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 ممخص البحث  

في فاعمية ىذا التعمم  البحث الحالي لمتعرف عمى تأثير استخدام التعمم التعاوني ومدى ييدف     
القفزة العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني ، استخدم   اكساب ميارة

الباحثون المنيج التجريبي ذو تصميم المجموعات المتكافئة )التجريبية والضابطة( عمى عينة من 
مجتمع ( اختيرت من 5102-5102طالب المرحمة الثالثة لكمية التربية األساسية لمعام الدراسي )

( طالبا 51( طالبا قسموا الى مجموعتين متساويتين االولى تجريبية وبعدد )01البحث االصمي وبعدد )
( طالبا ايضا، فضال عن استعمال الوسائل واألدوات واألجيزة المالئمة 51والثانية ضابطة وبعدد )

( 8طبيق التجربة ولمدة )إلجراءات البحث ، بعدىا قام الباحثون بإجراء االختبارات القبمية ومن ثم ت
وحدة تعميمية في األسبوع، ومن ثم إجراء االختبارات البعدية بالظروف واألحوال  5أسابيع وبواقع 

نفسيا التي أجريت بيا االختبارات القبمية، بعد ذلك تم معالجة نتائج البحث بالوسائل اإلحصائية 
 الخاصة بيا. 
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The impact of the use of cooperative learning in the Arab Acquistion of 
skill jump on the table earth movements device in artistic gymnastics 

 
Abstract 

The current research aims to identify the impact of the use of cooperative 
learning and the effectiveness of this learning in the Acquistion of skill 
Arabic jump on the table earth movements device in artistic gymnastics, the 
researchers used the experimental method is designed equal groups 
(experimental and control) on a sample of students from the third phase of 
the College of Basic Education for the academic year (2015-2016) selected 
from the research community original number (40) students were divided 
into two equal groups, the first trial and the number (20) male and the 
second officer and the number (20) students too, as well as the use of the 
means and the appropriate tools and devices to research procedures, after 
which the researchers conducted tests tribal and then apply the experience 
and for a period (6) weeks and by 2 educational unit in the week, and then 
conducting a posteriori tests the same conditions and circumstances which 
were conducted by tribal tests, was then manipulate search results by 
statistical means their own 

Key words: cooperative learning, skill Arabic jump on the table earth 
movements device. 
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 المقدمة وأهمية البحث:1-1

ان التطور العممي الكبير الذي حدث في مختمف مجاالت شعوب العالم يعود الى اتباعيا      
لذا فالمجال الرياضي  ،االساليب العممية الحديثة والمتطورة لموصول الى الغايات واالىداف الموجودة

 والمبرمج قد شيد تطور ممحوظا من خالل تقدم المستويات الرياضية الذي جاء نتيجة التخطيط السميم
نو  ليا،  التعمم أىمية كبيرة في تعمم وتدريب الميارات المختمفة إلسيامو بصورة استخدام ألساليب ا 

المنشودة، ولكي  المتعممين إلى األىداف وايصالفعالة في بناء شخصية المتعمم من الجوانب جميعيا 
 أساليب اختيار يجبالمرجوة؛  نضمن تحقيق التربية الرياضية ألىدافيا العامة والخاصة وبالصورة

لبمورة  تدريسياتعمميا و  يرادالمادة التي  واستثمار امثل لمحتوى سميمعمى أساس  التدريسالتعمم و 
 أنواع بديمة تتالءم مع لإليجاد تحقيقيا وتقويميا يسيل تعميميةاألىداف المثمرة وترجمتيا إلى مواقف 

تي جعمت من العالم الواسع قرية صغيرة يمكن اجتيازىا التطور العممي والقفزة التكنولوجية الكبير ال
بأسرع وقت واقل جيد مما سيل االنفتاح العالمي لمتابعة كل ما ىو جديد ومتطور فكان ما شممو ىذا 

بمقدورىا أن ترفع االساليب القديمة والرقي بعممية التطور البحث عن طرق األساليب  تعميمية جديدة 
ا إذا أحسن المدرسون والعاممون في الحقل التعميمي استخدام ىذه األساليب التعمم الى أفضل مستوياتي

اإلبداع  يزيد وىذا ما وتوفير االمكانيات الالزمة ليا ومن ىذه الطرق المتطورة طريقة التعمم التعاوني
ويؤدي إلى تنمية ميارات القيادة والعمل  عندىمالقمق  فيو يقمل من الطالبوالمشاركة الفعالة لدى 

) فكري حسن  التحصيل لمختمف الموضوعات الدراسية والفعاليات الجماعي، كذلك لو األثر في زيادة
:0980 :599)   . 

ىو احد الطرق التعمم التعاوني وفي ضوء ىذا تتجمى أىمية البحث والحاجة إليو في الكشف عن اثر 
عممية التعميمية وذلك لتأثيرىا اإليجابي في التعمم الحركي من خالل رفع الحديثة المستخدمة لدفع ال

 .مستوى األداء وتحقيق نتائج اكثر فعالية 
 مشكمة البحث:  1-2

خالل خبرة الباحثين التدريسية والتدريبية الحظ أن ىناك ضعف في االداء المياري ألداء طالب قسم 
التربية البدنية وعموم الرياضية لكمية التربية االساسية وخاصة عند أدائيم لمميارات عمى جياز البساط 

ني في اكساب ميارة القفزة لذا ارتأى الباحثين دراسة  تأثير استخدام التعمم التعاو  األرضية،الحركات 
 كات األرضية في الجمناستك الفني.العربية عمى جياز بساط الحر 

التعرف عمى تأثير استخدام التعمم التعاوني في اكساب ميارة القفزة العربية عمى  هدف البحث : 1-3
 جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني لدى افراد عينة البحث.
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 البحث فكانت :اما فرضا  1-4
  ىناك فروق معنوية بين االختبار القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعتين

التجريبية والضابطة في ميارة القفزة العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في 
 الجمناستك الفني.

  ىناك فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح ميارة القفزة العربية عمى
 . الجمناستك الفني االختبار البعديجياز بساط الحركات األرضية في 

  ىناك أفضمية لألسموب التعمم التعاوني عن األسموب التقميدي في إكساب ميارة القفزة العربية
 رضية في الجمناستك الفنيعمى جياز بساط الحركات األ

 مجاالت البحث :  1-5
المجال البشري :  طالب المرحمة الثالثة / كمية التربية األساسية/ قسم التربية البدنية وعموم  0-2-0

 الرياضة/  جامعة ديالى
  5102/ 0/  02ولغاية :   5102/ 5/ 51المجال الزماني :  0-2-5
 كمية التربية االساسية .  لمجمناستك في المجال المكاني : قاعة الداخمية  0-2-3
 منهج البحث و إجراءاته الميدانية : -2
 منهج البحث :  2-1

استتتتخدم البتتتاحثين المتتتنيج التجريبتتتي المالئتتتم لطبيعتتتة المشتتتكمة وان اختيتتتار المتتتنيج التجريبتتتي ىتتتو       
األساستتتية باستتتتثناء متغيتتتر واحتتتد ، حيتتتث يقتتتوم الباحتتتث  محاولتتتة لمتتتتحكم فتتتي جميتتتع المتغيتتترات والعوامتتتل

 ( .28: 5110:  )  نوري ابراىيمبتطويعو أو تغييره بيدف تحديد وقياس تأثيره العممي 
وقتتد تتتم اختيتتار تصتتميم المجمتتوعتين  المتكتتافئتين التجريبيتتة والضتتابطة ذات االختبتتارين القبمتتي          

 (0والبعدي ،وكما مبين في جدول )
 ( تصميم المجموعتين )التجريبية و الضابطة( ذات االختبار القبمي والبعدي1) جدول

 المجموعات
 

 الخطوات
 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي

مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط  المجموعة التجريبية
 الحركات األرضية في الجمناستك الفني  

مهارة القفزة العربية عمى جهاز  التعمم التعاوني
بساط الحركات األرضية في 

 الجمناستك الفني  
مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط  المجموعة الضابطة

 الحركات األرضية في الجمناستك الفني  
 األسموب التقميدي

 
مهارة القفزة العربية عمى جهاز 
بساط الحركات األرضية في 

 الجمناستك الفني  
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 مجتمع وعينة البحث  : 2-2
أن اختيار عينة البحث مرتبط ارتباطا وثيقا باألىداف التي يضعيا الباحث لبحثو لذا فان   األىداف 
التي يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا سوف تحدد طبيعة العينة التي سيختارىا ) 

 كما يمي:( وعميو تم تحديد مجتمع وعينة البحث 00: 0988خريبط  : 
اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وىم طالب المرحمة الثالثة في كمية التربية االساستية  - أ

( 0( طالب من العينة الرئيسة )0واستبعد ) ( طالبا00لمادة الجمناستك الفني وكان عددىم)
 منيم اشتركوا في التجربة االستطالعية .

( طالبتتتتا وتتتتتم تقستتتتيم عينتتتتة البحتتتتث إلتتتتى 01وبتتتتذلك بمتتتتر عتتتتدد أفتتتتراد عينتتتتة التطبيتتتتق النيائيتتتتة) - ب
مجمتتتتوعتين متستتتتاويتين وبالطريقتتتتة العشتتتتتوائية)القرعة( األول المجموعتتتتة  التجريبيتتتتة والثانيتتتتتة 

( طالبتا والضتابطة بمتر عتدد 51المجموعة الضابطة، المجموعة التجريبيتة بمتر عتدد أفرادىتا )
 % ( من مجتمع البحث . 91لتمثل نسبة مئوية قدرىا )با ( طال51أفرادىا )

 
 ( يوضح عينة البحث2الجدول )

 النسبة المئوية% العدد عينة البحث
 % 94 44 العينة الرئيسة

%14 4 الطالب المستبعدون  
 % 144 44 مجتمع البحث

 
 -تكافؤ العينة : 3- 2

قتتام الباحتتث بتتأجراء عمميتتة تكتتافؤ لممجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة  متتن حيتتث  األداء  الميتتاري      
القفتزة العربيتة ( اإلحصائي لعينتين متساويتين مستقمتين لالختبار القبمي لميتارة tوذلك باستخدام اختبار)

 .عمى جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني
القفزة العربية عمى جهاز بساط الحركات األرضية في مهارة  ؤ العينة في( يوضح تكاف3جدول )

 الجمناستك الفني.

 القياس المهارات
 المجموعة
 عدد الضابطة

 العينة

 المجموعة
 عدد التجريبية

 العينة
 tقيمت 

 المحسوبة
 *tقيمة 

 الجدولية
 الداللة

 اإلحصائية
 ع± س   ع± س  

جهاز مهارة القفزة العربية عمى 
بساط الحركات األرضية في 

 الجمناستك الفني
 غير معنوي 2.44 4.461 24 4.461 4.354 24 4.342 4.224 درجة

 (38( ودرجة حرية )4.45*تحت مستوى داللة ) 
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( الجتتد وليتتة فتتي جميتتع االختبتتارات t( المحستتوبة أصتتغر متتن قيمتتة )t( إن قيمتتة )3يتبتتين متتن الجتتدول ) 
وجتتود فتتروق معنويتتة بتتين المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة  ممتتا يتتدل عمتتى القبميتتة ممتتا يتتدل عمتتى عتتدم 

فتتي  القفتتزة العربيتتة عمتتى جيتتاز بستتاط الحركتتات األرضتتية فتتي الجمناستتتك الفنتتي تكتتافؤ العينتتة فتتي ميتتارة
  االختبار القبمي .

 
 : وسائل جمع المعمومات وأجهزته وأدوات البحث 2-4

التتتي يستتتطيع الباحتتث متتن خالليتتا جمتتع البيانتتات وحتتل المشتتكمة تعتتد األجيتتزة واألدوات متتن   الوستتائل 
(.  7: 5110)نتوري إبتراىيم :لتحقيق أىداف البحث ميما كانت تمك أدوات ، بيانتات وعينتات ،أجيتزة  
 وقد استعمل الباحث األجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات اآلتية .

 : وسائل جمع المعمومات 2-4-1  
 وشبكة االنترنيت :المصادر العربية  -
 (.0استمارة أسماء الخبراء ممحق رقم ) -
 (.5استمارة تقويم أداء الميارات ممحق رقم ) -

 االدوات المستخدمة :االجهزة و  2-4-2
 جياز بساط الحركات االرضية  -
 0 كاميرا فيدوية نوع  سوني عدد -
 0 عددDell Vostro 5015حاسبة نوع   الب توب  -

 االختبارات المستخدمة في البحث  2-5
( درجتة متن قبتل أربعتة حكتام عمتى 01عممية تقيم األداء المياري حيث قتيم األداء متن ) يناعتمد الباحث

وفق خصومات األداء في القانون الخاص بالعبة ويتتم حتذف اعمتى درجتة واقتل درجتة وتجمتع التدرجتين 
 .المتبقيتين وتقسم عمى اثنين الستخراج الدرجة

 
  التجربة الرئيسية 2-6

 االختبارات القبمية :
ان االختبارات القبمية ىي احدى وسائل التقويم والقياس فعميو تم اجراء االختبارات القبمية عمى عينة 

          بتاريخالقفزة العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني البحث لميارة 
 ( في القاعة الداخمية لكمية التربية االساسية. 09/5/5102) 
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 .:اسموب التعمم التعاوني  تطبيق
  ( 0-02( وانتيائيا يوم ) 5102 – 5 – 51إذ تم تطبيق التجربة في يوم الخميس المصادف-

في األسبوع حيث بمر  ( وحدة تعميمية5أسابيع ( بواقع ) 8(إذ بمر مدة التجربة ) 5102
 ( وحدة تعممية02مجموع الوحدات التعميمية لطيمة التجربة )

 اعتمد  الباحث القواعد اآلتية في اخراج الوحدات التعممية . 
كانت المجموعة التجريبية تطبق أسموب التعمم التعاوني التي أعدىا  أواًل: المجموعة التجريبية:

 عمى  اآلتي :الباحثين والتي اشتممت 
  تم تدريس ىذه المجموعة بأسموب التعمم التعاوني 
 فضاًل عن  المادة اليدف التعميمي من الدرس ثم تشرح األجزاء المكونة لمميارة، مدرسعرض ي

لممتاح ليم عرضيا عمى أقرانيم في المجموعة في الجزء  رئيس المجموعة عرض الميارة أمام
 التطبيقي.

  ة من ذلك الغاي أخر بطالب( أفضميمالمجموعة ) قائدبإبدال  الباحثين أمر يميارة ال تأديةفي
 .وأفضمية بسرعة الحركيةالميارة  ىي تعمم أفراد المجموعة كميا

  طالب لممجموعة من حيث األداء والحوار والنقاش بين قائديكون العمل بيدوء ونظام بوجود 
عمى  القائدشرف ىذه وي المجموعة من تعمم أفراد المجموعة كميا، قائدتأكد يالمجموعة ، و 

 المادة. مدرسقوم بيا يف إلى أخرى جزئيةلممجموعة، أما االنتقال من  الجزيئةالميارات 
  راقبيعرض الميارة و يشرح و يدرس و أنو يالمادة العمل فضاًل عن  الباحثين تابع ويراقب ي 

عن  ليم الراجعة التغذيةقدم ي أنوكما  الصحيحة استجاباتعزز يو  المجموعة التعاونيةعمل 
 .المجموعة ائدق طريق

 : المجموعة الضابطة:ثانيا
كانت المجموعة الضابطة تطبق مفردات المنيج التعميمي المقرر لكمية التربية األساسية  بأشراف  

 وفي حصة منفردة عن المجموعة التجريبية وعمى النحو اآلتي:مدرس المادة 
  .يقوم مدرس المادة بأداء الدرس من دون مساعدة الطالب 
   ن الطالب في ىذه الطريقة.بيوجد تفاعل يال 
  المياموجد قائد لممجموعة لمتنفيذ يال. 
  لمدرس ىو المسؤول عن تقديم التغذية الراجعة لمطالب عند تصحيح األخطاءا. 
عمى النحو  وىي والتجريبيةالضابطة  المجموعتينبالذكر أن ىناك عالقة مشتركة بين  الجديرمن 

 التيدئة. وتمريناتالعام والخاص  بنوعيواإلحماء  -0          اآلتي:
 تعمم الميارات نفسيا مع اختالف في أسموب التعمم فقط. -5                

 التجزئة. بطريقو التدريس -3
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  )قسمت الوحدة التعميمية عمى وفق أقسام الوحدة الثالثة وىي )التحضيري، الرئيسي، الختامي
 في القسم الرئيسي من الوحدة التعميمية. طبق التعمم التعاونيوقد 

 ( دقيقة 02( دقيقة موزعة عمى القسم التحضيري )91بمغت مدة الوحدة التعميمية الواحدة )
( دقيقة والقسم 32)األسموب التعمم التعاوني ذ كانت حصة ( دقيقة ، إ71والقسم الرئيسي )

 ( دقيقة 2الختامي )
 
 االختبارات البعدية : 7 -2
وقتتتتد اتبتتتتع الطريقتتتتة نفستتتتيا التتتتتي اتبعيتتتتا فتتتتي  5102/ 0/ 02تتتتتم إجتتتتراء االختبتتتتارات البعديتتتتة بتتتتتاريخ   

أستابيع ، وقتد حترص  8االختبارات القبمية وذلك بعد االنتياء من المدة المقررة لمتجربتة والتتي استتغرقت 
عمتتى إيجتتاد جميتتع الظتتروف لالختبتتارات القبميتتة ومتطمباتيتتا عنتتد إجتتراء االختبتتارات البعديتتة متتن  ينالبتتاحث

 ختبار ويتم تصوير االختبارات وارساليا الى الحكام بغية تقيميا. ناحية الوقت والمكان ووسائل اال
  الوسائل االحصائية : 2-8

 .SPSSالوسائل اإلحصائية وفق الحقيبة اإلحصائية الجاىزة  يناستخدم الباحث
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها- 3

المستعممة في البحث، القبمية والبعدية تضمن ىذا الباب عرضا مفصاًل  لجميع نتائج االختبارات       
ألفتراد عينتتة البحتتث،  وقتد تتتم تحميتتل ىتذه النتتتائج فتتي ضتوء القتتوانين اإلحصتتائية المستتعممة فتتي البحتتث، 
والمناستبة ليتذه البيانتات فتي ضتوء المرجتع العممتي المثبتتت ليتذا االستتعمال لكتي يتتم لنتا اختبتار فتتروض 

نيتتتة التطبيقيتتتة التتتتي قتتتام بيتتتا البتتتاحثين بالتوصتتتل إلتتتى ىتتتذه البحتتتث وأىدافتتتو فتتتي ضتتتوء اإلجتتتراءات الميدا
 النتائج، ومن ثم  مناقشتيا في ضوء اإلطار المرجعي ليا .

( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة 4الجدول)
 ألرضية في الجمناستك الفنيمهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط الحركات االتجريبية في 

 االختبار البعدي االختبار القبمي  المهارات ت
 ع س   ع س  

مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط  0
 الحركات األرضية في الجمناستك الفني

2.00 0.858 6.250 0.967 

بساط الحركات القفزة العربية عمى جياز ( نالحظ إن قيمة الوسط الحسابي لميارة 0من الجدول )
وبانحراف معياري مقداره (، 2.00قد بمغت في االختبار القبمي ) األرضية في الجمناستك الفني

( مما 0.967( وبانحراف معياري ) 6.250(، أما  الوسط الحسابي لالختبار البعدي فبمر )0.858)
 يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وىي لصالح االختبار البعدي 
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( المحسوبة T( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة )5الجدول)
مهارة القفزة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 العربية عمى جهاز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني
 داللة (Tقيمة ) ع ف س  ف القياسوحدة  المهارات ت

 الجدولية المحسوبة الفروق
مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط  0

 الجمناستك الفني الحركات ألرضية في
 معنوي 2.09 24.169 0.786 4.250 درجة

 . 19( وبدرجة حرية0.05( عند مستوى الداللة )2.09( الجدولية )Tقيمة )

( Tتتبتين لنتا قتيم األوستاط الحستابية لمفتروق واالنحتراف المعيتاري لمفترق، وقيمتة )( 2من الجتدول)      
لمميتتارة القفتتزة العربيتتة عمتتى جيتتاز  المحستتوبة والجدوليتتة، وداللتتة الفتترق بتتين االختبتتارين القبمتتي والبعتتدي

 .بساط الحركات ألرضية في الجمناستك
  تبتتين وجتتود الجمناستتتك الفنتتيميتتارة القفتتزة العربيتتة عمتتى جيتتاز بستتاط الحركتتات ألرضتتية فتتي :

فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي، وبمغت األوساط الحسابية لمفرق بين نتائج 
( بمغتت  0.786(، وبمجمتوع االنحتراف المعيتاري لمفترق )4.250االختبارين القبمي والبعتدي )

( عنتد مستتوى  2.09 ( الجدوليتة )T( فتي حتين كانتت قيمتة )24.169( المحستوبة )Tقيمتة )
(، ولمتا كانتت القيمتة المحستوبة اكبتر متن قيمتيتا الجدوليتة 19( وبدرجتة حريتة )0.05الداللة )

 وكان ذلك لصالح االختبار البعدي دل ذلك عمى معنوية الفرق بين االختبارين القبمي والبعدي
. 

( يتبين لنا وجود فروق معنوية بين االختبار القبمي والبعدي وىي لصالح 2من خالل العرض لمجدول )
تأثير ايجابي  التعمم التعاوني المستخدم لواالختبار البعدي لممجموعة التجريبية، ومما تقدم نستدل أن 

المجموعة التجريبية التي اتبعت األسموب التعاوني  ، ويعزى  السبب ىذا التطور إلىفي تتطور الميارة
في التعمم فيرى الباحثين أن تطور يعود إلى التعاون والتآزر بين أعضاء المجموعة الواحدة وتنفيذ 
الواجبات المنوطة بيم وبالتالي التسريع في عممية التعمم، فضاًل عن العمل الجماعي الذي يخمق جوًا 

(إذ يذكر Hall, 1999:172من الحماس والمشاركة الفعمية بين أفراد المجموعة الواحدة وىذا ما أكده )
 أن األسموب التعاوني يزيد التعاون والتشجيع بين أفراد المجموعة الواحدة من اجل التنافس الجماعي 
وليس التنافس الفردي وكذلك يزيد من اإلبداع والمشاركة الفعالة وقمل من القمق واالنطوائية لبعض 

 الطالب.
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(يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة 6الجدول)
 مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفنيالضابطة في 

 االختبار البعدي االختبار القبمي  المهارات ت
 ع س   ع س  

بساط الحركات مهارة القفزة العربية عمى جهاز  1
 األرضية في الجمناستك الفني

1.80 0.768 4.250 0.550 

 
حتتتظ ان قيمتتتة الوستتتط الحستتتابي لميتتتارة  القفتتتزة العربيتتتة عمتتتى جيتتتاز بستتتاط ( نال2متتتن الجتتتدول )        

( وبتتتانحراف معيتتتاري 1.80قتتتد بمغتتتت فتتتي االختبتتتار القبمتتتي )الحركتتتات األرضتتتية فتتتي الجمناستتتتك الفنتتتي 
( وبتتتتتانحراف معيتتتتتاري 4.250أمتتتتتا الوستتتتتط الحستتتتتابي لالختبتتتتتار البعتتتتتدي  فبمتتتتتر  )(،  0.768مقتتتتتداره )

 .  ( مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية وىي لصالح االختبار البعدي 0.550)
 

( المحسوبة T( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة )7الجدول)
 والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 

 داللة (Tقيمة ) ع ف س  ف وحدة القياس المهارات ت
 الجدولية المحسوبة الفروق

مهارة القفزة العربية عمى جهاز  1
بساط الحركات األرضية في 

 الجمناستك الفني

 معنوي 2.09 12.352 0.887 2.450 درجة

 . 19( وبدرجة حرية 0.05( عند مستوى الداللة )2.09( الجدولية )Tقيمة )

( T( تتبين لنا قيم األوساط الحسابية لمفروق واالنحراف المعياري لمفرق، وقيمة )7من الجدول)     
 .ختبارين القبمي والبعديالمحسوبة والجدولية، وداللة الفرق بين اال

  العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفنيميارة القفزة 
تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي، وبمغت األوساط الحسابية لمفرق         

(، و 0.887(، وبمجموع االنحراف المعياري لمفرق )2.450بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي )
( عند مستوى  2.09( الجدولية )T( في حين كانت قيمة ) 12.352لمحسوبة )( اTبمغت قيمة )

(، ولما كانت القيمة المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية دل ذلك 19( وبدرجة حرية )0.05الداللة )
 عمى معنوية الفرق بين االختبارين القبمي والبعدي، وىي لصالح االختبار البعدي . 
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 نيج التعميمتييعزى السبب معنوية الفتروق لالختبتارين القبمتي والبعتدي لممجموعتة الضتابطة إلتى المت    
بأسموب عممي إضافة إلى احتوائو عمى تمرينات بدنية وحركيتة متن قتوة وسترعة  المتبع من قبل المدرس

 التي رفعت من مستواىا. عب دورا أساسيا في تطوير الميارةورشاقة والتي تم
الشتتتدد ( وحتتتدة أستتتبوعيا فضتتتال عتتتن استتتتخدام 5إذ كانتتتت ) ضتتتافة إلتتتى عتتتدد الوحتتتدات التعميميتتتةإلبا   

لر األىميتة فتي المتعمقة وعدد التكرارات التي تتناسب مع شدة كل تمرين مياري والذي كان لو األثر البا
 وكذلك استخدام األسموب المناسب الذي قريبا جدا لظروف المنافسة . تطوير بعض الميارة

( المحسوبة والجدولية بين T( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية, وقيمة )8الجدول)
لمهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية 

 الحركات األرضية في الجمناستك الفني
 T*قيمة  لضابطةالمجموعة ا المجموعة التجريبية  المهارات ت

 المحسوبة
الداللة 

 ع س   ع س   اإلحصائية
مهارة القفزة العربية عمى جهاز بساط  1

 الحركات األرضية في الجمناستك الفني
 معنوي 7.793 0.550 4.250 0.967 6.250

 (.0.05( ومستوى داللة )38( تحت درجة حرية )2.04( الجدولية )Tقيمة *)

( نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتة والضتابطة لمميتارات ، فكانتت 8يبين الجدول )       
لميارة القفتزة العربيتة عمتى جيتاز بستاط الحركتات األرضتية فتي الجمناستتك الفنتي نتائج الوسط الحسابي 
(،أمتتتا الوستتتط الحستتتابي لالختبتتتار  0.967(، وبتتتانحراف معيتتتاري مقتتتداره )6.250لممجوعتتتة التجريبيتتتة )

(، وىتتي اكبتتر متتن قيمتتة  0.550(، وبتتانحراف معيتتاره قتتدره )4.250البعتتدي لممجوعتتة الضتتابطة فبمتتر )
(T( الجدوليتة البالغتة )ممتا يتتدل عمتى وجتود فتتروق ذات داللتة إحصتتائية 38(، وبدرجتتة حريتة )2.04 ،)

 وىي لصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية.
اتضح أن والضابطة في االختبارات البعدية تين التجريبية وبعد عرض النتائج وتحميميا بين المجموع 

االسموب وىذا يعني إن استخدام  نتائج افضل من المجموعة الضابطة ،المجموعة التجريبية حققت 
 بالنسبة لطالببع من قبل المدرس والعرض المتنوع قد حقق فروق أفضل من األسموب المت الخاص
داء ظير لنا ذلك جميا من خالل دقة اوي األسموب المستخدموان سبب ىذه الفروق ىو فاعمية  الكمية

إذ نالحظ ىنالك فروق ميارة القفزة العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني 
جريبية مجموعة التلمويعزو الباحثين ان سبب ىذا التفوق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية وذلك 

الى االستثمار االمثل لزمن التكرار الميارة التي يؤدييا المتعمم اذ انو يتمقى التغذية الراجعة الفورية 
 أخرى. المباشرة من قائد مجموعتو مرة ومن مدرس المادة مرة

التي تؤكد بأن   التعمم التعاوني يساعد عمى و ( Laura, Marti, 2003:123) معوتتفق ىذه النتيجة  
الطمبة بدرجة اكبر من ) التعمم المتبع ( وأنو يعطي لمطمبة نوع من المتعة بالعمل وأكثر ثقة  تحفيز
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،كما وتتفق ىذه النتيجة مع ما أكده  وقابمية عمى األداء لمدعم والتشجيع من قبل أعضاء المجوعة
(2004: 89: okebukola بأن التعمم التعاوني يحسن ويطور بشكل واضح  األداء لدى الطمبة ،

 .بالمقارنة مع أي استراتيجية أخرى 

الذي كان ليا دور فعال في حصول ىذا التطور الذي أعدىا الباحثين فضال عن المنيج التعميمي 
ق األوقات المحددة الممارسة من قبل الطالب وفعميو ىو لدى المجموعة التجريبية، وىذا ما تم تأكيد  

 وجيو محجوب التكرار والتدريب يعطي لمميارة إتقان أكثر وتنافس وتألق حركي أكثر دقة .)  اذ لألداء
:88: 0989) 

سموب التعمم كما إن ا ينوفرضياتو التي وضعيا الباحث إن ىدف البحث قد تحقق ينلذا يرى الباحث
العربية عمى جياز بساط الحركات األرضية في القفزة  في تعمم ميارة أغراضو التعاوني قد حقق
 .الجمناستك الفني

 الخاتمة  -4
كان ليا تأثير ايجابي في تنمية  التعمم التعاونيان  استنتج ينفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث

التكرار الصحيح كان لو االثر االيجابي في تطور الميارة الميارة بشكل ممحوظ لممجموعة التجريبية ، 
المدربين العاممين في المدرسين و وتعميميا عمى  اسموب التعمم التعاونياستخدام  وكانت التوصيات، 

اجراء دراسة مشابية ولفئات عمرية مختمفة ىذا المجال لإلفادة من النتائج ألتي خرجت بيا الدراسة ، 
 .ي لمطالب والعبين الجمناستك الفنيلتطوير الجانب البدن
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