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 :ملخص البحث
يهدددددددددددح البحددددددددددث الحددددددددددالي الدددددددددد  تقددددددددددويم كفايددددددددددة التدددددددددددريس لدددددددددددرس طرائددددددددددق تدددددددددددريس 
التربيددددددددددة البدنيددددددددددة و لددددددددددوم الرياضددددددددددة مددددددددددن وجهدددددددددده نظددددددددددر الطلبددددددددددة   قسددددددددددم التربيددددددددددة البدنيددددددددددة 
و لددددددددددددددوم الرياضددددددددددددددة  كليددددددددددددددة التربيددددددددددددددة ا ساسددددددددددددددية  الجام ددددددددددددددة المستن ددددددددددددددرية. واسددددددددددددددتنتجت 

ان يكددددددددون  الباحثددددددددة   يوجددددددددد مددددددددنه  محدددددددددد وثابددددددددت مددددددددن قبدددددددد  مدددددددددرس المدددددددداد  ممددددددددا يدددددددد د 
 ددددددددائق فددددددددي فهددددددددم المدددددددداد  بالشددددددددك  ال ددددددددحي  . وهنالدددددددد   دددددددددد مددددددددن ال ينددددددددة يددددددددرى ان المدددددددداد  

نسددددددددددبة كبيددددددددددر  التددددددددددي يلقيهددددددددددا مدددددددددددرس المدددددددددداد  تتناسددددددددددب مددددددددددع قدددددددددددراتهم البدنيددددددددددة والمهاريدددددددددده و 
مدددددددددن اسدددددددددتجابات ال يندددددددددة تدددددددددرى ان  ددددددددددم وجدددددددددود المحاضدددددددددرات الفيدددددددددديو والتقنيدددددددددات التربويدددددددددة 

مدددددددددن فهدددددددددم واسدددددددددتي اب المددددددددداد  بالشدددددددددك  ال دددددددددحي  .  لمددددددددداد  درس التربيدددددددددة الرياضدددددددددية يقلددددددددد  
مدددددددددن الضدددددددددرور  ان يكدددددددددون هنالددددددددد  مقدددددددددرر ومدددددددددنه  ثابدددددددددت للطلبدددددددددة دون واو دددددددددت الباحثدددددددددة 

ا  تمدددددددددددداد  لدددددددددددد  المحاضددددددددددددرات وا ستنسددددددددددددا  . ويجددددددددددددب تددددددددددددوفير الوسددددددددددددائ  التقنيددددددددددددة فددددددددددددي 

mailto:Salamsport2@gmail.com
mailto:Salamsport2@gmail.com


 
 

201 

 ISSN: 6032-2074الرقم الدولي        42العدد  – عشر الثاني المجلد –مجلة علوم الرياضة 

 دددددددددددر  المحاضدددددددددددرات  لددددددددددد  الطلبدددددددددددة اسدددددددددددت ما  ا فددددددددددد م والداتشدددددددددددو و يرهدددددددددددا .ويجدددددددددددب ان 
لددددددددددد  ان تكوندددددددددددت هنالددددددددددد  لقددددددددددداءات شدددددددددددهرية مدددددددددددع الطلبدددددددددددة  سدددددددددددتما  ي مددددددددددد  ادار  القسدددددددددددم  

 لمشاكلهم فيما يخص الت ليم والمحاضرات . 
This present research aims to evaluate the adequacy of teaching to 

study the methods of teaching physical education and sports science from 

the viewpoint of students Department of Physical Education and Sports 

Science /College of Basic Education/ Al-Mustansiriya University. The 

researcher concluded that there is no specific and fixed approach by the 

subject teacher, which leads to a hindrance in understanding the subject 

correctly. A number of the sample sees the subject delivered by the 

subject teacher commensurate with their physical and professional 

abilities and a large percentage of responses The sample believes that the 

lack of video lectures and educational techniques for physical education 

lesson material reduces the understanding and understanding of the 

material correctly. The researcher recommended that it is necessary to 

have a fixed curriculum and curriculum for students without relying on 

lectures and reproduction. Technical means must be provided in 

presenting lectures to students using films, dacho, etc. The department 

administration should work to ensure that there are monthly meetings 

with students to listen to their problems with regard to education and 

lectures. 

 .المقدمة :1
ا نسددددددددددددان بطبي ددددددددددددة البشددددددددددددرية تحكمدددددددددددده انف ددددددددددددا ت وت ددددددددددددرفات شخ ددددددددددددية ت كددددددددددددس         

انف ا تددددددددددده بشدددددددددددك  واضددددددددددد  داخددددددددددد  ال مددددددددددد  بشدددددددددددك   دددددددددددام والمددددددددددددرس او الم لدددددددددددم تدددددددددددن كس 
انف ا تدددددددددددده وت ددددددددددددرفاته داخدددددددددددد  ال ددددددددددددح الدراسددددددددددددي بشددددددددددددك  واضدددددددددددد  ومفهددددددددددددوم مددددددددددددن قبدددددددددددد  

ن الت لددددددددددديم  مليدددددددددددة انسدددددددددددانية الطلبدددددددددددة لكدددددددددددونهم  لددددددددددد  ات دددددددددددا  مباشدددددددددددر مدددددددددددع التدريسدددددددددددي  
تخضدددددددددع ل دددددددددد  مقددددددددداييس واحكدددددددددام تسدددددددددا د   لددددددددد  ممارسدددددددددة  ملدددددددددة بشدددددددددك  مدددددددددتقن ومتميددددددددد  

مدددددددددع المتييدددددددددرات التدددددددددي تطدددددددددرا  لددددددددد  ال دددددددددالم  ا  بشدددددددددك  افضددددددددد  متماشدددددددددي   وكدددددددددال  يكدددددددددون ادا
 من تطورات تكنولوجيا هائلة .

هدددددددداا التطدددددددددور الكبيدددددددددر فدددددددددي شدددددددددت  ميددددددددادين الحيدددددددددا  ومنهدددددددددا الت لددددددددديم بشدددددددددك  خددددددددداص 
التدريسددددددددي ان يفكددددددددر اكثددددددددر مددددددددن مددددددددر  كيفيددددددددة اسددددددددتخدام هددددددددا  التكنولوجيددددددددا فددددددددي  وجددددددددب  لدددددددد 



 
 

202 

 ISSN: 6032-2074الرقم الدولي        42العدد  – عشر الثاني المجلد –مجلة علوم الرياضة 

تحسدددددددددين  ملدددددددددة و يددددددددداد  فدددددددددرص الدددددددددت لم للطلبدددددددددة, وتحقيدددددددددق ا هدددددددددداح المرسدددددددددومة مدددددددددن قبددددددددد  
 م سسته .

  قدددددددددددة جميدددددددددددع مجدددددددددددا ت الحيدددددددددددا  بالقيددددددددددداس والتقدددددددددددويم   قدددددددددددة وثيقدددددددددددة مدددددددددددن خ لهدددددددددددا     
  مدددددددددددن المجدددددددددددا ت يمكدددددددددددن ان نقددددددددددديس مددددددددددددى التقددددددددددددم والتطدددددددددددور والضددددددددددد ح فدددددددددددي ا  مجدددددددددددا

التدددددددددي يسدددددددددتخدم فيهدددددددددا القيددددددددداس والتقدددددددددويم ومدددددددددن هندددددددددا تظهدددددددددر اهميدددددددددة التقدددددددددويم فدددددددددي م رفدددددددددة 
 .الرياضية في ماد  طرائق التدريس المستوى الا  ي   اليها مدرسي التربية

حيدددددددددث مددددددددددن خددددددددد   التقددددددددددويم نسددددددددددتطيع م رفدددددددددة مدددددددددددى الكفايدددددددددات المسددددددددددتخدمة مددددددددددن 
المطلدددددددددددوب  ن التقدددددددددددويم بشدددددددددددكله قبدددددددددد  التدريسدددددددددددي فدددددددددددي تددددددددددددريس مددددددددددداد  الطرائدددددددددددق بالشدددددددددددك  

ال ددددددددددام يسددددددددددا د  لدددددددددد  ا دددددددددددار ا حكددددددددددام  دددددددددديير  وكبيددددددددددر  تسددددددددددا د فددددددددددي تطددددددددددوير  مليددددددددددة 
التددددددددددريس مدددددددددن خددددددددد   الوقدددددددددوح  لددددددددد  نقددددددددداط الضددددددددد ح لتجاو هدددددددددا والوقدددددددددوح  لددددددددد  نقددددددددداط 

 القو  لت  ي ها .
وت ددددددددددد مدددددددددداد  طرائددددددددددق التدددددددددددريس مددددددددددن الدددددددددددروس المهمددددددددددة فددددددددددي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية 

ب بشدددددددددك  جيدددددددددد وف دددددددددا  ليكددددددددددون مددددددددددرس او م لدددددددددم تربيددددددددددة  ن مدددددددددن خ لهدددددددددا يبنددددددددد  الطالدددددددددد
رياضدددددددددية فدددددددددي المسدددددددددتقب  ولدددددددددال  وجدددددددددب ان يكدددددددددرس اسددددددددداتا  الطرائدددددددددق  لددددددددد  بدددددددددا  الم يدددددددددد 
مددددددددددن الجهددددددددددود فددددددددددي الو ددددددددددو  بالطالددددددددددب الدددددددددد  مرحلددددددددددة ان يكددددددددددون م لددددددددددم المسددددددددددتقب  مددددددددددن 

لدددددددددددى المدددددددددددرس و رسددددددددددها لدددددددددددى كافددددددددددة خدددددددددد   اسددددددددددتخدام الكفايددددددددددات التدريسددددددددددية والت ليميددددددددددة 
 الطلبة .

نددددددددا تبددددددددر  ا هميددددددددة فددددددددي م رفدددددددددة الكفايددددددددات ونقدددددددداط القددددددددو  والضدددددددد ح التدددددددددي ومددددددددن ه
يسدددددددددددددتخدمها التدريسددددددددددددددي للطلبدددددددددددددة والمحاولددددددددددددددة الددددددددددددد  الو ددددددددددددددو  الددددددددددددد  افضدددددددددددددد  الكفايددددددددددددددات 

 المستخدمة من اج  ت  ي ها بالشك  المطلوب .
وتكمددددددددددددن مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث المدددددددددددددرس الندددددددددددداج  هددددددددددددو مددددددددددددن ي ددددددددددددد درسدددددددددددده بشددددددددددددك  

قدددددددددددم ال ددددددددددحي  فددددددددددي المسددددددددددير  نمددددددددددواجي ومتميدددددددددد  مددددددددددن اجدددددددددد  مسددددددددددا د  طلبددددددددددة  لدددددددددد  الت
الت ليميددددددددددة ومددددددددددن هدددددددددداا المنطلددددددددددق ولخبددددددددددر  الباحثددددددددددة لكونهددددددددددا تدريسددددددددددية فددددددددددي قسددددددددددم التربيددددددددددة 

سددددددددددنه  حظددددددددددت ان  15ية ألكثددددددددددر مددددددددددن البدنيددددددددددة و لددددددددددوم الرياضددددددددددة   الجام ددددددددددة المستن ددددددددددر 
  ب ددددددددددددد  التدريسدددددددددددددين   يمتلكدددددددددددددون كفايدددددددددددددات تدريسدددددددددددددية وت ليميدددددددددددددة كافيدددددددددددددة ممكدددددددددددددن هندددددددددددددا

باحثدددددددددة مدددددددددن تقدددددددددديم دراسددددددددة مف دددددددددلة تقويميدددددددددة لم رفدددددددددة ا طاهددددددددا الددددددددد  الطلبدددددددددة وبهدددددددداا ر ت ال
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تلددددددددد  الكفايدددددددددات المتدددددددددوافر  لددددددددددى تدريسدددددددددي مددددددددداد  طرائدددددددددق تددددددددددريس التربيدددددددددة البدنيدددددددددة و لدددددددددوم 
 الرياضة من وجهة نظر طلبتهم .

يهدح البحث الحالي ال  تقويم كفاية التدريس لدرس طرائق تددريس التربيدة البدنيدة و لدوم 
م التربيددة البدنيددة و لددوم الرياضددة  كليددة التربيددة ا ساسددية  الرياضددة مددن وجهدده نظددر الطلبددة   قسدد

وكددان المجددا  البشددر : طلبددة قسددم التربيددة البدنيددة و لددوم الرياضددة   كليددة  الجام ددة المستن ددرية.
 2019 4 23-2019 2 29التربيدددددة ا ساسدددددية  الجام دددددة المستن دددددرية . و المجدددددا  ال مددددداني: 

م التربيدة البدنيدة و لدوم الرياضدة   كليدة التربيدة ا ساسدية  والمجا  المكاني: القا ات الدراسية لقس
 الجام ة المستن رية .

 منهج البحث  2-1
متددددددده مشدددددددكلة ءاسدددددددتخدمت الباحثدددددددة المدددددددنه   لو دددددددفي التحليلدددددددي باألسدددددددلوب المسدددددددحي لم      

درسددددددددها وتحديددددددددد الوضددددددددع إن المددددددددنه   لو ددددددددفي   هددددددددي و ددددددددح الظدددددددداهر  التددددددددي ن إاالبحددددددددث 
 (.                      2003ت رح جوانب القو  والض ح(  محمد  ويس:الحالي لها ل

 مجتمع البحث وعينته: 2-2
تكددددددددددون مجتمددددددددددع البحددددددددددث مددددددددددن طلبددددددددددة قسددددددددددم التربيددددددددددة البدنيددددددددددة و لددددددددددوم الرياضددددددددددة   

 2019 2018الجام دددددددددددددددة المستن دددددددددددددددرية  كليدددددددددددددددة التربيدددددددددددددددة ا ساسدددددددددددددددية لل دددددددددددددددام الدراسدددددددددددددددي 
( طالدددددددددددب وطالبدددددددددددة يمثلدددددددددددون 122 حيدددددددددددث بلدددددددددددح مجمدددددددددددو  مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث الحدددددددددددالي مدددددددددددن 

% مددددددددددن طلبددددددددددة المرحلددددددددددة الثالثددددددددددة للدراسددددددددددة ال ددددددددددباحية والمسددددددددددائية , وقددددددددددد تددددددددددم 100نسددددددددددبة 
% مددددددددن الطلبددددددددة 50اخددددددددا  ينددددددددة البحددددددددث الحددددددددالي مددددددددن الطلبددددددددة ب ددددددددور   شددددددددوائية وبنسددددددددبة 

 .(1( طالب وطالبة .كما في جدو   61حيث بليت ال ينة مكونة  
 (1جدو   ال

 الييبين مجتمع و ينة البحث الح
 النسبة المئوية عينة البحث النسبة المئوية مجتمع البحث  ت
1 122 100% 61 50% 
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 أدوات البحث :استخدمت الباحثة األدوات التالية . 2-3
  الم ادر والمراجع ال ربية واألجنبية 
   ا ستبانة.استمار 
 حاسبة نو  كاسيو 
 ورقة والقلم 
 استمارة االستبيان: 2-3-1

قامددددددددت الباحثددددددددة بدراسددددددددة ح ددددددددرية لكدددددددد  الم ددددددددادر والمقدددددددداييس والدراسددددددددات السددددددددابقة 
والمشددددددددابهة  بهدددددددددح الح ددددددددو   لدددددددد  اسددددددددتمار  مقننددددددددة والتددددددددي مددددددددن خ لهددددددددا بح ددددددددر شددددددددام  
للم دددددادر والدراسدددددات السدددددابقة والمشدددددابهة بهددددددح الح دددددو   لددددد  اسدددددتمار  مقنندددددة والتدددددي يمكدددددن 

الباحثددددددة باسددددددتمار  تددددددم ت ددددددميمها مددددددن خ لهددددددا حدددددد  مشددددددكلة البحددددددث الحددددددالي ولهدددددداا اسددددددت انت 
كانددددددت مقننددددددة تددددددم اسددددددتخدامها فددددددي بحددددددثهم, والمتكونددددددة   (2015الباحددددددث   خالددددددد اسددددددود  يدددددد  ,

 ( 2( مجا ت كما في الجدو   4(  بار  ومن  17من  

 (2جدول )
 يبين عدد المجاالت والعبارات الستبانة كفاية التدريس

 عدد العبارات المجال ت
 6 مادة الدرس 1
 5 مدرس المادة 2
 3 الطالب 3
 3 اإلدارة 4

 17 المجموع
 الشروط العلمية لالستبانة 

: للتحقدددددددددددق مدددددددددددن  ددددددددددددق ا سدددددددددددتبانة قامدددددددددددت الباحثدددددددددددة ب دددددددددددر   ددددددددددددق ا سدددددددددددتبانة
( مددددددددددن اسدددددددددداتا  كليددددددددددات 1ا سددددددددددتبانة  لدددددددددد  مجمو ددددددددددة مددددددددددن الخبددددددددددراء المخت ددددددددددين  ملحددددددددددق 

مددددددددددددددة محدددددددددددددداور ءالتربيددددددددددددددة البدنيددددددددددددددة و لددددددددددددددوم الرياضددددددددددددددة واقسددددددددددددددامها , لم رفددددددددددددددة مدددددددددددددددى م 
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وفدددددددددق  لددددددددد  ة و يلطلبدددددددددة حدددددددددو  محددددددددداور الكفايدددددددددة التدريسدددددددددال بدددددددددارات لم رفدددددددددة وجهددددددددده نظدددددددددر ا
 .ال  اضافة ما را  الخبراء مناسباوك تهاو يا ال  تم ت دي  ب   ال بارات 
: قامددددددددددددت الباحثددددددددددددة بحسدددددددددددداب درجددددددددددددة ا ختبددددددددددددار مددددددددددددن خدددددددددددد    ثبددددددددددددات ا سددددددددددددتبانة

تطبيدددددددددق ا ختبدددددددددار وا ددددددددداد  تطبيقددددددددده ب دددددددددد  شدددددددددر  ايدددددددددام مدددددددددن ا ختبدددددددددار ا و   لددددددددد   يندددددددددة 
بليددددددددت قيمددددددددة  إامددددددددن خددددددددارك  ينددددددددة البحددددددددث وبشددددددددك   شددددددددوائي.  ا  ( طالبدددددددد15مكونددددددددة مددددددددن  

حسددددددددددب ارتبدددددددددداط بيرسددددددددددون يمكددددددددددن ب( وهددددددددددي نسددددددددددبة ارتبدددددددددداط ثبددددددددددات  اليددددددددددة 0,81ا رتبدددددددددداط  
 . ا تمادها

: ي دددددددددد اتفددددددددداق الخبدددددددددراء  لددددددددد  وضدددددددددو  المحددددددددداور وال بدددددددددارات  موضدددددددددو ية ا سدددددددددتبانة
 وم ئمتها ل ينة البحث الحالي.

 التجربة االستطالعية : 2-3-2
ية تسدددددددددددددددبق التجربدددددددددددددددة ا  دددددددددددددددلية للبحدددددددددددددددث قامدددددددددددددددت الباحثدددددددددددددددة بتجربدددددددددددددددة اسدددددددددددددددتط  

 ت رح:ل
 .بات التي تواجه الباحثةم رفة ال  و  .1
 .ا ستبانةمدى فهم ال ينة ل بارات  .2
م رفدددددددددددة افضددددددددددد  الوسدددددددددددائ  المسدددددددددددتخدمة لطدددددددددددر  ا سدددددددددددتبانة  لددددددددددد  ال يندددددددددددة بشدددددددددددك   .3

 مباشر او  ير مباشر .
 .(2قدر  الفريق ال م  المسا د  ملحق  .4
 ة :التجربة الرئيس 2-3-3

ب دددددددددددددددد ان قامدددددددددددددددت الباحثدددددددددددددددة بتدددددددددددددددوفير الشدددددددددددددددروط ا ساسدددددددددددددددية المناسدددددددددددددددبة ألجدددددددددددددددراء 
 لددددددددددد   ينددددددددددة البحدددددددددددث والبدددددددددددالح  نةا سددددددددددتباا ختبددددددددددار قامدددددددددددت الباحثددددددددددة بتو يدددددددددددع اسدددددددددددتمارات 

وطلددددددددددددددب مددددددددددددددنهم وضددددددددددددددع  2019 3 20وطالبددددددددددددددة  فددددددددددددددي يددددددددددددددوم  ا  ( طالبدددددددددددددد 61 ددددددددددددددددهم   
  مددددددددددة   دددددددددد  ( فددددددددددي المكددددددددددان الددددددددددا  ي بددددددددددر  ددددددددددن ر يهددددددددددم إ اء كدددددددددد  فقددددددددددر  مددددددددددن فقددددددددددرات 

  ة.نابا ست
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 الوسائل االحصائية : 2-3-4
 .  Spssاستخدمت الباحثة الحقيبة ا ح ائية 

 النسبة المئوية .1
 الوسط الحسابي  .2
 الو ن المئو  .3
 ا نحراح الم يار   .4
 م ام  ا رتباط البسيط   بيرسون( .5
 . عرض ومناقشة النتائج :3

 ( 3الجدول) 
 يبين نتائج  مجال ) مادة الدرس( 

 أحيانا كال نعم مادة الدرس ت
  يوجددددد متدددداب منهجددددي وا  تمدددداد  لدددد  المحاضددددرات ا ستنسددددا    1

 يمث   ائقا امام فهم الماد  الدراسية 
45% 30% 25% 

المدداد  ال لميددة التددي يطرحددا مدددرس المدداد  كافيددة و نيددة بالم لومددات  2
 المفيد  

35% 15% 50% 

 %15 %30 %55 الماد  المقدمة من قب  مدرس الماد  تتناسب مع قدراتنا ال لمية   3
الماد  التي يقدمها مددرس المداد  تلبدي طموحاتندا بمداد  ط ت التربيدة  4

 الرياضية 
35% 45% 20% 

 %50 %15 %35 الماد  التي يطرحه ا ستاا كثير  و  ب فهمها  5
 %20 %70 %5 ي تمد مدرس الماد   ل   ر  وسائ  ا يضا  والت ليمية  6

إن ا لدددددب الطلبدددددة يدددددرون بدددددان وجدددددود كتددددداب  ا ددددد   فدددددي ( 3يتبدددددين لندددددا مدددددن الجددددددو   
محاضدددددرات ا ستنسدددددا  يمثددددد  تددددداب منهجدددددي وا  تمددددداد  لددددد  ك  يوجدددددد  منهجدددددي يقدددددح  ائقدددددا  

 ددددر  وسددددائ  ا يضددددا  والت ليميددددة  وكددددال  فددددجن  دددددم وجددددود ائقددددا امددددام فهددددم المدددداد  الدراسددددية 
إلدددد  قليدددد  مددددن ( إن المدددداد  الدراسددددية ومحتوياتهددددا تحتدددداك 3لدددددرس. يتبددددين مددددن خدددد   الجدددددو   ل
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تنظددددددديم المفدددددددردات بشدددددددك  يدددددددت ءم مدددددددع قددددددددرات الطلبدددددددة وميدددددددولهم مدددددددن  جددددددد  تحقيدددددددق اهدددددددداح 
 ( 2016الدرس  يد سليمان ال دوان :

 (   4جدول ) 
 يبين نتائج مجال ) مدرس المادة(

 أحيانا كال نعم مدرس المادة ت
ي تمد مدرس الماد   ل  اخراك درس ط ت التربية الرياضية ب ور    1

  حيحة 
50% 15% 35% 

 %20 %10 %70 ه  يتم و و  الماد  للطبلة بشك   حي  وسليم  2
 %5 %18 %80 ه  ي م  مدرس الماد   ل   ر  الماد  بشك  مبسط   3
 %20 %10 %70 ه  ي م  مدرس الماد   ل  تفهيم الطلبة بشك  جيد   4
حسدددب رايددد  هددد  هنالددد  ارتبددداط وثيدددق بدددين الجاندددب النظدددر  وال لمدددي  5

 للماد  
60% 20% 20% 

ا ددددددد   ان ا لبيدددددددة الطلبدددددددة ي يددددددددون ان يكدددددددون فدددددددي ( 4يتبدددددددين مدددددددن خددددددد   الجددددددددو   
خدددددراك الددددددرس مدددددن قبددددد  مددددددرس ط ت التربيدددددة الرياضدددددية ي تمد مددددددرس المددددداد   لددددد    سدددددلوب وا 

ب ددددددور   ددددددحيحة ( وكددددددال   هدددددد  يددددددتم و ددددددو  المدددددداد  اخددددددراك درس ط ت التربيددددددة الرياضددددددية 
  ارتبدددداط وثيددددق بددددين الجانددددب حسددددب رايدددد  هدددد  هنددددابوسددددليم ( وكددددال    للطبلددددة بشددددك   ددددحي 

النظدددددددر  وال لمدددددددي للمددددددداد  ( تدددددددتم ب دددددددور  جيدددددددد  و دددددددر  مددددددداد  الددددددددرس يدددددددتم ب دددددددور  سدددددددهلة 
ن  سددددددلوب المدددددددرس يسددددددا د  لدددددد  فهددددددم الدددددددرس ومددددددن هنددددددا يتبددددددو ومبسددددددطه  ن لنددددددا  ن مدددددددرس يا 

المدددددداد  كددددددان مبددددددد ا  وناجحددددددا  فددددددي  ملدددددده ويتمتددددددع ب مكانيدددددده  اليددددددة مددددددن الم لومددددددات النظريددددددة 
 ( 2014وال ملية لماد  ط ت التربية الرياضية  ايمان محمد سحتوت:
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 ( 5جدول )
 يبين عرض نتائج مجال ) الطالب(

 أحيانا كال نعم الطالب ت
 %30 %10 %60 التربية الرياضيةه  لدي  الر بة في ت لم فن تدريس  1
ه  تمتل  ا مكانية  ل  اسدتي اب المداد  النظريدة وال مليدة فدي فهدم  2

 ماد  الدرس 
20% 70% 10% 

ه  هنال  اخت ح في فهم الماد  الدراسية بشك  مختلح  ن بقية   3
 لطلبة 

80% 10% 10% 

ا ددددددد   والخددددددداص بمجدددددددا  الطالدددددددب إن   لبيدددددددة الطلبدددددددة لدددددددديهم فدددددددي ( 5يدددددددبن الجددددددددو   
الر بددددددة فددددددي ت لددددددم فددددددن التدددددددريس ه  لدددددددي  الر بددددددة فددددددي ت لددددددم فددددددن تدددددددريس التربيددددددة الرياضددددددية(  
وكددددددال  ان امكانيددددددة الطلبددددددة  سددددددتي ابهم للمددددددواد النظريددددددة وال لميددددددة   تقددددددح  ائقددددددا  فددددددي تفهددددددم 

  اخددددددت ح فددددددي فهددددددم رس ه  هندددددداا لبيدددددده  يندددددده الدددددددلمدددددداد  درس التربيددددددة الرياضددددددية  و كدددددددت 
مددددن  ا  المدددداد  الدراسددددية بشددددك  مختلددددح  ددددن بقيددددة لطلبددددة ( بددددجن تفهددددم لمدددداد  الدددددرس يكددددون مختلفدددد

حسددددددددب اخددددددددت ح مسددددددددتويات ممارسددددددددتهم لطرائددددددددق التدددددددددريس  محسددددددددن  لددددددددي بطالددددددددب ألخددددددددر 
 ( 2015 طية:

 ( 6جدول )
 يبين عرض نتائج محور )  اإلدارة (

 أحيانا كال نعم اإلدارة ت
 %20 %55 %25 ي تبر وقت المحاضر  في الجدو  منتسب للطبة ؟  1
 %25 %50 %25 ت تبر  ياد  الدروس ال ملية في ا سبو    ب ومت ب للطلبة  2
 %30 %10 %60 ادار  القسم تهتم وتستمع لمشاك  الطلبة بشك  دور   3

حيدددث  كدددد ا لدددب  فدددراد ا ددد    والخددداص بمجدددا   ا دار  ( فدددي ( 6يتبدددين لندددا مدددن الجددددو         
 ا  للطبدة(   يكدون  ائقد ا  سدباوقت المحاضر  في الجدو  من دنة بان وقت الدرس في الجدو  ي ال ي

لحضددورهم  الدددرس وكمددا  ن كثدددر  الدددروس ال مليددة فددي األسدددبو    تكددون  ائقددا لحضددور الددددرس  
م تهدددتم وتسدددتمع و كدددد ا لدددب  فدددراد الدراسدددة  لددد  ضدددرور   ن يكدددون هندددا  لقددداء دور   ادار  القسددد
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لمشدداك  الطلبددة بشددك  دور  ( مددع إدار  القسددم  مددن اجدد   ن يكددون هنددا  حدداف  ود ددم للنهدددو  
بدرس طرائق التددريس  حيدث إن ا دار  تسداهم بجد ء كبيدر فدي حد  الم وقدات التدي ترافدق ال مليدة 

 لد  ت فيهدا   الت ليمية  وان  قد  اللقاءات  الدورية مع الطلبة  سيتم طر  ها  الم وقات  وال م 
لتطدددددوير إمكانيددددداتهم بشدددددك  مدددددتقن  محمدددددد  لدددددي  ا  ان اللقددددداءات ت دددددد حددددداف  م نويددددد  فضددددد    دددددن

 ( 2014الخولي:
 الخاتمة: .4

  يوجددددددددددد مددددددددددنه  محدددددددددددد مددددددددددن خدددددددددد   النتددددددددددائ  التددددددددددي ظهددددددددددرت تو ددددددددددلت الباحثددددددددددة 
فدددددددي فهدددددددم المددددددداد  بالشدددددددك   ا  قدددددددوثابدددددددت مدددددددن قبددددددد  مددددددددرس المددددددداد  ممدددددددا يددددددد د  ان يكدددددددون  ائ

   ددددددددددددد مدددددددددددن ال يندددددددددددة يدددددددددددرى ان المددددددددددداد  التدددددددددددي يلقيهدددددددددددا مددددددددددددرس المددددددددددداد  هندددددددددددا, ال دددددددددددحي 
نسددددددددبة كبيددددددددر  مددددددددن اسددددددددتجابات ال ينددددددددة تددددددددرى ان  ,تتناسددددددددب مددددددددع قدددددددددراتهم البدنيددددددددة والمهاريدددددددده

 دددددددددددم وجددددددددددود المحاضدددددددددددرات الفيددددددددددديو والتقنيددددددددددات التربويدددددددددددة لمدددددددددداد  درس التربيددددددددددة الرياضدددددددددددية 
مددددددددددن ة إلدددددددددد  , وتو ددددددددددي الباحثدددددددددداسددددددددددتي اب المدددددددددداد  بالشددددددددددك  ال ددددددددددحي يقلدددددددددد  مددددددددددن فهددددددددددم و 

تمددددددددددددداد  لددددددددددددد    مقدددددددددددددرر ومدددددددددددددنه  ثابدددددددددددددت للطلبدددددددددددددة دون ا  الضدددددددددددددرور  ان يكدددددددددددددون هندددددددددددددا
يجددددددددددب تددددددددددوفير الوسددددددددددائ  التقنيددددددددددة فددددددددددي  ددددددددددر  المحاضددددددددددرات , و المحاضددددددددددرات وا ستنسددددددددددا 

مددددددددددد  ادار  القسدددددددددددم يجدددددددددددب ان ي , و سدددددددددددت ما  ا فددددددددددد م والداتشدددددددددددو و يرهدددددددددددااك لددددددددددد  الطلبدددددددددددة 
  لقدددددددددددداءات شددددددددددددهرية مددددددددددددع الطلبددددددددددددة  سددددددددددددتما  لمشدددددددددددداكلهم فيمددددددددددددا  لدددددددددددد  ان تكونددددددددددددت هنددددددددددددا

 يخص الت ليم والمحاضرات . 
 :المصادر
  ايمدددددددددددددددان محمدددددددددددددددد سدددددددددددددددحتوت : اسددددددددددددددددتراتيجيات التددددددددددددددددريس الحديثدددددددددددددددة, دار الفددددددددددددددددرات

 .2014للنشر ,
  خالدددددددددددددد اسدددددددددددددود  يددددددددددددد  : بنددددددددددددداء مقيددددددددددددداس للكفيدددددددددددددات الت ليميدددددددددددددة لم لمدددددددددددددي التربيدددددددددددددة

 .2015, 1, م3ددالرياضية في الديوانية , مجلة المثن  , ال 
  يددددددددددددددد سددددددددددددددليمان ال دددددددددددددددوان : النظريددددددددددددددة البنائيددددددددددددددة ا جتما يددددددددددددددة و تطبيقاتهددددددددددددددا فددددددددددددددي 

 .2016التدريس, دار الفرات , 
   محسدددددددددددن  لدددددددددددي  طيدددددددددددة : المنددددددددددداه  الحديثدددددددددددة و طرائدددددددددددق التددددددددددددريس , دار الج يدددددددددددر

 .2015للنشر,
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 , 2014محمد  لي الخولي:  ساليب التدريس ال امة, دار دجلة 
  ال لمدددددددددددددددي فدددددددددددددددي الخدمدددددددددددددددة ا جتما يدددددددددددددددة   الدراسدددددددددددددددة محمدددددددددددددددد  دددددددددددددددويس : البحدددددددددددددددث

, القددددددددددددددددددداهر  , دار النهضدددددددددددددددددددة  3والتشدددددددددددددددددددخيص فدددددددددددددددددددي بحدددددددددددددددددددوث الممارسدددددددددددددددددددة( , ط
 . 2003ال ربية للنشر والتو يع , 

 (1ملحق  
 يبن  سماء الساد  الخبراء الاين  رضت  ليهم ا ستمار 

 مكان العمل الخبير ت
 كلية التربية ا ساسيةالجام ة المستن رية     .د اسما ي   بد  يد  اشور 1

 قسم التربية البدنية و لوم الرياضة
 جام ة كرب ء  .د حيدر سلمان  لي 2

 كلية التربية البدنية و لوم الرياضة
 ا ساسية الجام ة المستن رية   كلية التربية  .م.د  ماد ط مه راضي 3

 قسم التربية البدنية و لوم الرياضة
 ا ساسية الجام ة المستن رية   كلية التربية  .م.د  لي خوام خطيب  4

 قسم التربية البدنية و لوم الرياضة
 

 (2ملحق )
 االستمارة

ا ستمار  التي بين  يديكم لخدمتكم من اج  الوقوح  ل  مشك ت طرائق التدريس , لاا نجروا 
 مع التقدير ا جابة  ليها بدقة.....

 المناسبةمالحظة : ضع أشاره )صح ( أمام العبارة 
 أحيانا كال نعم مادة الدرس ت
  يوجددددد متدددداب منهجددددي وا  تمدددداد  لدددد  المحاضددددرات ا ستنسددددا    1

 يمث   ائقا امام فهم الماد  الدراسية 
   

   المدداد  ال لميددة التددي يطرحددا مدددرس المدداد  كافيددة و نيددة بالم لومددات  2
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 المفيد  
    الماد  المقدمة من قب  مدرس الماد  تتناسب مع قدراتنا ال لمية   3
الماد  التي يقددمها مددرس المداد  تلبدي طموحاتندا بمداد  ط ت التربيدة  4

 الرياضية 
   

    الماد  التي يطرحه ا ستاا كثير  و  ب فهمها  5
    ي تمد مدرس الماد   ل   ر  وسائ  ا يضا  والت ليمية  6
    مدرس المادة ت
ي تمدددددد مددددددرس المددددداد   لددددد  اخدددددراك درس ط ت التربيدددددة الرياضدددددية   1

 ب ور   حيحة 
   

    ه  يتم و و  الماد  للطبلة بشك   حي  وسليم  2
    ه  ي م  مدرس الماد   ل   ر  الماد  بشك  مبسط   3
    ه  ي م  مدرس الماد   ل  تفهيم الطلبة بشك  جيد   4
حسددب رايدد  هدد  هنالدد  ارتبدداط وثيددق بددين الجانددب النظددر  وال لمددي  5

 للماد  
   

    الطالب ت
    ه  لدي  الر بة في ت لم فن تدريس التربية الرياضية 1
هدددددد  تمتلدددددد  ا مكانيددددددة  لدددددد  اسددددددتي اب المدددددداد  النظريددددددة وال مليددددددة  2

 في فهم ماد  الدرس 
   

هددددد  هنالددددد  اخدددددت ح فدددددي فهدددددم المددددداد  الدراسدددددية بشدددددك  مختلدددددح   3
  ن بقية لطلبة 

   

    اإلدارة ت
    ي تبر وقت المحاضر  في الجدو  منتسب للطبة ؟  1
    ت تبر  ياد  الدروس ال ملية في ا سبو    ب ومت ب للطلبة  2
    ادار  القسم تهتم وتستمع لمشاك  الطلبة بشك  دور   3
 


