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 ممخص البحث 

التعــالني أحــد أســاليت التــدريس الحدياــة لالذعالــةج لالــ   يحتاجــو درس  يعــد أســملت الــتعمم
التربية الرياضية أكار من باقي الدرلس األكاديمية األخرىج كلنو يعتمد عمى مبـدأ تقسـيم 
الصــــف الدراســــي إلــــى مجــــاميي صــــدير  يمــــارس جميــــي أ رادىــــا العمــــل لبشــــكل متســــال  

مكانيـــان مـــن جانـــت القـــدران البدنيـــة معتمـــدين عمـــى تعـــالن مجـــاميي طابيـــة مختمذـــة اإل
لالحركية لتقديم عمل مشترك ج من ىنا بدأ الباحالن بإجراء دراسة ميدانية تجريبية تيـدف 
إلـى معر ــة تــأاير أســملت الــتعمم التعــالني  ــي تعمــيم بعــض ميــاران الجمناســتك اإليقــاعيج 

 ي صعلبة تعمم  لمنيا ميار  دلران الشريط مي أداء لابة الحجمةج لتركزن مشكمة البحث
مياران ى ه الرياضة مي قمة اللحدان التعميمية المخصصة لياج مما يقتضي البحث عـن 
أسملت  عال يسيم  ـي تعمـيم ميـاران ىـ ه الرياضـةج لا تـرض البـاحالن لجـلد  ـرلق  ان 



داللة إحصائية للمصمحة المجملعة التجريبيةج لاستنتجلا بـأن ىنـاك تـأاير  عـال ألسـملت 
 الني  ي تعمم الميار  قيد البحث.التعمم التع

لألصــلا باعتمــاد أســملت الــتعمم التعــالني عنــد تعمــيم الطمبــة ميــاران رياضــة الجمناســتك ج 
 ضمن المنيج الدراسي لكميان التربية الرياضية  ي الجامعان العراقية. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The cooperative learning approach is considered a modern and effective 

teaching approach. The athletic education subject matter needs this kind 

of learning more than other academic subject matters, because the athletic 

education matter counts upon the principle of dividing the class students 

into small groups. All individuals of these groups do the performance 

equally relying on the collaboration among the students groups, which 

differ in their potentials in regard the physical and dynamic capacities, for 

accomplishing a common performance. The researchers began from this 

point conducting an experimental field survey aiming at conceiving the 

impact of the cooperative learning approach in teaching some rhythmic 

gymnastic skills, including the skill of the tape rotation with a 

performance of hopscotch leap. The problem of this research has been 

focused on the difficulty of learning the skill of this kind of sport and on 

the shortage of the teaching units allocated to it, the matter that requires 

finding an effective approach that contributes in teaching the skills of this 

kind of sport. The researchers supposed and conclude through their 

supposition that there were statistic implication differences in favor of the 

experimental group. Hence, they recommended adopting the cooperative 

learning approach in teaching the students the gymnastic skills within the 

curricula of the athletic education colleges in the Iraqi universities. 
 
 
 
 

 التعريف بالبحث: .1



 :المقدمة وأىمية البحث 1-1
شــيدن أســاليت لطــرق التــدريس تطــلراي كبيــراي  ــي ايلنــة األخيــر  نتيجــة لتطــلر المجتمعــان 
المعاصـــر  لاســـتنادا إلـــى تطـــلر عمـــلم أخـــرى ماـــل عمـــم الـــنذس التعميمـــي الحـــديث لاألبحـــاث 

رســين لحــاجتيم إلــى لالعمــلم التربليــة التــي أخــ ن  ــي الحســبان االزديــاد المطــرد لــلعي المد
تدييـــر الـــنمط التقميـــد   ـــي عمميـــة الـــتعمم. لإليجـــاد أنـــلاع بديمـــة تتـــلاءم مـــي التطـــلر العممـــي 
لالقذز  التكنلللجية الكبير  التي جعمن من العالم اللاسي قريـة صـدير  يمكـن اجتيازىـا بأسـرع 

ممو ىـ ا لقن لاقل جيد مما سيل االنذتاح العالمي لمتابعة كل جديد لمتطـلرج  كـان مـا شـ
التطـــلر البحـــث عـــن طـــرق لأســـاليت تعميميـــة جديـــد  بمقـــدلرىا أن تر ـــي األســـاليت القديمـــة 
ـــى أ ضـــل مســـتلياتيا إ ا أحســـن المدرســـلن لالعـــامملن  ـــي الحقـــل  ـــتعمم إل ـــة ال لالرقـــي بعممي
التعميمي استخدام ى ه األساليت لتل ير اإلمكانيان الازمة لياج لمن ىـ ه الطـرق المتطـلر  

 م التعالني أل بما يعرف بتعمم المجملعان.طريقة التعم
لعمى الرغم من قمة االستذاد  سابقا من استراتيجيان ى ا األسملت بشكل منظم لعممي  ـي 
ىـــ ه الرياضــــة  ـــان الحاجــــة إلــــى اســـتخدام ىــــ ا األســـملت تبقــــى ج ل لــــك كـــلن لكــــل ميــــار  

أن يكــلن  خصلصــياتيا عمــى الــرغم مــن أنيــا تنتمــي إلــى نذــس الرياضــةج أ  مــن الممكــن
 أسملت التعمم التعالني مائم لبعض المياران لاألخرى غير مائم ليا.

لالجمناســتك اإليقــاعي لاحــد  مــن الرياضــان التــي تتميــز بالدقــة لالتشــليق لاألداء الســرييج 
لعممية النيلض بمستلى أداء المتعممان ال يتم  بصـلرتو المنشـلد  إال مـن خـال اسـتخدام 

 ة  ي إيصال الماد .طرائق اقتصادية تعالني
مــن ىنــا ُتكمــن االىميــة البحــث كخطــل  لمعر ــة تــااير اســتخدام اســملت الــتعمم التعــالني  ــي 
تدريس الميـاران الرياضـية الخاصـة برياضـة الجمناسـتك  ـي سـبيل االرتقـاء بمسـتلى الـتعمم 

 لتمك المياران لالتي تساعد عمى ايصال الماد  باقصر لقن لاقل جيد ممكن. 
 

 حث:مشكمة الب 1-0
إن التقـدم  ــي رياضـة الجمناســتك اإليقـاعي مــرتبط بتطـلر ميــاران ىـ ه الرياضــة  يـي تقــلد 
المتعممة إلى األداء األ ضلج  عممية التعمم ليا دلر كبير  ي اكتسـات الميـاران  كممـا كـان 
المــدرس أكاــر تضــمعا  ــي معر ــة أنــلاع التمــارين لالتــدريبان لأنــلاع الــتعمم كممــا كــان أكاــر 

العممية التعميميةج ل ا  ان صعلبة تعمم ى ه المياران إضا ة إلى قمـة اللحـدان  سيطر  عمى
التعميميــة المخصصــة ليــ ه الرياضــة لالبالدــة لحــد  لاحــد   ــي األســبلع قــد اظيــر المشــكمة 
الحاليةج ل ا ارتأى الباحالن استخدام أسملت التعمم التعالني لدرض اختزال لقن الـتعمم بمـا 

  خصص لممنيج لبالتالي النيلض بالمستلى التعميمي نحل األ ضل .يتناست مي اللقن الم



 اىداف البحث: 1-4
معر ة تأاير أسملت )التعمم التعالنيج لاألسملت المتبي(  ي تعمم ميار  دلران الشـريط مـي  .1

 أداء لابة الحجمة  ي الجمناستك اإليقاعي.

يــار  دلران الشــريط مــي معر ــة ا  مــن االســملبين )التعــالني ال المتبــي( ا ضــل  ــي تعمــم م .2
 اداء لابة الحجمة  ي الجمناستك االيقاعي. 

 
 فرضا البحث: 1-3

ىنالــك  ــرلق  ان داللــة إحصــائية بــين االختبــار القبمــي لالبعــد  باســتخدام )الــتعمم  -1
التعالنيج لاألسملت المتبي(  ي تعمم ميار  دلران الشريط مي أداء لابة الحجمة  ي 

 الجمناستك اإليقاعي.

 رلق  ان داللة إحصائية بين االختبار البعد  باستخدام )التعمم التعـالنيج ىنالك  -2
ـــــة  ـــــي  ـــــة الحجم ـــــي تعمـــــم ميـــــار  دلران الشـــــريط مـــــي أداء لاب ـــــي(   األســـــملت المتب

 الجمناستك اإليقاعي.
 

 مجاالت البحث: 1-5
 : طالبــان المرحمــة الاالاــة / قســم التربيــة الرياضــية / كميــة التربيــةالمجــال البشــر  1-5-1

 ( طالبة .24األساسية / الجامعة المستنصرية لعددىم )
 م.2111-1-11إلى  2119-11-7لمذتر  من  المجال الزماني: 1-5-2
ــــة التربيــــة المجــــال المكــــاني 1-5-3 ــــة الرياضــــية / كمي : قاعــــة الجمناســــتك / قســــم التربي

 األساسية / الجامعة المستنصرية.
 الدراسات النظرية والمشابية: -0
 ات النظرية:الدراس 0-1
 التعمم والتعمم الحركي: 0-1-1

تحدث عممية التعمم نتيجة تعديل  ي السملك بشـرط أن ال يكـلن ىـ ا التدييـر نتيجـة لمـؤاران غيـر 
 دائمةج كما أن التعمم ال يحدث نتيجة الخبر   قط بل التدريت أيضا.

يحـدث لقيـام الذـرد بنشـاط مما تقدم ُعـرف الـتعمم بأنـو )تدييـر  ـي السـملك اإلنسـاني أل تعـديل  يـو ل 
عمــى أن ال يكــلن ىــ ا التدييــر أل التعــديل  ــي الســملك نــاتج عــن بعــض الحــاالن الديــر دائمــة أ  

 (333:1المؤقتة مال التعت أل تعاطي العقاقير المنشطة أل ما شابو(. )
بــر  كمــا ليعــرف بأنــو يالتدييــر الاابــن نســبيا  ــي األداء ل ــي الســملك اإلنســاني نتيجــة التــدريت لالخ

 (117:17السابقةي.)



أمــا عــن مذيــلم الــتعمم الحركــي  ــان تعمــم الميــاران لالحركــان الرياضــية الجديــد  مرتبطــة بالمقــدر  
الحركية لدى المتعمم لى ا يعتمد عمى المسـتلى الرياضـي لـدى المـتعمم أن كـان مبتـدئا أل مـن  ل  

مـــا رياضـــي المســـتليان العميـــا المســـتليان العميـــاج  المبتـــدى تكـــلن القـــدر  الحركيـــة لديـــو ضـــعيذة. أ
 قدرتو عمى أداء الحركان عالية مما يجعمو يـتعمم الحركـان بشـكل أ ضـل لأسـرع. إ  ُعـرف الـتعمم 
نيا تكمن  ي مجمل التطلر  الحركي بأنو ياكتسات لتحسين لتابين لاستعمال المياران الحركية لا 

قابميان التلا ق لالمياقـة البدنيـة  لمشخصية اإلنسانية لتتكامل بربطيا باكتسات المعملمان لبتطلير
 (136:2لباكتسات صذان التعرفي. )

 
 التعمم التعاوني: 0-1-0

ُيعرف التعمم التعالني بأنو ياالستخدام التعميمـي لمجملعـان صـدير  لكـي يعمـل الطمبـة سـلية لر ـي 
 (1:21مستلى تعمميم لتعمم بعضيم البعضي. )

مى التذاعل ل التعـالن بـين أ ـراد المجملعـةج إ  عر ـو أ  لكما أشارن البحلث العممية إنو مبني ع
ـــة ) ـــندمس كـــل 1999الحيم ـــة بحيـــث ي ـــة لعمـــل مجملعـــة مـــن الطمب ـــو يإيجـــاد ىيكميـــة تنظيمي (: بأن

ـــيم ل ـــق ادلار لاضـــحة لمحـــدد  مـــي التأكـــد مـــن أن كـــل عضـــل  ـــي  أعضـــاء المجملعـــة  ـــي التعم
 (329:3المجملعة يتعمم الماد  التعميميةي. )

( بأنو يإحدى لسائل تنظيم البيئة الصذية ال   يعتمد عمى تلزيي 1988جلنسلن ) ي حين عر و 
الطات إلى مجملعان صدير  غير متجانسة من القدران أل الخمذيـة العمميـة لالطمـت مـنيم إيجـاد 

 (. 311:21عمل مشتركي)
. 

س  ـي إدار  كما أن طبيعة التعمم التعالني تخذف من العتء لالمسؤللية اللاقعة عمى كاىل المـدر 
الصــفج  يحصــل التعامــل مــي المجملعــان الصــدير  المكلنــة لمصــف بــدال مــن التعامــل مــي كــل 
طالت عمى حد . األمر ال   يؤد  إلى مساعدتو عمى التذاعل مي عدد اكبر من الطمبـة.  ضـا 
عمـــى  لـــك انـــو يتـــيي لممـــدرس تشـــخيص الصـــعلبان لـــدى الطـــات. إ  أن دلر المعمـــم  ـــي الـــتعمم 

ىــل انــو ضــابطا لممجملعــة الجزئيــة لمعينــا لمطالــت لقــن الحاجــة حيــث يــزلده بالتد يــة التعــالني 
 (. 39:4الراجعة ليرصد عممية المشاركة الجماعية  ي مجملعان صدير )

لالتعالن بين أ راد المجملعة اللاحد  كمما كان منظما لمخططا كـان أسـملبا مـؤارا  ـي تعمـم األداء 
تقانــــوج إ  أن تــــلا ر ميــــاران العمــــل التعــــالني لاالجتمــــاعي الذنــــي لمميــــاران الحركيــــة المختم ذــــة لا 

ضــــرلر  مــــن اجــــل التذاعــــل االيجــــابي بــــين أ ــــراد المجملعــــة اللاحــــد   ــــي تعمــــم المــــاد  التعميميــــة 
ـــتعمم 21:6لمســـاعد  أ ـــراد المجملعـــة عمـــى تعمميـــا) ـــتعمم التعـــالني بـــديا عـــن ال (.ي للـــ ا يكـــلن ال
 (.143:7كاديمية لتحميمياي)الذرد  بيدف ر ي مياران الطات األ



 (0:2مميزات التعمم التعاوني: ) 0-1-4
 من أىم مزايا التعمم التعالني ما يأتي:

 ي كر الطات بالميار  مد  أطلل. .1
 زياد  العاقة االيجابية مي الذئان غير المتجانسة. .2

 لو مساند  اجتماعية اكبر  ضا عن تقديم التد ية الراجعة لآلخرين. .3

 النذسي االيجابي. زياد  التلا ق .4

 اكتسات مياران تعالنية أكار.  .5

ينقــل مركــز المســؤللية مــن المعمــم إلــى الطــات حيــث يتحمــل كــل طالــت مســؤللية تعممــو  .6
 لتعمم زمائو  ي المجملعة.

لجـلد تعمــم األقــران إ  أن ىنالــك كايــر مــن التاميـ  الــ ين يتعممــلن بمســاعد  أقــرانيم أكاــر  .7
 مما يتعمملن من معمميم.

 ييــا الطالــت تحمــل المســؤللية  ــي الــتعمم منــ  المحظــة التــي يــتم  ييــا تقســيميم عمــى  يــتعمم .8
 المجملعان سلاء تمك التي تصدر من المعمم أل التي تصدر من رؤساء المجملعان.

 
 الجمناستك اإليقاعي: 0-1-3

ن تعــد رياضــة الجمناســتك اإليقــاعي بلصــذيا احــد األنشــطة الحركيــة مجــاال ميمــا لممــرأ  ســلاء كانــ
طالبــة أل ملظذــة أل عاممــة أل ربــة بيــن النســجامو مــي الخصــائص الطبيعيــة لممــرأ . ليســيم ىــ ا 
النلع مـن الرياضـة  ـي تنميـة لتطـلير الصـذان الحركيـة لالبدنيـة المـؤار  تـأايرا مباشـرا  ـي األجيـز  

ـــــلاع 9:9الداخميـــــة) (. كمـــــا أن رياضـــــة الجمناســـــتك اإليقـــــاعي تشـــــكل القاعـــــد  األساســـــية لكـــــل أن
عــــداده اإلعــــداد الر  ياضــــان األخــــرى لان أىميتيــــا تــــأتي ألنيــــا تعمــــل عمــــى بنــــاء الجســــم بأكممــــو لا 

الصــحيي لممارســة اغمــت أنــلاع الرياضــة. لمــن خــال التــدريت عمــى  عاليــان الجمناســتك يمكننــا 
تنميــة القــل  العضــمية لالتلا ــق العضــمي العصــبي لالمرلنــة لاالتــزان لالرشــاقة لخذــة الحركــة  ضــا 

القـــلام ليمكـــن كـــ لك اســـتعمال كايـــر مـــن الحركـــان لالتمرينـــان الجمناســـتيكية ليـــ ا  عمـــى تحســـين
 (. 39:11الدرض)

طالـة عمـر الرياضـة اإلراديـة لتنميـة   ضا عن أن ى ا النشاط يعمل عمى تقليـة الصـحة العامـة لا 
ؤار الحس الجمالي لتربية ال لق الملسيقي المطملت. ليـرى العممـاء أن التمرينـان الجمناسـتيكية تـ

 ( .7:11تأايرا ايجابيا من الناحية التشريحية لالذسمجية  ي جسم الاعبة ل ي مختمف األعمار )
 (. 28:12ل ا عرف الجمناستك اإليقاعي يبأنو حركة الجسم بلزن حركي مي مصاحبة ملسيقيةي)

 
 ليستعمل  ي الجمناستك نلعان من التمرينان ىما:



 . تمرينان من دلن أدا 

 لان لمنيا أدا  الشريطتمرينان مي األد  * 
 :)مواصفات األداة )الشريط 

 سم.  6-4مج عرضو من  6-5طللو من 
 م لعرضو يكلن أكار منو لمكبار.5-3أما بالنسبة لؤلطذال لالمبتدئين  يكلن اقصر من 

المـــاد  التـــي يصــــني منيـــا الشـــريط ىــــي الســـتان لتســـتخدم جميــــي األلـــلان مـــا عــــدا المـــلن الذضــــي 
لممكــن اســتخدام أكاــر مــن لــلن لاحــد ليطــلى الشــريط بقــدر متــر لاحــد ل لــك لالنحاســي لالــ ىبي 

 أمتار. 6إلعطائو الزخم )الاقل( ألداء المياران عمى أال يقل طللو عن 
ســم لشــكميا اســطلاني  61ــــ51أمــا العصــا  تصــني مــن )الذــايبر كــاس( أل الخيــزران لطلليــا مــن 

انزالقيـا مـن رسـل اليـد ليزيـد مـن االحتكـاك  لباإلمكان ربـط العصـا مـن بـدئيا األسـذل بشـريط يمنـي
بينيــا لبــين رســل اليــدج لتلضــي  ــي نيايــة العصــا مــن األعمــى حمقتــين مابتــو مــي بعضــيا الــبعض 

 لاحد  متحركة لاألخرى اابتة لتسمى بالمرلد. 
 :وثبة الحجمة 

اء درجــة لىــي مــن اللابــان الذرديــة حيــث يــتم االرتقــ 181أل  91لتكــلن بمرجحــة الرجــل لدلرانيــا 
 ( 1لاليبلط عمى رجل لاحد  كما  ي الشكل )

 
 
 

 الدراسات المشابية: 0-0
 .(14) 1992دراسة وليد وعد اهلل ،  0-0-1

 ي أار التعمم التعالني  ي تحقيق األىداف التعميمية لذعالية التنس األرضيي.
العينـة طالباي من كمية التربية الرياضـية جامعـة الملصـل لقسـمن  32تألذن عينة البحث من  

إلــى مجمــلعتين ضــابطة لتجريبيــةج لاســتخدم الباحــث المــنيج التجريبــيج لىــد ن الدراســة إلــى 
التعرف عمى تأاير التعمم التعالني  ي تحقيق األىـداف التعميميـة لذعاليـة التـنس. لاسـتنتج بـأن 



تحصيل الطات ال ين تعمملا ل ق أسملت التعمم التعالني كان أ ضل عند مقـارنتيم بـزمائيم 
 ال ين تعمملا ل ق األسملت المتبي.

 
 

جراءاتو الميدانية -4  :منيج البحث وا 

 :منيج البحث 4-1
 تم استخدام  المنيج التجريبي لمائمتو لمشكمة البحث.

 عينة البحث: 4-0
تألذن عينة البحث من جميي طالبان المرحمة الاالاة  ي كميـة التربيـة األساسـية / قسـم التربيـة 

طالبــــةج لقــــد مامــــن العينــــة التــــي تــــم  24ة المستنصــــرية ج لالبــــالل عــــددىا الرياضــــية/ الجامعــــ
% مــن مجتمــي البحــثج لتــم اعتمــاد األســملت العشــلائي  ــي 111اختيارىــا بالطريقــة العمديــة 

تقسيم عينة البحثج إ  أعتمد الباحالن طريقة القرعة بتقسيميا إلى مجملعتين األللى ضابطة 
 ( طالبة.  12ة )لالاانية تجريبيةج لضمن كل مجملع

( لمعينـان ألمتنـاظر  كمـا t. Testللدرض معر ة تكا ؤ المجمـلعتين  ـي أداء الميـار  تـم اسـتخدام )
 (.1 ي جدلل )

 
 (1جدلل )

 لالضابطة  ي االختبار القبمي الميار  ةيلضي تكا ؤ المجملعتين التجريبي
 

 االختبار
 الداللة tقيمة  المجملعة الضابطة المجملعة التجريبية

 غير معنل  الجدللية المحسلبة عَ  َس درجة عَ  َس درجة
62,. 31,. 66,. 43,. 1.4 2.21 

 1.15بنسبة خطأ 11=1-12درجة الحرية 
_________________________________________________________ 

يـــــة التربيـــــة مـــــن األدلان التـــــي حـــــددتيا مذـــــردان منيـــــا  كم ااســـــتخدم البـــــاحالن أدا  الشـــــريط لكلنيـــــ * ))*
الدراســــــــي  العـــــــامالجامعــــــــة المستنصـــــــرية لممراحــــــــل الاااـــــــة مــــــــن  -قســـــــم التربيــــــــة الرياضـــــــية -األساســـــــية

(2119_2111)) 
 
 
 األجيزة واألدوات المستخدمة: 4-4
 الوسائل المستخدمة في البحث: 4-4-1

 المصادر العربية لاألجنبية. -1



 .21أشرطة عدد  -2
 .(SONYكاميرا  يديل نلع ) -3
 رطة كاسين.أش -4
 
 

 األدوات: 4-4-0
 ساحة داخمية . -1
 أدا  الشريط المستخدم ضمن مذردان المنيج. -2
 ( .   p 4جياز حاسلت )  -3
 

 إجراءات البحث الميدانية:  4-3 
 التجربة االستطالعية: 4-3-1

 مــن أجــل الحصــلل عمــى نتــائج ســميمة تســاعد البــاحاين عنــد إجــراء التجربــة الرئيســة قــاملا بــإجراء
م عمـى عينــة مــن طالبــان كميـة التربيــة األساســية / قســم 4/11/2119تجربـة اســتطاعية  ــي يــلم 

التربيــة الرياضــية / الجامعــة المستنصــرية لمعر ــة الصــعلبان لالمشــكان التــي قــد تلاجــو البــاحاين 
 من أجل معالجتيا  ي أاناء التجربة الرئيسةج لنتيجـة إلجـراء التجربـة تـم التعـرف عمـى مـدى كذايـة
اللقــــن الــــازم النجــــاز مــــنيج اللحــــد  التعميميــــة اللاحــــد ج لالتعــــرف عمــــى كيذيــــة عمــــل المجــــاميي 

 التجريبية. 
 
 
 
 
 
 االختبارات القبمية: 4-3-0

م إجـــراء االختبـــار القبمـــي أل ـــراد عينـــة البحـــثج عمـــى ضـــلء الميـــاران 6/11/2119تـــم  ـــي يـــلم 
مـــلعتين الضـــابطة لالتجريبيـــة لحســـت المختـــار  ج لتـــم اســـتخدام التصـــلير الذيـــديل  لتصـــلير المج

أسماء الطالبان ج كل ضمن مجملعتياج لتم استخدام التقليم الـ اتي عـن طريـق المجنـة التحكيميـة 
 ( لبطريقة الماحظةج لقد أعطن المجنة لتقليم الميار  3) الممحق 



بقيتـين ( درجان بعد ح ف أعمى درجة لألطأ درجـةج لإليجـاد المعـدل اللسـطي لمـدرجتين المت11) 
جمعــن درجــة رئيســة المحكمــان مــي معــدل الــدرجتين لقســمن عمــى أانــين لمحصــلل عمــى الدرجــة 

 النيائية .
 

 (4:13درجة رئيسة المحكمان + معدل الدرجتين الباقيتين )                       
 الدرجة النيائية ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                    2     
 

 المنيج التعميمي:4-3-4
الجامعـة  –قسم التربيـة الرياضـية -تم اعتماد المنيج التعميمي المقر من قبل كمية التربية األساسية

المستنصــريةج بعــد أن اطمــي البــاحالن عمــى ســير مذــردان اللحــدان التعميميــة مــن خــال المتابعــة 
عطاء التلجييان إلى مدرسان الماد  ل  لكا المجمـلعتين التجريبيـة لالضـابطةج بـدأ تنذيـ  المـنيج لا 

 م.  2111-1-11م لانتيى  2119-11-7التعميمي بتاريخ 
( لحد  تعميمية بمعدل لحد  تعميمية لاحد  12( أسبلع بلاقي )12كانن مد  المنيج التعميمي )

تخدمن  ـــي األســـبلع لممجمـــلعتين حســـت الجـــدلل األســـبلعي المابـــن  ـــي مـــنيج الكميـــة إ  اســـ
المجملعة التجريبية أسملت التعمم التعالني ج لاستخدمن المجملعة الضابطة أسملت التدريس 

 المتبي . 
 
 االختبارات البعدية: 4-3-3

م مـــي مراعـــا   2111-1-11أجـــرى البـــاحالن االختبـــاران البعديـــة أل ـــراد عينـــة البحـــث  ـــي يـــلم 
 االختباران القبمية.  تطبيق الظرلف المكانية لالزمانية نذسيا التي جرن بيا

 الوسائل اإلحصائية: 4-5
 تم استخدام  القلانين التالية ل ق متطمبان البحث:

 مجـ س                     
 (   113:15س = ـــــــــ    ) .1

 ن                       
 

 2)مجـ س(                                        
 ــــــــ - 2مجـ س                        

 ن                                        



 (29:5ع =      ـــــــــــــــــــ   ) .2

 ن                              
 

 َس ف           
3 .t (     285:15= ــــــ) 

 ع ف              
            

 ن                
 
 
 ا:عر ض النتائج وتحميميا ومناقشتي -3
ــائج االختبــارين القبمــي والبعــد  لميــارة دوران الشــريط مــع أداء وثبــة الحجمــة  4-1 عــرض نت

 وتحميميا ومناقشتيا
 
 (0الجدول )

المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين  tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 مجموعتي البحثنتائج االختبارين القبمي والبعد  لميارة دوران الشريط ل

 
 tقيمة  االختبار البعد  االختبار القبمي المجملعة

 المحسلبة
 tقيمة 

 الجدللية
 الداللة

 عَ  َس درجة عَ  َس درجة
 معنل  2.21 28 .,67 9,7 .,31 .,62 التجريبية
 معنل  2.21 1441 34,1 8,6 .,66 .,43 الضابطة
   25وبنسبة خطأ  1-10معننو  عند درجة حرية,. 

 
( لاختبــارين القبمــي لالبعــد  لميــار  دلران الشــريط 2يتضــي مــن النتــائج المعرلضــة  ــي الجــدلل )

 tمـــي أداء لابـــة الحجمـــة ج لمـــن خـــال عـــرض األلســـاط الحســـابية لاالنحرا ـــان المعياريـــة لقيمـــة 
 ـي المحسلبة لالجدللية ج أن ىناك  رلقاي  ان داللة معنلية بين نتائج االختبارين القبمي لالبعـد  

تعمــم مجمــلعتي البحــث للمصــمحة االختبــار البعــد ج ممــا يــدل عمــى حــدلث الــتعمم  ــي مجمــلعتي 
البحــث خـــال مـــد  تنذيــ  التجربـــة ج مـــي لجـــلد  ــرلق  ـــي مســـتلى الــتعمم لـــدى طالبـــان المجملعـــة 



التجريبية ليعزل الباحالن السبت  ي ى ه الذـرلق إلـى أن أسـملت الـتعمم التعـالني الـ   اسـتخدمتو 
عـــة التجريبيـــة كـــان لـــو تـــأاير كبيـــر  ـــي زيـــاد  تحصـــيل المتعممـــان مياريـــاي ج مقارنـــة بتـــأاير المجمل 

األسملت المتبي ال   اسـتخدمتو المجملعـة الضـابطة ج لتشـير المصـادر العمميـة بيـ ا الخصـلص 
إلى ي أن البحلث العممية أكدن عمى أن النمط التعميمي التعالني أكار  اعميـة مـن كـل مـن الـنمط 

التعميمـــــي الذـــــرد   ـــــي تطـــــلير عاقـــــان لاتجاىـــــان إيجابيـــــة لـــــدى ي التنا ســـــي لالـــــنمط التعميمـــــ
( ج كمـــا أدى ىـــ ا األســـملت ) التعـــالني( إلــى االســـتامار األماـــل للقـــن تعمـــم 272:16المتعممــيني)

الميار  التي تقـلم بـو كـل متعممـةج متمقيـة لتد يـة راجعـة  لريـة لمباشـر  مـن قائـد  المجملعـة تـار  ج 
ة تار  أخرىج  ضاي عن التعالن  يما بين المتعممانج مما أدى إلى اكتسـات المتعممـة لمن المدرس

خبــران تعميميــة متعــدد ج  ــي حــين أن مجملعــة الطالبــان الاتــي تمقــين عمــى ل ــق أســملت الــتعمم 
التقميد  تنتظر  ييا المتعممة مد  زمنية لكي تتمقى التد ية الراجعـة مـن مدرسـة المـاد   قـط ج ل ـي 

ألحيـان ال تسـاعد المدسرسـة الطالبـة أانـاء أداء التمرينـان بسـبت كاـر  عـدد الطالبـان مقارنـة بعض ا
بمجملعــة الــتعمم التعــالنيج ل ــي ىــ ا الخصــلص يــ كر ) ســايدنتلت( ي إ ا كانــن التد يــة الراجعــة 

 (  .32:17غير دقيقة  سيكلن التعمم صعباي لغير    جدلىي)

 
 
 
 ميارة دوران الشريط مع أداء وثبة الحجمة وتحميميا ومناقشتيا:عرض نتائج االختبار البعد  ل 3-0
  

 (4الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق في االختبار البعد  لمميارة قيد البحث tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  وقيمة )

  التجريبية والضابطة نلممجموعتي
 tة قيم االختبار البعد  المجملعة

 المحسلبة
الداللة  الجدللية tقيمة 

 عَ  َس درجة اإلحصائية
 معنل  2.21 44,2 .,67 9,7 التجريبية
 34,1 8,6 الضابطة

 25ونسبة خطأ  00=0-10+10 معنو  عند درجة حرية,  . 

 

( لاختبـار البعـد  لمميـار  قيـد البحـث لطالبـان 3يتضي مـن النتـائج المعرلضـة  ـي الجـدلل )
لعتين الضـــــابطة لالتجريبيـــــة ج لمـــــن خـــــال عـــــرض األلســـــاط الحســـــابية لاالنحرا ـــــان المجمـــــ

(   t( المحســـلبة أكبـــر مـــن قيمتيـــا الجدلليـــة ج للمـــا كانـــن قيمـــة )  tالمعياريـــة أن قيمـــة )



المحســـلبة أكبـــر مـــن قيمتيـــا الجدلليـــة  ـــأن داللـــة الذـــرلق تعـــد معنليـــة للمصـــمحة المجملعـــة 
سبت  ي ى ه الذرلق إلى أن األسملت التعالني ال   استخدمتو التجريبية ج ليعزل الباحالن ال

المجملعــة التجريبيــة ج لالــ   يحــتسم عمــى كــل طالبــة المشــاركة  ــي العمــل الجمــاعي ج لالــ   
يتطمــت تقيــيسم أداء كــل طالبــة لتعــرف المجملعــة مــن ىــل المــتعمم الــ   يحتــا  إلــى مزيــد مــن 

يــو لاجــت تحمــل المســؤللية لكــي تســتطيي المســاعد ج لليــدرك كــل عضــل  ــي المجملعــة أن عم
المجملعـــة أن تـــنجي  ـــي عمميـــا لكـــل ىـــ ا أدى إلـــى تقبـــل المتعممـــان ليـــ ا األســـملت ج لبيـــ ا 

( ي أن الــتعمم   Johnson& Johnsonالخصــلص يشــير )الحديــد  لالخطيــت( نقــاي عــن )
ـــتعمم التنا ســـي لالـــتعمم الذـــرد  مـــن جانـــت العاقـــان ل  ـــد  مـــن ال التحصـــيل التعـــالني أكاـــر  ائ

األكــاديمي لالدا عيــة...  امــة أدلــة عمميــة تؤكـــد عمــى أن الــتعمم التعــالني يعمــل عمــى تطـــلير 
عاقان إيجابية بين الطمبة لال يحدث  لك تمقائيـاي ... للكنـو يتلقـف عمـى كيذيـة تنظـيم المعمـم 

ي ( ج كمـــا أن لرياضــــة الجمناســـتك اإليقــــاع274:16لمبيئـــة التعميميـــة لتكــــلن بيئـــة تعالنيــــة ي)
ملاصذان يظير  ييا أسملت التعمم التعالني شكاي لمضملنايج  كل ميـار  تعتمـد عمـى الميـار  
التــي ســبقتيا لالتــي تمييــاج زيــاد  عمــى  لــك  ــأن كــل متعممــة  ــي المجملعــة تعتمــد عمــى خبــر  
المتعممة األخرى لتعالنيا معيا عمى العكس من األسملت التقميد  ال   يكلن مبدأه األسـاس 

ذــــراد أل التنــــا س بــــين طــــات الصــــف اللاحــــد ليتذــــق ىــــ ا الــــرأ  مــــي مــــا أشــــار إليــــو ىــــل االن
(Manning  بقللوي أن استخدام التعمم التعالني يعمل عمى المشاركة الذعالة بين الطات ج )

ليبـد  تعالنـاي بنـاءاي يـتم مـن خالـو اإل ــاد  مـن قـدران طـات المجملعـة اللاحـد  إ  يـؤد  إلــى 
 ـــي محصـــمة لاحـــد  تتحـــد معـــاي ليســـتذيد منيـــا أ ـــراد المجملعـــة اللاحـــد   انـــدما  ىـــ ه القـــدران

ليحســلن مســؤللين عــن إنجــاز كــل  ــرد  ــي تحقيــق ىــدف جمــاعي أل أىــداف مشــتركةج  يقــدم 
عمـــى الـــتعمم بذاعميـــة لحمـــاس شـــديدين أكاـــر مـــن الـــتعمم باألســـملت التقميـــد  الـــ   يخمـــل مـــن 

لد نلعاي من   (. 125:22األنانيةي)التعالن لالمشاركة الجماعية ليلس
 
 
 
 
 
 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

ىنــاك تــأاير  عــال باســتخدام الــتعمم التعــالني  ــي تعمــم ميــار  دلران الشــريط مــي أداء لابــة  .1
 الحجمة  ي الجمناستك اإليقاعي.



حجمـة ىناك تأاير باستخدام األسملت المتبي  ي تعمم ميار  دلران الشـريط مـي أداء لابـة ال .2
  ي الجمناستك اإليقاعي.

تذــــــلق المجملعــــــة التجريبيــــــة المســــــتخدمة لمــــــتعمم التعــــــالني عمــــــى المجملعــــــة الضــــــابطة  .3
 المستخدمة لؤلسملت المتبي  ي تعمم الميار  قيد البحث.

 
 التوصيات: 5-0

عنــد تعمــيم الطمبــة ميــاران رياضــة الجمناســتك ضــمن  ياعتمــاد أســملت الــتعمم التعــالن .1
قســـام التربيـــة الرياضـــية لكميـــان التربيـــة الرياضـــية  ـــي الجامعـــان المـــنيج الدراســـي أل

 العراقية.

ضـــرلر  التنـــلع  ـــي اســـتخدام طرائـــق التـــدريس لأســـاليت الـــتعمم  ـــي المراحـــل الدراســـية  .2
 المختمذة.

إ اد  التدريسيين عن طريق تدريبيم عمى ىـ ا النـلع مـن أسـاليت الـتعمم بيـدف تطبيقـو  .3
 ا.عمى طمبة المراحل الدراسية كمي

ـــة تخـــص األلعـــات  .4 ـــم مختمذ إجـــراء بحـــلث أخـــرى مشـــابية باســـتخدام اســـتراتيجيان تعم
 الذرقية لاأللعات الذردية.
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 المالحق
 (1ممحق )

 نموذج لوحدة تعميمية باستخدام التعمم التعاوني
 د 92الزمن:                                                                                 

 : تعميم الطالبان لميار  دلران الشريط + لابة الحجمة  ي الجمناستك اإليقاعي.األىداف التعميمية
: التأكيــد عمــى العمــل عمــى شــكل مجملعــان تعالنيــة مــي االحتــرام المتبــادل بــين ربويــةاألىــداف الت
 المجاميي.

 المالحظات الفعاليات  أقسام الوحدة التعميمية
 القسم اإلعداد 
 الجانت التنظيمي

 
 
 
 

 القسم الرئيسي
 الجانت التعميمي

 
 
 
 

الجانـــــــــــــــــــــت التطبيقــــــــــــــــــــــي 
 لممجملعة التجريبية
 )التعمم التعالني(

 
 
 
 
 

 القسم الختامي

 د 21
 د 5
 

 د 15
 
 

 د 65
 د 11
 
 
 
 

 د 55
 
 
 
 
 
 
 
 د 5

 
عطاء بعض الماحظان.  اخ  الحضلر لا 

اإلحمــــاء مــــي اســــتخدام مجملعــــة مــــن تمــــارين 
 المرلنة لالقذز.

 
 

شرح ميـار  دلران الشـريط + لابـة الحجمـة مـي 
ربـــط الميـــاران مـــي بعضـــيا الـــبعض لعـــرض 

 نمل   من قبل المدرسة.
 

مجــــامييج  3لعــــة التجريبيــــة إلــــى تقســـيم المجم
كل مجملعة بقائدتيا تنذ  التمرين الخاص بيا 

 لكل طالبة مسؤللة عن التنذي .
 
 
 
 

 إعطاء لعبة ترليحية.

 
 
 
 
 
 
 

تقلم المدرسة بـإخرا  عـدد 
مـــــــــن الطالبـــــــــان لعـــــــــرض 
ـــــــــــــــة  الميـــــــــــــــار  أمـــــــــــــــام بقي

 الطالبان.
 

تقــلم المدرســة بالتنقــل بــين 
ــــــــان مــــــــي تلضــــــــيي  الطالب

د  لتصـحيي لتقديم المساع
األخطـــــــاء لتقليميـــــــا عـــــــن 

 طريق التد ية الراجعة.

 
 



 
 
 
 

 
 (0ممحق )

                        نموذج لوحدة تعميمية بطريقة األسموب المتبع                       
 د                                                                                       92الزمن: 

 : تعميم ميار  دلران الشريط + أداء لابة الحجمة  ي الجمناستك اإليقاعي.ألىداف التعميميةا
 : بث رلح المنا سة لاالنتباه.األىداف التربوية

 
أقسام الوحدة 
 التعميمية

 المالحظات الفعاليات الوقت

 القسم اإلعداد  
 الجانت التنظيمي

 د  21
 د 5

 
 د 15

 
عطــاء بعــض الما حظــان أخــ  الحضــلر لا 

. 
اإلحمــاء مــي اســتخدام مجملعــة مــن تمــارين 

 المرلنة لالقذز .

 

 القسم الرئيسي
 الجانت التعميمي

 
 
 

 الجانت التطبيقي
 
 
 
 
 

 القسم النيائي

 د 65
 د 11
 
 
 
 د  55
 
 
 
 
 
 د  5

 
تقلم المدرسة بعرض الميار  أمام الطالبان 
ـــــي  ـــــق   مـــــي شـــــرح لتلضـــــيي كـــــل مـــــا يتعم

 تطبيقيا .
 

اللقلف عمــــى شــــكل خــــط تبــــدأ الطالبــــان بــــ
مستقيم ام البدء  ي تعمم الميار  بعد سـماع 
أيعـــاز المدرســـة لتصـــحيحيا لؤلخطـــاء عـــن 

 طريق التد ية الراجعة .
 أداء لتكرار الميار  .

 لعبة ترليحية .

 
تقـــــــــــلم المدرســـــــــــة بالتنقـــــــــــل بـــــــــــين 
ـــــــان مـــــــي تلضـــــــيي لتقـــــــديم  الطالب

 المساعد  لتصحيي األخطاء .

 
 
 

 (4ممحق )



 التحكيميةأسماء المجنة 
 

 مكان العمل االسم المقب
 كمية التربية الرياضية / جامعة بدداد أمير  عبد اللاحد أ.د.
 كمية التربية األساسية / قسم التربية الرياضية / الجامعة المستنصرية أنعام جميل أ.م .د.
 كمية التربية الرياضية / جامعة بدداد ميساء نديم د.
 ة األساسية / قسم التربية الرياضية / الجامعة المستنصريةكمية التربي رنا تركي م.م.
 كمية التربية األساسية / قسم التربية الرياضية / الجامعة المستنصرية شيماء رضا م.م.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 


