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 ممخص البحث
ان التنوع في استخدام طرائق وأساليب مختمفة لمتعمم يعمل عمى رفع الممل عن الطالب     

الناتج عن استخدام أسموب واحد والمدرس الناجح ىو الذي يجيد تطبيق اكثر من أسموب، وييتم 
التنافس المقارن ) ييدف البحث الى اعداد تمرينات بأسموب  ،بمراعاة ميول واتجاىات الطالب

لمالئمتو لحل مشكمة  التجريبيواستخدم الباحثون المنيج  ،الزوجي ( في تعمم الوثب الثالثي
( 72) يمثمون شعبة )أ( وعددىم واختار الباحثون عينو البحث بالطريقة العشوائية وىم ،البحث

اذ بدء  ،لبحث( من مجتمع ا %7.12 طالب من طالب المرحمة الثانية والذي يمثمون نسبة )
(  71.2/./2.(  وتم االنتياء منو )  71.2/../8الباحثون بتنفيذ البرنامج التعميمي بتاريخ) 

( وحدة تعميمية بواقع وحدتين خالل االسبوع ولمدة ثمان اسابيع  2.تضمنت التجربة الرئيسة ) 
الى النتائج ثم لوصول اتم  وبعد االنتياء من االختبار ،( دقيقة01عمما ان زمن الوحدة التعميمية )

إن التمرينات المستخدمة ليا الدور الكبير في سيولة  الباحثون استنتجو  ،عرضيا ومناقشتيا
        وايجابية التعمم لفعالية الوثب الثالثي1
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Abstract 
   The diversity in the delineation of different learning methods and styles 
works to avoid boredom in students which results from using one style. A 
successful teacher is the one who is good in applying more than one 
approach and takes care of students' inclinations and tendencies. The paper 
aims at preparing exercises in comparative (doubles) competition style in 
learning triple jump. The researchers adopted the experimental approach due 
to its suitability to the solution of the study problem. They randomly selected 
the sample of the study who were (27) group (A)، second year students 
representing (21.6%) of the study community.  
     Moreover، the researchers embarked on with the educational program in 
(8/11/2015) and ended up with it in (17/1/2016). The main experiment 
comprised (16) educational units، two units per week for the period of eight 
weeks (90) minutes per unit. After ending up with the test، the results were 
found out، exposed and discussed. The researchers concluded that the 
exercises used have the focal role in the easiness and positivity of learning 
triple jump. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة: -1
إن استخدام االساليب والوسائل العممية الحديثة في التخطيط والتدريب المتواصمين من خالل    

توظيف ىذا التطور العممي لخدمة التطور الرياضي، واستخدام االساليب التي تساعد في تعمم 
كي يتمكن  ،الطالب عمى اسس عممية صحيحة وتسيم في اشراك الطالب في العممية التعميمية

ان التنوع في استخدام طرائق وأساليب مختمفة لمتعمم يعمل  ،لى افضل مراحل التعمملموصول ا
و الذي يجيد عمى رفع الممل عن الطالب الناتج عن استخدام أسموب واحد والمدرس الناجح ى

جاىات ، وييتم بمراعاة ميول واتجاىات الطالب الن ىذه الميول واالتتطبيق اكثر من أسموب
ومن األساليب التي أثبتت الدراسات الحديثة جدواىا في زيادة وسرعة  ،رة الفردتمثل دوافع الستثا

                التعمم وفي تطوير الميارات بسرعة اكبر من باقي األساليب ىي أسموب التنافس المقارن
) الزوجي ( والذي يعد اسموب من اساليب التعمم العممية ويجب عمى المدرس ان يتبعيا عند 

 1 (2 :711نظير:لمبادئ األساسية لأللعاب والفعاليات الرياضية )تعميم ا
تمنحو من ثقة فاألسموب التنافسي يعد من االساليب الفعالة وذات التـأثير عمى الطالب بما     

فيي تسيم لالرتقاء بمستوى تعمم الفعاليات والرياضات المختمفة ومن بين  ،وتحفيز ورغبة لدييم
والتي تعد أحد الفعاليات التي تتميز بأدائيا الصعب  ،ية الوثب الثالثي ىذا الفعاليات ىي فعال

الذي يعتمد عمى جيد الطالب الفردي بصورة خاصة لما تتطمبو ىذه الفعالية من مستوى عاٍل 
كون إن مراحميا الفنية تعتمد عمى فيم التكنيك  الصحيح لألداء واعداده اعدادا كامال لكافة 

وان اتباع اساليب التعمم المناسبة سوف تحقق االىداف  ،بعد مسافة ممكنةالنواحي لموصول الى ا
ان  واالحظ من خالل متابعة الباحثون ،المطموبة مع االقتصاد بالجيد والوقت في عممية التعمم

عدم استخدام والتطور لمفعالية باإلضافة الى  ىناك حاالت قصور في التعمم وعدم مواكبة التقدم 
مع كثرة أعداد الطالب مما يزيد من عبء العممية التعميمية من حيث المتابعة اساليب تتناسب 

 تعرف اسموبالى  ونوتصحيح األخطاء التي تصاحب األداء لممراحل الفنية لذا ارتأى الباحث
 ) الزوجي ( وتأثيرىا في تعمم الوثب الثالثي بالساحة والميدان 1المقارن التنافس 

 في تعمم الوثب الثالثي )الزوجي(تمرينات بأسموب التنافس المقارن وييدف البحث الى اعداد     
في تعمم الوثب الثالثي لطالب المرحمة الثانية  الزوجي()المقارن تعرف تأثير اسموب التنافس و 

  1في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جراءاتالبحث  منهجية-2  الميدانية: هوا 
 منهج البحث:  2-1

وذلك لمالئمتو طبيعة  المتكافئتين( )المجموعتينوبتصميم  التجريبيالمنيج  وناستخدم الباحث
 المشكمة المراد حميا1

 



  عينة البحث: 2-2
باختيار العينة بالطريقة العشوائية من طالب المرحمة الثانية في كمية التربية  ونقام الباحث    

طالب (  72 والبالغ عددىم ) (71.2 – 71.2)لسنة  جامعة ديالى / البدنية وعموم الرياضة
 1البحث مجتمعمن  ( %7.12 الذين يمثمون )

 وسائل جمع المعمومات واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:2-3
استمارة تقييم لكافـة المراحـل الفنيـة  ،المقابالت الشخصية ،المصادر العربية وشبكة االنترنيت     

كـــاميرا تصـــوير نـــوع  ،( صـــينية المنشـــأLenovoنـــوع )حاســـبة ال بتـــوب  ،لفعاليـــة الوثـــب الثالثـــي
(Sony Digital يابانيــة )( 7المنشــأ عــدد)، شــريط قيــاس بطــول  ،بــورك ،ميــدان الوثــب الثالثــي
 ( DVD1اقراص ليزرية مدمجة ) ،(.صافرة عدد ) ،( م71)
 (12-11: 2115)حيدر: اختبار االداء الفني لفعالية الوثب الثالثي 2-4

 تقييم االداء الفني لفعالية الوثب الثالثي : االختباراليدف من 
 ممعب الوثب الثالثي  : االدوات
يقف الطالب في بداية طريق االقتراب ألداء المراحل الفنية لمفعالية وعند سماع  :االختباروصف 

 ض)النيو ثم يقوم بأداء مرحمة االرتقاء  كاممة(اقتراب  )مسافةالصافرة يبدأ من الوقوف بالركض 
ثم اداء مرحمة الحجمة بالرجل القائدة ثم اداء مرحمة الخطوة ثم اداء مرحمة  االرتقاء(من لوحة 

يأخذ كل طالب  اذ ،القانون(االداء وفق  الحفرة )يكونالوثبة ثم اداء اليبوط بالرجمين معا في 
 1  ثالث محاوالت

ويقوم  ،وعمييا اسماء افراد العينةيعطى كل خبير استمارة تقييم االداء الفني لمفعالية  :التسجيل
( درجة موزعة عمى المراحل 11.الخبير بإعطاء كل طالب درجة بحيث تكون الدرجة الكمية )

وبعد ذلك يتم جمع االستمارات من الخبراء والتأكد من كتابة كل خبير اسمو  لمفعالية،الفنية 
 وتوقيعو1

 :التجربة االستطالعية2-5
( 1.( عمـى ) 71.2/  ../ .التجربة االستطالعية في يوم االحد بتاريخ )  ونأجرى الباحث    

طــالب وكــان اليــدف منيــا معرفــة االخطــاء والمعوقــات فــي التجربــة الرئيســية واالختبــار مــن اجــل 
لمتعـرف عمـى ابعـاد الكـاميرات ومعرف كفائو فريق العمل المساعد عمى اجراء االختبـار و  ،تجاوزىا
إلى اختيار المكان المناسب لمتصوير من اجل تصوير الطالب بشكل يسـاعد باإلضافة  وارتفاعيا

الخبــراء والمختصــين مــن مشــاىدة جميــع المراحــل الفنيــة لمفعاليــة، ولقــد عمــل البــاحثون عمــى تثبيــت 
م( عـن منتصـف مسـافة االقتـراب وبشـكل عمـودي و 2.الكاميرا األولى عمى مستوى ثابت يبعـد ) 

بحيــث يســـمح ىــذا الوضــع لمكــاميرا بمشـــاىدة  ،يمـــين بالنســبة لمطــالبم( ومــن جيــة ال.بارتفــاع ) 
الطالب بشكل واضح عند اداء االقتراب، أما الكاميرا الثانية فقد تم وضعيا بشكل عمودي يسـاعد 



الخبــراء والمختصــين مــن مشــاىدة جميــع المراحــل مــن لحظــة االرتقــاء الــى اليبــوط فــي الحفــرة عمــى 
( م ، إذ  يســـمح ىـــذا الوضـــع لمكـــاميرا بإعطـــاء صـــورة  121.) ( م وعمـــى ارتفـــاع   1.مســـافة ) 

  1واضحة عن المراحل الفنية
 ــة:الرئيسالتجربة 2-6

( وحــدة تعميميــة بواقــع وحــدتين خــالل االســبوع ولمــدة ثمــان  2.)  ســةتضــمنت التجربــة الرئي     
( واالنتياء في يوم االربعـاء الموافـق  71.2/../8اسابيع وكانت ابتداء من يوم االحد الموافق ) 

اذ تــــم تطبيــــق اربــــع تمــــارين  ،قيقــــة( د 01( عممــــا ان زمــــن الوحــــدة التعميميــــة )  71.2/./2.) 
ذ الباحـــث بنظـــر االعتبـــار مبـــدأ التسمســـل بالتمـــارين مـــن الســـيل إلـــى بالوحــدة التعميميـــة لمعينـــة وأخـــ

ـــتعمم  71وقـــد ىيـــح الباحـــث )  ،الصـــعب لكـــي يـــتمكن الطـــالب مـــن اســـتيعاب التمـــارين ( تمرينـــا ل
اذ قــام  ،رار يســاعد عمــى الــتعمم بشــكل افضــلوقــد قــام الباحــث بتكــرار التمــارين الن التكــ ،الفعاليــة

عممًا إنو تم االتفـاق بتعـويض  ،تعميمية الموضوعة من قبل الباحثمدرسو المادة بتنفيذ الوحدات ال
 الذي تحل فيو عطمة رسمية إلى اليوم الذي يميو1أي وحدة تعميمية في اليوم 

 القبمي:االختبار  2-6-1
عمى العينة ) اختبار االداء الفني لفعالية الوثب الثالثي (  االختبار القبميبإجراء  ونقام الباحث   

بأخذ كافة االجراءات  ونقام الباحث اذ ،( في الساعة التاسعة صباحا 71.2/../4) بتاريخ 
زمة الخاصة باالختبار وبمساعدة اساتذة من ذو االختصاص وفريق العمل المساعد في الال

اذ تم تطبيق ون ممعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضية / جامعة ديالى وبإشراف الباحث
حيث تم استخدام  ،( طالب ..من قبل فريق العمل المساعد وكان عدد افراد العينة )  االختبار

كامرتين لتصوير العينة وقد تم تثبيت اماكن الكاميرات في مواضعيا وفقا لمعطيات التجربة 
  1االستطالعية

  :االختبار البعدي 2-6-2
البعدي لعينة البحث مع مراعات الظروف تم اجراء االختبار تياء من تنفيذ المنياج بعد االن      

الزمانية والمكانية والوسائل التي استخدمت في االختبار القبمي ونفس فريق العمل المساعد، اذ 
اذ  ،( وكان ذلك في تمام الساعة التاسعة71.2/./2.اجري االختبار في يوم االحد الموافق )

ثالثي لعينة البحث لغرض عرضيا عمى بتصوير األداء الفني لفعالية الوثب ال ونقام الباحث
بعد نقل التصوير عمى أقراص  ،الخبراء من ذوي االختصاص بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة

ويكون تقييم األداء الفني  ،( واضافة لذلك تم احتساب ثالث محاوالت لكل طالب DVDخاصة ) 
الية الوثب الثالثي، بحيث يكون مجموع عمى استمارة خاصة المعدة سمفا لكافة المراحل الفنية لفع

 ون( لكافة المراحل الفنية، وبعد جمع البيانات من الخبراء قام الباحث%11.الدرجة المعطاة من )
 والمقارنة بين، الفني لجميع محاوالت عينة البحث تعرف األداءءات اإلحصائية من اجل باإلجرا



بجمع االستمارات من قبل الخبراء وتفريغيا  ونحث، إذ قام الباالختبار القبمي واالختبار البعديا
 ، وبعد ذلك تم استخراج الوسائل االحصائية 1 عمى انفراد لكل طالب

 ــــة: الوسائل االحصائي 2-7
 التي ظيرت 1( في معالجة البيانات spssاستخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية )

 ومناقشتها:عرض النتائج وتحميمها  -3
  في األداء الفني لموثب الثالثي وتحميمها: لمعينةعرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية  3-1

 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارات القبمية والبعدية  (1الجدول )

 في األداء الفني لموثب الثالثي لمعينة

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 بعدي قبمي
 نسبة التطور فرق األوساط

 ع س   ع س  

 %61.35 43.727 5.187 72.455 4.174 28.727 درجة العينة

عمى نتائج تقييم األداء من قبل  ونولحساب األداء الفني لموثب الثالثي اعتمد الباحث     
 ، فدلت نتائج االختبارين القبمي والبعدي لألداءالعينةقاموا بتقييم أداء المحكمين الخمسة الذين 

إذ بمغ وسطيا  العينة( عمى وجود فرق واضح في .الفني لموثب الثالثي المبنية في الجدول )
، ووسطيا الحسابي في )41.24(( بانحراف معياري781272الحسابي في االختبار القبمي )

( وبنسبة 421272رق األوساط )وف ،(21182) ( بانحراف معياري271422االختبار البعدي )
 %(211221)تطور

 
 يبين فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين (2الجدول )

 الثالثي االختبارات القبمية والبعدية لمعينة في األداء الفني  لموثب
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 س  
 ف

 ع
 ف

 قيمة
 ت

نسبة 
 الداللة الخطأ

 دال 11111 721712 .2122 421272 درجة لعينةا

ولغرض اختبار الفرضية المتعمقة بداللة الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية تم استعمال     
قد  لمعينة( أن قيمة فرق األوساط الحسابية 7( لمعينات المترابطة، يتبين من الجدول)تاختبار )
( أما قيمة ) ت ( .2122(، بينما بمغت قيمة االنحراف المعياري ليا )421272بمغت )



( فيذا 1112( أقل من مستوى داللة )11111) (، بنسبة خطأ721712لمحسوبة قد بمغت )ا
 يعني وجود فروق واضحة لصالح االختبارات البعدية1

 مناقشة النتائج 3-2
( في األداء الفني لموثب الثالثي بين االختبارات القبمية 7و) (.أظيرت نتائج الجدولين )     

المحسوبة أكبر ونسبة الخطأ )ت(  إلى وجود فروق ذات داللة معنوية لكون قيمة لمعينةوالبعدية 
 1 لمعينة( لصالح االختبارات البعدية بالنسبة 1112أقل عند مستوى داللة )

التنافس المقارن ) الزوجي ( كان ليا  سموبلمتمارين باأل أنسبب ذلك إلى  ونويعزو الباحث   
األداء الفني لموثب الثالثي والتي طبقت بشكل عممي مدروس  تنميةايجابي عمى مستوى  تأثير

إذ إن ىذا يؤدي إلى زيادة األداء الفني الوثب  س،من حيث توفر األدوات واألجيزة ودور المدر 
المساىمة االيجابية لمتنافس بين الطالب في تحقيق  الثالثي من قبل الطالب باإلضافة إلى

طوير األداء من خالل اكتساب الخبرات جديدة لو التي تؤدي األىداف المحددة وتنفيذىا لعممية ت
، وتعد فعالية الوثب الثالثي من لموثب الثالثي إلى تغيرات نسبية في قابميات األفراد لألداء الفني

 7112: القيسي ) فعاليات العاب القوى والتي تتميز باألداء المعقد والمتتابع بين اجزاء الجسم
ن في المستويات التنافسية اختبار قدراتيم امام االعضاء او الفرق االخرى ويريد المتعممو  ،( 40:

محمد ) ويرغبون بالتعمم في ظل احتساب النتيجة ويريدون الوصل الى درجة االداء الصحيح
ن اليدف الذي تسعى إليو المناىج التعميمية من خالل الممارسة " ،( 42.: 71.1ووصفي : وا 

تحسين مستوى األداء كما أن أساس التعمم ىو اكتساب المتعمم والتكرار لعممية التعمم ىو 
عبد الخالق ) "مجموعة من القدرات التي تمكنو من تحقيق مستوى جيد ألداء المراد تعممو

لطرق وأساليب التدريس أىمية بالغة في العممية " ويجب االشارة إلى أن ،( 04-02: 71.1:
  1(0.: 71.4احمد وعمي :) عمى سرعة التعمم "التعميمية وأن ىذه الطرق واألساليب تؤثر 

 :الخاتمة -4
تنظيم  عمىساعد استخدام االسموب التنافسي الى ان  وء نتائج البحث استنتج الباحثونفي ض    

عمل كل من المدرس والطالب بشكل افضل من خالل تزويده بالمعمومات العامة والخاصة عن 
 الفعالية 1

 
 
 
 
 
 



 والمراجع المصادر
 نظير ؛ أثر استخدام أساليب التنافس في التطوير واالحتفاظ ببعض ميارات كرة اليد  ،جميل

جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضة  ،لطالب الصف الثاني المتوسط  :) رسالة ماجستير 
، 71141) 
 اسماء حميد كمبش؛ استخدام  تدريبات مقاومة الماء في تطوير القوة الخاصة  ،القيسي

جامعة بغداد / كمية  ،الثالثية وتأثيره عمى االداء واالنجاز : )اطروحة الدكتوراه  لواثبات
 1(7112 ،التربية الرياضية لمبنات 

 ط ،محمد ووصفي محمد  ؛ التربية الرياضية الفاعمة وطمبة كميات التربية  ،سممان.  :
 (1 7110 ،مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع  ،)عمان 

  احمد عبد العزيز عبيد وعمي جبار حسن ؛ تأثير اسموبي التنافس الذاتي والمقارن باستخدام
بعض االدوات المساعدة في تعميم قفزة اليدين االمامية والخمفية عمى بساط الحركات 

 ( 71.41،كمية التربية الرياضية / جامعة البصرة  ،االرضية : ) بحث منشور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


