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 امللخص

في  اإلعداديةالتربية الرياضفففية للمرحلة  م درسفففا و  م درسفففيالصففففي ل الّتفاعل لتعرف علىمن أهمية البحث في اتك  
 ، فالمدرساألقضفففيةو  والفروق بين المركز ،ومدى تأثر التدريسفففي ل ا ،(العمرو  )الخبرة وفق المتغيرينعلى محافظة ميسفففان 
الكافية لتزويد  ضففففففمن ا المعرفة منر عدة مصففففففاد يعمل على نقل مجموعة الكفاءا  والتي تنبع منمين الذي ي عد الناقل األ

ومدى منظمة ومحددة، بطريقة  يقدم ا على أرض الواقع التيمن معلوما  وافكار وممارسفففا  ميدانية  الطالب بكل ما يحتاج
وتحت شفرو   الصففي التعليمي والتربوي  الّتفاعلاسفتيعاب الطلبة ل ا ليشفكل بذلح حلقة متفاعلة بينو وبين بهبو مما يحقق 

 .   دائم ومثمر وبهبو م درسالبين  الّتفاعلوظروف مناسبة تجعل من التواصل و 
، إذ أن مجتمع البحث الصفففي الّتفاعللغرض إعداد مقياس  المقارنا  أسففلوبالمن ج الوصفففي ب ون الباحث ماسففتخد

عينة البحث  وقد تم إختيار، ( تدريسفففي167التربية الرياضفففية في محافظة ميسفففان والبالم عددهم ) م درسفففا و  م درسفففيهو 
ا  درسفففففف( م  18إشففففففتملت العينة اإلسففففففتطه ية على )و  وفق ما تتطلبو إجراءا  البحثعلى  ا  ( تدريسففففففي148والبالم عددهم )

، وتكونت صففل( من مجتمع األ%10،78بنسففبة  ) تم إختيارها بطريقة عمديةالتربية الرياضففة في محافظة ميسففان  وم درسففة
، ( م درسة تربية رياضية، وتم إختيارها بطريقة عمدية50( م درسا ، و)80 وم درسة  ، بواقع )( م درسا  130عينة التطبيق من )

، وأجريت المعامه  اإلحصففائية الخاصففة برسففتخراج الخصففائ  األصففلمن مجتمع  (%77،84وب ذا تكون النسففبة الميوية )
( SPSS) ، حيث تم إستخدام الحقيبة اإلحصائيةوتحديد المستويا  المعيارية ل ما( الثبا و  سين )الصدقالسيكومترية للمقيا
 .تائج الدراسة وتحليل ا ومناقشت اوذلح للحصول على ن

 :                                                                                                                            االتيةالنتائج  إلى ون ثالباحد توصل وفي ضوء مناقشة تلح النتائج ق
وجود فروق لم درسي وم درسا  التربية الرياضية بين المركز واألقضية في اعداديا  محافظة ميسان في متغير الّتفاعل  -1

 م درسي وم درسا  مركز المحافظة . ولمصلحةالصفي 
 التوصيا  :

  . ميسانمحافظة في  التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة م درسا و  م درسيعلى إجراء دراسة مشاب ة  -1
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     Abstract 

The importance of the research was in identifying the classroom interaction of the teachers 
of physical education for the preparatory stage in Maysan governorate according to the variables 
(experience, gender) and the extent of the lectuer impact on them, as he is considered the honest 
person that works to transfer a group of competencies that stem from several sources  Including 
the sufficient knowledge to provide the student with all the information, ideas, and the field 
practices he provides on the ground in an organized and specific way, and the extent of students' 
assimilation of it to constitute a interacting link between him and his students, thus achieving 
educational and educational class interaction and under appropriate conditions and conditions that 
make communication and interaction between the teacher and his students  Durable and fruitful.                                                                                                    
     The researchers used the descriptive method of comparisons to prepare  the class interaction 
scale, as the research community is (167) teachers and physical education teachers in Maysan 
Governorate, and the research sample of (148) teachers was chosen according to what the research 
procedures require and the survey sample included  On (18) teachers and sports education teachers 
in Maysan governorate were deliberately selected at a rate of (10.78%) from the parent community, 
and the application sample consisted of (130) teachers and schools, by (80) teachers, and (50) 
physical education schools,  It was chosen intentionally , and thus the percentage (77.84%) of the 
community of origin, and statistical treatments were carried out to extract the psychometric 
properties of the two scales (honesty, consistency  ) And specifying the standard levels for them, 
where the SPSS statistic bag was used to obtain the results of the study, analyze it and discuss it.                                                                                               
In light of discussing these results:                                                                
1- There  are differences for  teachers  and  teachers of  physical education between the Center and 
districts in Maysan provinces executions in the variable of  the variable reaction a teachers  and  
teachers of  the province center .                                                                                                          
Recommendations:                                                                                             
1- Conducting a similar study on the teachers of physical education for middle school in Maysan   
governorate .                                                   

 التعريف بالبحث : -1
 المقدمة واهمية البحث : 1-1

لما يحمله من في المؤسسة التعليمية ال يمكن االستغناء عنه  اً ساسيًا عنصر التربية الرياضية  درسمُ  ُيعد    
 مع الطلبة الّتفاعلي يمثله و معارف ومعلومات وامكانات في ايصال المعلومة وطريق التعايش مع الدور الذ

من مظاهر  اً مظهر  ُيعد الصفي الّتفاعلف ،من أجل تحقيق االهداف المطلوبة طريقة تدريس مثالية إلىللوصول 
 تحقيقل الطلبة وظروف إمكاناتمع  حديثة ومالئمة بشكل ويتناسبق تدريس ائبامتالك طر  الحديثالتعلم 

 مخرجات مرضية للجميع .
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 الطلبة توجيه انتباهو  االفكار والمعلومات إليصال الالزمةأن يكون لديه القدرة  درس التربية الرياضية يجبفمُ     
حلقة بذلك ليشكل  لها الطلبة استيعابه ومدى صادرة من قبلالمتباينة ال أثناء التعليم والتوجيه والممارسة في

يعمل هو الناقل االمين الذي  ُمدرسالف ،الصفي التعليمي والتربوي  الّتفاعلمتفاعلة بينه وبين طالبه مما يحقق 
المعرفة الكافية لتزويد الطالب بكل ما  ضمنها من مجموعة الكفاءات والتي تنبع من مصادر عدة على نقل 

منظمة ومحددة،  بطريقةعلى أرض الواقع  ُمدرساليحتاج من معلومات وافكار وممارسات ميدانية التي يقدمها 
نها الخبرة وطالبه دائم ومثمر وم ُمدرسالبين  الّتفاعلوتحت شروط وظروف مناسبة تجعل من التواصل و 

ما األثر الذي يحدثه تدخل أو موقف شخص "أنه ذلك  الصفي الّتفاعلوالجنس والعمر الزمني، وقد عرف  
ها ذلك األثر باعثا على بداخل جماعة و ذلك في الحالة التي يكون  أخرينطار حوار، أو على على أخر في إ

 ( .528:5) "في الوقت نفسه لّرد الشخص المّتدخل مثيراً و     فعل مّعين لدى هؤالء 

 ربية الرياضيةتال ُمدرساتو  ُمدرسيالفروق بين عرف على لتّ ل هذه الدراسةفكرة وأهمية  انبثقتومن هنا    
 لمتغير التفاعل الصفي . بين مركز محافظة ميسان واالقضية  اإلعداديةللمرحلة 

    مشكلة البحث : 1-2
عمار وجنس مدرس للّتفاعل الصفي وما يشمله من أهداف وأبعاد بإختالف خبرة وأ  الطلبة استجاباتتختلف    

 ُمدرسالمن  واألفكار المعلومات نقل طريقةالعطاء العلمي و  تفاوتاالثر الواضح في  لهامما  ،التربية الرياضية
 . الطالب إلى
 ُمدرسيلالطلبة لمتغير التفاعل الصفي  واستجابةعلى مدى تأثر  ومن هنا جاءت مشكلة البحث للتعرف   

، ، ومعرفة الفروق بين المركز واالقضيةفي محافظة ميسان اإلعداديةربية الرياضية للمرحلة تال ُمدرساتو 
 وية .مما يخدم العملية التربلذلك والمساهمة في إيجاد الحلول البديلة 

 هداف البحث :أ 1-3
في محافظة  اإلعداديةالتربية الرياضية للمرحلة  ُمدرساتو  ُمدرسيالصفي بين  الّتفاعللتعرف على مقياس ا -1

     . ميسان
إجراء مقارنة في الّتفاعل الصفي بين ُمدرسي وُمدرسات التربية الرياضية المركز واألقضية للمرحلة  -2

 اإلعدادية في محافظة ميسان .
 البحث : فرض 1-4
للمرحلة   (الصفي الّتفاعل) متغير الدراسةفي الّتربية الرياضية  ُمدرساتو  ُمدرسيوجود فروق بين  -1

 بين المركز واالقضية . محافظة ميسان  في اإلعدادية
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 مجاال  البحث : 1-5
في محافظة ميسان للعام  اإلعداديةالّتربية الرياضية للمرحلة  ُمدرساتو  ُمدرسو:  المجال البشري  1-5-1

 ( .167عددهم )( والبالغ 2019/2020الدراسي )
 ( .2020/ 27/2) إلى( 17/10/2019للمدة من ):  المجال الزماني 1-5-2
 مدرسة .  (76) في محافظة ميسان وعددها اإلعدادية: المدارس الثانوية و  المجال المكاني 1-5-3
 تحديد وتعريف المصطلحا  : 1-6
  الصفي : الّتفاعل 1-6-1
التواصل الذي يتضمن بدوره العديد  طريقعادة عن  الجماعات الذي يتماد و ر التأثير المتبادل لسلوك األفهو  -

 . ( 226:4)من الرموز
ّطرف الثاني المعرفية ستجابة الإل /التعليمية تجاوب نفسي بين طرفي العملية الّتعليميةهو حدوث اقتناع و  -

  . (95:6) التأثر بهوالسلوكية للّطرف األول و 
 الميدانية :من جية البحث وإجراءاتو  -2
 من ج البحث : 2-1

فالبحث " ،المقارنات بأسلوبالمنهج الوصفي  ون الباحث ماستخدن ما يتالءم مع تحقيق أهداف البحث إ   
جل ما يستخدم كأجراء بحثي أولي من أ الوصفي يتالءم وبدرجة كبيرة لمواجهة المشاكل بشكل اوسع وانه غالباً 

 . (49: 1) "فتح مجاالت جديدة للدراسة
 مجتمع البحث وعيناتو : 2-2
 مجتمع البحث : 2-2-1

( 167محافظة ميسان والبالغ عددهم )التربية الرياضة في  ُمدرساتو  ُمدرسييشتمل مجتمع البحث على    
 .( 1وكما مبين في جدول ) ُمدرسة تربية رياضيةو  مدرساً 

 (1جدول )
 واألقضية في محافظة ميسان مركزالقطاع  وفقعلى التربية الرياضية  م درسا و  م درسين أعداد ييب

 المجموع  م درسا  نم درسي القطاع ت
 103 43 60 مركز المحافظة  1
 64 24 40 األقضية 2

 167 67 100 المجموع الكلي
 



فاعل الصفيدراسة مقارنة يف ا
ّ
درسات........ لت

ُ
درسي وم

ُ
 بني م

124 
 

 
 البحث : عينة 2-2-2
، من مجتمع (148الّتربية الرياضية والبالغ عددهم) ُمدرساتو  ُمدرسيّتَم إختيار عينة البحث والمتمثلة ب    

فقد إختيروا بطريقة عمدية على وفق ما تتطلبه  ،(%88،62، وبنسبة مئوية)(167البالغ ) البحث األصلي
( ُمدرسًا وُمدرسة تربية رياضية من مجتمع البحث نتيجة تمتعهم بإجازات 19وتم إسبعاد ) ،إجراءات البحث
) أن العينة هي الجزء الذي يمثل مجتمع محجوبولهذا يرى وجيه ، ُمدرساتإجازات أمومة للمرضية وأخرى 

  . (181:7)األصل الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليه(
 أوال  : العينة اإلستطه ية 

محافظة ميسان تم إختيارها التربية الرياضة في  درسةومُ  درساً ( مُ 18) إشتملت العينة اإلستطالعية على    
، والتي يرحد كب إلى، وقد كانت اإلجابات ثرية ومفيدة مجتمع األصل( من %10،78بطريقة عمدية بنسبة  )

  . الصفي النهائي للدراسة الّتفاعل مقياسفي ضبط محاور  اسهمت
 
 
 الصفي : الّتفاعلا  : عينة تطبيق مقياس ثاني

 تميسان، تكون ( ُمدرساً وُمدرسة التربية الرياضة في محافظة18) أستبعاد العينة اإلستطالعية والبالغةبعد     
مجزئة إلى  ( ُمدرساً 80، بواقع )ًة تربية رياضية في محافظة ميسان( ُمدرسًا وُمدرس130عينة التطبيق من )

ُمدرسة للمركز،  28مجزئة إلى ) ياضية( ُمدرسة تربية ر 50و) ُمدرسًا لألقضية(، 31و ،ُمدرسًا للمركز 49)
باحثون بتوزيع قام الو  ،من مجتمع االصل (%77،84وبهذا تكون النسبة المئوية ) ،ُمدرسة لألقضية( 22و

 : ( تبين ذلك3،2) والجدولين، والمقارنة بينهم( ، العمرالعينة حسب )الخبرة
 (2جدول )

 يبين توزيع عينة البحث حسب الخبرة
تكرار  الخبرة

 م درسي
 المركز

تكرار 
 م درسي
 األقضية

تكرار 
 م درسا 
 المركز

تكرار 
 م درسا 
 األقضية

النسبة  المجموع
 الميوية

  113 19 27 29 38 سنوا  10أكثر من 
86،92% 
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 (3جدول )

  العمر يبين توزيع عينة البحث حسب
تكرار  العمر

 م درسي
 المركز

تكرار 
 م درسي
 األقضية

تكرار 
 م درسا 
 المركز

تكرار 
 م درسا 
 األقضية

المجمو
 ع

النسبة 
 الميوية

70،77 91 13 18 24 36 سنة 40أكثر من 
% 

 األدوا  والوسائل المستخدمة بالبحث : 2-3
 الوسائل المستخدمة : 1 -3 -2

 بالوسائل اآلتية : الحقيقة استعان الباحث إلىصول لغرض جمع البيانات والمعلومات والو 
  المصادر العربية. 
  إستمارات لتسجيل وتفريغ البيانات 
  والمتخصصينالمقابالت الشخصية للخبراء . 
 . التجربة اإلستطالعية 
 . الوسائل اإلحصائية 
 : األدوا  المستعملة 2 -3 -2

 ( حاسبة يدويةCasio. صينية المنشأ ) 
  حاسوب البتوبAcer  1عدد . 
      -اإلجراء الميدانية للبحث: 2-4
  -: الصفي الّتفاعلمقياس  2-4-1

على ( 2018، بِوشففففنتوف خديجة  )ادريبات فتيحةعد من قبل المُ  الصفففففي الّتفاعلمقياس  ون إعتمد الباحث    
الصففففففففي  الّتفاعل)ويعتمد على  فالندروز نظام والمعتمد على نظامين هما في الجزائر المتوسفففففففططلبة التعليم 

الذي  وجاالوي  ونظام ،، السففففلوك المشففففترك(، سففففلوك الطالبُمدرسالثالثة اقسففففام )سففففلوك  إلىاللفظي ويقسففففم 
 ( .نادراً ،احيانّا،  دائماً : )ةاآلتيواستخدام البدائل ، (3)الصفي غير اللفظي الّتفاعل عنيعتمد 

 : التجربة االستطه ية  2-4-2
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على عينة مؤلفة  ( 11/2019 /26 إلى  2019/ 11 /25)من  للمدةتم إجراء التجربة اإلستطالعية     
 جريت مناقشات مع العينة اإلستطالعية بعد اإلنتهاء من اإلستجابةاثم ، تربية رياضية ُمدرس وُمدرسة( 18)من

 لتفادي األخطاء . حول مدى وضوح التعليمات وصياغة الفقرات ووضوح المعاني على فقرات المقياس
 األ سس العلمية للمقياس : 2-4-3
 الصدق : 2-4-3-1

طرائق وذوي الخبرة من  ينصففففففففففوالمتخصففففففففففعلى الخبراء  الصفففففففففففي الّتفاعل بعرض مقياس ون قام الباحث     
صففففادق للغرض الذي وضففففع ، وبينت النتائج إن المقياس واالختبارات والقياس الرياضففففيوعلم النفس التدريس 

 . ( على إن المقياس مالئم للعينة %92وبنسبة إتفاق بلغت ) آجلهمن 

 الثبا  :  2-4-3-2 
خ على أفراد عينة الثبات بهذه الطريقة من خالل تطبيق معادلة كورنبا إستخراج أوال  : بريقة الفا كرونباخ :

 الّتفاعل( ، تبين أن قيمة معامل الثبات لجميع أبعاد مقياس spssباستخدام الحقيبة اإلحصائية )  إعداد المقياس
    لتقدير ثبات اإلختبار ، ويمكن اإلعتماد عليهبات عال  معامل ث وهو، (%886) الصفي
والمتعلقة بدرجات  ون البيانات التي حصففففففففففل عليها الباحثتم اإلعتماد على بريقة التجزئة النصفففففففف ية : ثانيا  :

األول يتضمن درجات الفقرات  ينجزأقرة إذ تم تقسيم المقياس على ( ف30المتضمن )و  الصفي الّتفاعلمقياس 
الفقرات التي تحمفل الزوجيفة وبواقع ، والثفاني يتضفففففففففففففمن درجفات ( فقرة15التي تحمفل األرقفام الفرديفة وبواقع )

( إال ان هذه القيمة 0،777، إذ تم حسففففاب معامل اإلرتباط البسففففيط بيرسففففون، والذي بلغ للمقياس )( فقرة15)
باسفففففففتعمال معادلة )سفففففففبيرمان بروان( بهدف تصفففففففحيح  ون ؛ لذا قام الباحثرتمثل معامل ثبات نصفففففففف االختبا

 ( .0،879س )معامل اإلرتباط وبذلك أصبح ثبات المقيا
 التجربة الرئيسة للمقياس : 2-4-4

 إلى  2019  /12/11ندة مملل بتطبيق المقياس ون ، باشفر الباحثعد أن أصفبح المقياس جاهز للتطبيقب    
 ون وقد قام الباحث، تربية الرياضففففففية ًا ومدرسففففففةمدرسفففففف( 130على عينة البحث والمكونة من ) 2020 /1/  2

 .  ل إحصائية لغرض معالجتها إحصائياً بجمع البيانات وتبويبها ووضعها في جداو 
      : تصحيح المقياس 2-4-5
( فقرة بعد أن أعطيت الدرجات لإلستجابة 30الصفي على أساس ) الّتفاعلتم تصحيح اإلستمارات لمقياس     

( درجات لكل فقرة 1، 2، 3وقد حددت األوزان من ) ،(√)الفقرات التي وضع المختبر أمامها عالمة  عن
 وحسب البدائل التي يختارها المختبر .
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج :  -3
الوسفففل الحسفففابي واإلنحراف المعياري وتيمة ) ( المحسفففوبة ومسفففتوى الداللة لمقياس عرض نتائج 1 -3

  وتحليل ا ومناقشت ا :  األقضية م درسيالتربية الرياضية للمركز و  م درسيبين  الصفي الّتفاعل
 
 (4الجدول )

 في مقياس الّتفاعل الصفي ألقضيةلمركز وال الّتربية الرياضية م درسييبين نتائج الفروق بين 

 . (158=2-80+80( )2-درجة الحرية )ن+ن 
التربية الرياضفففية للمركز  ُمدرسفففي( أن الوسفففط الحسفففابي لمقياس الّتفاعل الصففففي ل4يالحظ من الجدول )     
التربية  ُمدرسفي(، بينما الوسفط الحسفابي لمقياس الّتفاعل الصففي ل3،08المعياري ) ( واإلنحراف88،79كان )

( 2،48وبلغت قيمة )ت( المحسفففففوبة ) ،(5.89(، واإلنحراف المعياري )64،09الرياضفففففية لألقضفففففية قد بلغ )
 ( .158وبدرجة حرية ) ،(80) لدى عينة البحث

الرياضية في المركز واألقضية يتمتعون بالتفاعل الصفي، التربية  ُمدرسي أن من خالل ذلك يرى الباحثون      
 ُمدرسيالمركز أعلى من الوسط الحسابي ل ُمدرسيولكن بنسب متفاوتة، حيث نرى أن الوسط الحسابي ل

توافر  إلى، ويوعز الباحثون هذا التفاوت بالتفاعل الصفي أعلى من األقضية األقضية، وهذا يعني تمتعهم
ة مثل سائل اإليضاح ومتابعة المشرفين والمشاركات الرياضية وإهتمام مؤسسات خارجيالمدراس النموذجية وو 

راك بالندوات والسباقات الرياضية ولمبية التي تدعم القطاع التربوي من خالل االشتمنتديات الشباب واللجان األ
إستعمال الّتفاعل الصفي فضالً عن  ،مما لها األثر اإليجابي في تحقيق التفاعل واإلتصال بين المدرس والطالب

 يقوم ما كل في تساعد الُمدرس بل فقط اتالمهار  تعلم في تسهم ، والتي الغير لفظي( -ذو إتجاهين )لفظي
وتقدير ما يقوله ، تشجيع الطالب على اإلتصال مع الُمدرس، من خالل خارجه وأ أثناء الدرس في أدوار من به

وتعزيز دوره معهم  ، وإرسال رسائل واضحة وشاملة اليهم،آراء الطلبة إلىواإلستماع والتعبير عن نفسه،  الطالب
، ريت في هذه الدراسة وحسب )الخدمةجالتي أُ المجانسة ذلك  إلىظف ي، ونبشكل يلبي الطموح واستخدامه

المركز واألقضية التي يظهر فيها متغير الخدمة يصب في مصلحة المركز  ُمدرسيالعمر( للتفاعل الصفي ل

المعامه          
 اإلحصائية

 اسم المقياس

وحدة 
 القياس

( Tتيمة ) م درسو األقضية م درسو المركز
 ع± س   ع± س   المحسوبة

 الّتفاعل الصفي
 3،08 88،79 الدرجة 

64،0
9 5.89 2،48 
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لها الدور في إظهار  التربية الرياضية لألقضية وهذه الخدمة الدراسية أيضاً  ُمدرسيليكون تكرارهم أكثر من 
تواصل في ُتعد عاماًل مساعدًا على االستمرار المحيث  ،ن بهُمدرسيالّتفاعل الصفي بشكله االيجابي وتمتع ال

تطبيق مقررات الّتفاعل والعمل بها والتمسك بأهداف الخطة اليومية والشهرية والسنوية والعمل على التواصل 
الفكري والمعلوماتي واإلبداعي من أجل رسخ المعلومات المطلوبة في أذهان الطلبة والعمل على حل المعوقات 

الخبرة تجعل مدرس التربية على الّتفاعل الصفي، لكون مكن أن يؤثر وإيجاد الحلول المناسبة ألي موقف سلبي ي
وكيف القيام بالدور الرائد الذي يقع على  المواقف المتنوعة داخل الدرس الرياضية يعرف كيف يتعامل مع

المطلوبة في خطة الدرس، ويرى  تعليم المهارات عاتقه في ممارسة االنشطة الرياضية والقيام بواجباته في
نمو سليم في جميع  إلىواتصالها في اتجاه نحو هدف يصل بالشخصية  ان استمرار الخبرة( 1963:)النجيحي

موقف خبرة آخر اتسعت نظرته وزادت  إلىنواحيها ويجعلها تامة متكاملة فكلما مر المتعلم في موقف خبرة 
المركز،  ُمدرسو بها يتميزالتي فمن خالل تلك المؤهالت  ،(80:2انتظام مجال الخبرة ) إلى يؤدي اعمقًا وهذ

 . تحقيق األهداف التربوية والتعليمية وبالتالي الّتفاعل الصفيبجعلهم يتمتعون  ،األقضية والتي يفتقدها ُمدرسو

عرض نتائج الوسففل الحسففابي واإلنحراف المعياري وتيمة ) ( المحسففوبة ومسففتوى الداللة لمقياس  2 -3
  وتحليل ا ومناقشت ا :  األقضيةو  التربية الرياضية للمركز م درسا بين  الّتفاعل الصفي

 (5الجدول )
 في مقياس الّتفاعل الصفي الّتربية الرياضية للمركز واألقضية م درسا يبين نتائج الفروق بين 

 .( 98=2-50+50( )2-درجة الحرية )ن+ن 
التربية الرياضفففية للمركز  ُمدرسفففات( أن الوسفففط الحسفففابي لمقياس الّتفاعل الصففففي ل5يالحظ من الجدول )    

التربية  ُمدرسفي(، بينما الوسفط الحسفابي لمقياس الّتفاعل الصففي ل4،23المعياري ) ( واإلنحراف77،94كان )
( 3،93( ،وبلغت قيمة )ت( المحسفففففوبة )6،56(، واإلنحراف المعياري )62،08الرياضفففففية لألقضفففففية قد بلغ )

 ( .98وبدرجة حرية ) (،50بحث )لدى عينة ال
التربية الرياضففففففففففية في المركز واألقضففففففففففية يتمتعون بالتفاعل  ُمدرسففففففففففات أن من خالل ذلك يرى الباحثون     

المركز أعلى من الوسفففط الحسفففابي  ُمدرسفففاتحيث نرى أن الوسفففط الحسفففابي ل الصففففي، ولكن بنسفففب متفاوتة،

المعامه          
 اإلحصائية

 اسم المقياس

وحدة 
 القياس

( Tتيمة ) م درسا  االقضية   م درسا  المركز
 ع± س   ع± س   المحسوبة

 الّتفاعل الصفي
 3،93 6،56 62،08 4،23 77،94 الدرجة 
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 إلىاحثون هذا التفاوت بالتفاعل الصفففي أعلى من األقضففية، ويوعز الباألقضففية، وهذا يعني تمتعهن  ُمدرسففيل
دم التأخير عن رس من مكان إقامتهن وعابنية المدسففففففمي وسففففففاعاته المحددة بسففففففبب تقارب أالر  االلتزام بالدوام

م في عملية التفاعل هالتي تسفففنشفففطة الالصفففخية داخل وخارج المدرسفففة ، والمشفففاركة في األالحصفففة المقررة لها
أثناء ممارسففففة خطة الدرس ليشففففعرن الطالبات بحيوية اُلمدرسففففة  في رتداء الزي الرياضففففيإواالتصففففال، وكذلك 

ذلك تمتعهن بالخبرة في مجال  إلىوبالتالي الرغبة بالممارسفففففففففففففة لكافة المهارات والفعاليات المطلوبة، نظف 
نجاح عملية الممارسففففففففة الميدانية واكتسففففففففاب المهارات والتعامل مع  في التدريس التي تسففففففففهم بشففففففففكل مباشففففففففر

ازدياد الروابط االجتماعية  إلىأثناء الخدمة وكذلك تؤدي في معوقات التي يمكن أن تحدث الصفففففففففففففعوبات وال
والتي تفتقدها ُمدرسفففففات فمن خالل تلك المؤهالت التي تتميز بها ُمدرسفففففات المركز،  ،الطالباتواالسفففففرية بين 

   . تحقيق األهداف التربوية والتعليمية وبالتالي جعلهن يتمتعن بالّتفاعل الصفي األقضية،
 االستنتاجا  والتوصيا  : -4
 االستنتاجا  : 4-1
تمتع ُمدرسي وُمدرسات التربية الرياضية في اعداديات محافظة ميسان بالّتفاعل الصفي مع الطلبة في  -1

 درس التربية الرياضية .
ضية في اعداديات محافظة ميسان في المركز واألقلتربية الرياضية بين وجود فروق لُمدرسي وُمدرسات ا -2

 ُمدرسي وُمدرسات مركز المحافظة . ولمصلحةمتغير الّتفاعل الصفي 
 التوصيا  : 4-2
 .محافظة ميسان في التربية الرياضية للدراسة المتوسطة  ُمدرساتو  ُمدرسيإجراء دراسة مشابهة على  -1

 المصادر
  .1998،، دار المعارف ، القاهرةالتربية البدنية مناهج البحث فيابراهيم احمد سالمة:  -1
دراسة  ، التفاعل الصفي وعالقته باالنتباه لدى تالميذ التعليم المتوسط، بِوشنتوف خديجة : ادريبات فتيحة -2

دة ميدانية بمتوسطات أبي ذر الغفاري وعثمان بن عفان والعقيد عميروش بأدرار ، مذكرة مكملة لنيل شها
    . 2018، الجزائر، أكاديمي في علم النفسالماستر 

 .1962، 1، القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية،طفلسفة التربيةالنجيحي ،محمد لبيب : -3
 2004، علم النفس االجتماعي، عمان األردن، مكتبة دار الثقافة إلىمدخل  :باسم محمد ولي محمد باسم  -4
. 

   اّلديداكتيكية سوعي في المصطلحات البيداغوجية و الّتربوي معجم مو  المنهل:عبد الكريم غريب -5
 . 2006، اّلدار البيضاء،2،ط 1ج تعالم الّتربية، ، منشورات والسيكولوجية

 . 2000، 1، دار وائل للطباعة ،ط، عماننماذج  تربوية  تعليمية  معاصرة نبيل احمد عبد الهادي : -6
  .1993، بغداد،، دار الحكمة للطباعة والنشرالعلمي ومناهجه: طرائق البحث وجيه محجوب -7
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 المهحق

  الصفي بصيغتو الن ائية الّتفاعلمقياس 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                                                     

                                     ةانستبم / إستمارة إ 
 حضرة األستاذ المحترم .                       

 حضرة األستاذة المحترمة .   

 لسهم عليكم ورحمة هللا وبركاتو .ا

التربية الرياضية للمرحلة  م درسا و  م درسيدراسة مقارنة للّتفاعل الصفي بين  : )ون إجراءيروم الباحث
 . ( في محافظة ميسان اإلعدادية

وقراءة كل فقرات المقياس بعناية  معنا تعاونكم نأمل الميدان هذا في ودراية ةخبر  من فيكم الباحث يعهده ولما   
في الحقل الذي ينطبق  (√)قصد اإلجابة عنها جميعًا بكل موضوعية وأمانة علمية ؛ وذلك بوضع عالمة  

 طريقة اإلجابة . يوضح الذي اآلتي بالمثال عليك أمام كل فقرة ، ومستعيناً 

 تكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحث .علمًا أن إجاباتكم تستعمل ألغراض البحث العلمي فقط ، و 

 : مثال اإلجابة

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرات ت
يحافظ االستاذ على العهقة االبوية مع  1

 بهبو
    

  معنا وإعطائنا جزءا  من وقتكم الثمين شكري وإمتناني على حسن تعاونكم

 :                                                                                     بيانا  شخصية

ة : ...................................                                                             م درسالأسم  
 ون الباحث
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                                                               أنثى .   الجنس :  ذكر 

 مكان العمل : العمر :    الخدمة :

 

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرة  
    يوظف األستاذ لغة الجسد لدعم رسائلو اللفظية 1
    يستمع األستاذ لما يقولو بلبتو باالهتمام 2
    يظ ر األستاذ مسترخيا أثناء االتصال الصفي )يبتسم عند الحاجة نبرة صوتو هادئة ومتزنة( 3
    يحافظ األستاذ على وج تو أثناء الدرس فه يخرج عن الموضوع 4
    يقدم األستاذ أمثلة مادية لتوضيح المفاهيم المجردة 5
    يوضح األستاذ النقا  ال امة في الدرس بتكرارها 6
    يتجنب األستاذ التنقل غير المبرر أثناء الدرس 7
    يتجنب األستاذ لعب دور المرسل كل الوقت 8
    يغير األستاذ في نبرة صوتو أثناء الشرح حسب الحاجة 9
    يوزع األستاذ االتصال البصري بالتساوي بين الطلبة 10
    في االستقبال والف م ينقل األستاذ المعلوما  بسرعة تتناسب مع سرعة الطلبة 11
    يفح  األستاذ دوريا مدى ف م الطلبة 12
    تظ ر األفكار التي يعرض ا األستاذ مرتبو ضمن تسلسل منطقي وواضح 13
    يتجنب األستاذ التكرار الزائد أثناء الدرس 14
    يتجنب األستاذ تناول تفصيه  زائدة غير ضرورية 15
سلوك الطلبة غير المقبول في اقرب فرصة ممكنةيتعامل األستاذ مع  16     
    يساعد األستاذ الطلبة في تطوير م ارا  اتصال فعالة 17
    يستخدم األستاذ "رسائل األنا " عند التعامل مع سلوك الطلبة غير المقبول 18
    يشرح األستاذ المفاهيم الرئيسية المتضمنة في الدرس 19
مع الطلبةيظ ر األستاذ بود  20     
    يعامل األستاذ بلبتو باحترام 21
    ينادي األستاذ الطلبة بأسمائ م 22
    يقدم األستاذ أمثلة واقعية وترتبل بحياة الطلبة وبييات م 23
    يستخدم األستاذ كلما  بسيطة لتوضيح المفاهيم والمصطلحا  الصعبة 24
الطلبةيستخدم األستاذ لغة مناسبة لمستوى  25     
    ينتبو األستاذ منبرا لدالال  عدم الف م التي يظ رها الطلبة 26
    ينوع األستاذ في وسائل االتصال الصفي وبالتالي في نوع المستقبه  الحسية الهزمة للمتعلم 27
    يستخدم األستاذ وسائل تتناسب مع ببيعة الرسالة الص ية 28
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