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 ممخص البحث     
ية في الدراسة الجامعية اال انيا تميؿ في أغمب تختمؼ عممية تنفيذ دروس التربية الرياض    

غمب دروس التربية الرياضية مف اعطاء أقميدي ليذه الدروس ، وتكاد تخمو األحياف إلى التنفيذ الت
دور لمطالب غير الدور التنفيذي ألوامر المدرس وقد استخدمت عدة اساليب في اآلونة االخيرة 

ف ىذه االساليب أساليب التنافس والتي تحوي في لتحقيؽ اىداؼ درس التربية الرياضية وم
تفاصيميا ) التنافس الفردي وتنافس الزوجي المقارف  والتنافس اجماعي ( ، وضع ضمف مفردات 

ب مع ىذه مناىجو لعبة كرة السمة التي تحوي عمى ميارات كثيرة ُتدّرس وُتعّمـ وٌتطّور وبقدر يتناس
االسموب العممي وبخاصة التجريبي يعد ىدفًا ميمًا لدى اف استخداـ و  .المرحمة العمرية لمطبلب

المدرسيف العامميف في حقؿ التربية الرياضية ،لموصوؿ الى افضؿ االساليب التي تحقؽ احسف 
النتائج في عممية التعميـ  ومع وجود اساليب التنافس الثبلثة  تبرز عدة تساؤالت تكمف فييا 

تطورًا لبعض ميارات كرة السمة ؟أي مف ىذه األساليب مشكمة البحث ،ىؿ تحقؽ أساليب التنافس 
أفضؿ في عممية التعمـ؟استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمبلئمتو وطبيعة البحث ،وتحدد مجتمع 
البحث بطبلب المرحمة االولى  بكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي 

سمة عمى ثبلث شعب )أ ،ب ، ج(وتـ اختيار عينة ( ومق97والبالغ عددىـ ) 2014-2015
( طالبًا وتـ توزيع االساليب عمى المجاميع ، استغرؽ المنيج 48بالطريقة العشوائية والبالغة )

( ،وعدد الوحدات الكمية 2( أسابيع ،وبمغ عدد الوحدات التعميمية في األسبوع الواحد )8التعميمي )
( دقيقة ، وبعد التحميؿ 90ميمية التدريبية الواحدة ىو )( وحدة .وكاف زمف الوحدة التع16ىو )

( أظيرت النتائج اف أساليب التنافس احدثت تطورًا لبعض ميارات كرة SPSSاالحصائي بنظاـ )
(، واستنتج الباحث اف ألساليب التنافس 0.05السمة وبداللة احصائية عند مستوى الداللة )

المقارف ، أسموب التنافس الفردي  -ب التنافس الزوجي الثبلثة ) أسموب التنافس الجماعي ، أسمو 
في تعمـ الميارات االساسية والتصور العقمي لطبلب بكرة السمة  ولكف بنسب  اً إيجابي اً ( تأثير 

متفاوتة ،و إّف إسموب التنافس الجماعي كاف األفضؿ عف باقي أساليب التنافس األخرى في 
 ي لمطبلب.تطوير الميارات االساسية والتصور العقم
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Abstract 
Conducting lessons in physical education in academic studies varies from 
other situations because it relies mostly on traditional execution of lessons 
and gives no role to the students except the traditional role of following the 
orders of the teacher. There are many approaches used recently to achieve 
the goals of a physical education lesson. One of these approaches is the 
competitive approach which include self-competition, comparative competition, 
and group competition. This approach can be applied on basketball because it 
includes a lot of skills that are taught, learned, and developed in accordance 
with the age of the student. Using a scientific approach, especially an 
experimental one, is considered to be an important aim for the expert 
teachers of this field to reach the best approaches that can ensure the best 
results of the educational process. With the three competitive approaches: 
self-competition, comparative competition, and group competition, many 
questions are asked that form the problem of the study: do the competitive 
approaches achieve the development of some skills in basketball? Which one 
of these approaches is the best in learning process? The researcher used the 
experimental method for its suitability to the nature of the study. The study 
community is consisted of the students of the first grade in the College of 
Physical Education and Sport Science in the University of Babylon for the 
academic year 2014-2015 which forms 97 students divided into three 
sections: A,B and C. The sample of the study was chosen randomly to be 48 
students. The approaches were distributed among the groups. The 
educational method lasted for eight weeks and the number of weekly 
educational units is 2 with the grand total of 16 unit in the whole experiment. 
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The time of each educational unit is 90 minutes. SPSS system is used in the 
statistical analysis. The results showed that competitive approaches caused 
the improvement in some skills in basketball with a statistical significance on 
the level 0.05. The researcher concluded that the three competitive 
approaches: self-competition, comparative competition, and group competition 
have a positive effect on learning some basic skills and mental visualization in 
basketball yet with different rates. Group competition was the best of all other 
competitive approaches in learning the basic skills and mental visualization of 
thestudents.                                                                                
                      

  :المقدمة-1
وبقية العموـ يعود الى التطور كافة والتقدـ  الحاصؿ في المستويات الرياضية اف التطور         

والتقدـ في األساليب المستخدمة في التدريس ، اذ نبلحظ اف التعميـ يأخذ قسطًا وافرًا مف االىتماـ 
مف قبؿ القائميف عمى العممية التعميمية ، وتطور الرياضة في العالـ ناتج عف االىتماـ بدرس 

، والتركيز عمى  كافة ية الرياضية بوصفو المبنة االولى في بناء الشخصية الرياضية جوانبياالترب
الطالب والمدرس والمنيج الذيف يمثموف أساس العممية التعميمية ،اف التنوع في استخداـ طرائؽ 
وأساليب مختمفة لمتدريس يعمؿ عمى رفع الممؿ عف الطبلب الناتج عف استخداـ أسموب واحد 

مدرس الناجح ىو الذي يجيد تطبيؽ اكثر مف أسموب ، وييتـ بمراعاة ميوؿ واتجاىات التبلميذ وال
الف ىذه الميوؿ واالتجاىات تمثؿ دوافع الستثارة الفرد ،ومف األساليب التي أثبتت الدراسات 

وفي تطوير الميارات بسرعة اكبر مف باقي األساليب  تووسرعالحديثة جدواىا في زيادة التعميـ 
ف تحضير الطالب إعثًا ميما وضروريًا في الدرس إذ ىي أساليب التنافس ،فالُمنافسة ُتعد با

ومشاركتو بمفردىا ال تنطوي عمى أي معنى لكنيا تكتسب معناىا مف ارتباطيا بمستوى الطالب 
مف أجؿ الحصوؿ عمى افضؿ ما يمكف تحقيقو مف مستوى جيد في المنافسة ، وفي ضوء ىذا 

وتوجد عدة أساليب لممنافسة اذ يمكف  ،ووقدراتة خير عوف في إنماء ميارات الفرد تكوف المنافس
       لمفرد مف خبلؿ قدراتة الذاتية اف يقّوـ اداءه )التنافس الفردي (أو يقّوـ اداءه نسبة لآلخريف
) التنافس الزوجي المقارف ( أو يقّوـ أداء الجماعة التي ينتمي إلييا نسبة ألداء الجماعات 

وتعد الميارات االساسية بكرة السمة مف عوامؿ التفوؽ الفرقي األخرى التي تشاركو العمؿ نفسو، 
ليا التي تؤدي بدورىا الى انجاح  كافة اتقاف واجادة اعضاء الفريؽ عف طريؽفي المنافسة وذلؾ 

رستيا والتي تعتمد في تحقيقيا لؤلىداؼ عند ممادفاعية ، أـالمياـ الخططية سواء كانت ىجومية 
عمى أساليب مختمفة لمتنافس ، وتكمف اىمية البحث في كونو محاولة في اضافة تطبيؽ اساليب 
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التنافس الى دروس كرة السمة وربما يسيـ ىذا البحث في اعطاء مدرس التربية الرياضية اسموبا 
 عمميا مطبقا بصورة عممية يمكف اف يستفيد منو في تنفيذه لخطة درس التربية الرياضية.

تختمؼ عممية تنفيذ دروس التربية الرياضية في الدراسة الجامعية اال انيا تميؿ في أغمب      
األحياف إلى التنفيذ التقميدي ليذه الدروس ، كذلؾ االسموب التعميمي لو دور فعاؿ ومؤثر في 

يتو المسيرة التعميمية في المنياج المراد تطبيقة وتختمؼ ىذه االساليب والطرائؽ باختبلؼ خصوص
اذ اف االساليب تؤثر عمى سرعة التعمـ وعمى  درجة االشباع في التعمـ  واف التكيؼ الصحيح 

ـً لمعوامؿ والمبادى التي لو صمة في الموضوع اوالمناسب لمطريقة و  السموب تعتمدعمى الفيـ السمي
وس (،وتكاد تخمو اغمب در 40: 1997لكي تثبت اثرىا وقيمتو في مواقؼ تعميمية معينة)عبلوي:

التربية الرياضية مف اعطاء دور لمطالب غير الدور التنفيذي ألوامر المدرس وقد استخدمت عدة 
اساليب في اآلونة االخيرة لتحقيؽ اىداؼ درس التربية الرياضية ومف ىذه االساليب أساليب 
التنافس والتي تحوي في تفاصيميا ) تنافس فردي وتنافس مقارف زوجي وتنافس جماعي ( ، 

مف مفردات مناىجو لعبة كرة السمة التي تحوي عمى ميارات كثيرة ُتدّرس وُتعّمـ وٌتطّور وضع ض
اف استخداـ االسموب العممي وبخاصة و وبقدر يتناسب مع ىذه المرحمة العمرية لمطبلب، 

التجريبي يعد ىدفًا ميمًا لدى المدرسيف العامميف في حقؿ التربية الرياضية ،لموصوؿ الى افضؿ 
ساليب التنافس الثبلثة  تبرز أومع وجود  ،حسف النتائج في عممية التعميـأالتي تحقؽ  االساليب

 ؟مياراتالعدة تساؤالت تكمف فييا مشكمة البحث :ىؿ تحقؽ أساليب التنافس تطورًا لبعض 
معرفة تأثير أساليب  أي مف ىذه األساليب أفضؿ في عممية التطوير ؟وىدؼ البحث الى  

التصور العقمي لبعض الميارات أألساسية لمطبلب بكرة السمة ومعرفة   تطوير في ةالتنافس الثبلث
التصور  ألساليب التنافس في تطوير اً ايجابي اً ىناؾ تأثير أفت األسموب األفضؿ ،وافترض الباحث 

المقارف(  –بعض الميارات أألساسية لمطبلب بكرة السمة واف أسموب التنافس )الزوجي العقمي و 
 اليب .ىو أفضؿ األس

  :البحث اجراءات-2
  البحث:منيج  2-1

إّف اختيار المنيج المبلئـ يعد مف أىـ الخطوات التي يستند عمييا نجاح البحث، وقد تنوعت     
مناىج البحث العممي ولمباحث أف ينتقي المنيج الذي يتناسب ومشكمة البحث. وعميو استخدـ 

فقد اتبع الباحث التصميـ التجريبي ذا  ،البحثالباحث المنيج التجريبي لمبلئمتو وطبيعة 
( يبيف التصميـ التجريبي 1المجاميع الثبلث المتكافئة ذات االختبار القبمي والبعدي، والجدوؿ )

 لمبحث.
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 ( يبين التصميم التجريبي1جدول )

الخطوة  المجموعات
الخطوة  الخطوة الثانية األولى

 الثالثة
 الخطوة
 الرابعة

الخطوة 
 الخامسة

وعة المجم
التجريبية 

 األولى

االختبار 
 القبمي

أسموب 
التنافس 
 الجماعي

االختبار 
 البعدي

الفرق بين 
االختبارين القبمي 

 والبعدي
الفرق بين 
المجموعات 
الثالث في 
االختبار 

 البعدي

المجموعة 
التجريبية 

 الثانية

االختبار 
 القبمي

أسموب 
التنافس 

 -الزوجي
 المقارن

االختبار 
 البعدي

 الفرق بين
االختبارين القبمي 

 والبعدي

المجموعة 
التجريبية 

 الثالثة

االختبار 
 القبمي

أسموب 
التنافس 

 الفردي

االختبار 
 البعدي

الفرق بين 
االختبارين القبمي 

 والبعدي
 مجتمع البحث:   2-2 

حدد مجتمع البحث بطبلب المرحمة االولى  قسـ التربية الرياضية  بكمية التربية الرياضية     
( ومقسمة عمى ثبلث شعب )أ ،ب 97والبالغ عددىـ ) 2015-2014معة بابؿ لمعاـ الدراسي جا

تـ توزيع االساليب عمى المجاميع ( طالبًا و 48، ج(وتـ اختيار عينة بالطريقة العشوائية والبالغة )
( طالبًا،شعبة ج 16( ) تطبيؽ اسموب التنافس الذاتي ( ) 1،شعبة ب المجموعة التجريبية ) 

شعبة أ المجموعة  ( طالبًا،16( ) تطبيؽ اسموب التنافس المقارف ( ) 2جموعة التجريبية ) الم
 ( طالبًا..16( ) تطبيؽ اسموب التنافس الجماعي ( ) 3التجريبية ) 

 االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث: 2-3
تمارة لتسجيؿ نتائج اس االستبانة، والتجريب، واألجنبية، المبلحظةالعربية  المصادر والمراجع  

لتسجيؿ النتائج ولكؿ وحدة تعميمية.ممعب كرة سمة، كرات  لمطبلب، بطاقةاالختبارات الخاصة 
 رصاص ساعةطبي )كغـ(،أقبلـ  ( ـ، ميزاف50قياس بطوؿ ) كرة، شريط( 20سمة قانونية عدد )

( نوع 2(،صافرة عدد )Casio(،حاسبة يدوية نوع )2إيقاؼ الكترونية لقياس الوقت عدد )
(AGME( جياز حاسوب،)P4 أقراص + )CD( كاميرا تصوير نوع،SONY.) 

 الميدانية:إجراءات البحث  2-4
 بكرة السمة: العقمي لمطالبتحديد صالحية مقياس التصور  2-4-1

( ويتضمف ىذا 131: 2000استخداـ الباحث مقياس لمتصور العقمي الذي اعده )راتب:    
الممارسة مع اآلخريف، مشاىدة  بمفردؾ، كاألتي: الممارسةالمقياس أربعة مواقؼ رياضية 

وعرض عمى الخبراء والمختصيف والبالغ  انةسابقة. وتـ وضعو باستمارة استبالزميؿ، األداء في الم
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%( وانو صالح 100حقؽ نسبة ) اذ( في مجاؿ كرة السمة وبعد جمع االستمارات 7عددىـ )
 لمتطبيؽ عمى العينة .

 بعض الميارات االساسية لمطالب بكرة السمة: اراتتحديد اختب 2-4-2
لغرض تحديد صبلحية اختبارات بعض الميارات االساسية لمطبلب بكرة السمة قاـ الباحث       

 والمختصيف والبالغوعرضت عمى الخبراء  انةحيث تـ وضعيا باستمارة استببترشيح مجموعة 
داللة معنوية بارات ذات يانات تـ ترشيح االخت( خبراء وبعد جمع االستمارات وتفريغ الب7عددىـ )

 ( يبيف ذلؾ.2( المعنوية والجدوؿ)2عف طريؽ قيمة )كا
 ( يبين صالحية االختبارات لمطالب بكرة السمة2جدول)

 االختبارات ت
 2قيمة كا الصالحية

 الداللة المحسوبة
 ال يصمح يصمح

 معنوي 0.14 4 3 اليمين واليسار من السممي التصويب دقة 1
 معنوي 7 0 7 التصويب السممي بعد اداء الطبطبة 2
 معنوي 7 0 7 دقة المناولة  الصدرية بعد اداء الطبطبة 3
 معنوي 1.28 5 2 المناولة الطويمة دقة قياس 4

 (.3.84( بمغت )0.05( عند مستوى داللو)1عند درجة حرية )  2* قيمة كا
 االختبارات المستخدمة: 2-5
 (  203-202:1999المناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة)حمودات وعبد ا: اختبار دقة  -
 (  54: 1991اختبار التصويب السممي بعد اداء الطبطبة)عبد الدايم وحسانين: -
 ( 131: 2000اختبار التصور العقمي)راتب: -
 األسس العممية لالختبارات: 2-6
ختبار الغرض الذي وضع ىذا االختبار الدقة التي يقيس فييا اال ىوصدق االختبار: 2-6-1

(ولغرض استخراج صدؽ االختبارات المرشحة قاـ الباحث بعرض 149:2002مف اجمو)كماش: 
 محتويات االختبارات عمى مجموعة مف الخبراء وبذلؾ حصؿ الباحث عمى صدؽ المحتوى. 

ؽ مبدأ مف اجؿ استخراج معامؿ الثبات الختبارات البد مف تطبيثبات االختبار: 2-6-2
االختبار الثابت  وىو الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسيا إذا طبؽ أكثر مف مرة في 

( وقد استخدـ لحساب معػامػؿ الثبػات بػ) طريقة 145:  2005ظروؼ متماثمة)الزيود وعمياف:
عادة االختبار ( وبفاصؿ زمني بيف االختبار األوؿ والثاني ) ـ الباحث ( أياـ. وقد قا7االختبار وا 

مف استخراج معامؿ الثبات عف طريؽ معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( بيف نتائج االختبار 
األوؿ واالختبار الثاني واستخراج معنوية االرتباط عف طريؽ الوسيمة اإلحصائية )ت ر( لمعنوية 

 (.3االرتباط كما موضح بالجدوؿ )
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المحكـ أو الفاحص مف العوامؿ  الموضوعية بأنيا مدى تحرر تعرؼ الموضوعية: 2-6-3
الباحث معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( لموضوعية  ( واستخدـ169: 2001)فرحات:الذاتية 

 ( .3االختبارات بيف )درجات الحكـ األوؿ والحكـ الثاني( كما مبيف بالجدوؿ )
 الختبارات والمقياسينل( يوضح معامل الثبات ومعامل الموضوعية 3جدول )

 اتاالختبار 
 

معامل 
 الثبات

 رت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
الموضوع

 ية

 ت ر
 المحسوبة

الداللة 
الموضوع

 ية
 معنوي 8.04 0.90 معنوي 6.28 0.87 التصويب السممي بعد اداء الطبطبة

 معنوي 6.50 0.86 معنوي 5.93 0.84 بعد اداء الطبطبة المناولة الصدريةدقة 

 معنوي 7.61 0.89 معنوي 7.18 0.88 مقياس التصور العقمي

 ( 2.77( بمغت )4(ودرجة حرية)0.05* قيمة االرتباط الجدولية عند مستوى داللة)
( طالبًا بتاريخ 48قاـ الباحث بأجراء االختبارات القبمية لعينة البحث )االختبارات القبمية:  2-7
البدنية وعموـ الرياضة (  في الساعة العاشرة صباحًا وفي قاعة كمية التربية  29/10/2014)

 ة مع ضبط كافة المتغيرات.بابؿ قبؿ الشروع بالتجربة الرئيسبجامعة 
 إجراءات تجانس وتكافؤ العينة:  2-8
رجاع التجربة نتائج في تؤثر التي العوامؿ تجنب لغرض العينة:تجانس 2-8-1 إلى  الفروؽ وا 

 وبعد الوزف( )العمر، الطوؿ، متغيرات في لمعينة التجانس الباحث اجرى الثبلثة المستقمة العوامؿ
 أف النتائج أظيرت التبايف(وقد باستخداـ)تحميؿ ليذه المتغيرات اإلحصائية المعالجات جرت ذلؾ

 العينة وانتشارىا توزيع حسف عمى يدؿ مما المتغيرات ليذه متجانسة البحث الثبلث مجموعات
 .(4ىو مبيف في الجدوؿ ) كما الثبلث، البحث مجاميع مف مجموعة كؿ داخؿ اعتداليا
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 ( يبين تجانس إفراد عينة البحث4جدول )

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

مصدر           
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 شير العمر

بين 
 0.000 2 0.000 المجموعات

0.000 

 غير 3.23
 معنوي

داخل 
 0.600 45 27.000 المجموعات

 سم الطول

بين 
 0.010 2 0.020 المجموعات

2.991 
داخل 

 0.003 45 0.151 المجموعات

 كغم الوزن

بين 
 36.750 2 73.500 المجموعات

1.223 
داخل 

 30.039 45 1351.750 المجموعات

لمحسوبة لممتغيرات )العمر، الطوؿ، الوزف( كانت ( باف قيمة )ؼ( ا4ظير مف خبلؿ جدوؿ )
( وىي جميعيا اقؿ مف قيمة )ؼ( الجدولية والبالغة 1.223،2.991،0.000عمى التوالي )

( ومما يدؿ عمى انو ال يوجد فرؽ معنوي بيف ىذه المتغيرات ويدؿ أيضا عمى إف 3.23)
 مجموعات البحث الثبلث متجانسة في تمؾ المتغيرات.

تكافؤ العينة المدروسة لمطبلب تـ إجراء )تحميؿ  : مف اجؿ تعرؼمجاميع البحث  تكافؤ2-8-2
 (.5التبايف( بيف المجموعات الثبلث، وكما ىو مبيف في الجدوؿ )
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 ( يبين تكافؤ العينة في متغيرات البحث المختارة5جدول )

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

مصدر         
 التباين

مجموع 
 المربعات

ة درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

دقة                
 عدد المناولة

بين 
 2.33 2 4.66 المجموعات

1.54 

غير     3.23
 معنوي

داخل 
 1.50 45 67.81 المجموعات

التصويب        
 عدد السممي

بين 
 3.52 2 7.04 المجموعات

2.30 
خل دا

 1.53 45 68.87 المجموعات

تصور             
 درجة بصري

بين 
 1.27 2 2.54 المجموعات

1.09 
داخل 

 1.16 45 52.43 المجموعات

تصور            
 درجة سمعي

بين 
 1.58 2 3.16 المجموعات

1.67 
داخل 

 0.94 45 42.50 المجموعات

تصور 
حس       

 حركي
 درجة

بين 
 2.58 2 5.16 عاتالمجمو 

1.37 
داخل 

 المجموعات
84.75 45 1.88 

تصور 
 انفعالي

 درجة

بين 
 4.77 2 9.54 المجموعات

2.96 
داخل 

 1.61 45 72.43 المجموعات

( F( باف قيمة )ؼ( المحسوبة لممتغيرات المدروسة كانت قيـ )5تبيف مف خبلؿ جدوؿ )
( ودرجتي 0.05( وتحت مستوى داللة )3.23والبالغة )مف قيمة )ؼ( الجدولية  المحسوبة اقؿ

( ومما يدؿ عمى انو ال يوجد فرؽ معنوي بيف ىذه المتغيرات ويدؿ أيضا عمى أّف 45،2حرية )
 مجموعات البحث الثبلث متكافئة بكافة االختبارات.

بعد اطبلع الباحث عمى أكثر المصادر المتوافرة في مجاؿ طرائؽ  المنيج التعميمي: 2-9
التدريس وكرة السمة، قاـ الباحث بوضع منيج تعميمي ولؤلساليب التنافسية الثبلثة ) الجماعي ، 
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الزوجي ػ المقارف ، والفردي ( والذي راعى فيو األمور المتعمقة بالنمو والتطور الحركي ليذه 
اريخ المرحمة فضبًل عف األجيزة واألدوات المتوفرة ، ثـ قاـ الباحث بتنفيذ المنيج المعد بت

( أسابيع ،عدد الوحدات 8(، استغرؽ المنيج التعميمي )31/12/2014( ولغاية )2/11/2014)
( وحدة ،زمف الوحدة التعميمية 16(،عدد الوحدات الكمية ىو )2التعميمية في األسبوع الواحد )

 ( .90التدريبية الواحدة ىو )
لمنياج تـ إجراء االختبارات البعدية االنتياء مف تنفيذ مفردات ا بعد البعدية:االختبارات  10ر  2

لعينة البحث لمعرفة المستوى الذي وصؿ إليو الطبلب في المتغيرات المدروسة وفي تماـ الساعة 
( وقد حرص الباحث 1/2015/ 4العاشرة صباحًا في القاعة الرياضية بجامعة بابؿ وبتاريخ )

 القبمي لعينة البحث .  التي تـ فييا االختباركافة عمى توفير الظروؼ والمتطمبات 
 (  SPSSاستخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية باستخداـ برنامج)  اإلحصائية:الوسائل 11ر 2 

  وتحميياومناقشتيا:ر عرض النتائج  3
نتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي بأسموب التنافس الجماعي في االختبارين  :3-1

 القبمي والبعدي.
( وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسطات درجات 6نا عمى الجدوؿ )مف خبلؿ اطبلع    

االختباريف القبمي والبعدي في جميع االختبارات المدروسة بكرة السمة لدى المجموعة التجريبية 
( المحسوبة والتي  tاألولى والتي استخدمت ) أسموب التنافس الجماعي ( إذ بمغت قيمة ) 

( وبدرجة حرية 2.13وىي أكبر مف القيمة الجدولية البالغة ) (8.23ػ 5.43تنحصر ما بيف)
( ومما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف ولصالح 0.05( وتحت مستوى داللة )15)

 .االختبار البعدي
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 ( لنتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي بأسموب التنافس t( يبين قيم )  6جدول ) 
 الختبارين القبمي والبعدي الجماعي في ا

 اإلحصائية المعالم
 المتغيرات

 tقيمة  االختبار العبدي االختبار القبمي
 المحتسبة

 النتيجة
 + ع -س + ع -س

 معنوي 5.57 2.52 8.68 1.51 5.81 التصويب السممي
 معنوي 7.18 2.04 23.06 1.04 19.18 دقة المناولة
 معنوي 5.75 2.47 14.50 1.29 10.25 تصور بصري
 معنوي 8.23 2.18 14.87 1 10.26 تصور سمعي

 معنوي 5.43 3.02 15.68 1.41 11.50 تصور حس حركي
 معنوي 5.78 2.02 14.62 1.70 11.12 تصور انفعالي

 (2.13( بمغت ) 0.05( ومستوى داللة )15القيمة الجدولية عند درجة حرية )
ر العقمي وتحميميا وفقًا السموب التنافس عرض نتائج االختبارات الميارية والتصو  2ر  3

  والبعدي.االختبارين القبمي  المقارن فيالزوجي 
( وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسطات درجات 7مف خبلؿ اطبلعنا عمى الجدوؿ ) 

االختباريف القبمي والبعدي في جميع االختبارات المدروسة بكرة السمة لدى المجموعة التجريبية 
( المحسوبة والتي تنحصر  tة والتي استخدمت ) أسموب التنافس المقارف ( إذ بمغت قيمة ) الثاني

( 15( وبدرجة حرية )2.13( وىي أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )10.43ػ  2.77ما بيف)
( ومما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف ولصالح االختبار 0.05وتحت مستوى داللة )

 البعدي.
( لنتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي بأسموب التنافس  t( يبين قيم )  7ول ) جد

 الزوجي المقارن في االختبارين القبمي والبعدي
 المعالم اإلحصائية

 المتغيرات
 tقيمة  االختبار العبدي االختبار القبمي

 النتيجة المحتسبة
 + ع -س + ع -س

 معنوي 4.39 1.08 7.12 0.96 6.56 التصويب السممي
 معنوي 2.77 1.26 20.50 2.72 18.12 دقة المناولة
 معنوي 10.43 0.96 11.56 0.87 9.68 تصور بصري
 معنوي 4.42 1.96 12.43 1.08 10.87 تصور سمعي

 معنوي 3.23 1.86 12.56 1.54 11.37 تصور حس حركي
 معنوي 5.43 1.25 12.37 1.18 10.06 تصور انفعالي

 (.2.13( بمغت ) 0.05( ومستوى داللة )15جدولية عند درجة حرية )القيمةال



 

522074-6032 :ISSN

  

111 
 

عرض نتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي وتحميميا وفقًا السموب التنافس الفردي  3-3
 :في االختبارين القبمي والبعدي

( وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسطات درجات 8مف خبلؿ اطبلعنا عمى الجدوؿ )    
االختباريف القبمي والبعدي في جميع االختبارات المدروسة بكرة السمة لدى المجموعة التجريبية 

( المحسوبة والتي تنحصر  tالثالثة والتي استخدمت ) أسموب التنافس الفردي ( إذ بمغت قيمة ) 
( 15( وبدرجة حرية )2.13( وىي أكبر مف القيمة الجدولية البالغة )5.18ػ  3.04ما بيف)

( ومما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف ولصالح االختبار 0.05تحت مستوى داللة )و 
 البعدي.

( لنتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي بأسموب الفردي  في  t( يبين قيم )  8الجدول ) 
 االختبارين القبمي والبعدي .   

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

 tقيمة  ختبار العبدياال االختبار القبمي
 النتيجة المحتسبة

 + ع -س + ع -س
 معنوي 4.47 0.79 7.31 1.13 6.31 التصويب السممي

 معنوي 5.18 1.18 19.93 1.39 18.25 دقة المناولة
 معنوي 3.04 2.81 12.25 1.03 10 تصور بصري
 معنوي 4.55 1.52 12.06 0.80 10.62 تصور سمعي

 معنوي 3.22 2.01 12.25 1.12 10.75 تصور حس حركي
 معنوي 4.49 1.43 12.26 0.71 10.37 تصور انفعالي

 (2.13( بمغت ) 0.05( ومستوى داللة )15القيمةالجدولية عند درجة حرية )
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 نتائج تحميل التباين بين مجموعات البحث الثالث في االختبارات المدروسة بكرة السمة: 3-4
ئج تحميل التباين بين مجموعات البحث الثالث في االختبارات المدروسة ( يبين نتا9الجدول )

 بكرة السمة

وحدة  المتغيرات
 القياس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 دقة
 عدد المناولة

 11.64 2 23.92 بين المجموعات
4.27 

3.23 

 معنوي
 2.72 45 122.62 داخل المجموعات

التصويب 
 السممي

 عدد
 44.39 2 88.79 بين المجموعات

 معنوي 18.52
 2.39 45 107.87 داخل المجموعات

 تصور
 درجة بصري

 37.77 2 75.54 بين المجموعات
 معنوي 7.55

 4.99 45 224.93 داخل المجموعات
 تصور
 درجة سمعي

 37.31 2 74.62 مجموعاتبين ال
 معنوي 10.19

 3.65 45 146.62 داخل المجموعات

تصور 
 درجة حس حركي

 75.81 2 115.62 بين المجموعات
 معنوي 10.39

 5.56 45 250.37 داخل المجموعات

 تصور
 انفعالي

 درجة
 28.58 2 57.16 بين المجموعات

 معنوي 11.04
 2.58 45 116.50 داخل المجموعات

ىي أكبر مف قيمة  ( المحسوبة لممتغيرات المدروسة بكرة السمة F( إف قيمة )9يبيف الجدوؿ )
(F( الجدولية عند مستوى داللة )عممًا أف 3.23( والبالغة )45،2( وأماـ درجة حرية )0.05 )

يؤكد ( ولجميع االختبارات البعدية ، مما 18.52ػ  4.27( المحسوبة تتراوح ما بيف )Fقيمة )
وجود فروؽ معنوية في تأثير األساليب التنافسية الثبلث ) أسموب التنافس الجماعي ، أسموب 
التنافس الزوجي  المقارف  ، أسموب التنافس الفردي ( ولمتعرؼ عمى أي مف مجموعات البحث 
  الثبلث ىي األكثر تطورًا في المتغيرات المبحوثة فقد لجأ الباحث إلى استخداـ اختبار تيوكي

 ( .  10وكما ىو مبيف بالجدوؿ )
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( لمجموعات  L . S . Dيبين مقارنة فروق األوساط الحسابية بقيمة تيوكي )  (10الجدول ) 
 البحث الثالث في االختبارات بكرة السمة. 

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

 L .S .D 3م ت  2م ت  1م ت  الوسط الحسابي المجاميع

 التصويب السممي
 

 *13.738- *6.814- ر 8.68 1 م ت

 
2.86 

 *6.924- ر ر 7.12 2م ت 
 ر ر ر 7.31 3م ت 

 دقة المناولة
 

 *11.915- *8.784- ر 23.06 1م ت 
 *3.130- ر ر 20.50 2م ت 
 ر ر ر 19.93 3م ت 

 تصور بصري
 *8.676- *6.276- ر 14.50 1م ت 
 2.4- ر ر 11.56 2م ت 
 ر ر ر 12.25 3م ت 

 تصور سمعي
 

 *17.166- *7.710- ر 14.87 1م ت 
 *9.456- ر ر 12.43 2م ت 
 ر ر ر 12.06 3م ت 

 تصور حس حركي
 *10.469 *6.091- ر 15.68 1م ت 
 *16.560 ر ر 12.56 2م ت 
 ر ر ر 12.25 3م ت 

 تصور انفعالي
 *11.750 *9.221 ر 14.62 1م ت 
 2.528 ر ر 12.37 2م ت 
 ر ر ر 12.26 3م ت 

( لمعرفة أدؽ فرؽ معنوي بيف األوساط  L . S . D( إلى نتائج تيوكي ) 9يشير الجدوؿ )    
الحسابية في المتغيرات المبحوثة ولممجموعات التجريبية الثبلث ) المجموعة األولى ػ أسموب 

مقارف ( ) المجموعة الثالثة ػ التنافس الفردي ( ) المجموعة الثانية ػ أسموب التنافس الزوجي ػ ال
أسموب التنافس ػ الجماعي ( ،يتضح أف الفرؽ بيف المجموعة التجريبية األولى والمجوعة 

( في المتغيرات اآلتية :)التصويب السممي 0.05التجريبية الثانية كاف معنويًا عند مستوى داللة )
انفعالي( . إذ كاف ، دقة المناولة، تصور بصري، تصور سمعي، تصور حس حركي، تصور 

-،  9.221،  7.710-،  6.276-،  8.784-،  6.814-الفرؽ بينيما عمى التوالي ) 
( ولمصمحة المجموعة 2.86( والبالغة )L . S . D( وىي أكبر مف قيمة )  7.816،  6.587

التجريبية األولى والتي استخدمت أسموب التنافس الجماعي ،أما الفرؽ بيف المجموعة التجريبية 
( في المتغيرات 0.05األولى والمجموعة التجريبية الثالثة فكاف الفرؽ معنويًا عند مستوى داللة )
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المدروسة )التصويب السممي ، دقة المناولة، تصور بصري، تصور سمعي، تصور حس حركي، 
-،  8.676-،  11.915-،  13.738-تصور انفعالي(. إذ كاف الفرؽ بينيما عمى التوالي ،)

( 2.86( والبالغة )L . S. D( وىي أكبر مف قيمة)  11.750،  10.469،  17.166
ولمصمحة المجموعة التجريبية األولى والتي استخدمت أسموب التنافس الجماعي،أما الفرؽ بيف 

( 0.05المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة فكاف معنويًا عند مستوى داللة )
ة اآلتية: )التصويب السممي ، دقة المناولة، تصور بصري، تصور في المتغيرات المدروس

-،  6.924-سمعي، تصور حس حركي، تصور انفعالي( إذ كاف الفرؽ بينيما عمى التوالي :)
( L.S.D( وىي أكبر مف قيمة ) 8.040،  7.534-،  16.560،  9.456-،    3.130
التي استخدمت أسموب التنافس الزوجي  ( ولمصمحة المجموعة التجريبية الثانية2.86والبالغة )

 )المقارف(.    
( بين االختبارات القبمية والبعدية ولمجموعات البحث الثالث في tمناقشة نتائج اختبار ) 3-5

  السمة:المتغيرات المدروسة بكرة 
( إف مجموعات البحث  8، 7، 6يتبيف مف خبلؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ ) 

د حققت ىدفيا في التعمـ مف حيث التأثير المعنوي مع وجود فروؽ معنوية بيف التجريبية الثبلث ق
تمؾ المجموعات ،يعزو الباحث سبب ذلؾ إلى فاعمية األساليب المستخدمة في البحث ولما ليا 
مف تأثير واضح في اكتساب الميارات االساسية والتصور العقمي وتطويرىا ، إذ أف وجود 

سة والتشويؽ األمر الذي أدى إلى زيادة الحركة والنشاط وتطوير أكثر الطبلب في حالة مف المناف
لعناصر المياقة البدنية وكذلؾ الميارات المستخدمة في البحث،كما يعزو الباحث ىذا التطور 
ولممجاميع البحثية الثبلث لبلنتظاـ واالستمرار في الوحدات التعميمية التدريبية ولمدة ) شيريف ( 

ب أساليب جديدة لـ يكف متعارفًا عمييا في الوحدات االعتيادية مما يزيد مف وفييا مارس الطبل
( إلى أف  لطرائؽ 41:2000الوقت المستثمر في االداء المياري وىذا ما اشار اليو )الطالب:

مى سرعة أىمية بالغة في العممية التعميمية وأف ىذه الطرؽ واألساليب تؤثر ع ياوأساليبالتدريس 
مة األسموب المستخدـ ألعمار البلعبيف والذي يزيد مف متعة المتعمـ ءعف أّف مبلالتعمـ.فضبًل 

وتشويقو ويقضي عمى الممؿ خبلؿ التمرينات قد ساعد عمى سرعة التعمـ وىذا ما أكده 
(word:1984 :92  أف  أساليب التدريس يجب أف تكوف مبلئمة ألعمار المتعمميف وقدراتيـ )

مف أجؿ تحقيؽ  ف مراعاة الحالة العامة والظروؼ المحيطة بالدرسالعقمية والبدنية وال بد م
. يعزو الباحث ىذا التطور ولمجموعات البحث التجريبية الثبلث أيضًا إلى عدد األىداؼ التربوية
، فضبًل عف االختيار الدقيؽ لمتمرينات آخذيف بة التي رافقت الوحدات التعميميةالتكرارات المناس

تيا لعينة البحث وما يتمتعوف بو مف قابميات مع مراعاة تكرار التماريف بنظر االعتبار مبلءم
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ألداء مف قبؿ الجميع وضرورة بصورة مستمرة كذلؾ التدرج في مستوى الصعوبة والتي تضمف ا
فادة مف األجيزة والوسائؿ التي عممت عمى زيادة السرعة في تطوير التعمـ وبيذا تكوف قد اال

( بأف اختيار المدرس لتمرينات  199:  1988جاء بو )إبراىيـ: اتفقت مفردات المنيج وما
 2000صعبة سوؼ تزداد خبرة بعض الطبلب. وكذلؾ يتفؽ وما جاء بو )شمش وصبحي:

( أف الممارسة وبذؿ الجيد بالتدريب والتكرارات المستمرة ضرورية في عممية التعمـ 129-130:
الفرد مع الميارة والسيطرة عمى حركاتو ، والتدريب عامؿ مساعد وضروري في عممية تفاعؿ 

وتحقيؽ التناسؽ بيف الحركات المكونة لمميارة في أداء متتابع سميـ وزمف مناسب و التدريب 
تقانيا   .المستمر وحده يزيد مف تطوير تعمـ الميارة وا 

 ( لألساليب في تطوير الميارات االساسية والتصورFمناقشة نتائج اختبار تأثير التباين )3-6
 العقمي لمطالب بكرة السمة:

( الختبػار تحميػؿ التبػايف لمجموعػات البحػث الػثبلث 9أسفرت النتائج المبينة في الجدوؿ ) 
وجود فروؽ معنوية ويعود سبب ذلؾ إلى إدخاؿ أسػاليب التنػافس ) الجمػاعي ، الزوجػي ػ المقػارف 

أف سػبب تمػؾ الفػروؽ يعػود و ، الفردي ( في عممية تعميـ وتطوير لممتغيرات التػي ىػي قيػد الدراسػة 
إلػػى اخػػتبلؼ آليػػة العمػػؿ لؤلسػػاليب المقترحػػة خػػبلؿ الممارسػػة والتػػي بػػدورىا سػػاعدت عمػػى خمػػؽ 
ظروؼ جيدة لمتعمـ فأسموب التنافس الجماعي يجعؿ المػتعمـ يعمػؿ ضػمف مجموعػة مػف البلعبػيف 

عػػة الواحػػدة بحيػػث ويبنػػي تعاونػػًا بنػػاءًا يػػتـ مػػف خبللػػو اإلفػػادة مػػف قػػدرات البلعبػػيف ضػػمف المجمو 
يؤدي اندماج ىذه القدرات في محصػمة واحػدة تتحػد معػًا لتحقيػؽ ىػدؼ نيػائي أمػا أسػموب التنػافس 
الزوجي ػ المقارف ، فيكوف عمؿ البلعبيف ضد بعضػيـ الػبعض مػف أجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ لممػتعمـ 

ب الحركػي وىذا يتطمب مف كؿ متعمـ أف يعمؿ بجد وأف يكوف أسرع مػف زميمػو فػي االنجػاز لمواجػ
وأف يكوف أكثر دقة منو أما العمؿ عمى وفؽ أسموب التنػافس الفػردي فيعتمػد عمػى مػا توصػؿ إليػو 
مف خبلؿ تقويـ نفسػو ذاتيػًا ، بمعنػى أنػو يقػوـ عمػى الممارسػة والنشػاط الػذاتي لبلعػب حيػث يػتعمـ 

يػػػة حسػػػب قدراتػػو الخاصػػة ومػػػا يممكػػو مػػف ميػػػؿ ورغبػػة كػػوف المػػػتعمـ ىػػو محػػور العممبكػػؿ طالػػب 
يف التي كاف لمتدريب المنظـ مف حيث ) عدد التكرارات ، وقت الراحة ، تسمسؿ التمار و التعميمية . 

( جعمػت الػػتعمـ فػػاعبًل فػي تطػػوير الميػارات بصػػورة مشػوقة وقػػد أشػػار اسػتخدمت فػػي القسػـ الػػرئيس
 د( أف لمتمػػاريف أىميػػة كبػػرى فػػي اإلعػػداد البػػدني العػػاـ والخػػاص واإلعػػدا167: 2001)محجػػوب:

ممسػػػػتويات العميػػػػا ،وكػػػػذلؾ تعمػػػػؿ اسػػػػاليب التنػػػػافس عمػػػػى تػػػػوفير لالميػػػػاري إذا كػػػػاف لممبتػػػػدئيف أو 
الميػارة التػي تبعػث  ىف قبػؿ المػدرس او النمػوذج الػذي ادالمعمومات بشكؿ جيد لبلداء الػذي تػـ مػ

روح المنافسػة بػػيف المجػػاميع مػػف خػػبلؿ التكػػرا ر والممارسػػة فػػي تحسػػيف مسػػتوى االداء واف اسػػاس 
اف المناىج  التعميميػة و  مية التعمـ لمجوانب ىو اكتساب المتعمـ مجموعة مف القدرات الميارية ،عم
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او التدريسية يقاس نجاحيا بمدى التقدـ الذي يحققو الفرد الرياضػي مػف نػوع النشػاط الممػارس مػف 
د مػػع خػػبلؿ المسػػتوى الميػػاري  والبػػدني والفسػػيولوجي  وىػػذا يعتمػػد عمػػى التكيػػؼ الػػذي يحققػػو الفػػر 

 (. 96: 1999المنيج الذي يطبقو)قط:
 :ر الخاتمة 4

 -أسموب التنافس الزوجي  كاف ألساليب التنافس الثبلثة ) أسموب التنافس الجماعي ،     
التصور العقمي ، أسموب التنافس الفردي ( تأثير إيجابي في تطوير الميارات االساسية و المقارف

ف باقي مموب التنافس الجماعي كاف األفضؿ ّف إسولكف بنسب متفاوتة إلطبلب بكرة السمة 
والتصور وتطويرىا، عمى الرغـ مف وجود تعمـ الميارات االساسية  ،نافس األخرىأساليب الت

مطبلب بكرة السمة  لدى المجموعة الثالثة التي تعممت عمى وفؽ األسموب الفردي إال أنيا لالعقمي 
لمتعة والتنافس الموجود نتيجة استخداـ ىذه األساليب كانت أقؿ المجاميع تطورًا ،وأف التشويؽ وا

 ىاوتطوير زاد مف دافعية الطبلب في األداء وكذلؾ سيؿ عممية اكتساب الميارات االساسية 
ّف أساليب التنافس الثبلث ) الجماعي ، الزوجي ػ المقارف امطبلب بكرة السمة و للتصور العقمي وا

 مارًا لموقت .، الفردي( ىي مف األساليب األكثر استث
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 والمراجع:المصادر 
 عماف:) دار 3. طمبادئ القياس والتقويم في التربية  نادر فيمي وىشاـ عامر؛ ،الزيود .

 (.2005الفكر لمنشر والتوزيع، 
  (.2000:) بغداد ، مطبعة الشعب ، مبادئ عمم النفس الرياضيالطالب،نزار مجيد؛ 
 القاىرة  1ب الرياضي الحديث ، تخطيط ، تطبيؽ ، وقيادة ، طحماد، مفتي إبراىيـ؛ التدري ،

 (. 1988:) دار الفكر العربي ، 
 ، (1999حمودات ،فائز بشير و مؤيد عبدالمة ؛ كرة السمة :)الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة 
  1، ط تدريب الميارات النفسية / التطبيقات في المجال الرياضيراتب، أسامة كامؿ ؛  :

 (.2000،دار الفكر العربي ،)القاىرة 
  شمش ، نجاح ميدي وأكـر محمد صبحي ؛ التعمـ الحركي : )جامعة الموصؿ ، دار الكتب

 (  . 2000لمطباعة والنشر ، 
  القاىرة، دار الفكر  الحديث في كرة السمة ومحمد صبحي:عبد الدايـ، محمد محمود (:

 (.2003العربي،
 ( 1997:) القاىرة دار المعارؼ  والمنافساتسيكولوجية التدريب  عبلوي ،محمد حسف ؛ 
 القاىرة: )مركز الكتاب 1فرحات،ليمى السيد؛القياس واالختبار في التربية الرياضية ، ط .

 (.2001لمنشر، 
 دار الفكر العربي . وظائف اعضاء التدريب الرياضي مدخل تطبيقيقط ،محمد عمي؛ (:

 ( . 1999القاىرة . 
 ؛ :)عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر بدنية لالعبين في كرة القدمالمياقة الكماش، يوسؼ الـز

 ( . 2002والتوزيع،
  عماف ، دار وائؿ موسوعة عمم الحركة ، التعمم وجدولة التدريب الرياضيمحجوب وجيو؛( :

 ( .    2001لمنشر ،
 Word ,Ian, physical Education in Elementary school in England - 

cultural company London , 1984    
 
 

  
 
 


