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 الفصل األول : التعريف بالبحث 
 المقدمة المبحث 1-1

لقد شيد عصرنا الحاضر قفزة نوعية في التطور في كافة العموم و األختاصات , ولقد ساىم الكثير من 
والتقدم العممي وفي كافة مجاالت المعرفة العممية, وان المجال الرياضي يعد  العمماء  في ىذا التطور

واحدًا من أىم المجاالت التي  شيد تطورًا كبير وفي كافة العموم المختمفة التي ساىمت  في النقمة 
النوعية في كافة األلعاب الرياضية , ولقد عكف العمماء عمى تطوير وابتكار طرق وأساليب جديدة 

 شى مع التطور الحاصل مع باقي حقول المعرفة .تتما
ان معنى التعمم ىو اضافة معمومات وميارات مكتسبة بأستمرار خالل فترة عممية التعمم في سبيل   

الوصول الى مرحمة األتقان , لذا يتطمب من العامميين عمى عممية التعمم ان يراعو درجة االتقان في 
واالنسب لمفردات التعمم لموصول باألداء الفني ألفضل درجاتو وىذا يكون من خالل االختيار االفضل 

الوحدة التعميمية وماتتضمنة من فرص كبيرة لمتعمم وحسن استخدام التكرارات واعطاء الراحة المطموبة 
وبما يتناسب مع مستوى االداء الذي يقدمو المتعمم  وعممية اصالح االخطاء والتوجية المستمر من قبل 

 المدرس .
وان استخدام ىذة األساليب يختمف بأختالف الفعالية  ولقد تعددت اساليب التعمم وطرائقة في يوما ىذا 

والعينة والفئة العمرية فمكل فعالية خصائصيا ومميزاتيا التي تختمف عن غيرىا من الفعاليات الرياضة 
وكذلك العينة والفئة العمرية, ويعد اسموب التعمم التعاوني من اىم اساليب التعمم التي اثبتت فاعميتيا 

البحوث والدراسات التي تناولت ىذا األسموب في التعمم .ومن المعروف ان ميارة من خالل النتائج 
األرسال من اىم ميارات الكرة الطائرة حيث يعتبر مفتاح المعب وبداية التداول ولة تأثير كبير في حسم 

ان ان يعد اإلرسال من الميارات األساسية والميمة في الكرة الطائرة لذلك فمن الميم نتائج المباراة 
يؤدية الالعبين بأتقان عالي بحيث يكون مؤثر من خالل تسجيل نقطة مباشرة او صعوبة توصيمو 
لالعب المعد , وغالبًا ما يبدو اإلرسال سيل ألداء ولكنو يحتاج إلى كثير من التدريب والممارسة لكي 

قة بالنفس ان الث يصل الالعب إلى مستوى جيد في األداء فيو يحتاج إلى توافق عصبي عضمي.
واحدة من اىم العوامل النفسية المؤثرة في عممية تعمم وادء الميارات وان الكرة الطائرة ىي لعبة جماعية 
ويحتاج الالعب باقي اعضاء الفريق من اجل النجاح , ومن ىذا المنطمق تاتي اىمية البحث في دور 

 التعمم التعاوني في تنمية ىذة السمات النفسية وتعمم االرسال 
 
 
 
 
 



 المشكمة  1-2
ان ميارة األرسال ىي من اىم الميارات اليجومية في الكرة الطائرة والتي تتاثر بالعديد من العوامل  

والموثرات خالل عممية التعمم وان الطريق او األسموب المستخدمة خالل عممية التعمم يجب ان تكون 
 اسئمة وىي مالئمة لمميارة ومستوى عينة البحث , وعمية ان تكون صياغة مشكمة البحث بعدة 

  ىل لمتعمم التعاوني باستخدام المجموعات الرسمية والتعمم المتبع من قبل مدرس المادة تاثير
 في مستوى التماسك االجتماعي  وتعمم ميارة األرسال؟

 .اي من األسموبين افضل في تنمية التماسك األجتماعي وتعمم ميارة االرسال 
 االىداف  الخاصة بالبحث . 1-3
تأثير التعمم التعاوني والتعمم المتبع من قبل المدرس في تعمم األرسال التنسي بالكرة التعرف مدى (1

 الطائرة لمطالبات
 معرفة اي األسموبين التعمميين افضل في تعمم ميارة األرسال والتماسك األجتماعي لعينة البحث (2
 بالبحث : فروض خاصة 1-4
وجود فروق ذات معنوية بين األختبارين القبمي والبعدي ولمجموعتي البحث  في تعمم اداء ميارة  (1

 األرسال التنسي لمطالبات 
وجود فروق ذات معنوية لممنيج التعميمي سواء باألسموب التعمم التعاوني او اسموب المتبع من قبل ( 2

 المدرس تنمية التماسك االجتماعي لمطالبات .
الباحث وجود افضمية لمتعمم باألسموب التعمم التعاوني في تعمم  اداء ميارة األرسال التنسي يفترض  (3

 وتنمية التماسك األجتماعي لمطالبات . 
 مجاالت البحث :  1-5
-2016المجال البشري: الطالبات في المرحمة الثانية من كمية التربية البدنية جامعة القادسية 1-5-1

2017 
 المكاني : القاعة المغمقة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة القادسيةالمجال  1-5-2
 4/5/2017لغاية  26/12/2016االثنين المجال الزماني :    1-5-3
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 الباب الثاني .الدرسات النظرية   2-1
 التعمم الحركي . 2-1-1
ان التعّمم الحركي ىو جزًء من التعّمم بشكل عام, وقد وضع عدد كبير من العمماء في مجال عمم   

النفس, أو في عمم الحركة الكثير من التعريفات التي توضح ماىية التعّمم الحركي  , وىي عممية تغيير 
رات الرياضية مقرونة ويعّرف " بتعمم الحركات أو الميا 1في السموك واألداء يحدث نتيجة الممارسة " 

 بالمقدرة واالستيعاب لمفرد معتمدًا عمى التجارب السابقة " 
 االسموب التعاوني في التعمم الحركي. 2-1-2

وضع الباحثونوالعاماء العديد من التعريفات ليذا االسموب, وىو يعمل  فيو الطالب في  
مجموعة  عمى مستويات مجموعات صغيرة داخل و خارج الصف بأشراف المدررس , تشمل كل 

مختمفة  من الطالب  , يتعاون طالب المجموعة الواحدة  في تحقيق اىداف لزيادة خبراتيم و قابميتيم 
.بأنو ىو اسموب تعميمي يعتمد الى تقسيم الطمبة الى مجموعات صغيرة (2)او تعميم بعضيم البعض

رات يعممون بشكل مشترك داخل ( طالب غير متساوين في القدرات والميا5-2تتراوح اعدادىم بين)
المجموعة لتحقيق ىدف يخدم الجماعة, أما المدرس فيرتكز دوره عمى توجيو وارشاد وتنظيم البيئة 

 (3)التعميمية 
 :شروط التعمم التعاوني  2-1-3
ال بد ان يكون ىناك ىدف فاليدف بالنسبة لممتعمم ىو نتيجة يرغب في تحقيقيا وقد يكون ىذا  -1

 .(4)قريبًا كأن يتعمم ميارة معينة في لعبة معينةاليدف 
 منة التي تدفع الفرد لسموك معينة.يرتبط اليدف بوجود الدافع لعممية التعمم والدافع ىو الطاقة الكا -2
ان يكون االستعداد لعممية التعمم فاالستعداد يحدد لمشخص االىداف يستطيع بموغيا ويتوقف  -3

 والجسمي  االستعداد عمى النضج العقمي
وجود الموقف التعميمي وىذا الموقف التعميمي يتكون من االشياء واالشخاص التي توجد في بيئة  -4

المتعمم كما يرتبط بذاك الموقف وجود العائق الذي يحول بين الفرد وبموغو اليدف فاذا لم يوجد ىذا 
 العائق فان الفرد يندفع لتكوين سموك جديد.

                                                           
 .  21, ص  1998, القاىرة , دار الفكر العربي ,  3, ط تعميم السباحة. أسامة كامل راتب :  1
, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , االردن , عمان ,  1, ط التصميم التعميمي نظرية ومماسةمحمد محمود الحيمة :  . 2

 331. ص 1999
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ,  , 1.عفاف عثمان عثمان مصطفى : استراتيجيات التدريس في التربية الرياضية ,ط 3

 268, ص 2008,  االسكندرية , كمية التربية الرياضية لمبنات , جامعة االسكندرية
( 1998)القاىرة دار الفكر العربي,  1مفتي ابراىيم حماد: التدريب الرياضي الحديث, تخطيط وتدريب وقيادة, ط. 4

 108ص



ميمي الى تغيير وتفسير يعني توجيو االنتباه الى اجزاء الموقف وربطيا يحتاج ىذا الموقف التع -5
 والتنبؤ بيا.

االستجابة سواء كانت ىذه االستجابة فعل او تغيير داخمي يييأ الشخص لمعمل وىذه االستجابة قد  -6
بع تكون حركة مرئية او مالحظة منطوقة او زيادة في التوتر وىذه االستجابة ترضي رغبة الفرد وتش

 دوافعو.
"1. 

 المهارات األساسية في كرة الطائرة 2-1-4

فرٌق فالمهارات  ٌعد اتقان المهارات األساسٌة للعبة من اهم العوامل التً تحقق الفوز والنجاح الي

األساسٌة هً الحركات التً تحتم على الالعب اداؤها فً جمٌع المواقف التً تطلبها اللعبة لغرض 

الوصول الى افضل النتائج وعلى جمٌع الالعبٌن ان ٌؤدوا المهارات األساسٌة بمستوى متكافئ لكً 

ت تبدو سهلة األداء لكنها تتطلب ٌتمكن كل العب من تنفٌذ واجباته اثناء اللعب وعلى الرغم ان المهارا

جهد كبٌر فً دقة اتقانها وذلك بسبب مضً مدة الكرة وصغر حجم الملعب وسرعة طٌران الكرة 

 وغٌرها من النواحً القانونٌة:

 وتكون لعبة كرة الطائرة مجموعة من المهارات األساسٌة:

حائط الصد    -5الساحقة             الضربات -4االرسال        -3االستقبال       -2االعداد        -1

 الدفاع عن الملعب. -6

 مهارة االرسال: 2-1-4-1

ان جمٌع األلعاب تبدأ بانطالق األرادة فً اللعبة وباشكال مختلفة فً اإلرادة ففً لعبة كرة الطائرة ٌكون 

ة ذات الطابع االرسال هو المهارة التً تبدأ بها المباراة وٌعد االرسال من احد المهارات األساسٌ

الهجومً ذلك ٌطلق علٌه البعض انه من المهارات الهجومٌة األولٌة التً ٌمكن من خاللها تسجٌل نقطة 

 مباشرة.

واالرسال هو ضرب الكرة بٌد واحدة او بأي جزء من الذراع بعد قذفها او تركها من الٌد وقبل ان تلمس 

 أي جزء من جسمه او سطح الملعب.

 كرة الطائرة فتقسم الى نوعٌن رئٌسٌن: اما أنواع االرسال فً

 االرسال من األعلى -1

 االرسال من األسفل -2

حٌث ٌعتبر االرسال من األعلى )التنس( من اكثر أنواع االرسال شٌوعاً واستخداماً بحٌث ٌعطً هذا 

عة االرسال الكرة حركة دوران فً اثناء طٌرانها فً الهواء وهذه الحركة تعمل على سقوط الكرة بسر

                                                           
 . 141( ص 1991: ) القاىرة , دار الفكر العربي , لكرة الطائرة المبادئ العممية في اعصام ألوشاحي ؛ (1)



فور عبورها الشبكة. وٌالحظ ان الٌد فً هذا االرسال تقوم بعمل فعلً فً مرحلة الضرب اذ تصاحب 

الكرة من األسفل خلفاً الى األعلى اماماً اما الجسم فٌكون منحنٌاً الى االمام وبعدها ٌجري الالعب مباشرة 

ال ٌجب رمً الكرة بارتفاع داخل الملعب وٌستمر الالعب فً فرد جمٌع أجزاء جسمه وعند أداء االرس

م( اذ ٌكون طٌرانها فوق ذراع الكتف الضاربة وٌجب ان ٌكون الجسم 2-1مناسب الى األعلى لمسافة )

 .(1)منحنٌاً الى االمام

وىي من الميارات الميمة في الكرة الطائرة  وتعني" بأنو من الضربات اليجومية المباشرة وأحد  
( ولو تأثير 1الكرة الطائرة حيث ينفذ بواسطة الالعب الذي يشكل مركز)الميارات األساسية الفنية في 

فعال ايجابي لمفريق المرسل وسمبي لمفريق الخصم ", وىو " األداء أو التصرف الذي يبدأ بو المعب في 
لعبة الكرة الطائرة وفرصة الفريق األولى ليسجل نقطة, وان الضربة الصحيحة لإلرسال تؤدي إلى استقبال 

مكانية الفريق في اخذ ضربة إرسال وان يدافع عن ىجوم سيلخاط  ئ من الفريق المنافس وا 

 . االتماسك االجتماعي . 2-1-5
ويعرف التماسك بأنو  "شعور األفراد بانتمائيم لمجماعة وتحدثيم عنيا بدال من تحدثيم عن ذواتيم وسيادة 

سبيل ىدف مشترك وىم دائما عمى استعداد لتحمل الود والوالء بين األفراد, وان أفراد الجماعة يعممون في 
مسؤولية عمل الجماعة والدفاع عن أنفسيم ضد النقد واليجوم من الخارج عمى الرغم مما يتعرضون لو 

 2من إحباط أو عنت "

وٌعد التماسك االجتماعً من المفاهٌم المهمة والصعبة والمشوقة والتً ٌهتم بدراستها علم النفس وعلم 

ومع هذا لٌس هنالك معنى واضح وقاطع لمفهوم التماسك االجتماعً. وٌستعمل المفهوم االجتماع. 

لوصف الحاالت التً ٌرتبط فٌها االفراد بعضهم لبعض بروابط اجتماعٌة وحضارٌة مشتركة. وٌستعمل 

أي اغراء الجماعة  -عادة فً تفسٌر أسلوب تماسك افراد الجماعات الصغٌرة، الذي ٌكون بدافع االغراء

الصغٌرة العضائها، او بدافع المصالح واالهداف أي المصالح التً حققها أعضاء الجماعة نتٌجة 

 : (3)انتسابهم الٌها وعضوٌتهم فٌها وٌمكن قٌاس التماسك االجتماعً ضمن نطاقٌن

 نطاق افقً: الثقة العامة بٌن االفراد فً شرٌحة معٌنة، ودرجة استعدادهم للتعاون فٌما بٌنهم. -1

 النطاق العمودي: بٌن شرٌحة معٌنة وبقٌة الشرائح صعوداً الى مؤسسات ومراكز صنع السٌاسات -2

 

                                                           

عمي ميدي ىادي, اسعد عدنان عزيز, كرة الطائرة, ميارات, اختبارات ميدانية, خطط ىجومية ودفاعية, النجف  (1)
 33ص 2012االشرف, 

 94, ص1959,القاىرة, مؤسسة المطبوعات الحديثة ,  سيكولوجية الجماعات والقيادةلويس كامل مميكة :  2)
 االسكوا, األمم المتحدة, المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (3)



 العوامل المؤئرة في التماسك االجتماعي  2-1-5-1

تعتبر الحروب والنزاعات المسلحة وعملٌات الغزو والكوارث من العوامل التً تؤثر فً التماسك  -1

لمجتمع الى إعادة التنظٌم أولوٌاته، وتدفع االفراد الى إعادة النظر االجتماعً. وٌرجع ذلك الى انها تدفع ا

 فً أهدافهم وسبل تحقٌقها.

كلما ازدادت المدنٌة قل التماسك االجتماعً، فمع ازدٌاد المدنٌة تقل العالقات الحتمٌة بٌن االفراد  -2

 والمجتمع.

ٌم أخرى منه اما خارجه، فالمهاجر ٌفقد الهجرات المتعددة، من داخل المجتمع كانت الى أجزاء او أقال -3

 ذاتٌته حٌن ٌواجه قٌم جدٌدة. وكلما ٌشعر بالعزلة عن االخرٌن ٌفقد اإلحساس بقٌمته.

التغٌر الثقافً نتٌجة للغزو الثقافً او االحتكاك بثقافات مختلفة احتكاكاً مستمراً ٌؤدي الى صراع بٌن  -4

 القٌم االصلٌة والقٌم الواردة او الغازٌة.

 الدراسات المشابهة   2-2

 ( بعنوان: 2003دراسة )خلٌل إبراهٌم سلمان 

تأثٌر استخدام أسلوب التعلم التعاونً بطرٌقة التدرٌب الدائري فً تعلم بعض المهارات األساسٌة بكرة 

 الطائرة.

ب حٌث كانت اهداف البحث تاثٌر استخدام أسلوب التعلم التعاونً بطرٌقة التدرٌب الدائري واألسلو

المتبع فً تعلٌم بعض المهارات األساسٌة بكرة الطائرة إضافة الى الفرق بٌن استخدام التعلم التعاونً 

 بطرٌقة التدرٌب الدائري واألسلوب المتبع فً تعلم المهارات األساسٌة فً كرة الطائرة.

االختبارٌن  اما فروض البحث فكانت هنالك فروق معنوٌة فً تعلم بعض المهارات األساسٌة بٌن نتائج

القبلً والبعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح االختبار البعدي باإلضافة هنالك فروق معنوٌة 

فً تعلم بعض المهارات األساسٌة فً نتائج االختبار البعدي بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة 

 ولصالح مجموعة التجرٌبٌة.

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 انفصم انثانث

 واجراءاته ادليذانيت منهج انبحث -3

 منهج انبحث  3-1

 جمتمع وعينت انبحث 3-2

 انتجانس وانتكافؤ نعينت انبحث  3-3

 األدواث وانىسائم ادلستخذمت 3-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . المنيجية المبحث وألالجراءة الميدانية .3
  . المنيج الخاص بالبحث  3-1

)اكثر الوسائل كفاية في لقد كان العمل ؤفق المنيج التجريبي واختار أسموب المجاميع المتكافئة     
 .(1)الوصول الى معرفة موثوق بيا(

 . مجتمع وعينة البحث..3-2
كان المجتمع ىن الطالبات الدارسات في المرحمة الثانية لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة      

( 3( طالبة حيث تم استبعاد )  33البالغ عددىن ) 2017-2016ة  لمعام الدراسي جامعة القادسي
( طالبة قسمن 30( طالبات لمتجربة األستطالعية لتكون عينة البحث )6طالبات ألسباب مختمفة  و )

 % . 90الى مجموعتين ضابطة وتجريبة بالتساوي لتكون نسبة العينة الى مجتمع البحث 
 والتكافؤ لعينة البحث ..  التجانس  3-3
من اجل اجراء التجانس في )الطول, الوزن, العمر(  اختار الباحث استعمال معامل االلتواء وكما    

( وألن من خواص المنحنى االعتدالي النموذجي ان يكون معامل التواء 1موضح في الجدول رقم )
 عال.( بما يبين طبيعة تجانس عينة البحث بشكل 3)± صفرًا وال يزيد 

 (1جدول رقم )
 يبين تجانس عينة البحث في متغيرات البحث 

 ت
    

المتغي
 رات

وحدة 
 القياسي

 -س
الو 

 سيط
 
 معامل االلتواء ع

1 
 سم الطول

165.
27 

16
5 

3.
25 

0.95 

2 
 كغم الوزن

62.2
5 

61 
6.
18 

0.47 

3 
 19 19.2 سنة العمر 

0.
81 0.01 

عمددددى مجمددددوعتين ولمعرفددددة التكددددافؤ بددددين \بتقسددددم العينددددة بعددددد التتدددددقبق مددددن التجددددانس قددددام الباحددددث    
( لمعرفدددددة الفدددددروق بدددددين T-testالمجمدددددوعتين التجريبيدددددة والضدددددابطة قدددددام الباحدددددث باسدددددتخدام  اختبدددددار)

المجموعتين لالختبارات فكان النتدائج تددل إلدى عددم وجدود فدروق دالدة احصدائيًا  بدين المجمدوعتين وىدذا 
 (2التجريبية والضابطة كما مبين في الجدول رقم ) يعني تحقيق التكافؤ بين المجموعتين

                                                           
القاىرة: مكتبة  -5ترجمة محمد نبيل نوف واخرون ط -مناىج البحث في التربية وعمم النفس -ديو بولد ب فان دالين (1)

 .407ص -1984االنجمو المصرية 



 (2جدول رقم )
 يبين تكافؤ مجاميع البحث

 االختبارات ت

المجموعة 
 Tقيمة  المجموعة الضابطة التجريبية

 نوع الداللة
 +ع س +ع س

المحت
 سبة

الجدو
 لية

األداء المياري لألرسال  1
 التنسي

3.
17 

4.4
6 3.49 4.64 4.42 

 

 غير معنوي

62 قياس التماسك األجتماعي 3
.5 

5.9
1 

61.6
5 

 غير معنوي 4.46 5.52

        

 ادوات البحث.  3-4
ويقصد بيا الوسيمة او الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حل مشدكمتو ميمدا كاندت تمدك االدوات بياندات, 

 عينات, اجيزة.
 وسائل جمع المعمومات 3-4-1

شدبكة المعمومددات الدوليدة, المالحظددة والتجريدب والمراقبددة,المقابالت المصدادروالمرجع العربيدة واالجنبيددة, 
 الشخصية, الوسائل االحصائية

 االجيزة واالدوات 3-3-2
. سدداعات توقيددت  4.صددافرة.   3(  .  11. كددرات طددائرة عدددد )2ممعددب كددرة طددائرة قددانوني.   .1

 يدوية
  اختبارات البحث 3-5
 . اختبار االداء المياري . 3-5-1

قام بتقويم االداء المياري  لميارة االرسال التنسي لعينة البحث ولالختبارين القبمي والبعدي ثالث 
 مقومين*ال
 أ.م.د اسعد عدنان -1
 د. حسام حسين -2
 م.م محمد فائز -3
 
 
 



 .مقياس التماسك االجتماعي .3-5-2
 فقرة  21استخدم الباحث مقياس التماسك االجتماعي المعد من قبل عماد داود سمومي  والمتكون من 

 .التجربة االستطالعية .3-6
التجربدددة االسدددتطالعية تيددددف إلدددى الكشدددف عدددن حمقدددات غامضدددة أو مفقدددودة فدددي تسمسدددل التفكيدددر ان  

( مدن مجتمدع 6لعيندة االسدتطالعية ), لذا قام الباحث بتجربة اسدتطالعية أولدى وتضدمنت ا(1)اإلنساني "
فدددي القاعدددة المغمقدددة فدددي كميدددة التربيدددة البدنيدددة وعمدددوم 1/2/2017االصدددل خدددارج عيندددة البحدددث .التدددأري /

الرياضدددة جامعدددة القادسدددية العاشدددرة صدددباحا.وكان اليددددف مدددن التجربدددة االسدددتطالعية التأكدددد مدددن كفددداءة 
والتعددرف عمددى المدددة  الباحددث أثندداء االختبددار. األجيدزة واألدوات. والتددرف عمددى المعوقددات التددي قددد تواجدو

طالعيم عمى االختبارات. الزمنية لموحدة التعميمية.  وكذلك تييئة الكوادر المساعدة الالزمة وا 
 . االختبارات القبمية  3-7

بعددد اعددداد كافددة المسددتمزمات الفنيددة قددام الباحددث بدداجراء االختبددارات القبميددة السدداعة العاشددرة صددباحا فددي  
 عمى عينة . 2/2/2017لخميس بتاري  يوم ا

بعد االنتياء من االختبارات القبمية قام الباحث  بتنفيذ البرنامج التعميمي  . .المنيج التعممي 3-8
بواقع وحدتان أسبوعيا ,  26/3/2017 – 5/2وحدة تعميمية ابتدأ بتاري   12البالغ ستة اسابيع اي 

قسمت الوحدة التعميمية الى ثالث اقسام التحضيري  ( دقيقة, وقد90بمغ زمن الوحدة التعميمية )
( لمقسم 40( لمقسم التعميمي)20( دقيقة والمتضمن )60( دقيقة والقسم الرئيس والذي يبمغ )25ويبمغ)

وفي الوحدة التعميمية تم العمل ( دقائق.5التطبيقي اما القسم الختامي فكان الزمن المخصص لو)
وعة التجربية تم تطبيق االسموب التعاوني . اما المجموعة الضابطة بالمنيج ففي القسم الرئيسي لممجم

 تم العمل حسب  اسموب مدرس الماده في تعمم ميارة االرسال التنسي 
 . االختبارات البعدية: 3-9

 4/4/2017الموافق  الثالثاءتم تطبيق االختبارات البعدية الساعة العاشرة صباحا من يوم 
 القوانين المستخدمو عن طريق الحقيبو االحصائيو استخرج الباحث . .الوسائل االحصائية 3-14

 

 

 
                                                           

 . 108,ص1989, بغداد, دار الحكمة, االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم المندالوي )وآخرون(:  (1)
 

 



 انفصم انرابع

عرض اننتائج االختباراث وحتهيهها نهمجمىعت  4-1
 انضابطت

عرض اننتائج االختباراث وحتهيهها نهمجمىعت  4-2
 انتجريبيت

مناقشت االختبارين انقبهي وانبعذي جملمىعتني  4-3
 انتجريبيت وانضابطت

مناقشت االختبار انبعذي نهمجمىعتني انضابطت  4-4
 وانتجريبيت 

 

 

 

 

 

 



 عرض ومناقشة نتائج البحث :-الباب الرابع :
 عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة وتحميميا :-4-1

 ( 3جدول )
بين االختبارات القبلية  Tيبين االوداط الحدابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

والبعدية الختبار واالداء المكاري للمكارة االردال التندي واحتبار الثقة بالنفس والتمادك 
 لممجموعة الضابطة االجتماعي

 االختبارات
 Tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 18.41 4.91 6.68 4.64 3.49 االداء المياري

 عشوائي 4.49 1.78 61.88 5.52 61.65 التماسك االجتماعي

       

 ( . 19ودرجة حرية ) 0.05: عند مستوى داللة 2.09( الجدولية ىي  Tقيمة )          
االتي حسبت T( درجات االوساط الحسابية و مقداراالنحرافات المعيارية وقيمة 3يبين الجدول )

والجدولية االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة  لظواىر البحث ولقد اظيرت نتائج االختبار 
( وبانحراف معياري  3.09القبمي لالداء المياري لالرسال التنسي مقدار الوسط الحسابي وىو)

( 0.91راف المعياري )( واالنح6.68( في حين ان الوسط الحسابي لمختبار البعدي ىو ) 0.64مقد)
( عند مستوى 2.09( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغ قيمتيا)18.01المحتسبة )  Tوان قيمة 

( وىذا يشير الى ىنالك فروقًا معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي 19( ودرجة حرية ) 0.05داللة) 
 ولصالح االختبار البعدي .

( 61.65عي فان قيمة  الوسط الحسابي لالختبار القبمي بمغت قيمتو) اما في اختبارالتماسك االجتما  
( اما بالنسبة الى االختبار البعدي فان قيمة الوسط 5.52اما االنحراف المعياري بمغت قيمتو ) 

( وىي 0.09المحسوبة ) T( وان قيمة 1.78(وبانحراف معياري مقداره ) 61.88الحسابي كانت ىي )
( وىذا يشير الى 19(ودرجة حرية)0.05( عند مستوى داللة) 2.09ة البالغة ) اقل من القيمة الجدولي

 عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي 
 
 
 
 
 



 
 عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية وتحميميا -4-2

 ( 4جدول )                                     
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارات القبمية والبعدية الختبار واالداء 

 االجتماعي لممجموعة التجريبية المياري لمميارة االرسال التنسي واحتبار الثقة بالنفس والتماسك
 

 االختبارات
 Tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 25.83 4.54 7.32 4.46 3.47 االداء المياري

 معنوي 3.45 5.83 69.63 5.91 62.54 التماسك االجتماعي

       

    
االتي حسبت T( ( درجات االوساط الحسابية و مقداراالنحرافات المعيارية وقيمة 4يبين الجدول )

والجدولية االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة  لظواىراالختبار القبمي لالداء المياري 
( في حين ان الوسط 0.46( وبانحراف معياري مقد)3.07لالرسال التنسي مقدار الوسط الحسابي وىو)

( 25.83المحتسبة )  Tمة ( وان قي0.54( واالنحراف المعياري )7.32الحسابي لمختبار البعدي ىو )
( 19( ودرجة حرية )0.05(عند مستوى داللة ) 2.09وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغ قيمتيا)

 وىذا يشير الى ىنالك فروقًا معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي الختبار ولصالح االختبار البعدي .
وسط الحسابي لالختبار القبمي بمغت وفي اختبار التماسك االجتماعي فان قيمة  ال        
( اما بالنسبة الى االختبار البعدي فان قيمة 5.91(وباالنحراف المعياري بمغت قيمتو)62.5قيمتو)

المحسوبة)  T( وان قيمة  5.83( وبانحراف معياري مقداره ) 69.63الوسط الحسابي كانت ىي) 
( 19( ودرجة حرية )0.05ند مستوى داللة) ( ع2.09( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة)  3.05

 وىذا يشير الى وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي 
 مناقشة االختبارين القبمي والبعدي ولممجموعتين التجريبية والضابطة . 4-3 
ما فرقًا معنويا ومن خالل نتائج االختبارات نجد ان المجموعتين الضابطة والتجريبية قد حقق كل مني 

في تعمم ميارة االرسال التنسي وىذا يدل الى تطور االرسال التنسي ويعتقد الباحث ىذا التطور الى 
المنيج االتعميمي المعد وىذا يوشر فاعمية البرنامج التعميمي في تحقيق االىداف الذي اعد المنيج ليا 

اىر لعممية التعمم ىو البد ان يكون ىناك من خالل تنفيذ القواعد واالسس العممية الحديثة " من الظو 
تطور في التعمم مادام المدرس يتبع خطوات االسس السميمة لمتعمم . ولكي تكون عممية التعمم سميمة 
البد من توضيح الشرح والعرض والتمرين عمى االداء الصحيح والتركيز عميو لحين ترسي  وثبات 



مما اثر في  التعزيز والتشجيع وكثرة دافعية لمطالبات  .وكان ىناك اىميو لمتغذية الراجعة 1االداء"
وزيادة كمية التعمم "التغذية الراجعة تزيد من طاقة االفراد ودافعيتيم وتعزز االداء الصحيح وتجنب 
االداء الخاطئ وزيادة استقاللية المتعمم في االعتماد عمى نفسو لتحديد االخطاء ومعالجتيا واقتراح 

 2طرق تصحيحية لذلك"
وفي متغيري الثقة بالنفس والتماسك االجتماعي نالحظ وجود تطور لممجموعة التجريبية دون الظابطة 
ويعزو الباحث ذلك الى االسموب التعاوني الذي يركز عمى دور الجماعة في التعمم وبالتالي زيادة الثقة 

 بالنفس
 وتحميميا . عرض نتائج االختبارات والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة-4-2

 ( 5جدول رقم )
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارات القبمية والبعدية الختبار دقة اداء 

 واالداء المياري لمميارة االرسال التنسي واحتبار الثقة بالنفس والتماسك االجتماعي

 االختبارات
 Tقيمة  التجريبية الضابطة

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 2.71 4.54 7.2 4.91 6.68 االداء المياري

 معنوي 2.82 5.83 69.63 1.78 61.88 التماسك االجتماعي

       

المحسوبة والجدولية بين T ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 5يبين الجدول )  
لظواىر البحث.ولقد بينت نتائج االختبارالبعدي االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية 

(وبانحراف معياري 6.68لالداء المياري لالرسال لممجموعة الضابطة مقداقيمة الوسط الحسابي وىو)
(وان 0.6(واالنحراف المعياري)7.2( في حين ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبيةىو)0.91مقد)
( 0.05( عند مستوى داللة ) 2.02الجدولية البالغ قيمتيا)(وىي اكبر من القيمة 2.71المحتسبة)Tقيمة

 ( وىذا يشير الى ىنالك فروقًا معنوية بين المجموعتين  ولصالح التجريبية .38ودرجة حرية )
ولقد اظيرت نتائج االختبار البعدي لمتماسك االجتماعي لممجموعة الضابطة الوسط           

( في حين ان الوسط الحسابي لممجموعة 1.78ي مقد) (وبانحراف معيار 61.88الحسابي وىو  )
( وىي اكبر من 2.82المحتسبة ) T( وان قيمة 5.83( واالنحراف المعياري )69.63التجريبية ىو )

                                                           

(
ظافر ىاشم اسماعيل الكاظمي  : االسموب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعمم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية  1

 114,ص  2002كتوراه , جامعة بغداد  , اطروحة د –المكانية لبيئة تعميم التنس 
 2,ص 2002, وزارة التربية والتعميم والشباب , الفجيرة , االمارات ,  التعمم التعاونيمحمد عمي البش :  (2



( وىذا يشير الى 38( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى داللة ) 2.02القيمة الجدولية البالغ قيمتيا)
 ن  ولصالح التجريبية .ىنالك فروقًا معنوية بين المجموعتي

 . مناقشة االختبار البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية  4-4
( لالختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة 5من خالل النتائج المعروضة  في جدول رقم )     

والتجريبية  , قام الباحث باستخراج قيمة )ت( وضح االختبارات البعدية لممجموعتين والذي تبين ان 
عمم ىناك فروقا ذات داللة معنوية لصالح المجموعة التجريبية مما يوضح عمى تفوق برنامج الت

التعاوني عممية التطور , والسبب في ذلك ىو ان الكرة لطائرة  ىي من اىم االلعاب ومما يجعل العمل 
منتج  ىو التعاون بين افراد المجموعة , حيث ان كل فرد يعمل عمى التعاون مع اآلخراين لتنمية 

م الطالبات الى الميارات وتعمميا بشكل جيد وحيث ان التعمم التعاوني ليس يعتمد فقط عمى تقسي
مجموعات غير متجانسة وبعدد محدد وثابت لكل المجاميع , بل يستمزم ان يكون ىناك تفاىم بين افراد 
تمك المجاميع ليصبح العمل ناجحا نتيجة لشعورىن بالمسؤولية تجاه ادائين بأدوارىن عمى أكمل وجو 

ق اليدف, "ان المجموعة وىن كيان واحد مجموعو من الحمقات المتصمو مع بعضيا البعض لتحقي
التعاونية يجب ان تكون مسؤولة عن تحقيق اىدافيا وكل عضو في المجموعة يجب ان يكون مسؤوال 

.كما ان دور الطالبة القائدة في اعتبارىا حمقة الوصل بين المدرس 1عن االسيام بنصيبو في العمل "
بة من طالبات مجموعتيا وأدائيا وطالبات مجموعتيا وتقديم التوجييات والتغذية الراجعة لكل طال

لمميارات معيا وبتكرارات كافية أدى الى زيادة سرعة التطور لدى الطالبات وىذا نجده اقل من التعمم 
التقميدي ألن المدرس ىي وحده المسؤولة عن تقديم التغذية الراجعة لجميع الطالبات وىذا يحتاج الى 

داء الميمات الموكمة إلييم في حين إن ىذا التآزر أو وقت وجيد اكثر مما يؤثر في عممية التطور أل
 2االعتماد المتبادل ال يتوافر بين الطمبة في مجموعات التعمم التقميدي""

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 55,ص 2002عمي محمد , مصدر سببق ذكرة  ,(1

 38.ص 1999: عمان, ب. م التصميم التعميمي نظرية وممارسةمحمد محمود الحيمة ؛  2)



 

 انفصم اخلامس

 

 االستنتاجاث وانتىصياث -5

 االستنتاجاث  5-1

 انتىصياث 5-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . الباب الخامس . االستنتاجات والتوصات 5
 االستنتاجات ..  5-1
إن االسموب التعاوني المطبق عمى أفراد عينة البحث كان لو تأثيرًا واضحًا في تعمم اداء ميارة ( 1

 االرسال التنسي لمطالبات 
إن االسموب التعاوني تأثيرًا واضحًا في تنمية التماسك االجتماعي, إذ كان ىنالك فروق دالة  (2

 مقارنة بالمجموعة الضابطةإحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية 
 . التوصيات 5-2
التاكيد عمى توزيع اساليب التعمم في تعمم الميارات وخصوصا التعمم التعاوني لما يعطي من  .1

 دور ميم لممتعممين .
 .   التاكيد عمى االبعاد النفسية في عممية التعمم وذلك الىميتيا الكبيره في تسريع عممية التعمم2
 من البحوث والدراسات المشابية عمى عينات مختمفة ولمميارات وفعاليات اخرى تنفيذ المزيد . 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
 (1ممحق رقم )

 مقياس التماسك االجتماعي
تنطبق  العبارات ت

عمي 
بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 متوسط

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 مقبولة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة 

التنطب
 ق عمي

      جيدي كمو من أجل مصمحة الفريق . ابذل   1
      آلخرين إذا لم يقدروا مساعدتي لماذا أساعد ا 2
اشدددعر بالضددديق إذا كدددررت المسددداعدة لزمالئدددي فدددي  3

 الفريق  
     

      ارتفاع معنوياتي يدعم تماسك الفريق.  4
      أسيم كثيرا في انجازات الفريق . 5
      الميمات الصعبة.انأ قادر عمى أداء  6
      أرى إن االشتراك في البطوالت الميمة مسؤولية   7
      ليس ضروريا االىتمام بالجماعة . 8
اعتز بمن يؤازرا لفريق ويتضامن معو بأحوالو  9

 جميعيا .
     

      ىدفي أن نكون أكثر تراصفا ووحدة ضمن الفريق  14
      التزاما وتماسكا. اطمئن لمفوز دائما ألننا أكثر 11
      أجد صعوبة في االمتثال لرأي المجموعة.  12
احياناعممي المشترك مع الفريق اليؤدي إلى عمدل   13

 متكامل  
     

      أدافع عن أعضاء الفريق حتى حينما نيزم. 14
      استاء كثيرا من وجودنا طويال في النادي. 15
      اليدف. ليس التضامن من يجمب تحقق 16
من اجل تماسكنا أعطي وقتي كمو لمعب مع  17

 الفريق.
     

الروح المعنوية العالية تدفعني وبقوة لتحقيق أىداف  18
 الفريق. 

     

      ييمني أن نتدرب كمجموعة واحده.  19
      نكران الذات يؤكد لي عممي بروح الفريق . 24
      . اعمل دائما من اجل وحدة الفريق  21

 
                     



 (2ممحق )                                                       
 وحدة تعميمية باالسموب التعاوني

 
 اقسام الوحدة

 
 المالحظات التنظيم الفعاليات والميارات الزمن

القسمممممممممممممممممممممممممم 
 االعدادي

الجانممممممممممممممممممممممب 
 التنظيمي

 
 االحماء

 

 د 24
 د 5
 

 د 15
 

التوجممو نحممو القاعممة الرياضممية والوقمموف فممي خطممين متمموازيين لبممداء 
 الدرس 

 تسجيل الحظور  
 –تممدوير المميراعين مممع اليرولممة الممل االمممام والخمممف  –ىرولممة  -سممير

 الوقوف في دائرة ألداء التمارين البدنية.  –سير اعتيادي 
عمل _)الوقوف ,اليراعين اماما( تشابك الكفين والدفع الل االمام ثم اال

 والخمف ...اربع عدات
_)الوقوف فتحا ,اليراعين عاليا( ثني ومد الجميع المل االممام واالسمفل 

 ومس القدمين ...اربع عدات
_)الوقوف(بمممالقفز فمممتا وضمممم المممرجمين ممممع رفمممع وخفمممض الممميراعين 

 والتصفيق  فوق الرأس ...عدتين 

----
----
----
----

-- 
 

----
----
----
----

-- 
 
 
 

    

 
 

 التأكيممممممممد عمممممممممل
 النظام واليدوء

 
 

التأكيممممممممد عمممممممممل 
االنتباه لإليعازات 
والمحافظممة عمممل 
المسمممممافات بمممممين 

 الطالبات

القسمممممممممممممممممممممممممم 
 الرئيسي

الجممممممممممممممممممممممممممزء 
 التعميمي

 
 

الجممممممممممممممممممممممممممزء 
 التطبيقي

 

 د64
15 

 
 
 
 
 

 د 45
 
 

_شرح تكنيمك االرسمال التنسمي وعرضميا ممن قبمل الممدرس باالسمتعانة 
 بوسائل ايضاح وصور.

( 5( مجممماميع تعاونيمممة متسممماوية بالعمممدد )4_ تقسممميم الطالبمممات المممل) 
 طالبات لكل مجموعة مع تحديد قائدة المجموعة لممداولة والمناقشة  

 _ يتعاون افراد كل مجموعة عمل التطبيق السميم
وقفة االستعداد بين  القائدة والطالبمات بالتسمسمل ممع تقمديم التغييمة -

وكمممما موضممما فمممي ورقمممة الواجمممب لكمممل الراجعمممة المفظيمممة والصمممورية 
 مجموعة 

_  رمي الكرة لالعمل بارتفاع محمدد والتركيمز عممل عمدم انحمراف الكمرة 
 المام اوالجانب 

 _التقاء الكرة مع اليد الضاربة بشكل بسيط بدون ضرب 
 متر 2_نفس التمرين السابق مع الزميمة والمسافة 

 متر 4ضرب الكرة عمل الحائط بمسافة -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

التركيز 
واالستفادة من 
االخطاء التي 

تحدث واعطاء 
 دور لمقائدة

الحمممممرص  عممممممل   لعبة ترويحية لمس الكرات . نياية المحاظرة واالنصراف  د 14 الجزء الختامي 
 النظام 

 


