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وأثره يف تنمية باستخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوني اإلبداع يف تصميم األلعاب الصغرية 
كلية طالب لدى يف دروس املشاهدة والتطبيق لتفكري اإلبداعي وحتصيل املهارات التدريسية ا

  الرتبية الرياضية جبامعة املوصل 
  ٤السید سرمد فاضل محمد     ٣ید أكرم موفق برزوالس    ٢جمال شكري بسیم. د. م   ١ ضیاء قاسم الخیاط. د. أ

 

  امللخص

  : یهدف البحث إلى
 الـتعلم التعـاوني علـى إسـتراتیجیةالكشف عـن أثـر البرنـامج التعلیمـي المقتـرح باأللعـاب الـصغیرة المـصممة باسـتخدام  .١

 . مهارات التدریسیة لدى مطبقي السنة الدراسیة الثالثة بكلیة التربیة الریاضیةتحصیل ال

 الـتعلم التعـاوني علـى إسـتراتیجیةالكشف عـن أثـر البرنـامج التعلیمـي المقتـرح باأللعـاب الـصغیرة المـصممة باسـتخدام  .٢
 . ةتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى مطبقي السنة الدراسیة الثالثة بكلیة التربیة الریاضی

  : وكانت أدوات البحث كاآلتي
 .  للتفكیر اإلبداعي)تورانس(اختبار  .١
 .  للذكاء)رافن(اختبار  .٢
 . استمارة تحصیل المهارات التدریسیة والتي قام بتقنینها الباحثون .٣

  : عینة البحث
عــام تكـون مجتمـع البحـث مـن طـالب الـسنة الدراسـیة الثالثــة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة الموصـل لل    

  :أما عینة البحث فقد تضمنت. طالبًا وطالبة) ١٨٩(والبالغ عددهم ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الدراسي 
طالبــًا واختیــرت عمــدیًا ودرســت حــسب البرنــامج ) ١٦(وبلــغ عــدد طالبهــا ) و(تمثلــت بالــشعبة : المجموعــة التجریبیــة .١

 . الصغیرةالتعلیمي المقترح باأللعاب 

ـــضابطة  .٢ ـــشعبة : المجموعـــة ال ـــت بال ـــغ عـــدد طالبهـــا ) د(تمثل ـــرت عمـــدیًا ودرســـت باألســـلوب ) ١٨(وبل ـــًا واختی طالب
 . االعتیادي

  :واستنتج الباحثون ما یأتي
 الـــتعلم التعـــاوني فـــي تحـــصیل إســـتراتیجیةفاعلیــة البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح لتـــصمیم األلعـــاب الـــصغیرة باســـتخدام  .١

 . یة التربیة الریاضیةالمهارات التدریسیة لدى مطبقي السنة الدراسیة الثالثة في كل
 الـتعلم التعـاوني فـي تنمیـة اإلبـداع إسـتراتیجیةفاعلیة البرنامج التعلیمي المقترح لتـصمیم األلعـاب الـصغیرة باسـتخدام  .٢

 .  في كلیة التربیة الریاضیةالثالثةلدى مطبقي السنة الدراسیة 
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ریـسیة وتنمیــة التفكیـر اإلبــداعي لـدى مطبقــي فاعلیـة الــتعلم التعـاوني والمجــامیع التعاونیـة فــي تحـصیل المهــارات التد .٣
 . السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة

فاعلیة تطبیق البرنامج التعلیمي المقترح في تنمیة أسس قواعد اإلبداع لدى مطبقي السنة الدراسـیة الثالثـة فـي كلیـة  .٤
 . التربیة الریاضیة

  :وأوصى الباحثون بما یأتي
 التعلیمي المقترح لتصمیم األلعاب الـصغیرة فـي تـدریس مـادة المـشاهدة والتطبیـق فـي كلیـات ومعاهـد اعتماد البرنامج .١

 . التربیة الریاضیة
 . استخدام األلعاب الصغیرة المبتكرة ضمن دروس المشاهدة والتطبیق لدى كلیات ومعاهد التربیة الریاضیة .٢

 . ي واألنواع األخرى للتفكیر في دروس التربیة الریاضیةتوفیر المناخ التعلیمي المالئم لتنمیة التفكیر اإلبداع .٣
 . فعالة في تعلیم مهارات التدریس المتعلقة بمادة طرائق تدریس التربیة الریاضیةكإستراتیجیةاعتماد التعلم التعاوني  .٤

  
Creation in Small Games Designing and its Effect in Thought Creation Growing and Obtaining Training 

Skills For Sport Education Students Under Application in the University of Mosul  
Prof.Dr.Dhea'aQ.Al-Khaeat    Lecturer.Dr. Jamal Sh. Baseem    Sarmed F. Mohammad  

  Akram M. Brzo 

Abstract 
The research aims to:  
1. Revealing of the suggested educational programme for small games designed by using 

the strategy of co-operative learning on obtaining teaching skills, for the students 
under application for third year students in the college of sport.  

2. Revealing of the suggested educational programme for small games designed by using 
the strategy of co-operation learning on creative thought growing for students under 
application for third year students in the college of sport.  

The tools of the research are as follows:  
1. The test of Touranse for creative thought.  
2. The test of Rafen for cleverness. 
3. Worksheet for obtaining training skills the teaching is done by the researchers.  
The Data of the Research:  

The research society are students from third year students in the college of sports 
education in the university (2009-2010) year. And their number are (189) male and female 
students. While the research data and it contains the following.  

1. Expermintal group: it represented by (W) group, and the student number are (16) 
students and it was being chosen internationally and studied as the suggested 
educational programme for small games.  

2. Control group: it represented by (D) group, and the students number and it was 
being chosen intentionally and studied in ordinary style.  

The Researchers conclude the following:  
1. The effectiveness of suggested educational programme designed for small games by 

using the strategy of co-operation learning in obtaining teaching skills for the 
students under application for the third year students in the college of sport.  

2. The effectiveness of suggested educational programme designed for small games by 
using the strategy of creative growing for the students, under application for third 
year students in the college of sport.  
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3. The effectiveness of co-operation learning and co-operation groups in obtaining 
teaching skills and creative thought growing for the student under application of 
third year students of the college of sport.  

4. The effectiveness of the application of suggested educational programme, in growing 
the bases of creative rule for the students under application of third year students in 
the college of sport education.  

The researchers recommended the following:  
1. Dependence on the suggested educational programme for small games in teaching 

application and observation subject in institution and colleges of sport education. 
2. Using creative small games including application and observation lessons for colleges 

and institutions of sport education.  
3. Ensuring educational clime which fits the growing of thought in sport education 

lessons. 
4. Dependence on the co-operation training skills which are related with methods of 

teaching subject in sport education.  
  : المصادر العربیة واألجنبیة

 .التدریس اإلبداعي، دار المنهل للطباعة والنشر، عمان، األردن): ٢٠٠٢(االلوسي والزغبي، صائب وطالل،  •

أثـــر اســـتخدام األلعـــاب الـــصغیرة فـــي تنمیـــة التفكیـــر ): ٢٠٠٦(آل مـــراد ویـــونس، نبـــراس یـــونس، وأفـــراح ذنـــون،  •
 أبحــاث كلیــة التربیــة األساســیة، كلیــة التربیــة األساســیة، جامعــة اإلبــداعي لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة، مجلــة

 .١٨٦-١٦٨، ص١، العدد٤الموصل، جمهوریة العراق، المجلد

دلیــل المعلــم فــي تــدریس التربیــة الریاضــیة للــصفوف الثالثــة االبتدائیــة ): ١٩٨٤(الجــسار، ســالم داود وآخــرون،  •
 .األولى، وزارة التربیة، جمهوریة العراق

دلیـل المعلـم فـي تـدریس التربیـة الریاضـیة للـصفوف االبتدائیـة األولـى، ): ١٩٨٦(الم داود، وآخـرون، الجسار، سـ •
  .وزارة التربیة، جمهوریة العراق

مــضامین النظریــة البنائیــة فــي تــدریس العلــوم األساســیة، مجلــة التربیــة، جامعــة قطــر، ): ١٩٩٦(الحلبــي، خلیــل،  •
 .٢٧٠-٢٥٥، مجلد، ص)١١٦(العدد

، عمـــان، )٣(، العـــدد ٤٠التفكیـــر اإلبـــداعي وماهیتـــه، مجلـــة رســـالة المعلـــم، المجلـــد): ٢٠٠٠(یـــد، الخطیـــب، مز  •
 .األردن

أثر ممارسة المعلم لمهارات تصمیم التعلیم على أدائـه ودافعیـة وتحـصیل طلبتـه، ): ١٩٩٩(دروزة، أفنان نظیر،  •
com.Afnan.Daroza.www   

ــتعلم التعــاوني، عــالم الكتــب، ط): ٢٠٠٥(الــدیب، محمــد مــصطفى،  • ــنفس ال ــم ال ، القــاهرة، جمهوریــة مــصر ١عل
 .العربیة

ـــاء حـــسن،  • ـــدیوان، لمی ـــة القـــدرات ): ٢٠٠٢(ال ـــى تنمی ـــدروس التربیـــة الریاضـــیة عل ـــأثیر مـــنهج تعلیمـــي مقتـــرح ل ت
تربیـة الریاضـیة، كلیـة التربیـة الریاضـیة، اإلبداعیة لدى تالمیذ الصف األول االبتـدائي، مجلـة دراسـات وبحـوث ال

 .٥٤-٣٤، ص١٨جامعة البصرة، العدد 

 تدریـسیة فـي طرائـق تـدریس التربیـة كفایـات): ١٩٩١(السامرائي والسامرائي، عباس احمد، وعبد الكریم محمود،  •
 .الریاضیة، مطبعة دار المعرفة، جامعة البصرة، جمهوریة العراق

طرق تدریس التربیة الریاضـیة، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، ): ٢٠٠٠(السامرائي، عباس احمد صالح،  •
 .جامعة بغداد، العراق
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طرائق التدریس العامـة وتنمیـة التفكیـر، دار األمـل للنـشر والتوزیـع، ): ٢٠٠٠(السامرائي، هاشم جاسم وآخرون،  •
 .عمان، األردن

 .، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن١تدریس مهارات التفكیر، ط): ٢٠٠٣(سعادة، جودت احمد،  •

 .أساسیات التدریس، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن): ٢٠٠٦(شبر، خلیل إبراهیم وآخرون،  •

أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس العلــوم علــى تحــصیل ): ١٩٩١(صــباریني، محمــد، وخــصاونه، أمــل،  •
 .لمجلة التربویة، عمان، األردنطلبة الصف الرابع االبتدائي، ا

طــرق التــدریس فــي التربیــة الریاضــیة، وزارة التعلــیم العــالي والبحــث ): ١٩٨٧(العاصــي، نزهــان، حــدیث، مــازن،  •
 .العلمي، جامعة الموصل، العراق

ائــل ، و ١القیــادة االبتكاریــة واإلدارة الممیــزة حقیبــة تدریــسیة لتنمیــة اإلبــداع اإلداري، ط): ٢٠٠٤(عبــاس، ســهیلة،  •
 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

ـــد الكـــریم، عفـــاف،  • ـــشأة المعـــارف باإلســـكندریة، جمهوریـــة  ): ٢٠٠٤(عب ـــة، من ـــة البدنی ـــدریس فـــي التربی طـــرق الت
 .مصر العربیة

أدوات التفكیــــر واالنتبــــاه ) DATT (التــــدریبيأثــــر البرنــــامج ): ٢٠٠٠(العبــــداالت، أســــماء ضــــیف اهللا صــــالح،  •
بـداعي كقــدرات وسـمات أبداعیــة لـدى عینــة مـن طالبــات الـصف األول الثــانوي فـي كــل المباشـر علـى التفكیــر اإل

 .من فرعیه األدبي والعلمي، رسالة ماجستیر منشورة، الجامعة األردنیة، األردن

  .مبادئ علم النفس،ط، دار الكتب للطباعة والنشر،عمان،األردن):٢٠٠٠(عدس،عبد الرحمن،وقطامي، نایفة •
أثــر برنــامج ســكامبر فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي، مجلــة أبحــاث كلیــة ): ٢٠٠٥(، نــدى، فتــوحي، فــاتح، وزیــدان •

  .، جامعة الموصل، العراق٦٠-٣٥، ص١، العدد١المعلمین، المجلد
  .تعلیم التفكیر للمراحل األساسیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر): ٢٠٠١(قطامي، نایفة،  •
  .، األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن١ه وطرق تعلیمه، طتفكیر األطفال وتطور ): ١٩٩٠(قطامي،یوسف •
نــشاط اللعــب المحــدد لنمــو شخــصیة طفــل مــا قبــل المدرســة، مجلــة علــم الــنفس، ): ١٩٩٠(كمــال، وفــاء محمــد،  •

 .السنة الرابعة، الهیئة المصریة العامة للكتب، القاهرة

ة بعـض المهـارات الحركیـة األساسـیة للـصفین األلعاب الصغیرة وأثرهـا علـى تنمیـ): ١٩٨٥(محمود، سمیرة طه،  •
الخـــامس والـــسادس فـــي المرحلــــة االبتدائیـــة، مجلـــة بحــــوث التربیـــة الریاضـــیة، كلیــــة التربیـــة الریاضـــیة، جامعــــة 

 .١٦٥-١٤٧، ص١٩٨٥ أغسطسالزقازیق، المجلد الثاني، 

زیـرة الـورد فـي المنـصورة، ، مكتبـة ج١اللعب واإلبداع في مرحلـة الطفولـة، ط): ٢٠٠٤(المغازي، إبراهیم محمد،  •
 .مصر

، دار الـشروق للنـشر والتوزیـع، عمـان، )المبادئ واألهداف(طرائق تدریس العلوم ): ٢٠٠١(المقرم، سعد خلیفة،  •
 .األردن

دلیـــل الطالـــب فـــي التطبیقـــات المیدانیـــة للتربیـــة الریاضـــیة، وزارة التعلـــیم ): ١٩٩٠(المنـــدالوي، قاســـم، وآخـــرون،  •
 .، جامعة بغداد، مطابع التعلیم العالي، جمهوریة العراقالعالي والبحث العلمي

• http //www.najah.education/Arabic/conferences/it/5.htm.  
• Ebiger, Marlow, (2003): Patterns of thinking in Reading, via Fntemet (ERIC). 
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