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٣٩٤  

داء أفن بأسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ استخدامأثر 
بعض مسكات المصارعة الحرة

وائل سلیمان داؤدم.م. أ.م.د.نشوان محمود الصفار
الموصلجامعة  - كلیة التربیة األساسیة 

٣٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
:البحث إلى الكشف عن هدف 

مسكات المصارعة الحرةبعض أداء والتنافس المقارن في تعلم فن األسلوبین أآلمري.

والتنـافس الفرق بین االختبار ألبعدي واختبار االحتفاظ بفن األداء لكل مـن األسـلوبین أآلمـري

مسكات المصارعة الحرة.بعض أداء المقارن في تعلم فن 

مسـكات المصــارعة الحــرة بــین األســلوبین أآلمــريبعــض أداء تفــاظ بفــن الفـرق فــي اختبــار االح

والتنافس المقارن.

في الثالثةالسنة الدراسیةمن طالب طالبًا  )٣٢والبالغ عددهم (البحثعینةوقد تم اختیار

)  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧قسم التربیة الریاضیة، كلیة التربیة األساسیة، جامعة الموصل للعام الدراسي (

  ) ٢، ١على قاعتین دراسیتین هما (ن موزعی

).أآلمرياألسلوبیتم تعلیمها وفق(:الضابطةالمجموعة   ٢قاعة * 

).التنافس المقارنأسلوبیتم تعلیمها وفق(:المجموعة التجریبیة  ١قاعة  *

وقد تم تكافؤ مجموعتي البحث في بعض عناصر اللیاقة البدنیة ،ولغرض التوصل الى 

، االنحراف المعیاري،الوسط الحسابي(اإلحصائیة االتیة:وسائل تم استخدام النتائج البحث فقد

.وغیر المرتبطةللعینات المرتبطة  )ت( ختبارا، االرتباط المتعدد

:كما یاتيهي وقد خرجت الدراسة بعدد من االستنتاجات و 

مقارنـة لحرةبعض مسكات المصارعة اأداء تعلم فن أسلوب التنافس المقارن أكثر فاعلیة في.١

.باالسلوب االمري

مسكات المصارعة الحرة.بعض أداء أسلوب التنافس المقارن أكثر فاعلیة في االحتفاظ بفن .٢
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Abstract:
Thus the present paper aims at describing :

- Differences of post-test between traditional and comparative

competition styles in learning the performance techniques for some

wrestling holds.

- Differences of performance maintaining test between both styles.

The sample choice from third–year students of physical education

department at college of basic education ,university of Mosul. have

been achieved in the variables of was divided into two equal groups,

each of which includes (16) students. Conformity and equivalence for

the two groups . The research sample consisted of some elements of

physical fitness. researcher made use of the following statistical devices:

(Mathematical average, standardized diversion, one-dimension variation

analysis).

The researcher has concluded the following :

- Comparative competition is the best in teaching the techniques for

some wrestling holds and retention them .

- Both directive and comparative competition style scored better result

in post test of learning performance technique of some free wrestle

holds.

- Comparative competition is better in retaining performance

technique of some free wrestling holds.
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التعریف بالبحث:-١
مة وأھمیة البحث:المقد١-١

على طریقة واحدة  رالتدریس المتعددة وال یقتصواسالیب المعلم أن یلم بطرائق یفترض ب

مثلى خالیة من العیوب ووجود عوامل تؤثر في او اسلوب لعدم وجود طریقة او اسلوب واحد 

لتعلیمیة تبعا لطبیعة الطالب والمادة والموضوع وحجم الصف والوسائل اواالسلوباختیار الطریقة

المتوفرة والمعلم والبیئة حیث اختلفت الطرق واألسالیب التقلیدیة عن الحدیثة بسلبیة الطالب 

وضعف تفاعله أو انعدامه مع المدرس فال یعزى عدم نجاح عملیة التعلیم إلى طریقة التدریس 

حیث ظهرت طرائق وأسالیب مختلفةفي سوء استخدامها الن السبب لیس في الطریقة وٕانما

ومتطورة استخدمت في مجاالت التربیة الریاضیة كافة واستطاعت أن تحقق درجات متقدمه في 

) "أن األسالیب التي ظهرت في المدة ١٩٩٣تطویر المهارات والفعالیات حیث ویؤكد (الصفار، 

األخیرة استطاعت أن تعمل على تحویل المنهج من مركز تحكم المدرس إلى مركز تحكم الطالب 

) وقد تعددت ١، ١٩٩٣بح الطالب نفسه محور العملیة التعلیمیة ". (الصفار، ومن ثم یص

األسالیب واإلجراءات التربویة التي یستخدمها المدرسون للعمل على زیادة دافعیة المتعلم لكونها 

هذه اإلجراءات التربویة (أسلوب ومن احد العوامل الداخلیة خالل المواقف التعلیمیة المختلفة

  )٩١، ١٩٩٩.(الرومي والخیاط، المنافسات)

وأسلوب المنافسات بصورة عامة وأسلوب التنافس المقارن بصورة خاصة من األسالیب 

التي أثبتت الدراسات الحدیثة جدواها في زیادة سرعة التعلیم والتعلم وفي تطویر المهارات بسرعة 

المنافسة أسلوبا في ) إن اختیار المدرس ١٩٨٤أكبر من باقي األسالیب إذ یذكر (الجسماني، 

التعلیم یودي إلى تحقیق التحصیل التربوي من جهة والى حمل الطالب المتعلم على مضاعفة 

         )٤٢٣، ١٩٨٤، اآلخرینجهوده لینافس ذاته أو من زمالئه من جهة أخرى. (الجسماني

یس لم تتناول تلك البحوث أسالیب التدر و والبحوث في لعبة المصارعة قلیلة في بالدنا 

ذا ما وهالتي تتالءم مع طبیعة وخصائص هذه اللعبة التي یغلب علیها طابع التحدي والمنافسة 

افق نوع النشاط الریاضي الخاص یو  ذيال أسلوب التنافس المقارندراسة  إلى انحدا بالباحث

لتعلیمیة والتعلم.وبما أن العملیة اوالى مدى التأثیر األمثل واإلیجابي في عملیة التعلیمبالمصارعة

ستكون ذات قیمة أكبر إذا استطاع المتعلم تذكر ما تعلمه لفترة طویلة، وان قابلیة اإلنسان على 

التذكر هي ظاهرة ال یستطیع االستغناء عنها إذا أراد استخدام ما تعلمه في الحیاة العملیة. 

  ) ٤٥، ٢٠٠٠(الطالب والویس، 

بعض أداء في التعلم واالحتفاظ بفن تقدم أنموذجا في انهاالدراسة وتكمن اهمیة هذه 

الذي یتالءم مع طبیعة وخصائص لعبة مسكات المصارعة الحرة بأسلوب التنافس المقارن

المصارعة.
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مشكلة البحث: ٢-١
ـــمـــن خـــالل ســـؤال ـــدروس  مومالحظـــتهالمصـــارعةلمدرســـي مـــادة  انالباحث ـــد مـــن ال للعدی

هـــو األكثـــر شـــیوعا واســـتخداما فـــي تـــدریس   يأن األســـلوب أآلمـــر  افقـــد الحظـــلهـــذه المـــادةالعملیـــة

مفــردات هــذه المــادة علــى الــرغم وجــود أســالیب أخــرى أكثــر فاعلیــة وتــأثیرا وتــتالءم مــع خصوصــیة 

هــذه اللعبــة ومــن هــذه األســالیب أســلوب التنــافس المقــارن والــذي یســتثمر دافعیــة الطــالب فــي تعلــیم 

العلمي وبخاصـة التجریبـي یعـد ألسلوبان استخدام مجموعة من المسكات في المصارعة الحرة وا

التـي األسـالیبأفضـل إلـىهدفًا مهمًا لدى المدرسین العاملین في حقل التربیـة الریاضـیة للوصـول 

محققــة األهــداف الموضــوعة بأحــدث وانســب الطــرق حیــث النتــائج فــي عملیــة التعلــیم أفضــلتحقــق 

بوصــفها لتعلــیم لعبــة المصــارعةلحاجــة وا یمثــل المــتعلم المحــور األساســي لعملیــة التعلــیم والــتعلم،

لطلبة كلیات التربیة الریاضیة بوجه عام وكلیات التربیة األساسیة بوجه المنهج المقررإحدى مواد

ومن هنـا وهي تشمل على مجموعة من المسكات التي یجب أن یتعلمها الطالب ویؤدیها،،خاص

تبرز عدة تساؤالت تكمن فیها مشكلة البحث:

 مسـكات المصـارعة بعـض أداء فـن ل أفضـلتعلمـًا لوب التنافس المقارنأسبدریستالحقق یهل

الحرة .

 ــــق یهــــل ــــدریسحق ــــارنأســــبالت ــــافس المق ــــن احتفاظــــًا افضــــل بلوب التن مســــكات بعــــض أداء ف

الحرة.المصارعة 

أھداف البحث:٣-١
یهدف البحث إلى الكشف عن اثر: 

مسكات المصارعة الحرةبعض أداء فن والتنافس المقارن في تعلم األسلوبین أآلمري.

والتنـافس الفرق بین االختبار ألبعدي واختبار االحتفاظ بفن األداء لكل مـن األسـلوبین أآلمـري

مسكات المصارعة الحرة.بعض أداء المقارن في تعلم فن 

 مسـكات المصــارعة الحــرة بــین األســلوبین أآلمــريبعــض أداء الفـرق فــي اختبــار االحتفــاظ بفــن

تنافس المقارن.وال



…أسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ استخدامأثر 

٣٩٨

فروض البحث:  ٤-١
التوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي نتــــائج االختبــــارات ألبعدیــــة بــــین األســــلوبین أآلمــــري

المسكات في المصارعة الحرة.بعض أداء والتنافس المقارن في تعلم فن 

بعــــض أداء االحتفــــاظ بفــــن و  البعــــديختبار الالتوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي نتــــائج ا

وأسلوب التنافس المقارن.بین األسلوبین أآلمريسكات المصارعة الحرةم

 مســــكات بعــــض أداء التوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي نتــــائج اختبــــار االحتفــــاظ بفــــن

وأسلوب التنافس المقارن.بین األسلوبین أآلمريالمصارعة الحرة

مجاالت البحث: ٥-١
قسم التربیة ألریاضیة /كلیه التربیة -اسیة الثالثةطالب السنة الدر :المجال البشري ١- ٥- ١

األساسیة / جامعة الموصل.

.كلیه التربیة األساسیة / جامعة الموصلقاعه المصارعة /:المجال المكاني ٢- ٥- ١

  .١٠/١/٢٠٠٨ولغایة  ١٥/١٠/٢٠٠٧للفترة من :المجال ألزماني ٣- ٥- ١

تحدید المصطلحات: ٦-١
Comparativeلمقارن:  لتنافس اأسلوب ا١-٦-١ Competition

Style:
) بأنه: احد أسالیب المنافسة التي تثیر الفرد وتدفعه نحو التعلم من ١٩٩٧عرفه (الخیاط ،

  )١٢، ١٩٩٧خالل مقارنة أدائه بمستوى األداء المهاري للزمیل المنافس.   (الخیاط، 

  :  Holdلمسكة: ا٢-٦-١
وعــة مــن الحركــات المتسلســلة والمنظمــة والموجهــة ) بأنهــا: مجم٢٠٠٦عرفهــا  (خوشــناو، 

)١٢، ٢٠٠٦نحو المنافس لغرض الحصول على نقطة أو لتثبیت الكتفین.    (خوشناو، 

:Retentionاالحتفاظ:  ٣-٦-١
بما حصله من معلومات ) بأنه : احتفاظ الفرد بما مر به من خبرات و ١٩٨٨عرفه (ناصر، 

وكسبه من عادات ومهارات محددة .    
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اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
االطار النظري١-٢
أسلوب التنافس المقارن: ١-١-٢

إن أســلوب التنــافس المقــارن یعطــي نوعــا مــن معالجــة الفــروق الفردیــة بــین الطــالب حیــث 

یتطلب  )١٩٩٧ (الخیاط،ب توزیع الطالب على شكل أزواج ، إذ یشیر یتطلب العمل بهذا األسلو 

الطالبان فیما بینهمـا فاعلْ تَ تنظیم الطالب على شكل أزواج إذ یَ األسلوبتعلیم المهارات وفق هذا 

  ) ١٩٩٧،١٩ (الخیاط، دة.لتحقیق أهداف محد

ألداء اآلخرین كما إن السلوك التنافسي یرتبط بأداء الشخص وفي الوقت نفسه مالحظته 

) إلى أن أسلوب التنافس بین أفراد المجموعة هو ذلك األسلوب الذي ١٩٨٨إذ یشیر (سلیمان، 

، ١٩٨٨یمكن الفرد من أن یقیم أداءه بالنسبة ألداء الزمیل الذي یشاركه العمل نفسه. (سلیمان، 

١٢٤  (  

المهـــارات ولكــي نحـــدد ألي مــدى یمكـــن اســتخدام المنافســـة فــي حـــث دوافــع الطالـــب لــتعلم

الحركیــة فانــه البــد مــن فهــم طبیعــة المنافســة واألثــر التربــوي إلســتخدامها إذ تأخــذ المنافســة مظهــرًا 

مباشرًا ومظهرًا غیر مباشر. وتعرف المنافسة المباشرة بأنها نزاع بین فردین أو أكثر یناضلون من 

ر المباشـرة عنـدما یجتهـد اجل هدف ما الذي یستطیع واحدًا منهم انجازه، بینما تحدث المنافسة غیـ

الفرد في تحقیق هدف معین وال یعتمد نجاح أو فشل حصوله علـى هـذا الهـدف علـى أفـراد آخـرین 

یغلـــــــــــــــــــــــب علیهـــــــــــــــــــــــا المظهـــــــــــــــــــــــر األول.                                           توالمنافســـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي األلعـــــــــــــــــــــــاب والریاضـــــــــــــــــــــــیا

  ) ٦٠، ٢٠٠٣(فرج، 

دین أفضـــل أنـــواع التنـــافس الســـتجابة كـــل فـــرد )إن التنـــافس بـــین فـــر ١٩٩٧ویؤكـــد(الخیاط، 

ــــد التنــــافس مــــع الــــذات.    ــــرد والمتكــــرر عن ــــذي یتولــــد نتیجــــة لــــألداء المنف ــــدفع الملــــل ال لمنافســــه ول

)٦٢، ١٩٩٧(الخیاط، 

إن للعبـة المصـارعة خصوصـیة فـي األداء حیـث یتطلـب تنفیـذ المسـكة إلـى تكنیـك وسـرعة 

ب منا استخدام أفضـل الطرائـق ألالزمـة للوصـول إلـى ، أ )" لذا یتطل٢٠٠٤أداء اذ یشیر(مطرود، 

الهدف المطلوب لیكون أكثر سرعة وٕاتقانا مع وجود إبداع وتجدید".

  )١٠٥، أ ، ٢٠٠٤(مطرود، 

وفیمــا یخــص تطبیــق أســلوب التنــافس المقــارن فــي لعبــة المصــارعة والتــي لهــا خصوصــیة 

إلــى طــالبین اثنــین أثنــاء األداء یتنافســان اإلقــران فــي التعلــیم والــتعلم إذ یتطلــب أداء المســكات فیهــا 

نحو األداء األفضل وكل له طریقته الخاصة فیتفاعل الطالبان لیكون بینهما فائز.
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فــي التنــافس المقــارن فیتفاعــل الالعبــان ) بقولــه "أمــا١٩٨٠رومیسوفســكي، (ویوضــح ذلــك 

ك مــــــن جهــــــة أخــــــرى ومــــــن ثــــــم فهنــــــااً مــــــع المهــــــارات الحركیــــــة مــــــن جهــــــة ومــــــع بعضــــــها بعضــــــ

  )٢٣٥، ١٩٨٠رومیسوفسكي، (".فائز

المصارعة الحرة:٢-١-٢
المصـــارعة الحـــرة هـــي نـــوع مـــن أنـــواع المصـــارعة االولمبیـــة یـــتم فیهـــا الصـــراع مـــن وضـــع 

دقــائق ویســمح فیهــا باســتعمال جمیــع أجــزاء ثــالثرضــي ولمــدة الوقــوف أو مــن وضــع الصــراع األ

إن مهارات المصـارعة الحـرة تختلـف عـن  )٥، ١٩٩٢الجسم عدا المناطق المحرمة قانونا. (ألبنا، 

بقیة الفعالیات األخرى إذ تتطلـب مجهـودا كبیـرا ال یقـف عنـد تعلـم تكنیكهـا وبالتـالي أمكانیـة أدائهـا 

جســمیة ونفســیة وتربویــة ممــا صــعب هــذه اللعبــة وحــدد انتشــارها بــل یتعــدى ذلــك إلــى أمــور أخــرى 

على المسـتوى الشـعبي، ولكـن الطرائـق العلمیـة الحدیثـة أثبتـت إمكانیـة التغلـب علـى هـذه الصـعاب 

  ) ١٠٧، أ ، ٢٠٠٤التي تواجه هذه اللعبة.مطرود، 

المسكات في المصارعة الحرة:٣-١-٢
ًء صحیحًا وان تتـوفر فیـه أمـور مختلفـة لتطبیـق إن تعلم وٕاتقان تكنیك المسكات یتطلب أدا

المسكة بنجاح وٕان المسكة تتم بنجاح بعد توافر أمور مختلفة تبدأ بأخذ وضع الجسـم المناسـب ثـم 

.مسك الذراعین یتبعها كسر مركز ثقل الخصم والذي یشكل العقبة الرئیسیة 

مسـكات األكثـر شـیوعا إلـى ) المسكات في المصـارعة الحـرة إلـى ال١٩٨٠وقد قسم  (نصیف، 

مسكات من وضع الجلوس ومسكات الوقوف وكما یلي:

مسكات من وضع الجلوس 

مسكة العباسیة *مسكة الحصیر *

سكة االنعكاس المضادة*ممسكة المقص بالرجل *

مسكات من وضع الوقوف -١

مسكة الغطس على الرجلین *الغطس بربط الرجل مسكة *

مسكة التقاط كاحل القدم                        *مسكة حجز الرجلین ثم الرفع *

)٩١ – ٨٢، ١٩٨٠(نصیف، 

قیاس االحتفاظ ٤-١-٢
لوصـــف حالـــة )Forgetting(والنســـیان)(Retentionیســـتخدم مصـــطلح االحتفـــاظ

واحــدة، فاالحتفــاظ یشــیر إلــى مــا یمكــن أن نتــذكرُه ویحــدد بقیــاس الفــرق بــین كمیــة الــتعلم األصــلي 
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وبــین النســـیان، وان عملیــة النســـیان تســاوي كمیـــة الــتعلم األصـــلي ناقصــا كمیـــة االحتفــاظ. (ألبنـــا، 

٢٩، ٢٠٠١ (  

مــن العملیــات العقلیــة لــدى اإلنســان ، ومنهــا تــذكر والــتعلم عملیــة مركبــة تســهم فیــه الكثیــر 

ـــه التـــذكر تعنـــي العمـــل  ـــتم أمـــا عـــن طریـــق االســـتدعاء أو التعـــرف، وان عملی الخبـــرات الســـابقة وی

اإلرادي الــذي یقــوم بــه اإلنســان الســتعادة الصــور والحقــائق الماضــیة ویتكــون مــن ثــالث مراحــل ، 

ـــــــة االكتســـــــاب ( ـــــــاظ Acquisitionمرحل ـــــــة االحتف ـــــــة االســـــــترجاع Retention() ومرحل ) ومرحل

)Recall وان ما نكتسبه في عملیة اإلدراك هو ما نتذكره نفسه، لذا تهـتم دراسـات التـذكر بعملیـة (

االكتساب كخطوة أولى أساسیة فیها، إذ ال یمكن تذكر شي لم سـبق للشـخص اكتسـابه، فقـد بینـت 

ة ، فالطریقـة التـي یكتسـب بهـا الدراسات إن ما نتذكره یتوقف عـن طریـق اكتسـاب الشـخص للمعرفـ

)٢٤، ١٩٩٧شخص معرفة ما سیتذكره منها. (مطرود، 

أو ألصـناعة یـتم فـي الریاضـة) إن المهـارات الحركیـة سـواء كانـت ٢٠٠٢ویذكر (خیون ، 

تعلمها عن طریق االنتباه والتكرار لمرات عدیدة ولزمن طویل. وكلما زاد زمن التدریب زادت القدرة 

علــى االحتفـــاظ وقــل النســـیان الن االحتفــاظ أو التـــذكر والنســیان یكمـــل بعضــهما بعضـــا حیـــث إن 

ك ثــــالث طرائــــق لقیــــاس هنــــاو . ) ٥٠، ٢٠٠٢(خیــــون، زیــــادة األول یشــــیر إلــــى نقصــــان الثــــاني.

االحتفاظ:

. قیــاس االحتفــاظ المطلــق: وهــي ابســط اختبــارات االحتفــاظ حیــث یقــاس معــدل األداء بعــد مــدة  ١

إلى معادلة لتحدید هذا القیاس. جاالحتفاظ مباشرة وال تحتا

%) ثم نعود ونقیس األداء بعد ١٠٠حیث نعطي أخر محاوالت التعلم نسبة (. نسبة االحتفاظ: ٢

االحتفاظ ونحول هذا الفرق إلى نسبة مئویة. مدة 

) أو Platoإن هــــذه الطریقــــة تحــــدد عــــدد التكــــرارات للتوصــــل إلــــى هضــــبة الــــتعلم (. التــــوفیر: ٣

  . )٤٣ – ٤٢، ٢٠٠٢(خیون، .المستوى المعیاري المطلوب

الدراسات السابقة٢-٢
)١٩٩٩،الرومي والخیاط(دراسة ١-٢-٢
مختلفة من التنافس في تعلم وتحقیق المستوى الرقمي أسالیبام دراسة مقارنة ألثر استخد(

)واالحتفاظ في ركض الموانع

التنـافس الـذاتي والمقـارن الزوجـي أسـالیبمقارنة اثر اسـتخدام كـل مـن  إلىهدفت الدراسة 

ینــة وتكونـت ع،ركـض الموانــع المســتوى الرقمـي فــيتحقیـقو  والمقـارن الجمـاعي فــي تعلـیم تكنیــك

طــالب التربیــة الریاضــیة بجامعــة الموصــل مــن الســنة الدراســیة الثانیــة للعــام الدراســي البحــث مــن 

ـــى ثـــالث مجموعـــات تجریبیـــة ٢٣ددهم (ـــــ) وكـــان ع١٩٩٧-١٩٩٦(  األولـــى) طالبـــًا مـــوزعین عل
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والمجموعـــة التنـــافس الزوجـــي المقـــارنأســـلوب وفـــق الثانیـــةو  التنـــافس الـــذاتيتـــدرس وفـــق أســـلوب

:اآلتیةاالستنتاجات  إلىوتم التوصل التنافس الجماعي المقارن.أسلوبوفق  التجریبیة الثالثة

اً رقمیـاً مسـتو و  تعلمـًا افضـل التنافس الزوجيأسلوبحققت المجموعة التي تعلمت على وفق  . ١

التنــافس الــذاتي أســلوبن تعلمتــا علــى وفــق یاللتــینمــن المجمــوعتأفضــلركــض الموانــع  فــي

والتنافس الجماعي.

بــــتعلم أفضــــلالتنــــافس الــــذاتي احتفاظــــًا أســــلوبالمجموعــــة التــــي تعلمــــت علــــى وفــــق حققــــت  . ٢

ركض الموانع.

).٢٠٠٦دراسة (خوشناو، ٢-٢-٢
محطات التعلم باألسلوب التبادلي والتبادلي في التعلم واالحتفاظ  ةستراتیجی م(اثر استخدا

ببعض مسكات المصارعة الحرة)

عن اثر اسـتخدام سـتراتیجیة محطـات الـتعلم بأسـلوب التبـادلي الكشف   إلىهدفت الدراسة 

وقـد تكونـت عینـة مـن تفاظ بـبعض مسـكات المصـارعة الحـرة، و األسلوب التبادلي في التعلم واالح

 – ٢٠٠٥طالب السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصـل للعـام الدراسـي (

فقســموا علــى ثــالث مجموعــات تجریبیــة كــل مجموعــة تتكــون ) طالبــا٣٦) والبــالغ عــددهم (٢٠٠٦

محطــات الــتعلم باألســلوب  ة) طالــب حیــث درســت المجموعــة التجریبیــة األولــى ســتراتیجی١٢مــن (

األســلوب األســلوب التبــادلي والمجموعــة التجریبیــة الثالثــةالتبــادلي والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة

التالیة: أآلمري ، وتم التوصل إلى االستنتاجات 

. إن اســتخدام أســالیب (ســتراتیجیة محطــات الــتعلم باألســلوب التبــادلي واألســلوب أآلمــري) حقــق ١

تعلما متقاربًا واحتفاظا متساویا تقریبا بفن أداء (مسكة التقاط كاحل القدم). 

ــتعلم باألســلوب التبــادلي یحقــق تعلــم واحتفاظــا أفضــل مــن ٢ . إن اســتخدام ســتراتیجیة محطــات ال

ــــع ،اســــتخد ــــم الرف ــــرجلین ث ــــي مســــكات (حجــــز ال ــــادلي واألســــلوب أآلمــــري ف ام األســــلوب التب

الحصیر، والعباسیة) 
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اجراءات البحث-٣
منھج البحث: ١-٣

.البحث ةمته وطبیعءالمنهج التجریبي لمال اناستخدم الباحث

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
قسم التربیة الریاضیة، كلیة في الثالثةالسنة الدراسیةمجتمع البحث من طالب كون ت

) طالبًا ٥٣) والبالغ عددهم (٢٠٠٨ – ٢٠٠٧التربیة األساسیة، جامعة الموصل للعام الدراسي (

إلى اختیار عینة بحثه  ان) ،إن السبب الذي دفع الباحث٢، ١موزعین على قاعتین دراسیتین هما (

لم ه السنة الدراسیة كذلك من هذه السنة الدراسیة هو وجود مادة المصارعة ضمن مفردات هذ

.یسبق لهم أن مارسوا لعبة المصارعة أو تدربوا علیها 

بطریقة القرعة ) طالب یمثلون قاعتین دراسیتین و ٣٢كونت من (تأما عینة البحث فقد 

:یأتيكمافكانت مجموعتي البحثعلى  األسالیب توزع

 يأآلمر األسلوبیتم تعلیمها وفق(:الضابطةالمجموعة   ٢قاعة.(

 التنافس المقارنأسلوبیتم تعلیمها وفق(:المجموعة التجریبیة  ١قاعة.(

بقیـة إفـراد العینـة عددًا من إفراد مجتمع البحـث وذلـك لعـدم تجانسـهم مـع  انواستبعد الباحث

ع مــیبــین عــدد افــراد مجت) ١الجــدول (و  )الب الراســبون، المؤجلــون، المصــابونالطــالمختــارة وهــم (

البحث

  )١جدول (ال

التجریبیةتین الضابطة و یبین عدد أفراد المجموع

األسلوب المتبعمجامیع البحثالقاعة
العدد 

  الكلي
المستبعدین

عدد أفراد 

العینة

  ١٦  ١٢  ٢٨أآلمريالضابطةالمجموعة   ٢

  ١٦  ٢٥٩التنافس المقارنالمجموعة التجریبیة  ١

٥٣٢١٣٢المجموع

تجانس عینة البحث: ١-٥-٣
الكتلة )-الطول-عینه البحث في المتغیرات اآلتیة:( العمرتم تجانس
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  )٢جدول (ال

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (ت) المحتسبة والجدولیة للمتغیراتیبین 

البحث عینةل كتلة) التي تم ضبطهاالعمر والطول وال(

المتغیرات
المجموعة التجریبیةالمجموعة الضابطة

  تقیمة 

لمحسوبةا   ع +َس   ع +َس 

  ٢٠.٢٨٢.٠١٦  ٢٦٤  ١٦.٠١  ٢٧٩العمر / شهر

  ٠.٥١٦  ١٧٠.٣٣٥.٦٥  ١٧١.٢٠٣.٧٤الطول / سم

  ١٢.٦٢٠.٠٦٤  ٦٧.٢٠  ٧.٧٧  ٦٧.٤٠الكتلة / كغم

  ٢.٠٤=  ٠.٠٥) ومستوى ٣٠عند درجة حریة ( ةقیمة (ت) الجدولی*

ـــین الجـــدول ( عینـــة البحـــث فـــي متغیـــرات ل ) عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة٢یب

(العمر، الطول، الكتلة) وهذا یشیر إلى تجانس عینة البحث في المتغیرات السابقة.

تكافؤ مجموعتي البحث في بعض عناصر اللیاقة البدنیة٢ -٥-٣
لغـــرض تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فـــي العناصـــر البدنیـــة ذات االرتبـــاط بفـــن األداء لـــبعض 

الباحثان بوضع العناصر البدنیـة بقائمـة علـى شـكل اسـتبیان الملحـق مسكات المصارعة الحرة قام 

) وعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمختصـــین فـــي مجـــال المصـــارعة والقیـــاس والتقـــویم ١(

)، الســتخالص عناصــر اللیاقــة البدنیــة واالختبــارات التــي تقیســها مــن ٢وطرائــق التــدریس الملحــق(

لســـادة الخبـــراء وتفریـــغ االســـتمارات تـــم االعتمـــاد علـــى وجـــه نظـــر المختصـــین وبعـــد األخـــذ بـــآراء ا

  )  ٥%) وهذه العناصر واالختبارات مبینة بالشكل ( ٧٥العناصر التي حصلت على نسبة اتفاق (

عناصر اللیاقة البدنیة  ت
وحدة 

القیاس
المصدرطریقه القیاس

١  
القوة الممیزة بالسرعة 

لإلطراف العلیا
تكرار

ومد الذراعین ثني)االستناد األمامي(

) ثواني١٠باستمرار لمدة (
  ) ١٨٧، ١٩٨٧(حسانین، 

٢  
القوة الممیزة بالسرعة 

لعضالت البطن
تكرار

(الجلوس من وضع االستلقاء) ثني الجذع 

) ثواني .١٠باستمرار لمدة (
  )١٣٩، ١٩٨٩(عالوي وراتب،

٣  
القوة االنفجاریة 

لإلطراف السفلى
  )٣٩٩، ١٩٩٥(حسانین، (الوقوف) الوثب الطویل من الثباتسم

٤  
مطاولة القوة لإلطراف 

العلیا
تكرار

اختبار الدفع لألعلى من وضع االرتكاز على 

عارضتي المتوازي
  )٢٠٠١،٣٩(عالوي ورضوان، 

سمالمرونة  ٥

(االستلقاء) دفع الجذع إلى األعلى من وضع 

لقدم االستلقاء وقیاس المسافة بین كعب ا

وٕاطراف أصابع الید

)١٩٨٢،٣٥٢(عالوي ورضوان،

)٣٦٩، ١٩٩٥(حسانین، م)١٠×٤اختبار الركض المكوكي لمسافة (ثانیةالرشاقة٦

بعد ذلك قام الباحثان بأجراء التكافؤ بین مجموعتي البحث في العناصر المختارة 

) یبین ذلك.٣والجدول(
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  )٣(جدول ال

نحرافات المعیاریة وقیمة (ت) المحسوبة الختبارات عناصر اللیاقة یبین األوساط الحسابیة واال 

البدنیة لمجموعتي البحث

  ت
جموعةالم

المتغیرات

وحدة 

القیاس

  تقیمة المجموعة التجریبیةالمجموعة الضابطة

المحسوبة   ع +َس   ع +َس 

١  
القوة الممیزة بالسرعة 

لعضالت الذراعین
  ١.٣٨٣  ٢.٤٠  ١٠.٧٣  ١.٨٣  ٩.٦٦تكرار

٢  
القوة الممیزة بالسرعة 

لعضالت البطن
  ٠.٢٥٩  ١.٢٣  ٩  ١.٧٩  ٩تكرار

٣  
القوة االنفجاریة لعضالت 

اإلطراف السفلى
  ٠.٨٠٣  ١٢.٠٤  ١٩٨.٤  ٨.٦٨  ١٩٥.٨سم

٤  
مطاولة القوة لإلطراف  

العلیا
  ١.٤٣٥  ١.٦٧  ٧.٣٣  ١.٧٩  ٨.٣٣تكرار

  ٠.٤٦٨  ٧.٠٩  ٦١.٤  ٦.٠١  ٦٠.٢٦سممرونة العمود الفقري  ٥

  ٠.٨٥٥  ٠.٣٥  ٩.١  ٠.١٠  ٩.١٨ثانیةالرشاقة  ٦

  ٢.٠٤=  ٠.٠٥) ومستوى ٣٠عند درجة حریة ( ةقیمة (ت) الجد ولی*

) انه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین مجمـوعتي البحـث فـي عناصـر ٣تبین من الجدول (

  ه. اللیاقة البدنیة وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعتي البحث في المتغیرات أعال

المسكات في لعبة المصارعة الحرة: ٦-٣
)  وتـــم توزیعـــه علـــى ٣قـــام الباحثـــان بوضـــع مســـكات المصـــارعة الحـــرة فـــي اســـتبیان ملحـــق (

) ٢مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في المصارعة والتعلم الحركي وطرائـق التـدریس ملحـق(

المصـارعة الحـرة مـن وجهـه الستخالص المسكات األكثر شیوعا وتطبیقـا عنـد تعلـیم مسـكات لعبـة 

 ٧٥نظـر المختصـین وبعـد تفریـغ االسـتمارات اعتمـد الباحـث المسـكات التـي حصـلت علـى اتفــاق (

%) من أراء السادة الخبراء وهذه المسكات هي:

مسكة الحصیر   -مسكة التقاط كاحل القدم                                   -

مسكة العباسیة -مسكة حجز الرجلین ثم الرفع       -
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الخطط التعلیمیة ٨-٣
أســلوب التنــافس المقــارنوفــق  موضــوع البحــث علــىســكاتامج تعلیمــي للمنــتــم وضــع بر 

وعـة مـن مج علـى مجنـام. وتـم عـرض البر األسـلوب افـي ضـوء هـذ الطالبوبما ینسجم مع قدرات 

آرائهـــــم إبـــــداءلغــــرض  )٢ة الملحـــــق (المصــــارعفـــــي مجــــال طرائـــــق التــــدریس ومـــــادة صــــینتالمخ

، وبعـد األخـذ بـآراء السـادة المختصـین امج وٕاقـرار مـدى صـالحیته للتطبیـقنـومالحظاتهم حول البر 

) ٤ومقترحاتهم تم تعدیل البرنامج التعلیمي والوصول إلـى الصـیغة النهائیـة للبرنـامج انظرالملحـق (

ــــى أربعــــة أســــابیع كــــل أســــبوع یتضــــمن ــــامج إل وحــــدة تعلیمیــــة واحــــدة لكــــل مــــن  ، وقــــد قســــم البرن

المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة، إذ قــام مــدرس المــادة بتنفیــذ البرنــامج التعلیمــي فــي یــوم األحــد 

وقـد تضـمنت  الوحـدة  ٢٠٠٧/ ١٢/  ٥ولغایة یـوم الخمـیس الموافـق  ٢٠٠٧/ ١١/  ١١الموافق 

القســــم -القســـم الــــرئیس-دي) دقیقـــة ثالثــــة اقســــام هـــي (القســــم االعــــدا٩٠التعلیمیـــة والتــــي امــــدها (

الختامي) .

تجربة البحث الرئیسیة: ٩-٣
المسـكات فـي المصـارعة أألداء لـبعضعلیم فـنتعلیمیة لت ات) وحد٤بتنفیذ ( انقام الباحث

) یــــوم األحــــد الموافــــق ١الحــــرة وســــبق تنفیــــذ البرنــــامج التعلیمــــي وحــــدة تعریفیــــة لكــــل مــــن قاعــــة (

عــن وقفــة المصــارع وكیفیــة  ٧/١١/٢٠٠٧اء الموافــق ) فــي یــوم األربعــ٢وقاعــة ( ٤/١١/٢٠٠٧

مســـكة التقـــاط كاحـــل القـــدم، مســـكة وهـــي (التحضـــیر ألداء المســـكات ثـــم تـــم تعلـــیم أربـــع مســـكات 

التعلیمیـة ُتعطـى بواقـع الوحـدةوكانـت ، )الحصیر، مسكة حجز الرجلین ثم الرفع، مسكة العباسـیة

فـي كافـة أجـزاء الـدرس كانـت متشـابهة تینموعالتعلیمیة للمجالوحدةمحاضرة واحدة اسبوعیًا، إن

فكــــان فــــي تنفیــــذ أســــلوب التــــدریس المتبــــع فــــي الجــــزء التطبیقــــي فقــــط لكــــل مــــن خــــتالف االأمــــا 

المجموعتین.

استمارة التقویم:١٠-٣
،) و(خوشناو١٩٩٣قة ومنها(الصفار،بعد اطالع الباحثان على عدد من الدراسات الساب

ستمارة تقویم فن األداء للمسكات األربع موضوع البحث ثم عرضها ) قام الباحثان بإعداد ا٢٠٠٦

) وبعد ٢على عدد من المختصین في مجال  المصارعة والتعلم الحركي وطرائق التدریس ملحق (

األخذ بمالحظاتهم اعتمد الباحثان على استمارة المعدة لتقویم فن اداء بعض مسكات المصارعة 

) لتقویم فن اداء. ٥یة الملحق (الحرة والموجودة بصورتها النهائ
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ألبعدي:االختبار١١-٣
اإلختبـار البعـدي لكـل مـن المجمـوعتین تم إجـراءبعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمي 

كلیــة –قســم التربیــة الریاضــیة –فــي قاعــة المصــارعة ٢٠٠٧/ ٦/١٢فـــي یــوم الخمــیس الموافــق 

داء للمسـكات قیـد البحـث مـن اجـل تقیـیم فـن االداء، حیـث التربیة األساسیة، وقد تم تصویر فن األ

) بتقـویم فـن االداء ٢قام  ثالثة مقومین من ذوي الخبرة واالختصاص في لعبة المصـارعة ملحـق (

على وفق االستمارة المعدة سلفًا. 

:قیاس نسبة االحتفاظ١٢-٣
ر ألبعــدي فــي یــوم ) أســابیع مـــن تــاریخ االختبــا٥إختبــار االحتفــاظ بعــد مــرور (تــم إجــراء

وللمسكات األربعة قید البحث. ٢٠٠٨/ ١٠/١الخمیس الموافق 

اإلحصائیة :الوسائل ١٣-٣
.االنحراف المعیاري.٢                     الوسط الحسابي-١

.وغیر المرتبطةللعینات المرتبطة ، ت،ختبار.ا٣االرتباط المتعدد.                   -٢

  )٣١٠-٢٦٩،  ٢٠٠٤(الحكیم، 

عرض النتائج ومناقشتھا-٤
عرض ومناقشة نتائج االختبار ألبعدي بین المجموعة الضابطة ١-٤

والتجریبیة في تعلم فن أداء بعض مسكات المصارعة الحرة :
  )٥الجدول (

البحث في تعلم فن أداء بعض مسكات داللة الفروق في االختبار ألبعدي بین مجموعتي 

المصارعة الحرة 

سكاتالم

مجموعة األسلوب 

أآلمري

مجموعة أسلوب 

التنافس المقارن

تقیمة

المحسوبة

ع+َس ع+َس 

٦.٤٨٠٠.٩٢٠٧.٢٧٨٠.٧٠٦٢.٣٢٠مسكة التقاط كاحل القدم 

٦.٥٩٣٠.٨٠٤٧.٣٦٥٠.٦١٨٢.٥٥مسكة الحصیر 

٦.٤٧٣٠.٦١٧٧.٠٨٠٠.٧٦٠٢.١٣٣ثم الرفع مسكة حجز الرجلین 

٦.٣٦٠٠.٤٨٠٦.٦٧٣٠.٥٠٠٢.١٤١مسكة العباسیة 

  )٢.٠٤) = (٠.٠٥) ونسبة خطا (٣٠قیمة (ت) ألجدولیة عند درجة حریة (*
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یعزو الباحثان سبب ذلك إلى أسلوب التنافس المقارن الذي یعد أكثـر فاعلیـة مـن األسـلوب 

فرض عدة أمور وعوامل أدت بالنهایة إلى تفوقه علـى األسـلوب أآلمـري أآلمري في التعلیم والذي 

وتعد الدافعیة احدى هذه العوامل والتي یحصل علیها المتعلم من خالل مقارنة نتائج أدائـه بنتـائج 

ــــى مســــتوى تعلیمــــي أفضــــل ، إذ یؤكــــد (الســــوداني ،  )  یعمــــل أســــلوب ٢٠٠٠منافســــه وصــــوال إل

مــتعلم نحــو الــتعلم والوصــول بــه إلــى مســتوى تعلیمــي أفضــل وذلــك المنافســات علــى زیــادة دافعیــة ال

من خالل معرفة المتعلم بمستوى أدائه، إذ انه من الضروري معرفة المتعلم لمدى تمكنـه مـن أداء 

المهــارة ومــدى التقــدم الحاصــل لدیــه، فقــد وجــد أن إشــعار المــتعلم بنتــائج أدائــه ومقارنتــه بزمالئــه 

ه یعـد مـن أقـوى دوافـع الـتعلم، أمـا الجهـل بنتـائج الـتعلم فقـد یلقـى فـي وٕاشعاره بمـدى تقدمـه أو تـأخر 

في سبیل التقدم والتحسن، أو یلقي فـي روعـه ً روع المتعلم انه قد وصل إلى الذروة فال یبذل جهدا

)  ٢١، ٢٠٠٠انه ال یتقدم فیفتر تحمسه واهتمامه.(السوداني ، 

إلــى أســـلوب التنــافس المقـــارن الـــذي كمــا یعـــزو الباحثــان ســـبب تفــوق المجموعـــة التجریبیـــة

أعطى للطالب دورا في العملیة التعلیمیة باتخاذه بعض من قرارات الدرس وهذا مـا یمنحـه أسـلوب 

التنـافس المقـارن مـن فرصـة أفضـل للطالـب لیـتعلم و یوضـع قدراتـه وأداءه علـى المحـك وهـذا یزیــد 

نفســـه و بهـــذا الخصـــوص یشـــیر ( مـــن مســـتوى فـــن أداء المـــتعلم وبالتـــالي یســـهم فـــي زیـــادة ثقتـــه ب

) "إن التنافس مع الزمیل في التعلم یوثر على الطالـب وأدائـه كونـه عنصـرا محفـزا ١٩٩٧الخیاط، 

)  ٦٢، ١٩٩٧ویفرض على المتعلم استعمال شخصیته كلیا"  (الخیاط، 

ــــي تـــم التوصـــل إلیهـــا مـــع نتـــائج دراســـة  (الخیـــاط،  ) ، (الرومـــي ١٩٩٧وتتفـــق النتـــائج التـ

ــیم ٢٠٠٤)، (الــوزان، ١٩٩٩اط ،والخیــ ) فــي أن ألســلوب التنــافس المقــارن األثــر األكبــر فــي التعل

والتعلم مقارنة باألسلوب أآلمري. 
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عرض ومناقشة نتائج االحتفاظ لكل من األسلوب أآلمري و أسلوب ٢-٤
التنافس المقارن في تعلم فن أداء بعض مسكات المصارعة الحرة: 

  )١٠الجدول (

األسلوب أآلمري وأسلوب التنافس المقارن في تعلم فن وفق  ق في اختبار االحتفاظداللة الفرو

موضوع البحثأداء بعض مسكات 

سكاتالم  ت
  ت قیمةتجریبیةضابطة

المحسوبة ع+َس ع+َس 

  ٠.٤٧٦٤.٥٠  ٥.٢٧٣٠.٥٨٣٦.١١مسكة التقاط كاحل القدم .١

  ٥.٣٧٣٠.٤٩٠٥.٩٨٦٠.٣١١٣.٩٦مسكة الحصیر .٢

٥.٤٨٠٠.٢٣٣٥.٧٢٠٠.٤٦٦٢.١٤١مسكة حجز الرجلین ثم الرفع .٣

  ٥.٤٨٦٠.٧٣٠٥.٩٠٠٠.٤٣٥٢.٠٨٤مسكة العباسیة .٤

  )٢.٠٤) = (٠.٠٥) ونسبة خطا (٣٠عند درجة حریة ( ةقیمة (ت) الجدولی*

ي یعـــزو الباحثـــان الفـــروق فـــي االحتفـــاظ إلـــى مســـتوى الـــتعلم الـــذي كـــان فیـــه الطالـــب فــــ

المجموعة التجریبیة والتي تعلمت على وفق اسلوب التنـافس المقـارن منتبهـا نشـیطا وایجابیـا، وهـذا 

) " بـان التـذكر یكـون أفضـل فـي حالـة ١٩٩٧ما أكدته نتـائج االختبـار ألبعـدي إذ یشـیر (مطـرود، 

ول لتلـك تعلم الطالب للمهارات الحركیة بشكل جید، فان االحتفاظ یتناسب ایجابیا مـع المسـتوى األ

  )٧٧، ١٩٩٧المهارة ".(مطرود، 

) مــن أن أســلوب التنــافس المقــارن لــه فاعلیــة ١٩٩٩وتتوافــق النتــائج مــع بحــث (الرومــي والخیــاط، 

ــم فــن أداء للمســكات ) یوضــح نســبه اختبــار االحتفــاظ١٠كبیــرة فــي االحتفــاظ ، والشــكل ( فــي تعل

األسلوب أآلمري وأسلوب التنافس المقارن.موضوع البحث وفق 
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االستنتاجات والتوصیات-٥
االستنتاجات:١-٥ 

طبقًا لما توصل إلیه الباحثان من نتائج فقد تم استنتاج ما یأتي:

أسلوب التنافس المقارن أكثر فاعلیة في التعلم بفن أداء بعض مسكات المصارعة الحرة..١

رعة الحرة.أسلوب التنافس المقارن أكثر فاعلیة في االحتفاظ بفن أداء بعض مسكات المصا.٢

التوصیات:٢-٥
في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إلیها ، یوصي الباحثان بما یلي: 

ــــم فــــن أداء (مســــكة التقــــاط كاحــــل القــــدم، مســــكة  .١ إتبــــاع أســــلوب التنــــافس المقــــارن فــــي تعل

الحصــیر، مســكة حجــز الــرجلین ثــم الرفــع ، مســكة العباســیة) بوصــفه واحــدا مــن األســالیب 

ناجحة في التعلیم والتعلم وخاصة في لعبة المصارعة والتي تتطلب منافسة بـین التعلیمیة ال

طالبین اثنین.

اعتمــــاد البرنــــامج التعلیمــــي المعــــد مــــن قبــــل الباحثــــان فــــي تعلــــم فــــن أداء بعــــض مســــكات  .٢

المصارعة الحرة لما اظهره من تفوق في تعلم واحاحتفظ بعض مسكات المصارعة الحرة.  
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المصادر:
ســتخدام بعــض طرائــق الــتعلم فــي تعلــیم المبتــدئین فــن ا): أثــر ١٩٩٢لیــث محمــد داؤد (ألبنــا،.١

غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، رســالة ماجســتیرأداء بعــض مســكات المصــارعة الحــرة، 

جامعة.الموصل

ستخدام جدولة الممارسة الیومیة للوحـدات التعلیمیـة فـي ا): أثر ٢٠٠١ألبنا، لیث محمد داؤد (.٢

ســاب واحتفــاظ فــن أداء ودقــة بعــض االرســاالت الســهلة والصــعبة بــالكرة الطــائرة، أطروحــة اكت

دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل .

.االجتماعیة، مطبعة الخلود، بغداد): علم النفس وتطبیقاته التربویة و ١٩٨٤(الجسماني، عبد علي.٣

الختبــــارات والمقــــایس فــــي التربیــــة ): طــــرق بنــــاء وتقنــــین ا١٩٨٧حســــانین، محمــــد صــــبحي (.٤

، دار الفكر العربي، القاهرة . ٢الریاضیة، ط

ـــة الریاضـــیة، ط١٩٩٥حســـانین، محمـــد صـــبحي (.٥ ـــاس والتقـــویم فـــي التربی ، دار ١، ح٣): القی

الفكر العربي، القاهرة . 

، دار الفكــــر ٢) : التقــــویم والقیــــاس فــــي التربیــــة البدنیــــة، ط١٩٩٧حســــانین، محمــــد صــــبحي (.٦

، القاهرة .العربي

): االختبــــارات والقیــــاس والتقــــویم واإلحصــــاء فــــي المجــــال ٢٠٠٤الحكــــیم، علــــي ســــلوم جــــواد (.٧

الریاضي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة . 

): طــــرق بنــــاء وتقنــــین االختبــــارات والمقــــایس فــــي التربیــــة ١٩٨٧حســــانین، محمــــد صــــبحي (.٨

القاهرة .  ، دار الفكر العربي،٢الریاضیة، ط

ـــة الریاضـــیة، ط١٩٩٥حســـانین، محمـــد صـــبحي (.٩ ـــاس والتقـــویم فـــي التربی ، دار ١، ح٣): القی

الفكر العربي، القاهرة . 

، دار الفكــــر ٢) : التقــــویم والقیــــاس فــــي التربیــــة البدنیــــة، ط١٩٩٧حســــانین، محمــــد صــــبحي (.١٠

العربي، القاهرة .

والتقــــویم واإلحصــــاء فــــي المجــــال ): االختبــــارات والقیــــاس ٢٠٠٤الحكــــیم، علــــي ســــلوم جــــواد (.١١

الریاضي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة . 

التنـافس الـذاتي والمقـارن فـي تعلـیم بعـض أسـلوبي: أثـر إسـتخدام )١٩٩٧أكـرم (لخیاط، فداء ا.١٢

المهــارات الحركیــة بكــرة القــدم، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، جامعــة

الموصل .

) :التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق، مطبعة الصخرة للطباعة، بغداد.٢٠٠٢، یعرب (خیون.١٣

): اختبـــار الوســـائل التعلیمیـــة وٕاســـتخدامها وفـــق مـــدخل الـــنظم، ترجمـــة ١٩٨٠رومسیوفســـكي (.١٤

صالح العربي ، المركز العربي للتقنیات التربویة ، الكویت .
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): دراســة مقارنــة ألثــر إســتخدام أســالیب ١٩٩٩اط، ضــیاء قاســم (الرومــي، جاســم محمــد نــایف، والخیــ.١٥

مختلفة مـن التنـافس فـي تعلـم وتحقیـق المسـتوى الرقمـي واالحتفـاظ فـي ركـض الموانـع، مجلـة الرافـدین 

للعلوم الریاضیة، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، جامعة الموصل . 

ـــب الحـــ١٩٨٨ســـلیمان، ممـــدوح محمـــد (.١٦ ـــدریس ): أثـــر إدراك الطال ـــین طـــرق الت دود الفاصـــلة ب

وأسالیب التدریس واستراتیجیات التدریس في تنمیـة بیئـة فعالـة داخـل الصـف،بحث منشـور فـي 

، السعودیة. ٢٤مجلة رسالة الخلیج العربي، عدد 

): اتجاهــــات الطلبــــة ذوي المســــتویات المتباینــــة فــــي ٢٠٠٠الســــوداني، أنــــوار محمــــد عیــــدان (.١٧

ـــــبعض ،ر  ـــــة اآلداب، الجامعـــــة التنـــــافس نحـــــو بعضـــــهم ال ـــــر منشـــــورة، كلی ســـــالة ماجســـــتیر غی

المستنصریة .

): أثـــر األســـلوبین التبـــادلي والتقلیـــدي فـــي وقـــت الـــتعلم ١٩٩٣الصـــفار، نشـــوان محمـــود داؤد (.١٨

األكادیمي ومسـتوى األداء الفنـي واالنجـاز لفعالیـة قـذف الثقـل، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، 

صل . كلیة التربیة الریاضیة، جامعة المو 

): خبرات في األلعاب للصغار والكبار، اإلسكندریة منشأة المعارف، ٢٠٠٣فرج، ایلین ودیع (.١٩

مصر. 

.بغداد): علم النفس الریاضي، دار الحكمة،٢٠٠٠نزار مجید والویس، كامل طه (الطالب،.٢٠

ـــارات األداء الحركـــي، ط١٩٨٩عـــالوي، محمـــد حســـن وراتـــب، أســـامة كامـــل (.٢١ ، دار ٢): اختب

لعربي، القاهرة .الفكر ا

): اختبــارات األداء الحركــي،  ٢٠٠١عــالوي ، محمــد حســن ورضــوان ،محمــد نصــر الــدین ( .٢٢

دار الفكر العربي ، القاهرة . 

): أثــر إســتخدام أســالیب مختلفــة فــي تنظــیم محتــوى مــنهج الكــرة ١٩٩٧مطــرود، حــازم أحمــد (.٢٣

دكتــوراه، كلیــة التربیــة الطــائرة فــي مســتوى التحصــیل واالحتفــاظ المعرفــي والحركــي، أطروحــة

الریاضیة، جامعة الموصل . 

، أ): أثر إستخدام التدریب العقلي ( الذهني ) في تطویر مستوى ٢٠٠٤مطرود، حازم أحمد (.٢٤

ـــة الرافـــدین للعلـــوم  أداء بعـــض المهـــارات األساســـیة بمـــادة المصـــارعة، بحـــث منشـــور فـــي مجل

جامعة الموصل .  الریاضیة، المجلد العاشر، العدد السادس والثالثون، 

، الجامعة األردنیة ، عمان ، األردن.١): أسس التربیة ، ط١٩٨٨ناصر،ابراهیم (.٢٥

، مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة ١): التـــدریب فـــي المصـــارعة،  ط١٩٨٠نصـــیف، عبـــد علـــي (.٢٦

والنشر، جامعة الموصل .

فـاظ بـبعض ): أثـر إسـتخدام أسـالیب التنـافس فـي التطـویر واالحت٢٠٠٤الوزان، نظیـر جمیـل (.٢٧

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة مهارات كرة الید لطـالب الصـف الثـاني المتوسـط، 

.الریاضیة، جامعة الموصل 
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)١ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبیان لجنة المختصین والخبراء حول تحدید أهم عناصر اللیاقة ألبدنیة المؤثرة في تعلیم فن 

المصارعة الحرة واختبارات تلك العناصرأداء بعض المسكات في

األستاذ الفاضل المحترم ....................................................المحترم 

أثر استخدام أسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ إجراء البحث الموسوم ( انیروم الباحث

قسم التربیة –نة الدراسیة الثالثة ) لطالب ألسمسكات المصارعة الحرة أداء بعض فن ب

جامعة الموصل.-كلیة التربیة األساسیة -الریاضیة

ونظــرا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة  فــي هــذا المجــال یرجــى اختیــار أهــم عناصــر اللیاقــة -١

ألبدنیة من بین العناصر المطروحة في ادناه         

شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

المقترحةصر اللیاقة البدنیةعنا

القصوى لإلطراف السفلى.ةالقو -١

القصوى لإلطراف العلیا.ةالقو -٢

القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین.-٣

بالسرعة لعضالت الرجلین.ةالقوه ألممیز -٤

.بطنبالسرعة لعضالت الةالقوه ألممیز -٥

لیا.القوة االنفجاریة لإلطراف الع-٦

القوة االنفجاریة لإلطراف السفلى.-٧

.للعمود الفقريمرونةال-٨

الباحثان



…أسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ استخدامأثر 

٤١٤



وائل سلیمان و نشوان محمود

٤١٥

)٣ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

في المصارعة الحرةاستبیان لجنة المختصین والخبراء حول تحدید أهم المسكات األساسیة 

األستاذ الفاضل المحترم ....................................................المحترم 

أثـر اسـتخدام أسـلوب التنـافس المقـارن فـي الـتعلم واالحتفـاظ یروم الباحثان إجراء البحـث الموسـوم (

قســـــم التربیـــــة –) لطـــــالب ألســـــنة الدراســـــیة الثالثـــــة مســـــكات المصـــــارعة الحـــــرة أداء بعـــــض فـــــن ب

جامعة الموصل.-كلیة التربیة األساسیة -الریاضیة

ولكــونكم الخبــراء فــي هــذا المجــال لــذا یرجــى مــن ســیادتكم ترتیــب المســكات حســب األهمیــة 

واختیار المسكات االكثر شیوعًا. شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

تسلسلالمسكات التي تؤدى من وضع الوقوفت

الطاحونة مسكة١

مسكة التقاط كاحل القدم ٢

مسكة ضربة الفخذ٣

مسكة الغطس على الرجلین ٤

مسكة حجز الرجلین ثم الرفع٥

المسكات التي تؤدى من وضع الصراع ت

األرضي 

تسلسل

مسكة الحصیر١

مسكة العباسیة٢

مسكة مقص بالرجل٣

مسكة قفل وسحب الرجلین٤

حب الذراع البعیدة ورفع الرجل القریبةمسكة س٥

الباحثان



…أسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ استخدامأثر 

٤١٦

)٤ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

استمارة استبیان

لجنة المحكمین والمتخصصین في البرنامج التعلیمي أراء

..............................................المحترم األستاذ الفاضل المحترم ......

أثـر اسـتخدام أسـلوب التنـافس المقـارن فـي الـتعلم واالحتفـاظ یروم الباحثان إجراء البحـث الموسـوم (

قســـــم التربیـــــة –) لطـــــالب ألســـــنة الدراســـــیة الثالثـــــة مســـــكات المصـــــارعة الحـــــرة أداء بعـــــض فـــــن ب

جامعة الموصل.-كلیة التربیة األساسیة -الریاضیة

أســــلوب المنافســــات علــــى وفــــق  وحــــدات تعلیمیــــة إعــــدادالبحــــث یتطلــــب  أهــــدافولغــــرض تحقیــــق 

:بیانیرجىي هذا المجالـوبالنظر لما تتمتعون به من خبرة ودرایة فواألسلوب التقلیدي

  .لهذا الغرض والمرفقة طیاالمعدةالوحدات التعلیمیةالحیة ى صمد – ١

ت الالزمة لكل مسكة حسب األهمیة. بیان عدد الوحدا – ٢

الوحــدةوتعــدیل وحــدةكــلوصــالحیةتســجیل مالحظــاتكم حــول صــحةلــذا یرجــى مــن ســیادتكم

تعدیل. إلىالتي تحتاج 

شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

الباحثان



وائل سلیمان و نشوان محمود

٤١٧

  )٥ملحق (

حیمبسم اهللا الرحمن الر 

بیان رأي الخبراء في استمارة تقویم فن األداء

األستاذ الفاضل.................................................المحترم

أثـر اسـتخدام أسـلوب التنـافس المقـارن فـي الـتعلم واالحتفـاظ یروم الباحثان إجراء البحـث الموسـوم (

قســـــم التربیـــــة –ة الدراســـــیة الثالثـــــة ) لطـــــالب ألســـــنمســـــكات المصـــــارعة الحـــــرة أداء بعـــــض فـــــن ب

جامعة الموصل.-كلیة التربیة األساسیة -الریاضیة

یرجى:ي هذا المجالـلما تتمتعون به من خبرة ودرایة فوبالنظر

تحدید مدى صالحیة هذا التقسیم لتقویم فن األداء لبعض مسكات المصارعة الحرة.  -١

البنـاء الحركـي لهـا علـى أن یكـون مجمـوع تحدید درجات لكل قسم من أقسـام المسـكة وحسـب-٢

) درجات. ١٠الدرجات الكلیة (

أي مالحظات أخرى.-٣

شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

الباحثان

المسكات  ت
القسم 

التحضیري

القسم 

الرئیسي

القسم 

الختامي
المجموع

٣٤٣١٠التقاط كاحل القدم ١

  ١٠  ٣  ٥  ٢الحصیر ٢

  ١٠  ٤  ٤  ٢حجز الرجلین ثم الرفع ٣

  ١٠  ٢  ٤  ٤العباسیة ٤


