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مدى مساهمة درس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي في      " 

  " تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة 
      من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في محافظة نینوى  

  

  د سعود عبد المحسن ٠م٠د طالل نجم عبداهللا                        أ٠م٠أ
  بیة الریاضیةكلیة التر / جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  -:هدف البحث على 

      التعـــرف علـــى نـــسبة مـــساهمة كـــل مـــن درس التربیـــة الریاضـــیة والتـــدریب الفرقـــي فـــي تطـــویر -١
  . مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیةالقابلیات البدنیة والمهاریة من وجهة نظر

 .تعرف على عدد الراغبین من المدرسین والمدرسات في امتهان مهنة التدریس او التدریبال -٢

 اكثـر مـساهمة فــي تطـویر القابلیـات البدنیــة ألفرقــيامـا فـرض البحـث فــشمل علـى ان التـدریب 
  . المنظمة في المدارس المتوسطة والثانویةلأللعابوالمهاریة 

متـه وطبیعـة البحـث امـا عینـة البحـث فاشـتملت واستخدم المنهج الوصفي بطریقة المـسح لمالئ
وهــم مــن  ) ٣١( وعــدد المدرســات  ) ٣٦(  بلــغ عــدد المدرســین اذ ومدرســة ا  مدرســ ) ٦٧( علــى 

   . الموصل وتلعفر والحمدانیةأقضیةمحافظة نینوى موزعین على 
عهــا  للحــصول علــى البیانــات وتــم توزیكــأداة اســتمارة االســتبیان تامــا اداة البحــث فقــد اســتخدم

  . على محتوى االستمارةاإلجابةغرض على المدرسین والمدرسات ل
     ، لتحلیل نتائج البحث والتوصل الى النتائجإحصائیةواستخدمت النسبة المئویة كوسیلة 

   -:واهم االستنتاجات التي توصل الیها الباحثان هي 
 كافیــة للوصــول ان عــدد الــساعات المخصــصة لــدرس التربیــة الریاضــیة والتــدریب الفرقــي غیــر -١

   .الى االهداف المرجوة في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة للطلبة
فـي تطـویر القابلیـات البدنیـة والمهاریـة فـي  ) ٥٢.٧٧( التدریب الفرقي اكثر مساهمة وبنـسبة  -٢

 . المدرسین مقارنة بدرس التربیة الریاضیةأراء المنظمة حسب األلعاب
  
  

  -:واهم التوصیات 

 ٢٠٠٩ –) ٥٢(د  العد–) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ســـاعة وزیــادة عـــدد ســاعات التـــدریب ) ١٤( صاب مــدرس التربیـــة الریاضــیة ان یكــون نـــ -١
  ،أسبوعیاً ساعات  ) ٨(  الى ألفرقي

  ،حث المدرسات على ممارسة التدریب الفرقي ومهنة التدریب -٢
  

ABSTRACT  
The percentage contribution of physical Education 

lesson and team Training  in Improving of skillful  
and  physical Abilities from the point of view of 

physical education teacher        
Ass، Pro، Dr، Talal، N، Abdalah Ass، Pro،Dr، Sawd Abdulmuhsn 

Mosul university / college of physical education 

The aims of the research are :- 
1- Identify the percentage of participation of everyone who studies 

physical education and team training in developing physical abilities 
and skills from the point of view of physical education teacher. 

2- Identify the number of teachers who wish to be teacher or trainer 
Where as، the hypothesis of the present paper includes team training 
rather than contributor of skillful and physical abilities improvement 
for organized games in secondary and intermediate schools. 

And descriptive method with saucy style has bean used in this 
reseeds  the research nature،  while research sample includes ( 67 ) male 
and female lectures then the number of male ( 67 ) and female ( 31 )، they 
are from Nineveh Governorates distributed on Mosul eliminations.  

Taliaferro and Hamdania While research tool is only used 
questionnaire sheet as a tool، and it distributed on male and female 
lectures for answering on sheet content percentage were used as a 
statistical means for analyzing research results and reaching to the results. 
The important conclusions that the researchers were reached are the 
following :- 
1- The number of hours which specified for physical education lesson and 

team training is not enough for in coming required aims in improving 
physical and skillful abilities of the students. 

2- Team training more contributor in rate ( 52.77) in improving skillful 
and physical abilities in organized games، as lectures opinion in 
comparison with physical education lesson. 

 
 
The important recommendations :- 
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1- Time of teaching of physical education lecturer can be ( 14 ) hours، 
and increasing team training hours to ( 8 ) hours weekly. 

2- Motivating female lecturer in practicing team training، and training 
profession. 

  
   البحث وأهمیة المقدمة -١

تعد التربیة الریاضیة وسیلة من وسائل التربیة الحدیثة عن طریق النشاط البدني الذي      
  وان مهمة تدریسها لیست سهلة فانها،یختار ویمارس بالنسبة لقیمته البدنیة والصحیة والعضلیة
 والتربیة الریاضیة هي جزء من التربیة ،علم وفن في تطبیق النظریات في مجاالت التربیة والتعلیم

والتدریس عمل جاد وشاق والفرد یحتاج الى سنین لكي یتعلم كیف یجد السبیل الجل ان یكون 
  والیقف هذا المتعلم عند حد اذ انه الیتعلم مرة واحدة فحسب بقدر ما تكون،مؤهال للتدریس

عملیة تعلمه بصورة مستمرة فاساسیات التدریس تبدا یوم یكون المدرس مسؤوال عن تدریس صف 
یحتاج التي  التعلیمیة المواداو مجموعة من الشباب وعند هذه النقطة سوف یشعر التدریسي اي 

  .لمهارات التي تلزمه في حقل تخصصه المعلومات التي تفیده واي اوأي ألیها
دریس احد المحاور المهمة في العملیة التعلیمیة حیث یرتبط ببقیة  ان الت)صالح(ویشیر 

المحاور االخرى ارتباطا وثیقا كالمنهاج واالهداف ومادة الدرس والساحة واالدوات والوسائل 
التعلیمیة وطرائق التدریس والتدریب وغیرها ویكون التدریسي احد المحاور االساسیة للقیام بالعملیة 

ج المدرسي یشمل جوانب عدة منها درس التربیة الریاضیة والتدریس الفرقي  والمنه،التدریسیة
  تساهم في تحقیق اهداف تدریسیة متكاملةها  وكل،والسباقات الخارجیة

ودرس التربیة الریاضیة یشمل اداء الحركات فنیا لجمیع الفعالیات  ) ١٩٨١،٢٠١،صالح( 
التدریب بالنسبة الى المستویات نظیم طرائق الریاضیة وكذلك تنمیة الصفات البدنیة ویجب ایضا ت

 وهناك نقطة مهمة في منهج التربیة الریاضیة المدرسي ،العالیة والى جمیع االنشطة الریاضیة
یجب ان تؤخذ بنظر االعتبار هي اختالف درس التربیة الریاضیة عن التدریب الفرقي للمستویات 

هارات الحركیة ولكن یكون بتعلیم الطلبة كل سنة الیكون فقط عن االعداد البدني وال في تنمیة الم
( دراسیة مهارات حركیة جدیدة واتقانها والعمل على تثبیتها ورفع قابلیاتهم البدنیة والمهاریة 

  . )١٥٥، ١٩٩١مرائي والسامرائي، السا
یجب على التدریسي في التربیة البدنیة اعداد الطالب بحیث یساهمون مساهمة فعالة في ربط 

لجوانب واالرتقاء بالمستوى المهاري والبدني بصورة جیدة وذلك في السباقات المدرسیة هذه ا
   .متمیزةللحصول على نتائج 

 ان الفترة الزمنیة المخصصة لدروس التربیة الریاضیة وساعات اذ هنا تتجلى اهمیة البحث ومن
وان القائمین على التدریس التدریب غیر كافیة للنهوض بمستوى اللیاقة البدنیة والمهارات الحركیة 
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 التعرف من خالل وجهة نظر المدرسین والمدرسات حول أردنا لذا ،الیحسنون استغالل الوقت
مدى مساهمة درس التربیة الریاضیة في رفع مستوى اللیاقة البدنیة والمهاریة وایهما یفضلون 

    .التدریس ام التدریب
   مشكلة البحث ٢-١

یـق درس التربیـة الریاضـیة والتـدریب الفرقـي فـي المـدارس  تطب حـول  مـشكلة البحـثتتحدد
 رفـــع المـــستوى الفنـــي ومـــن ثـــم للطـــالب ة والمهاریـــة البدنیـــ اللیاقـــة مـــدى مـــساهمتهما فـــي تطـــویرو 

وتم تحدیــــد مــــشكلة البحــــث بالــــسؤالین االتیــــین وتــــم توجیههمــــا الــــى المدرســــین ،لاللعــــاب المنظمــــة
  والمدرسات 

  س ام التدریب ولماذا ؟  ایهما تفضل او تفضلین التدری-
   هل ان عدد الساعات المخصصة للتدریب والتدریس كافیة ؟ -
   هدفا البحث ٣-١
 التعرف على نسبة مساهمة كل من درس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقـي فـي تطـویر  ١-٣-١

  .القابلیات البدنیة والمهاریة من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة
 عـــرف علـــى عـــدد الـــراغبین مـــن المدرســـین والمدرســـات فـــي امتهـــان مهنـــة التـــدریس اوالت ٢-٣-١

  .التدریب
   فرض البحث ٤-١
التدریب الفرقي اكثر مساهمة في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة لاللعاب المنظمة  ١- ٤-١

  .نویةفي المدارس المتوسطة والثا
   مجاالت البحث ٥-١
  ومدرسات التربیة الریاضیة مدرسي :  المجال البشري ١- ٥-١
   ٣١/١/٢٠٠٨  ولغایة– ١/١٢/٢٠٠٨ من ابتداً :  المجال الزماني ٢- ٥-١
  قضاء الحمدانیة / قضاء تلعفر / مدینة الموصل :  المجال المكاني ٣- ٥-١
  
  
  
  
   النظري والدراسات السابقة اإلطار -٢
   االطار النظري ١-٢
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  - :یر القابلیات البدنیة والمهاریة  درس التربیة الریاضیة واهمیته في تطو ١- ١- ٢
 التي تدرس خالل درس التربیة الریاضیة لتربیة الریاضیة على اوجه النشاطیحتوي درس ا

كافة حضور هذا الدرس اال الطلبة باوقات منتظمة یحددها جدول الدروس المدرسي ویجب على 
هدف الى خدمة الطلبة من اعفى منه السباب تستوجب االعفاء ومن المعلوم ان هذا المنهاج ی

 وتنتخب اوجه النشاط بحیث عفي تحسین االداء المهاري والبدني في النشاط الحركي وعلیه توض
  .یتمكن الطلبة من تعلمها دون صعوبة تذكر

 ،ان عدد الساعات الموضوعة لهذا الجانب من المنهاج قلیلة والتسایر الطموح كما اشرنا سابقا
 كما انه یكفي لتعلم العمر،من الحركة في مرحلة من مراحل والیكفي الشباع حاجة الطلبة 

   ).١٩٨٧،٧٢،السامرائي( المهارات الحركیة المنتخبة بمستوى مقبول ولیس الطموح
فالتدریس بصورة عامة عبارة عن حصیلة من الخبرات والمهارات المسنودة الى خلفیة 

  .واهدافها ومواقفها السلوكیةموعة عالیة مهنیة یمكن ممارستها بطریقة تنسجم وواقع المج
   تحضیر درس التربیة الریاضیة ٢- ١- ٢
یجب ان یعلم المدرس ان تحضیر درس التربیة الریاضیة یعتمد على العالقة العضویة بین  - 

 الموجه والمرشد لما یجب ان تعد فاالهداف ، طرق واسالیب التدریس– المحتوى –االهداف 
 وباختالف االهداف یختلف محتوى مادة الدرس وطرق ،یتبع من عملیات تعلیمیة داخل الدرس

   .التدریس المستخدمة لتحقیق التفاعل بین الطالب ومادة الدرس لتحقیق هذه االهداف
یجب ان یحتوي الدرس على اوجه النشاط الریاضي المحددة في المنهاج لكل صف دراسي  - 

   .التدریس متعددة الجوانبلتحقیق التنمیة البدنیة والمهارات الحركیة وباستخدام طرق 
   )٤٩ ،١٩٩٧ ،حمص(  

  
  : التدریب الفرقي واهمیته في تطویرالقابلیات البدنیة والمهاریة ٣- ١- ٢

التدریب الفرقي یعني تلك الفعالیات التي تقع خارج ساعات الدوام الرسمي مستثمرا في 
م وسد حاجاتهم ومكمال ذلك حاجات التالمیذ ودوافعهم للعمل مهیئا لهم الفرص لتحسین مستویاته

 فهو اذن البیئة المناسبة لتنمیة وتطویر المهارات التي ، منهاج التربیة الریاضیة في المدرسةبذلك
 حیث ان الدروس المنهجیة غیر كافیة لتعلیم ،تعلمها التالمیذ في دروس التربیة الریاضیة

  .المهارات المختلفة واتقانها واجادتها بالشكل الصحیح والمطلوب
 ،ن منظور هذا المنهج یدل على تطبیقات مبدا التعلیم عن طریق الممارسة الفعلیةا

فالطلبة عندما یتعلمون بعض اساسیات المهارات في دروس التربیة الریاضیة الیجد الفرصة 
 ،الكافیة لتكرارها ووضعها في حیز العمل وممارستها ممارسة فعالة خالل درس التربیة الریاضیة

طاعته ان یفعل ذلك خالل ممارسته نشاطه المنتخب فعند وضع منهاج داخلي ولكنه هنا باست
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للمدرسة یراعي في تخطیطه ان تكون اجزاءه امتداد لمنهاج دروس التربیة الریاضیة بمثابة 
القاعدة التي یبنى تخطیطه التدریب الفرقي علیها فتعلم الطلبة المهارات االساسیة ثم یوالون 

لفرقي ومثل هذا التنسیق یعطي دافعا اخر لدراسة التربیة الریاضیة ان ممارستها في التدریب ا
   ).٣٧١ - ١٩٨٧،٣٧٠،السامرائي( ینمي ویرتقي بقدرات الطلبة الحركیة

 ،ان التدریب فن وعلم كما هو التدریس ومؤهالت التدریب تختلف عن مؤهالت التدریس
 یجهل اسالیب وضع وطرائق تدریس ولیس المهم ان یقوم المدرب بتدریس التربیة الریاضیة النه

المادة هذه اال ان المدرس لدیه االمكانیة العلمیة والتربویة والقیادیة للقیام بمهمة التدریب خاصة 
تدریب الفرق الریاضیة في المدارس المتوسطة والثانویة وفي بعض االحیان تدریب فرق االندیة 

   .والمؤسسات
كلیا ) مدرس مؤهل ( ق ریاضي یجب ان یكون ان المدرب الیة لعبة ریاضیة وألي فری

 في توضیح وتدریب  وفاعال  ا   وبذلك یكون تاثیره ودوره ایجابی،وبشكل جید لاللعاب الریاضیة
المهارات والمبادىء االساسیة لمختلف االلعاب الریاضیة وبالتالي خلق اللعب الجید والفریق 

لفني الریاضي اللعاب المنظمة والي نوع الریاضي المتطور ومن ثم االسهام في رفع المستوى ا
من انواع الریاضیة وعلى ان یكون المدرب متخصص في نوع من انواع معینة من االلعاب 

على ضرورة  ) ١٩٩٩ ،السراج وحمد( الریاضیة ولیس لجمیع االلعاب الریاضیة هذا ما اكده 
اضي والعمل الى تهیئة فتح دورات تخصصیة في االلعاب المنظمة من قبل مدیریة النشاط الری

 الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةكوادر تخصصیة في االلعاب المنظمة من طلبة 
 من اجل ان یكرس ویركز قدراته وامكاناته التدریبیة على تطویر هذه اللعبة – جامعة الموصل –

   .او تلك ویرفع من مستواها واداءها الفني
ب امكانیات علمیة وفنیة وقدرات عالیة واستعداد جید وخبرة ان عملیة التدریب تتطل

ضرورة فضًال عن شخصیة وكفاءة عالیة في فهم وتطبیق المبادىء االساسیة لاللعاب الریاضیة 
  .وجود االجهزة واالدوات والساحات والمالعب الضروریة وخطة مبرمجة مفیدة

هما واساسیا في رفع قابلیات على ان التدریب یلعب دورا م )  Knitany,1979( ویؤكد 
الطلبة البدنیة والمهاریة في االلعاب المنظمة كونه یستغرق وقتا اكثر سعة ومساحة من مهمة 
تدریس التربیة الریاضیة الى استخدام ادوات واجهزة التي تسهم في تطویر المهارات االساسیة 

ف االنشطة كما یوفر الفرصة  فینتج بذلك فرقا مدرسیة لمختل، تطویر االلعاب الریاضیةومن ثم
في ( الكبر عدد من الطلبة لممارسة االنشطة التي یحبونها ویرغبون فیها فیكون بذلك قد اسهم 

والتعبیة واكتشاف ذكاء وتنمیة روح الجماعة والعنایة بشخصیة الطلبة وتعویدهم على القیادة 
  .)میولهم ورغباتهم لمیادین جیدة لم یسبق لهم طرقوها 

   )١٢٦ ،١٩٨٧ ،ائي وحسینالسامر ( 
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  : الدراسات السابقة ٢-٢
     )١٩٨٨ ، العزاوي،الجبوري(  دراسة ١-٢-٢

التدریس ام التدریب یرفع المستوى الفني لاللعاب المنظمة والعاب القوى في المدارس " 
  "المتوسطة والثانویة للبنین

عاب المنظمة والعاب القوى في هدفت الدراسة الى ایجاد الحلول المناسبة لرفع المستوى الفني لالل
  المدارس المتوسطة والثانویة للبنین 

      مدرس من مدرسي التربیة الریاضیة في محافظات جنوبیة ) ١٠٠( اجرى البحث على عینة 
وبعد تحلیل النتائج توصل الباحثان الى مجموعة )  ذي قار ، المثنى، القادسیة، میسان،البصرة( 

  :استنتاجات منها 
یة التدریب یجب ان تعطي االهمیة االكبر لدورها في رفع المستوى الفني االلعاب ان عمل -١

   ٠المنظمة والعاب القوى للحصول على افضل النتائج من السباقات 
عدم وجود برنامج تدریبي خاص لاللعاب المنظمة والعاب القوى من قبل مدیریات التربیة  -٢

  ٠في المحافظات 

 كافي مطلقا لرفع المستوى الفني لاللعاب المنظمة ان الوقت المخصص للتدریب غیر -٣
والعاب القوى في المدارس المتوسطة والثانویة حیث خصصت اربعة ساعات فقط لمهمة 

  ٠التدریب 

  ٠المدارس بحاجة الى توفیر مستلزمات الدروس من االدوات والتجهیزات والمالعب  -٤

    )١٩٩٩ ،تمام(  دراسة ٢- ٢- ٢
 في  درس التربیة الریاضیة على مستوى االداء البدني والمهارياثر ترشید استخدام وقت"

  "كرة الید
  -:هدفت الدراسة الى 

  .التعرف على تاثیر البرنامج التعلیمي على زمن االداء الفعلي في درس التربیة الریاضیة -١
التعرف على تاثیر البرنامج التعلیمي على مستوى االداء البدني والمهاري في كرة الید  -٢

  .البحثلعینة 

مثلت العینة طالب الصف االول بالمرحلة االعدادیة بمدرسة معاذ بن جبل بمنطقة الشارقة في 
 تم اختیار ١٩٩٨ / ١٩٩٧دولة االمارات العربیة المتحدة مجتمعا للبحث في العام الدراسي 

ثاني مجموعة التجریبیة التي تنفذ البرنامج المفتوح والفصل ال فصل یمثل ال، طالب١٢فصلین بـ 
  ) التقلیدي ( یمثل المجموعة الضابطة التي تنفذ البرنامج الذي یعده المدرس 

  -:مایأتي وبعد تطبیق البرنامج استنتج الباحث 
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البرنامج المقترح ادى الى تحسین ملحوظ وتاثیر ایجابي على المستوى البدني الفراد  -١
 .العینة في عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة لكرة الید 

  ٠ج المقترح اثر ایجابیا على المستوى المهاري في كرة الید الفراد العینة البرنام -٢

  
  -: منهج البحث واجراءته المیدانیة -٣
  -: منهج البحث ١-٣

  استخدم المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث        
   مجتمع البحث وعینته ٢-٣

دینة الموصل واقضیتها التابعة  مدرس ومدرسة من م)١٢٢(تكون مجتمع البحث من 
لمحافظة نینوى وقد تم اختیار المجتمع من المدرسین والمدرسات من حملة شهادة البكالوریوس 

  .سنوات ) ٥(  وان یكون لدیهم خبرة التقل عن  بصورة عمدیةفي التربیة الریاضیة
 وذلك لعدم ) ١٢٢( مدرس ومدرسة من مجموع  ) ٦٧( اما عینة البحث فقد شملت 

لمدرسین وقد بلغت النسبة  التي وزعت علیهم من باقي احصول الباحثان على استمارة االستبیان
 ) ١(  رقم ة والجدولوقد توزعوا على قضاء الموصل وتلعفر وقضاء الحمدانی % ٥٤٫٩المئویة 

   . ذلكیبین
   )١( رقم الجدول 

  یبین عدد افراد عینة البحث
  دد المدرساتع  عدد المدرسین  القضاء/ المدینة   ت
  ١٣  ١٧  الموصل  ١
  ١٢  ١٠  تلعفر  ٢
  ٦  ٩  الحمدانیة  ٣

  ٣١  ٣٦  المجموع  
  
   اداة البحث ٣-٣
   االستبیان ١- ٣- ٣

 اذ یعد االستبیان ،استخدم االستبیان بوصفه اداة لجمع المعلومات ولتحقیق هدفا البحث
لحصول على وسیلة مالئمة للحصول على معلومات وبیانات واراء في وقت قصیر وكذلك ا

  . )١٣٣ ،١٩٩٦ ،عبیدات واخران ( )١  رقمالملحق( المعلومات من مصادرها البشریة 
   األداة صدق ٢- ٣- ٣
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اعتمد الصدق الظاهري وذلك بعرض االداة على عدد من ذوي االختصاص والخبرة في 
ع الخذ ارائهم ومقترحاتهم حول مدى مالئمة االستبیان م ) ٢الملحق ( مجال طرائق التدریس 

  . % ١٠٠البحث الحالي وكانت نسبة االتفاق حول صالحیة االستبیان 
   األداة ثبات ٣- ٣- ٣

 على عینة من المدرسین والمدرسات مجتمع البحث خارج عینة البحث األداةتم عرض 
 مدرسات لالجابة على اداة البحث )٥(ومدرسین ) ٥( والبالغ عددهم ٢٠٠٨ / ١٢ / ١٥بتاریخ 

 حیث ان الفترة بین التطبیق االول والتطبیق ،اعادة االداة على العینة نفسهاوبعد مرور اسبوع تم 
   ).٣٤٧ ،١٩٨٨ ،عودة ( أسبوعالثاني التقل عن 

 % ٨١ معامل االرتباط بین التطبیقین االول والثاني حیث بلغ معامل الثبات إیجادوتم 
   .وهو معامل ثبات عاِل یمكن االعتماد علیه

   لالداة  التطبیق النهائي٤- ٣- ٣
مدرس ومدرسة من  ) ٦٧(  على عینة البحث المكونة من األداةتم تطبیق 

یان على عینة البحث وفي وتم توضیح وشرح استمارة االستب) عفر تل، الحمدانیة،الموصل(أقضیة
   .إحصائیا تم جمع االستمارات من افراد عینة البحث ومعالجتها ٢٠٠٨/ ١ / ٣١
   اإلحصائیة الوسائل ٤-٣
   .سبة المئویةالن - 
                                                                            .معامل االرتباط البسیط لبیرسون - 

     ) ٢٧٢ ،١٩٩٩ ،التكریتي والعبیدي( 
  
  
  
  
  
  -:عرض النتائج ومناقشتها -٤
 -: عرض النتائج ١-٤

لتربیة الریاضیة حول مدى لقد توصل الباحثان الى معرفة اراء مدرسي ومدرسات ا
مساهمة درس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة لاللعاب 

 المدرسین والمدرسات في ممارسة رأيالمنظمة في المدارس المتوسطة والثانویة وكما اتضح 
لساعات التي  وعدد اتهموأجوب آراءهمدرس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي وذلك من خالل 
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 ساعات ٤-٢ حیث كان عدد ساعات درس التربیة الریاضیة تتراوح بین یقضونها في النشاطین،
 بان للتدریب الفرقي الدور االكبر في تطویر القابلیات البدنیة  البحث وهذا یؤكد فرضیتا،اسبوعیا

طین في اغلب المدارس غیر والمهاریة لاللعاب المنظمة في المدارس الى ان الوقت المنفذ للنشا
 الحصول على افضل النتائج خالل موسم السباقات ومن ثمكافي للنهوض بالمستوى المطلوب 

  . الجیدینبالالعبینودعم االندیة والمنتخبات 
 توضح تحلیل اراء مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة لدرس التربیة الریاضیة اآلتیةوالجداول 

   . الموضوعة باستمارة االستبیانألسئلةاوالتدریب الفرقي من خالل 
  

   )٢( رقم الجدول 
   مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في مدینة الموصل حول تفضیل درس التربیةأراءیبین 

  الریاضیة او التدریب الفرقي ولماذا ؟
  النسبة المئویة  عدد المدرسات  النسبة المئویة  عدد المدرسین  الموضوع

  ٤٦٫١٥  ٦  ١٧.٦٤  ٣  درس التربیة الریاضیة
  ٢٣٫٠٧  ٣  ٥٨٫٨٢  ١٠  التدریب الفرقي

درس التربیة الریاضیة 
  والتدریب الفرقي معا

٣٠٫٧٦  ٤  ٢٣٫٥٨  ٤  

  %١٠٠  ١٣   %١٠٠  ١٧  المجموع
  في تفضیل درس التربیة الریاضیة او التدریب الفرقي ولماذا ؟ ) ٢( رقم  من الجدول یتبین

من مجموع  ) ١٧٫٦٤( مدرسین وبنسبة  ) ٣( د بالنسبة للمدرسین في مدینة الموصل لقد اك
 ) ١٠( مدرس على تفضیلهم درس التربیة الریاضیة ویفضل  ) ١٧( عینة البحث البالغة 

درس  ) ٢٣٫٥٨( مدرسین وبنسبة  ) ٤( التدریب الفرقي  ویفضل  ) ٥٨٫٨٢( مدرسین وبنسبة 
مدرسات وبنسبة  ) ٦(  لقد فضلت التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي معا واما بالنسبة للمدرسات

مدرسة في مدینة الموصل ودرس التربیة  ) ١٣( من مجموع عینة البحث البالغة  ) ٤٦٫١٥( 
 ) ٤( التدریب الفرقي بینما فضلت  ) ٢٣٫٠٧( مدرسات وبنسبة  ) ٣( الریاضیة وفضلت 

  .درس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي معا ) ٣٠٫٧٦( مدرسات بنسبة 
   )٣( رقم ول الجد

  یبین اراء مدرسي التربیة الریاضیة في قضاء تلعفر حول تفضیل درس التربیة الریاضیة او
  التدریب الفرقي ولماذا ؟

  النسبة المئویة  عدد المدرسات  النسبة المئویة  عدد المدرسین          الموضوع
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   %٥٠       ٦           %٤٠      ٤          درس التربیة الریاضیة 
   %٣٣٫٣٣    ٤           %٥٠      ٥           التدریب الفرقي   

درس التربیة الریاضیة 
  والتدریب الفرقي معا

        ١٦٫٦٦    ٢           %١٠      ١%   

   %١٠٠     ١٢          %١٠٠    ١٠                 المجموع
ء تلعفر حول تفضیل  لنا الجدول اعاله اراء مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في قضایتبین

من %) ٤٠(مدرسین وبنسبة  ) ٤(  اكد درس التربیة الریاضیة او التدریب الفرقي ولماذا ؟ حیث
من  % ) ٥٠(مدرسین وبنسبة  ) ٥( مدرسین درس التربیة الریاضیة وفضل  ) ١٠( مجموع 

  المنهاجین معا  % ) ١٠( مدرس واحد  ) ١( مجموع العینة التدریب الفرقي وفضل 
 )١٢(من مجموع العینة  % ) ٥٠( مدرسات وبنسبة  ) ٦(  بالنسبة للمدرسات فقد فضلت اما

من مجموع العینة  ) ٣٣٫٣٣( مدرسات وبنسبة  ) ٤( مدرسة درس التربیة الریاضیة وفضلت 
  ٠النشاطین معا  ) ١٦٫٦٦( مدرستان وبنسبة  ) ٢( التدریب الفرقي وفضلت 

   )٤( رقم الجدول 
  ومدرسات التربیة الریاضیة في قضاء الحمدانیة حول تفضیل درس التربیةیبین اراء مدرسي 

  الریاضیة او التدریب الفرقي ولماذا ؟
  النسبة المئویة  عدد المدرسات  النسبة المئویة  عدد المدرسین  الموضوع

   %٣٣٫٣٣  ٢   %٣٣٫٣٣  ٣  درس التربیة الریاضیة
   %٥٠  ٣   %٥٥٫٥٥  ٥  التدریب الفرقي

یاضیة درس التربیة الر 
   %١٦٫٦٦  ١   %١١٫١١  ١  والتدریب الفرقي معا

   %١٠٠  ٦   %١٠٠  ٩  المجموع
  

 مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في قضاء أراءنالحظ ) ٤(رقم ومن خالل الجدول 
مدرسین  ) ٣( الحمدانیة حول تفضیل درس التربیة الریاضیة او التدریب الفرقي ولماذا ؟ بان 

مدرسین یفضلون درس التربیة الریاضیة بینما  ) ٩( ع العینة من مجمو  ) ٣٣٫٣٣( وبنسبة 
( مدرس واحد وبنسبة  ) ١( التدریب الفرقي ویفضل  ) ٥٥٫٥٥( مدرسین وبنسبة  ) ٥( فضل 

   .النشاطین معا ) ١١٫١١
( ذا ؟ لقد فضلت اما بالنسبة للمدرسات في تفضیل درس التربیة الریاضیة او التدریب الفرقي ولما

مدرسات درسن التربیة الریاضیة  ) ٦( من المجموع العینة  ) ٣٣٫٣٣( تان وبنسبة مدرس ) ٢
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مدرسة واحدة  ) ١( التدریب الفرقي وفضلت  % ) ٥٠( مدرسات وبنسبة  ) ٣( بینما فضلت ،
  .النشاطین معا ) ١٦٫٦٦( وبنسبة 

   )٥( رقم الجدول 
  دنیة والمهاریة للطلبة في مدارسیبین اي من النشاطین اكثر مساهمة في تطویر القابلیات الب

  مدینة الموصل وقضاء تلعفر والحمدانیة
  النسبة المئویة  عدد المدرسات  النسبة المئویة  عدد المدرسین          الموضوع

  ٤٨٫٣٨      ١٥           ٣٠٫٥٥      ١١         درس التربیة الریاضیة 
  ٣٢٫٢٥      ١٠          ٥٢٫٧٧      ١٩         التدریب الفرقي

درس التربیة الریاضیة 
  والتدریب الفرقي معا

       ١٩٫٣٥       ٦           ١٦٫٦٦      ٦  

   %١٠٠     ٣١          %١٠٠     ٣٦                 المجموع
مدرس من مدرسي التربیة الریاضیة من مدینة  ) ١١(  بان أعالهمن خالل الجدول یتبین 

   .مدرس ) ٣٦( من مجموع عینة البحث ) ٣٠٫٥٥(بة الموصل وقضاء تلعفر والحمدانیة وبنس
بان التدریب الفرقي اكثر مساهمة في تطویر القابلیات ) ٥٢٫٧٧(مدرسا وبنسبة  ) ١٩( ویعتقد 

مدرسین  ) ٦( البدنیة والمهاریة في االلعاب المنظمة للمدارس المتوسطة والثانویة بینما یعتقد 
مساهمة في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة في بان النشاطین معا اكثر ) ١٦.٦٦(وبنسبة 

   .االلعاب المنظمة للمدارس المتوسطة والثانویة
مدرسة وبنسبة  ) ١٥( اما بالنسبة للمدرسات لقد تبین من خالل الجدول اعاله بان 

) ٣٢٫٢٥(مدرسات وبنسبة  ) ١٠( مدرسة وتعتقد  ) ٣١( من مجموع عینة البحث ) ٤٨٫٣٨(
الفرقي اكثر مساهمة في رفع القابلیات البدنیة والمهاریة في االلعاب المنظمة في بان التدریب 

   .المدارس المتوسطة والثانویة
ان النشاطین معا اكثر مساهمة في رفع القابلیات ) ١٩٫٣٥(مدرسات وبنسبة  ) ٦( وتعتقد 

   .البدنیة والمهاریة في االلعاب المنظمة للمدارس المتوسطة والثانویة
ومن خالل تحلیل النتائج واراء المدرسین یتبین للباحثان  ) ٥( رقم الل الجدول ومن خ

بان التدریب الفرقي اكثر مساهمة لتطویر القابلیات البدنیة والمهاریة في االلعاب المنظمة وبنسبة 
وهذا ما یحقق فرضیة البحث ودرس التربیة الریاضیة اكثر مساهمة حسب اراء ) ٥٢٫٧٧(

والسبب یعود الى الطالبات في الدخول الى الفرق الریاضیة كذلك  ) ٤٨٫٣٨(ة المدرسات وبنسب
   .عدم وجود مالعب وساحات خاصة للطالبات لمزاولة الریاضة

   )٦( رقم الجدول 
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 یبین اراء مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في مدینة الموصل وقضاء تلعفر والحمدانیة حول
  تفضیل مهنتي التدریس والتدریب

  النسبة المئویة  عدد المدرسات  النسبة المئویة  عدد المدرسین  موضوعال
  ٧٤٫١٩  ٢٣  ٦١٫١١  ٢٢  مدرسة/ مدرس 
  ٦٫٤٥  ٢  ٢٢٫٢٢  ٨  مدربة/ مدرب 

/ مدرس ومدرب معا 
  ١٩٫٣٥  ٦  ١٦٫٦٦  ٦  مدرسة ومدربة معا

   %١٠٠  ٣١   %١٠٠  ٣٦  المجموع
لمدرسین والمدرسات یفضلون یتبین لنا بان نسبة كبیرة من ا ) ٦( رقم من خالل الجدول 

 لما لها من اهمیة من حیث استقرار مهنة التدریس ومكانتها في المجتمع حیث ،مهنة التدریس
) ٢٢٫٢٢(مدرسین وبنسبة  ) ٨( مهنة التدریس وفضل  ) ٦١٫١١(مدرسا وبنسبة  ) ٢٢( فضل 

ریب معا اما مهنة التدریس والتد) ١٦٫٦٦(مدرسین وبنسبة  ) ٦( مهنة التدریب بینما فضل 
 ) ٢( مهنة التدریس وفضلت ) ٧٤٫١٩(مدرسة وبنسبة  ) ٢٣( بالنسبة للمدرسات لقد فضلت 

 ) ١٩٫٣٥(مدرسات وبنسبة  ) ٦( مهنة التدریب بینما فضلت  ) ٦٫٤٥(مدرسات فقط وبنسبة 
  .مهنتي التدریس والتدریب معا

   -: مناقشة النتائج ٢- ٤
ن اراء المدرسین والمدرسات حول تفضیل درس التربیة والتي تبی) ٤، ٣ ،٢(من خالل الجداول 

الریاضیة او التدریب الفرقي یبین ان المدرسین بنسبة اكبر في مدینة الموصل یفضلون التدریب 
الفرقي على مهنة التدریس الن رایهم في التدریس یقتصر على مجموعة معینة من الطالب والذي 

ي الى رفع مستواهم بشكل اسرع من درس التربیة الى حد ما متقاربین في المستوى وهذا یؤد
 قد یكون التدریس مناسب لقسم من ،الریاضیة والذي یتعامل مع الطالب بمستویات مختلفة

وكذلك توفیر المستلزمات الریاضیة والساحات الخاصة ، الطالب وغیر مناسب لقسم اخر 
اما المدرسین ،ي االلعاب المنظمة للتدریب یرفع بشكل جید ویطور القابلیات البدنیة والمهاریة ف

في قضاء تلعفر ایضا یفضلون التدریب على درس التربیة الریاضیة ویؤكدون على ان التدریب 
هو الوسیلة المفضلة لتطویر قابلیات الطالب فضال عن درس التربیة الریاضیة الذي یتعامل مع 

   .عینة من الطالب متقاربین في المستوى
 الحمدانیة یفضلون التدریب على التدریس كون التدریب عملیة اما المدرسین في قضاء

مشوقة عند الطالب الممارسین ویرفع من قابلیتهم البدنیة والمهاریة ویعزو الباحثان ان لكل من 
درس التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي اهمیة بالغة في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة في 
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 نظرهم حیث یعتقدون ان درس التربیة الریاضیة بدایة وتمهید للتدریب االلعاب المنظمة من وجهة
البدنیة والمهاریة ویبین مواطن الضعف والقوة عند الطالب لالستفادة منها  الفرقي للتقدم بالقابلیات

 ویؤكدون بان التدریب ینمي المهارات الن فیه خصوصیة ووقت اكبر ،في عملیة التدریب
مهارات الحركیة والبدنیة كون الممارسة تزید في خصوصیة االلعاب لالستفادة في تنمیة ال

  .المنظمة واستثمار الوقت بصورة صحیحة من درس التربیة الریاضیة
 منه حتى یؤدي الفرد عمله بدان التدریب ضرورة ال ) " ٢٠٠٢ ،الطعاني ( ویشیر 

ه البعیدة ومن خالله بصفة مرضیة من ناحیة ویطور مهاراته وینمي معلوماته وخبراته واهداف
  ) . ٢٩ ، ٢٠٠٢، الطعاني " ( تتحقق التنمیة الشاملة المتوازنة لالفراد 

اما المدرسات في قضاء الموصل وتلعفر والحمدانیة یفضلون درس التربیة الریاضیة 
وذلك النه یشغل الحیز االكبر في تعلیم وتطویر قابلیات الطالبات البدنیة والفرقیة وان المدرسات 

طعن ابراز قابلیتهم اكثر وادق مما في خارج المدرسة لتطویر قابلیات الطالبات البدنیة ستی
   .والمهاریة 

ان درس التربیة الریاضیة یمثل الجزء االهم من مجموع ) " الخولي واخران ( ویشیر 
التي لیمیة اجزاء البرنامج المدرسي للتربیة الریاضیة ومن خالله تقدم كافة الخبرات والمواد التع

   ) .١١٩، ٢٠٠١واخران، الخولي ( "تحقق اهداف المنهج 
  والمقترحات االستنتاجات والتوصیات -٥
   -: االستنتاجات ١-٥

  -:     من خالل تحلیل النتائج ومناقشتها توصل الباحثان الى االستنتاجات التالیة 
ــــدرس التربیــــة الریاضــــیة والتــــدریب الفرقــــي غیــــر كا -١ فیــــة ان عــــدد الــــساعات المخصــــصة ل

للوصول الى االهداف المرجوة في تطـویر القابلیـات البدنیـة والمهاریـة للطلبـة فـي االلعـاب 
   .المنظمة

 في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة على درس التربیة الریاضیة التدریب الفرقي تفوق  -٢
 .للطالب

تشجیع المدرسات اكثر رغبة لمهنة التدریس من مهنة التدریب والسبب یعود الى عدم  -٣
الجهات المختصة مهنة التدریب في توفیر المستلزمات المادیة من االجهزة واالدوات 

  .والساحات الریاضیة

   -: التوصیات ٢-٥
  - :یأتي     من اجل رفع المستوى الفني لاللعاب المنظمة في المدارس یوصي الباحثان بما 
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ساعة اسبوعیا وزیادة  ) ١٤ ( لكل مرحلة دراسیةالتربیة الریاضیة درس ان یكون نصاب  -١
   .ساعات اسبوعیا ) ٨( عدد ساعات التدریب الفرقي الى 

ضرورة حث المدرسات على ممارسة التدریب الفرقي ومهنة التدریب وذلك من خالل  -٢
اشتراكهن في تدریب المنتخبات واعطاء االفضلیة للمدارس التي ینتمون الیها بتزویدها 

  .باالجهزة واالدوات الریاضیة

ورة توفیر االجهزة واالدوات الریاضیة الالزمة في المدارس لالستفادة منها في تدریس ضر  -٣
  .التربیة الریاضیة والتدریب الفرقي

  . فیهاتخصیص قاعات داخلیة وساحات ریاضیة خاصة لتدریب الطالبات -٤

   -: المقترحات ٣-٥
لمطبقة من قبـل اامج  ضرورة وجود مشرفین مختصین على التدریب الفرقي لالشراف على البر -١

  .لى ان تكون علىوفق اسس علمیة حدیثةالمدرسین والمدرسات ع
وتدریبیــة   فــتح دورات تأهیلیــة وتطویریــة فــي مجــالي التــدریس والتــدریب وتهیئــة كــوادر تدریــسیة-٢

  . بكلیة التربیة الریاضیةالسنة الدراسیة الرابعةتخصصیة من طلبة 
 المــــــدارس لتغطیــــــة نــــــشاطات مختلفــــــة كــــــل حــــــسب  زیــــــادة عــــــدد المدرســــــین والمدرســــــات فــــــي-٣

   .اختصاصه
  -: العربیة واألجنبیة المصادر

اثر ترشید استخدام وقت درس التربیة الریاضیة  ) : ١٩٩٩(  احمد عبدالخالق ،تمام -١
في المؤتمر العلمي ) بحث منشور ( ،على مستوى االداء البدني والمهاري في كرة الید

قسم / كلیة التربیة ، جامعة االمارات المتحدة،تها المستقبلیةلواقع الریاضة العربیة وطموحا
  ٠التربیة الریاضیة 

التطبیقات االحصائیة  ) : ١٩٩٩(  حسن محمد ، والعبیدي، ودیع یاسین،التكریتي -٢
 الموصل  ، دار الكتب للطباعة والنشر،واستخدام الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة

   ٠العراق 
التدریس ام التدریب یرفع المستوى  ) : ١٩٨٨(  سامي ، والعزاوي عدنان جواد،الجبوري -٣

بحث ( الفني لاللعاب المنظمة والعاب القوى في المدارس المتوسطة والثانویة للبنین   
 ،في بحوث المؤتمر العلمي الریاضي الرابع لكلیات التربیة الریاضیة في العراق) منشور 

  ٠الجزء االول 

 منشاة المعارف ،المرشد في تدریس التربیة الریاضیة ) : ١٩٩٧(  محسن محمد ،حمص -٤
  ٠ مصر ،باالسكندریة
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 دلیل معلم الفصل ،التربیة الریاضیة المدرسیة) : ٢٠٠١( واخران ، امین انور،الخولي -٥
  االردن ، عمان، دار المناهل للطباعة، مكتبة البخاري،وطالب التربیة العملیة

 مدیریة دار الكتب ،طرق تدریس التربیة الریاضیة ) : ١٩٨٧(  عباس احمد ،السامرائي -٦
  ٠ الجزء االول ، جامعة الموصل،للطباعة والنشر

التطبیق العملي في طرائق ) : ١٩٨٧( قاسم حسن ،السامرائي عباس احمد وحسین -٧
  ٠ بغداد ، مطبعة التعلیم العالي،تدریس التربیة الریاضیة

كفایات تدریسیة في ) : ١٩٩١( محمود  عبدالكریم ،السامرائي عباس احمد والسامرائي -٨
  ٠ جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة،طرائق تدریس التربیة الریاضیة

دراسة اهم المعوقات التي  ) : ١٩٩٩(  حامد مصطفى ، فؤاد ابراهیم وحمد،السراج -٩
بحث منشور ( تواجه درس التربیة الریاضیة المنهجي وسبل تطویرها في مدارس العراق 

  ٠لعلوم االنسانیة  مجلة ا،)

  التنظیم واالدارة في التربیة  ) : ١٩٨٦(  حسن السید ، حسین ومعوض،شلتون - ١٠
  ٠ القاهرة ، دار المعارف،الریاضیة      

   دار الكتب ،طرق التدریس في التربیة الریاضیة ) : ١٩٨١(  عباس احمد ،صالح - ١١
   ٠ الجزء االول ، جامعة الموصل،للطباعة والنشر      

   بناء البرامج التدریبیة  ،التدریب مفهومه فعالیاته ) : ٢٠٠٢(  حسن احمد ، الطعاني- ١٢
   ٠ االردن ، عمان، دار الشروق للنشر، الطبعة االولى،      وتقویمها

   13- Kntiony، Di ( 1979) : Leeture in sports training، London.          
  
  
  
   )١( رقم             ملحق                             

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة 

                                              استمارة استبیان
  تحیة طیبة 

  
السادة مدرسي ومدرسات التربیة الریاضیة في محافظة نینوى المحترمین في النیة اجراء البحث 

یاضیة والتدریب الفرقي في تطویر القابلیات البدنیة مدى مساهمة درس التربیة الر ( الموسوم 
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 وكونكم المعنیین بذلك لذا یرجى االجابة على هذه الفقرات بدقة وبوضوح خدمة )والمهاریة 
   .للبحث العلمي 

   معلومات عامة - ١
  :االسم الثالثي 

  : الشهادة 
  :مدة الخدمة التدریسیة 

  :المدرسة 
  : عدد ساعات درس التربیة الریاضیة 

  :عدد ساعات التدریب الفرقي 
   معلومات خاصة - ٢
  درس التربیة الریاضیة ؟ ولماذا ؟           نعم          كال )  تفضلین –تفضل (  هل -أ

  التدریب الفرقي ؟ ولماذا ؟                   نعم          كال)  تفضلین –تفضل ( هل -ب
  الریاضیة یساهم في تطویر القابلیات البدنیة ان درس التربیة )  تعتقدین –تعتقد (  هل - ج

       والمهاریة في االلعاب المنظمة                                            نعم        كال
  ان التدریب الفرقي یساهم اكثر في تطویر القابلیات البدنیة والمهاریة )  تعتقدین –تعتقد (  هل -د

                                                      نعم     كال    في االلعاب المنظمة ؟    
  معاً مدرس فقط             مدرب فقط            االثنان :        هل تفضل ان تكون - هـ 

    االثنان معاً  مدرسة فقط             مدربة فقط           :          هل تفضلین ان تكوني 
  

  الباحثان
  

   )٢ ( رقم ملحق
  السادة الخبراء وتخصصاتهماسماء 

       مكان العمل        الجامعة   االختصاص            الخبراء  ت
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  طرائق تدریس  د ولید وعداهللا علي ٠م٠أ  ١ 
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل   طرائق تدریس  طرودمد حازم احمد ٠م٠أ  ٢ 
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  تدریب ریاضي  وفل محمد محمودد ن٠م٠أ  ٣ 
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  تدریب ریاضي  كنعان محمود  د٠م٠أ  ٤ 
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  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  طرائق تدریس   لیث محمد داؤد د٠م٠أ  ٥ 
  یة التربیة الریاضیةكل  جامعة الموصل  طرائق تدریس  ایاد محمد شیت د ٠م٠أ  ٦ 
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  تدریب ریاضي   محمد خلیل محمد  د٠م  ٧ 
  كلیة التربیة الریاضیة  جامعة الموصل  طرائق تدریس   لقاء عبد المطلب م٠م  ٨ 
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