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٢٧٨ 

اثر استخدام استراتیجیة تقسیمات التحصیل في اكتساب بعض 
  ساسیة بالكرة الطائرةالمھارات األ

  
  م فراس اكرم سلیم.م

  كلیة التربیة الریاضیة / صالح الدین جامعة 
  

  ٢٥/٤/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ٢٠/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
تراتیجیة تقــــسیمات التحــــصیل فــــي اكتــــساب بعــــض اســــالكــــشف عــــن یهــــدف البحــــث الــــى 

    . المهارات االساسیة بالكرة الطائرة 
 – طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة  عینــة مــناجــري البحــث علــى

طالـب لكـل مجموعـة تـم اختیارهـا ) ١٦(جامعة صـالح الـدین حیـث قـسموا الـى مجمـوعتین وبواقـع 
بالمجموعـــة التجریبیـــة اذ درســـت وفـــق اســـتراتیجیة ) ب(یـــث مثلـــت شـــعبة بالطریقـــة العـــشوائیة ، ح

بــالكرة الطــائرة ، امــا ) االرســال-اســتقبال االرســال-االعــداد(تقــسیمات التحــصیل فــي تعلــم مهــارات 
ــم المهــارات ) االســلوب التقلیــدي(فتمثلــت بالمجموعــة الــضابطة اذ تــم اســتخدام ) ج(شــعبة  فــي تعل

  .المحددة بالبحث
افؤ بــین المجمــوعتین فــي بعــض المتغیــرات التــي لهــا اثــر علــى الــتعلم كمــا تــم واجــري التكــ

  .اجراء تكافؤ في المهارات المحددة بالبحث بین المجموعتین 
وحــدات تعلیمیــة باســتخدام اســتراتیجیة ) ٦(وقــام الباحــث ببنــاء برنــامج تعلیمــي مكــون مــن 

تـــصین تـــم تطبیقـــه علــــى وبعـــد عرضــــه علـــى مجموعـــة مـــن الخبــــراء والمخ) تقـــسیمات التحـــصیل(
المجموعــة التجریبیــة ، وبعــد االنتهــاء مــن البرنــامج التعلیمــي للمجمــوعتین تــم اجــراء اختبــار بعــدي 
للمجموعتین ، وبعـد جمـع البیانـات وتفریغهـا تـم معالجتهـا احـصائیًا بالوسـائل االحـصائیة المناسـبة 

درســت وفــق اســتراتیجیة وتوصــل الباحــث الــى عــدد مــن االســتنتاجات منهــا تفــوق المجموعــة التــي 
فــي تعلــم واكتــساب ) االســلوب التقلیــدي(علــى المجموعــة التــي درســت وفــق ) تقــسیمات التحــصیل(

ــــالكرة الطــــائرة وقــــد اوصــــى الباحــــث باســــتخدام ) االرســــال-اســــتقبال االرســــال-االعــــداد(مهــــارات  ب
بـالكرة ) رسـال اال– استقبال االرسال –االعداد (في تعلم مهارات ) تقسیمات التحصیل(استراتیجیة 

  .  الطائرة بوصفه افضل من االسلوب التقلیدي 
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٢٧٩  

The Impact of Using Gaining Classification strategy in 
Acquiring Some Basic Skills of Volleyball 

 
Firas Akram Salem 

University of Slahaldeen - College of Sport Education  
Abstract: 

The study aims at identifying the impact of gaining classification 

strategy on acquiring some basic skills of volleyball.  

The study sample consists of the second stage students at the 

college of physical Education\University of Saladin. They were divided 

into two groups, (16) students for each group they were randomly 

selected . Class (B) represented the experimental group and was studied 

in accordance with gaining classification strategy in learning volleyball 

skills. Class (C) represented the control group and the traditional strategy 

was used in learning the volleyball skills. 

Equivalence was made between the two groups in some variables 

that affect learning in addition to equivalence among the skills. 

Learning program was constructed by the researcher consisting of 

six teachings units, using gaining classification strategy. 

After being reviewed by experts, the program was applied on the 

experimental group. After finishing the learning program for the two 

groups, a post test for the two groups was made. Data were statistically 

analyzed using the suitable statistical methods. The researcher concluded 

that the group studied in accordance with gaining classification strategy 

was better than that studied in accordance with traditional strategy in 

acquiring volleyball basic skills (Setting-Receiving-and Serving).The 

researcher recommended the use of gaining classification strategy in 

learning volleyball basic skills(Setting-Receiving-and Serving) as it is 

best than the traditional strategy.       
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٢٨٠  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان التعلم العلمي والتطور التكنولوجي من اهم الـسمات الممیـزة للعـصر الحـدیث ومـا ینـتج 
عنــه اعــداد كبیــرة مــن المتعلمــین یجعــل العملیــة التعلیمیــة تواجــه قــضایا مهمــة یــأتي فــي مقــدمتها 

ات حدیثة لغرض الوصول الى تحقیق االهداف تطویر اسالیب وطرائق التعلیم واستخدام استراتیجی
  .التربویة المنشودة 

كمــــا ان اختیــــار االســــتراتیجیة المناســــبة تعمــــل علــــى خلــــق جــــو مــــن العالقــــات االنــــسانیة 
المتساندة بین الطلبة انفسهم من جهة وبینهم وبـین عـضو التـدریس مـن جهـة اخـرى ، ویـسمح فـي 

جع على االبداع والقدرة على حل المشكالت ویعـزز الوقت نفسه بایصال االفكار للطلبة ، كما یش
انـه یجـب ) ٢٠٠٠الـسامرائي،(ثقة الطالب بانفسهم ویثیر دافعیـة الـتعلم والتفكیـر لـدیهم ، اذ یـشیر 

علـــى المـــدرس ان یمتلـــك اســـالیب وطرائـــق تدریـــسیة حدیثـــة تمكنـــه مـــن ایـــصال المـــادة العلمیـــة فـــي 
  ) .٦ ، ٢٠٠٠السامرائي ، (یة باقل وقت وجهد ممكن اذهان الطلبة بكفاءة محققًا االهداف التربو 

ان استراتیجیات التعلم التعاوني متعددة اال انها تتفـق مـع بعـضها حـول تقـسیم الطلبـة الـى 
مجموعــات صــغیرة غیــر متجانــسة فــي التحــصیل ویكــون العمــل فــي المجموعــة فریقــًا واحــدًا ویــتعلم 

ـــة مـــع بعـــضهم دون مـــساعدة المـــدرس اال عنـــد الـــض رورة وجمیـــع هـــذه االســـتراتیجیات ومـــن الطلب
ضــمنها اســتراتیجیة تقــسیمات التحــصیل تتطلــب اهــدافًا جماعیــة ومــسؤولیة فردیــة حتــى تــؤدي الــى 

  ) .٧ ، ١٩٩٥القبیل ، (نتائج ایجابیة 
تعــد لعبــة الكــرة الطــائرة مــن الفعالیــات االساســیة التــي یتــضمنها المنهــاج الدراســي بكلیــات 

، فهي تشتمل على مجموعة من المهارات تتطلب من الطالب ان یتعلمها واقسام التربیة الریاضیة 
ویـتمكن مــن ادائهــا اذ یعــد تعلــم المهـارة والقــدرة علــى ادائهــا شــرطًا اساسـیًا فــي اتقــان اللعبــة، ویــأتي 
هـــذا الـــتعلم مـــن خـــالل اســـتخدام االســـلوب العلمـــي االمثـــل مـــن اســـالیب واســـتراتیجیات الـــتعلم التـــي 

 زیـادة دافعیـة المـتعلم مـن ثـم للعمل على اشراك المتعلم وابراز دوره االیجـابي و یستخدمها المدرسین
المطلب الرئیس مـن اسـالیب الـتعلم هـو االهتمـام بـالمتعلم وكیـف یكـون لـه دور تعلیمـي " حیث ان 

فعال ، وكل هذا ال یأتي اال من خالل تطویر اسالیب التدریس عن طریـق زیـادة البـدائل التعلیمیـة 
  ) .٤٥ ،١٩٨٤لبیب ،  ("المتنوعة

الــى وجــود حاجــة ملحــة لتحــسین الطرائــق مــن هــذا المنطلــق بــرزت اهمیــة البحــث الحــالي 
فـضال ، واالسالیب المستخدمة في تدریس میدان من میادین االلعاب الجماعیة وهي الكرة الطـائرة 

جیة  امكانیــــة اســـتخدام اســــتراتی خـــاللمــــنعـــن رفـــع مــــستوى االداء المهـــاري لــــدى الطـــالب وذلـــك 
تقــسیمات تحــصیل الطلبــة وهــي احــدى اســتراتیجیات الــتعلم التعــاوني فــي اكتــساب بعــض المهــارات 

  . االساسیة بالكرة الطائرة 
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٢٨١  

  : مشكلة البحث ٢-١
مــن خــالل خبــرة الباحــث فــي مجــال التــدریس الحــظ ان هنــاك مــستویات غیــر مــشجعة فــي 

 باحـث الـى التحقـق تجریبیـًا مـن فاعلیـة ومـن هنـا یـسعى ال،تعلم المهارات االساسـیة بـالكرة الطـائرة 
  . تقسیمات التحصیل في تدریس الكرة الطائرةاستخدام

 والجل تحقیق االكتساب المهاري وتنمیتهـا فالبـد مـن اجـراء بعـض التعـدیالت فـي نظـم تـدریس
ة والتـــي تركـــز علـــى المحتـــوى اكثـــر مـــن الطالـــب الـــذي یكـــون دوره علـــى یـــ الحالالتربیـــة الریاضـــیة

 ، اذ ان االتجاه الحدیث في التدریس یعول على االكتشاف ، فالطالـب الـذي یكتـشف االغلب سلباً 
 طــرح  خــاللمــن هنــا بــرزت مــشكلة البحــث مــن. المفــاهیم بنفــسه یكــون قــادرًا علــى تطبیقهــا بنفــسه 

  :السؤال االتي 
ما هو اثر استراتیجیة تقسیمات تحصیل الطلبة فـي اكتـساب بعـض المهـارات االساسـیة بـالكرة  -

  طائرة ؟ ال
  
  : ھدف البحث ٣-١
 اثر استراتیجیة تقیسمات التحصیل فـي اكتـساب بعـض المهـارات االساسـیة بـالكرة كشف عنال -

  .          الطائرة 
  
  :  فرضیة البحث ٤-١
في اكتساب )  التقلیدیة–تقسیمات التحصیل (وجود فروق ذات داللة احصائیة بین مجموعتي  -

  .طائرة بعض المهارات االساسیة بالكرة ال
  
    : مجاالت البحث٥-١
 جامعــة صــالح – الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة سنة الدراســیةطــالب الــ: المجــال البــشري  -

  .الدین
   .      ١٤/١١/٢٠٠٥ لغایة ٢/١٠/٢٠٠٥الفترة من : المجال الزماني  -
  .جامعة صالح الدین/ القاعة الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة : المجال المكاني  -

  
  : تحدید المصطلحات ٦-١
  :تقسیمات التحصیل  -

صـیغة بـسیطة لطریقـة دورة العـاب الفـرق مـن حیـث  :  Thomas & Terre 1988عرفهـا  -
ـــة فـــي  ـــف هـــذه الطریق ـــواء كـــل مجموعـــة علـــى طـــالب غیـــر متجانـــسین تحـــصیلیًا ، وتختل احت

عالمات االختبـار االعتماد على االختبار القصیر بدًال من االدوار والمسابقات ، حیث تترجم 
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٢٨٢  

بــصیغة نقــاط لكــل مجموعــة فتحتــسب عالمــات الطــالب فــي كــل مجموعــة وتحــول الــى نــشاط 
. المجموعــة أي ان عالمــة الفــرق االجمالیــة تعتمــد علــى عالمــات طلبــة الفریــق فــي االختبــار 

  ) ٤ ،١٩٩٣الشیخ ، (
یم الطــالب الــى  هــو احــدى اســتراتیجیات الــتعلم التعــاوني التــي یــتم فیهــا تقــس:التعریـف اجرائــي  -

مجموعــات غیــر متجانــسة یتلقــون فیهــا تعلــم المهــارات االساســیة بــالكرة الطــائرة ومــن ثــم تجــرى 
، منافسة بین المجموعات التعاونیة وفق المستویات المتناظرة والمتقاربة بین طالب المجـامیع 
یـة حیث یختبر كل طالب على حدة وتتم مقارنة اعلى مـستوى مـن طـالب المجموعـات التعاون

، نقـاط ) ٤(والثـاني ، نقـاط لمجموعتـه ) ٦(تم تحدیـده ضـمن اداء سـابق ویكـسب اعلـى طالـب
نقطــة وهكــذا تــستمر المنافــسة لمهمــات تعلیمیــة اخــرى ولطــالب ضــمن مــستویات ) ٢(والثالــث 
  . متناظرة 

   
  : االطار النظري والدراسات المشابھة -٢
  : االطار النظري ١-٢
  : وممیزاتھ  اھداف التعلم التعاوني١-١-٢

  : یهدف التعلم التعاوني الى تحقیق االهداف االتیة 
وجــود هــدف مــشترك لمجموعــة الــتعلم التعــاوني ، وتوزیــع المهــام علــى افــراد المجموعــة ویعتمــد  .١

كل عضو في المجموعة على نفسه وعلى زمالئه ، بحیث یـؤدي االعتمـاد االیجـابي المتبـادل 
  .الى تحقیق الهدف 

موعـة التعلیمیـة الواحـدة مـع بعـضهم الـبعض ، مـن خـالل المواجهـة المباشـرة یتفاعل افراد المج .٢
  .اثناء انجازهم وقیامهم بالمهام المطلوبة منهم 

یكــون كــل فــرد فــي المجموعــة مــسؤوًال عــن العمــل الــذي تقــوم بــه المجموعــة فهــو مــسؤول عــن  .٣
وعـــة بـــشكل نفـــسه وعـــن غیـــره فـــي المجموعـــة واالختبـــارات الفردیـــة او اختبـــار فـــرد مـــن المجم

  . عشوائي هما االسلوبان المستخدمان لتقویم اداء المجموعة 
حفـــظ المعلومـــات وبقـــاء اثـــر الـــتعلم والتولیـــد فـــضال عـــن زیـــادة التحـــصیل فـــي المـــواد الدراســـیة  .٤

  .المبدع الفكار جدیدة 
زیادة العالقات الشخصیة االیجابیة والداعمة حتـى بـین االفـراد غیـر المتجانـسین وزیـادة االخـذ  .٥

جهــات نظــر االخــرین وتحقیــق مــساندة اجتماعیــة اكبــر ومزیــد مــن التوافــق النفــسي االیجــابي بو 
  .وتقدیر اعلى للذات ومزید من الدافعیة الداخلیة 

اتاحة الفرصة الفراد المجموعة الواحدة لتقـویم جـودة العمـل او االداء وتقـدیم بیـان عـن النجـاح  .٦
  .الذي وصلت الیه المجموعة بین الحین واآلخر 
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٢٨٣  

  : تقسیمات التعلم التعاوني ٢-١-٢
ـــتعلم التعـــاوني ، لكنهـــا  تعـــددت االراء فـــي انـــواع او اشـــكال او اســـتراتیجیات او هیاكـــل ال
جمیعــًا تــشترك فــي انهــا تتــیح للمتعلمــین فرصــًا للعمــل فــي مجموعــات صــغیرة یــساعدون بعــضهم 

وفیمـا یلـي  .المرجـو البعض وجمیعها تتطلب اهدافًا جماعیة ومسؤولیة فردیة لكي یتحقق الغـرض 
  : بعض هذه التقسیمات للتعلم التعاوني 

  ) :١٩٩٩الحیلة ، ( تقسیم .١
  .  تعلیم االقران .أ

  . مجموعة المشروع .ب
  . المجموعة التداخلیة . ج
  )        ٣٣٩ ، ١٩٩٩الحیلة ، (       طریقة جكسو .د
  
  :) ٢٠٠١الجواري ، ( تقسیم .٢
  . مباراة العاب الفرق . أ

  . مات تحصیل مجامیع الطلبة تقسی. ب
  .استراتیجیة فرق التعلم . ج
  . االستراتیجیة التكاملیة . د
  . استراتیجیات تعلیم المجموعات الصغیرة . هـ

  )٢٣- ٢٠ ، ٢٠٠١الجواري ، (
  : )٢٠٠٥الخطابیة ، ( تقسیم .٣
  ) .التعلم التعاوني(دوائر التعلم . أ

  .االتقصاء التعاوني . ب
  . قران نموذج تدریس اال. ج
  .التنافس الفردي . د
  . التنافس الجماعي . هـ

  )٣٨٠- ٣٧٨ ، ٢٠٠٥الخطابیة ، (
تقـــسیمات التحـــصیل لمجـــامیع (وقـــد اقتـــصرت الدراســـة الحالیـــة علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیة 

  ) .الطلبة
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٨٤  

   استراتیجیة تقسیمات تحصیل مجامیع الطلبة ٣-١-٢
وتقـوم علـى اسـاس تقـسیم مجموعـة  Slavin (1978)تـم وضـع هـذه اسـتراتیجیة مـن قبـل 

 خلیط من مستوى التحـصیل وتـشبه الـى حـد مـا وطالب وه) ٥-٤(الطلبة الى مجموعات صغیرة 
استراتیجیة مباراة العاب المجامیع اال ان االختالف هـو ابـدال المبـاراة او االلعـاب بامتحـان قـصیر 

 االختبـار تتـرجم لتكـون درجـات دقیقة ال یسمح للطالب بالتعاون فیما بینهم، ودرجات) ١٥(ولمدة 
حیــث یرتــب الطلبــة تنازلیــًا وفــق اداء ســابق، ویأخــذ ) تقــسیمات التحــصیل(الفریــق باســتخدام نظــام 

أعلى ثالثة طلبة، وتبدأ المنافـسة بیـنهم، جیـث ان اعلـى درجـة مـن العالمـات الـثالث التـي یحققهـا 
ة ككـل التـي یعمـل فیهـا الطالـب نقاط للمجموعة الـصغیر ) ٦(الطالب من بین اعضاء الفریق تلغى 

نقـاط والدرجـة التـي تلیهـا ) ٤(الفائز، والدرجة التي تلیها مـن ضـمن الـثالث درجـات تعطـي الفریـق 
تعطي الفریق درجتان، وهكـذا یـتم االنتقـال الـى الطلبـة الـثالث االخـرین فـي الترتیـب التنـازلي الـذي 

 ,Slavin, 1980)مـات تعلیمیـة اخـرى رتـب علیـه الطلبـة وفـق االداء الـسابق وتـتم المنافـسة لمه

  . ویوضح الشكل االتي الیة عمل استراتیجیة تقسیمات التحصیل(320
  

  
  
   الدراسات المشابھة٢-٢
  ) ١٩٩٨االطوي، ( دراسة ١-٢-٢

  "اثر التعلم التعاوني في تحقیق االهداف التعلیمیة لفعالیة التنس االرضي"
 فـــي (Jigsaw-I)الـــى الكـــشف عـــن اثـــر التعلـــیم التعـــاوني وفـــق اســـتراتیجیة هـــدفت الدراســـة 

تحقیــق االهــداف المعرفیــة والــنفس حركیــة واالنفعالیــة التــنس االرضــي، وشــملت العینــة علــى طــالب 
) ١٩٩٨- ١٩٩٧( الرابعـــة لكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، جامعـــة الموصـــل للعـــام الدراســـي سنة الدراســـیةالـــ

 دقیقة ١٥اختبار لمدة 
الیسمح للطلبة 
  التعاون فیما بینهم

ترتیب الطلبة 
  تنازلیاً 

  اختبار قبلي
تقسیم الطلبة الى 

مجموعات صغیرة غیر 
  طالب) ٥-٤(متجانسة 

اعلى درجة من بین ثالث درجات للطلبة 
  لفریقه نقاط) ٦(خالل االختبار یحصل على 

  نقطة) ٢(نقاط والثالث ) ٤(والثاني 

اخذ اربع طالب اخرین ضمن الترتیب 
التنازلي واجزاء المناقشة بینهم وهكذا 

  تسجل النقاط ضمن جداول
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٢٨٥  

 قسموا الى مجمـوعتین متـساویتین احـدهما تجریبیـة واالخـرى ضـابطة، وتـم طالباً ) ٣٢(البالغ عددهم 
قیاس مستوى التحصیل المعرفي والتحـصیل البـدني والمهـاري ومقیـاس االتجـاه النفـسي نحـو الـدروس 

  :الجامعیة للمجموعتین، وبعد جمع البیانات ومعالجتها احصائیًا استنتج الباحث مایأتي
  . في تحقیق االهداف التعلیمیة لفعالیة التنس االرضي(Jegsaw-I)فاعلیة استراتیجیة  -
 افـضل عنـد مقـارنتهم (Jigsaw-I)كان تحـصیل الطـالب الـذین تعلمـوا علـى وفـق اسـتراتیجیة  -

المعرفیــة والــنفس (بالمجموعــة التــي تعلمــت علــى وفــق االســلوب التقلیــدي فــي تحقیــق االهــداف 
  ).حركیة واالنفعالیة

  
  : )٢٠٠٢باجكر، ( دراسة ٢-٢-٢

  اثر استخدام التعلم التعاوني وفق االختبارات البینیة في تعلم بعض المهارات االساسیة 
  بالكرة الطائرة
التعلـــیم التعـــاوني وفـــق -التعلـــیم التعـــاوني(هـــدفت الدراســـة الـــى الكـــشف عـــن اثـــر اســـالیب 

حــث علــى فــي تعلــم بعــض المهــارات االساســیة بــالكرة الطــائرة، تمثلــت عینــة الب) االختبــارات البینیــة
طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة صــالح الــدین والبــالغ عــددهم 

طالبــًا قــسموا الــى ثــالث مجموعــات متــساویة، مجمــوعتین تجــریبیتین والثالثــة ضــابطة، وتــم ) ٤٨(
المجموعة استخدام استراتیجیة تعلیم االقران وهي احدى استراتیجیات التعلیم التعاوني حیث طبقت 

ــــران وفــــق  ــــم االق ــــة اســــتراتیجیة تعل ــــران، والتجریبیــــة الثانی ــــیم االق ــــى اســــتراتیجیة تعل ــــة االول التجریبی
االختبارات البینیة، والمجموعة الثالثة طبقت االسلوب التقلیدي، وتم استخدام االختبارات المهـارات 

  :لى االستنتاجات االتیةللمجموعت الثالث وبعد جمع البیانات ومعالجتها احصائیًا تم التوصل ا
  .فاعلیة استراتیجیة تعلیم االقران مقارنة بالطریقة التقلیدیة -
فاعلیـة اســتراتیجیة تعلــیم االقـران وفــق االختبــارات البینیـة مقارنــة بالمجموعــة التـي تعلمــت وفــق  -

  . استراتیجیة تعلیم االقران والمجموعة التي استخدمت الطریقة التقلیدیة
  
   : اجراءات البحث-٣
   : منھج البحث١-٣

اســــتخدم الباحــــث المــــنهج التجریبــــي لمالئمتــــه لطبیعــــة البحــــث والمكــــون مــــن مجمــــوعتین 
  .احداهما تجریبیة واالخرى ضابطة
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٢٨٦  

   : مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
جامعـة -تمثل مجتمع البحث مـن طـالب الـسنة الدراسـیة الثانیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة

 طالبــًا ومــوزعین علــى اربــع شــعب، امــا عینــة البحــث فقــد تــم )٨٤(صــالح الــدین والبــالغ عــددهم 
طالبًا لكـل شـعبة، ) ١٦(، بواقع )جـ(و ) ب(اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة وتمثلت بشعبتي 

  .بالمجموعة الضابطة) جـ(بالمجموعة التجریبیة وشعبة ) ب(حیث مثلت 
  
   : تحدید المتغیرات وضبطھا٣-٣

كمتغیـر مـستقل، ) تقـسیمات التحـصیل(ث ، اذ اعتبرت استراتیجیة تم تحدید متغیرات البح
 اسـتقبال االرسـال –) التمریـر واالعـداد(في حین تمثلت المهارات االساسیة المحددة بـالكرة الطـائرة 

المتغیرات التابعة ، كما تم تحدید بعض المتغیرات غیر التجریبیة التي یمكن ان تؤثر )  االرسال–
لتجریبــي للباحــث، اذ قــام الباحــث بــضبطها مــن خــالل التحقیــق مــن الــسالمة فــي ســالمة التــصمیم ا

الداخلیـــة مـــن خـــالل ضـــبط ظـــروف التجربـــة والمتغیـــرات المتعلقـــة بالنـــضج وادوات القیـــاس وفـــروق 
  .االختیار في افراد العینة والتاركون للتجربة

  
  : التصمیم التجریبي ٤-٣

یم المجموعات المتكافئة ذات االختبارین تصم: (تمثل التصمیم التجریبي بالتصمیم اآلتي 
مجموعــــة تجریبــــة درســــت وفــــق اســــتراتیجیة (وتكــــون التــــصمیم مــــن مجمــــوعتین ) القبلــــي والبعــــدي

  ).تقسیمات التحصیل ومجموعة ضابطة درست وفق االسلوب التقلیدي
  
  : تكافؤ مجموعتي البحث ٥-٣

لتـي یعتقـد انهـا تـؤثر فـي تم اجراء التكافؤ بین مجموعتي البحـث فـي عـدد مـن المتغیـرات ا
  ، الطــول ، العمــر (:نتــائج البحــث اذ اجــري التكــافؤ بــین مجمــوعتي البحــث فــي المتغیــرات االتیــة 

  .) والحركیةالصفات البدنیة ، كتلةال
التي تلعب دور في تعلـم المهـارات االساسـیة  والحركیة واجري التكافؤ من الصفات البدنیة

حلیـل الدراسـات الـسابقة التـي تناولـت المهـارات نفـسها بـالكرة المحددة في البحـث وذلـك مـن خـالل ت
  :الطائرة، وتم تحدید هذه الصفات والتي تمثلت باالتي 

  . سارجینت–اختبار القفز العمودي من الثبات /  القوة االنفجاریة للرجلین .أ
  ).من الجلوس)  كغم٢(دفع الكرة الطبیة وزن (اختبار /  القوة االنفجاریة للذراعین .ب
  . متر من الوضع الطائر٣٠/  السرعة االنتقالیة .ج
  .اختبار مرونة العمود الفقري امام الحائط/ مرونة العمود الفقري .د
  . مرات٨×٤ر٥اختبار جري متعدد لجمیع الجهات /  الرشاقة .هـ
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٢٨٧  

  : المھارات االساسیة المحددة٥-٥-٣
  ).ثا٣٠( على الحائط خالل تكرار التمریر من االعلى: االعداد من فوق الراس لالمام .١
  .استقبال االرسال بالذراعین من االسفل نحو المناطق المحددة: استقبال االرسال  .٢
  .دقة االرسال المواجه من اسفل واعلى حسب صعوبة المنطقة: االرسال  .٣

  )٢٤٣-٢٢٩، ١٩٩٧،حسانین وعبد المنعم                                                 (
  )١(الجدول 

   تكافؤ مجموعتي البحثیبین
  المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

   ع±  `س   ع±  `س
) ت(قیمة 

  المحتسبة
  ٠.٢٩  ٧.١٠  ٢٥٣.٠٥  ٨.٦٤  ٢٥٢.١٩  باالشهر / العمر 
  ٠.٣٢  ٨.٢٠  ١٦٧.١٤  ٦.١٦  ١٦٨  سم/ الطول

  ٠.٢٦  ٥.٠٧  ٦٦.١٨  ٤.٩٦  ٦٥.٧٠  كغم/ كتلةال
  ٠.٢٣  ١.١٩  ٤٨.١٠  ٢.١٥  ٤٧.٩٥  سارجینت سم/نالقوة االنفجاریة للرجلی

رمي كرة طبیة زنـة / القوة االنفجاریة للذراعین
  سم/ كغم٢

٠.١٧  ١.٩٧  ٨.٥٣  ١.٨٨  ٨.٦٥  

  ٠.٨٨  ١.٩٨  ١٦.٨٠  ٢.٤١  ١٦.٠٩  ثا/  مرات٨ × ٤.٥الرشاقة 
  ٠.٣٥  ٠.٥٤  ٤.٢٨  ٠.٦١  ٤.٢١   م٣٠/السرعة االنتقالیة

  ٠.٦٢  ٥.١٥  ٣٢.٠١  ٤.٦١  ٣٣.١٣  مس/ مرونة العمود الفقري امام الحائط
  ٠.٤٣  ٩.١٤  ٣٤.٨٠  ٨.٥  ٣٦.١٩  تكرار /  ثا٣٠ على الحائط رمن االعلىالتمری

اســتقبال االرســال بالــذراعین مــن االســفل نحــو 
  درجة/ المناطق المحددة

٠.٧٥  ٤.١٨  ٤٣.١٢  ٣.٢٧  ٤٢.٠٩  

االرســـال المواجـــه مـــن االســـفل واالعلـــى نحـــو 
  درجة/ المناطق 

٠.٧١  ٣.٨١  ١٥.٦٠  ٢.٤٥  ١٦.٤٣  

  ١.٧٠)= ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٣٠(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة * 
الجدولیــة وهــذا یــدل ) ت(المحتــسبة اصــغر مــن قیمــة ) ت(ان قــیم ) ١( مــن الجــدول یتبــین

علــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بــین المجمـــوعتین التجریبـــة والـــضابطة فـــي المتغیـــرات 
  . المحددة، مما یدل على تكافؤ مجموعتي البحث

  
  : وسائل جمع البیانات ٦-٣

  : ةتم االستعانة بالوسائل البحثیة االتی  
  .المصادر والمراجع العربیة واالجنبیة -
  .االختبارات البدنیة -
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  .االختبارات المهاریة -
  
   : االسس العلمیة لالختبارات البدنیة والمھاریة المحددة٧-٣

تعد االختبارات البدنیة والمهاریة المستخدمة في البحث اختبارات مقننة وتتمتـع بمعـامالت 
اذ تراوحـت معـامالت علمیـة فـي فعالیـة الكـرة الطـائرة،صدق وثبات وموضوعیة وحسب المـصادر ال

وفیمـــا یخـــص االختبـــارات المهاریـــة فقـــد بلغـــت ) ٠.٩٧ -٠.٩٣(الـــصدق لالختبـــارات البدنیـــة بـــین 
) ٠.٩٤-٠.٨٨(امـا معـامالت الثبـات فقـد انحـصرت بـین) ٠.٩٤ -٠.٨٩(معامالت الصدق بین 

) ٠.٩٨-٠.٩٢(حــت معــامالت الثبــات بــین لالختبــارات البدنیــة امــا االختبــارات المهاریــة فقــد تراو 
فــضًال عــن ذلــك فقــد تــم اســتخدامها فــي دراســات وبحــوث مطبقــة علــى البیئــة العراقیــة منهــا دراســة ،
  ). ٢٠٠٢باجكرد، (ودراسة ) ٢٠٠٠الخطیب، (

  
   : البرنامج التعلیمي٨-٣

ت وحـدا) ٦(وحدة تعلیمیة موزعة علـى مجمـوعتین بواقـع ) ١٢(تضمن البرنامج التعلیمي 
أسـابیع وبواقـع وحـدتین تعلیمیتـین فـي االسـبوع ) ٣(تعلیمیة لكل مجموعـة، واسـتغرق تنفیـذ التجربـة 
وتــم عــرض البرنــامج علــى ). ١ملحــق (دقیقــة ) ٩٠(لكــل مجموعــة، وكــان زمــن الوحــدة التعلیمیــة 

 في مجال الكرة الطائرة البداء آرائهم ومالحظاتهم من *مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص
یـــث صـــالحیة تطبیـــق المنهـــاج علـــى العینـــة والتقـــسیم الزمنـــي الجـــزاء الوحـــدة والتمرینـــات التـــي ح

وتــم االخــذ بــآراء المختــصین بنــاء علــى مالحظــاتهم فــي . وضــعت مــن اجــل تحقیــق هــدف المنهــاج
  . تنفیذ البرنامج

  
  : التجربة االستطالعیة ٩-٣

تطالعیة علـى عینـة تكونـت مـن قبل البدء بتنفیذ التجربة الرئیسة اجـرى الباحـث تجربـة اسـ
طالب والذي تم استبعادهم من التجربة الرئیسة وذلك للوقوف على اهم المالحظات التي قد ) ١٥(

وســـیطرته علـــى اخـــراج ) تقـــسیمات التحـــصیل( مـــن اســـتخدام اســـتراتیجیة **تواجـــه مـــدرس المـــادة
الدوات المستخدمة في الدرس باالسلوبین، وكذلك التاكد من الوقت المستغرق وصالحیة الملعب وا

                                           
  .د   لیث محمد داود. م.   أ*
  . د  آزاد حسن قادر.  م*
  .م بسیم عیسى یونس.  م*

  .م عوزیر سعدي اسماعیل.م**
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ومـــن خـــالل التجربـــة االســـتطالعیة اصـــبح بأمكــان مـــدرس المـــادة مـــن اخـــراج درســـه وفـــق . البحــث
  . في الوقت المخصص للدرس وتالفي المعوقات التي قد تواجهه) تقسیمات التحصیل(استراتیجیة 

   
  : تطبیق التجربة الرئیسة ١٠-٣

ي البحـــث بعـــد اجـــراء التكـــافؤ بیـــنهم تـــم تطبیـــق وحـــدات البرنـــامج التعلیمـــي علـــى مجمـــوعت
  : في عدد من المتغیرات وكاآلتي) االختبار القبلي(
  :  المجموعة التجریبیة.١
یقــوم مــدرس المــادة باختبــار الطــالب قبلیــًا فــي مــادة الكــرة الطــائرة لغــرض تقــسیم الطــالب الــى  -

  . مجموعات غیر متجانسة
یلهم فــي االختبــار القبلــي الــسابق فــي یقــوم مــدرس المــادة بترتیــب الطــالب تنازلیــًا حــسب تحــص -

  .مادة الكرة الطائرة
یقوم مدرس المادة بتقسیم الـصف الـى عـدد مـن المجـامیع الـصغیرة حیـث تتـألف كـل مجموعـة  -

  . طالب تختلف من ناحیة المستوى والتحصیل بالنسبة لدرجة مادة الكرة الطائرة) ٤(من 
 عــدد مــن االســئلة بحیــث یــسمح یقــوم المــدرس بــشرح الموضــوع الدراســي المخــصص مــع طــرح -

  . لطالب المجموعة الواحدة بالتعاون والنقاش حول الموضوع
بتوجیه واشراف من المدرس تقوم المجامیع التعاونیة بتطبیق التمارین الخاصة بتنفیذ المهمات  -

  . التعلیمیة المحددة للوحدة التعلیمیة
ین في المستوى من كل مجموعة  بین الطالب المتناظر قیقةد)١٥(یجري المدرس اختبار لمدة  -

وال یسمح الفراد المجموعة الواحدة بالتعاون فیما بینهم وعند االنتهاء من االختبار یقوم مدرس 
  . المادة بطرح الحلول امام المجامیع التعاونیة

درجــات الطــالب تحتــسب حــسب نظــام تقــسیمات التحــصیل، حیــث یتنــافس اعلــى طــالب فــي  -
بیـنهم والطالـب الـذي یحـصل علـى المرتبـة االولـى تحتـسب لـه المستوى من كل مجموعـة فیمـا 

وتـــستمر ) نقطتـــان(نقـــاط والثالـــث ) ٤(نقـــاط للمجموعـــة ككـــل التـــي ینتمـــي الیهـــا والثـــاني ) ٦(
  . المنافسة بین الطالب االخرین من كل مجموعة والمتناظرین من مستویات اخرى

لمدرس افراد المجموعات التعاونیـة معـًا بعد االنتهاء من تنفیذ االختبار واجراء المنافسة یوجه ا -
  . لممارسة التمارین الخاصة بالوحدة التعلیمیة

  : المجموعة الضابطة .٢
  : تيتم تدریس المجموعة الضابطة باالسلوب التقلیدي وكاآل  

  .ینفذ مدرس المادة اهداف الدرس من غیر االستعانة بالطالب -
  .ال یوجد تفاعل مباشر بین طالب هذا االسلوب -
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  . یقسم الصف الى مجامیع منظمة طول مدة التطبیقال -
  .یكون مدرس المادة مسؤوًال مباشرًا عن المراقبة وتصحیح االخطاء -

  
   : االختبارات البعدیة١١-٣

تــم اجــراء االختبــارات البعدیــة بعــد االنتهــاء مــن تنفیــذ البرنــامج التعلیمــي وقــد اتبــع الباحــث 
حت الشروط والظروف الزمانیة والمكانیـة وادوات االختبـار الطریقة نفسها في االختبارات القبلیة وت

  . نفسها
  
  : الوسائل االحصائیة ١٢-٣
  .الوسط الحسابي -
  .االنحراف المعیاري -
  .للعینات المستقلة) ت(اختبار  -
  .                         للعینات المترابطة) ت(اختبار  -

  )  ٢٧٢، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي، (                                                       
  : عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا -٤
  : عرض وتحلیل النتائج ١-٤
 عرض وتحلیل نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ١-١-٤

  . التجریبیة في االختبارات المھاریة المحددة
  )٢(الجدول 

  للمجموعة التجریبیةیبین داللة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي 
  المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

   ع±  `س   ع±  `س
) ت(قیمة 

  المحتسبة
 االعلــى علــى الحــائط خــالل رمنتكــرار التمریــ

  تكرار /  ثا٣٠
٥.٧٢  ٥.١٠  ٤٤.٧  ٨.٥  ٣٦.١٩  

/ اســـــتقبال االرســـــال نحـــــو المنـــــاطق المحـــــددة
  درجة

٧.٣٢  ٢.٧١  ٤٨.٤  ٣.٢٧  ٤٢.٠٩  

 المواجـــه مـــن االســـفل واالعلـــى نحـــو االرســـال
  ٣.٥١  ١.٠٩  ٢٣.١٨  ٢.٤٥  ١٦.٤٣  درجة / المناطق

  ١.٧٥) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٥(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة * 
الجدولیـــــة فـــــي ) ت(المحتـــــسبة اكبـــــر مـــــن قیمـــــة ) ت(ان قیمـــــة ) ٢( مـــــن الجـــــدول یتبـــــین

  .  فروق معنویة ولصالح االختبار البعدياالختبارات المهاریة الثالث، وهذا یدل على وجود
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 عرض وتحلیل نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ٢-١-٤
  . الضابطة في االختبارات  المھاریة المحددة

  )٣(الجدول 
  یبین داللة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

  المتغیرات  ابطةالمجموعة الض  المجموعة التجریبیة
   ع±  `س   ع±  `س

) ت(قیمة 
  المحتسبة

 االعلــى علــى الحــائط خــالل منتكــرار التمریــر 
  تكرار /  ثا٣٠

٣.٠٧  ٦.٣  ٣٩.٦  ٩.١٤  ٣٤.٨٠  

/ اســـــتقبال االرســـــال نحـــــو المنـــــاطق المحـــــددة
  درجة

٢.٣١  ٢.١٠  ٤٥.١٣  ٤.١٨  ٤٣.١٢  

االرســـال المواجـــه مـــن االســـفل واالعلـــى نحـــو 
  ٣.٠٨  ١.٨٢  ٢٠.١٩  ٣.٨١  ١٥.٦٠  درجة / المناطق

  ١.٧٥) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٥(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة * 
الجدولیـــــة فـــــي ) ت(المحتـــــسبة اكبـــــر مـــــن قیمـــــة ) ت(ان قیمـــــة ) ٣( مـــــن الجـــــدول یتبـــــین

  . االختبارات المهاریة الثالث، وهذا یدل على وجود فروق معنویة ولصالح االختبار البعدي
  
االختبار البعدي بین المجموعتین التجریبیة  عرض الفروق في ٣-١-٤

  والضابطة
  )٤(الجدول 

  یبین داللة الفروق في االختبار البعدي بین افراد المجموعتین
  المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

   ع±  `س   ع±  `س
) ت(قیمة 

  المحتسبة
تكرار التمریر من االعلى على الحائط خـالل 

  تكرار /  ثا٣٠
٢.٤٤  ٦.٣  ٣٩.٦  ٥.١٠  ٤٤.٧  

/ اســـــتقبال االرســـــال نحـــــو المنـــــاطق المحـــــددة
  درجة

٣.٧١  ٢.١٠  ٤٥.١٣  ٢.٧١  ٤٨.٤  

االرســـال المواجـــه مـــن االســـفل واالعلـــى نحـــو 
  ٤.٩٨  ١.٨٢  ٢٠.١٩  ١.٠٩  ٢٣.١٨  درجة / المناطق

  ١.٧٠) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٣٠(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة * 
  

وهـذا . الجدولیـة) ت(المحتـسبة كانـت اكبـر مـن قیمـة ) ت(ان قـیم ) ٤(ل  من الجـدو یتبین
یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین التجریبیة والـضابطة، وعنـد الرجـوع الـى 
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 ان الفـــرق لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت وفـــق اســــتراتیجیة یتبـــیناالوســـاط الحـــسابیة 
تیجــــة تـــدل علــــى قبــــول الفرضـــیة البدیلــــة للبحـــث ورفــــض الفرضــــیة تقـــسیمات التحــــصیل، وهـــذه الن

  . الصفریة
  
  :  مناقشة النتائج ٢-٤

الى وجود فروق ذات داللة ) ٢،٣( من خالل نتائج البحث المعروضة في الجدولین یتبین
معنویــة فــي نتــائج االختبــارات المهاریــة القبلیــة والبعدیــة للمجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة ولــصالح 

  . ختبارات البعدیةاال
ویعــزى الــسبب لهــذه الفــروق الــى تــأثیر البرنــامج التعلیمــي فمــن خــالل عــرض النتــائج تــم 

ـــة وبنـــسب متباینـــة،  ـــارات البعدی ـــدى افـــراد مجمـــوعتي البحـــث فـــي االختب ـــدم ل إذ ان " مالحظـــة التق
لیب تــؤثر الطرائــق واســالیب التــدریس اهمیــة بالغــة فــي العملیــة التعلیمیــة وان هــذه الطرائــق واالســا

  )٤١، ١٩٧٦الطالب، " . (على سرعة التعلم وعلى درجة االشباع في التعلم
كما اظهرت نتائج البحث الى وجود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي تعلـم المهـارات الحركیـة 

ـــة، ) االرســـال–  االرســـالاســـتقبال-االعـــداد(  بـــین مجمـــوعتي البحـــث ولـــصالح المجموعـــة التجریبی
إذ ان . هــذه النتیجــة الــى اآللیــة التــي تعلمــت بهــا المجموعــة التجریبیــةویعــزو الباحــث ســبب ظهــور 

مجموعـــة تقـــسیمات التحـــصیل یعملـــون بـــشكل فریـــق متكامـــل وان تقـــسیم الطـــالب علـــى مـــستویات 
تحــصیلیة غیــر متجانــسة یــؤدي الــى تبــادل االراء بــین الطــالب وطــرح االســئلة، واســتفادة الطــالب 

ة الطـــالب ذوي التحـــصیل العـــالي، كمـــا انهـــا تقلـــل مـــن ذوي التحـــصیل المـــنخفض مـــن خبـــرة ودرایـــ
عنــصر االنطوائیــة عنــد عــدد مــن الطــالب وعــزلهم؛ وتقلــل مــن تخــوفهم مــن الفــشل عنــد عــدد آخــر 
مــنهم خــالل احتــساب درجــة إجابتــه لــصالح المجموعــة، وهــذا یــؤدي الــى تقریــر تحــصیل الطــالب 

التــي یحــصل علیهــا الطالــب وطــالب ویــؤدي الــى اتقــان المــادة التعلیمیــة، فــضًال عــن ان الدرجــة 
المجموعـــات التعاونیـــة االخـــرى التـــي ینتمـــون الیهـــا تعـــد بمثابـــة تعزیـــز ایجـــابي یرفـــع مـــن تحـــصیل 

أن الطالــب الــذي یــستمع الــى قرینــه وینــاقش معــه فــي موضــوع الــدرس ) مطــر(الطــالب، إذ تــشیر 
 یـــستطیع ان یـــستوعب الـــدرس بـــصورة افـــضل إذ انـــه قـــد یـــسأل زمیلـــه عـــن بعـــض النقـــاط التـــي ال

، ١٩٩٢مطـــر، . (یستفـــسر عنهـــا مـــن المـــدرس بـــسبب ضـــیق الوقـــت او الخجـــل او عـــدد الطـــالب
المـــساهمة فـــي خفـــض القلـــق .. ، كمـــا ان الســـتراتیجیات الـــتعلم التعـــاوني مزایـــا كثیـــرة منهـــا) ٢٠٣

" والخوف من الفشل لدى المتعلمین فضًال عن توفیر درجة عالیة من االطمئنان واالرتیـاح النفـسي
  .)Humphrey, et al, 1982, p. 351(    

مــن جهـــة اخـــرى تـــساعد اســـتراتیجیة تقـــسیمات التحــصیل علـــى تهیئـــة اجـــواء ودیـــة تربویـــة 
مالئمة خالیة من التوتر واالنطوائیة وتكـون متوجـه بالتعـاون االیجـابي لمـا تفرضـه بیئـة الـتعلم مـن 
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٢٩٣  

 ان التنـــافس یـــشد مـــن رغبـــة ممارســـات وانـــشطة تعلیمیـــة وتربویـــة تـــسهم فـــي تعزیـــز الـــتعلم، حیـــث
المتعلمین في التعلم وتعمل على اشـراك المـتعلم ایجابیـًا فـي الـدرس النـه یـستخدم اقـصى امكانیاتـه 

إذ ان التنــافس فــي الــتعلم یكــون مــؤثرًا لكونــه . " وقدراتــه المهاریــة اثنــاء ممارســته العملیــة العلیمیــة
وٕان اشــعاره بنتــائج عملــه ومقارنتــه . ا  عنــصرًا محفــزًا ویفــرض علــى المــتعلم اســتخدام شخــصیته كلیــ

ــیم، بینمــا وجــد ان اهمــال المــتعلم  بزمالئــه واشــعاره بمــدى تقدمــه أو تــأخره یعتبــر أقــوى دوافــع التعل
وعدم اشعاره بموقفه او االهتمام بما احـرزه مـن تقـدم او تـاخر مـن شـانه یـؤدي بـالمتعلم الـى الملـل 

  ) ٦٢ ، ١٩٩٧الخیاط، (" . وبطأ التعلم 
  
   :االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات  ١-٥
 -االعــداد(اكتــساب مهــارات    اســتراتیجیة تقــسیمات التحــصیل واالســلوب التقلیــدي فــيفاعلیــة .١

  . بالكرة الطائرة) االرسال-استقبال االرسال
 علـى افـراد المجموعـة التـي )تقـسیمات التحـصیل(تفوق المجموعـة التـي اسـتخدمت اسـتراتیجیة  .٢

 )االرســـال-اســـتقبال االرســـال-االعـــداد(فـــي اكتـــساب مهـــارات ) ســـلوب التقلیـــدياال(اســـتخدمت 
  . بالكرة الطائرة

  
  : التوصیات والمقترحات ٢-٥
  لطــالب الــسنة الدراســیة الثاهیــة)تقــسیمات تحــصیل الطلبــة(التأكیــد علــى اســتخدام اســتراتیجیة  .١

)  االرسـال- االرسـالاسـتقبال-االعـداد(بوصفه افضل من االسلوب التقلیدي في تعلـم مهـارات 
  . بالكرة الطائرة

اجراء دراسة مشابهة في استخدام استراتیجیات التعلم التعاوني في مراحل دراسـیة مختلفـة وفـق  .٢
  . مواد دراسیة اخرى
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٢٩٤  

   :العربیة واالجنبیة المصادر
 استراتیجیة التعلیم وأسـالیب الـتعلم، مكتبـة االنجلـو المـصریة،). ٢٠٠٤(ابراهیم، مجدي عزیز  .١

  . القاهرة
اثــر الــتعلم التعــاوني فــي تحقیــق االهــداف التعلیمیــة لفعالیــة ). ١٩٩٨(االطــوي، ولیــد وعــد اهللا  .٢

  . التنس االرضي، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
ة اثــر اســتخدام اســلوب الــتعلم التعــاوني وفــق االختبــارات البینیــ). ٢٠٠٢(بــاجكرد، فــراس اكــرم  .٣

في تعلم بعض المهارات االساسیة بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر غیر منـشورة، كلیـة التربیـة 
  .الریاضیة، جامعة صالح الدین

التطبیقــات االحــصائیة فــي بحــوث ). ١٩٩٦(التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي حــسن محمــد  .٤
  . التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

اثر استخدام استراتیجیة من الـتعلم التعـاوني فـي مـادة الریاضـیات ). ٢٠٠١(ري، غزوان الجوا .٥
فــي التحــصیل والثقــة بــالنفس لــدى طلبــة الثــاني متوســط، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة 

 .التربیة، جامعة الموصل

رق االسس العلمیة للكرة الطائرة وط). ١٩٩٧(محمد صبحي ، وعبد المنعم حمدي ، حسانین  .٦
   .، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة١القیاس للتقویم، ط

التصمیم التعلیمي، نظریة وممارسة، ). ١٩٩٠(الحیلة، محمد محمود ، والعزاوي محمد ذیبان  .٧
  . دار المسیرة للنشر، االردن

، دار المـــــسیرة للنـــــشر، ١تعلـــــیم العلـــــوم للجمیـــــع ، ط) : ٢٠٠٥(الخطابیــــة ، عبـــــد اهللا محمـــــد  .٨
  . االردن

اثــر اســتخدام ملعــب الكــرة الطــائرة المــصغر بجرعــات ). ٢٠٠٠(ب، خالــد عبــد المجیــد الخطیــ .٩
 غیــر منــشورة، دكتــوراه  اطروحــةمختلفــة فــي تعلــم بعــض المهــارات االساســیة بــالكرة الطــائرة ، 

  . كلیة التربیة الریاضیة، جامعة صالح الدین
والمقـارن فـي تعلـیم بعـض اثـر اسـتخدام اسـلوبي التنـافس الـذاتي ). ١٩٧٨(الخیاط، فداء اكـرم  . ١٠

المهـارات االساسـیة بكـرة القــدم، رسـالة ماجـستیر غیـر منــشورة، كلیـة التربیـة الریاضـیة، جامعــة 
  . الموصل

اســـتراتیجیات واالســـالیب المتبعـــة لـــدى اعـــضاء الهیئـــات ). ٢٠٠٠(الـــسامرائي، مهـــدي صـــالح  . ١١
، جامعــة )١(، العــدد )٢٠ (التدریــسیة فــي كلیــات التربیــة ببغــداد، المجلــة العربیــة للتربیــة، مجلــد

  . ١١٠-٨٧بغداد، ص
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٢٩٥  

ـــشیخ ، ســـامي صـــالح  . ١٢ مقارنـــة بـــین اســـتراتیجیتي الـــتعلم التعـــاوني والـــتعلم حـــسب ). ١٩٩٣(ال
الطریقة التقلیدیـة فـي تحـصیل طلبـة الـصف الخـامس االساسـي بمـادة العلـوم، رسـالة ماجـستیر 

  . غیر منشورة، جامعة مؤتة، االردن
اثر استخدام طریقة التعلم التعاوني في تحصیل الصف التاسع . )١٩٩٥(القبیل ، فائز محمد  . ١٣

االساســـي لمـــادة الجغرافیـــة مقارنـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، جامعـــة 
  . االردن

  . منهج منظومة محتوى التعلم، دار الثقافة، القاهرة). ١٩٨٤(لبیب، مرشدي ، وآخرون  . ١٤
دام التعلم التعاوني فـي تـدریس وحـدة فـي الحركـة الموجبـة تأثیر استخ). ١٩٩٢(مطر، فاطمة  . ١٥

 .على الجوانب االنفعالیة لطالب في برنامج اعداد المعلمین، المجلة العربیة للتربیة
16. Humphrey, Johnson, R. & Johnson, D. (1982) Effects of Cooperative 

Competitor and individualistic learning on student achievement in 

science class, Journal of research in science, Vol.19, No. 5, p. 351-

356. 

17. Slavin, R. : (1980) Cooperative learning, review of Educational 

research.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٩٦  

  )١(ملحق 
  نموذج وحدة تعلیمیة باستخدام استراتیجیة تقسیمات تحصیل الطلبة

  :                                                  التاریــخ :           الوحدة التعلیمیة 
  :د                                                               عدد الطالب. ٩٠: الزمن

  : الهدف 
  

  التنظیم  الزمن  اقسام الوحدة
  : االعدادي 

  المقدمة  . ١٨
  االحماء  . ١٩

  د.١٥
  د .٣

  د.١٢

  
  .اخذ الغیابتهیئة الطالب واالدوات و 

  .تمارین عامة وخاصة لتهیئة الجسم
  :الرئیس

  التعلیمي . ٢٠
  

الــتعلم وفــق مجــامیع  . ٢١
  تعاونیة

  
  

  المنافسة . ٢٢

  د .٧٠
  د .٥

  
  د .١٠

  
  
  د .١٥

  
یتم القاء مقدمة قصیرة من قبل المدرس عن الموضوع لتهیئة اذهان 

  .الطالب
یقــــسم الطــــالب الــــى مجــــامیع حیـــــث تمــــارس كــــل مجموعــــة الـــــتعلم 

ني وتتلقــى كــل مجموعــة الموضــوع مــن قبــل احــد افــراد باســلوب تعــاو 
  .المجموعة والمكلف مسبقًا بتحضیره والقاءه على زمالئه

تجري المنافسة بین المجـامیع الثالثـة فـي االسـئلة المحـددة لموضـوع 
الــدرس، إذ یتبــارى افــراد المجــامیع الثالثــة والمتنــاظرین فــي المــستوى 

نقـاط للفـائز االول و ) ٦(وبشكل فردي دون مساعدة زمالئهـم تمـنح 
 وتفـــــــوز …للفـــــــائز الثالـــــــث) نقطتـــــــان(نقـــــــاط للفـــــــائز الثـــــــاني و) ٤(

  .المجموعة التي تجمع اكبر قدر من النقاط
  : التطبیقي
  )١(تمرین 

  
  )٢(تمرین 
  )٣(تمرین 
  )٤(تمرین 

  د .٤٠
  د .١٠

  
  د .١٠
  د .١٠
  د .١٠

  
وعـات، یتم اداء التمارین الخاصة بالوحـدة التعلیمیـة علـى شـكل مجم

  .وفي كل تمرین یقوم احد الطالب بقیادة مجموعته لتنفیذ التمرین

  . تمارین تهدئة واعادة األدوات ثم االنصراف  د .٥  الختامي
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