
٤، العدد  ٩، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٤٣٥  

معاییر السلوك المھني لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة 
الریاضیة

في جامعة صالح الدین/أربیل

أ.م.د فداء أكرم الخیاط
صالح الدینجامعة - الریاضیة كلیة التربیة 

٣/٦/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٢/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
زمة لمدرسي التربیة المقیاس بالمعاییر المهنیة المعاصرة البناء هدفت الدراسة الى 

ح الدین.و تحدید مدى توافر المعاییر المهنیة المعاصرة لدى مدرسي الالریاضیة في جامعة ص

مدي فيتأثیر الخبرة الزمنیة ح الدین.و التعرف على الالتربیة الریاضیة في جامعة ص

ة الریاضیة.لدى مدرسي التربیالمهنیة توافرالمعاییر

ئمته طبیعة البحث،وتمثلت عینة البحث من الوتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي لم

) مدرسا وتم تقسیمهم الى ٤٠ح الدین والبالغ عددهم (المدرسي التربیة الریاضیة في جامعة ص

اییر اربعة فئات على ضوء الخبرة الزمنیة في التدریس.اما اداة البحث فقد تم بناء مقیاس بالمع

داة وتكون المقیاس بصورته السس العلمیة لالالمهنیة المعاصرة وقد راعى الباحث في توفیر ا

داة تم تطبیقها النتهاء من بناء اال) فقرة موزعة على عشرة معاییر رئیسیة، وبعد ا٣٣النهائیة من (

تجاه الاحادي اواختبار تحلیل التباینtحصائیة اختبار العلى عینة البحث ، وباستخدام الوسائل ا

تیة:الستنتاجات االتوصلت الدراسة الى ا

هذه المكونات بیئة التعلم إلي مكوناتها ویوظف ارتفاع درجة المعاییر الرئیسیة(یحلل المدرس-

یثري المدرس درسه بطرق ذكیة -یقوم المدرس بأدوار إبداعیة أثناء درسه-أثناء التدریس

قیات الواجب توافرها في الخالا - ة حدیثة في درسهیستخدم المدرس مداخل تدریسی-ونشطة

لدى مدرسي التربیة الریاضیة  عن المحك الفرضي.)مدرس التربیة الیاضیة

-بداعیة أثناء درسهالنشطة التدریسیة االانخفاض درجة المعاییر الرئیسیة(یهتم المدرس با-

 الىحرص المدرس ی-ب أثناء درسه بأشكال متنوعة وفعالةالیتفاعل المدرس مع الط

عن المحك الفرضي.لدى مدرسي التربیة الریاضیة)إستمراریة النمو المهني طوال العام

تتاثر بالخبرة الزمنیة التي یمتلكها مدرسوا التربیة الریاضیة الان مدى توافر المعاییر المهنیة _

.ح الدینالفي جامعة ص

المعاییر المهنیة  الىبیة الریاضیة ضرورة تدریب مدرسي التر واوصت الدراسة الى

كل ما هو جدید في مجال تدریس العلوم والفعالیات الریاضیة  الىع الطالحتي یستطیعون ا

المختلفة.
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Standards of Professional Conducts of the teaching
staff of Physical Education Instructors At The

University of Salahuddin

Dr. Fedaa Akram Saleem
College of Sport Education - University of Salahuddin

Abstract:
The aims of this study were:

- To baild measurment of progressive professional for instructors of

physical education at the University of Salahuddin.

- To elemenate the limit of professional values for instructors of Physical

Education at the University of Salahuddin.

Methodologe:Adescriptive study was conduted in this research.

A sample of (40) instructors of physical education at the university of

Salahuddin were used as an instruments.The sample was divided into four

groups according to previous experiments of teaching process.The

instrument of this research has been designed with professional standards.

The instruments finally consist of (33)phrase distributed on (10)major

standards.

Conclusions and Recommendations: On the basis of the data the

following Conclusions were presented:

- The degree of major standards were high instructor analyzes from his

educational environment through teaching process,instructor acted

positively,instructor uses new approach in teaching process.Ethics

should be for the instructor of physical education . The professional

standards of physical education instructors were not affected by time

experience at the university of Salahuddin.

The researcher recommended the Following:

- Training of physical education instructors should be taken into

consideration especially on professional standards.
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٤٣٧

بحثلالتعریف با-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

 الىشهد العصر الحالي تقدمًا هائًال في الثورة المعرفیة مما أدى إلي فرض متطلبات 

عملیة إعداد الفرد حیث تظهر وتتضح أهمیة إعداد الفرد لمواجهة الحیاة الیومیة ، وتعد العلوم 

الفرد لیفكر ویبدع ویظهر قدراته ویواجه  إعداد الىالریاضیة من الركائز األساسیة والتي تعمل 

مشكالته ، والریاضات من دعامات الحیاة المنظمة لیومنا الحاضر ، ولها أهمیة اجتماعیة 

ا تمثل أحد فقرات بناء االمجتمع السلیم وتساعد في تنظیم هذا نهإوصحیة ونفسیة جوهریة حیث 

، حیث أن التعلیمیةورا مهما في العملیة ه ، ویمثل مدرس التربیة الریاضیة دالىالبناء والحفاظ 

م فقط ، ولكنه یساعد في تكوین شخصیة طالبه .الىعملیة الت الىدوره ال یقتصر 

والمدرسون شأنهم شأن غیرهم في المهن األخرى  مطالبون بأن یطوروا أنفسهم باستمرار 

الریاضیة مدى قیامهم تطویرا ذاتیا ، لذلك یجب أن یراعي المربون في تقییمهم لمدرسي التربیة

بتجدید أسالیب وطرائق تدریسهم.

ولمدرس التربیة الریاضیة دوره المهم في توضیح المفاهیم الریاضیة ، وفي تشكیل 

كتساب المهارات األساسیة للعاوم واألنشطة ا الىخبراتهم المعرفیة الریاضیة ، وفي تدریبهم 

ر دافعیتهم للتعلم ، وهو الذي یعالج جمیع الریاضیة المختلفة ، وفي تصمیم الخبرات التي تثی

ستثمار اتنـمیة و  الىأنواع القصور التي قد تحدث أثنـاء التعامل مع الخبرة الریاضیة ، ویعمل 

السارة التي تساعدهم في التعلیمیةاألفكار التي یطرحها الطالب أثناء تعلمهم ، في توفیر الفرص 

 الىالمختلفة التي تتحدي قدراتهم  التعلیمیةب بالمواقف االنخراط  في التفكیر ، وفي تزوید الطال

اختالف مستویاتهم من  الفهم أو المعرفة أو التطبیق .

وهناك العدید من الدراسات واألبحاث التي تناولت سلوك المدرس في ضوء المعاییر 

Corcoran(المهنیة العالمیة ومنها ما قدمه كوركوران  . في بحثه عن مساعدة)1995

التدریس الجید ، والذي أوضح فیه أنه یجب تنظیم الجهود لرفع أداء المدرسین  الىالمدرسین 

إكتساب معارف جدیدة ،   الىلیكتسبوا المهارات ، ویتعرفوا على المسؤوولیات التي تساعدهم 

تعلم طرائق التدریس الحدیثة . الىو 

م مناهج التربیة الریاضیة ىالوبما أننا أصبحنا نعیش في عصر التكنولوجیا الحدیثة لت

معاییر مهنیة  الىأصبح من الضروري أن یستند التدریس في كلیات واقسام التربیة الریاضیة 

الحقیقي لمدرسي  ىالمستو  الىمعاصرة تتناسب مع ذلك التقدم العلمي ، مما یساعد في التعرف 

كذلك عالج نقاط الضعف التربیة الریاضیة من أجل محاولة تعزیز النقاط اإلیجابیة لدیهم ، و 

لدیهم . واستمد هذا البحث أهمیته من أنه : 
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٤٣٨

 الىالمعاییر المهنیة المعاصرة والعمل  الىیساعد مدرسي التربیة الریاضیة من حیث التعرف 

ربط سلوكهم بها .

 یفید الطالب من حیث رفع مستواهم األكادیمي والتربوي نتیجة تأثرهم بمدرسي التربیة

المعاییر المهنیة المعاصرة .     الىیتدربون الریاضیة الذین

 أن تتوافر  الىإعداد مدرسین بكلیات التربیة الریاضیة من خالل العمل  الىیساعد القائمین

هذه المعاییر المهنیة المعاصرة في برامج إعداد المدرس بهذه الكلیات . 

 همیة توافر هذه المعاییر في أ الىتدریب المدرسین أثناء الخدمة للتأكید  الىیفید القائمین

.التعلیمیةسلوك المدرس داخل الوحدة 

 ستجابة لالتجاهات التربویة الحدیثة التي تنادي باالهتمام بالمعاییر المهنیة ایمثل هذا البحث

المعاصرة للتدریس .

مشكلة البحث :٢-١
داخل غرفة األبحاث التربویة قد تطورت وتبع ذلك تطور في الممارسات التربویة ان 

م یجب أن یعكس الممارسات واألسالیب الجدیدة كما یجب أن تعكس الىالتدریس،لذا فإن تقییم الت

نتائج األبحاث الحدیثة وینبغي لنا أن نأخذ التطور الزمني في الحسبان وأن نعید النظر في 

المعاییر القدیمة وأن نأخذ بالمعاییر التي تعكس نتائج األبحاث الجدیدة.

ب من المدرسین مثًال أن یثبتوا باألدلة على أن طلبتهم أصبحوا یحققون معاییر فقد یطل

الجید قد تحول عن علیمالتمن ثم فانالفهم ولیس االستظهار دون فهم. ولما كان مفهوم التعلم و 

إلى المدرسة )Bereiter(وبیریتر )Skinner(مفهوم المدرسة السلوكیة التي قادها سكنر 

فإن  ١٩٩٨وویرتس  ١٩٧٨األبحاث التربویة الحدیثة التي قادها فیغوتسكي البنائیة في ضوء

الكثیرین من المربین قد طوروا رؤى جدیدة لما یسمونه بالممارسات التربویة الجدیدة تقوم على 

التوجه البنائي أي أن فهم األفراد ألي مفهوم یعتمد كلیًا على بنائهم العقلي لذلك المفهوم وخبرتهم 

ق هذا المفهوم بأنفسهم.في اشتقا

وبما أننا أصبحنا نعیش في عصر التكنولوجیا الحدیثة لتدریس العلوم واالنشطة الریاضیة 

معاییر مهنیة معاصرة تتناسب مع  الىأن یستند التدریس  ىالمختلفة  أصبحت هناك حاجة إل

بیة الریاضیة من المستوي الحقیقي لمدرسي التر  الىذلك التقدم العلمي ، مما یساعد في التعرف 

أجل محاولة تعزیز النقاط اإلیجابیة لدیهم ، وكذلك عالج نقاط الضعف لدیهم . وتم عرض 

:اآلتیةمشكلة البحث من خالل األسئلة 

 ما المعاییر المهنیة المعاصرة التي یجب توافرها في سلوك مدرس التربیة الریاضیة؟



…معاییر السلوك المهني لدى أعضاء هیئة التدریس 

٤٣٩

محددة من مدرسي التربیة الریاضیة في ما مدي توافر المعاییر المهنیة في سلوك مجموعة

جامعة صالح الدین ؟

ما تاثیر الخبرة الزمنیة لمدرسي التربیة الریاضیة في مدى توافر المعاییر المهنیة ؟

أھداف البحث :٣-١
یسعى البحث الحالي إلي تحقیق األهداف التالیة :

ة التدریس في التربیة الریاضیة عضاء هیئبناء مقیاس بالمعاییر المهنیة المعاصرة الالزمة ال.١

صالح الدین.في جامعة 

التربیة الریاضیة ر المهنیة لدى اعضاء هیئة التدریس فيالمعاییالتعرف الى الفروق في.٢

مقارنة بالمحك الفرضي.

التربیة عضاء هیئة التدریس فياللخبرة الزمنیة ل وفقا المهنیةالمعاییر في الفروق الىالتعرف .٣

الریاضیة.

فرضا البحث  ٤-١
التربیة اعضاء هیئة التدریس فيوجود فروق ذات داللة معنویة في مدى توافر المعاییر لدى .١

الریاضیة في جامعة صالح الدین مقارنة بالمحك الفرضي.

اعضاء هیئة وجود فروق ذات داللة معنویة في المعاییر المهنیة من حیث الخبرة الزمنیة .٢

التربیة الریاضیة.التدریس في

مجاالت البحث : ٥-١
 :كلیة التربیة الریاضیة في جامعة صالح الدین.اعضاء هیئة التدریس فيالمجال البشري

 ١٥/٥/٢٠٠٨ولغایة  ١٣/٤/٢٠٠٨المجال الزماني:للفترة من  

 المجال المكاني: القاعات الدراسیة في كلیة التربیة الریاضیة

مصطلحات  البحث: ٦-١
 علیهار هو شئ یقاس به أو : المعیلغویاالمعاییر.

ویعرف اجرائیا بأنها مجموعة من المحددات األساسیة  واألداءات الفعالة التي تستخدم للحكم

على جودة سلوك مدرس التربیة الریاضیة وذلك أثناء تدریسه.
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الدراسات النظریة والدراسات السابقة-٢
الدراسات النظریة١-٢
خصائص المعاییر : ـ١-١-٢
میة والتربویة والسلوكیة وتحقق علیحیث تتناول الجوانب المختلفة المتداخلة للعملیة الت:شاملة

مبدأ الجودة الشاملة . 

: عن  ىمیة بال تحیز ، وتنأعلیاألمور المهمة في المنظومة الت الىحیث تركز موضوعیة

.المصلحة العامةاألمور والتفصیالت التي ال تخدم 

: حتى  یمكن تطبیقها على قطاعات مختلفة وفقا للظروف البیئیة والجغرافیة مرنة

واإلقتصادیة المتباینة. 

: أي تعكس تنامي المجتمع وخدمته ، وتلتقي مع إحتیاجاته ، وظروفه ، وقضایاه مجتمعیة

مستمرة ومتطـورة حتى یمكن تطبیقها لفترات زمنیة ممتدة تكون قابلة للتعدیل ومجابهة 

رات والتطورات العلمیة والتكنولوجیة . المتغی

: الىبالمعاییر المقننة للوقوف للتعلیمحتى یمكن مقارنة المخرجات المختلفة قابلة للقیاس 

جودة هذه المخرجات . 

: أساس األطراف المتعددة والمستفیدین في المجتمع في  الىبأن تبنى تحقق مبدأ المشاركة

ئجها من ناحیة أخري . إعدادها من ناحیة ، وتقویم نتا

: بأن تستند إلي الجانب األخالقي وتخدم القوانین السائدة وتراعي عادات المجتمع أخالقیة

وسلوكیاته . 

: والنهوض بها . التعلیمیةفال تمثل هدفا في حد ذاتها وٕانما تكون آلیة لدعم العملیة داعمة

: ا في المقام علیه وأهدافه ومصلحته البأن تخدم أهداف الوطن وقضایاه وتضع أولویاتوطنیة

)٦٧: ١٩٩٥األول .   (محمد،

المبادئ التي قامت علیھا المعاییر : ٢-١-٢
:اآلتيالنحو  الىها المعاییر األساسیة للمعلم تم إیجازها علیتم تحدید عشرة مباديء قامت 

) ء وبنیات العلوم والمواد ستقصاالیفهم المعلم المفاهیم الرئیسة وأدوات البحث وا) :١المبدأ

الدراسیة التي یدرسها ، ویستطیع أن یعد خبرات تعلم تجعل جوانب هذه المادة الدراسیة ذات 

معني للتالمیذ . 

 یعرف المعلم كیف یتعلم التالمیذ ؟ ، وكیف ینمون ؟ ، وأن یستطیع أن یوفر : )٢(المبدأ

فرص تعلم تساند نموهم العقلي واإلجتماعي والشخصي . 
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 یدرك المعلم كیف یختلف التالمیذ في طرائقهم ومداخلهم للتعلم ، وأن یوفر : )٣(المبدأ

ختالفهم .االتي تالئم المتعلمین على التعلیمیةویخلق الفرص 

 الىإستراتیجیات تدریس متنوعة ، وأن یستخدمها لتساعد  الىیتعرف المعلم : )٤(المبدأ 

المشكالت ومهارات األداء . تنمیة التالمیذ للتفكیر الناقد وحل 

 یستخدم المعلم فهمه لدافعیة الفرد والجماعة ولسلوكها لخلق بیئة تعلم تشجع : )٥(المبدأ

ندماج النشط في التعلم ، والدافعیة النابعة من الذات . الالتفاعل اإلجتماعي اإلیجابي ، وا

 اللفظیة وغیر اللفظیة ووسائل یستخدم المعلم معرفته بأسالیب التواصل الفعالة : )٦(المبدأ

ستقصاء النشط والتعاون والتفاعل المساند الداعم في حجرة الدراسة الم لتنمیة البحث واالعالا

 میذ المعرفته بالمادة الدراسیة والت ىمستندا إلللتعلیمیكون تخطیط المعلم : )٧(المبدأ

.التعلیميوالمجتمع المحلي ، وأهداف المنهج 

 ستراتیجیات التقییم النظامیة وغیر النظامیة ، وأن یستخدمها لتقویم ایفهم المعلم : )٨(المبدأ

جتماعي والجسمي لكي یضمن إستمراره . النمو المتعلم العقلي وا

 نحو مستمر نتیجة تأثیر إختیاراته  علىالمعلم ممارس مفكر متأمل یتم تقویمه : )٩(المبدأ

نشط ویبحث عن الفرص لنموه مهنیا . نحو  علىخرین، ویعمل الا الىوأفعاله 

) خرى في المجتمع الئه، ومع المؤسسات االقات مع زمالینمي المعلم الع: )١٠المبدأ

)٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢٠٠٠جابر عبد الحمید ، (میذ . الالمحلي لمساندة تعلم الت

تقویم اداء المدرس في ضوء المعاییر : ٣-١-٢
یة له اهمیة كبیرة حیث انه یتضمن تمثیل المدرسین و ان تقویم االداء في التربیة الریاض

الطالب للمهام المسندة الیهم ثم مشاهدة و مالحظة ما یقوم بفعله في هذه المهمة ، كما ان تقویم 

االداء یساعد المدرس على تحسین تواصل الطالب ،ویسمح للمدرس بعمل مناقشات فردیة 

مسندة الیهم.للطالب للوقوف على مدى ادائهم في المهام ال

(Peressini . D & Bassett . J , 1996:146)

ویجب ان یتم تتدریب المدرسین على المناهج الحالیة في ضوء المعاییر و المستویات 

المعاصرة ،و ان یتم ادخال هذه المفاهیم، ویتتدرب على كیفیة  تناولها و تدریسها باالضافة الى 

Brisco)معاییر.االهتمام بتقویم الطلبة في ضوء تلك ال .C & Stout . D, 2001:228)

كما ان العالقات و الروابط بین تقویم االداء و انشطة النمو المهني ال یمكن مالحظتها 

من خالل انماط تقویم االداء التقلیدیة ، ولكنها تالحظ من خالل انماط جدیدة للتقویم یتم فیها 

بعد اعدادهم و تدریبهم على القیام بتلك المهمة،التركیز على مشاركة الزمالء في تلك العملیات 

ولكي یكون لتلك العملیة معنى و اهمیة ینبغي ان تحدث بطریقة تلقائیة ،وفي اطار من الحریة 
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التي تضع الفرد امام مسؤولیاته نحو نموه الشخصي و نحو مایقوم به من عمل في وظیفته و 

كانات و ظروف المدرس في مؤسسته التعلیمیة و ایضا في اطار المعاییر الواقعیة التي تراعي ام

ي تقویم االداء في النقاط التزاماته االجتماعیة و االسریة .ویمكن تحدید التغیرات المطلوبة ف

:االتیة

تشجیع المدرسین على االشتراك في عملیة التقویم الذاتي.-١

اشتراك المدرس في دورات و مؤتمرات دوریة.-٢

لمهني تقوم على حاجات النمو المتفق علیها من قبل المدرسین.اعداد انشطة للنمو ا-٣

الدراسات السابقة٢-٢
)١٩٩٣(نصرة الباقر،دراسة

كفایات معلم  الریاضیات الخاصة بتنفیذ الدرس لدي معلمات المرحلة االبتدائیة القطریات""

ذ الدرس هدفت الدراسة الى معرفة مدي توافر كفایات معلم  الریاضیات الخاصة بتنفی

معلمة قطریة ممن  ٢٥بتدائیة القطریات ، وتكونت عینة الدراسة من اللدي معلمات المرحلة ا

أداء  ١٠٨حظة تضم البتدائیین ، وتم إستخدام بطاقة مالیدرسن للصفین الخامس والسادس ا

ت لكفایات تنفیذ الدرس ، وكانت أهم نتائج التي توصلت إلیها الدراسة هوالمجا ٩  الىموزعة 

تدني مستوي أداء معلمات عینة البحث حیث وقعت درجاتهن ككل للكفایات موضوع البحث في 

داء في ال) ، وتعتبر هذه المستویات لمعدومة-نادرة -قلیلة ث: (الالفئات المتمثلة لتقدیرات ث

الكفایات متدنیة .

جراءات البحث:إ-٣
منھج البحث: ١-٣

تحلیل الوضع الراهن  الىالتحلیلي والذي یقوم المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي

ح الدین لتحدید جوانب القوة والضعف به ثم تقدیم اللمدرس التربیة الریاضیة في جامعة ص

توصیات ومقترحات لتطویر سلوك مدرسي التربیة الریاضیة بما یؤكد جوانب القوة في التدریس. 

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
ح الدین والبالغ السي كلیة التربیة الریاضیة في جامعة صتمثل مجتمع البحث بمدر 

%) من ٨٣.٣٣) تدریسیا وبنسبة (٤٠) تدریسیا ، اما عینة البحث فقد بلغت (٤٨عددهم (

مجتمع البحث .وقد تم تقسیم العینة الى اربعة مجامیع من حیث الخبرة الزمنیة في التدریس وكما 

تي:المبین في الجدول ا
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  )١الجدول (

تقسیم عینة البحث من حیث الخبرة الزمنیة في التدریسیبن 

المجموعسنة ١٥اكثر من سنة ١٥-١٠سنة ١٠-٥سنة ٥-٠الخبرة الزمنیة

مدرسي التربیة 

الریاضیة
٨١٤١١٧٤٠

اداة البحث:٣-٣
سیقوم الباحث باعداد مقیاس خاص بالمعاییر المهنیة لمدرسي التربیة الریاضیة وذلك 

تیة:الجراءات االل االمن خ

. التخطیط للمقیاس في ضوء التعاریف والمقاییس السابقة

دبیات التربویة المرتبطة بتقویم سلوك المدرسین على المستوي العالمي .المسح ا

قلیمي . الدبیات التربویة المرتبطة بتقویم سلوك المدرسین على المستوي المحلي واالمسح ا

هني الواجب توافرها لدى مدرسي التربیة الریاضیة. تحدید قائمة معاییر السلوك الم

ح التحلیل هذه المعاییر في ضوء طبیعة تدریس مناهج كلیة التربیة الریاضیة في جامعة ص

.منهاالدین وتحدید المناسب 

 ه الصیغة النهائیة للمقیاس الىتطبیق الفقرات على عینة مناسبة وممثلة للمجتمع الذي ستطبق

)٩٥: ١٩٩٥(محمد ، . وح والفهموذلك لبیان الوض

عداد فقرات المقیاس :إ ٤-٣
المهني الواجب توافرها لدى لتحدید معاییر السلوكئمة التم اعداد فقرات المقیاس الم

وفق ما یأتي: مدرسي التربیة الریاضیة

لمعاییر السلوك من اجل الحصول على الفقرات المناسبة  ولى:الا عیةالستطال. الدراسة ا١

مجموعة من الخبراء والمختصین على  عشرة معاییروزع الباحث استبیانا مكونا من المهني 

حیة الفقرات واضافة البیان ارائهم حول مدى ص. وطلب  منهم في مجال طرائق التدریس

.او تعدیل او حذف مایرونه مناسبا في تحدید تلك المعاییر

 ا.م.د فؤاد السراج                    كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة صالح الدین

النعیمي               كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلا.م.د طالل نجم 

ا.م.د لیث محمد البنا                  كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل 

ا.م.د حامد مصطفى بلباس           كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة صالح الدین

ربیة الریاضیة/ جامعة صالح الدینم.د حسین سعدي محمد                كلیة الت
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ساسیة التحدید المعاییر الثانویة لكل معیار من المعاییر العشرة اواستفاد الباحث بهذه الطریقة 

.للسلوك المهني المعاصر

.بمعاییر السلوك المهني قةالدبیات ذات العال. مراجعة بعض المقاییس وا ٢

م مع المقیاس الحالي ءالتمكن الباحث من اختیار بعض الفقرات التي عدلت صیاغتها لتت

ومن تلك المقاییس :

لمعاییر المهنیة ( اProfessionalStandards التي وضعها المركز القومي للمعلمین (

)م  ١٩٩١مریكیة الیات المتحدة االبالو  NCTM , 1991 ).

 المعاییر الخاصة بالمعلمین التي وضعتها جامعة إندیاناIndianaUniversity,2002)(

 م . ٢٠٠٣م الىزارة التربیة والتفي مصر التي وضعتها و للتعلیمالمعاییر القومیة  

) فقرة ، ٣٨ولیة من (الوبناء على ما تقدم فقد اعد الباحث قائمة مكونة بصورتها ا

سس في صیاغة الفقرات هي  :الواعتمد على مجموعة من ا

ان تكون قصیرة وذات لغة مفهومة لدى عینة البحث .-

  )٨١: ٢٠٠٠هري ،ان كل فقرة تعبر عن فكرة واحدة..  (الكبیسي، والدا-

صالحیة الفقرات : ٥-٣
، ) فقرة٣٨بعد صیاغة الفقرات بحسب الخطوات الموضحة سابقا ، بلغ عدد الفقرات (

بداء رأیهم في كل فقرة ال  ولى على مجموعة من المحكمین العرض الباحث المقیاس بصیغته ا

ة صیاغتها وكونها مال، والتأكد من ستحدید معاییر السلوك المهني حیتها في المن حیث ص

تعبر عن موقف ایجابي او سلبي تجاه موضوع القیاس وفي ضوء آراء المحكمین تمت اعادة 

% ) من ٨٥صیاغة  عدد من الفقرات وتعدیل فقرات اخرى وهكذا یعد المقیاس صادقَا بأتفاق (

ع واتفق الخبراء على ابقاء جمین اذ ابقیت الفقرات التي حصلت على هذه النسبة، یالمحكم

بذلك اصبح العدد النهائي لفقرات المقیاس و  ت على بعض الفقرات الالفقرات مع اجراء تعدی

  ) فقرة . ٣٨مكونأ من (

:مقیاسالات تطبیق  علیمت ٦-٣
 نجابة عالجابة عن المقیاس یوضح فیها كیفیة االمات لالىوضع الباحث صیغة من الت

ات عن هذا المقیاس جابالداة بدقة وموضوعیة ووضح لهم مدى كتمان االا
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:مقیاسالصدق ٧-٣
تفاق بین الل عرض المقیاس على عدد من المحكمین اذ ان االتم التوصل الیه من خ

  )  ٣٧:  ١٩٩٩ارائهم یعد مؤشرَا على هذا النوع من الصدق . ( عودة ، 

الـ   حیة الفقرات من المحكمین ذلك انالوتم التطرق الى هذا الموضوع عند معرفة ص

) فقرة هي فقرات قد حكم على صدقها منذ البدایة . ٣٨(

لمقیاس: لالدراسة االستطالعیة الثانیة ٨-٣
في كلیة تدریسیاً )  ٤٠عیة مؤلفة من (المقیاس على عینة استطالقام الباحث بتطبیق 

   .  ٢٠٠٨ / ٤ / ١٣ح الدین بتأریخ      الصالتربیة الریاضیة / جامعة 

:تصحیح طریقة القیاس وال٩-٣
لتحدید معاییر السلوك في ضوء اراء الخبراء خماسياعتمد الباحث طریقة المقیاس ال

ق الشائعة في المقاییس النفسیة ، ولكونها سهلة البناء والتصحیح ائعتبارها من الطر اوبالمهني 

بدائل امام كل فقرة هي خمسةفراد وبذلك تم وضع الوتسمح بالحصول على تباین واضح بین ا

ه تم الىو  بدرجة قلیلة جدا)-بدرجة قلیلة-بدرجة متوسطة-بدرجة كبیرة-رجة كبیرة جدابد(

.عیة لفقرات المقیاس الستطالالعینة اتدریسيمن مدرسالحصول على درجة استجابة كل 

على المقیاس  بجمع درجاته على جمیع مدرسوبهذا یمكن الحصول على درجة كل 

عیة الثانیة جمیعها ، اي تم الستطالتم تصحیح استمارة التجربة افقرات المقیاس وبهذه الطریقة 

.السلوك المهني المعاصر) استمارة عن ٤٠تصحیح (

:المقیاسالقوة التمییزیة لفقرات ١٠-٣
عیة الستطالالعینة امدرسيمن مدرسها كل الىفي ضوء الدرجة الكلیة التي حصل 

ما یأتي: ) استمارة تم اجراء٤٠الثانیة والبالغة (

ستمارات ال%) من ا٥٠سفل. اختیرت (العلى الى االترتیبا تنازلیا من ارتبت استمارات

مدرسا٢٠ا واللىللمجموعة امدرسا) ٢٠الحاصلة على اعلى الدرجات وتمثل هذه النسبة (

وساط الحسابیة لدرجات الختبار التائي لمعرفة الفروق بین االللمجموعة الدنیا . استخدم ا

ولكل فقرة من الفقرات. وبناء على ذلك فان كل فقرة اظهرت فروقا ذات اوالدنیااللىالمجموعتین ا

) عدها الباحث ٠.٠٥ا والدنیا عند مستوى (اللىلمجموعتین اللة احصائیة بین اجابات الطلبة الد

) واصبح عدد فقرات  ٣٦ -  ٢٢ – ١٥وهي ( ات) فقر ٣) وبذلك حذفت (٢الجدولفقرة ممیزة (

  ) فقرة. ٣٥من (اً المقیاس مكون
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  )٢الجدول(

یبن التمییز  لفقرات مقیاس السلوك المهني المعاصر

  الفقرة

دنیاالعلیا

Tالفقرة  

دنیاالعلیا

T*   +ع  -س  +ع  -س  +ع  -س  +ع  -س

٥.٢٥  ٠.٤٩  ٢.٦٣  ٠.٧٦  ٣.٧٢  ٢٠  ٤.٩٦  ٠.٤٧  ٢.٤٥  ٠.٥٩  ٣.٣١  ١  

٢.٨٤  ٠.٨١  ٢.٠٠  ٠.٦٣  ٢.٦٧  ٢١  ٣.٨٠  ٠.٨١  ٢.٠٨  ٠.٣٥  ٢.٨٥  ٢  

٠.٣٨  ٠.٢٩  ٢.٩٨  ٠.٣٥  ٣.٠٢  ٢٢  ٣.٣٦  ٠.٧٢  ٢.١٩  ٠.٤١  ٢.٨٣  ٣*  

٢.٧٦  ٠.٧٣  ٢.٤٠  ٠.٣٤  ٢.٩١  ٢٣  ٥.٧٦  ٠.٧٨  ٢.١٤  ٠.٦٧  ٣.٥٠  ٤  

٤.٤٤  ٠.٣٥  ٢.٨٦  ٠.٦٨  ٣.٦٤  ٢٤  ٤.٨٥  ٠.٨٣  ٢.٣١  ٠.٧٣  ٣.٥٤  ٥  

٦.٧٣  ٠.٨٢  ٢.٢٧  ٠.٥٢  ٣.٧٧  ٢٥  ٣.٤٣  ٠.٥٦  ٢.٦٨  ٠.٧٧  ٣.٤٣  ٦  

٤.٠٨  ٠.٥٩  ٢.٢٤  ٠.١٥  ٢.٨١  ٢٦  ٣.١٨  ٠.٦٤  ٣.١٠  ٠.٤٢  ٣.٦٦  ٧  

٣.٧١  ٠.٢١  ٢.٤٥  ٠.٧٧  ٣.١٣  ٢٧  ٥.٩٨  ٠.٨٥  ٢.٥٠  ٠.٢٦  ٣.٧٢  ٨  

٧.٠٠  ٠.٥٩  ٢.٥٤  ٠.٦٥  ٣.٩٥  ٢٨  ٤.٤٣  ٠.٣٥  ٢.٣٦  ٠.٥٧  ٣.٠٤  ٩  

٤.٧١  ٠.٥٥  ٢.٧٧  ٠.٧٩  ٣.٨١  ٢٩  ٢.٦١  ٠.٢١  ٢.٩٥  ٠.٦٥  ٣.٣٦  ١٠  

٣.٣١  ٠.٦٧  ٢.٩٤  ٠.٨٦  ٣.٧٧  ٣٠  ٦.٦٥  ٠.٤٢  ٢.٧٧  ٠.٦١  ٣.٩٠  ١١  

٤.٤١  ٠.٦٥  ٢.٦٣  ٠.٩٢  ٣.٧٧  ٣١  ٦.٥٨  ٠.٤٧  ٢.٣١  ٠.٥٩  ٣.٤٥  ١٢  

٢.٧٨  ٠.٤٦  ٢.٩٣  ٠.٦٧  ٣.٤٥  ٣٢  ٩.١٨  ٠.٥١  ٢.٥٠  ٠.٨٠  ٤.٥٠  ١٣  

٢.٦١  ٠.٧٣  ٣.١٩  ٠.٧٣  ٣.٨١  ٣٣  ٤.٠٢  ٠.٩٥  ٢.١٨  ٠.٧٠  ٣.٢٧  ١٤  

٣.٦٢  ٠.٧٤  ٢.٩٠  ٠.٦٥  ٣.٧٢  ٣٤  *١.٣  ٠.٨٥  ٣.٧٢  ٠.٨٤  ٣.٣٦  ١٥  

٣.٤٤  ٠.٢١  ٢.٩٥  ٠.٥٧  ٣.٤٣  ٣٥  ٥.٧١  ٠.٧٦  ٢.٢٧  ٠.٦٦  ٣.٥٩  ١٦  

٠.٥٦  ٠.٥٩  ٢.٥٠  ٠.٥٠  ٢.٤٠  ٣٦  ٦.٣٠  ٠.٧٢  ٢.٠٤  ٠.٥٦  ٤.١٣  ١٧*  

٢.٩٤  ٠.٦٨  ٢.٢٢  ٠.٨٤  ٢.٩٥  ٣٧  ٣.٣٢  ٠.٥٠  ٢.٥٤  ٠.٥٢  ٣.٠٩  ١٨  

٢.٢٨  ٠.٧٤  ٢.٥٠  ٠.٤٧  ٢.٩٦  ٣٨  ٤.٠١  ٠.٢١  ٢.٩٥  ٠.٥٠  ٣.٤٥  ١٩  

)٢.٠٢=( t) قیمة ٣٨) وامام درجة حریة(٠.٠٥ت مستوى داللة (*غیر دالة احصائیا تح

:المقیاساالتساق الداخلي لفقرات ١١-٣
، اعید  ات) فقر ٣جراء السابق والبالغ عددها (الممیزة طبقا لالبعد استبعاد الفقرات غیر 

،  فقرة ) استمارة بحیث تم الحصول على درجة لكل ٤٠ستمارات والبالغ عددها (التصحیح ا

تقدم لنا بانها نها تمتاز التساق الداخلي ال. واستخدم الباحث طریقة امدرسودرجة كلیة لكل 

القدرة على ابراز و مقیاسا متجانسا في فقراته بحیث تقیس كل فقرة البعد الذي یقیسه المقیاس ككل 

  ) ٢٤٣،  ٢٠٠٤(نبهان : الترابط بین فقرات المقیاس.

خدم الباحث معامل ارتباط بیرسون لقیاس درجة ارتباط تساق الداخلي استالستخراج االو 

رتباط المحسوبة مابینالت االكل فقرة مع الفقرات الكلیة للمقیاس و تراوحت  قیم معام

) عند مستوى ٠.٣٠٤) وعند مقارنة القیم المحسوبة مع القیمة الجدولیة البالغة (٠.٧٤– ٠.١٩(
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) ٣الجدولتساق (ال) ضعیفة ا٣٠-  ٧( تانقر ) ، لذا تعد الف٣٨) ودرجة حریة (٠.٠٥لة (الد

  ).١ ) فقرة(الملحق٣٣فاصبح المقیاس بصیغته النهائیة مؤلفا من ( ابذلك حذفتو 

  )٣الجدول(

تساق لفقرات مقیاس السلوك المهني المعاصرال یبین ا

  الفقرةتساقال معامل ا  الفقرة
معامل 

تساقال ا
  الفقرة

معامل 

تساقال ا
  الفقرة

معامل 

تساقال ا

٣١٠.٦٣  ٢١٠.٦٤  ١١٠.٥٨  ١٠.٥٦  

٣٢٠.٥٧  /٢٢  ١٢٠.٤٨  ٢٠.٥٨  

٣٣٠.٥٠  ٢٣٠.٦٠  ١٣٠.٥٠  ٣٠.٤٩  

٣٤٠.٤١  ٢٤٠.٤٩  ١٤٠.٣٩  ٤٠.٣٩  

٣٥٠.٧٢  ٢٥٠.٧٤  /١٥  ٥٠.٤٦  

٣٦  ٢٦٠.٦١  ١٦٠.٣٥  ٦٠.٤٢/

٣٧٠.٦٣  ٢٧٠.٧١  ١٧٠.٤٧  *٧٠.٢١  

٣٨٠.٤٧  ٢٨٠.٤٧  ١٨٠.٣٤  ٨٠.٤٦  

٢٩٠.٦٠  ٠.٧٢  ١٩  ٩٠.٣٩   ------

١٠٠.٥١٢٠٠.٦١٣٠٠.١٩*------

  )٠.٣٠٤)قیمةر=(٣٨)وامام درجة حریة (٠.٠٥*غیر دالة احصائیا تحت مستوى داللة(

مقیاس: الثبات ١٢-٣
.ختبار في مدتین مختلفتینالالمقصود به اعطاء النتائج نفسها في حالة تطبیق ا

  )١٤٨:  ٢٠٠٠م ، ال(ع                                                                    

ختبار (معامل الوهناك عدة طرائق لقیاس الثبات وقد اختار الباحث طریقة اعادة ا

فراد الستقرار) اذ انها اسهل الطرائق للحصول على درجات متكررة للمجموعة نفسها من االا

  ) ٢٥٧: ٢٠٠٠(ملحم ، ولقیاس السمة نفسها.  

من غیر ح الدینالفي كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صتدریسیین) ٦تار الباحث (واخ

) وقام الباحث ٢٢/٤/٢٠٠٨ول لها بتاریخ (الختبار اال، والتي اجري اساسیةالعینة البحث ا

) ٢٩/٤/٢٠٠٨ختبار اول مرة اي بتاریخ (الختبار بعد مرور اسبوع من تاریخ اجراء االباعادة ا

) وهو معامل ثبات ٠.٨٦عتماد على معادلة بیرسون وبلغ معامل الثبات (الت باوتم حساب الثبا

) كلما كان ذلك ٠.٧٠"حیث من الطبیعي انه كلما زادت قیمة معامل الثبات العددیة عن (جید ،

  ) ٦٤: ١٩٩٩أفضل".  (عویس ،



فداء أكرم الخیاط

٤٤٨

البحث.عینةللتطبیق على اً جاهز السلوك المهني المعاصروبذلك اصبح  مقیاس 

التجربة الرئیسیة: ١٣-٣
تم تطبیق المقیاس على عینة البحث بعد ان اصبح المقیاس جاهزا للتطبیق وذلك بتاریخ 

فقرات المقیاس من قبل افراد الجابة عنستمارات واال) ،وبعد توزیع ا ٢٠٠٨/  ٥/ ١٥- ١٠(

بجمع ح الدین،قام الباحث العینة البحث والمتمثلة بتدریسي التربیة الریاضیة في جامعة ص

حصائیة المناسبة من اجل الحصول على الستمارات وتحلیلها ومعالجتها باستخدام الوسائل االا

النتائج.

الوسائل االحصائیة: ١٤-٣
رتباط البسیطال.معامل ا٣نحراف المعیاري  ال.ا٢. الوسط الحسابي   ١

٤).t    للعینات المترابطة (

  )٢٨٩- ١٠١: ١٩٩٦لتكریتي،)   (اFتجاه(ال. تحلیل التباین احادي ا٥

)٢٠٠٨،٢١(البدراني: . المحك الفرضي٦
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عرض ومناقشة النتائج -٤
عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة االولى١-٤

لة معنویة في مدى توافر المعاییرالمعاصرة لدى مدرسي التربیة الوجود فروق ذات د"

الدین مقارنة بالمحك الفرضي"ح الالریاضیة في جامعة ص

  )٤الجدول(

)یبین الفروق في المعاییر المعاصرة باستخدام اختبار(  t

المعاییر الرئیسیةت
عدد 

الفقرات
ع±َس 

َس 

الفرضي
t*

١.
ته التعلیمیة طبیعة مادالمدرسیعرف 

ودورها في تحقیق جودة التالىم .
٣٩.٢٥١.٧٣٩٠.٩١

٢.
التدریسیة یهتم المدرس باالنشطة 

االبداعیة أثناء درسه
٣٧.٦٥١.٣٣٩٦.٤١

٣.
یحلل المدرس بیئة التعلم إلي مكوناتها 

ویوظف هذه المكونات أثناء التدریس
٤١٣.٣٣٢.٨١١٢٢.٩٩

٣١٠.٧٥٢.٠١٩٥.٥یقوم المدرس بأدوار إبداعیة أثناء درسه.٤

٥.
یتفاعل المدرس مع الطالب أثناء درسه 

عة وفعالةبأشكال متنو 
٤١٠.٤١١.٦٥١٢٦.٠٩

٦.
یثري المدرس درسه بطرق ذكیة ونشطة 

.
٢٨.٥١.٩٢٦٨.٢٢

٧.
یستخدم المدرس مداخل تدریسیة حدیثة 

في درسه
٣١٠.٦٦١.٣٥٩٧.٧٧

٨.
یقوم المدرس مدى تعلم الطالب لمادته 

في ضوء معاییر الجودة الشاملة
٤١٢.١٣١.٠١١٢٠.٨١

٩.
رس الى إستمراریة النمو یحرص المد

المهني طوال العام
٣٧.٨١١.٧٣٩٤.٣٤

١٠.
االخالقیات الواجب توافرها في مدرس 

التربیة الیاضیة
٤١٥.٠٣٢.٦٩١٢٧.١١

٣٣١٠١.٢٧١٢.٣١٩٩١.١٦  المجموع الكلي  .١١

٢.٠٢الجدولیة = t) قیمة  ٣٨) ودرجة حریة (٠.٠٥( ≤*معنوي عند نسبة خطا 

ه مایاتي:الالجدول اعیتضح من

ضي في المعیارین لة معنویة بین اجابات افراد عینة البحث والمحك الفر التوجد فروق ذات دال

ول والثامن ، وفي درجة المقیاس الكلي وبهذه النتیجة ترفض فرضیة البحث الین االرئس

  ولى .الا
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لفرضي في المعاییر لة معنویة بین اجابات افراد عینة البحث والمحك االوجود فروق ذات د

افراد عینة البحث وبهذه التیجة مصلحةالرئیسیة (الثالث والرابع والسادس والسابع والعاشر) ول

  ولى.التقبل فرضیة البحث ا

لة معنویة بین اجابات افراد عینة البحث والمحك الفرضي في المعاییر الوجود فروق ذات د

محك الفرضي وبهذه التیجة تقبل فرضیة ال مصلحةالرئیسیة (الثاني والخامس والتاسع) ول

  ولى . الالبحث ا

ف في المعاییر المهنیة الى الظروف التي یمر بها مدرس التربیة الختالویعزى هذا ا

المختلفة. وتتفق هذه النتیجة معالتعلیمیةل المواقف الح الدین خالالریاضیة في جامعة ص

قدمه ما  هالمعلم في ضوء المعاییر المهنیة ومنبحاث التي تناولت أداء االالعدید من الدراسات وا

Corcoranكوركوران  ( . T , التدریس الجید ،  الىفي بحثه عن مساعدة المعلمین )1995

 الىلیكتسبوا المهارات ، ویتعرفوا یجب تنظیم الجهود لرفع أداء المعلمین أنهفیهوالذي أوضح

طرق التدریس الحدیثةتعلم  الىو  ة ، إكتساب معارف جدید الىالمسئولیات التي تساعدهم 

لدین یتمیزون في المعاییر ح االویتضح من الجدول ان مدرسي التربیة الریاضیة في جامعة ص.

یقوم -ة (یحلل المدرس بیئة التعلم إلي مكوناتها ویوظف هذه المكونات أثناء التدریسالرئیس

یستخدم المدرس -طرق ذكیة ونشطةیثري المدرس درسه ب-المدرس بأدوار إبداعیة أثناء درسه

وتعزى ).قیات الواجب توافرها في مدرس التربیة الیاضیةالخالا - مداخل تدریسیة حدیثة في درسه

ب ، وفي الهذه النتائج الى المرونة التي یمتاز بها مدرس التربیة الریاضیة في التعامل مع الط

صل، اذ أن السلوكیات التي یقوم بها میذه داخل الفالالتعامل مع الدروس التي یقوم بشرحها لت

ب الب ، حیث أن الطالكادیمي لدي الطالالمعلم داخل الفصل ترتبط إرتباطا وثیقا بالتحصیل ا

الفهم إذا وجدوا المعلم صاحب الخلق الرفیع والسلوكیات الطیبة ،  الىیزداد تحصیلهم وقدرتهم 

ه الىمان مع معلمهم   بل یجب الوا باكادیمي إذا لم یشعر الالعكس من ذلك یقل تحصیلهم ا الىو 

میذ. كما أنه " ینبغي أن یكون الرفع مستوي الت الىإستخدام طرق التدریس المعاصرة للعمل 

المعلم قائدا في فصله مع إهتمام خاص بأثر القیادات المختلفة على نمو التلمیذ وتعلمه في 

هم الفرص لعملها والنجاح فیها ". لمیذ في القیام بأعمال مفیدة ویوفر الالفصل بحیث یرغب الت

  ) ١٦٧-١٦٦ : ١٩٩٣فكري ریان ، (

ة لمدرسي التربیة الریاضیة (یهتم المدرس رت النتائج تدني المعاییر الرئیسكما اظه

ب أثناء درسه بأشكال الیتفاعل المدرس مع الط-بداعیة أثناء درسهالنشطة التدریسیة االبا

وتعزى هذه النتیجة الى )تمراریة النمو المهني طوال العامإس الىیحرص المدرس -متنوعة وفعالة

حاجة مدرس التربیة الریاضیة الى التنمیة المهنیة وزیادة ما لدیه من معارف ومفاهیم ومهارات ، 

وتحسینها في مجال عمله ومسئولیاته المهنیة،"فالنمو المهني للمعلم هو عملیة مستمرة وشاملة 
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وتؤدي إلى تحسین كفایات المعلمین المهنیة وتجوید مسؤولیاتهم م الىلجمیع مقومات مهنة الت

التربویة وتزودهم بكل ما هو جدید في مجال المعارف والمهارات والسلوكیات المهنیة التي 

داء الضافة إلي إثراء ما یتوافر لدیهم منها من أجل رفع مستوي االیتطلبها عملهم التدریسي ، با

. ( محمد سلیم ، التعلیميء التدریسیین في الحقل الالفعال مع الزمداري ، والتواصل الالمهني وا

١٧:  ٢٠٠٢ (  

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة٢-٤
" وجود فروق ذات داللة معنویة في المعاییر المهنیة من حیث الخبرة الزمنیة لمدرسي 

التربیة الریاضیة"

  )٤الجدول(

لمعاییر المهنیة من حیث الخبرة الزمنیة لمدرسي التربیة الریاضیةیبین التحلیل التباین في ا

مجموع المربعاتمصدر التباینالمقیاس
درجات 

الحریة
متوسط المربعات

قیمة (ف) 

المحتسبة

معاییر 

السلوك 

المهني

  ٣١٦٣٠.١٥٩  ٣  ٩٤٨٩٠.٤٧٨بین المجموعات

  ٢١١٨٧.٨٧٢  ٣٦  ٧٦٢٧٦٣.٤داخل المجموعات  ١.٤٩

*******  ٣٩  ٨٥٧٦٥٣.٩المجموع

     ٢.٦٧   ) =٣٦-٣) وأمام درجة حریة (٠.٠٥( ≤قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ *

عند نسبة ) الجدولیةf) المحتسبة اصغر من قیمة (fه ان قیمة (الیتضح من الجدول اع

ة في لة معنویالتوجد فروق ذات دال، وهذا یدل بانه ) ٣٦- ٣) وأمام درجة حریة (٠.٠٥(   خطأ

المعاییر المهنیة من حیث الخبرة الزمنیة لمدرسي التربیة الریاضیة. وبهذه النتیجة ترفض فرضیة 

البحث البدیلة وتقبل الفرضیة الصفریة

المهنیة أن الخبرة الزمنیة لم یكن لها أي دور في أتضح من إجمالي النتائج للمعاییر

 الم یدرب أكثر من أن یعد ، ومفهوم التدریب توافرها ، ویمكن تفسیر هذه النتیجة الى ان المعل

طر النظریة في الفائدة في أن یكون المعلم ملما بمادته وبا النه الم ،الىیقل أهمیة على مفهوم الت

التي یعمل التعلیمیةاختصاصه ومجاله العلمي والعملي ولكنه غیر قادر على التأقلم مع البیئة 

حدیا كبیرا أمام  معاهد تدریب المعلمین وكلیات التربیة ، في إطارها ،" اذ یضع مفهوم التدریب ت

التعلیمیةوهو التحدي الذي جعل بعض العلماء یذهبون إلي  القول بأن وجود المعلم في بیئته 

معهد ئه التدریسیین  أجدي بكثیر من السنوات التي یقضیها المعلم في فصولالوالتفاعل مع  زم

  ) ١٢١ : ٢٠٠٠سالم ،  أفكارالمعلمین وكلیات التربیة (
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ل المعاییر المهنیة الویتضح مما سبق أن تقویم أداء مدرسي التربیة الریاضیة من خ

نها قد تساعد في رفع كفاءة مدرسي التربیة الریاضیة، ابد منه ، حیث الیمثل أساسا ثابتا 

سلوب المعاصر المتطور .  السلوب التقلیدي إلي االنتقال بهم من االوا

االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥
االستنتاجات :١-٥
ودورها في تحقیق جودة التعلیمیةته طبیعة مادالمدرسیعرف ن(تكافؤ المعیارین الرئیسی.١

ب لمادته في ضوء معاییر الجودة الشاملة) والدرجة الیقوم المدرس مدى تعلم الط-التعلیم

.بالمحك الفرضيالكلیة للمقیاس لدى مدرسي التربیة الریاضیة 

ة(یحلل المدرس بیئة التعلم إلي مكوناتها ویوظف هذه المكونات ارتفاع درجة المعاییر الرئیس.٢

یثري المدرس درسه بطرق ذكیة -یقوم المدرس بأدوار إبداعیة أثناء درسه-أثناء التدریس

ها في قیات الواجب توافر الخالا - یستخدم المدرس مداخل تدریسیة حدیثة في درسه-ونشطة

لدى مدرسي التربیة الریاضیة  عن المحك الفرضي.)مدرس التربیة الیاضیة

-بداعیة أثناء درسهالنشطة التدریسیة االة(یهتم المدرس باانخفاض درجة المعاییر الرئیس.٣

 الىیحرص المدرس -ب أثناء درسه بأشكال متنوعة وفعالةالیتفاعل المدرس مع الط

عن المحك الفرضي.لدى مدرسي التربیة الریاضیة)العامإستمراریة النمو المهني طوال 

تتاثر بالخبرة الزمنیة التي یمتلكها مدرسوا التربیة الریاضیة الان مدى توافر المعاییر المهنیة .٤

.ح الدینالفي جامعة ص

التوصیات والمقترحات :٢-٥
 الىع الطالا اتطیعو یس ىالمعاییر المهنیة حت الىضرورة تدریب مدرسي التربیة الریاضیة .١

كل ما هو جدید في مجال تدریس العلوم والفعالیات الریاضیة المختلفة.

التاكید على تقویم أداء مدرسي التربیة الریاضیة في ضوء المعاییر المهنیة التي تم وضعها ..٢

قة مدى توافر المعاییر المهنیة لدى مدرسي التربیة الریاضیة بتحصیل الاجراء دراسة ع.٣

طلبتهم.

في التربیة الریاضیة بالمعاییر العالمیة التعلیمیةاجراء دراسة مدي تأثر مدرسي البعثات .٤

ستفادة منهم ومقارنتها بالمعاییر المحلیة .الوكیفیة ا

المصادر
) : تدریب المعلمین في المدرسة الحدیثة ، مجلة التربیة ، اللجنة  ٢٠٠٠أفكار محمد سالم ( .١

الثقافة والعلوم.الوطنیة القطریة للتربیة و 

) : تقویم الكفایات االداریة والتنظیمیة في االندیة الریاضیة، رسالة ٢٠٠٨البدراني زید فتاح(.٢
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ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

حصائیة في بحوث ال) : التطبیقات ا١٩٩٦التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي حسن محمد (.٣

، دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة الموصلالتربیة الریاضیة

) : مدرس القرن الحادي والعشرین الفعال ـ المهارات والتنمیة  ٢٠٠٠جابر عبد الحمید ( .٤

ولي ، القاهرة ، دار الفكر العربي.الالمهنیة ـ ، الطبعة ا

لبحث واالنوعي ) : البحث العلمي ، البحث ٢٠٠٢ذوقـان عبیدات ، سهیلة أبو السـمید ( .٥

الكیفي  ، االردن ، عمان ، دار الفكر  

، ملالصدار الثالث ، دار اال): القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، ا١٩٩٩، احمد (عودة.٦

ردن.الا

) : القیاس  والتقویم التربوي والنفسي اساسیاته وتطبیقاته ٢٠٠٠ح الدین محمود (الم ، صالع.٧

العربي ، القاهرة .، دار الفكر  ١وتوجهاته المعاصرة ، ط

): دلیل البحث العلمي، دار الفكر العربي ، القاهرة.١٩٩٩( الىعویس ، خیر الدین .٨

) : موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، ١٩٩٣فرج عبد القادر طه، شاكر عطیة قندیل(.٩

، الكویت ، دار سعاد الصباح.١ط

الكبیسي ، وهیب  محمد و ب.) : التدریس ، القاهرة ، عالم الكت ١٩٩٣فكري حسن ریان ( .١٠

، مؤسسة حماة  ١) : المدخل في علم النفس التربوي، ط٢٠٠٠الداهري ، صالح حسن (

ردن.الللخدمات والدراسات الجامعیة ، دار الكندي للنشر ، اربد ، ا

معلمي المرحلة  الىقیات مهنة التدریس ، دراسة ال) : أخ ١٩٩٥محمد محمد عبد الحلیم ( .١١

.الثمانون ، القاهرة ، عالم الكتبدراسات تربویة ، المجلد العاشر ، الجزء الثانویة ، مجلة

م قبل الجامعي بین الى) : أبعاد التنمیة المهنیة لمعلمي الت ٢٠٠٢صمعي سلیم ( المحمد ا.١٢

ول ، القاهرة ،  المركز القومي للبحوث الالنظریة والممارسة ، مجلـة البحث العلمي ، العدد ا

یة.التربویة والتنم

، دار المسیرة  ١) : القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ، ط٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد (.١٣

  ردن .ال، عمان، ا

تجاهات الحدیثة في تدریب ال) : ا ٢٠٠٢م ، عبد الخالق یوسف سعد ( المحمد توفیق س.١٤

.المعلمین أثنـاء الخدمـة ،  القاهرة ، المركز القومي للبحوث التربویة  والتنمیة

، دار الشروق ١) : اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة ، ط ٢٠٠٤النبهان ، موسى ، (.١٥

    .ردنالللنشر والتوزیع ، عمان ، ا
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  )١الملحق (

یبین مقیاس معاییر السلوك المهني

المعاییر الثانویةت
بدرجة 
كبیرة جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة جدا

١.
في ظلالمادةطبیعة المدرسیدرك 

.التطورات العلمیة الحدیثة

٢.
مادتھالى عالقة المدرس یتعرف 

المختلفة .الریاضیةالعلومب

٣.
المادة الى أھداف المدرسیتعرف 

بجودة االداء التعلیمیة الخاصة  
.التدریسي

٤.
االیجابیةلطالببمیول االمدرسیھتم 

.مادةوالسلبیة نحو ال

٥.
في بدایةطالب عقول الالمدرسیثیر 

الدرس .

٦.
بطریقةبتنظیم الفصلمدرسالیھتم 

االبداع .تساعد التالمیذ الى

وقت الحصة للطالبالمدرسینظم .٧

٨.
باالستثارة العقلیة المدرسیقوم 
عن طریق رفع مستويللطالب

االسئلة وأشكالھا.

٩.
نحواالتجاه االیجابي المدرسینمي 

.طالبلجمیع المادةال

١٠.
رة صحیحةصوالمدرسیعطي 
اھم في المادةعن مستوللطالب

تمع المدرس بعنایة الفكار الطالبیس.١١

١٢.
وقت الحصة الى جمیعالمدرسیوزع

بحیث یراعي الفروق الفردیةطالبال
بینھم .

١٣.
الحوار كوسیلة مھمة المدرسیستخدم 

.طالبللتعرف الى إحتیاجات ال

١٤.
ھروا ھ لیظـطالبالمدرسر ـیثی

مشكالتھم.

١٥.
عن الطالبمع  المدرسیتفاعل 

تبادل االسئلة واالجابات.طریق

١٦.
إتجاھا الطالب لدي المدرسینمي 

ایجابیا باستخدام اسلوب اكتشاف 
التعلیمیة فردیا وجماعیا .المادة

١٧.
الى حبالطالب المدرسیشجع 

االستطالع .

١٨.
م مھاطالبمن الالمدرسیطلب 
.كتابة التقاریرمثل إضافیة

١٩.
یقدم المدرس بعض االمثلة او 

التمارین یشارك فیھا مختلف التالمیذ

٢٠.
الى لطالبجمیع االمدرسیشجع 

بالتعلم الذاتي القیام

مدخل التعلم التعاونيالمدرسیستخدم .٢١
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المعاییر الثانویةت
بدرجة 
كبیرة جدا

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
قلیلة جدا

إليلطالب یم اـعن طریق تقس
.جموعاتم

٢٢.
لتفنیات الحدیثة في االمدرسیستخدم 

.عرض مادتھ على الطالب

٢٣.
بین مستوي أداء المدرسقارن ی
فردیا وجماعیا طالب ال

٢٤.
نتائج التقویم فيالمدرسیستخدم 

طالبتحسین أداء ال

یستخدم المعلم أسالیب التقویم الذاتیة ..٢٥

٢٦.
یستخدم المدرس اسالیب التقوبم 

الموضوعیة .

٢٧.
دراسات وابحاثبعمل مدرسیقوم ال

.مستواه االكادیمي والتربوي لرفع

٢٨.
اختصاصھأبحاثا في المدرسیقدم 
مع جودة التالىم .تتفق

٢٩.
المادة حلوال لمشكالت المدرسیقدم 

التي تقابلھ بصورة رسمیة التعلیمیة 
المختصةللجھة

٣٠.
الطالبشخصیة المدرسیحترم 

.قدراتھم و

بمظھره دون مبالغة .المدرسیھتم .٣١

٣٢.
استخدامھ الى المدرسیحرص 

.االسلوب التربوي مع طلبتھ

٣٣.
بقواعد العمل السائدة المدرسیلتزم 

كلیتھ في


