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تأحري انتعهم انتعاوني وفق إسرتاتيجيت انبحج اجلماعي يف تعهم 
 األساسيت بانكرة انطائرة بعض ادلهاراث 

 

 م.د صفاء سعيج دمحم

 

الجساعي التي تعتسج عمى تذكيالت يأتي دور التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث  
 تعميسية متجاخمة ومتعاون في تشفحي الؾاجب الحخكي .

ومؽ ىشا تأتي أىسية البحث لبيان دور وأىسية طخيقة التجريذ التعمؼ التعاوني وفق   
بسادة الكخة الظائخة لتعمؼ بعض السيارات األساسية والتقجم بالسيارة ،  إستخاتيجية البحث الجساعي

 نختقي بسدتؾى التعمؼ نحؾ األفزل.وبحلػ 

 وكانت أهجاف البحث:

تسخيشات تعميسية وتظبيقيا بظخيقة تجريذ التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث إعجاد  -1
 الجساعي في تعمؼ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة.

 وكانت أهم االستشتاجات:

ث الجساعي مؽ األساليب السيسة في تعمؼ بعض أسمؾب التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البح -2
قج حقق أىجافو في إخخاج درس الكخة الظائخة وتعمسيؼ بالذكل السيارات األساسية بالكخة الظائخة و 

 الرحيح والدخيع.

عمى االستقراء والبحث لسعالجة الرعؾبات في األداء إستخاتيجية البحث الجساعي تداعج  -1
 السياري بالكخة الظائخة نحؾا األفزل.وىحا ما اثخ في تعمؼ األداء 

 :وتم التهصية 

أسمؾب التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث الجساعي ألنو مؽ األساليب السيسة في اعتساد  -2
قج حقق أىجافو في إخخاج درس الكخة الظائخة تعمؼ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة و 

 وتعمسيؼ بالذكل الرحيح والدخيع.
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االستقراء والبحث وىحا  ضخورة التأكيج عمى إستخاتيجية البحث الجساعي ألنيا تعسل عمى -1
يداعج عمى معالجة الرعؾبات في األداء وىحا ما اثخ في تعمؼ األداء السياري بالكخة الظائخة نحؾا 

 األفزل.

 التعريف بالبحث: -1

 مقجمة البحث وأهسيته: 1-1

ض بالسجتسع مؽ خالل وضع وبشاء البخامج التعميسة تمعب التخبية دورة كبيخا في الشيؾ  
 الرحيحة والسظبقة بظخائق تجريدي تشاسب الفئات العسخية السختمفة. 

كسا تعج األىجاف التعميسية أساس كل نذاط تعميسي ىادف، وحيشسا تكؾن أىجاف التعميؼ 
جيؾد كل مشيسا  واضحة ومحجدة بالشدبة لكل مؽ السعمؼ والستعمؼ فانو يتحقق تعمؼ أفزل، الن

 ستؾجو نحؾ تحقيق تمػ األىجاف بجاًل مؽ تبجد أو تؾجو لتحقيق نؾاتج غيخ مخغؾب فييا.

وتعج العسمية التعميسية واحجة مؽ السجاالت التي حغيت بالكثيخ مؽ التظؾرات والتغييخات 
 العمسية لجورىا السحؾري التي يسكؽ إن تؤديو في بشاء الستعمؼ.

إخخاج التعميؼ الرحيح مؽ ناحية اختيار مفخدات التعمؼ ومؽ  وىشاك حمقة متكاممة في
ناحية اختيار طخيقة التجريذ السشاسبة لحلػ عيخت أساليب تعميسية عجيجة يشتقل فييا الجيج 
والشذاط في عسمية التعمؼ مؽ السجرس إلى الستعمؼ، وبشاًء عمى ذلػ فان ىحا التظؾر أضاف 

ق السجرس مشيا تييئة الؾاجبات والسشاخ التعميسي الحي واجبات ومدؤوليات ججيجة تقع عمى عات
يتالئؼ مع احتياجات الستعمؼ وميؾلو، إضافة إلى اختيار اندب الظخائق واألساليب التي تؤدي إلى 

 تحقيق األىجاف في اقل جيج واقرخ وقت.

وتعتبخ أساليب التجريذ التي يدتخجميا السجرس ىي بسثابة تشغيؼ وتؾجيو السؾقف 
ي مؽ اجل تحقيق األىجاف التعميسية حيث تختكد ىحه األساليب عمى جعل الستعمؼ أكثخ التعميس

نذاطًا وايجابية داخل الؾحجة التعميسية، لحلػ كان البج لشا مؽ استخجام احج ىحه األساليب 
 التجريدية التي تعتسج عمى الستعمؼ ىؾ محؾر العسمية التعميسية .

لسا لو مؽ أىسية في عسمية التعمؼ  ية البحث الجساعيويعج التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيج
الحجيثة، والتي اىتؼ بيا السعمسيؽ اىتساما كبيخا والتي تقؾم عمى أساس اعتبار عسمية التعمؼ والتعميؼ 
عسمية واحجة يتجاخل ويتكامل فييا الظخفان مؽ اجل تحقيق أىجاف التعمؼ، وليحا األسمؾب أىسية 
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مى تخديؽ السعمؾمات بظخيقة تجعمو يدتظيع استخجاعيا بديؾلة خاصة حيث يداعج الستعمؼ ع
 عشجما يتعخض إلى مؾقف تعميسي وتكؾن بالتعاون بيؽ الستعمسيؽ.

ولعبة الكخة الظائخة مؽ األلعاب الخياضية ذات السيارات الرعبة كؾنيا تتعامل مع  
تجريدي تعسل عمى  التحكؼ بالكخة والحخكة في إن واحج وىحا يحتاج إلى تعميؼ صحيح وطخيقة

االرتقاء بسيارات ىحه المعبة ألنيا مؽ الحخكات األساسية والرعبة وتحتاج إلى تقشية عالية 
 وطخيقة مشاسبة في التجريذ والتعمؼ.

وىشا يأتي دور التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث الجساعي التي تعتسج عمى  
 جب الحخكي .تذكيالت تعميسية متجاخمة ومتعاون في تشفحي الؾا

ومؽ ىشا تأتي أىسية البحث لبيان دور وأىسية طخيقة التجريذ التعمؼ التعاوني وفق   
بسادة الكخة الظائخة لتعمؼ بعض السيارات األساسية والتقجم بالسيارة ،  إستخاتيجية البحث الجساعي

 وبحلػ نختقي بسدتؾى التعمؼ نحؾ األفزل.

 مذكلة البحث : 1-2     

التعميؼ الشاجح ال بج مؽ استخجام طخائق تجريذ مشاسبة وىادفة ، إذ كل  لكي يتؼ تحقق 
 طخيقة تتعامل مع مدتؾى الستعمؼ وطبيعة السيارة التي البج مؽ تعمسيا بالذكل الرحيح.

وتعج السيارات األساسية بالكخة الظائخة مؽ السيارات التي تحتاج إلى تعمؼ صحيح وتؾجيو   
اإلفخاد وفق إستخاتيجية تداعجىؼ في تحقيق نجاح السيارة ، إذ إتقان وتعمؼ مشاسب وتعاون ما بيؽ 

ىحه السيارات سؾف تتحقق مؽ خالل الظخيقة الرحيحة لمتجريذ وسؾف يتقجم مدتؾى الستعمؼ 
 نحؾ األفزل.   

ومؽ خالل خبخة الباحث الستؾاضعة بظخائق التجريذ ولعبة الكخة الظائخة وجج إن تعمؼ  
ساسية وأدائيا وفق طخيقة التجريذ السدتخجمة التقميجية ال تختقي لسدتؾى الظسؾح ، السيارات األ

لحا ارتئ الباحث تظبيق طخيقة التجريذ التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث الجساعي لتعمؼ 
 بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة.

 أهجاف البحث: 1-3

يقة تجريذ التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث تسخيشات تعميسية وتظبيقيا بظخ إعجاد  -1
 الجساعي في تعمؼ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة.
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في تعمؼ بعض السيارات األساسية التعخف عمى الفخوق بيؽ نتائج االختبارات القبمية والبعجية  -2
 بالكخة الظائخة.

في بية في نتائج االختبارات البعجية التعخف عمى الفخوق بيؽ السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخي-3
 تعمؼ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة.

 فروض البحث : 1-4

في تعمؼ بعض السيارات األساسية وجؾد فخوق معشؾية بيؽ نتائج االختبارات القبمية والبعجية -1
 بالكخة الظائخة.

تعمؼ بعض السيارات األساسية في وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية -2
 بالكخة الظائخة.

 مجاالت البحث : 1-5

طالبات الرف الثاني متؾسط في مجرسة متؾسظة  الستفؾقات السجال البذري :  1-5-1
 لمبشات.

 ساحة مجرسة متؾسط في مجرسة الستفؾقات لمبشات.السجال السكاني :  1-5-2

 . 11/12/2119غاية  ول  7/11/2119: السجة مؽ السجال ألزماني  1-5-3

 :الجراسات الشظرية -2

 التعلم التعاوني: 2-1

فان التعمؼ التعاوني ىؾ " إيجاد ليكمية تشغيسية لعسل مجسؾعة مؽ الظمبة بحيث يشغسذ 
كل أعزاء السجسؾعة في التعمؼ عمى وفق ادوار واضحة ومحجدة مع التأكيج عمى إن كل عزؾ 

 .  (1) في السجسؾعة يتعمؼ السادة التعميسية" 

وكحلػ "  انو االستخجام التعميسي لسجسؾعات صغيخة  لكي يعسل الظمبة سؾية لخفع 
. وىؾ " نذاط مجسؾعة صغيخة مؽ الستعمسيؽ الحيؽ  (2)مدتؾى تعمسيؼ وتعمؼ بعزيؼ األخخ " 

 . (3)يعسمؾن سؾية لحل مذكمة أو إتسام ميسة أو تحقيق ىجف عام " 

                                                           
 . 218، ص 2888عسان دار الديخة لمشذخ والتؾزيع ،  2:  ط  الترسيم التعليسي ومسارسةدمحم محسؾد الحيمة .   (1

2)  
smith karla : cooperative lerning  effect team worle for engineering classroom  university 

of Minnesota cooperative learning center Microsoft inter net1999 .P.1. 
3)   

Garfid . Johnson: teching statstics using  small grop cooperative learning  jourral Of 

stat istics educational . university of Minnesota 1993 .p.p.1-9. 
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إن التعمؼ التعاوني  ييجف إلى جعل الظالب عمى شكل مجاميع صغيخة في تعمؼ إي 
 ي الؾصؾل إلية سؾاء كان السجرب أو السعمؼ .ميارة رياضية مؽ اجل تحقيق اليجف الحي يخم

 .   (4)يسكؽ تمخيص أىؼ فؾائج التعمؼ التعاوني 

 يداعج عمى فيؼ السفاليؼ واألسذ العامة وإتقانيا . -

 مؾاقف جيجة .يشسي القجرة عمى تظبيق في  -

 يشسي القجرة عمى حل السذكالت .  -

 يشسي القجرة  اإلبجاعية لجى الظالب . -

 :(5)إستراتيجية البحث الجساعي  2-1

عمى البحث واالستقراء ليتؼ التعمؼ وىي إستخاتيجية تقؾم عمى استعسال قجرات الستعمسيؽ  
مؽ خاللو في شكل تعاوني يدسح بتعمؼ الجسيع ، تحت تؾصية السجرس وإرشاداتو ، وتديخ ىحه 

 اإلستخاتيجية عمى وفق الخظؾات اآلتية:

 ( متعمسيؽ.6-2تقديؼ الستعمسيؽ إلى مجسؾعات مؽ ) -1

 تحجيج السؾضؾع البحثي.-2

 تخظيط ميام التعمؼ.-3

 الستقراء.البحث وا-4

 تحميل الستعمؼ لمسعمؾمات التي جسعيا وتمخيص بعزيا وعخضيا عمى الدمالء.-5

 ويتؼ ىشا خالل تحميل الستعمسؾن إلعسال زمالئيؼ تحت إشخاف السجرس وتؾصيتو.التقهيم :  -6

 مشهجية البحث وإجراءاته السيجانية :-3

ب السجسؾعتيؽ الستكافئة استخجم الباحث السشيج التجخيبي ذو األسمؾ  مشهج البحث: 3-1
 )الزابظة والتجخيبية( لسالئسة في حل مذكمة البحث وتحقيق أىجافو .

  مجتسع البحث وعيشته: 3-2

تؼ تحجيج مجتسع البحث الستسثل بظالبات الرف الثاني متؾسط في مجرسة متؾسظة 
 ( طالب وتؼ اختيارىؼ بالظخيقة العسجية.121الستفؾقات لمبشات والبالغ عجدىؼ )

                                                           
 . 226. ص  2886. القاىخة : عالؼ الكتب  اتجاهات حجيثة في السشاهج وطرق لتجريسكؾثخ حديؽ كؾجػ .   (4

 .65،ص2009: دار الكتب العمسية ، لبشان ، أساليب في التعلم الحركيناىجه عبج زيج الجليسي .  (4)
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وتؼ اختيار عيشة البحث مؽ مجتسع البحث  وىؼ يسمثؾن مجسؾعة مؽ شعبة واحجة  
%( مؽ السجتسع 16.16( طالب وىؼ يذكمؾن ندبة )21بالظخيقة العذؾائية والبالغ عجدىؼ )

األصمي والتي قدست بجورىا إلى مجسؾعتيؽ )ضابظة وتجخيبية( بالظخيقة العذؾائية بحيث 
تجانذ عيشة البحث داخل كل مجسؾعة وتكافؤىا كسا في ( طالب وتؼ 11بمغت كل مجسؾعة)

 (.1ججول )

 (1ججول )

 يهضح تجانس وتكافؤ السجسهعتين الزابطة والتجريبية

 الكياس والتقييؼ ت

 السجسؾعة التجخيبية السجسؾعة الزابظة
قيسة ت 
 السحتدبة

مدتؾى 
 ع س الجاللة

معامل 
 االختالف

 ع س
معامل 
 االختالف

 غيخ معشؾي  0.226 1.643 2.74 166.74 1.537 2.56 166.457 الظؾل/ سؼ 1

 غيخ معشؾي  0.141 4.16 2.652 63.745 3.376 2.147 63.584 الؾزن/ كغؼ 2

 غيخ معشؾي  0.325 2.99 0.741 24.781 2.792 0.695 24.891 دقة اإلرسال/درجة 3

 غيخ معشؾي  0.175 2.187 0.784 35.846 1.925 0.689 35.785 دقة الزخب الداحق/درجة 4

 غيخ معشؾي  0.48 6.387 0.688 10.771 3.377 0.368 10.896 دقة استكبال اإلرسال /درجة 5

 غيخ معشؾي  0.597 5.319 0.678 12.745 4.598 0.578 12.568 األعجاد القخيب مؽ الذبكة/ درجة 6

 10724(= 0.5.( ومدتهى )18قيسة )ت( الججولية عشج درجة حرية )

 جسع السعلهمات:وسائل  3-3

 وسائل جسع البيانات: 3-3-1

 السرادر العخبية واألجشبية.-

 السالحغة العمسية.-

 األجهزة واألدوات السدتخجمة: 3-3-2

 ساعة تؾقيت. -

 (11كخات طائخة عجد )-

 ممعب الكخة الظائخة الشغامي-

 ميدان طبي. -
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 متخ .2شخيط قياس طؾل  -

 إجراءات البحث السيجانية 3-4

 تحجيج متغيرات البحث : 3-4-1

تؼ االعتساد عمى مشياج الؾزاري لمرف الثاني متؾسط في الكخة الظائخة  في تحجيج  
 السيارات األساسية التي سؾف يجخي عمييا التجخبة الخئيدة .

 دقة اإلرسال إرسال -1

 دقة الزخبة الداحقة-2

 دقة االستكبال-3

 األعجاد -4

 االختبارات السدتخجمة: 3-4-2

 : (1)دقة اإلرسال بالكرة الطائرة  3-4-2-1

 قياس دقة اإلرسال الظؾيل. -اليجف مؽ االختبار : -

 ممعب كخة طائخة، كخات طائخة،  -األدوات : -

مؽ السكان السخرص لإلرسال يقؾم السختبخ بأداء اإلرسال نحؾ نرف السمعب  -: مؾاصفات األداء -
 األخخ بحيث يخرص خسذ أرساالت لمسشظقة)أ( وعذخة لمسشظقة)ب( وعذخة ثالثة لمسشظقة )ج(. 

 -التدجيل : -

 ثالث نقاط لكل إرسال صحيح تدقط في الكخة داخل السخبع السحجد . -

 فيو الكخة داخل السخبع السجاور لمسخبع السحجد. نقظتان لكل إرسال صحيح تقع  -

 (درجة45أعمى درجة  لالختبار) -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .107، ص2886: القاىخة ، مخكد الكتاب لمشذخ ،   األسذ التعميسية لمكخة الظائخةاحسج عبج السشعؼ و وحسج صبحي .  (2)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انخاني 

 "ادلستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

 

 

 

 

 

 

   

 أ

 ب

 ج

 ( 1الذكل )

 يؾضح اختبار دقة أداء اإلرسال بالكخة الظائخة

 : (1)اختبار دقة الزرب الداحق القطري  3-4-2-2

 قياس دقة الزخب الداحق في االتجاه القظخي. -اليجف مؽ االختبار: -

 (.2ممعب الكخة الظائخة ، كخة طائخة، مختبتان مؾضؾعتان كسا مؾضح بالذكل) -األدوات : -

(واإلعجاد عؽ طخيق السجرب مؽ  4يقؾم الالعب بالزخب مؽ السخكد) -مؾاصفات األداء : -
 ( ضخبة ساحقة .15السختبخ أداء)( وعمى 3السخكد)

 التدجيل :  -

 أربع نقاط لكل ضخبة ساحقة صحيحة تدقط فييا الكخة عمى السختبة السحجدة.  -

 ثالث نقاط لكل ضخبة ساحقة صحيحة تدقط فييا الكخة في السشظقة السخظظة  -

 نقظتان لكل ضخبة ساحقة صحيحة تدقط فييا الكخة في السشظقة )أ( أو )ب(. -

 ( درجة.61أعمى درجة  لالختبار) -

 

 

                                                           
 .107، ص2886 مرجر سبق ذكخه:احسج عبج السشعؼ و وحسج صبحي .  (2)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انخاني 

 "ادلستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

           
           
    

 ( 2الذكل)

 يؾضح اختبار دقة الزخب الداحق القظخي بالكخة الظائخة

 : (1)اختبار مهارة االستقبال  3-4-2-3

 / قياس القجرة عمى االستكبال .الغرض من االختبار

 ممعب كخة طائخة قانؾني ، كخة طائخة ./  األدوات

م ويقدؼ بجوره إلى  3×9مؾاصفات األداء / تقدؼ مشظقة اليجؾم الخمفية إلى مدتظيل قياسو 
( م 3×4.5قياس كل مشيا )( م يربح ىشالػ مدتظيالن 3× 4.5قدسيؽ كل قدؼ قياساتو )
 يدسى كل مشيسا )أ،ب( .

 محاوالت( مؽ داخل كل مشظقة ) أ ،ب( . 5يؤدي الالعب ) -

 ( ويقف فؾقيا العب )كيجف( .2يسكؽ وضع مشزجة في مخكد ) -

 التدجيل / 

 ( درجات لمكخة التي يتؼ استكباليا وتؾجيييا إلى اليجف .3)   

 ( درجتان لمكخة السالمدة لميجف .2)   

 )صفخ( لمكخة البعيجة عؽ اليجف .    

 م3                                                               

 م9م   4.5                                                              

 

 م4.5                                                              

 

 ( 3شكل )

 اختبار استكبال اإلرسال  يؾضح

(2)اختبار األعجاد القريب من الذبكة 3-4-2-4
 

                                                           
لفكخ ، دار ا 2: طسجالت  –تخطيط  –دليل السجرب في الكرة الطائرة اختبارات احسج عبج الجايؼ وعمي مرظفى طو.  (2)

 . 27, ص 2888العخبي ، 
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انخاني 

 "ادلستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

 / قياس دقة األعجاد القخيب مؽ الذبكة  الغرض من االختبار

كخات طائخة ، حامل عميو  10/ ممعب كخة طائخة قانؾني ، شبكة باالرتفاع قانؾني ،  األدوات
م ( بحيث تالمذ حجودىا خط السشترف ويبعج مخكدىا عؽ خط  1حمقة  ، كخة سمة قظخىا ) 

 م ( ) مخررة لؾقؾف السختبخ ( .  4.5الجانب بسقجار )

 / مهاصفات األداء

 مى نحؾ الالعب الؾاقف في الجائخة ليقؾم   يقؾم السجرب بخمي الكخة في قؾس ألع -
 بإعجادىا بحيث يؾجييا إلى حمقة الدمة لتدقط بجاخميا .    

 محاوالت  10لكل مختبخ  -

يجب إن يتؼ األعجاد مؽ داخل الجائخة  -يجب استخجام األعجاد باليجيؽ والتسخيخ العمى . -
عمى )×( ؼ ، تؾضع عالمة س 30يؾضح الحامل عمى جانب بحيث يبعج عؽ الذبكة بسقجار 

 م مؽ خط الجانب  4.5م ( مؽ خط الشياية ،   2بعج ) 

 ) تخرص ىحه العالمة لؾقؾف السجرب (  . 

/ يدجل لمسختبخ مجسؾع الشقاط التي يحرل عمييا في السحاوالت العذخ السسشؾحة لو  التدجيل
  -وذلػ وفقا لالعتبارات اآلتية :

 الكخة مؽ دون مالمدتيا ( درجات لكل محاولة تجخل فييا 3)

 ( درجتان لكل محاولة تجخل فييا الكخة الحمقة مع مالمدتيا)مالمدة الحمقة ( 2)

 ( درجة واحجة لكل محاولة تمسذ فييا الكخة الحمقة مؽ دون ان تجخميا .1)

 ) صفخ( في حالة إي أداء يخالف ما سبق 

 

 م4.5                                              

 م                            العب3                      

 م  4.5                                              

 حامل                                                      

                                      

 ( 3شكل )

                                                                                                                                                                      
: القاىخة، مخكد الكتاب 2:  طاألسس العلسية للكرة الطائرة وطرق القياسدمحم صبحي حدانيؽ وحسجي عبج السشعؼ.  (1)

 .239ص ،2886لمشذخ، 
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انخاني 

 "ادلستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

 يهضح اختبار األعجاد القريب من الذبكة

  التجربة االستطالعية : 3-4-3

عمى عيشة مؽ نفذ الظمبة   7/11/2119أجخى الباحث التجخبة االستظالعية  بتاريخ 
وذلػ لتقشيؽ حسل التساريؽ السدتخجمة وتظبيقيا ومعخفة مجى صعؾبتيا لجى إفخاد العيشة 

عبيؽ لغخض عسل والتكخارات السظمؾبة والدمؽ السدتغخق لتظبيق البخنامج كحلػ معخفة مدتؾى الال
 مجسؾعات مشاسبة لمتعاون في تظبيق التسخيشات بشفذ السدتؾى.

 
 
 
 

 التجربة السيجانية:3-5

 14/11/2119أجخيت االختبارات القبمية بتاريخ    االختبارات القبلية: 3-5-1

 طريقة التجريس السعتسجة : 3-5-2

خة وبخمجيا داخل وحجات قام الباحث بإعجاد تسخيشات لمسيارات األساسية بالكخة الظائ  
تعميسية ضسؽ تعميؼ السيارات األساسية حدب شخوط أسمؾب التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية 

 البحث الجساعي.

وتؼ إعظاء التسخيشات التعميسية عمى شكل عسل جساعي وفييا بعض التسخيشات تتظمب  
 ي البحث الجساعي.البحث والتقري في األداء حدب شخوط إستخاتيجية التعمؼ التعاوني وى

(( ولسجة ثسان 1وتؼ تظبيق البخنامج خالل درس كامل وبأقدامو الثالثة )انغخ ممحق )   
وانتيى تظبيقو بتاريخ     15/11/2119أسابيع ضسؽ. وبجا تظبيق البخنامج  بتاريخ 

11/12/2119 

 11/12/2119أجخيت االختبارات البعجية بتاريخ  االختبارات البعجية: 3-5-3

 ( بالسعالجات اإلحرائية وإليجاد ما يلي:spssالهسائل اإلحرائية: استخجام نظام ) 3-6

 الؾسط الحدابي-1

 االنحخاف السعياري -2

 معامل االختالف -3
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انخاني 

 "ادلستجداث احلديخت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

 اختبار )ت( لمعيشات الستخابظة-4

 اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة -5

 الشدبة السئؾية.-6

 عرض  الشتائج وتحليلها ومشاقذتها : -4

 (2ججول )

يهضح قيم )ت(القبلية والبعجية للسجسهعة الزابطة في االختبارات السدتخجمة  السهارية 
 السدتخجمة

 االختبارات السيارية  ت
الخظاء  البعجي القبمي

 الكياسي

قيسة ت 
 السحتدبة

مدتؾى 
 ع س ع س الجاللة

 معشؾي  3.273 1.577 0.674 26.78 0.695 24.891 دقة اإلرسال/درجة 1

 معشؾي  3.723 1.795 0.712 38.745 0.689 35.785 الزخب الداحق/درجة دقة 2

 معشؾي  4.12 1.449 0.633 12.746 0.368 10.896 دقة استكبال اإلرسال /درجة 3

 معشؾي  3.592 1.557 0.774 14.569 0.578 12.568 األعجاد القخيب مؽ الذبكة/ درجة 4

 10833 (=0.5.مدتهى )( وتحت 9قيسة )ت( الججولية عشج درجة حرية )

 

 (3ججول )

 يهضح قيم )ت(القبلية والبعجية للسجسهعة والتجريبية في االختبارات السهارية السدتخجمة

 االختبارات السيارية ت
الخظاء  البعجي القبمي

 الكياسي

قيسة ت 
 السحتدبة

مدتؾى 
 ع س ع س الجاللة

 معشؾي  4.22 1.867 0.423 28.44 0.741 24.781 دقة اإلرسال/درجة 1

 معشؾي  4.939 1.999 0.674 40.781 0.784 35.846 دقة الزخب الداحق/درجة 2

 معشؾي  4.111 1.156 0.741 14.996 0.688 10.771 دقة استكبال اإلرسال /درجة 3

 معشؾي  3.597 1.124 0.891 16.789 0.678 12.745 األعجاد القخيب مؽ الذبكة/ درجة 4

 10833 (=0.5.( وتحت مدتهى )9عشج درجة حرية )قيسة )ت( الججولية 

 (4ججول )
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يهضح قيم )ت( البعجية بين السجسهعتين الزابطة والتجريبية في االختبارات السهارية 
 السدتخجمة

 االختبارات السهارية ت
قيسة ت  السجسهعة التجريبية السجسهعة الزابطة

 السحتدبة

مدتهى 
 ع س ع س الجاللة

 معشؾي  6.264 0.423 28.44 0.674 26.78 اإلرسال/درجةدقة  1

 معشؾي  6.245 0.674 40.781 0.712 38.745 دقة الزخب الداحق/درجة 2

 معشؾي  6.944 0.741 14.996 0.633 12.746 دقة استكبال اإلرسال /درجة 3

 معشؾي  5.648 0.891 16.789 0.774 14.569 األعجاد القخيب مؽ الذبكة/ درجة 4

 10724(= 0.5.( وتحت مدتهى )18قيسة )ت( الججولية عشج درجة حرية )

( تبيؽ وجؾد فخوق معشؾية بيؽ نتائج االختبارات 3( و )2مؽ خالل مالحغة الججوليؽ )
القبمية والبعجية  ولمسجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية ولرالح االختبارات البعجية  وىحا يجل عمى أن 

السيارات األساسية بالكخة الظائخة  قيج الجراسة ، أي أن التعمؼ السجسؾعتيؽ قج تعمست أداء 
التعاوني وفق إستخاتيجية البحث الجساعي السقتخح مؽ قبل الباحث وكحلػ أسمؾب السجسؾعة 

 الزابظة التقميجي كان ليسا الجور في الشجاح وتحقيق الشتائج الجيجة في متغيخات البحث .

عة الزابظة في السيارات نتيجة انتغام  العيشة في ويعدو الباحث ىحا التعمؼ لمسجسؾ  
التظبيق واالستسخار في الؾحجات التعميسية وفييا مارس الظالب األسمؾب السعتسج مسا رفع مؽ 

وىحا ما أكجتو ناىجة عبج زيج نتيجة اإلثارة والتذؾيق لمتعمؼ مدتؾى التعمؼ في األداء السياري 
"أساليب عجة إلثارة دوافع الستعمؼ نحؾ الفعالية أو المعبة لتعمؼ مياراتيا ومسارستيا (1)( 2011)

ومؽ ىحه األساليب ىي تدييل فخص التعمؼ الحخكي ووضؾح اليجف السشاسب لتعمؼ السيارة 
 ال عؽ التؾازن في إشباع حاجات الستعمؼ".وتظؾيخىا ،فز

                                                           
، 2011: الشجف االشخف ،مظبعة دار الزياء لمظباعة والشذخ،. مختارات في التعلم الحركييناىجة عبج زيج الجليس (2)

 .29ص
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بيشسا يخى عاىخ ىاشؼ "إن مؽ الغؾاىخ الظبيعية لعسمية التعمؼ انو البج إن يكؾن ىشاك 
تظؾر في التعمؼ ما دام السجرس يتبع الخظؾات األساسية الدمسية لمتعمؼ والتعميؼ والتسخن عمى 

 .(1)صل لحيؽ تخسيخ وثبات األداء"األداء الرحيح والتخكيد عمى السحاوالت والتكخار متؾا

ن التعمؼ التعاوني وفق  ( إلى4إما السجسؾعة التجخيبية فقج جاء تظؾرىا كسا في ججول ) 
إستخاتيجية البحث الجساعي، ألنو أسمؾب يتؼ مؽ خالل تشغيؼ الجرس بالذكل الرحيح واليادف 
وىحا التشغيؼ ساعج عمى تعمؼ السيارات األساسية قيج الجراسة وىحا ما تذيخ إليو عشايات دمحم 

عمى معايذة الجرس ( " التشغيؼ الجيج لمجرس ساىؼ في اكتداب الظالب القجرة 1998احسج )
 .(2)وفيسو وتعجيل سمؾكيؼ بحيث يكتدبؾا معاييخ سمؾكية مخغؾب فييا في األداء السظمؾب "

حتسا إلى تظؾر االنجاز،  ( " أن البخنامج التعميسي يؤدي1996) سعج محدؽ ,   بيشسا يخى   
أذا بشي عمى أساس عمسي في تشغيؼ عسمية التعميؼ وبخمجتو واستعسال األساليب السشاسبة 

 .(3)والستجرجة بالرعؾبة ومالحغة الفخوق الفخدية كحلػ استعسال الؾسائل التعميسية السؤثخة" 

ويعج أسمؾب التعمؼ التعاوني وخرؾصا إستخاتيجية البحث الجساعي مؽ الظخق التجريدية   
التعمؼ التعاوني يعظي التي تداعج عمى معالجة الرعؾبات في األداء وتحقيق الشتائج الجيجة " إن 

تفاعل ايجابي متبادل بيؽ إفخاد السجسؾعة الؾاحجة,يعظي مدؤولية فخديو لمستعمؼ فزال عؽ 
مدؤولية الجساعة في انجاز السيسة التعميسية برؾرة تامة عكذ ما نججه في بكية األساليب التي 

ية فخدية محجدة ويعتسج ال تؾفخ اعتساد متبادل بيؽ إفخاد السجسؾعة الؾاحجة حيث ال يؾجج مدؤول
 . (4)( 97:15بعزيؼ عمى بعض في انجاز السيسة )

                                                           
عاىخ ىاشؼ إسساعيل:  األسمؾب التجريبي الستجاخل وأثخه في التعميؼ والتظؾر مؽ خالل الخيارات التشغيسية السكانية لبيئة  (2)

 .102، ص2002تعميؼ التشذ:  أطخوحة دكتؾراه، جامعة، 

 .29ص.1998:دار الفكخ العخبي ، القاىخة، مشهاج وطرق تجريس التربية البجنيةعشايات دمحم احسج فخج .  (1)

ة لمخجميؽ والحراعيؽ في دقة الترؾيب البعيج بالقفد سعج محدؽ إسساعيل . تأثيخ أساليب تجريبية لتشسية القؾة االنفجاري (2)
 .98، ص  1996عاليا في كخة اليج : أطخوحة دكتؾراه ، بغجاد ، 

 .97،ص 2006اربج ، عالؼ الكتاب الحجيث ،   طرائق وأساليب التجريس السعاصر :محسؾد داوود الخبيعي .  (3)
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( إن التعمؼ التعاوني " يداعج عمى تحفيد الستعمؼ بجرجة اكبخ مؽ بكية أنؾاع Arthurإما ) 
 .(5)وانو يعظيو الستعة بالعسل وأكثخ ثقة وقابمية عمى االنجاز مؽ قبل أعزاء السجسؾعة "التعمؼ 

  

جاز وبذكل واضح ( الحي أكج إن التعمؼ التعاوني " يحدؽ ويظؾر االنBrumfitويتفق ىحا مع )
 .(1)لجى الستعمسيؽ مقارنة مع إي أسمؾب تعمؼ أخخ" 

 االستشتاجات والتهصيات: -5

 االستشتاجات: 5-1

الجساعي مؽ األساليب السيسة في تعمؼ بعض أسمؾب التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث  -2
قج حقق أىجافو في إخخاج درس الكخة الظائخة وتعمسيؼ بالذكل السيارات األساسية بالكخة الظائخة و 

 الرحيح والدخيع.

عمى االستقراء والبحث لسعالجة الرعؾبات في األداء إستخاتيجية البحث الجساعي تداعج  -1
 سياري بالكخة الظائخة نحؾا األفزل.وىحا ما اثخ في تعمؼ األداء ال

 التهصيات: 2-1

أسمؾب التعمؼ التعاوني وفق إستخاتيجية البحث الجساعي ألنو مؽ األساليب السيسة في اعتساد  -2
قج حقق أىجافو في إخخاج درس الكخة الظائخة تعمؼ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة و 

 وتعمسيؼ بالذكل الرحيح والدخيع.

االستقراء والبحث وىحا  ورة التأكيج عمى إستخاتيجية البحث الجساعي ألنيا تعسل عمىضخ  -1
يداعج عمى معالجة الرعؾبات في األداء وىحا ما اثخ في تعمؼ األداء السياري بالكخة الظائخة نحؾا 

 األفزل.

عمؼ ضخورة إجخاء بحؾث أخخى عمى أساليب تجريذ التعاوني األخخى لبيان  أىسيتيا في الت -2
 ورفع السدتؾى لمسيارات األساسية بالكخة الظائخة لمظمبة.

 

 السرادر
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 Arthnr – carin , teaching seience throngh discovery Macmillan – pub – comp , new York 
(1993) .p21. 
(1)

 Brumfit , G , J , Aseven – day – microteaching prog rome for efl teachers aducation 
– 1999 .p120. 
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  . القاىخة ، مخكد   األسذ التعميسية لمكخة الظائخةاحسج عبج السشعؼ و وحسج صبحي :
 .2886الكتاب لمشذخ ، 

  .تخطيط  –دليل السجرب في الكرة الطائرة اختبارات احسج عبج الجايؼ وعمي مرظفى طو
 .2888، دار الفكخ العخبي ،  2: طسجالت  –

  سعج محدؽ إسساعيل . تأثيخ أساليب تجريبية لتشسية القؾة االنفجارية لمخجميؽ والحراعيؽ
 . 1996في دقة الترؾيب البعيج بالقفد عاليا في كخة اليج : أطخوحة دكتؾراه ، بغجاد ، 

 تظؾر مؽ خالل عاىخ ىاشؼ إسساعيل:  األسمؾب التجريبي الستجاخل وأثخه في التعميؼ وال
 .2002الخيارات التشغيسية السكانية لبيئة تعميؼ التشذ:  أطخوحة دكتؾراه، جامعة، 

  . دار الفكخ العخبي ،  مشهاج وطرق تجريس التربية البجنيةعشايات دمحم احسج فخج:
 .1998القاىخة،

  . القاىخة : عالؼ  اتجاهات حجيثة في السشاهج وطرق لتجريسكؾثخ حديؽ كؾجػ .
 . 2886 الكتب

  .األسس العلسية للكرة الطائرة وطرق القياسدمحم صبحي حدانيؽ وحسجي عبج السشعؼ  :
 .2886: القاىخة، مخكد الكتاب لمشذخ، 2ط

  . عسان دار الديخة لمشذخ  2:  ط  الترسيم التعليسي ومسارسةدمحم محسؾد الحيمة
 . 2888والتؾزيع ، 

  . اربج ، عالؼ الكتاب   يس السعاصر :طرائق وأساليب التجر محسؾد داوود الخبيعي
 . 2006الحجيث ، 

  . دار الكتب العمسية ، لبشان ،  أساليب في التعلم الحركي:ناىجه عبج زيج الجليسي
2009. 

 الشجف االشخف ،مظبعة دار . مختارات في التعلم الحركيناىجة عبج زيج الجليسي :
 .2011الزياء لمظباعة والشذخ،

 Arthnr – carin , teaching seience throngh discovery Macmillan – 
pub – comp , new York (1993) . 

 Brumfit , G , J , Aseven – day – microteaching prog rome for 
efl teachers aducation – 1999 . 
 Garfid . Johnson: teching statstics using  small grop cooperative 
learning  jourral Of stat istics educational . university of Minnesota 
1993 .p.p.1-9. 
 smith karla : cooperative lerning  effect team worle for 
engineering classroom  university of Minnesota cooperative learning 
center Microsoft inter net1999 .P.1. 
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 (1ملحق )

 (ألسلهب التعلم التعاوني وفق إستراتيجية البحث الجساعيالهحجات التعليسية نسهذج )من 

 األسبهع : األول              هجاف الهحجة التعليسية: تعلم السهارات األساسية بالكرة الطائرة

                                    1الهحجة التعليسية: 

 السالحغات لتكخاراتا التفاصيل والتسخيشات الدمؽ أقدام الؾحجة

     القدؼ التسييجي

 القدؼ الخئيدي:

 التعميسي-1

 التظبيقي-2

 دقيقة 85

 

 دقيقة 51

( مؽ 2تكؾيؽ مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ) -
الظمبة يتؼ أداء اإلرسال عمى أرقام تحجد 

 مدبقا مع إبجاء التعاون بيؽ السجسؾعتيؽ .

( 2عسل مجسؾعات ثالثة كل مجسؾعة مؽ )-
والعسل عمى السدابقة في استكبال مؽ الظمية 

 اإلرسال واألعجاد في نفذ الؾقت. 

عسل مجسؾعتيؽ متكؾن كل مجسؾعة مؽ -
( طمبة ألداء األعجاد والزخب الداحق 3)

 عمى مخبعات مخسؾمة عمى األرض .

أداء استكبال اإلرسال مؽ مؾاقع مختمفة مع  -
 التعاون في إيجاد السؾقع الرحيح في التشفيح.

5×2 

 
 

6×2 

 
 

5×2 

 
 

7×2 

التأكيج عمى  -
معالجة السذاكل إثشاء 

 التعميؼ.

التأكيج عمى  -
 التعاون بيؽ اإلفخاد

     القدؼ الختامي

 

 
 

 
 
 

 


