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اصببحت الرياضبة فبي واتنبا الحاضبر ضبرورة وطنيبة فبي بنباء البمبد اواعطباء الثقبة بمسبتقبموو وليب ا اوجببب

عمينا اختيار األفكار والمعمومات والخطط واالساليب والوسائل والطرائق العممية التي يبتم مبن خالليبا اختيبار
العممية التعميمية بداة لمحصول عمى أفضل النتائجو إن استخدام الطرائق واالساليب المتنوعبة التبي تناسبب

تعمم المبتدئين والتي تعد من المبادئ االساسية التي يعتمبد عمييبا البتعمم ألنبو يبوفر الجيبد والوابت لممبتعمم

والمدرب وبالتالي تتم عمميو التعمم بطريقبة تتناسبب مبع ابدرات المتعممبين المبتبدئينو يعبد المبتبدؤون المبنبة
االولى التي نالت اىتمام الباحثين السيما تمك البحوث التي تتناول تعمم الحركبات كونبو يميبد الطريبق لبنباء

رياضي سميم يمكنو من تحقيق أفضل النتائجو ولغرض حل مشكمة البحث والمتمثمة- :


عدم التنوع في استخدام الطرائق لتعميميم مسكات الصراع األرضي لممبتدئين.

وضع الباحث أىدافا لحل ى ه المشكمة وىي- :


التعرف عمى تأثير الطريقة المختمطة في تعمم مسكة الرول مبن وضبع الجمبوس بالمصبارعة الحبرة

لممبتدئين.

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة مشكمة واىداف البحث واشتمل البحث عمبى عينبة تكونبت
مببن ( )18العب بام مبتببدئام تببم تقسببيميم الببى مجموعتببان متكافئتببان فببي كببل مجموعببة ( )9العبببينو وأجريببت

ا الختبببارات القبميببة ثببم التجربببة الرئيسببية وثببم االختبببارات البعديببةو واسببتخدمت الوسببائل ا حصببائية لمعالجببة
نتائج االختبارات ومن خالليا استنتج الباحثان- :


إن لمطريقة المختمطة األفضمية في تعمم مسكة الرول.

كما أوصى الباحثان باآلتي- :

يجب اختيار الطريقة المالئمة في تعمم مسكات المصارعة من ابل مدربين باالعتماد عمى خبراتيم

السابقة وادرات المتعممين.
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Abstract

Sports is necessity for building countries and giving confidence to its
future, and for this we have to choice ideas, information, plans and methods
of scientific selection of educational process to get the best results, the use
of the methods varied and styles that fit learning and one of the basic
principles upon which the learning provides the time and effort of the
learner and the coach thus of learning in a manner equal with the beginner
learners' abilities, building block that gained the attention of researchers,
especially those research on learning movements as paving the way for
athletes to build a sound position to achieve the best results, For the
purpose
of
solving
the
problem
of
research:
• lack of diversity in the use of methods to teach conflict Handles ground
for
beginners.
• Identify the impact of the hybrid method of learning Grip Roller freestyle
wrestling
for
the
beginner
mode.
The researcher used the experimental method for suitability nature of the
problem and the goals of research on a sample consisted of (18) players are
a beginner were divided into two groups are equivalent in each group (9)
players, conducted tribal tests and then the main experiment, used statistical
methods to address the results of the tests and in which researchers
concluded:
• The mixed method of preference in learning Grip Roller.
The
researchers
also
recommended
the
following:
• must choose the appropriate way to learn Handles wrestling by coaches
based on previous experiences and abilities of learners

 التعريف بالبحث-1

 مقدمة البحث وأىميتو1-1
اصبحت الرياضة في واتنا الحاضر ضرورة وطنية في بنباء البمبد اواعطباء الثقبة بمسبتقبموو وليب ا اوجبب عمينبا

اختيار األفكار والمعمومات والخطط واالساليب والوسبائل والطرائبق العمميبة التبي يبتم مبن خالليبا اختيبار العمميبة

.التعميمية بداة لمحصول عمى أفضل النتائج

إن استخدام الطرائبق واالسباليب المتنوعبة التبي تناسبب تعمبم المبتبدئين والتبي تعبد مبن المببادئ االساسبية التبي

يعتمد عمييا التعمم ألنبو يبوفر الجيبد والوابت لممبتعمم والمبدرب وبالتبالي تبتم عمميبو البتعمم بطريقبة تتناسبب مبع

.ادرات المتعممين المبتدئين

يعد المبتدؤون المبنة االولى التي نالت اىتمبام البباحثين السبيما تمبك البحبوث التبي تتنباول تعمبم الحركبات كونبو

.يميد الطريق لبناء رياضي سميم يمكنو من تحقيق أفضل النتائج

إن لعبة المصارعة تتميز باختالف الحركات مع اختالف حالة الصبراع سبواء مبن الوابوف أو مبن حالبة الصبراع
األرضي ( وضع الجموس )و وى ا ما شجع الباحث عمى البحث عن أفضل الطرائق التعميميبة التبي تضبمن تعمبم

الحركبات والوصببول إلببى المسبتول المطمببوب فببي تعمبم بعببض حركببات الصبراع األرضببي مببن وضبع الجمببوس مببن

خالل اتبباع الطرائبق العمميبة الصبحيحة وتطبيقيبا بشبكل منيجبي فبي عمميبو البتعمم والتبدريبو وتوظي يبا بشبكل
يتالءم مع ادرات ال رد الرياضي لموصول إلى الطريقة االفضل.

وتكمببن أىميببة البحببث فببي إيجبباد طرائببق مسبباندة لمطرائببق التعميميببة والتدريبيببة المتبعببة فببي عمميببة تعمببم بعببض
مسكات المصبارعة الحبرة مبن وضبع الجمبوس لممبتبدئين و لبك نجباح عمميبة تعمبم المبتبدئين لمسبكات الصبراع

األرضي بالمصارعة الحرة والوصول بيم إلى المستويات المنشودة.

 2-1مشكمة البحث


عدم التنوع في استخدام الطرائق لتعميميم مسكات الصراع األرضي لممبتدئين.

 3-1ىدف البحث- :

 -1التعرف عمى تأثير الطريقة المختمطة في تعمم مسكة الرول مبن وضبع الجمبوس بالمصبارعة الحبرة
لممبتدئين.

 4-1فرض البحث- :
 -1لمطريقة المختمطة تأثير إيجابي في تعمم المسكة ايد البحث

 5-1مجاالت البحث- :

 1-5-1المجال البشري - :المتعممون المبتدؤون في نادي الجماىير  /محافظة كربالء.
 2-5-1المجال الزماني - :لم ترة من  2015/4/28إلى .2016/4/10

 3-5-1المجال المكاني - :ااعة المصارعة في نادي الجماىير الرياضي  /محافظة كربالء.

 -2الدراسات النظرية
 1-2طرائق التدريس

المدرس أن ُيوفر مجموعة من االمكانات والوسائل ويستخدميا
لممعمم أو ُ
من أجل إنجاح عممية التعمم فال ُبد ُ
بطرائق ُمختم ة لموصول إلى اىدافوو ومن ىنا ظيرت انواع عديدة من طرائق التدريس والتعميم.
إن الطريقة في التربية الرياضية تعني " تنظيم وحدة تعميمية وتحضيرىاو فضالم عن شموليا لألىداف

المتعمم
المحددةو والطريقة ىي إعداد لمخطوات الالزمة لعمل شيء ُمعينو ودليل نتبعو حتى نوصل ُ
والواجبات ُ
المناسب ىو بواسطة
المتعممين وتح يزىم لكي يسمكوا السموك ُ
إلى ىدف ُمحددو ل ا فإن أحسن طريقة لتشجيع ُ
المحتمل إن يكون ىناك طرائق
المناسبو ومن ُ
الت اعل معيم بطرائق إيجابية عندما ُيظيرون لنا السموك ُ
()1
المعمم وجربيا".
ُمختم ة عن التي تعود عمييا المدرب أو ُ

وعمى العكس من لك إ ا كانت المادة ضعي ة و فالطريقة ماىي اال وسيمة نتبعيا من أجل الوصول إلى اليدف

المختم ة تمام عممية
المدرب خمق االجواء المالئمة وتييئة الموااف ُ
المراد تحقيقو ويتطمب لك من المعمم أو ُ
() 2
التعمم و ل ا فالطريقة التي تُمبي الطموح وتحقق األىداف وتتوفر فييا معايير النجاح فإنيا طريقة جيده ".

()1

محمود داوود الربيعي :طرائق واساليب التدريس المعاصره  ،عالم الكتب الحديث ،عمان  ،2006 ،ص.44

()2

محمد سممان الخزاعو و وصفي محمد  :التربيو الرياضية الفاعمو وطمبو التربيو الرياضية  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع،

عمان ، 2004 ،ص.145

المختمطة )
 2-2الطريقة الكمية – الجزئية ( ُ

تعتبر ى ه الطريقة حالم وسطام بين الطريقة الكمية والجزئية و فبعض الميارات الحركية من الصعب تعمميا

بشكل جيد إ ا اتبعنا احدل ىاتين الطريقتين و االمر ال ي يدعونا إلى إيجاد طريقة اخرل أكثر ااتصادام لموات
والجيد و ل ا تُستخدم طريقة الربط بين الطريقتين الكمية والجزئية بصورة تبادلية في موااف وحاالت متعددة
سميت بالطريقة ( الكمية – الجزئية ) " إ تعتمد عمى تعمم الحركة كميا اوالم و ثم التركيز بعد لك عمى االجزاء
()3

الميمة من الحركة و أو تعمم اىم اجزاء الحركة ثم تعمم الحركة ككل" .

()4

وينبغي عمى المدرب أو المدرس أن يتبع في تعميم الميارات الحركية بي ه الطريقة اآلتي :
 -1تعمم الميارة الحركية كميا بصورة ُمبسطة في اول االمر .
 -2تعمم االجزاء الصعبة من صمة مع ارتباط لك باألداء الكمي لمميارة الحركية .

 -3مراعاة تقسيم الميارة الحركية إلى وحدات متكاممة ومترابطة عند التدريب عمييا كأجزاء .

ويضيف (  " )Judith. E . Rinkm-2006إن من االفضل البدء بالتمرين الكمي عطاء المتعمم ال كرة
الرئيسية العامة عن الميارة وبعدىا نقوم بتجزئتيا في الميارات الصعبة والتي تحتاج إلى توفير األمان ولعدم
()5

حدوث االصابات وخاصو في ميارات المصارعة".

إن التعمم بالطريقة المختمطة يحقق أفضل النتائج لمعظم الميارات الحركية ل ا تُعد من الطرائق الم ضمة عند
معظم العاممين في حقل التربية الرياضية.

 -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

استخدم الباحثان المنيج التجريبي لمالءمتو طبيعة مشكمة وأىداف البحث كونو "يعد منيج البحث الرصين
()1

ال ي يوضح العالاة بين األثر (السبب) والنتيجة عمى نحو دايق".

 2-3مجتمع البحث وعينتو

ُحدد ُمجتمع البحث بالعبي المصارعة المبتدئين في نادي الجماىير الرياضي بعمر ( )11-9سنة والبالغ
عددىم ( )30العب ُمبتدئ.
اختيبرت عينبة مبن المجتمبع وبالطريقبة العشبوائية والبالغبة عبددىا ( )18العببام مبتبدئام وىب ه العينبة تمثبل نسببة

مئويبببة مقبببدارىا  %60تمثبببل مجتمبببع البحبببث تمثبببيال حقيقيبببا .اسبببمت العينبببة بالطريقبببة العشبببوائية مجموعتبببان

متكافئتان في كل مجموع ( )9العبين

()3
()4

محمود داوود الربيعي :مصدر سبق ذكره  ،2006 ،ص.122
مفتي ابراىيم حماد :التدريب الرياضي الحديث – تخطيط وتطبيق وقياده  ،دار الفكر العربي  ،مصر ، 8991 ،ص891

()1

Judith . E .Rink:Teaching physical Education for Learning.Fifth Edition,(Graw Hill,2006),p34
()1

نوري الشوك ورافع الكبيسي :دليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية ،بغداد ،ب.م ،2004 ،ص.51

جدول ()1يبين توزيع أفراد مجتمع البحث وعيناتو ضمن المجموعات الثالثة
مجتمع

المجموعة

المجموعة

األولى

الثانية

التجريبية

البحث

30

المجموع الكمي لعينة

التجريبية

9

البحث النيائية

18

9

ا ستطالعية

المستبعدين

9

3

 1-2-3تجانس عينة البحث .
لغرض تحقيق التجانس بين أفراد عينة البحث اام الباحث بإجراء القياسات لعينة البحث والمتمثل بقياس

الطول (سم) وزن الجسم (كغم) والعمر (سنة) كما مبين في الجدول (. )2

الجدول ()2يبين األوساط الحسابية وا نحرافات المعيارية والوسيط ومعامل االلتواء لمتغيرات التجانس
ت

المتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

الوسيط

ا نحراف المعياري

معامل االلتواء

1

العمر

سنة

9.83

10

0.79

0.64-

2

الطول

سم

140.11

140

0.90

0.37

3

الوزن

كغم

34.89

35

0.96

0.35-

ونالحظ إن ايمة معامل االلتواء المستخرجة لمعينة في المتغيرات أعاله محصورة بين ( 1-و )1+وب لك تكون
ال روق عشوائية مما يدل عمى تجانسيا .

 3-3وسائل البحث واألجيزة واالدوات المستخدمة

 1-3-3وسائل جمع المعمومات :لجمع المعمومات استخدم الباحثان الوسائل اآلتية -:


المصادر والمراجع العربية واألجنبية .



المالحظة المباشرة.



ا ختبارات والمقاييس .





االستبانة .

المقابالت الشخصية .

إستمارة جمع وت ريغ البيانات .

 2-3-3األجيزة واالدوات المستخدمة في البحث



كامي ار تصوير فيديو نوع (  ) Sonyيابانية الصنع عدد (.)1



جياز (البتوب) نوع ( )DELLصيني الصنع عدد (.)1



شاشات عرض نوع ( )LGكوري الصنع عدد(. )3




صور وأفالم تعميمية لتوضيح طريقة األداء لممسكات األرضية.

بساط مصارعة عدد (. )1



ساعة توايت عدد (. )1



صافره عدد (. )1




ميزان طبي عدد (. )1

شريط متري لقياس الطول عدد (. )1

 4-3اجراءات البحث الميدانية

 1-4-3اجراءات تحديد المسكة
من أجل تحديد المسكة المستخدمة في البحث اام الباحث بمسح بعض المصادر والمراجع العممية واجراء عدد
من المقابالت الشخصية مع السادة الخبراء والمختصين و بعدىا عمد الباحث بتوزيع إستمارة االستبانة المعدة

لي ا الغرض عمى عدد من السادة الخبراء والمختصين والبالغ عددىم ( )8خبراء و وبعد جمع االستمارات

وت ريغ البيانات ومعالجتيا احصائيام تم تحديد المسكة األرضية التي سوف يتم تناوليا في الدراسة الحالية
وبحسب التالي -:

األىمية النسبية =  2/1الدرجة القصول  2/1 +المدل
الدرجة القصول = عدد الخبراء × المدل

النسبة المئوية لألىمية = الجزء /الكل × 100

وبعد جمع االستمارات وت ريغ البيانات ومعالجتيا تم اسبتبعاد المسبكات التبي حصبمت عمبى أابل مبن ()45
مببن األىميببة و أو أاببل مببن ( )%58,25مببن النسبببة المئويببة لألىميببة مببن خببالل أخ ب آراء ( )8مببن الخب براء

والمختصين والجدول ( )3يبين لك .

الجدول ()3

يبين درجة األىمية واألىمية النسبية الختيار المسكات من وضع الجموس بات اق ( )8من السادة الخبراء
المسكات

ت

درجة األىمية

النسبة المئوية
لألىمية

ابول الترشيح

1

الرول

62

%77.5

نعم

2

نصف رول

59

%73.75

نعم

3

المقص بالرجل

17

%21.25

كال

4

ا ل الرابة

24

%30

كال

5

سحب ال راع

32

%40

كال

6

الكندة

63

%78.75

7

العباسية

41

%51.25

كال

8

ا ل وسحب السااين

38

%47.5

كال

9

سحب ال راع ورفع الرجل

43

%53.75

كال

10

ا ل القدم وال خ البعيدة

29

%36.25

كال

نعم

 5-3االختبار القبمي :
تم إجراء ا ختبار القبمي ألفراد عينة البحبث يبوم االربعباء  2015/9/9وعمبى ااعبة نبادي الجمباىير الرياضبي
ولمدة ساعتين بعد إعطبائيم وحبدتين تعبري يتين عبن كي يبة أداء المسبكة الخاصبة بالدراسبة الحاليبة وتصبويرىم
المعبدة
اثناء األداء وحسب كل مجموعة لعرضيا عمى السادة المقومين وتدوين النتبائج فبي ا سبتمارة الخباص و ُ

لي ا الغرض.

 6-3االختبار البعدي :
تم إجراء ا ختبار البعدي يوم األثنبين الموافبق 2015/10/12لجميبع أفبراد العينبة وببن س الظبروف والشبروط

المعببدة ليب ا الغببرض تمييببدام لمعالجتيببا إحصببائيا
ومواصب ات ا ختبببار القبمببي وتببدوين البيانببات فببي االسببتمارات ُ
واستخراج النتائج .

 7-3الوسائل ا حصائية المستخدمة :

استخدم الباحثان الحقيبة ا حصائية ( )SPSSلمعالجة البيانات في المواضيع التالية -:



الوسط الحسابي

ا نحراف المعياري



الوسيط



االرتباط البسيط (بيرسون)



معامل االرتباط (سبيرمان)



معامل االلتواء



( )Fالتجانس



 L.S.Dأفضل فرق معنوي

 -4عرض النتائج وتحميميا ومنااشتيا
 1-4عرض النتائج وتحميميا

 1-1-4عرض نتائج االختبار القبمي لمسكة الرول وفقام لمطريقة المختمطة
جدول ()4

يبين االختبار القبمي والبعدي لمسكة الرول
المسكة
الرول

الطريقة
المختمطة

ا ختبار القبمي
بببببببببب

س

4.463

ع
0.618

ا ختبار البعدي
س

ببببببببببب

8.185

ع
0.363

ف
بببببب 3.722

ع

ايمة

T

مستول

نوع

ف

المحسوبة

الداللة

الداللة

0.338

بببب11.013

0.000

معنوي

يبين الجدول ( )4الوسط الحسابي وا نحراف المعياري لإلختبار القبمي والبعدي ايمة ( )Fو ( )Tومستول
الداللة لمسكة الرول وفق الطريقة التي استخدمت لتعميم ى ه المسكة.

إن نتائج ا ختبار القبمي عند استعمال الطريق المختمطة لمسكة الرول في المصارعة الحرة لعينة البحث
اظيرت بان الوسط الحسابي بمغت ايمة ( )4.463بإنحراف معياري ادرة ( )0.618في حين كانت في

ا ختبار البعدي (  )8.185كوسط حسابي و ( )0.363كإنحراف معياري و وب لك اصبحت اسمة (ف)

( )3.722و (ع ف ) ( )0.338أما ايمة ( )Tالمحسوبو فقد بمغت ( )11.013بمستول داللة ( )000وبما
إن ايمة ( )Tالمحسوبة ىي اكبر من ايمتيا الجدولية البالغة ( )2.571بدرجة حرية ( )5اوان مستول داللة
( )0.05ل ا كانت نوع الداللة معنوية والصالح ا ختبار البعدي.

 2-1-4عرض نتائج إختبار تحميل التباين ( )Fلإلختبار البعدي لمتغيرات البحث
الجدول ()5

يبين إختبار تحميل التباين  Fلإلختبار البعدي
مصدر التباين

المسكات
الرول

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

9.280

2

4.640

داخل المجموعات

4.772

15

0.318

مستول

ايمة F

المحسوبة

الداللة

14.586

0.000

نوع الداللة
معنوي

القيمة الجدولية عند مستول داللة ( )0.05ودرجة حرية ( 2و 3.682 = )15

إن النتائج التي بينيا جدول ( )5اظيرة لنا بان ايمة ( )Fالمحسوبة لمسكة الرول اد بمغت ( )14.586وىي
اعمى من ايمتيا الجدولية البالغة ( )3.683بدرجة حرية ( )15.2وبمغ مستول الداللو ( )0.000وىو اال

من ايمة (.)0.05

 2-4منااشة النتائج وتحميميا :
من خالل ما ظير من نتائج في جدول ( )4و( )5تبين لنا بان الطريقة المختمطة في تعمم مسكة الرول ىي

األفضل من طريقة المجموعة الضابطة.

ويعزو الباحثان ت وق الطريقة المختمطة الن بعض الميارات وخاصة في المصارعة ال يمكن تعميميا بمستول
ٍ
عال ا ا اتبعنا طرق اخرلو االمر ال ي يدعونا إلى ايجاد طريقة اكثر ااتصادا لموات والجيد ولي ا استخدمت

الطري قة المختمطةو حيث يمكن لممتعممين بي ه الطريقة التدريب عمى ميارات االساسية ثم العودة ثانية إلى
الميارات الجزئيةو وى ا االسموب لو كثير من المزايا بسبب ضمان المعنى وتوفر الوااعية

(.)1

بما إن في تعمم الميارات في لعبة المصارعة تحتاج تقسيميا إلى وحدات متكاممة ومترابطة عند التدريب عمييا

كاجزاءو اضافة إلى تعمميا ككل بصورة مبسطة في اول االمرو ل ا فان تعمم االجزاء الصعبة من صمة مع ارتباط

لك باألداء الكمي لمميارة وىو ما ينبغي عمى المدرب أن يتبعة في تعميم ميارات المصارعة في الطريقة

المختمطةو من ىنا كان الت وق في ى ه الطريقة.

إن الطريقة المختمطة تعطي ال رصة لممتعمم بالتعمم حسب ادراتو الحركيةو وتقمل من االرتباطبات العصببية لديبة

وتساعده عمى االستجابة لتعمم الميارة وتمنعو من السمبية اتجاىو.

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 -1إن لمطريقة المختمطة األفضمية في تعمم مسكة الرول.

 -2إن المدرب او المعمم الناجح ىو ال ي يستطيع أن يكيف الطرائق المختم ة ويطوعيا لتالئم مختمف
مستويات المتدربين.

 2-5التوصيات

()1

محمود داود الربيعي ( :)2006طرائق واساليب التدريب المعاصره  ،عمان  ،عالم الكتب الحديث  ،وجدار لمكتاب العالمي،

ص.122

 -1يجب اختيار الطريقة المالئمة في تعمم مسكات المصارعة من ابل مدربين باالعتماد عمى خبراتيم
السابقة وادرات المتعممين.

 -2استعمال الطريقة المختمطو في تعميم مسكات المصارعة لكون فرص االصابات فييا اال من الطرائق
االخرل.
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وجدار لمكتاب العالمي.
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