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ملخص
ھ دفت الدراس ة التع رف إل ى ت أثير الت دريس باس تخدام اس تراتيجية ال تعلم التع اوني عل ى
مس توى األداء المھ اري واتجاھ ات الطالب ات نحورياض ة الجمب از ،اش تملت عين ة الدراس ة عل ى
) (٢٠طالب ة م ن طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية المس جالت ف ي مس اق الجمب از خ الل الفص ل
الدراس ي الث اني م ن الع ام الج امعي  ،٢٠١٠/ ٢٠٠٩وق د اس تخدم الب احثون الم نھج التجريب ي
لمناسبته وطبيعة واھداف الدراسة وق د ت م تطبي ق البرن امج التعليم ي باس تراتيجية ال تعلم التع اوني
لمھارات الجمباز على جھاز عارضة التوازن لمدة ) (٦أسابيع عل ى عين ة الدراس ة ،وق د اس تخدم
الباحثون المعالجات اإلحصائية التالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت(
لمناسبتھا وطبيعة الدراسة ،وأظھ رت نت ائج الدراس ة ال ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى الداللة )  (٠.٠٥ =αالتدريس باس تخدام اس تراتيجية ال تعلم التع اوني ب ين القياس ين القبل ي
والبعدي ولصالح القياس ات البعدي ة ل ألداء المھ اري ،وك ذلك اظھ رت الدراس ة وج ود ف روق ذات
دالله احصائية عند مستوى الدالل ة )  (٠.٠٥ =αالس تخدام أس لوب ال تعلم التع اوني ف ي اتجاھ ات
طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية نح و رياض ة الجمب از .ويوص ي الب احثون بض رورة اس تخدام
التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المواد العملية ومادة الجمباز بشكل خاص ،وعقد
ورشات عم ل لبي ان أھمي ة اس تخدام االس تراتيجيات التعليمي ة الحديث ة لمعلم ي التربي ة الرياض ية
ولطالب كلية التربية الرياضية.
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Abstract
This study was aimed to explore the use of cooperative learning
strategy at level of performance and attitudes of female student at faculty
of Physical Education towarding gymnastic sport. The sample of study
was chosen directly and included (20) female student enrolled in the
course of Gymnastic (1), during the second semester of academic year
2009- 2010 .The researches used the relevance of the experimental
method to the nature and purpose of the study. The teaching program at
cooperative strategy was applied for (6) weeks at the beam apparatus and
the questioner was given to the sample pre –post the teaching program,
the researchers used appropriates statistics treatments. The result of study
shows that there is a positive effect statistical significance between pre
and post measures in skill performance by cooperative learning strategy
in fever of post measure and there is a positive effect of statistical
significance between pre and post measures in attitudes towards
gymnastic. The researchers recommend to use cooperative learning
strategy in teaching practical courses and specially in Gymnastic Courses
and holding workshops for the teachers of physical education as well as
student of physical education regarding the importance of using new
strategies in teaching physical education.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
إن متغي رات ومتطلب ات وتح ديات العص رالحالي ال ذي نش ھده فرض ت علين ا العم ل عل ى
 م ن خ الل،تطوير العملية التعليمية التي من شأنھا تحضير وإعداد الطالب لمواكبة ھذه التحديات
 تع الج التغي رات الموج ودة ف ي،استخدام أساليب وط رق تعليمي ة أكث ر فاعلي ة ونجاح ا ف ي التعل يم
( إل ى أن ه يج ب أن ترك ز مناھجن ا الحديث ة عل ى٢٠٠٧ ، وأك د )الخوال دة.النظم التعليمية التقليدي ة
 وم ن ھ ذه الط رق طريق ة التعل يم. واالبتع اد ع ن أس اليب الحف ظ والتلق ين،الفھ م والعم ل واإلنت اج
 بحي ث تش ترك مجموع ة ص غيرة، التي يكون المتعلم فيھ ا مح ور عملي ة ال تعلم والتعل يم،التعاوني
من الطالب معا ً في القيام بعمل أو نشاط تعليمي ويعمل على تنمي ة التع اون والمس اعدة ب ين أف راد
 ويعتب ر ال تعلم التع اوني فري د ب ين نم اذج الت دريس ألن ه يس تخدم.(٢٠٠٥ ،المجموعة )السويلمين
 يقوم على مبدأ تقسيم الطلبة في مجموعة صغيرة غير متجانسة م ن،ًمھمة مختلفة أو عمال مختلفا
 إلنجاز المھمات المشتركة بنجاح أفضل تبع ا لتع اون،حيث القدرات أو الخلفية أو األداء المھاري
( أن ال تعلم٢٠٠٦  وي ذكر )الس ليتي.(٢٠٠٨ ،المجموع ة بعض ھا م ع ال بعض اآلخ ر )الربيع ي
 وذل ك،التعاوني يمثل أحد استراتيجيات التدريس الحديثة التي تعتمد على أسلوب العم ل الجم اعي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،(١)٢٥  مجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية

غاده خصاونه ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥

من خالل تقسيم الطالب إلى عدد من المجموع ات الص غيرة وك ل مجموع ه تعم ل ض من إطارھ ا
من خالل تقديم اآلراء والمفاھيم والمعلوم ات ،ويت اح لھ م المناقش ة فيم ا بي نھم وتب ادل المعلوم ات
وص وال إل ى حل ول وآراء يتف ق عليھ ا ض من إط ار المجموع ة الواح دة ،عل ى أن يك ون التعام ل
منظما ً ومنسقا ً ومبنيا ً على احترام اآلراء وتقبل الرأي وال رأي اآلخ ر ،ويك ون دور المعل م مرش داً
وموجھ ا ً ومع ززاً .وت ذكر )عزم ي (٢٠٠٣ ،أن ال تعلم التع اوني ھ و إح دى اس تراتيجيات ال تعلم
القائمة على العمل في مجموعات من أجل تحقيق ھدف محدد بحيث يصبح ك ل ف رد منھ ا مس ئوال
عن نجاح أو فشل لمجموعته ،لذا يسعى كل فرد إلى التع اون م ع ب اقي أف راد المجموع ة م ن أج ل
تحقيق الھدف المشترك ليس على مستوى الجماعة فقط ولكن عل ى المس توى الف ردي أيض ا وھ ي
بذلك تؤكد على إيجابية المتعلم ونش اطه .وق د ع رف )العن زي (٢٠٠٧ ،ال تعلم التع اوني عل ى أن ه
طريقة تدريس تتمحور حول الطالب ،حيث يعمل الطلبة ضمن مجموعات غي ر متجانس ة لتحقي ق
ھدف تعليمي مشترك.
وعرف )قنصوه (٢٠٠٦ ،التعلم التعاوني على أنه مجموعة من األنش طة الحركي ة المخط ط
لھا مسبقا ً في تتابع منطقي وفق برنامج موض وع يق وم بتنفي ذه الط الب تح ت قي ادة المعل م وي ؤدي
إل ى تحقي ق ھ دف حرك ي مح دد .وق د ع رف )أب و جلغي ف (٢٠٠٧ ،ال تعلم التع اوني عب ارة ع ن
إستراتيجية تدريس تعتمد على مبدأ تعلم الطالب في الصف ،في صورة مجموعات تعاونية بغاي ة
تحقيق أھداف أكاديمية ،لتنمية المھارات التعاونية بحيث يتحفزون لتعلم ھذا الموضوع ويوجھ ون
إلى القيام بمھام تعاونية معينه ،ثم يعطون الفرصة للعمل التعاوني النجاز تلك المھام ،وقد أضاف
أيضا إلى أنھا إستراتيجية صفيه تستخدم لزيادة الدافعية واالنتب اه ل دى الطلب ة م ن أج ل مس اعدتھم
على تنمية مفھ وم إيج ابي لھ م وللط الب اآلخ رين وتزوي دھم بالوس ائل الالزم ة للتفكي ر اإلب داعي
وتشجيع المشاركة فيما بينھم الكتساب المھارات المطلوبة.
إن التعلم التعاوني يساعد المتعلم على أن يعي حقيق ة م ا ي تعلم م ع الس يطرة علي ة م ن خ الل
المشاركة الفاعلة ومناقشة المادة التعليمية فيما بين أعضاء المجموع ة الواح دة .كم ا يلب ي رغب ات
وحاج ات الم تعلم ال ذي يجع ل الطلب ة يش عرون بالرض ا والمتع ة ،مم ا ي ؤدي إل ى تحص يل أعل ى
واحتفاظ بالمعلومة لفت رة أط ول وم ن أھ م مزاي ا ھ ذا األس لوب م ن التعل يم أن ه يزي د م ن مھ ارات
المشاركة والمھارات االجتماعية والعمل الفع ال م ع اآلخ رين مم ا ي ؤدي إل ى تحس ين أداء الطلب ة
أكاديميا ً واجتماعيا ً )الھرش وآخرون.(٢٠٠٧ ،
وقد أشارت )عبد الكريم (١٩٩٣ ،أنه لكي نزيد من فاعلية التدريس يجب العم ل عل ى تھيئ ة
مواقف تنمي القدرة عل ى ال تعلم ال ذاتي ،واحت رام شخص ية الطال ب وان يث ق بق درة الط الب عل ى
تحمل بعض المسئولية في عملية التعلم والتعليم .وأن يكون مشجعا الط الب عل ى اإلب داع والخل ق
واالستقاللية وأن تتحول من مجرد تكرار للمادة إلى كيف يتعلم الطالب وتسمح له بالتفاعل الم رن
مع المواد التعليمية وكذلك مع المدرس .وأكد )السليتي (٢٠٠٦ ،أن التعلم التع اوني م ن األس اليب
المھم ة ف ي تعل يم الط الب ذوي الق درات المح دودة إذ يرف ع م ن مس تواھم التحص يلي م ن خ الل
مش اركة زمالئھ م والعم ل مع ا ً .ف ي ح ين يش ير )أب و جلغي ف (٢٠٠٧ ،أن ال تعلم التع اوني يزي د
التحصيل ويطور الق درات العقلي ة والمھاري ة ل دى الط الب م ن خ الل الحص ول عل ى المعلوم ات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(١)٢٥
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بأنفسھم والتطبيق العملي لماتم تعلمه وھذا أبقى أثراً ،ويس مح بمس اعدة الط الب بعض ھم ال بعض،
ويتيح فرصة للمناقش ة والح وار ،وك ذلك االھتم ام بتط وير الن واحي االجتماعي ة مث ل الق درة عل ى
الح وار ،وإب داء ال رأي وتحم ل المس ؤولية ،وي دعم بھ ذا الص دد )ش اھين (٢٠٠٦ ،فك رة ال تعلم
التعاوني أن يقوم على تنظيم الط الب ف ي مجموع ات ص غيرة يجمعھ م ھ دف واح د ھ و الوص ول
إل ى ح ل المھم ة المطلوب ة ،ويعتم د عل ى أن يك ون دور الطال ب معلم ا ومتعلم ا ف ي نف س الوق ت،
وإعطاء الفرصة للتعلم بصوت مرتفع ،والسماح للطلبة بمختل ف المس تويات بالتوجي ه واألداء ف ي
أن واحد مما يحسن األداء العام ،ويحس ن المھ ارات االجتماعي ة ب ين الطلب ة كالتع اون والمش اركة
واحترام الرأي اآلخر والعمل على خلق جو من المنافسة واإلبداع.
ويشير )السليتي (٢٠٠٦ ،إلى أن التعلم التعاوني من اإلستراتيجيات الھامة التي تساعد عل ى
ارتفاع معدالت تحصيل الطلبة وزيادة القدرة على التذكر وزيادة الح افز ال ذاتي نح و ال تعلم ونم و
العالق ات االيجابي ة ب ين الطلب ة وزي ادة ثق ة الطلب ة بأنفس ھم وجع ل الم ادة التعليمي ة مثي رة لل تعلم
ومشوقة لھم .حيث يشير ) (Stork, 2007إلى أن استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني ي ؤدي إل ى
الشعور بالنجاح وتجنب الشعور بالفشل ،عل ى أعتب ار أنھ ا تعط ي ف رص لل تعلم أفض ل وذل ك م ن
خالل عمل الطالب ضمن مجموعات فعندما تضم المجموع ة الواح دة ط الب ذوي ق درات عالي ة
ومتوسطة وقليلة ،فتصبح العملية التعليمية أكث ر فاعلي ة ،ف ذوي الق درة العالي ة يك ون دورة مفس راً
ومساعداً ،واألقل تكون لدية الفرصة للتعلم اكبر وينال التشجيع والدعم م ن قب ل زم الءه حي ث أن
تش ارك األداء م ع مس تويات مختلف ة أفض ل م ن األداء م ع نف س المس توى ويك ون منش غلين ب أداء
المھ ارات وإنج اح المھم ة ،ب دالً م ن مراقب ة س لوك وأداء اآلخ رين .ويلع ب االتج اه دوراً مھم ا ً
وايج ابي ف ي تحدي د نظ رة الف رد نح و النش اط الرياض ي ولھ ا دور ھ ام ف ي االرتق اء ف ي النش اط
الرياضي ألنھا تحرك الفرد وتدفعه لممارس ة النش اط واالس تمرار ف ي ممارس ته بص ورة منتظم ة
)عالوي (١٩٩٨ ،تعد االتجاھات من المواضيع الھامة في مجال عام النفس نظراً الھتم ام العدي د
من المختصين في ھذا المجال وتعتبر االتجاھات من المكونات الشخصية للفرد والتي تلع ب دورا
أساسيا ً في توجيه سلوكياته وتصرفاته في مختل ف األنش طة ،حي ث لعب ت االتجاھ ات دور ايج ابي
في تحديد وتفسير نظرة الفرد في مجاالت مختلف ة منھ ا ممارس ة األنش طة الرياض ية ،كم ا تس اھم
االتجاھات في االرتقاء بمس توى النش اط ال ذي يمارس ه الف رد ألنھ ا المح رك للق وى الداخلي ة الت ي
تثيره لممارسة نشاط معين أو االستمرار به لفترة مح ددة ،ل ذلك ك ان م ن المھ م ج داً معرف ة وفھ م
االتجاه الصحيح الذي يمكن األفراد ويساھم في ممارستھم لألنشطة الحركي ة وبالت الي دف ع ھ ؤالء
األفراد للمشاركة في ذلك النشاط) ،عبد الحليم ،ومحمود .(٢٠٠٥ ،ويعرف االتج اه )(Attitude
بأنه اتجاه الفرد نحو شيء معين ما وھو انعكاس لوجھات نظرة أو معتقدات ه نح وه إذ أن شخص ية
الفرد وسلوكه تتشكل بدرجة كبيرة عن طريق اتجاھاته )فاضل.(١٩٩٤ ،
وي ذكر ع الوي ) (١٩٩٢أن قي اس االتجاھ ات نح و ممارس ة األنش طة الرياض ية يس اعد
وبشكل كبير على تشجيع االتجاھات إلى المتوسط االيجابي وغرس ھا وبش كل ايج ابي ب ل وتس اھم
االتجاھ ات ف ي تفس ير أو تع ديل االتجاھ ات الس لبية عن د الممارس ين وك ذلك تعزي ز وغ رس
االتجاھات عند الفرد من جديد.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(١)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيم ا يؤك د )الكنع ان وخ اطر  (١٩٨٦عل ى أن قي اس االتجاھ ات يع د م ن األس اليب الھام ة
للتعرف على مدى استعداد األفراد ورضاھم عن المھمة الت ي يمارس وھا وبالت الي ھ ذا يقودن ا إل ى
أن نجاح الفرد في المھنة التي يختارھا وھذا يعطينا تصوراً واض حا ً ح ول أھمي ة ھ ذه االتجاھ ات
ف ي حي اتھم العملي ة واس تقرارھم النفس ي والخط ى ف ي العمل،وعلي ة ي رى الب احثين أن التط ور
التكنولوجي الكبير والسريع الذي يشھده عص رنا الح الي بش كل ع ام وم ا تش ھده العملي ة التعليمي ة
بش كل خ اص يح تم عل ى الترب ويين وذوي االختص اص العم ل عل ى مراجع ة وتغيي ر وتع ديل
وتط وير المن اھج الدراس ية وأس اليب ط رق تق ديم المعلوم ات للمتعلم ين فاالتجاھ ات الحديث ة ف ي
العملية التعليمية تؤكد على ذاتية المتعلم في الحصول على الخبرة والتي يھيئھا الموقف التعليم ي،
وينقل محور االھتمام من المعلم إلى المتعلم ليق ف الم تعلم موقف ا ايجابي ا ً نش طا ف ي تحقي ق أھ داف
العملية التعليمية كل حسب قدراته البدنية والعقلية وسرعته الذاتية ،ويتح ول دور المعل م م ن ملق ن
للمعلومات إلى مصمم للبيئة التعليمية ومن ھنا وجب على مدرس التربية الرياضية التع رف عل ى
كل ما ھو جديد في طرائق وأساليب التدريس واستخدامھا في العملي ة التعليمي ة حت ى يك ون ق ادراً
على تحقيق عملية التعلم لدى الطالب بما يتناسب مع المتغيرات الذي يشھدھا ھذا العصر.
عناصر التعلم التعاوني
لك ي يك ون الموق ف التعليم ي قائم ا عل ى التع اون ،ويأخ ذ بمب ادئ ال تعلم التع اوني يج ب أن
يتضمن ما يلي :وضوح األھداف وقبول الطلبة لھا ،واستخدام المجموعات غير المتجانسة وتق ديم
المكاف آت لنجاحھ ا ،والس ماح بوق ت ك اف لل تعلم والعم ل عل ى ب ث ج و م ن االحت رام )الس ليتي،
.(٢٠٠٦
بنية أسلوب التعلم التعاوني
يحتاج أسلوب ال تعلم التع اوني إل ى تنظ يم الط الب إل ى مجموع ات ويكل ف ك ل طال ب ب دور
خ اص حي ث يق وم اح دھم ب األداء واآلخ ر بالمالحظ ة .ويك ون دور الم ؤدي متض منا ً التع اون م ع
الزميل أما دور المالحظ يكون بإعطاء تغذية راجعة للمؤدي وھ و ال ذي يتص ل بالم درس ويك ون
دور المدرس ھ و مالحظ ة ك ل م ن الم ؤدي والمالح ظ ،ويتعام ل فق ط م ع التلمي ذ المالح ظ ،وھ و
الذي يتخذ مھارات التخطيط .ويتخذ التلميذ المالحظ قرارات التغذية الراجعة.
مضمون أسلوب التعلم التعاوني
يعن ي أس لوب ال تعلم التع اوني أن يع رف الم درس أھمي ة تعل يم الط الب كيفي ة إعط اء تغذي ة
راجعة دقيقة وموضوعية .ويتقبل المدرس واقع أنه ليس المصدر الوحيد للتعليم والتقويم والتغذي ة
الراجعة ،وإتاحة الفرصة للطالب لممارسة دور ايجابي في العملية التعليمية ،باإلضافة إل ى إنش اء
عالقات بين الطالب دون تواجد المدرس الدائم باستخدام ورقة المعيار )عبد الكريم.(١٩٩٣ ،
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دور المعلم في التعلم التعاوني
يبين السليتي ) (٢٠٠٦دور المعلم في التعلم التعاوني في توض يح األھ داف وتقس يم الط الب
إلى مجموعات وتقديم تعليمات حول أدوارھم وتصميم بطاقات العمل وتحديد زمن تحركھم داخل
المجموع ة ومراقب ة األداء وإعط اء تغذي ة راجع ة وتعزي زھم وتش جيعھم كمجموع ة ،فھ و ميس ر
ومسھل للتعلم .وأشار )أبو جلغيف (٢٠٠٧ ،أن دور المعلم أن يعمل باستمرار وبثبات على جع ل
مفھوم العمل في مجموعات مھارة حياتية ذات قيمه بالنسبة للطلبة والتأكد من حدود الوق ت ،خل ق
الحماس لدى الطلبة وتقديم المديح والدعم لھم ،وتنشيط المجموعة عن دما تك ون الدافعي ة منخفض ة
لديھم .وأكد )السويلمين (٢٠٠٥ ،أن دور المعلم يكون موجھا فالھدف ليس تغطي ة الم ادة المق ررة
ب ل بالكش ف عنھ ا معھ م ،وينحص ر دور المعل م ف ي ال تعلم التع اوني ف ي التخط يط واإلع داد ل ه،
وتنظيم المھمات التعليمية ،وتوجيه ال تعلم ،والمالحظ ة الواعي ة لمش اركة أف راد ك ل مجموع ة ف ي
نشاطات التعلم .ويشير )الربيعي (٢٠٠٨ ،الى دور المعلم في التعلم التعاوني تشكيل المجموع ات
التعليمية ،تفقد عمل المجموعات وتعليم الطالب مھارة العمل في المجموعات الصغيرة.
دور الطالب في التعلم التعاوني
ويشير )الربيع ي (٢٠٠٨ ،ال ى دور الطال ب ف ي ال تعلم التع اوني يس ند إلي ه المھ ام المتنوع ة
مثل مشاركة اآلخرين ف ي األفك ار ،وتوجي ه اآلخ رين نح و انج از المھ ام م ع االحتف اظ بالعالق ات
الطيبة وااليجابية ،وتنظيم الخب رات وتحدي دھا وص ياغتھا .كم ا وض ح س عادة وآخ رون )(٢٠٠٨
دور الطالب في التعلم التعاوني يتمثل في المشاركة والتعاون م ع ال زمالء ف ي األنش طة المختلف ة،
والعم ل ض من الفري ق الواح د ،وااللت زام بتعليم ات المعل م وإرش اداته وتوجيھات ه وتنفي ذ ال دور
المطلوب بفاعلية كبيرة وبناء عالقات ايجابية بين أفراد المجموعة والمجموعات األخرى.
األسس التربوية الذي يستند إليھا أسلوب التعلم التعاوني
تعتب ر التربي ة الرياض ية مج ال خص ب ي زود الط الب بف رص ال تعلم التع اوني ك أفراد ف ي
مجموع ات أو فري ق أو كم راقبين وك ذلك تعم ل عل ى زي ادة ال تحكم ف ي ال نفس وأحت رم اآلخ رين
وھي تشبع حاج ات األف راد النفس ية واالجتماعي ة والبدني ة والعقلي ة وحس ن اس تغالل وق ت الف راغ
وتساھم التربية الرياضية بزيادة الثقة بالنفس ،وتنمي عنصر القيادة ،وكذلك تزيد من التفاع ل ب ين
الزمالء ،مما تجعل الفرد أكثر اندماجا ً وفاعلية في المجتمع ).(Unesco, 2003
وأشارت )عزمي (٢٠٠٣ ،إلى أنه قد ظھرت اتجاھات تق وم عل ى دراس ة نظري ات التفاع ل
أو التأثير والتأثر في المواقف التعليمية ،وتأكيد إيجابية المتعلم ونشاطه ومن بينھا ال تعلم التع اوني
والذي يعتبره الكثيرون ضمن استراتيجيات التعلم الفعالة .وقد أضاف ) (Fleming, 1997حت ى
ن تمكن م ن مجابھ ة التغي رات الت ي يش ھدھا عص رنا الح الي ف ي كاف ة المج االت االقتص ادية
واالجتماعية والسياسية والتعايش معھا بحيوية وايجابية يجب أن نعمل عل ى أح داث تغيي رات ف ي
النظم التربوية س واء عل ى ص عيد الت دريس المدرس ي م ع ص غار الس ن واألطف ال أو عل ى ص عيد
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التعليم العالي مع الشباب من خ الل العم ل عل ى التغيي ر ف ي طريق ة التعل يم والتركي ز عل ى إفس اح
المجال للطالب بالتعلم الذاتي والتعلم التشاركي مع مجموعات وأن يكون الجو الع ام خ الل عملي ة
التعل يم مريح ا ً ومتناس با ً م ع ق درات ومي ول الط الب .وأن تس تجيب للف روق الفردي ة المرتبط ة
بالنواحي البدنية والنفسية والعقلية والبيئية واالجتماعية أو في النمط الفردي في النم و والشخص ية
وأسلوب التعلم.
قنوات التطور في أسلوب التعلم التعاوني
يكون النمو البدني قريبا ً من األقصى ،وفي النمو االنفعالي يتج ه نح و األقص ى نتيج ة عملي ة
التغذية الراجعة التي تتطلب استخدام السلوك اللفظي المالئم ،والصبر ويتعلم ممارس ة االس تقاللية
ليتخذ القرارات المناسبة .وبالنسبة للنم و االجتم اعي فيتج ه باتج اه األقص ى ،حي ث يك ون الطال ب
مستقالً في استخدام المھارات االجتماعي ة اس تقالالً مناس باً ،أم ا ف ي النم و المعرف ي يك ون التغيي ر
بش كل طفي ف ك ون المالح ظ منش غل ف ي العدي د م ن العملي ات الفكري ة مث ل المقارن ة والمض اھاة
واالستنتاج )عبد الكريم .(١٩٩٣ ،مما سبق يرى الباحثون أن الجو التعليمي بش كل ع ام مھ م ج داً
في العملية التعليمية ،فروح الجماعة التي تسود المحاضرة قد يؤثر بش كل كبي ر عل ى تنفي ذ الم ادة
بنجاح وتتيح الفرصة أمام الطالب للقيام بالمھامات الحركية بشكل أكثر ايجابية وأكثر تف اعالً م ع
الموق ف التعليم ي ألن التعل يم ھ و االس تثمار ف ي الطال ب ال ذي ھ و العنص ر الھ ام ال ذي يق ع علي ة
تطوير مجتمعه وتحسينه.
مشكلة البحث
م ن خ الل خب رة الب احثون ف ي العم ل كمدرس ين ل بعض المس اقات العملي ة ف ي كلي ة التربي ة
الرياض ية بش كل ع ام ،وم ن خ الل النظ ر إل ى ط رق الت دريس المس تخدمة ف ي ت دريس المس اقات
العملية في كلية التربية الرياضية بشكل عام ومساقات الجمباز بشكل خاص ،وجدا أنھا ال تراع ي
الفروق الفردية بين الطالبات وتعتمد بالدرجة األول ى عل ى اس تخدام الطريق ة التقليدي ة حي ث يق وم
المدرس بالشرح وتعليم المھارات وع رض النم وذج وإص الح األخط اء ،والتركي ز عل ى التك رار
والتدريب حتى يتم اكتس اب المھ ارات المطلوب ة ،وبھ ذا يتب اين مس توى تعل م الطالب ات ك ل حس ب
استيعابھا وفھمھا ،واستعدادھا لل تعلم ،ل ذا ش عر الب احثون بض رورة اس تخدام بع ض اس تراتيجيات
التدريس الحديثة التي تركز على تفعيل دور الطالبة في عملية ال تعلم وجعلھ ا مش اركة وفعال ة ف ي
عملي ة ال تعلم وليس ت مج رد مس تقبلة ،وتراع ي الف روق الفردي ة ،والت ي تس اعد عل ى تعزي ز ثق ة
الطالب بنفسه وبزمالئه أثناء أداء المھارات الحركية ،لما تول د لدي ه اتجاھ ات ايجابي ة نح و الم ادة
الت ي يدرس ھا ،وتش جيع التع اون والتفاع ل االجتم اعي ب ين الطالب ات ،ولمعرف ة م دى ت أثير ھ ذه
اإلستراتيجية على اتجاھات الطالبات نحو المادة كون التحاق الطالبات بالتخصص جاء باالعتم اد
على معدالتھن في الثانوية العامة بناءاً على تنسيب من مكتب القبول والتسجيل الموح د وال توج د
لدى الغالبية العظمى أي رغبة أو ميل نحو التخصص وھذا ينعكس س لبا ً عل ى المس توى المھ اري
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ل ألداء العمل ي مم ا ي ؤثر س لبا ً عل ى اتجاھ ات الطالب ات نح و التخص ص بش كل ع ام ونح و م ادة
الجمباز بشكل خاص.
أھداف البحث
 .١التع رف إل ى أث ر الت دريس باس تخدام اس تراتيجية ال تعلم التع اوني عل ى تعل م بع ض مھ ارات
الجمباز لدى طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك.
 .٢التعرف إلى أثر التدريس باستخدام استراتيجية ال تعلم التع اوني عل ى اتجاھ ات طالب ات كلي ة
التربية الرياضية نحو رياضة الجمباز.
تساؤالت الدراسة
الس ؤال األول :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (٠.٠٥ =α
الستخدام أسلوب التعلم على مس توى األداء المھ اري ل بعض مھ ارات الجمب از ل دى طالب ات كلي ة
التربية الرياضة؟
الس ؤال الث اني :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ) (٠.٠٥ =α
الس تخدام أس لوب ال تعلم التع اوني ف ي اتجاھ ات طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية نح و رياض ة
الجمباز؟
الدراسات السابقة
بعد اطالع الباحثون على على االدب المشابه في العديد من المراجع والدراسات والدوريات
تمكن من الوقوف على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ومنھا:
ق ام قوابع ة ) (٢٠٠٧بدراس ة ھ دفت إل ى التع رف إل ى أث ر برن امج تعليم ي مقت رح ل بعض
مھارات الجمباز باستخدام استراتيجيات حديثة عل ى المس توى المھ اري والتفكي ر أالبتك اري ل دى
تالمي ذ المرحل ة األساس ية ،وق د اس تخدم الباح ث الم نھج ش به التجريب ي لمناس بته لطبيع ة ھ ذه
الدراس ة ،وق د تكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٤٨طالب ا ،قس موا إل ى ث الث مجموع ات )األق ران،
المجموع ات الص غيرة ،والتوض يحية( وق د خض عت المجموع ات ال ثالث إل ى تعل م مھ ارات
الجمباز ،والتعرف على المستوى التفكير االبتكاري ،وبينت نتائج الدراسة إلى وج ود أث ر ايج ابي
للبرنامج التعليمي المقترح على المستوى المھاري وعلى مستوى التفكي ر االبتك اري للمجموع ات
التجريبية.
قامت المقداد ) (٢٠٠٦بدراسة ھ دفت إل ى التع رف عل ى أث ر ال تعلم التع اوني عل ى اكتس اب
بع ض المھ ارات الھجومي ة ف ي لعب ة المب ارزة عل ى ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة
الموص ل وبلغ ت عين ة البح ث ) (٢٨طالب ا ً وق د اس تخدمت الباحث ة الم نھج التجريب ي لمالءمت ه
وطبيع ة البح ث ،ت م تقس يمھم إل ى مجم وعتين المجموع ة التجريبي ة واس تخدمت الباحث ة معھ ا
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األسلوب التعاوني ،والمجموعة الضابطة واستخدمت معھ ا األس لوب التقلي دي المتب ع ف ي ت دريس
م ادة المب ارزة ،وق د توص لت الباحث ة إل ى أن أس لوب ال تعلم التع اوني ك ان أكث ر فاعلي ة ف ي تعل م
الحركات الھجومية في المبارزة لدى أفراد عينة البحث.
ق ام قنص وه ) (٢٠٠٦بدراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى أث ر اس تخدام إس تراتيجية ال تعلم
التع اوني عل ى مس توى أداء بع ض المھ ارات األساس ية وعل ى مس توى التحص يل المعرف ي ف ي
رياضة الجمباز لدى طالب كلية التربية الرياضية في جامعة أسيوط فقد بلغت العين ة ) (٤٠طالب ا ً
واستخدم الباحث المنھج التجريبي وقد أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى أن اس تخدام إس تراتيجية ال تعلم
التعاوني قد كان له أثر ايجابيا ً على ارتفاع مستوى األداء المھاري والتحصيل المعرف ي لمھ ارات
الجمباز.
وقامت شاھين ) (٢٠٠٦بدراسة ھدفت إلى التعرف إلى تأثير استراتيجيات التعل يم التع اوني
باس تخدام الك اميرات ال ديجيتال واألس لوب الزوج ي عل ى اتجاھ ات الطلب ة نح و م ادة الجمب از،
ومستوى األداء المھاري لطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،اتبعت الباحثة الم نھج
التجريب ي .واش تملت العين ة عل ى ) (٦١طالب ة ،ت م تقس يمھن إل ى ث الث مجموع ات :مجم وعتين
تجريبيتين ،ومجموع ة ض ابطه .وأظھ رت النت ائج وج ود ت أثير إيج ابي ألس اليب الت دريس الثالث ة
على مستوى األداء المھاري ،وعلى اتجاھات الطالبات نحو مادة الجمباز.
والدراسة التي قام بھا كل من الشريفي والزبيدي ) (٢٠٠٦والتي ھدفت إلى الكشف عن أث ر
اس تخدام أس اليب الت دريس الف ردي والتب ادلي والتع اوني واألم ري ف ي تعل يم بع ض المھ ارات
األساسية بكرة القدم ،وقد تم استخدام المنھج التجريبي لمالءمته وطبيع ة البح ث عل ى عين ة بلغ ت
) (٨٠طالب ا ً م ن ط الب كلي ة المعلم ين بجامع ة الموص ل ،وق د ت م تقس يمھم إل ى أرب ع مجموع ات
تجريبية وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام أسلوب التدريس الف ردي ف ي تنمي ة جمي ع
المھارات األساسية في لعبة كرة القدم ،أسلوب التعلم التع اوني والتب ادلي وس اھم ف ي تنمي ة بع ض
المھارات األساسية في كرة القدم.
ق ام العق اد ) (٢٠٠٥بدراس ة ھ دفت إل ى معرف ة ت أثير ال تعلم التع اوني عل ى مس توى األداء
المھ اري ل بعض المھ ارات األساس ية ف ي ك رة الق دم وتق دير ال ذات المھاري ة ل دى تالمي ذ الص ف
األول اإلعدادي من الص م وال بكم وإل ى الف روق ب ين المجموع ة التجريبي ة والض ابطة ف ي القي اس
البع دي لمس توى أداء بع ض المھ ارات األساس ية ف ي ك رة الق دم وتق دير ال ذات ،واس تخدم الباح ث
المنھج التجريبي لمالءمته لطبيعة البح ث عل ى عين ه قوامھ ا ) (٤٨تلمي ذ ،قس موا إل ى مجم وعتين
األول ى تجريبي ة والثاني ة ض ابطة وق د أظھ رت نت ائج الدراس ة إل ى أن ال تعلم التع اوني ل ه ت أثير
إيج ابي عل ى مس توى األداء المھ اري ف ي ك رة الق دم وتق دير ال ذات المھاري ة ف ي ك رة الق دم ل دى
تالمي ذ المرحل ة اإلعدادي ة م ن الص م وال بكم وإل ى تف وق المجموع ة التجريبي ة عل ى المجموع ة
الضابطة في القياس البعدي عن القياس القبلي في جميع المھارات األساسية في ك رة الق دم وتق دير
الذات المھارية في كرة القدم.
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وأجرى الحايك ) (٢٠٠٤دراسة ھدفت التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية التعلم التع اوني
في تدريس كرة السلة على مفھوم الذات ،واتجاھات الطلبة نحو مادة كرة السلة لطلبة كلية التربي ة
الرياضية في الجامعة األردنية .وتم تطبيق البحث على عينة مكون ة م ن ) (٤٩طال ب وطالب ة .ت م
تقسيمھم إلى مجم وعتين متك افئتين ،طبق ت المجموع ة التجريبي ة األس لوب التب ادلي ،والمجموع ة
الضابطة األسلوب األمري .وتم تطبيق التجربة لم دة ) (١٦أس بوعا بواق ع ث الث م رات أس بوعيا ً.
وأظھرت النتائج وجود فروق دال ة إحص ائية ف ي تحس ين مفھ وم ال ذات وتحس ين اتجاھ ات الطلب ة
لصالح المجموع ة التجريبي ة الت ي طبق ت األس لوب التب ادلي ،وال يوج د ف روق دال ة إحص ائيا ب ين
أفراد المجموعتين على المقياسين تعزى للجنس.
قام الضھراوي ) (٢٠٠٣بدراسة ھدفت إلى التعرف على تأثير اس تخدام األس لوب التع اوني
على تعلم وعلى االتجاه نحو بعض مھارات ألعاب القوى )١٠٠م عدو ،دفع جلة ،الوثب الطوي ل(
لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة ج دة بالمملك ة العربي ة الس عودية .وق د بلغ ت العين ة ) (٩٠طالب ا ً
قسموا إلى مجموعتين إحداھما تجريبية واألخرى ضابطة وق د أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود
فروق في مقياس االتجاه نحو مسابقات ألع اب الق وى ولص الح المجموع ات التجريبي ة ف ي القي اس
البعدي.
قامت عزمي ) (٢٠٠٣بدراسة ھدفت إلى معرف ة ت أثير ال تعلم التع اوني عل ى مس توى األداء
المھاري لبعض المھارات األساسية ف ي رياض ة الھ وكي لطالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية )التق دم
ب الكرة ،ص د الك رة ،دف ع الك رة ،نط ر الكرة،غ رف الك رة ،ض رب الك رة( وال ى الف روق ب ين
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى أداء بع ض المھ ارات األساس ية ف ي
رياضة الھوكي .واستخدمت الباحثة المنھج التجريب ي لمالئمت ه لطبيع ة البح ث عل ى عين ه قوامھ ا
) (٤٨طالبة من طالبات الفرقة األولى قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة وقد
أظھرت نتائج الدراسة أن أسلوب التعلم التعاوني له تأثير ايجابي على مستوى األداء المھاري في
رياضة الھوكي لصالح المجموعة التجريبية.
اج رى ھون غ  (Huang,) 2000دراس ة ھ دفت إل ى معرف ة أث ر أس تخدم اس تراتيجيات
النمذجة ،والفيديو التفاعلي ،وال تعلم التع اوني ،واألداء الف ردي ،عل ى تعل م األداء الحرك ي لمھ ارة
المرجحة في رياضة الغولف واتجاھات الطلبة نحو ھذه االستراتيجيات ،واستخدم الباحث الم نھج
التجريبي والوصفي على عينة بلغت ) (١٢٠طالبا ً م ن ط الب الجامع ة وق د ت م تقس يمھم عش وائيا
في المجموعات التدريسية لتعليمھم مھارة المرجحة في رياضة الغولف بعد تصنيفھم إلى ن وعين:
الق درة العالي ة والق درة األق ل ،وت م قي اس مس توى األداء الحرك ي ،واتجاھ ات الطلب ة بع د انتھ اء
التجربة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذي تم تعليمھم باستخدام إستراتيجية النمذجة
قد حققت أفضل النتائج بين المجموع ات التدريس ية األخ رى ف ي مس توى األداء الحرك ي ،أم ا ف ي
اتجاھات الطالب نحو استخدام ھذه االستراتيجيات فإن الطالب الذين تعلموا باستخدام إستراتيجية
النمذجة وذوي القدرة العالية كانوا أكثر ايجابية من الطالب ذوي القدرة األقل وأعلى من الط الب
الذين استخدموا إس تراتيجية الفي ديو التف اعلي وذوي الق درة العالي ة ،كم ا أن اتجاھ ات الطلب ة ذوي
القدرة األقل نحو التعلم التعاوني فكانت ايجابية أكثر م ن الط الب ذوي الق درة العالي ة ،ول م تظھ ر
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أي فروق ب ين اتجاھ ات الط الب ذوي الق درة األق ل ال ذين تعلم وا باس تخدام إس تراتيجية النمذج ة
والفيديو التفاعلي.
من خالل إطالع الباحثون على الدراسات السابقة فقد توصال إلى ما يلي:


فاعلية إستراتيجية التعليم التعاوني في تعلم المھارات.



تناسب إستراتيجية التعلم التعاوني لمختلف المراحل السنية والدراسية.



التعرف على االدوات واالساليب االحصائية المستخدمه.



تكوين فكر نظري حول الموضوع واالسترشاد به في مناقشة النتائج.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

معظم الدراسات تناولت إستراتيجية التعلم التعاوني في مختلف المھارات والرياضات بشكل
عام وبرياضة الجمباز بشكل خاص ،اقتصرت على جھاز الحرك ات األرض ية ،وف ي ھ ذا البح ث
تم استخدامھا في تعل يم بع ض المھ ارات عل ى جمب از عارض ة الت وازن )الدحرج ة األمامي ة وثب ة
البر جل(.
محددات الدراسة
المجال المكاني :كلية التربية الرياضية /صالة الجمباز.
المجال الزماني :الفصل الدراسي الثاني .٢٠١٠/٢٠٠٩
المجال البشري :طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز.
إجراءات الدراسة
منھج الدراسة
تم اس تخدام الم نھج التجريب ي للمجموع ة الواح دة للقياس ين القبل ي والبع دي ،نظ راً لمالءمت ه
لطبيعة ھذه الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة
ت م اختي ار مجتم ع الدراس ة بالطريق ة العمدي ة م ن طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية بجامع ة
اليرموك المسجالت لمساق جمباز ) (١خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الج امعي )-٢٠٠٩
 (٢٠١٠وعددھن ) (٢٠طالبة.
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أدوات الدراسة
االختبارات المستخدمة
بع د إط الع الب احثين عل ى العدي د م ن المراج ع واألبح اث والدراس ات الس ابقة المتعلق ة
باتجاھات الطلبة نحو الم واد الدراس ية المختلف ة مث ل دراس ة الحاي ك ) ،(٢٠٠٤قوابع ة )،(٢٠٠٧
الض ھراوي ) ،(٢٠٠٣ش اھين ) (٢٠٠٦ت م اس تخدام أداة الدراس ة المس تخدمة م ن قب ل الحاي ك
) (٢٠٠٤بعد إن قام الباحثين بتعديل وإعادة صياغة بع ض الفق رات لتناس ب الدراس ة الحالي ة ،ث م
عرضھا على أعضاء ھيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة إلب داء ال رأي ح ول الفق رات وم دى
مناسبة الفقرات ووضوح اللغة والتعابير وحذف أو إض افة ل بعض الفق رات ،ث م ت م عرض ھا عل ى
نفس الخبراء للحصول على الموافقة النھائية وقد تم الموافقة على جمي ع التع ديالت والملح ق رق م
) (١يوضح أسماء الخبراء والمحكمين.
قام الباحثين بوضع االستبيان بصورته النھائية المكونة م ن ) (٢٢عب ارة والملح ق رق م )(٢
يبين االستبيان بصورته النھائية ثم وزعت فقرات االستبيان على المجاالت األربعة كالتالي:


المجال األول :أھمية رياضة الجمباز العبارات ).(٢٢ ،١٩ ،١٢ ،٧ ،١



المجال الثاني :محتوى وطبيعة المادة العبارات ).(١٠ ،٢٠ ،٣،١٧



المجال الثالث :األسلوب التدريسي العبارات ).(١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،٨ ،٥



المجال الرابع :مدرس المادة العبارات ).(٢١ ،٩ ،٦ ،٤ ،٢
بعد ذلك تم أيجاد المعامالت العلمية لالستبيان على النحو التالي:

صدق االختبار
تم التأكد من صدق اداة الدراسة )االستبيان( من خالل عرضه على مجموعة م ن المحكم ين
المختص ين م ن أعض اء الھيئ ة التدريس ية ف ي كليت ي التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة اليرم وك
واالردنية ،وذلك لمعرفة مدى عالقة أسئلة االستبيان مع أھ داف الدراس ة باإلض افة مالئم ة أس ئلة
االس تبيان م ن حي ث الص ياغة اللغوي ة والوض وح .وق د أجم ع الخب راء عل ى مناس بة األس ئلة
ومالئمتھا.
ثبات االختبار
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيقه عل ى عين ة م ن مجموع ة الطالب ات م ن خ ارج عين ة
الدراسة والبالغ عددھن ) ١٠طالبات ،ثم تم تطبيق مرة ثانية بعد أسبوعين ،عل ى نف س الطالب ات،
وتم استخراج معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ ألفا( على جميع فقرات أداة الدراسة)االستبيان(،
والجدول ) (١يوضح ذلك.
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غاده خصاونه ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥

جدول ) :(١معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ ألفا( على جميع فقرات مجاالت الدراسة.
معامل كرونباخ ألفا
مجال
٠.٧٣
األداة ككل /القياس االول
٠.٦٥
األداة ككل /القياس الثاني
يظھر من جدول ) (١أن معامل الثبات األداة الدراسة ف ي القي اس القبل ي بل غ ) ،(٠.٧٣بينم ا
بلغ معامل الثب ات األداة الدراس ة ف ي القي اس البع دي ) (٠.٦٥وھ ي ق يم مقبول ة ألغ راض تطبي ق
الدراسة.
وضع البرنامج التعليمي
قام الباحثون بوضع مفردات البرنامج التعليم ي باالعتم اد عل ى المراج ع العلمي ة) :قوابع ة،
٢٠٠٧؛ قنص وة٢٠٠٦ ،؛ ش اھين٢٠٠٦ ،؛العق اد٢٠٠٥ ،؛ الحاي ك٢٠٠٤ ،؛ الض ھراوي،
٢٠٠٣؛ شلتوت وخفاجة٢٠٠٢ ،؛ موستن واشورت٢٠٠٢ ،؛ عبد الكريم.(١٩٩٤ ،
مكونات البرنامج التعليمي
وتكون البرنامج التعليمي من ) (١٢وح دة تعليمي ة موزع ة عل ى س تة أس ابيع بواق ع وح دتان
تعليميتان أسبوعيا على النحو التالي:
األسبوع األول :الوحدة األولى والثانية ،إعداد بدني عام وخاص
األسبوع الثاني والثالث :الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تعل يم مھ ارة الدحرج ة
األمامية على عارضة التوازن.
األسبوع الراب ع والخ امس :الوح دة الس ابعة والثامن ة التاس عة والعاش رة :تعل يم مھ ارة وثب ة
البرجل.
األسبوع السادس :الوحدة الحادية عشر والثانية عشر تدريب على جميع المھ ارات الت ي ت م
تعلمھا،
وكانت مدة الدرس ) (٦٠دقيقة مقسمة كالتالي:
 .١الجزء التمھيدي (٢٠) :دقيقة


أخذ الحضور والغياب ) (٥دقائق



إعداد عام وخاص (١٥) .دقائق تم إعطاءه من قبل الباحثة نفسھا.

 .٢الجزء الرئيسي (٣٥) :دقيقة


الجزء التعليمي ) ١٠دقائق(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(١)٢٥

 ٩٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على "......



حيث يتم شرح المھارة للطالبات وإعطاء نموذج للمھارة من قبل الباحثة نفسھا.



الجزء التطبيقي )٢٥دقيقة(



ت م تقس يم الطالب ات في ه إل ى مجموع ات وتوزي ع أوراق العم ل عل ى ك ل مجموع ة
وتبديل األدوار بينھن ،ومراقبة أداء وعمل المجموعات من قبل الباحثة.

 .٣الج زء النھ ائي ) (٥دق ائق تض من تم ارين تھدئ ة واس ترخاء واإلجاب ة ع ن استفس ارات
الطالبات وتقديم بعض المالحظات.


عم ل دراس ة اس تطالعية م ن  ،٣/١٧ – ٣/١٥بھ دف التع رف عل ى م دى مناس بة
التم ارين واالس تراتيجيات المس تخدمة ،ووض وح وفھ م ورق ة الفعالي ات واألدوار
للطالبات.



م ن  ٣/٢٤ – ٣/٢٢ت م أخ ذ القياس ات القبلي ة للمس توى المھ اري وتوزي ع االس تبيانات
على مجموعة الدراسة .وق د راع الب احثون األم ور التالي ة عن د تطبي ق الدراس ة :ت م
تقس يم الطالب ات إل ى ) (٥مجموع ات ك ل مجموع ة تض م  ٤طالب ات )المالحظ ة(
)المؤدية( )المساعدة كانت تضم طالبتين لتوفير عامل األمن والسالمة(.



تم شرح اإلجراءات التي يجب على الطالبات إتباعھا.



ت م توزي ع أق الم وأوراق وبطاق ات مرجعي ة خاص ة بالطالب ة المالحظ ة ،تق وم عل ى
أساس ھا بتقي يم أداء زميالتھ ا والملح ق رق م ) (٣يوض ح البطاق ة المرجعي ة الخاص ة
بالطالبة المالحظة.



ووض ع البطاق ة المرجعي ة خاص ة ب الخطوات الفني ة للمھ ارات ف ي الص الة ،لترج ع
إليھ ا الطالب ة المؤدي ة خ الل تطبي ق المھ ارة,و الملح ق رق م ) (٤يوض ح البطاق ة
المرجعية الخاصة بالطالبة المؤدية.



تم توزيع األدوار فيما بينھم.



ت م التأكي د عل ى تغيي ر األدوار ومراقب ة انتق ال المجموع ات إل ى العم ل ف ي األم اكن
المحددة.



تم التأكيد وتذكير الطالبات بقواعد العمل التعاوني والتي من أبرزھا:
 كل طالبة تعمل وال تعتمد على زميالتھا في إنجاز العمل. تبادل األفكار والمعلومات واآلراء فيما بينھن. -التزام كل طالبة بمجموعتھا.
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غاده خصاونه ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧

 التع اون فيم ا بي نھم لح ل أي مش كلة أو خ الف ق د يواجھن ه م ن خ الل الح واروالمناقشة.
 -تشجيع الطالبات على المناقشة والحوار خالل األداء.

 التأكيد على المجموعات بأن ھناك ھدف يجب أن يتم إنجازه ونجاح الھ دف يعتم دعلى التعاون فيما بينھن وأن يؤدين المھمة المطلوبة منھن بكفاءة وفاعلية.
 -التأكد من أن جميع أفراد المجموعات قد تم تحقيق الواجب الموكل إليه.

 إيجاد نوع من التشجيع والتنافس بين المجموع ات وذل ك بإعط اء الحري ة لك ل مجموع ةبان تختار اسم لھا .وإعطاء الدعم المعنوي للمجموعة التي تحقق الھدف وتنجزه.
 القياس البعدي للمس توى المھ اري واالتجاھ ات ل دى الطالب ات ت م أخ ذ القياس ات البعدي ةللمستوى المھاري والستبيان االتجاھات خالل الفترة الزمنية .٢٠١٠/٥ / ١٢ – ١٠
متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة :البرنامج التعليمي باستخدام أسلوب التعلم التعاوني. المتغيرات التابعة:-

المستوى المھاري للطالبات للمھارات المختارة على جھاز عارضة التوازن.
اتجاھات الطالبات عينة الدراسة نحو رياضة الجمباز.

المعالجة اإلحصائية
بع د جم ع البيان ات وج دولتھا تم ت معالجتھ ا باس تخدام الحاس ب اآلل ي ،حي ث ت م حس اب
المتغيرات التالية:
 .١المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
.Independent Samples T-Test .٢
عرض ومناقشة النتائج
يتضمن ھذا الجزء عرض نت ائج البح ث ال ذي يھ دف التع رف إل ى أث ر اس تخدام إس تراتيجية
التعلم التعاوني في اتجاھات طالبات كلية التربية الرياضة نحو رياضة الجمباز.
الس ؤال األول :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(٠.٠٥=α
الستخدام إستراتيجية ال تعلم عل ى مس توى األداء المھ اري ل بعض مھ ارات الجمب از ل دى طالب ات
كلية التربية الرياضة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(١)٢٥

 ٩٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على "......

لإلجابة عن ھذا السؤال تم تطبيق اختبار ) (Independent Samples Testعلى درجات
الطالبات في أداء مھارتي )الدحرجة األمامية ،وثبة البرجل( والمجموع الكل ي ل درجات الطالب ات
في المھارات تبعا ً للقياس )القبلي والبعدي( ،جدول ) (٢يوضح ذلك.
جدول ) :(٢نتائج تطبيق اختبار ) (Independent Samples T-Testعلى درجات الطالب ات
ف ي أداء مھ ارتي )الدحرج ة األمامي ة ،وثب ة البرج ل( والمجم وع الكل ي ل درجات الطالب ات ف ي
المھارات تبعا ً للقياس )القبلي والبعدي( )ن=.(٢٠
الداللة
االنحراف
المتوسط
T
القياس
اإلحصائية
المعياري
الحسابي
٠.٥٤
١.٨٩
القبلي
٠.٠٠
٨.٨٣الدحرجة األمامية
٠.٥٨
٣.٥٠
البعدي
٠.٤٥
١.٨٢
القبلي
٠.٠٠
١٠.٠٥وثبة البرجل
٠.٥٨
٣.٥٠
البعدي
٠.٩٥
٣.٦٨
القبلي
٠.٠٠
٩.٤٢أداة المھارات ككل
١.١٨
٦.٩٥
البعدي
يظھر من جدول ) (٢ان ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(٠.٠٥=α
الستخدام إستراتيجية التعلم على تعلم مھارات الجمب از )دحرج ة األمامي ة ،وثب ة البرج ل( واألداء
المھاري ككل ،حيث كانت قيم ) (Tدالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥=αولصالح القياس
البع دي ،وھ ذا ي دل عل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(٠.٠٥=α
الستخدام إستراتيجية التعلم على تعلم بعض مھارات الجمباز لدى طالبات كلية التربية الرياضة.
ويعزو الباحثين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ة ) (٠.٠٥=αالس تخدام
إستراتيجية التعلم عل ى تعل م بع ض مھ ارات الجمب از ل دى طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ة إل ى أن
عم ل الطالب ات مع ا ً بمجموع ات ص غيرة وغي ر متجانس ة متباين ة المس توى )مس توى مرتف ع،
متوسط ،منخفض( م ن أج ل إنج از وتحقي ق الھ دف ،أدى إل ى االعتم اد االيج ابي المتب ادل بي نھم،
فكل طالبة عليھا تحمل مسؤولية تجاه عملية ال تعلم مم ا س اعد عل ى فھ م واس تيعاب جوان ب ال تعلم
)الخطوات الفنية ،طريقة السند( واستفادة الطالبات ذوي مس توى التحص يل المتوس ط والم نخفض
م ن الطالب ات ذوي التحص يل المرتف ع لزي ادة ف رص إنج اح بعض ھم بعض ا ً م ن خ الل المس اعدة
والتشجيع على التعليم ،لتحقيق الھدف المشترك وھو تعلم المھارات وإتقانھا ،باإلضافة إلى العم ل
بروح الفريق والتعاون فيما بي نھن ،وزي ادة الثق ة ب النفس ،ألن ك ل طالب ة لھ ا دور مع ين يج ب أن
تؤدي ه ،حت ى الطالب ة ذات المس توى الم نخفض ،فك ل طالب ة ت تعلم م ن األخ رى باإلض افة إل ى أن
استخدام أسلوب التعلم التعاوني قد وفر للطالب ة الفرص ة ألن تك ون متعلم ة ومعلم ة ف ي آن واح د،
واالستفادة من الوقت الذي تنتظ ر الطالب ة في ه دورھ ا ل ألداء عل ى عل ي جھ از عارض ة الت وازن،
مم ـا أسھ ـم ف ـي تحسي ـن مس توى األداء المھ اري .وتتف ق ھ ذه النتيج ـة م ـع م ـا أش ـار إلي ـه
) (Huang, 2000إلى أن الطالب الذين يتعلم ون ف ي مجموع ات تك ون نت ائج أدائھ م أفض ل م ن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(١)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذين يتعلمون بشكل فردي ألن ه يزي د م ن التفاع ل والح وار والتع اون وتب ادل المعلوم ات .وت دعم
بھذا الخصوص نتائج دراسة القوابعة ) (٢٠٠٧إلى أن العمل التع اوني يس اعد ف ي زي ادة الدافعي ة
نحو األداء مما يساھم في تحسين مستوى األداء المھاري ،ھذا باالضافة مع ما توصلت إليه نت ائج
دراسة )العقاد) ،(٢٠٠٥ ،قنصوه) ،(٢٠٠٦ ،الضھراوي) ،(٢٠٠٣ ،عزم ي) (٢٠٠٣ ،ش اھين،
) (٢٠٠٦قنصوة) ،(٢٠٠٦ ،الحايك (٢٠٠٤ ،إلى أن أسلوب التعلم التعاوني يساعد عل ى تحس ين
وزيادة مستوى األداء المھاري والحركي.
الس ؤال الث اني :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(٠.٠٥=α
الستخدام إس تراتيجية ال تعلم التع اوني ف ي اتجاھ ات طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية نح و رياض ة
الجمباز؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ت م تطبي ق اختب ار ) (Independent Samples Testعل ى جمي ع
مجاالت اتجاھات الطالبات كلية الرياضية نحو رياضة الجمب از واألداة كك ل تبع ا ً للقي اس )القبل ي
والبعدي( ،جدول ) (٣يوضح ذلك.
ج دول ) :(٣نت ائج تطبي ق اختب ار ) (Independent Samples T-Testعل ى جمي ع مج االت
اتجاھات الطالبات كلية الرياضية نحو رياضة الجمباز واألداة ككل تبعا ً للقياس )القبل ي والبع دي(
)ن=.(٢٠
الداللة
االنحراف
المتوسط
T
القياس
المجال
اإلحصائية
المعياري
الحسابي
٠.٥٦
٣.٧١
القبلي
٠.١١
١.٦٣أھمية رياضة الجمباز
٠.٦٧
٤.٠٣
البعدي
٠.٥٣
٣.٤٠
القبلي
٠.٢٦
١.١٣محتوى وطبيعة المادة
٠.٧٢
٣.٦٣
البعدي
٠.٦٩
٣.٤٣
القبلي
*٠.٠٠
٣.٧٥األسلوب التدريسي
٠.٤٥
٤.١٤
البعدي
٠.٨٨
٣.٣٥
القبلي
*٠.٠٠
٤.٧٠مدرس المادة
٠.٦١
٤.٥١
البعدي
٠.٥٤
٣.٥١
القبلي
*٠.٠٠
٣.٧٨األداة ككل
٠.٤٠
٤.٠٩
البعدي
يظھر من جدول ) (٣ما يلي:
حيث بلغت قيم ) (Tلمج الي "أھمي ة رياض ة الجمب از ،محت وى وطبيع ة الم ادة" )- ،١.٦٣-
 (١.١٣على التوالي وھي قيم غير دالة إحصائيا ً عند مستوى الدالل ة ) (٠.٠٥=αوھ ذا ي دل عل ى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيهً الستخدام إستراتيجية التعلم التع اوني ف ي اتجاھ ات طالب ات
كلية التربية الرياضية نحو مجالي )أھمية رياض ة الجمب از ،محت وى وطبيع ة الم ادة( حي ث بلغ ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(١)٢٥

 ١٠٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على "......

المتوس طات الحس ابية للقي اس البع دي ) (٣.٦٣ ،٤.٠٣عل ى الت والي ،بينم ا بلغ ت المتوس طات
الحسابية للقياس القبلي ) (٣.٤٠ ،٣.٧١على التوالي.
بينما بلغت قيم ) (Tلمجالي "األس لوب التدريس ي ،م درس الم ادة" ) (٤.٧٠- ،٣.٧٥-عل ى
التوالي وھي قيم دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) (٠.٠٥=αوھذا ي دل عل ى وج ود ف روق ذات
داللة إحصائيه الستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في اتجاھ ات طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية
نحو مجالي )األسلوب التدريسي ،مدرس المادة( حيث بلغت المتوسطات الحسابية للقياس البعدي
) (٤.٥١ ،٤.١٤عل ى الت والي ،بينم ا بلغ ت المتوس طات الحس ابية للقي اس القبل ي )(٣.٣٥ ،٣.٤٣
على التوالي.
وبلغ ت قيم ة ) (Tل ألداة كك ل ) (٣.٧٨-وھ ي قيم ة دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة
) (٠.٠٥=αوھذا يدل على وجود فروق ذات داللةإحصائيهً الستخدام إستراتيجية ال تعلم التع اوني
في اتجاھات طالبات كلي ة التربي ة الرياض ية نحورياض ة الجمب از حي ث بلغ ت المتوس ط الحس ابي
للقياس البعدي ) ،(٤.٠٩بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي ).(٣.٥١
كما يتضح من الجدول رقم ) (٣إلى وجود ف روق ولكنھ ا غي ر دال ة إحص ائية ب ين القياس ات
القبلية والبعدية في مس توى اتجاھ ات طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية ف ي مج الي )أھمي ة رياض ة
الجمباز ،ومحتوى وطبيعية المادة(.
ويع زو الب احثين الس بب إل ى أن مس اق الجمب از م ن المس اقات العملي ة اإلجباري ة الص عبة
بالنسبة للطالب ات ف ي كلي ة التربي ة الرياض ية وذل ك لع دم ت وفر خب رة ل ديھن ،وف ي ممارس تھا ف ي
المرحل ة المدرس ية ك ذلك تحت اج إل ى مواص فات وق درات بدني ة وجس مية وحركي ة غي ر مت وافرة
ل ديھن ك ونھن يمارس ن ھ ذه الرياض ية ف ي مرحل ة س نية مت أخرة ،وأيض ا ل ديھن تص ور ذھن ي
وخب رات س لبية نح و ھ ذه الرياض ة وإل ى ع دم ممارس تھا ف ي الم دارس ألنھ ا تحت اج إل ى أدوات
وإمكاني ات خاص ة غي ر مت وفرة ف ي الم دارس ،وعلي ه ي رى الب احثين ان ه ق د تك ون ھ ذة اح دى
االسباب في وجود فروق ولكنھا غير دال ة أحص ائيا ف ي مج الي اھمي ة رياض ة الجمب از ومحت وى
وطبيعة المادة وھذا يتفق مع نتائج دراسة الحاي ك ) (٢٠٠٤ف ي تحس ين مج االت اتجاھ ات الطلب ة
نحو مادة الس لة والجمب از م ا ع دا مج ال أھمي ة الم ادة ويتف ق م ع نت ائج دراس ة ش اھين )،(٢٠٠٦
الضھراوي ) ،(٢٠٠٣إلى التأثير االيجابي في إستراتيجية التعلم التعاوني على اتجاھ ات الط الب
نحو المساقات العملية.
كما يتضح من الجدول رقم ) (٣إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ي مس توى اتجاھ ات
طالبات كلية التربية الرياضية نحو مس اق الجمب از ف ي مج ال األس لوب التدريس ي ي رى الب احثون
إلى أن استخدام أسلوب تدريسي يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ،ويركز على ذاتي ة الم تعلم
وجعله محور العملية التعليمية من خالل قيام ه بمھم ات وأدوار جدي دة ك دور المراق ب والمالح ظ
والقيام بعمليات السند ،وتبادل المعلومات والخبرات في ما بينھم بغض النظ ر ع ن مس توى األداء
لكل منھم فالطالبة ذات األداء الجيد تساعد زميالتھا ذات األداء األقل في توجيه األداء وتشجيعھن
وكذلك الطالبة ذات األداء األقل يكون لھا دور ايجابي ك التقييم والمالحظ ة والس ند وتق ديم التغذي ة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(١)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غاده خصاونه ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١

الراجعة م ن خ الل ورق ة الفعالي ات المس تخدمة وھ ذا ف تح المج ال أم امھن لل تعلم واالس تفادة فيم ا
بينھنوتبادل المعلومات واالدوار مما ساعد في تحسين اتجاھات الطالبات نحو المس اق وھ ذا يتف ق
مع نتائج دراسة )ش اھين) (٢٠٠٦ ،الض ھراوي) (٢٠٠٣ ،قنص وة (٢٠٠٦ ،إل ى أن إس تراتيجية
التعلم التعاوني تؤثر ايجابيا ً في تحسين اتجاھات الطالبات نحو ممارسة األلع اب الرياض ية .وكم ا
يعزو الباحثون إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات طالبات كلي ة التربي ة الرياض ية
نحو رياضة الجمباز في مجال مدرس المادة إلى أن مدرس المادة في أسلوب التعلم التعاوني ك ان
مختلف لدى الطالبات عم ا ھ و ش ائع ف ي األس لوب التقلي دي ،حي ث ك ان مش رفا ً ومراقب ا ً وموجھ ا ً
ألداء الطالبات وموضحا ً التعليمات للطالبات كتصميم لطاقات العم ل ك ذلك وتقس يم الطالب ات إل ى
مجموع ات وتوض يح التعليم ات للطالب ات ح ول أدوارھ ن وتحدي د زم ن األداء لك ل مجموع ة .أو
مراقبة تبادل األدوار بين الطالبات ف ي المجموع ة الواح دة إض افة إل ى دوره الھ ام واألساس ي ف ي
مراقبة أداء الطالب ات وإعط اء تغذي ة راجع ة للطالب ات ع ن طري ق الطالب ة المالحظ ة وتعزي زھن
وتشجيعھن كمجموعة باستمرار ،فنالحظ أن دور المدرس ھنا ميسر ومسھل للطالبات ف ي عملي ة
التعلم وليس ھو المسيطر في العملية التعليمية مما انعكس ايجابيا ً على تحس ين اتجاھ ات الطالب ات
نح و رياض ة الجمب از وھ ذا يتف ق م ع م ا بينت ه الس ليتي ) ،(٢٠٠٦عب د الك ريم )،(١٩٩٤
والض ھراوي ) (٢٠٠٣أن دور المعل م ف ي أس لوبي ال تعلم التع اوني ھ و ميس ر ومس ھل للعملي ة
التعليمية مما يؤدي إلى تحسين اتجاھات الطالب نحو المادة التعليمية.
أم ا بالنس بة إل ى اتجاھ ات طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية نح و رياض ة الجمب از عل ى األداة
ككل نالحظ إلى وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية ب ين القياس ين القبل ي والبع دي ولص الح القي اس
البعدي  ،يرى الباحثون إلى أن أسلوب التعلم التعاوني يجعل الطالب محور العملية التعليمية حيث
كان يتم إعطاء المعلومات والتدريس ك ل حس ب قدرت ه وك ذلك ف تح المج ال أم ام الطالب ات لتب ادل
الخبرات فيما بي نھن )ب ين ذات األداء الع الي وب ين األق ل( وك ذلك إل ى اس تغالل الوق ت ف ي األداء
ومراقبة األداء والمالحظة وتحاور الطالبات فيما بينھن حول النقاط الفنية المھم ة وطريق ة الس ند
يزيد إدراك الطالبات لألداء المھاري ي ؤدي إل ى ارتف اع مس توى األداء وھ ذا يزي د فرص ة للمتع ة
والسرور بين الطالبات أثناء األداء العملي أثر ايجابي على اتجاھاتھن نحو رياضة الجمباز بشكل
ع ام بغ ض النظ ر ع ن مس توى األداء العمل ي للطالب ات ،وھ ذا يتف ق م ع نت ائج ودراس ة ش اھين
) (٢٠٠٦إن أسلوب التعلم التعاوني يؤثر ايجابيا ً على تحسين اتجاه الطالب نحو ال تعلم م ن خ الل
تش ارك األف راد ف ي المعلوم ات واآلراء واألفك ار ،ويتف ق م ع م ا أش ار إلي ه الھ رش وآخ رون
) (٢٠٠٧أن استخدام استراتيجية التعلم التعاوني قد يساعد الطالبات عل ى الفھ م وتحقي ق األھ داف
التعليمي ة ،وم ع م ا اش ار الي ة )ع الوي (١٩٩٢ ،وال ى مس اھمة االتجاھ ات ف ي تفس ير أو تع ديل
االتجاھات السلبية عند الممارسين وكذلك تعزيز وغرس االتجاھات عند الفرد من جديد.
االستنتاجات
ف ي ض وء أھ داف الدراس ة وأس ئلتھا وم ن خ الل نت ائج الدراس ة توص ل البوحث ان إل ى
االستنتاجات اآلتية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(١)٢٥

 ١٠٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على "......

 .١وجود أثر للبرنامج التعليم ي المقت رح باس تخدام الت دريس باس تراتيجية ال تعلم التع اوني عل ى
تحسين مستوى األداء المھاري لدى طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك.
 .٢وجود فروق ذات داللة إحصائيهً الستخدام أسلوب التعلم التعاوني في اتجاھات طالبات كلي ة
التربية الرياضيةككل نحو رياضة الجمباز.
 .٣وج ود ف روق ولكنھ ا غي ر دال ه إحص ائيا ً الس تخدام أس لوب ال تعلم التع اوني ف ي اتجاھ ات
طالبات كلية التربي ة الرياض ية لمج الي "أھمي ة رياض ة الجمب از ،محت وى وطبيع ة الم ادة "
نحو رياضة الجمباز.
 .٤وجود فروق ذات داللة إحصائيهً الستخدام أسلوب التعلم التعاوني في اتجاھات طالبات كلي ة
التربية الرياضية لمجالي األسلوب التدريسي ،مدرس المادة "" نحو رياضة الجمباز.
التوصيات
في ضوء النتائج ومناقشتھا يوصي الباحثون بما يلي:
 .١استخدام أس لوب ال تعلم التع اوني ف ي ت دريس المس اقات العملي ة بش كل ع ام ومس اق الجمب از
بشكل خاص.
 .٢عق د ورش ات عم ل للمعلم ين ح ول أس اليب الت دريس الحديث ة بم ا ف ي ذل ك أس لوب ال تعلم
التعاوني.
 .٣تعريف طالب كلية التربية الرياضية بأساليب الت دريس الحديث ة وتش جيعھم عل ى اس تخدامھا
في العملية التعليمية.
 .٤إجراء دراسات مشابھة باستخدام أسلوب التعلم التعاوني على مھارات والعاب أخرى.
المراجع العربية واألجنبية


ابو جلغيف ،محمود ابراھيم" .(٢٠٠٧) .اث ر اس تخدام ك ل م ن ال تعلم التع اوني والعص ف
الذھني في تنمية التفكي ر االب داعي واالحتف اظ بمھارات ه م ن خ الل ت دريس مف اھيم الس يرة
النبوية لطلبة المرحلة األساسية في االردن" .رسالة دكتوراه .جامعة عمان العربية.



األلمع ي ،عل ي" .(٢٠٠٧) .منب ـر التربي ة" .٢٠١٠/٣/١٠ .مت وفر عل ى الموق ع الت الي
.www. geocities.com



الحاي ك ،ص ادق" .(٢٠٠٤) .أث ر اس تخدام اس تراتيجية ال تعلم التع اوني ف ي ت دريس ك رة
الس لة عل ى مفھ وم ال ذات .واتجاھ ات طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية نح و م ادة" .مجل ة
دراس ات .الجامع ة األردني ة .ع دد خ اص ب المؤتمر الرياض ي لكلي ة التربي ة الرياض ية.
الجامعة األردنية .عمان .األردن.
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الخوال دة ،محم د" .(٢٠٠٧) .المنھ اج التعليم ي والعولم ة .المنھ اج الترب وي وقض ايا
العصر" .مؤتمر كلية التربية السابع .كلية التربية .جامعة اليرم وك .ع الم الكت ب الح ديث.
اربد .األردن.



الربيع ي ،محم ود داود" .(٢٠٠٨) .اس تراتيجيات ال تعلم التع اوني" .وزارة التعل يم الع الي
والبحث العلمي .جامعة بابل .دار الضياء للطباعة والتصميم.



سعادة .جودت وعقل .فواز وأبو علي .علي وسرطاوي ع ادل ) .(٢٠٠٨ال تعلم التع اوني-
نظريات وتطبيقات ودراسات .ط .١دار وائل للنشر .عمان .األردن.



الس ليتي ،ف راس" .(٢٠٠٦) .التفكي ر الناق د واإلب داعي" .إس تراتيجية ال تعلم التع اوني ف ي
تدريس المطالعة والنصوص اإلبداعي .عالم الكتب الحديث .جدارا للكتاب العالمي.



الس ويلمين ،من ذر بش ارة" .(٢٠٠٥) .أث ر الت دريس بطريقت ي ال تعلم التع اوني وح ل
المشكالت في تغيير المفاھيم الفيزيائية البديل ة وإكس اب عملي ات العل م والتحص يل لط الب
التعليم الصناعي" .رسالة دكتوراه .جامعة عمان العربية.



شاھين ،منار" .(٢٠٠٦) .تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني باستخدام ك اميرات ال ديجتال
واألسلوب الزوجي عل ى أتجاھ ات الطلب ة نح و م ادة الجمب از ومس توى األداء المھ اري".
الم ؤتمر العلم ي الخ امس .عل وم الرياض ة ف ي ع الم متغي ر .مجل د  .١الجامع ة األردني ة.
عمان األردن .ص .٣٠٩-٢٦٦



الشريفي ،وليد عبدﷲ .والزبيدي ،قصي حازم" .(٢٠٠٦) .اثر استخدام أس اليب الت دريس
الفردي والتبادلي والتعاوني واالمري في تعليم بعض المھارات األساسية في ك رة الق دم".
مجلة العلوم التربوية.(٢) ٣٣ .



ش لتوت ،ن وال .وخفاج ة ،ميرف ت .(٢٠٠٢) .ط رق الت دريس ف ي التربي ة الرياض ية.
)التدريس للتعليم والتعلم( .ج .٢ط .١مكتبة ومطبعة دار اإلشعاع.



الضھراوي ،محمد أحمد" .(٢٠٠٣) .تأثير استخدام أسلوب التدريس التعاوني على ال تعلم
واالتجاه نحو بعض مسابقات العاب القوى لطالب المرحلة الثانوية" .مجلة بحوث التربية
الرياضية .جامعة الزقازيق.٢٥٠-٢٢٧ .(٦٣) ٢٦ .



عب د الحل يم ،رزق .ومحم ود ،إيم ان" .(٢٠٠٥) .بن اء مقي اس التجاھ ات تالمي ذ المرحل ة
اإلعدادية بمدينة الدوحة نحو ممارسة مسابقات الميدان والمضمار" .مجل ة أس يوط العل وم
وفنون التربية الرياضية .(٣)٢٠ .كلية التربية الرياضية .جامعة أسيوط.



عب د الك ريم ،عف اف .(١٩٩٣) .ط رق الت دريس ف ي التربي ة البدني ة والرياض ية .منش أة
المعارف باإلسكندرية.
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عبد الكريم ،عفاف .(١٩٩٤) .التدريس للتعلم في التربي ة الب د ني ة والرياض ية .منش أة دار
المعارف .اإلسكندرية .مصر.



عزمي ،علي اء محم د س عيد" .(٢٠٠٣) .فاعلي ة ال تعلم التع اوني عل ى مس توى أداء بع ض
المھ ارات األساس ية للھ وكي ل دى طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية" .مجل ة بح وث التربي ة
الرياضية .كلية التربية الرياضية .جامعة الزقازيق.٢٥٢-٢٢٣ .(٦٤)٢٦ .



العق اد ،أحم د محم د" .(٢٠٠٥) .ت أثير اس تخدام ال تعلم التع اوني عل ى مس توى األداء
المھ اري وتق دير ال ذات المھاري ة ف ي ك رة الق دم للتالمي ذ الص م ال بكم" .مجل ة نظري ات
وتطبيقات .كلية التربية الرياضية بأبو قير اإلسكندرية.٤١٣-٣٦٨ .(٥٧) .



عالوي ،محمد .(١٩٩٢) .علم النفس الرياضي .ط  .٦دار المعارف .القاھرة .مصر.



عالوي ،محمد .(١٩٩٨) .علم النفس الرياضي .ط  .١دار المعارف .القاھرة .مصر.



العنزي ،سامي شطيط" .(٢٠٠٧) .أث ر طريق ة ال تعلم التع اوني ف ي تنمي ة مھ ارات ق راءة
واستخدام الخرائط الجغرافيه لطلبة المرحلة المتوس طة" .رس الة ماجس تير .جامع ة عم ان
العربية.



فاضل ،بثينة محم د" .(١٩٩٤) .قي اس االتجاھ ات التربوي ة لم دري الفئ ات الخاص ة نح و
مھنة التدريب" .مجلة التدريب التربوية .العدد ) .(٤٢كلية التربية .جامعة األزھر.



قنص وه ،كام ل عب د المجي د" .(٢٠٠٦) .أث ر اس تخدام اس تراتيجيات ال تعلم التع اوني عل ى
مستوى كل من األداء المھاري والتحصيل المعرفي لبعض مھارات الجمباز لط الب كلي ة
التربي ة الرياض ية" .مجل ة نظري ات وتطبيق ات .كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين ب ابو قي ر
االسكندرية١٩٩-١٤٥.(٥) .



قوابعة ،توفيق" .(٢٠٠٧) .اثر برنامج تعليمي مقترح ل بعض مھ ارات الجمب از باس تخدام
اس تراتيجيات تدريس ية حديث ة عل ى المس توى المھ اري والتفكي ر االبتك اري ل دى تالمي ذ
المرحلة األساسية" .رسالة دكتوراه .غير منشورة .الجامعة األردنية.



الكنعان ،فھد .وخاطر ،أحمد" .(١٩٨٦) .اتجاھات طلبة وطالب ات قس م التربي ة الرياض ية
بمعھ دي التربي ة الرياض ية للبن ين والبن ات .نح و مھن ة ت دريس التربي ة الرياض ية بدول ة
الكويت" .المؤتمر العلمي األردني .عمان.األردن.



المق داد ،روال عبي د" .(٢٠٠٦) .أث ر ال تعلم التع اوني عل ى اكتس اب بع ض المھ ارات
الھجومي ة ف ي لعب ة المب ارزة .جامع ة باب ل-كلي ة التربي ة الرياض ية" .مجل ة عل وم التربي ة
الرياضية.١٢٨-١١٥ .(٢)٥ .
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الھرش .عايد .وعبابن ة ،مفل ح .والداللع ة ،محم د .وزي اد ،أس امة" .(٢٠٠٧) .اث ر أس لوب
الت دريس المحوس ب )تع اوني .ف ردي( عل ى التحص يل المباش ر والمؤج ل لتالمي ذ الص ف
االول واألساس ي .المنھ اج الترب وي وقض ايا العص ر" .م ؤتمر كلي ة التربي ة الس ابع كلي ة
التربية .جامعة اليرموك .عالم الكتب الحديث .اربد .األردن.٣١١-٢٩٣.
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المالحق
ملحق رقم )(١
اسماء الخبراء والمحكمين
اسم المحكم
كمال خصاونة
نبيل شمروخ
صادق الحايك
نارت شوكة

مكان العمل
جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الجامعة االردنية
جامعة اليرموك

الرتبة االكاديمية
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
ملحق رقم )(٢
استبيان االتجاھات في صورته النھائية

الفقرات
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣

موافق
بدرجة
عالية

موافق
بدرجة
متوسطة

موافق
بدرجة
قليلة

غير
موافق

محايد

اشعر أن منھاج رياضة الجمباز شامال
يعم ل م درس المس اق عل ى تط وير مھ ارة
الطالبات الحركية بشكل فعال
ينبغي زي ادة التركي ز عل ى الجان ب النظ ري ف ي
تدريس مساق رياضة الجمباز
يحت اج ت دريس مس اق رياض ة الجمب از إل ى
مدرس يتميز بخبرة واسعة
األس لوب التدريس ي المتب ع يس اعد عل ى تنمي ة
صفة االعتماد على النفس
يعم ل الم درس عل ى تق ديم التغذي ة الراجع ة
الفورية
اعتق د أن دراس ة م ادة رياض ة الجمب از ينم ي
التفكير اإلبداعي
األسلوب التدريسي المتبع يھتم بالفروق الفردي ة
بين الطالبات
مدرس رياضة الجمباز جعل المادة أكثر إثارة
طبيع ة م ادة رياض ة الجمب از تثي ر تفكي ري
واھتمامي
األس لوب التدريس ي المتب ع نم ى ق درتي عل ى
التفكير العلمي
أش عر أن تعل م مھ ارات رياض ة الجمب از ق د
ساعدني على تعلم مھارات األلعاب األخرى
األس لوب التدريس ي المتب ع يس اعد عل ى س رعة
وسھولة تعلم مھارات رياضة الجمباز
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.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢

أن استخدام أساليب مختلفة في ت دريس مھ ارات
رياضة الجمباز زاد من فھمي لھا
األس لوب التدريس ي المتب ع يس اعد عل ى إث ارة
األسئلة واآلراء واألفكار
طبيعة لعبة رياضة الجمب از تش جعني عل ى ب ذل
مزيدا من الجھد البدني
دراس ة مس اق رياض ة الجمب از جعلن ي اقض ي
وقت فراغي بممارسة اللعبة
دراس ة مس اق رياض ة الجمب از جعلن ي أح ب
دراستي في كلية التربية الرياضية
ال أجد صعوبة ف ي فھ م المف اھيم والمص طلحات
الخاصة رياضة الجمباز
يس تخدم الم درس األلف اظ والمص طلحات الت ي
يسھل فھمھا .
إتق ان مھ ارات رياض ة الجمب از تزي د م ن الثق ة
بالنفس.
تتميز مھارات رياضة الجمباز بالسھولة.
ملحق رقم )(٣
البطاقة المرجعية الخاصة بتصحيح األداء
بطاقة مرجعية خاصة بالطالبة المالحظة
مھارة الدحرجة األمامية على عارضة التوازن

اسم الطالبة المؤدية:

( )١

( )٢

( )٣

( )٤

( )٣
( )٢
اسم الطالبة المالحظة( ) ١ :
( )٤
المؤدية الثانية
المؤدية األولى
نقاط التقييم على أساس األداء الفني
خطأ
صح
خطأ
صح
الذراعان ممدوتان
 يبدأ بضم الرأس إلى الصدروثني الذراعين مع رفع الورك لألعلى
والكف ان يمس كان العارض ة بالمس كة
المقابلة
ووضع منطقة الكتف الخلفية على س طح
العارضة
ودف ع العارض ة بالس اقين ,م ع االحتف اظ
باستقامة الس اقين إلتم ام عملي ة الت دحرج
على الظھر حتى االنتھاء بحالة الكب ،
ام ا كف ا الالعب ة تمس كان العارض ة م ن
أسفل.

المؤدية الثالثة
خطأ
صح
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البطاقة المرجعية الخاصة بتصحيح األداء
بطاقة مرجعية خاصة بالطالبة المالحظة
مھارة وثبة البرجل
اسم الطالبة المؤدية:

( )٢

( )١

اسم الطالبة المالحظة( ) ١ :

( )٣

( )٤

( )٤
( )٣
( )٢
المؤدية األولى المؤدية الثانية
صح خطأ
صح خطأ

أھم النقاط الفنية

المؤدية الثالثة
صح خطأ

المؤدية الرابعة
صح خطأ

ثني الركبتين كامال مع االرتكاز على
المشطين
ميل الجذع قليال لألمام
النظر جھة النزول
الوثب عاليا ولألمام قليال
مد الركبتين والحوض ومرجحة
الذراعين أماما عاليا
فتح الرجلين ومحاولة لمس اليدين
للمشطين
مد الجسم وضم الرجلين قبل
الوصول إلى األرض
ثني الركبتين قليال عند الوصول
لألرض المتصاص الصدمة بھا
مد الركبتين للوقوف

ملحق رقم )(٤
مھارة الدحرجة األمامية على عارضة التوازن
شرح المھارة) :الطالبة المؤدية(:
الوضع االبتدائي:
-

الذراعان ممدوتان.

-

يبدأ بضم الرأس إلى الصدر.

-

وثني الذراعين مع رفع الورك لألعلى،

-

والكفان يمسكان العارضة بالمسكة المقابلة

-

ووضع منطقة الكتف الخلفية على سطح العارضة

-

ودفع العارضة بالساقين,مع االحتفاظ باستقامة الساقين إلتمام عملية التدحرج على الظھ ر حت ى االنتھ اء بحال ة
الكب ،أما كفا الالعبة تمسكان العارضة من أسفل.
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غاده خصاونه ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩

طريقة المساعدة
يقف المساعد في جانبي العارضة ويمسك الالعبة من منطقة الورك ليساعدھا على المحافظة على االتزان.
مھارة وثبة البرجل )الطالبة المؤدية(
شرح المھارة:
 .١الوقوف الموازي على العارضة
 .٢الدفع القوي بالقدمين للعارضة
 .٣يجب أن تصل الرجالن في فتحھما إلى المستوى األفقي.
 .٤ثني الجذع قليال لألمام.
 .٥مد عضالت الفخذ الخلفية وانقباض العضالت لألمام لمساعدة مفصلي الركبتين على عدم االنثناء.
 .٦مد الذراعين أماما جانبا للمس مشطي القدمين في مرحلة الطيران التي ھي المرحلة األساسية.
 .٧الھبوط بالرجلين مضمومتين في وضع الوقوف المواجه.
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦

اإلحماء العام )الوقوف ،السند أماماً ،تشبيك أصابع اليدين( تدوير رسغي اليد مع تدوير القدم األماميةخارجا ً.
)الوقوف( ثني الرقبة إلى الجانبين ثم أماما ً خلفا ً بالتبادل.
)الوقوف على رؤوس األصابع( المشي أماما ً مع رفع الذراعين أماما ً فعاليا ً فجانبا ً فأسفل.
نفس التمرين السابق مع زيادة السرعة تدريجيا ً وحركة الذراعين مشابھة لحركة سباق المشي.
نفس التمرين السابق بخطوات واسعة مع مرجحة الذراعين.
)الوقوف على رؤوس األصابع( المشي أماما ً مع رفع الذراعين أماماً ،فعاليا ً فجانبا ً فأسفل.
)الوقوف على العقبين( المشي أماما ً والذراعين خلفا ً.
)الوقوف( رفع الرجلين جانبا ً أماما ً.
)الوقوف( الھرولة في المجال الدائري.
)الوقوف( الجري جانبا ً.
)الوقوف( الھرولة مع رفع الركبتين عاليا.
الوقوف( الھرولة بثني الركبتين خلفا ً للمس المقعدة.
)الوقوف ،الذراعان جانبا ً( الھرولة مع تدوير الذراعين بدوائر كبيرة.
)الوقوف( الوثب في المكان أماما ً وخلفا ً.
)وقوف( ثني الرأس أماما ً خلفا
)وقوف( رفع الذراعين أماما ً عاليا مع رفع العقبين عاليا.
)وقوف ،الذراعان عاليا( خفض الذراعين مع ثني الجذع أماما ً أسفل لمالمسة كفي اليدين لألرض.
)وقوف فتحا( ثني الجذع أماما ً أسفل.
)وقوف الطعن( تبادل ثني الركبتين جانبا ً.
)وقوف الطعن أماما ً( تبادل طعن القدمين أماما ً.
)الوقوف( على أربع التقدم باليدين أماما ً للوصول إلى وضع االنبطاح المائل.
)انبطاح ،الذراعين عاليا( رفع الذراعين والصدر عن األرض.
)جلوس طويل ،الذراعان عاليا ( خفض الذراعين مع ثني الجذع لمالمسة اليدين لمشطي القدمين.
)جلوس طويل ،اليدان على األرض خلف المقعدة ( ثني الركبتين وسحبھما للصدر لمسك الساقين بالي دين فم د
الركبتين مع رفع الرجلين أماما ً عاليا مع مد الذراعين جانبا للوصول لوضع التوازن .
)انبطاح مائل ،الذراعان عاليا (رفع الصدر والرجلين معا أعلى ما يمكن .
)رقود( رفع القدمين بزاوية )(٣٠درجة والثبات  ١٠ثواني ثم رف ع الق دمين بزاوي ة ) (٦٠درج ة والثب ات ١٠
ثواني ثم رفع القدمين بزاوية ) (٩٠درجة والثبات  ١٠ثواني.
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اإلحماء الخاص
.١

وقوف على الكتفين( تبادل ثني الرجلين.

.٢

)وقوف على الكتفين( تبادل خفض الرجلين خلفا ً لمالمسة األرض.

.٣

)وقوف على الكتف ين( خف ض ال رجلين خلف ا ً ث م نص ف دحرج ة أمام ا ً م ع ثن ي ال ركبتين للوص ول إل ى جل وس
القرفصاء.

.٤

)رقود قرفصاء( رفع الجذع للوصول إلى وضع جلوس التكور.

.٥

)رقود قرفصاء ،الذراعان عاليا ً( رفع الجذع للوصول إلى وضع جلوس القرفصاء.

.٦

)وقوف ،الذراعان جانبا ً( رفع الرجلين أماما ً عاليا ً بالتبادل مع التصفيق باليدين أسفل الرجلين.

.٧

)وقوف السند أماماً ،ذراع أماما ً واألخرى خلفا ً( مرجحة الرجل خلفا ً أماما ً لمالمسة كف اليد المعاكسة أماما ً.

الجزء التعليمي *تسمية المھارة والشرح اللفظي للمھارة مع التركيز على:
أ -النواحي الفنية ب -األخطاء الشائعة ج -طريقة السند.
الخطوات التعليمية:
أداء المھارة على األرض ،ثم على الخطوط التي على األرض.
على صندوق مقسم وبارتفاعات مختلفة.
على مقعد سويدي.
على عارضة توازن منخفض.
على عارضة توازن قانونية بوجود مساعدتان أثناء التدريب ،ثم بوجود مساعدة واحدة ،ثم بدون مساعدة.
التوزيع الزمني لمحتوى البرنامج التعليمي
المحتوى
عدد األسابيع
عدد وحدات الدروس في األسبوع
العدد الكلي لوحدات البرنامج
زمن الوحدة الواحدة
الزمن الكلي لوحدات البرنامج

التوزيع الزمني
٦أسابيع
وحدتان
 ١٢وحدة
 ٦٠دقيقة
 ٧٢٠دقيقة
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