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 بعض إكساب البنیویة التعاونیة  في اإلستراتیجیةأثر استخدام 

   نحو درس كرة القدماالتجاهاتالنواحي المعرفیة والمهاریة وتنمیة 
  

  د فداء اكرم الخیاط.م.أ
  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة

  

 

  الملخص
  :الكشف عن البحث یهدف         

ـــــأثیر - ـــــة اإلســـــتراتیجیة ت ـــــدي واألســـــلوب البنیوی ـــــي التقلی ـــــة و ف ـــــواحي المهاری  أكـــــساب بعـــــض الن
  . نحو درس كرة القدماالتجاهات

 المجموعــة وأفــراد البنیویــة  بــین افــراد المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت األســتراتیجیةالفــرق  -
 النــواحي المعرفیــة لــبعض البعــدي االختبــار فــيب التقلیــدي  األســلو اســتخدمتالــضابطة التــي 

  . نحو درس كرة القدماالتجاهاتوالمهاریة و 
  :اآلتیتینعلى ضوء هدفا البحث صیغت الفرضیتان 

       اكـــــساب فـــــي واألســـــلوب التقلیـــــدي البنیویـــــة  فـــــي اســـــتخدام األســـــتراتیجیةایجـــــابي هنـــــاك تـــــأثیر -
  .نحو درس كرة القدم االتجاهات النواحي المهاریة و بعض

 األستراتیجیة افراد المجموعة التجریبیة التي استخدمت      بین وجود فروق ذات داللة معنویة -
 البعــدي االختبــار فــي األســلوب التقلیــدي اســتخدمت التــي الــضابطةوافــراد المجموعــة البنیویــة 
  . القدم  نحو درس كرةاالتجاهات المعرفیة والمهاریة و النواحيلبعض 
م اســتخدام المــنهج التجریبــي ، وتمثــل مجتمــع البحــث طــالب المرحلــة االولــى فــي كلیــة وتــ

) ١٦(التربیة الریاضـیة جامعـة صـالح الـدین، واختیـرت العینـة بالطریقـة العـشوائیة البـسیطة وبواقـع
طالبــا لكــل مــن المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة، امــا ادوات البحــث فتمثلــت بالمهــارات الحركیــة 

واختبـــــار التحـــــصیل المعرفـــــي ومقیـــــاس ) والـــــسیطرة والتهـــــدیف بنوعیـــــه القریـــــب والبعیـــــد االخمـــــاد(
واجري التكافؤ والتجانس في المتغیرات التـي تلعـب دور مـؤثر . االتجاهات نحو الدروس الجامعیة

للعینات المستقلة والمترابطة في ) t( اختبار اإلحصائیةوتم استخدام الوسائل . في متغیرات البحث
  .لبیانات والحصول على النتائجمعالجة ا

  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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   :وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات منها
 التقلیــدي فــي اكتــساب المهــارات واألســلوبتــاثیر البرنــامج التعلیمــي وفــق االســتراتیجیة البنیویــة  -

  .الحركیة المحددة في البحث وتنمیة االتجاهات نحو درس كرة القدم
 علــى اســتخدام االســتراتیجیة البنیویــة بوصــفها افــضل مــن یــدالتأك الدراســة الــى ضــرورة وأوصــت -

 التقلیــدي فــي مهــارات االخمــاد والتهــدیف القریــب والتهــدیف البعیــد والتحــصیل المعرفــي األســلوب
  .واالتجاهات نحو درس كرة القدم

  

ABSTRACT 
  

The effect of using cooperative structural strategy on 
acquiring some knowledgement skills and attitudes 

development Toward Football class 
Dr.Pro .Ass. Feda A.Saleem  

university of salahaddin / college of physical education 

Aims of the study : 
 The Aims of this study was : 
1. To identify the effect of using structural strategy on aspiring some 

knowledgement skills and attitudes development Toward Football 
class. 

2. To differ between experimental group samples and control group 
samples of post test for some knowledgement skills and attitudes 
toward football class. 

Hypothesis: 
The study hypothesized the followings: 

1. There is positive effect on using structural strategy and traditional 
style of post test for acquiring some skills and attitudes development 
toward football class. 

2. There were significant differences between experimental group which 
used structural strategy and control group which used  traditional  
style in post test of some knowledgement skills and attitudes 
development toward football class . 
Procedures and methodology: 
§ The researcher used experimental methods  
§ A sample of (16) students randomly selected  from first years of 

physical education college at the university of salahaddin. 
The sample  divided in to two groups , experimental and control 

group . The tools of the research were used as( motor skill such as control 
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and shooting of both kinds ,long ,and short ) and achievement knowledge 
test and measurement of attitude toward university classes . 
 homogeneity and equivalent procedures were done to all the variables 
which has effective role in the research .The research was analyzed 
statistically by using (T.test ) for independent  and related samples to get 
the results . 
Result and recommendation 
  the basis of the analysis of the data , the following conclusion were 
presented:  

1. the educational program according to structural strategy and  
traditional  style on acquiring  motor skill and attitudes development 
toward football class has efficiency . 
the study was recommended use structural  strategy which was best 
style than traditional in shooting achievement knowledge and attitudes 
toward football class 

   التعریف بالبحث-١
  المقدمة وأهمیة البحث ١-١

تعـــد التربیـــة المـــرآة التـــي تعكـــس صـــورة المجتمـــع وفلـــسفته واهدافـــه ومفاهیمـــه وهـــي األداة 
الجیدة لنموه وتحدید اتجاهه وتحقیق غایاته لذلك تهدف األمم المتقدمة الى تطویر نظمها التربویة 

التطــورات الكبیـــرة فــي منجــزات العلــم وتطبیقاتـــه أنطالقــا مــن ایمانهــا بـــأن  كــي تتماشــى و وأســالیبها
التربیــة أفــضل وســیلة ألســتثمار المــوارد البــشریة ومــن وعیهــا الحقیقــي بــأن العلــم هــو اســلوب تفكیــر 

  .وعمل یجب ان ینعكس على حیاة الفرد الیومیة في تفكیره وعمله
 التعلــیم تراجعــت األســالیب والطرائـــق اتكنولوجیــونتیجــة للتغیــرات والتطــورات الــسریعة فــي 

التقلیدیــة التــي كانــت معتمــدة فــي التــدریس لتحــل بــدال منهــا اســالیب وطرائــق ترتكــز علــى األهتمــام 
بــالمتعلمین وعلــى قــدراتهم وحاجــاتهم وبــث روح التعــاون والتفاعــل األجتمــاعي فــي نفوســهم ابرزهــا 

  .التعلم التعاوني 
عملیـة لیـست سـهلة اذ یحتــاج هـذا األمـر لیـسیر فــي ان تكـوین مجموعـات تعلمیـة تعاونیــة 

مساره الصحیح الى تطبیق یومي ومنظم للعناصر األساسیة للتعلم التعاوني ، وتعد هذه العناصـر 
محكات صارمة تثیر تحدیا تطبیقیا للمدرسین في بناء الـدروس علـى نحـو یجعـل الطـالب یعملـون 

بجـد لـضمان وجـود العناصـر األساسـیة فـي كـل بالفعل بشكل تعاوني وفي الوقت نفسه فأن العمـل 
مجموعــة تعلمیــة یحمــل المدرســین مــسؤولیة كبیــرة ویتطلــب مــنهم بــذل جهــود كبیــرة لــضمان أفــضل 

   ) ٢٢٤: ٢٠٠٤ابراهیم،.(تحصیل ممكن لدى الطالب
ان العملیـــة التعاونیـــة تقنیـــة تعلیمیـــة نظامیـــة مركبـــة اذ تعمـــل فیهـــا المجموعـــات الـــصغیرة "

  )int : ٢٠٠٢فودة ، ". (جاز هدف مشتركسویة من اجل ان
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وتعــد مــادة كــرة القــدم مــن بــین میــادین المعرفــة فــي كلیــات واقــسام التربیــة الریاضــیة التــي 
الیقتـــصر تدریـــسها علـــى الجوانـــب المعرفیـــة والمهاریـــة بـــل تـــسعى الـــى تنمیـــة العالقـــات والمهـــارات 

  .ة أثناء ممارستهم للعبة كالتعاون والتآزر والتنظیم والمشاركة لدى الطلباالجتماعیة
 فـي الـتعلم التعـاوني فأنهـا تلتقـي عنـد قاسـم مـشترك تتفـق مـع االسـتراتیجیاتوعلى الـرغم مـن تعـدد 

بعـــضها وهـــو تقـــسیم الطـــالب علـــى مجموعـــات غیـــر متجانـــسة فـــي التحـــصیل، ویكـــون العمـــل فـــي 
د الـــضرورة المجموعـــة فریقـــا واحـــدا ویـــتعلم الطلبـــة مـــن بعـــضهم مـــن دون مـــساعدة المـــدرس اال عنـــ

 تتطلــب اهــداف جماعیــة ومــسؤولیة فردیــة وانــسجاما حتــى تــؤدي نتــائج االســتراتیجیاتوجمیــع هــذه 
  .ایجابیة 

 األعتمـــاد اإلســـتراتیجیة البنیویـــة فـــي التـــدریس وتـــشجع هـــذه اإلســـتراتیجیة الباحـــثوتبنـــى 
هم المتبــــادل وتحــــسین العالقــــات األجتماعیــــة وســــلوك االفــــراد ویعمــــل فیهــــا الطــــالب معــــا بوصـــــف

  .مجموعات تعاونیة تؤدي الى مهمات تعلیمیة ذات اهداف مشتركة 
وتعمل األستراتیجیة البنیویة في تحقیق اهدافها التعلیمیة من خالل ممارسة المهارة بـشكل 
منفــرد تــارة ومــع الزمیــل تــارة ومــع الــزمالء تــارة اخــرى داخــل المجموعــة التعاونیــة ممــا تتــیح للمــتعلم 

  .مسائلة الفردیة والتعاون مع  زمالئه في اكتساب المهارة وتعلمها األعتماد على النفس وال
ان التركیــز الــسابق كــان منــصبا علــى النتاجــات المعرفیــة، امــا الجانــب اآلخــر الــذي الیقــل 
اهمیــة فـــي بنـــاء ســـلوكیات مثمــرة وفعالـــة تـــساعد علـــى التكیــف وزیـــادة التحـــصیل األ وهـــو الجانـــب 

یة للفـــرد التـــي تدفعـــه لالعتقـــاد بموضـــوع یـــؤدي الـــى قبولـــه او فاألتجـــاه هـــو الحالـــة النفـــس."النفـــسي
   )١١ : ١٩٨٥حسین ، ". (رفضه

ومــــن المعــــروف ان األفــــراد الــــذین یبنــــون اتجاهــــات ایجابیــــة هــــم اســــرع فــــي التكیــــف مــــع 
یواجهونه  مجتمعهم ویحققون تقدما في عالقاتهم باآلخرین ، فضال عن كونهم اكثر ایجابیة مع ما

  .توكل الیهم من مهمات  ل مامن مواقف وفي قبو 
  ) ١٤٥ : ٢٠٠١قطامي وقطامي ، ( 

  :تقدم برزت اهمیة البحث في النقاط اآلتیة  وفي ضوء ما
 یسهم البحث في تشجیع المدرسین على استخدام طرائق تدریس حدیثة وزیادة ادراكهم باهمیة  -١

 . استخدامها

 عالقـات ایجـادكـرة القـدم تعمـل علـى ایجاد بدائل مناسبة للطریقـة األعتیادیـة فـي تـدریس مـادة  -٢
 .اجتماعیة اثناء ممارستهم للمهمات التعلیمیة في مجموعات تعاونیة

 األتجاهـــات التـــي تزیـــد مـــن دوافـــع مـــن خـــاللوجـــداني الجانـــب ال الـــى المـــدربینتوجیـــه اهتمـــام  -٣
 .المتعلمین نحو تعلم مادة كرة القدم
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   البحثمشكلة ٢-١
ا متزایدا بطرائـق التـدریس واسـتراتیجیاتها واسـالیبها فـضال عـن تشیر األدبیات الى ان هناك اهتمام

الدراســیة المختلفــة ومــن ضــمنها  توجهــات نحــو تبنــي احــدث الطرائــق التدریــسیة فــي تــدریس المــواد
مادة كرة القدم ، أذ اصبحت األهـداف الراهنـة للتـدریس التقتـصر علـى الجانـب المعرفـي والمهـاري 

ى الوجدانیة مما یدعو الى تبني هذه التوجهات الحدیثة في تـدریس وانما تعدته الى الجوانب األخر 
ـــى. مـــادة كـــرة القـــدم  ـــه باالضـــافة ال ـــة التعلیمیـــة اال ان  مـــا زال تعـــدد األســـالیب الحدیثـــة فـــي العملی

التدریس مقتصرا على األسلوب التقلیدي ، اذ یتسم هذا األسلوب بالسیطرة الواضحة للمدرس على 
بیــر ممــا یعكــس الجانــب الــسلبي لــدور الطالــب فــي العملیــة التعلیمیــة محتویــات التــدریس بــشكل ك

یـؤثر سـلبا فـي التـرابط األجتمـاعي  فضال عن اشاعة جو من التنافس الفردي بـین الطلبـة وهـذا مـا
وبــذلك یمكــن تحدیــد . والتعــاون بــین الطلبــة ومــن ثــم قــد یــنعكس علــى شخــصیة الطالــب مــستقبال 

 بعــض النــواحي اكــساب فــي  البنیویــةاألســتراتیجیةتــأثیر   امــ: مــشكلة البحــث فــي التــساؤل اآلتــي
  المعرفیة والمهاریة وتنمیة األتجاهات نحو درس كرة القدم؟

   هدفا البحث٣-١
  :         یهدف البحث الكشف عن

ـــأثیر  -١ ـــواحي المهاریـــة و  البنیویـــة واألســـلوب التقلیـــدياإلســـتراتیجیةت  فـــي أكتـــساب بعـــض الن
  .دم نحو درس كرة القاالتجاهات

 البنیویـــــة وافـــــراد اإلســـــتراتیجیة الفـــــروق بـــــین افـــــراد المجموعـــــة التجریبیـــــة التـــــي اســـــتخدمت  -٢
 البعدي لبعض النـواحي االختبارفي  األسلوب التقلیدي استخدمتالمجموعة الضابطة التي 

 . نحو درس كرة القدمواالتجاهاتالمعرفیة والمهاریة 

   فرضیتا البحث٤-١
        فــــي أكتــــساب البنیویــــة واألســــلوب التقلیــــدياإلســــتراتیجیةدام  هنــــاك تــــأثیر أیجــــابي فــــي اســــتخ-١

  .بعض النواحي المهاریة و األتجاهات نحو درس كرة القدم
بــــــــین افــــــــراد المجموعــــــــة التجریبیــــــــة التــــــــي اســــــــتخدمت       وجــــــــود فــــــــروق ذات داللــــــــة معنویــــــــة -٢

فــــي التقلیــــدي  األســــلوب اســــتخدمت البنیویــــة وافــــراد المجموعــــة الــــضابطة التــــي اإلســــتراتیجیة
  . القدم األختبار البعدي لبعض النواحي المعرفیة والمهاریة و األتجاهات نحو درس كرة
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   مجاالت البحث٥-١
                                 جامعـــة/  األولـــى فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة الـــسنة الدراســـیةطـــالب :  المجـــال البـــشري ١-٥-١

  .صالح الدین
   .٢٠٠٨/ ٥/ ١٢ ولغایة ٢٠٠٨/ ٦/٤ من ابتداً : يألزمان المجال ٢-٥-١
جامعـــــــــة                                 / ملعـــــــــب كـــــــــرة القـــــــــدم فـــــــــي كلیـــــــــة التربیـــــــــة الریاضـــــــــیة :  المجـــــــــال المكـــــــــاني ٣-٥-١

  .صالح الدین
   تحدید المصطلحات٦-١

   البنیویة األستراتیجیة– ا 
بنیـــات لتؤكـــد علـــى اســـتخدام و التعـــاوني  اســـتراتیجیات الـــتعلم ى احـــدابأنهـــ) ٢٠٠٤(عرفـــه ابـــراهیم 

معینــة صــممت لتــؤثر فــي انمــاط تفاعــل المتعلمــین وتــستخدم هــذه البنیــات كبــدائل لبنیــات الــصف 
  . )٢٢٣: ٢٠٠٤ابراهیم ، ( الدراسي التقلیدي 

التعریــف األجرائــي هــي اســتراتیجیة تعلیمیــة تعاونیــة یتلقــى فیهــا افــراد المجموعــة التعاونیــة الواحــدة 
  .وفق اجراءات وخطوات متسلسلة تتضمن التفكیر والمزاوجة والمشاركة على هارات تعلم الم

   األتجاهات -٢
بأنهــا تكـوین افتراضـي یتــضمن اسـتجابة محفـزة عنــدما یواجـه الفـرد مثیــرات  ) ٢٠٠٠(عرفـه عـالم 

  . اجتماعیة بارزة وتتمیز هذه االستجابة بخصائص تقدمیة
   )٥١٨:  ٢٠٠٠عالم،                                     (                                  

التعریـــف األجرائـــي هـــي الحالـــة األنفعالیـــة المتمثلـــة بـــالقبول او الـــرفض التـــي یبـــدیها الطالـــب عنـــد 
 لفقـــرات مقیـــاس األتجاهـــات نحـــو درس كـــرة القـــدم وتقـــدر بدرجـــة الوســـیط لفقـــرات المقیـــاس إجابتـــه

  .  المؤشرة من الطالب 
   النظري والدراسات السابقةاإلطار – ٢
   النظري اإلطار ١-٢
   دور الطالب والمدرس في التعلم التعاوني١-١-٢

          یتمثـل دور الطالـب فـي الـتعلم التعـاوني فـي الحـصول بنفـسه علـى المعلومـات والبیانــات 
 وربطها وتنظیمها، ومعالجة المعلومات المجمعة وتنظیمها واختبارها، وفي تنشیط الخبرات السابقة

بــالخبرات والمواقــف الجدیــدة وتحقیــق التفاعــل بــین الطــالب فــي اطــار العمــل الجمــاعي التعـــاوني 
 واإلســــهاموممارســــة األستقــــصاء الــــذهني والفــــردي والجمــــاعي، وبــــذل الجهــــد ومــــساعدة اآلخــــرین 

بوجهات نظر تنشط مواقف الخبرة ومناقشة زمالئه حول سلوك ودور كل منهم في تحقیق وانجـاز 
  .مة والمشاركة في وضع الخطط لتحسین األداء المه
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ــتعلم التعــاوني تقــع كاملــة علــى عاتقــه بالدرجــة  ــم الطالــب فــي ال وعلــى الــرغم مــن ان مــسؤولیة تعل
طالب بشكل مباشر فـي عملیـة الـتعلم، ومـن اذ یقوم التعلم التعاوني أساسا على اشراك ال. األولى 

 األهــدافا مـن الــدور الــذي یقــوم بـه المــدرس لتحقیــق یقلــل أبــد  فــأن التأكیــد علـى دور المــتعلم الثـم
  . المنشودة 

ویتمثل دور المدرس موجها في التخطیط واألعداد لتنظیم الصف وأدارته، وتنظیم المهام التعلیمیة 
كمـا ان ادراك المـدرس لنظــام الحـوافز المــستخدم ، . والمالحظـة الواعیـة لمــشاركة افـراد المجموعــة 

  . التعلم التعاونيسلوبأیساعد كثیرا في نجاح 
   -: فیما یأتيإجرائیةویمكن تحدید ادوار المدرس الفنیة في التعلم التعاوني في صورة اكثر 

  اتخاذ القرارات -١
  تحدید األهداف التعاونیة األكادیمیة -٢

 تحدید حجم المجموعة -٣

 توزیع الطالب في مجموعات غیر متجانسة -٤

 ترتیب المجموعات التعاونیة -٥

 الوسائل ومصادر التعلم الستخدامالتخطیط  -٦

 تحدید األدوار بین الطالب داخل المجموعة التعاونیة الواحدة -٧

 اعداد الدروس وتنفیذها -٨
   البنیویة اإلستراتیجیة ٢- ١- ٢

 علـــى اســـتخدام هیاكـــل معینـــة صـــممت لتـــؤثر فـــي أنمـــاط تفاعـــل اإلســـتراتیجیة         تؤكـــد هـــذه 
 الــصف الدراســي التقلیــدي ، كمــا یعمــل الطــالب المتعلمــین وتــستخدم هــذه البیانــات كبــدائل لبیانــات

.  مـن المكافـآت الفردیـةأكثـرمستقلین في مجموعات او جماعات صغیرة تحظـي بمكافـآت تعاونیـة 
  -:وكما یأتي)  شارك ، زواج،فكر(وتتم وفق ثالث خطوات 

  التفكیر: الخطوة األولى 
ب مــن الطــالب أن یقــضوا تــرتبط بالــدرس ویطلــ) مهــارة (یطــرح المــدرس ســؤاال او مــسالة       

  . السؤال او حل المسألةإجابةیفكر كل منهم بمفرده في واحدة دقیقة 
  المزاوجة: الخطوة الثانیة 

فكـــروا فیــه ، حیـــث یـــتم   ویناقــشوا مـــاأزواجیطلــب المـــدرس مـــن الطــالب ان ینقـــسموا الـــى       
  .دقائق ) ٥-٤( التفاعل خالل هذه الفترة والتي قد تستغرق 

  المشاركة : لثة الخطوة الثا
 مـع الــصف كلــه فــي مكـان یتحــدثون عنــه كمــا تتــاح االشــتراكیطلـب المــدرس مــن األزواج 

  .ألیهفكروا فیه أو توصلوا  الفرصة لبعض األزواج لعرض ما
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   الدراسات السابقة ٢- ٢
  )٢٠٠٦( دراسة الخیاط ١- ٢- ٢

تعلـم مهـارات كــرة  تـدریس األقـران فـي إسـتراتیجیةاثـر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني علـى وفـق "
  "القدم

 اإلقـران إستراتیجیةوفق على یهدف البحث الى التعرف على اثر استخدام التعلم التعاوني 
  .في تعلم بعض المهارات بكرة القدم

/  األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیةالــسنة الدراســیةاجــري البحــث علــى عینــة مــن طــالب 
 إســتراتیجیةتجریبیــة درســت وفــق االولــى ، جامعــة صــالح الــدین، اذ شــمل البحــث علــى مجمــوعتین

  . طالبا) ١٢(وفق األسلوب التقلیدي وبلغ عدد كل مجموعة على  ضابطة درست الثانیةاألقران 
القـــدم ، واجـــري التكـــافؤ بـــین افـــراد   المهاریـــة بكـــرةتبـــاراتخباالامـــا ادوات البحـــث فتمثلـــت 

 إحـــصائیاً وعـــالج الباحــث بیاناتــه .  قــد تــؤثر علـــى نتــائج الدراســةيالمجمــوعتین فــي المتغیــرات التـــ
وتوصــل الباحــث الــى العدیــد مــن . للعینــات المــستقلة والعینــات المترابطــة  )  t(باســتخدام اختبــار 

  : من اهمها  االستنتاجات
 تــدریس األقــران علــى المجموعــة التــي إســتراتیجیةوفــق علــى تفــوق المجموعــة التــي درســت 

 الباحـث الـى ضـرورة وأوصـى. المهـارات بكـرة القـدم وفـق األسـلوب التقلیـدي فـي تعلـم على درست 
یــدي فــي تعلـم المهــارات بكــرة  التقلاألسـلوب بوصــفه افـضل مــن اإلقــران اســترتیجیة تـدریس اسـتخدام

  .) ٢٥: ٢٠٠٦الخیاط ، (القدم 
  اجراءات البحث  -٣
   تم استخدام المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة البحث: منهج البحث ١-٣
 األولــى فـي كلیــة الــسنة الدراسـیة تمثــل مجتمـع البحــث مـن طـالب : وعینتـه  مجتمـع البحــث٢-٣

طالبـا ، واختیـرت العینـة یالطریقـة ) ٨٢(التربیة الریاضیة في جامعـة صـالح الـدین والبـالغ عـددهم 
المجموعـة الـضابطة ،أذ ) B1(المجموعة التجریبیـة وشـعبة ) A2(العشوائیة البسیطة لتمثل شعبة 

  .طالبا) ١٦(جموعة بلغ عدد افراد كل م
  : تمثلت متغیرات البحث بما یاتي:  تحدید المتغیرات وضبطها٣-٣
  االستراتیجیة الهیكلیة : المتغیر المستقل   -
ــــرات التابعــــة  -   التهــــدیف– الــــسیطرة –االخمــــاد (   المهــــارات االساســــیة المحــــددة -أ:  المتغی

  .جاهات االت- ج،.  التحصیل المعرفي-ب، ) التهدیف البعید –القریب 
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المتغیــرات غیــر التجریبیــة التــي مــن الممكــن ان تــؤثر فــي ســالمة التــصمیم التجریبــي للبحــث  -
ظـروف ( والتي تم محاولة ضبطها من خالل التحقق من الـسالمة الداخلیـة مـن خـالل ضـبط 

  ). ادوات القیاس- المتغیرات المتعلقة بالنضج-التجربة
تــاثیرات التعــدد فــي ( بط المتغیــراتكمــا تــم التحقــق مــن الــسالمة الخارجیــة مــن خــالل ضــ

 اثـــر اجـــراء التجربـــة مـــن خـــالل الـــسیطرة علـــى المـــادة - اثـــر اختبـــار القبلـــي-المتغیـــرات المـــستقلة
  ) الدراسیة والمدرس وتوزیع الحصص

  تمثل التصمیم التجریبي بالتصمیم اآلتي :  التصمیم التجریبي٤-٣
 )لمالحظــة القبلیــة والبعدیــة محكمــة الــضبطتــصمیم المجموعــة المتكافئــة عــشوائیة االختیــار ذات ا(
 الهیكلیــــة اإلســــتراتیجیةوفــــق علــــى مجموعــــة تجریبیــــة درســــت . )٢٣٢ ، ١٩٩٩عــــالوي وراتــــب، (

  ).أألمري( القلیدي المتبع األسلوبوفق على التعاونیة ومجموعة ضابطة درست 
و )  الكتلـة،لطـول ا،العمر( التجانس بین افراد المجموعتین في متغیرات أجراء تم : التجانس٥-٣

  .یبین ذلك) ١(رقم الجدول 
  )١(رقم الجدول 

  والطول والكتلة یبین تجانس مجموعتي البحث في متغیرات العمر
 المتغیرات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 خ التواء ع± منوال -س خ التواء ع± منوال -س

 ٣.٤٦ ٠.١٢ ٨.٦٣ ٢٤٨ ٢٤٩.١١ ٢.٩٢ ٠.١٠ ٧.٤٤ ٢٥٤ ٢٥٤.٧٦ اشهر/العمر

 ٣.٤٤ ٠.٠٥ ٦.٠١ ١٧٤ ١٧٤.٣١ ٣.١٢ ٠.٢٧ ٥.٥٥ ١٧٦ ١٧٧.٥٥ سم/الطول

 ٦.٧٨ ٠.٣ ٤.٤٣ ٦٤ ٦٥.٣٣ ١٥.١ ٠.١٢ ١٠.٣١ ٦٧ ٦٨.٢٥ كغم/الكتلة

كمـــا یتبــین ایــضا ان قـــیم  ،)١±(یتبــین مــن الجـــدول اعــاله ان قــیم االلتـــواء محــصورة بــین
  .فراد المجموعتینمما یدل على تجانس ا) ٣٠(معامل االختالف اقل من 

 والـصفات البدنیـة التـي تلعـب دور واالتجاهـات تم اجـراء التكـافؤ للمهـارات الحركیـة :التكافؤ ٦-٣
ة فــي البحــث، وتــم تحدیــد هــذه الــصفات مــن د فــي تعلــم المهــارات الحركیــة بكــرة القــدم والمحــدا  مــؤثر 

 رقـم ي هذا البحـث والجـدولخالل تحلیل الدراسات السابقة والتي تناولت المهارات الحركیة نفسها ف
  .یبین التكافؤ ) ٢(
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 ١٠

  )٢( رقم الجدول
  یبین التكافؤ الفراد المجموعتین في المتغیرات البدنیة والمهاریة واالتجاهات

  ٢.٠٤٢) = ٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ٣٠(الجدولیة امام درجة حریة )  t(قیمة      * 
یتبــین مــن الجــدول اعــاله التوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین افــراد المجمــوعتین فــي المتغیــرات 

  .المحددة مما یدل على تكافؤ افراد المجموعتین
  : ائل جمع البیانات وس٧-٣

 : اآلتیةباالختباراتوتحدت :  المهاریة االختبارات* 

 على الكرة ألكبر عدد من تم قیاسها باختبار السیطرة) / تنطیط الكرة ( السیطرة على الكرة  )١
   ).٢٥٢ ، ١٩٩٤ إبراهیم،(المرات 

واستعادة التحكم تم قیاسها باختبار الدقة في إیقاف الكرة ) / اإلخماد(التحكم بإیقاف الكرة  )٢
  )م ٢×٢( فیها بالقدم أو الفخذ أو الصدر أو الرأس داخل مربع 
   ) ٧٧ ، ١٩٩١  واخران ،،اسماعیل(                                                       

 تم قیاسها باختبار التهدیف على المستطیالت المتداخلة من بعد/ التهدیف القریب  )٣

   ).٣٩- ٣٨ ، ١٩٩٧خالد، ) . (  ثا ٣٠ (ولمدة )  قدم٢٠ (   
  .القدمتم قیاسها باختبار التهدیف على مرمى كرة ید داخل مرمى كرة / التهدیف البعید  )٤

   )٩٩ ، ٢٠٠١ ، الراوي  (                                                        
  
  
  

 المتغیرات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ع± س ع± س

  قیمة
t*  

 ١.٢٦ ٠.٤٦ ٤.٥٢ ٠.٣٧  ٤.٣٣ ثا)/٣٠(االنتقالیةالسرعة 

 ١.٣١ ٠.٤٨ ١٣.٢٢ ٠.٥٦ ١٢.٩٧ ثا/الرشاقة

 ١.٠٤  ٤.٩٨  ٣٨.٣٥  ٢.٩٦  ٣٩.٨٢ سم/القفز العمودي

 ١.٣٤  ١.٤٠  ٤.٢٧  ٠.٧٩  ٤.٨٢ درجة/اإلخماد

 ٠.٤٣  ٦.٥٥  ٢٦.٥٧  ٨.٨٤  ٢٥.٣٣ عدد/السیطرة

 ٠.٣٥  ٤.٣٧  ٣٣.٦٦  ٤.٦٧  ٣٣.٠٨ درجة/التهدیف القریب

 ٠.٥١  ٢.١١  ١٠.١١  ٢.٣١  ٩.٧٠ درجة/التهدیف البعید

 ٠.٤٦ ٠,٩٣ ٤,٤٣ ٠.٨٦ ٤.٥٨  درجة/االتجاهات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

 : اآلتیةباالختباراتوتحددت :  البدنیةاالختبارات** 

 ) ١٣٦: ١٩٨٨الربیعي، . (من الوضع الطائر) م٣٠( األنتقالیة  السرعة )١

 )٣٠٥: ١٩٩٤عالوي ورضوان،).( الیمینباتجاهجري ودوران ربع دورة ( الرشاقة  )٢

 )الوثب العمودي من الثبات لسارجنت(القوة االنفجاریة لالطراف السفلى  )٣

)٨٥: ١٩٩٤ان،عالوي ورضو                                                     (  

تـم تـصمیم هـذا االختبـار للمهـارات . مهارات  بكرة القدم الاختبار التحصیل المعرفي لبعض *** 
 لمستویات الـتعلم، إذ تـم تحدیـد )بلوم(م مع تصنیف ءبما یتال )رشید(من قبل األساسیة بكرة القدم 

ستویاته الثالثــة األهــداف التعلیمیــة فــي كــل درس علــى وفــق المجــال الــذهني لتــصنیف بلــوم وفــي مــ
، والـسبب مـن المجـال الـذهني% ) ٧٥( ا تـشكل ومجموعهـ) المعرفة والفهم والتطبیـق ( فقط وهي 

فــي ذلــك ألن فئــات المجــال الــذهني متدرجــة فــي الــصعوبة ، إذ أن الطالــب ال یــتمكن مــن التحلیــل 
  .والتركیب والتقویم من دون المعرفة والفهم والتطبیق المسبق

فقــرة ، ولكــل فقــرة ثالثــة بــدائل واحــدة منهــا صــحیحة  ) ٣٨( الختبــار و بلــغ عــدد فقــرات ا
  .علیمیة للمادة التعلیمیة المقررةفقط  وغطت فقرات االختبار األهداف الت

)١١٤: ٢٠٠٥رشید ، (  

 )١٥١: ١٩٩٣الطالب والویس،.(مقیاس االتجاه نحو الدروس الجامعیة**** 
 علـــــى مجموعـــــة مـــــن االختبـــــارات  تـــــم عـــــرض الباحـــــث حرصـــــا مـــــن :االختبـــــارات صـــــدق ٨-٣

 مـن التاكـد في مجال طرائق التدریس والـتعلم الحركـي وعلـم الـنفس وكـرة القـدم لغـرض ∗المختصین
  صدق االختبارات ومدى مالئمتها الفراد عینة البحث واعتمد الباحث على نسبة

انت درجـة  یشعر باالرتیاح اذا ك الباحثاذ یشیر بلوم ان "كحد ادنى التفاق المختصین %)٧٥ (
  ).Bloom:1971:p76(وأكثر %) ٧٥(االتفاق المختصین 

للتاكـــد مـــن ثبـــات االختبـــارات المـــستخدمة تـــم اســـتخدام طریقـــة األختبـــار :  ثبـــات األختبـــارات٩-٣
ایــــام لالختبــــارات البدنیــــة  )١٠(واعــــادة االختبــــار للحــــصول علــــى الثبــــات، وبفاصــــل زمنــــي قــــدره 

ـــة واالتجاهـــات، وفاصـــل زمنـــي قـــدر  ـــار التحـــصیل المعرفـــي) ٣٠(ه والمهاری اذ تـــشیر ، یومـــا ألختب
المــصادر الــى ان اختبــارات الورقــة والقلــم تحتــاج الــى فاصــل زمنــي اطــول مــن اختبــارات المهــارة 

  .)١٤٨: ١٩٩٠األمام واالخرون،(والقدرات الحركیة عند األعادة 
                                                           

  جامعة الموصل / تعلم حركي           كلیة تربیة ریاضیة   د محمد خضر أسمر            .أ   ∗
  جامعة صالح الدین/ رائق تدریس          كلیة تربیة اساس      ط د حامد حمد بلباس     .م.    أ
جامعة صالح الدبن                                       / كلیة تربیة ریاضیة      د عبد الصاحب اسد جمشیر    كرة القدم           .    م
  سوران/ اس كلیة تربیة أس     د جمیل خضر خوشناو         كرة قدم            .    م

  جامعة صالح الدبن/ د ئالن قادر رسول          علم نفس                 كلیة تربیة ریاضیة .          م
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 ١٢

  :وبلغت قیم الثبات كما یاتي 
  )٣(رقم الجدول 

  یبین معامالت الثبات والصدق الذاتي لالختبارات المستخدمة في البحث
 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات األختبارات

 ٠.٩٠ ٠.٨١ )م٣٠(ا لسرعة االنتقالیة 

 ٠.٩٣ ٠.٨٨ الرشاقة

 ٠.٩٢ ٠.٨٥ االخماد

 ٠.٨٨ ٠.٧٩ السیطرة

 ٠.٩٥ ٠.٩١ التهدیف القریب

 ٠.٨٧ ٠.٧٧ التهدیف البعید

  ٠.٩٦  ٠.٩٣  حصیل المعرفيالت
  ٠.٩١  ٠.٨٣  االتجاهات

  
وحــــدة تعلیمیــــة موزعــــة علــــى ) ٢٤(تــــضمن البرنــــامج التعلیمــــي :  البرنــــامج التعلیمــــي ١٠-٣

وحدة تعلیمیة ،واستغرقت التجربة الفعلیة ستة اسابیع ، وكان زمن الوحدة  )١٢(مجموعتین وبواقع 
وتم عـرض البرنـامج علـى ذوي األختـصاص فـي . دقیقة وبواقع وحدتین في االسبوع) ٩٠(الواحدة 

  : وأبداء آرائهم بما یتعلق*   ∗مجال طرائق التدریس والتعلم الحركي وكرة القدم 
  .التاكد من صالحیة تطبیق المنهاج على افراد عینة البحث -١
 التقسیم الزمني الجزاء الوحدة  -٢

 التمرینات التي وضعت من اجل تحقیق اهداف الوحدة -٣

  . على مالحظات المختصین ونفذ البرنامج بعد ذلكا  ناءوجرى التعدیل ب
قبل تنفیـذ التجربـة النهائیـة اجریـت التجربـة :  التجربة االستطالعیة ألستراتیجیة التدریس ١١-٣

طالبــا اســتبعدوا مــن التجربــة ) ١٦(علــى عینــة قوامهــا  ) ٢/٤/٢٠٠٨(االســتطالعیة وذلــك بتــاریخ 
حظـات والمعوقـات التـي قـد تجابـه االسـتراتیجیة  البنیویـة ، النهائیة ، وذلك للوقوف على اهم المال

  :وكانت التجربة لالغراض االتیة

                                                           
  جامعة الموصل /تعلم حركي           كلیة تربیة ریاضیة    د محمد خضر أسمر         .أ      ∗*

  جامعة صالح الدین/كلیة تربیة اساس   طرائق تدریس        د حامد حمد بلباس         .م.     أ
جامعة صالح الدبن                                       /د عبد الصاحب االسدي          كرة القدم              كلیة تربیة ریاضیة.    م
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 ١٣

وفـق األسـتراتیجیة الهیكلیـة واالسـلوب علـى التاكد من سـیطرة مـدرس المـادة الخـراج درسـه  -١
  .التقلیدي المتبع

 .التاكد من الوقت المستغرق في تنفیذ التمارین -٢

 .صالحیة وكفایة األدوات المستخدمة -٣

  .   التعرف على الصعوبات المتوقعة عند تنفیذ الدرس ووضع الحلول المناسبة لها -٤
علــى ومـن خـالل التجربــة االسـتطالعیة تــم التاكـد مــن امكانیـة مـدرس المــادة مـن اخــراج درسـه 

  .وفق االستراتیجیة البنیویة وادراكه في تطبیق االستراتیجیة وتالفي المعوقات التي قد تالقیه
تم تطبیق البرنـاج التعلیمـي علـى افـراد مجمـوعتي البحـث وعلـى : لتجربة النهائیة تطبیق ا١٢-٣

  :النحو اآلتي
  :  وكما یاتي البنیویةاإلستراتیجیة درست هذه المجموعة وفق :المجموعة التجریبیة: اوال
م الطـــالب الـــى ییقـــوم مـــدرس المـــادة باختبـــار الطـــالب قبلیـــا فـــي مـــادة كـــرة القـــدم لغـــرض تقـــس .١

  .ونیة غیر متجانسة مجموعات تعا
یقوم مدرس المادة بترتیب الطلبة تنازلیا حسب تحصیلهم في االختبار القبلي السابق فـي مـادة  .٢

  .كرة القدم
یقوم مدرس المادة بتقسیم الـصف الـى عـدد مـن المجـامیع الـصغیرة حیـث تتـألف كـل مجموعـة  .٣

، فـضال رة القـدمطالب تختلف مـن ناحیـة المـستوى والتحـصیل بالنـسبة لدرجـة مـادة كـ) ٤(من 
 . المتعاونة داخل كل مجموعة األزواجعن تحدید 

 . األسئلةیقوم المدرس بشرح الموضوع الدراسي المخصص مع طرح عدد من  .٤

 التـساؤالت عن باإلجابةتعطى فترة زمنیة مقدارها دقیقة واحدة لكل سؤال تتیح للطالب التفكیر  .٥
 المطروحة كل طالب بشكل منفرد

 مــا فكــرواالب التوجــه بــشكل ازواج والتــي تــم تحدیــدها مــسبقا لیناقــشوا یطلــب المــدرس مــن الطــ .٦
 .فیه

 بعــد ذلــك الــى مجــامیعهم التعاونیــة لیناقــشوا مــافكروا فیــه وتحدیــد الحلــول التــي األزواجتتوجــه  .٧
  . توصلت الیها كل مجموعة  

ع  المــدرس مــع فــتح النقــاش بــین المجــامیأمــام ألیهــاتطــرح كــل مجموعــة الحلــول التــي توصــلوا  .٨
  . المدرس من اجل تحدید الحلول المناسبة وٕارشادالتعاونیة بتوجیه 

 من المدرس تقوم المجامیع التعاونیة بتطبیق التمارین الخاصة بتنفیذ المهمات وأشرافتوجیه ب .٩
 .التعلیمیة المحددة للوحدة التعلیمیة
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 ١٤

  :ما یاتي  التقلیدي وكباألسلوبدرست المجموعة الضابطة : المجموعة الضابطة : ثانیا
  .ینفذ مدرس المادة اهداف الدرس من غیر االستعانة بالطالب -١
 .الیوجد تفاعل مباشر بین طالب هذه المجموعة -٢

 .التقسم مجموعة الصف الى مجامیع منتظمة طول فترة التطبیق -٣

 .ینمو في هذا االسلوب التنافس الفردي في تنفیذ المهارة -٤

  . فردیاخطاءاألیكون المدرس مسؤوال عن المراقبة وتصحیح  -٥
ـــة١٣-٣ ـــارات البعدی   تـــم اجـــراء االختبـــارات البعدیـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ البرنـــامج : االختب

التعلیمي وتم اجرائها تحـت نفـس الـشروط والظـرف الزمـاني والمكـاني وادوات االختبـار نفـسها التـي 
   )٥/٢٠٠٨ /١٤و١٣( وتم اجرائها في یومي .تم اجراءها في االختبارات القبلیة

  :  الوسائل االحصائیة ١٤-٣
  معامـل االخـتالف-٤ المنـوال  -٣ االنحـراف المعیـاري   -٢الوسط الحـسابي   -١
 .  للعینات المستقلة متساویة العدد)t(اختبار  -٦ معامل االلتواء - ٥

 . للعینات المترابطة)t(اختبار -٧

  . معامل األرتباط البسیط-٨
)٢٧٢-١٢١: ١٩٩٦التكریتي ،(  

  اقشة النتائجعرض ومن -٤
  :األولى  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة ١-٤

 أكتــساب فــي  واألســلوب التقلیــدي البنیویــةاإلســتراتیجیة فــي اســتخدام ایجــابيهنــاك تــأثیر 
   نحو درس كرة القدماالتجاهات النواحي المهاریة و بعض

  )٤(رقم الجدول 
   في المهارات واالتجاهاتالبنیویة تیجیةلإلسترا بین االختبار القبلي والبعدي یبین الفروق

  المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±  −س  ع±  −س

  *t   فع±  −ف

  ٨.٠٨  ١.٤٠  ٢.٨٣  ٠.٤٧  ٧.٢٢  ٠.٧٩  ٤.٨٢  درجة/ االخماد
  ٦.٢٩  ٢.٦١  ٤.١١  ٦.٤١  ٢٩.٧٤  ٨.٨٤  ٢٥.٣٣  عدد/ سیطرة

  ١٠.٢  ٣.٠٦  ٧.٨٥  ٥.٨٥  ٤٢.٢٤  ٤.٦٧  ٣٣.٠٨  درجة/التهدیف القریب
  ١١.٤  ١.٥٤  ٤.٣٩  ٣.٠٥  ١٤.٧٠  ٢.٣١  ٩.٧٠  درجة/التهدیف البعید
  ٤.٤٨  ١.٧٢  ١.٩٣  ١.١٤  ٦.٥٢ ٠.٨٦ ٤.٥٨  درجة/االتجاهات

  ٢.١٣ ) =٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٥(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة *
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 ١٥

  )٥(رقم الجدول 
  یدي في المهارات واالتجاهات التقللألسلوب بین االختبار القبلي والبعدي یبین الفروق

  المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±  −س  ع±  −س

  *t   فع±  −ف

  ٤.٤٧  ١.١٩  ١.٣٣  ٠.٥١  ٥.٨٧  ١.٤٠  ٤.٢٧  درجة/ االخماد
  ٧.١٢  ٢.٣٧  ٤.٢٢  ١٠.٢  ٣١.٠٣  ٦.٥٥  ٢٦.٥٧  عدد/ سیطرة

  ٥.٥٤  ٢.٢  ٣.٠٥  ٤.٦١  ٣٧.٤٠  ٤.٣٧  ٣٣.٦٦  درجة/التهدیف القریب
  ٧.٢٦  ١.٠٣  ١.٨٧  ٢.٨٣  ١٢.٥٠  ٢.١١  ١٠.١١  درجة/تهدیف البعیدال

  ٥.٩٢  ٠.٧٥  ١.١١  ٠.٨٨  ٥.٠٤ ٠,٩٣ ٤,٤٣  درجة/االتجاهات
  ٢.١٣ ) =٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٥(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة *

ل الجدولیـة وهـذا یـد) t(المحتسبة اكبر من قیمة ) t(ان قیم ) ٥(و)٤(یتبین من الجدولین 
على وجود فروق معنویة  بین االختبارات القبلیة والبعدیـة وبمراجعـة االوسـاط الحـسابیة یتـضح ان 

ویعـزى اسـباب ذلـك الـى . الفرق هو لصالح االختبارات البعدیة وبهـذه النتیجـة تقبـل فرضـیة البحـث
اذ ان "تلفـة،  واالسلوب التقلیدي ولكن بنسب مخالبنیویةتاثیر البرنامج التعلیمي وفق االسترتتیجیة 

لطرائق واسالیب واسـتراتیجیات التـدریس اهمیـة بالغـة فـي العملیـة التعلیمیـة وانهـا تـؤثر علـى سـرعة 
التكیـف الـصحیح لطرائـق "كمـا ان ) )٤١: ١٩٧٨عـالوي،".(التعلم وعلى درجة االشـباع فـي الـتعلم

لتــــي لهــــا صــــلة واســــالیب واســــتراتیجیات التــــدریس تعتمــــد علــــى الــــتفهم الــــسلیم للعوامــــل والمبــــادئ ا
  ".بالموضوع لكي تثبت اثرها وقیمتها في مواقف تعلیمیة معینة 

  )  ٢٣٥: ١٩٧٢لطفي،                         (
 واالسـلوب التقلیـدي لـم یكونـا متوازیـا التـاثیر البنیویـةلذلك فان تـاثیر كـل مـن االسـتراتیجیة 

دم تبعــا لخــصوصیة اجــراء كــل مــن فـي المهــارات الحركیــة وفــي اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة كــرة القــ
  . االستراتیجیة الهیكلیة واالسلوب التقلیدي

  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة٢-٤
 األستراتیجیة افراد المجموعة التجریبیة التي استخدمت بینوجود فروق ذات داللة معنویة 

 األختبـار البعـدي لـبعض فـي التقلیـدي دمت األسلوبخ التي استالضابطة وافراد المجموعة البنیویة
  القدم  المعرفیة والمهاریة و األتجاهات نحو درس كرةالنواحي
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 ١٦

  )٦( رقم الجدول
المحتسبة في االختبار البعدي بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في المهارات ) t(یبین قیم 

  الحركیة والتحصیل المعرفي واالتجاهات

  ٢.٠٤٢) = ٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ٣٠(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة *  
الجدولیــة وهــذا ) t(المحتــسبة كانــت اكبــر مــن قیمــة ) t(یتبــین مــن الجــدول اعــاله بــان قــیم 

 ، التهـدیف القریـب،االخمـاد(المتغیـرات یدل على وجـود فـروق معنویـة بـین افـراد المجمـوعتین  فـي 
وبمراجعــة االوســاط الحــسابیة یتــضح ان الفــرق )  التحــصیل المعرفــي ، االتجاهــات،التهــدیف البعیــد

 وبهـذه النتیجـة تقبـل البنیویـةوفـق االسـتراتیجیة علـى لصالح افراد المجموعة التجریبیة التي درسـت 
  :فرضیة البحث، وتعزى اسباب ذلك الى مایاتي

  ) التهدیف البعید، التهدیف القریب،االخماد( لمهارات الحركیة ا-١
 ومزایـا هـذا الـنمط مـن البنیویةوتعزى اسباب ذلك الى االلیة التي تمیزت بها االستراتیجیة    

الـــتعلم المتمثلـــة بالتعـــاون بـــین افـــراد المجموعـــة الواحـــدة ومـــا اتاحتـــه هـــذه االســـتراتیجیة مـــن فـــرص 
 واالعتماد المتبادل بین المتعلمـین فـضال عـن اهتمـام هـذه االسـتراتیجیة ایجابیة للطالب فیما بینهم

بتنظیم المهارات المراد تعلمها وفق خطوات اتاحت للمتعلم التفكیر المنفرد ثم المشاركة مع الزمیـل 
ومـــن ثـــم المناقـــشة مـــع الـــزمالء داخـــل المجموعـــة التعاونیـــة للتوصـــل الـــى الحلـــول المناســـبة الداء 

 ادى الــى المــشاركة الفعالــة بــین الطــالب اإلســتراتیجیةكمــا ان اســتخدام هــذه .  هــا المهــارات وتعلم
ان " ویـشیر الـشیخ . ویبدي تعاونا بناء یتم من خالله االفادة من قـدرات طـالب المجموعـة الواحـدة

مزایــا اســتراتیجیات الــتعلم التعــاوني هــو ارتبــاط تعلــم الطالــب ایجابیــا مــع بقیــة افــراد مجموعتــه التــي 
مــي الیهــا علــى العكــس مــن االســلوب التقلیــدي الــذي یخلــو مــن المــشاركة والتعــاون والــذي یكــون ینت

   )٣: ١٩٩٣الشیخ،".(مبداه هو االداء االنفرادي او التنافسي بین طالب الصف الواحد

  المجموعة الضابطة  یبیةالمجموعة التجر 
  المتغیرات

  ع±  −س  ع± −س

 
t* 
  

  ٧.٥٣  ٠.٥١  ٥.٨٧  ٠.٤٧  ٧.٢٢  درجة/ االخماد
  ٠.٤١  ١٠.٢٥  ٣١.٠٣  ٦.٤١  ٢٩.٧٤  عدد/ سیطرة

  ٢.٥١  ٤.٦١  ٣٧.٤٠  ٥.٨٥  ٤٢.٢٤  درجة/التهدیف القریب
  ٢.٠٤٧  ٢.٨٣  ١٢.٥٠  ٣.٠٥  ١٤.٧٠  درجة/التهدیف البعید

  ٥.٧٤  ١,٩١  ٣١.٦٢  ٢.١١  ٢٧.٤٠  درجة/التحصیل المعرفي
  ٣.٩٨  ٠.٨٨  ٥.٠٤  ١.١٤  ٦.٥٢  درجة/االتجاهات
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 ١٧

 :التحصیل المعرفي - ١

وتعزى اسباب ذلك الى تقسیم الطالب الى مجموعات تعاونیة تمثل االستراتیجیة الهیكلیة 
قیام الطالب بالتفكیر والتشاور مع الزمیل والمناقشة مع افراد المجموعة التعاونیة عند االجابة و 

عن االسئلة التي یطرحها المدرس والتفاعل االجتماعي الذي یجري اثناءذلك فضال عن تبادل 
الخبرات بین الطالب ذلك ان تقسیم الطالب على مستویات تحصیلیة غیر متجانسة یؤدي الى 

ل االراء بین الطالب واستفادة الطالب ذوي التحصیل المنخفض من خبرة ودرایة الطالب تباد
ذوي التحصیل العالي ، ناهیك عن ان هذه االستراتیجیة تقلل من انطوائیة عدد من الطالب 
وعزلهم وتقلل من حالة الخوف من الفشل عند عدد اخر منهم من خالل اتفاق افراد المجموعة 

استخدام التعلم التعاوني یعمل على المشاركة " حیث ان واتقانهم لهذه االجابة ، على اجابة موحدة
الفعالة بین الطالب ، ویبني تعاونا بناًء یتم من خالله االفادة من قدرات طالب المجموعة 

حیث یؤدي اندماج هذه القدرات في محصلة واحدة تتحد معا الفادة افراد المجموعة .الواحدة 
 انهم مسؤولون عن انجاز كل فرد في تحقیق هدف جماعي ، فیقبلوا على التعلم الواحدة ویحسوا

   )P.125 Manning ,1991," (بفاعلیة وحماس شدیدین
ان ذلـــك كلـــه یعـــزز التحـــصیل ویرفعـــه ویـــؤدي الـــى اتقـــان المـــادة بـــشكل افـــضل مـــن الیـــة    

بیــة التــي تناولــت اثــر وتتفــق هــذه النتیجــة مــع بعــض الدراســات العربیــة واالجن. االســلوب التقلیــدي
  ) Watson, 1991(  فــي التحـــصیل ومنهـــا دراســـة )باســـتراتیجیاته المختلفـــة (الــتعلم التعـــاوني 

 ) ١٩٩٥( والقبیـــــــــل )١٩٩٥(والقـــــــــاعود  ) ١٩٩٣(والـــــــــشیخ  ) Kreider(و ) ١٩٩٢(وكیـــــــــوان 
  .  )١٩٩٨(واالطوي  ) ١٩٩٧(وصباریني والخصاونة ) ١٩٩٥(والمنسي 

   
 :االتجاهات - ٢

ســبب ذلــك الــى  اثــر عملیــة التفاعــل االجتمــاعي التــي تحــدث داخــل المجموعــات ویعــزى 
التعاونیــة فــي االســتراتیجیة الهیكلیــة وماتعكــسه مــن آثــار ایجابیــة فــي تنمیــة روح التعــاون والمحبــة 
وتبــــادل االراء وتقــــدیر الــــذات واحتــــرام االخــــرین وتنمیــــة االتجاهــــات االیجابیــــة أي تنمیــــة النــــواحي 

  .الطالب الوجدانیة لدى 
) ٢٠٠٦( والخیاط ) ٢٠٠١(والجوعاني )٢٠٠١(وتتفق هذه النتائج مع دراسات القحطاني    

  )٢٠٠١(والحریري) ١٩٩١(وكوستر ) ١٩٩٢(واختلفت مع دراسات الشدیقات
  

الجدولیـة فـي ) t(المحتسبة اصـغر مـن قیمـة ) t(ان قیمة ) ٦(رقم كما یظهر من الجدول 
وجود فرق معنوي بین افـراد المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة ، مهارة السیطرة مما یدل على عدم 

ویعــزى سـبب ذلــك . وتقبـل الفرضــیة الـصفریة) البدیلــة(وبهـذه النتیجـة تــرفض فرضـیة البحــث الثانیـة
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 ١٨

الــى ان مهـــارة الـــسیطرة تعـــد مـــن المهـــارات الـــصعبة وقلیلـــة االســـتخدام فـــي اللعـــب وتتطلـــب قـــدرات 
رة في اوضاع مختلفة من الجسم ن هذا فـضال عـن انهـا تعتمـد مختلفة من الطالب للتعامل مع الك

علــى عوامــل عــدة منهــا التوافــق العــصبي العــضلي  ودرجــة عالیــة مــن االحــساس بــالكرة ، لــذا فــان 
فالتـدریب الكتـساب القـدرة " تعلم واتقان مهـارة الـسیطرة تتطلـب فتـرة طویلـة مـن الممارسـة والتـدریب 

ـــــــ ـــــــة ب ـــــــرة طویل ـــــــى اداء عمـــــــل معـــــــین لفت ـــــــرات الممارســـــــة عل ـــــــب ان تكـــــــون فت ـــــــاءة یتطل نفس الكف
 فــي المهــارات الــصعبة والتــي تتطلــب والســیماكمــا ان زیــادة الــدافع  ) ٤٢: ١٩٧٨خــاطر،".(طویلــة

قدرا من التركیز سوف تخلق نوع من التوتر تؤثر على مستوى االداء المهاري للطالب االمر الذي 
حــسن الظــروف لــالداء الحركــي فــي المهــارات ا" یتعــارض مــع كــل مــن الــتعلم والممارســة، لــذلك فــان

  ) ٧٤: ١٩٧٦الطالب ، ".(الصعبة والمعقدة هي الظروف التي یكون فیها الدافع منخفضا نسبیا
   االستنتاجات والتوصیات والمقترحات-٥
  : االستنتاجات ١-٥
ارات  البرنامج التعلیمـي وفـق االسـتراتیجیة الهیكلیـة واالسـلوب التقلیـدي فـي اكتـساب المهـتأثیر .١

  .الحركیة المحددة في البحث وتنمیة االتجاهات نحو درس كرة القدم
تفوق افراد المجموعة الذین تعلموا وفق االستراتیجیة الهیكلیة على افراد المجموعة الـذین تلقـوا  .٢

الــــتعلم وفــــق االســـــلوب التقلیــــدي فـــــي مهــــارات االخمـــــاد والتهــــدیف القریـــــب والتهــــدیف البعیـــــد 
 .جاهات نحو درس كرة القدموالتحصیل المعرفي واالت

 .تكافؤ افراد المجموعتین في مهارة السیطرة بكرة القدم .٣
 
   التوصیات والمقترحات٢-٥
التاكید على استخدام االستراتیجیة الهیكلیة بوصفها افضل من االسلوب التقلیـدي فـي مهـارات  .١

و درس كــرة االخمــاد والتهــدیف القریــب والتهــدیف البعیــد والتحــصیل المعرفــي واالتجاهــات نحــ
  .القدم

 .ادخال األستراتیجیة الهیكلیة ضمن مفردات مادة طرائق التدریس في كلیات التربیة الریاضیة .٢

استكماال للبحث الحالي یقترح الباحث اجراء دراسات مستقبلیة تهدف الى استكـشاف اسـتخدام  .٣
  . استراتیجیات من التعلم التعاوني لتدریس فعالیات اخرى في التربیة الریاضیة

  المصادر
  المصادر العربیة 

ــیم واســالیب التعلم،مكتبــة االنجلــو المــصریة  ):٢٠٠٤(ابراهیم،مجــدي عزیــز .١ اســتراتیجیات التعل
 .القاهرة
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 ١٩

الجدیــد فــي االعــداد المهــاري والخططــي لالعــب كــرة القــدم،دار الفكــر ):١٩٩٤(ابراهیم،مفتــي .٢
 . العربي، القاهرة

والتحلیـــــل بكـــــرة القدم،مطبعـــــة جامعـــــة االختبـــــار ):١٩٩١(اســـــماعیل، ثـــــامر محـــــسن واخـــــران .٣
 .الموصل

 .التقویم والقیاس،دار الحكمة للطباعة والنشر،بغداد):١٩٩٠( االمام،مصطفى محمود واخران .٤

التطبیقــــات االحــــصائیة فــــي التربیــــة ): ١٩٩٦(التكریتي،ودیــــع یاســــین والعبیدي،حــــسن محمــــد .٥
 .الریاضیة ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل

 .االتجاهات النفسیة للفرد والمجتمع،دار الرسالة ، بغداد):١٩٨٥( عكلةحسین،كریم .٦

 .دراسات في التعلم الحركي، دار المعارف، االسكندریة): ١٩٧٨(خاطر،احمدوآخرون .٧

اثر استخدام بعـض االجهـزة واالدوات المـساعدة فـي تعلـیم بعـض ):١٩٩٧(خالد، عبد المعین .٨
تیر غیـر منـشورة ،كلیـة التربیـة الریاضـیة ، جامعـة المهارات االساسیة بكرة القدم،رسالة ماجـس

 .الموصل

اثــــر اســـتخدام دورة الــــتعلم وتقــــسیمات التحـــصیل فــــي اكتــــساب ): ٢٠٠٦(الخیاط،فـــداء اكــــرم  .٩
المعرفــة والمهــارة وتنمیــة الثقــة بــالنفس فــي تحكــیم خماســي كــرة القــدم، اطروحــة دكتــوراه غیــر 

 .منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

بنــاء بطاریــة اختبــار للمهــارات االساســیة بكــرة القــدم لالعبــي )٢٠٠١(الراوي،مكــي محمــود . ١٠
شـــباب محافظـــة الموصـــل، اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، جامعـــة 

 .الموصل

االعـداد البــدني بكـرة القــدم، دار الكتــب ):١٩٨٨( الربیعي،كـاظم عبــد والمولى،موفـق مجیــد . ١١
 . جامعة الموصلللطباعة والنشر،

تـــاثیر اســـتخدام بعــــض جدولـــة التمـــرین فـــي المـــستوى البــــدني )٢٠٠٥(رشـــید،نوفل فاضـــل . ١٢
والمهاري والتحصیل المعرفي في مادة كرة القدم، اطروحة دكتوراه غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة 

 .الریاضیة، جامعة الموصل

 .مبادئ علم النفس الریاضي، مطبعة الشعب، بغداد):١٩٧٦(الطالب، نزار . ١٣

القیـــاس  والتقـــویم التربـــوي والنفـــسي اساســـیاته ) : ٢٠٠٠(عـــالم ، صـــالح الـــدین محمـــود  . ١٤
 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة ، ط

البحــــث العلمــــي فــــي التربیــــة ) : ١٩٩٩(عــــالوي ، محمــــد حــــسن وراتــــب ، اســــامة كامــــل  . ١٥
 .لعربي ، القاهرة  ، دار الفكر ا٢الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، ط

 اختبـــــارات االداء الحركـــــي،):١٩٩٤(عــــالوي ، محمـــــد حــــسن ورضـــــوان،محمد نــــصرالدین . ١٦
 .،دار الفكر العربي،القاهرة٣ط

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠

  .،دار المعارف،القاهرة٤سیكولوجیة التدریب والمنافسات،ط):١٩٧٨(عالوي،محمد حسن . ١٧
و الحاســب الــتعلم التعــاوني واثــره علــى التحــصیل واالتجــاه نحــ):٢٠٠٢(فــودة، الفــت محمــد . ١٨

االلــــــــي عنـــــــــد طالبـــــــــات كلیـــــــــة التربیـــــــــة بجامعــــــــة الملـــــــــك ســـــــــعود، مجلـــــــــة رســـــــــالة الخلـــــــــیج 
                                             www.abegs.org/trbish.org/trbish/htm.العربي

ــــة . ١٩ ــــشر  )٢٠٠١(قطامي،یوســــف وقطــــامي، نایف ــــشروق للن ــــدریس،دار ال ســــیكلوجیة الت
 .والتوزیع ، عمان االردن

ق تدریس التربیة الریاضیة والتعلم الحركي ، دار الكتـب ائطر ): ١٩٧٢(عبد الفتاح لطفي  . ٢٠
 .الجامعة  المستنصریة 

   االجنبیةالمصادر 
21- Bloom,B&other(1971) :Hand book of formative and new yolk 
summative evaluation of student learning,mcrow-Hill New- York. 
 22- Manning , M and  Lucking Robert (1991) The What Why and How 
for cooperative learning , The What Why and How for Cooperative 
Learning , The Social Studies , vol. (82) , No. (3) pp 120-124. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستراتیجیةالبنیویةوحدة تعلیمیة وفق انموذج ل
  :التاریخ                         :الوحدة التعلیمیة 

  ١٦ :عدد الطالب د                                                           ) ٩٠(من الز  
  ان یكون الطالب قادرا على تعلم مهارة االخماد:الهدف السلوكي

  تعوید الطالب على التعاون والتازر والتفاعل االجتماعي : الهدف العام 
  التنظیم  الزمن  األجزاء
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 ٢١

      ) د١٢ (الجزء اإلعدادي
  تهیئة الطالب وأخذ الغیاب   د٢  المقدمة
  تمارین عامة وخاصة لتهیئة الجسم   د١٠  اإلحماء

      )د٧٥(ي الجزء الرئیس
    من قبل المدرسهارةمقدمة قصیرة عن الم  د٥  )د٢٥ (القسم التعلیمي

  مهارة االخماد  اسئلة عن  كیفیة اداء ) ٣(طرح   د٣  الهیكلیةخطوات االستراتیجیة 

یحاول فیها المتعلم التوصل الى الحلول المناسبة الداء    د٤   التفكیر-*
  المهارة بشكل منفرد 

  المناقشة مع الزمیل في الحلول المناسبة الداء المهارة    د٤   المزاوجة-*
المـــشاركة مـــع افـــراد المجموعـــة التعاونیـــة للتوصـــل الـــى    د٩   المشاركة-*

حلــــول المناســــبة ومــــن ثــــم تطــــرح كــــل القــــرار النهــــائي لل
مجموعــة تعاونیــة حلولهــا امــام الجمیــع مــع فــتح المجــال 

  للمناقشة وباشراف المدرس
  )د٥٠(القسم التطبیقي
  ١تمرین 

  
  
  د١٠

إخماد الكرات المتدحرجـة علـى األرض بـالجزء الـداخلي 
تارة وبالجزء الخـارجي تـارة اخـرى مـن القـدم عـن طریـق 

وعة الواحدة والمسافة بین كل المناولة بین زمالء المجم
  ).م ٦( فرد

اخمـــــاد الكــــــرات الهوائیــــــة ببـــــاطن القــــــدم تــــــارة وبــــــالجزء   د١٠  ٢تمرین 
الداخلي تارة وبالجزء الخارجي تارة اخرى والمسافة بـین 

  )م٦(افراد المجموعة 
ااالخمــاد بالــصدرتارة وبالفحــذ تــارة اخــرى والمــسافة بــین   د١٠  ٣تمرین 

  )م٦(افراد المجموعة 
تمــــارس اللعبــــة مــــع التأكیــــد علــــى الحــــاالت والحركــــات    د٢٠  اللعب

  . الدرس بمهارةالخاصة 
  .تمارین تهدئة وانصراف   د٣  الجزء الختامي
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