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تأثري التؼلم التؼاوني يف تؼلم مهارتي الضرب الساحق والذفاع
ػن امللؼة تالكرج الطائرج

بحث تجرٌبً
على عٌنة من طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة بغداد

أ.م.د .باهرة علوان جواد
مناهل عبد الحميد داود

كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد
كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد

ملخص الثحث :
تأثٌر التعلم التعاونً فً تعلم مهارتً الضرب الساحق والدفاع عن الملعب بالكرة
الطائرة
اشتتتمل البحتتى علتت بماتتة ابتتواب بتضتتمن البتتاب الول التعريتت بالبحتتى
واهميتتت ،بوتتتم التفتترا ىيتت ،التت مشتتكلة البحتتى والاتتبب ىتت اجتترا هكتت ا بحتتوى
والتعر عل اهتدا وىتروا البحتىب وابيترا مجتالح البحتى البشترية والمكانيتة
والزمانية.
اما الباب الثتان ىاشتتمل علت الدرااتاح الن ريتة والمشتاب ةبواد تتم التعتر
عل مف وم التعلم الحرك واهميت ،وتعاريف ،بثم التفترا الت مف توم التتعلم التعتاون
وتعاريف ،وكيفية ااتبدام ،ى تفوير الم اراح ى الكترة الفتاةرة ب ثتم التفترا الت
م اراح الكرة الفاةرة وبصورة باصة م ارة الضرب الااحق والدىاع عتن الملعتب
امصتتان خ
(موضتتوع البحتتىخ وابيتترا تفراتتح الباحثتتة التت درااتتة ( عتتاف
ودرااة (بليل ابراهيم اليمان خ كون ما درااة مشاب ة.
امتتا البتتاب الثالتتى ىتتتم التفتترا ىيتت ،الت متتن و البحتتى واجرا اتتت ،الميدانيتتة ب
تعرىنا عل من و البحى الماتتبدم وعينتة البحتى وكيفيتة ت اتيم المجموعتاح وتكتاى
عينتتة البحتتى وال ت التجربتتة الاتتتف عيةب ثتتم تفراتتح الباحثتتة ال ت البتبتتار ال بل ت
وكيفيتتة اجتترا التجربتتة الرةياتتية ثتتم البتبتتار البعتتد ومعرىتتة الواتتاةل الحصتتاةية
الماتبدمة ى البحى.
اما الباب الرابت ىتتم التفترا ىيت ،الت عترا وتحليتل ومنااشتة نتتاةو البحتى
الت توصلح الي ا الباحثة ومعرىة تأثير االوب التتعلم التعتاون ىت تفتوير م تاراح
الكرة الفاةرة.
اما الباب البامس ىاحتوى عل الاتنتاجاح والتوصتياح التت توصتلح الي تا
الباحثة ومن اهم الاتنتاجاح:
 -1ان ااتتلوب التتتعلم التعتتاون لتت ،تتتأثير ايجتتاب وىعتتال ى ت تعلتتم م تتاراح الضتترب
الااحق والدىاع عن الملعب بالكرة الفاةرة.
 -2ان ااتبدام المجموعاح الصغيرة ىت عمليتة التتعلم لت ،تتأثيركبير ىت ضتبف ادا
م اراح الضرب الااحق والدىاع عن الملعب بالكرة الفاةرة.
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يحتول

 يااعد التعلم باالوب التعلم التعاون ى زيادة ىاعلية الفلبتة ىت التتعلم-3
.الفالب من مجرد متل ال ااةد للمجموعة
 يات م التتتعلم التعتتاون ىت زيتتادة المناىاتتة بتتين المجموعتتاح متتن ب ت ل محاولتتة-4
ايصتتال الجميتت التت ماتتتوى جيتتد ىتت الم تتارة لغتترا التفتتوا علتت المجموعتتاح
.البرى
Effect of cooperative learning in learning spike and defense
court skills in Volleyball
Abstract :
A search contains five chapters, the first one included the
definition and importance of research, which was addressed the
research problem and the reason to conduct such research and to
identify the goals and hypotheses, and finally the research fields
which display human and spatial and temporal fields.
The second section contained a theoretical and literature
studies, and to identified the concept of motor learning and its
importance and its definitions, and then addressed the concept of
cooperative learning and its definitions and how to use in the
development of skills in volleyball, and then enhance the skills
of volleyball, particularly spike and defense court skills of the
research subject and finally display study research
of
(Mohammed Atef Khmsan) and study (Khalil Ibrahim
Suleiman)
which
they
are
similar
studies.
Part III was covered research methods and it's procedures,
where we identify the research sample and how it divided into
groups after pretest and to equal sample sizes after posttest to
conduct the main experiment, the data were processed with
proper statistical methods.
The fourth section were covered the view and analyze and
discuss the search results and study the effect of cooperative
learning techniques in the development of volleyball skills
The fifth section included conclusions and recommendations of
that the researcher reached and the most important conclusions:
1 - That the style of cooperative learning has a positive effect
and has effective learning of spike defense court skills in
volleyball.
2 - Using small groups in the learning process has a significant
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effect in controlling skills performance of spike and defense
court in volleyball.
3 - Learning cooperative style helps increasing the effectiveness
of student learning as the student turns from just recipient to a
leader of group.
4 - Cooperative learning Contribute increasing competition
between the groups in trying to get everyone to a good level of
skill for the purpose of superiority over other groups.
 -1الثاب االول :التؼريف تالثحث

0-1املقذمح واهميح الثحث:
ان الوصول ال ماتوياح مت دمة ى التعلم يتفلب تبنت مفتاهيم وااتاليب ت
ت ليديتتة لك ت ليب ت المتتدرس هتتو محتتور العمليتتة التعليميتتة وهتتو المصتتدر الااا ت
والوحيد للمعلوماح ويبتعد ىي ا الفالب عن دور المتل للمعلوماح ى ف.
ويعد التعلم التعاون احد ه ه الفرا الت تن ل الفالب من المتل ال مشارك
ى العملية التعليمية ويكون للمتدرس دور الرشتاد والتوجيت ،لكت ياتتفي الفت ب
مااعدة بعض م ى عملية التعلم.
والتتتعلم التعتتتاون هتتو ااتتتتراتيجية تتتدريس تتمحمتتتور حتتول الفالتتتب يعمتتتل
الف ب ضمن مجموعاح ير متجاناة يااعد بعض م البعا لتح يق هد تعليمت
مشترك ويكون لك بمااعدة المدرس كون ،الموج ،والمرشد.
من هنا تأت اهمية تفبيق ااتتراتيجية التتعلم التعتاون ىت محاولتة لتفعيتل دور
الفالتتتب ىتتت العمليتتتة التعليميتتتة والبتعتتتاد عتتتن التتتدور الاتتتلب للفالتتتب كونتتت ،متل تتت
للمعلوماح ى ف .ومن ب ل ادبال ااتراتيجية التعلم التعاون نكون اد اضفنا فري تة
تعليمية م مة لتكون عونا للمدراين والف ب كون م مدرا المات بل.
 2-1مشكلح الثحث:
تتكون لعبة الكرة الفتاةرة متن مجموعتة متن الم تاراح الاااتية والتت يجتب
عل الف ب تعلم ا وان تعلم ه ه الم اراح يتفلب التمرين بشكل ماتتمر ومشتاركة
ىعليتتة وجتتادة متتن ابتتل المتتدرس والفالتتب لغتترا الوصتتول ال ت تح يتتق التتتعلم ل ت ه
الم اراح وبما ان لعبة الكرة الفاةرة لعبة جماعية تتفلتب ادا م تار مت تارب بتين
ال عبين لن ضع الدا لبعا ال عبين ي ثر البا عل ادا ادا الفريق.
ل ا ارتتأح الباحثتة ادبتال ااتتراتيجية التتعلم التعتاون لغترا تحاتين ماتتوى
ادا الف ت ب ى ت الم تتاراح ايتتد البحتتى بماتتاعدة زم ة تتم ى ت التتدرس وصتتول ال ت
التعليم الفاعل والمعتمد عل المشاركة بين الف ب وبارشاد وتوجي ،المدرس.
 1-1اهذاف الثحث:
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-1ااتبدام ااتتراتيجية التتعلم التعتاون ىت تعلتم بعتا الم تاراح الاااتية ىت
الكرة الفاةرة .
-2التعر عل مدى تأثير ااتراتيجية التعلم التعاون ى تعلتم م تارت الضترب
الااحق والدىاع عن الملعب ى الكرة الفاةرة.
 1-1فروض الثحث:
هناك ىروا اح دللتة احصتاةية لتتأثير ااتتراتيجية التتعلم التعتاون ىت تعلتم
م ارت الضرب الااحق والدىاع عن الملعب بالكرة الفاةرة.
 1-1جماالخ الثحث :
 1-5-1المجتتال البشتتر :فت ب المرحلتتة الثانيتتة ( ااتتم الصتتحة والتتتروي خ شتتعبت
(ج-دخ ى كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد.
 2-5-1المجال الزمان :المدة من  2002/11/1لغاية 2010./4/1
 3-5-1المجال المكان :ال اعة الدابلية ى كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد.
 6-1حتذيذ املصطلحاخ :
-1التعلم التعاون :هتو التتعلم ضتمن مجموعتاح صتغيرة متن الفت ب (6-2خ فت ب
بحيى يام للف ب بالعمل اويا وبفاعلية وبمااعدة بعضت م التبعا لرىت ماتتوى
ادا كل ىرد وتح يق ال د التعليم المشترك (1خ.
 –2الثاب الثاني (الذراساخ النظريح واملتشاتهح ):
 1-2الدراسات النظرٌة :
 1-1-2مفهوم التعلم الحركً  :يعد موضوع التعلم والتعلم الحرك مبدأ ااااتيا ىت
حيتتاة الناتتان التت وهب تتا ب تعتتال ب تتا لجمي ت الكاةنتتاح الحيتتة ىض ت عتتن الناتتان
أنت ،حل تة
لكون ،اكثر حاجة ال التعلم واادرها ى تح يتق واشتباع ر باتت ،اةنيتة
الوصل بين الفترد وبيةتت ،لكتاتاب الاتلوك والحركتاح الت ياتاعده علت الوصتول
ال تح يق ه ه الهدا .
ل تتد وض ت العلمتتا والبتتاحثون اتتوا ى ت مجتتال علتتم التتنفس او ى ت التتتعلم الحرك ت
تعريفاح كثيرة عن التعلم ى تد عرىت ،شتمح (Schmidit 1991خ وهتو مجموعتة متن
العملياح المرتبفة بالتدريب والببرة وال ي تود الت تغيتراح ثابتتة نباتيق ىت اابليتة
(2خ
الفرد عل الدا المعار .

( ) 0جًْطْى دٗف٘ذ ّرّجرُْل٘ك:التعلن التعاًّٖ(,ترجوح هذارش الظِراى االُل٘ح ،الطعْدٗح ،هؤضطح
التركٖ للٌشر ّالتْزٗع)0991،ص02
)2( Schmidtand Timothy: Motor Control and Learning. Human kinetics,
1991.p408.
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امتتا مفتت (1292مخ ى تتد عرىتت ،بأنتت ،جتتادة للم تتارة الحركيتتة الحاتتية نتتاتو عتتن ايتتام
(1خ
المتعلم بج د مما ي د ال تغير الوك ،الحرك ال الىضل .
واد عرى( ،يعرب بيون2002خ بأن ،محاولة لمعرىة العوامل النفاية المرتبفتة بتتعلم
(2خ
الم اراح الحركية والدا الحرك .
وعرى(،وجي ،محجوب 2002خ هتو مجموعتة عمليتاح مرتبفتة بالمماراتة والببترة
(3خ
والت ت د ال تغيراح ثابتة نابيق ى الالوك الدايق .
 2-1-2مفهوم التعلم التعاونً:
ان المتأمل ى التاريخ اإلناتان ي حت أن ب تا الجتنس البشتر اتد اعتمتد بشتكل أو
بقبر عل التعاون بين أىراده ىالحياة لتات يم ىت المجتمت دون تعتاون ااىتراد ول تد
كانح الجماعاح البشرية الت ااتتفاعح أن تتن م ج ودهتا وتتعتاون لتح يتق أهتداى ا
المشتتركة أكثتر اتتدرة علت التكيت والنجتاا والحفتا علت كيان تا علت متر التتومن
والتعتاون ىت البيةتة المدراتية أصتب أمتري ضتروريق بتين الت ميت أ لتم تعتد و يفتة
المدراتتة مجتترد تل تتين المعلومتتاح والح تتاةق بتتل زاد التتوع بأهميتتة ااتتتبدام ااتتاليب
حديثة ى الفصل الدراا ومن ه ه الااليب "التربية التفاعلية" الت تجعل التلميت
متعاونتتتتق مشتتتتاركق ىعاة نشتتتتفق ىتتتت العمليتتتتة التعليميتتتتة لمجتتتترد متلتتتتق للمعلومتتتتاح
(4خ
والح اةق.
()5
 2-1-3شروط التعلم التعاونً
 -1لبد ان يكون هناك هد ىال د بالنابة للمتعلم هو نتيجة ير ب ى تح ي ا
واتتد يكتتون ه ت ا ال تتد اريبتتق كتتأن يتتتعلم م تتارة معينتتة ى ت لعبتتة معينتتة وه ت ا
ال د ال ريب متصل بالالة من الهدا الم بلتة كتأن يصتب بفت ىت هت ه
اللعبة .
 -2يرتبف بال د وجود الداى لعملية التعلم والداى هو الفااة الكامنتة التت تتدى
الفتترد لاتتلوك معينتتة وه ت ه التتدواى تعمتتل عل ت تنشتتيف الفتترد وتوجيتت ،اتتلوك،
لل د ومااعدت ،عل انت ا الاتجاباح الصحيحة وتدعيم ا.
 -3أن يكتتون الاتتتعداد لعمليتتة التتتعلم ىالاتتتعداد يحتتدد للشتتب ااهتتدا الت ت
ياتفي بلو ا ويتوا عل الاتعداد عل النضو الع ل والجام .
( ) 0هفتٖ اتراُ٘ن حواد :التدذرٗة الرٗايدٖ الحدذٗ –تخطد٘ظ ّتدذرٗة ّل٘دادج،ط(0،المداُرج،دار الفردر
العرتٖ)0991،ص.011
(ٗ ) 2عرب خْ٘ى؛التعلن الحركٖ ت٘ي الوثذأ ّالتطث٘ك :تغذاد ،هرتة الصخرج للطثاعح)2112،ص00
(ّ ) 1جَ٘ هحجْب؛ التعلن ّالتعل٘ن ّالثراهج الحرك٘ح،ط:0عواى ،دار الفرر للطثاعح ّالٌشر
ّالتْزٗع)2112،ص11
(6) Rattigan p.J.A: competitive and individualistic goal structures on skill of the
)effects of cooperative study (education classes. Doctoral dissertion,1997,p80
 - 1جدددداتر عثذالحو٘ددددذ جدددداتر ،ضدددد٘رْلْج٘ح الددددتعلن ًّظرٗدددداخ الددددتعلن(،دار الٌِضددددح الوصددددرٗح
،الماُرج)0911،ص01
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 -4وجود الموا التعليم وه ا الموا التعليم يتكون من ااشيا وااشبا
الت توجد ى بيةة المتعلم كما يرتبف ب لك الموا وجود العاةق ال يحتول
بين الفترد وبلو ت ،ال تد ىتل ا لتم يوجتد هت ا العتاةق ىتلن الفترد ينتدى لتكتوين
الوك جديد.
 -5يحتاج ه ا الموا التعليم ل تغيير وتفاير يعن توجي ،النتباه ل أجتزا
الموا ت وربف تتا والتنب ت ب تتا بتوا ت حدوثتت ،ل اتتتجاباح المبتلفتتة وتفاتتير
الفرد للموا يتحدد ى ضو المفاهيم الت يتعلم ا وتااعد ه ه المفاهيم ىت
تن يم الموا وترتيب عناصره.
 -6اإلاتتتجابة اتتوا كانتتح هت ه الاتتتجابة ىعتتل أو تغييتتر دابلت ي ت الشتتب
للعمل وه ه اإلاتجابة اتد تكتون حركتة مرةيتة أو م ح تة منفواتة أوزيتادة
ى التوتر وه ه الاتجابة ترض ر بة الفرد وتشب دواىع.،و اتجابة الفرد
الت يصل لي ا تدعم وتعزز عملية التتعلم وتدىعت ،لت مزيتد متن النجتاا عتن
فريتتق تكتترار المحتتاولح حتت يصتتل لت اادا الاتتليم وا ا لتتم تتتنج هت ه
المحاولح ىلن لك او يدى الفرد ل الاتمرار ى محاولت ،حت يصل
ى الن اية ل ااتجابة تشب ر بات ،وتبفا من حدة توتره.
 4-1-2المهارات االساسٌة فً الكرة الطائرة:
يعد ات ان ادا الم تاراح الاااتية للعبتة متن اهتم العوامتل التت تح تق الفتوز
والنجتتاا ا ىريتتق ىالم تتاراح الاااتتية "هت الحركتتاح التت يتحتتتم علت ال عتتب
(1خ
ادا ها ى جمي المواا الت تتفلب ا اللعبة بغرا الوصول ال اىضل النتاةو"
وعل جمي ال عبين ان ي دو الم تاراح الاااتية بماتتوى متكتاىي لكت يتتمكن كتل
لعب من تنفي واجب ،اثنا اللعب وعل الر م من ان الم تاراح تبتدو ات لة الدا
لكن ا تتفلب ج دي كبيري ى داتة ات ان تا و لتك باتبب اصتر متدة لمتس الكترة وصتغر
حجم الملعب وارعة فيران الكرة و يرها من النواح ال انونية.
وتتكون لعبة الكرة الفاةرة من مجموعة من الم اراح اامح ال :
 المهارات الهجومٌة  :وه :الراال والعداد والضرب الااحق وحاةف الصد.
(2خ
 الم اراح الدىاعية وه  :اات بال الراال وحاةف الصد والدىاع عن الملعب. 1-4-1-2مهارة الدفاع عن الملعب:
تعد م ارة الدىاع عن الملعب احد الم تاراح الدىاعيتة ىت لعبتة الكترة الفتاةرةب وتعتد
صمام المان للفريق ضد هجوم الفريق المناىس وه البف الدىاع الثان بعد حاةف
الصدب وأ بفأ أو تأبر ى التحرك لن ا الكراح الااح ة او الااافة والت ت د
ال باارة ن فة وعد ال درة عل بنا بفة هجومية مضادةب ويحتاج ال عبتون الت
 - 0دمحم صثحٖ حطاً٘ي ّحوذٕ عثذ الوٌعن؛ االضص العلو٘ح للررج الطائرج ّطرق الم٘اش  ،ط: 2
(الماُرج الطائرج ،هركس الرتاب للٌشر )0991،ص011
 - 2ضعذ حوداد الجو٘لدٖ؛ الردرج الطدائرج تعلد٘ن ّتدذرٗة ّتحرد٘ن  ،ط( : 0طراتلص،هٌشدْراخ الطداتع هدي
اترٗل)0991،ص29
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ادراح بدنية وحركية وع لية متنوعةبيجب ان يتصتفوا ب تا لدا الم تارة بداتة تامتةب
ومن تتتا اتتتدراح التواتتت الحركتتت واتتترعة رد الفعتتتل والاتتتتجابة الحركيتتتة الاتتتريعة
والداي تة بان نجتتاا التتدىاع يعتمتد علت التوات والحاتاس بتتالواا ال جتتوم ومعرىتتة
نوع ال جوم الماتبدم من ابل الفريق المناىس وم ما كان الفريق يمتلك
اتتتدراح وبفتتتف هجوميتتتة عاليتتتة يكتتتون بتتت جتتتدوى ا ا لتتتم يمتلتتتك لعبتتتين
ياتفيعون الدىاع عن الملعب ضد هجماح الفريق المناىس والتصد ل اب وان نجتاا
ال عبين المداىعين ى ادا هت ه الم تارة بالشتكل الجيتد والصتحي تعتد واتيلة لكاتب
الفمةنان والث ة بالنفس.
 2-1-4-2الضرب الساحق:
الضرب الااحق أو الضرب ال جوم كما يفلق عليت ،أحيانتق هتو عبتارة عتن
"ضرب ال عب الكرة بأحد يدي ،ب وة لعبورها بالكامل ىوا الماتوى الرأا للشتبكة
وتوجي ا اافل نحو ملعب المناىس ويعتبر الضرب الااحق هتو ات ا ال جتوم ىت
الكرة الفاةرة ويحتل وضعق رةيايق ى الملعب اهميت ،ىت العمتل علت تفتوا الفترا
المناىاة وهو اللماة البيرة ى لعب الفريق ول لك تصمم ه ه الضربة للفوز بن فتة
ويتميتتز ماتتار الكتترة ب تتوة وأاصت اتترعة اتتد تصتتل الت 160كتتم مالياتتم ل عبت
البف البلف للفريق المناىس برد الفعل بمجرد ضرب الكترة وهت ه الضتربة تاتتلزم
نوعية معينة من ال عبين تتميز بال وة النفجارية ى الضرب والوثب باإلضتاىة لت
الرشااة والداة ى اادا الحرك وى توجي ،الضترباح واتد يصتل فتول الضتارب
لت حتتوال 2م ويتميتتز ب تتوة وثتتب عموديتتة تصتتل لت مايزيتتد عتتن  105اتتم وناتتبة
تكرار حدوى الضرباح الااح ة ى اللعب حوال  %21من جمي الم اراح2(.خ
 2-2الذراساخ املشاتهح:
 1-2-2دراسة (عاطف دمحم قمصان )2002
"أثر ااتبدام أالوب التعلم التعتاون والمناىاتاح علت ماتتوى أدا بعتا م تاراح
الكرة الفاةرة بدرس التربية الرياضية بالحل تة الثانيتة متن التعلتيم ااااات بمحاى تة
المنيا "
أهداف البحث:
ي د البحى ل التعر عل -:
 -1أثر ااتبدام ااالوب الت ليد عل كل من التحصتيل المعرىت والتجاهتاح نحتو
مماراة النشاف الرياض وامتوى أدا م اراح الكرة الفاةرة ايد البحى .
 -2أثر ااتبدام االوب التعلم التعاون عل كل من التحصتيل المعرىت والتجاهتاح
نحو مماراة النشاف الرياض وماتوى أدا م اراح الكرة الفاةرة ايد البحى.
-1حاتين اتب ان وفتارا حاتن ؛الم تاراح والبفتف ال جوميتة والدىاعيتة ىت الكترة
الفاةرة ب ف1ب(مفبعة الكلمة الفيبةب النج الشر ب2011خ 44
 -2عصتتتام الوشتتتاح ؛ الكتتترة الفتتتاةرة للشتتتباب بف1بال تتتاهرةبدار الفكتتتر العربتتت
ب1220خ 144
فروض البحث:
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 -1توجد ىروا اح دللتة حصتاةية بتين المجموعتاح التث ى (المجموعتة الضتابفة
والمجموعتين التجريبيتينخى ال ياس البعد ى البتبار المعرى للكرة الفاةرة ايتد
البحى لصال المجموعة التجريبية ااول (الت دراح باالوب التعلم التعاون خ.
 -2توجد ىروا اح دللة ا حصتاةية بتين المجموعتاح التث ى (المجموعتة الضتابفة
والمجموعتين التجريبيتين خ ى ال يتاس البعتد ىت م يتاس التجاهتاح نحتو مماراتة
النشتتاف الرياضتت ايتتد البحتتى لصتتال المجموعتتة التجريبيتتة ااولتت (التتت دراتتح
باالوب التعلم التعاون خ.
 -3توجد ىروا اح دللتة حصتاةية بتين المجموعتاح التث ى (المجموعتة الضتابفة
والمجموعتين التجريبيتينخ ى ال ياس البعد ى م تاراح الكترة الفتاةرة ايتد البحتى
لصال المجموعة التجريبية ااول (الت دراح باالوب التعلم التعاون خ.
 -4توجتتد ىتتروا ىت ناتتبة التحاتتن المةويتتة بتتين المجموعتتاح التتث ى ىت المتغيتتراح
الم ارية والبتبار المعرى وم ايس التجاهاح نحو مماراة النشاف الرياض .
االستنتاجات :
-1أن ااتتلوب التتتعلم التعتتاون والمناىاتتاح ع ت ااتتاليب ىعالتتة ى ت تعلتتيم الم تتاراح
ألاااية والتحصيل المعرى والتجاهاح نحو مماراة النشاف الرياض .
 -2أن االوب التعلم التعاون أثر ايجابيا ىت اكتاتاب الم تاراح ماعتدا م تارة الصتد
ىكان االوب المناىااح ااىضل ى تعلم م ارة الصد.
 -3أالوب التعلم التناىا الفترد (المناىاتاحخ لت ،نتتاةو اىضتل متن التتعلم التعتاون
ى التحصيل المعرى للكرة الفاةرة .
 -4اتجاهاح ت مي مجموعة التتعلم التعتاون نحتو مماراتة النشتاف الرياضت أىضتل
متتتن اتجاهتتتاح ت ميتتت مجموعتتتة التتتتعلم التناىاتتت الفتتترد نحتتتو مماراتتتة النشتتتاف
(1خ
الرياض .
 2-2-2دراسة (خلٌل ابراهٌم سلمان )2003
تتتأثير ااتتتبدام ااتتلوب التتتعلم التعتتاون بفري تتة التتتدريب التتداةر ى ت تعلتتم بعتتا
الم اراح الاااية بالكرة الفاةرة.
اهداف البحث :
ي د البحى ال :
 -1تأثير ااتبدام االوب التعلم التعاون بفري ة التتدريب التداةر والاتلوب المتبت
ى اعلم بعا الم اراح الاااية بالكرة الفاةرة.
 -2الفرا بين ااتبدام التعلم التعاون بفري ة التدريب الداةر والالوب المتب ىت
تعلم بعا الم اراح الاااية بالكرة الفاةرة.
فروض البحث :
 - 0عدداطدمحم دمحم لوصدداى؛ ا ددر اضددلْب الددتعلن التعدداًّٖ علددٔ هطددتْٓ ادال تعددل هِدداراخ الرددرج الطددائرج
تذرش الترت٘ح الرٗاي٘ح تالحلمح الثاً٘ح هي التعل٘ن االضاضٖ توحافظح الوٌ٘ا ،رضالح هاجطت٘ر غ٘در هٌشدْرج
(:هصر ،جاهعح الوٌ٘ا ،كل٘ح الترت٘ح الرٗاي٘ح2112)،
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 -1هنتتاك ىتتروا معنويتتة ىت تعلتتم بعتتا الم تتاراح الاااتتية بتتين نتتتاةو البتبتتارين
البل والبعد للمجموعتين التجريبية والضابفة ولصال البتبار البعد .
 -2هناك ىروا معنوية ى تعلم بعا الم اراح الاااية ى نتاةو البتبتار البعتد
بين المجموعتين التجريبية والضابفة ولصال المجموعة التجريبية .
االستنتاجات:
 -1االوبا التعلم (التتعلم التعتاون بفري تة التتدريب التداةر  -الاتلوب المتبت خ همتا
ااتلوبان ىعتتالن ىت تعلتتم المبتتتدةين الدا الفنت للم تتاراح الاااتتية المحتتددة بتتالكرة
الفاةرة زبناب متفاوتة.
 -2تفوا االوب التعلم التعاون بفري ة التتدريب التداةر علت الاتلوب المتبت ىت
تعلم الم اراح الاااية المحددة بالكرة الفاةرة.
 -3الىتتادة متتن اتتدراح الفلبتتة ى ت المجموع تة الواحتتدة متتن ب ت ل المشتتاركة الفعالتتة
(1خ
والتعاون البنا ى التعلم والتعليم لكل فالب.
 -3الثاب الثالث (منهج الثحث واجراءته امليذانيح)
 1-3منهج البحث:
ااتبدمح الباحثة المن و التجريب لم ةمت ،لفبيعة البحى
 2-3عٌنةةة البحةةث :ل تتد تتتم ابتيتتار عينتتة متتن فت ب كليتتة التربيتتة الرياضتتية /جامعتتة
بغتتداد /المرحلتتتة الثانيتتتة (شتتتعبت ج – د خ والبتتالع عتتتددهم (24خ فالتتتب بعتتتد ان تتتتم
ااتتتتبعاد الفلبتتتة المحلملتتتين والفلبتتتة متعتتتدد الغيابتتتاح واتتتد تتتتم ت اتتتيم العينتتتة التتت
مجموعتين تجريبية و ابفة.
الجدول ()1
ٌبٌن توزٌع االسالٌب التعلٌمٌة على عٌنة البحث
الالوب التعليم
عدد العينة
الشعبة
المجموعة
الماتبدم
التجريبية

ج

التعلم التعاون

12

الضابفة

د

التعلم الت ليد

12

ول راا التكتاى اامتح الباحثتة بااتتبدام ابتبتار (Tخ للعينتاح يتر المتنتا رة ىت
البتباراح ال بليتة للم تارت الضترب الاتاحق والتدىاع عتن الملعتب لغترا ضتمان
عدم وجود ىتروا بتين المجمتوعتين التجريبيتة والضتابفة وبت لك نكتون اتد بتد نا متن
ن فة شروع واحدة وكما مبين ى الجدول رام (2خ
 - 0خل٘ل اتراُ٘ن ضل٘واى ؛تا ٘ر اضتخذام اضلْب التعلن التعاًّٖ تطرٗمح التذرٗة الدذائرٕ فدٖ تعلدن تعدل
الوِاراخ االضاض٘ح تالررج الطائرج( ،اطرّحح دكتْراٍ ،جاهعح تغذاد ،كل٘ح الترت٘ح الرٗاي٘ح2111)،
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جدول ()2
ٌبٌن تكافؤ العٌنة فً االختبارات القبلٌة لمهارتً الضرب الساحق والدفاع
عن الملعب
المتغيراح

المجموعة
التجريبية

المجموعة الضابفة

س

ع

س

ع

الضرب
الااحق

6.25

205

2

2.2

الدىاع
عن
الملعب

23.3

ايمة (حخ
المحاوبة

ايمة (حخ
الجدولية

الدللة

ير
معنو

0.22
2.02

4.2

24.3

4.5

0.36

ير
معنو

يبين جتدول (2خ تكتاى العينتة ىت البتبتار ال بلت لم تارت الضترب الاتاحق
والتتدىاع عتتن الملعتتب كانتتح ايمتتة (حخ المحاتتوبة  0.22و  0.36وه ت ااتتل متتن
ال يمة الجدولية (2.02خ وبدرجة حريتة (22خ ممتا يتدل علت عتدم وجتود ىتروا بتين
متغيراح المجموعتين ى متغيراح البحى.
 3-3التجربة االستطالعٌة:
اامح الباحثة باجرا تجربة ااتف عية علت عينتة متن فلبتة المرحلتة الثانيتة
/اام الصحة والتروي /كلية التربيتة الرياضتية بلتع عتددهم (9خ فت ب متن يتر
عينة البحى فبق علي م نفس ابتباراح المجموعة التجريبية بغية التعر علت متدى
م ةمتتتة الج تتتزة والداوح الماتتتتبدمة ىتتت البحتتتى واتتتد اجريتتتح التجربتتتة بتتتتاريخ
(2002/12/21خ
 3-4االختبارات القبلٌة :
اجريح البتباراح ال بلية بتاريخ (2010/1/3خ عل المجمتوعتين التجريبيتة
والضتتابفة واتتد ن متتح ااتتتمارة باصتتة لجمت البيانتتاح وتاتتجيل النتتتاةو وبعتتد شتترا
البتبار وكيفية اداة ،تم اعفاة م ىرصة ل حما بعدها ثم تفبيق البتبتاراح اامتح
العينة باجرا ابتبار الضرب الااحق ال فر باعفتاة م ( 5محتاولحخ لكتل مبتبتر
وتاتتجل الدرجتتة الت ت يحصتتل علي تتا حاتتب مكتتان ا ت وف الكتترة وبعتتدها يتتتم جم ت
الدرجاح الت حصلوا علي ا نتيجة المحاولح البماة.

-010-
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بعتد اكمتتال البتبتتاراح تتتم شتترا ابتبتتار التدىاع عتتن الملعتتب وكيفيتتة اداةتت ،ثتتم اجتتر
البتبار وتم تاجيل النتاةو عل ااتمارة معدة ل ت ا الغترا واتد اعفت كتل مبتبتر
(10خ محاولح وتاجل الدرجاح حاب مكان ا وف الكرة.
 5-3التجربة الرئٌسٌة :
تضمن التجربة الرةياية تعليم الف ب (المجموعة التدريبيتة خ بااتلوب التتعلم
التعتتاون بفري تتة المجموعتتاح المتناىاتتة ااتتم الفت ب الت ثت ى مجموعتتاح كتتل
مجموعة (4خ فت ب وي توم المتدرس بشترا الم تارة وت تديم نمتو ج لت دا الصتحي
للم رة ويكل ما ول المجموعتة بمتابعتة تنفيت الم تام الجزةيتة ىت ال تد التعليمت
وماتتاعدة اىتتراد المجموعتتة عل ت تنفي ت الم تتام للوصتتول ال ت ال تتد وي تتوم المتتدرس
بالشرا والمتابعة وت ديم المااعدة عند الحاجة عن فريق ااةد المجموعة .
اما المجموعة الضابفة ى د ااتتبدم التتعلم بالاتلوب الت ليتد ىت تتدريس الم تاراح
ايد البحى .
 6-3االختبار البعدي :
اجريح البتباراح البعدية بتاريخ  2010/3/15عل المجموعتين التجريبيتة
والضابفة وىت نفتس اليتوم وبتنفس اجترا اح البتبتار ال بلت واتد اتجلح التدرجاح
الت حصلو علي ا عل ااتمارة باصة معدة ل ا الغرا .

 7-3الوسائل االحصائٌة:
ااتبدمح الباحثة الوااةل الحصاةية التية :
 -1الواف الحااب
 -2النحرا المعيار
 -3ابتبار (حخ للعيناح المتنا رة
 -4ابتبار (حخ للعيناح الغير المتنا رة
 -5اانون نابة التعلم
 -4الثاب الراتغ (ػرض النتائج وحتليلها)
الجدول ()3
ٌبٌن قٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة (ت) المحسوبة لالختبار
البعدي لمهارتً الضرب الساحق والدفاع عن الملعب
ايمة
المجموعة التجريبية المجموعة الضابفة
(حخ
الدللة
المتغيراح
المحاو
ع
س
ع
س
بة
ير
1.52
1.9
15.2
1.4
16.3
الضرب
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معنو
ير
معنو

الااحق
الدىاع عن
2.22
1.2
22.2
1.4
34.6
الملعب
 ايمة (حخ الجدولية تحح درجة حرية 2.02( 22خ
يتض من الجدول (3خ والبا ب تيم الواتاف الحاتابية والنحراىتاح المعياريتة
وايمة (حخ المحاوبة ى البتباراح البعدية للمجموعتين التجريبية والضتابفة وىت
م ارت الضرب الااحق والدىاع عن الملعب.
ىف ت م تتارة الضتترب الاتتاحق بلتتع الواتتف الحاتتاب للمجموعتتة التجريبيتتة 16.3
وبتانحرا معيتتار  1.4ىت حتتين بلتتع الواتتف الحاتتاب للمجموعتتة الضتتابفة 15.2
وبأنحرا معيار  1.9وبلفح ايمة (حخ المحاوبة  1.52وهت ااتل متن ايمتة (حخ
الجدوليتتة تحتتح درجتتة حريتتة  22والبالغتتة  2.02ممتتا بتتدل عل ت عتتدم وجتتود ىتتروا
معنوية بين المجموعتين التجريبيتة والضتابفة ىت م تارة الضترب الاتاحق وتعتززو
الباحثة لك ال عدم امكانية الف ب متن التتدريب عتل مالم تارة بتارج ملعتب الكترة
الفاةرة بابب احتياجات م للشتبكة ولكتن متن بت ل م ح تة ىترا الواتاف الحاتابية
نرى ان المجموعة التجريبية اد تفورح اكثر من الضابفة؟
امتتا ى ت م تتارة التتدىاع عتتن الملعتتب ى تتد بلتتع الواتتف الحاتتاب ل بتبتتار البعتتد
للمجموعة التجريبيتة  34.6وبتانحرا معيتار  1.4ىت حتين بلتع الواتف الحاتاب
للمجموعة الضابفة ى البتبار البعد لم ارة الدىاع عتن الملعتب  22.2وانحترا
معيار  1.2ى حين بلغتح ايمتة (حخ المحاتوبة  2.22ممتا يتدل علت وجتود ىترا
معنو بين المجموعتين التجربيبتة والضتابفة ولصتال المجموعتة التجريبيتة وتعتزو
الباحثة لك الت امكانيتة الفت ب متن ماتاعدة زم ة تم علت التتدريب علت الم تارة
بارج ملعب الكرة الفاةرة مما يدل عل ىاعلية التدريب التعاون .
جدول ()4
ٌبٌن االوساط الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة وقٌمة (ت) المحسوبة ومقدار التعلم
لالختبارات القبلٌة والبعدٌة لمهارتً الضرب الساحق والدفاع عن الملعب
الم ارة المجموعة
الضرب التجريبية
الااحق الضابفة
الدىاع التجريبية
عن
الضابفة
الملعب

البتبار
البتبار
البعد
ال بل
الدللة
ع
س
ع
س
معنو
15.2 1.4 16.3 2.5 6.25
2.20
معنو
10.1 1.9 15.2 2.2
2
معنو
10.6 1.4 34.6 4.2 23.9
2.20
معنو
4.3 1.2 22.2 4.5 24.3
ايمة(حخ
المحاوبة

م دار
التعلم
%52.3
%45.5
%41.2
%13.3

يتضتتت متتتن الجتتتدول (4خوالبتتتا ب تتتيم الواتتتاف الحاتتتابية والنحراىتتتاح
المعيارية وايمتة (حخ المحاتوبة ل بتبتاراح ال بليتة والبعديتة للمجمتوعتين التجريبيتة
والضابفة وم دار التعلم لم ارت الضرب الااحق والدىاع عن الملعب .
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ىف م ارة الضرب الااحق بلع الواف الحاتاب للمجموعتة التجريبيتة 6.25
وبتتتانحرا معيتتتار  2.5ىتتت حتتتين بلتتتع الواتتتف الحاتتتاب لتتتنفس المجموعتتتة ىتتت
البتبتتتاراح البعديتتتة  16.3وبتتتانحرا معيتتتار  1.4ىتتت حتتتين بلغتتتح ايمتتتة (حخ
المحاوبة  15.2وه اعل من ايمة (حخ الجدولية تحح درجتة حريتة  22والبتالغ
 2.20ممتتا يتتدل علت وجتتود ىتترا معنتتو بتتين البتبتتارين ال بلت والبعتتد ولصتتال
البتبار البعد ى حين بلغح نابة التعلم . %52.3
امتتا المجموعتتة الضتتابفة ى تتد بلتتع الواتتف الحاتتاب ال بل ت لم تتارة الضتترب
الااحق  2وبانحرا معيار  1.9ى حين بلغح ايمتة (حخ المحاتوبة  10.1وهت
اعل متن ايمتة (حخ الجدوليتة تحتح درجتة حريتة  22والبالغتة  2.20ممتا يتدل علت
وجود ىرا معنو بين البتبارين ال بل والبعد ولصال البتبار البعد ىت حتين
بلغح نابة التعلم للمجموعة الضابفة ى م ارة الضرب الااحق .%45.5
اما ى م ارة الدىاع عن الملعب ى د بلع الواف الحااب للمجموعة التجريبيتة
ىت البتبتتار ال بل ت  23.9وبتتانحرا معيتتار  4.2ى ت حتتين بلتتع الواتتف الحاتتاب
للمجموعة نفا ا ى البتبار البعد  34.6وبانحرا معيار  1.4ىت حتين بلغتح
ايمتة (حخ المحاتتوبة  10.6وهت اعلت متن ايمتتة (حخ الجدوليتة تحتتح درجتة حريتتة
 22والبالغتتة  2.20ممايتتدل علت وجتتود ىتترا معنتتو بينالبتبتتارين ال بلت والبعتتد
ولصال البتبار البعد ى حين بلغح ناتبة التتعلم للمجموعتة التجريبيتة ىت م تارة
الدىاع عن الملعب .%41.2
اما المجموعة الضابفة ى تد بلتع الواتف الحاتاب ىت البتبتار ال بلت لم تارة
التتدىاع عتتن الملعتتب  24.3وبتتانحرا معيتتار  4.5ى ت حتتين بلتتع الواتتف الحاتتاب
للمجموعة نفا ا ى البتبار البعد  22.2وبانحرا معيار  1.2ىت حتين بلغتح
ايمة (حخ المحاوبة  4.3وه اعل من ايمة (حخ الجدولية تحتح درجتة حريتة 22
والبالغتتة  2.20ممتتا يتتدل عل ت وجتتود ىتترا معنتتو بتتين البتبتتارين ال بل ت والبعتتد
ولصال البتبار البعد اما نابة التتعلم للمجموعتة الضتابفة ىت م تارة التدىاع عتن
الملعب ى د بلغح  %13.3وه ا ممايدل عل ىاعلية ااتبدام التعلم التعاون ى تعلم
الم اراح بالكرة الفاةرة.
 -5الثاب اخلامس (االستنتاجاخ والتىصياخ )
 5-1االستنتاجات:
 -1ان ااتتلوب التتتعلم التعتتاون لتت ،تتتأثير ايجتتاب وىعتتال ى ت تعلتتم م تتاراح الضتترب
الااحق والدىاع عن الملعب بالكرة الفاةرة.
 -2ان ااتبدام المجموعتاح الصتغيرة ىت عمليتة التتعلم لت ،اثتر كبيتر ىت ضتبف ادا
م اراح الضرب الااحق والدىاع عن الملعب بالكرة الفاةرة.
 -3يااعد التعلم باالوب التعلم التعاون ى زيادة ىاعلية الفلبة ى التتعلم ا ا يتحتول
الفالب من مجرد متل ال ااةد للمجموعة.
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 -4يا م التعلم التعاون ى زيادة متن المناىاتة بتين المجموعتاح متن بت ل محاولتة
ايصتتال الجميتت التت ماتتتوى جيتتد ىتت الم تتارة لغتترا التفتتوا علتت المجموعتتاح
البرى.
 2-5التوصٌات
 -1اعتمتتاد فري تتة التتتعلم التعتتاون ى ت تتتدريس الم تتاراح الاااتتية بتتالكرة الفتتاةرة
لزيادة ىاعلية الفلبة وتحاين ماتوى التعلم.
 -2اعفا دور للفالب ى عملية التتعلم لغترا زيتادة شتعوره بالمات ولية وتحاتين
ماتواه من ب ل زيادة التعلم لغرا التفوا عل ااران.،
 -3ااتتتبدام التتتعلم التعتتاون ى ت تعلتتم الم تتاراح البتترى ى ت الكتترة الفتتاةرة مثتتل
الراال ولات بال وحاةف الصد والمناولة
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املصادر
 - 1جتتتابر عبتتتد الحميتتتد جتتتابر؛ اتتتيكولوجية التتتتعلم ون ريتتتاح التتتتعلم دار الن ضتتتة
المصرية ال اهرة 1295م.
-2جوناون ديفيدوروجر هوليتك؛التعلم التعتاون ( :ترجمتة متدارس ال تران الهليتة
الاعودية م ااة الترك للنشر والتوزي 1225خ.
 -3حاين اب ان وفارا حاتن ؛الم تاراح والبفتف ال جوميتة والدىاعيتة ىت الكترة
الفاةرة ب ف1ب(مفبعة الكلمة الفيبةب النج الشر ب2011خ
 -4اتتعد حمتتادالجميل ؛الكرة الفتتاةرةتعليم وتتتدريب وتحكيم (:فتترابلس منشتتوراح
الااب من ابريل 1222خ
امصتتتان؛"اثر ااتتتتبدام ااتتتلوب التتتتعلم التعتتتاون والمناىاتتتاح علتتت
-5عتتتاف
ماتوى ادا بعا م اراح الكرة الفاةرة بدرس التربية الرياضية بالحل ة الثانية من
التعلتتيم الااا ت بمحاى تتة المنيا":راتتالة ماجاتتتير كليتتة التربيتتة الرياضتتية جامعة
المنيا ال اهرة 2002خ
-6عصام الوشاح ؛الكرة الفاةرة للشباب ف(1ال اهرة دار الفكر العرب 1220خ.
 -2صتتبح حاتتانين وحمتتد عبتتد المنعم؛الاتتس العلميتتة للكتترة الفتتاةرة وفتترا
ال ياس ف( 2ال اهرة مركز الكتاب للنشر  1222خ
 -9مفت ت ابتتراهيم حماد؛التتتدريب الرياضتت الحتتديى-تبفتتيف وتتتدريب وايتتادة ف:1
(ال اهرة دار الفكر العرب 1229خ
 -2وجي ،محجوب؛التعلم والتعليم والبرامو الحركية ف( :1عمان دار الفكر للفباعتة
والنشروالتوزي 2002.خ.
-10ودي يااين حاتن :التفبي تاح الحصتاةية ىت بحتوى التربيتة الرياضتية (دار
الكتابة للفباعة والنشر الموصل 1226خ
-11يعرب بيون؛التعلم الحرك بتين المبتدأوالتفبيق (بغتداد مكتب الصتبرة للفباعتة
2002خ
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