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  الملخص
مل بین المواد الدراسیة هي عملیة هامة للتأكد من سریان الفلسفة ان عملیة التنسیق والتكا

 وللتأكـد مـن عـدم وجـود تعـارض بـین اهـداف ،التربویة المعتمدة في جمیع المواد الدراسیة من جهـة
ومن هذا المنطلق اهتمت وزارة  غیرها تهدم مادة ما تبنیه مادة المواد الدراسیة المختلفة بحیث ال

 واهتمــت بمــنح درجــات ،اعــداد منــاهج خاصــة لكلیــات التربیــة الریاضــیةالتعلــیم العــالي فــي 
 ، والنظریة لغرض اعداد الكوادر المتخرجة اعـدادا سـلیماالعملیةخاصة لكل مادة من المواد 

ولكـــون المـــنهج الدراســـي یعـــد مـــن اهـــم الركـــائز االساســـیة للعملیـــة التعلیمیـــة والتربویـــة فهـــو 
وم وهـــو االســـاس الـــذي یبنـــى علیـــه التعلـــیم لتحقیـــق الطریـــق الـــصحیح لكـــسب المعرفـــة والعلـــ

 مـــن هنـــا بـــرزت اهمیـــة البحـــث فـــي التعـــرف علـــى ، جیـــل المـــستقبلوٕاعـــدادالهـــدف التربـــوي 
لیة والنظریة وتحلیلها وتقییمها من اجل التعـرف علـى مـدى مالدرجات المخصصة للمواد الع

ن التحلیــل والتقــویم لمــنهج فـا.  التربیــة الریاضــیة اتتأثیرهـا فــي التحــصیل العلمــي لطلبـة كلیــ
 الواضـحة والمحـددة األهـداف رافدا لتطـویر المـنهج وفـق أسلوبا أصبحكلیة التربیة الریاضیة 

التعرف على الخطة  والتي ترتبط بالثقافة الریاضیة والتربویة وتغییراتها السریعة والتي تشمل
التعـرف تـي مـن خاللهـا یمكننـا وال الدراسیة للمواد العملیة والنظریة في كلیة التربیة الریاضیة

ـــى الـــدرجات المخصـــصة للمـــواد العملیـــة والنظریـــة للـــسنوات الدراســـیة  اســـتخدم  .األربعـــةعل
 وت  م اس  تخدام.الباحــث المــنهج الوصــفي بطریقــة تحلیــل المحتــوى لمالئمتــه لطبیعــة البحــث

 واســتنتج الباحــث بــان. كوس  ائل لجم  ع المعلوم  اتالمقابل  ة الشخ  صیةوتحلی  ل المحت  وى 
 عـدد الوحـدات النظریـة اكثـر مـن عـدد وانات المواد النظریة اعلى مـن درجـات المـواد العملیـة درج

   .  وأوصى بضرورة توازن وحدات المواد العملیة مع المواد النظریةالوحدات العملیة 
 
 

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤(د  المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 
 

Evaluation units in the practical and theoretical 
education colleges, sports                                                                          

 
Dhirghan .J. Al-Nueimi 

Mosul University / College of Physical Education 
The process of coordination and integration between the materials 

is an important process to ascertain the validity of the philosophy adopted 
in all educational materials on one hand, to make sure there is no conflict  
between the goals of various materials so that the adoption of article  
Demolished other article highlighted From this standpoint of the Ministry 
of Higher Education in the preparation of curricula for special education 
colleges, sports  , And took a special award degrees each of the articles 
and scientific theory for the purpose of preparing cadres graduating 
properly prepared, and the fact that the curriculum was one of the most 
important pillars of the educational process is the right way to gain 
knowledge and science is the foundation on which to build the education 
to achieve the educational preparation of the future generation, From here 
spotlighted the importance of research in the identification marks for the 
practical and theoretical articles, analysis and assessment to identify the 
extent of their impact in the educational attainment of students of sports 
education colleges . The analysis and evaluation of a College of 
Education become a sports earner for the development of curriculum 
according to the clear and specific objectives and associated culture of 
sports, educational and rapid changes of which include identification of 
the school of practical and theory in the College of Education and Sports, 
through which we can identify the grade materials for practical and 
theoretical study of four years.  . Researcher curriculum used in a 
descriptive analysis of the content adapted to the nature of the search. The 
use of content analysis and personal interview as a means of gathering 
information. The researcher concluded that the levels of theory highest 
degrees of practical theory and the number of units more than the number 
of units the process and recommended that the balance of modules and 
process materials with the theory.                                            
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   التعریف بالبحث-١
  :  المقدمة وأهمیة البحث ١-١

تفاوتــت النظریــات الفلــسفیة والنفــسیة القدیمــة والحدیثــة فــي تحدیــد العالقــة التــي تــربط بــین 
فمـن هـذه النظریـات مـا ابـرز دور العقـل  .وأبعادهاوالجوانب النظریة ،تعلیمیة التطبیقیةالنشاطات ال

 أهمیــة أخــرى نظریــات أبــرزت الفكــر وغــض النظــر عــن الجوانــب التطبیقیــة فــي حــین أهمیــة وأكــد
  .یمكن االستغناء عنها الجوانب التطبیقیة في التربیة وعدتها ضرورة ال

یمكـن التعـرف علـى مكانـة التربیـة  نطلق منها أي نظـام،وفي ضوء الفلسفة التربویة التي ی
 فــــي ذلــــك النظام،وانطالقــــا مــــن المفهــــوم المتــــوازن والــــشامل للتربیــــة الریاضــــیة وأهمیتهــــاالریاضــــیة 

 عملیـة التنـسیق والتكامـل بـین إن للحیاة وتنمیة لمختلف شخصیة الطالـب وطاقاتـه إعدادا بوصفها
ن سـریان الفلـسفة التربویـة المعتمـدة فـي جمیـع المـواد الدراسـیة المواد الدراسیة عملیة هامة للتأكـد مـ

تهدم مـادة   المواد الدراسیة المختلفة بحیث الأهداف وللتأكد من عدم وجود تعارض بین ،من جهة
 األهداف غیرها لجعل جمیع المواد الدراسیة تسیر نحو تحقیق أخرى مواد أو ،ما تبنیه مادة غیرها

ـــسنواتفـــي جمیـــع التربویـــة العامـــة نفـــسها   تعـــد قـــضیة التنـــسیق والتكامـــل بـــین المـــواد ، الدراســـیةال
 وعلـى الـصعید النظـري یكـاد ، للتربیـة والتعلـیماألهـداف فـي تحقیـق األساسـیةالدراسـیة مـن القـضایا 

ولكــن عنــدما تنتقــل الــى مــستوى التنفیــذ ،  بــین التربــویین علــى ضــرورة تحقیقهــاإجمــاعیكــون هنــاك 
ـــد فالم.نواجـــه صـــعوبات جمـــة ـــى یـــستند إننهـــاج الب ـــة تربویـــة تأخـــذ بعـــین إل  فكـــر تربـــوي او نظری

 وحتـى تكـون هـذه النظریـة متكاملــة  ،االعتبـار جمیـع العوامـل التـي تـؤثر فـي عملیـة وضـعه وتنفیـذه
 تــشمل فلــسفة المجتمــع الــذي نعــیش فیــه، وطبیعــة المــتعلم الــذي أبعــاد تكــون ذات أنیفتــرض فیهــا 

تي نرغب فـي تزویـده بهـا، لـذا اتـسعت النظـرة إلـى المـنهج وحـددت لـه  ونوع المعرفة ال،نعده ونربیه
 مـــن كونـــه مفـــردات للمنـــاهج أو الكتـــاب المقـــرر، لیـــشمل بـــأكثر إلیـــه ینظـــرصـــفات جدیـــدة وصـــار 

الخبـــرات المتنوعــــة المنظمــــة التــــي یأخــــذها الطلبــــة المتعلمــــون، داخــــل الكلیــــة أو خارجهــــا لتطــــویر 
 مناهج خاصة لكلیـات التربیـة إعدادارة التعلیم العالي في ومن هذا المنطلق اهتمت وز ، شخصیتهم

 إعـــدادالریاضـــیة، واهتمـــت بمـــنح درجـــات خاصـــة لكـــل مـــادة مـــن المـــواد العلمیـــة والنظریـــة لغـــرض 
 للعملیــة األساســیة الركــائز أهــم، ولكــون المــنهج الدراســي یعــد مــن  ســلیماً عــدادااالكــوادر المتخرجــة 
 الــذي یبنــى علیــه األســاسلــصحیح لكــسب المعرفــة والعلــوم وهــو فهــو الطریــق ا"التعلیمیــة والتربویــة 

 البحـث أهمیـةمـن هنـا بـرزت و ) ١١٥ : ٣" ( جیـل المـستقبلوٕاعـدادالتعلیم لتحقیق الهدف التربـوي 
یة والنظریة وتحلیلها وتقییمهـا مـن اجـل التعـرف لفي التعرف على الدرجات المخصصة للمواد العم

فان التحلیـل والتقـویم لمـنهج  "،ي لطلبة كلیة التربیة الریاضیةلمعلى مدى تأثیرها في التحصیل الع
 الواضـحة والمحـددة األهـدافوفق على  لتطویر المنهج  رافدا  ◌  أسلوباَ كلیة التربیة الریاضیة یصبح 
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والتي تـرتبط بالثقافـة الریاضـیة والتربویـة وتغییراتهـا الـسریعة والتـي تـشمل الطالـب والمـدرس والكلیـة 
  ) . ٢٦ : ١٠" ( والحیاة رئة والعصوالبیوالمجتمع 

   مشكلة البحث ٢-١
 األهــدافنرجــوه مــن  یعــد المــنهج المخــصص لكلیــات التربیــة الریاضــیة وســیلة لتحقیــق مــا

 إنالتربویة المرسومة والتي تسوقنا إلى وضـع تخطـیط لهـا لتطبیقـه، فعملیـة تطـویر المنـاهج یجـب 
 مــن أجــزاء تعــدیل فــي بعــض إجــراءة منهــا  ومراحــل متعــددأســالیبتكــون شــاملة ومتكاملــة وتأخــذ 

وتفاوتـت النظریـات الفلـسفیة  المـنهج ومنهـا تحـدیث طرائـق التـدریب ومنهـا تحلیـل وتقـویم الـدرجات،
  دور العلـوم أولویـة علـى أكـدمصادر المعرفة  فمنها من  في مجال التربیة الریاضیة بین تحدیدها

 على الجانـب التطبیقـي لهـذه العلـوم فـي أكدمن  طالب التربیة الریاضیة ومنهم إعدادالریاضیة في 
ة لـــوحظ بـــان اغلـــب الطلبـــة یـــدومـــن خـــالل ممارســـة الباحـــث لمهنـــة التـــدریس ولـــسنوات عد التقیـــیم،

هــم مــن الطلبــة الــذین یــصبون اهتمــامهم علــى الجانــب النظــري للمــواد الدراســیة )األوائــل(المتفــوقین 
التـساؤالت  االجابـة عـن مـشكلة البحـث فـيمـن هنـا بـرزت ، وهم غیـر متفـوقین فـي الجانـب العملـي

هــي الــدرجات المخصــصة للمــواد   الخطــة الدراســیة علــى المــواد ؟ مــا وحــداتكیــف تــوزع : االتیــة
   نقومها في المنهج؟أنالنظریة والمواد العملیة ؟ ما هي الجوانب التي یجب 

  

   البحث أهداف ٣-١
  . التربیة الریاضیةاتظریة في كلی التعرف على الخطة الدراسیة للمواد العملیة والن١-٣-١
  .األربع التعرف على الدرجات المخصصة للمواد العملیة والنظریة للسنوات الدراسیة ٢-٣-١
  . الدراسیة المؤثرة في تفوق الطلبة  ادو  التعرف على طبیعة الم٣-٣-١

   فرضا البحث -٤-١
 العملیـــةلمـــواد ل ة اكبـــر مـــن الـــدرجات المخصـــص النظریـــةلـــدرجات المخصـــصة للمـــواد  ا ١-٤-١

   .األربعللسنوات الدراسیة 
عــدد الوحـــدات المخصــصة للمـــواد النظریـــة اكبــر مـــن عـــدد الوحــدات المخصـــصة للمـــواد  ٢-٤-١

   العملیة

   مجاالت البحث  ٥-١
  ٢٥/٤/٢٠٠٦لغایة / ١٢/٣ من ابتداً :  لزمانيا المجال ١-٥-١
   .ریاضیة كلیة التربیة ال– جامعة الموصل : المجال المكاني ٢-٥-١
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  :  النظري والدراسات المشابهة اإلطار -٢
  :  النظري اإلطار ١-٢
  : المفهوم الحدیث للمنهج ١-١-٢

مجموعــة الخبــرات التربویــة والثقافیــة واالجتماعیــة والفنیــة التــي تهیؤهــا  "بأنــهیعــرف المــنهج 
 ،احمــد(ویعرفــه ) ٧ : ٩" ( التربویــةألهــدافها وتعــدیل ســلوكها طبقــا الكلیــة داخــل ...لطلبتهــا الكلیــة

مجموعــــة خبــــرات التعلــــیم التـــي تنظمهــــا وتــــشرف علیهــــا " بــــان المــــنهج الحــــدیث هـــو ) والـــسامرائي
 التغیــرات المرغوبــة فــي ســلوك الطلبــة وتوجیــه نمــوهم بمــا یتناســب مــع مــا أحــداث بقــصد ...الكلیــة

  ) .٥٦ : ١" (بینهم من فروق فردیة 
حصیلة ما اكتسبه الطالب مما قدم له "  هو واألساسيوان احدث مفهوم للمنهج المدرسي 

ــــار تعلمــــه، أو ــــي انطبعــــت اآلث ــــب وأصــــبحت الت ــــى شخــــصیة الطال ان ، )٧٨ : ٨" ( واضــــحة عل
محتویــات المــنهج هــذا تــضیف الــى الطالــب مهــارات وعــادات ومفــاهیم ومعــارف واتجاهــات بحیــث 

نهج تـــرتبط ویــستند مفهــوم هــذا المــنهج، الــى ان قیمــة أي مــ، تــصبح هــذه مــن مكونــات شخــصیته
هــو الطریــق المــؤدي الــى الكــشف عــن "، ویــرى عبــد الــرحمن البــدوي بالنتــائج التــي یحققهــا الطالــب

 طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سبیل الفعل وتحـدد عملیاتـه بوساطةالحقیقة في العلوم 
ـــى نتیجـــة معلومـــة  ـــه وســـیلة ، )٥ : ٤(حتـــى یـــصل ال ـــذا یمكننـــا ان نفهـــم المـــنهج علـــى ان تعـــالج ل

مشكالت الحیاة على اسـاس قـومي واجتمـاعي، فالمـشكالت القومیـة واالجتماعیـة یمكـن ان تـصاغ 
علــى شــكل موضــوعات دراســیة تعطــي لألبنــاء فــي مواقــف تعلیمیــة وتتناســب واعمــارهم فیتفــاعلون 
 معها بفكـر مـشترك نحـو هـدف موحـد وبـذلك یمكـن توجیـه المـواد الدراسـیة اتجاهـا قومیـا واجتماعیـاً 

  .  تتحول الحقائق والمعلومات والقیم واالتجاهات من معان مجردة الى عادات سلوكیةحیث
  :  عناصر المنهج ٢-١-٢

  : عناصر مهمة أربعةیتكون المنهج من 
   .االهداف التعلیمیة -١
  .المحتوى  -٢
   .طرائق التدریس -٣
  .التقویم  -٤

ان .  ومتأثرة فیما بینها ان هذه العناصر مرتبطة بعضها ببعض وغیر مستقلة فهي مؤثرة
 لكـل مـن المحتـوى وطرائـق التـدریس وعملیـة التقـویم، ومـن خـالل ذلـك أسـاس الفعلیة هـي األهداف
 المـنهج ألهـداف ویوظف التقویم للوقوف علـى مـدى تحقـق العملیـة التعلیمیـة كلهـا األهدافتتحقق 

لتــدریس والمحتــوى التــي  طرائــق اإلــىق وهكــذا بالنــسبة  للتحقــاألهــدافوللوقــوف علــى مــدى قابلیــة 
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 اذ ال یمكـن ان یكـون ا ونتحقـق مـن ذلـك عـن طریـق التقـویم لتحقیقهاألهداف تعتمد على أنیجب 
العالقـــة ) ١(رقـــم  یكـــون بـــال فائـــدة  ویوضـــح الـــشكل ألنـــهأي عنـــصر مـــن هـــذه العناصـــر لوحـــده 

   .األربعةالمترابطة جدولیا بین عناصر المنهج 
 
 
 

  
  
  
  

  

  :  تطویر المناهج  اثر التقویم على٣-١-٢
 أهـداف حكـم علـى مـا تـصل الیـه العملیـة التربویـة مـن إصـدارهو عملیة : تعریف التقویم 

 والعمل على كـشف نـواحي الـنقص فـي العملیـة التربویـة فـي اثنـاء سـیرها إلغراضهاومدى تحقیقها 
  ).٣١٥ : ١٤(او اقتراح الوسائل لتالفي النقص 

 أو األشــــــخاص أو األشــــــیاء علــــــى قیمــــــة ماإلحكــــــا إصــــــدارحیــــــث ان التقــــــویم یتــــــضمن "
ـــى مفهـــوم التحـــسین و التعـــدیل او التطـــویر  ـــد ال  العیـــوب أو المحاســـن إلظهـــارالموضـــوعات ویمت

وتؤثر  )٣٧  :٧" ( تنظیم العمل وتطویرهأساسها التي یتم على األساسیةومراجعة صدق الفروض 
 یجــب ان یكــون شــامال یــضم عملیــة تطــویر التقــویم علــى تطــویر المنــاهج وطــرق التــدریس فــالتقویم

 یتعـدى ذلـك وٕانمـا ال یقتـصر علـى تقـدیر قیمـة الـشيء ، العملیة التربویـة والتعلیمیـة فـالتقویمأطراف
 ، التطــویر الــى مفهــوم التحــسین او التعــدیل وأیــضا علــى الــشيء نفــسه، ویمتــد أحكــامالــى اصــدر 

محاســـن والعیـــوب ومراجعـــة  حكـــم بالوٕاصـــدارفـــالتقویم اذا تقـــدیر الـــشيء او الفـــرد او الموضـــوعات 
 ان عملیـة تقـویم المنـاهج ، العمـل وتطـویرهتنظـیم أساسـها التـي یـتم علـى ساسـیةاالصدق الفروض 

 تلـــك المنـــاهج بحیـــث تنـــسجم مـــع فلـــسفة وزارة أهـــدافالتعلیمیـــة تتطلـــب وضـــع معـــاییر تـــشتق مـــن 
ــیم العــالي والمجتمــع  ــذا یمكــن فــي ضــوء تلــك المعــاییر تحدیــوالبحــث العلمــي التعل د جوانــب القــوة ل

 سـریع بعـد عملیـة التقـویم مـع أخـر تعدیالت فیها على ان یتم تقویم وٕاجراءوالضعف لتلك المناهج 
فعملیة التعدیل . توضیح الحلول والتعدیالت في نطاق تجریبي یشمل بعض المناهج قبل تعمیمها 

  طرائق التدریس  األهداف
  

  التقویم المحتوى
  

  )١(الشكل 
   األربعةالعالقة الترابطیة بین عناصر المنهج یوضح 
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 : ٦( ي غیـر علمـي وعملـأسـاسیجب ان تتسم بعـد دراسـة موضـوعیة وجدیـة سـلیمة، ولـیس علـى 
٣٨(.  

  :  أهمیة التقویم في التربیة الریاضیة ٤-١-٢
 یــشتمل علــى تقــویم البــرامج الریاضــیة واالســتعدادات البدنیــة والمهاریــة لــدى صــبحاالتقــویم 

الریاضــي، بــل اســتخدم لقیـــاس النــواحي النفــسیة واالجتماعیــة باالشـــتراك مــع علــم االجتمــاع وعلـــم 
 االســـاس فـــي التوجیـــه التعلیمـــي الحـــالي والمـــستقبلي یؤكـــد فـــالتقویم هـــو) . ٣ : ٢(الـــنفس والتربیـــة 

تقدیرنا لفعالیة التدریس ویجعلنا نكشف قیمة المناهج التعلیمیة والمـواد الدراسـیة والوسـائل التعلیمیـة 
 فـالتقویم لـم ،مما یجعلنا نتقبلها أو نرفضها كونها عدیمة الجدوى وهذا یزید فاعلیة العملیـة التربویـة

ان االســتعانة كمــا  ،)٢٢٠ : ٥( قیــاس مــدى التحــصیل بــل صــار اعــم واشــمل یعــد مقتــصرا علــى
بــالتقویم للحكـــم علــى مـــستویات الكفایــة الریاضـــیة بعناصــرها المختلفـــة البدنیــة والحركیـــة والمهاریـــة 

  .والنفسیة واالجتماعیة والفسلجیة والبایولوجیة تؤدي إلى التقدم واالقتصادیة في التعلیم والتدریب 
ج التقویم الطلبة إلى تحسین قدراتهم بشكل ایجابي اكثر منه سلبیا وهـذا یتوقـف وتدفع نتائ

، سین الــذات مــن خــالل مواقــف التــدریسعلــى طبیعــة الواجبــات التعلیمیــة وعلــى التركیــز علــى تحــ
ویــستخدم التقــویم فــي تقــدیر جوانــب القــوة والــضعف للطلبــة، فالنتــائج تؤســس قاعــدة بیانــات لتعزیــز 

 جــدواها أثبتــت علــى المجــاالت التــي للتأكیــدتــاج إلــى تحــسین وفــي الوقــت نفــسه المجــاالت التــي تح
  . المنهاجأهدافونجحت في تحقیق 

  : الدراسات المشابهة ٢-٢
  ١٩٧٨ : ألدیري دراسة ١-٢-٢

   " .األردندراسة حول تقویم مناهج التربیة الریاضیة في معاهد المعلمین في " 
، حیـث األردنة الریاضـیة فـي معاهـد المعلمـین فـي هدفت الدراسة إلـى تقـویم منـاهج التربیـ

ووزع لجمـع المعلومـات   كوسـیلة االسـتبیانوتـم اسـتخدام ، وطالبـاً  معلماً )٣١٧( أراءقام باستطالع 
 وقـــد بینـــت نتـــائج الدراســـة ان ، طالبـــا)١٣٧( مـــن كلیـــات التربیـــة الریاضـــیة و خریجـــاً )١٨٠( ىعلـــ

  .اهد المعلمین المهني بمعاإلعدادهناك صعوبات جمة تواجه 

  ١٩٨٤:  دراسة سویدان ٢-٢-٢
   "باإلسكندریةدراسة حول تحلیل المناهج الدراسیة لكلیة التربیة الریاضیة للبنین "

 باإلســـكندریةهــدفت الدراســـة إلـــى تحلیــل المنـــاهج الدراســـیة لكلیـــة التربیــة الریاضـــیة للبنـــین 
  .من خریجي كلیات التربیة الریاضیة مدرسا )٧٨( أراءحیث قام باستطالع 
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، وان برنـامج  مـدرس التربیـة الریاضـیةإعـداد فـي  هنـاك قـصوراً إنوقد بینت نتائج الدراسة 
یتناسب مع متطلبات المهنة الملقاة على عـاتق مـدرس التربیـة الریاضـیة حیـث  التربیة الریاضیة ال

 ال تحظـــى بعـــدد ســـاعات ٕانهـــاو   كمـــدرس، أعـــدادهانهـــا ال تتماشـــى مـــع احتیاجـــات المجتمـــع فـــي 
  . في المنهج الدراسي بالكلیةأهمیتهاتتناسب مع 

   البحث  إجراءات -٣
   منهج البحث  ١-٣

  .استخدم المنهج الوصفي بطریقة تحلیل المحتوى لمالئمته لطبیعة البحث تم 
     : أدوات البحث٢-٣
  :  تحلیل المحتوى ١-٢-٣

 مــن االربــعللــسنوات الدراســیة ملیــة والنظریــة  عــدد الوحــدات الدراســیة العتــم تحلیــل محتــوى
التقیــیم و لغــرض التعــرف علــى الــدرجات النهائیــة  . خــالل االطــالع علــى المــنهج المركــزي المقــرر

  .  العملیة والنظریة  من الموادالنهائي لكل مادة

  :المقابلة الشخصیة  ٢-٢-٣
مـواد النظریـة لغـرض  المـواد العملیـة وال  مقابلة شخصیة مع مجموعة من مدرسيإجراءتم 

  .معرفة كیفیة تقسیم الدرجة لالمتحانات العملیة والنظریة 
  : الوسائل اإلحصائیة ٣-٣
  النسبة المئویة -  االنحراف المعیاري-  الوسط الحسابي  
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   عرض النتائج ومناقشتها -٤
   عرض النتائج ١-٤

  )١(رقم جدول 
  وللسنوات الدراسیة االربعودرجاتها  وحداتها  وعدد العملیة الدراسیة الموادیبین

  المواد

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  األولى

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  الثانیة

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  الثالثة

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  الرابعة

مجموع 
الوحدات 
الربع 
  صفوف

مجموع 
الوحدات 
مضروبة 

*١٠٠  

الدرجة 
  یةلالعم

الدرجة 
  النظریة

  ٢٤٠  ٥٦٠  ٨٠٠  ٨  ٢    ٢  ٤  العاب الساحة والمیدان
  ٢٤٠  ٥٦٠  ٨٠٠  ٨  ٢  ٢    ٤  كرة قدم
  ٢٤٠  ٥٦٠  ٨٠٠  ٨  ٢    ٢  ٤  كرة سلة

  ٦٠  ١٤٠  ٢٠٠  ٢        ٢  لیاقة بدنیة
  ٦٠  ١٤٠  ٢٠٠  ٢        ٢  سباحة
  ٦٠  ١٤٠  ٢٠٠  ٢        ٢  كشافة

  ٢٤٠  ٥٦٠  ٨٠٠  ٨  ٢  ٢  ٤    كرة طائرة
  ٢٤٠  ٥٦٠  ٨٠٠  ٨  ٢  ٢  ٤    كرة ید

  ٣٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  ١٠  ٢  ٢  ٤  ٢  جمناستك
  ٦٠  ١٤٠  ٢٠٠  ٢    ٢      مصارعة

  ٦٠  ١٤٠  ٢٠٠  ٢    ٢      مبارزة
  ١٨٠  ٤٢٠  ٦٠٠  ٦  ٢  ٢  ٢    العاب المضرب

    ٨٠٠  ٨٠٠  ٨  ٤  ٤      التطبیق
  ١٩٨٠  ٥٤٢٠  ٧٤٠٠  ٧٤  ١٨  ١٨  ١٨  ٢٠  المجموع

 قـیم مـن الوحـدات فـي المـواد العملیـة هـي مخصـصة أعلـى إن) ١(جـدول رقـم یتبین مـن ال
والبـالغ عـددها )  التطبیـق، كـرة یـد، كـرة طـائرة، كرة سـلة، كرة قدمجمناستك، ساحة ومیدان،(للمواد 

 الـدرجات والبالغـة قیمتهـا علـى التـوالي أعلـى وبـذلك خصـصت لهـم ،وحـدات) ١٠،٨(على التوالي 
بینما ظهر ان اقل قیم مـن الوحـدات فـي المـواد العملیـة هـي .  سنوات ألربعدرجة ) ١٠٠٠،٨٠٠(

لكـل ) وحـدتین(والبالغـة عـددها )  مبـارزة، مـصارعة، كـشافة،حة سـبا،لیاقـة بدنیـة(مخصصة للمواد 
درجـة لكـل مـنهم والربـع سـنوات ) ٢٠٠( وبذلك خصـصت لهـم اقـل الـدرجات والبالغـة قیمتهـا ،منهم

 ،وحـدة الربـع سـنوات) ٧٤(كما ظهر من الجدول نفسه بان مجموع وحـدات المـواد العملیـة بلغـت .
 درجـة عملیـة وقیمتهـا ،درجة والذي قسم الى قـسمین) ٧٤٠٠(بذلك خصصت لهذه المواد جمیعها 

 وظهـر ایـضا ان مجمـوع الوحـدات العملیـة، درجـة) ١٩٨٠( ودرجة نظریة قیمتها ،درجة) ٥٤٢٠(
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 للــسنة الدراســیة  و،وحــدة) ١٨( الثانیــة للــسنة الدراســیة وحــدة و) ٢٠( هــي األولــىللــسنة الدراســیة 
  . وحدة) ١٨ ( الرابعةللسنة الدراسیة  و،وحدة) ١٨(الثالثة 

  ) ٢(جدول رقم 
  یوضح المواد النظریة ووحداتها ودرجاتها الربع سنوات

  المــواد

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  االولى

عدد 
الوحدات 
الملرحلة 

  الثانیة

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  الثالثة

عدد 
الوحدات 
المرحلة 
  الرابعة

مجموع 
الوحدات 
الربع 
  سنوات

مجموع 
الوحدات 

*١٠٠ 
  درجة

الدرجة 
  لنظریةا

الدرجة 
  العملیة

الثقاف القومیة 
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤      ٤    )دیقراطیة(

    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤        ٤  فلسفة التربیة الریاضیة
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤        ٤  التشریح

    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤        ٤  اللغة العربیة
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤        ٤  اللغة االنكلیزیة

  ٢٤٠  ١٦٠  ٤٠٠  ٤  ٢      ٢  حاسبات
    ٨٠٠  ٨٠٠  ٨  ٤    ٤    علم التدریب الریاضي

    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤      ٤    اإلحصاء
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤      ٤    االختبارات
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤      ٤    بایومیكانیك
  ٤٠٠  ٤٠٠  ٨٠٠  ٨    ٦  ٢    طرق تدریس
    ٢٠٠  ٢٠٠  ٢    ٢      طب ریاضي

    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤      ٤    فسلجة
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤    ٤      التعلم الحركي
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤    ٤      البحث العلمي

    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤  ٤        علم النفس
    ٤٠٠  ٤٠٠  ٤  ٤        االدارة والتنظیم
    ٢٠٠  ٢٠٠  ٢  ٢        مشروع البحث

  ٦٤٠  ٦٩٦٠  ٧٦٠٠  ٧٦  ١٦  ١٦  ٢٦  ١٨  المجموع

 قیم من الوحدات في المواد النظریة مخصصة للمـواد أعلى أن) ٢(جدول رقم یتبین من ال
 لـىأع بـذلك خصـصت لهـم ،وحـدات) ٨(والبالغـة عـددها )  طـرق التـدریس،علم التدریب الریاضي(

 بینما ظهر ان من اقل قیم من الوحـدات فـي ، سنواتألربعدرجة ) ٨٠٠(الدرجات والبالغة قیمتها 
لكـــل ) وحــدتین(والبالغــة عـــددها )  مــشروع بحـــث،طـــب ریاضــي(المــواد النظریــة مخصـــصة للمــواد 

كمـا ظهـر فـي . درجة لكل منهم ) ٢٠٠( وبذلك خصصت لهم اقل الدرجات والبالغة قیمتها ،منهم
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ــــان مجمــــوع وحــــدات المــــواد النظریــــة بلغــــت الجــــدول  ــــذلك ، ســــنواتوألربــــعوحــــدة ) ٧٦(نفــــسه ب  ب
 درجـــة نظریـــة وقیمتهـــا ، قـــسمینإلـــىدرجـــة والـــذي قـــسم ) ٧٦٠٠(خصـــصت لهـــذه المـــواد جمیعهـــا 

 مجمــوع الوحــدات النظریــة إن أیــضا وظهــر ،درجــة) ٦٤٠(درجــة ودرجــة عملیــة قیمتهــا ) ٦٩٦٠(
 للــسنة الدراســیة وحــدة و) ٢٦( الثانیــة للــسنة الدراســیة  و،دةوحــ) ١٨( هــي األولــىللــسنة الدراســیة 

  .وحدة) ١٦( الرابعةللسنة الدراسیة وحدة و) ١٦(الثالثة 
  

  ) ٣(جدول رقم 
للسنة  یبین مجموع الدرجات العملیة للمواد العملیة ومجموع الدرجات العملیة للمواد النظریة

  الدراسیة االربع
مجموع الدرجات العملیة 

  لعملیةللمواد ا
مجموع الدرجات العملیة 

  للمواد النظریة
  الدرجة العملیة الصافي

  درجة / ١٠٦٠  درجة  / ٦٤٠  درجة / ٤٢٠
درجـة ) ٤٢٠ (تبین بان مجموع الدرجات العملیة للمواد العملیة هي ) ٣(جدول رقم من ال

 العملیــة درجــة وبــذلك فــان مجمــوع الدرجــة) ٦٤٠(ومجمــوع الــدرجات العملیــة للمــواد النظریــة هــي 
  .درجة ) ١٠٦٠( سنوات بلغت قیمتها ألربعالصافي 

  )٤(جدول رقم 
للسنة الدراسیة  یبین مجموع الدرجات النظریة ومجموع الدرجات النظریة للمواد العلمیة

  األربع
مجموع الدرجات النظریة 

  للمواد النظریة
مجموع الدرجات النظریة 

  للمواد العملیة
  الدرجة النظریة الصافي

  درجة / ٨٩٤٠  درجة / ١٩٨٠  درجة/  ٦٩٦٠
) ٦٩٦٠( مجمـــوع الـــدرجات النظریـــة للمـــواد النظریـــة هـــي إنیتبـــین ) ٤(جـــدول رقـــم مـــن ال   

بــذلك فــان مجمــوع الدرجــة . درجــة ) ١٩٨٠(درجــة ومجمــوع الــدرجات النظریــة للمــواد العملیــة هــي 
  . درجة ) ٨٩٤٠( سنوات بلغت قیمتها ألربعالنظریة الصافي 

  :لنتائج  مناقشة ا٢-٤
 اكبــر مــن المــواد  مئویــاً  وزنــاً أخــذتبــان المــواد النظریــة  تبــینمــن عــرض النتــائج وتحلیلهــا 

 مــن المــواد أكثــر عــدد المــواد النظریــة التــي تــدرس فــي المنهــاج هــي إن إلــى ذلــك ى ویعــز ،العملیــة
  إنا  كم، سنواتأربعمادة عملیة خالل ) ١٣(مادة نظریة مقابل ) ١٨(العملیة والتي بلغت عددها 
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 سـنوات وقـد أربـع عدد الوحدات العملیة خـالل  مجموع منأكثرعدد الوحدات النظریة هي مجموع 
ـــة مقابـــل ) ٧٦(بلغـــت  ـــة أي بفـــارق ) ٧٤(وحـــدة نظری ) ٢٠٠(وبمـــا یعـــادل ) وحـــدتین(وحـــدة عملی

 مــن عــدد الوحــدات العملیــة أكثــر الثانیــة هــي للــسنة الدراســیة ان عــدد الوحــدات النظریــة اذ ،درجــة
 للــسنة الدراســیة بینمــا فــي ،وحــدات) ٨(وحــدة عملیــة أي بفــارق ) ١٨(وحــدة مقابــل ) ٢٦(بالغــة وال

الثالثة زادت عدد الوحدات العملیة على عـدد الوحـدات النظریـة حیـث بلغـت عـدد الوحـدات العملیـة 
الــسنة  وفــي ،درجــة) ٢٠٠(وحــدة للنظریــة أي بفــارق وحــدتین أي بمــا یعــادل ) ١٦(وحــدة و ) ١٨(

وحـدة أي ) ١٦( وعـدد الوحـدات النظریـة ،وحـدة) ١٨(الرابعة بلغت عدد الوحدات العملیة ة الدراسی
تفوق الطلبـة المهتمـین بالجانـب النظـري  سببى ویعز .درجة ) ٢٠٠(بفارق وحدتین أي بما یعادل 

تخــصیص درجــات كثیــرة للمــواد لنظریــة علــى حــساب الطلبــة المتفــوقین  فــي الجانــب العملــي هــو 
درجـة مقابـل ) ٧٦٠٠(  سـنواتألربـع النظریـة حیـث بلغـت مجمـوع الـدرجات   العملیـةقیاسا بـالمواد

 الدرجـة مـن األكبـرالى ان القسم سبب ذلك یعود درجة و ) ٢٠٠(درجة عملیة أي بفارق ) ٧٤٠٠(
 باســـتثناء مـــادتي )العملـــي ( الجانـــب النظـــري والتطبیقـــيإلـــىتعطـــى للمعرفـــة النظریـــة أي ال تتجـــزأ 

 ، نظـري)%٤٠( عملـي و )%٦٠(حیـث خـصص للحاسـبات نـسبة ) تـدریسطرق ال– الحاسبات (
المـواد درجـة تتجـزأ بینمـا ،  نظـري)%٥٠( عملـي و )%٥٠(ق التدریس نسبة ائوخصص لمادة طر 

 نظـــري ولكافـــة )%٣٠(و عملـــي )%٧٠( قـــسم عملـــي وقـــسم نظـــري وبنـــسبة ،العملیـــة الـــى قـــسمین
 یحــصل علــى درجــات المــواد إن الطالــب نبإمكــا إن إلــىكمــا ویعــزى ذلــك  ،بــدون اســتثناءو المــواد 

 ان اذ الـــصحیحة وهـــذا ال ینطبـــق علـــى المـــواد العملیـــة االجابـــةالنظریـــة بدرجـــة اكبـــر مـــن خـــالل 
 قــد یجیــد بعــض المهــارات الحركیــة لــبعض الفعالیــات لكنــه ال یجیــد اغلبهــا ممــا الطالــب الریاضــي

كمـا ان ، هتمین بالجانـب النظـري قیاسا بالطلبة المأكثرعلى  جمع  درجات قدرته یؤدي الى عدم 
  وهــذا مــا یجعــل الطالــب، جیــدااالداءاغلـب التدریــسیین ال یمنحــون الطلبــة درجــة كاملــة مهمـا كــان 

،  العملــي فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة المهــتم بالجانــب النظــري یتفــوق علــى الطالــبالمهــتم بالجانــب
 إن فلـسفة أنصارلریاضیة هم من ویتضح من ذلك بان المهتمین في وضع مناهج كلیات التربیة ا

 والتطبیق العملي هو تابع األساس فالعلوم النظریة بالنسبة  لهم هي األساسالمعرفة والنظریة هي 
تولـد لـدى ممارسـتها قـوى فكریـة ) الحرفة والمهنـة( التجربة والصناعة إنفي حین یرى ابن خلدون "

 قـادرة علـى تولیـد القـوانین ألنهـالمعرفـة  كبیـرة كمـصدر مـن مـصادر اأهمیـةوان للتجربة والممارسة 
 جون دیوي فیقـول ال یوجـد شـيء لـه مكانـة المعرفـة الحقیقیـة والفهـم المـستمر إما النظریة،والمبادئ

 نجاحـا أصـابت لذا یجب اشتقاق نظریة المعرفـة مـن التجربـة التـي ،الممارسة كان نابعا من إذا إال
  ).١٩٩٨،١٩:الحیلة"(كبیرا في صنع المعرفة

 المنــاهج المقــررة لكلیــات التربیــة الریاضــیة ومحاولــة اعــادة تقــویمرى الباحــث البــد مــن ویــ
النظر في تقسم الوحدات والدرجات بما یوازي متطلبات التقدم الریاضي ومواكبـة المـسیرة التعلیمیـة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     

    ٢٠١

  

ن  من خالل خلق التوازن المثالي بین اعداد الطالب عملیا اوال وم في هذا المجال،للدول المتقدمة
  الحركـي  الن كلیـات التربیـة الریاضـیةاألداءتوظیـف كافـة النظریـات لخدمـة ثم نظریـا عـن طریـق 

لـذا البـد مــن  ،تتعامـل فـي قبولهـا مـع الطلبـة الـذین یجتـازون االختبـارات العملیـةو  لهـا خـصوصیتها
 الثقــة لیكــون لــدى الطالــب المتخــرجوحــداتها فــي المنــاهج المقــررة  وزیــادة بالجانــب العملــياالهتمــام 

  . قررة في المناهج الدراسیة في المدارسم الریاضیة الاألنشطة وتدریب اغلب الكاملة بتدریس
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  :  االستنتاجات ١-٥
  .مواد العملیة المخصصة للدرجات ال  منكبر لمواد النظریة ا المخصصة لدرجات ال-١
  .األربعللسنوات الدراسیة  الوحدات العملیة من عدد اكبر النظریة  للمواد عدد الوحدات-٢
  .األربعللسنوات الدراسیة   من عدد المواد العملیةأكثر المواد النظریة -٣
  . النظر في مفردات المناهج المقررة لكلیات التربیة الریاضیةإعادةالبد من -٤
  :  التوصیات ٢-٥
  .ملیة لمواد العفي ا تخصیص نسبة اكبر من الدرجات للقسم العملي -١
  . الثالثة والرابعة السنتین الدراسیتین زیادة عدد الوحدات العملیة في -٢
  . على المناهج أخرى مواد عملیة إضافة -٤
   المصادر العربیة-
 ، دار المعــارف،"القیــاس فــي المجــال الریاضــي "، أحمــد محمــد، خــاطر، علــي فهمــي،ألبیــك .١

   .     ١٩٧٦ ،القاهرة
  . ١٩٦٣، القاهرة، دار النهضة العربیة،"ج البحث العلميمناه: "الرحمن   عبد،البدوي .٢

 ،"طــــرق التــــدریس فــــي مجــــال التربیــــة الریاضــــیة: " عبــــاس ، احمــــد والــــسامرائي،بسطویــــسي .٣
   . ١٩٨٤ ،الموصل

 الــدار العربیــة ، ترجمــة ممــدوح محمــد ســلیمان وآخــرون،"نظریــة المنــاهج: " جــورج ،بوشــامي .٤
  .  القاهرة ،للنشر والتوزیع

، مطبعـــة " فـــي طـــرق تـــدریس التربیـــة الریاضـــیةاألساســـیةالمبـــادئ  "،عـــدنان جـــواد ،الجبـــوري .٥
    . ١٩٨٨ ،التعلیم العالي في البصرة

 ، دار الفكر العربي،"القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة "، محمد صبحي،حسانین .٦
   .   ١٩٩٥ ،القاهرة

، جامعــة "نــاهج الدراســیة ومفاهیمهــا فـي بنــاء المأساســیةاعتبــارات  : "نعبــدا لــرحم ،الحـسون .٧
   . ١٩٨٣ ، بغداد، كلیة التربیة،بغداد
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المنـاهج الدراسـیة لكلیـات التربیـة الریاضـیة وضـرورة ربطهـا : " قاسـم حـسن وآخـرون ،حسین .٨
، رســالة ماجــستیر غیــر "باحتیاجــات القطــر بمنظــور اســتراتیجي لــدور العــراق قطریــًا وقومیــاً 

   . ١٩٨٦ ، بغداد،منشورة
ـــة وأســـالیب تدریـــسها،ط:،محمـــد محمـــودالحیلة .٩ ،دار المـــسیرة للنـــشر والتوزیـــع ١التربیـــة المهنی

  .١٩٩٨،والطباعة،عمان
  . ١٩٧٧ ، مطبعة الفالح،"المناهج المعاصرة : "دعبد الحمی سرحان ،الدمرداش . ١٠
   ١٩٧٢ ، القاهرة، الطبعة الثالثة،"المناهج:"، كامل،مدیردعبدا لحمی سرحان ،الدمرداش . ١١
 رسـالة ،"تقویم مناهج التربیة الریاضیة في معاهد المعلمین بـاالردن: "محمود  علي ،الدیري . ١٢

   . ١٩٧٨ ، القاهرة، كلیة التربیة الریاضیة،ماجستیر غیر منشورة
تحلیــل المنــاهج الدراســیة لكلیــات التربیــة الریاضــیة بــأبي قیــر ودورهــا فــي : " ســالم ،ســویدان . ١٣

 المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس لكلیـــات ،ر بحـــث منـــشو ،" الریاضـــيلألخـــصائي المهنـــي اإلعـــداد
   . ١٩٨٤ ، القاهرة، جامعة حلوان،التربیة الریاضیة

ــــــة اإلحــــــصاءمبــــــادئ : " محمــــــود ، الــــــسامرائي، نــــــزار محمــــــد،الطالــــــب . ١٤  واالختبــــــارات البدنی
  . ١٩٨١ ، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة بغداد،"والریاضیة

   ٠  ١٩٦٧ ، القاهرة، دار النهضة،"التربیة والمناهج "، فرانسیس،رعبد النو  . ١٥
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