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تاريخ االستالم2022/08/09 :
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تاريخ القبول2022/08/31 :

المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على فاعلية استراتيجية كيلر في تعلم بعض مسكات المصارعة للطالب،
وتحدد مجتمع البحث بطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعه بابل للعام
الدراسي ( )2022\2021وقد تكون مجتمع البحث االصل ( )153طالب.
ومننا اتسننتاتااات التنني اننرب بهننا البحننث ان استتتراتيجية كيلتتر ومتتل متتالل ميتتز مراعتتا
الفتتترول الفرديتتتة ستتتاعدت علتتتى تطتتتور االدال المزتتتاري وان التعزيتتتز فتتتي عتتتر المزتتتار بطتتترل
مختلفتتة يتتفير فتتي ستترعة بنتتال البرنتتاما الحركتتي ان التلديتتة الراجعتتة الدامليتتة كان ت اكثتتر ت ت ييرا فتتي
تصحيح امطال االدال.
ومننا التياننيات التنني ييانني بهننا البننا ي الت كيتتد علتتى حستتل استتتعمال استتتراتيجية كيلتتر
بجميتتع مكوناتزتتا للتتر مستتاعد الطتتالب فتتي ستترعة تعلتتم مزتتارات المصتتارعة .والتحستتل فتتي
االدال والعمتتل علتتى تطتتوير المزتتارات التتتي تختتدم الحاجتتات االساستتية للطتتالب وتكستتبزم مزتتارات
التتتعلم التتداتي ودافعيتتة التتتعلم المستتتمر والعمتتل علتتى ارتتراح اكثتتر متتل حاستتة فتتي تعلتتم مزتتارات
باعتمتتاد مهتتاتد تمتتاريل تمزيديتتة لزتتا عالقتتة بالمزتتارات و االستتتفاد متتل استتتعمال استتتراتيجية كيلتتر
في تعلم مزارات ماد المصارعة ال ياراتزا االتتمام للدرس وجعله اكثر تحفيزا.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية كيلر ،المصارعة ،تطوير المزارات.
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Abstract
The research aims to determine the effectiveness of Keeler's strategy in
teaching students some wrestling grips, and the research community is defined
by third-year students in the College of Physical Education and Sports Sciences
at the University of Babylon for the academic year (2021-2022), and the original
research community may be (153) students.
One of the conclusions of the study is that Keeler's strategy and
consideration of individual differences are helpful in skill development, and that
reinforcement in the presentation of the skill in different ways affects the speed
of building the motor program, that internal feedback is more influential in
correcting performance errors.
One of the researchers' recommendations is to emphasize the use of the
Keeler strategy with all of its components in order to help students quickly learn
wrestling skills. Secondly, improve achievement and work to develop skills that
serve students' basic needs and provide them with the ability to self-learn and the
motivation to continue learning. Third, use watching introductory exercises
related to the skills to involve more than one sense in learning skills. Finally,
using Keeler's strategy to learn wrestling skills does not increase interest in the
lesson or make it more motivating.
Keywords: Keeler's strategy, wrestling, skill development.

:التعريف بالبحث1
:مقدمة البحث واهميته1-1
تتبايل وجزات النظر على مر العصور حول ماتية التدريس وتل تو فل ام علم ام علم وفل فبعض
التربوييل قولون بان التدريس فل يكفي ان يلم المعلم به لكي يقوم بموضوعات الماد التي سيدرسزا وال
حاجة الى أعداده للقيام بتلك العملية ويدكر البعض االمر ان التدريس علم قائم على مجموعة مل االسس
العلمية والدراسات والبحوث في مجال التربية وبدلك ال يقتصر على اعطال المعلومات للطالب بل انه يتعدا
ذلك الى البحث عل بعض التليرات التعليمية االمرى واتخاذ منزا عمل لتحقيق اتداف موسعه تهمل المواد
التعليمية ويسمى ذلك باالستراتيجية فزي مطط تدرس للطلبة تبدأ بالتخطيط وتمر بالتنفيد وتنتزي بالتقويم
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لتجعلزم قادريل على استثمار طاقاتزم بفاعلية اكثر وتعد االستراتيجيات فل استعمال الخطط المنظمة في
حل مهكلة معينة فزي تنظيم مخطط بوساطة طرائق وتقنيات ووسائل بلر بلوغ تدف معيل ،وتنالك
استراتيجيات كثيره وحديثة يتم اتباعزا في التدريس إليصال اكبر مجموعة مل المعلومات النظرية والعملية
الى الطالب ومل تده االستراتيجيات استراتيجية كيلر وتي احدى استراتيجيات التعلم الداتي ومولد تدا
النظام على يد (فريد كيلر) اذ تركزت معظم مناقهاتزا على العملية التعليمية وتحسينزا وتعتمد على تقسيم
الماد التعليمية المقرر الى سلسلة مل الوحدات الصلير (الموديالت) يتم تناولزا بهكل منفصل وتتضمل
كل منزا اتداف تعليمية محدده.
وتتجلى اتمية البحث في تقديم مدمة في لطلبة المرحلة الثالثة في ماد المصارعة على المستوى المطلوب
مل مالل تعليمزم ولما للمصارعة مل مصوصية في االدال كون درس المصارعة يدرس في المرحلة
الثالثة اذ تعتمد استراتيجية كيلر على الحرية في الوق الدي يستلرقه المتلقي في التعلم ودرجة الصعوبة
في الماد التعليمية التي يرغب المتعلم البدا منزا بحسب مستوى تعليمة وإتقانه لتلك الماد المقدمة.
1-2مشكلة البحث:
تعد المصارعة احدى المواد الدراسية االساسية للمرحلة الثالثة في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة،
وتنوع مفرداتزا مل حيث كونزا تحتوي على بعض المسكات البسيطة وامرى مركبة والمعقد في بعض
االحيان ،ومل مالل مبر الباحثون كونه احد تدريسييل الماد الحظ ضعف في ادال المسكات الفنية االساسية
ومل اوضاع مختلفة وعدم االحتفاظ للمزارات المطلوبة ،لدا ارت الباحثون الى تطبيق استراتيجية كيلر مالل
تطبيق المزارات للطالب كونزا مل االستراتيجيات الحديثة التي تضمل وصول المعلومات وتفاصيلزا بهكل
افضل الى الطالب ،وتكمل مهكلة البحث في االجابة عل السفال االتي :تل الستعمال استراتيجية كيلر
ت يير ايجابي ام سلبي في تعلم الطالب لمسكات المصارعة؟

1-3اهداف البحث:
التعرف على فاعلية استراتيجية كيلر في تعلم بعض مسكات المصارعة للطالب
•
1-4فرض البحث:
تنالك ت يير الستراتيجية كيلر في تعلم بعض مسكات المصارعة للطالب للمجموعة التجريبية
•
مقارنة بالمجموعة الضابطة.
2منزجية البحث واجرالاته الميدانية:
2-1ماهج البحث:
ان امتيار المنزا المالئم لبحث اي مهكلة يعد مل الخطوات التي يترتب عليزا نجاح البحث ان المنزا تو
" االساليب التي تستخدم في البحث لجمع البيانات والوصول مل ماللزا الى نتائا وتفسيرات تتعلق بموضوع
البحث" ،وعليه استخدم المنزا التجريبي بتصميم المجموعتان المتكافئة ذات االمتبارات القبلية والبعدية
لمالئمته وطبيعة البحث ولكون تدا المنزا يتصف بدقة نتائجه.
2-2مجتمع البحث وعيااته:
"م ل االمور الواجب مراعاتزا في البحث العلمي امتيار عينة تمثل المجتمع االصلي تمثيال صادقا
وحقيقيا اذ ترتبط عملية امتيار العينة ارتباطا وييقا بطبيعة البحث الم موذ مل العينة كونزا تمثل الجزل الدي
يمثل المجتمع االصلي او النموذج الدي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليه" ،وعلى تدا االساس تم
تحديد مجتمع البحث بطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعه بابل للعام
الدراسي ( )2022-2021وقد تكون مجتمع البحث االصل ( )153طالب.
اما عينات البحث فقد تم امتيارتا بالطريقة العهوائية البسيطة وكاالتي:
عينة التجربة االستطالعية لالمتبار ارتمل على ( )10طالب مل كلية التربية البدنية وعلوم
1الرياضة جامعة بابل .

3

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 82

عينة التجربة االساسية او الرئيسية :ارتمل على ( )40طالب مل كلية التربية البدنية وعلوم
2الرياضة \جامعة بابل ،قسم الى مجموعتيل متساويتيل (الضابطة ،التجريبية) بواقع ( )20طالب لكل
مجموعة
2-3ااراءات البحث الميدانية:
2-4اتاتبارات المهارية المصارعة:
بعد االطالع على عدد مل الدراسات العلمية المتعلقة بامتبارات المزارية في المصارعة ،تم االتفال على
اربعة امتبارات مزارية وتي:
مسكة الرمي بحجز الراس والدراع.
•
مسكات الرمي (الخطف).
•
امتبار مزار الحمال.•
متزتار التتتدويتر بتمستك التجتدع (الترول) متل وضع التجلتوس.
•
2-5التجربة اتستطالعية:
طبق وحد تعليمية على عينة مل الطالب مجتمع البحث وعددتم ( )10طالب في يوم االربعال الموافق
 2021/10/ 13الساعة الثامنة والنصف صباحا ً لعينة بلل ( )10طالب مل مارج عينة البحث الرئيسية
في قاعة المصارعة لطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بابل ،وتدف
التجربة االستطالعية الى تحقيق اآلتي-:
 1.الت كد مل مكان أجرال االمتبار ومدى ماللمته للتنفيد.
 2.الت كد مل سالمة األجزز واألدوات المستخدمة.
 3.معرفة مدى استعداد عينة البحث ألدال االمتبار.
 4.معرفة الوق المستلرل ألجرال االمتبار وتنفيده.
 5.معرفة الصعوبات التي قد تواجه مجريات العمل ووضع انسب الحلول لزا .
 6.كفال فريق العمل المساعد.
2-6اتاتبارات القبلية:
اجري االمتبارات القبلية على افراد المجموعتيل (الضابطة والتجريبية ) في يوم االينيل الموافق
( )2021/10/27في الساعة العارر والنصف صباحا ،وتم الحصول على البيانات وتدوينزا ضمل
استمارات ماصة تمزيدا لمعالجتزا احصائيا .وتم ذلك في قاعة المصارعة في جامعة بابل وكدلك قام
الباحثون ب جرال امتبار المزارات على افراد المجموعتيل وتم تصوير ادال االمتبارات وارساله الى الساد
المقوميل لتثبي الدرجات النزائية حسب االستمار المرفقة مع التصوير.
2- 7الي دة التعريفية:
بتاريخ  2020 /10/24تم تعريف المجموعة التجريبية التي سيطبق عليزا البرناما التعليمي وفق
إستراتيجية كيلر على كيفية تنفيد الوحد التعليمية والتي يتم تنفيدتا مالفا لما متعارف عليه في الوحد
التعليمية المتبعة مل مالل تعريفزم بان الجزل التعليمي سيكون أول أجزال الوحد التعليمية تنفيدا وسيتم في
القاعة الخاصة بماد المصارعة تطبيقا إلستراتيجية كيلر وتوضيح كيفية تقديم المحاضر عبر تده
اإلستراتيجية ،كما تم إمبار المجموعة التجريبية بان الجزل التطبيقي مل الوحد التعليمية سوف يكون أدالتم
للمزار حسب مستواتم وقدرتزم على األدال ومهاتد البرناما في الجزل التطبيقي ،حيث مل مميزات تده
االستراتيجية تعلم اجزال المزار حسب قدرتزا وال يمكل ان تنتقل إلى الجزل التالي إال بعد إتقانزا ألدال
الجزل الدي قبله وان المهرف المراقب تو مل يحدد ما إذا كان الطالب قد وصل إلى المستوى الدي يمكنه
مل االنتقال إلى الجزل التالي.
2-8تطبيق البرنامج التعليمي تستراتيجية كيلر:
طبق البرناما التعليمي بعد تزيئة المتطلبات الضرورية للقيام بتجربة البحث وبدل العمل بالبرناما وفق
إستراتيجية كيلر على المجموعة (التجريبية) فيما طبق على المجموعة (الضابطة) المنزا المقرر على
طا لب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،كما تم توضيح مكونات وتوقيتات الوحد
التعليمية وتقسيماتزا سوف تطلب المدرس مل الطالب في القاعة المللقة الخاصة بماد المصارعة يقوم
مدرس الماد وب رراف الباحثون بتحديد الماد الدراسية وتعليم المزارات التي تدرس في الكورس الدراسي
االول وحسب المنزا وتم تعليم المزارات المطلوبة وتي (مسكة الرمي بحجز الراس والدراع.مسكات الرمي
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(الخطف).مسكة الحمال.متزتار التتتدويتر بتمستك التجتدع (الترول) متل وضع التجلتوس) بتوجيه طالب
(المجموعة التجريبية) للجلوس امام الهارة وبدل القسم التعليمي ب نتظام فتح البرناما التعليمي المعد مل
قبل الباحثون حسب استراتيجية كيلر(نظام التعلم الهخصي) اي تتعلم ويرى الطالب بمفرده حسب قدرته
وفزمه ويكون في مضمونه الواجزة االولى اسم المزار المطلوب تعلمزا اينال تده الوحد يم تنتقل الى
المقدمة التمزيدية عل المزار يم ينتقل الى النواحي الفنية للمزار معلومة مكتوبة ومقرول يم صور
توضيحية لكل قسم مل اقسام المزار وايضا تماريل تصحيحية ويتم تدا مل مالل تقسيم المزار الى وحدات
صلير ويتضمل صور لكل تمريل تصحيحي لتوضيح التمريل وايضا تماريل تقويمية واصالح االمطال
لتعليم المزار وكدلك يتضمل ايضا مقطع فيديو بطيل لتوضيح ادال المزار المتعلمة بعد االنتزال مل تدا
الجزل مل الدرس وبمساعد الكادر المساعد ،يتم االنتقال إلى القسم الرئيسي لتطبيق بقية أجزال الوحد
التعليمية ويقوم الطالب بادال االحمال العام والخاص يم تقوم ب دال التمرينات التمزيدية للمزار بالنسبة
(للمجموعة التجريبية) حسب ما فزمه وتعلم مل الجزل التعليمي ومل المستوى الدي يناسبه قدرتزا ويمكل
لزا ايضا رؤية التماريل في الحاسبة في حالة نسيان او وجود ملل في ادال الجزل المطلوب تعلمه وال يمكنزا
االنتقال الى الجزل الدي يليه اال بعد ان تتعلم الجزل الدي سبقه وب رراف مل قبل مدرس الماد المسفول او
مل قبل الكادر المساعد اينال الدرس اومل قبل زميلتزا الن مل مميزات تده االستراتيجية تو تقسيم المزار
الى اجزال او (موديوالت ) صلير اينال الوحد التعليمية ووجود مراقبيل اينال االدال وفي القسم األمير
مل المحاضر أي القسم الختامي ومدته (10دقيقة) فيتضمل تماريل استرمال وتزدئة عامة فضال عل لعبة
صلير للر الترويح والتهويق بعدتا يتم التوجيه واالرراد مل قبل مدرس الماد حول المزار المتعلمة
يم االنصراف.
وبلغ عدد الوحدات التعليمية ( )11وحد بواقع وحدتيل تعليميتيل في األسبوع الواحد ولستة أسابيع ،بدأ مل
يوم االحد الموافق ( )2021-10-31الى يوم االربعال الموافق( .)2021-12-8
2 –9اتاتبار البعدي:
بعد االنتزال مل تطبيق البرناما التعليمي اجري االمتبارات البعدية في يوم االحد الموافق 2021/12/12
في األدال المزاري للمجموعتيل التجريبية والضابطة بعد مراعا الظروف التي جرت فيزا االمتبارات
القبلية مل حيث المكان وزمل االمتبارات وطريقة تنفيدتا بمعاونة فريق العمل المساعد.
2-10اليسائل ات صائية:
استخدم الحقيبة اإلحصائية ) (SPSSللر معالجة النتائا.
3عرض الاتائج وتحليلها ومااقشتها:
3-1عرض نتائج اتاتبارات القبلية والبعدية للمجميعة الضابطة في المتغيرات المبحيثة:
جدول ( :)1األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )  ( tلنتائا االمتبارات القبلية والبعدية
لمتليرات البحث للمجموعة الضابطة
ت

المتغيرات

1

مستتتتكتة الرمي بحجز الراس
والدراع
مسكات الرمي (الخطف)
مسكة الحمال
متتزتتار التتتتتدويتتر بتتمستتك
التتجتتدع (التترول) متتل وضع
التجلتوس

) tقيمة (
المحسيبة

قيمة
)(sig

الدتلة
ات صائية

القبلي

3.20

0.79

6

0.81

7.20

0.000

معنوي

2.60
4.30

0.51
0.82

5
6.20

0.81
0.78

6.46
4.67

0.000
0.000

معنوي
معنوي

2.60

0.51

4.70

0.48

9

0.000

معنوي

س-

2
3
4

البعدي
س-

ع

ع

يتبيل مل الجدول ( )1نتائا المجموعة الضابطة في االمتبارات القبلية والبعدية ،إذ ظزر قيمة
)(sigولجميع االمتبارات اقل مل مستوى الداللة ( )0.05عند درجة حرية ( )19وتدا يعني وجود فرل
معنوي دال احصائيا بيل االمتيارات القبلية والبعدية ولصالح االمتبار البعدي.
3-2عرض نتائج اتاتبارات القبلية والبعدية للمجميعة التجريبية في المتغيرات المبحيثة:
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جدول ( )2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )  ( tلنتائا االمتبارات القبلية والبعدية
لمتليرات البحث للمجموعة التجريبية
ت

المتغيرات

1

مستكة الرمي بحجز الراس
والدراع
مسكات الرمي (الخطف)
مسكة الحمال
متتزتتار التتتتتدويتتر بتتمستتك
التتتجتتتدع (التتترول) متتتل
وضع التجلتوس

) tقيمة (
المحسيبة

قيمة
)(sig

الدتلة
ات صائية

بعدي

قبلي

2.90

0.56

8.20

0.78

14.45

0.000

معنوي

2.5 0
4

0.52
0.66

7.20
7.70

0.79
0.48

15.66
14.21

0.000
0.000

معنوي
معنوي

2.40

0.52

6.60

0.51

21

0.000

معنوي

س-

2
3
4

س-

ع

ع

يتبيل مل الجدول ( )2نتائا المجموعة التجريبية في االمتبارات القبلية والبعدية ،إذ ظزر قيمة
)(sigولجميع االمتبارات اقل مل مستوى الداللة ( )0.05عند درجة حرية ( )19وتدا يعني وجود فرل
معنوي دال احصائيا بيل االمتيارات القبلية والبعدية ولصالح االمتبار البعدي.
3-3عرض نتائج اتاتبارات البعدية للمجميعتيا التجريبية والضابطة في المتغيرات المبحيثة:
الجدول ) (3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )  ( tلنتائا االمتبارات البعدية لمتليرات
البحث للمجموعة الضابطة والتجريبية
ت

المتغيرات

1

مستتتتكتتة الترمتي بتحتجتز
الراس والدراع
مستتتتتتكتتتات التتترمتتتي
(الخطف)
مسكة الحمال

4

متتتتزتتتتار التتتتتتتتتدويتتتتر
بتتتتتمستتتتتك التتتتتجتتتتتدع
(التتتتترول) متتتتتل وضع
التجلتوس

2
3

المجيعة الضابطة

المجيعة التجريبية

قيمة ()t
المحسيبة

قيمة
()sig

الدتلة
ات صائية

0.000

معنوي

0.000

معنوي

س-

ع

س-

ع

6

0.81

8.20

0.78

6.12

5

0.81

7.20

0.79

6.13

6.20

4.70

0.78

0.48

7.70

6.60

0.48

0.51

5.12

8.49

0.000

0.000

معنوي

معنوي

تبيل مل الجدول ( )3نتائا الفرول للمجموعة الضابطة والتجريبية في االمتبارات البعدية ،إذ ظزر
قيمة ) (sigولجميع االمتبارات اقل مل مستوى الداللة ( )0.05عند درجة حرية ( )38وتدا يعني وجود
فرل معنوي دال احصائيا بيل االمتبارات البعدية للمجموعتيل التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة
التجريبية.
 3-4مااقشة الاتائج:
يرى الباحثون ان األدال الدي تو مكون أساسي مل مكونات استراتيجية كيلر إذ انه ال يسمح للطالب
باالنتقال بعملية التعلم مل مرحلة إلى أمرى إال بعد تمكل الطالب لمتطلبات أدال المرحلة التي بصدد تعلمزا،
تده المبادئ أسزم في تحسل نتائا االمتبار قياسا باالمتبارات القبلية التي أجري له ،وان استراتيجية
كيلر لب حاجات الطالب ،ال سيما المتفوقيل في إظزار قدراتزم التعليمية ،إذ كانوا يمارسون تعلم المزارات
بنهاطزم التدريسي التعاوني ،مما أتاح فرصا ً أمرى إلظزار قدراتزم التعليمية ومعالجة أمطائزم التعليمية
على نحو مهرل ومحبب.
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كدلك إن استراتيجية كيلر تراعي الزدف الدي وضع البرناما مل اجله ،إذ أن الطالب يتعلم أكثر عندما
يكون تناح تدف واضح يصبو لتحقيقه " .ان أدال الفرد يتحسل بدرجة ملحوظة إذا استقبل معلومات ماصة
عل العالقة بيل أداله والزدف المراد تحقيقه".
ويعزو الباحثون تدا التحسل في االمتبارات البعدية الى إن استراتيجية كيلر المستخدمة في تعليم
الطالب كون إن تده االستراتيجية تتمتع بمزايا يمكل أن تهكل إضافة كبير في عملية التعلم والتعليم تتمثل
في تحويل الماد التعليمية إلمصور الى تطبيق فعلي بحيث تكون صعبة النسيان على الطالب حتى بحالة
نسيان المضمون سوف تتدكر الطالب التمرينات عند رؤيتزم البرناما مما يسزل عملية التدكر ،وان استخدام
استراتيجية كيلر بما تتضمنه مل مبادئ منزا التعلم الداتي او التعلم الهخصي كون أن تده االستراتيجية مير
مصدال لزدا النوع مل التعلم الدي تفول على الكثير مل استراتيجيات التدريس المعروفة كونه يتيح الفرصة
الكافية للمتعلم مل مالل الحرية في الوق الدي يستلرقه في التعلم وإتاحة الفرصة للطالب بالبدل بتعلمزا
مل المستوى الدي يعتبره مناسب لقدراتزا الدتنية وإمكانياتزا البدنية ،ويرى (رحاته  )1994ان "
استراتيجية كيلر إحدى استراتيجيات التعليم المفرد المعاصر وتتيح لكل متعلم أن يسير في التعليم بمعدل
سرعته الدا تية الخاصة ،وتعطي له الفرصة والوق الكافي إلتقان التعلم وجعل عملية التعليم سزلة وممكنة
بالنسبة للمتعلم مزما كان استعداداته أو قدراته أو معدل سرعته الخاصة.
ان استراتيجية كيلر جديد أدت إلى إيار الطالب واتتمامزم وتهوقزم لماد المصارعة ،وزادت مل
رغبتزم في معرفة الماد الدراسية وتحضيرتم لزا ،واندماجزم مع بعضزم ،مما أدى الى زياد ادالتم ،وان
استراتيجية كيلر ينقالن االستاذ مل دور الملقل إلى دور ال ُموجه والمهرف والمعزز ،مما ولد لدى طالب
المجموعة التجريبية رعورا ً ب نزم مصادر مزمة للمعلومات.
ان استعمال استراتيجية كيلر في التعليم أدى إلى الزياد الرغبة في الدرس وتقليل الخوف مل الدرس
وزياد التحفز على المهاركة في االدال ،مما يجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية.
ً
وإن استراتيجية كيلر المستخدمة في تعليم طالب المجموعة التجريبية ،وفر للطالب فرصا الكتهاف قدراتزم
وامكانياتزم وما يمتلكوه مل معلومات حول الدرس وذلك بممارسة تده االستراتيجية عل التعلم التقليدي،
وكدلك وفر فرصا ً لجميع الطالب أو اغلبزم في الوصول إلى مرحلة جيد .
ويفكد "إن األتداف المزارية ترتبط باألتداف المعرفية الن العالقة بينزا عالقة وييقة ،وان األدال
الحركي تو نتاج التفاعل المتكامل بيل الجانب المعرفي والجانب المزاري".
4اتستاتااات والتيايات:
4-1اتستاتااات:
ان استراتيجية كيلر ومل مالل ميز مراعا الفرول الفردية ساعدت على تطور االدال المزاري.
1ان التعزيز في عر المزار بطرل مختلفة يفير في سرعة بنال البرناما الحركي.
2ان التلدية الراجعة الداملية كان اكثر ت ييرا في تصحيح امطال االدال.
34-2التيايات:
الت كيد على حسل استعمال استراتيجية كيلر بجميع مكوناتزا للر مساعد الطالب في سرعة
1تعلم مزارات المصارعة والتحسل في االدال
العمل على تطوير المزارات التي تخدم الحاجات االساسية للطالب وتكسبزم مزارات التعلم الداتي
2ودافعية التعلم المستمر
العمل على ارراح اكثر مل حاسة في تعلم مزارات ب عتماد مهاتد تماريل تمزيدية لزا عالقة
3بالمزارات
االستفاد مل استعمال استراتيجية كيلر في تعلم مزارات ماد المصارعة اليارتزا االتتمام للدرس
4وجعله اكثر تحفيزا.
المصادر
 .1ابراتيم ،حسيل سعدي ،و مصطفى ،فرتاد علي :أير استخدام استراتيجية مرائط المفاتيم في تعلم
واحتفاظ بعض المسكات االساسية بالمصارعة الحر  ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجلتد،7
العتدد .2014 ،5
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إبراتيم فريده :التربية الحركية لمرحلة ريا
القلم.1987 ،
التميمي ،أحمد فرحان علي :ت يير استخدام دمى المصارعة في أدال بعض مسكات الرمي مل الخلف
لمصارعي الجودو ( )16-14سنة ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجلتد ،3العتدد .2010 ،1
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عباس ،عامر موسى :أير وسيلة مساعد في تطوير األدال المزاري لمسكة الرمي (الكند ) في
المصارعة الرومانية ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجلتد  ،2العتدد .2009 ،2
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