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 ملخص البحث

التعلم التعاونً والذي ٌعتمد على تمسٌم الطلبة الى  أسالٌبالمستوٌات هو احد  سلوبأ    

بعد مستوٌات ثالث ) جٌد ،متوسط، ضعٌف( وٌحدد لكل منها درجة مناسبة وفك تمدٌر المعلم 

لامت الباحثة بأجراء هذه  طلبة ٌوزعهم حسب هذه المجامٌع ومن هناان ٌجري المعلم اختبار لل

فً تعلم بعض مهارات المستوٌات  إستراتٌجٌةالدراسة والهدف منها معرفة اثر استخدام 

مشكلة البحث فمد اعتمدت على للة الوحدات التعلٌمٌة فً الدرس  أماالجمناستن االٌماعً.

االٌماعً وعدم تعلم المهارة بسهولة مما ٌدعو الستخدام اسلوب ٌساعد فً تعلم هذه المهارة 

تمثل مجتمع البحث بطالبات   وافترضت الباحثة وجود فروق لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

( طالبة 33جامعة المادسٌة وعددهن ) –نٌة وعلوم  الرٌاضه بٌة البدكلٌة التر –المرحلة الثالثة 

بالطرٌمة العشوائٌة وبالمرعة الى مجموعة ضابطة  هنوتم تمسٌمبة ( طال42اما العٌنة فمد بلغت )

(طالبة .ولمعرفة تكافؤ المجموعتٌن تم استخدام 24ومجموعة تجرٌبٌة  وكل مجموعة عددها )

المستوٌات اسلوب تجت الباحثة ان هنان اثر فعال الستخدام واستن ( للعٌنات المتناظرةTلانون )

فً تعلم بالً المهارات فً الجمناستن  االسلوبفً تعلم المهارة .وتوصً الباحثة بأستخدام هذا ا

 االٌماعً.

 االٌماعًمهارات الجمناستن  -استراتٌجٌة المستوٌات -الكلمات المفتاحٌة :

ABSTRACT 

The Levels method is one of the cooperative learning 

methods, which depends on dividing students into levels          

Three (good, medium, and poor), and for each of them an 

mailto:sbasma8@gmail.com
mailto:sbasma8@gmail.com
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appropriate score is determined according to the teacher's 

discretion after being conducted The teacher is a test for the 

students, distributing them according to these groups, and 

from here the researcher conducted this study Its aim is to 

know the effect of using the levels strategy on learning some 

of your gymnastics skills As for the research problem, it 

depended on the lack of educational units in the rhythmic 

lesson and the lack of Learning the skill easily, which calls for 

the use of a method that helps in learning this skill, and the 

researcher assumed There were differences in favor of the 

experimental group.                                                                              

The research community is represented by the third stage 

students - college Physical Education and Sports Sciences - 

University of Al-Qadisiyah and their number (33) female 

students. As for the sample, it reached(24) female students, 

and they were divided randomly and by lot into a control 

group and an experimental group Each group of (12) students. 

To find out the equivalence of the two groups, the rule of (T) 

was used for samples The researcher concluded that there is 

an effective effect of using the levels method in learning the 

skill The researcher recommends using this method to learn 

the rest of the skills in your rhythmic gymnastics.                         

 Key words: - Levels strategy - Rhythmic gymnastics skills.         
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 المقدمة -1

اتجيت طخائق التجريذ إلى استخجام أساليب حجيثة تعتسج عمى إشخاك افخاد  في صف 
س التخبية ر واحج أو مخحمة واحجة بتخظيط وتشفيح وتقؾيؼ الشذاطات التي يسارسؾنيا في د

ة لتجعل مشيا مرجر قؾة بجل مؽ أن تكؾن مرجر قمق الخياضية، مدتثسخة الفخوق الفخدي
لمسجرس، ونقظة تثيخ دافعية األفخاد إلى بحل ما بؾسعيؼ وحدب قجراتيؼ الفخدية فتجفعيؼ 
إلى التحريل السشاسب مع قجراتيؼ وتجفع بيؼ إلى الدعي لسداواة أقخانيؼ الحيؽ يعتسجون 

ية الخياضية التي تدسح لمسجرس عمييؼ. وعيخت اتجاىات حجيثة في أساليب تجريذ التخب
باالنتقال مؽ أسمؾب إلى آخخ واستعسال السشاسب مشيا حدب الحاجة وحدب الفخوق 
الفخدية بيؽ الستعمسيؽ وإمكاناتيؼ والغخض الحي يخاد تجريدو، ولغخض إعظاء فخصة أكبخ 

  (9 - 1لمستعمؼ التخاذ قخارات في العسمية التعميسية.)
االستفادة مؽ استخاتيجيات ىحا االسمؾب في ىحه الخياضة كؾن كل وعمى الخغؼ مؽ قمة 

ميارة ليا خرؾصيتيا في التعمؼ حيث يسكؽ ان يالئؼ ىحا االسمؾب بعض السيارات وال 
 يالئؼ اخخى.

والجسشاستػ االيقاعي ىؾ احج الخياضات التي تستاز بالجقة واالداء الدخيع .وعسمية التعمؼ 
 ل وقت وجيجـــــــــــــــــــــــــــقبأ طخيقة تعاون اليرال السادة التعميسية. ال تتؼ االمؽ خالل استخجام

.ومؽ ىشا تكسؽ اىسية البحث في معخفة اثخ استخجام استخاسيجية السدتؾيات في (1-39)
 تجريذ السيارات الخياضية.

مالزمة  الباتالظ وان قمة عجد الؾحجات التعميسية ليحه السادة وصعؾبة االداء يحتؼ عمى
في  الباتالسادة لكثخة عجد الظ ةوىحا يدبب جيجا لسجرس السياراتالسادة ليؼ لتعمؼ  ةمجرس

الرف الؾاحج، مؽ ىشا بخزت مذكمة البحث في إيجاد أسمؾب يخفف الجيج الؾاقع عمى 
  .وتجاه السادةزميالتيا مدؤولية اكبخ تجاه  ةويحسل الظالب ةكاىل السجرس

 الغرض من الدراسة-2

اثر استخدام اسلوب المستوٌات  واالسلوب المتبع فً تعلم مهارة رمً التعرف على  -2

 الكرة واداء وثبة الممصٌة فً الجمناستن االٌماعً
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رمً الكرة واداء وثبة الممصٌة فً التعرف على افضل  اسلوب فً تعلم المهارة  -4

 الجمناستن االٌماعً

    البحث إجراءات -3

بٌة البدنٌة وعلوم       كلٌة التر –بطالبات المرحلة الثالثة البحث مجتمع  تمثل  -العٌنة : 3-2

،اما العٌنة  (4726-4722( طالبة للعام الدراسً ) 33جامعة المادسٌة وعددهن ) –الرٌاضه 

وتم تمسٌم العٌنة بالطرٌمة العشوائٌة وبالمرعة تم تمسٌمها الى مجموعة بة ( طال42فمد بلغت )

ولمعرفة تكافؤ المجموعتٌن تم (طالبة .24وكل مجموعة عددها ) ضابطة ومجموعة تجرٌبٌة 

 (2( للعٌنات المتناظرة وكما فً الجدول )Tاستخدام لانون )

 (1ججول )

 ياريالس يمالقب االختبار يف زابظةوال التجخيبية عتيؽؾ السجس  فؤتكا يبيؽ

مستوى  Tلٌمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة االختبار
 الداللة

غٌر  الجدولٌة المحسوبة ع س ع س 
 4642 762 7624 7690 7632 7693  معنوي

 7670وبنسبة خطا  22= 2-24درجة الحرٌة 

 -:تصميم الدراسة 3-2

ولسمت العٌنة الى مجموعتٌن تجرٌبٌة  طبٌعة البحث هاستخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمالئمت

المستوٌات والمجموعة الثانٌة تتعلم باالسلوب المتبع وضابطة المجموعة االولى تتعلم باسلوب 

وفك المنهج الدراسً وتم تمٌٌم االختبارات المبلٌة والبعدٌة من لبل لجنة محكمٌن وتم استخراج 

( الستخراج النتائج والممارنة بٌن المجموعتٌن لمعرفة SPSSالبٌانات وفك الحمٌبة االحصائٌة )

 (290-2)ك اي اسلوب .اٌهما افضل فً االداء المهاري.وف

 -المتغيرات المدروسة : 3- 3

 -االختبارات المستخدمة: 3-1- 3

 (467-2)لمهارة رمً الكرة واداء وثبة الممصٌة  االختبارات المهارٌة  -2

 المماٌٌس لمٌاس الوزن والطول للعٌنة لغرض التكافؤ  -4

 -التجربة االستطالعية : 3-3-2
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( طالبات .وكان 3على عٌنة من) 4722-27-44اجرٌت التجربة االستطالعٌة بتارٌخ 

الهدف من التجربة التأكد من انسٌابٌة العمل ومعرفة الولت الالزم وكفائة اجهزة 

 .التصوٌروالتعرف على عمل المجامٌع.

 -االختبارات القبلية : 3-3-3

رة على ضوء المهارة المختا  4722-27-42تم اجراء االختبارات المبلٌة للمجموعتٌن فً ٌوم 

  27وكانت الدرجة من 1وتم تصوٌر االداء المهاري وتموٌم المهارة من لبل لجنة التحكٌم 

 

 التجربة الرئيسية 3-3-4

رمً لعٌنة البحث فً مهارة )  4722/ 27/  40تم اجراء التجربة الرئٌسٌة بتارٌخ 

( طالبة ولسمت العٌنة الى مجموعتٌن 42الكرة واداء وثبة الممصٌة ( وعددها ) 

( طالبة والمجموعة 24المجموعة التجرٌبٌة تطبك ضمن المنهج المعد لها وعددهن )

(طالبة . وتضمن المنهج 24الضابطة تطبك ضمن المنهج الدراسً العادي وعددهن )

(د . وبعد 67( وحدات تعلٌمٌة بوالع وحدة تعلٌمٌة فً االسبوع مدتها )2التعلٌمً )

س ظروف االختبارات المبلٌة بارات البعدٌة بنفتنفٌذ المنهج التعلٌمً تم اجراء االخت

 رسال االستمارات الى لجنة التحكٌم .وتم ا

 االختبارات البعدية  3-3-5

اجرٌت االختبارات البعدٌة لعٌنة البحث بعد اكمال المنهج التعلٌمً المعد  فً ٌوم 

49 /24 /4722 

فً (SPSSائٌة )وفً نفس ظروف االختبارات المبلٌة وتم استخدام الحمٌبة االحص

 ( 20-0استخراج البٌانات ) 

 

 

 

 

 

                                                           
 اسماء المحكمين 1

 جامعة القادسية–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جمناستك –تعلم حركي -حامد نوري   -1

   جامعة بابل–جمناستك كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -تعلم حركي–غداء السفاح ر -2

 جامعة بغداد–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جمناستك–تعلم حركي –ايناس سلمان  -3
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 (4جدول )

 عرض نتائج االختبارات المبلٌة  والبعدٌة لمهارة رمً الكرة واداء وثبة الممصٌة  2-2 

 وتحلٌلها ومنالشتها

                                     (7670وبنسبة خطأ ) 2-24معنوي عند درجة حرٌة 

ولٌمة )ت( ان هنان فروق ذات  من خالل عرض االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة

داللة معنوٌة بٌن نتائج االختبار المبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي، مما ٌدل على حدوث 

التعلم فً المجموعتٌن خالل مدة تنفٌذ المنهج مع تطور المجموعة التجرٌبٌة وتعزو الباحثة 

تأثٌر فً تحسن  وٌات كان لهً استخدمت اسلوب المستالسبب الى ان المجموعة التجرٌبٌة الت

وتشٌر البحوث  .التعلم لدٌها ممارنتا بالمجموعة الضابطة التً استخدمت المنهج  الدراسً المتبع

العلمٌة الى ان التعلم باسلوب المستوٌات اكثر فاعلٌة من التعلم بالنمط او االسلوب الفردي النة 

اما مجموعة  لولت فً تعلم المهارةكما انة استثمار ل( 26-9)ٌخلك منافسة بٌن المتعلمٌن 

مستوى  Tلٌمة  خ البعدي خ المبلً المجموعة 
 الداللة

 س التجرٌبٌة 
 

 معنوي الجدولٌة المحسوبة ع س ع

7693 7632 060 7690 

 معنوي 4647 40 2637 9,3 7624 7690 الضابطة

2362 4647 
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وهذا  الطالبات الالتً تعلمن وفك االسلوب التملٌدي تنتظر المتعلمة دورها لتلمً التغذٌة الراجعة 

 وبسبب كثرة الطالبات ممارنتا بالمجموعة التجرٌبٌة .(224 -6)ٌؤدي الى الملل 

 

  ومنالشتها الممصٌة وتحلٌلهاعرض نتائج االختبار البعدي لمهارة رمً الكرة واداء وثبة  2-4

 (3جدول )                                

 وداللة المحسوبة والجدولٌةعرض نتائج االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ولٌمة )ت( 

 الفروق فً االختبار البعدي للمهارة لٌد البحث للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة

  7670ونسبة خطأ  44= 4-24+24معنوي عند درجة حرٌة  

لالختبار البعجي لمسيارة قيج البحث لظالبات  السجسؾعتيؽ التجخيبية ( 3تبيؽ نتائج الججول )
عة التجخيبية وتعدو الباحثة الدبب في ىحه الفخوق السمؾب السدتؾيات والزابظة ولرالح السجسؾ 

التجخيبية الحي يتظمب تقييؼ لكل طالبة لتعخف السجسؾعة مؽ ىؾ  ةالسجسؾع والحي استخجمتي
حتى يسكشة االنتقال مؽ مجسؾعو الى اخخى تؾازي مدتؾاة في التعمؼ وىحا يخمق حافد  ,الستعمؼ
رياضة الجسشاستػ االيقاعي ليا مؾاصفات يغيخ فييا  صفات اسمؾب .كسا ان (28-7)0لمتظؾر

تعتسج عمى خبخة الستعمسة او كل متعمسة و فكل ميارة تعتسج عمى السيارة التي سبقتيا  السدتؾيات
( ان استخجام اسمؾب البمؾشيالظالبة االخخى وتعاونيا ويتفق ىحا مع ما اشار الية )   

يؽ الظمبة مؽ خالل االفادة مؽ قجرات الظالب في السجسؾعة السدتؾيات يعسل عمى السذاركة ب
. فتقجم (123-2)ويؤدي الى انجماج ىحه القجرات معا لتحقيق ىجف جساعي مذتخك الؾاحجة 

الظالبة عمى التعمؼ بحساس وجج افزل مؽ التعمؼ باالسمؾب التقميجي الحي يكؾن خالي مؽ 
 السذاركة الجساعية.

 االستنتاجات 5-1

 مستوى الدالله Tلٌمة  خ البعدي المجموعة 
  الجدولٌة المحسوبة ع س التجرٌبٌة 

 معنوي
060 7690 

 4647 4624 2637 9,3 الضابطة
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بيؽ السجسؾعتيؽ حيث تفؾقت السجسؾعة التجخيبية عمى السجسؾعة ق معشؾية عيخت فخو  -1
 الزابظة في تعمؼ ميارة رمي الكخة واداء وثبة السقرية في الجسشاستػ االيقاعي

 واوصت الباحثة باستخجام اسمؾب السدتؾيات في تعمؼ ميارات الجسشاستػ  -2
االلعاب الفخقية والفخدية. في التشؾع في استخجام طخائق التجريذ واساليب .التعمؼ  في  -3
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 على المجمهعتين تعليمية المطبقة دة هحنمهذج ل

 42/  عدد الطالبات                                                                       

 رمي الكخة واداء وثبة السقرية/ تعميؼ ميارة  الهدف التعليمي     /          الهحدة

 بيؽ الظالبات / خمق روح التعاون وخمق روح السحبة الهدف التربهي / /              التاريخ

 المالحظات االدوات التنظيم الهقت نهع النشاط

 القسم التحضيري

 تسجيل الحضور

 احماء

 يالقسم الرئيس
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 كرة جمناستك

 

  ابسططططططططططططططططططط         

 .جمناستك

 أخذ الغياب واع اء االرشادات    -

اع طططاء تمطططاري  عامططط  لت يئططط  جميططط   -

 اعضاء الجسم 

اع طططاء تمطططاري  خايططط  التطططي تخطططدم  -

 كالقفز للحرك  يالقسم الرئيس
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عطط  رمططي الكططرة يططتم عططرا م ططارة  

خ ططططوات  مطططط  قبططططل 3)اخططططذ  ريططططق 

وبعطططد الالعبططط  واداء والو بططط  المقيطططي  

عططرا الم ططارة ضططم  الفتططرة المحططددة 

بت بيطططططق الم طططططارة  تاخطططططذ المجموعططططط  

 بالتسلسل..وباالداء 

وتقطططططدم المدرسططططط  النيطططططائ  والتغذيططططط  

 الراجع ..

      

 .تماري  ت دئ  وانيراف    

 

 


