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١٦/٢/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
الــتعلم التعـــاوني فــي تعلــیم بعــض المهـــارات البحــث الحــالي إلــى الكشـــف عــن اثــر یهــدف

التهـدیف بـداخل ، المناولة المتوسـطة، الدحرجة بوجه القدم الداخلي(األساسیة في لعبة كرة القدم 

، اسـتخدم الباحـث المـنهج االبتـدائيالخامسلدى تالمیذ الصف وتنمیة التوافق االجتماعي ) القدم

) تلمیــذًا فــي كــل شــعبة دراســیة ، ٣٢) تلمیــذًا وبواقــع (٦٤، وتكونــت عینــة البحــث مــن (التجریبــي

وعــن طریــق القرعــة تــم تســمیة الشــعبتین لتمثــل إحــداهما المجموعــة التجریبیــة وهــي شــعبة (ب) أمــا 

شعبة ( أ ) فتمثل المجموعة الضابطة، وتم تحقیـق التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیـرات (العمـر 

، والطول) فضًال عن تحقیق التكافؤ بینهم في المهارات األساسیة (قید الدراسة) ومستوى ، والوزن 

التوافــق االجتمــاعي لــدیهم ، وتــم اســتخدام الــتعلم التعــاوني مــع تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة أمــا مــع 

فیـذ المجموعة الضابطة فتم استخدام األسلوب االمري المتبع لدرس التربیة الریاضیة ، واسـتغرق تن

التجربــة ســتة أســابیع وبواقــع خطتــین تعلیمیتــین فــي األســبوع الواحــد لكــل مجموعــة والبــالغ عــددها 

) دقیقـة ، وتـم البـدء بتنفیـذ التجربـة ٤٠) خطط تعلیمیة ، وبلغ زمن الخطة التعلیمیـة الواحـدة (١٠(

  .  ٢٦/٤/٢٠١٠ولغایة یوم االثنین الموافق  ٢٤/٣/٢٠١٠یوم األربعاء الموافق 

الباحـــث الوســـائل اإلحصـــائیة اآلتیـــة : الوســـط الحســـابي ، االنحـــراف المعیـــاري ، اســـتخدم

اختبار ، اختبار(ت) لمتوسطین مرتبطین ولعینتین متساویتین معامل االرتباط البسیط (بیرسون) ، 

.(ت) لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین متساویتین

:یناآلتییننتاجوبعد تحلیل البیانات إحصائیًا توصل الباحث إلى االست

جمیع المهارات األساسیة (قید الدراسة) علیمإن التعلم التعاوني كان له دور واضح في ت-

تالمیذ المجموعة التجریبیة .ل

األسلوب االمري (التقلیدي) في ال یختلف بصورة كبیرة عن تأثیر التعلم التعاوني تأثیر إن -

.تطویر مستوى التوافق االجتماعي لدى التالمیذ
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The Effect of Cooperative learning on Teaching Some
Basic Skills and Social Agreement for Fifth Primary Class

Pupils

Assist. Lecture Faaiq Younis Ali
College of Basic Education/University of Mosul

Abstract:
The current researcher aims to reveal the effect of cooperative

learning on teaching Some of basic skills in football (inner foot scroll ,

medium pass , inner shooting) and social agreement for fifth primary

class pupils . The researcher used an empirical design . The sample was

(64) pupils divided in to (32) pupils in each group . By random choice ,

the two groups were chosen to be the experimental and control groups.

Equivalence between groups in (age , weight , height) variables was made

in addition to equalizing them in the basic skills (under study) and their

social agreement . Cooperative learning was used with the experimental

group where as the control group was taught by the imperative style

(i.e. traditional method) . The experiment lasted (6) weeks with two

educational plans per week ; the plans were (10) and each of them lasted

(40 minutes) . The experiment began on Wednesday 24/3/2010 and ended

on 26/4/2010 . The researcher used the following statistical means :

Arithmetic mean , standard deviation , Pearson correlation factor , T-test

for two equal samples and related averages , and T-test for two unrelated

means and samples .

After the statistical Analysis of data , the researcher concluded the

following :

- Cooperative learning had an effective role in teaching all the basic skills

researched for the experimental group .

- The effect of cooperative learning is not different from the traditional

method by a large degree in developing pupils social agreement .
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:التعریف بالبحث -١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

اة اإلنســـان ، ففیهـــا ترســـم مالمـــح شخصـــیته فـــي إن مرحلـــة الطفولـــة مـــن أهـــم مراحـــل حیـــ

المستقبل ، كما إنها الثروة البشریة الحقیقیة لتقییم مستقبل المجتمعات ، لذا یجب العنایة باألطفال 

في هذه المرحلة العمریة كونها القاعدة التي تقوم علیها نشأتهم السلیمة في مراحل نموهم التالیة .

هــم المراحــل الدراســیة حیــث أنهــا تشــكل حجــر الزاویــة للبنــاء وتعــد المرحلــة االبتدائیــة مــن أ

) بان " المرحلة االبتدائیة من أهم مراحل حیاة اإلنسان ففیها تنمو ١٩٨٧التعلیمي ، ویؤكد (فرج ،

كیل وتحدیــــد اتجاهاتــــه فــــي قــــدرات الطفــــل وتتطبــــع مواهبــــه وتكــــون قابلــــة للتــــأثیر والتوجیــــه والتشــــ

  ) . ١٠٦، ١٩٨٧" (فرج ،المستقبل

ویعـــد درس التربیـــة الریاضـــیة فـــي المـــدارس االبتدائیـــة مـــن المجـــاالت المهمـــة فـــي تقـــدیم 

) علـى أن مـن إحـدى األهـداف ٢٠٠٠األنشطة المختلفة للتالمیذ ، حیث یؤكد (العنبتاوي والعزة ، 

األساسیة لدرس التربیة الریاضیة تتمثل في توفیر وسائل ودعائم النمو المتكامل للتلمیـذ مـن حیـث 

) . ومـن ٧٥، ٢٠٠٠واحي البدنیة والمهاریة والحركیة والنفسیة واالجتماعیة (العنبتاوي والعزة ، الن

مـن األلعـاب الشـعبیة األكثـر هـا ألساسیة للعبة كـرة القـدم باعتبار المهارات اتعلیمهذه األهداف هي 

خــالل مــا انتشــارًا فــي المجــال الریاضــي ولمختلــف دول العــالم حیــث نالــت هــذه اللعبــة شــعبیتها مــن

تثیره لدى الالعبین والمشاهدین مـن حمـاس وانـدفاع عـاٍل نحـو متابعـة نتائجهـا ، حیـث تمتـاز هـذه 

ـــال  ـــادة إقب ـــة األلعـــاب الریاضـــیة بزی ـــذا تمیـــزت عـــن بقی ـــرة مهاراتهـــا األساســـیة وتنوعهـــا ل اللعبـــة بكث

الطــرق  الالعبــین بممارســتها وٕاجــراء البحــوث والدراســات مــن قبــل المختصــین للوصــول إلــى أفضــل

واألســالیب التعلیمیــة التــي تهــدف إلــى تعلــیم التالمیــذ هــذه المهــارات وتطویرهــا بغیــة الوصــول إلــى 

احــد المنــاهج التربویــة والمهمــة فــي هــو درس التربیــة الریاضــیة كمــا إنمســتوى جیــد فــي األداء .

ك ألنـه یهـدف المدارس والجامعات وغیرها من المؤسسات التربویة المقرة من قبـل وزارة التربیـة وذلـ

وصـقل قـدراتهم والمهـاراتككل متكامل من حیث إكسابهم اللیاقة البدنیة العامةتالمیذ تنمیة ال إلى

، وضـــبط مظـــاهرهم االنفعالیـــة والنفســـیة وتعـــدیل میـــولهم العقلیـــة والفكریـــة وتهـــذیب ســـلوكهم العـــام

، ٢٠٠١، لسـامیة (المسـالمةوالقیم االجتماعیة ابالمبادئونزعاتهم وتوجیه دوافعهم األولیة والرقي 

١( .  

وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق البـــد مـــن تـــوفر طـــرق وأســـالیب تعلیمیـــة یمكـــن مـــن خاللهـــا تحقیـــق 

ومـن هـذه الطـرق هـي طریقـة الـتعلم وتنمـي مسـتوى التوافـق بـین التالمیـذ ،األهداف السابقة الذكر 

هــات المعاصــرة فــي التعــاوني التــي حظیــت باهتمــام العدیــد مــن البــاحثین ، والتــي تعتبــر مــن االتجا

مجال طرائق التدریس ، حیث تتیح للتالمیذ فرصة العمـل والقیـام بـدور ایجـابي نشـط والتفاعـل مـع 

المواقـــف المختلفـــة ، لتحصـــیل الحقـــائق والمعلومـــات المتصـــلة بأنفســـهم ، كمـــا أن مـــا یتعـــرض لـــه 
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ا یجـدون المجـال التالمیذ من مواقف جماعیة یتیح لهم فرص جمع البیانات واألدلة والشـواهد ، كمـ

مفتوحًا لتقدیم األشیاء وٕاصـدار األحكـام ، ثـم یشـعرون بـدورهم فـي العملیـة التعلیمیـة وأنهـم قـادرون 

علــى أن یعلمــوا أنفســهم بدرجــة مــا ، األمــر الــذي یــؤدي إلــى تعلــم أفضــل ، "حیــث یــذكر ســالفین 

)Slavin(الطریقــة التقلیدیــة ، فهــم أن " للتالمیــذ فــي الــتعلم التعــاوني أدوارًا ممیــزة ال تجــدها فــي بــ

یسلكون سلوكًا تعاونیًا یساعد بعضهم بعضًا ولهم أسس حافزیة (تكافؤ المجموعـة حسـب أداء كـل 

مــل معــا لتحقیــق الهــدف أعضــائها) وتركیبــة ممیــزة لمهمــات التعــاون (یجــب علــى المجموعــة أن تع

  ) .٣،  ٢٠٠٠(إبراهیم وآخران ، "النهائي) 

اثر التعلم التعاوني في تعلیم بعض ة الحالیة في بیان میة الدراسومن هنا تجلت أه

.المهارات األساسیة بكرة القدم وتنمیة التوافق االجتماعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

مشكلة البحث :٢-١
وهـي مـن المؤسسـات االبتدائیة من أهـم المراحـل الدراسـیة فـي حیـاة التلمیـذ ،درسةتعد الم

ســعى مــن خــالل برامجهــا المتنوعــة إكســاب التالمیــذ ثقافــة مجتمعــاتهم ومســاعدتهم التعلیمیــة التــي ت

إن االهتمــام بهــذه المرحلــة تعــد بــادرة تعلــم ایجابیــة فــ اذلــ علــى تحقیــق التوافــق الســلیم بمجــتمعهم ، 

للتالمیذ والـذي واالجتماعيالحركي والمهاريالبدني و باعتبارها القاعدة األساسیة في عملیة البناء 

أسـالیب تعلیمیـة و في المستقبل ، لذا البد من استخدام طرائق بهذه الجوانبقف علیها مستواهم یتو 

وبشــكل یتناســب ویــتالءم مــع مســتوى تالمیــذ هــذه المرحلــة تحقیــق هــذه األهــدافیمكــن مــن خاللهــا 

أن النشــاط  يالباحــث إلجــراء هــذه الدراســة هــ ت، لــذلك فــإن مــن أهــم األســباب التــي دفعــالعمریــة 

یقــوم علــى أســاس د فــي درس التربیــة الریاضــیة فــي المدرســة االبتدائیـة محــاط بغــالف تقلیــدي السـائ

وحفظهـا وتنفیـذ مـا معلومـاتال في هذا األسلوب (االمري) من التعلم هو استقبالالتالمیذ دور  بأن

هـذا  مبـدأیطلب منهم فقط مع عدم إعطائهم دور آخر غیـر هـذا فـي العملیـة التعلیمیـة ، حیـث أن 

كمـا انـه یخلـو مـن المشـاركة الصـف الواحـدتالمیـذالتنافسي بـین  أواالنفرادي  األداءهو سلوب األ

ال یؤدي األسلوبیرى الباحث بأن هذاوالتعاون مما قد یولد شيء من األنانیة لدى التالمیذ ، لذا 

ذ للتعبیـر عـن إلى إلزام فعال فـي عملیـة التعلـیم المسـتمرة فـي التنفیـذ وال یفسـح المجـال أمـام التالمیـ

إمكانیــاتهم الحركیــة والمهاریـــة بحریــة ، كمــا یتســـم هــذا األســلوب بالســـیطرة الواضــحة للمعلــم علـــى 

فضًال مجریات التدریس بشكل كبیر مما یعكس الجانب السلبي لدور التلمیذ في العملیة التعلیمیة

عملیــة ســلبًا فــي بــین التالمیــذ وهــذا مــا یــؤثروعــدم التوافــق عــن إشــاعة جــو مــن التنــافس الفــردي 

.مسـتقبالً تهمومـن ثـم قـد یـنعكس علـى شخصـیاالجتماعي والتعاون بـین التالمیـذ والتوافق الترابط 

للـتعلم التعـاوني اثـر فـي تعلـیم بعـض المهـارات هـل لذلك تكمن مشكلة البحـث فـي السـؤال اآلتـي :

  ؟ س االبتدائياألساسیة بكرة القدم وتنمیة التوافق االجتماعي لدى تالمیذ الصف الخام
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البحث : أھداف٣-١
:یهدف البحث الحالي إلى الكشف عن

بعض المهـارات األساسـیة فـي لعبـة كـرة القـدم لـدى تالمیـذ الصـف تعلیماثر التعلم التعاوني في -

الخامس االبتدائي .

اثر التعلم التعاوني في تنمیة التوافق االجتماعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي .-

في تعلیم بعض المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم الفرق بین اثر التعلم التعاوني واألسلوب االمري -

.وتنمیة التوافق االجتماعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

البحث :وضفر ٤-١
توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي االختبـار البعـدي  بـین المجمـوعتین التجریبیـة  والضـابطة -

بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم . في

توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي االختبـار البعـدي  بـین المجمـوعتین التجریبیـة  والضـابطة-

في مستوى التوافق االجتماعي لدى التالمیذ .

فـــي تعلـــیم بعــــض توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــــائیة بـــین الـــتعلم التعـــاوني واألســــلوب االمـــري -

ت األساسیة بكرة القدم وتنمیة التوافق االجتماعي لـدى تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائيالمهارا

.

مجاالت البحث : ٥-١
–تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي لمدرســة القبــة االبتدائیــة للبنــین المجــال البشــري :  ١-٥-١

محافظة نینوى .–القبة 

محافظــة –القبـة –لقبـة االبتدائیـة للبنــین السـاحة الخارجیـة لمدرســة االمجـال المكــاني : ٢-٥-١

نینوى .

  . ٢٦/٤/٢٠١٠ولغایة  ٢٤/٣/٢٠١٠الفترة من المجال الزماني : ٣-٥-١
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المصطلحات الواردة في البحث :  ٦-١
التعلم التعاوني :١-٦-١
ـــزاز (- ـــد اهللا والب ـــه عب ـــى ) بأنـــه :٢٠٠١عرف ـــذ الصـــف مـــن خـــالل تقســـیمهم إل " تنظـــیم تالمی

صـــغیرة غیـــر متجانســـة فـــي المســـتویات التحصـــیلیة یجمعهـــا هـــدف كلـــي أو جزئـــي مجموعـــات

مشترك إلنجاز المهمة التعلیمیة الموكلة إلیهم ویتحمل كل تلمیذ في المجموعـة مسـؤولیة تعلمـه 

) .٣،  ٢٠٠١وتعلم زمالئه " (عبد اهللا والبزاز ، 

التوافق االجتماعي :٢-٦-١
" انسـجام الفـرد مـع نفسـه ومـع اآلخـرین ویشـعر بالرضـا :) بأنـه٢٠٠٧(وعبـد عرفه الجمیلي -

عن نفسه وعن اآلخرین ویتمكن من إقامة عالقات مرضـیة مـع الـذین یعـیش معهـم " (الجمیلـي 

) .٦٢،  ٢٠٠٧وعبد ، 

اإلطار النظري :١-٢
التعلم التعاوني :١-١-٢

لتعلــــیم واهــــتم إن فكــــرة التــــدریس الحــــدیث قــــد احتلــــت مســــاحة واســــعة فــــي حقــــل التربیــــة وا

العاملون في هذا المحور الحیوي اهتمامـًا جـدیًا فـي نصـف القـرن الحـالي محـاولین وضـع مسـارات 

عالجیة إلرساء قواعد مقبولة للتقدم والتطور للعملیة التعلیمیة . 

والتــدریس بصــورة عامــة عبــارة عــن حصــیلة مــن الخبــرات والمهــارات المســنودة إلــى خلفیــة 

ســـــتها بطریقـــــة تنســـــجم وواقـــــع المجموعـــــة وأهـــــدافها ومواقفهـــــا الســـــلوكیة               عالیـــــة مهنیـــــة یمكـــــن ممار 

) . وعندما نتحدث عن التدریس عمومًا فإننا نشیر في الواقـع ٧٣، ١٩٩١(السامرائي والسامرائي ،

إلى عملیة تفاعلیة ذات ثالثة أبعاد أو عوامل تنتج معًا عملیة تربویة نطلق علیها عادة "التدریس" 

) . ٥٠،  ١٩٩١التربیــة الصــفیة وهــذه العوامــل هــي المعلــم والتلمیــذ والمــنهج (محمــد ومحمــد ، أو 

وان عملیــة التــدریس تهــدف إلــى إحــداث تغیــرات مرغوبــة فــي ســلوك المــتعلم ، وٕاكســابه المعلومــات 

والمعــــارف والمهــــارات واالتجاهــــات والقــــیم المرغوبــــة . ویتوجــــب علــــى المعلــــم أن یقــــوم بنقــــل هــــذه 

ـــم یثیـــر اهتمـــام المعـــارف  ـــر الســـلوكي التعلیمـــي بأســـلوب مالئ ـــة لتحقیـــق التغی والمعلومـــات المطلوب

المــتعلم ورغبتــه وتدفعــه إلــى الــتعلم مــع األخــذ بعــین االعتبــار صــفات المــتعلم وخصائصــه النفســیة 

  ) .  ٤٨،  ٢٠٠١واالجتماعیة والعقلیة والجسمیة (الحیلة ، 

السـنوات األخیـرة لألنشـطة والفعالیـات التـي تجعـل ولقد أولى التربویون اهتمامًا متزایدًا فـي

التلمیـذ محـورًا لعملیــة الـتعلم والتعلــیم ، ومـن ابــرز هـذه النشــاطات اسـتخدام أســلوب الـتعلم التعــاوني 
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والذي یعني ترتیب التالمیذ في مجموعات وتكلیفهم بعمل أو نشاط یقومون به مجتمعین متعاونین 

  ) .١٤٤،  ٢٠٠١(الحیلة ، 

علم التعاوني شكًال من أشكال التفاعل االجتماعي الذي یجعل التالمیذ أفرادًا ویعد الت

منتجین في مجموعاتهم ، إذ أن بناء أهداف التدریس على وفق التعلم التعاوني یجعل المواقف 

التدریسیة المنبعثة من هذه األهداف ملبیة لحاجات المتعلمین فیتفاعلون مع المعلمین من جهة 

ن جهة أخرى تفاعًال مستمرًا مؤثرًا ، وعندما یتعاون التالمیذ فیما بینهم ألداء ومع زمالئهم م

المهمات التعلیمیة بدًال من التنافس فان هذا یقلل من الشعور بالعداء بینهم ویخلق اتجاهات 

) بأن "التعلم التعاوني ٢٠٠١) . ویشیر (محمد ، ٣٠،  ٢٠٠٦تعاونیة ایجابیة لدیهم (سلیم ، 

سي یقوم فیه التالمیذ بأداء المهارات المتعلمة مع بعضهم البعض مع المشاركة في نموذج تدری

الفهم والحوار والمعلومات المتعلقة بالمهارات المتعلمة ، كما یساعد بعضهم بعضًا في عملیة 

التعلم ، وأثناء هذا األداء والتفاعل الفعال تنمو لدیهم الكفایات الشخصیة واالجتماعیة االیجابیة" 

  ) .١١٧،  ٢٠٠١محمد ، (

وقد برزت استراتیجیات التعلم التعاوني على أنها تزید من فاعلیة التعلم ، وقد أجمعت 

الدراسات التي قامت في هذا المجال على أهمیة التعلم التعاوني لیس فقط في التحصیل وزیادة 

الجانب المعرفي وٕانما في جوانب أخرى في التعلم مثل :

وارتفاع نسبة التحصیل في كثیر من المواد الدراسیة .زیادة تحصیل الطلبة .١

ازدیاد التفاهم بین أفراد المجموعة . .٢

  ) .٣٠،  ٢٠٠٦. نمو العالقات االجتماعیة والشخصیة بین التالمیذ (سلیم ، ٣

طرائق التعلم التعاوني :٢-١-٢
لى الرغم لقد طور عدد من الباحثین طریقة األسلوب التعاوني وأجمعت طرائق متنوعة ع

من تعدد أنماط التعلم التعاوني ، إال أن هذه األنماط یجمعها قاسم مشترك ، إذ تتفق فیما بینها 

على تقسم تالمیذ الصف الواحد إلى مجمعات صغیرة غیر متجانسة في التحصیل أو المهارات 

ة المهمة ویكون العمل في المجموعة الواحدة كفریق واحد ، حیث یتعلم تالمیذ المجموعة الواحد

الموكلة لهم من خالل تفاعل بعضهم البعض بوجود (قائد المجموعة) دون مساعدة المعلم إال 

عند الضرورة وتكون من خالل قائد المجموعة ، وهذه الطرق هي :

طریقة جونسون . -١

طریقة مباریات العاب الفرق . -٢

  . ١طریقة جكسو  -٣

  . ٢طریقة جكسو  -٤
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ات الصغیرة .طریقة تعلیم المجموع -٥

وهذه هي الطریقة التي اعتمدها الباحث في البحث الحالي وتقوم على طریقة فرق الطلبة : - ٦

تالمیذ ، وتعتمد هذه  ٦- ٤أساس تقسیم تالمیذ الصف إلى مجامیع غیر متجانسة تتكون من 

الطریقة على االختبار القصیر ، إذ تترجم عالمات االختبار بصیغة نقاط لكل مجموعة 

سب عالمات الفرق اإلجمالیة وتحول إلى نقاط المجموعة ، أي أن نقاط أو درجات الفرق فتح

اإلجمالیة تعتمد على درجات طلبة المجموعة في االختبار ، والمجموعة التي تحصل على 

  ) .١٢،  ٢٠٠٦درجات أكثر تعتبر هي الفائزة . (الحدیدي ، 

المھارات األساسیة (مھارات كرة القدم) :٣-١-٢
تعد المهارات األساسیة ألي لعبة من األلعاب هي الدعامة القویة التي تبنـى علیهـا اللعبـة 

، ویتوقف على مستوى إجادتهـا وصـول الالعبـین أو الفریـق إلـى درجـة النجـاح والفـوز ، لـذا یجـب 

توجیه االهتمام الكلي إلى مرحلـة تعلیمهـا وتـذلیل الصـعاب التـي تجعـل هـذه المرحلـة صـعبة وغیـر 

ة للتالمیــذ فیكــون التــدریب علیهــا فــي قالــب منافســة مســلیة مــا أمكــن ، باإلضــافة إلــى إتبــاع محببــ

خطوات التعلیم التربوي مبتدئین بالسهل متدرجین إلى الصعب ، والمهارات األساسیة في لعبة كرة 

القدم متعـددة ومتنوعـة لـذلك یجـب عـدم محاولـة تعلیمهـا فـي مـدة قصـیرة ، كمـا یجـب االهتمـام بهـا 

ئمــًا عــن طریــق تــدریب التالمیــذ علــى نــاحیتین أو أكثــر فــي كــل تمــرین قبــل البــدء باللعــب (عبــد دا

  ) .  ٢٧،  ١٩٨٠الجواد ، 

وبمــا أن اإلعــداد المهــاري هــو عبــارة عــن تمــارین تشــمل المهــارات األساســیة فــي لعبــة كــرة 

یمكـن تحدیـدها فـي القدم ، لذا فقد اتفقت العدید من المصادر العلمیة علـى أن المهـارات األساسـیة

اآلتي :

ضـــرب ، المنـــاوالت (التمریـــرات)، الدحرجـــة (الجـــري مـــع الكـــرة)،اســـتقبال الكـــرة (الكـــتم) 

مهــارات ، رمیــة التمــاس،التهــدیف (التصــویب)،المهاجمــة (قطــع وتشــتیت الكــرة)، الكــرة بــالرأس

 .) ٤-٣،  ٢٠٠٥(الخشاب وذنون ،  ;) ٢٧،  ١٩٨٠. (عبد الجواد ، حارس المرمى

أما في البحث الحالي فقد تناول الباحث عـددًا مـن المهـارات األساسـیة فـي لعبـة كـرة القـدم 

والتـي تـم االتفــاق علیهـا مـن قبــل السـادة المختصــین باعتبارهـا ضـروریة ومناســبة لقـدرات وقابلیــات 

المناولـــة (المناولـــة ، الدحرجـــة (بوجـــه القـــدم الـــداخلي)تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي وهـــي :

.التهدیف (بداخل القدم)، المتوسطة)
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التوافق االجتماعي : ٦-١-٢
التوافق االجتماعي هو القدرة على إقامة عالقات اجتماعیة مثمرة وممتعة مع اآلخرین 

تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء والعمل المنتج الفعال الذي یجعل الفرد شخصًا نافعًا في 

العملیة الواعیة المتكاملة الدینامیكیة كما انه ) . ٢٢ ، ٢٠٠٥، لموزةمحیطه االجتماعي (

المستمرة التي یسعى فیها الفرد إلى التوفیق بین متطلباته ومتطلبات البیئة بالشكل الذي یحقق له 

لذا یطرح علماء النفس مفهوم التوافق ،في ألذات والخبرة والوعيایجابیاً ولآلخرین نمواً 

، وكال المستویین ال ، وتوافقه مع الوسط المحیط بهالفرد مع ذاتهعلى انه توافقاالجتماعي

، ، فالفرد المتوافق ذاتیًا هو المتوافق اجتماعیاً ینفصل عن اآلخر وٕانما یؤثر فیه ویتأثر به

ویضیف علماء النفس بقولهم التوافق الذاتي هي قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه وبین أدواره 

. أما التوافق تصارعة مع هذه الدوافع بحیث ال یكون هناك صراع داخليالماالجتماعیة

االجتماعي أو التوافق مع البیئة االجتماعیة أو الوسط المحیط فیعني قدرة الفرد على التكیف مع 

كما یعد مفهوم التوافق  ) .١٤٢،  ٢٠٠٦(جاسم وآخران ، البیئة الخارجیة المادیة واالجتماعیة 

، فقد یعاني بعض األفراد من سوء فهو محكوم بالثقافة التي ینخرط فیها الفردنسبیاً مفهوماً 

انتقاله لمجتمع آخر فهو عند باالنتماء  رالتوافق في مجتمع ما ویشعرون باالغتراب أو قد یشع

  ) .٥٦، ٢٠٠١،توافق محكوم بنوع ثقافة المجتمع التي یعیشها الفرد(الداهري

الدراسات السابقة :٢-٢
  ) : ٢٠٠٦دراسة (سلیم ، ١-٢-٢

اثر استخدام التعلم التعاوني على وفق إستراتیجیة تدریس األقران "

"في تعلم مهارات كرة القدم

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر استخدام التعلم التعاوني وفق إستراتیجیة تعلیم األقران 

ینــة مــن طــالب المرحلــة فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســیة بكــرة القــدم . واجــري البحــث علــى ع

جامعــة صــالح الــدین ، إذ اشــتمل البحــث علــى مجمــوعتین ،  –األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة 

درست وفق األسلوب التعاوني ومجموعة ضابطة درست وفق األسلوب التقلیدي جریبیةمجموعة ت

اریــة لمهــارات ) طالبــا . أمــا أداوت البحــث فتمثلــت باالختبــارات المه١٢وبلــغ عــدد كــل مجموعــة (

السـیطرة) بكـرة القـدم وأجـرى الباحـث تكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي عـدد مـن –اإلخماد –(الدحرجة 

المتغیرات التي قد تؤثر على نتائج الدراسة . وعالج الباحث بیاناته إحصائیًا باستخدام اختبار(ت) 

ستنتاجات أهمها : للعینات المستقلة والعینات المترابطة. وتوصل الباحث إلى العدید من اال

تفوق المجموعة التي درست وفق إستراتیجیة تدریس األقـران علـى المجموعـة التـي درسـت 

الســیطرة) بكــرة القــدم. –اإلخمــاد –وفــق األســلوب التقلیــدي (االمــري) فــي تعلــم مهــارات (الدحرجــة 
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تقلیــدي وأوصــى الباحــث بضــرورة اســتخدام أســلوب الــتعلم التعــاوني بوصــفه أفضــل مــن األســلوب ال

السیطرة) بكرة القدم .–اإلخماد –(أألمري) في تعلم مهارات (الدحرجة 

:٢٠٠٦دراسة (الحدیدي ، ٢-٢-٢ (
اثر التعلم التعاوني في خفض السلوك العدواني وتنمیة بعض المهارات األساسیة لدى تالمیذ "

"الصف الخامس االبتدائي

وني فـي خفــض الســلوك العــدواني وتنمیــة اثــر الــتعلم التعــاهـدفت الدراســة إلــى الكشــف عـن

، اســــتخدم الباحــــث المــــنهج بعــــض المهــــارات األساســــیة لــــدى تالمیــــذ الصــــف الخــــامس االبتــــدائي

) تلمیــذًا یمثلــون المجموعــة ٢٠التجریبــي وتكونــت عینــة البحــث مــن مجمــوعتین تجــریبیتین وهمــا (

ة مــن تالمیـــذ الصــف الخـــامس ) تلمیـــذة یمــثلن المجموعـــة التجریبیــة الثانیـــ٢٠التجریبیــة األولــى و(

) وحدة تعلیمیـة لكـل ١٦االبتدائي ، وقد تم تطبیق األسلوب التعاوني على مجموعتي البحث في (

مجموعة في ثمانیة أسابیع وبواقع وحدتین تعلیمیتین في األسبوع الواحـد لكـل مجموعـة ، وقـد اعـد 

لحسابي ، االنحراف المعیـاري ، الباحث البیانات إحصائیًا باستخدام الوسائل اإلحصائیة (الوسط ا

ـــین متـــرابطتین ، معامـــل االرتبـــاط البســـیط ،  اختبـــار (ت) لعینتـــین مســـتقلتین ، اختبـــار (ت) لعینت

والنسبة المئویة) ، حیث توصل الباحث إلى عدة استنتاجات أهمها إن للتعلم التعاوني اثر واضـح 

ن األولــى والثانیــة وكــذلك تنمیــة فــي خفــض الســلوك العــدواني لــدى تالمیــذ المجمــوعتین التجــریبیتی

بعـــض المهـــارات األساســـیة لتالمیـــذ مجمـــوعتي البحـــث . ومـــن خـــالل هـــذه االســـتنتاجات أوصـــى 

الباحث بضرورة استخدام الـتعلم التعـاوني وعقـد النـدوات والمحاضـرات المتخصصـة لحـث أعضـاء 

میذ .الهیئة التدریسیة على استخدامه للحث من ظاهرة السلوك العدواني لدى التال

منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة :-٣
استخدم الباحث المنهج التجریبي وذلك لمالئمته لطبیعة ومشكلة البحث منھج البحث : ١-٣

.

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
حدد مجتمع البحث بتالمیذ مدرسة القبة االبتدائیة للبنین ، الصف الخامس االبتدائي 

. وقد استبعد الباحث عددًا من ، والذین یؤلفون الشعبتین الدراسیتین) تلمیذاً ٧٨والبالغ عددهم (

تالمیذ كال الشعبتین وذلك لألسباب اآلتیة :

) تالمیذ .٥التالمیذ الراسبین والبالغ عددهم (  -١

  ) .٢تالمیذ یعانون من بعض األمراض وعددهم ( -٢

) تالمیذ .٧تالمیذ التجربة االستطالعیة وعددهم ( –٣
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من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي ) تلمیذًا ٦٤هذا اإلجراء بلغت عینة البحث ( عدوب

) تلمیذًا في كل شعبة دراسیة ، ثم وزع المتغیران المستقالن عشوائیًا على مجموعتي ٣٢وبواقع (

البحث ، حیث كان األسلوب االمري لشعبة (أ) ، أما شعبة (ب) فقد استخدم معها التعلم 

) یبین عدد أفراد عینة البحث والتالمیذ المستبعدون من كل شعبة دراسیة .١ل (التعاوني والجدو 

  )١الجدول (

مجتمع البحث وعینتهیبین 

البرامج التعلیمیةالمستبعدون  العدد الكليالشعبةالمجموعة
عدد العینة 

المتبقي

٣٢ألمريااألسلوب ٤١٩أالضابطة

٣٢التعلم التعاوني٣٧٥بالتجریبیة

٦٤-٧٨١٤المجموع

التصمیم التجریبي :٣-٣
الباحث أن یختار التصمیم التجریبي الذي یوفر له الحد األدنى من الصدق الداخلي على 

والخارجي لنتائج البحث ، كما ویمكن اشتقاق تصامیم تجریبیة أخرى عن طریق إدخال تحسینات 

) ، وعلیه استخدم ١٧٨،  ١٩٨٧على بعض التصامیم التجریبیة األخرى (عودة وملكاوي ، 

التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه (منهج المجموعة المتكافئة) لغرض تحقیق هدف الباحث

) ١) والذي یتناسب مع إجراءات البحث الحالي ، والشكل (٣٦٤،  ١٩٨٤(فان دالین ، البحث 

یوضح التصمیم التجریبي لمجموعتي عینة البحث :

المجموعة
وتكافؤ االختبار القبلي

مجموعتي البحث

المتغیر 

المستقل

االختبار البعدي بین مجموعتي 

(المتغیر التابع)البحث

التجریبیة
العمر ، الوزن ، الطول

الدحرجة بوجه القدم الداخلي ، 

المناولة المتوسطة ، التهدیف 

بداخل القدم

مستوى التوافق االجتماعي

ي ، الدحرجة بوجه القدم الداخلالتعلم التعاوني

المناولة المتوسطة ، التهدیف 

بداخل القدم

مستوى التوافق االجتماعي
أألمرياألسلوب الضابطة

) التصمیم التجریبي لمجموعتي عینة البحث١الشكل (

:عینة البحثتكافؤ تجانس و ٤ -٣
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ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة على األقل فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها "

الباحــث التكــافؤ بــین أجــرى) . وألجــل تحقیــق ذلــك ٣٩٨،  ١٩٨٤قــة بالبحــث " (فــان دالــین ، عال

  ) : ٢٢/٣/٢٠١٠-٢١مجموعتي البحث لضبط المتغیرات أدناه ولمدة یومین للفترة من (

.الطول مقاسًا بالسنتمتر -٣ الوزن مقاسًا بالكیلو غرام . -٢  العمر مقاسًا باألشهر .-١

المتغیـــرات المـــذكورة آنفـــًا تـــم تحدیـــد التكـــافؤ بـــین أفـــراد  فـــي لفـــروقوللتعـــرف علـــى داللـــة ا

یبین النتائج الخاصة بذلك .  )٢مجموعتي البحث ، والجدول (

  )٢الجدول (

المعالم اإلحصائیة لمتغیرات العمر والوزن والطول لتالمیذ مجموعتي عینة البحثیبین 

المتغیرات
ة (ت) قیمالمجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة عَس عَس 

  ٠.٥٦٨  ١٤٦.١٥٦١١.٥٦٤  ١٣.٠٢٦  ١٤٧.٩٠٦العمر/ أشهر

٣٤.٣٤٣٣.٩٧٢٣٥.١٢٥٤.٣٤٥٠.٧٥١الوزن / كغم

١٤٣.٧١٨٦.٧٥٤١٤٤.٠٠٠٧.١١٢٠.١٦٢الطول / سم

  )٢.٠٠٠) هي (٦٢) ودرجة حریة (٠.٠٥قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة داللة (

) یتبـــین وجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر إحصـــائیة فـــي المتغیـــرات ٢ومـــن خـــالل الجـــدول (

مجموعتي عینة البحث .تجانسالمذكورة أعاله مما یدل على 

كما تم إجراء التكافؤ بین أفراد مجمـوعتي عینـة البحـث فـي المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم 

مـوعتي البحـث فـي والتي تم تحدیـدها مـن قبـل المختصـین وكـذلك للتعـرف علـى مسـتوى تالمیـذ مج

باإلضافة إلى تحقیق التكافؤ في مستوى التوافق االجتماعي لدیهم ومعرفـة مسـتواه هذه المهارات ،

وألجل التحقق مـن تكـافؤ مجمـوعتي البحـث فـي المتغیـرات سـالفة الـذكر ، قـام الباحـث باسـتخدام ،

النتــائج الخاصــة ) یبــین٣اختبــار (ت) لمتوســطین غیــر مــرتبطین ولعینتــین متســاویتین والجــدول (

بذلك .
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  )٣الجدول (

المعالم اإلحصائیة لمتغیرات المهارات األساسیة لتالمیذ مجموعتي عینة البحثیبین 

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة عَس عَس 

  ١٨.٨١٩٢.٩٣٣١٩.١٨٨٤.٠٩٢٠.٤١٤الدحرجة بوجه القدم الداخلي/ثا

٤.٧٥٠٤.٢١٢٤.٦٨٧٣.٨٨٩٠.٠٦٢المناولة المتوسطة / درجة

٢٢.٣١٢٥.٤٦٢٢١.٩٦٨٥.٧٤٤٠.٢٤٥التهدیف بداخل القدم / درجة

٥٥.٦٥٦٩.٥٢٩٥٦.٤٠٦٧.٦٨٦٠.٣٤٧التوافق االجتماعي

  ) ٢.٠٠٠) هي (٦٢) ودرجة حریة (٠.٠٥قیمة (ت) الجدولیة عند مستوى داللة (

یتبـــین وجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر إحصـــائیة فـــي المتغیـــرات ) ٣ومـــن خـــالل الجـــدول (

المذكورة أعاله مما یدل على تكافؤ مجموعتي عینة البحث .

وسائل جمع البیانات : ٥-٣
اســـتخدم الباحـــث وســـائل بحثیـــة عـــدة للوصـــول إلـــى بیانـــات ونتـــائج البحـــث المطلوبـــة وهـــي 

المقابلــة ، یــة ، البحــوث المنشــورة ، االســتبیان ، (المصــادر العلمیــة ، واالطــاریح والرســائل الجامع

االختبارات والقیاس) . 

تحدید المھارات األساسیة للعبة كرة القدم :١-٥-٣
بعد االطالع على محتویات المصادر العلمیة المختلفة واالطاریح والرسائل الجامعیة 

قد حدد الباحث عدد من وعدد من البحوث المنشورة والمشابهة الختصاص الدراسة الحالیة ، ف

تم عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصین ت األساسیة ووضعها بصورة استبیانالمهارا

الدحرجة () حیث تم تحدید أهم المهارات المالئمة لتالمیذ هذه الفئة العمریة وهي :١(الملحق

.التهدیف بداخل القدم، المناولة المتوسطة، بوجه القدم الداخلي (

تحدید اختبارات المھارات األساسیة بكرة القدم :٢-٥-٣
بعــد أن حــددت المهــارات األساســیة بكــرة القــدم المهمــة والمالئمــة لتالمیــذ عینــة البحــث مــن 

م ثــقبــل المختصــین ، تــم تثبیــت االختبــارات الخاصــة والمالئمــة لهــذه المهــارات فــي صــورة اســتبیان 

جمع االستبیان تم حـذف قسـم مـن هـذه ) ، وبعد١عرضت على مجموعة من المختصین (الملحق

االختبارات ، وحسب نسـب اتفـاق المختصـین تـم تبنـي االختبـارات التـي حصـلت علـى نسـبة اتفـاق 

:%) فأكثر من آراء المختصین ، واالختبارات التي اعتمدت هي  ٧٥(
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شواخص) ذهابًا وٕایابًا/ثا : لقیاس الدحرجة بوجه القدم الداخلي . ٥دحرجة الكرة بین (-١

)م/درجة : لقیاس المناولة المتوسطة.١٣) دوائر من مسافة (٣دقة المناولة المتوسطة على (-٢

ــــــى (-٣ ــــــى هــــــدف مرســــــوم علــــــى الحــــــائط ومقســــــم إل ) ٥التصــــــویب مــــــن مســــــافات مختلفــــــة عل

مستطیالت/درجة : لقیاس دقة التهدیف بداخل القدم . 

والعراقیـة وقـد اسـتخدمت فـي وبما أن هذه االختبارات هي اختبـارات مقننـه علـى البیئـة العربیـة

االطــاریح والرســائل الجامعیــة مــع عــدد مــن البحــوث المنشــورة ، لــذا فإنهــا جــاهزة للتطبیــق علــى 

العینة المختارة وقد استوفت األسس العلمیة لها .

أداة التوافق االجتماعي : ٣-٥-٣
عالقـــــة بعـــــد االطـــــالع علـــــى العدیـــــد مـــــن الرســـــائل واالطـــــاریح الجامعیـــــة والبحـــــوث ذات ال

، )م٢٠٠٥) ، (لمــــوزة ، ٢٠٠٤، (الــــدلي ، )٢٠٠٢بموضــــوع الدراســــة الحالیــــة (إبــــراهیم وآخــــران ،

) فقـرة  ووضـعها ٣٥) ، فقد تـم إعـداد فقـرات األداة البالغـة (٢٠٠٦ الطائي ،) ، (٢٠٠٥(غانم ، 

) لبیـان مـدى مالئمتهـا وقیـاس مـا ١بصورة استبیان عرض على مجموعة من المختصین (الملحـق

من اجلها .وضعت

الصدق الظاھري لألداة :  ٤-٥-٣
الصــدق الظــاهري هــي عــرض فقــرات األداة علــى  جالشــك فــي أن أفضــل وســیلة الســتخرا

مجموعــة مــن المحكمــین والمختصــین واألخــذ بــآرائهم حــول مــدى تنفیــذ فقــرات األداة للصــفة المــراد 

الالزمـــة التـــي اقترحهـــا ) . حیـــث قـــام الباحـــث بـــإجراء التعـــدیالت٣٧٠،  ١٩٩٨قیاســـها (عـــودة ، 

) فقـــرة وفـــق ٢٧المختصـــین وبـــذلك بلغـــت عـــدد فقـــرات األداة بصـــیغتها النهائیـــة المقدمـــة للتالمیـــذ (

المحاور (التوافق مع األصدقاء ، التوافق مع اآلخرین ، التوافق مع المعلمین ، التوافق الریاضـي) 

 ةلــى اتفــاق المختصــین وبنســب) . وقــد حصــلت األداة بفقراتهــا جمیعــًا ع٢وكمــا مبــین فــي (الملحــق

) ٨)% للفقــرات فیمــا عــدا بعــض األخطــاء اللغویــة والطباعیــة وحــذف (١٠٠ -٨٠تراوحــت بــین (

فقــــرات التــــي أشــــار إلیهــــا المختصــــین لقنــــاعتهم بأنهــــا تقــــیس جوانــــب أخــــرى بعیــــدة عــــن التوافــــق 

االجتماعي وبهذا اإلجراء تحقق الصدق الظاهري لألداة . 

ثبات األداة : ٥-٥-٣
) والتــي تعــد مــن Test-Retestقـام الباحــث بحســاب ثبــات األداة بطریقــة إعــادة التطبیــق (

بوجـــود فاصـــل زمنـــي بـــین  جأهــم أســـالیب حســـاب الثبـــات إْذ تعطینـــا معلومـــات عــن اســـتقرار النتـــائ

) ، ولحســـاب ثبـــات األداة بهـــذه الطریقـــة قـــام الباحـــث بتطبیقهـــا ٢٤٢ ، ١٩٨١التطبیقـــین (احمـــد، 
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ن تالمیذ الصف الخـامس االبتـدائي بفاصـل زمنـي بـین التطبیقـین األول والثـاني ) تالمیذ م٧على(

) ٠.٨٤) یومــًا وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون وجــد معامــل ثبــات االختبــار وكــان (١٥مقــداره (

وهو معامل ثبات عالي وبذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبیق . 

األجھزة واألدوات المستخدمة :  ٦-٣
حث ما یأتي :افقد استخدام الباالختباراتلغرض تطبیق 

.)١ساعة توقیت الكترونیة عدد (، میزان لقیاس الوزن(األجهزة :- (

.طباشیر ملون، صافرة ، كرات قدم ، شواخص ، شریط قیاس ( األدوات : -

ة االستطالعیة لالختبارات :بالتجر٧-٣
) تالمیــــذ اختیــــروا ٧مؤلفــــة مــــن (أجریــــت التجربــــة االســــتطالعیة لالختبــــارات علــــى عینــــة 

) وكان الهدف من هذه ١٧/٣/٢٠١٠بالطریقة العشوائیة من مجتمع البحث یوم األربعاء الموافق (

التجربة التعرف على الصـعوبات والمشـاكل التـي قـد تواجـه الباحـث أثنـاء تنفیـذ االختبـارات لتالمیـذ 

ة االستطالعیة :مجموعتي عینة البحث ، ومن األهداف األخرى الرئیسة للتجرب

تحدید الفترة الزمنیة التي ستستغرقها تنفیذ االختبارات . -١

األبعاد والمسافات لالختبارات فیما بینها . -٢

مدى استجابة ومالئمة االختبارات للتالمیذ . -٣

وكان من النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه التجربة ما یأتي :

اإلحماء قبل البدء بتنفیذ االختبارات الخاصة بالمهارات األساسیة.إعطاء مدة مناسبة ألداء -١

تحدید األماكن الخاصة لكل اختبار مع تحدید مسافة أمان لعدم حدوث اإلصابات . -٢

األسالیب التعلیمیة :٨-٣
األسلوب المتبع لدرس التربیة الریاضیة (األسلوب االمري) :١-٨-٣

ـــذ المجموعـــة الضـــابطة تـــم تطبیـــق األســـلوب االمـــ ـــى تالمی ـــة الریاضـــیة عل ـــدرس التربی ري ل

وكما مبین لتالمیذ تعلیم المهارات األساسیة وتنمیة مستوى التوافق االجتماعي لدى اوالذي تضمن 

  ) . ٣في (الملحق
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طریقة التعلم التعاوني :٢-٨-٣
دراسات السابقة والبحوث بعد اإلطالع على المصادر العلمیة وتحلیل محتوى العدید من ال

التـــي اســـتخدمت الـــتعلم التعـــاوني والرجـــوع إلـــى آراء المختصـــین فـــي مجـــال طرائـــق تـــدریس التربیـــة 

الشـــامل لجمیـــع المهـــارات التعلـــیم، قـــام الباحـــث بوضـــع الخطـــط التعلیمیـــة مراعیـــًا فیهـــا الریاضـــیة

، ثـم عـرض علـى للتالمیـذوكـذلك تنمیـة مسـتوى التوافـق االجتمـاعياألساسیة التي تناولها الباحث

) وبعــد جمــع االســتبیان تــم وضــع الخطــط التعلیمیــة بصــیغتها ١مجموعــة مــن المختصــین (الملحــق

  . )٤(الملحقوكما مبین في النهائیة لغرض تطبیقها

التجربة االستطالعیة للتعلم التعاوني :٩-٣
) ٧حـث والبـالغ عـددهم (تم إجراء التجربـة االسـتطالعیة علـى عینـة مـن تالمیـذ مجتمـع الب

، وكان من أهداف هذه التجربة ما یأتي : )١٨/٣/٢٠١٠الموافق (تالمیذ في یوم الخمیس

التأكد من مدى صالحیة الخطط التعلیمیة باستخدام التعلم التعاوني .-١

اختبار صالحیة وكفایة األدوات المستخدمة في البحث . -٢

تواجه الباحث عند تنفیذ التجربة .التعرف على األخطاء والمعوقات التي  -٣

تنفیذ التجربة الرئیسیة :١٠-٣
) خطـط تعلیمیـة ١٠تم تنفیـذ الخطـط التعلیمیـة للـتعلم التعـاوني واألسـلوب االمـري والبالغـة (

) أســابیع ، وبواقــع خطتــین تعلیمیتــین أســبوعیًا لكــل مجموعــة وبواقــع درس واحــد ٦لكــل مــنهم فــي (

) دقیقـة فـي یـومي (االثنـین ، األربعـاء) ، حیـث تمـارس المجموعـة ٤٠لبالغـة (لكل خطة تعلیمیة وا

باألســلوب علــیمباســتخدام الــتعلم التعــاوني ، أمــا المجموعــة الضــابطة فتمــارس التعلــیمالتجریبیــة الت

تالمیــذ مجمــوعتي عینــة البحــث فــي ســاحة علــیماالمــري المتبــع لــدرس التربیــة الریاضــیة ، وقــد تــم ت

ي لمدرسة القبة االبتدائیة للبنین ، واستغرق تنفیذ التجربة مـن یـوم األربعـاء الموافـقالنشاط الریاض

  .) ٢٦/٤/٢٠١٠( ولغایة یوم االثنین الموافق )٢٤/٣/٢٠١٠(

االختبارات البعدیة :١١-٣
تم إجراء االختبارات البعدیة علـى تالمیـذ مجمـوعتي عینـة البحـث بعـد االنتهـاء مـن تنفیـذ 

لیه تالمیذ مجموعتي عینة البحث إذلك لتحدید مستوى المهارات األساسیة الذي وصل األسلوبین و 

  . ) ٢٩/٤/٢٠١٠-٢٨( یومي األربعاء والخمیس الموافقین
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الوسائل اإلحصائیة :١٢-٣
الوسط الحسابي .  -١

االنحراف المعیاري . -٢

معامل ارتباط البسیط (بیرسون) . -٣

ر مرتبطین ولعینتین متساویتین .اختبار (ت) لمتوسطین غی -٤

اختبار (ت) لمتوسطین مرتبطین ولعینتین متساویتین .  -٥

  )١٠١،٢٧٩،  ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ، 

عرض ومناقشة النتائج : -٤
یاضــــیة التقلیــــدي عــــرض ومناقشــــة نتــــائج تــــأثیر الــــتعلم التعــــاوني وتــــأثیر درس التربیــــة الر 

لـدى  بكـرة القـدم وتنمیـة التوافـق االجتمـاعيبعض المهارات األساسیة تعلیم(األسلوب االمري) في 

تالمیذ الصف الخامس االبتدائي : 

  )٤الجدول (

المعالم اإلحصائیة لالختبار البعدي بین تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة في یبین 

توافق االجتماعي ومستوى الالمهارات األساسیة 

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة عَس عَس 

* ٢.٨٠٣  ١٨.٨٢٧٢.٩٨٤  ١٦.٨١٨٢.٧٤٥   الدحرجة بوجه القدم الداخلي/ثا

*١١.٠٠٠٢.٣٨٢٩.٣١٢٢.٣٠٦٢.٨٧٩المناولة المتوسطة / درجة

*٢٨.٦٨٧٣.٣٣٥٢٥.١٢٥٣.٨٤١٣.٩٦١التهدیف بداخل القدم/ درجة

٦١.٨٤٣٦.٥٦٠٦٠.١٨٧٧.١٧٢٠.٩٦٤التوافق االجتماعي/ درجة

  )٢.٠٠٠) ، قیمة (ت) الجدولیة (٦٢) أمام درجة حریة (٠.٠٥*معنوي عند نسبة خطأ (

) وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات ٤یتبـــــین مـــــن الجـــــدول (

ي جمیــع المهــارات األساسـیة فــي لعبــة كــرة القــدم (قیــد الدراســة) المجمـوعتین التجریبیــة والضــابطة فــ

 ٢.٨٠٣ولصالح المجموعة التجریبیة ، إذ بلغت قیمة (ت) المحتسبة لهذه المهارات على التوالي (

) ونســـبة خطـــأ ٦٢) وهــي اكبـــر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة عنــد درجـــة حریـــة (٣.٩٦١،  ٢.٨٧٩، 

ن الجدول وجـود فـروق ولكـن ذات داللـة غیـر إحصـائیة كما یتبین م) . ٢.٠٠٠) البالغة (٠.٠٥(

فــي مســتوى التوافــق االجتمــاعي بــین تالمیــذ المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ولصــالح المجموعــة 

من قیمة (ت) الجدولیة عند درجـة صغروهي ا) ٠.٩٦٤التجریبیة إذ بلغت قیمة (ت) المحتسبة (

  . )٢.٠٠٠) البالغة (٠.٠٥) ونسبة خطأ (٦٢حریة (



فائق یونس علي

٥٢٤

فعالیة الخطط تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة في تطور مستوى المهارات إلى ویعزى 

التعلیمیة التي تضمنها التعلم التعاوني الذي طبق على تالمیذ المجموعة التجریبیة من حیث 

هذه المهارات وكذلك حسن تنظیم علیماحتوائه على مجموعة كبیرة من التمارین التي تهدف إلى ت

طط من حیث التنوع  في المهارات التي تتضمنها كل خطة تعلیمیة ، وكذلك االستثمار هذه الخ

األمثل للوقت الفعلي المخصص في تنفیذ الواجب الحركي والذي یؤدي إلى زیادة الممارسة 

الفعلیة عن طریق مشاركة جمیع التالمیذ في األداء األمر الذي أدى إلى زیادة الحركة والنشاط 

) على أن استغالل وقت الدرس في زیادة ٢٠٠١هارات ، حیث تؤكد (اإلمام ، هذه الم علموت

األداء الحركي والمهاري سیكسب المتعلمین تطورًا في العدید من القدرات البدنیة والمهاریة 

كما أن ابتعاد التلمیذ عن الممارسة التقلیدیة المتبعة لهذه ) . ٧١،  ٢٠٠١والحركیة (اإلمام ، 

إلى ایجابیة عمل التلمیذ ضمن مجموعته التي ینتمي إلیها ، فضال عن أن هذه المرحلة قد أدى 

المرحلة العمریة تحتاج إلى تغییر في طریقة تنفیذ الدرس وذلك بإیجاد تمارین وحركات تنمي 

أن التعلم التعاوني یتیح شخصیته وتؤهله للعمل واألداء في المراحل الالحقة ، باإلضافة إلى

عاون والحماس والمشاركة الفعلیة في تنفیذ الواجبات والمهام المكلفین بها فضًال للتالمیذ فرص الت

تفاعل ویزید منعن المبادرة وتحمل المسؤولیة الجماعیة كٌل في مجموعته أثناء تنفیذ المهارات 

المهارات داخل تعلممما یؤدي إلى المتبادل (التآزر)التالمیذ فیما بینهم واالعتماد االیجابي

، إذ برغبة وفعالیة عالیة جموعة وذلك یجعلهم یمیلون ویرغبون إلى تعلم المهارات المعطاة لهم الم

أن المتعلم الذي لدیه میل واتجاه ایجابي نحو المادة المراد تعلمها سوف یقوم بتطبیقها بشغف في 

ها في الدرس الدرس ، وبالتالي ینعكس ذلك على مستوى تعلمه وأدائه للمهارة المراد تعلمها وتنمیت

مزایا التعلم التعاوني هو ارتباط  إن") ١٩٩٣، الشیخ(شاره أهو الرأي الذي  ذلكما یعزز م. و 

من، على العكس إلیهامجموعته التي ینتمي  أفرادمع بقیة ایجابیاً تلمیذتحصیل وتعلم ال

"الصف الواحد ذتالمیالتنافسي بین  أواالنفرادي  األداءالتقلیدي الذي یكون مبدأه هو األسلوب

Manning)كما أشار .  )٣،  ١٩٩٣ (الشیخ ، , إلى " إن استخدام التعلم التعاوني (1991

یعمل على المشاركة الفاعلة بین التالمیذ ویبدي تعاونًا بناءًا بین أفراد المجموعة الواحدة وبین 

اس شدیدین المجموعات ككل من اجل تحقیق هدف جماعي ، فیقبلوا على التعلم بفعالیة وحم

(Manning,1991,125)أكثر من الطریقة التقلیدیة التي تخلو من التعاون والمشاركة الهادفة " 

,Slavinذكر سالفین (كما ی. جدها في نممیزة ال أدواراً ن للطلبة في التعلم التعاوني بأ)1993

حافزیة أسسهم یساعد بعضهم بعضًا ولحیث الطریقة التقلیدیة ، فهم یسلكون سلوكًا تعاونیًا 

وذلك تركیبة ممیزة لمهمات التعاون وذلك بمكافئة المجموعة حسب أداء أعضائها ، كما له 

(بوجوب عمل المجموعة معًا لتحقیق الهدف النهائي .Slavin, 1983 , 435(
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و تعزیـزهم لبعضـهم الـبعض الن المتعلمـین  األقـراناثـر  إلـى أیضـاً تعزى هذه النتیجـة كما

فشـــل  أولم التعــاوني یعملـــون بشــكل فریــق متكامــل وكــل فـــرد مســؤول عــن نجــاح الــتعأســلوبفــي 

   ) .٢٣،  ٢٠٠٠(إبراهیم وآخران ، مجموعته

وخالصـة مــا تقــدم یمكننــا القــول بــأن سـبب تفــوق تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة علــى تالمیــذ 

) یعـــود إلـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي تعلـــم المهـــارات األساســـیة فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم (قیـــد الدراســـة

الخصــائص واإلمكانــات التــي یتیحهــا الــتعلم التعــاوني للتالمیــذ والتــي انعكســت بشــكل واضــح علــى 

مستوى تعلم تالمیذ المجموعة التجریبیة لهذه المهارات . 

) وجــود فــروق ولكــن ٤أمــا فیمــا یخــص مســتوى التوافــق االجتمــاعي فیتبــین مــن الجــدول (

ة التجریبیـة حیــث یعـزي الباحـث ذلــك إلـى قصـر الفتــرة ذات داللـة غیـر إحصـائیة لصــالح المجموعـ

الزمنیــة للتجربــة حیــث أن التالمیــذ یحتــاجون إلــى فتــرة أطــول لكــي یكتســبوا الثقــة فیمــا بیــنهم وتنمــو 

لدیهم القدرة على تبادل اآلراء واتخاذ القرارات وروح التعاون بین أفراد المجموعة الواحدة مما یؤدي 

الفرد مع نفسه والذي ینعكس على مستوى توافقه مع من یحیط به .ذلك إلى تطور مستوى توافق 

االستنتاجات : ١-٥
من خالل عرض النتائج توصل الباحث إلى ما یأتي :

جمیع المهارات األساسیة (قید الدراسة) لدى علیمإن التعلم التعاوني كان له دور واضح في ت-

تالمیذ المجموعة التجریبیة .

األسلوب االمري (التقلیدي) في ال یختلف بصورة كبیرة عن تأثیر التعاوني التعلم تأثیر إن  -

تطویر مستوى التوافق االجتماعي لدى التالمیذ .

التوصیات والمقترحات :٢-٥
احــــــث بالتوصــــــیات فــــــي ضــــــوء االســــــتنتاجات التــــــي توصــــــل إلیهــــــا البحــــــث ، یوصــــــي الب

:والمقترحات اآلتیة

م التعاوني في السنوات الثالث األخیرة من المرحلة االبتدائیـة لمـا إمكانیة استخدام أسلوب التعل-

بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم لدى تالمیذ الصف علیمله من تأثیر ایجابي في ت

الخامس االبتدائي .

إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة ولمدة زمنیة أطول لمعرفـة تـأثیر الـتعلم التعـاوني فـي تطـویر -

.مستوى التوافق االجتماعي لدى التالمیذ 

أجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة باسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي تعلـیم تالمیـذ الصـف الخـامس -

االبتدائي المهارات األساسیة أللعاب فرقیة أخرى .
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المصـادر :
وني والتعلم الفردي ) : اثر استخدام طریقتي التعلم التعا٢٠٠٠إبراهیم ، فاضل خلیل وآخران (.١

فــي التحصــیل لطلبــة كلیــة المعلمــین فــي مــادة الجغرافیــة وتفكیــرهم الناقــد ، مجلــة أبحــاث كلیــة 

، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل . ٢، العدد  ١التربیة األساسیة ، المجلد 

ریة ، ) : القیــاس النفســي والتربــوي ، مكتبــة االنجلــو المصــ١٩٨١احمــد ، محمــد عبــد الســالم (.٢

القاهرة .

) : تــــأثیر بــــرامج مقترحــــة بــــدمج الجــــزء التعلیمــــي  ٢٠٠١اإلمــــام ، صــــفاء ذنــــون إســــماعیل ( .٣

بالتطبیقي باستخدام أنماط التعلم بالنموذج في تحقیـق بعـض األهـداف التعلیمیـة لـدرس التربیـة 

.الریاضیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل

الـتعلم التعـاوني وفـق االختبـارات البینیـة أسلوباثر استخدام  :) ٢٠٠٢( أكرماجكرد ، فراس ب.٤

بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األساسیةفي تعلم بعض المهارات 

.الریاضیة ، جامعة صالح الدین

التطبیقــــات اإلحصــــائیة ) : ١٩٩٩التكریتــــي ، ودیــــع یاســــین والعبیــــدي ، حســــن محمــــد عبــــد (.٥

واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة ، دار الكتــب للطباعــة والنشــر ، جامعــة 

الموصل ، الموصل .

اثــر المنهــاج التعلیمــي لــدرس التربیــة الریاضــیة فــي تنمیــة ) : ٢٠٠٦جاســم ، صــباح وآخــران (.٦

ــــق النفســــي واالجتمــــاعي لــــدى طلبــــة الصــــف الثــــاني متوســــط  الرافــــدین للعلــــوم مجلــــة،التواف

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل . ٤٠العدد ، ١٢المجلد ، الریاضیة

) : اثــر التــدریب علــى المهــارات  ٢٠٠٧الجمیلــي ، علــي علــیج خضــر وعبــد ، إســراء غــانم ( .٧

االجتماعیة في تنمیة التوافق النفسـي واالجتمـاعي لـدى التالمیـذ بطیئـي الـتعلم ، مجلـة أبحـاث 

.  ٤، العدد  ٦لتربیة األساسیة ، المجلد كلیة ا

) : اثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي خفــض الســلوك ٢٠٠٦الحدیــدي ، حســن خضــر محمــد (.٨

العــدواني وتنمیــة بعــض المهــارات األساســیة لــدى تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي ، رســالة 

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .

، دار الكتــــــاب  ١، ط) : طرائــــــق التــــــدریس واســــــتراتیجیاته٢٠٠١، محمــــــد محمــــــود (یلــــــةالح.٩

، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة .الجامعي

قانون -اختبارات-مهارات-كرة القدم) : ٢٠٠٥الخشاب ، زهیر قاسم وذنون ، معتز یونس (.١٠

، دار ابن األثیر للطباعة والنشر ، الموصل .



…اثر التعلم التعاوني في تعلیم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم 

٥٢٧

) العالقــة بــین مســتوى الطمــوح والتوافــق النفســي لــدى  ٢٠٠١احمــد (الــداهري ، صــالح حســن .١١

طـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي منطقـــة العـــین ، المجلـــة العراقیـــة للعلـــوم التربویـــة والنفســـیة وعلـــم 

.  ١، العدد ١االجتماع ، كلیة التربیة ابن رشد ، المجلد 

باســتخدام أســلوبین فــي : اثــر برنــامج إرشــادي )٢٠٠٤، ریــاض حــازم فتحــي عبــد اهللا (ي الــدل.١٢

، رســالة ماجســتیر غیــر تنمیــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة

.، جامعة الموصل، كلیة التربیةمنشورة

) : منـاهج البحـث فـي التربیـة ، ١٩٨١الزوبعي ، عبد الجلیل إبراهیم والغنـام ، محمـد احمـد (.١٣

، مطبعة جامعة بغداد . ١ط

) : كفایات تدریسیة في طرائق تـدریس ١٩٩١، عباس والسامرائي ، عبد الكریم (السامرائي .١٤

التربیة الریاضیة ، دار الحكمة  ، جامعة البصرة .

) : اثــر اســتخدام  الــتعلم التعــاوني علــى وفــق إســتراتیجیة تــدریس ٢٠٠٦ســلیم ، فــداء أكــرم (.١٥

، العــدد  ١٢، المجلــد ریاضــیةاألقــران فــي تعلــم مهــارات كــرة القــدم ، مجلــة الرافــدین للعلــوم ال

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین ، العراق .٤١

التعلم التعـاوني والـتعلم حسـب إستراتیجیتيمقارنة بین اثر :  )١٩٩٣الشیخ ، سامي صالح (.١٦

لمادة العلـوم ، رسـالة ماجسـتیراألساسيالطریقة التقلیدیة في تحصیل طلبة الصف الخامس 

  .األردن ، جامعة مؤتة ، غیر منشورة

) : التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالمیـــذ ذوي ٢٠٠٦الطـــائي ، ذكـــرى یوســـف جمیـــل (.١٧

االحتیاجــات الخاصــة وأقــرانهم مــن االعتیــادیین (دراســة مقارنــة) ، مجلــة أبحــاث كلیــة التربیــة 

جامعة الموصل .كلیة التربیة األساسیة ،، ٤، العدد  ٣، المجلد األساسیة

) : كــــرة القــــدم _ المبــــادئ األساســــیة _ األلعــــاب اإلعدادیــــة _ ١٩٨٠بــــد الجــــواد ، حســــن (ع.١٨

، دار العلم للمالیین ، بیروت . ٥القانون الدولي ، ط

) : اثــر اســـتخدام إســتراتیجیتین للـــتعلم ٢٠٠١عبــد اهللا ، عبــد الـــرزاق والبــزاز ، هیفـــاء هاشــم (.١٩

مفـــاهیم العلمیـــة وتنمیـــة االســـتطالع التعـــاوني فـــي اكتســـاب طـــالب الصـــف األول المتوســـط لل

، الجامعـــــة  ٢٠٠١-٣-٢٩العلمــــي لـــــدیهم ، المـــــؤتمر الـــــوطني التربــــوي األول المنعقـــــد فـــــي 

.المستنصریة ، العراق

) : اثــر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة علــى بعــض ٢٠٠٠العنبتــاوي ، حــازم والعــزة ، منــال (.٢٠

ــــــة  ــــــات الصــــــفوف الثالث ــــــدى طالب ــــــرات النمــــــو الحركــــــي ل ــــــیم متغی ــــــة التعل ــــــى مــــــن مرحل األول

األردن .، الجامعة األردنیة،١،العدد ٢٧،المجلد مجلة الدراسات للعلوم التربویةاألساسي،

) : أساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي ١٩٨٧عـــودة ، احمـــد ســـلیمان وملكـــاوي ، فتحـــي حســـن (.٢١

.ألردنلتوزیع ، جامعة الیرموك ، ا، مكتبة المنار للنشر وا ١ط،التربیة والعلوم اإلنسانیة
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) : علم النفس التربوي ، تحلیـل نظـري وسـیكومتري لخمسـة مقـاییس  ٢٠٠٥غانم ، حجاج ( .٢٢

، عالم الكتب ، القاهرة .  ١في التربیة العادیة والخاصة ، ط

) : منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس ، (ترجمـــة) ١٩٨٤فانـــدالین ، دیوبولـــد وآخـــرون (.٢٣

.االنجلو المصریة ، القاهرة، مكتبة  ٣محمد نبیل نوفل وآخرون ، ط

، منشأة المعارف ،  ١) : خبرات في األلعاب للصغار والكبار ، ط١٩٨٧ودیع (أیلینفرج ، .٢٤

اإلسكندریة .

ـــالتوافق النفســـي  ) :٢٠٠٥ســـامي جـــرجیس (لمـــوزة ، أشـــواق.٢٥ األحـــداث الصـــدمیة وعالقتهـــا ب

كلیـــة التربیـــة ر منشـــورة ، غیـــدكتـــوراه، أطروحـــةاالجتمـــاعي لـــدى تالمـــذة المرحلـــة االبتدائیـــة

.جامعة بغداد، للبنات 
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  )٢(الملحق 

أداة قیاس التوافق االجتماعي بصیغتها النهائیة

الشعبة :              اسم التلمیذ :                                      

الصف :                                                    المدرسة :

عزیزي التلمیذ :

تهدف هذه األداة إلى التعرف على أهم السلوكیات الشخصیة واالجتماعیة التـي تتسـم بهـا 

في محاور األداة حسب درجة شخصیتك ، لذا نرجو اإلجابة على كل فقرة من الفقرات المعروضة 

شــعورك بهــا ، وال توجــد إجابــات صــحیحة أو خاطئــة . واإلجابــة تكــون بوضــع عالمــة (   ) تحــت 

البــدیل الــذي تــراه مناســبًا لســلوكك وحســب الدرجــة التــي تشــعر بهــا ، والمثــال اآلتــي یوضــح  كیفیــة 

اإلجابة على الفقرات :

لیلةبدرجة قبدرجة متوسطةبدرجة كبیرةالفقراتت

أشارك أصدقائي في اللعب١

استجیب لنصائح اآلخرین٢

اهتم بإرشادات المعلمین٣

شاكرین تعاونكم معنا ..........

الباحـــث
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((( أداة التوافق االجتماعي )))

محور التوافق مع األصدقاء :- ١

الفقراتت
بدرجة 

كبیرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

لةقلی

اشعر بالراحة عندما أكون مع أصدقائي١

اشعر بالعصبیة إذا لم أشارك أصدقائي في لعبهم٢

اشعر بأني شخص مهم بین أصدقائي٣

أتكلم كثیرًا مع أصدقائي٤

أحس أن أصدقائي یعتمدون عليَ ٥

أتسامح مع أصدقائي وأتعاطف معهم٦

قائيأتبادل الزیارات مع أصد٧

أمیل إلى التنافس مع أصدقائي٨

اهتم بمن حولي من أصدقاء٩

اهتم بشؤون من یجلس بجانبي في الصف١٠

أعِط األصدقاء ما یحتاجون إلیه١١

محور التوافق مع اآلخرین :- ٢

الفقراتت
بدرجة 

كبیرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

عیمكنني تكوین صداقات مع الجمی١

اعبر عن فرحتي بطریقة قد یرفضها اآلخرین٢

اشعر أن اآلخرین یكرهونني٣

یحاول اآلخرین إثارة غضبي٤

أشارك اآلخرین أفراحهم وأحزانهم٥

ال استجیب لآلخرین بطریقة مقبولة٦

ال أشارك في األعمال الخیریة٧
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محور التوافق مع المعلمین :

راتالفقت
بدرجة 

كبیرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

أحس أن المعلمین یعجبهم الحدیث معي١

أعمل بإرشادات المعلمین٢

لي عالقات سیئة مع المعلمین٣

أجد تقبًال عند عدد قلیل من المعلمین٤

استجیب لنصائح األكثر مني خبرة٥

محور التوافق الریاضي :- ٣

الفقراتت
بدرجة 

كبیرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

أشارك أصدقائي في اللعب١

أشارك في الفعالیات الریاضیة٢

اقضي أوقات الفراغ في اللعب والمرح٣

أحسن التصرف في مواقف العمل واللعب٤
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