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 البحث ملخص
حظ َأن  الكثير من و من خالل خبرة الباحثين ومالحظاتهم العلمية التعليمية ِلَهْذِه الماد ة، ل    

المدرسين ال يتبعون اإلستراتيجيات الحديثة وتطبيقها ِفي مجال التدريس والتعليم للدروس العملية، 
ن ما االعتماد فقط َعَلى اإللقاء من الدرس واالستماع من الطالب ِفي الع مليات التعليمية، ِفي حين واِ 
ومن هنا تكمن أهمية البحث ،َأن  اإلستراتيجيات الحديثة تشجع َعَلى عملية التعليم والتعلم ِفي آٍن واحدٍ 

من خالل إسهامه ِفي تزويد مدرسي التربية الرياضية بإستراتيجية التعلم التوليدي، ال ِذي قد يساعدهم 
لطلبتهم ِفي المجال الرياضي، فضاًل عن تطوير نماذج التعلم ِفي زيادة التحصيل المعرفي والمهاري 

تعرف فاعلية استخدام استراتيجة التعلم التوليدي في تعلم مهارتي ويهدف البحث الى ،وطرائقه
واستخدم الباحث المنهج التجريبي واتبع الباحث ،الدحرجة والتهديف للطالبات بكرة القدم للصاالت 

ة والضابطة ذات االختبارين القبلي والبعدي أي قياس المجموعتين قبل تصميم المجموعتين التجريبي
التجربة وبعدها.وتم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهي طالبات المرحلة الث الثة ِفي كلية 

(، َأّما عينة البحث فقد اختيرت 2115-2111التربية الرياضية جامعة ديالى للعام الدراسي )
اما االختبارات المستخدمة  ،( طالبة15ئية عن طريق سحب األوراق، إذ بلغ عددهن )بالطريقة العشوا

في البحث فقد تضمن اختبار الدحرجة واختبار دقة التهديف. تم العمل بالمنهج التعليمي لعينة البحث 
أفراد َعَلى  9/1/2115واالنتهاء منها ِفي يوم االثنين الموافق  11/11/2111ِفي يوم االثنين الموافق 

( وحدة تعليمية ولمدة 21المجموعة التجريبية، إذ اشتمل المنهج التعليم َعَلى وفق إستراتيجية التعلم التوليدي )
دقيقة( للوحدة  91( إسبوًعا بواقع وحدتين تعليميتين ِفي اإلسبوع الواحد )االثنين والثالثاء(، وبزمن )12)

تعلم التوليدي ِفي الجزء الرئيس من الوحدة التعليمية ال ِذي زمنه التعليمية الواحدة، إذ تم العمل بإستراتيجية ال
( تمرينات ِفي الوحدة الواحدة، استنتج الباحث الى ان استخدام اسلوب التعلم 1( دقيقة، وقد تم إعطاء )11)

من  التوليدي قد اثبت فعاليته في تعلم مهارتي الدحرجة والتهديف ويوصي الباحث باعتماد هذه االستراتيجة
 قبل المختصين في مجال التعلم الحركي للمهارات كافة ولاللعاب الفردية والجماعية.
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The effectiveness of using generative learning strategy to develop my skills 
rolling and scoring students football halls 

Abstract 
Through the experience of the researchers along with their recognition of the 
educational process concerning this material، they noticed that a great number of 
teachers are neither following nor applying modern strategies in the field of training and 
teaching practical lessons، but they are merely relying on teacher recitation and student 
listening in the educational process، while modern strategies encourage the teaching 
and learning to be carried at the same time. Here lies the importance of the study as it 
contributes in providing teachers of physical education with the generative learning 
strategy which might help in increasing the skillful and cognitive achievements of their 
students in the field of sports as well as developing learning methods and approaches.  
The paper aims at finding out The Effectivity of Using Generative Learning Strategy in 
Learning the Skills of Rolling and Scoring in Futsal among Female Students. The 
researchers embraced the experimental method and adopted the two groups design; 
experimental and controlling with pre and post tests، i.e.، measuring the two groups 
before and after the experiment. The study population is deliberately chosen from third 
year female students in the college of Physical Education/ University of Diyala in the 
academic year 2014-2015. While the sample of the study is randomly selected via 
cards drawing، and comprised (15) female students.  
Moreover، tests that are conducted in the study include; rolling and scoring accuracy 
tests. Working according to the teaching approach with the sample of the study started 
in Monday 17/11/2014 and ended in Monday 9/3/2015 as it was applied on members 
of the experimental group. It comprised (24) teaching units for the period of (12) weeks، 
two units per week each Monday and Tuesday for (90) minutes each. The work in 
concordance to the generative learning strategy is in the main part of the educational 
unit which is lasting for (70) minutes، four exercises are given in each unit. The 
researchers concluded that embracing the generative learning strategy has proven 
effective in learning the skills of rolling and scoring. They، then، recommend adopting 
this strategy by specialists in the field of kinetic learning of all skills، in single and team 
games alike. 
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 .المقدمة:1
ت عدُّ ل عبة كرة القدم للصاالت إحدى األلعاب الجماعية ال ِتي تتطلب تعلم المهارات الحركية     

تقانها، بحيث تساعد َعَلى تطبيق األمور الفنية، وتنفيذ الواجبات المطلوبة الستخدامها  بأساليب وا 
منظمة، حّتى تصبح المهارة نمًطا من أنماط السلوك الحركي ال ِذي يظهر لدى المتعلم بشكل تلقائي 
بكفاية وسهولة، ِمم ا دفع الكثير من الباحثين ِإلى القيام بالبحوث والدراسات إليجاد أفضل الطرائق 

 .وأنسبها، للنهوض بها، والوصول ِإلى أفضل المستويات
إستراتيجية التعلم التوليدي أحد إستراتيجيات التعلم اْلَحِديثة، فهي عبارة عن طريقة تعلم  إذ ت عدُّ     

وتعليم ِفي آٍن واحٍد، إذ يشارك الطالب ِفي األنشطة والتمارين بفعالية كبيرة، من خالل بيئة تعليمية 
الفهم أو التعلم القائم َعَلى غنية ومتنوعة، لذا فِإن  َهْذِه اإلستراتيجية تقوم َعَلى التعلم، من َأجل 

المعنى، وذلك من خالل ربط الخبرات السابقة للتعلم بخبراته الالحقة، وتكوين ارتباطات وعالقات 
بينهما، َوَأْن التعلم من خالل عمليات توليدية يستخدمها ِفي تعديل التصورات البديلة والمفاهيم 

 . (1:21191الخاصة ِفي ضوء المعرفة العلمية الصحيحة )ظهيرة:
ومن خالل خبرة الباحثين ومالحظاتهم العلمية التعليمية ِلَهْذِه الماد ة، لحظ َأن  الكثير من     

المدرسين ال يتبعون اإلستراتيجيات الحديثة وتطبيقها ِفي مجال التدريس والتعليم للدروس العملية، 
ن ما االعتماد فقط َعَلى اإللقاء من الدرس واالستماع من ا لطالب ِفي العمليات التعليمية، ِفي حين واِ 

ومن هنا تكمن أهمية البحث ،َأن  اإلستراتيجيات الحديثة تشجع َعَلى عملية التعليم والتعلم ِفي آٍن واحدٍ 
من خالل إسهامه ِفي تزويد مدرسي التربية الرياضية بإستراتيجية التعلم التوليدي، ال ِذي قد يساعدهم 

رفي والمهاري لطلبتهم ِفي المجال الرياضي، فضاًل عن تطوير نماذج التعلم ِفي زيادة التحصيل المع
ويهدف البحث تعرف فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تطوير مهارتي  ،وطرائقه

 الدحرجة والتهديف للطالبات بكرة القدم للصاالت.
 :إجراءات البحث-2
 منهج البحث:2-1
المنهج التجريبي واتبع الباحث تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات  يناستخدم الباحث    

 .االختبارين القبلي والبعدي أي قياس المجموعتين قبل التجربة وبعدها
  عينة البحث:2-2

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهي طالبات المرحلة الث الثة ِفي كليـة التربيـة الرياضـية     
(، َأّمـا عينـة البحـث فقـد اختيـرت بالطريقـة العشـوائية عـن 2115-2111جامعة ديالى للعام الدراسي )



422074-6032 :ISSN

 

19 

 

تيـارهن بالطريقـة ( طالبـات ثـم اخ1( طالبة، إذ تم اسـتبعاد )15طريق سحب األوراق، إذ بلغ عددهن )
العشــوائية إلجـــراء التجربـــة االســـتطالعية علـــيهن، وبــذلك أصـــبح عـــدد طالبـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة 

ــى عينــة 15( طالبــة بواقــع )11والضــابطة ) ( طالبــة لكــل مجموعــة، قــام الباحــث بــإجراء التجــانس َعَل
 (.1بحثه يأخذ المتغيرات )الطول، والكتلة، والعمر( كما مبين ِفي الجدول )

 يبين تجانس عينة البحث )الطول، والوزن، والعمر( للمجموعة التجريبية (1الجدول )
 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 1،33 3،35 161،23 سم الطول
 1،44 8،85 58،42 كغم الوزن
 1،23 1،75 21،52 السنة العمر

(، ِممَّـا يـدل َعَلـى تجـانس العينـة ِفـي 3)±االلتـواء فقـد انحصـرت مـا بـين ( معامل 1يبين الجدول )
 َهْذِه المتغيرات.
 يبين تجانس عينة البحث )الطول، والوزن، والعمر( للمجموعة الضابطة (2الجدول )

 الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 معامل االلتواء

 1،21 1،12 151،11 سم الطول
 1،57 1،91 15،11 كغم الوزن
 1،43 1،21 21،11 السنة العمر

ـا يـدل َعلَـى تجـانس العينـة 1)±( معامل االلتواء فقد انحصـرت مـا بـين 2يبين الجدول )  (، ِمم 
َأْن تكــــون نقطــــة الشــــروع واحــــدة لكــــل أفــــراد عينــــة المجمــــوعتين التجريبيــــة  وألجــــل،ِفــــي َهــــْذِه المتغيرات

 والضابطة، قام الباحث بإجراء التكافؤ بين أفراد العينة ِفي المتغيرات المبحوثة.
( يبين تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة ِفي تطوير بعض المهارات األساسية بكرة 3جدول )

 القدم للصاالت )قيد البحث(

 لمتغيراتا
عدد 
أفراد 
 العينة

قيمة )ت(  فرق األوساط عَ  َس 
 نسبة الخطأ المحتسبة

الجري 
 التعرج

المجموعة 
 1،543 2،165 15،135 15 الضابطة

المجموعة   1،55 1،356
 1،613 2،335 18،721 15 التجريبية
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دقة 
 التهديف

المجموعة 
 1،746 2،851 4،533 15 الضابطة

1،226 823 
المجموعة 
 1،514 3،535 4،667 15 التجريبية

 األجهزة واألدوات المستخدمة ِفي البحث:2-3
كـرات قـدم للصـاالت ، ملعب خـارجي لكـرة القـدم للصـاالت ِفـي كليـة التربيـة الرياضـية/ جامعـة ديـالى  

شــرط ، (1ســاعة توقيــت الكترونيــة عــدد )، (12أقمــاع عــدد )، (Dell)حاســبة يدويــة نــوع ، (11عــدد )
أقـالم سـبورة عــدد ، (1سـبورة عـدد )، أشـرطة ملونـة، (Fox)صـافرة نـوع ، هـدف صـغير، ملـونالصـق 

 طباشير.، (11)
 خطوات اجراءت البحث:2-4
 التجربة االستطالعية:2-4-1

بإجراء التجربة االستطالعية لالختبارات الموضوعية للمهارات األساسـية علـى عينـة  ينقام الباحث     
 1/11/2111( طالبــات مـن مجتمـع البحــث وخـارج العينـة وذلــك يـوم الخمـيس الموافــق 1مكونـة مـن )

 ( صباًحا َعَلى الملعب الخارجي لكرة القدم للصاالت9.11ِفي َتّمام الساعة )
 م التعرف والتوصل ِإلى ما يأتي:ومن خالل َهْذِه التجربة يت

 معرفة مدى مالئمة االختبارات لمستوى العينة. .1
 معرفة الصعوبات والمشكالت ال ِتي قد تواجه الباحث عند تنفيذ االختبارات قيد البحث. .2
 َتَعرُّف الوقت المستغرق ِفي تنفيذ االختبارات والقياس. .1
 البحث.اختبار صالحية الفقرات واألجهزة المستخدمة ِفي  .1
 التأكيد من كفاءة فريق العمل المساعد، وما يحتاجه خالل التجربة. .5
 صالحية العينة المختارة ومدى استجابتها لالختبارات. .1
 االختبارات القبلية: 2-4-2

ِفــي الســاعة  11/11/2111تــم إجــراء االختبــارات القبيلــة لعينــة البحــث ِفــي يــوم االثنــين الموافــق     
الملعــب الخــارجي لكــرة القــدم للصــاالت ِفــي كليــة التربيــة الرياضــية، وقــد قــام ( صــباًحا َعَلــى 11،11)

بتثبيت الظروف وطريقة إجراء االختبارات وفريق العمل المساعد، مـن َأجـل تحقيـق الظـروف  ينالباحث
 نفسها قدر اإلمكان عند إجراء االختبارات البعدية، وقد تم من خاللها ما يأتي:

ــى شــرح اختبــارات المهــارات  - األساســية بصــورة مفصــلة مــن خــالل كتابــة االختبــارات مــع رســمها َعَل
 السبورة قبل إجراء االختبارات َعَلى أفراد العينة.
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 إعطاء فرصة للطالبات لإلحماء الكامل. -
 تسجيل النتائج طبًقا للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار. -
 :االختبارات المستخدمة في البحث 2-5

 (:58:2118الجري المتعرج بالكرة )الدحرجة( )خلف: اواًل. اختبار
ــرة قــدم )للصــاالت( عــدد )األدوات ( 5(، ســاعة توقيــت، ملعــب توضــع فيــه )5(، شــواخص عــدد )1:ك 

م( والمسـافة بـين خـط البدايـة وأول شـاخص 2شواخص ِفـي خـط مسـتقيم المسـافة بـين شـاخص وأخـر )
 م(.2)

لبدايــة، وعنــد إعطــاء إشــارة البــدء يجــري المختبــر بــين يقــف المختبــر بــالكرة َعَلــى خــط ا :وصــف األداء
الشواخص جرًيا متعرًجـا حتّـى يصـل ِإلـى آخـر شـاخص يـدور حولـه، ويعـود ِإلـى خـط البدايـة بالطريقـة 

 نفسها، ولالعب الحق ِفي استخدام كلتا القدمين.
 شروط األداء:

 يسار.يمكن للمختبر َأْن يبدأ باجتياز الشاخص األول من جهة اليمين أو ال -
 يجب عدم توقف حركة الالعب ِفي أثناء االختبار. -
 تعاد المحاولة ِفي حالة سقوط الشاخص. -

يحتســب للمختبــر الــزمن ألقــرب ثانيــة مــن لحظــة إعطائــه إشــارة البــدء وحتــى عودتــه  طريقــة التســجيل:
 لخط البداية مرة أ خرى.

 (:75:2113احمد:)اختبارالتهديف. ثانيًا: 
 التهديف نحو هدف مقسم َعَلى مربعات من الجانبين. : اختباراالختباراسم 

 دقة التهديف نحو الهدف. : قياساالختبارالغرض من 
 األدوات: 

، هـدف ك ــرة قـدم للصــاالت، شــريط لتعيـين منطقــة التهـديف لالختبــار، (5كـرات قـدم للصــاالت عـدد )  
 ملعب ك رة قدم للصاالت.

ـــي أمـــاكن مغلقـــة ومحـــددة بمســـافة )5) توضـــع األداء:وصـــف  ـــد الهـــدف أو يقـــوم 11( كـــرات ِف م( عن
المختبرة بالتهديف ِفي المناطق المؤشرة ِفي االختبـار َعلَـى وفـق أهميتهـا وصـعوبتها، وبشـكل متسلسـل 

 سم(.51الواحد بعد اآلخر المسافة بين ك رة وأخرى )
 (.5رة رقم )( وينتهي بالك1يبدأ االختبار من الك رة )شريط األداء: 

 عدد اإلصابات ال ِتي تدخل األهداف أو تمس جوانبها وكاآلتي: : تحسبالتسجيلطريقة 
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 (.1( درجات عند التهديف ِفي المجال رقم )1) -
 (.1( درجات عند التهديف ِفي المجال رقم )1) -
 (.2( درجتان عند التهديف ِفي المجال رقم )2) -
 (.1درجة واحدة عند التهديف ِفي المجال رقم ) -
 )صفر( خارج حدود التهديف. -
 يعطي المختبر محاولة واحدة. -
 المنهج التعليمي: 2-5

واالنتهـاء منهـا  11/11/2111تم العمل بالمنهج التعليمـي لعينـة البحـث ِفـي يـوم االثنـين الموافـق     
َعَلــى أفـراد المجموعـة التجريبيــة، إذ اشـتمل المــنهج التعلـيم َعَلــى  9/1/2115ِفـي يـوم االثنــين الموافـق 

وحـدتين تعليميتـين ِفـي  ( إسـبوًعا بواقـع12( وحدة تعليمية ولمـدة )21وفق إستراتيجية التعلم التوليدي )
ــــزمن ) ــــاء(، وب ــــين والثالث ــــم العمــــل  91اإلســــبوع الواحــــد )االثن ــــة الواحــــدة، إذ ت ــــة( للوحــــدة التعليمي دقيق

( دقيقــة، وقــد تــم 11بإســتراتيجية الــتعلم التوليــدي ِفــي الجــزء الــرئيس مــن الوحــدة التعليميــة ال ــِذي زمنــه )
( دقـائق وبـين تمـرين وأخـر 11مـن التمـرين الواحـد )( تمرينات ِفي الوحدة الواحدة، إذ كـان ز 1إعطاء )

دقيقة واحدة للراحة، وتهيئة التمرين الث اني عند إتمام الباحث التجربة االستطالعية واالختبـارات القبليـة 
عمــد الباحــث ِإلــى إعــداد مــنهج تعليمــي خاًصــا ألفــراد المجموعــة التجربيــة علــى وفــق إســتراتيجية الــتعلم 

البــــاحثين وحــــدة تعريفيــــة ألفــــراد عينــــة البحــــث ِلَتّعــــر ف كيفيــــة العمــــل علــــى وفــــق التوليــــدي ، اذ أجــــرى 
إســـترايتيجة الــــتعلم التوليـــدي مــــع إعطـــاء بعــــض االمثلــــة التـــي توضــــح كيفيـــة العمــــل علـــى وفــــق هــــذه 
اإلستراتيجية وتضمن هذه اإلستراتيجية إشراك المتعلم في العملية التعليمية في تطوير بعض المهارات 

فــي القســم الــرئيس مــن الوحــدة التعليميــة، إذ قــام  ينرة القــدم للصــاالت وتركــز عمــل البــاحثاألساســية بكــ
فــي الوحــدة التعليميــة األولــى بمعرفــة قــانون اللعبــة والمهــارات األساســية بكــرة القــدم للصــاالت  ينالبــاحث

ـــذي يكـــون عمـــل الباحـــث عليهـــا وهـــي )الدحرجـــة، والتهـــديف(، اذ قـــا ـــد المهـــارات األساســـية ال م وتحدي
بشــرح مفهــوم الدحرجــة متــى تســتخدم الدحرجــة، مــا األســس المهمــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي  ينالبــاحث

ـــام البـــاحث ـــك ق ـــاء مفهـــوم الدحرجـــة، ومـــا أنـــواع الدحرجـــة، وبعـــد ذل ـــة التمـــارين مـــع الرســـوم  ينأثن بكتاب
ين التوضـــيحية لكـــل تمـــرين بشـــكل مفصـــل باســـتخدام الوســـائل التعليميـــة مثـــل الســـبورة، شـــورح كـــل تمـــر 

وتطبيقه قبل االنقتال الى شرح التمرين الثاني، وهكذا الى بقية التمارين األ خرى، ومـن خـالل التمـارين 
الطالبـــات بورقـــة واجـــب أو )عمـــل( لقلـــة اهتمـــام  ينالبـــاحثعلـــى الســـبورة كلـــف  ينشـــرحها البـــاحث التـــي

 الباحثين بالجانب التعليمي، وقد تضمنت ورقة الواجب:
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 ساسية.ماهية المهارات اال -1
 َتّعر ف قانون اللعبة. -2
 ماهية مفهوم الدحرجة. -1
 . متى تستخدم الدحرجة -1
 ماهية االسس المهمة التي يجب مراعاتها في أثناء الدحرجة. -5
 أنواع الدحرجة. -1
مـن  من خالل التمـارين التـي شـرحها الباحـث علـى السـبورة أْن يولـدون فكـرة أو تمـرين جديـد جديـد -1

حيث التغيير في الشكل والعدد )الشواخص( وهذا يعد المنافسة وأن يعد أربعة تمارين للوحدة التعليمية 
 الثانية التي وضع الباحث.

 االختبارات القبلية:2-6
ِفــي  9/1/2115قــام البــاحثين بــإجراء االختبــارات البعديــة لعينــة البحــث ِفــي يــوم )االثنــين( الموافــق    

( صـباًحا َعلَـى الملعـب الخـارجي لكليـة التربيـة الرياضـية للمجمـوعتين التجريبيـة 11،11تمام الساعة )
والضــابطة، متبــع كــّل الشــروط، واإلجــراءات، واالختبــارات القبليــة نفســها مــن حيــث الزمــان، والمكــان، 

 واألدوات المستخدمة، وطريقة التنفيذ، وفريق العمل المساعد.
 الوسائل االحصائية:2-7

 الستخراج البيانات.  (SPSS)حثين الحقيبة اإلحصائية استخدام البا
 :عرض النتائج وتحليلهاومناقشتها-3
عــرض نتـــائج اختبـــار مهـــارتي الدحرجـــة والتهــديف لالختبـــارات القبليـــة والبعديـــة للمجموعلـــة 3-1

 .تهاومناقش هاوتحليل الضابطة والتجريبية
 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وأخطائها المعيارية ونسبة  (4الجدول ) 

 الضابطة الخطأ للمجموعة

 ه ع ف ف-س المتغيرات
 (t)اختبار 

مستوى الداللة  نسبة الخطأ (t)قيمة 
 اإلحصائية

 معنوي 1،111 5،526 1،535 2،171 3،165 بعدي –قبلي  الجري المتعرج
 معنوي 1،111 -5،577 1،553 3،845 -5،533 بعدي-قبلي دقة التهديف
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يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وأخطائها المعيارية ونسبة  (5الجدول )
 الضابطة الخطأ للمجموعة

 ه ع ف ف-س المتغيرات
 (t)اختبار 

مستوى الداللة  نسبة الخطأ (t)قيمة 
 اإلحصائية

الجري 
 المتعرج

 غير معنوي 1،635 1،475 1،626 2،426 1،311 بعدي –قبلي 

 غير معنوي 1،187 -1،841 -1،841 2،547 -1،411 بعدي –قبلي  دقة التهديف

( فـي اختبـار 1.15يبين لنا الجدول أعاله قـيم )ت( ألفـراد عينـة البحـث تحـت مسـتوى خطـأ اقـل )    
للمجموعة الضابطة والتجريبية مما يدل علـى معنويـة الدحرجة ودقة التهديف لالختبار القبلي والبعدية 

 االختبارات لصالح االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية.
(، إذ دلـــت النتـــائج وجـــود فـــروق 1،15 )( عنـــد مســـتوى خطـــا 5مـــن خـــالل النتـــائج فـــي الجـــدول )    

المهـارات األساسـية المدروسـة، معنوية بين االختبارين القبلي والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة الختبـارات 
في الحصول على هذه النتيجة استخدام إستراتيجية الـتعلم التوليـدي فـي تطـوير بعـض  ينويعزو الباحث

القــدم للصــاالت، إذ أســهمت َهــْذِه اإلســتراتيجية ِفــي إثــارة دافعيــة الطالبــات ِفــي  المهــارات األساســية بكــرة
راتيجية ِفي رفع مستوى الثقة بالنفس من خالل اإلحساس اإلنجاز والممارسة، كذلك أسهمت َهْذِه اإلست
 كّل فرد منهم ِفي التعلم واحترامهم لكيانهم.

ِإن  اســـتخدام َهـــْذِه اإلســـتراتيجية األثـــر اإليجـــابي ِفـــي تعلـــم الطالبـــات،  ينومـــن وجهـــة نظـــر البـــاحث    
مـن األفكـار ال تِـي تسـهم  فالطالبات يتشاركن بشكل يتعدى كونهن يتلقن فقط بل يقومن بتوليد كـم كبيـر

ــي الفعاليــات واألنشــطة الرياضــية بصــورة فعالــة، إذ  ــي توليــد المفــاهيم والمعــارف الجيــدة، وشــاركت ِف ِف
ِإن  اسـتخدام الممارسـات التدريبيـة المرتكـزة َعلَـى الطالبـة  (Kubamust Afaoglu:30:2009)أشار 

 . سات التقليدية المرتكزة َعَلى المدارس فقطضرورية َعَلى استمرار عمليات التعلم َعَلى عكس الممار 
ِإلى َأن  التقدم الحاصل ِفـي مسـتوى بعـض المهـارات األساسـية نتيجـة اسـتخدام َهـْذِه  ينويرى الباحث    

اإلســـتراتيجية، فضــــاًل عـــن تنظــــيم الوحــــدات التعليميـــة، وتــــوافر المســــتلزمات الضـــرورية بشــــكل مثــــالي 
النتيجة، وبالتالي تؤدي ِإلى االرتقاء ِفي الجانـب المهـاري ألفـراد عينـة ساعدت ِفي الحصول َعَلى َهْذِه 
( ِإلى َأن  التمرين المنظم والعلمي المدرس َله  تأثير كبير 91:2111البحث، وهذا ما جاء ِبِه )نصيف:

 . ِفي نتائج االختبارات
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اإلســتراتيجية، إذ  التطــور الحاصــل ِفــي مســتوى االختبــارات ِإلــى فعاليــة َهــْذهِ  ينالبــاحث وويعــز  
تتضـمن البحـث، واالستفســار، ومناقشـة خطـوات تفصــيل المهـارة المــراد تعلمهـا مـن قبــل المتعلمـين مــن 
جهة، ومع المدرس من جهة أ خرى، وذلك من خالل النشاط التعلمي ألجل الوصول ِإلى الحـد األمثـل 

 . (112:2111والنهائي ومن ثم تنفيذه بشكل ميداني)عزيز:
تفاعـــــل المتعلمـــــين مـــــع بعضـــــهم بـــــدعم تعلمهـــــم ويرفـــــع مســـــتواهم التعليمـــــي، وَأن   وكـــــذلك ِإن   

ــا يســاعد  إســتراتيجية الــتعلم التوليــدي تتضــمن مســاعدة المتعلمــين مــع بعضــهم الــبعض بنظــام فعــال، ِمم 
(، مهمــــا كانــــت الطريقــــة 111:2111َعَلــــى تحقيــــق أهــــداف الــــتعلم، وهــــذا مــــا أكــــده )الربيعــــي وأمــــين:

الــتعلم المهــارة فــِإن  التــدريب لــيس كافًيــا، أَلن  الالعــب يــتعلم المهــارة والمعرفــة، ِإال  مــن المســتخدمة ِفــي 
 خالل التفاعل بين المتعلمين ِمم ا يساعد َعَلى زيادة التعلم.

يتبين لنا من خالل الجدول أعاله ِإلى وجود فروق معنوية ِفي مهارات )الجري المتعرج، ودقة  
يف( ِمم ا يدل َعَلى أهميـة اسـتخدام َهـْذِه اإلسـتراتيجية ِفـي تعلـم المهـارات األساسـية المناولة، ودقة التهد

وتطويرها بكرة القدم، إذ تغير مهارة المناولة، والتهديف، والدحرجة ِفي المهارات المهمة ال ِتي يجـب َأْن 
ــرة القــدم، إذ ِإن  الالعــب أو الفريــق ال ــِذي ي جيــد المناولــة يســتطيع أداء يتقنهــا كــّل العــب ممــارس ِفــي ك 

واجباتـه الدفاعيـة والهجوميـة ِفــي الملعـب، وذلـك يصــبح قـادر َعلَـى الـدفاع عــن مرمـاه ومهاجمـة مرمــى 
 .  (11:1911الخصم بكفاءة عالية)سالمة:

ن  مهــارة الدحرجــة والتهــديف وهــي مــن المهــارات المهمــة أســوًة ببــاقي المهــارات األخــرى، إذ   واِ 
( ِإلى التركيز ِفي استخدام الدحرجة من قبل الالعبين ِفي األوقـات المناسـبة، َأْن أشار )إبراهيم حمادي

تخــــــــــــدم خطــــــــــــط الفريــــــــــــق الهجوميــــــــــــة، والِســــــــــــي َما منطقــــــــــــة الجــــــــــــانبين واالبتعــــــــــــاد عــــــــــــن المنطقــــــــــــة 
 . (125:1991الدفاعية)حمادي:

 .الخاتمة:4
الى ان استخدام اسلوب التعلم التوليدي  ينمن خالل ما تم الحصول عايه من نتائج استنتج الباحث    

قد اثبت فعاليته في تعلم مهارتي الدحرجة والتهديف ويوصي الباحث باعتماد هذه االستراتيجة من 
 قبل المختصين في مجال التعلم الحركي للمهارات كافة ولاللعاب الفردية والجماعية. 
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 :والمراجع المصادر
 ت خاصـة بمسـاحات لعـب مصـغرة ِفـي تطـوير بعـض القـدرات تأثير تمرينـاصدام محمـد ؛  ،أحمد

: )بحــث، جامعـة ديــالى، كليـة التربيــة الحركيـة والمهــارات األساســية لالعبــي الصـاالت بكــرة القــدم
 ( .2111الرياضية، 

 القـاهرة، دار الفكـر الجديد ِفي اإلعداد المهاري والتنظيمي لالعـب كرـرة القـدمإبراهيم ؛  ،حمادي( :
 (.1991العربي، 

 تأثير تمرينات مشابهة للعب ِفي اكتساب بعض الصفات الحركية والمهارات ؛ قصي حـاتم ،خلف
  ( .2111)بحث، جامعة ديالى، كلية التربية الرياضية، األساسية بخماسي كررة القدم: 

 االتجاهــات الحديثــة ِفــي تــدريس التربيــة الرياضــيةمحمــود وســعيد صــالح حمــد أمــين؛  ،الربيعــي ،
 ( .2111نار، أربيل، مطبعة م

 مكــة المكرمــة، مكتبــة اإلعــداد المهــاري بكــرة القــدم، تعلــم قــانونبهــاء الــّدين إبــراهيم ؛  ،ســالمة( :
 ( .1911الطالب الجامعي، 

 َأثر استخدام إستراتيجية التعلم التوليدي ِفي عالج التصورات البديلة خالد سلمان ؛  ،ظهيرة
: )رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية ن األساسيلبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الثام

 ( .2119قسم المنهاج وطرق التدريس،  –بغزة، كلية التربية 
 ــدمإبــراهيم محمــد ؛  ،عزيــز ــرة الق ــي والحركــي بك ــائي والتحصــيل المعرف ــتعلم البن : )عمــان، دار ال

 ( .2111غيداء ِفي النشر والتوزيع، 
 لتطوير بعض الصفات البدنية الخاصة ِفي اختبـار منهج تدريبي مقترح محسن َعِلّي ؛  ،نصيف

كام بكرة القدم:   (. 2111)رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، كوبر للحر
 Karamust Afaoglu; Active Lering strategies in physics teching 
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