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المعرفة، ما وراء اإلدراكية، مهارتي المناولة  اســـــــــتراتيجيـةالكلمـات المفتـاحيـة: منهج تعليمي، 
 والتهديف.

 ملخص البحث
ية التعليمية لهذه المادة الحظا َأنو الكثير من من خالل خبرة البـاحثين ومالحظـاتهمـا للعمل 

ملية، الحديثة وتطبيقها في مجال التدريس والتعليم للدروس الع االســتراتيجياتالمدرســين ال يتبعون 
م الحديثة تشـجع المتعلمين على التعّلم الذاتي ورفع مستوى الوعي لديه االسـتراتيجياتفي حين َأنو 

لوغ الهدف، ويتحقق ذلك عن طريق مجموعة من اإلجراءات التي يقوم ِإلى الحد الذي يؤدي ِإلى ب
بها للطالب كالمعرفة والوعي باألنشـــــــطة، والعمليات الذهنية التي تســـــــتعمل قبل عملية التعّلم وفي 
أثنائها وبعدها، ومن هنا تكمن أهمية البحث بإســـــــــــــهامه في َتَعربف مدرســـــــــــــي التربّية الرياضـــــــــــــية 

وراء اإلدراكية قد يســاعدهم في زيادة التحصــيل المعرفي والمهاري لطلبتهم  المعرفة ما باســتراتيجية
 في المجال الرياضي.

هارتي المعروفة ما وراء اإلدراكية في تطوير م استراتيجيةويهدف البحث ِإلى َتَعربف تأثير  
هج نالمناولة والتهديف بُكرة القدم للصـــــــــــــاالت لطالب الخامس اإلعدادي، واســـــــــــــتعمل الباحثان الم

التجريبي، وأتبعا تصـــــــــــميم المجموعتين التجريبية والضـــــــــــابطة ذات االختبارين القبلي والبعدي أي 
قيـاس المجموعتين قبـل التجربـة وبعـدهـا، وتم اختبـار مجتمع البحـث بـالطريقـة العمـدية وهم طالب 

(، َأّما عينة :201-2016الصــــــف الخامس اإلعدادي في مدرســــــة ثابت بن قرة للعام الدراســــــي )
ا 15لبحــث فقــد اختيرت بــالطريقــة العشــــــــــــــوائيــة عن طريق القرعــة، إذ بلغ عــددهم )ا ا، َأمــّ ــ  ( طــالب

االختبارات المســــــــــــتعملة في البحث فقد تضــــــــــــمنت اختبار دقة المناولة، واختبار دقة التهديف، ثمو 
لبحث امن الوحدة التعليمية لعينة  وراء اإلدراكية في الجزء الرئيس المعرفة ما باســـــــــــتراتيجيةالعمل 

على  :3/5/201واالنتهــاء منهــا في يوم األربعــاء الموافق  :1/3/201في يوم الثالثــاء الموافق 
ا وراء المعرفة م اســــــــــــــتراتيجيةأفراد المجموعـة التجريبيـة، إذ اشــــــــــــــتمـل المنهج التعليميـة على وفق 

د يومي الواح الســـبوع( أســـابيع بواقع وحدتين تعليميتين في 8( وحدة تعليمية ولمدة )16اإلدراكية )
 دقيقة( للوحدة التعليمية الواحدة. 40)األربعاء والخميس( وبزمن )
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Abstract 

 During the experiences of the researchers and their notices to the 

educational process, they notice that a lot of teachers don't follow the 

modern strategies and its applications in learning and teaching applied 

lessons .Modern strategies encourage learners to use self-learning and 

raising their level of awareness till they achieve their aims .This happen 

through certain procedures such as knowledge and awareness of the 

activities and the cognitive process that used before, during and after 

learning process.  
      The importance of the study lies in its participation in supporting 

physical education teachers with beyond the cognition knowledge strategy 

that may help them in increasing their cognitive and skillful achievement 

of their students in sport field.  

      The study aims at knowing the impact of using beyond the cognition 

knowledge strategy in developing the two skills of kicking and scoring in 

football lounges for fifth preparatory students.  

      The researchers used the experimental approach specifically the two 

groups with pre-posttest design which means measuring the two groups 

after and before the experiment .The population of the study chosen 

deliberately .It consists of fifth preparatory students, Thabit Bin-Qura 

school ,for the academic year ,(2016-2017) . The sample of the study 

chosen randomly by lot. It consists of (15) students .The tests that used in 

study includes the accuracy of kicking test, the accuracy of scoring test, 

then the use of beyond cognition knowledge strategy in the main part of the 

educational units for the study sample in Tuesday 1-3-2017 and finished in 

Wednesday 3-5-2017 on the experimental group. The educational syllabus 

includes (16) educational units per week (Wednesday and Thursday) for 

(40 minutes) for each unite according to the strategy of beyond cognition 

knowledge.  
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 المقدمة: -1
يجابي ا في تحديد المادة اســتراتيجياتترتكز    التعّلم الحديثة على جعل التعّلم أكثر نشــاط ا وا 

 مالمراد تعلمها عن طريق توصــــــــيل المعلومات ِإلى المتعلم بأفضــــــــل أســــــــلوب ممكن، ويعتمد التعلّ 
الحركي على مدى فاعلية األساليب المستخدمة في تعليم المهارات الحركية للوصول ِإلى المستوى 
ا دفع العــاملين في مجــال التعّلم الحركي ِإلى  المقبول في األداء ضــــــــــــــمن الوقــت المحــدد لهــا، ِممــو

ارات الحديثة في تحقيق هدف تعّلم المه واالســـــــتراتيجياتالبحث عن أفضـــــــل األســـــــاليب التعليمية 
 (.18: 2004الحركية )المفتي؛ الكاتب: 

التعّلم الحـديثـة والمنـاســــــــــــــبة يتمكن المتعلمون من اكتســــــــــــــاب  اســــــــــــــتراتيجيـاتفعن طريق  
صـــــــــــــــدار األحكــام،  المعلومــات التي تفيــدهم في مواجهــة المواقف الجــديــدة، وفي تغيير األفكــار، وا 

وجهون داف مختلفة من التعّلم، إذ يوتوليد أفكار جديدة، وبهذا يكون الطلبة قادرين على تحقيق أه
طاقاتهم نحو تلك األهداف التي ســــبق َأنم رســـــموها، والتي ســــوف تســـــاعدهم على التمكن واإللمام 

 بمحتوى المادة الدراسية سواء أكانت نظرية أم عملية.
المعرفة ما وراء اإلدراكية من أهم المحدثات التربوية التي ظهرت على  اســــــــــــــتراتيجيـةُتعـدب  
 ســـــــــــتراتيجيةاالة التربوية، لما لها من أهمية في عملية التعّلم والتعليم الناجح، إذ ُتعدب هذه الســـــــــــاح

متطلب ا ضـــــروري ا وأســـــاســـــي ا، أَلنوها تســـــاعد الطلبة كيف يكونون داعمين بعمليات تعلمهم ونتائجه، 
فضــــــــــــــال  عن تنظيم لتلك العمليات إلحداث تعّلم أفضــــــــــــــل، فتضــــــــــــــمين المحتوى الدراســــــــــــــي بهذه 

دماجها ضـــمن إجراءات تعّلم محتوى المادة التعليمية ســـيعزز من فاعلية التدريب  االســـتراتيجيات وا 
 على استخدامها.

لتعّلم هي َأنو ا اســــــــتراتيجيةواســــــــتخدام تعليم المعرفة ما وراء اإلدراكية بوصــــــــفها مهارة أو  
تنظيم  التي تمكن من ما وراء اإلدراكية، فضــال  عن توفير مصــادر المعرفة اســتراتيجياتاســتعمال 

هم بشـــكل أفضـــل، فهي تقوم بمســـاعدة الطلبة بمجموعة من اإلجراءات تحت إشـــراف المدرس متعل
وتوجيهه وحدة اإلجراءات تســـاعد على تنمية قدراتهم على ادارك ما يعرفه عن المبادئ األســـاســـّية 

 (.44: 2010للمادة التعليمية )الكعبي: 
س هو ســتراتيجيات التعّلم التي يتبعها المدرس، وبما َأنو المدر يتأثر التعليم ِإلى َحّد كبير با 

وضـــــع  اســـــتراتيجياتالمســـــؤول اأَلّول عن العلمّية التعليمية فالبد َأنم يكون لديه صـــــورة عامة عن 
 أو التدريب المناسـبة وسبل تطويرها بما يتالءم وقدرات المتعلمين حّتى هاوأسـاليبالخطط التعليمية 

 ل النتائج وبأقل مجهود وأقصر وقت.يستطيع تحقيق أفض
ا لعّدة ســنوات   وعن طريق خبرة الباحثين بوصــفه العب ُكرة قدم ومهتم بهذه اللعبة ومدرســ 

في مدارس تربّية ديالى الحظ َأنو َأغلب مدرسي التربّية الرياضية يعتمدون على األساليب التقليدية 
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َأنم  المتابعة بشـــــــَأن اهتمام المدرســـــــين، فالبدالتي تفتقر ِإلى تحفيز الطلبة، فضـــــــال  عن ذلك عدم 
الحديثة التي تشـــــــجع على عملية التعليم  االســـــــتراتيجياتيكون لدى المدرســـــــين صـــــــورة عامة عن 

، إذ ِإنو اســـــتخدام أســـــاليب عملية جديدة تمكن الطالب بشـــــكل أفضـــــل في تعّلم  والتعلم في آن  واحد 
 حالة الملل عند الطلبة. المهارات األساسّية وتطويرها، فضال  عن تبديد

المعرفة ما وراء اإلدراكية لمعرفة دورها الفاعل وأهميتها  استراتيجيةلذلك استخدم الباحثان  
في العملية التعليمية عن طريق إشــــــــــــــراك الطلبة مع المدرس في عملية التخطيط لمهنة التعليم أو 

، لتعديل من قبل المتعلمين أنفســـــــهمالواجب الحركي ومراقبة األداء، ومن ثم تتم عملية المراجعة وا
ِمموا يحفزهم على زيادة دافعيتهم في تحقيق نتائج أفضـل، وبهذا تكمن أهمية البحث باستخدام هذه 

 في تعّلم مهارتي المناولة والتهديف بُكرة القدم للصاالت. االستراتيجية
 ة القدم للصاالت.ف بُكر في تعّلم مهارتي المناولة والتهدي االستراتيجيةالتعرف على تأثير هذه 
 المعرفة ما وراء اإلدراكية: 

هي عملية تحكم ُعليا وظيفتها التخطيط، والمراقبة، والتقييم ألداء الفرد في حل مشـــــــــــكلة،  
دارتها، وهي إحدى مكونات األداء الذكي،  وهي مهارات التفكير المختلفة العامة لحل المشــــــــــــكلة وا 

 (.50: 1585ومعالجة المعلومات )الصراف: 
 مجتمع البحث وعينته: -2
 منهج البحث: 2-1

اســــتخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتبعا تصــــميم المجموعتين التجريبية والضــــابطة ذات  
 االختبارين القبلي والبعدي، أي قياس المجموعتين قبل التجربة وبعدها.

 عينة البحث: 2-2
الصــــــــــــــف الخامس اإلعدادي في  َتمو اختيـار مجتمع البحـث بالطريقة العمدية، وهم طالب 

( طالب ا، َأّما عينة البحث فقد 34( وعددهم ):201-2016ثانوية ثابت بن قرة للعام الدراســـــــــــــي )
( 15اختيرت بالطريقة العشــــــــــــوائية عن طريق القرعة على مجموعتين تجريبية وضــــــــــــابطة بواقع )

بما َأنو الطالب ( طالب، و 4طـالب لكل مجموعة، في حين كانت عينة التجربة االســــــــــــــتطالعية )
، وَأنو سبب اختيو ن ومتجانسـو رحلة الدراسـية نفسـها، فهم متسـاو بالعمر نفسـه والم ار العينة ن أصال 

احتواء المنهج الدراســــــي المقرر للصــــــف الخامس على تعليم مهارات ُكرة القدم، وأخذ الباحثان هو 
 عنصر التكافؤ بين أفراد العينة.

 تكافؤ العينة: 2-2-1
تكون نقطة الشـــــــــــروع واحدة ألفراد عينة المجموعتين التجريبية والضـــــــــــابطة قام  ألجل َأنم  

الباحثان بإجراء التكافؤ بين أفراد العينة في المتغيرات المدروســــــة حّتى يســــــتطيعا َأنم يعزوا ســــــبب 
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التعّلم الحاصــــــــــــــل لدى أفراد المجموعة التجريبية للمتغير المســــــــــــــتقل الذي ســــــــــــــيدخالنه على هذه 
 المجموعات.

يبين تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة لمهارتي المناولة والتهديف بُكرة القدم  (1جدول )ال
 للصاالت قيد البحث.

 
( عند 0.823، :0.53( َأنو درجة نســـبة الخطأ هي على التوالي: )1يتبين من الجدول ) 

 ة الخطأ، ِمموا يدّل على تكافؤ العينة.( وهي َأكبر من نسب0.05مستوى داللة )
 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث: 2-3

كرات قدم للصــــــــــاالت عدد   م(.20×40ملعب ُكرة قدم للصـــــــــاالت في ثانوية ثابت بن قرة )     
  شــريط الصــق ملون.  (.12شــواخص عدد )  .(hp)حاســبة الكترونية نوع   (.4( وحجمها )15)

أقالم   (.1ســـــبورة عدد )  أشـــــرطة ملونة.  .(Fox)صـــــافرة نوع   م(.2×3اس )هدف صـــــغير قي
 هدف مقسم.  حبال تقسيم الهدف.  (.10سبورة عدد )

 خطوات إجراءات البحث: 2-7
 التجربة االستطالعية: 2-7-1

قام الباحثان بإجراء التجربة االســــــتطالعية لالختبارات الموضــــــوعية للمهارات األســــــاســــــّية  
( طالب من مجتمع البحـــث وخـــارج العينـــة، وذلـــك يوم األحـــد الموافق 4ونـــة من )على عينـــة مك

ا على الســــــاحة الخارجية لُكرة القدم للصــــــاالت، 8.45في تمام الســــــاعة ) :26/2/201 ( صــــــباح 
 وعن طريق التجربة َتمو التعرف والتوصل ِإلى ما يأتي:

 مدى مالءمة االختبارات لمستوى العينة. .1
 ن عند تنفيذ االختبارات قيد البحث.يالتي قد تواجه الباحثالصعوبات والمشكالت  .2

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد أفراد 
 ع   س   العينة

فرق 
نسبة  قيمة ت األوساط

 الخطأ

 المناولة

المجموعة 
 الضابطة

 13 درجة
3.034 1.364 0.336 

0.327 0.334 
ة المجموع
 0.353 1.337 2.433 التجريبية

 التهديف

المجموعة 
 الضابطة

 13 درجة
7.533 2.650 0.473 

0.223 0.623 
المجموعة 
 0.517 3.335 7.334 التجريبية
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 الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياس. .3
 التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد وما يحتاجه في أثناء التجربة. .4
 صالحية العينة المختارة ومدى استجابتها لالختبارات. .5

 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-3
 :  (:36: 2006اختبار المناولة )خلف: أّوالا

 م(:10اسم االختبار: المناولة نحو الهدف صغير يبعد مسافة )
 قياس المناولة.الهدف من االختبار: 
ســــم(، وشــــريط قياس، 60×60(، وهدف صــــغير أبعاده )5كرات قدم عدد ) األدوات المســـتخدمة:

 وشريط الصق.
م( عن الهدف الصــغير، وتوضــع 10ى مســافة )م( عل1يرســم خط البداية بطول )إجراء االختبار: 

الكرات الخمس على خط البداية، وعند سماع إشارة البدء يقوم المختبر بالتهديف على هذه الكرات 
نحو الهدف الصـــغير عن طريق اتخاذه المكان الصـــحيح عند خط البداية بحســـب ما موضـــح في 

 (.1الشكل )
حصـــــــــــل عليها المختبر من مناولة الكرات تحتســـــــــــب الدرجة بمجموع الدرجات التي يالتســـــــجيل: 

 الخمس وعلى النحو اآلتي:
 درجة( لكل محاولة صحيحة تدخل الهدف الصغير. 2) -
 درجة( إذا مست الُكرة القائم أو العارضة ولم تدخل الهدف. 1) -
 )صفر( في حالة خروج الُكرة عن الهدف الصغير. -
 
    
 

                     
 سم 60× 60             

 م              كرات10                                             
 

 يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير. (1الشكل )
 

 (21: 2011ثانياا: اختبار التهديف )الحمزة: 
 اختبار التهديف نحو هدف مقسم على مربعات من الجانبين. اسم االختبار:
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 ف نحو الهدف.قياس دقة التهدي الغرض من االختبار:
(، وشريط لتعيين منطقة التهديف 5ملعب ُكرة قدم للصاالت، وكرات قدم للصاالت عدد ) األدوات:

 لالختبار. 
م( عند الهدف، أو يقوم 10( كرات في أماكن مغلقة ومحددة بمســــافة )5توضــــع )وصـــف األداء: 

بشـــــــــــكل عوبتها، و المختبر بالتهديف في المناطق المؤشــــــــــرة في االختبار على وفق أهميتها وصــــــــــ
ســـم( وبحســــب ما موضـــح في الشــــكل 50متســـلســـل الواحد بعد اآلخر، والمســــافة بين ُكرة وأخرى )

(2.) 
 (.5( وينتهي بالُكرة )1يبدأ االختبار من الُكرة ) شريط األداء:

 تحسب عدد اإلصابات التي تدخل األهداف أو تمس جوانبها على النحو اآلتي:طريقة التسجيل: 
 (.4التهديف في المجال رقم )( درجات عند 4) -
 (.3( درجات عند التهديف في المجال رقم )3) -
 (.2( درجتان عند التهديف في المجال رقم )2) -
 (.1درجة واحدة عند التهديف في المجال رقم ) -
 صفر خارج حدود التهديف. -
 يعطى المختبر خمس محاوالت.   -
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف مقسم على مربعات من الجانبين. يوضح اختبار التهديف نحو هد (2الشكل )

 م11

 سم66.6

 سم66.6 سم66.6

 سم66.6

51

سم

 سم66.6 سم66.6

4 

3 

2 

4 

2 

3 

1 
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 االختبارات القبلية: 2-3-1
في تمام  :28/2/201َتمو إجراء االختبـارات القبليـة لعينـة البحث في يوم الثالثاء الموافق   

( على الســــــــاحة الخارجية لمدرســــــــة ثانوية ثابت بن قرة، وقد قام الباحثان بتثبيت 5.25الســــــــاعة )
بارات وفريق العمل المســــــاعد من َأجل تحقيق الظروف نفســــــها قدر الظروف، وطريقة إجراء االخت

 َتمو عن طريقها ما يأتي:د إجراء االختبارات البعدية، و اإلمكان عن
شــــرح اختبارات المهارات األســــاســــّية بصــــورة مفصــــلة عن طريق كتابة االختبارات مع رســــمها  -

 على السبورة قبل إجراء االختبارات على أفراد العينة.
 فرصة للطالب لإلحماء الكامل.إعطاء  -
 تسجيل النتائج طبق ا للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار. -
 المنهج التعليمي: 2-3

َتمو العمل بالمنهج التعليمي لعينة البحث في بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم األربعاء  
، واشــــــــــــــتمــل المنهـــاج :30/4/201، واالنتهــاء منــُه في يوم األحــد الموافق :1/3/201الموافق 

ن في األســــــــــــبوع الواحد تين تعليميا( أســــــــــــبوعي ا، وحدت8عليمية بواقع )( وحدة ت16التعليمي على )
 ( دقيقة للوحدة التعليمية الواحدة موزعة على النحو اآلتي:40يومي )األربعاء والخميس( وبزمن )

 ( وحدات تعليمية لتعلم مهارة المناولة.6) -
 م مهارة التهديف.( وحدات تعليمية لتعل6) -
 ( وحدات تعليمية لتعلم مهارتي المناولة والتهديف مع ا.4) -

 ( دقيقة مقسمة على النحو اآلتي: 40وكان زمن الوحدة التعليمية الواحدة )
 . القسم اإلعدادي:1

( دقائق، والذي يهدف ِإلى تأكيد النواحي اإلدارية، فضال  عن إعطاء مجموعة 10ومدته ) 
عدادمن التمرينات لت  تقســيمه من الّدرس، وقد َتمو  ها لمواجهة متطلبات القســم الرئيسهيئة الجســم وا 

 على ثالثة أجزاء: 
 ( دقائق، والتي جرت فيها َأخذ الغياب وتهيئة األدوات.2المقدمة: ومدتها ) -
 ( دقائق، والذي جرى فيه إعطاء تمرينات عامة للجسم.3اإلحماء العام: ومدته ) -
( دقائق، والذي جرى فيه إعطاء تمرينات خاصــــــــــــــة لألجزاء التي 5) اإلحمـاء الخـاص: مدته -

 .شترك بشكل َأكبر في القسم الرئيست
 : . القسم الرئيس2

( دقيقة، والذي يهدف ِإلى تعلم المهارات األســـــــاســـــــّية قيد البحث، فضـــــــال  عن 25ومدته ) 
 هما:  مينقسإعطاء بعض التمرينات الالزمة لتعلم المهارات، وقد َتمو تقسيمه على 
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( دقائق ويتضــــــــمن في البداية مناقشــــــــة الواجبات التي كلفوا بها 10الجانب التعليمي: ومدته ) -
الطالب في الوحدة الســـابقة أي تحضـــير أوراق الواجب الخاصـــة بهم ليتم تطبيق )إســـتراتيجية 
ا وافي ا من قبل  الوعي بالتخطيط(، بعد ذلك يتم شـــــــرح طريقة األداء الصـــــــحيحة للمهارة شـــــــرح 

 مدرسي المادة، فضال  عن عرض أنموذج عملي أمام الطالب.
( دقيقة ويتضمن تطبيق ما تعلمه الطالب في الجانب التعليمي 15الجانب التطبيقي: ومدته ) -

باســــــــتخدام تمرينات تعليمية متنوعة تخدم المهارة المتعلمة، فضــــــــال  عن تطبيق )إســــــــتراتيجية 
 المراقبة( بعد ُكّل تمرين.

 مي:. القسم الختا3
( دقائق يحتوي على عينة صــــغيرة، فضــــال  عن تقويم الطالب بتســــلســــل جماعي 5مدته ) 

)المراجعة(، زيادة على تكليف الطالب بالواجبات بالوحدة التعليمية  اســــــتراتيجيةعن طريق تطبيق 
 القادمة، ثمو أداء التحية واالنصراف.

كية على المعرفة ما وراء اإلدرا ةاســتراتيجيَتمو تطبيق المنهاج التعليمي المصــمم على وفق  
المجموعة التجريبية، َأّما المنهاج المتبع والمعتمد من قبل المدرســــــة فقد َتمو تطبيقه على المجموعة 

 الضابطة.
 وقد اتبع الباحثان الخطوات اآلتية في تنفيذ المنهاج التعليمي: 

اإلدراكية َتمو  المعرفة ما وراء جيةاستراتي. قبل البدء بتطبيق المنهاج التعليمي المصمم على وفق 1
 إعطاء المجموعة التجريبية وحدتين تعريفيتين ألجل َأنم يكون قادرين على َتَعربف:

 ما وراء اإلدراكية. استراتيجيةمفهوم  -
جراءاته على وفق  -  ية.المعرفة ما وراء اإلدراك استراتيجيةأهداف المنهاج التعليمي المصمم وا 
 وأهمية تنفيذها. االستراتيجيةاألسباب التي تدعو لتبني هذه  -
المعرفة ما وراء اإلدراكية باســــــــتخدام مهمة تعليمية عن طريق ورقة  اســــــــتراتيجيةكيفية تطبيق  -

 الواجب المصممة لهذا الغرض.
إعطاء المادة التعليمية نفســـها للمجموعتين، والتي تشـــمل المهارات األســـاســـّية قيد البحث، وقد  -

بع تســــــــلســــــــل معين عند تعّلم هذه المهارات وللمجموعتين الضــــــــابطة والتجريبية على النحو ات
 اآلتي:   

 تعّلم مهارة المناولة.  -
 تعّلم مهارة التهديف.  -

 الفرعية للمعرفة ما وراء اإلدراكية على النحو اآلتي:  االستراتيجياتلقد َتمو تطبيق  
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 الوعي: استراتيجية - 
من قبل الطالب عن طريق اإلجابة عن األســـــــئلة الخاصـــــــة  الســـــــتراتيجيةاَتمو تطبيق هذه  
الوعي في ورقة اإلجابة الخاصـــة بالطالب، إذ َأعد الباحثان هذِه األســـئلة ســـلف ا  اســـتراتيجيةبمحور 

ودونوها في ورقة الواجب، وقد َتمو اإلجابة عن األســــــــئلة الخاصــــــــة بهذا المحور في مرحلة ما قبل 
أي )كواجــب بيتي للطــالــب( بعــد قراءتــه المهــارة المراد تعلمهــا قراءة جيــدة ووافيــة  الوحــدة التعليميــة،

 في الجانب التعليمي القســــــــــم الرئيسفي الدليل الخاص، ليتمكن من اإلجابة عن هذه األســــــــــئلة، و 
 حدة السابقة.ب بالواجب الذي كلفوا به في الو تمت مناقشة الطال

 التخطيط: استراتيجية -
من قبل الطالب عن طريق رســـم صـــورة مســـبقة أو التخطيط  االســـتراتيجية َتمو تطبيق هذه 

للمهمــة التعليميــة في مرحلــة مــا قبــل الوحــدة التعليميــة )كواجــب بيتي للطــالــب(، ويتم داخــل محور 
التخطيط في ورقة الواجب الخاصـــــــــــة بالطالب بعد اطالعه على التمرينات المهارية  اســـــــــــتراتيجية

 ة أساسية قيد البحث.التعليمية الخاصة بكل مهار 
 المراقبة: استراتيجية -

ّل طـــالـــب بتحـــديـــد تمرينين  االســــــــــــــتراتيجيـــةَتمو تطبيق هـــذه   من قبـــل الطالب بعـــد قيـــام كـــُ
المراقبة  ةاســـتراتيجيوكتابتهما، فضـــال  عن النقاط المهمة للمراجعة الخاصـــة بكل تمرين في محور 

لوحدة التعليمية )كواجب بيتي للطالب(، في روقت الواجب الخاصـــــــــــة بالطالب في مرحلة ما قبل ا
وفي بداية الجانب التطبيقي يقوم ُكّل طالب بتعليق ورقة الواجب الخاصــــــــة به على الجدار، إذ َتمو 

( 1تخصـــيص مكان دائمي على الجدار لتعليق هذه األوراق، فضـــال  عن تخصـــيص وقت مقداره )
 من قبل الطالب.دقيقة من الجانب التطبيقي، ثمو يتم أداء التمرينات 

 المراجعة: استراتيجية -
ة من قبل الطالب في القســـم الختامي من الوحدة التعليمي االســـتراتيجيةوقد َتمو تطبيق هذه  

حقيق ها في الوحدة التعليمية، ألجل تؤ التي َتمو أدا عن طريق قيام الطالب بمراجعة أعماله وتقديرها
ُه، أي حكم الطــالــ  حــه فيب على مســــــــــــــتوى إنجــازه، ومــدى تقــدمــه ونجــاهـدف التعّلم الــذي خطط لــَ

ي محور ف االســــــــــــــتراتيجيـــةهـــا داخـــل الوحـــدة التعليميـــة، وتم تطبيق هـــذه ؤ التمرينـــات، التي َتمو أدا
المراجعة في ورقة الواجب الخاصــــة بالطالب عن طريق إجابته عن بعض التســــاؤالت  اســــتراتيجية

ه تي تشـــــــــتمل على مدى قيام الطالب بتحقيق هدفالتي دوّنها الباحثان ســـــــــلف ا في ورقة الواجب، وال
 الذي خطط َلُه في الوحدة التعليمية.
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 الموائمة )التعديل(: استراتيجية -
ّل طــــالــــب بتقويم  االســــــــــــــتراتيجيــــةَتمو تطبيق هــــذه   من قبــــل الطالب عن ط ريق قيــــام كــــُ

تقرير مبســط عن  بكتابةالتي قام بتنفيذها بعد قيام مدرس المادة بتكليف ُكّل طالب  االســتراتيجيات
عليمية، المعرفة ما وراء اإلدراكية في الوحدة الت استراتيجيةمستوى أدائه في مدى تطبيقه وممارسته 

الموائمة في ورقة الواجب الخاص بالطالب بعد قيام  اســـــــــــــتراتيجيةوكتابة هذا التقرير داخل محور 
 عليها وتدوين المالحظات. مدرس المادة بإرجاع أوراق الواجب ِإلى الطالب بعد اإلطالع

 االختبارات البعدية: 2-4
 :3/5/201قام الباحثان بإجراء االختبارات البعدية لعينة البحث في يوم األربعاء الموافق  

ا على ســــــاحة مدرســــــة ثانوية ثابت بن قرة للمجموعتين التجريبية  5.25في تمام الســــــاعة  صــــــباح 
االختبارات القبلية نفســــــها من حيث الزمان، والمكان، والضـــــابطة متبع ا ُكّل الشــــــروط واإلجراءات و 

 واألدوات المستخدمة، وطريقة التنفيذ، وفريق العمل المساعد.
 الوسائل اإلحصائية: 2-6

 الستخراج البيانات. (SPSS)استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية  
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: 3-3
اولــة والتهــديف لالختبــارات القبليــة والبعــديــة للمجموعتين نتــائج اختبــار مهــارتي المنــ عرض-3

 الضابطة والتجريبية وتحليلها:
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  (2الجدول )
 التجريبية.

 ع± س   االختبار وحدة القياس التغيرات

 درجة المناولة
 1.337 2.433 قبلي
 1.173 3.200 بعدي

 درجة التهديف
 3.335 7.334 قبلي
 1.335 10.300 بعدي

 (.0.05معنوّي عند داللة ) 
             

 
 
 
 
 



 432074-6032 :ISSN

 
 

112 
 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وأخطائها المعيارية وشبه  (3الجدول )
 الخطأ للمجموعة التجريبية

 
ة يمناقشـــــة نتائج اختبار دقة مهارتي المناولة والتهديف في االختبارات القبلية والبعد 3-1-1

 للمجموعة التجريبية:
( وجود فروق معنويــة بين 0.05( عنــد مســــــــــــــتوى الــداللــة )3تبين النتــائج في الجــدول ) 

االختبـارين القبلي والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة الختبـار مهـارتي المنـاولـة والتهديف المدروســــــــــــــة، 
معرفة ما وراء ال يةاســتراتيجويعزو ســبب ذلك ِإلى المنهاج التعليمي الذي أعده الباحثان على وفق 

ُه األثر الكبير في جعــل عمليــة التعّلم الحركي أكثر فــاعليــة وايجــابيــة عن  اإلدراكيــة، والــذي كــاَن لــَ
ما وراء المعرفة التي تضــــــــــــمنها المنهاج التعليمي، والتي تشــــــــــــمل: الوعي،  اســــــــــــتراتيجياتطريق 

عال  في لطالب ليكون عنصر ا فاوالتخطيط، والمراقبة، والمراجعة، والموائمة، والتي أتاحت الفرصة ل
لمام بالواجبات التي ســــــوف يؤديها عند أداء المهمة  العملية التعليمية عن طريق جعله على علم وا 
التعليمية، وبالتالي يكون قادر ا على توجيه عملياته العقلية التي تؤدي ِإلى تحقيق الهدف المنشــود، 

(، 125: 2003ق مع نتائج دراسة )الهنداوي: ومن ثمو ينتج عنه مستوى تحصيلي أعلى، وهذا يتف
ة َلُه َأثر ما وراء المعرف اســـــــتراتيجياتالتي أشـــــــارت ِإلى َأنو البرنامج التدريســـــــي الذي يحتوي على 

أدى ِإلى  يجياتاالســتراتفاعل في زيادة التعّلم لدى الطلبة، إذ ِإنو تضــمين البرنامج التدريســي بهذه 
تفكير عند قيامه بأداء مهمة محددة، واســـــــتخدام هذا الوعي في  جعل الطالب أكثر وعي ا بأســـــــلوب

: 2003التحكم، وضــــــــبط أداء أي نشــــــــاط يقوم به الطالب، كما أكدت هذه الحقيقة )عبداللطيف: 
(، التي أشارت ِإلى َأنو امتالك قاعدة قوية من المعرفة ما وراء اإلدراكية هو عنصر حاسم في 40

المتعلم النـاجح هو المتعلم الـذي لـديه المعرفة بشــــــــــــــَأن طبيعة المهمة  تحقيق التعّلم النـاجح، إذ ِإنو 
 المالئمة لتحقيق األهداف. االستراتيجياتالتي سوف ينجزها وبشان 

 
 

 ه ع ف س  ف المتغيرات
 (t)اختبار 

 نسبة الخطأ (t)قيمة 
مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 معنويّ  0.000 -3.425 0.313 1.553 -3.734 بعدي –قبلي  المناولة
 معنويّ  0.000 -3.544 0.553 3.673 -3.533 بعدي –قبلي  التهديف
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عرض نتائج اختبار مهارتي المناولة والتهديف في االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  3-2
 الضابطة وتحليلها ومناقشتها:

ين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة يب (7الجدول )
 الضابطة.

 ع± س   االختبار وحدة القياس التغيرات

 درجة المناولة
 1.364 3.034 قبلي
 2.137 3.533 بعدي

 درجة التهديف
 2.650 7.533 قبلي
 1.566 3.333 بعدي

              
ن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وأخطائها المعيارية وشبه يبي (3الجدول )

 الخطأ للمجموعة الضابطة.

 
منــاقشــــــــــة نتــائج اختبــار مهــارتي المنــاولــة والتهــديف في االختبــارات القبليــة والبعــديــة  3-3

 للمجموعة الضابطة:
( لالختبارات المهارية يتبين لنا 0.05( وتحت مســتوى الداللة )5من النتائج في الجدول ) 

للمجموعـــة الضــــــــــــــــابطـــة أي عـــدم وجود معنويـــة االختبـــارات، ويعزو أعاله في من خالل النتـــائج 
الباحثان ســبب حدوث هذه النتيجة ِإلى اســتخدام المجموعة الضــابطة األســاليب المتبعة في عملية 

 التعّلم.
( َأنو التطور الحاصــــــــــــــل لالختبار بمهارتي المناولة والتهديف 5يتبين من نتـائج الجدول ) 

رنة مع المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث َأنو ســـبب التطور البطيء كانت شـــبه قليلة وبطيئة مقا
في المهارات األســــــاســــــّية هو اعتماد المجموعة الضــــــابطة على األســــــاليب التي كانت تدرس عن 

المعرفة ما وراء  اســـــــــــــتراتيجيةطريق المحاضـــــــــــــرات عكس المجموعة التجريبية التي اســـــــــــــتخدمت 
دراكية، المعرفة ما وراء اإل اســـــــتراتيجيةليمي المعد على وفق اإلدراكية التي تضـــــــمنها المنهاج التع

يوَما  التخطيط، التي تؤكد على جعل الطالب مشـــــارك ا في عملية وضـــــع األهداف  اســـــتراتيجيةوالســـــِ

 ه ع ف س  ف المتغيرات
 (t)اختبار 

 نسبة الخطأ (t)قيمة 
مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 غير معنويّ  0.105 -1.413 0.303 1.535 -0.634 بعدي –قبلي  المناولة
 غير معنويّ  0.064 1.670 0.431 2.574 -1.700 بعدي –قبلي  التهديف
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طالع الطالب عليها ســـــــــلف ا  التعليمية مع المدرس والتخطيط لها، إذ ِإنو تحديد األهداف التعليمية وا 
عّلم لتوضــــــــــــــيح الغاية من التعّلم، ويزيد من وعي الطالب نحو المطلوب منهم قبل البدء بعملية الت

في الوحدة التعليمية المقبلة، فضــــــــــــال  عن اســــــــــــتيعابهم وفهمهم لمحتوى المادة التعليمية، ِمموا يثير 
 ىدافعيتهم ونشـــــــــــاطهم نحو التعّلم، ِإذ ِإنونا نعلم َأنو نجاح العملية التعليمية يعتمد بشـــــــــــكل  كبير  عل

التفاعل بين المعلم والتعلم، أي النشــــــــــــاط المتبادل بين المعلم وطلبته في التخطيط، وتنفيذ العملية 
ا على الجــانــب التطبيقي للقــدرات  التعليميــة بمــا يحقق تعّلم فــاعــل وذا معنى، والــذي بــدوره إيجــابيــ 

( َأنو 8: 2008ي: المهارية في تعّلم المهارات األسـاسّية قيد البحث، ويتفق مع ما ذكرته )الصالح
التفاعل المباشر بين المدرس وطلبته هو المحور الرئيس للعملية التعليمية، وَأنو هذه العالقة يمكن 
عّدها المفتاح الموصــــــــل ِإلى نجاح العملية التعليمية أو فشــــــــلها، وهذا ما أكدته نتائج )الشــــــــيخلي: 

عملية  في دور مهم وتأثير كبير ارت ِإلى َأنو األســـــــــــلوب التعليمي َلهُ (، والتي أشـــــــــــ164: 2006
التعّلم، إذ ِإنو وضـــع األســـلوب التعليمي المناســـب والمالئم، فضـــال  عن مطابقة األســـلوب المعرفي 

 الذي يمتلكه المتعلمون بينهم في تحقيق نتيجة تعّلم أفضل وتحصيل أعلى.
ة والتجريبي عرض االختبـارات البعـديـة لمهارتي المناولة والتهديف للمجموعة الضـــــــــابطة 3-3

 وتحليلها ومناقشتها:
 (t)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لألوساط وقيمة  (3الجدول )

 ونسبة الخطأ للمجموعتين التجريبية والضابطة لالختبارات البعدية في متغيرات البحث.

منـاقشـــــــــة نتـائج اختبـارات مهـارة المنـاولة والتهديف لالختبارات البعدية للمجموعتين  3-3-1
 الضابطة والتجريبية:

( نتـائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضــــــــــــــابطة عند 6يتبين من الجـدول ) 
 لصالح المجموعة التجريبية، ِمموا(، ومن النتائج أعاله يظهر مستوى التحسن 0.05نسبة الداللة )

 المتغيرات
أعداد 
أفراد 
 العينة

 ع   س  
الخطأ 
المعياري 

 وساطلأل 
t  نسبة

 الخطأ
الداللة 
 اإلحصائية

 درجة المناولة

المجموعة 
 0.333 2.137 3.533 13 الضابطة

 معنوي 0.001 3.356
المجموعة 
 0.253 1.173 3.200 13 التجريبية

 درجة التهديف

المجموعة 
 0.313 1.566 3.333 13 الضابطة

 معنويّ  0.001 3.717
المجموعة 
 0.723 1.335 10.300 13 التجريبية
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ا سـبب حدوث هذا التحسن للمجموعة التجريبية، نظر   ينمعنوية االختبارات، ويرى الباحثيدّل على 
المعرفة ما وراء اإلدراكية قد هيأ جو ا مالئم ا في اســــــتثمار العمليات العقلية  اســـــتراتيجيةالســـــتخدام 

ما وراء معرفية تجبر المتعلم على اســـــــتخدام  تيجياتاســـــــترالدى المتعلم ِمموا تضـــــــمنه المنهاج من 
ّل  ا االنتبــاه، واإلدراك، والتفكير، والتــذكر، والتصــــــــــــــور عنــد تطبيق كــُ يومــَ العمليــات العقليــة، والســــــــــــــِ

في المنهاج في أثناء الوحدات التعليمية، ومن ثمو إسهام ذلك في عملية فهم المعلومات  استراتيجية
(، إذ أســــفرت نتائج هذه 3: 2001يتفق مع نتائج دراســــة )موســــى:  ومعالجتها بشـــكل فعال، وهذا
ما وراء المعرفة زاد من عملية الوعي، واالنتباه، ومراقبة  اســـــــــتراتيجيةالّدراســـــــــة ِإلى َأنو اســـــــــتعمال 

النشـــــــــــــــاط العقلي للتالميــذ في أثنــاء األداء، كمــا وفر القــدرة على التخطيط، والمراجعــة، والتقويم، 
حســــــــين في ت االســــــــتراتيجيةأظهرت هذه الدراســــــــة فاعلية هذه و م إذا لزم األمر، وتعديل خطة التعلّ 

( ِإلى َأنو وضـــــــــع الطالب في 312: 2000القدرة على معالجة المعلومات كما يشـــــــــير )العمايرة: 
مواقف أو أجواء تعليمية يسـتثمرها لتحقيق األداء األفضـل يأتي عن طريق مساعدته في الحصول 

 ات والخبرات بشكل علمّي مدروس ومخطط َلُه بصورة صحيحة.على معالجة المعلوم
المعرفة  ةاســـــتراتيجيســـــبب ذلك ِإلى َأنو المنهاج التعليمي المعد على وفق  انيعزو الباحثو  

ما وراء اإلدراكية يتيح الفرصــــــــــة للطالب باالعتماد على النفس، وتحمل المســــــــــؤولية، والقدرة على 
منســجم ا مع الصــفات التي يمتلكها الشــخص المجازف، بمعنى َأنو اتخاذ القرار، وقد جاء ُكّل ذلك 

التعامل مع المتعلمين على ضــوء ما يمتلكونه من صــفات شــخصــية يؤدي ِإلى نتائج أفضــل، ِمموا 
لو أغفل التعامل معهم على أســــــــاس ذلك، ِمموا يدّل على دور الجانب النفســــــــي وتأثيره في تطوير 

( َأنو ااســـــتخدام األســـــلوب التعليمي 350: 2000د ذلك )قطامي: مســـــتوى األداء المهاري، إذ يؤك
الذي يتناســـب مع األســـلوب المعرفي يســـاهم في تحقيق نتائج أفضـــل في التعّلم، إذ يتأثر تحصـــيل 

 الطلبة إيجابي ا عند تعلمهم بأساليب تعليمية مطابقة ألساليبهم المعرفيةا.
تقانها  االســــتراتيجيةإذا كاَن الهدف من اســــتخدام هذه   هو اكتســــاب المهارات األســــاســــّية وا 

لالعب ُكرة القدم، إذ ِإنو التطبيق الجيد للمهارات يســــــاعد على إتقان األداء، وعدم تعرض الالعب 
ِإلى اإلصـابة، وال يســتطيع الالعب في لعبة ُكرة القدم تنفيذ األداء المهاري بالشــكل المطلوب، عن 

رهـا تؤثر في تطوير قـابليـة الالعبين الخططيـة، وهـذا يأتي طريق إتقـان النواحي المهـاريـة التي بـدو 
عطــاء الوقــت الكــافي من َأجــل إتقــانهــا )هــارة:  : 1550عن طريق التــدريــب على أداء المهــارة، وا 

ا على الجـــانـــب التطبيقي للقـــدرات المهـــاريـــة للطالب في تعّلم 24 (، والـــذي انعكس بـــدوره إيجـــابيـــ 
( َأنو االتفاعل المباشر بين 8: 2008ما ذكرته )الصالحي:  المهارات األساسّية قيد البحث، ويتفق

المـــدرس وطلبتـــه هو المحور الرئيس للعمليـــة التعليميـــة، وَأنو هـــذه العالقـــة يمكن عـــّدهـــا المفتـــاح 
 الُموصل ِإلى نجاح العملية التعليمية أو فشلهاا.
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ميزة لألفراد طريقة ماألسـاليب المعرفية تتناول طريقة ممارسـة الفرد للنشاط المعرفي، فهي  
(، والتي أشــارت ِإلى 164: 2006في اســتجابتهم لمثيرات البيئة، وهذا ما أكدته نتائج )الشــيخلي: 

َأنو لألســــلوب التعليمي دور ا مهم ا وتأثير ا كبير ا على عملية التعّلم، إذ ِإنو وضــــع األســــلوب التعليمي 
يق ي الذي يمتلكه المتعلمون بينهم في تحقالمناســـب والمالئم، فضـــال  عن مطابقة األســـلوب المعرف

 نتيجة تعّلم أفضل وتحصيل أعلى.
ما  راتيجياتباستويرى الباحث َأنو هذه النتيجة يمكن إرجاعها ِإلى المنهاج التعليمي الُمعد  

يوَما   اتيجياتاالســــــــتر المراقبة، والمراجعة، والموائمة إذ أتاحت هذه  اســــــــتراتيجيةوراء المعرفة، والســــــــِ
رصــة للطالب ليكون مســؤوال  ومشــارك ا إيجابي ا ِإلى َحّد كبير في عملية التعّلم عن طريق وضــعه الف

في مواقف تعليمية يكون قادر ا فيها على تقييم أدائه بصورة آنية ودقيقة في ُكّل خطوة من خطوات 
نتهاء ا التعليم، فضـال  عن تصـحيح أخطائه، ومعرفة مدى التقدم الحاصـل َلُه وبشــكل فوري، وحال

ثــارة اهتمــامهم، ومن ثمو أســــــــــــــهم ذلــك في زيــادة دافعالوحــدة التعليميــة،  يــة المتعلمين نحو التعّلم، وا 
في الخروج عن النمط التقليدي المتبع، وهذا بدوره  االســــــتراتيجياتفضـــــال  عن إســـــهام        هذه 

تقانها بشــكل أكثر فاعلية، وقد أكد هذه الحقيق إليه نتائج  ة ما توصــلتســاعد على تعّلم المهارات وا 
(Arski Meyarech: 1997: 127)  نقال  عن )إســــتبرق مجيد(، التي أشــــارت ِإلى َأنو التأثيرات

اإليجابية للتدريب ما وراء المعرفة في معالجة المعلومات والتفاعل اإلدراكي واكتشــــاف الخطأ لدى 
الراجعة في تطور مســــــــــــــتوى (، كما ال يمكن َأنم نغفل دور التغذية 112: 2003الطلبة )لطيف: 

 األداء المهاري، إذ ُتعدب عامال  بالغ األهمية في عملية التعّلم الحركي.
 الخاتمة:-7

لمعرفة ما وراء ا استراتيجيةبعد عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثان ِإلى َأنو استخدام  
، وَأنو بُكرة القدم للصـــــــــــاالت اإلدراكية كاَن لها األثر الواضـــــــــــح في تعّلم مهارتي المناولة والتهديف

الطالب في المجموعة التجريبية لهم القابلية على تعّلم بعض المهارات األســــــــــــــاســــــــــــــّية قيد البحث 
 المعرفة ما وراء اإلدراكية. استراتيجيةوبشكل متساو  على وفق المنهاج التعليمي في 

م راكية( في تعلّ )المعرفة ما وراء اإلد االســــــــــــتراتيجيةويوصــــــــــــي الباحثان باســــــــــــتخدام هذه  
المهارات األســـاســـّية بُكرة القدم وتطويرها في المدارس وكليات التربّية البدنية وعلوم الرياضـــة، كما 

ضية التعّلم الحديثة في تعّلم جميع األلعاب والفعاليات الريا اسـتراتيجياتيوصـي الباحث باسـتخدام 
ي رنة مع األســــــــــــــاليب التقليدية، ويوصــــــــــــــوتطويرهـا، أَلنوهـا تعطي نتـائج إيجابية وفعالية عالية مقا

 المعرفة ما وراء اإلدراكية بإدخال ِعدوة أســاليب اسـتراتيجيةالباحث بإجراء دراسـات ُأخرى باســتخدام 
 معرفية.
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 والمراجع المصادر
  خلف، قصـــــي حاتم، تأثير تمرينات مشـــــابهة في اكتســـــاب بعض الصـــــفات الحركية والمهارية

)رســــــالة ماجســــــتير، كلّية التربّية الرياضــــــية، جامعة ديالى،  األســــــاســــــّية بخماســــــي ُكرة القدم:
2008.) 

  الشـيخلي، لمى سمير حمودي؛ تأثير أسلوبي التنافس الذاتي والجامعي لذوي االستقالل مقابل
االعتماد على المجال اإلدراكي في تعّلم واحتفاظ بعض المهارات األســــــــــــاســــــــــــّية بُكرة الطائرة: 

 (.2006بّية الرياضية للبنات، جامعة بغداد، )أطروحة دكتوراه، كلّية التر 
  بات قبلية في تحصــيل طال اســتراتيجياتالصــالحي، جهان ضــياء عاكف؛ َأثر اســتعمال ثالث

معهد إعداد المعلمات واالحتفاظ به واتجاههن نحو مادة التربية اإلسالمية: )أطروحة دكتوراه، 
 (.2008ابن رشد، جامعة بغداد،  –كلّية التربّية 

  (.1585: )الكويت، 2اف، قاسم، األساليب المعرفية، طالصر 
  عبدالحمزة، عبدالمطلب، تصـــــــــــميم وتقنين بطاريتي اختبار )بدنية ومهارية( الختبار ناشـــــــــــئي

ة الريــاضــــــــــــــيــة، جــامعــة بغــداد، 16-14خمــاس ُكرة القــدم في بغــداد لألعمــار ) ة التربيــّ (: )كليــّ
2011.) 

 دار 2لتاريخية واالجتماعية والفنية والفلســــــــفية، طالعمايرة، ُمَحمود حســــــــن؛ أصــــــــول التربّية ا( :
 (.2000المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 

 (.2000: )دار الشروق، عمان، 1قطامي، يوسف ونايف؛ سايكولوجية التعّلم الصفي، ط 
  ة ازفالمعرفة ما وراء اإلدراكية لذوي المج اســـــــــتراتيجيةالكعبي، بســـــــــمة نعيم؛ تأثير التعّلم وفق

مقابل الحذر في تعّلم واحتفاظ بعض المهارات األســــــــاســــــــّية بالُكرة الطائرة: )أطروحة دكتوراه، 
 (.2010كلّية التربّية الرياضية للبنات، جامعة بغداد، 

  لطيف، إستبرق مجيد؛ المعرفة ما وراء اإلدراكية بستراتيجيات حل المشكلة لدى طلبة الجامعة
بن رشـــــد، ا –مشـــــكلة: )رســـــالة ماجســـــتير، كلّية التربّية وعالقتها بالجنس والتخصـــــص ونوع ال

 (.2003جامعة بغداد، 
  المفتي، وداد الكاتب عفاف؛ َأثر اســــــــتخدام بعض أســــــــاليب التدريس في مســـــــــتوى تعّلم مهارة

الســـباحة الحرة: )بحث منشـــور، مجلة الدراســـات، مؤتمر التربّية الرياضـــية، الجامعة األردنية، 
2004.) 

 ســــتراتيجية ما وراء المعرفة في تحســــين الفهم القرائي والوعي بما وراء  موســــى مصــــطفى؛ َأثر
نتاج األســــــئلة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية: )مجلة القراءة والمعرفة، مج ، بحوث 1المعرفة وا 

 (.2001المؤتمر اأَلّول للنوعية القرائي، مدينة نصر، 
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 تعليم العالي، الموصـــــــــــل، هارة؛ أصـــــــــــول التدريب، )ترجمة(: عبد علي نصـــــــــــيف: )مطبعة ال
1550.) 

  الهنداوي، شـذى جواد كاظم؛ َأثر تدريب ستراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي للتعلم
 –بحســـــــــــــب الذكاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمين: )أطروحة دكتوراه، كلّية التربّية 

 (.2003ابن رشد، جامعة بغداد، 
 (1الملحق )           

 ذج وحدة تعليميةأنمو 
 :1/3/201التاريخ       المادة: ُكرة القدم للصاالت

 دقيقة 40الوقت:       الموضوع: مهارة دقة المناولة

األهداف 
 السلوكية

 جعل الطالب بعد نهاية هذه الوحدة التعليمية قادرين على:
تطبيق إســــــــــــــترايتجيــة المعرفــة مــا وراء اإلدراكيــة بصــــــــــــــورة تــدرييجيــة )الوعي،  -

 طيط، والمراقبة، والمراجعة(.والتخ
 تنمية إستراتيجية الوعي الخاص بالمهمة التعليمية لدى الطالب. -
 تنمية إستراتيجية التخطيط الخاص بالمهمة التعليمية لدى الطالب. -
 فهم ما المقصود بمهارة المناولة والغرض منها. -
 ذكر أنواع المناوالت. -
 ة.ذكر المبادئ األساسّية لتكنكيك مهارة المناول -
 أداء مهارة المناولة بشكل أولي.  -

األدوات 
 واألجهزة

ملعب كرة قدم للصـاالت، وكرات قدم، وشريط الصق، وصافرة، وصورة توضيحية 
 لمهارة المناولة. 

القسم 
اإلعدادي 

 د(10)

 د( َأخذ الغياب وتهيئة األدوات. 2المقدمة ) -
يئة عضـــــــالت د( ويتضـــــــمن مجموعة من التمرينات البدنية لته 3إحماء عام ) -

 الجسم ومفاصله.
 د(، إحماء خاص بالكرات. 5إحماء خاص ) -

القسم 
الرئيسي 

 د(25)

في بداية الجانب النظري ســـيناقش مدرس المادة الطالب باألنشـــطة التي كلفوا  -
بها في ورقة الواجب في الوحدة الســــابقة )الوحدة التعريفية(، إذ ســـــيتم مناقشـــــة 

إســــــــــتراتيجية الوعي مع الثناء على أجوبة الطالب على األســــــــــئلة الخاصــــــــــة ب
 اإلجابة االفضل.
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طرح األسئلة على الطالب لبيان مدى تحفيزهم لورقة الواجب مع فسح المجال  -
 للطالب باالجابة عن األسئلة أو طرح األسئلة.

مناقشــــــة الطالب بشـــــــان كيفية التخطيط للتمرينات التي تمت كتابتها في ورقة  -
في إســــتراتيجية التخطيط، إذ ســــيتم مناقشــــة  الواجب والخاصــــة بمهارة المناولة

 كل تمرين على حدة، مع التأكيد على النقاط الخاصة بالمراقبة لكل تمرين.
 تقديم تعريف مهارة المناولة. -
 توضيح فائدتها وأهميتها بالنسبة لبقية المهارات. -
 توضيح الشروط الواجب توافرها لتعلم مهارة المناولة. -
ا، ويرعى عند الشـــــــــــرح تحليل األداء المهاري شـــــــــــرح مهارة المناولة وعرضـــــــــــه -

واالهتمام بصـــــحة األداء مع االســـــتعانة بالصـــــورة التوضـــــيحية الخاصـــــة بهذه 
 المهارة.

الجانب 
التطبيقي 

 د( 15)

في بــدايــة الجــانــب التطبيقي يقوم الطالب بتعليق أوراق الواجــب على الجــدار،  -
 د(. 1إذ سيكون وق ذلك )

 بـــاتخـــاذ القرارات التي انتقلـــت إليهم، أي تنفيـــذيبـــدأ الطالب في هـــذا الجـــانـــب  -
هــا الواحــد تلو اآلخر، والتي تمــت كتــابتهــا ئالتمرينــات التي خطط الطالب ألدا

 في ورقة الواجب بعد َأنم يقوم المدرس بشرح هذه التمرينات وعرضها.
ّل تمرين، إذ يقوم  - يبـــدأ الطالب بتطبيق )إســــــــــــــتراتيجيـــة المراقبـــة( بعـــد أداء كـــُ

بعد ُكّل تمرين عن طريق ملء الحقول  هواختيار ه ؤ راقبة مســـــــتوى أداالطالب بم
 الخاصة بهذه اإلستراتيجية في ورقة الواجب.

ســـــــــــيتم في أثناء أداء التمرينات تقديم المالحظات المباشـــــــــــرة والتغذية الراجعة  -
 المناسبة لكل تمرين.

 التنظيم التمرينات الزمن
 ( د6)

 
 د(1.30)

 مراقبة
 
 
 

مرين داخـــــــل مســــــــــــــتطيـــــــل ( ينظم الت1)
( 10م( مشــــــــــــــترك في التمرين )10×6)

طالب مقســـم على خمســـة مجاميع، ولكل 
طــــالــــب كرة، إذ يقف طــــالبــــان إحــــداهمــــا 
مقابل اأُلخرى ويقوم الطالب بمناولة الكرة 
إلى الطـالب المقابلة ليقوم األخير بإرجاع 

 الكرة مرة ُأخرى.
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 ( د6)
 

 د(1.30)
 مراقبة
 

ــــع 2) ــــن داخـــــــل مــــرب ــــمــــري ــــت ــــظــــم ال ــــن ( ي
( 4م( ويشــــــــــــــترك في التمرين )10×10)

طالب على شـــــكل مربع، إذ يقوم الطالب 
ــــب 1رقم ) ــــة الكرة ألي طــــال ( إلى منــــاول

على الطالب الثالثة، وفي الوقت نفســــــــــه 
ينـــــادي بـــــأي من الطالب الثالثـــــة لتغير 

 مكانها وبذلك تغير مراكز.

2 
 
 

3 1 
 

4 

القسم 
 الختامي

 (د5)

 إعطاء تمرينات استرخاء وتهدئة عامة. -
يقوم المــدرس بــإعطــاء تغــذيــة راجعــة تصــــــــــــــحيحــة لجميع الطالب، وذلــك عن  -

بل تصـــــــحيحها، فضـــــــال  عن  طريق ذكر أهم األخطاء الحاصـــــــلة بالدرس وســـــــُ
 تعزيز األداء األفضل.

يقوم الطالب بتطبيق )إســــــــــــــتراتيجيــة المراجعــة( عن طريق مــلء الحقول بهــا،  -
 لب معرفة نتائج التقويم الخاص به في هذه الورقة التعليمية.ليتسنى لكل طا

( الخاصة بمهارة المناولة والتي 2تكليف الطالب بتحضـير ورقة الواجب رقم ) -
 ستكون موضوع الوحدة التعليمية االثنية.

 اعادة األدوات إلى مكانها ثم اإليعاز باالنصراف. -
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 بمهارة المناولة. أنموذج مصغر لورقة الواجب الخاصة
 اسم الطالب:_____________    الموضوع العام للوحدة التعليمية
 الصــــــــف:_____________    الهدف الخاص للوحدة التعليمية

                                                             
 التـــــــاريـخ:_____________ 

 المراقبة. استراتيجية

 اإلدراكيةإستراتيجيات المعرفة ما وراء 
 إستراتيجية التخطيط إستراتيجية الوعي

 ما مفهومك لمهارة المناولة؟ .1
 ما أهمية مهارة المناولة؟ .2
 ما أنواع مهارة المناولة؟ .3
 ما شروط أداء مهارة المناولة؟ .4
هل يتوزع ثقل الجســــــم بصــــــورة متســــــاوية  .5

 عند أداء المناولة.
 ما دور القدم عند التهيؤ لضرب الُكرة؟ .6
 

ص في هــــــذه الوحــــــدة مــــــا هــــــدفــــــك الخــــــا .1
 التعليمية؟

اكتــب التمرينــات التي يمكنــك عن طريقهــا  .2
 تحقيق الهدف.

رتـب هـذه التمرينـات بشــــــــــــــكـل منطقي من  .3
 السهل ِإلى المعقد.

 ما الوقت الخاص ألداء ُكّل تمرين؟ .4
 لكل تمرين. تؤدىما عدد الكرات التي  .5
ما اإلجراءات التنظيمية التي ســـــــــــتحتاجها  .6

نـــات التي قمـــت في أثنـــاء أداء هـــذه التمري
بـــــــالــتــخــطــيــط لــهـــــــا )األجــهــزة، واألدوات، 

 والمكان(؟
تنبأ بالصـــعوبات التي ســـتواجهها في أثناء  .:

أداء التمرينـــــــات التي قمـــــــت بـــــــالتخطيط 
 ألدائها.

رقم 
 التمرين

وصف أداء 
 التمرين

وقت 
 التمرين

عدد 
 التكرارات

نقاط مهمة 
 للمراجعة

 لم تنجز أنجزت
عدد المرات  عدد المرات

 الفشل النجاح المنجزة
1    1. 

2. 
3. 
4. 
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 الموائمة استراتيجية المراجعة استراتيجية

هل قمت بتحقيق هدفك الذي خططت في  .1
 هذه الوحدة التعليمية؟

ــــات التي  .2 ــــذ جميع التمرين هــــل قمــــت بتنفي
 خططت ألدائها؟

هــل قمــت بــااللتزام بــالوقــت الخــاص ألداء  .3
 ُكّل تمرين؟

هل قمت بتنفيذ جميع التكرارات الخاصـــــــة  .4
 بأداء ُكّل تمرين؟

أت بهل واجهت جميع الصـــعوبات التي تن .5
 بها؟

 . هل قمت بإعطاء تغذية راجعة؟1
 ؟االستراتيجيات. هل قمت بتعديل 2
. هـل قمت بتعديل األخطاء الشــــــــــــــائعة لكل 3

 مهارة؟
. هــــل قمــــت بتعــــديــــل طريقــــة األداء الفني 4

 للمهارة؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
رقم 
 التمرين

وصف أداء 
 التمرين

وقت 
 التمرين

عدد 
 التكرارات

نقاط مهمة 
 للمراجعة

 لم تنجز أنجزت
عدد المرات  عدد المرات

 الفشل النجاح المنجزة
1    1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

     


