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٢٣/٣/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٣/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فــــي  التمثیــــل والموائمــــة والتنظــــیمثــــر اســــتخدام االــــى التعــــرف یهــــدف البحــــث الحــــالي الــــى

ولــى فـــي كلیــة التربیـــة األ اكتســاب بعــض المهـــارات األساســیة فــي كـــرة القــدم لــدى طـــالب المرحلــة

.الریاضیة/جامعة صالح الدین

داللـــة  احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة  ذيد فـــرق و وجـــبعـــدم وافتـــرض الباحـــث 

التـي الضـابطةلمواءمة والتنظیم ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة التي درست وفق  التمثیل وا

فـــي اكتســـاب بعـــض المهـــارات األساســـیة بكـــرة القـــدم لـــدى طـــالب الطریقـــة التقلیدیـــة درســـت وفـــق 

.في كلیة التربیة الریاضیة/جامعة صالح الدین ولىاأل المرحلة

ب المرحلـــة المتمثلـــة مـــن طـــالواختـــار الباحـــث بالطریقـــة العشـــوائیة البســـیطة عینـــة البحـــث

المجموعـــة (C)، حیـــث مثلـــت شـــعبة األولـــى فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة/ جامعـــة صـــالح الـــدین

.وأســتعان ) طالــب لكــل مجموعة١٢) المجموعــة الضــابطة. والبــالغ عــددهم (Aالتجریبیــة وشــعبة (

ـــارات للمهـــارات المحـــددة فـــي البحـــث كوســـیلة فـــي جمـــع المعلومـــات  و  تـــم تطبیـــق الباحـــث باألختب

البرنامج التعلیمي على مجموعتي البحث بعد اجـراء التكـافؤ بیـنهم فـي عـدد مـن المتغیـرات وحدات

درست المجموعـة ،وتم تطبیق وحدات البرنامج التعلیمي على مجموعتي البحثتحدیدها،التي تم 

والمجموعة الضابطة على وفـق الطریقـة التقلیدیـة التمثیل والمواءمة والتنظیم مراحلالتجریبیة وفق 

.وبعد األنتهـاء مـن تطبیـق البرنـامج تـم اجـراء األختبـارات البعدیـة . واسـتخدم الباحـث أختبـار (ت) 

في معالجة بیاناته أحصائیا ، 

-وتوصل الباحث الى مجموعة من األستنتاجات أهمها :

فــــي تعلــــم المهــــارات االساســــیة التقلیدیــــةالطریقةو  التمثیــــل والمواءمــــة والتنظــــیممراحــــلفاعلیــــة .١

) بكرة القدم. تمریرة متوسطة-تمریرة قصیرة-سیطرة-اخماد-ة(دحرج

علــــى افــــراد  التمثیــــل والمواءمــــة والتنظــــیممراحــــلتفــــوق افــــراد المجموعــــة الــــذین تعلمــــوا وفــــق.٢

تمریـرة -اخماد -دحرجةفي المهارت االساسیة(الطریقة التقلیدیة المجموعة الذین تعلموا وفق 

.) بكرة القدمتمریرة متوسطة-قصیرة
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والتقلیدیة في التمثیل والمواءمة والتنظیممراحل. تكافؤ افراد المجموعتین اللتین درستا وفق ٣

تعلم مهارة السیطرة بكرة القدم .

التمثیل والمواءمة مراحلمن ممیزات ةاالستفادأوصى الباحث االستنتاجاتوعلى ضوء 

.بكرة القدم األساسیةاداء المهارات في تعلیم المبتدئین لفنمترابطةكإستراتیجیةوالتنظیم

The Effect of Acting , Appropriateness and Organization
in Acquiring Certain Basic Skills in Football

Assistant prof. Dr. Fidaa Akram Al-Khaiyat
Salaheldeen University / College of Physical Education

Abstract:
The current research aims at identifying the effect of using acting

appropriateness and organization in acquiring certain skills in football for

students of The first year at the college of physical Education /

Salaheldeen University . The researcher assumed the absence of

statistically significant differences between the means of The

experimental group using the suggested technique and the control group

using The traditional method in acquiring certain basic skills in football

for The first year students in physical Education college / Salaheldeen

University . The researcher chose the sample randomly from The of

students of physical Education / University of Salaheldeen where (C)

division represented The experimental group and (A) the control group,

both folding (12) students The researcher used the tests shown in the

research to collect data . Units of pedagogical program were used on both

groups after achieving equivalence between them in a number of certain

variables . Units of pedagogical program were applied on both groups ,

the experimental group used acting , appropriateness and organization

and the control group used traditional method . After the application ,

post-tests were made and the researcher used (t-test) in treating The data

statistically .
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The researcher concluded the following points :

1. Efficiency of the suggested program and traditional method to learn

basic skills (pushball-control-shortline-medium line) in foot ball.

2. Superiority of experimental over the control group in learning

(pushball-control-shortline-medium line).

3. Equivalence of The two groups members using acting ,appropriateness

and organization in learning control in football .

Given the above conclusions , the researcher suggests utilizing this

method as an integrated strategy to teach beginners the art of performing

basic skills in football .

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

یعد التدریس من األعمال المخطط لها یهدف الـى أحـداث عملیـة نمـو المـتعلم فـي جوانـب 

الشخصیة المختلفة ، العقلیة والمهاریة والوجدانیة ، وهذا نظام یتضمن أربعة عناصر رئیسیة هـي 

بینها تفاعال دینامیكیا عبر وسائل أتصـال مدرس ، متعلم ، مادة دراسیة،بیئة التعلم ، تتفاعل فیما

الهادفــة لغــرض أكســاب المــتعلم المعــارف والمعلومــات ألنشــطةلفظیــة وغیــر لفظیــة ومجموعــة مــن ا

والمهارات واألتجاهات والمیول المناسبة .

اذ تهدف عملیة التدریس في بعض معانیهـا الـى احـداث تغییـرات مرغـوب فیهـا فـي سـلوك 

ارف والمعلومـــات والمهـــارات والقـــیم المرغـــوب فیهـــا ، مـــن أجـــل تحقیـــق هـــذه المـــتعلم وأكســـابه المعـــ

األهداف التعلیمیة التي تسعى الى أحداث تلك التغییرات السلوكیة المرغـوب فیهـا ، ویتوجـب علـى 

المدرس ان یقوم بنقل هذه المعارف والمعلومات المطلوبة لتحقیق التغییر السلوكي العلمي بطریقـة 

م المتعلم ورغبته ، وتدفعه الى التعلم مع األخذ بنظر األعتبارصـفاته وخصائصـه شائقة تثیر أهتما

  )٢٥ -٢٤:  ٢٠٠٢مرعي والحیلة ، (النفسیة واألجتماعیة والعقلیة والجسمیة .  

ـــار الطرائـــق واألســـالیب واألســـتراتیجیات التدریســـیة الفعالـــة الیقتصـــر تأثیرهـــا فـــي  ان اختی

في فترة اعدادهم بل یتعدى ذلك الى ان تصبح تلك الطرائق تحسین مستوى التحصیل لدى الطلبة 

واألســـالیب واألســـتراتیجیات جـــزءا مـــن برنـــامج األعـــداد ولتكـــون لهـــم عونـــا لـــدى ممارســـتهم المهنـــة 

التدریسیة مستقبال .
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وتعـــد مـــادة كـــرة القـــدم احـــد المیـــادین األساســـیة فـــي كلیـــات وأقســـام التربیـــة الریاضـــیة التـــي 

اسي والتي تشتمل على مجموعة من المهارات الحركیة األساسیة والتـي یجـب یتضمنها المنهج الدر 

أن یتعلمها الطالب 

من هنا برزت الحاجة الى البحث عن الطرائق واألسـالیب واألسـتراتیجیات التدریسـیة التـي 

من شأنها أن ترفع من العملیة التعلیمیة في تدریس مادة كرة القدم .

ن أهتمامــا كبیــرا فــي تأهیــل وتــدریب الكــوادر التدریســیة علــى وأســتجابة لــذلك أولــى التربویــو 

التقنیات واألستراتیجیات الحدیثة وتطبیقاتها ومن بین تلك الستراتیجیات التمثیل والمواءمة والتنظیم 

.

وتعتمد هذه المراحل مـن األسـتراتیجیة التعلیمیـة علـى تقـدیم المـادة العلمیـة فـي ترتیـب یبـدا 

مالوفــة تثیــر لــدى الطالــب تســاؤالت وأستفســارات وتــدعى هــذه أو  محسوســةبتقــدیم المهــارة بصــورة 

الكشــف ثـــم األجابــة عنهـــا ممــا یـــؤدي الــى تحصـــیل أو  المرحلــة بالتمثیــل . وتنشـــط عملیــة البحـــث

المهارة وتدعى هذه المرحلـة بالمواءمـة . ومـن ثـم یتبعهـا تطبیـق المهـارة فـي مواقـف مختلفـة تـدعى 

الـى ان هـذه األسـتراتیجیة المترابطـة تراعـي  )١٩٩٦الخلیلي واخـرون (بمرحلة التنظیم . وقد أشار 

القدرات العقلیة للمتعلمین وتقدم العلم للمتعلم بطریقة البحـث . أذ یسـیر فیهـا الـتعلم مـن الجـزء الـى 

الكــل وهــذا یتوافــق مــع طبیعــة المــتعلم ، كمــا وأنهــا تــدفع المــتعلم للتفكیــر وذلــك مــن خــالل أســتخدام 

الذي یعد بمثابة الدافع الرئیسـي نحـو البحـث عـن مزیـد مـن المعرفـة ، وأنهـا )األتزانمفهوم (فقدان

تهتم بتنمیة مهارات التفكیـر لـدى المتعلمـین ، فهـي تتعامـل مـع المـتعلم وكأنـه ذلـك العـالم الصـغیر 

  )٣٩٢-٣٩١:  ١٩٩٦الذي ینبغي األخذ بیده لیصبح عالم الغد . (الخلیلي واخرون ، 

ن اهمیة البحث تبرز في دراسة استراتیجیات التمثیل والمواءمة والتنظـیم مما تقدم یتضح ا

وأثرها فـي أكتسـاب بعـض المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم فضـال عـن مـدى اسـهام هـذه الدراسـة فـي 

تزویــد مدرســي التربیــة الریاضــیة بطرائــق وأســالیب وأســتراتیجیات قــد تســاعدهم فــي زیــادة تحصــیل 

دي بـــه المربـــون فـــي الوقـــت الحاضـــر مـــن ضـــرورة تقـــدیم المـــادة بطرائـــق طلبـــتهم وأســـتجابة لمـــا ینـــا

ومداخل تدریسیة جیدة تؤكد على التفاعل بین المتعلمـین مـن جهـة وبـین المعلـم والمـتعلم مـن جهـة 

أخرى في العملیة التعلیمیة ویكون للطالب دور أیجابي في هذه العملیة .
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مشكلة البحث : ٢-١
التـدریس فـي التربیـة الریاضـیة وأسـتراتیجیات قئـالسـالیب وطرامن خالل مالحظات الباحث 

المســتخدمة فــي تــدریس واألســتراتیجیاتالطرائــق واالســالیبســینوجــد ان هنــاك حاجــة ملحــة لتح

میـــدان مـــن میـــادین المعرفـــة فـــي التربیـــة الریاضـــیة اال وهـــي كـــرة القـــدم . فضـــال عـــن رفـــع مســـتوى 

التمثیــل مراحـل حــث الـى التحقـق تجریبیـا مــن فاعلیـة مــن هنـا یسـعى الباو التحصـیل لـدى الطـالب. 

في كلیة االولى في تدریس مادة كرة القدم لطالب المرحلة كاستراتیجیة مترابطةوالمواءمة والتنظیم

التربیة الریاضیة. 

حیث تشیر االدبیات الى أن هناك أهتماما متزایدا بطرائـق التـدریس وأسـتراتیجیاتها وأسـالیبها 

ت نحو تبني أحـدث الطرائـق التدریسـیة فـي تـدریس المـواد الدراسـیة المختلفـة ، أذ فضال عن توجها

أصـــبحت األهـــداف الراهنـــة لتـــدریس هـــذه المـــواد وخاصـــة مـــادة كـــرة القـــدم التقتصـــر علـــى الجانـــب 

المهـــاري فقـــط وأنمـــا تعدتـــه الـــى الجوانـــب األخـــرى المعرفیـــة والوجدانیـــة ممـــا یـــدعو الـــى تبنـــي هـــذه 

اهتمام عدد كبیر من الباحثین باستخدام ي تدریس مادة كرة القدم . فضال عن التوجهات الحدیثة ف

 ةكــان ذلــك حــافزا لتجریــب هــذه الطریقــاذ كاســتراتیجیة مترابطــةالتمثیــل والمواءمــة والتنظــیممراحــل

والوقوف على مدى فاعلیتها في مجال تدریس كرة القدم. 

: مـا تـاثیر اسـتخدام  ل اآلتـيالتسـاؤ ولغرض تحدید المشكلة فان البحث یسعى لالجابة علـى 

المرحلـة االولـى في اكتساب بعض المهارات في  كرة القدم لدى طالب التمثیل والمواءمة والتنظیم 

  ؟كلیة التربیة الریاضیة/جامعة صالح الدین في

ھدف البحث ٣-١
ض في اكتساب بعـالتمثیل والموائمة والتنظیماثر استخدام الكشف عنیهدف البحث الى 

فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة/جامعة المرحلــة االولــىالمهــارات األساســیة فــي كــرة القــدم لــدى طــالب 

.صالح الدین

البحث : یتافرض ٤-١
المهارات األساسیة هناك تأثیر لألستراتیجیة المترابطة والطریقة التقلیدیة في أكتساب بعض–

.یة الریاضیة/جامعة صالح الدینفي كلیة التربالمرحلة االولىبكرة القدم لدى طالب 

 على داللة احصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة التي درست اتق ذو وجد فر ت ال  - 

وفق  على التي درستالضابطةوفق  التمثیل والمواءمة والتنظیم ومتوسط درجات المجموعة 

المرحلة لدى طالب في اكتساب بعض المهارات األساسیة بكرة القدم الطریقة التقلیدیة 

.كلیة التربیة الریاضیة/جامعة صالح الدین االولى في
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مجاالت البحث :  ٥-١
جامعة صالح الدین. -/ كلیة التربیة الریاضیةاالولى: طالب المرحلة المجال البشري ١-٥-١

  .١٨/٤/٢٠٠٧ولغایة  ١٣/٣/٢٠٠٧المجال الزماني : للفترة من  ٢-٥-١

لعب كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.م:المجال المكاني   ٣-٥-١

تحدید المصطلحات :  ٦-١
التمثیل والمواءمة والتنظیم 

  ) ١٩٩٣عرفها مازن (. ١

ستخدم في تعلم وتعلیم العلوم وتسیر وفقا لثالث مراحل اساسیة وهي اكتشاف تأستراتیجیةبانها -

المعلومـــةأو  الحقیقـــةأو  تطـــویر  المفهـــومومرحلـــة)ة (التمثیـــلالمعلومـــأو  الحقیقـــةأو  المفهـــوم

.)(التنظیمالمعلومةأو  الحقیقةأو  ومرحلة تطبیق المفهوم)(الموائمة

  )٢٢٧: ١٩٩٣(مازن،

  )٢٠٠٤عرفتها بطرس ( .٢

تعلیمیـة تعتمـد علـى االدوار المتكافئـة لكـل مـن المعلـم والمـتعلم ، وبترتیـب یبـدا أستراتیجیةبانها -

ورة محسوسة تثیر لدى الطالب التساؤالت واالستفسارات ،والتي تنشط عملیة بتقدیم المفهوم بص

المبدا الذي یحقق االنتقـال أو  الكشف ،وتؤدي االجابة عن هذه التساؤالت الى تحصیل المفهوم

التمثیــل (:السـتبدال، وتتكـون مـن ثـالث مراحـلمـن المحسوسـات الـى المجـردات وینمـي عملیــة ا

.والمواءمة والتنظیم   )١١: ٢٠٠٤(بطرس،)

تـدریس تعتمـد علـى الجهـد أسـتراتیجیةبانهـا في ضوء التعاریف السابقة یعرفهـا الباحـث اجرائیـا:-

المتكافئ بین المدرس والطالب، یتفاعـل مـن خاللهـا كـل منهمـا وفـق خطـوات منتظمـة ومتتابعـة 

   ٠التنظیم) -المواءمة-تسیر على ثالث مراحل (التمثیل

الدراسات السابقة النظري وطاراإل-٢
النظري طاراإل١-٢
مقدمة في  التمثیل والمواءمة والتنظیم ١-١-٢

) أثناء عقد ١٩٩٦التمثیل والمواءمة والتنظیم كما أشار إلیها الخلیلي (مراحل ظهرت

الستینات بالوالیات المتحدة األمریكیة وجاءت صیاغتها بصورتها األولى على ید كل من روبرت 

حیث أدخلت كجزء من أحد المشروعات لتطویر تدریس العلوم بالمرحلة ریون آتكن،كاربلس وما

لما تضمنته نظریة اً جیداً التمثیل والمواءمة والتنظیم في التدریس تطبیقمراحلوتعد .االبتدائیة
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بیاجیه في النمو المعرفي من افكار تربویة ثم ادخل علیها بعض التعدیالت على ید كاربلس عام 

١٩٧٤.  

) الى ان  التمثیل والمواءمة والتنظیم قامت على افتراضین اساسیین ٢٠٠٠واشار جاسم (

  )٧٣- ٤٩: ٢٠٠٠(جاسم،-هما:من افتراضات نظریة بیاجیه في النمو المعرفي 

تضمین الموقف التعلیمي خبرات حسیة على كل من المعلم والمتعلم وٕانجاز أهداف التعلم..١

لتفكیر المتعلم بدرجة معقولة تعكس لدیه اعتقادات عن العالم اً دیإن الخبرات التي تتضمن تح.٢

.المحیط به وتعمل تلك االعتقادات كدوافع تالزم التعلم باستمرار 

) إلى وصف  التمثیل والمواءمة والتنظیم ١٩٩٨أشار مارتن وآخرون (نقال عن خطایبة و 

للتفكیر تتناسب مع الكیفیة التي یتعلم اً بمثابة منهجالمراحلباعتبارها عملیة استقصائیة وتعد هذه 

   ٠للتخطیط والتدریس الفعال اً مناسببها الطلبة ، وتوفر مجاالً 

أن الفهم الصحیح یمكن بناؤه عن طریق  التمثیل نقالعن خطایبة  )١٩٨٨وأشار جوود (

) إلى أن النقاط المشتركة التي شعر بها طالب ١٩٩٩والمواءمة والتنظیم وأشار الفوي (

األولى التي تدرس باستخدام  التمثیل والمواءمة والتنظیم ذات المراحل الثالث  ٠المجموعتین 

والثانیة التي تدرس بطریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیم ذات المراحل األربعة هي :

  ٠للطالب  اً ومثیر اً التعلم كان ممتع. ١

   ٠التعلم ساعد الطالب في فهم أفضل وأوضح للمفاهیم . ٢

  ٠التعلم ساعد الطالب في التفكیر واالستدالل بشكل أكبر . ٣

  ٠التعلم ساعد العینتین في تفاعل متمیز ، ومفید أثناء مناقشة األقران . ٤

     )٢٣٨:  ٢٠٠٥خطایبة ، ( ٠ظهور میل شدید لدى الطالب في تقدیم أسئلة أكثر . ٥

:التنظیم التمثیل والمواءمة ومراحلالفلسفة البنائیة لئمباد٢-١-٢
یمكن أن یكتسب المعرفة یرى بعض علماء النفس أن أفكار اإلنسان غیر كاملة وأنه ال

دون استخدام حواسه والتي ال تكون هي الوحیدة المسؤولة عن تنسیق المعلومات داخل العقل ، 

وأن هناك قدرات نظریة تتمثل في األفكار األساسیة العامة وهي تندرج تحت أسم علم النفس ، 

المتعلم ال یمكنه الفهم من خالل االستماع والتلقین فحسب ، ولذا فإن الموقف التعلیمي یجب أن و 

یتضمن إحاطة المتعلم بمواقف معینة یضع من خاللها تساؤالت ویخطط لإلجابة عنها بنفسه ، 

ویقارن بین ما توصل إلیه زمالؤه من نتائج. ویأتي دور المدرس في مساعدة الطالب لیبني 

ه من خالل توجیه خبراته وهذا ما تتیحه طریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیم.معرفت

التمثیل والمواءمة مراحلان المبادئ للفلسفة البنائیة في التعلم شكلت االساس النظري ل

والتنظیم وهي: 
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المعنى الذي یبنیه المتعلم نفسه ذاتیا ، و ال یتم نقله من المعلم، حیث یتشكل داخل عقل .١

علم نتیجة لتفاعل حواسه مع العالم الخارجي ، ولكي یحدث التعلم ، یجب تزوید المتعلم المت

   ٠بالخبرات التي تمكنه من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیه من معرفة سابقة 

رفي عند المتعلم ، معإن تشكیل المعاني عند المتعلم عملیة نفسیة نشطة إذ یبقى البناء ال.٢

ضطراب فكري إذا اقع في یالجدیدة متفقة مع ما یتوقع ولكنه یدهش و مادامت الخبرة اً متزن

كانت المعطیات الجدیدة ال تتفق مع توقعاته ، فیصبح بناؤه المعرفي غیر متزن فیقوم بتعدیل 

  ٠هذا البناء بحیث یستوعب هذه المستجدات ویتوائم معها 

ت بما لدیه من معرفة رغم أنها قد البنیة المعرفیة للمتعلم تقاوم التغییر ، إذ أن المتعلم یتثب.٣

 :٢٠٠٢شهاب، ( )٩: ٢٠٠٠، صبري(.رات تبدو له مقنعةفسیتكون خاطئة ألنها تقدم له ت

٢-١(   

تشیر أن التعلم هو تنظیم للخبرة و لیس مجرد إضافة للحقائق والمهارات  ئإن هذه المباد

أكثر كماالً تكون منها قدرة فكل خبرة جدیدة تلتحم مع غیرها من الخبرات المتشابهة وتعدلها لت

  )٢٤:  ٢٠٠٢، المؤمني( )٣٩:  ١٩٩٨الوقفي ، (.ومهارة أكثر كفاءة

التمثیل والمواءمة والتنظیم ونظریة االرتقاء المعرفي لبیاجیھ: ٣-١-٢
انتباه الباحثین على أهمیة ما یجري في العقل ، فهو یرى أن النمو )بیاجیه(لقد وجد 

من أنماط التوازن المتدرج المستمر بین عملیتین هما : التمثیل لمعطیات الفكري ما هو إال نمط 

الخبرة الجدیدة وٕادماجها ضمن البناء المعرفي للخبرة القدیمة ، وعملیة الموائمة التي تتم في البناء 

بعد إدماج معطیات الخبرة الجدیدة فیه وهذه العملیة تسمى بالتكیف مع معطیات  ٠المعرفي 

إن أهم مالمح نظریة  )٢٥٨:  ١٩٩٣الخلیلي ، ( )٣١٩:  ١٩٩١زیرجاري ، األ( ٠الخبرة 

التدریس عند بیاجیه هي : 

هدف التدریس لیس جمع المعلومات فقط ، وٕانما مساعدة المتعلمین وٕایصالهم إلى قدراتهم .١

   ٠الذاتیة 

الوصول لتحقیق تقدیم المشكالت للمتعلمین یتم في مستوى معرفي یتجاوز مستویاتهم قلیالً .٢

   ٠بالمتعلمین إلى حالة عدم التوازن 

.و المشكالت على وفق مستویاتهمضرورة إتاحة الفرصة للطالب الختبار األعمال.٣

(Rodgar & Others, 1982,PP.211-214)

إن هذه المالمح تنطبق مع المبادى الثالثة التي سبق اإلشارة إلیها ، فالفرد یقوم بنقل 

ة عملیة التمثیل فتتم سواء منها مع البنى العقلیة التي تتغیر فیحدث المعلومات من البیئة بوساط

,Lawson)٠التوازن أي یحدث التوافق في عملیات التفكیر 1989,P.15)
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نظریته في التعلم على النحو العقلي وبالتالي فأن نمو المفاهیم یتوقف )بیاجیه(لقد بنى 

ي إلى أربعة أدوار ، وهذه األدوار هي :النمو العقل)بیاجیه(على النضج و الخبرة وقسم 

  ٠الدور الحسي الحركي ، یبدأ منذ الوالدة حتى السنة الثانیة .١

  ٠سنوات  )٧-٢(الدور قبل اإلجرائي ، وینحصر في .٢

  ٠سنة  )١١- ٧(وینحصر في )العملیات العیانیة(الدور اإلجرائي العیاني .٣

  ٠سنة  )١٥-١١(وینحصر من )الذكاء المجرد(الدور اإلجرائي الشكلي .٤

   )١٠٦-١٠٥: ١٩٧٦عبد الرزاق ، (و  )٩٤-٩١: ١٩٨٥جابر واخران ، (

أن هناك أربعة عوامل تؤثر في انتقال الفرد من مرحلة إلى مرحلة )بیاجیه(وقد أفترض 

أخرى ، ثالثة منها عوامل مشتركة بین نظریة بیاجیه ونظریات التطور األخرى ، وهي : 

  ٠في نمو العضالت والجهاز العصبي النضج البایولوجي المتمثل .١

المتمثلة بعملیات إكتشاف أشیاء البیئة والتعرف )الخبرات الفیزیائیة(الخبرة بالبیئة الطبیعیة .٢

  ٠على أشكالها وأسماءها وطرق التعامل معا 

ماعیة المتمثلة بتعلم عدة أشكال من النشاطات والمفاهیم والعالقات مثل تالخبرة بالبیئة اإلج.٣

  ٠والتنافس واالحترام المتبادل واألعراف الثقافیة التعاون

أما العامل الرابع فیسمیه بیاجیه بالتوازن ویعد بیاجیه العامل األساسي في التطور ، وتتم .٤

عملیة التوازن من خالل عملیتین فرعیتین هما :

أو  ة ،ل ، وهي عملیة معرفیة یحول بواسطتها المتعلم المواضیع المدركة الجدیدیالتمث. أوال

األحداث المتمیزة إلى مفاهیم والتي عن طریقها یكیف اإلنسان بیئته الخارجیة لتتناسب مع 

  ٠ما بداخله 

تحویر للمفاهیم القدیمة وینجم عن كال أو  الموائمة ، وهي عملیة تكوین مفاهیم جدیدة.ثانیا

على الداخل دیالً العملیتین تغییر وارتقاء في البنى المعرفیة وعن طریقها یجري اإلنسان تع

  ٠لیتكیف مع الظروف البیئیة الراهنة 

    )٣٢١– ٣١٩: ١٩٩١األزیرجاري ، ( )٥٧٢:  ١٩٩٦تمام،)(٨٠: ١٩٩٦، الخلیلي واخرون(

في البیئة وٕادخالها جدةل بهظم المعلومات المستیإن اإلنسان یقوم عن طریق عملیة التمث

، واستخدامها في نشاط معین موجود بالفعل ، في بنائه العقلي للتكامل مع الخبرات السابقة لدیه

ته  أما الموائمة فتعني تعدیل اإلنسان ألنشط ٠ )اإلدراك و اإلستیعاب والربط(ومن عملیات التمثل 

إستدعاء المعرفة ، ضرب (یستجیب مع الظروف البیئیة ومن عملیات الموائمة أو  القائمة لیتكیف

إن عملیة الموائمة هي ما نرید  )١٩٩٠(مطر حیث أشارت ٠ )أمثلة للفهم ، ضبط النفس

مطر (.تحقیقه في التدریس وذلك بجعل الطالب یتخلون عن أفكارهم السابقة المتعلقة بالمفاهیم 

 ،٧١:  ١٩٩٠(    
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ل و الموائمة إلى صورة من وحدات البناء المعرفي والتي یوتنتهي نواتج عملیتي التمث

المعرفي أو  ریة ، وهي الصیغة من النضج والنمو العقليالمخططات الفكأو  تسمى البنى الفكریة

وهذه  ٠تجارب عقلیة داخل الذهن أو  إداءاتأو  والتي تمكن اإلنسان من القیام بأفعال

المخططات تبقى في حالة من التكیف المرن لمواجهة المستجدات المعرفیة الالحقة بالتفاعل 

ل والموائمة ،یتي القائم على عملیتي التمثي البیئة للتوازن عن طریق التنظیم الذافالنشط 

   )٣١٦:  ١٩٩٣الخوالدة وآخرون ، (

التمثیل والمواءمة والتنظیم تمر في ثالث مراحل وهذه المراحل تتسم بالتكامل فیما ن إ

فمرحلة ٠للمرحلة التي تلیها اً حیث تؤدي كل مرحلة من هذه المراحل وظیفة معینة تمهید.بینها

مما اً معرفیتهما فیها من أنشطة جدیدة على خبرة المتعلم تؤدي إلى استشار اكتشاف المفهوم ب

یؤدي إلى فقدانه التزانه وتسمى هذه المرحلة عند بیاجیه عدم االتزان  فیتم من خالل عملیة 

ذهنیة یتفاعل عن طریقها المتعلم مع أنشطة تلك العملیة وتسمى بالتمثل  وعملیة التمثل هذه 

من خالل ما یقدمه له أو  البحث عن معلومات جدیدة ربما یصل إلیها بنفسهتدفع المتعلم إلى

استعادة حالة تقدیم المفهوم التي تعینه علىمعلمه من معلومات وهذا یتم من خالل مرحلة

عملیة ذهنیة أخرى تسمى الموائمة حیث تعد كل من عملیتي التمثل االتزان وذلك من خالل

تي التنظیم الذاتي وتكتمل  التمثیل والمواءمة والتنظیم بتنظیم والموائمة كركیزتین في عملی

و التي المتعلم ضمن مالدیه من تراكیب معرفیة وذلك من عملیة التنظیمالمعلومات التي إكتسبها

مرحلة الكشف وذلك ألنشطةتعلیمیة اضافیة مماثلة ألنشطةممارسته یقوم بها المتعلم من خالل

مرحلة التطبیق ألنشطةمفهوم ، وقد تصادف المتعلم أثناء ممارسته مرحلة تطبیق المن خالل

ل ، وهكذا تبدأ حلقة جدیدة من  التمثیل یخبرات جدیدة تستدعي قیامه مرة أخرى بعملیة تمث

   ٠ )٥٧٧:  ١٩٩٦تمام ، (والمواءمة والتنظیم 

التمثیل والمواءمة والتنظیم :مراحلالتخطیط ل ٤-١-٢
راحل  التمثیل والمواءمة والتنظیم فأن المعلم یتبع الخطوات التالیة : لماً لتنفیذ درس طبق

أن یقوم المعلم في ضوء خبرته السابقة بصیاغة بعض المشكالت ، والتي ستتضمنها أنشطة .١

كل مرحلة من مراحل  التمثیل والمواءمة والتنظیم ، ویضع المعلم في اعتباره القدرات العقلیة 

  ٠ ألنشطةیتخطى ما یواجه من تحدیات خالل ممارسته لتلك اللطالب لكي تمكنه من أن

  ٠یقوم المعلم بتحدید المفهوم المراد تقدیمه لتالمیذه .٢

أن یكتب المعلم قائمة بكل ما یمكن توفیره من خبرات ذات العالقة الوثیقة بالمفهوم الذي .٣

   ٠سبق تحدیده 



…التنظیم في اكتساب أثر استخدام التمثیل والمواءمة و 

٣١٢

لمرحلة الكشف وعلیه إختیار باالنتهاء من الخطوة السابقة یكون المعلم بصدد األعداد .٤

الخبرات ذات الصلة الوثیقة بالمفهوم ، والتي یمكن توفیرها في الفصل الدراسي ثم یتیح 

لیقوموا بأنشطة مرحلة الكشف بحریة تمكنهم من بلوغ هذه المرحلة اً مناسباً لتالمیذه وقت

ر ما قام به من مرحلة التقدیم وعلى المعلم أن یعتبألنشطةیأتي بعد ذلك دور التخطیط .٥

لبلوغ صیاغة المفهوم المراد تقدیمه من خالل مناقشته مع اً أنشطة خالل مرحلة الكشف أساس

وفي ضوء ما یقدمه من عالقات ومساعدات لتالمیذه یمكن لهم بلوغ ما یقصده  ٠التالمیذ 

  ٠المعلم من تعلیمات 

الخبرات التي یعد مرحلة التطبیق ، فیضمنها مجموعة منألنشطةعلى المعلم أن یخطط .٦

)٣٥١:  ٢٠٠٥ة ، یبخطا( ٠لمفهوم التعلم اً مباشر اً تفاعل التالمیذ معها تطبیق

الدراسات السابقة ٢-٢
Mcwhirterدراسة ١-٢-٢ (1998)

لمفاهیم واالحتفاظ بها من خالل  التمثیل والمواءمة ااستهدفت هذه الدراسة اختبار تطور 

من الصف السادس االبتدائي ومعلما واحدا من اً ) طالب٤٩ة من (تكونت عینة الدراس ٠والتنظیم 

   ٠مدرسة من مدارس الضواحي 

أعتمد البحث التحلیل الكمي والتحلیل الوصفي ، واألداة هي اختبار خارطة المفاهیم 

أظهرت النتائج بأن جمیع مراحل  التمثیل والمواءمة  ٠وكذلك اختبار من نوع اختیار من متعدد 

.ضروریة لتطور المفاهیم وكذلك لألحتفاظ بالمفاهیموالتنظیم 

)Mcwhirter, 1998, p:171(

)٢٠٠٢دراسة الجبوري (٢-٢-٢
اثر استخدام انموذج  التمثیل والمواءمة والتنظیم في اكتساب المفاهیم الفیزیاویة وتنمیة "

"االطالع العلمي لدى طلب الصف الثاني متوسط

ى أثر  التمثیل والمواءمة والتنظیم مقارنة بالطریقة التقلیدیة هدفت الدراسة إلى التعرف عل

اختار الباحث عینة من طالب  ٠في اكتساب المفاهیم الفیزیاویة  وفي تنمیة االستطالع العلمي 

موزعین على شعبتین اً ) طالب٥٢الصف الثاني متوسط في مركز محافظة نینوى ، وعددهم (

أجرى  ٠رى ضابطة لتدریسهم أربعة فصول من كتاب الفیزیاء تجریبیة واألخمابالتساوي ، إحداه

تدریسیة للمجموعتین بطریقة  اً الباحث التكافؤ بین المجموعتین في عدد من المتغیرات وأعد خطط

التمثیل والمواءمة والتنظیم والطریقة التقلیدیة ، وأتخذ أداتین األولى االختبار التحصیلي ، والثاني 
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وأعتمد الباحث على الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : معامل ارتباط بیرسون االستطالع العلمي ، 

وأظهرت النتائج  ٠ومعامل التمییز لفقرات االختبار ومعامل الصعوبة للفقرات واالختبار التائي 

تفوق طالب المجموعة التجریبیة التي درست بطریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیم في اكتساب 

و االستطالع العلمي على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المفاهیم الفیزیاویة

  ٠ )٦٢- ١١:  ٢٠٠٢الجبوري ، ( ٠االعتیادیة 

)٢٠٠٤دراسة بطرس (٣-٢-٢
اثر استخدام نموذجي  التمثیل والمواءمة والتنظیم والعرض المباشر في التحصیل وتنمیة "

"التفكیر االستداللي في الریاضیات

راسة إلى معرفة أثر استخدام  التمثیل والمواءمة والتنظیم والعرض المباشر سعت هذه الد

.على التحصیل وتنمیة التفكیر االستداللي في الریاضیات لدى طالبات الصف األول المتوسط

في ثالث شعب اختیرت  الب) ط١٠٧واستخدمت المنهج التجریبي ، وتكونت العینة من (

في متوسطة الوفاء للبنات بمدینة بغداد ، لتمثل شعبة(أ) المجموعة التجریبیة درست وفق اً عشوائی

وشعبة (ب) المجموعة التجریبیة الثانیة درست وفق طریقة )التمثیل والمواءمة والتنظیم(طریقة 

العرض المباشر وشعبة (ج) المجموعة الضابطة درست وفق الطریقة االعتیادیة ، أجري التكافؤ 

ن المجموعات الثالث في عدد من المتغیرات ، واتخذت أداتین األولى اختبار تحصیلي من نوع بی

واستخدمت الباحثة .اختیار من متعدد والثانیة اختبار لقیاس التنمیة المتحفقة للتفكیر االستداللي 

، ومعامل التمییز لفقرات)ANOVA(الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : تحلیل التباین األحادي 

واالختبار التائي ، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة  ٠٠االختبار ، ومعامل الصعوبة للفقرات 

التجریبیة األولى التي درست وفق طریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیم على المجموعتین التجریبیة 

نمیة الثانیة والضابطة اللتین درستا وفق العرض المباشر والطریقة التقلیدیة في التحصیل وت

   )ب- : أ٢٠٠٤، بطرس(.التفكیر االستداللي

جراءات البحث :إ-٣
منھج البحث والتصمیم التجریبي :١-٣

مته طبیعة البحث والمكون من مجموعتین ءاستخدم الباحث المنهج التجریبي لمال

متكافئتین ، مجموعة تجریبیة واالخرى ضابطة. 

والمجموعة لتمثیل والمواءمة والتنظیمطریقة  اوفق  على اذ تدرس المجموعة التجریبیة

. كما یضم هذا التصمیم اختبارا قبلیا وبعدیا للمهارات ةالتقلیدیالطریقةوفق  على الضابطة

االساسیة بكرة القدم. 
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مجتمع البحث وعینتھ : ٢-٣
جامعة -تمثل مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة

) طالبا واختار الباحث بالطریقة العشوائیة البسیطة عینة ٧٢ین والبالغ عدد عددهم (صالح الد

) المجموعة الضابطة. والبالغ Aالمجموعة التجریبیة وشعبة ((C)البحث ، حیث مثلت شعبة 

%) من مجتمع البحث.٣٣.٣٣لكل مجموعة وبنسبة ( آ) طالب١٢عددهم (

تحدید المتغیرات وضبطھا : ٣-٣
المتغیر مثلت طریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیمید متغیرات البحث حیث تم تحد

تمریرة -سیطرة-اخماد-، في حین مثلت المهارات االساسیة المحددة بكرة القدم (دحرجةالمستقل

) المتغیرات التابعة كما حدد الباحث المتغیرات غیر التجریبیة التي من تمریرة متوسطة-قصیرة

سالمة التصمیم التجریبي للبحث وحاول الباحث ضبطها من خالل التحقق الممكن ان تؤثر في

من السالمة الداخلیة من خالل ضبط (ظروف التجربة والمتغیرات المتعلقة بالنضج وادوات 

ن في التجربة).ركیالقیاس وفروق االختبار في افراد العینة والتا

وامل اآلتیة (تأثیر التعدد كما تحقق الباحث من السالمة الخارجیة من خالل ضبط الع

في المتغیرات المستقلة واثر االختبار القبلي واثر اجراء التجربة من خالل السیطرة على المادة 

الدراسیة والمدرس وتوزیع الحصص).

البحث : مجموعتيتكافؤ ٤-٣
قام الباحث باجراء التكافؤ في عدد من المتغیرات التي یعتقد انها تؤثر في نتائج البحث

اذ اجري التكافؤ بین مجموعتي البحث في المتغیرات اآلتیة :

الكتلة. ٣. الطول     ٢. العمر       ١

اجري التكافؤ في الصفات البدنیة التي تلعب دور مؤثر في تعلم المهارات :الصفات البدنیة. ٤

-:االساسیة المحددة في البحث وهذه الصفات تمثلت بما یأتي 

م من الوضع الطائر)  ٣٠( السرعة االنتقالیة. أ

)الجري والدوران ربع دورة جهة الیمینالرشاقة (. ب

التمریرة -التمریرة القصیرة-السیطرة-االخماد-المهارات االساسیة المحددة (الدحرجة. ٥

) یبین ذلك : ١والجدول ()المتوسطة
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  )١الجدول (

ات المحددةیبین التكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في المتغیر 

المتغیرات  ت
قیمة ت ضابطةالمجموعة الالمجموعة التجریبیة

المحسوبة   ع  س  ع  س

  ٠.٩٧  ١٥.٥٤  ٢٤٩.٠٠  ١٠.٥١  ٢٥٤.٥٠  العمر / باالشهر .١

  ٠.٧٤  ٤.٨١  ١٧٢.٤٠  ٥.٦٦  ١٧٤.٠٧  م سالطول / .٢

  ١.٦٧  ٤.٤٢  ٦٥.٤١  ١٠.٦٦  ٧١.٢٥  غم ك/  كتلةال  .٣

  ١.٤٣  ٠.٢٥  ٤.٠٠  ٠.٣٦  ٣.٨١  م /ثا ٣٠السرعة االنتقالیة .٤

  ١.٠٤  ٠.٤١  ١٣.١٠  ٠.٣٥  ١٢.٩٧  الرشاقة /ثا .٥

  ٠.٥٢  ١.٩٨  ٢٦.١٨  ١.٩٩  ٢٦.٦٢  الدحرجة / ثا .٦

  ٠.٣١  ١.٣٨  ٣.٨١  ١.٣٦  ٣.٦٣  االخماد / درجة .٧

  ١.٦٠  ٥.٤٩  ١٠.٩٣  ٢.٣  ١٣.٨  السیطرة / عدد .٨

  ٠.٨٤  ٣.٦١  ١٤.٠٠  ٣.٧  ١٥.٣١  التمریرة القصیرة / درجة.٩

  ١.٢٥  ٢.٤٩  ٧.٠٦  ٣.٣١  ٥.٥  المتوسطة / درجةالتمریرة.١٠

  ٢.٠٧٤) = ٠.٠٥) ومستوى داللة (٢٢* قیمة (ت) الجدولیة امام درجة حریة (

فروق ذات داللة احصائیة بین طالب المجموعتین بانه التوجد) ١یتضح من الجدول (

المتغیرات.تلكفي المتغیرات المحددة مما یشیر الى تكافؤ المجموعتین في 

جمع البیاناتوسائل  ٥-٣
اآلتیة یةاستعان الباحث بالوسائل البحث

المصادر والمراجع العربیة واالجنبیة.-

االختبارات والمقاییس-

  هي :  البحثالمساعدة المستخدمة في دواتاألجهزة واالاما 

  )٢(ساعة توقیت -

  )١(شریط قیاس -

میزان طبي-

صافرة -

 )٨( كرات قدم-
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ختبارات البدنیة والمھاریة المحددة :االسس العلمیة لال ٦-٣
ان االختبارات البدنیة والمهاریة المستخدمة في البحث هي اختبارات مقننة وحسب 

المصادر العلمیة في فعالیة كرة القدم  فضال عن ذلك تم استخدامها في دراسات و بحوث مطبقة 

) ولفئة عمریة تتراوح ١٩٩٨، ) ودراسة (اسمر ١٩٩٧على البیئة العراقیة منها دراسة (الخیاط ، 

-وهذه األحتبارات هي:) سنة٢٥- ١٨ما بین (

الرشاقة: وتم قیاسها عن طریق أختبار الجري والدوران ربع دورة جهة الیمین. . ١

  )٣٠٥: ١٩٧٨(عالوي،

: ١٩٨٨). (الربیعي،٣٠السرعة الحركیة للجسم: وتم قیاسهاعن طریق أختبار الركض السریع(. ٢

١٣٦(  

: ١٩٩٠) قوائم. (الخشاب،١٠ة : وتم قیاسها عن طریق أختبار الركض المتعرج بین (الدحرج. ٣

٢٧٨(  

  )١٥٠: ١٩٩١األخماد:  وتم قیاسها عن طریق أختبارأیقاف حركة الكرة.(اسماعیل،. ٤

السیطرة : وتم قیاسها عن طریق اختبار التحكم في تنطیط الكرة في الهواء . . ٥

  )١٥٠: ١٩٩١(اسماعیل،

) م. ١٠رة القصیرة: وتم قیاسها عن طریق أختبار تمریر الكرة لمسلفة (التمری. ٦

  )٢٧٥: ١٩٩٠(الخشاب،

م.  )٢٠التمریرة المتوسطة : وتم قیاسها عن طریق أختبار رفس الكرة لمسافة (. ٧

  )٢٧٢: ١٩٩٠(الخشاب،

البرنامج التعلیمي ٧-٣
) وحدات ١٠عتین وبواقع () وحدة تعلیمیة موزعة على مجمو ٢٠تضمن البرنامج التعلیمي (

اسابیع) وزعت خاللها الوحدات التعلیمیة  ٥. واستغرقت التجربة الفعلیة (لكل مجموعةتعلیمیة

) دقیقة ٩٠دة التعلیمیة (وبواقع وحدتین تعلیمیتین في االسبوع لكل مجموعة وكان زمن الوح

في مجال كرة *) وتم عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص١(الملحق

القدم وابداء آرائهم ومالحظاتهم في المنهاج من حیث : 

التأكد من صالحیة تطبیق المنهاج على افراد عینة البحث ..١

وزمن اجراء االختبار في نهایة الوحدة التعلیمیة .التعلیمیةالتقسیم الزمني الجزاء الوحدة.٢

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ. م. د ضرغام جاسم محمد   *

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل حسینأ. م. د مكي محمود

صالح الدینكلیة التربیة الریاضیة / جامعة جمیل خضر خوشناو ٠م .د
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التمرینات التي وضعت من اجل تحقیق هدف المنهاج . .٣

جرى التعدیل بناء على مالحظات المختصین وقام الباحث بتنفیذ البرنامج بعد ذلك.و 

للطریقة التدریسیةالتجربة االستطالعیة ٨-٣
) ١٢قبل تنفیذ التجربة النهائیة اجرى الباحث تجربة استطالعیة على عینة تكونت من (

لمالحظات والمعوقات التي قد طالب تم استبعادهم من التجربة النهائیة وذلك للوقوف على اهم ا

وكانت التجربة لالغراض اآلتیة:طریقة  التمثیل والمواءمة والتنظیمتجابه 

-التمثیل والمواءمة والتنظیم(بالطریقتینالتأكد من سیطرة مدرس المادة الخراج درسه .١

  )ةالتقلیدی

التأكد من الوقت المستغرق في تنفیذ التمارین..٢

دوات المستخدمة في البحث.صالحیة وكفایة الملعب واال.٣

التعرف على الصعوبات المتوقعة عند تنفیذ الدرس ووضع الحلول المناسبة لها .٤

تطبیق التجربة النھائیة ٩-٣
تم تطبیق وحدات البرنامج التعلیمي على مجموعتي البحث بعد اجراء التكافؤ بینهم في 

لبرنامج التعلیمي على مجموعتي عدد من المتغیرات التي تم ذكرها آنفا وتم تطبیق وحدات ا

وكاآلتي :   ١٧/٤/٢٠٠٧ولغایة  ١٤/٣/٢٠٠٧في تأریخ البحث

المجموعة التجریبیة 
:مة والتنظیم ووفق الخطوات اآلتیةالتمثیل والمواءمراحلدرست هذه المجموعة وفق 

یبدأ المدرس بمقدمة قصیرة عن الموضوع . .١

ثیل والمواءمة والتنظیم وباطوارها الثالثة وعلى التمبمراحلیقوم المدرس بعرض الموضوع .٢

النحو اآلتي:

)التمثیلأ. جمع المعلومات (

یقوم المدرس بصیاغة عدد من االسئلة وطرحها على افراد المجموعة والغرض من هذه 

االسئلة هو تولید نوع من التوتر المعرفي اي حالة (عدم االتزان) لدى الطالب لغرض جمع 

.المهارات افالمعلومات واكتش

:المواءمةب. 

في هذه المرحلة یجمع المدرس اجابات الطالب حول االسئلة ویلقیها بشكل منفرد امام 

مسامع اآلخرین ، بعد ذلك تبدأ المناقشة ویشترك فیها المدرس والطالب حول كل اجابة . ونتیجة 
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االداء السلیم للمهارةالمناقشة بین المدرسین والطالب یتوصلون الى االداء االمثل وتحدید 

المتعلقة بموضوع الدرس. 

:نظیمج. الت

في هذه المرحلة یوجه المدرس مجموعة من التمارین تساعد الطالب على اكتساب 

.وتشجیعهم على تطبیقها في مواقف جدیدة من خالل مواقف اللعب المختلفة المهارات

المجموعة الضابطة: 
سلوب (التقلیدي المتبع) وكاآلتي : تم تدریس المجموعة الضابطة باال

ینفذ مدرس المادة اهداف الدرس من غیر االستعانة بالطالب .-

ال یوجد تفاعل مباشر بین طالب هذه الطریقة .-

التقسم مجموعة الصف الى مجامیع منتظمة طول مدة التطبیق .-

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

مدرس مسؤوال عن المراقبة وتصحیح االخطاء فردیا.یكون ال-

االختبارات البعدیة:١٠-٣
وذلك بتأریخ تم اجراء االختبارات البعدیة بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمی

وقد اتبع الباحث الطریقة التي استخدمها في االختبارات القبلیة وبنفس الشروط  )١٨/٤/٢٠٠٧(

ة والمكانیة وادوات االختبار نفسها وتحت الظروف الزمانی

الوسائل االحصائیة :١١-٣
الوسط الحسابي .١

االنحراف المعیاري .٢

اختبار (ت) للعینات المستقلة متساویة العدد..٣

) ٢٧٢:  ١٩٩٦اختبار (ت) للعینات المترابطة . (التكریتي والعبیدي ، .٤
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عرض ومناقشة النتائج  -٤
عرض النتائج ١-٤
القبلي والبعدي للمجموعة ینالفروق بین االختبارعرض ١-١-٤

في بعض المھارات األساسیة بكرة القدمالتجریبیة
  ) ٢جدول (ال

یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة

المتغیرات
قیمة ت االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة   ع  -س  ع  -س

  ٧.٤٢  ٠.٩٢  ٢٢.٦٣  ١.٩٩  ٢٦.٦٢  /ثادحرجة

  ٩.٢١  ٠.٥  ٧.٦٢  ١.٣٦  ٣.٦٣  /درجةاخماد

  ٧.٨٦  ٦.٣١  ٢٧.١٨  ٢.٣  ١٣.٨  /عددسیطرة

  ٥.٩  ٢.٠٩  ٢٧.٥٦  ٣.٧  ١٥.٣١  التمریرة القصیرة /درجة

  ٦.٨٧  ٥.٢٧  ١٦.١٩  ٣.٣١  ٥.٥  التمریرة المتوسطة/درجة

  ٢.٢٠=  )١١درجة حریة () وأمام٠.٠٥(≤نسبة خطأ الجدولیة عند )ت(* قیمة

بة ظهـرت اكبـر مـن قیمـة (ت) الجدولیـة . سـو یتضح من الجدول اعـاله ان قـیم (ت) المح

 ةصــلحمممــا یــدل علــى وجــود فــروق معنویــة وبمراجعــة االوســاط الحســابیة یتضــح ان الفــرق هــو ل

، وبهذه النتیجة تحقق الجـزء األول مـن فرضـیة البحـث األولـى القائلـة هنـاك تـأثیر االختبار البعدي

المرحلـــة المهـــارات األساســـیة بكـــرة القـــدم لـــدى طـــالب اتیجیة المترابطـــة فـــي أكتســـاب بعـــضلألســـتر 

.في كلیة التربیة الریاضیة/جامعة صالح الدین االولى

القبلي والبعدي للمجموعة ینعرض الفروق بین االختبار٢-١-٤
في بعض المھارات األساسیة بكرة القدمالضابطة 

  )٣جدول (ال  

یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

المتغیرات
قیمة ت االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة   ع  -س  ع  -س

  ٣.٦٣  ١.٥١  ٢٣.٩٣  ١.٩٨  ٢٦.١٨  /ثادحرجة

  ٣.٧٨  ١.٠٣  ٥.٤٤  ١.٣٨  ٣.٨١  /درجةاخماد

  ٧.٩٦  ٨.١٨  ٢٣.٨١  ٥.٤٩  ١٠.٩٣  /عددسیطرة

  ٥.٩  ٤.٩٥  ٢٠.٩  ٣.٦١  ١٤.٠٠  ریرة القصیرة/درجةالتم

  ٤.٩٦  ٣.٢٢  ١٠.١٢  ٢.٤٩  ٧.٠٦  التمریرة المتوسطة/درجة

  ٢.٢٠) = ١١درجة حریة () وأمام٠.٠٥(≤نسبة خطأ الجدولیة عند )ت(* قیمة
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.ظهرت اكبر من قیمة (ت) الجدولیةبةسو اعاله ان قیم (ت) المح في یتضح من الجدول

 ةحلصموق معنویة وبمراجعة االوساط الحسابیة یتضح ان الفرق هو لمما یدل على وجود فر 

،وبهذه النتیجة تحقق الجزء الثاني فرضیة البحث األولى القائلة بأن هناك تأثیرآ االختبار البعدي

في  المرحلة االولىالمهارات األساسیة بكرة القدم لدى طالب للطریقة التقلیدیة في أكتساب بعض

.اضیة/جامعة صالح الدینكلیة التربیة الری

عرض الفروق في االختبار البعدي بین المجموعتین الضابطة ٣-١-٤
في بعض المھارات بكرة القدموالتجریبیة

  )٤الجدول (

یبین داللة الفروق في االختبار البعدي بین افراد المجموعتین

المتغیرات
قیمة ت المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة   ع  -س  ع  -س

  ٢.٨٨  ١.٥١  ٢٣.٩٣  ٠.٩٢  ٢٢.٦٣  /ثادحرجة

  ٦.٤١  ١.٠٣  ٥.٤٤  ٠.٥  ٧.٦٢  /درجةاخماد

  ١.٠٨  ٨.١٨  ٢٣.٨١  ٦.٣١  ٢٧.١٨  /عددسیطرة

  ٤.١١  ٤.٩٥  ٢٠.٩  ٢.٠٩  ٢٧.٥٦  التمریرة القصیرة/درجة

  ٣.٢٦  ٣.٢٢  ١٠.١٢  ٥.٢٧  ١٦.١٩  التمریرة المتوسطة/درجة

  ٢.٠٧٤) = ٢٢درجة حریة () وأمام٠.٠٥(≤نسبة خطأالجدولیة عند )ت(* قیمة

ان قیم (ت) المحتسبة ظهرت اكبر من قیمة (ت) الجدولیة  اعاله في یتضح من الجدول

. وهذا یدل على وجود فروق معنویة بین افراد المجموعتین وبمراجعة االوساط الحسابیة یتضح 

التمثیل والمواءمة حلمراالمجموعة التجریبیة التي درست وفق  ةحلصمان هذا الفرق هو ل

الصفریة. وهذه النتیجة تدل على قبول فرضیة البحث البدیلة ورفض الفرضیة.والتنظیم

مناقشة النتائج :٢-٤
) وجود فروق ذات داللة معنویة في نتائج اختبارات المهارات ٣و ٢یتضح من الجدولین (

موعتین التجریبیة والضابطة. ویعزى لمجلالحركیة القبلیة والبعدیة ولصالح االختبارات البعدیة و 

اسباب الفروق المعنویة لدى مجموعتي البحث الى تاثیر البرنامج التعلیمي حیث الحظنا تقدما 

ان  )عالوي(عند افراد مجموعتي البحث في االختبارات البعدیة ولكن بنسب متفاوتة . اذ یشیر 

وان هذه الطرق واالسالیب تؤثر على لطرق واسالیب التدریس اهمیة بالغة في العملیة التعلیمیة

سرعة التعلم وعلى درجة االشباع في التعلم. 

  ) ٤١: ١٩٧٦(الطالب ، 
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دحرجة ، اخماد ،كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة معنویة في تعلم المهارات (

ست التي در لصالح المجموعة التجریبیةو ) بین مجموعتي البحث تمریرة قصیرة، تمریرة متوسطة

ویعزي الباحث سبب ذلك الى اآللیة التي تمیزت بهاالتمثیل والمواءمة والتنظیم وفق مراحل

مهارات ال التمثیل والمواءمة والتنظیم یستخدم، أذ ان الطالب في طریقةالتمثیل والمواءمة والتنظیم

الخبرة التي قدمت له لتطبیقها في مواقف جدیدة حیث ان هذه التطبیقات تؤدي الى المزید من

تعمل كوحدة واحدة. اذ یشیر (زیتون التمثیل والمواءمة والتنظیمالمیدانیة ، باعتبار ان مراحل

التمثیل والمواءمة والتنظیم تعمل بصورة متكاملة فیما بینها ) عن (خطایبة)الى ان مراحل٢٠٠٢،

ؤدي من خالل حیث تؤدي كل مرحلة وظیفة معینة تمهد للخطوة التي تلیها فمرحلة االستكشاف ت

توصله أو  ما تتضمنه من انشطة جدیدة على استثارة المتعلم معرفیا بدرجة تفقده توازنه المعرفي

بیاجیه) عدم االتزان وذلك من خالل عملیة ذهنیة یتفاعل عن (الى حالة ذهنیة اطلق علیها

نه تدفع المتعلم طریقها المتعلم مع انشطة تلك المرحلة التي تسمى بالتمثیل ومن شان هذه الحالة ا

من خالل مناقشته مع زمالئه بحیث تعینه أو  الى البحث عن معلومات جدیدة یصل الیها بنفسه

التمثیل والمواءمة البد على استعادة التوازن وذلك من خالل عملیة تسمى الموائمة ولكي تكتمل

لك من خالل عملیة من تنظیم المعلومات التي اكتسبها المتعلم مع ما لدیه من تراكیب معرفیة وذ

مرحلة ألنشطةالتنظیم التي یقوم بها المتعلم في مرحلة التطبیق ، ومن خالل ممارسته 

تلك المرحلة فقد تصادفه خبرات جدیدة تستدعي ألنشطةاالستكشاف ، واثناء ممارسة المتعلم 

التمثیل والمواءمة قیامه مرة اخرى بعملیة التمثیل وهكذا تبدا حلقة جدیدة من

      )٣٤٩: ٢٠٠٥نظیم.(خطایبه،والت

كما اظهرت النتائج بانه التوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث في 

ویعزى ذلك ان مهارة السیطرة على الكرة تعد من المهارات الصعبة وقلیلة مهارة السیطرة، 

وضاع مختلفة االستخدام في اللعب ، وتتطلب قدرات مختلفة من الطالب للتعامل مع الكرة في ا

من الجسم ، هذا فضال عن انها تعتمد على عوامل عدة منها التوافق العصبي العضلي ودرجة 

عالیة من االحساس بالكرة ، لذا فان تعلم واتقان مهارة السیطرة على الكرة تتطلب فترة طویلة من 

طویلة بنفس الممارسة والتدریب . " فالتدریب الكتساب القدرة على االداء لعمل معین ولفترة

   )٤٢: ١٩٧٨الكفاءة یتطلب ان تكون فترات الممارسة طویلة ". (خاطروآخرون ،
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اجات والتوصیات والمقترحات: تاالستن -٥
االستنتاجات: ١-٥

البحث استنتج الباحث ما یأتي : هذا نتائجمن خالل

المهــــارات االساســــیة فــــي تعلــــم مراحــــل التمثیــــل والمواءمــــة والتنظــــیم والطریقةالتقلیدیــــةفاعلیــــة .١

) بكرة القدم. تمریرة متوسطة-تمریرة قصیرة-سیطرة-اخماد-(دحرجة

علــى افــراد  مراحــل  التمثیــل والمواءمــة والتنظــیم وفــق علــى تفــوق افــراد المجموعــة الــذین تعلمــوا.٢

-اخمــاد -دحرجةفــي المهـارت االساســیة(الطریقــة التقلیدیـة وفـق علــى المجموعـة الــذین تعلمـوا 

) بكرة القدم . تمریرة متوسطة-قصیرةتمریرة 

تكافؤ افراد المجموعتین اللتین درسـتا علـى وفـق مراحـل  التمثیـل والمواءمـة والتنظـیم والتقلیدیـة .٣

في تعلم مهارة السیطرة بكرة القدم .

التوصیات والمقترحات : ٢-٥
فـــي تعلـــیم بطـــةكأســـتراتیجیة متراالتمثیـــل والمواءمـــة والتنظـــیممراحـــلاالســـتفاد مـــن ممیـــزات.١

المبتدئین لفن اداء المهارات االساسیة بكرة القدم . 

الطریقةافضل من  ابوصفهأستراتیجیة  التمثیل والمواءمة والتنظیم . التأكید على استخدام ٢

.تمریرة متوسطة-تمریرة قصیرة-اخماد-في تعلیم مهارات (دحرجة ةالتقلیدی (

في مراحل مراحل التمثیل والمواءمة والتنظیم خدام . اجراء دراسات اخرى تثبت امكانیة است٣

وفق مواد دراسیة اخرى . على دراسیة اخرى
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المصادر العربیة واالجنبیة :
. المصادر العربیة١
) : اســس علــم الــنفس التربــوي ، جامعــة الموصــل ، دار ١٩٩١االیزرجــاوي ، فاضــل محســن (.١

الكتب للطباعة والنشر.

) :األختبــــار والتحلیــــل بكــــرة القــــدم، مطبعــــة جامعــــة ١٩٩١(اســــماعیل ،ثــــامر محســــن،واخرون.٢

الموصل  .

) اثــــر اســـــتخدام نمــــوذجي  التمثیــــل والمواءمــــة والتنظـــــیم ٢٠٠٤نضــــال متــــي (،بطــــرس.٣

والعـــرض المباشــــر فــــي التحصــــیل وتنمیــــة التفكیـــر االســــتداللي فــــي الریاضــــیات اطروحــــة 

دكتوراه غیر منشورة ،إ كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

) : التطبیقـــات االحصـــائیة فـــي ١٩٩٦تكریتـــي ، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي حســـن محمـــد (ال .٤

بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل.

) : اثــر اســتخدام  التمثیــل والمواءمــة والتنظــیم فــي تــدریس المنــاهج ١٩٩٦تمــام ، اســماعیل (.٥

لصــف االول االعــدادي ، اســیوط ، مجلــة كلیــة العلمیــة المتضــمنة بموضــوع الضــوء لتالمیــذ ا

.٥٧٧-٥٦٥، مصر ، ص  ٢، ج  ١٢التربیة ، عد 

) : مهارات التدریس ، دار النهضة العربیة ،  القاهرة.١٩٨٥جابر عبد الحمید وآخرون (.٦

) : فاعلیــة اســتخدام  التمثیـل والمواءمــة والتنظــیم فــي تحســین ٢٠٠٠جاسـم ، صــالح عبــد اهللا (.٧

لــدى تالمیــذ الصــف االول المتوســط بدولــة الكویــت ، جامعــة الكویــت ، كلیــة تحصــیل العلــوم 

  . ٧٣-٤٩، ص  ٢٢)  ، س ٨٠التربیة ، رسالة الخلیج العربي  الخلیج العربي ، عدد (

) : اثـــر اســـتخدام انمـــوذج  التمثیـــل والمواءمـــة والتنظـــیم فـــي ٢٠٠٢الجبـــوري ، عزیـــز محمـــد (.٨

الطالع العلمي لدى طلب الصف الثـاني متوسـط ، رسـالة اكتساب المفاهیم الفیزیاویة وتنمیة ا

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .

.حركي ، دار المعارف ، االسكندریة:دراسات في التعلم ال)١٩٧٨ر ،احمد،واخرون (خاط.٩

) :تصـــمیم وتقنـــین اختیـــارات لقیـــاس بعـــض المهـــارات ١٩٩٠الخشـــاب ،زهیـــر قاســـم، واخـــران(.١٠

یة بكــــرة القدم،جامعــــة الموصــــل،وقائع المــــؤتمر الســــادس لكلیــــات التربیــــة الریاضــــیةفي االساســــ

جامعات القطر ، مطبعة التعلیم العالي ،الموصل.

، دار المسـیرة للنشـر ، اربـد، ١): تعلیم العلوم للجمیـع ، ط٢٠٠٥عبد اهللا محمد ، (،خطایبة.١١

  االردن.   

فة البنائیة في تدریس العلوم ، جامعة قطـر ) : مضامین الفلس١٩٩٣الخلیلي ، خلیل یوسف (.١٢

.

) : مفـــــاهیم العلـــــوم العامـــــة ١٩٩٥الخلیلـــــي ، خلیـــــل یوســـــف وصـــــباریني ، محمـــــد ســـــعید ، (.١٣

، وزارة التربیة ، والتعلم ، الیمن ١والصحیة للصفوف االربعة االولى ، ط



…التنظیم في اكتساب أثر استخدام التمثیل والمواءمة و 

٣٢٤

، دار  ١): تـدریس العلـوم فـي مراحـل التعلـیم العـام، ط١٩٩٦الخلیلي ،خلیل یوسف وآخرون (.١٤

القلم للنشر والتوزیع ، الیمن . 

، وزارة التربیــــة  ١) : طــــرق التــــدریس العامــــة ، ط١٩٩٣ن (االخوالــــدة ، محمــــد محمــــود وآخــــر .١٥

التعلیم ، الیمن . 

):األعـــداد البـــدني بكـــرة القـــدم ، مطبعـــة بیـــت ١٩٨٨الربیعي،كـــاظم عبـــد،المولى موفـــق مجیـــد(.١٦

الحكمة جامعة بغداد.

) : فعالیـــة ســـتراتیجیة مقترحـــة قائمـــة علـــى بعـــض قـــوائم  ٢٠٠٠( صـــبري ، مـــاهر اســـماعیل  .١٧

ــتعلم البنــائي وخــرائط اســالیب الــتعلم فــي تعــدیل االفكــار البدیلــة حــول مفــاهیم میكانیكــا الكــم  ال

واثرها على اسالیب التعلم لدى معلمـات العلـوم قبـل الخدمـة بالمملكـة العربیـة السـعودیة ، ادارة 

البنات .تقنیات التعلم بوكالة كلیات 

: مبادئ علم النفس الریاضي ، مطبعة الشعب بغداد . ٩ ١٩٧٦الطالب ، نزار (.١٨

، ١): اختبارات األداء الحركي، ط١٩٧٨عالوي ،محمد حسن، ورضوان، محمد نصر الدین (.١٩

دار الفكر العربي ، القاهرة.

لتنظــیم ) : اســتخدام اســلوب  التمثیــل والمواءمــة وا١٩٩٣مــازن ، حســام الــدین عبــد المطلــب (.٢٠

كاســـتراتیجیة فـــي نظریـــة بنائیـــة المعرفـــة فـــي تـــدریس وحـــدة تحـــوالت المـــادة للصـــف الســـادس 

االبتدائي بمدینة الریاض واثره عتلى التحصیل المعرفي والمهارات الیدویة وفهم عملیـات العلـم 

  ) . ٣٣١-٢١١، مجلة كلیة التربیة ، مصر ، اسیوط ، (ص 

معلمـــین فـــي تطبیـــق نمـــوذج بنـــائي فـــي تـــدریس العلـــوم ): فاعلیـــة ال٢٠٠٢المـــؤمني ، ابـــراهیم (.٢١

.) ، عمان٢٩) ، م (١راسات ، عدد (للصف الثالث االساسي في االردن ، مجلة د

، دار  ١)   ، طرائـــق التـــدریس العامـــة ، ط٢٠٠٢مرعـــي ، توفیـــق والحیلـــة ، محمـــد محمـــود (.٢٢

المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ا الردن .

، توزیــع، دار الشــروق للنشــر وال٣) : مقدمــة فــي علــم الــنفس ، ط١٩٩٨الــوقفي ، راضــي  ، (.٢٣

عمان  . 
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فداء أكرم الخیاط

٣٢٥

)١الملحق (

التمثیل والمواءمة والتنظیمأستراتیجیةوحدة تعلیمیة وفق نموذج ل

للمجموعة التجریبیة

التاریخ:الوحدة التعلیمیة :
١٢:عدد الطالب) د               ٩٠من (الز

الھدف:أن یتعلم الطالب الدحرجة بكرة القدم

التنظیمالزمناألجزاء
د١٢الجزء اإلعدادي

تھیئة الطالب وأخذ الغیابد٢المقدمة
تمارین عامة وخاصة لتھیئة الجسمد١٠اإلحماء

د٧٥الجزء الرئیسي
المدرسمن قبلمھارة الدحرجةمقدمة قصیرة عن د٢لتعلیميالقسم ا

ΔϠѧѧγϷ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϋϭϣΟϣ�ϡΩѧϘΗΔѧѧΟέΣΩϟ�ΓέΎѧѧϬϣ�ϥѧѧϋ�ϝѧѧϛϟد١٠اكتشاف المفھوم
وتحاول كل مجموعة المناقشة فیما بینھا من مجموعة

أجل التوصل الى اكتشاف الحلول
Ηϭ�ΎѧϬϳϟ·�ΕϠѧλد١٠تقدیم المقھوم ϭΗ�ϲѧΗϟ�ϝϭϠΣϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϝϛ�ϡΩϘΗ�ε ϗΎѧϧ

مع المدرس مع مشاركة المجامیع األخرى
د٥٣تطبیق المفھوم

١تمرین 

٢تمرین 

٣تمرین 

د٩

د٩

د٩

.یتم ممارسة كل تمرین على شكل مجموعات

-�ΔϓΎѧγϣϟ�ϡΩѧϘϟ�ϪѧΟϭΑ�ΔϣϳϘΗγϣϟ�ΔΟέΣΩϟ˻ م ˹
ذھاباَ وأیاباَ .

-�ΔѧѧѧѧγϣΧ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϡΩѧѧѧѧϘϟ�ϝΧΩѧѧѧѧΑ�Γέѧѧѧѧϛϟ�ΔѧѧѧѧΟέΣΩ
��˴ΎѧѧѧѧѧѧΑΎϳϭ�˴ΎѧѧѧѧѧѧΑΎϫΫ�ι Χϭѧѧѧѧѧѧη�ϥϳѧѧѧѧѧѧΑ�ΔϓΎѧѧѧѧѧѧγϣϟ

م).٣الشواخص 
-�ΔѧѧѧѧγϣΧ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϡΩѧѧѧѧϘϟ�ΝέΎѧѧѧѧΧΑ�Γέѧѧѧѧϛϟ�ΔѧѧѧѧΟέΣΩ

�ϥϳѧѧѧѧѧѧΑ�ΔϓΎѧѧѧѧѧѧγϣϟ��˴ΎѧѧѧѧѧѧΑΎϳϭ�˴ΎѧѧѧѧѧѧΑΎϫΫ�ι Χϭѧѧѧѧѧѧη
م).٣الشواخص 

�ΕΎѧѧϛέΣϟϭ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ϰѧѧϠϋ�Ωѧѧϳϛ́Ηϟ�ϊد٢٦اللعب ѧѧϣ�ΔѧѧΑόϠϟ�α έΎѧѧϣΗ
.بمھارة الدحرجةالخاصة 

تمارین تھدئة وانصراف.د٣الجزء الختامي


