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ممخص البحث بالمغة العربية
تمثل الدراسة الحالية محاولة عممية في استعمال انمووذج كوارين البنوائي كونوو أنموذجواً تركيبيواً تكامميواً متنووع

يتووألم موون عوودة أسوواليب مبنووي عموون أسووس نظووريتين ميمتووين فووي الووتعمم والووذي يجعوول الطالووب محووور العمميووة
التعميمية وىذا ما يفرض عمن الطالب االنتباه والمتابعة مما ساعد كثي ارً في إظيار بعض قودراتيم التعميميوة فوي

رفو ثتوتيم بأنفسوويم مون خوالل المووواركة وتنفيوذ الودرس التربيووة الرياضوية ضومن فتوورة التطبيوق .وىودم البحووث

إلن :بناء متياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعمم بدرس طرائوق تودريس التربيوة الرياضوية لممرحموة
الرابعة ,وكذلك ,التعرم عمن توأثير الوحودات التعميميوة بوأنموذج كوارين البنوائي فوي تطووير كفايوة تنفيوذ وعورض

الدرس لمطالب – المعمم بدرس طرائق تدريس التربية الرياضية.

استعمل الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (ذات االختبار التبمي والبعدي)  ,واووتمل

مجتمو البحوث عموون طوالب المرحمووة الرابعوة فووي كميوة التربيووة البدنيوة وعموووم الرياضوة – جامعووة كوربالء والبووال

عوددىم ( )105طالووب .وتووم اختيووار عينووة البحووث بواقو ( )30طالبواً ,وبواقو ( )15طالبواً لممجموعووة الضووابطة

و( )15طالباً لممجموعة التجريبية  ,بحيث اسوتعمل انمووذج كوارين البنوائي فوي تودريس المجموعوة التجريبيوة ,
أما المجموعة الضابطة استعمل في تدريسيم األسموب المتب من قبل مدرس المادة  .واعتمود الباحوث الحتيبوة

اإلحصائية ( )SPSSفي استخراج النتائج وقد استنتج الباحثان إن استعمال الوحدات التعميمية بأنموذج كوارين
البنائي اسيم بوكل كبير في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعموم بودرس طرائوق تودريس التربيوة
الرياضية , .باإلضافة الن ان استعمال الوحدات التعميمية وفق انموذج كارين البنائي فوي المجموعوة التجريبيوة

ادى إلوون تفووووق ىوووذه المجموعووة فوووي تطووووير كفايوووة تنفيووذ وعووورض درس التربيوووة الرياضووية بصوووورة اكبووور مووون
المجموعة الضابطة .وقود اوصون الباحثوان بضورورة تنظويم محتووى الموادة الدراسوية عمون وفوق خطووات انمووذج
كوووارين وبموووا يوووتالءم وتحتيوووق االىووودام التعميميوووة لتنفيوووذ وعووورض درس التربيوووة الرياضوووية فوووي كميوووات التربيوووة
الرياضووية ,باإلضووافة الوون اج وراء دراسووات مماثمووة وم وواد دراسووية اخوورى ولمراحوول دراسووية مختمفووة اعتمووادا عموون

انموذج كارين البنائي.
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Abstract
The

present

study

represents

a

scientific

attempt

to

use

Karen's

constructional model as a complementary structural model consisting of

several methods based on two important theoretical principles in learning
which makes the student focus of educational process. This requires the
student's attention and follow-up which has helped to show some of their
educational abilities in raising their confidence. Themselves through
participation and implementation of the lesson Physical Education within the
period of application. The purpose of research is to: Build the adequacy of

implementation and presentation of lesson to student - the teacher to study
the teaching methods of physical education for fourth stage, as well as to
identify the effect of educational units of Karen's structural model in

developing the adequacy of the implementation and presentation of the lesson
to student - teacher to study the teaching methods of physical education.

The researchers used experimental approach to design two equal groups (pre

and post-test). The research society included students of fourth stage in the
College of Physical Education and Sports Science - University of Kerbala
(105) students. The study sample was selected by (30) students, by (15)
students for control group and (15) students for experimental group, so that
the model Karen used in the teaching of the experimental group, the control

group used in teaching the method followed by the teacher of material. The
researchers concluded that the use of educational units in the Karen model

has contributed significantly to the development of adequacy implementation
and presentation of the lesson to student - the teacher to study the teaching

methods of physical education. , In addition to use of educational units
according to Karen's model in the experimental group led to the superiority of

this group in the development of adequacy of implementation and presentation
of lesson of physical education more than the control group. The researchers

recommended the need to organize content of study subject according to
steps of the Karen model and in order to achieve the educational goals of the

implementation and presentation of lesson physical education in the faculties

of physical education. In addition, similar studies and other study materials
were carried out for different stages of study based on the Karen model.

-1التعريم بالبحث

1-1المتدمة وأىمية البحث:
مينة التعميم من المين العظيمة ,والمتدسة عمن مر العصور ,بل من أنبميا  ,وأورفيا  ,وقد تكاد أن تكون
العمود الفتري لجمي المين في صن الحياة ,فكل الجمال والكمال في الوجود يدين بالفضل الجزيل لصاحب

ىذه المينة الجميمة أال وىو المعمم ,ونحن نت أر ونواىد لآلثار الجميمة التي خمفيا المعمم وراءه  ,فالمعمم
الناجح ليس ىو من يمتمك الكم اليائل من المعرفة بل ىو من يستخدميا بصورة مثمن وكفاءة عالية تجعمو

قاد ارً في مواجية الموكالت وحميا .لذا يجب أن يكون لممعمم خمفية واسعة في مجال تخصصو في جانبيو
النظري ,والعممي التطبيتي السيما معمم التربية الرياضية.

ولعل طرائق التدريس وأساليبيا الحديثة ىي إحدى الروافد المثمن  ,لتطوير مستوى الطمبة  ,كما أكدتو

المؤتمرات ,والندوات العممية عمن استخداميا بما يتالءم وقدرات الطمبة  ,ومنيا المؤتمر الحادي عور المنعتد

بالجامعة المستنصرية عام 2005م ,والندوة المنعتدة عام 2009م في جامعة بغداد.

ولمطرائق التدريسية الحديثة  ,وأساليبيا  ,واستخدام نماذجيا دور ميم في رف ثتة المتعمم بنفسو من خالل

طرح األفكار ,والمناقوة  ,والربط بين التحصيل المعرفي والتطبيق العممي مما يكون صورة ذىنية واضحة قابمة

لمفي م ,والتفسير  ,والخروج برؤى  ,واستنتاجات جديدة" .إن األنموذج خطة يمكن استعماليا في تنظيم عمل

المعمم  ,وميماتو من مواد  ,وخبرات تعميمية  ,وتدريسية وىي صورة إليجاد  ,وتوفير الظروم والبيئات التي

تحدد المواصفات التي يمكن توصيفيا  ,وتحتيق بيئات التعمم  ,كما انو ىو تمثيل مبسط لمجال من مجاالت
التدريس لمخروج بعدد من االستنباطات  ,واالستنتاجات  ,إذ يتضمن عالقات بين مجموعة من العناصر التي

يتألم منيا المجال" (قطامي وآخرون.)155:2008,

ولعل فترة التطبيق العممي في المرحمة الرابعة لطمبة كميات التربية البدنية وعموم الرياضة ,ىي خير من يكسبو

بالمعارم ,والميارات الكافية التي تجعمو قاد ارً من تحتيق األىدام التعميمية والتربوية  ,وىذه المعارم

,والميارات التي تمكنو من ذلك تسمن الكفايات التدريسية .من ىنا نرى ,ان اكتساب المعمومات الجديدة لدى

الطالب ومحاولة ربطيا وتفاعميا بالخزين من المعمومات لدييم  ,وبنائيا من قبل المعممين ,ومن خالل
التفاعل م البيئة الخارجية والتطبيق العممي في التربية الرياضية ,وايضا من خالل خبراتيم السابتة لو الدور

الكبير في اكتساب وبناء المعمومة الجديدة بوكل أسرع من باقي االختصاصات التي يدرسونيا  ,الن الطالب

إما أن ي كون ممارسا لعدة العاب حتن ولو بنسب بسيطة أولديو معمومات سابتة عنيا  ,وعن قوانينيا فتتفاعل

فيما بينيا مكونة رؤى جديدة مما يسيل عميو اكتساب وبناء تمك المعمومة ,وىذه العممية تعتبر من المبادئ

االساسية لمنظرية البنائية والتي تذىب الن ان توكيل المعنن لدى الطمبة عممية نفسية ديناميكية نوطة
تحتاج إلن قدر من الجيد الذاتي العتمي ,وىذه العممية تنعكس عمن وخصية الطمبة أما باالرتياح عندما

يصبح البناء المعرفي لدييم متزناً ومتوافتاً ,أو بالحيرة وعدم االتزان ,وذلك حين تتعارض معطيات الخبرة م
ما لديو من بناء معرفي سابق.

بناءا عمن ما تتدم وتحتيتا لو  ,حاول الباحثان استخدام أنموذج كارين البنائي كونو خميطاً من مجموعة من

النظريات  ,والنماذج المطورة لممساعدة في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب  -المعمم ,كونو أنموذجاً

تركيبياً تكاممياً  ,اذ يتألم من عدة أساليب تدريسية ويجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية ,كما يعد ىذا
انموذجا توليفيا يضفي إلن عممية التدريس فاعمية وتجاوب أكثر من قبل المتعممين م استطاعة المعمم من

إيصال المادة العممية بصورة أفضل وىذا ما أثبتتو الدراسات السابتة في تحصيل المواد الدراسية النظرية وىذا

ما نسعن إلن تحتيتو في الجانب العممي أيضا آال وىو في مجال التربية الرياضية.

كما ويرى الباحثان إن أىمية ىذه الدراسة تكمن في مساعدة الطالب  -المعمم المختص في تطوير كفاياتو

التدريسية األدائية بصورة عامة وكفاية تنفيذ وعرض الدرس بصورة خاصة ,والتي تجعمو أكثر تفاعالً أثناء

ورح المادة التعميمية  ,وأن يكون قاد ارً من تحسين مياراتو وقدراتو المكتسبة ,وتفعيميا عممياً بصورة يستطي

من خالليا االرتتاء بمستوى الطموح إلخراج درس التربية الرياضية بصورة جيدة مستعينا بما يحتاجو من

وسائل تعميمية مختمفة واختبار الطرائق التدريسية المناسبة التي تؤدي إلن مساىمة طمبتو واوتراكيم في
العممية التعميمية لذلك تأتي أىمية بحثنا الحالي من خالل التطبيق العممي ألنموذج كارين في مجال التربية

الرياضية لتكون خطوة أولن لالستفادة منو في مجالنا الرياضي .

2-1موكمة البحث :

تسعن الجامعات والمعاىد ذات الصمة في العالم جاىدة لمتيام بإعداد المدرسين والمعممين إعدادا صحيحا

ينسجم والتطور السري الحاصل في مختمم المجاالت .اذ تويد ىذه المؤسسات اليوم اىتماماً ممحوظاً في

كيفية إعداد المعمم وتطوير مياراتو وكفاياتو التدريسية وايضا سموكو التربوي والتعميمي داخل المدرسة أو

خارجيا ضمن العمل المكمم بو.

ولكن رغم االىتمام الكبير بالميارات التدريسية وكفاياتيا لدى المعمم  ,إال أن ىناك مواكل في انخفاض

المستوى لدى طمبة المدارس وضعم االداء المياري والمعرفي ليم في درس التربية الرياضة ,وذلك نتيجة

ضعم قدرات وكفايات التدريس لمعممي التربية الرياضية .وربما الكل يتفق عمن أن إعطاء األفكار الجاىزة ,

وطريتة التمتين ,واالعتماد الكمي عمن المعمم في كسب المعمومة دون أي عناء لمطالب يكون السبب في

ضعم التحصيل الدراسي وتذبذب مستواىم المياري في االلعاب المختمفة .

يرى كثير من التربويين والباحثين ان العممية التعميمية تعتمد بالدرجة األساس عمن اختيار طرائق التدريس,

االستراتيجيات ,النماذج ,والبرامج التعميمية التي تالئم الموقم التعميمي والتي قد تساعد المعمم ليكون ممماً
باألساليب التي يرغب الطالب ليتعمم بيا وبحسب رغباتيم ومستوياتيم المعرفية والميارية .ومن خالل اطالع

الباحثان عمن مجموعة من الدراسات ,ونتيجة لخبرتيما الوخصية في ىذا المجال لمدة ليست بالتميمة وجدا ان
ىناك ضرورة ماسة في االعتماد بالتدريس عمن الطرائق التدريسية وأساليبيا الحديثة والتي تتالءم ومستوى
الطمبة لتحتيق األىدام المنوودة  ,لذا سعن الباحثان الن تصميم وحدات تعميمية بأنموذج كارين كأستراتيجية
حديثة في التدريس كونو األنموذج الذي يجعل المتعمم ىو المحور األساس لمعممية التعميمية  ,والتي تجعمو

قاد ار عمن التركيز ,والتفكير بصورة مستمرة  ,وبذل المزيد من الجيد لمحصول عمن المعمومة .

فمن خالل ىذا األنموذج وتطبيتو العممي في مجال التربية الرياضية ربما يساعدنا في تطوير الكفايات

التدريسية (كفاية تنفيذ وعرض الدرس) لمطالب – المعمم من خالل درس طرائق التدريس في كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة إلعداد جيل جديد من المعممين المساعدين في ايصال المادة العممية وميارات التربية

الرياضية وليس احتكارىا.

3-1أىدام البحث :

-1بناء متياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعمم بدرس طرائق تدريس التربية الرياضية لممرحمة
الرابعة.

-2التعرم عمن تأثير الوحدات التعميمية بأنموذج كارين البنائي في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب
– المعمم بدرس طرائق تدريس التربية الرياضية.

4-1فرضية البحث:

لموحدات التعميمية بأنموذج كارين البنائي تأثير ايجابي في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب –المعمم بدرس طرائق تدريس التربية الرياضية.

5-1مجاالت البحث:
-1المجال البوري -:طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة كربالء.

 -2المجال المكاني -:المالعب والتاعات الدراسية لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة كربالء,
والمدارس المتوسطة والثانوية في محافظة كربالء.

-3

المجال ألزماني 2015/11/11 -:إلن .2016/3/3

6-1تحديد المصطمحات:

أنموذج كارين-:

"أنموذج تركيبي تكاممي متنوع يتألم من أساليب متعددة ,مبني عمن أسس نظرية من التعمم ذي المعنن لديفيد
أوزبل ,والنظرة البنائية لجان بياجيو ,تجعل المتعمم محور العممية التعميمية"(.زاير وآخرون)258 :2013,

التعريم اإلجرائي ألنموذج كارين-:

ىو األنموذج الذي يتكون من سب خطوات تبدأ من مراجعة المعمومات ,خارطة المفاىيم ,وتعريم المفيوم ,

والمنظم المتتدم  ,واالستتصاء ,والمناقوة ,والتزود المعرفي  ,والتي تعرضت ليا المجموعة التجريبية حصرا

المتمثمة بطالب المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة كربالء.

(الطالب – المعمم) -:كل طالب وطالبة في المرحمة الرابعة في كميات التربية والذي يؤدي عممية التدريس
الفعمي في المدارس المتوسطة والثانوية في فترة تطبيق أمدىا ( )45يوما بأورام أساتذة مختصين بيدم

تتييم أداءه تربويا وتعميميا( حيدر سممان  ,أوراس ىاوم .)4,2007,

التعريم اإلجرائي (لمطالب – المعمم) -:ىو طالب المرحمة الرابعة في كميات التربية والذي يتوم بميامو

كتدريسي لفترة محددة أمدىا ( )45يوما في إحدى المدارس المتوسطة أو الثانوية تحت إورام متخصصين

لغرض تتويمو وتتييمو.

-2منيجية البحث واجراءاتو

1-2منيج البحث :
تم اختيار منيج البحث التجريبي وذلك لمالئمتو لطبيعة موكمة وأىدام البحث الحالي ,إذ إن "المنيج

التجريبي أكثر مناىج البحث العممي دقة وكفاءة في الوصول إلن نتائج موثوق بيا" (عبد الحفيظ ومصطفن

.)125:2000,

2-2التصميم التجريبي :
اختار الباحثان تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة بطريتة االختبار التبمي والبعدي لكل منيما" ,إن

تعرض كال المجموعتين الختبار أولي ثم تعرض المجموعة التجريبية لممعالجة (المتغير المستتل) بثبوت

المجموعة الضابطة (ال تتعرض لممتغير المستتل)" (الزوبعي وآخرون.)102:1999,

3-2مجتم البحث وعينتو :

اوتمل مجتم البحث عمن طالب المرحمة الرابعة الذكور في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -جامعة
كربالء لمعام الدراسي ( )2016-2015والبال عددىم ( )108طالباً .تم اعتماد مجتم البحث بأسموب
الحصر الوامل كعينة لمبحث وزعت عووائيا بالوكل التالي:

-1
-2
-3

( )60طالبا كعينة بناء لمتياس تنفيذ درس التربية الرياضية وبنسبة ( )%55.5من المجتم .
( )15طالباً كعينة استطالعية مثمت ما نسبتو ( )%13.8من المجتم .

( )30طالبا كعينة رئيسة لمبحث مثمت ما نسبتو ( ) %27.7من المجتم .

قام الباحثان باالطالع عمن مدارس عينة البحث الرئيسة والمومولة بالتطبيق العممي م وعبة التسجيل في

الكمية وتم االتفاق عمن المدارس ,وذلك اللتزام الطمبة فييا بالحضور والدوام وباالتفاق م لجنة اإلورام عمن
التطبيق العممي في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة كربالء,

4-2الوسائل واألجيزة واألدوات المستعممة في البحث :
-1

المصادر والمراج العربية واألجنبية.

-3

المالحظة المباورة.

-2

االستبانة.

-4

جياز الب توب نوع  Dellصيني الصن عدد (.)1

-6

كامي ار تصوير نوع  Sonyيابانية الصن عدد (.)1

-5
-7

جياز عرض  Data showكوري الصن عدد (.)1
كرات (قدم  ,طائرة  ,سمة  ,يد) صينية الصن حسب الحاجة.

-8

صافرة صينية الصن عدد (.)1

.1

متياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعمم في درس التربية الرياضية لممدارس المتوسطة

5-2إجراءات البحث الميدانية :

والثانوية:

لغرض تحتيق أىدام البحث ومن اجل تحديد صالحية الفترات المتترحة لتمثيل متياس كفاية تنفيذ وعرض

الدرس لمطالب -المعممين والمطبتين في المدارس المتوسطة والثانوية لمعام الدراسي ( )2016-2015قام
الباحث بإعداد المتياس الخاص عمن ىذه الكفاية

(ممحق  )1وذلك من خالل االطالع عمن األدبيات

والمصادر والمراج العممية والدراسات السابتة ,تم وض ( )20فترة تم عرضيا عمن مجموعة من الخبراء

والمختصين في مجال طرائق التدريس التربية الرياضية لتحديد مدى صالحية وسالمة الفترات (ممحق ,)2

ومن خالل آراء الخبراء والمختصين وبعد جم البيانات وتفريغيا استخدم الباحث اختبار ( كا )2واألىمية
النسبية إلجابة ( )12خبير لمتعرم عمن الفترات الصالحة من غيرىا ولممحاور ايضا .والجدول ( )3يبين

قيمة ( كا )2المحسوبة والجدولية والنسب المئوية لمخبراء حول صالحية الفترات .

جدول()3يبين قيمة ( كا )2المحسوبة والجدولية والنسب المئوية لمخبراء حول صالحية الفترات لممتياس
أرقام الفترات

المحور

-7-3-2-1
-15-14-8

موافتة الخبراء

عدد

الفترات

8

2

موافتون

12

النسبة

المئوية
%100

غير

موافتون
0

قيمة كا
النسبة

المئوية
0

المحسوبة

الجدولية

الداللة

اإلحصائية

معنوية

12

18

كفاية
تنفيذ

وعرض
الدرس

معنوية

17-11-9

3

11

%91867

1

%88333

8833

13-12

2

10

%83833

2

%16866

5833

10-6 -4

3

9

%75

3

%25

3

غير معنوي

20-19-16

3

8

%66867

4

%33833

1833

غير معنوي

3884

معنوية

من خالل الجدول اعاله يتبين أن قيمة ( كا )2المحسوبة كانت اعمن من قيمتيا الجدولية والبالغة ()3.84

لمفترات اآلتية  )18-17-15-14-13-12-11-9-8-7-3-2-1( :وتم قبوليا .أما الفترات التي تم
رفضيا والتي كانت قيمة ( كا )2المحسوبة اقل من قيمتيا الجدولية فيي) 20-19-16-10-6-4( :

وبذلك تم قبول ( )13فترة .

.2

تطبيق المتياس عمن عينة البناء:

بعد استكمال إجراءات إعداد الفترات لمتياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس واستطالعيم عمن عينة مصغرة ,قام

الباحثان بتطبيق المتياس عمن ( )60طالبا من طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة كربالء ,إذ

تم توزي

المتياس عمن أساتذة الكمية المورفين عمن الطالب المطبتين غير عينة التجربة الرئيسة

واالستطالعية في المدارس ليتم تتييم ىذه الكفاية ,وتم زيارتيم خالل أسبوعين من تاريخ يوم األحد الموافق

 11/29ولغاية  .2015/12/13وبعد جم االستمارات وتفري البيانات ,تم تحميل الفترات ومعالجتيا لغرض
الكوم عن كفاءتيا.

.3

التحميل اإلحصائي:

ىناك أساليب عدة لتحميل محاور المتياس منيا طريتة المجموعتين الطرفيتين الستخراج معامل تمييز المحور

وىو "قدرة المحور عمن تمييز الفروق الفردية بين المختبرين"( الزغبي  )190:2007,ومعامل االتساق

الداخمي" الذي يتدم لنا الدليل عمن تجانس الفترات عبر عالقة درجة الفترة بالدرجة الكمية لممحور التي تنتمي
إليو وعالقة درجة المحور بدرجة المجموع الكمي لممتياس"(عالم.)192:2007,

وقد أستخدم الباحثان التحميل اإلحصائي بأسموب المجموعتين الطرفيتين لمكوم عن قدرة محاور المتياس

لمتميز بين المختبرين أو الكوم عن الفروق بين األفراد المختبرين وأسموب معامل االتساق الداخمي عبر
حساب معامل ارتباط (بيرسون) بين درجة الفترة والدرجة الكمية لممتياس الذي تنتمي إليو.

أسموب المجموعتين الطرفيتين:

.4

لغرض استخراج قدرة محاور المتياس ىناك عدة خطوات البد من إتباعيا وىي:

 -1ترتيب الدرجات التي حصل عمييا المختبرين عمن كل موقم وصورة ترتيباً تنازلياً من أعمن درجة الن
أدنن درجة .

 -2نأخذ مجموعتين من الدرجات تمثل األولن األفراد الذين حصموا عمن أعمن الدرجات والثانية تمثل الذين
حصموا عمن أدنن الدرجات في كل موقم وفي كل صورة.

 -3نأخذ نسبة ( ) %27من المجموعة العميا والدنيا وىذه النسبة تمثل أفضل نسبة يمكن أخذىا ألنيا تتدم لنا
مجموعتين بأقصن ما يمكن من حجم تمايز(ألزغبي ) 192:2007,إذ بم عدد أفراد كل مجموعة ()16

طالبا .وبعد إتباع الخطوات تم تحميل فترات المتياس عن طريق استخدام اختبار( )Tلمعينات المستتمة
والمتساوية بالعدد الختبار الفروق بين وسطي المجموعتين الطرفيتين لكل محور عمن حدة إذ تمثل قيمة ()T

المحسوبة التوة التميزية لممحور بين المجموعتين العميا والدنيا وىكذا جاءت نتائج التحميل إن جمي فترات

المتياس ذات قوة تميزية دالة بين األفراد ,بحيث كانت قيمة  Tالجدولية بمستوى داللة ( )0.05ىي ( 2.00
(والجدول ( )5يبين ذلك.

جدول ()5

يبين التوة التميزية لفترات لممتياس بأسموب المجموعتين الطرفيتين
المجموعة العميا

رقم

الفترة

وسط

المجموعة الدنيا

انحرام

وسط

t

انحرام

المحسوبة

مستوى

الداللة

الداللة

التميزية

1

5.312

0.602

1.968

0.327

19.514

0.000

معنوي

2

4.875

0.516

1.703

0.163

23.420

0.000

معنوي

3

5.062

0.615

2.765

0.413

12.391

0.000

معنوي

4

4.984

0.594

1.609

0.181

21.702

0.000

معنوي

5

5.234

0.667

2.078

0.236

17.827

0.000

معنوي

6

4.968

0.576

2.046

0.227

18.858

0.000

معنوي

7

5.140

0.516

2.718

0.417

14.598

0.000

معنوي

8

5.265

0.703

2.109

0.181

17.364

0.000

معنوي

9

5.109

0.555

1.484

0.232

24.101

0.000

معنوي

10

5.359

0.532

3.000

0.288

15.591

0.000

معنوي

11

5.031

0.436

2.375

0.182

22.451

0.000

معنوي

12

4.843

0.446

2.250

0.258

20.130

0.000

معنوي

13

5.437

0.460

2.015

0.370

23.145

0.000

معنوي

6-2األسس العممية لالختبارات:
يعد التحتق من خصائص المتياس من األمور الميمة واألساسية التي يجب توافرىا في المتياس ولعل
من أىم ىذه الخصائص ىي خاصتي الصدق والثبات  ,وان كان الصدق أىم من الثبات ألن بالضرورة عندما

يكون المتياس صادقاً يكون ثابتاً في حين أن المتياس الثابت قد ال يكون صادقاً (عالم.)88:2006,

 .1صدق االختبارات:

يدل صدق االختبار إلن أن" االختبار يتيس بالفعل الوظيفة المخصص لتياسيا دون أن يتيس وظيفة أخرى

إلن جانبيا"(مصطفن وآخرون .)111:2006,كما وان لصدق االختبار يعطينا "الدليل المباور عمن مدى
صالحية االختبار لمتيام بوظيفة تحتيق األغراض التي وض من اجميا"(نجاتي .)215:1994,وقد استخدم
صدق المحتوى أو المضمون عندما عرض المتياس عمن مجموعة من الخبراء والمختصين إلقرار صالحية

االختبار لتياس ما وض من اجمو ,واستخدم كذلك صدق البناء وىو من أكثرىا استخداما في البحوث التربوية,

"وذلك ألنو يوكل اإلطار النظري لالختبار وحسابو يكون األكثر تعتيدا بين أنواع الصدق األخرى وذلك بسبب
التحتق من االفتراضات النظرية تدريجيا "(الخيكاني .)54:2002,وقد تم التحتق من ذلك بحساب التوة
التمييزية لفترات المتياس باستخدام المجموعتين الطرفيتين ,وكذلك عن طريق معامل االتساق الداخمي.

 .2ثبات االختبارات:

ُيعد الثبات من الخصائص السايكومترية الميمة التي يجب توافرىا في المتياس الجيد والذي يوير الن اتساق
درجات المتياس لمجموعة معينة من األفراد أو اتساق صي مختمفة من المتياس نفسو أو اتساق فترات
المتياس نفسو (عالم  .)89 , 2006 ,وتم استخدام طريتة معامل (الفاكرونباخ) لمتحتق من ثبات االختبار,
إذ تعتمد فكرة ىذه الطريتة عمن مدى ارتباط الفترات م بعضيا البعض داخل المتياس كذلك ارتباط كل فترة

م المتياس ككل ,إذ أن معدل االرتباط الداخمي بين الفترات ىو الذي يحدد معامل الفاكرونباخ ( مرقس,

وبناء عمن ذلك طبتت معادلة الفاكرونباخ عمن عينة التحميل اإلحصائي والبالغة ( )60طالبا
.)78 ,2001
ً
وظير أن قيمة معامل الثبات تساوي (  ) 0.84وىو مؤور يدل عمن الثبات العالي.

8-2التجربة االستطالعية:

لغرض الوقوم عمن دقة العمل الخاص بالبحث وصالحيتو ,فتد تم أجراء تجربة استطالعية عمن مالعب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة كربالء ,إذ استغرقت يوم واحد وىو يوم االثنين الموافق 14

 2015/12/عمن ( )15طالبا (المرحمة الرابعة) ومن خارج عينة البحث ,وكان اليدم منيا كما يأتي:

1وو تييئة األدوات واألجيزة المستعممة في الوحدات التعميمية بأنموذج كارين والتعرم أيضا عمن الوقت
المستغرق لتنفيذ الوحدة.

2وو تنظيم وتييئة عمل الفريق المساعد من خالل إعطائو التعميمات حول طريتة التصوير الفديوي المناسب
لعينة البحث والوقت المطموب.

3وو الوقوم عمن الصعوبات والمعوقات التي قد تظير عند تنفيذ االختبارات والوحدات التعميمية.

9-2التجربة الرئيسية:

نظ ارً الستكمال اإلجراءات التي تؤىل التيام بإجراء التجربة األساسية التي أكدت صالحية االختبارات والمتاييس

المروحة لتياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس ,باور الباحثان بإجراء التجربة الرئيسية عمن أفراد عينة البحث

والبال عددىم( ) 30طالبا يمثمون المرحمة الرابعة لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -جامعة كربالء وقد تم
إجراءىا في التاعات الدراسية والتاعة المغمتة في الكمية حيث بدأت يوم الخميس الموافق 2015/12/17

وانتيت في ,2016/3/3بعدىا تم تفري البيانات واجراء المعالجات اإلحصائية.

10-2االختبارات التبمية :

قبل البدء بتنفيذ التجربة الرئيسة لمبحث ,قام الباحثان بتصوير أفراد عينة البحث والبال عددىم ( )30طالبا
من طالب المرحمة الرابعة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -كربالء والمطبتين في المدارس المتوسطة

والثانوية وذلك لتياس مستوى كفايتيم لتنفيذ وعرض الدرس وذلك من تاريخ الخميس (/12/24 - 17

 ) 2015ولمدة اسبوعين ,بعد اعطائيم وحدة تعريفية عن مفردة آلية كتابة خطة درس التربية الرياضية وىي
جزء من مادتيم الرئيسة ضمن مفردات المادة.

وتم عرض التصوير عمن مجموعة من المتومين المختصين في مجال طرائق التدريس  ,وذلك لتثبيت النتائج


التبمية .وبعد الحصول عمن البيانات وتدوينيا في استمارات خاصة اعدت ليذا الغرض تمييدا لمعالجتيا

احصائيا ,وتم الكوم عن تكافؤ مجموعتي البحث في متغير الكفايات التدريسية االدائية.

11-2تكافؤ مجموعتي البحث:

من أجل الكوم عن تكافؤ مجموعتي البحث(الضابطة والتجريبية) في متغير كفاية تنفيذ وعرض الدرس تم

استخراج الوسط الحسابي واالنحرام المعياري ألفراد المجموعتين والمتمثمة باالختبارات التبمية لعينة البحث

الرئيسة ,وبعد االستدالل عن معنوية الفروق بين األوساط من خالل استخدام اختبار ( )tلمعينات المستتمة

والمتساوية بالعدد .بينت نتائج التحميل اإلحصائي ان قيم  tالمحسوبة كانت اقل من الجدولية عند درجة حرية

( )28ومستوى داللة ( )0805والبالغة ( )2.04أن الفروق غير معنوية بين المجموعتين ,مما يؤكد تكافؤ
المجموعتين في المتغير اعاله وكما مبين في الجدول (.)6



أسماء السادة المتومين واختصاصيم ومكان عمميم:
 .1أ.م.د .خميل حميد
وعموم الرياضة

طرائق تدريس التربية الرياضية

جامعة كربالء -كمية التربية البدنية

 .2م.د .عامر حسين

طرائق تدريس التربية الرياضية

جامعة كربالء -كمية التربية البدنية وعموم

 .3م.د .ثريا جويد

طرائق تدريس التربية الرياضية

جامعة كربالء -كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة
الرياضة

جدول ()6

يبين التكافؤ لممجموعتين التجريبية والضابطة في كفايات التدريسية األدائية
المجموعة التجريبية
ت

1

الكفاية

التنفيذ وعرض

الدرس

وسط حسابي
29842

انحرام
معياري
2844

المجموعة الضابطة
وسط حسابي
29823

انحرام معياري

3879

قيمة

 tمستوى

المحسوبة

الداللة

-.158

.876

الداللة

اإلحصائية

عووائي

 12-2تنفيذ الوحدات التعميمية وفق انموذج كارين :
بدأ الباحثان بتنفيذ الوحدات التعميمية وفق انموذج كارين (ممحق  )3عمن أفراد المجموعة التجريبية لطالب

المرحمة الرابعة والتي بمغت ( )6وحدات تعميمية بواق وحدة تعميمية في كل أسبوع في يوم األحد المصادم
( )2015-12-27ولغاية ( )2016-1-31بزمن قدره ( )90دقيتة بحيث كانت الوحدة التعميمية األولن
ىي وحدة تعريفية عن آلية العمل الجديدة م ورح لمادة كتابة خطة درس التربية الرياضية وأىدافيا

باستخدام خطوات األنموذج المتسمسمة مستعيناً بجياز الحاسوب و ,Data showوتييئة الطالب لموحدات

التعميمية الثانية.

 .1االختبارات البعدية:
بعد االنتياء من تنفيذ انموذج كارين عمل الباحثان عمن التصوير البعدي الفراد المجموعتين في مدارسيم

المتوسطة واالعدادية التي جرت بنفس الظروم التي تم تصويرىا في التصوير التبمي لعينة البحث وذلك

بتاريخ  2/21ولغاية  . 2016 /3/3وتم تدوين البيانات في االستمارات المعدة ليذا الغرض تمييدا لمعالجتيا
إحصائيا.

2-13الوسائل اإلحصائية:
استعمل الباحثان الحتيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية( )SPSSلمعالجة البيانات وتم استخدام الحتيبة في

المواضي اآلتية:

 -النسبة المئوية.

 األىمية النسبية. -الوسط الحسابي.

 االنحرام المعياري. -معامل االلتواء.

 الخطأ المعياري. -مرب كا.2

 -معامل ارتباط(بيرسون).

 -اختبار( )Tلمعينات المتناظرة .

 -اختبار( )Tلمعينات المستتمة والمتساوية بالعدد.

 -معادلة سبيرمان – براون.

-3عرض وتحميل النتائج ومناقوتيا:

أوال  :عرض النتائج وتحميميا :

 . 1عرض نتائج االختبارات التبمية والبعدية لمتغير ( كفاية تنفيذ وعرض الدرس) لمجموعتي البحث التجريبية
والضابطة وتحميميا.

ألجل معرفة واق الفوروق بوين االختبوارات التبميوة والبعديوة لممجموعوة الضوابطة والتجريبيوة ,أسوتخدم الباحثوان

اختبوووار ( )tلمعينوووات المرتبطوووة والمتسووواوية بالعووودد .اذ أظيووورت النتوووائج وجوووود فوووروق فوووي األوسووواط الحسوووابية
واالنحرافات المعيارية لالختبارات التبمية والبعدية لممجموعتين في متغير كفايوة تنفيوذ وعورض الودرس ,والجودول

( )7يبين ذلك.
الجدول()7
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارات التبمية
والبعدية لكفاية تنفيذ وعرض الدرس لممجموعتين التجريبية والضابطة

وحدة

الكفاية

المجموعة

محور

تجريبية

درجة

الدرس

ضابطة

درجة

تنفيذ

االختبار التبمي

االختبار البعدي

التياس

وسط

حسابي

معياري

29.42

2.44

62.17

29.23

3.79

30.35

انحرام

t

مستوى

الداللة

المحسوبة

الداللة

اإلحصائية

.000

معنوي

.248

غير معنوي

انحرام

وسط

حسابي

معياري
1.64

60.70

3.04

1.21

يبين الجدول ( )7أعاله ان قيمة الوسط الحسابي واالنحرام المعياري لنتائج االختبارات التبمية لممجموعة
التجريبية بمغت وعمن التوالي ( )29.42و ( )2.44أما قيمة الوسط الحسابي واالنحرام المعياري في

االختبار البعدي فبمغت ( )62.17و( ,)1.64بينما قيمة  tالمحسوبة فبمغت قيمتيا ( )60.70وىي اكبر من

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )2.145مما يعني وجود فروق

بين االختبار التبمي والبعدي ولصالح االختبارات والبعدية  ,أما قيمة الوسط الحسابي واالنحرام المعياري

لنتائج االختبارات التبمية لممجموعة الضابطة وعمن التوالي( )29.23و( )3.79أما قيمة الوسط الحسابي
واالنحرام المعياري في االختبار البعدي فبمغت ( )30.35و( ,)3.04بينما قيمة  tالمحسوبة فبمغت قيمتيا

( )1.21وىي اصغر من قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ()2.145
مما يعني عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين التبمي والبعدي لممجموعة الضابطة.

 . 2عرض نتائج االختبارات البعدية لمتغير (كفاية تنفيذ وعرض الدرس)
والضابطة وتحميميا.

لمجموعتي البحث التجريبية

ألجل معرفة واق الفروق بين االختبارات والبعدية لممجموعة الضابطة والتجريبية ,أستخدم الباحثان اختبار

( )tلمعينات غير المرت بطة والمتساوية بالعدد .وأظيرت النتائج وجود فروق في األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لالختبارات والبعدية ولصالح المجموعة التجريبية في متغير كفاية تنفيذ وعرض الدرس ,والجدول

( )8يبين ذلك.

الجدول()8
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وداللة الفروق في نتائج االختبارات البعدية
لممجموعتين في متغير كفاية تنفيذ وعرض الدرس

الكفاية

تنفيذ وعرض
الدرس

المجموعة

تجريبية

وحدة

االختبار البعدي
انحرام

التياس

وسط

حسابي

معياري

درجة

62.17

1.64

tلمحسوبة

35.68
ضابطة

درجة

30.35

مستوى
الداللة

.000

الداللة

اإلحصائية

معنوي

3.04

يبين الجدول ( ) 8المؤورات اإلحصائية لنتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير
كفاية تنفيذ وعرض الدرس ,إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي واالنحرام المعياري لممجموعة التجريبية ()62.17

و( ) 1.64أما قيمة الوسط الحسابي واالنحرام المعياري لممجموعة الضابطة بمغت ( )30.35و ()3.04
وعند االستدالل عن معنوية الفروق بين الوسطين الحسابيين وجد إن قيمة ( )tالمحسوبة بمغت ()35.68

وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.048عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (ن ووو ,28= )2
وىذا يؤكد معنوية الفروق بين الوسطين الحسابيين أي يوجد فروق دالة إحصائيا بين االختبارات البعدية

لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.

ثانيا :مناقوة النتائج:

من خالل النتائج المعروضة في الجدولين ( )8 ,7يتبين وجود فروق معنوية لدى المجموعة التجريبية متارنة

بالمجموعة الضابطة في كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب-المعمم في درس طرائق تدريس التربية الرياضية.
و يعزو الباحثان التطور الحاصل إلن استخدام لموحدات التعميمية وفق انموذج كارين والذي يعد أنموذجا

توليفياً تكون من دمج نظريتين ميمتين في التعمم والذي يمتاز بتسمسل خطواتو المنتظمة والتي تجعل المتعمم

محور العممية التعميمية وىذا ما أثبتتو الدراسات السابتة في التأثير االيجابي ليذا األنموذج في الحفظ لمكثير

من المواد النظرية ونذكر عمن سبيل المثال دراسة داخل ( ,)2011ودراسة أبو رغيم ( ,)2012ودراسة
ىندي (.)2014

ويرى كل من سالمة وآخرون ( )342:2009و زاير وسماء ( )256 :2015إن ليذا األنموذج مزايا عديدة
عند تطبيتو بصورة صحيحة وىي ان المعمومة تعاد في كل مرحمة من مراحمو مما يسيل عممية التعمم ,كذلك

يكون المعمم والطالب في تفاعل مستمر لموصول التي التعمم الحتيتي الفعال بحيث يصبح الطالب محور
العممية التعميمية  .باإلضافة الن

ترسيخ المفاىيم عند الطمبة عن طريق المناقوة وتعمميم طريتة جديدة

وسيمة في الحفظ من خالل خارطة المفاىيم والتي تمثل المرحمة الثانية من مراحل تطبيق انموذج كارين.

أما رأي قطامي وآخرون ( )155:2008في األنموذج "فيو خطة يمكن استعماليا في تنظيم عمل المعمم
وميماتو من مواد وخبرات تعميمية  ,وتدريسية  ,وىي صورة إليجاد ,وتوفير الظروم  ,والبيئات التي تحدد

المواصفات التي يمكن توصيفيا  ,وتحتيق بيئات التعمم".

ويضيم الباحثان إن ىذا األنموذج ساعد كثي ارً في إظيار بعض قدرات الطالب التعميمية في رف ثتتيم

بأنفسيم من خالل المواركة الفعمية في الوحدة التعميمية  ,والمناقوة دون خجل أو تردد مما زاد في تحصيميم

 ,كما وان لمرحمة خارطة المفاىيم  ,ومرحمة المناقوة دور ميم في حفظ المادة التعميمية م االحتفاظ بيا

لفت رات طويمة ,أما لخطوات األنموذج السب ولسعة الوقت فيو تساعد المعمم من تغطية مادتو التعميمة
ومراجعتيا  ,وتنظيم عممو بوكل أفضل من خالل تزويده بالمعمومات العامة  ,والخاصة عن المتعممين ىذا ما

زاد في اإلثارة  ,واالنتباه  ,والتوويق بينيم وبالتالي يكون لو تأثير إيجابي في تعمم بعض الجوانب المعرفية ,

وفضالً عن ذلك فان المعمم يستطي فيو من االحتفاظ بانتباه المتعممين طول فترة طرح المادة التعميمية وذلك
من خالل مرحمة المنظم المتتدم ,و مرحمة االستتصاء  ,ومرحمة المناقوة  ,فانعكس ذلك ايجابياً عمن

تحصيميم.

كما وان في ىذا األ نموذج خطوة ميمة أيضاً ساعدت في حفظ المعمومات وترسيخيا وىي مرحمة مراجعة
المعمومات(التغذية الراجعة) إذ يرى (الربيعي وأمين )2010:303,إنيا "تعد أحدى الوسائل التي تستخدم من

أجل ضمان تحتيق أفضل ما يمكن تحتيتو من الغايات واألىدام  ,والتي تسعن العممية التعميمية إلن بموغيا

وبوكل مستمر لمساعدة المتعمم عمن تثبيت األداء إذا كان يسير في االتجاه الصحيح  ,أو تعديمو إذا كان

يحتاج إلن تعديل  ,وىذا لو مردود ايجابي في تصفية ,وتيذيب  ,وتوذيب األداء ".

ويتفق الباحثان م نتائج الدراسات السابتة كون التدريس بأنموذج كارين قد فرض عمن الطالب أن في وض

االنتباه واإلدراك وايجاد عالقات ذات معنن بين المعمومات والتي ليا دور في نتل المعرفة وترسيخيا وبالتالي
يستطي الطالب في تنظيم وحفظ التواعد  ,والمصطمحات الجديدة .ويضيم (قطامي )2004:52,إن" استعمال

أسموب العرض من قبل المعمم يساعد عمن إتاحة الفرصة أمام الطالب الستيعاب الخبرات واعفاءىم من

عمميات تنظيميا تجنباً ألي خطأ قد يتعون فيو أثناء ذلك ,إذ إن التركيز عمن سالمة المخزون واستئصال أي
خبرة مووىة كان الطالب قد دمجيا في بناءه المعرفي أثناء تفاعمو ,ولم يصل إلن درجة التصحيح".

بناء عمن ما تتدم ُيرجي الباحثان النتائج االيجابية المتحتتة لممتياس في المجموعة التجريبية إلن جعل
ً
طالب ىذه المجموعة في أجواء جديدة عمييم متمثمة بالوحدات التعميمية ألنموذج كارين ,وتييئة البيئة

المالئمة لعرض المادة لمطمبة بحسب حاجاتيم ,وامكانياتيم باإلضافة إلن انتظام الطالب في حضور الوحدات
التعميمية واستخدام لوسائل تعميمية متنوعة مما عزز دافعية الطالب في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس

لدييم مما أدى إلن حدوث ىذا التطور.

وبذلك يكون الباحثان قد حتق فرضية البحث التي تؤكد عمن أن -:

لموحدات التعميمية بأنموذج كارين البنائي تأثير ايجابي في تطوير كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعمم
بدرس طرائق تدريس التربية الرياضية.

-4االستنتاجات والتوصيات
1-4االستنتاجات :
-1

التدريس عمن وفق انموذج كارين وج الطالب عمن المتابعة والمواركة الفعمية في الدرس مما

-2

تفوق أفراد المجموعة التجريبية في تطوير كفاية التنفيذ وعرض الدرس لمطالب -المعمم بدرس طرائق

ساىم في زيادة التحصيل لدييم.

تدريس التربية الرياضة عمن أفراد المجموعة الضابطة .

2-4التوصيات:
-1

يمكن اعتماد وتطبيق ىذا االنموذج في تدريس مواد مختمفة ولميارات اخرى في مجال التربية

-2

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمن الطالبات في كميات التربية البدنية وعموم الرياضية.

الرياضية واجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية.
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ممحق()2

متياس كفاية تنفيذ وعرض الدرس لمطالب – المعمم بدرس التربية الرياضية لممدارس المتوسطة والثانوية
النيائي
بدائل المتياس
الفترات
ت

الكفاية
يتدم المادة الدراسية بوكل واضح

1

ومتسمسل
يورح الميارات والفعاليات بوكل مبسط

2

وتجنب الرتابة في العرض
يتدم نموذجاً عممياً أمام الطمبة عند

3

ورحو لممادة الدراسية

يخرج الدرس م مراعاة تسمسل أجزاءه

4

بوكل صحيح
يوج الطمبة عمن األداء الجيد ويعززه

5

7
8

محور تنفيذ وعرض الدرس

6

ممتاز

ويصحح األداء الخاطئ
يستخدم الوسائل التعميمية المالئمة

لموضوع الدرس

يختار الطرائق واألساليب التي تتيح
لمطمبة إبداء أرائيم بحرية
ممم في مجال تخصصو عمن المستوى
النظري والعممي
يوفر لمطمبة تغذية راجعة ومستمرة

9

10

أثناء الدرس ويحثيم عمن األسئمة

واعطاء األجوبة المناسبة

يطرح أسئمة مناسبة ومثيرة لمتفكير

حول تعمم الميارة المطموبة م مراعاة

الفروق الفردية بين الطمبة
11

ربط الميارات والفعاليات السابتة

بالميارات الرياضية الجديدة

جيد
جداً

جيد

متوس

متبو

ضع

ضعيم

ط

ل

يم

جداً

12
13

يأخذ دور الموجو والمرود خالل أداء

الطمبة لمميارات في الدرس

يحرص دائماً عمن تعزيز المواقم
التعميمية الناجحة

ممحق ()2

يبين أسماء الخبراء
ت

االسم

المتب العممي

1

د .محمود داود الربيعي

أستاذ

2

د .ظافر ىاوم ألكاظمي

أستاذ

3

د .إسماعيل محمد رضا

أستاذ

4

د .عتيل يحين ىاوم

أستاذ

5

د .رغداء حمزة السفاح

أستاذ

6

د .نعمان ىادي الخزرجن

أستاذ مساعد

7

د .فراس سييل إبراىيم

أستاذ مساعد

8

د .خميل حميد

أستاذ مساعد

9

د .زىير صالح مجيول

أستاذ مساعد

10

د .عامر حسين

مدرس

11

د .حسام غالب عبد الحسين

مدرس

12

د .ثريا جويد

مدرس

مكان العمل
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بابل

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بغداد

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بغداد

كمية التربية لمبنات -جامعة الكوفة
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بابل

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بابل

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
بابل
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
كربالء
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
كربالء

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة
كربالء

ممحق()3انموذج لوحدة تعليمية لدرس طرائق تدريس التربية الرياضية بأنموذج كارين (نظري)
المجموعة

:

المرحمة  :الرابعة
عدد الطالب :

( )15طالب

زمن الوحدة :

 90دقيتة

التجريبية
الوحدة التعميمية األولن

المدرس  :د .عامر حسين

التاريخ :

المكان  :التاعة الدراسية

األحد ()2015-12-27

االىدام التعميمية  :تعمم كيفية كتابة خطة درس التربية الرياضية وآلية كتابة أىدافيا .
االىدام التربوية  :الثتة واالعتماد عمن النفس.

األدوات واألجيزة  :سبورة – أقالم ماجك – حاسوب – جياز العرض (.)Data show
أقسام الوحدة

الوقت

 20د
.1التمييدي

5د
 15د

الفعاليات

المالحظات

تسجيل الغياب وتحضير األدوات واألجيزة.
(-1مراجعة المعمومات)

تييئة أذىان الطالب من خالل البدء بطرح األسئمة حول كتابة خطة درس التربية

التأكيد عمن اليدوء واالنتباه

الرياضية وأىدافيا أي مراجعة المعمومات السابتة من خالل عرضيا عمن جياز

العرض (.)Data show

التأكيد عمن المواركة الفاعمة والتعبير
(-2التنظيم اليرمي لممحتوى)

-البدء برسم المادة التعميمية (الخطة وأىدافيا) عمن السبورة عمن وكل خارطة

.2التسم
الرئيسي
أ -النواط
التعميمي

(المتدمة

والعرض)

المفاىيم.

 60د

-طرح المعمومات في خارطة المفاىيم من األكثر أىمية إلن األقل منيا.

 45د

-مناقوة كل مفردة وردة في خارطة المفاىيم عمن حدة.

فسح المجال أمام الطالب لطرح أفكارىم ومن ثم مناقوتيا.

يتوم المعمم بإثارة فكرة (المنظم المتتدم) بصورة وفيية.(-3تعريم المفيوم)

-يحدد المعمم معنن المفيوم (الموضوع الجديد) م التكرار والتأكيد عمن أىم

خصائصو لترسيخو في أذىان الطالب.

عن الرأي بحرية دون تردد أو خجل.

طرح األسئمة المباورة وسماع اإلجابة ومناقوتيا بصورة ايجابية لتفعيل دورالطالب في التعمم.

(-4تتديم المنظم المتتدم)

التأكيد عمن المفيوم الغير مألوم

لدييم .

يتوم المعمم بعرض (المنظم المتتدم) بصورة مكتوبة عمن السبورة م التكرارعمن نطق كل مفيوم إن كان في الموضوع عدة مفاىيم ,

(-5االحتفاظ بانتباه الطالب طوال مدة تتديم المادة التعميمية)

يطرح المعمم األسئمة المثيرة والتي تجعل الطالب أكثر فاعمية.-إيجاد الموكالت  ,وذكر األمثمة المناسبة التي تواجو الطالب – المعمم أثناء فترة

التطبيق.

استخدام لوسائل اإليضاح.التغيير المستمر في الصوت م مايتطمبو الموقم.-المفاجئة في السؤال تجعل الجمي منتبياً ومستعداً لإلجابة.

(-6استخدام مبادئ التمايز التدريجي)

-يتوم المعمم بتحميل المعمومات واألفكار المعرفية الكبيرة إلن صغيرة بصورة

تدريجية.

-يظير الفرق بين ىذه األفكار كما ويظير مميزات كل منيا ليصل إلن مجموعة

من األفكار األولية.
-يفسح المجال أمام الطالب لممناقوة واعطاء التغذية الراجعة.

(-7تتوية البنية المعرفية)

-يحاول المعمم في إيصال الطالب إلن مرحمة تثبيت وارساء المعمومات الجديدة

من خالل-:

أ -يبين أوجو التوابو واالختالم بين المعمومات المطروحة لتسييل ميمة

حفظيا.

ب -يتوم المعمم بالحث والتوجي عمن قيام الطالب بكسب المعمومة بنفسو وان ال
يكون متعمماً سمبياً  ,كما ويساعده عمن تتديم المعمومة بطريتتو ولغتو الخاصة

دون تردد أو خوم.

بعد االنتياء من عرض المادة وطرح األسئمة وسماع اإلجابة والمناقوة مالطالب يكتب السؤال التالي عمن السبورة اكتب خطة لدرس التربية الرياضية م

ذكر أىدام مالئمة ليا؟.وتكون اإلجابة عمن ورقة لكل طالب تجم بعد
ب -التتويم

 15د

مرور( )10د.

-يتوم المعمم بتوجيو سؤال وفوي حول طريتة عرض المادة واألدوات المستخدمة

ضرورة اإلجابة عمن األسئمة

المطروحة

في عرضيا وماىي المواكل أو المعوقات التي واجية الطالب خالل الوحدة

التعميمية.
.3التسم
الختامي

 10د

اإلروادات التربوية والتغذية الراجعة وتكميفيم بالواجب لموحدة التعميمية التادمة

االنتباه لإلروادات والرجاء من عدم
الغياب وضرورة حل الواجب التادم.

