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  ٤/٩/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر   ؛    ٢٦/٦/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
استخدام التعلم التعاوني وفق استراتیجیة تعلیم االقران یهدف البحث الى الكشف عن اثر 

  . في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القدم 
 جامعة –اجري البحث على عینة من طالب المرحلة االولى في كلیة التربیة الریاضیة 

صالح الدین ، أذ شمل البحث على مجموعتین ،  مجموعة تدریبیة درست وفق االسلوب 
. طالبا ) ١٢(ومجموعة ضابطة درست وفق االسلوب التقلیدي وبلغ عدد كل مجموعة التعاوني 

بكرة القدم واجرى )  سیطرة – اخماد –دحرجة (اما اداوت البحث فتمثلت باالختبارات المهاریة 
وعالج . الباحث تكافؤ بین المجموعتین في عدد من المتغیرات التي قد تؤثر على نتائج الدراسة

وتوصل . للعینات المستقلة والعینات المترابطة) ت(ته احصائیا باستخدام اختبار الباحث بیانا
  : الباحث الى العدید من االستنتاجات اهمها 

تفوق المجموعة التي درست وفق استراتیجیة تدریس االقران على المجموعة التي درست 
واوصى  .بكرة القدم) ة  سیطر – اخماد –درجة (في تعلم مهارات ) االمري(وفق االسلوب التقلیدي

الباحث الى ضرورة استخدام اسلوب التعلم التعاوني بوصفه افضل من االسلوب التقلیدي  
  .بكرة القدم )  سیطرة – اخماد –درجة (في تعلم مهارات ) أألمري(
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Abstract: 
The research aims at getting acquainted with the effect of using 

cooperative learning according to the teaching strategy of same-age 

students in teaching some of the basic skills in football. The research was 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٦  

conducted on a sample of first-year students in College of Physical 

Education, University of Sallah Al- Deen. The research included two 

groups: an experimental group taught by using the cooperative manner 

and a control group taught by using the traditional one. The number of 

each group was a (12) student. As for research items, they included  

trapping, dribbling and control in football. The researcher conducted 

equivalence between the two groups in regard to the number of variants 

that could affect the study results. The researcher treated his data 

statistically throughout using T- test for both, the independent samples 

and correlated ones.  

The researcher has reached to a number of conclusions, the most 

important one is the following: In acquiring skills such as trapping, 

dribbling and control in football, the experimental group, which was 

taught by using the cooperative learning manner exceeded the control 

group, which was taught by using the traditional one. 

The researcher recommended that there should be a necessity of 

using the cooperative learning manner as it was proved to be better than 

the traditional one in teaching the skills of trapping, dribbling and control. 
  
  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

یعد العصر الذي نعیش فیه ، عصر العلم والتكنولوجیا ویتمیز بالتغیرات السریعة 
والتطورات المؤهلة في المعرفة العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة ، وساهمت التطورات التي حصلت 

ان دوره لم یعد ناقال "لمدرس وتعزیزه ، ذلك في مجال تكنولوجیا التعلیم في بلورة الدور الجدید ل
للمعرفة بل اصبح منظما وموجها ومشرفا ومرشدا ومعدا لظروف التعلم وشروطه واجوائه مما 
یتیح فرصة التفاعل الحر مع المواد واألنشطة التعلیمیة في البرنامج التعلیمي الحر مع المواد 

  ).١٧١:ت . ، دوالخطیب طیب الخ".(واالنشطة التعلیمیة في البرنامج التعلیمي
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٢٧  

صحیح ان الطالب هو الذي یتعلم وهو المحور الذي تدور حوله العملیة التعلیمیة لكن "
  )١٥ : ١٩٩١السامرائي والسامرائي، ". (المدرس هو الذي یدیر هذه العملیة ویوجهها

ى ولعل ثالثي العملیة التعلیمیة المنهج المدرس الطالب بحاجة شدیدة الى وسیلة اخر "
یناسب عبرها المنهج بخبراته تسمى طریقة التدریس التي تعد من العوامل المهمة التي تساعد 

  ).٣٢٣ : ١٩٩٦الشافعي وآخرون ، ". (المدرس على النجاح في اداء عمله
اذ یستخدم المدرس طریقة التدریس لنقل المعارف والمهارات والعلوم الى المتعلم ولكن ال 

فكما یقال منهج فقیر في محتواه وجید " رى أي المنهج والطریقة ، االخنل احداهما عصیمكن ف
الصقار ، ". (في طرائق تدریسه خیر من منهج غني في محتواه وضعیف في طرائق تدریسه

٢١٨ : ١٩٨٧ .(  
ونتیجة للتغیرات والتطورات السریعة في تكنولوجیا التعلیم تراجعت االسالیب والطرائق 

 في التدریس لتحل بدال منها اسالیب وطرائق ترتكز على االهتمام التقلیدیة التي كانت معتمدة
بالمتعلمین وعلى قدراتهم وحاجاتهم وبث روح التعاون والتفاعل االجتماعي في نفوسهم ابرزها 

  .اسلوب التعلم التعاوني
وتعد مادة كرة القدم من بین میادین المعرفة في كلیات واقسام التربیة الریاضیة التي ال 

 اهداف تدریسها على الجانب المعرفي والمهاري فقط بل یتجاوز ذلك الى تنمیة المهارات یقتصر
  .االجتماعیة لدى الطلبة لممارستها مثل التعاون والمشاركة والتنظیم وتحمل المسؤولیة

لقد اولت طریقة التعلم التعاوني اهتمام العدید من الباحثین اذ اشار كل من جونسون 
)Johnson ، 1993(و ) Maning ، ان الطلبة یتعلمون بالطریقة التعاونیة یتكون )١٩٩١ 

لدیهم حب اكبر لزمالئهم وتقدیر لذواتهم بما یؤدي الى تحسین الصحة النفسیة والنمو العاطفي 
والعالقات االجتماعیة والهویة الشخصیة وتجمعهم معا انشطة مشتركة النهم یعملون تجاه هدف 

  .)Maning , 1991 : 132 (یقهجماعي وكلهم مسؤولون عن تحق
وعلى الرغم من تعدد االستراتیجیات في التعلم التعاوني فانها تلتقي عند قاسم مشترك 
تتفق مع بعضها وهو تقسیم الطلبة على مجموعات غیر متجانسة في التحصیل ، ویكون العمل 

 عند الضرورة في المجموعة فریقا واحدا ویتعلم الطلبة من بعضهم من دون مساعدة المدرس اال
وجمیع هذه االستراتیجیات تتطلب اهداف جماعیة ومسؤولیة فردیة وانسجاما حتى تؤدي نتائج 

وتبنى الباحث استراتیجیة تدریس االقران وتشجع هذه االستراتیجیة االعتماد المتبادل . ایجابیة
موعات تعاونیة وتحسین العالقات االجتماعیة وسلوك االفراد ویعمل فیها الطلبة معا بوصفهم مج

وفي ضوء ما تقدم برزت اهمیة البحث فیما یأتي  .تؤدي الى مهمات تعلیمیة ذات اهداف مشتركة
:  
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في تعلم ) تدریس االقران(اعداد برنامج تعلیمي باستخدام احدى استراتیجیات التعلم التعاوني  .١
التربیة الریاضیة في بعض المهارات االساسیة بكرة القدم لطالب السنة الدراسیة االولى بكلیة 

  .جامعة صالح الدین
تحدید مهمات تعلیمیة لكل فرد من افراد المجموعه التعاونیة یكون مسؤوًال عن تعلیمها ألفراد  .٢

  .مجموعته التعاونیة فضًال على االعتماد المتبادل فیما بینهم
  .ونیةخلق عالقات اجتماعیة اثناء ممارستهم للمهمات التعلیمیة في مجموعات تعا. ٣
  
  : مشكلة البحث ٢-١

على الرغم من تعدد االسالیب الحدیثة في العملیة التعلیمیة اال انه الزال التدریس مقتصرا 
یتسم هذا اذ . على االسلوب التقلیدي والسیما في مواد التربیة الریاضیة التي تتسم بالطابع العملي

ل كبیر مما یعكس الجانب االسلوب بالسیطرة الواضحة للمدرس على مجریات التدریس بشك
السلبي لدور الطالب في العملیة التعلیمیة فضال عن اشاعة جو من التنافس الفردي بین الطلبة 
وهذا ما یؤثر سلبا في الترابط االجتماعي والتعاون بین الطلبة ومن ثم قد ینعكس على شخصیة 

  .الطالب مستقبال
 بطرائق التدریس واستراتیجیاتها كما اشارت االدبیات الى ان هناك اهتماما متزایدا

واسالیبها فضال عن توجهات الریاضة المختلفة ومن ضمنها مادة كرة القدم اذ اصبحت االهداف 
مادة كرة القدم ال تقتصر على الحانبین المعرفي والمهاري والسیما الراهنة لتدریس هذه المواد 

و الى تبني هذه التوجهات الحدیثة فحسب وانما تتعدى الى الجوانب االخرى الوجدانیة مما یدع
اثر استخدام من خالل معرفة اهمیتها مشكلة البحث تكتسب في تدریس مادة كرة القدم وبذلك 

في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة ) تدریس االقران(التعلم التعاوني على وفق استراتیجیة 
  ؟ ) االمري(القدم مقارنة بالتعلم التقلیدي

  
  :  ھدف البحث ٣-١

في تعلم ) تدریس االقران(الكشف عن اثر استخدام التعلم التعاوني على وفق استراتیجیة 
                .مهارات كرة القدم 

  
  :  فرضیة البحث٤-١

درس تتوجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة التي 
درس على وفق تمجموعات الضابطة التي على وفق استراتیجیة تدریس االقران ومتوسط درجات ال

  . في بعض المهارات االساسیة بكرة القدم) االمري(األسلوب التقلیدي
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  :  مجاالت البحث ٥-١
 جامعة صالح –طالب السنة الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري  .١

  .الدین
  ) ١٧/٥/٢٠٠٣( ولغایة ) ٢/٥/٢٠٠٣( للفترة من: المجال الزماني  .٢
  . جامعة صالح الدین–ملعب كلیة التربیة الریاضیة بكرة القدم : المجال المكاني  .٣
  
  : تحدید المصطلحات ٦-١

  : التعلم التعاوني. اوال 
بانها احدى تقنیات التدریس تقوم على تقسیم الطالب الى  : ) ١٩٩٩(عرفه الحیلة والعزاوي  -

الحیلة . ( او اهداف تعلمهم الصفيمجموعات صغیرة تعمل معًا من اجل تحقیق هدف
  )٣٢٩ ، ١٩٩٩والعزاوي ، 

 بانه االسلوب المتبع من قبل معلم الفصل في استخدام طریقة المجموعات  : وعرفه الحریري -
الصغیرة داخل الفصل واتاحة فرصة العصف الذهني بین الطالب في داخل كل مجموعة 

  )انت : ٢٠٠١الحریري، ( .حسب موضوع الدرس المقرر
بانه طریقة في التعلیم والتدریب تدعو الى تعاون المتعلمین جمیعا : ) ٢٠٠١(وعرفه الخوالدة  -

 ، ٢٠٠٥الخطایبة ، . (، والى تظافر جهودهم ، لتحقیق التعلیم المخطط له بصورة منتظمة
٣٦٨ (  

  
  : استراتیجیة تدریس االقران. ثانیا

یات التعلم التعاوني یقوم فیها احد التالمیذ بانها احدى استراتیج: ) ٢٠٠٥(عرفها الخطایبة  -
بالتدریس القرانه داخل المجموعة ، حیث تقسم مهام التعلم التي تتضمن مهارات بین االفراد 
للمجموعة الواحدة بحیث یتعلم كل تلمیذ جزءا من المهام وبذلك یكون مسؤوال عن تدریس هذا 

  )٣٧٩ : ٢٠٠٥الخطایبة ، . (وعةالجزء لبقیة المجم
بانه استراتیجیة تدعو الى تعاون المتعلمین جمیعا بعد تقسیمهم الى : ویعرفه الباحث اجرائیا -

مجموعات صغیرة غیر متجانسة ومحاولة انجاز التمارین الخاصة بالمهارات الموكلة لهم 
  . والتي یحددها مدرس المادة بشكل تعاوني)  الدحرجة– السیطرة - االخماد(
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  الدراسات المشابھة الدراسات النظریة و -٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
  : التعلم التعاوني ١-١-٢

یعد التعلم التعاوني شكال من اشكال التفاعل االجتماعي الذي یجعل الطالب افرادا 
وفق التعلم التعاوني یجعل المواقف على ان بناء اهداف التدریس اذ منتجین في مجموعاتهم ، 

داف ملبیة لحاجات المتعلمین فیتفاعلون مع المعلمین من جهة التدریسیة المنبعثة من هذه االه
ومع زمالئهم من جهة اخرى تفاعال مستمرا مؤثرا ، وعندما یتعاون الطالب فیما بینهم الداء 
المهمات التعلیمیة بدال من التنافس فان هذا یقلل من الشعور بالعداء بین الطالب ویخلق 

  .اتجاهات تعاونیة ایجابیة لدیهم
طبیعة التعلم التعاوني تفترض انه لكي یحقق الطالب اعظم فوائد ممكنة في تحصیلهم ان 

الدراسي فیجب ان ال یسمح لهم ان یكونوا فقط متلقین سلبیین ، بل یجب حث كل طالب على 
المشاركة الفاعلة في التعلم لیتفاعلوا مع زمالئهم ویشرحوا لهم ما تعلموه ویستمعوا لوجهات نظرهم 

  ) . ٣٦٧ ، ٢٠٠٥الخطایبة ، . (بعضهم البعض ، ویشجع 
وقد برزت استراتیجیات التعلم التعاوني على انها تزید من فاعلیة التعلم ، وقد اجمعت 
الدراسات التي قامت في هذا المجال على اهمیة التعلم التعاوني لیس فقط في التحصیل وزیادة 

  :الجانب المعرفي وانما في جوانب اخرى في التعلم  مثل 
  .زیادة تحصیل الطلبة وارتفاع نسبة التحصیل في كثیر من المواد الدراسیة  .١
  . ازدیاد التفاهم بین افراد المجموعة  .٢
  )٣١٧ ، ٢٠٠٥الخطایبة ، . (نمو العالقات االجتماعیة والشخصیة بین الطالب. ٣
  
  : إستراتیجیات التعلم التعاوني ٢-١-٢

 وهناك من یذكرها استراتیجیات والراي اآلخر توجد استراتیجیات متعددة للتعلم التعاوني
یذكرها على انها اشكال او انواع لكنها جمیعا تتفق على تعاون الطالب ، وفیما یلي بعض من 

  :هذه االسالیب 
  ) التعلم التعاوني الجمعي(دوائر التعلم  .١
  االستقصاء التعاوني  .٢
  تعلیم او تدریس االقران  .٣
  التنافس الفردي  .٤
  ) ٣٧٨ ، ٢٠٠٥الخطایبة ،         (التنافس الجماعي  .٥
  طریقة جونسون  .٦
  طریقة المشروع  .٧
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  )١(طریقة جكسو  .٨
  ) ٢٠ ، ٢٠٠٢باجكرد ، )   (٢( طریقة جكسو  .٩

  ) .تدریس او تعلیم االقران(وقد اقتصرت الدراسة الحالیة على استراتیجیة 
  
   : تدریس او تعلیم االقران٣-١-٢

ه داخل المجموعة ، حیث تقسم المهام التي وفیه یقوم احد التالمیذ بالتدریس القران
تتضمن مهارات افراد المجموعة بحیث یتعلم كل تلمیذ جزءا من المهام وبذلك یكون مسؤوال عن 
تدریس هذ الجزء لبقیة المجموعة وبذلك یتعاون جمیع افراد هذه المجموعة في فهم هذا الجزء فیما 

افراد المجموعة ، ولیس هذا فحسب ولكن یمكن بینهم وبهذا یحدث تعاون وتبادل المعلومات بین 
ان یلجأ أي تلمیذ في أي مجموعة الى زمیل له في مجموعة اخرى یشرح له نفس الجزء من 

غیر ان التقویم یتم فردیا .الدرس ویتعاونا معا في فهم الدرس وبهذا یتم التعاون بین المجموعات
  .حیث یقوم كل فرد على حدى في ضوء تحصیله للدرس ككل

  ) ٣٤٢ ، ٢٠٠١ابو ناجي ، (
  :الفرق بین التعلم التعاوني والتعلم التقلیدي 

في التعلم التعاوني تبنى االستراتیجیات التعاونیة على التآزر بین االعضاء ذلك التآزر الناتج  .١
  .عن االهداف المخطط لها جیدا ، في حین ال یتوفر بین الطلبة في التعلم التقلیدي

تحمل كل عضو في المجموعة مسؤولیة فردیة التقان المادة المقررة في التعلم التعاوني ی .٢
  . للتعلم ، اما في التعلم التقلیدي فال توجد مسؤولیة محددة لكل متعلم عن ناتج التعلم

في التعلم التعاوني یتحمل كل عضو في المجموعة المسؤولیة القیادیة الدوریة الموكلة الیه  .٣
  . التقلیدي في حین ال یتوفر ذلك في التعلیم

في التعلم التعاوني تتشكل المجموعة التعاونیة من اعضاء مختلفین في قدراتهم االكادیمیة ،  .٤
في حین تكون المجموعات في التعلم التقلیدي عادة من االعضاء المتماثلین في قدراتهم 

  .االكادیمیة 
ن اعضاء في التعلم التعاوني تسعى االهداف المخطط لها الى تحقیق عالقات طیبة بی .٥

المجموعة وكذلك توفر الدرجة القصوى من التعلم في حین یهتم االعضاء بانهاء العمل 
الحیلة و العزاوي ، (و ) ٢٣- ٢٢ :١٩٩٥منسي ، (المطلوب منهم حسب في التعلم التقلیدي 

٣٥١ : ١٩٩٩ (  
 في التعلم التعاوني ینظم المدرس االجراءات التي تساعد اعضاء المجموعة على تحلیل  .٦

 . رجة فاعلیتها في التعلم التعاوني ، في حین ال یتم ذلك في التعلم التعاوني د

  ).٣٦ : ٢٠٠٥الشكرجي ، (                                                                                  
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٣٢  

  : الدراسات المشابھة ٢-٢
  :) ١٩٩٨( دراسة االطوي  ١-٢-٢

  "تحقیق االهداف التعلیمیة لفعالیة التنس االرضياثر التعلم التعاوني في "
هدفت الدراسة الى الكشف عن اثر التعلم التعاوني في تحقیق االهداف المعرفیة 

) العناصر البدنیة والمهارات الحركیة(حركیة -واالهداف النفس) ة الفهم التطبیقالمعرف(لمستویات 
لعینة طالب المرحلة الرابعة لكلیة التربیة واالهداف االنفعالیة لفعالیة التنس االرضي وشملت ا

طالبا قسموا ) ٣٢(البالغ عددهم ) ١٩٩٨-١٩٩٧(الریاضیة في جامعة الموصل للعام الدراسي 
الى مجموعتین متساویتین االولى ضابطة طبقت الطریقة التقلیدیة واالخرى تجریبیة طبقت طریقة 

طة اختبار التحصیل المعرفي واختبارات اوتم قیاس مستوى تحصیل الطلبة بوس. التعلم التعاوني
واستخدم الباحث في معالجته . العناصر البدنیة والمهارات الحركیة ومقیاس االتجاه النفسي

بوحدات ) حجم االثر(مترابطة متساویة العدد واختبار الللعینات غیر ) ت(االحصائیة اختبار 
التعاوني في تحقیق االهداف التعلیمیة واستنتج الباحث الى فاعلیة التعلم . االنحراف المعیاري

  ) ١٩٩٨االطوي ، . (لفعالیة التنس االرضي 
  
  :) ٢٠٠٢( دراسة باجكرد ٢-٢-٢

اثر استخدام اسلوب التعلم التعاوني على وفق االختبارات البینیة في تعلم بعض المهارات "
  "االساسیة بكرة الطائرة

وفق االختبارات البینیة على لتعاوني هدفت الدراسة الى الكشف عن اثر اسالیب التعلم ا
واجریت الدراسة على عینة من طالب . والتقلیدي في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة الطائرة

طالبا قسموا ) ٣٦(جامعة صالح الدین والبالغ عددهم / كلیة التربیة الریاضیة / المرحلة الثانیة 
 وتم اجراء التكافؤ في عدد من المتغیرات .طالبا لكل مجموعة) ١٢(الى ثالث مجامیع وبواقع 

وتم قیاس مستوى التحصیل بواسطة االختبارات المهاریة بكرة الطائرة ، وتم معالجة البیانات 
احصائیا باستخدام االختبار التائي للعینات المستقلة وتحلیل التباین االحادي واختبار اقل فرق 

 التجریبیة الثانیة التي درست باسلوب التعلم معنوي واظهرت نتائج البحث تفوق طالب المجموعة
التعاوني وفق االختبارات البینیة على طالب المجموعتین التجریبیة االولى والضابطة في 

 دقة – دقة االستقبال من االسفل -  ثا٣٠تكرار التمریر من االعلى على الحائط لمدة (اختبارات 
   ) ٢٠٠٢باجكرد ، ) . (مهارة االعداد من االعلى
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٣٣  

  :إجراءات البحث  -٣
  . استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة البحث : منھج البحث ١-٣
  
  :  مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

 جامعة –تمثل مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة 
ریقة العشوائیة البسیطة عینة طالبا واختار الباحث بالط) ٧٢(صالح الدین والبالغ عدد عددهم 

. المجموعة الضابطة) C( المجموعة التجریبیة االولى وشعبة (B) مثلت شعبة اذالبحث ، 
  .طالب لكل مجموعة) ١٢(والبالغ عددهم 

  
  :  تحدید المتغیرات وضبطھا ٣-٣

، ق تدریس االقران المتغیر المستقل مثل التعلم التعاوني وفاذتم تحدید متغیرات البحث 
المتغیرات )  سیطرة– اخماد –دحرجة (ي حین مثلت المهارات االساسیة المحددة بكرة القدم ف

التابعة كما حدد الباحث المتغیرات غیر التجریبیة التي من الممكن ان تؤثر في سالمة التصمیم 
التجریبي للبحث وحاول الباحث ضبطها من خالل التحقق من السالمة الداخلیة من خالل ضبط 

التجربة والمتغیرات المتعلقة بالنضج وادوات القیاس وفروق االختبار في افراد العینة ظروف (
  ).والتاركون في التجربة

تأثیر التعدد (كما تحقق الباحث من السالمة الخارجیة من خالل ضبط العوامل اآلتیة 
ة على المادة في المتغیرات المستقلة واثر االختبار القبلي واثر اجراء التجربة من خالل السیطر 

  ).الدراسیة والمدرس وتوزیع الحصص
  
  :التصمیم التجریبي  ٤-٣

تصمیم المجموعات المتكافئة ذات االختبارین ( تمثل التصمیم التجریبي بالتصمیم األتي
وفق استراتیجیة على مجموعه تجریبیة درست ( وتكون التصمیم من مجموعتین) القبلي و البعدي
  )). االمري(وفق األسلوب التقلیديعلى ضابطة درست ومجموعة ،تدریس االقران

  
  :  تكافؤ مجموعتي البحث ٥ -٣

قام الباحث باجراء التكافؤ في عدد من المتغیرات التي یعتقد انها تؤثر في نتائج البحث 
الصفات ، الكتلة، الطول، العمر( :اذ اجري التكافؤ بین مجموعتي البحث في المتغیرات اآلتیة 

  )البدنیة
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٣٤  

ري التكافؤ في الصفات البدنیة التي تلعب دور مؤثر في تعلم المهارات االساسیة  اج
 المحددة في البحث وذلك من خالل تحلیل للدراسات السابقة التي تناولت المهارات بكرة القدم

 م من الوضع ٣٠(السرعة االنتقالیة : (تم تحدید هذه الصفات و التي تمثلت بما یأتي ، نفسها
  )١١٣- ٩٣: ١٩٨٢عالوي ورضوان ،  ())اختبار سارجنت(رشاقة ال، ) الطائر

  : یبین ذلك ) ١(والجدول )  السیطرة– االخماد –الدحرجة  (:المهارات االساسیة المحددة
  )١(الجدول 

  یبین التكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في المتغیرات المحددة
  المتغیرات  طةالمجموعة الضاب  المجموعة التجریبیة

  ع±  س  ع±  س
ت 

  المحتسبة

  ٠.٩٧  ١٥.٥٤  ٢٤٥.٠٨  ١٠.٥١  ٢٥٠.٥٨  باالشهر / العمر 
  ٠.٧٤  ٤.٨١  ١٧٤.٤١  ٥.٦٦  ١٧٦.٠٨  سم / الطول 
  ١.٦٧  ٤.٤٢  ٦٠.٤١  ١٠.٦٦  ٦٦.٢٥  غم ك/ الكتلة 

  ١.٤٣  ٠.٢٥  ٤.٠١  ٠.٣٦  ٣.٨٢  ثا /م ٣٠السرعة االنتقالیة 
  ١.٠٤  ٠.٤١  ١٣.٠٥  ٠.٣٥  ١٢.٩٢  ثا /الرشاقة 

  ٠.٤٦  ٣.٠٨  ٢٣.٠٨  ٢.٣٦  ٢٣.٦٢  ثا / الدحرجة 
  ٠.٧٣  ٢.٠٣  ٥.٢١  ١.٧  ٥.٨  درجة / االخماد 
  ١.٢٦  ٦.٩  ١٤.٥  ٤.٨  ١١.٣  عدد / السیطرة 

  ١.٧٢) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٢٢(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة * 
ین في ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین طالب المجموعت) ١(من الجدول یتبین 

  .المتغیرات المحددة مما یشیر الى تكافؤ المجموعتین في هذه المتغیرات
  
   وسائل جمع البیانات ٦-٣

  استعان الباحث وسائل البحث اآلتیة 
  ).اختبار سارجنت( ، الرشاقة )م من الوضع الطائر٣٠ ( السرعة االنتقالیة: االختبارات البدنیة -
  )*()السیطرة،إلخماد ا، الدحرجة: (  االختبارات المهاریه-
  : البرنامج التعلیمي ٧-٣

                                           
 ثبات و ان االختبارات البدنیة والمهاریة المستخدمة في البحث هي اختبارات مقننة تتمتع بمعامالت صدق و) *(

فضال عن ذلك تم استخدامها في دراسات و . موضوعیة وحسب المصادر العلمیة في فعالیة كرة القدم 
ولفئة عمریة ) ١٩٩٨اسمر ، (ودراسة ) ١٩٩٧الخیاط ، (بحوث مطبقة على البیئة العراقیة منها دراسة 

 .سنة) ٢٥- ١٨(تتراوح ما بین 
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٣٥  

وحدات ) ٦(وحدة تعلیمیة موزعة على مجموعتین وبواقع ) ١٢(تضمن البرنامج التعلیمي 
وزعـت خاللهـا الوحـدات التعلیمیـة وبواقـع وحـدتین )  اسابیع٣(واستغرقت التجربة الفعلیة . تعلیمیة 

وتــم ) ١الملحــق (دقیقــة ) ٩٠(دة التعلیمیــة تعلیمیتــین فــي االســبوع لكــل مجموعــة وكــان زمــن الوحــ
فــي مجــال كــرة القــدم وابــداء  )*(عــرض البرنــامج علــى مجموعــة مــن الخبــراء مــن ذوي االختــصاص

  : فیما یتعلق بـ آرائهم ومالحظاتهم في المنهاج 
  .التأكد من صالحیة تطبیق المنهاج على افراد عینة البحث  .١
  .ء االختبار في نهایة الوحدة التعلیمیة التقسیم الزمني الجزاء الوحدة وزمن اجرا .٢
  . التمرینات التي وضعت من اجل تحقیق هدف المنهاج  .٣

وجرى التعدیل بناء على مالحظات المحكمین المختصین وقام الباحث بتنفیذ البرنامج 
  .بعد ذلك

  
  : التجربة االستطالعیة ألسلوب التدریس ٨-٣

) ١٢(بة استطالعیة على عینة تكونت من قبل تنفیذ التجربة النهائیة أجرى الباحث تجر 
 تم استبعادهم من التجربة النهائیة وذلك للوقوف على أهم المالحظات والمعوقات التي قد ا  طالب

  :تجابه أسلوب التعلم التعاوني وكانت التجربة لألغراض اآلتیة
  )دي التقلی–تدریس االقران (التأكد من سیطرة مدرس المادة الخراج درسه باألسلوبین  .١
  .التأكد من الوقت المستغرق في تنفیذ التمارین .٢
  .صالحیة وكفایة الملعب واالدوات المستخدمة في البحث .٣
  .التعرف على الصعوبات المتوقعة عند تنفیذ الدرس ووضع الحلول المناسبة لها  .٤

وخرج الباحث من خالل التجربة االستطالعیة من أمكانیة مدرس المادة في أخراج درسه 
ستراتیجیة تدریس االقران في الوقت المخصص للدرس و إدراكه في تطبیق وفق إعلى 

  . االستراتیجیة و تالفي المعوقات التي قد تالقیه
  
  : تطبیق التجربة النھائیة ٩-٣

تــــــم تطبیــــــق وحــــــدات البرنــــــامج التعلیمــــــي علــــــى مجمــــــوعتي البحــــــث بعــــــد اجــــــراء التكــــــافؤ 
ي تــم ذكرهــا آنفــا وتــم تطبیــق وحــدات البرنــامج فــي عــدد مــن المتغیــرات التــ) االختبــار القبلــي(بیــنهم

  : التعلیمي على مجموعتي البحث وكاآلتي 

                                           
  جامعة الموصل/  التربیة الریاضیة د ضرغام جاسم محمد         كلیة. م. أ - )*(

  جامعة الموصل / د مكي محمود                 كلیة التربیة الریاضیة . م. أ -      
 جامعة كویسنجق/ بحري خوشناو                   كلیة التربیة الریاضیة . م -      
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٣٦  

  :المجموعة التجریبیة  -
قسم طالب المجموعة الـى مجـامیع صـغیرة عـددها اذ تدریس االقران (تم التدریس باستراتیجیة  -

  .طالب) ٤(مجامیع ، وكل مجموعة ) ٣(
لدرس وشرح المهارة فضال عن تقـدیم نمـوذج جیـد یقوم مدرس المادة بعرض الهدف التعلیمي ل -

لیــساعد مجموعــات الــصف وعلــى راســهم القائــد للتعــرف علــى الــشكل الــصحیح للمهــارة وكیفیــة 
  االداء وحسب الوقت المخصص للجزء النظري 

بطریقــة الــتعلم التعــاوني یــتم النقــاش والحــوار بــین طــالب المجموعــة الواحــدة مــع التاكیــد علــى  -
  .ام مع ابراز دور القائدالعمل بهدوء ونظ

في الجزء التطبیقي من الوحدة التعلیمیة تقوم المجامیع التعاونیة باالنتقال الى اماكنهم لغرض  -
  .تنفیذ المهمات التعلیمیة

یتم االشراف على تنفیذ المهمات الجزئیة من قائد المجموعة ویكون االنتقال مـن مهمـة جزئیـة  -
  . المادة الى اخرى باشراف وایعاز من قبل مدرس

یقوم مدرس المادة عند تنفیذ المجـامیع للمهمـات المقـررة لهـم المراقبـة والمتابعـة للنظـام والهـدوء  -
  .ویبدي المساعدة للمجموعة عند حاجاتهم الیه عن طریق قائد المجموعة

  
  : المجموعة الضابطة -

  : وكاآلتي ) التقلیدي المتبع(تم تدریس المجموعة الضابطة باالسلوب 
  .درس المادة اهداف الدرس من غیر االستعانة بالطالب ینفذ م -
  .ال یوجد تفاعل مباشر بین طالب هذه الطریقة  -
  .التقسم مجموعة الصف الى مجامیع منتظمة طول مدة التطبیق  -
  .ینمو في هذا االسلوب عملیة التنافس الفردي في تنفیذ المهارة  -
  .دیایكون المدرس مسؤوال عن المراقبة وتصحیح االخطاء فر  -

  
  : االختبارات البعدیة١٠-٣

تم اجراء االختبارات البعدیة بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمي وقد اتبع الباحث 
وتحت الظروف الزمانیة والمكانیة نفسها الشروط بالطریقة التي استخدمتها في االختبارات القبلیة 

  .وادوات االختبار نفسها 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٣٧  

  : الوسائل االحصائیة ١١-٣
  الوسط الحسابي  .١
  االنحراف المعیاري  .٢
  .للعینات المستقلة متساویة العدد) ت(اختبار  .٣

  ) ٢٧٢ : ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، ( .للعینات المترابطة ) ت(اختبار  .٤
  
  : عرض ومناقشة النتائج-٤
  :ج عرض النتائ١-٤
  :قبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة عرض الفروق بین االختبار ال١-١-٤

  ) ٢ (الجدول
  یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة 

  المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±  س  ع±  س

  ت المحتسبة

  ٨.٦٣  ٠.٧٦  ٢١.٠٣  ٢.٣٦  ٢٣.٦٢  ثا/ دحرجة
  ٦.٨٨  ٠.٩٥  ٨.١  ١.٧  ٥.٨  درجة /اخماد
  ١١.٨  ٦.٣  ٢٥.٧٢  ٤.٨  ١١.٣  عدد /سیطرة

  ١.٨٠) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١١( ت الجدولیة عند درجة حریة قیمة* 
. الجدولیة ) ت(المحتسبة ظهرت اكبر من قیمة ) ت(من الجدول اعاله ان قیم یتبین 

  . مما یدل على وجود فروق معنویة و لصالح االختبار البعدي
  : عرض الفروق بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ٢-١-٤

  ) ٣(ول الجد
  یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي 
  ع±  س  ع±  س

 ت المحتسبة

  ٥.٠٣  ٠.٨٢  ٢٢.٠٥  ٣.٠٨  ٢٣.٠٨  ثا /دحرجة
  ٥.٨٩  ١.٤  ٧.٠٠  ٢.٠٣  ٥.٢١  درجة  /اخماد
  ٣.٧٢  ٥.٨  ١٩.٤  ٦.٩  ١٤.٥  عدد /سیطرة

  ١.٨٠) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١١( قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة *
. الجدولیة ) ت(المحتسبة ظهرت اكبر من قیمة ) ت(من الجدول اعاله ان قیم یتبین 

  . وهذا  یدل على وجود فروق معنویة و لصالح االختبارات البعدیة
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ة  عرض الفروق في االختبار البعدي بین المجموعتین الضابط٣-١-٤
  والتجریبیة 

  ) ٤(الجدول 
  یبین داللة الفروق في االختبار البعدي بین افراد المجموعتین

  المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  ع±  س  ع±  س

 ت المحتسبة

  ٣.٠٢  ٠.٨٢  ٢٢.٠٥  ٠.٧٦  ٢١.٠٣  ثا /دحرجة
  ٢.١٥  ١.٤  ٧.٠  ٠.٩٥  ٨.١  درجة/اخماد 
  ٢.٤٤  ٥.٨  ١٩.٤  ٦.٣  ٢٥.٧٢  عدد /سیطرة

  ١.٧٢) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٢٢(قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة * 
  

. الجدولیة ) ت(المحتسبة ظهرت اكبر من قیمة ) ت(من الجدول اعاله ان قیم یتبین 
وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة بین افراد المجموعتین وبمراجعة االوساط الحسابیة 

وفق استراتیجیة تدریس على لصالح المجموعة التجریبیة التي درست یتضح ان هذا الفرق هو 
 . وهذه النتیجة تدل على قبول فرضیة البحث البدیلة ورفض الفرضیة الصفریة. االقران 

  
  :مناقشة النتائج  ٢-٤

الى وجود فروق ذات داللة معنویة في نتائج اختبارات ) ٣و ٢(یتضح من الجدولین 
  . یة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطةالمهارات الحركیة القبل

فقد ویعزى اسباب الفروق المعنویة لدى مجموعتي البحث الى تاثیر البرنامج التعلیمي 
اذ یشیر .  بنسب متفاوتة الحظنا تقدما عند افراد مجموعتي البحث في االختبارات البعدیة ولكن

ق واالسالیب ائب التدریس اهمیة بالغة في العملیة التعلیمیة وان هذه الطر ان لطرق واسالی)عالوي(
  )٤١: ١٩٧٦الطالب،(لم وعلى درجة االشباع في التعلمتؤثر على سرعة التع

  كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة معنویة في تعلم المهارات الحركیة 
المجموعة التجریبیة ویعزي الباحث بین مجموعتي البحث و لصالح )  سیطرة– اخماد –دحرجة (

ومزایا هذا النمط ) تعلیم االقران(سبب ذلك الى اآللیة التي تمیزت بها ستراتیجیة التعلم التعاوني 
من التعلم المتمثلة بالتعاون بین افراد المجموعة الواحدة وما اتاحته هذه االستراتیجیة من فرص 

اد المتبادل بین المتعلمین فضال عن اتباع اسلوب التعلم ایجابیة للطلبة للتفاعل فیما بینهم واالعتم
التعاوني یؤدي الى زیادة االهتمام بتنظیم المادة التعلیمیة تنظیما جیدا من حیث التسلسل وحسب 

  . الخطة الدرس المعدة لذلك
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وربما تعزى هذه النتیجة ایضا الى اثر االقران و تعزیزهم لبعضهم البعض الن المتعلمین 
ب التعلم التعاوني یعملون بشكل فریق متكامل وكل فرد مسؤول عن نجاح او فشل في اسلو 

ان مزایا التعلم التعاوني هو "المجموعة ، وما یعزز هذه النتیجة هو الرأي الذي اشاره الشیخ 
ارتباط تحصیل وتعلم الطالب ایجابیا مع بقیة افراد مجموعته التي ینتمي الیها ، على العكس في 

. تقلیدي الذي یكون مبدأه هو االداء االنفرادي او التنافسي بین طالب الصف الواحداالسلوب ال
  ) ٣ : ١٩٩٣الشیخ ، (

كما ان استخدام التعلم التعاوني یعمل على المشاركة الفعالة بین الطالب ویبدي تعاونا 
 القدرات بحیث یؤدي اندماج هذه. بناء یتم من خالله االفادة من قدرات طالب المجموعة الواحدة

في محصلة واحدة تتحد معا لیفید افراد المجموعة الواحدة ویحسوا انهم مسؤولون عن انجاز كل 
فرد في تحقیق عمل جماعي فیقبلوا على التعلم بحماس وفاعلیة اكثر من التعلم باالسلوب 

  )٧٣ : ٢٠٠٢باجكرد ، . (التقلیدي الذي یخلو من المشاركة والتعاون وتولد نوعا من االنانیة
وتتفق هذه النتیجة مع الكثیر من الدراسات العربیة واالجنبیة التي تناولت اثر التعلم 

االطوي ، (، ) ١٩٩٥القبیل ، (، ) ١٩٩٢كیوان ، (التعاوني في التحصیل الدراسي مثل دراسة 
اذ ) ١٩٨٨كالسمان، (واختلفت مع دراسة  . (Zisk , 1994)، ) ٢٠٠٢باجكرد ، (، ) ١٩٩٨

  . تعلم التعاوني على أي اثر في زیادة تحصیل الطلبة قیاسا بالطریقة التقلیدیةلم یبرهن ال
  ) ١١٤: ١٩٩٩ابراهیم ، (

  
  :  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات-٥
  :  االستنتاجات١-٥

  :من خالل نتائج البحث استنتج الباحث ما یأتي 
بكرة )  سیطرة–اخماد –دحرجة  (أثر استراتیجیة تدریس االقران في تعلیم المهارات االساسیة. ١

  .  ایجابیاالقدم
  . ایجابیافي تعلیم المهارات االساسیة المحددة بكرة القدم ) االمري(أثر االسلوب التقلیدي. ٢
وفق استراتیجیة تدریس االقران على افراد المجموعة على تفوق افراد المجموعة الذین تعلموا . ٣

)  سیطرة– اخماد –دحرجة (دي في المهارت االساسیة وفق االسلوب التقلیعلى الذین تعلموا 
  . بكرة القدم

  
  :  التوصیات والمقترحات ٢ -٥
التأكید على استخدام اسلوب التعلم التعاوني بوصفه افضل من االسلوب التقلیدي في تعلیم  .١

  . لكرة القدم)  سیطرة– اخماد –دحرجة (مهارات 
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دام التعلم التعاوني باستراتیجیاته المتعددة في مراحل اجراء بحوث مماثلة تثبت امكانیة استخ .٢
  .دراسیة اخرى وفق مواد دراسیة اخرى 

  
  : المصادر العربیة واالجنبیة 

اثر طریقة المناقشة باسلوب المجموعات الصغیرة في ). ١٩٩٩.(ابراهیم ، فاضل خلیل  .١
ركز البحوث التربویة ، تحصیل المعرفة واالحتفاظ بها لدى طلبة العلوم االجتماعیة ، مجلة م

  . ١٥جامعة قطر ، العدد 
اثر التعلم التعاوني في تحقیق االهداف التعلیمیة لفعالیة ). ١٩٩٨.(االطوي ، ولید وعد اهللا  .٢

  . التنس االرضي، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل
تراتیجیة التعلم التعاوني المدعم بالوسائط اثر استخدام اس). ٢٠٠١.(محمود سید ، ابو ناجي  .٣

  .١٧العدد ، العلوم وتنمیة االتجاهات العلمیة،مجلة كلیة التربیةالفعالة للكومبیوتر في تدریس 
اثر استخدام اسلوب التعلم التعاوني وفق االختبارات البینیة ) . ٢٠٠٢.(باجكرد ، فراس اكرم  .٤

ائرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة في تعلم بعض المهارات االساسیة بالكرة الط
  .الریاضیة ، جامعة صالح الدین

التطبیقات االحصائیة في بحوث ). ١٩٩٦.(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي حسن محمد  .٥
  .التربیة الریاضیة ، دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

لوب التعلم التعاوني واثره في تحصیل ادارة الفصل باس) . ٢٠٠١.(حریري ، هاشم بكر  .٦
  ).انت(الطالب الدراسي 

التصمیم التعلیمي نظریة ) . ١٩٩٩.(الحیلة ، محمد محمود والعزاوي ، محمد ذیبان  .٧
  .وممارسة ، دار المسیرة للنشر ، االردن

  .، االردن، دار المسیرة للنشر١علوم للجمیع، ط تعلیم ال،)٢٠٠٥.(خطایبة، عبد اهللا محمد  .٨
اتجاهات حدیثة في التدریس مطابع الفرزدق ) . ت.د(طیب ، احمد والخطیب رداح الخ .٩

  .التجاریة ، عمان ، االردن
كفایات تدریسیة في طرائق تدریس التربیة ). ١٩٩١.(السامرائي عباس والسامرائي عبد الكریم  .١٠

  .الریاضیة ، دار الحكمة  ، جامعة البصرة
المنهج المدرسي من منظور جدید ، مكتبة ). ١٩٩٦.(الشافعي ، ابراهیم محمد و آخرون  .١١

  .العبیكاني ، الریاض
اثر استخدام المجمعات التعلیمیة والتعلم معا في ). ٢٠٠٥.(الشكرجي ، لجین سالم  .١٢

التحصیل واالتجاهات نحو مادة الجغرافیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الموصل ، 
  .كلیة التربیة
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مقارنة بین اثر استراتیجیتي التعلم التعاوني والتعلم حسب ). ١٩٩٣.(الشیخ ، سامي صالح  .١٣
الطریقة التقلیدیة في تحصیل طلبة الصف الخامس االساسي لمادة العلوم ، رسالة ماجستیر 

  .غیر منشورة ، جامعة مؤتة ، االردن
  . اصول تدریس الریاضیات المدرسیة ، جامعة بغداد ). ١٩٨٧.(الصقار، عبد الحمید  .١٤
  . مبادئ علم النفس الریاضي، مطبعة الشعب ، بغداد ). ١٩٧٦.( نزار الطالب ، .١٥
، ١اختبارات االداء الحركي، ط). ١٩٨٢.(، محمد حسن ورضوان محمد نصر الدین عالوي .١٦

  . دار الفكر العربي ، القاهرة
اثر التعلم التعاوني في التحصیل لدى طلبة المرحلة ). ١٩٩٥.(المنسي ، حسن عمر  .١٧

ردن ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة ام درمان االسالمیة ، كلیة االساسیة في اال
  . التربیة ، السودان

18. Maning , N. (1991) The what way and how for cooperative learning, 
the social studies , Vol. (82) , No. 3.  
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  نموذج لوحدة تعلیمیة باستخدام إستراتیجیة تدریس األقران
  لتعلیمیة الثانیةالوحدة ا

  : المرحلة      دقیقة ٩٠: الزمن 
الدحرجة بوجه القدم االمامي و : الهدف التعلیمي 

  الخارجي
  : الیوم   

التأكید على العمل في مجموعات : الهدف التربوي 
  تعاونیة

  : التاریخ   

  التنظیم  الزمن  اقسام الوحدة

     دقیقة١٥  االعدادي
  هیئة االدواتاخذ الغیاب وت   دقیقة٣  المقدمة
  تهیئة عامة وخاصة لجمیع اعضاء الجسم   دقیقة١٢  االحماء
     دقیقة٧٢  الرئیسي
  شرح مهارة الدحرجة مع عرض نموذج من قبل المدرس  دقیقة١٠  التعلیمي

         التطبیقي
كل مجموعة بقائدها ینفذون التمارین اآلتیة وكل طالب مسؤول    دقیقة٦٢

  ) لكل تمرینقائد(عن تمرین عند التنفیذ 
  ذهابا وایابا)  م٢٠(الدحرجة المستقیمة بوجه القدم االمامي     دقیقة٨  )١(تمرین 

  )٢(تمرین 
الدحرجة المستقیمة بوجه القدم الخارجي ذهابا والعودة بالدحرجة    دقیقة٨

  ذهابا وایابا)  م٢٠(بالجزء الداخلي من القدم 
  با فقطذها)  شواخص٥(دحرجة زكزاك    دقیقة٨  )٣(تمرین 
  ذهابا وایابا)  شواخص٧(دحرجة زكزاك    دقیقة٨  )٤(تمرین 
  ممارسة لعب مع التأكید على المهارة المعطاة   دقیقة٣٠  لعب

  .تمارین تهدئة ثم االنصراف   دقیقة٣  الختامي
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