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التعلم وتحسین بعض القدرات المرتبطة بفعالیة القفز في التعلم التعاوني أسلوب أثر استخدام 

 العالي

  البحث ملخص
تطـویر بعـض القـدرات البدنیـة یهدف البحث إلى التعرف إلى أثر استخدام أسلوب التعلم التعـاوني فـي تعلـم و    

  .قسم التربیة الریاضیة مقارنة بطریقة التدریس المعتادة العالي لطلبة المرحلة الثالثة بالمرتبطة بفعالیة القفز 
تم اسـتخدام المـنهج التجریبـي وتـم اختیـار عینـة البحـث مـن طـالب المرحلـة األولـى بقسـم التربیـة الریاضـیة      

وأســفرت النتــائج إن التــدریس بأســلوب التعلــیم التعــاوني أســهم فــي .كلیــة التربیــة األساســیة جامعــة المستنصــریة 
ــم فعالـیـة القفــز العــالي وتطــویر القــدرات البدنیــة المرتبطــة بفعالیــة لــدى أفــراد عینــة البحــث  تحســین وقــد تــم .تعل

علــى اســتخدام أســلوب التعلــیم التعــاوني فــي تعلــم فعالیــة القفــز العــالي وتطــویر بعــض القــدرات البدنیــة  التوصــیة
 .المرتبطة بهذه الفعالیة 

 
Abstract Search 

 
identify:  The research aims to 

Identify the impact of the use of cooperative learning to learn and develop some of 
the physical abilities associated with effective high jump to the third phase 
students, Department of Physical Education teaching compared to the usual 
manner.  

year -Used experimental method was chosen as the research sample of first
students, Department of Physical Education Faculty of Education, University of 
Mustansiriya.  
The results that the cooperative learning teaching style contributed to improving 

arning effectiveness of the high jump and the development of physical the le
abilities linked to the efficiency of members of the research sample.  
Have been recommending the use of cooperative learning method to learn the 

evelopment of some of the physical effectiveness of the high jump and the d
abilities associated with this event. 
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  التعریف بالبحث .١
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

یعد التعلم من أهم المظاهر والسمات التي تلعب دورًا هامًا في تقدم كثیر من الشعوب حیث     
انه یؤثر تأثیرًا إیجابیًا وشامًال في تنشئة جیل جدید على أسس علمیة متطورة وحدیثة ، ویقاس 

ظریات طرق التدریس والتعلیم الحدیث، وقد أضاف هذا التقدم بمدى معرفتها لطرق ووسائل ون
التطور العلمي الكثیر من الوسائل الجدیدة التي یمكن للمعلم االستفادة منها في تهیئة مجاالت 
الخبرة للدارسین حتى یتم إعدادهم بدرجة عالیة من الكفاءة ، أن مهمة المعلم لم تعد قاصرة 

تباع األسالیب التق ٕ لیدیة في التدریس بل أصبحت مسئولیته األولى هي على الشرح واإللقاء وا
رسم مخطط الستراتیجیات الدرس تعمل فیها طرق التدریس والوسائل التعلیمیة لتحقیق أهداف 

  .محدده 
بید أن الناظر في الواقع الحالي لتدریس التربیة الریاضیة یجده لم یواكب االهتمام بالمهارات    

ن، إذ ما زال معظم معلمي التربیة الریاضیة في ممارساتهم المختلفة وتنمیتها لدى المتعلمی
التدریسیة یركزون على إعطاء المهارات باستخدام طرق التدریس التقلیدیة، والتي تتطلب من 

كما أن طرق . التالمیذ حفظ المعلومات أو المعرفة التي یلقیها المعلم واستظهارها دون فهم 
ى التنافس غیر السوي بین التالمیذ من أجل الحصول التدریس الحالیة في مدارسنا تشجع عل

  .على أفضل المراكز بین زمالئهم 
ولعل ما سبق یدعو إلى البحث عن طرائق حدیثة في تدریس التربیة الریاضیة تركز على نشاط 
یجابیته وتساعد في تنمیة المهارات األخرى لدى الطالب، وتعزز روح المشاركة  ٕ المتعلم وا

طریقة التعلم التعاوني من أبرز االتجاهات المعاصرة في هذا المجال ، إذ أنها وتعد . والتعاون
تتیح للتالمیذ فرص العمل في مجموعات، یشعر كل تلمیذ فیها بأنه شریك فاعل في الموقف 
التعلیمي ، وعلیه مسؤولیة وأدوار معینة ال بد أن یمارسها حتى یتكامل العمل الذي تحملت 

كما أنها توفر للتالمیذ مواقف تعلیمیة یمارسون فیها مهارات التفكیر المجموعة مسؤولیته ، 
ونتیجة لتباین نتائج تلك  .العلمي ، وتنمي لدیهم العدید من المهارات كمهارات كسب المعرفة

الدراسات التي تناولت أثر طریقة التعلم التعاوني في التحصیل الدراسي وحرصًا من الباحثان 
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یة الریاضیة والخروج منه بأفضل المخرجات، وتوقعًا منه أن التعلم على تطویر تدریس الترب
  .التعاوني ربما یفید في ذلك، قام بإجراء بحثهم هذا

                                                                                                                             :مشكلة البحث - ٢
أن الهدف األساسي لتحقیق العملیة التربویة هو الوصول إلى استخدام أفضل األسالیب     

والطرق التعلیمیة ، ومن خالل قیام الباحثان بالتدریس المادة العملیة في قسم التربیة الریاضیة  
ر واحد فقد الحظا أن الطریقة المتبعة في التدریس هي الطریقة التقلیدیة التي تعتمد على مصد

للمعرفة وهو الشرح من جانب المعلمة یتبعه عرض للنموذج دون أدنى مشاركة فعلیة للطلبة في 
الموقف التعلیمي وهذا ال یتالئم مع التطور في تكنولوجیا التعلیم من حیث استخدام بعض 

انب الوسائط التعلیمیة التكنولوجیة لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة في الوقت الحاضر، هذا إلى ج
الزیادة العددیة للطلبة في الفصل الواحد وما یتبع ذلك بالضرورة من زیادة التباین في الفروق 

  الفردیة بین الطلبة مما یزید من العبء الواقع على المدرس، 
وبسبب ضعف التوافق بین المناهج الدراسیة النظریة والجوانب التطبیقیة والنقص في 

لتعلیمیة وهذا ما أدى إلى ضعف المزاوجة بین الجوانب النظریة المستلزمات التدریبیة والوسائل ا
والجوانب العملیة والتطبیقیة لذلك انطلق الباحثان من دراسة أسالیب التدریس محاوًال الخروج من 

استخدام أسالیب حدیثة في التدریس تهتم بتوفیر البیئة المناسبة لنشاط األسالیب التقلیدیة إلى 
ة سلبیة الطالب في الصف، وحیث إن أسلوب التعلم التعاوني یعتبر في الطالب لمعالجة مشكل

كثیر من البحوث إحدى األسالیب الفعالة في هذا المجال فقد تكون أحد الحلول لهذه المشكلة، 
لذا فإن البحث الحالي سوف یستخدم التعلم التعاوني في تدریس أحد فعالیات الساحة والمیدان 

لمعرفة ما إذا كان سیسهم في تطویر مستوى األداء الفني لدى طالب  وهي فعالیة القفز العالي
  .قسم التربیة الریاضیة  مقارنة بطریقة التدریس المعتادة أم ال

  :أهداف البحث ٣-١
  .أعداد منهج للتعلیم التعاوني لتعلم فعالیة القفز العالي  .١
لعالي لطلبة المرحلة التعرف إلى أثر استخدام التعلم التعاوني في تعلم فعالیة القفز ا .٢

 .الثالثة بقسم التربیة الریاضیة مقارنة بطریقة التدریس المعتادة 
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التعرف إلى اثر استخدام التعلم التعاوني في تطویر بعض القدرات البدنیة المرتبطة  .٣
  .بفعالیة القفز العالي 

  :فروض البحث   ٤- ١
ارات القبلیة والبعدیة بین االختب) ٠,٠٥(هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .١

لمجموعتي البحث في تعلم وتطویر بعض القدرات البدنیة الخاصة بفعالیة القفز العالي 
 .ولصالح االختبارات البعدیة 

في االختبارات البعدیة بین ) ٠,٠٥(هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٢
ي تعلم وتطویر بعض المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة ف

  .القدرات البدنیة بفعالیة القفز العالي 
  :مجاالت البحث  ٥- ١
كلیة التربیة / قسم التربیة الریاضیة / عینة من طلبة المرحلة الثالثة  :المجال البشري  ١-٥-١

  .جامعة المستنصریة / األساسیة 
  .جامعة المستنصریة   /المالعب الخارجیة كلیة التربیة األساسیة المجال المكاني  ٢-٥-١
  . ١/٢٠٠٩/ ١٢ولغایة   ١٢/٢٠٠٨/ ١٢الفترة من  :المجال الزماني  ٣-٥-١

  الثاني الباب

  :الدراسات النظریة 
  :أسلوب التعلم التعاوني  ١- ٢

التعلیم التعاوني من إحدى األسالیب المستخدمة في التعلیم ویعتبر من احدث األسالیب ولقد     
أهمیته من حیث النتائج المردودة على الطالب وكذلك المعلم المستخدم  اثبت التعلیم التعاوني

للتعلیم التعاوني ، ویمكن تعریف التعلم التعاوني بأنه نشاط تعلیمي موجه نحو هدف مشترك 
یبدو فیه المتعلمون جماعة متفاعلة باعتبار كل واحد منهم مؤثرا في بناء النشاط التعلیمي 

أن أسلوب التعلیم التعاوني المتبع من قبل معلم خالل الدرس في إذ . وتوجیه وتعدیل سیره 
تاحة فرصة العصف الذهني بین  ٕ استخدام طریقة المجموعات الصغیرة داخل الفصل ، وا

تعرف بأنها  الطریقة التي یتعلم . الطالب في داخل كل مجموعة ، حسب موضوع الدرس من 
فاهیم والقیام بالتجارب المطلوبة ، بها الطلبة بعضهم مع بعض ویشتركون في تعلم الم
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والحصول على المساعدة من بعضهم البعض ولیس من المعلم ، ویكون العمل ضمن 
مجموعات غیر متجانسة في التحصیل ، ویقتصر دور المعلم فیها على إعطاء فكرة عامة عن 

عطاء ال ٕ تغذیة الراجعة الدرس ، وتقدیم المساعدة عند الحاجة ، وتفقد المجموعات التعلیمیة ، وا
إحدى طرائق التعلیم القائمة على تقسیم المتعلمین إلى . للمجموعات ، وتقییم عملیة التعلم 

مجموعات صغیرة غیر متجانسة ، تعمل معًا في بیئة تعلیمیة مناسبة بتعاون وتفاعل لتحقیق 
وغ هدف محدد بحیث یصبح كل فرد في المجموعة مسؤوًال عن نجاح أو فشل المجموعة في بل

األهداف تحت إشراف المعلم وتوجیهاته، ویقتصر دور المعلم في أثناء الدرس على تفقد 
عطاء التغذیة الراجعة ، وتقییم عملیة التعلم و  ٕ المجموعات ، وتقدیم المساعدة عند الحاجة ،  وا
تحفیز تحسن عمل المجموعة المتقدمة إلیجاد جو من التنافس و اإلنجاز والتحصیل بین 

  . المجموعات
  :نبذة تاریخیة ألسلوب التعلیم التعاوني  

التعلیم التعاوني له تاریخ غني بالنظریات والدراسات واالستخدام الفعلي في الفصول    
فنظریة التعلم االجتماعي، نظریة التعلم المعرفي، ونظریة التعلم السلوكي جمیعها . الدراسیة

التعلم التعاوني . لعلمي في التعلم التعاونيعبارة عن منظور نظري ذو أبعاد نسبیة قاد البحث ا
یعتمد على التعلم االجتماعي والذي افترض فیه كوفكا إن العمل في مجموعة عبارة عن عمل 

ویتفق ذلك مع لوین حیث ذكر أن المشاركة في . دینامیكي ذو تفاعل مستمر ومشاركة متنوعة
لنظریة تفترض أن مشاركة الفرد ا. المجموعة هو الذي یجعل المجموعة ذات تكامل دینامیكي

تعزز التفاعل ) التعاون(فالمشاركة االیجابیة . تعتمد على الطریقة التي تمت بها المشاركة
) المنافسة(أما المشاركة السلبیة . الفردي خالل المجموعة والذي یشجع على السعي للمشاركة

عاق ٕ ة محاوالت اآلخرین للنجاح تسبب خالفات عند تفاعل اإلفراد ویحاول كل فرد تثبیط همة وا
یعمل كل فرد بمعزل عن اآلخرین ) الفردیة(أما حالة غیاب المشاركة . وبلوغ الهدف

)Johnson, Johnson, & Holubec, 1994   ،p45.(  
) Vygotsky(وفیجوتسكي ) Piaget(ونظریة التطور المعرفي المعتمدة على أفكار بیاجه  

یؤمن بیاجه بأن اكتساب القیم، اللغة، القوانین، النظم،  .التعاوني  أیضا لها نصیب في التعلم
واألخالق یتم من خالل التفاعل مع اآلخرین حیث أن االختالف في المعرفة یسبب عدم توازن 
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معرفي ومن خالل المناقشة تتم  مناظرات عقلیة ویتم حل حالة عدم التوازن ، استنتاجات 
الخبرة الفعلیة العملیة، النضج، ضبط النفس،  باإلضافة، یدعم بیاجة. ناقصة ویتم تعدیلها

فیجوتسكي أیضا وضح أهمیة العالقة بین التفاعل . والنقلة االجتماعیة كعوامل للتطور المعرفي
االجتماعي والتطور المعرفي حیث ذكر إن تعلم الفرد یفترض طبیعة اجتماعیة وتقدم معرفي 

ة لألفراد حول هؤالء األطفال ویمكن توضیح لألطفال من خالل الحیاة الفكریة والطبیعة العقلی
ذلك من خالل الفرق ما بین المستوى الفعلي ألداء الفرد والمستوى المحتمل للفرد في حال توفر 

ومؤیدي النظریة المعرفیة یؤمنون . أرشاد من المعلم أو التعاون مع أطفال آخرین بنفس السن
تطبیقیة والتكرار من خالل التدریب العقلي  بأن بقاء المعلومة في الذاكرة تحتاج إلى مشاورة

عادة تركیب المادة العلمیة  ٕ  Johnson, Johnsen, & Holubec, 1994b, Slavin(وا

1995  .( 
النظریة السلوكیة تركز على المكافأة الجماعیة والتأكید على التعلم حیث تفترض بأن العمل 

حدیثا، أكد سالفن ). Skinner(المصحوب بمكافأة سوف یتكرر وهو ما ركز علیه سنكر 
)Slavin ( على أهمیة المكافأة الجماعیة لتشجیع الطلبة على العمل في مجموعات
)Johnson, Johnsen, & Holubec, 1994b   .( ذكر سالفن أن المكافأة الجماعیة

المعتمدة على العمل الجماعي تخلق تشجیع داخلي من كل فرد في المجموعة ألفراد المجموعة 
 )Slavin, 1995 .(  
  :التعلم  ٢- ٢

یفسر التعلم دائما وفق نظریات مستمدة من علم النفس التربوي ، وقد انتشرت نظریات    
مما أدى إلى ظهور تعریفات كثیرة . ومدارس نفسیة متعددة لتفسیر التعلم ووصف كیفیة حدوثه 

ال عن جابر عبد نق" ثورندایك " للتعلم للعلماء والمتخصصین ویذكر الباحثون منها تعریف 
هو عبارة عن ارتباطات بین المثیرات واالستجابات وان التكرار أساسي للتعلم وان " الحمید 

ویعرفه نزار الطالب ).  ٩١، ص ١٩٧٧جابر، " ( الثواب یساعد على تقویة االرتباطات 
دیدة أو العملیة التي من خاللها یستطیع الفرد تكوین قابلیات أو مهارات ج" وكامل الویس بأنه 

). ١٣٣، ص ٢٠٠٠الطالب وكامل، " (تعدیل قابلیته أو مهاراته عن طریق الممارسة والتجربة
بأنه أي تغیر دائم نسبیا في السلوك نتیجة " "یوسف قطامي"نقال عن  "كرونباخ"ویعرفه 
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هو نتیجة مباشرة للممارسة " ویعرفه وجیه محجوب ). ١٥، ص١٩٩٨قطامي ، " (الخبرة
  ) ٨٠،ص  ٢٠٠٢وب ، محج" (والخبرة 

، ١٩٧٩فرج، " (تعلم حركة أو مركب من الحركات"وتذكر الین ودیع أن التعلم الحركي 
هو تغیر في السلوك الحركي نتیجة التكرار "ویذكر یعرب خیون أن التعلم الحركي ). ٥٠ص

  ).١٧، ص  ٢٠٠خیون ،  " (والتصحیح
  : القفز العالي  ٣- ٢

لفعالیات التي یمتاز إیقاعها بالجمال الحركي والرشاقة والمرونة تعد فعالیة القفز العالي من ا   
ویحس بذلك كل من القافز والمشاهد ، وهي ضمن فعالیات القفز ، ویظهر ذلك اإلیقاع من 

انجاز حركي الغرض منه " خالل التكنیك الممیز للفعالیة ، وعلى ذلك فالقفز العالي ما هو إال 
 ١٩٩٧بسطویسي " ( عمل ضد الجاذبیة وبقدم واحدة اجتیاز حاجز راسي بحیث یكون ال

  ) ٣٣٦ص
أذا نظرنا إلى الجانب الحركي من القفز العالي لوجدنا أن العوامل التي  تؤثر على ارتفاع جسم 

  ) ١٤١ص ٢٠٠٦شغاتي ، :( القافز إلى األعلى هي 
  سرعة االنطالق جسم الالعب إلى األعلى بفعل قوة االرتقاء.  
 الالعب وان تكون اقرب إلى خط العمودي  زاویة انطالق جسم. 

  ارتفاع مركز ثقل الجسم لحظة االرتقاء. 

 :المراحل الفنیة للقفز العالي 

أدى التقدم التكنولوجي في هذا العصر إلى معرفة أسباب الخطأ والصواب في األداء الفني 
لمطلوب فظهور وبطرائق علمیة سهلت عملیة وضع البرامج الالزمة لتحقیق االنجاز العالي ا

األجهزة والمستلزمات التقنیة التي استخدمت التحلیل الحركي في القفز العالي أدت إلى سهولة 
  ) ٢٥٩ص  ٢٠٠٠قاسم :( توضیح المراحل الفنیة للقفز العالي 

  االقتراب 
 االرتقاء 

 اجتیاز العارضة

  الهبوط
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 :الدراسات السابقة 
  دراسة عبد الحمید احمد المسعود

خدام أسلوب التعلم التبادلي في دروس التربیة البدنیة على بعض الجوانب التطور تأثیر است"
 "لدى طالب الصف الثالث متوسط بمدینة الریاض 

ویهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثیر التعلم التبادلي على بعض الجوانب المهاریة والفكریـة 
یـــث أنـــه مناســـبة لطبیعـــة الدراســـة وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي لمجمـــوعتي البحـــث ح. 

)  ٢٨(واشتملت على عینة البحـث علـى طـالب الصـف األول متوسـط بمدینـة الریـاض  وعـددهم 
وتـــم . طالبـــة) ٢٠(طـــالب لتجربـــة االســـتطالعیة وأصـــبحت العینـــة الفعلیـــة  ٨طالـــب تـــم اســـتبعاد 

تــأثیر إیجــابي دال إجــراء المعــامالت العلمیــة للبحــث وأســفرت النتــائج عــن أن الــتعلم التعــاوني لــه 
إحصـــائیا علـــى تحســـین مســـتوى األداء فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة لكـــرة الیـــد لـــدى المجموعـــة 
التجریبیة كما تفوقت المجموعة التجریبیة على المجوعة الضابطة في نسـب تقـدم القیـاس البعـدى 

  .عن القیاس القبلي في جمیع المهارات األساسیة في كرة الید
  الثالث الباب

جراءاته المیدانیة منهج ٣ ٕ   :یة البحث وا
  :منهج البحث  ١- ٣
استخدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة البحث ، إذ یعد أفضل ما یمكن إتباعه   

المنهج الوحید الذي یمكنه االختبار الحقیقي لفروض العالقات "للوصول إلى نتائج دقیقة وهو 
  )٢١٧،  ١٩٩٩،  عالوي وراتب" . (الخاصة بالسبب أو األثر

   :عینة البحث  ٢- ٣
تم اختیار عینة البحث عمدیة من طالب المرحلة الثالثة في كلیة التربیة األساسیة قسم التربیة   

طالبًا مقسمین إلى مجموعتین ، وبعد ) ٤٠(الریاضیة بجامعة المستنصریة والذین بلغ عددهم 
طالبا ، ) ٣٠(كان العدد اإلجمالي للعینة  استبعاد الطلبة الراسبین والطلبة الذین لدیهم غیابات

والسبب الذي دفع الباحثون الختیار العینة من طالب المرحلة الثالثة كون الفعالیة ضمن 
عمدت المجموعة الضابطة بتعلم . منهجهم الدراسي كما لم یسبق للعینة إن درست الفعالیة  

بینما ادخل للمجموعة الثانیة ) ا بالقسمالمتعارف علیه(فعالیة القفز العالي بالطریقة التقلیدیة 
  .متغیر الدراسة تعلیم وتحسین مستوى األداء باستخدام أسلوب التعلیم التعاوني 
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  تجانس العینة وتكافؤ مجموعتي البحث 
  تجانس العینة  ١-٣-٣
إلـــى اســـتخدام قـــانون معامـــل االلتـــواء فـــي  البـــاحثونولغـــرض التحقـــق مـــن التجـــانس العینـــة لجـــا  

  ) .١(العمر والطول والوزن وكما في جدول متغیرات 
  )١(الجدول 

  یوضح التجانس في متغیرات الدراسة للمجموعة التجریبیة والضابطة
  

  
  
  
  
  
  
  
  :تكافؤ مجموعتي البحث  ٢-٣-٣

وبعـد تقسـیم العینـة إلـى مجمــوعتین تجریبیـة وضـابطة عمـد الباحـث إلــى إجـراء التكـافؤ فـي بعــض 
یان قــدرات البدنیــة التــي تــؤثر فــي تعلــیم الفعالیــة والتــي تــم اختیارهــا مــن خــالل توزیــع اســتمارة اســتب

لتحدیـد ) ١(كمـا موضـح فـي ملحـق رقـم * على ذوي الخبرة فـي مجـال فعالیـات السـاحة والمیـدان 
القـــدرات البدنیـــة وتحدیـــد االختبـــارات المختـــارة وبعـــد تفریـــغ اســـتمارة اســـتبیان تـــم اســـتبعاد القـــدرات 

  . یوضح ذلك )  ٢( وجدول % ٨٠البدنیة درجة االتفاق علیها اقل من 
  
  
  
  
  
  

 المتغیرات
) ت(قیمة المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع±  - س ع±  - س المحسوبة

 ٠.٥٧٨ ٠.٦ ١٩.٨ ٠.٧٥ ٢٠.١ )سنة(السن

 ٠.٦٢٢ ٦.٨٥ ١٦٨.٦٥ ٧.٣٢ ١٦٩.٨٥ )سم(الطول

 ٠.٣٥٨ ٦.٧١ ٦٩.٣١ ٥.٥٣ ٦٨.٧١ )كغم(الوزن
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  )٢(جدول                                                 
  "یبین تكافؤ العینة في االختبارات القبلیة للمجموعتین الضابط والتجریبیة " 
    المعالجات 

  

 االختبارات

وحدة 
القیا
 س

 Tقیمة  التجریبیة قبلي الضابطة قبلي
المحسو 

 بة

داللة 
َ  الفروق َ  ع±  س  ع±  س

 ٠.٤٠ ٣٦,٥ سم الوثب العمودي
٣٧.٠

٨ 
٠,٢٤ ٠.٢٢ 

غیر 
 *دال

اختبار ثني ومد 
 الركبتین

 تكرار
٢٠,٣

٥ 
٠.٨٦٤ ٠,٢٢ ٢٠,٣ ٠,٢١ 

غیر 
 *دال

اختبار ثني 
 الجذع

 ١.٩ ٢.٠٠ ٠.٢٢ ١.٨٧ سم
١.٠٥٦

 - 

غیر 
 *دال

األداء الفني 
 لفعالیة

 ٠,١٢٩ ١,٣٥ ٠,١٧ ١,٣٠ متر
 -

٠.٠٨٠ 

غیر 
 *دال

  ٢.١٤الجدولیة  t٭ قیمة 

 : الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة  ٤-٣
  :استعان الباحثون بالوسائل البحثیة اآلتیة : الوسائل البحثیة  ١-٤-٣
  والمصادر العربیة واألجنبیة.  
  استمارة تقویم اختبارات األداء الفني لفعالیة القفز العالي. 

 لعالي استمارة تقویم اختبارات بعض القدرات المرتبطة بفعالیة القفز ا.  
  :األدوات واألجهزة المستخدمة ٢- ٤- ٣

  أدوات القفز العالي.  
  طباشیر ملون. 

 كأمیرة فدیو نوع سامسونج 
  حامل ثالثي آللة التصویر 
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 الرستامیتر لقیاس الطول ألقرب سنتیمتر 
  میزان طبي 
  شریط قیاس 
  طباشیر 

  :اختیار االختبارات ٥- ٣
  : تیة تم اختیار اختبارات البدنیة قید البحث اآل

 .)٣٠٥، ص٢٠٠١حسانین ، ( ة للرجلین القدرة العضلی الوثب العمودي لقیاس اختبار  .١

،  ١٩٩٩حسن ، (اختبار ثني الجذع قیاس مرونة العمود الفقري وعضالت خلف الفخذ  .٢
  ).  ٧٨ص

 ٥٦، ص ١٩٧٨ناجي ،احمد ، ( قیاس القوة الممیزة بالسرعة  اختبار ثني ومد الركبتین .٣
 . ( 

 )٢٨١، ص ١٩٩٦بسطویسي ، : ( داء الفني لفعالیة قید البحث اختبار األ .٤

  :التجربة االستطالعیة  ٦- ٣
وهدفت هذه التجربة إلى معرفة )  ٢٠٠٨/  ١٢/  ١٠( أجریت التجربة االستطالعیة بتاریخ 

  -:األتي 
  أسلوب استخدام األدوات وأجهزة القیاس واالختبارات.  
 ال من اختبار ألخر لتوفیر الجهد والوقت تنظیم تسلسل االختبارات لتسهیل االنتق. 
  إیجاد المعامالت العلمیة لالختبارات. 

  :المعامالت العلمیة لالختبارات  ٧- ٣
   :صدق االختبارات ١- ٧- ٣

احدهما  صدق التمایز وذلك من خالل تطبیق االختبارات على مجموعتین الباحثوناستخدم    
طالب ممیزین وتم استبعادهم من التجربة ) ٦(طالب غیر ممیزین والمجموعة الثانیة ) ٦(

  ) .٣( البحث الرئیسیة وكما في الجدول 
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  ) ٣( جدول 

  نالمجموعتییوضح صدق التمایز بین 

  المعالجات
 االختبارات

وحدة 
 القیاس

 Tقیمة  مجموعة غیر ممیزة المجموعة الممیزة
 المحسوبة

 داللة الفروق
 َ َ  ع±  س  ع±  س

 *دال ٤,٨٢ ٠,٢٥ ٣١,٦٣ ٠,٣٦ ٣٩.٤٥ سم الوثب العمودي

اختبار ثني ومد 
 الركبتین

 *دال ٤.٩٥ ٠,٩٢ ١٨,٦٩ ٠,٦٥ ٢٤,٨٢ تكرار

 *دال ٣,٩٣ ٢,٢٣ ١.٤ ٢,٠٥ ٢.٥ سم اختبار ثني الجذع

 *دال ٣,٧٤ ١,٦٢ ١.٢٣ ١,٥٤ ١,٥٥ متر األداء الفني لفعالیة

  )٢٨(ة وبدرجة حری 0,05تحت مستوى داللة ) ٢.٠٥(الجدولیة  بلغت قیمة*
  :ثبات االختبارات  ٢- ٧- ٣
من طرق تعیین معامل الثبات إعادة التطبیق على نفس اإلفراد مرتین أو أكثر تحث ظروف " 

وعلى هذا األساس قام الباحثون بتطبیق )  ٧، ص ١٩٩٩باهي ، " ( متشابهة قدر اإلمكان 
أیام )  ٥( ة بفارق زمني االختبارات ومن ثم أعادة تطبیقها على أفراد العینة البحث االستطالعی

 – ٠,٨٩ – ٠,٨٧ – ٠,٨٨( وجاءت قیم معامل الثبات لالختبارات قید البحث على التوالي 
  .مما یدل على تمتع االختبارات قید البحث بمعامالت ثبات عالیة )  ٠,٨٢

  إجراء التجربة الرئیسیة  ٨- ٣
  :االختبارات القبلیة  ١- ٨- ٣

، بعد تنفیذ وحدتین )  ٢٠٠٨/  ١٢/  ١٥( نة البحث بتاریخ تم أجراء االختبارات القبلیة لعی
تعلیمتین أولیتین ، تضمن فیها شرح فعالیة القفز العالي بعد االستعانة باألنموذج الحي المثالي 

ومن ثم قامت عینة البحث بتطبیق هذه الفعالیة خالل الوحدتین التعلیمیتین . في عرض الفعالیة 
میة الثانیة تم أجراء االختبارات القبلیة الخاصة ببعض القدرات واألداء ، وفي نهایة الوحدة التعلی
  .الفني لفعالیة القفز العالي 

  :مفردات المنهج التعلیمي  ٢- ٨- ٣
  .أسابیع )  ٤( استغرق المنهج التعلیمي 
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 .وحدتان أسبوعیا )  ٢( عدد الوحدات التعلیمیة 

 .وحدات تعلیمیة )  ٨( الي بلغ مجموع الوحدات التعلیمیة لفعالیة القفز الع

 . دقیقة )  ٩٠( زمن الوحدة التعلیمیة 

قام الباحثون بتطبیق مفردات المنهج التعلیمي على وفق أسلوبي التعلیم التعاوني والشرح 
 .والتوضیح 

 .قام الباحثون تطبیق المنهج التعلیمي على وفق أسلوب التعلم التعاوني 

  :أسس بناء الوحدة التعلیمیة 
  :یم الزمني للوحدة التعلیمیة التقس

د اعتمادا على مدة الدرس المنهجي العملي ) ٩٠(تتضمن أربعة وحدات زمن الوحدة فعلیا 
 لفعالیة القفز العالي في قسم التربیة الریاضیة حیث قسمت إلى ثالث أقسام 

  د١٥(قسم التحضیري (  
  د٧٠(قسم الرئیسي( 
  د٥(قسم الختامي( 

 :لیمیة أسلوب تدریس الوحدة التع
بتدریس المجموعتین البحث مع توحید المحتوى والزمن في جمیع أجزاء الدرس ما  الباحثونقام 

عدا الجزء التعلیمي إذ تم التدریس المجموعة التجریبیة بأسلوب التعاوني وتم تدریس المجموعة 
  .بأسلوب العرض والتوضیح 

  :االختبارات البعدیة  ٣- ٨- ٣
أسابیع لتعلیم فعالیة القفز العالي بواقع وحدتین ) ٤(مدة  وحدات تعلیمیة في) ٨(أكملت 

تعلیمتین في األسبوع ، أجریت االختبارات البعدیة للمجموعتین البحث ، وبالظروف نفسها التي 
  .كانت علیها االختبارات القبلیة لهذه الفعالیة ، وأجریت االختبارات البعدیة بتاریخ  

  :الوسائل اإلحصائیة  ٩
واستخراج قیم نسبة المئویة والوسط )  SPSS( باستخدام الحقیبة اإلحصائیة  ونالباحثقام 

للعینات المتناظرة )  T(الحسابي والوسیط ومعامل ارتباط البسیط وقیمة معامل االلتواء وقانون 
 .وغیر المتناظرة  
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  الرابع بابال
  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  – ٤
  :عرض وتحلیل النتائج  ١- ٤
جراء االختبارات والحصول على النتائج ، تم معالجتها إحصائیا بع ٕ د تطبیق المنهج المقترح وا

  :وتوصل الباحثون إلى النتائج التالیة 
وداللتها بین القیاسین القبلي ) ت(یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیم ) ٤( الجدول 

  .والبعدي لمتغیرات الدراسة للمجموعة  
  )٤(جدول 

  معنویة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 المتغیرات
وحدة 
 القیاس

  )ت(قیمة القیاس البعدي القیاس القبلي
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع±  - س ع±  - س

 *دال معنوي ٣.٨٤ ٠.٢٢ ٤٠.٠٨ ٠.٤٠ ٣٦,٥ سم الوثب العمودي

اختبار ثني ومد 
 الركبتین

 *دال معنوي ٤.٨٢ ٠.٥٦ ٢١.٠٥ ٠,٢١ ٢٠,٣٥ تكرار

 *دال معنوي ٣.٧٤ ٠.٢٧ ٢.٢٢ ٠,٢٢ ١,٨٧ سم اختبار ثني الجذع

 *دال معنوي ٣.٩٣ ١.٢ ١٣٨ ٠,١٧ ١,٣٠ متر األداء الفني لفعالیة

  )١٤(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى معنویة ٢.١٤الجدولیة ) ت(قیمة* 
االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة  وجود فروق ذات داللة معنویة بین) ٤(یتضح من الجدول 

الوثب العمودي والوثب العـریض والعـدو (التجریبیة ولمصلحة االختبار البعدي لمتغیرات الدراسة 
المحســوبة اكبــر مــن قیمــة " ت"، لكــون قیمــة )ثــا  ومســتوى األداء٢٠(م  وثنــي ومــد الــركبتین ٣٠

  .٢.٠٩البالغة و ) ١٩(وعند درجة حریة  ٠.٠٥الجدولیة عند نسبة خطأ" ت"
وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة ) ٥(یتضح من الجدول 

الوثب العمودي والوثب العـریض والعـدو (التجریبیة ولمصلحة االختبار البعدي لمتغیرات الدراسة 
كبــر مــن قیمــة المحســوبة ا" ت"، لكــون قیمــة )ثــا  ومســتوى األداء٢٠(م  وثنــي ومــد الــركبتین ٣٠

  .٢.٠٩والبالغة ) ١٩(وعند درجة حریة  ٠.٠٥الجدولیة عند نسبة خطأ" ت"
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  )٥(جدول 
  معنویة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة

 المتغیرات
وحدة 
 القیاس

  )ت(قیمة القیاس البعدي القیاس القبلي
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع±  - س ع±  - س

 *دال معنوي ٥.٧٨ ٠.٦٧ ٤٤.٥ ٠.٤٠ ٣٧.٠٨ سم عموديالوثب ال

اختبار ثني ومد 
 الركبتین

 *دال معنوي ٣.٠٧ ٠.٤٣ ٢٥.٦ ٠.٢٢ ٢٠.٣ تكرار

 *دال معنوي ٤.١٩ ١.٦ ٣.٠٠ ١.٩ ٢.٠٠ سم اختبار ثني الجذع

 *دال معنوي ٣.٦٧ ١.٤ ١.٥٠ ٠.١٢ ١.٣٥ متر األداء الفني لفعالیة

  )١٤(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(مستوى معنویة عند ٢.١٤الجدولیة ) ت(قیمة*
  

من اختبارات البعدیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة عمد إلى تفریغ  الباحثونبعد إن فرغ 
  )٦(البیانات ومعالجتها إحصائیا كما في الجدول 

   
  )٦(جدول 

  یبین معنویة الفروق بین االختبارات البعدي لمجموعتي البحث

 المتغیرات
وحدة 
 القیاس

 لمجموعة الضابطة ا
المجموعة 
 التجریبیة 

) ت(قیمة
 المحسوبة

  داللة الفروق
 

 ع±  - س ع±  - س

 *دال معنوي  ٤,٥٧ ٠.٦٧ ٤٤.٥ ٠.٢٢ ٤٠.٠٨ سم الوثب العمودي

اختبار ثني ومد 
 الركبتین

 تكرار
 *غیر معنوي ٢,٥٣ ٠.٤٣ ٢٥.٦ ٠.٥٦ ٢١.٠٥

 *دال معنوي ٥,٧٦ ١.٦ ٣.٠٠ ٠.٢٧ ٢.٢٢ سم اختبار ثني الجذع

 *دال معنوي ٧,٠٦ ١.٤ ١.٥٠ ١.٢ ١٣٨ متر األداء الفني لفعالیة

 )٢٨(وبدرجة حریة  0,05تحت مستوى داللة ) ٢.٠٥(الجدولیة  بلغت قیمة*
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  :مناقشة نتائج البحث ٢- ٤
ــین االختبــــارات القبلیــــة ) ٤(ویتضــــح مــــن الجــــدول  -١ ــا ذات داللــــة إحصــــائیة بــ إن هنــــاك فروقــ

ابطة التـــي طبـــق علیهـــا أســـلوب الشـــرح والتوضـــیح لتطـــویر بعـــض القـــدرات والبعدیـــة لمجموعـــة الضـــ
البدنیـة وتعلــم فعالیـة القفــز العـالي ، ویعــزو البـاحثون ســبب هـذه الفــروق إلـى اســتخدام أسـلوب الشــرح 
دراك الفعالیة ، وذلك من خالل التدرج الواضح فـي  ٕ والتوضیحي الذي سهل عملیة الفهم واستیعاب وا

اسـتخدام " لفعالیة القفز العالي وهذا ما أكدته بعض المصادر العلمیـة ، إذ أن عرض مراحل الفنیة ل
الصـــور التوـضــیحیة التـــي انـــدرجت فـــي فقـــرات المـــنهج التعلیمـــي بمســـاعدة عـــرض األنمـــوذج الحـــي 

ــا وأدركــــا واســــتیعابا لطبیعــــة الحركــــة  ــتعلم فهمــ ــة ، قــــد أتــــاح للمــ . )  ٩٥، ص ٢٠٠٠علــــي ، (للفعالیــ
لتمرینـات الخاصـة والمعتمـدة علـى التكـرارات التـي قامـت بهـا عینـة البحـث فضال عـن إدخـال بعـض ا

ــددة لهـــا ضـــمن المـــنهج التعلیمـــي ، وهـــذا بـــدوره أدى إلـــى زیـــادة فـــي  خـــالل الوحـــدات التعلیمیـــة المحـ
اكتســاب األداء الفنــي للفعالیــة القفــز العــالي وتطــویر بعــض القــدرات البدنیــة المرتبطــة بفعالیــة القفــز 

إن هنـاك ) .  ٥(ویتضـح مـن الجـدول )  ٩٥، ص ٢٠٠٠علـي ، ( فـق مـع مـا أكـده  العالي وهـذا یت
فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین االختبـــارات القبلیـــة والبعدیـــة لمجموعـــة التجریبیـــة التـــي طبـــق علیهـــا 
أســلوب الـــتعلم التعـــاوني فــي تطـــویر القـــدرات البدنیــة المرتبطـــة بفعالیـــة القفــز العـــالي وتعلـــم ولصـــالح 

البعدیــة ، ویعــزو البــاحثون ســبب معنــوي هــذه الفــروق إلــى ایجابیــة الــتعلم التعــاوني إذ أن  االختبــارات
اســتخدم أســلوب الــتعلم التعــاوني ســاهم مســاهمة فعالــة فــي إتاحــة فــرص اإلبــداع التــي یبــدیها الطالــب 

أن التعلــیم التعــاوني یتــیح فــرص عمــل فعلیــة "  Slavinأثنــاء ســیر الــدرس وهــذا یتفــق مــع مــا أكــده 
،  Slavin" (الب خـــالل الـــدرس تســـاعد علـــى تحقیـــق المراحـــل المتقدمـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة للطـــ

ــــة )   ١٧٦ص ١٩٩٤ ـــم هـــــذه الفعالیـ ــا ذات داللـــــة ) ٦(ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول . تعلــ ــاك فروقـــ إن هنـــ
للمجمـــوعتین البحـــث ظهـــر لنـــا إن هنـــاك فروقـــا معنویـــة ولصـــالح  إحصـــائیة بـــین االختبـــارات البعدیـــة

البدنیــة المرتبطـــة بفعالیــة القفـــز العــالي وتعلـــم ولصــالح المجموعـــة  یبیـــة فــي القـــدراتالمجموعــة التجر 
التجریبیة ، ویعزو الباحث سبب المعنوي هـذه الفـروق إلـى أن تطبیـق التعلـیم التعـاوني خـالل الـدرس 

ه یؤدي إلى استثارة حماس الطالب وبالتالي دافعتیهم لمواصلة التعلم التعاوني وهذا یتفق مع ما أكدت
في إن هناك كم كبیر من األبحاث التي تظهـر أن الـتعلم التعـاوني یمكـن أن یكـون  "یاسمین زیدان  

،  ١٩٩٧حســن ، . ( إســتراتیجیة تعلــم فعالــة جــدًا ممــا أثــر علــى دوافعنــا تجــاه هــذا النــوع مــن الــتعلم 
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، فضــال عــن فــي هــذا األســلوب یتنــاقش الطــالب مــع بعضــهم الــبعض ویصــححون بعــض )  ٣٧ص
زمالئهـم حتـى یقتنعـوا بـاألداء الصـحیح ، ویمكـنهم العـودة إلـى الرسـم التوضـیحي أو اسـتدعاء  أخطاء

إن التعلــیم " ویتفــق هـذا علــى مــا أكدتــه المصــادر العلمیــة . المـدرس المــادة إذا دعــت الضــرورة لــذلك 
ــات الصــــغیرة للتعلــــیم ممــــا یجعـــل الطــــالب یعلمــــون مــــع بعضــــهم بهــــدف  ــتخدم المجموعــ التعـــاوني اســ

  )  ١٠٨، ص ١٩٩٥القاسم ، المساد ، . ( ل للحد األقصى من التعلم لهم ولآلخرین الوصو 
وذلــك تقبــل الفرضــیات البدیلـــة التــي اتبعهــا البـــاحثون فــي كافــة المتغیـــرات المبحوثــة لظهــور الفـــروق 
الدالة إحصائیا بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة ولصـالح البعدیـة ، 

  . وبین االختبارات البعدیة للمجموعتین البحث ولصالح التجریبیة 
  الخامس بابال
  االستنتاجات والتوصیات  - ٥
   :االستنتاجات  ١- ٥

  :ما یأتي  الباحثونبناء على عرض النتائج ومناقشتها استنتج 
 إن التدریس بأسلوب التعلیم التعاوني أسهم في تحسین تعلم فعالیة القفز العالي وتطویر .١

  .القدرات البدنیة المرتبطة بفعالیة لدى أفراد عینة البحث 
إن أسلوب التعلیم التعاوني كان أكثر فعالیة من أسلوب المتبع في قسم التربیة الریاضیة  .٢

 .على تحسین أداء الفني لفعالیة القفز العالي واالنجاز لدى إفراد العینة البحث 

 :التوصیات  ٢- ٥

  :بما یأتي  الباحثونیوصي 
رورة االهتمام بإدخال أسلوب التعلیم التعاوني في تعلم فعالیة القفز العالي بصورة ض .١

  .خاصة وفعالیات األلعاب القوى بصفة عامة وفي مراحل السنیة المختلفة 
التأكید على استخدام أسلوب التعلیم التعاوني في تعلم فعالیة القفز العالي وتطویر بعض  .٢

 .الفعالیة القدرات البدنیة المرتبطة بهذه 

ضرورة أجراء المزید من الدراسات التي تستخدم أسالیب التعلم المختلفة لغرض تعلم  .٣
 .وتطویر مستوى األداء الفني بفعالیة القفز العالي 
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  المصادر
، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ٢، طعلم النفس التربويأبو جادو، صالح علي،  .١

  .٢٠٠٠عمان، 
، تدریب  –تكنیك  –قات المضمار ومسابقات المیدان تعلیم سبااحمد ، بسطویسي ،  .٢

  . ١٩٩٧مصر ، دار الفكر العربي ، 
 . ١٩٩٦، مصر ، دار الفكر العربي ،  ، أسس نظریات الحركةاحمد ، بسطویسي  .٣

 –، عمان مكتب التطویر -األونروا/ التعلم التعاوني أحمد بلقیس، ومحمد خطاب،  .٤
  .م ١٩٨٨األردن ، 

، دار الكتب العالمیة للطباعة ٢، طعلم النفس الریاضي، وكامل الویس، الطالب، نزار .٥
  .٢٠٠٠والنشر، جامعة الموصل، 

، القاهرة ، مركز الكتاب  المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیقباهي ، مصطفى ،  .٦
  . ١٩٩٩للنشر ، 

  .١٩٧٧ ، دار النهضة العربیة، القاهرة،علم النفس التربويجابر، عبد الحمید جابر،  .٧
، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، سیكولوجیة التعلم والتعلیم الصفيقطامي، یوسف،  .٨

١٩٩٨.  
حسن ، یاسمین زیدان ، فعالیة استخدام إستراتیجیتي التعلم التعاوني الجمعي والتنافس  .٩

الفردي على تحصیل الریاضیات وتخفیف القلق الریاضي لدى تالمیذ الصف األول 
  . ١٩٩٧،  (11) المجلد ، (2) العدد ، التربیة وعلم النفس، جامعة المنیا ،مجلة"اإلعدادي

األسس المیكانیكیة والتحلیلیة والفنیة في فعالیات حسین ، قاسم حسن وأیمان شاكر ،  .١٠
  . ٢٠٠٠، عمان ، دار الفكر ، المیدان والمضمار 

 . ١٩٩٩، عمان ، دار الفكر ، الموهوب الریاضيحسین ،  قاسم حسن  ،  .١١

، مكتب الصخرة للطباعة، بغداد، التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیقیون، یعرب، خ .١٢
٢٠٠٢  

، تطبیقات للمبادئ واألسس الفنیة أللعاب الساحة شغاتي ، عامر فاخر وآخرون  .١٣
  . ٢٠٠٦، جامعة دیالى ، مكتب الكرار ، والمیدان 
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٨٢

بیقاته، مركز بحوث ؛ تط التعلم التعاوني ؛ مفهومه وأسسهعبد اهللا بن سعود المعیقل، .١٤
  . ٢٠٠٢كلیة التربیة بجامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة ، 

عادل فاضل علي ، تأثیر استخدام أنظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم باألنموذج  .١٥
كلیة التربیة : الرمزي لتعلم المهارات الهجومیة بالمبارزة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد 

  . ٢٠٠٠، الریاضیة 
البحث العلمي في التربیة الریاضیة وعلم . عالوي ، محمد حسن ، وأسامة كامل راتب  .١٦

  . ١٩٩٩، دار الفكر العربي ، القاهرة  النفس الریاضي 
  ٢٠٠١رسالة ماجستیر كلیة التربیة جامعة الملك سعود  .١٧

عارف، ، منشأة الم)دلیل المعلم والمدرب والالعب(الكرة الطائرة فرج، الین ودیع،  .١٨
 . ١٩٧٩اإلسكندریة، 

، الریاضي   مجال ، االختبارات ومبادئ اإلحصاء فيقیس ناجي ، بسطویسي احمد  .١٩
  .  ١٩٨٧بغداد ، مطبعة التعلیم العالي ، 

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر التعلم والتعلیم والبرامج الحركیةمحجوب، وجیه،  .٢٠
 .٢٠٠٢والتوزیع، عمان، 

،  ٤، ط ١، ج لقیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیةامحمد صبحي حسانین ،  .٢١
 . ٢٠٠١مصر ، دار الفكر العربي ، 

ــاد،  .٢٢ ّ ، وزارة حقیبة تدریبیة للمشرفین الجدد/التعلم التعاوني وجیه القاسم ومحمود المس
  .١٩٩٥التربیة والتعلیم، األردن ، 
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  ٢٠١٠مجلة علوم الریاضة   العدد األول 
 التعلم وتحسین بعض القدرات المرتبطة بفعالیة القفز العاليفي التعلم التعاوني أسلوب أثر استخدام  

  

 
 

٨٣ 

                                                    
  ) ١( ملحق 

یوضح األسماء واأللقاب العلمیة واالختصاص األساتذة والخبراء الذین تم استطالعهم حول 
  :تحدید أهم القدرات البدنیة 

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي األسماء ت

كلیة التربیة  تعلم حركي أستاذ نجاح مهدي شلش. د -١
 األساسیة

  
٢- 

كلیة التربیة  الساحة والمیدان ستاذأ صریح عبد الكریم. د
 الریاضیة

كلیة التربیة  اللیاقة البدنیة أستاذ ماهر احمد عاصي. د -٣
 األساسیة

كلیة التربیة  االختبارات أستاذ مساعد صالح راضي. د -٤
 الریاضیة

  مدرس لؤي ساطع. د -٥
 

كلیة التربیة  علم التدریب
 األساسیة

كلیة التربیة  والمیدان الساحة مدرس أحالم صادق. د -٦
 األساسیة

  


