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بهالية  األساسلتالميذ مرحمة  يةالرياض التسريشات ذط  في تدريسالتعمم الش  ةإستراتيجيفاعمية استخدام 
 الخرطهم 

 جامعة الشيمين  –عبد الرحسن دمحم احسد عباس . د

 جامعة الشيمين -احسد إسحاق إبراهيمحميسة أ. 

 السدتخمز

بسخحمة فاعمية استخجام إستخاتيجية التعمع الشذط لتجريذ مادة التسخيشات ىجفت الجراسة إلي التعخف عمى 
عيا ( شالبة تع تػزي40تكػنت عيشة الجراسة مغ ) واستخجم الباحثان السشيج التجخيبي، و األساس بػالية الخخشػم

( شالبة لكل مجسػعة، السجسػعة التجخيبية درست باستخجام 20إلي مجسػعتيغ بػاقع )بالصخيقة العذػائية 
وتع استخجم البخنامج اإلحرائي قة التقميجية إستخاتيجية التعمع الشذط والسجسػعة الزابصة درست بالصخي

(spss)  التالية:لسعالجات البيانات، وأضيخت الجراسة الشتائج 

ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لتجريذ التسخيشات 
ق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي الخياضية بسخحمة االساس بػالية الخخشػم في االختبار القبمي. وتػجج فخو 

السجسػعة التجخيبية )استخاتيجية التعمع الشذط( والسجسػعة الزابصو )الصخيقة التقميجية( لتجريذ التسخيشات 
  لرالح السجسػعو التجخيبية.  الخياضية بسخحمة االساس بػالية الخخشػم في االختبار البعجي

 صخيقة وتعسيسيا عمييع .واصى الباحثان بتجريب السعمسيغ عمى ىحه ال

Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of using the active learning strategy 
to teach the exercise subject at the basic stage in Khartoum state .The study 
consisted of 40 students distributed randomly into two groups of 20 students per 
group .The experimental group was studied using the active learning strategy and 
the control group was studied in the traditional way, and the two researchers 
used The experimental approach, and the statistical program Spss was used to 
process the data, and the study showed the following results: 

There are no statistical significant differences between the average of the 
experimental and control groups for teaching sports exercises in the basic stage 
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in Khartoum state in pre-test. There are statistically significant differences 
between the mean of the experimental group (active learning strategy) and the 
control group (the traditional method) for teaching physical exercise in the basic 
stage in Khartoum state in the post-test  for experimental group . 

 :السقدمة

التي  يسخ بيا العالع والبذخية مغ حػلشا يطل العمع  في ضل االنفجار السعخفي والتحػالت االجتساعية الستشامية              
ة التي يتع خالليا نقل السعمػمات والسعارف والخبخات واالفكار عبخ الػسائط السختمفة سياساس الحياة "والعسمية التعمي

 .ى العرخشاىج عم

وفى ضل تدايج االنفجار السعخفي  اصبح التعمع عسمية يتع  مغ خالليا التفاعل بيغ الستعمع ومرادر التعمع                 
تيا الستشػعة وكل ىحا يتع في بيئة مقرػدة تتزسغ إجخاءات  واحجاث مشطسة لسخخجات معمػمة واضحة اوعسمي

 الكياس

ية يبحل الجيج  فييا مغ قبل السعمع  ليتفاعل مع الصالب حتى يقجم عمسا مثسخا مغ خالل ويطل التعميع عسم               
التفاعل السباشخ  "وفى العادة  يكػن التعميع داخل مؤسدة  وخارجيا ويذسل جسيع السيارات والسعارف والخبخات 

ياتيع ان التعميع ال يعتسج عمى ذاكخة كالدباحة وااللعاب والكيسياء والخياضيات لبشاء  القجرات واإلعجاد  شػل فتخة ح
 السعيار والفخد فقط  ومقجار معخفتو وانسا يعتسج عمى قجرة الفخد عمى التسيد  ويشسى قجرتو عمى التفكيخ بػضػح كسا ان

 .يسكغ االفخاد مغ تغيخ العالع نحػ االفزل حيال

لشفذ فيسا يخز التعمع والسيارات واالستخاتيجيات في وىحا ما يعدز الكيسة الجػىخية لشطخيات التخبية وعمع ا              
ع  التخبية األساسية التي تحقق و العسمية التعمسية داخل مشطػمة  التخبية والتعميع، وتعتبخ التخبية  البجنية  مغ اىع فخ 

ا يشاسب فيا مغ خالل األنذصة البجنية السشطسة التي تعسل عمى  بشاء  الفخد برػرة متكاممة ومتشاسقة مع ماأىج
الصابع و م ػاءالتي تتحاجات الفخد وشسػحاتو لحا حطيت باىتسام كبيخ في اآلونة األخيخة لعطسة ودقت مفاليسيا "

والرحة البجنية أي أنيا لبجني اػ لشساو إلى صفات البجن كالقػى البجنية ندبة التخبػي التعميسي وبسا ان كمسة البجنية 
كمسة التخبية الى مرصمح البجنية فأنيا تعشى مجسػعة مغ العسميات  اضافة شجوعإشارات دالة عمى البجن مقابل العقل 

لسيارات االخخى  االتخبػية التي تتع عغ مسارسة انذصة تحفظ الجدع وترػنو كالتسخيشات والدباحة والعجيج مغ 
("www<abahe>co>uk) 

لفالسفة وخبخاء التخبية الخياضية وعمساء اما فيسا يخز تعخيف ومفاليع التخبية البجنية والخياضة تختمف باختالف ا
البجنية  "التخبية ػكػزليظشعخيف كػبدكاالجخائية ت التعخيفات هجتسعات واآلراء ومغ ىحالشفذ وذلظ باختالف الس
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اليا واجتساعيا بػاسصة عجة والخياضة جدء مغ التخبية الذاممة والتي تيجف الى تكػيغ السػاشغ عقميا وبجنيا وانفع
  والخياضية اع مغ الشذاشات البجنيةوانػ  لاشكا

 دراسة:مذكمة ال

التو مغ تجريذ وإشخاف وإدارة في مجال ابسختمف مجغ خالل العسل في مجال التخرز م انالحظ الباحث            
حػل الخبخة الستشػعة في الجاخل والخارج ومغ خالل العجيج مغ السؤتسخات الجولية . ومغ خالل الخياضة السجرسية

 -ويتسثل ذلظ في االتي:، واضح فى تجريذ مادة التسخيشات ت الخياضة السجرسية ان ىشالظ ضعفمذكال

  ./ضعف في استخجام استخاتيجيات التعمع الشذط1

/الخػف مغ كل ما ىػ ججيج ومدتحجث مغ غيخ تجريب عميو واالصخار واالبقاء عمى الصخق واالساليب التقميجية في 2
 .تجريذ مادة التسخيشات

يجعع مقجرات  يالبحث الحاتي الحليات فى مجال مجال التخرز وضعف اآل لبعج وعجم السػاكبة لسا يدتجج في/ا3
 .السعمسيغ ويعدز السعخفة السػاكبة

 انالباحث ىرأ والحى تتشامى فيو السعخفة بصخيقة محىموا ع الحياة في عرخ التكشػلػجيوان الجارسات والبحػث العمسية وواق
بة التصػر في مجال اساليب وشخائق واستخاتيجيات التعمع الشذط في تجريذ ميارات الػحجات في انو البج مغ مػاك

 االتي : الدؤال الخئيذومغ ىشا ضيخت مذكمة الجراسة التي تكسغ في  .مادة التسخيشات

 س بػالية الخخشػم؟ما مجى فاعمية استخجام إستخاتيجية التعمع الشذط فى تجريذ التسخيشات الخياضية لتالميح مخحمة األسا

 

 

 

 أهسية الدراسة:

خى ذات الرمة والسجتسعات التخبػية االخسية التخبػية بػزارة التخبية والتعميع يتجعع ىحه الجراسة السؤسدات التعم -1
ما تتػفخ في السكتبات  قل   يالسخاجع الت جع مغو وتعتبخ مخ ثواساليب وشخق تجريذ حجي تبحدم مغ استخاتيجيا

 .يغ والسدتفيجيغ مغ الجيات االخخى  ذات الرمةلمسعمسيغ والسذخف
تعدز ىحه الجراسة مدايخة واستجابة نجاءات االتجاىات التخبػية الحجيثة باستخجام اساليب واستخاتيجيات  حجيثة  -2   

  .العسمية التخبػيةفي الى نتائج إيجابية  يدؤ ت في  تجرس مادة التسخيشات
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 :أهداف الدراسة

مية استخجام إستخاتيجية التعمع الشذط لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة األساس بػالية /  التعخف عمى فاع1
 الخخشػم؟

 فروض الدراسة :

لتجريذ التسخيشات الخياضية  ػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصةت  -1
 القبمي . في االختباربسخحمة األساس بػالية الخخشػم 

ػعة التجخيبية )إستخاتيجية التعمع الشذط( والسجسػعة سفخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي السج ججػ ت  -2
 .البعجيفي االختبار الزابصة )الصخيقة التقميجية ( لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة األساس بػالية الخخشػم 

 :حدود البحث

 -الحجود البذخية  ليحه الجراسة ىي: 

 .م2019-2018 اسيالتخبية والتعميع لمعام الجر السقيجيغ بػزارة  االساس بػالية الخخشػمخحمة تالميح م -
 :ادوات الدراسة

 استخجام استخاتيجية التعمع الشذط في تجريذ مادة التسخيشات، واالختبارات 

 مرطمحات الدراسة : •

 : اعليةالف  •
لتي يمكن مالحظتها. وإجرائياً أنها: مقارنة الفاعلية هي: تقويم العملية التي أنتجت المخرجات أو النتائج ا 

 )اجرائى(قابلة للقياس بين المخرجات المتوقعة والمستهدفة والنتائج المالحظة. 

 : التعمم الشذط

التعمع الشذط  حيث ان كل استخاتيجيات ،والتأملخ الب بأنذصة واعسال تتصمب التفكيكل ما يتزسغ قيام الص 
، م2011حمسى الػكيل ، السفتى ،ما يقجم لو مغ معمػمات" ) ب في كلان يفكخ الصال دائسا ما تتصمب

233). 

                                     

 والدراسات الدابقة االطار الشظري 

 التعمم الشذط : السفههم العام
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سيع ويذسل ج يعتسج عمى ايجابية الستعمع في السػقف التعميسي حيالشذط مغ االساليب الحجيثة وال التعمع
ع مغ خالل البحث والعسل والتي تيجف الى تفعيل دور الستعم السسارسات التخبػية واالجخات التجريدية

في العسمية كسا وان الستعمسػن يذتخكػن  لمحرػل عمى السعمػمة واكداب السيارات وتشسية الكيع, والتجخيب
ارتيع االساسية وتشسيتيا مع تذجيعيع التعمسية برػرة تتعجى كػنيع متمقيغ وفى حيغ يدداد التخكيد تصػيخ مي

يل والتأمل وحل السذكالت، التفكيخ العميا مثل التحمواستخاتيجيات عمى استخجام مرادر التعمع لتفعيل ميارات 
 تجعع التقػيع الحاتي. يتليعسل عمى خمق جػ تعميسي فعال معدز بالػسائل واالساليب الستشػعة وا ومغ ثع  

  .عام كل ما يقػم بو الستعمع مغ خالل انذصة واعسال  تتصمب التفكيخ والتأملان التعمع الشذط  كسفيػم 
يمعب ويتأمل محتػى السشيج ويتزسغ التعمع الشذط استخاتيجيات عجة  تدسح لمستعمع بان يتحجث ويكتب و 

 .مع وجػد تجريبات لحل السذكالت والسسارسات التصبيكية لسجسػعات العسل الرغيخة السقجم

يا السخ عغ شخيق عسميات يتصمب السػقف التعميسي تذغيل خال مخ االندان حيث يالشذط ف التعمع أيبج
في عسمية اد اعجاد الخاليا السذاركة ددلمخاليا العربية في السخ فت يالتفكيخ ويتع مغ خالليا نذاط غيخ عاد

لمستعمع فتخاه اكثخ كذ عمى الدمػك الخارجي عاد االتراالت وتتشػع  فيسا بيشيا وكل ىحا يشدالتفكيخ وتد 
بخاليع مغ انجازات) ا قوحق ايجابية )متفاعال.مذاركا.مبادرا.متحسذ.يقظ(وسخيع االستجابة وسعيج بسا

 .(2005البريخى، 

 :فمدفة التعمم الشذط

واحتياجاتو واىتساماتو ويحجث  وكج عمى ان التعمع البج ان يختبط بحياة التمسيح وواقعؤ لتعمع الشذط تان فمدفة ا
 .جث في جسيع االماكغ البيت والسجرسة والشاديحتفاعل التمسيح مع كل ما يحيط بو مغ بيئة" ويل مغ خال

التعميع  ياالقترادية واألساسية وغيخىا تػلاالجتساعية و وان الجول عمى اختالف فمدفاتيا واىجافيا وانطستيا 
عمى ان التخبية عمى مدتػى العالع تػاجو  مسا يجل اىتساميا وعشايتيا ل  واالرتقاء باستخاتيجيات التعمع الشذط ج  

 الى يكل ىحا يشاد.مخاجعة شاممة لسشطػمة التعميعتدارعة وتتصمب ىحه التحجيات تحجيات كثيخة ومتعجدة وم
. )ابخاليع الستغيخات وتصبيقيا في ارض الػاقع ةمالحقو وليات الحياة ؤ مجاخل واتجاىات حجيثة لسػاجو مد

 (.206، 1999ناصخ،

 :عمم الشذطتعريف الت

ا وربس، بالعجيج مغ التعاريف يانو حط الا الشذط كسرصمح تخبػي قج ضيخ مؤخخاعمى الخغع مغ ان التعمع 
التي قجمت  بعس التعاريف يما يم ياالوساط التخبػية وف يخجع الدبب الى اىسية السػضػع وانتذاره بيغ

 . (233، م2011حامى الػكيل ،السفتى ،) الشذط: علمتعم
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التعمع  حيث ان كل استخاتيجيات ،والتأملخ الب بأنذصة واعسال تتصمب التفكيا يتزسغ قيام الص"كل م /1
 ما يقجم لو مغ معمػمات"  ان يفكخ الصالب في كل الشذط دائسا ما تتصمب

 لذارك فيو التمسيح بفاعمية مغ خالي يالتعمع الح"نو باالتعمع الشذط  جع السرصمحات التخبػيةعمفو خ ع/ 2
لعسمية  ويكػن فييا السعمع مػجو ومخشجاالنذصة الرفية والالصفية  يوالبحث واالشالع والسذاركة ف ةءالقخا

 .التعمع "

تجريذ "انو نسط مغ انساط التجريذ يجعل الستعمع في خيف التعمع الشذط عمى ضػء انساط التعميع والعت/ 3
يقػم بيا مغ خالل البحث  يبية لمستعمع والتالسذاركة االيجاو  يحيث يعتسج عمى الشذاط الحات يميسعالسػقف الت

 والى السعمػمات السصمػبة بشفد صلػ تداعج عمى الت ية والعسميات العقمية التمجسػعة مغ االنذص مدتخجم
 .(2005 بخاليع البريخى،ا) وتحت اشخاف السعمع وادارت

التعمع الشذط  ة والبشائية وانليع الشطخيات السعخفيمختبط بسفا "ان التعمع الشذط 2006جالل عبجالػىاب يخى 
سية ية التعميعسمية مذاركة الصمبة بذكل فعال ومباشخ فالصمبة يتعمسػن مغ خالل السذاركة الفاعمة في العسم

مغ خالل  يتعمسػه ويػضفػنو في واقعيع اليػميكتبػن مسا ، يتحجثػن ، يشتقجون غ وانخخاشيع فييا حيث يفكخون
 السسارسة اليػمية.

 الشذط:اهداف التعمم 

 :يتعمع الشذط تتسحػر في االتاىجاف الان  الى م2006الل عبجالػىاب يذيخ ج

 .العميا ات التفكيخر داب الصمبو ميااك -

 .مسيةعتعجد االنذصة في السػاقف الت -

 .التذجيع عمى التداؤالت وشخح االسئمة -

 .الجيج مغ اكتداب ميارات التػاصل والتعاون مع االخخيغ التسكيغ-

 و.ميارات ومعارف مخغػب والصالب واكداب عتعميع بػاقربط ال-

 :اسس التعمم الشذط

تجعع ي بالتختيب وى "checkerng and gamsonالشذط كسا ذكخىا " ئ التعمعمباد تػجج سبعة مغ
 (2005)ابخاليع البريخى ، ية الدميسة وجاءت عمى الشحػ التالالسسارسات التعمسي

 .التى تديج مغ االيرال والتػاصل بيغ السعمع والستعمعية ديحث عمى السسارسات التجري /1
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 .كج عمى السسارسات التجريدية التى تحقق التعاون بيغ الصمبةؤ ي /2

 .تقػد الى التعمع الشذط ييخكد عمى الدمػكيات التجريدية الت /3

 .تدود بالتغحية الخاجعة ييعدز مغ السسارسات التجريدية الت /4

 .عسالوالسشاسب لأل يتسشح الدمغ الكاف يتجريدية التكج عمى السسارسات الؤ ي /5

 .تحقيق انجازات مثيخةعمى تعسل  يجريدية الدميسة التتكج عمى السسارسات الؤ ي /6

 .القجرات والسػاىب وتحفيدىاتحقيق احتخام عمى تعسل  يجريدية الدميسة التتكج عمى السسارسات الؤ ي /7

 :ومسيزات التعمم الشذط خرائص

، ومشيا ع الشذط ومشيا ما يتعمق بالستعمعتعمق بالتعميالشذط عجد مغ الخرائز والسسيدات مشيا ما ان لمتعمع 
ى لدان ئتو  وجاء ىحا عميبالتعمع الشذط وب ات االخخى ذات االرتباطما يتعمق بالسعمع وغيخىا مغ السفخد
 زسػف نػرد مشيا خرائوالبحػث العمسية و لو الجراسات والكتب  التخبػييغ وخبخاء التخبية ومااشارت

 (237.ص2011عسايخة )دمحم ال تتعمق بالتعمع الشذط: ومسيدات

 .تييئة الستعمسيغ لسػاقف حية -

 .في البيئة الرفية ويسكغ مغ خاللو تعمع ما يرعب تعمس -

 .يديج مغ انجماج الصالب في العسل -

 .سيا داخل الرفوميارات وخبخات اجتساعية قج يرعب تعم يكدب الستعمسيغ جػانب ميشية -

 .يعج مجال لمكذف عغ ميػل الستعمسيغ واشباع حاجتيع -

 .يشسى الخغبة في التفكيخ والبحث حتى االتقان -

يتعمسػن  مغ خالل التعمع الشذط اكثخ مغ السحتػى السعخفي  فزال عغ تعمسيع مع اخخيغ يختمفػن عشيع  -
 اللو شخق الحرػل عمى السعخفة ويتعمسػن ايزا مغ خ

 السعمم والستعمم في التعمم الشذط: ادوار

 اوال دور السعمع -
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يعسل عمى التػازن بيغ  يلحامى التعمع الشذط وىػ عرفتو السذجع بجد مغ األدوار وذلظ مع لو ععان الس
 عوتػفيخ البيئة التعمسية وكسكي ةكسذارك في بشاء السعخفو  الفخدية والجساعية وكسجرب وكسخصطاالنذصة 

 (.Maw003.com، 25.3.2018. )التخبية والتخبية الخياضية ةلمعسمية التعميسي

  أهداف التربية:

 وعام تدعى النجماج الفخد مع مجتسع انيا وبذكل االالعرػر والسجتسعات  مع اختالف اىجاف التخبية عبخ
 ومشح العرػر القجيسة وحتى العرخ الحالي انيا تيتعاء السجتسع عمى حج سػ و وبالتالي فيي تعشى بالفخد 

 حيث تػجو. جدجه وأخالقو ليكػن مػاششا صالحوانفعاالتو و التػازن بفكخ االندان وأحاسيدو  بالػصػل الى
ان تعميع  والجنيػية خحيغ في االعتبار الحاجات اإلندانيةآوالخوحاني  يالتخبية مع التصػر الدمشى لمتػجو الجيش

والسحافطة عميو ئة السحيصة بو مع نقل الدمػك والبيعمى كيفية كدب العير مع تأىيمو لمحياة  الفخد وتجريبة
  (. 43، 1977 ،)دمحم حدغ العسايخة .ج شكل مغ اشكال التخبيةعمغ جيل لألخخ ي

 :التربية والتعميم في االسالم

كمت في مكة السكخمة والسجيشة السشػرة، وشاإلسالم فكانت البجايات  دوغالتخبية والتعميع كعمع ضيخت مع ب
والدشة الشبػية مغ  ،غ الػحىالرالة والدالم  وكان كتابيا الكخيع الستمػ م وة الخسػل عميالسجرسة في مجيش

عمع  ى العمساء بعجىا ليألفػاثع ات ، وحدغ االخالق،هللا وحجه ةفتخبى الرحابة عمى العمع وعباد.اقػال وافعال 
رقى السجتسعات في مجال التخبية ألحا يعج السجتسع اإلسالمي مغ  ،والتعميع في نياية القخن اليجخي التخبية 

 تو.التعميع وتشسية الفخد ونيزو 

 (Ps//skytop11.wordress,com) 24/7/2018:التاريخ لمتػثيق

 الجراسات الدابقة 

 بعشهان: :الدراسة االولى

تحريل الهسائط لتدريس مهارات االلعاب الجساعية عمى مدتهى االداء السهارى لم اثر برنامج متعدد
  .جاهات طمبة الرف الثامن االساس نحههالسعرفي وات

 عمى مدتػى األداءالجساعية  األلعاب ثخ بخنامج متعجد الػسائط لتجريذ مياراتا يتقر ىجفت الجراسة إلى
وىجفت الجراسة أيزا إلى اضيار اىسية استخجام  ،والسعخفي واتجاىات شمبة الرف الثامغ نحػه ي السيار 

لخياضة السجرسية وبخاصة السيارات التي تحتاج الى دقة متشالية في امج متعجد الػسائط في مجال انالبخ 
اما مجتسع وعيشة . الجراسةلسالئستو لصبيعة السشيج التجخيبي  استخجم الباحث.،تخكيد ودقة تصبيق الحخكات

يارىع شالب تع اخت 133ىع دم والبالغ عج2007-2006مغ شالب الرف الثامغ لمعام  ةعيش اختيخ البحث
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استخجم  الباحث ادوات لمجراسة تسثمت بترسيع بخنامج متعجد . و السسارسيغالث شعب و استبعج مغ اصل ث
 ي.وايزا اختبار تحريمي معخفي واختبار لسدتػى االداء السيار  الػسائط لتعميع ميارات

 اضيخت التحاليل االحرائية عمى ضػء متغيخات مدتػى االداء انو ال يػجج فخوق ذاتاىع نتائج الجراسة:و 
 .ةدالالت واضحة وذلظ يعدى الستخجام وسائط متعجد

 

 : بعشهانالدراسة الثانية

في تعميم مهارة الترهيب من مدتهى  االندفاعي(–اثر التعمم التبادلي وفق االسمهب السعرفي )التأممي 
 .الراس في كرة اليد

خة أس في كمغ مدتػى الخ يع ميارة الترػيب اثخ األسمػب التبادلي في تعمىجفت الجراسة الى التعخف عمى 
جمة في أي االساليب  السعخفية السدتخجفاعي، وايزا التعخف عمى افزمية اليج لمسجال السعخفي التأممي االن

  .سأالخ مدتػى تعميع ميارات الترػيب مغ 

ية لصالب كمية التخبية اختيخ العيشة بالصخيقة العسج مجتسع وعيشة البحث ،استخجم الباحث السشيج التجخيبي
ع وت 190شالب مغ اصل  43 الثاني مغ ضسغ خسذ شعب اختيخت عذػائية لعجدالخياضية السدتػى 

االستبانة واراء الخبخاء  ،تسثمت في مكياس االسمػب السعخفي اما ادوات الجراسة ،السسارسيغ استبعاد
 ة واالنجفاعيةوالسختريغ وتسحػرت الشتائج في انو تػجج فخوض ذات داللو واضحة بيغ السجسػعتيغ التأممي

سية باألسمػب يلمػحجات التعم وان السجسػعة التأممية ىي االفزل ،سأفي اختبار الترػيب مغ مدتػى الخ 
 س في كخة اليجأي في تعميع ميارة الترػيب مغ مدتػى الخ الباحث باستخجام االسمػب التبادل ييػص ،التبادلي
ومديج مغ استخجاماتيا والتجريب و االساليب  ة اثخلألخخى لسعخف ء دورات تصػرية لمسجرسيغ مغ فتخةمع اجخا

   .الجراسات حػل اثخ استخجام األسمػب التبادلي

 : بعشهانالدراسة الثالثة

 عمى نهاتج التعمم لسقرر طرق تدريس التسريشات " ه"اسمهب التعمم التعاوني واثر 

ريذ التسخيشات وذلظ لمتعخف عمى يجف الجراسة الى ترسيع بخنامج باستخجام التعمع التعاوني لسقخر شخق تجت
م استخج، البحث لسشاسبتو لصبيعة يالباحث السشيج التجخيب استخجم، والػججاني حخكيوالشفد التأثيخ السعخفي

( لحداب السعامالت spssالسعامالت اإلحرائية السشاسبة لصبيعة واحتياجات البحث وسيتع االستعانة )
مغ اثخ إيجابي في التعاوني لسا لو التى تجربت بأسمػب التعمع  وجاءت الشتائج لرالح السجسػع اإلحرائية

 .تحقيق اليجف السعخفي والػججاني في تجريذ التسخيشات
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 : بعشهانالدراسة الرابعة

اليج والسعخفي لبعس ميارات كخة  ي ني والتبادلي عمى التحريل السيار فاعمية استخجام أسمػب التعمع التعاو  -
 .سخحمة اإلعجاديةالرف األول مغ اللتالميح 

تبادلي عمى مدتػى فاعمية استخجام أسمػب التعمع التعاوني وال ىعم متعخفالجراسة ل ىجفت  
واستخجم  .والسعخفي لبعس ميارات كخة اليج لجى تالميح الرف األول اإلعجادي ي التحريل السيار 

تمسيحا وتع تػزيعيع عمى  (60واختيخت العيشة بالصخيقة العسجية بمغ عجدىع ) الباحث السشيج التجخيبي،
( تمسيح ومغ أىع الشتائج التي 28( تمسيح وتجخيبية ثانية )32تجخيبية أولى) ،مجسػعتيغ تجخيبيتيغ

مدتػى عشج تعميع ميارات التسخيخ  ىتػصل إلييا الباحث أن أسمػب التعمع التعاوني حقق اعم
لتعاوني والتبادلي معًا أعمى نتائج واالستالم والترػيب في كخة اليج كسا حقق كل مغ أسمػب التعمع ا

 .والتشصط وكحلظ مدتػى التحريل السعخفي في ميارات التسخيخ الصػيل

 لخامدة : بعشهانالدراسة ا

أثخ استخجام التعمع التعاوني في تعميع بعس ميارات التخبية الخياضية وتشسية ميارات العسل     
 الجساعي

لتعمع التعاونى فى تعميع ميارات )كخة القجم وكخة اليج وكخة ىجفت الجراسة لمتعخف عمى اثخ استخجام ا 
( شالبًا قدسػا إلى ثالث 75حيث استخجم الباحث السشيج التجخيبي وشبق عمى عيشة ) الدمة (

  .كخة يج(–كخة سمو  –مجسػعات تجخيبية في رياضات جساعية مختمفة )كخة قجم 

وني  عمى استخجمت استخاتيجية التعمع التعاالسجسػعة التي  تومغ أىع الشتائج والتػصيات تفػق
 األسمػب التقميجي في التجريذالسجسػعة التي استخجمت 

 إجراءات الدراسة

 :مشهج الدراسة

  .ليالسالئستو  لتجخيبىالجراسة السشيج اىحه  يفان الباحث استخجم 

 مجتسع الدراسة:
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 116بػالية الخخشػم، والبالغ عجدىغ  -تمسيحات الرف الثانى بسخحمة االساس) مجرسة ام درمان بشات( 
 تمسيحة

 عيشة الدراسة: 

( لكل مجسػعة تجخيبية وضابصة، مغ 20( شالبة مختارة قرجية ومػزعة الى مجسػعتيغ)40عيشة حجسيا)
 تمسيحات الرف الثانى

 : تكافؤ السجسهعات

 

 

 ( يبيغ تكافؤ السجسػعات 1الججول رقع )

 متػسط الػزن  عسخمتػسط ال متػسط الصػل العجد السجسػعة
 ك 56 سشة15,5 سع135 20 التجخيبية
 ك 56 سشة 15 سع 135,5 20 الزابصة
    40 السجسػع

 

 : أدوات الدراسة

التعمع  ةيجياتإستخ باستخجام مخحمة االساس بػالية الخخشػم  سيحاتعيشة مغ تمعمى جريذ يبخنامج تعميسي  
 . واالختبارات الشذط

 ترسيم االدوات:

ثان خصة لتجريذ التسخيشات الخياضة لمتمسيحات عيشة الجراسة ووضعت االختبارات القبمية والبعجية صسع الباح 
وعخضت عمى عجد مغ الخبخاء فى التخبية الخياضية والسشاىج وشخق التجريذ وذكخ السحكسيغ مجسػعة 

 خ العمسية مالحطات قام الباحثان بالسعالجة الالزمة وكحلظ معامالت الرجق والثبات حدب السعايي

 : اإلحرائيةالسعالجات 

 الستػسط الحدابي 

 االنحخاف السعياري 
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 اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة 

 عرض ومشاقذة الشتائج:

ػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي السجسػعتيغ التجخيبية ىل ي الفرضية األولي : -1
 في القبمي . في االختبارلخخشػم لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة األساس بػالية ا والزابصة

 

 

 ( يهضح داللة الفروق في االختبار القبمي لسجسهعتين التجريبية والزابطة  2جدول )

 

 انحراف  قيسة )ت(
 معياري 

متهسط 
 السجسهعة عدد حدابي

1.665  .83351 
5.8000 20 

السجسهعة 
 التجريبية 

 .87509 5.3500 20  
 

  
السجسهعة 
 الزابطة 

 

وهه  2.024=  ) 0.05( اعاله إن قيسة )ت( الجدولية عشد مدتهي داللة )22من الجدول رقم يتزح
ػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي ت( وعمية نقهل ال 1.665اكبر من قيسة )ت( السحدهبة )

في  االختبارفي لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة األساس بػالية الخخشػم  السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة
 .القبمي 

كسا تتفق مع دراسة سايج نتػب داريل في ان استخجام الصخيقة التقميجية في التجريذ ال تؤدي الى نتائج فعالة 
مقارنة بالصخق الحجيثة. ويعدو الباحثان ان عجم استخجام الصخق الحجيثة في التجريذ بو عجم مػاكبو لمتصػر 

سسات العرخ. لحا يشبغي استخجام استخاتيجيات التعمع الشذط وىحا واالنفجار السعخفي الحي أصبح سسة مغ 
 يتشاسب والتصػر التكشػلػجي والقجرات العقمية لمستعمسيغ
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ػعة التجخيبية )إستخاتيجية التعمع سفخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي السج ػججالفخضية الثانية : ىل ي -1
لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة األساس بػالية الخخشػم الشذط( والسجسػعة الزابصة )الصخيقة التقميجية( 

 .البعجيفي االختبار 
 

 ( يهضح داللة الفروق في االختبار البعدي لسجسهعتين التجريبية والزابطة 3جدول )

 انحراف قيسة )ت(
 معياري 

متهسط 
 سجسهعةال عدد حدابي

8.134  .60481 
7.9500 20 

السجسهعة 
 التجريبية

 1.23438  20  
 

5.4500 
 

السجسهعة      
 الزابطة

 

وهه اقل  2.024=  ) 0.05( اعاله إن قيسة )ت( الجدولية عشد مدتهي داللة )3يتزح من الجدول رقم)
فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي السجػعة تػجج  ( وعمية نقهل8.134من قيسة )ت( السحدهبة )

والسجسػعة الزابصة )الصخيقة التقميجية( لتجريذ التسخيشات الخياضية  التجخيبية )إستخاتيجية التعمع الشذط(
لرالح السجسػعة التجخيبية. كسا تتفق مع ما ذكخه  البعجيفي االختبار بسخحمة األساس بػالية الخخشػم 

في ان اىجاف التعمع الشذط تتسحػر في اكتداب الصمبة ميارات التفكيخ العميا وكحلظ في  2006جػدت أحسج 
جد االنذصة في السػاقف التعميسية اضافة الى التذجيع عمى التداؤالت وشخح االسئمة كحلظ التسكيغ الجيج تع

مغ اكتداب ميارات التػاصل والتعاون مع االخخيغ، وربط التعميع بػاقع الصالب واكدابو ميارات ومعارف 
 مخغػبة.

ان أسمػب التعمع التعاوني وأثخه عمى نػاتج وتتفق ىحه الشتيجة ايزا مع دراسة كل مغ ىػبخ كخس ودراسة بعشػ 
التعمع لسقخر شخق تجريذ التسخيشات حيث كان لمتعمع التعاوني اثخ ايجابي وىحا يتفق مع نتيجة استخجام 
استخاتيجية التعمع الشذط. ويعدو الباحثان ان ىحه الشتيجة تأتي بشاء عمى التصػر والتقجم التكشػلػجي الحي 

بجوره يتصمب مػاكبة في شخق التجريذ حتى يذبع ويمبي حاجات التالميح في ىحا  يراحب ىحا العرخ وىحا
 العرخ.
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 :الشتائج

ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لتجريذ التسخيشات -1 
 الخياضية بسخحمة االساس بػالية الخخشػم في االختبار القبمي.

اللة احرائية بيغ متػسصي السجسػعة التجخيبية )استخاتيجية التعمع الشذط( والسجسػعة تػجج فخوق ذات د -2
الزابصو الصخيقةالتقميجية( لتجريذ التسخيشات الخياضية بسخحمة االساس بػالية الخخشػم في االختبار البعجي 

 لرالح السجسػعة التجخيبية 

 التهصيات:

 يػصي الباحثان باالتى:

بػزارة التخبية العسل عمى ادخال االستخاتجيات الحجيثة ضسغ بخامج التجريذ عمى الجيات السخترة  -
 في مادة التخبية البجنية بالسجارس.

 العسل عمى تجريب السعمسيغ عمى الصخق الحجيثة في استخاتيجيات التجريذ. -
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