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تأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني والمنافسات على التحصيل المعرفي 
 المتوسطةوالمھاري وا&تجاه نحو ممارسة الكرة الطائرة لت�ميذ المرحلة 

 مشاري عيسي الرويح.د                                                              

 أمينة احمد عبداهللا العلي.د                                                             
 :المقدمة ومشكلة البحث

يعكس التقدم الرياضى ما تتمتع به الدول من تقدم علمى فى مجال البحوث ودعم الدراسات التجريبية 
ٕوادخال النواحى التكنولوجية فى تعليم المهارات وتثبيتها واثراء العملية التعليمية ، ومع إعداد الن اشئ والبطل ٕ

األولمبى ووضع الخطط طويلة األجل والبحث فى السلوك االنسانى والنظر إلى سلوكه اليومى وبناء المقاييس 
المختلفة نجد أن معرفة االتجاهات ترتبط بعملية التخطيط للمستقبل وذلك للتعرف على االتجاهات الغالبة 

والتوجيه نحو النشاط الرياضى الذى . اصة نحوهاوتسهيل استجابات الفرد فى المواقف التى لديه اتجاهات خ
 .  يتناسب مع ميوله ووجدانه وأنماط سلوكه 

وتتزايد الحاجة في وقتنا الحاضر إلى تطبيق الفكر العلمي واألساليب العلمية والتقنية في تصميم  وتنفيذ 
درات المتعلمين وخصائصهم في ًالمناهج التعليمية وأساليب تدريسها بهدف الوصول إلى مستويات األداء وفقا لق

 ).١: ٢( مختلف المستويات التعليمية
م أن  التربية الرياضية إحدى األنشطة التربوية والمجاالت الخصبة ١٩٩٨ويرى أحمد أمين مرسى 

ٕلتفاعل الفرد مع البيئة االجتماعية والطبيعية وادراك المثيرات والتعرف عليها واكتساب المزيد من المعلومات 
ًونظرا لما لألنشطة من تأثير إيجابى وفعال فى تدعيم الشخصية اإلنسانية الشاملة من . ت واالتجاهاتوالخبرا

كما تعمل على تقويم اتجاهات الشباب السلبية وتصحيح مسارها , الناحية البدنية والصحية والتربوية والنفسية 
 الشباب فى نشاط هادف وبناء خاصة لتصبح اتجاهات إيجابية نحو الممارسة الرياضية بهدف استثمار طاقات

   )١٥٥ :١.(أن االتجاهات تتحول بمرور الزمن إلى ان تصبح من مكونات الفرد االساسية 
وعمليات تطوير وتحديث المناهج التعليمية ال تعني محتوى جديد للمادة التعليمية فحسب وال إعادة 

عملية التدريس تجعل المنهج الدراسي أكثر فعالية تنظيم لهذا المحتوى ولكن يتضمنه أساليب جديدة وحديثة في 
: ٩. (ًمن خ(ل إيجاد مواقف يكون فيھا المتعلم أكثر نشاطا وإيجابية ومشاركة في اكتشاف المادة المراد تعلمھا

٢١.( 

ونتيجة لهذه التطورات العلمية في مجال مناهج التربية الرياضية المدرسية وطرق تدريسها ظهرت 
متعلم تعتمد إلى حد كبير على ذاتية التلميذ في التعلم وتراعي ما بين التالميذ من فروق فردية أساليب حديثة لل

 ).٥٠ : ١٠( في القدرات العقلية والبدنية و المهارية والنفسية واالستعدادات  المختلفة 
 تعاون ترجع والتعاون والتنافس ظاهرتين من مظاهر العالقات المتبادلة بين التالميذ داخل الفصل، ففكرة

يستطيعون أن ينجزوا أكثر من الناس التي تعمل بمفردها، وهذا ) بالتعاون (ًإلى أن الناس الذين يعملون معا  
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مبدأ مؤسس في علم النفس االجتماعي وقد أفاد مؤيدو التعلم التعاوني في الفصل زيادة الفوائد في نواحي مثل 
 ).١٥: ١٣(بالنفس وحب المدرسة واإلنجاز العلمي العالقات البيئية بين أفراد المجموعة والثقة 
م أن موضوع دراسة االتجاهات يحتل أهمية كبيرة باعتبار أنه ١٩٩٠ويشير حامد عبد السالم زهران 

   )١٢٨: ٦.(ات الموجهة لسلوك الفرد والجماعةوالمحدد, واحد من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية 
ًأن االتجاهات اإليجابية نحو النشاط الرياضى تلعب دورا هاما ,  م ١٩٩٤ويوضح محمد حسن عالوى  ً

ألنها تمثل القوى التى تحرك الفرد وتثيره لممارسة هذا النشاط واالستمرار فى , فى االرتقاء بهذا النوع من النشاط 
  )٢٢٠ – ٢١٩ :١٤.(ممارسته بصورة منتظمة 

 لهم فرص التعلم من خالل التعلم التعاوني  إلى أن التالميذ حينما تتاحSlavin.Rسيالقينويشير 
ًالجماعي تتاح لهم فرص جمع البيانات والمعلومات واألدلة والشواهد كما يجدون المجال متاحا لتقديم األشياء 

 ) .١٨ : ١٩(ٕواصدار األحكام ومن ثم يشعرون بدورهم في العملية التعليمية  
ً باألنشطة المختلفة داخل الفصل فيتعاونون معا لتحقيق والتعاون والتنافس يواجه التالميذ أثناء قيامهم

ًأهداف محددة أو ينافس بعضهم بعضا للحصول على مراكز متقدمة أو جوائز قيمة، و تضع المنافسة أمام 
الشخص عادة مستويات يحاول بلوغها وبذلك تحفزه على بذل الجهد وفي مواقف أخرى تضع المنافسة أمام الفرد 

) التنافس(يه بلوغها فتقعده عن العمل ورغم ذلك فإن أسلوبي التعلم التعاوني والمنافسات مستويات يصعب عل
لهما فعالية في عملية التعلم فاألسلوب التنافسي يعمل على حث التالميذ على التعلم واستثارة اهتمامهم بالمادة 

د تحصيل التالميذ للمادة  المتعلمة التعليمية وتهيئة الفرص التي تساير قدراتهم، وكذلك األسلوب التعاوني يزي
ٕواتقانها واحتفاظهم بالمعلومات كما أنه يزيد اهتمام التالميذ بالمادة الدراسية والشعور بالثقة المتبادلة و الدافعية 

 ).٤ :١٦(إلنجاز األهداف المشتركة 
ن أنه ال توجد إال  تبي  في دولة الكويتوزارة التربيةوبالنظر إلى تدريس التربية الرياضية في مدارس 

الطريقة التقليدية التي تعتمد على الشرح اللفظي وعرض نموذج لألداء من جانب المعلم دون أدنى مشاركة فعالة 
من قبل المتعلم ودون مراعاة لما بين المتعلمين من فروق فردية من حيث قدراتهم ومستويات تفكيرهم وأداؤهم ، 

 من الوقت المخصص لألداء الفعلي للدرس ، وذلك الن المدرس ٕوان هذه الطريقة تعمل على ضياع الكثير
 ).٢١٣ : ٥ (.ٕبتدخل طوال فترة األداء في شرح الطريقة واصالح األخطاء مما يعوق نمو المستوى

 والوطن دولة الكويت  من الرياضات الجماعية الهامة في كل من د أن الكره الطائرة تعانويرى الباحث
 في تعلم بعض  إلى استخدام أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي كاستراتيجيات جديدةانالعربي ، مما دفع الباحث

 .مهاراتها قيد البحث
ًمن هذا المنطلق ونظرا لعدم جدوى الطرق التقليدية المتبعة حاليا في تدريس التربية الرياضية بالمدارس  ً

لعملية وال تراعي التباين الواضح بين المتعلمين في ًوالتي ال تتيح للتلميذ مواقف تعليمية تجعله إيجابيا في هذه ا
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القدرات والخصائص الفردية خاصة وأن مرحلة الحلقة الثانية من التعليم األساسي من أهم المراحل التي تظهر 
فيها الفروق الفردية بين المتعلمين مما يتطلب من المتعلم أن يراعي اختيار األسلوب المناسب في التدريس والذي 

وتأثيرهما على  )التنافسي الفردي–التعاوني ( إلى استخدام أسلوبين للتعلماني هذه الفروق ،هذا مما دفع الباحثيراع
التمرير  (مهاراتها مثلبعض و الكرة الطائرةالتحصيل المعرفي في الكرة الطائرة ومقياس االتجاهات نحو ممارسة 

) الصد – الضرب الساحق –ال من أعلى مواجه  اإلرس– االستقبال – اإلرسال من أسفل مواجه –من أعلى 
فى تأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني  وبالتالي تحددت مشكلة البحث الحالي التاسع المتوسطلتالميذ الصف 

 المتوسطةوالمنافسات على التحصيل المعرفي والمهاري واالتجاه نحو ممارسة الكرة الطائرة لتالميذ المرحلة 
 :ھدف البحث

 : التعرف على الى البحثهدفي

 واالتجاهــات نحــو ممارســة  والمهــاريأـثـر اســتخدام األســلوب التقلـيـدي عـلـى كــل مــن التحصــيل المعرفــي -١
 .المتوسطةلتالميذ المرحلة  الكرة الطائرة

 واالتجاهـــات نحـــو  والمهـــاري علـــى كـــل مـــن التحصـــيل المعرفـــيأســـلوب الـــتعلم التعـــاونيأثـــر اســـتخدام  -٢
 .المتوسطةلتالميذ المرحلة  ئرةالكرة الطاممارسة 

الكـرة  واالتجاهـات نحـو ممارسـة  والمهـاري على كل من التحصيل المعرفـيالتعلم التنافسيأثر استخدام  -٣
 .المتوسطةلتالميذ المرحلة  الطائرة

 :فروض البحث 

المجموعـــــة الضـــــابطة والمجمـــــوعتين (توجـــــد ـفــــروق ذات دالـلــــة إحصـــــائية ـبــــين المجموعـــــات اـلــــثالث  -١
فــي القيــاس البـعــدي فــي االختبــار المعرـفــي للكــرة الطــائرة قـيــد البحــث لصــالح المجموعـــة  )بيتينالتجــري

 )التي درست باسلوب التعلم التعاوني(التجريبية األولى 

المجموعـــــة الضـــــابطة والمجمـــــوعتين (توجـــــد ـفــــروق ذات دالـلــــة إحصـــــائية ـبــــين المجموعـــــات اـلــــثالث  -٢
 قيـد البحـث لصـالح الكـرة الطـائرةتجاهـات نحـو ممارسـة فى القياس البعدى فـى مقيـاس اال )التجريبيتين

 )التى درست باسلوب التعلم التعاونى(المجموعة التجريبية األولى 

المجموعـــــة الضـــــابطة والمجمـــــوعتين (توجـــــد ـفــــروق ذات دالـلــــة إحصـــــائية ـبــــين المجموعـــــات اـلــــثالث  -٣
لح المجموعــة التجريبيــة فــى القيــاس البعــدى  فــي مهــارات الكــرة الطــائرة قيــد البحــث لصــا )التجــريبيتين

 )التى درست باسلوب التعلم التعاونى(األولى 

 توجــد فــروق فــي نســبة التحســن المئويــة بــين المجموعــات الــثالث فــي المتغيــرات المهاريــة واالختبــار  -٤
 .الكرة الطائرةالمعرفي ومقياس االتجاهات نحو ممارسة 
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 :مصطلحات  البحث
                       Cooperative learning:التعلم التعاوني

 :بأنه ) م١٩٩٢ (Stephenًترى كوثر كوجك نقال عن ستيفن   
اســتراتيجية ـتـدريس ناجحــة ـيـتم فيهــا اســتخدام المجموعــات الصــغيرة وتضــم كــل منهــا تالمـيـذ ذوي مســتويات 

ن ًقدرة مختلفة ألنشطة تعلم متنوعة لتحسين فهمهم للموضوع وكل عضو في المجموعة ليس مسؤوال فقط أ
 ).٢٢ : ٩( ًيتعلم بل أن يساعد زم(ءه في المجموعة على التعلم وبالتالي يخلق جوا من اDنجاز والتحصيل

 

 Intergroup competition:      أسلوب المنافسة

هــو نشــاط يحــاول فيــه الفــرد أو الجماعــة إحــراز الفــوز والتفــوق علــى غيــره مــن أفــراد أو جماعــات 
تــه البدنيــة والمهــارات العقليــة فــي ظــل مواقــف متعــددة تتميــز بقوتهــا وتغيرهــا باســتخدام كافــة إمكانياتــه وقدرا

  ).١٦ : ١٥(الرتباطها باختالف مواقف الفوز والهزيمة 
                            Attitude:االتجاه 

مفهـــوم يعـبــر عـــن محصـــلة اســـتجابات الفـــرد نحـــو موضـــوع ذي " وـيــذكر محســـن إســـماعيل اإلتجـــاه بأـنــه 
 ).١٠ : ١٢" (اعية تتمثل في تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له صبغة اجتم

 Cognitive achievement:     التحصيل المعرفي 

اإلنجاز في مادة معينة أو مجموعة من المواد مقدرا بالدرجات طبقا : بأنه " حسين قورة " يعرفه 
 ).٣٤ :٧(لالمتحانات  

 :الدراسات السابقة

بدراســـة للوقـــوف علـــي أثـــر ثـــالث صـــور مـــن ) ١٩ (١٩٩٦ Stanne "يـــث ســـتان اليـــزا ب" قامـــت  - ١
علي التحصيل في المجـال الرياضـي وعلـى تقبـل ) الفردية – التنافس –التعاون ( االعتماد المتبادل 

دراســة ) ٧٠(جمعــت الباحثــة . الجاذبيــة المتبادلــة بــين األفــراد والــدعم االجتمــاعي   بيــنهم . الــذات 
 وهـو أسـلوب  Meta analysisلتحليـل اإلحصـائي المعـروف بالتحليـل البعـدي أخضعتها ألسـلوب ا

إحصائي يقوم على تجميع الدراسات التي أجريـت حـول موضـوع معـين أعـاده تحليلهـا للوصـول إلـى 
كـــان المتغيـــر . نتـــائج خاصـــة بحجـــم تـــأثير المتغيـــر المســـتقل علـــي المتغيـــر أو المتغيـــرات التابعـــة 

وكاـنــت المتغـيــرات )  الفردـيــة – التـنــافس –التعـــاون ( عتمـــاد المتـبــادل المســـتقل فـــي الدراســـة هـــو اال
التابعــة هــي تقبــل الــذات ، هــو الجاذبيــة المتبادلــة بــين األفــراد والــدعم االجتمــاعي بيــنهم والتحصــيل 

أمــــا . قــــام التحليــــل علــــى أســــاس أن مجموعــــات التعــــاون تمثــــل المجموعــــة التجريبيــــة . الرياضــــي 
  : المجوعات الضابطة فكانت
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حصول الفائز في المنافسة علي كل المكافئات بينمـا ال يحصـل الخاسـر علـى : المجموعة األولى  •
   . Zero- sun comptitionشئ 

وتقوم على معالجات فردية مع تحقيق مكافئات نسبية أو ) المنافسة الغامضة : (المجموعة الثانية  •
 . مجموعات تنافسية مع غموض إجراءات المنافسة 

 حيث يعمل كل فرد بمفرده مستقال عن اآلخرين ) الفردية : ( ة الثالثة المجموع •

اء المجموعـات ممـا يزيـد مـن ضعأحيث تتجانس قدرات ) المنافسة المناسبة : ( المجموعة الرابعة  •
 فرص تحقيق الكسب واستخدام المنافسة في التدريب في مقابل استخدامها في مواقف التعلم  

  :      أسفرت النتائج على
 تفوق التعاون عن التنافس في تأثيره على التحصيل واألداء الحركي بالنسبة للمجموعات الثالث األولى -
 فقد كان تأثير التنافس ضئيال على األداء الحركي ) المنافسة المناسبة ( بالنسبة للمجموعة الرابعة أي  -

 ية والدعم االجتماعي وتقدير الذات  تفوق التعاون علي التنافس في تأثيره علي الجاذبية االجتماع -

أـثــر األهـــداف  التعاونـيــة والتنافســـية " بدراســـة عنوانهـــا ) ١٨ (١٩٩٧ "  Rattigan راتيجـــان"  ـقــام  - ٢
كـان هـدف " والفردية علي نمو المهارات والجوانب الوجدانية والتكامل االجتماعي في التربية البدنية 

ٕلتنـــافس والفرديـــة علـــى نمـــو المهـــارات وانجازهـــا والـــدعم الدراســـة هـــو الوقـــوف علـــي أثـــر التعـــاون وا
االجتمـاعي وتماســك الجماعـة أو التكاـمـل االجتمـاعي ـلـدي عيـنـة مـن التالمـيـذ المتـدربين عـلـي وحــدة 
خاصة لتعلم مهارات الكرة وكرة السلة ، وزع المشاركون علي المعالجات الثالث التنافسية والتعاونية 

درســــون للتربـيـــة الرياضــــية بعــــد ـتـــدريبهم عـلـــى األـنـــواع اـلـــثالث مــــن والفردـيـــة وقــــام بالـتـــدريس لهــــا م
بالنســبة للمهــارات الرياضــية جمعــت نتــائج أداء التالميــذ فــي الرميــة الحــرة والرمــي مــع . المعالجــات 

بينـت النتـائج تفـوق أثـر التعـاون . القفز و تمريرة الصدر وقذف الكرة من الوضع الثابت علي السلة 
 . في مهارة الرمي مع القفزوالتنافس علي الفردية

فعالـيـة اســتخدام اســتراتيجيتي اـلـتعلم " بدراســة عنوانـهـا ) ١٧)(١٩٩٧ ("ياـسـمين زـيـدان حـسـن "قاـمـت  - ٣
التعاوني الجمعي والتنافسي الفردي علـى تحصـيل الرياضـيات وتخفيـف القلـق الرياضـي لـدى تالميـذ 

عالـيــة ـتــدريس وحـــدة المجموعـــات اســـتهدفت هـــذه الدراســـة التعـــرف عـلــى ف "الصـــف األول اإلعـــدادي 
باســتخدام اســتراتيجيتي الــتعلم التعــاوني الجمعــي والتنافســي الفــردي لتالميــذ الصــف األول اإلعــدادي 
على تحصيل الرياضيات وتخفيف مستوى القلق الرياضي لديهم والتعـرف علـى العالقـة بـين مسـتوى 

تمثلــت عينــة الدراســة فــي  .القلــق الرياضــي وتحصــيل الصــف األول اإلعــدادي لوحــدة المجموعــات 
تلمـيـذة مــن تلمـيـذات الصــف األول اإلعــدادي بمدرســة الحديـثـة اإلعدادـيـة بـنـات بمديـنـة المنـيـا )١١١(

تلميـذة ومجموعـة )٤٠(قسمت إلى مجموعة تجريبية أولـى تسـتخدم الـتعلم التعـاوني الجمعـي وعـددها 
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تلمـيـذة ـتـدرس )٤٢(عــة ضــابطة تلمـيـذة ومجمو)٣٩(تجريبيـة ثانـيـة تســتخدم التنافســي الـفـردي وعـددها 
ســـؤال وقيـــاس القلـــق )٢٦(وطبـــق علـــى هـــؤالء التالميـــذ اختبـــار تحصـــيلي مـــن ،بالطريقـــة التقليديـــة 

فعاليــة اســتخدام الــتعلم :وتوصــلت أهــم نتائجهــا إلــى .عبــارة مــن إعــداد الباحثــة )٣٦(الرياضــي مــن 
طريـقــة اـلــتعلم التقلـيــدي ـفــي مقارـنــة ب) ًكـــال عـلــى حـــده (التعـــاوني الجمعـــي واـلــتعلم التنافســـي الـفــردي 

تحصــــيل الرياضــــيات وتخفيــــف القلــــق الرياضــــي لــــدى تلميــــذات الصــــف األول اإلعــــدادي ، فعاليــــة 
اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني الجمعـــي مقارنـــة باســـتراتيجية الـــتعلم التنافســـي الفـــردي فـــي تخفيـــف القلـــق 

 الجمعـــي والتنافســـي ًوعـــدم وجـــود فـــروق داـلــه إحصـــائيا فـــي مجمـــوعتي اـلــتعلم التعـــاوني. الرياضـــي 
الـفـردي ـفـي تحصــيل الرياضــيات ووجــود عالـقـة ارتباطـيـه ســالبة ـبـين درجــات تحصــيل التلمـيـذات ـفـي 

 .مجموعات الدراسة الثالث ودرجاتهم في مقياس القلق الرياضي 
ــوعميره" قامـــت  - ٤ ــات أـب تجرـيــب اســـتراتيجيتي الـــتعلم التعـــاوني " بدراســـة عنوانهـــا ) ١١)(١٩٩٧(" محـب

 ".تعلم التنافسي الجمعي في تعليم الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية العامة الجمعي وال
الـتعلم التعـاوني (استهدفت الدراسة التعرف على أثر اختالف اإلستراتيجيات المستخدمة في التدريس 

عـلـــــى التحصــــــيل الدراســــــي وحــــــل المشــــــكالت ) الجمـعـــــي والتنافســــــي الجمعــــــي والطريـقـــــة التقليدـيـــــة 
ًطالبا من طالب الصف األول الثانوي في إحـدى مـدارس  )١٣٠(نت عينة الدراسة من تكو."اللفظية

ًطالبـــا تـــدرس بـــالتعلم التـعـــاوني )٤٥(مصـــر الجديـــدة وقســـمت العيـنـــة إلـــى مجموعـــة تجريبيـــة أوـلـــى 
ًطالـبـا تـدرس ـبـالتعلم التنافسـي الجمـعـي ومجموعـة ضــابطة )٤٣(الجمعـي ، ومجموعـة تجريبـيـة ثانيـة 

 ،  وـقـد طـبـق عـلـى هــؤالء الطــالب اختـبـار التحصــيل الرياضــي،بالطريـقـة التقليدـيـة ًطالـبـا ـتـدرس )٤٧(
توصلت .  واختبار حل المشكالت اللفظية التي تؤدي في حلها لمعادالت ، مقرر )٢٠(وتكون من 

 :أهم نتائجها إلى 
خــاص ًوجـود ـفـروق داـلـه إحصــائيا لصــالح المجـمـوعتين التجــريبيتين ـفـي اختـبـار التحصــيل الرياضــي ال -

 .بوحدة المعادالت الرياضية للصف األول الثانوي 
عدم وجود فـروق ذات داللـه إحصـائية بـين مجموعـة الـتعلم التعـاوني الجمعـي والتنافسـي الجمعـي فـي  -

 .ختبار التحصيل الرياضي إ
ًوجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعتين التجريبيتين في اختبار حل المشكالت التـي تـؤدي فـي  -

 .ا للمعادالت حله
عدم وجود فـروق ذات داللـه إحصـائية بـين مجموعـة الـتعلم التعـاوني الجمعـي والتنافسـي الجمعـي فـي  -

 .اختبار حل المشكالت التي تؤدي في حلها لمعادالت
 

 



 

 
 والمنافسات على التحصيل المعرفي والمھاري وا&تجاه نحو ممارسة الكرة الطائرة لت�ميذ المرحلة المتوسطةتأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني 

 م٢٠١٧-لAبحاث العلمية ثاني  للنصف ال– <ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

-٧-

 :إجـراءات البحث 
 :منھج البحث

ث واختبــــارا لفروضــــه اتبــــع الباحــــث المــــنهج التجريبــــي باســــتخدام ثــــالللتحقــــق مــــن هــــدف البحــــث 
 .مجموعات مجموعة ضابطة ومجموعتين تجريبيتين وذلك بالقياسين القبلى والبعدى

 : البحث  وعينة مجتمع
 معــن بــن زائــدة المتوســطة منطقــة  بمدرســةالتاســع المتوســطاشــتمل مجتمــع البحــث تالميــذ الصــف 

عيـنـة البحــث  وـتـم تحدـيـد .م٢٠١٦/٢٠١٧ًتلمـيـذا للعــام الدراســي  ١٦٥والـبـالغ عــددهم   العاصــمة التعليمـيـة
تلميـــذ بعـــد اســـتبعاد التالميـــذ البـــاقين لإلعـــادة ) ٩٠( قـــوامهم التاســـعبالطريقـــة العمديـــة مـــن تالميـــذ الصـــف 

 لتطبيـق االختبـار تلميـذ) ٤٠( اختيـار عـدد والمشتركين فى أنشطة رياضية وكثيـري الغيـاب، باإلضـافة إلـى
لطريـقــة العشـــوائية لتمـثــل عيـنــة الدراســـة تلمـيــذ با) ٢٠( اختـيــار عـــدد ًالمعرـفــي عـلــيهم، باإلضـــافة أيضـــا إـلــى

ًتلميذا تـم تقسـيمهم إلـى ثـالث مجموعـات متسـاوية قـوام ) ٩٠(لتصبح عينة البحث األساسية . االستطالعية
 .تلميذ) ٣٠(كل مجموعة 

والجداول توضح ) قيد البحث( بالتأكد من اعتدالية توزيع العينة فى المتغيرات انوقد قام الباحث 
 .ذلك
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 )١( جدول

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء للمتغيرات

 قيد البحث للمجموعة الضابطة

 ٣٠=ن

 المتغيرات المتوسط الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء

 السن ١٣,٦٦ ١٣,٦٥ ٠,١٦ ٢,٤٣-

 الطول ١٣٧,٢٣ ١٣٧ ٣,٠٤ ١,٠٨

 الوزن ٣٦,٤٧ ٣٧ ٢,٠٦ ٠,٤٣-

 استقبال ٣,٦٧ ٢,٥ ١,٢٨ ٠,١٤

 تمرير ٤,٧ ٤ ١,٢٦ ٠,٦٣

 إرسال من اسفل ٢١,٧٣ ٢١ ١,٥٧ ٠,٦٥

 إرسال من اعلي ٢٢,٤٧ ٢٢,٥ ١,٨٩ ٠,١١-

 ضرب ساحق ٧,٣٧ ٧ ٢,٤٤ ٠,٢٣

 حائط صد ٤,١٧ ٤ ١,٥٨ ٠,٥٥

 الوثب العريض ١٣١,٧٣ ١٣٠ ١٠,٠٨ ١,٠٧

 قوة القبضه اليمنى ١٣,١٢ ١٣,٠٩ ٠,٣٢ ٠,٢٩-

 قوة القبضة اليسرى ١١,٥٦ ١١,٥ ٠,٧٨ ٠,١٤

 ثنى الجزع إماما ٥٠,٥٧ ٤٩,٥ ٤,٨٧ ٠,٥٦

 رمى ١٠,٦٧ ١٠,٥ ٢,٨٠ ٠,٠٢٧-

 تصويب ١٢,٢٣ ١٢ ١,٨٩ ٠,٤٦-

 جرى مكوكي ٢٢,٤ ٢٢ ٤,٧٠ ٠,٢٧

 معرفي ١١,٩٣ ١٢ ٢,٠١ ٠,٣١٤

 ذكاء ٨٨,٥٠ ٨٨,٥٠ ٣,٣٧ ٠,٣٧-

  نحو الكرة الطائرةاتجاهات ١٠٥,٢٧ ١٠٥ ٧,١٨ ٠,٠٨٣

 

أن معامل االلتواء للمجموعة الضـابطة فـي االختبـارات قيـد البحـث  )١(ح من الجدول السابق يتض
 ) .التجانس بين المجموعة ( مما يشير الى اعتدالية التوزيع التكراري  ) ٣- ، ٣( +قد انحصر بين 
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-٩-

 )٢(جدول 

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء

 البحث للمجموعة التجريبية األوليللمتغيرات قيد 

 ٣٠=ن

 المتغيرات المتوسط الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء

 السن ١٣,٧٢ ١٣,٧ ٠,١٦ ١,٩٥-

 الطول ١٣٧,٤ ١٣٦,٥ ٢,٩٢ ١,٢٥

 الوزن ٣٧,٤ ٣٨ ٢,١٤ ٠,٣٨

 انثربومترى

 استقبال ٣,٤٢ ٢,٥٠ ١,٢٣ ٠,٥٨

 تمرير ٥,٢٧ ٥,٥٠ ١,٦٤ ٠,٠٤٣

 إرسال من اسفل ٢١,٩٧ ٢٢ ١,٧٣ ٠,٤٨

 إرسال من اعلي ٢٢,٤ ٢٢ ٢,٠١ ٠,٤٤

 ضرب ساحق ٦,٨٣ ٦,٥٠ ٢,٧٩ ٠,٢١

 حائط صد ٣,٨ ٤ ٠,٩٩ ٠,٤٧-

 المهارية

 الوثب العريض ١٢٨,٧٧ ١٢٧,٥ ٧,٥٦ ٠,١٥١

 قوة القبضه اليمنى ١٣,١٣ ١٣,١٣ ٠,٤٤ ٠,٨٣-

 ىقوة القبضة اليسر ١١,٤٧ ١١,٣٥ ١,٠٥ ١,٢٦

 ثنى الجزع إماما ٥٠,٠٧ ٥٠ ٤,٥٦ ٠,١١٧

 رمى ١٠,٣٧ ١٠ ٢,٣٩ ٠,١٢٠

 تصويب ١٢,٠٣ ١٢ ١,٣٩ ٠,٢٣٩

 جرى مكوكي ٢٣,٠٧ ٢٢,٥ ٤,٦٢ ٠,١٦٦

 البدنية

 معرفي ١١,٥٧ ١٢ ١,٨٥ ٠,٢٥٣-

 ذكاء ٨٨,١٧ ٨٨ ٣,٧٩ ٠,١٧١-

 اتجاهات ١٠٤,٧ ١٠٥ ٥,٩٧ ٠,١٨٥-

 
تواء للمجموعـة التجريبيـة األولـى فـي االختبـارات قيـد أن معامل االل) ٢(يتضح من الجدول السابق 

 )التجانس بين المجموعة (  اعتدالية التوزيع التكراري يشير الى مما  )٣-،٣+(البحث قد انحصر بين 
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-١٠-

 )٣(جدول

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء

 للمتغيرات قيد البحث للمجموعة التجريبية الثانية

 ٣٠=ن 
معامل 
 ا&لتواء

 المتغيرات المتوسط الوسيط ا&نحراف المعياري

 السن ١٣٫٧١ ١٣٫٧ ٠٫١٧ ١٫٣٢-
 الطول ١٣٧٫٧٧ ١٣٨ ٢٫٥٠ ٠٫٦٥
 الوزن ٣٧٫٣٧ ٣٧ ٢٫٣٣ ٠٫٣٣

انثربومتر
 ى

 استقبال ٣٫٥٠ ٢٫٥٠ ١٫٢٥ ٠٫٤٣
 تمرير ٥٫٦٧ ٦ ١٫٨١ .٠٫٣٧٠-

 فلإرسال من اس ٢٢٫١٣ ٢٢ ١٫٥٧ ٠٫١٧
 إرسال من اعلي ٢٣٫٣ ٢٣٠٥ ٢٫٢٥ ٠٫٢٠
 ضرب ساحق ٧٫٢٧ ٧ ٢٫٧٧ ٠٫٢٧
 حائط صد ٣ ٣ صفر صفر

 المھارية

 الوثب العريض ١٢٨٫٢٣ ١٢٨ ٥٫٢٩ ١٫٥٥
 قوة القبضه اليمنى ١٣٫٣١ ١٣٫٢٩ ٠٫٣٤ ١٫٥٥-

 قوة القبضةاليسرى ١١٫٤٥ ١١٫٢٨ ٠٫٨٣ ٠٫٨٨
 ثنى الجزع إماما ٤٨٫٨٣ ٤٩٫٥٠ ٤٫٩٨ ٢٫٨٢

 رمى ١١٫٢ ١٢ ٢٫٦١ ٠٫٢٩٧-
 تصويب ١٢٫٢٧ ١٢ ١٫٥٣ ٠٫١٩٨
 جرى مكوكي ٢١٫١٧ ٢١ ٤٫٠٩ ٠٫٥١٣

 البدنية

 معرفي ١١٫١ ١١ ٢٫٥١ ٠٫٣٠٥
 ذكاء ٨٨٫٨٧ ٨٩ ٣٫٧٦ ١٫٢٤٢-
 اتجاھات ١٠٥٫٣٣ ١٠٥٫٥ ٥٫٨٢ ٠٫٢٨٣-

 
ارات قي_د أن معامل اaلتواء للمجموعة التجريبي_ة الثاني_ة ف_ي اaختب_) ٣(يتضح من الجدول السابق 

 )التجانس بين المجموعة( التكراري مما يشير الى  اعتدالية التوزيع  ) ٣- ، ٣( +البحث قد انحصر بين 

 :تكافؤ مجموعات البحث 
في )  مجموعة ضابطة ومجموعتان تجريبيتان( بإيجاد التكافؤ بين المجموعات الث(ثة انقام الباحث 

 :   التجريبي وھي كما يليالمتغيرات التي يمكن أن تؤثر على المتغير 
 . اختبار الذكاء-  ٠ السن والطول والوزن - 
 . اختبار معرفي في الكرة الطائرة-   ٠ اختبارات بدنية -  
 والج__دول . مقي__اس اaتجاھ__ات نح__و ممارس__ة النش__اط الرياض__ي-    . اختبارات مھارية -  

 .يوضح ذلك) ٤(التالى رقم 
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-١١-

 )٤(جدول 
  والذكاء جموعات الثالثة في متغيرات السن والطول والوزنداللة الفروق بين الم

 ٩٠= ن   )تكافؤ(واالختبار المعرفي واالتجاه نحو الكرة الطائرة 
ف " قيمة 
" 

متوسط مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 المتغيرات مصدر التباين الحرية

٣٫٩٢ ١٫٤٧ 
٢٫٦٧ 

٧٫٨٤ 
٢٫٣٢ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 السن داخل المجموعات

٢٫٢٣ ٠٫٢٧٩ 
٧٫٩٩ 

٤٫٤٧ 
٦٩٥٫٩٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 الطول داخل المجموعات

٨٫٤١ ١٫٧٧ 
٤٫٧٥ 

١٦٫٨٢ 
٤١٣٫٦٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
ية الوزن داخل المجموعات

تر
وم

وب
ثر

<ن
ا

 

١٫٢١                      ٠٫٤٥٨ 
٢٫٦٥ 

٢٫٤٢ 
٢٣٠٫٣٠ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
داخل المجموعات           

 إرسال من أسفل

٧٫٥٤ ١٫٧٩ 
٤٫٢٢ 

١٥٫٠٩ 
٣٦٦٫٩٧ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 إرسال من أعلي 

٠٫٤٨٦ ٠٫٣١٣ 
١٫٥٥ 

٠٫٩٧٢ 
١٣٥٫٢١ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 استقبال

٧٫٠٨ ٢٫٤٨ 
٢٫٨٦ 

١٤٫١٦ 
٢٤٨٫٨٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 تمرير

٢٫٤١ ٠٫٣٣٨ 
٧٫١٤ 

٤٫٨٢ 
٦٢١٫١٨ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ضرب ساحق

١٫٢٣ ٠٫٨٤٤ 
١٫٤٦ 

٢٫٤٧ 
١٢٧٫١٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 حائط صد

ية
ار

ھـ
لم

ا
 

٦٧٫٤٨ ٠٫٢٨٨ 
٢٣٣٫٩٤ 

١٣٤٫٩٦ 
٢٠٣٥٢٫٧٠ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الوثب العريض

٠٫٣٣٧ ٢٫٤٣ 
٠٫١٣٩ 

٠٫٦٧٥ 
١٢٫٠٨ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 قوة القبضة
 لليد اليمنى

٠٫١١٨ ٠٫١٤٨ 
٠٫٧٩٦ 

٠٫٢٣٥ 
٦٩٫٢٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

قوة القبضة لليد 
 اليسرى

٢٣٫٨٨ ١٫٠٣ 
٢٣٫١٢ 

٤٧٫٧٦ 
٢٠١١٫٤٠ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ثني الجذع أماما

٥٫٣٤ ٠٫٧٩٠ 
٦٫٧٦ 

١٠٫٦٩ 
٥٨٨٫٤٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 رمي

٣٫٣٣ ١٫٢٧ 
٢٫٦٢ 

٦٫٦٧ 
٢٢٧٫٥٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 تصويب

٢٧٫٨٨ ١٫٣٩ 
٢٠٫٠٦ 

٥٥٫٧٦ 
١٧٤٥٫٢٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 جري
  مكوكي

ـة
ـــ

نيـ
بد

ال
 

٣٫٦٨ ٠٫٢٧٧ 
١٣٫٢٥ 

٧٫٣٧ 
١١٥٣٫١٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 لمجموعاتداخل ا

 ذكاء

٥٫٢٣ ١٫٢٩ 
٤٫٠٥ 

١٠٫٤٧ 
٣٥١٫٩٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 معرفي في الكرة الطائرة

٣٫٦٣ ٠٫٠٩٠ 
٤٠٫٣٣ 

٧٫٢٧ 
٣٥٠٨٫٨٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ا&تجاھات نحو الكرة الطائرة

  ٣,١١ = ٠,٠٥قيمة ف الجدولية عند مستوي داللة 
ــــه إحصـــــائيا ـبــــين المجموعـــــات الثالـثــــة فـــــي يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ال  متغـيــــراتال توجـــــد ـفــــروق داـل
 تكــافؤ يشــير إـلـى ممــا )قـيـد البحــث(ي واالتجــاه نحــو الكــرة الطــائرة والمعرـفـ األنثروبومترـيـة والمهارـيـة والبدنـيـة

 .مجموعات البحث 
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-١٢-

 :أدوات جمع البيانات 
 : في جمع بيانات البحث بما يلياناستعان الباحث

 :ت واألجهزة ألدواا:ًأوال 

رت صـالحية السـاعة ب ساعة إيقاف وذلك لقياس زمن األداء لبعض االختبارات البدنية والمهارية وقد اخت-
 قبل االستعمال على ساعة أخرى للتأكد من صالحيتها 

  شريط قياس الستخدامه في تحديد مسافة األهداف الخاصة باالختبارات المهارية -
 ٠نونية ألداء االختبارات المهاريةثالث كور طائرة قا) ٣( عدد -
 ٠ حائط أملس مستوي -
 ٠ ملعب كرة طائرة -
 : أدوات لقياس اللياقة البدنية وهي-
 ٠ كرات تنس-
  سم ١٠٠ : ٠ صندوق مثبت عليه مسطرة من -
  طباشير-
 ٠جهاز ديناموميتراليد به مقياس مدرج  -

 : االختبارات: ًثانيا 

 ٠)٢ (مرفق نا اختبار معرفي من إعداد الباحث-
 ٠. اختبار كاتل للذكاء ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار-
 ٠)٤ (مرفق االختبارات البدنية -
 ٠)٥ (مرفق االختبارات المهارية -
 . استمارة بيانات شخصية موضح عليها السن والطول والوزن-
 . استمارات تسجيل درجات التالميذ في االختبارات البدنية-
 اسـتمارات تسـجيل درجــات التالميـذ ـفـي االختبـارات المهارـيـة وموضـح عليـهـا كـل اختـبـار  مهـارى وـمـدون -

 ٠.بها عدد المحاوالت والنتائج الخاصة بكل اختبار على حدة
 )٣(مرفق مقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي من إعداد محسن إسماعيل إبراهيم -
 )  التنافس الفردي -التعاوني(دامها في تنفيذ أسلوبي التعلم  أوراق العمل والتي تم استخ-

 فـي  من السادة أعضاء هيئة التدريس بأقسام المناهج وطرق التدريسخبراءوقد تم استطالع رأي ال
ة وقد وافق الخبراء على مالءمة الورقة غ وقد تم فيها بعض التعديالت في الصياتصميم شكل ورقة العمل 

 ..لمحتوى وطرق عرض المهاراتللمرحلة السنية وا
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-١٣-

 : اختبار كاتل للذكاء

ووضـــعه ـفــي ) ١٩٧٠(أعـــد صـــورته العربـيــة أحمـــد عـبــد العزـيــز ســـالمه ،عـبــد الســـالم عـبــد الغـفــار 
 . األستاذ بجامعة الينوى بالواليات المتحدة األمريكيةREMON,B.KATEL  األصل ريمون ب كاتل
التـي يحتويهـا كـل منهـا والـزمن المحـدد لإلجابـة أسماء االختبارات وعدد البنود ) ٥(ويوضح جدول 

 عنها في كل جزء من أجزاء االختبار
 )٥(جدول 

 أسماء االختبارات وعدد البنود التى يحتويها كل اختبار والزمن المحدد لإلجابة

الزمن المحدد 
 بالدقائق

الزمن المحدد  اسم االختبار عدد البنود
 بالدقائق

 اسم االختبار عدد البنود

٣ 
٤ 
٣ 

٢,٥ 

١٢ 
١٤ 
١٢ 
٨ 

 المسلسالت
 التصنيفات
 المصفوفات

 الفروق

٣ 
٤ 
٣ 

٢,٥ 

١٢ 
١٤ 
١٢ 
٨ 

 المسلسالت
 التصنيفات
 المصفوفات

 الفروق

 المجموع ٤٦ ١٢,٥ المجموع ٤٦ ١٢,٥

 
 :المعامالت العلمية الختبار كاتل للذكاء

 :إليجاد المعامالت العلمية الختبار كاتل للذكاء 
 :ًأوال الصدق 

 :تمايز صدق ال )أ
يز الختبار كاتـل للـذكاء وذلـك عـن طريـق تطبيـق االختبـار علـى مجمـوعتين اتم حساب صدق التم

عشــرة تالميــذ ، والمجموعةالثانيــة ) ١٠(ًمــن التالميــذ ، المجموعــة األولــى تضــم المتقــدمين دراســيا وقوامهــا 
البحــث وممثـلــة للعيـنــة عشــرة تالمـيــذ والمجمــوعتين ـمــن خــارج عيـنــة )١٠(ًتضــم المـتــأخرين دراســيا وقوامـهــا 

 . يوضح صدق العينة ) ٦(والجدول 
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 )٦(جدول 
 معامل صدق التمايز الختبار كاتل للذكاء

 ٢٠=ن

مستوي  المتقدمين دراسيا المتأخرين دراسيا
 الداللة

 قيمة
 م ع م ع ت

 م االختبارات

 ١ كاتل للذكاء ٨٩,١ ٢,١٣ ٦٢,٢ ٣,٤٦ ١٩,٨٦ دالة

  ٢,١٠١ = ٠,٠٥ي  ت الجدولية عند مستويمةق
وجـــود فـــروق ذات دالـلــة إحصـــائية ـبــين المجمـــوعتين المتقـــدمين ) ٦(يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 

المحسـوبة اكبـر ) ت(دراسيا والمتـأخرين دراسـيا فـي اختبـار الـذكاء لصـالح المتقـدمين دراسـيا حيـث إن قيمـة 
ـفــــي التميـيــــز ـبــــين ختـبــــار  صـــــدق االشـــــير اـلــــى ممـــــا ي )٠,٠٥(  الجدولـيــــة عـنــــد مســـــتوى) ت(مـــــن قيمـــــة 
 .المجموعتين

 

 :الصدق الذاتي  )ب
ـتـم حســاب الصــدق اـلـذاتي الختـبـار كاـتـل لـلـذكاء وذـلـك عــن طرـيـق إيجــاد الجــزر التربيعــي لمعامــل 
الثبات وهذا يفيد في تحديد النهاية العظمـى لمعـامالت الصـدق التجريبـي والصـدق العـاملي بمعنـى أن الحـد 

يوضـح نتـائج الصـدق الـذاتي الختبـار كاتـل  )٧( الذاتي والجـدول األعلى لمعامل الصدق ال يتجاوز صدقه
 للذكاء

  :ًثانيا الثبات
ٕلحساب ثبات االختبار استخدمت طريقة إعادة االختبار وذلـك عـن طريـق تطبيـق االختبـار واعـادة 

عشــرة تالمـيـذ وهــي ممثـلـة لعيـنـة البحــث ومــن غـيـر عيـنـة البحــث األصــلية  )١٠(تطبيـقـه عـلـى عيـنـة قوامهــا 
ســـبعة أيــام ـبــين التطبيـقــين وـتــم حســاب مـعــامالت االرتـبــاط ـبــين التطبيـقــين األول  )٧(صــل زمـنــي مدـتــه بفا

 .يوضح معامل االرتباط بين القياسين  )٧(والثاني إليجاد ثبات هذا االختبار والجدول 
 

 )٧(جدول 
 ١٠= ن          معامل الثبات والصدق الذاتي الختبار كاتل للذكاء

 دقالص مستوي الداللة
 الذاتي

 قيمة
 ر

 م المتغيرات التطبيق األول التطبيق الثاني

 ١ كاتل للذكاء ٨٩,١ ٢,١٣ ٨٧,٨ ٢,٣٥ ٠,٨٩ ٠,٩٤ دالة

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥ ر الجدولية عند مستوي قيمة
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 شــير اـلـى ممــا ي٠,٩٤ وصــدق ذاـتـى٠,٨٩مــل الثـبـات وصــل اـلـىاإن مع) ٧(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 )٠,٠٥(عند مستوى  المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية )ر(يمةثبات وصدق االختبار حيث أن ق

 :ا&ختبار المعرفي 
 ،تـعـــمل االختـبـارات المعرفـيـة عـلـى تحدـيـد مســتويات االســتيعاب والفهــم لمضــمون اللعـبـة ومتغيراتهــا  

كذلك توضح مدى فاعلية أسلوب التدريب أو التعليم وصالحية الطرق المستخدمة في ذلك كما تعمل علـى 
  ، فمـن األهميـة اكتسـاب التالميـذ للنـواحي يات الـتعلمتحديد قدرات األفراد العقلية وقابليتها للتقـدم فـي مسـتو

 فليس من ، مهارات أو خطط أو قانونت سواء كانمالمعرفية األساسية الخاصة بالجانب الذي يتم تعلمه له
 والجانـب المعرفـي قـد ،اعده علـى ذلـكالمعقول أن يمارس الفرد نشاط أو يتقنه دون ذخيرة مـن المعـارف تسـ

يكون البعد الحاسم الذي يفرق بين العب وأخر حيث أن البد أن يكون الفرد الرياضي يجمع بين الممارسة 
 .والمعرفة

 :خطوات االختبار المعرفي 
 : تحديد الهدف من االختبار  -١

 يهدف هذا االختبار إلى اكتساب النواحي المعرفية للعينة قيد البحث  
 : حليل المحتوى  ت -٢

 بتحليــل محتــوى مــنهج الكــرة الطــائرة الــذي يــدرس لتالميــذ المدرســة فــي ذلــك بــالمراجع انقــام الباحثــ
العلمـيـة واألبحــاث بهــدف الموضــوعات الرئيســية المــراد قياســها والتــي يتضــمنها مــنهج الكــرة الطــائرة ، ومــن 

ـتــم تحدـيــد المحـــاور  ة الطـــائرةخـــالل المقابـلــة الشخصـــية مـــع بعـــض الخـبــراء المتخصصـــين ـفــي مجـــال الكـــر
 :الرئيسية لالختبار ،وقد اتفق الخبراء على المحاور الثالثة التالية 

  المهارات األساسية للكرة الطائرة -   
  اللياقة البدنية الخاصة بالكرة الطائرة -  
 قانون لعبة الكرة الطائرة -   

 إعداد جدول المواصفات-٣

 بإعـداد جـدول ان قـام الباحثـالتاسـع المتوسـطللصـف  كرة الطـائرة منهج البعد االطالع على محتوى
وقـد تـم عرضـها علـى الخبـراء فـي مجـال الكـرة الطـائرة )  ٨(المواصفات يوضح فيه محـاور االختبارجـدول

مــن األســاتذة إلـبـداء بــالرأي فــي المحــاور المــراد قياســها ولتحدـيـد األهميــة النســبية لـبـاقي محــاور االختبــار 
   .ًسئلة لكل محور طبقا لألهمية النسبية لهذه المحاورولتحديد عدد األ
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 )٨(جدول 
 محاور االختبار واألهمية النسبية وعدد أرقام عبارات كل محور

 محاور االختبار األهمية النسبية أرقام العبارات عدد عبارات كل محور

١٢ 
١٥ 
٣٣ 

١٢ : ١ 
٦٠ : ٢٨ 
٢٧ : ١٣ 

٢٥% 
٣٠% 
٤٥% 

 قانون اللعبة
 نيةاللياقة البد

 المهارات األساسية

 المجموع %١٠٠  ٦٠

 
 : صياغة العبارات-٤ 

 في صياغة العبارات على نوع واحـد مـن األسـئلة وهـي أسـئلة االختيـار المتعـدد والتـي ان الباحثراع
ثــم   ،تســتخدم فــي مـيـدان الـتـذكر واكتســاب المعلومــات والمصــطلحات والمـبـادئ والقــوانين وتفســير العالقــات

ً ســتون عبــارة موزعـــة علــى المحــاور الثالثــة طبقــا لألهمـيــة النســبية لكــل محــور وقــد ـتــم )٦٠( بوضــع اقامــ
 الخبراء للتحقق من صالحية االختبـار ولتحديـد مـدى قـدرة مفرداتـه فـي قيـاس الغـرض علىعرض العبارات 

ٕاالحتبار، وتـم تعـديل واعـادة صـياغة بعـض الذي وضعت من أجله وللتوصل إلى الصورة المبدئية لتطبيق 
  بإجراء تلك التعديالت وتم التوصل للصورة المبدئية لالختبار المعرفىانالمفردات ، وقام الباحث

 : إعداد تعليمات االختبار -٥
ـتــم وضـــع التعليمـــات الخاصـــة باالختـبــار حـيــث طـلــب مـــن التلمـيــذ ـقــراءة كـــل ســـؤال بعناـيــة وكـــذلك 

 وان لكل ،ك أي سؤال دون اإلجابة عليهاإلجابات وضرورة اختيار إجابة واحدة من بين اإلجابات وعدم تر
  .سؤال درجة واحدة

 : تصحيح االختبار -٦
ًتم تصحيح االختبار بوضع درجة واحدة لكل سؤال فيصـبح المجمـوع الكلـي للـدرجات مسـاويا لعـدد 

  .العبارات الموضوعة
 :   تطبيق االختبار فى صورته النهائية-٧

عينــة ال وخــارج مجتمــع البحــثتلميــذ مــن تالميــذ ) ٤٠ (امهــاقوتــم تطبيــق االختبــار علــى عينــة  عشــوائية و
 ر بهدف التأكد من فهم ووضوح مفردات االختبار ومعرفة مدى صالحية االختبااألصلية

 : االختيار النهائى لوحدة االختبار -٨
 ختيار النهائي لمفردات االختبار المعرفي وقد احتوى االختبار فى صورته النهائيةال باانقام الباحث

 :سؤاال موزعا كاآلتي  ) ٥٠(على 
 .عشرة أسئلة ) ١٠(  قانون اللعبة 

 .سؤاال اثني عشرة  )١٢(   اللياقة البدنية 
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 .ثمانية وعشرون سؤاال ) ٢٨(  المهارات األساسية 
 : تحديد زمن اإلجابة على االختبار -٩

 : تم تحديد زمن اإلجابة على االختبار كما يلي 
      الزمن الذي استغرقه آخر تلميذ+ل تلميذ الزمن الذي استغرقه أو

                              ٢ 
 :المعامالت العلمية لالختبار المعرفي 

 :ًأوال الصدق 
 :صدق االتساق الداخلي  )أ

 بتطبيــق االختبــار علــى عينــة مــن مجتمــع البحــث انللحصــول علــى االتســاق الــداخلي للبحــث قــام الباحثــ
حيـث تـم حسـاب م ٢٠١٦ /٢ /١٤إلـى  ٢ /٩مـن: عشرة تالميذ وذلـك فـي الفتـرة)١٠(ة قوامهاالعينة األصليوخارج 

 االرتـبـاط ـبـين كــل عـبـارة والدرجــة الكليــة لالختـبـار وكــذلك بــين كــل عـبـارة والدرجــة الكلـيـة لألبعــاد والدرجــة معــامالت
 ، ١٠ ، ٩(لجــداول ا الكلـيـة لالختـبـار وـتـم ذـلـك مــن خــالل اســتخدام معادلــة بيرســون حـيـث يتضــح ذـلـك مــن خــالل

١١:( 
 )٩(جدول 

 )١٠= ن (معامل االرتباط بين درجة كل عبارة لالختبار المعرفي والدرجة الكلية للبعد الذي تمثله 
 القانون المهارات اإلعداد البدني

 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط

١ ٠,٧٧٧ ١١ ٠,٧٦٢ ٢٦ ٠,٧٨٨ ٣٩ ٠,٨١٨ 
٢ ٠,٧٧٢ ١٢ ٠,٧٣٠ ٢٧ ٠,٨٦٣ ٤٠ ٠,٨٩٤ 
٣ ٠,٦٧٧ ١٣ ٠,٧٤٨ ٢٨ ٠,٨٩٦ ٤١ ٠,٧٢٢ 
٤ ٠,٧٢٢ ١٤ ٠,٧٠٠ ٢٩ ٠,٨٦٣ ٤٢ ٠,٧٥٨ 
٥ ٠,٦٨٤ ١٥ ٠,٦٨٢ ٣٠ ٠,٨٣٩ ٤٣ ٠,٧١٦ 
٦ ٠,٧١٥ ١٦ ٠,٧٧٣ ٣١ ٠,٨٠٥ ٤٤ ٠,٨١٧ 
٧ ٠,٧١٠ ١٧ ٠,٨٨٦ ٣٢ ٠,٧٥٥ ٤٥ ٠,٨١٦ 
٨ ٠,٨٠٦ ١٨ ٠,٧٤٤ ٣٣ ٠,٧٩١ ٤٦ ٠,٨٠٥ 

٩ ٠,٦٩٦ ١٩ ٠,٨٠٢ ٣٤ ٠,٧٣٣ ٤٧ ٠,٨١١ 
١٠ ٠,٦٧٩ ٢٠ ٠,٨٦٥ ٣٥ ٠,٧٤٣ ٤٨ ٠,٧٩٤ 
٢١ ٠,٧٥٥ ٣٦ ٠,٧١٦ ٤٩ ٠,٦٩٩ - - 
٢٢ ٠,٨٦٦ ٣٧ ٠,٧١١ ٥٠ ٠,٧١٩ - - 

- - ٢٣ ٠,٦٨٧ ٣٨ ٠,٨١٦ - - 
- - - - ٢٤ ٠,٧٠٧ - - 
- - - - ٢٥ ٠,٧٩٧ - - 

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 
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وج_ود ارتب_اط دال إحص_ائيا ب_ين درج_ات اaختب_ار المعرف_ي لك_ل  )٩(يتض_ح م_ن الج_دول الس_ابق 
المحس_وبة ) ر (حي_ث أن قيم_ة ) خمسون عبارة(عبارة )٥٠(عبارة والدرجة الكلية ل�بعاد التي تمثلھا لعدد 

 وھذا يشير إل_ى أن ھن_اك اتس_اق داخل_ي ب_ين ك_ل عب_ارة م_ن )٠٫٠٥(اكبر من قيمتھا الجدولية عند مستوى 
 .العبارات وبين البعد الذي تمثله 

 )١٠(جدول 
 ١٠ =     نمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالختبار المعرفين    

 رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط

١ ٠,٨١٨ ٢١ ٠,٧٦٨ ٤١ ٠,٨٢٧ 

٢ ٠,٨٧٤ ٢٢ ٠,٨٨١ ٤٢ ٠,٨٧٢ 

٣ ٠,٨٦٣ ٢٣ ٠,٧٩٧ ٤٣ ٠,٧٥٨ 

٤ ٠,٧٦٣ ٢٤ ٠,٨٣٤ ٤٤ ٠,٧١٥ 

٥ ٠,٨٣٩ ٢٥ ٠,٨٧١ ٤٥ ٠,٦٨٥ 

٦ ٠,٨٥٩ ٢٦ ٠,٨٣٠ ٤٦ ٠,٧٩٦ 

٧ ٠,٧٢٥ ٢٧ ٠,٨٢٩ ٤٧ ٠,٨٩١ 

٨ ٠,٧١٢ ٢٨ ٠,٧٣١ ٤٨ ٠,٨٨١ 

٩ ٠,٧١٨ ٢٩ ٠,٧٢٣ ٤٩ ٠,٨٦٩ 

١٠ ٠,٨٩٦ ٣٠ ٠,٨٧٤ ٥٠ ٠,٨١١ 

- - ١١ ٠,٨٦١ ٣١ ٠,٨٤٧ 

- - ١٢ ٠,٧٣٣ ٣٢ ٠,٧٨١ 

- - ١٣ ٠,٧٧٥ ٣٣ ٠,٨٣٨ 

- - ١٤ ٠,٨٢٢ ٣٤ ٠,٧٧٩ 

- - ١٥ ٠,٧١٧ ٣٥ ٠,٨١٧ 

- - ١٦ ٠,٧١٢ ٣٦ ٠,٧٣٩ 

- - ١٧ ٠,٨٨١ ٣٧ ٠,٧٩٣ 

- - ١٨ ٠,٧٧٥ ٣٨ ٠,٧٩٧ 

- - ١٩ ٠,٧٩٣ ٣٩ ٠,٨٠٨ 

- - ٢٠ ٠,٧٩٧ ٤٠ ٠,٨٢٧ 

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي   

وجـود ارتبـاط دال إحصـائيا بـين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة  )١٠(يتضح مـن الجـدول السـابق 
المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية )ر (حيث أن قيمة ) خمسون عبارة(عبارة )٥٠(لالختبار المعرفي لعدد 

ناك اتساق داخلي بين درجة كل عبارة والدرجـة الكليـة لالختبـار ذا يشير إلى أن هـوه) ٠,٠٥(وى ـد مستـعن
 .المعرفي 
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 )١١(جدول 
 معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد االختبار والدرجة 

  )١٠= ن  (    الكلية لالختبار المعرفي

 م عوامل المقيــاس معامل االرتباط

 ١ القانون ٠,٩٣١

 ٢ المهارات ٠,٨٤١

 ٣ اإلعداد البدني ٠,٨٦٥

            الدرجة الكلية  ٠,٩٩١

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 

وجـــود ارتبـــاط دال إحصـــائيا بـــين درجـــات كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد ) ١١(يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 
 المحسـوبة )ر(حيـث أن قيمـة )خمسـون عبـارة (عبـارة )٥٠(االختبار والدرجة الكلية لالختبار المعرفي لعدد 

وهـذا يشـير إلـى إن هنـاك اتسـاق داخلـي بـين كـل بعـد ) ٠,٠٥(اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللـه 
 .من أبعاد االختبار وبين الدرجة الكلية لالختبار 

 :الصدق الذاتي )ب

ر التربيعي لمعامـل الثبـات  ذتم حساب الصدق الذاتي لالختبار المعرفي وذلك عن طريق إيجاد الج
 يوضح نتائج الصدق الذاتي لالختبار المعرفي)١٦(دول وج

 :ًثانيا الثبات 

 تــم تطبيــق االختبــار م٢/٢٠١٦ /١٤إلــى  ٢ /٩ والــذي تــم فــي الفـتـرة مــن لحســاب ثبــات االختبــار
عشـــرة تالمـيــذ وهـــي ممثـلــة لعيـنــة البحـــث ومـــن غـيــر عيـنــة البحـــث )١٠( تطبيـقــه عـلــى عيـنــة قوامهـــا ٕواعـــادة

ســبعة أـيـام ـبـين التطبيقــين وـتـم حســاب معــامالت االرتـبـاط ـبـين التطبيقــين )٧ (األصــلية بفاصــل زمـنـي مدـتـه
 .يوضح معامل االرتباط بين القياسين  )١٢(األول والثاني إليجاد ثبات هذا االختبار والجدول 

 )١٢(جدول 
 ١٠= ن   معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبار المعرفي 

مستوي  التطبيق األول بيق الثانيالتط
 الداللة

 الصدق
 الذاتي

 قيمة
 م ع م ع ر

 م المتغيرات

 ١ معرفي ٢٢,٥ ١٠,٧٨ ٢٢,١٠ ١٠,٥٢ ٠,٩٩ ٠,٩٩ دالة

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 
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ممـا )٠,٩٩(وصـدقه الـذاتى) ٠,٩٩(إن معامل الثبـات وصـل الـى) ١٢(يتضح من الجدول السابق 
عـنـد )٠,٦٣٢(المحســوبة اكـبـر مــن قيمتهــا الجدولـيـة ) ر ( ثـبـات وصــدق االختـبـار حـيـث أن قيمــةشــير اـلـىي

 .)٠,٠٥(مستوى
  الختبارات البدنيةا    

 اللياـقـة البدنـيـة مكوـنـات  ،ـتـم اختـيـار  بعــد االطــالع عـلـى المراجــع والدراســات الســابقة ـفـي الكــره الطــائرة 
، سـهير محمـد البسـيونى ) ٣(ألـن وديـع ًالخاصة بالمهارات المستخدمة في البحـث والتـي اتفـق عليهـا كـال مـن 

  الوـثـب ، عـلـى ارتباطهــا بالمهــارات األساســية قـيـد البحــث ـفـي الكــرة الطــائرة وهــي )٤(، الـهـام عـبـد الـمـنعم ) ٨(
 العريض مـن الثبـات ، اختبـار قـوة القبضـة ، ثنـي الجـذع أمـام مـن الوقـوف ، رمـي واسـتقبال الكـرات ، التصـويب

   .مختلف األبعاد الجري المكوكي ال،على الدوائر المتداخلة 
 : المعامالت العلمية لالختبارات البدنية 

 : ًأوال الصدق 
 :صدق التمايز  )أ

ـتـم حســاب صــدق التمــايز لالختـبـارات البدنـيـة وذـلـك عــن طرـيـق تطبـيـق االختـبـار عـلـى مجمــوعتين مــن 
، والمجموعــة عشــرة تالميــذ ) ١٠(التالمـيـذ ، المجموعــة األوـلـى تضــم تالمـيـذ ذات مســتوى بــدني مرتفــع وقوامهــا 

عينـة البحـث  مـن خـارج عشرة تالميذ والمجموعتين)١٠(الثانية تضم تالميذ ذات مستوى بدني منخفض وقوامها 
 : يوضح صدق العينة ) ١٣( والجدول البحثوممثلة لعينة

 )١٣(جدول 
        معامل صدق التمايز ل�ختبارات البدنية قيد البحث

 ٢٠=   ن 
مستوي  المستوي المرتفع وي غير المرتفعالمست

 الد&لة
 قيمة
 ت

 م ع م ع

 م ا&ختبارات

 ١ الوثب العريض ١٦٩,٨ ٤,٣٢ ١٣٨,٧ ٢,٤٥ ١٨,٧٩ دالة

 ٢ قوة القبضة اليمني ١٣,٩ ٠,٦٨ ١٢,٦٢ ٠,٣٥ ٤,٤٥ داله

 ٣ قوة القبضة اليسرى ١٣,٣٢ ٠,٥٨ ١١,٤٨ ٠,٦٢ ٦,٥٠ داله

 ٤ اثني الجذع أمام ٥٧,٦ ٢,٠١ ٤٦,٧ ٢,٩٥ ٩,١٦ داله

 ٥ رمي ١٤,٢ ١,٠٣ ٩,٧ ١,١٦ ٨,٧٠ داله

 ٦ تصويب ١٣,٩ ٠,٧٤ ٩ ٠,٩٤ ١٢,٢٩ داله

 ٧ جري مكوكي ١٦,٨٠ ٢,٠٤ ٢٧,١٠ ٢,٥١ ٩,٥٥ دالة

 ٢,١٠١ = ٠,٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوي 
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توجــد فــروق ذات دالـلـة إحصــائيا بــين تالمـيـذ المســتوى المرتفــع ) ١٣(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 ممــــا يشــــير إلــــى صــــدق االختبــــارات قيــــد البحــــث فــــي التمييــــز بــــين المجمــــوعتين المرتفعــــة وغـيـــر المرتفــــع

 .والمنخفضة 
 :الصدق الذاتي ) ب

تــم حســاب الصــدق الــذاتي لالختبــارات البــد نيــة وذلــك عــن طريــق إيجــاد الجــذر التربيعــي لمعامــل  
 : البدنية   مكونات اللياقةيوضح نتائج الصدق الذاتي الختبارات ) ١٤(الثبات والجدول 

 
 )١٤(جدول 

 ١٠= ن   معامالت الصدق الذاتي لالختبارات البدنية  قيد البحث

   م                  االختبارات  معامل الصدق الذاتي

 ١ الوثب العريض ٠,٨٩
 ٢ قوة القبضة اليمني ٠,٨٥
 ٣ قوة القبضة اليسرى ٠,٨٨
 ٤ ثني الجذع أماما ٠,٨٦
 ٥ رمي ٠,٨٤
 ٦ تصويب ٠,٨٩
 ٧ جري مكوكي ٠,٨٤

 ٠,٦٣٢ = ٠ر٠٥الجدولية عند ) ر  ( قيمة

تراوحـت معـامالت الصـدق الـذاتي لالختبـارات البدنيـة :  مـا يلـي ) ١٤(يتضح من الجـدول السـابق 
 . صدق تلك االختبارات شير الى وهي معامالت صدق عالية مما ي٠,٨٩ ، ٠,٨٤بين 

 :ًثانيا الثبات 

مت طريـقــة إعـــادة االختـبــار وذـلــك عـــن طرـيــق تطبـيــق االختـبــار اســـتخد لحســـاب ثـبــات االختـبــارات
 وهـي ممثلـة لعينـة البحـث ومـن غيـر عينـة البحـث  تالميـذعشـرة )  ١٠( ٕواعادة تطبيقـه علـي عينـة قوامهـا 

سبعة أيام بين التطبيقين وتـم حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين التطبيقـين  ) ٧( األصلية بفاصل زمني مدته 
 .يوضح معامل االرتباط بين القياسين ) ١٥( د ثبات هذه االختبارات والجدول األول والثاني إليجا
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 )١٥(جدول 
 ١٠= ن    معامل الثبات لالختبارات البدنية قيد البحث 

مستوي  التطبيق األول التطبيق الثاني
 الداللة

 ر قيمة

 م ع م ع

 م المتغيرات

 ١ الوثب العريض ١٦٩,٥ ٤,٨٤ ١٦٩,٨ ٤,٣٢ ٠,٧٩٩ دالة

 ٢ قوة القبضة اليمني ١٣,٧ ٠,٩٥ ١٣,٧ ١,١٦ ٠,٧١٧ داله

 ٣ قوة القبضة اليسرى ١٣,١ ١,٢٠ ١٣,٥ ١,٢٧ ٠,٧٦٨ داله

 ٤ ثني الجذع أماما ٥٦,٥ ٣,٢٧ ٥٧,١ ٢,٦٤ ٠,٧٣٨ داله

 ٥ رمي ١٤,١ ٠,٩٩٤ ١٣,٦ ١,١٧ ٠,٧٠٤ داله

 ٦ تصويب ١٣,٦ ١,٢٦ ١٣,٩ ٠,٧٣٨ ٠,٧٨٥ داله

 ٧ جري مكوكي ١٥,٤ ١,٣٥ ١٥,٩ ١,٤٥ ٠,٧٠٤ داله

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 

 
تراوحـــــت مـعــــامالت االرتـبــــاط ـبــــين التطبيـقــــين األول والـثــــاني ) ١٥(يتضـــــح ـمــــن الجـــــدول الســـــابق 
 شير الـىً ، وهي معامالت ارتباط دالة إحصائيا مما ي٠,٧٩ ، ٠,٧٠لالختبارات البدنية قيد البحث ما بين 

 راتثبات تلك االختبا
 : االختبارات المهارية

بعد االطالع على المراجع و الدراسات السابقة وبعد االطالع على االختبارات المهارية التي تقيس 
 عـلــى مجموعـــة مـــن االختـبــارات انمســـتوى أداء المهـــارات األساســـية ـفــي الكـــرة الطـــائرة وقـــع اختـيــار الباحـثــ

 :المهارية والتي سبق أن أجراها باحثون سابقون ومنهم 
 :، وهذه االختبارات هي    )٣٦(  سهير البسيوني  ،  )١٤(   ألن وديع 

  ٠لقياس مستوى التمرير من أعلى لألمام :  اختبار التمرير من أعلى  -
 لقياس دقة استقبال اإلرسال:  اختبار استقبال اإلرسال-
 لقياس دقة اإلرسال  :  اختبار اإلرسال-
 لقياس دقة الضرب الساحق:  اختبار الضرب الساحق المستقيم-
  .لقياس قدرة الالعب على الصد:  اختبار حائط الصد -
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 :المعامالت العلمية لالختبارات المهارية 
 :ًأوال الصدق 

 :صدق التمايز  )أ
تم حساب صـدق التمـايز لالختبـارات المهاريـة وذلـك عـن طريـق تطبيـق االختبـار علـى مجمـوعتين 

عشــرة ) ١٠(تضــم تالمـيـذ غـيـر المشــاركين ـفـي النشــاط الرياضــي وقوامهــا ـمـن التالمـيـذ ، المجموعــة األوـلـى 
عشـــرة تالميـــذ )١٠(تالميـــذ ، والمجموعـــة الثانيـــة تضـــم تالميـــذ المشـــاركين فـــي النشـــاط الرياضـــي وقوامهـــا 

 يوضح صدق العينة  ) ١٦(والجدول البحث لعينة والمجموعتين من خارج عينة البحث وممثلة
 )١٦(جدول 

 ٢٠=   ن   يز ل�ختبارات المھارية قيد البحث  معامل صدق التما
مستوي  المستوي المرتفع المستوي غير المرتفع

 الد&لة
 قيمة
 ت

 م ع م ع

 م ا&ختبارات

 ٢ تمرير ٨٫٢ ٠٫٧٩ ٣٫٨ ٠٫٧٩ ١١٫٨١ داله
 ٣ إرسال من أسفل ٢٣ ١٫٧٦ ١٤٫٦ ١٫٦٥ ١٠٫٤٥ داله
 ٤ يإرسال من أعل ٢٢٫٩ ١٫٦٠ ١٣٫٤ ١٫٦٥ ١٢٫٤٠ داله
 ١ استقبال ٤٫٢ ٠٫٧٩ ٢٫٣ ٠٫٦٧ ٥٫٥٠ دالة
 ٥ ضرب ساحق ١٠،١٠ ٠٫٩٩ ٥٫٣٠ ٠٫٩٥ ١٠٫٥٠ داله
 ٦ حائط صد ٥٫٨ ٠٫٧٩ ٣ ٠٫٨٢ ٧٫٣٨ داله

 ٢,١٠١ = ٠,٠٥قيمة ت الجدولية عند مستوي 

 المشـاركين وغيـر  التالميـذتوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين) ١٦(يتضح من الجـدول السـابق   
 . صدق االختبارات قيد البحث في التمييز بين المجموعتين المرتفعة والمنخفضة شير الىالمشاركين مما ي

 :الصدق الذاتي ) ب
تــم حســاب الصــدق الــذاتي لالختبــارات المهاريــة وذلــك عــن طريــق إيجــاد الجــذر التربيعــي لمعامــل  

 .الختبارات المهارية ل يوضح نتائج الصدق الذاتي ) ١٧(الثبات والجدول 
 )١٧(جدول 

  ١٠= ن  معام�ت الصدق الذاتي ل�ختبارات المھارية  قيد البحث
 م ا&ختبارات معامل الصدق الذاتي

 ١ استقبال ٠٫٩٦
 ٢ تمرير ٠٫٨٧
 ٣ إرسال من أسفل ٠٫٩٧

 ٤ إرسال من أعلي ٠٫٩١

 ٥ ضرب ساحق ٠٫٩٣

 ٦ حائط صد ٠٫٩٠
 ٠,٦٣٢ = ٠ر٠٥ الجدولية عند) ر ( قيمة 
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-٢٤-

 ـبـينتراوحــت معــامالت الصــدق اـلـذاتي لالختـبـارات المهارـيـة  أن )١٧(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 . صدق تلك االختبارات شير الىوهى معامالت صدق عالية مما ي) ٠,٩٦ ، ٠,٩٠(

 -:ًثانيا الثبات 
ختـبــار لحســـاب ثـبــات االختـبــارات اســـتخدمت طريـقــة إعـــادة االختـبــار وذـلــك عـــن طرـيــق تطبـيــق اال

 وهـي ممثلـة لعينـة البحـث ومـن غيـر عينـة البحـث تالميـذعشرة  ) ١٠( ٕواعادة تطبيقه علي عينة قوامها 
معــــامالت االرتـبـــاط ـبـــين  ســــبعة أـيـــام ـبـــين التطبيـقـــين وـتـــم حســــاب ) ٧( األصــــلية بفاصــــل زمـنـــي مدـتـــه 

الرتـبـــاط ـبـــين يوضــــح معامــــل ا) ١٨( التطبيـقـــين األول والـثـــاني إليجــــاد ثـبـــات هــــذه االختـبـــارات والجــــدول
 .القياسين 

 )١٨(جدول 
 ١٠ = ن    معامل الثبات لالختبارات المهارية قيد البحث
 قيمة مستوي الداللة التطبيق األول التطبيق الثاني

 م ع م ع ر

 م المتغيرات

 ١ استقبال ٥,٣ ٠,٦٧ ٥,٢ ٠,٧٩ ٠,٩١٨ دالة
 ٢ تمرير ٩,٢ ٠,٧٩ ٨,٤ ٠,٩٧ ٠,٧٥٨ دالة
 ٣ إرسال من أسفل ٢٢,٨ ٢,٢٠ ٢١,٦ ٢,٣٧ ٠,٩٤٢ دالة
 ٤ إرسال من أعلي ٢٢,٩ ١,٦٠ ٢١,٩ ١,٦٠ ٠,٨٢٥ دالة
 ٥ ضرب ساحق ١١,٢ ٠,٧٩ ١١ ٠,٨٢ ٠,٨٦٢ دالة
 ٦ حائط صد ٧,٢ ٠,٧٩ ٦,٢ ٠,٦٣ ٠,٨٠٢ دالة

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 

لتطبيقــين األول والثــاني لالختبــارات تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين ا )١٨(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 ثبـــات تلـــك شـــير اـلــىوهـــى معـــامالت ارتبـــاط داـلــة إحصـــائيا ممـــا ي) ٠,٩٤ ،٠,٨٠(المهارـيــة قيـــد البحـــث مـــا ـبــين 

 .االختبارات

  :لكرة الطائرةلا النشاط الرياضي  نحومقياس االتجاهات
 "محسن إسماعيل إبـراهيمـ ل" الكرة الطـائرة  باستخدام مقياس االتجاهات نحو ممارسة انقام الباحث

 وهــو يـقـوم عـلـى افـتـراض أن اتجاهــات األـفـراد نحــو النشــاط الرياضــي يختـلـف مــن شــخص لآلخــر )١٢(
 :ويتناول هذا المقياس ستة محاور لالتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي وهي

 :  المحور البدني الصحي-١

وام الفــرد والتــوازن بــين عمــل الجهــازين وهــو مــا يهــتم بتنميــة وتطــوير النــواحي البدنيــة المرتبطــة بقــ
 ٠العضلي والعصبي والصحية التي تتناول وظائف األجهزة الحيوية للجسم
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-٢٥-

 :المحور الحركي المهاري-٢

 ٠وهو يهتم بتنمية وتطوير المهارات والقدرات الحركية للفرد للتمكن من إتقانها 
 :حور المعرفيم ال-٣

 وقوانينهـــــا الكـــــرة الطـــــائرةلومـــــات المرتبطـــــة بمبـــــادئ وهـــــو يهـــــتم بتنميـــــة وتطـــــوير المعـــــارف والمع
 ٠وميكانيكيتها ،وبالتالي تساعد على تحسين مستوى األداء 

 : المحور العقلي-٤

وهــم يهــتم بتنمـيـة وتطــوير الـقـدرات والمهــارات العقلـيـة والمعرفـيـة والـتـي تســاعد عـلـى االبتكــار وســرعة 
   .اتخاذ القرار

 : المحور الوجداني - ٥

م بتنميــة وتطــوير مشــاعر وأحاســيس الفــرد وســماته الذاتيــة واالنفعاليــة بمــا يحقــق لــه  يهــتيوهــو الــذ
 .التكيف مع ذاته 

 : المحور االجتماعي – ٦

نمية وتطـوير انفعـاالت الفـرد ومشـاعره بمـا يسـاعده علـى التكيـف مـع اآلخـرين فـي بتوهو الذي يهتم 
 ٠مواقف مختلفة من النشاط الرياضي
 :أربعون عبارة موزعة على المحاور كالنحو التاليويشمل المقياس على إحدى و

 ثماني عبارات )  ٨(    المحور البدني الصحي-
 عشرة عبارات ) ١٠(   المحور الحركي المهاري-
 سبع عبارات )  ٧(    المحور المعرفي-
 خمس عبارات ) ٥(     المحور العقلي-
 سبع عبارات )  ٧(     المحور الوجداني-

 أربعة عبارات) ٤(    يالمحور االجتماع
 

 ,أوافق بشدة ،أوافق ، غير متأكد(ويستجيب لها المفحوص وفق ميزان تقديري خماسي 
عـلـى الـتـوالي وتـتـراوح درجــات المقـيـاس ) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥(دى درجــة كــل عـبـارة ـومــ) ارض بشــدةــــأع

 ٠درجة كحد أدنى ) ٤١(درجة كحد أقصى  و) ٢ ٠ ٥(   بين 
 إلـى الصـدق المنهجـي وصـدق انمالت صدق وثبات عالية حيث استند الباحثكما أن للمقياس معا

ويشير ) ٠،٨٧(ومعامل ثبات بلغ  ) ٠،٨٨(ًالخبراء وقام أيضا بعمل صدق االتساق الداخلي الذي بلغ 
 .ذلك إلى أن المقياس يقيس ما وضع من أجله
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-٢٦-

 )١٩(جدول 
 الرياضيتعديالت بعض عبارات مقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط 

 رقم العبارة قبل التعديل بعد التعديل

عنــد ممارســة النشــاط الرياضــي ال يشــعر الفــرد بنشــاط 
 محسوس في أعضاء الجسم  

عـنــــد ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي ال يشـــــعر الـفــــرد 
 بنشاط محسوس ألجهزته الحيوية   

)٢( 

ممارســـة النشـــاط الرياضــــي فـــي شــــكل منافســـات ـبـــين 
 التالميذ        

لنشاط الرياضي ذو الطابع التنافسي يظهر ممارسة ا
 مهارات الفرد  

)٥( 

ضــرورة تشــجيع  ممارســة النشــاط الرياضــي فــي شــكل 
 منافسات هام 

تشجيع  ممارسة النشاط الرياضـي الـذي يظهـر فيـه 
 الطابع التنافسي هام  

)٦( 

ممارســة النشــاط الرياضــي يســاعد علــى االنســجام ـبـين 
  النشاط العقلي والنشاط الجسمي

ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي يســـــاعد علـــــى تنميـــــة 
 الدافعية لالستذكار 

)٨( 

ممارســة النشــاط الرياضــي يســاعد علــى االنســجام ـبـين 
 النشاط العقلي والنشاط الجسمي 

 مــا ـبــين  اإلنســجامممارســة النشــاط الرياضــي ـيــوفر
  والعمليات الحسية عقليةالعمليات ال

)١٣( 

حســين التوافــق ممارســة النشــاط الرياضــي يعمــل عـلـى ت
 بين جميع حركات الجسم 

ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي يعمـــــل عـلــــى تحســـــين 
 التوافق العضلي العصبي لدى الفرد  

)١٤( 

ممارســــة النشــــاط الرياضــــي يزيــــد مــــن الصــــراعات  ممارسة النشاط الرياضي يزيد من القلق النفسي 
 النفسية 

)١٦( 

ًممارســــة النشــــاط الرياضــــي بالمدرســــة ال يــــوفر فرصــــا 
 ممارسة القيادة والتبعية ل

ممارســة النشــاط الرياضــي داخــل الجامعــة ال يــوفر 
 ًفرصا لممارسة القيادة والتبعية 

)١٧( 

 -:المعامالت العلمية لمقياس االتـجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي
 :إليجاد المعامالت العلمية لمقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي 

             :   ًأوال الصدق 
 :صدق االتساق الداخلي  )أ

 بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة مــن مجتمــع البحــث انللحصــول علــى االتســاق الــداخلي للبحــث قــام الباحثــ
حـيـث ـتـم حســاب معــامالت االرتـبـاط ـبـين كــل عـبـارة والدرجــة الكلـيـة عشــرة تالمـيـذ )١٠(عيـنـة البحــث قوامهــا وخــارج 

لكليـة لألبعـاد والدرجـة الكليـة للمقيـاس وتـم ذلـك مـن خـالل اسـتخدام معادلـة للمقياس وكذلك بـين كـل عبـارة والدرجـة ا
 :بيرسون حيث يتضح ذلك من خالل الجداول التالية
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-٢٧-

 )٢٠(جدول
 )١٠= ن  ( للبعد الذي تمثله معامل ا&رتباط بين درجة كل عبارة لمقياس ا&تجاھات والدرجة الكلية     

 البدني الصحي حركي المھاريال المعرفي العقلي الوجداني ا&جتماعي

معامل 
 ا&رتباط

معامل  العبارة
 ا&رتباط

 معامل العبارة
 &رتباط

 معامل العبارة
  ارتباط

معامل  العبارة
 ا&رتباط

معامل  العبارة
 ا&رتباط

       
 العبارة

١ ٠٫٨٥٣ ٥ ٠٫٩٤٧ ٩ ٠٫٧٩١ ٤ ٠٫٨١٨ ١٦ ٠٫٧١٣ ٣ ٠٫٨٠٣ 
٢ ٠٫٩١٩ ٦ ٠٫٩٦٢ ١٣ ٠٫٧٨٣ ٨ ٠٫٨٥١ ٢٢ ٠٫٧٦١ ١٧ ٠٫٧٨٩ 
١٠ ٠٫٩٤٤ ٧ ٠٫٧٢٧ ١٥ ٠٫٨١٥ ١٨ ٠٫٧٦١ ٢٣ ٠٫٨٦٣ ٣١ ٠٫٧٨٨ 
١٢ ٠٫٩١١ ١١ ٠٫٧٣٠ ٢٤ ٠٫٧١٥ ١٩ ٠٫٨١٣ ٢٧ ٠٫٨١٠ ٣٨ ٠٫٨١٦ 

- - ٢١ ٠٫٩٨٦ ١٤ ٠٫٧٦٠ ٣٦ ٠٫٨٦٣ ٢٩ ٠٫٨٥١ ٣٠ ٠٫٨٠٦ 
- - ٢٨ ٠٫٨٠٠ ٢٠ ٠٫٨٥١ ٣٧ ٠٫٧٩١ - - ٣٢ ٠٫٨٥٦ 
- - ٣٣ ٠٫٩١٧ ٢٥ ٠٫٨١٦ ٣٩ ٠٫٧٩٢ - - ٤١ ٠٫٨٠٦ 
- - - - - - - - ٣٤ ٠٫٩٣٣ ٢٦ ٠٫٨١٥ 
- - - - - - - - ٣٥ ٠٫٨٣٣ - - 
- - - - - - - - ٤٠ ٠٫٨١٧ - - 

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 
وجـود ارتبـاط دال إحصـائيا بـين درجـات مقيـاس االتجاهـات لكـل ) ٢٠(يتضح من الجـدول السـابق 

) ر(عبـــارة إحـــدى واربعـــون عبـــارة حيـــث أن قيمـــة )٤١(لتـــي تمثلهـــا لعـــدد عبـــارة والدرجـــة الكليـــة لألبعـــاد  ا
وهـذا يشـير إلـى أن هنـاك اتسـاق داخلـي بـين كـل ) ٠,٠٥(المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى 

 .عبارة من العبارات وبين البعد الذي تمثله 
 )٢١(جدول 

  )١٠= ن ( ة لمقياس ا&تجاھات           معامل ا&رتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلي

 رقم المفردة معامل ا&رتباط رقم المفردة معامل ا&رتباط رقم المفردة معامل ا&رتباط
١ ٠,٧١٣ ١٦ ٠,٧٣٤ ٣١ ٠,٦٩٩ 
٢ ٠,٧١٥ ١٧ ٠,٧٥٦ ٣٢ ٠,٦٨٠ 
٣ ٠,٦٩٩ ١٨ ٠,٧٦٨ ٣٣ ٠,٧٩١ 
٤ ٠,٧٠٦ ١٩ ٠,٧٧٧ ٣٤ ٠,٧٥٤ 
٥ ٠,٧٠١ ٢٠ ٠,٧٨٧ ٣٥ ٠,٧٧٣ 
٦ ٠,٨٣٣ ٢١ ٠,٨٤٣ ٣٦ ٠,٧٥١ 
٧ ٠,٧٢١ ٢٢ ٠,٨٠٠ ٣٧ ٠,٧٥٧ 
٨ ٠,٧٢٨ ٢٣ ٠,٧٠١ ٣٨ ٠,٧٢٢ 
٩ ٠,٧٣٨ ٢٤ ٠,٧٦٩ ٣٩ ٠,٧٩٤ 
١٠ ٠,٦٨٠ ٢٥ ٠,٧٢٧ ٤٠ ٠,٧٨٨ 
١١ ٠,٨٠١ ٢٦ ٠,٧٧٢ ٤١ ٠,٨١٣ 

- - ١٢ ٠,٧٥٣ ٢٧ ٠,٧٥٦ 
- - ١٣ ٠,٧٦٩ ٢٨ ٠,٧٤٤ 
- - ١٤ ٠,٧١٨ ٢٩ ٠,٨٠٥ 
- - ١٥ ٠,٧١٣ ٣٠ ٠,٨١٣ 

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥ر الجدولية عند مستوي قيمة 
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وجـــود ارتبـــاط دال إحصـــائيا بـــين درجـــات كـــل عبـــارة والدرجـــة الكليـــة ) ٢١(يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 
المحســوبة اكـبـر ـمـن قيمتـهـا الجدولـيـة عـنـد )ر(إحــدى واربـعـون عـبـارة حـيـث أن قيمـة ) ٤١(لمقيـاس االتجاهــات لـعـدد 

 .ق داخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس االتجاهات وهذا يشير إلى أن هناك اتسا) ٠,٠٥(مستوى 
 

 )٢٢(جدول 
 )١٠=ن( معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس  

 م عوامل المقيــاس معامل االرتباط

 ١ البدني الصحي ٠,٨٣١

 ٢ الحركي المهاري ٠,٩٤١

 ٣ المعرفي ٠,٨٦٨

 ٤ العقلي ٠,٨٨٥

 ٥ الوجداني ٠,٩٠١

 ٦ االجتماعي ٠,٨٩٠

             الدرجة الكلية  ٠,٩٨٢

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥قيمة ر الجدولية عند مستوي 

 
وجود ارتباط دال إحصائيا بين درجات كل بعد من أبعاد مقيـاس  )٢٢(يتضح من الجدول السابق 

إحدى واربعون عبارة )  عبارة ٤١( الكلية للمقياس لعدد والدرجة نحو ممارسة النشاط الرياضي االتجاهات 
وهـذا يشـبر إلـى أن هنـاك ) ٠,٠٥(المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللـة)ر(حيث أن قيمة 

 .تساق داخلي بين كل بعد من األبعاد  وبين درجة المقياس الكليةإ
 :الصدق الذاتي )ب-

للمقيــاس وذلــك عــن طريــق إيجــاد الجــذر التربيعــي لمعامــل تــم حســاب الصــدق الــذاتي لالختبــارات  
 :نحو ممارسة النشاط الرياضي يوضح نتائج الصدق الذاتي لمقياس االتجاهات ) ٢٧(الثبات والجدول 

 : ًثانيا الثبات 

ٕ طريـق تطبيـق االختبـار واعـادة طريقة إعـادة االختبـار وذلـك عـنلحساب ثبات المقياس استخدمت 
عشرة طلبة وهي ممثلـة لعينـة البحـث ومـن غيـر عينـة البحـث األصـلية  )  ١٠( امها تطبيقه علي عينة قو
ســبعة أـيـام ـبـين التطبيقـين وـتـم حســاب مـعـامالت االرتـبـاط ـبـين التطبيـقـين األول  ) ٧( بفاصـل زمـنـي مدـتـه 

 .يوضح معامل االرتباط بين القياسين ) ٢٣(والثاني إليجاد ثبات هذا المقياس والجدول 
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 )٢٣(جدول 

 ١٠= ن   عامل الثبات والصدق الذاتى لمقياس االتجاهات قيد البحثم

مستوي  التطبيق األول التطبيق الثاني
 الداللة

الصدق 
 الذاتي

 قيمة
 م ع م ع ر

 م محاور المقياس

 ١ البدني الصحي ٣٢,٩ ٢,٨٥ ٣٢,٨ ٢,٨٢ ٠,٩٥٢ ٠,٩٧ دالة

 ٢ يالحركي المهار ٤٣,٤ ٢,٧٢ ٤٣,٤ ٢,٤٥ ٠,٨٨٩ ٠,٩٤ دالة

 ٣ المعرفي ٣٠ ٣,٤٦ ٣٠,٤ ٣,٠٩ ٠,٩٣٢ ٠,٩٦ دالة

 ٤ العقلي ٢٠,٣ ٢,٤١ ٢٠,٤ ٢,٢٧ ٠,٨٩١ ٠,٩٤ دالة

 ٥ الوجداني ٢٩,٦ ٤,١٢ ٢٩,٨ ٤,١٣ ٠,٩٧٥ ٠,٩٨ دالة

 ٦ االجتماعي ١٦ ٢,٠٥ ١٦ ٢,٤٥ ٠,٨٨٣ ٠,٩٤ دالة

 ٧ المجموع ١٧٢,٢ ١٧,٢٣ ١٧٢,٨ ١٦,٤٤ ٠,٩٨١ ٠,٩٩ دالة

 ٠,٦٣٢ = ٠,٠٥عند مستوي قيمة ر الجدولية 

 
تراوحت معامالت االرتبـاط بـين التطبيقـين األول والثـاني لمقيـاس  )٢٣(يتضح من الجدول السابق 

 وهـى معـامالت ارتبـاط دالـة ٠,٩٩ ،٠,٩٤ وتـراوح الصـدق الـذاتي مـابين ٠,٩٥ ،٠,٨٨االتجاهات ما بـين 
 . ثبات وصدق االختبارشير الىإحصائيا مما ي

 عيةالدراسات ا�ستط�

 التالية   الخطواتانبعد تحديد منهج وعينة البحث وأدوات جمع البيانات اتبع الباحث
 : إلجراءات تنفيذ التجربة على مجموعات البحث 

 :لدراسة االستطالعية األولى  ا-أ
  :الهدف منها وكان بالدراسة االستطالعية األولى انقام الباحث

تهم ـفــــي محـتــــوى هـــــذه البطاـقــــات ومعرـفــــة ـمــــدى تفهمـهــــم  عــــرض أوراق العـمــــل عـلــــى التالمـيــــذ ومناقشـــــ- 
ألجزاءالمهـــارات األساســـية الموجـــودة بهـــا واســـتيعابهم لهـــا أو تجرـبــة األوراق للحصـــول عـلــى التكـــرارات 

 المناسبة لتعلم كل مهارة 
معرفة مدى مالئمة المكان واألدوات واألجهزة المسـتخدمة واختبـار صـحتها للعمـل والتعـرف علـى  -

عرض االختبار المعرفي على عينـة خـارج العينـة األصـلية -ي تقابل عملية التنفيذ المشاكل الت
  الزمن الذي استغرقه آخر تلميذ+  الزمن الذي استغرقه أول تلميذ وتم ذلك عن طريق 

  ٢ دقيقة                        ٣٠وتم تحديد زمن االختبار وهو 
 : الدراسة االستطالعية الثانية –ب 

 :وكان الهدف منهاعلى عينة البحث  بالدراسة االستطالعية الثانية اناحث  قام الب
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إيجــــاد المعــــامالت العلميــــة لالختبــــارات قيــــد البحــــث وهــــي مقيــــاس االتجاهــــات نحــــو ممارســــه النشــــاط  -
 . االختبارات المهاريه، االختبارات البدنية ، اختبار الذكاء ، االختبار المعرفي ،الرياضي

 .ساليب قيد البحثوصف لكيفية العمل باال -

 
 : التعلم التعاوني  أسلوبً أوال
 :لتعليمية تحديد األهداف ا-١

أو  تم تحديد األهداف التعليمية لكل درس قبل بداية التدريس سواء في المجال المهاري أو المعرفي
 .ية الوجداني وصياغتها في صورة سلوك

 :     تحديد حجم المجموعات -٢
 تالميــذ وهــو عــدد ٧ إلــى ٤ل مــن مجموعــات الــتعلم التعــاوني مــا بــين يتــراوح عــدد التالميــذ فــي كــ

 مناسب لكل عضو في المجموعة المشاركة في العمل وتحقيق أهداف المجموعة 
 : توزيع تالميذ المجموعات -٣

ًتم توزيع التالميذ على المجموعات بحيث تضم المجموعة الواحدة تالميذا مختلفي القدرات والهدف 
 . لتسهيل عملية التعلم  هذه المجموعات غير متجانسة قدر اإلمكانمن ذلك هو جعل

 :  توفيرا لمواد التعليمية-٤
ـتــم ـتــوفير  الـمــواد واألدوات الالزمـــة لتنفـيــذ المـهــام كمـــا ـتــم تـقــديم أوراق عمـــل التالمـيــذ توضـــح لهـــم 

 ٠األدوات والمسئوليات والمهام المطلوبة منهم
 :عة  تحديد أدوار المشتركين في كل مجمو-٥

ًتم تكليف كل عضو من أعضاء المجموعة بعمل محدد ومعين فلكـل مجموعـة قائـدا يكـون مسـئوال 
عن توجيه األفراد نحو إنجاز الهدف المنشود وتشجيع كل فرد في المجموعة على المشاركة اإليجابية ،كما 

ذلك عـين مراقـب عين لكل مجموعة مقرر يسجل ما يحدث من تفاعل وحوار بناء بين أفـراد المجموعـة ، كـ
وتم التوضـــيح للتالمـيـــذ أن الـــدرجات ســـوف تمـــنح ألعضــــاء ،يتـــابع تقـــدم المجموعـــة نحــــو الهـــدف المنشـــود

المجموعـة ككـل مـمـا سـاعد عـلـى تعـاون التالميـذ ـمـع بعضـهم اـلـبعض إلنجـاز المهـام المطلوـبـة مـنهم األـمـر 
 ٠دافالذي أدى إلى تحقيق االعتماد اإليجابي المتبادل والتعاون لتحقيق األه

 : شرح المهام -٦
 لهم أهداف ا للتالميذ أوجه التعلم المختلفة التي سيتعلمونها كما شرحانفي هذه الخطوة حدد الباحث

 لهــم العالقــة بــين األهــداف والمحتــوى المرغــوب تعلمــه وذلــك مــن االــدرس المتوقــع مــنهم للقيــام بهــا ووضــح
 ٠خالل أوراق العمل التي بين أيديهم
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 :ت الفرديةياؤل تحديد المس-٧
وتم ذلك عن طريق تقويم المعلـم أداء كـل فـرد مـن أفـراد المجموعـة ومنحـه درجـة معينـة ممـا سـاعد 

  .التعاوني مع زمالئه في المجموعةعلى تحمل كل فرد مسئولية تعلمه باإلضافة إلى تحمل مسئولية العمل 
 : تنظيم بنية التعاون بين المجموعات-٨

ًماح للمجموعـــات التـــي انتهـــت مـــن أعمالهـــا مبكـــرا بمســـاعدة وقـــد تـــم تحقـيــق ذلـــك عـــن طرـيــق الســـ
 ٠المجموعات األخرى التي لم تنتهي من عملها  بعد

 :اإلشراف على التالميذ - ٩    
 ٠ بمراقبة المجموعات أثناء عملهم ومالحظة السلوكيات التعاونية لهم انقام الباحث     
 : تقديم المساعدة للتالميذ-١٠

دة التالميــذ فــي القـيــام بتنفيــذ المهــام المطلوـبــة مــنهم ، كمــا ـقــام باإلجابــة عـــن  بمســـاعانقــام الباحثــ
 ٠أسئلتهم واستفساراتهم مما ساعد على تعزيز التعلم المرغوب فيه

 :  إنهاء محتوى الدرس-١١
 أســئلة عــن األفكــار الرئيســية فــي انوتــم ذلــك عــن طريــق تقــديم التالميــذ تقــارير لمــا تعلمــوه وطــرح الباحثــ

 .الدرس
 :تقويم تعلم التالميذ-١٢

التـقــارير الـتــي قـــدمتها المجموعـــة ومالحظـــة ل ـتــم تـقــويم عملـيــة تعـلــم أعضـــاء المجموعـــة مـــن خـــال
السلوكيات التعاونية ألفراد المجموعة مع تمكين المجموعة من اسـتقبال تغذيـة مرتـدة تتعلـق بمسـتوى فعاليـة 

 ٠ًتعاونهم معا في إنجاز المهام
  :المجموعة تقديم مستوى إجادة عمل -١٣

تمــت مراقبــة أفــراد المجموعــة أثـنـاء قيــامهم بالتعــاون مــع بعضــهم الــبعض إلنجــاز المهــام المطلوبــة 
مــنهم وتحديــد أفضـــل هــذه المجموعــات ، ومكاـفــأة المجموعــة كـكــل وليســت أفــراد معيـنــين داخــل المجموعـــة 

 ٠الواحدة
 -:ًثانيا أسلوب المنافسات 

 :تحديد األهداف التعليمية -١
يـــد األهـــداف التعليميـــة لكـــل درس قبـــل بدايـــة التـــدريس فـــي المجـــاالت المهاريـــة واالنفعاليـــة م تحدتـــ 

 ٠والوجدانية وصياغتها في صورة سلوكية 
 :تحديد حجم المجموعة -٢

 تضــــم  ، تالمـيـــذ خمســـةنعــــتقســـيم عيـنـــة البحـــث إـلـــى مجموعـــات صــــغيرة ال تزيـــد ـكـــل مجموعـــة  
لهدف مـن ذلـك هـو جعـل هـذه المجموعـات غيـر متجانسـة قـدر المجموعة الواحدة تالميذ مختلفي القدرات وا

 .اإلمكان 
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-٣٢-

 :توفير المواد التعليمية -٣
تم توفير المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المهام كما تم تقديم أوراق عمل للتالميذ توضح لهـم المهـام  

  المطلوبة منهم 
 :شرح المهام -٤

 لهــم أهــداف اـلـدرس المتوـقـع مــنهم اذج ـلـه كمــا شــرح بشــرح األداء المطـلـوب وأداء نمــوانـقـام الباحـثـ 
 . التعليمات الخاصة بالمنافساتاالقيام بها وشرح

 :  اإلشراف على التالميذ -٥ 
ً عندما يـؤدي أداء متميـزا وذلـك لكـي تلميذ كل ا بمراقبة المجموعات أثناء عملهم ومدحانقام الباحث 
 كـل تلميـذ بمـدى تقدمـه أو تـأخره أثنـاء األداء بالمقارنـة ابـر التالميذ اآلخرين ويحثهم على التفـوق وأخأيستثير

 .بزمالئه وذلك الستثارة التنافس بين التالميذ ولحثهم على بذل المزيد من الجهد للتفوق على زمالئه
 : تقويم تعلم التالميذ-٦

ٕإعـــالن الـفــائز األول ـفــي كـــل مجموعـــة واعطـــاؤه عشـــرة درجـــات عـلــى إتـقــان األداء ـثــم أعـلــن لبقـيــة  
، ثم يعاد تشكيل المجموعـات تبعـا للمركـز الـذي حققـه كـل تلميـذ )٥،٤،٣،٢(التالميذ درجاتهم على التوالي 

ـفــي مجموعـتــه بحـيــث ـيــتم ـتــوزيعهم عـلــى مجموعـــة جدـيــدة جمـيــع أـفــراد المجموعـــة حقـقــوا نـفــس المركـــز ـفــي 
 .مجموعاتهم لكي يتنافسوا في تعلم مهارة أخرى

 

 :تجربة البحث تنفيذ 
 :ي القياس القبل

  للمتغيرات قيد البحثم١٨/٢/٢٠١٦  إلى١٦/٢في الفترة من بإجراء القياس القبلي انقام الباحث
 :تطبيق تجربة البحث

 بواقع درسين) عشرة أسابيع (م٢/٥/٢٠١٦ إلى  ٢٣/٢ التجربة في الفترة من بتطبيق انقام الباحث
 :ًأسبوعيا وذلك على كل المجموعات الثالث وذلك كاآلتي 

 :ة للمجموعة الضابطة بالنسب -
واســــتغرقت فتــــرة التــــدريس لهــــذه ) التقليديــــة(درســــت هــــذه المجموعــــة باســــتخدام الطريقــــة المعتــــادة 

 . بدروس المنهج انًدرس بواقع درسين أسبوعيا ، والتزم الباحث) ٢٠(المجموعة 
 :بالنسبة للمجموعة التجريبية األولى  -

تعــاوني واســتغرقت فـتـرة الـتـدريس لهــذه المجموعــة درســت هــذه المجموعــة باســتخدام أســلوب اـلـتعلم ال
 نفس الفترة التي استخدمتها المجموعة الضابطة 

 : بالنسبة للمجموعة التجريبية الثانية -

درســـت هـــذه المجموعـــة باســـتخدام أســـلوب اـلــتعلم التنافســـي الفـــردي واســـتغرقت فـتــرة الـتــدريس لهـــذه 
 ٠لسابقتين الضابطة والتجريبية األولى  المجموعة نفس الفترة التي استخدمتها المجموعتين ا
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-٣٣-

 : القياس البعدي 
ـــتعلم ـتـــم إجــــراء القـيـــاس البعــــدي لكــــل مــــن   بعــــد االنتهــــاء مــــن تنفـيـــذ التجرـبـــة واســــتخدام أســــاليب اـل

} الـتعلم التعـاوني{والمجموعة التجريبية األولى } األسلوب التقليدي{المجموعة الضابطة (المجموعات الثالثة
فـــي  م٥/٢٠١٦/ ٦ إلـــى ٥/ ٤، وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن ) }المنافســـات الفرديـــة{يـــة الثانيـــةالتجريبوالمجموعـــة 

 .المتغيرات المهارية والمعرفية واالتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي 

 : أسلوب التحليل اإلحصائي 
 :  في معالجة النتائج إحصائيا األساليب اإلحصائية التاليةاناستخدم الباحث

  المتوسط الحسابي-١

 االنحراف المعياري-٢

 تحليل التباين -٣
 معامل ارتباط بيرسون -٤

 )   نسبة التحسن(النسبة المئوية -٥

         )٠,٠٥ ( مستوى عند على نسبة داللة انوقد استند الباحث

 
 : عرض النتائج ومناقشتھا

 :نتائج  العرض  - 
 :النتائج التالية  الى انف البحث والتحقق من صحة الفروض توصل الباحث هدلتحقيق

 )٢٤(جدول 
 داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في القياسات البعدية لالختبار المعرفي ومقياس االتجاهات

 ٩٠= ن 

 المتغيرات مصدر التباين درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات "ف " قيمة 

١٣٣٨,٦٣ ٣٣١,٣٤ 
٤,٠٤ 

٢٦٧٧,٢٧ 
٣٥١,١٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 اخل المجموعاتد

 المعرفي

١٢١٥٤,٠٣ ٦١٨,٨٤ 
١٩,٦٤ 

٢٤٣٠٨,٠٧ 
١٧٠٨,٤٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 االتجاهات

 ٣,١١ = ٠,٠٥قيمة ف الجدولية عند مستوي داللة 

توجد فروق دالة إحصائية بين المجموعات الثالث فـي القياسـات ) ٢٤(يتضح من الجدول السابق 
المحســوبة اكـبـر مــن قيمتهــا الجدولـيـة ) ف(ـفـي ومقـيـاس االتجاهــات ،حـيـث أن قيمــة البعدـيـة لالختـبـار المعر

 ) .٠,٠٥(عند  مستوى داللة 
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-٣٤-

 )٢٥(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في االختبار المعرفي

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٢٠,٤٧  *١٢,٢٣ *١٠,٧٦ 

٢ ٣٢,٧ -  *١,٤٧ 

 - - ٣ ٣١,٢٣ 

 بـين المجموعـات الـثالث فـي االختبـار ًإحصائيا فروق دالة وجود) ٢٥(ل السابق  من الجدويتضح
   ١٢,٢٣ ،حيث بلغ الفرق بين المتوسطات األولىالمعرفي لصالح المجموعة التجريبية 

 )٢٦(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في مقياس االتجاهات

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ١٠٦  *٣٦٫٣٧ *٣٣٫١٣ 
٢ ١٤٢٫٣٧ -  ٣٫٢٤ 
 - - ٣ ١٣٩٫١٣ 

ًوجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المجموعـات الـثالث فـي مقيـاس ) ٢٦(يتضـح مـن الجـدول السـابق 
 ٣٦,٣٧االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية األولى ،حيث بلغ الفرق بين متوسطات 

 )٢٧(جدول 
 ٩٠= لبعدية للمهارات قيد البحث     ن     داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في القياسات ا

ف " قيمة 
" 

متوسط مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مصدر التباين
 المتغيرات

٢١٥٫٥١ ٨٠٫٥٤ 
٢٫٦٨ 

٤٣١٫٠٢ 
٢٣٢٫٨٠ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

إرسال من 
 أسفل

٢٣١٫٥١ ١٠١٫٨٨ 
٢٫٢٧ 

٤٦٣٫٠٢ 
١٩٧٫٧٠ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 ل المجموعاتداخ

إرسال من 
 أعلي

٨٫٧١ ٥٫٦١ 
١٫٥٥ 

١٧٫٤٢ 
١٣٥٫٠٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 استقبال

٢٩٫٠٣ ٢٩٫٣٩ 
٠٫٩٨٨ 

٥٨٫٠٧ 
٨٥٫٩٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 تمرير

١٩١٫٠١ ١٤٣٫٨٤ 
١٫٣٣ 

٣٨٢٫٠٢ 
١١٥٫٥٣ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ضرب ساحق

١٥٫٤١ ٣٢٫٠٨ 
٠٫٤٨٠ 

٣٠٫٨٢ 
٤١٫٨٢ 

٢ 
٨٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 حائط صد

 ٣,١١ = ٠,٠٥قيمة ف الجدولية عند مستوي داللة 
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-٣٥-

توجــــد  فــــروق ذات دالـلـــة إحصــــائية ـبـــين المجموعــــات اـلـــثالث فــــي ) ٢٧(يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق 
ن قيمتهــا الجدولـيــة عنــد مســـتوى المحســوبة اكبــر ـمــ) ف(القياســات البعديــة للمـهــارات قيــد البحـــث ، حيــث أن قيـمــة 

 ) .٠,٠٥(داللة 
 )٢٨(جدول 

 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في اإلرسال من أسفل

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٢٨,٣٣  *٥,٣٤ *٣,١٤ 
٢ ٣٣,٦٧ -  *٢,٢ 
 - - ٣ ٣١,٤٧ 

الثالثــة فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين المجموعــات  )٢٨(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 ٥,٣٤مهارة اإلرسال من اسفل لصالح المجموعة التجريبية األولى حيث بلغ الفرق بين المتوسطات 

 )٢٩(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في اإلرسال من أعلي

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٢٨,٠٣  *٥,٥٤ *٣,٢ 
٢ ٣٣,٥٧ -  *٢,٣٤ 
 - - ٣ ٣١,٢٣ 

وجــود فــروق داـلـة إحصــائيا ـبـين المجموعــات الثالـثـة فــي مهــارة ) ٢٩( الســابق يتضــح مــن الجــدول
 ٥,٥٤اإلرسال من أعلى لصالح المجموعة التجريبية األولى ،حيث بلغ الفرق بين المتوسطات 

  )٣٠(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في االستقبال

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٦,٥  *١,٠٧ *٠,٦٧ 

٢ ٧,٧٥ -  ٠,٤ 

 - - ٣ ٧,١٧ 

وجــود فــروق داـلـة إحصــائيا ـبـين المجموعــات الثالـثـة فــي مهــارة  )٣٠(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
  ١,٠٧االستقبال لصالح المجموعة التجريبية األولى ،حيث بلغ الفرق بين المتوسطات
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-٣٦-

 )٣١(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في التمرير

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٦,٥٣  *١,٧٧ *١,٦٤ 

٢ ٨,٣ -  ٠,١٣ 

 - - ٣ ٨,١٧ 

وجــود فــروق داـلـة إحصــائيا ـبـين المجموعــات الثالـثـة فــي مهــارة  )٣١(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
 ١,٧٧التمرير من أعلى لصالح المجموعة التجريبية األولى ،حيث بلغ الفرق بين المتوسطات 

 )٣٢(جدول 
 موعات الثالث في الضرب الساحقأقل فرق معنوي بين المج

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ١٨,٦  *٥,٠٣ *٢,٨٣ 

٢ ٢٣,٦٣ -  *٢,٢ 

 - - ٣ ٢١,٤٣ 

ًوجــود فــروق داـلـة إحصــائيا ـبـين المجموعــات اـلـثالث فــي مهــارة ) ٣٢(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
  ٥,٠٣توسطات الضرب الساحق لصالح المجموعة التجريبية األولى ،حيث بلغ الفرق بين الم

 )٣٣(جدول 
 أقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث في حائط الصد

 المجموعات المتوسطات ١ ٢ ٣

١ ٤,٥٧  *١,٤ *٠,٩٦ 

٢ ٥,٩٧ -  *٠,٤٤ 

 - - ٣ ٥,٥٣ 

ًوجــود فــروق داـلـة إحصــائيا ـبـين المجموعــات اـلـثالث فــي مهــارة ) ٣٣(يتضــح مــن الجــدول الســابق 
  ١,٤ية األولى،حيث بلغ الفرق بين متوسطات الصد لصالح المجموعة التجريب
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 )٣٤(جدول 
 ٩٠=نسبة التحسن بين المجموعات الثالثة في المتغيرات قيد البحث       ن

نسبة التحسن للمجموعة 
 %التجريبية الثانية 

نسبة التحسن للمجموعة 
 %التجريبية األولي 

نسبة التحسن للمجموعة 
 %الضابطة 

 االختبارات

 إرسال من أسفل ٣٠,٣٧ ٥٣,٢٥ ٤٢,٢٠

 إرسال من أعلي  ٢٤,٧٤ ٤٩,٨٧ ٣٤,٠٣

 استقبال ١٠٦,٢٦ ١٠٩,٦٥ ٨٥,٧١

 تمرير ٣٨,٩٤ ٥٧,٥٠ ٤٤,٠٩

 ضرب ساحق ١٥٢,٣٧ ٢٥٤,٩٧ ١٩٤,٧٧

 حائط صد ٩,٥٩ ٥٧,١١ ٨٤,٣٣

 معرفي  ٧١,٥٨ ١٦٩,٩٢ ١٩٤,٥٩

 اتجاهات ٠,٦٩ ٣٥,٩٨ ٣٢,٠٩

بة التحســـن للمجموعـــة الضـــابطة فـــي االختبـــارات تراوحـــت نســـ) ٣٤(يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 
، بينمـــا بلغـــت نســـبة التحســـن ـفــي االختـبــار المعرـفــي للكـــرة  % ١٥٢,٣٧إـلــى  % ٩,٥٩المهارـيــة مـــا ـبــين 

 % .٠,٦٩وبلغت نسبة التحسن في االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي % ٧١,٥٨الطائرة 
إـلــى  % ٤٩,٨٧ي االختـبــارات المهارـيــة ـمــا ـبــين تراوحـــت نســـبة التحســـن للمجموعـــة التجريبـيــة األوـلــى ـفــ -

وبلغـت نسـبة % ١٦٩,٩٢، بينما بلغت نسبة التحسن في االختبار المعرفي للكـرة الطـائرة  % ٢٥٤,٩٧
 % .٣٥,٩٨التحسن في االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي 

إـلــى  % ٣٤,٠٣ ـبــين  تراوحـــت نســـبة التحســـن للمجموعـــة التجريبـيــة الثانـيــة ـفــي االختـبــارات المهارـيــة مـــا-
وبلغـت نسـبة % ١٩٤,٥٩، بينما بلغت نسبة التحسن في االختبار المعرفي للكـرة الطـائرة  % ١٩٤,٧٧

 .%٣٢,٠٩التحسن في االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي 
 :مناقشة النتائج وتفسيرھا 

المجموعـة  (نه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين المجموعـات الثالثـة أ)٢٤(يضح من الجدول 
فـي القياسـات البعديـة لالختبـار المعرفـي للكـرة الطـائرة ،حيـث أن قيمـة ) الضـابطة والمجمـوعتين التجـريبيتين

 )٠,٠٥(عند مستوى داللة  ) ٣,١١(المحسوبة اكبرمن قيمتها الجدولية " ف"
ر المعرفـي حيـث أن وهذا يعنى أن النتائج البعدية أفضل من النتائج القبلية للمجموعات الثالثة فـي االختبـا

ٕلهــــم تــــأثير إيجــــابي علــــى التحصــــيل المعرفــــي واكتســــاب )  المنافســــات – التعــــاوني –التقليــــدي (األســــاليب الثالثــــة
 .المعلومات
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يوضـــح أنـــه توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين المجموعـــات الثالثـــة فـــي التحصـــيل  )٢٥( والجـــدول
سـلوب الـتعلم التعـاوني ، حيـث بلـغ الفـرق بـين المعرفي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والتي درست بأ

 ، وهــذا يعنــى أن أســلوب الــتعلم التعــاوني افضــل مــن األســلوب ١٢,٢٣المتوســطات فــي االختبــار المعرفــى
 .التقليدي وأسلوب المنافسات في التحصيل المعرفي

 والـتــى توصـــلت )١٩ (١٩٩٦ Stanne " بـيــث ســـتان الـيــزاوتتـفــق هـــذه النـتــائج ـمــع نـتــائج دراســـة  
تفــوق التعــاون عــن التنــافس فــي تــأثيره علــى التحصــيل واألداء الحركــي بالنســبة للمجموعــات الــثالث تائجهــا إلــى ن

فقـد كـان ـتـأثير التنـافس ضـئيال علـى األداء الحرـكـي ) المنافســة المناسـبة ( بالنسـبة للمجموعـة الرابعـة أي  - األولـى
 .تماعـيــة واـلــدعم االجتمـــاعي وتـقــدير اـلــذاتتـفــوق التعـــاون عـلــي التـنــافس ـفــي ـتــأثيره عـلــي الجاذبـيــة االج -

فعاليـة اسـتخدام الـتعلم التعـاوني  والتى كان من أهـم نتائجهـا )١٧)(١٩٩٧ ("ياسمين زيدان حسن ودراسة 
مقارنـة بطريقـة الـتعلم التقليـدي فـي تحصـيل الرياضـيات ) ًكـال علـى حـده (الجمعي والتعلم التنافسي الفـردي 

ذات الصـف األول اإلعـدادي ، فعاليـة اسـتخدام الـتعلم التعـاوني الجمـعـي وتخفيـف القلـق الرياضـي لـدى تلميـ
ًوعـدم وجـود فـروق دالـه إحصـائيا . مقارنة باسـتراتيجية الـتعلم التنافسـي الفـردي فـي تخفيـف القلـق الرياضـي 

فـي مجمـوعتي الـتعلم التعـاوني الجمـعـي والتنافسـي الفـردي فـي تحصــيل الرياضـيات ووجـود عالقـة ارتباطـيـه 
 . بين درجات تحصيل التلميذات في مجموعات الدراسة الثالث ودرجاتهم في مقياس القلق الرياضي سالبة

 : بذلك يكون قد تحقق صحة الفرض األول  الذي ينص على انه 
المجموعـــة الضـــابطة والمجمـــوعتين (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجموعـــات الـــثالث " 

االختبــار المعرفــي للكــرة الطــائرة قيــد البحــث لصــالح المجموعــة فــي القيــاس البعــدي فــي  )التجــريبيتين
  ")التي درست باسلوب التعلم التعاوني(التجريبية األولى 

انـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المجموعـات الثالثـة )٢٤(كما يتضح أيضـا مـن الجـدول 
مقيــاس االتجاهــات نحــو ممارســة فــي القياســات البعديــة ل) المجموعــة الضــابطة والمجمــوعتين التجــريبيتين(

عـنــد مســـتوى دالـلــة ) ٣,١١(المحســـوبة اكـبــر مـــن قيمتهـــا الجدولـيــة" ف"النشـــاط الرياضـــي، حـيــث أن قيمـــة 
، وهــــذا يعنــــى أن النتــــائج البعديــــة افضــــل مــــن النتــــائج القبليــــة للمجموعــــات الثالثــــة فــــي مقيــــاس ) ٠,٠٥(

التقلـيـدي ، التعــاوني،  ( ث أن أســاليب اـلـتعلم ، حيــ للكــرة الطــائرةاالتجاهــات نحــو ممارســة النشــاط الرياضــي
 .لهم تأثير إيجابي على االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي)  المنافسات 

يوضــح انــه توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين المجموعــات الثالثــة علــى االتجاهــات ) ٢٦(والجــدول 
عــــاوني، حيــــث بلــــغ الفــــرق بــــين ولصــــالح المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى والتــــي درســــت بأســــلوب الــــتعلم الت

 ، وهذا يعنى  أن أسلوب التعلم ٣٦,٣٧المتوسطات  في مقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي 
التعاوني افضل مـن  األسـلوب التقليـدي وأسـلوب المنافسـات  علـى اتجاهـات التالميـذ نحـو ممارسـة النشـاط 

 . للكرة الطائرةالرياضي
ى أن أسلوب التعلم التعاوني له نصيب وافر  في التـأثير علـى اتجاهـات  ذلك إلانكما يعزو الباحث 

 . للكرة الطائرةالتالميذ نحو ممارسة النشاط الرياضي
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 والتى توصلت )١٩ (١٩٩٦ Stanne "اليزا بيث ستان وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  
ل واألداء الحركــي بالنســبة للمجموعــات الــثالث تفــوق التعــاون عــن التنــافس فــي تــأثيره علــى التحصــينتائجهــا إلــى 

فقـد كـان ـتـأثير التنـافس ضـئيال علـى األداء الحرـكـي ) المنافســة المناسـبة ( بالنسـبة للمجموعـة الرابعـة أي  - األولـى
 .تفوق التعاون علي التنافس في تأثيره علي الجاذبية االجتماعية والدعم االجتماعي وتقدير الذات -
 :قق صحة الفرض الثاني الذي ينص على انه بذلك يكون قد تح  
المجموـعـــة الضــــابطة والمجـمـــوعتين (توـجـــد ـفـــروق ذات دالـلـــة إحصــــائية ـبـــين المجموـعـــات اـلـــثالث "

 قيـد البحـث لصـالح الكـرة الطـائرةفى القياس البعـدى فـى مقيـاس االتجاهـات نحـو ممارسـة  )التجريبيتين
 ".)علم التعاونىالتى درست باسلوب الت(المجموعة التجريبية األولى 

المجموعة (أنه توجد فروق دالة إحصائية بيت مجموعات البحث الثالثة ) ٢٧(يتضح من الجدول 
الضابطة و المجموعتين التجريبيتين فـى القياسـات البعديـة لـبعض مهـارات الكـرة الطـائرة قيـد البحـث ،حيـث 

، وهــذا يعـنـى أن ) ٠,٠٥(الـلـة  عـنـد مســتوى د ) ٣,١١(المحســوبة اكـبـر مــن قيمتهــا الجدولـيـة" ف"أن قيـمـة 
النتائج البعدية افضل من النتائج القبلية للمجموعات الثالثة فـي مهـارات الكـرة الطـائرة قيـد البحـث حيـث أن 

 ذلـك إلـى أن الـتعلم اناألسلوب التقليدي قد أثر بشكل إيجابي  على تعليم المهارات األساسية ويرجع الباحث
 ذلك إلى أن اكتساب المهارات انتقدم ملموس في التعليم كما يعزى الباحثلفترة طويلة ال بد وان يؤدى إلى 

والتعود على ظروف ومواقف مماثلة لمواقف الهدف األصـلي  تسـهم فـي القـدرة علـى تطـوير مسـتوى األداء 
قد أثرا بشكل إيجابي واضح في التقدم ) التعاوني و المنافسات(المهاري،كما يتضح أبضا أن أسلوب التعلم 

لوبي الــتعلم التعــاوني وأســلوب المنافســات ســاهموا بنصــيب وافــر علــى تنميــة وتطــوير مهــارات وقــدرات فأســ
 .الفرد

فعاليـة  والتـى كـان مـن أهـم نتائجهـا )١٧)(١٩٩٧ ("ياسـمين زيـدان حسـن ودراسـة وهذا يتفق مـع 
ريقـة الـتعلم التقليـدي مقارنـة بط) ًكـال علـى حـده (استخدام التعلم التعاوني الجمعـي والـتعلم التنافسـي الفـردي 

 في تحصيل الرياضيات وتخفيف القلق الرياضي لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي
توضـح انـه توجـد فـروق دالـة إحصـائية بـين  )٣٣, ٣٢ ,٣١ ,٣٠ ,٢٩ ,٢٨(إال أن الجداول أرقـام 

ســت بأســلوب المجموعــات الثالثــة فــي المهــارات قـيـد البحــث ولصــالح المجموعــة التجريبـيـة األولــى والـتـي در
 ،وبلـغ الفـرق بـين ٥,٣٤التعلم التعاوني  ، حيث بلـغ الفـرق بـين المتوسـطات فـي مهـارة اإلرسـال مـن اسـفل 

 ، ١,٠٧ ، وفى مهارة االستقبال بلـغ الفـرق بـين المتوسـطت٥,٥٤المتوسطات في مهارة اإلرسال من أعلى 
ي مهارة الضرب السـاحق بلـغ الفـرق  ، أما ف١,٧٧وبلغ الفرق بين المتوسطات في مهارة التمرير من أعلى 

 ، وهــى فــروق دالــة ١,٤ ، وفــى مهــارة الضــرب الصــد بلــغ الفــرق بــين المتوســطات٥,٠٣بــين المتوســطات 
 .إحصائيا

 



 

 
 والمنافسات على التحصيل المعرفي والمھاري وا&تجاه نحو ممارسة الكرة الطائرة لت�ميذ المرحلة المتوسطةتأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني 

 م٢٠١٧-لAبحاث العلمية ثاني  للنصف ال– <ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

-٤٠-

 :بذلك يكون تحقق الفرض الثالث الذي ينص على أنه
المجموعـــة الضـــابطة والمجـمـــوعتين (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المجموعـــات الـــثالث "

ـفـى القـيـاس البـعـدى  ـفـي مـهـارات الـكـرة الطــائرة قـيـد البحــث لصــالح المجموعــة التجريبـيـة  )ريبيتينالتـجـ
 ".)التى درست باسلوب التعلم التعاونى(األولى 

أن نسبة التحسن للمجموعة الضابطة تراوحـت فـي االختبـارات المهاريـة ) ٣٤(ويتضح من الجدول 
،و بلـغـت  %٧١,٥٨التحســن فـي االختـبـار المعرفـى، بينمـا بلـغـت نسـبة % ١٥٢,٣٧إـلـي % ٩,٥٩مـا بـين 

، وهــذا يعـنـى أن األســلوب التقلـيـدي قــد أـثـر بشــكل إيجــابي  % ٠,٦٩نســبة التحســن فــي مقـيـاس االتجاهــات
 عـلـى مســتوى األداء المهــاري وعـلـى التحصــيل المعرـفـي واتجاهــات التالمـيـذ نحــو ممارســة النشــاط الرياضــي

 .البد وان يؤدى إلى تقدم ملموس في التعلم ن التعلم لفترة طويلة أ وللكرة الطائرة
 ذلك إلى  أن اكتساب المهارات  والتعود على  ظروف ومواقف مماثلـة لمواقـف انكما يعزو الباحث

الهدف األصلي  تسهم في القدرة على تطوير مستوى األداء  المهاري والتحصيل المعرفي  وعلى اتجاهات 
 .التالميذ نحو ممارسة النشاط الرياضي 

بينما تراوحت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية األولى  والتي درست بأسلوب التعلم التعاوني  في 
، بينمـــا بلغـــت نســـبة التحســـن فـــي االختـبـــار  % ٢٥٤,٩٧إلـــى % ٤٩,٨٧االختبـــارات المهاريـــة  مـــا بـــين 

 % ٣٥,٩٨، وبلغت نسبة التحسن في مقياس االتجاهات % ١٦٩,٩٢المعرفي 
 الــتعلم التعــاوني قــد أثــر تــأثيرا إيجابيــا علــى مســتوى األداء المهــاري  وعلــى وهــذا يعنــى أن أســلوب

  وذلــك بنســب  للكــرة الطــائرةالتحصــيل المعرفــي  وعلــى اتجاهــات التالميــذ نحــو ممارســة النشــاط الرياضــي
افضــل مــن  األســلوب التقلـيـدي ممــا ـيـدل عـلـى أهمـيـة هــذا األســلوب ومــدى إســهامه ـفـي الـتـأثير عـلـى جمـيـع 

 .فرد المعرفية ، والوجدانية ، المهاريةنواحي ال
 ذلك إلى أن ذلك التحسن  يرجع إلى األسلوب التعاوني  فمن خالل  العمل مع انكما يعزو الباحث

المجموعة  ومن خالل العمل مع بعضهم بعضا  أدى إلـى تحسـن فـي تعلـم المهـارات  والتحصـيل المعرفـي  
  . للكرة الطائرةرياضيوعلى اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط ال

بينـمــا تراوحـــت نســـبة التحســـن للمجموعـــة التجريبـيــة الثانـيــة والـتــي درســـت بأســـلوب المنافســـات  ـفــي 
، بينما بلغت نسبة التحسن في االختبار المعرفي  % ١٩٤,٧٧إلى  % ٣٤,٠٣االختبارات المهارية مابين 

%  ٣٢,٠٩  للكرة الطائرة الرياضيممارسة النشاط ، وبلغت نسبة التحسن في االتجاهات نحو% ١٩٤,٥٩
ويتضــح أيضــا أن نســبة التحســن فــي مهــارة الصــد واالختبــار المعرفــي  افضــل للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة 
والـتــي درســـت بأســـلوب المنافســـات عـــن األســـلوب التقلـيــدي  وأســـلوب اـلــتعلم التعـــاوني ، حـيــث بلغـــت نســـبة 

، بينمـــا بلغـــت % ١٩٤,٥٩االختـبــار المعرـفــي و% ٨٤,٣٣التحســـن ـفــي مهـــارة الصـــد ألســـلوب المنافســـات 
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، بينمــا بلغــت %٧١,٥٨واالختـبـار المعرـفـي % ٩,٥٩نســبة التحســن للمجموعــة الضــابطة ـفـي مهــارة الصــد 
، % ١٦٩,٩٢واالختـبـار المعرفــى% ٥٧,١١نســبة التحســن للمجموعــة التجريبيــة األوـلـى  فــي مهــارة الصــد 

 عالة على النواحي المعرفية والوجدانية والمهاريةوهذا يعنى أن أسلوب المنافسات  من األساليب الف

تفـوق  والتـى توصـلت نتائجهـا إلـى )١٩ (١٩٩٦ Stanne "اليـزا بيـث سـتان دراسة وهذا يتفق مع 
بالنســـبة  - التعـــاون عـــن التـنــافس ـفــي ـتــأثيره عـلــى التحصـــيل واألداء الحركـــي بالنســـبة للمجموعـــات اـلــثالث األوـلــى

 .فقد كان تأثير التنافس ضئيال على األداء الحركي) ة المناسبة المنافس( للمجموعة الرابعة أي 
 ذلك إلى إن أسـلوب المنافسـات أدى إلـى تحسـن  فـي جميـع متغيـرات البحـث  ممـا أثـر انكما يعزو الباحث

عـلـــى الـنـــواحي المعرفـيـــة  والوجدانـيـــة  و المهارـيـــة  ممــــا يشــــير اـلـــى مــــدى أهمـيـــة أســــلوب المنافســــات ـفـــي العملـيـــة 
  .التعليمية

 :بذلك يكون قد توصل الباحث إلى الفرض الرابع الذي ينص على أنه
ـة واالختبــار " ـرات المهارـي ـين المجموعــات الــثالث فــي المتغـي ـة ـب توجــد فــروق فــي نســبة التحســن المئوـي

 ."الكرة الطائرةالمعرفي ومقياس االتجاهات نحو ممارسة 
 

 :ا&ستخ�صات والتوصيات
  :ا&ستخ�صات: ًأو&

 : نتائج المتحصل عليها يمكن استخالص مايلى من خالل ال

ن أســلوبي الــتعلم التعــاوني والمنافســات هــي أســاليب فعاـلـة فــي تعـلـيم المهــارات األساســية  والتحصــيل  أ-١
 .النشاط الرياضي للكرة الطائرةواالتجاهات نحو ممارسة  المعرفي

 عـــدا مهـــارة الصـــد فكـــان أســـلوب كتســـاب المهـــارات مـــاإن أســـلوب الـــتعلم التعـــاوني أثـــر إيجابيـــا فـــي  أ-٢
 .المنافسات األفضل في تعلم مهارة الصد 

لـــه نتـــائج افضـــل مـــن الـــتعلم التعـــاوني فـــي التحصـــيل ) المنافســـات( أســـلوب الـــتعلم التنافســـي الفـــردي -٣ 
 .المعرفي للكرة الطائرة 

جاهـات تالميـذ  اتجاهات تالميذ مجموعة  التعلم التعاوني نحو ممارسـة النشـاط الرياضـي أفضـل مـن ات-٤
  . للكرة الطائرةمجموعة التعلم التنافسي الفردي نحو ممارسة النشاط الرياضي
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 :التوصيات : ثانيا
ت البحــث وانطالقــا ممــا تشــير إليــه االستخالصــات المســتخدمة مــن  إاجــراءوفــي حــدود عينــة 

 : بالتوصيات التالية انالتحليل اإلحصائي يوصي الباحث

 .قائمين بالتدريس  لالطالع على األساليب الحديثة في عملية التعلم عمل دورات تدريبية لل -١
دعوة القائمين على تدريس التربية الرياضية إلى العمل على نشر أسلوب التعلم التعاوني فـي المـدارس  -٢

 .لما له من أثر فعال في عملية التعلم 
تراتيجيات التعلم التعاوني والتنافسي فـي تدريب الطالب المعلمين بكليات التربية الرياضية باستخدام اس -٣

 .المواقف التعليمية ،  ومتابعتهم في ذلك أثناء التربية العملية 

 قـيـام معلمــي التربيــة الرياضــية بتــدريب طالبهــم عـلـى اســتخدام الــتعلم التعــاوني وتشــجيعهم علــى تحمــل -٤
والعمـل بـروح الفريـق وحـثهم علـى المسؤولية تجاه أنفسهم وتجـاه الجماعـة ، واإليجابيـة وتبـادل المنفعـة 

 تقديم عمل واحد يحمل أسمائهم جميعا في نهاية تعلم كل درس او عدة دروس مترابطة 

 إجــراء دراســات مشــابهة لمعرفــة مــدى  فاعلـيـة األســلوبين عـلـى مراحــل تعليمـيـة أخــرى وأنشــطة رياضــية -٥
 .أخرى 
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 قائمة المراجـــع
 :المراجع العربية: ًأوال
أثر تطبيق نظام الفصلين الدراسيين علـى اتجاهـات بعـض طـالب جامعـة حلـوان  :ى أحمد أمين مرس -١

كليـة التربيـة الرياضـية , رسالة ماجسـتير،غير منشـورة , نحو ممارسة النشاط الرياضى 
  . م١٩٩٨, للبنات بالقاهرة 

  .م١٩٩١ القاهرة ، ، دار النهضة العربية  ،تصميم البرامج التعليمية: مـــأحمد خيرى كاظ -٢
 .م١٩٩٠ ، منشأة المعارف باإلسكندرية الكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والالعب: رجــع فــن وديـإل -٣
 ، رسـالة ماجسـتير ، القياسات الجسمية  والصفات البدنيـة لالعبـات الكـرة الطـائرة: عمـد المنـام عبــإله -٤

 .م١٩٨٨غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، 

، دار النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، ســـيكولوجية الـــتعلم ونظريـــات الـــتعلم :  جابــــردـر عبـــد الحميـــجـــاب -٥
 .م١٩٨٥

, الـقـاهرة , عـالم الكـتـب  , ٥ط, ) الطفوـلـة والمراهـقـة (عـلـم نـفـس النـمـو : حامـد عـبـد السـالم زهــران    -٦
 . م ١٩٩٠

 .م١٩٧٠صر ، القاهرة ، ،دار النالدروس الخصوصية والتحصيل الدراسي:  ورة ــ ق سـليمانينـحس -٧
وضع بطارية اختبارات لعناصر اللياقة البدنية الخاصة لالعبات الكـرة : سهير محمد محمد البسـيونى  -٨

 كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــات، جامعـــة المنيـــا ،منشـــورة ، رســـالة دكتـــوراه غيـــرالطـــائرة
 .م١٩٨٦،

 ، مجلـة دراسـات تربويـة ، هـدفينالـتعلم التعـاوني إسـتراتيجية تـدريس تحقيـق : ك ـــن كوجـكوثر حسيـ -٩
 .م١٩٩٢ ، ٧القاهرة ، المجلد 

تأثير استخدام الـتعلم بأسـلوب التنـافس علىالمسـتوى المهـاري للمبتـدئين : ي ـعم علـــليلى عبدالمن -١٠
 .م١٩٩١ ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، المجلد الثالث ،في السباحة

يتي اـلـتعلم التـعـاوني الجمـعـي واـلـتعلم التنافســي تجرـيـب اســتخدام اســتراتيج: يرة ـو عمـــات اـبــمحـبـ -١١
 ، مجلـة دراسـات فـي الجمعي في تعليم الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية العامـة

 .م١٩٩٧ ،٤٤مناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد

يا وقياس مـدى برنامج مقترح في النشاط الرياضي لطالب جامعة المن: محسن إسماعيل إبـراهيم  -١٢
ـه فــي تعــديل اتجاهــاتهم نحــو ممارســة النشــاط الرياضــيف رســالة دكتــوراه غيــر  ،اعليـت

 .م١٩٩١منشورة ،كلية التربية جامعة المنيا ، 



 

 
 والمنافسات على التحصيل المعرفي والمھاري وا&تجاه نحو ممارسة الكرة الطائرة لت�ميذ المرحلة المتوسطةتأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني 

 م٢٠١٧-لAبحاث العلمية ثاني  للنصف ال– <ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

-٤٤-

أثـر المزاوجـة  بـين أسـلوب الـتعلم التعـاوني الجمعـي والـتعلم التنافسـي : محمد احمد محمد سالم  -١٣
ـة ـيم الرياضــيات ـلـدى طــالب المرحـل  ، رســالة ماجســتير كلـيـة  الثانوـيـةالجمـعـي ـفـي تعـل

 .م١٩٩٦التربية  ، جامعة المنوفية ، 
 .م١٩٩٤القاهرة ، , دار المعارف, ٨ط, علم النفس الرياضى :محمد حسن عالوى -١٤
 تــأثير الــتعلم بالطريقــة التنافســية لــبعض: نجــوى عبــد الفتــاح اســماعيل ، عصــمت محمــد ســعد  -١٥

وم وفـنــو الرياضـــة، جامعـــة حـلــوان، ، مجـلــة عـلــالهجـمــات ودفاعاتـهــافي ـمــادة المـبــارزة
 .م١٩٨٩المجلد األول ، العدد ، األول،

تـأثير اسـتخدام الـتعلم بأسـلوب المنافسـات علـى المسـتوى البـدنىوالمهاري  :نـرمين فكـري الغلمـي  -١٦
 ، رســالة دكتــوراه غبــر منشــورة،كلية التربيــة الرياضــية للبنــات والمعرفــي فــى كــرة الســلة
 .م ١٩٩٩بالقاهرة، جامعة حلوان، 

فعالية اسـتخدام اسـتراتيجيتي الـتعلم التعـاوني الجمعـي والتنافسـي الفـردي : ياسمين زيدان حسـن  -١٧
 على تحصيل الرياضيات وتخفيف القلق الرياضي لدي تالميذ الصف األول اإلعـدادي

 ، ١١التربيــة وعلــم الــنفس ، جامعــة المنيــا ، العــدد الثــاني ، مجلــد  ، مجلــة البحــث فــي
 .م١٩٩٧
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