أثر استخدام التعلم باملشاركة على تعلم مهاراة التصويب السلمى يف كرة السلة لدى
تالميذ املرحلة املتوسطة بدولة الكويت

* أ.د /عبدالناصر جرب حسني
** مريم حسن عبداهلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة ومشكلة البحث:

يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي وذلك نتيجة

لالنفتاح المعرفي وظهور طفرة كبيرة في جميع المجاالت .ونتيجة للتوسع الهائل في حجم

المعرفة العلمية واإلنسانية ظهر الحديث من األجهزة والمواد التعليمية وعناصر توصيل
المادة الدراسية وأساليب التعليم ،األمر الذي يتطلب العمل علـى تطوير العملية التعليميـة

حتى تساير متطلبات ذلك العصر.

ولما كان من الضروري أن تساير العملية التعليمية ما يحدث من تغيرات

وتطورات في مجال العلم وتطبيقاته  .فقد نشط الفكر التربوي في العالم المتقدم وتكثفت

الدراسات والبحوث في جميع المجاالت التربوية لمواجهة هذا االنفجار المعرفي وايجاد
الحلول للمشكالت والصعوبات الناتجة عنه  ،وأسفرت هذه البحوث عن نظام تعليمي

يحقق رغبات المجتمع من ناحية ويقابل الثورة العلمية من ناحية أخرى وهو أسلوب التربية
المستمرة من المهد إلى اللحد ،والذي أدى إلى ظهور عـدة اتجاهات في طرق التدريس

وأساليب التعلم التي تساعد المتعلم على كسب المعلومة والمهارة واالتجاه بنفسه من خالل

المرور في مواقف تعليمية متنوعة (. )34 :01

فيذكر كل من "مكارم حلمي أبو هرجه ،محمد سعد زغلول" (9111م) أن إحدى

التحديات التي نواجهها هي تطوير العملية التعليمية مما استلزم تغيير المناهج الدراسية

لمراحل التعليم المختلفة بأهدافها ووسائلها وطرق تقويمها ،فالتعليم يعتمد على تحويل

*
**

أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية – جامعة أسوان.
معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
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الحقائق العلمية إلى ممارسه وسلوك حياه ،لذا فهو يلعب دو ار هاما في تحديد مستقبل

األمة وأصبح تطويره يتميز بالشمولية ليتناول جميع جوانب المتعلم (.)92 :01
لذا فمن الضروري أن يكون المعلمين على دراية بأحدث األساليب والتقنيات الحديثة
التي تمكنهم من توصيل المعرفة للمتعلمين وتهيئة مجاالت أفضل لتحسين عملية التعليم
والتعلم ،ومن هنا تظهر أهمية اختيار األسلوب التدريسي المناسب لتحقيق الهدف المنشود،
وهذا االختيار يتوقف على خبره المعلم ومدى إدراكه لطبيعة ومكونات ومتغيرات المواقف
التعليمية المختلفة (.)994 :1
ومعرفة معلم التربية الرياضية ألكثر من طريقة وأسلوب للتدريس ام ار ضرورى ،فبدون
ذلك ستظل قدرات ومعارف المعلم في التعامل مع الطالب محدودة مع ضرورة مشاركة
المتعلم داخل عملية التعليم والتعلم واالنتقال من السلبية إلى اإليجابية تجاه المواقف

التعليمية المتغيرة والمختلفة (.)939 :93
كما يوضـح " أحمد حسين اللقانى " (9111م) أن اعتماد المعلم على أسلوب واحد

في التعلم ليس بالضرورة أن يؤدى إلى تعلم جميع المتعلمين بنفس المستوى ومن هنا فال
بد على المعلم أن يسـتخدم العـديد من أسـاليب التعلم من أجل توفير مواقف تعليمية متنوعة

ومناسـبة ألكبر عدد ممكن من المتعلمين (1)34 :9
ويتفق كل من ايكواليو وفيلومينا )9111( Ikulayo & philomenaم ،

عفاف عبد الكريم (1996م) ،سعيد الشاهد(9111م)على أنه ال يوجد أسلوب واحد
يمكن أن نعتبره أفضل األساليب التدريسية  ،فالمعلم المؤهل هو الذي يختار األسلوب

الذي يتناسب مع المواقف التعليمية المختلفة إلمكان التأثير في دافعيه المتعلم وتعليمه

بطريقة فعاله مجدية تكسبه بصيره وفهما أكبر مما يساهم في إنجاز خبرة تعليمية عميقة.

()0 :3( ) 43 :5( ) 53 :94

ويرى أبو النجا عز الدين (1119م) أن أسلوب التعلم التعاوني هو عملية تشاركيه
تتم بين أطراف فى موقف تعليمي تعلمي على شكل مجموعات صغيرة تتراوح ما بين
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( )5 – 3طالب ونقوم على توزيع لألدوار داخل المجموعة حسب قدرات األعضاء لزيادة
فاعلية التعليم وتحقيق هدف مشترك)52:0( .

وعن أهمية التعلم التعاوني يشير محمد الشعيبي (9119م) أنه ليس هناك مهارات

أكثر أهمية لإلنسان من مهارات التعاون والتفاعل ،وأن معظم التفاعل اإلنساني تفاعل

تعاوني ،حيث أن التعاون من أهم القواعد لهيكلة التفاعل البشرى وأن النجاح فيه من أعظم

احتياجات إتقان األعمال اإلنسانية)434:03( .

وتعتبــر ك ـرة الســلة إحــدى األلعــاب الرياضــية الجماعيــة التــى يمارســها الكثيــر مــن

فئات المجتمع ولها شعبية كبيرة حيث تحظى باهتمام الكبيـر والصـغير  ،وتنمـى لـدى الفـرد

القدرة على التفكير المناسب وحسن التصرف فى مواقف اللعب المختلفة  ،وتكسب التعاون
وروح الفري ــق  ،كم ــا أنه ــا تنم ــى ل ــدى ممارس ــيها مكون ــات اللياق ــة البدني ــة الالزم ــة لمواجه ــة

متطلب ــات الحي ــاة  ،وأداء المه ــارات األساس ــية بص ــورة جي ــدة ي ــؤدى إل ــى االرتق ــاء بالمس ــتوى

الفني والمهارى في إطار القانون الدولي لكرة السلة .

ومن خالل عمل الباحث مدرس تربية بدنية بدولة الكويت الحظ الباحـث ان هنـاك
أســلوب واحــدا للتــدريس متبــع هــو أســلوب التــدريس بــالعرح التوضــيحى والــذي يعتمــد علــى

مص ــدر واح ــد للمعرفـ ــة وه ــو الش ــرح م ــن جان ــب المعل ــم يتبع ــه ع ــرح للنم ــوذ دون أدن ــى

مشاركة فعلية للمتعلمين في الموقف التعليمي دون التطرق او البحث عن أسـاليب تدريسـية

أخـرى قـد ت ارعــى الفـروق الفرديـة بــين الطـالب ،وكــذلك إمكانيـة اسـتغالل الوقــت الكلـى أثنــاء
الدرس في الممارسة وربما تستثير دافعيه الطالب نحو التعلم مع مشاركة المتعلم االيجابيـة

فــي العمليــة التعليميــة ،لــذا رأي الباحــث اســتخدام أســلوب الــتعلم بالمشــاركة (أســلوب الــتعلم
التعــاوني) تعلــم مهــاراتي التصــويب والتمريــر فــي ك ـرة اليــد لــدى تالميــذ المرحلــة المتوســطة
بدولة الكويت ربما يكونا أكثر فاعلية وأبقى أث ار بالنسبة للعملية التعليمية

29

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

أهميه البحث والحاجة إليـه:
 -0ق ــد يس ــهم ف ــى تحس ــين العملي ــة التعليمي ــة وزي ــادة فاعليته ــا وجعله ــا أكث ــر ت ــاثي ار
وايجابية.
 -9إث ــاره الدافعي ــة نح ــو تعلـ ـم بع ــح مه ــارات كـ ـرة الس ــلة وبش ــكل يس ــمح للمتعلم ــين
بالتفاعل وااليجابية

 -4تغييــر الــدور التقليــدي للمعلــم مــن مجــرد ناقلــة للمعلومــات والمعرفــة إلــى تصــميم
بيئات تعليمية فعالة وزيادة دوره في التوجيه واإلرشاد.

هـدف البحـث :

يهدف البحث الحالي التعرف على
 -0فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على تعلم مهارتي التصويب السلمى في
كرة السلة لدي تالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

فروض البحث :

 -9توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطى درجـات القياسـين القبلـى والبعـدى
للمجموعـة الضــابطة فــى تعلــم مهــارة التصــويب السـلمى فــي كـرة الســلة قيــد البحــث

لصالح القياس البعدى

 -1توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطى درجـات القياسـين القبلـى والبعـدى
للمجموعــة التجريبيــة فــى تعلــم مهــارة التصــويب الســلمى فــي كـرة الســلة قيــد البحــث

لصالح القياس البعدى

 -3توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين متوسـ ــطى درجـ ــات القياسـ ــين البعـ ــديين
للمجموعتين التجريبية والضابطة فى تعلم مهارة التصـويب السـلمى فـي كـرة السـلة
ولصالح المجموعة التجريبة

المصطلحات الواردة بالبحث:

التعلم :

هو التغيير فى سلوك الفرد الذى نعنيه بالتعلم يتوقف على قيام الفرد نفسه بنشاط،
وال يـ ــتم نشـ ــاط الفـ ــرد إال إذا نشـ ــأت لديـ ــه حاجـ ــات تـ ــدعوه إلـ ــى إشـ ــباعها  ،أو إذا عجـ ــزت
اســتجاباته الحاليــة عــن إشــبا حاجاتــه الجديــدة  ،وعلــى ذلــك يســعى الفــرد لعمــل اســتجابات
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أخرى يشبع بها حاجاته الجديـدة بمـا يضـمن لـه القـدرة علـى مجابهـة مواقـف الحيـاة المتغيـرة
(. ) 24 :04
أسـلوب التدريـس :
هــو مجموعــة مــن إج ـراءات التــدريس التــي يخططهــا القــائم بالتــدريس مســبقا حيــث
تعينه على تنفيذ التدريس في ضوء االمكانات المتاحة لتحقيق األهداف التدريسية لمنظومة
التدريس التي يبنيها وبأقصى فاعلية ممكنة()29 :00
التعلم بالمشاركة (اسلوب التعلم التعاوني):
"هــو عملي ـة تشــاركيه تــتم بــين عــدة أط ـراف فــى موقــف تعليمــى تعلمــى علــى شــكل
مجموع ــات ص ــغيرة تتـ ـراوح م ــا ب ــين (  )5 -3ط ــالب  ،ويق ــوم عل ــى توزي ــع ل ــألدوار داخ ــل
المجموعة الواحدة حسب قدرات األعضـاء لزيـادة فاعليـة الـتعلم وتحقيـق هـدف منشـود:9 (.
) 52
مهارات كرة السلة:
ه ــى ك ــل الحرك ــات الض ــرورية والهادف ــة الت ــى يتعلمه ــا الالع ــب ويتقنه ــا ف ــى إط ــار
القانون الدولى لرياضة كرة السلة سواء كانت هذه المهارات بالكرة أو بدونها (.)09 :03

الدراسات السابقة:
 -0كــا Cai

(  9111م )( )11بد ارســة اســتهدفت التعــرف تــأثير إخــتالف ثــالث

أساليب للتدريس على سلوك الطالب – التعرف على موقف الطالب نحو أسـلوب
األم ــر  ،التب ــادلى والتطبي ــق ال ــذاتى متع ــدد المس ــتويات ،اس ــتخدم الباح ــث الم ــنهج
التجريبى  ،تصميم  5مجموعات تجريبية ،بلغ حجم العينة  090طالـب وطالبـة ،
 92ذكــر  39 ،أنثــى مــن طــالب الجامعــة تــم اختيــارهم بالطريقــة العشـوائية قســموا
إلـ ــى ثـ ــالث مجموعـ ــات لفصـ ــول الكاراتيـ ــه  ،وثـ ــالث مجموعـ ــات لفصـ ــول ألعـ ــاب
المضرب ،وكانت أهم نتائج مجموعة األمر لها مستوى أعلـى مـن السـلوك تجاههـا
ع ــن ك ــل م ــن التب ــادلى وال ــذاتى ومتع ــدد المس ــتويات وال يوج ــد اخ ــتالف دال ب ــين
األسلوب التبادلى والذاتى ومتعـدد المسـتويات بالنسـبة لمجموعـة الكاراتيـه مجموعـة
األمــر فــى ألعــاب المضــرب أعلــى بداللــة مــن مجموعــة التبــادل وال يوجــد اخــتالف
دال بين مجموعة التبادل والذاتى ومتعدد المستويات .مجموعة األمر فى الكاراتيه
أعلـ ــى بداللـ ــة مـ ــن مجموعـ ــة األمـ ــر فـ ــى ألعـ ــاب المضـ ــرب  ،ومجموعـ ــة المتعـ ــدد
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المستويات فى ألعاب المضرب أعلى من درجات السلوك عن نفس المجموعة فـى
الكاراتيـ ــه  ،وال يوجـ ــد إخـ ــتالف دال بـ ــين مجمـ ــوعتى األسـ ــلوب التبـ ــادلى ( ألعـ ــاب
المضــرب أو الكاراتيــه .أشــارت النتــائج إلــى أن الســلوك تجــاه أســلوب األمــر يبــدو
أعل ــى م ــن اإلتج ــاه نح ــو التب ــادلى وال ــذاتى المتع ــدد المس ــتويات  ،يفض ــل الط ــالب
إستخدام أسلوب األمر فـى فصـول الكاراتيـه لكـن أسـلوب الـذاتى متعـدد المسـتويات
مفضــل فــى ألعــاب المضــرب ورغــم أن أســاليب التبــادل والــذاتى متعــدد المســتويات
هى بدائل قيمة للمدرس إال أن أسلوب األمر يبدو أنه أكثر األسـاليب تحبيـذا لـدى
الطالب.
 -9دراسة احمد العمير (1111م)( )3استهدفت الدراسة التعرف على تـأثير أسـلوب
ال ــتعلم التع ــاوني عل ــى مس ــتوى أداء رفع ــة النط ــر ف ــى رف ــع األثق ــال لط ــالب الفرق ــة

الثانيـ ــة بكليـ ــة التربيـ ــة الرياضـ ــية – جامعـ ــة المنصـ ــورة ،اسـ ــتخدم الباحـ ــث المـ ــنهج
التجريبــى  ،واشــتملت عينــة البحــث علــى  29طالبــا  ،وكــان مــن أهــم النتــائج تفــوق
المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة األول ـ ــى الت ـ ــي اس ـ ــتخدمت أس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم التع ـ ــاوني عل ـ ــى
المجموعـة التجريبيــة الثانيـة التــي اســتخدمت أسـلوب األوامــر حيـث ظهــرت الفــروق
فــى نســبة التحســن للمســتوى الرقمــي ممــا يــدل علــى أن تــأثير أســلوب األوامــر كــان
تأثي ار بسيطا مقارنة بأسلوب التعلم التعاوني
 -4دراسة محمد يوسف (1111م)( )91استهدفت الدراسة التعرف على مدى فعالية

التعلم التعاوني فى تعليم المهارات المركبة والتحصيل المعرفـي لرياضـة المالكمـة،
اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــى  ،واشــتملت عينــة البحــث علــى  05مالكــم مــن
المالكمـ ــين الناشـ ــئين المقيـ ــدين بنـ ــادى اتحـ ــاد الشـ ــرطة الرياضـ ــي موسـ ــم-9111
9110م  ،وكــان مــن أهــم النتــائج أن التــدريس بأســلوب الــتعلم التعــاوني كــان مــؤث ار
ع ــن الت ــدريس بالطريق ــة التقليدي ــة ف ــى تعل ــم بع ــح المه ــارات المركب ــة قي ــد البح ــث
وكذلك التدريس بأسلوب التعلم التعاوني ساعد فى زيادة التحصـيل المعرفـي بنسـبة
أكبــر مــن األس ــلوب التقليــدي وك ــذلك ســاعد ف ــى زيــادة اتج ــاه مالكمــي المجموع ــة
التجريبية نحو العمل التعاوني.
 -3دراسة وائل خلف هللا(1111م) ( )19استهدفت الدراسة التعـرف علـى فعاليـة كـل
مــن الــتعلم التعــاوني والــتعلم التنافســي فــى تحقيــق أهــداف مــادة الســباحة  ،التعــرف
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علـ ــى أفضـ ــل األسـ ــاليب المختـ ــارة فـ ــى تحقيـ ــق أهـ ــداف مـ ــادة السـ ــباحة ( المهاريـ ــة
والمعرفية)  ،استخدم الباحث المـنهج التجريبـى  ،واشـتملت عينـة البحـث علـى 13
طالبــا مــن طــالب الفرقــة األولــى بقســم التربيــة الرياضــية بكليــة التربيــة – جامعــة
األزهر ،وكان من أهم النتائج ان اسـتخدام أسـلوب الـتعلم التعـاونى والتنافسـى لهمـا
تأثي ار إيجابيا على التحصيل المعرفى وذلك فـى المنهـا النظـرى لمـادة السـباحة -
أن اسـ ــتخدام األسـ ــلوب التعـ ــاونى اكثـ ــر إيجابيـ ــة مـ ــن الـ ــتعلم باألسـ ــلوب التنافسـ ــى
والتقليـ ــدى وذلـ ــك فـ ــى مسـ ــتوى المهـ ــارات األساسـ ــية للسـ ــباحة ومسـ ــتوى التحصـ ــيل
المعرفى
 -3إســـماعيل خمـــيس(1113م) ( )4اســتهدفت الد ارســة التعــرف علــى مــدى ت ــأثير
استخدام التعلم التعاوني على تحسين مستوى األداء المهارى فى كرة السلة لتالميذ
الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســي ،فاعليــة الوحــدات التعليميــة باســتخدام أســلوب
التعلم التعاوني فى كرة السلة ،استخدم الباحـث المـنهج التجريبـى  ،واشـتملت عينـة
البحــث علــى 031تلميــذ مــن تالميــذ الصــف الثــاني بمدرســة الشــهداء اإلعداديــة
بالمنوفية ، -وكان من أهم النتائج إن استخدام أسلوب التعلم التعـاونى أفضـل مـن
طريق ــة ال ــتعلم المتب ــع ف ــى تعل ــم مه ــارات كــرة الس ــلة -.إن اس ــتخدام أس ــلوب ال ــتعلم
التعــاونى ذو فاعليــة فــى تعلــم مهــارات ك ـرة الســلة – اى أن هــذا األســلوب يفضــل
استخدامه فى االلعاب الجماعية .

خطة واجراءات البحث:
منهج البحث :

اسـ ــتخدمت الباحث ـ ـة المـ ــنهج التجريبـ ــي لمالئمتـ ــه طبيعـ ــة البح ـ ـث وذلـ ــك باسـ ــتخدام
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.

مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع البحث فى تالميذ المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانية بدولة الكويت

للعام الدراسي 9101م .9104 /
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عينة البحث:

قامـ ـت الباح ــث باختي ــار عين ــة البح ــث بالطريق ــة العمدي ــة م ــن ب ــين تالمي ــذ الص ــف

الس ـابع بمدرســة زيــد الحارثــة وقــد تــم إختيــارهم بالطريقــة العش ـوائية وقــد بلــغ عــددهم ()31
تلميــذا ،وقــد تــم تقســيمهم عش ـوائيا بواقــع ( )91تلميــذا كمجموعــة تجريبيــة  ،و( )41تلميــذا

كمجموعــة ضــابطة ،وقــد تــم االســتعانة بعينــة مــن مجتمــع البحــث األساســية وخــار العينــة

األصلية للبحث ،بلغ عددها ( )91تلميذا ،وذلك إلجراء التجربة االسـتطالعية والتحقـق مـن

المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث.

تجانس وتكافؤ أفراد العينة :

قامت الباحثة بإيجاد التجانس والتكافؤ بين المجموعتين فى ضوء المتغيرات التالية

" معــدالت النمــو (الســن ـ الطــول ـ الــوزن)  ، ،القــد ارت البدنيــة  ،االختبــارات المهاريــة" ،
وجدولى ( )9 ، 0يوضحا ذلك

جدول ()9
المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيار ومعامل االلتواء للمتغيرات
قيد البحث للمجموعتين الضابطة والتجريبية (ن = )41

المتغيرات
معدالت
النمو

القدرات
البدنية

االختبارات
المهارية

السن
الطول
الوزن
قدرة
الذراعين
التوافق
قدرة
الرجلين
الرشاقة
الدقة
التصويب
السلمى

المجموعة التجريبية (ن = )11

المجموعة الضابطة (ن = )11

وحدة
القياس

متوسط

وسيط

سنة
سم
كجم

91.11
949.11
31.11

93.91
942.1
32.11

1.49
1.19
1.19

سم

911.21

111

19.11

1.13-

ثانية

11.23

11.91

1.21

1.91

11.11

سم

919.91

919

94.99

1.91

942.91

911.11

ثانية
درجة

31.31
1.41

31.11
1

9.19
9.19

1.111.91

31.11
1.11

31
1.11

9.91
1.19

درجة

9.21

1

1.29

1.11-

9.11

1

1.91

االنحراف
المعيار

يتضح من الجدول ( )9ما يلى :
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معامل
االلتواء

االنحراف
المعيار

معامل
االلتواء

متوسط

وسيط

1.111.111.19

91.21
941.11
49.11

93.11
941.11
41.11

1.11
4.99
9.19

911.11

919.11

11.41

1.19-

91.13

1.11

9.11

91.42

1.111.12
1.19
1.32-

1.111.11
1.41
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أن ق ـ ـ ـ ــيم مع ـ ـ ـ ــامالت االلتـ ـ ـ ـ ـواء لمع ـ ـ ـ ــدالت النم ـ ـ ـ ــو والق ـ ـ ـ ــدرات البدني ـ ـ ـ ــة ومس ـ ـ ـ ــتوى

األداء المه ــارى للمه ــارات قي ــد البح ــث للمجم ــوعتين الض ــابطة والتجريبي ــة تنحص ــر م ــا ب ــين
( )4- ،4+مما يشير الى اعتدالية توزيع التالميذ في تلك المتغيرات.
جدول ()1
داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى المتغيرات قيد البحث
(ن = )41
المتغيرات
معدالت
النمو

القدرات
البدنية
االختبارات
المهارية

المجموعة الضابطة
(ن = )11

وحدة

القياس

م

ع

المجموعة التجريبية
(ن = )11
م

ع

قيمة "ت"

المحسوبة

السن
الطول
الوزن
قدرة الذراعين
التوافق
قدرة الرجلين
الرشاقة
الدقة

سنة
سم
كجم
سم
ثانية
سم
ثانية
درجة

91.11
949.11
31.11
911.21
11.23
919.91
31.31
1.41

1.49
1.19
1.19
19.11
1.21
94.99
9.19
9.19

91.21
941.11
49.11
911.11
11.11
942.91
31.11
1.11

1.11
4.99
9.19
11.41
1.11
91.42
9.91
1.19

1.32
1.11
1.19
9.11
1.92
1.23
1.11
1.11

التصويب السلمى

درجة

9.21

1.29

9.11

1.91

1.91

الداللة

غير
دال

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )32ومستو الداللة (، 9.121 = )1.11

ويتضح من جدول ( )1ما يلى :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتى البحث الضابطة والتجريبية فـى

كل من معدالت النمو والقدرات البدنية ومستوى األداء المهارى للمهارات قيـد البحـث  ،ممـا
يشير إلى تكافؤهما فى تلك المتغيرات .

وسائل جمع البيانات :
 -9األجهزة واألدوات:
ـ جهاز رستاميتر لقياس الطول .

ـ ميزان طبى لقياس الوزن .
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 -1اختبارات القدرات البدنية( :ملحق )1
بعــد االطــال علــى مــا تــوفر مــن م ارجــع ود ارســات عربيــة تــم التوصــل إلــى القــدرات

البدنيــة األكثــر ارتباطــا بمهــارات كـرة الســلة وتتمثــل فــى "القــدرة العضــلية للــذراعين ،التوافــق،
القدرة العضلية للرجلين ،الرشاقة ،الدقة".

المعامالت العلمية الختبارات القدرة البدنية:
صدق اختبارات القدرات البدنية:
ت ـ ــم اس ـ ــتخدام ص ـ ــدق التم ـ ــايز إليج ـ ــاد ص ـ ــدق االختب ـ ــارات وذل ـ ــك لتطبيقه ـ ــا عل ـ ــى

مجمــوعتين متســاويتين إحــداهما ( )01تالميــذ مــن المشــاركين فــى الفــرق الرياضــية )01( ،

من غير المشاركين فى الفرق الرياضية وذلك والجدول اآلتى يوضح ذلك .

جدول ()3
داللة الفروق بين التلميذات المشاركات فى الفرق الرياضية وغير المشاركات
فى اختبارات القدرات البدنية (ن = )11
االختبارات

وحدة

القياس

قدرة الرجلين

سم

الدقة

درجة

الرشاقة

م

ع

م

(ن = )91

ع

المحسوبة

119.31

1.12

119.11

9.32

91.11

991.91

9.11

941.41

9.39

2.13

13.91

1.99

91.31

9.23

ثانية

91.31

ثانية

91.41

9.91
9.43

11.31
13.13

9.21
9.31

2.91

91.24
1.11

اإلحصائية

دال

اتجاه
التلميذات المشاركات

قدرة الذراعين

سم

التوافق

المشاركين

(ن = )91

غير المشاركين

قيمة "ت"

الداللة

فى

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )92ومستو داللة (. 9.934 = )1.11

يتض ــح م ــن الجـ ــدول وج ــود فـ ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين المش ــاركين والغيـ ــر
المشاركين  ،مما يشير إلى صدق االختبارات وقدرتها على التمييز بين المجموعتين
ثبات اختبارات القدرات البدنية :

إليجــاد ثبــات االختبــارات قامــت الباحثــه باســتخدام طريقــة تطبيــق االختبــار واعــادة
تطبيق ــه عل ــى عين ــة قوامه ــا ( )01تالمي ــذ م ــن خ ــار العين ــة األص ــلية وت ــم وايج ــاد معام ــل
االرتباط بين التطبيقين والجدول ( )3يوضح ذلك .
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جدول ()4
معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى (ن = )91
التطبيق األول

وحدة
القياس

االختبارات
قدرة الذراعين
التوافق
قدرة الرجلين
الرشاقة
الدقة

م
911.91
13.11
949.41
11.12
2.41

سم
ثانية
سم
ثانية
درجة

ع
13.19
4.19
1.11
9.19
9.19

التطبيق الثانى

م
919.11
11.44
942.91
11.21
2.1

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستو داللة (. 1.131 = )1.11

ع
11.13
3.11
1.91
9.91
9.19

معامل
االرتباط
1.21
1.11
1.21
1.13
1.29

يتضح من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط تراوحت بين ( )1941 ، 1924وهى

معامالت ارتباط دالة إحصائيا مما يشير إلى ثبات تلك االختبارات

 3ـ االختبارات المهارية ( :ملحق )3

قامــت الباحثــة باختيــار االختبــارات المهاري ــة وذلــك بــالرجو إلــى الم ارجــع العلمي ــة

وبع ـ ــح الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة كد ارس ـ ــة "غي ـ ــاث ال ـ ــدين منص ـ ــور " ( " ، )4( )9110فاطم ـ ــة
بسـ ــيونى " ( " ، )2( )9113لميـ ــاء محـ ــروس " ( )09( )9113وكانـ ــت كـ ــاآلتى (اختبـ ــار

التصويب السلمي) .

المعامالت العلمية لالختبارات المهارية :

قامت الباحثة بحساب المعامالت العلمية على النحو التالى :

صدق التمايز :

قامت الباحثة بحساب الصدق لالختبـارات المهاريـة علـى عينـة قوامهـا ( )91تلميـذ
بواقع ( )01من الممارسين  )01( ،من غير الممارسين وجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ()1
داللة الفروق بين الممارسات وغير الممارسات فى االختبارات المهارية (ن = )11

االختبارات

وحدة
القياس

التصويب السلمى

درجة

م

الممارسين
(ن = )91

4.11

ع

1.19

غير الممارسين
(ن = )91

م

9.11

ع

1.29

قيمة "ت"
المحسوبة
1.94

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )92ومستو داللة (9.934 = )1.11
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يتضــح مــن جــدول ( )3وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الممارســين وغيــر
الممارسين فى االختبارات المهارية ولصالح الممارسات مما يشير إلى صدق االختبارات .
الثبات:

تم حساب الثبات بتطبيق االختبار واعادة التطبيق بفارق زمنى قدره ( )4أيام وذلك
علــى عينــة قوامهــا ( )01تالميــذ وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بــين التطبيــق االول والثــانى
وجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ()1
معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى لالختبارات المهارية (ن = )91
االختبارات
التصويب السلمى

وحدة
القياس
درجة

التطبيق األول
ع
م

9.21

1.91

التطبيق الثانى
ع
م

9.11

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية ( )2ومستو داللة (1.131 = )1.11

1.94

معامل
االرتباط
1.19

ويتضــح مــن جــدول ( )5ت ـراوح معامــل االرتبــاط بــين التطبيقــين مــا بــين (، 1949
 )1920وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا مما يشير لثبات تلك االختبارات .
 -استمارات تسجيل القياسات بالبحث :

أ-استمارة تسجيل البيانات المتعلقة بمعدالت النمو (السن _ الطول _ الوزن ).ملحق()3
ب -استمارة تسجيل نتائج االختبارات البدنية قيد البحث .ملحق()3
-استمارة تسجيل نتائج االختبارات المهارية قيد البحث .ملحق()5

الوحدات التعليمية باستخدام التعلم بالمشاركة (أسلوب التعلم التعاونى):
قامت الباحثة باستخدام التعلم بالمشاركة (أسلوب التعلم التعاونى):وذلك للمجموعة

التجريبية حيث تضمن سير العمل وفقا لهذا األسلوب ما يلى :
 -9تحديد األهداف المراد تحقيقها والمتمثلة فيما يلى :

أ -تعلم الطالب بعح مهارات كرة السلة وهى (التصويب السلمى)
ب -تعلم الطالب معلومات معرفية حول المهارات قيد البحث .
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 -1أسس وضع البرنامج التعليمى :
اعتمد الباحث عند وضع البرنامج التعليمى على بعح األسس التالية :
 مالئمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات أفراد العينة.
 توفر اإلمكانات واألدوات المستخدمة فى البرنامج قيد البحث.
 مرونة البرنامج وقبوله للتطبيق العملى.
 تدر الخطوات التعليمية من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.
 مراعاة التك اررات المناسبة لتعلم المهارات قيد البحث.
 مراعاة فترات الراحة البينية للوصول بأفراد العينة إلى الحالة الطبيعية.
 م ارع ــاة تق ــديم تعليم ــات وارش ــادات توض ــح النـ ـواحى الفني ــة الص ــحيحة لك ــل خط ــوة
تعليمية لتالشى األخطاء وتصحيحها.

-3تصميم محتو المادة الدراسية وفقاً التعلم بالمشاركة (أسلوب التعلم التعاونى):
 تــم تص ـميم الوحــدات التعليمي ــة للمجموع ـة التجريبيــة أس ــلوب الــتعلم التعــاوني ف ــى أوراقحيث يتضمن أوراق العمل على الجزء األساسي التعليمي والتطبيقي للوحدة .

 ولقد تم تحديد محتويات الوحدات التعليمية لكرة السـلة باسـتخدام أسـلوبي الـتعلم التعـاونيبواقــع (  4وحــدة تعليميــة خــالل تجربــة البحــث األساســية لمــدة اربــع أســابيع ) أن يــتم
تــدريس وحــدتين تعليميتــين أســبوعيا علــى أن تكــون الوحــدة األولــى مــن كــل أســبو تهــدف

إلــى تعلــيم المهــارة والوحــدة الثانيــة تطبيــق فعلــى علــى أداء المهــارة مــن خــالل تــدر بيــات
على المهارة السابق تعلمها ومنافسات عليها .

 وقد كان زمـن الوحـدة التعليميـة (  )33دقيقـة والجـزء األساسـي منهـا (  )93دقيقـة وهـذازمن المتغير التجريبي ( أسلوب التدريس ) .
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 قامـ ـت الباحثـ ـة بتقس ــيم زم ــن الوح ــدة التعليمي ــة بالنس ــبة للج ــزء األساس ــي م ــن ال ــدرس ف ــىالحصــة الثانيــة مــن كــل أســبو إلــى (  )01دقــائق إعــادة للمهــارة التعليميــة  )03( ،دقيقــة
تدر بيات ومسابقات .
 ولقـ ــد ارع ـ ـت الباحث ـ ـة عوامـ ــل الضـ ــبط التجريبـ ــي بـ ــين مجمـ ــوعتى البحـ ــث فـ ــى المتغي ـ ـراتالتجريبيـة المتعلقـة بتصـميم الوحــدات التعليميـة حيـث تـم توحيــد الـزمن الكلـى وزمـن أجـزاء

الـ ــدرس ومحتـ ــوى الوحـ ــدات واإلمكانيـ ــات الماديـ ــة بـ ــين كـ ــل مـ ــن المجمـ ــوعتين  ،وكـ ــان
االختالف الوحيد بين المجموعتين هو أسلوب التدريس فقط .

التوزيع الزمنى لمحتو الجزء التعليمى :
 ت ــم توزي ــع محت ــوى الج ــزء التعليم ــى عل ــى ش ــهر بواق ــع درس ــين أس ــبوعيا لك ــل أس ــلوب م ــنأساليب التدريس قيد البحث وبإجمالي زمن ( 451دقيقة ).
 ت ــم تقس ــيم ال ــزمن الكل ــى الوح ــدة  33دقيق ــة (وه ــو زم ــن الحص ــة بالمدرس ــة) إل ــى (3ق)للمقدمــة واإلحمــاء01( ،ق) إعــداد بــدنى93( ،ق) للجــزء األساســي مــن الــدرس3( ،ق)
للجزء الختامى والتهدئة.

 المجموعة التجريبية يتم التدريس لها يومى األحد واالثنين  ،والمجموعة الضـابطة يـومىالسبت واألربعاء من كل أسبو وبذلك يصبح الجزء التعليمى متساوي للمجموعتين.

المجموعة التجريبية (التعلم التعاوني):
تم تقسيم التالميذ إلى مجموعات يتراوح عدد أفرادها إلى أربعة تالميذ في المجموعـة
 ،ولقد قامـت الباحثـة بتوزيـع التالميـذ علـى المجموعـات بنـاء علـى مسـتواهم فـي االختبـارات
البدنية والمهارية القبلية باإلضافة إلى قيام الباحثة بأتبا الخطوات التالية -:

 -9تقسيم التالميذ إلى ثالث مستويات (متفوق – متوسط – ضعيف ).
 -1تشكيل المجموعات بحيث يحتوى كل مجموعة على المستويات الثالثة .
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إال أن الباحث ـة ارع ـت أن يكــون توزيــع التالميــذ داخــل المجموعــات بنــاء علــى موافقــة

أعضاء كل مجموعة

 طلبت الباحثة من أعضاء كل مجموعة أن يأخذوا مكان في الملعب  ،بحيث يشـكل كـلمكان مجموعة عمل تعاونية ،وان يكونوا مواجهين بقدر اإلمكان .
 قــام أعضــاء كــل مجموعــة باختيــار اســم لمجمــوعتهم لمنــاداتهم بــه  ،ثــم أرشــدهم الباحــثإلى نسيان أسمائهم ،لكى تصبح أعضاء كل مجموعة فى كيان واحد بشخص واحد.

 مكــان الد ارســة :تمــت الد ارســة فــى فنــاء المدرســة  ،حيــث خصــص كــل ركــن مــن أركــانالفنــاء لكــل مجموعــة  ،ال يتغيـران وذلــك بهــدف تــوفير الوقــت وتنظــيم تحركــات التالميــذ
والتقليل من الضوضاء .

 فــى بدايــة العمــل فــى الحصــص واألســابيع األولــي حــدثت ضوضــاء وعــدم نظــام مــن قبــلالتالمي ــذ داخ ــل المجموع ــات  ،وقب ــل وأثن ــاء وبع ــد ال ــدرس  ،م ــع ظه ــور شـ ـ م ــن ع ــدم

االلتزام وعدم التعاون والنظام والضوضاء داخل كل مجموعة  ،ولكن مـع مـرور الوقـت
وتأكيــد الباحــث علــى ضــرورة العمــل فــى هــدوء وتعــاون وفــى صــورة جماعيــة ،وح ـوافز

للمجموع ــة الملتزم ــة بالتع ــاون وبالقواع ــد الت ــى ح ــددها الباح ــث باإلض ــافة إل ــى التق ــدير

المعنوي ،انتظم العمل  ،واصبح أعضاء المجموعـات يعملـون بحمـاس وتعـاون واشـترك
الجميع فى التعلم والعمل فى أفضل صورة للعمل الجماعى التعاونى.
 سير العمل أثناء إجراء التجربة  ،حيث تتم بإتبا الخطوات التالية : -9قام أعضاء كل مجموعـة باختيـار قائـد للمجموعـة ،وهـو المسـئول عـن تنظـيم العمـل
داخل مجموعته  ،وتوزيع األدوار على األعضاء  ،واالشتراك مع المعلم فى تجهيز

األدوات الخاصة بكل نشاط وتوزيعها على مجموعة ثم جمعها بعد انتهاء النشاط ،
وهو حلقة الوصل بين المعلم ومجموعته وهو لسان حال مجموعته ينوب عنهم فـى

كل ش .
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 -1تبــدأ اإلجـراءات داخــل الحصــة بالتهيئــة والتــى تــتم مــن خــالل إعطــاء كــل مجموعــة
أوراق العمل  ،ثم يقوم كل عضو من أعضاء المجموعة بمعرفة دوره فيها .

 -3يتناول كل موضو مجموعـة مـن األنشـطة التـى قـام الباحـث بصـياغته بمـا يـتالءم
م ــع طبيع ــة األس ــلوب وتل ــك األنش ــطة ه ــى المه ــارات التعليمي ــة الت ــى ق ــام الباح ــث
بإعدادها وتتناول تلك المهارات خطوات فنية  ،خطوات تعليميـة  ،تـدر بيـات عليهـا

حيــث يعكــف أعضــاء كــل مجموعــة علــى العمــل التعــاونى مــن اجــل إنجــاز العمــل
المكلف ــين ب ــه  ،وذل ــك م ــن خ ــالل قي ــامهم بتوزي ــع األدوار فيم ــا بي ــنهم  ،وم ــن خ ــالل

اشتراكهم فى إجراء النشاط يتوصـلوا الـى المعلومـة او المفهـوم المـراد تعلمـه وهـو مـا

يتماشى مع استراتيجية التعلم معا

 -3أمــا فــى المهــارات التــى تتطلــب شــرحا وتفســي ار  ،فقــد قام ـت الباحث ـة بتقــديم المهــارة

وشرحها وتوضيحها  ،ثم حدث تعاون بين أعضاء كل مجموعة بهـدف الـتمكن مـن
أداء المه ــارة الت ــى ق ــام المعل ــم بتق ــديمها وه ــو م ــا يتماش ــى م ــع اس ــتراتيجية تقس ــيم

التالميذ حسب تحصيلهم لسالفين .
-1

وقــد اســتفادت الباحث ـة مــن أســلوب الــتعلم التعاونى،حيــث أرشــد التالميــذ إلــى العمــل
وجهـا لوجـه حتـى يحـدث اكبـر قــدر مـن التفاعـل واالنسـجام بيـنهم أثنـاء التعلم،وقـام
الباحث بتحديد األهداف التعليمية الموضحة سابقا،وتحديد الخبـرات العلميـة السـابقة

والمرتبطــة بــالخبرات الحاليــة مــن حقــائق وتعميمــات ذات العالقــة بالموضــو الم ـ ارد
تعلمه

الدراسات االستطالعية:
الدراسة االستطالعية االولى:
قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية وذلك بهدف التعرف على االتى :

 األدوات واألجهزة المتوفرة ومدى صالحيتها . -تحديد أماكن إجراء االختبارات والمقاييس .
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 -التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث عند التنفيذ

 إيجاد المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث (االختبارات البدنية – االختباراتالمهارية).
الدراسة االستطالعية الثانية :
قامت الباحثة بتجريب البرنامج التعليمي المقترح على عينة عشوائية عددها ()01

عشرة تالميذ من مجتمع البحث ومن خار العينة األصلية ،وذلك بهدف التعرف على:
 مدى مناسبة األجهزة واألدوات والمكان المستخدم لتنفيذ التجربة . -مدى مناسبة محتوى البرنامج التعليمي لقدرات العينة .

وبناء على نتائج الدراسة تبين للباحث كفاية األجهزة واألدوات لتنفيذ البرنامج،

باإلضافة إلى مناسبة محتوى البرنامج التعليمي لقدرات العينة .

خطوات تنفيذ البحث:
القياس القبلى:
تم إجراء القياس القبلي على عينة البحث األساسية للمجموعتين التجريبيتين والبالغ

عــددهم ( )51تلميــذا فــي االختبــارات المهاريــة وذلــك مــن يــوم األربعــاء 9104/4/03م إلــى
الخميس الموافق 9104 /4 /03م
تنفيذ التجربة األساسية:

تــم تنفيــذ البرنــامج التعليمــي علــى المجمــوعتين بحيــث تــؤدى كــل مجموعــة البرنــامج
باألســلوب المتبــع لهــا وذلــك ابتــداء مــن يــوم األحــد الموافــق  9104 / 4 / 04م وانتهــت

يـ ــوم االثنـ ــين الموافـ ــق 9104/3 /2م لمـ ــدة اربـ ــع أسـ ــابيع بمعـ ــدل وحـ ــدتين أسـ ــبوعيا لكـ ــل
مجموعــة وزمــن الوحــدة ( 33ق) منهــا ( 93ق ) للجــزء األساســي مــن الــدرس وكــان ذلــك
باستخدام أسـلوبين مـن أسـاليب الـتعلم مجموعـة الـتعلم التعـاونى التجريبيـة األولى،ومجموعـة

التعلم التبادلى التجريبية الثانية.
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القياس البعد :

بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ البرنــامج  ،تــم تطبيــق االختبــارات البعديــة فــى االختبــارات

المهاري ـ ـ ـة وذلـ ـ ــك يـ ـ ــوم الثالثـ ـ ــاء الموافـ ـ ــق 9104/3 /01م إلـ ـ ــى يـ ـ ــوم األربعـ ـ ــاء الموافـ ـ ــق
9105/3/00م للمجموعتين وتسجيل القياسات البعدية.
المعالجات االحصائية المستخدمة :
المتوسط الحسابى ـ االنحـراف المعيـارى ـ اختبـار " ت " ـ معامـل االرتبـاط ـ معامـل

السهولة والتمايز ـ معامل االلتواء .

عرض النتائج ومناقشتها:
أوالً :عرض النتائج:
جدول ()9
داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى للمجموعة الضابطة (ن = )11
المتغيرات
التصويب السلمى

وحدة

القياس
درجة

متوسط
القياس
القبلى
9.21

متوسط
القياس
البعد
1.41

االنحراف
المعيار
للفروق
1.14

متوسط
الفروق

قيمة (ت)

1.11

1.21

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )91ومستو داللة (. 9.911 = )1.11

مستو

الداللة
دالة

يتضح من جدول ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )1913بـين
متوسـ ــطى القياسـ ــين القبلـ ــى والبعـ ــدى للمجموعـ ــة الضـ ــابطة فـ ــى اختبـ ــارات األداء المهـ ــارى
للمهارات قيد البحث لصالح القياس البعدى .
وترجع الباحثة سـبب هـذا التقـدم فـى مسـتوى األداء المهـارى (االختبـارات المهاريـة)

لهــذه المجموعــة لصــالح القيــاس البعــدى  ،هــذا يشــير إلــى أن الطريقــة التقليديــة (الشــرح ،

النموذ ) لها تأثير ايجابى على مستوى األداء .

وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أهميــة دور المعلــم فــى الطريقــة التقليديــة فــى الشــرح وأداء

النم ــوذ ألن ــه يق ــوم بإعط ــاء فكـ ـرة واض ــحة ع ــن كيفي ــة األداء الس ــليم  ،وذل ــك م ــن خ ــالل

012

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

(النم ــوذ العمل ــى) ومالحظ ــة التالمي ــذ أثن ــاء ادائه ــم للمه ــارات وتص ــحيح األخط ــاء وتكـ ـرار

األداء وهذا بدون شك يؤثر ايجابيا على التعلم وكفاءة األداء لمهارات كرة السلة وهـذا يتفـق

مــع د ارســة كــال مــن " فاطمــة بســيونى " ( " ، )1( )1111ناهــد عبــد الفتــا " ()1111

( )11والت ــى أك ــدت نت ــائجهم أن الط ــرق التقليدي ــة له ــا ت ــأثير ايج ــابى وبالنس ــبة للتحص ــيل
المعرف ــى ت ــرى الباحثت ــان أن ــه م ــن خ ــالل الش ــرح اللفظ ــى للمع ــارف والمعلوم ــات المرتبط ــة

بالمهارة وأن الطريقة التقليدية تعطى المعلومات الصحيحة للمهارة وهذا يتفق مع دراسة كال

مــن " لميــاء فــوز " ( ، )91( )1111منــى عبــد الصــبور  ،أمينــة الجنــد " ()1111
( " ، )92منى عبد الهاد حسـين " ( )91( )1111والتـى أكـدت نتـائجهم علـى أهميـة

الجانب المعرفى فى التعلم  ،وبـذلك يتحقـق صـحة الفـرح األول الـذى يـنص علـى " توجـد
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطى درجــات القياســين القبلــى والبعــد للمجموعــة
الضــابطة فــى تعلــم مهــارة التصــويب الســلمى فــي كــرة الســلة قيــد البحــث لصــالح القيــاس

البعد ".

جدول ()2
داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعد للمجموعة التجريبية (ن = )11
المتغيرات
التصويب السلمى

وحدة

القياس
درجة

متوسط
القياس

متوسط
القياس

9.11

3.91

القبلى

البعد

االنحراف
المعيار
للفروق
9.91

متوسط
الفروق

قيمة (ت)

9.11

1.11

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )91ومستو دال لة (. 9.911 = )1.11

مستو

الداللة
دالة

ويتضــح مــن جــدول ( )4وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــى والبعــدى
فى مستوى األداء المهارى
وتعزو الباحثة سـبب تقـدم أفـراد المجموعـة التجريبيـة فـى ألداء المهـارى إلـى اسـتخدام

ال ــتعلم بالمش ــاركة (اس ــلوب ال ــتعلم التع ــاونى) ف ــى تعل ــم المه ــارات حي ــث ان أس ــلوب ال ــتعلم
التعاونى يعزز عمل المجموعة وليس األفـراد  ،باإلضـافة إلـى مسـاهمة الـتعلم التعـاونى فـى

خفح القلق ،حيث ال يجد أفراد المجموعـة حرجـا فـى طـرح تسـاؤالتهم علـى زمالئهـم أثنـاء
تأدية المهارة ،كما أن أفراد مجموعة التعلم التعاونى فـى القيـاس البعـدى قـد تمكنـوا مـن ليـة
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العمـ ــل بأسـ ــلوب الـ ــتعلم التعـ ــاونى ،مـ ــن حيـ ــث توزيـ ــع وممارسـ ــة األدوار المختلفـ ــة ود ارسـ ــة

المش ـ ــكالت وأوراق العم ـ ــل ،واس ـ ــتفاد األعض ـ ــاء ذوى المس ـ ــتويات المختلف ـ ــة م ـ ــن بعض ـ ــهن
الــبعح ،بينمــا يكــاد ينعــدم ذلــك قبــل اســتخدام أســلوب الــتعلم التعــاونى  ،باإلضــافة إلــى أن

أس ــلوب ال ــتعلم التع ــاونى ي ــؤدى ال ــى انتق ــال اث ــر الت ــدريب اإليج ــابي نتيج ــة للت ــدعيم الف ــوري
والتغذيــة الراجعــة عــن طريــق الزميــل أثنــاء الــتعلم  ،وكــذلك المكاف ـ ت التــى كانــت تحصــل

عليها المجموعة المتميزة كان لها اكبر األثر فى هذا األم1
وقــد اتفقــت هــذه النتــائج مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج د ارســات كــل مــن احمــد العميــر

(1111م)( ، )3محمـــــد يوســـــف (1111م)( ، )91وائـــــل خلـــــف هللا(1111م) (،)19

إســـماعيل خمـــيس (1113م)( )4إل ــى أن األس ــلوب التع ــاونى يس ــاهم بش ــكل إيج ــابي ف ــى
تحسن المهارات المراد تعلمها  ،مما أتاح تبادل األفكار والمناقشة اإليجابية 1
وتتفق هذه النتائج مع ما أن للتعلم التعاونى حدود معينة إذا أنه يقتضي تالميـذ ذوى

إنجــاز عــال يســاعدون ذوى اإلنجــاز والتحصــيل المــنخفح ويفتــرح أن المجموعــة األولــى
مستعدة وراغبة فى عمل هذا  ،وباإلضافة إلى  ،حيث أن التعلم التعاونى نشـاط جمـاعي ،

فانه يتطلب مراقبة ومتابعة جوهرية من قبـل المـدرس حتـى تسـتمر فـرق التالميـذ فـى العمـل

التعلمى (.)099 :1

وب ــذلك يتحق ــق ص ــحة الف ــرح الث ــانى ال ــذى يـــنل علـــى توجـــد فـــروق ذات داللـــة

إحصائية بين متوسطى درجات القياسـين القبلـى والبعـد للمجموعـة التجريبيـة فـى تعلـم

مهارة التصويب السلمى في كرة السلة قيد البحث لصالح القياس البعد .

جدول ()1
داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية
فى المتغيرات قيد البحث (ن = )41
المتغيرات

وحدة
القياس

المجموعة الضابطة
م

ع

المجموعة التجريبية
م

ع

التصويب السلمى

درجة

1.41

1.11

3.91

1.13

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )32ومستو داللة (. 9.121 = )1.11

000

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

1.11

دالة
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ويتضح من جدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين البعديين

لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى التأثير
االيجــابى للمحتــوى المقــدم مــن خــالل الــتعلم بالمشــاركة " وال ـذى ســاهم بصــورة واضــحة فــى
بلــوا األهــداف بمــا يتناســب مــع قــدرات واحتياجــات التلميــذات ووضــعهن موضــع المكتشــف

مما يجعلهن أكثر ايجابية ونشاطا وتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم واعطائهن فرصة العمـل

فى مجموعات ووضع وتصميم بعح التدريبات لتعلم وتطبيق المهارة.

ويتفــق هــذا مــع مــا أشــارت إليــه كمــال حســين زيتــون (9112م)أن بعــح ممي ـزات

التعلم التعاونى هى إيجابية أفراد المجموعة أثناء التعلم  ،وان الفرد يكون مسئوال عن عمله
كفرد وكعضو فى المجموعة  ،ومساعدة كل فـرد فـى المجموعـة ل خـر ومؤازرتـه وتشـجيعه

على التعلم)41-91 :00( .

حي ــث ان ه ــدف أس ــلوب ال ــتعلم التع ــاونى إث ــارة نوع ــا م ــن التف ــاعالت اإليجابي ــة ب ــين
الطالب تبنى علـى التشـجيع الفـردى بـين الطـالب وتسـهل عمليـات التحصـيل  ،هـذا وتركـز

األهداف التعاونية على عمليات األفكار والتعزيز ،وتهي استيعابا انفعاليا اكبر للطالب لذا
فان األهداف االنفعالية تتسم بالفبول األكاديمي والشخصى)39 :3( .
وب ــذلك يتحق ــق الف ــرح الثال ــث ي ــنص عل ــى " توجــــد فــــروق دالــــة احصــــائياً بــــين

متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبيـة فـى تعلـم مهـارة التصـويب

السلمى في كرة السلة قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.

االستخالصات :

فى ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى االستخالصات التالية :

 -0الــتعلم بالمشــاركة (أســلوب الــتعلم التعــاوني) لــه تــأثير إيجــابي علــى المتغيـرات المهاريــة
في مهارات كرة السلة قيد البحث لطالب المجموعة التجريبية .

 -9ال ــتعلم باس ــتخدام األس ــلوب التقلي ــدى ل ــه ت ــأثير إيج ــابى عل ــى المتغيـ ـرات المهاري ــة ف ــى
مهارات كرة السلة قيد البحث لطالب المجموعة الضابطة .
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 -4ال ــتعلم بالمش ــاركة (أس ــلوب ال ــتعلم التع ــاوني) ك ــان أكث ــر فاعلي ــة م ــن ال ــتعلم باألس ــلوب
التقليــدى علــى المتغي ـرات المهاريــة فــى مهــارات ك ـرة الســلة قيــد البحــث ممــا يشــير إلــى

فعاليته فى عملية التعلم.

التوصيات:

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصى الباحثان بما يلى :

 .0اســتخدام الــتعلم بالمشــاركة (أســلوب الــتعلم التعــاوني) فــى تعلــم مهــارات ك ـرة الســلة
بالوحدة التعليمية لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت .

 .9اســتخدام الــتعلم بالمشــاركة (أســلوب الــتعلم التعــاوني) فــى تعلــم مهــارات األنشــطة
الرياضية بمختلف المراحل التعليمية .
 .3إع ــادة تنظ ــيم محت ــوى دلي ــل معل ــم التربي ــة الرياض ــية  ،بم ــا يتناس ــب م ــع األس ــاليب
التعليمية المختلفة.

 .3إجراء أبحاث مشابهة لمعرفة مدى تـأثير اسـتخدام الـتعلم بالمشـاركة (أسـلوب الـتعلم

التعاوني) وذلك على عينات وأنشطة رياضـية أخـرى لم ارحـل تعليميـة مختلفـة علـى

متغيرات أخرى .

أوالً  :المراجـع باللغة العربيـة :

املـــراجــــع

 -1أبــو النجــا احمــد عــز الــدين( :)1119معلــم التربيــة الرياضــية ،دار األصــدقاء للنشــر
والتوزيع ،المنصورة.،

 -2أحمـــد حســـين اللقـــانى (9111م " :)1معج ــم المص ــطلحات التربوي ــة المعرفـ ــية ف ــي
المناهج وطرق التدريس "  ،عالم الكتب  ،القاهرة ،

 -3احمد عبد الحميد العمير ( 1111م)  :تأثير أسـلوبى الـتعلم التعـاوني واألوامـر علـى

مســتوى أداء رفعــة النطــر فــى رفــع األثقــال لطــالب كليــة التربيــة الرياضــية –
جامعة المنصـورة " ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ،كليـة التربيـة الرياضـية ،

جامعة المنصورة.
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 -4إســماعيل فتحــى خمــيس ( 1113م) :تــأثير اســتخدام الــتعلم التعــاونى علــى مســتوى
األداء فى كرة السلة لـدى تالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي  ،رسـالة

ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة طنطا1

 -5ســـعيد خليـــل الشـــاهد(9111م) ":طــرق تــدريس التربيــة الرياضــية"  ،مكتبــة الطلبــه،
القاهرة.

 -6عفاف عبد الكريم درويش (9111م)  :التدريس للتعلم فى التربية البدينة والرياضة،
أساليب ،استراتيجيات ،تقويم  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرية .

 -7علــى أحمــد مــدكور (9112م)  " :منــاهج التربيــة أسســها وتطبيقاتهــا "  ،دار الفكــر
العربي  ،القاهرة .

 -8غياث الـدين منصـور(1119م)  :تـأثير اسـتخدام الطـرق الجزئيـة العكسـية علـى تعلـم
مهــارة التصــويب  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،كليــة التربيــة الرياضــية ،
جامعة حلوان.

 -9فاطمة أحمد بسـيونى(1111م)  :تـأثير برنـامج تعليمـى باسـتخدام الوسـائط التعليميـة
المنفــردة مــن خــالل الحاســب اآللــى علــى تعلــم بعــح مهــارات كـرة الســلة لــدى
طــالب شــعبة تــدريس بكليــة التربيــة الرياضــية بطنطــا  ،رســالة دكتــوراه غي ــر
منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة طنطا.

 -11فــوزي الش ـربينى  ،عفــت الطنــاوى (9115م)  " :المودي ـوالت التعليميــة مــدخل للــتعلم
الذاتي في عصر المعلوماتية "  ،مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة .

 -11كمال حسين زيتون (9112م) :التدريس ومهاراته ،المكتب العلمي للنشـر والتوزيـع،
اإلسكندرية.

 -12لمياء فوز محـروس(1111م)  :تـأثير اسـتخدام الخـرائط المعرفيـة علـى التحصـيل

المعرفى ومسـتوى األداء المهـارى لـبعح المهـارات فـى كـرة السـلة لطلبـة كليـة

التربي ــة الرياض ــية بطنط ــا  ،المجل ــة العلمي ــة لعل ــوم التربي ــة الرياض ــية  ،بح ــث
منشور  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة طنطا  ،العدد السابع  ،ديسمبر.
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 -13محمد حسن عالو (9111م)  :سيكولوجية التدريب والمنافسات  ،دار المعارف ،
القاهرة.

 -14محمد عالء الدين الشعيبى ( 9119م )  :أثر اسـتخدام طريقـة الـتعلم التعـاونى فـى
تنمية بعح المهارات اللغويـة لـدى الطـالب المعلمـين بالتخصصـات العلميـة

بكلية التربية بنزوى -سلطنة عمان  ،مجلة البحث فى التربية وعلم النفس ،

العدد األول  ،المجلد الحادي عشر ،جامعة المنيا1

 -15محمــد محمــود عبــد الــدايم ومحمــد صــبحى حســانين(9111م) :الحــديث فــي ك ـرة
السلة ،دار الفكر العربي ،ط ،9القاهرة.،

 -16محمــد يوســف خليــل (1111م)  :فعاليــة الــتعلم التعــاونى فــى تعلــيم بعــح مهــارات
المركبة فى رياضة المالكمة للناشئين  ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة  ،كليـة

التربية الرياضية للبنين بالهرم  ،جامعة حلوان .

 -17مكــــارم حلمــــي أبــــو هرجــــه  ،محمــــد ســــعد زغلــــول (9111م) " :منـــاهج التربيـ ــة
الرياضية" ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة .

 -18منــى عبــد الصــبور ،أمينــة الجنــد (9111م)  :تصــحيح التطــورات البديلــة لــبعح
المف ــاهيم العلمي ــة باس ــتخدام نم ــوذ ال ــتعلم البن ــائى والش ــكل "  " Vلط ــالب

الصـف األول الثــانوى فــى مـادة الفيزيــاء واتجاهــاتهم نحوهـا  ،المــؤتمر العلمــى

الثالث  ،مناهج العلوم للقرن الحادى والعشرين ،مركز تطوير تـدريس العلـوم،
جامعة عين شمس  ،القاهرة  94 : 93 ،يوليو.

 -19منــى عبــد الهــاد حســين(1111م)  :فاعليــة اســتخدام نمــوذ التعلــيم البنــائى فــى
ت ــدريس العل ــوم عل ــى تنمي ــة التفكي ــر االبت ــدائى ل ــدى تالمي ــذ الص ــف الخ ــامس
االبت ــدائى  ،الجمعي ــة المصـ ـرية للتربي ــة العملي ــة  ،الم ــؤتمر العلم ــى الث ــانى ،

إعـ ــداد معلـ ــم العلـ ــوم للقـ ــرن الحـ ــادى والعش ـ ـرين  3 : 9 ،أغسـ ــطس  ،المجلـ ــد
الثانى.
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 -21ناهـــد محمـــد عبـــد الفتـــا (1111م)  :فعاليــة إســتراتيجية مقترحــة لتكــوين مف ــاهيم
كيميائيــة صــحيحة وتنميــة مهــارات البحـث العلمــى لــدى طــالب الصــف األول

الثانوى  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربيـة  ،جامعـة حلـوان  ،القـاهرة
.،

 -21وائـل عبــد المعطــى خلــف هللا (1111م) :فعاليــة اســتخدام بعــح أســاليب التــدريس
فى تعلم مهارات السباحة ،رسالة دكتوراه غير منشـورة ،كليـة التربيـة الرياضـية
للبنين بالهرم ،جامعة حلوان.
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