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 : ملخص البحث

تضمن البحث خمسة ابواب اذ احتوى الباب االول على التعريف بالبحث الذي     

يتضمن مقدمة البحث وأهميته اذ تطرق الباحث الى اساليب التعلم الحديثة ومنها اسلوب 

المهارات الحركية التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة ودور هذا االسلوب في تعلم 

منها مهارة االرسال بالكرة الطائرة. وتضمنت مشكلة البحث في عدم كفاية الطرائق 

واالساليب التعليمية المتبعة )التقليدية( وضعف تأثيرها في مستوى التعلم واألداء وانها 

 ال تلبي متطلبات التقدم الحاصل في هذا المجال وعدم اعتمادها مبدأ الفروق الفردية بين

المتعلمين. وان الهدف من البحث هو التعرف على تأثير استخدام اسلوب التكامل 

التعاوني للمعلومات المجزئة في مستوى االداء لمهارة االرسال بالكرة الطائرة. 

واحتوى الباب الثاني على الدراسات النظرية وتناول الباحث االساليب التعليمية ومنها 

مات المجزئة ومضمون تنفيذها في تعلم المهارات اسلوب التكامل التعاوني للمعلو

الحركية. اما الباب الثالث فقد تضمن منهجية البحث وإجراءاته الميدانية اذ استخدم 

الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة المشكلة. وتصميم المجموعتين المتكافئتين 

صائية المالئمة الستخراج ذات االختبار القبلي البعدي وقد استخدم الباحث الوسائل االح
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النتائج، وتضمن الباب الرابع عرض النتائج وتحليلها لمستوى االداء لمهارة االرسال 

ومناقشة هذه النتائج واسنادها بالمصادر العلمية المناسبة وقد توصل الباحث الى ان 

اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة كان األكثر تأثيراً في مستوى االداء 

لمهارة االرسال بالكرة الطائرة وقد أوصى الباحث باستخدام هذا االسلوب في تعلم 

 المهارات الحركية في لعبة الكرة الطائرة والعاب اخرى. 

 

 

 

The Effect of Using Cooperative Integrity Style for Divided 

Information in Learning the Skill of Serving in Volleyball 

 

Assist. Inst. 

Haider Fadhil Salih (Ph.D.) 
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Abstract : 

    This research concluded five chapters. The first chapter 

contained a definition of this research and introduction, and its 

importance. The researcher discussed the methods of modern 

learning one is which cooperative integrity style of divided 

information and its role in learning movement skills like the skill 

of serve in volleyball. The problem contained that there is not 

enough followed teaching methods and ways (traditional) and its 

weak affect in level of learning and performance. It does not 

fulfill the needs of advanced progress in this area and does not 

depend on the principle of individual differences between 

learners. The aim of this research is to identify the effect of using 

cooperative integrity style for divided information in learning the 

skill of serving in volleyball.  

    The second chapter contained on theoretical framework of 

study and the researcher dealt with methods of teaching one of 
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which is cooperative integrity style for divided information and 

how to implement it in learning the skills of movement.  

    The third chapter contained methodology of research and its 

field procedures, the researcher used experimental method for 

being suitable with the nature of the problem. The design of two 

equivalent groups of pre-test and post-test. The researcher also 

used statistical means to analyze the results.  

     The fourth chapter contained the results and their analyses to 

the level of skillful performance of serving the ball and discussing 

these results with mentioning the suitable academic references. 

The researcher concluded that the cooperative integrity style for 

dividing information had the biggest effect on the level of skillful 

performance of serving the ball in volleyball.  

     The researcher recommended to use such kind of style in 

learning skillful movements in volleyball game and other games. 

 

 

 ــ التعريف بالبحث1

 مقدمة البحث وأهميته:ــ 1ــ1

إن اعتماد أساليب التدريس التقليدية ، والتي من إشكالها األسلوب االمري ال         

يعني بأي حال من األحوال فشل العملية التعليمية بشكل عام وعملية التعلم الحركي 

أذ إن اعتماد تلك األساليب قد وصل إلى مستوى ال بأس به في تعلم  بشكل خاص ،

ب  قائم على مركزية المعلم في اتخاذ القرارات المهارة وتطورها . إن هذا األسلو

المتعلقة بالدرس من جهة وفي تقويم أداء الطالب بالواجب الحركي المتعلق بالمهارة 

 المطلوبة من جهة أخرى .

 

لقد شهدت السنوات األخيرة تحوالت حادة في إشاعة عملية التفاعل في مكونات 

العملية التعليمية إذ أجريت عدة بحوث في هذا المجال لتأكيد أهمية هذا التفاعل 

مستفيدين مما حدث من تطور هائل في التعلم الحركي وطرائق التدريس وأساليبها 

لمعلومات المجزئة من االساليب التدريسية المطبقة ، ويعد اسلوب التكامل التعاوني ل

التي تؤكد على االعتماد االيجابي المتبادل بين افراد المجموعة وتشجيع المسؤولية 

المهارات االجتماعية للعمل بفاعلية ضمن المجموعة ،ويكون كل الفردية وتوجيه 

 طالب  عضو مسؤوال عن تعلم جزء من الموضوع الدراسي اذ يتم تقسيمه من قبل
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المدرس الى اجزاء وبحسب عدد الطلبة ويعطي كل طالب جزءا من الموضوع 

الدراسي ،ويلتقي الطلبة الذين يحصلون على الجزء نفسه في مجموعات اخرى 

متشابهة ،وبعد ان يتم تعلم جزء من الموضوع الدراسي يعود الطلبة الى مجموعاتهم 

عة ويخضع فيها الطلبة ( لنقل خبراتهم الى افراد المجموHOME TEAMاالصلية )

 (.COOK،992333)الختبار جماعي ويكافؤون جماعيا

 

وهنا تكمن أهمية البحث، بأن المهمة التي تستند على مسلمة أساسية هي انه  

لكي يحقق الطالب اكبر فائدة ممكنة في تحصيلهم يجب أن ال يسمح لهم بان يكونوا فقط 

رين على حل المشاكل في مجموعاتهم متعلمين وإنما أن يكونوا أفرادا مبدعين وقاد

التعاونية من خالل حثهم على المشاركة الفاعلة في التعلم ليتفاعلوا مع زمالئهم 

ويشرحوا لهم ما تعلموا ويستمعوا لوجهات نظرهم ويشجع ويدعم بعضهم بعضا وهذا 

 ما يهدف اليه اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة .

 

 : مشكلة البحث 2-7

كمن مشكلة البحث في ضعف مهارة االرسال لدى المتعلمين والتي تعد من وت

المهارات المهمة والحاسمة التي يتم من خاللها كسب النقاط التي تحقق الفوز في 

المباراة، ومن خالل استعمال االساليب التقليدية التي يصل بها المتعلم الى حدود معينة 

في العملية التدريسية يتطلب من المدرس أن التقدم الحاصل من تعلم المهارات، و

اختيار أفضل أسلوب لتطوير وتعلم المهارة المطلوبة إذ إن ألساليب التدريس دورا 

كبيرا في تطوير المستوى المهاري للمتعلمين وكلما كان أسلوب التدريس المستعمل 

الل ومن خمتطور كانت عملية التعلم أفضل وكانت فرصة التقدم بأداء مهاري أفضل ،

استعمال األسلوب االمري )التقليدي( في إخراج وتنفيذ منهاج التربية الرياضية وذلك 

الن تلك المناهج وضعت بحيث تبدو األساليب التقليدية هي األكثر مالءمة لتنفيذها، 

ومن خالل ذلك اراد  الباحث على تقديم دليل أخر على أهمية تلك األساليب التدريسية 

التعليمية والتدريسية والتي منها اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات الحديثة في العملية 

 المجزئة. 

 

 أهداف البحث : 1-3

التعرف على تأثير أسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة في تعلم مهارة  -2

 االرسال  بالكرة الطائرة .

المدرس في التعرف على تأثير األسلوب التقليدي )المتبع( المستعمل من قبل  -1

 تعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة .
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التعرف على افضلية االسلوبين )أسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة  -9

  واالسلوب التقليدي المستعمل من قبل المدرس( في تعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة.

 

 : فروض البحث 4ــ 1

ر القبلي والبعدي في تعلم مهارة هناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبا  -2

االرسال بالكرة الطائرة للمجموعة التجريبية التي استعملت اسلوب التكامل التعاوني 

 للمعلومات المجزئة .

هناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في تعلم مهارة  -1

وب التقليدي )المتبع( االرسال بالكرة الطائرة للمجموعة الضابطة التي استعملت األسل

 من قبل المدرس .

هناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبار البعدي بعدي في تعلم مهارة  -9

 االرسال بالكرة الطائرة.

 

 مجاالت البحث: 5ــ 1
عينة من طالب المرحلة الرابعة / كلية التربية البدنية وعلوم  المجال البشري:ــــ 2

 الرياضية / جامعة ديالى.

للفترة من   1027-1022الفصل الدراسي االول من العام  -المجال ألزماني :ــ 1

 .10/2/1027ولغاية  2/22/1022

القاعة المغلقة للكرة الطائرة في كلية التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:ــــ 9

 الرياضة / جامعة ديالى.

 

 تحديد المصطلحات: 6ــ 1
بت نسبياً في السلوك الحركي للفرد نتيجة التعلم الحركي9ــ وهو التغير الثا -2

 (.391001اكتساب وتطوير المهارات الحركية عن طريق الممارسة)وجيه محجوب،

التدريس9ــ هو نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف والى  -1

خبره يتفاعل معها الطالب ويكتسب من نتائجها السلوك المنشود بواسطة طرائق 

ات التدريس  ووسائل تعليمية مختلفة يستعملها المعلم )محمود داود واستراتيجي

 (.791020الربيعي،

وهو األسلوب الذي يعتمد على  اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة9ــ -9

تجزئة الموضوع الواحد إلى مواضيع فرعية تقدم لكل عضو من أعضاء المجموعة 

ى المجموعات ،فمثال عند تعليم الطالب وتكون مهمة المعلم الرئيسية اإلشراف عل

مهارة ما يطلب من كل متعلم تعلم جزء معين من المهارة ثم بعدها لكل متعلم في 

المجموعة باقي أفراد مجموعته ما تعلمه هو ويكون مسؤوال عن التصحيح وهكذا الذي 
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د )محمود داوبعده حتى يتم تعلم كل تفاصيل المهارة المجزئة ككل من كل المجموعة

 (.1008،22الربيعي،

سلسلة إجراءات يتحمل فيها المعلم مسؤولية كبيرة إليصال االسلوب المتبع9ــ  -2

المعرفة إلى الطالب وإلزامهم بحفظها ، ويتمثل دور الطالب الرئيس في اإلصغاء 

 (.2292331وتكرار المعلومات وطرح األسئلة من وقت إلى آخر)داريل سايدنتوب،

 

 والدراسات المشابهةــ الدراسات النظرية 7

 الدراسات النظرية 1ــ7

 مفهوم التعلم والتعليم:ــ   7-1-1

)التعلم مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن المتعلم نفسه وقد يكون كذلك        

 ( 2092333بمعونة من المعلم وإرشاده(.)عبد الكريم الخاليلة،

حياته ويعمل على تطوير إن الفرد بحاجة ماسة إلى التعلم ألنه ميدان أساسي في 

شخصيته االجتماعية عن طريق اكتشاف الجديد لتطوير ما تعلمه من خالل جمع 

خبراته المتراكمة ومن ثم يعمل على صقل هذا التعلم ويستعمله لخدمة التصرف 

النهائي في المجتمع ،)ومن هذا نجد إن التعلم استعداد مكتسب دائم  ألداء عمل من 

نيا بطريقة إلية سريعة ودقيقة ال تتطلب جهد كبيرا أو تركيزا اإلعمال مركبا أما ذه

 (1991001عاليا (.)وجيه محجوب،

 

إن ما يحتاجه الفرد هو وجود بيئة تعليمية مالئمة ورعاية فردية مناسببة للتعامبل 

مببع نببواحي القببوة والتركيببز عليهببا وتعزيببز وتقلببيل نقبباط الضببعف المحببددة لببدى الفببرد 

 ساسية التي سوف تساعد على تعلمه وفقا لقدراته العقلية .لتعليمه المهارات األ

 

ونجد من الصعوبة تعريف التعلم تعريفا واضحا ومحبددا يتفبق عليبه العلمباء فبي 

مجاالت علم النفس والتربية التعلم الحركي وقد أسهمت فبي هبذه الصبعوبة عبدة عوامبل  

ده إذ إننا ال نبتعلم نوعبا منها تنوع المواقف التعليمية فيصعب وصف أوجه النشاط وتعدا

واحدا من السلوك وإنما نكتسب أنماط كثيرة وهي تتأثر بعمليبة البتعلم )التبي هبي عمليبة 

فرضية ال تالحظ بصورة مباشرة وإنما يستولى عليها من خالل نتائجها (.)اجالل علبي 

 (1191008حسين،

 

ل فيبه كما عرفبه محمبد حسبن عبالوي بأنبه  تغيبر فبي السبلوك اإلنسباني أو تعبدي

ويحدث لقيام الفرد بنشاط على أن ال يكون هذا التغير أو التعديل في السبلوك ناتجبا عبن 

بعب  الحباالت ريبر الدائمبة أي المؤقتبة مثببل التعبب أو تعباطي العقباقير المنشبطة أومببأ 

 (999923332شابه .)محمد حسن عالوي،
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 -أساليب التدريس وأهميتها : 7-1-7

لم يكن التبدريس فبي السبابق قبائم علبى أسبس علميبة ، ولبم يكبن ينظبر إلبى التربيبة       

الرياضية كمهنة فنية وعليه لبيس هنباك حاجبة البى إعبداد خباص للقيبام بهبذه المسبؤولية 

ولكن في اآلونة األخيرة تطورت أساليب التدريس وأصبحت عمالً علميباً معقبداً لتطبور 

 ة .األبحاث في التربية الرياضي

 

))إن أساليب التدريس في التربيبة الرياضبية قبد تنوعبت وتطبورت ممبا أدى البى 

اسببتخدام المدرسببين الببى أكثببر مببن اسببلوب لنقببل المعلومببات الببى الطببالب ، كببذلك أمكببن 

بواسطة هذه األساليب الجيدة مواجهة الفروق الفردية بأسباليب أفضبل((.)علي البديري، 

 (2292387احمد بطانية،

 

أكثببر العلمبباء علببى ان الطببالب ال يسببتجيبون لعمليببة التعلببيم بطريقببة ))لقببد اجمببع 

واحدة وانه ال بد من استعمال طرائبق وأسباليب جديبدة لبنباء وتطبوير قبدرات ومعبارف 

الطالب ، وان العملية هي سلسلة من اتخاذ القرارات ، وتعد عمبالً فنيباً وعليبه يجبب ان 

وكببذلك ان يكببون دارسبباً للموقببف يكببون المببدرس متمكنبباً مببن مببادة تخصصببه العلمببي 

التعليمبببي نفسبببه ، وان يجعبببل مبببن المبببادة التعليميبببة مبببادة حيبببة للطالبببب ومشبببوقة لهبببم 

 (2192387)الطالب((.) علي الديري، احمد بطانية،

 

 أهداف أساليب التدريس في التربية الرياضية:ــ 7-1-3

 التعرف على أساليب التدريس بصيغة خاصة وعامة . -2

المعلومات الى الطالب حتى تؤدي الى تحقيق الغايات التربوية التي تعمل  كيفية نقل -1

 بها المدرسة .

 استعمال الوسائل التعليمية فيما يتصل بتحقيق رربات وحاجات الطالب . -9

 اختيار انسب الطرق واألساليب لتدريس التربية الراضية. -2

 ل كل مرحلة .مساعدة المدرس على فهم مراحل النمو المختلفة وخصائ -2

مسبباعدة المببدرس علببى فهببم اوجببه النشبباط الحركببي الخبباص بتعلببيم كببل الحركببات  -2

 المختلفة .

 مساعدة المدرس على تحليل وتفسير السلوك ألتعليمي للطالب . -7

 

اسلللللللوب التكامللللللل التعللللللاوني للمعلومللللللات المجزئللللللة :ـللللللـ داود محمللللللود  4 -1 -7

 (44،7114الربيعي،

على تجزئة الموضوع الواحبد إلبى مواضبيع فرعيبة تقبدم لكبل  ويعتمد هذه األسلوب     

 عضو 
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من أعضاء المجموعة وتكون مهمة المعلم الرئيسة اإلشبراف علبى المجموعبات ،فمبثال 

عند تعليم الطالب مهارة ما يطلب من كل متعلم تعلم جزء معبين مبن المهبارة ثبم بعبدها 

هببو ويكببون مسببؤوالً عببن  لكببل مببتعلم فببي المجموعببة ببباقي أفببراد مجموعتببه مببا تعلمببه

التصحيح وهكذا البذي بعبده حتبى يبتم تعلبم كبل تفاصبيل المهبارة المجزئبة ككبل مبن كبل 

 المجموعة.

 

 : المهارة 5ــ 1ــ 7

تشكل الحركات جانبا مهمبا فبي حياتنبا اليوميبة فبعضبها حركبات موروثبة وبعضبها      

لحركة مظهر عام فبي حركات مكتسبة ، يتم اكتسابها عن طريق الممارسة والتكرار، فا

حين أن المهارة هي صفة الحركة إذا ما كررت بمسار واحد واتجباه معبين وقبوة معينبة 

 ولها بداية ولها نهاية فعند ذلك تسمى ) بالمهارة ( . 

 

وهببي تعنببي الحركببة التببي تعطببي انطباعببا للمشبباهد أن أداءهببا بسببيط أمببا إذا أراد      

معنى ذلك أنها تمت بتناسق حركي كبير دون المشاهد أن يؤديها عرف مدى صعوبتها و

أن يشعر المشاهد ببذلك ، وهبذا مبا نبراه فبي المصبنع عنبدما ينجبز العامبل المباهر عمبل 

معين فانه ينجزه بسرعة ودقة عالية بينما نرى العامل المبتبد  يحتباج إلبى جهبد ووقبت 

 ( 2391001اكبر إلنجاز نفس العمل .)يعرب خيون،

 

أن المهارة مصبطلح متشبعب يعتمبد علبى طبيعبة وخلفيبة االختصباص البذي يعرفبه      

وهذا ما يفسر طبيعة اختالف التعاريف التي توردها المصادر العلمية فمنهم من عرفهبا 

 (21391000على أنها   القدرة الفنية أو النوعية على إنجاز عمل ما .)وجيه محجوب،

 

قدرة الفرد على أحداث نتائج محبددة بأقصبى قبدر مبن كما عرفت أيضا على أنها        

( . فبي حبين عرفهبا 2992330عفباف عببد الكبريم،الثقة واقل قدر من الجهبد والوقبت  )

( بأنهببا   مقببدرة الفببرد علببى التوصببل إلببى نتيجببة مببن خببالل القيببام بببأداء  2338مفتببي )

واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل اقل قدر من الطاقة في اقل زمن ممكبن 

، وتبببدل علبببى مبببدى كفببباءة األفبببراد فبببي أداء واجبببب حركبببي معين .)مفتبببي اببببراهيم 

  ( 28092338حماد،

  

 

 

  

 اإلرسال وأهميته في الكرة الطائرة :ــمعنى  6ــ 1ــ 7
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تعد الكرة الطائرة واحدة مبن األلعباب الفرقيبة التبي تحتبوي علبى مهبارات هجوميبة      

ذات طابع هجومي ومهارات دفاعية ذات طابع دفاعي ومهارات هجومية ودفاعية ذات 

إلرسبال الطابع الهجومي والدفاعي ، ومن أهم تلك المهارات ذات الطابع الهجومي هو ا

 وبدونه ال يمكن أن يبدأ اللعب فضال عن ذلك فهو مفتاح                                                     

الحصبول علبى النقباط للفريبق فبي حالبة إتقانبه فضبال إلبى ذلبك أن الالعبب يسبتطيع      

 بمفرده الحصول على نقاط مباشرة دون أن يبذل أعضاء فريقه أي مجهود.

يببرى ) جببورج وآخببرون( أن اإلرسببال   مببن أهببم مهببارات الهجببوم المباشببر التببي و     

يسببببتعملها الالعبببببون خببببالل المببببباراة وهببببو مببببن المهببببارات التببببي تطببببورت بدرجببببة 

 (2292382كبيرة .)جورج اسكندر،

وقد اصبح اإلرسال سالحا هجوميا مباشرا ذو حدين وخاصة فبي ضبوء التعبديالت      

انون اللعبببة ، إذ يسببتطيع الالعببب المرسببل   إحببراز نقطببة الحديثببة التببي طببرأت علببى قبب

مباشببرة لفريقببه فببي حالببة إتقانببه إلرسببال قببوي ال يمكببن للفريببق المسببتقبل صببده وعلببى 

العكس من ذلك تماما فان الالعب المرسل سوف يخسر النقطبة فبي حالبة إخفاقبه .)امام 

 ( 292338علي حسين،

عليهببا المختصببين بببالكرة الطببائرة    فضببال عببن ذلببك لعرسببال عببدة أنببواع اتفببق     

اإلرسببال المواجببه األمببامي مببن األسببفل، واإلرسببال الجببانبي مببن األسببفل، واإلرسببال 

الجانبي المعكوس مبن األسبفل، ) الروسبي ( واإلرسبال المواجبه مبن األعلبى ) التبنس ( 

واإلرسببال المتمببوج بنوعيببه ) األمببامي والخلفببي ( واإلرسببال السبباحق.  )سببعد حمبباد 

 (.9992337يلي،الجم

 

 الدراسات المشابهة:ــ  7ــ 7

 دراسة وداد محمد رشادــ 1

 تأثير استخدام بع  اساليب التدريس في تعلم بعب  المهبارات الهجوميبة بكبرة السبلة 

 واستثمار وقت التعلم االكاديمي 

 

كببان هببدف الدراسببة معرفببة تببأثير اسببتخدام بعبب  اسبباليب التببدريس، علببى تعلببم بعبب  

الهجومية بكرة السلة، فضبال عبن معرفبة اسبتثمار وقبت البتعلم االكباديمي فبي المهارات 

 االساليب المستخدمة.

وكانت عينة البحث قد شملت طالب المرحلة االولبى بكليبة التربيبة الرياضبية ـبـ جامعبة 

حيث تم اختيار اربع شبعب عشبوائيا مبن المجمبوع  1000ــ 2333بغداد للعام الدراسي 

لى، وقد استخدمت الباحث المنهج التجريبي وقبد توصبلت مبن خبالل الكلي للمرحلة االو

تحليبل نتببائج البحببث الببى اسببتنتاجات توضببح وجببود تببباين فببي مسببتوى الببتعلم للمهببارات 

الهجوميببة بكببرة السببلة فببي االسبباليب التدريسببية المختلفببة، كمببا توصببلت الببى إن افضببل 
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تليها مجموعبة االسبلوب  مجموعة في مستوى التعلم كانت مجموعة االسلوب التدريبي،

التبادلي، ثم مجموعة اسلوب فحل النفس، واخيبرا مجموعبة االسبلوب االمبري.) وداد 

 (1000محمد رشاد،

 

 دراسة هشام محمد ناصرــ 7

 تقويم السبلوك التعليمبي باسبتخدام بعب  االسباليب التدريسبية ومبدى اسبتثمارها لوقبت 

 التعلم الفعلي االكاديمي 

       

الدراسببة هببو التعببرف علببى تقببويم السببلوك التعليمببي لبببع  االسبباليب  كببان الهببدف مببن

(أثنباء البدروس التعليميبة للتبنس CBASالتدريسية من خالل استخدام نظام المالحظبة )

وكبذلك التعببرف علببى اثببر اسببتخدام االسبباليب التدريسببية )االمببري، التببدريبي، التبببادلي( 

(طالببا مبن المرحلبة 20البحبث )على بع  مهارات التنس الرئيسية، وقبد شبملت عينبة 

الثالثة في كلية التربيبة الرياضبية ـبـ جامعبة بغبداد، وقبد أتهبرت نتبائج البحبث إن هنباك 

تأثيرا على تعلم بع  مهارات التنس باستخدام االساليب التدريسية الثالثة المشار اليهبا 

ريبي، سببلفا، وان افضبببلها فببي تعلبببم الضبببربتين  األماميببة والخلفيبببة هببو االسبببلوب التبببد

 (1000وافضلها في تعلم اإلرسال هو االسلوب األمري.) هشام محمد ناصر،

 

 ــ منهجية البحث وإجراءاته الميدانية3

 منهج البحث:ــ  1ــ3

استعمل الباحث المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة المشكلة. فالمنهج هو   اسلوب      

ها وعرضها بهدف الوصول الى للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم افكاره وتحليل

نتائج وحقائق مقبولة حول الظاهرة موضوعة البحث )ربحي مصطفى عليان وعثمان 

 (.921 1000محمد رنيم،

والمنهج التجريبي هو  محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في المتغير أو 

يغيره على نحو المتغيرات التابعة في التجربة عدا عامال واحداً يتحكم فيه الباحث و

معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة )جابر عبد الحميد 

 (.9202 2339واحمد خيري كاتم،

 

 عينة البحث:ــ  7ــ3

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من طالب المرحلة الرابعة / كلية 

( طالبا اذ تم اختيار 103التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالى، والبالغ عددهم )

( طالبا 22العينة بطريقة القرعة واصبحت شعبة)ج( عينة البحث والبالغ عددهم)

قسمت عشوائياً الى مجموعتين االولى تجريبية %( 23.22واصبحت نسبة العينة هي )
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( خمسة عشر متعلماً ايضاً، بعد ان تم 22( متعلماً والثانية ضابطة وعددهم)22عددهم)

استبعاد الطالب الغير منتظمين وكذلك الطالب المشاركين في االندية الرياضية 

 وطالب منتخب الجامعة.

 

 التصميم التجريبي:ــ  3ــ 3

تصميم المجموعتين المتكافئتين)تجريبية وضابطة( ذات االختبار استعمل الباحث  

 القبلي والبعدي وهي على التوالي9ــ

( متعلماً وتستعمل اسلوب التكامل التعاوني 22ــ المجموعة التجريبية9ــ وعددهم )2

 للمعلومات المجزئة لتعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة.

( متعلماً وتستعمل االسلوب التقليدي)المتبع( 22ــ المجموعة الضابطة9ــ وعددهم)1

 لتعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة.

 

  تكافؤ مجموعتي البحث:ــ 4ــ 3
لتجنب العوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة وحتى يستطيع الباحث ان يرجع الفروق 

تكافؤ في بين المجموعتين التجريبية والضابطة الى العامل التجريبي وألجل تحقيق ال

مستوى االداء المهاري لمهارة االرسال بالكرة الطائرة قام الباحث بأجراء التكافؤ بين 

 (  2المجموعتين وكما موضح في جدول )

 (1جدول  

( المحسوبة والجدولية لمستوى Tيوضح المعالم االحصائية الختبار التكافؤ وقيمة 

  األداء المهاري لمهارة االرسال بالكرة الطائرة

 المعالجات ت

 

 

 المتغير

وحدة 

 القياس

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

 الداللة  (Tقيمة)

س
 ـــ

س ع
 ـــ

 الجدولية المحسوبة ع

مهارة  2

 االرسال

رير  1.02 0.28 9.90 11.99 9.23 19.02 درجة

 معنوي

 18ودرجة حرية= 0.02( الجدولية تحت مستوى داللة T*قيمة)

 

 وسائل جمع المعلومات:ــ   5ــ3

 لغرض اجراء البحث استعان الباحث بالوسائل التالية9ــ

 ــ االختبار المهاري.2

 ــ استمارة تسجيل.1

 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:ــ 6ــ 3
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 (صنع)صينية(.MKASA(نوع)21ــ كرات طائرة عدد)2

 (صنع)يابانية(.Diamondــ صافرة نوع )1

 (م.7قياس بطول ) ــ شريط9

 ــ ملعب كرة طائرة قانوني.2

 

 االختبار المهاري:ــ 2ــ 3

 اختبار مهارة االرسال 1ــ 2ــ3

 الهدف من االختبار9 قياس مهارة االرسال.

 االدوات المستعملة9 ملعب الكرة الطائرة، كرات طائرة، مسجل.

المواجه لنصف وصف االداء9 يقف الالعب في منتصف خط نهاية الملعب )النصف 

( م من الشبكة(. يقوم الالعب بأرسال الكرة الى نصف 3الملعب المخطط على بعد )

 (.1020،979()لؤي رانم الصميدعي،2الملعب المخطط كما في الشكل)

 التوجيه والتسجيل9 

( محاوالت وتحسب محاولة في حالة سقوط االرسال خارج الساحة 20لكل العب)   

( 20أن ترسل الكرة للمناطق المحددة والدرجة النهائية ) أو مالمسته للشبكة ويجب

(، يحسب لكل ارسال صحيح رقم المنطقة التي تهبط فيها 2ــ 2والمناطق هي من )

الكرة في نصف الملعب المخطط مع مالحظة في حالة سقوط الكرة على خط يفصل 

 بين منطقتين يحسب لالعب درجة المنطقة االعلى.

 
 (1شكل  

 أداء اختبار مهارة اإلرسال يوضح طريقة

 االسس العلمية لالختبار المهاري:ــ 7ــ2ــ3
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لحساب معامل الثبات ثبات االختبار اعتمد الباحث طريقة االختبار واعادة االختبار فقد 

( واعيد نفس االختبار وفي نفس المكان 1022/ 22/  22طبق االختبار بتاريخ)

( وبحساب معامل االرتباط 1022/ 22/ 27بتاريخ)( ايام 2واالدوات المستعملة بعد)

البسيط بيرسون بين االختبار االول والثاني اتهرت نتائج االرتباط المحسوبة ان هناك 

 ( يوضح ذلك.1عالقة ارتباط عالية بين االختبارين والجدول )

 

 صدق االختبار:ــ  3ــ2ــ3

صدق الذاتي( من خالل لقد قام الباحث بإيجاد صدق االختبار المهاري بطريقة)ال

 المعادلة التالية9ــ

 الصدق الذاتي= معامل الثبات

وبعد استخراج نتائج الصدق تهر بان االختبار يتمتع بصدق ذاتي عالي وكما موضح 

 (1في جدول)

 (1جدول)

 المعالجات ت

 

 

 

 المتغير 

وحدة 

 القياس

  االختبار الثاني االختبار االول

معامل 

 الثبات

 

معامل 

الصدق 

 الذاتي

 

س
 ـــ

 

 ع

 

س
 ـــ

 

 ع

مهارة  1

 االرسال

 %7. 1.46 6..1 1.27 1.16 1.56 درجة

 

 موضوعية االختبار:ــ 4ــ 2ــ3

بما ان االختبار المستعمل في البحث واضح ومفهوم من جهة ويعتمد على وحدات 

 قياسية معلومة بذلك يعد من االختبارات التي تتمتع بموضوعية عالية.

 

 االختبار القبلي:ــ 4ــ 3

تم اجراء االختبار القبلي على افراد العينة)التجريبية والضابطة( قبل البدء بتنفيذ المنهج 

التعليمي وذلك لتحديد مستوى اداء مهارة االرسال لدى عينة البحث وذلك 

 (.9/22/1022بتاريخ)

 

 

 

 تنفيذ المنهج التعليمي:ــ .ــ 3
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منهج التعليمي لمهارة االرسال ولمدة ستة قام الباحث باألشراف على تنفيذ ال

( دقيقة. اذ تم 30اسابيع وبواقع وحدتين تعليمية اسبوعياً وكان زمن الوحدة التعليمية)

تنفيذ المنهج التعليمي بأسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة على المجموعة 

 قبل نفس المدرس. التجريبية والمنهج التقليدي)المتبع( على المجموعة الضابطة ومن

 

 االختبار البعدي:ــ 11ــ 3

بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج التعليمي على المجموعتين التجريبية والضابطة تم 

اجراء االختبار البعدي على افراد عينة البحث وذلك لتحديد مستوى االداء المهاري 

(. وقد سعى 10/2/1027لمهارة االرسال التي وصبت اليها عينة البحث وذلك بتاريخ)

الباحث الى تهيئة الظروف نفسها من حيث الزمان والمكان واالدوات المستعملة 

 وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد.

 

 الوسائل االحصائية:ــ 11ــ 3

 ( SPSSاستعمل الباحث نظام الحقيبة االحصائية    

 ــ الوسط الحسابي.2

 ــ االنحراف المعياري.1

 نات المترابطة المتساوية العدد.للعي (Tــ اختبار)9

 ــ معامل االرتباط البسيط )بيرسون(. 2

 

 الباب الرابع

 ــ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها4

 عرض النتائج:ــ 1ــ4

عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التحسن  1ــ1ــ4

القبلي والبعدي لمهارة االرسال للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين 

 بالكرة الطائرة

 

 

 

 

 

 

 

 (3جدول 
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عرض نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة في االختبارين القبلي والبعدي لمهارة االرسال بالكرة الطائرة

 

 ت

 المعالجات

 

 

ة  المتغيرات 
ع
و
جم

لم
ا

 

 

وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
مة

قي
T بة
و
س
ح
لم
ا

 
 

  الداللة

س
 ـــ

 

 ع

 

س
 ـــ

 

 ع

 

1 

 

مهارة 

ية االرسال
يب
جر

لت
ا

 

 

 درجة

 

73.16 

 

3.5. 

 

31.46 

 

7..2 

 

6.42 

 

 معنوي

طة
اب
ض

ال
 

 

77.33 

 

3.31 

 

72.46 

 

3.35 

 

4.71 

 

 معنوي

 

 

 22=2-22ودرجة حرية ،  (0.02( تحت مستوى داللة )2.22( الجدولية )Tقيمة )

( ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار 9يتبين من الجدول)

( وفي االختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي 9.23( وبانحراف معياري)19.02القبلي)

( . وبلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في 1.37( وبانحراف معياري)90.82)

(وفي االختبار البعدي بلغ الوسط 9.90وبانحراف معياري) (11.99االختبار القبلي)

 ( .2.12( وبانحراف معياري)17.22الحسابي)

 

 (4جدول 

( للمجموعتين التجريبية Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 والضابطة في االختبار البعدي

 

 ت

 المعالجات

 

 

 

 المتغيرات

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

  (Tقيمة )

داللة 

  الفروق

س
 ـــ

 

 ع

 

س
 ـــ

 

 ع

 

 المحسوبة 

 

 الجدولية

 

2 

 

مهارة 

 االرسال

 

 

90.82 

 

1.37 

 

17.22 

 

9.92 

 

1.39 

 

1.02 

 

 معنوي

 18=  1ــ  90( ودرجة حرية 0.02( عند مستوى داللة)1.02(الجدولية)T*قيمة)
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( وبانحراف 90.82التجريبية)( ان الوسط الحسابي للمجموعة 2يتبين من الجدول)

( وبانحراف 17.22( وكان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة)1.37معياري)

 ( في االختبار البعدي1.39( المحسوبة )T( وبلغت قيمة)9.92معياري)

 

 مناقشة النتائج:ــ 7ــ4

لغرض التعرف على مدى تحقق االهداف التي يتقصى عنها الباحث، في معرفة 

التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة  واسلوب التعلم التقليدي)المتبع( في تأثير اسلوب 

اكتساب التعلم لمهارة االرسال بالكرة الطائرة. ومعرفة افضل االساليب التعليمية 

 وصوال الى تعلم مؤثر وفعال.

 

( التي تبين االوساط الحسابية القبلية 2و9ويتضح ذلك من خالل الجداول)

الحاصلة في عملية التعلم للمجموعتين في مستوى اداء مهارة االرسال بالكرة والبعدية  

 الطائرة.

 

ويعزو الباحث ذلك الى ان اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة 

واالسلوب التقليدي)المتبع( ومن خالل وحداتها التعليمية قد أتهرت كفاية من حيث 

ية متنوعة على تعلم المهارة قيد البحث الزمن المخصل وشموليتها بتمارين تطبيق

ولكن كالً بطريقة مختلفة عن االخرى. وان استمرارية االداء ونوع المهام والواجبات 

المتنوعة والمصاحبة لألداء والتغذية الراجعة الفورية جاءت منسجمة مع هذين 

االسلوبين  اذ ان اتباع الطريقة الصحيحة في التعلم من خالل الشرح والعرض 

والتدريبات على المهارة وتزويد المتعلم بالتغذية الراجعة وريرها تزيد من دافعية 

 (.  927 1000المتعلم وتحثه على االداء الصحيح برربة واندفاع )تافر هاشم الكاتمي،

 

كما ان تهور نسب تعلم متفاوتة اوضح، وهذا الشيء طبيعي نتيجة اختالف 

مضمون لكالً منها، وبهذا تحقق الهدف االول طبيعة التحرك والممارسة واالهداف وال

 في معرفة تأثير كالً من االسلوبين على تعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة.

 

ولغرض التعرف على افضل اسلوب تعليمي الكتساب وتعلم مهارة االرسال 

 (.2بالكرة الطائرة، فقد جاءت النتائج متباينة بين االسلوبين، وكما موضح في الجدول)

ويعزو الباحث ذلك الى طبيعة المهارة ونوعها وصنفها ، اذ ان مهارة االرسال من 

المهارات ذات المحيط المتغير والمواقف المتنوعة، لذا جاء اسلوب التكامل التعاوني 

للمعلومات المجزئة افضل في تعلم مهارة االرسال اذ ان لهذا االسلوب ممارسة وتكرار 
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فة داخل الملعب في حين ان اسلوب التعلم التقليدي)المتبع( على المهارة من مواقع مختل

 يستعمل التكرار المستمر للمهارة من نفس الموقع.

 

ان استعمل اساليب تعليمية حديثة تتيح فرصة اكبر للتعلم وتراعي الفروق 

الفردية  قد يساعد على زيادة نسب نجاح المحاوالت خالل االداء مما ادى الى اكتساب 

شكل جيد وبالتالي تطور القدرة المهارية والسيطرة والتحكم لدى المتعلم المهارة ب

 وصوالً الى تعلم افضل.

 

 االستنتاجات والتوصيات 5

 االستنتاجات:ــ 1ــ5

ــ هناك تأثير ايجابي ألسلوبي التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة واالسلوب 2

 طائرة.التقليدي)المتبع( في تعلم مهارة االرسال بالكرة ال

ــ هناك تفوق لمجموعة التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة على التعلم 1

 التقليدي)المتبع( في تعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة.

ــ توجد عملية تحسن وتطور متباينة في التأثير على تعلم مهارة االرسال بالكرة 9

 الطائرة. 

امل التعاوني للمعلومات المجزئة اعلى ــ كانت عملية التحسن والتطور ألسلوب التك2

 منها في اسلوب التعلم التقليدي)المتبع(.

 

 التوصيات:ــ 7ــ5

ــ التأكيد على استعمال اسلوب التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة في تعلم االداء 2

 الفني لمهارة االرسال.

للمعلومات المجزئة ــ اجراء بحوث ودراسات باستعمال اسلوب التكامل التعاوني 1

 ومقارنتها بأساليب تعلم اخرى وفي فعاليات اخرى.

ــ اجراء بحوث ودراسات باستعمال التكامل التعاوني للمعلومات المجزئة لتعليم 9

 مهارات وبألعاب  اخرى.

 

 المصادر

 العربية واالجنبية  

المهارات تأثير المعرفة الفورية باألداء على مستوى فعالية أجالل علي حسين 9 ــ2
،جامعة  28،عدد  12،مجلة بحوث التربية الرياضية ،مجلة  األساسية في كرة الطائرة

  1008الزقازيق ،مصر ،
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 مناهج البحث في التربية وعلم النفســ جابر عبد الحميد واحمد خيري كاتم، 1

 (.2339)القاهرة، دار النهضة، سنة9 

9 ) القاهرة ، دار المعارف ،  2ج ، الكرة الطائرةجورج اسكندر ) وآخرون ( ؛ ــ  9

2382 . ) 

) ترجمة ( عباس  تطوير مهارات تدريس التربية الرياضية ،داريل سايدنتوب 9 ــ  2

 السامرائي 

 .2331، بغداد ،  دار الحكمة للطباعة والنشروعبد الكريم محمود ، 

لنظرية مناهج واساليب البحث العلمي)اــ ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد رنيم، 2
 (.1000)عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، سنة9، 2والتطبيق( ط

9 ) طرابلس  2، ط  تعلم وتدريب وتحكيم  -الكرة الطائرة سعد حماد الجميلي ؛   (ــ  2

 (. 2337، منشورات السابع من ابريل ، 

ن االسوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور متافر هاشم الكاتمي، ــ  7
)اطروحة دكتوراه، كلية التربية  خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعلم التنس

 (.1000الرياضية، جامعة بغداد،

،األردن  طرق تعليم التفكير لألطفالعبد الكريم  الخاليلة ، وعفاف اللبابيدي 9 ــ  8

 .2330،دار الفكر ،االردن ،عمان ،

9 )اربد دار االمل  اساليب تدريس التربية الرياضيةــ علي الديري ، احمد بطانية ، 3

 .2387للنشر والتوزيع( 

اإلحصاء واالختبارات ــ لؤي رانم الصميدعي، نوري ابراهيم الشوك وآخرون،  20
 (.1020، أربيل ، سنة2)طفي المجال الرياضي 

 .2332،دار المعارف، مصر ، 3،ط علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي 9 ــ  22

،مطبعة الضياء للطباعة  استراتيجيات التعلم التعاونيمحمود داوود الربيعي 9ــ  21

 .1008والتصميم،  النجف االشرف،

االتجاهات الحديثة في تدريس التربية محمود داود الربيعي وسعيد صالح 9ــ  29
 .1020،مطبعة المنارة ،اربيل ،  الرياضية

9  الحديث . تخطيط . تنظيم . قيادة ؛ التدريب الرياضيمفتي ابراهيم حماد  ــ 22

 (.  2338القاهرة ، دار الفكر العربي ، )

، تقويم السلوك التعليمي باستخدام بع  االساليب التدريسية هشام محمد ناصرــ  22
9 )اطروحة دكتوراه ،كلية التربية ومدى استثمارها لوقت التعلم الفعلي االكاديمي

 (.1000الرياضية ــ جامعة بغداد،

)جامعة الموصل، دار الكتب  علم الحركة والتعلم الحركيــ وجيه محجوب9  22

 (.                                                                                                     2383للطباعة والنشر9
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لطباعة والنشر، ، دار الفكر ل2)طالتعلم والتعليم والبرامج الحركيةــ وجيه محجوب9 27

 (.1001عمان، 

تأثير استخدام بع  اساليب التدريس على تعلم بع  وداد محمد رشاد9 ــ  28
9)اطروحة دكتوراه المهارات الهجومية بكرة السلة واستثمار وقت التعلم االكاديمي

 (.1000،كلية التربية الرياضية ــ جامعة بغداد،

)مكتب الصخرة للطباعة، المبدأ والتطبيقالتعلم الحركي بين يعرب خيون 9 ــ 23

 (.1001بغداد9

 20 Cook ,L: Cooperative Learning A successful College 

Teaching Strategy Innovative Higher Education 

,VOL.11,No.1,1991.                                       
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 المالحق

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة ديالى 

 مكان المحاضرة  القاعة المغلقة للكرة الطائرة(

 ( دقيقة1.زمن الوحدة التدريبية  

 المجموعة التجريبية الوحدة  

 التعليمية لتعلم مهارة االرسال

 

 : ةاألهداف التربوي:                                                    األهداف التعليمية

 . احترام الزمن. 1. تعلم مهارة االرسال .                                             1

. بث روح المنافسة 7. تعلم التحرك داخل الملعب.                                       7

 والعمل بجد. 

 
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 لمالحظاتا اإلخراج الفعاليات والنشاطات الرياضية الزمن

القسم 

 اإلعدادي

 تهيئة األدوات وأخذ الغيابات.  د 10

 تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم. 

 تهيئة خاصة تخدم قسم الرئيسي. 

 اكتساب اإلحساس بالكرة والملعب. 

xxxxx 

 

    

 التأكيد على النظام 

التأكيد على تطبيق 

اإلحماء العام 

 والخاص
 المقدمة

 اإلحماء العام

اإلحماء 

 الخاص

 د 2

 د2

 د20

. شرح مهارة األرسال بشكل مفصل 2 د20 القسم الرئيسي

وعرضها عن طريق صور وعرضها 

 بواسطة الحاسوب ثم من قبل )نموذج( .

.توضيح ألهمية المهارة ومراحلها 1

 الفنية.

 

 .9./ 1./ 2التماريــن 9 -9

.تطبيق التمارين بأكثر عدد من 2

التكرارات مع التوجيه وتصحيح 

 االخطاء من قبل المدرس

 -. توجيه األسئلةاآلتية29

كيف تقف وقفة االستعدادألداء مهارة  -

 االرسال

كيفية رمي الكرة بشكل يتناسب مع  -

 امكانية الالعب

كيفية ضرب الكرة والعودة لمكن  -

 المخصل في الملعب.

xxxxx 

 

 

 

.االهتمام بتوضيح 2

 وتبسيط  الشرح

. تصحيح األخطاء 1

 داء بدقةومراقبة األ

. توجيه األسئلة 9

للجميع وبصورة 

 مبسطة وواضحة

.استغالل ارلب 2

الوقت للتطبيق 

 والتكرارات

النشاط 

 التعليمي

 

 

النشاط 

 التطبيقي

 

 

 

 

 

 

 د 2

 

 

 

 د92
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التكامل 

التعاوني 

للمعلومات 

 المجزئة

كل طالب يقوم بتطبيق ما تعلمه في  د 10

الوحدة التعليمية عن طريق تطبيق عدد 

من المحاوالت بطريقة التكامل التعاوني 

للمعلومات المجزئة  للوصول للتعلم 

 المطلوب 

  

    د 20 القسم النهائي

 لعبة ترويحية

 االنصراف

 د 7

 د 9

 لعبة صغيرة تخدم قسم الرئيسي. 

 تحية االنصراف.

 االلتزام بالنظام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


