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  تأثیر التدریس بأسلوب التعلم التعاوني في خفض مستوى القلق
 في تعلم مهارة اإلرسال التنسي بالكرة الطائرة

  ٢م انتظار فاروق الیاس .م        ١ د حازم احمد مطرود.م.أ
 )٢٠٠٩  األول كانون ٣٠القبول  ................ ٢٠٠٩األول  تشرین  ٢١االستالم (

  الملخص  
  :عنیهدف البحث الكشف 

 . التعلم التعاوني في خفض مستوى القلق لدى طالبات المرحلة اإلعدادیة بالكرة الطائرةأسلوبتأثیر استخدام _  

    : التنسي، ووضع الباحثان الفروض اآلتیةاإلرسال التعلم التعاوني في تعلیم مهارة أسلوب  فاعلیة التدریس باستخدام -
فــي خفـــض مــستوى القلــق لـــدى طالبــات المرحلـــة ) التجریبیـــة والــضابطة(ي البحــث  توجــد فــروق ذات داللـــة معنویــة بــین مجمـــوعت-

  . بالكرة الطائرةاإلعدادیة
  . التنسياإلرسالفي تعلم مهارة ) التجریبیة والضابطة( توجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث -

بحـث فقـد تكونـت مـن طالبـات شـعبتین تـم اختیـارهم  عینـة الأمـااستخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالءمته طبیعـة البحـث، 
 عینة أفراد استبعد الباحثان عدد من أنطالبة لكل شعبة بعد ) ١٦(عشوائیأ من المرحلة الخامسة والبالغ عددهن ثالث شعب وبواقع 

ن مجتمــع البحــث مــ)  % ٣٦.٧٨(  عینــة البحــث، وبهــذا شــكلت العینــة نــسبة مئویــة مقــدارها أفــرادالبحــث وذلــك لعــدم تجانــسهم مــع 
العمــر، الطــول، الكتلــة، وبعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة (  وهــي نــسبة مناســبة وتــم التكــافؤ بــین المجموعــات فــي متغیــرات األصــلي
واعتمد الباحثان التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه تصمیم ". التنسي "األعلى المواجه من اإلرسال المؤثرة في تعلم مهارة )والحركیة

 التجربـــة إجـــراءاســـتغرق تنفیـــذ المنهـــاج التعلیمـــي وبعـــد .  المالحظـــة القبلیـــة والبعدیـــةت المتكافئـــة العـــشوائیة االختبـــار ذاالمجموعـــات
وحدات تعلیمیة للمجمـوعتین وزمـن ) ٨( وبمعدل أسابیع) ٤( ولمدة ٢٨/٣/٢٠٠٩االستطالعیة تم تنفیذ التجربة الرئیسیة یوم السبت 

ـــة   فالوســـط الحـــسابي، االنحـــرا(  باســـتخدامإحـــصائیاعـــد جمـــع البیانـــات وتفریغهـــا تمـــت معالجتهـــا وب. دقیقـــة) ٤٥(كـــل وحـــدة تعلیمی
  ). لعینتین متساویتین) ت(المعیاري، النسبة المئویة، اختبار

  :واستنتج الباحثان ما یأتي
  .ي التنساإلرسال لمهارة األداء أسلوب التعّلم التعاوني هو أسلوب فّعال في تعّلیم الطالبات فن إن. ١
  . التنسياإلرسالفي تعّلم مهارة ) التقلیدي ( تفوق أسلوب التعّلم التعاوني على األسلوب . ٢

  :وأوصى الباحثان بما یأتي
  . التعلم التعاوني لتعلم مهارات الكرة الطائرةأسلوب على استخدام التأكید. ١
  .  بالكرة الطائرةأخرى دراسات مماثلة على مهارات إجراء. ٢
  

The Effection of Teaching by Cooperative Learning Method in reducing the Anxiety 
Level in Learning the tennis Transmission Skill in Volleyball  

Asst.prof.Dr. Hazim Ahmad Matrood             Asst .lectuer .Intidhar Farooq Soran        

ABSTRACT  
Aims of this research : 

- Check up the influence of cooperative learning in reducing the anxiety level  of high school 
female students, in volleyball. 

                                                 
 . العراق /امعة الموصلج/كلیة التربیة الریاضیة/ فرع األلعاب الفردیة ١
 .العراق /جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/ فرع األلعاب الفرقیة ٢
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-  Checkup the activity of  using cooperative learning method in learning the tennis transmission 
skill. 
The researchers supposed the following : 
- There are many abstract content differences between the tow groups of research (experimental and 
control) about the activity of cooperative learning in reducing the anxiety level of high school 
female students.       
 - There are many abstract content differences between the tow groups of research about the activity 
of teaching by use the  cooperative method in  learning tennis transmission skill. 
The researchers used the experimental method for its suitability to the research complexion, the 
specimen consisted of female students from tow groups of fifth class that had been choosen 
randomly  from three groups (16 students from each groups), after elimination some of them 
because the were unlikeness with the others. 
This specimen formed a good rate of(% 36.78) per cent form the total basic research. The parity 
between the groups was made in variable of ( ago, length, cluster, and some elements of physical 
fitness and motor skills) affecting  in learning the tennis transmission skill that opposite the top.  
The researchers depended on the experimental design which called ((the design of randomly 
checkup equivalent groups that have following  and anteriority notation)). 
This curriculum had been done in Saturday 28/march/ 2009 , in (4) weeks at the rate of (6) 
education units, (45) minute for each one after collection and evacuation, the data had been 
processed statically by using ( arithmetic mean, standard deviation, percent, and (T) test for two 
equal specimens.  
Conclusion :  
The researchers conctuded the following :- 
-The cooperative learning is an active method for teaching the female students the transmission skill 
technically. 
- The progress of the cooperative learning method on the classical one, in learning the tennis 
transmission skill . 
The researcher recommended the following : 
1. Stress on using the cooperative learning method to learn skills of volleyball.    
2.  Making similar studies of other skills in volleyball.  

  
   : التعریف بالبحث-١
  :  البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

م المهــارات الریاضـیة ومــا زالــت تــستخدم، اذ تباینــت ی التعلیمیــة التـي اســتخدمت فــي تعلــاألســالیبهنـاك الكثیــر مــن 
 أســالیب إیجــاد إلــى  فـي مجــال طرائــق التـدریس المهــاري والبــدني، لـذا ســعى الخبــراء والبــاحثوناألداءفیهـا نــسب النجــاح فـي 

 المهــارات الحركیــة أجــزاءبمــا یــنعكس علــى فهــم  الطــالب  والفعالیــات الریاضــة كافــة، بمــا یــتالءم مــع قابلیــاتاأللعــابم تخــد
 تدریـسي معـین أسـلوب المهـارات الحركیـة ولـیس هنـاك إلكـساب عدیـدة أسالیب هناك إنمن المعروف و .متنوعة ومكوناتهالا

ره خالل الوحـدة التدریـسیة یعتمـد علـى الوضـع التعلیمـي، وتعـد لعبـة  وان اختیاأهمیته له أسلوبفكل . األفضل بأنهیوصف 
 التنــسي هــو واإلرســال، اإلعدادیــة الجماعیــة التـي یتــضمنها المــنهج التعلیمــي لطالبــات المرحلـة األلعــاب إحــدىالطــائرة الكـرة 
 ربـط الـتعلم بالعمـل إلـىذي یعمـل التعلم التعاوني احد االتجاهات الحدیثة فـي مجـال الـتعلم الـ یعد إذ" . االرساالتأنواعاحد 

 التدریب على اكتـساب الـسلوك أنكما  ویراعي الفروق الفردیة القائمة بین الطالب ،والمشاركة االیجابیة من جانب الطالب
الــــدیب، ( ." ســــیطرة المعلــــم علــــى طالبــــه ودكتاتوریتــــه الــــشائعة فــــي نظــــم الــــتعلم التقلیدیــــةأســــالیبالتعــــاوني یحــــل محــــل 

 یـؤثر علـى سـرعة الخــاطر وقـوة البدیهـة، وقـد یـؤدي بــالفرد د المظـاهر االنفعــاالت النفـسیة اذ القلـق احـویعـد،) ٢٠٠٤،١٧٣
 الـذین یتـسمون بارتفـاع مـستوى القلـق غالبـا مـایكون األفـراد إن") ١٩٨٤الجمـل، (أشار اختالل في توافقه العصبي، وقد إلى
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 ولعبــة كــرة "،)١٩٨٤،٣٦٧الجمــل،" (اض فــي مــستوى القلــقبانخفــیتــسمون   البــإفراد مــاقورنوا إذا منخفــضا أدائهــممــستوى 
  مــن التركیــز واالنتبــاه، فــضال عــن حالــة نفــسیة جیــدة، وتتطلــب مــن الالعــب درجــة كبیــرةإلــىالطــائرة یحتــاج فیهــا الالعــب 

لتحقیــق هــدف  الــتعلم التعــاوني داخــل مجموعــات صــغیرة ةإســتراتیجی لــذا جــاءت  )١٨٢، ١٩٧٠الــین، (."االســتقرار النفــسي
 فـالقلق ،وتجـاوز المـشكالت النفـسیة  معتمـدا علـى نفـسهاإلتقـان مـستوى إلـى المجموعـة أفـرادتعلیمي مشترك لوصـول جمیـع 

 علـى وأثـره ،ن خـالل اسـتخدام األسـلوب التعـاوني مـ، التنسيم اإلرسالیلذا ارتأى الباحثان تعلّ  . احد عوائق عملیة التعلمیعد
    .خفض مستوى القلق لدى الطالبات

    :كلة البحث مش٢-١
 وهذه المشكلة یمكـن ان تـؤثر فـي القلق كمشكلة اجتماعیة تواجه العدید من المراهقین وحتى الراشدین في المجتمع

 وقــد یمتنــع عــن الحــدیث ویتمركــز ،ؤدي للخــوف، حیــث یتجنــب القلــق المواقــف التــي تــ واالجتمــاعياألكــادیمينمــو الطــالب 
الباحثــان احــد ومــن خــالل مالحظــة  للفــرد،  النمــو الــسويأمــامل تمثــل عائقــا وامــحــول ذاتــه، وقــد یــضطرب تفكیــره، وهــذه الع

واجـه د التحقـق مـن ذلـك لـوحظ بـان القلـق ی المهـاري وعنـبـاألداء التقلیـدي الحـظ بـان هنـاك قـصور باألسـلوب اإلرسال ألداء
 الــسلبیة علــى أثــاره ل مــنقلــحتــى ی لــذا یتطلــب التــدخل المبكــر للتخفیــف مــن حــدة القلــق اإلرســال أداء أثنــاءفــي الطالبــات 
 اإلعدادیـة التعاوني في عملیـة الـتعلم للحـد مـن القلـق لـدى طالبـات المرحلـة األسلوب، لذا استخدم الباحثان الطالبةشخصیة 

   .بالكرة الطائرة
  :  الكشف عنإلى یهدف البحث : هدفا البحث٣-١
 .البات المرحلة اإلعدادیة بالكرة الطائرة التعلم التعاوني في خفض مستوى القلق لدى طأسلوب استخدام أثر١-٣-١

  . التنسياإلرسالم مهارة یالتعلم التعاوني في تعل أسلوب فاعلیة التدریس باستخدام٢-٣-١
    : فرضا البحث٤-١
 في خفض مستوى القلق لـدى طالبـات )التجریبیة والضابطة(بین مجموعتي البحث توجد فروق ذات داللة معنویة ١-٤-١

  . بالكرة الطائرةةاإلعدادیالمرحلة 
  . التنسياإلرسال في تعلم مهارة )التجریبیة والضابطة( بین مجموعتي البحث توجد فروق ذات داللة معنویة٢-٤-١
  : مجاالت البحث ٥-١
     .اإلعداديطالبات الصف الخامس : المجال البشري١-٥-١
 ٢٠٠٩ / ٢٨/٣ ولغایة ٢٠٠٨ /١٦/٢  من ابتداءً :المجال ألزماني٢-٥-١

  . تلكیف للبناتإلعدادیةالساحة الریاضیة :المجال المكاني٣-٥-١
  : تحدید المصطلحات ٦-١
طـالب بحیـث یـسمح للطـالب بالعمـل ) ٦-٢(هـو الـتعلم ضـمن مجموعـات صـغیرة مـن الطـالب ":التعلم التعـاوني١-٦-١

  " شترك وتحقیق الهدف التعلیمي المسویا وبفاعلیة، ومساعدة بعضهم البعض، لرفع مستوى كل فرد منهم،
  )٩٧، ١٩٩٥جونسن وهولبك،(

ي النجــاز المهمــات التعلیمیــة التــي  بــشكل تعــاون فیمــا بیــنهنلبــاتا تــتعلم فیهــا الطأســلوبهــو  : التعریــف اإلجرائــي٢-٦-١
 غیـر متجانـسة فـي  مجموعـات صـغیرة،إلـى الـصف طالبـات، ویـتم توزیـع  تعلیمیـةأهـداف المـادة مـن خـالل ةمدرسـحددها ت

 .التحصیل المهاري
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  :  والدراسات السابقةياإلطار النظر -٢
  :  النظرياإلطار١-٢
 في حیاتـه ویعمـل علـى تطـویر شخـصیته االجتماعیـة أساسي میدان ألنه التعلم إلى الفرد بحاجة ماسة إن : التعلم١-١-٢

لم  یعمــل علــى صــقل هــذا الــتع ومــن ثــمالمتراكمــةتعلمــه مــن خــالل جمیــع خبراتــه  عــن طریــق اكتــسابه الجدیــد لتطــویر مــا
    )٢٣، ٢٠٠٢محجوب، ( .ویستخدمه لخدمة التعرف النهائي في المجتمع

ــتعلمأســالیب ٢-١-٢  الیوجــد إذ الــتعلم، وهــذا مــا نالحظــه بــشكل واضــح فــي العملیــة التعلیمیــة، أســالیبلقــد تنوعــت  :  ال
عملیـة اقتـصادا عنـد  وأكثرهـا األسـالیبا مـن جوانـب الـتعلم هـو اختیـار انـسب  مهمـا رئیـسأمـرا لكـن أسـلوب مـن أفـضل أسلوب

   .میالتعل
 التعلم النشط وهو التعلم ضمن مجموعات صغیرة مـن الطـالب یتـراوح أسالیبهو احد " : التعلم التعاونيأسلوب .٣-١-٢

 یعمـل الطلبـة أن هـو األسـلوبومـضمون العمـل فـي هـذا  غیر متباینین فـي القـدرات أوطالب متباینین ) ٨ ـ ٢(عددها من 
 بفوائــد تعلیمیــة وأفــرادا اجتمــاعي یعــود علــیهم جماعــة أو اكتــساب معرفــي إطــارركة مرســومة فــي  مــشتأهــدافمعــا لتحقیــق 

 فیمــا بیــنهم ویــساعد كــل مــنهم األخــر مــن خــالل تعلمهــم الفــردي بحیــث یعملــون ویتعــاونون  ممــا یعــود علــیهمأفــضلمتنوعــة 
 عـن نجـاح مـسئولوكـل مـتعلم .المـشتركلتحقیق هدف تعلیمي مشترك ولرفع مستوى كل فرد منهم وتحقیق الهدف التعلیمـي 

العمــل ســویا وبفاعلیــة،  وهنــا ســیتاح للطــالب فرصــة اإلتقــان مــستوى إلــى المجموعــة أفــراد یــصل جمیــع أنمجموعتــه ویجــب 
 التعلم قـادر علـى خلـق حالـة مـن التاصـر أسالیب من األسلوب هذا إن ،)٥٠، ٢٠٠٩الدیوان، (."ومساعدة بعضهم البعض

 األهــداف بنــاء أن إذ، األخــرى نتاجــا فــي الحــاالت أكثــر فــي الــصف الواحــد، وهــذا التاصــر یجعلهــم االجتمــاعي بــین الطلبــة
 كــل عــضو فــي أنكیــد علــى  الــتعلم التعــاوني، ومحــددة مــع التأوفــقعلــى التعلیمیــة، والتــي تخــدم الطلبــة فــي تلبیــة حاجــاتهم 

 تفــاعال مثمــرا ومؤشــرا، أخــرىمــن جهــة مالئهــم فیتفــاعلون مــع المــدرس مــن جهــة ومــع ز . المجموعــة یــتعلم المــادة التعلیمیــة
 هیكلیـة تنظیمیـة لعمـل مجموعـة مـن الطلبـة بحیـث یـنغمس كـل إیجاد (إلى) الحیلة(یذهب و . یخلق روح التعاون بین الطلبة

كید على ان كـل عـضو فـي المجموعـة یـتعلم المـادة  وفق ادوار واضحة ومحددة، مع التأ المجموعة في التعلیم علىأعضاء
  )٣٢٩، ١٩٩٩ الحیلة،).(میةالتعلی

 االســـتخدام التعلیمـــي لمجموعـــات صـــغیرة لكـــي یعمـــل الطلبـــة ســـویة لرفـــع مـــستوى بأنـــه) Smith,1999(ویعرفـــه 
  )  Smith, 1999, 7.(األخرتعلمهم وتعلم بعضهم 

التـي  الصف، اذ یتعامل مع المجموعات الـصغیرة إدارة المدرس في ة طبیعة التعلم التعاوني تخفف من مسؤولیإن    
التفاعـل مـع عـدد اكبـر مـن الطلبـة  تكون في الـصف، بـدال مـن تعاملـه مـع كـل طالـب علـى حـدة، فـضال عـن مـساعدته فـي

 دور المــتعلم فــي الــتعلم التعــاوني، هــو كونــه إن) (١٩٩٥عبانیــة، ( یؤكــد إذویتــیح لــه تــشخیص الــصعوبات لــدى الطلبــة، 
 ومـزودا بالتغذیــة الراجعـة، وراصــدا لعملیـة المــشاركة الجماعیــة الجزئیـة، ومعینــا للطالـب وقــت الحاجــة، ضـابطا للمجموعــات

  )٣٩، ١٩٩٥عبانیة، (.)في مجموعات صغیرة 
  : الكرة الطائرةب ارات األساسیةالمه٤-١-٢

ـــة مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تحقـــق الفـــوز والنجـــاح ألي فریـــق ـــان أداء المهـــارات األساســـیة لّلعب  فالمهـــارات ،ُیعـــد إتق
ت التــي تحــتم علــى الالعــب أداؤهــا فــي جمیــع المواقــف التــي تتطلبهــا اللعبــة بغــرض الوصــول إلــى هــي الحركــا" األساســیة 

إن جمیــع األلعــاب تبــدأ بــانطالق األداة المــستخدمة فــي اللعبــة وبأشــكال مختلفــة فــي األداء ففــي لعبــة الكــرة . أفــضل النتــائج
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 ، وقبـل كـل نقطـة، كل شوط من األشواط الخمـسة للمبـاراة یكون اإلرسال هو المهارة التي تبدأ بها المباراة مع بدایة،الطائرة
  .وبعد كل خطأ 
 وقبـل أن تلمــس أي جـزء مــن ،ضــرب الكـرة بیــد واحـدة أو بـأي جــزء مـن الــذراع بعـد قــذفها أو تركهـا مـن الیــد"واإلرسـال هـو 

ثـــر تحمـــسًا فـــي إذ ُیعـــد اإلرســـال الخطـــوة األولـــى لجعـــل الفریـــق أك،)٢٠٠٤،٢٦الكاتب،وجبـــار، ("جـــسمه أو ســـطح الملعـــب
 وجعلــه فــي موقــف صــعب فــي اســتقبال الكــرة ، وأیــضًا أربــاك الفریــق المنــافس،الحــصول علــى النقــاط مــن الفریــق المنــافس

أصبح اإلرسال من المهارات الحاسمة للنقاط بـشكل مباشـر للفریـق لحـصوله علـى حـصة كبیـرة مـن التطـور فـي و . المرسلة 
  . ى یومنا هذا  وال،األداء طوال مدة تقدم الكرة الطائرة

بعد أن یتعلم المبتدئون اإلرسال من األسفل فمن الضروري أن  " :  التنسياألعلى المواجه من اإلرسال١-٤- ١-٢
 )  Vallker ،1997 ،40("التنس"یتعلموا اإلرسال المواجه من األعلى 

  : أقسام هيةتمر هذه المهارة بثالث :  الحركياألداءفن *
ــسم التحــضیري   والقــدمان متباعــدتان ویكــون البعــداإلرســال، یقــف الالعــب خلــف خــط ضــع تهیــؤ الجــسم العــاليمــن و :      الق

 للیـد الـضاربة ویكـون وزن هـي المعاكـسة بقـدم واحـدة وتكـون هـذه القـدم األمـام إلـىر ثـم یأخـذ الالعـب خطـوة بعرض الـصد
 الكـرة إرسـالاجه للنقطـة التـي یریـد الالعـب  بالتساوي تقریبا والجسم مواجه للشبكة وبالتحدید مو  القدمینعلىزعا و الجسم وم

 هـذه النقطـة، وتكـون القـدم الخلفیـة مرتخیـة وغیـر إلى األمامیة القدم أصابع تشیر إذ األقدام، ویتحد هذا التوجه بحركة إلیها
حمــل الكــرة  اللتــین یكــون فیهمــا انثنــاء قلیــل، توالــرحلتین والجــذع الــرأسمتــصلبة والجــسم بــصورة مــستقیمة تقریبــا ابتــداًء مــن 

 المكـان إلـى قلـیًال ویوجـه الالعـب نظـره أعلـى أو الحـزام أمـام األسـفل األمـام إلـىبالذراع غیـر الـضاربة التـي تكـون ممـدودة 
  .إلیها الكرة إرسالالتي یرغب 

تفــاع  متــر تقریبــا للمبتــدئین، ویختلــف هــذا االر )١.٥( الجــسم وبارتفــاع یبلــغ أمــام األعلــى إلــىترمــى الكــرة  : القــسم الرئیــسي
ـــدى الالعبـــین المتقـــدمین، ویقـــوس الظهـــر   الرجـــل الخلفیـــة ویكـــون موزعـــا إلـــى الخلـــف وینقـــل قـــسم مـــن وزن الجـــسم إلـــىل

 ویــسحب الكــف األعلــى إلــىعلــى الرجــل الخلفیــة ثــم تمــد الــذراع الــضاربة )% ٧٠(،و األمامیــةعلــى القــدم )% ٣٠:(تيكــاآل
 مـن النقـل الحركـي اإلفـادة مـع الـرأسالـضاربة لتالقـي الكـرة فـوق ، والمرفـق فـوق الكتـف، ثـم تمـد الـذراع األذنلیصبح خلف 

 ومـد جمیـع المفاصـل التـي كانـت  ومـد قـوس الظهـراألمامیـة الرجـل إلـى نقل ثقل الجسم من الرجل الخلفیة إعادةالتاج عن 
 مفتوحــة فــي صــابعواأل وتالمــس الكــف الكــرة األعلــى إلــىلتمتــد مثنیــة فــي الكــرة مثنیــة فــي القــسم التمهیــدي وتتحــرك الــذراع 

 یعطـى دوراً   وتتـابع الیـد الكـرة بعـد ضـربها وهـو مـااألسـفل إلـىیلـف الرسـغ النصف مفتوحة فـي النـصف العلـوي مـن الكـرة و 
ستخدمها عنـد ضـربة  یـأن یقـدر القـوة التـي یجـب أن جانب الجـسم وعلـى الالعـب إلى الذراع الحاملة للكرة فترجع أما ،للكرة

  .ان الوقوف المناسب لهذه القوةفضال عن تقدیره لمك لإلرسال
ــامي  اإلرســال أحدثــهالحركــي الــذي   للحفــاظ علــى تــوازن الجــسم نتیجــة للــزخماألمــام إلــىتنتقــل الرجــل الخلفیــة  : القــسم الخت

  .)٦٠-٢٠٠٨،٥٩،ألبنا(. الملعبإلىوتخفض الذراع الضاربة ثم ینطلق الالعب للدخول 
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  :الدراسات السابقة ٢-٢
ــم بعــض  ")٢٠٠٣(ثيألحــدیدراســة ١-٢-٢ ــي تعّل ــدائري ف ــدریب ال ــة الت ــاوني بطریق ــتعّلم التع ــأثیر اســتخدام أســلوب ال ت

   "المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 
  :هدف البحث إلى التعّرف على

ــم بعــض المهــارات األساســیة  -١ تــأثیر أســتخدم أســلوب الــتعّلم ألتعــاوني بطریقــة التــدریب الــدائري واألســلوب المتبــع فــي تعّل
   .الكرة الطائرةب
ـــم بعـــض المهـــارا -٢ ـــع فـــي تعّل ـــدائري واألســـلوب المتب ـــة التـــدریب ال ـــتعّلم التعـــاوني بطریق  تالفـــرق فـــي اســـتخدام أســـلوب ال

   .األساسیة بالكرة الطائرة
جري البحث على عینة من طالب السنة الدراسیة الثانیة في قـسم التربیـة الریاضـیة بجامعـة األنبـار للعـام الدراسـي   

 إذ تـم ،طالبـًا لكـل مجموعـة ) ١٢(  وبواقـع ، قـسموا علـى مجمـوعتین،طالبـاً  ) ٢٤(  والبالغ عـددهم ، )٢٠٠٢ – ٢٠٠١( 
 فیمـــا طبقـــت المجموعـــة الـــضابطة . أســـلوب الـــتعّلم التعـــاوني بطریقـــة التـــدریب الـــدائري علـــى المجموعـــة التجریبیـــةتطبیـــق

 ٦٥، ٢٠٠٤،إبـراهیم( . واإلرسـال الـساحق، حـائط الـصد،احق وذلـك لـتعلم مهـارات الـضرب الـس،)التقلیـدي(األسلوب المتبع 
 واختبــار ،للعینـات المترابطــة وغیـر المترابطــة ) t( وبعـد جمــع البیانـات وتفریغهــا تـم معالجتهــا إحــصائیا باسـتخدام اختبــار ،)

  :تّم التوصل إلى ما یأتي )مقدار التعّلم( وقانون نسبة التطور ،قانون حجم األثر
ــم المبتــدئین األداء ، واألســلوب المتبــع، التعــاوني بطریقــة التــدریب ا لــدائريأســلوب الــتعّلم -١  همــا أســلوبان فّعــاالن فــي تعّل

  .الكرة الطائرةالفني للمهارات األساسیة المحددة ب
ــدائري علــى األســلوب المتبــع -٢ ــتعّلم التعــاوني بطریقــة التــدریب ال ــم بعــض المهــارات ) التقلیــدي (  تفــوق أســلوب ال فــي تعّل

   .ساسیة المحددة بالكرة الطائرةاأل
  "األرضي التنس  لفعالیة التعلیمیةاألهدافاثر التعلم التعاوني في تحقیق "  )١٩٩٨(االطويدراسة ٢-٢-٢

  : الكشف عن اثرإلىهدف البحث 
  .األرضيلفعالیة التنس ) المعرفة والفهم والتطبیق( المعرفیة لمستویاتاألهدافالتعلم التعاوني في تحقیق  -١
 .األرضيلفعالیة التنس )البدنیة، والمهارات الحركیة العناصر( النفس حركیة األهدافالتعلم التعاوني في تحقیق  -٢

  .األرضي االنفعالیة لفعالیة التنس األهدافالتعلم التعاوني في تحقیق  -٣
 ،١٩٩٨-١٩٩٧الدراسـي اجري البحث على عینة من طـالب الـسنة الرابعـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل للعـام 

ــتعلم التقلیــدي قــت طریقــة ضــابطة طباألولــىمــوعتین متــساویتین  مجإلــىطالبــا، وتــم تقــیمهم ) ٣٢(وكــان عــدد   واألخــرى ال
وحــدة تعلیمیــة وبمعــدل واحــدة ) ١٢(تــم تحدیــد زمــن البرنــامج التعلیمــي مــن . تجریبیــة طبقــت علیهــا طریقــة الــتعلم التعــاوني

للعینــات ) ت( باســتخدام اختبــار إحــصائیاوبعــد جمــع البیانــات وتفریغهــا عولجــت .موعــة  ولكــل مجأســبوعتعلیمیــة فــي كــل 
  : واستنتج الباحث مایاتي،المتساویة

لطـالب الـذین تعلمـوا وكـذلك كـان تحـصیل ا.األرضـي التـنس  التعلیمـة لفعالیـةاألهـداففاعلیة التعلم التعـاوني فـي تحقیـق  -
   .   هم بزمالئهم الذین تعلموا وفق التعلم التقلیدي عند مقارنتأفضلعلى وفق التعلم التعاوني 

  :  البحثإجراءات-٣
  .مته لطبیعة البحث ومشكلتهءاستخدم الباحثان المنهج التجریبي لمال : منهج البحث١-٣
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 الدراسـي  لثانویـة تلكیـف للبنـات للعـاماإلعدادیـة  المرحلـةالبحـث مـن طالبـات تكـون مجتمـع :  مجتمع البحث وعینته.٢-٣
ونـت مـن طالبـات شـعبتین تـم اختیـارهن عـشوائیأ مـن  عینـة البحـث فقـد تكأمـا،  طالبـة)٨٧(  والبالغ عـددهن٢٠٠٩-٢٠٠٨

 اســتبعد الباحثــان عــدد مــن أن طالبــة لكــل شــعبة بعــد )١٦( ثــالث شــعب وبواقــع الغ عــددهنوالبــاإلعــدادي  الــصف الخــامس
الطالبـات الممارسـات علـى لعبـة كـرة الطـائرة، الطالبـات : ن وهـ عینـة البحـثأفـراد عینة البحث وذلك لعدم تجانسهم مع أفراد

مــن   %)٣٦.٧٨( وبهــذا شــكلت العینــة نــسبة مئویــة مقــدارها .القبلــي  لــم یحــضرن لالختبــاراللــواتيالمــصابات،الطالبات 
موا ، علمــا بــان كافــة الطالبــات قــاوصــادقا وهــي نــسبة مناســبة لتمثیــل مجتمــع البحــث تمثــیال حقیقیــأ األصــليمجتمــع البحــث 

   . ذلكیبین) ١( رقم والجدول ثان باختبار العینة المحددة مسبقام سویا لكن في نهایة التجربة قام الباحعللیة التبعم
   المستخدم في التدریس والنسبة المئویةواألسلوب العینة أفراد عدد بینی )١(رقم الجدول 

      
     

      
     

  :اآلتیة تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات: تكافؤ مجموعتي البحث .٣-٣
  .مقاسا بالكیلو غرام/ الكتلة.١-٣-٣
  .مقاسا بالسنة/ العمر .٢-٣-٣
  .مقاسا بالسنتمتر/  الطول.٣-٣-٣

  . ذلكیبین) ٢( رقم والجدول
لكتلة، ا(بین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة ت المحسوبة والنسبة المئویة لمتغیرات   )٢( رقم الجدول

  ثلعینة البح) العمر، الطول
    

  ±  ± 


  
       

       
       

 

  ٢.١٨ = ١٥ امام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطا *      
 وهـذا أعـالهالتوجد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین مجمـوعتي البحـث فـي المتغیـرات أنه  )٢( رقم  من الجدولیتبین

  . تكافؤ عینة البحثإلىیشیر 
  : والحركیةالبدنیة تكافؤ مجموعتي البحث في بعض عناصر اللیاقة .٤-٣

اء والمختـصین  الـسادة الخبـر أراءتم استخدام تحلیل المحتوى والمـصادر العلمیـة فـي مجـال الـتعلم وكـذلك اسـتطالع 
فـــي مجـــال التـــدریس للكـــرة الطـــائرة واالختبـــارات والتـــدریب الســـتخالص مجموعـــة مـــن عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة ) ٤ملحـــق (

  :اآلتیةة لعناصر الرئیس اسفر التحلیل عن تحدید اإذ ،والحركیة الخاصة
  ) سرعة االستجابة،السرعة االنتقالیة، السرعة الحركیة( السرعة وتشمل  -
 ) السفلىلإلطراف العلیا، القوة االنفجاریة لألطرافالقوة القصوى، القوة االنفجاریة (لیة وتشمل القوة العض -

 .التوازن-قةدال - الرشاقة -المرونة -
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ــاثــم قــام الباحثــان بعرضــها علــى ذوي الخبــرة واالختــصاص المــذكورین   علــى شــكل اســتمارة بهــدف تحدیــد اهــم أنف
، وبعــد ذلــك تــم اســتخالص اهــم  التنــسي بــالكرة الطــائرةاإلرســالة علــم وتطــور مهــار ؤثرة فــي تمــ ال والحركیــةالعناصــر البدنیــة

  : التكرارات وهيأكثرالعناصر من وجهة نظر المختصین والتي حصلت على 
  .  مرونة العمود الفقري-
  . العلیالإلطرافالقوة االنفجاریة  -
  . السفلىلألطرافالقوة االنفجاریة  -
  .الرشاقة -

، المـذكورین آنفـاصـر تـم تحدیـد االختبـارات الخاصـة بكـل عنـصر تـم اختیـاره مـن قبـل المختـصین وبعد تحدید العنا
  :واالختبارات التي تم ترشیحها هي

  )٤٦٩، ١٩٩٥نین،حسا(".تم قیاسه باختبار الوثب الطویل من الثبات: "السفلى لألطرافاختبار القوة االنفجاریة  -
 ألبعـدكغـم مـن وضـع الجلـوس علـى كرسـي مـن الثبـات ) ٣(رمي كرة طبیة زنة :"ا العلیلألطراف اختبار القوة االنفجاریة -

   )١٩٩٠،١٣٦،عثمان.(مسافة
  )١٩٩٥،٣٦٩حسانین،.(  م١٠× ٤باختبار الركض المكوكي لمسافة  تم قیاسه ": اختبار الرشاقة-
  .خلفا-لیااتم قیاسه من وضع االنبطاح مع مد الجذع ع": اختبار مرونة العمود الفقري-
  )٣٩٩، ١٩٨٧عبد الجبار وبسطویسي،(                                                                          

  . ذلكیبین) ٣(رقم  التكافؤ بین مجموعتي البحث في العناصر المختارة والجدول بإجراءثم قام الباحثان 
  ناصر اللیاقة البدنیة المختارة داللة الفروق لمجموعتي البحث في بعض عیبین )٣( رقم الجدول

     _  _ 

 

      
      

      
      

  ٢.١٨ = ١٥قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة  •
التوجد فـروق ذات داللـة معنویـة بـین مجمـوعتي البحـث فـي بعـض عناصـر اللیاقـة أنه ) ٣(رقم  من الجدول یتبین

    . تكافؤ مجموعتي البحثإلى وهذا یشیر البدنیة والتي تم ضبطها
موعـات المتكافئـة العـشوائیة التـصمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه تـصمیم المجاستخدم الباحثـان : التصمیم التجریبي .٥-٣

  .)٣٨٤ ،١٩٨٤، فاندالین(.یوضح ذلك) ٢(رقم  المالحظة القبلیة والبعدیة والشكل تاالختبار ذا
    

    
    

  یوضح التصمیم التجریبي لمجموعتي البحث) ٢(الشكل رقم 
  : مقیاس القلق ٥-٣
بــار الــصادق هــو الــذي یــنجح فــي قیــاس مــا  الــشروط االختبــار الجیــد فاالختأهــم"یعــد الــصدق  : صــدق المقیــاس١-٥-٣

ــــــــــــهأوضــــــــــــع مــــــــــــن  ــــــــــــى اســــــــــــتخدام صــــــــــــدق المحتــــــــــــوى) ١٨٣، ١٩٩٥حــــــــــــسانین، "(جل   وقــــــــــــد اعتمــــــــــــد الباحثــــــــــــان عل
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Content Validity كـــد مـــن صـــدق المقیـــاس قـــام الباحثـــان بعرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن الـــسادة الخبـــراء ض التأ، ولغـــر
 مــن صــالحیة المقیــاس للتأكــد )٤( رقــم  كمــا فــي الملحــقلریاضــيوالمختـصین فــي مجــال العلــوم التربویــة والنفــسیة والمجــال ا

 % ٨٠( وكانـت نـسبة اتفـاقجله  صدق المقیاس للغرض الذي وضع من أ النسب المئویة معیارًا حول باعتمادلهذا الغرض
  .على صالحیة المقیاس لتمثیل الظاهرة المطلوب  )
مجموعــة عــشوائیة مــن طالبـــات  وتطبیــق المقیــاس علــى  االختبــار،إعــادةتــم اســتخدام طریقــة  : ثبــات المقیــاس٢-٥-٣ 

خـارج عینـة  مـن مباشـرة أسـبوعبعـد نفـسها   المجموعـة االختبـار علـىأعیـد، ثـم اتطالبـ) ١٠( وبلغ عددهن خامس الالصف
   .وهو معامل مرتفع نسبیاً %) ٨٢( بلغ معامل االرتباط إذ وتم احتساب معامالت الثبات البحث

 إجـراء المطلوبة في ضـبط المتغیـرات المـستقلة والمتغیـرات التابعـة تـم اإلجراءاتبعد استكمال  : التجربة االستطالعیة٦-٣
 بهـدف التأكـد األساسـیةطالبـات مـن خـارج عینـة البحـث ) ١٠( علـى عینـة مـن ٢٠٠٩/ ٢ / ٢٢التجربة االسـتطالعیة یـوم 

  :من
  .سالمة األجهزة واألدوات المستخدمةالتأكد من . ١

  . التي قد تواجه مجربات العمل ووضع انسب الحلول لهامعرفة الصعوبات. ٢
  .نموذج الخطة التدریسیة في البرنامج التعلیميمدى صالحیة . ٣
  . وكفایته(*)كفاءة فریق العمل المساعد . ٤
  . مدى صالحیة البرنامج التعلیمي.٥
  . المادةةالتأكد من كفاءة مدرس. ٦
  :  األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث٧-٣
   .استمارة مقیاس القلق وعمل الصدق والثبات لها بعد تعدیلها على الكرة الطائرة -
شــریط قیــاس معــدني لقیــاس  میــزان طبــي لقیــاس الــوزن ،)١٠( طــائرة قانونیــة عــدد كــرات ،قــانونيالطــائرة الملعــب كــرة  -

 .صافرة  ،)٢(ساعة توقیت عدد  ،طباشیر ملون،شریط الصق ،الطول

 .) Sharp(حاسبة یدویة نوع  -

 ولمـدة ٢٨/٣/٢٠٠٩ة یـوم الـسبت تطالعیة تـم تنفیـذ التجربـة الرئیـس التجربـة االسـإجـراءبعـد :  تنفیذ التجربة الرئیـسة٨-٣
دقیقـة ) ٤٥(میـة وزمن كـل وحـدة تعلیوحدات ) ٤( أي لكل مجموعة ،لمجموعتینوحدات تعلیمیة ل) ٨( وبمعدل أسابیع) ٤(

  : توضیح ذلكیأتيوفیما 
 ، المهـاري غیـر متجانـسة فـي التحـصیلمجموعـات صـغیرة) ٤(لـى تم تقـسیم المجموعـة التجریبیـة ع : جریبیةالمجموعة الت

 فــضًال عــن ، بــشرح المهــارة مــع توضــیح الهــدف الــرئیس للــدرس، إذ تقــوم المدرســةالبــاتط) ٤(وكــل مجموعــة مكونــة مــن 
، وحــسب  للمهــارة، وكیفیــة األداءلــصحیح وعلــى رأســهم القائــد للتعــرف علــى الــشكل ا،عــرض النمــوذج لیــساعد المجموعــات

 تقــوم المجــامیع التعاونیــة ،الخطــة التدریــسیةفــي الجــزء التطبیقــي مــن .)الجــزء التعلیمــي(الوقــت المخــصص للجــزء الــرئیس 

                                                 
  :تكون فريق العمل المساعد من السادة المدرجة أسمائهم أدناه (*)
– 
 
– 
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، لمهمــات الجزئیــة مــن قائــد المجموعــة، إذ یــتم اإلشـراف علــى تنفیــذ اهم لغــرض تنفیــذ المهمــات التعلیمیــةباالنتقـال إلــى أمــاكن
 المــادة عنــد تنفیــذ المجــامیع ةقــوم مدّرســت، االنتقــال مــن مهمــة جزئیــة إلــى أخــرى بإشــراف وٕایعــاز مــن مدّرســة المــادةویكــون

بــدي المــساعدة للمجموعــة عنــد حــاجتهم إلیــه عــن طریــق قائــد ، وتمراقبــة والمتابعــة للنظــام والهــدوءللمهمــات المقــررة لهــم بال
بیــنهم بحیــث یكــون كــل   وتقــوم كــل مجموعــة بتقاســم الــسؤال فیمــا،امیع علــى المجــاألســئلة بطــرح ةقــوم المدرســ وت.المجموعــة

 وقــت معــین لتحــاور المجــامیع فیمــا بیــنهم تقــوم كــل مجموعــة بعــرض إعطــاء وبعــد ، عــن جــزء مــن الــسؤالمــسئولةطالبــة 
(  أفــــضل بقیــــة الــــصف وبعــــد االنتهــــاء مــــن كــــل المجــــامیع یقــــیم المــــدرس المجموعــــة التــــي كــــان طرحهــــا أمــــامجمــــاعي 

  .)١٩٩٣،٥،الشیخ
وذلـك مـن خـالل ) الـشرح وعـرض النمـوذج(تعلـیم طالبـات المجموعـة الـضابطة بالطریقـة التقلیدیـةتـم  : المجموعـة الـضابطة

  . لم التعاونيع التأسلوبمن دون االستعانة باستخدام  التمارین التطبیقیة
ت بتوزیـع اسـتمارة القلـق علـى الطالبـات  والتـي تمثلـ البحـث االختبـارات القبلیـةإجـراءاتتمثلت :  خطوات تنفیذ المنهج٩-٣

 وتطبیــق المــنهج التعلیمــي المــستخدم علــى عینــة البحــث والمتمثلــة بــالمجموعتین التجریبیــة والــضابطة، ومــن ثــم قبــل الــدرس
  توزیـع اسـتمارة القلـق علـى الطالبـات لمعرفـة مـستوى القلـقإعـادة للمهـارة تـم ألبعدي وبعد االختبار  االختبارات البعدیةإجراء

ـــة أنبعـــد . علـــى مجمـــوعتي البحـــث  التعـــاوني لخفـــض مـــستوى القلـــق والمجموعـــة األســـلوب اســـتخدمت المجموعـــة التجریبی
  .المنهج للمجموعتین بتطبیق )*( المادةة مدرست التقلیدي، قاماألسلوبالضابطة 

مـن اجـل تقـویم موعتي البحث ة طبقت االختبارات البعدیة لمجالنتهاء من تنفیذ التجربة الرئیسبعد ا : عملیة التقویم١٠-٣
مـن ذوي االختـصاص فـي مجـال الكـرة الطـائرة،  )٤ملحـق( ثالثـة قام الباحثان باالستعانة بمقـومین، ومعرفة صالحیتهاألداء

وتمــت عملیــة التقــویم .)٣ملحــق  ( التقــویم فــي یــوم واحــد وللمجمــوعتین وعــن طریــق اســتمارة معــدة لهــذا الغــرضإجــراء تــم إذ
  )٢٧٣، ١٩٨٧محجوب، (. جیل بواسطة المالحظة العلمیةر مع التسبواسطة مشاهدة الخبی

  .لعینتین متساویتین) ت(النسبة المئویة، اختبار،  المعیاريف، االنحراالوسط الحسابي : الوسائل اإلحصائیة١١- ٣
  )٣١٠-١٩٩٩،١٠١التكریتي والعبیدي،(                                                                          
 : ومناقشتها عرض النتائج-٤

 : عرض النتائج١-٤

) ٤(رقـم والجـدول  التنـسي اإلرسـال مهارة  تعلیماالختبار القبلي والبعدي بین مجموعتي البحث في عرض نتائج١-١-٤
  . ذلكیبین

  ي البحثلمجموعتة بعدی األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل من االختبارات القبلیة والیبین) ٤ ( رقمالجدول
  
  
  
  

  ٢.١٨ = ١٥حریة  وأمام ٠.٠٥قیمة ت الجدولیة عند نسب خطا درجة *           

                                                 
* 
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١٦٠

 المحـسوبة فـي )ت( مـن خـالل قیمـة األسـلوبین هناك تحـسن فـي عملیـة الـتعلم لكـال أن) ٤ ( رقم من الجدولبینیت
 قام الباحثـان بالمقارنـة اإلحصائیةولغرض معرفة الفروق دل على تأثیرهما في عملیة التعلم، االختبار القبلي والبعدي مما ی

  . ذلكیبین) ٥ ( رقمدول والجألبعدي في االختبار األسلوبینبین 
 التنـسي فـي الكـرة اإلرسـال  مهـارة  تعلـیم بـین مجمـوعتي البحـث فـيألبعديعرض نتائج المقارنة في االختبار ٢-١-٤

  .الطائرة
   التنسي في الكرة الطائرة بین مجموعتي البحثاإلرسال لمهارة ألبعدي داللة الفروق في االختبار یبین)٥(رقم الجدول 

    
 ±  ± 

 

      
  ٢.٠٤= ٢- ٣٢ درجة حریةأمام ٠.٠٥ت الجدولیة عند نسبة خطأ قیمة  *        

مجموعة الضابطة في  بین المجموعة التجریبیة والوجود فروق ذات داللة معنویة) ٥(رقم  من الجدول بینیت
  .التجریبیةولصالح  ألبعدياالختبار 

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل من االختبارات القبلیة والبعدیة لمجموعتي البحث في مقیاس ) ٦(الجدول رقم 
  القلق

  
  
  
  
  

  ٢.١٨ = ١٥ حریة وأمام ٠.٠٥قیمة ت الجدولیة عند نسب خطا درجة *              
  .وجود فروق ذات داللة معنویة في مقیاس القلق ولصالح التعلم والتعاون) ٦( من الجدول بینیت 

  یبین داللة الفروق في االختبار البعدي لمجموعتي البحث في مقیاس القلق)٥(دول رقم الج
    

 ±  ± 
 

      

  ٢.٠٤= ٢- ٣٢ امام درجة حریة٠.٠٥قیمة ت الجدولیة عند نسبة خطأ *       
وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي مقیـاس القلـق بـین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة ) ٧(یتبین من الجدول رقم 

  . ولصالح التجریبیةألبعديالضابطة في االختبار 
  : مناقشة النتائج٢-٤

ختبـــارات ح اال ولـــصال، وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي نتـــائج االختبـــارات المهاریـــة،)٤ (  رقـــمول الجـــدبـــینیت
لتعلیمــي وفقــًا لألســلوب  أســباب هــذه الفــروق لــدى عینــة البحــث إلــى تــأثیر المــنهج اان، ویعــزو الباحثــالبعدیــة لكــال األســلوبین

 ، إذ أن المناهج التعلیمیة التي تسعى إلى تحقیق أهدافها مـن خـالل التكـرار والممارسـة فـي تحـسن مـستوى األداء،لتدریسيا
 لكــي یــتمكن مــن الوصــول ،للجوانــب المهاریــة هــو اكتــساب المــتعلم مجموعــة مــن القــدرات المهاریــةوٕان أســاس عملیــة الــتعلم 
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١٦١

علیمیــة یعــود تحقیـق واكتــساب أقـصى درجــات الكفایـة فــي المواقـف الت"  إذ إن جیـد ألداء المهــارة المـراد تعلمهــا،إلـى مــستوى 
 بحیـث یمكـن للمـتعلم اكتـسابها ، أسـاس خطـوات متدرجـة، لكونه یعد طریقة لتنظیم المادة الدراسیة علىإلى المنهج التعلیمي

إن لألســــالیب وطرائــــق التعلـــیم دورًا فعــــاًال ومــــؤثرًا فـــي المــــسیرة التعلیمیــــة ، )٤٦٦ ،١٩٧٢ ، الفتــــاح لطفـــيعبــــد( "بـــسهولة 
م  الـتعاألسـالیب تـؤثر علـى سـرعة" إن   إذسالیب والطرائق باختالف خصوصیتها، وتختلف هذه األ،للمناهج المراد تطبیقها ّل

ــتعلم ، وٕان التكیــف الــصحیح والمناســب للطریقــة أو األســلوب تعتمــد علــى الفهــم الــسلیم للعوامــل وعلــى درجــة اإلشــباع فــي ال
 بـینكـذلك یت،)٤٠، ١٩٨٧عـالوي، ( "والمبادئ التي لها صلة بالموضوع لكي تثبت أثرها وقیمتها في مواقف تعلیمیة معینـة

 الـتعلم التعـاوني علـى تحقیـق المهـارة الحركیـة أسـلوبالمتعلقـة بـأثر وفاعلیـة ) ٥(م رقـخالل النتـائج المعروضـة فـي الجـدول 
فوجـد فروقـا ذات داللـة معنویـة بــین متوسـطات درجـات الطالبـات المجموعـة التجریبیــة ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعــة 

 أســلوبان : اوني، ویمكــن القــول الــتعلم التعــأســلوبالــضابطة، ولــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت المــادة علــى وفــق 
، وقــد یعــزى ســبب ذلــك باألســلوب األمــريالــتعلم التعــاوني ذا اثــر فــي زیــادة تحــصیل الطالبــات مهاریــًا مقارنــًة بطریقــة الــتعلم 

 االســتثمار االمثــل لــزمن تكــرار المهــارة التــي تقــوم بهــا كــل طالبــة متلقیــا التغذیــة الراجعــة المباشــرة والفوریــة مــن قائــدة إلــى
 تنتظر الطالبة لمـدة زمنیـة إذكس في مجموعة التعلم باألسلوب األمري ، على العمدرسة المادة  مناألحیانموعة وفي المج

 لــم یــتم مــشاهدتها فــي بعــض التمرینــات الحركیــة األحیــانتغذیــة الراجعــة مــن المدرســة فقــط وفــي بعــض معینــة لكــي تتلقــى ال
 المتطلبــات أهــم تعــد مــن التغذیــة الراجعــة" أنمــن ) عثمــان(الیه بــسبب كثــرة طالبــات الــصف الواحــد، وینــسجم مــع مــا أشــار 

 حركــي تــام فهــذا أداء علــى  الحــصولأردنــا إذا) " Robb (دویؤكــ) ١٨٦، ١٩٨٧عثمــان، " . ( فــي عملیــة الــتعلماألساســیة
 األسـلوبذا وُیعـد هـ، ) Robb،  1972،13". ( التغذیـة الراجعـةإلیـهالتمـرین مـضافًا وٕانمـا مـرین فقـط تي عـن طریـق التالیـأ

مـن ، و اجزاء عدة، وتعلم كل جزء علـى حـدأنموذجًا لتعلیم مهارة اإلرسال التنسي الذي یستدعي قیام المتعلم بتقسیمها على أ
 السـیما، و ئ نـسبیًا لزیـادة الـسیطرة الحركیـةفضًال عن استخدام التمرین بشكل بط هذه األجزاء وربطها كوحدة واحدة،  دمجثم

،  وذلـك مـن خـالل أدائهـم،نـوع الخطـأر وكـذلك یقـسم الطـالب إلـى مجـامیع صـغیرة وهـذا یعتمـد علـى في مرحلة التعلم المبك
  . فضًال عن إشراك المجموعة المنجزة في التعّلم،مما یسهل علیه تصحیح األخطاء

ویعــزو الباحثــان ذلــك، إلــى أن التفاعــل بــین المجموعــات الــصغیرة المتعاونــة مــن شــأنه أن یعطــي فرصــًا للطــالب 
كما انه یولد فرصـًا للطـالب مـن ممارسـة القیـادة، والتعـّرف علـى الطـالب .  مستویات التعلم المرتفعة أن یعززوا تعلمهمذوي

اتــضح مــن النتــائج و .الــذین بحاجــة إلــى توجیــه أو تــشجیع، والتعــّرف علــى الطــالب الــضعاف، واالهتمــام بهــم بــشكل خــاص
 ل تعـاون الطالبـات داخـأدى إذالطالبات المجموعـة التجریبیـة،  لدى قفعالیة استخدام التعلم التعاوني في خفض مستوى القل

 انــدماج الطالبــات داخــل المجموعــة، أن، كمــا  للمهــارةأداءهــن فــي  تقلیــل مــن مــستوى اضــطرابهن، وقلقهــنإلــىموعــة المج
تعـاوني تـسهیل  یحقـق الـتعلم الأنیمكـن ، )٢٣٤، ١٩٩٦زهـران، .( والمشاركة بینهن یزید من تفـاعلهنووجود فرصة للنشاط

 یـــساعد أن التـــي یمكـــن بهـــا األنـــشطة یركـــز علـــى أنخبـــرات النجـــاح فـــي المواقـــف االجتمـــاعي وتـــشجیع الفـــرد القِلـــق علـــى 
 یخفـض مـن درجـة أن، لـذلك فـان الـتعلم التعـاوني یمكـن األفـراد، وكذلك یتضمن التعلم التعاوني تفاعًال مباشرا بـین اآلخرین

ـــ المتغیـــرات المهمـــة فـــي تهم وتقـــدیر الـــذات والتحـــصیل والـــصحة النفـــسیة وغیرهـــا مـــن القلـــق لـــدى الطالبـــات وتحـــسین دافعی
  )٢٠٠٤،٢٦٥الدیب، (.شخصیة الفرد

  
  

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
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  : االستنتاجات١-٥
 اإلرســاللمهــارة  األداء الفنــي الطالبــاتتعّلم خفــض مــستوى القلــق لــأســلوب الــتعّلم التعــاوني هــو أســلوب فّعــال فــي  إن .١
  .نسيالت
  . التنسياإلرسالفي تعّلم مهارة ) التقلیدي (  أألمري تفوق أسلوب التعّلم التعاوني على األسلوب .٢
  :التوصیات٢-٥

  . التعلم التعاوني لتعلیم مهارات الكرة الطائرةأسلوبكید على استخدام أالت •
  . بالكرة الطائرةأخرى دراسات مماثلة على مهارات إجراء •

  
  : جنبیةواأل المصادر العربیة

تـــأثیر األســـلوبین االتقـــاني والتعـــاوني فـــي تعّلـــم مهـــارة اإلرســـال الـــساحق بـــالكرة ): ٢٠٠٤(، میـــثم لطیـــف إبـــراهیم •
 .، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة جامعة بابلالطائرة

تــــنس اللفعالیــــة  التعلیمیــــة األهــــدافاثــــر الــــتعلم التعــــاوني فــــي تحقیــــق :  )١٩٩٨( ولیــــد وعــــدهللا علــــي ،ويطــــاال •
  . غیر منشورة، الموصل، العراق دكتوراهأطروحة. األرضي

  .اإلسكندریة، كلیة التربیة الریاضیة، ١فن الكرة الطائرة، ط) : ١٩٧٠(الین، ودیع فرج  •
 علـــى القلـــق النفـــسي ونتـــائج المباریـــات لـــدى وأثرهــادراســـة خفـــض الحـــساسیة ) : ١٩٨٤(الجمــل، حلمـــي لطفـــي  •

 .اإلسكندریةمس لدراسات وبحوث التربیة الریاضیة، المصارعین، المؤتمر العلمي الخا

مؤســسة التركــي : مــدارس الظهــران األهلیــة، الظهــران، عمــان: الــتعّلم التعــاوني، ت): ١٩٩٥(جونــسون وهولبــك  •
 .للنشر والتوزیع

فـي تأثیر اسـتخدام أسـلوب الـتعّلم التعـاوني بطریقـة التـدریب الـدائري ): ٢٠٠٣( ،  خلیل إبراهیم سلیمان ألحدیثي •
  . غیر منشورة،بغداد،العراق دكتوراهأطروحة .تعّلم بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

، دار الفكـر العربـي، ١،ج٣بیة البدنیـة والریاضـیة،طسالقیاس والتقویم في التر ): ١٩٩٥( حسانین،محمد صبحي، •
 .القاهرة،مصر

، دار الفكـر العربـي، ١،ج٣ة والریاضـیة،طالقیـاس والتقـویم فـي التربیـة البدنیـ): ١٩٩٥( حـسانین،محمد صـبحي، •
 .القاهرة،مصر

 عمـان، دار المـسیرة للنـشر والتوزیـع ١التـصمیم التعلیمـي نظریـة وممارسـة، ط): ١٩٩٩( الحیلة، محمد محمود  •
 .والطباعة

  . القاهرة، مصر١ التعلم التعاوني، طأسالیب):٢٠٠٤(الدیب، محمد مصطفى  •
 .فاعلة في تدریس التربیة الریاضیة،دار الكتب والوثائق ببغداد أسالیب): ٢٠٠٩(الدیوان، لمیاء حسن  •

فعالیة استخدام التعلم التعـاوني فـي تـدریس الریاضـیات فـي خفـض مـستوى وقلـق ): ١٩٩٦(زهران،العزب محمد  •
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة،القاهرة، مصر.یةدالریاضیات لدى المرحلة االعدا

ـــتعلم حـــسب الطریقـــة إســـتراتیجیةارنـــة بـــین اثـــر مق): ١٩٩٣ (:الـــشیخ، ســـامي صـــالح احمـــد • ـــتعلم التعـــاوني وال  ال
 فـي مـادة العلـوم، جامعـة الیرمـوك، رسـالة ماجـستیر غیـر األساسـيالتقلیدیة في تحـصیل طلبـة الـصف الخـامس 

  .منشورة
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١٦٣

أثــر نمــوذجین مــن نمــاذج الــتعّلم التعــاوني علــى اتجاهــات طــالب الــصف الــسابع ): ١٩٩٥( عباینــة، عبــد اهللا  •
تعلم األساســي تجــاه تعّلـــم مــادة الریاضــیات فـــي األردن، جامعــة قطــر، مجلــة مركـــز البحــوث التربویــة، العـــدد للــ

 .الثامن، السنة الرابعة

االختبـــــــارات ومبـــــــادئ االحـــــــصاء فـــــــي المجـــــــال ): ١٩٨٧(قـــــــیس نـــــــاجي وبسطویـــــــسي، احمـــــــد ،عبـــــــد الجبـــــــار •
 .الریاضي،مطبعة التعلیم العالي،بغداد

ـــــتعلم الحركـــــي، اإلســـــكندریةط): ١٩٧٢(عبـــــد الفتـــــاح لطفـــــي • ـــــق تـــــدریس التربیـــــة الریاضـــــیة وال ـــــب : رائ دار الكت
 . الجامعیة،

 . ، دار القلم، الكویت١التعلم الحركي والتدریب الریاضي، ط) : ١٩٨٧(عثمان، محمد عبد الغني  •

 .،الكویت١موسوعة العاب القوى،دار العلم للنشر والتوزیع،ط) ١٩٩٠(عثمان،محمد عبد الغني •

 . بغداد ،القواعد الدولیة للكرة الطائرة): ٢٠٠٤( تب وعامر جبارعقیل الكا •

 . دار المعارف: ، القاهرة٤سیكولوجیة التدریب والمنافسات، ط  ): ١٩٨٧(عالوي، محمد حسن  •

 ترجمــة محمــد نبیــل نوفــل ،منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس): ١٩٨٤ (وآخــرون ، دیوبولــدب،فــان دالــین •
 . القاهرة،نجلو المصریة مكتبة اال،٣ ط،وآخرون

، ٢األســـس العلمیـــة للكـــرة الطـــائرة وطـــرق القیـــاس، ط ): ١٩٩٧(محمـــد صـــبحي حـــسانین وحمـــدي عبـــد المـــنعم  •
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة

 بغدادالتحلیل الحركي، مطبعة التعلیم العالي، ) : ١٩٨٧( سوجیه محجوب  •

 .دار الفكر للطباعة والتوزیع: ، عمان١كیة، طالتعلم والتعلم والبرامج الحر ): ٢٠٠٢ ( ............ •

  التطبیقــــــــــات اإلحــــــــــصائیة واســــــــــتخدامات ): ١٩٩٩(ودیــــــــــع یاســــــــــین التكریتــــــــــي، ألعبیــــــــــدي حــــــــــسن محمــــــــــد  •
   كلیـــــــــــــــــــة التربیـــــــــــــــــــة – الحاســـــــــــــــــــوب فـــــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــــوث التربیـــــــــــــــــــة الریاضـــــــــــــــــــیة، جامعـــــــــــــــــــة الموصـــــــــــــــــــل 
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  )١ ( رقمملحقال

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  استمارة استبیان أراء الخبراء
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١٦٤

  .. المحترم...........................................................األستاذ الفاضل

تـأثیر التـدریس باألسـلوب الـتعلم التعـاوني فـي خفـض مـستوى القلـق لـدى "إجـراء البحـث الموسـوم بــ  في النیـة
ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة في هذا المجال، یرجـى بیـان رأیكـم  "طالبات المرحلة اإلعدادیة بالكرة الطائرة 

علمـا ان ).P(وذلـك بوضـع عالمـة صـح " ) التـنس"رسـال المواجـه مـن األعلـىولمهارة اإل(في فقرات االستبیان بعد التعدیل 
  ..شاكرین تعاونكم معنا .استبیان االصلى مرفق طیا

  : التوقیع
  : اسم الخبیر

   :اللقب العلمي
  : االختصاص

   :الجامعة والكلیة
  الباحثان

  د حازم مطرود. م. أ
  م انتظار فاروق صوران.م

  )مقیاس القلق بعد التعدیل (

  
    

   التعلم التعاوني باسلوبلوحدة تعلیمیة نموذج ) ٢(ملحق ال
    /:   / دقیقة         التاریخ٤٥:     زمن الوحدة ٢٩ :عدد الطالب     الخامسة :المرحلة 
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١٦٥

   : التعلیمیةاألهداف
  "التنس" األعلى المواجه من اإلرسالان یؤدي الطالب . ١
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )خطة تدریسیة مقترحة باسلوب التعلم التعاوني( 
  "التنسي"موذج استمارة تقویم األداء الفني لمهارة اإلرسال المواجه من االعلى أن )٣( الملحق 

  :الملعب             : رقم المجموعة 
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١٦٦

  : التاریخ             :اسم المقّوم 
  

              المحاوالت    الثالثة  الثانیة  األولى
  ٢خ  ٥ر  ٣ت  ٢خ  ٥ر  ٣ت  ٢خ  ٥ر  ٣ت      االسم

١                      
٢                      
٣                      
٤                      
٥                      
٦                      
٧                      
٨                      
٩                      
١٠                      
١١                      
١٢                      
١٣                      
١٤                      
١٥                      
١٦                      

  :إذ تمثل     
  . القسم الختامي =   خ                 . القسم الرئیس =   ر             .        القسم التحضیري =ت 
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١٦٧

  یوضح أسماء السادة الخبراء والمختصین فیما یتعلق بمنهجیة البحث )٤( الملحق
  یم المهارةقیوت

    
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 
    \ 

     
   .لتعدیل مقیاس القلقالسادة المقومین  *     
  .للبرنامج التعلیميالسادة المقومین  **     
  .السادة المقومین لألداء المهارة***      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

