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ممخص البحث بالمغة العربية
التربوية في نفوس المتعمّميف عمى المدى القريب،
التعميمية و
العممية التي تيدؼ إلى زرع القيـ
التدريس ىي
ّ
ّ
ّ
ويتـ فييا نقؿ الخبرات والمعارؼ مف شخص إلى آخر وباستخداـ أساليب
وترسيخيا فييـ عمى المدى البعيدّ ،
الفعاليات والخطوات اليادفة التي يقوـ المعمّـ
ومتعددة ،وتكمف طرؽ التدريس في تقديـ مجموعة مف
مختمفة
ّ
ّ
مف خاليا بإيصاؿ اليدؼ المرجو إلى الطالب ،أو مف خالؿ قياـ المعمّـ بمجموعة مف الخطوات المتسمسمة

والمترابطة مف أجؿ إيصاؿ اليدؼ إلييـ.كما اف التطورات السريعة في العصر الحديث فرضت عمينا متطمباً

حيوياً في عممية التعمـ والتعميـ اال وىي استراتيجيات التدريس ومدى اىميتيا والحاجة ليا ودورىا االيجابي
في المخرجات التعميمية وذلؾ مف خالؿ اختيار المدرس واستعماؿ الوسائؿ التعميمية المالئمة لموصوؿ الى

أف ىذه الدروس تقدـ لمطالب جميعاً بالطريقة ذاتيا وفي الوقت نفسو بأسموب
اليدؼ  ،كما الحظ الباحثوف ّ
غالباً ما يكوف محدداً ومكر ارً وفي المواقؼ التعميمية كميا ،مف دوف مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب

وميوليـ واتجاىاتيـ ورغباتيـ ومف ثـ خمؽ اجواء مف الممؿ وضعؼ الرغبة التي تدفعيـ الى التعمـ وبالتالي

ىناؾ جيد مبذوؿ اكبر يقابمو ضياع وقت اكثر في التعمـ والتفريط بالجيد معاً ،لذا ىدؼ البحث الحالي الى
استخداـ االستراتيجية التكاممية في تطوير دقة اداء ميارتي المناولو والتصويب بكرة القدـ باالظافة الى اعداد

مقياس لدافعية تعمـ لمتعرؼ مف خاللو عمى مدى تاثير ىذه الستراتيجية (التكاممية) في زيادة دافعية التعمـ
ةتطوير لدقة اداء ىذه الميارات ،وقد استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي وبمغت عينة البحث (  )40طالباً
مف طالب المرحمة االولى بكمية التربية الرياضية في جامعة ذي قار ،وتـ تقسيـ العينة عمى مجموعتيف

وبواقع ( )20طالباً لكؿ مجموعة ،اذ تدرس المجموعة التجريبية باالستراتيجية التكاممية والمجموعة الظابطة

وفؽ االستراتيجية المتبعة مف قبؿ ،وبعد تطبيؽ المنيج تـ إجراء االختبارات البعدية واستعماؿ الوسائؿ

االحصائية المالئمة مف اجؿ الوصوؿ الى النتائج وتحميميا ومناقشتيا لمعرفة افضؿ ىذه االستراتيجيات تأثيراً
في زيادة دافعية لدقة اداء الميارتيف وتحميميا ومناقشتيا عمى وفؽ اىداؼ البحث .وقد توصؿ الباحثوف الى
مجموعة مف االستنتاجات منيا  :اف استخداـ االستراتيجية اثر بشكؿ مباشر وكبير في اداء الطالب االمر

الذي ادى الى زيادة دافعية تعمـ الطالب الميارتيف بشكؿ جيد .وقد اوصى الباحثوف بضرورة اعتماد
االستراتيجية التكاممية في درس الكرة القدـ بكميات التربية الرياضية لما ليا مف تأثير ايجابي في تطوير وتعمـ

الميارات االساسية.

Impact of integrated strategy in the motivation of learning and the
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students
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Abstract
Teaching is the process that aims to instill educational values in the short term
and to establish them in the long term, in which the transfer of experiences and
knowledge from one person to another and using different methods and different
methods of teaching and provide a range of activities, steps aimed at the teacher
through delivery of goal to the student, or through the teacher a series of steps
sequential and interrelated in order to reach the goal to them. Also rapid
developments in the modern era imposed on us a vital requirement in the process
of learning and education, And the importance of their role and their positive
role in the educational outputs through the selection of the teacher and the use of
appropriate educational means to reach the goal, the researchers noted that these
lessons are presented to all students in the same way and at the same time in a
manner often specific and repeated in all educational situations, without taking
into account the individual differences between students and their tendencies and
attitudes and desires and thus create an atmosphere of boredom and weakness of
wish that drives them to learn and therefore there is a greater effort, offset by the
loss of more time in learning and wasting effort together, so the goal of the
current research to use researchers experimental method and the sample of the
research (40) students. Students of the first stage in the Faculty of Physical
Education at the University of Dhi Qar. The sample was divided into two groups
with 20 students per group. The experimental group is studying the integrated
strategy and the congruent group according to the strategy followed. And to use
the appropriate statistical means in order to arrive at the results, analyze them
and discuss them in order to know the best of these strategies in order to increase
the motivation to accurately perform the skills and analyze them and discuss
them according to the research objectives. The researchers found a number of
conclusions, including: The use of the strategy has a direct impact on the
performance of students, which led to increased motivation to learn the skills of
students well. The researchers recommended the adoption of an integrated
strategy in study of football schools of physical education because their positive
impact in development and learning of basic skills.

-1التعريؼ بالبحث

1-1مقدمة البحث واىميتو
تتكوف عممية التدريس مف ثالثة عناصر ىي ( المدرس  ،الطالب  ،المنيج )  ،فالمدرس مثالً ال

يمكف أف يقوـ بعممية التدريس مف دوف الطالب والمنيج بدوره ال يمكف أف يعرض مف دوف المدرس الذي يقوـ

بتدريسو وكؿ مف المدرس والمنيج ال دور ليما مف دوف طالب يتعمـ ذلؾ كمو ضمف بيئة تعميمية مالئمة
وامكانيات متاحة  .لذا فأف التطورات السريعة في العصر الحديث فرضت عمينا متطمباً حيوياً في عممية التعمـ

والتعميـ اال وىي استراتيجيات التدريس ومدى اىميتيا والحاجة ليا ودورىا االيجابي في المخرجات التعميمية
وذلؾ مف خالؿ اختيار المدرس واستعماؿ الوسائؿ التعميمية المالئمة لموصوؿ الى اليدؼ الذي يصبو إليو مف

ىذه العممية واف يكوف مستعداً دائماً لمواجية المواقؼ التدريسية الطارئة الف كؿ خطوة يقوـ بيا المدرس داخؿ

الصؼ او كؿ حركة يجب أف تكوف مدروسة دراسة كاممة بعيدة عف االرتجالية والعشوائية  .وىناؾ العديد مف
االستراتيجيات التدريسية التي يمكف لممدرس اختيار االمثؿ منيا والذي يراه مالئماً لمطمبة ويتالءـ معيـ كي

يسير العممية التعميمية ويسيؿ وصوؿ المعمومات الى ذىف المتعمـ بأقصر الطرؽ وابسطيا وباقصر زمف واقؿ

أف ىذا االختيار يجب إف يبنى عمى اسس عممية حتى نتمكف مف تحقيؽ االىداؼ الموضوعة،كما
جيد ،عمماً ّ
اف الدافعية التي تظير سموؾ المتعمـ وتوجيو ،أمر بالغ االىمية بالنسبة لعممية التعمـ والتعميـ فالدافعية شرط
اساسي يتوقؼ عميو تحقيؽ االىداؼ التعميمية في مجاالت التعمـ ألمتعددة سواء في تحصيؿ المعمومات
والمعارؼ أو تكويف االتجاىات والقيـ لذا لفت نظر المدرسيف الى مدى تاثير االستراتيجية التكاممية في زيادة

دافعية التعمـ ودقة اداء ميارتي المناولة والتصويب بكرة القدـ لمطالب .

2-1مشكمة البحث

لقد سعى الك ثير مف القائميف بالعممية التعميمية الى تحسيف عممية التدريس واالنتقاؿ بيا الى مرحمة جديدة

فييا شيء مف التفاعؿ االيجابي بيف المدرس والطالب حيث اصبح االف الطالب يمثؿ المحور الذي تدور عميو

عممية التعمـ وليس مجرد مستقبؿ لممعمومات التي تممى عميو مف لدف المدرس ومف خالؿ مالحظة الباحثوف
أف ىناؾ الكثير مف الطالب ليس لدييـ دقة عند اداء ميارتي التصويب والمناولة ،
لدروس مادة كرة القدـ وجد ّ
أف ىذه الدروس تقدـ لمطالب جميعاً بالطريقة ذاتيا وفي الوقت نفسو بأسموب غالباً ما يكوف محدداً
كما الحظ ّ

ومكر ارً وفي المواقؼ التعميمية كميا ،مف دوف مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب وميوليـ واتجاىاتيـ
ورغباتيـ ومف ثـ خمؽ اجواء مف الممؿ وضعؼ الرغبة التي تدفعيـ الى التعمـ لذلؾ اتجو الباحثوف الى القياـ

بدراسة تجريبية مستخدماً فييا االستراتيجية التكاممية لمعرفة مدى تأثيرىا في زيادة دافعية التعمـ و دقة اداء
ميارتي المناولة والتصويب بكرة القدـ لمطالب .

 3-1اىدؼ البحث

-1اعداد مقياس دافعية التعمـ لمطالب المرحمة االولى  -كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة -جامعة ذي قار

في درس كرة القدـ.

-2التعرؼ عمى اثر االستراتيجية التكاممية في زيادة دافعية التعمـ ودقة اداء ميارتي المناولة والتصويب بكرة

القدـ لمطالب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة -جامعة ذي قار.

4-1فرض البحث
-1ىناؾ تاثير ايجابي لالستراتيجية التكاممية في زيادة دافعية التعمـ ودقة اداء ميارتي المناولة والتصويب

بكرة القدـ لمطالب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة -جامعة ذي قار.

5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجاؿ البشري :طالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة ذي قار لمعاـ
الدراسي (.)2016 –2015

 2-5-1المجاؿ الزماني  :مف تاريخ  2016/2/1ولغاية . 2016/5/10

 3-5-1المجاؿ المكاني  :ممعب كرة القدـ في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة ذي قار .

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
 1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2إستراتيجية التدريس :
يرى ( ىدلستوف واتويف ) بأف االستراتيجية ىي " خط متصؿ يمثؿ احد طرفيو المعمـ واالخر الطالب  ،وتقع

استراتيجيات التدريس عمى ىذا الخط المتصؿ تبعاً لمقرب او البعد عف الطرفيف "( ،)1وتعرؼ استراتيجية

التدريس بأنيا " المنحنى والخطة واالجراءات والمناورات ( التكتيكات ) والطرؽ واالساليب التي يتبعيا المعمـ

لموصوؿ الى مخرجات او نواتج تعمـ محدودة منيا ما ىو عقمي او اجتماعي او نفسي حركي او مجرد

الحصوؿ عمى معمومات "(.)2

 1-1-1-2االستراتيجية التكاممية
تؤكد اإلستراتيجية التكاممية لممعمومات المجزئة عمى االعتماد االيجابي المتبادؿ بيف افراد المجموعة ،اذ

أف مكونات المعرفة
تتضمف ىذه االستراتيجية دمج عناصر التعميـ في المواضيع المختمفة عمى افتراض ّ
التراكمية مترابطة وليست منفصمة  .ومف فوائد ىذه االستراتيجية انيا تساعد عمى ايجاد عالقات ترابط بيف
الموضوعات المختمفة وتبادؿ المعرفة والخبرة االيجابي بيف افراد المجموعة وتشجيع المسؤولية الفردية وتوجو

الميارات االجتماعية لمعمؿ بفعالية ضمف المجموعة ،وتتألؼ كؿ مجموعة رئيسية مف (  ) 6-5طالب كؿ (

طالب ) مسؤوؿ عف تعمـ جزء مف الموضوع الدراسي ،اذ يتـ تقسيمو مف لدف المدرس عمى اجزاء وبحسب
عدد الطمبة ويعطى كؿ طالب جزء مف الموضوع الدراسي ،ويمتقي الطمبة الذيف يحصموف عمى الجزء نفسو مف

أف
بقية المجموعات الرئيسية ،مشكميف بذلؾ مجموعات فرعية جديدة يطمؽ عمييا ( مجموعات الخبراء ) ،وبعد ْ
يتع مـ الطالب الجزء المكمفيف بو مف الموضوع الدراسي يعودوا الى مجموعاتيـ األصمية( ) Home team
لنقؿ خبراتيـ الى افراد تمؾ المجموعات ليتـ تعمـ الموضوع الدراسي بشكؿ كامؿ.

(1)Huddestou .p. and Nwin , L ( 1997 ) teaching and learing in further EdncationRutledy .

( )2ىدى الناشؼ  :االستراتيجية التعمـ والتعميـ في الطفولة المبكرة  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 2000 ،ص. 151

()1

ويتفػػػؽ كؿ مف ( ) Wedman 1996

()2

و ( الحيػمة ) 2002

()3

و ( القمقيػػػمي ) 2004

عمى اف

ىناؾ عدد مف الخطوات التي يتـ بواسطتيا التعمـ عمى وفؽ االستراتيجية التكاممية لممعمومات المجزئة وكما
يمي:

-1اختيار وحدة تعميمية مف كتاب او أي مصدر لممعرفة وتقسيميا عمى عدة مواضيع اساسية .

-2تشكيؿ مجموعات تعاونية مكونة مف(  ) 6-5أفراد لممجموعة الواحدة تكوف متباينة في التحصيؿ.
-3يبدأ طالب مجموعات الخبراء بالتمريف والتكرار لمجزء المكمفيف بو واتقانو بشكؿ جيد .

-4بعد االنتياء مف تطبيؽ الميمة او الجزء مف قبؿ مجموعة الخبراء  ،يعود الطالب الخبراء الى مجموعاتيـ

حيث يقوموف بتدريس المعمومات المتعمقة بمواضيعيـ لمطالب االخريف في المجموعات الرئيسية.
-5بعد االنتياء مف التدريس يخضع الطالب لالختبار ( التقييـ ) .

وعد ىؤالء خبراء في المواضيع الخاصة
 -6تعييف جزء مف المادة التعميمية لكؿ عضو مف اعضاء المجموعة ّ
بيـ.

 2-1-2دافعية التعمـ

الدافعية ىي مجموعة المشاعر التي تدفع المتعمـ إلى االنخراط في نشاطات التعمـ التي تؤدي إلى بموغ

األىداؼ المنشودةوىي ضرورة أساسية لحدوث التعمـ و بدونيا ال يحدث التعمـ".1

1-2-1-2استراتيجيات إثارة الدافعية لمتعمـ

.1

2

 .إثارة فضوؿ المتعمميف وحب االستطالع لدى المتعمميف ،ويتحقؽ ىذا مف خالؿ تعدد النشاطات كمفت

االنتباه إلى التناقض بيف المعمومات أو طرح األسئمة المثيرة لمتفكير ،أو تشكيكيـ بما لدييـ أصالً مف

معمومات.
.2

توظيؼ إنجاز الفرد عمى اعتباره مصد ارً لمدافعية فإنجاز الفرد واتقانو لعممو يشكؿ دافعاً داخمياً يدفعو

.3

توظيؼ القدرة عمى اعتبارىامصد ارً لمدافعية

.5

استخداـ أسموب الحوافز المادية مع المتعمميف.

لالستمرار في النشاط التعميمي.
.4
.6

توظيؼ الحاجة لتحقيؽ الذات كمصدر لمدافعية.

بناء عالقة جيدة ما بيف المعمـ والمتعمميف

-1wedman , Jufym ., et al . the effect of jigsawteams on preserriset teachers Knowledge

readiug and concerns abiut group learing in reading methods course Reading uprovenent . vol
. 33 . no . 2 . pull 23 , 1996 .

( )2محمد محمود الحيمة  :ميارات التدريب الصفي  ،ط ، 1عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ، 2002 ،ص. 195

( )3عػػودة سػػميماف القمقيمػػي  :اثػػر اسػػتخداـ طرائػػؽ التػػدريس المعاصػػرة ( الػػتعمـ التعػػاوني  ،االستقصػػاء ) فػػي تحصػػيؿ طمبػػة المرحمػػة
االساسية العميا واتجاىاتيـ نحو التعمـ في مادة التربية االسالمية  ،اطروحة دكتوراه ،جامعة عماف العربيػة لمدراسػات العميػا  ،عمػاف ،

2004
1

أبو طالب محمد سعيد و د .رشراش أنيس عبد الخالؽ  ،عوامؿ التربية الجسمية والنفسية واالجتماعية دار النيضة العربية

لمطباعة والنشر ،ص38

2

إبراىيـ العقيؿ  ،الشامؿ في تدريب المعمميف ػ قضايا سموكية ػ دار الوراؽ لمطباعة والنشر والتوزيع .ص39

.7

العمؿ عمى ربط المعمومة الجديدة بمعمومات وتعميمات سابقة

-8ربط التعمـ الجديد بحياة المتعمـ.

-9استخداـ طرائؽ و أساليب ووسائؿ تعميمية مشوقة

 3-1-2ميارة المناولة بكرة القدـ

"وىي مف اكثر الميارات أىمية في لعبة كرة القدـ نظ ارً ألنيا اكثر استخداماً طواؿ زمف المباراة .

والفريؽ الذي يحصؿ عمى التفوؽ أو اإلنجاز مف خالؿ تمكف العبيو بإجادتيـ لممناولة بجميع أنواعيا وبدقة

في أثناء المنافسات  ،واجادتيـ لممناولة مف مختمؼ المناطؽ قي الممعب  ،وقد حددت األنواع الرئيسة لميارة
المناولة بكرة القدـ بما يأتي



()3

الركؿ بوجو القدـ .

الركؿ بداخؿ القدـ .



الركؿ بخارج القدـ .



الركؿ بمقدمة القدـ .




:

الركؿ الطائر .

الركؿ بكعب القدـ .

4-1-2التصويب بكرة القدـ
التصويب ىو ختاـ العمميات اليجومية بعد اختراؽ دفاعات الخصـ بأسموب تكتيكي وبجيود مجموعة الفريؽ
الواحد لكنو ينتيي بيجوـ فردي ىو إصابة اليدؼ مف قبؿ العب ذات مواصفات عالية  ، .وتتـ عممية

التصويب بوجود شروط منيا الدقة والقوة والسرعة المحظة التي يتـ فييا تنفيذ الميارة إذ أف األداء الجيد

لمتصويب يتصؼ بالقوة والسرعة والدقة ألنيما يعداف عنصريف مطموبيف في التصويب

2

واف عممية التصويب تؤدي مف حاالت عديدة في المباراة اضافة الى حاالت الثابتة و جميع ىذه الحاالت ال تتـ

اال باستعماؿ القدميف او الراس .لذا راى الباحثوف اف يوضحو اىمية التصويب حسب التقسيـ االتي و الذي

ييـ بحثنا-:
-1
-2

التصويب بالقدميف.

التصويب بالراس

 1-3منيج البحث
استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحث .

 2-3مجتمع البحث وعينتو

تـ تحديد مجتمع البحث بطالب المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة –جامعة ذي قار والبالغ

عددىـ ( )70اما عينة البحث فبمغ عددىـ ( )40طالب تـ تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية وضابطة وبواقع
( )20طالب لكؿ مجموعة  .اذ بمغت النسبة المئوية لعينو البحث ( .) % 57.14

 -3حسف عبد الجواد ؛ كرة القدـ  ،المبادئ األساسية  .ط ( : 2بيروت  ،دار العمـ لممالييف  ) 1967 ،ص. 40

 2مفتي إبراىيـ ؛ األعداد المياري والخططي لالعب كرة القدـ  .ط( : 2اإلسكندرية  ،دار الكتب الجامعية  )1992 ،ص. 68

 3-3األدوات واألجيزة المستخدمة بالبحث :
 مصادر ومراجع عربية وأجنبية . -االختبارات

-كرات قدـ

 4-3اجراءات البحث الميدانية

 -صافره

 مقياس دافعية التعمـ .حاسبة يدوية

 1-4-3اجراءات اعداد مقياس دافعية التعمـ
وىو مقياس (إحساف محمد عمي ،ياسر احمد إبراىيـ) الذي يقيس دافعية التعمـ في السباحة لطالب كمية
التربية البدنية وعموـ الرياضة ويحتوي المقياس عمى ()36فقرة ،اجرى الباحثوف االسس العممية عميو كي

يصبح مالئما لمادة كرة القدـ

4

 1-1-4-3االسس العممية لممقياس
صدؽ مقياس دافعية التعمـ نحو مادة كرة القدـ

تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ التربية الرياضية وكاف اتفاؽ جميع اراء

الخبراء والمختصيف في استخداـ ىذا المقياس لتحقيؽ اىداؼ البحث .
ثبات المقياس

تـ استخداـ طريقة االختبار واعادة االختبار وطبؽ عمى ( )10طالب ثـ اعيد االختبار عمى نفس المجموعو

بعد 25يوـ وكاف معامؿ الثبات ( )0.87وىو معامؿ ارتباط معنوي.

 2-4-3تحديد اختبارات ميارتي المناولة والتصويب بكرة القدـ ()2
 1-2-4-3اختبار ميارة المناولة بكرة القدـ
اليدؼ مف االختبار  :قياس دقة المناولة

األدوات المستخدمة :
كرات قدـ .

 .ىدؼ صغير أبعاده ()75 × 100سـ

طريقة األداء :

يقؼ المختبر ومعو الكرة عمى بعد (10ـ) مف اليدؼ وعند سماع اإلشارة يقوـ المختبر بمناولة الكرة وىي

ثابتة باتجاه اليدؼ .

طريقة التسجيؿ  :يعطى لكؿ مختبر ( )5محاوالت حيث يتـ إعطاء درجتاف لممحاولة الناجحة ودرجة واحدة

لممحاولة التي تمس العارضة وصفر لممحاولة الفاشمة .
مالحظة :

قاـ الباحثوف بتغير ابعاد اليدؼ مف ()200×300سـ إلى ()100×75سـ .
قاـ الباحثوف بزيادة مسافة خط البداية إلى اليدؼ مف (7ـ) إلى (10ـ) .

 4إحساف محمد عمي ،ياسر احمد إبراىيـ :برنامج إرشادي لتنمية دافع التعمـ وأثره في تعمـ ميارة 50ـ سباحة حرة لطالب كمية
التربية الرياضية جامعة واسط2016،
 2رعد حسيف حمزة ؛ أثر استخداـ وسيمة المناطؽ المحددة في تنمية الميارات األساسية بكرة القدـ  ( :رسالة ماجستير  ،كمية
التربية الرياضية – جامعة بغداد  ) 9111 ،ص73-73

قاـ الباحثوف بتغير طريقة المناولة مف الثبات بدالً مف تمريرىا في اليواء وكما موجود في المصدر المقتبس

منو ىذا االختبار .

 2-2-4-3اختبار ميارة التصويب بكرة القدـ
اليدؼ مف االختبار  :قياس دقة التصويب نحو اليدؼ
األدوات المستخدمة :

كرات قدـ عدد  6شريط لتعيف منطقة التصويب لالختبار ىدؼ كرة قدـ قانوني  .ممعب كرة قدـ.
طريقة األداء :

توضع ( )6كرات قدـ في امكاف مختمفة داخؿ منطقة الجزاء حيث يقوـ الالعب بالتصويب في المناطؽ المؤشرة

في االختبار وحسب أىميتيا وصعوبتيا وبشكؿ متسمسؿ الواحد بعد اآلخر عمى اف يتـ أداء االختبار مف وضع

الركض .

يبدأ االختبار مف الكرة رقـ ( )1وينتيي في الكرة رقـ (. )6
ال تعد المحاولة صحيحة في حالة عدـ اضافة أي ىدؼ مف األىداؼ الثالثة مف كؿ جية باإلضافة إلى اليدؼ

الوسط .

طريقة التسجيؿ :

تحتسب عدد االصابات التي تدخؿ أو تمس جوانب األىداؼ األربعة المحددة في كؿ جية والوسط مف اليدؼ

بحيث تحتسب درجات كؿ كرة مف الكرات الستة كاألتي :
 3درجات عند التصويب في المجاؿ رقـ (. )3

 2درجتاف عند التصويب في المجاؿ رقـ (. )2
 1درجة عند التصويب في المجاؿ رقـ (. )1
صفر في بقية مجاالت اليدؼ األخرى .

يعطى لممختبر محاولة واحدة .

3
2
3

1

1
الهدف

3
2
3

 3-4-3االختبارات القبمية ( التكافؤ ) :
لمعرفة مدى تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المبحوثو ( الميارات قيد البحث ودافعية التعمـ) لمطالب ،قاـ

الباحثوف بإجراء االختبار القبمي لمميارات قيد البحث وفي يوـ  2016/2/27في ممعب كرة القدـ في كمية

التربية البدنية وعموـ الرياضة  -جامعة ذي قار،وفي يوـ  2016/2/29قاـ الباحثوف بإجراء االختبار القبمي
لمقياس دافعية التعمـ ،اذ تـ توزيع المقياس عمى الطالب مع اعطاء فكرة بسيطة عف كيفية االجابة عمى

فقراتو وبعد ذلؾ تـ جمع االستمارات وتصحيحيا لمتعرؼ عمى درجة كؿ طالب ،فضالً عف استخداـ اختبار (ت)
لمعينات المستقمة لبياف تكافؤ المجموعتيف في ىذه االختبارات وكما مبيف في الجدوؿ ()1
جدوؿ ()1

يبيف نتائج تكافؤ افراد العينة في المتغيرات قيد البحث
ت

المعالـ االحصائية

وحدة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة

ت قيمة ت الداللة

القياس

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

 1اختبار المناولة

الدقة

درجة

2.25

0.64

2.37

0.58

0.79

 2اختبار التصويب

الدقة

درجة

3.09

2.11

3.18

1.99

0.81

درجة

126.04

7.88

7.62 133.33

0.70

المتغيرات

 3مقياس دافعية التعمـ

الجدولية

2.09

االحصائية
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

أف قيـ (ت) المحسوبة ىي اقؿ مف قيمتيا الجدولية البالغة (  )2.09عند درجة حرية
يبيف الجدوؿ (ّ )1
( )38وتحت مستوى داللة (  ) 0.05مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المتغيرات المبحوثو بالنسبة
ألفراد العينة ،ومف ثـ تكافؤ المجموعتيف

 5-4-3تنظيـ عمؿ مجموعتي البحث
قسمت عينة البحث عمى مجموعتيف رئيستيف تدرس المجموعة االولى باالستراتيجية التكاممية والثانية

باستراتيجية المتبعةمف قبؿ المدرس ،وبواقع ( )20طالباً في كؿ مجموعة ،اذ تـ تطبيؽ المنيج التعميمي

المؤلؼ مف ( )8وحدات تعميمية لكؿ ميارة وبواقع وحدتيف تعميميتيف في االسبوع عمماً أ ّف زمف الوحدة
التعميمية ىو ( ) 90دقيقة ،إذ تـ تقسيـ الوحدة التعميمية الى ثالثة اقساـ ىي ( القسـ التحضيري ،القسـ
الرئيس ،القسـ الختامي)  ،مع اعطاء وحدة تعميمية لتعريؼ الطالب عمى طريقة وخطوات العمؿ ضمف

االستراتيجية التكاممية.

 1-5-4-3المجموعة التجريبية

تـ تدريس الطالب في ىذه المجموعة باالستراتيجية التكاممية اذ تـ تقسيـ الطالب عمى ( )4مجاميع رئيسة

لميارة المناولة و( )3مجموعات لميارة التصويب*كؿ مجموعة تضـ ( )5طالب غير متساوييف في االداء
المياري (لميارة المناولة)اذ يقوـ مدرس المادة بشرح الميارة بانواعيا بشكؿ مفصؿ اثناء مرحمة التعمـ االولي

النشاط التعميمي في القسـ الرئيس وعرضيا بشكؿ واضح ليتمكف الطالب مف التعرؼ عمى االداء الصحيح

لمميارة،

بعد ذلؾ يطمب المدرس مف الطالب تشكيؿ ( )4مجاميع جديدة كؿ مجموعة تضـ ( )5طالب تسمى (مجاميع

الخبراء) ،بحيث كؿ مجموعة خبرة تاخذ نوع واحد مف ميارة التصويب .

أف يتقف الطالب ( الخبراء ) االنواع المعطاة ليـ يعودوا الى مجاميعيـ االصمية لينقموا خبراتيـ الى بقية
بعد ْ
الزمالء ويتـ اداء الميارة بشكؿ كامؿ وبأجزائيا الرئيسة جميعيا ،وفي حالة مواجية المجموعة ّأية معوقات او

صعوبات او استفسارات فأنو يمكف الرجوع الى مدرس المادة لممساعدة في حميا ،اما دور المدرس في القسـ
التطبيقي فيرتكز عمى المراقبة والمتابعة والتوجيو لتيسير عمؿ المجاميع وتحقيؽ النظاـ واليدوء

 2-5-4-3المجموعة الضابطة

تـ االعتماد عمى المنيج المتبع مف قبؿ مدرس المادة في تدريس افراد المجموعة الضابطة

 6-4-3االختبار البعدي

قاـ الباحثوف بتطبيؽ االختبارات البعدية لعينة البحث وشمؿ مايأتي -:

 -1توزيع مقياس دافعية التعمـ عمى طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة .
 -2تطبيؽ اختبارات دقة األداء المياري لميارتي(المناولة والتصويب) لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  ،في

2016/5/2

 5-3الوسائؿ االحصائية
تـ االعتماد عمى الحقيبة التعميمية اؿ( )spssلمحصوؿ عمى النتائج.

-4عرض النتائيج وتحميميا ومناقشتيا
 1-4عرض النتائج وتحميميا

 1-1-4عرض نتائج اختبارات الدقة لميارة المناولة بكرة القدـ.
لكي يتمكف الباحثوف مف التعرؼ عمى الفروقات في نتائج االختبارات القبمية والبعدية لدى افراد مجموعتي
البحث في اختبارات الدقة لميارة المناولة بكرة القدـ قاـ الباحثوف بإج ارء المعالجات اإلحصائية الالزمة ليا

لتسييؿ مالحظة الفروؽ والمقارنة بينيا ،وصوالً الى تحقيؽ اىداؼ البحث وفرضياتو ،وكما مبيف في الجدوؿ

(.)2

الجدوؿ ()2

يبيف قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (  ) tالمحسوبة والجدولية والداللة االحصائية الختبارات

الدقة لميارة المناولة بكرة القدـ

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة ( ) t

المعالـ االحصائية

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

المجموعة

الدقة

2.25

0.64

4.12

0.70

7.31

المجموعة

الدقة

2.37

0.58

3.29

0.47

5.29

المجموعات
التجريبية
الضابطة

* تحت مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية ( . )19

الداللة
الجدولية
2009

االحصائية
معنوي
معنوي

 2-1-4عرض نتائج اختبارات الدقة لميارة التصويب بكرة القدـ
لكي يتمكف الباحثوف مف التعرؼ عمى الفروقات في نتائج االختبارات القبمية والبعدية لدى افراد مجموعتي

البحثفي اختبارات الدقة لميارة التصويب بكرة القدـ قاـ الباحثوف بإجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة ليا

لتسييؿ مالحظة الفروؽ والمقارنة بينيا ،وصوالً الى تحقيؽ اىداؼ البحث وفرضياتو ،وكما مبيف في الجدوؿ

(.)3

الجدوؿ ()3

يبيف أقياـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (  ) tالمحسوبة والجدولية والداللة االحصائية الختبارات
الدقة لميارة التصويب بكرة القدـ
المعالـ االحصائية

المجموعات
المجموعة

الدقة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

3.09

2.11

9.18

1.53

10.56

قيمة ()t

التجريبية
المجموعة

الضابطة

الداللة

الجدولية

االحصائية
معنوي

2009
الدقة

1.99

3.18

1.10

6.72

معنوي

6.93

* تحت مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية ( . )19

 3-1-4عرض نتائج االختبارات البعدية لمدقة لميارتي (المناولة  ،والتصويب) بالكرة القدـ

لمجموعتي البحث .

أف كال االستراتيجيتيف قد أثرت بشكؿ ايجابي في تطوير الدقة لميارتي (المناولة ،
بينت لنا النتائج السابقة ّ
والتصويب) ،ولمعرفة أي االستراتيجيتيف تأثي ارً ليا االفضمية في ىذا التأثير نسمط الضوء عمى ذلؾ في الجدوؿ

(.)4

الجدوؿ ()4

يبيف أقياـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (  ) tالمحسوبة والجدولية والداللة االحصائية في
االختبارات البعدية لمدقة لمميارتيف قيد البحث ولكال المجموعتيف
المعالـ االحصائية

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة ()t

الميارات

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

المناولة

4.12

0.70

3.29

0.47

4.86

التصويب

9.18

1.53

6.72

1.10

4.30

* تحت مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية ( )38

الداللة

الجدولية

االحصائية
معنوي

2.09

معنوي

4-1-4عرض نتائج دافعية التعمـ بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة
الجدوؿ ()5

يبيف معنوية الفروؽ الختبار (ت) دافعية التعمـ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة
المتغير

حجـ

دافعية التعمـ

االختبار البعدي

االختبار القبمي

الداللة

قيمة (ت)

العينة

س

ع

س

ع

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

20

133.3

7.62

139.5

9.01

2.55

2009

دالة

3

عند درجة حرية( )19ومستوى داللة()0005

 4-1-4عرض نتائج دافعية التعمـ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
الجدوؿ ()6
يبيف معنوية فروؽ االختبار ( ت) لدافع التعمـ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
المتغير

دافعية

التعمـ

حجـ

االختبار القبمي

االختبار البعدي

الداللة

قيمة (ت)

العينة

س

ع

س

ع

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

20

126.0

7.88

136.3

10.18

3.95

2009

دالة

4
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 3-1-4عرض نتائج االختبارات البعدية لدافعية التعمـ بالكرة القدـ لمجموعتي البحث .
أف كال االستراتيجيتيف قد أثرت بشكؿ ايجابي في دافعية التعمـ ،ولمعرفة أي
بينت لنا النتائج السابقة ّ
االستراتيجيتيف تأثي ارً ليا االفضمية في ىذا التأثير نسمط الضوء عمى ذلؾ في الجدوؿ (.)4
الجدوؿ ()4

يبيف أقياـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (  ) tالمحسوبة والجدولية والداللة االحصائية في

االختبارات البعدية لمدقة لمميارتيف قيد البحث ولكال المجموعتيف
المعالـ االحصائية

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة ()t

الميارات

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

دافعية التعمـ

136.3

10.18

139.5

9.01

4.86

الداللة

الجدولية
2.09

االحصائية
معنوي

* تحت مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية ( )38

 2-3مناقشة النتائج :

مف خالؿ عرض النتائج نجد اف المجموعة التجريبية التي استخدمت ( اإلستراتيجية التكاممية ) كانت افضؿ

في تطوير دقة اداء ميارتي ( المناولة والتصويب ) مف المجموعة الضابطة ويعزو الباحثوف سبب ذلؾ الى اف

التفاعؿ القائـ بيف افراد مجموعة الخبراء ومناقشاتيـ الفاعمة حوؿ الميمة التعميمية التي يقوموف بيا أثر في

فيميـ لممادة التعميمية ،ومف ثـ نقؿ ىذا الفيـ الى مجموعاتيـ االصمية مما ادى الى زيادة تعمميـ ،وىذا ما

أكدهُ (  .)1()Gaith and EL- malak , 2004كما يعزو الباحثونسبب ىذه االفضمية الى انخفاض مستوى
القمؽ والخوؼ مف الفشؿ لدى الطالب ،وتوفير درجة عالية مف االطمئناف واالرتياح النفسي واالعتماد عمى
عما توفره ىذه الطريقة مف تعزيز ألفراد مجموعات التعمـ القائـ عمى مجموعات الخبراء مف
الذات ،فضالً ّ
بعضيـ بعضاً .اذ يؤكد ( جونسوف  ،ديفيد ) عمى اف " التعمـ ضمف مجموعات صغيرة مف الطالب يسمح ليـ

بالعمؿ سوية بفاعمية ومساعدة بعضيـ البعض االخر لدفع مستوى كؿ فرد منيـ ،وتحقيؽ اليدؼ المشترؾ

()2
وعده المحور الرئيس الذي
"  .كما يمكف اف يكوف لممسؤولية التي يتحمميا كؿ عضو في المجموعة االصمية ّ
تدور حولو عممية التعمـ في ىذه الطريقة بالغ االثر في المتعمـ واثارة نشاطو ودافعيتو مما يجعؿ عممية التعمـ

ممتعة لممتعمميف وتزيد مف اىتماميـ بالتعمـ ،فيي توفر مناخاً مف الحرية والعمؿ والتعاوف .

باالضافة الى ميؿ المتعمـ الى اثبات الذات بيف افراد المجموعة واثارة التفكير وجذب االىتماـ ،اذ يعد المتعمـ

مشاركاً ناشطاً وليس مستقبالً لممعمومات ،ويكوف متفاعالً يتعمـ ويتقف ويناقش زمالءه دوف الشعور بالخجؿ

منيـ .كما اف ىذا النوع مف التعمـ يتيح لممتعمـ استعراض مادتو التعميمية الموكمة اليو وممارستيا وتكرارىا

مره مف دوف الشعور بالممؿ ،وىذا بدوره يزيد مف دافعيتو لمتعمـ ومف ثـ زيادة اتقانو ألداء الميارة
اكثر مف ّ
المطموب تعمميا ويؤكد ذلؾ ( ناصر احمد الخوالده ) " اف مجاميع الخبراء تعمؿ عمى تحسيف النوعية االنتاجية
وانشاء العالقات االيجابية بيف المتعمميف وتقدير االفراد لذاتيـ ،فضالً عف زيادة درجة االتقاف ومف ثـ زيادة

()3
درجة االنجاز واكتساب الميارات االجتماعية كالقيادة واالدارة والتواصؿ مع االخريف "  .وبمناقشة ما تـ انفاً

تحقؽ لنا اليدؼ الثاني مف البحث وىو التعرؼ عمى أي المجموعتيف ليا االفضمية في تطوير دقة اداءىاتيف

الميارتيف ،باالظافة الى اف ىذه االستراتيجية ساعدت الطالب عمى زيادة الدافعية لدييـ بشكؿ كبير وقممت
حاجز الخوؼ مف االصابة عند االداء.

-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

-1

اف استخداـ االستراتيجية التكاممية اثر بشكؿ مباشر وكبير في اداء الطالب االمر الذي ادى الى

-2

ساعدت االستراتيجية التكاممية عمى فتح باب الحوار والمناقشة وابداء اآلراء بحرية مف خالؿ

زيادة دقة اداءميارتي المناولة والتصويب بكرة القدـ لمطالب .

تقسيميـ عمى مجموعات صغيرة الذي بدوره ساعد في تطوير دقة اداء الميارتيف قيد البحث.
-3

.

فاعمية اإلستراتيجية التكاممية في تنمية دافعية التعمـ لدى طالب كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة

 -4تنمية دافعية التعمـ اثر بشكؿ ايجابي في تحسف أداء ميارات كرة القدـ لدى الطالب

() 1

Ghaith . Ghazi and EI – malak , mirno . Effect of Jiggsawcon literal and higher order EFL
reading couprehnSion Education al Resarch and Graluation , 2004 . p. 116 .
( )2جونسوف وديفيد  :التعمـ التعاوني الجمعي  ( ،ترجمة ) رفعو محمود  ،القاىرة  ،عالـ الكتب  ، 9113 ،ص. 27
()7

ناصر احمد الخوالده  :طرائؽ التدريس واساليبيا وتطبيقاتيا العممية ،ط ،9عماف ،دار حسيف لمنشر والتوزيع2009 ،ـ ،ص.27

 2-5التوصيات
-1

اعتماد اإلستراتيجية التكاممية في درس كرة القدـ بكميات التربية البدنية وعموـ الرياضية لما ليا مف

-2

إدخاؿ االستراتيجية التكاممية ضمف برامج تدريب المدرسيف اثناء الخدمة ،لغرض االطالع عمى ىذه

تأثير ايجابي في تعمـ وتطوير الميارات األساسية.

أالستراتيجيو ،ومدى إمكانية اإلفادة منيما في العممية التعميمية.
-3

إجراء دراسة مشابية عمى إمكانية استعماؿ ىذه اإلستراتيجية في مراحؿ دراسية أخرى وفي ميارات

-4

حث المدرسيف عمى استعماؿ الطرائؽ واالستراتيجيات الحديثة واالبتعاد عف أساليب التمقيف وفرض

مختمفة في ظؿ نظاميا التعميمي.

االفكار عمى الطالب بؿ مساعدتيـ لموصوؿ الى المعمومات بأنفسيـ.
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