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اثز استخذام اسرتاتيجية العصف الذهني ضمن اطار التعلن

التعاوني يف التحصيل املعزيف ملادة تاريخ الرتبية الزياضية لذى
طالب كلية الرتبية الزياضية

م .زياد سامل عبذ
كلية الرتبية الرياضية
جامعة تكريت
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
ىدؼ الب حث الػ التعػرؼ علػ اثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية العصػف الػذىني ضػمن اطػار

الػػتعلم التعػػاوني فػػي التحصػػيل المعرفػػي لمػػادة تػػاريا الترديػػة الرياضػػية لػػد ط ػ ب ليػػة الترديػػة

الرياضػػية .لتحقيػػه ىػػدؼ البحػػث افتػػرض البا ػػث وج ػ د فػػروؽ ذات دملػػة عن يػػة دػػين نتػػا

الط ب في امختبار البعدي دين ط ب المجم عة التجريبية والضادطة ولصالح نتا المجم عة

التجريبية .استخدـ البا ث المػنج التجريبػي لم ت تػو وطبيعػة البحػثت وا ػتمل عينػة البحػث

عل ػ

ٓٗ ) طالبػػا ػػن ط ػ ب الدػػنة الدراسػػية ايول ػ فػػي ليػػة الترديػػة الرياضػػية جا عػػة تيري ػ

يمثل ػ ف ٖ٘ %ػػن المجتمػػك اليلػػي و زعػػة عل ػ
دإعداد درنا

جم ػ عتين تجريبيػػة وضػػادطة .وقػػاـ البا ػػث

تعليمي وفه استراتيجية العصف الذىني لتطبيقو عل المجم عة التجريبيػة ثػم قػاـ

د ػػإجرات التجرد ػػة الر يد ػػة المتي نػػػة ػػن ٓٔ) حاض ػػرات دراس ػػية .وتج ػػر امختب ػػار تلبعػ ػػدي
التحصػػيل المعرفػػي) دعػػد امنتجػػات ػػن التجردػػة با ػػرة .ودعػػد جمػػك البيانػػات وت ريلجػػا ع لج ػ

إ صا يا داستخداـ اختبار ت) .واستنت البا ث ا يأتي
ٔ -اف تسػػتراتيجية العصػػف الػػذىني ان ػ ت ثػػر تػػاثيراا ػػن ايسػػل ب التقليػػدي للمػػدرس فػػي
اختبار التحصيل المعرفي لمادة تاريا التردية الرياضية لط ب الدنة امول .
ٕٗٛ
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العدد )ٜ

المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

ٕ -تداعد تستراتيجية العصف الذىني عل إزالة الح اجز دين المدرس والطالب ما يزيد ن

جرتة الط ب عل المشار ة ال اعلة دعيدا عػن النقػد المبا ػر الػذي يحػد ػن الت اعػل فػي

الدرس.
وتوص البا ث دما يأتي
 -تطبيه البرنا

التعليمي المقترح في الدروس النظرية في ليات واقداـ التردية الرياضية دما

يت ه ونتا البحث.

-

تدريب الجيئات التدريدية ػديثي الخبػرة علػ امسػتراتيجيات المقتر ػة ػن خػ ؿ دورات
امعداد والتط ير .

اوم التعريف دالبحث

ٔ ٔ-قد ة البحث وتىميتو
يتميػػز العصػػر الػػذي نعيشػػو دخصػػا ع العصػػر العلمػػي والتين ل ػ جي والتط ػ ر فػػي ػػت

جامت الحياةت إذ تقد العل ـ في عالمنا المعاصر تقد اً نقطك النظيرت فيل ي ـ يخرج إل
ال ج د فيض غزير ن المعل ات نتيجة منط قة البحث العلمي الذي نعاصرهت لجذا صار لزا ػاً
تف تتط ػ ر العمليػػة الترد يػػة وتف ت ا ػػب طرا ػػه تدريدػػجا ىػػذا التليػػر عػػن طريػػه ايخػػذ دال لد ػ ة

الحديثػػة لتػػدريع العلػ ـ وتسػػاليبجا المعتمػػدةت ولجػػذا وقػػك علػ عػػاته التردػ يين والبػػا ثين ايخػػذ
دػػذلو والبحػػث عػػن طرا ػػه واسػػتراتيجيات تدريدػػية ت ا ػػب ىػػذا التط ػ ر لعلجػػا تدػػجم فػػي رفػػك

المدت

العلمي لد الطالب.
ولم تعد تترؾ عملية التعلم والتعليم للمدرس الذي صارت دؤولياتو ثيرة وواسػعة ػك

تزايػد تعػػداد الطلبػة فجػ م يدػتطيك تف ي ا ػػب ػل ػػا ىػ جديػػد ػن عرفػػة علميػة ددػػبب تعػػدد
صادرىا وتن عجا ايف ـ العلمية والحاس ب وامنترن لذا صار ن الممين تف يعتمد الطالب

عل ن دو في الحص ؿ عل المعل ات ن ىذه المصادر.
ويػػر الترد ي ػ ف تف د ػػاعدة المػػتعلم عل ػ
المتعلم عن طريقجا جارات عرفية وقدرة عل

ي ي ػػة الػػتعلم يعػػد ى ػػدفاً تساسػػياً ييتد ػػب

عالجة المعل ات .قطا ي ٜٜٔٛت صٕ)ٜ
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إل

تي إف علػ المتعلمػػين تف يتعلمػ ا عتمػػدين علػ تن دػػجم إذ إف نجػػاح الطلبػػة ت قػػف

د بير علػ

ػاتتجم فػي الػتعلم عتمػدين علػ تن دػجم وقػدرتجم علػ

راقبػة تعلمجػم لػذا

يجب تف تقدـ اسػتراتيجيات الػتعلم دػدتاً ػن الصػ ؼ امدتدا يػة واسػتمراراً فػي المر لػة الثان يػة
والجا عيػػة وصػػار ػػن الضػػروري تف نػػدرس المتعلمػػين عل ػ وفػػه اسػػتراتيجيات الػػتعلم .جػػادر
ٜٜٜٔت ص)ٖٓٚ

لقد ظي عملية التعليم داىتماـ البا ثين إليجاد سبل يلة تعمل عل تط ير العملية

التعليميػػة التػػي تجعػػل الطالػػب ح ػ ر امىتمػػاـ فػػي تعلػػم الم ػ اد الدراسػػية ػػن خ ػ ؿ اسػػتخداـ
تسػػاليب تعليميػػة جديػػدة يي ػ ف ىػػدفجا تنميػػة قػػدرة المػػتعلم عل ػ فجػػم المعل ػػات واسػػترجاعجا

دشيل صحيح تحل حل امساليب التقليدية
وتعد استراتيجيتي العصف الذىني والتعلم التعاوني ن الخط ات اميجادية التي تدػع

إلعط ػ ػػات ج ػ ػػزت ػ ػػن الم اق ػ ػػف التعليمي ػ ػػة للم ػ ػػتعلم ويؤ ػ ػػد  )Stephen:1992تف اعتم ػ ػػاد

المجم عات التعاونية استراتيجية ناجحة دحيث تضم ل جم عة ط داً ذوي دت يات ختل ة
في القدرات يمارس ف تنشطة تعلم تن عة لتحدين فجم الم ض ع الذي يػراد دراسػتو و ػل عضػ

فػػي ال ريػػه لػػيع دػػؤومً فقػػج تف يػػتعلم ػػا يجػػب تف يتعلمػػو دػػل عليػػو تف يدػػاعد ز ػ ته فػػي

المجم عة عل التعليم و ن ثم يخله ج اً ن امنجاز والتحصيل والمتعػة فػي تثنػات الػتعلم .تدػ
عميره ٕٓٓٓت ص)ٚٚ
لذلو يمين تلخيع تىمية البحث دامتي -

 .1خط ة جمة لتجاوز امسل ب القديم في التػدريع وىػ التلقػين وا ػراؾ المػتعلم فػي تحمػل
دؤولية عملية التعليم والتعلم.
 .2اند ػػجاـ ى ػػذه الدراس ػػة ػػك امتجاى ػػات الترد ي ػػة الحديث ػػة الت ػػي تد ػػع الػ ػ تجري ػػب طرا ػػه
واستراتيجيات ديثة في التدريع.
 .3تنو يدع ال اليشف عن فاعلية التدريع داستراتيجية العصف الذىني فػي التحصػيل لػد
ط ب الصف ايوؿ في لية التردية الرياضية في ادة تاريا التردية الرياضية.
ٖٓٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

 .4امنتق ػػاؿ د ػػالتعليم ػػن ال ػػتعلم ال ػػردي والتنافد ػػي الػ ػ ال ػػتعلم التع ػػاوني والعم ػػل ػػن خػ ػ ؿ
جم عات ت اعلية ودالتالي خله ن ع ن الدافعية لد المتعلم.

ٔ ٕ-شيلة البحث

إف اسػػل ب التػػدريع ىػ تداة المػػدرس فػػي ايصػػاؿ العلػػم والمعرفػػة إلػ الطلبػػة فيلمػػا

ان ايداة

مة للم قف التعليمي و ندجمة ك دت

الطلبة عمل عل

عالجة الضعف

الم ج د لد الطلبة فػي تحصػيلجم المػادة التعليميػة وجعلػتجم ت ثػر قػدرة علػ اسػتيعاب المػادة

الدراس ػػية .و ػػن خػ ػ ؿ طبيع ػػة عم ػػل البا ػػث ف ػػي ق ػػل التعل ػػيم الج ػػا عي م ػ ػ اف امس ػػل ب
التدريدػػي المتبػػك لػػد اليثيػػر ػػن التدريدػػيين فػػي الترديػػة الرياضػػية للػػدروس النظريػػة تميػػل ال ػ

اسػػل ب التلقػػين فػػي اعطػػات المحاضػػرات وعػػدـ اعطػػات دور للطالػػب ام امسػػتماع .ام ػػر الػػذي

جعل البا ث ي ير في البحث عن اساليب يلة تعمل عل تط ير العملية التعليمية التي تجعل
الطالػػب ح ػ ر امىتمػػاـ فػػي تعلػػم الم ػ اد الدراسػػية ػػن خ ػ ؿ اسػػتخداـ تسػػاليب واسػػتراتيجيات
تعليميػػة جديػػدة نجػػا اسػػتراتيجية العصػػف الػػذىني) ييػ ف ىػػدفجا تنميػػة قػػدرة المػػتعلم علػ فجػػم

المعل ات واسترجاعجا دشيل صحيح تحل حل امسػاليب التقليديػة لػذلو ػاف البحػث اجادػة
للتداؤؿ التالي
ى ػػل مس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية العص ػػف ال ػػذىني ض ػػمن اط ػػار ال ػػتعلم التع ػػاوني ت ػػأثير ف ػػي
التحصيل المعرفي لمادة تاريا التردية الرياضية لد ط ب التردية الرياضية.
ٔ ٖ-ىدؼ البحث

التعرؼ عل اثر استخداـ استراتيجية العصػف الػذىني ضػمن اطػار الػتعلم التعػاوني فػي

التحصيل المعرفي لمادة تاريا التردية الرياضية لد ط ب لية التردية الرياضية.
ٔ ٗ-فرض البحث

وج ػ د فػػروؽ ذات دملػػة عن يػػة دػػين نتػػا الط ػ ب فػػي امختبػػار البعػػدي دػػين ط ػ ب

المجم عة التجريبية والضادطة ولصالح نتا المجم عة التجريبية.
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ٔ ٘-جامت البحث

ٔ ٔ-٘-المجػػاؿ البشػػري ط ػ ب الدػػنة الدراسػػية امول ػ فػػي ليػػة الترديػػة الرياضػػية تجا عػػة
تيري .
ٔ ٕ-٘-المجاؿ المياني القاعة الدراسية – لية التردية الرياضية– جا عة تيري .
ٔ ٖ-٘-المجاؿ الز اني ال ترة ن ٕٓ\ٕ\ٕٕٔٓـ وللاية ٕ\٘\ٕٕٔٓـ.
ٔ ٙ-تحديد المصطلحات
ٔ ٔ-ٙ-امستراتيجية:
عرفجػػا  Lombilloت  )2012دانجػػا

لمػػة شػػتقة ػػن اليلمػػة الي نانيػػة

اسػتراتيج س وتعنػي فػن القيػادة ؛ ولػذا انػ اإلسػتراتيجية ل تػرة ط يلػة تقػرب ػا تيػ ف إلػ

المجػارة " المللقػة " التػي يمارسػجا بػار القػادة واقتصػرت اسػتعمامتجا علػ الميػادين العدػيرية

وارتبج ج جا دتط ر الحروب  Lombillo .ت 2012ت )33
وعرفجػا حمػػد ٕٗٓٓ) دأنجػػا ا إجػػراتات و مارسػػات تدلدػػلة يتبعجػػا المعلػػم داخػػل

الصفت دلرض ال ص ؿ إل

خرجات فػي ضػ ت ايىػداؼ التػي وضػعجا ت وتتضػمن جم عػة ػن

ايسػاليب واينشػػطة وال سػا ل وتسػػاليب التقػ يم التػي تدػػاعد فػػي تحقيػه ايىػػداؼ المرسػ ة ا.
حمدت ٕٗٓٓت ٕٓ)

ٔ ٕ-ٙ-العصف الذىني

عرفو )Son,2001
ا ى ػ ت ػػد تسػػاليب المناقشػػة الجماعيػػة التػػي يشػػجك دمقتضػػاه تفػػراد المجم عػػة عل ػ

ت ليد ت بر عدد مين ن ايفيار المتن عة والمبتيرة دشيل ع ي تلقا ي ر وفي ناخ ت ح

غير نقدي م يحد ن إط ؽ ى ذه ايفيار التي تخع ل م لمشيلة عينةت و ن ثم غردلة ىذه
ايفيار واختيار المناسب نجا.)Son,2001,575 .
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المجلد ٕٓ)

العدد )ٜ

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

ٔ ٖ-ٙ-التعلم التعاوني

عرفو الحيلةت )ٜٜٜٔ
دأنػػو اايجػػاد ىييليػػة تنظيميػػة لعمػػل جم عػػة ػػن الطلبػػة دحيػػث يػػنلمع ػػل اعضػػات

المجم عة في التعليم عل وفه تدوار واضحة و حددة ك التأ يػد اف ػل عضػ فػي المجم عػة
يتعلم المادة التعليميةا .الحيلةت ٜٜٜٔت صٕٖٕ)
وعرفو خطّابت ٕ٘ٓٓ)
دأنّو اتسل ب ن تساليب التعلم يجعل التلميذ يعمل فػي جماعػة صػليرة لحػل شػيلة

عينة تو تحقيه ىدؼ ا ودذلو يشعر ل فرد في الجماعة دالمدؤولية نحػ الجماعػةت فنجا ػو

يعػد نجا ػاً للمجم عػة وفشػلو يعػ د علػ المجم عػة لػذلو يدػع
لمداعدة تي ز يل ن المجم عةا .خطابت ٕ٘ٓٓت ص)ٖٙٛ

ػل فػرد ػن تفػراد المجم عػة

وعرفو مفيت )ٕٓٓٙ
دأنو اتنم ذج تدريدي يتم فيو تقدػيم المتعلمػين إلػ

تفراد ل نجا وفقاً لألىداؼ المراد تعلمجات ويت اوت دت

جم عػات صػليرة ويتحػدد عػدد

ىؤمت امفراد داخل المجم عة ػا

دين المت ؽ والمت سج والضعيفت وتتعاوف المجم عة منجػاز المجػاـ التعليميػة الميل ػة دجػا فػي

إطار ن المشار ة واميجادية والت اعلا .مفيت ٕٓٓٙت ص)ٜٔٙ
عل

وعرفو البا ث اجرا يا تسل ب تدريدي يتم دم جبو تقديم ط ب المجم عة التجريبية

يل جم عات تضم ل نجا خمع ط ب ت وتحدد ليل جم عة قا د تقك عل عاتقػو

دؤولية تلقي المعل ات ن درس المادة ويقتصر دور المدرس عل اإل راؼ والتق يم.

ٔ ٗ-ٙ-التحصيل

عرفو ددويت ٓ )ٜٔٛدأنو ادل غ دت

عين ن الي اتة في الدراسة ويحدد ذلو

اختبػ ػػارات التحصػ ػػيل المقننػ ػػةت تو تقػ ػػديرات المدرسػ ػػين تو امثنػ ػػاف ع ػ ػاًا .البػ ػػدويت ٜٓٔٛت
ص)ٔٚ
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عرفتو اللريبت  ) ٜٜٔٙدأنو االحص ؿ عل

التلميػػذ ػػن خبػػرة عين ػػة دطريقػػة با ػػرة تو دعب ػػارة تخػػر

عل ػات وصػ ية تبػين ػد

ػا صػلو

عل ػػات عػػن ق ػػدار ػػا صػػلو ػػن

حت يات ادة عينةا .اللريبت ٜٜٔٙت صٖ.)ٚ
عرفػػو العبيػػدوت ٕٓٓٓ ) دأنػػو االي ايػػات العلميػػة والمجػػارات الدػػل ية التػػي يحصػػل

عليجا الطالب في ادة دراسية دعد اجرات التجردة عليو ويػتم ذلػو د اسػطة امختبػارات البعديػةا.
العبيدوت ٕٓٓٓت ص)ٔٛ

وعرفػو البا ػث اجرا يػػا ىػ قػػدار ػا يحصػػل عليػو طالػػب الدػنة امولػ – ليػة الترديػػة

الرياضية في ادة تاريا التردية الرياضية المقد ة في اثنات دة التجردة ن الدرجات في امختبػار
التحصيلي الذي اعده البا ث لجذا اللرض.

ثانيا الدراسات النظرية والمشادجة
ٕ ٔ-العصف الذىني
ايعػػد تلػػييع تزد ػ رف) ايب الشػػرعي لطريقػػة العصػػف الػػذىني فػػي تنميػػة الت ييػػر اإلدػػداعي يػػث

جاتت ىذه الطريقة رد فعل لعدـ رضاه عن ايسل ب التقليدي الدا د آنػذاؾ ولجػذا ايسػل ب عػدة رادفػات
نجػ ػ ػ ػ ػػا القصػ ػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػ ػػذىنيت والم ػ ػ ػ ػ ػػا رةت وإ طػ ػ ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػ ػػد اغت وت ليػ ػ ػ ػ ػػد ايفيػ ػ ػ ػ ػػارت وتػ ػ ػ ػ ػػدفه ايفيػ ػ ػ ػ ػػارا.

طارؽ س يدافت و حمد العدل نيت ٕٕٓٓت )ٜٜ
ويعػػد العصػػف الػػذىني ػػن ت ثػػر ايسػػاليب المدػػتخد ة فػػي تح يػػز اإلدػػداع والمعالجػػة اإلدداعيػػة
للمشي ت في ق ؿ التردية والتجارة والصناعة والدياسة.
يث ظجر تسل ب العصف الذىني في س ؽ العملت إم تنو انتقل إل يداف التردية والتعليم وتصػبح

ػ ػ ػػن ت ث ػ ػ ػػر ايس ػ ػ ػػاليب الت ػ ػ ػػي ظيػ ػ ػ ػ داىتم ػ ػ ػػاـ الب ػ ػ ػػا ثين والدارس ػ ػ ػػين المجتم ػ ػ ػػين د ػ ػ ػػالت يير اإلد ػ ػ ػػداعي.
فتحي جرواف تٕٕٓٓ ت ٘ٔٔ).

ويعرفو  Osbornدأنو ؤتمر تعليمي يق ـ عل تساس تقديم المادة التعليمية في ص رة شػي ت

تدمح للمتعلمين دالت يير الجماعي إلنتاج وت ليد ت بر عدد مين ن ايفيار تو الحل ؿ التي تػدور دأذىػانجم
ك إرجات النقد تو التقييم إل دعد ال ق المحدد لتناوؿ المشيلة ا .)Osborn,2001,151-152
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المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

بادئ وق اعد العصف الذىني
 .1ضرورة تجنب النقد والحيم عل ايفيار واستبعاد تي ن ع ن الحيم تو النقد.
 .2إط ؽ رية الت يير والتر يب ديل ايفيار جما يين ن عيتجا تو دت اىا.

 .3المطل ب ى ت بر عدد ن ايفيار دلض النظر عن ج دتجا تو د عمليتجا.
 .4البنات عل تفيار اآلخرين وتط يرىا.

 .5المرا ل التي تمر دجا جلدات العصف الذىني
 .6طرح و رح وتعرؼ المشيلة.

 .7دل رة المشيلة وإعادة صياغتجا.
 .8اإلثارة الحرة لألفيار.

 .9تقييم ايفيار التي تم الت صل إليجا.
 .11اإلعداد ل ضك ايفيار في يز التن يذ.
الع ا ل المداعدة عل نجاح تسل ب العصف الذىني
 )1تف يد د الجلدة ج ن خ ة الظل والمتعة.

 )2يجب قب ؿ ايفيار غير المأل فة في تثنات الجلدة وتشجيعجا.

 )3التمدو دالق اعد الريدية للعصف الذىني تجنب النقدت والتر يب داليم والن ع).
 )4يجب اتباع المرا ل المختل ة إلعادة الصياغة.

 )5إيماف المدئ ؿ عن الجلدة دجدو ىذا ايسل ب في الت صل إل

 )6تف ي صل المدئ ؿ عن الجلدة دين استنباط ايفيار ودين تق يمجا.

ل ؿ إدداعية.

 )7تدوين وترقيم ايفيار المنبثقة عن الجلدة دحيث يراىا جميك المشار ين.

 )8يجب تف تدتمر جلدة العصف الذىني وعملية ت ليد ايفيار ت يجف سيل ايفيار.
 )9يجب تف يي ف عدد افراد المجم عات ن  ٕٔ -- ٙخصاً.
ضػػرورة التمجيػػد لجلدػػات العصػػف الػػذىني وعقػػد جلدػػات إلزالػػة الحػ اجز دػػين المشػػار ين فتحػػي
جرواف تٕٕٓٓ) طارؽ س يدافت حمد العدل نيت ٕٕٓٓ).
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ٕ ٕ-التعلم التعاوني

في ايردعينيات ن القرف الماضي واستناداً إلػ نظريػة ليػ ف) اقتػرح ديػتر) نظريػة لم اقػف تعاونيػة
وتنافدػػيةت و ػػيل ىػػذه النظريػػة امسػػاس الػػذي قا ػ عليػػو امدحػػاث والمناقشػػات ال قػػة المتصػػلة دػػالتعلم

التعػػاونيت وىنػػاؾ ثيػػر ػػن البػػا ثين والممارسػػين الػػذين يعي ػ ف عل ػ دراسػػة دروس الػػتعلم التعػػاوني و ناىجػػو
واجراتاتو وتن يذىات وىؤمت البا ث ف والممارس ف نتشروف في انحات ال ميات المتحدة و ندا وعدة دلداف تخر.
ال ق يت ٜٜٔٙت ص)ٜٙ
يُػْرِجػػك ثيػػر ػػن البػػا ثين الػػتعلم التعػػاوني إل ػ ػػدارس الترديػػة الحديثػػة فػػي ال يػػر الترد ػ يت والبا ػػث
المنصف م يدعو اف ينير فضل ىذا الت يير في دل رة فلد ة التعلم التعػاوني التػي دػدتت فػي توا ػل الثمانينيػات

وزاد امىتماـ دو في التدريع في التدعينياتت واف للػتعلم التعػاوني جػذوراً ضػاردة فػي ال يػر التردػ ي امسػ يت
فجناؾ دذور غرس فاينع ثمارىا ن علمات المدلمين ان لجم اسجا ات جليلة في ىذا المجاؿ نجم علػ

سبيل المثاؿ ام اـ اللزاليت تدن جماعة وغيرىم ن الم يرين .خطابت ٕ٘ٓٓت ص)ٖٜٙ

َّ
إف فيرة التعلم التعاوني ظجرت لتأ يػد روح التعػاوف والجماعيػة دػين الطلبػة فػي العمػل الصػ يت دػدمً
ن روح ال ردية والتنافع الدلبي دػين الطػ ب فػي غرفػة الصػفت وىػذا دػدوره يجعػل امىتمػاـ نصػباً علػ دور

المتعلم وجعل دوره ايجادياً ت ثر ن امىتماـ ددور المعلم الذي يجب ت ْف يي ف دوره دور الم جوت وفػي ال قػ
ن دو تزداد دافعية المتعلم للتعلم ينو يجد ن دو دعيداً عن المراقبة والقي د الم روضة ن المعلم.

يؤ د اجن) العمل عل جعل التعلم التعاوني جزتاً ن عمل المدرسين في تي درس يقد نو نتيجة
ل ا ده اميجادية في التعلمت ما ت دت العديد ن الدراسات تن يذ اسل ب التعلم التعاوني في ل الم ض عات
الدراسية وعند ل المدت يات المختل ة وفي المدارس جميعجا)Kagan , 2000 , P. 16 .
إف التعلم التعاوني يدتخدـ لزيادة امنتبػاه لػد الطلبػة دجػدؼ دػاعدتجم فػي عرفػة طريقػة ت ييػرىم

وت يير ز جمت وتزويدىم دال سا ل الم مة للت يير والمشار ة و ل المشي ت وا تداب المجارات .وعلػ

الرغم ن ت ّف المردين وعلمات الن ع نادوا نذ قرف ن الز ػاف دأىميػة التعػاوف دػين الطلبػة وضػرورة راعػاة ال ػروؽ

ال ردية دينجمت ولد دعضػجم تقػدير بيػر للػتعلم التعػاونيت ولػديجم ت قعػات بيػرةت ام انجػم ػازال ا يعقػدوف آ ػامً
عراضاً عليو د ص و وسيلة فاعلة فمنذ العاـ ٜٓٓٔـ) ددتت تنصب امتجاىات ؿ دور التعلم التعاوني فػي
تحصيل الطلبة مػا زاد امىتمػاـ دجػا خػ ؿ العقػدين الماضػيين ويت قػك تزايػد امىتمػاـ دػو خػ ؿ العقػ د القاد ػة.
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المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

ل افت ٜٜٔٛت صٖٕٓ)
ليع التعلم التعاوني جرد وضك الت يذ في جم عات صػليرة واخبػارىم دمػا سػيق ف دػوت وليػن
ت جد روط عدة يجب اف تت افر في الم قف التعليمي ىي
 -1امعتماد المتبادؿ اميجادي
يمين دناؤه دشيل ناجح عنػد ا يػدرؾ اعضػات المجم عػة تنجػم رتبطػ ف ػك دعضػجم دعضػاً دطريػة م

يدػػتطيك فيجػػا تف يػػنجح تي وا ػػد ػػنجم ام إذا نجح ػ ا جمػػيعجمت وإذا فشػػل فشػػل ا جميع ػاً .و ػػن ىنػػا تػػدرؾ

المجم عة تف ججد ل فرد م ي يده دب دل ي يد جميػك اعضػات المجم عػة وفػي ال قػ ن دػو يمثػل تسػاس
استراتيجية التعلم التعاونيت فإذا لم يين ىناؾ اعتماد تبادؿ ايجادي فلم يي ف ىناؾ تعاوف.
 -2المدؤولية ال ردية والمدؤولية الجماعية
ىناؾ دت ياف ن دت يات المدؤولية التي يجب اف تبن فػي المجم عػات التعليميػة التعاونيػة علػ

النح التالي

 المجم عة يجب تف تي ف دؤولة عن تحقيه تىدافجا.


ػػل عضػ ػػن اعضػػات المجم عػػة يجػػب تف ييػ ف دػػؤومً عػػن امسػػجاـ دنصػػيبو فػػي العمػػل .فالمدػػؤولية

ال ردية تتم ن خ ؿ تقييم المجم عػة مدا جػا ليػل طالػبت وتعػاد النتػا إلػ المجم عػة وال ػرد ػن اجػل

التأ ػػد مػػن ى ػ فػػي اجػػة إل ػ دػػاعدة اضػػافية تو دعػػم تو تشػػجيك منجػػات المجمػػةت فجػػذا ى ػ الجػػدؼ
امسػػم لمر لػػة الػػتعلمت دمعن ػ تف الط ػ ب يتعلم ػ ف ع ػاً ليػػي يتمين ػ ا فيمػػا دعػػد ػػن تقػػديم تدات تفضػػل
ن ردين.

 -3الت اعل المعزز وججاً ل جو
يحتػػاج الط ػ ب إل ػ القيػػاـ دعمػػل قيقػػي ع ػاًت وذلػػو دام ػػتراؾ فػػي اسػػتخداـ المص ػادر وتقػػديم

المداعدة والدعم والتشجيك عل الجج د التي يبذلجا ل وا د نجمت فعػن طريػه المجم عػات الصػليرة ييػ ف

الطالب وججاً ل جو ت اـ ز يلو في داخل المجم عة الصليرة .فيي ف التعػاوف ايجاديّػاً فيمػا ديػنجمت ػن خػ ؿ قلػة

اعػػداد المجم عػػةت وعػػدـ الحػػرج ت ػػاـ ز ػػو فػػي اثنػػات النقػػاشت وطػػرح التدػػاؤمتت وامسػػت ادة ػػن عل ػػات
ز جػػم داخػػل المجم عػػة ن دػػجات وىنػػا يصػػبح امعضػػات لتػػز ين خصػػياً نحػ دعضػػجم دعضػاًت و ػػذلو نحػ
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تحقيه تىدافجم المشتر ة.
 -4تعليم الط ب المجارات الجماعية والشخصية المطل دة
ن خ ؿ تي ين المجم عات الصػليرة داخػل ال صػل ػن تجػل اسػتخداـ الػتعلم التعػاوني يجػب تف

يتعلم امعضات جارات القيادةت واتخاذ القراراتت ودنات الثقة والت اصلت وادارة الصراع دطريقة ىادفة تما اً ليػتعلم

المجارات التعليميةت ودما تف التعاوف والصراع ت ز اف فإف امجراتات والمجارات ال ز ػة مدارة الصػراع دشػيل

دنات تعتبر ذات تىمية خاصة دالندبة للنجاح الدا م للمجم عات التعليمية التعاونية.
 -5عالجة عمل المجم عات
تعتبػػر الخط ػ ة امخيػػرة فػػي تق ػ يم عمػػل المجم عػػةت و ػػد تحقػػه اىػػدافجات و ػػد حافظتجػػا عػػل

ع قػات عمػل فاعلػة دػين افرادىػػا .إف المجم عػات دحاجػة إلػ ديػاف تصػػرفات امعضػات الم يػدة وغيػر الم يػػدة
متخػػاذ الق ػرارات ػ ؿ التصػػرفات التػػي يجػػب تف تدػػتمرت وتلػػو التػػي يجػػب تف يػػتم تعػػديلجات إذ تف التط ػ ر

المد ػػتمر لعملي ػػة ال ػػتعلم ين ػػت ع ػػن التحلي ػػل ال ػػدقيه دطريق ػػة عم ػػل امعض ػػات عػ ػاًت و ي ي ػػة إثػ ػرات فاعلي ػػة عم ػػل

المجم عات .ج ند فت واخروفت ٜٜ٘ٔت صٔ.)ٚ-

وعليو فيما اعط التعلم التعاوني للطالب دوراً فاع ً ونشاطاً َّ
فإف دوره يتمثل فيما يأتي
ٔ -شار تو امخرين في ايفيار والمشاعر دأ ْف تي ف لديو القدرة عل تقبل افيار امخرين و شاعرىم.
 -2تنظيم الخبرة وتحديدىا وصياغتجا.
 -3تنشيج خبراتو الدادقة وردطجا دالخبرات والم اقف الجديدة.
 -4جمك البيانات والمعل ات وتنظيمجا.
 -5الت اعل والحرص عل استمرار الت اعل الجماعي ك الح اظ عل فرديتو.
 -6ل الخ فات دين امفراد و ا قد يحدث ن س ت ت اىم دينجم تو تعارض دين آرا جم.
 -7دذؿ الججد ليي يناؿ قب مً ن تفراد جم عتو وامسجاـ د ججات نظر تنشج الم قف التعليمي .قطا يت
ٜٜٔٛت ص)ٕٙٙ
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المجلد ٕٓ)

العدد )ٜ

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

ودور المدرس م يتحدد في تنظيم التعلم التعاوني للطلبة فحدب .دل يشػمل جم عػة تدوار يميػن

ايجازىا دما يأتي

 -1التحديد ال اضح للجدؼ ن الدرس.
 -2اتخاذ القرارات دت زيك الطلبة عل جم عات تعاونية قبل ددت التعلم وام راؼ عل تنظيم المجم عة.
 -3رح جاـ الطلبةت ودنات امىداؼت وتعلم الطلبة.
 -4راقبة ال اعلية في جم عات التعلم التعاوني وتقديم التلذية الراجعة للمجم عات افة عند الحاجة.
 -5تق يم انجاز الطلبة و داعدتجم عل ت ْف يناقش ا عاً درجة الج دة التػي تحققػ نتيجػة تعػاونجم فيمػا ديػنجم
دي اتة .الجبريت ٜٜٔٛت ص)ٜٛ-ٛٛ

ثالثا اجراتات البحث

ٖ ٔ-نج البحث استخدـ البا ث المنج التجريبي لم متو وطبيعة البحث.
ٖ ٕ-جتػػك البح ػػث وعينتػػو ت ػػم اختي ػػار جتمػػك البح ػػث دص ػ رة عمدي ػػة ػػن ط ػ ب لي ػػة التردي ػػة
الرياضػػية الدػػنة الدراسػػية امول ػ العػػاـ الدراسػػي ٕٔٔٓ  )ٕٕٓٔ -البػػالد عػػددىم ٕٔٔ)

طالب وطالبة ا ا عينة البحث فػتم اختيارىػا عشػ ا يا الممثلػة دشػعبتي ب ت د) ودلػد عػدد افػراد

العينػػة النجػػا ي ٓٗ) طالػػب دعػػد اسػػتبعاد عػػدد ػػن الطػ ب الراسػػبين و المتخل ػػين عػػن التجردػػة
يػػث ثل ػ

ػػعبة د) المجم عػػة التجريبيػػة د اقػػك ٕٓ) طالػػب و ثل ػ

ػػعبة ب)المجم عػػة

الضادطة د اقك ٕٓ) طالب ودندبة ٖ٘%
ٖ ٖ-التصميم التجريبي تم استخداـ التصميم التجريبي الذي يطله عليو اسل ب المجم عات
المتيافئة ذات الم

ظة البعدية ويمين تمثيلجا عل النح امتي -

المجم عة التجريبية ػ ػ استراتيجية العصف الذىني اختبار دعدي التحصيل المعرفي)
المجم عة الضادطة ػ ػ __ امسل ب التقليدي ___ اختبار دعدي التحصيل المعرفي)
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ٖ ٗ-امجراتات الميدانية
ٖ ٔ-ٗ-تيافؤ االعينة
تجػػر البا ػػث اختبػػارات التيػػافؤ دػػين جم ػ عتي البحػػث لػػبعض المتلي ػرات التػػي لجػػا
ع قة دالبحثت والمتمثلة دالمتليرات اآلتية
 -1العمر الز ني قدرا دالشجر ن تاريا ال مدة للاية ٔ.ٕٓٔٔ/ٕٔ/

 -2اختبػػار الػػذ ات دػػب صػ فة رافػػن لم ت تػػو للبيئػػة العراقيػػةت لحدػػاب درجػػة ذ ػػات عينػػة
البحث.

 -3درجػات ػادة تػاريا الترديػة الرياضػية لعينػة البحػث لل صػل الدراسػي اموؿ والمحتدػبة ػن
ٕ٘) .و ما بين في الجدوؿ ٔ)

الجدوؿ ٔ)

يبين اموساط الحدادية وامنحرافات المعيارية وقيمة ت) الجدولية والمحتدبة لمتليرات
التيافؤ لمجم عتي البحث

المجم عة

المتليرات
العمر
دالشجر)
الذ ات

الضادطة

التجريبية

قيمة ت)

قيمة ت)

المحتدبة

الجدولية

س

_+ع

س

_+ع

ٕٕ٘ٗٓ,

ٕٔ,ٙ

ٕٗٔ,ٖٚ

ٖٗٔ,

ٖ٘ٓ,

ٕٚ,ٜٓ٘

ٖٔٔ,ٜٓ

ٕٕٔٙ,ٜ

ٖٔ,ٚٓٛ

ٖٗٓٓ,

درجات
ال صل

ٔ٘,ٔٚٚ

اموؿ

ٓٗٗ

ٖ,ٖٕٙ

ٕ٘ٔ٘,

ٖ,ٕٔٙ

ٖٔٗٓ,

ٕٔٓ,
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تيل ؿ ٖٕٔٓ)

ٖ ٔ-ٗ-امختبار التحصيلي
ت ػػد تطلبػػات البحػػث الحػػالي ى ػ إعػػداد اختبػػار تحصػػيلي يدػػتخدـ لقيػػاس تحصػػيل
لط ب عينة البحث وقد ر امختبار التحصيلي دالمرا ل اآلتية
ٖ -إعداد اسئلة وفقرات امختبار .ن خ ؿ
ت -تحديد المادة التعليمية.

ب -صياغة امىداؼ الدل ية ل ختبار.
ت -إعداد جدوؿ الم اص ات
ايع ػػد ج ػػدوؿ الم اصػ ػ ات ػػن اى ػػم الخطػ ػ ات الت ػػي يج ػػب اف تتب ػػك مع ػػداد امختب ػػار

التحصػػيلي ويػػتم ال ص ػ ؿ إل ػ ذلػػو عػػن طريػػه تحليػػل حت ػ

المنجػػاج تو البرنػػا ت و ػػذلو

دػػال حع الػػدقيه لتلػػو البػػرا ت و ػػذلو نػ ات التعلػػيم التػػي يجػػب اختبارىػػا فػػي ضػ ت ايىػػداؼ

الدل يةا .فر اتت ٖٗتٕٔٓٓ)
تم إعداد جدوؿ الم اص ات وفه الخط ات اآلتية
 -1في ض ت عدد الدروس المدتلرؽ في تدريع ػل فصػل تػم اسػتخراج اموزاف الندػبية لجػذه
الدروس وذلو ن خ ؿ
ا ل زف الندبي للدروس = عدد الدروس المدػتلرقة ليػل فصػل  /المجمػ ع اليلػي لػدروس
المادة التعليمية × ٓٓٔ
 -2تحديد اموزاف الندػبية ل ىػداؼ الدػل ية علػ

ػل دػت

ػن دػت يات )(Bloom

وذلو ن خ ؿ
ال زف الندبي يىداؼ المدػت

= عػدد امىػداؼ الدػل ية فػي ػل دػت

اليلي ل ىداؼ الدل ية في المدت يات × ٓٓٔ.
ٖ -تحديد عدد ال قرات المراد وضعجا ل ختبار.

ٔٗٗ
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روعػػي عنػػد تحديػػد عػػدد فق ػرات امختبػػار امىػػداؼ التػػي سػػيحققجا واف تلطػػي المػػادة

التعليمي ػػةت وق ػػد ت ػػم تحدي ػػد ٓٗ) فق ػػرة لتلطي ػػة جمي ػػك الم ػػادة التعليمي ػػة وامى ػػداؼ الد ػػل ية
المحدد.
 -3تحديػػد عػػد د ال قػرات ليػػل فصػػل ػػن فصػ ؿ المػػادة التعليميػػة وتػػم تحديػػد ذلػػو عػػن طريػػه
المعادلة اآلتية
عدد ال قرات في ل فصل = عػدد ال قػرات اليلػي × الػ زف الندػبي لمحتػ
ال زف الندبي لمدت

ال صػل ×

الجدؼ.

و ن خ ؿ الخط ات المذ رة آن ا تم إعداد جدوؿ الم اص ات الذي يمين اف ي فر

درجة قب لة ن صػدؽ حتػ

امختبػار تو صػدؽ تمثيػل عينػة ال قػرات ل ىػداؼ اذ تػم تقدػيم

الم ض عات والمدت يات وتوزانجما عل تسع نطقية.
ع دةت ٜٜٔٛت ٕ٘ٔ)ت فر اتتٖٗتٕٔٓٓ)ٗٗ-
والجػ ػػدوؿ ٕ) يبػ ػػين ايوزاف الندػ ػػبية لمدػ ػػت يات ايدات و حت ػ ػ

وفقرات امختبار زعة عل فص ؿ المادة التعليمية وفه تلو ايوزاف.

المػ ػػادة التعليميػ ػػة

الجدوؿ ٕ)

يبين حت يات جدوؿ الم اص ات
ال ق

الندبة

تذ ر

تطبيه

ا تشاؼ

عدد

المحاضرات

دالدقيقة

المئ ية

ٕٗ%

ٓٗ%

%ٔٛ

ال قرات

ال صل الثالث

ٕ

ٓ ٔٛد

ٕٓ%

ٖ

ٖ

ٕ

ٛ

ال صل الرادك

ٗ

ٓ ٖٙد

ٓٗ%

ٚ

ٙ

ٖ

ٔٙ

ال صل الخا ع

ٗ

ٓ ٖٙد

ٓٗ%

ٚ

ٙ

ٖ

ٔٙ

المجم ع

ٓٔ

ٓٓ ٜد

ٓٓٔ%

ٖٗ

ٖٔ

٘ٔ

ٓٗ

ال ص ؿ

عدد

ٕٗٗ
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العدد )ٜ

ية ال قرات

دعد اف تُعدت تسئلة امختبار وفقراتػو وفػه جػدوؿ الم اصػ ات عرضػ علػ

ن الخبرات  وذلو مختبار ص

جم عػة

ية فقرات تسئلة امختبارت وفي ضػ ت آرات المحيمػين عػدل

دعض ال قرات ودندبة ات اؽ ٓٓٔ.)%
ٖ– تعليمات امختبار

دعد إعداد ال قػرات والتأ ػد ػن صػ

يتجا تمػ صػياغة التعليمػات الخاصػة دامختبػار

و ي يػػة اإلجادػػة عنػػوت يػػث تضػػمن المعل ػػات اعطػػات فيػػرة عػػن الجػػدؼ ػػن امختبػػار وعػػدد

ايسئلة وت زيك الدرجةت وز ن اإلجادة عن امسئلة وذلو لتي ف لد الطالب فيرة عن امختبارت
دحيث تجعل امختبار ج ا ليدجل عل الطالب امجادة عن اسئلة امختبار.

ٗ – تعليمات التصحيح

تم وضك اجادة نم ذجية لجميػك فقػرات امختبػار اعتمػدت ػن قبػل البا ػث دنػاتاً علػ

آرات الخبػػرات فػػي تصػػحيح امختبػػار إذ اعطي ػ درجػػة وا ػػدة لإلجادػػة الصػػحيحة وص ػ ر لإلجادػػة
الخاطئػة والمترو ػػة ىػػذا دالندػبة لجميػػك فقػرات امسػئلة .ودجػػذا تراو ػ الدرجػة اليليػػة لألسػػئلة

دين ٓ)ٗٓ-
٘ – التجردة امستط عية

طبه امختبػار علػ عينػة اسػتط عية دللػ

ليػػة الترديػػة الرياضػػية دجا عػػة تيري ػ

التأ د ن


ٓٔ) طػ ب ػن طػ ب الدػنة امولػ فػي

ػػن غيػػر عينػػة البحػػث دتػػاريا  ٕٓٔٔ/ٕٔ/ٕٙدجػػدؼ

ت ة امختبار للعينة المدتجدفة وتحديد الز ن ال علي ل جادة عل امختبار.

الخبرات

ا.د .ا ل ال يع

تاريا التردية الرياضية) لية التردية الرياضية جا عة تيري .

ا.د اياد حمد ي

طرا ه تدريع) لية التردية الرياضية جا عة الم صل.

ا .ـ.د ص ات ذن ف ام اـ

ا.ـ.د نضاؿ زا م العزاوي

طرا ه تدريع) لية التردية الرياضية جا عة الم صل.

طرا ه تدريع) لية التردية

جا عة تيري .
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 - ٙعا ل صع دة وسج لة ال قرة

نعن ػػي دمعا ػػل الص ػػع دة االند ػػبة المئ ي ػػة للطػ ػ ب ال ػػذين يجيبػ ػ ف ع ػػن الد ػػؤاؿ اجاد ػػة

صحيحةا ت ا عا ل الدج لة فنعني دو االندبة المئ ية للط ب الذين لم يتمين ا ن اإلجادة عن
فذقرات امختبار إجادة صحيحةا .لحمت ٕٓٓٓت ٖٕٗ)

وعل ىذا ايساس تم ايجاد عا ل صع دة ال قرات داستخداـ عادلة الصع دة الخاصة

دجات إذ تراو

عا ت الصع دة دين ٕٓ )ٓ.٘ٚ-ٓ.وي صي صمم امختبارات اف ال قرة

الت ػ ػػي تمتل ػ ػػو دلي ػ ػػل ص ػ ػػع دة س ػ ػػج لة) اق ػ ػػل ػ ػػن ٓٔ )ٓ.تو ا ث ػ ػػر ػ ػػن ٓ )ٓ.ٜتد ػ ػػتبعد ا
فر اتت ٕٔٓٓ ٓ)ٚ

 – ٚالمعا ت العلمية ل ختبار

الصػػدؽ وللتحقػػه ػػن صػػدؽ امختبػػار اعتمػػد البا ػػث الصػػدؽ الظػػاىري اويقصػػد دػػو

د تمثيل دن د امختبار للمحت

المراد قياسوا .العداؼت ٜٜ٘ٔت ٖٗ)

وتحقػػه نػػو البا ػػث عنػػد ا عرض ػ فق ػرات امختبػػار عل ػ

جم عػػة الخبػػرات و صػػل

البا ث عل ندبة ات اؽ ٓٓٔ )%ودجذا ع ّد امختبار ذا صدؽ ظاىري.
الثبات اعتمدت طريقة التجز ة النص يةت إذ دعد تصحيح اإلجادات تم جمػك درجػات

المحاومت ال رديػة ػن امختبػار فػي ع ػة وا ػدة وجمػك المحػاومت الزوجيػة ػن امختبػار فػي
ع ة ثانيػةت وتػم ا تدػاب عا ػل امرتبػاط دػين ىػاتين الع تػين دلػد ٔ )ٓ.ٜإذ اتف عػا ت
ثبات عظم امختبارات التحصيلية المقننة تقك دين ٘ )ٓ.ٛفا ثرا .ع دةت ٜٜٔٛت )ٖٙٚ
ودنات عل ذلو عد امختبار التحصيلي ثادتا.
ً
تحديد المتليرات و ي ية ضبطجا

ػػن خصػػا ع العمػػل التجريبػػي اف يق ػ ـ البا ػػث تعمػػدا دمعالجػػة ع ا ػػل عينػػة تح ػ

ػػروط ضػػب طة ضػػبطا دقيقػػا ليػػي يتحقػػه ػػن ي يػػة ػػدوث الػػة عينػػة ويحػػدد اسػػبادجا ت وقػػد
ددت تليرات البحث عل وفه امتي

ٗٗٗ
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تيل ؿ ٖٕٔٓ)

ت -المتلير التجريبي المدتقل) وى استراتيجية العصف الذىني .
ب -المتلير التادك وى التحصيل المعرفي ويقاس دامختبار المعد ن قبل البا ث.
ج -المتليرات غير التجريبيػة الدخيلػة) قػد تػؤثر دطريقػة تو دػأخر علػ سػ ة التجردػة وعليػو
ينبلي تحديد ىذه المتليرات والديطرة عليجا و ن المت ه عليو اف س ة التصميم التجريبي

لو جانباف ا دىما داخلي وامخر خارجي وىمػا مػا يلػي عبػد الجليػل واللنػاـ تٜٔٔٛـت

٘)ٕٜ

ٔ -الد ة الداخلية للتصميم

تتحقه الد ة الداخلية للتصميم عند ا يتأ د البا ث انو قد تمين ن الديطرة عل

المتليرات التي قد تؤثر في المتلير التادك وىي
ت -التاريا المقص د دو ل الح ادث التي يمين دوثجا اثنات فتػرة التجردػة وييػ ف لجػا اثػر فػي
المتلير التادك ال جانب المتلير المدتقل وفيمػا يتعلػه دجػذا البحػث لػم يتعػرض خػ ؿ فتػرة

التجردة يي ادث يذ ر.
ب -النض

يقصد دو التليرات في النم الحي ي والن دي الذي يتعرض لػو الطػ ب اثنػات فتػرة

التجردة ودما اف ط ب

العا ل عل

المجم عتين يتعرض ف ال عمليات النم ن دػجا فػ تػأثير لجػذا

جم عة دوف تخر .

ج -ادوات القياس تم استخداـ ن ع امختبارات لي المجم عتين وفي ن ع المياف.
د -امندثار التجريبي ويقصد دو امنقطاع وترؾ دعض الط ب للدراسة ضمن جم عتي البحث
ولم يؤثر ىذا العا ل دعد استبعاد الط ب المتخل ين والراسبين.
ٕ -الد ة الخارجية للتصميم

تتحقػػه الدػ ة الخارجيػػة عنػػد ا يػػتمين البا ػػث ػػن تصػػميم نتػػا دحثػػو خػػارج نطػػاؽ

عينة البحػث وفػي اقػف تجريبيػة ماثلػة وللتأ ػد ػن تحقػه الدػ ة الخارجيػة ينبلػي اف تيػ ف

التجردة خالية ن امخطات امتية
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ا -اثر امجراتات التجريبية لم يحدث اف تعرض افػراد عينػة البحػث التجريبيػة والضػادطة) الػ
اجراتات تجارب اخر خ ؿ ن ع ال ترة الز نية للتجردة ودالتالي انعداـ تاثير ىذا العا ل.
ب -اختيار العينة وتػم ضػبج ىػذا المتليػر داختيػار عينػة مثلػة للمجتمػك امصػليت يػث دللػ
ٓٗ) طالبا ودندبة ٖ٘ )%ن المجتمك امصلي.
وفض عما تقدـ فقد تطلػب البحػث ضػبج ع ا ػل اخػر تتعلػه دػاإلجراتات التجريبيػة
اظا عل س ة التصميم التجريبي و ن اثارىا وىي
ا -المادة الدراسية لقد دد البا ػث ػادة البحػث ػن ػردات ػنج ال صػل الدراسػي الثػاني
للدنة الدراسية امول لمادة تاريا التردية الرياضية .
ب -ػػدرس المػػادة قػػاـ البا ػػث دن دػػو ػػدرس المػػادة) دتػػدريع جم ػ عتي البحػػثت وذلػػو
لت في اثر اخت ؼ الع ا ل المرتبطة دالمدرس وانعياسجا عل تحصيل الط ب.
ج -دة التجردة ان ال ترة الز نية ن ٕٓ ٕٕٓٔ/ٕ/وللاية  ٕٕٓٔ/٘/ٚود اقك حاضرة
في امسب ع ودمجم ع ٓٔ) حاضرات دعد تع يض حاضرة ت قف فيجا الدواـ
البرنػػا

التعليمػػي ودعػػد امط ػ ع عل ػ المصػػادر والمراجػػك والدراسػػات ذات الع قػػة

و ػػن خ ػ ؿ المقػػاد ت الشخصػػية ػػك ايسػػاتذة المختصػػين فػػي ػػادتي طرا ػػه التػػدريع وتػػاريا

التردية الرياضية قاـ البا ث د ضك درنا

تعليمي داستراتيجية العصف الذىني ضمن اطار التعلم

التعاوني وعرضو عل الخبرات  للمجم عة الضادطة وفه الخط ات التالية

 الخبرات

ا.د .نزىاف دين العاصي

طرا ه تدريع)

لية التردية الرياضية جا عة تيري .

ا.د .اياد حمد ي

طرا ه تدريع)

لية التردية الرياضية جا عة الم صل.

ا.ـ.د .نضاؿ زا م العزاوي

طرا ه تدريع)

لية التردية جا عة تيري .

ـ .د .جماؿ يري

طرا ه تدريع)

لية التردية الرياضية جا عة الم صل.

ا.د .ا ل ال يع

ا.ـ.د .ص ات ذن ف ام اـ

ٗٗٙ

تاريا تردية)

طرا ه تدريع)

لية التردية الرياضية جا عة تيري .

لية التردية الرياضية جا عة الم صل.

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

 -1يقدم الط ب إل

المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

خمع جا يك).

 -2يتم تحديد قا د للمجم عة عل اف يتم تدوير القيادة في ل حاضرة).
 -3يتم تحديد وق المناقشة داخل المجا يك ن ٓٔ )ٔ٘ -دقيقة.
 -4يي ف الجل س عل

يل رؼ  Uللمجا يك.

تطبيه طريقة العصف الذىني وفه الخط ات امتية
ػ تجيئة تذىاف الط ب وانتباىجم ن خ ؿ ناقشة ت ة.
ػ تحديد ض ع الدرس المشيلة) و ناقشتجا دإعطات الدؤاؿ عل

يل شيلة ضمن حت

ض ع الدرس المحدد دبقاً.
ػ يتم صياغة الدؤاؿ المشيلة) في الة عدـ وض جا لد الط ب.
ػ تذ ير الط ب دق اعد العصف الذىني والتي تتضمن ػ
* تقديم ايفيار ن الط ب دلض النظر عن الخطأ والص اب.
* م يجب امنتقاد يي فيرة.
* عدـ اإلطالة داإلجادة.
* امست ادة ن جميك ايفيار وتط يرىا.
* تعيين قا د المجم عة لتدوير ايفيار.
* في الة عدـ وج د افيار يتم تح يز الط ب ن خ ؿ تقريب دض امجادات الصحيحة.
* ناقشة الط ب في امجادات المطرو ة ن اجل تقييمجا وتصػني جا الػ اجادػات صػحيحة
و يدة.

* تلخع امجادات الصحيحة ن قبل المدرس ثم عرضجا عل الط ب معتمادىا.
* تحديد ال اجب البيتي للدرس المقبل.

ٗٗٚ

اثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني ضمن اطار التعلم التعاوني في التحصيل المعرفي ...
ـ .زياد سالم عبد

ا ا المجم عة الضادطة فقد درس وفه الخط ات التالية
ػ تحديد الجدؼ في الدرس.
ػ اعطات قد ة دديطة عن الم ض ع.
ػ رح المادة العلمية ثم ت جيو اسئلة خاصة دالم ض ع.
ػ ا تراؾ عظم الط ب دحل امسئلة المطرو ة.
ػ تلخيع الدرس ن قبل المدرس.
ػ تحديد ال اجب البيتي للدرس المقبل .
التجردػػة الر يدػػية قػػاـ البا ػػث دتطبيػػه البرنػػا

التعليمػػي المعػػد والمتي ػ ف ػػن ٓٔ)

حاض ػرات تعليميػػة لل تػػرة ػػن ٕٓ ٕٕٓٔ/ٕ/وللايػػة ٕ ٕٕٓٔ/٘/و ػاف عمػػل المجم عػػات
التالي
 ا لمجم عة التجريبية وتمثلجا عبة د) و ان تدرس وفه استراتيجية العصػف الػذىني ضػمناطار التعلم التعاوني المعد ن قبل البا ث.
 المجم عة الضادطة ان تدرس وفه امسل ب التقليدي المتبك في اليلية .امختبارات البعدية قاـ البا ث دإجرات امختيار التحصيلي لعينة البحث وذلو في ي ـ
امردعات الم افه ٕ.ٕٕٓٔ/٘/
ال سا ل ام صا ية

ال سج الحدادي .امنحراؼ المعياري .اختبار ت) عا ل امرتباط البدػيج ديرسػ ف)

الندبة المئ ية

ٗٗٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

رادعا عرض النتا و ناقشتجا

ٗ ٔ-عرض النتا

فيما يتعله د رضية البحث وىي وج د فروؽ ذات دملة عن ية دػين نتػا الطػ ب فػي
امختبار البعدي دين ط ب المجم عة التجريبية والضادطة ولصالح نتا المجم عة التجريبية.
فقد اختبرت ال روؽ دين المت سطات لط ب جم عتي البحث فػي اختبػار ام تدػاب
و ما ضح في الجدوؿ ٖ)
الجدوؿ ٖ)

يبين المعالم ام صا ية دين جم عتي البحث التجريبية والضادطة في اختبار التحصيل المعرفي
القياس البعدي)

المعالم ام صا ية عدد

س-

ع
ٕٗ.ٚ
ٖ٘٘.

المجم عات

العينة

التجريبية

ٕٓ

ٕٖ٘ٓ.

الضادطة

ٕٓ

ٖٕٓٓ.

قيمة ت)

قيمة ت)

الجدولية

المحد دة
ٖٕ.ٚ

ٕٔٓ.

* قيمة ت) الجدولية ٔٓ )ٕ.عند ندبة خطا ٘ٓ )ٓ.ودرجة رية )ٖٛ

يتبػػين ػػن الجػػدوؿ ٖ) اف قيمػػة ت) المحدػ دة قػػد دللػ

ٖ )ٕ,ٚفػػي ػػين دللػ

قيمة ت) الجدولية وعند درجة رية  )ٖٛوندبة خطا ٘ٓ )ٓ.تداوي ٔٓ )ٕ.ولمػا انػ
القيمة المحد دة ا بر ن الجدولية فجذا يعنػي وجػ د فػرؽ عنػ ي دػين نتػا

جمػ عتي البحػث

و ػػن راجعػػة اموسػػاط الحدػػادية يتضػػح اف ال ػػرؽ لصػػالح المج عػػة التجريبيػػة وىػػذا يعنػػي تحقػػه

فرضية البحث.
ٗ ٕ-ناقشة النتا

يتبين ن النتا التي ظجرت في الجػدوؿ ٖ) ت ػ ؽ طػ ب المجم عػة التجريبيػة فػي

امختبػػار البعػػدي التحصػػيل المعرفػػي) عل ػ تقػػرانجم فػػي المجم عػػة الضػػادطة مػػا يعنػػي تفضػػلية

ٜٗٗ

اثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني ضمن اطار التعلم التعاوني في التحصيل المعرفي ...
ـ .زياد سالم عبد

امستراتيجية التي استخد تجا المجم عة التجريبيػة وىػ اسػتراتيجية العصػف الػذىني ضػمن اطػار

التعلم التعاوني عل ايسل ب التقليدي المدتخدـ في المجم عة الضادطة.
ويعزو البا ث دوث ذلو ال

-1

جم عة ن النقاط تىمجا

اف الطػ ب قػد ارسػ ا تسػل دا جديػدا لػم ييػن أل فػا لػديجم فػي الػدروس امعتياديػة مػػا
د الط ب ال تن يذ فقرات الدرس وتجزا و دص رة جيػدة .ويت ػه ذلػو ػك ػا ا ػار اليػو

الحيلةت  ) ٜٜٜٔيث ذ ر عند تن يذ المنجاج دشيل فعاؿ فػاف امدات العػاـ للطالػب

يتحدن ثيرا و ن ثم يمين للط ب اف ييتدب ا فا دة اضافية ى تط ير تعلػم جديػد عػن
-2

ي ية التعلم) الحيلةتٜٜٜٔت ٗ.)ٙ
إِ َّف ىذه امستراتيجية تجعل الطالب ح ر العملية التعليميػة الػر يع و ػذلو تجعلػو قػادرا

علػ تن يػذ امنشػطة دشػيل عملػي مػا يجعػل عمليػة الػتعلم لديػو متعػة ودالتػالي تزيػد ػن

اىتما و دالتعلم والمادة الدراسية ما يزيد في تحصيلو الدراسي.
 -3إِ َّف الج التعليمي الذي يد د عمل جم عات اطار التعلم التعاوني دعي ٌد عن المنافدات
وامتجاىات ال ردية ويقلل ددوره ن ال ق ع في امخطات.
 -4إِ َّف العمػػل فػػي المجم عػػات التعاونيػػة يعمػػل عل ػ زيػػادة دػػت

المشػػار ة دػػين الط ػ ب

والتع ػػاوف دي ػػنجم لتحقي ػػه امى ػػداؼ التعليمي ػػة وى ػػذا ي ػػؤدي إلػ ػ زي ػػادة اس ػػتيعادجم للم ػػادة

الدراسػػية دشػػيل تدلدػػل و ػػنظم ػػن دوف وجػ د عا ػػل الخ ػ ؼ تو القلػػه ػػن امجادػػات

الخطأ والعمل عل تصحيحجا داإلجادة الصحيحة.
-5

دور التجيئة الذىنية وامن عالية للدرس الجديد ػن خػ ؿ ال اجبػات البيتيػة وامسػئلة التػي

يطر جا المدرس عل

يل شا ل تحتاج ال

ل ؿ .وقد ا ػار جػادر ٘ )ٜٔٛالػ اف

التجيئة تعمػل علػ زيػادة تر يػز وانتبػاه الطػ ب الػ المػادة التعليميػة الجديػدة وتعمػل علػ

ضػػماف انػػد اججم فػػي اينشػػطة العمليػػةت وانج ػػا تدػػاعد عل ػ خلػػه إطػػار رجعػػي لتنظ ػػيم

ايفيار والمعل ات التي سػ ؼ يتضػمنجا الػدرس فلقػد تثبتػ البحػ ث التػي قػاـ دأجرا جػا
جػػي ) و درمينػػر) و دي سػػيي ) تف إعطػػات الطػ ب قػػد ا فيػػرة عػػن الػػدرس او مػػا ىػ
ت قك نجم اف ي عل ه يداعدىم عل فجم الدرس وتحقيه ا ى ت قك نجم.

جادر واخرافت ٜ٘ٔٛت )ٖٔٓ-ٕٜٔ

ٓ٘ٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ٕٓ)

العدد )ٜ

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

خا دا امستنتاجات والت صيات
٘ ٔ-امستنتاجات
طبقا لما ت صل اليو البا ث ن نتا يمين استنتاج اياتي
ٔ .ايثر ال اضح يستراتيجية العصف الذىني اختبار التحصيل المعرفي لمادة تاريا التردية
الرياضية لط ب الدنة امول في لية التردية الرياضية جا عة تيري .

ٕ .اف تسػػتراتيجية العصػػف الػػذىني ضػػمن اطػػار ال ػػتعلم التعػػاوني ان ػ ت ثػػر تػػاثيراا ػػن
ايسل ب التقليدي للمدرس في اختبار التحصيل المعرفي لمادة تاريا الترديػة الرياضػية

لط ب الدنة امول .

ٖ .تداعد تستراتيجية العصف الذىني عل إزالة الح اجز دين المدرس والطالب مػا يزيػد
ػػن جػػرتة الط ػ ب عل ػ المشػػار ة ال اعلػػة دعيػػدا عػػن النقػػد المبا ػػر الػػذي يحػػد ػػن

الت اعل في الدرس

ٗ .تعد ىذه الطريقة دلية و متعة وتيشف عن يػ ؿ و اجػات الطػ ب وتدػاىم دشػيل
لح ظ في تط ر الدرس.
٘ ٕ-الت صيات
التعليمي المقترح في الدروس النظرية في ليات واقداـ التردية الرياضية دما

-

تطبيه البرنا

-

تدريب الجيئات التدريدية ػديثي الخبػرة علػ امسػتراتيجيات المقتر ػة ػن خػ ؿ دورات

يت ه ونتا البحث.
امعداد والتط ير .

ٔ٘ٗ

اثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني ضمن اطار التعلم التعاوني في التحصيل المعرفي ...
ـ .زياد سالم عبد

االختبار ألتحصيلي ملادة تاريخ الرتبية الرياضية
الدػؤاؿ ايوؿ اجػػب دع ػػة  )ت ػػاـ العبػػارة الصػػحيحة وع ػػة ×) ت ػػاـ العبػػارة الخاطئػػة ثػػم

صحح الخطأ

 -1تقيم الدورة امولمبية في فرندا.

 -2توؿ دورة اولمبية نظمتجا ت رييا ان في عاـ .ٜٔٓٛ

 -3ت رزت الد يد المرتبة تيول في الدورة امولمبية الخا دة عاـ ٕٔ.ٜٔ
 -4لم تقم ايلعاب امولمبية ددبب الحرب العالمية ايول عاـ .ٜٔٔٛ

 -5دعػػد انتجػػات الحػػرب العالميػػة الثانيػػة تقيم ػ الػػدورة امولمبيػػة الرادعػػة عشػػر فػػي لنػػدف عػػاـ
.ٜٔٗٛ

 -6لم يشارؾ العراؽ في دورة ىلدنيي امولمبية ددبب التمييز العنصري.

الدؤاؿ الثاني زاوج دين العبارات في القا مة ت) ك ا يقادلجا في القا مة ب)

القا مة ب)

القا مة ت)

ٔ -صل العراؽ عل وساـ درونزي في ايثقاؿ عاـ...
ٕ -نظم فنلندا الدورة امولمبية الخا دة عشر عاـ...
ٗ -ارؾ العراؽ يوؿ رة في الدورات امولمبية عاـ...
المرتة في الدورات امولمبية يوؿ رة عاـ...

 -ٙقلة المشار ين تثار المخاوؼ لذلو اقترح إقا ة دورة اولمبية
تحضيرية عاـ...

 -ٚاندحب العراؽ ن الدورة امولمبية ددبب التمييز العنصري عاـ...

عاـ...

ايلعاب امولمبية

ٓٔ -صل ت رييا عل ا بر عدد ن الميداليات ولينجا لم ت ز دالمر ز
ايوؿ في الدورة امولمبية عاـ....

ٕ٘ٗ

ٜٔٓٙ
ٜٔ٘ٛ
ٕٜٔٚ
ٜٔٚٙ
ٜٓٔٛ
ٕٜ٘ٔ

 -ٛقاطع ت رييا الدورة امولمبية عاـ...
 -ٜفعالية الخماسي الحديث ادخل ضمن درنا

ٕٜٔٔ
ٜٗٔٙ

ٖ -تقيم الدورة امولمبية الحديثة ايول عاـ...
٘ -ار

ٜٗٓٔ

ٜٓٔٙ
ٜٔٗٛ
ٜٔٛٙ
ٜٓٓٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ٕٓ)

تيل ؿ ٖٕٔٓ)

العدد )ٜ

الدؤاؿ الثالث اختر اإلجادة الصحيحة ن الخيارات ايردعة المدرجة تدناه

ٔ -ارتبط فيرة ت يات ايلعاب امولمبية دػ....
أ-

امنيليزي ار يالد ا رف.

ب-


ال ر ندي ديير دي درتاف.

ت-


الد يدي دير ىنريو لن .

ث-


ايلماني فريدريو ياف.

ٕ -عصر النجضة صطلح يطلػه علػ فتػرة امنتقػاؿ ػن العصػ ر ال سػط الػ العصػ ر الحديثػة
ويؤرخ دػ....
أ-

سق ط رو ا.

ب-


سق ط داريع.

ت-


سق ط القدطنطينية.

ث-


سق ط سي .

ٖ -ىدؼ التردية في عصر ال روسية ى .......
أ-

تدريب وإعداد ال رساف.

ب-


ا تراـ التقاليد امجتماعية.

ت-


خد ة الينيدة والقتاؿ في سبيلجا.

ث-


ل ا ذ ر سادقا.

ٗ -قدم جاف جاؾ روس تردية ال رد في تادو آ يل) إل .....
أ-

خمع را ل.

ب-


ث ث را ل.

ت-


اردك را ل.

ث-


را ل.

س
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٘ -ارد الينيدة المصارعة و ر

المصارع ن اعتناؽ الدين المديحي إم إذا.....

أ-

اعتزؿ المصارعة.

ب-


تعجد دالص ـ خمدين ي ا ا.

ت-


دفك اللرا ة المادية المترتبة عل ترؾ المصارعة.
از عل غ راف الينيدة.

ث-


 -ٙاف ىدؼ الجا عات في العص ر ال سط في توردا ى ....
أ-

العمل عل زيادة الجا عات في ل توردا.

ب-


الديطرة عل الشعب.

ت-


إيجاد قادة في الينيدة والمرا ز الحي ية المجمة.

ث-


امىتماـ دالتعليم.

 -ٚل ػ م تادػػات روس ػ لمػػا قا ػ الث ػ رة ال رندػػيةت ق لػػة جمػػة تؤ ػػد تىميػػة ال يػػر الترد ػ ي
الحديث قالجا..........
أ-

ف لتير.

ب-


نادلي ف.

ت-


نتدييي .

ث-


ىردارت ل ؾ.

 -ٛتع يد الط ػل علػ الخشػ نة والتقشػف ػن خػ ؿ الممارسػة العمليػة ىػي ػن اىػداؼ الترديػة

عند روس في المر لة.......
أ-

ايول .

ب-


الثانية.

ت-


الثالثة.

ث-


الرادعة.
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 -ٜرية ال ير وق ة البدف والذ ات وامعتماد عل الن عت عار رفعتو........
أ-

جمعيات الي غا في الد يد.

ب-


جمعيات الجمباز في تلمانيا.

ت-


جمعيات الرقع والرياضة في فرندا.

ث-


جمعيات الصحة واللياقة في دريطانيا.

ٓٔ -اوؿ شار ة للعراؽ في الدورات امولمبية الحديثة في....
ت – دورة ىلدنيي ٕ٘.ٜٔ
ب_ دورة لب رف .ٜٔ٘ٙ
ت _ دورة رو ا ٓ.ٜٔٙ
ث _ دورة ط ي ٗ.ٜٔٙ
الدؤاؿ الرادك ت مل العبارات التالية

ٔ -نظ ػػم التردي ػػة البدني ػػة النظري ػػة والتطبيقي ػػة) ت ػػاب تل ػػو ػػا رف ع ػػاـ  ٜٔٛٙف ػػي جا ع ػػة
او دػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رد فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي دريطاني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ويشػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمل عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ث تجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزات ر يد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

ىي  ....................................و............................................

و.......................................
ٕ -لػ ػ ػػم تقػ ػ ػػم الػ ػ ػػدورات ايولمبيػ ػ ػػة ددػ ػ ػػبب الحػ ػ ػػرب العالميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الدػ ػ ػػن ات...............
و  ....................................و ...............................
ٖ – اندحب العراؽ ن الدورات امولمبية لمختلف ايسباب عاـ ...........و.............
ٗ -طال ػػب ادول ػػف س ػػبايز دإدخ ػػاؿ الجمب ػػاز الػ ػ الم ػػدارس ف ػػي تلماني ػػا واص ػػدر تاد ػػا دعنػ ػ اف
. ......................................
٘ -ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرانع ناختيج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ افت ػ ػ ػ ػ ػ ػػتح توؿ عج ػ ػ ػ ػ ػ ػػد للت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تورد ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ٜٜٔٚ
في.........................
٘٘ٗ
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الدؤاؿ الخا ع علل اياتي
ٔ  -جرجاف ىيرتا ع ة ميزة في التاريا امولمبي..
ٕ  -نع الينيدة الرو انية التردية البدنية..
ٖ -اىنماـ امغريه درياضة الجمنزي ـ في التردية البدنية اإلغريقية....
ٗ -قدم الرو اف املعاب البدنية ال عا ة وخاصة..

المصادر
 .1تد عميرةت بػاف ت تعلػيم الرياضػيات دػين النظريػة والتطبيػهت طٔت الػدار العرديػةت القػاىرة.
ٕٓٓٓ

 .2ددويت ت مد ز ي .عجم صطلحات التردية والتعليمت دار ال ير العردي للطباعة والنشرت
القاىرةت ٜٓٔٛـ.

 .3جػػادرت ج ػػادر عب ػػد الحمي ػػد ت اسػػتراتيجيات الت ػػدريع والتعل ػػيمت طٔت دار ال ي ػػر العرد ػػيت
القاىرةٜٜٜٔ .

 .4جادرتجادر عبد الحميد واخروف جارات التدريعت دار النجضة القاىرة ٘.)ٜٔٛ
 .5الجبػػريت اسػػمات حمػػد صػػط
اليتبت القاىرةت ٜٜٔٛـ.

الػػدين .سػػيي ل جية التعػػاوف والتنػػافع وال رديػػةت عػػالم

 .6ج ند ػ فت دي يػػد وآخػػروف .التعلػػيم التعػػاونيت ترجمػػة ػػدارس الظجػػراف ايىليػػةت الممليػػة
العردية الدع ديةت ٜٜ٘ٔـ.

 .7الحيلةت حمد حم د .التصميم التعليمي نظريػة و مارسػةت دار الميدػرة للنشػر والت زيػكت
عمافت ٜٜٜٔـ.

 .8خطابت عبد اهلل حمد .تعليم العل ـ للجميكت دار الميدرةت الير ؾت امردفت ٕ٘ٓٓـ

 .9طارؽ س يدافت حمد ت رـ العدل نيت بادئ اإلدداعت ػر ة اإلدػداع الخليجػي ل سػتثمار
والتدريبت الي ي ت طٕت ٕٕٓٓـ
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 .11عبد الجليل تادراىيم الرديعي واللناـ ت حمد ا مد ناى البحث فػي الترديػة الرياضػية ت
جٔ ت طبعة جا عة دلداد تٜٔٔٛـ.

 .11العبيدوت عثماف عبد المنعم .اثر اسل ب التعلم التعاوني في تحصيل ط ب الصف الثػاني
المت سج في ادة التردية اإلس يةت جا عة دلػداد – ليػة الترديػة – تدػن ر ػدت ٕٓٓٓـت
رسالة اجدتير غير نش رة).

 .12العد ػػاؼت ص ػػالح د ػػن م ػػدت الم ػػدخل إلػ ػ البح ػػث ف ػػي العلػ ػ ـ الد ػػل يةت طٔت يتب ػػة
العبييافت الرياضت الدع دية ٘.)ٜٜٔ

 .13ع دةت ت مدت القياس والتق يم في العمليػة التدريدػيةت طٕت دار اي ػل للنشػر والت زيػكت
ترددت عمافت امردف .)ٜٜٔٛ

 .14اللريػػبت ر زيػػةت التق ػ يم والقيػػاس الن دػػي والترد ػ يت يتبػػة امنجل ػ المصػػريةت القػػاىرةت
ٜٜٔٙـ

 .15فتحي جروافت تعليم الت ييرت اىيم وتطبيقاتت دار ال يرت عمافت ط ٔت ٕٕٓٓـ.

 .16فر ػػاتت ليلػ الدػػيدت القيػػاس المعرفػػي الرياضػػيت طٔت ر ػػز اليتػػاب للنشػػرت القػػاىرةت
صر ٕٔٓٓ).

 .17قط ػػا يت ي س ػػفت وناي ػػػة قط ػػا ي .نم ػػاذج التػػػدريع الصػ ػ يت طٔت دار الش ػػروؽ للنشػ ػػر
والت زيك والطباعةت عمافت ٜٜٔٛـ

 .18قطا يت ي سفت سيي ل جية التعلم والتعليم الص يت طٔت دار الشروؽت عماف .ٜٜٔٛ

 .19مفػػيت سػػعيد عبػػد اهلل .التيا ػػل دػػين التقنيػػة والللػػةت طٔت عػػالم اليتػػب للنشػػر والت زيػػكت
القاىرةت ٕٓٓٙـ.

 .21ل ػػافت ج زيػػف .اتدػػاؽ اسػػاليب التػػدريعت ترجمػػة
وامدبت عمافت ٜٜٔٛـ.

دػػين عبػػد ال تػػاحت ر ػػز اليتػػب

 .21حمػػدت خلػػف دػػن ٕٗٓٓ) فعاليػػة اسػػتراتيجيات تدريدػػية قتر ػػة فػػي تنميػػة دعػػض
جارات القراتة امدتياريػة لػد ت يػذ المر لػة اإلعداديػة .دحػث نشػ ر ت جلػة القػراتة

والمعرفةت العدد ٖٖ ت صر.
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 ج ػػدي عزي ػػز إد ػػراىيمت إدارة الت يي ػػر الد ػػليم – التح ػػدي الحقيق ػػي ف ػػي عص ػػر الع لم ػػةت.22
الجمعية المصػرية للمنػاى وطػرؽ التػدريعت المػؤتمر العلمػي الثػاني عشػرت نػاى التعلػيم

وتنمية الت ييرت ٕٓٓٓـ

 لحػػمت سػػا ي حمػػدت القيػػاس والتق ػ يم فػػي الترديػػة وعلػػم الػػن عت طٔت دار المدػػيرة.23
.)ٕٓٓٓ للنشر والت زيكت القاىرة

 اىيم في التردية ختارات عردة)ت لية ام يرة ثروتت عمافت. ال ق يت راضيت وآخروف.24
.ٔـٜٜٙ المر ز ال طني لصع دات التعلمت

25. Kagan , S , Putting cooperative Learning to the test Harvard
Education , Le Her , 2000.
26. Osborn, A, applied Imaginalion Prin Ciples And Proced Ures
of Creative problem solving,3rd ed, Charles Scribnerls
Some,united states of America,2oo1
27. Son, J. B. (2001). Call and Vocabulary Learning: areview
Journal of The English Linguistic Science Association
28. Lombillo Rivero, Alexander López Padrón, Ernesto Zumeta
Izaguirre. Didactics of the use of ICT and traditional teaching
aids in municipal higher education institutions. NEW
APPROACHES IN DUCATIONAL RESEARCH Vol. 1, No.
1, July 2012, pp. 33–40 ()المكتبة االفتراضية
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Abstract
Research aims to identify the effect of using the
brainstorming strategy within the framework of cooperative learning
in the cognitive achievement of material history of physical
education to the students of the Faculty of Physical Education. To
achieve the goal of research assumed researcher: the existence of
moral significant differences between the results of students in the
post-test between the students of the experimental and the control
group and the experimental results of the Group. The researcher
used the experimental approach to relevance and the nature of the
research, and the research sample included 40 students from the first
school year students in the Faculty of Physical Education,
University of Tikrit, representing 35% of the total community and
divided into two groups and pilot officer. The researcher set up an
educational program according to a brainstorming strategy to be
applied to the experimental group and then the experiment was
conducted by the President, consisting of (10) seminar lectures. And
conducted post-test (knowledge acquisition) after the completion of
the experiment directly. After data collection and discharge treated
statistically using t-test
The researcher concluded the following:

1. Brainstorming strategy was more effective "than the traditional
method of a teacher in the cognitive achievement test material
history of physical education for first-year students.

2. Brainstorming strategy helps to remove barriers between the
teacher and the student the more daring students to actively
participate away from direct criticism, which limits the
interaction in the lesson.
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The researcher recommended the following:
- The application of the proposed educational program in
theoretical lessons in colleges and departments of physical
education in line with the search results.
- Training faculty newborn experience on the proposed strategies
through the preparation and development cycles.
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