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 في الریاضیة التربیة ومعلمات لمعلمي التدریسیة الممارسات تقویم

  الموصل مدینة
  

  م شكر محمود سعید المولى ٠د طالل نجم عبداهللا النعیمي                 م٠م٠أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
هــدف البحـــث الـــى تقـــویم الممارســـات التدریــسیة لمعلمـــي ومعلمـــات التربیـــة الریاضـــیة للمرحلـــة 

  : االبتدائیة في مدینة الموصل من خالل 
ة االبتدائیـة فـي الممارسات التدریسیة لمعلمـي ومعلمـات التربیـة الریاضـیة للمرحلـعلى التعرف  - 

  .مدینة الموصل
التعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق للممارســـات التدریـــسیة لمعلمـــي ومعلمـــات التربیـــة الریاضـــیة تبعـــا  -

 .لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
   : ما یأتيوافترض الباحثان 

ت الیوجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـطات الممارســـات التدریـــسیة لمعلمـــي ومعلمـــا - 
   ٠) الخبرة ، المؤهل العلمي ، الجنس (  التربیة الریاضیة تبعا لمتغیرات 

واســــتخدم المــــسح لمالئمتــــه وطبیعــــة البحــــث ، باســــلوب واعتمــــد الباحثــــان المــــنهج الوصــــفي 
اذ اعـــد الباحثـــان ، وفـــق الخطـــوات العلمیـــة علـــى االســـتبیان وســـیلة لجمـــع البیانـــات بعـــد تـــصمیمه 

  بـــصیغته النهائیــة مـــستكمال شــرطي الـــصدق والثبــات وموزعـــة علـــىفقــرة  ) ٥١( اســتبیانا تـــضمن 
  : محاور هي  ) ٥( 

  .محور التخطیط للدرس -١
 .محور تنفیذ الدرس واستخدام االجهزة واالدوات -٢
 .محور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ -٣
 .محور االعداد المهني -٤
 .مارسة معینةوكل فقرة من االستبیان تعبر عن م، محور التقویم  -٥

تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن معلمـــي ومعلمـــات التربیـــة الریاضـــیة لمـــدارس البنـــین والبنـــات للمرحلـــة و 
  . )٢٠١( االبتدائیة في مدینة الموصل والبالغ عددهم 

ـــم ومعلمـــة بواقـــع  ) ١٥٩( واشـــتملت عینـــة البحـــث علـــى  معلمـــة  ) ٩٤( و ، معلمـــا  ) ٦٥( معل
   ٠وسنوات الخبرة ) كلیة ، معهد ، دار ( ل العلمي موزعة تبعا لمتغیرات الجنس والمؤه

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –ة الرافدین للعلوم الریاضیة مجل
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لعینتـین ) ت ( بعد جمـع البیانـات مـن افـراد عینـة البحـث تـم معالجتهـا احـصائیا باسـتخدام اختبـار 
   ٠واختبار شیفیه الختبار فروق المتوسطات ) ف ( غیر مرتبطتین وتحلیل التباین 

   -:اهم االستنتاجات 
بیــة الریاضــیة فــي مدینــة الموصــل قــدرا كافیــا مــن الممارســات امــتالك معلمــو ومعلمــات التر  - 

   ٠التدریسیة لدرس التربیة الریاضیة 
تفوق معلمو التربیة الریاضیة بالممارسات التدریـسیة علـى المعلمـات باسـتثناء محـور ادارة  - 

  ٠ تفوقت فیه المعلمات اذالصف والتعامل مع التالمیذ 
  : اهم التوصیات 

دیریــة النــشاط الریاضــي والكــشفي ومدیریــة االعــداد والتــدریب فــي المدیریــة ان تقــوم كــل مــن م - 
جامعـة الموصـل بفـتح دورات / العامة لتربیة نینوى بالتنسیق مع عمادة كلیة التربیة الریاضیة 

تطویریة تخصصیة للكـادر التدریـسي فـي مؤسـسات اعـداد معلمـي ومعلمـات التربیـة الریاضـیة 
ربویین للتربیة الریاضـیة فـي المدیریـة العامـة للتربیـة فـي محافظـة یحضرها السادة المشرفین الت

 .نینوى 
ان تقوم مدیریة االعداد والتدریب لتربیة نینوى وبالتعاون مع عمادة كلیة التربیة الریاضـیة فـي  - 

جامعــة الموصــل باشــراك معلمــي التربیــة الریاضــیة مــن خریجــي هــذه الكلیــة بــدورات تطویریــة 
  ٠درس واستخدام االجهزة واالدوات الریاضیة مركزة حول تنفیذ ال

  -:اهم المقترحات 
الممارســـات التدریـــسیة لمعلمـــي ومعلمـــات التربیـــة الریاضـــیة فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة وعالقتهـــا  - 

   .التربیة الریاضیةدرس باتجاه تالمیذهم نحو 
 لمتغیرات الممارسات التدریسیة لمدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة وعالقتها ببعض ا - 
  

ABSTRACT  
Evaluation of Teaching Practices of Physical          

Education Teachers of primary School in Mosul City   
Assist Lecturer Shuker Mahmoud Said Al Mawla          Assist prof. Dr . Talal N . Abdalah Al Nuaimi  

University of Mosul / college of physical education 

This study drives at evaluating the actual teaching practices of Physical 
education teachers ( both males and females ) of primary schools  
in the city of Mosul . This objective is to be achieved through the               
 following :                                                                                                    
 - For evaluating the actual teaching practices of physical education           
 teachers ( males and females ) of primary schools in mosul.                        
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- Identifying the significant differences of the teaching practices of    
physical education teachers ( both males and females ) according  to the 
variable of sex , educational qualification and experience                                   
TO achieve the third objective , the researcher   has proposed the  
following hypotheses :                                                                                
- There is no significant difference between the average of total  teaching 
practices of physical education teachers ( both males and females ) of  
primary schools  according to ( sex variable , the variable of experience,    
and academic qualification  variable )                         

The researcher has employed the descriptive approach through a 
survey   suitable to the type of research he conducts .  
He also used a questionnaire as a means for data collection in accordance 
with the scientific method . The questionnaire consists of 51 items whose 
final formula was checked for verifiability and reliability ( The 
questionnaire items ) being distributed along five axes as follows :  
1- The axis of preparing and the lesson scheaming .                                
2- The axis of implementing the lesson and using the devices and tools. 
3- The axis of conducting the lesson and dealing with the pupils .           
4- The axis of comprehending fully the topic to be taught .                      
5- The axis of evaluating the teaching unit .                                              
Each item in the questionnaire expresses a single practice.                  
The research group encompasses 159 teachers , 65 males and 94 females 
distributed according to the variables of sex , academic                               
qualification ( Teaching preparation , institute or college ) and years of  
experience . After data have been collected from the research group, the 
statistics treated through a ( T ) test for two separated samples then 
analyzing the variable ( C) and cheve test to check the average difference  
The researcher has concluded :                                                                 
- Teachers of physical education no matter where they studied or years of 
experience in Mosul , have acquired a considerable degree of teaching 
practices in teaching physical education to primary school pupils .           
- Male teachers of physical education no matter where they stndred or       
 years of experience than female teachers .                                                 
The researcher provides the following recommendation :                     
- Requesting the secondary school appointments section in the directorate 
of education at Nineveh Governorate to have the graduates of the Collage 
of physical education exclusively appointed in the secondary schools.       
  - Asking the directorate of atheletics & scouting in the directorate of        
 education at Nineveh Governorate to co-ordinate with the directorate of   
       occupation training to have all the physical education teachers ( both 
males and females ) participate in training , developing and referring       
 courses stressing the topics to be taught at schools and methods of           
 evaluation  
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The researcher has suggested the following  
- Teaching practices of physical education teachers ( both males and  
 females ) of primary schools and their relation to their pupils attitude       
 towards physical education  
- Teaching practices of physical education teachers ( both males and         
  females ) and their relation to some variable .                                            

   البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١
هدافها تنمیة مختلف اعلیم فیها الن من اهم تتعلق المجتمعات الحدیثة اماال كبیرة على انظمة ال

تطیع ان تقوم بكل وذلك بتوفیر واعداد الكفاءات البشریة المؤهلة والمدربة التي تس، جوانب الحیاة
اذ ان التربیة بابعادها البشریة والمادیة هي مفتاح التنمیة التي تعد االنسان ، ما تحتاجه فیها

التطور الثقافي على التربیة وقد فرض  ) ١٩٠ ، ١٩٩٩، البدور ومحمد ( غایاتها ووسیلتها 
متطلبات جدیدة تستهدف تمكین الفرد من استیعاب الثقافة ومستلزماتها حتى یتمكن من ان 

   ٠ ) ١٣٣ ، ١٩٩٤، جازع وحمید ( یجري حوله  یتواصل مع ما
لدیه من مخزون الذاكرة من معارف ومعلومات وما  ماالى توظیف یحتاج المعلم التربوي 

وانماط سلوك في شتى مجاالت انشطة التدریس سواء ما ارتبط منها اكتسبه من مهارات 
بالتخطیط  والتنفیذ للدرس او اتخاذ القرار والنواحي االداریة والتقویم او غیرها من الكفایات 

كما ان المعلمین بغض النظر عن ،  لضمان حد مقبول من الممارسة للمهنةالزمةلالمهنیة ا
الختبار ادائهم التدریسي اذا ن یوظفوا ما یتوفر من ادوات قیاس مستویاتهم وخبراتهم یحتاجون ا

دو استمراریة التطور والتقدم ولتمكینهم من ان یؤثروا ایجابیا على تعلم التالمیذ واالرتقاء بعملیة ارا
  .علیمالت

كونه وسیلتها للتجدید وسبیلها ، ویعد التقویم ركنا اساسا من اركان العملیة التربویة 
وهو عملیة منهجیة ترمي الى توفر معلومات تساعد على اصدار قرارات او احكام  ، للتطویر

واالحتكام الى نتائج ، حول المساعي والبرامج التربویة ومدى تحقیقها لالهداف الموضوعة لها 
، هذه العملیة في تطویر وتحسین ما یبین قصوره لالرتقاء بمستواها وصوال الى افضل المستویات

، حمدان ( ورا بارزا في توجیه العملیة التربویة واغنائها ورفع نوعیة مخرجاتها فهو یؤدي د
وهو االسلوب ،  فالتقویم عملیة تشخیصیة وعالجیة معا ) ٣٠ ، ١٩٨٨، راشد ( ، )٧ ، ١٩٨٠

العلمي الذي یشخص منه الواقع التربوي تشخیصا دقیقا وتختار مدى كفایة الوسائل واالجراءات 
ادة من نتائجه في تعدیل المسار التربوي بوضع الحلول والمعالجات واقتراح المستخدمة واالف

البدائل المناسبة لتسهم جمیعا في تحقیق االهداف المرسومة للعملیة التربویة باعلى مستویات 
وتتجلى اهمیة البحث كونه تقویما ذاتیا لسلوكیات معلمي ) ٣، ١٩٨٦، القرشي(الفعالیة والجودة 
ة بعض الممارسات التدریسیة التي یقوم فهو یلقي الضوء على طبیع، یاضیةة الر ومعلمات التربی
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بها المعلمون والمعلمات من خالل تحدیدهم واختیارهم البدائل المقترحة للمواقف التدریسیة التي 
فمثل هذه الدراسة تسهم في توفیر ، االعتیاديتتناسب مع ما یقومون به في سلوكهم التدریسي 

 لتحدید الممارسات التدریسیة الصفیة لمعلمي ومعلمات التربیة الریاضیة في تلك اداة تقویمیة
  .المرحلة والتي یمكن ان تدعم عجلة البحث العلمي باتجاه هذا الخط البحثي

   مشكلة البحث ٢-١
ولد ضغطا ، علمیةان االنفجار السكاني وقلة الكادر التعلیمي المؤهل وتزاید المعرفة ال   

مة التعلیمیة مما جعلها عاجزة عن القیام بمسؤولیاتها وادوارها الجدیدة التي نظكبیرا على اال
وهذا ادى الى دفع المهتمین والمتخصصین ، افرزتها التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة

في مجال التربیة والتعلیم الى البحث عن معالجة قصور االنظمة التعلیمیة لكي تواكب التطور 
لتفوق التكنولوجي ودفع العملیة التعلیمیة الى االمام الن معلم التربیة الریاضیة الواعي العلمي وا

والحریص على توجیه وتعبئة طاقات وابداعات ، في دوره الكبیر في التربیة واالعداد والتنشئة
كما یعمل وبالزخم نفسه على تطویر وتعدیل ادائه ،  تجده یعمل ویثابر بعزم وعلو همةالجیل
  .كه التدریسي بین الحین واالخروسلو 

ونظرا للحاجة الى اداة تقویمیة ذاتیة یستطیع فیها معلم التربیة الریاضیة من الحكم على 
بدال من التقویم الخارجي الداء المعلم من قبل المشرف التربوي ) استبانة ( أدائه بموجب اداة 

ویم نفسه ومستوى ادائه سعیا في وهذا مما حدا بالباحثان اعطاء الثقة والحریة للمعلم في تق
تشخیص نقاط القوة والضعف من وجهة نظره حتى یتسنى للباحثان تقدیم توصیات ومقترحات 

 األدبیاتوتشیر ، للمسؤولین عن اعداد المعلمین وتدریبهم لتجاوز الضعیف منها وتعزیز القوي
ا بعد في عملیة التخطیط الى ان مشاركة المعلم والمعلمة في عملیة التقویم یسهم ایجابیا فیم

ما مستوى  :األتي التساؤل عن اإلجابة محاولة ومن ثملبرامج ریاضیة ذات فاعلیة في المیدان 
  الخبرة ؟  ، المؤهل العلمي،  لمتغیرات الجنستقویم معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة وفقا

  : البحث  هدفا٣-١
  التربیة الریاضیة في المرحلةلمات  ومع التعرف على الممارسات التدریسیة لمعلمي١- ٣-١

   .االبتدائیة
    التعرف على داللة الفروق للممارسات التدریسیة لمعلمي ومعلمات التربیة الریاضیة ٢- ٣-١

   ٠تبعا لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة 
  
  :ض البحث  فر ٤-١
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  لمعلمي معلماتات الممارسات التدریسیة داللة معنویة بین متوسطوق ذاتیوجد فر  ال
   .)الخبرة ، المؤهل العلمي،  الجنس(ات  تبعا لمتغیر ربیة الریاضیة الت
   مجاالت البحث ٥-١
 مدینة معلمو ومعلمات التربیة الریاضیة للمرحلة االبتدائیة في مركز:  المجال البشري ١- ٥-١

  .، محافظة نینوىالموصل
  والمخیم والبنات في مركز مدینة الموصلالمدارس االبتدائیة للبنین:  المجال المكاني ٢- ٥-١

  . الحدباءغاباتالكشفي في 
  . ٢٠٠٤ / ٤ / ٢٤ ولغایة ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢٠ابتداًء من  : المجال الزماني ٣- ٥-١
  : تحدید المصطلحات  ٦-١
  :الممارسات التدریسیة  ١-٦-١

لتي تعبیر یشیر الى مجموعة من الفعالیات ا" بانها  ) Good , 1973( عرفها كود 
في حین عرفها  )  Good , 1973 ,589(تستخدم في التدریس الفعلي من قبل المدرسین 

هي تحویل وترجمة المفاهیم الحدیثة في التدریس الى ممارسات سلوكیة تدریسیة ) ١٩٨٤، زیتون(
  .البتدائیة فعلیة داخل الصف الدراسي من قبل المعلمین في المدارس ا

   ) ٣٩ ، ١٩٨٤، زیتون ( 
  :التعریف االجرائي  ٢-٦-١

التربیة ومعلمة هي االدوات التي تحدث اثناء عملیة التعلیم والتعلم من قبل معلم 
س التربیة الریاضیة وتؤدي مباشرة الى حدوث التعلم والتي یمكن مالحظتها و الریاضیة اثناء در 

  .وقیاسها
   والدراسات السابقة االطار النظري -٢
    االطار النظري١-٢
  ویم  التق١- ١- ٢

وتحدثنا الكتب السماویة احادیث شتى عن التقویم ، التقویم والقیاس قدیم قدم االنسان نفسه      " 
  :فقد ورد في القرآن الكریم آیات كثیرة تدل على االختبار والتقویم منها ، واالختبار 

د  ( وقوله تعالى ) ِلِ◌َیْبُلَوُكْم َأُیُكْم َأْحَسُن َعَمًال ( قوله تعالى  ) َخَلْقَنا اَإلنَساَن ِفي أْحَسِن تَْقِویٍم َلَق
نظر الى كل ما صنع ، وقد ورد في التوراة ان اهللا عندما خلق االرض والشمس والقمر والنجوم 

   ).٣١٨ ، ٢٠٠٢،  الرشدان وجعنیني " (فوجده جمیال 
المفهوم شائعا ویعد التقویم من االركان التي ال غنى عنها في العملیة التربویة وبذلك اصبح هذا " 

  ) ٦٧، ١٩٩٥، حطاب وفاضل(" النه یتصل بكل مفصل من مفاصله في المجال التربوي
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 ٢٧٩

ویجعلنا نتشكك في قیمة المناهج ، ان التقویم یساعدنا على تقدیر فاعلیة التدریس واثره " 
مراجعة او والمواد الدراسیة والوسائل التعلیمیة مما قد یدفعنا الن نتعهدها بالتعدیل وال، التعلیمیة 

   ).٥٦ ، ٢٠٠٠، االمام واخرون  ( "رفضها بصفتها عدیمة الجدوى 
  :  اهداف التقویم في العملیة التدریسیة ٢- ١- ٢
   ٠ تهدف عملیة التقویم الى تحدید مدى ما تحقق فعال من اهداف تربویة -١
   ٠لبة  تحدید مدى نمو الطالب وقدرته على التفكیر المستنیر واثارة الدافعیة لدى الط-٢
   ٠ وضع اسس لتعدیل المنهج وادخال خبرات تقابل حاجات االفراد والجماعات -٣
   تحسین التدریس من خالل تنقیح وتعدیل وتجدید طرائق التدریس والمواد التعلیمیة والمعرفیة -٤
   ٠ اعداد البرامج التدریبیة لمن یحتاج لذلك من المعلمین والمدرسین -٥
 كعوائل الطلبة وقادة المجتمع والمهتمین بتغذیة راجعة حول ما یقوم به  تزوید الجهات المعنیة-٦

  المعلمون والمدرسون من انجازات تربویة عامة للحصول على مزید من الدعم النفسي 
   ٠والمادي للمجتمع    
  تحدید المعلمین والمدرسین غیر الكفوئین او ضعیفي الفاعلیة في تدریسهم لغرض تحسینهم-٧

  .تهمورفع كفای
   معرفة االداریین بالمشكالت والصعوبات الموجودة في مجال التدریس لعالجها كتوظیف -٨

   .اعداد اضافیة مؤهلة من المعلمین في حالة العجز   
   اتخاذ القرارات االداریة المناسبة الخاصة ببعض االعمال كالمكافات والنقل واالعفاء من -٩

   .الخدمة    
یة المدرسة او المنطقة او نظام تعلیمي بكامله حیث ینعكس ذلك  الحكم على مدى فعال- ١٠

بالفائدة على المعلمین واالدارین والمناهج الدراسیة بتخصیص موارد وامكانات اضافیة لهم 
   ).١٨٨ – ١٨٧ ، ١٩٩١، الغریب (  في حالة حاجاتهم لتلك

  الممارسة   ٣- ١- ٢
ها یحدث التغیر فعن طریق،  التدریب الناجح من شروطمهماً شرطا  ) practice( تعد الممارسة " 

ولذلك ال یتحقق اكتساب الكفایة او المهارة والتمكن في ادائهما دون ، تعلمالدائم في اداء الم
وتساعد ممارسة االداء على استمرار ، ممارسة المهام واالستجابات واالداء الذي یحقق اكتسابهما

ة اطول مما یؤدي الى تحقیق االكتساب والتعلم وقد االرتباطات بین االستجابات والمثیرات لفتر 
   .یصل الى حد التمكن

  :ان الممارسة في البرامج التدریسیة تتیح الفرصة من انها 
   . تساعد على تنمیة الكفایة والمهارة واكتسابها-١
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 ٢٨٠

    ى  تساعد المتعلم على اتقان اداء المهام الفرعیة في تعلم الكفایة او المهارة وقد یصل مستو -٢
   .التعلم الى درجة التمكن

   . تحقق التناسق بین المهام مما یؤدي الى ادائها في تتابع وفي الزمن المناسب-٣
     تمنع انطفاء ونسیان المهام الفرعیة في الكفایة والمهارة والمطلوب تعلمها او اكتسابها او -٤

   .التمكن منها
  اء الفعال بشكل یسیرومالئم وصحیح من خالل  تتیح الفرصة للمتعلم لیكون قادرا على االد-٥

    الممارسة الطویلة الثابتة المستمرة وهناك حقیقة واضحة في القول ان الخبرة المباشرة
المعلمین /اعداد المعلمین لمساعدة الطلبة والممارسة تعد شرطا من الشروط المطلوبة في برامج

وبتوفیر هذین الشرطین عن طریق تكثیف ، من اداء كفایات ومهارات التدریس العامة والخاصة
مبدا المالحظة المباشرة من خالل زیارة معلمین ناجحین في التدریس او مشاهدة افالم تعلیمیة 

فضال عن تكثیف دور الممارسة من ، نموذجیة في التدریب او توفیر وسائل اخرى للمالحظة 
او من خالل التدریس المصغر  ، المعلمینخالل برنامج التطبیقات المتبع في مؤسسات اعداد 

او توفیر وسائل اخرى للممارسة ومنها استخدام ، المعلمین في برنامج االعداد / للطلبة 
استراتیجیة التدریب الفردي باحدى صور التقنیات التدریبیة المستحدثة ذات الفعالیة في مجال 
  التعلیم والتدریب كل المقررات الدراسیة المصغرة 

)Micro courses Mini –Courses (  والحقائب التعلیمیة )instructional packages(  ،
/ واعداد كتیبات او كراسات تعلیمیة ،  ) Modules( والتعلیم بالوحدات النسقیة او المجمعات 

   ).١٢٣ ، ٢٠٠٣، الفتالوي (   ) "worksheets( تدریبیة مطبوعة او صفحات عمل 
  مفهوم التخطیط  ٤- ١- ٢

 او تعدیل او تطویر الواقع التربوي او تغییرة منهجیة منظمة تهدف الى التخطیط عملی
المؤسسة التربویة طبقا للتغیرات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واالقتصادیة المتوقعة لیصبح هذا 
الواقع التربوي او المؤسسة التربویة قادرا على تحقیق اهداف التربیة في المجتمع وذلك من خالل 

   ).٣٩ ، ٢٠٠٤، نشوان (  فة االمكانات المادیة والبشریة المتوافرةتوظیف كا
یعد التخطیط سمة حضاریة رافقت االنسان منذ القدم اذ ان تطور التخطیط واسالیبه اصبح 

والتدریس حقل یحتاج المعلم فیه الى مهارة التخطیط ، ل عملیة یراد لها النجاح والثباتمالزما لك
وان التدریس عملیة معقدة الن المعلم یقوم بعمله وسط ،  یرتكز علیها عناصره واالسس التيوفهم

والتالمیذ الذین ، مجموعة من الظروف والعوامل تؤثر جمیعا بشكل مباشر في العملیة التربویة
ر یفضال عن التغی، باینةیعمل معهم المعلم ذوو اعمار مختلفة واستعدادات ومیول واتجاهات مت

لدراسیة وكذلك البیئة المحیطة بالمدرسة كل ذلك وغیره یتطلب من الذي یطرا على المادة ا
ونظرا ،  اجل ان یصل الى النتیجة المرجوةالمشتغل بالتدریس ان یخطط لعمله بشكل متقن من
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لحاجة المعلم الضروریة للتخطیط فالبد ان یعتمد التخطیط للدرس احد االركان االساسیة في 
شارة الى ان الدروس التي ال تخضع للتخطیط وسیلة ستكون عمله الیومي الهادف والبد من اال

نتیجتها تبعث على الملل والسأم وتقتل روح االبداع لدى كل من التلمیذ والمعلم وتخلق عند 
  .التالمیذ حالة الفوضى واالرباك وتزید من اعباء المعلم نفسه

       )٢١٦ ، ١٩٩١، محمد ومجید ( 
  یة تنفیذ درس التربیة الریاض ٥- ١- ٢

لتنفیذ درس التربیة یتطلب من المعلم ان یقوم بممارسات عدیدة مثل تحضیر المادة 
بوضوح وتحفیز التالمیذ واعطاء التغذیة الراجعة الضروریة وهذه جمیعها تنعكس ایجابیا على 
عدد المهارات التي یتعلمها التلمیذ ویحصل علیها او على مدى حب التالمیذ لالنشطة والفعالیات 

له یتم الحكم على ها وتوظیفها في كیفیة اللعب وهذا هو المقیاس االفضل الذي من خالوتعلم
   .عملیة التدریس

ت الخطة ان الطریقة المثلى لتنفیذ الدرس هو زیادة وقت التعلم الحقیقي للتالمیذ اذا ما وضع
لى االمور وكذلك یحصل المعلم على المهارات التي تؤهله للسیطرة ع، المناسبة والمالئمة لذلك

   .االداریة والقیادیة في ساحة الدرس
  مفهوم االدارة الصفیة  ٦- ١- ٢

فاذا ما نظرنا الى ، تعد االدارة الصفیة عنصرا مهما وممیزا من عناصر التربیة الحدیثة 
التربیة كنظام فاننا نالحظ ان االدارة الصفیة تؤثر وبشكل كبیر في جمیع مكونات هذا النظام من 

وان نجاح االدارة الصفیة في تحقیق اهدافها في تهیئة بیئة ، ات ومخرجات مدخالت وعملی
( اءات العلمیة والمهنیة واالداریة تعلیمیة فعالة یتوقف بشكل كبیر على المعلم ومدى امتالكه للكف

   ).١٨ ، ١٩٨٦، الصقار 
،  الصفیةوتشیر نتائج الدراسات الى اعتقاد المعلمین باهمیة التدریب على مهارات االدارة

كما تدل نتائج عدد من ، وبان هذا التدریب یعتبر متطلبا سابقا بنجاحهم في مهنتهم كمعلمین
 التوتر االساسي الدراسات ان قضایا التعامل مع مجموعات التالمیذ واالنضباط تمثل مصدر

 في  ومن هنا فان تدریب المعلمین على مهارة ادارة الصف واتقانهم لها سیسهمللمعلمین الجدد 
اال وهي ، تخلیصهم من احد اهم مصادر الضغط والشعور بالضیق التي تصاحب اداءهم لعملهم

  .سلوك الطلبة غیر المقبول ومشكالت االنضباط الصفي
 )Haroun , oHANLON , 1997 , p:29(   

  
   المهني األعداد ٧- ١- ٢
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تكفي للنجاح في مهنة المعلم الناجح الیولد معلما كما یقال الن االستعدادات الوراثیة ال " 
التدریس اذ البد ان یكون المعلم على درجة كبیرة من التاهیل العلمي والفني والمهني الن الكثیر 

یزالون یفتقرون الى المعوقات االساسیة لمهنة التدریس كضبط المادة العلمیة ما من المعلمین 
رة على استخدام التقنیات والقد، واالحاطة باالصول والطرائق التدریسیة الصحیحة والحدیثة 

التي بدونها الیستطیع ان یحقق النظام التربوي في المجتمع ما یخطط له من اهداف ، التربویة
كما ان قلة العنایة باعداده اعدادا سلیما ینعكس على تالمذته ویسهم في انخفاض ، وغایات 

  ." مستویاتهم العلمیة والفنیة وتكوین اتجاهات سلبیة نحو العلم 
   ) ٩ ، ١٩٨٨، ادق والهاشمي ص( 

الیسمح الحد بممارسة مهنة التعلیم ما لم  ) charlesmerril( ویؤكد تشارلیز میریل 
یعد اعداد اكادیمیا خاصا بها حیث انها تتطلب من القائمین بها التخصص الدقیق في المادة 

یرا باالسس النفسیة كما ینبغي ان یكون خب، وااللمام التام باسالیب وطرائق تدریسها ، العلمیة
ودوافعهم ومیولهم حتى نتمكن من التعامل معهم ، واالجتماعیة التي تهتم بحاجات التالمیذ

فلمعلم التربیة الریاضیة دور مهم في اعداد المتعلم ولهذا كان من ، وارشادهم وتوجیههم 
لالعداد المهني لمعلم وبالنسبة ، الضروري اعداد هذا المعلم اعدادا مهنیا واكادیمیا وثقافیا وعملیا

التربیة الریاضیة فانه یشمل كل العملیات التربویة التي یتعرض لها الفرد في مراحل اعداده 
فهو ، والتدریس في التربیة الریاضیة یخضع لنفس معاییر التدریس في المواد االخرى، كمعلم

والخبرات الفنیة والتي یحتاج الى اعداد متكامل من المادة الدراسیة واكتساب النواحي التربویة 
 كما ان شخصیته وكفاءته تؤثران تاثیراً ، تساعده على مواجهة مشاكل التالمیذ والعمل على حلها 

  ." في انجاح منهج التربیة الریاضیة كبیراً 
   ) ٢٤ – ٢٣ ، ١٩٩٦، عزمي ( 

   الدراسات السابقة ٢-٢
اجههـا معلمـو ومعلمـات التربیـة الصعوبات المهنیة التي یو  ) : " ١٩٩٢(  دراسة الزعبي ١-٢-٢
  "لریاضیة لمرحلة التعلیم االساسي في االردن ا

هــدفت الدراســة الــى التعــرف الــى الــصعوبات وتحدیــدها مــن قبــل المعلمــین وتعــرف الفــروق 
المؤهل ، في درجة الصعوبات التي تجابه هؤالء المعلمین تبعا لبعض المتغیرات مثل جنس المعلم

   .وعدد سنوات الخبرة للمعلم، وع المدرسةن،  الذي یحملهاألكادیمي
معلمـــا  ) ٤٧٨( وقـــد اعـــد الباحثـــان اســـتبیانا خاصـــا لجمـــع بیانـــات دراســـته وطبقهـــا علـــى 

واظهــرت النتــائج ان هنــاك ، ومعلمــة ممــن یعملــون بتــدریس التربیــة الریاضــیة فــي المــدارس المعنیــة
كمـــا  % ) ٩٠( تها عـــن عـــدة صـــعوبات تجابـــه معلمـــي التربیـــة الریاضـــیة بـــشكل عـــام زادت نـــسب

 فـــروق معنویـــة فـــي بعـــض المتغیـــرات نـــسبة الـــى تلـــك الـــصعوبات مثـــل وجـــودافـــضت النتـــائج الـــى 
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ى لمتغیـرات الجـنس وخبـرة بینما لم تظهر فـروق احـصائیة دالـة تعـز ، المؤهل العلمي ونوع الدراسة 
  .المعلم

فعلیــة لمدرســي التربیــة تقــویم واقــع الممارســات التدریــسیة ال ) : " ٢٠٠٢( مــسمار  دراســة ٢-٢-٢
  ."الریاضیة في صفوف المرحلة االبتدائیة بدولة قطر 

هـــدفت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى الممارســـات التدریـــسیة لمعلمـــي التربیـــة الریاضـــیة فـــي المرحلـــة 
كمــــا یقــــدرونها بانفــــسهم مــــن خــــالل اســــتجابتهم علــــى اداة الدراســــة وفقــــا ، االبتدائیــــة بدولــــة قطــــر 

وســنوات الخبــرة فــي التــدریس والكــشف ، ومؤهلــه العلمــي، وجــنس المعلــم، رســةللمتغیــرات كنــوع المد
عـن الفــروق فـي تــصرفات المعلمـین وفقــا الســتجابتهم الذاتیـة علــى اداة الدراسـة بمحاورهــا ومواقفهــا 

موقفا تدریسیا یعكـسون الممارسـات  ) ١٦( وقد تم تطویر اداة الدراسة لتشمل ، التدریسیة المختلفة
   .علیةالتدریسیة الف

معلمـا ومعلمــة ممــن یدرسـون مــادة التربیـة الریاضــیة فــي  ) ٩٠( وقـد بلغــت عینـة الدراســة 
معلما وبعد الحصول على استجاباتهم تم تفریـغ  ) ٣٣( معلمة و  ) ٥٧( المرحلة االبتدائیة منهم 

ى واظهـــرت النتـــائج ان اســـتجابات المعلمـــین علـــ، البیانـــات الجـــراء المعالجـــة االحـــصائیة المناســـبة
كمـــا وظهـــر هنـــاك افـــضلیة فـــي ، مواقـــف الدراســـة ومحاورهـــا كانـــت فـــي معظمهـــا ایجابیـــة المنحنـــى

كمـــا ظهـــرت فـــروق دالـــة ، االســتجابات تعـــزى لنـــوع المدرســـة لـــصالح معلمـــات المــدارس النموذجیـــة
سـنوات ) ١٠(ب الخبـرة الكثـر مـن احصائیا لصالح المعلمین من حملة الدبلوم العالي ومن اصـحا

.  
   البحث إجراءات -٣
  .استخدم المنهج الوصفي باسلوب المسح لمالئمة طبیعة البحث : منهج البحث ١- ٣
  :مجتمع البحث وعینته  ٢- ٣

التربیة الریاضیة لمدارس البنین والبنات للمرحلة مادة تكون مجتمع البحث من معلمي ومعلمات 
معلما  ) ٢٠١( م  والبالغ عدده٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ االبتدائیة في مدینة الموصل للعام الدراسي

دار ( ومصنفین الى ثالثة مؤهالت علمیة معلمة ) ١١٩( معلمًا و  ) ٨٢( ومعلمة منهم 
ثالث فئات فضًال عن تقسیمهم الى ) كلیة التربیة الریاضیة ، معهد اعداد المعلمین، المعلمین

 في نمبیكما ) فوق  سنة فما ١١،  سنة١٠- ٦، من خمس سنواتاقل (  تبعا لمتغیر الخبرة هي
 معلماً ) ١٧( معلمًا ومعلمة من مجتمع البحث منهم  ) ٣٧( تم استبعاد  ) ٢(رقم الجدول 

تهن عن معلمات لعدم اجاب ) ٥( واستبعاد معلمة وذلك لمساهمتهم في اختبار الثبات ) ٢٠(و
معلمة  ) ٩٤( معلمًا و ) ٦٥( معلمًا ومعلمة منهم  ) ١٥٩( االستبیان لتصبح عینة البحث 

الجدولین  في من مجتمع البحث وكما مبین % ) ٧٩,١٠( عینة البحث ما نسبته وتشكل 
   . )٢ ، ١( المرقمین 

   )١( رقم الجدول 
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  المؤهل العلمي وسنوات الخبرةو  افراد مجتمع البحث تبعًا لمتغیرات الجنس یبین عدد
  الكلي  معلمة  معلم  الفئات  المؤهل

  ٣٢  ٢١  ١١  خمس سنواتاقل من 
  ٣٢  ٢٢  ١٠   سنة١٠ - ٦

  
دار 

  ٣٦  ٢٣  ١٣   سنة فما فوق١١  المعلمین
١٠٠  

  ٢١  ١٥  ٦  خمس سنواتاقل من 
  ٢٨  ١٧  ١١   سنة١٠ – ٦

  معهد
  اعداد

  ٣٤  ٢١  ١٣   سنة فما فوق١١  المعلمین
٨٣  

  ١٨  ــــــ  ١٨  خمس سنواتاقل من 
  ــــــ  ــــــ  ـــــ   سنة١٠ – ٦

  كلیة
التربیة 
  ــــــ  ــــــ  ـــــ  فوق سنة فما ١١  الریاضیة

١٨  

  ٢٠١  ٢٠١  ١١٩  ٨٢    الكلي

   )٢(رقم الجدول 
  یبین عدد افراد عینة البحث تبعًا لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

  الكلي  مستبعدین  معلمة  مستبعدین  معلم  الفئات  المؤهل
  ٢٢  ٧  ١٤  ٣  ٨  خمس سنواتاقل من 

  دار  ٢٥  ٥  ١٧  ٢  ٨   سنة١٠ – ٦
  المعلمین

  ٣٢  ٣  ٢٠  ١  ١٢   سنة فما فوق١١

  
٧٩  

  ١٨  ٣  ١٢  ـــــ  ٦  خمس سنواتاقل من 
  ٢١  ٣  ١٤  ٤  ٧   سنة١٠ – ٦

  معهد
  اعداد

  ٢٧  ٤  ١٧  ٣  ١٠   سنة فما فوق١١  المعلمین

  
٦٦  

  ١٤  ــــــ  ـــــ  ٤  ١٤  خمس سنواتاقل من 
  ــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــ   سنة١٠ – ٦

  كلیة
  التربیة

  ــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ـــ   سنة فما فوق١١  الریاضیة

  
١٤  

  ١٥٩  ١٥٩  ٢٥  ٩٤  ١٧  ٦٥    الكلي

  :ادوات البحث  ٣-٣
  :االستبیان  ١-٣-٣
 االســتبیان بوصــفه اداة لجمــع المعلومــات اناســتخدم الباحثــ : تــصمیم فقــرات االســتبیان ٢-٣-٣

معلومـات وبیانـات واراء اذ یعد االسـتبیان وسـیلة مالئمـة للحـصول علـى ، ولتحقیق اهداف البحث 
كمـا انـه قـد یكـون الوسـیلة الوحیـدة للحـصول علـى بعـض المعلومـات مـن ، في وقـت قـصیر نـسبیا 

  ٠ ) ١٣٣ ، ١٩٩٦، عبیدات واخران ( مصادرها البشریة 
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ومــن خـــالل اطـــالع الباحثـــان علــى ادبیـــات والدراســـات ومنهـــا الكتــب والمراجـــع والخبـــرة الشخـــصیة 
فـي مجـال التربیـة ) على حد علم الباحثـان ( قا لهذه الدراسة في القطر ولعدم تناول اي باحث ساب

الریاضـیة للمرحلـة االبتدائیـة ولعـدم تـوفر اداة جـاهزة تحقــق هـدفا البحـث فقـد قـام الباحثـان بتــصمیم 
   : االتیةاداة على وفق الخطوات 

ق تــــم عــــرض االســــتبیان علــــى مجموعــــة مــــن الــــسادة المحكمــــین مــــن ذوي االختــــصاص بطرائــــ -
التـــدریس وعلـــم الـــنفس واالدارة والتنظـــیم والقیـــاس والتقـــویم للتاكـــد مـــن صـــالحیة العنـــوان والمحـــاور 

وبعــــد اعــــادة اســــتمارات ) ١ ملحــــق ( االساســــیة لــــه واضــــافة او حــــذف اي محــــور یرونــــه مناســــبا
حـــول صـــالحیة العنـــوان  % ) ٨٥( االســـتبیان مـــن الـــسادة الخبـــراء وحـــصولها علـــى نـــسبة اتفـــاق 

    .ألساسیةاوالمحاور 
تــم عــرض االســـتبیان علــى مجتمــع البحـــث مــن معلمـــي ومعلمــات التربیــة الریاضـــیة فــي مدینـــة  -

 لیــتم مــن خاللهــم الحــصول علــى الممارســات التدریــسیة التــي  ) ٢٠١( صــل والبــالغ عــددهم المو 
ة یرونهــا ضــروریة ومعبــرة عــن المحــاور الرئیــسة التــي یؤدونهــا اثنــاء تنفیــذهم درس التربیــة الریاضــی

والواجبات والنشاطات التي یكلفـون بهـا وطلـب مـنهم اضـافة اي محـور یرونـه مناسـبا لیـتم اضـافته 
   ٠الى المحاور ادناه 

   ٠محور التخطیط للدرس  - 
 ٠محور تنفیذ الدرس  - 

  ٠محور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ  - 

  ٠محور االعداد المهني  - 

  ٠محور استخدام االجهزة واالدوات  - 

بعــد الحــصول علــى مــا ورد مــن اجابــات مــن المعلمــین والمعلمــات مــن مجتمــع البحــث تــم تفریغهــا و 
ممارســـة  ) ٩٤( وقـــد بلـــغ عـــددها وتوحیـــدها وترتیبهـــا واضـــافة ممارســـات لـــم تـــذكر فـــي اجابـــاتهم 

رقـم وكما موضح في الملحق المذكورة انفًا تدریسیة كما یرونها بانفسهم وتم توزیعها على المحاور 
  . بصورته النهائیة )٢( 
ــــــك :صــــــدق االداة  ٤-٣ ــــــصدق الظــــــاهري وذل ــــــى عــــــدد مــــــن ذوي  بعــــــرض االداة اعتمــــــد ال عل

    والتقــــــــویمتنظــــــــیم والقیــــــــاساالختــــــــصاص والخبــــــــرة بطرائــــــــق التــــــــدریس وعلــــــــم الــــــــنفس واالدارة وال
البـــداء رأیهـــم حـــول مـــدى صـــالحیة هـــذه الممارســـات فـــي كـــل محـــور مـــن المحـــاور  ) ٣الملحـــق (

افة او حذف اي محور او ممارسة یجدونها غیر مناسبة او اعادة صیاغتها او الموضوعة او اض
دمــج بعـــض المحـــاور مـــع محـــاور اخـــرى مـــع مراعـــاة البـــدائل الموضـــوعة لهـــذه الممارســـات ومـــدى 

الـى ان الوسـیلة المفـضلة للتاكـد   )  Ebel , 1972( صالحیتها او وضع بدیل لها اذ اشار ایبل 
 بعـرض االداة علـى مجموعـة مـن الخبـراء انبحث هي ان یقوم الباحثمن الصدق الظاهري الداة ال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٨٦

 Ebel(  المتخصصین لبیان رایهم في صالحیة الفقرات وفقا لقیاس الصفة التي وجدت من اجلها 

, 1972 , 555.(   
وبعـــد اعـــادة االداة وباتفـــاق اكثریـــة الخبـــراء علـــى صـــدق المحـــاور والممارســـات التدریـــسیة 

حـــصل انـــه اذا  ) ١٩٨٣، بلـــوم ( اذ اشـــار ) %  ٨٦(لغـــت نـــسبة اتفـــاق عـــة علیهـــا والتـــي بالموز 
 ) ١٢٥ ، ١٩٨٣، بلـــوم ( او اكثــر یعــد االختبــار صــادقا  )  %٧٥( المكــون علــى نــسبة اتفــاق 

فاكثر معیـارا لقبـول % ) ٧٥(  نسبة اتفاق الخبراء انولتحقیق الصدق الظاهري لالداة اتخذ الباحث
اء الخبـــراء وایـــضاحاتهم تـــم اعـــادة صـــیاغة ودمـــج بعـــض المحـــاور الممارســـة وبنـــاًء علـــى توجیـــه ار 

وتحویلهــا مــن محــور الــى اخــر  ) ٢ملحــق ال( ت التدریــسیة المكــررة منــه واضــافة وحــذف الممارســا
  .وكذلك اتفق اغلبیة الخبراء على اختیار نوعیة البدائل

ولتحدیـــد  االســـتبیان جـــاهزا بــصورته النهائیـــة لعرضـــه علـــى افــراد عینـــة البحـــث أصـــبحلــذا 
  هــــي درجــــة  ) ١-٥( وضــــعت لكــــل منهــــا درجــــات تراوحــــت مــــا بــــین وقــــد  لهــــا االهمیــــة النــــسبیة

واعطیــت ) بدرجــة قلیلــة جــدا ، بدرجــة قلیلــة، بدرجــة متوســطة، بدرجــة كبیــرة ، بدرجــة كبیــرة جــدا ( 
 وبـــذلك عـــدت االداة صـــادقة وقــــد ،علـــى التـــوالي لهـــذه البـــدائل ) ١، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥( الـــدرجات 
   .ممارسة تدریسیة موزعة على المحاور الخمسة) ٥١(صورتها النهائیة  ضمت ب

   : األداةثبات  ٥-٣
 ) ٣٧ (  مكونة من ٢٠٠٤ / ٢ / ٧ على عینة من مجتمع البحث بتاریخ األداةتم عرض 

حیـث ) اسـتثنوا مـن التطبیـق النهـائي لـالداة (معلمـا  ) ١٧( معلمة و  ) ٢٠( معلما ومعلمة منهم 
بشرح اهداف الدراسة وتعلیمات االجابة الفراد العینة قبل االجابة عن االستبیان وبعد  انقام الباحث

علـى العینـة ذاتهـا اسـتنادا الـى مـا اشـار  ٢١/٢/٢٠٠٤فترة اسبوعین اجري التطبیق الثاني بتاریخ 
(  مــن ان الفتــرة بــین التطبیقــین االول والثــاني یجــب ان التقــل عــن اســبوع )١٩٨٨عــودة ، (الیــه 

 بایجاد معامل االرتباط بین مجموع الدرجات التي احرزها انوقام الباحث ) ٣٤٧ ، ١٩٨٨، عودة 
ـــالداة وحـــصیلة الـــدرجات التـــي احرزتهـــا المجموعـــة نفـــسها فـــي  المـــستجیبون فـــي التطبیـــق االول ل

واســــتخرج الثبــــات عــــن طریــــق تطبیــــق معادلــــة االرتبــــاط البــــسیط ، التطبیــــق الثــــاني لــــالداة نفــــسها 
 ( امـل ثبــات عـال یمكـن االعتمـاد علیــةعوهـو م)  % ٨١ (  ث بلـغ معامــل الثبـاتحیـ) بیرسـون (

   ).١٢٠ ، ١٩٨٩، سمارة واخرون 
  :التطبیق النهائي لالداة  ٦-٣

ممارســة تدریــسیة موزعــة علــى  ) ٥١( تــم تطبیــق االداة بــصورتها النهائیــة والمكونــة مــن 
تـم معلمـا ومعلمـة  ) ١٥٩( نـة مـن خمسة محاور ومن خمسة بدائل على افراد عینـة البحـث المكو 

ـــــي  ـــــه ف ـــــع عمل ـــــى المعلمـــــین والمعلمـــــات كـــــل ضـــــمن موق ـــــة عل ـــــع اســـــتمارة االســـــتبیان النهائی توزی
وقـــد قـــام الباحثـــان بـــشرح اهـــداف بـــصورته النهائیـــة  ) ٢( كمـــا موضـــح فـــي الملحـــق  ٣/٤/٢٠٠٤
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بیان وتوضـیح وشـرح الدراسة وتعلیمات االجابة الفراد عینة البحث الرئیسة قبل االجابة على االست
 اسـئلة عینـة البحـث مـن حیـث اذا كـان هنـاك فقـرة غامـضة او عنكل محور من محاوره واالجابة 

 تم جمع جمیع االستمارات من عینة البحث ومعالجتها احـصائیا ٢٤/٤/٢٠٠٤غیر مفهومة وفي 
٠   
   :اإلحصائیةالوسائل  ٧-٢

  جابات العینة تل اس على الوسائل االحصائیة االتیة في تحلیاناعتمد الباحث
  الوسط الحسابي -١
 االنحراف المعیاري -٢

 الوسط المرجح الیجاد حدة الفقرة  -٣

 الوزن النسبي -٤

 ) بیرسون ( معامل االرتباط البسیط  -٥

 تحلیل التباین  -٦

  ).٣١٠-٢٦٩ ، ٢٠٠٤، الحكیم ( لعینتین غیر مرتبطتین  ) T( اختبار  -٧

   ). Fergeson , 1981 , 244  ( اختبار شیفیه -٨
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 ٢٨٨

  عرض ومناقشة النتائج  -٤
  عرض ومناقشة نتائج محور التخطیط للدرس ١ -٤

لمناقـــشة هـــذا المحـــور اســـتخرج الباحثـــان االوســـاط الحـــسابیة والنـــسب المئویـــة للممارســـات 
   ).٣( قم ر  في الجدول مبینالتدریسیة الفراد عینة البحث وتبعا للمتغیرات الثالث وكما 

   )٣( رقم الجدول 
  یبین الوسط الحسابي المرجح والنسبة المئویة لمحور التخطیط للدرس الفراد عینة

  للمتغیرات  البحث تبعًا 
  ةمعلم  معلم

  سنوات  المؤهل
  الخبرة

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

  النسبة المئویة
  المتوسط
  الحسابي
  المرجح

  النسبة
  المئویة

  المتوسط
  الحسابي
  المرجح

لممارسات 
  الجنسین

  النسبة
  المئویة

  النسبة  الكلي
  المئویة

  %٨١٫٧  ٣٦٫٧٩٦  %٧٨٫٨  ٣٥٫٤٦٢   %٨٤٫٧  ٣٨٫١٣  خمس سنواتاقل من 
  %٨٢٫٤  ٣٧٫١١٧  %٨٢٫٢  ٣٧٫٠٢٤   %٨٢٫٦  ٣٧٫٢١   سنة١٠-٦

  ردا
  المعلمین

  %٨٥  ٣٨٫٢٩٢  %٨٣٫٤  ٣٧٫٥٣٣   %٨٦٫٧  ٣٩٫٠٥٢   فما فوق١١
٨٣٫١  ٣٧٫٤٠١%  

  %٨٣٫٨  ٣٧٫٧٤٠  %٨٣٫١  ٣٧٫٤٣   %٨٤٫٥  ٣٨٫٠٥١  خمس سنواتاقل من 
  %٨٤٫٩  ٣٨٫٢٢٠  %٨٣٫٦  ٣٧٫٦٣١   %٨٦٫٢  ٣٨٫٨٨   سنة١٠-٦

  معهد
  اعداد

  %٨٧٫٤  ٣٩٫٣٤٣  %٨٧٫٩  ٣٩٫٥٧٤   %٨٦٫٩  ٣٩٫١١٣   فما فوق١١  المعلمین
٨٥٫٤  ٣٨٫٣٤٣%  

  %٨١  ٣٦٫٤٥٨  ـــــ  ــــــ   %٨١  ٣٦٫٤٥٨  خمس سنواتاقل من 
  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ   سنة١٠-٦

  كلیة
  التربیة

  ـــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ   فما فوق١١  الریاضیة
٨١  ٣٦٫٤٥٨%  

  المعدل
  الكلي

٨٤  ٣٧٫٨٠٥      %٨٣٫٢  ٣٧٫٤٤٢   %٨٤٫٧  ٣٨٫١١٧%  

ان المتوسط الحسابي المرجح للممارسات التدریـسیة لمعلمـي  ) ٣( رقم یتبین من الجدول 
ة مئویـــة التـــوالي وبنـــسبعلـــى  ) ٣٧٫٤٤٢( و ) ٣٨٫١١٧( ات التربیـــة الریاضـــیة قـــد بلغـــتومعلمـــ
وهــــذا % ) ٧٠( وهـــي اكبـــر مــــن المحـــك الفرضـــي البـــالغ  % ) ٨٣٫٢( و  % ) ٨٤٫٧( قـــدرها 

 اذ اصـبحت یعطي مؤشرا ایجابیا المتالك المعلمین والمعلمات لعناصر االعداد والتخطـیط للـدرس
رجمـــة لـــدیهم القابلیـــة علـــى تنظـــیم خطـــوات الـــدرس واجراءاتـــه فـــي دفـــاتر خططهـــم وقـــدرتهم علـــى ت

االهداف العامة الى اغراض سلوكیة وتحدید المهارات الحركیة المراد تعلیمها فضال عن امـتالكهم 
     .األنشطةالطریقة واالسلوب المالئمین لتنفیذ تلك 

 علـــى الـــرغم مـــن تقـــارب متوســـطي الممارســـات التدریـــسیة عنـــد المعلمـــین انویـــرى الباحثـــ
یط المـتالك المعلمـین لممارسـات هـذا المحـور اكثـر والمعلمات اال انه یظهر هناك فارق نـسبي بـس

واختلفـــت نتـــائج ، مـــن المعلمـــات الهتمـــام المعلمـــین النـــسبي مقارنـــة بالمعلمـــات فـــي هـــذا المحـــور 
التــي وجــدت تفوقــا للمعلمــات فــي معظــم المواقــف  ) ١٩٩٨، البیطــار ( الدراســة مــع نتــائج دراســة 

   االهداف التعلیمیة امل معخطیط والتحضیر للدروس والتعوبخاصة المتعلق بالت
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امــا بالنــسبة لمتغیــر المؤهــل العلمــي فیتــضح ان المتوســط الحــسابي للممارســات لخریجــي 
ــــغ معهــــد اعــــ ــــة  ) ٣٨٫٤٣٤( داد المعلمــــین والمعلمــــات بل ــــسبة مئوی ــــر مــــن  % ) ٨٥٫٤( وبن اكب

 ) %٨٣٫١( وبنـسبة مئویــة  ) ٣٧٫٤٠١( والمعلمـات الــذي بلـغ متوســطهم خریجـي دار المعلمــین 
وبنــسبة  ) ٣٦٫٤٥٨(  متوســطهم الحــسابي للممارســات وخریجــي كلیــة التربیــة الریاضــیة الــذي بلــغ

 ذلــك الــى كــون خریجــي معهــد اعــداد المعلمــین والمعلمــات قــد ان ویعــزو الباحثــ % ) ٨١( مئویــة 
تدربوا خالل سنوات الدراسة علـى بـرامج التربیـة الریاضـیة ومـن ضـمنها االعـداد والتخطـیط للـدرس 

دراســـة متخصـــصة للمرحلـــة ) المعهـــد (  اذ ان الدراســـة فـــي هــذه المؤســـسة لمـــدارس االبتدائیـــةفــي ا
  ،االبتدائیة ولمختلف فروع المعرفة ومنها التربیة الریاضیة 

 ومــن ناحیــة اخــرى اســتفادت هــذه الفئــة مــن توجیهــات المــشرفین التربــویین العــاملین فــي 
یبیة وتطویریة تقیمها مدیریة النـشاط الریاضـي المیدان الریاضي فضال عن اشراكهم في دورات تدر 
كلیــة التربیــة الریاضــیة بالتعــاون مــع المدیریــة / والكــشفي والــدورات التــي تقیمهــا جامعــة الموصــل 

    ٠مدیریة النشاط الریاضي الكشفي / العامة للتربیة 
 )٤(ة امـا خریجــوا كلیـة التربیــة الریاضـیة بــالرغم مـن مــؤهلهم العلمـي الــدقیق ودراسـتهم لمــد

سـنوات فقـد اظهـروا فــي هـذا المحـور تـدنیا فــي تلـك الممارسـات ویعـزو الباحثــان ذلـك الـى االحبــاط 
النفـــسي الـــذي ینتـــابهم مـــن خـــالل تدریـــسهم فـــي مرحلـــة ادنـــى مـــن مـــستوى طمـــوحهم ممـــا یولـــد فـــي 
نفوسهم االغتراب عن الهیئة التعلیمیة في المدرسة مما یـنعكس سـلبا علـى ادائهـم وعطـائهم فـضال 

ن عـــدم كفایـــة تنـــاولهم فـــي المرحلـــة الجامعیـــة كیفیـــة التعامـــل مـــع هكـــذا فئـــة عمریـــة والتـــي لهـــا عـــ
مقابـل التخـصص الـدقیق لـدور ومعاهـد المعلمـین للعمـل مـع هـذه المرحلـة حـصریا ، خـصوصیاتها 

   .وكذلك دراستهم لعلم النفس العام
تقاربـا فـي المتوسـطات ان هنـاك  ) ٣( رقـم  مـن الجـدول فیتبـیناما بالنسبة لمتغیر الخبرة 

( الحسابیة للممارسـات التدریـسیة الفـراد عینـة البحـث تبعـا لهـذا المتغیـر اال ان متوسـط فئـة الخبـرة 
فـي حـین  % ) ٨٦٫٢( وبنسبة مئویة  ) ٣٨٫٨١٨( بلغ متوسطهم الحسابي )  فوق  سنة فما١١
مـن اقل ( ا فئة ام % ) ٨٣٫٧( وبنسبة مئویة  ) ٣٧٫٦٦٨) (  سنوات ١٠ -٦( غت عند فئة بل
واختلفــــت نتــــائج هــــذه  % ) ٨٢٫٤( ونــــسبة مئویــــة  ) ٣٧٫١٠٦( فقــــد بلــــغ متوســــطهم )  ســــنة ٥

التــي وجـدت تفوقــا لــصالح المعلمـین مــن اصــحاب  ) ١٩٩٨، البیطــار ( الدراسـة مــع نتــائج دراسـة 
   .في معظم المواقف التدریسیة)  سنة ٦-٤(الخبرة 

قــد امكــنهم )  ســنة فمــا فــوق ١١( فئــة الخبــرة  ان امــتالك معلمــي ومعلمــات انیــرى الباحثــ
 انمن القیام باالعداد والتخطیط بصورة جیدة جدا اكثر من اقرانهم ولو بشيء نسبي ویعـزو الباحثـ

ذلــك الــى ان عامــل ســنوات الخبــرة لــه دور كبیــر فــي امــتالكهم القــدرة والخبــرة علــى التخطــیط وانهــم 
، ابو الزیت ( ج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من یعیرون اهمیة كبیرة لهذا المحور واتفقت نتائ
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 فــاكثر  علــى – ســنوات )١٠( التــي وجــدت تفوقــا للمعلمــین مــن اصــحاب الخبــرة الطویلــة  )١٩٩٧
ــــــــــــــــــــــــــــویم وكــــــــــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــــــــــع دراســــــــــــــــــــــــــــة    مجــــــــــــــــــــــــــــاالت االهــــــــــــــــــــــــــــداف والتخطــــــــــــــــــــــــــــیط والتق

بلوم دالتي اظهرت فروقا ذات داللة احـصائیة لـصالح المعلمـین مـن حملـة الـ ) ٢٠٠٢، مسمار ( 
  ). سنوات ١٠( حاب الخبرة الكثرمن العالي ومن اص

  :درس واستخدام االجهزة واالدوات عرض ومناقشة نتائج محور تنفیذ ال ٢-٤
 االوساط الحسابیة والنسب المئویة للممارسات انلمناقشة هذا المحور استخرج الباحث

   ) ٤( في الجدول  مبینالتدریسیة الفراد عینة البحث وتبعا للمتغیرات الثالث وكما 
   )٤( رقم الجدول 

   الدرس واستخدام االجهزةیبین المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئویة لمحور تنفیذ
  الفراد عینة البحث تبعا للمتغیراتواالدوات 

  
  معلمة  معلم

  سنوات الخبرة  المؤهل
المتوسط 

  الحسابي المرجح
النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

  النسبة المئویة

المتوسط الحسابي المرجح 
  لممارسات الجنسین

  النسبة
  الكلي  المئویة

  النسبة
  لمئویة ا

  %٧٩٫٣٦  ٥٩٫٥٢٠  %٧٦٫٤  ٥٧٫٣٢١  %٨٢٫٢  ٦١٫٧٢  ٥اقل من 
  دار المعلمین  %٨١٫٦  ٦١٫٢٢٨  %٧٩٫٦  ٥٩٫٧٤٣  %٨٨٫٦  ٦٢٫٧١٣  ١٠-٦
  %٨٣٫٥  ٦٢٫٦٥٧  %٨١٫٤  ٦١٫٠٧٢  %٨٥٫٦  ٦٤٫٢٤٢   فما فوق١١

٨١٫٥  ٦١٫١٣٥%  

  %٧٨٫٥  ٥٨٫٨٨٩  %٧٦٫٣  ٥٧٫٢٩٨  %٨٠٫٦  ٦٠٫٤٨  ٥اقل من 
٨١٫٥  ٦٠٫٩٠٥  %٧٧٫٨  ٥٨٫٣٥٠  %٨٤٫٦  ٦٣٫٤٦  ١٠-٦%  

معهد اعداد 
  المعلمین

  %٨٥٫٥  ٦٤٫١٨١  %٨٣  ٦٢٫٢٥٠  %٨٨٫١  ٦٦٫١١٣   فمافوق١١
٨١٫٧  ٦١٫٣٢٥%  

  %٧٦٫٦  ٥٧٫٤٥٤  ــــــ  ــــــ  %٧٦٫٦  ٥٧٫٤٥٤  ٥اقل من 
  ـــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ  ١٠-٦

كلیة التربیة 
  الریاضیة

  ـــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ـــــ   فمافوق١١
٧٦٫٦  ٥٧٫٤٥٤%  

  %٨١٫٢  ٦٠٫٩٣٩      %٧٩,١  ٥٩٫٣٣٩  %٨٣  ٦٢٫٣١١  المعدل الكلي

ریسیة لمعلمي ان المتوسط الحسابي المرجح للممارسات التد ) ٤( رقم یتبین من الجدول 
 ٧٩٫١و %  ٨٣اي بنسبة  ) ٥٩٫٣٣٩( و  ) ٦٢٫٣١١( ومعلمات التربیة الریاضیة قد بلغت 

وهذا یعني ان المعلمین والمعلمات % ٧٠على التوالي وهما اكبر من المحك الفرضي البالغ % 
الدوات یمتلكون قدرا كافیا من الدراسة في هذا المجال من حیث تنفیذ الدرس واستخدام االجهزة وا

ان المعلمین قد حصلوا على متوسط اكبر في الممارسات من  ) ٤( رقم اذ یتضح من الجدول 
 ذلك الى اهتمام هذه الفئة بدرس التربیة الریاضیة وتنفیذه واستخدام انالمعلمات ویعزو الباحث

لمي ان مع ) ٤( رقم االجهزة واالدوات اما بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي فیتضح من الجدول 
ومعلمات التربیة الریاضیة خریجي معاهد اعداد المعلمین والمعلمات ودور المعلمین والمعلمات 

( و  % ) ٨١٫٧( وبنسبة مئویة  ) ٦١٫١٣٥( و  ) ٦١٫٣٢٥( قد بلغ متوسطهما للممارسات 
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على التوالي وكانتا متقاربتین اما المتوسط الحسابي للممارسات لخریجي كلیة التربیة  % ) ٨١٫٥
وهذه النسب الثالث جمیعها اكبر من  % ) ٧٦٫٦( وبنسبة  ) ٥٧٫٤٥٤( الریاضیة فقد بلغ 

 یتضح ان مستوى اداء خریجي المعهد والدار كانتا متقاربین ٠% ٧٠المحك الفرضي البالغ 
   ٠وكالهما افضل من اداء خریجي كلیة التربیة الریاضیة وقد تبدو هذه النتیجة غیر منطقیة 

متغیر الخبرة یتضح ان متوسط تنفیذ هذا المحور قد تباین تبعا لسنوات اما بالنسبة ل
 ) ٦٣٫٤١٩) (  سنة فما فوق ١١( الخبرة فقد بلغ المتوسط الحسابي للممارسات عند فئة 

وبنسبة  ) ١٦١٫٠٦٦( سنة  ) ١٠- ٦( كما بلغ المتوسط عند فئة  % ) ٨٤٫٥(وبنسبة مئویة 
( عند فئة  ) ٧٨٫٤( وبنسبة مئویة  ) ٥٨٫٨٥٤( سط في حین بلغ المتو  % ) ٨١٫٤( مئویة 

الث اكبر من المحك الفرضي البالغ وكان متوسط اداء الفئات الث ) خمس سنواتاقل من 
وهذ یعني ان هذه الفئات الثالث لدیها االمكانیة على تنفیذ الدرس واستخدام اجهزته % ) ٧٠(

یا في تمكین المعلمین والمعلمات من االداء بصورة جیدة ویتضح ایضا ان لعامل الخبرة اثرا ایجاب
االفضل والتدریب على استخدام االجهزة وتنفیذ الدرس وهذه مسالة منطقیة حیث ان المعلم كلما 
زادت سنوات خدمته اختزلت اخطاؤه وتحسن ادؤه لما یتعرض له من خالل اشراكه في دورات 

رس المعلم في اختیار وتنظیم االنشطة كما ان الخبرة الطویلة تم، تدریبیة وتطویریة وندوات 
   .المالئمة لتالمیذهم

ان نجاح االخراج یتوقف على عوامل كثیرة منها العنایة  ) ١٩٨٢، معوض ( ویؤكد 
بالتحضیر واختیار اوجه النشاط المناسبة لمیول الطالب وحاجاتهم على ان تكون مناسبة 

الموجودة وصیانتها وحسن  باالدوات ثم العنایة، لالدوات واالجهزة الموجودة في المدرسة
 ثم العنایة بالملعب وسطحه عا منطقیا حسب ترتیب اوجه النشاط،استخدامها وتوزیعها توزی

  .وتخطیطه
  
  
  
  
  
  
  
  
  عرض ومناقشة نتائج محور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ  ٣-٤
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ة للممارسات الحسابیة والنسب المئوی االوساط انلمناقشة هذا المحور استخرج الباحث
   ) ٥ (  رقم في الجدولمبینالتدریسیة الفراد عینة البحث وتبعا للمتغیرات الثالث وكما 

   )٥( رقم الجدول 
  یبین المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئویة لمحور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ

  الفراد عینة البحث تبعا للمتغیرات
  معلمة  معلم

المتوسط   سنوات الخبرة  المؤهل
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
المرجح 

لممارسات 
  الجنسین

  
  النسبة
  المئویة
  

  
  الكلي

  
  النسبة
  المئویة

  %٨٧٫٣  ٤٨٫٠٦٢  %٨٩٫٩  ٤٩٫٤٩٩  %٨٤٫٧  ٤٦٫٦٢٥  ٥اقل من 
٨٨٫٨  ٤٨٫٨٥٥  %٩١٫١  ٥٠٫١٥٧  %٨٦٫٤  ٤٧٫٥٥٤  ١٠- ٦%  

دار 
  المعلمین

  %٨٨٫٧  ٤٨٫٨٢٢  %٨٧٫٦  ٤٨٫١٩٩  %٨٩٫٩  ٤٩٫٤٤٦   فما فوق١١
٨٨٫٣  ٤٨٫٥٨%  

  %٩٢٫٤  ٥٠٫٨٧٢  %٩٥٫١  ٥٢٫٣٣٢  %٨٩٫٨  ٤٩٫٤١٣  ٥اقل من 
٩٥٫٣  ٥٢٫٤٥٣  %٩٧  ٥٣٫٣٩٥  %٩٣٫٦  ٥١٫٥١١  ١٠- ٦%  

معهد اعداد 
  المعلمین

  %٩١٫٤  ٥٠٫٢٨٣  %٩٣٫٨  ٥١٫٦٠٥  %٨٩  ٤٨٫٩٦٢   فمافوق١١
٩٣  ٥١٫٢٠٣%  

  %٨٦٫٢  ٤٧٫٤٢٨  ــــ  ـــــ  %٨٦٫٢  ٤٧٫٤٢٨  ٥اقل من 
  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ١٠- ٦

كلیة التربیة 
  الریاضیة

  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  فوق  فما١١
٨٦٫٢  ٤٧٫٤٢٨%  

المعدل 
  %٩٠٫٣  ٤٩,٧٠٢      %٩٢٫٤  ٥٠٫٨٦٤  %٨٨٫٥  ٤٨٫٧٠٥  الكلي

ان المتوسط الحسابي للممارسات التدریسیة للمعلمین بلغ ) ٥ ( رقمیتبین من الجدول
( نسبة مئویة و  ) ٥٠٫٨٦٤( د المعلمات فقد بلغ اما عن% ) ٨٨٫٥ ( ونسبة مئویة ) ٤٨٫٧٠٥(

وهذا یعني ان المعلمین  % ) ٧٠( وكالهما اكبر من المحك الفرضي البالغ  % ) ٩٢٫٤
والمعلمات لدیهم القدرة والقابلیة على ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ بصورة صحیحة وسلیمة 

ؤسساتهم والدورات التدریسیة التي شاركوا فیها خالل خدمتهم ویتأتى هذا من خالل اعدادهم في م
التربوي والرغبة في تقدیم الشيء البنائهم لقدسیة هذه المهنة والروح الریاضیة وازعهم فضال عن 

العالیة التي تربوا علیها ویتضح ان المعلمات كن افضل عطاء من المعلمین في هذا المحور 
 هنأبناءعاطفة من المعلمین ویشعرون بالسعادة عندما یرون النهن اوسع صدرا واكثر تضحیة و 
   .من خالل دروس التربیة الریاضیةالتالمیذ قد غمرتهم الفرحة والسعادة 

ان خریجي المعهد من المعلمین والمعلمات ) ٥(رقم خالل النسب في الجدول  من یتبین
ن خریجي هذه المؤسسة قد كان متوسطهم اكبر من باقي الخریجیین ویعزو الباحثان ذلك الى ا

اعدوا اعداد جیدا في مؤسستهم على تنفیذ دروس التربیة الریاضیة واالستزادة من علم النفس 
ومن جهة اخرى فان خریجي وخریجات هذه ، التربوي والعام وتوظیفها خالل دراستهم المیدانیة

   .الریاضیةالمؤسسة هم السباقون في التخرج والتعیین في التعلیم كمعلمین للتربیة 
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كانوا اكثر فاعلیة ولو بشيء )  سنة ١٠- ٦( ان فئة  ) ٥( رقم ویتبین من الجدول 
نسبي قیاسا بالفئتین االخریین وهذا یعطي مؤشرا ان هذه الفئة قد وصلت مرحلة النضوج في 
العطاء واستیعاب متطلبات تدریس هذه المادة كما یرى الباحثان انهم افضل نسبیا من افراد 

   .ن االخریینالفئتی
 هذا الفارق النسبي الى اهتمام افراد هذه الفئة بادارة الصف والتعامل مع التالمیذ انویعزو الباحث

وحب الظهور بالمظهر الالئق امام االدارة واالشراف التربوي للحصول على تقویم سنوي عال 
داري والفني لما بغیة التهيء الستالمهم لمواقع ریاضیة اعلى في مسؤؤلیة الهرم الریاضي اال

یمتلكونه من دافعیة وقدرات ریاضیة في هذا الجانب التي تولد فیهم الثقة بالنفس والتطلع الى 
 ان مستوى ان ومن جهة اخرى یرى الباحث٠تحقیق مستوى افضل في مختلف االنشطة الریاضیة 

المحور في هذا ) سنة ١٠-٦(كان اقل من مستوى اداء فئة )  سنة فما فوق ١١( اداء فئة 
ویعود هذا الى النمطیة في تعامل اغلب افراد هذه الفئة مع تالمیذهم في ادارة الصف والتعامل 

  ب التقاعد اهم قد شارفوا على ابو مع تالمیذهم الن
من ان عامل  ) ١٩٩٠، ابو شنار ( واتفقت هذه النتیجة في احدى جوانبها مع دراسة 

خمس اقل من ( قیاسا للفئة )  سنة ١٠ - ٦ (الخبرة یؤثر في التدریس من حیث تفوق فئة 
)  سنة فما فوق ١١( في حین اختلفت نتائج البحث الحالي مع هذه الدراسة في فئة  ) سنوات

  ). سنة ١٠ -٦(  حیث تفوقت فئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :قشة نتائج محور االعداد المهني عرض ومنا ٤-٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩٤

والنسب المئویة للممارسات  االوساط الحسابیة انلمناقشة هذا المحور استخرج الباحث
   )٦( رقم التدریسیة الفراد عینة البحث وتبعا للمتغیرات الثالث وكما موضح في الجدول 

   )٦( رقم الجدول    
  یبین المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئویة لمحور االعداد المهني الفراد عینة البحث

  تبعا للمتغیرات
  مةمعل  معلم

  
  المؤهل
  

  
  سنوات الخبرة

  
المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
المرجح 

لممارسات 
  الجنسین

  
  النسبة
  المئویة
  

  
  الكلي

  
  النسبة
  المئویة

  %٧٢,٥  ٢٩٫٠١٥  %٦٩  ٢٧٫٦٠٠  %٧٦  ٣٠٫٤٣٠  ٥اقل من 
  علمیندار الم  %٧٣  ٢٩٫٢٢٢  %٦٧٫٩  ٢٧٫١٩٤  %٧٨٫١  ٣١٫٢٥٠  ١٠-٦
  %٧٨  ٣١٫٢١٦  %٧٥٫٨  ٣٠٫٣٥٧  %٨٠٫١  ٣٢٫٠٧٥   فما فوق١١

  
٢٩٫٨١٧  

  
٧٤٫٥%  

  %٧٤٫٥  ٢٩٫٨٠٢  %٧٢٫١  ٢٨٫٨٥٥  %٧٦٫٨  ٣٠٫٧٥٠  ٥اقل من 
٧٨٫٧  ٣١٫٥  %٧٤٫٨  ٢٩٫٩٥٠  %٨٢٫٦  ٣٣٫٠٥٠  ١٠-٦%  

معهد اعداد 
  المعلمین

  %٨٢٫٥  ٣٣٫٠٣٩  %٨٢٫٢  ٣٢٫٨٨٠  %٨٢٫٩  ٣٣٫١٩٩   فمافوق١١

  
٣١٫٤٤٧  

  
٧٨٫٦%  

  %٧٧٫١  ٣٠٫٨٥٧٣  ــــ  ـــــ  %٧٧٫١  ٣٠٫٨٥٧  ٥اقل من 
  ـــــ  ـــــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ١٠-٦

كلیة التربیة 
  الریاضیة

  ـــــ  ـــــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ   فمافوق١١

  
٣٠٫٨٥٧  

  
٧٧٫١%  

  المعدل الكلي
  

٣١٫٦٥٨  
 

٧٩٫١%  
٢٩٫٤٧٢  

 
٧٣٫٦%   

    
  

٣٠٫٦٤٩  
  

  
٧٦٫٦%  

ان المتوسط الحسابي للممارسات التدریسیة عند هذا المحور قد بلغ  ) ٦( رقم یتبین من الجدول 
في حین بلغ المتوسط عند المعلمات  % ) ٧٩٫١( وبنسبة  ) ٣١٫٦٥٨( عند المعلمین 

وهذا یعني ان % ) ٧٠( وكالهما اكبر من المحك الفرضي  ) ٧٣٫٦ ( وبنسبة ) ٢٩٫٤٧٢(
معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة لهم القدرة على االلمام بالمادة العلمیة فیما یتعلق بدرس التربیة 
الریاضیة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وادارة المسابقات الریاضیة اال انه یتضح من الجدول 

ء المعلمین في هذا المحور كان اكبر من مستوى اداء المعلمات واختلفت النتائج ان مستوى ادا
التي بینت ان هناك تفوقا لدى المعلمات  ) ١٩٩٨، البیطار( في هذه الدراسة مع نتیجة دراسة 
 ذلك الى اهتمام المعلمین اكثر من المعلمات بالمادة العلمیة انفي معظم المواقف ویعزو الباحث

اركتهم وحضورهم الندوات والدورات والمسابقات وقراءة الكتب والصحف والمجالت من خالل مش
الریاضیة ومتابعة البرامج الریاضیة من خالل جهاز التلفاز فضال عن حضورهم ومشاركتهم في 
المهرجانات الریاضیة على االصعدة كافة وبحكم عادات المجتمع فرضت قیود على المعلمة في 

   ٠ االنشطة المشاركة في مثل هذه
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 ان النسب جمیعها اكبر من  نفسهاما بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي یتبین من الجدول
وكما ذكرنا سابقا یعود ذلك الى ان برنامج التاهیل التربوي والذي % ) ٧٠( المحك الفرضي 

تي تعكس یلتحق به هؤالء المعلمین له دور فاعل في تنمیة قدراتهم وتزویدهم بالكفاءات العالیة وال
دورا ایجابیا على ممارستهم للتدریس كما یمكن تفسیر ذلك الى ان استجابات هذه الفئة من 

  .المعلمین وقعوا تحت تاثیر الذاتیة لكي یظهروا بانهم معلمون ناجحون بممارستهم التدریسیة هذه
وان مستوى اداء خریجي معهد اعداد المعلمین والمعلمات كن افضل ولو بشيء نسبي 

 ویعزو الباحثان ذلك الى مستوى المواد العلمیة التي یتلقونها في هذه ،ریجي الدار والكلیةمن خ
المؤسسة وافتقار اعدادهم الى المبادىء االولیة لهذه المادة على العكس من خریجي كلیة التربیة 
الریاضیة الذین اظهروا مستوى افضل منهم على الرغم من كون مستوى خریجي كلیة التربیة 

ریاضیة كان مقاربا لخریجي المعهد ویفترض ان یتفوقوا علیهم اال ان طبیعة ظروف الخریجیین ال
وعملهم في المدارس االبتدائیة اضمر من انشطتهم الریاضیة وقلة دافعیتهم الى االنشطة 

 الى ما تبقى من خزینهم الریاضیة ذات العالقة بالمدارس االبتدائیة وهذا المتوسط الظاهر یعود
  .ميالعل

من الجدول ان جمیع النسب اكبر من المحك یتبین اما بالنسبة لمتغیر الخبرة 
 وهذا یعطي مؤشرا ان المعلمین والمعلمات وعلى اختالف سنوات خبرتهم لهم ) %٧٠(الفرضي

ویتضح ، الدرایة بالمادة العلمیة التي یدرسونها والمشاركة في االنشطة الریاضیة وحضور الندوات
ویرى الباحثان ذلك منطقیا في ، متوسط االداء قد اخذ بالزیادة تبعا لسنوات الخبرةمن الجدول ان 

هذا الجانب بحكم كون المادة العلمیة تراكمیة البناء وزیادة فرص المشاركة في الندوات 
   والمؤتمرات والنشاطات الریاضیة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

   .) سنوات١٠اكثر من ( تفوق المعلمین من اصحاب الخبرة والتي دلت على) ٢٠٠٢،مسمار (
ان نجاح برنامج التربیة الریاضیة الیتوقف فقط  ) " ١٩٨٨، صادق والهاشمي ( ویؤكد 

على توفیر الملعب واالجهزة واالدوات بل وعلى قدرة المعلم وفاعلیته في قیادة الدرس فضال عن 
ذ وفي اغلب االحیان نجد برامج ضعیفة في بعض إلمامه بجوانب المادة التي یعطیها للتالمی

المدارس على الرغم من وجود االمكانات المادیة وغیرها من اللوازم الریاضیة كاالجهزة واالدوات 
في المنهاج اذا كان المعلم یعرف كیفیة ومن الممكن اجراء تنویع كبیر في الفعالیات واالنشطة 

   ".قدرات نحو االفضل واالحسنینمي قدرات التالمیذ وكیف یستخدم هذه ال
   )١١٠ ، ١٩٨٨، صادق والهاشمي ( 

  عرض ومناقشة نتائج محور التقویم  ٥-٤
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 االوساط الحسابیة والنسب المئویة للممارسات انلمناقشة هذا المحور استخرج الباحث
   ) ٧( رقم التدریسیة الفراد عینة البحث وتبعا للمتغیرات الثالث وكما موضح في الجدول 

   )٧( رقم جدول ال
  یبین المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئویة لمحور تقویم الوحدة التعلیمیة الفراد عینة

  البحث تبعا للمتغیرات
    معلمة  معلم

  المؤهل
  
  

  
  سنوات الخبرة

  
  

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
  المرجح

النسبة 
  المئویة

المتوسط 
الحسابي 
المرجح 

لممارسات 
  الجنسین

  
  النسبة
  المئویة
  

  
  الكلي

  
  النسبة
  المئویة

  %٧٤  ٢٩٫٦٠٨  %٧٣٫٨  ٢٩٫٥٥٠  %٧٤٫١  ٢٩٫٦٦٦  ٥اقل من 
٧٣٫٩  ٢٩٫٥٧٥  %٧١٫٦  ٢٨٫٦٥٠  %٧٦٫٢٥  ٣٠٫٥٠٠  ١٠-٦%  

دار 
  %٧٦  ٣٠٫٤٢١  %٧٦٫٩  ٣٠٫٧٦٠  %٧٥٫٢  ٣٠٫٠٨٣   فما فوق١١  المعلمین

  
٢٩٫٨٦٨  

  
٧٤٫٦%  

  %٧٤٫٦  ٢٩٫٨٤٠  %٧٣  ٢٩٫٢٠٠  %٧٦٫٢  ٣٠٫٤٨١  ٥اقل من 
٧٨٫١  ٣١٫٢٦٩  %٧٦٫٩  ٣٠٫٧٧٦  %٧٩٫٤  ٣١٫٧٦٢  ١٠-٦%  

 اعداد معهد
  %٧٩٫٦  ٣١٫٨٤٤  %٧٨٫٧  ٣١٫٤٨٨  %٨٠٫٥  ٣٢٫٢٠٠   فمافوق١١  المعلمین

  
٣٠٫٩٨٤  

  
٧٧٫٤%  

  %٧٦  ٣٠٫٤٢٨  ــــ  ــــــ  %٧٦  ٣٠٫٤٢٨  ٥اقل من 
  ـــــ  ـــــــ  ــــ  ــــــ  ـــــ  ــــ  ١٠-٦

كلیة التربیة 
  ـــــ  ـــــــ  ــــ  ــــــ  ـــــ  ــــ   فمافوق١١  الریاضیة

  
٣٠٫٤٢٨  

  
٧٦%  

المعدل 
  الكلي

٧٥٫١  ٣٠٫٠٧٠  %٧٦٫٨  ٣٠٫٧٣١%  
  
  

  ٧٦  ٣٠٫٤٢٦%  

 % ) ٧٦٫٨( ونسبة  ) ٣٠٫٧٣١( ان متوسط اداء المعلمین بلغ  ) ٧( رقم یتبین من الجدول 
وهما نسبتان اكبر من % ) ٧٥٫١( وبنسبة  ) ٣٠٫٠٧٠( المعلمات في حین بلغ متوسط اداء 

ات في هذا ا ان مستوى اداء المعلمین والمعلمویعني هذ % ) ٧٠( المحك الفرضي البالغ 
المحور جید ومناسب وكان متقاربا عند المعلمین والمعلمات ویعطي هذا مؤشرا على امتالكهم 

 عند التقویم واعتمادهم االختبارات والمقاییس المحددة في القدر نفسه في اعتماد االسالیب العلمیة
   ٠هذه المادة 

ان متوسط خریجي دار  ) ٧( رقم  من الجدول فیتبیناما بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي 
اما خریجو وخریجات ، % )٧٤٫٦( ونسبة  ) ٢٩٫٨٦٨( المعلمین والمعلمات بلغ متوسطهم 

في حین بلغ متوسط اداء خریجي % ) ٧٧.٤( اي بنسبة  ) ٣٠٫٩٨٤( المعهد فبلغ متوسطهم 
وهذه النسب جمیعها اكبر من المحك % ) ٧٦( اي بنسبة  ) ٣٠٫٤٢٨( كلیة التربیة الریاضیة 

 ان مستوى اداء المعلمین والمعلمات تبعا لمؤسسات تخرجهم انویرى الباحث% ) ٧٠( الفرضي 
ي للتالمیذ من خالل درس التربیة الریاضیة مستوى جید في قدرتهم على عملیة التقویم الموضوع

وعلى الرغم من تقارب المتوسطات والنسب المئویة الفراد هذه المؤسسات اال انه یظهر من 
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الجدول ان مستوى اداء خریجي وخریجات معهد المعلمین كان افضل بشيء نسبي وقد یعود 
مارسوا االنشطة الریاضیة بصورة السبب في ذلك الى ما ذكرناه سابقا من ان افراد هذه الفئة قد 

   .فعلیة في المدارس االبتدائیة فضال عن اعدادهم الجید في مؤسسات تخرجهم
اما بالنسبة لمتغیر الخبرة فیتبین من الجدول ان النسب جمیعها اكبر من المحك الفرضي 

ــــــــــــت هــــــــــــذه النتیجــــــــــــة مــــــــــــع نتــــــــــــائج دراســــــــــــة % ) ٧٠(   ومتقاربــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــضها وقــــــــــــد تقارب
ویــــرى الباحثــــان ان المعلمــــین والمعلمــــات بــــاختالف خبــــراتهم التدریــــسیة  ) ١٩٩٧،ابــــو الزیــــت ( 

یمتلكـــون القـــدر نفـــسه مـــن ممارســـة عملیـــة التقـــویم لتالمیـــذهم فـــي دروس التربیـــة الریاضـــیة ویـــرى 
الباحثــان فــي ذلــك ان عملیــة التقــویم فــي هــذه المرحلــة محــددة بمجموعــة مــن الــضوابط والتعلیمــات 

ـــالمعلمین والمع ـــتقـــود ب ـــذها للتعلیمـــات عن ـــى اعتمادهـــا وتنفی ـــارات لمـــات ال ـــة التقـــویم كاالختب د عملی
   .ةنقنالم
  :  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة االولى ٦-٤

   )٨( رقم الجدول 
  یبین نتائج االختبار التائي لمتوسط الممارسات التدریسیة لمعلمي ومعلمات التربیة

  سالریاضیة تبعا لمتغیر الجن
  المتوسط  العدد  المجموع  القیمة التائیة

  الحسابي
االنحراف 
  الجدولیة  المحتسبة  المعیاري

 الداللة

  ٦٫٣٣٦  ٢١١٫٥٢٥  ٦٥  معلمین
  ٦٫٤١٢  ٢٠٧٫١٨٩  ٩٤  معلمات

  معنوي  ١٫٩٦  ٤٫٢٧١

   المحـــــــسوبةان القیمـــــــة التائیـــــــة  ) ٨( رقـــــــم  النتـــــــائج المعروضـــــــة فـــــــي الجـــــــدول أظهـــــــرت
وهـذا یعنـي  ) ٠٫٠٥( عنـد مـستوى داللـة  ) ١٫٩٦( القیمة التائیة الجدولیـة اكبر من ) ٤٫٢٧١( 

 المعلمـین ولمـصلحةانه یوجد فرق معنوي بـین متوسـط الممارسـات التدریـسیة للمعلمـین والمعلمـات 
   .وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة

 فـي المرحلـة االبتدائیـة امكانـات ویعزو الباحثان ذلك الى امتالك معلمي التربیـة الریاضـیة
وقدرات في الممارسات التدریسیة لهـذه المـادة وحـسب محـاور االداة التـي تمـت االشـارة الیهـا سـابقا 
افضل من المعلمات بحكم ان المعلمین متوفرة لدیهم فـرص افـضل مـن المعلمـات فـي تـدریس هـذه 

 عــن محدودیــة ممارســة المعلمــات المــادة وممارســة انــشطتها ومــسابقاتها الــصفیة والالصــفیة فــضال
وعلــى الـــرغم مـــن التقـــارب بــین متوســـطي االداء لهمـــا اال ان طبیعـــة ، النــشطتهن داخـــل مدارســـهن

ـــه مناســـبا  ـــة البحـــث مـــن كـــال الجنـــسین فـــي التعبیـــر عمـــا یرون ـــة الفـــراد عین البحـــث اعطـــت الحری
      ٠لتوجهاتهم تجاه هذه المادة 

  : فرضیة الصفریة الثانیة  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بال٧-٤
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   )٩( رقم الجدول 
  یبین نتائج تحلیل التباین لمتوسط الممارسات التدریسیة الكلیة الفراد عینة البحث تبعا

  لمتغیر المؤهل العلمي
  القیمة الفائیة

  مصدر التباین
  مجموع

  المربعات
  

  درجة
  الحریة

  متوسط
  مجموع

  الجدولیة  المحتسبة  المربعات
  

  الداللة

  ١١٥٠٫٧٥٦  ٢  ٢٣٠١٫٥٣٣  بین المجموعات
  ٣١٫٧١٠  ١٥٦  ٤٩٤٦٫٨٠٢  داخل المجموعات

    ١٥٨  ٧٢٤٨٫٣١٥  الكلــــــــــي
  معنوي  ٢٫٩٩٥٧  ٣٦٫٢٩٠

   ) ١٥٦ -٢( ودرجة حریة  ) ٠٫٠٥( عند نسبة خطا  ) ٢٫٩٩٥٧( الجدولیة ) ف ( قیمة 
اكبــر مــن القیمــة الفائیــة  ) ٣٦٫٢٩٠ ( المحــسوبةان القیمــة الفائیــة  ) ٩( رقــم یتبــین مــن الجــدول 

وهــذا یعنــي  ) ١٥٦ -٢( ودرجــة حریــة  ) ٠٫٠٥( عنــد مــستوى داللــة  ) ٢٫٩٩٥٧( الجدولیــة   
تبعــا لمتغیــر المؤهــل العلمــي وجــود فــرق معنــوي بــین فئــات المؤهــل العلمــي موضــع البحــث الــثالث 

   .وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة
حــري عــن داللــة الفــرق المعنــوي بــین المجموعــات لمعرفــة الفــرق عنــد اي مــن ولغــرض الت

   الباحثــــــــــان اختبــــــــــار شــــــــــیفیه للمقارنــــــــــات البعدیــــــــــةاجــــــــــري، فئــــــــــات المؤهــــــــــل العلمــــــــــي افــــــــــضل 
 )Fergeson,1981,244 ( رقمودرجت نتائج التحلیل في الجدول )١٠ (    

   )١٠( الجدول 
  توسط الممارسات التدریسیة ككل لمعلميیبین نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة لم

  ومعلمات التربیة الریاضیة وفق متغیر المؤهل العلمي

  معهد اعداد  دار المعلمین
  المعلمین

  كلیة التربیة
  المتوسط  المجموع  الریاضیة

٢٠٢٫٦٢٥  ٢١٣٫٣٩٤  ٢٠٦٫٨٠٢  
  ٦٫٤٦٦  ٤٩٫٧٠٧  ــــــــ  ٢٠٦٫٨٠٢   )٧٣( دار المعلمین

  ٤٢٫٨٨٨  ــــــــ  ــــــــ  ٢١٣٫٣٩٤   )٧٢ ( معهد اعداد المعلمین
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ٢٠٢٫٦٢٥   )١٤( كلیة التربیة الریاضیة 

 للمقارنــات الــثالث كانــت جمیعهــا المحــسوبةان قــیم شــیفیه  ) ١٠( رقــم تبــین مــن الجــدول 
ة معنویــة بــین وهــذا یعنــي ان هنــاك فروقــا دالــ) ٥٫٩٩١٤( اكبــر مــن قیمــة شــیفیه الحرجــة والبالغــة 

ن علــى معلمــي ومعلمــات الــدار المتوســطات للممارســات اذ تفــوق معلمــو ومعلمــات معهــد المعلمــی
 كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي الممارســـات التدریـــسیة الكلیـــة ككـــل كمـــا یتـــضح ایـــضا تفـــوق ومدرســـي

   . خریجي كلیة التربیة الریاضیةات خریجي وخریجات الدار على مدرسيمعلمي ومعلم
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المعلمـین والمعلمـات علـى خریجـي لباحثان تفـوق المعلمـین والمعلمـات مـن خریجـي معاهـد ویعزو ا
وخریجات دار المعلمین وخریجي كلیة التربیة الریاضـیة الـى كـون اغلـب افـراد هـذه الفئـة هـم كـانوا 
مـن الریاضـیین اصــال ولهـم دور ومــشاركات فاعلـة كالعبـین فــي االنـشطة الریاضــیة فـي منتخبــات 

ـــــــــــــــــة وال   محافظـــــــــــــــــة وبحكـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــونهم الـــــــــــــــــسباقین فـــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــغال هـــــــــــــــــذه المهنـــــــــــــــــة التربی
اذ نسب اغلبهم وخاصة المعلمین منهم للعمـل فـي المـدارس الثانویـة الـى وقـت ) معلم او معلمة ( 

قریـب فـضال عــن تكلیـف اغلـبهم لتــدریب منتخبـات التربیــة واالندیـة الریاضـیة وكــذلك قیـامهم بــادارة 
ومـن جهـة اخـرى یعـزو هـذا التفـوق الـى طبیعـة االعـداد الـذي ، المباریات الرسمیة المحلیة والدولیة

اهلهــم اذ كانــت هنــاك عملیــة انتقــاء موضــوعیة لهــم فــي اختیــار فــرعهم واعــدادهم مــن قبــل كــادر 
( ریاضي جیـد ومـشاد لـه فـي المیـدان الریاضـي وبقـدراتهم وكفـاءتهم وتتفـق هـذه النتـائج مـع دراسـة 

نتائجها الى وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة تعـزى التي افضت في جانب من  ) ١٩٩٧، الزیت
  .لمتغیر المؤهل العلمي

  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثالثة  ٨-٤
   )١١( الجدول 

  یبین نتائج تحلیل التباین لمتوسط الممارسات التدریسیة الكلیة الفراد عینة البحث
  تبعا لمتغیر الخبرة

  مصدر  القیمة الفائیة
  درجة  لمربعاتمجموع ا  التباین

  الحریة
  مجموع متوسط

  الجدولیة  المحتسبة  المربعات
  

  الداللة

  ٦٧٣٫١٩٠  ٢  ١٣٤٦٫٣٨١  بین المجموعات
  ٥٥٫٤٠٣٩  ١٥٦  ٦٩٥٢٩٢٢٫٤٧٦  داخل المجموعات

    ١٥٨  ٦٩٥٤٢٦٨٫٨٥٧  الكلي
  معنوي  ٢٫٩٩٥٧  ١٢٫١٥٠

   ) ١٥٦ - ٢( ودرجة حریة  ) ٠٫٠٥ (ا عند نسبة خط ) ٢٫٩٩٥٧( الجدولیة ) ف ( قیمة 
وهـي اكبـر  ) ١٢٫١٥٠(  بلغـت المحـسوبةان القیمـة الفائیـة ) ١١(رقـم یتبین من الجدول 

ـــة البالغـــة  ـــة الجدولی ـــة  ) ٢٫٩٩٥٧( مـــن القیمـــة الفائی ـــد مـــستوى دالل ـــة  ) ٠٫٠٥( عن   ودرجـــة حری
ات تبعــا لمتغیــر الخبــرة وهــذا یعنــي وجــود فــرق معنــوي بــین اداء المعلمــین والمعلمــ ) ١٥٦ – ٢( 

التدریــسیة وبــذلك تــرفض الفرضــیة الــصفریة الثالثــة وتقبــل الفرضــیة البدیلــة ولغــرض التحــري عــن 
داللـة الفـرق المعنـوي بـین فئـات المعلمـین والمعلمـات تبعـا لمتغیـر الخبـرة اتبـع الباحثـان االجــراءات 

   ).١٢(قم ر ت قیم شیفیه الحرجة في الجدول انفسها في الفرضیة السابقة ودرج
   )١٢( رقم الجدول 

  یبین نتائج شیفیه للمقارنات البعدیة لمتوسط الممارسات التدریسیة ككل لمعلمي
  ومعلمات التربیة الریاضیة وفقا لمتغیر الخبرة
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 ٣٠٠

   سنة فما فوق– ١١   سنة١٠ – ٦   سنة٥ – ١
  المتوسطات  المجموعة

٢١٥٫٠٥٠  ٢١٠٫١٧٢  ٢٠٤٫٥٨٣  
  * ٥١٫٦٠  * ١٣٫٣٣١  ــــــــ  ٢٠٤٫٥٨٣  )٤٤ (خمس سنواتفئة اقل من 

  *١٢٫١٩٣  ــــــــ  ــــــــ  ٢١٠٫١٧٢   )٥١(   سنة١٠ – ٦فئة 
  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ٢١٥٫٠٥٠   )٦٤(  سنة  فما فوق ١١فئة 

  ٥٫٩٩١٤ = شیفیه الحرجة قیمة 
ربیــة  بــین معلمــین ومعلمــات التالمحــسوبةان قیمــة شــیفیه  ) ١٢( رقــم یتبــین مــن الجــدول 

وهي اكبر مـن  ) ١٣٫٣٣١( قد بلغت )  سنة ١٠-٦ ، خمس سنواتاقل من ( الریاضیة للفئتین 
وهـــذا یعنـــي وجـــود فـــرق معنـــوي بـــین متوســـط الفئتـــین  ) ٥٫٩٩١٤( قیمـــة شـــیفیه الحرجـــة والبالغـــة 
   رقـــــمكمــــا یتبـــــین مــــن الجـــــدول)  ســـــنة ١٠ – ٦(  فئــــة ولمـــــصلحةللممارســــات التدریـــــسیة الكلیــــة 

 سنة فما فـوق ١١ ،خمس سنواتاقل من ( مة شیفیه المحتسبة بین متوسطي فئتي ان قی ) ١٢( 
وهــذا یعنــي وجــود فــرق  ) ٥٫٩٩١٤(وهــي اكبــر مــن قیمــة شــیفیه الحرجــة  ) ٥١٫٦٠( قــد بلغــت ) 

ـــین للممارســـات التدریـــسیة  كمـــا )  ســـنة فمـــا فـــوق ١١(  فئـــة ولمـــصلحةمعنـــوي بـــین متوســـط الفئت
ــــینالمحــــسوبةاظهــــرت قیمــــة شــــیفیه  ــــي  ب ــــوق ١١ ، ســــنة١٠ – ٦(  متوســــطي فئت   ) ســــنة فمــــا ف

وهذا یعني وجود فرق معنوي بین  ) ٥٫٩٩١٤( وهي اكبر من قیمة شیفیه الحرجة  ) ١٢٫١٩٣( 
ویعـزو الباحثـان هـذه )  سنة فما فوق ١١(  فئة لمصلحةمتوسط الفئتین في الممارسات التدریسیة 

 الخبـرة التـي یكتـسبها افـراد عینـة البحـث مـن الـى عامـل ) ١٢( رقـم النتائج الموضحة في الجدول 
افـضل فــي )  سـنة فمـا فـوق ١١، سـنة ١٠ – ٦( المعلمـین والمعلمـات اذ یتـضح ان افـراد الفئتـین 

وهـــذه تتـــاتى مـــن خـــالل الـــدورات  ) خمـــس ســـنواتاقـــل مـــن ( ممارســـتهم التدریـــسیة مـــن افـــراد فئـــة 
 وتعرضـــهم للزیـــارات االشـــرافیة صـــفیةوالالالتدریبیـــة والمـــشاركات فـــي االنـــشطة الریاضـــیة الـــصفیة 

الـذین نقلـوا حـدیثا  ) خمـس سـنواتاقـل مـن ( المثمرة والدروس التدریبیة على العكس من افراد فئة 
 فترة في مدارس خـارج مركـز المحافظـة والتـي لـم یتعرضـوا قضاءهمالى مدارس مركز المدینة بعد 

مـات مـدارس مركـز المحافظـة فـضال من خاللها الى اغلب االنشطة التـي تعـرض لهـا معلمـو ومعل
نـشاطات االندیـة ( عن افتقارهم الى الزیارات االشرافیة وصعوبة مشاركتهم في االنـشطة الخارجیـة 

 ســنة فمــا ١١،  ســنة ١٠ – ٦( كمــا یــرى الباحثــان افــضلیة افــراد فئتــي ، )واالتحــادات الریاضــیة 
دریـسیة الریاضـیة ویعـود هـذا الـى فـي الممارسـات الت ) خمـس سـنواتاقـل مـن ( قیاسا للفئة ) فوق 

تعرضــهم الــى انــشطة وفعالیــات مــشتركة داخــل المدینــة فــضال عــن كــون اغلــبهم یعملــون جنبــا الــى 
خبـــرات فیمـــا بیـــنهم وولـــد فـــیهم شـــعورا مـــشتركا تجـــاه جنـــب فـــي مدرســـة واحـــدة ممـــا ســـهل تبـــادل ال

تنـاوب فـي كافـة االنـشطة لالممارسات التدریـسیة لهـذه المـادة فـضال عـن مـشاركة هـاتین الفئتـین وبا
  .والالمدرسیة وعلى صعید القطر، المدرسیة

   االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥
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  : االستنتاجات ١- ٥
  امتالك معظم معلمو ومعلمات التربیة الریاضیة في مدینة الموصل قدرا كافیا من الممارسـات-١

  .التدریسیة لدرس التربیة الریاضیة
  الریاضیة في معظم الممارسات التدریسیة على المعلمـات باسـتثناء محـور تفوق معلمو التربیة-٢

  .وقت فیه المعلمات على المعلمینادارة الصف والتعامل مع التالمیذ حیث تف
   خریجو وخریجات معاهد المعلمین والمعلمات افضل عطاًء في الممارسات التدریسیة من-٣

   ٠علمات وخریجي كلیة التربیة الریاضیة     اقرانهم خریجي وخریجات دار المعلمین والم
   لسنوات الخبرة عامل ایجابي في تمكین المعلمین والمعلمات بكافة مؤسسات تخرجهم في-٤

   .    الممارسات التدریسیة
  : التوصیات ٢- ٥
  قیــام مدیریــة النــشاط الریاضــي والكــشفي ومدیریــة االعــداد والتــدریب فــي المدیریــة العامــة لتربیــة-١

 لتنـــسیق مـــع عمـــادة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بفـــتح دورات تطویریـــة تخصـــصیة للكـــادرنینـــوى با
 في مؤسسات اعـداد معلمـي ومعلمـات التربیـة الریاضـیة والـسادة المـشرفین التربـویینالتدریسي 

  .لعامة للتربیة في محافظة نینوىواالختصاصین للتربیة الریاضیة في المدیریة ا
 تدریب في المدیریـة العامـة لتربیـة نینـوى وبالتعـاون مـع عمـادة كلیـة ان تقوم مدیریة االعداد وال-٢

 التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل فــي اشــراك معلمــي التربیــة الریاضــیة مــن خریجــي هــذه
   .الكلیة بدورات تطویریة مركزة حول تنفیذ الدرس واستخدام االجهزة واالدوات الریاضیة

 في في المدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوى بالتنسیق قیام مدیریة النشاط الریاضي والكش-٣
 مع مدیریة االعداد والتدریب باشراك جمیع معلمي ومعلمات التربیـة الریاضـیة بـدورات تدریبیـة

   .وتطویریة وتحكمیة تركز على االلمام بالمادة العلمیة واسالیب التقویم
  یة في محافظة نینوى بتعیین خریجي كلیة توجیه المالك الثانوي في المدیریة العامة للترب-٤

   .    التربیة الریاضیة حصرا في المدارس الثانویة
  تكثیف الجـوالت االشـرافیة لمـشرفي التربیـة الریاضـیة لمعلمـي ومعلمـات التربیـة الریاضـیة ذوي-٥

  ٠)  سنوات ٦اقل من ( سنوات الخبرة القلیلة 
  
  
  : المقترحات ٣- ٥

   - :راء الدراسات المستقبلیة االتیة        یقترح الباحثان اج
الممارسات التدریسیة لمعلمـي ومعلمـات التربیـة الریاضـیة فـي المرحلـة االبتدائیـة وعالقتهـا  -١

  ٠باتجاه تالمیذهم نحو التربیة الریاضیة 
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 .لریاضیة وعالقتها ببعض المتغیراتالممارسات التدریسیة لمدرسي ومدرسات التربیة ا -٢

  .دریبي لمعلمي ومعلمات التربیة الریاضیة تمنهاجبناء  -٣

واقع تدریس التربیة الریاضیة في مدینة الموصل للمـرحلتین االبتدائیـة والثانویـة مـن وجهـة  -٤
نظــــر المعلمــــین والمعلمــــات والمدرســــین والمدرســــات والمــــشرفین التربــــویین واختــــصاصیي 

  .التربیة الریاضیة

  :  العربیة واألجنبیةالمصادر
بعـض  تقویم مستوى اداء معلمي التربیة الریاضـیة فـي ) : " ١٩٩٧( سعد رزق ، یت  ابو الز -١

التربیـة الریاضـیة  كلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، مدارس الضفة الغربیة محافظة جنین 
  .الجامعة االردنیة، 

ــــو شــــنار -٢ ــــراهیم ،  اب ــــة الثانویــــة فــــ ) : ١٩٩٠( اب ــــم التــــاریخ فــــي المرحل            يتقــــویم فاعلیــــة معل
 عمـــان، الجامعـــة االردنیـــة ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة ، محافظـــة الزرقـــاء ولـــواء مأدبـــا 

  ٠االردن 
بغـداد      وزارة التربیـة،، " یاس والتقویم الق ) : " ٢٠٠٠( مصطفى محمد وأخرون ،  االمام -٣

العاشـــر اتجاهـــات طـــالب الـــصف  ) : " ١٩٩٩( همیـــسات ، عبدالحمیـــد ومحمـــد ، البـــدور  ،
االساســـي فـــي محافظـــات جنـــوب االردن نحـــو التعلـــیم المهنـــي وعالقتهـــا بمـــستوى تحـــصیلهم 

الـــسنة ، جامعـــة قطـــر ، مجلـــة مركـــز البحـــوث التربویـــة ، " وتفـــضیلهم المهنـــي ومهـــن ابـــائهم 
  .العدد السادس، الثامنة 

ــــوم بنیــــامین واخــــرون  -٤ ــــم الطالــــب التجمیعــــي والتكــــویني ) : " ١٩٨٣( بل        ترجمــــة " تقیــــیم تعل
  .القاهرة ، الطبعة العربیة ، دار ماكدوهیل للنشر ، محمد امین المفتي واخرون 

      دراســــة تحلیلیــــة لواقــــع الممارســــات التدریــــسیة لمعلمــــي ) : " ١٩٩٨( ایفــــا زهیــــر ،  البیطــــار -٥
       ةرســــال، " التربیــــة الریاضــــیة للــــصفوف الثالثــــة االولــــى مــــن مرحلــــة التعلــــیم االساســــي الــــدنیا 

  .الجامعة االردنیة، كلیة التربیة الریاضیة ، ماجستیر غیر منشورة 
تحدیـد الكفایـات التعلیمیـة لمــدرس  ) : " ١٩٩٤( غالــب عجیـل ، عـواد منـدل وحمیـد ، جـازع  -٦

، مجلــة ابحــاث البــصرة ،  الجغرافیــة الجغرافیــة فــي المــدارس الثانویــة مــن وجهــة نظــر مدرســي
  .٢جزء  ، ١٠ع

ـــة  ) :" ١٩٩٥( یوســـف ، مهـــدي وفاضـــل  ، حطـــاب -٧      معهـــد التـــدریب" تقـــویم تحـــصیل الطلب
  ٠بغداد ، وزارة التربیة ، والتطویر 

االختبـــــارات والقیـــــاس واالحـــــصاء فـــــي المجـــــال  ) : " ٢٠٠٤( علـــــي ســـــلوم جـــــواد ، الحكـــــیم  -٨
 .جامعة القادسیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، الریاضي 
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ـــــــم ،١ط" تقیـــــــیم الـــــــتعلم اســـــــسه وتطبیقاتـــــــه  ) : " ١٩٨٠( محمـــــــد زیـــــــاد  ، حمـــــــدان -٩        دار العل
 .بیروت ، للمالیین 

      دار النـــــدوة للطباعـــــة  ، ١ط" الجامعـــــة والتـــــدریس الجـــــامعي  ) : " ١٩٨٨( علـــــي ، راشـــــد  -١٠
 جدة ، والنشر 

 ،عمــان " لتربیــة والتعلــیم المــدخل الــى ا ) : " ٢٠٠٢( نعــیم ، عبــداهللا وجعنینــي ، الرشــدان  -١١
 .االردن

الــــصعوبات المهنیــــة التــــي یواجههــــا معلمــــو ومعلمــــات  ) :" ١٩٩٢( عبــــدالحلیم ، الزعبــــي  -١٢
كلیـة ، ر منـشورةرسـالة ماجـستیر غیـ، " التربیة الریاضیة لمرحلة التعلـیم االساسـي فـي االردن 

  .األردنیةالجامعة ، التربیة الریاضیة

 الممارســــات التدریـــــسیة وعالقتهـــــا بالمفــــاهیم الحدیثـــــة فـــــي  ) : " ١٩٨٤( عـــــایش ، زیتــــون  -١٤
والتربویـة  مجلة الدراسات االنسانیة، " تدریس العلوم عند معلمي االحیاء في المرحلة الثانویة 

  ٠االردن  ، ٢العدد ، 

 دار  ٢ط " مبـــادىء القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة  ) : " ١٩٨٩( عزیـــز واخـــرون ،   ســـمارة -١٥
  ٠عمان االردن ، كر للنشر والتوزیع الف

طرق  االتجاهات الحدیثة في ) : ١٩٨٨( فاطمة یاس ، غسان محمد والهاشمي ،  صادق -١٦
  .بغداد، تدریس التربیة الریاضیة 

اصــول تــدریس الریاضــیات المدرســیة  ) : " ١٩٨٦( عبدالحمیــد محمــد ســلیمان ،  الــصقار -١٧
   ٠مطبعة جامعة بغداد 

         "البحــــــث العلمــــــي مفهومــــــه وادواتــــــه واســــــالیبه  ) : " ١٩٩٦(  ذوقــــــان واخــــــران ، عبیــــــدات -١٨
  .االردن، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

 اســـالیب تطـــویر وتنفیـــذ درس التربیـــة الریاضـــیة فـــي  ) : " ١٩٩٦( محمـــد ســـعید ،  عزمـــي -١٩
   .مصر،  االسكندریة جامعة، " مرحلة التعلیم االساسي بین النظریة والتطبیق 

كلیــة العلــوم  ، القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریــسیة  ) : " ١٩٩٨( احمــد ســلیمان ،  عــودة -٢٠
   ٠دار االمل ، جامعة الیرموك ، التربویة 

مطبعـــة العالیـــة ، " درســـة الحدیثـــة القیـــاس والتقـــویم فــي الم ) : " ١٩٩١( رمزیـــة ،  الغریــب -٢١
  .القاهرة 

االداء  التـدریب ٠ المفهـوم٠ایات التدریسكف ) : " ٢٠٠٣( سهیلة محسن كاظم  ،  الفتالوي-٢٢
  ٠االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، " 

 مجلـــة" اتجاهـــات حدیثـــة فـــي اســـالیب تقـــویم الطـــالب  ) : " ١٩٨٦( عبـــدالفتاح ، القرشـــي  -٢٣
   ٠الریاض ،  ) ١٨( العدد ، رسالة الخلیج العربي 
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 ٣٠٤

" اساســیات فــي طرائــق التــدریس العامــة  ) : " ١٩٩١( داؤد مــاهر ومجیــد مهــدي  ،  محمــد-٢٤
 .جامعة الموصل،  والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي

 تقـــویم واقـــع الممارســـات التدریـــسیة الفعلیـــة لمدرســـي ) : " ٢٠٠٢( بـــسام عبـــداهللا ،  مـــسمار -٢٥
، التربویة  مجلة مركز البحوث، " قطر التربیة الریاضیة في صفوف المرحلة االبتدائیة بدولة 

   ٠ ٢١العدد ، السنة الحادیة عشر ، جامعة قطر 
العربـي  دار الفكر، طرق التدریس في التربیة الریاضیة  ) : ١٩٨٢( حسن سید ،  معوض -٢٦

   .القاهرة، 
ــیم الجــامعي المفتــوح  ) : " ٢٠٠٤( یعقــوب حــسین ،  نــشوان -٢٧ ــیم عــن بعــد والتعل   "ادارة التعل

  .عمان، االردن 
28- Ebel . Robert-L . ( 1972): Essentially of Educational Measurement 

Engle wood Cliff N.J., Prentice Hall.                                                 
29- HAROUN , R.AND oHANLON , c , (1997 ) : Teachers perceptions 

of Discipline problems in a Jordanian secondary School , Pastoral 
Care in education , Vol . 15 , No.2.                                       

30- Ferguson ,George , A( 1981): "Statistical tnalysis in psychological       
and Education" Mc Gill university , Mc Grew-Hill international           
Book company , 5 thed . 

31- Good .C.V.( 1973), Dictionary of education , 3rd. Newyork .        
 

  
  
  
  
  

   )١( ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة 
  علیاالدراسات ال

  
                                             استبیان آراء السادة الخبراء 
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   المحترم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠االستاذ 

  ...تحیة طیبة 
  

  ومعلماتتقویم الممارسات التدریسیة لمعلمي(  إجراء البحث الموسـوم ان           یروم الباحث
   . )التربیة الریاضیة في مدینة الموصل

أدرج فــي ادنـــاه المحــاور االساســـیة لتلـــك ، ولغــرض تـــصمیم النمــوذج لواقـــع الممارســات التدریـــسیة 
ونظرا لما نعهده فیكم من خبرة ودرایة فـي مجـال تخصـصكم وآرائكـم العلمیـة الـسدیدة . الممارسات 

نـه یرجى ابـداء رایكـم حـول صـالحیة العنـوان والمحـاور االساسـیة لـه واضـافة اي محـور اخـر تجدو 
   ٠مناسبا لتلك الممارسات 

  
  

                                                                               شاكرین 
  مع التقدیر ... تعاونكم 

  
  :المحاور 
   ٠محور التخطیط للدرس  -١
  ٠محور تنفیذ الدرس  -٢

  ٠محور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ  -٣

  ٠د المهني محور االعدا -٤

   ٠محور استخدام االجهزة واالدوات  -٥
  )٢(رقم ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  الدراسات العلیا
  استبیان

  ) التربیة الریاضیة في مدینة الموصل ومعلمات تقویم الممارسات التدریسیة لمعلمي (حول 
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  :عزیزي المعلم المحترم 
  :المعلمة المحترمة عزیزتي 

  
 التربیة  ومعلمات تقویم الممارسات التدریسیة لمعلمي(اجراء البحث الموسوم یروم الباحثان 

   ٠) الریاضیة في مدینة الموصل 
وكونكم من العاملین والعامالت في هذا الحقل ولما تتمتعون به من خبرة ودرایة تؤهلكم من تحدید 

 نرفق لكم طیا االستبیان ٠بها اثناء درس التربیة الریاضیة الممارسات التدریسیة التي تقومون 
 راجین اختیار الممارسة التي تعتقدونها ٠الذي یحوي على المحاور االساسیة لتلك الممارسات 

امام كل ممارسة وتحت العمود الذي یمثل وجهة نظركم (    ) مناسبة لكم وذلك بوضع عالمة 
   ٠ في تحدید الممارسة خدمة للبحث العلمي  املین الدقة والصراحة٠من البدائل 

   
  مع التقدیر... شاكرین تعاونكم معنا 

  
  : مالحظة 

   ٠ارجو االجابة على كل الممارسات دون ترك ایة ممارسة بدون اجابة  •
   ٠واحدة فقط (   )  الن المطلوب هي عالمة ٠ال تضع عالمتین امام ممارسة واحدة  •

  
  هي االجراءات العملیة او السلوك الفعلي الذي یقوم به المعلم  -  :الممارسات التدریسیة* 

                                  والمعلمة وفقا لمراحل الدرس المختلفة بغرض تحقیق االهداف 
   ٠                                المرسومة في الخطة 

  محور التخطیط للدرس: اوال 
  
  ت

  
  الممارسات

  

  درجة
  كبیرة
  جدا

  درجة
  كبیرة

  درجة
  متوسطة

  درجة
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

            انظم خطوات الدرس واجراءاته في دفتر الخطة  ١
اراعي الظروف الجویة الطارئة عند وضع الخطة السنویة والشهریة    ٢

٠  
          

            اراعي عدد التالمیذ في الصف عند وضع الخطة  ٣
            ٠احدد االهداف السلوكیة في خطة الدرس  ٤
            ٠اختار الطریقة واالسلوب المالئم لتنفیذ انشطة الدرس   ٥
            ٠احدد االدوات واالجهزة الریاضیة قبل البدء بالدرس   ٦
            ٠احدد المهارات الحركیة المراد تعلیمها بالدرس   ٧
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            ٠اراعي میول ورغبات وقدرات التالمیذ عند وضع الخطة   ٨
            ٠رین البدنیة والمهارات الحركیة حسب صعوبتها اتدرج بتعلیم التما  ٩

   واستخدام االجهزة واالدواتمحور تنفیذ الدرس: ثانیا 
  
  ت

  
  الممارسات

  

  درجة
  كبیرة
  جدا

  درجة
  كبیرة

  درجة
  متوسطة

  درجة
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

            اشجع التالمیذ على المشاركة في الدرس  ١
            ٠درس مع خبراتهم السابقة اهیىء اذهان التالمیذ واربط ال  ٢
            ٠انوع في اسالیب شرح المهارات الحركیة   ٣
            ٠اقدم النموذج الثارة دافعیة التلمیذ للتعلم   ٤
            ٠اعطي الحركات المفاجئة   ٥
            اراعي مستوى التالمیذ اثناء تعلیم المهارات الحركیة  ٦
            اء الدرساكون دقیقا في االیعاز عند تطبیق اجز   ٧
            استخدم التغذیة الراجعة واالسالیب التعزیزیة في الدرس  ٨
            اتنقل بین المجامیع التي تؤدي النشاطات التطبیقیة  ٩
            انوع من التشكیالت اثناء تنفیذ الدرس  ١٠
            استثمر الوقت باعطاء الواجبات االضافیة للتالمیذ  ١١
ار واالبداع لدى التالمیذ في الدرس من خالل اعمل على تنمیة االبتك  ١٢

  استخدام لالسالیب الحدیثة في طرائق التدریس
          

            اكثر من االجهزة واالدوات لزیادة تكرار االداء  ١٣
            استخدم الصور واللوحات التوضیحیة للمهارات الحركیة  ١٤
            اراعي الظروف الجویة عند تعلیم المهارات الحركیة  ١٥

  
  
  
  

  محور ادارة الصف والتعامل مع التالمیذ: ثالثا
  
  ت

  
  الممارسات

  

  درجة
  كبیرة
  جدا

  درجة
  كبیرة

  درجة
  متوسطة

  درجة
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

            احرص على حضور الدرس في الوقت المحدد  ١
            اكون صادقا وعادال في تعاملي مع التالمیذ  ٢
            میذاحسن توجیه روح التنافس بین التال  ٣
اعمل على اكساب التالمیذ العادات السلمیة والصحیة في حیاتهم   ٤

  الیومیة
          

            اراعي رغبات ومیول التالمیذ في الدرس  ٥
            اشرك جمیع التالمیذ في االنشطة الصفیة والالصفیة دون التفریق  ٦
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            اشرك التالمیذ في جلب االجهزة واالدوات وارجاعها  ٧

             بمشاكل التالمیذ واساعد في حلها مع االدارةاهتم  ٨
            اعطي القیادة لتعزیز الثقة بانفسهم للتالمیذ  ٩
            اعمل على حفظ النظام وسالمة التالمیذ من االذى  ١٠
            اشجع التالمیذ على االستفسار وتوجیه االسئلة  ١١

  محور االعداد المهني: رابعا 
  
  ت

  
  الممارسات

  

  درجة
  یرةكب

  جدا

  درجة
  كبیرة

  درجة
  متوسطة

  درجة
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

            الم بالفعالیات والقوانین وقواعد االلعاب الریاضیة  ١
            اتابع المستحدثات في مناهج التربیة الریاضیة  ٢
            اشارك بالدورات التحكیمیة والتدریبیة والتطویریة  ٣
            اد االخرىاربط درس التربیة الریاضیة مع المو   ٤
            استخدم طرائق التدریس واالسالیب المناسبة لتدریس التربیة الریاضیة  ٥
            استخدم دلیل معلم التربیة الریاضیة للمرحلة االبتدائیة  ٦
            اشارك بالندوات والدورات الریاضیة  ٧
            الم باسس ادارة وتنظیم المسابقات الریاضیة  ٨

  
  
  
  
  
  

  ر التقویممحو : خامسا 
  
  ت

  
  الممارسات

  

  درجة
  كبیرة
  جدا

  درجة
  كبیرة

  درجة
  متوسطة

  درجة
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

            اعتمد االسالیب العلمیة عند التقویم  ١
            احدد االسس روالمعاییر الدقیقة في عملیة التقویم  ٢
            اعتمد على االختبارات المهاریة والبدنیة والنفسیة في التقویم   ٣
            اعدل الطرائق واالسالیب التدریسیة في ضوء نتائج التقویم  ٤
            احفز التالمیذ واشجعهم عند اداء االختبار  ٥
            اراعي الفروقات الفردیة عند عملیة التقویم  ٦
            اطلع التالمیذ على نتائج التقویم  ٧
            اجري اختبارات اسبوعیة وشهریة لمعرفة مدى تقدم التالمیذ   ٨
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 ٣٠٩

  انیبین اسماء السادة الخبراء الذین استعان بهم الباحث )٣(رقم الملحق 
  مكان العمل  التخصص  اسماء الخبراء  ت
  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  د عبدالستار علوان محمود٠أ  ١
  عة بغدادجام / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د عبداهللا ابراهیم المشهداني٠أ  ٢
  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  د ظافر هاشم الكاظمي٠أ  ٣
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  االدارة والتنظیم  د راشد حمدون ذنون٠أ  ٤
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د قتیبة زكي طه التك٠أ  ٥
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د ضیاء قاسم الخیاط٠أ  ٦
  جامعة الموصل / كلیة المعلمین  طرائق تدریس  د فاضل خلیل ابراهیم٠أ  ٧
  جامعة الموصل / كلیة التربیة   تقنیات تربویة  د موفق حیاوي علي٠أ  ٨
  جامعة بغداد/ الریاضیة كلیة التربیة   طرائق تدریس  د فاطمة ناصر حسین٠أ  ٩
  جامعة الموصل / كلیة التربیة   تقنیات تربویة  د قصي توفیق غزال٠م٠أ  ١٠
  جامعة الموصل / كلیة التربیة   علم النفس التربوي  د محفوظ محمد محسن القزاز٠م٠أ  ١١
  جامعة الموصل / كلیة التربیة   علم النفس التربوي  د فاتح ابلحد فتوحي٠م٠أ  ١٢
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة    ق تدریسطرائ  د عبدالرزاق یاسین عبداهللا٠م٠أ  ١٣
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د  حازم احمد مطرود٠م٠أ  ١٤
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  القیاس والتقویم  د ثیالم یونس عالوي٠م٠أ  ١٥
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  د ولید وعداهللا علي٠م٠أ  ١٦
  جامعة الموصل/ كلیة المعلمین   علم النفس التربوي  د جاجان جمعة محمد٠م٠أ  ١٧
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د افراح ذنون نحند٠م٠أ  ١٨
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  د ایاد محمد شیت٠م٠أ  ١٩
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  د البناد لیث محمد داؤ ٠م٠أ  ٢٠
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   طرائق تدریس  د صفاء ذنون االمام٠م٠أ  ٢١
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة   طرائق تدریس  د عبد المجید احمد خلیل٠م٠أ  ٢٢
  جامعة الموصل / لمعلمینكلیة ا  طرائق تدریس  د قصي حازم محمد عبدالرحمن٠م٠أ  ٢٣
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