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 اثر استخدام أسموب تدريس األقران في تحقيق بعض أألىداف التعميمية لعدد من مسكات المصارعة
 سموان خالد محمود .د

 صل/ كمية التربية الرياضيةجامعة المو 
 التعريف بالبحث  -1
 : المقدمة وأىمية البحث  1-1

اتجيت طرائق التدريس إلى استخدام أساليب حديثة تعتمد عمى إشراك األفراد المنتظمين في صف واحد أو مرحمة 
الفروق الفردية لتجعل منيا  مستثمرة، واحدة بتخطيط وتنفيذ وتقويم النشاطات التي يمارسونيا في دروس التربية الرياضية

ونقطة تثير دافعية األفراد إلى بذل ما بوسعيم وحسب قدراتيم الفردية ، مصدر قوة بدل من أن تكون مصدر قمق لممدرس
فتدفعيم إلى التحصيل المناسب مع قدراتيم وتدفع بيم إلى السعي لمساواة أقرانيم الذين يعتمدون عمييم. وظيرت اتجاىات 

يب تدريس التربية الرياضية التي تسمح لممدرس باالنتقال من أسموب إلى آخر واستعمال المناسب منيا حديثة في أسال
مكاناتيم والغرض الذي يراد تدريسو ولغرض إعطاء فرصة أكبر ، حسب الحاجة وحسب الفروق الفردية بين المتعممين وا 

 (9، 2008، لممتعمم التخاذ قرارات في العممية التعميمية.)جرجيس
إن لمطريقة التي تتبع من قبل المدرس وجميع ما لديو من أساليب وأنشطة تعمل عمى جذب انتباه الطالب وجعميم  

يرغبون في المادة العممية ويتوقون إلييا والتي تعتبر األساس في نجاح المدرس في عممو في إيصال المادة العممية لمطالب 
 ( 47، 1997، ممو وعمى مدى استفادة الطالب من عممو )العبيديوتظير أىمية الطريقة من خالل نجاح المدرس في ع

إن أسموب تدريس األقران ىو من أساليب التدريس الحديثة يتمثل في طالب معمم يقوم بتعميم طالب ذي مستوى أقل 
األخذ بنظر المتعمم مع  البعض ويبني عمى أساس أن التعميم متمركز حول  وىو نظام يساعد فيو الطالب بعضيم ، أكاديميا

ويتم التعميم تحت إشراف ، عمى اندماج الطالب بشكل كامل في العمل التعاوني االعتبار بيئة التعمم الفعالة التي تركز 
أو أقل منيم في تحصيل بعض جوانب الميارة الحركية وفيم ، كأن يقوم الطالب بتعميم من ىم أقل منيم عمراً ، المدرس 

 أساسياتيا.
ويعد ىذا األسموب من ، عمى أىمية االستعانة باألقران في تعميم زمالئيم بطريقة منتظمة( 1988، وأكد)توبنج

والسموك بطبعو ثابت ، اجتماعي في طبعو وسموكو إنسان. طبيعي أن كل األساليب الميمة في التعميم فضاًل عن حداثتيا
ة قد تكون من الصحبة ثأر وىذه االست، ةثأر عن استوالتعمم ىو تغيير في السموك ناتج ، نسبيًا ويعد نتيجة متعممة من المجتمع

ذا كان عكس ذلك ، واألقران فإذا كانت الثمة التي ينتمي إلييا مجدة ومحبة لمتعمم فيكون التكيف مع البرنامج التعميمي سميم وا 
 (94-93، 1989، )الحيالي  فإنو يؤدي إلى سوء التوافق.

ية وكفاءة أسموب تدريس األقران في تعزيز ومعالجة صعوبات التعمم فاعم، ولقد أثبتت الدراسات واألبحاث المتعددة
أو في الصفات الشخصية وأشارت العديد من الدراسات إلى نتائج ، وكذلك في تعمم الميارات االجتماعية، بصفة عامة

من التربويين مشجعة عند استخدام ىذا األسموب لتحسين الميارات األكاديمية لممتعممين كما ان ىناك عددا متزايدا 
 (.4، 2007، المتحمسين ليذا األسموب باعتباره أسموب يدعم التعميم النشط والفعال )الحارثي والمعممين والباحثين
 : ( عمى أىمية أسموب تدريس األقران وانو يحقق ما يمي boodlod ،Hirst ،1989وأكد كال من )

 .التحصيمية المتباينة عمى تحقيق أىداف التعمميساعد معمم الفصول ذات اإلعداد الكبيرة وذوي المستويات  -1
 .يخفف العبء عن المعممين ويساعدىم عمى توجيو نشاطيم لمتفاعل مع التالميذ واالىتمام بيم -2
يجعل أنشطة التعمم مركزة حول المتعممين بدال من المعمم بحيث يصبح المتعممين أكثر ايجابية من المشاركة الفعالة  -3

 .(boodlod ،Hirst ،1989 ،18في عممية التعمم )
 : عمى ما تقدم تبرز أىمية البحث فيما يأتي  وبناءً 
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إعداد برنامج تعميمي باستخدام أسموب تدريس األقران في تعمم بعض مسكات المصارعة وتنمية االتجاه نحو درس 
 المصارعة

 مشكمة البحث  1-2
يجاد  ان مواكبة التطور والتغيير في المجاالت المختمفة عامة وفي مجال طرائق التدريس خاصة يحتم عمينا استخدام وا 

طرائق وأساليب حديثة تركز عمى المتعمم كمحور أساسي وفعال في العممية التعميمية واالبتعاد عن األسموب التقميدي الذي 
النشاطات يركز عمى المعمم كمحور أساس في العممية التعميمية والذي ينعكس سمبيا عمى مستوى مشاركة الطمبة في تنفيذ 

وىذا بالتالي يولد اتجاىات غير ايجابية نحو المادة التعميمية مما ينعكس أيضا عمى ، وذلك لعدم إشباع ميوليم ورغباتيم
 .فيميم ومستوى تحصيميم

والمتابع لتدريس مادة المصارعة يالحظ ان بعض الطمبة يحتاجون إلى مالزمة مدرس المادة ليم لتعمم المسكات وىذا 
رىاق لمدرس المادة لكثرة عدد الطالب في الصف الواحديسبب جيدا  من ىنا برزت مشكمة البحث في إيجاد أسموب ، وا 

وىنا تكمن مشكمة البحث ، يخفف الجيد الواقع عمى كاىل المدرس ويحمل الطالب مسؤولية اكبر تجاه زمالئو وتجاه المادة
ى التحصيل المياري وتنمية اتجاىات طمبة كمية التربية في الوقوف عمى اثر استخدام ىذا األسموب )تدريب األقران( عم

 0الرياضية نحو درس المصارعة
 : ىدفا البحث  1-3

 : ييدف البحث الحالي إلى الكشف عن 
 .اثر استخدام أسموب تدريس األقران عمى التحصيل المياري في المصارعة 1-3-1
 0نحو درس المصارعةاثر استخدام أسموب تدريس األقران في تنمية االتجاه  1-3-2
 : فرضا البحث  1-4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل المياري  1-4-1

 .في المصارعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في تنمية االتجاه نحو  1-4-2

 0رس المصارعة د
 : مجاالت البحث  1-5
 .جامعة الموصل –طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية : المجال البشري  1-5-1
 .29/4/2010ولغاية  8/4/2010لمفترة من: المجال الزماني  1-5-2
 .موصلقاعة المصارعة في كمية التربية الرياضية / جامعة ال: المجال المكاني  1-5-3
 تحديد المصطمحات  1-6
 تدريس األقران  1-6-1

وقد يكون القرين المعمم من نفس العمر أو الصف أو المجموعة أو يعموىم ، وىو قيام التالميذ بتعميم بعضيم بعضا
 (49، 2009، )فرج .عمرا أو مستوى مدرسيا

ظيم الموقف التعميمي بشكل يجعميم أو ىو يعني اشتراك الطالب في تحمل ميمة التدريس لبعضيم البعض وذلك بتن
دارة الموقف التعميمي عن طريق القرين المعمم ، يتحممون مسؤولية التعميم والتعمم والحصول عمى المادة التعميمية وعرضيا وا 

 (انترنت، 2010، )عيسى .والقرين المتعمم عمى التوالي، ويتم إتباع أسموب األقران حيث يقوم كل طالب بدور القرين المعمم
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 : التحصيل المياري 
 (19، 2002، "ميمة أو عمل معين يعكس فاعمية عالية في األداء" )خيون : عرفو خيون بأنو 

"جوىر األداء الذي يتميز بانجاز مقدار كبير من العمل مع بذل مقدار من الجيد البسيط : وعرفو خاطر وآخرون بأنو 
 ( 78، 2007، )خاطر وآخرون نسبيا"

 : ظري والدراسات المشابية اإلطار الن -2
 : اإلطار النظري  2-1
 : تدريس األقران  2-1-1

لقد القى أسموب تدريس األقران اىتمام بعض التربويين ولكن االعتماد عميو ظل مرىون ببعض الدراسات والبحوث ولم 
 صنفو البعض بأنو يأتي ضمن مايطبق ميدانيًا إال مؤخرًا وىو بحاجة إلى دعم أكثر من الناحية)النظرية والعممية( ولقد 

وقد يكون القرين المعمم من نفس العمر أو الصف ، قيام التالميذ بتعميم بعضيم بعضاً : يسمى بالتعميم الموازي وعرف بأنو
 (49، 2009، أو المجموعة أو يعموىم عمرًا أو مستوًى مدرسيًا(.)فرج

فيي تعزز ما وراء المعرفة وبمعدل أسرع مما يمكن  إن أسموب تدريس األقران يشير إلى تدريس الطالب لطالب أخر
كل ، وأسموب تدريس األقران عبارة عن أسموب يتم فيو تنظيم أفراد الفريق في أزواج، تحقيقو عند عمل التمميذ بشكل مستقل

ل قدرة لمتعمم بثنائيات ويقوم التالميذ األكثر قدرة بمساعدة التالميذ األق، فرد من ىذا الزوج لو دور في عممية التغذية الراجعة
وأىمية استخدام األقران في تعميم زمالئيم ، عمل تعاونية أو مجموعات صغيرة يتم تنظيميا بعناية من قبل معمم محترف

وىو أسموب تفاعمي يتم بين ، ويعد ىذا األسموب من األساليب الميمة في التعميم فضاًل عن حداثتو، بطريقة منتظمة
ذا كان التمميذ نفسو ىو المعمم، المعمم واألخر يأخذ دور التمميذ شخصين أحداىما يأخذ دور فعميو أن يكون قد أتقن ، وا 

اليدف التعميمي كي يتسنى لو تعميم التمميذ الذي لم يتقن اليدف بعد. ونضيف إلى ذلك أن جوىر أسموب تدريس األقران 
أما دور المعمم ىنا فيو ، لزوجية ثم يتبادالن األدوارىو عبارة عن تييئة معمم لكل تمميذ ويتم ىذا عن طريق التشكيالت ا

نو يقوم عمى أساس تعميم الطالب لقرينو الذي يحتاج إلى ، اتخاذ جميع قرارات التخطيط فضاًل عن مالحظة المتعممين وا 
 (317، 2009، مساعدة.)االطوي والزبيدي

اد عميو ظل مرىون ببعض الدراسات والبحوث ولقد القى أسموب تدريس األقران اىتمام بعض التربويين ولكن االعتم
ولم يطبق ميدانيا إال مؤخرا وىو بحاجة إلى دعم أكثر من الناحية )النظرية والعممية( ولقد صنفو البعض بأنو يأتي ضمن ما 

 .يسمى بالتعميم الموازي
و الصف أو المجموعة أو قيام التالميذ بتعميم بعضيم بعضا وقد يكون القرين المعمم من نفس العمر أ: وعرف بأنو 

 ( 49، 2009، )فرج .يعموىم عمرا أو مستوى مدرسيا
 : أىمية استخدام تعميم األقران 

تؤدي جماعات الرفاق دورا ميما وأساسيا في حياة المتعممين والمراىقين بصورة خاصة نظرا لموقت الطويل الذي 
يزيد التفاعل عمقا وشدة بينيم ويؤثر في سموكيم يقضيو الرفاق مع بعضيم داخل المدرسة أو الكمية وخارجيا مما 

، 2002، )الزري .واتجاىاتيم تأثيرا كبيرا فالمراىق ال يستطيع التخمي عن رفاقو أو أصدقائو الذين يضع فييم ثقتو التامة
116) 

 : ( ان أسموب تدريس األقران يفيد في تحقيق ما يمي 2009، وأضافت )الطناوي
 .قرين بإتاحة فرص لو لمتعمم وفقا لقدراتو وسرعتو الخاصة في أداء الميام التي يقوم بياتوجبو االىتمام الفردي لم -1
 .توفير التغذية الراجعة المستمرة لتصحيح مجيودات األقران -2
تعزيز عمل األقران معا وتدريبيم عمى التعمم الجمعي والتعمم التعاوني الذي أصبح من الضرورات االجتماعية  -3

سياميم في تشكيل أفكارىم وتعزيزىا وتعميقيانظرا لت، التعميميةو   .أثير المعرفة المرتفعة عمى أقرانيم وا 
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، كذلك يفيد أسموب تدريس األقران بدرجة كبيرة مع المتعممين ذوي مستويات الطموح المنخفضة الذين تقل ثقتيم بأنفسيم -4
نو من السيل عمييم ان يتعمموا ىم أيضا ويثقوا ألنو ينمي لدييم القناعة بأنو إذا كان قرين كل منيم قادرا عمى التعمم فا

كما يصمح ىذا األسموب أيضا لتحسين تعمم المضطربين انفعاليا ومساعدتيم عمى بناء ، التعمم أكثر في قدرتيم عمى
 .(153، 2009، )الطناوي .الثقة وتنمية الميارات االجتماعية لدييم

 : أنواع مساعدة األقران  2-1-1-1
ألسموب تدريس األقران والذي يمكن ان يسيم تطبيقو في حل مشكالت النقص في إعداد المعممين ىناك عدة أنواع 
( انو قد صنف أساليب االستفادة من الطالب Klaus 1973( نقال عن )2009وذكر )لرحاوي ، الذي يعانون منو كثيرا

 : بوصفيم مصدرا لمتدريس في أربعة نماذج
ليذا النموذج ينظم طالب الصف في مجموعات تتكون كل منيا من طالبين أو تبعا : مساعدة طالب الصف ألقرانيم  -1

حيث ال يتطمب األمر إال قدرا قميال من اإلشراف ، أكثر يمتقي أفرادىا في األوقات المخصصة لمتدريس عمى ما تم تعممو
م تعمميا مقارنة بما يحدث ويتيح ىذا النموذج لمطالب فرصة اكبر لمتدريب عمى الميارات التي ت، والتوجيو من المدرس

 .لمحالة التي تكون فييا الييمنة في الفصل لممدرس
وتبعا ليذا النموذج يقوم طالب ، وىو النموذج األكثر تطبيقا: مساعدة طالب من صفوف عميا لطالب صفوف أدنى  -2

 .ت منيامن صفوف عميا بمساعدة أقرانيم من الصفوف الدنيا ويستند شيوع ىذا النموذج عمى عدة افتراضا
 .طالب الصفوف العميا يكونون في العادة أكثر إجادة لممادة من طالب الصف نفسو -أ 
 .الطالب المتقدم في العمر أو التحصيل يكون أكثر تفيما لمصعوبات  -ب 
 .استجابة الطالب ألخر اكبر منو سنا تكون أقوى من استجابة لطالب في نفس السن -ج 
 .اقرب إلى فيم الطالب األصفرقدرة الطالب األكبر عمى ضرب األمثمة بمغة  -د 
وفييا تستند بعض ميام المدرس إلى الطالب ويتم ذلك بتقسيم الفصل إلى مجموعات وتعيين عريف لكل : نظام العرفاء  -3

مجموعة يقوم ببعض ادوار المدرس داخل المجموعة وىناك الكثير من األدوار لممدرس التي يمكن لمطالب ان يقوم بيا 
 خير قيام.

يستفاد طالب المدارس في تدريس المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يحصموا عمى مقاعد : ارج المدرسة المساعدة خ -4
، )الرحاوي .دراسية أو بعض فئات الطالب الذين ال تمبى حاجاتيم بشكل وافي في المدرسة كالمتخمفين أو المتفوقين

2006 ،22) 
 : طريقة التدريس في أسموب تدريس األقران  2-1-1-2
أو المحاضرة العادية بشكل مركز في وقت قصير يكفي ، تم تقديم الدرس لمطالب من قبل المدرس بطريقة اإللقاءي -1

 .الطالب المتميزين )ذوي التحصيل العالي( الستيعاب الدرس
 .يطمب المدرس من الطالب الذين استوعبوا الدرس مساعدة أقرانيم في فيم المعمومات التي يتضمنيا الدرس -2
 .والتشديد عمى الحاالت الخاصة التي تحتاج إلى تدخل مباشر، مدرس بعد ذلك متابعة الجميعيتولى ال -3

، )عطية .وقبل ذلك يجب معرفة ان العممية تقتضي تنظيم بيئة التعمم بطريقة تسمح باستخدام ىذا األسموب في التعميم
2008 ،168 ) 

 : دور المدرس في أسموب تدريس األقران  2-1-1-3
المدرس في ىذا األسموب عن الدور الذي يقوم بو في األسموب االعتيادي فالمدرس ىنا ىو المنظم يختمف دور 

 : لممجموعات والمرشد والمعين وقت الحاجة 
يقوم المعمم بتحضير األدوات والوسائل الالزمة لعممية التدريس مع تخصيص الزمن الالزم لكل نشاط والمكان  -1

 .المناسب لتطبيقو
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 .مطموب والذي يسير عمى أساسو العمل مع الطالب المعممتحديد اليدف ال -2
 .تحديد طريقة التعامل مع الطالب المتعمم وأساليب التعزيز المناسبة لممواقف التعميمية -3
يظل المعمم متابعا لسير النشاط في الدرس من الخمف مع مراعاة عدم التدخل إال في األوقات التي تتطمب تدخل  -4

 .مسار النشاط أثناء الدرسايجابي منو وذلك لتصحيح 
عمل بطاقات مالحظة لكل نشاط في الدرس يدون فييا مدى استفادة الطالب من األسموب مع ذكر نواحي الضعف  -5

 انترنت(، 2010، )عيسى .والسمبية لتجنبيا أو إعادة النشاط بأساليب مختمفة أخرى تكون أكثر فاعمية مع الطالب
 : الدراسات السابقة  2-2
 (2005سميم) ةدراس 2-2-1

 "أثر استخدام التعمم التعاوني وفق إستراتيجية تدريس األقران في تعمم ميارات كرة القدم"
 : ىدف البحث إلى الكشف عن

 أثر استخدام التعمم التعاوني وفق إستراتيجية تعميم األقران في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة القدم.
إذ شمل البحث ، ة االولى في كمية التربية الرياضية/ جامعة صالح الدينواجري البحث عمى عينة من طالب المرحم

مجموعة تجريبية درست وفق األسموب التعاوني ومجموعة ضابطة درست وفق األسموب التقميدي وبمغ ، عمى مجموعتين
سيطرة( بكرة القدم وأجرى ال، اإلخماد، ( طالبًا. أما أدوات البحث فتمثمت باالختبارات الميارية)الدحرجة12عدد كل مجموعة)

الباحث التكافؤ بين المجموعتين في عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة. وعالج الباحث بياناتو إحصائيًا 
 ( لمعينات المستقمة والعينات المترابطة.tباستخدام اختبار)

درست وفق إستراتيجية تدريس األقران عمى تفوق المجموعة التي : وتوصل الباحث إلى العديد من االستنتاجات أىميا
 السيطرة(.، اإلخماد، المجموعة التي درست وفق األسموب التقميدي)األمري( في تعمم ميارات)الدحرجة

 إجراءات البحث  -3
 : منيج البحث  3-1

 .المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة البحث الباحثاستخدم 
 : التصميم التجريبي  3-2

، )فان دالين .مى تصميم المجموعات المتكافئة ذات االختبار القبمي والبعدي لمالئمتو وأىداف البحثاعتمد الباحث ع
1985 ،366) 

 (1الشكل )
 يوضح التصميم التجريبي

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعات
 األتجاه النفسي أسموب تدريس األقران  األتجاه النفسي التجريبية 

 التحصيل المياري 
 األتجاه النفسي األسموب التقميدي  األتجاه النفسي الضابطة 

 التحصيل المياري 
 : مجتمع البحث وعينو  3-3

-2009الثالثة / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل لمعام الدراسي) الدراسيةتكون مجتمع البحث من طمبة السنة 
شعبيتين تم اختيارىا بالطريقة  شممتأما عينة البحث فقد  طالبة يمثمون سبع شعب( طالب و 215( والبالغ عددىم )2010

 .العشوائية )القرعة( قسمت إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة
 .المجموعة التجريبية درست بأسموب تدريس األقران أما المجموعة الضابطة درست وفق أسموب مدرس المادة

 مين والراسبين والممارسين لممصارعة وعينة التجارب االستطالعية وقد استبعد الباحث الطمبة المؤج
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كما تم تحديد الطريقة التدريسية ، ( طالبا لكل مجموعة12( طالبا وبواقع )24)وبذلك فقد بمغ عدد أفراد عينة البحث
 .لكل مجموعة بالطريقة العشوائية

 : تكافؤ مجموعتي البحث  3-4
، لغرض الحد من المتغيرات الداخمية التي قد تؤثر في نتائج البحث، عتي البحثقام الباحث بإجراء التكافؤ لمجمو 

 .في عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في المتغير التابع عمى حساب المتغير المستقل
 (1وكما موضح في الجدول رقم ) .والتكافؤ في بعض عناصر المياقة البدنية(، الوزن، الطول، وىي )العمر الزمني لمطمبة

 (1الجدول )
 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي البحث في بعض متغيرات البحث

 tقيمة  المحتسبة tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغير
 ع± س ع± س الجدولية

  0، 952 3، 17 81، 270 87، 16 63، 274 العمر /شير 
 
 
1 ،706 

 0، 59 86، 6 5، 177 4، 7 9، 175 الطول /سم
 668، 0 49، 8 14، 70 57، 10 72، 67 الكتمة /كغم

 12، 0 67، 1 7، 4 463، 0 53، 4 رمي الكرة الطبية/م
 2، 1 17، 0 32، 2 15، 0 26، 2 القفز من الثبات /م

 36، 2 36، 2 28، 10 87، 1 10 تمرين بطن /ثا
 332، 0 07، 11 92، 58 4، 9 21، 60 اختبار الجسر /سم 

 41، 1 18، 1 92، 10 39، 1 57، 11 ثا / عدد  10استناد أمامي 
 706، 1(=05، 0( ونسبة خطأ)26قيمة )ت( الجدولية أمام درجة حرية)

في المتغيرات أعاله مما يشير  ( أنو التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المجموعتين1يتبين من الجدول)
 إلى تكافؤ المجموعتين في ىده المتغيرات

 أدوات البحث 3-5
 : مقياس االتجاه النفسي نحو درس المصارعة -3-5-1

نظرا لعدم توفر مقياس جاىز لقياس اتجاه طمبة كمية التربية الرياضية نحو درس المصارعة اعد الباحث أداة لقياس 
 : راسية الثالثة في كمية التربية الرياضية نحو درس المصارعة مرورا باإلجراءات التاليةاتجاىات طمبة السنة الد

 جمع فقرات المقياس -1
أعد الباحث مقياسا لالتجاه نحو درس المصارعة جمعت فقراتو من األدبيات ومقاييس الدراسات السابقة التي تناولت 

( لعدد 3لبناء المقياس حيث وجو الباحث استبيانا مغمقا الممحق) موضوع االتجاه ولغرض الحصول عمى العبارات المناسبة
وبعد  0( فقرة35تحميل اجابات االستبيان االستطالعي صاغ الباحث ) وبعد، من اساتذة طرائق التدريس وعمم النفس التربوي

سة بدائل لالجابة عمى واعطيت خم، جمع الفقرات وزع الباحث الفقرات االجابية والسمبية لتصبح متقاربة من حيث عددىا
  0غير موافق جدا( باالعتماد عمى طريقة ليكرت الخماسي، غير موافق، محايد، موافق، )موافق جدا فقرات المقياس

 صدق المقياس -2
تم عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة من المحكمين في اختصاصات التربية الرياضية وعمم النفس 

وقد ، (fergason 1981 P 104)0 ن اعتبار اتفاق المحكمين نوع من الصدق الظاىريحيث يمك (1)التربوي الممحق
( فقرة 14يكون المقياس مكونا من ) اتفق الجميع عمى ابقاء فقرات االختبار مع اجراء بعض التعديالت المغوية عمييا وبيذا

 0(3)فقرة سمبية الممحق  (21)و ايجابية
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 : التحميل االحصائي لفقرات المقياس-3
 معامل التمييز  -

لمتحقق من القوة التمييزية لمفقرات تم تطبيق المقياس عمى عينة من طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل 
( طالبا وبعد تصحيح االجابات رتبت الدرجات النيائية ترتيبا تنازليا ثم اخذت نسبة 60السنة الدراسية الثالثة وبمغت العينة )

 0( طالبا 30% من ادناىا وبمغ عدد افراد كل من المجموعة العميا والدنيا )50و لدرجات% من أعمى ا50
وبيذا استقر ، ( أسقطت سبع فقرات4وباستخدام االختبار التائي بين درجات المجموعتين العميا والدنيا )الممحق

 (4( فقرة الممحق )28المقياس عمى )
 : تصحيح المقياس  -4

 (2)موب ليكرت الخماسي وكما موضح في الجدولصحح الباحث المقياس بأس
 (2)الجدول 

 يبين تصحيح مقياس أالتجاه
 الدرجات      

 غير موافق محايد موافق موافق جدا البدائل
 غير

 موافق جدا

 1 2 3 4 5 االجابية

 5 4 3 2 1 السمبية

 (84( بمتوسط نظري قدره )140-28وبيذا بمغت حدود القياس )
 ثبات المقياس -5

، ( طالبا من طالب السنة الدراسية الثالثة جامعة الموصل30بق الباحث المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من )ط
( ويعد ىدا المعامل 77، 0وتم استخدام طريقة األنصاف المنشقة )الفردي والزوجي( الستخراج معامل الثبات والدي بمغ )

 (120، 1989، )سماره وآخرون معامل ثبات عالي يمكن االعتماد عميو
 : البرنامج التعميمي 3-6

وكان زمن ، ( وحدات تعميمية موزعة عمى مجموعتين وبواقع أربع وحدات لكل أسموب8البرنامج التعميمي ) تضمن
( دقيقة وبواقع وحدة تعميمية واحدة أسبوعيا وقام الباحث بعرض البرنامج التعميمي وفق 90الوحدة التعميمية الواحدة )

(( في مجال طرائق التدريس والمصارعة 1ى مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص )الممحق )األسموبين عم
بداء أرائيم ومالحظاتيم فيما يتعمق من   : وا 

 0التأكد من صالحية تطبيق الخطط عمى أفراد عينة البحث  -1
 0التقسيم الزمني ألجزاء الوحدة وزمن كل سؤال -2
 اجل تحقيق ىدف الوحدة  األسئمة التي وضعت من -3

 : تحديد وضبط متغيرات البحث  3-7
فقد ، لما كان ىذا النوع من التصاميم يتعرض إلى أخطاء تيدد الصدق نتيجة لتدخل بعض المتغيرات غير التجريبية

( وفيما يأتي Best ،1970 ،150صار تحديد ىذه المتغيرات ومحاولة ضبطيا أمرا لو أىمية في سالمة التصميم )
 .جراءات الباحث التي اتخذىا لضبط ىذه المتغيرات بحيث ال تؤثر عمى سير البحثإ

 : لذا تضمن البحث المتغيرات اآلتية 
 المتغيرات المستقمة  3-7-1
 .أسموب تدريس األقران -1
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 .األسموب التقميدي -2
 المتغيرات التابعة  3-7-2
 التحصيل المياري  -1
 عةاالتجاه النفسي نحو درس المصار  -2
 : المتغيرات غير التجريبية )الداخمية(  3-7-3

 ( 95، 1981، "ان سالمة التصميم التجريبي ليا جانبان احدىما داخمي واألخر خارجي" )الزوبعي والغنام
 : ومن أىم المتغيرات التي تيدد السالمة الداخمية والخارجية لمبحث ىي 

 : السالمة الداخمية لمتصميم والمتمثمة بـ : أوال 
 .العمميات المتعمقة بالنضج -2   .ظروف التجربة -1
 .األجيزة واألدوات المستخدمة في القياس -3
 .التجريبي معتاه انقطاع الطالب عن التجربة ثأراالند -4

 السالمة الخاصة والمتمثمة بـ : ثانيا 
 .تفاعل تأثير المتغير التجريب )المستقل( مع تحيزات االختيار -1
 .يبيةاثر اإلجراءات التجر  -2

فضال عما يتقدم فقد تطمب البحث ضبط عوامل أخرى تتعمق باإلجراءات التجريبية حفاظا عمى سالمة التصميم 
 : ىا وىي ثأر التجريبي من أ

 والمتمثمة بـ : المادة التعميمية  -أ 
 مسكة العباسية)حرة(. -2 مسكة الحصير )حرة(. -1
    انية(.)روم مسكة رأس وذراع -4 مسكة حمال بند )رومانية(. -3
 قام الباحث بتدريس مجموعتي البحث.: مدرس المادة  -ب

 : مدة التجربة   -ب 
 .كانت مدة التجربة متساوية لمجموعتي لمدة أربع أسابيع وبواقع أربع وحدات لكل مجموعة

 : التجربة االستطالعية لتدريس األقران  3-8
فق أسموب )تدريس األقران( عمى عينة مماثمة لعينة قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية لمبرنامج التعميمي و 

( طالب من المرحمة الثالثة وذلك لمتعرف عمى أىم 16البحث ومن غير المشتركين في مجموعتي البحث مكونة من)
 المعوقات والمالحظات التي قد تواجو طريقة التجربة.

 : تطبيق التجربة الرئيسية لمبحث  3-9
قام ، إجراء التجربة من اعداد المجموعات وتحقيق التكافؤ بينيا وتحديد المادة العممية عند استكمال الباحث متطمبات

 : مدرس المادة بتدريس مجموعتي البحث وكاألتي
 : المجموعة التجريبية  3-9-1

تم التدريس بأسموب )التدريس المقارن( اد قسم الطالب إلى سبعة أزواج بحيث يكون احد الطالب ذات تحصيل  -1
 0واألخر ذات تحصيل واطئ عالي

 0يعطي مدرس المادة فكرة عن الموضوع السابق لكي يكون ىناك ترابط بين الموضوع القديم والموضوع الجديد -2
 0ثم يقوم المدرس بشرح الموضوع الجديد)المسكة( من الجانبين النظري والعممي -3
تطبيق المسكة لمدة أربع دقائق ونصف ويقوم قسم التطبيقي حيث يبدأ الطالب ذات التحصيل الواطئ ب ثم يبدأ-4

عطاء التغذية الراجعة وبعد انتياء األربع دقائق ونصف األولى  الطالب ذات التحصيل العالي بتصحيح األخطاء وا 
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يجري تبديل األدوار أي الطالب ذات التحصيل العالي يطبق المسكة والطالب ذات التحصيل الواطئ يصحح 
 0أيضا لمدة أربع دقائق ونصفويعطي التغذية الراجعة و 

 0يكون دور المدرس مراقبة جميع الطالب ومتابعتيم -5
 0وبعد االنتياء من تطبيق المسكة يقوم المدرس بتقويم أداء جميع الطالب -6

 : المجموعة الضابطة  3-9-2
عطاء نموذج لممسكة  ثم يقوم الطالب تستخدم األسموب التقميدي وىو بان يقوم المدرس بشرح الميارة لمطالب وا 

 0بتطبيق المسكة والمدرس يعطي التغذية الراجعة وتصحيح االخطاء
 : إجراء اختبار التحصيل المياري  3-10

بعد االنتياء من تعميم المنيج الدراسي المقرر قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل المياري عمى طمبة أفراد العينة 
في كمية التربية الرياضية وبعد االنتياء من  يث تم االستعانة بثالثة خبراءلغرض قياس المتغيرات التابعة في البحث ح

جراء المعالجات اإلحصائية الالزمة   .االختبار تم الحصول عمى الدرجات النيائية لمجموعتي البحث وا 
 : تطبيق مقياس االتجاه نحو درس المصارعة  3-11

تطبيق مقياس االتجاه نحو درس المصارعة بتوزيع استمارات  بعد االنتياء من تطبيق التجربة الرئيسية لمبحث تم
اد قام الباحث بتوضيح تعميمات المقياس وكيفية اإلجابة عمييا مع توزيع ورقة ، المقياس عمى طالب مجموعتي البحث

 0ونفس ماجاء باالختبار القبمي، اإلجابة لكل طالب وتوصية الطالب بعدم ترك أية فقرة منو دون إجابة
 حازم أحمد مطرود .د.م.أ
          ليث إسماعيل .د.م.أ 
 عامر محمد سعيد .م

 : الوسائل اإلحصائية  3-12
 0لمعينات غير المرتبطة  tاختبار  -1
 .لمعينات المستقمة tاختبار  -2
 0معامل االرتباط البسيط -3
 (20معادلة كودر ريتشارد سون) -4
 : عرض النتائج ومناقشتيا  -4
 : اري ومناقشتيا عرض نتائج التحصيل المي 1 -4

تم استخدام )ت( لمتعرف عمى الفروقات اإلحصائية بين متوسطات التحصيل المياري لمجموعتي البحث والجداول 
 .( يبين ذلك2)

 يبين داللة الفروق الختبار التحصيل المياري البعدي ولمجموعتي البحث/ (3الجدول )
 المجموعة       

 االختبار
قيمة )ت(  الضابطة وعةالمجم  التجريبية  المجموعة

 المحتسبة 
  ع س ع س التحصيل المياري 

1 ،99 * 31 ،92 3 ،75 26 ،83 4 ،67 
 706، 1( قيمة ت الجدولية =26( ودرجة حرية )0.05) ≥* معنوي عند نسبة خطا 

ة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة ولمصمحة ( يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائي2من الجدول )
( 99، 1إذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة )، المجموعة التجريبية التي استخدمت أسموب تدريس األقران في التحصيل المياري

 .(706، 1( والبالغة )26( ودرجة حرية )0.05) ≥وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية عن نسبة خطا 
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وتقبل الفرضية البديمة القائمة "يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، ( ترفض الفرضية األولى2) وفق الجدول
 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل المياري ولمصمحة المجموعة التجريبية"

خدم وخصائصو ويعزو الباحث سبب دلك الى تاثير اسموب تدريس االقران من حيث نمط وأسموب التدريس المست
 0ومزاياه والتي انعكس مدى توفر الفرص التعميمية لكل طالب

ومن ناحية أخرى أن دور الطالب في تدريس االقران ىو دور قيادي وموجو ومسيطر عمى قرارات التدريس لما ليدا 
 المياري االسموب من منح الطالب حرية ممارسة ىده القرارات التي انعكست بدورىا عمى مستوى تحصيل الطالب 

 .فقيام الطالب بعدد كبير من ممارسة المسكات وعدم التقيد بأوامر المدرس لو تأثير ايجابي عمى اتقان ىده المسكات
ستخدام النماذج الحركية أمام المتعممين يساعد عمى الى أىمية تكرار االداء المياري و إ (2000، )محجوب وقد دكر

، القران من شأنو طرح االحتياجات التي يميل التعميم التقميدي الى تجاىيا)محجوبواضاف أن تريس ا، تعمم الميارة وتثبيتيا
2000 ،143.) 

(ان من الفوائد المستخمصة من تطبيق ىذا االسموب فانو تظير في المرحمة االولى من 2009، وأضاف )أبو نمرة
لتساعدىم عمى تصحيح أدائيم ، أداء الميارة عندما يحتاج التالميذ الى معرفة نقاط ميمة بعد كل محاولة في، تعمم الميارة

 (151، 2009، )ابو نمرة0الفني
 : عرض نتائج أالتجاه نحو درس المصارعة ومناقشتيا  4-2

لمجموعتي البحث  تم استخدام اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق اإلحصائية بين متوسطات اختبار االتجاه النفسي
 ( يبين ذلك 3والجداول )

 (4الجدول )
 ين داللة الفروق لمجموعتي البحث في أالتجاه النفسييب

 المجموعة         
 االختبار

قيمة )ت(  الضابطة التجريبية
 المحتسبة

  ع س ع س االتجاه النفسي
4 ،53* 71 ،57 7 ،31 56 ،93 9 ،65 

( يتبين وجود فروق 3من الجدول ) 706، 1( قيمة ت الجدولية = 26ية )( ودرجة حر 0.05) ≥* معنوي عند نسبة خطا 
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة ولمصمحة المجموعة التجريبية التي استخدمت 

ة خطا ( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية عن نسب53، 4إذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة )، أسموب تدريس األقران
 .(706، 1( والبالغة )26( ودرجة حرية )0.05)≥

وتقبل الفرضية البديمة القائمة "يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، ( ترفض الفرضية الثانية3وفق الجدول )
 .في مقياس االتجاه النفسي ولمصمحة المجموعة التجريبية" البعدي االختبار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

 حيث أن الطالب غير مقيد باألوامر الصادرة من قبل المدرس األقرانويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة أسموب تدريس 
والتي تأتيو تباعا عمى طول فترة الدرس كما ىو جاري باألسموب التقميدي حيث نرى أن أسموب تدريس األقران يعطي 

لمقيام بعدة أدوار خالل الدرس من حيث التطبيق ثم االنتقال إلى الحكم عمى الطالب نوعا من الحرية في التطبيق والتنويع 
عطاء التغذية الراجعة  إلى شعور الطالب بنوع من إثبات الوجود في الدرس والتي بالتالي  األمر الذي أدىعمل الزميل وا 

 0النفسي لديو االتجاهانعكست عمى ارتفاع 
من خالل  األفرادعمى كثير من اتجاىات  االستداللس("أنو يمكن ذكره )توق وعد حيث يتفق ىدا الرأي مع ما

أما إذا كان الدور غير ، فالفرد عندما يطمب إليو القيام بدور ما يحبو تراه يتقنو ويقبل إليو برغبة زائدة، األدوارأسموب لعب 
 (340، ب ت، توق وعدس)محبوب لديو فانو يقبل أليو كارىا وفي األغمب لن يتوصل إلى إتقانو"
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 : االستنتاجات والتوصيات  -5
 : االستنتاجات  5-1

 : من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا الباحث استنتج ما يأتي 
 .ان أسموب تدريس األقران كان أفضل من األسموب التقميدي في التحصيل المياري 5-1-1
 0ية االتجاه النفسيان أسموب تدريس األقران كان أفضل من األسموب التقميدي في تنم 5-1-2
 : التوصيات  5-2
 التأكيد عمى استخدام أسموب تدريس األقران في تدريس مادة المصارعة 5-2-1

 المصادر 
، القاىرة، التوريداتو  الشركة العربية المتحدة لمتسويق، وطرائق تدريسيا التربية الرياضية: نايف، محمد وسعادة، أبو نمرة -1

2009 
 0االردن، دار الفكر لمنشر والتوزيع، المدخل الى عمم النفس: ت(0عبدالرحمن)ب، سمحي الدين وعد، توق -2
أثر استخدام أسموبي التضمين واالكتشاف الموجو في اكتساب فن أداء بعض ميارات الكرة : سعد بينان، جرجيس -3

 2008، جامعة الموصل، كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، الطائرة
فاعمية إستراتيجية تدريس األقران في اكساب بعض الكممات الوظيفية لمتالميذ ، (2007منى بنت فيحان )، لحارثيا -4

 السعودية، جامعة ممك سعود، كمية التربية الخاصة، رسالة ماجستير غير منشورة، المتخمفين عقميا بدرجة متوسطة
: فريد كامل، أبو زينة، جامعة الموصل، الكتب لمطباعة والنشردار ، اإلرشاد التربوي والنفسي: عاصم محمود، الحيالي -5

 1989، العراق1982، األردن، عمان، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، الرياضيات مفاىيم واصول تدريسيا
، دار المعارف، دراسات في التعمم الحركي في التربية الرياضية، مصدر التحصيل المياري: ( 1987خاطر وآخرون ) -6

 .ىرةالقا
 .األردن، عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، تعميم العموم لمجميع: ( 2005عبد الحميد محمد )، خطابية -7
 ، بغداد، مكتبة الصخر، التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق: ( 2002يعرب )، خيون -7
س األقران في التحصيل الدراسي المعرفي واالحتفاظ تأثير إستراتيجية تدري: ( 2006عبد السالم عبد الجبار )، الرحاوي -8

جامعة ، كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، بمادة طرائق التدريس لدى طالب كمية التربية الرياضية
 .الموصل

شكالية الواقع : ( 2002حميد ناصر )، الرزي -9 دائرة ، ومالمح التغييرالتربية والمعمم في دولة األمارات العربية المتحدة وا 
 .األمارات العربية المتحدة، الشارقة، الثقافة واألعالم

، العراق، بغداد، مطبعة التعميم العالي، 1ج، مناىج البحث في التربية: ( 1981عبد الجميل والغنام محمد )، الزوبعي -10
1981. 

 عمان، ار الفكرد، مبادئ القياس والتقويم في التربية: (1989سمارة عزيز وآخرون) -11
دار المسيرة لمنشر ، تقويمو(، استراتيجياتو، مياراتو، التدريس الفعال )تخطيطية: ( 2009عفت مصطفى )، الطناوي -12

 .األردن، عمان، والتوزيع والطباعة
تساب اثر التدريس باستخدام االستقصاء الموجو وطريقة المناقشة والمحاضرة في اك: ( 1997نايف زاعل )، العبيدي -13

 .جامعة بغداد، كمية التربية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، طالب الصف األول المتوسط لممناىج التاريخية
، عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع، االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال: ( 2008محسن عمي )، عطية -14

 .األردن
 .مصر، امعة المنوفيةج، تدريس األقران: ( 2010إيمان محيي )، عيسى -15
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مكتبة ، 3ط، محمد نبيل نوفل وآخرون: ترجمة ، مناىج البحث في التربية وعمم النفس: ديوبولت وآخرون ، فان دالين -16
 .القاىرة، المصرية-االنجمو

زيع دار المسيرة لمنشر والتو ، 2ط، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين: ( 2009عبد المطيف بن حسين )، فرج -17
 .األردن، عمان، والطباعة

 ، العراق، بغداد، المكتبة الوطنية، وزارة التربية، التعمم وجدولة التمرين: 2000وجيو، محجوب -18
19- Best ،John W. (1970) : Research in Education ،2nd ،ed ،Premtice Hall ،England Cloiffis ،

New Jersey ،U.S.A.      
20- Fergason ،George (1981): Statistic analysis in psychology and Education ،Mc Grow 
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 عناصر المياقة البدنية والحركية
  درجة األىمية

 أىم االختبارات
 

 غير موافق موافق المالحظات
 
1 

 
 السرعة 

 السرعة االنتقالية 
 السرعة الحركية

 سرعة االستجابة 

    

 
 
2 

 
 
 لقوة ا

 القوة القصوى 
 القوة االنفجارية لمرجمين 
 القوة االنفجارية لمذراعين

 القوة المميزة بالسرعة لمذراعين 
 القوة المميزة بالسرعة لمرجمين 

 القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن 

    

 
 
3 

 
 

 المطاولة 

 مطاولة القوة لعضالت الذراعين 
 مطاولة القوة لعضالت الرجمين

 القوة لعضالت البطن  مطاولة
 مطاولة السرعة لعضالت الذراعين
 مطاولة السرعة لعضالت الرجمين 

 التحميل الدوري التنفسي

    

 
4 

 
 المرونة

 مرونة العمود الفقري 
 مرونة األكتاف 
 مرونة الرجمين 

    

     الرشاقة  5
     التوازن  6
     التوافق 7
     أية مالحظات أخرى 8
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 مالحقال
 أسماء المحكمين والخبراء الذين تمت االستعانة بيم/ (1ممحق )

 البرنامج التعميمي أىم االختبارات عناصر المياقة البدنية االختصاص المقب العممي اسم المحكم
 \    طرائق تدريس  أستاذ  د. وليد وعد اهلل

 \  \    \  طرائق تدريس/مصارعة  أستاذ مساعد  حازم أحمد مطرود0د
 \    طرائق تدريس استاد مساعد اياد محمد شيت0د
  \  \  بايو ميكانيك استاد مساعد ليث أسماعيل 0د
 \  \  \  طرائق تدريس استاد مساعد ليث البنا0د

  \      \  اختبارات  أستاذ مساعد  د. عبد الجبار الحسو 
  \  \  تدريب  أستاذ مساعد  دمعن عبد الكريم

 \  \  \  اختبارات اختبارات يدعامر محمد سع 
 \    طرائق تدريس  مدرس  محمد سييل  0د

 \    طرائق تدريس  مدرس  د. جمال شكري 
   \  \  اختبارات  مدرس  احمد حازم 

 ( مقياس االتجاه النفسي االولي3الممحق) المالئمة لياختبارات االاىم عناصر المياقة و  استبيان/ (2ممحق )

 الفقرات ت
افق مو 
 جدا

 غير موافق جدا غير موافق  محايد موافق

      أرى في مادة المصارعة مجال أوسع لعرض المواضيع بمرونة وحرية 1
     - أشعر بالضيق عندما أكمف بأي نشاط يتصل بمادة المصارعة  2
      إن مادة المصارعة ىي من المواد الضرورية بالنسبة لي  3
     - ة المصارعة ضمن المنياج الذي ندرسوال أرى ضرورة لوضع ماد 4
      لدي ميل شديد نحو مدرسي مادة المصارعة  5
     - يصعب عمي اإللمام بمادة المصارعة التي ادرسيا  6
      تنمي مادة المصارعة جوا من المتعة والخيال بالنسبة لي 7
     - مادة المصارعة ىي من المواد المعوقة لنجاحي في الدراسة 8
أميل إلى المناقشة مع زمالئي من اجل التفوق والحصول عمى الدرجات في  9

 مادة المصارعة 
     

     - أتجنب االختالط مع األشخاص المتخصصين بالمصارعة 10
     - أشعر بالضيق عندما يتغيب مدرس مادة المصارعة ألي سبب كان  11
     - رعة اشعر بالممل وشرود الذىن في درس المصا 12
      أرى إعطاء أىمية اكبر لدروس المصارعة  13
     - أخشى الرسوب في درس المصارعة  14
       اشعر بالراحة النفسية في درس المصارعة 15
     - اشعر إن معمومات مادة المصارعة سريعة النسيان 16
      أتمنى إن تزداد حصص درس المصارعة 17
     - يمر يبطئ في درس المصارعةاشعر إن الوقت  18
      تتسم مادة المصارعة بالمرونة والجمالية عند األداء  19
     - أكثر مادة تفزعني في االمتحان ىي مادة المصارعة 20
      أتمنى أن تدرس مادة المصارعة في جميع المراحل  21
     - تؤثر مادة المصارعة سمبا عمى معدلي الدراسي العام 22
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      أحضر واجبات درس المصارعة حتى لو كنت مريضا 23
     - أتمنى أن تصادف العطمة الرسمية يوم فيو درس المصارعة 24
      تتيح لي دراسة مادة المصارعة فرصة لتعمم القيادة والتوجيو 25
     - ال أرغب في قراءة المقاالت المنشورة التي تخص المصارعة  26
رس المصارعة موضوعات ميمة تجعمو موضع اىتمام لكثير من أرى إن لد 27

 الطالب
     

     - يحين موعد امتحان درس المصارعة أشعر بانزعاج عندما 28
      أسعى دائما القتناء كتب المصارعة 29
     - أشعر إن وقتي يضيع في دراسة مادة المصارعة 30
     - صارعةأي كتاب خارجي اليتعمق بالمأفضل قرآءة  31
     - يعيقني درس المصارعة عن تحضير الدروس األخرى 32
     - في حياتي اليومية اشعر بضآلة استفادتي من دراسة درس المصارعة 33
     - ات في درس المصارعة عمى مستقبمي المينيصابأخشى أن تؤثر اإل  34
     - أتمنى أن تقمص عدد ساعات درس المصارعة 35

(4)الممحق  
 مقياس االتجاه النفسي )النيائي(

 غير موافق جدا غير موافق  محايد موافق موافق جدا  الفقرات ت
      أرى في مادة المصارعة مجال أوسع لعرض المواضيع بمرونة وحرية 1
      أشعر بالضيق عندما أكمف بأي نشاط يتصل بمادة المصارعة  2
      رورية بالنسبة لي إن مادة المصارعة ىي من المواد الض 3
      لدي ميل شديد نحو مدرسي مادة المصارعة  4
      يصعب عمي اإللمام بمادة المصارعة التي ادرسيا  5
      تنمي مادة المصارعة جوا من المتعة والخيال بالنسبة لي 6
      مادة المصارعة ىي من المواد المعوقة لنجاحي في الدراسة 7

8 
لمناقشة مع زمالئي من اجل التفوق والحصول عمى الدرجات أميل إلى ا

  في مادة المصارعة 
 

   
      أتجنب االختالط مع األشخاص المتخصصين بالمصارعة 9

      أشعر بالضيق عندما يتغيب مدرس مادة المصارعة ألي سبب كان  10
      اشعر بالممل وشرود الذىن في درس المصارعة  11
      سوب في درس المصارعة أخشى الر  12
       اشعر بالراحة النفسية في درس المصارعة 13
      اشعر إن معمومات مادة المصارعة سريعة النسيان 14
      أتمنى إن تزداد حصص درس المصارعة 15
      اشعر إن الوقت يمر يبطئ في درس المصارعة 16
      عند األداء  تتسم مادة المصارعة بالمرونة والجمالية 17
      أكثر مادة تفزعني في االمتحان ىي مادة المصارعة 18
      أتمنى أن تدرس مادة المصارعة في جميع المراحل  19
      تؤثر مادة المصارعة سمبا عمى معدلي الدراسي العام 20
      أحضر واجبات درس المصارعة حتى لو كنت مريضا 21
      عطمة الرسمية يوم فيو درس المصارعةأتمنى أن تصادف ال 22
      تتيح لي دراسة مادة المصارعة فرصة لتعمم القيادة والتوجيو 23
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      يحين موعد امتحان درس المصارعة أشعر بانزعاج عندما 24
      أسعى دائما القتناء كتب المصارعة 25
      مادة المصارعة أشعر إن وقتي يضيع في دراسة 26
      يعيقني درس المصارعة عن تحضير الدروس األخرى 27
      درس المصارعة في حياتي اليومية اشعر بضآلة استفادتي من دراسة 28

 القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه النفسي    (5الممحق)

 الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة عميا

 )ت( المحتسبة
 + ع  س ع + س

1.  2 ،47 0 ،18 2 ،11 0 ،87 2 ،236 
2.  2 ،33 0 ،19 2 ،07 0 ،61 2 ،260 
3.  2 ،52 0 ،47 2 ،11 0 ،64 2 ،928 
4.  2 ،46 0 ،41 2 ،38 0 ،48 0 ،181* 
5.  2 ،63 0 ،42 2 ،29 0 ،67 2 ،42 
6.  2 ،16 0 ،75 1 ،68 0 ،97 2 ،181 
7.  2 ،14 0 ،45 1 ،67 0 ،73 3 ،73 
8.  2 ،27 0 ،54 1 ،89 0 ،78 4 ،882 
9.  2 ،44 0 ،56 1 ،91 0 ،9 2 ،789 
10.  2 ،68 0 ،71 2 ،05 0 ،6 3 ،705 
11.  2 ،17 0 ،72 1 ،72 0 ،59 2 ،647 
12.  2 ،49 0 ،55 1 ،97 0 ،89 2 ،736 
13.  1 ،98 0 ،53 2 ،03 0 ،34 0 ،442* 
14.  2 ،8 0 ،58 2 ،33 0 ،56 3 ،357 
15.  2 ،75 0 ،66 2 ،41 0 ،72 1 ،931 
16.  2 ،36 0 ،7 2 ،9 0 ،59 3 ،176 
17.  2، 09 0 ،55 1 ،67 0 ،88 2 ،21 
18.  2 ،39 0 ،57 2 ،02 0 ،64 2 ،642 
19.  2 ،47 0 ،67 2 ،16 0 ،62 2 ،562 
20.  2 ،71 0 ،74 2 ،13 0 ،96 2 ،636 
21.  2 ،73 0 ،44 2 ،39 0 ،72 2 ،677 
22.  2 ،91 0 ،54 2 ،58 0 ،88 1 ،833 
23.  2 ،41 0 ،54 2 ،07  ،71 2 ،125 
24.  2 ،32 0 ،41 1 ،89 0 ،52 2 ،485 
25.  2 ،56 0 ،39 2 ،19 0 ،51 3 ،135 
26.  2 ،05 0 ،64 2 ،16 0 ،47 0 ،802* 
27.  2 ،12 0 ،57 1 ،98 0 ،42 1 ،111* 
28.  2 ،36 0 ،61 1 ،93 0 ،85 3 ،706 
29.  2 ،17 0 ،63 1 ،71 0 ،74 2 ،613 
30.  2 ،29 0 ،42 1 ،87 0 ،76 2 ،709 
31.  1 ،91 0 ،52 1 ،89 0 ،62 0 ،136* 
32.  2 ،39 0 ،47 2 ،01 0 ،51 3 ،114 
33.  2 ،74 0 ،35 2 ،43 0 ،41 3 ،195 
34.  2 ،71 0 ،57 2 ،53 0 ،51 1 ،323* 
35.  2 ،76 0 ،45 2 ،87 0 ،54 0 ،88* 

 (671، 1( قيمة )ت( الجدولية= )58( وامام درجة حرية )05، 0) غير دالة احصائيا تحت مستوى داللة
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 ب تدريب األقراننموذج لوحدة تعميمية بأسمو   (6الممحق )             
 األىداف التعميمية : 

 .ان يؤدي الطالب التمارين البدنية بصورة صحيحة -1
 .ان يؤدي الطالب ميارة الميزان -2
 

 التقويم التنظيم محتوى الفعالية الزمن أقسام الدرس
    د 25 القسم اإلعدادي 

 التأكيد عمى الحضور   اخذ الغياب والحضور  د 5 المقدمة 
 إجراء عام 

 
 د 5
 

تطبيق اإلحماء بصورة   تييئة عامة لجميع أعضاء الجسم وخاصة التي تخدم الجزء الرئيسي 
صحية من قبل جميع 

 الطالب
   تمارين رقبة + تمرينات ذراعين + تمرينات جذع + تمرينات رجمين د 15 إجراء خاص
    د 60 القسم الرئيسي

 الجزء التعميمي 
 

 د 10
 

ونة)الميزان( والتدرج بتعميميا وتقديم النموذج شرح ميارة الميزان الطاح
 الجيد وتوزيع بطاقة العمل لمطالب المدرس 

حث تركيز الطالب عمل  
زوايا الحركة واالنتباه إلى 
 النموذج من قبل المدرس

 د  50 الجزء التطبيقي
 د 5 

 يبدأ التطبيق وحسب بطاقة العمل 
 إعادة لمميارة السابقة 

  

 د 5 الميمة األولى
 

 د 2.5
 د 2.5

االشتبك العموي من وضع الوقوف بحيث يمسك دراع الخصم من العضد 
 0مع نقل الساق الخمفية الدخاليا بين ساقي الخصم

 يبدأ الطالب المطبق بالتنفيذ ويستقبل التغذية الراجعة من الطالب المدرس 
 تبديل األدوار بين الطالب 

  
التأكيد عمى مسك العضد 

ساقي وادخال القدم بين 
 المدافع

 
 الميمة الثانية 

 .د5
 

 د2.5
 د2.5

نزول المياجم بجسمو لالسفل ووضع راسو تحت ابط المدافعمع سحب 
 0دراع المدافع الممسوكة عمى رقبتو
 يبدأ الطالب المطبق بتنفيذ التمرين 

 تبديل األدوار... وىكذا في بقية الميمات 

  
 التأكيد عمى سحب الدراع 

 

 
 الميمة الثالثة

 د5
2.5 
2.5 

 ادخال الدراع الحرة بين ساقي الخصم 
 يبدأ الطالب المطبق 

 تبديل األدوار 

  

ركبة الساق الخمفية تكون عمى البساط واالمامية تكون بزاوية قائمة بين   د5 الميمة الرابعة
 ساقي المدافع

  

    تحويط فخد المدافع بالدراع الحرة مع سحبيا اليو د5 الميمة الخامسة 
   لف قدم المياجم لمداخل لتصبح تحت الورك د5 لميمة السادسةا

   أسقاط المدافع د5 الميمة السابعة 
   عدم ترك الدراع د5 الميمة الثامنة 
 م  نشاط حر وتكرار المسكة  د5 الميمة التاسعة
   تحية االنصراف-ارشادات وتوجييات-تمارين تيدئة د5 القسم الختامي

 
 
 

 المرحلة : الثالثة

 التاريخ : 

 د( 11زمن الوحدة : )

  15عدد الطالب : 

 51.11الوقت : 

 الشعبة 

 


