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 البحث ملخص

   عناصر بعض تحسين في التبادلي باألسموب التعاوني التعمم طريقة استخدام أثر

 الطويل الوثب في الرقمي األنجاز و األداء

 تحسين في البرنامج في المطبق التبادلي االسموب اثر ومعرفة تطبيق الي الدراسة تهدف

 ان الباحث افترض الغرض لهذا الثانوية المرحمة تالميذ لدي الطويل الوثب لمهارة الرقمي االنجاز

 تم حيث التالميذ لدي الرقمي االنجاز تحسين في تؤثر التبادلي االسموب باستخدام التعمم طريقة تطبيق

 وتم رهيو وادي الشهداء شارع بثانوية النهائية االقسام تالميذ من عينة عمي التعميمي البرنامج تطبيق

 من تجريبية ضابطة مجموعتين الي قسمت ذكور تمميذ 60 قوامهم عشوائية بطريقة اختيارها

 الثبات من العريض الوثب اختبار التالية االختبارات تطبيق تم حيث 44.7 بنسبة تمميذ 134مجموع

 االسموب استخدام ان الي توصمنا حيث متحركة بداية من السرعة اختبار المتعرج الجري اختبار

 التدريس اساليب تنويع بظرورة   نوصي وعميه التالميذ لدي الرقمي االنجاز مستوي من حسن التبادلي

       الحصة خالل

 الطويل الوثب التبادلي  االسموب  التعاوني التعمم طريقة  المفتاحية الكممات

 
 
 
 
 
 



 

Résumé 

L'impact de l'utilisation de la méthode d'apprentissage coopératif dans la 

méthode interactive pour améliorer certains élément Performance et 

réalisation numérique en saut en longueur 

 

 

L’étude visait à appliquer et à comprendre l’effet de la méthode réciproque 

appliquée dans le programme sur l’amélioration des acquis numériques des 

élèves du secondaire en saut en longueur, en partant du principe que 

l’application de la méthode d’apprentissage par la méthode réciproque influait 

sur l’amélioration des acquis numériques des élèves. Les examens finaux ont 

eu lieu rue Shuhada, à Rehho, et 60 étudiants de sexe masculin ont été choisis 

au hasard, répartis dans deux groupes de contrôle expérimentaux sur un total de 

134 étudiants. Testez la vitesse dès le début du déménagement lorsque nous 

avons constaté que l'utilisation de la méthode d'échange améliorait le niveau de 

réussite numérique des étudiants et recommandait par conséquent la nécessité 

de diversifier les méthodes d'enseignement pendant le quota. 

Mots-clés : Méthode d'apprentissage coopératif - Saut en longueur 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

The impact of the use of cooperative learning method in the interactive 

method in improving some elements of performance and digital 

achievement in the long jump 

 

 

 

The study aimed at applying and understanding the effect of the reciprocal 

method applied in the program in improving the digital achievement of the 

long jump skill of the secondary students. For this purpose, the researcher 

assumed that applying the method of learning using the reciprocal method 

affects the improvement of digital achievement among the students. The 

final exams were conducted at the Shuhada Street, Rehho, and randomly 

selected 60 male students divided into two experimental control groups out 

of a total of 134 students. The following tests were applied: Test the speed 

from the beginning of moving where we found that the use of the exchange 

method improved the level of digital achievement of students and therefore 

recommend the need to diversify teaching methods during the quota 

Keywords: Cooperative learning method - Long jump 
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 إهــــــداء

 .بعد أأما املرسلني و الأهبياء خامت عىل وامسالم امطالة و امعاملني، ريب هلل امحلد

 :امعمل ىذا أأىدي

ىل ىل ادلعاء و ابمطلوات أأعاانين و دريب، أأانرا و ربياين من اؤ ىل حناهنٌل، و حبهبٌل مغراين من اؤ  حضيا من اؤ

ىل سعاديت سبيل يف حبياهتٌل  .امعافية و ابمطحة متعيٌل و معرىٌل يف هللا أأطال  امعزيزين أأيب و أأيم اؤ

ىل ىل أأوضلين اذلي دعاهئم و هطاحئيم و بتوجهياهتم دريب رفقاء اكهوا من اؤ  .الآن عليو أأان ما اؤ

ىل  بوسالمة ، فطمية عيىس بن امزىراء، فاطمة بوقطاية منال، املوىل عبد ، عتيقة بشريي من لك اؤ

 .انلطيف عبد رسايري و فطمية قامس مطيفة، زايين ، خرية زاين بن بلحاج ميىل،

ىل  .الأخوات و الؤخوة لك اؤ

ىل  .مس تغامن - ابديس بن امحليد عبد جامعة امرايضية، و امبدهية امرتبية معيد عٌلل و الأساثذة لك اؤ

ىل ىل الأحبة، خاضة ماكن لك يف ادلرب رفقاء اؤ  .بعيد أأو قريب من سواء امعون يد مد خشص لك اؤ

 .محمد وعل بن :امطامب
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 تقدير و شكر   

 أأدخلين و ترضاه ضاحلا معلأأ  أأن و وادلي عىل و عًل هبا أأهعمت اميت هعمتك اشكر أأن أأوزعين ريب

 .امطاحلني عبادك يف برمحتك

 ضىل وهلبق معال خلقو، ضفوة عىل وسمل و هطًل و هعمل مل ما مناعلّ  و ميذا، ىداان ياذّل  ووشكره هللا حنمد

 "امناس يشكر مل من ، هللا يشكر ل "سمل و عليو هللا

 امعمل ىذا اجناز يف املساعدة و امعون يد يل مد من ملك امعرفان و ناءامثّ  عبارات بأأمسى أأثقّدم أأن رّسيني 

جناحو و ىل بعيد، من أأو قريب من  سواء اؤ  :احملرتم ذاناس تأأ  مؤطر و وموجّ  خري يل اكن من لك اؤ

 .مراثبو أأعىل و هللا حفظو " غدمج ذىيبة بن" 

ىل امعرفان و امشكر ثناايىا بني طيبة حتية أأخريا طارات أأساثذة لك  اؤ  امبدهية امرتبية معيد عٌلل و واؤ

 .س تغامنب   ابديس بن امحليد عبد امعةجل امرايضية و 
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10 
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 الّتعريف بالبحث
 

- 1 - 

 

 :مقدمة -1
يعتمد درس التربية البدنية عمى عدة نظريات و أساليب مختمفة مف اجؿ بموغ 

فالتربية البدنية تمعب أدوارا فعالة في تربية النشء مف  األىداؼ التعميمية المسطرة،
العقمية ، ولذا اليمكف التصور أف منيجا و النواحي البدنية و االجتماعية و النفسية 

تعميميا تربويا حديثا يتجاىؿ التربية الرياضية أو ينظر إلييا عمى أنيا  نشاط ال قيمة لو 
 (52، صفحة 4991)الخولي،  في تعميـ و تربية النشء.

 اعناصرى جميع مف ياوتقويم البرامج مراجعة عمى المتخصصوف عمد وقد 
 وأساليبيا التدريس وطرؽ والمحتوى األىداؼ عمى التعديؿ ىذا اشتمؿ فقدا ا،وأبعادى

 الطرؽ واألساليب. ليذا األمثؿيستمـز عمى األستاذ االستغالؿ  ىذا ماو 

كّؿ ىذا حاوؿ الّطالب البحث في أحد الفعاليات المبرمجة بمنياج  ضوء في 
رياضة الوثب الّطويؿ وذلؾ بالبحث في الّتربية البدنية والرياضية لمّطور الثّانوي وىي 

 أحد طرؽ الّتدريس وىي طريقة التعّمـ الّتعاوني باألسموب التبادلي.
مموصػوؿ إلى أىػداؼ التربية البدنية و الرياضية نجد أف أستاذة التربية المادة في ف

المؤسسات التربوية يستخدموف العديد مف الطػرؽ واألساليب التدريسية التي تتالءـ مع 
الخصػائص الفيزيولوجية المػرفولوجية والنفسية لمطمبة مف جيػة ، ومف حيث مالئمػة 

از مف جية ثانيػة وذلؾ لمػا تتطمبو ىذه الطػرؽ و األساليب الظػروؼ المحيطة باإلنج
مف سيطػرة عمى األداء البيداغوجي حيث أف األداء الجيػد يستمػـز أوال السيطرة عمى 
كيفية استخداـ الطريقة التدريسية و األسموب المختاريف ، لكوف ىذيف األخيريف ليما 

حيث أنيا محدودة تبعا الستعدادات  ارتباطػ كبير بشكؿ مخرجات العممية التدريسية ،
التمميذ و قدراتو و حسب اختيار التخطيط المسبؽ لكيفية إنجازىا بغرض إضفاء جو 

 .مف المتعة والتنافس وتنميػة القدرات البدنية الميارية ودوافع اإلنجاز الرياضي
 (8، صفحة 5145)المرزوقي، 
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الّتنويع في طرؽ الّتدريس في الّتربية البدنية والرياضية يزيد مف كفاءة األستاذ  إفّ       
ويحّسف نتائج  ويخرج الّتمميذ مف الروتيف، واختيار األنسب منيا يزيد مف مردودية األداء

ساليب الحديثة يعّد مف األ -األسموب التبادلي –مميذ، ولعّؿ ما استخدمو الّطالب التّ 
  (5149)مصطفى،  ؽ الّتدريس.المستخدمة في طر 

العممية التعميمية ضمف ىذا األسموب شرح يحيى أبو جالد ىذه الطريقة في بحثو حوؿ 
ليس  دور المدرسفتتشكؿ مف ثالثة أطراؼ رئيسة ىي )المدرس والمالحظ والمؤدي( 

مباشرًا، أي إف توجيياتو ال تعطى إلى المؤدي مباشرًة بؿ مف خالؿ المالحظ واف دوره 
بالمعمومات وانما  ال يتصرؼيحددىا لو المدرس اذ انو  المعيار التييتحدد ضمف ورقة 

بو أف يكوف عمى دراية كبيرة في بالميارات، ولذلؾ  ال يشترط لؾوبذ سير محددلو خط 
أف نقوؿ أف طرفي العممية األساسيف ىما المالحظ والمؤدي، ألف  انجيز ألنفسنننا إف

المؤدي يستمـ تعميماتو وتوجيياتو مف المالحظ مباشرًة دونما أي أتصاؿ أو احتكاؾ 
 (5141)جالد، عمـو الرياضة والتربية البدنية،  .بالمدرس

حمؿ ىذا البحث بابيف حيث جاء في الباب األوؿ: التعريؼ بالبحث و الدراسة  وعميو
، أما أساليب الّتدريس الحديثةتطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى  فصميفتضمنت  :النظرية

الباب الثاني فقد حمؿ  كما حمؿ .فعالية الوثب الطويؿالفصؿ الثاني فمخصنا فيو 
بطريقة التعمـ الدراسة التجريبية ونتائج البحث، وذلؾ بعد تطبيؽ البرنامج التعميمي 

لمدينة واد رىيو. و ىذا لمدة  تالميذ الّطور الثانويعمى التعاوني باألسموب التبادلي 
ما  عمى استنادا و النتائج عرض ضوء فيو   ، بحيث توصمنا في األخيرثالثة أشير

 البحث: مجتمع في نطاؽ و لمنتائج تفسيرا و إحصائية معالجات إجراءات و تـ مف
 مف تحّسف الّتبادلي باألسموب الّتعاوني التعّمـ طريقة استخداـ أفّ  إلى الطالب توصل
 . الّطويؿ الوثب في الّرقمي واإلنجاز األداء عناصر بعض
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 مشكلة البحث: -2

 إنساني نشاط ىو التدريس أف "(2010) آخرون و شبر إبراىيم خميل" يرى
 وبيئتو التعمـ وموضوع والمتعمـ المعمـ بيف التفاعؿ فيو يتـ وتنفيذي ومخطط ىادؼ
 المعمـ مف لكؿ االنفعالي و المياري و المعرفي الجانب نمو إلى النشاط ىذا ويؤدي

  .ومستمرة شاممة تقويـ عممية إلى النشاط ىذا يخضع و والمتعمـ

 عند الفردية الفروؽ تراعي متنوعة تدريسية أساليب استخداـ عمى مبني ىذا كؿ
 حوؿ كتابيا في "(2008) آخرون و كوجك حسين كوثر" لو تطرقت ما وىذا الطمبة
 بتنويع فعالً  المقصود حوؿ التربوييف وآراء نظر وجيات اختمفت قد بأنو التدريس تنويع

 بينما تطبيقيا، يصعب نظرية وأنيا االتجاه، ىذا جدوى في شكؾ مف ومنيـ التدريس؟
 الحؿ ىو الفصؿ في التدريس تنويع أف عمى المعمموف، وبخاصة منيـ، كثير أجمع
 .التعميـ مشكالت مف لكثير

الّتنويع في طرؽ الّتدريس في الّتربية البدنية والرياضية يزيد مف كفاءة  إفّ 
األستاذ ويخرج الّتمميذ مف الروتيف، واختيار األنسب منيا يزيد مف مردودية األداء 

يعّد مف  -األسموب التبادلي –ويحّسف نتائج الّتمميذ، ولعّؿ ما استخدمو الّطالب 
 (5149)مصطفى،  ؽ الّتدريس.األساليب الحديثة المستخدمة في طر 

 تتنوع كانت التعمـ وطرؽ التدريس أساليب أف" كذلؾ كوجك حسين كوثر تضيؼ
 ." لمنوع تبعا تختمؼ وكانت األطفاؿ سف حسب

 األسموب وقد حاوؿ الّطالب التطّرؽ لنوع ميـ مف أنواع ىذه األساليب وىو
 بيف التبادؿ ويتـ زوجية، مجموعات إلى الطالب وتوزيع الفصؿ تنظيـ فيو فيتـّ  التبادلي

 باتخاذ المؤدي الطالب يقـو و التخطيط قرارات المعمـ يتخذ بحيث والطالب المعمـ
 عادة األسموب ىذا و التقويـ قرارات بإصدار المالحظ الطالب يقـو كما التنفيذ، قرارات
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 تعمـ مراحؿ مف األولى المرحمة في خاصة الفني أدائو تصحيح عمى الطالب يساعد ما
 بمثابة ىو و الطالب بيف التعاوف روح شيوع األسموب ىذا يمّيز ما أفضؿ و الميارة
 . طالب لكؿ معمـ توفير

 نطرح مجموعة مف التساؤالت التالية:  ومنو
 التساؤل العام:

 األداء عناصر بعض مف تحّسف التّبادلي باألسموب الّتعاوني التعّمـ طريقة استخداـ ىؿ
  الّطويؿ؟ الوثب في الّرقمي واإلنجاز

 التساؤالت الفرعية:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  -

 (؟0.0.عند مستوى الداللة) ة قيد البحثالقبمي اتاالختبار 
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لمعينة  -

 (؟0.0.عند مستوى الداللة)قيد البحث  تلالختباراالضابطة 
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لمعينة  -

  (؟0.0.عند مستوى الداللة)قيد البحث  تلالختبارا الّتجريبية
 البحث: أىداف -3

في فعالية  التبادلي باألسموب التعاوني التعّمـ طريقة استخداـ أثر معرفة •
 .الوثب الطويؿ

 .الّطويؿ الوثب في الّتدريس طرؽ بعض عمى التعّرؼ •

 .البحث عينة لمتالميذ تعميمية فرص تقديـ •
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 فروض البحث: -4

 الفرضية العامة:
 األداء عناصر بعض مف تحّسف التّبادلي باألسموب الّتعاوني التعّمـ طريقة استخداـ
 .الّطويؿ الوثب في الّرقمي واإلنجاز

 الفرضيات الفرعية: 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  -
 .(0.0.عند مستوى الداللة) ة قيد البحثالقبمي اتاالختبار 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لمعينة الضابطة  -
 .(0.0.عند مستوى الداللة)قيد البحث  تلالختبارا

 الّتجريبيةتوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي والبعدي لمعينة  -
  .(0.0.عند مستوى الداللة)قيد البحث  تلالختبارا

  أىمية البحث: -5

تكمف أىمية البحث في شقيف: العممية والعممية، فمف الجانب العممي ىي اجتياد مف 
بمرجع  في الّتربية البدنية والّرياضية سيفالطالب لتزويد حقؿ المعرفة وخاصة لفئة المدرّ 

لتدريس تالميذ الطّور الثانوي لفعالية جوع إليو وعممي بالرّ  عممي )بعد االثراء والمناقشة(
 .وىذا باستخداـ طرؽ حديثة لمّتدريسؿ الوثب الطوي

 :المفاىيم األساسية لمصطمحات البحث -6

تي تواجو الباحثيف في ميداف عوبات الّ "مف أخطر الصّ  اىر سعد اهلل أفّ يذكر الطّ  
 الب  الطّ  ؼ  وعميو يعرّ  (،59، صفحة 4994لغتيا" )سعد،  ات  العمـو اإلنسانية ىي عموميّ 

 الية:المصطمحات التّ 
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 الّتدريس: 
 بأف (2002) خفاجة عمي ميرفت ، شمتون إبراىيم نوال تعرفو الّتعريف الّنظري:

 األىداؼ في المدخالت تتمثؿ مخرجات، و مدخالت لو واضحا نظاما أصبح التدريس
 المتبعة التدريس أساليب و طرؽ في العمميات تتمثؿ و التعميمية الوسائؿ و المناىج و

 مف تحقيقو تـ فيما أو المعمـ رسميا التي األىداؼ مف تحقؽ فيما فتتمثؿ المخرجات أما
 .لمتربية العامة األىداؼ

تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في الّطور ويقصد بو الّطالب  التعريف االجرائي:
 . الثانوي

 أسموب الّتدريس: 
 عناصر ىي األساليب" بأف (2006) أحمد اهلل عطاء وويعرف الّتعريف الّنظري:

 ذياب يقوؿ أىداؼ، مف لو وضع ما لتحقيؽ األخرى عناصره مع تتفاعؿ التي المنيج
 تنفيذ في المعمـ يتخذىا التي اإلجراءات ىي األساليب " : عميات عامر ىشاـ و ىندي
 مستعينا التعميمية، لممادة المحددة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف التدريس، طرؽ مف طريقة
 ."المناسبة التعميمية الوسائؿ مف بوسيمة

 تطبيؽ األسموب التبادلي. ويقصد بو الّطالب  التعريف االجرائي:
 التعّمم التعاوني:  

 الطمبة فييا يحقؽ التي العممية" بأنو (2010) قطامي نايفة تعرفو الّتعريف الّنظري:
 اشتراؾ بأنو عرؼ فقد الجماعة مع مشترؾ بشكؿ العمؿ خالؿ مف الفردية أىدافيـ
 القرارات يتخذوف و بينيـ فيما يتعاونوف حيث إلييـ الموكولة المياـ أداء في الطمبة

 ."باإلجماع

 اإلجرائي:الّتعريف 
 اتخاذ مف العمؿ المالحظ و المؤدي الطالب فيو يتبادؿ الذي التدريس أسموب ىو

 .مسبقا األستاذ طرؼ مف المسطرة األىداؼ لتحقيؽ التقويـ و التنفيذ قرارات
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 األسموب التبادلي: 
 (  Mosston ىوأحد األساليب التعميمية الذي قدمو ألوؿ مرة )موستف الّتعريف الّنظري:

 (5141)جالد،  .إذ أعطى لممتعمـ دورًا رئيسيًا في العممية التعميمية
 يتـ و زوجية، مجموعات إلى الطالب توزيع و الفصؿ تنظيـ يتـ التعريف اإلجرائي:

 المؤدي الطالب يقـو و التخطيط قرارات المعّمـ يتخذ بحيث والطالب المعّمـ بيف التبادؿ
 األسموب ىذا و التقويـ قرارات بإصدار المالحظ الطالب يقـو كما التنفيذ قرارات باتخاذ

 مراحؿ مف األولى المرحمة في خاصة الفني أدائو تصحيح عمى الطالب يساعد ما عادة
 ىو و الطالب بيف التعاوف روح شيوع األسموب ىذا يمّيز ما أفضؿ و الميارة تعمـ

 ."طالب لكؿ معّمـ توفير بمثابة
 :المرتبطةو  الّسابقة راساتالدّ  -7

  إتمامو سبؽ ما تحديد ىو الدراسات ىذه إلى التطرؽ مف األساسي اليدؼ إفّ 
 أو البحث تكرار تفادي ألجؿ دراستيا المطموب البحث بمشكمة يتعمؽ ما خاصة و

 عمى بحثو إلنجاز الباحث أماـ الفرصة إتاحة جانب إلى دراستيا، سبؽ مشكمة دراسة
 التطرؽ مف الفائدة أف "راتب كامل أسامة و عالوي حسن محمد" يذكر و أفصؿ، نحو
 مف إنجازىا تـ التي المشكالت عمى الباحث تدؿ أنيا في تكمف السابقة الدراسات إلى
 إنجازه ينبغي الذي ما و بحث، أو دراسة إلى حاجة في زالت ال التي المشكالت أو قبؿ
 عالجتيا قد المرتبطة البحوث تكوف التي الجوانب مختمؼ لمباحث توضح أنيا كما

 قد البحث مشكمة كانت إذا عما لمباحث توضح أو الحالية البحث لمشكمة بالنسبة
 ىذه في البحث مف مزيد إجراء يستدعي ال قد الذي األمر قبؿ، مف كاؼ بقدر عولجت
 :يمي فيما نتائجيا تمخيص يمكف ، ىذا والمشكمة
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 عرض الدراسات:.6-1

 عمى التدريس أساليب بعض أثر" :2010 سنة النور عبد إيدير دراسة -أوال •
 و البدنية التربية درس خالل المعرفي والتحصيل المياري و الحركي التعمم مستوى

  .والرياضية البدينة التربية معيد الجزائر جامعة دكتوراه رسالة "الرياضية

 :الفرضيات

 البعدي القياس ولصالح والبعدي، القبمي القياس بيف إحصائًيا دالة فروؽ توجد •
 .الضابطة لممجموعة

 والمياري الحركي التعمـ لمستوى بالنسبة باألمر التدريس أسموب باستخداـ •
 .المعرفي والتحصيؿ

 البعدي القياس ولصالح والبعدي، القبمي القياس بيف إحصائًيا دالة فروؽ توجد •
 الحركي التعمـ لمستوى بالنسبة بالمياـ التدريس أسموب باستخداـ التجريبية لممجموعة
 .المعرفي والتحصيؿ والمياري

 البعدي القياس ولصالح والبعدي، القبمي القياس بيف إحصائًيا دالة فروؽ توجد •
 التعمـ لمستوى بالنسبة المتبادؿ بالتقييـ التدريس أسموب باستخداـ التجريبية لممجموعة

 .المعرفي والتحصيؿ والمياري الحركي

 البعدي القياس ولصالح والبعدي، القبمي القياس بيف إحصائًيا دالة فروؽ توجد •
 لمستوى بالنسبة الموجو باالكتشاؼ التدريس أسموب باستخداـ التجريبية لممجموعة

 .المعرفي والتحصيؿ والمياري الحركي التعمـ
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 قيد المعرفي والتحصيؿ والمياري الحركي التعمـ مستوى في التحسف نسب تختمؼ •
 مجموعة باألمر، التدريس أسموب مجموعة) األربعة البحث مجموعات بيف الدراسة،
 التدريس ومجموعة المتبادؿ بالتقييـ التدريس مجموعة بالمياـ، التدريس أسموب

 .أسموب كؿ طبيعة حسب الموجو، باالكتشاؼ

  التجريبي المنيج الباحث اعتمد : البحث منيج-
 .الثانوية المرحمة في (ذكور) متعمما (68)في عينة تمثمت :البحث عينة-
  :البيانات جمع أدوات-
 .(السرعة سباؽ) القوى ألعاب رياضة في بدنية اختبارات-
 .السمة كرة رياضة في ميارية اختبارات-
  .الباحث تصميـ مف السمة كرة رياضة في معرفي اختبار-
 :النتائج أىم-
 القياسات ولصالح البعدية و القبمية القياسات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود •

 .األربعة لممجموعات البعدية

 ومجموعة المتبادؿ التقييـ ومجموعة بالمياـ التدريس أسموب مجموعة مف كؿ تفوؽ •
 .األمر التدريس أسموب مجموعة عمى الموجو االكتشاؼ

 والتحصيؿ والمياري الحركي التعمـ مستوى في التحسف نسب في اختالؼ ىنالؾ •
 بالمياـ، التدريس أسموب مجموعة) الثالث المجموعات بيف الدراسة قيد المعرفي
 .الموجو باالكتشاؼ التدريس ومجموعة المتبادؿ بالتقييـ التدريس مجموعة

 :التالي الشكؿ عمى الترتيب جاء قد و
 .الموجو باالكتشاؼ التدريس أسموب مجموعة -1
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  .المتبادؿ بالتقييـ التدريس أسموب مجموعة -2
 .بالمياـ التدريس أسموب مجموعة -3
 .واألخيرة الرابعة المرتبة إحتمت فقد باألمر التدريس أسموب مجموعة أما -4

 التعاوني التعمم أسموب استخدام تأثير ":(2010) عبيد عمي عبد دراسة -ثانيا •
 التربية كمية طالب لدى العالي القفز لفعالية الفنية المراحل بعض أداء تعمم في

 .العراق"الرياضية

  :البحث فروض
 التجريبية لممجموعتيف البعدي و القبمي لالختبار إحصائية داللو ذات فروؽ ىناؾ -

  البعدية ولصالح والضابطة
 التعمـ في التجريبية لممجموعة البعدية لالختبارات إحصائية داللو ذات فروؽ ىناؾ -

 .التحسف ونسبة
  .المتكافئة المجموعات بتصميـ التجريبي المنيج :البحث منيج -2
 (بنيف) األولى المرحمة طالب مف البحث مجتمع تحديد تـ :وعينة البحث مجتمع -3

-2010) الدراسي لمعاـ بغداد جامعة – الرياضية التربية كمية ، التدريب قسـ مف
 اختيار وتـ شعب (5) عمى موزعيف طالبا (129) المجتمع أفراد عدد بمغ إذ ،(2009
 .واحدة شعبة مف طالبا (20)
  :النتائج أىم-4  

 مف العالي القفز انجاز في تحسف أظير والتعاوني التقميدي األسموبيف استخداـ إف
 . البحث لعينة البعدية و القبمية االختبارات خالؿ
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 ذلؾ وظير األمري األسموب مف أكثر فاعمية التعاوني التعمـ ألسموب إف •
 وىذا ، التعاوني األسموب طبقت التي التجريبية المجموعة أفراد نتائج خالؿ مف واضحاً 

 .التعاوني األسموب تفوؽ عمى يدؿ

 استخدام فاعمية ":(2008) الدسوقي إبراىيم الدسوقى ىانى دراسة -ثالثا •
 والمستوى اإلنجاز ودافعية القرص قذف مسابقة تعمم في التدريس أساليب بعض

                                .مصر بقنا الرياضية التربية كمية طالب لدى الرقمي
  : البحث فرضيات-       

 البعدية والقياسات القبمية القياسات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -1
 (التوضيحي العرض -الموجو االكتشاؼ -األقراف توجيو) الثالث البحث لمجموعات

 متوسطات لصالح القرص قذؼ بمسابقة الخاصة البدنية الصفات اختبارات في
  .البعدية القياسات

 البعدية والقياسػات القبمية القياسات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 (التوضيحي العرض -الموجو االكتشاؼ -األقراف توجيو) الثالث البحث لمجموعات

 .البعدية القياسات متوسطات لصالح اإلنجاز دافعية في
 البعدية والقياسػات القبمية القياسات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -3

 (التوضيحي العرض -الموجو االكتشاؼ -األقراف توجيو) الثالث البحث لمجموعات
 .البعدية القياسات متوسطات لصالح القرص قذؼ لمسابقة الرقمي المستوى في

 لممجموعتيف البعدية القياسات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -4
 البعدية القياسات متوسطات وبيف (الموجو االكتشاؼ -األقراف توجيو) التجريبيتيف
 الخاصة البدنية الصفات اختبارات في (التوضيحي العرض) الضابطة لممجموعة
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 المجموعتيف لصالح القرص قذؼ لمسابقة الرقمي والمستوى اإلنجاز ودافعية
 .التجريبيتيف

 التجريبي المنيج عمى الباحث اعتمد :المستخدم المنيج-
 التربية بكمية الثانية الفرقة طالب البحث مجتمع يمثؿ : البحث وعينة مجتمع-

 (ـ 2008 -2007) الجامعي العاـ في وذلؾ الوادي، جنوب جامعة –بقنا الرياضية
 (66) وعددىـ العشوائية بالطريقة العينة اختيار تـ وقد طالبا، (156) عددىـ والبالغ
 مجموعات ثالث إلى العينة تقسيـ تـ وقد البحث، مجتمع مف %42 بنسبة طالبا

 وممف لإلعادة الباقوف الطالب استبعاد بعد وذلؾ طالبًا، (22) منيا كال قواـ متساوية
 .القرص قذؼ مسابقة عف سابقة خبرة لدييـ

 القرص قذؼ تعمـ في الميارية و البدنية باالختبارات الباحث استعاف :البحث أدوات-
 التدريس أساليب باستخداـ تعميمية وحدات تصميـ كذلؾ و اإلنجاز دافعية اختبارات و

 .القرص قذؼ تعمـ في الدراسة قيد
  : اآلتية االستنتاجات إلى الباحث توصؿ البحث نتائج ضوء في :النتائج أىم-

 يميو األقراف بتوجيو التعمـ أسموب ىو القرص قذؼ مسابقة لتعمـ األساليب أفضؿ -1
 .التوضيحي العرض أسموب ثـ الموجة االكتشاؼ أسموب

 لمسابقة رقمي مستوى أفضؿ وتحقيؽ اإلنجاز دافعية تنمية في األساليب أفضؿ -2
 أسموب ثـ الموجة االكتشاؼ أسموب يميو األقراف بتوجيو التعمـ أسموب ىو القرص قذؼ

 .التوضيحي العرض
 العرض أسموب عمى (الموجة االكتشاؼ –األقراف توجيو) التدريس أسموبي تفوؽ3-

 الرقمي والمستوى اإلنجاز دافعية تنمية وفى القرص قذؼ مسابقة تعمـ في التوضيحي
 .البحث عينة أفراد لدى
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 مقترح تعميمي برنامج تأثير (2008) حسين السالم عبد دراسة -رابعا •
 وتحسين الساحق الضرب ميارة تعمم في تدريس أساليب ثالثة باستخدام

 .الطائرة بالكرة االنتباه

 :البحث فرضيات
 الضرب ميارة تعمـ في  0,05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد •

 قيد مجموعة لكؿ والبعدي القبمي االختبار في االنتباه مستوى وتحسيف الساحؽ
 .الدراسة

 الضرب ميارة تعمـ في 0,05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد •
 .الدراسة قيد البحث مجموعات بيف االنتباه مستوى وتحسيف الساحؽ

 .دراستو طبيعة و ألىداؼ لمالئمتو التجريبي المنيج الباحث استخدـ :المنيج-
 مساؽ في المسجالت الطالبات مف البحثي المجتمع تألؼ :البحث وعينة مجتمع-

 ىذا في الطالبات بعض الباحث استبعد طالبة، (80) عددىف والبالغ الطائرة الكرة
 األولى التجريبية المجموعة التالي النحو عمى وزعت طالبة (43) إلى لموصوؿ المساؽ
 الثالثة التجريبية المجموعة طالبة، (14) الثانية التجريبية المجموعة طالبة، (15)
 . طالبة (14)
 قوة اختبار :مثؿ مف والميارية البدنية القدرات باختبارات الباحث استعاف :األدوات

-بورف)اختبار المستقيـ، الساحؽ الضرب اختبار العمودي، الوثب اختبار القبضة،
 وكذلؾ االختبارات، ىذه في المجموعات تكافؤ مف تأكد أف بعد وىذا لالنتباه، (أنفيموؼ

 .والعمر والطوؿ، الوزف، في
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 في االختالؼ مع الثالثة المجموعات عمى البرنامج محتويات نفس استخداـ تـ -
 ثالث أسبوع كؿ وفي أسابيع، ستة  البرنامج داـ فقط، المعتمدة التدريس أساليب
 .الواحدة التعميمية لموحدة دقيقة 45 بمعدؿ تعميمية وحدات

 :النتائج أىم
 تعميـ مستوى في ايجابية نتائج حقؽ المبرمج الكتيب باستخداـ التدريس أسموب •

 جاءت حيث األمري التبادلي، لألسموب الشيء ونفس المستقيمة، الساحقة الضربة
 أف إال االنتباه، تركيز تحسيف في الشيء ونفس البعدية، القياسات صالح في النتائج
 .الدراسة قيد التدريسية األساليب بيف إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾ

 ولصالح األقراف، بتوجيو مقارنة المبرمج الكتيب أسموب لصالح النتائج جاءت •
 .التوضيحي العرض بأسموب مقارنة المبرمج الكتيب أسموب

 وبالتالي المبرمج، الكتيب أسموب لصالح االنتباه تركيز تحسيف في النتائج كانت •
  وتطوير المتعمـ، جذب خالؿ مف التعميـ في األساليب أفضؿ الباحث اعتبره

 الّتعميق عمى الدراسات: .6-2
موضوع  بتناوؿ اىتمت التي السابقة الدراسات و البحوث إلى النظر الطالب لقد حاوؿ

 ولّخص أىـ نقاط التشابو واالختالؼ في الجدوؿ التّالي:
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 لمدراسات السابقة: أوجو التشابو واالختالف ( يبين:10جدول رقم:)
 

 اإلختالف أوجو التشابو أوجو
 .التجريبي المنيج :المتبع المنيج -
 بأساليب متعمقة المواضيع كؿ -

  .التدريس
 نتائجيا في توصمت الدراسات كؿ -
 التدريس أساليب استعماؿ إيجابية إلى

 أداء مستوى تحسيف في تنويعيا و
 .الرياضييف

 .العينة عدد في اإلختالؼ :البحث عينة -
 :إلييا المتطرؽ التدريس أساليب إختالؼ -

 ىناؾ و التبادلي، و األمري تناوؿ مف ىناؾ
 .األمري و لمتعاوني تطرؽ مف
 .المكاني و الزماني المجاؿ في اإلختالؼ -
 في ليا المتطرؽ الرياضة نوع في اختالؼ -

 الطائرة، لكرة تطرؽ مف فيناؾ الدراسات،
 سنتطرؽ دراستنا في و إلخ،....القرص قذؼ

 .الطويؿ لموثب

، عبر مراحمو وخطواتو بخمفية نظرّية البحث الحالي تزّودسوؼ  ،ىذه البحوث 
المختمفة، وخاصة في تأكيد مشكمة البحث، ووضع فروضو واألدوات المستخدمة فيو. 

 وكذلؾ في اختيار عينة البحث وتفسير نتائجو.
 نقد الدراسات: .6-3

يا دراسات نّ أيء المالحظ فييا الشّ  ية بمكاف، لكفّ راسات ليا مف األىمّ ىذه الدّ  جؿّ  إفّ 
وبعد الزيارات الميدانية التي قاـ بيا ت في بيئة عربية غير جزائرية، ق  بّ أجنبية وأخرى ط  

الطالب لممؤسسات التعميمية بالمنطقة ونظرا لما الحظو مف تطبيؽ نفس األسموب 
التعميمي لمعظـ األساتذة في مادة الّتربية البدنية والرياضية حاوؿ في ىذه الّدراسة تبياف 

ىّمية األسموب التبادلي لما لو مف األىّمية بمكاف فيو بمثابة توفير أستاذ لكؿ تمميذ أ
 .عمميةكما أّكدتو الّدراسات ال
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 مدخل الباب األول:
لقد تّم تقسيم الباب األّول إلى فصمين نظريين حاولنا فييما جمع المادة العممية والخمفية 

ألساليب الّتدريس الحديثة الّنظرية لإلحاطة بموضوع البحث، حيث خّصصنا الفصل 
وتحّدثنا في الفصل الثّاني عن فعالية الوثب الطويل: مراحمو وطرق الّتدريس ليذه 

 الميارة حيث رّكزنا عمى طريقة التعّمم التعاوني باألسموب التبادلي.
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 :تمهيد

 احتراميا يؤدي التي البيداغوجية الميكانيزمات مختمف فيم الناجح التدريس يقتضي
 وعمى ناحية من المكتسبة العممية الخبرة عمى قائم يكون وان والمال، الجيد، لموقت،

 كما أخرى، ناحية من والرياضية البدنية التربية مجال في وتطبيقيا األخرى العموم تقدم
 التنظيم، التحفيز، التخطيط، التدريس، بأساليب اإللمام المعمم أو المدرس عمى يجب
 .والواجبات األىداف تحديد مع والتنفيذ القيادة
 ىذا بأحداث كفيمة موستون لموسكا الحديثة التدريس أساليب نجد الصدد بيذا ونحن

 البدنية التربية مجال في أساسيا مطمبا أصبحت ذلك من األبعد بل النوعي، التغيير
 صعبة ميمة التدريسية األساليب ىذه تطبيق أن إذ المستويات، مختمف وفي والرياضية
 حصة تكون حتى استخداميا في والتنويع بيا اإللمام المدرس عمى البد لذا ومعقدة،
   .العشوائية عن بعيدة عممية وبطريقة مثيرة شيقة، مكثفة، والرياضية البدنية التربية

 التي التعاريف من عددا التربية عمم في الباحثون اقترح لقد : التدريس مفهوم . 1-1
 من البد تدريس لكممة الدقيق و الواضح بالمعنى ولإللمام التدريس مفيوم توضح
 .واحد تعريف من أكثر إلى التطرق

 تدريسا درس :يقال .التعميم معناه و (درس) الفعل مصدر ىو  :لغويا التدريس •
 مادة في جاء منظور إلبن العرب لسان وفي .يدرسو جعمو الدرس، أو الكتاب
 .ودراسة درسا الكتاب درس :درس

 اقرؤوه إي :(القرآن تدارسوا) الحديث وفي .لمشيء التعيد و الرياضة الدراسة وأصل 
: تعالى اهلل قال آيات، عدة في درس) الفعل الكريم القرآن في جاء و . تنسوه لئال

 ."تدرسون كنتم وبما الكتاب تعممون كنتم ماب..."
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 ومخرجات، مدخالت لو واضحا نظاما أصبح التدريس إن :اصطالحا التدريس •
 في العمميات تتمثل و التعميمية والوسائل والمناىج األىداف في المدخالت تتمثل
 التي األىداف من تحقق فيما فتتمثل المخرجات أما المتبعة التدريس وأساليب طرق

 . لمتربية العامة األىداف من تحقيقو تم فيما أو المعمم رسميا

 المدرسية التربية في المنيج تنفيذ عممية التدريس أن (2011) عمي السيد محمد ويشير
 أثناء التعمم لعممية ومسيال ميسرا باعتباره المعمم بو يقوم الذي الدور خالل من وذلك

 اإلجراءات مجموعة أنو عمى التدريس إلى ينظر حيث التعممي، التعميمي الموقف
 األىداف تحقيق سبيل في معينة ميام إلنجاز طالبو مع المعمم بيا يقوم التي والعمميات
   .المحددة

 : التدريس أساليب مفهوم .2-1

 أسموب مصطمح إن":يقول موستن موسكا أن (1998) حمص محمد محسن" يرى كما
 وبين التدريس، مواصفات بين لمتمييز وذلك سنة، عشرين قبل اختير قد كان التدريس

 ."والمجاالت والنماذج كالسياقات الوقت، ذلك في المتداولة المصطمحات

 األخرى عناصره مع تتفاعل التي المنيج عناصر بأنيا األساليب يعرف من وىناك
 األساليب " :عميات عامر هشام و هندي ذياب يقول أىداف، من لو وضع ما لتحقيق

 تحقيق أجل من التدريس، طرق من طريقة تنفيذ في المعمم يتخذىا التي اإلجراءات ىي
 ، "المناسبة التعميمية الوسائل من بوسيمة مستعينا التعميمية، لممادة المحددة األىداف

 النموذج وأداء الشرح أسموب أن (2000) "مصطفى السالم عبد" يذكر الصدد ىذا وفي
 بو تنادي لما وفقاً  المتبادل اإليجابي االشتراك فرصة لو يتيح وال المتعمم ذاتية يحقق ال

   .الحديثة التربوية االتجاىات
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 في كميم ليسوا المتعممين أن إلى أشار حيث (1999) "كامل حسين" ذلك في ويتفق
 المختمفة العناصر مع يتعامل التعميم أن أذىاننا في نضع أن ويجب واحد مستوى

  .آلخر شخص من تختمف التي الخاصة صفاتو إنسان لكل ألن لممتعممين

 

 : التدريس أسموب تعريف 3-1. 

 ىذا ويعني لديو والمفضمة بالمعمم الخاصة التدريسية األنماط مجموعة بو ويقصد
 واحدة، تدريس طريقة تنفيذ في أخر إلى معمم من يختمف التدريس أسموب أن التعريف

 أو األفكار لتوصيل المعمم يستخدمو أن يمكن الذي الوسيط فيي التدريس وسيمة أما
 تكون قد أو أصوات أو رسومات أو صور شكل عمى إما فتكون لممتعممين الميارات
  .سينمائي شريط تكون أو تعبيرات أو اليدين تصفيف

  : والرياضية البدنية التربية تدريس في حديثة أساليب4-1. 

 العاممون اىتم و والتعميم التربية حقل في واسعة مساحة احتمت الجيد التدريس فكرة إن
 مسارات وضع محاولين الحالي القرن نصف في جيدا اىتماما الحيوي المحور ىذا في

 تناول و التدريسية لمعممية التطور و التقدم لميارات مقبولة قواعد إلرساء عالجية
 القرارات تصنيف أما الصيانة، و والتحميل بالدراسة المشكالت ىذه والدارسون الباحثون

 :وىي تدريبية عممية أي في القرارات تتابع توضع مراحل بثالث نظمت فقد
 التي قرارات تتضمن التي المرحمة تمك التدريس قبل ما مرحمة :األولى المرحمة *

 .لوجو وجيا المتعممين مواجية قبل تتخذ أن ينبغي
 أن ينبغي التي القرارات تتضمن التي المرحمة تمم التدريس مرحمة :الثانية المرحمة *

 .واالنجاز العمل خالل تتخذ

 بعين تتخذ أن ينبغي التي القرارات وتتضمن التدريس بعد ما مرحمة :الثالثة المرحمة *
 كمو الدرس خالل والتنظيم التدريس وطريقة الراجعة، والتغذية االنجاز تقويم االعتبار
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 إذ المعمم واحتياجات تتالءم ألنيا "موستن" بو جاء مما أساليب خمسة انتقاء تم وقد
 المرسومة واألىداف العمل وفق ناجحة بصورة دروسو لتطبيق بيا االستعانة يمكنو

  .التربوية البيئة و التالميذ ومستوى

 : الحديثة التدريس أساليب أهمية  5-1.

 من جممة عمى يعتمد حيث التربوي، العمل ضروريات من أصبح التدريس إن
 .التعميمية واألنشطة التعّمم ووسائل واألساليب والمحتوى كاألىداف الياّمة المعطيات

 التطبيق عمى يعصى عاجيا فكرا ليس النظري الفكر إنّ  ":محمد المنعم عبد يقول
 المتشابكة التربوية المنظومة بمكونات وعي عمى المعّمم يكون أن شريطة الفعمي

 النظري الفكر من ممكن قدر أقصى إلى االستفادة في جاىدا يحاول وأن الجوانب
 .التعميمية المنظومة تمك طبيعة و يتفق بما عممو تحسين و تطوير في التربوي
 التربية أستاذ يستخدميا التي التدريس أساليب أن "(2006) أحمد اهلل عطاء" ويعتبر
 نمو في معين دور لو أسموب وكل التعميمية العممية جوانب أىم من الرياضية و البدنية

 االعتماد نسبة وتتوقف والمعرفية، واالنفعالية والميارية البدنية النواحي من المتعممين
 الحديثة التدريس أساليب والمتعمم التعميمي والموقف الميارة نوع عمى ما أسموباً  عمى

 واليدف، والمتعمم المعمم بين التدريس في جديدة لعالقة تصورىا من أىّميتيا أخذت
 المجال في المتعّممين قبل من والتفحص التدقيق إلى العالقة ىذه أخضعت أّنيا حيث

 األساليب مجموعة ترتكز "اهلل عطا أحمد" يذكر الصدد ىذا وفي المدارس، في الواقعي
 يقومون التي والواجبات  والتمميذ المعّمم بين العالقات في نظرية عن عبارة كونيا في
 السموك نوع الذي ىو األسموب أصبح وبالتالي األخير ىذا تطور عمى وتأثيرىا بيا

 في ويساىم التمميذ شخصية عمى يؤثر وىذا تالميذه، مع المعّمم يسمكو أن يمكن الذي
 .المستقبل لمواجية يستعدّ  حتى كبير يشكل بنائيا
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 بين التدريس في جديدة لعالقة تصورىا من أىّميتيا أخذت الحديثة التدريس أساليب إنّ 
 من والتفحص التدقيق إلى العالقة ىذه أخضعت أّنيا حيث واليدف، المتعمم و المعمم

 كونيا في األساليب مجموعة وترتكز المدارس، في الواقعي المجال في المتعّممين قبل
 وتأثيرىا بيا يقومون التي والواجبات والتمميذ المعّمم بين العالقات في نظرية عن عبارة
 أن يمكن الذي السموك نوع الذي ىو األسموب أصبح وبالتالي األخير ىذا تطور عمى

 يشكل بنائيا في ويساىم التمميذ شخصية عمى يؤثر وىذا تالميذه، مع المعّمم يسمكو
  .المستقبل لمواجية يستعدّ  حتى كبير

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



احلديثة الّتدريس أساليب                                                                 األول الفصل  

 

- 24 - 
 

 : الفصل خالصة

 من جممة عمى يعتمد حيث التربوي، العمل ضروريات من لقد باتت طرق التدريس
 التعميمية، واألنشطة التعّمم ووسائل واألساليب والمحتوى كاألىداف الياّمة المعطيات

 وعي عمى يكون أن وىذا ما حاولنا تبيانو في ىذا الفصل، فيجب عمى األستاذ
 إلى االستفادة في جاىدا يحاول وأن الجوانب المتشابكة التربوية المنظومة بمكونات

 يتفق بما عممو وتحسين تطوير في التربوي النظري الفكر من ممكن قدر أقصى
 . التعميمية المنظومة تمك وطبيعة



التبادلي باألسلوب التعاوني التعلم طريقة باستخدام الطويل الوثب           الثاني الفصل  

 

- 25 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التبادلي باألسلوب التعاوني التعلم طريقة باستخدام الطويل الوثب           الثاني الفصل  

 

- 26 - 
 

 تمهيد:
 في كبيرا اىتماما القت التي القوى العاب فعاليات أىم إحدى الطويل الوثب فعالية تعد

 مستوى تطوير خالل من الفعالية ليذه العالمية األرقام تحطيم في تجمى األخيرة اآلونة
 التي ، الفعالية بيذه المرتبطة العممية والدراسات البحوث نتيجة مستمر بشكل أدائيا
 من الوثب في الدقة إلى تحتاج التي لمتطمباتيا نتيجة عالي وميارياًً بدنياًً إعدادا تتطمب
 بدنياًً إعدادا الرياضي إعداد إلى يحتاج وىذا مسافة ابعد إلى الوصول ضمان اجل

 لمتربية العصرية الميام تحقيق " إن إذ ، األفضل األداء إلى لموصول وعقمياًً وميارياًً
 من المكررة القديمة والمعمومات التقميدي التدريسي النظام من الخروج يتطمب الرياضية
 المناىج وتطوير بتحديث تنادي الرياضية لمتربية المستقبمية فالمدارس أخر، إلى مصدر

   " .تدريسيا وأساليب ومحتواىا

 وطرائق الحركي التعمم خبراء بو ينادي الذي الحديث العممي األسموب " أن إذ 
  .  " والتدريسية التعميمية والطرائق األساليب في التنويع إلى الدعوة ىو التدريس

 في المشوقة والمسابقات الفعاليات من الطويل الوثب ومسابقة فعالية تعد   
 والمعممين المدربين عمى يتوجب لذا  سواء حد عمى والرجال لمنساء الميدان مسابقات
 منذ وتعميميا بيا اإلىتمام والمضمار الميدان ألعاب رياضة ميدان في والعاممين
 في الرياضي واإلنجاز األداء تطور بأن عمماًً ىذا لمتدريب، المبكرة العمرية المراحل

 قدرة فييا ما وأىم الفعالية، ليذه الموىبة اكتشاف عمى يعتمد والمسابقات، األلعاب ىذه
 القدرة ثم القصيرة، العدو سرعة و والطيران الوثب حركات أداء عمى العالية الموىوب

 واإلنجاز المستوى تطور فأن لذا جيد، وشكل بمستوى وتطبيقو األداء تكنيك تعمم عمى
 لدى اإلنجاز ىذا متطمبات جميع تطور يشمل سوف الطويل الوثب في الرياضي
 والتدريب، اإلعداد أثناء طويالًً وقتاًً تستغرق أن يمكن العممية وىذه والناشئ، المبتدئ
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 جميع في والتطور التحسن لضمان والكفيمة المناسبة والوسائل الطرق نتبع أن عمينا لذا
 النمو مراحل باقي عن تختص المراىقة ومرحمة اإلنجاز، ىذا تحقيق وعناصر متطمبات

 الناحية من عميو تطرأ التي التغيرات أو التحوالت وىي أال ىام بشيء الفرد حياة في
 بالغة بصورة تؤثر والتي والحركية االجتماعية االنفعالية، النفسية، العقمية، الجسمية،

 .الالحقة المراحل في حياتو عمى
  : الطويل الوثب تعريفً.2-1

 الالعب يقوم ممكنة مسافة ألبعد الالعب يقفز وفييا القوى ألعاب رياضات إحدى ىي
 القياسي الرقم العالمة عند يقفز ثم ومن لذلك المخصص المكان في أوالًً بالجري
 31 تاريخ اليابان طوكيو في باويل مايك األمريكي سجمو م8.95 ىو لمرجال

 غالينا الروسية سجمتو م 7.52ىو لمسيدات المسجل القياسي الرقم بينما 1991.أغسطس
 ويشير ،1988يوليو 11 تاريخ في روسيا  (ليننغراد( بطرسبرغ سانت في تشيستياكوفا

 نظرنا إذا الوثب مسابقات أسيل من الطويل الوثب أن "(1999) حسن قاسم حسين"
 انو لوجدنا الطويل الوثب تكنيك بتحميل قمنا إذا إما الخارجي الشكل الناحية من إليو
 سرعة عمى تعتمد الوثبة مسافة طول بأن ينادي الذي القذائف قانون عمى مبني

 نقطة أعمى عند الجسم الثقل مركز وارتفاع االرتقاء، لحظة االنطالق وزاوية االنطالق
 الطويل والوثب اليواء وىو لجسم األرضية الجاذبية عجمة ومقاومة الطيران قوس في
 المركز عمى تحصل حيث عام مستوى عمى تزاول التي الطبيعية الحركات من يعد

 القفز مسابقة وأدرجت األطفال، لحركات الطبيعي التدرج حيث من الركض بعد الثاني
 لمرجال الفعالية ىذه أن بأثينا،كما الحديثة األولمبية األلعاب برنامج ضمن الطويل
 .(والعشاري السباعي) المركبة المسابقات ضمن تدخل والنساء
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 في البسيطة األنشطة من الطويل الوثب يعتبر : الطويل لموثب الفنية المراحل .2-2
 ولكن القوى العاب مجال في فقط ليس األولى تعممو مراحل في وخصوصا أدائيا
 عمى المدارس تالميذ يقبل ىذا وعمى المختمفة الرياضية والفعاليات لأللعاب بالنسبة
 باألداء الخاص التكنيك في والمتمثمة حركاتو فنون عن بعدين متنافسين معمم دون أدائو
 ىنا ومن الوثب حفرة في المتكرر الوثب جراء من االرتقاء قوة عندىم ينمي حيث

 تطوير أن "ترونكال أالن" يذكر الشأن ىذا في و . مدرسي بدني كنشاط أىميتو ظيرت
 الركائز من ىو أخرى جية من المياري اإلتقان كذا و االرتقاء و السرعة تحسين أو 

 الطويل لموثب الحركي األداء يمر  عام وبشكل ،  "لموثاب التدريب في األساسية
 ولكل اليبوط ثم فالطيران االرتقاء ثم االقتراب في تتمثل والتي متالحقة فنية بمراحل
 :يمي فيما نوجزىا الخاصة الحركية واجباتيا مرحمة

 إلى لموصول أماما واالندفاع الواثب سرعة تزايد إلى تيدف التي االقتراب ركضو -
 :جزأين إلى المسافة ىذه تنقسم أن ويمكن التالية لممرحمة المناسب المقدار
 . فقط السرعة لتزايد األول الجزء -أ 

 الحصول في الحركة لمتطمبات وفقا لمواثب لالرتقاء لإلعداد الثاني الجزء -ب 
 . بالوثبة الخاص الطيران لبدء مناسبة وزاوية انطالق سرعة عمى

  . االرتقاء مرحمة أثناء القدم مالمسة زمن ومقدار االرتقاء -

 لطول الخاص المدى يمثل الذي لمجسم الحركي المسار وىو اليواء في الطيران -
 .اليبوط إلى العضمي والشد اليواء في الجسم طيران يستغرقو الذي والزمن الوثبة

  . الوثبة إلنياء اليبوط -

 حركات وضوح عن فضال مراحل ثالث في يتم السابقة المراحل بين المقارنة إن 
 . واالرتقاء االقتراب ركضو أثناء مضافة
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 : االقتراب مرحمة .2-2-1

 االرتقاء بموحة القدم بارتطام وتنتيي االقتراب في خطوة أول من المرحمة ىذه تبدأ      
 الالعب فييا يقوم حيث وأصعبيا بل الطويل الوثب مراحل أىم من المرحمة ىذه وتعتبر
 الوصول يستطيع سوف االقتراب خطوات ضبط وتم ذلك من تمكن فإذا خطواتو بإتقان

 مرحمة وفي. كبيرة وثب مسافة انجاز من يمكنو والذي لالرتقاء جيد مستوى وتحقيق
 الجذع ويأخذ االرتقاء عممية قبل يمكن ما أقصى الالعب سرعة تكون ىذه االقتراب
 ميل يزداد ما حين لالعب اليواء مقاومة تقل حيث ممكن قدر أكبر لألمام الميل وضع
 بالبدء الالعب ويقوم لميواء المعرضة الجسم مسافة صغر بسبب وذلك لألمام الجذع
 قدم وىي بيا سيرتقي التي بالقدم يبدأ كما الجسم استقامة عمى والجذع االقتراب بعممية
 يصل حتى االقتراب سرعة زيادة مع تدريجيا لألمام لمميل الجدع يتجو حيث االرتقاء

  .ممكن زمن أقصى وفي لو سرعة أقصى في وىو االرتقاء لوحة إلى

 خطوة 12 إلى 6 من تتراوح التي و األولى المسافة عدو يتضمن اإلقتراب أن إذ  
 لالرتقاء تمييدا األخير الجزء القصوى،أما السرعة لبموغ تمييدا السرعة زيادة ألجل و 

 ضمان لغرض سرعة أقصى بموغ بمحاولة خاص ىو و خطوات 6 إلى 4 من يمتد فيو
 ."الموح عمى ارتقاء أقوى و أحسن

 ىذا في و بيا القدم ارتطام لحظة االرتقاء لوحة عمى النظر بعدم ينصح كما  
 الرياضي طريق عمى توضع التي الخاصة بالعالمات يستعينون الوثابين أغمبية الشأن
 لوح اتجاه سرعة بأقصى و التقريبية المرحمة خالل سميم حركي توقيت لضمان بدقة

ً.الرياضي االنجاز مستوى عمى تنعكس التي و االرتقاء

ً
ً
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 :الضابطة العالمات - أ
 أسموبا الطويل الوثب في الخبرة لمحدودي بالنسبة الضابطة العالمات تعتبر 
 أو اليومي التدريب أثناء ذلك سواء االقتراب خطوات وضبط لتقنين مساعدة وطريقة
 . المنافسة أثناء

 حيث متوقع أمر فتغيرىا الالعب مستوى بتغير تتغير الضابطة العالمات إن 
  :التالية بالتغيرات ارتباطيا

 . الضابطة العالمة تتأخر التدريب نتيجة الالعب سرعة زيادة -

 .الضابطة بالعالمة نتقدم الالعب سرعة في نسبي ىبوط -
 . الضابطة العالمة تتأخر االقتراب في رخوة أرض -

 . الضابطة العالمة تتأخر االقتراب أثناء مساعدة ريح -

 .الضابطة بالعالمة نتقدم االقتراب أثناء مضادة ريح-
  :لالقتراب البدء تحديد طريقة  -ب

 قد أو السرعة في لمتدرج عادي لالعب المناسبة المسافة ىي م 31 مسافة تعتبر 
 درجة أقل عادة وىم أقل مسافات في السرعة تزايد في يتدرجون لالعبين م 25 تكون
 وجود مع لالعب التدريبية الحالة تقدم مع م 31 عن تزيد أنيا كما التدريبية الحالة في

 :يمي ما يتبع األقل الحاالت

 منيا الالعب يبدأ أولى افتراضية عالمة تعتبر م 25 بعد عمى عالمة توضع  -1
 لمواثب تييأ حالة إلى الوصول عند لموثب واالرتقاء،ًالسرعة في تزايد مع الجري
 مرات عدة ذلك ويكرر

 أو تقدم خمفا أو أماما االرتقاء لمكان بالنسبة الناتج االرتقاء مكان بين الفرق -2
 الالعب عمى يجب حقيقية العالمة تكون ولكي األولى االفتراضية العالمة تأخر
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 لمواثب االقتراب ثم االرتقاء خطوات وأداء التحفز لمرحمة بااللتزامات يقوم أن
 مكان صدق عمى الحكم يصبح ال الحركية بااللتزامات يقم لم إذا انو اليواء في

 الحقيقية المتطمبات لواقع مخالفا يكون حيث خاطئ التقدير ويصبح ,االرتقاء
 لمواثب

ً-جـ  االقتراب لعممية األخيرة الخطوات في الالعب يقوم :األخيرة االقتراب خطواتً
 اكتسبيا التي بالسرعة االحتفاظ أو السرعة بزيادة يقوم حيث ,االرتقاء لعممية باإلعداد
 ,وتوقيعيا الخطوات وشكل طول بتغيير فيقوم االرتقاء لموح يصل حيث انسيابي وبشكل
 الجسم ثقل مركز انخفاض إلى يؤدي مما ,قبميا التي من أطول األخيرة الخطوة فتصبح
 أمشاط عمى لالرتقاء األخيرة اإلعداد خطوة في الجري ويكون ,لألمام لمدفع استعدادا

 التي السرعة في كبير فقدان إلى ذلك يؤدي حيث لألعمى لموثب التجييز دون القدم
 ,الخطوات عدد, االقتراب مسافة عمى االقتراب ضبط عممية وتتوقف الالعب اكتسبيا
 خطوة 19 و21 بين ما االقتراب خطوات وتتراوح ، الخطوة وقت ,الخطوة سرعة

  .الالعب خطوة وبطول االقتراب مسافة طول عمى الخطوات عدد ويتوقف

 لعممية األخيرة خطواتو في المتسابق يعدً:األخيرة االقتراب خطوات في التغييرً-د 
 استعدادا االنسياب بعممية المرحمة ىذه في يقوم السائد االعتقاد عكس وعمى ,االرتقاء
 االحتفاظ األقل عمى أو المسافة ىذه في سرعتو من يزيد الالعب نجد االرتقاء لعممية
 األخيرة خطواتو وتوقيت شكل بتغيير لالرتقاء الالعب ويعد االرتقاء، لوحة حتى بيما

 سم 23و 31 بحوالي واألخيرة السابقة الخطوة من أطول األخيرة قبل الخطوة لتصبح
 في يساعد وبذلك, األخيرة الخطوة ليذه الجسم ثقل مركز انخفاض إلى ذلك ويؤدي
 أيضا األمشاط عمى األخيرة الخطوات ىذه في الجري يكون أن ويجب االرتقاء عممية
 . السرعة في كبير فقدان إلى تؤدي أعمى إلى الوثب عممية إلعداد محاولة أي الن
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   :االرتقاء مرحمة .2-2-2

 امتداد مع بتركيا وتنتيي لموح االرتقاء قدم ارتطام ببداية المرحمة ىذه تبدأ 
 إلى الوصول في يكمن المرحمة من الغرض أن والحوض،ما والركبة القدم مفاصل
 طيران نقطة تحقيق إلى إضافة ممكنة سرعة وبأعمى (24°-20°) دوران زاوية أنسب
 ممتدة مرحمة فيي صورة بأي االقتراب مرحمة عن االرتقاء مرحمة تنفصل وال ، مناسبة

  قصوى سرعة من اكتسبو ما مدى عمى المرحمة تمك في الواثب يعتمد حي حيث ليا
 الثقل مركز لطيران مسافة اكبر تحقيق لمرياضي يتيح بحيث  قوي بارتقاء تنتيي والتي
  .الطويل الوثب أداء مراحل من مرحمة وأصعب أىم المرحمة تمك تعتبر ذلك وعمى

 يمكن االرتقاء تعميم مرحمة خالل انو  (piasenta.j) بياسونتا جاك يذكر و 
 االرتقاء عمى الرياضي لتمكين  (tremplin) المرن أو الدافع الموح عمى االستناد
 نحو و األعمى اتجاه قوي دفع ضمان جانب إلى مؤخرتيا دون القدم مقدمة باستخدام

 12 تتجاوز ال مدة في وذلك وأصعبيا االرتقاء مراحل أىم من االرتقاء عممية ، "األمام
  .االرتقاء حركات جميع الالعب يؤدي ثانية

 بامتداد لموحة بتركيا وتنتيي االرتقاء لموحة االرتقاء قدم ارتطام بداية المرحمة تمك تبدأ 
 :منيا والغرض والحوض والركبة القدم مفاصل
 .ممكنة سرعة بأعمى21 ˚ 24˚ دوران زاوية أنسب إلى الوصول •

   .مناسبة طيران نقطة أعمى تحقيق •

 مستوى في حاسما دورا االرتقاء وزاوية االرتقاء سرعة من كل تمعب وبذلك 
 يمر انو إال المرحمة تمك في الواثب يستغرقو الذي الزمن قصر من وبالرغم الوثب
 : يمي وكما النظرية الناحية من متصمة مراحل بثالث



التبادلي باألسلوب التعاوني التعلم طريقة باستخدام الطويل الوثب           الثاني الفصل  

 

- 33 - 
 

 األفقي وضعو الجذع يأخذ :االرتقاء لوحة عمى االرتقاء قدم وضع بدء مرحمةً-أ
  وزاوية االرتقاء قدم بارتطام الواثب يبدأ االقتراب خطوات من خطوة آخر في وذلك
 ممدودة لمركبة الخمف زاوية تكون بحيث االرتقاء لوحة عمى وسريعة قوية نشطة بحركة

 حدود في األرض عمى االرتقاء قدم استناد دجاكوف عن درجة171 حدود في
 .درجة191

 مباشرة االرتقاء لوحة قبل االرتقاء قدم كعب بوضع يبدأ االرتقاء قدم عمل إن 
 أن المرحمة تمك في يتطمب وال االرتقاء لوحة عمى القدم أصابع سمميات بذلك وتكون
 من كثير فقد عمى القوي االحتكاك ىذا يعمل حيث قويا األرض مع الكعب عمل يكون
 بدال المرحمة تمك في كامال القدم بوضع وينصح فنيا خطأ تعتبر وبذلك الالعب سرعة
 . الكعب من

 في المرحمة تمك أىمية تتركز: االرتقاء لوحة عمى االرتقاء قدم بقاء مرحمة -ب
 ˚145 إلى االرتقاء لوح عمى القدم قدم وضع فبعد االرتقاء بقدم قوي لدفع الجيد اإلعداد

 الركبة خمف زاوية بذلك فتقل والمقعدة والركبة القدم مفاصل في خفيف انثناء يحدث 
 في القدم مقدمة عمى عمودي وضع في الثقل مركز يصل أن يجب ذلك وعمى171 من

 مركز يتخطى أن يجب وبذلك االرتقاء رجل مستوى في الحرة الرجل مرجحة لحظة
  .االرتقاء قدم ومشط الثقل مركز بين الواصل العمودي الخط الثقل

 المرحمة تمك الواثب يبدأ: االرتقاء لوحة من االرتقاء بقدم القوي الدفع مرحمةًجـــ.
 في يتمثل االنتقال وىذا الجذع إلى األطراف من حركي االرتقاء قدم دفع مرحمة بانتقال

 :حركيتين سمسمتين
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 االرتقاء لوحة مع االرتقاء لقدم السريع القوي الدفع وتمثل األرض مع مقفولة سمسمةً-1
 االرتقاء رجل وتعبر الحرة الرجل تمرجح عندما وذلك كامال االرتقاء رجل بمد وتنتيي
 ˚76˚81  حدود في االرتقاء زاوية تصل وبذلك

 فمرجحة والذراعين الحرة الرجل من لكل مرجحة فيمثميا مفتوحة ثانية حركية سمسمةً-2
 تتوقف حيث لألمام الركبة مفصل من وسريعة قوية بحركة المقعدة من تبدأ الحرة الرجل
 فتكون الذراعين مرجحة أما األفقي الوضع عند الفخذ يصل عندما المرجحة تمك

 يتجو ذلك وعمى النظر مستوى إلى اليدان تصل عندما حركتيما وتتوقف ,تبادلية
 الوضع ىذا يساعد حيث ,لألعمى الركبتين رفع من الواثب يتمكن حتى لمخارج الكوعان

 .الجسم توازن خفض في
 تدفع وبكامميا الموحة عمى القدمين إحدى وضع عند: االرتقاء عند مالحظات 

 لمدفع استعداد عمى الجسم عضالت وتكون االرتقاء لمرحمة استعدادا لألسفل الرجل
 ويتم الركبة ومفاصل الرجل مفاصل تثنى القوي الدفع ليذا ونتيجة ,ولألعمى األمامي
 مرجحة شكل في اليد وتحرك الساق وعضالت الفخذية العضالت بواسطة الدفع

 االرتقاء مرحمة ويقود ، ولألعمى ولألمام لألسفل الخمف من لالرتفاع لممساعدة
 رجل الحرة الرجل تخطي وحين ولألعمى لألمام الحوض مرجحة والصعود
 واالرتقاء الصعود مرحمة وتبدأ األرض الجسم بترك لألمام الذراعين وتتحرك,االرتقاء
 .الطيران بدأ قد الالعب يكون وبذلك ولألمام لألعمى

 : الطيران مرحمة  .2-2-3

 و.ًالرمل لحفرة القدمين بيبوط وتنتيي لموحة االرتقاء قدم بترك المرحمة ىذه تبدأ 
 و.الصحيح الحركي مساره الثقل مركز أخذ و الجسم بتوازن االحتفاظ في أغراضيا تتجمى
 و اقتصادي ليبوط اإلعداد االرتقاء،و مرحمة في الجسم اكتسبو بما االحتفاظ كذلك
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 مثل الطيران مرحمة خالل كتكنيك تستعمل مختمفة فنية طرق عدة ىناك أن كما.جيد
 ومع اليواء في المشي طريقة ىي وأحدثيا وأىميا التعمق وطريقة القرفصاء طريقة

 الطيران تعمم نتابع ثم أوال بالخطوة لممبتدئين بتعميميا ينصح التعميم في صعوبتيا
 مرحمة وأثناء خطوة، ونصف خطوتين ثم ونصف بخطوة اليواء في المشي بطريقة
 ظروف تنشأ المرحمة ىذه وفي لمجسم العمودي الوضع عمى المحافظة يجب الطيران
 في مختمفة حركات أداء ويمكن اليبوط مرحمة ألداء لألمام الرجمين لنقل مالئمة أكثر

 الضروري الوضع اخذ والى االرتقاء لوحة عن مباشرة االرتقاء بعد وذلك الطيران مرحمة
 وىناك واليبوط الطيران عممية في يكمن الطويل الوثب أنواع بين التمييز إن لميبوط
  : الطويل لموثب أنواع خمسة

 .القرفصاء بطريقة الحركي األداء فن •
 .الخطوة بطريقة الحركي األداء فن •
 .التعمق بطريقة الحركي األداء فن •
 .اليواء في المشي بطريقة الحركي األداء فن •
 .الكامل الدوران بطريقة الحركي األداء فن •
 مرحمة خالل الموازنة تحقيق في يكمن الحركي األداء طرائق من اليدف إن 
 طرائق مختصرة بصورة نوضح وسوف الجسم ثقل مركز خفض زيادة بوساطة الطيران
ً .الوثب

 :القرفصاء بطريقة الحركي األداء فن أّوال: 
 الطويل الوثب في المستخدمة الطرق أول التكور أو القرفصاء طريقة تعتبر 
 الوثب عممية وتتم تمقائي بأسموب ألعابيم في األطفال يستخدميا حيث وأبسطيا
 في أماما الحرة بالرجل االرتقاء رجل تمحق أن عمى األرض من القدمين بأحد باالرتقاء
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 منطقة في اليبوط إلى الوضع بيذا االحتفاظ مع طوال الجموس أو القرفصاء وضع
 . الجسم ثقل مركز إلى الجسم أجزاء جميع تقريب يتم ذلك عن فضال اليبوط

 الخطأ فمن اليبوط لحظة األسفل لألمام الذراعين حركة الرجمين حركة وتقابل 
 القدمين سقوط إلى ويؤدي أماما الجسم دوران عمى يؤثر ذلك ألن خمفا الذراعين دفع
 رفع يجب الطريقة ىذه من االستفادة تتم لكي . الجسم ثقل مركز مسار خمف قريبا
 عميو كما المقابمة الذراع ىذه في يساعده مناسب بقدر عاليا أماما الحرة الرجل ركبة
 الواثب عمى الحرة الرجل ركبة لتمحق االرتقاء رجل ركبة رفع سرعة زيادة أيضا

 مقاومة مع لألرض القدمين تصل أن إلى طيرانو مدى عمى الوضع ىذا عمى المحافظة
 األعمى إلى الدفع أما. الفخذين ومثنيات البطن عضالت بقوة األسفل إلى الرجل سقوط

 لمقدم المادة العضالت قوة يتطمب لألمام والدفع لمركبتين المادة العضالت قوة فيتطمب
 األفقية السرعة في كبيرة زيادة األمر يتطمب الطيران زاوية صغر فمع األولى بالدرجة
 األرض القدم دفع قوة عمى يعتمد أكبر مدى عمى الحصول يمكن حتى االنطالق لحظة
 .تماما االرتقاء رجل امتداد بعد
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 القرفصاء بطريقة الحركي األداء فن طريقة يبّين : (01)رقم الشكل

 :الخطوة بطريقة الحركي األداء فن  ثانيا:
 يأخذ فالواثب القرفصاء طريقة عكس الخطوة طريقة في الحركي األداء فن إن 
 الرجمين ضم ويتم )الشكل انظر( االرتقاء بعد طويمة مسافة عمى لمحصول الخطوة
 يتكور حتى الحرة الرجل بموازاة االرتقاء الرجل سحب بعد اإلمام إلى الجذع وميل
 .اليبوط منطقة في وييبط الجسم

 

 
ً.بالخطوة الحركي األداء فن طريقة يبين :02 رقم الشكل

ً
ً
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  :التعمق بطريقة الحركي األداء فن  ثالثا:

 بعد العمودي الوضع إلى الواثب يصل حتى األسفل إلى الحرة الرجل تتحرك 
 الحرة الرجل إلى الركبة مفصل من االرتقاء رجل تسحب ثم االرتقاء من االنتياء
 زاوية والساق الفخذ يشكل بحيث الركبة مفصل من الحرة الرجل تثني ثم معا ويتقابالن

 . قائمة

 السابقة التكور لطريقة مقابمة باعتبارىا التقوس بطريقة الطريقة ىذه عمى ويطمق 
 إلى كثيرا الذراعين ارتفاع نظرية عمى يعتمدون الذين الواثبين من الكثير ويستخدميا

 ثقل مركز بارتفاع لالستعانة اليبوط نقطة بعد ما إلى األفقي المستوى فوق اعمي
 فان الحركي التقابل لنظرية وتبعا . الحرة الرجل ركبة بارتفاع االستعانة من بدال الجسم
 اإلمام إلى االرتقاء ركبة رفع عدم إلى يؤدي الخمف والى األعمى إلى الذراعين دفع

 األرض القدم ترك لحظة في األرض عن القدم لرفع خمفا الركبة ثني إلى الواثب ويمجأ
  .اليواء في لالنطالق

 
 

 .التعمق بطريقة الحركي األداء فن طريقة يبّين :03 رقم الشكل

ً
ً
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 المستخدمة الطرق أصعب من  :الهواء في المشي بطريقة الحركي األداء فن رابعا:
 الحركي والتوافق الحركي األداء فن من عالية درجة من تتطمبو لما الطويل الوثب في

 العوامل توفر ضرورة مع جيدا التدريب تتطمب لذلك والذراعين الرجمين بين ما المتقابل
 مع المناسب بالقدر عالية زاوية عمى لمحصول مناسبة دفع قوة من لموثب األساسية

 ال ولذلك الجسم ثقل مركز لمسار وأطول أعمى قوس عمى لمحصول كبيرة أفقية سرعة
 إلى والمجوء أمتار سبعة من أكثر يقفزون الذين الواثبون إال استخداميا يستطيع

 توفره الالزم الحركي المدى حيث من كامل غير يكون إنما اقل سباقات في استخداميا
 .االرتقاء رجل أو الحرة لمرجل بالنسبة
 الواثبين فبعض اليواء في المشي بطريقة الحركي األداء فن في مختمفة أنواع ىناك

 بين التوافق عن فضال الوثب بمسافة ذلك ويتعمق خطوة 3.51 أو 2.51 يستخدم
 إلى الرجل تنخفض مباشرة اليواء في االنطالق فبعد الطيران أثناء والرجمين الذراعين

 المقابمة الذراع ورفع اإلمام إلى بقوة االرتقاء رجل ركبة رفع مع المقابمة الذراع مع أسفل
 أماما مرجحتيا إلى لمعودة أسفل إلى ىبوطيا بعد الحرة الرجل مرجحة لتبدأ عاليا جانبا
 بدوره ىو ليمحق عاليا جانبا ليا المقابمة الذراع رفع ذلك ويصاحب االرتقاء برجل لتمحق
 لالستعداد عاليا أماما ذلك بعد دفعيما معا ليبدأ عاليا الوضع في األخر بالذراع أيضا

 الطرق مثل الجسم ثقل مسار عن األمام إلى بعيدا الكعبين عمى بالقدمين لميبوط
 الرجل وتقوم الرجمين مع بالتقابل الذراعان بيما تقوم دائرتين يشبو ما ويحصل. األخرى
 وتكون بقوة واألعمى األمام إلى ثانية رفعيما إلعادة األسفل إلى لتمتد باالرتخاء الحرة

 وال المقابمة الذراعين حركة ضبط عدم إلى بالتالي يؤدي وىذا الورك مفصل من الحركة
 واتزان الذراعين وخفض أماما الرجمين ارتفاع زيادة تتطمبيا التي االلتزامات يحقق

ً  . األخرى عن الواحدة القدمين تأخر متزن غير ىبوط ذلك عن وينتج الوضع
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 الهواء في المشي بطريقة الحركي األداء فن طريقة يبّين : 04 رقم الشكل

 الحركي األداء فن من النوع ىذا استخدم :الكامل الدوران بطريقة الحركي األداء فن5-
 فقد م 8.91مسافة إلى العالمي الرقم وصل أن بعد )أكر توم( األمريكي المدرب
 الدورة أداء أن واعتقد . قميال إال الواثبين انجاز يحسن أن يستطيع ال بأنو)توم( اعتقد
 المسافة وأخذ الدافع تأثير إلى يؤدي اليواء في الواثب بيا يقوم التي الكاممة
 الواثبين يتمكن لم ذلك من الرغم فعل نسبيا قصيرة اقتراب ركضو يستخدم كما. الطويمة

   .7.51 قدرىا مسافة إلى الوصول من إال

  : الهبوط مرحمة  .2-2-4

 بتجمع وتنتيي الرمل في لميبوط الجسم يستعد عندما المرحمة ىذه تبدأ  
 فقد عدم المرحمة من والغرض .الرمل في القدمين مكان  عمى وىبوطيا الجسم أجزاء
 المراحل عن اليبوط مرحمة تنفصل وال الجيد باليبوط الطيران منحنى من مسافة

 تعمل متتالية حركية فنية مراحل فكميا واالقتراب واالرتقاء والطيران السابقة الحركية
 آخر اليبوط مرحمة تعتبر وىكذا األخرى إحداىا تتمم حيث متصمة واحدة حركية سمسمة
 المرحمة اليبوط عممية تعد حيث ،  الطويل لموثب الحركي األداء مراحل من مرحمة
 :يأتي ما اليبوط خصوصية أىم النواحي جميع من بيا ترتبط لذلك لمطيران األخيرة

 مقابمة تكون أن ويمزم أماما الركبتان تمتد لمرجل القدمين مالمسة قبل : أوال 
 الجسم دوران تؤدي الخمف إلى مرجحتيما زيادة إن حيث فقط ألسفل الذراعين لمرجحة
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 ينتج والذي الخمف والى أسفل إلى الرجمين ىبوط أو انخفاض إلى يؤدي مما لألمام
 . الجسم ثقل مركز مسار خمف نقطة إلى القدمين وصول عنيا

 إلى الرمل حفرة في الكعبين عمى يضغط لمرجل القدمين مالمسة بعد :ثانيا 
 مرجحة مصاحبة اعمي إلى الجدع ورفع األمام إلى الورك اندفاع عنو ينتج أسفل

 استعدادا القدمين عمى الوقوف وضع عمى لمحصول األعمى األمام إلى الذراعين
 زيادتيا أو اليبوط حركة نقص إلى الواثب يتعرض ما فكثيرا اليبوط منطقة من لمخروج

 : إلى يؤدي مما

 .المبكر اليبوط •
 .المتأخر اليبوط •
 ىبوط إلى يؤدي مما معا والذراعين معا القدمين ضم بعد يتم المبكر فاليبوط      
 الجدع في وانحراف الركبة مفصل في انثناء مع لمخمف واألخرى لألمام القدمين إحدى
 بعد لألمام يندفع فنجده الجسم ثقل مركز قوس مسار خمف القدمين وصول عن فضال
 الواثب اتزان الختالل نتيجة فيتم المتأخر اليبوط أما. اليبوط منطقة في القدمين ىبوط
 القدمين عمى لموقوف أماما االندفاع عمى القدرة عدم أو خمفا المقعد عمى فيسقط
ً .الجانبين احد إلى باالندفاع ذلك عالج الواثب فيحاول

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 خالصة: 
ًلمجميورً ًاستقطابا ًاألكثر ًالرياضات ًبين ًمن ًأصبحت ًالقوى ًألعاب ًفعاليات إّن
الرياضي،ًولعّلًالوثبًالطويلًواحدًمنًبينًىذهًالفعالياتًوىذاًماًحاولناًالتطّرقًإليوً
ًاألكثرً ًالطويل ًالوثب ًوطرق ًمراحمو ًأىم ًعمى ًركزنا ًحيث ًالفصل ًىذا ًخالل من

ًتصاص.استخداماًمنًطرفًالمدريبنًفيًىذاًاالخ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 خاتمة الباب األّول:
ًالمتعّمقةً ًالعناصر ًبعض ًإلى ًالباب ًىذا ًفي ًااليجاز ًمن ًبنوع ًالّطالب ًتطّرق لقد
ًوذلكً ًحوليا ًالنقاط ًمتغّيراتًالبحثًوأىم ًعمى ًلمتعّرفًأكثر ًالبحثًوذلك بموضوع

ً ًالفرضيات ًمناقشة ًفي ًوخاصة ًالّتطبيقي ًالجانب ًفي ًبيا ًبماًلالستدالل واالستشياد
ًإليوً ذكرناهًفيًالجانبًالنظريًومقابمتوًبماًجمعناهًمنًدراساتًمشابيةًوماًتوصمنا

 منًنتائج.
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 :تمهيد
واملنهج يف البحث العلمي  طبيق،للت   وقابلة املعامل، واضحة اسرتاتيجية علمية إىل العلمي البحث حيتاج    

، وإن  اختيار ما ىو مناسب من بينها يرتبط بظروف الد راسة من امكانيات فن ية خيتلف باختالف املواضيع
لكل  منهجية طرقها الت حليلية ال يت تستلزم يف بعض جوانبها حاجة خمتلفة يف  ما يكون   ومالية وبشرية. وغالباً 

 (72، صفحة 7007)البلداوي،  ويف مستوى تفصيلها. طبيعة املعطيات
 الّدراسة االستطالعية: .2-2

القيام بدراسة استطالعية  الط الب يتطلب منري احلسن ألي حبث ميداين دما الشك فيو أن ضمان الس  
إلجراءات البحث امليدانية والتأكد من صالحية األدوات املستخدمة ملعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة 

خربة قبلية على تطبيق الربامج واألدوات الط الب كما تعطي ،  الط البوالصعوبات اليت قد تعرتض 
على ضوء ذلك قمنا بدراسة .واالختبارات اليت ينوي استخدامها دما يدفعو للقيام بتطبيق دراستو مبهارة عالية

 ية و كان الغرض منها ما يلي:استطالع
  املستوىتطبيق االختبارات مع عي نة من الت الميذ هلم نفس. 
 .معرفة الوقت ال ذي يتطل بو اذماز االختبارات من أجل ضبط توقيت اجرائها يف الد راسة األساسية 
 تفاديها من نتمك  ن حت   االختبارات تنفيذ يف تواجهنا قد يتال   عوباتوالص   املشاكل على الوقوف 

 .األساسية جربةالت   خالل
 املستخدمة األدوات صالحية. 

 :قيد البحث اتختبار لاليكومترية الخصائص السّ  .2-7
  :صدق المحتوى -أ

ابقة حيث راسات الس  على طريقة حصر وحتليل الد   اتاالختبار د من صدق حمتوى للتأك   الط الب اعتمد
ر املعايري العلمية هلذه إىل توف   اتاالختبار  ىذه استخدمتيت راسات ال  ثبت من خالل املسح املكتيب للد  

 إىل صدق مضمونو. الط الب ايل اطمئن  األداة، وبالت  
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 :االختباراتثبات  -ب
 اة أخرى فإن  قت على نفس اجملموعة مر  ب  بات على خلو األداة من أخطاء القياس، أي إذا ط  يدل الث   

   . (66، صفحة 7008)ناصر،  تائج تقريبا.تعطي نفس الن  س
( 01( أفراد بعد )01بات على طريقة إعادة االختبار على عينة قوامـها)عوامل الث   الستخراجالب الط  اعتمد 

 يوم من التطبيق األول، وكانت النتائج كاآليت:
 

 يبّين معامالت الثّبات لالختبارات (07جدول رقم )
 معامل الثبات االختبارات

 941. .الثبات من العريض الوثب اختبار

 761. المتحركة. من م30 عدو اختبار

 891. .لفميشمان المتعرج الجري اختبار

 691. .الطويل الوثب اختبار

(، 0،6.04..6معامالت االرتباط تراوحت ما بين ) ابق نجد أن  من الجدول الس         
اللة االحصائية لمعامل االرتباط، ومقارنة قيم "ت" "ت" لمد  وبعد استخدام قانون 

كل القدرات ليا داللة إحصائية، مما يدل عمى  ن أن  المحسوبة مع القيم الجدولية، تبي  
الي يمكن اعتماد مقياس الحركية  وبالت   اإلدراكيةبات لجميع القدرات ية الث  ر خاص  توف  

 .راسة األساسيةبوردو في الد  
 الموضوعية: -ـج

إخراج رأي الشخص المصحح من عممية التصحيح، أو  وتعني وىي عكس الذاتية   
عدم توقف عالمة الفحوص عمى من يصحح ورقتو، أو عدم اختالف عالمتو باختالف 
المصححين كما قد تعني أن يكون الجواب محددا سمفا من قبل مصمم الفحص، كما 
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 ق االختبار وحساب الدرجات والنتائج.يقصد بيا وضوح التعميمات الخاصة بتطبي
 (306، صفحة 3662)حسنين، 

نة ما وتجاوبا كبيرا لدى عي  راسة االستطالعية التي قمنا بيا الحظنا تفي  وحسب الد     
 عميمات وسيولة تطبيقيم لالختبارات.البحث مع الت  

 منهج البحث: .2-3

 التعاوني التعمم طريقة استخدام أثراليدف من البحث الحالي معرفة  إن     
 الطويل الوثب في الرقمي واالنجاز األداء عناصر بعض تحسين في التبادلي باألسموب

رين فيي فطبيعتو تبحث في العالقة بين أكثر من متغي  ، الثانوية المرحمة تالميذ عند
بب وكيفية حدوثو ويكشف العالقات يبحث عن الس  جريب الت   إذ أن   .ر و تأثيرعالقة تأث  

نة وذلك لمعرفة من الباحث لعناصر معي   در متعم  فيو تغي  ، واىرببية بين الظ  الس  
تي تحدث ومحاولة شرحيا وتفسيرىا ضمن منطق عممي ات اآلنية والمزمنة ال  التغير  
 .(.23، صفحة 3002)محجوب،  سميم
المنيج التجريبي باستخدام التصميم التــجريبي  البالط   خدماستوتماشيا مع ذلك     

سبة بالن   والبعديلمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة ذات القياسين القبمي 
 .لمالئمتو لطبيعة الدراسةالبحث  اتر لمتغي  

 نة البحث:عيّ و مجتمع  .2-4

 الميدانية، لدراستو طبيقيالت   حضيرالت   ضمن بتربصو قيامو أثناء الطالب قام      
    البدنية التربية لمادة  ثانوي تعميم أستاذ بصفة التدريبية و دريسيةالت   ميامو بممارسة

 مجتمع عمى مشرفا ، رىيو وادي بمدينة مقرىا الكائن الشيداء شارع بثانوية الرياضية و
 34-32 بين ما يضم قسم كل أقسام، (04) أربع عمى موزع تمميذ، 132 تعداده بحث
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 الكائن الشيداء شارع بثانوية ثانوي الثالثة السنة في نظامية بطريقة يتمدرسون تمميذا،
 .رىيو وادي بمدينة مقرىا

 تمميذا، 06 تعدادىم بمغ التالميذ من مجموعة عمى الدراسة بإجراء اكتفينا ىذا من و
 النحو عمى وذلك تمميذا، 26 تضم مجموعة كل ،مجموعتين إلى بالتساوي مقسمة
 :التالي

 .بشكل عادي عند الز ميل درست تيال   المجموعة ىيو  :الّضابطة المجموعة •

 التعاوني التعم م ةطريق باستخدام درست تيال   المجموعة وىي :الّتجريبية المجموعة •
 .التبادلي باألسموب

 مجاالت البحث: .2-5

 المجال البشري: .2-5-2
من أقسام الس نة  2019/2018 الد راسية نةلمس  تمميذ(  01) البحث عينة أفراد عدد بمغ 

 ، تم  توزيعيم إلى مجموعتين واحدة ضابطة وأخرى تجريبية.ثانويالث الثة 
 المجال المكاني:  .2-5-7

 بثانوية الخاص الممعب اختير كما رىيو، وادي مدينة مستوى عمىتم  اجراء الد راسة  
 البحث ىدف يخدم كونو ذلك المنافسة، تنظيم و التدريبات إلجراء مكان الشيداء شارع

 .الممعب و العتاد المادية اإلمكانيات حيث من
 مني:المجال الزّ  .2-5-3

 أشير، (03) يعادل ما أي 90/11/9103 إلى 01/10/9103 من امتدت الميدانية الدراسة مدة
 من مجموعة تنظيم عبر تجريبيم و الت الميذ تدريس فييا تم التي المدة ىي و

 .الحقاسنتطرق ليا  التي االختبارات
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  رات البحث:متغيّ  .2-6

نة تحت دا بمعالجة عوامل معي  الب متعم  جريبي أن يقوم الط  من خصائص العمل الت   إن  
د ق من كيفية حدوث حالة أو حادث ويحد  لكي يتحق   دقيقاً  شروط مضبوطة ضبطاً 

 رات المرتبطة بالبحث وىي ثالثة:أسباب حدوثو. ويحمل المتغي  

عمى  ر  ر المستقل يؤث  فالمتغي   ،جريبير الت  يعرف بالمتغي  و ر المستقل: المتغيّ  .2-6-2
نة بب أو أحد األسباب لنتيجة معي  و الس  ذي يفترض الباحث أن  ابع. وىو ال  ر الت  المتغي  

طريقة " وىنا المتغي ر المستقل  ر آخر.ي إلى معرفة أثره عمى متغي  والبحث قد يؤد  
 ."التعم م الت عاوني ياألسموب التبادلي

حيث يشار لممتغير التابع بأنو المتغير الذي يتغير نتيجة المتغيرات التابعة:   .2-6-7
 ." اإلنجاز الر قمي في الوثب الطويلتحسين "تأثير المتغير المستقل 

خيمة فيي عديدة ويصعب رات الد  وتعرف كذلك بالمتغي   شة:رات المشوّ المتغيّ  .2-6-3
 فييا.م التحك   الط البعمى 

  :أدوات البحث .2-7

وىي الوسائل التي يستطيع بيا الباحث جمع البيانات وحل مشكمة البحث وتحقيق "    
 "استبيانو  اختبارات، أجيزة، ت، عينامن بيانات األدواتأىدافو ميما كانت تمك 

 .(010، صفحة 9113)جمعة، 
 عمى: الد راسةومنو اعتمد الطالب في اعداده ليذه 

 ت العممية الحديثة.المجال   .3
 شبكة المعمومات الدولية . .3
 واألجنبية.المصادر العربية  .2
 الميدانية:االختبارات  .4
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 .الثبات من العريض الوثب اختبار -

 المتحركة. من م30 عدو اختبار -

 .لفميشمان المتعرج الجري اختبار -

 .الطويل الوثب اختبار -

 :الثبات من العريض الوثب اختبار أّوال:
  الرجمين لعضالت بالسرعة المميزة القوة قياس :منه الغرض •
 .طباشير- الطويل لمقفز ميدان -قياس شريط :الوسائل •
 ثني مع قميال رجميو فاتحا البداية خط أمام المختبر يقف : األداء طريقة •

 . الركبتين

 من جزء وآخر البداية خط بين المسافة بقياس نقوم السقوط عند : التسجيل •
 المحاولتين من محاولة أحسن تؤخذ األرض يالمس الجسم

 
 
 
 

     
 

 

 

 الثبات من العريض الوثب إختبار يوضح : 50 رقم الشكل        
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 :المتحركة البدايةمن  م30 عدو اختبارثانيا: 
 .القصوى السرعة قياس :الغرض

 والثاني األول بين المسافة األرض عمى متوازية خطوط ثالثة إيقاف ساعة :الوسائل •
 . مترا 30 والثالث الثاني الخط وبين أمتار 10

 يبدأ اإلشارة سماع وعند األول الخط  البداية خط خمف المختبر يقف :األداء طريقة •
 الخط يتخطى أن إلى سرعة بأقصى بالجري يبدأ الثاني الخط إلى يصل أن إال بالعدو
 .الثالث

 الثاني الخط من مترا 30  المسافة قطع في استغرقو الذي الزمن يحسب :التسجيل •
 . الثالث الخط حتى

 

 
 
 
 
 

 المتحركة البداية من م30 عدو اختبار يوضح 06:  رقم الشكل        

 :لفميشمان المتعرج الجري اختبار: ثالثا

  .الجري من االتجاه تغيير عمى القدرة قياس :الغرض •

 .شواخص -إيقاف ساعة -قياس شريط :الوسائل •
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 البداية خط مواجية في شواخص أربع ونضع لمبداية خط-مستوية أرض :اإلجراءات •
 آخر شاخص كل بين والمسافة م 3.60 بمسافة األول الشاخص عن يبعد الذي

 .م1.80

 أ النقطة  البداية خط خمف العالي البدء من االستعداد وضع من :األداء طريقة •
 إلى الوصول وبعد 8 شكل عمى الشواخص بين المختبر يجري البدء إشارة سماع وعند
 .ب النقطة البداية خط عند لإلنتياء يعود شاخص آخر

 ب النقطة عند لمنياية الوصول حتى اإلشارة إعطاء منذ الزمن يحسب :التسجيل •
 .لمشاخص لمسة كل عند ثانية 0.1 ويضاف

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فميشمان اختبار يوضح: 07 رقم الشكل
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 :الوثب الّطويل اختبار: رابعا
 .الطويل الوثب في االنجاز مستوى قياس :الغرض •
 .الطويل لمقفز ميدان -قياس شريط : الوسائل •
 تترك مادة أي أو الجير بمادة االرتفاع خط مثل خط األرض عمى يرسم :اإلجراءات •

 .سم 20 بعرض عمييا منو جزء أي أو القدم طابع
 التقريبية الركضة مجال طول وعمى الوقوف وضع من المختبر يقوم :األداء طريقة •

 بالقدم باالرتقاء يقوم مباشرة االرتقاء خط إلى الوصول قبل خطوات 7 بالركض
 .ممكنة مسافة ألبعد لموثب األرض بدفع ويقوم مباشرة، االرتقاء خط خمف المناسبة 
 الجسم من جزء آخر حتى االرتفاع لخط الداخمية الحافة من القياس يكون :التسجيل •

 بـالمتر ويسجل األرض يممس الجسم من جزء آخر يترك أثر آخر أي األرض يممس
 .والسنتيمتر

 
 

 
 
 

                         
 

 اختبار الوثب الطويل. يوضح : 08 رقم الشكل
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 األساليب االحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:. 2-8
لقد تم استخدام كل من اإلحصاء الوصفي واالستداللي، فبالنسبة لإلحصاء الوصفي استعممنا    

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري. أما بالنسبة لإلحصاء االستداللي ولمتأكد من صحة 
( لدراسة الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي T-testالفرضيات استخدمنا اختبار )ت( )

 لممجموعة التجريبية، والتي نحصل عمييم من خالل ما يمي:
 (.Stat. Excelــ نظام ميكروسوفت أكسل )

 (spss.22) حزمة اإلحصاء للعلوم االجتماعيةنظام 

 :الوسط الحسابي  .2
 

 :االنحراف المعياري .7
 

 

 

 :للعينات المتناظرة Tقانون  .3
 (9111)حممد النعيمي و حسني مردان،  
  . معامل االرتباط:4

 (0321، عيسى عبد الرمحن)                                                                                                        
 
 (: T-TEST) للعينات المستقلة. اختبار )ت(  5
 

 (0323) أمحد حممد اليب،                                                                          
 : درجة الطفل يف االختبار األول. حيث  س

 ص : درجة الطفل يف االختبار الثاين.
 ن : عدد أفراد العينة.     

 : جمموع  ارمراف القيم عن وسطها. 9ف
 

مج)ص(× مج)س(  –ص( ×ن مج )س  

  [ 2ص(×_ )مج   2[]ن مج ص 2س(×)مج-(2مج)سن ]
                                                                                              ر=

   ت =

2س  -  1س  

2ع 1ن  [ 2/ن1+  1/ن1× ]
2ع 2+ ن 1

2     

   2  -   2ن+  1ن

= ت                                
     

— — 

= ع  

  ح2 مج
1-ن  
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 :الخالصة
 البحث أساسي بإجراءات بشكل مرتبط العممية درجتو بمغت اممي بحث أي نجاح ن  إ

 فقد وعميو .ئيسيةالر   البحث حدود ضبط كيفية في مكنونٌ  راسةالد   جوىر ن  الميدانية. أل
جاه، االت   ىذا في والغايات المعالم دةمحد   ةخط   وضع الفصل ىذا خالل من حاولنا
 ،ذلك تم   البحث. وبالفعل ضبط حدود في تساعدنا أن يمكن تيال   قاطالن   بتحديد وذلك

 ئيسية، كماالر   البحث مشكمة يخدمبحيث  البحث لطبيعة المالئم المنيج تحديدب قمنا فقد
المستخدمة،  القياس طرق وتحديد لذلك زمةالال   األدوات واختيار البحث، عينة تحديد تم

 عرض وتحميل ةعممي   في تساعدنا تيال   المالئمة اإلحصائية والوسائل رقالط   واختيار
 . والبحث العممي ين في اإلحصاءو ىذا طبعا بمساعدة دكاترة وباحثين مختص   تائجالن  
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 تمييد:
 البحث ليذا األساسية الدراسة من عمييا المتحصل الخام الدرجات مجموع إن

 و نفييا، أو المصاغة الفروض صحة عمى الحكم بغرض معنى أو مدلول ليا ليس
 المتحصل الخام النتائج معالجة الفصل ىذا في الطالب سيتناول األساس ىذا عمى
 و تحميميا ثم جداول في عرضيا ألجل  (EXCEL)اإلحصائي البرنامج لباستعما عمييا

 يعتمد النتائج من مجموعة استخالص لمطالب ليتسنى بيانيا تمثيميا تم من و مناقشتيا
و تم تمثيل ىذه كما أن   ، البحث متغيرات حول الموضوعية لألحكام إصداره في عمييا

  :التالية النتائج الدراسة هىذ أفرزتومنو  النتائج في شكل أعمدة بيانية
 عرض نتائج البحث: .2-1
  لممجموعتين )التجريبية، الضابطة(: القبمية عرض نتائج االختبارات .2-1-1

االنحراف المعياري وكذا اختبار )ت( لدراسة الفروق  استخدمنا المتوسطات الحسابية و
 يمي: بين المجموعتين فدلت النتائج عمى ما
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 :30 قمر  دولالج

 اختبار باستخدام القبمية االختبارات نتائج في المجموعتين بين التجانس مدى يبين
 ."ؼ" التباين تحميل

 االختبارات

 المجموعة
 الّضابطة 

المجموعة 
 ؼ التجريبية

 المحسوبة

 ؼ
 الجدولية

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروؽ

 س
 س ±ع

 ±ع

 الوثب إختبار
 من العريض

 )متر( ػػباتالث

2.42 0.18 2.47 0.24 0.42 

3.13 2 0.05 

 دال/غ

 دال/غ

 عدو إختبار
 بداية من م30

  متحركػة
 )ثانية(

 دال/غ 2.02 0.44 4.53 0.29 4.42

 الجري إختبار
 المنعرج

  لفميشمان
 )ثانية(

 دال/غ 0.47 0.55 10.40 0.51 10.27

 الوثب إختبار
 )متر(  الطويل

 دال/غ 0.025 0.32 4.90 0.38 4.91

 التجريبية بين المجموعتين القائم التجانس طبيعة حول موضوعية أحكام إصدار بغرض
ابطة   معالجة عمى الطالب عمد القبمية االختبارات مجموع نتائج خالل من وىذاوالض 

 لذيا "ف" التباين تحميل اختبار باستخدام وذلك عمييا المتحصل الخام الدرجات مجموع
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 إصدار م  ث ومن النتائج متوسطات بين فيما لممقارنة مناسبا إحصائيا أسموبا لنا يقدم
 .الفروق داللة حول أحكام
 البحث تيلمجموع القبمية الخام النتائج لمجموع اإلحصائية المعالجة خالل من تبين لقد
 وقفر  وجود عدم "ف"التباين تحميل اختبار باستخدام أعاله (30)رقم  الجدول في

 وبالتالي إحصائية داللة ليا ليست الحاصمة الفروق أن أي المتوسطات ىذه بين معنوية
 البحث مجموعات بين القائم التجانس مدى عمى يؤكد اإلحصائي التحميل ىذا فإن

 االنجاز مستوى و الخاصة البدنية القدرات بعض مستوى في التماثل حيث من الثالث
 .الطويل الوثب في الرقمي
ح ذلك: (30البياني رقم)ل والش ك  يوض 

 
 القبمية االختبارات نتائج في المجموعتين بين التجانس مدى :(30رقم) الشكل البياني

 ."ف" التباين تحميل اختبار باستخدام

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

 العينة التجريبية

 العينة الضابطة
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 :والّتجريبية الّضابطة تينلممجموع القبمية والبعدية عرض نتائج االختبارات .2-1-2
 ":الثػػبات )متر( من العريض الوثب ختبارا عرض ومناقشة نتائج اختبار " .2-1-2-1

 92 (:1-درجة احلرية )ن                    0,5,مستوى الداللة: 
عيارية لمعينة الضابطة قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات الم (30)يبين الجدول رقم

( 2,04) والعينة التجريبية حيث نجد أن المتوسط الحسابي القبمي لمعينة الضابطة قدر

(أما االختبار البعدي ليذه العينة بمغ متوسطيا 3,81و االنحراف المعياري )نقطة 
(كانت بذلك قيمة )ت( المحسوبة  3,81و االنحراف المعياري  و)نقطة ( 2,65الحسابي )

و درجة  (3.36)عند مستوى الداللة  (8.50)(و ىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية 3,05)
( وىذا ما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين ىذه المتوسطات أو داللة 20الحرية )

إحصائية، أما العينة التجريبية التي طبق عمييا البرنامج التعميمي فقد قدر المتوسط 
(أما االختبار البعدي 3,20و االنحراف المعياري ) نقطة (2,02الحسابي القبمي ليا )

(و قدرت )ت( 3,22و االنحراف المعياري )نقطة  (2,51)وصل المتوسط الحسابي 
عند مستوى  (8.50)(و ىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 0,12المحسوبة )

     ( وىذا يدل عمى الفروق المعنوية بين المتوسطات20(ودرجة الحرية )3.36الداللة)

 ت القبمية والبعدية الختبار الوثب العريض من الثباتيبين نتائج االختبارا (30):جدول رقم
 :لمجموعتي البحث

 د. االحصائية      
 االختبارات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 ±ع س ±ع  س الداللة

 0.96 0.18 2.56 0.18 2.47 (33الضابطة )ن=

1.69 

 ياغير دال احصائ

 دال احصائيا 3.82 0.22 2.68 0.24 2.42 (33التجريبية )ن=

¯ ¯ 
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2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي

والشكل البياني و عمى وجود داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي لمعينة التجريبية. 
 اآلتي يوضح ذلك:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية  :(03)البياني رقم  شكلال
 "الثــبات من العريض الوثب ختبارا " لعينتي البحث الختبار:

 ": متحركػة بداية من م30 عدو اختبار  شة نتائج اختبار "عرض ومناق .2-1-2-2

 92 (:1-درجة احلرية )ن                    0,5,مستوى الداللة: 

 بداية من م30 عدو اختبار  يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية (30)جدول رقم:
 لمجموعتي البحث: متحركػة

 د. االحصائية      
 المجموعات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

توى مس
 ±ع س ±ع  س الداللة

 1.37 0.42 4.24 0.29 4.42 (33الضابطة )ن=

1.69 

 غير دال احصائيا

 دال احصائيا 1.83 0.33 4.48 0.51 4.66 (33التجريبية )ن=

¯ ¯ 
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4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي

االنحرافات المعيارية لمعينة الضابطة قيم المتوسطات الحسابية و  (36)يبين الجدول رقم
( 0,02) والعينة التجريبية حيث نجد أن المتوسط الحسابي القبمي لمعينة الضابطة قدر

(أما االختبار البعدي ليذه العينة بمغ متوسطيا 3,20و االنحراف المعياري )نقطة 
المحسوبة  (كانت بذلك قيمة )ت( 3,02و االنحراف المعياري  و)نقطة ( 0,20الحسابي )

و درجة  (3.36)عند مستوى الداللة  (8.50)(و ىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية 8,04)
( وىذا ما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين ىذه المتوسطات أو داللة 20الحرية )

إحصائية، أما العينة التجريبية التي طبق عمييا البرنامج التعميمي فقد قدر المتوسط 
(أما االختبار البعدي 3,68و االنحراف المعياري ) نقطة (0,55ا )الحسابي القبمي لي

(و قدرت )ت( 3,00و االنحراف المعياري )نقطة  (0,01)وصل المتوسط الحسابي 
عند مستوى  (8.50)وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية  (8,10المحسوبة )

     المتوسطات( وىذا يدل عمى الفروق المعنوية بين 20(ودرجة الحرية )3.36الداللة)
  والشكل البيانيو عمى وجود داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي لمعينة التجريبية. 

 :اآلتي يوضح ذلك
 

 

 

 

 
يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية  :(00)البياني رقم  شكلال

 " متحركػة بداية من م30 عدو اختبار " لعينتي البحث الختبار:
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 ":)ثانية(  لفميشمان المنعرج الجري  عرض ومناقشة نتائج اختبار " .2-1-2-3

 90(: 0-درجة الحرية )ن                    3030مستوى الداللة: 

ات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمعينة الضابطة قيم المتوسط (35)بين الجدول رقم
( 83,02) والعينة التجريبية حيث نجد أن المتوسط الحسابي القبمي لمعينة الضابطة قدر

(أما االختبار البعدي ليذه العينة بمغ متوسطيا 3,02و االنحراف المعياري )نقطة 
ت بذلك قيمة )ت( المحسوبة  (كان3,20و االنحراف المعياري  و)نقطة ( 83,85الحسابي )

و درجة  (3.36)عند مستوى الداللة  (8.50)من قيمة )ت( الجدولية  أكبر(و ىي 0,00)
( وىذا ما يدل عمى وجود فرق معنوي بين ىذه المتوسطات أو داللة 20الحرية )

إحصائية، أما العينة التجريبية التي طبق عمييا البرنامج التعميمي فقد قدر المتوسط 
(أما االختبار البعدي 3,68و االنحراف المعياري ) نقطة (83,24بي القبمي ليا )الحسا

(و قدرت )ت( 3,08و االنحراف المعياري )نقطة  (0,11)وصل المتوسط الحسابي 
عند مستوى  (8.50)وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية  (0,05المحسوبة )

 لفميشمان المنعرج الجري يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية الختبار  (30)م:جدول رق
 لمجموعتي البحث:)ثانية( 

د.       
 االحصائية

 المجموعات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
المحسوب

 ة

قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 ±ع س ±ع  س الداللة

الضابطة 
 (03)ن=

10.32 0.32 10.16 0.24 3.93 

1.69 

دال 
 احصائيا

التجريبية 
 (03)ن=

10.27 0.51 9.88 0.31 4.96 
دال 

 احصائيا

¯ ¯ 
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     المعنوية بين المتوسطات( وىذا يدل عمى الفروق 20(ودرجة الحرية )3.36الداللة)
  والشكل البيانيو عمى وجود داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي لمعينة التجريبية. 

 اآلتي يوضح ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية  :(09)البياني رقم  شكلال
 ")ثانية(  لفميشمان المنعرج الجري " لعينتي البحث الختبار:

 
 
 
 
 

 

9,6

9,7

9,8

9,9

10

10,1

10,2

10,3

10,4

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي
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 ": الوثب الطويل  عرض ومناقشة نتائج اختبار " .2-1-2-4 

 90(: 0-درجة الحرية )ن                    3030مستوى الداللة: 

متوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمعينة قيم ال (34)يبين الجدول رقم
الضابطة والعينة التجريبية حيث نجد أن المتوسط الحسابي القبمي لمعينة الضابطة قدر 

(أما االختبار البعدي ليذه العينة بمغ 3,02و االنحراف المعياري )نقطة ( 0,03)
كانت بذلك قيمة (3,06و االنحراف المعياري  و)نقطة ( 0,06متوسطيا الحسابي )
عند مستوى  (8.50)(و ىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية 8,65)ت( المحسوبة  )

( وىذا ما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين 20( و درجة الحرية )3.36الداللة )
ىذه المتوسطات أو داللة إحصائية، أما العينة التجريبية التي طبق عمييا البرنامج 

و االنحراف المعياري  نقطة (0,02ط الحسابي القبمي ليا )التعميمي فقد قدر المتوس
و االنحراف نقطة  (6,32)(أما االختبار البعدي وصل المتوسط الحسابي 3,20)

الجدولية  قيمة )ت( (و ىي أكبر من0,00(و قدرت )ت( المحسوبة )3,26المعياري )

 :يبين (30)جدول رقم:
 لمجموعتي البحث:( متر)   الطويل الوثب اختبارنتائج االختبارات القبمية والبعدية الختبار  

د.       
 االحصائية

 المجموعات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
المحسوب

 ة

قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 ±ع س ±ع  س الداللة

ابطة الض
 (03)ن=

4.90 0.32 4.95 0.35 1.56 

1.69 

غير دال 
 احصائيا

التجريبية 
 (03)ن=

4.92 0.29 5.02 0.25 3.94 
دال 

 احصائيا

¯ ¯ 
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4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

5,04

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي

لفروق ( وىذا يدل عمى ا20(ودرجة الحرية )3.36( عند مستوى الداللة)8.50)
وعمى وجود داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي لمعينة  المعنوية بين المتوسطات

 والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك:التجريبية. 

 

 

 

 

 

 

       

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية  (:00البياني رقم ) شكلال  
 " يلالطو  الوثب اختبار " لعينتي البحث الختبار:
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 :العام االستنتاج .2-2

 لمجتمع البعدية و القبمية االختبارات إجراء عبر نتائج من إليو التوصل تم ما خالل من
 توصل ،المجموعة الّتجريبية و ،المجموعة الضابطة ،مجموعتين من المكون البحث
 :  إلى الطالب

بة لدى عينت نتائج جد طي ناجح تدريس كأسموب التبادلي األسموب لقد حقق -1
 الفورية الراجعة التغذية توفر خصوصا األسموب، ىذا خصائص إلى يعود  االبحث وىذ

 تكون بيذا و المعمم، دور يمعب التمميذ زميلال أي المالحظ المتعمم المعمم من
 بتبادل أدائيما لتحسين المتعمم التمميذ لزميمو المالحظ الزميل من المقدمة المالحظات

 الوثب رياضة فإن ىذا إلى ضف تعمميا، المراد الميارة مستوى تطوير أجل من األدوار
 إن " :وجيو محجوب إليو أشار ما ىذا و الزمالء، بين التنافس روح تنمي لعبة الطويل
 منيا اليدف يكون ، المصادر مختمف من عمييا الحصول الممكن المعمومات جميع

 . " األداء تحسين

ز من -9 نتائج زميمو وساعد األستاذ في التغذية الراجعة  دور التمميذ كمالحظ عز 
و كما تنص عميو المقاربة بالكفاءات  الفورية لمتمميذ عند األداء، وكان دوره مراقب وموج 

 المنتيجة بالت دريس.

 تحسين في كبير دور ليا كان الطالب طرف من المقترحة التعميمية لموحدات -3
 .الرقمي االنجاز مستوى و الطويل بالوثب الخاصة البدنية القدرات

 البدني األداء مستوى من حسنت الطالب طرف من المصممة الواجب بطاقات -4
 .الطويل الوثب في المياري واألداء

 التفاعل مستوى من حسنت الطالب طرف من المصممة الواجب بطاقات -5
 .الطمبة لدى القيادة روح و المسؤولية وتحمل التعاون و االجتماعي
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 قشة الفرضيات:منا .6-3

من خالل عرض و مناقشة النتائج، تم  عمييا المتحصل االستنتاجات ضوء عمى
 مقارنتيا بفرضيات البحث و كانت كاآلتي: 

 مناقشة الفرضية األولى: .6-3-1
توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين الضابطة  و التي تنص: -

 (.0,5,عند مستوى الداللة)والتجريبية في االختبارات القبمية قيد البحث 
( عدم وجود 30ول رقم )من الجد تبين لنا من خالل النتائج اإلحصائية المتحصل عمييا

قيد  االختباراتفي التجريبية،  بين المجموعتين الضابطة وفي االختبارات القبمية فروق 
، كةمتر من بداية متحر   03اختبار العدو ، اختبار الوثب العريض من الثبات) :البحث
( حيث كانت قيم )ت( ستيودنت الوثب الطويلاختبار  الجري المتعر ج لفميشمان،اختبار 

لبرنامج المحسوبة كميا أصغر من الجدولية مما يظير تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق ا
ىذا ما يسيل معرفة مقدار األثر الذي سوف يحدثو المتغير  عمى المجموعة التجريبية 

عناصر األداء ( عمى المتغير التابع )م التعاوني باألسموب التبادليطريقة التعم  المستقل )
 (.واالنجاز الرقمي في الوثب الطويل

 و منو يمكننا تأكيد صحة الفرضية األولى.
 مناقشة الفرضية الثانية: .6-3-2

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والبعدي  والتي تنص: -
 (.0,5,قيد البحث عند مستوى الداللة) ترالمعينة الضابطة لالختبا

 (7,-6,-5,-4,) ول رقماتبين لنا من خالل النتائج اإلحصائية المتحصل عمييا من الجد

 الضابطةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة عدم 
متر  03ر العدو )اختبار الوثب العريض من الثبات، اختبا: ختبارات قيد البحثاال في
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 اختبار الجري المتعر ج لفميشمانما عدا من بداية متحر كة، اختبار الوثب الطويل( 
تمتزم و ذلك راجع إلى أن المجموعة الضابطة لم ، حيث جاءت النتائج دالة احصائيا

دراسة حامد  وتتفؽ دراستنا ىذه مع، بطريقة التعم م التعاوني باألسموب التبادلي
تأثير استخدام األسموب التبادلي في اكتساب ميارة : (9330)ريممصطفى وفرىود ك

أثر : (9303) ودراسة نبراس عبد المطيؼ وحاتم شوكت ابراىيم التصويب من الثبات 
استخدام األسموب التبادلي واألمري عمى مستوى التعم م والوقت المستثمر خالل درس 

 رفع األثقال.

 نية.و منو يمكننا تأكيد صحة الفرضية الثا
 مناقشة الفرضية الثالثة: .6-3-3

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والبعدي لمعينة و التي تنص: 
عند مستوى االختبار البعدي ولصالح  التجريبية لالختبارات قيد البحث

 (.3.36الداللة)
-5,-4,) تبين لنا من خالل النتائج اإلحصائية المتحصل عمييا من الجداول رقم

بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة ذات داللة احصائية وجود فروق  ( 7,-6,
)اختبار الوثب العريض من الثبات، اختبار  قيد البحثاالختبارات التجريبية، في 

متر من بداية متحر كة، اختبار الجري المتعر ج لفميشمان، اختبار الوثب  03العدو 
ا التقد م الحاصل في األداء إلى تطبيق التالميذ ىذ وىنا يعزو الّطالبالطويل( 

و من ن  أ (Dunn & Dunn)، فقد أشار لطريقة التعم م التعاوني باألسموب التبادلي
 .(2383)جالد،  ب إلى النفس أن نرى الطالب يعمل بعضيم مع بعضالمحب  

 )8008-8003) يالعدو  عمي الدين جمال دراسةمع  وتتفؽ نتائج البحث الحالي

حيث أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 



النتائج مناقشة و حتليل و عرض                                                             الّثاني الفصل  

 

71 
 

 التدريس أسموب استخدام أن إلى التقدم ىذا الّطالب ويرجعالتجريبية  الضابطة و
 خبرة اكتسب التمميذ أن إلى أدى مما بطريقة التعمم التعاوني باألسموب التبادلي

 ترتب مما مباشرة بعده مجموعة في العمل إلى االنتقال و وزميم مع لعممو نتيجة
 ألداء ذىني تصور لديو يتكون حيث التمارين أداء في الخبرة ىذه زيادة عميو

 باألداء لمقيام الحركات تسمسل متذكرا الطويل الوثب وميارات البدنية التمارين
 الطويل، الوثب في جيد رقمي انجاز مستوى عمى الحصول وبالتالي لموثبة الصحيح
 جانب إلى المؤدين إلى المالحظين من المقدمة الراجعة التغذية استمرار وكذلك
 ممارسة تكرار عميو يترتب مما (والمؤدية المالحظة) باألدوار القيام تبادل تكرار
 وتثبيت البعض بعضيم من خبرات اكتساب عمى يساعد مما مرات عدة العمل
 بين والتفاعل التعاون زيادة إلى أدى مما ليوإ الوصول ومحاولة الصحيح األداء
 الفردية الفروق مراعاة عمى ساعد الذي األمر البعض لبعضيم لمساعدتيم الطمبة
 استخدام إلى الفروق ىذه ترجع وقد المجموعة، ىذه ألفراد وتحسن تقدم وحدوث
 ىو ما ومعرفة التعمم نحو الطالب تحفيز عمى ساعد مما لمتعمم جديد أسموب

 في الطالب بين بالتعاون يسمح التعاوني التعمم أسموب أن إلى جديد،باإلضافة
 معمومات من تحصيمو تم ما بعرض طالب كل يقوم حيث صغيرة مجموعات صورة

 خبرة المكتسبة الخبرة تكون وبذلك أيضا إلية توصموا فيما زمالئو من واالستفادة
 تم التي المعمومات تثبيت ىعم ىذا يساعد وقد واحد فرد خبرة وليست المجموعة
 ومجيود بمجيوده يكون الطالب عميو يحصل فما ممكنة فترة ألطول اكتسابيا
تقان بسرعة التعمم عمى يساعد وليذا زمالئو  ما ينسى لن أنو إلى باإلضافة وا 
 .بسيولة اكتسبو
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 بين توازن ىو حيث من التكيف أشكال من شكل ىو التعمم بياجي حسب
 الوقائع مع االستيعاب خطاطات وتالؤم الذات نشاط منض الوقائع استيعاب

 والتالؤم ذىنيا الوقائع استيعاب سيرورة ىو فالتعمم باستمرار، التجريبية والمعطيات
 اإلجرائي العممي الذكاء مادام البنائية النظرية وحسب أنو كما الوقت، نفس في معيا
 والعالقات المفاىيم بناء يابيداغوج يمكن ال فإنو الصوري، الذكاء الطفل عند يسبق

 أسس عمى البناءات ىذه تقعيد بعد إال القضايا ومنطق والمعمومات والتصورات
  . اإلجرائي الذكاء

)جون  أن المعب ىو تدريب لمخطط الحركية، الشأن العالم بياجيو ويبين في ىذا
  (05لمبكرة، صفحة بياجيو، التعميم و التعمم في السنوات ا

 لوحداتفعالية ا إىل  االختبارات قيد البحث حتسنتفوق تالميذ اجملموعة التجريبية يف  كما يعزو الطّالب
الذي طبق على تالميذ اجملموعة التجريبية من حيث احتوائو على  الربنامج التعليميالتعليمية اليت تضمنها 
وفق طريقة التعّلم التعاوين  القدراتىذه  عليمد  إىل تالتمارين اليت هتاأللعاب و جمموعة كبرية من 
 األلعاب اليت تضمنتها كل حصةوكذلك حسن تنظيم ىذه اخلطط من حيث التنوع يف  باألسلوب التباديل

الذي يؤدي إىل  كذلك االستثمار األمثل للوقت الفعلي ادلخصص يف تنفيذ الواجب احلركي و تعليمية، و
 األمر الذي أدى إىل زيادة احلركة و ،عن طريق مشاركة مجيع التالميذ يف األداء زيادة ادلمارسة الفعلية

الدرس يف زيادة األداء  ، على أن استغالل وقتو آخرون ىذه ادلهارات، حيث تؤكد اإلمام علمت النشاط و
)االمام،  ةاحلركي ادلهارية و ،ادلهاري سيكسب ادلتعلمني تطورًا يف العديد من القدرات البدنية احلركي و

   .(594، صفحة ,9,1
  و منو يمكننا تأكيد صحة الفرضية الثالثة.
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 الخالصة العامة: .2-4

 طبقت التي التجربة، والعينة فييا أجريت البحث، والظروف التي أىداف ضوء في
تطبيق طريقة التعم م ن توصل الطالب إلى أ ،النتائج المتوصل الييا عمى عمييا، وبناء

واالنجاز الرقمي  األداء التعاوني باألسموب التبادلي ساىم في تحسين بعض عناصر
 في فعالية الوثب الطويل.

  التوصيات: .6-5

في ضوء البحث الذي قام بو الطالب وما أسفرت عنو النتائج تم وضع بعض 
ىتمام الجيد بيذه الفئة و التوصيات التي نأمل  االستفادة منيا قدر اإلمكان بغرض اال

 ىي كاآلتي:
 التربية درس خالل الحديثة التدريس وأساليب التعمم طرق استعمال تنويع ضرورة 

 .اإلجرائية األىداف وكذا عمرية مرحمة كل حسب الرياضية و البدنية
 والرياضية البدنية التربية درس خالل الحديثة التدريسية ألساليبا تطبيق ضرورة 

 .التدريس في والخصوصية العشوائية عن االبتعاد بغية
 الرياضية و البدنية التربية درس خالل وتنويعيا التعمم طرق استعمال ضرورة 

 و تربوية وممتقيات تحسيسية دورات إجراء ضرورة مع عمرية، مرحمة كل حسب
 .وأساليبيا التعمم طرق حول تكوينية

 تأثير عمى لمتعرف أخرى ضاتريا في التدريس ألساليب مشابية دراسات إجراء 
 .تعمميا في األساليب ىذه استخدام

 الميارات لتعمم المختمفة الحديثة التدريسية باألساليب المدرسين إلمام ضرورة 
 .مستوى أفضل لتحقيق اإلنجاز دافعية مستوى ورفع األساسية
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 لمصادر و المراجع:ا

 القرآن الكريم.

 ادر بالمغة العربية:المصأّوال: 

 اإلسكندرية .البدنية التربية تدريس وطرق مناىج .(1998) . محمد عنايات أحمد  .8
 .العربي الفكر دار :مصر -
 .والمعمومات المكتبات عمم في ومناىجو البحث .(2005) .اليادي عبد فتحى أحمد .2

 .المبنانية المصرية الدار :مصر - القاىرة
  .العرب فن مطابع التدريس، وطرائق التربية .(1969) .مصمح منير أحمد .0
 :األردن - عمان .1ط ، الحديثة الطائرة الكرة موسوعة .(1996) .خطابية أكرم .0

 .الفكر دار
. 8ط المجتمع، و المدرسة(. 8041. )الرحيم حسن أحمد الدكتور ترجمة ديوي جون .6

 .التوزيع و لمنشر الحياة مكتبة دار منشورات: لبنان - بيروت
 .لمعارفا دار: مصر - القاىرة. والمستقبل التعميم(. 8000. )الدين بياء كامل حسين .5
 الفكر دار: األردن - عمان. القفز و الوثب فعاليات(. 8000. )حسن قاسم حسين .4

 .التوزيع و النشر و لمطباعة
 دار: األردن. 8ط ، التدريس أساسيات(. 2383. )آخرون و شبر إبراىيم خميل .1

 .التوزيعو  لمنشر المناىج
 الرياضية و البدنية التربية في التدريس طرائق و أساليب(. 2335. )أحمد اهلل عطا .0
 .الجامعية المطبوعات ديوان:  الجزائر. 8ط -

 الميني والتكوين التدريس أساسيات(. 2333. )السالم عبد مصطفى السالم عبد .83
 .العربي الفكر دار: القاىرة. لممعمم
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.  لتدريس وطرق المناىج في حديثة اتجاىات(. 8004. )كوجك حسين كوثر .88
 .الكتب عالم: مصر - القاىرة
 والرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس(. 8006. )حسانين صبحي محمد .82
 .العربي الفكر دار: مصر - القاىرة. 0 ط - 8ج -

 التربية في التدريس طرق(. 2332. )خفاجة عمي ميرفت و شمتون إبراىيم نوال .80
 .الفنية اإلشعاع ومطبعة مكتبة: مصر. 8ط - الرياضية

 - المتفوقين و الموىوبين تدريس أساليب و مناىج(. 2383. )قطامي نايفة .80
 .التوزيع و لمنشر المسيرة دار: األردن. 8ط

 
المصادر بالمغة األجنبية: -ج   

86- Analyse de données avec spss.manu 
carricano.inseec.paris.2008 
85- Statistique appliquée au sport cours et exercices Stéphane 
champely de  Boeck 

 القواميس والمعاجم: -ه
اإلصدار الطبعة الرابعة(. مصر: (. المعجم الوسيط )2330مجمع المغة العربية. ) 1-

 مكتبة الشروق الدولية.
(. القاموس )اإلصدار الطبعة الثالثة(. 2336محمد سعيد، ومحمد ساسين. ) -2

 لبنان: مبنى دار الكتب العممية.
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 :األطروحات و المذكرات

 البطوالت إدارة في التخطيط دور .(2007) .بمعباس عمي معوش جمال .8
 العموم الرياضي،كمية والتسيير اإلدارة قسم :الجزائر .الرياضية والمنافسات
 .المسيمة جامعة - التسيير وعموم اريةالتج والعموم اإلقتصادية

 المقابمة الصد حائط تشكيالت تقويم .(1990) .محمود نمر صبحي .2
 التربية كمية ماجستير، رسالة) : الطائرة بالكرة الساحقة لمضربة األعداد ألنواع

 .الموصل جامعة :العراق - الموصل .(الرياضية
 المدرسين و بةالطم إستخدام معرفة .(1998) .إسماعيل ىشام ظافر .0

 :العراق - بغداد جامعة .مقترح مالحظة نظام بإعتماد الراجعة التغذية لحاالت
 .الرياضية و البدنية التربية مجمة

 النيج في وأثرىا اإلرسال استقبال ميارة .(1988) .كاظم جبار عامر .0
 الرياضية، التربية كمية :العراق .ماجستير رسالة - الطائرة بالكرة اليجومي

 .بغداد ةجامع
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                

                                                           

 

 

 

 

 تقييم تشخيصي للتالميذ.       :الخاصالهدف 

 التعلممرحلت  األهـداف اإلجرائيــة وضـعــيــات الـتـعـلــــــــم ظـروف اإلنـجـــاز المدة معايير النجـاح

 -  انحفاظ ػهى انُظاو 

 -  إلحًاءفً اانًشازكت انفؼانت 

05' 

 

10' 

 
 

 

 االصطفاف. المناداة. شرح هدف الحصة. التحٌة الرٌاضٌة 

بعد جري خفٌف حول الملعب نقوم بإحماء لعضالت الجسم بتدوٌر الذراعٌن لألمام و إلى 

تًازٌٍ اإلحًاء يٍ  ثم الخلف، فتل الجذع، رفع الركبتٌن للصدر ثم العقبٌن للخلف.  

 انثباث يغ انتًدٌداث

 

 :النفسيالتحضير 

 ٌتهٌأ المتعلم نفسٌا للحصة.

 ) التحضٌر السٌكولوجً(

 التحضير البدني:

 تهٌئة المجامٌع العضلٌة

المرحلت 

 التحضيريت

 

ىثب * انتحكى انًتقٍ فً ػًهٍت ان

 .  ً َ ً  و يهازٌا   حسكٍاَ

 

        

  انىثب انطىٌم* إحتساو قاَىٌ    

 

03' 

 

 
 .انقىاٍٍَ بؼط شسذ و انطىٌم انىثب ػٍ نًحت إػطاء و شسذ ـ

 ـ تنظيم المنافست :

واَاث ذكىز فىخٍٍ انى انقضى ٌقضى: االفىاج تقضٍى  
ئح انُتا بتضدٍم تهًٍر ٌقىو: انتضدٍم غاونت  

 .انىثب يضافت نقٍاس تهًٍرٌٍ ـ

 . األزض نتضىٌت تهًٍر ـ

 .انقٍاصاث نتضدٍم تهًٍر ـ

 إجراء المنافست :

 (. فاشهت ، صحٍحت) األخطاء بؼط و انىثب كٍفٍت شسذ ـ

 .َتٍدت أحضٍ أخر يغ يحاونتٍٍ تهًٍر كم إػطاء ـ

  زفغ انًؼُىٌاث انتاليٍر

 يٍ خالل انتُافش اندًاػً

  ػدو انىقىع فً األخطاء

 .أثُاء انىثب.

 . تحقٍق أحضٍ َتٍدت 

 

ـت
ـــ
ـــ
يــ
س
ئي
لر
 ا
ـت
ـــ
ـــ
ـــ
لــ
ح
مر

ال
 

 -   انتاكٍد ػهى االصتسخاء اندٍد

 وانتُفش انؼًٍق.
03' 

 
 

انؼعالث فسدٌا  ءخسي خفٍف حىل انًهؼب َقىو بتًازٌٍ تًطٍه و تًدٌداث الصتسخا

 االصطفاف .ثى يغ انزيٍم

 االَصساف. – انتحٍت انسٌاظٍت – حىصهت َهائٍت تقييم المنافست: –

الرجوع بأجهزة الجسم إلى 

 الحالة العادٌة

المرحلت 

 الختاميت

ميت يوحدة تعل  

 خ : ـاريـالت

 انثانثت ثاَىي المستوى: 

شىاخص. -خالث -يٍقاتً -صفازة ل:ــالوسائ  

 بٍ ػهى يحًد : ستـــــــــا األ

  .30يُافضت طبيعت الحصت: 

   .انىثب انطىٌم :الــنــشـــــاط 



 

 

  

 احـــجـُــانيعاييش  انتشكيالت و انتُقالت انًذة اصــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــشوف اإلَـــــــــــــظ األهذاف اإلجشائية انثاَىية ىـهـعـحاالت و فتشات انت

مرحلة ال

 يةالتحضير

 - ًتذضٍز تسٍكىنىج 

 - :ًَتذضٍز تذ 

 عاو. -*        

 

 خاص -*        

 شزح هذف انذصح. –االصطفاف   1نًىقف  

تعذ جزي خفٍف دىل انًهعة َمىو تإدًاء نعضالخ انجسى تتذوٌز   -2

انذراعٍٍ نألياو و إنى انخهف، فتم انجذع، رفع انزكثتٍٍ نهصذر ثى انعمثٍٍ 

   تًارٌٍ انمفز يٍ انًكاٌ ويع انتُمم, نهخهف

30' 

 

30' 

 

30' 

 
 - .تجُة انكالو 

 - ٍجٍذ انمٍاو تتسخ ٍ

 نتفادي اإلصاتاخ

 
 مرحلةال

 الرئيسية

 

 تقوية األطراف السفلية* 
 
 

       

 تحسين االرتقاء العمودي
 
 
 

البحث عن االرتقاء 
 العمودي نحو األمام

 
 
 

* يتنافس مع الزميل       
 لتحقيق أحسن نتيجة.

 الموقف الثالث:

الحفرة على شكل قاطرتٌن الذكور أماما واإلناث خلفا الجري باتجاه  

ى ثم الٌسرى وعند لوح اإلرتقاء ٌبدأ التالمٌذ بالقفز برجل واحدة الٌمن

 م األخٌرة.01ثم الرجلٌن مضمومتٌن، مع وضع ثالث حواجز فً 

 انًىقف انشابع: 

 9إلى  6الجري بسرعة متوسطة )على شكل منافسة بٌن األفواج 

ة الشبكة ثم زٌاد خطوات( ثم القفز على العجلة المطاطٌة لتخطً

 .م إناث 2ذكور و م3اإلرتفاع والمسافة بالتدرٌج إلى مسافة 

 : خايسانًىقف ان

و  ثى االرتماء عهى دافع يطاطً يىضىع فىق نىدح  50انى  50االلتزاب يٍ 

 نٍذاول نًس انًُذٌم تكهتا ٌذٌه االرتماء كًا هى يىضخ تانزسى

  :سادسانًىقف ان

 ، وتسجٍم انُتائج.يُافسح يا تٍٍ انتاليٍذ

 

 

50' 

 

 

 

 

 

51' 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 انمفز إنى آخز انذفزج

 

 

 انذفع انجٍذ نألعهى

 

 

يذ انذراعٍٍ إنى األعهى 

 َذى األياو.

 

 تذمٍك أدسٍ َتٍجح

 مرحلةال
 ختاميةال

 -  انزجىع تاألجهزج إنى

 دانح انهذوء.

انعضالخ فزدٌا  ءستزخازي خفٍف دىل انًهعة َمىو تتًارٌٍ اتعذ ج (7و 

 ثى يع انزيٍم.

 االَصزاف. – انتذٍح انزٌاضٍح  – دىصهح َهائٍح –االصطفاف  

53' 

 

   التاكيد عمى
االسترخاء الجيد 
 والتنفس العميق

 ثانوية شارع الشهداء  ة:ـــــــســؤسـانً

 بن علو محمد  ار:ــــــــــــتــاألس

 8102 – 8102  انسُة انذساسية:

   يٍ:  خــــاسيـانت

 

 لثة ثانويالثا  ىي:ــــانًست

 انىثب انطىيم  اط:ـــــــشــانُ

    سقى: وحذة تعهًية

 حبل+مسحاة+  مسوي الرمل+  زحاج+ شواخص م:ـــــائــانىس

 

  :انخاصانهذف 

يحقق انتهًيز انىصىل إنً أبعذ َقطة بعذ أٌ يحىل انسشعة 

 األياوإنً  واالستقاءانعًىدية إنً أفقية 

 

 



 

 

  

حاالت و فترات 

 نـلـعـالت
 احـــجـنــالهعايير  التشكيالت و التنقالت الودة ازــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــروف اإلنـــــــــــــظ األهداف اإلجرائية الثانىية

مرحلة ال

 يةالتحضير

 - ًتحضٍز تسٍكىنىج 

 - :ًَتحضٍز تذ 

 عاو. -*        

 

 خاص -*        

 شزح هذف انحصح. –االصطفاف   1لوىقف  

تعذ جزي خفٍف حىل انًهعة َقىو تإحًاء نعضالخ انجسى تتذوٌز انذراعٍٍ نألياو و   -2

تًارٌٍ انقفز يٍ انًكاٌ , إنى انخهف، فتم انجذع، رفع انزكثتٍٍ نهصذر ثى انعقثٍٍ نهخهف

   ويع انتُقم

30' 

 

30' 

 

30' 

 
 - .تجُة انكالو 

 - ٍجٍذ انقٍاو تتسخ ٍ

 نتفادي اإلصاتاخ

 
 مرحلةال

 الرئيسية

 

 تقوية األطراف السفمية* 
 
 

       

 تحسين االرتقاء العمودي
 
 
 

البحث عن االرتقاء 
 العمودي نحو األمام

 باستخدام األيدي

 
 
 

* يتنافس مع الزميل       
 .لتحقيق أحسن نتيجة

 من أزواج إلى التبادلً األسلوب باستخدام التجرٌبٌة المجموعة بتقسٌم الطالب ٌقوم •
 :التالً النحو على المجموعة أفراد على األدوار وتوزٌع الطلبة

 .المالحظ الطالب توجٌهات وتنفٌذ المهارة بأداء ٌقوم :المؤدي الطالب •
 :يقوم المالحظ الطالب •
 .للمهارة الصحٌح باألداء األستاذ من الواجب ورقة باستالم  •
 .للمهارة زمٌله أداء مالحظة •
 صحٌح غٌر أم صحٌحا األداء كان إذا واستنتاج الواجب بورقة األداء مقارنة •

 .األخطاء لتصحٌح فورٌة راجعة تغذٌة وإعطاء
 :األستاذ ردو •
 ٌجب التً التعلٌمات وإعطائه الدرس موضوع عن فكرة بإعطاء األستاذ ٌقوم •

 .تطبٌقه أثناء بها االلتزام
 تغذٌة إعطاء كٌفٌة وتعلٌمه الزمٌل مع التعاون أهمٌة على الطالب بتوجٌه ٌقوم •

 .باستمرار راجعة
 بدور ٌقوم سوف طالب كل إلى الطالب نظر وٌوجه طالب، لكل األدوار تقسٌم •

 .المالحظ وبدور المؤدى
 طالب باختٌار وذلك المجموعات بتقٌٌم األستاذ ٌقوم التعلٌمٌة الوحدة من االنتهاء بعد •

 والطالب معٌنة درجة وإعطاء الدرس خالل تعلمها تم التً المهارة ألداء مجموعة كل من
 .الدرجة نفس مجموعته أفراد ٌأخذ الفائز
 .مرارباست مجموعة كل تقدم بتسجٌل ٌقوم

 

 

50' 

 

 

 

 

 

51' 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 انقفز إنى آخز انحفزج

 

 

 انجزي تأقصى سزعح

 

 

يذ انذراعٍٍ إنى األعهى 

 َحى األياو.

 

 تحقٍق أحسٍ َتٍجح

 مرحلةال
 ختاميةال

 -  انزجىع تاألجهزج إنى

 حانح انهذوء.

انعضالخ فزدٌا ثى يع  ءستزخاهعة َقىو تتًارٌٍ ازي خفٍف حىل انًتعذ ج (7م 

 انزيٍم.

 االَصزاف. – انتحٍح انزٌاضٍح  – حىصهح َهائٍح –االصطفاف  

53' 

 

   التاكيد عمى
االسترخاء الجيد 
 والتنفس العميق

 الجدٌدة واد رهٌو ثانوٌةال  ة:ـــــــســؤسـالو

 تٍ عهح يحًذ اذ:ــــــــــــتــاألس

 8102 – 8102  السنة الدراسية:

   هن:  خــــاريـالت

 

 

  الثالثة ثانوي  ىي:ــــالوست

 انىثة انطىٌم  اط:ـــــــشــالن

 30   رقن: وحدة تعلوية

 حبل+مسحاة+  مسوي الرمل+  حاجز+ شواخص ل:ـــــائــالىس

 

  :الخاصالهدف 

 أٌ ٌتعهى انتهًٍذ طزٌقح انتعهى انتعاوًَ تاألسهىب انتثادنً



 ورقة الواجب

 وصف الطريقة التعاونية باالسلوب التبادلي

 1 غرض هذا االسموب هو العمل مع .زميل اخر وكيفية اعطاء التغذية العكسية لمزميل
التعريف بالشكل الثالثي وتوضيح حقيقة ان كل فرد منهم يمتمك دورا" خاصا" به وان كل 

 2. تمميذ سوف يقوم باالداء تارة وبدور المراقب تارة اخرى
3 توضيح ان دور المؤدي واداء الواجب واتخاذ نفس القرارات كذلك يقوم المؤدي 

  باالتصال بالمراقب فقط
 4 يكمن دور المراقب في اعطاء التغذية العكسية الى المؤدي 

 النقاط التي يجب مراعتها عند اداءء المهارة 

 زٌادة التركٌز و االنتباه و النظر لحوض الرمل ، مراقبة جري االقتراب و نقطة االنطالق  

 عدم الخلط فً الخطوات و االرتكاز

  .النظر الى لوحة االرتكاز اثناء االقتراب

 ثنً الجذع عند االقتراب

 

 



 . "وقوف طالب الصف بالنسق ثم العد زوجيا
 . حسب الحروف االبجدية 
 . باختيار الزمالء لبعضهم 

 .( يقوم التالميذ باختيار بعضهم البعض ) االختيار الذاتي
 . حسب الطول 
 . حسب الوزن

 . كل طالب مع الطالب الذي بجانبه 
  . حسب مستوى المهارة لديهم 

 

  


