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  امللخص

الریـشة  للعبـة األساسـیة بعـض المهـارات إكـساب فـي التعـاوني ماثـر الـتعل التعـرف علـى درجـة لـىإبحث هدف ال
 فـي محافظـة نینـوى األهلیـة األوائـل تم اختیارها بالطریقة العمدیة وهم طالب متوسطة  ،الطائرة، واجري البحث على عینة

للعبـة الریـشة  األساسـیةلمهارات في بعض اریة  االختبارات المهاإجراء متوسط وتم األول من الصف طالبا) ٢٠(وعددهم 
ــار (الطــائرة وتــم معالجــة البیانــات التــي تــم الحــصول علیهــا باســتخدام   ) Tالوســط الحــسابي، االنحــراف المعیــاري، اختب

ــة والــضابطة وأســفرت ــین متوســطات درجــات طــالب المجموعــة التجریبی ــة معنویــة ب ــروق ذات دالل ــائج عــن وجــود ف  النت
داللة معنویة في جمیع االختبـارات لمجمـوعتي  ، وكذلك وجود فروق ذات  للمجموعة التجریبیةار البعدي االختبمصلحةول

  . المجموعة التجریبیة مصلحةالبحث في االختبار البعدي ول
 

THE EFFECTE OF APPLYING COOPERATIVE LEARNING ON OBTAINING AND CERTAIN BASIC 
SKILLS OF BADMINTON SPORT 

Asist.Prof.Safa'Th.Al'imam                          Asist.Lecturer.Ayad.A.Mahmood 
Asist.Lecturer.Intidhar.F.Ilyas 

Abstract 

The research aimed at recognizing the effect extent of the cooperative learning 
technique on learning certain basic skills of   Badminton game. The research was 
conducted on a sampIe intentionally chosen fram the of Alawa'il private intermediate 
school in Ninevah province consisted of (20) subjects from the 1st intermediate class. 
Skillful tests regarding the basic skills of the Badminton game were performed and the 
data obtained by the researchers were handled by applying (standard deviation, 
arithmetic mean, and T-test).  

Resullos have shown significant differences between students' mean grades of 
both the experimental and control groups (the first and the second) in favor of post-tests 
as well as significant differences in all tests of both research groups in post-test in favor 
of the first experimental group. therefore, researchers recommended that cooperative 
learning technique should be used in learning and obtaining certain basic skills in 
Badminton sport and other sports as well. 
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  :التعریف بالبحث-١
  : البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

 حدیثـة فـي الـتعلم أسـالیب اسـتخدام  المعنیون في مجال طرائق التدریس ضرورة الثالثة وجداأللفیةفي بدایة   
  لــــدیهم الــــسلوكیاتمــــيات التــــدریس الحــــدیث وحاجــــات الطلبــــة النفــــسیة واالجتماعیــــة، وتنتجمــــع بینهــــا وبــــین حاجــــ

 علمــاء أشــار فــي تعــامالتهم داخــل قاعــة الدراســة، وفــي المجتمــع، وقــد إلیهــا الحاجــة أمــسوالتــي هــم فــي ، المرغوبــة
  .ني الحدیثة في عملیة التعلم التعاو األسالیب أهم إلىالنفس التربویون والمناهج والمعلمون 

 البحــوث أثبتــت تقنیــات التــدریس التــي جــاءت بهــا الحركــة التربویــة المعاصــرة والتــي أحــد" فــالتعلم التعــاوني   
صـغیرة تعمـل معـًا مـن  مجموعـات إلـى االیجـابي فـي التحـصیل الدراسـي، ویقـوم علـى تقـسیم الطلبـة أثرهـاوالدراسـات 

ــــق أ ــــصفيأهــــدافجــــل تحقی ــــاء ،)١٤٤، ، ١٩٩٨عــــدس،( ." تعلمهــــم ال ــــتعلم التعــــاوني احــــد  وبن ــــك یعــــد ال ــــى ذل عل
یم الــذي یهــدف الــى ربــط الــتعلم بالعمــل والمــشاركة االیجابیــة مــن جانــب الطلبــة، لــاالتجاهــات الحدیثــة فــي مجــال التع

 سـیطرة المعلـم علـى طالبـه ودكتاتوریتـه الـشائعة أسـالیب التدریب على اكتـساب الـسلوك التعـاوني یحـل محـل إنكما 
نتـشاره فـي  اإلـى السلوك التفاعلي بین الطلبة علـى مـستوى قاعـة الدراسـة قـد یـؤدي أتباع إنما في التعلم التقلیدیة، ك

     )١٧٣، ٢٠٠٤یب، الد( .المدرسة وخارج المدرسة
 التــي حظیــت باهتمــام كبیــر علــى الــصعید العــالمي فــي الــسنوات العــشر األلعــابوتعــد لعبــة الریــشة الطــائرة مــن     

 للـدورات االولمبیـة دخولهـا اوأمـعـالم دولـة فـي ال) ١٣٠( مـن أكثـر تـزاول فـي آذعة  لهـا شـهرة واسـوأصـبحت، األخیرة
 تمارس الریشة الطائرة بأعمار كبیـرة نـسبیا، إذ. وسعة قاعدة اللعبة عالمیاأهمیة على مدى أكید دلیل إذ ١٩٩٢عام 

 فمـا فـوق أعـواما الـسبعة  الطفـل ذإن: " كذلك یمكـن ممارسـتها بـالعمر المدرسـي االبتـدائي  حیـث یؤكـد جـاك دونـي 
كمــا یــشیر العــالم بــوأ وموســیكارد ،)Jake Downe,1976,9( ."یــستطیع ان یــؤدي بعــض المهــارات ویــتعلم اللعــب 

 علـى التأكیـدسنة یجـب ان یتمیـز بـالتعلم والتحفیـز علـى الحركـة یـصاحبه  ) ١٤_١٢( التدریب ولحد عمر" الى ان 
  ) Bo Omosegard ,1996,131".(التكنیك 

 األساســـیةلمهـــارات ا بعـــض إكـــساب دراســـة توضـــح فاعلیـــة الـــتعلم التعـــاوني فـــي إلـــى البحـــث أهمیـــةتي وتـــأ  
  . بالریشة الطائرة لعینة من المبتدئین

 علـى المعلــم او أساســها عدیــدة للـتعلم والتــي تبنـى أسـالیبلقــد تناولـت العدیــد مـن الدراســات  :مـشكلة البحــث ٢ – ١
 مـستقبل للمعلومـات والمعلـم هـو الملقـن لهـذه المعلومـات وهـو المـسؤول عـن سوى انـهالمدرس وال یوجد دور للطالب 

 أنفـسهمكل ما یقدم للطلبة لذا ارتأى الباحثون الخروج عن هـذه الـصیغة أي تعلـیم المجموعـات واعتمـاد الطلبـة علـى 
 تعــاوني فــيفــي اكتــساب المعلومــات لــذا تحــددت مــشكلة البحــث فــي الكــشف عــن فاعلیــة الــتعلم باســتخدام  الــتعلم ال

  .الریشة الطائرةب  األساسیةمهاراتإكساب بعض ال
     -:األتي التساؤل ن علإلجابةومن هنا برزت مشكلة البحث   

   بالریشة الطائرة ؟األساسیة بعض المهارات إكسابالتعلم التعاوني في استخدام ) فاعلیة(اثر ما مدى -
 للعبـة الریـشة األساسـیة بعـض المهـارات في إكسابي  التعلم التعاوناستخدام الكشف عن اثر  :هدف البحث ٣ –١

  الطائرة 
ولمــصلحة ) التجریبیــة والــضابطة ( توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین مجمــوعتي البحــث :  فــرض البحــث٤-١

  .المجموعة التجریبیة في إكساب بعض المهارات األساسیة بالریشة الطائرة 
  : مجاالت البحث  ٥- ١
  . في محافظة نینوى األهلیةمدرسة األوائل   األول متوسط منطالب :يالمجال البشر  ١- ٥- ١
 ٢٠١٠/ ٤ / ١٥  ولغایة٢٠١٠/ ٣  /٩ ابتداء من:لزمانيا المجال ٢ – ٥ – ١
   .ةساحة مدرسة األوائل االبتدائی:المجال المكاني ٣– ٥ – ١
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ....................... أثر استخدام التعلم التعاوني يف إكساب بعض

 ٣٨

   :المشابهة الدراساتالنظریة و اإلطار  - ٢
  : النظري طاراال١ – ٢
    :هوم التعلم التعاوني مف١-١-٢

 الطــالب الــذین یعملــون فــي أفكــار الحدیثــة التــي تهــدف الــى تحــسین وتنــشیط األســالیبالــتعلم التعــاوني مــن   
 المجموعـة بمـسؤولیة تجـاه إفـرادالمجموعات، یعلـم بعـضهم بعـضًا ویتحـاورون فیمـا بیـنهم بحیـث یـشعر كـل فـرد مـن 

 تنمیـة روح الفریـق بـین مختلفـي القـدرات وتكـوین االتجـاه إلـىدي  یـؤ األسـالیب استخدام هـذه إن فضال عنمجموعته 
   ) ٤٦٨ ، ٢٠٠١ موسى ، (.السلیم نحو الدراسة

تهـا بمختلـف  التعلیم الحدیث بالفروقات الفردیـة القائمـة بـین الطـالب ، ویواجـه االهتمـام لمراعاترفعیوبهذا   
 مـا یـستطیعه قـدرات كـل مـنهم، أقصىنمو المتعلمین الى  تهتم بألنهاالسبل، ومنها تعدد الطرائق التدریسیة وتنوعها 

 ملبیــة األهـداف التــدریس علـى حاجــات المتعلمـین الحقیقـة یجعــل المواقـف التدریــسیة المنبعثـة مـن هــذه أهـدافوبنـاء 
ــــاعلون مــــع المــــدرس مــــن جهــــة ومــــع زمالئهــــم مــــن جهــــة  ــــاعأخــــرىلحاجــــاتهم، فیتف ــــًا مــــستمرًا ومــــؤثرا تف . ًال عمیق

 المهمـات التعلیمیـة بـدال مـن التنـافس فـان ألداءعنـدما یتعـاون الطـالب فیمـا بیـنهم :( )  (Weigel& Cookویـذكر
  (weigel&cook ,1991.219)).هــذا یقلــل مــن الــشعور بالعــداء بــین الطــالب ویخلــق اتجاهــات تعاونیــة لــدیهم 

لتـي تجعـل الطالـب محـورا لعملیـة والفعالیـات ا ، األنـشطةب األخیـرة التربیون اهتمامـا متزایـدا فـي الـسنوات أولىوبهذا 
ـــتعلم ـــتعلم التعـــاوني والـــذي یعنـــي ترتیـــب الطلبـــة فـــي مجموعـــات ، التعلـــیم وال ـــیفهم بعمـــل .حیـــث ان ال  نـــشاط أووتكل
 أجــواءكمــا ان التعلــیم یحــدث فــي . یعــود بالفوائــد التــي یجنیهــا الطلبــة فـي مواضــیع مختلفــة  األســلوبواالهتمـام بهــذا 

  )١٩٩٨،١٤٤عدس ،. (ها دافعیة الطلبة بشكل كبیرخالیة من التوتر وترتفع فی

ــتعلم أســالیب مــن األســلوب هــذا إن        الــة مــن التاصــر االجتمــاعي بــین الطلبــة فــي حقــادرا علــى خلــق ،  ال
 التعلیمیـة والتـي تخـدم األهـداف بنـاء أن إذ ، األخـرى نتاجا فـي الحـاالت أكثروهذا التاصر یجعلهم ، الصف الواحد 
 أخـرىفیتفاعلون مع المدرس من جهة ومع زمالئهـم مـن جهـة ،  وفق التعلم التعاوني  على حاجاتهمالطلبة في تلبیة

 هیكلیـة تنظیمیـة لعمـل مجموعـة إیجـاد (الـى ) الحیلـة(یذهب  . یخلق روح التعاون بین الطلبة،تفاعال مثمرا ومؤشرا 
 علـى ان التأكیـدضـحة ومحـددة مـع فـي التعلـیم علـى وفـق ادوار وا المجموعـة أعـضاءمن الطلبة بحیث یـنغمس كـل 

  )٣٢٩ ، ٢٠٠١الحیلة،().كل عضو في المجموعة یتعلم المادة التعلیمیة
                             : التعلم التعاونيأسلوب العوامل التي تسهم في نجاح ٢-١-٢
  :األتي التعلم التعاوني وتشمل أسلوب هناك عدة عوامل تسهم في نجاح أن (Paul)یؤكد     

  . واالنسجامباأللفةعور الفرد باتجاه مجموعته التي یعمل معها لتحقیق المهمة الرئیسة ش •
 . ومراعاتهم حول تطبیق المهمة الجزئیة المكلف بهاباآلخرینالشعور  •
 .في عمل المجموعة كل فرد من المجموعة له دور إنضرورة العمل بوفاق وجدیة معهم خصوصا  •
 .ة الواحدة التعلم لطلبة المجموعأهدافوضوح  •
 . المجموعاتلعملتوزیع المهمات والواجبات وتنظیم موقع  •
    . فـي تعلـم المجموعـاتاألساسـیة یتـضمن المبـادئ الخمـسة إنلكـي یكـون الـتعلم تعاونیـا حقیقیـا یجـب  •

(Paul,1988,p20)                                                                                 
للعبـة  األساسـیةهو تعلیم المهـارات ) المدرب( من الواجبات المعلم إن  : مهارات لعبة الریشة الطائرة ٣ – ١ – ٢
 یــصمم لتزویــدهم بالمعلومــات واســتیعاب مهــارات اللعبــة المبتــدئین الــى ان تعلــیم (Ralph.ballou1988) یــشیر إذ

  (Ralph,1988,26)    . صورةبأفضل والقابلیة على انجازها األساسیة
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 أداء وكلمـــا تمكـــن مـــن األساســـیة للمبـــادئ إجادتـــهومـــن المتفـــق علیـــه ان نجـــاح أي العـــب یتوقـــف علـــى مـــدى      
  .المهمات المعقدة منها والبسیطة بدقة وسهولة كان العبا ذا مهارة عالیة 

ضمن  للعبـة الریـشة الطـائرة تتـاألساسـیةعلـى ان المهـارات  (peter roper)&(john Edwards)لقد اتفق كل من 
  :یأتيما 

  .  الطویلاإلرسال العاليأوال  
  : ویشمل القصیر الواطئاإلرسالثانیا  

  األمامي الواطئ اإلرسال -١
  الواطئ الخلفياإلرسال -٢

  : وتشمل الرأس من فوق األمامیةالضربات ثالثا 
  اإلبعاد -١
  الكبس   -٢
    المسقطة -٣

 :الضربات الخلفیة من فوق الرأس وتشملرابعا 
 اإلبعاد -١
  الكبس  -٢
 المسقطة-٣

 :الضربات بمستوى الكتف وتشملخامسا 
  األمامیةالدفع  -١
 الدفع الخلفیة -٢

 : وتشمل األسفلالضربات من سادسا 
  األمامیة -١
 الخلفیة -٢
 الشبكة  -٣

   :البحث في ون التي اختارها الباحثاألربعلمهارات  شرح موجز لیأتيوفیما 
  :) high skill ( الطویل  العالياإلرسال مهارة /أوال
عملیة وضع الریشة في اللعب ویستلزم ضـربات تحـت مـستوى الحـزام وتفـرض قـوانین  ( بأنه اإلرسالیعرف         

  .)رب الریشة لحظة ضلألرض الالعب مالمسة إقداماللعبة بقاء جزء من 
                                                                      (Ralph B. Ballou. Op.cit.p.46) 

،  تــسجیل نقطــة إعقــاب المبــاراة وفــي أول بهــا اللعــب ســواء فــي یبــدأ الرمیــة التــي بأنــه اإلرســالكــذلك یعــرف        
 .واتــزان ودقــة  خاصــة بقواعــد اللعــب وان تــؤدي بثبــات وأخــرى اشــتراطات نفــسیة ومركبــة اإلرســالوتتطلــب ضــربات 

 ما یستخدم فـي اللعـب الفـردي ویهـدف الـى وأكثرلطائرة  االرساالت في لعبة الریشة اأنواع العالي احد اإلرسالعد یو 
 تهـبط أنوهي ذات مسار عال بقدر كاف حتـى تـتمكن الریـشة ،  الریشة الى الحدود الخلفیة للملعب المنافس إرسال

  .بشكل عمودي فوق الالعب المستقبل تقریبا
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 ٤٠

   ) : The  Short Low serve) (القصیر( اإلرسال الواطئ مهارة-ثانیا
 إما بوجه المضرب األمامي أو الخلفي منه وهو األساس واألكثر استعماال والفضل فـي الـسیطرة علـى ویكون

الریشة ،ویشكل اإلرسال الخلفي القصیر األساس فـي اللعـب الزوجـي بهـدف إجبـار الخـصم علـى رد الریـشة لألعلـى 
ا مــن الخــط الوســطي مــستخدما ،ویتخــذ المرســل وضــعیة اإلرســال بوقوفــه خلــف خــط اإلرســال األمــامي مباشــرة وقریبــ

القبــضة الخلفیــة للمـــضرب ویــتم التركیــز علـــى حافــة الـــشبكة العلیــا ،حتــى یكـــون اإلرســال أوطــأ  فـــي االرتفــاع قـــدر 
اإلمكان ،ولتسقط الریشة في ساحة الخصم عند خط اإلرسال األمامي ،وهـذا النـوع مـن اإلرسـال یعطـي الخـصم اقـل 

  ).Peter Roper .1995 ,24. (من الوقت للتحرك والهجوم %٢٠من 
   :over head fore hand clear) الرأسمن فوق  (األمامیةضربة  المهارة / لثاثا

ویعــد هـــذا النـــوع مــن الـــضربات حركـــة ،  مــن الـــضربات المـــؤثرة األمامیـــةمــن المـــسلم بــصحته ان الـــضربات        
 بـــشكل األرضالمنـــافس لتـــسقط نحـــو بـــضرب الریـــشة عالیـــا باتجـــاه نهایـــة ســـاحة ( كثیـــرة االســـتخدام وتـــؤدي أساســـیة

 أكثـروتـستخدم فـي اللعـب الفـردي ، عمودي قرب الخط الخلفي لتلزم المنافس من لعبها من المنطقة الخلفیة لساحته 
  (Pete Roper. Op. cit . p.33).)منها في اللعب الزوجي 

   : الدفاعیة اإلبعادمهارة ضربة / ا رابعا
عبـــة الریـــشة الطـــائرة ویـــشار إلـــى أنهـــا تـــؤدى بالوجـــه األمـــامي اوالخلفـــي وهـــي مـــن أكثـــر الـــضربات اســـتخداما فـــي ل

  :للمضرب وتكون على نوعین 
  .  الدفاعیةاإلبعاد ضربة –أ 

 ارتفــاع  لهــا بــصورة تقریبیــة أقــصىوتــصل الــى ، وبعمــق باتجــاه ســاحة المنــافس وفیهــا ترســل الریــشة عالیــا 
 الهـدف الـرئیس مـن أن،  مكـان فـي الـساحةبـأي لعبهـا نوكمـا یمكـ، من خط النهایة وتسقط على شكل خـط مـستقیم 

ویحــصل هــذا قبــل وصــول الریــشة الــى منطقــة ،  الوقــت لالعــب للرجــوع وتغطیــة الملعــب إلتاحــةهــذه الــضربة هــو 
  (.John Edwards.op. 38).)الضرب بالنسبة للمنافس

  : الهجومیةاإلبعاد ضربة  مهارة- ب
 المنـــافس الوصـــول الســتطیعقلیــل االنحنـــاء  وبارتفــاع بحیـــث ( ل وفیهــا تـــضرب الریــشة بمـــسار منحنــي ضـــم      
إي تـضرب الریـشة بـشكل ، )ومیـةجوهي تـستخدم عنـدما یتحـرك المنـافس باتجـاه الـشبكة وهنـا تـصبح ضـربة ه، إلیها

   .شبة مستقیم وسریع إلى المنطقة الخلفیة الفارغة من الملعب 
  :ياتالمحتوى الختیار االختبارات المهاریة للبحث وكما یعد االطالع على المصادر استخدم الباحثون تحلیل ب
  الواطئ القصیر اإلرسال-١
  العالي الطویل اإلرسال –٢
   األمامیةالضربة  -٣
   الدفاعیةاإلبعاد ضربة -٤
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  :الدراسات المشابهة  ٢-٢
   : )١٩٩٨(ولید وعد اهللا االطوي دراسة ١-٢-٢

  " األرضيالتعلیمیة لفعالیة التنس  األهدافاثر التعلم التعاوني في تحقیق " 
  :  الكشف عن اثر استخدام التعلم التعاوني إلىهدفت الدراسة 

   .األرضيلفعالیة التنس ) المعرفة والفهم والتطبیق ( المعرفیة لمستویات األهدافالتعلم التعاوني في تحقیق -١
لفعالیـــة التـــنس ) یـــة والمهـــارات الحركیـــة العناصـــر البدن( الـــنفس حركیـــة  األهـــداف الـــتعلم التعـــاوني فـــي تحقیـــق -٢

   .األرضي
ــتعلم التعــاوني فــي تحقیــق -٣  البحــث وضــع أهــدافوللتحقــق مــن  . األرضــياالنفعالیــة لفعالیــة التــنس  األهــداف ال

   : اآلتیةالفروض الباحث 
 المعرفیــة األهــداففــي تحقیــق ) التعاونیــة والتقلیدیــة ( بــین مجمــوعتي البحــث إحــصائیة توجــد فــروق ذات داللــة -١

  ولصالح الطالب الذین تعلموا على وفق طریقة التعلم التعاوني 
الـــنفس  األهـــداففـــي تحقیـــق ) التعاونیـــة والتقلیدیـــة ( بـــین مجمـــوعتي البحـــث إحـــصائیةتوجـــد فـــروق ذات داللـــة  -٢

  التعاوني ولصالح الطالب الذین تعلموا على وفق طریقة التعلم ) العناصر البدنیة والمهارات الحركیة ( حركیة 
 االنفعالیــة األهــداففــي تحقیــق ) التعاونیــة والتقلیدیــة ( بــین مجمــوعتي البحــث إحــصائیة توجــد فــروق ذات داللــة -٣

  .ولصالح الطالب الذین تعلموا على وفق طریقة التعلم التعاوني 
 الدراسـي اجري البحث على عینـة مـن طـالب الـسنة الرابعـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة الموصـل للعـام   

 ضــابطة طبقــت طریقــة األولــى مجمــوعتین متــساویتین إلــىقــسموا ، طالبــا ) ٣٢(وكــان عــددهم  ، ١٩٩٨ – ١٩٩٧
ــتعلم التعــاوني   التعلیمیــة األهــدافللتعــرف علــى تحقیــق ،  تجریبیــة طبقــت علیهــا طریقــة الــتعلم التعــاوني واألخــرىال

وبعـض )  والطـول والـوزن العمر الزمني( في متغیرات ثم تحقیق التكافؤ لمجموعتي البحث.  األرضيلفعالیة التنس 
. واختـار الباحـث التـصمیم التجریبـي  . األرضـي التعلیمیـة لفعالیـة التـنس األهـدافعناصر اللیاقة البدنیة في تحقیق 

 أسـبوعوحدة تعلیمیة وبمعدل وحدة تعلیمیـة واحـدة فـي كـل   )١٢(لتتكون من تم تحدید خطة زمن البرنامج التعلیمي 
وقـــام  ، ١٩٩٧ /١٢ /٣٠ ولغایـــة ١٩٩٧ /١٠ /١٣مـــن ابتـــداء  التجربـــة فكانـــت إجـــراء مـــدة إمـــا، كـــل مجموعـــة ول

 والخلفیـة األمامیـة األرضـیةالضربة ( اختبار التحصیل المعرفي في بعض المهارات الحركیة المختارة بإعدادالباحث 
   .األرضيبالتنس  )اإلرسالوضربة 

 إمـا ، ١٩٩٧ /١٠ /٧ و ٦ الـنفس حركیـة واالنفعالیـة فقـط بتـاریخ لألهداف  االختبارات القبلیةإجراء تم إذ 
 المعرفـي واختبـارات العناصـر البدنیـة والمهـارات الحركیـة ومقیـاس التحـصیل اختبـاراالختبارات البعدیة فقد تـضمنت 

   . ١٩٩٨ /١ /٥ و٤ النفسي بتاریخ االتجاه
 األثـرلمتـساویة واختبـار حجـم لعینـات ال) ت (ام اختبـار باسـتخدإحـصائیا وبعد جمـع البیانـات وتفریغهـا عولجـت 

   : یأتيواستنتج ما . بوحدات االنحراف المعیاري 
   .األرضي التعلیمیة لفعالیة التنس األهداففاعلیة التعلم التعاوني في تحقیق  -١
 تعلمــوا علــى  عنــد مقــارنتهم بــزمالئهم الــذینأفــضلكانــت تحــصیل الطــالب الــذین تعلمــوا علــى وفــق الــتعلم التعــاوني  -٢

  : وفق التعلم التقلیدي في تحقیق 
  )المعرفة والفهم والتطبیق ( المعرفیة لمستویات األهداف –أ 
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  )العناصر البدنیة والمهارات الحركیة ( النفس حركیة األهداف -ب
  . االنفعالیة األهداف -ج

   : یأتي الباحث بما وأوصى
 التعلیمیـة بـالتنس األهـداف مـن الـتعلم التقلیـدي فـي تحقیـق أفـضل على استخدام التعلم التعـاوني بوصـفة التأكید -١

   .األرضي
 فـي تـأثیرولما لها من ، ج الدرس ر  االنفعالیة التي تعمل على زیادة ممارسة الطالب خااألهداف على التأكید  -٢

  . المعرفیة والنفس حركیة األهدافتحقیق 
    إجراءات البحث -٣
  . یبي لمالئمته طبیعة البحث ومشكلتهاستخدم  المنهج التجر : منهج البحث ١-٣
         : وعینته البحثمجتمع٢-٣ 

طالبــا )٣٠( تــضمن مجتمــع البحــث طریقــة العمدیــة حیــثال باألهلیــة األوائــلتــم اختیــار العینــة مــن مدرســة 
 إلـى األهلیـة مقـسمین األوائـلمتوسـط لمدرسـة ال األولمـن الـصف   )طالبا ٢٠ ( النهائیةت عینة البحثبینما تضمن،

الــشعبة األولــى  طــالب مــن كــل مجموعــة،ال  مــن )٥ ( تم اســتبعاد،طالــب) ١٠( متكونــة مــن شــعبة وكــل  شــعبتین
اعتمـدت علـى أسـلوب ضـابطة مجموعـة والـشعبة الثانیـة  الـتعلم التعـاوني ،  اعتمـدت علـىمجموعة تجریبیـةاعتبرت 

   .  االعتیاديالدرس
  : التصمیم التجریبي ٣-٣

العــــشوائیة االختیــــار ذات المالحظــــة القبلیــــة ) تــــصمیم المجموعــــات المتكافئــــة (ریبــــي  تــــم اســــتخدام التــــصمیم التج
   .والبعدیة

  :  تكافؤ عینة البحث ٤-٣
المهارات األساسیة في الریشة بعض والعمر و  الكتلةالطول و  تكافؤ أفراد مجموعتي البحث في متغیرات )١(رقمجدول ال

  الطائرة
درجة   القیاس  طةالضاب  التجریبیة

  ع±  س  ع±  س  القیاس
قیمة ت 
  المحتسبة

  ٠.٦٢٧  ١.٣٧٨  ١٤٥.٠٠  ١.٤٤٣  ١٤٦.٤٠  سم  الطول
  ٠.٢٥٦  ١.٧٦  ٤٥.٥٥  ١.٦٥  ٤٥.٣٤  كغم  الكتلة
  ٠.٤٦٩  ٠.٥١٧  ١٥٨.٧٣  ٠.٤٧٧  ١٥٧.٥٦  شهر  العمر

  ١.٥٦٨  ٢,٠٠٢ ٦,٧  ٣,٤٠  ٨,٧ درجة اإلرسال الطویل
  ١.٢٩٨  ٦,١٣٦ ١٤,٩  ٧,٤٥  ١٦,٤ درجة اإلرسال القصیر

  ٠.٩٩٤  ٤,٧٣٢ ١١، ٢  ٢,٥١٤  ١٢,٩ درجة ربة األمامیةالض
  ٠.٨٤٩  ٦,٣٧٨ ١٣,٣  ٣,٦٢١  ١٤ درجة ضربة اإلبعاد

المهـارات بعـض والعمـر و  كتلـةالطـول وال(الخاص بقیاس التكـافؤ بـین عینـة البحـث فـي القیـاس ) ١(من الجدول رقم 
 إذ) التجریبیـة والـضابطة(بـین مجمـوعتین اتـضح عـدم وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة ) األساسیة في الریشة الطائرة
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 ٤٣

-٢٠( ودرجـــة حریـــة٠.٥ ≤الجدولیـــة عنـــد مـــستوى داللـــة معنویـــة ) ت(المحتـــسبة اقـــل مـــن قیمـــة ) ت(كانـــت قیمـــة 
  . في هذه القیاسات متكافئةوبهذا تكون عینة البحث  ) ٢,١٠( تساوي ) ١٨=٢
مـن غیــر عینـة البحـث للتأكــد طـالب )  ٥ (  تجربــة اسـتطالعیة مكونـة مــنإجـراءتـم  : التجربـة االســتطالعیة ٥-٣

   .من صالحیة الساحة واألدوات ومدة الدرس 
  :قد استخدم وسائل عدة لجمع البیانات المطلوبة للدراسة وهي :   وسائل جمع البیانات ٦-٣
 .االختبارات المهاریة -١
  .استمارة االستبیان الخاصة بمتغیرات البحث -٢
  : لدراسة األجهزة واألدوات المستخدمة في ا٧-٣
  ) . م٧(  حبل مطاط -
  . الصق ورقي -
  . أرقام توضیحیة -
   ) .٤( مضارب الریشة الطائرة عدد -
  .ریشة  ) ٧٨( تون عدد بطبیعیة قانونیة نوع كارل) كرات الریشة الطائرة (  ریش طائرة -
   .١عدد ) شبكة +قوائم (  ملعب ریشة طائرة وملحقاته -
  .یة الزمة لعدد من االختبارات المهاریة  قوائم إضافیة مع أعمدة خشب-
  :  تطبیق تجربة البحث ٨-٣

ــــامج لتنفیــــذ  ــــداء مــــن  ) ١٢(تــــم تخطــــیط البرن ــــة ابت   لكــــل ١٥/٤/٢٠١٠ ولغایــــة ٩/٣/٢٠١٠وحــــدة تعلیمی
 األحــد أیــاموتــم حــصرها جمیعهــا فــي الــدرس الثــاني والثالــث فالتجریبیــة  ) دقیقــة ٤٥(وكانــت مــدة الــدرس مجموعــة 
وكـل مجموعـة تقـوم ،  الدرس الثالـث واألربعاء الدرس الثاني االثنیناني والثالثاء الدرس الثالث والضابطة الدرس الث

كمـــا تـــم شـــرح عمـــل كـــل طالـــب قبـــل البـــدء .  مختلفتـــینبأســـلوبینبـــأداء المهـــارات األساســـیة لفعالیـــة الریـــشة الطـــائرة 
 یــتم تقــسیم إذ  ذو المجــامیع الــصغیرةالــتعلم التعــاوني بأسـلوب المهــارات بــأداءالمجموعــة التجریبیــة تقــوم أمــا .بالتجربـة

 ٣( ومجموعـــة ثالثـــة )  طـــالب ٤(ومجموعـــة ثانیـــة )  طـــالب ٣ (أولـــىمجموعـــة ،  ثالثـــة مجـــامیع إلـــىالمجموعـــة 
  تقــدیم المــادة مــن المــدرس مباشــرةفــي  الــتعلم التعــاونيأســلوبواعتمــدت ، ویــتم تعیــین قائــد لكــل مجموعــة ) طــالب 

ــألداءض المهــارة مــع تقــدیم نمــوذج جیــد ر وذلــك عــن طریــق الــشرح المفــصل والوصــف اللفظــي وعــ  وذلــك لمــساعدة ل
الطـــالب علـــى معرفـــة الـــشكل الـــصحیح للمهـــارة ، وتـــم توزیـــع المهمـــات الجزئیـــة علـــى الطـــالب قبـــل الـــدخول للجـــزء 

 بمـــا لـــدیهم مـــن یـــشاركوا ، وان بعضالـــ أراءتـــم تعیـــین قائـــد لكـــل مجموعـــة وعلـــى الطـــالب احتـــرام التطبیقـــي وكـــذلك 
 كــل عــضو یقــوم بــدوره بنــشاط فعــال وعلــیهم المحافظــة إن مــن والتأكــد المجموعــة أعــضاءمعلومــات او معرفــة بــین 
 دور المــدرس هنــا فیكــون المراقـب لعمــل المجموعــات التعاونیــة وتقــدیم إمــا. خــالل التطبیـق علـى الهــدوء واالنــضباط 

   .ئدالتغذیة الراجعة لهم عن طریق القا
 المهـــارات خـــالل الـــدرس وبطریقـــة اعتیادیـــة كخطـــة الـــدرس العـــادي بـــأداء تقـــوم إذ المجموعـــة الـــضابطة أمـــا

ـــة  ـــة . بعـــرض المهـــارة وشـــرحها وتطبیقهـــا مـــن قبـــل الطـــالب كمجـــامیع متقابل ـــة مـــدرس التربی ـــد قـــام بتنفیـــذ التجرب وق
ولــم ). دقیقــة٤٥( وزمــن الوحــدةأســبوعیان  وبواقــع وحــدتیأســابیعولمــدة ســتة ) زیــاد علــي محمــود ( األســتاذالریاضــیة 

     .یدخل أي متغیر خارجي یؤثر على سیر التجربة
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  : االختبارات القبلیة والبعدیة ٩-٣ 
 إجــراءثــم  ، ٨/٣/٢٠١٠  االثنــین والموافــق االختبــارات القبلیــة قبــل البــدء بالتجربــة وذلــك فــي یــومإجــراءتــم 

    .ة  بعد االنتهاء من التجربة مباشر ٢٠١٠ /٤/ ١٨ والموافق األحداالختبارات البعدیة في یوم 
 بمــــسح لمحتــــوى المــــصادر ونقــــام البــــاحث: المهــــارات األساســــیة فــــي لعبــــة الریــــشة الطــــائرة واختباراتهــــا ١٠-٣

  )٢٠٠٠البكــــري ،(، )١٩٩٩القــــانون الــــدولي للریــــشة الطــــائرة ، ( ،)١٩٨٧الــــصراف ،)( ١٩٨٧،الجلبــــي :(العلمیــــة
   ). ٢٠٠٥جالل ،  )(٢٠٠٤العلواني ،( ،)٢٠٠٢الطائي ، (،  )٢٠٠١ الخولي ،( ، )٢٠٠١الخلف ،( 

اإلرســـال العــالي الطویـــل ، واإلرســـال ( وذلــك لتحدیـــد أهــم المهـــارات األساســیة للعبـــة الریــشة الطـــائرة وهــي   
فـــضال عـــن االختبـــارات )  الدفاعیـــة ، والـــضربة الـــساحقة اإلبعـــادالقـــصیر، والـــضربة األمامیـــة والخلفیـــة ، وضـــربة 

 للریــشة الطــائرة وتــم إهمــال أساســیةمهــارات أربــع هاریــة المعتمــدة عالمیــا لقیــاس األداء المهــاري ، وقــد تــم اختیــار الم
 أهمیـــة جوهریـــة ألتـــشكل% ٢٥ أن نـــسبة إلـــىإذ یـــشیرعالوي ورضـــوان % ٢٥تحـــصل علـــى نـــسبة  المهـــارات التـــي

   ).٤١١ ، ١٩٨٨عالوي،رضوان، (المقاسةبالنسبة للتباین الكلي للظاهرة 
وعلـــى الـــرغم مــــن تـــوفر معـــامالت الــــصدق والثبـــات والموضـــوعیة لالختبــــارات المهاریـــة، وهـــي اختبــــارات   

(  بعرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـي لعبـة الریـشة الطـائرةونمستخدمة في العدید من الدراسات ،فقـد قـام البـاحث
 وصــف االختبــارات یــأتيوفیمــا . جمــیعهم صــالحیتها ومالءمتهــا للتطبیــق علــى عینــة البحــث وأكــدوا) ١ملحــق رقــم 

  : المهاریة 
   :  French Short Serve Test)(القصیر الواطيء اإلرسال اختبار ١-١٠-٣ 
  .قیاس الدقة لمهارة اإلرسال القصیر :  هدف االختبار -
  .طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات لكال الجنسین :  تطبیق االختبار -
   ) .٠,٧٧( ، والموضوعیة  ) ٠,٨٥(داقیته بلغت مص:  تقویم االختبار -
مــضارب ریــشة ، كــرات ریــشة الطــائرة ، حبــل مطــاطي ، ملعــب مخطــط بتــصمیم االختبــار :  األدوات المطلوبــة -

   ) .١( ،كما في الشكل رقم 

 
  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار اإلرسال القصیر   )١( الشكل رقم 

ـــغ قیـــاس كـــل منطقـــة كمـــا یـــأتي -  ٤( ســـم مـــن المركـــز  ومنطقـــة) ٥٥,٨(نـــصف قطرهـــا )  درجـــات ٥( منطقـــة:  یبل
نـصف ) درجـة٢(ومنطقـة). سـم) ٩٦,٥( نـصف قطرهـا)  د رجات ٣(ومنطقة .  سم ) ٧٦( ، نصف قطرها)درجات
  .باقي منطقة اإلرسال )  درجة ١(ومنطقة . سم) ١١٧(قطرها 

علـى مجمـوعتین بحیـث تمـر )  محاولـة ٢٠( ویرسـل ) × ( یقف المرسل في مكان اإلرسال : طریقة تنفیذ االختبار -
  الریشة على المنطقة ذات الدرجة األعلى إسقاطمحاوال )  سم ٥١(الریشة من بین الشبكة والحبل الذي یرتفع عنها 
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ط بـین منطقتـین تعطـى تعطـى الدرجـة علـى وفـق مكـان سـقوط الریـشة ، الریـشة التـي تقـع علـى خـ:   حساب النقـاط -
 المنـــاطق یعطـــى صـــفرا ، إحـــدىسقط علـــى تـــ ، اإلرســـال الـــذي الیمـــر مـــن بـــین الحبـــل والـــشبكة وال األعلـــىالدرجـــة 

  ).٦٢ ، ٢٠٠١الخلف،( محاولة٢٠اإلرسال الذي یصطدم بالحبل یعاد مرة أخرى،الدرجة النهائیة هي مجموع 
   Poole Long Serve Test)  العالي الطویلاختبار اإلرسال ٢-١٠-٣

  .  قیاس دقة مهارة اإلرسال العالي الطویل : هدف  االختبار -
  . لجنسین لكال ا طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات و : تطبیق االختبار -
   ) . ٠,٧٨(والموضوعیة  ) ٠,٨٧ ( درجة المصداقیةبلغت :  تقویم االختبار -
 الطـائرة ،مـساعد ،ملعـب مخطـط بتـصمیم االختبـار كمـا فـي الـشكل  مضارب ریـشة ، كـرات ریـشة: األدوات المطلوبة -

  ).٢(رقم 

  
  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار اإلرسال العالي الطویل)٢(الشكل رقم 

  :  طریقة تنفیذ االختبار -
بحیــث تعبــر الریــشة مــن فــوق الــشبكة ویقــوم باإلرســال بــشكل عــال وطویــل ) ×(یقــف الالعــب المرســل فــي المنطقــة 

 الریــشة فــي محــاوال إســقاط ) ٠( فــي المنطقــة لألعلــىومــن ثــم مــن فــوق الالعــب الــذي یحمــل مــضربه ویــده ممــدودة 
  . محاولة  ) ١٢( المنطقة ذات الدرجة األعلى ، ویقوم بإرسال 

  :  حساب النقاط -
 .  تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الریشة -
 .  تقع على خط بین منطقتین تعطى الدرجة األعلى  الریشة التي-
  ) . ١٢ (  أصل منأرساالت ) ١٠ ( أفضل النتیجة النهائیة هي مجموع -
   ).٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢، ١(  النقاط مقسمة من -

)Ray Collins & Patrick Hadges:1978 Op.cit.P.48-51.              ( 
   poolo forehand&back hand test)(تین األمامیة والخلفیةلضرب ااختبار  ٣-١٠-٣

  .  قیاس الدقة في مهارة الضربة األمامیة والضربة الخلفیة : هدف  االختبار -
  . لجنسین ا  ولكال طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات: تطبیق االختبار -
   ) . ٠,٧٨( وضوعیة والم ) ٠,٨٧(  بلغت درجة مصداقیته : تقویم االختبار -
 مــضارب ریـــشة ، كــرات ریـــشة الطــائرة ، مــساعد إلرســـال الــریش ، فــضال عـــن  ملعــب ریـــشة : األدوات المطلوبــة -

  ).٣(الشكل رقمفي مخطط بتصمیم االختباركما 
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  لفیةیوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار الضربتین األمامیة والخ)٣(الشكل رقم 
  : طریقة تنفیذ االختبار 

ومــضربه بوضــع الــضربة األمامیــة ، ) A(فــي الــضربة األمامیــة یقــف الالعــب وقدمــه الیمنــى علــى المربــع   
بقـوس عــال لتـسقط قبــل حــدود الملعـب الفــردي بقلیــل  ) B(  مـن الملعــب المقابــل إلیــهویقـوم بــضرب الریـشة المرســلة 

، ١(  في المنطقة ذات الدرجة األعلى التي هـي مدرجـة مـن    هاإسقاطوبشكل عمودي على سطح الملعب محاوال 
ویكـون المـضرب بوضـع ) A(، أما في الضربة الخلفیة فیراعـى أن یـضع قدمـه الیـسرى علـى المربـع ) ٢، ٤، ٣، ٢

  .  االختبار كما في الضربة األمامیة إجراءالضربة الخلفیة ویتم 
  . محاوالت ) ١٠ (أفضلاولة وتحسب مح) ١٢(  یقوم الالعب بأداء :  حساب النقاط -
 .  تعطى الدرجة على وفق سقوط الریشة -
   ).٦١ ، ٢٠٠١الخلف ،( الریشة التي تقع على خط بین منطقتین تعطى الدرجة األعلى -
   French Clear Test):(  الدفاعیة  اإلبعاد ضربة اختبار ٤-١٠-٣

  . الدفاعیة  اإلبعاد قیاس االنجاز لمهارة ضربة : هدف االختبار -
   . ولكال الجنسین طبق على عینة من طالب المعاهد والكلیات : تطبیق االختبار -
   ) . ٠,٩٨(والموضوعیة  ) ٠,٨٥(  بلغت درجة مصداقیته : تقویم االختبار -
، ) ســم ٢٤٤( بارتفــاع أضــافیة مــضارب ریــشة ، كــرات ریــشة الطــائرة ، حبــل مطــاطي ، قــوائم : األدوات المطلوبــة -

  ).٤(عد،ملعب ریشة مخطط بتصمیم االختبار كما في الشكل رقم مسا

 
   الدفاعیةاألبعادیوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار ضربة  )٤(رقم الشكل 
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لــى ع) ٠( مــن منطقـة إلیـهویقـوم بــرد الریـشة المرســلة ) × (یقـف الالعــب فـي المنطقــة :   طریقـة تنفیــذ االختبــار -
 عالیــة للجهــة المقابلــة لــه ویــشترط أن تمــر مــن فــوق الــشبكة ومــن ثــم تعبــر مــن فــوق الحبــل الــذي أبعــادشــكل ضــربة 

  . محاولة ) ٢٠( الریشة في المنطقة ذات الدرجة األعلى ، ویقوم بأداء إسقاطمحاوال )  سم ٢٤٤( یرتفع 
   :اإلحصائیة  الوسائل ١١-٣

 وتـضمن SPSS اإلحـصائیة وباسـتخدام حزمـة البـرامج اآللـياسوب  بالحاإلحصائیةتمت معالجة البیانات   
للعینــــــة ) t(اختبـــــار -٣     .االنحـــــراف المعیـــــاري -٢   .الوســـــط الحـــــسابي  -١:یـــــأتي مـــــا اإلحـــــصائيالتحلیـــــل 
   )٢١٩- ١٤٦ ، ١٩٩٩،  التكریتي والعبیدي(.المرتبطة

 :  عرض النتائج ومناقشتها -٤
  : عرض النتائج١-٤

لة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي في بعض المهارات األساسیة للریشة الطائرة                              دال ) ٢(جدول رقمال
  التجریبیةللمجموعة 

المهارات  االختبار ألبعدي االختبار القبلي
  ع  س  ع  س األساسیة

  tقیمة 
  المحسوبة

  *٤,٦١٤ ٤,٩٠٤ ١٧,٦ ٣,٤٠ ٨,٧ اإلرسال الطویل
  *٦,٥١٧ ١,٥٠٩ ٣١,٥ ٧,٤٥ ١٦,٤  القصیراإلرسال

  *٨,٢٧٢ ٠,٧٣٦ ٢٢,٨ ٢,٥١٤ ١٢,٩ الضربة األمامیة
  *٥,١٩٦ ٢,٤١٦ ٣٢ ٣,٦٢١ ١٤ ضربة اإلبعاد

     )٢,٢٦( الجدولیة ) t(حیث قیمة  ) ٩(ودرجة حریة  ) ٠,٠٥( معنویة عند نسبة خطا *           
حتـسبة فـي اختبـارات بعـض المهـارات األساسـیة للریـشة الطـائرة هـي الم ) t(یتضح إن قـیم ) ٢(من الجدول رقم     

 فـروق توجـد، ) ٩=١-١٠(ودرجـة حریـة ) ٠,٠٥(وعنـد نـسبة خطـا  ) ٢,٢٦( الجدولیـة البالغـة  ) t(اكبر من قیمة 
  . االختبار ألبعدي مصلحةذات داللة معنویة في جمیع االختبارات ول

 القبلي والبعدي في بعض المهارات األساسیة للریشة الطائرة المجموعة داللة الفروق بین االختبار) ٣(جدول رقملا
  الضابطة

المهارات  ألبعدياالختبار  االختبار القبلي
  ع  س  ع  س األساسیة

  tقیمة 
 المحسوبة

 *٦,٥٩٨ ٢,٦٧٧ ١٣,٥ ٢,٠٠٢ ٦,٧ اإلرسال الطویل
  *٧,٠٨٣ ١,٧٠٦ ٣٠,٥ ٦,١٣٦ ١٤,٩ اإلرسال القصیر
 *١٠,١٥٥ ١,٦٥٧ ٢١,٦ ٤,٧٣٢ ١١,٢ الضربة األمامیة
 *١١,٤٦٥ ٢,٩٩٣ ٢٨,٣ ٦,٣٧٨ ١٣,٣ ضربة اإلبعاد

   )٢,٢٦( الجدولیة ) t(حیث قیمة  ) ٩( ودرجة حریة  ) ٠,٠٥(معنویة عند نسبة خطا *
بة في اختبارات بعض المهارات األساسـیة للریـشة الطـائرة هـي و المحس)t(یتضح إن قیم ) ٣(من الجدول رقم        

ولمــا كانــت  )  ٩=١-١٠(ودرجــة حریــة) ٠,٠٥(وعنــد نــسبة خطــا  ) ٢,٢٦( الجدولیــة البالغــة ) t(بــر مــن قیمــة اك
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 االختبـار مـصلحةالقیمة المحسوبة اكبر من الجدولیة ، إذ وجدت فروق ذات داللـة معنویـة فـي جمیـع االختبـارات ول
  .البعدي 

  ساسیة للریشة الطائرة لمجموعتي البحث في االختبار ألبعديداللة الفروق الختبارات بعض المهارات األ) ٤(جدول رقم ال
  
  
  
  
  
  
  

   )٢,١٠( الجدولیة ) t(حیث كانت قیمة  ) ١٨( ودرجة حریة ) ٠,٠٥(< عنویة عند نسبة خطا م           *
المحــسوبة فــي اختبــارات بعــض المهــارات األساســیة للریــشة الطــائرة ) t(یتــضح إن قــیم  ) ٤(مــن الجــدول رقــم 

ولمــا كانــت  ) ١٨( ودرجـة حریــة  ) ٠,٠٥( < وعنـد نــسبة خطــا  ) ٢,١٠( یمـة الجدولیــة والبالغــة هـي اكبــر مــن الق
وجـــد فـــروق ذات داللــة معنویـــة فـــي جمیــع االختبـــارات المختـــارة ولمـــصلحة ت، القیمــة المحتـــسبة اكبـــر مــن الجدولیـــة 

  .المجموعة التجریبیة 
  :  مناقشة النتائج٢-٤

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین  ) ٤ ،٣  ، ٢ (دول لمعروضــة فــي الجــ      یتــضح مــن خــالل نتــائج البحــث ا
ت بطریقـة الـتعلم سـالضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیـة التـي در و   التجریبیةمتوسطات درجات طالب المجموعة

تكـرار التعاوني وقد حدث تعلم للمجموعتین ولكن مجموعة التعلم التعاوني تعلمت بـشكل اكبـر وذلـك السـتثمار زمـن 
المهارة التي یقوم بها كل طالب إذ یتلقى التغذیة الراجعـة المباشـرة والفوریـة مـن قائـد المجموعـة وفـي بعـض األحیـان 

وعلــى عكــس المجموعــة ذات الــتعلم التقلیــدي إذ ینتظــر الطالــب فتــرة زمنیــة لكــي یتلقــى التغذیــة ، مــن مــدرس المــادة 
فـإذا أردنـا الحـصول علـى أداء حركـي ، ض التمرینـات الحركیـة الراجعة من المـدرس فقـط أو مـا تـم مـشاهدته فـي بعـ

  .تام فهذا ال یأتي عن طریق التمرین فقط وٕانما التمرین مع التغذیة الراجعة 
              ) ٤٦، ١٩٨٧،عثمان                                                                                     (

 لذا فان أسلوب التعلم التعاوني یجعل مـن عـدد محـاوالت تنفیـذ التمـرین الواحـد اقـل نـسبیا مـن طریقـة الـتعلم         
التقلیدي األمر الذي یتیح الفرصة لعامل الدقة والتركیز عند تنفیذ المهارة الحركیة بـصورة أفـضل وبخاصـة إن هنـاك 

وان التـدریب علـى دقـة انجـاز التمـرین . عنـد تنفیـذه التمـرین الحركـي ) جموعـة الزمالء وقائد الم( من یراقب المتعلم 
 نـسبیا فـي بـادئ األمـر للتحـسس بكـرة الریـشة عنـد ضـربها بـبطءالحركي یحتاج إلى إن یؤدي المتعلم عـدة محـاوالت 

الــتحكم فــي أدائهــا یمكــن أداء التنفیــذ الحركــي للمهــارة بطریقــة بطیئــة لكــي یــتعلم المبتــدئین تطبیقهــا مــع ، بالمــضرب 
وبالتأكیــد فــان هنــاك عنــصر مهمــا          ).   ٩٥ ،  ١٩٨٨، فــرج .( بحیــث تكــون منتظمــة وذات إیقــاع ثابــت 

 المجموعــة الواحــدة للوصــول إلــى مــستوى مهــاري تحققــه المجموعــة الواحــدة وتتنــافس مــع بــاقي أفــرادأخــر هــو تعــاون 
ر مـن قبـل المـتعلم لتلقـي أي معلومـة مـن زمالئـه أو إرشـاد المجموعات الصغیرة في الـصف الواحـد فهنـاك رضـا كبیـ

مزایــــا الــــتعلم (( بینمــــا المجموعــــة الــــضابطة ال تتلقــــى التعلیمــــات إال مــــن المــــدرس فقــــط إذ إن مــــن . آو توجیهــــات 
 بعكــس الطریقـــة إلیهـــاالتعــاوني هــو ارتبـــاط التحــصیل وتعلــم الطالـــب ایجابیــا مـــع بقیــة إفــراد مجموعتـــه التــي ینتمــي 

 المهارات األساسیة المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  ع  س  ع  س

 Tقیمة 

 *٢.٣٢١ ٢,٦٧٧ ١٣,٥ ٤,٩٠٤ ١٧,٦ اإلرسال الطویل
 *٢,٥ ١,٧٠٦ ٣٠,٥ ١,٥٠٩ ٣١,٢ اإلرسال القصیر
 *٢,٨٩ ١,٦٥٧ ٢١,٦ ٠,٧٣٦ ٢٢,٨ الضربة األمامیة
 *٤,٢٠٤ ٢,٩٩٣ ٢٨,٣ ٢,٤١٦ ٣٢ ضربة اإلبعاد
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كــذلك    ) .٧٦ ،  ١٩٩٣،الــشیخ ))( دیــة التــي یكــون مبــدؤها هــو منافــسة فردیــة بــین طــالب الــصف الواحــد التقلی
 فـي تتـضح الـشرح واالسـتفادة إذ مـاه مهمتـان ه یكـون عنـدإذ فـي الـتعلم ا مهمایلعب الشرح الذي یقوم به الطالب دور 

میلــه ویناقــشه ســوف یــستوعب المهمــة ذهنــه تــصویر الحركــة المطلــوب تنفیــذها وكــذلك الطالــب الــذي یــستمع إلــى ز 
  .      بصورة أفضل 

 :  االستنتاجات والتوصیات -٥
  :  االستنتاجات ١ – ٥
 وتعلـم بعـض المهـارات األساسـیة للعبـة إكساب أثبتت النتائج إن استخدام أسلوب التعلم التعاوني ذو فاعلیة في – ١

  .الریشة الطائرة 
) المجموعــة التجریبیــة(  الــتعلم التعــاونيأســلوبالــذین تعلمــوا علــى وفــق  كــان تحــصیل نتــائج اختبــارات الطــالب – ٢

  ) .المجموعة الضابطة (  التعلم التقلیدي أسلوبأفضل عند مقارنتهم بزمالئهم الذین تعلموا على وفق 
 وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي جمیـــع االختبـــارات لمجمـــوعتي البحـــث فـــي االختبـــار البعـــدي ولمـــصلحة – ٣

  .ة التجریبیةالمجموع
   : والمقترحات التوصیات٢ – ٥ 
   وتعلم بعض المهارات األساسیة للعبة الریشة الطائرة إكساب التأكید على استخدام أسلوب التعلم التعاوني في -١
  . في األلعاب الریاضیة األخرى األساسیة المهارات إكساب التأكید على استخدام التعلم التعاوني في -٢
  .وني لإلناث ومقارنته بالذكور  أخرى مشابهة باستخدام أسلوب التعلم التعا إجراء دراسات-٣

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
، اثر الـتعلم التعـاوني فـي تحقیـق األهـداف التعلیمیـة لفعالیـة التـنس األرضـي) :١٩٩٨(ولید وعد اهللا ،االطوي  •

  . وصل جامعة الم، كلیة التربیة الریاضیة ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة 
 واسـتخدامات الحاسـوب اإلحـصائیةالتطبیقـات ) : ١٩٩٩(حـسن محمـد ،والعبیـدي ، ودیـع یاسـین ،التكریتي  •

  .جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر ،بحوث التربیة الریاضیة في 
المـــسیرة للنـــشر   عمـــان، دار١ التـــصمیم التعلیمـــي نظریـــة وممارســـة، ط) :١٩٩٩( الحیلـــة ، محمـــد محمـــود  •

  .وزیع والطباعةوالت
 تأثیر برنـامج تـدریبي بـریش مختلفـة الـسرعات فـي تطـویر مهـارات لعبـة  ) :٢٠٠١(معین محمد طه ، الخلف •

  .جامعة بغداد ،كلیة التربیة الریاضیة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، الریشة الطائرة 
  .المكرمة مكتبة الطالب الجامعي ، مكة . الریشة الطائرة  ): ١٩٨٦( ،الخولي، أمین  •
  .القاهرة،عالم الكتب ، دراسات في أسالیب التعلم التعاوني ) :٢٠٠٤(محمد مصطفى ، الدیب  •
 مقارنــة بــین اثــر اســتراتیجي الــتعلم التعــاوني والــتعلم حــسب الطریقــة :  )١٩٩٣(ســامي صــالح احمــد ،الــشیخ  •

، رســالة ماجــستیر غیــر الخــامس االساســي فــي مــادة العلــوم ، جامعــة الیرمــوك التقلیدیــة فــي تحــصیل الــصف 
   .منشورة 

  .الكویت،دار القلم  ، ١ط،  التعلم الحركي والتدریب الریاضي ) :١٩٨٧(محمد عبد الغني ،عثمان  •
 دار الفكـر العربـي للطباعـة والنـشر والتوزیـع ، عمـان ١ فن التدریس ط ) :١٩٩٨(عدس ،محمد عبد الرحیم  •

   .األردن
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دار الكتـب ، هج وطرائـق التـدریس فـي التربیـة الریاضـیة الحدیثـة  منـا ) :١٩٨٨( عنایات محمـد أحمـد ، فرج •
  اإلسكندریة، الجامعیة 

فعالیــة الــتعلم التعــاوني فــي اكتــساب طــالب الــصف األول الثــانوي  ) :٢٠٠١(محمــد محمــود محمــد،موســى  •
، لتـدریس دراسـات فـي المنـاهج وطـرق ا، الجمعیة المصریة للمنـاهج وطـرق التـدریس ، لمهارات القراءة الناقدة 
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  یشة الطائرةأسماء الخبراء لتحدید أهم المهارات األساسیة بالر )١(الملحق رقم 

  الموقع  االسم  ت

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل   د سبهان محمود الزهیري.م.أ  ١

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل   ولید ذنون یونس.م   ٢

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل   عمار محمد خلیل. م   ٣
  ربیة الریاضیةكلیة الت/ جامعة الموصل   م عمر فاروق یونس.م   ٤

  نموذج لوحدة تعلیمیة بأسلوب التعلم التعاوني
  )خطة تدریسیة مقترحة بأسلوب التعلم التعاوني(

  :   /   / دقیقة               التاریخ٤٥:      زمن الوحدة٢٠: األول متوسط     عدد الطالب:  المرحلة  
 :      األهداف التعلیمیة

 "ي الطویل بالریشة الطائرة إن یؤدي الطالب اإلرسال العال. ١
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  ....................... أثر استخدام التعلم التعاوني يف إكساب بعض

 ٥١

 

القــــــــــــــــــــــــــسم 
 اإلعدادي

  المقدمة اإلحماء
 إحماء عام للجسم مع تمارین خاصة بالمهارة دقیقة١٥ التمرینات

 القسم الرئیسي

  الجزء التعلیمي
  
  

 الجزء التطبیقي

   دقائق٥
  
  

  دقیقة٢٠
  
  
   دقیقة٥
   دقیقة٥
  
   دقیقة٥
  
   دقیقة٥
 

تفاصـــیل األداء الفنـــي  معلومـــات عامـــة عـــن مهـــارة اإلرســـال شـــرح -
للمهارة ومكانة المهارة بالنسبة إلى باقي المهارات األساسـیة فـي لعبـة 

  كرة الریشة الطائرة وذكر أهم األخطاء الشائعة لتجنبها
ــة المتعلمــین - ــام المــدرس بعــرض المهــارة أمــام الطلب شــرح مهــارة  قی

اإلرســال العــالي الطویــل وأهمیتهــا فــي اللعــب وعــرض نمــوذج مــن قبــل 
كل مجموعة .لمدرس ثم تعیین واجبات ومهام كل طالب في المجموعةا

  :بقائدها ینفذون التمرینات اآلتیة 
  

  .اخذ الوضع الصحیح ألداء اإلرسال العالي الطویل  بدون كرة الریشة
ــى  ــد عل ــشة والتأكی ــرة الری ــدون ك ــل ب ــالي الطوی أداء حركــة اإلرســال الع

 )ثیل أداء اإلرسال كاملة تم( حركة الذراع والمضرب من الخلف لإلمام
رمــي الكــرة لألعلــى وضــربها بالمــضرب والتأكیــد علــى عــدم المرجحــة 

 .للذراع والمضرب 
ضرب الریشة من أسفل الحزام مع التأكید علـى سـقوطها فـي  .١

 .المنطقة الخلفیة لملعب المستقبل 
 

  دقائق٥ القسم الختامي
اسـترخاء ثـم إعطاء واجب تحضیري للدرس القادم مع تمرینات تهدئـة و 

 اإلیعاز بانصراف الطالب
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