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تأثير األسلوب التبادلي في تعلم بعض التشكيالت الرياضية بمادة طرائق 
 التدريس للطالب
 م.د. بسام فوزي

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة –كلية التربية -جامعة سوران
 وب التبادلي، التشكيالت الرياضية، طرائق التدريس.الكلمات المفتاحية: األسل

 ملخص البحث
الكلا ان تأثير السيا  التبسدلع يع تدي  بدا التلكي ف الريس ية  الىيةدا البحث     

يسمدة -كيية التربية-بمسدب طرا   التدريس ليمرحية الثسفية بإس  التربية البدفية اايا  الريس ة
 ساران 

مفةر التيريبع لم  مة أهداا البحث املكيتم  التمل ميتمح البحث ايى است د  البسحث ال  
( طسلبس اطسلبة 13يسمدة ساران االبسلغ ادده  -كيية تربية-ط   فس  الريس ة/المرحية الثسفية

، إ  ت  ا تيسر لدبة  أ( ميمااة  سبطة الدبة   ( ميمااة 1352-1353ليدس  الدراسع 
 كل ميمااة ازااا بسلطريإة الإراة ( طسلبسق ل53تيريبية بمددل  

يع  تسثيرأ اييسبيسق ن لألسيا  التبسدلع االسيا  المتبح أمن   ل الفتس ر تاقل البسحث إلى    
تدي  التلكي ف الريس ية يع مسدب طرا   التدريسية  اياقع البسحث ب رارب است دا  السسلي  

يع تفديل دار الطسل  كافم يدد ليكان مدرسسق الحديثة يع مسدب طرا   التدريس لمس لةس من تأثير 
يع المستإبل  ا رارب إيراك بحاث ادراسسف بسست دا  أسسلي  التدريس الحديث يع تدي  

 مفرداف مسدب طرا   التدريس اك لك المااد ال رى 
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The effect of the reciprocal method in learning some mathematical 
formations in teaching methods for students 

Keywords: Interaction Method, Mathematical Formations, Teaching 
Methods. 

Research Summary 
    The research aims to detect the effect of the interactive method in 
learning some mathematical formations in the teaching methods of the 
second stage in the Department of Physical Education and Sport 
Sciences - Faculty of Education - University of Soran  
  The researcher used the experimental approach to suit the research 
objectives and problem. The research community included the students 
of the Department of Sports / the second stage - Faculty of Education - 
University of Soran, the number of (56) students for the academic year 
2016-2017, was selected Division A as a control group and Division B 
as a pilot group at the rate of (16) students per Group distributed by 
lottery method  
   Through the results, the researcher found that the method of 
exchange and the method followed have a positive impact on the 
learning of mathematical formations in the teaching methods. The 
researcher recommends the use of modern methods in the teaching 
methods because of their impact on activating the role of the student as 
he is preparing to be a teacher in the future. And the need to conduct 
research and studies using modern teaching methods in learning the 
vocabulary of teaching methods as well as other materials  
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 :المقدمة-1
أه   أحديمثل التإد  الديمع ال د يلةده الدسل  يع يميح الميساف امفةس الميسل الريس ع     

تدد الدميية التدييمية  الم تيفة  إ الإاااد السسسية يع بفسك اإلفسسن لماايةة متطيبسف الحيسب 
االتففي ية التع يت   لكافةس تستفد ايى اليااف  التح يرية الحإس  ،كافةس البرز لياقال إلى 

است دا   المتدي ، انمن   لةس فإل المسدب المتديمة سااك كسفف فظرية أ  اميية من المدي  إلى 
ااستراتيييسف يع التدريس تدفع ان فأ   يع ااتبسرهس اامكسفسف االبدا ل المتسحة لتحإي  اهداا 

 (510: 1355"   الربيدع: كسية ترباية اتدييمية م طط لةس

اتدد طرا   التدريس الم تيفة من مرتكزاف التدي  اريح مستاى الداك المةسرد ليمتدي  فتيية     
اإللمس  بسلسس االمبسدئ الديمية التع تدمل ايى أن يكان ه ا الداك  سليس من ال طسك اقاا 
 إلى مستاى متإد   يسلطريإة  طااف ااسسلي  تدد اتست د  بقارب متإفم من ايل الاقال الى

 زمفية ممكفة   مدبيةد اافل  بأفلهدا الدميية التدييمية 

لإد كسفف اميية التدريس امستزال اللغل اللس ل ليبسحثين االمةتمين بدميية التدي ، ااحتيف    
يكرب التدريس الييد مسسحة ااسدة يع حإل التربية االتديي ، ممس حدا بسلدسميين يع ه ا الميسل 

ين ا ح مسسراف ا يية ارسسك فاااد مإبالة لمةسراف التإد  الى ااهتمس  الفديع محسال
االتطار يع الدميية التدريسية  يتدددف ااتيسهسف يع التدريس االتع هع يع م مافةس ثارب  د 

ايإسق لتدييمسف المدرس بل يحإ  اييسبية  لألداكالتكرار االتإييد، بسن ا يكان التديي  ميرد فسخ 
 ال برب الترباية التع يةي ةس لُم المافا التدييمع المتدي  يع الحقال ايى 

ًدد الى ااتقسل الييد مح  إن  ا   الطريإة هع ميمااة اسسلي  اااسيا  ميمااة فاااد ت
اثفسك  يع ابمس ان اسيا  التدريس ها الكيفية التع يتفسال ييةس المدرس طريإة التدريس المديمين،

أن  اسسسية بسلقفسف اب قس   الل قية ليمدرس  فيسمم بدميية التدريس لة ا يرتبط بقارب
الةدا من است دا  أسسلي  التدريس يع التربية الريس ية ها إكسس  الطيبة ليمةسراف االفلطة 
الريس ية اتفمية را  اابتكسر اسراة التفكير اات س  الإرار السيي  يع حل الاايبسف الحركية 

ة بيفةمس يحالةس المدرس المتمكن إلى مسدب حية الم تيفة فتبين أن هفسك ا فة ارتبسط لغاي
 املافة ليطسل  تظةر ييةس ييسفة التدريس  

( السسلي  ايى أفةس " ميمااة ا فسف تفلأ بين المدرس 5882ااريف  افسا ابدالكري ،   
االطسل ، اه ه الد فسف تسساد المتدي  ايى الفما ااكتسس  المةسراف يع الفلطة 

( يإد اقا السيا  بأفم" سيسية 1331( أمس  ظسير هسل ، 28: 5882كري : الريس ية"  ابدال
من الإراراف التع لةس ا فة مبسلرب يع اميية التدي  االتديي ، اه ه الإراراف تا ح من فبل 

 (02: 1331المدرس أا الطسل  أا ك همس"   هسل : 
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امةس مح الطيبة ال ين يرامان يدد السيا  التبسدلع من السسلي  المةمة التع يمكن است د   
الدمل يع مةفة التدريس أا التدري  لفم يفس  الميسل أمسمة  ات س  الإراراف المفسسبة  فراراف 
يع أثفسك الدرس( ليتغ ية الرايدة، يكيمس أاطيف التغ ية الرايدة مبسلرب بدد اإلفيسز كسفف يرقة 

دة يمكن تحإيإةس بتايير مدرس ااحد لكل تقحي  ال طسك كبيرب، ان أايى فسبة ليتغ ية الراي
 (1: 5882طسل    الملةدافع: 

أثفسك درس التربية الريس ية، إ   يع تدد التلكي ف االتفظيمسف الريس ية  رارية لتفظي  الدمل 
إفةس تسةل اميية التدريس، اافد ا تيسر التلكي ف الريس ية ايى المدرس أن يأ   بفظر 

( 1333تسحة االمستاى البدفع االترباد  اهفس يلير  ابسس أحمد قسل ، اااتبسر اإلمكيفيسف الم
أثفسك ا را  درسم ييمكن أن يستدين بافاا  يع إلى أن " إن اللكسل التع يستدين بةس المدرس

الطيبة ايى لكل مربح أا مستطيل مفتا  أا ايى لكل فقا دا رب أا ايى لكل زااية أا 
 (511: 1333اافتلسر بقارب حرب "  قسل : 

فم " يي  أن يتدر  الت مي  ايى التلكي ف أ( يإد أكدف ايى 5822أمس  سةس  افف،    
افد ا تيسر  ااتيةالم تيفة ااافتلسر مفةس بأسةل اأسر  الطر ، ايي  مرااسف الفإسط 

 التلكي ف:
 أن يرااى الغرا من التلكيل   5
 أن يتفسس  التلكيل لفا  الفلسط   1
 س  بحيث يستطيح المدرس يرى كل تيمي  أن يكان التلكيل مفس  0
 ( 552: 5822أن ترااى المسسيسف المفسسبة بين الت مي    افف:   4

أثفسك يع  دمل االسير بةس يع الطري  القحي اتدد التلكي ف الريس ية اسيية لتففي   طة ال 
أحمد الدرس، لكان تكرار ه ه التحركسف تتكان لدى الطيبة اسداف ثسبتة امفتظمة  ايلير  

( إلى إن "اللكسل الريس ية أا التفظيمية أا التكايفسف اتدتبر يع 1332مسهر، اايع محمد، 
حد  اتةس فااسق من الفلسط الحركع، إا أفةس  رارية لتفظي  الدمل، اتسةيل اميية التدريس"  

 ( 21: 1332محمد: مسهر ا  
احظ اياد فية اهتمس  يع  ملكية البحث تحددف من   ل  برب البسحث يع ميسل التدريس   

مستاى أداك بدا التلكي ف الريس ية االتفظيمية يع درس طرا   التدريس لدى الط   ايى 
الر   من ااهتمس  الكبير لتدي  تيك التلكي ف الريح مستاى أداك المتديمين لةس، اك لك فتيية 

ة التع يإا  المدرس بتدريسةس است دا  طرا   ااسسلي  تدريس ا تتمسلس مح اهداا المسدب الدراسي
ااد  مرااسب مستاى فما المتديمين ادرية ااية  ا براتة  التدييمية الإقر الافف الزمفع 

اايد البسحث أي سق فية الفر  المتسحة ليط   المتديمين ليمتدر  ايى مةسرب مةفة  ليدرس،
يددان مدرسين يع سسمةس اافالتدريس ا قاقسق أن ط   كييسف التربية البدفية اايا  الريس ة 
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راد البسحث أالمستإبل ابسب  فية الممسرسة الميدافية ليمدرسين التع يايرهس ااسيا  التإييدد ا 
ااسيا  التبسدلع ال د  اايةمس اي ل يع اميية التدريس هل ها اسيا  التإييدد اي ل أمدرية 

ع يع تدي  بدا التلكي ف اتبدم البسحث؟ ايةدا البحث إلى الكلا ان تأثير السيا  التبسدل
الريس ية بمسدب طرا   التدريس ليمرحية الثسفية بإس  التربية البدفية اايا  الريس ة بكيية التربية 
يسمدة ساران  اك لك الكلا ان الفرا  بين اا تبسراف الإبيية االبددية ليميمااتين التيريبية 

 االميمااة ال سبطة بسا تبسر البددد اال سبطة  االكلا ان الفرا  بين الميمااة التيريبية 
جراءاته الميدانية:-2   منهجية البحث وا 
 منهج البحث: 2-1
أمس التقمي  التيريبع ال د  است د  البسحث المفةر التيريبع لم  مة أهداا البحث املكيتم    

 اا تبسر الإبيع االبددد   افا تسره البسحث يةا من ال بط لبم المحك  ليميمااتين 
 مجتمع البحث وعينته  2-2
التمل ميتمح البحث ايى ط   فس  الريس ة/المرحية الثسفية: كيية تربية/يسمدة ساران    

، إ  ت  ا تيسر لدبة  أ( ميمااة 1352-1353( طسلبس اطسلبة ليدس  الدراسع 13االبسلغ ادده  
 بسلطريإة الإراة ( طسلبسق لكل ميمااة ازااا 53 سبطة الدبة   ( ميمااة تيريبية بمددل  

 تحديد التشكيالت الرياضية الخاصة بالبحث: 2-3
ليمرحية الثسفية بإس  التربية البدفية اايا    *(بدد اتفس  البسحث مح مدرس مسدب الطرا     

ساران، ت  اااتمسد ايى بدا التلكي ف الريس ية ال سقة  بيسمدة-التربيةالريس ة بكيية 
ة االتع من الممكن ااستفسدب مفةس من فبل الطيبة بدد الت ر  امن بتفظي  درس التربية الريس ي

التيمح ايى لكل فس  أا رتل، التيمح ايى  دا رب،المفتا ، فقا   المربحه ه التلكي ف 
 لكل محطسف، التيمح ايى لكل داا ر 

 إعداد استمارة التقييم الخاصة بالتشكيالت الرياضية: 2-4
سدر االمرايح ال سقة بمسدب طرا   التدريس، امإسب تم بدا بدد اط   البسحث ايى المق  

المت ققين يع ميسل طرا   التدريس ل  ييد هفسك استمسرب  سقة بتإيي  ه ه التلكي ف 
فمس يدتمد تإيي     ل ا فس  المدرس بسلم حظةبسلفسبة لطيبة كييسف اأفسس  التربية الريس ية، اا 

االمبيفة  ااتيةقة بسلتلكي ف الريس ية االتع تلمل المحسار البسحث بةاداد استمسرب التإيي  ال س
 أدفسه اتازيح الدرية اييةس: يع ( 5بسليدال  

 
 

                                                           
 .معيد بروا خليل، معيد بروا حسين أ.د. مازن عبدالرحمن، أسماء مدرسي المادة: )*(
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 يبين مجاالت تقييم التشكيل الرياضي وتوزيع الدرجة عليه (1الجدول )
 المالحظات الدرجة مجاالت التشكيل ت
  5 اففة الط     1
  1 افااست دا  المثل ليقاف ااإليمسك  2
  1 است دا  المقطيحسف المفسسبة  3
  0 اسراة أداك التلكيل ااف بسط  4
  5 ال تس  5
  53 الدرية الكيية 

 االختبار القبلي: 2-5 
ت  إيراك اا تبسر الإبيع ايى التلكي ف الريس ية الم تسرب فبل البدك بسلتيربة      

  11/53/1353-14يامع ااثفين االث ثسك  اليميمااتين التيريبية اال سبطة، لغرا التكسيً
لغرا   *(إ  فس  البسحث بتقاير أداك الط   اار ةس ايى أثفين بس تقس  طرا   التدريس

إاطسك الدرية لة  مست دمسق استمسرب التإيي  التع أادهس البسحث مح تإاي  مدرس البسحث 
ييسد الاسط الحسسبع ليدريسف المدطسب من فبية   بمسسادب يري   بسلم حظة  تإايمسق مبسلراق( اا 

  **( الدمل المسساد 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى  (2الجدول )

 الداللة بين االختبارات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تقييم التشكيالت الرياضية

الميمااتين التيريبية اال سبطة يع تإيي  التلكي ف الريس ية إ  بيغف  تكسيً( 1يبين اليدال   
( 112 3( ابفسبة  طأ  544 3الميمااتين  فيمة  ف( المحسابة يع اا تبسر الإبيع بين 

( ممس دل ايى اد  اياد يرا  بين أيراد الميمااتين يع 31 3اهع أكبر من مستاى الدالة  
 اا تبسر الإبيع 

 تنفيذ التشكيالت الرياضية: 2-6
ت  تففي  الاحداف التدريسية ال سقة بسلتلكي ف الريس ية من فبل الميمااة التيريبية        

، 1/51/1353اافتةى يا  ااثفين  05/53/1353ست دا  السيا  التبسدلع، يا  ااثفين بس
                                                           

 جامعة سوران. –أ.د. مازن عبدالرحمن اختصاص طرائق تدريس كلية التربية  )*(
 جامعة سوران  -أ.د. فالح جعاز شلش اختصاص اختبارات  كلية التربية    
 اسماء فريق العمل المساعد م.د. والء طارق . م عبدهللا قادر  )**(

 المتغيرات
 

 )ت( موعة الضابطةالمج المجموعة التجريبية
 الداللة نسبة الخطأ المحسوبة

 ع+ س   ع+ س  

التشكيالت 
 غيردال .0.88 0.144 .1.04 4.813 .1.14 4.8.5 الرياضية
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( أسسبيح ليميمااتين، اكل أسبا  يت من احدب تدريسية ااحدب لكل ميمااة، ابة ا 3المدب  
( احداف تدريسية لكل 3هس بسلمفةر التيريبع بيغف  ً يكان ادد الاحداف التدريسية التع ت  إاطس

ابحس  السساسف المإررب ليمفرداف ال سقة بمسدب طرا   التدريس ليقا الثسفع لإس   الميمااة 
 يسمدة ساران  –التربية البدفية اايا  الريس ة بكيية التربية 

 االختبار البعدي: .-2
بتطبي  التلكي ف الريس ية الم تسرب  51/51/1353ت  إيراك اا تبسر البددد اليا  ااثفين     

ليميمااة ال سبطة، إ  فس   50/51/1353الث ثسك  التيريبية ايا تيربة ليميمااة يع فةسية ال
البسحث بتقاير أداك الط   اار ةس ايى أثفين بس تقس  طرا   التدريس لغرا إاطسك 
الدرية لة  مست دمسق استمسرب التإيي  التع أادهس البسحث مح تإاي  مدرس البسحث بسلم حظة 

ييسد الاسط الحسسبع ليدريسف المدطسب من فبية   بمسسادب يري  الدمل  تإايمسق مبسلراق( اا  
 المسساد 

 الوسائل اإلحصائية: 2-8
 إحقس يس يع مدسلية البيسفسف  SPSSاست دا  البسحث برفسمر   
  النتائج وتحليلها ومناقشتها: عرض-3
دسلية الفتس ر إحقس يس بدد إيراك البسحث اا تبسراف الإبيية االبددية ايى ايفة البحث تمف م   

ارا  يأتعليتاقل إلى الةدا من إيراك البحث اليتحإ  من الفراا المقس ة ييم، اييمس 
لتإيي  أداك التلكي ف الريس ية امن ث  مفسفلة  اتحيييةس الفتس ر بسللكسل البيسفية االيداال

س ادامةس بسلمقسدر المدسليسف اإلحقس ية الااردب يع اليداال اتا ي  السبس  التع أدف إلية
 الديمية 

عرض نتائج اختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تقييم  3-1
 التشكيالت الرياضية وتحليلها ومناقشتها:

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارات القبلية والبعدية  (3الجدول )
 ضابطة في تقييم التشكيالت الرياضيةللمجموعتين التجريبية وال

    

 مجموعةال
 

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع+ س   ع+ س  
 50..0 188.. .1.14 4.8.6 درجة المجموعة التجريبية
 93..0 6.312 .1.04 4.812 درجة المجموعة الضابطة
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ن التيريبية اال سبطة يع اا تبسرين ( التإديراف اإلحقس ية ليميمااتي0أظةرف فتس ر اليدال  
الإبيع االبددد اياد ا ت يسف يع في  الاسسط الحسسبية المدرية الفرا  بيفةمس است د  البسحث 

 ( يبين  لك:4ا تبسر  ف( ليديفسف المترابطة االيدال  
ن يبين فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بي (4الجدول )

 في تقييم التشكيالت الرياضية التجريبية والضابطةاالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين 

( فتس ر يرا  الاسسط ااافحرايسف المديسرية ل اسسط افيمة  ف( المحسابة 4يبين اليدال     
بين اا تبسرين الإبيع االبددد ليميمااتين التيريبية اال سبطة يع تإيي  التلكي ف الريس ية، أ  

ن ( اهع أفل م333 3( ابفسبة  طأ  131 1بيغف فيمة  ف( المحسابة ليميمااة التيريبية  
 ( ممس دل ايى اياد يرا  مدفاية القسل  اا تبسر البددد 31 3مستاى  

ايدزا البسحث سب   لك إلى أن السيا  التبسدلع ال د اتبدم مدرس المسدب مح ايراد     
الميمااة التيريبية كسن لم تسثير إييسبع ايدسل ايية  من   ل تازيح الداار بيفة  امدرية كل 

ن   ا أثفسك دراس طرا   التدريس يع اايبسف   ل تففي  ه ه التلكي فطسل  مس يإا  بم من  ا 
ه ا السيا  يدطع دارا أسسسيس ليطسل  لمفحم يرقة لتإاي  أداك زمييم من   ل اتقسل 
ًدد االمراف  بسلمدي  ممس ياير ير  متكسي ة لك  الط   يع الداك ااميية التدزيز  الم

الرايدة إ  أفةس " تسساد ايى إرلسد المتدي  حال الحركة أا  اتقحي  ال طسك من   ل التددية
 " المحسار المةمة المسسادب ايى اميية التدي   أحداافيسز فبل أا   ل أا بدد الداك اتدد 

 : 2000: 528)Schmidt(  
ان ااسيا  التبسدلع يتطسب  مح لكل التدري  الزايع  (5882اأكدف  افسا ابد الكري ،     

ايستطيح تكرار الدمل تحف ظراا الحقال ايى  طسل ،د "بمثسبة تايير مدرس لكل يةا يد
: 5882: ابد الكري التغ ية مح الزميل ايسسه  ه ا ااسيا  يع تفمية السياك التدسافع"   

555) 
أمس بسلفسبة ليميمااة ال سبطة يإد بيغف فيمة  ف( المحسابة بين اا تبسرين الإبيع االبددد    
( ممس دل ايى اياد ير  مدفاية 31 3( أفل من مستاى  333 3ابفسبة  طأ  ( 583 1 

 القسل  اا تبسر البددد  

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 س  
 ف

 ع
 ف

 قيمة
 ت

نسبة 
 الداللة الخطأ

 معنوي 0.000 5.565 1.662 2.313 درجة المجموعة التجريبية
 معنوي 0.000 5.196 1.155 1.500 درجة المجموعة الضابطة



312074-6032 :ISSN

 

23 
 

السيا  الدرا المتبح من فبل مدرس المسدب كسن لم  أنُ ايدزا البسحث سب   لك إلى      
ًك أثفسك الدرسيع الثر اإلييسبع ايى أيراد الميمااة ال سبطة   ل تففي ه  ليتلكي ف  د ات

( إن" است دا  أسيا  الدرا من فبل المدرس يسساد ايى إتسحة الفرقة 1334 فسيفة فطسمع، 
افسكه  من امييسف تفظيمةس تيفبسق لد  طأ فد يإدان يع  أمس  الط   استيدس  ال براف اا 
أثفسك  لك، إ  إن التركيز ايى س مة الم زان ااست قسل أد  برب ملاهة كسن الطسل  فد 

أثفسك تفسايم، ال  يقل إلى درية التمثل، أا تقحيحةس "  فطسمع: يع فسكه المدريع دميةس يع ب
1334 :11     ) 

عرض نتائج اختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تقييم التشكيالت  3-2
 الرياضية وتحليلها مناقشتها:

يمة )ت( المحسوبة ومستوى يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وق (5الجدول )
 الداللة بين االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تقييم التشكيالت الرياضية

 اال سبطة يع( اياد يرا  مدفاية بين الميمااتين التيريبية 1أظةرف فتس ر اليدال   
( ابفسبة 811 0اا تبسر البددد القسل  الميمااة التيريبية إ  بيغف فيمة  ف( المحسابة  

البسحث سب   لك إلى إن السيا  التبسدلع  (، ايدزا31 3( أفل من مستاى  335 3 طأ  
ًالية أداك الااي  المكيا بم ممس زاد من حرقم ايى تطاير فدراتم بلكل  أاطى ليطسل  مس

ًدد اايبم يع ااسيا  5880أي ل اه ا مس أكده  فلاان القفسر،  ( إن " الطسل  افدمس ي
 (531: 5880:  القفسرالتبسدلع يسفم ساا يدمل ايى تطاره ازيسدب تقاره الحركع ليمةسرب"  

افد ادراكم  أي لدي  يع ااسيا  التبسدلع الى ان الطسل  " يتدي  بلكل اتريح اي يية الت  
 ( 533: 5812فتس ر اافيسز من   ل متسبدة فيس  الزميل"   الديرد، ابطسفية: 

ًدد من فبل المراف       اتمتسز التغ ية الرايدة يع ااسيا  التبسدلع بسفةس تدطى مبسلربق ليم
ارفة المدسيير من فبل المراف  يع ااطسك التغ ية الرايدة ياراق  ن است دا إا   مستمرب،ابقارب 

ًدد من ااستفسدب الإقاى من ه ه المديامسف  اه ا مس ألسر إليم  الليمع،  بدد ااداك يمكن الم
( إلى إن " ااطسك الفرد المديامسف الكسيية ان مدى فيسحم سيسساد يع تسريح اميية 5818

  (523: 5818التدي "   الليمع: 
  

 تغيراتمال
 )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الداللة نسبة الخطأ المحسوبة
 ع+ س   ع+ س  

التشكيالت 
 دال 0.001 3.955 93..0 6.313 50..0 188.. الرياضية
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  الخاتمة:-4
التبسدلع االسيا   ااسيا : إن ااتيةمن   ل الفتس ر تاقل البسحث إلى ااستفتسيسف    

ن  المتبح لةمس التأثير اإلييسبع يع تدي  التلكي ف الريس ية يع مسدب طرا   التدريسية  اا 
 ا ع تحديد مإدارالتلكي ف الريس ية أا التفظيمية يع درس التربية الريس ية لةس دار كبير ي

حي  لدب الحمل بسلدرس، اتحدد أي سق مدى يسايية الدرس  اياقع البسحث ب رارب است دا  
السسلي  الحديثة يع مسدب طرا   التدريس لمس لةس من تأثير يع تفديل دار الطسل  كافم يدد 

الحديث  ليكان مدرسسق يع المستإبل  ا رارب إيراك بحاث ادراسسف بسست دا  أسسلي  التدريس
 يع تدي  مفرداف مسدب طرا   التدريس اك لك المااد ال رى 
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 :والمراجع المصادر 
 اآ ران(؛ التدريس يع التربية الريس ية بين الفظرية االتطبي ،  امحمد، ايع أحمد ،مسهر 

 (  1332:  الإسهرب، دار الفكر الدربع، 5ط
 5822:  الإسهرب، دار المدسرا، 5التربية الريس ية، ط التدري  الميدافع يع سةس ؛ ،افف ) 
  السيا  التدريسع المتدا ل اآثره يع التدي  االتطار من   ل ال يسراف  ظسير؛ ،هسل

دكتاراه، يسمدة بغداد، كيية التربية الريس ية،   أطراحة التفس:التفظيمية المكسفية لبي ة تدي  
1331 ) 

  س يع التربية الريس ية:  الماقل، دار الكت  ليطبساة طر  التدري أحمد؛ابسس  ،قسل
 ( 1333االفلر، 

 تسثير كل من ااسيابين اامرد االتبسدلع ايى تدي  اتطاير  إبراهي ؛ابد اهلل  ،الملةدافع
الددد السسدس، كيية التربية الريس ية، يسمدة  اليمفسستك،اداك مةسرب الدحرية اامسمية يع 

  5882بغداد، 
 اثر است دا  اسيا  المفسيسسف يع تديي  المةسراف ااسسسية لكرب  الفتس ؛زب ابد ا ،الليمع

ميية ايا  ايفان السية ايى التحقيل الحركع اتطاير ااداك اليمساع:  بحث مفلار يع 
 (  5818يسمدة حياان، -  الريس ة

  سلر ليمدسرا، :  اإلسكفدرية، دار الفطر  التدريس يع التربية الريس يةافسا ؛  ،ابد الكري
5882 ) 

 اربد، مطبدة اامل، اسسلي  تدريس التربية الريس ية ، احمد؛بطسفيةا  ايع، ،الديرد  :
5812 ) 

 محماد دااد اسديد حمم أحمد: طرا   تدريس التربية الريس ية ااسسليبةس : دار  ،الربيدع
 ( 1355، الديمية، لبفسنالكت  

 1334:  امسن، دار الفكر ليفلر االتازيح،  5، طمةسراف التدريس الفدسل فسيفة؛ ،فطسمع) 
 اثر ااسيابين التبسدلع االتإييدد يع افف التدي  ااكسديمع امستاى  محماد؛فلاان  ،القفسر

ااداك الففع ااافيسز لفدسلية ف ا الثإل:  رسسلة مسيستير، يسمدة الماقل، كيية التربية 
 (  5880الريس ية، 
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