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Abstract: 

 The aim of research was to recognize the impact of simultaneous e-
practical presentations strategy in learning some basic codes for the 

first average grade students 

the importance of searching for the use of practical presentations in 

learning some basic skills of the codes of the mediterranean first grade 

students. in finding solutions, the use of traditional methods in 
teaching has led to lack of students' teaching association with their 

educational environment to focus on cognitive aspects as well as its 

reflection on the skill side, so the researcher is necessary to promote the 

teaching strategy to reach a better level in learning, and for the purpose 

of knowing this effect multiple teaching strategy for better learning. 

the third section used the experimental approach to a sample of 
medium students of the virginity for boys. 15 (15) students represented 

in one trial group. 

 the fourth section has been presented and discussed by using a 

number of statistical means. 

the fifth section has been concluded through the findings of the 
researcher reached the following conclusions: 

v for the presentations in which a number of students participated with 

the teacher positive effect in teaching some basic football skills. 

v the use of simultaneous electronic practical presentations strategy is 

an interactive environment which has affected the outputs of the lesson 

and thus reflected the learning of the skills of the ball 
through conclusions recommend the researcher palaty: 

v the need to use synchronized e-practice strategy with other unused 

skills v enhanced experience of simultaneous e-business strategy for 

different samples and other seminars. 
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 يةساساإللكترونية المتزامنة في تعلم بعض المهارات األ ثر استراتيجيه العروض العمليةأ

 المتوسط األوللطالب الصف  مبكرة القد
 

 2علي عبد هللا 
 

 الملخص
استراتيجيه))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة  أثر التعرف كان الهدف من البحث هو

 أهميةوتكمن  األول المتوسطلطالب الصف القدم بكرة  يةساسفي تعلم بعض المهارات األ
بكرة  يةساسالبحث في))استخدام استراتيجية العروض العملية في تعلم بعض المهارات األ

ن الطلبة تعودوا أالمتوسط أما مشكلة البحث فذكر فيه الباحث األول لطالب الصف  القدم
توفر الطالب  ن هذه العمليةأ ، إذعلى طريقة االستماع والتلقين "للمتطلبات الدراسية

 ، إذالمعلومات والمعارف. ولكنها لم تكن بالمستوى المراد إيجاد الحلول لها مجموعة كبيرة
التقليدية في التدريس" "كانت سببا في ضعف ارتباط الطلبة ببيئتهم  ساليباستخدام األ ان

التعليمية لتركيزها على الجوانب متعدد منها المعرفية فضال" عن مدى نعكاسها على 
لذا وجد الباحث من الضروري النهوض باستراتيجيه التدريس للوصول  الجانب المهاري

هذه االستراتيجيه التدريسية  تأثيررفة في التعلم، ولغرض مع أفضلبالطلبة إلى مستوى 
 أفضل.المتعددة في سبيل الوصول إلى تعلم 

بلغ عددهم  إذ استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من طالب متوسطة الوركاء للبنين
 .( طالبا تمثلت بمجموعة تجريبية واحدة15)
 .اإلحصائيةتم عرض النتائج ومناقشتها عن طريق استخدام عدد من الوسائل  
أما الباب الخامس فقد تم استنتاج من خالل نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات  

 :التالية
اإليجابي في تعليم  أثر ن لعملية العروض التي شارك فيها عدد من الطالب مع المعلمإ .1

  .ية بكرة القدمساسبعض مهارات األ
بيئة تفاعلية  أحدثترونية المتزامنة إن استخدام استراتيجيه))العروض العملية((اإللك .2

  القدمعلى مخرجات الدرس وبالتالي انعكس على تعلم مهارات كرة  أثر مما
 :من خالل االستنتاجات يوصي الباحث باالتي

ضرورة استخدام استراتيجيه))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة مع مهارات  .1
  غير مستخدمة أخرى

تعزيز تجربة استراتيجيه ))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة لدى عينات  .2
 .أخرىمختلفة ومراحل دراسية 

 .يةساساستراتيجيه))العروض العملية((، المهارات األ: الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

يتميز عصرنا الحاضر بانه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية(())واالنفتاح العلمي عن طريق شبكة(( االتصال 
))والمعلومات التي كسرت العوائق وسهلت التواصل بين الشعوب(( مما ميز هذا العصر ايضا العولمة التي نقلتنا من 

 في الجوانب الفنية في مختلف األنشطة الرياضية.  التركيز على المحلي والوطني إلى المجتمع العالمي، وأثرت
ن االنفجار أأن التحديات السابقة التي "واجهها البشر اليوم: والتغييرات السريعة التي طرأت"على جميع نواحي الحياة و
ها أهدافقيق المعرفي والتكنولوجي "وجب على المؤسسات التعليمية والتربوية "أن تعمل باستراتيجيه))العروض العملية((لتح

  .و مواجهة هذه التحديات
قادرة))على مواكبة  إنسان إعدادالتربية الرياضية بشكل خاص على  أهدافالتربية بصورة عامة و أهدافذ تؤكد إ

ها وتجسيد أهدافالتطورات التي تحصل حوله((، والمدرس هو العنصر الفعال في التربية الرياضية القادر على تحقيق 
 ه التي يسعى اليها.أهداففي التدريس لتحقيق  تدريس متعددة أساليبلزاما عليه أن يستخدم  أصبحها، لذا أغراض

                                                           
  مدرس مساعد، جامعة بغداد، العراق،
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))لقد شهد مجال التربية الرياضية تطورا كبيرا وتجلى هذا بوضوح من خالل المستويات التي وصلتها الدول في هذا 
تخدام التكنولوجيا الحديثة التي يمكن للطلبة المجال وكان هذا التطور نتيجة الهتمام الكثير من ذوي االختصاص(( باس

 .أفضلالرياضيين التقدم بواسطتها نحو مستويات 
على عملية تعلم المهارات وتطويرها في مختلف األعمار والفعاليات وهذا يعتمد على تطور  كما أن للتكنولوجيا دور كبير 

كبيرة في تطوير مستوى األداء  أهميةلوسائل المتبعة ومما ال شك فيه أن ا ،الوسائل المستخدمة في العملية التعليمية
التعليمية المناسبة على  ساليبالمهاري في جميع األلعاب والفعاليات الرياضية، فمن واجب المدرس أن يختار األ

وفق))األسس العلمية الصحيحة التي من خاللها((يتمكن من السيطرة على الدرس ويمكن متعلميه من استيعاب المادة 
  على الدرس قدامعليمية بالشكل الصحيح والجيد مما يخلق جو فيه نوع من المتعة واألالت

لذلك تُعتبر استراتيجيه))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة من االستراتيجيات التي تتداخل المادة التعليمية بالتعلم 
متزامن وفي آن واحد، ويستطيع الطالب مشاهدتها في يمكن عرضها على الطالب بشكل  ان المادة التعليمية إذ االلكتروني

كل مكان، و في وقت واحد، وتعتمد على قوة االتصال وسرعته ومدى احتواء العرض على الصور والرسوم ومقاطع 
 .الفيديو

ير لديهم(( ))مما يجعل المعلومة ُ َمخزنة في ذاكرة المتعلم لمدة طويلة، كما أنها تساعد الطلبة على تطوير مهارات التفك 
تنمية طريقة  وهذا ما يسعى إليه التعليم الحديث في .مما ينعكس بصورة ايجابية على تعلم مهارات كرة القدم

إدراك المعلومة واستيعابها  التدريس))ومن هذا المنطلق فإن المعرفة المقدمة للطلبة مرتبطة بالتطبيق، الذي يؤدي إلى
 (((2005:34بشكل أسرع )الهويدي:

((اإللكترونية المتزامنة))في تعلم بعض المهارات  البحث في استخدام استراتيجيه))العروض العملية أهميةتجلى ، لذا ت
 المتوسط((األول بكرة القدم لطالب الصف  يةساساأل
 

 مشكلة البحث
الكثير من الطلبة. تُشكل طرائق التدريس االعتيادية ودرس التربية الرياضية أسلًوبا روتيًنيا في كثير من األحيان لدى 

وزياراته  ))ومن خالل خبرته في تدريس مادة التربية الرياضية ،ونًظار لعمل(( الباحث كتدريسي لمادة التربية الرياضية
المتكررة للمدارس وبعد االطالع على درس التربية الرياضة، لِوحَظ وجود ضعف في مستوى إدراك الطلبة لهذه المادة، 

استخدام المعلمين استراتيجيات(())تدريسية اعتيادية، ال تالئم طبيعتهم وال طبيعة المادة التعليمية وقد يكون السبب في ذلك 
المقدمة لهم، وال تراعي الفروق(( ))الفردية بينهم وال تربطهم بواقع حياتهم العملية، وهذا يبدو واضح في تعلم المهارات 

ر عملية تخلو من روح التفكير واإلبداع(( ))لديهم، وبما أن الطلبة مما جعل هذه المادة مجردة وغي ،ية بكرة القدمساساأل
متفاوتون في طرائق تفكيرهم وسرعة حصولهم على المعلومة، كان ينبغي استخدام استراتيجيه تساعدهم على استيعاب 

 )).المادة التعليمية وتجعلها أكثر مالئمة لتفكيرهم وقدراتهم البدنية
ممكن ان تكون مالئمة لحاجات الطلبة في إد اركهم للمعلومات الُمعطاة وذلك لتنوع   عمليةإن استراتيجيه ))العروض ال

وسائل عرضها فإما أن تكون حية مباشرة فيسهل تطبيقها وتأملها بشكل واقعي، واما غير مباشرة تُعرض عن طريق 
   الرسومات أو الفيديو.

"تعلم  اتيجيه))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة فيلذا شرع الباحث في وضع الحلول المناسبة عن طريق استر
  .الثاني" المتوسطة" كونها اداة تدريس في تعلم المهارات الحركية ية "بكرة.القدم لطالبساسبعض المهارات األ

 
 هدف البحث

  األساسية بكرة القدم التعرف أثر استراتيجيه))العروض العملية((اإللكترونية المتزامنة في تعلم بعض المهارات
 لطالب الصف األول المتوسط

 
 فرض البحث

 تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم .في والبعدي القبلي االختبارين بين احصائية داللة ذات فروق ))هناك
 لطالب الثاني المتوسطة 

 
 مجاالت البحث

 ((.طالب الثاني المتوسط في متوسطة الوركاء للبنين :المجال البشري -1)) 
 ((.الملعب الخارجي لمتوسطة الوركاء للبنين :المجال المكاني- 2)) 
 ((( 23/12/2020 ( ولغاية )21/10/2020للفترة من )  :المجال الزماني -3)) 
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية 
  :منهج البحث 

ً لمالءمته لطبيعة المشكلةاستخدم الباحث المنهج  ويعد المنهج التجريبي  ،التجريبي ذا تصميم المجاميع المتكافئة عشوائيا
ان " أهم ما يميز النشاط العلمي الدقيق هو  ، إذمن المناهج القريبة التي تساعد في حل االشكاليات البجثية بالطرق العلمية

 ( 93: 1993:استخدام أسلوب التجربة " ) وجيه محجوب
 :مجتمع البحث وعينته

ً كانت أعمارهم تتراوح بين 90( طالباً من مجتمع قوامه )15يلغت عينة البحث من ) سنة وتم أختيار عينة  14-13( طالبا
يمثلون المجموعة  2021-2020للعام الدراسي  المتوسط / من متوسطة الوركاء األولالبحث بالطريقة العشوائية من طالب 

 ( من العدد فضالً عن تكافؤهم في العمر.16.66نسبة )تجريبية واحدة يشكلون 
  

 المعلومات جمع وسائل
 األدوات واألجهزة المستخدمة ووسائل جمع المعلومات 3-3-1
 أدوات البحث 3-3-2

 ملعب كرة قدم. 
 ساعة توقيت. 
 ( عدد. 20كرات قدم ) 
 (عدد1شريط قياس ). 
 ( 1صافرة عدد). 

 األجهزة المستخدمة  3-3-3
  (4بنتيوم )حاسوب. 
  برنامج بور بويونت 
  ب والفايبر واليوتيوب لعرض المواد التعليمية أتصميم على برنامج الواتس 

 وسائل جمع المعلومات  3–3- 3
 المصادر العربية واألجنبية. 
 االختبارات المهارية. 

 
 االختبارات المستخدمة في البحث 

   ( ثا20اختبار المناولة المرتدة على الجدار لمدة ) 
 ( 2002:71:) حسام سعيد المؤمن .قياس سرعة ودقة المناولة :الغرض من االختبار

يقف الالعب خلف الخط وعند سماع البدء يقوم بركل الكرة على الجدار ويستمر بركلها بعد االرتداد من  :وصف األداء
وإذا خرجت الكرة عن سيطرة  ،( ثانية على أن ال يتم ركل الكرة المرتدة إال خلف الخط20الجدار وهكذا حتى تنتهي )

كن ركل الكرة بأي جزء من القدم سواء اليسرى أو الموجودة دون توقف ويم خرىالالعب يقوم بأخذ إحدى الكرات األ
  .اليمنى

  .( ثانية20يسجل عدد ركالت الكرة الصحيحة نحو الجدار خالل ) :التسجيل -

 (59 :2007 :اختبار تمرير الكرة نحو دوائر مرسومة على األرض. )موفق اسعد محمود -

  .قياس دقة المناولة :الغرض من االختبار -

  .( كرات قدم، شريط قياس، بورك5ملعب كرة قدم، ) :األدوات الالزمة -

(م يكون مركز الدوائر نقطة البعد 6( و )4( و )2( دوائر متداخلة أقطارها على التوالي )3ترسم ) :وصف األداء -
( م يقف الالعب خلف خط البداية ويقوم بتمرير الكرات نحو 20بين خط البداية والدوائر الثالثة التي تكون بمسافة )

  .( محاوالت متتالية5دوائر المرسومة على األرض ويعطى لكل العب )ال

 تحتسب عدد الدرجات التي حصل عليها في المحاوالت الخمس :التسجيل -
تعد التجربة االستطالعية من أهم اإلجراءات المطلوبة والضرورية من اجل التعرف على الثقل    :التجربة االستطالعية

المرشحة للعمل، ولتالفي األخطاء والمعوقات التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ التجربة الرئيسية العلمي الدقيق لالختبارات 
 ..( 107 :1989 :)قاسم حسن المندالوي

( صباحا وعلى 9وفي تمام الساعة ) 21/10/2020الموافق  ربعاءقام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية في يوم األ
  :( طالبا والهدف من هذه التجربة هو10ها)عينة من خارج عينة البحث وعدد

 .التعرف على مدى مالئمة االختبارات .1
 .التعرف على زمن االختبارات وتحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها كل اختبار .2
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 .التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث أثناء تنفيذ االختبارات .3
 

من  صباحا 9 القبلية في الساحة الخارجية لمتوسطة الوركاء للبنين في الساعةأجرى الباحث االختبارات  :االختبار القبلي 
 .2020/ 10/  22يوم الخميس الموافق 

 الوحدات التعليمية 
( وحدة تعليمية أي بمعدل وحدتان 16( أسابيع وبواقع )8) واستمر لمدة شهرين 2/3/2010تم البدء بتنفيذ المنهج بتاريخ 

اإللكترونية المتزامنة في القسم الرئيسي فقط من الوحدة التعليمية   العروض العملية استراتيجيه في األسبوع حيث تم إدخال
  العروض العملية أما استراتيجيه ،دقيقة(30دقيقة( أما وقت القسم الرئيسي فقد بلغ ) 45وبلغ وقت الوحدة التعليمية )

تي كرة القدم + صور فوتو باستخدام الحاسوب + اإللكترونية المتزامنة فكانت أسلوب الشرح + أسلوب عرض مهار
اضافة  توضح أجزاء مهارتي كرة القدم فضال عن برنامج بور بويونت أسلوب عرض صور فوتوغرافية + تجزئة ورقية

 .الى تصميم على برنامج الواتس اب والفايبر واليوتيوب لعرض المواد التعليمية
 االختبارات البعدية:

الموافق  ربعاءالتعليمة، أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث في يوم األبعد أن طبقت الوحدات  -
(23/12/2020.) 

 أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث بنفس ظروف االختبارات القبلية من حيث الوقت واألدوات ومكان االختبار -
 :الوسائل اإلحصائية 

معالجة نتائج البحث الستخراج قيم الوسط الحسابي، واالنحراف في  (spssاستعمل الباحث نظام الحقيبة اإلحصائية )
 واختبار )ت( للعينات المترابطة  ،المعياري

 
 الباب الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها. -4
 للمجموعة التجريبية ومناقشتها. البعدي( –عرض نتائج اإلختبارين )القبلي  
( للمجموعة التجريبية في نتائج االختبارين القبلي والبعدي tعرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 

 لالختبارات المهارية.
 (1-4الجدول )
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 بعدي( –مناقشة نتائج اإلختبارين)قبلي 
استخدام استراتيجية العروض  تأثيرعينة البحث إلى  فرادالتطور في مستوى التعلم أل يشير الباحث سبب حدوث هذا

الزمن المناسب للعرض  .األداء الجيد للعرض تهيئة الجو المالئم و الجيد و عداداإللكترونية المتزامنة من حيث اإل  العملية
لهم  أحدثمما  للطالب لم يسبق لهم رؤيتها” مفاجأة“كنت العروض  إذ الى حدوث تغيير واضح في العملية التعليمية أدى

((تساعد  ( "من ان ))العروض العملية65: 2014 ،بيئة تفاعلية تفاعل الطالب وهذا ما اكده وفي هذا الصد يشير)جروان
((تساعد المتعلم على  المادة العلمية في الذاكرة بطريقة معينة كما أن طريقة ))العروض العملية على تفاعل الطلبة مع

 . التركيز في المهام العقلية"
الذي يحتوي على خطوات أداء  ،((باستخدام تقنية تربوية ( "ان فاعلية ))العروض العملية59 :2012ويذكر )محمد، 

وهي كتابات و الصور الثابتة و لقطات العرض الفيديوي والمعدة وفق األسس العلمية بما يتناسب مع مستوى الطالب 
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فالمنهاج  ،الموضوعة هدافالتخطيط لهذا المنهاج وتحقيق األ وهذا التفوق يؤكد صحة ،ينعكس ذلك إيجابا على التعلم
  . في عملية التعليم" أساسالتعليمي الناجح هو الذي يستطيع أن ينمي المهارات التي يتطلبها نوع النشاط ك

في توسيع مدركات المتعلمين من خالل امكانية استغالل اكثر من حاسة للتعلم لما  أهمية(( أن لفاعلية ))العروض العملية
على خلق اجواء تعليمية تعمل على جذب انتباه المتعلم وابعاد الشعور بالملل وترسيخ المادة التعليمية وتوسيع  تأثيرلها من 

 ( " أن استخدام ))العروض العملية2009:211يذكر )عصام الدين متولي ومدري عبدالعال د،  ، إذمداركه الحسية
((يعمل على استثارة تفكير المتعلمين والعمل على خلق أكثر من فرصة للتفكير وأن تعدد الوسائط المستخدمة ساعد في 

ا عملية وعقلية إعدادالمتعلم و تحفيزه على بذل الجهد في تعلم وعدم الشعور بالملل حيث يعد استخدام الوسائط بمثابة  إثارة
 .متعلم حيث يساعد هذا على خلق الكثير من القدرات العقلية لدى المتعلم مما يؤثر إيجابا على تعلمه "لل
 

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:  

 من خالل نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:
 ية ساساإليجابي في تعليم بعض مهارات األ أثر ن لعملية العروض التي شارك فيها عدد من الطالب مع المعلمإ

  .بكرة القدم
 على مخرجات  أثر بيئة تفاعلية مما أحدث((اإللكترونية المتزامنة  إن استخدام استراتيجيه ))العروض العملية

  .القدمالدرس وبالتالي انعكس على تعلم مهارات كرة 
 التوصيات: 

 من خالل االستنتاجات يوصي الباحث باالتي:
 غير مستخدمة  أخرى((اإللكترونية المتزامنة مع مهارات  ة استخدام استراتيجيه ))العروض العمليةضرور 
 أخرى((اإللكترونية المتزامنة لدى عينات مختلفة ومراحل دراسية  تعزيز تجربة استراتيجيه ))العروض العملية  
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