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مستخمص البحث بالمغة العربية.
اشتمل البحث عمى خمسة ابواب ،تضمن الباب االول مقدمة البحث والمشكمة واالىداف والفروض واخي ار
مجاالت البحث البشري والمكاني والزماني.
اما الباب الثاني فشمل الدراسات النظرية والدراسات السابقة ،وتم التعرف عمى مفيوم التعمم التعاوني
والتمرين المكثف ،وتم التطرق الى دراستان مشابيتان ىما دراسة (باىرة عموان جواد) ودراسة (خميل ابراىيم سميمان) ،كون
الدراستين مقاربة لمدراسة الحالية.
اما الباب الثالث فيحتوي عمى منيج البحث واجراءاتو الميدانية والعينة واجراء التجربة االستطالعية
واالختبارات القبمية ثم التجربة الرئيسة واالختبارات البعدية ،وتم تحديد الوسائل االحصائية المستخدمة لمبحث.
اما الباب الرابع فتم التطرق الى عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث التي توصل الييا الباحث .اما الباب
الخامس فأستنتج الباحث ان اسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف لة تأثير فعال في تطوير الميارات االساسية
بالكرة الطائرة.
الكممات المفتاحية :التعمم التعاوني – التمرين المكثف – الكرة الطائرة.

Abstract.
The Effect Of Cooperative Learning Style And Exercises Scheduling On
The Development Of Some Basic Skills In Volleyball For Forth Year
Preparatory School Students
The research consisted five chapters. In the first chapter included the
introduction, importance, problem and aims of the research. The second chapter included the
theoretical and similar studies concentrating on cooperative learning. The third chapter
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included the procedures, the method used in the research, the subjects, the pilot study,
pretests, main experiment and posttests. The data was collected and treated using proper
statistical operation. The results showed that cooperative learning using scheduled training
have a positive effect on developing basic skills in volleyball.

 -1المبحث االول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
ان وصول الطالب الى المراحل المتقدمة في التعمم يتطمب ان تبنى بمفاىيم واساليب تعميمية غير تقميدية
لموصول الى اعمى مستوى من التطور ولكي ال يبقى المدرس ىو المحور االساسي في العممية التعميمية والوحيد الممم
بالمعمومات اذ يبقى دور الطالب دور المتمقي في المعمومات فقط وعدم اسيامة في بمورة المعمومات بالشكل الصحيح.
وتم استخدام التعمم التعاوني كأحد االساليب الذي يعمل عمى تحويل الطالب من المتمقي الى المشارك في
تحقيق االىداف التعميمية واالرتقاء بمستوى التعمم ويكون دور المدرس ىو دور االرشاد والتوجيو وتصحيح االخطاء في
حال حدوثيا لكي يستطيع الطالب من مساعدة بعضيم البعض بشكل تعاوني.
وان التعمم التعاوني ىو اسموب تعميمي ييدف الى تكوين الطالب عمى شكل مجاميع يساعد بعضيم
البعض في تحقيق اليدف التعميمي المشترك ويكون ذلك بمساعدة المدرس في التوجيو واالرشاد فقط.
ومن ىنا تأتي اىمية اسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف في محاولة لتفعيل دور الطالب في
العممية التعميمية واالبتعاد عن الدور التقميدي المتبع اثناء الدرس الذي يقتصر عمى الطالب دور المتمقي فقط في تطوير
بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي.

 8-1مشكمة البحث:
تتكون لعبة الكرة الطائرة من مجموعة من الميارات االساسية (الميارات اليجومية والميارات الدفاعية) التي
يجب عمى الطالب تعمميا واداءىا بالشكل الصحيح من اجل الوصول الى اعمى مستوى من االنجاز وىذا يتطمب التمرين
المستمر والمشاركة واالرشاد من قبل المدرس من اجل تحقيق التعمم.
وان لعبة الكرة الطائرة ىي لعبة جماعية تتطمب تظافر جميع الجيود بين الطالب الن ضعف احد الطالب
يؤدي الى ضعف الفريق ويؤثر سمباً عمى االداء.
وعمية ارتأى الباحث في ادخال اسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف في تطوير بعض الميارات
االساسية الكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي لغرض تحسين مستوى اداء الطالب لدييم لموصول الى اعمى مستوى من
االداء.
89

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017

 0-1اهداف البحث:
 .1اعداد وحدات تعميمية بأسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف في تطوير بعض الميارات االساسية
بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي.
 .2التعرف عمى مدى تأثير الوحدات التعميمية بأسموب التعمم التعاوني بجدولة التمرين المكثف في تطوير بعض
الميارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الرابع االعدادي.

 4-1فروض البحث:
 .1ىناك فروض ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في
تطوير بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة.
 .2ىناك فروق ذات داللة احصائية ين نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في تطوير بعض
الميارات االساسية الكرة الطائرة.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :عينة من طالب الصف الرابع االعدادي /اعدادية ابن سينا لمبنين.
 2-5-1المجال الزماني :من  2117/2/27ولغاية 2117/4/19
 3-5-1المجال المكاني :الساحة الخارجية في اعدادية ابن سينا لمبنين.

 -8المبحث الثاني :الدراسات النظرية والدراسات السابقة.
 1-8الدراسات النظرية:
1-1-8

مفهوم التعمم التعاوني:
يعتمد التعمم التعاوني عمى إيجاد ىيكمية تنظيمية لعمل المجموعة التعاونية عمى وفق أدوار محددة

وبالتناوب بين أعضاء المجموعة ،فالتعاون ال يعني االتكال عمى أحد الطمبة المتفوقين في المجموعة وانما اشراك جميع
الطمبة داخل المجموعة.
ويرى (محمد عواد) َّ
إن ليذا النمط من التعمم مميزات تختمف عما ىي عميو في األساليب التقميدية
المستخدمة ،ومنيا تقسيم الطمبة إلى مجموعات عشوائية ،إلنجاز ميمات محددة ،يتعاونون فيما بينيم إلنجازىا باعتماد
الواحد عمى اآلخرين ،ويعمل الجميع من أجل كل عضو في المجموعة ،ومن ثم من أجل الجميع ،إذن يتحقق اليدف من
خالل تعاونيم ،وىذا التعمم سيضمن لكل عضو في المجموعة ،أو كما يسمى أحياناً "نسبح سويا أو نغرق سوياً.
(.)3:67
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8-1-8

التمرين المكثف:
لقد وردت الكثير من المصطمحات المختمفة ليذا النوع من التمرين فيطمق عميو التمرين المتجمع والمتكتل

ويعني بذلك معنى واحدا لذا اتفق المختصون بالتعمم الحركي عمى أساس ىذا التمرين ىو اعطاء عدد محاوالت كثيرة
خالل التمرين مقابل فترات راحة قصيرة ال تتناسب مع عدد تكرار األداء وقد تطرق (وجيو محجوب )1998 ،الى ان
التمرين المتجمع ىو التمرين الذي تكون فيو فترات الراحة بين تمرين واخر قميمة جدا تبعا لنوعية الميارة التي يؤدييا
الالعب ( .)6:188أما (لي )1991 ،فقد أشار إلى ان "التمرين المكثف يعني جعل التمارين متقاربة مع بعضيا او بدون
فترات راحة او اوقات راحة قصيرة جدا" ()1:62

0-1-8

المهارات األساسية في الكرة الطائرة:

 1-0-1-8مهارة اإلرسال من االسفل.
 8-0-1-8مهارة التمرير من األسفل.
 0-0-1-8مهارة التمرير من األعمى.
 8-8الدراسات السابقة:
1-8-8

دراسة (باهرة عموان ومناهل عبد الحميد)1:168( :)8318،
((تأثير التعمم التعاوني في تعمم مهارتي الضرب الساحق والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة))



اىداف البحث :ييدف البحث التعرف عمى
 .1استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تعمم بعض الميارات االساسية في الكرة الطائرة.
 .2التعرف عمى مدى تأثير استراتيجية التعمم التعاوني في تعمم ميارتي الضرب الساحق والدفاع عن الممعب
في الكرة الطائرة.



فروض البحث :ىناك فروض ذات داللة احصائية لتأثير استراتيجية التعمم التعاوني في تعمم ميارتي الضرب
الساحق والدفاع عن الممعب في الكرة الطائرة.



االستنتاجات:
 .1ان اسموب اتعمم التعاوني لة تأثير ايجابي وفعال في تعمم ميارتي الضرب الساحق والدفاع عن الممعب بالكرة
الطائرة.
 .2يساعد اسموب التعمم التعاوني في زيادة فاعمية الطمبة في تعمم اذ يتحول الطالب من فرد متمقي الى قائد
مجموعة.
 .3يسيم التعمم التعاوني في زيادة من المنافسة بين المجموعات من خالل محاولة ايصال الجميع الى مستوى
جيد في الميارة لغرض التفوق عمى المجموعات االخرى.
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8-8-8

دراسة (خميل ابراهيم سممان)8:68( :)8330،

((تأثير استخدام اسموب التعمم التعاوني بطريقة التدريب الدائري في تعمم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة)).


اىداف البحث :ييدف البحث الى
 .1تأثير استخدام اسموب التعمم التعاوني بطريقة التدريب الدائري المتبع في تعمم الميارات االساسية بالكرة
الطائرة.
 .2الفرق بين استخدام التعمم التعاوني بطريقة التدريب الدائري واالسموب المتبع في تعمم بعض الميارات االساسية
بالكرة الطائرة.



فروض البحث:
 .1ىناك فروق معنوية في تعمم بعض الميارات االساسية بين نتائج االختبارات القبمي والبعدي لممجموعتين
التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي.
 .2ىناك فروق معنوية في تعمم بعض الميارات االساسية في نتائج االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية
والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.



االستنتاجات:
 .1اسموبا التعمم (التعمم التعاوني بطريقة التدريب الدائري – االسموب المتبع) ىما اسموبان فعاالن في تعمم
المبتدئين االداء الفني لمميارات االساسية المحددة بالكرة الطائرة نسب متفاوتة.
 .2تفوق اسموب التعمم التعاوني طريقة التدريب الدائري عمى االسموب المتبع في تعمم الميارات االساسية المحددة
بالكرة الطائرة.
 .3االفادة من القدرات الطمبة في المجموعة الواحدة من خالل المشاركة الفعالة والتعاون البناء في تعمم والتعميم
لكل طالب.

0-8-8

مناقشه الدراستين السابقتين:
من خالل اطالع الباحث عمى ما أظيرتو الدراستين السابقتين في النتائج تم التوصل الى التشابو بين

الدراستين السابقتين والدراسة الحالية وكاالتي:


دراسة باىرة عموان جواد :تشابيت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في استخدام اسموب التعمم التعاوني لكن
االختالف في استخدام في ىذه الدراسة التمرين المكثف وايضا اختالف في الميارات قيد البحث.



دراسة خميل ابراىيم سممان :تشابيت الدراسة الحالية في استخدام اسموب التعمم التعاوني لكن االختالف ىنا في
كون ىذه الدراسة بطريقة التدريب الدائري ،اما الدراسة الحالية جدولة التمرين المكثف.
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 -0المبحث الثالث :منهج البحث واجراءاته الميدانية.
 1-0منهج البحث:
استخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين لمالئمتو لطبيعة البحث.

 8-0عينه البحث:
لقد تم اختيار العينة من طالب الرابع االعدادي شعبتي (ب ،ج) وتم اختيار ( )24طالبا عشوائيا من مجتمع
البحث والبالغ عددىم ( ،)93أذ بمغت النسبة المئوية ( )%25,81بعد ان تم استبعاد الطمبة الراسبين الن اعمارىم اكبر
من اقرانيم الطمبة والالعبين والمرضى وتم تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبية وضابطة كما في جدول (.)1
جدول ()1

يبتن توزيع االساليب التعميمية عمى عينة البحث
الشعبة

االسموب التعميمي

عدد العينة

المجموعة
التجريبية

ب

تعمم تعاوني -مكثف

12

الضابطة

ج

التعمم التقميدي

12

وألغراض التكافؤ قام الباحث باستخدام (ت) لمعينات الغير المتناظرة في االختبارات القبمية لمميارات االرسال
المواجو من االسفل والتمرير من االسفل والتمرير من االعمى لغرض ضمان عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية
والضابطة وبذلك تكون بدءنا من نقطة شروع واحدة كما في جدول (.)2
جدول ()8

يبين تكافؤ العينة في االختبارات القبمية لممهارات قيد البحث
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة (ت)

قيمة (ت)

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الجدولية

7,25

1,18

7

1,91

1,54

تمرير من االسفل

5

1,17

5,16

1,79

1,72

تمرير من االعمى

8

1

7,91

1,18

1,21

المتغيرات
االرسال من االسفل

الداللة
غير معنوي

2,17

غير معنوي
غير معنوي

تحت درجة حرية  22ومستوى داللة 1,15
يبين جدول ( ) 2تكافؤ العينة في االختبار القبمي لمميارات االرسال من االسفل والتمرير من االسفل والتمرير
من االعمى اذ كانت قيمة (ت) المحسوبة ( )1,21 ،1,72 ،1,54وىي اقل من قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2,17مما
يدل عمى عدم وجود فروق بين المتغيرات المجموعتين في متغيرات البحث.
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 0-0االختبارات المهارية المستخدمة في البحث:
1-0-0

اختبار مهارة اإلرسال المواجه من األسفل)4:156( :



اسم االختبار :اإلرسال المواجو من األسفل.



الغرض من االختبار :قياس ميارة اإلرسال من االسفل لمطالب بالكرة الطائرة.



األدوات :ممعب كرة الطائرة قانوني ،كرة طائرة قانونية ،الممعب معد كما موضح في الشكل (.)1



مواصفات األداء :يقف الطالب في منطقة اإلرسال لمممعب المقابل (النصف المواجو لنصف الممعب المخطط
عمى بعد ( 9م) من الشبكة) ،ومن ىذا المكان والالعب ممسك بالكرة يقوم باإلرسال لتعبر الكرة الشبكة إلى
نصف الممعب المخطط.



الشروط :لكل طالب خمس محاوالت ،وفي حالة خروج الكرة لمخارج تحسب محاولة لمطالب (من ضمن
المحاوالت الخمس) ويعطى صفر لممحاولة.



التسجيل :يحسب لكل مرة إرسال صحيحة رقم المنطقة التي تيبط فييا الكرة في نصف الممعب المخطط ،إذ إن
الطالب لو خمس محاوالت عمى ىذا االختبار ،ولكون الدرجات موزعة عمى المناطق من ( )1إلى ( )4درجات،
فإن الدرجة العظمى ليذا االختبار ىي ( )21درجة ،مع مالحظة انو في حالة سقوط الكرة عمى خط يفصل بين
منطقتين يحسب طالب درجة المنطقة األعمى ،مثال :في حالة سقوط الكرة عمى الخط الفاصل بين المنطقة ()2
والمنطقة ( )4يحسب لممختبر في ىذه المحاولة أربع درجات.

الشكل ()1
اختبار اإلرسال من األسفل

8-0-0

اختبار كمفتون لمكرة الطائرة)5:085( :



الغرض من االختبار :قياس ميارة التمرير من األسفل بالكرة الطائرة.



األدوات الالزمة :كرة طائرة قانونية ،ساعة إيقاف ،حائط أممس عمودي عمى األرض يرسم عميو خط موازي
لألرض طولو ( 3م) وارتفاعو عن األرض ( 2,25م) شكل ( ،)2ويالحظ أن تكون المسافة الموجودة أعمى خط
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الـ ( 3م) كافية لتمرير الكرة عمى الحائط دون خروجيا من فوق الحائط ،ويرسم خط لمبداية عمى األرض يكون
موازياً لمحائط وعمى بعد ( 2,11م).


مواصفات األداء :يقف الطالب ومعو الكرة خمف خط البداية ،وعند إعطائو إشارة البدء يقوم برمي الكرة نحو
الحائط ،وعندما ترتد الكرة يقوم بتمريرىا باليدين من األسفل نحو الحائط أكبر عدد من المرات خالل ()31
ثانية ،ويجب أن يكون تمرير الكرة بطريقة قانونية وفقاً لقواعد لعبة الكرة الطائرة .ويجب أن يؤدى التمرير من
خمف خط البداية ،إذا فقد الطالب الكرة ،فانو يستعيدىا ويستأنف االختبار برمي الكرة من خمف خط البداية كما
في البداية ،يعطى كل طالب محاولتين بينيما دقيقتان لمراحة.



التسجيل :تحتسب لمطالب عدد التمريرات الصحيحة لممحاولتين التي تممس فييا الكرة الحائط فوق خط التمرير
خالل ( ) 31ثانية ،وال تحتسب العدات إذا تم تمرير الكرة بطريقة ال تقرىا قواعد المعبة أو إذا اجتاز الطالب خط
البداية ،وتعطى درجة واحدة لكل تمريرة صحيحة تممس فييا الكرة منطقة التمرير ،إذا لمست الكرة خط التمرير
عمى الحائط تحتسب الكرة كأنيا لمست منطقة التمرير.



درجة الطالب في االختبار ىي مجموع الدرجات التي حصل عمييا في المحاولتين معاً .كما في الشكل ()2

الشكل ()8
اختبار كمفتون لمكرة الطائرة

0-0-0

اختبار برادي لمكرة الطائرة)5:085( :



الغرض من االختبار :قياس مستوى األداء المياري لميارة التمرير من األعمى بالكرة الطائرة.



األدوات الالزمة :كرة طائرة قانونية ،ساعة إيقاف ،حائط أممس عمودي عمى األرض ارتفاعو ال يقل عن (4,5
م) ،يرسم عميو مربع طول ضمعو (1,5م) ،ويكون ارتفاعو عن األرض ( 3,11م) ،كما في الشكل (.)3



مواصفات األداء :يقف الطالب في مواجية الحائط ممسكاً بالكرة عند إعطاء الطالب إشارة البدء يقوم برمي الكرة
باليدين نحو المربع المرسوم عمى الحائط ،وعندما ترتد الكرة إليو يقوم بإرجاعيا إلى المربع عن طريق تمريرىا
باليدين من األ عمى بطريقة قانونية وفق قواعد الكرة الطائرة ،وقبل أن تسقط عمى األرض يقوم الطالب بتمرير
الكرة عمى المربع اكبر عدد ممكن من التمريرات خالل دقيقة واحدة ،ويحتسب لمطالب عدد التمريرات الصحيحة
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القانونية ،واذا فقد المعب الكرة في أثناء التمرير فانو يستعيدىا ثم يستأنف االختبار برمي الكرة باليدين نحو
المربع أوالً ثم يستمر بالتمرير بعد ذلك.
ال يحتسب رمي الكرة باليدين عمى المربع المرسوم عمى الحائط ،في بداية االختبار وكذا عندما يفقد الطالب
الكرة ،كتمريرة من التمريرات ،وال يوجد خط لمبدء في ىذا االختبار إنما توجد منطقة لمتمرير يتحرك فييا الطالب.


التسجيل :تحتسب لمطالب عدد التمريرات الصحيحة التي تممس فييا الكرة المربع المرسوم عمى الحائط ،وتعطى
درجة واحدة لكل تمريرة صحيحة تممس المربع المرسوم عمى الحائط ،ودرجة الطالب في االختبار ىي مجموع
التمريرات الصحيحة التي حصل عمييا.

الشكل ()0
اختبار برادي لمكرة الطائرة

 4-0التجربة االستطالعية:
قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  2117/2/27في الساحة الخارجية في اعدادية ابن سينا
لمبنين وتم اختيار ( )5طالب خارج عينة البحث وطبقت عمييم االختبارات بغية التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي
تواجو الباحث والتأكد من كفاءة فريق العمل المساعد(*).

 5-0االختبارات القبمية:
اجرى الباحث االختبارات القبمية الختبار االرسال المواجو من االسفل بتاريخ  2117/2/28واختبار ميارة
التمرير من االسفل بتاريخ  2117/2/29واختبار التمرير من االعمى بتاريخ  2117/2/31عمى المجموعتين التجريبية
والضابطة وقد نظمت استمارة خاصة في جمع بيانات االختبارات الختبار االرسال من االسفل المواجو الذي يكون من
( )5محاوالت لكل مختبر والدرجة العظمى ليذا االختبار ( 21درجة) ،اما التمرير من االسفل فكان لكل طالب محاولتين
(*) انظر الممحق ()1
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زمن كل محاولة ( 31ثا) وتحتسب عدد المحاوالت الصحيحة في المحاولتين ،اما اختبار التمرير من االعمى فمكل طالب
محاولة زمنيا (61ثا) وتحتسب المحاوالت الصحيحة فييا.

 6-0التجربة الرئيسة:
تتضمن التجربة الرئيسة وحدات تعميمية (المجموعة التجريبية) بأسموب التعمم التعاوني بطريقة التمرين
المكثف وان مدة المنيج ( )8اسابيع بواقع وحدتين في االسبوع والمجموع ( )16وحدة تعميمية ،اذ قسموا الطالب الى ثالث
مجاميع لكل مجموعة ( )4طالب ويقوم المدرس بشرح الميارة وتقديم نموذج صحيح لألداء الميارة ويقوم كل طالب في
المجموعة تنفيذ الميام الجزئية من اليدف التعميمي بمساعدة افراد المجموعة ويقوم المدرس باإلشراف والمتابعة وضبط
الوقت وتقديم المساعدة عند الحاجة ألي مجموعة عن طريق قائد المجموعة ،اما المجموعة الضابطة فيي اعتمدت عمى
التعمم التقميدي (االسموب االمري) من قبل المدرس في تدريس الميارات قيد البحث.

 7-0االختبارات البعدي:
اجريت االختبارات البعدية بتاريخ  2117/4/17الختبار االرسال المواجو من االسفل وبتاريخ
 2117/4/18الختبار التمرير من االسفل وبتاريخ  2117/4/19الختبار التمرير من االعمى عمى المجموعتين التجريبية
والضابطة مع مراعاة ان تكون الظروف مشابيو مثل اجراءات االختبار القبمي وتم جمع البيانات في استمارة خاصة ليذا
الغرض.

 8-0 8-0الوسائل االحصائية:
استخدم الباحث الوسائل االحصائية االتية:


الوسط الحسابي.



االنحراف المعياري.



اختبار (ت) لمعينات المتناظرة.



اختبار (ت) لمعينات الغير المتناظرة.

07

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017

 -4المبحث الرابع :عرض النتائج ومناقشتها.
جدول ()0

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة لالختبارات القبمية والبعدية لممهارات التمرير من
االسفل والتمرير من االعمى واالرسال من االسفل

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمه (ت)

المهارة

المجموعة

التمرير من

التجريبية

5,11

االسفل

الضابطة

5,16

1,83

التمرير من

التجريبية

8,11

1,14

11,66

االعمى

الضابطة

7,91

1,24

11,41

1,99

االرسال

التجريبية

7,25

1,13

11,16

1,46

11,94

من االسفل

الضابطة

7,11

1,95

11,66

1,88

11,31

س

االحصائية

الفروق

1,62

9,11

2,25

1,41

1,11

معنوي

2,86

1,18

1,37

1,11

معنوي

2,66

1,28

1,11

معنوي

1,46

1,11

معنوي

1,11

معنوي

1,11

معنوي

ع

المحسوبة

ف

فه

الداللة

داللة

س

ع
1,73

7,25
6,25

1,62
1,49

9,38
5,33

2,51
3,91

1,35

3,66

1,35

معنوي < ( )1,15عند درجة حرية (.)11
يتضح من جدول ( )3والخاص بقيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة
لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة لمميارات الثالث وىي التمرير من االسفل والتمرير من االعمى
واالرسال من االسفل.
ففي ميارة التمرير من االسفل بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )5,11وبانحراف معياري ()1,73
في حين بمغ الوسط الحسابي لنفس المجموعة في االختبار البعدي ( )7,25وبانحراف مقداره ( )1,62في حين بمغت قيمة
(ت) المحسوبة ( )9,11تحت درجة حرية ( )11وبداللة احصائية ( )1,11وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي بين
االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
اما المجموعة الضابطة فقد بمغ الوسط الحسابي( )5,16وبانحراف معياري ( ،)1,83اما االختبار البعدي
فقد بمغ الوسط الحسابي ( )6,25وبانحراف ( ،)1,62وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )2,86وبداللة احصائية (،)1,11
وىذا يدل عمى وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
اما ميارة التمرير من االعمى فقد بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )8,11وبانحراف مقداره
( ،)1,14لما االختبار البعدي فقد بمغ الوسط الحسابي ( )11,66وبانحراف ( ،)1,49وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( )9,38وبداللة احصائية ( ،)1,11وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي ولصالح االختبار البعدي.
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اما المجموعة الضابطة فقد بمغ الوسط الحسابي ( )7,91وبانحراف قدرة ( ،)1,24اما الوسط الحسابي
لالختبار البعدي فقد بمغ ( )11,41وبانحراف ( )1,99وقد بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )1,33وبداللة احصائية
( ،)1,11وىذا يدل عمى معنوية الفروق ولصالح االختبار البعدي.
اما ميارة االرسال من االسفل فقد بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )7,25وبانحراف معياري قدرة
( ،)1,13وبمغ الوسط الحسابي لنفس المجموعة ( )11,16وانحراف ( ،)1,46وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ()11,94
وبداللة احصائية ( )1,11وىذا يدل عمى معنوية الفروق ولصالح االختبار البعدي.
اما المجموعة الضابطة فقد بمغ الوسط الحسابي لالختبار القبمي ( )7,11وانحراف معياري ( ،)1,95اما
االختبار البعدي فقد بمغ الوسط الحسابي ( )11,66وبانحراف مقداره ( ،)1,88وقد بمغت قيمة (ت) المحسوبة ()11,31
وبمستوى داللة احصائية ( )1,11تحت درجة حرية ( ،)11وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي ولصالح االختبار البعدي.
الجدول ()4
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة لنتائج االختبارات البعدية لممجموعتين
التجريبية والضابطة

المهارة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة
ع

قيمة (ت)

مستوى

داللة

المحسوبة

الداللة

الفروق

3,94

1,11

معنوي

1,12

معنوي

1,17

غير معنوي

س

ع

التمرير من االسفل

7,25

1,62

س
ً
6,25

1,62

التمرير من االعمى

11,66

1,49

11,41

1,99

1,48

االرسال من االسفل

11,16

1,46

11,66

1,88

1,16

معنوي <)  )1,15عند درجة حرية ()22
يتضح من جدول ( )4والخاص بقيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة في
االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في الميارات الثالث.
ففي ميارة التمرير من االسفل بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )7,25وبانحراف معياري
( ،)1,62في حيث بمغ الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ( )6,25وانحراف ( )1,62وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( )3,94وبمستوى داللة احصائية ( )1,11عند درجو حرية ( ،)22مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح المجموعة
التجريبية ويعزو الباحث ىذا الى تأثير الوحدات التعميمية بطريقة االسموب التعمم التعاوني طريقة التمرين المكثف عمى
الطالب.
اما ميارة التمرير من االعمى فقد بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )11,66وبانحراف معياري
قدرة ( ،)1,49اما المجموعة الضابطة فقد بمغ الوسط الحسابي ليا ( )11,41وبانحراف معياري ( )1,99وقيمة (ت)
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المحسوبة ( )1,48وداللة احصائية ( )1,12وىذا يدل عمى معنوية الفروق ولصالح المجموعة التجريبية،
ويعزو الباحث ذلك الى امكانية الطالب عمى العمل الجماعي ومساعدة بعضيم البعض اثناء التدريب عمى الميارة.
اما االرسال من االسفل فقد بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ( )11,16وبانحراف معياري
( ،)1,46اما المجموعة الضابطة فقد بمغ الوسط الحسابي ( )11,66وبانحراف ( ،)1,88وبمغت قيمة (ت) المحسوبة
( )1,16وبمستولى داللة ( ،)1,17وىذا يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارة
االرسال من االسفل ،ويعزو الباحث ىذا عمى عدم امكانية الطالب عمى التدريب خارج الممعب بسبب احتياجيم الى
الشبكة ،ولكن نالحظ ان ىناك فرق االوساط الحسابية ونرى ان المجموعة التجريبية قد تطورت اكثر من الضابطة.

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
 .1ان اسموب التعمم التعاوني بطريقة التمرين المكثف لو تأثير ايجابي وفعال في تطوير ميارة التمرير من االسفل
والتمرير من االعمى واالرسال من االسفل.
 .2يسيم التعمم التعاوني بطريقة التمرين المكثف في زيادة المنافسة بين المجموعات من خالل محاولة ايصال
الجميع الى مستوى الجيد من التطور لدييم.
 .3يساعد التعمم التعاوني بطريقة التمرين المكثف من زياده فاعمية الطمبة اذ يحول الطالب من دور المتمقي الى
دور القائد في المجموعة.

 8-5التوصيات:
 .1اعتماد اسموب التعمم التعاوني بطريقة التمرين المكثف في تدريس الميارات االساسية المتبقية بالكرة الطائرة لزياده
فاعمية الطمبة وزيادة النشاط لدييم.
 .2استخدام التعمم التعاوني بطريقة التمرين المكثف في مراحل عمرية مختمفة في تعمم وتطوير الميارات االساسية
بالكرة الطائرة.

43

مجلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ✽ المجلد التاسع والعشرون ✽ العدد الثاني ✽ لسنة
2017

المصادر.
 .1باىرة عموان ،مناىل عبد الحميد ؛ " تأثير التعمم التعاوني في تعمم ميارتي الضرب الساحق والدفاع عن الممعب بالكرة
الطائرة" :مجمة الفتح ،ديالى ،العدد الخمسون.2112 ،
 .2خميل ابراىيم سممان ؛ تأثير استخدام اسموب التعمم التعاوني بطريقة التدريب الدائري في تعمم بعض الميارات
االساسية بالكرة الطائرة( ،اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.)2113 ،
 .3محمد عواد الحموز؛ تصميم التدريس (عمان ،دار وائل لمنشر .)2114 ،
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الممحق ()1
اسماء فريق العمل المساعد
ت

مكان العمل

االسم

1

عزام مجيد عموان

مدرس التربية الرياضية  -اعدادية ابن سينا لمبنين

2

عباس شمكام خمف

مدرس فيزياء  -اعدادية ابن سينا لمبنين

3

عالء كريم عبد

مرشد تربوي  -اعدادية ابن سينا لمبنين

4

مصطفى عباس شمكام

طالب اعدادية – الصف الخامس التطبيقي

5

حسين عباس شمكام

طالب بكموريوس – كمية العموم – الجامعة المستنصرية
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