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ملخص البحث باللغة العربية
ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى تأثير وحدات تعميمية عمى وفؽ إستراتيجية سوـ ( )SWOMفي التحصيؿ
األكاديمي لطالبات المرحمة الثالثة – قسـ التربية الرياضية ضمف مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية.
وتكونت عينة البحث مف ( ) ٠٦طالبة مف طالبات المرحمة الثالثة – قسـ التربية الرياضية – كمية التربية
األساسية  /الجامعة المستنصرية .حيث توزعت عمى مجموعتيف (تجريبية و ضابطة) وبواقع ( )0٦طالبة لكؿ
مجموعة .وقد قاـ الباحثاف بمحاولة لضبط بعض العوامؿ التي ربما تؤثر في نتائج أداء وتحصيؿ الطالبات مثؿ
(الخمفية العممية ,العمر مقاسا باألشير ,ومستوى الذكاء) وتمت عممية التكافؤ في ىذه العوامؿ لممجموعتيف .تحقيقا
ليدفي البحث ,تـ بناء اختبار تحصيمي في مادة أسس نظرية تكوف مف أربعة أنواع مف األسئمة (الصواب والخطأ
,االختيار مف متعدد  ,المزاوجة ,تكممة المقاؿ) تشتمؿ عمى ( )18مفردة وفقا لممستويات الثالثة األ ولى مف تصنيؼ
بموـ ( . )Bloomوقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار وسيولة وصعوبة والقوة التمييزية لمفقرات بالطرؽ المنيجية
واإلحصائية المناسبة.
ومف خالؿ استخداـ اختبار ( )t-Testلعينتيف مستقمتيف ,أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
نتائج متوسط درج ات القياس البعدي لطالبات المجموعة التجريبية والمواتي يدرسف وفؽ إستراتيجية سوـ ()SWOM
وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمواتي يدرسف وفؽ الطريقة المتبعة (االعتيادية) في التحصيؿ
األكاديمي لمادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية .وقد استنتجت الدراسة ,فاعمية استخداـ
الوحدات التعميمية عمى وفؽ إستراتيجية سوـ في رفع التحصيؿ األكاديمي لمادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية.

Abstract

The current study was aimed to identify the effects of educational sessions
throughout (SWOM) strategy on the academic achievement in methods of teaching
physical education subject for the students of the Third stage - Physical Education
Department .
The sample consisted of (60) female from the Third stage - Physical Education
Department- College of Basic Education / Al-Mustansiriya University. They were
divided into two groups (experimental and control), (30) students per group. The
researchers have been attempted to adjust some of the factors in the groups that may
affect the results of the students' academic achievement such as, (scientific background,

age measured by months, and the level of intelligence). However, the researchers have
been prepared an achievement test consist of four types of questions (true and false,
multiple choice, pairing, supplement article) which included (81) paragraphs according
to the levels of the first three of Bloom's Taxonomy. The test has been verified the
validity and reliability.
The results showed a statistically significant difference between the results of the
post-test average scores for the students of the experimental group and the average
scores of the students in the control group in the academic achievement in favor of
experimental group. The study concluded that, the effective utilize of educational
sessions according to (SWOM) strategy to raise the academic achievement o in methods
of teaching physical education subject.

 -1المقدمة وأىمية البحث:
كبير ومتسارعاً مف المعارؼ والعموـ كافة وأصبح ىذا التقدـ السمة المميػزة لػو والػذي شػمؿ
يشيد العقد الحالي تقدما ا

بعدىا أداة التنمية ووسيمتيا األساس لبناء إنساف متسمح بالعمـ والمعرفة.
التربية ّ

فقد تمثؿ ىذا التقدـ بتوسيع التعميـ الذي شمؿ المراحؿ العمرية كافة ,وفػي زيػادة أعػداد المػدارس والمعاىػد والجامعػات
واجراء البحوث والدراسات التي تعمؿ عمى تطوير العممية التربويػة والتعميميػة ,ففػرض عمػى التربػوييف النيػوض بيػذه العمميػة
إلػػى المسػػتوى الػػذي يمكػػف الطالػػب مػػف مواجيػػة التطػػورات الحاصػػمة وتنميػػة الثقػػة بػػالنفس والت ييػػر االيجػػابي فػػي السػػموؾ
واسػػتخدامو لمياراتػػو الكامنػػة (العقميػػة والحركيػػة) فػػي تنفيػػذ عمميػػة الػػتعمـ ,والتأكيػػد عمػػى جعمػػو محػػور عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ
بخالؼ النظرة القديمة والتقميدية لمتػدريس .نسػتنتج مػف ىػذه المقدمػة ,أف ىنػاؾ جيػدا يجػب أف يبػذؿ لمسػاعدة الطمبػة عمػى
فيػػـ أعمػػؽ لممجػػاؿ المعرفػػي والتػػدريب عمػػى اإلنتاجيػػة اإلبداعيػػة وتطػػوير مفيػػوـ الػػذات ,رفػػع مسػػتوى التحصػػيؿ ,تطػػوير
االتجاىػات نحػػو الػػتعمـ ,وتطػػوير اسػتراتيجيات وطرائػػؽ التػػدريس السػػيما عنػػد الطمبػػة المقبمػيف عمػػى التخػػرج وممارسػػة مينػػة
التػػدريس .وىكػػذا جػػاءت الطرائػػؽ واالسػػتراتيجيات الحديثػػة بػػدعوة جػػادة لػػدمج ميػػارات التفكيػػر بػػالمنيج الدراسػػي بمػػا يجعػػؿ
الطالػب يفكػر فيمػا يقػدـ لػو مػف مػادة تعميميػة ( .) Saieed & Hussain, 2010حيػث يؤكػد (Swartz & Parks,
ويطورىػػا باسػتمرار مػػف خػػالؿ مػػا يواجيػػو فػػي حياتػػو مػػف تجػػارب
ينمػي قدراتػػو العقميػػة
)ّ 1994
ّ
أف بمقػػدور كػػؿ إنسػػاف أف ّ
وخبرات ,فتحسيف نوعية التفكيػر لػدى الطمبػة مػف أولويػات األ نظمػة التربويػة مػف أجػؿ مواجيػة التحػديات التػي أوجػدتيا ثػورة
وتعدد الثقافات.
التكنولوجيا ّ
الجيػد,
ّ
ولعؿ أىـ القضايا الواجب مراعاتيا عند تعميـ التفكير في المػنيج المدرسػي ىػي ضػرورة تػدريب الطمبػة عمػى التفكيػر ّ
حػؿ المشػكالت
وممارسة األحكاـ الناقدة ,والتفكير اإلبداعي .كذلؾ التدريب عمى جمع المعمومات وتقييميا واستخداميا ألجؿ ّ

فعالػة .فتعمػيـ التفكيػر فػي المنػاىج المدرسػية أصػبح ضػرورة ،ممحػة ,فكػؿ طالػب
واتخاذ الق اررات في أعمػاليـ وحيػاتيـ بطػرؽ ّ
قادر عمى تنمية ميارات التفكير لديو بصورة ايجابية (جابر عبد الحميد )2٦٦2 ,و (عبد اهلل و بدوي.)2٦٦٠ ,

ومف خالؿ االطالع عمى مبادئ إستراتيجية سوـ ) ,(SWOMتبيف لمباحثاف إنيا تمثؿ اسيامة جادة في جعؿ الطالػب محػور
العممية التعميمية وىدفيا وغايتيا ,فيي تستند إلى ميػارات التفكيػر العميػا وبػذلؾ تقػدـ حػال لمػتخمد مػف الػدور السػمبي الػذي
يؤديػػو الطالػػب إلػػى دور إتقانػػو لمرحمػػة اتخػػاذ القػػرار واتقػػاف المعمومػػات .فيػػرى (الياشػػمي و الػػدليمي )2٦٦1 ,إف نمػػوذج
( (SWOMغايتػو إعػػداد جيػػؿ مػػف المتعممػػيف حكمػػاء ,عقػػالء ,منتجػػيف ,ومتفكػػريف يتصػػفوف بػػالتعمـ الػػذاتي المسػػتمر مػػدى
الحيػػاة ,وذلػػؾ بػػدمج مجموعػػة مػػف الميػػارات والعمميػػات والعػػادات العقميػػة ,وبطريقػػة طبيعي ػة ,فػػي تػػدريس مختمػػؼ الم ػواد
التعميميػة ,وفػؽ أسػاليب وأدوات وتقنيػات واجػراءات واضػحة وعمميػة ,حيػث يم ّكػف ىػذا النمػوذج تحقيػؽ الكثيػر مػف األىػداؼ

التػي يبحػث التربويػوف عمػى اخػتالؼ مسػتوياتيـ سػبؿ الوصػوؿ إلييػا ,وىػي أىػداؼ سػامية وغايػات نبيمػة ألي نظػاـ تعميمػي
(غائب )2٦82 ,و (زىير و عطا اهلل .)2٦٦8
بنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ ,يسػػعى الباحثػػاف إلػػى اسػػتخداـ ىػػذه اإلسػػتراتيجية التدريسػػية الجديػػدة فػػي مجػػاؿ طرائػػؽ تػػدريس التربيػػة

الرياضية في العراؽ واعداد وحدات تعميمية في مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية لممرحمة الثالثة  /قسػـ التربيػة الرياضػية
والتػػي تعتبػػػر تطبيػػػؽ وتػػػدريب نظػػري وعممػػػي لمطمبػػػة مػػػف اجػػؿ تييئػػػتيـ لمعمػػػؿ الميػػػداني خػػارج الجامعػػػة ومعرفػػػة اثػػػر ىػػػذه
اإلستراتيجية الجديػدة عمػى التحصػيؿ األكػاديمي ليػـ ,وىنػا تكمػف أىميػة البحػث الحػالي كونػو يعتبػر تطبيػؽ عممػي جديػد فػي
مجاؿ التربية الرياضية في محاولة جادة لتطويره.

 -2مشكمة البحث :
حسػػب تقريػػر منظمػػة اليونسػػكو فػػي عػػاـ ( ,)2٦٦0أكػػد إف الحكومػػة العراقيػػة والمتمثمػػة بػػوزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث
العممي ووزارة التربية كانت قمقة مف المناىج التعميمية المعتمدة في المدارس والجامعػات بعػد عػاـ  , 2٦٦0فػالكثير مػف
المنػاىج واسػتراتيجيات التػدريس ,واألىػداؼ ,والخطػط ومحتويػات ومفػػردات المػواد الدراسػية لػـ تت يػر منػذ أكثػر مػػف 8٠
عاـ ,مما اثر بشكؿ كبير عمى المستوى العممي واألكاديمي لمطمبة بصػورة عامػة ) .(UNESCO, 2003فمػف المالحػظ
إف مؤسسػػاتنا التعميميػػة والتربويػػة مازالػػت تعتمػػد الطرائػػؽ التدريسػػية والتعميميػػة التقميديػػة والتػػي تركػػز عمػػى إف المحػػور
الرئيسي لممادة العممية ىو المعمـ ,والػذي أدى فػي اغمػب األحيػاف إلػى تػدني وتراجػع فػي مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي فػي
جميع االختصاصات العممية واإلنسػانية وىػذا مػا أكدتػو كثيػر مػف الدراسػات ومنيػا ( راتػب و خميفػة  )2٦٦2,و (غائػب,
.)2٦82
فقػد ذكػر كػؿ مػف ) (Dyson & Grineski, 2001و ), )Mosston & Ashworth, 2002إف اغمػب أسػاليب
وطرائؽ تدريس مواد التربية الرياضية الحديثة ال تػزاؿ غيػر ثابتػة وقميمػة االسػتخداـ ,فاألسػاليب التقميديػة القديمػة تجعػؿ
الطالب معتمد وغير منتج مما يؤدي إلى الممؿ وفقدانو االىتماـ بػالتعمـ وعػدـ اسػتخداـ ميػارات التفكيػر والتػي تولػد لديػو
الشػػعور بأىميػػة حػػؿ المشػػاكؿ التػػي قػػد تواجيػػو فػػي تعمػػـ المػػادة الدراسػػية .فمػػف خػػالؿ تػػدريس الباحثػػاف لمػػادة طرائػػؽ
التدريس لمتربية الرياضية بشػقييا العممػى والنظػري فػي قسػـ التربيػة الرياضػية ألكثػر مػف عشػر سػنوات وجػدا إف ىنػاؾ
قصو ار في التحصيؿ الدراسي ليذه المادة الدراسية وذلؾ لعدة أسباب كاف مف أىميا .8 :صػعوبة المػادة الدراسػية والتػي
تتعرض فييا الطالبات إلى مفاىيـ وايعازات جديدة .2 ,المادة الدراسية تعتبر أساس لعمػؿ الطالبػات فػي المرحمػة الالحقػة
وفي التطبيؽ وكذلؾ بعد التخرج ولذلؾ فأف الطالبات يحتجف إلى استخداـ مياراتيف في التفكيػر واإلبػداع وحػؿ المشػكالت

مف خالؿ استخداـ نماذج وطرائؽ تدريسية جديدة ومختمفة عف التقميدية والمتبعػة فػي تػدريس المػادة سػابقا والتػي تنمػي
القدرة عمى ممارسة عمميات التفكير االيجابي لتحسيف مستوى األداء سواء العممي أو النظري.
فمػف ىنػػا حػاوؿ الباحثػػاف زيػادة دافعيػػة الطالبػات نحػػو الػػتعمـ باسػتخداـ وحػػدات تعميميػة وفػػؽ نمػوذج (إسػػتراتيجية) سػػوـ
( )SOWMالمقترحػة حػديثا فػي مجػاؿ التربيػة الرياضػية والتػي تركػز عمػى دمػج ميػارات التفكيػر فػي المحتػوى الدراسػي
بطريقة طبيعية  ,وفػي تػدريس مختمػؼ المػواد التعميميػة  ,وفػؽ اسػتراتيجيات وأدوات وتقنيػات واجػراءات واضػحة وعمميػة
.حيث يم ّكف ىذا النموذج مف تحقيؽ الكثير مف األىداؼ التػي يبحػث التربويػوف عمػى اخػتالؼ مسػتوياتيـ سػبؿ الوصػوؿ

إلييا .فالدمج في ىذا النموذج يجمع التقنيات التػي كػاف وال يػزاؿ المدرسػوف يوظفونيػا فػي صػفوفيـ عػف طريػؽ األسػئمة
التي تعمػؽ تفكيػرىـ ,واسػتخداـ اسػتراتيجيات التفكيػر بطريقػة واضػحة ومباشػرة بيػدؼ إنتػاج صػي ة فاعمػة ومتكاممػة فػي
تصميـ الدروس وتدريسيا )زيتوف .)2٦٦0,

 -0اىداؼ البحث :
 -1إعداد وحدات تعميمية عمى وفؽ إستراتيجية سوـ ( )SWOMفي مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية لممرحمة
الثالثة – قسـ التربية الرياضية.
 -2التعرؼ عمى تأثير إستراتيجية سوـ ( )SWOMفي التحصيؿ األكاديمي لطالبات المرحمة الثالثة – قسـ التربية
الرياضية ضمف مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية.

-4افتراض البحث :
-

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج متوسط درجات القياس البعدي لطالبات المجموعة التجريبية والمواتي يدرسف
وفؽ إستراتيجية سوـ ( ) SWOMوبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة والمواتي يدرسف وفؽ الطريقة
المتبعة (االعتيادية) في التحصيؿ األكاديمي لمادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية.

 -2مجاالت البحث:

 -8المجػػػاؿ البشػػػري  -:طالبػػػات المرحمػػػة الثالثػػػة فػػػي قسػػػـ التربيػػػة الرياضػػػية  /كميػػػة التربيػػػة األساسػػػية – الجامعػػػة
المستنصرية لمعاـ الدراسي .2٦80 -2٦82
 -2المجاؿ ألزماني  2٦82/8٦/22 -:ول اية .2٦80/8 /82
 -0المجاؿ المكاني  -:قسـ التربية الرياضية في كمية التربية األساسية  /الجامعة المستنصرية.

-٠تحديد مصطمحات البحث:
إستراتيجية التدريس :
تعرؼ بأنيا" مجموعة مف الخطوط العريضة التي توجػو العمميػة التدريسػية واألمػور االرشػاديو التػي تحػدد وتوجػو مسػار
عمؿ المعمـ أثناء التدريس والتي تحدث بشكؿ منظـ ومتسمسػؿ ب ػرض تحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة المعػدة سػابقا .أو ىػي

عبػػػارة عػػػف وسػػػائؿ لمتفكيػػػر والتحميػػػؿ يسػػػتخدميا المعممػػػيف لمتسػػػييؿ عمػػػى المػػػتعمـ السػػػتيعاب واتمػػػاـ ميامػػػو التعميميػػػة
(السايح.)82 :2٦٦8 ,

التعريؼ اإلجرائي:
ىي مجموعة مف األنشطة والتحركات المتتابعة التي يمارسيا التدريسي عند قيامػو بتػدريس مػادة طرائػؽ تػدريس التربيػة
الرياضية وفؽ خطوات محددة ب ية تحقيؽ األىداؼ التدريسية المنشودة.
إستراتيجية سوـ ( :)SWOM
جاءت تسمية ىذه اإلستراتيجية اختصار أوؿ حرؼ مف كؿ كممة بالم ة االنكميزية والتي تعرؼ
( )School Wide Optimum Modelوعرفت بأنيا "مػف االتجاىػات الحديثػة فػي تػدريس الميػارات فػوؽ المعرفيػة ,
ترمي إلػى تحسػيف الػتعمـ وانتاجػو  ,إلعػداد جيػؿ واع يفكػر بطريقػة شػمولية  ,وبنحػو ناقػد و مبػدع  ,بػدال مػف أف يتمقػى
المعمومة و ال يتفاعؿ معيا وال يعرؼ كيؼ يحميا ,ومف مميزاتيا السيولة والدقة في التفاصيؿ  ,بمجموعة أفكػار وأسػئمة
منظمة يتبعيا المعمـ عند تدريسو لميارات التفكير اإلبداعي والناقد" (الياشمي و الدليمي .)848:2٦٦1,
التعريؼ اإلجرائي:
ىي سمسمة مترابطة ومتناسقة ألنواع متعددة مف ميارات التفكير والتي يستعمميا الطػالب بيػدؼ الوصػوؿ إلػى اكبػر قػدر
ممكف مف األفكار والمفردات المنسجمة مع الموقؼ التعميمي المطموب.
التحصيؿ األكاديمي:
عرؼ بأنو "محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور مػدة زمنيػة معينػة ,ويمكػف قياسػو بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب
في اختبار تحصيمي وذلؾ لمعرفػة مػدى نجػاح اإلسػتراتيجية التػي يضػعيا ,ويخطػط ليػا المػتعمـ  ,ومػا يصػؿ إليػو الطالػب
مف معرفة تترجـ إلى درجات" (أبو جادو و بكر .)402:2٦٦4,
التعريؼ اإلجرائي:
ىػػو انجػػاز يقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطمبػػة فػػي االختبػػار التحصػػيمي لقيػػاس مػػدى تحقػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة
والسػموكية فػػي مػادة طرائػػؽ تػدريس التربيػػة الرياضػية (النظػػري والعممػػي) ومػف خػػالؿ أربػع محػػاور ىػي( :محػػور التمػػريف
البدني ,محور التشكيؿ ,محور كتابة الخطة ,واإليعاز) وحسب تسمسؿ مفردات المادة.

منيج البحث واجراءاتو
أوال :منيج البحث :
اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج التجريبػػي لمالءمتػػو لطبيعػػة البحػػث إذ يتضػػمف ىػػذا المػػنيج "محاولػػة لضػػبط العوامػػؿ
األساسية المؤثرة في ت يير المت يرات التابعة في التجربة ما عدا عامال واحدا يتحكـ فيػو الباحػث وي يػره عمػى نحػو معػيف
بصدد تحديد تأثيره وقياسو في المت ير أو المت يرات التابعة" (محجوب ,2٦٦2 ,د.)212

ثانيا :مجتمع وعينة البحث :
تكػػوف مجتمػػع البحػػث الحػػالي مػػف طالبػػات المرحمػػة الثالثػػة فػػي قس ػـ التربيػػة الرياضػػية /كميػػة التربيػػة األساسػػية –
الجامعة المستنصرية والبالغ عددىف ( )84٠طالبة وتـ اختيارىف بصورة عمديو كعينة لمبحث الحػالي .إذ وزعػت العينػة
عمى ثالث شعب ( أ ,ب  ,ج ) ,حيػث تػـ اختيػار شػعبة (ب و ج) بطريقػة عشػوائية (القرعػة) كعينػة رئيسػية لمبحػث مػف
الشعب الثالث  ,واعتماد طالبات شعبة (أ) لمتجربة االستطالعية.
حدد الباحثاف عدة أسباب الختيار ىذه العينة منيا:
 .8توفر العدد الكافي كعينة لمبحث حيث كاف عدد الطالبات في شعبتي (ب و ج) ىو ( )0٦طالبة في كؿ صؼ.
 .2إف مادة طرائؽ التػدريس لمتربيػة الرياضػية مػف الػدروس المنيجيػة المقػررة لطالبػات المرحمػة الثالثػة فػي أقسػاـ
وكميات التربية الرياضية.
 .0توفر المستمزمات و اإلمكانيات المادية في القسـ لتطبيؽ التجربة بنجاح.

ثالثا :تكافؤ مجموعتي البحث:

عمى الرغـ مف إف العشوائية تعد احد أساليب التكافؤ بيف المجموعات إال اف الباحثيف قاما بمحاولة لضبط العوامػؿ التػي
ربما تؤثر في نتائج أداء وتحصيؿ الطالبات ,وقد حصؿ التكافؤ فييا وىي:
 .8الخمفية العممية :مف خالؿ اإلحصائية التي حصؿ عمييا الباحثاف قاما باستبعاد بعض أفراد العينػة والػذيف لػدييـ
خمفية عممية مف الراسبيف والممارسيف لعممية التدريس مف المعمميف وخريجي معيد إعػداد المعممػيف والمعممػات
وكما مبيف بالجدوؿ اآلتي:
جدوؿ ( )8يبيف العدد الكمي لعينة البحث قبؿ وبعد االستبعاد
عدد الطالبات قبؿ

عدد الطالبات بعد

االستبعاد

االستبعاد

المجموعة التجريبية

ب

02

0٦

المجموعة الضابطة

ج

02

0٦

المجموعة

الشعبة

المجموع الكمي

٠٦

 .2العمػػر :باالعتمػػاد عمػػى اإلحصػػائية بأعػػداد وأعمػػار الطالبػػات مقاسػػا بالسػػنيف وبعػػد اسػػتبعاد الطالبػػات الراسػػبات
والمػػػؤجالت أصػػػبحت العينػػػة مػػػف مسػػػتوى عمػػػري واحػػػد وال توجػػػد مػػػف بيػػػنيف الراسػػػبة بالمػػػادة أو المؤجمػػػة أو
الممارسة لعممية التدريس.
 .3عمد الباحثاف قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج المقترح أف يتعرفوا عمى تكافؤ الطالبات بمت ير ميـ وىو الػذكاء لعينػة
البحػػث ولممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة لكػػي ال يػػؤثر ىػػذا المت يػػر عمػػى درجػػات إجابػػاتيف ولكػػي يكػػوف خػػط
الشروع واحد لممجموعتيف .لذا تػـ اختيػار اختبػار رافػف ( )Ravenلمػذكاء والػذي تػـ تقنينػو عمػى البيئػة العراقيػة
مػػػف قبػػػؿ ( الػػػدباغ و خػػػروف :8210 ,د  .)٠٦وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ االختبػػػار بتػػػاري  2٦82 /8٦/0٦عمػػػى
مجمػػوعتي البحػػث (التجريبيػػة والضػػابطة) قبػػؿ بػػدء التجربػػة ,حيػػث دلػػت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية عند مستوى داللة ( )٦.٦2ودرجة حريػة ( )21إذ بم ػت قيمػة  tالجدوليػة ( )2.٦٦2ممػا يػدؿ عمػى
تكافؤ عينة البحث في ىذا العامؿ وكما مبيف بالجدوؿ (.)2
جدوؿ ()2
يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف ودرجة  tالمحسوبة لممجموعتيف بدرجات مت ير الذكاء لعينة
البحث
المجموعة

س

ع

التبايف

التجريبية

4٦.٠٠

1.٠2

44.100

الضابطة

48.40

4.0٦

20.844

درجة  tالمحسوبة

٦.04

مستوى الداللة عند
درجة ()٦.٦2

غير داؿ

 .4قػػػاـ الباحثػػػاف بتطبيػػػؽ االختبػػػار المعرفػػػي فػػػي مػػػادة طرائػػػؽ التػػػدريس والمعػػػد مػػػف قبميمػػػا عمػػػى عينػػػة البحػػػث
(المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة) بعػػد أف أعطيػػت وحػػدتاف تعريفيتػػاف ( واعتمػػاد درجػػات ىػػذا االختبػػار كمحػػؾ
لالختبػػار القبمػػي) .والجػػدوؿ ( )0يبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ()٦.٦2
ودرجة حرية ( )21إذ بم ت قيمة  tالجدولية (.)2.٦٦2



يحتفظ الباحثان بحقوق وشر االختبار المعرفي (التحصيلي) في مادة طرائك التدريس .و لالستزادة والحصول على االختبار االتصال بالباحثيه على االميل
التالي . haydersalman@uokerbala.edu.iq

جدوؿ ()0
يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف ودرجة  tالمحسوبة لممجموعتيف بدرجات مادة طرائؽ تدريس
التربية الرياضية لعينة البحث
المجموعة

س

ع

التبايف

التجريبية

٠2.40

88.20

82٠.880

الضابطة

٠4.42

88.٠2

802.٦22

درجة  tالمحسوبة

مستوى الداللة عند
درجة ()٦.٦2

8.12

غير داؿ

رابعا :التصميـ التجريبي
اعتمػػػد الباحثػػػاف " تصػػػميـ المجموعتػػػاف الضػػػابطة والتجريبيػػػة العشػػػوائي ,إذ يػػػتـ القيػػػاس البعػػػدي فػػػي كػػػؿ مػػػف
المجموعتيف بعد إجراء التكافؤ بينيما" (عبد الخالؽ ,2٦٦8 ,د .)841

خامسا :ضبط المت يرات الدخيمة
حاوؿ الباحثاف تفادي تأثير تداخؿ بعض المت يرات الدخيمة في سير التجربة ومف ثـ في نتائجيا وىي:
 .1ظروؼ التجربة والحوادث المصاحبة :إذ لـ تتعرض التجربة خالؿ تطبيقيا ألي حادث يؤثر في سيرىا.
 .2لـ تحدث حالة غياب أو ترؾ لمدراسة مف قبؿ عينة البحث.
 .3المادة الدراسية :درست مجموعتػا البحػث المفػردات التدريسػية نفسػيا فػي مػادة طرائػؽ تػدريس التربيػة الرياضػية (
نظري وعممي) لممرحمة الثالثة  /قسـ التربية الرياضية – كمية التربية األساسية – الجامعة المستنصرية.
 .4مكػػاف التػػدريس  :كانػػت المجمػػوعتيف تأخػػذاف المحاض ػرات فػػي نفػػس القاعػػة الدراسػػية لمػػدرس النظػػري والرياضػػية
لمدرس العممي في قسـ التربية الرياضية – كمية التربية األساسية – الجامعة المستنصرية.
 .5إعػػػداد الخطػػػط التدريسػػػية:اعد الباحثػػػاف الخطػػػط التدريسػػػية  ,لجميػػػع المواضػػػيع التػػػي درسػػػت خػػػالؿ التجربػػػة
لممجمػػوعتيف (التجريبيػػة والضػػابطة) والتػػي بم ػػت ( )82خطػػة تدريسػػية لكػػؿ مجموعػػة ووفػػؽ طريقتيػػا التدريسػػية.
انظر ممحؽ ( )8والذي يمثؿ أنموذج لوحدة تعميمية عمى وفؽ إستراتيجية سوـ ( .)SWOMولمتحقػؽ مػف سػالمة
الخطط تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبػراء والمختصػيف (ممحػؽ  )2لالسػتعانة بػارائيـ وتػـ األخػذ بيػا وعػدلت
الخطط وفقيا.

سادسا :أدوات جمع البيانات
قاـ الباحثػاف بععػداد اختبػا ار تحصػيمياً فػي موضػوع أسػس نظريػة (المنيػاج المقػرر لممػادة ) باسػتخداـ إسػتراتيجية

سوـ لطالبات المجموعة التجريبية ,وقد مرت عممية إعداد االختبار التحصيمي بالخطوات التالية :

أ -خطوات بناء اإلختبار :
مرت عممية بناء األختبار بالمراحؿ التالية :
 - 1تحديد اليدؼ مف اإلختبار .
 - 2تحديد األىداؼ العامة لإلختبار .
 - 3تحديد مستويات التعمـ المتضمنة لإلختبار .
 - 4حدود االختبار وأبعاده .
 - 5تحديد مواصفات األختبار .
 - 6تحديد األوزاف النسبية لمستويات التعمـ .
 - 7وضع تعميمات األختبار .
 - 8التأكد مف صدؽ اإلختبار .
 - 9حساب ثبات اإلختبار .
ب  -اليدؼ مف اإلختبار :
بناء إختبار بعدى لتحديد المستوى المعرفي (التحصيمي) لطالبات الصؼ الثالث في مػادة طرائػؽ تػدريس التربيػة
الرياضية (النظري والعممي).
ج  -األىداؼ العامة لإلختبار :
يتوقع مف الطالبة التمكف مف أف :
 تميز بيف أنواع التمريف البدني المختمفة . تتعرؼ عمى أسس نظرية التدريس (كتابة الخطة ) تتعرؼ كيفية تطبيؽ أسس نظرية التدريس في أنواع اإليعاز . تتعرؼ عمى أنواع التشكيؿ (التنظيـ ) بصورة مميزة .د -مستويات التعمـ المتضمنة لإلختبار :
عنػد إعػداد األختبػار ,تمػت مراعػاة شػمولو لمسػتويات الػتعمـ المختمفػة فػي الجانػب المعرفػي وىػى (التػذكر ػ الفيػـ ػ
التطبيؽ) وذلؾ مف خالؿ المعمومات والمفاىيـ المتضمنة لإلختبار .
ىػ  -حدود اإلختبار وأبعاده :
قاـ الباحثػاف بتحديػد أسػئمة اإلختبػار فػي ضػوء أىػداؼ مػادة طرائػؽ تػدريس التربيػة الرياضػية ,ثػـ صػياغة أىػداؼ
فرعية لكؿ ىدؼ رئيسػي ووضػع األسػئمة التػي تقػيس كػؿ ىػدؼ  ,وفػى ضػوء ذلػؾ أمكػف وضػع حػدود األختبػار حيػث أنػو
سيقتصر عمى قياس مستوى معرفة طالبات المرحمة الثالثة.

و  -تحديد مواصفات األختبار :
يتكوف األختبػار مػف ( 4أسػئمة) تشػتمؿ عمػى ( )18مفػردة وىػى تقػيس مسػتوى معرفػة طالبػات المرحمػة الثالثػة,
وتكوف الدرجة النيائية ىي .8٦٦
ز  -تحديد األوزاف النسبية لإلختبار :
قػػاـ الباحثػػاف بتحديػػد األوزاف النسػػبية لمسػػتويات الػػتعمـ المسػػتخدمة فػػي االختبػػار التحصػػيمي  ,وكمػػا موضػػح فػػي
جدوؿ (.)4
جدوؿ ()4
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 يحتفظ الباحثان بحقوق وشر االختبار المعرفي (التحصيلي) في مادة طرائك التدريس .و لالستزادة والحصول على االختبار ,االتصال بالباحثيه على االميل
التالي .haydersalman@uokerbala.edu.iq

ح -فقرات األختبار :
في ضوء تحديد مستويات التعمـ وفى حػدود جػدوؿ المواصػفات واألوزاف النسػبية تػـ إعػداد صػياغة لفقػرات األختبػار
مػف خػػال ؿ أنػواع أسػػئمة اإلختبػار التحصػػيمي ( المعرفػػي) وعػػدد األسػئمة التػػي تقيسػػو  .وكمػػا مبػيف فػػي الجػػدوؿ رقػػـ (.)2
إضافة إلى إف جدوؿ رقـ ( )٠يوضح أرقاـ المفردات لكؿ محور مف محاور اإلختبار التحصيمي .
جدوؿ ( )2يبيف أنواع أسئمة األختبار التحصيمي وعدد األسئمة التي تقيسو
أرقاـ األسئمة

نوع األسئمة
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جدوؿ ()٠يبيف أرقاـ المفردات لكؿ محور مف محاور االختبار التحصيمي
محاور اإلختبار التحصيمي
محور التمريف البدني
محور التشكيؿ
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ط  -تعميمات اإلختبار :
بعد االنتياء مف وضع مفردات اإلختبار تـ وضع تعميمات األختبار لمطالبات عمى النحو التالي :
 - 8ىذا األختبار يقيس مدى معرفتؾ (لمفردات المادة المقررة) .
 - 2أقرئي السؤاؿ جيداً.
 - 0أكتبي اإلجابة في المكاف المخصد لإلجابة .
 - 4أجيبي عف جميع األسئمة .
مالحظة :عند اإلجابة ,تقوـ الطالبة بقراءة السؤاؿ بعناية ثـ تبدأ في وضع إجابتيا عمى كؿ سػؤاؿ  ,وال يوجػد أي سػؤاؿ
اختياري.
ي  -صدؽ اإلختبار التحصيمي :
الصدؽ " ىو أف يقيس االختبار أو المقياس ما اعد لقياسو "(عودة :8222 ,د ,)002وقد تـ حسػاب صػدؽ
اإلختبار التحصيمي بطريقتيف :
 .1صدؽ المحتوى :
وتػػـ حسػػاب صػػدؽ المحتػػوى وذلػػؾ بعػػرض اإلختبػػار التحصػػيمي عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػراء والمختصػػيف فػػي
المناىج وطرائؽ التػدريس (ممحػؽ  , )2حيػث تراوحػت خبػراتيـ مػابيف ( )2٦ – 8٦سػنة فػي المجػاؿ ,وذلػؾ
لمتعػػرؼ عمػػى رائيػػـ فػػي بيػػاف مػػدى صػػالحية فق ػرات االختبػػار التحصػػيمي ومالئمتيػػا لقيػػاس محتػػوى المػػادة
الدراسػػية ,ومػػف خػػالؿ المالحظػػات التػػي أبػػدوىا أعيػػدت صػػياغة عػػدة فق ػرات وأجريػػت التعػػديالت عمييػػا ,وقػػد
عدت الفقرات صادقة بحصوليا عمى موافقة بنسبة (.)%14

 .2صدؽ التكويف الفرضي :
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ الفػػروؽ بػػيف المجموعػػات وكمػػا مبػػيف فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( ,)4مػػف خػػالؿ وجػػود فػػروؽ ذات
داللة إحصائية بيف المجموعة المميػزة والمجموعػة غيػر المميػزة فػي اتجػاه المجموعػة المميػزة ولجميػع إبعػاد
االختبار التحصيمي مما يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة مقبولة مف الصدؽ .
جدوؿ ( )4داللة الفروؽ بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة في
أبعاد اإلختبار التحصيمي (المعرفي)
المجموعة غير المميزة
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* قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية  81ومستوى داللة (2.8٦8 = )٦.٦2
ؾ  -ثبات اإلختبار :
تػػـ حسػػاب معػػامالت الثبػػات لإلختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة  ,وقػػد بمػػغ معامػػؿ الثبػػات ( ,)٦.14وىػػو معامػػؿ ثبػػات
عالي .نستنتج مف ذلؾ  ,إف اإلختبار التحصيمي عمى درجة مقبولة مف الثبات.

سابعا :الدراسة االستطالعية :
أجريت ىذه الدراسة عمى عينػة مػف طالبػات شػعبة (ا) والبػالغ عػددىف ( )2٦طالبػة قسػمت إلػى ( )8٦طالبػات
متميزات فػي مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي و ( )8٦طالبػات غيػر متميػزات فػي مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي ,وذلػؾ لحسػاب
المعػػامالت العمميػػة لصػػدؽ التكػػويف الفرضػػي (التمػػايز) ,إضػػافة إلػػى التحقػػؽ مػػف وضػػوح االختبػػار التحصػػيمي ومسػػتوى
صعوبة فقراتو  ,والوقت المست رؽ لإلجابة عنو .حيث كاف الزمف المسػت رؽ فػي اإلجابػة عمػى االختبػار يتػراوح مػا بػيف
( 1٦-٠٦دقيقة).

ثامنا :خطوات إجراء تجربة البحث :
 .1تدريس مجموعتي البحث :
قػػاـ احػػد البػػاحثيف باإلش ػراؼ عمػػى تػػدريس (المفػػردات األربعػػة المختػػارة لمػػادة طرائػػؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػية)
كونو تدريسيا لممادة منذ أكثر مف  4سػنوات ,إذ درسػت المجموعػة التجريبيػة شػعبة (ب) وفقػاً إلسػتراتيجية سػوـ

المقترحػة .أمػػا المجموعػة الضػػابطة شػعبة (ج) فقػد درسػت وفقػػا لمطريقػة االعتياديػػة (المتبعػة) فػػي تػدريس مػػادة
طرائػػػؽ تػػػدريس التربيػػػة الرياضػػػية .وقػػػد اسػػػتمر التػػػدريس لممجمػػػوعتيف ( )82أسػػػبوعا وبواقػػػع محاضػػػرة واحػػػدة
أسػػبوعيا وزمػػف المحاضػػرة ىػػو ( )2٦دقيقػػة ,وحسػػب مػػنيج ومفػػردات قسػػـ التربيػػة الرياضػػية فػػي كميػػة التربيػػة
األساسية -الجامعة المستنصرية .حيث باشػر مػدرس المػادة بتطبيػؽ التجربػة عمػى طالبػات المجمػوعتيف بتػاري
 2٦82/8٦/22ول ايػػة  ,2٦80/8/1حيػػث كانػػت المجموعػػة التجريبيػػة تأخػػذ محاضػػرتيا كػػؿ يػػوـ اثنػػيف فػػي
الساعة  1:0٦دقيقة ,بينما المجموعة الضابطة كانت في يوـ الثالثاء في الساعة  1:0٦دقيقة.
 .2االختبار البعدي:
بعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ التجربػػة ,تعرضػػت المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة إلػػى االختبػػار البعػػدي (االختبػػار
التحصيمي) وذلؾ في األسػبوع ( ,)80حيػث بػدأ االختبػار فػي السػاعة  2:0٦دقيقػة صػباحا وانتيػى عنػد السػاعة
 88صباحا ,وبتاري .2٦80/8/82

تاسعا  :المعالجات اإلحصائية :
تحقيقاً ألىداؼ البحث الحالي ولمتحقؽ مػف فرضػيتو ,اسػتخدـ الباحثػاف الحقيبػة اإلحصػائية  ,SPSSمػف خػالؿ

استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة.

عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا
أوال  :عرض النتائج :
مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )1يتضح وجود فروؽ دالة إحصائية بيف المجموعة الضػابطة والمجموعػة التجريبيػة ولصػالح
المجموعة التجريبية في جميع أبعاد االختبار التحصيمي.

جدوؿ ( )1داللة الفروؽ بيف المجموعة الضابطة و التجريبية في أبعاد اإلختبار التحصيمي
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
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* قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية ( )21ومستوى داللو (.2.٦28 = )٦.٦2

ثانيا  :تفسير ومناقشة النتائج :
بدراسة جدوؿ ( )1نجد أف الفروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعة الضابطة والمجموعػة التجريبيػة ولصػالح المجموعػة
التجريبية في جميع أبعاد األختبار التحصيمي .إذ بمغ الوسط الحسػابي لممجموعػة التجريبيػة فػي البعػد االوؿ (محػور
التمػػػريف البػػػدني) ( )٦.212وانحرافيػػػا المعيػػػاري ىػػػو ( )٦.٦24أمػػػا المجموعػػػة الضػػػابطة فكػػػاف وسػػػطيا الحسػػػابي
( )٦.221وانحرافيػػا المعيػػاري ( .)٦.884فػػي حػػيف كػػاف الوسػػط الحسػػابي لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي البعػػد الثػػاني
(محػػػور التشػػػكيؿ) قػػػد بمػػػغ ( )٦.142وانحرافيػػػا المعيػػػاري ىػػػو ( )٦.800أمػػػا المجموعػػػة الضػػػابطة فكػػػاف وسػػػطيا
الحسػػابي ( )٦.441وانحرافيػػا المعيػػاري ( .)٦.82٦وبمػػغ الوسػػط الحسػػابي لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي البعػػد الثالػػث
(محور كتابة الخطة) ( )٦.201وانحرافيا المعيػاري ىػو ( )٦.٦44أمػا المجموعػة الضػابطة فكػاف وسػطيا الحسػابي
( )٦.188وانحرافيا المعياري ( .)٦.٦24وأخي ار بمػغ الوسػط الحسػابي لممجموعػة التجريبيػة فػي البعػد الرابػع واألخيػر
(اإليعػػاز) ( )٦.14٠وانحرافيػػا المعيػػاري ىػػو ( )٦.٦22أمػػا المجموعػػة الضػػابطة فكػػاف وسػػطيا الحسػػابي ()٦.٠20
وانحرافيا المعياري ( .)٦.888وبعد حساب قيمة (ت) لعينات غير مترابطة لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ ظيػر إف قيمػة
(ت) المحتسبة ولجميع األبعاد اكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )٦.٦2ودرجة حرية (.)21
مف خػالؿ النتػائج التػي حصػؿ عمييػا الباحثػاف يتبػيف ,أف تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة عمػى المجموعػة الضػابطة
في مستوى التحصيؿ األكاديمي لمادة طرائؽ تدريس التربيػة الرياضػية قػد يعػود إلػى أف إسػتراتيجية سػوـ ()SOWM
المستعممة في تدريس المجموعة التجريبية كاف ليا الػدور واألثػر الكبيػر فػي زيػادة كػـ المعمومػات والمعػارؼ التػي تػـ
تحصيميا مف قبؿ الطالبات ,حيث أنو تـ تنظيـ المعمومات بصورة منطقيػة متسمسػمة مػف العػاـ إلػى الخػاد ممػا أدى
إلى زيادة استيعاب وتحصيؿ الطالبات لمجزء المقرر تدريسو في كػؿ محاضػرة .ويبػيف( الياشػمي و الػدليمي:2٦٦1 ,
 )842إف مف مميزات ىذه اإلستراتيجية ىو "أف المتعمـ يكوف أكثر دافعية واستعداد لتمقي المعمومات ومحاولػة إيجػاد

تفسير لكؿ األسئمة والمشاكؿ التي قد تثار خالؿ مناقشة المادة التعميمية ,وىذا يػؤدي إلػى تنظػيـ أكثػر وتكامػؿ لمبنيػة
المعرفية لدى المتعمـ".
وقد اتفقت ىذه النتيجة مػع دراسػتي (غائػب )2٦82 ,و (زىيػر و عطػا اهلل  ,)2٦٦8والتػي أشػارت إلػى فعاليػة
اسػػتخداـ إسػػتراتيجية سػػوـ ( )SOWMفػػي رفػػع مسػػتوى التحصػػيؿ األكػػاديمي لممتعممػػيف مػػف خػػالؿ وضػػوح األىػػداؼ
التعميمية والسموكية لممادة التعميمػة ,وكػذلؾ التنػوع فػي اسػتخداـ الميػارات واألنشػطة والوسػائؿ التعميميػة ,واسػتخداـ
الت ذية الراجعة بالشكؿ الذي يعزز المعمومة وبالتالي الوصوؿ إلى اليدؼ الحقيقي مف التعمـ.
ويرى الباحثاف إف ىناؾ دو ار كبي ار إلعداد الخطط التعميمية وفؽ استراتيجة سوـ ( )SOWMفي رفػع مسػتوى تحصػيؿ
طالبات المجموعة التجريبيػة مػف خػالؿ جمػع التقنيػات التػي كػاف وال يػزاؿ المعممػوف يوظفونيػا فػي صػفوفيـ ,وطػرح
األسئمة التي تعمؽ تفكيرىـ ,واستخداـ ميارات التفكير بطريقة واضحة ومباشػرة بيػدؼ إنتػاج صػي ة فاعمػة ومتكاممػة
في تصميـ الدروس وتدريسيا .حيث أف تعميـ التفكير ضمف المنيج الدراسي يساعد الطمبػة عمػى فيػـ أعمػؽ لممجػاؿ
المعرفػي والتػدريب عمػى اإلنتاجيػة اإلبداعيػة وتطػوير مفيػوـ الػذات ,رفػع مسػتوى التحصػيؿ ,تطػوير االتجاىػات نحػو
التعمـ ,وتطوير استراتيجيات التدريس عند المعمميف .
وفي ىذا المجاؿ  ,يرى ( أبو جادو و بكر )2٦٦4 ,و ( ) Saieed & Hussain, 2010بػأف الت يػر فػي أىػداؼ
العممية التعميمية ،يمثؿ ت يػ ارً تطوريػاً ىامػاً ,حيػث تركػز مػدارس المسػتقبؿ عمػى تنشػئة جيػؿ قػادر عمػى التفكيػر وعمػى
القياـ باكتشافات عممية جديدة وعمػى إيجػاد حمػوؿ لممشػكالت الحياتيػة ,كمػا أ ّكػد عمػى دور المدرسػة الحقيقػي بقولػو:
"يجب أف تكوف المدارس أماكف لمتفكير وليس لمتعمـ فقط".

ويعتقد ( )Piagetبأنو ال يوجد تعمـ حقيقي إال إذا انيمؾ الفرد عقميا في تعمـ الميارة واكتسػاب المعمومػات .حيػث إف
ممارسػػػة العمميػػػات الفعميػػػة المختمفػػػة مػػػف مالحظػػػة ووصػػػؼ وتصػػػنيؼ وتفسػػػير وتنبػػػؤ وغيرىػػػا مػػػف عمميػػػات الػػػتعمـ
المستخدمة في إستراتيجية سوـ الدور الكبير في تنمية قدرة المتعمـ عمى استخداـ ميػارات التفكيػر المػنظـ مػف خػالؿ
بػػذؿ الجيػػد فػػي اكتسػػاب المعمومػػة باسػػتخداـ الميػػارات العقميػػة تحػػت إشػراؼ وتوجيػػو المعمػػـ ( الشػػيراني )2٦٦2 ,و
(عطا اهلل و عبد الحميد. )2٦٦٦ ,
ويؤكد (المقاني و الجمؿ " )42:822٠ ,أف الطالب في ىذه المرحمة العمرية (مرحمة الجامعة) يكوف لديػو شػ ؼ
نحو القراءة واإلقباؿ عمى كؿ ماىو جديد في أسموب عرض المعمومات حيػث تػزداد قدرتػو عمػى رفػع مسػتوى تحصػيمو
األكػػاديمي وقدرتػػو عمػػى اإلحاطػػة بمصػػادر المعرفػػة المتزاي ػدة .وىػػذا مػػا الحظػػو الباحثػػاف مػػف خػػالؿ إقبػػاؿ المجموعػػة
التجريبية عمى إكماؿ الواجبات المطموبة منيف في الوقت المحدد وبفاعمية ايجابيػة وبتواصػؿ مباشػر فيمػا بيػنيف تػارة
وبينيف وبيف المدرس تارة أخرى.
ويرى الباحثاف أيضا أف عممية الخروج عف الطرؽ االعتيادية المتبعة فػي تػدريس المػواد الدراسػية سػاىـ بشػكؿ كبيػر
فػػي تنظػػيـ محتػػوى مػػادة طرائػػؽ التػػدريس وكػػذلؾ فػػي أسػػموب التػػدريس حيػػث بػػرزت مفػػاىيـ الموضػػوع المقػػرر بصػػورة
منظمة ومتدرجة ومترابطة مف خالؿ نموذج ورسوـ توضيحية متمثمػة فػي إسػتراتيجية سػوـ ممػا سػيؿ عمػى الطالبػات

في المجموعة التجريبية توضيح معناىا واستيعابيا مف خالؿ مشاركتيف فػي التفكيػر والتحميػؿ واالسػتنتاج التػي كانػت
تطمػػب مػػنيف فتميػػزف بارتفػػاع مسػػتوى دافعيػػتيف التعميميػػة وبالتػػالي الحصػػوؿ عمػػى درجػػات أعمػػى مػػف المجموعػػة
الضابطة .ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو كؿ مف( جابر )2٦٦2 ,و (عطا اهلل و عبػد الحميػد )2٦٦٦ ,و (Swartz
) ,& Parks, 1994مف أف إستراتيجية سوـ ( )SOWMىي عنقود أو نسيج مف المعمومات يسػاعد التالميػذ عمػى
إدراكيـ لممفاىيـ ولمعالقات بيف األفكار.
كما ويؤكد الباحثاف أف سبب تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضػابطة فػي اإلختبػار التحصػيمي يرجػع إلػى
سػػبب خػػر وىػػو أف طبيعػػة إسػػتراتيجية سػػوـ تسػػاىـ فػػي تحسػػيف عمميػػات التػػذكر واالحتفػػاظ بػػالتعمـ لمػػدى أطػػوؿ مػػف
غيرىػػا مػػف االسػػتراتيجيات ,وىػػذا يتفػػؽ أيضػػا مػػع مػػا أشػػار إليػػو ( )Saskedمػػف أف إسػػتراتيجية سػػوـ تجعػػؿ المػػتعمـ
يحػػتفظ بػػالتعمـ لمػػدى طويػػؿ كمػػا تسػػاىـ فػػى تسػػييؿ وتطػػوير عمميػػات الػػتعمـ والتػػذكر حيػػث توضػػح ىػػذه اإلسػػتراتيجية
األفكار الرئيسية لممتعمـ  ,وأف ىذه اإلستراتيجية يمكف أف تستخدـ لمراجعة المادة الدراسية (الشيراني.)2٦٦2 ,
وبذلؾ نجد أنو قد تحقؽ فرض البحث الحالي والذي يند عمى :
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف نتػػائج متوسػػط درجػػات القيػػاس البعػػدي لطالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمػواتي
يدرسػػف وفػػؽ إسػػتراتيجية سػػوـ ( )SWOMوبػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة والمػواتي يدرسػػف وفػػؽ
الطريقػػة المتبعػػة (االعتياديػػة) فػػي التحصػػيؿ األكػػاديمي لمػػادة طرائػػؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػية ولصػػالح المجموعػػة
التجريبية.

االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات :
 -1فاعميػة اسػػتخداـ الوحػػدات التعميميػػة عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية سػػوـ فػػي التحصػػيؿ األكػػاديمي لمػػادة طرائػػؽ تػػدريس
التربية الرياضية .
 -2أف إسػػتراتيجية سػػوـ تسػػاعد الطالبػػات عمػػى اسػػتخداـ ميػػارات التفكيػػر والتحميػػؿ والمناقشػػة وتكػػويف األفكػػار وحػػؿ
المشكالت.
 -3يمكف اعتماد وتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية في تدريس مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية.

ثانيا  :التوصيات :

 - 8إج ػراء دراسػػة مماثمػػة لمدراسػػة الحاليػػة عمػػى طالبػػات المراحػػؿ األولػػى والثانيػػة والرابعػػة فػػي أقسػػاـ وكميػػات التربيػػة
الرياضية.
 - 2إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الطمبة الذكور في أقساـ وكميات التربية الرياضية.

 - 0دراسة فاعمية استخداـ إستراتيجية سوـ في تػدريس مقػررات المػواد الدراسػية األخػرى داخػؿ الكميػة عمػى التحصػيؿ
النظري والعممي لجميع الطالب في أقساـ وكميات التربية الرياضية.

المصادر العربية
-

إب ػراىيـ عبػػد الخػػالؽ ( :)2٦٦8التصػػاميـ التجريبيػػة فػػي الدراسػػات النفسػػية والتربويػػة ,دار عمػػار لمنشػػر,
عماف.

-

أحمد حسيف المقػاني  ,عمػى الجمػؿ ( : )822٠معجػـ المصػطمحات التربويػة المعرفػة فػي المنػاىج وطػرؽ
التدريس  ,عالـ الكتب ,القاىرة  .محمد عمي أبو جادو ونوفؿ محمد بكر( :)2٦٦4تعميـ التفكير النظريػة
والتطبيؽ  ,دار الميسرة لمطباعة والنشر  ,عماف.

-

أسامة كامؿ راتب  ,إبراىيـ عبد ربو خميفة ( : )2٦٦2النمػو والدافعيػة فػي توجيػو النشػاط الحركػي لمطفػؿ
واألنشطة الرياضية المدرسة  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة .

-

جػػابر عبػػد الحميػػد جػػابر ( : )2٦٦2اتجاىػػات وتجػػارب معاصػػرة فػػي تقػػويـ أداء التمميػػذ والمػػدرس  ,دار
الفكر العربي ,القاىرة .

-

حسف حسيف زيتوف ( : )2٦٦0تصميـ التػدريس رؤيػة منظوميػة  ,سمسػمة أصػوؿ التػدريس  ,الكتػاب الثػاني ,
المجمد ( , )8عالـ الكتب  ,القاىرة .

-

رافف جي سي (:)8210اختبار المصػفوفات المتتابعػة القياسػية  ,ترجمػة فخػري الػدباغ و خػروف  ,جامعػة
الموصؿ ,الموصؿ.

-

عبد الحميد زىير  ,سعد عطا اهلل ( : )2٦٦8فعالية استخداـ إستراتيجية سػوـ فػي تػدريس البالغػة عمػى
التحصيؿ المعرفي لطػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي وتنميػة اتجاىػاتيـ نحػو المػادة  ,المػؤتمر العممػي الثالػث
عشػػر  ,منػػاىج التعمػػيـ والثػػورة المعرفيػػة والتكنولوجيػػة المعاصػػرة  ,المجمػػد الثػػاني  ,كميػػة التربيػػة ,جامعػػة
عيف شمس ,يوليو.

-

عبد الرحمف الياشػمي وطػو عمػي الػدليمي ( :)2٦٦1اسػتراتيجيات حديثػة فػي فػف التػدريس ,دار المنػاىج
لمنشر  ,عماف.

-

عصػػاـ الػػديف متػػولي عبػػد اهلل  ,بػػدوى عبػػد العػػاؿ بػػدوى ( : )2٦٦٠طػػرؽ تػػدريس التربيػػة البدنيػػة بػػيف
النظرية والتطبيؽ ,دار الوفاء لمطباعة والنشر ,اإلسكندرية .

-

محمػػد سػػعيد ؿ عطػػاؼ الشػػيراني ( : )2٦٦2فعاليػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية سػػوـ فػػي تػػدريس وحػػدة التمػػوث
البيئي عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طػالب الصػؼ األوؿ (الثػانوي) دراسػات فػي المنػاىج
وطرؽ التدريس  ,جامعة عيف شمس  ,كمية التربية  ,العدد الثاني بعد المائة  ,أبريؿ .

-

محمػػد عمػػي أبػػو جػػادو ونوفػػؿ محمػػد بكػػر( :)2٦٦4تعمػػيـ التفكيػػر النظريػػة والتطبيػػؽ  ,دار الميسػػرة لمطباعػػة
والنشر  ,عماف.

-

مصػػطفى السػػايح محمػػد ( : )2٦٦8اتجاىػػات حديثػػة فػػي تػػدريس التربيػػة البدنيػػة والرياضػػة  ,مكتبػػة اإلشػػعاع
الفنية  ,اإلسكندرية .

-

ىيػػاـ غائػػب ( :)2٦82فاعميػػة إسػػتراتيجية سػػوـ ( )swomفػػي تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػاء لػػدى طالبػػات الصػػؼ
الخامس العممي .مجمة الفتح.24٦-224 ,)2٦( ,

-

وجيو محجوب ( :)2٦٦2التعمـ والتعميـ والبرامج الحركية :دار الفكر لمطباعة والنشر ,عماف.

المصادر األجنبية :
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72 (2), 28-31.
- Mosston, M., & Ashworth, S (2002). Teaching Physical Education (5th ed.). San
Francisco: Benjamin Cummings.
- Saieed, A. & Hussain, R. (2010). The crises of the Iraqi wars on our educational
system. Baghdad. Iraq: Baghdad university press.
- Swartz, R. & Parks, S. (1994). Infusing the Teaching of Critical and Creative
Thinking into Elementary Instruction. Pacific Grove, CA; Critical
Thinking
Press and Software.
- UNESCO. (2003). UNESCO and Education in Iraq Fact sheet. March 28, 2003.
ممحؽ ()8
أنموذج لوحدة تعميمية عمى وفؽ إستراتيجية سوـ
التاري :

اليوـ :
الوقت 2٦:دقيقة

عدد الطالبات:
الموضوع  :اإليعاز
التجييزات واألدوات  :بوسترات وأقالـ سبورة .
األىداؼ السموكية

األىداؼ العامة
 بث روح الحماس والتفكير نحو المادة إكساب الطالبات المعمومات والتفاصيؿ لممادة االلتزاـ بالوقت والحضور وعدـ االنقطاع عف الدرسأوال :المقدمة :

 أف تعرؼ الطالبة ماىو اإليعاز اف يتعاوف الطالبات فيما بينيف . -اف تؤدي الطالبات االيعاز.

(  8٦دقائؽ)

تعرفنا في الدروس السابقة ماىو التمريف البدني واقسامو وكيفية كتابة التمريف .والسؤاؿ التالي ماىو الفرؽ بيف
التمريف االساسي والتمريف المشتؽ.
اما درسنا اليوـ فيتناوؿ موضوع جديد عنوانو االيعاز ؟ شروط االيعاز الجيد ؟ اقساـ االيعاز .؟
ثانيا :الشرح والعرض :

( ٠٦دقيقة)

ميارة التساؤؿ )2٦(:دقيقة.
سؤاؿ :مدرس

جواب :طالبة

 ماىو االيعاز. ماىي شروط االيعاز الجيد. الفرؽ بيف االيعاز والتمريف البدني. اقساـ االيعاز .باقي الميارات ( )4٦دقيقة
-

ميارة المقارنة:

سؤاؿ( :مدرس)

جواب :طالبة

قارني بيف اإليعاز لممبتدئيف والرياضييف؟
قارني بيف القسـ اإلخباري والقسـ اإلجرائي؟
قارني بيف اإليعاز المفظي واإليعاز العددي؟
-

ميارة توليد االحتماالت :

السؤاؿ (مدرس)  :لماذا تطوؿ الفترة باإليعاز؟
الجواب (طالبة ):
-

ميارة التنبؤ:

السؤاؿ (مدرس) :متى نستخدـ اإليعاز المفظي؟.
الجواب (طالبة):
-

ميارة حؿ المشكالت :

السؤاؿ (مدرس) :اكتبي تمريف بدني بوضع مشتؽ لمرجميف مع ذكر اإليعاز ؟
الجواب (طالبة):
-

ميارة اتخاذ القرار:

السؤاؿ (مدرس):أعطي إيعاز لطالب مبتدئيف كالصؼ الثاني ابتدائي باستخداـ أداة؟
الجواب(طالبة ):
ثالثا :التقويـ  )2٦( :دقيقة

عمى كؿ طالبة كتابة تمريف بدني وتحولو إلى إيعاز (أداء عممي).
الواجب البيتي
كؿ طالبة تكتب تماريف بدنية مف أوضاع مشتقة مع ذكر اإليعاز  /المفظي فقط لمتماريف.
ممحؽ( )2قائمة السادة الخبراء والمختصيف

ت

االسم و اللقب العلمي

التخصص

1

أ.د .محجوب إبراهيم

مناهج وطرائق
تدريس

2

أ.د .إيمان حمد الجبوري

مناهج وقياس
وتقويم

3

أ.د .ماهر احمد العيساوي

اختبارات
ومقاييس

4

أ .د نبيل إبراهيم العزاوي

مناهج وطرائق
تدريس

مكان العمل

االختبار
التحصيلي

الوحدات
التعليمية
X

الجاهعةالوستنصرية/كليةالتربية
األساسية-قسنالتربيةالرياضية

X

الجاهعةالوستنصرية/كليةالتربية
األساسية-قسنالتربيةالرياضية

X

الجاهعةالوستنصرية/كليةالتربية
األساسية-قسنالتربيةالرياضية

X

الجاهعةالوستنصرية/كليةالتربية
األساسية-قسنالتربيةالرياضية

X

X

5

أ .عزيز كاظم

طرائق تدريس

جاهعةكربالء/كليةالتربيةللعلوم
اإلنسانية

X

X

6

أ.م.د .أوراس هاشم

طرائق تدريس

جاهعةكربالء/كليةالتربيةللعلوم
اإلنسانية

X

X

7

أ.م .د .رجاء ياسين

اختبارات
ومقاييس

جاهعةكربالء/كليةالتربيةللعلوم
اإلنسانية

X

