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تأثري اسهىب انتعهم انتنافسً يف انتحظٍم املعريف واألداء
املهاري واالجناز نفعانٍة رمً انقرص

حبث جترٌبً عهى طهبة املرحة انثانٍة  /قسم انرتبٍة انرٌاضٍة
كهٍة انرتبٍة األساسٍة  /جامعة دٌاىل

م.د .بثٌنة عبد الخالك إبراهٌم

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

املستخهض :
ان تعدد طرابك التعلم وتنوع اسالٌب تداولها من لبل المدرس اصبح من
اساسٌات التدرٌس الفعال فضالً عن كونه احد اهم الركابز التً توصل المتعلم
للهدؾ أال وهو التعلم.
والتعلم التنافسً احد اسالٌب التعلم التً اتجه الٌها المعلمون والمدرسون
لتحمٌك اكبر ناتج تعلمً اضافة الى كونه ٌحمس المتعلم وٌثٌر لدٌه الدافعٌة وروح
المنافسة للوصول الى الهدؾ ،لذا اختارت الباحثة اختبار تأثٌر اسلوب التعلم
التنافسً على كل من التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز فً فعالٌة رمً
المرص فً الساحة والمٌدان والتً ٌواجه الطلبة والطالبات صعوبة كبٌرة فً تعلم
اداءها المهاري او فً تحمٌك اي انجاز بها فضال عن ضعؾ التحصٌل المعرفً
للطلبة والطالبات فً هذه الفعالٌة.
وتتجلى اهمٌة البحث فً محاولة اٌجاد اسلوب ٌثٌر الدافعٌة وروح التنافس
بٌن الطلبة والطالبات للنهوض بالمستوى العلمً والعملً فً الفعالٌة لٌد البحث.
استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمالبمته مع طبٌعة البحث وأهدافه،
وتكونت عٌنة البحث من ( )35طالبا ً وطالبة من طالب المرحلة الثانٌة فً لسم
التربٌة الرٌاضٌة /كلٌة التربً االساسٌة فً الدراستٌن الصباحٌة والمسابٌة ،وبوالع
( )53طالب فً كل مجموعة من المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب و()55
طالبة فً المجموعة التجرٌبٌة طالبات و( )51طالبة فً المجموعة الضابطة
طالبات.
واستنتجت الباحثة ان لالسلوب التنافسً اثرا واضحا على تحسٌن التحصٌل
المعرفً لكل من الطلبة والطالبات .كما استنتجت انه لم ٌكن لالسلوب التنافسً أي
افضلٌة على االسلوب التملٌدي بتعلم االداء المهاري او بزٌادة االنجاز فً فعالٌة
رمً المرص رؼم زٌادة دافعٌة الطلبة والطالبات فً وحماسهم بالتعلم وفك هذا
االسلوب.
وأوصت الباحثة باستخدام اسلوب التعلم التنافسً داخل الصؾ لما له من
تأثٌر على زٌادة التحصٌل المعرفً ،كما أوصت الباحثة بضرورة اختبار اكثر من
اسلوب للوصول الى التعلم المهاري الجٌد وزٌادة االنجاز فً الفعالٌة لٌد البحث.
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The Effect of competitive learning in knowledge
achievement , skilful performance and achievement in
Throwing the disc
Experimental study on the second stage’s student \
department of physical education \ College of Basic
Education \ University of Diyala
Abstract :
It is said that the variety of leaning methods and the
variety of dealing with them by the teacher is one of the
fundamentals of effective teaching and it is also regarded as
one of the basis for reaching at the goal by the learner i.e.
leaning .
Moreover, competitive learning is regarded as one of the
learning styles used by the teachers and learners to achieve
bigger learning outcome, besides it activates the learner and
motivates him and competitive spirit to achieve the goal.
Therefore, the researcher chose the test of the effect of
competitive learning on knowledge achievement, skilful
performance and achievement in throwing the disc in track and
field games which is faced with difficulty by the students in
learning it skilful performance and achievement besides , the
weakness in knowledge achievement.
The importance of the study is the attempt to establish a
style activates the motivation and competitive spirit among
students to raise the learning level in the studied activity.
The researcher used the experimental approach for its
suitability with the nature of the study and its goals . The sample
consists of 53 students the second stage’s student \ department
of physical education \ College of Basic Education ( female s
and males \ day and evening studies) 15 for each group (
controlling and experimental males ) and 11 females in
(experimental) and 12 females in the ( controlling ) group .
The researcher concluded that competitive learning style
has a clear effect in developing the knowledge achievement for
the female and male students ,besides ,the competitive learning
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style has no priority on the traditional style in skilful
performance nor in increasing the achievement in throwing the
disc in track and field games despite the increase of the
motivation of the students and their enthusiasm in learning using
this style .
The researcher recommended the use of the competitive learning
style inside the classroom for its effect on increasing the
knowledge
achievement.
Moreover,
the
researcher
recommended the necessity of testing more than one style to
achieve good skilful learning and increasing the achievement in
the current studied activity.
انباب األول

-1انتعرٌف بانبحث:

 -0-0املقذمة وأهمٍة انبحث :
ان االهتمام بالتدرٌس وطرابمه وأسالٌبه كان وال ٌزال الشؽل الشاؼل
للمؤسسات التعلٌمٌة والتربوٌة وذلن فً سبٌل النهوض بمستوى الطلبة علمٌا ً
ومهارٌا ً وإعدادهم إعدادا ً جٌدا ً لتحمل أعباء الحٌاة ومواجهة المشاكل التً لد
تعترضهم فً حٌاتهم المهنٌة ومن هذه المؤسسات كلٌات التربٌة األساسٌة والتً
تعمل جاهدة ً فً محاولة إعداد معلمٌن أكفاء لادرٌن على أداء عملهم بأسلوب علمً
وتربوي للرلً بالعملٌة التعلٌمٌة فً المدارس االبتدابٌة.
وتتمٌز كلٌات التربٌة األساسٌة بألسامها المختلفة بوجود مواد تربوٌة مكثفة
فً مناهجها خالل األربع سنوات وذلن بهدؾ إعداد المعلم الكؾء الذي ٌستطٌع
من خالل ما تعلمه من خبرة تربوٌة وعلمٌة أثناء دراسته ان ٌتعامل بأسلوب
تربوي مع طالبه بالمستمبل لكنه ولألسؾ هذا اثر على تملٌص محاضرات المواد
االختصاص وبالتالً إعطاء محاضرة واحدة إسبوعٌا ،وفً لسم التربٌة الرٌاضٌة
خاصة ال تكفً هذه المحاضرة كون المواد االختصاص لهذا المسم تعتمد على تعلم
المهارات والتً تعتمد فً تعلمها على التكرار والتدرٌب وهذا ما ٌلمً على مدرس
المادة العملٌة المسؤولٌة فً محاولة إعطاء ألصى ما ٌستطٌع من خالل هذه
المحاضرة األسبوعٌة إلٌصال المادة عملٌا ً ونظرٌا ً خاصة مع المصور المعروؾ
فً اإلمكانٌات المهارٌة للطلبة واإلمكانٌات المادٌة للمسم  ،كل ما تمدم ٌنٌط
بالمدرس مهمة تنوٌع الطرابك واألسالٌب المستخدمة فً التدرٌس من اجل
الوصول إلى النتابج األفضل فً الجانبٌن المهاري و التحصٌلً للطلبة.
ولم تعد الطرٌمة التعلٌمٌة تعتمد على تلمٌن المدرس للطالب وإنما أصبح
مفهومها ٌركز على األسلوب والكٌفٌة التً ٌوجه بها المدرس طالبه وبصورة فاعلة
تمكنهم من التعلم بأنفسهم حٌث ٌوفر لهم الجو التعلٌمً وٌموم بتوجٌه نشاطاتهم نحو
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الهدؾ المخطط له ثم ٌمع على عاتمه تمٌٌم نتابج ذلن التعلم( .)5حٌث تعرؾ طرابك
التدرٌس بأنها سلسلة الفعالٌات المنظمة التً ٌدٌرها المعلم داخل الشعبة الدراسٌة
لتحمٌك أهدافه ،أي الكٌفٌة التً ٌنظم بها المعلم الموالؾ التعلٌمٌة واستخدامه
للوسابل واألنشطة المختلفة وحسب خطوات الموالؾ التعلٌمٌة واستخدامه للوسابل
واألنشطة المختلفة ووفما ً لخطوات منظمة لؽرض مساعدة المتعلمٌن فً اكتساب
التحصٌل المعرفً واألداء المهاري).(1
وتعتمد الباحثة ان استخدام التعلم التنافسً لد ٌزٌد من دافعٌة الطلبة فً
تحمٌك مستوى أفضل فً كل من التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز،
وذلن من خالل متابعاتهم وتنافسهم فٌما بٌنهم اذ سٌحاول كل منهم ان ٌتفوق على
منافسٌه (زمالبه) من خالل المنافسات التً تجرى بٌنهم  .ولذا تحاول الباحثة هنا
إٌجاد طرٌمة تعلٌمٌة فعالة تستخدم دوافع الطلبة وتحفزهم على األداء التنافسً من
اجل تحسٌن مستواهم معرفٌا ً ومهارٌا ً فظال عن تحسٌن انجازهم.
 -2-0مشكهة انبحث :
تتمٌز فعالٌات الساحة والمٌدان كونها فعالٌات تنافسٌة فردٌة فً نطاق
الممارسة الرٌاضٌة ،اما على نطاق التدرٌس والتعلم فهً نشاط تعلٌمً جماعً ٌمع
فٌه العبء على المدرس فً شرح المادة التعلٌمٌة وعرض األداء المهاري وتوضٌح
النواحً المانونٌة للطالب الذي ٌموم بدور المتلمً والمنفذ لألوامر الصادرة من لبل
المدرس.
وعادة ما ٌكون مستوى التحصٌل المعرفً للطالبات فً المواد العملٌة أعلى
من مستوى تحصٌل الطالب وعلى العكس فً األداء المهاري ٌتمٌز الطالب على
الطالب ات .وتتجلى مشكلة البحث بوجود ضعؾ بمستوى طالب وطالبات المرحلة
الثانٌة فً مادة الساحة والمٌدان وخاصة فً فعالٌة رمً المرص وعلى مستوى
التحصٌل المعرفً واألداء المهاري الذي ٌنعكس على مستوى االنجاز فٌكون دون
المستوى المطلوب .
ومن خالل خبرة الباحثة المتواضعة فً تدرٌس مادة الساحة والمٌدان
الحظت ضعؾ التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز لطالب وطالبات
المرحلة الثانٌة خاصة فً فعالٌة رمً المرص لما تتمٌز به هذه الفعالٌة من صعوبة
فً األداء المهاري ،لذا ارتأت الباحثة اختبار اسلوب التعلم التنافسً عله ٌزٌد من
دافعٌة كل من الطالب والطالبات فً محاولة تحسٌن مستواهم المعرفً وأدابهم
المهاري وانجازهم فً فعالٌة رمً المرص ،حٌث ٌعتبر إٌجاد الطرٌمة المناسبة
لتدرٌس مادة ما من أهم األساسٌات التً توصل المدرس إلى الهدؾ المطلوب أال
وهو التعلم الفاعل وتحمٌك الهدؾ المرجو .

 - 0تٕفٛك احًذ يرعٔ ٙاحًذ يحًٕد انحٛهح؛ طرائك انتذرٚس انعايح،ط ( : 0عًاٌ  ،االردٌ  ،دار
انًسٛرج نهُشر ٔانتٕزٚع  )2112،ص .25
 - 2انطرق انحذٚخح نهتذرٚسwww.3iny.com/vb/t22485.html .......................................
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أهذاف انبحث :
ٌهدؾ البحث إلى :
التعرؾ على تأثٌر استخدام اسلوب التعلم التنافسً فً كل من التحصٌل
المعرفً واألداء المهاري واالنجاز لفعالٌة رمً المرص لدى طالبات
المرحلة الثانٌة  /لسم التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة
دٌالى.
التعرؾ على تأثٌر استخدام اسلوب التعلم التنافسً فً كل من التحصٌل
المعرفً واألداء المهاري واالنجاز لفعالٌة رمً المرص لدى طالب المرحلة
الثانٌة  /لسم التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى.
الممارنة بٌن طالب وطالبات المرحلة الثانٌة /لسم التربٌة الرٌاضٌة /كلٌة
التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى فً كل من التحصٌل المعرفً واألداء
المهاري واالنجاز فً فعالٌة رمً المرص.

 -4-0فروع انبحث:
ٌفرض البحث الحالً وجود فروق معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن كل مما
ٌأتً-:
 .0االختبارات المبلٌة والبعدٌة فً التحصٌل المعرفً واألداء المهاري
واالنجاز للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات ولصالح
االختبارات البعدٌة.
 .2االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات فً
التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز ولصالح المجموعة
التجرٌبٌة.
 .3االختبارات المبلٌة والبعدٌة فً التحصٌل المعرفً واألداء المهاري
واالنجاز للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب ولصالح
االختبارات البعدٌة.
 .4االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب فً
التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز ولصالح المجموعة
التجرٌبٌة.
 .5االختبارات البعدٌة للطالب والطالبات فً التحصٌل المعرفً واألداء
المهاري واالنجاز ولصالح الطالب.
 -5-0جماالت انبحث:
 المجال البشري  -:طالب وطالبات المرحلة الثانٌة  /لسم التربٌة
الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى للعام الدراسً
.1151-1155
 المجال الزمانً  -:الفترة الزمنٌة من 1151/55/5م ولؽاٌة
1151/51/7م.
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 المجال المكانً  -:ملعب كرة المدم والماعات الدراسٌة فً لسم التربٌة
الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة دٌالى .
 -6-0حتذٌذ املظطهحات :
التعلم التنافسً -:
فً هذا التعلم ٌتنافس الطالب فٌما بٌنهم بهدؾ تحمٌك هدؾ تعلٌمً محدد
ٌفوز بتحمٌمه طالب واحد أو مجموعة للٌلة من الطلبة حٌث ٌتم تموٌم الطالب فً
التعلم التنافسً وفك منحنى متدرج من األفضل إلى األسوأ (. )5
التحصٌل المعرفً-:
" وهو ممدار ما ٌحممهُ الطالب من األهداؾ التعلٌمٌة .أو هو حصٌلة الطالب
فعال من المحتوى التعلٌمً بعد دراسته ِ إٌاه  ،وٌماس باختبارات التحصٌل المعدة
لذلن المحتوى "(.)1
األداء المهاري -:
"هو ممدرة الفرد على التوصل إلى نتٌجة من خالل المٌام بأداء واجب حركً
بألصى درجة من اإلتمان مع بذل ألل لدر من الطالة فً ألل زمن ممكن"). (5
انباب انثانً

 -2انذراسات اننظرٌة وانذراسات املشابهة

 -1-2انذراسات اننظرٌة-:
 -1-1-2انواع التعلٌم:
()4
بشكل عام هنان ثالثة أنواع ربٌسٌة من أسالٌب التعلم :
-1التعلم الفردي:
فى هذا النوع من التعلم ٌعمل الطالب بمفرده وٌكون تفاعله مع الطلبه للٌل
ونادر ،ونجاح الطالب ٌعتمد على جهده الفردي دون التعاون او التفاعل مع زمالبه،
كما ان تموٌم الطالب ٌتم وفك معٌار معد مسبما ً ٌعتمد على امكانٌات كل طالب،
حٌث ان الطالب المتفوق ٌحصل على درجة ( )01فما فوق وبذلن ٌحمك االمتٌاز
على زمالبه.
-2التعلم التعاونً:

 - 0انرتٛع ٙيحًٕد دأد ؛انتعهٛى ٔانتعهى ف ٙانترتٛح انثذَٛح ٔانرٚاضٛح ،ط (: 0انُزف األشرف دار
انضٛاء )2100 ،ص .33
 - 2سعذ رالل ؛ انًررع ف ٙعهى انُفس  (:انماْرج  :دار انفكر انعرت0115 ، ٙو ) ص.316
- 3ا العذاد انًٓار٘ ف ٙانتذرٚة انرٚاض 2111 ،ٙانًًهكح انعرتٛح انسعٕدٚح ......
www.g111g.com/.../t125600.html
 - 4د.دمحم غُٛىwww- . ..........................................
dryasser73islam.ahlamountada.com/t2498-topic
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وٌعتمد هذا النوع من التعلم على تعاون الطلبة فٌما بٌنهم حٌث ٌكون نجاح أو
فشل أي طالب معتمدا ً على نجاح أو فشل زمالبه فً المجموعة ،وان التدرٌس فً
هذا النوع من التعلم ٌكون على وفك تمسٌم الطلبة الى مجموعات تعلمٌه صؽٌرة او
كبٌرة ٌعملون معا ً بهدؾ تطوٌر الخبرة العلمٌة والعملٌة لكل فرد من افراد
المجموعة ،وبذلن ٌكون تفوق أي مجموعة على االخرى ٌعنً تفوق افراد تلن
المج موعة على بالً افراد المجامٌع االخرى أي ان التموٌم هنا هو تموٌم عمل
المجموعة .
 -3التعلم التنافسً:
ٌعمل الطالب فً التعلم التنافسً ضد بعضهم البعض ،فهنا ٌعمل الطالب على
التفوق على زمٌله بكل امكانٌاته العلمٌة والمهارٌة حٌث ان نجاح أو فشل طالب
ٌتناسب عكسٌا ً مع نجاح أو فشل طالب آخر ،وفى هذه البٌبة التعلٌمٌة ال ٌجد الطالب
سببا ً جوهرٌا ً ٌدعوه لمساعده زمٌله ،وهنا ٌكون تموٌم عمل الطالب وفما ً النجازه
وعلى شكل منحنى مدرج من الطالب األفضل إلى األسوأ.
والتعلم التنافسى مولؾ تعلٌمى ٌبذل فٌه الطالب ألصى جهده لٌتفوق على
زمالبه وٌحصل على مكافبته بتموٌمه بالدرجة االعلى بٌن زمالبه .وٌحمك الطالب
هدفه بمحاولته التفوق على الطلبة اآلخرٌن الذٌن ٌتنافسون معه لٌكون هنان فابز
واحد ،وتكون الفابدة شخصٌة لذلن الفابز ،وٌتسم التعلم التنافس بوجود عاللات
سلبٌة بٌن تحمٌك الفرد لهدفه وتحمٌك اآلخرٌن ألهدافهم ،وعدم التعاون أو المشاركة
بٌن الطلبة وكلما زادت سمة التنافس فى الفرد فإن ذلن ٌشٌر إلى تنالص سمة
التعاون لدٌه(.)5
 -1-5-1اعتبارات التعلٌم التنافسً(:)1
االعتبار األول  -:تبنى استجابة الفرد فً السلون التنافسً تبعا للمولؾ الذي
تمدمه له البٌبة الطبٌعٌة.
االعتبار الثانً -:هو أن التنافس سلون انسانً ٌعتبر من عادات البشر ،والعادات
تثبت بواسطة طرق التعلم ،حتى تصل الى حالة التلمابٌة فً السلون.
االعتبار الثالث -:أن البناء االجتماعً هو العامل الدٌنامٌكً األعظم الذي ٌتحكم
فً كٌفٌة تعامل األفراد مع اآلخرٌن فً المجتمع.
االعتبار الرابع -:أن نظام التعلٌم ٌكون من العوامل المؤثرة فً السلون
التنافسً.
()1
 -3-1-2انواع التعلم التنافسً :

 . 0انًٕلع انترتٕ٘ نهذكتٕر ٔر ّٛانًرس ٙأتٕنثٍ انتعهى انتُافسٗ - Competitive Learning
……………………kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269996.......
www- .……...………..
 . 2انتعهٛى انتُافس - ٙيُتذٚاخ تٕاتح انعرب (يُتذٖ انترتٛح ٔانتعهٛى www- vb.arabsgate.com
( ........................................
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 أسلوب التنافس الذاتً  -:تعد المنافسة وفك هذا األسلوب تعلٌما ً فردٌا ً إذ ٌمومالفرد بممارنة أدابه وعمله الٌوم بالسابك ومن ثم ٌستطٌع تمٌٌم عمله والكشؾ عما به
من عٌوب وأخطاء فٌعمل على تجنبها وعلى تحسٌن نفسه .والتعلم وفك هذا
األسلوب ٌجعل المتعلم ٌمتلن روح المبادأة وتحمل المسؤولٌة واالعتماد على النفس
وبذلن تربى فٌه الصفات الخلمٌة المطلوبة فً المنافسة وخارجها ،وهو من األسالٌب
التً تثٌر الف رد وتدفعه نحو التعلم من خالل ممارنة أدابه المتكرر لتشخٌص نماط
الموة والضعؾ فً مستوى األداء المهاري للذات.
 أسلوب التنافس الجماعً  -:وهو أسلوب من أسالٌب المنافسة الذي ٌمكن الفردمن تمٌٌم أداء الجماعة التً ٌنتمً إلٌها ألداء الجماعات األخرى التً تُشاركه العمل
نفسه.
()1
 اسلوب التنافس الزوجً  -:وٌضٌؾ الربٌعً هذا النوع من التنافس والذيٌعتمد على تنافس فردٌن على انجاز موضوع ما او اداء مهارة معٌنة حٌث ٌمارن
احدهما باآلخر وٌكون هنان فابز وخاسر اوفابز بالمركز االول واالخر بالمركز
الثانً.
()3
 أسلوب التنافس الفردي  -:وهنا ٌوزع التالمٌذ الى مجامٌع تتكون المجموعةمن ثالثة أعضاء ؼٌر متجانسٌن فً المدرة التحصٌلٌة والمهارٌة .وٌتنافسون على
المركز األول فً الموضوع االول للدرس والذي ٌحمك درجة أعلى منهم ٌكون
االول على المجموعة ،وبناء على المركز الذي ٌحممه الطالب فً مجموعته ٌنمل
إلى مجموعة أخرى كً ٌنافس الطلبة الذٌن حمموا المركز نفسه فً دراسة
الموضوع التالً .بمعنى أن التلمٌذ الذي حمك المركز األول فً جماعته ٌنافس
التالمٌذ الذٌن حمموا المركز األول فً جماعاتهم ،كل ثالثة تالمٌذ معا ،وكذلن
التالمٌذ الذٌن حمموا المركز الثانً فً جماعتهم ٌنافس بعضهم بعضا فً الموضوع
التالً وهكذا ،وبذلن ٌصبح التالمٌذ متجانسٌن فً األداء عندما ٌتنافسون فً اي
موضوع تعلٌمً.
 -2-2انذراسات املشابهة :
 -1-2-2دراسة العسكري (تصمٌم منهاج تعلٌمً بألعاب الموى لتطوٌر بعض
()4
الحركات االساسٌة وعناصر اللٌالة البدنٌة)2002
اجرٌت هذه الدراسة على تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة للصفوؾ الرابع والخامس
االبتدابً وبعمر ( )55-51سنة بمحافظة دٌالى ،وتكونت عٌنة البحث من( )44تلمٌذ
َ . 0اْذِ انذن ،ًٙٛانتعهى انتُافس :ٙرايعح تاتم  -كهٛح انترتٛح انرٚاضٛح انتعهى ٔانتعهى انحرك..........ٙ
www- forum.iraqacad.org
 . 2انرتٛع ،ٙيحًٕد دأد ٔسعٛذ صانح اي ،ٍٛاالتزاْاخ انحذٚخح ف ٙتذرٚس انترتٛح انرٚاضٛح( :يطثعح
انًُارج ،انعراق ،ارتٛم) 2101 ،
 . 3انتعهٛى انتُافس ، ٙيصذر سثك ركرِ www- .............................................................
vb.arabsgate.com
 - 4انعسكر٘ ٔ،داد ٕٚسف  ،تصًٛى يُٓاد تعه ًٙٛتأنعاب انمٕٖ نتطٕٚر تعض انحركاخ االساسٛح
ٔعُاصر انهٛالح انثذَٛح  :رسانح يارستٛر  ،رايعح تغذاد كهٛح انترتٛح انرٚاضٛح نهثُاخ .2111
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من تالمٌذ مدرسة المعالً االبتدابٌة المختلطة وتوزعوا على مجموعتٌن بوالع ()14
تلمٌذ بكل مجموعة.
وهدفت الى تصمٌم م نهج تنافسً لتطوٌر الحركات االساسٌة وعناصر اللٌالة
البدنٌة لدى العٌنة كما هدفت الى التعرؾ على تأثٌر ذلن المنهج على اداء تلن
الحركات وتأثٌره على عناصر اللٌالة البدنٌة.
واستخدمت الدراسة المسابمات الخاصة بالساحة والمٌدان لهذه المرحلة
العمرٌة كاختبارات للبحث وهً  ( -:وثب المربعات ،رمً الرمح ،لفزة الضفدع،
ركض تحمل لزمن  4دلابك ،ركض  51م  ،رمً الكرة الطبٌة ).
وتوصلت الدراسة الى انه هنان تأثٌر للمنهج المعد وفك اسلوب التعلم
التنافسً على تطوٌر كل من الحركات االساسٌة وعناصر اللٌالة البدنٌة  .وكانت
المجموعة التجرٌبٌة التً تعلمت بالمنهج المعد االفضلٌة على المجموعة الضابطة
التً تعلمت بالطرٌمة التملٌدٌة .
الباب الثالث
 -3منهج انبحث وإجراءاته املٍذانٍة
 -1-3منهج البحث-:
استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمالبمته وطبٌعة البحث وأهدافه ،حٌث
ٌعرؾ هذا المنهج بأنه محالة الباحث لضبط جمٌع العوامل األساسٌة المؤثرة فً
المتؽٌرات التابعة فً تجربته ماعدا عامل واحد وهو المتؽٌر المستمل ٌتحكم به
الباحث على نحو معٌن بؽرض لٌاس وتحدٌد تأثٌره على المتؽٌرات التابعة(.)5

 -2-3التصمٌم التجرٌبً-:
اختارت الباحثة النموذج األول من التصمٌم التجرٌبً ذو الضبط المحكم وهو
تصمٌم المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة عشوابٌة االختٌار باالختبار المبلً
والبعدي( )1وكما ٌوضح جدول رلم(.)5
جدول ()1
ٌبٌن التصمٌم التجرٌبً واإلجراءات التً تمت على عٌنة البحث

الط
الب

الفرق بٌن
المتؽٌر
االختبار ألبعدي االختبار المبلً
االختبار المبلً
اإلجراءات
المستمل
والبعدي
العٌنة
ق -ب
المجموعة اختبار تحصٌلً التعلم اختبار تحصٌلً
تحصٌلً
التجرٌبٌة اختبار مهاري التنافسً اختبار مهاري

الفرق بٌن
االختبارات
البعدٌة
الفرق بٌن
االختبارات

َٕ - 0ر٘ إتراْٛى انشٕن ٔ رافع انكثٛسٙ؛ دنٛم انثحاث نكتاتح االتحاث ف ٙانترتٛح انرٚاضٛح( :تغذاد،
 )2114ص.51
 -2عثذ انزهٛم انسٔتعٔ ٙدمحم انغُاو؛ يُاْذ انثحج ف ٙانترتٛح،د ( : 0تغذاد  )0110،ص .002
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اختبار انجاز
اختبار تحصٌلً
المجموعة
اختبار مهاري
الضابطة
اختبار انجاز

اختبار انجاز

ـــ

اختبار تحصٌلً
اختبار مهاري
اختبار انجاز

الطالبات

اختبار تحصٌلً
اختبار تحصٌلً
التعلم
المجموعة
اختبار مهاري
اختبار مهاري
التنافسً
التجرٌبٌة
اختبار انجاز
اختبار انجاز
اختبار تحصٌلً
المجموعة
اختبار مهاري
الضابطة
اختبار انجاز

ـــ

اختبار تحصٌلً
اختبار مهاري
اختبار انجاز

ق -ب مهاري
ق -ب انجاز
ق -ب
تحصٌلً
ق -ب مهاري
ق -ب انجاز
ق -ب
تحصٌلً
ق -ب مهاري
ق -ب انجاز
ق -ب
تحصٌلً
ق -ب مهاري
ق -ب انجاز

البعدٌة
للمجموعتٌن
الضابطة
والتجرٌبٌة
لالختبارات
الثالث
الفرق بٌن
االختبارات
البعدٌة
للمجموعتٌن
الضابطة
والتجرٌبٌة
لالختبارات
الثالث

 -3-3مجتمع البحث :
ٌتكون مجتمع البحث من طالب وطالبات المرحلة الثانٌة فً لسم التربٌة
الرٌاضٌة لكلٌة التربٌة األساسٌة فً جامعة دٌالى للدراستٌن الصباحٌة والمسابٌة
والبالػ عددهم ()115طالب وطالبة وبوالع ()53طالب و()55طالبة فً الدراسة
الصباحٌة و()545طالب و( )51طالبة فً الدراسة المسابٌة.
 -4-3عٌنة البحث :
تم اختٌار ( )53طالبا ً وبصورة عشوابٌة من طالب المرحلة الثانٌة فً
الدراسة الصباحٌة لٌمثلوا المجموعة التجرٌبٌة للطالب ،وأخذت الـ( )55طالبة فً
المرحلة الثانٌة للدراسة الصباحٌة جمٌعهن لٌمثلوا المجموعة التجرٌبٌة للطالبات.
كما اختٌر ( )53طالبا ً وبصورة عشوابٌة من المرحلة الثانٌة فً الدراسة المسابٌة
لٌمثلوا المجموعة الضابطة للطالب ،وأخذت الـ( )51طالبة فً المرحلة الثانٌة
للدراسة المسابٌة جمٌعهن لٌمثلوا المجموعة الضابطة للطالبات.
وبذلن فمد مثلت عٌنة الطالبات ( )%511من مجتمع الطالبات األصلً
للبحث ،بٌنما مثلت عٌنة الطالب والبالػ عددهم ( )574فً الدراستٌن الصباحٌة
والمسابٌة ( )%58,43من مجتمع الطالب األصلً للبحث.
 -5-3ادوات البحث :
 -0المراجع والمصادر العربٌة.
 -2االختبارات والمٌاس.
 -3ملعب كرة المدم فً لسم التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة
دٌالى.
 )4( -4ألراص رمً لانونٌة خاصة بفعالٌة رمً المرص ( 1للرجال و1
للنساء).
 -5مسحوق الجبس األبٌض لتخطٌط الدابرة والمطاع.
 -6كمبٌوتر شخصً نوع ( )aserلعرض األداء المهاري.
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 -1ألراص لٌزرٌة تعلٌمٌة خاصة بتعلٌم فعالٌة رمً المرص.
 -6-3تكافؤ العٌنة :
للحصول على تكافؤ العٌنة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لكل من
الطالب والطالبات اعتمدت الباحثة نتابج االختبارات المبلٌة فً اختبارات البحث
(التحصٌلً والمهاري واالنجاز) وبعد معالجة نتابج االختبارٌن المبلٌٌن لكل اختبار
وللمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب والطالبات باالختبار التابً (.) T-taste
وٌتضح من الجدول رلم ( )1ان لٌمة (ت) المحتسبة لالختبارٌن التحصٌلٌٌن
المبلٌٌن للطالبات كانت ( )1,5للمجموعة التجرٌبٌة و( )1,515للمجموعة الضابطة
 ،اما فً االختبارٌن المهارٌٌن المبلٌٌن للطالبات فكانت لٌمة (ت) المحتسبة
( )1,531للمجموعة التجرٌبٌة و( )1,535للمجموعة الضابطة ،ولٌمتها فً
اختباري االنجاز المبلٌٌن كانت( )1,417للمجموعة التجرٌبٌة و( )414للمجموعة
الضابطة وبعد ممارنتها بمٌمة (ت) الجدولٌة تحت مستوى داللة ( )%3ودرجة
حرٌة ( )15والتً بلؽت ( )1,14وجد ان لٌمة (ت) المحتسبة الل من لٌمتها
الجدولٌة مما ٌدل على عشوابٌة الفروق وعدم وجود أي داللة معنوٌة بٌن
االختبارات المبلٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات أي ان المجموعتٌن
متكافبتٌن.

جدول ()2
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ولٌمة (ت) المحتسبة وداللة
الفروق بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات فً االختبارات
المبلٌة لٌد البحث
ت
ت
داللة
الجدولٌة
الوسط االنحراؾ
المحتس
االختبارات المجامٌع العدد
بمستوى الفروق
الحسابً المعٌاري
بة
%3
1,5
4,57
14,0
االختبار التجرٌبٌة 55
ال توجد
التحصٌلً الضابطة 1,515 5,01 13,14 51
فروق
1,531 1,80
5,71
االختبار التجرٌبٌة 55
معنوٌة
1,14
1,535 1,43
5,55
المهاري الضابطة 51
ذات
اختبار التجرٌبٌة 1,417 1.85 55,57 55
داللة
االنجاز الضابطة 1,414 1,88 51,03 51
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وٌتضح من الجدول رلم ( )5ان لٌمة (ت) المحتسبة بٌن لالختبارٌن
التحصٌلٌٌن المبلٌٌن للطالب كانت ( )1,101للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة،
وفً االختبارٌن المهارٌٌن المبلٌٌن للطالب فكانت لٌمة (ت) المحتسبة ()1,714
للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة  ،اما لٌمتها فً اختباري االنجاز المبلٌٌن للطالب
فكانت ( )1,347للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ،وبعد الممارنة بٌن المٌمة
المحتسبة والمٌمة الجدولٌة والتً بلؽت ( )1,14تحت مستوى داللة ( )%3ودرجة
حرٌة ( )10وجد ان لٌمة (ت) المحتسبة الل من لٌمتها الجدولٌة مما ٌدل على
عشوابٌة الفروق وعدم وجود أي داللة معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة للمجموعتٌن
الضابطة والتجرٌبٌة للطالب أي ان المجموعتٌن متكافبتٌن.
جدول ()3
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ولٌمة (ت) المحتسبة وداللة
الفرولبٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب فً االختبارات المبلٌة
لٌد البحث
ت
ت
الجدولٌة داللة
الوسط االنحراؾ
المحتس
االختبارات المجامٌع العدد
بمستوى الفروق
الحسابً المعٌاري
بة
%3
1,101 4,88
14,4
االختبار التجرٌبٌة 53
التحصٌلً الضابطة 1,101 4,18 14,18 53
ال
االختبار التجرٌبٌة 1,714 1,715 4,188 53
توجد
1,14
فروق
المهاري الضابطة 1,714 1,704 4,188 53
معنوٌة
اختبار التجرٌبٌة 1,347 1,414 50,04 53
االنجاز الضابطة 1,347 1,347 50,41 53
 -2-3اختبارات البحث:
 -1-2-3اختبار التحصٌل المعرفً:
لؽرض لٌاس التحصٌل المعرفً للمادة العلمٌة لفعالٌة رمً المرص تبنت
الباحثة االختبار المصمم من لبل (بثٌنة ألبٌاتً)( )5والمعد خصٌصا ً لمٌاس التحصٌل
المعرفً فً فعالٌة رمً المرص ،وٌستخدم هذا االختبار األسبلة الموضوعٌة
المعتمدة على العبارات التكمٌلٌة* ،حٌث ٌحتوي هذا االختبار على ( )53فمرة
اختبارٌه تحمك األهداؾ السلوكٌة الخاصة بالمادة التعلٌمٌة تماس بـ( )40فراغ
تكمٌلً.
 - 0تخُٛح عثذ انخانك اتراْٛى انثٛات ٙ؛ انحمٛثح انتعهًٛٛح ٔتأحٛرْا ف ٙانتحصٛم انًعرفٔ ٙاألداء انًٓار٘
ف ٙتعض فعانٛاخ انساحح ٔانًٛذاٌ ( :اطرٔحح دكتٕراِ  ،كهٛح انترتٛح انرٚاضٛح نهثُاخ  ،رايعح
تغذاد ،.)2115،ص .026-024
* اَظر يهحك رلى ()0
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 -2-2-3االختبار المهاري :
لؽرض لٌاس األداء المهاري لرمً المرص لامت الباحثة باالعتماد على
استمارة تمٌم األداء المهاري لرمً المرص المصممة من لبل (بثٌنة ألبٌاتً)( )5والتً
تعتمد على تمسٌم درجة التمٌٌم حسب المراحل الفنٌة لألداء المهاري* ،ولام مدرس
المادة بتمٌٌم األداء المهاري للمختبرٌن على أساس تلن االستمارة .
 -3-2-3اختبار االنجاز:
لؽرض لٌاس االنجاز وكما هو معروؾ فً فعالٌات الرمً فً الساحة
والمٌدان ٌتم اعتماد المسافة باألمتار من الحد الداخلً للوحة اإلٌماؾ إلى أول اثر
تتركه األداة بعد سموطها على األرض ،ولمد تم االستعانة بفرٌك عمل مكون من
مدرس المادة ومدرب ألعاب** لؽرض المٌام بعملٌة المٌاس.
 -8-3االختبارات المبلٌة :
تم إجراء االختبار التحصٌلً المبلً لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب
وطالبات فً ٌوم االثنٌن المصادؾ ( )1151 / 55/5وفً تمام الساعة ()51,51
بعد الظهر  ،اما االختبار التحصٌلً المبلً للمجموعتٌن الضابطتٌن طالب وطالبات
فمد تم فً نفس الٌوم لكن فً الساعة ( )1,51بعد الظهر واجري االختبار فً إحدى
الماعات الدراسٌة لمسم التربٌة الرٌاضٌة.
اما بالنسبة الختبار المهاري المبلً لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب
وطالبات فمد تم إجراءه فً ٌوم األربعاء المصادؾ ( )1151 /55 /5وفً تمام
الساعة ( )51,51بعد الظهر ،اما االختبار المهاري المبلً للمجموعتٌن الضابطتٌن
طالب وطالبات فمد تم فً نفس الٌوم لكن فً الساعة ( )1,51بعد الظهر وتم إجراء
االختبار فً ملعب كرة المدم فً لسم التربٌة الرٌاضٌة /كلٌة التربٌة األساسٌة.
كما اجري اختبار االنجاز المبلً متزامنا ً مع االختبار المهاري بالولت
والتارٌخ وللمجموعتٌن الضابطتٌن والتجرٌبٌتٌن .حٌث أُعطٌت لكل طالب وطالبة
ثالث محاوالت ثم اعتمدت المسافة األبعد من بٌن الرمٌات الثالث ،واستعانت
الباحثة بمدرس المادة لتمٌم الطلبة وإعطاء الدرجات وحسب استمارة التمٌٌم
المهاري.
 -9-3المنهج التعلٌمً :
أعدت الباحثة منهج خاص بتعلٌم فعالٌة رمً المرص اعتمادا ً على المادة
التعلٌمٌة الخاصة بالفعالٌة ولانون إجراء المنافسات فً مسابمة رمً المرص فً
الكتاب المنهجً( )1فظالً عن االستعانة بالمصادر الخاصة بالساحة والمٌدان( ،)5حٌث

 - 0تخُٛح عثذ انخانك إتراْٛى  ،انًصذر انساتك  ،ص .001
* اَظر يهحك رلى ()2
** و.و .خانذ خًٛس ...........كهٛح انترتٛح األساسٛح  /رايعح دٚانٗ.
يذرب انعابَ .صٛر حًٛذ ..كهٛح انترتٛح األساسٛح  /رايعح دٚانٗ.
 - 2صرٚح عثذ انكرٚى انفضهٔ ٙطانة فٛصم؛ أنعاب انساحح ٔانًٛذاٌ "كتاب يُٓز، "ٙط( 0تغذاد ،
يطاتع ٔزارج انتعهٛى انعان )2110،ٙص .026-001
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تضمن المنهج المراحل الفنٌة لرمً المرص فضالً عن التمارٌن التعلٌمٌة والنواحً
المانونٌة إلجراء مسابمة رمً المرص .كما عرض المنهج بصورته النهابٌة على
بعض المختصٌن** لتموٌم المنهج وإبداء مالحظاتهم التً أسهمت فً إثراء المنهج
وتعدٌله وإخراجه بصورة مالبمة.
ولمد تضمن المنهج أربع وحدات تعلٌمٌة وبوالع وحدة تعلٌمٌة فً األسبوع
وذلن حسب جدول المسم وبزمن لدره ( )71-81دلٌمة من ولت المحاضرة األصلً
وفً الجزء الربٌسً من المحاضرة ٌتم خاللها طرح المادة التعلٌمٌة وعرض أفالم
تعلٌمٌة لألداء المهاري ثم توجٌه بعض األسبلة وإجراء تمارٌن تنافسٌة بٌن الطلبة
معرفٌة ومهارٌة .حٌث درست المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن (طالب وطالبات) بالمنهج
المعد حسب التعلم التنافسً الممارن والذي ٌعتمد على ممارنة أداء الطالب بزمالبه
حٌث تم تنظٌم الطالب بمجامٌع متكونة من ثالث أفراد متماربٌن من حٌث الطول
والوزن والعمر لضمان التنافس المتكافا بٌنهم.
ودرست المجموعتٌن الضابطتٌن (طالب وطالبات) باألسلوب التملٌدي من
خالل شرح المادة التعلٌمٌة وعرض أفالم تعلٌمٌة لألداء المهاري ثم التطبٌك
العملً لألداء المهاري مع مالحظة استخدام نفس األفالم التوضٌحٌة ونفس الوسابل
التعلٌمٌة فً كل من المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن والمجموعتٌن الضابطتٌن للطالب
والطالبات لضمان عزل العوامل المؤثرة على التجربة  .وكانت فترة تطبٌك المنهج
التعلٌمً من  1151/55/0ولؽاٌة . 1151/55/51
 -10-3االختبارات البعدٌة :
بعد االنتهاء من تطبٌك المنهج التعلٌمً تم إجراء االختبار التحصٌلً ألبعدي
لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب وطالبات فً ٌوم األربعاء المصادؾ
 1151/51/5وفً تمام الساعة ( )51,51بعد الظهر ،اما االختبار التحصٌلً
ألبعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة طالب وطالبات فمد تم فً نفس الٌوم لكن
فً الساعة ( )1,51بعد الظهر واجري االختبار فً إحدى الماعات الدراسٌة لمسم
التربٌة الرٌاضٌة.
واجري االختبار المهاري ألبعدي لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب
وطالبات فمد فً ٌوم األحد المصادؾ  1151/51/3وفً تمام الساعة ( )51,51بعد
الظهر  ،اما االختبار المهاري ألبعدي للمجموعتٌن الضابطتٌن طالب وطالبات فمد

 - 0أ -رٚساٌ خرٚثظ يزٛذ ٔ عثذ انرحًٍ يصطفٗ ؛ أنعاب انمٕٖ  ،ط( 0عًاٌ ،دار انعهًٛح انذٔنٛح
ٔدار انخمافح نهُشر ------- ) 2112،ص.212-251
ب -تخُٛح عثذ انخانك ؛ يصذر سثك ركرِ ،ص .011-010
د -صرٚح عثذ انكرٚى ٔآخرٌٔ؛ انمإٌَ انذٔن ٙألنعاب انمٕٖ نهٕٓاج ( إصذار االتحاد انذٔن ٙألنعاب
انمٕٖ نهٕٓاج)2114 ،
* * أ.و .د .يارذج حًٛذ كًثش..........طرائك تذرٚس ............كهٛح انترتٛح األساسٛح /رايعح دٚانٗ.
أ.و.د .أسًاء حًٛذ كًثش ......عهى انتذرٚة انرٚاض........ٙكهٛح انترتٛح انرٚاضٛح تُاخ  /رايعح
تغذاد.
أ.و .حائر رشٛذ يطر ...............تعهى حرك .............. ٙكهٛح انترتٛح انرٚاضٛح  /رايعح دٚانٗ
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اجري فً نفس الٌوم ولكن فً الساعة ( )1,51بعد الظهر وتم إجراء االختبار فً
ملعب كرة المدم فً لسم التربٌة الرٌاضٌة /كلٌة التربٌة األساسٌة.
كما تم إجراء اختبار االنجاز ألبعدي متزامنا ً مع االختبار المهاري بالولت
والتارٌخ وللمجموعتٌن الضابطتٌن والتجرٌبٌتٌن .وحرصت الباحثة على توفٌر نفس
ظروؾ االختبار المبلً من حٌث المكان والزمان والمرالب والممٌم لألداء المهاري.
 -11-3الوسائل اإلحصائٌة :
استخدمت الباحثة الحمٌبة االحصابٌة  spssالستخراج-:
 .0الوسط الحسابً.
 .2االنحراؾ المعٌاري.
 .3النسبة المبوٌة.
 .4اختبار (ت) للفروق ( )T testلمجموعتٌن مترابطتٌن.
 .5اختبار (ت) للفروق ( )T testلمجموعتٌن ؼٌر مترابطتٌن.
انباب انرابع

 -4عرع اننتائج وحتهٍهها ومناقشتها :
 -1-4عرض نتائج الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجمووعتٌن الضوابطة
والتجرٌبٌووة للطالبووات فووً اختبووارات التحصووٌل المعرفووً واألداء المهوواري واالنجوواز
وتحلٌلها ومنالشتها :
بعددددد تصددددحٌح اسددددتمارات االختبددددار التحصددددٌلً وللمجمددددوعتٌن الضددددابطة
والتجرٌبٌة للطالبات وفما ً لمفتاح اإلجابدات الصدحٌحة وبعدد الحصدول علدى الددرجات
تمددت معالجتهددا إحصددابٌا ً باسددتخدام االختبددار التددابً ( )T-tasteووجددد ان لٌمددة (ت)
المحتسبة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً التحصدٌل المعرفدً
( ،)54,740امدددا لٌمدددة (ت) فدددً اختبدددار األداء المهددداري لهدددا فكاندددت (،)55,838
ولٌمتهددا فددً اختبددار االنجدداز كانددت ( )54,815وبعددد ممارنددة لددٌم (ت) المحتسددبة فددً
االختبارات الثالث لٌد البحث للمجموعة التجرٌبٌة للطالبدات مدع لٌمدة (ت) الجدولٌدة
والبالؽة ()1,55تحت مستوى داللة ( )%3ودرجدة حرٌدة (ٌ )51تضدح ان لدٌم (ت)
المحتسبة لالختبارات الثالث لٌد البحث اكبر من المٌمة الجدولٌة مما ٌدل على وجدود
فروق معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن كدل مدن االختبدارات المبلٌدة والبعدٌدة ولصدالح
االختبارات البعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة للطالبات وكما موضح فً الجدول رلم (.)4
جدول ()4
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة للطالبات
المجموعة
التجرٌبٌة

االختبارات
االختبار

لبلً

ت
الجدولٌة
ت
الوسط االنحراؾ
الحسابً المعٌاري المحتسبة بمستوى
%3
1,55 54,740 4,57
14,0
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طالبات

التحصٌلً بعدي 45,58
5,71
االختبار لبلً
المهاري بعدي 3,343
لبلً 55,57
اختبار
االنجاز بعدي 57,534
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5,773
5,110
1,311
1,853
1,780

55,838
54,815

فروق
معنوٌة
ذات
داللة

اما لٌمة (ت) المحتسبة بدٌن االختبدارٌن المبلدً والبعددي للمجموعدة الضدابطة
للطالبدددات فددددً االختبدددارات الددددثالث لٌدددد البحددددث فكاندددت فددددً التحصدددٌل المعرفددددً
( ،)57,815وفددً اختبددار األداء المهدداري كانددت ( ،)8,855وأمددا لٌمتهددا فددً اختبددار
االنجاز فكانت ( )55,510وبعدد ممارندة لدٌم (ت) المحتسدبة فدً االختبدارات الدثالث
لٌددد البحددث للمجموعددة الضددابطة للطالبددات مددع لٌمددة (ت) الجدولٌددة والبالؽددة ()1,54
تحدددت مسدددتوى داللدددة ( )%3ودرجدددة حرٌدددة ( )55نالحدددظ ان لدددٌم (ت) المحتسدددبة
لالختبارات الثالث لٌد البحث اكبر مدن المٌمدة الجدولٌدة ممدا ٌددل علدى وجدود فدروق
معنوٌدددة ذات داللدددة إحصدددابٌة بدددٌن كدددل مدددن االختبدددارات المبلٌدددة والبعدٌدددة ولصدددالح
االختبارات البعدٌة للمجموعة الضابطة للطالبات وكما موضح فً الجدول رلم (.)3
جدول ()5
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة للطالبات
ت
الجدولٌة داللة
ت
الوسط االنحراؾ
االختبارات
المجموعة
الحسابً المعٌاري المحتسبة بمستوى الفروق
%3
االختبار لبلً 5,01 13,14
57,815
هنان
التحصٌلً بعدي 5,054 58,01
فروق
الضابطة االختبار لبلً 1,447 5,55
 1,54 8,855معنوٌة
طالبات المهاري بعدي 1,447 3,555
ذات
اختبار لبلً 1,844 51,03
داللة
55,510
االنجاز بعدي 1,47 57,13
وهذا ما ٌحمك الفرض األول للبحث والذي ٌفترض وجود فروق معنوٌدة ذات
داللدددة إحصدددابٌة بدددٌن االختبدددارات المبلٌدددة والبعدٌدددة فدددً التحصدددٌل المعرفدددً واألداء
المهاري واالنجاز للمجموعتٌن الضدابطة والتجرٌبٌدة للطالبدات ولصدالح االختبدارات
البعدٌة .حٌث تثبت معظم البحوث والدراسات ان خضوع أي عٌنة إلى منهج تعلٌمدً
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أو تدددرٌبً ٌحسددن مددن مسددتوى أداؤهددا علددى المسددتوٌٌن المعرفددً والمهدداري( )5وذلددن
لمرورها بالخبرات التً ٌحتوٌها ذلن المنهج.
 -2-4عووورض نتوووائج الفوووروق بوووٌن االختبوووارات البعدٌوووة للمجمووووعتٌن الضوووابطة
والتجرٌبٌووة للطالبووات فووً اختبووارات التحصووٌل المعرفووً واألداء المهوواري واختبووار
االنجاز وتحلٌلها ومنالشتها :
بعدددد الحصدددول علدددى درجدددات االختبدددارات البعدٌدددة للمجمدددوعتٌن الضدددابطة
والتجرٌبٌة ومعالجتها إحصابٌا ً وجدنا ان لٌمة (ت) المحتسبة بٌن االختبارٌن ألبعددٌن
للمجمددوعتٌن الضددابطة والتجرٌبٌددة فددً االختبددارات الددثالث لٌددد البحددث كانددت فددً
التحصدددٌل المعرفدددً( )1,788للمجموعدددة التجرٌبٌدددة ولٌمتهدددا للمجموعدددة الضدددابطة
( ،)1,775وفددً اختبددار األداء المهدداري كانددت لٌمتهددا( )1,80للمجموعددة التجرٌبٌددة
ولٌمتها للمجموعدة الضدابطة ( ،)1,713وأمدا لٌمتهدا فدً اختبدار االنجداز للمجموعدة
التجرٌبٌددة كانددت ( )1,514امددا لٌمتهددا للمجموعددة التجرٌبٌددة فكانددت ( )1,518وبعددد
ممارنددة لددٌم (ت) المحتسددبة فددً االختبددارات البعدٌددة الددثالث لٌددد البحددث للمجموعددة
الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات مع لٌمة (ت) الجدولٌة والبالؽدة ()1,14تحدت مسدتوى
داللة ( )%3ودرجة حرٌة ( )15نالحظ ان لٌم (ت) المحتسبة فدً اختبدار التحصدٌل
المعرفً للمجموعتٌن الضدابطة والتجرٌبٌدة اكبدر مدن المٌمدة الجدولٌدة ممدا ٌددل علدى
وجدددود فدددروق معنوٌدددة ذات داللدددة إحصدددابٌة بدددٌن االختبدددارٌن البعددددٌن للمجمدددوعتٌن
الضدددابطة والتجرٌبٌدددة للطالبدددات ولصدددالح المجموعدددة التجرٌبٌدددة .بٌنمدددا كاندددت (ت)
المحتسبة الختباري األداء المهاري واالنجاز الدل مدن المٌمدة الجدولٌدة وللمجمدوعتٌن
الضابطة والتجرٌبٌة ممدا ٌددل علدى عددم وجدود فدروق معنوٌدة ذات داللدة إحصدابٌة
وكما موضح فً الجدول رلم (.)8
جدول ()6
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالبات
االختبارات
البعدٌة

المجموعة

الوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري المحتسبة

االختبار
التحصٌلً
االختبار
المهاري
اختبار
االنجاز

تجرٌبٌة
ضابطة
تجرٌبٌة
ضابطة
تجرٌبٌة
ضابطة

45,85
58,01
3,343
3,555
57,534
57,13

1,788
1,775
1,80
1.713
1.514
1.518

ت

5,773
5,054
1,311
1,447
1,780
1,47

ت الجدولٌة
بمستوى
%3

داللة الفروق

1,14

هنان فروق معنوٌة
ذات داللة

1,14

الفرق ؼٌر دال
معنوٌا ً

وهذا ٌدل على ان الفرض الثانً والذي ٌنص على انه هنان فروق معنوٌة
ذات داللة إحصابٌة بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة
للطالبات فً التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز ولصالح المجموعة
 - 0انرتٛع ٙيحًٕد دأدَ :فس انًصذر ص.001
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التجرٌبٌة لم ٌتحمك بالكامل وإنما تحمك الجزء األول منه الخاص باختبار التحصٌل
أي ان المجموعة التجرٌبٌة تفولت على المجموعة الضابطة بالتحصٌل المعرفً اما
بالنسبة لالختبارٌن المهاري واالنجاز فلم ٌكن هنان أي أفضلٌة ألي من
المجموعتٌن ،وترجع الباحثة سبب ذلن الى ضعؾ المستوى المهاري للطالبات
وذلن لعدم توفر الساحات والمالعب التً تتٌح لهن التمرن على االداء خاصة مع
عدم توفر اي لاعة مؽلمة فً لسم التربٌة الرٌاضٌة /كلٌة التربٌة االساسٌة ،فضالً
عن الخجل الذي ٌعتبر العابك االكبر لهن نتٌجة العرؾ والتمالٌد والمٌم االجتماعٌة
السابدة.
 -3-4عرض نتائج الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجمووعتٌن الضوابطة
والتجرٌبٌووة للطووالب فووً اختبووارات التحصووٌل المعرفووً واألداء المهوواري واختبووار
االنجاز وتحلٌلها ومنالشتها :
بعددددد تصددددحٌح اسددددتمارات االختبددددار التحصددددٌلً وللمجمددددوعتٌن الضددددابطة
والتجرٌبٌددة للطددالب وفمدا ً لمفتدداح اإلجابددات الصددحٌحة والحصددول علددى درجدداتهم فددً
االختبددار تمددت المعالجددة اإلحصددابٌة باسددتخدام االختبددار التددابً ( )T-tasteووجددد ان
لٌمدددة (ت) المحتسدددبة بدددٌن االختبدددارٌن المبلدددً والبعددددي للمجموعدددة التجرٌبٌدددة فدددً
التحصٌل المعرفً ( ،)45,881اما لٌمة (ت) فً اختبار األداء المهداري لهدا فكاندت
( ،)53,500ولٌمتهددا فددً اختبددار االنجدداز كانددت ( )54,555وبعددد ممارنددة لددٌم (ت)
المحتسبة فً االختبدارات الدثالث لٌدد البحدث للمجموعدة التجرٌبٌدة للطدالب مدع لٌمدة
(ت) الجدولٌدددة والبالؽدددة ()1,54تحدددت مسدددتوى داللدددة ( )%3ودرجدددة حرٌدددة ()54
نالحظ ان لٌم (ت) المحتسبة لالختبارات الثالث لٌد البحث اكبر من المٌمدة الجدولٌدة
ممددا ٌدددل علددى وجددود فددروق معنوٌددة ذات داللددة إحصددابٌة بددٌن كددل مددن االختبددارات
المبلٌددة والبعدٌددة ولصددالح االختبددارات البعدٌددة للمجموعددة التجرٌبٌددة للطددالب وكمددا
موضح فً الجدول رلم (.)7
جدول ()2
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة للطالب
ت
الجدولٌة
ت
الوسط االنحراؾ
االختبارات
المجموعة
الحسابً المعٌاري المحتسبة بمستوى
%3
4,881
15,4
االختبار لبلً
45,173
التحصٌلً بعدي 4,115 45,888
التجرٌبٌة االختبار لبلً 1,715 4,188
1,54 53,500
طالب
المهاري بعدي 1.358 8,488
لبلً 1,414 50,04
اختبار
54,555
االنجاز بعدي 5,174 11,105
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اما لٌمة (ت) المحتسبة بدٌن االختبدارٌن المبلدً والبعددي للمجموعدة الضدابطة
للطددددالب فددددً االختبددددارات الددددثالث لٌددددد البحددددث فكانددددت فددددً التحصددددٌل المعرفددددً
( ،)14,370وفً اختبار األداء المهاري كانت ( ،)54,405وأمدا لٌمتهدا فدً اختبدار
االنجاز فكانت ( )51,355وبعدد ممارندة لدٌم (ت) المحتسدبة فدً االختبدارات الدثالث
لٌددددد البحددددث للمجموعددددة الضددددابطة للطالبددددات مددددع لٌمددددة (ت) الجدولٌددددة والبالؽددددة
()1,54تحددددت مسددددتوى داللددددة ( )%3ودرجددددة حرٌددددة ( )54نالحددددظ ان لددددٌم (ت)
المحتسبة لالختبارات الثالث لٌد البحث اكبر من المٌمة الجدولٌة مما ٌدل على وجدود
فروق معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن كدل مدن االختبدارات المبلٌدة والبعدٌدة ولصدالح
االختبارات البعدٌة للمجموعة الضابطة للطالب وكما موضح فً الجدول رلم (.)4
جدول ()8
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة للطالب
المجموعة

االختبارات

االختبار لبلً
التحصٌلً بعدي
الضابطة االختبار لبلً
طالب
المهاري بعدي
لبلً
اختبار
االنجاز بعدي

ت
الجدولٌة
ت
الوسط االنحراؾ
الحسابً المعٌاري المحتسبة بمستوى
%3
4,185 14,188
14,370
5,034 58,188
1,704 4,188
1,54 54,405
1,715 8,188
1,347 50,418
51,351
1,051 11,118

داللة
الفروق
هنان
فروق
معنوٌة
ذات
داللة

وهذا ما ٌحمك الفرض الرابع للبحث والذي ٌفترض وجود فروق معنوٌة ذات
داللدددة إحصدددابٌة بدددٌن االختبدددارات المبلٌدددة والبعدٌدددة فدددً التحصدددٌل المعرفدددً واألداء
المهدداري واالنجدداز للمجمددوعتٌن الضددابطة والتجرٌبٌددة للطددالب ولصددالح االختبددارات
البعدٌة ،حٌث تثبت معظم البحوث والدراسات ان خضوع أي عٌنة إلى منهج تعلٌمً
أو تدددرٌبً ٌحسددن مددن مسددتوى أداؤهددا علددى المسددتوٌٌن المعرفددً 5والمهدداري وذلددن
لمرورها بالخبرات التً ٌحتوٌها ذلن المنهج خاصة المنهج هنا ٌحتوي علدى خبدرات
عملٌدددة ونظرٌدددة وبالتدددالً مدددن المؤكدددد تطدددور عٌنتدددً البحدددث الضدددابطة والتجرٌبٌدددة
لمرورهما بتلن الخبرات.
 -4-4عووورض نتوووائج الفوووروق بوووٌن االختبوووارات البعدٌوووة للمجمووووعتٌن الضوووابطة
والتجرٌبٌووة للطووالب فووً اختبووارات التحصووٌل المعرفووً واألداء المهوواري واختبووار
االنجاز وتحلٌلها ومنالشتها :

 - 0انحٛهح دمحم يحًٕد:انتصًٛى انتعهَ ًٙٛظرٚح ٔيًارسح (دار انًسٛرج نهُشر ٔانتٕزٚع،عًاٌ)ط0
.0111،ص .25-23
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بعدددد الحصدددول علدددى درجدددات االختبدددارات البعدٌدددة للمجمدددوعتٌن الضدددابطة
والتجرٌبٌة ومعالجتها إحصابٌا ً وجدنا ان لٌمة (ت) المحتسبة بٌن االختبارٌن ألبعددٌن
للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌدة للطدالب فدً االختبدارات الدثالث لٌدد البحدث كاندت
فً التحصٌل المعرفدً( )5,734للمجموعدة التجرٌبٌدة ولٌمتهدا للمجموعدة الضدابطة
( ،)5,734وفً اختبار األداء المهداري كاندت لٌمتهدا( )5,177للمجموعدة التجرٌبٌدة
ولٌمتها للمجموعدة الضدابطة ( ،)5,177وأمدا لٌمتهدا فدً اختبدار االنجداز للمجموعدة
التجرٌبٌددة كانددت ( )1,717امددا لٌمتهددا للمجموعددة التجرٌبٌددة فكانددت ( )1,717وبعددد
ممارنددة لددٌم (ت) المحتسددبة فددً االختبددارات البعدٌددة الددثالث لٌددد البحددث للمجموعددة
الضابطة والتجرٌبٌة للطالب مع لٌمدة (ت) الجدولٌدة والبالؽدة ()1,14تحدت مسدتوى
داللة ( )%3ودرجدة حرٌدة ( )10نالحدظ ان لدٌم (ت) المحتسدبة لالختبدار التحصدٌل
للمجمددوعتٌن الضددابطة والتجرٌبٌددة اكبددر مددن المٌمددة الجدولٌددة ممددا ٌدددل علددى وجددود
فددروق معنوٌددة ذات داللددة إحصددابٌة بددٌن االختبددارٌن البعدددٌن للمجمددوعتٌن الضددابطة
والتجرٌبٌددة للطددالب فددً اختبددار التحصددٌل المعرفددً ولصددالح المجموعددة التجرٌبٌددة.
بٌنمدددا كاندددت (ت) المحتسدددبة الختبددداري األداء المهددداري واالنجددداز الدددل مدددن المٌمدددة
الجدولٌة وللمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب مما ٌدل على عدم وجدود فدروق
معنوٌة ذات داللة معنوٌة وكما موضح فً الجدول رلم (.)0

جدول ()9
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة للطالب
االختبارات
البعدٌة
االختبار
التحصٌلً
االختبار
المهاري
اختبار
االنجاز

المجموعة

الوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري المحتسبة

تجرٌبٌة

45,888

4,115

5,734

ضابطة

58,188

5,034

5,734

تجرٌبٌة

8,488

1,358

5,177

ضابطة

8,188

1,715

5,177

تجرٌبٌة

11,105

5,174

1,717

ضابطة

11,118

1,051

1,717

ت

ت الجدولٌة
بمستوى
%3

داللة
الفروق

1,14

هنان فروق
معنوٌة ذات
داللة

1,14

الفرق ؼٌر
دال معنوٌا ً

وهذا ٌدل على ان الفرض الرابع والذي ٌنص على انه هنان فروق معنوٌة
ذات داللة إحصابٌة بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة
للطالب فً ال تحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز ولصالح المجموعة
التجرٌبٌة لم ٌتحمك بالكامل وإنما تحمك الجزء األول منه الخاص باختبار التحصٌل
أي ان المجموعة التجرٌبٌة تفولت على المجموعة الضابطة بالتحصٌل المعرفً.
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وتثبت الدراسات أنه مما ال ٌدع مجاال للشن أن اسلوب التنافس وإجراء المسابمات
بٌن الطلبة مفٌدة جدا للطالب فً األداء ،ألنها تعمل على تنشٌط استجابات الطالب،
وزٌادة دافعٌتهم للتعلم ،كما تنمً فً شخصٌتهم بعض وثمتهم بالنفس ،كما تنمً
الشجاعة فً التعبٌر عن الرأي دون خوؾ أو تردد ،وتمبل آراء اآلخرٌن بعٌدا عن
التعصب األعمى ،كذلن تساعد المعلم على كشؾ وإظهار ما لدى الطالب من
استعدادات ومواهب كامنة بداخلهم ،عالوة أنها تساهم بشكل كبٌر فً تذكر محتوى
المنهج التعلٌمً مما ٌزٌد من تحصٌل المعرفً للطالب(.)5
اما بالنسبة لالختبارٌن المهاري واالنجاز فلم ٌكن هنان أي أفضلٌة ألي من
المجموعت ٌن الضابطة او التجرٌبٌة وهذا ما ال ٌتفك مع اراء خبراء التعلم التنافسً
والذٌن ٌؤكدون انه ٌمكن استخدام المنافسة لتحمٌك أهداؾ مهارٌة خاصة عندما
ٌتطلب الموضوع تعلم مهارات حركٌة ،فالمنافسات تساهم بنصٌب وافر فً تنمٌة
لدرات الفرد وتطوٌر مهارته ،وان من شروط نجاح تعلٌم المبادئ األساسٌة للمهارة
أن ٌكون التدرٌب علٌها فً لالب مسابمة( ،)1وهذا ما ال ٌحممه البحث الحالً وترجع
الباحثة السبب فً ذلن الى ان عٌنة البحث من الطلبة الذٌن الٌملكون مستوى مهاري
جٌد خاصة وانهم من ؼٌر الرٌاضٌٌن كما ان الفعالٌة لٌد البحث تعتبر من الفعالٌات
التً تحتاج الى مهارة عالٌة ولٌالة بدنٌة كبٌرة مما حال الى عدم الوصول الى
االداء المهاري المتمن والمرجو تحمٌمة من لبل العٌنة لٌد البحث فضالً عن عدم
تطور االنجاز ٌرجع لصعوبة اداء رمً المرص والمتطلبات الباٌومٌكانٌكٌة التً
ٌحتاجها رامً المرص اثناء االداء.
 -5-4عرض نتائج الفروق بٌن االختبارات البعدٌة للطالب والطالبات فً
المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً اختبارات التحصٌل المعرفً واألداء المهاري
واختبار االنجاز وتحلٌلها ومنالشتها :
للتحمدك مددن الفدرض الخددامس للبحدث لامددت الباحثدة بمعالجددة النتدابج إحصددابٌا ً
باستخدام االختبار التابً للمجموعتٌن الضابطتٌن طدالب وطالبدات فكاندت لٌمدة (ت)
المحتسبة فً اختبدار التحصدٌل المعرفدً للطالبدات ( )1,337وكاندت لٌمتهدا للطدالب
( ، )1,337اما فً اختبار األداء المهاري فكانت لٌمتها ( )1,507للطالبات ولٌمتهدا
للطالب ( ،)1,553وأما لٌمتها فدً اختبدار االنجداز للطالبدات كاندت ( )54,448امدا
لٌمتها للطدالب فكاندت ( )54,080وبعدد ممارندة لدٌم (ت) المحتسدبة فدً االختبدارات
البعدٌة الدثالث لٌدد البحدث للمجمدوعتٌن الضدابطتٌن طدالب وطالبدات مدع لٌمدة (ت)
الجدولٌة والبالؽة ( )1,18تحت مستوى داللة ( )%3ودرجة حرٌة ( )18نالحدظ ان
لددٌم (ت) المحتس دبة فددً اختبددار التحصددٌل المعرفددً للمجمددوعتٌن الضددابطتٌن طددالب
وطالبات الل من المٌمة الجدولٌة مما ٌدل على عددم وجدود فدروق معنوٌدة ذات داللدة
إحصابٌة بٌن االختبارٌن البعدٌن للتحصٌل المعرفً بٌن الطدالب والطالبدات ،أي انده
 - 0انتعهٛى انتُافس ، ٙيصذر سثك ركرِ www- .............................................................
vb.arabsgate.com
َ . 2اْذِ انذن ،ًٙٛانتعهى انتُافس، ٙيصذر سثك ركرِwww- .............................................
forum.iraqacad.org
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لٌس هنان أفضدلٌة للطدالب علدى الطالبدات فدً مسدتوى التحصدٌل المعرفدً بالنسدبة
للمجموعتٌن الضابطتٌن.
بٌنما كانت (ت) المحتسبة الختباري األداء المهاري واالنجاز اكبر من المٌمدة
الجدولٌددة وللمجمددوعتٌن الضددابطتٌن طددالب وطالبددات ممددا ٌدددل علددى وجددود فددروق
معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن الطالب والطالبات فً هذٌن االختبارٌن ،وهذا ٌعندً
تفوق الطالب علدى الطالبدات فدً اختبداري األداء المهداري واالنجداز ،وكمدا موضدح
فً الجدول رلم (.)51
جدول ()10
ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات البعدٌة للطالب والطالبات فً المجموعتٌن الضابطة
والتجرٌبٌة
ت
الجدولٌة داللة
ت
الوسط االنحراؾ
االختبارات
المجموعة
الحسابً المعٌاري المحتسبة بمستوى الفروق
%3
الفرق
طالبات 1,337 5,054 58,058
االختبار
 1,18ؼٌر دال
التحصٌلً طالب 1,337 5,034 58,188
معنوٌا ً
هنان
االختبار طالبات 1,507 1,447 3,555
الضابطة
فروق
المهاري طالب 1,553 1,715 8,188
طالبات  1,18 54,448 1,471 57,13معنوٌة
اختبار
ذات
االنجاز طالب 54,080 1,051 11,118
داللة
الفرق
طالبات 1.540 5,773 45,585
االختبار
 1,18ؼٌر دال
التحصٌلً طالب 1,505 4,115 45,888
معنوٌا ً
هنان
االختبار طالبات 4,475 1,311 3,343
التجرٌبٌة
فروق
المهاري طالب 4,483 1,358 8,488
طالبات  1,18 51,174 1,780 57,534معنوٌة
اختبار
ذات
االنجاز طالب 55,114 5,174 11,405
داللة

أما بالنسبة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب وطالبات فكانت لٌمة (ت)
المحتسبة فً اختبار التحصٌل المعرفً للطالبات ( )1,540وكانت لٌمتها للطالب
( ، )1,505اما فً اختبار األداء المهاري فكانت لٌمتها للطالبات ( )4,475ولٌمتها
للطالب ( ،)4,483وأما فً اختبار االنجاز للطالبات كانت لٌمتها ( )51,174اما
لٌمتها للطالب فكانت ( )55,114وبعد ممارنة لٌم (ت) المحتسبة فً االختبارات
البعدٌة الثالث لٌد البحث للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب وطالبات مع لٌمة (ت)
الجدولٌة والبالؽة ( )1,18تحت مستوى داللة ( )%3ودرجة حرٌة ( )18نالحظ ان
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لٌم (ت) المحتسبة فً اختبار التحصٌل المعرفً للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب
وطالبات الل من المٌمة الجدولٌة مما ٌدل على عدم وجود فروق معنوٌة ذات داللة
إحصابٌة بٌن االختبارٌن البعدٌن للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب وطالبات ،أي انه
لٌس هنان أفضلٌة للطالب على الطالبات فً مستوى التحصٌل المعرفً بالنسبة
للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن.
بٌنما كانت (ت) المحتسبة الختباري األداء المهاري واالنجاز اكبر من المٌمة
الجدولٌة وللمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن طالب وطالبات مما ٌدل على وجود فروق
معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن الطالب والطالبات فً هذٌن االختبارٌن ،وهذا ٌعنً
تفوق الطالب على الطالبات فً اختباري األداء المهاري واالنجاز .وكما موضح
فً الجدول رلم (.)51
وبذلن ال ٌتحمك الجزء األول من الفرض الخامس للبحث والذي ٌنص على
وجود فروق معنوٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن االختبارات البعدٌة للطالب والطالبات
فً التحصٌل المعرفً واألداء المهاري واالنجاز ولصالح الطالب ،وهو الجزء
الخاص بالتحصٌل المعرفً حٌث كانت نتابج الطالبات بالتحصٌل المعرفً مماربة
لنتابج الطالب وترجع الباحثة السبب فً ذلن الى الخبرات التً ٌطرحها البرنامج
التعلٌمً بالطرٌمتٌن التملٌدٌة والتنافسٌة تصل الى المستوى المطلوب خاصة وان
الطلبة المتلمٌن لد وصلوا الى مرحلة تؤهلهم الى االستٌعاب والفهم للمادة التعلٌمٌة،
اما بالنسبة للجزبٌن الثانً والثالث من الفرض الخامس الخاصٌن باألداء المهاري
واالنجاز فمد تحمما وهذا ٌدل على تفوق الطالب على الطالبات فً كال المجالٌن
(االداء المهاري واالنجاز) وفً كال المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ،وترجع
الباحثة ذلن الى ان االمكانٌات البدنٌة للطالب افضل من امكانٌة الطالبات فً كال
المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة.
انباب اخلامس

 -5االستنتاجات وانتىطٍات

 -1-5االستنتاجات :
توصل البحث الحالً الى :
 .0تحسن المجامٌع البحثٌة للطالب والطالبات للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة
والتً تعلمت باألسلوبٌن التنافسً والتملٌدي كونها خضعت الى برنامج
تعلٌمً .
 .2ان تأثٌر المنهج المعد وفك االسلوب التنافسً اثرا ً واضحا ً على التحصٌل
المعرفً مع عدم تأثٌره على كل من االداء المهاري واالنجاز ولكل من
الطالب والطالبات.
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 .3لم ٌكن هنان تماٌز بٌن الطلبة والطالبات فً التحصٌل المعرفً عكس ما
كان متولع كون الطالبات اكثر التزاما ً بالمراءة والمتابعة ،بٌنما تمٌز الطالب
على الطالبات بكل من االداء المهاري واالنجاز.
 .4ان التعلم باألسلوب التنافسً لم ٌكن افضل من التعلم باألسلوب التملٌدي الذي
اتبعه المدرس من خالل الشرح والعرض والتطبٌك من ناحٌة تعلم االداء
المهاري واالنجاز لكنه كان اكثر اثارة لحماس الطلبة ورفع روح التنافس
بٌنهم كونه اعتمد على المسابمات التنافسٌة.
 -2-5انتىطٍات :
فً ضوء نتابج البحث الحالً توصً الباحثة بما ٌلً :
 .0استخدام اسلوب التعلم التنافسً داخل الصؾ فً اثارة دافعٌة وحماس الطلبة
لما له من تأثٌر على زٌادة التحصٌل المعرفً.
 .2اختبار اسالٌب تعلم جدٌدة فً تعلٌم فعالٌة رمً المرص للوصول الى افضل
االسالٌب التً تزٌد من نسبة التعلم المهاري واالنجاز فً هذه الفعالٌة.
 .3ضرورة التنوٌع بأسالٌب التعلم فً تدرٌس المراحل الدراسٌة المختلفة.
 .4اجراء بحوث مشابهة باستخدام اسلوب التعلم التنافسً فً عدد من المواد
التعلٌمٌة وعلى مختلؾ المراحل الدراسٌة.
 .5اختبار اسالٌب تعلمٌة اخرى فً تعلٌم فعالٌة رمً المرص للوصول الى
الوسٌلة االفضل لزٌادة تعلم االداء المهاري واالنجاز فً هذه الفعالٌة.
املظادر :
 .0توفٌك احمد مرعً واحمد محمود الحٌلة؛ طرابك التدرٌس العامدة،ط ( : 5عمدان
 ،االردن  ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع . )1111،
 .2سعد جالل ؛ المرجع فً علم النفس  (:الماهرة  :دار الفكر العربً 5043 ،م).
 .3محمدددود داود الربٌعدددً ؛التعلدددٌم والدددتعلم فدددً التربٌدددة البدنٌدددة والرٌاضدددٌة ،ط 5
(:النجؾ األشرؾ دار الضٌاء)1155 ،
 .4الربٌعً ،محمود داود وسعٌد صالح امٌن ،االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس التربٌدة
الرٌاضٌة( :مطبعة المنارة ،العراق ،اربٌل) 1151 ،
 .5نوري إبراهٌم الشون و رافع الكبٌسً؛ دلٌدل البحداث لكتابدة االبحداث فدً التربٌدة
الرٌاضٌة( :بؽداد.)1114 ،
 .6عبد الجلٌل الزوبعً ودمحم الؽنام؛ مناهج البحث فً التربٌدة،ج( : 5مطبعدة جامعدة
بؽداد .)5045،
 .1صددرٌح عبددد الك درٌم الفضددلً وطالددب فٌصددل؛ ألعدداب السدداحة والمٌدددان "كتدداب
منهجً" ،ط( 5بؽداد  ،مطابع وزارة التعلٌم العالً. )1115،
 .1صددرٌح عبددد الكددرٌم وآخددرون؛ المددانون الدددولً أللعدداب المددوى للهددواة ( إصدددار
االتحاد الدولً أللعاب الموى للهواة)1114 ،
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 .1رٌسان خرٌبط مجٌد و عبد الرحمن مصطفى ؛ ألعاب الموى  ،ط( 5عمدان ،دار
العلمٌة الدولٌة ودار الثمافة للنشر) 1111،
 .01العسكري ،وداد ٌوسؾ  ،تصمٌم منهاج تعلٌمً بألعداب المدوى لتطدوٌر بعدض
الحركات االساسٌة وعناصر اللٌالة البدنٌة  :رسالة ماجستٌر  ،جامعة بؽداد كلٌدة
التربٌة الرٌاضٌة للبنات .1117
 .00بثٌنددة عبددد الخددالك ابددراهٌم البٌدداتً ؛ الحمٌبددة التعلٌمٌددة وتأثٌرهددا فددً التحصددٌل
المعرفدددً واألداء المهددداري فدددً بعدددض فعالٌدددات السددداحة والمٌددددان ( :اطروحدددة
دكتوراه  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ،جامعة بؽداد.)1113،
 .02الطرق الحدٌثة للتدرٌسwww.3iny.com/vb/t22485.html ............
 .03التعلٌم التنافسً  -منتدٌات بوابة العرب (منتددى التربٌدة والتعلدٌم (www-
vb.arabsgate.com .......
 .04ا العداد المهداري فدً التددرٌب الرٌاضدً 1114 ،المملكدة العربٌدة السدعودٌة
www.g111g.com/.../t125600.html....
 .05المولددددع التربددددوي للدددددكتور وجٌدددده المرسددددً أبددددولبن الددددتعلم التنافسددددى
.kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/26999.…..
www
 .06د.دمحم ؼندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌمwww- . ..
dryasser73islam.ahlamountada.com/t2498-topic
 .01ناهده الدلٌمً ،التعلم التنافسدً :جامعدة بابدل  -كلٌدة التربٌدة الرٌاضدٌة الدتعلم
والتعلم الحركًwww- forum.iraqacad.org..........
 .01الحٌلددة دمحم محمود:التصددمٌم التعلٌمددً نظرٌددة وممارسددة (دار المسددٌرة للنشددر
والتوزٌع،عمان)ط.5000، 5
ملحك ( ) 1
استمارة االختبار ألتحصٌلً لرمً المرص
أمأل الفراؼات اآلتٌة بما ٌناسبها ؟
 .0عدد المراحل الفنٌة لرمً المرص و بالتسلسل
.__________________.5
.________________.1
.__________________.5
._________________.4
.__________________.3
.__________________.8
ٌ .2عتمد وصول المرص الى أبعد مسافة على ثالثة أسس باٌومٌكانٌكٌة هً
__________ و___________ و____________.
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ٌ .3حمل المرص بـ__________األصابع األربعة وٌوضع ______على
سطح المرص وٌسند من الجهة الممابلة على ________.
االستعداد___________وظهره
وضعٌة
فً
الرامً
ٌ .4مؾ
___________.
الشروع
لبل
المرجحات
_______من
ألمتسابك
ٌ .5ودي
_________حٌث ٌموم بنمل _________ باتجاه حركة الٌد الحاملة
للمرص.
 .6تلعب مرحلة ______ دورا ً ربٌسا ًفً اكتساب _____ الالزمة النطالق
المرص ألبعد ______ وهً بمثابة ___________ فً الوثبة الثالثٌة.
 .1تمر مرحلة _______ بنوعٌن من االرتكازٌ ،تكرر كل منها مرتٌن
وبالتسلسل التالً ________ ثم __________ثم مدة _______
لٌعود إلى _______ ولكن على الرجل األخرى ثم ٌلٌه __________
استعدادا ً للرمً وٌكون بذلن لد أنجز المتسابك_________لٌواجه لطاع
الرمً.
 .1عند بداٌة مرحلة _________ٌكون المتسابك مرتكزا ً على ______
لتوفٌر _________ اكبر تساعد فً عملٌة الرمً.
ٌ .1نطلك المرص من ٌد الرامً لحظة وصول الجسم إلى __________
وبحركة _____ و_____ .
 .01وزن المرص للرجال ___ كؽم ،أما وزنه للنساء فهو___ كؽم.
 .00تعدّ الرمٌة فاشلة إذا ______________________________.
 .02ال ٌؽادر المتسابك الدابرة إال بعد __________ وٌجب المؽادرة من
_________ للدابرة.
 .03إذا كان عدد المتسابمٌن ٌ 4منح كل متسابك ____ محاوالت أما إذا كان
عدد المتسابمٌن أكثر من  4فٌمنح كل منهم ___ وٌمنح ألثمانٌة المتسابمٌن
األوابل ____محاوالت إضافٌة.
 .04تحل ______ بالرجوع إلى _______________ وإذا استمر
التعادل ٌرجع إلى _____________ وهكذا إلى أن ٌكسر التعادل.
 .05اذكر أربعة تمارٌن األول تمرٌن إحساس بالمرص والثانً تمرٌن تمهٌدي
والثالث تمرٌن أساسً والربع تمرٌن مساعد ؟
. _______________________________________.5
. _______________________________________.1
. _______________________________________.5
. _______________________________________.4
ملحك ( ) 2
استمارة تمـوٌـم االختبار المهاري لرمً المرص
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المتابعة
واالتزان بعد
االنتهاء من
الرمً
(درجتان)

االستعداد
للرمً
والرمً
(ثالث
درجات)

الدوران
( ثالث
درجات )

و.د .تخُٛح عثذ انخانك اتراْٛى

وضع االستعداد
والمرجحات
(درجتان)

المرحلة
الفنٌة
ودرجتها
أفراد العٌنة
5
1
5
4
3
8
7
4
0
51
55
51
55
54
53
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