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امللخص:
يهدف البحث الكشف عن أثر اسرتاتيجية (فكر  ،زاوج  ،شارك) على حتصيل املعريف يف كرة الطائرة ،استخدم الباحثون يف حبثهم
احلالي املنهج التجرييب وذلك لكونه يتالءم مع متطلبات حبثهم ،وأجري البحث على عينة تتمثل بطالب السنة الدراسية الرابعة يف
فاكوليت الرتبية قسم الرتبية الرياضية جامعة زاخو للعام الدراسي ( ،)2018-2017بعد ذلك مت اختيار ( )40طالباً بواقع ()20
طالب لكل شعبة دراسية اجملموعة التجريبية طبق عليها أسرتاتيجية (فكر  ،زاوج  ،شارك) و اجملموعة الضابطة طبق عليها األسلوب
املتبع ،ومت التحقق من التجانس بني أفراد عينة البحث قبل تطبيق الربنامج وذلك يف املتغريات (الذكاء  ،السن ،التحصيل املعريف ملادة
كرة الطائرة) ،واستخدم الباحثون التصميم التجرييب الذي يطلق عليه (تصميم اجملاميع العشوائية االختيار املتكافئة ذات االختبار
القبلي و البعدي) ،اما الوسائل مجع البيانات فكان االختبار املعريف من تصميم الباحثون ،و اعتمد الباحثون على الوسائل االحصائية
االتية (املتوسط احلسابي ،الوسيط ،االحنراف املعياري ،معامل السهولة ،.معامل الصعوبة ،قوة التميز ،اختبارات (ت) ،النسب املئوية،
معادلة كود-ريشاريون) ،واستنتج الباحثون ما يلي (اسرتاتيجية (فكر – زاوج – شارك) ساهم بطريقة إجيابية يف مستوى التحصيل
املعريف لكرة الطائرة ألفراد اجملموعة التجريبية ،االسلوب التقليدي (الشرح والنموذج) ساهم بطريقة إجيابية يف مستوى حتصيل املعريف
لكرة الطائرة ألفراد اجملموعة الضابطة  ،يوجد حجم أثر لكل من اسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك) واالسلوب املتبع على مستوى
التحصيل املعريف لكرة الطائرة ولكن حجم تأثري اسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك) أكرب من حجم تأثري اسلوب املتبع  ،مما يدل على
أفضلية اسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك) املستخدمة يف كرة الطائرة).
الكلمات الدالة :اسرتاتيجية فكر زاوج شارك ،حتصيل املعريف ،كرة الطائرة .
وعلى مستوى التعليم اجلامعي ظهر مؤخراً اهتماماً عاملياً بالعملية
 .1تعريف البحث
التعليمية وما تنتجه من كفاءات تربوية وعلمية يف جمال التعليم واعتماد
 .1.1مقدمة وأهمية البحث:
أفضل سبل األعداد و التهيئة املهنية للمدرسني و تدريبهم على مهارات
تعد الرتبية العلمية إحدى الفعاليات الرتبوية املهمة يف جمال إعداد
املدرسني و تدريبهم يف كافة املراحل التعليمية و باعتبارها عملية
تساعد املدرس على امتالكه املهارات التدريسية ،ولكون املدرس
العمود الفقري للعملية الرتبوية وعامل تطوير اجملتمع وتنميته ،فان
االعداد والتدريب من أهم متطلبات العصر ومواكبة التقدم العلمي و
التكنولوجي ومن هذا املنطلق ركزت البحوث التطبيقية يف جمال الطرائق
التدريس عن افضل السبل احلديثة ألعداد وتأهيل املدرسني ملمارسة
مهنة التدريس بكل كفاءة و رغبة عن اكتسابهم مهارات تدريسية و
اعتمادهم على االسرتاتيجيات و النماذج احلديثة.

التدريس االساسية فضالً عن إكتسابهم املفاهيم و املبادئ العلمية
ضمن ختصصاتهم ،فقد أوصت الكثري من البحوث و الدراسات االهتمام
بتدريب الطلبة أثناء دراستهم اجلامعية لتزويدهم باملهارات الالزمة
لزيادة فاعلية تدريسهم مبا يتماشى مع االجتاهات احلديثة( .السعدي،
)5، 2009
يعد التعلم التعاوني إحدى طرائق التدريس اليت جاءت بها احلركة
الرتبوية املعاصرة ويعترب التعلم التعاوني احد أفضل هذه الطرق
باعتباره جمموعة متكاملة من اسرتاتيجيات التدريس اليت تضع الطالب
يف موقف مجاعي يقوم فيه بدوري التدريس و التعلم يف آن واحد ،ومن
اسرتاتيجياته الفعالة اسرتاتيجة ( فكر – زاوج – شارك ) اذ انها

* الباحث املسؤل.
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اسرتاتيجية مناقشة تعاونية تتم مبناقشة االفكار ومن ثم املشاركة مع

فروقهم الفردية ومبا انه ال توجد اسرتاتيجية واحدة جيدة يف التدريس

اجملموعة بالكامل اذ يتحاور الطلبة فيما بينهم ويتناقشون مما يؤدي
اىل منوهم الفكري وحتصيلهم الدراسي واليت تسهل على الطلبة مشكلة

لذا فان اختيار االسرتاتيجية يعتمد على الظروف التعليمية املختلفة اليت
من املمكن أن حتيط بالعملية التعليمية ،الجل ذلك أصبحت عملية

احلفظ وتيسر هلم اسباب التعلم فيتقبل بعضهم بعضا كما يتقبلون

البحث اسرتاتيجية جديدة يف التدريس اهلم الشاغل الذي يشغل كل
مدرس يروم النجاح يف عمله.
كما أن خربة الطالب أثناء تفاعله مع احملاضرة تعكس بدرجة كبرية ما

افكارهم( .الوائلي)1996،80 ،

وتعترب كرة الطائرة من الرياضات املنتشرة بشكل كبري يف أحناء العامل
وهي لعبة حمبوبة من اجلميع وهي ليست مقتصرة على أحد معني و يف
لعبة كرة الطائرة يتنافس فريقان يف اللعب تفصل بينهما شبكة أحدهما
يفوز واآلخر خيسر أو قد يتعادال ،هذه النتيجة التأتي بالصدفة او
عشوائياً بل عن طريق قوانني حمكمة ،عندما تقام لعبة كرة الطائرة
يتواجد فيها أربعة حكام :احلكم األول يكون متحكما يف اللعبة كلها
والثاني يتواجد مقابل احلكم األول ومهمته القيام مبراقبة جمريات اللعبة
والثالث هو حكم الشرط والرابع هو الذي يعلن النتيجة النهائية للمباراة .

يؤديه وما يقدمه وما يقوله املدرس فالتدريس الناجح هو الذي حيدث
فيه تطابق بني ما يقصد وما حيدث فى احملاضرة وعلى املدرس أن
يتوقع أن أى اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التدريس إذا استخدم لفرتة
من الزمن ميكن أن ينجز قدراً معيناً من األهداف التعليمية والرتبوية
واملعرفية فإذا تغريت األهداف يستلزم أن يتغري معها اسرتاتيجية
التدريس ،وال توجد اسرتاتيجية أفضل من األخر كما ال يوجد
اسرتاتيجية واحد ميكن أن حيقق مجيع أهداف الرتبية الرياضية ولكن

وهلذا يرى الباحثون أن الطالب من أهم العناصر اليت تعتمد عليها
العملية التعلمية يف حتقيق أهدافها بصفة عامة و اصبح ينظر اليه انه ال

حيقق جزءاً منها فقط ،ووظيفة املدرس تنحصر فى أن يكيف
اسرتاتيجياته التدريسى مع املستويات املختلفة مراعياً الفروق الفردية
وكذلك ميول واستعدادات وقدرات الطلبة للوصول مبستوى كل متعلم

ويسر للتعليم حيث مهنة التدريس مهنة ال ينبغي ان ميارسها إال من أعد
هلا إعداداً ختصصياً ومهنياً سليماً وإذا كان اإلعداد العلمي و املهين

إىل أفضل أداء(.النجار)8-7 ،1995،

يعد جمرد تلقني مادته العلمية بل أنه خمطط و منظم للعملية التعلمية

يأتي بالتعليم و التدريب فإن تنظيم الوقت وإدارته  .مما تقدم يرى
الباحثون أن أهمية البحث تكمن يف اآلتي:
 -1استجابة ملراعاة تباين الطلبة يف مستوباتهم و قدراتهم بتدريس
يناسب ذلك التباين وحماولة لتقديم حل لرفع املستوى التعليمي وجلميع
الطلبة دون متييز.

 -2حماولة إللقاء الضوء على التعلم التعاوني و اسرتاتيجياته وتقدم
مادة ميكن أن يستفاد منها خرجيي كليات و اقسام الرتبية الرياضية .
 -3قد يسهم حبث احلالي يف إلقاء الضوء على بعض اجلوانب اليت
ينظم بها الطلبة املدرسون وقت احلصة و بيان املعوقات اليت حتول
بينهم و بني االستفادة الكاملة من وقت احلصة.
 -4استجابة ملا ينادي به الباحثون بضرورة استخدام الطرائق
واإلسرتاتيجيات التدريسية احلديثة اليت تعتمد املشاركة االجيابية
للطالب يف عملية التعليم.
 -5يتأمل الباحثون أن يفيد هذا البحث ونتائجه اجلهات ذات العالقة
باجملال الرتبوي و املناهج و طرائق تدريس بشكل عام ومواد الرتبية
الرياضية بشكل خاص.
 .2.1مشكلة البحث:
تشري معظم الدراسات و البحوث العلمية إىل أن إدارة عملية التعلم تتم
من خالل تنظيم أو توجيه اخلربات التعليمية للمتعلم من قبل املدرس
بالشكل الذي يؤدي اىل تطوير إمكانياتهم وقدراتهم فضالً عن مواجهة
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ويرى الباحثون أن حماضرات مادة كرة الطائرة داخل كليات واقسام
الرتبية الرياضية تعترب من امليادين الفعالة التى يتعلم فيها الطالب
باملمارسة وحتت إشراف قيادة مؤهلة تأهيالً علمياً وإمكانات عديدة
وخمتلفة قد ال تتاح له فى أى بيئة خارجية أخرى ،باإلضافة إىل أن
الطالب جيد فيها فرصة تعلم مهارات جديدة وحرية اختيار وجتريب ما
تعلمه وما يتناسب مع ميوله ورغباته واستعداداته وقدراته وحاجاته،
ولذلك جيب على املدرس أن يراعى كافة االعتبارات املتعلقة
باسرتاتيجيات التدريس املستخدمة والتدرج التعليمي واملعلومات
املقدمة للمتعلم لضمان تتابع اخلربات املتعلمة.
انطالقا مما سبق فكر الباحثون يف تطبيق أحد االسرتاتيجيات العلمية
احلديثة واليت تعتمد علي إجيابية الطالب وتنمي جوانبه الشخصية
ومهاراته التدريسية وهو أثر اسرتاتيجية (فكر  ،زاوج  ،شارك) على
حتصيل املعريف يف كرة الطائرة لطالب السنة الدراسية الرابعة قسم
الرتبية الرياضية فاكوليت الرتبية جامعة زاخو.
 .3.1اهداف البحث:
 -1يهدف هذا البحث إلي الكشف عن أثر اسرتاتيجية (فكر  ،زاوج ،
شارك) و االسلوب املتبع من قبل املدرس على حتصيل املعريف يف كرة
الطائرة .
 -2املقارنة بني اسرتاتيجية (فكر زاوج شارك ) و االسلوب املتبع
من قبل املدرس يف التحصيل املعريف بالكرة الطائرة يف االختبار البعدي.
 .4.1فرضيتا البحث:
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 -1توجد فروق ذات داللة معنوية بني متوسطي القياسني القبلي
والبعدي يف حتصيل املعريف للمجموعة التجريبية و الضابطة ولصاحل
القياس البعدي .
 -2توجد فروق ذات داللة معنوية بني متوسطي القياسني البعديني
للمجموعتني التجريبية والضابطة يف حتصيل املعريف ولصاحل اجملموعة
التجريبية .
 .5.1جماالت البحث:
 -1اجملال البشري  :طالب السنة الدراسية الرابعة يف قسم الرتبية
الرياضية /فاكوليت الرتبية /جامعة زاخو.
 -2اجملال الزماني  :للفرتة من  2017 /10/12لغاية 11/30

ويبحثوا ,ويوظفوا ويدرسوا احملتوى ,وهذا صحيح يف بيئات التعلم
(داخل الصف)

(بدوي)162 ،1996،

يعترب التعلم التعاوني من اسرتاتيجيات التعلم النشط ,ذي املعنى ,وذلك
بوصفه عملية تعلم بديلة لنظام التعلم التقليدي حيث يتم تكوين
جمموعات تعلم صغرية لكي يعمل املتعلمون سوياً لغرض حتقيق أقصى
افادة تعليمية ممكنة ,وهنا يتعلم الفرد باثارة ألنه كلما تعاون أكثر
انعكس ذلك على حتصيلة.

(زيتون و زيتون)224 ،2003،

تتم هذه اإلسرتاتيجية على عدة مراحل فبعد أن يتم – بشكل فردي –
التأمل يف صمت للمشكلة أو املعلومة لبعض الوقت (دقيقة مثالً ) يقوم

.2018 /
 -3اجملال املكاني  :قاعة قسم الرتبية الرياضية /فاكوليت الرتبية /

كل زوج من الطالب مبناقشة ماتوصلو اليه معاً  ،ثم يشاركوا زوجاً آخر
من الطالب يف مناقشتهما حول نفس املوضوع وكتابة ما توصلوا إليه

 .6.1حتديد املصطلحات:

مجيعاً من نتائج ليمثل فكر اجملموعة ككل  ،وقد جاء اسم إسرتاتيجية
(فكر -زاوج  -شارك ) من خطواتها الثالث اليت تعرب عن عمل الطالب

جامعة زاخو.
إسرتاتيجية) فكر ،زاوج  ،شارك( :
"تعد من اإلسرتاتيجيات اليت جتعل التدريس متنوعاً نشط ًا يف ان واحد
وتعتمد على حتفيز الطالب كي يفكروا كالً على حدة  ،ثم يشرتك كل
طالبني يف مناقشة أفكار كل منهما وذلك من خالل توجيه سؤال
يستدعي تفكري الطلبة  ،واعطاءهم الفرصة كي يفكروا على مستويات
خمتلفة".
و اخرون)143 2008 ،

(كوجك
 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 .1.2اإلطار النظري:
 .1.1.2مفهوم اسرتاتيجية ( فكر  ،زاوج  ،شارك ) :تعترب
اسرتاتيجية (فكر ,زاوج ,شارك) من اسرتاتيجيات التعلم التعاوني

النشط ,فف البداية مت اقرتاحها من قبل  Frank Lymanعام
1981م وثم طورها هو واصدقائه يف جامعة ماري الند Mary Land
عام 1985م.

(حسن)103 ،1995 ،

يعمل التعلم النشط على تنشيط عملييت التعلم والتعليم  ,ويؤدي اىل
تنشيط املتعلم وجعله يشارك بفعالية وتتمثل الغاية من نهج التعلم
النشط يف مساعدة املتعلمني على اكتساب جمموعة من املهارات و
املعارف و االجتاهات و املبادئ و القيم ,إضافة إىل تطوير اسرتاتيجيات
التعلم احلديثة اليت متكنهم من االستقالل يف التعلم ,وقدرتهم على حل
مشكالتهم احلياتية ,واختاذ القرارات وحتمل مسئوليتها .والتعلم النشط
هو طريقة التدريس اليت تدمج جمموعة منوعة من األنشطة جلعل الدماغ
يعمل ,فالطلبة حباجة اىل أن يسمعوا و يروا ويسأل او ويتناقشوا,

أثناء تعلمهم باستخدام هذه اإلسرتاتيجية  ،فهي تتكون أساساً من
ثالث خطوات هي:
 -1فكر بنفسك  :وفيها يستثري املدرس تفكري طلبة بطرح تساؤل
ما أو تذكر أمر معني أو مالحظة ما وجيب أن يكون هذا السؤال متحدياً
أو مفتوحاً  ،ثم تتاح لكل طالب حلظات قليلة وليس دقائق للتفكري يف
اإلجابة .
 -2زاوج مع زميل لك  :يشارك كل طالب أحد زمالئه وحيدثه إجابته
ويقارن كل منهما ماتوصل ليه من اجابة وحيدد اإلجابة اليت يعتقد
صحيحة  ،ويتاح أيضاً عدة حلظات لتبادل األفكار.

 -3شارك الصف كله  :يف هذه املرحلة يطلب املدرس كل زوج من

الطالب لكي يشاركا اجابتهم مع الصف كله  ،وميكن إجراء ذلك بصورة
تسلسلية أو بدعوة كل زوج أو من يرفع يده وبطلب (الكلمة) اإلجابة.
وميكن ايظاً للمدرس تسجيل اجابات الطالب على الصبورة .
(حسن)103 ،1995،
حيث إن اسرتاتيجية (فكر ,زاوج ,شا رك) تعمل على التغلب على
مشكلتني أساسيتني هما:
 -1عندما يطرح املدرس سؤاال للفصل عامة ,عادة ما يكون عدد
الطالب الذين جييبون عليه حمددا ,وأحيانا ال يوجد طالب ,فمثال يف
القاعة اليت يقل عدد الطالب فيها عن أربعني طالباً فان من ()5-4
طالب يقومون حبوالي ( )%75من الكالم الذي يؤديه املتعلم حوالي
( )%10من الطالب ،وهم عبارة عن الطلبة املميزين واملتفوقني.
 -2بعد إلقاء املدرس السؤال فانه ينتظر أقل من ثانية ليتم اختياره
الطالب لإلجابة عن السؤال ,ومبجرد أن يبدا الطالب االول يف االجابة,
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فان باقي الطلبة يتوقفون عن تقديم إجاباتهم أو حتى التفكري يف االجابة.
(ياسني)13 ،2013،
 .2.1.2مميزات اسرتاتيجية ( فكر  ،زاوج  ،شارك ):

 -1تعطي الفرصة للطالب لكن نشطاُ فعاالً يف عملية تعلمهم مما
يساعد على االحتفاظ باملعلومات .

 .مت آختيار عينة مكونة من ( )44طالبة  ،موزعة على شعبتني يف كل
شعبة ( )22طالبة ،إحداهما متثل اجملموعة التجريبية اليت تدرس
حسب إسرتاتيجية (فكر .زاوج .شارك) واألخرى متثل اجملموعة
الضابطة اليت تدرس حسب الطريقة االعتيادية ،وقد تطلب البحث توفري
أداتني :بناء آختبار حتصيلي مكون من ( )22فقرة ،واعتماد إختبار

 -2تساعدهم يف اختبار أفكارهم قبل املغامرة بها أمام طلبة

التفكري االستداللي مكون من ( )30فقرة .وبعد مجع البيانات وحتليلها

الفصل.

إحصائي ًا باستخدام االختبارالتائي (  ) t-testلعينتني مستقلتني و

 -3تزيد مستوى التحصيل املعريف و وتطور مستويات التعلم العليا.

استنتج الباحث ما يأتي :تفوق اجملموعة التجريبية اليت تدرس حسب
إسرتاتيجية (فكر .زاوج .شارك)على اجملموعة الضابطة يف التحصيل

اجلماعية.

والتفكري االستداللي.

 -4تساعد الطالب على بناء معرفتهم خالل املناقشات الزوجية و
 -5وقت التفكري يساعد على تدفق عدد كبري من االستجابات و
االفكار األصيلة.
 -6تساعد كل من الطالب املندفعني واملنطوين يف التغلب على
مشكالتهم وذلك نتيجة توفري بيئة حرة خالية من املخاطرة يف عملية
التعلم.
 -7تزيد من دافعيت الطالب للتعلم وتنمي الثقة بالنفس للطالب و
يشارك عدد كبري من الطالب بدالً من عدد حمدود من الطالب يف
املناقشات العلمية .

 .3إجراءات البحث
 .1.3منهج البحث:
استخدم الباحثون يف حبثهم احلالي املنهج التجرييب وذلك لكونه يتالءم
مع متطلبات البحثهم .
 .2.3جمتمع البحث وعينته:
مت اختيار جمتمع البحث بالطريقة العمدية من طالب السنة الدراسية
الرابعة يف قسم الرتبية الرياضية فاكوليت الرتبية جامعة زاخو للسنة

 -8تساعد على بناء املسئولية الشخصية والقدرة على التفسري

الدراسية ( )2018-2017الذي عددهم( )73طالباً ،موزعني على

اللفظي و تنمي بعض املهارات االجتماعية .

لكل شعبة دراسية بعد أن مت استبعاد عدد من الطالب لغيابهم املتكرر

 .2.2الدارسات السابقة:

وطالب التجربة االستطالعية و الطالبات  ،وعن طريق القرعة أصبحت

وإجياد العالقات يف عملية التعلم  ،كما تدعم مهارات االتصال والتواصل

 .1.2.2دراسة الثالب و عمر (( :)2013أثر اسرتاتيجية (فكر,
زاوج  ,شارك) يف حتصيل طالبات الصف الثاني املتوسط يف مادة
الرياضيات وتفكريهن االستداللي )

شعبتني ( ، )A,Bبعد ذلك مت اختيار ( )40طالباً بواقع ( )20طالب

شعبة ( )Bاجملموعة التجريبية وطبق عليها أسرتاتيجية (فكر  ،زاوج ،

شارك)  ،وشعبة ( )Aأصبحت اجملموعة الضابطة وطبق عليها
األسلوب املتبع واجلدول ( )1يبني ذلك .

يهدف البحث اىل معرفة أثر إسرتاتيجية (فكر .زاوج  .شارك) يف حتصيل
طالبات الصف الثاني املتوسط ملادة الرياضيات وتفكريهن االستداللي
اجلدول ( )1يبني جمموعات البحث واألسلوب التعليمي وعدد افراد العينة من جمتمع البحث
اجملموعة

أسلوب التعلم

عدد الطالب

املستبعدون

العينة

اجملموعة التجريبية

اسرتاتيجية(فكر ،زاوج  ،شارك)

36

16

20

اجملموعة الضابطة

االسلوب التقليدي

37

17

20

73

33

40

اجملموع

 .3.3التصميم التجرييب:
استخدم الباحثون التصميم التجرييب الذي يطلق عليه (تصميم اجملاميع العشوائية االختيار املتكافئة ذات االختبار القبلي و البعدي (ابو
عالم ،)209، 2011،كما مبني يف الشكل ()1
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االختبار القبلي

املتغري التجرييب

االختبار البعدي

اجملموعة التجريبية

اختبار التحصيل املعريف

اسرتاتيجية (فكر زاوج شارك)

اختبار التحصيل املعريف

اجملموعة الضابطة

اختبار التحصيل املعريف

االسلوب املتبع

اختبار التحصيل املعريف

الشكل ( )1يوضح التصميم التجرييب للبحث (االختبار القبلي و البعدي)
 .4.3التجانس لعينة البحث:
اجرى الباحثون التجانس بني أفراد عينة البحث قبل تطبيق الربنامج
وذلك يف املتغريات (الذكاء  ،السن ،التحصيل املعريف ملادة كرة
الطائرة) ،مت حصر سن الطلبة و درجات مادة كرة الطائرة للمرحلة
الثالثة بالرجوع إىل السجالت الكلية لتحديد السن و درجة مادة كرة

الطائرة للمرحلة الثالثة ،مت تطبيق اختبار املصفوفات املتتابعة رافن
و املطبق على البيئة العراقية اليت صممت لقياس القابلية العقلية
وتتميز هذه املصفوفات بتزايد صعوبتها تدرجيياً وتقسم على ()5
جماميع كل جمموعة حتتوي على ( )12سؤاالً لكل مستوى .واجلدول
( )2توضح ذلك.

اجلدول ( )2املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري و قيمة (ت) جملموعيت البحث التجريبية والضابطة يف املتغريات (الذكاء  ،السن،مادة كرة
الطائرة مرحلة الثالثة)
املتغريات

وحدة القياس

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

القيم التائية

س

±ع

س

±ع

احملسوبة

الذكاء

درجة

46.63

6.76

47.93

7.58

1.02

السن

سنة

23.76

0.83

23.19

0.68

1.13

كرة الطائرة

درجة

69.62

15.65

67.84

17.78

1.68

اجلدولية
2.02

يتبني من اجلدول ( )2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

التطبيق) بواقع ( )24 ،14 ،12على التوالي بعد حتليل حمتوى مادة

اجملموعيت التجريبية و الضابطة يف املتغريات قيد البحث حيث أن قيمة
(ت) احملسوبة اقل من قيمة (ت) اجلدولية عند مستوى معنوية

كرة الطائرة للمرحلة الرابعة يف قسم الرتبية الرياضية و حددت نسب
هذه املستويات اعتماداً على مستوى حتقيق األغراض السلوكية
للمحاضرات كافة.

( )0.05مما يدل على جتانس اجملموعتني يف املتغريات قيد البحث.
 .5.3االختبار املعرفى فى الكرة الطائرة ( تصميم الباحثون):
قام الباحثون مبسح شامل لعديد من الدراسات السابقة و املصادر التى
تناولت كيفية بناء االختبارات املعرفية سواء فى رياضة كرة الطائرة
أو الرياضات األخرى ،ويف حدود ما توصل إليه مراحل بناء االختبار
املعريف يف الكرة الطائرة لطالب السنة الدراسية الرابعة قسم الرتبية
الرياضية فاكوليت الرتبية  /جامعة زاخو وهي:

 -3إعداد جدول املواصفات:
مت إعداد جدول املوصفات حملتوى مادة كرة الطائرة على وفق األغراض
السلوكية وحسب تصنيف بلوم (تذكر ،فهم ،تطبيق) ويف ضوء
احملاضرات املستغرقة يف تدريس كل فصل وحددت نسب الرتكيز
باستعمال املعادلة االتية:

نسبة الرتكيز= عدد الصفحات للمادة

التعليمية ×  /100عدد الصفحات للمادة الدراسية مجيعاً
الوزن النسيب ألهداف مستوى املعرفة = عدد االهداف السلوكية يف كل

 -1حتديد املادة التعليمية:
تتمثل هذه اخلطوة االوىل من خطوات بناء االختبار التحصيلي بعد أن
حددت املادة العلمية مبفرداتها املقررة للمرحلة الرابعة كرة الطائرة و
اليت سوف يقوم مدرس املادة بتدريسها مشلت قانون كرة الطائرة .
 -2صياغة االهداف السلوكية:
قام الباحثون بصياغة قائمة مكونة من ( )50غرض سلوكي اليت

مستوى ×  /100عدد الكلي لالهداف السلوكية
عدد األسئلة لكل جزء = عدد األسئلة الكلي × نسبة الرتكيز × نسبة
الغرض السلوكي
وقد حدد الباحثون عدد فقرات ب ( )50فقرة كونها مناسبة مع مستوى
الطلبة و الوقت املخصص لالختبار الفصلي كما موضح يف اجلدول ()3

اقتصرت على املستويات الثالثة الوىل من تصنيف بلوم (التذكر ،الفهم،
اجلدول ( )3يبني اجلدول مواصفات االختبار التحصيلي
رقم الوحدة التعليمية

عدد الصفحات

نسبة الرتكيز
%

االغراض السلوكية
تذكر

فهم

تطبيق

اجملموع
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%24

%28

%48

االوىل

4

12.12

1

2

3

6

الثانية

5

15.15

2

2

4

8

الثالثة

4

12.12

1

2

3

6

الرابعة

3

9.03

1

1

2

4

اخلامسة

4

12.12

1

2

3

6

السادسة

4

12.12

1

2

3

6

السابعة

4

12.12

1

2

3

6

الثامنة

5

15.15

2

2

4

8

اجملموع

33

%100

10

15

25

50

 -4إعداد فقرات االختبار:
أعد الباحثون فقرات االختبار لقياس األغراض السلوكية و البالغ عددها

جمتمع الدراسة و من غري عينة البحث مكونة من ( )24طالب ،طلب من
كل طالب قراءة التعليمات و االستفسار عن اي غموض يف فقرات أو

( )50غرضاً ،وقد اختار الفقرات من نوع (الصواب و اخلط  ،االختيار

التعليمات ولقد تبني أنه فقرات االختبار واضحة و مفهومة وقد مت حساب
الوقت املستغرق يف االجابة من خالل رصد اول و اخر طالب ،واتضح

التذكر و الفهم و التطبيق و تتميز باملوضوعية الشمول و اقتصاد يف
وقت التصحيح.

الوقت املطلوب لإلجابة على فقرات االختبار هي ( )60دقيقة حسب
املعادلة االتية.

من املتعدد) مما يتصفان من مميزات منها مساعدة الطالب على سرعة

 -5صدق االختبار:

الزمن املناسب لالختبار= الزمن الذى استغرقه أسرع طالب  +الزمن

اعتمد الباحثون على الصدق الظاهري وذلك مت عرض فقرات االختبار و

الذى استغرقه أبطأ طالب 2 /

تعليماته وإجابته النموذجية على جمموعة من اخلرباء يف جمال الرتبية

مت استخراج درجة سهولة مجيع الفقرات باستخدام معادلة حساب

و طرائق التدريس و القياس و التقويم و كرة الطائرة للتأكد من صالحية
االختبار يف قياس حتصيل الطلبة حملتوى املادة الدراسية واعتمد

السهولة حيث تراوحت قيمتها ( )0.75 – 0.25ويرى بلوم أن

الباحثون على نسبة االتفاق ( )%75فأكثر من اراء احملكمني اساساً
لتقدير صالحية الفقرات وقد استحصلت مجيع الفقرات على هذه النسبة
وبهذا عد االختبار صادق ظاهرياً.

الفقرات تعد جيدة إذا ما تراوح مستوى صعوبتها أو سهولتها (0.20

– ( )0.80بلوم )107 ،1984،وبهذا تعد فقرات أسئلة االختبار
التحصيلي جيدة و معامل سهولتها مناسبة كما مبني يف اجلدول ()4
حيث مت حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز باستخدام طريقة

 -6تعليمات االجابة:

أ -بعد اعداد الفقرات و التأكد من صالحيتها مت صياغة التعليمات
اخلاصة باالختبار و كيفية اإلجابة عنه و توزيع الدرجات على االسئلة و
تشجيع الطالب على االجابة بدقة و موضوعية مع مراعاة الوقت احملدد
لزمن االختبار كما مبني يف امللحق ()1
ب -تعليمات التصحيح :مت تصحيح االجابات يف ضوء مفتاح التصحيح
و حبيث يعطى ( )1لالجابة الصحيحة و ( )0لالجابة الغري صحيحة .
 -7التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيلي:

فيليبس وهورناك  Philips&Hornakحسب املعادالت اآلتية:
معامل السهولة = عدد الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة على كل
عبارة  /عدد الطالب الكلي
معامل الصعوبة =  – 1معامل السهولة
معامل التميز= عدد اإلجابات الصحيحة فى اجملموعة العليا(الربيع
األعلى) -عدد اإلجابات الصحيحة فى اجملموعة السفلى(الربيع األدنى)
 /عدد الطالب الكلي

لغرض معرفة مستوى سهولة وقوة و فاعلية بدائلها طبق الباحثون
االختبار على عينة استطالعية من طلبة السنة الدراسية الرابعة من
اجلدول ( )4يبني معامالت السهولة و معامل الصعوبة و قوة التميز لالختبار التحصيلي
ت
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معامل
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التمييز

ت

معامل
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معامل
التمييز

ت

معامل
السهولة

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز
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1

0.58

0.42

0.24

18

0.50

0.50

0.25

35

0.66

0.34

0.22

2

0.66

0.36

0.22

19

0.75

0.25

0.18

36

0.66

0.34

0.22

3

0.75

0.25

0.18

20

0.66

0.34

0.22

37

0.75

0.25

0.18

4

0.75

0.25

0.18

21

0.50

0.50

0.25

38

0.66

0.34

0.22

5

0.66

0.34

0.22

22

0.66

0.34
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0.58

0.42
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6

0.58

0.42

0.24
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0.66

0.34

0.22

40

0.58

0.42
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7

0.58

0.42

0.24

24

0.50

0.50

0.25

41

0.75

0.25
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8

0.58

0.42

0.24
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0.58

0.42

0.24

9

0.58

0.42

0.24
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0.34

0.22
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0.75

0.25

0.18

10

0.75

0.25

0.18

27

0.58

0.42

0.24

44

0.75

0.25

0.18

11

0.58

0.42

0.24
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0.75

0.25
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45
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13
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0.58
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0.24
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0.58
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0.24
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0.66

0.34
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48

0.66

0.36
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0.50

0.50

0.25
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0.58

0.42

0.24

49

0.75

0.25

0.18

16

0.50

0.25

0.25

33

0.75

0.25
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50

0.75

0.25

0.18

17

0.66

0.34
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34

0.41

0.59

0.24

 -8ثبات اختبار:

وجهاً لوجه ,ومتجاورين و يعطي املدرس رقماً للمجموعة وحرفاً لكل

إن الثبات من الصفات املرغوبة إجيادها يف االختبار ويقصد باالختبار

طالب يف اجملموعة (أ،ب).

الثابت أن الفرد حيافظ على الدرجة نفسه تقريباً جملموعته عند اعادة
املقياس .ولتعدد طرق استخراج معامل الثبات ،استخدم الباحثون
الثبات بطريقة االتساق الداخلي من خالل تطبيق معادلة كود-

ب -القسم التعليمي باحملاضرة:
يقوم املدرس بشرح وعرض معلومات و املعارف للطالب بالتفصيل
ومن ثم يقوم بأجراء اخلطوات األتية:

ريشاريون  ،وبلغ معامل الثبات ( ، )0.88بعد التاكد من االسس

 -1التفكري  :يطرح املدرس سؤاال يرتبط باحملاضرة أو مشكلة ذات

العلمية لالختبار ميكن تطبيقه بصيغته النهائية على افراد عينة البحث

نهاية مفتوحة أو مهارة ويطلب من الطالب أن يقضوا وقتاً حمدداً يفكر
كل منهم مبفرده وال يسمح هلم بالتجول يف القاعة أو الكالم اثناء التفكري.

االساسية (ملحق )1
 .6.3إجراءات تنفيذ الربنامج التعليمي:
 .1.6.3إجراءات تنفيذ التجربة األساسية على اجملموعة
التجريبية :
قام الباحثون باستخدام اسرتاتيجية (فكر – زاوج – شارك ) مع
اجملموعة التجريبية طبقاً للخطوات التالية :
أ -اإلعداد للمحاضرة :
يقوم املدرس بتحديد األهداف التعليمية املرجوة من كل حماضرة
بهدف معرفة السلوك الذي ينبغي لكل طالب يف اجملموعة أن يكون قادرًا
على أدائه يف نهاية احملاضرة ،ويقوم املدرس بإعداد وجتهيز الوسائل
التعليمية االزمة لكل حماضرة .بعد ذلك يقوم املدرس بتقسيم الطالب
إىل جمموعات غري متجانسة  ،تضم كل جمموعة ( )4طالب ثم يقوم
بتقسيم أفراد كل جمموعة اىل زوجني حبيث يقف كل اثنني من اجملموعة

 -2املزاوجة :يف هذه اخلطوة يطلب املدرس من الطلبة بعد أن مت
تقسيمهم إىل أزواج أن يتناقش كل منهم وزميله (كل طالبني معًا)
ويفكروا معاً يف السؤال املطروح ،ويتبادلوا وجهات النظر فيما توصلوا
إليه وحياولوا مقارنة أفكارهم ذلك للوصول إىل اتفاق على اإلجابة عن
السؤال املطروح وتستغرق هذه اخلطوة فرتة زمنية تعتمد على طبيعة
املشكلة املطروحة وتبدأ هذه اخلطوة حال انتهاء الوقت الذي حدده
املدرس للطالب يف التفكري.
 -3املشاركة  :يطلب املدرس من مجيع أفراد اجملموعة املشاركة
وتدوين إجابة واحدة للمجموعة و خيتار املدرس أحد الطالب عشوائي ًا
من اجملموعة ,باختيار احلرف (أ او ب) ليمثلها يف االجابة عن السؤال
وبذلك يشعر كل طالب بانه عرضة للسؤال من املدرس.
ت -القسم التطبيقي باحملاضرة:
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يقوم املدرس بتكليف الطالب بأداء املهارة املطلوب منهم عمليا داخل
القاعة وتوجيههم ومالحظة األداء العملي ،ويف حالة وجود أخطاء يف
التطبيق يقوم املدرس بتوجيه الطالب على األداء الصحيح ومن ثم
التطبيق مرة أخرى يف ضوء التغذية الراجعة اليت تلقاها.
ث -القسم اخلتامي باحملاضرة :
يقوم املدرس بتقديم تلخيص للنقاط االساسية يف الدرس وما مت
التوصل إليه من قبل الطالب ويعلق املدرس مبوضوعية على عمل
اجملموعات أثناء عملهم وما يقرتحه من تعديالت يف سلوكهم يف املرات
القادمة ويعرض تقيمه ألداء اجملموعات و إعالن درجة كل جمموعة
وحتديد اجملموعة الفائزة ،وتقديم التعزيز املناسب هلم.
 .2.6.3إجراءات تدريس اجملموعة الضابطة:

 -1يقوم املدرس بالتدريس للمجموعة الضابطة وقد مت تدريس نفس
املنهج اليت طبقت على اجملموعة التجريبية.

 -3مت تنفيذ التدريس يف نفس املكان املخصص لتنفيذ الدرس
للمجموعة التجريبية.
 -4استخدم املدرس اسلوب الشرح والنموذج يف تدريس وهو
األسلوب املتبع يف تدريس مادة كرة الطائرة.
وقد مت تنفيذ التدريس لكل من جمموعيت البحث التجريبية والضابطة
يف فرتة من  2017 /10/ 12وحتى  2017 /11/ 30أي ملدة
( )8أسابيع بواقع وحدة تدريسية يف األسبوع ،حيث بلغ زمن الوحدة
( )90دقيقة .
 .3.6.3املعاجلات اإلحصائية املستخدمة:
(املتوسط احلسابي ،االحنراف املعياري ،معامل السهولة ،.معامل
الصعوبة ،قوة التميز ،اختبارات (ت) ،النسب املئوية ،معادلة كود-
ريشاريون)
 .4عرض و حتليل النتائج ومناقشتها

 -2مت استخدام نفس األدوات واإلمكانات يف تدريس.

 .1.4عرض و حتليل النتائج:
جدول ( )5يبني االوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية وقيم (ت) احملسوبة لالختبار القبلي و البعدي للختبار التحصيل املعريف يف قانون كرة
الطائرة
املتغري

القياس البعدي

القياس القبلي

قيمة (ت) احملسوبة

س

±ع

س

±ع

اجملموعة التجريبية

04.15

36.6

74.34

26.4

42.5

اجملموعة الضابطة

05.16

73.5

33.29

67.5

57.4

قيمة (ت) اجلدولية

2.09

يتبني من اجلدول ( )5بان قيمة (ت) احملسوبة كانت اكرب من قيمة (ت)

والبالغة ( )2.09وهذا يعين بان الفروق كانت ذوات داللة احصائية

اجلدولية عند درجة حرية ( )19ونسبة خطأ تساوي او اقل من ()0.05

ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية و الضابطة

جدول ( )6داللة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي الختبار التحصيل املعريف
املتغري
االختبارالتحصيل املعريف

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

س

±ع

س

±ع

74.34

26.4

33.29

67.5

قيمة (ت) احملسوبة
17.3

قيمة (ت) اجلدولية
2.02

يتبني من اجلدول ( )6ان قيمة (ت) احملسوبة كانت اكرب من قيمة (ت)

اىل تذكر املوضوعات و تسهم بشكل جيد يف حتديد العالقات القائمة بني
االفكار وحتديد النقاط البارزة والتمييز بني النقاط واالفكار الرئيسة

( )0.05والبالغة ( )2.02وهذا يعين بان الفروق كانت ذات داللة
احصائية و لصاحل اجملموعة التجريبية .

والثانوية وقد كان له االثر البالغ يف استيعاب املعلومات وفهمها ،وساهم
بشكل واضح يف حتسني حتصيل طالب يف مادة كرة الطائرة ،ويتفق هذا

اجلدولية عند درجة حرية ( )38ونسبة خطأ تساوي او أقل من

 .2.4مناقشة النتائج:
يعزو الباحثون سبب هذا التقدم إىل ان اسرتاتيجية ( فكر – زاوج –
شارك ) تساعد على جعل املعارف منظمة ومتسلسلة مما يدفع الطالب
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على ما ذكره (الشمري و الدليمي )2011،ان اسرتاتيجية (فكر ،زاوج،
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يعمل كل طالبني معاً وبالتالي تزداد الفاعلية وتأتي اهميتها من

 -3يوجد حجم أثر لكل من اسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك)

املشاركة مع باقي املتعلمني باالفكار و التعليقات .

والطريقة التقليدية على مستوى التحصيل املعريف لكرة الطائرة ولكن

ويرى الباحثون ان تقسيم الطالب اىل جمموعات وتنفيذهن للمهام عندما

حجم تأثري اسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك) أكرب من حجم تأثري
الطريقة التقليدية  ،مما يدل على أفضلية اسرتاتيجية (فكر -زاوج -

(الشمري و الدليمي)156 ،2011 ،

مت طرح السؤال من قبل املدرس وتفكري الطالب مع نفسه يف اجياد حل
للمشكلة يهيء له الفرصة للمناقشة مع زميله يف اخلطوة التالية وهذا ما
جيعل مشاركته مع طالب يكون اكثر فاعلية مما اسهم يف حتسني
حتصيله وانعكس ذلك يف االختبار التحصيل املعريف .ويتفق هذا على ما
ذكره ( عبدالفتاح  )2008،إىل أن اسرتاتيجية (فكر – شارك – زاوج
) تساعد الطلبة على التعاون واملشاركة الفعالة بعضهم مع بعض ،من
خالل مناقشات الثنائية واجلماعية ،اليت تتيح هلم فرص التعبري عن
أفكارهم و آرائهم ونقلها وتوضيحها لآلخرين يف جو من احلب والتعاون
بعيداً عن اخلوف والرهبة وينعكس ذلك يف حتسني حتصيلهم الدراسي .
يعزو الباحثون سبب هذا التقدم إىل أن استخدام اسرتاتيجية (فكر-
زاوج – شارك ) يتيح للطالب فرصاً ملمارسة املهارات أثناء تنفيذ
خطواتها الثالث (التفكري – املزاوجة – املشاركة) حيث أنه يف مرحلة
التفكري حياول كل طالب مبفرده أن يصوغ مشكلة بأسلوبه ،ليكون
لكل منهم فكرة و وجهة نظر شخصية جتاه السؤال أو املشكلة

شارك) املستخدمة يف كرة الطائرة.
 .2.5التوصيات:
 -1ضرورة استخدام اسرتاتيجيات تدريسية تعمل على توفري بيئة
تعلمية تعاونية الثارة تفكري الطالب حنو املادة العلمية املدروسة .

 -2إجراء املزيد من البحوث التجريبية باستخدام أسرتاتيجيات
تدريسية أخرى ومقارنتها باسرتاتيجية (فكر -زاوج  -شارك) للوصول
إىل حتقيق أعلى مستوى ممكن يف تعليم قانون كرة الطائرة بشكل خاص
و بقية األنشطة الرياضية املختلفة بصورة عامة .
 -3االهتمام بتطوير طرق التدريس والعمل على استخدام
اسرتاتيجيات تدريس حديثة توفر أكرب قدر ممكن من مشاركة الطالب
يف موقف التعليمي مثل اسرتاتيجية (فكر – زاوج  -شارك).
 -4تدريب وتشجيع املدرسني على اتباع اسرتاتيجية (فكر زاوج
شارك) يف التدريس لكي يكون الطالب فيها حمور العملية التعليمية.
 -5ضرورة استعمال اسرتاتيجيات التعلم التعاوني يف مجيع مرحلة

املطروحة  ،ثم تأتي بعد ذلك مرحلة املزاوجة اليت حياول فيها كل
طالب أن يوضح ويشرح وجهة نظره لزميله باسلوب واضح ومفهوم يف
جو من املناقشة واحلوار الزوجي  ،إىل أن يصال معاً إىل حل مثالي

قسم الرتبية الرياصية

للمشكلة املطروحة و يف النهاية تأتي مرحلة املشاركة اليت يتم خالهلا
مناقشات علمية مجاعية حبيث يقوم الطالب فيها بتبادل األراء واألفكار
ونقلها وتوضيحها لآلخرين بشكل مرتابط وواضح .على عكس الطريقة

أبو عالم ،رجاء حممود ( :)2011مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية ،ط،7

التقليدية (املتبعة) ال تقدم ما هو جديد للمتعلم .ويتفق هذا على ما
ذكره دراسة (الثالب  ،عمر ،)2013 ،ان اسرتاتيجية (فكر – زاوج –
شارك) توفر للطالب التفكري مبفردهم أو بشكل جماميع وتشجع على
طرح مزيد من األفكار يف حل املشكالت املعروضة عليهم وتوفر بيئة
تعاونية وممارسة املهارات األساسية و إدراك العالقات والقيام بعمليات
التصنيف والبحث عن أوجه التشابه واالختالف وإجراء املقارنات
والتعرف على اخلصائص والسمات .ويتنف هذا ايظ ًا مع .
(الثالب  ،عمر)2013 ،
 .5االستنتاجات والتوصيات
 .1.5االستنتاجات:
 -1اسرتاتيجية (فكر – زاوج – شارك) ساهمت بطريقة إجيابية يف
مستوى التحصيل املعريف لكرة الطائرة ألفراد اجملموعة التجريبية.
 -2االسلوب التقليدي (الشرح والنموذج) ساهم بطريقة إجيابية يف
مستوى حتصيل املعريف لكرة الطائرة ألفراد اجملموعة الضابطة .

 .6املصادر
دار النشر للجامعات ،القاهرة ،مصر .
بدوي ،رمضان مسعد ( :)2010التعلم النشط  ،دار الفك  ،ط ، 1عمان  ،االردن.
بلوم ،بنيامني وأخرون ( :) 1983تقييم تعلم الطالب التجميعي و التكويين ،ترمجة
حممد أمني املفيت واخرون ،دار ماكجدوهيل للنشر ،القاهرة.
الثالب ،سعيد علي و عمر ،تهاني غالب ( :)2013أثر اسرتاتيجية (فكر ,ا زوج ,
شارك) يف حتصيل طالبات الصف الثاني املتوسط يف مادة الرياضيات
وتفكريهن االستداللي ،حبث منشور  ،جملة أداب الفراهيدي ،عدد .17
حسن ،عفاف عبدالكريم( :)1995الربامج احلركية للتدريس للصغار ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية1995 ،م.
زيتون ،حسن حسين و زيتون ،كمال عبداحلميد ( :)2003التعلم والتدريس من
منظور النظرية البنائية",ط  ,1عامل الكتب ،القاهرة.
الزيود ،نادر فهمي و عليان ،هشام عامر( :)2005مبادئ القياس ة التقويم يف
الرتبية،ط ،3دار الفكر للنشر و التوزيع ،عمان ،االردن.
السعدي ،رفاء عزيز ( :)2009بناء برنامج تدرييب ملهارات التواصل الرياضي للطلبة
املطبقني و أثره يف مهارات التواصل الرياضي لطلبتهم ،اطروحة دكتوراه
غري منشورة يف كلية الرتبية -ابن االثري ،جامعة بغداد  ،العراق.
الشمري ،هناء خضري و الدليمي ،غازي كريم ( :)2011اثر اسرتاتيجية (فكر ،زاوج،
شارك) يف حتصيل مادة التاريخ و االحتفاظ بها لطالب الصف الرابع االدبي،

357

حممد امبارك ،حممد مهدي  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 7:العدد ، 3:ص  363 -349ئيلون.2019 -
جملة البحوث الرتبوية و النفسية ،العدد ،33كلية الرتبية (ابن رشد) ،جامعة

النجار ،عبد الوهاب حممد ( :)1995مدرس الرتبية البدنية فى دول اخلليج العربية

بغداد
عبدالفتاح،ابتسام عزالدين حممد ( :)2008أثر استخدام اسرتاتيجية (فكر زاوج

"اختياره -إعداده-مؤهالته" ،مكتبة الرتبية العربية فى دول اخلليج،
الرياض ،السعودية.

شارك) يف تدريس الرياضيات علي تنمية التواصل و اإلبداع الرياضي لدي

الوائلي ،سعاد غبدالكريم ( :)1996أثر اسلوب السندة يف حتصيل طالبات الصف

تالميذ املرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة زقازيق،

اخلامس االعدادي يف مادة األدب والنصوص ،رسالة ماجستري غري منشورة،

مصر.

كلية الرتبية  ،جامعة بغداد .

كوجك ،كوثر حسني واخرون ( :)2008تنويع التدريس يف الفصل دليل املدرس

ياسني ،امساء حممود ( :)2013أثر توظيف اسرتاتيجية ( فكر ,زاوج ,شارك ) يف

لتحسني طرق التعليم والتعلم يف مدارس الوطن العربي ،مكتب اليونسكو

تنمية التحصيل والتفكري التأملي يف اجلرب لدى طالبات التاسع األساسي

االقليمي للرتبية يف الدول العربية بريوت.

مبحافظة خان يونس ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة االزهر ،غزة ،
فلسطني.

امللحق ()1االختبار املعرفى فى صورته النهائية ورقــة اإلجابــة للطالــب مفتاح التصحيح
عزيزى الطالب /
رجاء قراءة واتباع التعليمات التالية قبل االجابة
 -1حيتوى االختبار على ( )50سؤال مقسمة اىل :
أوالً:أسئلة الصواب و اخلطأ وعددها ( )29سؤال ،برجاء وضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة اخلاطئة ،وذلك
بورقة االجابة وداخل اخلانة املخصصة لكل سؤال.
ثانياً:أسئلة االختيار من متعدد وعددها ( )21سؤال ،ولكل سؤال مخسة إختيارات ،رجاء إختيار العبارة الصحيحة وذلك بوضع احلرف الذى ميثل
إختيارك داخل اخلانة املخصصة لكل سؤال بورقة اإلجابة.
 -2قراءة السؤال بدقة مع عدم ترك عبارة بدون اجابة.
 -3تعطى درجة واحدة لالجابة الصحيحة على كل عبارة.
 -4وضع أكثر من عالمة لالجابة على عبارة ما ،تلغى درجة السؤال نهائياً.
 -5تتم االجابة بورقة تصحيح االختبار ( ورقة االجابة ) بوضع العالمة املخصصة طبقاً لطبيعة السؤال.
 -6الدرجة النهائية لالختبار ( )50درجة.
 -7الزمن الفعلى لالجابة على االختبار (  )60دقيقة من بدء اعطاء املدرس االشارة لالجابة.
 -8من حقك اإلستفسار ،قبل إعطاء املعلم إشارة البدء لإلجابة على اإلختبار ،فى حالة غموض هذه التعليمات.
* ضع عالمة (  )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة اخلاطئة فى ورقة اإلجابة:
نوع األسئلة الصــــــــــــــــــواب واخلطــــــــــــــــــــأ
-1

تتضــــمن منطقـــــة اللعــــب أرض امللعـــــب واملنطقــــة احلــــرة  ،وجيــــب أن تكـــــون مستطيلة الشكل ومتماثلة.

-2

جيب أن يتواجد دائما مخسة العبني لكل فريق يف امللعب.

-3

اجملــال احلــر للعــب هــو اجملــال املوجــود فــوق منطقــة اللعــب وخــال مــن أيــة عوائـق وجيـب أن يقـل قيـاس اجملـال احلـر للعـب فـي اإلرتفـاع عـن 7
أمتـار من سطح اللعب.

-4

جيب أن يكون مسطح اللعب من لون فاتح يف املالعب املغطاة.

-5

أن مجيع اخلطوط امللعب بعرض ( ) 5سم وجيب أن تكون بلـون فـاتح الـذي خيتلـف عـن لـون األرض وأية خطوط أخرى.

-6

متتد منطقة اإلرسال يف العمق إىل نهاية املنطقة احلرة.

-7

حتدد منطقة التبديل بامتداد خطي اهلجوم حتى طاولة املسجل.

-8

ال يقــــل احلـــــد األدنـــــى لدرجـــــة احلــــرارة عـــــن  20درجـــــات مئويـــــة (  100درجــــة فهرنهيت).

-9

ال تعترب العصاتان اهلوائيتان جزءاً من الشبكة وحتددان أفقياً جمال العبور.
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-10
-11

يقـــاس إرتفـــاع الشـــبكة مـــن منتصـــف أرض امللعـــب ،وجيـــب أن يكـــون ارتفـــاع الشـبكة (فـوق اخلطـني اجلـانبيني) بالضـبط نفسـه وجيـب أال يزيـد
عـن االرتفـاع القانوني عن  2سم.
يكون عـرض الشـبكة متـر واحـد وطوهلـا  5.9إلـى  10أمتـار (مـع  25إلـى  50ســم مــن كــل جانــب مــن األشــرطة اجلانبيــة) ،مصــنوعة بعيــون مربعــة
ســوداء بقياس 10سم.

-12

تقاس منطقة اإلمحاء مبساحة حواىل  3×3أمتار وتتواجد فى كل أركان امللعب من جهة املقاعد خارج املنطقة احلرة.

-13

يبلغ حميط الكرة بني  69-67سم ووزنها من  295-290جرام.

-14

يتكون أعضاء الفريق من  15العبا على األكثر فى ورقة التسجيل.

-15

جيب على الالعبني خارج امللعب إما أن جيلسوا على مقاعد فريقهم أو جيوز اإلمحاء بدون كرة أثناء اللعب فى منطقة اإلمحاء.

-16

جيوز اللعب حافى القدمني أو تغيري املالبس املبتلة بدون تصريح من احلكم األول.

-17

يفوز باملباراة الفريق الذى يكسب ثالث أشواط وفى حالة التعادل  2/2يلعب الشوط احلاسم (اخلامس ) من  15نقطة بالتقدم نقطتني.

-18

إذا أعلن عدم اكتمال الفريق فى الشوط أو املباراة يستكمل الشوط أو املباراة املتبقى منها بعدم االكتمال.

-19

جيوز أن يتواجد دائما مثانية العبني للفريق فى امللعب أثناء املباراة .

-20

من مهام العبى الفريق املرسل أن مينعوا منافسهم من رؤية مسار الكرة من خالل إخفاء اإلرسال سواء فردى أو مجاعى.

-21

الحيــق لالعبــني غيــر املشــاركني فــي اللعــب اإلمحــاء بالكرة أثناء فرتات الراحة بني األشـواط .

-22

جيب أن ترقم فانيالت الالعبني من  1إىل . 50

-23

جيب أن ال يقل إرتفاع الرقم عن  10سم على الصـدر وأن ال يقـل اإلرتفـاع عـن  15سم على الظهر ،ويكون عرض الشريط املكون لألرقام 4سم كحد أدنى

-24

المينـع إرتـداء األشـياء التـي ميكـن أن تسـبب اإلصـابة أو تعطـي ميـزة إصـطناعية لالعب.

-25

أثناء املباراة يوقع رئيس الفريق على إستمارة التسجيل وميثل فريقه يف القرعة .

-26

قبـل املبـاراة ،يسـجل املـدرب أو يتأكـد مـن أسـماء وأرقـام العبيـه وقائمـة الفريـق على إستمارة التسجيل ثم التوقيع عليها.

-27

يعطـي املدرب قبــل كــل شــوط احلكــم الثــاني أو املســجل ورقــة ترتيــب الــدوران مســتوفاة وموقعة.

-28

جيلس مساعد املدرب على مقعد الفريق و حيق له التدخل يف املباراة.

-29

إذا فـــاز الفريــق املســـتقبل بالتـــداول ..حيــرز نقطـــة وجيــب أن يقـــوم الفريق األخر باإلرســـال.

* ضع احلرف الذى ميثل اإلجابة الصحيحة فى ورقة اإلجابة.
نوع األسئلة االختيــــــــــــــــــار مــن متعـــــــــــــــدد
 -30أرض امللعب عبارة عن مستطيل مقاساته ( الطول× العرض):
( أ )  18 × 10مرت .

( د )  20 × 10مرت .

(ب)  10 × 20مرت .

(هـ)  10 × 18مرت .

(ج )  9 × 18مرت .

 -31يبلغ ارتفاع الشبكة للجنسني (رجال – سيدات):
( أ ) 2.43مرت –  2.24مرت .

( د ) 2.42مرت – 2.23مرت .

(ب) 2.45مرت –  2.45مرت.

(هـ)  2.40مرت – 2.20مرت .

(ج ) 2.50مرت – 2.30مرت .
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 -32من أدوات الالعبني أثناء املباراة وشرط أن تكون موحدة:
(ب) حذاء رياضى – جورب – بدلة التدريب – البطاقة.

( أ ) بدلة التدريب – ساعة يد – فانلة – شورت.

( د ) فانلة – شورت – جورب -حذاء رياضى.

(ج ) شورت – بدلة التدريب – ساعة يد – أى حذاء.
(هـ) فانلة – حذاء رياضى – بدلة التدريب  -البطاقة.

 -33من مسئوليات رئيس الفريق اثناء املباراة :
(ب) له احلق فى تسجيل احتجاج رمسى فى ورقة التسجيل.

( أ ) يطلب ايضاحا من احلكم األول حول تفسري القواعد.

( د ) يطلب أوقاتا مستقطعه وتبديالت .

(ج ) يطلب السماح بتغيري األدوات والتحقق من مراكز الفريق.
(هـ) كل ما سبق.
 -34من مسئوليات املدرب أثناء املباراة :
( أ ) قبل كل شوط يعطى احلكم الثانى ورقة ترتيب الدوران.
(ج ) يطلب األوقات املستقطعة والتبديالت.

(ب) جيلس على مقعد الفريق األقرب إىل املسجل.
( د ) إعطاء تعليمات لالعبني فى امللعب بدون إزعاج.

(هـ) كل ما سبق .
 -35من اإلجراءات املرتتبة على اخلطأ للفريق املرسل:
( د ) استمرار تداول الكرة – يفوز بنقطة.

( أ ) استمرار تداول الكرة.
(ب) فقد تداول الكرة – خيسر نقطة.

(هـ) كل ما سبق.

(ج ) يفوز بنقطة.
 -36إذا وافق رئيس الفريقني على اإلمحاء عند الشبكة معا يسمح للفريقني االمحاء:
( أ ) ملدة  3أو  5دقائق .

( د ) ملدة  15أو  20دقيقة .

(ب) ملدة  10أو  15دقيقة .

(هـ) ملدة  30دقيقة .

(ج ) ملدة  6أو  10دقائق .
 -37يؤدى خطأ املركز إىل النتائج التالية :
( أ ) فقد تداول الكرة – خسارة نقطة – تصحح مراكز الالعبني( .ب) استمرار تداول الكرة – الفوز بنقطة – تصحح مراكز الالعبني.
( د ) فقد تداول الكرة – الفوز بنقطة – عدم تصحيح مراكز الالعبني.

(ج ) استمرار الالعبني مبراكزهم – الفوز بنقطة.
(هـ) كل ما سبق.
 -38ما هو اإلرسال األول فى الشوط من احلاالت اآلتية:

(ب) بعد كل طلب تبديل.

( أ ) بعد كل وقت مستقطع.
(ج ) بعد توقفات اللعب إلصابة أحد الالعبني.

( د ) فى الشوط األول والشوط احلاسم (اخلامس) بواسطة القرعة.

(هـ) كل ما سبق.
 -39يعطي لالعب املصاب وقتاً للعالج إذا تعذر تبديله قانونياً مدته:
( أ )  1دقيقة.

( د )  4دقائق.

(ب)  2دقيقة.

(هـ)  5دقائق.

(ج )  3دقائق.
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 -40اذ توقف املبارات اكثر من اربعة ساعات فى هذه احلالة:
( أ ) تستمر املباراة إىل النهاية.

(ب) تعاد املباراة بالكامل.

(ج ) يستأنف الشوط املتبقى.

( د ) ال تعاد املباراة.

(هـ) حتتفظ بنتائج املباراة ثم تستأنف األشواط من نفس النقطة.
 -41من أنواع سوء السلوك التاىل:
( أ ) السلوك الغري رياضى – السلوك الفظ (اخلشن) – السلوك العدائى – االعتداء.
(ب) االعتداء املتعمد – اهلجوم البدنى – التصرف املنافى – اإلصابات.
(ج ) كلمات السباب – اإلشارات اجلارحة – التهديد.
( د ) التعبري عن االحتقار –املبادئ الغري أخالقية.
(هـ) اهلجوم البدنى – االعتداء – اإلصابات – السلوك الفظ.
 -42أى نوع من اجلزاءات التالية فى حالة السلوك الغري رياضى ألول مرة:
( أ ) استبعاد من املباراة.
(ب) طرد من الشوط.

( د ) لفت نظر بورقة التسجيل.
(هـ) كل ما سبق.

(ج ) فقد تداول الكرة ونقطه.
 -43تتكون هيئة التحكيم للمباراة من احلكام التاليني:
( أ ) احلكم األول – احلكم الثانى – املسجل.

(ب) احلكم األول  -املسجل – امليقاتى –  4قضاة خطوط.

(ج ) امليقاتى – احلكم األول –  5قضاة خطوط.

( د ) احلكم األول – احلكم الثانى – املسجل –  4قضاة خطوط.

(هـ) املسجل – امليقاتى – رئيس القضاة –  3قضاة خطوط.

 -44من سلطات احلكم األول:
( أ ) يدير املباراة من البداية حتى النهاية.

(ب) قراراته خالل املباراة نهائية.

(ج ) جيوز له استبدال أى من أعضاء هيئة التحكيم.

( د ) يراقب عمل متلقى الكرات وجمففى األرض .

(هـ) كل ما سبق.

 -45من مسئوليات احلكم األول أثناء املباراة:
( أ ) جمازاة سوء السلوك – األخطاء فى لعب الكرة واملرسل وإخفاء اإلرسال – أخطاء فوق الشبكة.
(ب) يشرف على أعمال املسجل – االتصال باملدرب – مراقبة مقاعد االحتياطى للفريقني.
(ج ) أخطاء مراكز الفريق املستقبل – االجتياز مللعب املنافس أسفل الشبكة.
( د ) يراقب عدد األوقات املستقطعة – يراقب التبديالت – جمازاة سوء السلوك.
(هـ) كل ما سبق.
 -46من مسئوليات احلكم الثانى أثناء املباراة:
( أ ) أخطاء مراكز الفريق املستقبل.

(ب) ملس الالعبني للشبكة والعصا اهلوائية التى جبانبه من امللعب.

(ج ) االجتياز داخل ملعب املنافس واجملال حتت الشبكة ( .د ) الكرة التى تعرب الشبكة خارج جمال العبور من جانبه فى امللعب.
(هـ) كل ما سبق
 -47من إشارات اليد الرمسية للحكام عند أخذ الوقت املستقطع:
( أ ) رفع الذراعني أماما وخلفا ولفهما حول اجلسم.

(ب) وضع راحة إحدى اليدين على أصابع اليد األخرى(شكل حرف.)T

(ج ) تقاطع الذراعني أمام الصدر واليدين مفتوحتان (شكل حرف ( )Xد ) رفع الذراعني عاليا وعمودياً وراحتاً اليدين مفتوحتان لألمام
(هـ) حركة دائرية للذراعني حول بعضهما أمام اجلذع.
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 -48من إشارات اليد الرمسية للحكم األول عند توقيع جزاء الطرد:
( أ ) إظهار البطاقة احلمراء فى يد واحدة.

(ب) إظهار البطاقة الصفراء فى يد واحدة.

(ج ) إظهار البطاقتني (احلمراء – الصفراء) معاً فى يد واحدة (.د ) إظهار البطاقتني (احلمراء – الصفراء) منفصلتني فى اليدين.
(هـ) كل ما سبق.
 -49من إشارات الراية الرمسية لقضاة اخلطوط عندما تكون الكرة "داخل":
(ب) يشري بالراية إىل أسفل.

( أ ) يشري بالراية عمودياً إىل أعلى.
(ج ) يرفع الراية أمام اجلذع وملس حافتها العليا باليد احلرة (شكل.)T

( د ) يرفع الذراعني متقاطعني أمام الصدر (شكل.)X

(هـ) كل ما سبق.
 -50اذ امتنع الفريق اللعب بعد أن يطلب منـه اللعب ،فإنـه يعد خساراً يف املبارات بنتيجة
( أ )  -1صفر للمبارات و  -25صفر للشوط.

(ب)  -2صفر للمبارات و  -25صفرلكل شوط..

(ج )  -3صفر للمبارات و  -25صفرلكل شوط..

( د )  -4صفر للمبارات و  -25صفرلكل شوط..

(هـ)  -5صفر للمبارات و  -25صفر لكل شوط.
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 ثشكداربة) ل سةر دةسكةفتنييَن زانياريا ل سةر، تيكةل كة،كارتيكرنا اسرتاتيجيا (هزركة
:ثؤختة
 ظةكولةران، ثشكاربة) ل سةر دةسكةفتنييَن زانياريا ل سةر ظوليَبوليَ ية، تيكةل كة،ئارماض ذ ظةكوليينَ دياركرنا بكار ئينانا اسرتاتيجيا ( هزركة
 ظةكولييَن هاتة ئةجنام دان ل سةر قوتابييَن قوناغا،د ظةكولينا خودا ريَبازا تاقيكرنيَ بكار ئينا ذبةر طوجناندنا ويَ دطةل سروشيتَ ظةكوليَنا وان

) قوتابي هاتة40( َ) و ثشيتَ هنطي2018 – 2017( َضاريَ فاكولتيا ثةروةردا ثشكا ثةروةردا وةرزشي ل زانكويا زاخو بو ساال خاندني
) بو طروثيَ كونرتول20(  ثشكداربة) ل سةر هاتة جبهـ ئينان و، تيكةل كة،) بو طروثيَ تاقيكرنيَ ئةويَن اسرتاتيجيا (هزركة20( هةلبذارتن ذوان
ظةكولةران هةظسةنطي ضيَكر دناظ سامثليَن ظةكوليينَ بةري ثروطراميَ خو جيَ بةجي كةن.ئةويَن شيوازيَ كالسيكي ل سةر هاتة جبهـ ئينان
 دةستكةفتيا زانياريا ل بابةتي ظوليَبوليَ) و ظةكولةران ديزاينا تاقيكرنيَ بكارئينا ئةوا دبيذنيَ (ديزاينا هةلبذارتنا، تةمةن،ئةوذي بو بطوريَن ( هزر
و ذ كةرةستيَن كومكرنا داتايان دةستكةفتنا زانياريا ذ ديزاين كرنا ظةكولةران.) طروثا ب شيَوي هةرةمة كيَ ييَت تاقكرنا ثيشيَ و ثاشييَ هةي
َ ثشكداربة) ب شيَوةيةكيَ ثوستظ كارتيكرن هةبو ل سةر ئاسيت، تيكةل كة، اسرتاتيجيا ( هزركة-:  ظكولةر طةهشتنة ظان ئةجنامان.بوو
َ شيوازيَ كالسيكي ب شيَوةيةكيَ ثوستظ كارتيكرن هةبو ل سةر ئاسيت،َدةسكةفتنا زانياريا د ظ وليبوليَ دا بو قوتابييَن طروثيَ تاقيكرني
 ثشكداربة) و شيوازيَ كالسيكي هةردووكان، تيكةل كة، اسرتاتيجيا (هزركة،دةسكةفتنا زانياريان د ظوليبوليَ دا بو قوتابييَن طروثيَ كونرتول
 ثشكداربة) ثرتبو ذ كارتيكرنا، تيكةل كة،كارتيكرن هةبوو ل سةر ئاسيتَ دةستكةفتنا زانياريان دظوليَبوليَ دا بةليَ كارتيكرنا اسرتاتيجيا (هزركة
. ثشكداربة) ئةوا هاتية ب كارئينان د ظوليَبوليَ دا ضيرتة، تيكةل كة،شيوازيَ كالسيكي ئةظة ويَ ضةنديَ دطةهينيت كو اسرتاتيجيا (هزركة
. ظوليَبول،  دةسكةفتنييَن زانياريا،) ثشكداربة، تيكةل كة، اسرتاتيجيا (هزركة:ثةيظييَن سةرةكي
Effect of The Strategy of Thinking, Pairing, And Participating On the Cognitive Achievement of
Volleyball
Abstract:
The aim of the research is to find the effect of the strategy of (thinking, pairing, and participating) on the
cognitive achievement in volleyball. The researchers used the experimental method in their current research
because it fits the requirements of their research. The research was conducted on a sample of students of
the fourth year of education, in the faculty of education, department of physical education, University of
Zakho for the academic year (2017-2018). After that 40 students were selected by 20 students for each
experimental group. The experimental group applied a strategy of (thinking, pairing, and participating) and
the control group followed the traditional pattern. The homogeneity of the research sample was verified
before the program was applied, and that in terms of (Intelligence, age, cognitive achievement of
volleyball). The researchers used the experimental design called (random group design for the choice of
equivalence with pre-test and post-test). The methods used to collect the data were the cognitive test
designed by the researchers, and the researchers relied on the following statistical methods (arithmetic
mean, median, standard deviation, ease coefficient, difficulty coefficient, strength of excellence, T-tests,
Percentages, code-Recharion equation). The researchers concluded that (thinking, pairing, and
participating) strategy contributed positively to the level of cognitive attainment of volleyball for the
experimental group members. The traditional method (explanation and model) contributed positively to the
level of cognitive knowledge of volleyball for control group members. There is an impact of both, the
strategy of (thinking, pairing, and participating) and the traditional method on cognitive attainment of
volleyball. However, the impact of the (thinking, pairing, and participating) strategy is greater than that of
the traditional method, which indicate the priority of the (thinking, pairing, and participating) strategy used
in volleyball.
Keywords: The strategy of thinking, pairing, and participating, cognitive achievement, and volleyball.
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