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 مستخلص البحث
 

عن كشف اثر التعلم التعاوني في تنمية التفاعل االجتماعي بين الطالب في مهارتي حااط   البحثهدف    

التجريباي  الكرة الطاطرة لدى طالب الصف الثالث المتوس   تم استخدام المنهجبالصد والضرب الساحق  

( طالب وإلى مجموعتين ضاب  ،  واجرى الباحث التجانس لكل 26عن طريق تقسيم مجتمع البحث إلى )

الضرب الساحق(  ووالتكافؤ للمتغيرات المهارية )حاط  الصد  ،وزن ،والالعمر،وطول ال من في متغيرات 

لمجموعة الضابطة المنهج المتباع استخدمت المجموعة التجريبية التعلم التعاوني وا ،والتوافق االجتماعي 

ستة أسابيع وزمن الوحدة التعليمية  مدةمن قبل مدرس المادة باألسلوب االمري، بواقع حصتين أسبوعيا ول

 .( 04الواحدة )

مهــاـارتي  في تحسين وتطوير تعلـــــــم ا  مهم ا  دور باألسلوب التعاوني يؤديواستنتج الباحث بأن التعلم  

الاتعلم )األسالوبين المانهج التعليماي    ، وأنرب السااحق ( لعيناة المجموعاة التجريبياة الضو)حاط  الصد 

طاالب المرحلاة  فاي تطاوير مساتوى التوافاق االجتمااعي لادى  االتعاوني( واألسلوب االمري المتبع ساعد

ق التاادريس بأساالوب الااتعلم التعاااوني  فااي اطااضاارورة تضاامين طر ، وأوصااى المتوساا  وبنسااب متفاوتااة

ضرورة القيام بإعاداد دورات ونادوات تعليمياة للقااطمين بعملياة التادريس للتعرياف الرياضية ، واليات الفع

استخدمها في عمليات تعلم األنشطة  يةق وأساليب التدريس الحديثة والتي لها دور فعال في كيفاطبأهمية طر

 .الرياضية المختلفة

 . االجتماعي  التوافق ،اثر  التعلم التعاوني  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

  

 

حائط الصــــد   والضـــــرب الساحق  اثر  التعلم التعاوني في  تعليـــــم مهارتـــي 

 الكــــرة الطــــــائرة وتنمية التوافق االجتماعي لدى طالب الصف الثالث المتوسطب
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The effect of cooperative learning on teaching my skills (smashing - blocking) in 

volleyball and creating social  

communication for third graders. 

Assistant Dr. Sabah Hasan Farhan 

  Sab101sab0@gmail.com  

     ministry of  education ,The general directorate of Anbar education, 

AL-karma department of education 

Abstract 

The aim of the research was to reveal the effect of cooperative learning in 

developing social interaction among students in the skills of the wall of the 

wall and the crushing hitting with volleyball for third-grade intermediate 

students. The experimental method was used by dividing the research 

community into (62) students and into two control groups, and the 

researcher conducted homogeneity for each of the students in The variables 

of height, age, weight, and equivalence for the skill variables (blocking wall 

and crushing beating) and social compatibility, the experimental group used 

cooperative learning and the control group used the curriculum followed by 

the subject teacher in the imperative style, with two lessons per week for a 

period of six weeks and the time of one educational unit (40). 

The researcher concluded that the cooperative learning plays an important 

role in improving and developing the learning of my skills (block wall and 

crushing beating) for the sample of the experimental group, and that the two 

methods, the educational approach (cooperative learning) and the 

commanding method, helped in developing the level of social adjustment 

among middle school students in varying proportions, and recommended the 

necessity of Including teaching methods in the style of cooperative learning 

in sports events, and the need to prepare educational courses and seminars 

for those in the teaching process to introduce the importance of modern 

teaching methods and methods, which have an effective role in how to use 

them in the learning processes of various sports activities. 

Keywords: the effect of cooperative learning, social adjustment. 
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 الفصل  األول
 

 التعريف بالبحث : -2

 :مة البحث وأهميته مقد 2-2

إن وضع حجر األساس في عملية التعلم يبدأ من مراحل األولى للتعلم في أي مهارة مختارة 

من مراحل الدراسة المتوسطة ، حيث يؤكد )وديع ياسين "بان المرحلة المتوسطة من مراحل المهمة 

تكون قابلة للتأثير في حياة اإلنسان ففيها تتطور قدرات المتعلم وتظهر فيها رغباته وميوله  و

 .  (1) "والتوجيه والتشكيل وتحديد اتجاهاته في مراحل حياته القادمة 

إن تنفيذ خطة )درس( التربية الرياضية للدراسة المتوسطة من الركاطز الهامة في مساعدة  

" إحدى األهداف األساسية المهمة  لدرس التربية  وانهااألنشطة الرياضية المختلفة للطالب ، 

ياضية تتمثل في توفير وساطل ودعاطم النمو المتكامل للطالب من حيث النواحي البدنية والمهارية الر

ومن هذه األهداف هي تعليم مهارتي الضرب الساحق وحاط   ، (2)"والحركية والنفسية واالجتماعية 

جال الصد وغيرها من مهارات األخرى بالكرة الطاطرة  باعتبارها من األلعاب المهمة في الم

إن درس التربية الرياضية هو احد المناهج التربوية المهمة في ، والرياضي ولمختلف دول العالم 

المدارس وغيرها من المؤسسات التربوية المقرة من قبل وزارة التربية وذلك ألنها تهدف إلى إعداد 

رات وصقل قدراتهم الطالب علميا ورياضيا ونفسيا حيث يتم  إكسابهم اللياقة البدنية العامة والمها

العقلية والفكرية وتهذيب سلوكهم العام ، وضب  مظاهرهم االنفعالية والنفسية وتعديل ميولهم 

 .  ونزعاتهم وتوجيه دوافعهم األولية والرقي بالمبادئ والقيم االجتماعية السامية

تعليم للطالب مما سبق تكمن أهمية الدراسة يجب إن يكون هناك فرص تعليمية من خالل إعطاء  ال   

فرصة للتعلم ولعب دور إيجابي في التفاعل مع العالقات الخارجية بين المتعلمين، وجمع المعارف 

تساعدهم لكسب  والمعلومات الخاصة بهم ألنفسهم ، من خالل ما يتعرض له الطالب لمواقف تعليمية

  الصد( وتنمية التوافق تعليم مهارتي )الضرب الساحق وحاطفي كيفية المعارف المهارية والتعليمية 

 .االجتماعي النفسي لدى طالب المرحلة المتوسطة

 

 مشكلة البحث : 2-0

ماان خااالل خباارة الباحااث وممارسااته لعمليااة التاادريس فااي الماادارس المتوسااطة لمااادة التربيااة       

مدرسااااي التربيااااة  واختصاصااااه فااااي الااااتعلم الحركااااي الحاااا  إتبااااا  الكثياااار ماااان الرياضااااية 

ب االمااري إثناااء تنفيااذ خطااة الاادرس والااذي قااد ال يعطااي الاادور الكبياار فااي الرياضااية األساالو

تحقيااق األهااداف التعليمااة المااراد تحقيقااه ماان خااالل هااذا األساالوب فااي الاادرس وخطااة الاادرس 

مااان هناااا أراد الباحااااث اختياااار أسااالوب الااااتعلم التعااااوني بطريقاااة التجريااااب للوقاااوف علااااى ،

يااات الااتعلم وتعطااي دور اكباار للمااتعلم  فاااي اختيااار أساااليب جدياادة ومتطااورة تساااعد فااي عمل

 عملية التعلم.   

                                                   
، دار الكتااب  التطبيقااات اإلحصاااطية واسااتخدامات الحاسااوب فااي بحااور التربيااة الرياضاايةوديااع ياسااين التكريتااي  (  1)

 . 61،ص7891،للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل
، أطروحااة دكتااوراه ، كليااة التربيااة الرياضااية ، جامعااة  دافعيااة ممارسااة األلعاااب الرياضاايةزاق جااابر مصااطفى   ر(  2)

 .04،ص6446بغداد ،
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   تيفي اإلجابة عن السؤال اآل بحثتتلخص مشكلة الو

الضرب الساحق( باالكرة الطااطرة وتنمياة وهل التعلم التعاوني له تأثير في تعلم مهارتي )حاط  الصد 

 التوافق االجتماعي بين طالب الدراسة المتوسطة؟

 هدفا البحث :  2-0

التعرف على تأثير أسالوب الاتعلم التعااوني فاي تنمياة التوافاق االجتمااعي وتحساين تعلام مهاارتي  .7

 حاط  الصد( بالكرة الطاطرة   و)الضرب الساحق 

وضع منهج تعليمي باألسلوب التعاوني لتنمية التوافق االجتماعي وتحسين تعلم مهارتي )الضرب  .6

 . حاط  الصد( بالكرة الطاطرة  والساحق 

 ا البحث :يتفرض 2-4

هنااك فاروق ذات داللاة إحصااطية فاي باين نتااطج مجماوعتي البحاث  باين المجماوعتين التجريبيااة  .7

والضابطة  في نتاطج االختبارات القبلية والبعدية مستوى التوافق االجتماعي لادى طاالب المرحلاة 

 المتوسطة ولصالح نتاطج االختبارات البعدية .

لااة إحصاااطية بااين الااتعلم بأساالوب التعاااوني واألساالوب المتبااع)االمري( فااي هناااك فااروق ذات دال .6

 مهارتي )الضرب الساحق وحاط  الصد( وتنمية التوافق االجتماعي لدى عينة البحث .

 مجاالت البحث : 2-5

 . من طالب مدرسة خالد بن الوليد للبنين الصف الثالث المتوس  عينة: مجال البشري ال 2-5-2

 . 60/76/6479 إلى 0/77/6479من  للمدة : زمانيالمجال  2-5-0

 محافظة االنبار. -الكرمة  -خالد بن الوليد  ملعب متوسطة : مكانيلاالمجال  2-5-0

 الفصل الثاني

 البحث وإجراءاته الميدانية : يةمنهج -0

 منهج البحث :  0-2

  .بحثاستخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك لمالمته لطبيعة ومشكلة ال     

 مجتمع البحث وعينته :  0-0

حيث بلغ مجموعهم ، مدرسة خالد بن الوليد  فياختيرت عينة من  طالب الدراسة المتوسطة 

 ا  ( طالب26وأصبح مجموعهم )، واستبعد طالبين لعدم إلتزامهم ، ( طالبا ، موزعين على شعبتين 20)

 . ا  ( طالب26) مجموعة لكل مجموعتينللمرحلة المتوسطة )الصف الثالث( موزعين على 

 تجانس وتكافؤ عينة البحث : 0-0

ينبغي على الباحث تكوين مجموعات متكافئة فيما يتعلق بالمتغيرات التي لها عالقة بالبحث 

 . لذلك قام الباحث بإجراء التكافؤ بين عينة البحث  وكما في أدناه، 

 (2الجدول )

 زن والطولتكافؤ لعينة البحث في متغيرات العمر والويبين  

 متغيرات
( تقيمة ) مجموعة  ضابطة)منهج متبع( مجموعة التجريبية)منهج متغير(

 محسوبة
 ع س   ع س  

 العمر/ أشهر
245.3 20.303 240.02 23.45 3.546 

 3.703 4.27 06.02 0.762 04.0 الوزن / كغم
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 3.242 7.30 240.35 6.63 244.7 الطول / سم

 (0.333( هي )60( ودرجة حرية )3.35وى داللة )قيمة )ت( الجدولية عند مست

الفاروق  وبهذا فاأن ( المحسوبة هي اصاغر مان القايم المحساوبةتان قيمة )يتبين أعاله ( 7)الجدول  

وكما مبين فاي  ، تكافؤ للمهارات  ، وتم إجراءإن المجموعة متكافئة على غير دالة إحصاطيا  مما يدل 

 (.  6جدول )

 (0جدول )

 حائط الصد ( والتوافق االجتماعي وفي مهاراتي )الضرب الساحق تكافؤ يبين 

 متغيرات
( تقيمة ) مجموعة ضابطة مجموعة تجريبية

 محسوبة
 ع س   ع س  

 4.310 21.3 0.2 27.1 ضرب ساحق
3.424 

 3.363 4.12 4.4 0.0 4.5 حائط صد

 3.00 6.6 55.0 1.4 54.4 "لتوافق االجتماعي"

 (0.333( هي )60( ودرجة حرية )3.35عند مستوى داللة ) قيمة ) ت ( الجدولية

( المحسوبة اصاغر مان الجدولياة فاان الفاروق هاي غيار تان قيمة )  ( 2جدول )يتبين من ال

 .  بحثداله احصاطيا مما يدل على تكافؤ عينة البحث في المهارات قيد ال

 وسائل جمع البيانات : 0-4

 ( وشري  ملون الصق.                     76ملعب كرة طاطرة قانوني و وشاخص عدد ) 

 (6طبات خشبية عدد )سكرات طاطرة وم 

 ( م. 0( سم وشري  قياس معدني طول )24حامل حلقة كرة السلة قطر الحلق ) 

 :تحديد المهارات األساسية بالكرة الطائرة 0-5

 ضرب الساحق (الوإلية اختيار المهارات التي حددت من قبل منهج الدراسة )حاط  الصد      

 تحديد اختبارات المهارات المستخدمة : 0-5-2

حاائط الصاد( وبنسابة  وأخذت االختبارات التي حصلت على اعلى نسبة توافق ) الضرب الساحق    

الحاق فاي اختياار النسابة التاي "للباحاث  ( 2217  ،ودياع ياساين) ( وهاذا ماا يؤكاده %75أتفاق )

  ( 1) يراها مناسبة للمؤشرات "

 ذلك . بين( ي0جدول )وال 

 (0جدول )

 يبين اتفاق نسب المختصين على اختبارات مهارات  البحث 

عدد الخبراء  المهارات األساسية ت

 الكلي

عدد الخبراء 

 المرشحين 

 نسبة االتفاق

مهارة الضرب الساحق  ا

 القطري

5 4 23% 

قياس اختبار تكرار حائط  0

 الصد

5 4 23% 

 

 

                                                   
 .12ص، 7891 ،مصدر سبق ذكره   وديع ياسين   ( 1)
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 (1).  ختبار مهارة الضرب الساحق القطريا  االختبار األول  0-5-0

 .  قياس دقة مهارة الضرب الساحق القطري   الغرض من االختبار

( بحيث ينقسم ملعب 7يقسم الملعب كما في الشكل ) ،( 0  كرات طاطرة عدد ) األدوات المستخدمة

( الملعب الداخل كرة الطاطرة لمثلثين )نصـــــــف ملعب المقابل( ثم يتم تقسيم مثلث )بشكل قطري

 ( مناطق وان كل منطقة يكون عرضها ثالثة أمتار .  2جهة شبكة كرة الطاطرة إلى )

  يقوم المختبر بعد عملية إعداد الكرة بأداء مهارة الضـــــــــــرب الساحــــــــــــــــق  شروط االختبار

 القطري نحو مثلث الداخل لجهة شبكة كرة الطاطرة.

 :   االداء شروط

 لكل مختبر خمس محاوالت .  (1)

 يجب إن يكون اإلعداد جيدا  في كل محاولة .  (2)

 تحسب الدرجات وفقا  لمكان سقوط الكرة وكما يلي   (3)

  .ثالر درجات في منطقة األولى 

 .درجة في المنطقة الثانية 

  خمس درجات في المنطقة الثالثة 

   "صفر  عندما تكون  خارج حدود االختبار 

ب درجته التي سجلها في محاوالته الخمسة وتكون درجة االختبار النهاطي تعطى لالع التسجيل :

 .(7كما في شكل ) ، و ( درجة60)
 

 

 

 

                                                                        

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )                                                

 

 

 

 

 (2الشكل )

 الساحق القطري مهارة الضرب يوضح اختبار

                                                   
بعض   أثر برنامج كورت للتنظيم واإلبدا  لذوي السيطرة الدماغية النصفية في تعلم غفران جليل فرحان   (1)

المهارات األساسية بالكرة الطاطرة ،رسالة ماجستير، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة،جامعة بغداد 

 .746،ص6470للبنات،
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   (1). اختبار تكرار مهارة حائط الصد اني : االختبار الث 0-5-0

 

لقياس قدره المختبر على أداطه المستمر وبنفس معدل  االداء لمهاره حاط     الهدف من اإلختبار  

 .   الكرة الطاطر الصد ألكثر من مكان على شبكة

  .كرسي جلوس ،( 0عدد ) ةكرات طاطر ،ملعب نظامي للكرة الطاطرة   : األدوات المستخدمة

( سم من 04( والمسافة تكون تبعد )0( و)6( بمركزي )6يتم وضع كرسي عدد)    مواصفات األداء

سي( ويمسكان وان المساعدين يقفان على المناطق المحددة  )ولكل مساعد كر ،شبكة كرة الطاطرة

 ( 6( سم وكما موضح في الشكل )64بكرة الطاطرة باليدين فوق مستوى الشبكة بمسافة )

( م في منتصف الساحة المواجهة وعند سماعه اشاره البداية يتجه 2يقف الالعب بمنتصف مركز)

حاط   إلحدى المراكز المخصصة للقفز باتجاه الكرة ومحاولة لمس بيدية االثنين أعلى الكرة )مهارة

وهكذا بنفس االداء ، تكرار األداء  ،الصد( وبعد األداء يكون الجري إلى المكان الثاني ليمس الكرة 

 ( ثانية . 70للفترة ) 

في كل مرة يقفز فيها المختبر ألداء حاط  الصد ، يجب لمس الكرة  : شروط  وكيفية تسجيل االختبار

األداء مرة واحدة لكل كرة كما هو موضح في بكلتا يديه اعلي الكرة. يجب على المختبر تكرار 

مواصفات األداء حتى يتم اإلعالن عن نهاية وقت االختبار ويثبت وضعية الكرة بالشكل الصحيح من 

 قبل المساعدين والمحاوالت الناجحة

                                            

 

 

 

 

 

 

   

 ( يوضح اختبار تكرار مهارة حائط الصد0الشكل )
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 .074،ص6470،المصدر السابق    غفران جليل فرحان(1)
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 مقياس التوافق االجتماعي :  0-5-4

فقارة ،  61و يتكاون مان  ، ( 6440 عباد اللاه ، فتحاي ) مقيااس المساتخدم مان قبالالاعتمد الباحث 

  (   1). التدرج يثوالمقياس ثال 61درجة واقل درجة  97درجة  الكلية للمقياس هي 

  :التجربة االستطالعية   0-6

هي تهيئة الظروف المناسابة واألدوات مان اجال التعارف علاى المعوقاات التاي قاد تعتارض عمال     

 .الباحث إثناء تنفيذ التجربة 

 التجربة االستطالعية لالختبارات والمقياس : 0-6-2

(طاالب تام 0المقيااس علاى مجموعاة مان )قام الباحاث بتجربتاه االساتطالعية األولاى للمهاارات و

( الغارض مان إجااراء 2/77/6479اختياارهم مان غيار عيناة مجتماع البحاث ياوم األربعااء الموافاق )

  هو  التجربة االستطالعية

 تحديد الوقت الالزم إلجراء االختبارات. .7

 ضب  اإلجراءات من قياسات وحدود إجراء االختبارات . .6

 الطمتها لعينة البحث .مدى وضوح االختبارات م .2

 تنفيذ التجربة الرئيسة :  0-7

( خط  تعليمية لكل منهم 74تم تنفيذ الخط  التعليمية للتعلم التعاوني واألسلوب االمري والبالغة )    

( أسااابيع ، وبواقااع خطتااين تعليميتااين أساابوعيا  لكاال مجموعااة وبواقااع درس واحااد لكاال خطااة 2فااي )

ة في يومي )االثنين ، األربعاء( ، حيث تمارس المجموعة التجريبية التعليم ( دقيق00تعليمية والبالغة )

باستخدام التعلم التعاوني ، أما المجموعة الضابطة فتماارس التعلايم باألسالوب االماري المتباع لادرس 

التربية الرياضية ، وقد تم تعليم تالميذ مجموعتي عيناة البحاث فاي سااحة المدرسة)متوساطة ألكرماه  

 .( 60/76/6479) ولغاية الموافق (0/77/6479)(، واستغرق تنفيذ التجربة  للبنين

 االختبارات البعدية : 0-1

تاام إجااراء االختبااارات البعديااة علااى طااالب مجمااوعتي عينااة البحااث ) التجريبيااة والضااابطة( بعااد   

الب  عيناة لياه طاإاالنتهاء من تنفيذ األسلوبين وذلك لتحديد مستوى المهارات األساساية الاذي وصال 

 . ( 60/76/6479) البحث يوم الثالثاء الموافق

 الوساطل اإلحصاطية   2-8

 .   الوس  الحسابي -7

 االنحراف المعياري .  -6

 معامل ارتباط البسي  )بيرسون( . -2

 اختبار )ت( لمتوسطين غير مرتبطين ولعينتين متساويتين .  -0

 . اويتيناختبار )ت( لمتوسطين مرتبطين ولعينتين متس -0

 
 

                                                   
االجتمااعي لادى طاالب   اثار برناامج إرشاادي باساتخدام أسالوبين فاي تنمياة التوافاق النفساي و فتحي عبد الله الدلي (   1)

 .01،ص 6440المرحلة المتوسطة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل،
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 الفصل الثالث

 عرض ومناقشة النتائج : -0

عرض ومناقشة نتائج تأثير التعلم التعاوني وتأثير درس التربية الرياضية التقليادي )األسالوب 0-2

االماااري( فاااي كيفياااة تعلااام  مهاااارتي أداء الضااارب السااااحق وأداء حاااائط الصاااد وتنمياااة التوافاااق 

 :االجتماعي

 (6الجدول )

ابية  في االختبار ألبعدي بين للمجموعة البحث التجريبية والضابطة في مهارتي الضرب يبين األوساط الحس

 الساحق وحائط الصد و التوافق االجتماعي 

 متغيرات البحث
 (ت قيمة ) مجموعة ضابطة مجموعة تجريبية

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 دال  0.13 0.11 26.42 0.54 27.62  الضرب الساحق

 دال  0.14 0.03 23.02 0.05 20.30 الصدحائط 

 غيردال 3.20 7.27 62.21 6.56 60.70 التوافق االجتماعي/ درجة

 (0.333( ، قيمة )تــــــ( الجدولية )60( وبدرجة حرية )3.35*معنوي عند مستوى داللة )

جااادول أعااااله  وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصااااطية باااين متوساااطات درجاااات المااان باااين يت

ن التجريبية والضابطة في مهارتي )الضرب الساحق  وحاط  الصد ( قياد البحاث وباتجااه  المجموعتي

( المحساوبة للمهاارات علاى التااوالي تالاتعلم التعااوني ) المجموعاة التجريبياة( ، حياث كانات قيماة )

( عند مستوى داللة 26( و هي اكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )2.82،  6.90، 6.94)

( .وقد اتضح من جدول أعاله وجود فروق فاي مساتوى التوافاق االجتمااعي 6.444( البالغة )4.40)

( تبااين طااالب المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة ولصااالح المجموعااة التجريبيااة إذ بلغاات قيمااة )

( 4.40( ومساتوى داللاة )26( وهي اقل من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرياة )4.82المحتسبة )

 –( .تطااور المجموعااة التجريبياة )الااتعلم التعاااوني( فااي تعلام مهااارات )حاااط  الصااد 6.444البالغاة )

الضرب الساحق( في المنهج الدراسي بسابب الوحادات التعليمياة التاي تام تطبيقهاا علاى طاالب عيناة 

البحث التجريبية عن طريق تغيير التماارين وتنويعهاا للمسااعدة فاي عملياة تادريس هاذه المهاارات ، 

مار األمثل للوقت الحقيقي المخصص في تنفيذ الواجب الحركي مما يؤدي إلى زيادة الممارسة واالستث

الفعلية من خالل المشاركة في االداء لجميع الطالب مما ياؤدي إلاى زياادة الحركاة المهارياة فاي تعلام 

اسااتغالل وقاات الاادرس فااي زيااادة األداء "علااى أن   (0332، صاافاء ذنااون)هااذه المهااارات ، ويشااير 

 (1)الحركي والمهاري سيكسب المتعلمين تطورا  في العديد من القدرات البدنية والمهارياة والحركياة" 

 . 

أعطت الطالاب المجاال األوساع قد  ق واألساليب التقليدية في التعلم اطتغيير واالبتعاد عن الطرالإن    

 , Manning)وياذكر   فاي التفكيار وااليجابياة فاي تطاوير تعلام المهاارات والفعالياات الرياضاية ،

، "إن استخدام التعلم التعاوني يعمل على المشاركة الفاعلة بين طالب ويبدي تعاونا  بناءا  بين (1991

                                                   
صافاء ذناون إساماعيل   تاأثير بارامج مقترحاة بادمج الجاازء التعليماي باالتطبيقي باساتخدام أنمااط الاتعلم باالنموذج فااي ( 1)

دكتااوراه ، كلياااة التربيااة الرياضااية ، جامعاااة  وحااة أطرتحقيااق بعااض األهااداف التعليمياااة لاادرس التربيااة الرياضاااية ، 

 . 16،ص6447الموصل،
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أفراد المجموعة الواحدة وبين المجموعات ككل من اجال تحقياق هادف جمااعي ، فيقبلاوا علاى الاتعلم 

 (1). " من التعاون والمشاركة الهادفة بفعالية وحماس شديدين أكثر من الطريقة التقليدية التي تخلو

أن الاتعلم التعااوني ومان خاالل النتااطج التاي أفهارت تفاوق المجموعااة  يساتنتج الباحاث  مماا سابق   

حاط  الصد ( بسبب التعلم التعاوني الذي  والتجريبية )التعلم التعاوني( في مهاراتي )الضرب الساحق 

ت ماان الطريقاة التعاونيااة .  إماا مسااتوى التوافااق يعطاي مجاااال أوساع ماان خاالل الخصاااطص والقادرا

االجتماعي بسب قصر الوقت المخصص إثناء المنهااج التعليماي وكاون الحااالت النفساية تحتااج إلاى 

وقت أطوال للتفاعل واالندماج بين إفراد المجموعة الواحدة فهرت فروق في مستوى  ولكن اقل من  

طلاوب كاون هاذه المرحلاة مان العمار تحتااج إلاى التاأثير ( الجدولية ولكن ليس بالمستوى المتقيمة )

 .االيجابي في شخصية كل فرد 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات :  4-2

إن التعلم التعاوني كان له دور واضح في تعلم مهارتي )قيد الدراسة( لدى طالب المجموعة  .7

 التجريبية .

المتبع لهما نفس التأثير في مستوى تطوير مستوى التوافق  التعلم التعاوني واألسلوب االمري   .6

 .االجتماعي لدى مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية

 التوصيات  : 0- 4

 .الرياضيةق التدريس بأسلوب التعلم التعاوني  في الفعاليات اطضرورة تضمين طر  .7

ق اطاالتادريس للتعرياف بأهمياة طرضرورة القيام بإعداد دورات وندوات تعليمية للقااطمين بعملياة  .6

اساتخدمها فاي عملياات تعلام األنشاطة  ياةوأساليب التادريس الحديثاة والتاي لهاا دور فعاال فاي كيف

 .الرياضية المختلفة

 . الثانويةالقيام بدراسات مشابهة  في فعاليات أخرى في المدارس . 2

المصـادر   

أساالوبين فااي تنميااة التوافااق النفسااي  اثاار برنااامج إرشااادي باسااتخدام فتحااي عبااد اللااه الاادلي     .7

واالجتماعي لادى طاالب المرحلاة المتوساطة ، رساالة ماجساتير غيار منشاورة ، كلياة التربياة ، 

 . 6440،جامعة الموصل 

أثر برنامج كورت للتنظيم واإلبدا  لذوي السايطرة الدماغياة النصافية فاي    غفران جليل فرحان .6

طااطرة ،رساالة ماجسااتير، كلياة التربيااة البدنياة وعلااوم تعلام بعاض المهااارات األساساية بااالكرة ال

 .6470، الرياضة،جامعة بغداد للبنات

  تاأثير بارامج مقترحاة بادمج الجازء التعليماي باالتطبيقي باساتخدام أنمااط  صفاء ذنون إساماعيل .2

التعلم بالنموذج في تحقيق بعض األهداف التعليمية لدرس التربية الرياضية ، رسالة دكتوراه غير 

 . 6447،منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل

                                                   
 )1(Manning, L. & Lucking, R. () : “The what and how cooperative Learning . The Social 

Studies. 1991 Vol. 82, No125.  
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  دافعية ممارسة األلعاب الرياضية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية  رزق جابر مصطفى .0

 .6447،التربية الرياضية ، جامعة بغداد 

  التطبيقااات اإلحصاااطية واسااتخدامات الحاسااوب فااي بحااور التربيااة  وديااع ياسااين التكريتااي     .0

 .7891لرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل،ا

رزاق جااابر مصااطفى   دافعيااة ممارسااة األلعاااب الرياضااية ، أطروحااة دكتااوراه ، كليااة التربيااة  .2

 . 6446الرياضية ، جامعة بغداد ،

7. Manning, L. & Lucking, R. (1991) : “The what and how cooperative 

Learning . The Social Studies. Vol. 82, No. 3.  

 

 مقياس التوافق االجتماعي 

 محور التوافق مع األصدقاء . -2

 الفقرات ت
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    اشعر بالراحة عندما أكون مع أصدقاطي. 2

    اشعر بالعصبية إذا لم أشارك أصدقاطي في لعبهم. 0

    اطي.اشعر بأني شخص مهم بين أصدق 0

    أتكلم كثيرا  مع أصدقاطي. 4

    أحس أن أصدقاطي يعتمدون علَي. 5

    أتسامح مع أصدقاطي وأتعاطف معهم. 6

    أتبادل الزيارات مع أصدقاطي. 7

    أميل إلى التنافس مع أصدقاطي. 1

    اهتم بمن حولي من أصدقاء. 2

    اهتم بشؤون من يجلس بجانبي في الصف. 23

    أعِ  األصدقاء ما يحتاجون إليه. 22

 

 محور التوافق مع اآلخرين . -0

 الفقرات ت
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    يمكنني تكوين صداقات مع الجميع. 2

    اعبر عن فرحتي بطريقة قد يرفضها اآلخرين. 0

    اشعر أن اآلخرين يكرهونني. 0

    يحاول اآلخرين إثارة غضبي. 4

    أشارك اآلخرين أفراحهم وأحزانهم. 5

    ال استجيب لآلخرين بطريقة مقبولة. 6

    ال أشارك في األعمال الخيرية. 7

 محور التوافق مع المعلمين .-0

 الفقرات ت
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    أحس أن المعلمين يعجبهم الحديث معي. 2

    .ندرسيأعمل بإرشادات الم 0

    .درسلي عالقات سيئة مع الم 0

    أجد تقبال  عند عدد قليل من المعلمين. 4

    استجيب لنصاطح األكثر مني خبرة. 5
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 محور التوافق الرياضي .-4

 الفقرات ت
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    أشارك أصدقاطي في اللعب. 2

    أشارك في الفعاليات الرياضية. 0

    اقضي أوقات الفراغ في اللعب والمرح. 0

4 
 أحسن التصرف في مواقف العمل واللعب.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


