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اثر اسلوبین من التعیینات الفردي والزمري في اكتساب واحتفاظ عدد 

  من المهارات التدریسیة لمادة طرائق التدریس

  م علي فتاح رشید عارف ٠د طالل نجم عبداهللا النعیمي                 م٠م٠أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  : هدفا البحث 

الكـشف عــن اثـر اســلوبین مــن التعیینـات الفــردي والزمـري فــي اكتــساب عـدد مــن المهــارات  -١
   ٠التدریسیة لمادة طرائق تدریس التربیة الریاضیة لطالب السنة الدراسیة الثالثة 

دد مــن المهــارات اســلوبین مــن التعیینــات الفــردي والزمــري فــي احتفــاظ عــ الكــشف عــن اثــر -٢
  ٠التدریسیة لمادة طرائق تدریس التربیة الریاضیة لطالب السنة الدراسیة الثالثة 

  اســـتخدم المـــنهج التجریبـــي لمالئمتـــه طبیعـــة مـــشكلة البحـــث واشـــتملت عینـــة البحـــث علـــى 
 تـم ،جامعـة الموصـل/ طالبا من طالب السنة الدراسـیة الثالثـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة  ) ١٢( 
 المجموعــة االولـــى اســتخدمت اســلوب التعیینـــات ،سیمهم الــى مجمــوعتین تجـــریبیتین متــساویتینتقــ

 وتــم تحقیــق التكــافؤ لمجمــوعتي ، والمجموعــة الثانیــة اســتخدمت اســلوب التعیینــات الزمــري،الفــردي
البحث في متغیري العمر الزمني والتحصیل العملي لمادة طرائق تدریس في الفصل االول للصف 

   .الثالث
وتـــم اختیـــار التـــصمیم التجریبـــي الـــذي یـــسمى التـــصمیم التجریبـــي للعینـــات المتكافئـــة ذات 

ادارة (  واســــتخدم الباحثــــان اســــتمارة المالحظــــة للمهــــارات التدریــــسیة الــــثالث ،المالحظــــة البعدیــــة
 بعــد ذلــك تــم عــرض تــسجیلین مــن اقــراص ،) والتغذیــة الراجعــة ، وشــرح المهــارة وعرضــها،الــصف

على نموذج لعملیـة التطبیـق للجـزء الرئیـسي مـن خطـة الـدرس لكـال االسـلوبین مـن سیدي یحتویان 
 وسـجل كـل مـنهم عالماتـه لكـال المجمــوعتین ،التعیینـات الفـردي والزمـري علـى ثالثـة مـن المقیمـین

(  وتم تحدید خطة زمن منهاج مادة طرائق التدریس التي تتوزع علـى    ،في االكتساب واالحتفاظ
 اما زمن اجراء التجربة فكانـت مـن ، دقیقة١٠٠ل وحدة كل اسبوع وبزمن قدره وحدات بمعد ) ١٠
 واجــري االختبــار البعــدي لمجمــوعتي البحــث بعــد االنتهــاء مــن ١٥/٥/٢٠٠٥ ولغایــة ١/٣/٢٠٠٥

 لعینتـــین  T- test باســـتخدام  وبعـــد جمـــع البیانـــات وتفریغهـــا عولجـــت احـــصائیاً ،تنفیـــذ التجربـــة

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ن والوســــط الحــــسابي واالنحـــراف المعیــــاري وتحلیــــل التبــــاین ومعامــــل مـــستقلتین ولعینتــــین مــــرتبطتی
   .)بیرسون ( االرتباط البسیط 

   -:اهم االستنتاجات 
ظهر ان الستخدام اسلوب التعیینات بنوعیة الفردي والزمري فاعلیـة فـي اكتـساب الطـالب  -١

  )  ة  التغذیة الراجع، شرح المهارة وعرضها،ادارة الصف( لمهارات التدریس الثالث 
اظهر اسلوب التعیینات الزمري تفوقا ملحوظا على اسلوب التعیینات الفردي فـي اكتـساب  -٢

   ٠واحتفاظ الطالب لمهارتي ادارة الصف وشرح المهارة وعرضها 
   -:التوصیات والمقترحات 

   ٠ التعیینات الزمري في مواد دراسیة اخرى أسلوباستخدام  -١
ــــى اأجــــراء -٢ ــــق  دراســــات اخــــرى مــــشابهة للوصــــول ال  التــــي یمكــــن واألســــالیبفــــضل الطرائ

المطبقین لیكتسبوا المهارات التدریسیة الالزمة لنجـاحهم / االستعانة بها في تدریب الطلبة 
 .في مهنتهم المستقبلیة 
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ABSTRACT  
The effect of two manners of single and group 

appointment on acquiring &   retentioning  teaching 

skills of methodology     
Assist . prof .Dr.Talal Najim Abdalah Al-Nuaimi  &  Ali Fattah Rasheed  

Mosul university / college of physical education 

The purpose of study was to discover :-                                                    
1- The effect of using the appointment style، singular and group، in 
acquire numbers of teaching sport education skills for the third stage 
students of the College of sport education .                                          
 2- The effect of using the appointment style، singular and group، in  
retentioning numbers of teaching sport education skills for the third  stage 
students of the College of sport education .                                 
* Experimental method was used to reach the objectives of study، 
because it fits the nature of the research . Sample of study consist of ( 12 ) 
students، from third year in the college of sport education، university of   
Mosul . For the year 2004 – 2005، which divided into two equal  
experimental groups، the first groups used the singular appointment style  
the second one used the group appointment style .                                  
* The equivalence for the two groups was in vestigated according to the  
variables of age، and what the students have got in the practical teaching 
methods subject for the third year students .                                               
* The Experimental design was chosen، which is called، the  
experimental design for the equal samples of post observation، as well    
as, the researcher used an observation list of three teaching skills ( class   
management، showing and explaining the skill، and feedback )، after     
that، two records have been shown to evaluators to registered their          
marks for the two groups in acquiring and subject was determining         
which consist of ( 10 ) unit, one per a week average، for ( 100 ) minutes. 
The data of doing the experiment was inserted between 1-3-2005 until     
15-5-2005 and the post test done for the two groups after finishing the    
experiment research . After gathering the information، data were  
processed statistically by using ( arithmetic mean، standard deviation،        
" T " test for the paired samples، and Anova one way ) .                       
The researchers concluded the following :                                               
1- The used of the appointment style ( singular and group) appeared its  
activity of the students acquiring three teaching skills .                         
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2- The style of group appointment appeared to have an excessive success  
against the singular appointment style in the students acquiring two      
skills : the class management، showing and explaining the skill.           
The researchers recommended the following :-                                       
- Depending on the group appointment style in fields of study .            
The researchers suggested the following:-                                                
- Doing other same studies to reach the best methods and styles that        
enable the training of the students and applicators to let them acquire  the 
necessary teaching skills to success in their future career .             

  : التعریف بالبحث -١
   : البحث وأهمیة المقدمة ١-١

 على نصیب وافر من التقدم والتطور نتیجة للتقدم وأسالیبهاحظیت طرائق التدریس    
 االمر الذي جعل العاملین في مجال التربیة ،اإلنسانیةالتكنولوجي الذي اجتاح مجاالت المعرفة 

 األسالیبلمشكالت الریاضیة عن طریق الریاضیة یتطلعون الى مستقبل افضل لمحاولة حل ا
 وذلك باالستفادة من النظریات الحدیثة في علم طرائق التدریس والتعلیم وما ،العلمیة الحدیثة

 فقد ،یرتبط بها من علوم اخرى في تطویر كل ما یتصل بتدریس الطالب على التطبیق الجید
 في تعلم العلوم الریاضیة في المراحل  الحدیثةواألسالیبادى هذا االتجاه الى االهتمام بالطرائق 

التعلیمیة المختلفة والمجاالت التي تتم فیها العملیة التعلیمیة والتربویة وهذا بدوره یستوجب عنایة 
اذ ان التربیة الحدیثة "  المرجوة األهدافواهتماما یوازي مستوى التطور العلمي الحدیث لتحقیق 

" (  التي تبنى علیها العملیة التعلیمیة األركانها من اهم اولت اهمیة كبیرة لطرائق التدریس وعدت
  . )٣٥ ،١٩٨١ ،العطار

 تغییر في شخصیة أحداثوالتدریس في جوهره هو تنظیم وادارة المواقف التعلیمیة بقصد 
 هي ما یعرف ، والوسائل التي یستخدمها المدرس في تنظیم الموقف التعلیمي وتوجیهه،المتعلم

 الدرس ألسالیبرمي القائمون على طرائق التدریس الة التطویر الدائم  وی،بطرائق التدریس
 الطالب المعلومات عن إكساب ولخصوصیة مادة طرائق التدریس في ،إخراجهووسائله وطریقة 

 الثالثة من بأجزائه التطبیقي المیداني وتطویر قابلیة اخراج درس التربیة الریاضیة األداءفن 
 والفعالیات هو ضمان لتخریج مدرس ناجح ومؤهل للعمل لأللعابمهاري  البدني والاألداءناحیتي 
ان الغرض من التعلیم هو لیس اعطاء مادة محددة وكما یظن البعض وانما الهدف  " ،المیداني
تعمیق  منه هو تعلیم الطالب وتثقیفهم واالرتقاء بمستوى ادائهم وبلورة وعیهم العلمي و األساسي

  )١٩٨٨،٢٧ ،عدنان واخران ("تفكیرهم ونضجهم الثقافي 
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وعملیة تنظیم اسلوب جدید في تدریس درس التربیة الریاضیة عملیة ضروریة اذا ما اردنا 
التقدم واالرتقاء بمستوى عملیة تدریس الطالب على كیفیة تطبیق واخراج درس التربیة الریاضیة 

٠   
ى كیفیة تنظیم واعداد خطط ومن هنا اتجه الباحثان الى الناحیة التطبیقیة ووجه اهتمامها ال

ونماذج تدریسیة باسلوب التعیینات بنوعیه الفردي والزمري للوقوف على فاعلیة هذا االسلوب 
   ٠الجدید ومدى تحقیق االهداف واالغراض المرجوة منه 

ومن هنا تبرز اهمیة البحث من خالل استخدام نوعین من التعیینات الفردي والزمري في 
من مهارات تدریس التربیة الریاضیة في مادة طرائق التدریس وفي القسم اكتساب الطالب لعدد 

 ومن ثم المقارنة بینهما على اساس تجریبي لتقریر ایهما اكثر فاعلیة ،الرئیس من خطة الدرس
   ٠في اخراج درس التربیة الریاضیة 

  :  مشكلة البحث ٢-١
صیات التي تدعو الى التجدید وتماشیا مع االتجاهات التربویة الحدیثة وانطالقا من التو 

 جدید في التعلیم ربما یعمل على أسلوب هذه الدراسة لتجربة تأتيفي اسالیب التدریس المستخدمة 
   ٠اثراء التعلیم وتسهیل االحتفاظ 

واستخدام اسلوب التعیینات بنوعیه الفردي والزمري یهتم بالمتعلم بوصفه محور العملیة 
 من الفلسفة التربویة القدیمة التي تؤكد على دور المعلم بوصفه التعلیمیة وذلك یعني االنتقال

 تؤكد على ان المتعلم مركز العملیة أخرىالقائد والمنفذ لكل النشاطات التعلیمیة الى فلسفة تربویة 
   ٠التعلیمیة واعتبار معلم موجها ومرشدا 

ربیة الریاضیة ومشكلة البحث یمكن تركیزها بعدم وجود دراسات تبنت مهارات تدریس الت
 الدرس بصورة فعالة ومثمرة وٕاخراج وتدریب الطالب على كیفیة تطبیقها ،في مادة طرائق التدریس

 ، التدریس وتطویرهاأسالیب فضال عن ان هناك اتجاهات تدعو الى تغییر ، التعییناتبأسلوب
 في أثرهما التعیینات الفردي والزمري ومعرفة أسلوب لتجریب یأتيوعلیه فان البحث الحالي 

اخراج درس التربیة الریاضیة وتطبیقیهما لمهارات التدریس الثالثة اذ ان التجریب یوفر لنا بیانات 
   ٠مهمة عن فاعلیتهما 
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  :  هدفا البحث ٣-١
  الكشف عن اثر اسلوبین من التعیینات الفردي والزمري في اكتساب عدد من المهارات١- ٣-١

   ٠تربیة الریاضیة لطالب السنة الدراسیة الثالثة التدریسیة لمادة طرائق تدریس ال
  الكشف عن اثر  اسلوبین من التعیینات الفـردي والزمـري فـي احتفـاظ عـدد مـن المهـارات٢-٣-١

   .الثالثةالدراسیة التدریسیة لمادة طرائق تدریس التربیة الریاضیة لطالب السنة 

   : فرضیتا البحث ٤-١
یة في اكتـساب عـدد مـن المهـارات التدریـسیة لمـادة طرائـق  توجد فروق ذات داللة احصائ١-٤-١

تدریس التربیة الریاضیة  بین مجموعتي البحـث باسـتخدام اسـلوبین مـن التعیینـات الفـردي 
   ٠والزمري 

  توجد فروق ذات داللة احصائیة في االحتفاظ عدد من المهارات التدریـسیة لمـادة طرائـق٢-٤-١
 وعتي البحـث باسـتخدام اسـلوبین مـن التعیینـات الفـرديتدریس التربیة الریاضیة  بین مجم

   ٠والزمري 

   : مجاالت البحث ٥-١
جامعة / كلیة التربیة الریاضیة / طالب السنة الدراسیة الثالثة :  المجال البشري ١- ٥-١

   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤الموصل للعام الدراسي 
   ٠جامعة الموصل/ لریاضیة  الفرقیة في كلیة التربیة ااأللعابقاعة :  المجال المكاني ٢- ٥-١
   ٠ ١٥/٥/٢٠٠٥ ولغایة ١/٣/٢٠٠٥ من ابتداءً  : ألزماني المجال ٣- ٥-١

  :  تحدید المصطلحات ٦-١
  :  التعیینات أسلوب ١-٦-١

هي مهمات یكلف بها الطالب مرتبطة بالمادة الدراسیة ویتطلـب  ) : ٢٠٠٤( عرفها عید الشمري 
  . )٢٠٠٤ ،الشمري( نفیذها في الدرس انجازها خارج ساعات الدوام المدرسي وت

  : اسلوب التعیین الفردي ٢-٦-١
 والتركیـز علیـه فـي ، یهـدف الـى االهتمـام بـالفرد المـتعلم،تغییـر منهجـي ) : ١٩٩٩( عرفه الحیلة 

 بحیـــث یتـــرك امـــر تقـــدمهم الـــى ، وتـــصمیم بـــرامج لمجموعـــات مـــن االفـــراد،عملیتـــي التعلـــیم والـــتعلم
  . )٢٦٩ ،١٩٩٩ ،الحیلة( م الذاتیة  وسرعته،قدراتهم الفردیة
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هــو اســلوب الــذي یكلــف الطالــب بواجــب او عــدة واجبــات یطلــب منــه :  اجرائیــا انویعرفــه الباحثــ
مستعینا بالمراجع والمصادر التي تساعده في ذلـك وتنفیذها بالدرس انجازها في البیت او المدرسة 

  .بمفرده
  :  التعیین الزمري أسلوب ٣-٦-١

 او نــــشاط ، وتكلــــیفهم بعمــــل،ترتیــــب الطلبــــة فــــي مجموعــــات ) : ١٩٩٩( عرفــــه الحیلــــة 
  . )٣٢٩ ،١٩٩٩ ،الحیلة( یقومون به مجتمعین متعاونین 

 الواجبـات ویطلـب منهمـا انجازهـا فـي بأعـدادهو تكلیف طـالبین  : إجرائیا انویعرفه الباحث
  . خطة الدرس كل ضمن الواجب المكلف به أخراجالبیت وتقسیم 

  :لتدریس  مهارات ا٤-٦-١
لمفاهیم والمهارات الى مجموعة الطرق التي یتبعها المعلم لنقل المعارف وا) : ابو جادو (  عرفها 
  . )٤٢٧ ،٢٠٠٠ ،ابو جادو(  الطالب

  : شرح المهارة وعرضها ٥-٦-١
اعطــاء فكــرة اجمالیــة كاملــة عــن الحركــة مــن خــالل الــشرح وعــرض  ) : ٢٠٠٠(   عرفهــا صــالح 

   ).٢٥ ،٢٠٠٠ ،صالح( رس الى الطالب النموذج من قبل المد
  :  مهارة ادارة الصف ٦-٦-١

توجیـــه مجموعـــة مـــن التالمیـــذ نحـــو هـــدف معـــین مـــشترك مـــن خـــالل  ) : ٢٠٠٢( عرفهـــا ســـلمان 
 وتنسیقها واستثمارها باقصى طاقة ممكنة للحصول على افضل النتائج ،تنظیم جهود هؤالء االفراد
  . )٨٥ ،٢٠٠٢ ،سلمان خلف اهللا( باقل وقت وجهد ممكن 

  : مهارة التغذیة الراجعة ٧-٦-١
بانها اعالم المتعلم بنتیجة تعلمه سواء اكانت هذه النتیجة صحیحة ام  ) : ١٩٩٩( عرفها الحیلة 

  . )٢٥٥ ،١٩٩٩ ،الحیلة(  ایجابیة ام سلبیة ،خطأ
  : االكتساب ٨-٦-١

واالسـتجابات والتـي لیـست الصفات والخصائص والتغیرات والـسمات واالرجـاع : عرفه رزوق بانه 
حیاة الفرد في سیاق  بل جرى تطویرها وتعلمها واكتسابها من خالل ،موجودة عند الفرد منذ الوالدة

   ).٢١٧ ،١٩٧٧ ،رزوق( نموه وتطوره 
  : االحتفاظ ٩-٦-١

بانه استمرار وبقـاء الـتعلم بعـد انتهـاء التـدریب او التحـصیل وان الفـرق  ) : ٢٠٠٤( عرفه ابراهیم 
 ما یمكن لشخص عمله عند نهایة فترة التعلم وبین ما یمكن عمله في اختبار ما بعد فترة مـن بین

   ).٨٢٤ ،٢٠٠٤ ،ابراهیم( عدم الممارسة یعطینا المقدار المحفوظ 
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   النظري والدراسات السابقة اإلطار -٢
  : النظري اإلطار ١-٢
   التعیینات ١-١-٢

 یعتمد على دراستهم الفردیة وعلى نوع مـن وببأسلویقصد بها تقدیم المعرفة الى الطالب 
 او التمرینــات التدریبیــة التــي تــساعدهم علــى التفكیــر والتعمــق وتحــثهم للمزیــد مــن الفحــص األســئلة

  . )٣٤٣ ،١٩٩٧ ،كوثر(والمراجعة بالرجوع من مصدر الى اخر 
 ،تدریس القدیمة في الاألسالیبتعد التعیینات ایضا بوصفها طریقة في التدریس ثورة على 

 فالواجبـات تـستخدم فـي ،لیـست جیـدة" الواجب " على ان فكرة التعیین او ، الحفظ والتسمیعأسالیب
 سـؤال عن إجابة وقد یكون ذلك في صورة ،وأهدافهاالمدارس منذ قدیم الزمن وان اختلفت اشكالها 

ن الغرض ضح االوا و ، او تلخیص مادة علمیة من المراجع او غیر ذلك، او رسم خریطة،او اكثر
 اما التعیینات كطریقـة حدیثـة فـي التـدریس فتهـتم ،من ذلك بصفة عامة هو تحصیل المادة العلمیة

 وهــي بـــذلك ال تقتــصر علــى تحـــصیل المــادة العلمیـــة ،بتحقیــق كثیــر مـــن االهــداف العامــة للتربیـــة
 ،تالمیــذویمكــن القــول بــان المحــور االســاس لهــذه الطریقــة یتمثــل فــي مراعــاة الفــروق الفردیــة بــین ال

  .واعتماد التالمیذ على انفسهم في التعلم 
   ) ٢٤٥ ،١٩٨٤ ،فكري( 

 فـضال ،ان الغرض من تحضیر الدروس هو تعیـین حـدود المـادة المـراد اعطاؤهـا للتالمیـذ
 ورســـم خطـــة محـــددة وواضـــحة یمكـــن بهـــا ،عـــن ترتیـــب الحقـــائق التـــي یتـــضمنها موضـــوع الـــدرس

  .لشكل الذي یناسب عقلیاتهم توصیل المعلومات الى اذهان التالمیذ با
ان للتعیینــات جــذورا بعیــدة . مـن هنــا یعــد التحــضیر امــرا حیویــا مهمــا فــي عملیــة التــدریس 

 اذ كـان الـشیخ یكلـف المتعلمـین بحفـظ مقـدار ،اإلسالمیةوان كانت غیر مباشرة ممتدة الى التربیة 
 والیعود المتعلم الى ،السابقةمعین من القرآن الكریم حسب قدرات كل منهم واستعداداته ومعلوماته 

 ، فضال عـن النظـر الـى عمـل الجماعـة ككـل، عندئذ یالحظ عمله،الشیخ اال لیقرا ما حفظه امامه
وقد یجـزىء بعـض الـسور القرآنیـة الكریمـة الـى اجـزاء ویطلـب مـن بعـض المتعلمـین ذوي المـستوى 

   ٠ ثم مناقشة ذلك امام المجموعة ،المتقدم بحثا او دراسة عنها
 اذ كــان اتقــان المــادة الدراســیة هــو الهــدف االول ،ع ظهــور المــدارس تاكــد حفــظ الطلبــة وتلقیــنهمومــ

مــن التعلــیم فاصــبحت التعیینــات او الواجبــات جــزءا رئیــسا مــن العملیــة التعلیمیــة اذ التخلــو عملیــة 
   ٠ وذلك من اجل تعزیز ما یتم تعلمه في الصف وحفظه ،تعلیم صفي منها

 اذ كان یتم بـشكل تلقـائي دون تخطـیط مـسبق مـع ،ام التعیینات او الواجباتاساء المعلمون استخد
عدم االهتمام بتوجیـه الطلبـة او ارشـادهم الـى كیفیـة التنفیـذ ودون االنتبـاه الـى تحدیـد نتـائج التعلـیم 
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 فأصـبحبـة المختلفة التي یهدف الیها من خالل تلك التعیینات مـع اهمـال الفـروق الفردیـة بـین الطل
  . )٥-١ ،١٩٩٠ ، ختام محمد عبد،شبیب( الیا المعنى له تعلمها 

  : شروط التعیینات ١- ١- ١- ٢
  -:    عند توزیع التعیینات على الطالب من قبل المدرس یجب مراعاة ما یاتي 

   بحیث یتجنب المدرس تكلیف الطالب ما ال ، یجب ان یناسب التعیین الطالب كمًا وكیفیة-١
   ٠    یطیقون 

   كما یجب ان یكون ذا معنى ،ن التعیین نابعا من صمیم المادة ومسخرا لفهمها یجب ان یكو -٢
   ٠    للطالب ومرتبطا بحیاته وخبراته 

 ان یكون مكتوبـا ال شـفویا بحیـث یعطـي فرصـة لكـل طالـب لفهـم مـا هـو مطلـوب فیـه والسـیما -٣
   ٠اذا شمل التعیین واجبات مختلفة 

ئیـــــة متسلـــــسلة حتـــــى یـــــسهل علـــــى الطـــــالب القیـــــام      جز أقـــــسام تقـــــسیم التعیـــــین الـــــصعب الـــــى -٤
   وقد یورث عدم التقسیم عند الطالب ردودا سلبیة ضد ،بالواجبات درجة درجة حتى نهایته

  .    التعلم والتعلیم وخیبة االمل والشعور بالنقص
   ٠ وتوجیهات تعین الطالب على حله والتقدم فیه إرشادات یشتمل على -٥
   ٠ والمواد والوسائل التعلیمیة المختلفة  یشتمل على المراجع-٦
  . لغة التعیین واضحة ومفهومة -٧

  )  ٣٤٣ ،١٩٩٧ ،كوثر                                                               (      
   الفردي األسلوب ٢- ١- ٢

 القرن التاسع عشر أواخر على وجه الخصوص في األمریكیونلقد اهتم المربون 
 الفروق الفردیة الملحوظة بین المتعلمین وقام لمبدأ لالستجابة ،أسلوباع التعلم المفرد بموضو 

 للتعلم الذاتي في المدارس االبتدائیة مختبریهبتصمیم برامج  ) ١٩٣٠ – ١٩٠٠( بعضهم ما بین 
 ویتطلب من ،وطبقوها في عملیة التعلم وكانت خطط الدراسة الذاتیة تلك تراعي سرعة التعلم

(   لها حركة االختبارات العقلیة التي بداها بینیةأعطت وقد ،لم كثیرا من التفنن والمهارةالمع
BINET ( في فرنسا زخما جدیدا ورسخت االتجاه نحو التعلم المفرد.  
   )١٧٦ -١٧٥، ت. ب،الخطیب والخطیب                                      (           

 او ، او عدوال عنه،یل في سلوك الفرد تعزیزا لهذا السلوكان التعلیم الذي یؤول الى تعد
 الیمكن ان یكون فردیا ذاتیا فحین تنشا لدى المرء حاجة تستطیع تحریك ،اكتساب سلوك جدید

 ومن هنا یكون التعلم ، سعیا وراء تحقیق ما یهدف الیه، ویتعلم، نجده ینشط،دوافعه لتحقیقها
 وحقیقة قد یتم التعلم تحت ، ووجهته من دافعیة وحاجة لدیهنشاطا  یقوم به الفرد مستمدا حركته

 فكثیرا ما اكسبت التجارب المریرة المؤلمة ، واختیاره، او لظروف التقع تحت رغبة المرء،القهر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣١

 وفي ضوء ذلك ، وتعدیل سلوك اال بنشاط فردي یقوم به الفرد سدا لحاجته فیتعلم،المرء خبرة
 والتكامل ، المرء نحو اهداف نبیلة نافعة بما یحقق التنمیةتتجه التربیة الى اثارة دافعیة

 لتكون هذه الدافعیة قوة دینامیة وراء كل نشاط ذاتي ، واالسهام النافع لخیر مجتمعه،لشخصیته
   ٠یقوم به الفرد 

من هنا شهد النصف الثاني من القرن العشرین ظهور نظام جدید یمكن للطلبة عن 
 صحیح ان الطلبة یمرون في مراحل ، على وفق قدراتهم،على انفسهمطریقه ان یتعلموا معتمدین 

 ومیولهم تنمو ، ومهاراتهم، اال ان قدراتهم،النمو والتطور نفسها من الناحیة السیكولوجیة التطوریة
 ، ویعود السبب في ذلك الى االختالف،وتتطور بمستویات مختلفة ومتفاوتة في مرحلة نمو واحدة

 والى االختالف والتفاوت في ،ؤثرات البیئیة التي یتعرضون لها ومقدارهاوالتفاوت في نوع الم
 الى مقدار التعلم الحاصل نتیجة ذلك ، ومن ثم،طریقة استجابة كل منهم لتلك المؤثرات وسرعتها

  . )٢٦٩ ،١٩٩٩ ،الحیلة(  كله
  : الزمري األسلوب ٣- ١- ٢

 والفعالیات التي تجعل لألنشطة یرةاألخ التربویون اهتماما متزایدا في السنوات أولى       
 الزمري الذي األسلوبومن ابرز هذه النشاطات استخدام ، الطالب محور العملیة التعلیم والتعلم
 ، او نشاط یقومون به مجتمعین متعاونین، وتكلیفهم بعمل،یعني ترتیب الطلبة في مجموعات

 كما ان ،حدث في موضوعات مختلفة یعود بالفوائد على الطلبة عند التاألسلوبواالهتمام بهذا 
  .لق یرفع دافعیة الطلبة بشكل كبیر مریحة خالیة من التوتر والقأجواءالتعلم في 

ویقوم هذا االسلوب على تقسیم الطلبة الى مجموعات صغیرة تعمل معا من اجل تحقیق 
 ذلك ،مین ان مثل هذا المفهوم لیس بجدید على المربیین والمعل، او اهداف تعلمهم الصفي،هدف

 ،انهم یستخدمون التعلم الزمري بوصفه واحدا من نشاطاتهم التعلیمیة المختلفة من وقت الى اخر
 أعضاء بحیث ینغمس كل ،والدافع لهذا االسلوب هو ایجاد هیكلیة تنظیمیة لعمل مجموعة الطلبة

 مع التاكید على ان كل عضو في ،المجموعة في التعلم على وفق ادوار واضحة ومحددة
 وهذا االسلوب مبني على االعتماد المتبادل االیجابي الذي یعد ،المجموعة یتعلم المادة التعلیمیة

   دوران او مسؤولیتان وهما األسلوب وللطلبة في هذا ،مطلبا لدرس منظم على اساس تعاون فعال
  . ان یتعلموا المادة المخصصة-١
   .ه المادة  المجموعة یتعلمون هذأعضاء من ان جمیع یتأكدوا ان -٢

   -  :األتي على التأكیدوعندما یفهم االعتماد المتبادل االیجابي جیدا یكون 
 جهود كل فرد في المجموعة مطلوبة الیستغنى عنها لنجاح المجموعة اي ال یجوز ان یكون -١

  .األجرةهناك راكب معفي من دفع 
   ،أدواره او ،ب مصادره فرید یضیفه الى الجهد المشترك بسبأسهام لكل فرد في المجموعة -٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٢

   .إلیهم    او مسؤولیات المهمة التي تسند 
 الزمري یتطلب فاألسلوب ، المجموعةأعضاءومن الضروري وجود تفاعل مشجع بین 

وعلینا ان نذكر .  ویعززونه من خالل تعلیم بعضهم بعضا بنجاح ،تفاعال وجها لوجه بین الطلبة
 التفاعل أنماط وذلك ان ،االیجابي في ذاته وبذاتهانه ال یوجد سحر في االعتماد المتبادل 

والتبادل اللفظي الذي یدور بین الطلبة التي تعزز باالعتماد المتبادل االیجابي هي التي تؤثر في 
  . )٢٣١ - ٣٣٠ ،١٩٩٩ ،الحیلة(  مخرجات التربویة

  : الصف إدارة ٤- ١- ٢
 سواء ، تشغل بال المعلمین التيالتعلیمان ادارة الصف وضبطه من اهم جوانب عملیة      

وربما هذا الجانب .  طالبا معلمین یمارسون التدریب المیداني ام مازالوا ،كانوا معلمین مبتدئین
 ، وفي لقاءات هیئات التدریس،من اكثر الجوانب التي تتعرض للنقاش والجدل في التراث التربوي

دارة  یستخدمها المعلم لكي یوفر بیئة  التي، السلوكیة المعقدةاألنماط الصف هي مجموعة من وٕا
 التعلیمیة المنشودة األهداف بما یمكن المعلم من تحقیق ،تعلیمیة مناسبة ویحافظ على استمرارها

وتتوقف كفاءة المعلم وفاعلیته الى حد كبیر على حسن ادارته للصف والمحافظة على النظام فیه 
  . )٣١٠ ،١٩٨٥ ،جابر عبد الحمید واخرون( 

المشكالت التي تواجه المدرسین هي مشكالت ادارة الصف وضبطه وتوفیر ان من ابرز 
 انهم امام وافر من المشاكل الناجمة عن سلوك الطالب داخل ،االجواء المناسبة لسیر الدراسة فیه

 ویتم في العادة ،الصف والتي تحتاج من المدرس الحنكة والدرایة الفائقة في اسالیب التعامل معها
مدرس من خالل االنطباعات التي تتولد من مشاهدته داخل الصف على وفق تقییم كفاءة ال

معاییر متفق علیها بوصفها مهمات البد ان یؤدیها باقتدار ویتضح بجالء من خاللها المستوى 
 في إعداده وتوضح ایضا مستوى الجهود التي بذلت من اجل ،العلمي والمهني والثقافي للمدرس

   ٠ مؤسسات االعداد قبل الخدمة
نهم یواجهون غالبا فا ) ١٩٩١،فیشیر مارتن (اما فیما یخص مدرسي التربیة الریاضیة 

تعد ذات اهمیة ) ذات العالقة (  فالعوامل السیاقیة ، التعلیمیةأجوائهمصعوبات عملیة ضمن 
 الى ابعد مما یعنیه الضبط او )ادارة( اذ یشیر مصطلح ،وتأسیسهابالغة في توطید ادارة الصف 

 یمتد الى مدى واسع من النشاطات مثل تنظیم الجو البدني ووضع اجراءات الصف ،رةالسیط
 والتعامل مع السلوك الخاطئ واعطاء واجبات للطلبة ،والمحافظة علیه ومراقبة سلوك الطلبة

   ).Martin 1991, 351( تبقیهم ضمن جو العمل المثمر 
  
  
  : شرح المهارة وعرضها ١-٤-١-٢
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 ١٣٣

 المـــدرس بـــالنواحي إلمـــام الحركیـــة والتمـــارین الریاضـــیة علـــى مـــدى یتوقـــف تعلـــم المهـــارات
 وعلـى ، الخطورة فیهـاوتكمن للطالب أهمیتهاالعلمیة والتطبیقیة لجوانب تلك المهارات كافة ومدى 

 واختالف مراحل النمو والفروق الفردیة والغایـات ، تلك المهارةألداء) الطالب ( نسبة تقبل المتعلم 
ــم تلــك المهــ  فــشرح المــدرس للحركــة وعرضــها علــى الطــالب لكــي یتعلموهــا ،ارات الحركیــةمــن تعل

 میـالون الـى الحركـة والنـشاط ألنهـم فعند الصغار یقل الشرح ، ووعیهمإدراكهمیتوقف على مستوى 
 كما ان حصیلتهم اللغویة ،والیتحملون الوقوف مدة طویلة الستماع ما یشرحه المدرس من الحركة

ـــة العمـــركلمـــا تقـــدم الطالـــب فـــي  ویتوجـــب الـــشرح ،قلیلـــة  والســـیما فـــي المرحلـــة الثانیـــة مـــن المرحل
 مـن الحركـة األساسـیة األجـزاء ویجـب ان یكـون الـشرح مقتـصرا علـى بعـض ،االبتدائیة والمتوسطة

 أداء وقــد یكــون نمــوذج ، كمــا یفــضل ان یقــوم بنفــسه بعــرض الحركــة والنمــوذج للطــالب،وتــدریبها
 ثــم دور الجــزء الــذي ســیقوم ، كاملــة عــن الحركــةأجمالیــةب فكــرة  الطــالیأخــذالحركــة كاملــة لكــي 

 ،ان یـصل الیـه) الطالب (  ویصبح لهذا الجزء غرضا معینا یرید المتعلم ،بالحركة في هذا الدرس
 ثـم یقـدم المـدرس نموذجـا للجـزء المقـصود مـع شـرح التفاصـیل ،ویعرف الى این سـیقوده هـذا الجـزء

   .ب الطالإلیهاالتي یجب ان ینتبه 
   ) ٣١ ،١٩٨٧العاصي وعبد الرحمن  ) ( ٤٤ ،١٩٩٨صادق والهاشمي                    ( 

ـــــشرح وتكـــــراره مـــــع ضـــــرورة اســـــتخدام  ـــــك عـــــدم مغـــــاالة المـــــدرس فـــــي ال ـــــضاف الـــــى ذل ی
 الطــالب فكــرة یأخــذ والمهــم ان ، ویكتفــي بــشرح مــا یجــب شــرحه،المــصطلحات الریاضــیة المعروفــة
  .ثم یلفت نظرهم الى دقائق الحركة المهمة  ،عامة عن الحركة بصور مجملة

   ) ٢٤ ،٢٠٠٠ ،صالح( 
 قـدرة الطالـب المطبـق علـى الـشرح المتسلـسل للمهـارة یرافقهـا العـرض - : اجرائیـاانویعرفها الباحث

   . الطالبأذهان المهارة المطلوبة الى إیصال بحیث یستطیع من خاللها ،الجید لها
   التغذیة الراجعة ٢-٤-١-٢

 التغذیة الراجعة قـد اتـسعت مجاالتـه وتباینـت تـسمیاته واصـبح مفهومـا لـیس مـن ان مفهوم
المعلومـات " التغذیـة الراجعـة بانهـا )  Rankرانـك ( عـرف وقد ،السهل تحدید مالمحه وخصائصه

   ).Rank، 1985، 214" ( التي یستلمها المتعلمون حول انجازهم 
جمیــع المعلومــات التــي یمكــن ان یحــصل هــي "  ان التغذیــة الراجعــة )ظــافر جعفــر(كمــا یــضیف 

علیهـــا المـــتعلم ومـــن مـــصادر مختلفـــة ســـواء اكانـــت داخلیـــة ام خارجیـــة ام كلیهمـــا معـــا قبـــل االداء 
 والهــدف منهــا تعــدیل االســتجابات الحركیــة وصــوال الــى االســتجابة المثلــى وهــي ،الحركــي او بعــده

  . )٣١ ،١٩٩٠ ،جعفر" ( احدى الشروط االساسیة لعملیة التعلم 
  

   .ان مفهوم معرفة النتائج ردیف لمفهوم النجاح والفشل وهو التعزیز
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 ١٣٤

وهناك من .   مهمة هي تصحیح مسار التعلم في االتجاه الصحیح أساسیةوللتغذیة الراجعة وظیفة 
   ).١٧٩ ،١٩٩١ ،محمد داؤد( حدد ثالث وظائف للتغذیة الراجعة 

   ٠یق محدد  حركة او سلوك في اتجاه هدف معین او في طر أحداث -أ
   ٠ هذه الحركة باالتجاه الصحیح للحركة وتعیین الخطأ اثأر مقارنة -ب
   . توجیه التنظیم إلعادة الخطأ السابقة إشارة استخدام -ج

   -:والتغذیة المرتدة نوعان هما 
   ویقصد بها المعلومات التي یحصل علیها الطالب من خالل -:التغذیة الراجعة الداخلیة  -١

  أصل من عشرین سؤاال من أكثر على سبیل المثال عندما یجیب الطالب على ،لاألعما     
   ٠ تمثل تعزیزا داخلیا اإلجابة صحیحة فان هذه إجابة ،     خمسة وعشرین

 ویقصد یها المعلومات التي یقدمها المعلم للطالب بهدف زیادة -  :التغذیة الراجعة الخارجیة -٢
 الطالب باالتجاه غیر إجابة المعلم الى ان أشارةل  فعلى سبیل المثا،فاعلیته وكفاءته

  .الصحیح 
 من المهمة تأتيوهذا یعني ان التغذیة المرتدة قد یزود بها المتعلم من المعلم نفسه او قد 

  . وقد تتخذ صورة معلومات عن مدى مالئمة االستجابة،او العمل ذاتهما
   )٦٤ ،١٩٨٩ ،لومان( 

   الدراسات السابقة ٢-٢
  :دراسة في مجال مهارات التدریس  ال١-٢-٢
   ٢٠٠٣ دراسة شیت ١-١-٢-٢
اثـر برنــامج تــدریبي باســتخدام التــدریس المــصغر فـي اكتــساب بعــض مهــارات تــدریس التربیــة " 

  " الریاضیة 
هدفت الدراسة الى الكـشف عـن اثـر اسـتخدام برنـامج تـدریبي باسـتخدام التـدریس المـصغر 

 ، تنویـع المثیـرات،شـرح المهـارة وعرضـها( مهارات التدریس  طالب كلیة التربیة الریاضیة إلكساب
طالبـا تـم اختیـارهم بطریقـة عـشوائیة مـوزعین  ) ١٦(  واشتملت عینة الدراسة على ،) الصف إدارة

مـن  % ) ١١‚٤٢(  طـالب لكـل مجموعـة وبنـسبة ) ٨( على مجموعتین تجریبیة وضابطة بواقع 
   .مجتمع البحث

  : واستنتج الباحث مایاتي 
   الطالب المطبقین مهارة شرح المهارة وعرضها إكساب فاعلیة تقنیة التدریس المصغر في -١

  .    مقارنة بالطریقة التقلیدیة
   الطالب المطبقین مهارة تنویع المثیرات مقارنة إكساب فاعلیة تقنیة التدریس المصغر في -٢
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 ١٣٥

  .    بالطریقة التقلیدیة
 الـصف إدارة الطالب المطبقین مهارة شـرح المهـارة إكساب فاعلیة تقنیة التدریس المصغر في -٣

  .مقارنة بالطریقة التقلیدیة
   الدراسة في مجال التعیینات٢-٢-٢
   ٢٠٠١ دراسة الخیاط وشیت ١-٢-٢-٢
  "اثر التعیینات في اكساب بعض مهارات كرة السلة " 

لتــصویب مــن الثبــات هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى اثــر اســتخدام التعیینــات فــي تعلــم مهــارتي ا
 الــسنة الدراســیة وتكونــت عینــة البحــث مــن طــالب ،والمناولــة الــصدریة واكتــسابهما فــي كــرة الــسلة

 وتم اختیار عینـة البحـث بطریقـة ،طالبا ) ١١٦( االولى في كلیة التربیة الریاضیة والبالغ عددهم 
 امــا ، كــل مجموعــةطالبــا فــي ) ١٥( عــشوائیة المتكونــة مــن مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة بواقــع 

   ٠ المجموعات المتكافئة ذات االختبار البعدي أسلوبالتصمیم التجریبي المستخدم فهو تصمیم 
   :یأتيواستنتج الباحثین ما 

   . التعیینات في تعلیم مهارة التصویب من الثبات في كرة السلةأسلوبفاعلیة  -١
 .ة بمهارة التصویب التعیینات في اكتساب المعلومات المعرفیة الخاصأسلوبفاعلیة  -٢

 ضــمان ومــن ثــم الطلبــة فــي التهیئــة والتحــضیر للــدرس إشــراك التعیینــات فــي أســلوبفاعلیــة  -٣
  .مشاركة الطالب االیجابیة في تعلم المهارات المختلفة

   :یأتي الباحثان بما وأوصى
   . لطالب كلیة التربیة الریاضیةاألخرى التعیینات في تعلیم مهارات كرة السلة أسلوبتطبیق  -١
 .أخرى للتعیینات على مهارات والعاب أخرى التعیینات من خالل نماذج أسلوبتطبیق  -٢

ـــة أخـــرى دراســـات إجـــراء -٣ ـــاول اســـتخدام تعیینـــات حركی ـــى أخـــرى مـــشابهة تتن  اكثـــر تنویعـــا وعل
 .أخرىمهارات 

  
  
  
  
  
   البحث إجراءات -٣
  : منهج البحث ١-٣

   ٠ البحث       استخدم المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة مشكلة
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 ١٣٦

  : مجتمع البحث وعینته ٢-٣
جامعة /       تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة 

 تم اختیارهم بالطریقة ،طالبا ) ٦٥( والبالغ عددهم  ) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤( الموصل للعام الدراسي 
م اختیار مجموعتي البحث بطریقة وقد ت)  د ، ج،ب، أ( العمدیة موزعین على اربع شعب 

 إجراءات وذلك لغرض ،طالبا وطالبة ) ٣٧( والبالغ عددهم )  ب ،أ(  وهم شعبتا ،متعمدة
 ) ٦(  وقد تم اختیار ،السالمة الخارجیة في تعریض الطالب لمدرسین یقومان بعملیة التدریس

لیصبح عدد افراد وعن طریق القرعة ) ب ( طالب من شعبة  ) ٦( و ) أ ( طالب من شعبة 
لتمثل المجموعة التجریبیة ) أ ( طالبا  وعن طریق القرعة تم اختیار شعبة  ) ١٢( عینة البحث 

 األولىتمثل المجموعة التجریبیة ) ب (  وشعبة ، التعیینات الزمريأسلوبالثانیة التي تستخدم 
 والطالبات والبالغ عددهم  التعیینات الفردي وقد تم استبعاد الطالب الراسبینأسلوبوالتي تستخدم 

 وأسلوبیبین عدد افراد عینة البحث  ) ١(  والجدول ٠طالب وطالبتین من القرعة  ) ٤( 
   ٠التدریس 

   )١( رقم جدول 
  یبین عدد افراد عینة البحث واسلوب التدریس

   العینة أفراد    المستخدم األسلوب           المجموعة
  ٦         الفردي باألسلو             األولىالتجریبیة 

  ٦         الزمري األسلوب            التجریبیة الثانیة
  ١٢         المجموع

  : تكافؤ مجموعتي البحث ٣-٣
العمر الزمني بین :  التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط بعض المتغیرات وهي إجراء       تم 

ادة طرائق التدریس العملي  البحث في ملعینة∗ والتحصیل العملي ١/٢٠٠٥ /١الطالب لغایة 
 في الجدول مبینوكما  ) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤( للعام الدراسي  األولللصف الثالث للفصل الدراسي 

   . )٢( رقم 
    
   )٢( رقم الجدول   

  یبین معنویة الفروق لمجموعتي البحث في متغیرات العمر الزمني والتحصیل العملي للطالب
  عمليالفصل االول في مادة طرائق التدریس ال

                                                 
   درجة١٥= علما ان درجة العملي الفصلي  ∗
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 ١٣٧

           المجموعة   )زمري ( الثانیة   )فردي ( االولى 
  

  المتغیرات
  الوسط

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة  ت
  المحتسبة

  ٠‚٥٢  ١‚٤٧  ٢٤‚٢٦  ١‚١٢  ٢٣‚٨٣  )السنة ( العمر
  ٠‚١٨  ١‚١٦  ٩‚١٦  ١‚٥٤  ٩‚٠٠  )درجة( التحصیل العملي

    ٢‚٢٣ = ٠‚٠٥ ≤ وعند نسبة خطا )١٠(دولیة امام درجة حریة  الج)ت(قیمة 
ة معنویــة فــي متغیــري العمــر الزمنــي انــه الیوجــد فــروق ذات داللــ ) ٢( رقــم یتــضح مــن الجــدول 

) ت( المحـسوبة اقـل مـن قیمـة ) ت  ( والتحصیل العملي بین مجموعتي البحث حیـث كانـت قیمـة
   ٠افؤ مجموعتي البحث الجدولیة لكال المتغیرین وهذا یدل على تك

  : التصمیم التجریبي ٤-٣
 المجموعـات المتكافئـة ذات أسـلوب      تم استخدام التصمیم التجریبي الذي یطلق علیـه تـصمیم 

  . )٨٦ ،١٩٨٢ ،بدر(  التصامیم التجریبیة أفضلاالختبار البعدي والذي یعد من 
      اختبار بعدي ــــــ) فردياالسلوب ال(المتغیر المستقل   المجموعة التجریبیة االولى 
  ــــــ    اختبار بعدي ) االسلوب الزمري( المتغیر المستقل  المجموعة التجریبیة الثانیة 

   تحدید متغیرات البحث ٥-٣
  :      حددت المتغیرات على النحو االتي 

  هي اسلوبین من التعیینات الفردي والزمري  :  المتغیرات التجریبیة المستقلة-
 شــرح المهــارة ،ادارة الــصف( للمهــارات الثالثــة   االحتفــاظ –االكتــساب  :   تغیــرات التابعــة الم-

  ویقاسان باالختبار )  التغذیة الراجعة ،وعرضها
  ) :الدخیلة (  المتغیرات غیر التجریبیة -

 ســالمة التجربــة ولــذلك ینبغــي تحدیــد هــذه المتغیــرات والــسیطرة علیهــا مــن خــالل ىتــؤثر علــ  وقــد 
ــــسالمة الخارجیــــةءاتإجــــرا ــــسالمة الداخلیــــة وال ــــة واحــــدا مــــن ، ال  اذ یعــــد ضــــبط المتغیــــرات الدخیل

  .قبولة من صدق التصمیم التجریبي في البحث التجریبي لتوفیر درجة مالمهمة اإلجراءات
   )  ١١٩ ،١٩٨٧ ،عودة وملكاوي ( 

 تمكنـــا مـــن  إنهمـــا مـــن  الباحثـــانیتأكـــدتحقـــق الـــسالمة الداخلیـــة عنـــدما  : الـــسالمة الداخلیـــة : أوال
الـــسیطرة علـــى المتغیـــرات التـــي یمكـــن ان تـــؤثر فـــي المتغیـــر التـــابع مـــن هنـــا قـــام الباحثـــان بـــضبط 

   : اآلتیةالمتغیرات 
     لـــم یتعـــرض البحـــث طـــوال مـــدة التجربـــة مـــن تـــاریخ :  ظـــروف التجربـــة والعوامـــل المـــصاحبة-١

   ٠لتجربة  حادث یؤثر سلبیا في األي ٢٠٠٥ /٥ /١٥ ولغایة ١/٣/٢٠٠٥
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 ١٣٨

 قیــاس موحــدة للمجمــوعتین أدواتتمــت الــسیطرة علــى هــذا العامــل باســتخدام  :  القیــاسأدوات -٢
   ٠ االختبار الموحد أسلوب خالل  من

    ( توزیع اإلفراد علـى مجمـوعتي البحـثمصدر هذا العامل هو عدم التكافؤ في  :  االختبار-٣
غیـــــــر بتحقیـــــــق التكـــــــافؤ بـــــــین     وقـــــــد تـــــــم ضـــــــبط هـــــــذا المت، )١٧٥ ،١٩٨٧،عـــــــودة وملكـــــــاوي

المجمــوعتین التجــریبیتین فــي عوامــل العمــر الزمنــي ودرجــات التحــصیل العملــي لمــادة طرائــق 
  .التدریس

        األخطــاءتتحقــق الــسالمة الخارجیــة عنــدما تكــون التجربــة خالیــة مــن :الــسالمة الخارجیــة : ثانیــا 
   :اآلتیة

   خالل مدة تنفیذ تجربةأخرى العینة لتجربة ادأفر لم یتعرض  :  تداخل المواقف التجریبیة-١
    ٠    البحث 

 الثالثــة للــسنة الدراســیةمفــردات المــادة العملیــة لمــادة مــادة طرائــق التــدریس  : المــادة الدراســیة -٢
  .الثانيالفصل  /

ــادة-٣  الثالثــة بتــدریس للــسنة الدراســیةقــام مــدرس مــادة طرائــق التــدریس العملــي  : ∗  مــدرس الم
   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤البحث للعام  الدراسي  مجموعتي

  طبقت جمیع الدروس العملیة لكلتا المجموعتین في القاعة الداخلیة:  التجربة أجراء مكان -٤
     ٠جامعة الموصل /  الفرقیة في كلیة التربیة الریاضیة األلعاب    المغلقة لفرع 

  
  : اداتا البحث ٦-٣
  : استمارات المالحظة ١- ٦- ٣

)  وشرح المهارة وعرضها ،ادارة الصف( ثان على استمارات المالحظة لمهارتي    اعتمد الباح
 والتي سبق ان تم عرضها على مجموعة من السادة المحكمین ، )٢٠٠٣ ،شیت( المعدة من قبل 

  ومن ذوي االختصاص في مجال طرائق التدریس والقیاس والتقویم  
 ولعدم توفر استمارة مالحظة مهارة التغذیة ،واللتان اكتسبتا صفتي الصدق والثبات ) ٢الملحق ( 

اذ تم عرض االستمارة على ) التغذیة الراجعة ( الراجعة لجأ الباحثان الى تصمیم استمارة مهارة 
مجموعة من السادة المحكمین والمختصین بمادة طرائق التدریس والقیاس والتقویم لمعرفة آرائهم 

 ) ١٧( تي یرونها مناسبة لالستمارة والتي تكونت من في فقرات االستمارة وتدوین مالحظاتهم ال

                                                 
   د طالل نجم عبداهللا٠م٠أ ∗
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 ١٣٩

 الستمارة المالحظة لمهارة التغذیة الراجعة وكما هي بصورتها األولیة وهي تمثل الصورة ،فقرة
   )٢( النهائیة في الملحق 

  : صدق استمارة المالحظة لمهارة التغذیة الراجعة ١-١-٦-٣
 علـــى عـــدد مـــن األداةهري وذلـــك بعـــرض  اعتمـــد الـــصدق الظـــااألداةللتحقـــق مـــن صـــدق      

ـــرة فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس والقیـــاس  ـــسادة الخبـــراء والمحكمـــین مـــن ذوي االختـــصاص والخب ال
 إضـافة آرائهم حول مدى صـالحیة هـذه الفقـرات السـتمارة مهـارة التغذیـة الراجعـة او إلبداءوالتقویم 

ـــر مناســـبة او   أشـــار اذ أخـــرىمـــج فقـــرة مـــع  صـــیاغتها او دأعـــادةاو حـــذف اي فقـــرة یجـــدونها غی
smith )    البحث هـي ان ألداء من الصدق الظاهري للتأكدالى ان الوسیلة المفضلة  ) ١٩٩٣ 

 مــن صــالحیة رأیهــم علــى مجموعــة مــن الخبــراء المتخصــصین لبیــان األداةیقــوم الباحــث بعــرض 
  )Smith، 1993، 555 (الفقرات وفقا لقیاس الصفة التي وجدت من اجلها 

 وباتفــاق الخبــراء علــى صــدق الفقــرات المتــضمنة لالســتمارة والتــي بلغــت نــسبة األداء ادةإعــوبعــد 
 صـــیاغة ودمـــج بعـــض إعـــادة تـــم وٕایـــضاحاتهم الخبـــراء أراء وبنـــاء علـــى توجیـــه ، )٠‚٨٦( اتفـــاق 

   ٠) ٢الملحق ( فقرة  ) ١١( الفقرات لتصبح عدد الفقرات 
  : ثبات استمارة المالحظة ٢-١-٦-٣

تفق الباحثان مع عدد مـن المختـصین ج ثبات استمارة المالحظة للتغذیة الراجعة االستخرا       
 تـم عـرض ،المطبقـین/  علـى طـالب اإلشـراف وممـن لـدیهم خبـرة فـي ،في مجال طرائـق التـدریس∗

علـــى الـــسادة المحكمـــین تـــم ) ج ( تــسجیلیین لطالـــب مـــن افـــراد مجتمـــع البحـــث مـــن طـــالب شـــعبة 
وســـــجل كــــل محكـــــم  ) ٢٠٠٤ / ١٢ / ١٤ و ٢٠٠٤ / ١٢ / ٧( تــــصویره فــــي درســـــین بتــــاریخ 

   .مالحظات ما شاهد على وفق استمارة التقییم
 الطالـــب فـــي أحرزهـــا معامـــل االرتبـــاط بـــین مجمـــوع الـــدرجات التـــي بإیجـــادوقـــام الباحثـــان 

 لــألداة الطالــب نفــسه فــي التــسجیل الثــاني أحرزهــا وحــصیلة الــدرجات التــي لــألداة األولالتــسجیل 
حیـث بلـغ معامـل ) بیرسـون ( ستخراج الثبات عن طریـق تطبیـق معادلـة االرتبـاط البـسیط نفسها وا
     .وهو معامل ثبات جید یمكن االعتماد علیه  ) ٠‚٨٠( الثبات 

  : موضوعیة استمارة المالحظة ٣-١-٦-٣
 وتتحقــق الموضــوعیة مــن خــالل ،   تعــد الموضــوعیة معیــارا تقییمیــا للمعرفــة التــي تتــصف بــالیقین

بــین درجــات المقیمــین الثالثــة الــذین قــاموا ) تحلیــل التبــاین ( جــاد درجــة االتفــاق عبــر اســتخدام ای
                                                 

  د ولید وعداهللا علي               كلیة التربیة الریاضیة               جامعة الموصل ٠م٠ أ ∗
  د صفاء ذنون                      كلیة التربیة الریاضیة              جامعة الموصل٠م٠   أ
  جامعة الموصلد قصي حازم                      كلیة التربیة االساسیة               ٠م٠   أ
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 ١٤٠

 مـن خـالل المالحظـة والتحلیـل باعتمـاد االسـتمارة وتبـین بعـدم وجـود اي ،بتقییم الطـالب المطبقـین
   ٠فروق بین درجات المقیمین الثالثة 

  : البرنامج التدریسي ٢-٦-٣
 حـول البـرامج التدریـسیة وجـد ان هنـاك ثـالث واألدبیـاتد مـن المـصادر     بعد االطالع على عد

   ٠التقییم :  ثالثا ،التنفیذ:  ثانیا ،التصمیم : أوالمراحل تمر بها البرامج التدریسیة وهي 
   -: توضیح لكل مرحلة من البرنامج یأتيوفیما 

   -:مرحلة تصمیم البرنامج التدریسي وتتضمن : أوال
   - :ت التدریسیة تحدید المهارا-١

   تـم تحدیــد عـدد مــن المهــارات التدریـسیة الخاصــة بتـدریس مــادة طرائــق تـدریس التربیــة الریاضــیة 
لتحدیـد ثـالث مهـارات  ) ١ملحـق( وذلك بتوزیع استبیان علـى عـدد مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص 

المهني فحددوا  إعداده والتي یتدرب علیها الطالب المطبق في فترة أهمیتها وحسب تسلسل أساسیة
وفق خصوصیة مـادة )  التغذیة الراجعة ، شرح المهارة وعرضها، الصفإدارة( ثالث مهارات هي 

   ٠طرائق تدریس التربیة الریاضیة وبناءًا على ذلك تم تحدید المهارات التدریسیة للبحث الحالي 
   - : الهدف العام للبرنامج-٢

ب المطبقـــین اســـلوب التعیینـــات بنوعیـــه الفـــردي    یهـــدف البرنـــامج التدریـــسي الـــى اســـتخدام الطـــال
  )  ادارة الصف ، التغذیة الراجعة،شرح المهارة وعرضها(  مهارات إلكسابهموالزمري 

   - : المحتوى النظري للبرنامج-٣
  :   تضمنت مفردات المحتوى النظري للبرنامج ما یاتي 

   التدریسأسالیب -  
   التعیینات أسلوب -  
  مهارة وعرضها  مهارة شرح ال-  
   مهارة التغذیة الراجعة -  
   الصف إدارة مهارة -  

وحــسب المنهــاج المقــرر لمــادة طرائــق التــدریس للــسنة الدراســیة الثالثــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة 
   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للعام الدراسي 

  -: التدریب أسالیب اختیار -٤
ي والزمــري فــي تــدریب الطــالب الكــسابهم    اعتمــد الباحثــان علــى اســلوب التعیینــات بنوعیــه الفــرد

 وقـد اسـتخدم ،) والتغذیة الراجعـة ، وشرح المهارة وعرضها،ادارة الصف( مهارات التدریس الثالث 
 و الزمـري للمجموعـة األولـىالفـردي للمجموعـة التجریبیـة :  همـا األسلوبالباحثان نوعین من هذا 

   ٠التجریبیة الثانیة
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 ١٤١

   :األتي  على النحواألسلوبونفذ هذا 
 التعیینـات الفـردي الـذي یتطلـب مـن كـل طالـب أسـلوب اسـتخدمت األولىالمجموعة التجریبیة  -١

   ٠اعداد خطة درس كاملة مع التركیز على القسم الرئیس ضمن المهارات الثالث 
 التعیینات الزمري وفیه یتـشارك كـل طالبـان معـا أسلوبالمجموعة التجریبیة الثانیة استخدمت  -٢

  لكل منهما جزء معین من الجزء الرئیس ضمن المهارات الثالث  ،س سویافي تحضیر الدر 

 وتهیئــة واجبــات توكــل الــیهم ویطلــب مــنهم انجازهــا بإعــدادتكلیــف الطــالب لكــال المجمــوعتین  -٣
  ٠باالعتماد على المصادر والمراجع في انجاز تعیینهم 

النجاز الواجبات المكلفـین  الطالب وتوجیههم من اجل تثبیت الثقة لدیهم بإرشادیقوم المدرس  -٤
  ٠بها 

یقوم كل طالب في بدء الدرس بعرض التعیینات المكلف بها على الطالب من اجل مناقشتها  -٥
  .األخطاءوتصحیح 

  ٠ الطالب بالتطبیق ویقوم المدرس بعملیة التصحیح اثناء تنفیذ الدرس یبدأ -٦
   -:التجربة االستطالعیة 

 في القاعة الداخلیة المغلقة ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٠ بتاریخ جریتأاستهدفت التجربة االستطالعیة التي 
   الفرقیة في كلیة التربیة الریاضیة على عینة من طالب السنة الدراسیة األلعابلفرع 

   -:طالب للتعرف على  ) ٦( البالغ عددهم ) ج (  الثالثة لشعبة 
ظــري والتــدریب مــدى مالئمــة البرنــامج التدریــسي لطــالب عینــة البحــث مــن حیــث المحتــوى الن -

  ٠ التعیینات أسالیبباستخدام 

ـــى  - ـــین لتحقیـــق /  الطـــالب إمكانیـــةالتعـــرف عل ـــسلوكیة للبرنـــامج مـــن جهـــة األهـــدافالمطبق  ال
  .أخرى قیاسها ومالحظتها من جهة وٕامكانیة

  ٠دقیقة  ) ٢٠( والبالغ ٠معرفة الوقت المستغرق فعال  -

  ٠ الفردي والزمري  التعیینات بنوعیهألسلوب الطالب إدراكمعرفة مدى  -

ادارة الــصف ( واكتفــى الباحثــان بالتــدریب علــى مهــارة شــرح المهــارة وعرضــها ومناقــشة المهــارتین 
   ٠مع الطالب حول محتواها ) والتغذیة الراجعة 

  :مرحلة تنفیذ التجربة الرئیسة : ثانیا 
  :وتتمثل بالنقاط االتیة 

نــات المكلــف بهــا للطــالب وتــتم المناقــشة المطبــق بــشرح التعیی/ قبـل بــدء الــدرس یقــوم الطالــب  -١
   ٠ التعیینات أسلوبمعهم حولها في كال النوعین من 

  ٠یقوم بتنفیذ خطوات القسم الرئیس بشرح وعرض المهارة وما یتبعها من خطوات  -٢
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 ١٤٢

 اذ تجــزا الفعالیــة الــى عــدة مهــارات متسلــسلة ،ینفــذ اســلوب التعیینــات الفــردي بالطریقــة الجزئیــة -٣
 اذ یكـــون الطالـــب مـــسؤوال عـــن اخـــراج الـــدرس بهـــذا ،االســـلوب المنـــوع بفعـــالیتینویـــتم التنفیـــذ ب

  ٠ األسلوب

ـــة بأعـــدادامـــا اســـلوب التعیینـــات الزمـــري الـــذي یعتمـــد علـــى قیـــام الطالبـــان  -٤  خطـــة درس التربی
الریاضیة بفعالیتین ویكونان مسؤولین عن اخراج الجزء الرئیس ولكل طالب فعالیة معینة یقوم 

  ٠نات لها بتنفیذ التعیی

  بعد اتمام عملیة التطبیق وفي الجزء الختامي یقوم المدرس بتكلیف الطالب بالتعیینات  -٥
 :      الجدیدة وهي كما یاتي 

   ٠تحدید االهداف الرئیسة للوحدة من مهارات التدریس  -
  ٠تهیئة المهارات الحركیة الجدیدة  -

  ٠التمارین المهاریة لكل مهارة  -

  ٠ات السابقة كیفیة الربط مع المهار  -

 ٠التشكیالت التي سوف تطبق في الخطة  -

  ٠كیفیة ادارة الصف  -

  ٠كیفیة التحرك اثناء عملیة التطبیق  -

  ٠انواع التغذیة الراجعة المستخدمة  -

  ٠تعیین االهداف الرئیسة والثانویة في خطة الدرس  -

  ٠تدوین هذه التعیینات في دفتر الخطة  -

   ٠یات التي بدا بها لحین انتهاء التجربة یستمر تنفیذ كل طالب للفعال  - ٦
  التعیینات بنوعیه الفردي والزمري ألسلوبطالب  ) ٦( تم تعیین  -٧

(  مـدة كـل تكـرار أسـابیع ) ١٠( تكرارات طیلة فترة البرنـامج والبالغـة  ) ٥( یطبق كل طالب  -٨
  .)التطبیقي التعلیمي و (  الفردي اي مدة الجزء الرئیسي فقط األسلوبدقیقة في  ) ٢٠

 مـدة كـل تكـرار أسـابیع ) ١٠( تكرارات طیلـة فتـرة البرنـامج والبالغـة  ) ١٠( یطبق كل طالب  -٩
  . الزمرياألسلوبدقائق في  ) ١٠( 

  .دقیقة لكل طالب في النوعین من التعیینات الفردي والزمري ) ١٠٠(  مدة التنفیذ هي -١٠
  .قیقةد ) ١٠٠(  الوقت الفعلي لتطبیق الخطة هو -١١
 األول األسـبوعالفردي بالتطبیق من كل وحدة في   التعییناتأسلوبطالب في   ) ٣(  یقوم -١٢

لتطبیق القسم  طالب ) ٦(  اما في التطبیق الزمري فیكون ، الثانياألسبوعویتم التبادل في 
فـي عملیـة التقیـیم  الثـاني األسبوعطالب في  ) ٦ ( كل طالبین مشتركین ویتكرر الـ الرئیس

 المنـــوع باألســـلوبیـــتم تـــصویر كـــل طالـــب علـــى حـــدة فـــي تنفیـــذ القـــسم الـــرئیس مـــن الوحـــدة 
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 ولكال النوعیین من التعیینات الفردي والزمري ویتم في ضـوء ،دقیقة ) ٢٠(  ولمدة لفعلیتین
ـــار ، فـــضال عـــن التعیینـــات،ذلـــك تطبیـــق مهـــارات التـــدریس الـــثالث بخطواتهـــا جمیعـــا  ویخت

   ٠وحدة تعلیمیة یتم اختیارها  األسلوبینالطالب في كال 
  :مرحلة التقییم : ثالثا 
 االختبــار النهــائي علــى طــالب مجمــوعتي أجــراء التجربــة تــم أجــراءبعــد االنتهــاء مــن فتــرة      

 اختبـــار بعـــد إجـــراء ولمـــا كـــان مـــن متطلبـــات هـــذه الدراســـة ٢٠٠٥ / ٥ / ٣البحـــث وذلـــك بتـــاریخ 
احثــان بتــصویر القــسم الــرئیس مــن الــدرس باســتخدام االنتهــاء مــن البرنــامج التدریــسي قــام احــد الب

 امـــا مجریـــات ، قیـــامهم بـــالتطبیقأثنـــاءكـــامیرا فیـــدیو ومـــن زوایـــا مختلفـــة غطـــت تحركـــات الطـــالب 
 درس نمـوذجي للقـسم بأعـداد طلب من كل طالب اذ ،األتيعملیة التصویر فقد جرت على النحو 

دقیقـة لكـل طالـب  ) ٢٠( ء وبـزمن قـدره الرئیس یحتوي على فعالیتین مختلفتین یطبق على الـزمال
 األول مـن التـصویر أسـبوع لعملیة االكتساب وبعـد مـرور األولولكال المجموعتین وكان التصویر 

 یحتــوي علــى القــسم أخــر درس نمــوذجي بإعــداد عینــة البحــث ولكــال المجمــوعتین أفــرادطلــب مــن 
ة االحتفــاظ وبعــد االنتهــاء مــن  مــن الخطــة لعملیــاألولالــرئیس مــن الخطــة ویكــون مــشابه للنمــوذج 

لتقیـیم  ∗عملیة التصویر لكال المجموعتین قام الباحثان بعرض تسجیلین على ثالثـة مـن المحكمـین
المهــارات التدریــسیة الــثالث علــى وفــق نمــوذج اســتمارة معــدا مــسبقا لهــذ العملیــة ویكــون التــسجیل 

دها تـم تحلیـل درجـات الطـالب علـى  لعملیة االكتساب والتسجیل الثاني لعملیة االحتفـاظ وبعـاألول
   ).٢ملحق (  وفق االستمارة الخاصة بالتقویم لمعالجتها احصایئا

   اإلحصائیة الوسائل ٧-٣
   :اآلتیة     استخدم الباحثان الوسائل 

  الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعیاري  -

 لعینتین مرتبطتین  ) T- test( اختبار  -

  ) ٢٨٩ ،٢٧٢ ،١٥٤ ،١٠١ ص ،١٩٩٩ ،التكریتي( تحلیل التباین  -

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
   عرض ومناقشة نتائج االكتساب ١-٤

   یأتيیتضمن هذا الجزء عرض نتائج كل فرضیة من فرضیتا البحث ومناقشتها وكما 
                                                 

 د ولید وعداهللا علي   كلیة التربیة الریاضیة            جامعة الموصل ٠م٠أ ∗

  د  ایاد محمد شیت    كلیة التربیة الریاضیة            جامعة الموصل٠م٠أ
 د   صفاء ذنون       كلیة التربیة الریاضیة            جامعة الموصل٠م٠أ
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 ١٤٤

  : وهي األولى والذي تضمنته الفرضیة األولفیما یتعلق بالهدف 
ارات تدریس التربیة الریاضیة بین  في اكتساب عدد من مهإحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

   ٠ التعیینات الفردي والزمري أسلوبمجموعتي البحث باستخدام 
   :اآلتیة في الجداول مبینوقد اختبرت الفروق بین متوسط درجات طالب مجموعتي البحث وكما 

   )٣( رقم الجدول 
   لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحث لمهارة ادارةاإلحصائیةیبین المعالم 

   )٧٠( ادارة الصف والدرجة من  في اكتساب مهارة
  لمتغیراتا         
  المجموعة

) ت (   الفرق بین المتوسطات  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي
  المحتسبة

  ١‚٠٢  ٤٧‚١١  الزمري
  ١‚٤٩  ٤٣‚٠٥  الفردي

٥‚٤٧  ٤‚٠٦*   

   ٢٫٢٣= ولیة قیمة ت الجد ) ١٠(  وامام درجة حریة ٠‚٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
وجـــــود فـــــروق بـــــین مجمــــوعتي البحـــــث وبالتـــــالي تفـــــوق  )  ٣( رقــــم یتبــــین مـــــن الجـــــدول 

المجموعة  التجریبیـة الثانیـة التـي اسـتخدمت النـوع الزمـري علـى المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي 
   .استخدمت النوع الفردي في مهارة ادارة الصف

 وهـذا یـدل علـى ان ،ط مـن خطـة الـدرسمن خالل اداء الطالب الدروس للقـسم الـرئیس فقـ
 ومعالجتهــا عنــد اعــادة الــدرس فــي المــرة ، منــذ بــدء تطبیقــه للــدرساألخطــاءالطالــب قــد قــام بتحدیــد 

 فــضال عــن ان تقــسیم الــدرس بــین الــزمیلین قــد ســهل للطالــب قیــادة الــصف بمهــارة واحــدة ،الثانیــة
 إدارةردي الذي یقع على عاتقـه  التعیینات الفأسلوبتختلف عن طالب المجموعة التي استخدمت 

/  التــي یقــع فیهــا الطالــب األخطــاء ویــرى الباحثــان ان تحدیــد ،الــصف بجزئــه الــرئیس مــن الــدرس
  . وتقدیم النموذج الجید للتطبیقاألداء وینعكس ذلك على ،المطبق تزید الثقة بالنفس

  " ارات المختلفة ان نتیجة الطالب سوف تزداد وترتقي عند تعلم المه ) " ١٩٩٦( ویؤكد كاي 
)Fernandaz، 1993, 59 (   

 الصف من المهارات الصعبة التي قد أدارةمن جانب اخر یرى الباحثان ان مهارة 
 ، كما ظهرت في استمارة المالحظة، التعیینات الفردي ان یلم بمحتویاتها كافةأسلوبالیستطیع 

 اذ ،هة الواقع المؤلم داخل الصف المثالیات المكتسبة خالل فترة التدریب عن مواجإخفاقومن ثم 
 من هنا فان وضع ، قبل الخدمةأعدادهم خالل مدة المبتدئونتعد مشكلة یعاني منها المدرسون 

 بالغة في توطید هذه المهارة واكتسابها من خالل أهمیةمفردات سیاقیة لهذه المهارة یعد ذا 
 التعیینات المكلف بها طیلة  كل فرد في المجموعة وضمنأعطى التعیینات الزمري الذي أسلوب
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 ١٤٥

 لذا تطلب تدریسهم على شكل زمر الكتسابهم ، بها من الجوانب كافةواإلحاطةفترة البرنامج 
 بشكل جید بحیث یعرف كل فرد في المجموعة واجبه المخصص له اثناء وأعدادهمالمعرفة 

 وٕاخراجهة الصف  الطالب الثقة بالنفس والقدرة على ادار إكساب الى أدى مما ،عملیة التطبیق
 الزمرة والذي اظهر نجاحا ملحوظا أعضاء الذي یضمن ألفة التعاون بین ،بصورة جیدة وصحیحة

 یضمن للطالب تقدیر المسؤولیة واالعتماد على النفس األسلوب اذ ان هذا ،الطالبعند تقییم 
 كفاءته في إلثباتة  وتترك له الحری،والتفكیر في المهام المنتجة والوفاء بالوعود في انجاز المهام

  .انجازها بالتعاون مع الزمیل
 الصف عملیة منظمة ومخططة تشتمل على إدارةان ) " الخطابیة واخرون ( ویشیر 

 األهدافتنظیم الخبرات والتسهیالت التي تیسر عملیة التعلم والتعلیم وتحقق مجموعة من 
   ).٢١-٢ ،٢٠٠٤ ،وآخرونالخطابیة "( التعلیمیة المخطط لها 

   )٤( رقم جدول ال
   لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحث في اكتساب مهارةاإلحصائیةیبین المعالم 

   )٦٠( شرح المهارة وعرضها والدرجة من 
  المتغیرات

  المجموعة
  المحتسبة) ت (   الفرق بین المتوسطات  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي

  ١‚٤٤  ٤٧‚٤٤  الزمري
  ٠‚٦٨  ٤٠‚٤٩  الفردي

١٠‚٦٥  ٦‚٩٥*   

   ٢‚٢٣= قیمة ت الجدولیة  ) ١٠(  وامام درجة حریة ٠‚٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
مجموعة الوجود فروق بین مجموعتي البحث وبالتالي تفوق  ) ٤( رقم یتبین من الجدول 

 الفردي في مهارة شرح األسلوب الزمري على مجموعة التي استخدمت األسلوبالتي استخدمت 
   .المهارة وعرضها

 ، یولد لدى الطالب شعورا بالمسؤولیة في فاعلیة التعلماألسلوبویرى الباحثان ان هذا 
 أذهان المادة الى إیصالوهذا بدوره یؤدي الى عطاء جید بالتعاون مع الزمیل في كیفیة 

المتعلمین فالمتعلم هو الذي عاش تجربة الحصول على المعلومات وتهیئة التعیینات المكلف بها 
اذ ، اإلبداع التي تساعد المجموعة الى الوصول الى مرحلة ، والوجدانياإلدراكيجانبها وتدوینها ب

 على تنظیم المعلومات المعرفیة على نحو منظم من خالل تحضیرهم المكانیةان المجموعة لدیها 
 وكما ان شرح مهارة واحدة بدال من مهارتین تمكن الطالب من ، المجموعةأماملها قبل شرحها 

 بالشكل المطلوب وٕاخراجهاها والسیطرة علیها من جمیع نواحیها الفنیة وطریقة عرضها استیعاب
 ،عكس الطالب الذي یؤدي مهارتین فتكون هناك صعوبة في عملیة التعلم واالكتساب المهارة
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 ١٤٦

 والتعاون هو الوسیلة الوحیدة ، الدرس أخراجفضال عن تعاون المجموعة جنبا الى جنب في 
 ویجب ان ، كل فرد تعیینه المكلف بهوأداءئیس من الدرس  بصورة صحیحة  الجزء الر إلخراج

 في المجموعة بشكل یمكنهم من النجاح وعلیهم ان ینسقوا اقرأنهمیكون التعاون حقیقیا مرتبطا مع 
 اذ ان جهود كل فرد مطلوب في ، لیكملوا المهمة التي عهدت الیهماقرأنهمجهودهم مع جهود 

 المادة التعلیمیة الى زمالئهم بشكل وٕایصال الدرس أخراجها لنجاح عملیة المجموعة الیستغني عن
 كأشخاص العمل الذي یسمح للطلبة ان یعرفوا بعضهم أكمالان التفاعل في :" یرضي الجمیع 

   ) ٣٣٢ ،١٩٩٩ ،الحیلة " ( األعضاء لعالقات تتسم بروح االلتزام واالهتمام بین األساسیشكل 
 الزمري ناتج عن كونه یعود الطالب على البحث األسلوبفوق ویعزو الباحثان ایضا ت

سویة والتقصي من خالل رجوعهم الى مختلف المصادر من كتب ووسائل تعلیمیة لالستفادة منها 
في انجاز التعیین المكلفین به والخروج بنتیجة مرضیة ومتقنة في التعامل مع الطالب في مهارة 

ان التعیین الجید یشمل المراجع والمصادر المنوعة الالزمة " شرح المهارة وعرضها ویؤكد ریان 
 وكما ویفضل ان توجد مستویات مختلفة لهذه المراجع تسمح لمختلف الطالب باالستفادة ،لدراسة

   ).١٤٨ ،١٩٨٤ ،ریان( مما یقرؤون 
  
  
  
  
  

   )٥( رقم الجدول 
  ابیبین المعالم االحصائیة لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحث في اكتس

   )٥٥( مهارة التغذیة الراجعة والدرجة من 
          المتغیرات

  المجموعة
  لمحتسبةا) ت (   لمتوسطاتاالفرق بین   المعیاريف االنحرا  الوسط الحسابي

  ٢‚٢٣  ٤١  الزمري
  ٠‚٩٣  ٣٩‚٨٣  الفردي

١‚١٨  ١‚١٧  

ت اسلوب ان متوسط درجات المجموعة التجریبیة التي استخدم ) ٥( رقم یتبین من الجدول 
التعیینات الزمري اكبر بقلیل من متوسط المجموعة التجریبیة التي استخدمت اسلوب التعیینات 

( المحتسبة تساوي ) ت (  في حین كانت قیمة ، )١‚١٧(  وكان الفرق بین المتوسطین ،الفردي
مما یدل وهذا یعني التوجد فروق معنویة  ) ٢‚٢٣( وهي اقل من القیمة الجدولیة البالغة ، )١‚١٨
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 مما ادى الى عدم ،على ان المجموعتین استخدمت مهارة التغذیة الراجعة بصورة متقاربة وجیدة
 وهذا یدل على اكتساب الطالب مهارة التغذیة الراجعة اثناء التدریس طیلة ،ظهور فروق معنویة

   ٠فترة البرنامج بصورة صحیحة 
  : عرض نتائج االحتفاظ ومناقشتها ٢-٤

  :لهدف الثاني والذي تضمنته الفرضیة الثانیة وهي فیما یتعلق با
 في االحتفاظ بعدد من مهارات تدریس التربیة الریاضیة بین إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 

  . التعیینات الفردي والزمري أسلوبيمجموعتي البحث باستخدام 
   :اآلتیةل وقد اختبرت الفروق بین متوسط درجات طالب مجموعتي البحث وكما موضح بالجداو 

   )٦( رقم الجدول 
   لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحثاإلحصائیةیبین المعالم 

   )٧٠(  الصف والدرجة من أدارةالحتفاظهم لمهارة 
  لمتغیراتا         
  المجموعة

  المحتسبة) ت (   الفرق بین المتوسطات  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي

  ٢‚٠١  ٤٨‚٠٥  الزمري
  ١‚٧٨  ٤١‚٣٩  الفردي

٦‚٠٦  ٦‚٦٦*   

   ٢‚٢٣= قیمة ت الجدولیة  ) ١٠(  وامام درجة حریة ٠‚٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
وجود فروق بین مجموعتي البحث وبالتالي تفوق المجموعة التي   ) ٦( رقم یتبین من الجدول 

ارة  الفردي في مهارة اداألسلوب الزمري على  المجموعة  التي استخدمت األسلوباستخدمت 
  .الصف

 التعیینات الزمري قد مكن الطالب طیلة البرنامج أسلوبویعزو الباحثان ذلك الى ان 
 رئیسة أهدافالتدریسي من خالل المشاركة المزدوجة في تهیئة خطة الدرس وما تحویه من 

 من خالل مراجعتهم للمصادر والكتب أفكارهموثانویة ومهارات وتشكیالت وتمارین من توسیع 
كل ما هو جدید یغني خطة الدرس واكتسبوا الخبرة في ادارة الصف وكیفیة التعامل مع بحثا عن 

  .زمالئهم وتخطیط الدرس وتنظیمه وتنفیذه بشكل جید
 الـصفیة واإلدارةوجود عالقة قویة بین المتعلم الفعال  ) ٢٠٠٤ ،وآخرانالخطابیة (ویؤكد 

 من جهة والتـدریس اإلدارة منظمة في الیبأس وٕاتباع ،بما تنظمه من تخطیط والتنفیذ الجید للدرس
  . وهذا یؤدي الى زیادة تحصیل التالمیذ وتوسیع مداركهم،أخرىمن جهة 

   ) ٢٧-٢٦ ،٢٠٠٤ ،وآخرانالخطابیة                                   ( 
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 التعیــین الزمــري علــى أســلوبوكمــا یعــزو الباحثــان ســبب هــذا التفــوق للمجموعــة التــي اســتخدمت 
 وخـصوصیته فـي تعلـم األسـلوب التعیین الفردي الى فاعلیة هـذا أسلوبوعة التي استخدمت المجم

ـــك فـــي المراحـــل  ـــة وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا األولـــىالمهـــارات التدریـــسیة وذل   ذكـــره مـــن العملیـــة التعلیمی
Ausuble "  الذي ینتج عنه احتفاظ افضل األمر قد تكون فعالة األولىان مستوى التعلم  ".  

  )Ausuble، 1960، 267 (   
  

   )٧( رقم الجدول 
   لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحث الحتفاظهماإلحصائیةیبین المعالم 

   )٦٠( لمهارة شرح المهارة وعرضها والدرجة من 
       المتغیرات

  المجموعة
) ت (   الفرق بین المتوسطات  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي

  المحتسبة
  ٢‚١٥  ٤٧‚١٦  الزمري

  ١‚٤٨  ٣٨‚٩٤  الفردي
٧‚٦٩  ٨‚٢٢*   

   ٢‚٢٣= قیمة ت الجدولیة  ) ١٠(  وامام درجة حریة ٠‚٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
وجود فروق بین مجموعتي البحث وبالتالي تفوق مجموعة  )  ٧( رقم یتبین من الجدول 

 شرح  الفردي في مهارةاألسلوب الزمري على مجموعة التي استخدمت األسلوبالتي استخدمت 
   .المهارة وعرضها

ویعزو الباحثان ذلك الى الفروق في مستوى االحتفاظ بالمهارة بین مجموعتي البحث الى 
"  اذ بینت الدراسات ، الذي اكتسبت به مجموعة البحث المهارات التدریسیةاألسلوبخصوصیة 

ا الشخص  فالطریقة التي یكتسب به،ان ما نتذكره یتوقف على طریقة اكتساب الشخص للمعرفة
ان "  ویؤكد االزیرجاوي ذلك فیذكر ، )٣٦١ ،ت،  ب،فائق" ( معرفة ما تحدد ما سیذكره منها 

   ) ١١٧- ١٠٥ ،١٩٩١ ،االزیرجاوي" ( الذاكرة الفعالة هي نتاج تعلم فعال 
 الزمري منذ األسلوبفضال عن ان مستوى تعلم واكتساب المهارات التدریسیة لمجموعة 

 الفردي مما جعلها تحافظ األسلوبن افضل من المجموعة التي استخدمت بدایة مرحلة التعلم كا
   وهذا ما یؤیده،على مستواها طیلة مدة االكتساب حتى االحتفاظ  بالمهارة

 )McGeooch( ، في حالة تعلم الطالب للمهارات الحركیة أفضلان التذكر یكون "  اذ ذكر 
 لتلك المهارة األولتوى  وان االحتفاظ یتناسب ایجابیا مع المس،بشكل جید

  . )McGeooch، 1952، 83("وتطورها
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 الفردي من وجهة نظر الباحثان األسلوب فان انخفاض مستوى االحتفاظ لمجموعة وأخیرا
 الدرس إعداد والثقل الواقع على كاهل الطالب في ،ربما یعود الى االكتساب غیر الكافي للمهارة

 خطة إعدادنجده في التعاون المشترك بین الطالبین في  عكس ذلك ، لوحدهإخراجهوالقیام بعملیة 
 األمر ، الطالبأمامالدرس ومناقشته وتكرارهم لعملیة اخراج الدرس وزیادة التكرارات في الظهور 
بیة التي استخدمت الذي ادى الى اكتساب المهارات التدریسیة واالحتفاظ بها للمجموعة التجری

  .األسلوب الزمري
  

  ) ٨( رقم الجدول 
  یبین المعالم االحصائیة لدرجات تحصیل طالب مجموعتي البحث الحتفاظهم

   )٥٥( لمهارة التغذیة الراجعة والدرجة من 
  المتغیرات

  المجموعة
االنحراف   الوسط الحسابي

  المعیاري
الفرق بین 
  المتوسطات

  المحتسبة) ت ( 

  ٢‚٣٠  ٣٩‚٦١  الزمري
  ١‚٥٧  ٣٧‚٨٣  الفردي

٢‚٠٤  ١‚٧٨  

ان متوسط درجات المجموعة التجریبیة التي استخدمت  ) ٨( رقم جدول یتبین من ال
 أسلوب التعیینات الزمري اكبر بقلیل عن متوسط المجموعة التجریبیة التي استخدمت أسلوب

المحتسبة ) ت (  في حین كانت قیمة ،)١‚٧٨( وكان الفرق بین المتوسطین ،التعیینات الفردي
 وهذا یعني عدم وجود فروق ،)٢‚٢٣(ة الجدولیة البالغة وهي اقل من القیم) ٢‚٠٤(  تساوي

 مما ،معنویة مما یدل على ان المجموعتین استخدمت مهارة التغذیة الراجعة بصورة متقاربة وجیدة
ادى بدوره الى عدم ظهور فروق معنویة وهذا یدل على احتفاظ الطالب بمهارة التغذیة الراجعة 

   ٠ بصورة صحیحة اثناء التدریس طیلة فترة البرنامج
   االستنتاجات والتوصیات والمقترحات-٥
  :  االستنتاجات ١-٥

  -:استنتج الباحثان ما یاتي 
   ظهر ان الستخدام اسلوب التعیینات بنوعیه الفردي والزمري فاعلیة في اكتساب الطالب -١

  .)عة والتغذیة الراج، وشرح المهارة وعرضها،ادارة الصف(     لمهارات التدریس الثالث 
           اظهــر اســلوب التعیینــات الزمــري تفوقــا ملحوظــا علــى اســلوب التعیینــات الفــردي فــي اكتــساب-٢

 .الطالب لمهارتي ادارة الصف وشرح المهارة وعرضها

   اظهر اسلوب التعیینات الزمري تفوقا ملحوظا على اسلوب التعیینات الفردي في احتفاظ  -٣
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  .شرح المهارة وعرضها    الطالب لمهارتي ادارة الصف و 

  .اظ لمهارة التغذیة الراجعة في االكتساب واالحتفاألسلوبین في كال فروقلم یظهر هناك  -٤
  : التوصیات والمقترحات ٢-٥
   ٠ التعیینات الزمري في مواد دراسیة اخرى أسلوب استخدام  -١
التربیـة  عـداد مدرسـي التعیینات في اعداد برنامج اأسلوب في أخرى استخدام مهارات تدریسیة -٢

   ٠ مهنیا إعدادهمالریاضیة لتطویر 
 التــي یمكــن االســتعانة واألســالیباجــراء دراســات اخــرى مــشابهة للوصــول الــى افــضل الطرائــق  -٣

المطبقــین علــى اكــسابهم المهــارات التدریــسیة الالزمــة لنجــاحهم فــي / بهــا فــي تــدریب الطلبــة 
   ٠مهنتهم المستقبلیة 

المطبقــین فــي / ســتخدام اســلوب التعیینــات فــي التحــصیل المعرفــي للطلبــة اجــراء دراســة اثــر ا -٤
  ٠) طرائق التدریس ( مادة 

  المصادر 
   ٠ دار النشر والتوزیع والطباعة ،٢ ج،موسوعة التدریس ) : ٢٠٠٤(  مجدي عزیز ،ابراهیم -١
 دار المــسیرة للنـــشر ،٢ ط،علــم الــنفس التربــوي ) : ٢٠٠٠(  صــالح محمــد علـــي ،ابــو جــادو -٢

  ٠ االردن ، عمان،التوزیع والطباعةو 

ـــنفس التربـــوي ) : ١٩٩١(  فاضـــل محـــسن ،االزیرجـــاوي -٣  دار الكتـــب للطباعـــة ،اســـس علـــم ال
  ٠ العراق ، جامعة الموصل،والنشر

  ٠ الكویت ، مكتبة المنار،اصول البحث العلمي وطرائقه ) : ١٩٨٢(  احمد ،بدر -٤

محمـد :  ترجمة ،الطالب التجمیعي والتكوینيتقییم تعلیم  ) : ١٩٨٣(  بنیامین واخرون ،بلوم -٥
  ٠ مصر، القاهرة– دار ماكجروهیل للنشر ،المفتي واخرون

ــــــدي، ودیــــــع یاســــــین،التكریتــــــي -٦ التطبیقــــــات االحــــــصائیة  ) : ١٩٩٩(  حــــــسن محمــــــد ، والعبی
 ، الموصــل، دار الكتــب للطباعــة والنــشر،واسـتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة

  ٠العراق 

 ، دار النهــــضة العربیــــة،مهــــارات التــــدریس ) : ١٩٨٥(  واخـــرون ،ر عبــــد الحمیــــد جــــابرجـــاب -٧
  ٠القاهرة 

تاثیر استخدام انواع مختلفة من التغذیة الراجعة على تعلم بعـض  ) : ١٩٩٠(  ظافر ،جعفر -٨
 جامعـة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،المهارات االساسیة في التـنس

  ٠بغداد 
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 دار المـسیرة ،١ ط،نظریـة وممارسـة: التـصمیم التعلیمـي  ) : ١٩٩٩(  محمد محمـود ،الحیلة -٩
 . عمان،للنشر والتوزیع

 رام ، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع،التفاعــل الــصفي ) : ٢٠٠٤(  ماجــد واخــران ، الخطابیــة-١٠
  ٠ فلسطین ، المنارة،اهللا

   مطابع  ،اهات حدیثة في التدریساتج) : ت ٠ب(  رواح ، والخطیب، احمد، الخطیب-١١
   ٠ االردن ، عمان،     الفرزدق التجاریة

ـــــسلة ) : ٢٠٠١(  شـــــیت ، الخیـــــاط-١٢ ـــــات فـــــي اكتـــــساب بعـــــض مهـــــارات كـــــرة ال        ،اثـــــر التعیین
   ٠ العراق ،جامعة الموصل

 المؤســـــسة العربیــــــة للدراســـــات والنــــــشر      ،موســــــوعة علـــــم الــــــنفس) : ١٩٧٧(  اســـــعد ، رزوق-١٣
   ٠ لبنان ،وتبیر 
       ، القــــــــاهرة، مطــــــــابع ســــــــجل العــــــــرب،٥ ط،التــــــــدریس ) : ١٩٨٤(  فكــــــــري حــــــــسن ، ریــــــــان-١٤

   ٠مصر
ـــــف اهللا -١٥ ـــــدریس ) : ٢٠٠٢(  ســـــلمان خل ـــــي الت ـــــة،١ ط،المرشـــــد ف       ، عمـــــان، المكتبـــــة الوطنی

   .االردن
  دریبیة على اثر التعیینات البیتیة التحضیریة والت ) : ١٩٩٠(  ختام محمد عبد ،  شبیب-١٦

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،      تحصیل طلبة الصف التاسع في قواعد اللغة العربیة
    ٠ االردن ،      جامعة الیرموك

  منتدیات طالب الجامعة العربیة المفتوحة للمناهج وطرائق  ) ٢٠٠٤(  عید ، الشمري- ١٧
  com.aoua.www ٠ الكویت ،     التدریس

ــــر برنــــامج تــــدریبي باســــتخدام التــــدریس المــــصغر فــــي ) : ٢٠٠٣(  ایــــاد محمــــد ، شــــیت-١٨       اث
  . العراق، جامعة الموصل،اكتساب بعض مهارات تدریس التربیة الریاضیة

 دار الكتـــــب       ،طـــــرق التـــــدریس فـــــي التربیـــــة الریاضـــــیة ) : ٢٠٠٠(  عبـــــاس محمـــــد ، صـــــالح-١٩
   ٠ العراق ، جامعة الموصل،شرللطباعة والن

االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي طـــــرق        ) : ١٩٩٨(  غـــــسان محمـــــد والهاشـــــمي فاطمـــــة ، صـــــادق-٢٠
   . العراق، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،تدریس التربیة الریاضیة

  طرق التدریس في التربیة الریاضیة  ) : ١٩٨٧(  نزهان ومازن عبد الرحمن ، العاصي-٢١
   ٠ العراق ، جامعة الموصل،      دار الكتب للطباعة والنشر

 فـــــــي     والتأكیــــــد االستكـــــــشاف أســــــلوباثــــــر اســـــــتخدام  ): ١٩٨١(  عبــــــاس علـــــــي ، العطــــــار-٢٢
              رســــالة،التجـــارب  المختبریــــة علـــى تنمیــــة التفكیــــر العلمـــي لــــدى طلبــــة المرحلـــة المتوســــطة

   ٠ العراق ،جامعة بغداد ، كلیة التربیة،ماجستیر غیر  منشورة
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   ، في طرق تدریس التربیة الریاضیةاألساسیةالمبادئ  ) : ١٩٨٨(  واخران ، عدنان-٢٣
   ٠ العراق ، بغداد،      المكتبة الوطنیة

اساســــیات البحــــث العلمــــي فــــي        ): ١٩٨٧(  احمــــد ســــلیمان وفتحــــي حــــسن ملكــــاوي ، عــــودة-٢٤
  ٠ االردن ،نار مكتبة الم،التربیة والعلوم االنسانیة

ـــــــان -٢٥ ـــــــائج       ، اســـــــالیبه، اســـــــسه،التـــــــدریس اهدافـــــــه ) : ١٩٨٤(  فكـــــــري حـــــــسن ری  تقـــــــویم النت
    ٠ مصر ، القاهرة، عالم الكتب،٣ ط،وتطبیقاته

ــــم الــــنفس العــــام مكتبــــة      ) :  ت ،ب(  محمــــود ، وعبــــد القــــادر، احمــــد، فــــائق-٢٦ مــــدخل الــــى عل
    ٠ مصر ، القاهرة،االنجلو المصریة

 جامعة ،٢ط ،اتجاهات حدیثة في مناهج وطرق التدریس ) :١٩٩٧(  كوثر حسین ، كوجك-٢٧
  ٠الحلوان 

     ، ترجمــــــة حــــــسین عبــــــد الفتــــــاح،اتقــــــان اســــــالیب التــــــدریس ) : ١٩٨٩(  جوزیــــــف ، لومــــــان-٢٨
   ٠ مركز الكتب االردنیة ،عمان

     لتـــــدریساساســـــیات فـــــي طرائـــــق ا ) : ١٩٩١(  داؤد مـــــاهر ومجیـــــد مهـــــدي محمـــــد ، محمـــــد-٢٩
    ٠ العراق، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر،العامة

30- Ausuble, D. P. ( 1960 ) : The Use of Advance Organizers in the      
Learning and retention of Meaningful Material، Journal of Education 
Psychology . 
31- B ( 1993 ):Interactive Thoughts and Action of  31-  Fernandez 
physical education student program regarding pupil misbehavior . 
Journal of teaching physical education . Vol . 11، U.S.A 
32- Mc Geooch J. A. And A. L. Trion. (1952): The Psychology of Human 
Learning 2nd، ed. New York, Longmans. Green, U.S.A . 
33- Martin, M. ( 1991 ) : The Integration of Researches Findings on     
Classroom Management for Use in Teacher Education . Britis 
Educational Research Journal، Vol.17/No.4. 

34- Rank، Judith ( 1995 ) : Teaching Physical Education for Learning 
Time Mirror Mosby College Publishing . 
35- Smith، c, & Laslett. ( 1993 ) : Effective classroom man agement،    
London . Rontlege . 
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   )١(الملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اسماء السادة الخبراء في مادة طرائق التدریس

   االختصاص      الجامعة      مكان العمل   راء          الخب   ت
  طرائق تدریس  جامعة بغداد  كلیة التربیة الریاضیة   د عبداهللا المشهداني  ٠أ  ١ 
  طرائق تدریس  جامعة الموصل   كلیة التربیة الریاضیة  د قتیبة زكي التك٠أ  ٢ 
  ریسطرائق تد  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د ضیاء قاسم الخیاط٠أ  ٣ 
  طرائق تدریس  جامعة بغداد  كلیة التربیة الریاضیة  د فاطمة ناصر٠أ  ٤ 
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة االساسیة  د فاضل خلیل ابراهیم ٠أ  ٥ 
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة   د موفق حیاوي ٠م٠أ  ٦ 
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  رائق تدریسط  جامعة الموصل  كلیة التربیة  د قصي توفیق غزال٠م٠أ  ٧ 
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د حازم مطرود٠م٠أ  ٨ 
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د ولید وعداهللا علي٠م٠أ  ٩ 

  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة  د عبد الرزاق یاسین٠م٠أ  ١٠
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  ضیةكلیة التربیة الریا  د افراح ذون٠م٠أ  ١١
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د لیث محمد داؤد٠م٠أ  ١٢
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د صفاء ذنون٠م٠أ  ١٣
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  د ایاد محمد شیت٠م٠أ  ١٤
  طرائق تدریس  جامعة الموصل  كلیة التربیة االساسیة   د قصي حازم٠م٠أ  ١٥
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   )٢( الملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  الدراسات العلیا 
  

   الصیغة النهائیة الستمارات المالحظة للمهارات التدریسیة الثالثة/             م 
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اثر اسلوبین من التعیینات الفردي والزمري في اكتساب واحتفاظ (وسوم في النیة اجراء البحث الم
  )عدد من المهارات التدریسیة لمادة طرائق التدریس 

  
في ادناه الشكل النهائي الستمارات المالحظة للمهارات التدریسة الثالثة لتقییم اسلوب الطالب 

   ٠السادة الخبراء وبصیغة االهداف السلوكیة وبدائلها الخمسة كما اتفق علیها 
  

                                                                                           
  ولكم جزیل الشكر 

  
  -:المرفقات 

  استمارة مالحظة مهارة ادارة الصف -١
 استمارة مالحظة مهارة التغذیة الراجعة  -٢

 استمارة مالحظة مهارة شرح المهارة وعرضها  -٣

   
  -:حظة مال

   )٥ - ٤ -٣ - ٢ -١( حددت الدرجات  -
  )  جید جدا ، جید، متوسط، مقبول،ضعیف( للبدائل الخمسة  -
  
  
  
  

  الشكل النهائي الستمارة المالحظة
  لمهارة ادارة الصف

  
  

:                                                                    المطبق / اسم الطالب 
  :اسم المقیم 

 :                                                                                      التاریخ
  :توقیعه 
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                            التقدیر

  ت
  

  جید جدا  جید  متوسط  مقبول  ضعیف  المطبق/ مكونات المهارة التي یقوم بها الطالب 
            تنظیم مكان الدرس  ١
            كرات ومستلزمات الدرستهیئة االدوات وال  ٢
            االهتمام بالزي الریاضي  ٣
            االیعازات  ٤
            حركة الطالب في اثناء الدرس  ٥
            استخدام التشكیالت  ٦
            اعطاء اشارة بدء العمل والتوقف لالداء   ٧
            استخدام الصافرة   ٨
            تصحیح االخطاء  ٩

            یم النموذجالمشاركة في االداء وتقد  ١٠
            اعطاء الحركات المفاجئة  ١١
            تشجیع االداء الجید للطالب  ١٢
            تنظیم وقت الدرس  ١٣
            االبداع واالبتكار  ١٤
  
  
  

  الشكل النهائي الستمارة المالحظة
  لمهارة شرح المهارة وعرضها

  
  

  :      اسم المقیم :                                    المطبق / اسم الطالب 
:                                                                                    التاریخ 
  :توقیعه 
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                            التقدیر
  ت

  
  جید جدا  جید  متوسط  مقبول  ضعیف  المطبق/ مكونات المهارة التي یقوم بها الطالب 

بحیث یسمح لجمیع الطالب تنظیم وقوف الطالب   ١
  بمشاهدة المدرس وسماعه

          

            تهیئة االداة المستخدمة في شرح المهارة وعرضها  ٢
            تحدید اسم المهارة  ٣
            تحدید الهدف عن اعطاء المهارة  ٤
            یعرض المهارة مع الشرح وحسب تسلسل ادائها  ٥
یستخدم مصطلحات بسیطة ومعرفة عند شرح   ٦

  هارة الم
          

            یكرر عرض نموذج الحركة   ٧
            یؤدي احد الطالب المهارة امام الطالب  ٨
            یحدد االخطاء التي تحدث  ٩

            یصحح االخطاء للطالب  ١٠
            یركز على التكرار االداء الصحیح  ١١
            یعطي الفرصة الكثر من طالب في تطبیق المهارة  ١٢

  
  
  
  

   الستمارة المالحظةالشكل النهائي
  لمهارة شرح التغذیة الراجعة

  
  

  :اسم المقیم :                                       المطبق / اسم الطالب 
:                                                                                    التاریخ 
  :توقیعه 

                         التقدیر     
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  جید جدا  جید  متوسط  مقبول  ضعیف  المطبق/  الطالب مكونات المهارة التي یقوم بها  ت
            اعطاء التغذیة الراجعة اثناء تطبیق المهارة  ١
ان یركز المدرس على جمیع الطالب عند اعطاء   ٢

  التغذیة الراجعة
          

            یجلب انتباه الطالب عند القاءه التغذیة الراجعة  ٣
            كون صوت المدرس مسموع من قبل الجمیعان ی  ٤
استخدام االلفاظ الجملة السهلة والمفهومة من قبل   ٥

  الطالب
          

             ان یطور المدرس التغذیة الراجعة الداخلیة للطالب  ٦
            ان تكون المعلومات مفیدة وذات قیمة عالیة  ٧
            ان تكون التغذیة الراجعة مباشرة الى نوع الخطاء  ٨
ان یكون الطالب المطبق ملم بانواع التغذیة الراجعة   ٩

  االخرى
          

ان یقوم الطالب المطبق بتصحیح االخطاء اثناء   ١٠
  مسار 

          

ان تعطى التغذیة الراجعة في الوقت المناسب اثناء   ١١
  التطبیق 
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