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 تأثري استخدام التعلم التعاونى على بعض جوانب التعلم 
  طالب كلية الرتبية الرياضيةفى مسابقة التتابع لدى 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل *
 عاطف سيد أحمدم.د / أ. **

 املقدمة :
 التربوية العمليةعلى  القائمين أن يهتم بها يجب التى الهامة القضايا من يةالتعليمالعملية  عدت

 على وتأثيرها ، التربوية العملية أبعاد كافة تفهم على العمل أجل من الجوانب جميع منوها يتناول أنو 
 .  العائد هذا زيادة أجل من الجهود بذل وكيفية ، العملية هذه من والعائد ، وسلوكه اإلنسان

عونا إلى ( إلى أن االتجاه الحديث في العملية التعليمية يدم2006) جابر عبد الحميدويذكر 
إيجابية المتعلم في الحصول على الخبرة التي يهيئها له الموقف التعليمي الذي ينقل محور االهتمام في 
العملية في العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم ليقف األخير موقفا إيجابيا نشطا في تحقيق األهداف 

 (  145:   4التعليمية المطلوبة . ) 
لى أهمية تفاعل المتعلم بالعملية التعليمية، حيث يذكر أن م( إ1998) رفعت محمودويوضح 

هذا التفاعل يساهم في زيادة تحصيل المتعلم بدرجة عالية، ويساهم في إثارة دافعيته وتطوير شخصيته، 
 ( 12:  8. )  كما يعطي قيمة للمادة المراد دراستها وتعلمها ويزيد من ثقة المتعلم في ذاته

 تعلم استراتيجيات استخدام يجب أنه ( إلى م2007)  و خرون  هرجه أبو ميحل مكارم تشيرو 
 ومهاراتهم معلوماتهم وإثراء تنمية على المتعلمين تساعد ومتنوعة وجديدة واسعة بأفاق تزودنا حديثة
 من تردد أو خوف بال الحداثة أفاق ارتياد على قادرين مبدعين يكونوا أن على وتدريبهم المختلفة العقلية
 (  7:   16. ) ومفيد جديد هو ما كل إلنتاج المعلم مع المتعلم فيه يتفاعل إيجابي مجال توفير خالل

 واألسأاليب التكنولوجيأا اسأتخدام أهميأة فيهأا تتضأح التأي الميأادين أهأم مأن الرياضأية فالتربيأة
 التربيأة معلأم مهأام أن إلأى ( م2006) الكنريم عبند عبند الحلنيم محمود أشأار كما تعليمها، في المتطورة
  التقليدي، الدور على مقصورة تعد لم الرياضية
جامعة مدينة السادات .  –كلية الرتبية الرياضية  -أستاذ العاب القوى    *    

جامعة مدينة السادات . –كلية الرتبية الرياضية  -أستاذ مساعد بقسم العاب القوى   * *  
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 وممارسته الرياضي النشاط في الطلبة لتر يب واإلبداع االبتكار عملية في هام دور له أصبح بل
 (  5:   15)  .  والممارسة التعلم ومواصلة االستمرارية تضمن عملية أسس على

من  يتطلب تدريس نموذج   بأنهلتعلم التعاونى ا( م2006) قنصو  عبد المجيد كاملويعرف 
 بعضهم يعلم وأن الدراسية، بالمادة يتعلق بما بينهم فيما والحوار البع  بعضهم مع العمل التالميذ
 ضمن يعملوا حيث فعالة، إيجابية واجتماعية شخصية مهارات تنمو لديهم التفاعل هذا وأثناء البع ،
 لها المخطط الحركية األنشطة من أو مجموعة مشترك، تعليمي هدف لتحقيق متجانسة  ير مجموعات
 إلى تحقيق ويؤدي المعلم قيادة تحت الطلبة بتنفيذه يقوم موضوع برنامج وفق منطقي تتابع في مسبقاً 
 ( 149:  10)  . محدد حركي هدف

 ريسالتد نماذج بين فريد يعتبر التعاوني التعلم أنم( 2008) الربيعي داود محمود يذكر لذلك
  ير صغيرة مجموعة في الطلبة تقسيم مبدأ على يقوم مختلفًا، عمالً  أو مختلفة مهمة يستخدم ألنه

 تبعاً  أفضل بنجاح المشتركة المهمات إلنجاز المهاري، األداء أو الخلفية أو القدرات حيث من متجانسة
 هو فيه المتعلم ون يك التعاوني التعلم أسلوب أن حيث اآلخر، البع  مع بعضها المجموعة لتعاون 
 نشاط أو بعمل القيام في معاً  الطلبة من صغيرة مجموعة تشترك بحيث والتعليم، التعلم عملية محور
 (  18:  14)  .المجموعة أفراد بين والمساعدة التعاون  تنمية على يعمل تعليمي

 يعرف أن يعني التعاوني التعلم أسلوب أنم( 2000) الدين عزأحمد  النجا أبوبينما يشير 
 ليس أنه واقع المدرس ويتقبل وموضوعية، دقيقة راجعة تغذية إعطاء كيفية الطلبة تعليم أهمية المدرس
 العملية في إيجابي دور لممارسة للطلبة الفرصة وإتاحة الراجعة، والتغذية والتقويم للتعليم الوحيد المصدر
 التدريس أن حيث الدائم، المدرس دتواج دون   الطلبة بين عالقات إنشاء إلى باإلضافة التعليمية،
 صغيرة مجموعات شكل على تعلمي تعليمي موقف في أفراد عدة بين تتم تشاركية عملية هو التعاوني
 األعضاء قدرات حسب الواحدة المجموعة داخل األدوار توزيع على وتقوم طلبة،(  6:  4)  من تتكون 
 (  69:  1)  . مشترك هدف وتحقيق التعلم فاعلية لزيادة

 تعليم في المهمة األساليب من التعاوني التعلم أن إلىمStork  (2008 )ستوركوقد آشار 
 معًا، والعمل زمالئهم مشاركة خالل من التحصيل مستواهم من يرفع إذ المحدودة القدرات ذوي  الطلبة
 الطلبة، صيلتح معدالت ارتفاع على تساعد التي الهامة االستراتيجيات من التعاوني التعلم فإن وكذلك
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 ثقتهم وزيادة بينهم، اإليجابية العالقات ونمو التعلم، نحو الذاتي الحافز وزيادة التذكر، على القدرة وزيادة
 التعاوني التعلم استراتيجية استخدام أن كما لهم، ومشوقة للتعلم مثيرة التعليمية المادة وجعل بأنفسهم،
 وذلك أفضل للتعلم فرص تعطي أنها اعتبار على ،بالفشل الشعور وتجنب بالنجاح الشعور إلى يؤدي
 متنوعة قدرات ذوي  طلبة الواحدة المجموعة تضم فعندما مجموعات، ضمن الطلبة عمل خالل من
 مفسراً  دورة يكون  العالية القدرة فذوي  فاعلية، أكثر التعليمية العملية لتصبح  )قليلة  -متوسطة  -عالية(

 زمالءهم، قبل من والدعم التشجيع وينالوا أكبر للتعلم الفرصة لديهم تكون  واألقل والمتوسط ومساعدًا،
 بأداء منشغلين ليكونوا المستوى  نفس مع األداء من أفضل مختلفة مستويات مع األداء تشارك أن حيث
 (20).  اآلخرين وأداء سلوك مراقبة من بدالً  المهمة وإنجاح المهارات

لم الهامة والتى يحدد من خالل سلوك المتعلم وتغيير ويعتبر الجوانب الوجدى أحد جوانب التع
 فى أتجاهاته وميوله تجاه الماقرر التعليمى واالسلوب الذى يتعلم به . 

م( أن المجال الوجدانى هو سلوك يحدد التغير فى السلوك 1996)  زاهر أحمدحيث يذكر  
 (  112:  9لدى المتعلم . ) التقديرية  االتجاهات وتنميةالمتعلق باالهتمامات والميول والقيم 

سباقات التتابع من أمتع سباقات العاب القوى حيث أنها تضفى روح العمل الجماعى تبر تعو 
ويعتمد من جهد إلنجاز السباق ،  لممارسيها ، ومما تتطلبه من كل متسابق من بذل أقصى ما يمكنه
دقة وسرعة تبادل العصا ، وكذلك مستوى األداء فى التتابع بدرجة كبيرة على مستوى العبى الفريق و 

  طريقة ودقة توزيع العبى الفريق على السباق .
بكلية التربية  األولىفى تدريس مقرر العاب القوى لطالب الفرقة  انالباحثن خالل خبرة وم

تحتاج إلى  التتابعأن طرق وأساليب التعليم لمسابقة  االرياضية جامعة مدينة السادات . فقد الحظ
أشتراك الطالب فى التعلم والتفكير والمالحظة تتطلب  مختلفة وحديثة فى التعلمساليب رق وأأستخدام ط
من الطالب ، مما قد يساهم فى رفع  المشاركة اإليجابية والنشطة، مما يتطلب أستخدام فيما يؤديه

  ،البع بعضهمبين الطالب  العملحيث يعتمد التعلم التعاونى على مستوى التعلم لدى الطالب ، 
، كما يساعد التعلم التعاونى  مقبولة وإجتماعية شخصية مهارات لديهم تنمو الفعال التفاعل هذا وأثناء

على أظهار الفروق الفردية بين الطالب فى التعلم ويستطيع كل طالب التعلم وفقا لقدراته من خالل 
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ية لدى الطالب فى تعلم مسابقة تبادل األدوار المختلفة فى التعلم التعاونى ، كما يظهر الجوانب الوجدان
 التتابع ومدى أستيعاب الطالب للمسابقة . 

لذا قام الباحثان بإجراء دراسة للتعرف على تأثير أستخدام أسلوب التعلم التعاونى على بع  
جوانب التعلم ) المهارية والمعرفية والوجدانية ( فى تعلم مسابقة التتابع من خالل قياس مستوى األداء 

ى ومستوى التحصيل المعرفى والجانب الوجداني لدى طالب الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية المهار 
 جامعة مدينة السادات . 

 : هدف البحث
 فأأىالأأتعلم التعأأاونى علأأى بعأأ  جوانأأب الأأتعلم سأأتخدام أ تأأأثيرلأأى التعأأرف علأأى إيهأأدف البحأأث  
 الرياضية جامعة مدينة السادات .بكلية التربية  األولىطالب الفرقة التتابع لدى مسابقة 

 البحث : يفرض
 فأأأىتوجأأأد فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيا بأأأين القياسأأأيين البعأأأديين لمجمأأأوعتى البحأأأث التجريبيأأأة والضأأأابطة  -1

بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السأادات  األولىالفرقة لدى طالب  التتابعمسابقة مستوى أداء 
 لصالح المجموعة التجريبية .و 
 فأأأىدالأأأة إحصأأأائيا بأأأين القياسأأأيين البعأأأديين لمجمأأأوعتى البحأأأث التجريبيأأأة والضأأأابطة  توجأأأد فأأأروق  -2

بكليأأأة  األولأأىالفرقأأة لأأدى طأأالب  التتأأابعمسأأأابقة مسأأتوى التحصأأيل المعرفأأى والجوانأأب الوجدانيأأة ل
 لصالح المجموعة التجريبية .و التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 إجراءات البحث :
 منهج البحث : -

 تجريبيةالمجموعتين )التجريبى ذو تصميم بإستخدام الالمنهج التجريبى  انستخدم الباحثأ  
 .لبحث اإجراء طبيعة لالبعدى لمناسبته بأستخدام القياس القبلى و ( والضابطة

 مجتمع البحث : -
جامعة مدينة السادات ، والمقيدين كلية التربية الرياضية أشتمل مجتمع البحث على طالب  
 350م والبالع عددهم ) 2017 –م  2016الجامعى للعام  رقة األولى خالل الفصل الدراسى الثانىبالف

 طالب(.
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 عينة البحث : -
تم أختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية من طالب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  

تقسيمهم إلى مجموعتين ) تجريبية  ( طالب ، وتم60السادات بالفرقة األولى ، وبلع قوام العينة )
( طالب من الطالب المستجدين والذين لم يسبق لهم دراسة 30وضابطة( وبلع قوام كل مجموعة )

مسابقة التتابع وتعتبر مسابقة جديدة لهم ألول مرة ، وتم استبعاد الطالب الباقين لدعادة كذلك الطالب 
( 30قة فى مسابقة التتابع ، كما استعان الباحثان وعدد )الممارسين أللعاب القوى والذين لديهم خبرة ساب

 طالب من مجتمع كلية التربية الرياضية من خارج العينة األساسية ، إلجراء التجربة االستطالعية .
 (  1جدول ) 

  توصيف عينة البحث ككل فى متغيرات النمو
 60ن=

 األلتواء لمعيارو اإلنحراف ا الوسيدط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 0.747 7.267 63.000 65.650 كجم الوزن 
 0.778 7.546 168.000 170.850 سم الطول
 0.137 0.503 19.000 19.467 سنة السن

 -0.007 4.675 66.000 65.333 درجة مستوو الذكاء

تواء ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل األل 1تشير نتائج جدول )  
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد العينة فى 

 ( .  3± متغيرات النمو حيث تراوح معامل اإللتواء بين )  
 (  2جدول ) 

 توصيف عينة البحث المجموعة الضابطة فى متغيرات النمو 
 30ن=

 األلتواء اإلنحراف المعيارو  الوسيدط ىالمتوسط الحساب وحدة القياس المتغيرات
 0.828 7.102 63.000 65.333 كجم الوزن 
 0.680 7.575 168.500 170.733 سم الطول
 -0.283 0.504 20.000 19.567 سنة السن

 -0.042 4.688 66.000 65.433 درجة مستوو الذكاء
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ى والوسيط ومعامل األلتواء ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيار  2تشير نتائج جدول )  
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة الضابطة ، كما يتضح من الجدول 

 ( .  3± تجانس أفراد المجموعة الضابطة فى متغيرات النمو حيث تراوح معامل األلتواء بين )  
 (  3جدول ) 

 ت النمو توصيف عينة البحث المجموعة التجريبية فى متغيرا
 30ن=

 األلتواء اإلنحراف المعيارو  الوسيدط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 0.702 7.536 64.000 65.967 كجم الوزن 
 0.914 7.645 168.000 170.967 سم الطول
 0.583 0.490 19.000 19.367 سنة السن

 0.027 4.739 66.000 65.233 درجة مستوو الذكاء

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل األلتواء  3جدول ) تشير نتائج  
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة التجريبية ، كما يتضح من الجدول 

 ( .  3± تجانس أفراد المجموعة التجريبية فى متغيرات النمو حيث تراوح معامل األلتواء بين )  
 ( 4) جدول 

 دالله الفروق بين متوسط المجموعة الضابطة ومتوسط المجموعة 
 التجريبية فى متغيرات النمو 

  60= ن 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة 
الفرق بين 
المتوسط  قيمة "ت" المتوسطين

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

 0.335 0.633 7.536 65.967 7.102 65.333 كجم الوزن 
 0.119 0.233 7.645 170.967 7.575 170.733 سم الطول
 1.558 0.200 0.490 19.367 0.504 19.567 سنة السن

 0.164 0.200 4.739 65.233 4.688 65.433 درجة مستوى الذكاء
 2.01هى  0.05*قيمة " ت " الجدولية عند مستوو دالله 
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( إلى أنه توجد فروق  ير داله إحصائيًا بين متوسط قياس المجموعة  4تشير نتائج جدول )  
الضابطة ومتوسط قياس المجموعة التجريبية فى متغيرات النمو ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين 

 الضابطة والتجريبية في متغيرات النمو . 
 ( 5جدول ) 

 ضابطة ومتوسط المجموعةدالله الفروق بين متوسط المجموعة ال
 التجريبية فى المتغيرات البدنية 

 60ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة 
الفرق بين 
المتوسط  قيمة "ت" المتوسطين

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

 0.259 0.100 1.524 23.767 1.470 23.667 ددع ث 15إختبار الجري في المكان لمده 
 0.115 0.233 7.473 190.533 8.224 190.767 سم من الثبات العري إختبار الوثب 

 0.216 0.023 0.420 6.244 0.418 6.267 ث إختبار الجري حول دائرة
 0.082 0.020 1.019 20.673 0.875 20.653 ث ∞إختبار الجري في شكل 
 0.343 0.067 0.791 5.167 0.712 5.100 عدد فهاتمرير الكرة ولق

 2.01هى  0.05*قيمة " ت " الجدولية عند مستوو دالله 
( إلى أنه توجد فروق  ير داله إحصائيًا بين متوسط قياس المجموعة  5تشير نتائج جدول )  

ؤ المجموعتين الضابطة ومتوسط قياس المجموعة التجريبية فى المتغيرات البدنية ، مما يدل على تكاف
 الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية . 

 أدوات ووسائل مجع البيانات : 
 األدوات المستخدمة فى البحث :

 إستخدم الباحثان األدوات اآلتية فى جمع البيانات : 
 .عصى تتابع  -
 ساعات إيقاف. -
 .ألقرب سم  شريط قياس كبير  باألمتار  -
  أقماع كبيرة وصغيرة. -
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 عالى وعارضة .حامل وثب  -
 .  تنسكرة  -

 (1اإلختبارات المستخدمة فى البحث : االختبارات البدنية ملحق )
 ( ثانية.15إختبار الجرى في المكان ) •
 إختبار الوثب العري  من الثبات. •
 متر.12إختبار الجرى حول دائرة قطرها  •
 .∞إختبار الجرى في شكل  •
 تمرير الكرة على الحائط ولقفها باليدين  •
 ( . 2ملحق ) ر المعرفى ختبااإل •

 . (  3ة التتابع ملحق ) قبسامداء المهارى لختبار قياس مستوى األإ •
 ( . 4إختبار مستوى الذكاء ملحق )  •
 ( . 5اإلختبار الوجدانى ملحق )  •

 الدراسة اإلستطالعية :
م علي عينة  2/2017/ 18 - 11فى الفترة من  إجراء الدراسة اإلستطالعية قام الباحثان ب

( طالب من طالب الفرقة الثانية من مجتمع كلية التربية الرياضية وكان الهدف من هذه 30مها )قوا
 الدراسة :
 ختبارات المستخدمة في البحث.مالت العلمية )الصدق والثبات( لدحساب المعا -

 التعرف علي األخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء االختبارات لتجنبها في الدراسة األساسية. -
 

 عامالت العلمية لإلختبار:امل
 أواًل : صدق اإلختبارات :

عأن طريأق صأدق  بمسأابقة الوثأب العأالىالبدنيأة الخاصأة  ختبأاراتقام الباحثان بإيجأاد صأدق اإل
الخبأأراء فأأي مجأأال العأأاب  األسأأاتذة( مأأن  5ختبأأارات علأأى ) الباحثأأان بعأأرض اإلالمضأأمون ، حيأأث قأأام 

. وقأأأد أسأأأفرت نتأأأائج اسأأأتطالع رأى  مناسأأأبة تلأأأك االختبأأأاراتيهأأأم فأأأي وذلأأأك إلبأأأداء رأ (6) ملحأأأقالقأأأوى 
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ذه ( ، ممأأأأأا يأأأأأدل علأأأأأى صأأأأأدق هأأأأأ % 100 الخبأأأأأراء بنسأأأأأبة ) األسأأأأأاتذةالخبأأأأأراء علأأأأأى موافقأأأأأة  األسأأأأأاتذة
 .االختبارات

 

 ثانيًا : ثبات اإلختبارات :
الخاصأأة  رتبأأاط بأأين التطبيقأأين األول والثأأانى لالختبأأارات البدنيأأةقأأام الباحثأأان بإيجأأاد معامأأل اإل
( 7بفأأارق زمنأأى قأأدره ) Test Retestختبأأارات وإعأأادة تطبيقهأأا بمسأأابقة التتأأابع ، عأأن طريأأق تطبيأأق اإل

( طالأب 30سأتطالعية البأالع عأددها )الباحثان بتطبيق اإلختبارات على عينأة الدراسأة اإلأيام ، حيث قام 
م، ثم قام الباحثان  2017/ 2/ 11فق كلية التربية الرياضية بالفرقة الثانية وذلك يوم السبت الموامجتمع 

 .م  2017/  2/  18بإعادة تطبيق اإلختبارات يوم السبت الموافق 
 (6جدول )

 التتابعمعامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثانى لإلختبارات البدنية لمسابقة 
 30ن=

 اإلختبار
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة "ر"
الصدق 
المتوسط  الذاتى

 حسابىال
اإلنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

 *0.626 *29.30 1.803 23.700 1.765 23.300 ث 15إختبار الجري في المكان لمده 
 *0.678 *4600. 4.495 192.067 4.740 192.467 من الثبات العري إختبار الوثب 

 *0.756 *725.0 0.434 6.295 0.462 6.264 إختبار الجري حول دائرة
 *0.874 *647.0 1.162 20.717 1.000 20.843 ∞إختبار الجري في شكل 
 *0.899 *0.808 0.803 5.100 0.785 5.067 تمرير الكرة ولقفها

 0,361هى  0.05*قيمة " ر " الجدولية عند مستوو داللة 
انى فى ( وجود إرتباط دال إحصائى بين التطبيق األول والتطبيق الث6يتضح من جدول )

( ، مما يدل على ثبات  0.05عند مستوى داللة )  التتابعاإلختبارات البدنية الخاصة بمسابقة 
 .اإلختبارات، كما تشير نتائج الجدول إلى معامل الصدق الذاتي لدختبار البدنية 
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 ( 2اإلختبار المعرفى : ملحق ) 
المتخصصة فى مجال العاب ابقة المراجع العلمية والدراسات السباإلطالع على  انالباحث قام

القوى وخاصة فى مسابقة التتابع ، ثم قام الباحثان بتحديد محاور اإلختبار المعرفى وصيا ة أسئلة 
 ختبار للتعرف علي : اإل
 للمحاور المختلفة . اإلختبارمدي مناسبة عبارات  -

 ككل .واإلختبار مدي كفاية عبارات كل محور  -

ة علي محاور موزع مفردة ( 23)  تضمنت اإلختبارمبدئية من  بإعداد صورة انالباحثقام ثم 
 5عبارات ( ، محور القانون )  13عبارات ( ، المحور الفنى )  5اإلختبار المحور التاريخى ) 

  .عبارات(
 تصحيح اإلختبار:

خطأ، لكل بند من بنود لكل إجابة  و)صفر( لكل إجابة صحيحة( درجة واحدة ) تم تحديد  •
 . ختبار اإل

 املعامالت العلمية لإلختبار املعرفى : 
 حساب السهولة والصعوبة والتمييز لإلختبار:

علي العينة اإلستطالعيه وذلك بقصد تحديد  ختبارمعامل السهولة والصعوبة والتمييز لدتطبيق تم      
عينة مكونه علي األولية لالختبار ، تم تطبيق الصورة ، و صعوبة المفردات والوقوف علي مدي مناسبتها 

وقد تم تحديد معامل سهولة  من مجتمع كلية التربية الرياضية ، الثانيةالفرقة  لبة( طالب من ط30من )
 ( عبارة23 )اإلختبار المعرفى أصبح ، وبذلك ( لقبول العبارات  0,70 – 0,30وصعوبة ما بين ) 
(  13ر المراحل الفنية ) ( عبارات ، محو  5( محاور هى محور الجوانب التاريخية ) 3موزعة على )

 ( عبارات . 5عبارات،  محور القواعد القانونية ) 
 صدق اإلختبار المعرفي :

الباحثان طريق صدق المضمون ، حيث قام  المعرفي قام الباحثان بإيجاد صدق اإلختبار
 بداء( وذلك إل5) ملحقالخبراء في مجال العاب القوى  األساتذة( من  5) عدد ختبارات على بعرض اإل
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األساتذة الخبراء على موافقة  األساتذةستطالع رأى رأيهم في مناسبة تلك اإلختبارات، وقد أسفرت نتائج أ
 .هذا اإلختبار %( ، مما يدل على صدق  100)الخبراء بنسبة 

 ثبات اإلختبار المعرفي:
قين األول تطبيرتباط بين الثبات اإلختبار المعرفى عن طريق معامل اإلبإيجاد  انقام الباحث
 (Test Retest) ختبار وإعادة تطبيقه التتابع عن طريق تطبيق اإل المعرفي لمسابقة والثانى لالختبار
ستطالعية البالع يام ، حيث قام  بتطبيق اإلختبار المعرفي على عينة الدراسة اإل( أ7بفارق زمنى قدره )

ياضية وذلك يوم السبت الموافق كلية التربية الر مجتمع  الفرقة الثانية  ( طالب من30عددها )
 .م  2017/  2/  18م، ثم قام الباحثان بإعادة تطبيق اإلختبارات يوم السبت الموافق  11/2/2017

 (7جدول )
   التتابعلمسابقة  معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثانى لإلختبار المعرفي

 30ن=

 المحاور
 التطبيق الثاني التطبيق األول

الصدق  قيمة " ر "
المتوسط  الذاتى

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

 *6930. *4800. 0.450 1.733 0.490 1.633 الجوانب التاريخية
 *7930. *6290. 0.479 1.667 0.498 1.600 المراحل الفنية 
 *6240. *3900. 0.583 1.733 0.556 1.633 القواعد القانونية 
 *0.858 *0.737 1.106 5.133 0.900 4.867 المجموع الكلى

 0,361هى  0.05*قيمة " ر " الجدولية عند مستوو داللة 
( وجود إرتباط دال إحصائى بين التطبيقين األول والثانى فى االختبار 7يتضح من الجدول )
 ثبات االختبارات.( ، مما يدل على  0.05عند مستوى داللة )  التتابعالمعرفي الخاصة بمسابقة 

 . التتابعكما يتضح من الجدول معامل الصدق الذاتي لالختبار المعرفي لمسابقة 
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 صدق اإلختبار الوجداني :
 صدق المحتوو :  -1

الخبراء  األساتذة( من 5)عدد على  الباحثان بعرض اإلختبار الوجداني في صورته األوليةقام 
رأيهم في مناسبة تلك العبارات، وقد أسفرت نتائج  بداء( وذلك إل5) ملحقفي مجال العاب القوى 

 .االختبار الوجداني  على%(  100)األساتذة الخبراء بنسبة الخبراء على موافقة  األساتذةستطالع رأى أ
( ، كما أتفق 8وقد آشار السادة الخبراء إلى تعديل صيا ة عبارتين وذلك وفقًا للجدول رقم )

أشعر بأن سبب تعلمى ( والتى تنص على   6رة واحدة وهى العبارة رقم )السادة الخبرا على حذف عبا
 لمسابقة التتابع بشكل جيد يرجع إلى استخدام التعلم التعاونى   من االستبيان في صورته األولية. 

 (8جدول )
 باالختبار الوجدانيالعبارات التي تم تعديل صياغتها 

 التعديلالعباراة بعد  العبارة في صورتها األولية م
أشعر باالقبال والشغف لمحاضرة التتابع  8

 بسبب استخدام التعلم التعاونى 
أشعر باالستمتاع  لمحاضرة التتابع بسبب 

 استخدام التعلم التعاونى
أشعر بأن االقبال على محاضرة التتابع  12

 بسبب استخدام التعلم التعاونى 
أشعر بالراحة فى تعلم محاضرة التتابع 

 ام التعلم التعاونىبسبب استخد
وفق رأى  باالختبار الوجدانيالتي تم تعديل صيا تها  ينالعبارات( إلى 8يشير الجدول رقم ) 

 السادة الخبراء.
 صدق االتساق الداخلي :  -2

العبارة والمجموع الكلي رتباط ثبات اإلختبار الوجداني عن طريق معامل اإلبإيجاد  انقام الباحث
ستطالعية البالع عددها حيث قام  بتطبيق اإلختبار الوجداني على عينة الدراسة اإللالختبار الوجداني ، 

 م.  11/2/2017كلية التربية الرياضية وذلك يوم السبت الموافق مجتمع  الفرقة الثانية  ( طالب من30)
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 (9جدول )
 صدق اإلتساق الداخلى لعبارات االختبار الوجداني

 30ن = 
المتوسط  العبارة م

 سابىالح
االنحراف 
 المعيارو 

معامل 
 االرتباط

 *0.621 0.596 2.700 أشعر بالثقة بالنفس عند استخدام التعلم التعاونى فى مسابقة التتابع . 1
 *0.349 0.675 2.400 أشعر بالرضا عند استخدام التعلم التعاونى فى مسابقة التتابع  2
 0.336 0.747 1.833 التعلم التعاونى .استخدام أساليب أخرى فى تعليم التتابع أفضل من  3
 *0.541 0.791 2.167 أشعر بالحماس عند استخدام التعلم التعاونى فى مسابقة التتابع . 4
 *0.743 0.718 2.033 استخدام التعلم التعاونى يشعرنى باألمان عند تعلم مسابقة التتابع . 5
 *0.454 0.651 2.300 يعتبر مضيعة للوقت.استخدام التعلم التعاونى فى تعلم مسابقة التتابع  6
 *0.660 0.794 2.300 أشعر باالستمتاع  لمحاضرة التتابع بسبب استخدام التعلم التعاونى 7
 0.073 0.490 1.633 استخدام التعلم التعاونى فى تعلم مسابقة التتابع  ير مشوق  8
با في  تنمية روح استخدام التعلم التعاونى فى تعلم مسابقة التتابع كان سب 9

 *0.429 0.498 1.600 العمل الجماعى .
 *0.678 0.730 2.467 أسباب أدائى الناجح فى مسابقة التتابع يرجع إلى استخدام التعلم التعاونى  10
 0.073 0.490 1.633 أشعر بالملل أثناء تعلم مسابقة التتابع بأستخدام التعلم التعاونى . 11
اونى في تعلم مسابقة التتابع أفضل من استخدام أسلوب استخدام التعلم التع 12

 *0.549 0.765 1.967 األوامر من قبل المحاضر .
 *0.539 0.724 2.600 أشعر بالراحة فى تعلم محاضرة التتابع بسبب استخدام التعلم التعاونى 13
 *0.564 0.850 2.033 أشعر أن سبب فشلى فى تعلم مسابقة التتابع يرجع إلى االسلوب المتبع . 14
 0.136 0.479 1.667 أشعر بالحماس نحو تعلم مسابقة التتابع بأستخدام التعلم التعاونى . 15
 *0.720 0.844 2.333 أشعر بالدافع نحو تعلم مسابقة التتابع بأستخدام التعلم التعاونى . 16

  5.128 33.667 مجموع االختبار
     0.361هى  0.05ة * قيمة " ر " الجدولية عند مستوو معنوي

االختبار  عبارات بين إحصائياً  داله ارتباطية عالقة توجد أنه إلى (9) رقم الجدول نتائج تشير 
 . االختبار الوجداني  عبارات صدق على يدل مما ، العبارة إليه تنتمى الذى ختباراال ومجموع الوجداني
( 15،  11،  8،  3م )اقأر  باراتية  ير دالة احصائبًا بين العبينما توجد عالقة أرتباط 

االختبار من  ما يترتب عليه حذف تلك العبارات، م لالختبار الذي تنتمي الية العباراتوالمجموع الكلي 
 في صورته النهائية. الوجداني
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 ثبات: االختبار الوجداني : 
( 10جدول )  

ثبات االختبار الوجداني باستخدام طريقة التجزئة النصفية   

 مؤشرال
التجزئة  المؤشرات الفرعية الزوجية لمؤشرات الفرعية الفرديةا

المتوسط  النصفية
 الحسابى 

اإلنحراف 
 المعيارو 

 المتوسط
 الحسابى  

اإلنحراف 
 المعيارو 

 *0.786 3.003 14.133 2.315 12.767 االختبار الوجداني
     0.361هى  0.05* قيمة " ر " الجدولية عند مستوو معنوية 

االختبار ( مما يدل على ثبات 0.786)بلغت الثبات  ة معامل( إلى أن قيم10يوضح جدول )       
 باستخدام طريقة التجزئة النصفية. الوجداني

 ( 4إختبار القدرات العقلية لقياس مستوي الذكاء . ملحق ) 
 جابر عبد   ختبار الذكاء اللفظي للمرحلة الثانوية والجامعية الذي قام بإعدادهإ الباحثان مستخدا

أقسام بكل منها ستة عشر  ه. ويتكون من خمسم( 1993 ) الحميد جابر ، محمود أحمد عمر
التصنيف ،  بندًا،وتقيس بنود كل قسم قدرة عقليه متمايزة متمثله في القدرة على )فهم المعاني اللغوية

 (.ستدالل بالتماثل اللغوي ، اإل ستدالل العددي، اإل ستدالل اللغوي ، اإلاللفظي
 ( 8ملحق )  :املقرتح التعاوني التعليم برنامج
 المتخصصة العلمية والمصادر المرجعية الدراسات من العديد على باالطالع انالباحث قام
 االختبارات من مجموعة على اعتمدت والتي المختلفة للطرق التعليمية والمستخدمة البحث هذا لموضوع
 علمية بصورة نتائجها واالستفادة من الحالية الدراسة وطبيعة بتهالمناس وذلك والمعرفية والمهارية البدنية
 النهائية .  صورته في التعليمية الوحدات محتوى  وإعداد البرنامج التعليمي مفردات فى وضع مقننة

 :المنهج التعليمى بإستخدام التعليم التعاونى الهدف من 
تعلم مسابقة التتابع لطالب الفرقة األولى فى  المنهج التعليمى بإستخدام التعليم التعاونىيهدف  

 . بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
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 : بإستخدام التعليم التعاونى  البرنامج التعليمىأسس 
 . المنهج التعليمىمراعاة الهدف من  •
 . المنهج التعليمىمراعاة أن تحقق التدريبات الهدف من  •
 . المنهج التعليمىت مراعاة التشويق واإلثارة فى مكونا •
 مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب . •
 استخدام عبارات التشجيع واإلثابة الفورية . •
 بسيطة و ير مركبة . المنهج التعليمىان تكون محتويات  •
 . المحاضرات الدراسيةعلى عدد  المنهج التعليمىمراعاة توزيع محتوى  •
 فر اإلمكانات واألدوات الالزمة .امراعاة تو  •
 . جدول المقرر الدراسي للطالبالمقترح مع  التعليمى المنهجيتمشى  أن •
 عدم الوصول بالطالب إلى مرحلة اإلجهاد . •

 : المنهج التعليمى خطوات وضع 
 .  مراحل مسابقة التتابع تحديد  -
 .  البرنامج التعليمىيحتويها  المسابقة والخطوات التعليمية التىتحديد تدريبات  -
 . البرنامج التعليمىمستخدمة في تحديد األدوات ال -

 :  منهج التعليمى محتوي ال
من خالل توصيف المقرر الدراسى للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  

هدف مع التى تتناسب فتعتبر مسابقة التتابع إحدى المقررات الدراسية األساسية التى يدرسها الطالب 
 . البحث 

 خالل من التعاوني التعلم أسلوب بإستخدام المقترح التعليمى البرنامج وحدات بإعداد انالباحث قام
 في التالية الخطوات انالباحث وأتبع المتخصصة العلمية والمراجع ،العاب القوى  تدريس في انالباحث خبرة
 :المقترح التعليمى محتوى البرنامج تنفيذ
(  6عدد )  تضم مجموعة كل متجانسة،  ير عمل وعاتإلى مجم التجريبية المجموعة طالب تقسيمي -

 أن بمعنى الواحدة، التعليمية الوحدة خالل بينهم فيما األدوار تبادل مراعاة عمإلى  تقسيمهم تم طالب
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 خالل مرة من أكثر األدوار بهذه التلميذ يمر وقد الواحد، الحركى الواجب خالل األدوار يمر بكل التلميذ
 .حركى واجب لكل والتكرارات المجموعات طبقا لعدد كوذل الحركى، الواجب

 :للمعلم بالنسبة 
 . العمل  مجموعات على واإلشراف التوجيه الباحثان فى دور •
 .العمل مجموعة في طالب كل دور انالباحث يحدد •
 .فهمها المجموعات في الطالب على يصعب التى األجزاء بشرح انالباحث يقوم •

 : للمتعلم بالنسبة
 طالب دور فى المجموعة ) قائد ، قارئ ، مالحظ ، مؤدى ( ويتم تبادل األدوار .  يكون لكل •
 ومحاولة تعلمها، المراد بالمهارة الخاص النظرى  الجزء قراءة الطالب جميع من انالباحث يطلب •

 اإلستيعاب على البع  بعضهم ومساعدة للمهارة، والخطوات التعليمية الفنى، األداء مراحل فهم
 .والفهم

 وتشجيعهم المجموعة أفراد لكل اإليجابية المشاركة من للتاكد التنفيذ أثناء الطالب انالباحث تابعي •
 .فردى وليس جماعى بشكل

 أجل من لديه جهد أقصى تلميذ كل يبذل وأن تعلمها المراد المهارة لتنفيذ معا الطالب يعمل •
 .العمل مجموعة صالح

 .تحدث مشكالت أي عن واإلبال  بمتابعتها يقومو  المجموعة أعضاء على المهام القائد يوزع •
 .وتسجيلها األداء في العيوب باكتشاف المالحظ يقوم •
 .السليم لألداء المؤدى وتوجيه العمل ورقة نص بقراءة القارئ  يقوم •
 .للتوجيهات وفقاً  المطلوبة المهارة بتأدية المؤدى يقوم •
 .التكرار بعد الفرعية المجموعة أعضاء داخل األدوار تبديل يتم •
 التجريبية المجموعة طالب من عمل مجموعة بكل انالباحث يجتمع تعليمية وحدة كل إنتهاء بعد •

 لكل الراجعة والتغذية اإليجابى، اللفظى التعزيز وتقديم بع  المالحظات، وإبداء ومناقشتها
 .والجماعى الفردى المستوى  على أدائها حسب مجموعة
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 : ج بإستخدام التعليم التعاونى بالربنامالفرتة الزمنية اخلاصة 
يوم  من تبدأبواقع ثالث وحدات تعليمية أسبوعية  أسبوع( 2) التعليمي تحديد الفترة الزمنية للبرنامج -

 م .  3/2017/ 15األربعاء موافق يوم لى م إ 3/2017/ 4السبت الموافق 
( 20)تنقسأأم الي  دقيقة 120البحث بواقع  لمجموعتيبتوحيد زمن الوحدة التعليمية  انقام الباحث -

)الجزء  والتطبيقي عليميالت( دقيقة للنشاط 60( دقيقة إعداد بدني ، ) 30)  إحماء،دقائق 
 . ( الختام10)، األساسي(

 جلنة احملكمني : 
( وذلك لتقييم الطالب  7( ملحق )3باالستعانة بلجنة محكمين مكونة من ) محكمين  انقام الباحث
 . الوثب العالى فنية لمسابقة للمراحل الخالل األداء 

 القياس القبلي : 
في والضابطة(  )التجريبيةاألساسية بإجراء القياس القبلي على عينة البحث  انقام الباحث 

 . م  2017 /3/ 1 ربعاءيوم األوأختبار الذكاء وذلك االختبارات البدنية 
 الدراسة األساسية :

حث على المجموعة التجريبية والتى طبق عليها البرنامج قام الباحثان بإجراء الدراسة االساسية للب
( طالب ، والمجموعة الضابطة والتى تطبق عليها  30( وبلع قوامها )  8التعليمى المقترح ملحق ) 
( طالب وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق  30( وبلع قوامها )  9البرنامج التقليدى ملحق ) 

 م .  3/2017/ 15موافق    يوم األربعاءلى م إ 4/3/2017
 القياس البعدي: 

في األساسية )التجريبية والضابطة( البحث  عينةعلى  البعدىبإجراء القياس  انقام الباحث 
 م .  2017/  3 /18اإلختبار المعرفى ومستوى األداء المهارى ، وذلك يوم السبت الموافق 

 املعاجلات اإلحصائية : 
  -وإستخدم المعالجات اإلحصائية التالية :  SPSSإلحصائى البرنامج ا انستخدم الباحثإ 
 اإلنحراف المعيارى .  -   المتوسط الحسابى .  -
 الوسيط .  -   معامل اإللتواء . -



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   172 

 

 معامل اإلرتباط .  -    معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز . -
 . معدالت التغير -  إختبار   ت   لحساب دالله الفروق بين المتوسطات . -

 عرض النتائج :
 (11جدول )

 دالله الفروق بين متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة ومتوسط القياس البعدي
 التتابعللمجموعة التجريبية فى مستوو األداء المهارو لمسابقة  

  60ن = 

 المتغيرات
 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة 

الفرق بين 
المتوسط  قيمة "ت" المتوسطين

 لحسابىا
اإلنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

 17.510* 2.200 0.640 4.267 0.254 2.067  البدء
 12.895* 2.033 0.669 4.367 0.547 2.333  الجرى 
 13.709* 2.133 0.563 4.400 0.640 2.267  والتسليم اإلشارة أعطاء
 12.330* 1.833 0.640 4.067 0.504 2.233  السرعة وتزايد العالمة عند الجرى 
 18.018* 2.233 0.498 4.400 0.461 2.167  اإلستالم
 31.513* 10.433 1.503 21.500 1.015 11.067 المجموع

 2.01هى  0.05*قيمة " ت " الجدولية عند مستوو دالله 
عدي ( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس الب11تشير نتائج جدول ) 
القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي للمجموعة  الضابطة ومتوسطالمجموعة 

 .  التتابعالتجريبية فى مستوى األداء المهارى لمسابقة 
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 ( 1شكل ) 
 متوسط القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية فى مستوى 

 تابعالتاألداء المهارى لمسابقة 
 

 ( 12جدول ) 
 دالله الفروق بين متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة ومتوسط القياس البعدي 

  التتابعللمجموعة التجريبية فى اإلختبار المعرفي لمسابقة 
  60ن = 

 المتغيرات
 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة 

الفرق بين 
 المتوسطين

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابى

راف االنح
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارو 

 14.958* 1.933 0.450 4.267 0.547 2.333 الجوانب التاريخية
 17.302* 4.767 1.223 12.433 0.884 7.667 المراحل الفنية 
 11.258* 1.667 0.521 4.067 0.621 2.400 القواعد القانونية 
 24.133* 8.367 1.223 20.767 1.453 12.400 المجموع الكلى

 2.01هى  0.05*قيمة " ت " الجدولية عند مستوو دالله 
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس البعدي  12تشير نتائج جدول )  
المجموعة الضابطة  ومتوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي للمجموعة 

 . التتابع ار المعرفي لمسابقة التجريبية فى اإلختب
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( 2شكل ) 
 متوسط القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية فى 

 التتابعاإلختبار المعرفي لمسابقة 
 

 ( 13جدول ) 
 دالله الفروق بين متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة ومتوسط القياس البعدي 

  الختبار الوجدانياللمجموعة التجريبية فى 
  60ن = 

 المتغيرات
الفرق بين  المجموعة التجربية المجموعة الضابطة 

المتوسط  قيمة "ت" المتوسطين
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارو 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارو 

 23.489* 9.233 1.456 27.867 1.586 18.633 االختبار الوجداني
 2.01هى  0.05د مستوو دالله *قيمة " ت " الجدولية عن
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس البعدي  13تشير نتائج جدول )  
المجموعة الضابطة  ومتوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي للمجموعة 

 . التتابع التجريبية فى اإلختبار المعرفي لمسابقة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( 3ل ) شك
 متوسط القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية فى 

 االختبار الوجداني
 مناقشة النتائج : 

توجند فنروق دالنة إحصنائيا بنين القياسنيين مناقشة نتائج الفرض األول للبحث والذى ينص على    - 1
لنندو طننالب  التتننابعفننى مسننتوو أداء مسننابقة البعننديين لمجمننوعتى البحننث التجريبيننة والضننابطة 

   . لصالح المجموعة التجريبيةبكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات و  األولىالفرقة 
إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس (  1( وشكل )  11يتضح من جدول )  

القياس البعدي البعدي المجموعة الضابطة  ومتوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح 
 .  التتابعللمجموعة التجريبية فى مستوى األداء المهارى لمسابقة 

ويرى الباحثان أن الفروق فى مستوى األداء لدى المجموعة التجريبية قد ترجع إلى إستخدام 
 صغيرة مجموعة في الطالب تقسيمالبرنامج التعليمى المقترح بإستخدام التعلم التعاونى حيث يعتمد على 
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 تبعاً  أفضل بنجاح المشتركة المهمات إلنجاز المهاري، األداء أو البدنية القدرات حيث من متجانسة  ير
ويتم تبادل األدوار فيما بينهم بحيث يصبح كل طالب قائد  اآلخر، البع  مع بعضها المجموعة لتعاون 

القدرة على تحديد  وقارئ ومالحظ ومؤدى وبذلك يستطيع الطالب روية األداء أكثر من مرة ويكون لدية
األخطاء وكذلك كيفية إصالحها كما يكتسب الثقة بالنفس من خالل دور القائد ، وبذلك يكون الدور 
النشط والفعال من جانب الطالب هو المؤثر فى العملية التعليمية ويظهر ذلك من خالل التعاون 

ك الجوانب المهارية والجوانب اإليجابى بين المجموعات ، وينمى الجوانب المعرفية بين الطالب وكذل
 أو فنجاحه مجموعته تجاه بمسئوليته المجموعة أفراد من طالب كل ويشعرالوجدانية نحو التعلم ، كما 

 لمساعدة المجموعة أفراد من طالب كل يسعي لذا إليها، ينتمي الذي لمجموعته فشل أو نجاح هو فشله
بة طبيعة مسابقة التتابع لما يتمتع به سباق التتابع وهو ما يتطل بينهم التعاون  روح تظهر ولذا زميله،

بخصوصية عن باقى سباقات العاب القوى فى العمل كفريق واحد ويظهر فيه التعاون والتكامل بين 
   .أعضاء الفريق الواحد فى تسليم وتسلم العصا مع األحتفاظ بمعدل عال من السرعة  

 مرتبطة تعليمية أهداف يحقق صغيرة اتمجموع في العمل ( أنم2008) كمب جيرولد ويضيف
 تعليمية أهداف وتحقق األفراد، بين الشخصية العالقات وانماء تكوين االتجاهات، مثل العاطفى بالمجال
 (  127:  5المعرفى .  )  بالمجال مرتبطة

كوران  ( ، 6م( )2015) حسين محمد ابراهيموتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من 
 أحمد السيد محمد،  (12) م(2013) محمد أحمد إبراهيم( ، 11) م(2014عام ) عثمانعبد هللا 

م( 2003) محمد محمد أحمد الضهراوو ، ( 3)م( 2007) ايهاب محمد أبو الورد (2م( )2008)
مBarrett Tim  (2001  )باريت  تيم (18) (م2002)  Dyson  Benديزون   بين( ، 13)
أسلوب  ؤثري (17م( )1995)  .Artzet, Aأرتزيت ، ( 19م( )2000)  huang هونج( ، 21)

 .  الحركية المهارات أداء مستوى  على إيجابيا تأثيرا التعاونى التعلم
توجد فروق وبذلك يكون الباحثان قد تحقق من صحة الفرض األول للبحث والذى ينص على   

فى مستوو أداء مسابقة الضابطة دالة إحصائيا بين القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية و 
لصالح المجموعة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات و  األولىالفرقة لدو طالب  التتابع

   . التجريبية
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توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين مناقشة نتائج الفرض الثانى للبحث والذى ينص على    - 2
فى مستوو التحصيل المعرفى والجوانب والضابطة البعديين لمجموعتى البحث التجريبية 

الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات لدو طالب  الوجدانية لمسابقة التتابع
  . لصالح المجموعة التجريبيةو 
( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا  3( ، )  2( وشكلى )  13( ، )  12يتضح من جدولى )  
القياس البعدي المجموعة الضابطة  ومتوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح  بين متوسط

 القياس البعدي للمجموعة التجريبية فى اإلختبار المعرفي والجوانب الوجدانية لمسابقة التتابع . 
في محور بينما توجد فروق  ير داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  
 ختبار المعرفي .قواعد القانونية من اإلال

ويرى الباحثان أن الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التحصيل المعرفى  
والجوانب الوجدانية من خالل اإلختبار المعرفى وأختبار الجوانب الوجدانية قد يرجع إلى إستخدام 

لتعاونى حيث يمر الطالب أثناء التعلم بمرحلة القائد ومرحلة البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام التعلم ا
القارئ للمعلومات المرتبطة بالمراحل الفنية والخطوات التعليمية للجزء المراد تعليمة فى مسابقة التتابع 
مما يكسب الطالب المعارف النظرية وينمى الجوانب الوجدانية نحو تعلم مسابقة التتابع باستخدام أسلوب 

م التعاونى ، كما يعطى الطالب الفرصة فى مالحظة األخطاء التى قد يقع فيها الزمالء عندما يقوم التعل
بدور المالحظ ، وبذلك يكتسب الطالب المهارة على تحديد األخطاء وكيفية أصالحها ، كما يعطى 

رح ومالحظة الطالب الفرصة فى التعرف على القواعد القانوينة المرتبطة بمسابقة التتابع من خالل ش
 وأداء المهارة بمراحلها المختلفة . 

كما يرجع الباحثان التحسن الذى طرأ على المجموعة الضابطة إلى المعلومات التى أكتسبها  
 الطالب من خالل تطبيق البرنامج التقليدى من خالل شرح المحاضر . 

لمعارف المرتبطة ويرجع الباحثان أنه ال يوجد أختالف بين المجموعتين فى المعلومات وا 
بالقواعد القانونية إلى أن كال المجموعتين يجب أن تتعرف جيدًا على القواعد القانونية المرتبطة بالمسابقة 
، وذلك لعدم أحتساب المحاوالت الفاشلة وخاصة أثناء التسليم والتسلم ، وكذلك ال يتم التسليم خارج 

 العب خارج منطقة التسليم والتسلم .منطقة التسليم والتسلم أم أن تقع العصا من يد ال
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 م(2014عام ) كوران عبد هللا عثمان أجرى وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من 
محمد ، ( 3)م( 2007) ايهاب محمد أبو الورد ،  ، (12) م(2013) محمد أحمد إبراهيم(، 11)

خليل رضوان ،  (م2002)  Dyson  Benديزون   بين( ، 13)م( 2003) محمد أحمد الضهراوو 
 هونج( ، 21)مBarrett Tim  (2001  )باريت  تيم (18( ، )7م( )2001)وعبد الرازق سويلم 

huang  (2000( )19م ) ، حيث توصلوا إلى أن أسلوب التعلم التعاونى يؤثر فى تحسين مستوى
معلومات التحصيل المعرفى لدى الطالب فى المهارة أو المسابقة المقررة كذلك يكسب الطالب ال

 والمعارف المرتبطة باألداء.
توجد فروق وبذلك يكون الباحثان قد تحقق من صحة الفرض الثانى للبحث والذى ينص على   

فى مستوو التحصيل دالة إحصائيا بين القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة 
فرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة اللدو طالب  المعرفى والجوانب الوجدانية لمسابقة التتابع

  . لصالح المجموعة التجريبيةمدينة السادات و 
  اإلستنتاجات:

 من خالل مشكلة البحث وأهدافه وفى حدود عينة البحث توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية: 
مسابقة التتابع لدى طالب  يؤدى البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام التعليم التعاونى إلى تعليم – 1

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات . 
يؤدى البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام التعليم التعاونى إلى أكساب الطالب المعلومات  - 2

والمعارف التاريخية والمراحل الفنية والقواعد القانونية عند تعلم مسابقة التتابع لدى طالب كلية 
 ة الرياضية جامعة مدينة السادات . التربي

البرنامج التعليمى المقترح بإسلوب التعليم التعاونى أدى إلى تحسن المجموعة التجريبية أفضل من  – 3
 المجموعة الضابطة التى إستخدمت البرنامج التقليدى فى تعلم مسابقة التتابع . 

أدى إلى تحسن المجموعة التجريبية أفضل من البرنامج التعليمى المقترح بإسلوب التعليم التعاونى  - 4
المجموعة الضابطة التى إستخدمت البرنامج التقليدى فى أكتساب المعلومات والمعارف المرتبطة 

  بمسابقة التتابع . 
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 التوصيات : 
من خالل مشكلة البحث وأهدافة وفى حدود عينة البحث وما توصل إليه الباحثان من 

 بما يلى :  إستنتاجات يوصى الباحثان
اإلستفادة من النموذج المقترح بإستخدام التعليم التعاونى فى تعليم مسابقة التتابع لطالب كلية  – 1

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات . 
إستخدام اإلختبار المعرفى فى تقييم مستوى المعلومات والمعارف لمسابقة التتابع لطالب كلية  – 2

 عة مدينة السادات . التربية الرياضية جام
 تصميم برامج تعليمية بإستخدام نموذج التعليم التعاونى فى مسابقات العاب القوى المختلفة . – 3
 إستخدام األساليب الحديثة والنظريات الجديدة فى التعليم لمسابقات العاب القوى المختلفة .  – 4

 املراجع : 
 دار الرياضية، التربية تدريس طرق  في الحديثة هاتاالتجا م( :2000)  الدين عز أحمد النجا أبو -1

 .المنصورة األصدقاء،
رسالة ،  فاعلية االسلوب التعاونى فى تعلم الوثب الثالثى للمبتدئين م( :2008أحمد السيد محمد ) -2

 ماجستير  ير منشوره، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة الزقازيق. 
 على( األوامر – التعاونى التعلم)  أسلوبى استخدام فاعلية( : م2007ايهاب محمد أبو الورد ) -3

 الرياضية التربية كلية لطالب القوى  العاب مقرر مسابقات لبع  الرقمى المستوى 
،  15، العدد  الرياضية التربية في والدراسات للبحوث العلمية المجلة، ببورسعيد

 سويس. كلية التربية الرياضية ببور سعيد ، جامعة قناة ال
تجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس، دار : أ م(2006جابر عبد الحميد ) -4

 .  الفكر العربي، القاهر
 دار كاظم، خيري  أحمد ترجمة ، 2  ط التعليمية، البرامج تصميم م( :2008) كمب جيرولد -5

 . القاهرة بية،ر الع النهضة
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 العلوم تدريس في البنائي التعلم نموذج استخدام أثر":  م(2001سويلم ) الرازق  عبد رضوان، خليل -7
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 .القاهرة
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 . اإلسكندرية جامعة

  فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوني علي المستوي الرقمي  :م( 2014) كوران عبد هللا عثمان -11
 –جامعة سوران بإقليم كردستان  –ية لمسابقة الوثب الطويل بكلية التربية الرياض

اضية للبنات، حامعة العراق  ، رسالة ماجستير  ير منشوره، كلية التربية الري
 .اإلسكندرية

تأثير إستخدام أسلوب التعلم التعاوني علي المستوي الرقمي :    م(2013محمد أحمد إبراهيم ) -12
، مجلة علوم الرياضة ،   لمسابقة رمي الرمح لدي طالب كلية التربية الرياضية
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 بحوثالثانوية ، مجلة  المرحلة لطالب القوى  ألعاب مسابقات بع  واالتجاه نحو
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