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 :عربي  الملخص
،  الدارسٌن إلىالمعلم بأدوات وأجهزة تساعد على سهولة توصٌل المعلومات  إمداد فً دورا كبٌرا   التكنولوجًلتقدم ٌلعب ا

منظومة تعلٌمٌة تتفاعل تفاعال  وظٌفٌا  من خالل  ٌعد إذمن صور تكنولوجٌا التعلٌم الحدٌثة  ةواحد البنائٌة ةاالستراتٌجٌ وتعد

الجزء  فًعلى تنظٌم متتابع محكم ٌسمح لكل متعلم أن ٌسٌر  الستراتٌجٌة البنائٌةوتقوم ا دة،لتحقٌق أهداف محد التعلٌمًالجزء 

من  تعد االستراتٌجٌة البنائٌةإن .  طوال فترة مروره به وإٌجابًوفق خصائصه الممٌزة وأن ٌكون نشٌط  التعلٌمً

المهاري بشكل  من سمع وبصر تنعكس على األداءحواس الطالب  ةفً التعلم والتً تعمل على استثار ةلحدٌثا ستراتٌجٌاتاال

جٌد وكذلك ٌمكن من خاللها تقدٌم المحتوى العلمً بصوره واضحة وجذابة ، األمر الذي قد ٌساهم فً زٌادة قدرات ومهارات 

ثارها فً ظاهرة لها أهمٌة كبٌرة تنعكس آ البنائٌة ةستراتٌجٌوأصبحت اال المتعلم العقلٌة وبالتالً زٌادة تحصٌله المعرفً

إن العدٌد من المدرسٌن ال ٌأخذون بنظر االعتبار االستراتٌجٌات واألسالٌب وجد  فقد مشكلة البحث اما. عملٌتً التعلم والتعلٌم

الحدٌثة فً تعلم المهارات الفنٌة بكرة القدم وان وجدت فهً بشكل قلٌل ، حٌث تعد مرحلة تعلم المهارات الفنٌة من أهم 

لذا ارتأى الباحث استخدام ، وهذا ال ٌتالءم مع التطور فً تكنولوجٌا التعلٌم ب االهتمام بها وأصعب المراحل الواج

ٌتلقاها الطالب من المدرس عن  ةوالعمل على إعداد برنامج تعلٌمً ٌحتوي على معلومات حدٌث ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )

   المجسمات واللوحات والعرض والكمبٌوتر والمطبوعات .طرٌق 

وتم تحدٌد مجتمع وعٌنة  سلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن لمالئمته طبٌعة مشكلة البحث .المنهج التجرٌبً بأ انتخدم الباحثاس
 جامعة القادسٌة  -وهم طالب السنة االولى فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة البحث 

   (الدحرجةمهارة ) (لوجٌا التعلٌمباستخدام تكنو ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة ):)  الكلمات المفتاحية

The effect of the constructivist strategy (E ) using educational technology in learning 
the skill of dribbling football for students 

Ibrahim Shaker Abbas                                           Prof. Alaa Khaldoun Zidan                  
 @gmail.com    Ibrahim                                                       @gmail.com   alaaalyaa Dr.              

Al-Qadisiyah University                                                                   Al-Qadisiyah University          
Abstract 
Technological progress plays a major role in providing the teacher with tools and devices that 
help facilitate the delivery of information to learners, and the constructivist strategy is one of the 
forms of modern educational technology as it is an educational system that interacts functionally 
through the educational part to achieve specific goals, and the constructivist strategy is based 
on a tight sequential organization that allows Each learner has to walk in the educational part 
according to his distinctive characteristics and to be active and positive throughout the period of 
his passing through it. The constructivist strategy is one of the modern strategies in learning that 
works to stimulate the student’s senses of hearing and sight, which is reflected in the skillful 
performance well, as well as through which scientific content can be presented in clear and 
attractive forms, which may contribute to increasing the learner’s mental abilities and skills and 
thus increase his cognitive achievement The constructivist strategy is a phenomenon of great 
importance whose effects are reflected in the learning and teaching processes. As for the 
research problem, it was found that many teachers do not take into account modern strategies 
and methods in learning technical skills in football, and if they exist, they are in a small way, as 
the stage of learning technical skills is one of the most important and difficult The stages to be 
taken care of and this is not compatible with the development in educational technology, so the 
researcher decided to use the constructivist strategy (E ) and work on preparing an educational 
program that contains modern information that the student receives from the teacher through 
models, paintings, display, computer and publications. 
The two researchers used the experimental method in the manner of two equal groups for its 
suitability to the nature of the research problem. The research community and sample were 
identified and they are first-year students in the College of Physical Education and Sports 
Sciences - University of Al-Qadisiyah 
Keywords: (Constructive strategy (E ) using educational technology) (dribbling skill) 
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  :المقدمة -1

ن جمٌع إكقاعدة هامة للتقدم وتكامل مستوى الالعب ، إذ  الفنٌةمن األنشطة الرٌاضٌة التً تعتمد المهارات لعبة كرة القدم  تعد

إذ إن المهارات هً األساس لتعلم أي لعبة  النواحً الخططٌة ال ٌمكن تطبٌقها دون االعتماد على إتقان األداء للمهارات ،

بكرة القدم هً بمثابة تكنٌك الالعب وأداءه بالكرة ومدى انسجامها مع مهاراته  الفنٌةفالمهارات  لقدم ،والسٌما فً كرة ا

لذا ٌتطلب االهتمام باإلعداد المهاري من خالل اختٌار طرق وأسالٌب  الحركٌة وحسن استخدامها فً المباراة بشكل مناسب

 ةلتربٌاوبما إن مدرس  ، لتحسٌن مستوى األداء المهاري بشكل أفضل تعلٌمٌة متنوعة هدفها تعلم المهارات الفنٌة وتنمٌتها

الرٌاضٌة هو المحور فً العملٌة التعلٌمٌة وما له دور فاعل وكبٌر فً إٌصال المعلومة إلى الطالب من خالل اطالعه المستمر 

رقً الطالب إلى أعلى المستوٌات على المعلومات والمصادر الحدٌثة والتقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس لمساهمته الفاعلة فً 

لذا .تعلٌمٌة إلٌصال المعلومات بأقل وقت واقل جهدسائط الحدٌثة والتً تستخدم وتكنلوجٌا التعلٌم وجب علٌه التنوٌع باستخدام 

اها ٌتلق ةوالعمل على إعداد برنامج تعلٌمً ٌحتوي على معلومات حدٌث ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )استخدام  انى الباحثارتأ

 .المجسمات واللوحات والعرض والكمبٌوتر والمطبوعاتالطالب من المدرس عن طرٌق 

     :ض البحثاغرا -2

فً كلٌة  ىاألول السنةلطالب  بكرة القدم الدحرجةمهارة لتعلم (  E) االستراتٌجٌة البنائٌةباستخدام إعداد منهج تعلٌمً  2-1

 سٌة.جامعة القاد -الرٌاضة  البدنٌة وعلوم التربٌة

 السنةلطالب  بكرة القدم الدحرجةمهارة  فً تعلم باستخدام االستراتٌجٌة البنائٌةتأثٌر المنهج التعلٌمً  على عرفالت 2-2

 .ىاألول

بكرة  الدحرجةمهارة  تعلم المتبع من قبل المدرس فً واألسلوب االستراتٌجٌة البنائٌةبٌن   أفضلٌة التعلم التعرف على 2-3

 األولى. لطالب السنة القدم

 :اجراءات البحث -3

 :مجتمع البحث وعينته 3-1

"ان االهداف التً ٌضعها الباحث لبحثه واالجراءات التً ٌستخدمها هً التً ستحدد طبٌعة المجتمع او العٌنة التً 

ٌة البدنٌة وهم طالب السنة االولى فً كلٌة التربوعلى هذا االساس فقد تم تحدٌد مجتمع وعٌنة البحث ،  (712: 1)ٌختارها"

( شعب وبواقع 4طالبا موزعٌن على )( 02والبالغ عددهم ) 7271 – 7272للعام الدراسً جامعة القادسٌة  -وعلوم الرٌاضة 

 ( طالب لكل شعبة .72)

  تجانس افراد العينة: 3-1-1

قام الباحثان بأجراء  ،البحث لغرض تجنب المؤثرات التً قد تؤثر على نتائج البحث والمتمثلة بالفروق الفردٌة بٌن افراد عٌنة 

 ( .7( و )1( وكما مبٌن فً الجدولٌن )الدحرجةمهارة  –الطول –الوزن  –تجانس للعٌنة فً متغٌرات ) العمر 

 
 (1جدول )

 لمجموعة الضابطةل التوزيع الطبيعييبين 
 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 الداللة االختالف االلتواء الوسيط االنحراف الوسط

 متجانس ...8. 0..18 008.11 081.1 008.11 سنة العمر 1
 متجانس 08.50 181.0 05.8111 8.01. 1..05.8 سم الطول 2
 متجانس 8105. .18.1 508111 ..080 .508.1 كغم الوزن 3
 متجانس .58.0 ..181- 58111 18.50 58.11 ثا الدحرجة 4
 

 (2جدول )
 مجموعة التجريبيةللالتوزيع الطبيعي يبين 

 

 متغيراتال ت
وحدة 
 القياس

 الداللة االختالف االلتواء الوسيط االنحراف الوسط

 متجانس 1..8. ...18 008.11 .0801 008011 سنة العمر 1
 متجانس 08105 ..181- 0508.11 0..8. 05.8.11 سم الطول 2
 متجانس 08050 .1801 508.11 081.0 508051 كغم الوزن 3
 متجانس 18510 .1800- 8111. 18.01 1..58 ثا الدحرجة 5
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 :تصميم الدراسة 3-2

 .لمالئمته طبٌعة مشكلة البحثالتجرٌبٌة(  -)الضابطةسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن ج التجرٌبً بأالمنه اناستخدم الباحث
 

 :المتغيرات المدروسة 3-3

  .(الدحرجةمهارة  – ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة ))تناولت هذه الدراسة 

 : ( Eجية البنائية )االستراتي

هً استراتٌجٌة التعلم التً تعتمد على المعرفة السابقة للطالب ومعتقداتهم ومهاراتهم السابقة ومع المنهج البنائً ٌقوم الطالب 

( هو نموذج تعلٌمً ٌقوم على اساس النظرٌة  Eبتولٌف فهم جدٌد من التعلم المسبق وتكوٌن المعلومات الجدٌدة والنموذج )

(، وٌقوم النموذج على ان  E) ( ولذلك كان اطالق اسمهEة للتعلم وهو نموذج خماسً المرحلة تبدأ كلها بحرف )البنائٌ

 المتعلمٌن ٌقومون بتشٌٌد او بناء افكارهم الجدٌدة على اساس افكارهم القدٌمة.

( كل مرحلة من  Eلنموذج )( مع الطالب من جمٌع االعمار بما فً ذلك الكبار ، كما ٌصف ا Eوٌمكن استخدام النموذج )

شرح ،  Explainاستكشاف ،  Exploreاشراك ،  Engage( Eمراحل التعلم وتبدأ كل مرحلة مع الحرف )

Elaborate  ، تفسٌر وتوضٌحEvaluate . تقٌٌم 

ء المعنى الجدٌد ( للطالب والمعلمٌن بتجربة االنشطة المشتركة فٌما بٌنهم ، واستخدام الخبرة والمعرفة السابقة لبنا Eوٌسمح )

 ، والتقٌٌم المستمر لمدى استٌعابهم وادراكهم للمفهوم :

المشاركة : تعتبر مرحلة البدء من النموذج وٌتم فٌها نشاط "االنخراط" بما ٌلً : اجراء اتصاالت بٌن تجارب التعلم  -1

 طة الحالٌة .الماضٌة والحالٌة ، توقع االنشطة وتركٌز تفكٌر الطالب على نتائج التعلم من االنش

االستكشاف : فً هذه المرحلة ٌتم توفٌر قاعدة مشتركة من التجارب للطالب بحٌث ٌتم تحدٌد وتطوٌر المفاهٌم والعملٌات  -7

 والمهارات ، وٌقوم الطالب باستكشاف بٌئتهم او استخدام مواد من البٌئة .

ستكشفونها وتتاح لهم الفرصة إلضفاء الطابع اللفظً الشرح : فً هذه المرحلة ٌقوم الطالب بشرح المفاهٌم التً كانوا ٌ  -3

 على فهمهم للمفاهٌم او إلظهار مهارات او سلوكٌات جدٌدة .

التفسٌر : وتوضح هذه المرحلة فهم الطالب المفاهٌمً وتسمح لهم بممارسة المهارات والسلوكٌات وتفسٌر هذه  -4

اعمق واوسع للمفاهٌم الرئٌسٌة وٌحصلون على مزٌد من  الممارسات ومن خالل التجارب الجدٌدة ٌطور المتعلمون فهما  

 المعلومات حول المجاالت ذات االهتمام وٌتم صقل مهاراتهم .

التقٌٌم : ٌعمل الطالب فً هذه المرحلة على تقٌٌم مدى فهمهم وقدراتهم ، كما تتٌح للمعلمٌن تقٌٌم فهم الطالب للمفاهٌم   -5

المعلم البنائً فً هذا النموذج تحدٌد المشكالت ومراقبة استكشاف الطالب فً  االساسٌة وتنمٌة المهارات ، وتكون مهمة

 (.35:  7) البحث ، وٌشجع االنماط الجدٌدة من التفكٌر والعمل فً الغالب مع البٌانات الخام

 :الدحرجةرة امه

ٌقة بوجود خصم أو أكثر خر فً مناطق ضآعنً قدرة الالعب على التحرك واالنتقال بالكرة من مكان إلى تن الدحرجة إ 

ما بشكل مستقٌم أو عرضً أو قطري وعلى شكل خطوات قصٌرة وموزونة مع المحافظة على الكرة تحت أ، وٌتم التحرك 

هناك عوامل كثٌرة تؤثر فً الدحرجة منها سرعة حركة الالعب، أرضٌة الملعب، موقع الزمالء، موقع ( ، 2:  3) السٌطرة

 (.137:  4) ن ٌأخذ كل هذه العوامل بالحسبان لتحقٌق الغاٌة التً من اجلها تمت الدحرجةأالخصم، الرٌح وعلى الالعب 

 بكرة القدم : الدحرجةمهارة تحديد  3-4

للمهارات الموجودة فً المنهج الدراسً المقرر لكلٌة بكرة القدم وفق مفردات المنهج  الدحرجةمهارة تحدٌد ب انقام الباحث

 فً الفصل الدراسً االول .  م ، 7271-7272 ٌاضة جامعة القادسٌة من العام الدراسًالر البدنٌة وعلوم التربٌة

 :  الدحرجة ةتحديد اختبار مهار 3-4-1

مهارة لبإعداد استمارة استبٌان لتحدٌد االختبار األنسب  انالباحث حٌث قامالمستخدمة فً البحث  الدحرجةمهارة تحدٌد  تم

على مجموعة من الخبراء الدحرجة مهارة ل( اختبارات 3) التً تحتوي على االستمارة تم عرض هذهوسٌ الدحرجة

تفرٌغ االستمارات ومعالجتها إحصائٌا من خالل استخراج النسب المئوٌة  ها تم، وبعدفً مجال لعبة كرة القدم والمختصٌن 

 .( ٌبٌن ذلك3)جدول الو ، مهارة لهذهاألكثر أهمٌة  لالختبار

 (3جدول )ال

 بكرة القدم الدحرجةة ٌار الخبراء لالختبار مهارٌن نسب اختٌب

 الداللة النسبة 7قٌمة كا عدد الخبراء االختبار المهارة

 معنوي %122 12 2 12 لشواخص الخمسة ذهاباً وأياباً ادحرجة الكرة بين  الدحرجة
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 مواصفات مفردات االختبارات : 3-4-2
بكرة القدم قٌد الدراسة على الشكل الظاهري للمهارة من خالل تصوٌر  دحرجةاللمهارة فً تقوٌم األداء الفنً  اناعتمد الباحث

( م 12( م عن الطالب من الجانب و)2حٌث ثبتت كامرتٌن لكل اختبار تبعد كل كامٌرا ) الب فً االختبار المهاريطأداء كل 
ٌن فً لعبة كرة القدم بواسطة من السادة المقوم ةوعرض التصوٌر على خمس( م 1،5را )ٌمن االمام وكان ارتفاع الكام

واعتمادا على الدرجة الكلٌة لألداء الفنً  وقٌاس االنجاز لنفس االختباراستمارة تقوٌم األداء الفنً والتً أعدت لهذا الغرض 
 . ( درجات علما أن درجة الالعب النهائٌة هً المتوسط الحسابً لدرجات المقومٌن الخمس12والمكونة من )

 
 .(213:  5) حرجة الكرة بين الشواخص الخمسة ذهاباً وأياباً االختبار: د اسم

 . قٌاس دقة اداء مهارة الدحرجة هدف االختبار :
                                              كرة قدم قانونٌة ، ساعة توقٌت الكترونٌة , خمس شواخص .األدوات الالزمة : 
ٌقف الطالب ومعه الكرة خلف خط البداٌة وعندما تعطى إشارة البدء ٌقوم الطالب  ، تخطٌط منطقة االختبارمواصفات األداء:  

 .وإٌابا   بالجري بالكرة بالقدم بٌن الشواخص الخمسة ذهابا  
 محاولة. إعطاء محاولتٌن متتالٌتٌن لكل مختبر والمقوم ٌعطً درجة ألفضل -التسجيل :  

 . ( من الثانٌة12\1ٌحتسب الزمن القرب ) -        
 

 
   
 البداية                                                                                    

                                                                                                                            
 
 
 
 

                           النهاية                                                                                                                          
 م2 م2 م2 م2 م2  

 
 (1شكل )

 يوضح اختبار دقة مهارة الدحرجة بكرة القدم
 

 التجربة االستطالعية : 3-4-4

 ًقٌام بالتجربة الرئٌسٌة لذلك فهقبل ال انمن أهم االجراءات الضرورٌة التً ٌقوم بها الباحث إن التجربة االستطالعٌة واحدة

 عبارة عن دراسة تجرٌبٌة أولٌة ٌقوم بها الباحث على عٌنة صغٌرة قبل قٌامه ببحثه بهدف اختٌار أسالٌب البحث وأدواته ""

 التاسعةفً الساعة  73/11/7272الموافق   االثنٌنً ٌوم بأجراء التجربة االستطالعٌة ف انقام الباحث، حٌث  (47:  6)

من مجتمع البحث  طالب( 4جامعة القادسٌة على عٌنة مكونة من ) –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ملعبفً صباحا 

وكان الهدف  ختباراثناء إجراء اال انالباحثلغرض الوقوف على المعوقات والسلبٌات التً ستواجه و  الدحرجةمهارة  الختبار 

 من التجربة االستطالعٌة هو : 

 للعٌنة . التعرف على مدى مالئمة االختبار -1

 .)*(دالتعرف على كفاءة فرٌق العمل المساع -2

 .واالدوات المستخدمة فً االختبارالتعرف على مدى صالحٌة  االجهزة  -3

 .ارختبالالتعرف على الوقت الذي ٌستغرقه ا -4

 :ئيسيةالتجربة الر 3-5

 :االختبار القبلي3-5-1

 . 76/11/7272 الموافق  الخمٌسٌوم  الدحرجةلمهارة تم اجراء االختبار القبلً 

 : المنهج التعليميتطبيق  3-5-2

ٌوم ولغاٌة  32/11/7272الموافق  االثنٌنللفترة من ٌوم  ( Eالمنهج التعلٌمً باستخدام االستراتٌجٌة البنائٌة )ٌق تم تطب

 . 72/1/7271افق المو الخمٌس
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 :االختبار البعدي 3-7

 ان تكون ظروف االختبار انوقد راعى الباحث  1/7/7271 الموافق االثنٌنٌوم  الدحرجةلمهارة تم اجراء االختبار البعدي 

 .  القبلً من حٌث المكان والزمان وطرٌقة التنفٌذ واالدوات المستخدمة مشابهة لظروف االختبار  البعدي

 

 ليل ومناقشة النتائج:وتح عرض -4

 بكرة القدم وتحليلها ومناقشتها :  الدحرجةمهارة  عرض نتائج 4-1

 بكرة القدم وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة  الدحرجةمهارة  عرض نتائج 4-1-1

 

 (4الجدول )

 ابطةبكرة القدم للمجموعة الض الدحرجةمهارة يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في 

 المتغٌر ت
وحدة 

 القٌاس

 االختبار البعدي االختبار القبلً
 ع ف َس ف

 tقٌمة 

 المحسوبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 18111 08.01 081.0 08.11 .1850 8111. 18.50 58.11 ثا الدحرجة 1
 

فً االختبارٌن القبلً  الدحرجةارة قٌم مه( الفروق فً 4ٌبٌن الجدول ) ، فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث

بٌن االختبارٌن القبلً  ا  أظهرت فروقللمجموعة الضابطة  مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة  وكماوالبعدي 

المحسوبة  قٌمهابلغت  ، إذ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق توباستخدام اختبار )ففً متغٌر الدحرجة ،  والبعدي

ولصالح للمجموعة الضابطة  بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي ، ( 11درجة حرٌة )و (2.222( عند مستوى داللة )1.516)

 االختبار البعدي  . 

 

 

 وتحليلها ومناقشتها للمجموعة التجريبية :بكرة القدم  الدحرجةمهارة  عرض نتائج 4-1-2

 (5الجدول )

 بكرة القدم للمجموعة التجريبية الدحرجةمهارة ة في يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدي

 المتغير ت
وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقٌمة

 المحسوبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 2.222 74.650 2.275 4.222 2.512 3.552 2.512 2.552 درجة الدحرجة 1

 

فً االختبارٌن القبلً  الدحرجةقٌم مهارة ( الفروق فً 5ٌبٌن الجدول ) ، عٌنة البحث فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد

بٌن االختبارٌن القبلً  ا  أظهرت فروقللمجموعة التجرٌبٌة  مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة  وكماوالبعدي 

المحسوبة  قٌمهابلغت  ، إذة الستخراج الفروق ( للعٌنات المترابطتوباستخدام اختبار )ففً متغٌر الدحرجة .  والبعدي

ولصالح للمجموعة التجرٌبٌة  بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي ، ( 11درجة حرٌة )و (2.222( عند مستوى داللة )74.650)

 االختبار البعدي  . 

لضابطة بكرة القدم للمجموعتين ا الدحرجةمهارة االختبارين القبلي والبعدي في  نتائج مناقشة 4-1-3

 والتجريبية :

فً تعلم األداء  اٌجابٌا   ( وتحلٌلها نالحظ إن األسلوب المتبع من قبل المدرس قد أثر تأثٌرا  4جدول )المن خالل عرض نتائج 

االختبارات  لصالحإي بمعنى إن هناك فروقا  معنوٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة و بكرة القدم الدحرجةلمهارة الفنً 

   .البعدٌة

مختارة بصورة علمٌة وبتكرارات  تمرٌناتوٌعزو الباحث سبب ذلك إلى سالمة المنهج التعلٌمً واحتوائه على     

صحٌحة ومتناسقة ومنسجمة مع مستوى أفراد العٌنة وقائمة على أساس الممارسة الصحٌحة، فالتعلم والممارسة على مهارة 

  المهاري .حداث تطور فً األداء معٌنة ضمن واجب حركً ٌؤدي إلى زٌادة الخبرة وإ

من خالل ذلك تبٌن ان اغلب الفروق هً فروق معنوٌة وذلك بسبب تطبٌق المنهج التعلٌمً بشكل متواصل بعد العرض و

والتنفٌذ وتصحٌح االخطاء اثناء االداء ، وكان لعرض النموذج والشرح الوافً للمدرس تأثٌر اٌجابً لتقلٌد االداء مما ٌجعل 

 . الدحرجةلمهارة س والمنافسة قائمة بٌن افراد العٌنة بالظهور بالمظهر الحسن وتحسٌن االداء الفعلً روح الحما
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وٌعزو الباحث  ،ٌجابً إبشكل بكرة القم  الدحرجةمهارة ن األسلوب المتبع من قبل المدرس أدى إلى تعلم أ الباحثٌفسر و

العٌنات الخام واستخدام مدرس المادة أسلوب معٌن فً التدرٌس ولى أي من األن العٌنة هم من طالب المرحلة أالسبب إلى 

تبٌن اكتساب المتعلم المهارة عن طرٌق مدرس المادة الذي ، ذوي الخبرة واالختصاص فً تعلم مهارات كرة القدم من كونه 

سلوب المتبع من قبل االكما ٌعزو الباحث التعلم الحاصل فً األداء المهاري كان نتٌجة  ،ٌتبع طرٌقة خاصة وأسلوب معٌن 

  المدرس .

 . (72:  2) فً قابلٌة األداء إذ إن التعلم هو مجموعة من العملٌات المرتبطة بالتدرٌب والتً تقود إلى تغٌرات ثابتة نسبٌا  

ى بكرة القدم  ، تشٌر إل الدحرجةلمهارة (  5اما فٌما ٌخص المجموعة التجرٌبٌة ومن خالل النتائج التً عرضت فً الجدول )

 .ولصالح االختبارات البعدٌة التجرٌبٌة  ةن هنالك فروقا  معنوٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة لعٌنة البحث بالنسبة للمجموعإ

دلت نتائج االختبارٌن القبلً والبعدي فً المتغٌرات المبحوثة ، أن المجموعة التجرٌبٌة ، التً استخدمت االستراتٌجٌة وقد 

، مما خلف فروقا   ل تطوٌر هذه المهارةبكرة القدم وظهر ذلك واضحا  من خال الدحرجةمهارة تعلم  ( ، فً Eالبنائٌة )

 معنوٌة عند الطالب بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة ولصالح االختبارات البعدٌة .

مهارة بطة فً تعلم بعض وٌعزو الباحث من خالل نتائج االختبارات ان تفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضا

فً رفع روح المنافسة والمرح (  Eوهً االستراتٌجٌة البنائٌة ) انبكرة القدم ، الى اآللٌة التً اعتمدها الباحث الدحرجة

  والتشوٌق وٌعد هذا عامال  مؤثرا  على االستمرارٌة فً االداء واستثمار وقت الدرس بشكل سلٌم وصحٌح .

التً تتماشى إلى حد ما مع متطلبات التطور الحاصل  االستراتٌجٌاتمن  هً(  Eاتٌجٌة البنائٌة )االستروهذا ما ٌفسر لنا أن 

تؤكد على جعل الطالب محور العملٌة  فهًكرة القدم للطلبة ب الدحرجةمهارة فائدة فً تعلم  اعد ذتفً المجال الرٌاضً إذ 

ٌعتها وما قٌد الدراسة وطب رةلمهالتعلم الحاصلة وخصوصٌة اإضافة إلى ذلك ٌعزو الباحث السبب إلى أفضلٌة ا . التعلٌمٌة 

وٌعزو الباحث أن سبب هذا التطور الحاصل ،  عن غٌرها من المهاراتمن ممٌزات خاصة تختلف ة تمتاز به هذه المهار

إذ ساهمت هذه  انالتً اعدها الباحث ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )للمجموعة التجرٌبٌة هو تأثٌر  بكرة القدم الدحرجةلمهارة 

 .قٌد الدراسة لدى الطالب  الدحرجةلمهارة داء المهاري ألفً تطور ا االستراتٌجٌة

تم تقدٌمها للطالب  التً ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )ان سبب تفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة ٌرجع الى  انوكما ٌعزو الباحث

كامل للمهارة ثم عرض بطًء الوق الفردٌة بٌنهم من خالل العرض الفر وتراعًناسب مستوى قدراتهم ومٌولهم ت تكانحٌث 

 . هاٌة الى جودة التدرٌس نواثارة حماسهم ومساعدتهم على التفكٌر االٌجابً والتً تؤدي فً ال، ثم عرض الصور

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية بكرة القدم وتحليلها ومناقشتها الدحرجةمهارة  عرض نتائج4-1-4

 

    (6الجدول)

 بكرة القدم الدحرجةلمهارة يبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي 

 المتغيرات ت
 T المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المحسوبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 18111 18.11 18.01 1..8. .1850 8111. الدحرجة 1
 

المهارات الفنٌة بكرة القدم قٌم بعض ( الفروق فً 6ٌبٌن الجدول ) ، ة ألفراد عٌنة البحثفً ضوء البٌانات المستخرج

المجموعتٌن مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة  وكمافً االختبار البعدي  ، االخماد(  الدحرجة)الدحرجة  ، 

 .   االختبار البعدي فً ا  أظهرت فروقالضابطة والتجرٌبٌة 

( عند 18.11المحسوبة ) قٌمهابلغت  ، إذالستخراج الفروق  المستقلة( للعٌنات توباستخدام اختبار ) الدحرجةٌر ففً متغ

للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة  ، فً االختبار البعدي( 30درجة حرٌة )و (2.222مستوى داللة )

 .التجرٌبٌة 

 

 بكرة القدم للمجموعتين الضابطة والتجريبية الدحرجةمهارة االختبار البعدي ل  نتائج مناقشة 5 -4-1

 الدحرجةمهارة ان تفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً تعلم  ان من خالل نتائج االختبارٌعزو الباحث

منافسة والمرح والتشوٌق وٌعد فً رفع روح ال(  Eبكرة القدم ، الى اآللٌة التً اعتمدها الباحث وهً االستراتٌجٌة البنائٌة )

  هذا عامال  مؤثرا  على االستمرارٌة فً االداء واستثمار وقت الدرس بشكل سلٌم وصحٌح .

التً تتماشى إلى حد ما مع متطلبات التطور الحاصل  االستراتٌجٌاتمن  هً(  Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )وهذا ما ٌفسر لنا أن 

تؤكد على جعل الطالب محور العملٌة  فهًكرة القدم للطلبة ب الدحرجةة مهار ة فً تعلفائد اعد ذتفً المجال الرٌاضً إذ 

أثناء  تهالتعلٌمٌة وذلك من خالل إعطائه الفرصة فً اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة المتأتٌة من خالل مشارك

سئلة والمشاركة ألل دقٌق مما فسح المجال له بطرح اسالٌب الحدٌثة من استخدام المهارات الحركٌة بشكألعملٌه استخدام ا
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ن هذه الشراكة فً عملٌه االكتشاف تعتمد بشكل أساسً على امتزاج خبرة إوٌسمح للطالب بالتفكٌر وإعطاء اإلجابة وبالتالً ف

 .المعلم التً تظهر من خالل صٌاغته لألسئلة الخاصة بالمهارة المراد تعلمها 
 

 ات:االستنتاجات والتوصي -5

 االستنتاجات :5-1

أكثر منه فً األسلوب المتبع من  الدحرجةبمهارة ( فً فهم وترسٌخ المعلومات الخاصة  Eساعدت االستراتٌجٌة البنائٌة ) -1

   .قبل المدرس 

سلوب بدرجة اكبر من األ  بكرة القدم الدحرجة األداء لمهارة( إلى تقدم مستوى  Eأدى استخدام االستراتٌجٌة البنائٌة ) -7

 المدرس . المتبع من قبل
 

 بما ٌلً :  الباحثٌوصً  :التوصيات  5-2

 .   للطالب بكرة القدم الدحرجة ةفً تقدم أداء مهار ( Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )خدام تكرة القدم باس مدرسوضرورة اهتمام  -1

 استخدامعلى كٌفٌة  ٌة وعلوم الرٌاضةالبدنضرورة إجراء دورات تعلٌمٌة و إقامة محاضرات وندوات لمدرسً التربٌة  -7

 بكرة القدم للطالب. الدحرجةمهارة فً تعلم (  Eاالستراتٌجٌة البنائٌة )

 .  على فئات عمرٌة اخرى لتكون الفائدة اوسع واشملاجراء بحوث مشابهة  -3
 

 المصادر
،القاهرة، دار الفكر  نفس الرياضيالقياس في التربية الرياضية وعلم المحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان : -1

 . 7222العربً، 
 هشام عبد الغفار : استاذ المناهج وطرائق التدرٌس ، قسم العلوم االساسٌة . -7
 .7221، مطبعة النخٌل ، البصرة ، 1، ط كرة القدم تعليم تدريبسالم جبار :  وعادل تركً  -3
 .1117مطبعة وزارة التربٌة ، مدٌرٌة ، بغداد، كرة القدم سامً الصفار و آخرون : -4
 .1111، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، كرة القدم: ون وآخر زهٌر الخشاب -5
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجٌد ابراهٌم :  -6

7222 . 
 . 7221، دار وائل للنشر، عمان ، األردن ، 1، ط التعلم وجدولة التدريبوجٌه محجوب :   -2
 
 

 ( 1ملحق ) 
 أسماء السادة المختصين الذين تم اجراء المقابالت الشخصية معهم

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة تعلم حركً عبد هللا حسٌن الالمً أ.د 1

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة بابل طرائق التدرٌس محمود الربٌعً .دأ 2

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة تدرٌب رٌاضً عادل تركً حسن أ.د 3

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة بابل كرة القدم –علم النفس  عامر سعٌد جاسم أ.د 4

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة كرة قدم –اختبارات وقٌاس  سالم جبار صاحب د.أ 5

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة كرة قدم –اختبارات وقٌاس  عالء جبار أ.م 6

 وم الرٌاضةكلٌة التربٌة البدنٌة وعل-جامعة القادسٌة اختبارات وقٌاس عزٌز مً علً ا.د 7

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة الصاالت قدمكرة –علم النفس  علً حسٌن هاشم ا.د 8

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة تعلم حركً _ مبارزة روال مقداد دأ. 9

 ة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌ-جامعة القادسٌة كرة قدم -طرائق التدرٌس حازم علً أ.م.د 11

 

 
 (2ملحق )

 استمارة تحديد االختبار األنسب لتقويم األداء الفني لبعض المهارات الفنية بكرة القدم
 األستاذ الفاضل........................................... المحترم     

باستخدام تكنولوجيا التعليم في تعلم مهارة الدحرجة  ( Eية )أثر االستراتيجية البنائٌروم الباحث إجراء بحثه الموسوم بــ )

ولما كان لرأي حضراتكم أثره  البدنٌة وعلوم الرٌاضة( على عٌنة من طالب الصف األول كلٌة التربٌة القدم للطالبة بكر

االختبار األنسب لتقوٌم  البالغ والهام فقد حرص الباحث على اخذ رأٌكم بذلك . لذا ٌرجى التفضل بتسجٌل آرائكم حول اختٌار

 . للطالب )قٌد البحث( بكرة القدم الدحرجةمهارة لاألداء الفنً 

 .الرجاء التفضل بوضع إشارة )      (  أمام االختبار األنسب          
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 النسبة المئوٌة االختبار  المهارة

 
 الدحرجة

  م (36بالٌسار لمسافة)الدحرجة بالتباٌن ذهابا بقدم الٌمٌن والعودة  -

  .دحرجة الكرة بٌن الشواخص الخمسة ذهابا  وأٌابا   -

  ( ٌاردة والعودة .10الدحرجة من خط الهدف إلى خط ) -

 
 الدحرجة

  متر 15نحو الهدف الغٌر لمسافة  الدحرجةالدحرجة بٌن الشواخص ثم  -

  ( م.15( أهداف من مساحة )4على ) الدحرجةدقة  -

( م 3( سم من مسافة )12( م وبارتفاع )1*1على هدف مرسوم على الحائط )ولة الكرة منا -
 .( ثا32ولمدة )

 

 
                                             مية :                                                                                                                        اسم الخبير والدرجة العل

                    الجامعة واالختصاص :                                                                   
                          التوقيع :                 

 
 

 (3ملحق )
 بكرة القدم الفنيةأسماء الخبراء التي عرضت عليهم استمارة تحديد االختبار األنسب لتقويم األداء الفني لبعض المهارات 

 

 مكان العمل االختصاص اسم الخبٌر واللقب العلمً ت

 البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة -جامعة القادسٌة تعلم حركً  حسٌن الالمًا.د عبد هللا 1

 البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة -جامعة القادسٌة الصاالت قدمكرة –علم النفس  علً حسٌن هاشم .ا.د 7

 م الرٌاضةالبدنٌة وعلوكلٌة التربٌة -المثنىجامعة  كرة قدم – باٌومٌكانٌك جبر حبٌب شاكر د.أ. 3

 البدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة -جامعة القادسٌة كرة القدم -علم النفس عبد الهادي رأفت د.أ. 4

 
 
 
 

 (4ملحق )
 القدم ةستمارة تقييم األداء المهاري بكرا

 
 المحترم ........................................االستاذ الفاضل 

 
 ....ةٌبطتحٌه 
 : جراء بحثه الموسوم ٌروم الباحث إ    
  (بكرة القدم للطالب مهارة الدحرجةتعلم فً باستخدام تكنولوجٌا التعلٌم    Eأثر االستراتٌجٌة البنائٌة )

 . القدم لعٌنة البحث ة بكر الدحرجةوبالنظر للمكانة العلمٌة التً تتمتعون بها ٌود الباحث استطالع آرائكم لتقٌٌم األداء لمهارة  
 ولكم منً فائق الشكر والتقدٌر.                                                                         

 
 التوقٌع :

 اللقب العلمً :
 مكان العمل :

 التارٌخ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 

 بكرة القدم الدحرجةاستمارة تقويم األداء الفني لمهارة 

  
 

 ت
 
 
  

الدرجة  ائٌةالمرحلة النه المرحلة الرئٌسٌة المرحلة التمهٌدٌة
 النهائٌة

وضع قدم االرتكاز 
مع النظر للكرة قبل 

 التقٌٌم لضربا
 (  7من ) 

حركة الرجل 
الضاربة مع 

 التقٌٌم  ارتخائها
 (7من )

اتجاه النظر 
أثناء ضرب 

التقٌٌم  لكرةا
 (7من )

التحكم بالكرة 
وتوازن حركة 

من   الجسم التقٌٌم
(7) 

السٌطرة على الكرة 
 فً نهاٌة المهارة

 (7التقٌٌم من )

 (12من)

1-       

7-       

3-       

4-       

5-       

6-       

2-       

0-       

1-       

12-       

11-       

17-       

13-       

14-       

15-       

16-       

12-       

10-       

11-       

72-       

 
 
 

 (6ملحق )
 المساعد فريق العمل

 

 مكان العمل االختصاص االسم ت

 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة طالب دكتوراه عدي عبادي أعبٌد 1

 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة طالب دكتوراه حسنٌن علً كاظم 7

 بٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة القادسٌة كلٌة التر طالب دكتوراه حٌدر خضٌر حوٌر 3

 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة طالب دكتوراه جبار حزوٌر محمد 4

 جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة طالب دكتوراه فراس محمد كرٌم  5

 
 
 
 
 
 
     


