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 : مستخلص البحث

يهدف البحث الى معرفة العالقة بين  انماي ا الان ديية السي لدد لتدييسينر التربنية          

 56البدمنيييية م لييييوة الري ايييية مدف ييييي اهت التدييسيييينة عما ييييتال   ننيييية البحييييث  لييييى 

ادييسن عماستعال الانهج الوصفر بأسلوب العالق ت انياب انية لتحانيا اايداف البحيث 

خالل استعا ل اداار قن س ماننة ع مات التوصل الى ان  عاذ ات قن س متغنري البحث م 

ان لك ثالثة اما ا للان دد يا يسه  ادييسنر التربنة البدمنية م ليوة الري اية فير ة معية 

دييي لى مايير اليينام الييديااراار باسييتول م لبيي  عاليينام انماييوقراار باسييتول م لبيي  ع 

الكف ي ت التدييسنة لتدييسنر النام الحر باستول م لب  ع مدذلك مةود مستول ةند م  

التربنة البدمنة م لوة الري اية فير ة معية ديي لى ع مةيود  القية ايابي ا دالية اح ي لن   

مموةبيية بيين  ماييم الانيي دد الييديااراار ممسييتول الكف ييي ت التدييسيينة لتدييسيينر التربنيية 

بنة البدمنة م لوة الري اة م  حنث د م  اني    القية ايابي ا ذات دنلية اح ي لنة سيل

 بن  ماطر الان دد الحر مانماوقراار مالكف ي ت التدييسنة .

 

 

 

 

 

mailto:Proof.drfurat74@Yahoo.com
mailto:alosh-alone@icloud.com


 1027لسنة   حزيرانسبعون . ........العدد ...............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-2- 
 

Leading Modes and their relation to the Teaching 

Competencies for Instructors of Physical Education and Sport 

Sciences  

 

Prof(PH.D.) Furat Jabbar Saadlla 

Ali Abbas Fadhil 

Abstract : 

The study aims to recognize the relationship between the 

leadership modes far the lecturers of the physical education and 

sport sciences and their teaching competencies . The study sample 

involves 65 lecturers . The descriptive approach has been used for 

the variable connectivity relations to achieve the study goals , as 

two measuring tools were used to measure the variable of the 

research sample. The research finding out that there are three 

leadership modes which are often practiced by physical education 

and sport sciences lecturers in Diyala university . The level of 

Democratic style , The level of the Autocratic style and the level 

of the Free style . In addition to that , There is a good level of 

teaching competencies of the lecturers in Diyala university . 

Statistically . there is a significant and positive correlation 

between the Democratic and the teaching competencies level for 

the lecturers of the physical education and sport sciences . On the 

other hand , there is a negative correlation between the level of 

Free style the  Autocratic and the lecturers competencies  

 

 

 الباب االول

 التعريف بالبحث : -0

 المقدمة واهمية البحث : 0-0

إن التادة العلار الذي يشهده الع ر الح لر او متنجة ابنعنة للكثنر م  الدياس ت       

 العالنة اطوير إلى اهدف ةديدد مأس لنب  أفك يا ظهرتإذ  فر مختلف الاج نت  الاكثفة

التر يتت م  خالله  إي  ل الاع يف مالاعلوم ت إلى الاتعلت ما  يس  د  لى  التعلنانة

 يفعفضال    احفنزه مزي دد يمبته فر الح ول  لى اذه الاعلوم ت بأفضل صويد 
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 التر نت لجال أفضل إلى للوصول التعلنت  النة    األمل الاسؤمل دومه الاعلت مستول

 .  الاتطويد الاجتاع ت أمظ ي إلنه  ا بو

 

ماعد التربنة  النة اةتا  نة فر محتواا  مأس سن اه  مأادافه  م يته  إ داد 

الاواا  ال  لح مار  النة متداخلة اشتال  لى ح ةة الفرد مالاجتاع ماستار لفترد 

د فة الجوامب انةتا  نة اويلة مينبغر فنه  التهنئة الاتك ملة مالش ملة للفرد م  

 (. 2008مديميشع )مريزياع مالنفسنة مالاعرفنة مالجسانة

 

إن انظنت الان اج يشنر إلى األسلوب الذي  يستند إلى ارانب الاواقف التعلنانة 

مبا  يس  د  لى احانا أاداف  با  ااتلكه  م  أما ا معرفنة مخبرات مأمشطة مختلفةع

خالله  ااويت مردمدات التربوي فر اوء احانا الك الانهج بواوح التر ماك  م  

مان انختالف ت فر أسلوب ارانب الاواقف التعلنانة اعود إلى انختالف فر  األاداف.

أادافه  مانظناه  الانهجرع ان من اج الاواد الدياسنة التر ااوة  لى األس س الانطار 

فر انظناه  ماادياه   إذ اردز فنه  لى الاعرفة مالاح فظة  لى البن ء الانطار

للاتعلان ع بننا  اعتاد بعض  التنظنا ت الانهجنة األخرل  لى األس س النفسر التر 

اردز  لى الاتعلت ب لديةة األس س م  خالل مرا  اه  لح ة ت الاتعلان  ممنولهت 

مقديااهتع مثل منهج النش ا ممنهج الوحدد الا لت  لى الخبرد مالانهج اإلمس مر 

 (.2001تكنولوةر )سع ددع مإبراانتع مالانهج ال

 

مم  الجدير ب لذدر ان العن ية ب ألس لنب مانستراانجن ت التر اهدف إلى احسن  

العالنة التعلنانة التعلانة مأصبح التنويع فر استخدامه  أمرا  مها   ممطلوب   ألن لكل 

لا دد أخرل  أسلوب ادييسر مانزات م نوب  اجعله من سب  لا دد اعلنانة ممنر من سب

مان اذا التنوع  فر استعا ل اذه األس لنب يجب أن يتن سب مع قديات الاتعلان  

 (.2002 عKlassenمالا دد التعلنانة مالسن ق التعلنار )

 

ميعد اختالف أس لنب التدييس م  معلت إلى آخرع  لى الرمت م  استعا لهت 

لبتهت. ماذا يعنر أن لنفس الطرياةع قد اؤدي إلى اختالف فر مستوي ت اح نل ا

الفرمق فر التح نل يعود إلى األسلوب التدييسر الذي يتبعه الاعلتع من ينسب إلـى 

 (.   2006ارياـة ادييسه ) برع مة ملع مأبو زيد

 

مما  ياك  قوله فر اذا الاواع ان الان دد احظى بعن ية الاجتاع ت ةانع  فهر 

ر الاؤسس ت ماصبح اذا انمر مااح  ان اتعلا ب لت ثنر فر انفراد مالجا   ت ماطوي

اادة انمت متنجة ابنعنة لف  لنة قن دااه  فر العديد م  الاج نت ملهذا اح مل مختلف 
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الاؤسس ت الكشف    الاديات الان دية بن  افرادا  مالعال  لى ادييبه  مانانته  نداء 

 دميا  الان دي فر احانا ااداف التنانة .

 

 ز ب مه  مستارد الفع لنة ميرابم مج حه  بهذه انستارايية مالان دد  النة اات

التر اثار     القة ماندد بن  الرلنس مالارؤمس مم  خالل اذه العالقة يستطنع 

الرلنس ان يؤثر فر سلو  الارؤمسن  مم  خالله  دذلك ياد الارؤمس يلنسه 

 ب لاعلوم ت الضرميية ناخ ذ الارايات .

 

نة م  الجوامب الاهاة لتحديد مااويت الاديسن  عاذ اظهر ماعد الكف ي ت التدييس

لن  مؤ رات إلمك منة ااويت برامج ا داد مديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة م  

د فة النواحر النظرية مالتطبنانة مامك منة اطويرا  ب لشكل الذي يضا  التطوي 

 الاستار لاه يااه  . 

 

ة العالقة بن  انما ا الان دية لاديسر م  ان  اكا  أاانة البحث فر معرف

 التربنة البدمنة م لوة الري اة مدف ي اهت التدييسنة .

 

 مشكلة البحث: 0-6

للان دد ااانة دبنرد لألحداث مالاتغنرات الاتنو ة التر اتطلب اوافر قديا دبنرا        

م  الكف ءد مالفع لنة فر اس لنب الان دد مدذلك التوافا بن  النام الان دي مالظرمف 

 مالاتغنرات الاحنطة ب ألفراد مالاؤسس ت التر يتولون قن داه  .

 

استعا ل انما ا الان دية الااللاة لظرمف  ماكا  مشكلة البحث فر ان  دة      

الع ملن  ب لاؤسسة التعلنانة قد يؤدي الى  دة احانا اادافه  الانشودد فضال    ان 

ار نح الان دات اندايية فر بعض انحن ن قد ن اتن سب مع مؤاالاهت مخبرااهت مم  

ب لتسلم لتعويض  ياتلكوه م  مه يات يجعلهت يستعالون انما ا الان دية التر اتست

ماص مؤاالاهت ع  المد    ان الكف ي ت التدييسنة لاديسر التربنة البدمنة م لوة 

الري اة م  الضرميي احديدا  مب لت لر مح ملة اعزيزا  مم  ان  ة ءت مشكلة 

 البحث فر انة بة    التس ؤل انار :

 لوة الري اة مدف ي اهت ال ان    القة بن  انما ا الان دية لاديسر التربنة البدمنة م

  التدييسنة؟       
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 أهداف البحث :  0-3

 التعرف  لى انما ا الان دية الس لدد لاديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة .  .2

 التعرف  لى الكف ي ت التدييسنة لاديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة . .1

التعرف  لى  القة انما ا الان دية الس لدد لاديسر التربنة البدمنة م لوة  .3

                                    الري اة مدف ي اهت التدييسنة .    

 

 فرضية البحث : 0-4

مةود  القة اياب ا بن  انما ا الان دية الس لدد لاديسر التربنة البدمنة م لوة  -

 نة .الري اة مدف ي اهت التدييس

 

 مجاالت البحث : 0-5

 الاج ل البشري : مديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة فر ة معة دي لى  2-6-2

 1027  - 1 - 10ملغ ية  1025-9-2الاج ل الزم مر : الادد م   2-6-1

الاج ل الاك مر : الا   ت الدياسنة فر دلنتر التربنة البدمنة م لوة الري اة  2-6-3

 البدمنة م لوة الري اة فر دلنة التربنة انس سنة فر ة معة دي لى .مقست التربنة 

 

 تحديد المصطلحات : 0-2

: او النش ا الذي يا يسه الا لد داخل التنظنت للتأثنر فر سلو  الع ملن   النمط القيادي

 معه مةعلهت يتع ممون لتحانا اناداف الارموبة ماحسن  مستول اداءات .  

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة  -6

 الدراسات النظرية  6-0

 -مفهوم القيادة:  6-0-0

م  اةل مح ملة احديد مفهوة الان دد يجب مرا  د  دد مي  الاتغنيرات مالعواميل         

الاييؤثرد مثييل العوامييل الزمننيية مالبنئنيية م  مييل الثا فيية مالسن سيية ماليينظت انةتا  نيية 

مالع دات مالانت الس لدد فير الاجتايع ماحانيا انايداف الايراددع أن اعانيا الاني دد لينس 

الانيي دد نقيي  الكثنيير ميي   ييدة انافيي ق ع دايي  أمهيي  اعتبيير ميي  ادثيير بيي ألمر السييهل . ألن 

انموي التربوية مانةتا  نة الاثنرد للجدل مالتير احتيوي  ليى الحنيرد  مالضيالل ألن 

ما يسيي ت الانيي دد يجييب ان ان ييب فيير م ييي ت امسيي منة مخدمنيية مبنليية بعكييس بعييض 

اييييطه دات مالتال ييييب الاا يسيييي ت الخ ائيييية للانيييي دد مثييييل الانيييي ميات السيييينئة مان

مالتضلنالت عذلك أن معظت انختالف ت التر اظهير مي  حاناية أن الاني دد ظي ارد معايدد 

 ( 1002اشال الا لد مالت بعن  مالاوقف )دمامر ع 
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بأمه  الاح فظة  لى يمح الاسيؤملنة بين  افيراد  ( (Likertبحنث  رفه  لنكرت         

 ( .271ع ص 1002دة ) العجار ع الجا  ة مقن داه  لتحانا اادافه  الاشتر

 

اعيييد الانييي دد ةيييوار العالنييية انداييييية ع فهييير محوياييي  اذ اعيييد الانييي دد الكفيييؤد احيييد      

الاانزات الرلنسة التر ياك  بواسطته  التاننيز بين  الانظاي ت الن ةحية ممنير الن ةحية 

اايوة بتوةنيه  ف لان دد ب لنسبة للانظاة ياك  اشبنهه  ب لدم غ ب لنسيبة لنمسي ن فهير التير

 الن ت الفعل ميدمد انفع ل مانسيناه  مفاي   للظيرمف الاحنطية ع فهير متيأثرد مميؤثرد 

ب لبنئة التر اعال فنه  . ماعد الان دد الفع لة احد العن صر الن ديد التر اع مر مي  ما يه  

 (.33ع ص 1005الاجتاع ت الن منة مالاتادمة  لى السواء )  ن صرد ع 

 

ف الانيي دد بأمهيي  النشيي ا الييذي يا يسييه الا لييد فيير مجيي ل ااخيي ذ الاييراي مدييذلك اعيير       

ماصييداي انماميير مان ييراف  لييى انخييري  ب سييتعا ل السييلطة الرسييانة م يي  اريييا 

التييأثنر مانسييتا لة با ييد احانييا اييدف معيين  ع ف لانيي دد اجاييع فيير اييذا الافهييوة بيين  

ي  ماسيتا لتهت للتعي من لتحانيا استعا ل السلطة الرسانة مبن  التأثنر  لى سلو  انخر

 (.56ع ص 1002الهدف )  لنود ع 

 

مياك  الخنص مفهوة الان دد بأمهي  الايديد  ليى احانيا انايداف مي  خيالل انسينا       

ماك مل ةهود انخري  ع دا  اعرف بأمه  العالنة التر يتت م  خالله  التأثنر فير امشيطة 

م  اةل صن مة مامج ز ااداف الانظاية ع الجا  ة الانظاة لتتاك  م  انسنا ةهودا  

مالان دد ايض   ار مه ة ياوة به  الاسؤمل لتحانا مت لج محددد مي  مجاو ية معننية مي  

انفييراد فضييال  يي  اطييوير العالقيي ت انمسيي منة بيين  ا ضيي ء اييذه الاجاو يية. ) لنييود 

 (.55عص1002ع

 

 -الكفايات التدريسية : 6-0-6 

ا طلح الكف ي ت ماستعا له  فر التربنة د يفة   مية اليى ارةع الجذمي العلانة ل       

  لت النفس السلودر الذي مشأ م اطوي خالل الن ف األمل م  الارن الا ار .

أن الظهوي الوااح للتردنز  لى استعا ل الكف ي ت فير التيدييب ممج نايه م الاعلاين  

مأ دادات بدأ فر أمالل السبعنن ت بعد أن ق ة مخبة م  الايربن  انميريكنن  فير التحيذير 

ميي  الاييردمد التربييوي الاتييدمر م  ييدة األالنيية الوظنفنيية التيير أمحيي ز بهيي  الكثنيير ميي  

ات اهنئة برامج ادييسنة خ صة ب لاعلان  اعتاد  لى دث فية  الاعلان  م  لى اس س ذلك

استعا ل اناداف السلودنة للكف ي ت التدييسنة لتاوية التالمنذ ماعلناهت م لذلك فر مقتن  

الح ايير مييرل الاؤسسيي ت التربوييية أ تنيي  دثنييرا  بأ ييداد الاعلايين   لييى الكف ييي ت م 

ااوية النظي ة التعلناير مالعالنية التعلنانية اكوم  قود فع لة لهذه الحردة العلانة م  أةل 
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مأيض   فر ادييب ماحضينر م أ يداد الاعلاين  الاسيتابلنن  ليذلك يجيب مراةعية النظي ة 

التعلنايير بيين  فتييرد م أخييرل لغييرك احسيين  الكف ييي ت الداخلنيية م اطويرايي  مذلييك  يي  

أةيل  اريا الادخالت األفضل م التنظينت األفضيل ب سيتعا ل خبيرات ايالءة الواقيع مي 

الح ول  لى مخرة ت أفضيل اكيون باسيتول الطاوحي ت التير يتوقعهي  الاجتايع ميع 

 النظ ة التربوي .

 -مان لك ايبعة ةوامب لغرك احديد الكف ي ت الالزمة ألداء ادييس فع ل :

منحنى أسلوب احلنل النظت م استعا ل اانن ايه فير احلنيل مظي ة العالنية التعلنانية  -2

 . نستخالص الكف ي ت الالزمة

منحنييى مالحظيية سييلو  مجاو يية ميي  الاعلايين  النيي ةحن  فيير  النيية التييدييس  -1

 الفع ل ن تا ق الكف ي ت التعلنانة أل داد الاعلان  .

منحنى البحيوث التربويية التير مي   يأمه  أن اكشيف  ي  الاتغنيرات أم العواميل  -3

الاطلوبة أل يداد التر اؤثر فر  النة التعلنت ب ويد ايج بنة ن تا ق الكف ي ت التعلنانة 

 الاعلت الن ةح .

منحنييى التعييرف  لييى آياء ممةهيي ت مظيير التربييوين  الاشييتالن  بأ ييداد ماأانييل  -5

 الاعلان  لتحديد الكف ي ت التعلنانة .

 

 -مفهوم الكفايات التدريسية : 6-0-6-0

ار مجاو ة م  الاديات مم  يرابم به  مي  مهي يات مالتير يفتيرك أن الاعليت 

ه م  أداء مه مه مادمايه ممسؤملن اه خنر أداء ما  ينعكس  لى العالنة ياتلكه  لا  ياكن

التعلنانة دكل ع مخ وص   م  م حنة مجي ح الاعليت ع مقديايه  ليى مايل الاعلومي ت اليى 

االمنييذه م قييد ياييوة الاعلييت بييذلك  يي  اريييا التخطيينم مان ييداد للييديمس ممنييره ميي  

سييلو  مان ييداد الفعليير للاعلييت داخييل األمشييطة النومنيية مالتطبنانيية ع مايي  يتضييح فيير ال

 ال ف مخ يةه .

 

 -التدريسي الجامعي : 1-0-6-5

او أحد مح مي العالنة التعلنانة لا  ليه مي  ايأثنر  ليى الطيالب م حني اهت ملكوميه        

الاسيي  د  لييى التطييوي مفايي   للسييلو  التربييوي مالعاليير مفيير الحانايية أن التربنيية البدمنيية 

العن ييية بتدييسييه  بعن ييية مدف ييية   لنيية ابعيي   لهييذه السييلودن ت م   م لييوة الري ايية اذا اييت

اناج ايي ت سييوف مالحييا بأمهيي  بح ةيية دبنييرد الييى الط قيية العالنيية مالع ييبنة مالحردنيية 

مالعضلنة دا  اتطلب فها   دبنرا  ل يف ت انفيراد انةتا  نية م النفسينة م احتي ا أيضي   

لوة انةتا  نة م التربويية م الطبنعنية ع ليذلك لكثنر م  العاا فر الدياسة لكثنر م  الع

مالحا بأن الشخص الذي ياوة بتدييسه  يكون خ اع   لبرم مج دقنا م   مل م بح ةية 

أل ييداد اويييل لكيير ياكنييه ميي  أداء يسيي لته . للاييديس دميا  يلنسيي   فيير ةانييع انمظايية 
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ماحانيا اايدافه  ع التعلنانةع لكومه العن ر الفعي ل مانس سير الايؤثر فير اليك األمظاية 

مالحجيير األسييي س فييير مشيي ييع اليييك األمظاييية م اصييالحه  أم اطويراييي  فاهاييي  د مييي  

العن صر األخرل للعالنة التعلنانة دفوءد فتباى ذات اأثنر محيدمد ان بوةيود التدييسير 

الكفوء الذي ات أ داده اربوي  ماخ  ن   ةندا  ع مع امتالده قديات ااكنه م  التواصيل 

لتكنف مع الاستجدات مالاستحدث ت التربويية ع ماحيديث معلوم ايه ب سيتاراي مالتأقلت ما

مانانة ذاايه . مأن أي مؤسسية اعلنانية ن اسيتطنع احانيا أايدافه  ان  ي  ارييا اايويت 

أداء التدييسر ع مذليك  ي  ارييا قني س مسيتول التايدة ماألخير فير  اليه  ي  ارييا 

والايية بيين  مييؤاالت الاديسيين  أسييس ممعيي ينر مواييو نة مامك منيية الحكييت  لييى الا

ممتطلب ت التدييس مالخ  لص الاعرفنة مالنفسنة مانةتا  نية ع ميع مرا ي د الكشيف 

    ما ا الضعف مالاود .

 

 الباب الثالث

 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث   3-0

ابنعييية  أسيييتعال الب حثييي ن الاييينهج الوصيييفر بأسيييلوب العالقييي ت انياب انييية . أن       

الاشييكلة ايير التيير احييدد الايينهج الييذي يختيي يه الب حييث للتوصييل الييى النتيي لج ع م بايي  أن 

الظييواار ن ياكيي  دياسييته  ان ميي  خييالل ميينهج  لايير يييتالءة مابنعيية الاشييكلة الاييراد 

بحثه  ع لذا ات استعا ل الانهج الوصفر ب ألسلوب الاسحر الابنر  لى دياسة العالق ت 

لااللاة ابنعة الاشكلة الاراد بحثه  ع أذ يستعال الانهج الوصيفر  بن  الاتغنرات مذلك

بشكل ماسع مفر ةانيع الاجي نت ف فهيو يرديز  ليى الظيواار الا لاية ميجايع الحاي لا 

مالاعلوم ت م الاالحظ ت  نه  ع أي يردز  ليى مي  ايو دي ل  انن ع م ن يايف البحيث 

ذليك فنحليل ميفسير مياي ين  الوصفر  نيد حيدمد الوصيف فايم ع ماماي  ييذاب ابعيد مي 

)ميويي الشيو  ميانت ميكتشف العالق ت بن  الظواار أمال  فر التوصل الى اعاناي ت ف 

 (66ع ص1005ميافع الكبنسر ع 

 

 مجتمع البحث وعينته 3-6

ميي  انمييوي الواةييب مرا  اهيي  اييو اختنيي ي  ننيية ااثييل مجتاييع البحييث ااثيينال             

حانان   إذ امه  ف ذلك الجزء م  الاجتاع الذي يجري اختن يا   لى مفا قوا د مارالا 

( . أذ 57ع ص2920محايد ازاير سيعند ع لانة بحنث ااثل الاجتاع ااثينال  صيحنح   ف)

(   96تربنية البدينية م ليوة الري اية م البي له  يددات ) ااثل مجتاع البحث بتدييسير ال

( ادييسر   10ادييسر فر دلنة التربنة البدمنة م لوة الري اة  بج معة دي لى مايض   ) 

فر قست التربنة البدمنة م ليوة الري اية فير دلنية التربنية انس سينة بج معية ديي لى أذ ايت 

( مي    61ع65يسر مبا  يشكل مسبته )  ( ادي  56احديد  ننة البحث مالب له  ددا  )  
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مجتاع البحث ع اذ ا تال  العننة  لى ادييسير التربنية البدمنية م ليوة الري اية حسيب 

 ( يواح ذلك  2متغنرات الجنس ماللاب العلار مالاؤال العلار مالجدمل ) 

 

 (0جدول )

 تصنيف عينة البحث حسب الجنس واللقب والمؤهل العلمي

 ت
 الاتغنر

 

 غنرفئة الات

 

 التكراي

 

النسبة 

 الائوية

 

 الجنس 2
 ذدر

 امثى

60 

26 

77% 

13% 

1 
اللاب 

 العلار

 است ذ

 است ذ مس  د

 مديس

 مديس مس  د

2 

25 

13 

10 

21% 

11% 

36% 

32% 

3 
الاؤال 

 العلار

 ددتوياه

 م ةستنر

36 

30 

65% 

55% 

 

 وسائل جمع المعلومات واالدوات و االجهزة المستخدمة  3_3

 وسائل جمع المعلومات  0_3_3

أسييتعال الب حثيي ن الوسيي لل التيير ياكيي  أن يح ييل ميي  خاللهيي   لييى البن ميي ت م        

الاعلوم ت الاطلوبة لحيل مشيكلة البحيث م احانيا اادافيه ع م انميوي التير أسيتع ن بهي  

 -الب حث ار :

 . الاراةع م الا  دي العربنة مانةنبنة 

  صالحنة مان سر السلو  الان دي م الكف ي ت التدييسنة .استا يد استبن ن لتحديد 

 .  بكة انمترمن  

 

 االدوات و االجهزة المستعملة  3-3-6

 . ق  ة دياسنة 

  60اقالة  دد. 

 .  س  ة اوقن  الكترممر  دد 

 ( ح سبة نبتوب موعdell . ) 

  ( د منرا ا وير فديوsony . ) 
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 تحديد متغيرات الدراسة  3-4

 تحديد متغير االنماط القيادية لمدرسي التربية البدنية و علوم الرياضة  3-4-0

أ تاييد الب حثيي ن  لييى مانيي س السييلو  الانيي دي الييذي اييت ا ييداده ميي  قبييل الب حييث         

( أذ ات ا تا ده فر  دد م  الدياس ت الس باة للكشيف 1009)االل  بد الالك الشريف 

تاع ت بحثنة مختلفة فضال    استعا له دأداد للاني س    أما ا السلو  الان دي فر مج

( فايرد مايت   23فر يس لل م ةستنر م أا ييح ددتوياه أذ يحتوي اذا الاان س  لى )  

استعا ل ماني س لنكيرت الخا سير لاني س ا يويات افيراد مجتايع الدياسية أذ خ يص 

( لنة بية 6مزن )لكل ح لة م  الح نت مزن يتوافا مع ديةة أاانتهي  ع أذ ايت ا تاي د 

( لنة بة م دي 2( لنة بة م ديا  م )1( لنة بة احن م   م )3( لنة بة م لب   م )5دالا   م )

 ةدا  .

 

 تحديد متغير الكفايات التدريسية لمدرسي التربية البدنية وعلوم الرياضة 6_4_3

  قبيل الب حيث أ تاد الب حث ن  لى مان س الكف ي ت التدييسينة اليذي ايت ا يداده مي        

( أذ ات ا تا ده فر  دد م  الدياس ت الس باة للكشف 1()1020)محاود داممد الربنعر 

   الكف ي ت التدييسنة فر مجتاع ت بحثنة مختلفة فضال    استعا له دأداد للان س فر 

( فاييرد ماييت   57يسيي لل م ةسييتنر م أايي ييح ددتييوياه أذ يحتييوي اييذا الاانيي س  لييى )  

لنكيرت الخا سير لاني س ا يويات افيراد مجتايع الدياسية أذ خ يص  استعا ل ماني س

( لنة بية 6لكل ح لة م  الح نت مزن يتوافا مع ديةة أاانتهي  ع أذ ايت ا تاي د مزن )

( لنة بة م دي 2( لنة بة م ديا  م )1( لنة بة احن م   م )3( لنة بة م لب   م )5دالا   م )

 ةدا  .

 

 غير األنماط القياديةاألسس العلمية لمت 3-4-0-0

 -ال دق : -2

ات احديد ال دق الظ اري لاان س األما ا الان دية أذ ات  راه  ليى مجاو ية          

م  الاحكاين  ذمي الخبيرد مانخت ي ص مي  ا ضي ء الهنئية التدييسينة فير الج معي ت 

العراقنيية مذلييك ألبييداء مالحظيي اهت م مةهيية مظييرات فيير اداد الانيي س ميي  حنييث مييدل 

نته  لاني س أماي ا السيلو  الاني دي لاديسير التربنية البدمنية م ليوة الري اية فير صالح

مح فظة دي لى ع ممدل ماللاة فارات انداد لاستول الاستجنبن  مامتا ء دل فارد للنام 

اليذي اضيانته م سيالمة ال ين مة اللغويية لكيل فايرد مي  فايرات الااني س ع مفير ايوء 

 % فأدثر ن تا د الفارات .20ا تا د مسبة  الاالحظ ت التر ابداا  الخبراء ات

 -الثب ت : -1

لاد ات ا تا د مع مل اناس ق الداخلر الف درممب خ إلة بي ت افيراد العننية اليذي             

( أن قنت مع مالت اناس ق الداخلر الف درممب خ  1ات اختن يات  شوالن   ميبن  الجدمل ) 
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( ع لكيييل مييي  الييينام 890.( ع )810.( ع )0.25ديييية )لالسيييتب مة الاتعلاييية ب ألماييي ا الان 

الييديااراار م اليينام انماييوقراار م اليينام الحيير ) ان تبيي ار ( ع دايي  أن قيينت مع مييل 

( ع ماي  ييدل  ليى  850.اناس ق الداخلر لك فة فارات األما ا الان ديية مجتاعية بلغي  )

 لى البن م ت التر ةاع  م  أن ان   أاس ق  داخلن  فر استب مة البحث أذ ياك  ان تا د 

 .نة م لوة الري اة فر ة معة دي لىخالله  لان س األما ا الان دية لاديسر التربنة البدم

 

 (  6جدول رقم ) 

 توزيع فقرات و قيم معامالت الفاكرونباخ لكل فقرة من فقرات استبانة األنماط القيادية 

 

 النام

 

 

 دد 

 الفارات

 

 قناة الف درممب خ

 الديااراار

 
32 0.25 

 الددت اويي

 
16 0.22 

 الحر

 
17 0.29 

الديةة 

 الكلنة

 

23 0.26 

 

 -الاواو نة : -3 

أن مان س األما ا الان دية ايو ماني س مسيتعال فير الكثنير مي  الدياسي ت السي باة        

مات ا تا ده فر البعض م  يس لل الا ةسيتنر م أاي ييح اليددتوياه م أن ارياية الحكيت 

 لى اذا الاان س ابتعيد ن التأمييل بين  أياء الاحكاين  ع ألن بنمكي ن الاحكاين  ا طي ء 

  س .ديةة ماحدد لفارات الاان

 

 تحديد متغير الكفايات التدريسية لمدرسي التربية البدينة و علوم الرياضة 3-4-6

 األسس العلمية لمتغير الكفايات التدريسية  3-4-6-0

 ال دق  -2

ات احديد ال دق الظ اري لاان س الكف ي ت التدييسنة أذ ات  راه  لى مجاو ة       

 ء الهنئية التدييسينة فير الج معي ت م  الاحكاين  ذمي الخبيرد مانخت ي ص مي  ا ضي

العراقنيية مذلييك ألبييداء مالحظيي اهت م مةهيية مظييرات فيير اداد الانيي س ميي  حنييث مييدل 
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صييالحنته  لانيي س الكف ييي ت التدييسيينة لاديسيير التربنيية البدمنيية م لييوة الري ايية فيير 

مح فظة دي لى ع ممدل ماللاة فارات انداد لاستول الاستجنبن  مامتا ء دل فارد للنام 

اليذي اضيانته م سيالمة ال ين مة اللغويية لكيل فايرد مي  فايرات الااني س ع مفير ايوء 

 % فأدثر ن تا د الفارات .20الاالحظ ت التر ابداا  الخبراء ات ا تا د مسبة 

 الثب ت  -1

لاييد اييت ا تايي د مع مييل اناسيي ق الييداخلر الف درممبيي خ ألة بيي ت افييراد العننيية الييذي  اييت 

( أن قينت معي مالت اناسي ق اليداخلر الف درممبي خ   3  الجيدمل )اختن يات  شوالن   ميبن

( ع ماي  ييدل  ليى أن اني      0.23لك فة فارات الكف يي ت التدييسينة مجتاعية بلغي  )  

أاس ق داخلر فر استب مة البحث أذ ياك  ان تا د  لى البن م ت التر ةاع  مي  خاللهي  

 بدمنة م لوة الري اة فر ة معة دي لى .لان س الكف ي ت التدييسنة لاديسر التربنة ال

 

 (  3جدول رقم ) 

 توزيع قيم معامالت الفاكرونباخ لفقرات استابنة الكفايات التدريسية 

 

الكف ي ت 

 التدييسنة

 

  دد الفارات

 

 قناة الف درممب خ

 

 
23 0.23 

 

 الاواو نة  -3

أن مان س الكف ي ت التدييسنة او مان س مستعال فر الكثنر م  الدياسي ت السي باة       

مات ا تا ده فر البعض م  يس لل الا ةسيتنر م أاي ييح اليددتوياه م أن ارياية الحكيت 

 لى اذا الاان س ابتعد    التأميل بن  أياء الاحكان  ع ألن بنمكي ن الاحكاين  ا طي ء 

 ان س .ديةة ماحدد لفارات الا

 

 التجربة االستطالعية  3-5

بأةراء التجربية انسيتطال نة  ليى  ننية  1025- 20  -29ق ة الب حث ن بت ييخ          

م  مديسر التربنية البدمنية م ليوة الري اية مي  خي يا مجتايع البحيث أذ ايت اختني يات 

ة اربنية بشكل  شوالر م  حالة الشه دات العلن  ) الا ةسيتنر ماليددتوياه( ع فير مديريي

( ع ماييت اةييراء التجربيية انسييتطال نة لألسييب ب  20مح فظيية دييي لى م البيي له  ييددات ) 

 -انانة :

التأدد م  صالحنة استا يات األما ا الان دية مالكف يي ت التدييسينة ممح ملية االفير  -2

 انخط ء اثن ء انفنذ التجربة الرلنسة .
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 احديد الوق  الاطلوب ألداء الاان سن  . -1

 دييب فريا العال الاس  د  لى انفنذ استا يار البحث .ا -3

 افهت مديسر التربنة البدينة م لوة الري اة للاا ينس الاستعالة . -5

 معرفة ال عوب ت مالاش دل التر اواةه الب حث أثن ء انفنذ التجربة الرلنسة . -6

 

 اجراءات التجربة الرئيسة  3-2

بعييد التأدييد ميي  صييالحنة أداايير الانيي س الاسييتعالة فيير الدياسيية م اةييراء األسييس        

 العلانة م التجربة انستطال نة لها  ات الاب  رد بنةراءات التجربة الرلنسة .

أذ ات قن س األما ا الان دية لاديسر التربنة البدمنية م  ليوة الري اية مي  خيالل اوزييع 

 -لبحث حسب التسلسل انار :استا يد الاان س  لى  ننة ا

اييت اوزيييع مانيي س األمايي ا الان دييية  لييى  ننيية ميي  مديسيير التربنيية البدمنيية م لييوة  -

(  56الري اة فر دلنة التربنة البدمنة م  لوة الري اة بج معة دي لى م الب له  ددات )  

 . 1025-22-2فر الس  ة الت سعة صب ح   م  يوة ) الثالث ء      ( الاوافا 

ت اوزيع ماني س الكف يي ت التدييسينة  ليى  ننية مي  مديسير التربنية البدمنية م  ليوة ا -

(   56الري اة فر دلنة التربنة البدمنة م لوة الري اة بج معة ديي لى مالبي له  يددات ) 

 . 1025 -22 - 3فر الس  ة الت سعة صب ح   يوة )الخانس( الاوافا 

نيية ميي  مديسيير التربنيية البدمنيية م لييوة اييت اوزيييع مانيي س األمايي ا الان دييية  لييى  ن -

الري اية فيير قسيت التربنيية البدمنية م  لييوة الري اية فيير دلنية التربنيية انس سينة بج معيية 

( فيير السيي  ة الت سييعة صييب ح   ميي  يييوة )   انحييد    (   10دييي لى م البيي له  ييددات )  

 . 1025- 22 - 5الاوافا   

نية مي  مديسير التربنية البدمنية م  ليوة ات اوزيع ماني س الكف يي ت التدييسينة  ليى  ن -

الري اية فيير قسيت التربنيية البدمنية م  لييوة الري اية فيير دلنية التربنيية انس سينة بج معيية 

( فر الس  ة الت سعة صيب ح   ييوة )  الثالثي ء     ( الاوافيا   10دي لى مالب له  ددات )  

2 _20    _1025 . 

 

 الوسائل االحصائية  3-2

( لتحانا أاداف البحث م فرماه فير   SPSSلحانبة انح  لنة )أستعال الب حث ا -2

 -مع لجة النت لج :

 الوسم الحس بر . -

 انمحراف الاعن يي . -

 النسبة الائوية . -

 مع مل انلتواء . -

 . 1مربع د  -
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 مع مل انياب ا البسنم ) بنرسون ( .  -

 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

عرض نتائج االنماط القيادية لمدرسي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة  4-0

 ديالى .

للتعييرف  لييى اليينام الانيي دي السيي لد لاديسيير التربنيية البدينيية م لييوة الري ايية فيير       

ة معيية دييي لى ميي  مةهيية مظييرات فاييد اييت اسييتخراا الاتوسييط ت الحسيي بنة مانمحرافيي ت 

 (.5لكل مام م  اذه انما ا مدا  مواح فر الجدمل )الاعن يية مديةة الاا يسة 

 

 (  4الجدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ممارسة االنماط القيادية من 

 وجهة نظر افراد عينة الدراسة

 النام
الاتوسم 

 الحس بر

انمحراف 

 الاعن يي
 الرابة

ديةة 

 الاا يسة

 الديااراار

 
 م لب  انمل 0.27 1.79

 انماوقراار

 
 م لب  الث مر 0.92 1.70

 م لب  الث مر 0.25 1.70 الحر

 

( الاتوسييط ت الحسيي بنة مانمحرافيي ت الاعن يييية مالرابيية مديةيية 5يبيين  الجييدمل )     

الاا يسة لاديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة فر ة معة دي لى لألما ا الان ديية مي  

مةهيية مظيير افييراد  ننيية الدياسيية مالييذي يشيينر الييى أن ديةيي ت ما يسيية  ننيية البحييث 

بديةة م لب  ع اذ احتل الينام اليديااراار الارابية انمليى  لألما ا الان دية الثالثة د م 

ف لنام انماوقراار مالنام الحر الارابة الث منة . أذ بلغ  قناة الاتوسم الحس بر لهيذه 

(  لى الترانيب ع داي  بلغي  انمحرافي ت الاعن ييية 1.70( )  1.70( )  791.انما ا )

تييوالر ع ماييذا يييدل  لييى أن انمايي ا ( لهييذه انمايي ا  لييى ال0.25( )0.92( ) 0.27)

 الثالثة س لدد لدل مديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة فر ة معة دي لى .

 

 مناقشة نتائج االنماط القيادية لمدرسي التربية البدنية وعلوم الرياضة : 4-6

 –( يتبيييين  ان انمايييي ا الان دييييية الثالثيييية ) الييييديااراار 5ميييي  خييييالل الجييييدمل )       

الحر( ار اما ا س لدد لاديسر التربنة البدمنية م ليوة الري اية مذليك  –اوقراار انم
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م  خالل النت لج التير ظهيرت مالتير د مي  ةانعهي  فير الاسيتول م لبي  ماي  ييدل  ليى 

 ااانته  لعننة البحث.             

د أن ماشنر ايض  الى مةوب سعر الان دد اندايية لتهنئة اةيواء انظنانية ةدييدد نبي     

اسود العالنية انداييية التير يرا ير فنهي  الابي دي مالاينت مالتا لنيد مان يراف مالافي انت 

 فضال    ادييب الع ملن  مانانة م نهت مفهاهت ألس لنب اندايد الادمنة ممتطلب اه  .

اذ ان الييدمي الكبنيير ياييع  لييى الانيي دات اندايييية ألحييداث التك مييل الييداخلر ألمايي ا      

 السلو  الان دي مأن اذا التك مل يوحد اذه انما ا ميوةهه  محو احانا يس لته  .

ميشنر امن   بد العزيز حس   لى مةوب مش يدة الا لد ممرؤمسينه فير اقتيراح        

ايات ممن قشيية مشييكالاهت مايي  يييؤدي الييى زييي دد الابيي دأد اةييراءات العاييل مااخيي ذ الايير

ع 1002)امييين   بيييد العزييييز حسييي  ع  مانبتكييي ي مالوصيييول اليييى انايييداف الاحيييدمدد

 .(75ص

 

يتضح ما  سبا أن مج ح الان دات اندايية ن يأار ب ل دفة ماماي  متنجية قيرايات        

نييرات ممواةهيية الاخيي ار ادايييية ما نيية ميي  خييالل التف  ييل مييع ةانييع الظييرمف مالاتغ

 انمنة مالاستابلنة للاؤسسة التعلنانة .

 

أن الانيييي دات اندايييييية نبييييد أن ااييييوة بيييينةراءات ماطو يييية إلسييييتثا ي الاييييديات       

مانمك ميي ت للعيي ملن  أذ أن اطييوير الاييوايد البشييرية مانلايي ب العلانيية يضييا  دياوميية 

قيديات الاالدي ت انداييية مالتدييبنية مةود م  احت ةه الاؤسسة التعلنانة مدذلك انانة 

ماطويرا  ماحسن  ادالهت ميفع دف لتهت العلانة مالعالنة م  خيالل ا يرادهت ب لوحيدات 

التدييبنيية مالتطويرييية ماشييجنعهت  لييى انبييداع مانبتكيي ي لتطييوير الاؤسسيية ماطييوير 

قيي ت ق بلنيي اهت الاختلفيية . مأن مسييتول انداء فيير اي مؤسسيية يتوقييف  لييى امشيي ء  ال

اةتا  نة سلناة بن  افرادا  مأن من ب اذه العالق ت يؤدي الى اعف انداء مصعوبة 

 .( 3ع ص2927)احاد ح فا فرح ع  احانا اناداف

 

عرض نتائج الكفاياات التدريساية لمدرساي التربياة البدنياة وعلاوم الرياضاة فاي  4-6

 جامعة ديالى. 

لاديسر التربنة البدينية م ليوة الري اية للتعرف  لى الكف ي ت التدييسنة الس لدد        

فييير ة معييية ديييي لى مييي  مةهييية مظيييرات فايييد ايييت اسيييتخراا متوسيييط ت اليييوزن النسيييبر 

مانمحراف ت الاعن يية مارانب اناانة النسبنة لكل فارد م  الفارات مدا  موايح فير 

 (6الجدمل )
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 (  5الجدول )  

ب االهمية النسبية لمتغير متوسطات الوزن النسبي واالنحرافات المعيارية وترتي

 الكفايات التدريسية من وجهة نظر افراد عينة الدراسة

 م ديا احن م  م لب  دالا  الفارات ت
م ديا 

 ةدا

متوسم 

الوزن 

 النسبر

انمحراف 

 الاعن يي

ارانب 

اناانة 

 النسبنة

2 

اوفر ال ف ت التر 

ااكنه م  انبتك ي 

مالتغننر م  اةل 

الوصول الى مخرة ت 

 اعلنانه ةنده

 انمل 0.71 3.25 0 0 1 6 62

3 

انا  ل مالتواصل 

مالتاويت الاستار 

مالرق به نذاانه مالاديد 

 لى ااخ ذ الاراي 

بشكل مواو ر 

 م لار

 الث مر 0.67 3.23 0 2 1 6 67

1 
الان  ة ب لعال 

 مالت انت  لى النج ح
 الث لث 0.51 3.22 0 2 3 6 65

9 

انبتك ي مالتطبنا 

الفع ل بثاه مبدمن اردد 

ب ستخداة اس لنب 

ابتك ييه ماولند افك ي 

مالتخطنم انمثل 

 للوصول للحل انمثل

 الرابع 0.61 3.07 0 1 5 5 66

6 

اوفنره من خ اعلنار 

يساح بحريه التعبنر 

مالان قشة ممس  ده 

الطالب  لى التعلت 

 الذاار مالتع ممر

 الخ مس 73ع0 01ع3 1 1 3 5 65

5 

فر اوفنر يس ات 

انمك م ت الالزمة 

 لحدمث التعلت نةند

 الس دس 0.72 3.00 1 3 1 5 65

7 

ا تا د  لى اسلوب 

العال الجا  ر 

 التع ممر

 الس بع 0.66 1.95 3 3 1 5 63

2 

الحرص  لى استاراي 

التحسن  مالتطوير 

 لتحسن  ةوده التعلت

 الث م  0.23 1.96 3 3 3 3 63
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5 

امتال  مه يات الجودد 

الش ملة التر ارابم 

ب لاديد  لى احديد 

الاشكلة ماناداف 

مالتحلنل مالتفسنر 

 مالتاويت الاستار

 الت سع 0.53 1.95 1 5 5 3 61

20 

قدياه  لى ماع 

من اج ماللاته لعالنه 

 التطبنا مالتنفنذ

 الع  ر 0.25 1.92 1 6 5 3 62

22 

الشج  ة فر ااخ ذ 

الاراي م دة الخوف 

    م  الفشل مالدف ع

 مةهة مظره

60 3 5 5 1 1.22 0.25 
الح دي 

  شر

21 

اناتا ة ب لتدييب م  

خالل ابنر فلسفة ةنده 

 للتطوير

59 5 5 6 3 1.25 0.75 
الث مر 

  شر

23 

اابله لثا فة الجودد 

الش ملة فر التعلنت 

 مانلتزاة به 

59 3 5 5 3 1.25 0.63 
الث لث 

  شر

22 
خلا الح ةه الاستارد 

 ماحسن  ةوداهللتعلت 
59 3 5 6 5 1.23 2.22 

الرابع 

  شر

26 
قن مه بعالنة التاويت 

 لاعرفة مده احس  اداله
52 3 5 5 5 1.20 0.73 

الخ مس 

  شر

25 

حرية التعبنر مالان قشة 

بتحديد الاواصف ت 

مالخ  لص التر نبد 

اوافرا  فر التخطنم 

 للعال

52 3 5 6 6 1.79 0.25 
الس دس 

  شر

27 

الت انت  ةوداه فر

بتحديد الاواصف ت 

مالخ  لص التر نبد 

اوافرا  فر التخطنم 

 للعال

57 3 5 5 6 1.75 0.53 
الس بع 

  شر

25 

التردنز  لى دنفنه 

اطبنا مف انت الجودد 

 الش ملة

57 3 5 6 5 1.76 0.56 
الث م  

  شر
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11 

ابنر فلسفة الجودد 

الش ملة للتطوير 

مانلتزاة به  يضع 

للان س ااداف ق بله 

 مالتطبنا

55 3 5 5 5 1.71 2.31 
الت سع 

  شر

10 
 دة استخدامه الحدمد 

 الا ول لألداء
 العشرمن 0.51 1.70 7 5 3 3 55

12 

الو ر بفلسفة الجودد 

الش ملة ماابله  

مارسنخ ثا فته  فر 

 التعلنت

55 3 1 7 7 1.59 0.22 
الح دي 

 مالعشرمن

29 

ابنر فلسفة الجودد 

الش ملة للتطوير 

 مانلتزاة به 

55 3 1 5 2 1.52 0.51 
الث مر 

 مالعشرمن

17 
اداياه للوق  بشكل 

  لار سلنت
56 3 1 5 9 1.55 0.63 

الث لث 

 مالعشرمن

15 

يعال  لى احسن  

الاخرة ت مزي ده 

فع لنة العالن ت مع 

أا فه ابتك يات ةديده 

اسهت فر احسن  فع لنة 

 التعلت

56 3 1 6 20 1.53 0.31 
الرابع 

 مالعشرمن

16 

احديد  الانت الس لدد 

مابديله  بثا فه االلت 

التطوي الاستار 

 ب لتعلنت

55 3 1 5 20 1.50 0.19 
الخ مس 

 مالعشرمن

15 

ا ب ع ح ة ت الطلبة 

م  اةل ان ازداد 

فع لن اهت ممش اهت 

مذلك بتزميدات 

 باه يات ماللاه

55 1 3 5 20 1.69 2.21 
الس دس 

 مالعشرمن

13 

ب لتادير يهتت 

مالاك فئ ت  ند امج ز 

 العال بفع لنة

55 1 1 7 20 1.62 0.51 
الس بع 

 مالعشرمن

12 

اعانا انمتا ء الوانر 

للطلبة فر إا ي 

انمتا ء الوانر 

 للاجتاع

51 3 3 7 20 1.66 0.32 
الث م  

 مالعشرمن
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51 

يانح الطلبة الوق  

الك فر لنة بة    

اسئلته ممن قشته اعزيز 

 اإلمس منة مالعلانةالانت 

51 1 1 9 20 1.61 0.65 
الت سع 

 مالعشرمن

30 
اإلسه ة فر احانا 

 ديااراانة التعلنت
 الثالثون 0.71 1.62 22 7 3 3 52

32 

اإلسه ة فر اطوير 

مو نه التعلنت ب ستثا ي 

الوس لم التاننة الحديثة 

الاتنو ة التر اثب  

ةدماا  فر اعزيز 

 التعلت

52 3 1 7 21 1.59 0.52 
الح دي 

 مالثالثون

31 
مال الاعرفة    اريا 

 التدييس الفع ل
50 3 3 7 21 1.57 0.61 

الث مر 

 مالثالثون

33 

ماد ألاعرفة    اريا 

الدياس ت التحلنلنة فر 

اوء النظري ت 

الحديثة مثا فة الاجتاع 

 ماحتن ة اه

50 1 3 9 22 1.55 0.71 
الث لث 

 مالثالثون

37 

 دة بن ء الارايات 

 لى س س التك لنف 

 فام

50 1 3 2 21 1.56 0.53 
الرابع 

 مالثالثون

36 

مراقبه اودند الجودد 

مأدايه العالن ت 

 مالتحسنن ت

50 1 1 9 21 1.55 0.29 
الخ مس 

 مالثالثون

35 

اطوير الااريات 

الدياسنة مفا أسس 

  لانه منهجنه

39 1 3 20 22 1.53 0.91 
الس دس 

 مالثالثون

35 

 لى ماوه يادة  وااد 

الاهنر فر مج ل 

البحث ماإلمت ا العلار 

 مانستف دد منه 

 95ع0 1.51 22 22 1 1 39
الس بع 

 مالثالثون

55 

يشجع الطلبة  لى 

ارح انسئلة مذلك 

 لتطوير امك من اهت

 51ع0 50ع1 22 22 3 1 32
الث م  

 مالثالثون

39 

قدياه  لى ااديت 

مخرة ت اعلنانة 

مخدم ت اربوية مفا 

ممواصف ت خ  لص 

 الجودد الش ملة

32 1 1 22 21 1.32 0.53 
الت سع 

 مالثالثون
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50 

قدياه  لى اطبنا 

الاب دي مالتانن ت 

الجوارية فر حال 

 اخت  صه

 انيبعون 2.21 1.36 21 21 1 1 37

52 

ياتلك الكف ي ت 

الاعرفنة الضرميية 

إلداء مه مه فر  تى 

 الاج نت مانمشطة

35 3 1 21 21 1.35 0.95 
الح دي 

 مانيبعون

39 
اعزيز الانت اإلمس منة 

 مالعلانة
35 1 1 23 21 1.31 0.79 

الث مر 

 مانيبعون

53 

يتريث فر اصداي 

الحكت ميتج مب مع 

 اة ب ت الطلبة

36 1 3 23 21 1.30 0.69 
الث لث 

 مانيبعون

55 

ياوة بنةراء استطالع 

آلياء الطلبة لاعرفه 

الذي  يتفاون مع مةهة 

مالسا ح لهت مظره 

ب لدف ع    مةه ت 

 مظرات

36 1 3 22 25 1.12 0.95 
الرابع 

 مانيبعون

56 

يشر  ةانع الطلبة 

ب إلة بة مالان قشة 

م دة ان تا د  لى 

 مجاو ه معننة

35 1 3 23 23 1.15 0.55 
الخ مس 

 مانيبعون

32 

ةوده األداء للان ة 

ب أل ا ل مفا مع ينر 

 ادايد الجودد الش ملة

33 3 3 21 25 1.15 0.92 
الس دس 

 مانيبعون

57 

يستشهد بنة ب ت الطلبة 

ميعطر بدالل  نه  ألمه 

لنس ان   أة به ماحده 

 فام صحنحه

32 5 5 22 26 1.10 0.71 
الس بع 

 مانيبعون

 

( متوسييط ت الييوزن النسييبر مانمحرافيي ت الاعن يييية مارانييب  6يبيين  الجييدمل )        

اناانيية النسييبنة  لاديسيير التربنيية البدمنيية م لييوة الري ايية فيير ة معيية دييي لى للكف ييي ت 

التدييسنة م  مةهة مظر افراد  ننة الدياسة مالذي يشنر الى أن دية ت ما يسة  ننة 

 ميي  باسييتول م لبيي  عمقييد ةيي ءت الفاييرات مرابيية حسييب البحييث للكف ييي ت التدييسيينة د

 اناانة بن ء  لى متوسم الوزن النسبر .
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عرض نتائج عالقة االرتباط بين االنماط القيادية لمدرسي التربية البدنية وعلوم  4-3

 الرياضة في جامعة ديالى وكفاياتهم التدريسية من وجهة نظر افراد عينة الدراسة :

ات استعا ل مع مل انياب ا البسنم ) بنرسون ( للتعرف  لى العالقة بين  انماي ا       

الان دية الثالثة مالكف ي ت التدييسنة لاديسر التربنة البدمنة م لوة الري اية فير ة معية 

 (5دي لى مدا  مبن  فر الجدمل )

 

 (   2الجدول )  

 القيادية والكفايات التدريسيةيوضح معامالت ارتباط بيرسون بين االنماط 

 الاع لج ت               

                

 انح  لنة

 الاتغنرات

 مع مل انياب ا

 الجدملنة الاحسوبة
الدنلة 

 انح  لنة

النام الديااراار م 

 الكف ي ت التدييسنة
 معنوي 0.122 0.27

النام انمااراار 

 مالكف ي ت التدييسنة
 معنوي 0.122 0.75

النام الحر مالكف ي ت 

 التدييسنة
 معنوي 0.122 0.75

     

 

( بيييأن معييي مالت انيابييي ا بييين  انماييي ا الان ديييية الثالثييية   5يبييين  الجيييدمل )         

الحيير (ع مالكف ييي ت التدييسيينة ذات دنليية اح يي لنة  نييد  -انمااراايير  -)الييديااراار 

( أي أن ان لك  القة اياب ا بن  انما ا الان دية الثالثة مالكف يي ت 0.06مستول دنلة )

 تربنة البدمنة م لوة الري اة فر ة معة دي لى م لى النحو انار :التدييسنة لاديسر ال

 _ فر الارابة انملى :     النام الديااراار م الكف ي ت التدييسنة2

 _ فر الارابة الث منة :     النام انمااراار مالكف ي ت التدييسنة 1

 _ فر الارابة الث لثة :     النام الحر مالكف ي ت التدييسنة3

ماييذا يييدل  لييى مةييود  القيية ايابيي ا معنوييية بيين  انمايي ا الان دييية مالكف ييي ت         

التدييسنة لاديسر التربنة البدمنية م ليوة الري اية فير ة معية ديي لى مقيد يعيود السيبب 

الى انختالف فر الاؤاالت العلانة مالخبرد مالجنس مالعواميل انخيرل الايؤثرد  ليى 

 انما ا الان دية .
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ميعزم الب حث ن اذه العالقة الاعنوية الى ان م  ياتلكه التدييسينن  مي  معلومي ت         

ممعيي يف ممهيي يات اسييهت فيير ااخيي ذات الاييرايات ال ييحنحة فيير حييل الاشييكالت التيير 

اواةههت اثن ء الان ة باه مهت التطبنانة داخل الكلنة ع ملتحانا اذا انمر نبيد مي  مةيود 

ر ماواةد الاعرفة الان سبة فر الوق  الان سب ماذا مي  مسنلة ام ارياة اعال  لى اواف

يؤدده الش فعر م  ان مج ح اي مؤسسة يي انة فر احانا اادافه  الاخطم له  يتوقيف 

 لى استعا له  الفع ل لاوايدا  الاعلوم انة مالاعرفنة حنث يتت اوةنه الكوادي البشيرية 

باي  يسي  د  ليى احانيا انايداف فر الك الاؤسس ت م  خالل انانة الاه يات الان ديية 

الاخطم له  ع مبذلك اضا  الك الاؤسس ت بأن لديه  قود   ملة  لى مستول   لر م  

 (2الكف ءد مالتحظنر)

  

مم  خالل متي لج  القية انيابي ا ابين  مةيود  القية ارديية بين  السيلو  الاني دي       

م ليوة الري اية مالسيبب فير الديااراار مالكف ي ت التدييسنة لاديسر التربنية البدمنية 

ذلك أن النام الان دي الديااراار يساح ب لاش يدة فر صن  ة مااخ ذ  الاراي ماخطنم 

العال ماطيوير الكفي ءات التدييسينة ع أذ أن اسيلوب انفنيذ الواةبي ت يكيون مفهومي  ليدل 

 التدييسنن  فر الاؤسسة التعلنانة .

 

حر مالحا مةود  القة اياب ا موةبة ايض  ام  ب لنسبة للناطن  انماوقراار مال       

بيين  اليينام الانيي دي انمااراايير ماليينام الانيي دي الحيير ممسييتول الكف ييي ت التدييسيينة 

لتدييسنر التربنة البدمنة م لوة الري اة ع ما  يعنير ان اني    افي  ال بين  التدييسينن  

نيي ت مالاهيي يات مان اسييلوب الانيي دد يتفييا معهييت ماييذا يييؤثر ايج بيي    لييى اطييوير الا بل

مامجي ز الواةبيي ت الخ صيية ب لعالنيية التعلنانيية مالعالنيية لاديسيير التربنيية البدمنيية م لييوة 

 الري اة.

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات : -5

 االستنتاجات 5-0

 م  خالل مت لج البحث استنتج الب حث م  يأار :             

يسنر التربنة البدمنة م لوة الري اة فر ة معة ان لك ثالثة اما ا للان دد يا يسه  ادي -

 دي لى مار 

 النام الديااراار باستول م لب        -      

 النام انماوقراار باستول م لب   -      

 النام الحر باستول م لب  -      
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مةود مستول ةند م  الكف ي ت التدييسنة لتدييسينر التربنية البدمنية م ليوة الري اية  -

 ة دي لىفر ة مع

مةييود  القيية ايابيي ا داليية اح يي لن   مموةبيية بيين  ماييم الانيي دد الييديااراار ممسييتول  -

الكف ييي ت التدييسيينة لتدييسيينر التربنيية البدمنيية م لييوة الري ايية ميي  حنييث د ميي  انيي   

 القييية ايابييي ا ذات دنلييية اح ييي لنة سيييلبنة بييين  ماطييير الانييي دد الحييير مانمايييوقراار 

 مالكف ي ت التدييسنة .

 لييك ابيي ي  فيير ااانيية انمايي ا الان دييية مدميايي  فيير احسيين  الكف ييي ت التدييسيينة ان -

 لاديسر التربنة البدمنة م لوة الري اة .

أن العن ية ب لنام الان دي الديااراار ييؤدي اليى احسين  مسيتول الكف يي ت التدييسينة  -

ة ميخلييا ةييو اعلنايير صييحر ميعييزز ميطييوي مهيي يات ادييسيينر التربنيية البدمنيية م لييو

 الري اة فر الجوامب النظرية مالتطبنانة للعالنة التعلنانة .

 

 التوصيات 5-6

 من خالل استنتاجات البحث يوصي الباحث باآلتي :      

زي دد العن ية بتعزيز الاعرفية مالافي انت الخ صية ب ألماي ا الان ديية مي  خيالل ا يرا   -

لنييدمات العلانيية الخ صيية ادييسيينر التربنيية البدمنيية م لييوة الري ايية ب لاح اييرات ما

 بأاانة الان دد اندايية .

ااب ع مام الان دد الديااراار لتدييسينر التربنية البدمنية م ليوة الري اية ألاانتيه فير  -

اطيييوير انداء ماحانيييا انمجييي زات العلانيييية النظريييية مالتطبنانييية ماطيييوير مهيييي يات 

 التدييسنن  .

ب لكف ييي ت التدييسيينة لاديسيينر التربنيية البدمنيية دياسيية امايي ا قن دييية اخييرل م القتهيي   -

 م لوة الري اة.

العن ية بأ را  التدييسنن  بك فة الا بهت مدية اهت العلانة فر دميات خ صة بي إلدايد  -

 ماطوير العال اندايي ماطوير الكف ي ت مالاه يات التدييسنة لح ةتهت الا سة له  .
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