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لبعض مدرسي التربیة استخدام اداة تكمان ب تقییم المهارات التدریسیة
  الریاضیة في جامعة صالح الدین

  فراس اكرم سلیم.  د  فداء اكرم سلیم    م.م.اج     أد  فؤاد ابراهیم السر.م.أ        
  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة                          

 ٢١/٨/٢٠٠٨:   ؛   تاریخ قبول النشر ١٥/١/٢٠٠٨  : البحث تاریخ تسلیم

  الملخص 
  : هدف البحث الى التعرف على -

وفــق اداة علــى  مــستوى المهــارات التدریــسیة لمــدرس التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة صــالح الــدین -١

  .تكمان 

ة تكمـــان والمحـــك الفرضـــي وفـــق اداعلـــى  الفـــروق بـــین تقیـــیم المهـــارات التدریـــسیة لمـــدرس التربیـــة الریاضـــیة -٢

)٧٠. (%  

 تمثـــل مجتمـــع البحـــث مـــن تدریـــسیي التربیـــة الریاضـــیة لفـــرع العلـــوم النظریـــة والبـــالغ عـــددهم -   

  .تدریسیا)١٧(

تدریـــسیین لتحلیـــل مهـــاراتهم التدریـــسیة وفقـــا لمـــواد العلـــوم النظریـــة التـــي )٦(وقـــد حـــدد البـــاحثون

علــم (جامعـة صـالح الـدین وهـي/ة التربیـة الریاضـیة یدرسـونها لطلبـة الـسنة الدراسـیة الرابعـة فـي كلیـ

  ).دارة والتنظیم النفس، علم االجتماع، التربیة، علم التدریب، األحصاء، األ

بــات المقیــاس وتــم التحقــق مــن صــدق وث)اداة تكمــان (ب امــا اداة البحــث فقــد اســتعان البــاحثون 

  .المقیاس على عینة البحث وبعدها تم تطبیق 

معامل االرتبـاط (ة ت وتفریغها تم معالجتها احصائیا بالوسائل االحصائیة االتیوبعد جمع البیانا

   .)للعینة الواحدة T   اختبار ، معادلة كوبر الستخراج الثباتالبسیط بیرسون،

 ٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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  :تیة اقشتها تم التوصل الى النتائج اآلوبعد عرض النتائج وتحلیلها ومن

  %).٩١(الریاضیة بلغت نسبة عالیة تقدر بمستوى المهارات التدریسیة لدى مدرسي التربیة  -١

وفـق المحـاور االربعـة الداة تكمـان علـى ارتفاع مهارات التدریس لدى مدرسـي التربیـة الریاضـیة  -٢

 .من الدرجة الكلیة%)٧٠(عن المحك االفتراضي 

  :واصى الباحثون بجملة من التوصیات منها 

ــه أعتمــاد اداة تكمــان فــي تقیــیم المهــارات التدریــسیة لمدرســي - ١  ومدرســات التربیــة الریاضــیة بفرعی

   .االلعاب الفردیة والجماعیة

 كلیــة التربیـــة الریاضــیة لجمیـــع اقــسامه وفروعـــه فــي تقیـــیم طلبــة الـــسنة  اعتمــاد اداة تكمــان مـــن-٢

 .اثناء التطبیق الفعلي في المدارسفي الدراسیة الرابعة 

       
  

Abstract 
"The Evaluation of Teaching Skills By Using Tookman 
Instrument of some  Physical Education Instructors At 

University of Salahadin" 
   
Dr.Fouad I.Al-Sarraj        Dr.Feeda A.Saleem        MSC.Firas A.Saleem  
 
                 University of Salhadin/College of physical education 
 
Purpose of the study : 

 
     1- To identify the level of teaching skills for Physical Education  

Instructors At University of Salahadin according to Tookman instrument . 
 2-To identify the differences between evaluations of teaching 

skills according to Tookman instrument. 
 
 
 
Material and Methods of study: 
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A sample of (17) staff members, department of theoretical studies 
were taken for the study.(6)of the staff members were chosen to analyze 
their teaching skills according to senior curriculum in the College of 
Physical Education at University of Salahadin as follows: Psychology, 
Sociology, education, training science, statistic, and organization and 
administration .The study was analyzed and computed statistically by 
using certain statistical methods .The researchers used Tookman as an 
instrument in this study.       

Results and Recommendations: 
On the basis of the analysis of the data, the following conclusions 

were presented: 
1- The level of teaching skills of physical education instructors were 

high which represent (91%). 
2- The teaching skills of physical education instructors were high 

according to Tookman's four fields. 
The researchers recommended the following: 
1- The Tookman instrument should be taken into consideration in 

evaluating teaching skills for both departments, individual games and team 
games. 

2- The Tookman instrument should be taken into consideration for all 
departments in the school in evaluating senior students during practical 
application in school. 

  
  التعریف بالبحث- ١
   مقدمة البحث واهمیته١- ١
  

 العملیـة الـصفیة األسـاس فـي قـدرة المـدرس أو مجموعـة المدرسـین علـى تعد السلوكیات

تحلیــل المهــارات التدریــسیة التعلیمیــة بطریقــة تــسمح عناصــر النقــد لألعمــال المتداخلــة المختلفــة 

  .وكذلك لفروع التدریس المعقد ككل الى أجزاء متفرقة ومنتظمة

المحیطــة بالطالــب المــتعلم مــن ویعــد المــدرس االداة المــؤثرة والفعالــة فــي جمیــع العوامــل 

مقــررات ومــنهج واســالیب تدریــسیة والتفاعــل العقلــي وهــو الــذي یجعــل الخبــرات والمهــارات التــي 

 ١١: ١٩٩٢خرون،هیشان وآ.(هم على التكیف في عملهمیكتسبها الطلبة انماطا سلوكیة تساعد

(  
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ریــة فـــي ویــستخدم المدرســون اســـالیب وطرائــق تدریـــسیة عدیــدة فـــي تــدریس العلـــوم النظ

را مهمـا فـي مختلـف المجـاالت وان هذه الطرائق واالسالیب یمكن ان تؤدي دو التربیة الریاضیة،

سالیب التي تعین الطالب على ان یتعلم بنفسه وذلك من خالل تنمیة قدرته والسیما الطرائق واأل

 دور علــى التفكیــر الخــالق الــذكي الــذي تجعــل منــه مركــز النــشاطات فــي العملیــة التعلیمیــة ولــه

لذلك ان التدریس یجـب ان یـوفر التفكیـر لـدى الطلبـة وصـوال الـى الغایـة التـي یـراد بهـا . ایجابي

   )ANDER , 1980 : 533.(من وراء التدریس الجید

وان هذا یؤكد اهمیة التدریس لكي یحدث  اوال باول ابتداء مـن القاعـة الدراسـیة وانتهـاء 

ــه ــة وبــاهم االمــور فــي العملیــة التعلیمیــة ممــا ل  الثــر الواضــح فــي رفــع التحــصیل الدراســي للطلب

لذلك فان تقییم المهارات التدریسیة یعد اسلوبا في توفیر البیانات والمعلومات الالزمة التخاذهـا .

  )٢٤: ١٩٧٧ جعفر،.(یر والتطور المنشوداساسا في التخطیط لعملیات التغ

لمدرسـین والمدرسـات فــي ومـن دواعـي االتمـام بالمهـارات التدریــسیة والـسلوك التدریـسي ل

مختلــف المراحــل الدراســیة اجریــت دراســات عدیــدة تناولــت موضــوع المهــارات التدریــسیة وانمــاط 

التفاعل الصفي وعالقة ذلك ببعض المتغیرات التـي لهـا عالقـة بـالمتعلمین مـن حیـث التحـصیل 

ا هـو التحـري ن الجانـب الـذي نـال اهتمامـا واسـع إال إ،جاه والمیـل وبعـض الجوانـب النفـسیةواالت

 ،براهیمإ(عن العالقة بین السلوك التدریسي والتحصیل العلمي للطلبة ومن هذه الدراسات دراسة 

   ).٢٠٠١الحیالي، (ودراسة  )٢٠٠١البیاتي، (ودراسة  )٢٠٠١

وفــي ضــوء ماتقــدم یتــضح ان هنــاك اهتمامــا كبیــرا بالــسلوك التدریــسي الــصفي وتحلیــل 

  .ا من دور فاعل في العملیة التربویة والتعلیمیةانماط الممارسة التدریسیة لما له
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  -:ومن هذا المنطلق فان أهمیة البحث تكمن الجوانب األتیة

قــد یــسهم البحــث الحــالي اهتمامــا كبیــرا بالــسلوك التدریــسي الــصفي وتحلیــل انمــاط   -١

  .الممارسة التدریسیة لما لها من دور فاعل في العملیة التربویة والتعلیمیة

هم هـــذا البحــث فـــي تزویـــد مــدرس التربیـــة الریاضـــیة بــأداة تمكنـــه مـــن تقیـــیم قــد یـــس -٢

  .األنشطة والمهارات التي یمارسها ویؤدیها خالل العملیة التعلیمیة

   مشكلة البحث١-٢

 المـدرس كافیـة ومناسـبة عتمـدة علـى أعطـاء المعلومـات مـنلم تعد أسالیب التـدریس التقلیدیـة الم

.  التطــور والتقـدم الــذي حــدث فــي المنــاهج الدراســیة المختلفــةلتحقیـق اهــداف التــدریس فــي ضــوء

وأن األسالیب التـي تجیـد التفاعـل األیجـابي بـین المـدرس والطالـب تـساعد علـى تحـسین العملیـة 

َالتعلیمیــة حیــث أكــدت الكثیــر مــن األبحــاث والدراســات أن لمهــارات المــدرس فــي الــصف تــأثیرا 

ـــب، وعلـــى الـــرغم مـــن َفعـــاال◌ فـــي ســـلوك الطال ـــدریس وكـــذلك ِ  تعـــدد األســـالیب الحدیثـــة فـــي الت

للنظریات الحدیثة للتعلم وأستخدامها في دول العالم المتقدمة األ انه مازال أغلب مدرسي التربیة 

الریاضیة في جامعة صالح الدین یتبعون األسالیب التدریسیة التقلیدیة فـي التـدریس فـضال عـن 

  .یة األخرىمدرسي التربیة الریاضیة في الجامعات العراق

أن أستخدام أنظمة وادوات مراقبة في تحلیل المهارات التدریسیة یـساعد علـى تجـاوز الكثیـر مـن 

األطـر العلمیـة األمور التي تعتمد على األجتهاد والتي آن األوان لتجاوزها بأتجاه تحدیـد وأیجـاد 

لمالحظــة  فــي عملیــة تحلیــل المهــارات التدریــسیة مــن خــالل التخطــیط واالــصحیحة التــي تــسهم

ـــسیة المختلفـــة ومـــدى  ـــع المعلومـــات الـــضروریة حـــول المهـــارات التدری والتقـــویم وبمـــا یـــؤمن جمی

  .)تكمان(مالئمتها لمحیط الدرس، ومن هذه األدوات لتقویم المهارات التدریسیة أداة 
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هـو مـستوى المهـارات   مـا-:شكلة البحث الحالي في األجابة عن التـساؤل اآلتـيمن هنا تبرز م

ض مدرسي التربیة الر یاضـیة فـي جامعـة صـالح الـدین وفـق أداة تكمـان، ومـاهو عة لبالتدریسی

  ؟   %)٧٠(الفرق في تقییم تلك المهارات بالمحك الفرضي 

   هدفا البحث١-٣

  -:یهدف البحث الى التعرف على 

  .مستوى تقییم المهارات التدریسیة لمدرس التربیة الریاضیة وفق اداة تكمان -١

علـــى وفـــق أداة تكمـــان المهـــارات التدریـــسیة لمـــدرس التربیـــة الریاضـــیة الفـــروق بـــین تقیـــیم  -٢

 .)%٧٠(والمحك الفرضي

   فرضیتا البحث١-٤

  -:تي اهداف البحث یفترض الباحثون مایأ           على ضوء

ـــاك مـــستویات متفاوتـــة للمهـــارات التدریـــسیة لمدرســـي التربیـــة الریاضـــیة -١ وفـــق اداة علـــى  هن

  .تكمان

 داللــة احــصائیة بــین تقیــیم المهــارات التدریــسیة لمــدرس التربیــة الریاضــیة  وجــود فــروق ذات-٢

 .من الدرجة الكلیة% ).٧٠( وفق اداة تكمان والمحك الفرضي على 

   مجاالت البحث            ١-٥

بعــض تدریــسیي التربیــة الریاضــیة للعلــوم النظریــة وطلبــة الــسنة الدراســیة :  المجــال البــشري -١

  .لتربیة الریاضیة جامعة صالح الدینالرابعة في كلیة ا

   .١٩/١٢/٢٠٠٧ ولغایة ٢٥/١١/٢٠٠٧من  ًإبتداء: المجال الزماني  -٢

  جامعة صالح الدین/ربیة الریاضیة القاعات الدراسیة في كلیة الت: المجال المكاني  -٣
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   الدراسات النظریة والدراسات المشابهة-٢

   الدراسات النظریة١-٢

   مهارات التدریس١-١-٢

ن التطورات العلمیة المتالحقة التي یـشهدها عالمنـا المعاصـر بـدات تـؤدي الـى ظهـور ا

اراء وافكار عدیدة تتجاذب العاملین في حقل التعلیم العالي وخاصة التدریـسیین الـذین سـیكونون 

فــي حاجــة ماســة الــى الــتالئم مــع اوضــاع جدیــدة تمكــنهم مــن التواصــل فــي اســتیعاب متطلبــات 

وتـوفیر انمـاط مختلفـة مـن االسـالیب التـي سـتؤدي الـى تحـسین معـرفتهم ،الن النفجار المعرفي، 

هناك مجموعة كبیرة منهم ملمون بافضل مهـارات التـدریس ولكـنهم یفتقـرون الـى الـدافع والحـافز 

  .لتطبیق هذه المهارات بشكل جید في مجال عملهم

ت والنــشاطات وبمــا ان التقــویم التربــوي یهــتم باصــناف متنوعــة مــن الحــوادث والمؤســسا

واالدوات والمـــستحدثات ویمكنـــه كـــذلك ان یـــسلط االضـــواء علـــى مـــا یجـــري فـــي واحـــد مـــن هـــذه 

لهــذا ینبغــي علــى الــذین یتبنــون هــذه النظــرة . المیــادین بــصیغة مفیــدة وفــي كثیــر مــن الحــاالت

الواسعة ان یستفیدوا من المعلومات المجمعة والفهم الحاصل واسـتخدام االسـالیب غیـر التقلیدیـة 

واتباع الطرائق المتطورة في تعدیل الخطط والبرامج بشكل مستمر بقصد تحسین ورفع المـستوى 

التربوي والتعلیمي لكل المعنیین بهذه العملیة من خالل شمولیته واالستمرار بالتوسع في مفهومه 

ودراســة المواضــیع التــي یتــضمنها وعــدم التفــریط فــي تبــسیطها ومعرفــة دور القــیم فــي القــرارات 

خاصة بالمناهج المفعمة بها بحیث یتعاون الجمیع على تنفیذها باسلوب دیمقراطي تتبلور فیه ال

   )٣٩: ١٩٨٤ زیتون،.(حریة التفكیر وتبادل االداء بین جمیع االطراف المشتركة بهذه العملیة

  

   تقویم مهارات التدریس٢-١-٢ 
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لتــي اجریــت لمعرفــة ان عملیــة تقــویم مهــارات التــدریس لیــست جدیــدة اال ان الدراســات ا

ــة نــسبیا، مــر فــان تعلــم هــذه المهــارات وفهــم  ونظــرا لهــذا األمــدى فاعلیتهــا وتطویرهــا كانــت قلیل

بــصورة كاملـة سـوف یزیــد مـن خبـرة المــدرس فـي توقـع االمــور قبـل حــدوثها  قواعـدها واساسـیاتها

د المواقـف والعمـل علـى تجاوزهـا بـسهولة مـن خـالل ایجـا واالستعداد والتهیـؤ لمثـل هـذه المواقـف

ولكــن بعــض  ،تعلیمیــة المختلفــة والــسیطرة علیهــاالمهاریــة لــسد الثغــرات المطلوبــة فــي المواقــف ال

یمكــنهم  وبهـذا ال ، الفرصـة لتحــسین مهـاراتهم لـم تتــوفرالمدرسـین یفهمـون كیفیــة التـدریس اال ان

 لــم یدرســوا الــسیطرة علــى المواقــف التدریــسیة التــي تمنــع الطلبــة مــن تعلمهــا والتمتــع بهــا لكــونهم

كیفیـــة فهـــم وتوقـــع المهـــارات وكـــذلك المحفـــزات وتطویرهـــا بـــصورة صـــحیحة اثنـــاء دراســـتهم فـــي 

 وربطهــا مــع ً لهـذا وجــب ایجــاد الحـوافز دائمــا.كلیـاتهم قبــل تخــرجهم وانخـراطهم فــي ســلك التعلــیم

نجـاز  فـي تعلـم وال التوصل الى نتائج ایجابیة وسیمال من اجفي اثناء العمالمهارات التدریسیة 

  .الطلبة للمهام والنشطة التي یمارسونها

ولكــي نــستطیع وضــع نظــام نــاجح لتقــویم مهــارات التــدریس فیجــب ان یتــضمن قیاســات 

ثارهــا قیاســها او مــشاهدتها والوقــوف علــى آلجمیــع مــسائله تــستند علــى معلومــات وحقــائق یمكــن 

ومــن المفیــد . تــدریس لقیــاس مهــارات ال)اداة تكمــان(عــن طریــق بعــض االدوات والمقــاییس منهــا 

و عینـــات لـــسلوكیات جـــدا تطویرهـــا لكـــي یعكـــس او یوضـــح مـــدة فتـــرات القیادة،ووضـــع نمـــاذج ا

 فــي حقــل طرائــق التــدریس المتعــددة وكــذلك نمــاذج لوقــت تعلــم الطلبــة الفعلــي، المدرســین المهمــة

ج  نجـاحهم فـي تطـویر امكانـاتهم للتوصـل الـى نتـائف یزید من خبرة المدرسـین ومـن ثـموهذا سو

،الن مــساعدة المـــدرس علـــى  )٢٣: ٢٠٠٠ ،العبـــادي(ایجابیــة فـــي انجــاز المهـــام الموكلـــة لهــم 

تقــویم انعكاســات قراراتــه التعلیمیــة بــصفة المقــرر المركــزي داخــل الــصف والمــسؤول عــن وضــع 

االهداف التربویة واختیار الوسائل التي تمكن الطالب من تحقیقها تعـد مـن اهـم وظـائف التقـویم 
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الـى االهتمـام بتحـسین جمیـع العوامـل والظـروف واالبعـاد المختلفـة التـي تـؤثر علـى الذي یهدف 

تحسین مظاهر التعلیم المؤثرة بشكل مباشر على تحفیز الطلبة للتواصل في استیعاب متطلبات 

  .االنفجار المعرفي

   الدراسات السابقة٢-٢

  )٢٠٠١( دراسة الحیالي ١-٢-٢

تدریـــسیة لمدرســـي ومدرســـات مـــادة التـــاریخ فـــي هـــدفت الدراســـة الـــى تقـــویم األســـالیب ال

وقـد حـدد الباحـث دراسـته علـى مدرسـي ومدرسـات مـادة  ،مرحلة االعدادیة مـع تحـصیل الطلبـةال

فــي المــدارس االعدادیــة للبنــین والبنــات فــي مدینــة  )االدبــي(التــاریخ للــصف الخــامس االعــدادي 

سـا ومدرسـة بـصورة عـشوائیة مدر)٢٠(وقد تم اختیار  ، )٢٠٠١-٢٠٠٠(الموصل للعام الدراس

اداة (مدرســـات وقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى  )١٠(مدرســـین و )١٠(مـــن المجتمـــع االصـــلي بواقـــع 

م التحقـق منـا لـصدق  لمالحظة االسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسـات مـادة التـاریخ، وتـ)تكمان

 ،فسه عبر الزمنولى بین الباحث ون، وتم ایجاد ثبات االداة بطریقتین وكانت األالظاهري لالداة

ـــاط االولـــى  إخـــر،والثانیـــة بـــین الباحـــث ومالحـــظ آ ـــة   )٠,٨٩(ذ كـــان معامـــل االرتب وفـــي الثانی

 فـي مالحظـة الـسلوك )اداة تكمـان(وبعد التحقق من صـدق وثبـات االداة تـم اسـتخدام   )٠,٩٣(

الداة على وفق مجاالت االتدریسي الصفي الفراد عینة البحث لغرض تحلیل اسالیبهم التدریسیة 

وبعــد جمــع وتحلیــل البیانــات باســتخدام وســائل احــصائیة متعــددة اظهــرت النتــائج  ،المــستخدمة

  :االتیة 

اي نـــسبة   )١٤٤,٣( ان مــستوى االســالیب التدریـــسیة لمدرســي ومدرســات مـــادة التــاریخ بلــغ -

  .من الدرجة الكلیة %)٧٤(
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اریخ و تحـصیل طلبـتهم و  هناك عالقة بین االسلوب التدریسي لمدرسـي و مدرسـات مـادة التـ-

 .انها غیر دالة 

 ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي االســـلوب التدریـــسي بـــین مدریـــسي و مدرســـات مـــادة -

                                                                                          )  ٢٠٠١الحیالي،  (.التاریخ 

    اجراءات البحث-٣

   منهج البحث١ -٣

  .تم استخدام المنهج الوصفي باسلوب السببي المقارن لمالئمته طبیعة البحث

   مجتمع البحث واجراءاته المیدانیة٢ -٣

تمثل مجتمع البحث من تدریسیي التربیـة الریاضـیة لفـرع العلـوم النظریـة والبـالغ عـددهم 

  طلبــا وطالبــة، وتــم  تحدیــد)١٢١(تدریــسیا وطلبــة الــسنة الدراســیة الرابعــة والبــالغ عــددهم  )١٧(

تدریــسیین لتحلیــل مهــارات تدریــسهم وفقــا لمــواد العلــوم النظریــة التــي یدرســونها لطلبــة الــسنة  )٦(

علـم الـنفس، (لـدین وهـذه المـواد هـي جامعـة صـالح ا/الدراسیة الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة 

  .)دارة والتنظیماال االحصاء الریاضي، علم االجتماع، علم التدریب، التربیة،

   اداة البحث     ٣  -٣

ـــى  ـــد تـــم االعتمـــاد عل ـــق اهـــداف البحـــث فق ـــاحثون تحقی  )اداة تكمـــان(لكـــي یـــستطیع الب

 الـدفء القـوة، الـسلوك المـنظم، ،االبداع(فقرة موزعة على اربعة محاور هي  )٢٨(والمؤلفة من 

لبیة ســـ(تناقـــضتین، وكـــل فقـــرة تتـــضمن مهـــارتین م فقـــراتوكـــل محـــور یتـــضمن ســـبع ،)والتقبـــل 

أقــصى ) ٧(جــة للفقــرة وأدنـى در) ١(حیــث تمثــل ) ٧-١( درجــات موزعــة بینهمــا سـبع) وأیجابیـة

رجــة المحــور الواحــد والــذي وعلــى ضــوء هــذا التقــسیم للــدرجات فــي كــل فقــرة فــأن د ،درجــة للفقــرة

ة ، أما الدرجة الكلیة للمهـارات التدریـسیدرجة كحد ادنى وأقصى) ٤٩-٧ ( فقرات هيیضم سبع
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ة مترجمـــة  وهـــذه االداأقـــصى،درجـــة كحـــد ادنـــى و ) ١٩٦-٢٨( فهـــي)اداة تكمـــان(وفـــق علـــى 

عادة ترجمـة النـسخة االصـلیة مـن االداة مـن خـالل عرضـها بأ)١٩٩٢المولى، (وجاهزة وقد قام 

  )١الملحق .(على عدد من اساتذة اللغة االنكلیزیة

   صدق االداة١- ٣- ٣

. جلـه اي قیـاس الهـدف الـذي صـممت مـن أجلـه،وضـع أل        یقصد بصدق االداة قیـاس مـا

   ) ١١٨ :٢٠٠٠ عالم،(

ار لمجموعة من اعتمد الباحثون في هذا البحث على الصدق الظاهري من خالل اسداء االختب 

 .باتفاق اكثریة الخبراء على صالحیة االداة لتحقیق الصدق الظاهري*  والمختصینالخبراء

   )٨٥: ١٩٩٢ الروسان،(

* رض االداة علـى عــدد مــن الخبـراء فــي مجــال طرائـق التــدریس واالختبــاراتولقـد تــم عــ

یهــــم فــــي قراتهــــا لقیـــاس اهــــداف البحــــث وطلـــب رألغـــرض معرفــــة رایهــــم فـــي صــــالحیة االداة وف

معیارا لنسبة التفاق وتم بعد ذلك االطالع  %)٨٠(وتم اعتماد نسبة  .صالحیة االداة من عدمه

فــاكثر  %)٨٠(ذلــك ان جمیــع الفقــرات حــصلت علــى نــسبة علــى آرائهــم وتحلــیالتهم وتبــین بعــد 

  .وبذلك تعد االداة صالحة ویمكن االعتماد علیها

   ثبات االداة٢-٣-٣

یقصد بالثبات ان  االداة تعطي النتائج نفسها او متقاربـة لهـل فـي حالـة اعـادة تطبیقهـا 

االختبـار اي اعـادة على االفراد انفسهم وتحت الظروف نفـسها ،وللثبـات عـدة انـواع منهـا اعـادة 

  )٩٣: ١٩٩٢ الروسان،.(تطبیق االختبار او المقیاس بفاصل زمني على افراد العینة نفسها

ویفضل هـذا النـوع فـي الجوانـب الوجدانیـة و النفـسیة التجزئـة النـصفیة والتـي تقـسم فیهـا 

لمتكافئـة فقرات االختبار او المقیاس الى فقرات فردیة وزوجیة ویناظر هـذا النـوع ثبـات الـصورة ا
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اي اعداد صورتین متكافئتین من االختبار وتقـدم للمـستجیب فـي الوقـت نفـسه اال ان هنـاك نـوع 

رئیس من الثبات هو استخدام التحلیل الحسابي لفقـرات المقیـاس او االختبـار وتـستخدم مـع هـذه 

  .  وغیرها من المعادالت)الفا كرونباخ(االنواع معادلة 

خـر للثبـات وهـو ثبـات المطابقـة او التـصحیح والـذي وفي بعض الدراسات یتطلب نوع ا

بــین البــاحثون یقــوم علــى اســاس حــساب نــسبة االتفــاق بــین حــالتین مــن الرصــد اوالتحلیــل ســواء 

 .راد الباحثون اعتماد هذا النوع من الثبات لخصوصیة البحث وقد أ. اوالباحث وراصد أخر

مون بتدریس مواد العلوم النظریة ومن مدرسین من الذین یقو) ٣(    وقد اتفق الباحثون برصد 

. )كوبر(خارج  افراد العینة االساسیة وبعد جمع الرصدات وتحلیلها احصائیا باستخدام معادلة 

  )٦٢: ١٩٨٤المفتي، (

ویعد مثل هذا الثبـات عـال فـي مثـل هـذه )٠,٨٨(بلغ معدل نسبة االتفاق بین الباحثون 

ة قـــــام البـــــاحثون باعـــــادة رصـــــد هـــــذه العینـــــة الحـــــاالت ولغـــــرض زیـــــادة التاكـــــد مـــــن ثبـــــات االدا

ایـــام واســـتخدم االســـلوب نفـــسه فـــي الرصـــد والتحلیـــل وباســـتخدام  )٧(االســـتطالعیة بعـــد مـــضي 

  ).٠.٨٩( بلغت نسبة الثبات )بیرسون(معادلة 

   جامعة الموصل -كلیة التربیة الریاضیة/ اختبارات                    د ثیالم یونس عالوي   .م. ا*

   جامعة الموصل     -كلیة التربیة / د عبد الرزاق یاسین                            طرائق التدریس .م.  أ

   جامعة الموصل                    -كلیة التربیة الریاضیة/ د  ضرغام جاسم النعیمي                       اختبارات .م.ا

   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة/       طرائق التدریس د طالل نجم النعیمي                       .م.أ

   جامعة الموص-ة التربیة الریاضیةكلی/ د لیث  محمد البنا                                طرائق التدریس .م.ا

    تطبیق االداة٤-٣

 بعد تحدید عینة البحث من مدرسـي مـواد العلـوم النظریـة مـن جهـة وتهیئـة اداة البحـث 

  :تیة اتها قام الباحثون باالجراءات اآلوالتحقق من صدقها وثب
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 ١٣

  .االتفاق مع المدرسین حول موعد محاضراتهم ورصد مهارات تدریسهم -١

بعــد تحدیــد موعــد رصــد مهــارات تــدریس المدرســین قــام احــد البــاحثون بــالجلوس فــي مــؤخرة  -٢

االولـــى واالخیـــرة القاعـــة الدراســـیة ورصـــد المـــدرس لحـــصة دراســـیة كاملـــة باســـتثناء الـــدقائق 

ن ،ولقـد بـدات عملیـة   وذلك باسـتخدام اداة تكمـادقیقة في كل وحدة تعلیمیة ) ٥٠(وبواقع  

 .١٩/١٢/٢٠٠٧ ولغایة ٢٥/١١/٢٠٠٧ من ًالرصد إبتداء

ــة البحــث  ــة التــي تــم فیهــا رصــد مهــارات تتدریــسیي عین وحــدة ) ١٢(بلــغ عــدد الوحــدات التعلیمی

یتین لكل مدرس من المدرسین الـستة  خـالل فتـرة زمنیـة قـدرها تعلیمیة ، أي بواقع وحدتین تعلیم

 . یوما) ٢٦(

تحدیـــد درجـــات المهـــارا ت التدریـــسیة لكـــل مـــدرس مـــن خـــالل أســـتخراج متوســـط الرصـــدتین  -٣

 .  للوحدتین التعلیمیتین التي تم مالحظته فیهما

    تحلیل البیانات ٥-٣

ـــام البـــاحثون ب جمعهـــا مـــن خـــالل رصـــد لغـــرض تحلیـــل البیانـــات المستحـــصلة والتـــي ق

 العلوم النظریـة للمـواد المقـررة للـسنة الدراسـیة الرابعـة ت والمهارات التي یقوم بها مدرسوالسلوكیا

  .في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة صالح الدین

 فـستكون الدرجـة )تكمـان(وبما ان المحور الواحد یتكون من سبع فقرات والخـاص بـاداة 

ــادة و درجــات، )٧(الــسلبیة القــصوى  ص  .درجــة )٤٩(درجــة، واالیجابیــة  )٢٨( الحی وفیمــا یخــ

  .یبین ذلك )١ ( رقموالجدول. درجة)١٦٩(درجة االیجابیة القصوى االداة بشكل عام فان ال

  )١ ( رقمالجدول                         

      والمحور واالداة ككل النظري لمستویات التقویم للمقیاسیبین المدى
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  الدرجة

  النظريالمدى 

)درجة كلیة(         المحور          األداة   الفقرة
                

                             ٢٨              ٧        ١السلبیة القصوى               

      ١١٢             ٢٨                 ٤       الحیادیة المتوسطة

                             ١٩٦          ٤٩                 ٧       االیجابیة القصوى

   الوسائل االحصائیة٦-٣

  : من  الوسائل االحصائیة هي اعتمد الباحثون على عدد

   )٢٠٢: ١٩٨٤البیاتي ورشید، (  معامل ارتباط بیرسون -

  )٦٢:  ١٩٨٤المفتي، (  معادلة كوبر الستخراج الثبات -

   )٣٥٤ :٢٠٠٠ابوصالح ، (  للعینة الواحدة  T اختبار -

  عرض ومناقشة النتائج-٤

   عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة االولى١-٤

ـــة الریاضـــیة "وهـــي  ـــاك مـــستویات متفاوتـــة لمهـــارات التـــدریس لمدرســـي التربی ـــى هن وفـــق اداة عل

  "تكمان

درسي قام الباحثون بحساب المتوسطات الحسابیة والنسبة المئویة للمهارات التدریسیة لم

  :تي ت النتائج في الجدول األ ودرج)اداة تكمان(وفق  على التربیة الریاضیة

  )٢( رقم الجدول                            

یبین توزیع المتوسطات الحسابیة والنسبة المئویة للمهارات التدریسیة لمدرسي 

  وفق اداة تكمانعلى التربیة الریاضیة 

  ة المئویةالنسب  المتوسط الحسابي  المجال  ت
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  %٩٣  ٤٥,٦  االبداع  ١

  %٩٢  ٤٥,١  القوة  ٢

  %٨٨  ٤٣,٣٣  السلوك المنظم  ٣

  %٩١  ٤٤,٨  الدفء والتقبل  ٤

  %٩١  ١٧٨,٩٥  الكلي  

ان مستوى تقییم المهارات التدریسیة لمدرسي التربیة الریاضـیة الـذین  )٢(رقم  من الجدول یتبین

) اداة تكمــان(وفـق علـى نة الدراسـیة الرابعـة تـم تحدیـدهم لتـدریس مـواد العلـوم النظریـة لطلبــة الـس

ویعزو البـاحثون  .كانت بصورة عامة مرتفعة ومتقاربة نوعا ما وهي اعلى من المحك الفرضي 

ـــاهلهم  ـــدربوا خـــالل اعـــدادهم وت ـــارة مـــن التدریـــسیین قـــد ت الـــسبب فـــي ذلـــك الـــى ان العینـــة المخت

ســـنوات وهـــذا  )١٠(ال تقـــل عـــن للتـــدریس فـــضال عـــن انهـــم قـــد مارســـوا التـــدریس لفتـــرة طویلـــة و

  .ماأكسبهم خبرة واسعة في مجال التدریس او التفاعل الصفي 

وهـو اعلـى %) ٩٣(ان محـور االبـداع عنـد المدرسـین بلـغ ) ٢(رقم  من الجدول ویتبین

تشجیعا لطلبتهم على التفاعـل مـع  اوًمن بقیة المحاور وهذا یدل على ان المدرسین اكثر تجدیدا

 بــالمواد التــي یقومــوا بتدریــسها وتحلیلهــا وربطهــا بمعطیــات العلــوم المعاصــرة االفكــار المرتبطــة

  .والحدیثة والمواكبة للمستجدات المرافقة للعملیة التعلیمیة 

  

  

   عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة٢-٤

 وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین تقیـیم المهـارات التدریـسیة لمدرسـي التربیـة"وهي 

  "من الدرجة الكلیة  %)٧٠(الریاضیة وفق اداة تكمان والمحك الفرضي 
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 ١٦

 للعینـة الواحـدة لغـرض )التـائي(ولغرض التحقق من هذه الفرضیة تم استخدام االختبار 

ودرجت النتـائج فـي الجـدول %) ٧٠(المقارنة بین تقییم المهارات التدریسیة مع المحك الفرضي 

  :االتي 

  )٣(رقم الجدول                                        

یبین القیمة التائیة المحسوبة للمقارنة بین المهارات التدریسیة والمحك الفرضي 

  لدى المدرسین

 T  المحك الفرضي   ع±  ‾س  عدد الفقرات  المحاور

  ١١,١٦  ٣٤,٣  ٢,٤٨  ٤٥,٦  ٧  االبداع

  ٦,٣  ٣٤,٣  ٤,٢  ٤٥,١  ٧  القوة

  ٦,٦٤  ٣٤,٣  ٣,٣٣  ٤٣,٣٣  ٧  السلوك المنظم

  ٩,٥٩  ٣٤,٣  ٢,٦٨  ٤٤,٨  ٧  الدفء والتقبل 

  ٢٢,٨٣  ١٣٧,٢  ٤,٤٨  ١٧٨,٩٥  ٢٨  الدرجة الكلیة

  ٢,٥٧) = ٠,٠٥(ومستوى داللة ) ٥( الجدولیة امام درجة حریة Tقیمة *

ان القیمــــة التائیــــة المحتــــسبة بــــین ) ٣ ( رقــــماظهــــرت النتــــائج المعروضــــة فــــي الجــــدول

ربعة والدرجة الكلیة للمقیاس مقارنة بالمحك الفرضـي المتوسطات الحسابیة لمحاوراداة تكمان اال

(  الجدولیـة والبالغـة )التائیة(كانت جمیعها دالة احصائیا وذلك لكونها اكبر من القیمة %) ٧٠(

وهذا یعني ان مستوى تقـویم المدرسـین ) ٥( ودرجة حریة  ) ٠,٠٥( عند مستوى داللة  )٢,٥٧

 للمحــاور عــة بداللــة احــصائیة مــن المحــك الفرضــيوبحــسب محــاور اداة تكمــان انهــا كانــت مرتف

  .وبهذه النتیجة تقبل فرضیة البحث البدیلة  ،االربعة والدرجة الكلیة

ویعــزو البــاحثون الــسبب فــي ذلــك ان مدرســي التربیــة الریاضــیة اللــذین تــم اختیــارهم فــي 

 اثنــاء عینــة البحــث بحكــم خبــرتهم فــي مهنــة التــدریس انعكــس ذلــك ایجابیــا فــي ســلوكهم الظــاهر
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 ١٧

تفاعل خبرتهم وتقدیمهم للمادة الدراسیة وتشجیعهم لطلبتهم على طرح االفكار وتحلیـل المعـارف 

ــذي )ســایدنتوب(والمعلومــات المتعلقــة بالمــادة التدریــسیة التــي یقــدمونها أذ یــشیر   أن المــدرس ال

لمهاریة المختلفة  في تألیف وأیجاد وتقدیم المواقف اً مؤثراً فنیاًیؤدي دورا یمتلك مهارات تدریسیة

مختلفــة، كككمــا أن المــدرس المــاهر المطلوبــة فــي المواقــف التعلینیــة اللتغطیــة او لــسد التغیــرات 

یمكنـه الـسیطرة علـى المواقــف التدریـسیة الجیـدة التــي الیـتعلم الطـالب فیهــا فحـسب بـل یتمتعــون 

  ) ٨ : ١٩٩٢سایدنتوب،". (بالتعلم وبصورة واضحة

ــ دیــة المهــام المناطــة علــى تقــسیم فــي بــرة والممارســة لتأك ان امــتالك الخفــضال عــن ذل

تي ذلك مـن  ودفء وتقبل یأ، وسلوك منظم، وقوة،المتمثل بسلوكهم الظاهر من ابداعالتدریس و

طلبة من جهة اخرى وهذا ممـا كـان خالل التفاعل المتبادل االیجابي بین المدرسین من جهة وال

ومن % ) . ٧٠(ل اعلى من المحك الفرضي  دور فاعل في حصولهم على مستوى تقویم عاله

 الرابعــة تعطــي وم النظریــة المخصــصة لطلبــة الــسنة الدراســیةجهــة اخــرى ان طبیعــة مــواد العلــ

الحریــة للمدرســین وطلبــتهم فــي تبــادل االفكــار وتحلیــل الظــواهر المتعلقــة بالمــادة الدراســیة بعمــق 

  . مجال التدریسوموضوعیة وهذا یاتي من الخبرة التي اكتسبها التدریسي في

  

   

   االستنتاجات والتوصیات والمقترحات-٥

  االستنتاجات١ -٥

  :استنتج الباحثون مایأتي 
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 ١٨

%).                    ٩١ (ب مـستوى المهـارات التدریــسیة لمدرسـي التربیــة الریاضـیة بلغـت نــسبة عالیـة تقــدر -١

داة علــى وفــق المحــاور األربعــة أل ارتفــاع مهــارات التــدریس لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة -٢

  .من الدرجة الكلیة %)٧٠( عن المحك االفتراضي )تكمان(

   التوصیات والمقترحات٢ -٥

  :           في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثون بالتوصیات االتیة 

ات التدریسیة لمدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة بفرعیـه  اعتماد اداة تكمان في تقییم المهار-١

  .االلعاب الفردیة والجماعیة 

 . تدریب مدرسي التربیة الریاضیة لمجال السلوك المنظم -٢

 اجـــراء دراســـة مقارنـــة لمهـــارات التـــدریس بـــین مدرســـي ومدرســـات التربیـــة الریاضـــیة وعالقـــة -٣

                                                                                                                          .            مهارات تدریسهم بتحصیل طلبتهم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر                              

  
دار الیــازوري العلمیــة للنــشر  الطــرق االحــصائیة، ):٢٠٠٠(محمــد صــبحي ،ابــو صــالح .١

  .االردن عمان، والتوزیع،
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 ١٩

وزارة التعلـــیم  االحـــصاء التربــوي، ):١٩٨٤(مظفــر فاضـــل ورشــید عبـــد الــرزاق البیــاتي، .٢

  .جامعة الموصل العالي والبحث العلمي،

 تقییم مدیري المدارس االبتدائیة من قبـل معلمـي مدارسـهم، ):١٩٧٧(حاتم عبید جعفر، .٣

  .كلیة التربیة جامعة بغداد، رسالة ماجستیر غیر منشورة،

تقـــویم االســـالیب التدریـــسیة لمدرســـي ومدرســـات مـــادة  ):٢٠٠١(زیـــاد طـــارق الحیـــالي، .٤

التـــاریخ فـــي المرحلـــة االعدادیـــة وعالقتهــــا بتحـــصیل الطلبة،رســـالة دبلـــوم عـــالي غیــــر 

  .جامعة الموصل كلیة التربیة، منشورة،

مبـــادئ القیــاس والتقــویم وتطبیقاتــه التربویـــة  ):١٩٩٢(ســلیم ســالمة واخــرون الروســان، .٥

  .االردن عمان، جمعیة المطابع التعاونیة، ،١ة،طواالنسانی

الممارســات التدریــسیة وعالقتهــا بالمفــاهیم الحدیثــة فــي تــدریس ):١٩٨٤(زیتــون، عــایش .٦

  .٢مجلة الدراسات االنسانیة والتربویة،ع ،)المرحلة الثانویة(العلوم عند معلمي االحیاء 

یاضــیة، ترجمــة عبــاس تطــویر مهــارات تــدریس التربیــة الر): ١٩٩٢(ســایدنتوب، داریــل  .٧

  . احمد السامرائي وعبد الكریم السامرائي ، دارالحكمة للطباعة والنشر، بغداد

استخدام اداة تكمان فـي تقـویم االسـالیب التدریـسیة ):٢٠٠٠(العبادي،هیفاء عبد الرحمن .٨

لمدرسي معاهد اعداد المعلمین في محافظة نینوى،رسالة دبلوم عالي غیر منشورة،كلیة 

  .امعة الموصلج التربیة،

اساســــیاته وتطبیقاتــــه  القیــــاس والتقــــویم التربویوالنفــــسي،):٢٠٠٠(صــــالح الــــدین عــــالم، .٩

  .القاهرة دار الفكر العربي للطبع والنشر، وتوجیهاته المعاصرة،

 ة،النهض  مطبعة سلوك التدریس،مؤسسة الخلیج العربي، :١٩٨٤(محمد امین المفتي،. ١٠   

  .مصر
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   تقــــویم عالقــــة االســــالیب التدریــــسیة لمدرســــي  ):١٩٩٢( حیــــاويفــــارس محمــــد المــــولى،. ١١   

  .جامعة الموصل كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجغرافیة في المرحلة المتوسطة،

الممارسات التدریسیة المفضلة لـدى اعـصاء الهیئـة  ):١٩٩٢(صباح واخرون هیشان، . ١٢   

  .١مجلة جامعة تكریت،ع التدریسیة كما یراها طلبة جامعة تكریت،

13 . Anders, T, etal(1980):"Adjunct Applications faclilitac Later 

Application or Do they" Journal of Education 

Psychology,VOL:72,NO.4,P:533-543. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١( رقم ملحق 
  اداة تكمان في تقییم المهارات التدریسیة

  المقاییس  ت  المحاور
  مقلد  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  مجدد  -١
  مبتكر  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  تقریري  -٢
  مثیط  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  مشجع  -٣
  ناقد  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  سطحي  -٤
  غیر تجریبي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  تجریبي  -٥
  متوسع  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  حرفي  -٦

  
  
  داعاالب

  متردد  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  جريء  -٧
  صریح  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  متحفظ  -٨
  سلبي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  فعال  -٩

  
  
  حرك  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ساكن  -١٠  القوة
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 ٢١

  خامل  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  حیوي  -١١
  حازم  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  متراخ  -١٢
  انطوائي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  انبساطي  -١٣
  حاسم  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  قلق  -١٤
  عشوائي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  هادف  -١٥
  منظم  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  مضطرب  -١٦
  مرتاب  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  واثق  -١٧
  مرتب  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  مشتت  -١٨
  غیر موجه  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  موجه  -١٩
  ثابت  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  متقلب  -٢٠

  
  

السلوك 
  المنظم

  شارد  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  مالحظ  -٢١
  صبور  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  غیر صبور  -٢٢
  عدائي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  حمیم  -٢٣
  ودود  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  خصوم  -٢٤
  فظ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  دمث  -٢٥
  منصف  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  متعسف  -٢٦
  انعزالي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  اجتماعي  -٢٧

  
  

الدفء 
  والتقبل

  متجاوب  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  مستهزء  -٢٨
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