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مستخلص البحث باللغة العربية.

تكمن أهمية البحث بعمل محاولة علمية لتعليم بعض مهارات كرة القدم لعينة البحث للوصول إلى أفضل
ُ

تعلم باستخدام أسلوب تعلم جديد على الطالب في درس الرياضة ،أَما ُمشكلة البحث هي أن اكثر الطالب يستغرقون وقت
ف البحث إلى
وه َد َ
ضعف األداء المهاريَ ،
طويل للتعلم باتباعهم ألسلوب واحد تقليدي وقد يكون ذلك سبباً يؤدي بهم إلى ُ

َم ِ
عرفة تأثير أسلوب التنافس الجماعي في تعلم بعض مهارات كرة القدم لعينة البحث ،وافترض الباحث وجود فروق معنوية
بين االختبارات القبلية والبعدية لكال المجموعتين ووجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اإلختبارات

البعدية،ومثَ َل عينة البحث مجموعة من طالب األَول المتوسط للعام الدراسي .2018/2017واستخدم الباحث المنهج
َ
وصل اليها الباحث َبيَنت تفوق االختبارات
ومناقشة النتائج التي تَ َّ
التجريبي لمالئمته للمشكلة واألهداف ،وبعرض وتحليل ُ
البعدية على القبلية ووجود فروق بين االختبارات البعدية للمجموعتين مما يعني تحقيق فَ َّ
رضي البحث ،واستنتج الباحث

وجود تأثير إيجابي ألسلوب التنافس الجماعي ،وأَوصى بالتأكيد على استخدام أسلوب التنافس الجماعي على الطالب.

Abstract.
The Effect of Group Competitive Learning Style on Learning Some
Fundamental Skill In First Grade Se3condry School Students
The importance of the reseache4 lies in teaching some fundamental skills in
soccer using a new style of learning. The problem of the research lies in the students taking a
long time learning the basic skills following the traditional method resulting in weakness in
skill performance. The researcher aimed at identifying the effect of group competitive style
in learning some fundamental skills in soccer. The researchers hypothesized significant
statistical operations between pre and posttests for both groups in favor of the experimental
group in posttests. The researchers used the experimental method and applied on a group of
first grade secondary school students 2017 – 2018. The researchers concluded that posttests
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surpassed posttests showing significant differences in experimental group and that the group
competitive learning style has a positive effect on the students. Finally they recommended
using this style in developing the students' fundamental skills.
Keywords: group competitive learning, fundamental skills, and soccer.

 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأَهميته:
إِ َّن العملية التعليمية ترتكز على ثالث ركائز رئيسة هي المنهج والمعلم والطالب فقد صار لزاماً االهتمام بها
جميعاً لتحقيق التعلم الفعال اذ تتفاعل فيما بينها وصوالً للهدف المرجو ،وبما َّ
ان محور عملنا هنا هي أَساليب التعلم فال ُب َّد

وعطفاً على محورنا ُيعتبر أسلوب التعلم التنافسي
من االهتمام بها من قبل المعلم ِإليصال المادة للطلبة بأفضل صورةَ ،

الجماعي من األَساليب حديثة العهد بالنسبة للطالب ُلندرة او قلة استخدامه في تعليم مهارات كرة القدم في المدارس
المتوسطة ،اذ يعتبر من أَساليب التعلم غير المباشرة التي يكون فيها دور كبير للطالب في عملية التعلم للخروج من رتابة

األَساليب التي يرتكز فيها دور المعلم فقطَّ .
الفعال بأَسرع وقت
إن هدف المعلم هو وصول الطالب إلى التعلم الناجح و َّ
ممكن واثارة حماس الطالب لتعليمهم مهارات لعبة كرة القدم باعتبارها لعبة تنافسية على مستوى ٍ
عال وخلق عنصر
كمن أَهمية البحث بعمل محاولة َّ
ضيف نو اًر جديداً للمكتبة
علمية تطبيقية تُ ُ
المنافسة اثناء التعلم واستثماره في المسابقات .وتَ ُ

والعملية التربوية الرياضية في ميدان التعلم الحركي لمهارات كرة القدم ،تخدم طالب المدارس المتوسطة للوصول بهم إلى
أفضل تعلم ِمن خالل استخدام أسلوب تعلم جديد بالنسبة لهم في درس التربية الرياضية واستثارتهم بدنياً وزيادة دافعيتهم
للتعلم.

ُ 2-1مشكلة البحث:

من خالل اطالع الباحث بشكل ميداني على العديد من دروس الرياضة في المدارس المتوسطة كونه ُمدرس

للتربية الرياضية الحظَّ ان أَكثر الطالب يستغرقون وقت طويل للتعلم من خالل تعليمهم باستخدام أسلوب واحد وتقليدي

لمهارات لعبة كرة القدم؛ وقد يكون ذلك سبباً يؤدي بهم إلى ضعف األداء المهاري وِاستم ارره معهم في المراحل العمرية
الالحقة بشكل يؤثر على مستوى اللعبة؛ باعتبار الرياضة المدرسية رافد حيوي ومهم لالندية والمنتخبات الوطنية .وهنا
يتبادر لدينا السؤال التالي :هل إِ َّن استخدام أسلوب تعلم جديد بالنسبة للطالب ولم يألفوه سابقاً ُيساعد في تسريع عملية

تعلم بعض مهارات كرة القدم لدى طالب االول المتوسط؟ لذا إرتأى الباحث استخدام أسلوب للتعلم جديد بالنسبة للطالب
وغير ُمستَخدم ِمن ِقَبل ُمعظم المدرسين بالشكل الذي قد يثير حماسهم من خالل استخدام أسلوب التنافس الجماعي

كأسلوب قد يساعد في تسريع التعلم واختزال الوقت والجهد الالزمين له ،ومحاولة االرتقاء بمستوى األداء المهاري للطالب
خدمةً للعبة كرة القدم.
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 3-1هدفا البحث:
 .1التعرف على تأثير أسلوب التعلم التنافسي الجماعي في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم لعينة البحث.
 .2التعرف على افضل أسلوب من االساليب المستخدمة في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم لعينة البحث.

 4-1فرضا البحث:
 .1وجود فروق ذات داللة إِحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتَّي البحث في تعلم بعض المهارات
االساسية بكرة القدم.
 .2وجود فروق ذات داللة إِحصائية بين مجموعتَّي البحث في االختبارات البعدية لبعض المهارات االساسية بكرة
القدم.

 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري :مجموعة من طالب الصف االول المتوسط في (متوسطة أَنس بن مالك للبنين) التابعة للمديرية
العامة لتربية بغداد  /الكرخ الثانية.
 2-5-1المجال الزماني :من  2018/2/25إلى 2018/4/19
 3-5-1المجال المكاني :الساحة الخارجية لمتوسطة أَنس بن مالك للبنين.

 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية.
 1-2أسلوب التنافس الجماعي:
هو احد اساليب التعلم بالمنافسة الذي ُيمكن الطالب من تقييم اداء المجموعة التي ينتمي اليها بالنسبة الداء

المجموعة االخرى التي تشاركها العمل نفسه ( .)37:6يتحتم على المدرس ان ُينظم الطلبة بشكل مجموعات عند استخدام

أسلوب التعلم التنافسي الجماعي لتعلم مهارات االلعاب الحركية بحيث تتعاون كل مجموعة فيما بينهم لينافسوا مجموعة
ثانية ،حيث يعي الطلبة بأنهم مترابطون ومتعاونون مع زمالئهم داخل المجموعة اذ يعتمد نجاحهم في الواجب المطلوب
على نجاح زمالئهم والعكس صحيح ،وتفوز المجموعة التي تحصل على أعلى الدرجات بين المجموعات األخرى (:4
 .)63ويذكر ان العدد األمثل لتحقيق تفاعل وتعاون ايجابي داخل المجموعة الواحدة في دروس التربية البدنية والرياضية
ينحصر مابين( )6-4طالب الن تكرار المهارة يزداد عندما يقل عدد الطلبة في المجموعة (.)118 :7

 -3المبحث الثالث :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث:
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َّ
إن طبيعة ُمشكلة البحث وأَهدافه هي التي تُحدد أختيار المنهج المناسب؛ لذلك استخدم الباحث المنهج

ومشكلته وأهدافه.
التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية لمالئمته طبيعة البحث ُ

 2-3مجتمع البحث وعينته:
ال بطالب الصف األَول المتوسط لكونهم أَول صف في مرحلة الدراسة
تم تحديد مجتمع البحث ُمتمث ً

المتوسطة يتم تعليمهم مهارات كرة القدم منهجياً ولم يتعلموا هذه المهارات سابقاً بصورة ُمنظَّمة أو منهجية (مبتدئين) ،وتم
اختيار (متوسطة أَنس بن مالك للبنين) التابعة لمديرية تربية بغداد/الكرخ الثانية للعام الدراسي ( )2018-2017بالطريقة
درسين إثنين لمادة التربية الرياضية في
العمديَّة؛ لتوفر ساحة مناسبة إلجراء الوحدات التعليمية واالختبارات ،ووجود ُم َّ
المدرسة ،وتطبيق درسين للتربية الرياضية في االسبوع لكل شعبة بزمن ( )45دقيقة للدرس الواحد ،وقُربها لفريق العمل

المساعد وكذلك تعاون إدارة وطالب المدرسة مع الباحث .اذ بلغ عدد طالب االول المتوسط فيها ( )172طالب موزعين
وهم ُيمثلون ُمجتمع البحث ،وتم استخدام الطريقة العشوائية البسيطة بالقُرعة
على خمسة ُشعب دراسية (أ ،ب ،ج ،د ،هـ) ُ
إلختيار ُشعبتين لِتُمثل عينة ِمن ُكل شعبة إحدى مجموعتَّي البحث ،ثَُّم تم اختيار عينة البحث والبالغ عددهم ( )24طالب
وفق ما أفرزته قُرعة إختيار ال ُش َعب بعد
بالطريقة العشوائية البسيطة بوساطة القُرعة بواقع ( )12طالب من كل شعبة َ
المنتظمين بالدوام
المنظَمين إلى المدارس الكروية وغير ُ
استبعاد الطالب الراسبين والمؤجلين والالعبين في فريق المدرسة و ُ
اليومي وتم توزيعهم على مجموعتين االولى تجريبية والثانية ضابطة ،اذ بلغت النسبة المئوية للعينة بالنسبة لمجتمع البحث

(.)%13.95

 1-2-3تجانس وتكافؤ عينة البحث:
بما َّ
ان عينة البحث ُمصنفة إلى مرحلة دراسية محددة والعمر الزمني والجنس لها واحد اذ إن جميع طالب

عينة البحث ذكور من مواليد (2005م) ،لذلك تم اجراء التجانس من خالل إستبعاد الطالب الراسبين والمؤجلين والالعبين
ظمين إلى المدارس الكروية .ولغرض الـتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في
المن َ
في فريق المدرسة و ُ

متغيرات البحث وهي الدحرجة والمناولة واالخماد لتحديد نقطة شروع واحدة للمجموعتين ،قام الباحث بإيجاد التكافؤ عن

طريق استخدام اختبار ( )tللعينات غير المتناظرة وكما ُمبيَّن في جدول (.)1

جدول ()1

تكافؤ عينة البحث في االختبارات القبلية
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المتغيرات

وحدة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

القياس

الدحرجة

زمن/ثا

س
َ
12.23

0.80

المناولة

درجة

3.33

1.07

2.75

االخماد

درجة

2.83

1.46

2.92

±ع

T

sig

الداللة
غير معنوي

±ع

المحسوبة
1.64

0.11
0.28

غير معنوي

0.88

غير معنوي

س
َ
11.54

1.22
1.48

1.10

1.31

0.14

كل قيمة في عمود ( 0.05 ≤ )sigمعنوي.
يتبين من جدول ( )1وبالنظر إلى قيمة ( )sigإنها أكبر من  0.05ما يعني ان الفروق بين مجموعتي
البحث غير معنوية (عشوائية) في المهارات قيد البحث وهذا يدل على ان المجموعتين ُمتكافئتين للبدء بالتجربة الرئيسة
من نقطة شروع واحدة.

 3-3وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات:


المصادر والمراجع العربية واالجنبية.



شبكة المعلومات العالمية (.)INTERNET



االختبارت المهارية.

 2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:


جهاز حاسوب محمول نوع (.(DELL



ساعة توقيت الكترونية نوع (.)Casio



شريط قياس متري عدد (.)1



هدف صغير ُمتحرك بقياس 110سم× 63سم.



صافرة.



كرات قدم قانونية عدد ( )12نوع .OFFICIAL



شواخص بالستيكية للتمارين عدد (.)48



شواخص بالستيكية مخروطية لألختبار عدد (.)3



بورك للتخطيط.

 4-3اجراءات البحث الميدانية:
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 1-4-3تحديد مهارات كرة القدم الخاصة بالبحث:
تم اختيار المهارات وفق المفردات الخاصة بلعبة كرة القدم للصف االول المتوسط وفق المنهج المقرر من
و ازرة التربية /المديرية العامة للمناهج وهذه المهارات هي (الدحرجة ،المناولة ،االخماد).

 2-4-3تحديد االختبارات المهارية للمهارات قيد البحث:
 .1اختبار دحرجة الكرة بين الشواخص الثالثة ذهابا وايابا لمسافة 20م ()49 :5


الغرض من االختبار :قياس القدرة على التحكم بالكرة.



االدوات المستخدمة :شواخص عدد ( ،)3ساعة توقيت ،كرة قدم واحدة ،بورك للتخطيط.



االجراءات:
 تثبت الشواخص الثالثة على االرض بحيث تكون المسافة بين شاخص واخر (2م).
 يرسم خط البداية على بعد (6م) عن اول شاخص ،وبذلك تكون المسافة بين الشاخص االخير وخط
البداية ( 10م).
 المسافة الكلية التي يقطعها الطالب تساوي ( 20م) كما موضح في الشكل رقم (.)1
 طول خط البداية (2م).



مواصفات األداء:
 يقف الطالب خلف خط البداية وعندما تعطى اشارة البدء يقوم بدحرجة الكرة بين الشواخص.
 يمكن للطالب ان يمر على يمين او يسار الشاخص االول.
 يجب عدم توقف حركة الكرة اثناء األداء.



التسجيل:
 يعطى لكل طالب محاولتين متتاليتين تحسب له افضلها (اقل زمن سجله في المحاولة).
 التحتسب محاولة عندما يمر الطالب من فوق الشاخص وعندما يمرر الكرة حول الشاخص عن طريق
نقلها بالقدم بدون الجري بها والتحكم فيها.
 التحتسب محاولة اذا خرجت الكرة بعيدا عن سيطرة الطالب.
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شكل ()1
اختبار الدحرجة بين الشواخص الثالثة ذهابا وايابا لمسافة (20م)
 .2اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة 15م ()52:5


الغرض من االختبار :قياس دقة المناولة.



االدوات المستخدمة :كرات قدم عدد ( ،)5هدف صغير متحرك ابعاده (110سم× 63سم) ،بورك للتخطيط.



االجراءات :يتم تثبيت الهدف المتحرك على بعد (15م) من خط البداية الذي يكون طوله (1م) وتوضع الكرة
عليه كما موضح في شكل (.)2



طريقة األداء :يقف الطالب خلف خط البداية بمواجهة الهدف الصغير ،وعند اعطاء االشارة يبدأ بمناولة
الكرة ومحاولة ادخالها للمرمى وتعطى لكل طالب ( )5محاوالت متتالية.



التسجيل:
 تحتسب درجة الطالب بمجموع مايحصل عليه من المحاوالت الخمس وكما يلي:
 درجتان لكل محاولة صحيحة تدخل الهدف.
 درجة واحدة اذا مست الكرة العارضة او القائم ولم تدخل الهدف.
 صفر اذا لم تدخل الهدف الصغير.

شكل ()2

اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  15م
 .3اختبار اخماد الكرة المرمية داخل مربع  2×2م ()53:3
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الغرض من االختبار :التحكم بإيقاف حركة الكرة.



االدوات المستخدمة :كرات قدم عدد ( ،)5بورك للتخطيط.



االجراءات :يرسم خط بطول (2م) يقف عنده المدرس ومعه الكرات الخمس ،وعلى بعد (6م) عن الخط
يرسم مربع (2×2م) كما موضح في الشكل رقم (.)3



طريقة األداء :يقف الطالب خلف المربع المرسوم وعندما يرمي المدرس الكرة يتقدم الستالمها داخل المربع
بشرط ان التخرج خارج حدود المربع.



التسجيل :تعطى لكل طالب خمس محاوالت متتالية وتحتسب الدرجة بمجموع الدرجات التي يحصل عليها
الطالب من تلك المحاوالت (درجتان لكل محاولة صحيحة ومن اللمسة االولى ،درجة واحدة لكل محاولة
صحيحة ومن اللمسة الثانية ،صفر اذا خرجت الكرة خارج المربع).

شكل ()3
اختبار اخماد الكرة المرمية داخل مربع ( 2×2م)

 3-4-3التجربة االستطالعية:
قام الباحث بِإجراء التجربة االستطالعية في يوم االحد الموافق  2018/2/25الساعة الواحدة بعد الظهر
المساعد في الساحة الخارجية لمتوسطة (أنس بن مالك للبنين) على عينة من مجتمع البحث ومن
بحضور فريق العمل ُ
خارج عينة البحث الرئيسة تم اختيارهم عشوائياً والبالغ عددهم ( )8طالب وكان الهدف من إجراءها هو:
 .1معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث.
 .2معرفة المعوقات التي قد ترافق اجراء االختبارات.
 .3التعرف على جاهزية فريق العمل المساعد.
 .4تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها كل اختبار واالختبارات ككل.
 .5تحديد عدد التك اررات التي يؤديها الطالب خالل زمن التمرين الواحد.
 .6التعرف على مالئمة زمن تنفيذ خطوات التنافسي الجماعي.

 5-3التجربة الرئيسة:
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 1-5-3االختبارات القبلية:
قام الباحث بإجراء االختبارات المهارية القبلية ألفراد عينة البحث في يوم االثنين ( )2018/2/26الساعة
المساعد ،اذ تم إعطاء وحدة
الواحدة بعد الظهر في الساحة الخارجية لمتوسطة أنس بن مالك للبنين وبوجود فريق العمل ُ
تعريفية لكل مجموعة على ِح َّدة عن كيفية تنفيذ االختبارات قبل إجراءها ،وحرص الباحث على تثبيت كافة الظروف
المساعد الخاصة باالختبار القبلي لغرض تطبيقها نفسها جهد اإلمكان في االختبار
واالدوات واالجهزة وفريق العمل ُ
البعدي.

 2-5-3تطبيق الوحدات التعليمية بأسلوب التعلُّم التنافسي الجماعي:
بعد االنتهاء من إجراء االختبارات القبلية قام الباحث بتطبيق أسلوب التعلم التنافسي ابتداءاً من يوم الثالثاء
 2018/2/27ولغاية يوم االربعاء  2018/4/18عن طريق استخدام األسلوب الخاص بكل مجموعة في القسم الرئيس
من الوحدة التعليمية التي يكون زمنها ( )45دقيقة ،اذ يتدخل الباحث في القسم الرئيس فقط وقد تولى ُمدرس التربية
الرياضية في المدرسة تطبيق الوحدات التعليمية لمجموعتي البحث وبإشراف مباشر من ِقبل الباحث .وكان عدد الوحدات
التعليمية ( )16وحدة تعليمية لكل مجموعة ،بواقع اربع وحدات تعليمية لكل مهارة من المهارات قيد البحث ،اما الوحدات
األربع االخيرة المتبقية فكانت ُمركبة وتم فيها تعليم ثالث مهارات في الوحدة التعليمية الواحدة(دحرجة ومناولة وِاخماد)

لمجموعتي البحث ،بفترة زمنية إمتدت ( )8اسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع للمجموعة الواحدة تُطبَّق في درس
التربية الرياضية وفق جدول الدروس األسبوعي وكما يلي:
 .1المجموعة التجريبية (أسلوب التنافس الجماعي) :يكون عدد المجموعة ( (12طالب يتم تقسيمهم إلى مجموعتين
بعدد ) )6طالب وفق أسلوب التنافس الجماعي ويكون احدهم قائد للمجموعة ،تتنافس المجموعتان فيما بينهما في
تعلم المهارات قيد البحث في الوحدات التعليمية ،وتفوز المجموعة التي يحقق افرادها تك اررات صحيحة اكثر من
المجموعة االخرى عن طريق تسجيل عدد التك اررات الصحيحة للتمرين من قبل قائد المجموعة في استمارة تسجيل
ُم َّ
عدة لهذا الغرض .اذ يتضمن القسم الرئيس للوحدة التعليمية ( )35دقيقة بواقع ( )15دقيقة للجانب التعليمي لشرح
قسم على )(3تمارين بزمن ( )5دقائق للتمرين االول
المهارة وعرضها للطالب ،و( )20دقيقة للجانب التطبيقي تُ َّ

تليها دقيقتين للراحة والتسجيل ،ثم التمرين الثاني لمدة ( )5دقائق تليه دقيقتين للراحة والتسجيل ،ثم التمرين الثالث
لمدة ( )5دقائق تليه دقيقة واحدة للراحة والتسجيل.
 .2المجموعة الضابطة (األسلوب االمري) :يكون عدد المجموعة ( )12طالب يتم تعليمهم المهارات الثالث قيد البحث
وفق األسلوب المتبع من قبل المدرس (األسلوب األمري) ،اذ تضمن القسم الرئيس للوحدة التعليمية ( )35دقيقة
بواقع ( )15دقيقة للجانب التعليمي لشرح المهارة وعرضها للطالب ،و( )20دقيقة للجانب التطبيقي تقسم على ()3
تمارين بزمن ( )5دقائق للتمرين االول ،تليها دقيقتين للراحة ثم التمرين الثاني لمدة ( )5دقائق تليه دقيقتين للراحة،
ثم التمرين الثالث لمدة ( )5دقائق تليه دقيقة واحدة للراحة.
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 3-5-3االختبارات البعدية:
بعد االنتهاء من تطبيق الوحدات التعليمية قام الباحث بإجراء االختبارات البعدية ألفراد عينة البحث في يوم
الخميس ( )2018/4/19الساعة الواحدة بعد الظهر في الساحة الخارجية لمتوسطة أنس بن مالك للبنين ،وقد حرص
الباحث على تطبيق شروط وظروف االختبارات القبلية نفسها من حيث الزمان والمكان واالدوات وفريق العمل المساعد
وكذلك طريقة احتساب درجات االختبارات.

 6-3الوسائل اإلحصائية:
قام الباحث باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية ( )SPSSلمعالجة بيانات بحثه من خالل استخدام:
َّ


الوسط الحسابي



االنحراف المعياري



اختبار  T testللعينات المترابطة.



اختبار  T testلعينتين مستقلتين.

 -4المبحث الرابع :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.
 1-4عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المهارات قيد البحث:
جدول ()2

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفروق االوساط وقيمة ( )tلالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
المتغيرات

وحدة

القياس

بعدي

قبلي
±ع

الدحرجة

زمن /ثا

س
َ
12.23

0.80

المناولة

درجة

3.33

1.07

7.42

االخماد

درجة

2.83

1.46

7.75

فرق

T

sig

الداللة
معنوي

±ع

االوساط

المحسوبة

3.08

11.70

0.00

10.78

0.00

معنوي

12.98

0.00

معنوي

س
َ
9.15

0.88
1.24

4.08

1.35

4.91

كل قيمة في عمود ( 0.05 ≤ )sigمعنوي.
يتبين من جدول ( )2بالنظر إلى قيمة الداللة ( (sigوجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية
ولصالح االختبار البعدي ولكافة المهارات قيد البحث.

 2-4عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المهارات قيد البحث:
جدول ()3

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفروق االوساط وقيمة ( )tلالختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
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قبلي

وحدة

المتغيرات

بعدي

القياس

الدحرجة

زمن /ثا

س
َ
11.54

1.22

±ع

فرق

±ع

االوساط

T

المحسوبة

sig

الداللة

س
َ
10.91

0.87

0.62

3.91

0.00

معنوي

المناولة

درجة

2.75

1.48

4.08

1.31

1.33

9.38

0.00

معنوي

االخماد

درجة

2.92

1.31

4.42

1.24

1.50

9.95

0.00

معنوي

كل قيمة في عمود ( 0.05 ≤)sigمعنوي.
يتبين من جدول ( )3بالنظر إلى قيمة الداللة ( (sigوجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية
ولصالح االختبار البعدي ولكافة المهارات قيد البحث.

ُ 3-4مناقشة نتائج الفروق بين اإلختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث

يتبين من خالل النتائج المعروضة في الجداول ( )3,2وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي

ولصالح االختبار البعدي في جميع مهارات البحث الثالثة (الدحرجة والمناولة واإلخماد) ولمجموعتي البحث .ففي
الجماعي يرى الباحث ان هذا األسلوب قد
المجموعة التجريبية التي تعلمت مهارات كرة القدم قيد البحث بأسلوب التنافس َ

الملقاة على عاتقه من خالل فلسفته التي
زاد من حماس الطالب ودافعيتهم للتعلم وأ َ
شعر هذا األسلوب الطالب بالمسؤولية ُ
المكلف بها وهي التمرين سوف يعني نجاح المجموعة التي ينتمي اليها وبالتالي
المهَمة ُ
تنص على ان نجاح الطالب في َ
الفوز على المجموعة الثانية التي يتنافس الطالب في المجموعة االولى معها في سبيل تعلم المهارة في الدرس ،وان

المنافسة أثَّرت في سلوك الطالب خالل الدرس من خالل إندفاعه الداء التمرين وعدم التباطىء أو التراخي الذي قد يؤدي
إلى خسارة المجموعة التي ينتمي اليها .اذ يذكر (النفيسة والنذير) أنه في حالة دمج التعاون والتنافس كما يحدث في
التنافس الجماعي فسوف يحدث في دماغ االنسان إنطالقة دافعية قُصوى وسوف يعمل الطالب في مجموعات لمساعدة
بعضهم البعض ثم يتنافس الطالب مع مجموعات أخرى في َمهمات ذات عالقة بموضوع التعلم ( .)93:2أما المجموعة
الضابطة التي تعلًّمت باألسلوب المتبع من قبل المدرس وهو األسلوب األَمري فيرى الباحث ان هذا األسلوب قد أثر على
المجموعة مما ادى إلى تطور اداءهم في االختبار البعدي من خالل تنفيذ الطالب لتعليمات المدرس .ويذكر (الجبالي) ان
المدرس يقوم بتزويد طالبه بالمهارات والمعلومات التي يراها مناسبة لهم من اجل حصول التعلم وتكون السلطة والسيطرة
داخل الدرس للمدرس فقط دون تدخل الطالب (.)11 :1

 4-4عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجوعتين في االختبارات البعدية:
جدول ()4

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) )tالمحسوبة والداللة بين المجموعتين في االختبارات البعدية
المتغيرات

وحدة القياس

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة
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الداللة
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±ع

الدحرجة

زمن/ثا

س
َ
9.15

0.88

±ع

المحسوبة

س
َ
10.91

0.87

4.90

0.00

معنوي

المناولة

درجة

7.42

1.24

4.08

1.31

6.39

0.00

معنوي

االخماد

درجة

7.75

1.35

4.42

1.24

6.28

0.00

معنوي

كل قيمة في عمود ( 0.05 ≤)sigمعنوي.
يتبين من جدول ( )4بالنظر إلى قيمة الداللة ( (sigوجود فروق معنوية بين االختبارات البعدية للمجموعتين
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ولكافة المهارات قيد البحث.

 5-4مناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة:
من خالل النتائج المعروضة في جدول ( )4يتبين تفوق المجوعة التجريبية على الضابطة في جميع
المهارات قيد البحث ويعزو الباحث اسباب هذا التفوق إلى أسلوب التنافس الجماعي الذي حفََز قابليات الطالب وأَثار
دافعيتهم وحماسهم في اداء التمارين وكذلك معرفة الطالب لمستوى تحصيله في الدرس لوجود استمارة تسجيل تُ ِ
علمه
بمستوى مجموعته في كل تمرين مما يدفعه لبذل جهد أكبر للتفوق والفوز على المجموعة الثانية التي تنافسهم في تعلم
المهارات ،بينما في المجموعة الضابطة تم تعليمهم باألسلوب االمري ولم يتم استخدام عنصر المنافسة .ويذكر (الربيعي)
ان المنافسة في التعلم تؤدي لتحقيق التحصيل التربوي والمنافسة بين الطالب تعتبر عنصر ديناميكي تعزيزي لها أثار
واضحة في التعلم والسلوك ( .)7:33ومما تقدم نرى ان الفرض الثاني للبحث قد تحقق.
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 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
 .1وجود تأثير إيجابي لألساليب التعلمية (التنافسي الجماعي ،األَمري) التي تم استخدامها مع مجموعتي البحث في
تعلم مهارات الدحرجة والمناولة واإلخماد بكرة القدم وبِنِ َسب ُمتفاوتة لكل أسلوب.

 .2كان األسلوب التعلمي االفضل تأثي اًر في تعلم مهارات الدحرجة والمناولة واإلخماد م ِ
جتمعةً هو أسلوب التنافس
ُ
الجماعي بالمرتبة االولى يليه األسلوب االمري.

 2-5التوصيات:
 .1التأكيد على استخدام أسلوب التعلم التنافسي الجماعي في تعلم المهارات األًساسية بِ ُكرة القدم لطالب المدارس
المتوسطة.
 .2إِجراء دراسات أخرى باستخدام نفس األسلوب التعلمي (التنافس الجماعي) الذي تم استخدامه في الدراسة الحالية
على فعاليات رياضية ُمختلفة وفئات ُعمرية أُخرى.

المصادر.
 .1حمزة الجبالي :أساليب وطرق التدريس الحديثة،عمان ،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع.2016 ،
 .2صالح بن إبراهيم النفيسة ومحمد بن عبداهلل النذير :قيادة التدريس اإلحترافي،ط،1الرياض ،العبيكان للنشر،
.2018
 .3ظافر عبدالحر فتالوي :تأثير استخدام أسلوبي التبادلي والتضمين في تعلم بعض المهارات االساسية لطالب الصف
الثاني متوسط بكرة القدم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بغداد.2015 ،
العامة واأللكترونية ،القاهرة ،المجموعة العربية
 .4عبدالعظيم صبري عبدالعظيم :إستراتيجيات وطرق التدريس
ّ
للتدريب والنشر.2016،

 .5محمد قاسم هالل :تأثير اساليب التنافس (الذاتي والمقارن والجماعي) في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم
لطالب الثاني المتوسط ،رسالة ماجستير ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بغداد.2016 ،
 .6محمود داود الربيعي :التعلم والتعليم في التربية البدنية والرياضة ،ط ،1النجف ،دار الضياء للطباعة والتصميم،
.2011
 .7مصطفى السايح محمد :إتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضة ،ط ،1األسكندرية ،مكتبة ومطبعة
األشعاع الفنية.2001 ،
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ملحق ()1

نموذج للقسم الرئيس من الوحدة التعليمية بأسلوب التنافس الجماعي
الصف :األَول المتوسط (د) زمن الوحدة التعليمية 45:دقيقة
عدد الطالب 12 :االدوات:كرات قدم وشواخص وساعة
الهدف التعليمي :تعلم مهارة الدحرجة بكرة القدم .الهدف التربوي :تعويد الطالب على النظام والتنافس الشريف.

ُمالحظة :تفوز المجموعة التي يحقق افرادها مجموع تك اررات صحيحة أكثر من المجموعة األُخرى بعد إنتهاء ُكل تمرين.
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