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المرحلة  لطالبالنفسية فاعلية العاب المنافسات في تنمية بعض المهارات 
 اإلعدادية

 م.د منذر حسين محمد
 تربية الرصافة الثانية

 مشرف تربوي
 ملخص البحث :

 يهدف البحث الى :
إعداد مجموعة من العاب المنافسات وفق المعايير العلمية في تنمية بعض المهارات النفسية  -4

 لطالب المرحلة اإلعدادية 
 ة بعض المهارات النفسية  لطالب المرحلة اإلعدادية معرفة فاعلية العاب المنافسات في تنمي -:

 اما  فروض البحث فكانت :
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح -4

 االختبار البعدي .
ة وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبي-:

 ولصالح المجموعة التجريبية.
واستخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعتين الضابطة والتجريبية  ذات االختبارين القبلي     

والبعدي كونه أكثر التصاميم العلمية مالءمة لحل مشكلة البحث واختار الباحث وبطريقة عمدية 
ية النظامية للبنين الكائنة للسنة مجتمع البحث الذي تمثل بطالب الصفوف الرابعة في االعداد

( طالب وعن 1:( طالب و بلغ عدد أفراد العينة )8::( البالغ عددهم)840: -845:الدراسية) 
( طالب لكل مجموعة   و :4طريق القرعة تم تقسيمهم الى مجموعتين ضابطة و تجريبية بواقع)

الباحث باجراء مقارنة بين  لغرض ايجاد التجانس بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قام
المجموعتين في متغيرات العمر والطول  استخدم الباحث اختبار)المهارات النفسية( والذي قام 

، وكريستوفر شامبروك Albinson، وجون البنسون  Bullبتصميمه كل من ستيفان بل 
shambrook  ( لقياس بعض الجوانب العقلية  4332عام ، )- ء الرياضي النفسية العامة لالدا

(  2( .ويشمل المقياس )  4330، وقد قام باقتباسه وتعديله الى العربية محمد حسن عالوي ) 
القدرة على  –الثقة بالنفس  –القدرة على تركيز االنتباه  –ابعاد هي ) القدرة على التصور 

( عبارة ،  1:دافعية االنجاز الرياضي ( . ويتضمن )  –القدرة على مواجهة القلق  –االسترخاء 
( عبارات ، وتتم االجابة عنه باختيار احد البدائل  1اذ ان كل بعد من االبعاد الستة تمثله ) 

 الستة تنطبق عليه ) بدرجة كبيرة جدا ، بدرجة 
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كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جدا ، ال تنطبق عليه تماما ( وتم استخراج 
 . المعامالت العلمية للمقياس

( وحدة تعليمية استخدمت :4وقام الباحث بوضع منهج  اللعاب المنافسات حيث تكون من)   
فيها االلعاب الصغيرة وفق اسلوب التنافس ، وتم عرض الوحدات التعليمية على مجموعة من 
الخبراء للتاكد من صالحيتها وبعد استكمال االجراءت الخاصة باعداد المنهج ووضعة بصيغته 

( اسابيع بمعدل 2قام الباحث باجراء االختبار القبلي لمجموعتي البحث واستغرق المنهج )النهائية 
(دقيقة ،وبعد االنتهاء 47(  دقيقة مدة اللعبة التنافسية  فيها)17(حصة اسبوعيا مدة الحصة) :

من تطبيق المنهج تم القيام باجراء االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  
( وبعد عرض النتائج   (spssاستخدم الباحث الوسائل االحصائية من الحقيبة االحصائية و 

 ومناقشتها تم التوصل الى االستنتاجات التالية :
حقق منهج األلعاب التنافسية للمجموعة التجريبية تطورًا أفضل في المهارات النفسية  ولجميع -4

الضابطة وهو مايشير الى التاثير االيجابي لاللعاب االبعاد من المنهج التقليدي المتبع للمجموعة 
التنافسية قد ساهم بشكل ملحوظ في تطوير  المهارات النفسية  من خالل االجواء التي توفرها 

 من اجواء المنافسات والسباقات.
ظهور فروق ذات معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة -:

 االبعاد جميعها لتطور المهارات النفسية ولصالح االختبار البعدي.التجريبية و في 
اظهرت االختبارات البعدية بين المجموعتين الظابطة والتجريبية تفوق المجموعة التجريبية في -0

 تطور المهارات النفسية وفي جميع االبعاد.
Research Summary : 

faeiliat 'aleabi almunafasat fi tanmiat bed almaharat alnafsiat litullab almarhalat 

al'iiedadia albahth:m.d mundhir husayn muhmd.tarbiat alrasafat alththania . 

musharaf tarbwi yahdif albahth 'iilaa : 1-'iiedad majmueat min 'aleab almunafasat 

wfq almaeayir aleilmiat fi tanmiat bed almaharat alnafsiat litullab almarhalat 

al'iiedadia 2- maerifat faeiliat 'aleabu almunafasat fi tanmiat bed almaharat alnafsiat 

litullab almarhalat al'iiedadia 'amma furud albahth fakanat : 1-wjwd furuq dhat 

dilalat maenawiat bayn alaikhtibarayn alqablii walbaedii lilmajmueat altajribiat 

walisalih alaikhtibar albaedii . 2-wujud furuq dhat dalalat maenawiat fi alaikhtibar 

albaedii bayn almajmueatayn aldaabitat waltajribiat walisalih almajmueat 

altajribiati. waistakhdam albahith almunahaj altajribiu lilmajmueatayn alddabitat 

waltajribiat dhat alaikhtibarin alqablii walbaedii kawnuh 'akthar altasamim aleilmiat 

mula'amatan lihali mushkilat albahth wakhtar albahith wabitariqat eamadiat 

mujtamae albahth aldhy tumathil bitullab alsufuf alrrabieat fi alaiedadiat alnizamiat 

lilbanin alkayinat lilsanat aldirasia( 2017- 2018) albaligh eadadahum(220) talab w 

balagh eadad 'afrad aleayna (24) talab waean tariq alqureat tama taqsimuhum 'iilaa 

majmueatayn dabitatan w tajribiat bwaqe(12) talab likuli majmueat w ligharad 'iijad 

altajanus bayn majmueatay albahth altajribiat walddabitat qam albahith bi'iijra' 

mqarnt bayn almajmueatayn fi mutaghayirat aleumr waltuwal aistakhdam albahith 
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akhtbar(almaharat alnafsia) waladhi qam bitasmimih kl min stifan bal Bull , wujun 

albinsun Albinson, wakristufar shamibruk shambrook eam ( 1996 ) , liqias bed 

aljawanib aleaqliat - alnafsiat aleamat lilada' alriyadii , waqad qam biaiqtibasih 

wataedilih 'iilaa alearabiat muhamad hasan elawy ( 1998 ) .wyashmal almiqyas ( 6 ) 

'iibead hi ( alqudrat ealaa altasawur - alqudrat ealaa tarkiz alaintibah - althiqat 

bialnafs - alqudrat ealaa alaistirkha' - alqudrat ealaa muajahat alqalaq - dafieiat 

al'iinjaz alriyadii ) . wayatadaman ( 24 ) eibaratan , 'iidh 'ana kl baed min alaibead 

alstt tumathiluh ( 4 ) eibarat , watatimu al'iijabat eanh biaikhtiar ahd albadayil alstt 

tantabiq ealayh ( bidarajat kabirat jiddaan , bidaraja kabirat , bidarajat mutawasitat 

, bidarajat qalilat , bidarajat qalilat jiddaan , la tantabiq ealayh tamamaan ) watama 

aistikhraj almueamalat aleilmiat lilmiqyas . waqam albahith biwade munahaj li'aleab 

almunafasat hayth takun min(12) wahdatan taelimiatan austukhdimat fiha al'aleab 

alsaghirat wfq 'uslub altanafus , watama earad alwahadat altaelimiat ealaa 

majmueat min alkhubara' lilta'akud min salahiatiha wabaed aistikmal alajra't 

alkhasat bi'iiedad almunhaj wawadeatan basighatah alnihayiyat qam albahith 

bi'iijra' alaikhtibar alqablii limajmueatay albahth waistaghraq almanhaj (6) 'asabie 

bimueadal 2)hisat asbweya mdt alhs( 45) daqiqatan mdt alluebat altanafusiat 

fyha(15)daqiqatan ,wabaed alaintiha' min tatbiq almunhaj tama alqiam bi'iijra' 

alaikhtibarat albaediat limajmueatay albahth alddabitat waltajribiat waistakhdam 

albahith alwasayil alaihsayiyat min alhaqibat alaihsayiyat spss) ) wabaed earad 

alnatayij wamunaqashatiha tama altawasul 'iilaa alaistintajat alttaliat : 1-hiqq 

munhaj al'aleab altanafusiat lilmajmueat altajribiat ttwraan 'afdal fi almaharat 

alnafsiat walijmie alaibead min almanahaj altaqlidii almutabae lilmajmueat 

aldaabitat wahu mayshir 'iilaa altaathir al'iijabiu lilalieab altanafusiat qad saham 

bishakl malhuz fi tatwir almiharat alnafsiat min khilal al'ajwa' alty tuafiruha min 

'ajwa' almunafasat walsibaqati. 2-zuhur furuq dhat maenawiat bayn natayij 

alaikhtibarin alqabalii walbaedii lilmajmueatayn aldaabitat altajribiat w fi alaibead 

jmyeha litatawur almiharaat alnafsiat walisalih alaikhtibar albiedi. 3-azharat 

alaikhtibarat albiediat bayn almajmueatayn alzaabitat waltajribiat tafuq almajmueat 

altajribiat fi tatawur almiharaat alnafsiat wafi jmye alabead. 

 المقدمة: -1
تعد اساليب التعلم احد الموضوعات المهمة ذات التاثير المباشر في تطوير مستوى االداء       

وتحسينه وهو محور مهم من محاور الدراسات العلمية في ميدان التربية الرياضية .  ومن اجل 
ل علم النفس تحديد االسباب والعوامل المؤثرة في السلوك فقد ظهرت اتجاهات حديثة في مجا

الرياضي دعت الى عدم اهمال القدرات العقلية والطاقة النفسية الهائلة التي تنجم من االستخدام 
االمثل لمثل هذه القدرات وقد بدأ علماء النفس بتركيز طاقتهم على المهارات العقلية والفكرية 

ة المتنوعة والمتغيرة والنفسية في مجمل االلعاب الرياضية فانصب اهتمامهم على القدرات العقلي
والكيفية التي بموجبها تساهم هذه القدرات في ارتفاع وانخفاض االداء اذ يرتبط هذا التقدم بتحسين 
مستوى القدرات ومن ثم االهتمام بتطوير وتعبئة جميع عناصر ومقومات النجاح وتنظيم وتهيئة 

غوط والتركيز الجيد والقدرة الطالب في المنافسات الرياضية المدرسية وقدرته على مواجهة الض
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على وضع اهداف تستثير التحدي بصورة واقعية فضال عن تمتعهم بالمقدرة على تصور انفسهم 
 وهم يؤدون مهاراتهم في المنافسة بدقة كما يستطيعون اداء ما يتصورونه على نحو جيد 

د كثيرة تكمن في وتعد العاب المنافسات إحدى الرياضات المهمة لما لها من أهمية وفوائ     
تطوير النواحي البدنية والحركية وتنمية روح المنافسة والتعاون كذلك تطوير النواحي العقلية 
وتعتبر أساليب تعليمية أثبتت فاعليتها في العملية التعليمية باعتبارها طريقة يمكن استخدامها في 

يتالءم والغرض من تلك اللعبة  تطوير المهارات النفسية  كونها مالئمة للمراحل العمرية كافة بما
حيث ان لاللعاب مجاالت مختلفة تساعد كل فرد على ان يتعلم وفق قدراته وامكانياته الخاصة 
وعلى وفق ميوله ورغباته الذاتية، كما أن فيها متسع للعمل الجماعي عندما يشترك المتعلمون في 

ة و معرفة مدى قدراته الذاتية كما الموقف التعليمي واثارة الرغبة وتحدى طاقة المتعلم الكامن
تحفزه على استثارة دافعيته ومضاعفة جهده ليتنافس مع الزميل أو مع الجماعة  إذ تعد أساليب 
التنافس" أحد االساليب اإلجرائية التي تدفع الى بذل اكبر قدر من النشاط النسبي مما يدل على 

 (.40: 4334)سليمان: أن سير عملية التعلم في مسارها الصحيح"
ومن خالل ما تقدم تكمن أهمية البحث في تصميم بعض االلعاب التنافسية ومعرفة        

تأثيرها في في تنمية المهارات النفسية وهذا مادعى الباحث الى القيام ببحث تجريبي اسهامًا منه 
 في معالجة بعض المشكالت ومساعدة المدرس في إيجاد سبل التعلم الناجحة وتزويد الطالب

وتكوين شخصيتهم بابعدها وسماتها بأساليب تعليمية تطابق رغباته وتزيد من دافعيته نحو التعلم 
كافة،حيث ان اللعب يعتبر وسيطا تربويا مهما يعمل في تكوين شخصية الطالب في هذه المرحلة 

 العمرية ،وتشبع حاجاته ، في مراحل االعداد والتكامل في الجانب التربوي والتعليمي 
 ة البحث :مشكل
يعتبر الطالب محور العمليـة التعليميـة ومـن خـالل اإلعـداد الجيـد للمـربين والمدرسـين ووضـع      

البرامج التعليمية المناسبة مع إمكانياتهم وقدراتهم، فضال عن اإلعداد على التنظيم لتحقيق افضـل 
 ما هو مناسب لتطوير مستوى األداء. 
حتويه مـن جوانـب تربويـة وتعليميـة مهمـة فضـال عـن جوانـب و تأتي أهمية العاب المنافسات لما ت

 الترفيه والترويح ، مما قد يؤدي إلى زيادة دافعية الطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي.
ومن خالل عمل الباحث في مجال اإلشراف ومن خالل المقابالت التي اجرياها مع  

اضية اليحتوي على العاب ومنافسات بعض مدرسي التربية الرياضية. لوحظ أن درس التربية الري
بين الطلبة  ويمكن أن نرجع ذلك السباب عدة منها ما يتعلق بإخراج درس التربية الرياضية لذا 
أراد الباحث معرفة فاعلية األلعاب المنافسات في خلق حالة من التشويق ومساهمتها في تنمية 

 المهارات النفسية من خالل درس التربية الرياضية.
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 البحث : أهداف
في تنمية  وفق المعايير العلمية إعداد مجموعة من العاب المنافسات -4

 بعض المهارات النفسية  لطالب المرحلة اإلعدادية 
 في تنمية بعض المهارات النفسية  لطالب المرحلة اإلعدادية العاب المنافسات  فاعليةمعرفة  -:

 : فروض البحث
ارين القبلي والبعدي للمجموعة وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختب -4

 التجريبية ولصالح االختبار البعدي .
وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بـين المجمـوعتين الضـابطة  -:

 والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.
 مجاالت البحث :
 امية للبنين .طالب الصفوف الرابعة للمرحلة اإلعدادية في االعدادية النظ -المجال البشري
 .845:/:40/4ولغاية  845:/48/:الفترة من -المجال الزماني
 في مدينة بغداد ساحة الواثق.االعدادية النظامية للبنين ساحة  -المجال المكاني

 تحديد المصطلحات: 
" تلك األلعاب المصممة للتدريس والمرح ويمكن ان يمارسها األفراد  العاب المنافسات: -4

ات المستخدمة وتمتعهم بالمرح والسرور في الوقت نفسه والتي تجعل الفرد في لتطوير المهار 
صراع مع نفسه أو مع زميله أو مع الجماعة للوصول الى هدف معين يساعده في عملية تنمية 

)السامرائي:  وتطوير قدراته من خالل استثارة دافعيته للممارسة للوصول إلى اكتساب التعلم
:881 :48) 

ـــــــى االقتـــــــراب مـــــــن  4337:عرفهـــــــا ) عنـــــــان ،  النفســـــــيةالمهـــــــارات -: ( بانهـــــــا : "القـــــــدرة عل
ــــــة والمعرفــــــة بــــــان كــــــال مــــــن الجســــــم والعقــــــل علــــــى اتــــــم  ــــــف االنجــــــاز مــــــع االعتقــــــاد بالثق موق

 (45: 4337)عبد الفتاح: االستعداد لالداء االمثل"
 منهج البحث واجراءاته الميدانية -:
 منهج البحث: 2-1

ف البحث وفروضه هم من يحدد منهج البحث المالئم، والمنهج إن طبيعة المشكلة وأهدا 
هو "اسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها بهدف الوصول الى 

 (70: 888:)عليان: نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة".
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ة والتجريبية  ذات االختبارين لذا استخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعتين الضابط 
القبلي والبعدي كونه أكثر التصاميم العلمية مالءمة لحل مشكلة البحث وألنه يبحث في أكثر من 

 متغير ويعطي نتائج دقيقة 
 مجتمع البحث وعينة:  2-2

اختار الباحث وبطريقة عمدية مجتمع البحث الذي تمثل بطالب الصفوف الرابعة في  
( 840: -845:ساحة الواثق للسنة الدراسية)  -ة للبنين الكائنة في بغداداالعدادية النظامي
ه( وعن طريق القرعة تم اختيار -ء-ج-ب-( طالب المتمثلة بالشعب )ا8::البالغ عددهم)

طالب شعبة )ب(  لتمثل عينة البحث حيث قام الباحث بإجراء التجربة عليهم إذ بلغ عدد 
 الب وهم:( ط:4( طالب تم استبعاد)02أفرادها)

 ( طالب.5الطالب الراسبون والمؤجلون إذ بلغ عددهم) -4
 ( طالب0الطالب المصابون وعددهم) -:
 ( طالب.:الطالب الذين تغيبوا عند إجراء االختبارات وعددهم) -0

( طالب، وعن طريق القرعة تم تقسيمهم الى 1:وبذلك اصبح العدد الكلي ألفراد عينة البحث)
 ( طالب لكل مجموعة وكاالتي::4ع)مجموعتين ضابطة و تجريبية بواق

 تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة: -2-2-1
لغرض ايجاد التجانس بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قام الباحث باجراء مقارنة     

بين المجموعتين في متغيرات العمر والطول والوزن ثم تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات 
للمجموعتين وتطبيق اختبار )ت(من اجل معرفة الفروق بين المجموعتين في المتغيرات المعيارية 

 (.4ادناه كما في جدول )
 (1جدول)

 يبين التجانس بين مجموعتي البحث
 

 المعالم االحصائية
 

 المتغيرات

 ت التجريبية الضابطة
 محسوبة

 ت
 ع -س ع -س جدولية*

  1288 71،1 16 54، 1288 16288 العمر
 
3.76 
 

 1287 4287 166288 48،4 165288 الطول

 12.8 3288 8.،64 3288 63286 الوزن
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 (.2( ودرجة حرية)5.،.*تحت مستوى داللة)
 وسائل جمع المعلومات: 2-3
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -1

 شبكة االنترنت.-:
 مقياس المهارات النفسية -0
 :دمة في البحثاالجهزة واالدوات المستخ 3-1-:
 الباحث االجهزة واالدوات االتية: ماستخد   
 شريط قياس. -ميزان طبي.                   -  
 (.2كرات قدم عدد)-(.             0شواخص عدد )-
 (.                               2كرات سلة عدد)-
 منهج االلعاب التنافسية- -
 أداة البحث: 2-4

قام بتصميمه كل والذي  (5:: :88:)الخفاف: ث اختبار)المهارات النفسية(استخدم الباح      
عام )  shambrook، وكريستوفر شامبروك Albinson، وجون البنسون  Bullمن ستيفان بل 

النفسية العامة لالداء الرياضي ، وقد قام باقتباسه  -( ، لقياس بعض الجوانب العقلية  4332
 ( . 4330ن عالوي ) وتعديله الى العربية محمد حس

الثقة  –القدرة على تركيز االنتباه  –( ابعاد هي ) القدرة على التصور  2ويشمل المقياس ) 
دافعية االنجاز الرياضي ( .  –القدرة على مواجهة القلق  –القدرة على االسترخاء  –بالنفس 

رات ، وتتم االجابة ( عبا 1( عبارة ، اذ ان كل بعد من االبعاد الستة تمثله )  1:ويتضمن ) 
 عنه باختيار احد البدائل الستة تنطبق عليه ) بدرجة كبيرة جدا ، بدرجة 
كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جدا ، ال تنطبق عليه تماما ( ، ويتم 
تصحيح المقياس عند منح الدرجات العبارات التي في اتجاه البعد طبقا للدرجة التي حددها 

ياضي امام كل عبارة . كما يتم عكس الدرجات التي حددها الرياضي بالنسبة الى العبارات الر 
 التي في عكس اتجاه البعد على النحو االتي : 

1=6  ،2=5  ،3=4  ،4=3  ،5=2  ،6=1  
ويتم جمع درجات كل بعد على حدة وكلما اقتربت درجة الرياضي من الدرجة العظمى       

في كل بعد دل على تميزه بالخاصية التي يقيسها هذا البعد ، وكلما قلت  ( درجة 1:وقدرها ) 
درجات الرياضي دل ذلك على حاجته الى اكتساب المزيد من التدريب على المهارة العقلية التي 

 ( .  4يقيسها هذا البعد . الملحق ) 
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 المعامالت العلمية لمقياس المهارات النفسية:  7-:
 الصدق:       2-5-1
لغرض التأكد من قدرة المقياس على قياس ماوضع من اجله وهو )المهارات النفسية(تم        

اللجوء الى الصدق الظاهري وذلك بعرض المقياس على عدد من السادة المختصين في علم 
الخذ ارائهم حول مدى صدق المقياس المقياس وظهرت نسبة 1النفس الرياضي  وطرائق التدريس

وهذا يعني ان المقياس صادق النه على الباحث  %00المختصين تصل الى اتفاق بين السادة 
: 4300)بلوم: فاكثر من اراء المحكمين في هذا النوع من الصدق( %57)الحصول على موافقة 

432) 
 الثبات: 2-5-2

لغرض إيجاد معامل ثبات المقياس اعتمدت الباحثة على طريقة االختبار واعادة االختبار        
: 4338)العجيلي:االداة ثابتة اذا اعطت النتائج نفسها في قياسها للظاهرة مرات متتالية اذ)تعد
(طالب من طالب )االعدادية النظامية 48( فقد تم تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من)(410

( يوم تم تطبيق المقياس مرة اخرى 41للبنين( والذين هم من ضمن مجتمع البحث وبعد مرور )
الب وباستخدام معامل االرتباط  البسيط بين االختبارين االول والثاني تم ايجاد على نفس الط

 (.:معامل الثبات لكل بعد من ابعاد المقياس كما في الجدول )
 (2جدول)

           يبين قيم معامل االرتباط بين االختبارين االول والثاني اليجاد معامل الثبات الداة البحث
 ) مقياس المهارات النفسية (

 معامل االرتباط البسيط)بيرسون( اداالبع
 88.. القدرة على التصور

 82.. القدرة على تركيز االنتباه
 85.. الثقة بالنفس

 86.. القدرة على االسترخاء
 %88 القدرة على مواجهة القلق
 %88 دافعية االنجاز الرياضي

    
                                                           

 *الخبراء:
 التربية البدنية وعلوم الرياضة . الجامعة المستنصرية .علم النفس الرياضيم.د زينب حسن فليح الجبوري: كلية -11

 طرائق تدريس. الجامعة المستنصرية . وحدة االنشطة الطالبية: ابتهاج رفعت حسينم.د -2
 .علم النفس الرياضي جامعة بغداد.  للبنات: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةسعاد سبتيم.د -3
 طرائق تدريس: وحدة االنشطة الطالبية . الجامعة المستنصرية .وسيعبد علي الفرط-4

 .علم النفس الرياضي جامعة تكريتوحدة االنشطة الطالبية .  سعد  عباس الجنابي:-5
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  المنهج التعليمي باستخدام االلعاب التنافسية. 6-:
لباحث بمراجعة شاملة للمصادر الخاصة  بعلم النفس العام وعلم النفس الرياضي قام ا     

لتحديد العوامل النفسية التي تؤثر وتكون بمجموعها  وتعمل على تنمية المهارات النفسية من اجل 
وضع المنهج المالئم والمناسب بااللعاب التنافسية والذي يمكن ان يكون له الدور في تنمية 

 نفسية لدى طالب المرحلة االعدادية)الرابع االعدادي( المهارات ال
( وحدة تعليمية استخدمت فيها االلعاب الصغيرة وفق اسلوب :4تضمن المنهج المعد)     

التنافس ، وتم عرض الوحدات التعليمية على مجموعة من الخبراء للتاكد من بعض االمور 
  -منها:
 نة البحث.مالءمة الوحدات التعليمية مع مستوى عي -4
 التقسيم الخاص بالوحدة التعليمية وزمن االداء. -:
 مراعاة التسلسل في اداء االلعاب التنافسية على وفق درجة صعوبتها. -0

مكانية تحقيقها أقصى حد ممكن من أغراضها.  مالءمة األلعاب التنافسية لألهداف الموضوعة وا 
 عداد المنهج معتمدة الخطوات االتية :ولكي يتم ذلك اعتمد الباحث على عملية التخطيط في ا

 تحديد االحتياجات الضرورية للمنهج.  -
 تحديد االهداف المرجوة من وضع المنهج. -
 ايجاد البرامج والنشاطات الكفيلة بتحقيق االهداف الموضوعة. -
 تقويم النتائج التي يتم التوصل إليها. -
ضع االلعاب تنافسية ومختلفة خالل لذا فقد اعتمد الباحث في تطبيق المنهج على طريقة و       

خالل القسم الرئيسي من درس التربية الرياضية وتم ايضا اعتماد التعزيز االجتماعي مثل المدح 
 (.:والثناء والتصفيق والتعزيز اللفظي ملحق)

 تطبيق منهج  الدرس بااللعاب التنافسية  للمجموعة التجريبية:  2-7
ة باعداد المنهج ووضعة بصيغته النهائية قام الباحث باجراء بعد استكمال االجراءت الخاص      

االختبار القبلي لمجموعتي البحث وذلك عن طريق توزيع مقياس) المهارات النفسية( على 
بعدها تم البدء بتطبيق )منهج االلعاب التنافسية(  845:/3/48الطالب  يوم االثنين بتاريخ  

(حصة اسبوعيا :( اسابيع بمعدل )2ولمدة ) 845:/ 48/:4على المجموعة التجريبية بتاريخ    
(دقيقة ،وبعد االنتهاء من تطبيق المنهج 47(  دقيقة مدة اللعبة التنافسية  فيها)17مدة الحصة) 

تم القيام باجراء االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بتاريخ   
:8/44/:845 . 
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 الضابطة: المنهج التقليدي للمجموعة 2-8
اعتمد منهج المجموعة الضابطة على المنهج الموضوع من قبل المدرسة الخاص بدرس  التربية 

 الرياضية 
 الوسائل االحصائية: 2-8
 وكما يلي ::  (spss    )استخدم الباحث الوسائل االحصائية من الحقيبة االحصائية  
 الوسط الحسابي-
 االنحراف المعياري-
 سيط)بيرسون(معامل االرتباط الب-
 اختبار)ت(للعينات المتناظرة.-
 اختبار)ت(للعينات غير المتناظرة. -
 عرض النتائج ومناقشتها:-0
عرض ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في  3-1

 ابعاد مقياس المهارات النفسية :
 (3جدول)

القبلي والبعدي للمجموعة الظابطة في ابعاد مقياس  يبين داللة الفروق بين نتائج االختبارين
 المهارات النفسية

 المعالم االحصائية
 ابعاد

 المهارات النفسية

 قيمة ت االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 قيمة ت*
 الجدولية

 
 ع -س ع -س الداللة

  2283 2.88 14 2’2 13 القدرة على التصور
 
3.76 
 
 
 

 عشوائي
 

 عشوائي 2278 32.8 13 2’12 12 درة على تركيز االنتباهالق
 عشوائي 1238 2244 14 2278 13 الثقة بالنفس

 عشوائي 2223 2222 15 2252 14 القدرة على االسترخاء
 

 عشوائي 1282 22.8 12 2255 12 القدرة على مواجهة القلق

  2.82 22.7 14 22.8 13 دافعية االنجاز الرياضي
 عشوائي
 

 .(11(ودرجة حرية)5.،.*تحت مستوى داللة)
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( والذي يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة 0من خالل الجدول ) يتبين       
 .الضابطة انه لم يكن هناك فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 

( يبين لنا قيمة الوسط الحسابي في بعد 0ل )لمعروضة في الجدو فمن خالل النتائج ا      
( ، ولالختبار ألبعدي :,:( بانحراف معياري)40القبلي كانت ) في االختبار القدرة على التصور

( وهي اصغر من القيمة 30,:( المحسوبة فكانت )T( أما قيمة ):4,:( بانحراف معياري)41)
( مما يدل على عدم وجود 8،87ة )( وتحت مستوى دالل44،( بدرجة حرية )0,52الجد ولية )

  فروق معنوية في االختبار القبلي . 
(وبانحراف :4)  القدرة على تركيز االنتباهقيمة الوسط الحسابي في بعد وبلغت       

( المحسوبة T( أما قيمة )83,:(وبانحراف معياري)40( ، ولالختبار ألبعدي ):4,:معياري)
( وتحت مستوى 44،( بدرجة حرية )0,52لجد ولية )( وهي اصغر من القيمة ا53,:فكانت )
 ( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية فياالختبار القبلي .8،87داللة )

( 50,:(وبانحراف معياري)40)  الثقة بالنفسقيمة الوسط الحسابي في بعد  وبلغت    
( وهي 4,03) ( المحسوبة فكانتT( أما قيمة )11,:(وبانحراف معياري)41ولالختبار ألبعدي )

( مما يدل 8،87( وتحت مستوى داللة )44( بدرجة حرية )0,52اصغر من القيمة الجد ولية )
  على عدم وجود فروق معنوية في االختبار القبلي . 

(وبانحراف 41)  القدرة على االسترخاءقيمة الوسط الحسابي في بعد وبلغت          
( المحسوبة T( أما قيمة )::,:حراف معياري)(وبان47( ، ولالختبار ألبعدي ):7,:معياري)
( وتحت مستوى 44،( بدرجة حرية )0,52( وهي اصغر من القيمة الجد ولية )0:,:فكانت )
 ( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية في االختبار القبلي   .8،87داللة )

 (وبانحراف:4) القدرة على مواجهة القلققيمة الوسط الحسابي في بعد  وبلغت  
( المحسوبة T( أما قيمة )83,:(وبانحراف معياري):4( ، ولالختبار ألبعدي )77,:معياري)
( وتحت مستوى 44،( بدرجة حرية )0,52( وهي اصغر من القيمة الجد ولية ):4,3فكانت )
 ( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية في االختبار القبلي 8،87داللة )
(وبانحراف 40)االنجاز الرياضي  القدرة على دافعيةفي بعد قيمة الوسط الحسابي  وبلغت       
( المحسوبة T( أما قيمة )85,:(وبانحراف معياري)41( ، ولالختبار ألبعدي )83,:معياري)
( وتحت مستوى 44،( بدرجة حرية )0,52( وهي اصغر من القيمة الجد ولية )85,:فكانت )
 في االختبار القبلي  ( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية8،87داللة )

عرض ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  3-1-2
 في ابعاد مقياس المهارات النفسية
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 (4جدول)
يبين داللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في ابعاد مقياس 

 المهارات النفسية
 حصائيةالمعالم اال
 ابعاد

 المهارات النفسية

 قيمة ت االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 قيمة ت*
 الجدولية

 
 ع -س ع -س الداللة

  6237 2.18 18 2’78 14 القدرة على التصور
 
3.76 
 
 
 

 عشوائي
 عشوائي 5261 22.8 17 2’82 13 القدرة على تركيز االنتباه

 عشوائي 5281 2284 17 3288 12 الثقة بالنفس
 عشوائي 6233 1222 18 22.2 14 القدرة على االسترخاء

 عشوائي .628 ..22 17 2278 14 القدرة على مواجهة القلق

 عشوائي  2..5 .226 18 32.8 13 دافعية االنجاز الرياضي
 (.11(ودرجة حرية)5.،.*تحت مستوى داللة)

ن الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة ( والذي يبي1من خالل الجدول ) يتبين     
التجريبية ان هناك فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  ولصالح 

 االختبار البعدي.
( والذي يبين لنا قيمة الوسط الحسابي لبعد 1المعروضة في الجدول ) فمن خالل النتائج      

( ، ولالختبار 50,:( بانحراف معياري)41كانت ) في االختبار القبلي ورالقدرة على التص
( وهي اكبرمن 2,05( المحسوبة فكانت )T( أما قيمة )40,:(وبانحراف معياري)40ألبعدي )

( مما يدل على 8،87تحت مستوى داللة )\( 44،( بدرجة حرية )0,52القيمة الجد ولية البالغة )
  تبار البعدي وجود فروق معنوية لصالح االخ

( 40لالختبار القبلي )  تركيز االنتباهالقدرة على قيمة الوسط الحسابي في بعد وبلغت        
( T( أما قيمة )83,:( بانحراف معياري)45( ولالختبار ألبعدي ):3,:بانحراف معياري )
( 44) ،( بدرجة حرية0,52( وهي اكبرمن القيمة الجد ولية البالغة  )7,83المحسوبة فكانت )

 ( مما يدل على وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .8،87وتحت مستوى داللة )
( ، 50,:( بانحراف معياري)40)  الثقة بالنفسقيمة الوسط الحسابي في بعد وبلغت     

( وهي  4,03( المحسوبة فكانت )T( أما قيمة )11,:( بانحراف معياري)41ولالختبار ألبعدي )
( مما 8،87( وتحت مستوى داللة )44،( بدرجة حرية )0,52مة الجد ولية البالغة )اكبر من القي

  يدل على وجود فروق معنوية لصالح االختبار. 
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( بانحراف 41)  القدرة على االسترخاءقيمة الوسط الحسابي في بعد  وبلغت      
( المحسوبة فكانت T( أما قيمة )::,4( بانحراف معياري)43( ولالختبار ألبعدي ):8,:معياري)

( تحت مستوى داللة 44،( بدرجة حرية )0,52( وهي اكبر من القيمة الجد ولية البالغة )2,00)
 ( مما يدل على وجود فروق معنوية في االختبار البعدي .8،87)

( 41)في االختبار القبلي القدرة على مواجهة القلققيمة الوسط الحسابي في بعد وبلغت      
( T( أما قيمة )88,:( بانحراف معياري)45( ولالختبار ألبعدي )50,:)بانحراف معياري

( وتحت 44( بدرجة حرية )0,52( وهي اكبر من القيمة الجد ولية )2,38المحسوبة فكانت )
 ( مما يدل على وجود فروق معنوية في االختبار البعدي.8،87مستوى داللة )

في االختبار القبلي   االنجاز الرياضيدافعية وبلغت قيمة الوسط الحسابي في بعد        
( أما قيمة 28,:(وبانحراف معياري)40( ، ولالختبار ألبعدي )0,83(وبانحراف معياري)40)
(T( المحسوبة فكانت )بدرجة حرية 0,52( وهي اكبر من القيمة الجد ولية  البالغة ):7,8 )،
 في االختبار البعدي. ( مما يدل على وجود فروق معنوية8،87( وتحت مستوى داللة )44)
عرض ومناقشة نتائج الفروق بين االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة  0-1-3

 والتجريبية:
 (5جدول)

يبين داللة الفروق بين نتائج االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مقياس 
 المهارات النفسية

 المعالم االحصائية
 
 االبعاد

 لبعدياالختبار ا
 ضابطة

 االختبار البعدي
 قيمة ت تجريبية

 المحسوبة
 قيمة ت*
 الجدولية

 
   الداللة

 ع -س ع س
مقياس المهارات 

 معنوي ،3276 8221 .2.8 124 2288 85 النفسية

 (..2(ودرجة حرية)5.،.*تحت مستوى داللة)
االختبارين البعديين  ( والذي يبين داللة الفروق بين نتائج7من خالل الجدول )        

حيث بلغت قيمة الوسط  مقياس المهارات النفسيةللمجموعتين الضابطة والتجريبية في 
(  للمجموعة الضابطة اما المجموعة التجريبية فقد 30.:( باالنحراف المعياري)07الحسابي)

ت ( المحسوبة فكانT( أما قيمة )38,:( بانحراف معياري)4:1بلغت قيمة الوسط الحسابي )
( وتحت مستوى 8:،( بدرجة حرية )0,52( وهي اكبر من القيمة الجد ولية  البالغة )4:,0)
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( مما يدل على وجود فروق معنوية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 8،87داللة )
 التجريبية.

 مناقشة النتائج: 0-2
حرافات المعيارية وداللة (والذي يبين قيم االوساط الحسابية واالن7يتبين من خالل الجدول )      

الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ان هناك فروق معنوية بين االختبارين 
للمجموعة التجريبية  في جميع ابعاد مقياس المهارات النفسية  وهذا يعود الى طبيعة العاب 

 المنافسات التي طبقها الباحث على المجموعة التجريبية  .
 (T)وفي ضوء المعالجات االحصائية لنتائج البحث التي تم التوصل أليها حيث كانت قيمة     

وهذا يدل على أن العاب المنافسات  %8,7المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية وباحتمال خطأ 
تساعد على تطوير المهارات النفسية وهو ما يثبت صحة الفرضية والتي تشير الى تأثير العاب 

ت في تطوير المهارات النفسية  االمر الذي ساعد في تنمية صفة االعتماد على النفس المنافسا
وهي احدى المهارات النفسية لدى الطالب حيث ان )الثقة بالنفس تكتسب وتتطور ولم تولد مع 
االنسان فاالشخاص الذين يظهرون انهم مشحونون بالثقة بالنفس ويسيطرون على قلقهم 

،حيث (07:4338)تاج الدين: لتعامل والتاقلم في اي زمان او مكان(واليجدون صعوبات في ا
تساعد المهارات النفسية  على تحسين الطاقة النفسية للفرد اذ ان القدرة على التصور و تركيز 
االنتباه والثقة بالنفس و مواجهة القلق ودافعية االنجاز من المهارات المهمة لتاثيرها على اداء 

 (30:4331)نور الدين:ايجابيا مهما لتحقيق الطاقة النفسية االيجابية (. الفرد و تمثل مصدرا
وقد اعطت هذه االلعاب نوعا من الشعور باالطمئنان من خالل اخذ الفرصة في التفريغ      

 االنفعالي للمشاعر المكبوتة الناتج من الحياة االجتماعية الى جانب ضغط الدروس  االخرى .
ن تحقيق المهارات النفسية المطلوبة والتفاعل مع االخرين من خالل  ويرى الباحث ا        

منهج االلعاب التنافسية ساعد الطالب على تحقيق االنسجام مع االخرين وخصوصا في هذه 
المرحلة العمرية التي يمرن بها وهي مرحلة االنتقال من مرحلة المراهقة الى مرحلة وان  طبيعة 

د الطالب على الضبط واالستقرار النفسي في نفس الوقت الذي يوفر منهج االلعاب التنافسية ساع
فيه لهن المتعة والترفيه  . ان تطبيق االلعاب بشكل تنافسي يحفز الطالب على األداء بالشكل 
األمثل ويبعد عنه الملل والتقاعس في تطبيق المهارة من خالل بث روح التشويق واالثارة وعملية 

واجبار الطالب على بذل كل الطاقات حتى يستطيع التكيف الصف. التفاعل مع زمالئه داخل
 ومالءمة جهد المنافسات التي تتميز بشدتها.

ان استخدام األلعاب التنافسية في درس التربية الرياضية من قبل الباحث والتي ساهمت  
ما أشار أليه  في تنمية روح التعاون واكتشاف القابليات.وتنمية المهارات النفسية عند الطالب وهذا
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استخدام األلعاب الصغيرة وخاصة في القسم  "( بأن 4305)نزهان العاصي، مازن عبد الرحمن،
الرئيسي منه تنمي بروح التعاون و التوافق العضلي العصبي وأداة تعلم القـابليات واكتشافها 

 وتطـويرها.
عية من خالل روح كما أن األلعاب الصغيرة تساهم في تنمية الصفات التربوية واالجتما 

أن األلعاب الصغيرة تتميز  "( حيث يرى 888:الجماعة وهذا ما أكده )مكارم حلمي واخرون،
بتعدد قوانينها واختالف أنواعها، وهي تمهد لأللعاب الجماعية. كما أنها تساعد المتعلم على أن 

روح العمل يتولى قيادة الجماعة أو أن يكون عضوا فيها وبذلك تنمو عنده روح الجماعة و 
 لمصلحتها واالنتصار لها.

 الخاتمة" -4
حقق منهج األلعاب التنافسية للمجموعة التجريبية تطورًا أفضل في المهارات النفسية   .4

ولجميع االبعاد من المنهج التقليدي المتبع للمجموعة الضابطة وهو مايشير الى التاثير 
طوير  المهارات النفسية  من خالل االيجابي لاللعاب التنافسية قد ساهم بشكل ملحوظ في ت

 االجواء التي توفرها من اجواء المنافسات والسباقات.
ظهور فروق ذات معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة  .:

 التجريبية و في االبعاد جميعها لتطور المهارات النفسية ولصالح االختبار البعدي.
دية بين المجموعتين الظابطة والتجريبية تفوق المجموعة التجريبية اظهرت االختبارات البع .0

 في تطور المهارات النفسية وفي جميع االبعاد. 
 في ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يأتي:

األلعاب التنافسية  في المنهج التعليمي الخاص بدرس التربية الرياضية منهج اعتماد  .4
 لطالب المرحلة االعدادية.

ات وبحوث مشابهة للكشف عن تأثير استخدام األلعاب التنافسية  وربطها إجراء دراس .:
 .بمتغيرات نفسية اخرى

اختيار األلعاب الصغيرة على وفق المعايير العلمية لضمان تحقيق األهداف التربوية  .0
 والتعليمية والنفسية.

لة من استخدام األلعاب الصغيرة في القسم الرئيسي من درس التربية الرياضية لخلق حا -1
 التشوق والمرح والمساهمة في زيادة دافعية الطالب نحو درس التربية الرياضية.

التأكيد على مدرسات ومدرسي التربية الرياضية من خالل الدورات السنوية على ضرورة  -7
 اختيار األلعاب الصغيرة المناسبة للمرحلة العمرية وبطرق علمية صحيحة.
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 المصادر:
 (4353: ) اإلسكندرية، دار المعارف، :4النفس،ط احمد عزت راجح؛ أصول علم-
 (.008:،)القاهرة ،كنوز للنشر والتوزيع، :أمير تاج الدين ؛ الثقة بالنفس ،ط-

بنيـــــــــامين بلـــــــــوم واخـــــــــرون؛تقييم الطالــــــــــب التجميعـــــــــي والتكويني)ترجمة(محمـــــــــد نبيـــــــــل نوفــــــــــل 
 4300واخرون)القاهرة،المكتب المصري الحديث(،

الحركــــي" مـــــدخل للنمــــو المتكامــــل للطفــــل والمراهقــــة : ) القـــــاهرة،  اســــامة كامــــل راتــــب؛ النمــــو-
 .4333دار الفكر العربي،

:) عمـــــان، دار  4ربحـــــي مصـــــطفى عليـــــان) واخـــــرون(؛ منـــــاهج واســـــاليب البحـــــث العلمـــــي،ط-
 888:صفاء للنشر والتوزيع، 

الســــامرائي، مجيـــــد فلــــيح حســـــن؛ تــــأثير اســـــتخدام أســــلوبي التنـــــافس الجمــــاعي والتعـــــاوني فـــــي -
ـــــيم بعـــــض المهـــــارات األساســـــية بكـــــرة الســـــلة للمرحلـــــة اإلعداديـــــة، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة ت عل

 .881:التربية الرياضية،جامعة بغداد، 
ــــــــــيم العــــــــــالي  - ــــــــــويم والقيــــــــــاس )بغداد،مطبعــــــــــة التعل ــــــــــي واخرون؛التق صــــــــــباح حســــــــــين العجيل
،4338) 
وكحالـــــة لـــــدى  صــــدقي نـــــور الـــــدين؛ العالقـــــة بـــــين االتجـــــاه النفســـــي والثقـــــة الرياضـــــية كســـــمة -

ــــة للتربيــــة والرياضــــة ،المــــؤتمر العلمــــي للرياضــــة والمبــــاديء  ــــدم  )المجلــــة العلمي ــــي كــــرة الق العب
ـــــــــة والتراكمـــــــــات والتحـــــــــديات، كليـــــــــة التربيـــــــــة الرياضـــــــــية للبنـــــــــين بالقـــــــــاهرة ،جامعـــــــــة  االولمبي

 (4331حلوان،
ــــــــب ، نــــــــزار والــــــــويس ، كامــــــــل )  -  ( : " علــــــــم الــــــــنفس الرياضــــــــي " ، الطبعــــــــة 888:الطال

 الثانية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد .
( : " االعــــــــــداد النفســــــــــي للرياضــــــــــيين " ، الطبعــــــــــة  4334الكاشــــــــــف ، عــــــــــزت محمــــــــــود )  -

 االولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
( : " ســــــيكلوجية التربيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــة النظريــــــة  4337عنــــــان ، محمــــــود عبــــــد الفتــــــاح ) 

 طبعة االولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر .والتطبيق والتجريب " ، ال
ـــــي؛ األلعـــــاب الصـــــغيرة: )جامعـــــة الموصـــــل،  ـــــع ياســـــين التكريت ـــــد المـــــنعم صـــــالح وودي كامـــــل عب

 (،4304مديرية دار الكتب للطباعة  والنشر،
ــــــدلس للنشــــــر   ــــــال:)  الســــــعودية، دار األن ــــــة لألطف ــــــراهيم وآخرون؛التربيــــــة البدني نبيــــــل محمــــــد إب

 (.4332والتوزيع، 
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المهـــــــارات النفســــــــية وعالقتهـــــــا بالتحصـــــــيل المهــــــــاري :88:  -نغـــــــم خالـــــــد نجيــــــــب الخفـــــــاف 
ـــــي  ـــــة الرياضـــــية ف ـــــي بعـــــض مهـــــارات الكـــــرة الطـــــائرة رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة التربي والمعرفـــــي ف

 جامعة الموصل
محمـــــد جاســـــم نـــــايف ؛ اثـــــر برنـــــامجي االلعـــــاب الصـــــغيرة والقصـــــص الحركيـــــة فـــــي بعــــــض  -

 ركية الطفال الرياض، اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل.القدرات البدنية والح
ـــــاهرة، مركـــــز الكتـــــاب 4محمـــــد حســـــن عـــــالوي؛ ســـــيكولوجية الجماعـــــات الرياضـــــية، ط - : ) الق

 (،4330للنشر، 
 (.4351: ) الكويت، دار القلم، 4محمد خليفة بركات؛ علم النفس التعليمي، ج 

Johnson, et: circle of Learning cooperation in the classroom, 
Alexandring, VA,A seo, 1988.. 
  - Nixon john E.and jewettan EAn Introduction to Physical 

Education W.B. sounders comp Physical Phla 1974 
Johnson, et: circle of Learning cooperation in the classroom, 
Alexandring, VA,A seo, 1988, 

 (1ملحق ).المالحق
 المجموعة التجريبية

 نموذج وحدة التعليمية:                                                            
 ( دقيقة17االسلوب التعليمي/ اسلوب التنافس                                   الزمن)

الزمن  اقسام الوحدة
 بالدقيقة

 المالحظات يماالخراج والتنظ الفعاليات والمهارات الحركية

القسم 
 االعدادي

  د47
 تهيئة االدوات واخذ الحضور والبدء بالدرس.

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم.
 مجموعة من التمارين الخاصة بالمهارة الحركية.

الجانب 
 التنظيمي

 د0

االحماء  -4
 العام

 د5

االحماء  -:
 الخاص

 د7

 درس المتبعمنهج الم د08 القسم الرئيس
الجانب  - منهج العاب المنافسات )من قبل الباحث مع مدرس التربية الرياضية (

 التعليمي
 د47



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

343 

الجانب 
 التطبيقي

تدخل منهج 
االلعاب 

التنافسية باخر 
( دقيقة 47)

من الجزء 
 الرئيسي

 (.4د( تطبيق اللعبة رقم)7) د47
يتم تقسيم الطالب الى اربعة مجاميع كل 

على ثالث طالب يقفون  مجموعة تحتوي 
بصورة متوازية كل فريق يقابله الفريق االخر 
ورسم خطين بينهما على ان اليتعدى الطالب 

هذه الخطوط بحيث يكونوا مجموعتين 
( 2تتنافس فيما بينها وتضم كل مجموعة )

طالب وتقوم كل مجموعة بمهارة تناول الكرة 
للزميل الذي يقف امامه لمسافة  ثالثة 

سماع االشارة من المدرس يقوم  امتاروعند
كل طالب بالتنافس فيما بينهم باداء مهارة  
رمي الكرة  لزميله الركض مسرعا ليقف 

خلف المجموعة وهكذا لثالث مرات متتالية  
واعادة المهارة نفسها وهكذا الى حين انتهاء 
جميع الطالب ثم يرى الفائز اي الفريقين 
ويطلب المدرس من الطالب االخرين 

 لتصفيق للفريق الفائزا
 ( مرات.0تكرر اللعبة)
 
 (:اللعبة )

 ( دقائق7)
(مجاميع وتوضع امام 1يقسم الطالب الى )

(م يوضع 2كل مجموعة كرة وعلى بعد)
(م وعند سماع 1شاخصان المسافة بينهما)

اشارة البدء يبدأ التنفيذ االول من كل 
مجموعة بحمل الكرة والجري بين الشواخص 

جري العطاء الكرة للزميل الذي ثم العودة بال
يليه والذي يكرر نفس العملية، وامجموعة 
 التي تنهي اللعب اسرع تعد هي الفائزة.

 (0اللعبة )
يتم تقسيم الطلبةالى مجموعتين ووضع امام 

(م  يقف 7كل مجموعة بساط على بعد )
الطلبة بشكل مستقيم ومسافة تفصل بين كل 

ارة مجموعة مترين وعلى وعند اعطاء اش

 
 
 
 
 
 
 
 

 
تاكيد على 
عدم اجتياز 
الخطوط  وعم 
 اسقاط الكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التاكيد على 
ط عدم اسقا

الشواخص او 
 اسقاط الكرة
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البدء يبدا الطالب االول من كل مجموعة 
بالجري نحو البساط وعمل دحرجة امامية ثم 

الوقوف والجري مرة اخرى للعودة الى 
المجموة وضرب يد الزميل للقيام بدوره وهكذا 

( طالب 2حيث تتكون كل مجموعة من )
والمجموعة التي تنهي اللعب اسرع تعد هي 

للفريق  الفائزة . ويطلب المدرس التصفيق
 الفائز
 

 ( دقائق )الوقت(7)
يتم تقسيم الطالب الى مجموعتين وتعطى 
لكل طالب كرة سلة بيده ويطلب منهم ان 
يقوموا برمي الكرة في الباسكت بحيث يقف 
الطالب مسافة مترين قبل الهدفوالفريق الذي 
يستطيع ان يدخل الكرة بالباسكت باكثر عدد 

ائزويكون ( دقائق يعتبر هو الف7خالل ترة )
هذا التمرين بحساب اكثر االهداف خالل 
دقيقتين ونصف لكل فريق وبعد ان تنتهي 
المجموعة االولى تبدا المجموعة الثانية 

باللعب ويقوم المدرس بحساب عدد االهداف 
 لكل فريق.
 

القسم  -0
 الختامي

 اعطاء تمارين ارتخاء وتهدئة عامة للجسم. د7
تاكيد االداء االفضل للمهارات في الوحدات التعليمية الالحقة فضاًل عن تعزيز 

 الطالب االفضل.
 اعادة االدوات الى مكانها ثم االيعاز باالنصراف.
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 (مقياس المهارات النفسية2ملحق )

 لعباراتا ت

تنطبق 
عليَّ 
بدرجة 

 كبيرة جدا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
قليلة 
 جدا

ال 
تنطبق 
عليَّ 
 تماما

افكار كثيرة تدور في ذهني اثناء اشتراكي  4
 في الدرس وتدخل في تركيز انتباهي 

      

اشعر باحتمال عدم قدرتي على االداء  :
 بصورة جيدة 

      

اشتراكي في الدرس اكون معدا نفسيا  قبل 0
 لبذل اقصى جهد 

      

استطيع تصور ادائي للحركات دون ان اقوم  1
 بادائها فعال 

      

عضالتي تكون متوترة قبل اشتراكي في  7
 الدرس 

      

يضايقني عدم قدرتي على تركيز انتباهي  2
 في االوقات المختلفة في الدرس 

      

االجادة في االداء اثناء اخشى من عدم  5
 الدرس 

      

عندما ال تكون نتيجة االداء في مصلحتي  0
فان ثقتي بنفسي تقل كلما قارب الدرس على 

 االنتهاء 

      

يصعب علي ان اتصور ما سوف اقوم من  3
 اداء حركي 

      

من السهولة بالنسبة الّي قدرتي على  48
  استرخاء عضالتي قبل اشتراكي بالدرس

      

مشكلتي هي فقداني للقدرة على تركيز  44
 االنتباه في بعض اوقات الدرس 

      

طوال مدة الدرس استطيع االحتفاظ بدرجة  :4
 عالية من ثقتي بنفسي 

      

استطيع دائما استثارة حماسي بنفسي في  40
 اثناء الدرس
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اقوم دائما بعملية تصور لما سوف اقوم به  41
 ء في الدرس من ادا

      

من صفاتي الواضحة قدرتي على تهدئة  47
نفسي واسترخائها بسرعة قبل اشتراكي في 

 الدروس العملية 

      

االحداث والضوضاء التي تحدث خارج  42
الملعب تساعد على تشتيت انتباهي في 

 الدرس 

      

ينتابني االنزعاج عندما ارتكب بعض  45
 االخطاء اثناء الدرس

      

اعاني من عدم ثقتي في اداء بعض  40
 المهارات الحركية اثناء اشتراكي في الدرس 

      

يصعب علي ان اتصور في مخيلتي ما  43
 سوف اقوم به من اداء حركي 

      

من السهولة بالنسبة الّي قدرتي على  8:
 استرخاء عضالتي قبل اشتراكي بالدرس 

      

رة على تركيز مشكلتي هي فقداني للقد 4:
 االنتباه في بعض اوقات الدرس 

      

طوال مدة الدرس استطيع االحتفاظ بدرجة  ::
 عالية من ثقتي بنفسي 

      

استطيع دائما استثارة حماسي بنفسي في  0:
 اثناء الدرس

      

اقوم دائما بعملية تصور لما سوف اقوم به  1:
 من اداء في الدرس 

      

 
 
 
 
 
 
 


