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 ىدف البحث الى التعرف عمى : -
 تقويم الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضية وفق اداة تكمان. -1
الفروق بين الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضية وفق اداة تكمان والمحك  -0

 %.02  الفرضي
 العالقة بين تقويم الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضية وتحصيل طمبتيم -3
( 10تدريسيي التربية الرياضية لفرع العموم النظرية والبالغ عددىم ) تمثل مجتمع البحث من -

 طالبة.( طالبا و 101ابعة البالغ عددىم )وطمبة السنة الدراسية الر  تدريسيا،
( تدريسيين لتحميل مياراتيم التدريسية وفقا لمواد العموم النظرية التي 5) وقد حددت الباحثة

 ابعة في كمية التربية الرياضية /جامعة صالح الدين وىييدرسونيا لطمبة السنة الدراسية الر 
 (.االدارة والتنظيم -عمم التدريب  -التربية -الطب الرياضي -)عمم النفس

)اداة تكمان( وتم التحقق من صدق وثبات المقياس وبعدىا ب  اما اداة البحث فقد استعانت الباحثة
 تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث .

 وبعد جمع البيانات وتفريغيا تم معالجتيا احصائيا بالوسائل االحصائية االتية 
 –لمعينة الواحدة  t اختبار  –معادلة كوبر الستخراج الثبات  –)معامل االرتباط البسيط بيرسون 

 (.لمعامل ارتباط بيرسون  tاختبار 
 

 طمبتيمتحصيل ،  الميارات التدريسية، تقويم الكممات المفتاحية : 
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Evaluation of the Teaching Skills of Faculty Members at the Faculty of 
Physical Education at Salahuddin University and its Relation to the 

Achievement of their Students 
Assistant Prof. Nissreen Bahjat Abduallah  

Iraq, university of Salahuddin ,College of physical Education 
nasshoot2007@yahoo.com 

Abstract 
The objective research to identify evaluation of the teaching skills of the teachers of 
physical education according to Takman tool, differences between the teaching skills 
of the teacher of physical education in accordance to Takman tool and the 
satisfactory measure 70%,The relationship between the evaluation of teaching skills 
of the teacher of physical education and the achievement of their students.  
The research community consists of teaching staff of  physical education  the branch 
of theoretical sciences ,totaling (17), and students of the fourth year, totaling (121)  
male and female students. The researcher identified (5) teachers to analyze their 
teaching skills according to the theoretical science subjects they are studying of the 
fourth year students in the Faculty of Physical Education / Salahuddin University 
(Psychology - sports medicine - education - training science - management and 
organization).As for the search tool, the researcher used Takman tool and verified 
the validity and stability of the scale and then the scale was applied to the sample of 
the research. After collecting and unloading the data, they were processed 
statistically by the following statistical means : 
( Simple correlation coefficient Pearson - Cooper equation for the extraction of 

stability - t test for one sample - T test of Pearson correlation coefficient)) 
Keywords : Evaluation, teaching skills, student achievements 
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 المقدمة :  -1
ينتقل من  كثيرة ومن اىميا ان العمم ال ألسبابيرتبط العمم ارتباطا وثيقا بالتربية الن الفرد يحتاج 

ولكن  تنتقل الى االبناء بالوراثة، فالعموم التي يكتسبيا االباء ال جيل الى جيل اخر بالوراثة ،
 ، والتعميم وىذا ىو من حسن حظ البشريةوبواسطة التربية  تكتسب نتيجة التعايش بين الجماعة

وان انتقال العمم عن طريق التربية ىو خير لمبشرية وذلك ان الوراثة امينة فيما تنقمو من جيل الى 
اما التربية فال تنقل الى الجيل  اخر اي انيا تنقل كل شيء من دون تمييز بين جميل وقبيح.

يالئم حاجات المتعمم والواقع الذي يعيش  ماحصمت عميو بل تحاول ان تختار  جميع ما الناشئ
 فيو.

ويعد المدرس االداة المؤثرة والفعالة في جميع العوامل المحيطة بالطالب المتعمم من مقررات 
ومنيج واساليب تدريسية والتفاعل العقمي وىو الذي يجعل الخبرات والميارات التي يكتسبيا الطمبة 

 (11، ص1990 )ىيشان واخرون،                ي عمميم.انماطا سموكية تساعدىم عمى التكيف ف
ويستخدم المدرسون اساليب وطرائق تدريسية عديدة في تدريس العموم النظرية في التربية 

وان ىذه الطرائق واالساليب يمكن ان تؤدي دورا ميما في مختمف المجاالت وبخاصة  الرياضية،
يتعمم بنفسو وذلك من خالل تنمية قدرتو عمى الطرائق واالساليب التي تعين الطالب عمى ان 

التفكير الخالق الذكي الذي تجعل منو مركز النشاطات في العممية التعميمية ولو دور ايجابي. 
لذلك ان التدريس يجب ان يوفر التفكير لدى الطمبة وصوال الى الغاية التي يراد بيا من وراء 

 (ANDER . 1980 .p533)                                                     التدريس الجيد.
 وبأىمابتداء من القاعة الدراسية وانتياء  بأولاوال   وان ىذا يؤكد اىمية التدريس لكي يحدث

لذلك فان  ثر الواضح في رفع التحصيل الدراسي لمطمبة .االمور في العممية التعميمية مما لو اال
في توفير البيانات والمعمومات الالزمة التخاذىا اساسا في  تقييم الميارات التدريسية يعد اسموبا

 (02، ص 1900)جعغر ،                              التخطيط لعمميات التغير والتطور المنشود.
ومن دواعي االىتمام بالميارات التدريسية والسموك التدريسي لممدرسين والمدرسات في مختمف 

ت عديدة تناولت موضوع الميارات التدريسية وانماط التفاعل المراحل الدراسية اجريت دراسا
الصفي وعالقة ذلك ببعض المتغيرات التي ليا عالقة بالمتعممين من حيث التحصيل واالتجاه 
والميل وبعض الجوانب النفسية ،اال ان الجانب الذي نال اىتماما واسعا ىو التحري عن العالقة 

ودراسة  (0221ومن ىذه الدراسات دراسة ابراىيم)ممي لمطمبة بين السموك التدريسي والتحصيل الع
 (. 0221ودراسة الحيالي)  ( 0221البياتي) 

تقدم يتضح ان ىناك اىتماما كبيرا بالسموك التدريسي الصفي وتحميل انماط  وفي ضوء ما
 الممارسة التدريسية لما ليا من دور فاعل في العممية التربوية والتعميمية.
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نطمق سعت الباحثة الى التعرف عمى الميارات التدريسية باستخدام اداة تكمان ومن ىذا الم
بتحصيل طمبة السنة الدراسية  لمدرس التربية الرياضية في تدريس العموم النظرية ومدى عالقتيا

 في كمية التربية الرياضية في جامعة صالح الدين/ أربيل. الرابعة في مواد العموم النظرية
د المتخصصين في التربية والتعميم ان البحوث والدراسات الحديثة في المجاالت من المعموم عنو 

كافة فتحت افاقا عمى الكثير من الصعاب وحل العديد من مشكالت التعميم وليذا فان الحاجة 
ممحة في حقل التربية الى استقصاء المشكالت التعميمية والدراسات والبحوث العممية لمعالجة 

 ة ومن ثم يتحقق مستوى تعميمي افضل في جميع مراحل التعميم.المشكالت االساسي
ولكي نتمكن من المساىمة الفعالة في انجاح واستمرار العممية التربوية ينبغي ان يعد المدرس 

ولذلك اصبح  عمى وفق جانبين ىما : الجانب النظري والجانب التطبيقي في الممارسة العممية.
بين ىذين الجانبين تساعد المدرس لكي يصبح ناجحا في اداء ضروريا ايجاد طريقة فعالة تجمع 

عممو الن اعداد مدرسين ذوي كفاية عممية وثقافية يعد عممية ضرورية لتوفير فرص التفاعل 
المفظي والعقمي والتربوي لمطمبة. فالميارات التدريسية التي يمارسيا المدرس داخل الفصل الدراسي 

لدى الطمبة ولعل ابرزىا تشجيع التعاون والتدريب عمى حل تسيم في تنمية ميارات التفكير 
فكير اكبر تالمشكالت واالكثار من استخدام االسئمة المفتوحة والتي تعين الطالب عمى ممارسة ال

 قدر ممكن من المعمومات والمعارف التي تتصل بالقضية قيد الدراسة.
لموضوع العالقة بين الميارات تقدم تبرز مشكمة البحث الحالي في تصدييا  وفي ضوء ما

 -التدريسية لمدرس التربية الرياضية وتحصيل طمبتيم ويمكن تحديد مشكمة البحث بالسؤال االتي:
)ما العالقة بين الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضية وتحصيل طمبتيم في السنة الدراسية 

 اربيل؟  ياضية في جامعة صالح الدين/ر الرابعة بكمية التربية ال
 -ييدف البحث الى التعرف عمى :و 
 تقويم الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضية وفق اداة تكمان. -1
ة وفق اداة تكمان والمحك الفروق بين الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضي -0

 %.02الفرضي
 ة وتحصيل طمبتيم.العالقة بين تقويم الميارات التدريسية لمدرس التربية الرياضي -3
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 اجراءات البحث :  -0
 : منيج البحث 0-1

 ث.حاالرتباطي والسببي المقارن لمالئمتو طبيعة الب بأسموبياستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 
 :  مجتمع البحث واجراءاتو الميدانية 0-0

 (10عددىم ) تمثل مجتمع البحث من تدريسيي التربية الرياضية لفرع العموم النظرية والبالغ
وقد حددت الباحثة  ، طالبا وطالبة (101تدريسيا وطمبة السنة الدراسية الرابعة والبالغ عددىم )

تدريسيين لتحميل ميارات تدريسيم وفقا لمواد العموم النظرية التي يدرسونيا لطمبة السنة  (5)
 مواد ىي جامعة صالح الدين وىذه ال / لرابعة في كمية التربية الرياضيةالدراسية ا

 االدارة والتنظيم (. –التربية –عمم التدريب  -طب الرياضي  –)عمم النفس 
     : اداة البحث 0-3

 (02لكي تستطيع الباحثة تحقيق اىداف البحث فقد تم االعتماد عمى اداة تكمان والمؤلفة من )
وىذه  (،والتقبلالدفء  –السموك المنظم  –القوة  –فقرة موزعة عمى اربعة محاور ىي )االبداع 

ترجمة النسخة االصمية من االداة من  بإعادة (1990االداة مترجمة وجاىزة وقد قام المولى )
 (1)الممحق  خالل عرضيا عمى عدد من اساتذة المغة االنكميزية.

 : صدق االداة 0-3-1
اعتمدت الباحثة في ىذا البحث عمى الصدق الظاىري من خالل عرض االختبار لمجموعة من 

                ، جامعة الموصل-اختبارات/كمية التربية الرياضية/ضرغام جاسم النعيميأ.د. )خبراء والمختصينال
طرائق /فراس اكرم الخياط. أ.م.د، جامعة صالح الدين -كمية التربية الرياضيةطرائق التدريس//فداء اكرم الخياط. أ.د

باتفاق اكثرية الخبراء عمى صالحية االداة لتحقيق  (جامعة صالح الدين -كمية التربية الرياضيةالتدريس/
 (25، ص1990 ، )الروسان                                                           الصدق الظاىري. 

ولقد تم عرض االداة عمى عدد من الخبراء في مجال طرائق التدريس واالختبارات لغرض معرفة 
وفقراتيا لقياس اىداف البحث وطمب راييم في صالحية االداة من راييم في صالحية االداة 

معيارا لنسبة االتفاق وتم بعد ذلك االطالع عمى راييم  %(22وتم اعتماد نسبة ) عدمو.
فاكثر وبذلك تعد االداة  %(22وتحميالتيم وتبين بعد ذلك ان جميع الفقرات حصمت عمى نسبة )

 صالحة ويمكن االعتماد عمييا.
 
 
 
 
 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

015 

 

 : ثبات االداة 0-3-0
االداة تعطي النتائج نفسيا او متقاربة ليا في حالة اعادة تطبيقيا عمى االفراد   يقصد بالثبات ان

انفسيم وتحت الظروف نفسيا ،ولمثبات عدة انواع منيا اعادة االختبار اي اعادة تطبيق االختبار 
 (93، ص1990 ، )الروسان                     او المقياس بفاصل زمني عمى افراد العينة نفسيا.

النفسية التجزئة النصفية والتي تقسم فييا فقرات ذا النوع في الجوانب الوجدانية و ويفضل ى
االختبار او المقياس الى فقرات فردية وزوجية ويناظر ىذا النوع ثبات الصورة المتكافئة اي اعداد 
صورتين متكافئتين من االختبار وتقدم لممستجيب في الوقت نفسو اال ان ىناك نوع رئيس من 

رات المقياس او االختبار وتستخدم مع ىذه االنواع معادلة الثبات ىو استخدام التحميل الحسابي لفق
 الفا كرونباخ وغيرىا من المعادالت. 

وفي بعض الدراسات يتطمب نوع اخر لمثبات وىو ثبات المطابقة او التصحيح والذي يقوم عمى 
وراصد اخر .  الراصدينالتحميل سواء بين  اساس حساب نسبة االتفاق بين حالتين من الرصد او

 وقد ارادت الباحثة اعتماد ىذا النوع من الثبات لخصوصية البحث .
افراد العينة   ( مدرسين من الذين يقومون بتدريس مواد العموم النظرية ومن خارج3وقد تم رصد ) 

 (20ص ،1922،  )المفتياالساسية وبعد جمع الرصدات وتحميميا احصائيا باستخدام معادلة كوبر. 
ويعد مثل ىذا الثبات عال في مثل  (2822ل نسبة االتفاق بين الراصدون )المالحظون( )بمغ معد

رصد ىذه العينة  بإعادة احثةمن ثبات االداة قامت الب التأكدىذه الحاالت ولغرض زيادة 
ايام واستخدم االسموب نفسو في الرصد والتحميل وباستخدام معادلة  (0االستطالعية بعد مضي )

 (.2829نسبة الثبات )بيرسون بمغت 
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012 

 

 : تطبيق االداة 0-2
بعد تحديد عينة البحث من مدرسي مواد العموم النظرية من جية وتييئة اداة البحث والتحقق من 

 االتية : باإلجراءاتصدقيا وثباتيا قامت الباحثة 
 االتفاق مع المدرسين حول موعد محاضراتيم ورصد ميارات تدريسيم. -1
بعد تحديد موعد رصد ميارات تدريس المدرسين قامت الباحثة بالجموس في مؤخرة القاعة  -0

الدراسية ورصد المدرس لحصة دراسية كاممة باستثناء الدقائق االولى واالخيرة وذلك باستخدام اداة 
 . 15/5/0212ولغاية  3/2/0212عممية الرصد اعتبارا من  بدأتتكمان ولقد 

   : تحميل البيانات 0-5
لغرض تحميل البيانات المستحصمة والتي قامت الباحثة بجمعيا من خالل رصد السموكيات 

العموم النظرية لممواد المقررة لمسنة الدراسية الرابعة في كمية  مدرسووالميارات التي يقوم بيا 
 التربية الرياضية بجامعة صالح الدين.

تكمان فستكون الدرجة السمبية  بأداةوبما ان المحور الواحد يتكون من سبع فقرات والخاص 
وفيما يخص االداة بشكل  درجة. (29درجة، وااليجابية ) (02) والحيادة درجات ، (0القصوى )

 يبين ذلك  (1درجة . والجدول ) (192عام فان الدرجة االيجابية القصوى )
 (1الجدول )

 والمحور واالداة ككل لممقياسيبين المدى النظري لمستويات التقويم 
 المدى النظري  الدرجة

 االداة المحور الفقرة
 02 0 1 السمبية القصوى 

 110 02 2 الحيادية المتوسطة
 192 29 0 االيجابية القصوى 
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010 

 

 :التحصيل المعرفي  0-2
في المواد  تم االعتماد عمى النتائج النيائية التي ناليا طمبة المرحمة الرابعة )عينة البحث(

الدراسية المحددة في البحث . وقد تم الحصول عمييا من قبل المجنة االمتحانية . وقد نال ىذا 
الخبراء في مجال القياس والتقويم وطرائق التدريس في  آراء% من 122االجراء عمى نسبة اتفاق 

 راسية المحددة.االعتماد عمى النتائج النيائية لممرحمة الرابعة كتحصيل الطمبة في المواد الد
 
 : الوسائل االحصائية 0-0

 الوسائل االحصائية ىي :  اعتمدت الباحثة عمى عدد من
 (020ص ،1922،  )البياتي ورشيد                                             معامل ارتباط بيرسون  -
 (20، ص1922 ،  المفتي)                                     معادلة كوبر الستخراج الثبات  -
 (352، ص 0222صالح ،  )ابو                                      لمعينة الواحدة   Tاختبار  -
 (002، ص 1900)البياتي وزكري ،                                   لمعامل االرتباط Tاختبار  -
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012 

 

 : عرض ومناقشة النتائج -3
 : ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية االولىعرض  3-1

 وىي "ىناك نسب متفاوتة لميارات التدريس لمدرسي التربية الرياضية وفق اداة تكمان"
قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لمميارات التدريسية لمدرسي التربية 

 ل االتي :الرياضية وفق اداة تكمان ودرجات النتائج في الجدو 
يبين توزيع المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لمميارات التدريسية لمدرسي التربية  (0الجدول)

 الرياضية وفق اداة تكمان
 النسبة المئوية المتوسط الحسابي المجال ت
 %93 2582 االبداع 1
 %90 2581 القوة 0
 %22 23833 السموك المنظم 3
 %91 2282 الدفء والتقبل 2
 %91 102895 الكمي  

ان مستوى تقييم الميارات التدريسية لمدرسي التربية الرياضية الذين تم  (0من الجدول )بين يت
تحديدىم لتدريس مواد العموم النظرية لطمبة السنة الدراسية الرابعة وفق اداة تكمان كانت بصورة 

وتعزو الباحثة السبب في ذلك  عامة مرتفعة ومتقاربة نوعا ما وىي اعمى من المحك الفرضي .
لمتدريس فضال عن انيم  وتأىميمالى ان العينة المختارة من التدريسيين قد تدربوا خالل اعدادىم 

أكسبيم خبرة واسعة في مجال  سنوات وىذا ما (12قد مارسوا التدريس لفترة طويمة وال تقل عن )
 التدريس او التفاعل الصفي .

%( وىو اعمى من بقية المحاور 93( ان محور االبداع عند المدرسين بمغ )0من الجدول ) بينويت
وىذا يدل عمى ان المدرسين اكثر تجديدا أو تشجيعا لطمبتيم عمى التفاعل مع االفكار المرتبطة 
بالمواد التي يقوموا بتدريسيا وتحميميا وربطيا بمعطيات العموم المعاصرة والحديثة والمواكبة 

 مستجدات المرافقة لمعممية التعميمية .لم
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019 

 

 : عرض ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية 3-0
 (3الجدول )

 يبين القيمة التائية المحسوبة لممقارنة بين الميارات التدريسية والمحك الفرضي لدى المدرسين
 T المحك الفرضي ع±  س− عدد الفقرات المحاور
 12812 3283 0822 2582 0 االبداع
 5802 3283 280 2581 0 القوة

 2822 3283 3833 23833 0 السموك المنظم
 2802 3283 0822 2282 0 الدفء والتقبل 
 02823 13080 2822 102895 02 الدرجة الكمية
 08002( = 2825( ومستوى داللة )2الجدولية امام درجة حرية ) T*قيمة 

احصائية بين تقويم الميارات التدريسية لمدرسي التربية الرياضية وىي "وجود فروق ذات داللة 
 "من الدرجة الكمية %(02وفق اداة تكمان والمحك الفرضي )

ولغرض التحقق من ىذه الفرضية تم استخدام االختبار التائي لمعينة الواحدة لغرض المقارنة بين 
 لنتائج في الجدول اعاله :%( ودرجت ا02تقييم الميارات التدريسية مع المحك الفرضي )

( ان القيمة التائية المحتسبة بين المتوسطات 3حيث اظيرت النتائج المعروضة في الجدول )
%( 02الحسابية لمحاور اداة تكمان االربعة والدرجة الكمية لممقياس مقارنة بالمحك الفرضي )

عند  (08002الجدولية والبالغة )يمة التائية كانت جميعيا دالة احصائيا وذلك لكونيا اكبر من الق
( وىذا يعني ان مستوى تقويم المدرسين وبحسب محاور 2ودرجة حرية )( 2825) مستوى داللة

اداة تكمان انيا كانت مرتفعة بداللة احصائية من المحك الفرضي لممحاور االربعة والدرجة الكمية 
 ية .وبيذه النتيجة تقبل الفرضية البديمة وترفض الفرضية الصفر  ،

وتعزو الباحثة السبب في ذلك ان مدرسي التربية الرياضية المذين تم اختيارىم في عينة البحث 
بحكم خبرتيم في مينة التدريس انعكس ذلك ايجابيا في سموكيم الظاىر اثناء تفاعل خبرتيم 
 وتقديميم لممادة الدراسية وتشجيعيم لطمبتيم عمى طرح االفكار وتحميل المعارف والمعمومات

 المتعمقة بالمادة التدريسية التي يقدمونيا. 
الميام المناطة عمى تقسيم في التدريس  لتأديةفضال عن ذلك ان امتالك الخبرة والممارسة 

ذلك من خالل  يأتيودفء وتقبل  وسموك منظم ، وقوة ، والمتمثل بسموكيم الظاىر من ابداع ،
التفاعل المتبادل االيجابي بين المدرسين من جية والطمبة من جية اخرى وىذا مما كان لو دور 

( . ومن جية %02م عال اعمى من المحك الفرضي )فاعل في حصوليم عمى مستوى تقوي
اخرى ان طبيعة مواد العموم النظرية المخصصة لطمبة المرحمة الرابعة تعطي الحرية لممدرسين 

 يأتيوطمبتيم في تبادل االفكار وتحميل الظواىر المتعمقة بالمادة الدراسية بعمق وموضوعية وىذا 
 من الخبرة التي اكتسبيا التدريسي في مجال التدريس .
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002 

 

 : نتائج المتعمقة بالفرضية الثالثةال 3-3
ة الرياضية وىي "وجود عالقة ذات داللة احصائية بين تقويم الميارات التدريسية لمدرسي التربي

 وتحصيل طمبتيم "
معامل االرتباط بين الميارات  إليجادلمتحقق من ىذه الفرضية طبقت الباحثة معادلة بيرسون 

ومن ثم  التدريسية وفق اداة تكمان لمدرسي مواد العموم النظرية وتحصيل طمبتيم في ىذه المواد ،
ل االرتباط ودرجات النتائج في التائي الخاص بمعام ىذا االرتباط باستخدام االختبار اختيار

 الجدول االتي :
 يبين قيم معامل االرتباط لمحاور اداة تكمان والتحصيل والقيمة التائية المحسوبة لمعامل االرتباط (2الجدول )

متوسط  س− المحاور
 التحصيل

 T معامل االرتباط

   2582 االبداع
  

228200 

2809 0803 
 *3801 2822 2581 القوة

 *3832 2829 23833 السموك
 2890 2829 2282 الدفء والتقبل
 *3801 2822 102895 الدرجة الكمية

 3812( = 2825( ومستوى داللة )3*قيمة )ت( الجدولية امام درجة حرية )
( ان قيم معامل االرتباط بين محاور اداة تكمان والتحصيل كانت اعمى ما يمكن عند السموك 2الجدول ) بينيت

( وعند 2829( وعند الدفء والتقبل )2809)وعند محور االبداع  (2822( وعند القوة )2829المنظم اذ بمغت )
ولكن بصورة عامة  والقوة( ، لمنظم ،( وىذا يعني ان معامل االرتباط مرتفع عند محورين )السموك ا2822الكمي )

ومن خالل االطالع  ( .2822كانت العالقة االرتباطية عند مستوى التقويم الكمي والتحصيل مرتفعة اذ بمغت )
ور عمى القيم التائية المحسوبة التي اختيرت فييا معامالت االرتباط عند محاور اداة تكمان فقد بمغت عند مح

 ( عند مستوى داللة3812( وىي اقل من القيمة التائية الجدولية )2890التقبل )الدفء و ( ومحور 0803االبداع )
( وىذا يدل عمى ان معامل االرتباط عند ىذين المحورين غير دال احصائيا ، وبيذه 3( ودرجة حرية )2825)

 النتيجة ترفض الفرضية البديمة وتقبل الفرضية الصفرية .
( فقد كانت اكبر من 3801( والكمي )3801( ومحور القوة )3832لسموك المنتظم )اما القيمة التائية عند محور ا

( وىذا يدل ان االرتباط دال احصائيا عند ىذين المحورين والدرجة الكمية بين 3812القيمة التائية الجدولية )
ي محوري السموك االساليب التدريسية لمتدريسيين وتحصيل طمبتيم وتعزو الباحثة السبب في ذلك ان المدرسين ف

المنظم والقوة كانوا عمى درجة كبيرة من الحزم والصرامة والتفاعل وتنظيم االفكار والثقة بالنفس في تفاعميم مع 
طمبتيم معا انعكس ايجابيا عمى تحصيل طمبتيم في المواد الدراسية ومن جية اخرى ان القيمة التائية المحسوبة 

ن العالقة االرتباطية الدالة احصائيا بين الميارات التدريسية لمدرسي عند المجموع الكمي والتي اشارت الى ا
ايجابيا  تأثيراالتربية الرياضية في تحصيل طمبتيم تؤكد عمى ان الميارات التدريسية لممدرسين دور فاعل ومؤثر 

ة ليم والتفاعل والمعارف المحددة لممواد الدراسية المقرر  المعموماتعمى اكتساب   في نفوس طمبتيم مما يشجعيم
 معيا مما انعكس عمى ادائيم من جية وتحصيل طمبتيم من جية اخرى .
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001 

 

 :االستنتاجات والتوصيات  -2
 يأتي : استنتجت الباحثة ما : االستنتاجات 2-1
 نسب الميارات التدريسية لمدرسي التربية الرياضية بمغت نسبة عالية تقدر  -1

              %(.91ب )
تكمان عن  ألداةارتفاع ميارات التدريس لدى مدرسي التربية الرياضية وفق المحاور االربعة  -0

 من الدرجة الكمية . %(02المحك االفتراضي )
تكمان والدرجة الكمية  ألداةظيور ارتباطات عالية بين محاور االبداع والقوة والسموك المنظم  -3

   بتحصيل طمبتيم.
 محور الدفء والتقبل بتحصيل الطمبة.ظيور ارتباط ضعيف بين  -2
 
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بالتوصيات االتية :: التوصيات  2-0
اعتماد اداة تكمان في تقويم الميارات التدريسية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية بفرعيو  -1

 االلعاب الفردية والجماعية .
 لسموك المنظم .تدريب مدرسي التربية الرياضية لمجال ا -0
اعتماد اداة تكمان من قبل كمية التربية الرياضية لجميع اقسامو وفروعو في تقويم طمبة السنة  -3

 الدراسية الرابعة اثناء التطبيق الفعمي في المدارس .
اجراء دراسة مقارنة لميارات التدريس بين مدرسي ومدرسات التربية الرياضية وعالقة ميارات  -2

    تدريسيم بتحصيل طمبتيم .
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 المصادر 
 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، :الطرق االحصائية، (0222) دمحم صبحي صالح ، ابو -

 االردن. عمان،
االحصاء الوصفي واالستدالل في التربية  : (1900عبد الجبار وزكريا اثناسيوس) البياتي، -

 بغداد. العمالية، مؤسسة الثقافة وعمم النفس،
ومدرسات مادة عمم االجتماع  الممارسات التدريسية لمدرسي : (0221فراس حسن) البياتي، -

كمية  رسالة دبموم عالي غير منشورة، وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لطمبة الصف الخامس االدبي،
 جامعة الموصل. التربية،

وزارة التعميم العالي  (:االحصاء التربوي،1922مظفر فاضل ورشيد عبد الرزاق) البياتي، -
 جامعة الموصل. والبحث العممي،

رسالة  تقييم مديري المدارس االبتدائية من قبل معممي مدارسيم، : (1900اتم عبيد)ح جعفر، -
 كمية التربية. جامعة بغداد، ماجستير غير منشورة،

تقويم االساليب التدريسية لمدرسي ومدرسات مادة التاريخ في  : (0221زياد طارق) الحيالي، -
 كمية التربية، دبموم عالي غير منشورة،رسالة  المرحمة االعدادية وعالقتيا بتحصيل الطمبة،

 جامعة الموصل.
مبادئ القياس والتقويم وتطبيقاتو التربوية  : (1990سميم سالمة واخرون) الروسان، -

 االردن. عمان، ،جمعية المطابع التعاونية،1واالنسانية،ط
 ،يضةالنمطبعة  مؤسسة الخميج العربي، سموك التدريس، :( 1922) دمحم امين ، المفتي -

 مصر.
الييئة  سات التدريسية المفضمة لدى اعصاءالممار  : (1990) صباح واخرون  ىيشان،-

 .1مجمة جامعة تكريت،ع التدريسية كما يراىا طمبة جامعة تكريت،
-Anders, T, etal(1980) : "Adjunct Applications faclilitac Later Application 

or Do they" Journal of Education Psychology,VOL:72,NO.4 
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 (1ممحق )
 اداة تكمان في تقويم الميارات التدريسية

 المقاييس ت المحاور
  
  

 االبداع

 مقمد 1 0 3 2 5 2 0 مجدد -1
 مبتكر 0 2 5 2 3 0 1 تقريري  -0
 مثبط 1 0 3 2 5 2 0 مشجع -3
 ناقد 0 2 5 2 3 0 1 سطحي -2
 غير تجريبي 1 0 3 2 5 2 0 تجريبي -5
 متوسع 0 2 5 2 3 0 1 حرفي -2
 متردد 1 0 3 2 5 2 0 جريء -0

  
  

 القوة

 صريح 0 2 5 2 3 0 1 متحفظ -2
 سمبي 1 0 3 2 5 2 0 فعال -9
 حرك 0 2 5 2 3 0 1 ساكن -12
 خامل 1 0 3 2 5 2 0 حيوي  -11
 حازم 0 2 5 2 3 0 1 متراخ -10
 انطوائي 1 0 3 2 5 2 0 انبساطي -13
 حاسم 0 2 5 2 3 0 1 قمق -12

  
  

السموك 
 المنظم

 عشوائي 1 0 3 2 5 2 0 ىادف -15
 منظم 0 2 5 2 3 0 1 مضطرب -12
 مرتاب 1 0 3 2 5 2 0 واثق -10
 مرتب 0 2 5 2 3 0 1 مشتت -12
 غير موجو 1 0 3 2 5 2 0 موجو -19
 ثابت 0 2 5 2 3 0 1 متقمب -02
 شارد 1 0 3 2 5 2 0 مالحظ -01

  
  

الدفء 
 والتقبل

 صبور 0 2 5 2 3 0 1 غير صبور -00
 عدائي 1 0 3 2 5 2 0 حميم -03
 ودود 0 2 5 2 3 0 1 خصوم -02
 فظ 1 0 3 2 5 2 0 دمث -05
 منصف 0 2 5 2 3 0 1 متعسف -02
 انعزالي 1 0 3 2 5 2 0 اجتماعي -00
 متجاوب 0 2 5 2 3 0 1 مستيزئ  -02

  


