

   .)١ملحق  (من الناحیة التكنیكیة مع تصحیح االخطاء والتغذیة الراجعةتحضیري والختامي ال
وحــدات تعلیمیــة لكــل مجموعــة وزمــن ) ٥(یع وبمعــدل اســاب) ٥(وتــم تنفیــذ تجربــة البحــث لمــدة

  . للمجموعتیناتوحد) ١٠(وبذلك اصبح مجموع الوحدات التعلیمیة )  دقیقة٩٠(كل وحدة تعلیمیة 
  : عملیة التقویم ٧-٣
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 ٦٤

  مـــن ذوي )(*قـــام الباحـــث باالســـتعانة بمقـــومین، مـــن اجـــل تقـــویم االداء ومعرفـــة صـــالحیته 
ویم فـي یـوم واحـد للمجـامیع الـثالث وعـن طریـق اذ تم اجراء التق، االختصاص في مجال المصارعة 

 درجـة لكـل طالـب عـن كـل العطـاء) ١٠٧، ٢٠٠٦،خوشـناو(التـي اعـدها  )٢ملحق(تقویم ال استمارة
  .مسكة ویؤخذ متوسط درجاتهم الظهار درجة المسكة الواحدة

بوســاطة الخبــراء او خبیــر  عــن طریــق اداء الحركــة وتقویمهــا يحــسب البنــاء الظــاهر تقیــیم وتــم 
  .عن المشاهدة مع التسجیل 

  : الوسائل االحصائیة ٩- ٣
  الوسط الحسابي •
  االنحراف المعیاري  •
 .في حالة تساوي العدد للمجموعتین غیر المرتبطتین ) ت(أختبار  •
  . )١٠٢، ١٩٩٦،التكریتي والعبیدي ( •

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   : عرض النتائج ومناقشتها-٤

 فـــي مـــسكات االساســـیةال تعلـــم بعـــض  فـــيتین عـــرض نتـــائج االختبـــار البعـــدي بـــین مجمـــوع
  . ذلكیبین) ٤(رقم والجدول مصارعة الحرة ال

                                      
  سلیمانیة  جامعة –        كلیة التربیة الریاضیة                       م جالل خضر.م(*) 
   صالح الدین  جامعة –                           كلیة التربیة الریاضیة  منهل نبیل بویا م.    م
  مدرب مصارعة                      السید محمد شعیب           
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 ٦٥

  )٤(رقم الجدول 
  مصارعة الحرة ال في األساسیةمسكات ال داللة الفروق بین مجموعتي البحث في تعلم یبین 

وحدة   المتغیرات  التجریبیة   الضابطة 
  ع  س  ع  س  القیاس

قیمة ت 
  المحسوبة 

  ١.٤٤  ١.١٠  ٥.٨٤  ١.٢٠  ٦.٤٧  درجة  ط كاحل القدم مسكة التقا

  *٣  ١.٠٤  ٥.١٥  ٠.٨٠  ٦.٢٠  درجة  الرجلین ثم الرفع مسكة حجز

  *٣.١٠  ٠.٨٣  ٥.٧٠  ١.١٥  ٦.٩٥  درجة  مسكة الحصیر

  ١.١١  ١.٤٠  ٥.٨٥  ١.٤٠  ٦.٤٠  درجة  مسكة العباسیة

  ٢.١٤) =  ١٤ ( وامام درجة حریة ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

ان قیمة االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحث ) ٤( رقم  من الجدولیتبین
لمجموعة التجریبیة التي استخدمت االسلوب ل واالنحراف المعیاري ان الوسط الحسابي: كما یاتي 

ابطة اما المجموعة الض) ١,٢٠- ٦,٤٧(الموحد من الطریقة الجزئیة في مسكة التقاط كاحل القدم 
 )١.١٠-٥.٨٤(  واالنحراف المعیاري الوسط الحسابيكانالتي استخدمت االسلوب المتدرج البسیط 

وهي أصغر من ) ١.٤٤(المحسوبة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة هي ) ت(وقد كانت قیمة 
دم  وهذا یدل على ع)٠.٠٥ (داللةومستوي ) ١٤(عند درجة حریة) ٢.١٤(قیمة ت الجدولیة البالغة 

الوسط الحسابي واالنحراف ،  المجموعتین التجریبیة والضابطةوجود فروق ذات داللة المعنویة بین
  مسكةلمجموعة التجریبیة التي استخدمت االسلوب الموحد من الطریقة الجزئیة فيلالمعیاري 
 البسیط كاناما المجموعة الضابطة التي استخدمت االسلوب المتدرج ) ١.٤٠- ٦.٤٠(العباسیة 

المحسوبة  بین ) ت(وقد كانت قیمة )  ١.٤٠-٥.٨٥( الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
) ٢.١٤( الجدولیة البالغة )ت(وهي أصغر من قیمة ) ١,١١(المجموعتین التجریبیة والضابطة هي 

 وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة المعنویة )٠.٠٥(ومستوي داللة) ١٤( عند درجة حریة
  .وعتین التجریبیة والضابطةبین المجم
 هو  واالنحراف المعیاريحجز الرجلین ثم الرفع الوسط الحسابي ة لمسكأما بالنسبة 

  واالنحراف المعیاري هو اما المجموعة الضابطة فقد كانت الوسط الحسابي) ٠.٨٠ - ٦.٢٠(
وهي اكبر *) ٣(  المحسوبة بین مجموعتین التجریبیة والضابطة هي )ت(وقیمة )  ١.٠٤ - ٥.١٥(

ومسكة  )٠.٠٥ (ومستوي  داللة) ١٤( عند درجة الحریة) ٢.١٤( من قیمة ت الجدولیة البالغة
اما المجموعة الضابطة فقد ) ١.١٥ - ٦.٩٥(الحصیر الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري هو 
 المحسوبة بین )ت(وقیمة ) ٠.٨٣ -٥.٧٠(كان الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري هو 
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 ٦٦

) ٢.١٤(  الجدولیة البالغة)ت(وهي اكبر من قیمة *) ٣.١٠(  التجریبیة والضابطة وهي مجموعتین
  ).٠.٠٥ (ومستوي  داللة) ١٤(  عند درجة الحریة

مجموعة الضابطة بمسكتین حجز ال ان تفوق المجموعة التجریبیة على ویعزو الباحث 
 بسهولة جزأت ویمكن ان اء عدة أجز لهاو رفع والحصیر وهي من المسكات المعقدة الالرجلین ثم 

 سوى كانت أخرمن جزء الى وینتقل   بسهولة األجزاء أداءوخاصة قسم الرئیس ویتمكن الطالب من 
داخل قسم الرئیس او القسم التحضیري اي تطبیق الجزء الثاني من القسم الرئیس ثم االنتقال الى 

  .لقسم التحضیريالى جزء االول من االجزء الثاني من القسم الختامي ثم الرجوع 
 أسلوب الموحد من االسالیب الحدیثة في التعلم وله أهمیة إن"  ),(wiliam,1993ویشیر 

  .)wiliam,1993,45(" كبیرة من خالل فأئدته في تعلم الكثیر من الحركات الصعبة والمعقدة 
ان فهم وادراك االجزاء الصغیرة المكونة للحركة تقلل من " )١٩٦٧،لطفي(وكذلك یشیر"

  . "مهاراتهم الفردیةو وث االصابات وتساعد على تقدم الطالب حسب قدراتهم حد
  )١٢٢، ١٩٦٧، و حسینلطفي(

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١-٥

  : الباحث مایاتى ج من نتائج استنتفى ضوء ماورد
 داء بعـــض فـــن اان اســـتخدام االســـلوب الموحـــد مـــن الطریقـــة الجزئیـــة قـــد أثـــر ایجابیـــا فـــى مـــستوى -

  .المصارعة الحرة في  مسكاتال
تفوق المجموعة التجریبیة التي استخدمت  االسلوب الموحد مـن الطریقـة الجزئبـة علـى المجموعـة  -

        .) الحصیرو حجز الرجلین ثم الرفع(الضابطة في مسكة 
  : التوصیات ٢-٥

  -:في ضوء نتائج الدراسة یوصى الباحث بما یأتي 
 الموحــــد فــــي مــــسكات اخــــرى مــــن المــــصارعة الحــــرة األســــلوبباســــتخدام  أخــــرى بحــــوث إجــــراء - 

  .والرومانیة 
  . على مراحل دراسیة اخرى لمسكات المصارعة الحرة والرومانیةأخرى بحوث أجراء - 

  
  
  
  
  
   : واألجنبیة العربیة المصادر

 طــرق التــدریس فــي المجــال التربیــة الریاضــیة)" ١٩٨٤(عبــاس ،بــسطویس واحمــد و الــسامرائي -١
 .مطابع جامعة الموصل ،
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 ٦٧

التطبیقــات االحـصائیة فــي بحــوث  " )١٩٩٦(حــسن محمـد ، ودیــع یاسـین والعبیــدي ، التكریتـي  -٢
  .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، التربیة الریاضیة 

 أثر استخدام طرائق واسالیب مختلفة في تعلـیم فـن أداء )"١٩٩٨(واخران ودیع یاسین ،التكریتي -٣
العـدد الحــادي ، المجلـد الرابـع، مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة،  منـشورة بحـث ، "عـة الخطـفرف

  .عشر 
المبادئ االساسیة في طرق تدریس التربیة الریاضیة و مطبعـة " ١٩٨٩٩(عدنان وأخران ، جواد -٤

 .جامعة الموصل ،التعلیم العالي 
 ، ١ج"      التربیـة البدنیـة والریاضـیةالقیاس والتقویم فـي  " )١٩٩٥(محمد صبحي ، حسانین  -٥

  .القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١ط
دراسة مقارنة اآلسلوبین المتدرج والعكسي في تعلم قفزة ")" ١٩٩٦(عبد الجبارعبد الرزاق ،حسو  -٦

  .جامعة الموصل، جستیر غیر منشورة رسالة ما"الیدین اآلمامیة على حصان القفز
، ١ج، " موســوعة القیــاس واالختبــارات فــي التربیــة الریاضــیة  " )١٩٨٨ (ریــسان مجیــد،خــریبط  -٧

  .البصرة ، مطبعة وزارة التعلیم العالي 
ـــة ، علـــي و الـــدیري، -٨ ـــدریس التربیـــة الریاضـــیة")١٩٨٧(احمـــد محمودبطان  ، المطـــابع "أســـالیب ت

  .التعاونیة
 مطبعــة، ١ط "التربیــة فــي البحــث منــاهج)" ١٩٨١(محمداحمــد  ،عبــد الجلیــل والغنــام، الزوبیعــي -٩

  .جامعة بغداد 
دارالفكرالعربـــــي ، العلمیـــــة والعملیـــــة التمـــــرین والتمرینـــــات الفنیـــــة االســـــس)" ١٩٨٢(لیلـــــى،زهـــــران -١٠

  .للنشرالقاهرة 
، دارالحكمـة للطباعـة والنـشر ، التمرینات الفنیـة الحدیثـة للبنـات )" ١٩٩٠(رابحة حسن ، عباس -١١

  .جامعة الموصل 
، دار العلــم للنــشر والتوزیـــع، " وى موســوعة العــاب القـــ " )١٩٩٠(حمــد عبــد الغنـــي م، عثمــان  -١٢

 الكویت ، ١ط
، "اختبـــارات االداء الحركـــي) " ١٩٨٢(محمـــد نـــصر الـــدین ، محمـــد حـــسن ورضـــوان ، عـــالوي  -١٣

  .دار الفكر العربي ، ١ط
  .مصرعارف ،  ، دار الم٣ط"  سیكولوجیة التدریب والمنافسات")١٩٧٧(عالوي ،محمد حسن  -١٤
، منــشأة المعــارف، طــرق التــدریس فـي التربیــة البدنیــة والریاضــیة )" ١٩٨٩(عفــاف ،عبـد الكــریم  -١٥

  مصر،االسكندریة
 ٢التربیة الریاضیة لمعاهد المعلمین العالیـة ج ) " ١٩٦٧(حسین ،عبد الفتاح و رشدي ،لطفي  -١٦

 .مكتبة االنجلو المصریة ، دار الطابعة الحدیثة ، 
ــتعلم الحركــي) " ١٩٧٢(عبــد الفتــاح ، فــي لط -١٧ دار الكتــب ، طــرق التــدریس التربیــة الریاضــیة وال

 .الجامعیة 
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 ٦٨

، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، " التــــدریب فــــي المــــصارعة  " )١٩٨٧(عبــــد علــــي ، نــــصیف  -١٨
  .جامعة الموصل 

مطـابع ،٢ط،مبـادئ علـم التـدریب الریاضـي )"١٩٨٨(قاسم حـسن ، عبد على و حسین، نصیف -١٩
  .بغداد          ، التعلیم العالي

أثــر االدراك الطالــب المعلــم للحــدود الفاصــلة بــین طرائــق وأســالیب ) " ١٩٨٨( موســكا،موســتن  -٢٠
  ) .٢٤(العدد، السنة الثانیة، مجلة رسالة الخلیج العربي، واستراتیجیات التدریس

فـــي )  الـــصور الثابتـــة و المتحركـــة(أثـــر اســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة )" ٢٠٠٤(حـــازم  ،مطـــرود -٢١
، مجلدالرافـــدین للعلـــوم الریاضـــیة " التحـــصیل المهـــاري لـــبعض المهـــارات االساســـیة بالمـــصارعة 

  .جامعة الموصل،كلیةالتربیةالریاضیة، العدد السادس والثالثون ،المجلد العاشر
ة القاهرةالحدیثـة مكتبـ، ١ج. العلمیة لتدریب الجمبـازواألسسالنظریات )" ١٩٨٧( فوزي، یعقوب -٢٢

.  
أثــــر أســــتخدام  اآلســــلوب العكــــسي فــــي تعلــــم بعــــض المهــــارات " )" ٢٠٠١(أفــــراح ذنــــون،یــــونس -٢٣

  .مجلد السابع العدد السادس والعشرون،مجلة الرافدین،رسالة منشورة "الجمناستیك 
24- knapp;skill in sport, London and henelay routied a kea paull, vorobyev  

A.N ; text book on weight lifting puplished by IWF Bodapest.1977 
25-Wiliam A.martel; coaching wrestling, price a enue, lowermitcham, 

southAustralia,cv 1195.m327.1993.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   )١( تابع ملحق 
   نموذج لوحدة تعلیمیة باألسلوب الموحد من الطریقة الجزئبة

  
   المصارعة الحرة- :   اسم الفعالیة           المرحلة الدراسیة الثانیة                      

   تعلیم مسكة حجز الرجلین ثم الرفع-:   الهدف    دقیقة                ٩٠ - :   زمن والوحدة 
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 ٦٩

    األثنین-:  الیوم                                      ١٥  - :   عدد الطالب 
  ٢٠٠٨/ ١ / ٢١  - :    التاریخ                                                        

  
  الجانب التنظیمي  شرح الفعالیات الحركیة  الوقت  نوع النشاط  المحتوى

  
  اإلعدادي

  
  

  تهیئة عامة
  
  
  
  
  

  الجزءالرئیس
  
٦٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مةالمقد

  
  

  اإلحماء العام
  
  

  اإلحماءالخاص
  
  
  

  نشاط تعلیمي
  

٥  
  
  

  نشاط تطبیقي
  
   د٦٠

  
   د٥

  
  
   د١٠
  
  
  د١٠
  
  
  
  د٥

  
   د ٢

  
   د ٣

  
   

٢٠  
  
  
   د٥

  
   د٥

  
   د٥

  
   د٥

  
  
  
  
  
   د١٠
  
   د٥

  
   د ٥

  
ي  مالحظة المظهر الخارج– أخذ الغیابات –الوقوف النظامي 

  ) ١(شكل . 
  

 تمـــارین - تمـــارین القـــوة- تمـــارین مرونـــة-تمـــارین ســـیر وهرولـــة
  .الرشاقة 

  
تمـارین –تمـارین لقـوس المـصارعة–تمارین زوجیة للقوة والمرونـة 

  . اشتباك خفیف
  
  
  
  

   مسكة التقاط كاحل القدم–اعادة حركات الدرس الماضي 
  

 عـرض المـسكة مـن قبـل) حجز الرجلین ثـم الرفـع ( شرح مسكة 
  )          ٢( شكل.المدرس

  
  )٣( شكل . الرئیسيقسماالجزاءفي ممارسةعلى

  تطبیق عملي من قبل الطالبالمدرس  قبل من نموذج تطبیق 
  

  .أدخال الذراع بین ساقي الخصم،رفع الخصم بواسطة الكتف
  

  .نزول مهاجم بجسمه لآلسفل وسحب الخصم 
   

  .رى بعد الرفع نزول الخصم بشكل أفقي على ركبة الیس
  

  .سحب الخصم من الرقبة الى االسفل 
  
  
  
  
  

  )٤(شكل .ممارسة على االجزاء في قسم التحضیري
   

التحــام مـع الخــصم مــن ، االشـتباك العلــوي مــن وضـع االســتعداد 
  .الحركة 

  
  
  
  )١(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  )٢(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣(شكل
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 ٧٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزء الختامي
   د٥

  
   د٠١

  
   د ٥

  
   د٥

  
  

   د ٥١
  د٤

  
   د٦

  
  د ٥

  
  
  د ٥

  
  
  

  .تخلص من الذراع الیمنى للخصم 
  

  ممارسة على االجزاء في قسم الختامي 
  

رفـــق الیمنـــى علـــى دوران الخـــصم الـــى جهـــة الیمنـــى مـــع اســـناد م
  .البساط 

تثبیـــت الركبـــة بـــشكل زاویـــة مـــع تثبیـــت الكتفـــین وســـحب الرجـــل 
  .الخصم 

  
  :ممارسة على األقسام الثالثة

  .ربط قسم التحضیري مع قسم الرئیسي 
  
  ) .التحضیري والرئیس والختامي ( 
  

  .تطبیق المسكة بشكل اعتیادي 
  
  

  . االنصراف – تدلیك –تمارین ارتخاء 
  )٥( شكل 

  

  
  
  
  
  
  )٤(شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥(شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  )٢(ملحق 

  استمارة تقویم فن االداء لبعض المسكات االساسیة في المصارعة الحرة
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 ٧١

  المجموع  القسم الختامي  القسم الرئیسي  القسم التحضیري  المسكات  ت

  ١٠  ٣  ٤  ٣  ط كاحل القدمالتقا  ١
  ١٠  ٣  ٤  ٣  حجز الرجلین ثم الرفع  ٢

  ١٠  ٣  ٤  ٣  الحصیر  ٣

  ١٠  ٣  ٤  ٣  العباسیة  ٤

          نموذج استمارة تقویم  طالب للمسكات المصارعة الحرة  
درجة قسم 
  التحضیري 

  درجة قسم
  الرئیسي

  درجة قسم
  الختامي 

    درجة النهائي 
  ت

  
  اسماء الطالب

١٠  ٣  ٤  ٣  
١-            
٢-            
٣-            
٤-            
٥-            
٦-            
٧-            
٨-            
٩-            
١٠-            
١١-            
١٢-            
١٣-            
١٤-            
١٥-            
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