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ملخص البحث :
تبــرز اهمیــة البحــث فــي كــون نمــو التلمیــذ مــن حیــث قدراتــه علــى االتصــال بــالغیر واتاحــة 

الفرص له لهذا االتصال وتعدد المواقف التي یمارس فیها التعامل مـع الغیـر واسـتمتاع التلمیـذ مـن 

ى الخفـض خالل اللعب وممارسة النشاطات الحركیة في درس التربیـة الریاضـیة كـل ذلـك یـؤدي الـ

من مظاهر السلوك العدواني لدى التالمیذ بخاصة فـي سـن المدرسـة االبتدائیـة . اذ یهـدف البحـث 

الحالي في الكشف عن : 

.التالمیذ والتلمیذات لدىفي خفض السلوك العدواني التعلم التعاونياثر .١

تلدى التالمیذ والتلمیذافي تنمیة بعض المهارت االساسیة التعلم التعاونياثر .٢

:االتیة وضع الباحث الفرضیات داف البحثهاولتحقیق 

ینار بـفـي االختوالتلمیـذات احصائیة بین متوسط درجـات التالمیـذ غیر توجد فروق ذات داللة .١

لسلوك العدواني . لالقبلي والبعدي 

ینفـي االختبـار والتلمیـذاتاحصائیة بین متوسط درجـات التالمیـذ غیر توجد فروق ذات داللة .٢

.لبعض المهارات االساسیة البعدي و  القبلي

فــي االختبــار والتلمیــذات احصــائیة بــین متوســط درجــات التالمیــذ غیــر توجــد فــروق ذات داللــة .٣

لمهارات االساسیة . لبعض االبعدي 

واستخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحث ، وتكونت عینة البحث 

) وقـد ٢٠٠٥-٢٠٠٤ن الصـف الخـامس االبتـدائي للعـام الدراسـي () تلمیذًا وتلمیـذة یمثلـو ٤٠من (

) اســابیع ٨) وحــدة تعلیمیــة لكــل مجموعــة ، وقــد اســتغرق التطبیــق (١٦تــم تطبیــق االســلوب فــي (

) تلمیـذا ، وقـد حلـل ٢٠مقسمًا الى كل اسـبوع وحـدتین تعلیمیتـین للمجموعـة الواحـدة المكونـة مـن (

لوسائل االحصائیة (الوسط الحسابي ، االنحراف المعیـاري ، الباحث البیانات احصائیا باستخدام ا

لعینتین متـرابطتین ، معامـل االرتبـاط البسـیط T-testلعینتین مستقلتین ، اختبار T-testاختبار 

فأظهرت نتائج التحلیل االتي :، النسبة المئویة) .
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خفـــض الســـلوك كــان لـــه االثـــر الواضــح مـــن خـــالل اســهامه فـــيالـــتعلم التعـــاونيان اســتخدام .١

المعنویــــة بــــین االختبــــارین القبلــــي  وقظهــــور الفــــر و العــــدواني لــــدى المجمــــوعتین التجــــریبیتین 

والبعدي ولصالح االختبار البعدي لكال المجموعتین . 

خفــض الســلوك العــدواني باســتخدام الــتعلم ین فــيظهــور فــروق معنویــة بــین االختبــارین البعــدی.٢

(التلمیذات)الثانیة التعاوني ولصالح المجموعة التجریبیة

خفـض السـلوك العـدواني وانمـا اثـرت بزیـادة  فـيلم یقتصر تأثیرها التعلم التعاونيان استخدام .٣

فـراد عینـة االلعـاب (كـرة السـلة ، الكـرة الطـائرة ، كـرة الیـد) الاختبـارات بعـض صفة الدقـة عنـد 

.التلمیذاتالبحث وخاصة عند 

ختبــار البعــدي بــین التالمیــذ والتلمیــذات فــي بعــض فــي اال ذات داللــة احصــائیةفــروق  وجــود.٤

ثانیــةالمجموعــة التجریبیــة الالمجموعــة التجریبیــة االولــى ولصــالح لصــالح المهــارات االساســیة 

.في مهارات اخرى 

عقــد النــدوات والمحاضــرات المتخصصــة مــا یــاتي : بومــن خــالل النتــائج یوصــي الباحــث 

لتعلـــیم مـــادة الـــتعلم التعـــاونيجیعهم علـــى اســـتخدام لمـــدارس وتشـــل علیمیـــةلحـــث اعضـــاء الهیئـــة الت

.التربیة الریاضیة للحد من ظاهرة السلوك العدواني 

The effect of cooperative learning in lessening
aggressive behavior and developing some basic skills

for fifth primary class pupils
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Abstract:
The more the child develop his abilities in communicating others

by benefiting from the different opportunities , situations , playing and

practicing physical activities in physical education lesson , the less

aggressive his behavior be specially in primary school . The current

research aims at .

1. The effect of cooperative learning in lessening the violent behavior for

female and male pupils .

2. Effect of cooperative learning in developing some basic skills for

pupils .



…اثر التعلم التعاوني في خفض السلوك العدواني وتنمیة بعض المهارات االساسیة

١٣٢

To achieve the aims of the research , the researcher made the

following hypotheses .

1. Statistically significant differences are found between the means of

pupils scores in pre and post tests of violent behavior .

2. No statistically significant differences found between the means of

pupils scores in pre and post tests for some basic skills .

3. No Statistically significant differences are found between the means of

pupils scores in post test for some basic skills .

The researcher used empirical model due to its appropriateness .

The sample consisted (40) pupils representing fifth primary pupils iThe

2004-2005) the strategy was applied in (16) educational units for each

group . The application lasted (8) weeks divided into two units for the

group comprising (20) pupils . The following statistical means were used

. (mathematical means , standard deviation , T-test for two independent

samples , T-test for two correlated co-efficient , and percentage . The

results were :

1. Using cooperative learning did lessened the aggressive behavior of

students in the experimental groups via the moral differences in

preened post tests with a bias toward the post test.

2. Moral differences were found between the post tests in lessening

aggressive behavior using cooperative learning methodology in favor

of second experimental tai group (female)

3. Team games didn't lessen aggressive be heavier only but increased

accuracy at some games studied specially females .

4. Statistically significant differences are found in post test between male

and female pupils in some basic skills with a bias towards the first

experimental group while the score of second experimental group was

higher in other skills .

Given the results above , the researcher recommend : holding

symposiums and specialized conferee to wry school staffs to cooperative

learning to lessen aggressive behavior in teaching physical education .
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

التربیة الریاضیة من بین المیادین التي ال تقتصر اهـداف تدریسـها علـى الجانـب المعرفـي 

، فقط ، بل تجاوز ذلك الى الصـفات البدنیـة والحركیـة والمهـارات االساسـیة الحركیـة لـدى التالمیـذ 

العدائیــة عــن طریــق تشــجیعه علــى اللعــب واللعــب فــي بعــض االحیــان یصــرف التلمیــذ عــن نزعتــه 

) " ان اشراك التلمیذ في النشاطات الریاضیة المختلفة له اثار ١٩٩٦والتسلیة ، ویشیر (القائمي ، 

  . )١٨١،  ١٩٩٦جیدة في الحد من سلوكه غیر المقبول او حتى اصالحه " (القائمي ، 

فــــي الســــنوات االخیــــرة اهتمامــــا متزایــــداأولــــوا التربویــــون ) بــــأن٢٠٠١ویضــــیف (الحیلــــة ،

التعلـیم والـتعلم ، ومـن ابـرز هـذه النشـاطات تـيلالنشطة والفعالیات التي تجعل التلمیذ محورا لعملی

استخدام اسلوب التعلم التعاوني ، والذي یعنـي ترتیـب التالمیـذ فـي المجموعـات وتكلـیفهم بعمـل او 

ة خالیة من التوتر والقلق ترتفع نشاط یقومون به مجتمعین ، كما ان التعلم یحدث في اجواء مریح

ـــــر (الحیلـــــة ،  فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر ومـــــع و ) ، ١٤٤،  ٢٠٠١فیهـــــا دافعیـــــة التالمیـــــذ بشـــــكل كبی

المستجدات الحدیثة لبرامج التربیة الریاضیة المدرسیة لم یعد نجاح المعلم قاصرا فقط على تحقیـق 

ا لهــم ، ولكـن نجــاح المعلـم امتــد التالمیـذ لالهـداف التربویــة والحركیـة لمحتــوى الـدروس التــي یعلمهـ

الـى نوعیــة مـا یغرســه داخـل نفــوس تالمیــذه مـن صــفات خلقیـة واجتماعیــة او تعـدیل وتقلیــل بعــض 

السلوكیات الالجتماعیة (العدوانیة) 

وكمــا نعلــم ان الســلوك الالجتمــاعي (العدوانیــة) نــاتج عــن خطــأ فــي العالئــق النفســیة بــین 

لمجتمـع الـذي یعـیش فیـه ، واذا لـم تعـالج هـذه االسـباب سیسـتمر الفرد وبـین عائلتـه او بینـه وبـین ا

هــذا الســلوك ویتعــاظم مــع مــرور الــزمن ویــؤدي الــى االنحــراف لــدى االحــداث ومــن ثــم الــى االجــرام 

.الریاضیة في المدارس االبتدائیةویظهر بصورة كبیرة لدى التالمیذ وبخاصة في درس التربیة

حیـث قدرتـه علـى االتصـال بـالغیر واتاحـة الفـرص مـنمیذلتان نمو الالباحث ستخلص وی

له بهذا االتصال وتعدد المواقف التي یمارس فیها التعامـل مـع الغیـر واسـتمتاع الطفـل باللعـب كـل 

ذلك یؤدي الى االقالل من مظاهر السلوك العدواني غیر المرغوب فیه والتي تظهر بشكل واضـح 

من خالل ممارسة االلعاب الریاضیة . " 

یقــوم بعرقلــة العملیــة التعلیمیــة بــین التالمیــذ ومــا (العــدواني) ان الســلوك الالجتمــاعي بمــا و 

المهـارة الریاضـیة بشـكل صـحیح نتیجـة ظهـور السـلوك تعلـمیسببه في درس التربیة الریاضیة عدم 

العــدواني لــدى بعــض التالمیــذ الــذین یــؤدي الــى عــدم تنمیــة المهــارات االساســیة فــي درس التربیــة 

.الریاضیة 

مــدى قــدرة وفعالیــة مــنوممــا تقــدم تكمــن اهمیــة دراســتنا هــذه فــي محاولــة التعــرف والتحقــق 

ـــتعلم التعـــاوني  فـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات فـــي خفـــض الســـلوك العـــدواني بشـــكل عـــام وبالتـــالي ال



…اثر التعلم التعاوني في خفض السلوك العدواني وتنمیة بعض المهارات االساسیة

١٣٤

ــــدائي لكــــال الجنســــین  ــــدى تالمیــــذ الصــــف الخــــامس االبت ــــة الریاضــــیة ل االساســــیة فــــي درس التربی

ت) والمقارنة بینهم.(التالمیذ_التلمیذا

مشكلة البحث٢-١
المراحــل الدراســیة فــي المــدارس االبتدائیــة تالمیــذالبیئــة الواحــدة عامــة و تالمیــذنالحــظ ان 

خاصــة الــذین یجلســون فــي الصــف الواحــد ، یســود العــدوان ســلوك الــبعض مــنهم ویتــراوح الســلوك ب

ي الهـادئ وبــین التشـاجر العنیــف ، مــن حیـث الشـدة . بــین مجـرد التعبیــر الكالمـتالمیـذالعـدواني لل

قــد یصــل هــذا الســلوك الــى محاولــة ایــذاء الغیــر او التــدخل فیمــا یملكــون او فیمــا یقومــون بــه مــن و 

نشاط او لعب وخاصة في دروس التربیة الریاضیة التي تسبب اتصال التالمیـذ جسـدیا فیمـا بیـنهم 

.من االخرین والتي تحدث فیها المنافسة من اجل الفوز وتحقیق نتائج افضل

فــي المرحلــة االبتدائیــة ، اذ یعطــل رغبتــه فــي التعلــیم تلمیــذان العــدوان یــؤثر علــى تعلــیم ال

وعلــى المدرســة ان تســاهم فــي الســیطرة علــى النزاعــات ،وجعــل تركیــزه فــي أي عمــل امــرا متضــررا 

ي تصــریف یة والتــي تســاعد فــتــزود المدرســة بااللعــاب الریاضــوتوجیههــا فتالمیــذالعدوانیــة عنــد ال

  الدرس الخاصة بالسلوكیة المرتبطة باالهداف تالمیذالمشاعر العدوانیة عند ال

اسـتخدام بامكانیـة ان هناك دراسة تتعلـق لم یرَ ومن خالل قراءة الباحثان في هذا الجانب

،الــتعلم التعــاوني بخصائصــه (التعــاون ، التفاعــل ، التــأزر ، المســؤولیة ، روح االلفــة ، المنافســة 

االقـــالل النـــاتج علـــى الســـلوكیات الالجتماعیـــة " العدوانیـــة ") فـــي هـــذه المرحلـــة العمریـــة لـــدى مـــن 

هنـا تكمــن مشـكلة البحــث فــي التعـرف علــى اثـر اســتخدام الـتعلم التعــاوني فــي و  التالمیـذ والتلمیــذات

الصـف الخـامس وتلمیـذات خفض السلوك العدواني وتنمیـة بعـض المهـارات االساسـیة لـدى تالمیـذ 

دائي . االبت

:ف البحثاھدا٣-١
:یهدف البحث الحالي التعرف على 

.لدى التالمیذ والتلمیذات في خفض السلوك العدواني التعلم التعاوني اثر  .١

لدى التالمیذ والتلمیذاتاألساسیةفي تنمیة بعض المهارت التعلم التعاوني اثر . ٢
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فروض البحث  ٤-١
:آالتیةث الفرضیات وضع الباحالبحث  أهدافولتحقیق 

ینار بـفـي االختوالتلمیـذات بین متوسط درجـات التالمیـذ غیر إحصائیةتوجد فروق ذات داللة .١

لسلوك العدواني . لالقبلي والبعدي 

ینفـي االختبـار والتلمیـذاتبین متوسط درجـات التالمیـذ غیر إحصائیةتوجد فروق ذات داللة .٢

.لبعض المهارات األساسیةالبعدي القبلي و 

فــي االختبــار والتلمیــذات بــین متوســط درجــات التالمیــذ إحصــائیةغیــر توجــد فــروق ذات داللــة .٣

.األساسیةلمهارات لبعض االبعدي 

مجاالت البحث  ٥-١
مدرســة الكفــاءات تلمیــذات للبنــین و  األولــىمدرســة الكفــاءات تالمیــذ المجــال البشــري : ١-٥-١

.مدینة الموصل ي (الصف الخامس االبتدائي) فاالولى للبنات 

  م  ٢٠٠٦/ ٩/٥ولغایة  ٢٥/٢الفترة من المجال الزماني : ٢-٥-١

االبتدائیة .األولى مدرسة الكفاءات المجال المكاني : ٣-٥-١

تحدید المصطلحات : ٦-١
التعلم التعاوني : ١-٦-١

Johnsonعرفـه ( , etal , مـد تنظـیم البیئـة الصـفیة الـذي تعتأسـالیب) " انـه احـد1988

مجموعات صغیرة غیر متجانسـة ، مـن حیـث القـدرات او الخلفیـة العملیـة  إلىعلى توزیع الطالب 

Johnsonوالطلب منهم انجاز عمل مشترك ( , etal , 1988 , 13(

السلوك العدواني : ٢-٦-١
) : سلوك بشري ممزوج بالغضب والكراهیة او المنافسـة الزائـدة ٢٠٠٤، ألحمیديعرفته (

، وقــد یكــون فطریــا غریزیــا ، او نتیجــة  ألــذات أوالغیــر إیــذاء، یهــدف المــألوفوج عــن ، فیــه خــر 

لمثیــر خــارجي ، وهــو امــا ان یكــون ســلوكا مادیــا او رمزیــا ، لتحقیــق حاجــات الفــرد فــي الســـیطرة 

.والحرمان والظلم اإلحباطوالتفوق وحب السلطة ، او تعویضا عن 

  )٢٦٤،  ٢٠٠٤(الحمیدي ، 
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رات االساسیة المھا٣-٦-١
) : انها الحركات التي تحتاج الـى ادائهـا فـي جمیـع المواقـف التـي ١٩٧٦عرفها (فهمي ، 

.تتطلبها اللعبة والغرض منها هو الوصول الى افضل النتائج في المجهود 

  )١٤،  ١٩٧٦(فهمي ، 

الدراسات النظریة والدراسات المشابھة :-٢
الدراسات النظریة :-١-٢
:التعلم التعاونيمفھوم ١-١-٢

أثبتـــتتقنیـــات التـــدریس التـــي جـــاءت بهـــا الحركـــة التربویـــة المعاصـــرة ، والتـــي إحـــدىهـــو 

 إلىویقوم على تقسیم التالمیذ ، االیجابي في التحصیل الدراسي للتالمیذ أثرهاالبحوث والدراسات 

هــذا مثــل  نتعلمهــم الصــفي ، ا أهــداف أومجموعــات صــغیرة تعمــل معــا مــن اجــل تحقیــق هــدف 

ي كواحـــد مـــن ر مـــز یســـتخدمون الـــتعلم الإنهـــمن ، ذلـــك المفهـــوم لـــیس بجدیـــد علـــى المـــربین والمعلمـــی

، األسـلوب، والمشـكلة التـي تبـرز باسـتمرار فـي هـذا ألخـرنشاطاتهم التعلیمیة المختلفة مـن وقـت 

تعـاوني ولكـن مـا جـاء بـه الـتعلم ال، تلمیذین لیؤدیا العمـل  أوالمجموعة على تلمیذ أعضاءاعتماد 

المجموعـة فـي أعضـاءكـل غمسهیكلیة تنظیمیة لعمل مجموعة التالمیذ ، بحیث ینإیجادهو في 

كـــل عضـــو فـــي المجموعـــة یـــتعلم المـــادة  علـــى التأكیـــدالـــتعلم وفـــق ادوار واضـــحة ومحـــددة ، مـــع 

  .)١٤٤،  ٢٠٠١الحیلة ، (التعلیمیة 

:العدوانیة)(ألالجتماعيمفھوم السلوك ٢-١-٢
فعالیــات اجتماعیــة ســلبیة ترتقــي بعالقــات عدوانیــة وغیــر  إلــى ألالجتمــاعيك یشــیر الســلو 

والســـرقة األنانیـــةبـــین النـــاس . وهـــذا النـــوع مـــن الســـلوك یشـــمل اآلخـــرینمراعیـــة لحقـــوق ومشـــاعر 

مـــا تـــم دراســـته بصـــورة وأكثـــرالكالمیـــة والعنـــف ، واإلهانـــاتخـــداع واالنتقـــاد المتعمـــد للشـــخص الو 

Edward(اني الجسدي والكالمي شاملة هو السلوك العدو  & James , 1986 , 351(.

یشـرح الضـوء علـى مفهـوم العـدوان فـي المجـال الریاضـي ،  إللقـاءبذلت بعض المحاوالت 

الهــدف منــه ، وفــي ذلــك یقســم العــدوان الــى نــوعین همــا أســاسمفهــوم العــدوان علــى بــانفا) ل(ســی

Hostile(العـدوان كغایـة  Aggression(  ســیلةوالعـدوان كو)Aggression instrumental(

النفسـي  ذىاأل أوالضـرر إلحاقویعد السلوك العدواني نهایة في حد ذاته عندما یكون الهدف هو 

اآلخریننحو ألبدني أو
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:تحلیل ظاھرة السلوك العدواني في الریاضة٣-١-٢
عـدة مـن ئج یقـوم بـه الفـرد هـو نتـاأخریعتبر السلوك العدواني شانه مثل أي نمط سلوكي 

ذاك مـن السـلوك ، فلـیس هنـاك متغیـر  أومتغیرات تتكامل مع بعضـها الـبعض لتعطـى هـذا الـنمط 

واحـد فقـط هـو الــذي ینـتج السـلوك العـدواني ، ولــیس هنـاك دالـة واحـدة یمكــن عـن طریقهـا اســتنباط 

  . )٢١٢،  ٢٠٠٠راتب ، (السلوك والتنبؤ به 

:لعدواني لدى الالعبالعوامل المؤثرة في ظھور السلوك ا١-٣-١-٢
الریاضیةاألنشطةلمرتبطة بخصائص العوامل ا .١

العوامل المرتبطة بخصائص المنافسة الریاضیة .٢

العوامل المرتبطة بخصائص الالعب الریاضي .٣

الدراسات السابقة ٢-٢
التعاوني : تعلمالدراسات التي تناولت ال١-٢-٢
:١٩٩٩دراسة الخیاط وعلي ، ٢-٢-٢

األرضي)بالتنس اإلرسالاثر استخدام التعلم التعاوني في تعلم مهارة (

األرضيالكشف عن اثر استخدام التعلم التعاوني في تعلم مهارة التنس  إلىهدف البحث 

ـــة البحـــث ( ـــة الریاضـــیة ، ٣٨، شـــملت عین ـــة التربی ـــث فـــي كلی ـــة الصـــف الثال ـــون طلب ـــا یمثل ) طالب

تحصــــیل  إنطبیعــــة البحــــث ، توصــــل الباحثــــان لمالءمتــــهبــــي واســــتخدم الباحثــــان المــــنهج التجری

ـــذین تعلمـــوا مهـــارة  ـــتعلم التعـــاوني اإلرســـالالطـــالب ال ـــد مقـــارنتهم أفضـــلعلـــى وفـــق طریقـــة ال عن

الباحثــان أوصــىبــزمالئهم الــذین تعلمــوا علــى وفــق الــتعلم التقلیــدي وعلــى ضــوء النتــائج المحققــة 

مـــن الـــتعلم التقلیـــدي فـــي تعلـــیم مهـــارات التـــنس أفضـــلضـــرورة اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني بوصـــفه 

على الهیئة التدریسیة في الجامعة بشكل عـام ومـدرس التربیـة الریاضـیة بشـكل والتأكید، األرضي

المهارات الضروریة لتطبیقها فـي دروسـهم . وٕاكسابهمخاص حول استخدام طریقة التعلم التعاوني 

   )٢٠٤-١٩٤،  ١٩٩٩الخیاط وعلي ، (

  يدراسات التي تناولت السلوك العدوانال٣-٢-٢
:٢٠٠٤دراسة سالم ،  ٤-٢-٢
)بكرة القدم األولىالدرجة أندیةلدى العبي  األداءالسلوك العدواني وعالقته بفاعلیة (

بكـرة القـدم  األولـىالدرجـة أندیـةالدراسة التعرف على السلوك العدواني لدى العبـي  تهدف

بكـرة القـدم محافظـة بغـداد  األولـىمـن الدرجـة أندیـة) ٦دراسـة (في محافظة بغداد ، شملت عینـة ال
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طبیعــة مشــكلة لمالءمتــه) العبــا ، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ١٤٦وكــان عــدد الالعبــین (

النفســي لالعبــین  اإلعــداد أهمیــةإلــى توصــل الباحــث اإلحصــائیةالمعالجــات إجــراءالبحــث ، وبعــد

مباشــر فــي تــأثیرالجرعــات التدریســیة لمــا لــه مــن أثنــاءفــي  يألبــدن لإلعــدادجــزءا موازیــا وٕاعطــائهم

  )٦٠ – ٣٤-٢٠٠٤(سالم،. األداءفاعلیة 

إجراءات البحث :-٣
منھج البحث :١-٣

استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحث .

البحثعینة ٢-٣
ئي شــــعبة (أ) لتكــــون للبنــــین بشــــكل عشــــوا األولــــىاختــــار الباحــــث مــــن مدرســــة الكفــــاءات 

للبنــات فقــد اختــار منهــا شــعبة (ب)  األولــىمدرســة الكفــاءات مــن إمــا األولــىالمجموعــة التجریبیــة 

لـى المجمـوعتین . وبعـد ع) الـتعلم التعـاوني(أسـلوبلتكون المجموعة التجریبیة الثانیة ، وقد طبق 

قــل مــن المتوســط الفرضــي اســتبعاد التالمیــذ الــذین كانــت درجــاتهم علــى مقیــاس الســلوك العــدواني ا

وتلمیذة .) تلمیذًا ٤٠العینة ( أفرادعدد  أصبح، حیث ) ٩٥(للمقیاس 

) تلمیذا وتلمیذة ٧٠) من مجتمع البحث البالغ (٥٧.١٤* بلغت النسبة المئویة لعینة البحث (

التصمیم التجریبي :٣-٣
ـــم  ـــار التصـــمیم التجریبـــي المالئ وریا ، كونهـــا ضـــر أمـــراالبحـــث  ألهـــدافتعـــد عملیـــة اختی

نتائج دقیقة وهي في الوقت نفسه تساعد الباحث على تذلیل الصعوبات التي  إلىتضمن الوصول 

شكل) . وكما هو مبین في ال٤٠٦ ، ١٩٨٥، وآخرون(فاندالین اإلحصائيتواجهه عند التحلیل 

)١.(   

  )١الشكل (

التصمیم التجریبي لمجموعتي البحث

المجموعة التجریبیة 
األولى (التالمیذ)

المجموعة التجریبیة 
الثانیة(التلمیذات)

االختبار 
القبلي

االختبار 
القبلي

المتغیر 
المستقل

المتغیر 
التابع

المتغیر 
التابع

المتغیر 
المستقل

االختبار البعدي

ةالمقارن

االختبار البعدي 
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مقیاس السلوك العدواني  ٤-٣
وأعطیــت أوزاناألولیــة) فقــرة بالصــیغة ٦٢مقیــاس للســلوك العــدواني یتضــمن ( إعــدادتــم 

) درجات لبدیل یظهر بدرجـة ٣) درجات لبدیل یظهر بدرجة كبیرة ، (٤: ( كاألتيلبدائل المقیاس 

بــق علیــه . ثــم تجمــع ) درجــة لبــدیل ال ینط١) درجــة لبــدیل یظهــر بدرجــة قلیلــة ، (٢متوســطة ، (

علـى مجموعـة الباحـث م عرضـها ، ثـالدرجات لكل استمارة لتكون الدرجـة الكلیـة للسـلوك العـدواني

 )١لتربویـة والنفسـیة ملحـق (امن المتخصصین في مجال طرائق تـدریس التربیـة الریاضـیة والعلـوم 

  .ة ) فقر ٤٠عدد الفقرات ( فأصبح،، حیث خضعت الفقرات الى تعدیل وحذف بعضها 

العلمیة لمقیاس السلوك العدواني األسس١-٤-٣
صدق مقیاس السلوك العدواني ١-١-٤-٣

اعتمـــد الباحـــث علـــى الصـــدق الظـــاهري فـــي اختیـــار مقیـــاس الســـلوك العـــدواني اذ یشـــیر 

)Ebel (یقـرر عـدد مـن المتخصصـین مـدى  إنهـو  األداةوسیلة للتأكـد مـن صـدق أفضل إن إلى

Ebelصفة المراد قیاسها وشمولیتها (تغطیة الفقرات لجوانب ال , 1972,555. (

عرضه على مجموعة من المتخصصـین فـي مجـال ولغرض التأكد من صدق المقیاس تم

فــي  باإلجمــاعوقــد كــان اتفــاق اآلراء ، طرائــق تــدریس التربیــة الریاضــیة والعلــوم التربویــة والنفســیة 

البحث .  أهدافاستخدام هذا المقیاس لتحقیق 

المقیاسالقوة التمیزیة لفقرات ٢-١-٤-٣
لكـل فقـرة مـن فقـرات هـذا المقیـاس اعتمـد أسـلوب العینتـین لغرض استخراج القـوة التمییزیـة 

المتطــرفتین وذلــك بعــد تفریــغ البیانــات وترتیــب الــدرجات التــي حصــل علیهــا كــل تلمیــذ علــى هــذا 

عطیــت بــدائل اإلجابــة األربعــة المقیــاس تنازلیــا ابتــدءا مــن أعلــى درجــة وانتهــاءا بأقــل درجــة ، وقــد أ

) ثــم تــم تقســیم اإلجابــات إلــى علــوي وســفلي حیــث تــم اعتمــاد إجابــات العینــة ١،٢،٣،٤الــدرجات (

بشــكلها الكامــل وذلــك لقلــة عــدد التالمیــذ عینــة التمییــز ، وقــد بلــغ عــدد تالمیــذ كــل مجموعــة مــن 

ثـم اسـتخدم الباحـث اختبـار ) تلمیذ من تالمیذ مدرسة أبـي ذر الغفـاري االبتدائیـة٢٠المجموعتین (

) وعـــدت القیمـــة التائیـــة ٤٠(ت) لغـــرض حســـاب معامـــل تمییـــز كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقیـــاس أل(

، إن القیمـــة )١إحصـــائیا مؤشـــرا لتمییـــز الفقـــرات وتتضـــح مـــن نتـــائج التحلیـــل ، كمـــا فـــي الجـــدول (

) ، ٠.٠٥وى () وعنــد مقارنتهــا مــع قیمــة (ت) الجدولــة بمســت١.٧٣_٦.٣٢٢التائیــة تراوحــت بــین (

) وذلــك لعــدم ظهــور الفــروق المعنویــة وبــذلك ٣٩،  ١٨تــم قبــول جمیــع الفقــرات باســتثناء الفقــرتین (

) یوضح ذلك٢) فقرة بصیغتها النهائیة والملحق (٣٨تكونت فقرات المقیاس من (
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  )١الجدول (

تبار التائي یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین العلیا والدنیا ونتائج االخ

لحساب التمییز

  ت
قیمة (ت) المجموعة السفلىالمجموعة العلیا

المحتسبة
  داللة الفروق

  ع±َس   ع±َس 

  ذات داللة  ٣  ١.٠٤  ٢.٠٢٥  ٠.٨١٦  ٣  ١

  ذات داللة  ٣.١  ٠.٧٨٦  ١.٦٠٧  ٠.٧٩٠  ٢.٤٢٨  ٢

  ذات داللة  ٢.١١٤  ٠.٦٦٢  ٢.٩٢٨  ٠.٥٩٩  ٣.٢٨٥  ٣

  ذات داللة  ٢.٣٣٤  ٠.٨٣٨  ٣.٠٣٥  ٠.٨٧٨  ٣.٥٧١  ٤

  ذات داللة  ٣.٩١٨  ٠.٧٤٤  ٣.٠٣٥  ٠.٥٣٤  ٣.٧١٤  ٥

  ذات داللة  ٣.٤٤  ٠.٦٥٠  ٢.١٤٢  ١.٠١٥  ٢.٩٢٨  ٦

  ذات داللة  ٢.٢٤٨  ٠.٨٨١  ٢.٥  ١.٠١٥  ٣.٠٧١  ٧

  ذات داللة  ٢.٢٠٧  ٠.٨٢٦  ٢.٦٤٢  ٠.٩٨٣  ٣.١٧٨  ٨

  ذات داللة  ٢.١٠٩  ٠.٨٩٩  ٢.٧٥  ٠.٩٦٧  ٣.٢٥  ٩

  ات داللةذ  ٢.٣٥  ٠.٨٤٨  ٢.٨٥٧  ٠.٤٦٠  ١٠٣.٢٨٥

  ذات داللة  ٣.١٢  ٠.٨٥٧  ٢.٩٢٨  ٠.٤٧٥  ١١٣.٣٢١

  ذات داللة  ٢.٢٢  ٠.٧٨٦  ٣.١٠٧  ٠.٥٠٩  ١٢٣.٥٠

  ذات داللة  ٣.٢٧٤  ٠.٩٢٢  ٢.٤٦٤  ٠.٧٨٦  ١٣٣.٢١٤

  ذات داللة  ٢.٢٢  ١.٠٩  ٢.١٧٨  ٠.٦٥٨  ١٤٢.٧١٤

  ذات داللة  ٢.٧٧٨  ١.٠٢٠  ٢.٨٢١  ٠.٧٩٣  ١٥٣.٥٠

  ذات داللة  ٦.٣٢٢  ٠.٧٤٤  ٢.٥٣٥  ٠.٤٩٧  ١٦٣.٦٠٧

  ذات داللة  ٣.٠٣٥  ٠.٨٨٧  ١.٧٥٠  ٠.٦٨٥  ١٧٢.٢٩٣

لیست ذات داللة  ١.٧٣  ٠.٩٣١  ٢.٨٥٧  ٠.٧٥١  ١٨٣.٢٥

  ذات داللة  ٢.٦٩٤  ٠.٨٩٠  ٢.٨٥٧  ٠.٧٩٢  ١٩٣.٤٦٤

  ذات داللة  ٣.٢١٩  ٠.٧٣١  ٣.٦٤٣  ٠.٧٦٢  ٢٠٣.٢٨٥

  ذات داللة  ٢.٠٩٧  ٠.٥٨٥  ٢.٧٥  ٠.٦٨٥  ٢١٣.١٠٧

  ذات داللة  ٢.٠٣١  ٠.٩٢٣  ٢.٥  ٠.٧٩٢  ٢٢٢.٩٦٤

  ذات داللة  ٢.٥٥٥  ٠.٩٦٧  ٢.٢٥  ٠.٨٠٣  ٢٣٢.٨٥٧

  ذات داللة  ٣.٥٣٠  ١.٠١٣  ٢.٧١٤  ٠.٧٩٢  ٢٤٣.٥٧١

  ذات داللة  ٢.٥٨٨  ٠.٧٢٢  ٢.٦٧٨  ٠.٧٢٢  ٢٥٣.١٧٨

  ذات داللة  ٣.٤٦٣  ٠.٩٥١  ٢.٣٥٧  ٠.٨١٨  ٢٦٣.١٧٨

  ذات داللة  ٢.٣٧٣  ٠.٨٣١  ٢.٣٩٢  ٠.٨٥٧  ٢٧٢.٩٢٨

  ذات داللة  ٣.٥٥٤  ٠.٨٥٤  ٣.٢٨٥  ٠.٨٧٥  ٢٨٣.١٠٧
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  ت
قیمة (ت) المجموعة السفلىالمجموعة العلیا

المحتسبة
  داللة الفروق

  ع±َس   ع±َس 

  ذات داللة  ٥.١٣٤  ٠.٦٩٢  ٢.٤٦٤  ٠.٥٤٨  ٢٩٣.٣٢١

  ذات داللة  ٤.١٠٥  ١.٠٢٦  ٢.٣٥٧  ٠.٧٨٠  ٣٠٣.٣٥٧

  ذات داللة  ٣.٧١٣  ٠.٧٨٠  ٢.٣٥٧  ٠.٨٠٣  ٣١٣.١٤٢

  ذات داللة  ٢.٢٠٨  ٠.٩٢١  ٢.٠٠  ٠.٧٨٢  ٣٢٢.١٨٠

  ذات داللة  ٢.٤١٨  ٠.٨٣١  ٢.٣٩٢  ٠.٧٥٧  ٣٣٢.٩٢٧

  ذات داللة  ٤.٥٥٩  ٠.٨٦٣  ٢.٣٢١  ٠.٧١٢  ٣٤٣.٢٨٥

  ذات داللة  ٥.٥٢٥  ٠.٧٧٢  ٢.٣٣١  ٠.٤٤١  ٣٥٣.٢٥

  ذات داللة  ٢.٩٧٣  ٠.٨٥٧  ٣.١٠٧  ١.٠٠٧  ٣٦٢.٨٥٧

  ذات داللة  ٢.٩٦٦  ٠.٧٤٥  ٢.٥٠  ٠.٧٨١  ٣٧٣.١٠٧

  ذات داللة  ٣.٩  ٠.٧٨٦  ١.٦٠٧  ٠.٧٩٠  ٣٨٢.٢٢٨

لیست ذات داللة  ١.٧٤٥  ١.١٥٦  ٢.٦٧٨  ٠.٨٠٣  ٣٩٣.١٤٢

  ذات داللة  ٢.٤٢٧  ٠.٩٢٢  ٢.٥٣٥  ٠.٧١٥  ٤٠٣.٠٧٠

    ) ٢.٠٢١) = (٠.٠٥( ≤) عند مستوى داللة ٣٨*القیمة التائیة الجدولیة بدرجة حریة (

ثبات المقیاس ٣-١-٤-٣
االختبار ، وقد طبق المقیاس على مجموعة من التالمیذ الصف  إعادةتم استخدام طریقة 

) والبــالغ األولــى(التجربــة االســتطالعیة لغفــاري االبتدائیــة أبــي ذر االخــامس االبتــدائي مــن مدرســة 

وتــم أســبوعیناالختبــار علــى المجموعــة نفســها بعــد مضــي أعیــد) تلمیــذا وتلمیــذة ثــم ٤٠عــددهم (

) وهو معامل ارتباط معنوي .٠.٨٢حساب معامل الثبات فقد بلغ (

الریاضیة :األساسیة وسائل جمع البیانات للمھارات  ٥-٣
البیانـــات المطلوبـــة فـــي البحـــث وهـــي :  إلــىبحثیـــة للوصـــول  أدواتلباحـــث عـــدة اســتخدم ا

المصادر العلمیة ، واالستبیان ، والمقابلة ، واالختبار ، والمقیاس

االختبارات:١-٥-٣
لغــرض الحصــول علــى االختبــارات المالئمــة ، اســتخدم تحلیــل المحتــوى للمصــادر العلمیــة

.المختارة األلعابفي  اواختباراتهاألساسیة ارات المهأهم المختصین في تحدید وآراء
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:في الدراسةاالختبارات -٢-٥-٣
واالختبارات الخاصة بهـا الدراسة قد اعد الباحث استمارة خاصة بالمهارات التي تضمنتها 

) لتحدیـد المهـارات المالئمـة للفئـة العمریـة ٣، ثم عرضـت علـى ذوي الخبـرة واالختصـاص ملحـق (

% ٧٥علیهـا بنسـبة ،الخبـراء التـي اتفـق٠تبارات المناسبة لهذه المهارات وقد تم اختیـار واهم االخ

) یوضح ذلك . ٢، والجدول (فأكثر

  )٢( الجدول

المختارة واالختبارات الخاصة بها ونسب االتفاقاألساسیةیوضح المهارات 

االختبارالمهارة  ت
التغییر 

المقترح

وحدة 

القیاس

نسب 

االتفاق

  %٧٥  عدد  م٢.٥  التهدیف من تحت السلةلتهدیف األماميا  ١

  %٨٧  ثانیة  م٥،٤٠المحاورة بتغیر االتجاهمهارة المحاورة بتغیر االتجاه  ٢

  %٨١  ثانیة  م٨  المحاورة العالیةمهارة المحاورة بخط مستقیم  ٣

  %٩٣  ثانیةسم٢٠٠  التمریر السریعسرعة التمریر  ٤

  %٩٠  نقاط  قدم٥  قة التمریر بالمناولة الصدریةد  دقة تمریر الكرة واستالمها  ٥

  %٨٥  نقاط  م١.٥×١.٥  من االعلى على حائطیرالتمر المناولة من فوق الراس لالعلى  ٦

  %٩٣  نقاط  م ٢×٢  التمریر من اسفل على حائطالرفع من االسفل بالیدین  ٧

  %٩١  نقاطمحاوالت٨  االرسالاالرسال  ٨

  %٩٥  عدد  م٣  عة التمریرالتوافق وسر مسك واستالم الكرة  ٩

  %٨٥  ثانیة  م١٨  التنطیط المستمر في اتجاه متعرجالتنطیط المتعرج١٠

  %٩٠  ثانیة  م٢٠×١٠  اختیار التنطیط المستمر للكرةالتنطیط١١

األسس العلمیة لالختبارات المھاریة المقترحة : ٣-٥-٣
ذلك حسب اتفـاقهم في صدق االختبارات قد استخدم الباحث صدق المحكمین وتم حساب 

علـى االختبـارات التــي تـم تغییرهــا فـي اســتمارة سـابقة. أمــا الثبـات فقــد تـم إجــراء تجربـة اســتطالعیة 

لغـــــرض اســــــتخراج معامـــــل ثبـــــات االختبــــــار بعـــــد موافقـــــة الخبــــــراء  ٢/٢٠٠٦/ ٩-٦الثانیـــــة فـــــي 

اسـتخدام طریقـة والمختصین على التغییر المقترح لالختبارات المهاریة الریاضیة قید الدراسـة إذ تـم

إعــادة االختبــار وقــد طبقــت االختبــارات علــى مجموعــة مــن تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي مــن 

) تلمیــذا وتلمیــذة ثــم أعیــد االختبــار ٤٠مدرســة تطبیقــات كلیــة المعلمــین االبتدائیــة والبــالغ عــددهم (

ج كـل علـى حـدة على المجموعة نفسها بعد مضي ثالثة أیام وتم حساب معامـل االرتبـاط بـین نتـائ

(التطبیــق األول والتطبیــق الثــاني) ووجــد أن هــذه االختبــارات تتمتــع بدرجــة ثبــات عالیــة ، ولغــرض 

التأكـــد مـــن موضـــوعیة القیـــاس لالختبـــارات المهاریـــة الریاضـــیة المقترحـــة وحســـاب الـــدرجات ، قـــام 
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لمســـاعدة الباحـــث بحســـاب درجـــات معامـــل االرتبـــاط بـــین نتـــائج العینـــة مـــن قبـــل أفـــراد المجموعـــة ا

) یوضـح ٣، والجـدول (وهـو مؤشـر علـى موضـوعیة االختبـاراتفكانـت معـامالت االرتبـاط معنویـة 

  ذلك .

  )٣الجدول (

یوضح درجات الثبات والموضوعیة لالختبارات المهاریة الریاضیة المقترحة

معامل الموضوعیةمعامل الثباتاالختباراتت

اختبارات كرة السلة أ

٠.٩٨٠.٩٨االمامي اختبار التهدیف١

٠.٩٤٠.٩٧اختبار المحاورة بتغییر االتجاه٢

٠.٨٧٠.٩٤اختبار المحاورة العالیة ٣

٠.٨٦٠.٩٨اختبار التمریر السریع ٤

٠.٨٧٠.٩٥اختبار دقة التمریر بالمناولة الصدریة ٥

اختبارات الكرة الطائرة ب

٠.٨٤٠.٩٥على الحائطاألعلىاختبار التمریر من ١

٠.٩٢٠.٩٨على الحائطاألسفلاختبار التمریر من ٢

٠.٨٤٠.٨٩اإلرسال٣

اختبارات كرة الیدج

٠.٨٠٠.٩٨اختبار التوافق وسرعة التمریر ١

٠.٨٥٠.٩٥اختبار التنطیط باتجاه متعرج٢

٠.٩٤٠.٩٧اختبار التنطیط المستمر للكرة ٣

یة التجارب االستطالع ٦-٣
ة لمقیاس السلوك العدواني واالختبارات المهاریة بعد لثالتجربة االستطالعیة الثاإجراءتم 

قیام الباحث بتحدید فقرات السلوك العدواني واالختبارات المهاریة الخاصة بالبحث والتي اتفق 

   ١٦/٢/٢٠٠٦- ١٣بتاریخ أجریتعلیها 
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الریاضیةالمھاریة صدق وثبات وموضوعیة االختبارات ١-٦-٣
الرغم من تمتع االختبارات المهاریة بصدق وثبات عالیین اال ان الباحث في صدق ب

 رأيالختبارات قد استخدم الباحث صدق المحتوى وحصر الدراسات السابقة وتحلیلها واستطالع 

.الخبراء

  )٤الجدول (

درجات الثبات والموضوعیة لالختبارات المهاریة الریاضیةبینی

معامل للموضوعیةمعامل الثباتتاالختبارات

اختبارات كرة السلة أ

٠.٨٠٠.٨٨اختبار التهدیف االمامي ١

٠.٨٥٠.٨٩اختبار المحاورة بتغییر االتجاه٢

٠.٧٦٠.٧٨اختبار المحاورة العالیة ٣

٠.٨٠٠.٨٨اختبار التمریر السریع ٤

٠.٨١٠.٨٥اختبار دقة التمریر بالمناولة الصدریة ٥

اختبارات الكرة الطائرة ب

٠.٧٨٠.٨٩اختبار التمریر من االعلى على الحائط ١

٠.٨٧٠.٨٨اختبار التمریر من االسفل على الحائط٢

٠.٧٨٠.٨٣االرسال ٣

اختبارات كرة الیدج

٠.٧٤٠.٨٨اختبار التوافق وسرعة التمریر ١

٠.٧٣٠.٨٥اختبار التنطیط باتجاه متعرج٢

٠.٨٢٠.٨٣اختبار التنطیط المستمر للكرة ٣

االختبارات القبلیة وتكافؤ مجامیع البحث : ٧-٣
االختبارات القبلیة :١-٧-٣

مراعیــًا تطبیــق أیــام) ٤ولمــدة ( ٤/٣/٢٠٠٥-١تــم البــدء بــاجراء االختبــارات القبلیــة للفتــرة 

م تحدیـــدها مـــن قبـــل الخبـــراء والمختصـــین مقیـــاس الســـلوك واالختبـــارات المهاریـــة الریاضـــیة التـــي تـــ

لمقیــاس الســلوك  األولــىالتجربــة االســتطالعیة إجــراءبعــد ألیــهوحســب الترتیــب الــذي تــم التوصــل 

العدواني واالختبارات المهاریة الریاضیة . 
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تكافؤ مجموعتي البحث :٢-٧-٣
، عي متجــانسقــة واحــدة ومــن وســط اجتمــاالعینــة قــد اختیــروا مــن منط أفــراد إنالرغم مــن بــ

وفضال عن استبعاد التالمیذ الذین كانت درجاتهم اقل من المتوسط الفرضي في السـلوك العـدواني 

، فــان الباحــث وحرصــا منـــه علــى زیــادة ضــبط المتغیـــرات التــي قــد تــؤثر فـــي ســیر التجربــة ودقـــة 

آالتیةبالمتغیرات إحصائیاالنتائج التي تتمخض عنها فقد كافأ مجموعتي البحث 

.كتلةات العمر والطول والمتغیر -

ني.درجات االختبار القبلي للسلوك العدوا-

  كتلةالتكافؤ في متغیرات العمر والطول وال١-٢-٧-٣
  )٥الجدول (

كتلةتكافؤ المجموعتین في متغیرات العمر والطول والبینی

المتغیرات
  ةالقیمة التائیالمجموعة التجریبیة الثانیةالمجموعة التجریبیة االولى

الجدولیةالمحسوبة  عَس   عَس 

  ٢.٠٢١  ١.٧٠  ٥.١١  ١٣٦.٦٠  ١٢.٩٧  ١٤١.٩٠  العمر / اشهر

    ١.٥١  ٥.٥٣  ١٤٠.٦٥  ٤.٨٩  ١٤٣.١٥  الطول / سم

    ٠.٤٤  ٧.٠٢  ٣٦.٤٦  ٦.٢٩  ٣٧.٣٩  الوزن / كغم

باسـتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین تبــین انـه ال توجــد فــروق دالــة معنویــة بــین مجمــوعتي

) وهـذا یعنـي تكـافؤ مجمـوعتي البحـث فـي ٠.٠٥) ومسـتوى داللـة (٣٨البحث ، عند درجة حریـة (

المتغیرات التالیة (العمر والطول والوزن) 

درجات االختبار القبلي لمقیاس السلوك العدواني :٢-٢-٧-٣
اختبـار قبلـيإجـراءوللتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث في مقیاس السـلوك العـدواني ، تـم 

الباحــث كجــزء مــن مســتلزمات تطبیــق  أعــدهاالســلوك العــدواني التــي  أداةللمجمــوعتین وباســتخدام 

، بعــــد انتهــــاء التجربــــةألبعــــديالتــــي اســــتخدمها الباحــــث فــــي االختبــــار  األداةالبحــــث وهــــي نفســــها 

  ذلك . یبین) ٦والجدول (
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  )٦الجدول (

وعتي البحثنتیجة االختبار القبلي لمقیاس السلوك العدواني لمجمیبین 

المجموعة
عدد افراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

المجموعة 

  األولىالتجریبیة 
١١٧.٥٠١٥.٥٧  ٢٠  

٢.٠٢١  ١,٤٤٤  ٣٨  
المجموعة 

التجریبیة الثانیة
١١١.٥٠٢٠,٣١  ٢٠  

ة وعنــــد حســــاب داللـــة الفــــروق بــــین متوســــطین تـــم حســــاب متوســــط درجــــات كـــل مجموعــــ

وباســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین تبــین انــه ال توجــد فــروق دالــة معنویــة ، عنــد درجــة 

) وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث . ٠.٠٥) ومستوى داللة (٣٨حریة (

التجربة الرئیسة للبحث : ٨-٣
فـي درس  األساسـیةي) في تنمیة بعـض المهـارات تضمن البرنامج التعلیمي (التعلم التعاون

) وحدة تعلیمیـة لكـل مجموعـة مـن مجمـوعتي البحـث ١٦البرنامج على (شملضیة ، و االتربیة الری

ولكل مجموعة وتضم أسبوعوحدتان في كل أعطیتوطبقت خالل الفترة الزمنیة للبرنامج ، حیث 

في البرنامج وهي (لعبـة كـرة السـلة أعطیتالتي األلعاب) مهارتین من ٤(الوحدة التعلیمیة ملحق 

الــدرس معلــم التربیــة الریاضــیة فــي مدرســةبإعطــاءولعبــة الكــرة الطــائرة ولعبــة كــرة الیــد) حیــث قــام 

في المجموعة مسؤولیة تعلمه تلمیذویتحمل كل ومعلمة التربیة الریاضیة في مدرسة البنات البنین

 علمت التعاون واالتصال والحوار ، ویقتصر دور الموتعلم زمالئه في المجموعة مع ممارسة مهارا

، والتوجیه وتنظیم عمل المجموعات وتقدیم المساعدة والتغذیة الراجعة عند الحاجـةاإلشرافعلى 

حیــث قســم المعلــم كــل عینــة إلــى أربعــة مجــامیع تضــم المجموعــة الواحــدة خمســة تالمیــذ یقومــون 

وكـــان كــل مجموعـــة بتطبیــق المهـــارة مــع مجموعتـــه ، یقــوم قائـــد  ابتطبیــق المهـــارة المعطــاة لهـــم إذ

ـــــة الرئیســـــة للبحـــــث فـــــي  ـــــث انتهـــــت التجرب ـــــى كـــــل درس مـــــن البرنـــــامج ، حی الباحـــــث مشـــــرفا عل

٥/٥/٢٠٠٦  .  

االختبارات البعدیة ٩-٣
بعـــد االنتهـــاء مـــن عملیـــة تنفیـــذ التجربـــة الرئیســـة طبقـــت االختبـــارات البعدیـــة علـــى تالمیـــذ 

تــم تطبیــق مقیــاس الســلوك  فقــد، أیــامأربــعولمــدة  ٩/٥/٢٠٠٦-٦ مجمــوعتي البحــث وذلــك للمــدة
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وفــــي الیــــوم الثــــاني والثالــــث والرابــــع طبقــــت األولالعــــدواني علــــى تالمیــــذ المجمــــوعتین فــــي الیــــوم 

الریاضیة .  لأللعاب األساسیةاالختبارات للمهارات 

المستخدمة : اإلحصائیةالوسائل ١٠-٣
الوسط الحسابي .١

  ري االنحراف المعیا.٢

لعینیتین مستقلتین T-testاختبار .٣

لعینیتین مترابطتین T-testاختبار .٤

معامل االرتباط البسیط .٥

  ) ١٩٩٧(أبو شعیشع ، النسبة المئویة .٦

النتائج ومناقشة عرض  -٤
عرض ومناقشة نتائج السلوك العدواني في االختبارین القبلي والبعدي ١-٤

لى (التالمیذ) لعینة المجموعة التجریبیة األو
  )٧جدول (ال

لعینة التالمیذالقبلي والبعدي للسلوك العدوانيینیبین المعالم اإلحصائیة لالختبار 

المتغیر
قیمة (ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

المحتسبة ع±َس ع±َس 

*-١١٧.٥٠٠١٥.٥٧١٨٣.٧٠٠١٨.٥٥٣٥.٠٥٣السلوك العدواني

  ) ٢.٠٩٣) = (١٩) وامام درجة حریة (٠.٠٥( ≤عند نسبة خطأ قیمة (ت) الجدولیة *

ـــار ٧تبـــین مـــن الجـــدول ( ) ان قیمـــة (ت) المحتســـبة بدرجـــة الســـلوك العـــدواني فـــي االختب

القبلــي والبعــدي كانــت اكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة وبــذلك كانــت الفــروق معنویــة ولصــالح االختبــار 

الـتعلم التعـاوني التـي مـن خاللهـا أصـبح غایـة البعدي حیث یعزو الباحث سبب ذلك إلى اسـتخدام 

وهدف التلمیذ التعاون الجماعي فیما بینهم من اجـل إنجـاح عملیـة الـتعلم مـن خـالل شـعور التلمیـذ 

انه من ضمن أسرة واحدة یجمعهم الهدف للوصول إلـى تحقیـق إنجـاز معـین وبالتـالي قللـت بشـكل 

) مـن أن ١٩٨٨ذا مـا أكـده (هرمـز وٕابـراهیم ، كبیر نزعة العدوانیة مـن اجـل تحقیـق هـذه الغایـة وهـ

یســهم اللعــب بقســط كبیــر مــن التــدریب الخلقــي وتنمیــة الشــعور باأللفــة للتالمیــذ مــن خــالل جماعــة 

األقــران التــي تقــوم بتعزیــز المعــاییر الخلقیــة المقبولــة وتجعلهــا قویــة ومتماســكة فالتلمیــذ یــتعلم بأنــه 

ن یكــون عضــوا مقبــوال فــي أى ضــبط ســلوكه إذا أراد علیــه أن یكــون متعاونــا ومتســامحا وقــادرا علــ

) فضــــال عــــن انــــه مــــن خــــالل اســــتخدام الــــتعلم ٥٠٣،  ١٩٨٨جماعــــة اللعــــب (هرمــــز وٕابــــراهیم ، 
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التعاوني یكون بمقدور التلمیذ رؤیـة األشـیاء بموضـوعیة یسـتطیع مـن خاللهـا ان یكتشـف منهـا اذا 

خوف التلمیذ من ارتكـاب عمـل عـدواني كان سلوكه صحیحًا أم خاطئًا وبالتالي تنعكس من خالل 

تجاه تلمیذ أخر تفقده بالنتیجة عالقاته مع بقیة التالمیذ وتجعله منبوذًا 

القبلي والبعدي ینختبارالانتائج السلوك العدواني في عرض ومناقشة ٢-٤
)التلمیذات(ثانیةلعینة المجموعة التجریبیة ال

  )٨جدول (ال

لعینة التلمیذاتالقبلي والبعدي للسلوك العدوانيینختبار یبین المعالم االحصائیة لال

المتغیر
قیمة (ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

المحتسبة ع±َس ع±َس 

*-١١١.٥٠٢٠.٣١٣٦١.٦٥٠٦.٣٠١٤.٣٢٧السلوك العدواني

  ) ٢.٠٩٣) = (١٩) وامام درجة حریة (٠.٠٥( ≤قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ 

) ان قیمة (ت) المحتسبة لدرجة السلوك العدواني في االختبار القبلي ٨تبین من الجدول (

والبعـدي كـان اكبـر مـن قیمتهــا الجدولیـة وبـذلك كانـت الفــروق معنویـة ولصـالح االختبـار البعــدي ، 

باالسـلوب التعـاوني لهـا االثـر الفعـالالـتعلم التعـاوني حیث یعزو الباحث سبب ذلـك الـى ان تـأثیر 

في خفض السلوك العدواني لدى عینة البحث بصورة عامة وعینة االناث بصورة خاصة حیـث ان 

عــدم اشــراك التلمیــذات فــي النــواحي الترویحیــة وااللعــاب الریاضــیة فــي المدرســة مــع الضــغط علــى 

النواحي االكادیمیة والتاكید علیها والعمل في البیـت كـل ذلـك یسـبب اكثـر ظهـورًا للسـلوك العـدواني 

یهم ویمكن القول بان السلوك العـدواني غیـر مرغـوب بشـكل خـاص لـدى االنـاث مقارنـة بالـذكور لد

وان المجتمـع واالسـرة یعاقبــان االنـاث علیـه اكثــر مـن معاقبتهمـا للــذكور وبمعنـى اخـر ان المجتمــع 

یشـجع السـلوك العـدواني لـدى الـذكور اكثـر مـن لـدى االنـاث ، ان ممارسـة الفتیـات لاللعـاب بشـكل 

ضــمن التعــاون الجمـــاعي بشــكل خــاص قـــد ولــدت الفرصــة لـــدى الــتعلم التعـــاوني وباســتخدام عــام 

التلمیــذات ان یكــون ممارســة اللعــب متنفســًا لهــا لتحریــر الطاقــة الزائــدة التــي كبتــت والتــي ادت الــى 

) ١٩٨٨جعل التلمیذات حادات المـزاج لهـن صـفة العدوانیـة وهـذا مـا اشـار الیـه (هرمـز وابـراهیم ، 

لعــب فــي اكتســاب التلمیــذ قواعــد ومعــاییر الســلوك الســائد فــي المجتمــع مــن خــالل ممارســته یسـهم ال

الفعلیـــة فـــي نطـــاق انشـــطة اللعـــب وینمـــي اللعـــب الســـلوك االجتمـــاعي المرغـــوب والمقبـــول (هرمـــز 

  ) .٥٠٤،  ١٩٨٨وابراهیم ، 
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٣-٤�ϲѧΗϧϳόϟ�ϥϳϳΩѧόΑϟ�ϥϳέΎѧΑΗΧϼϟ�ϲϧϭΩѧόϟ�ϙϭϠѧγϟ�ΞΎѧΗϧ�ΔѧηϗΎϧϣϭ�ν έϋ
ϟ�Ι ѧѧΣΑϟϣϼΗϟ��ϰѧѧϟϭϻ�ΔѧѧϳΑϳέΟΗϟ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ΔѧѧϳΑϳέΟΗϟ�ΔѧѧϋϭϣΟϣϟϭ��Ϋѧѧϳ

:(التلمیذات)الثانیة
  )٩جدول (ال

یبین المعالم االحصائیة لالختبارین البعدیین لعینتي البحث للسلوك العدواني

المتغیر

المجموعة التجریبیة 

االولى (التالمیذ) 

المجموعة التجریبیة 

الثانیة (التلمیذات)
قیمة (ت) 

تسبةالمح
ع±َس ع±َس 

*-٨٣.٧٠٠١٨.٥٥٣٦١.٦٥٠٦.٣٠١٥.٠٣٣السلوك العدواني

  ) ٢.٠٢١) = (٣٨) وامام درجة حریة (٠.٠٥( ≤قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ *

یعــزو الباحثــان ســبب انخفــاض متغیــر العدوانیــة لــدى التلمیــذات اكثــرمن انخفاضــها لــدى 

ني هــو باالســاس غیــر مرغــوب لــدى التلمیــذات مقارنــة بالــذكور التالمیــذ وذلــك كــون الســلوك العــدوا

وذلــك الن طبیعــة مجتمعنــا تعتبــر العدوانیــة هــي ســمة تقتصــر علــى التالمیــذ دون التلمیــذات حیــث 

یقــدم التشــجیع البــداء هــذه الســمة لكــي یســتطیع التعــایش مــع متطلبــات المحــیط الخــارجي وكــذلك 

ن التالمیـذ نتیجـة سـلوكهن العـدواني یتفـق الباحـث مـع تفرض بیئتنا العقاب على التلمیذات اكثـر مـ

) ان االناث یتعلمن اال یكن عدوانیات وال یشتركن في المواقف التي تتسم ٢٠٠٠ما ذكره (راتب ، 

Piskبمخاطرة االلم ( of pain( ، راتب)٢٢١،  ٢٠٠٠حتى ال یفقدن انوثتهن (  

٤-٤ �ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ�ΞΎѧѧΗϧ�ϥϳѧѧΑ�ΔϳѧѧγΎγϻ�ΕέΎѧѧϬϣϟ�ν ѧѧόΑ�ϥϳέΎѧѧΑΗΧϻ
ϟ��ϰѧѧѧѧϟϭϻ�ΔѧѧѧѧϳΑϳέΟΗϟ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣϟ�Ι ѧѧѧѧΣΑϟ�ϲѧѧѧѧΗϧϳόϟ�ϥϳϳΩѧѧѧѧόΑϟΫѧѧѧѧϳϣϼΗ(

.تلمیذاتوالمجموعة التجریبیة الثانیة (ال (
  )١٠جدول (ال

لعینتي البحثیبین المعالم االحصائیة لالختبارین البعدیین لبعض المهارات االساسیة

المهارات  ت

المجموعة التجریبیة 

االولى (التالمیذ) 

موعة التجریبیة المج

الثانیة (التلمیذات)
قیمة (ت) 

المحتسبة
  عَس   عَس 

لعبة كرة السلة  ١

  *-٢.٧٧٣  ١.٣٩٤  ٢.٥٥٠  ٢.٠٧٤  ٤.١٠٠  التهدیف االمامي   أ

  *١٠.٢٤٧  ١.١٣٠  ٨.٤١٣  ٠.٦٠٥  ٥.٤٧٥  المحاورة بتغیر االتجاه   ب

  *٨.٠٩٥  ١.٤١٦  ١٥.٧٧٨  ٢.٢٩٣  ١٠.٨٩٩  المحاورة العالیة   ج

  ٠.٦٩٧  ٢.٠٩٠  ١٨.٨٩٧  ١٢.٠٢٤  ٢٠.٧٩٩  التمریر السریع  د
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المهارات  ت

المجموعة التجریبیة 

االولى (التالمیذ) 

موعة التجریبیة المج

الثانیة (التلمیذات)
قیمة (ت) 

المحتسبة
  عَس   عَس 

  *٣.٩٠٤  ٢.٣٠٧  ١٢.٢٠٠  ٣.٢٧٨  ٨.٧٠٠  التمریر بالمناولة الصدریة   هـ

لعبة الكرة الطائرة   ٢

  ١.٩٣٤  ٢.٥٢٣  ٧.٤٥٠  ٣.١٦٣  ٥.٧٠٠التمریر من االعلى على الحائط   أ

  *-٢.٠٦٦  ١.٩٠٤  ٥.٠٥٠  ١.٩٢٣  ٦.٣٠٠التمریر من االسفل على الحائط   ب

  -١.٢٨٥  ٣.٧٤٣  ٣.٣٠٠  ٣.٦٣٦  ٤.٨٠٠  االرسال   ج

لعبة كرة الید   ٣

  ٠.٢٨١  ٢.٠٠٢  ١٤.٣٠٠  ٢.٤٦٨  ١٤.١٠٠  التوافق وسرعة التمریر   أ

  *٤.٣٠٤  ٥.٤٨٧  ٢١.٦٩٣  ٣.٠٧٧  ١٥.٦٣٩  التنطیط المستمر باتجاه متعرج   ب

  *٢.٠٣٠  ٣.٧٤٢  ٢١.٢٧٦  ٣.٥٥٣  ١٨.٩٣٤  التنطیط المستمر للكرة   ج

  ) ٢.٠٢١) = (٣٨) واما درجة حریة (٠.٠٥(قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ *

علــى التــوالي االساســیة ) ان قیمــة (ت) المحتســبة للمهــارات ١٠ظهــر مــن خــالل الجــدول (

المحـاورة بتغیـر االتجـاه ، المحـاورة العالیـة ، دقـة ،(التهـدیف االمـامي  اتمهـار فـي لعبة كرة السـلة 

وفـي مهـارة (التمریـر مـن االسـفل علـى الحـائط) اما لعبة الكرة الطـائرة فر بالمناولة الصدریة) التمری

(التنطــــیط المســــتمر باتجــــاه متعــــرج ، التنطــــیط المســــتمر للكــــرة) فــــي تيمهــــار فــــي كــــرة الیــــد لعبــــة 

)التالمیـــذاالختبـــارین البعـــدیین اكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى (

وبذلك كانت الفروق معنویة . 

مهــارة (التهــدیف االمــامي) ظهــر بــان الفــروق معنویــة فــي وفــي بالنســبة للعبــة كــرة الســلة 

) حیــث یعــزو الباحــث ســبب ذلــك الــى تالمیــذالمجمــوعتین ولصــالح المجموعــة التجریبیــة االولــى (ال

الــذكور فــي االداء نمـو البنــاء الجســمي عنــد الــذكور اكثــر مــن االنـاث ممــا یــؤدي الــى تطــور كفــاءة 

) یبـدو ان تفــوق الــذكور علــى االنــاث فــي مهــارة ٢٠٠٣(فــرج ، الفعلـي لهــذه المهــارة ، حیــث یشــیر

هم مــن ناحیــة والــى ظهــور افضــلیة میكانیكیــة فــي جســمالرمــي لمســافة یرجــع الــى زیــادة نمــو انمــاط 

اعد ومحـیط الدفع االمامي لشيء ما لمسـافة مـن ناحیـة اخـرى وهـذه المیـزة تظهـر بسـبب طـول السـ

) امــا فــي مهــارتي (المحــاورة بتغیــر االتجــاه ، المحــاورة العالیــة) ١١٠،  ٢٠٠٣فــرج ، (قوتــه لــدیهم 

) وهــذا تالمیــذظهــر ان الفــروق معنویــة فــي المجمــوعتین التجریبیــة ولصــالح المجموعــة االولــى (ال

ورا مــن اكثــر تطــتالمیــذالســبب یعــود الــى اخــتالف الجنســین فــي نمــوهم الجنســي اذ یكــون لــدى ال

تبعــــدهن عــــن ممارســــة تلمیــــذاتطبیعــــة ال النفــــي االداء المهــــاري لاللعــــاب الریاضــــیة تلمیــــذاتال

االلعاب الریاضیة وخاصة في مجتمعنـا وكمـا تشـیر بعـض الدراسـات " الـى ان نمـو الرشـاقة یسـیر 
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بشـكل طبیعـي للتالمیـذ والتلمیـذات مـع مالحظـة وجــود فـروق كبیـرة فـي االنجـاز للجنسـین كلیهمــا "

فـان ) . امـا بالنسـبة لمهـارة (دقـة التمریـر بالمناولـة الصـدریة) ١٥٠،  ٢٠٠٠(محجوب واخرون ، 

) ٢٠٠٣فیتفق الباحثان مع مااشار الیه (فرج،تینمعنویة بین المجموعتین التجریبیالالفروق ظهور 

ك ) " تمیـل البنـات الـى ان یكـن اكثـر تحكمـا فـي الیـدین واالصـابع وبـذل٢٠٠٣حیث یشیر (فرج ، 

) ســـنة ، ١٣-١٠( تـــؤدي حركـــات العضـــالت الدقیقـــة بتفـــوق اكثـــر مـــن االوالد خاصـــة بـــین ســـن

تــى فــي الحــاالت التــي یوجــد فیهــا اختالفــات جوهریــة فــي مســتوى حوعمومــا فــان االبحــاث تشــیر 

االداء بــــین الجنســــین فــــي حركــــات العضــــالت الدقیقــــة وفــــي التوافــــق بــــین العــــین والیــــد فــــان هــــذه 

،  ٢٠٠٣من مدى التباین الذي یتواجد داخل كل جنس على حدة " (فرج ، االختالفات تكون اقل 

١١٠ . (  

ظهـر بـان الفـروق فقـد اما في لعبة الكرة الطائرة مهارة (التمریر من االسفل علـى الحـائط) 

ویـــرى )تالمیـــذاالختبـــارین البعـــدیین ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى (البـــین معنویـــة كانـــت 

النمــو عنــد نســبةمــن اكبــر تكــون قــوة الــذراعین عنــد االوالد لــى ان حالــة نمــو الباحثــان ســبب ذلــك ا

تطور " تبین ان ) ١٩٩٦یتفق الباحث مع ما اشار الیه (احمد ،  لمهذا بفي هذه المرحلة و البنات 

تكـون نسـبتها اكبـر الـى نسـبة تطورهـا عنـد القوة النسبیة لعضالت الذراعین مع الجسـم عنـد االوالد 

رجع السبب في ذلك الى النمو المفـرط فـي وزن النسـیج الشـحمي عنـدهن " (احمـد ، حیث یالبنات 

١٧٩،  ١٩٩٦ . (  

امــا بالنســبة للعبــة كــرة الیــد مهــارتي (التنطــیط المســتمر باتجــاه متعــرج ، التنطــیط المســتمر 

فــــروق معنویــــة فــــي االختبــــارین البعــــدیین ولصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة االولــــى فكانــــت الللكــــرة) 

رحلـة المتـاخرة یصـلون الـى مسـتوى مهـذه ال تالمیـذالتي تلفت النظـر هـي ان حیث) ومنمیذتال(ال

وبهـذا جید النهم یمارسون فعالیات ریاضیة متعددة وهذا یعمل على تحسین قابلیة الـتعلم عنـدهم ، 

) " تظهر الفـروق الجنسـیة فـي تفـوق االوالد علـى ١٩٨٧ل ، نمع ما اشار الیه (مای انیتفق الباحث

  ) . ٢٦٥،  ١٩٨٧ل ، نلبنات في التوجیه وقابلیة الربط الحركي (مایا

ان االختالفـــات التـــي حصـــلت لنتـــائج البحـــث مـــن خـــالل ظهـــور الفروقـــات المعنویـــة بـــین 

المجموعتین یاتي بحسب ما یراه الباحث وتؤكـده المصـادر مـن عـدم ثبـات تطـور الصـفات البدنیـة 

) " ١٩٨٧المراحل العمریة اذ یذكر (مجیـد ، وسرعة وبطء نموها بحسب خصوصیة الجنسین في

انهـا ال تتماشــى دائمـا مــع النمــو فــي االداء فــي هـذه المرحلــة تطـورالدرجــة  عـن لعـل اهــم مـا نعیــر

) ١٩٨٩) ویـذكر (عبـد الجبـار ، ١٧٢،  ١٩٨٧" (مجیـد ، بنسب متسـاویةالحقیقي عند االطفال

فــي حركتــه مــن مســتوى الــى اخــر بخطــوات " ان اســتمرار النمــو وتتابعــه ال یعنــي ان النمــو یســیر

متساویة فهناك فترات سریعة تظهـر وكانهـا قفـزة فجائیـة مـن النضـج واخـرى بطیئـة وكـان النمـو قـد 

  ) ١٧،  ١٩٨٩توقف " (عبد الجبار ، 
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االستنتاجات :١-٥
عرض النتائج التي توصل الیها الباحث ومناقشتها : یما یأتي ف

كــان لهــا االثــر الواضــح مــن خــالل اســهامها فــي خفــض الســلوك الــتعلم التعــاوني ان اســتخدام .١

ق المعنویة بین االختبارین القبلي والبعدي و ظهور الفر و العدواني لدى المجموعتین التجریبیتین 

لصالح االختبار البعدي لكال المجموعتین . و 

نتهـــا تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة (التلمیـــذات) فـــي خفـــض الســـلوك العـــدواني عنـــد مقار .٢

بالمجموعة التجریبیة االولى (التالمیذ) .

لم یقتصر تأثیرها على خفض السلوك العدواني وانما اثـرت بزیـادة التعلم التعاوني ان استخدام .٣

خاصة عند االناث . بصفة الدقة عند افراد عینة البحث و 

لعبة كرة السلةت تفوق المجموعة التجریبیة االولى (التالمیذ) في االختبارات البعدیة في مهارا.٤

فـي مهـارة ) ولعبـة الكـرة الطـائرة ، المحاورة العالیـة، المحاورة بتغیر االتجاهمامي(التهدیف اال

التنطیط المستمر باتجاه متعرج ، (في مهارة (التمریر من االسفل على الحائط) ولعبة كرة الید 

.یة (التلمیذات)عند مقارنتها بالمجموعة التجریبیة الثانالتنطیط المستمر للكرة) 

تفوق المجموعة التجریبیة الثانیة (التلمیذات) في مهارة لعبـة كـرة السـلة (دقـة التمریـر بالمناولـة .٥

الصدریة) عند مقارنتها بالمجموعة التجریبیة االولى (التالمیذ) . 

والمقترحات التوصیات ٢-٥
  ي : أتالباحث ما ی يوصیمن خالل ما افرزته نتائج البحث 

في تدریس المهارات االساسیة في المدارس . التعلم التعاوني د اعتما.١

وضـــع مفـــردات خاصـــة فـــي المنـــاهج الدراســـیة لمـــادة التربیـــة الریاضـــیة فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة .٢

تهدف الى تطویر الصفات البدنیة كافة ولیس تعلم المهارات االساسیة فقط . 

مرحلتین االبتدائیة والمتوسطة . اجراء دراسات مشابهة على فئات عمریة اخرى وفي ال.٣
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:واإلنكلیزیةالمصادر العربیة 
) : االحصاء للعلوم السلوكیة ، كلیة االداب ، جامعة بنها . ١٩٩٧ابو شعیشع ، السید (.١

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ١: اسس ونظریات الحركة ، ط)١٩٩٦، بسطویسي (احمد.٢

ســــة للســـلوك العــــدواني وعالقتـــه باســــالیب المعاملــــة ) : درا٢٠٠٤الحمیـــدي ، فاطمــــة مبـــارك (.٣

الوالدیة لـدى عینـة مـن طلبـة المرحلـة االعدادیـة بدولـة قطـر ، مجلـة مركـز البحـوث التربویـة ، 

، قطر .  ١٣، سنة  ٢٥عدد

.،دار الكتاب الجامعي١رائق التدریس واستراتیجیاته، ط: ط)٢٠٠١الحیلة، محمد محمود (.٤

) : اثــر اسـتخدام الــتعلم التعـاوني فــي تعلــم ١٩٩٩اهللا (وعــدولیـد ،الخیـاط ، ضــیاء قاسـم وعلــي.٥

  .١٥، عدد  ٥، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، مجلد األرضيبالتنس اإلرسالمهارة 

، دار الفكر العربي ، القاهرة .  ٢) : علم النفس الریاضي ، ط٢٠٠٠كامل (أسامة، راتب.٦

أندیــةلــدى العــب  األداءواني وعالقتــه بفاعلیــة ) : الســلوك العــد٢٠٠٤ســالم ، فــالح ضــاري (.٧

، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، جامعــة (غیر منشــورة)بكــرة القــدم ، رســالة ماجســتیر األولــىالدرجــة 

بغداد . 

ـــاجي (.٨ ـــار ، قـــیس ن ـــة فـــي العمـــر المدرســـي ، بیـــت ١٩٨٩عبـــد الجب ) : تطـــویر القابلیـــة البدنی

الحكمة ، بغداد . 

) : مناهج البحث في التربیـة وعلـم الـنفس ، ترجمـة محمـد ١٩٨٥( نوآخرو فاندالین ، دیوبولد .٩

، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة .  ٣نبیل واخرون ، ط

للصــــغار والكبــــار ، منشــــأة المعــــارف ،  األلعــــاب) : خبــــرات فــــي ٢٠٠٣فــــرج ، الــــین ودیــــع (.١٠

.اإلسكندریة

معارف ، القاهرة . ، دار ال ١) : الكرة الطائرة ، ج١٩٧٦( وآخرونفهمي ، زینب .١١

، دار النبالء ، بیروت .  ١والطفل المشاكس ، طاألسرة) : ١٩٩٦القائمي ، علي (.١٢

، جامعـة  ٢) : التعلم الحركي ، ترجمة الدكتور عبد علي نصیف ، ط١٩٨٧ماینل ، كورت(.١٣

بغداد ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . 

: نظریات التعلم والتطور الحركي ، مطبعـة وزارة التربیـة ) ٢٠٠٠( وآخرونمحجوب ، وجیه .١٤

، بغداد . 

) : علـــم الـــنفس التكـــویني ، دار الكتـــب ١٩٨٨، یوســـف حنـــا (وٕابـــراهیمهرمـــز ، صـــباح حنـــا .١٥

للطباعة والنشر ، الموصل . 
16. Eble , R.L. (1972) : Essential of educational measurement , 2nd ed,

prentice Hall , Edgewood , Cliffs , New Jersey ,
17. Edward , P. S. & James , W. A. (1986) Development , second edition

, west publishing company , st , paul new york , Losangeles san
francisco .

18. Johnson, etal ., (1988) Civcle of learning cooperation in the classroom
, Atexandria , VA , ASCD .
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  )١ملحق (

الذین عرض علیهم مقیاس السلوك العدوانياسماء الخبراء 

الكلیةالجامعةاالختصاصالدرجة العلمیةاالسم  ت

التربیةالموصلعلم النفس التربوياستاذد. محمد یاسین وهیب  ١

اسیةالتربیة االسالموصلطرائق تدریس عامةاستاذد. فاضل خلیل ابراهیم   ٢

التربیة الریاضیةالموصلطرائق تدریساستاذد. قتیبة زكي التك  ٣

التربیة الریاضیة الموصلطرائق تدریس استاذ د. ضیاء قاسم الخیاط   ٤

التربیة االساسیةالموصلعلم النفس التربوياستاذ مساعدد. ثابت محمد خضیر  ٥

التربیةالموصلس التربويعلم النفاستاذ مساعدد. فاتح ابلحد فتوحي   ٦

التربیة الموصلالتقنیات التربویة استاذ مساعدد. قصي توفیق غزال  ٧

التربیة االساسیةالموصلطرائق تدریساستاذ مساعدد. قصي حازم محمد   ٨

التربیةالموصلعلم النفس التربوياستاذ مساعدد. سمیر یونس محمود   ٩
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  )٢ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعـة الموصــل

كلیة التربیة االساسیة 

بصیغته النهائیةمقیاس السلوك العدواني

اخي المعلم الكریم :

السالم علیكم :

فـي خفـض السـلوك العـدواني الـتعلم التعـاوني" اثر اجراء البحث الموسوم  انیروم الباحث

" وبـالنظر لمـا تتمتعـون الصـف الخـامس االبتـدائيوتنمیة بعض المهارات االساسیة لدى تالمیذ 

من حضرتكم شاكرا ابداء المساعدة لنـا مـع وافـر شـكرنا  انبه من خبرة ودرایة علمیة یلتمس الباحث

….وتقدیرنا 

مالحظات :

هو سلوك یقوم به الفرد بهدف ایذاء االخرین جسدیا ( كضربهم او دفعهم او السلوك العدواني : 

فظیا ( كشتمهم او سبهم او تحقیرهم او تهدیدهم ) او رمزیا ( كالسخریة من ركلهم .. ) او ل

)التعلیمات المدرسیة او االستهزاء بالمعلمین او  او االعتداء على الممتلكات الشخصیة او …

العامة ( كالحاق االذى بممتلكات المدرسة او ممتلكات االخرین ) او اعتداء على الذات          

ه او كسر ممتلكاته الشخصیة ) . ( كإیذاء نفس

علما بان التاشیر على بدائل الفقرات بناءا على عدد مرات ظهور السلوك فاذا لم یظهر أي 

سلوك یتناسب مع الفقرة فیتم التاشیر بإشارة (     ) على البدیل ( ال ینطبق علیه ) ، واذا ظهر 

) ، واذا ظهر لمرتین یتم التاشیر على لمرة واحدة یتم التاشیر على البدیل ( یظهر بدرجة قلیلة 

البدیل ( یظهر بدرجة متوسطة ) ، واذا ظهر الكثر من مرتین یتم التاشیر على البدیل ( یظهر 

بدرجة كبیرة ) . 

تسلسل التلمیذ في العائلة :اسم التلمیذ : 

العمر : 

التحصیل الدراسي لالب : 

              م : التحصیل الدراسي لال
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  الفقـــرات  ت

البدائــــل

یظهر بدرجة 

كبیرة

یظهر بدرجة 

متوسطة

یظهر بدرجة 

قلیلة

ال ینطبق 

علیه

یضرب التالمیذ االخرین ١

یدخل في مشاجرات مع االخرین  ٢

یتدافع مع االخرین٣

یركل االخرین٤

زمالئهیخطف االلعاب من٥

یشتم االخرین ٦

ینادي زمالئه باسماء والقاب مكروهة ٧

یكسر اثاث المدرسة ٨

یجر التالمیذ من مالبسهم ٩

یبصق على التالمیذ االخرین ١٠

یعصي اوامر المعلم اثناء الدرس ١١

یسخر من التالمیذ ١٢

ین یهدد التالمیذ االخر ١٣

١٤
یســـــتحوذ علـــــى االلعـــــاب لحرمـــــان االخـــــرین 

منها 

یوسخ الجدران واالبواب١٥

یشاكس االخرین اثناء لعبهم ١٦

یعثر التالمیذ االخرین ١٧

یستخدم ادوات حادة لضرب االخرین ١٨

یحاول خنق االخرین ١٩

یصر على تكرار الخطأ٢٠

االخرین باظافره یخمش ٢١

یستحوذ على حاجیات االخرین ٢٢

یستخدم االلعاب لضرب االخرین٢٣

یغضب ویصرخ بشدة ٢٤
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  الفقـــرات  ت

البدائــــل

یظهر بدرجة 

كبیرة

یظهر بدرجة 

متوسطة

یظهر بدرجة 

قلیلة

ال ینطبق 

علیه

یفتح صنابیر المیاه ویتركها مفتوحة ٢٥

یرمي االوراق على االرض٢٦

ال یتعاون مع االخرین ٢٧

یرغم زمالئه على عمل ما یرید ٢٨

یطارد زمالءه بقصد الحاق االذى بهم ٢٩

٣٠
یرمي باالشیاء ( الطباشیر ، االقالم ) على 

  االرض 

٣١
یســـــبب مشـــــكلة لزمالئــــــه عنـــــد وجـــــوده فــــــي 

الصف 

یتدخل في انشطة زمالءه بهدف افسادها ٣٢

یفعل الخطأ ویتهم االخرین ٣٣

یقوم باخفاء حاجیات االخرین٣٤

یقاطع زمالئه اثناء حدیثهم ٣٥

یاخذ االشیاء بالقوة ٣٦

یخرج لسانه مستهزئا باالخرین ٣٧

یقوم بعمل عكس ما یطلب منه  ٣٨
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