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عًيد كهيت انرتبيت انبدَيت ٔانعهٕو انسياضيت 111
كًا أتقدو بانشكس اجلصيم اىل أستاذي انفاضم
اّلستاذ (و .عبداحلسني ياجد حمًد) نتصٔيدي
ّ
باملصادز ٔيا قديّ يٍ تسٓيالث إلضٓاز انبحث
بانصٕزة املتٕاضعت

المحتوٌات
الموضوع
عنوان البحث
اآلية القرآنية الكريمة
االهداء
الشكر والتقدير
قائمة المحتويات

الصفحة
أ
ب
ت
ث
هـ –ج

الباب االول
1
1-1
2-1
3-1
4-1

التعريف بالبحث
المقدمة واهمية البحث
مشكلة البحث
اهداف البحث
مجاالت البحث

2
2
3
4
4

الباب الثانً
الدراسات النظرية
2
 1-2التطبيق واالهداف العامة
 1-1-2االسس الالزمة النجاح العمل الميداني للمطبقين
 2-1-2مشاكل مدرسي التربية الرياضية الجدد

6
6
7
8

الباب الثالث
منهجية البحث واجراءاته الميدانية
3
 1-3منهج البحث
 2-3عينة البحث
 3-3ادوات البحث
 4-3استمارة االستبيان
 5-3التجربة االستطالعية
 6-3االسس العلمية لالختبارات
 1-6-3ثبات االختبار
 2-6-3صدق االختبار
 3-6-3موضوعية االختبار
 7-3طريقة تنفيذ البحث
 8-3الوسائل االحصائية

11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
13

الباب الرابع
4
1-4

عرض النتائج ومناقشتها
عرض النتائج ومناقشة االستبيان

14
16
21-19-18-17-16

الباب الخامس
5
1-5
2-5

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
التوصيات
المصادر

22
22
23
24

البــــــاب األول
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البـــــــــاب األول
 -1التعرٌف بالبحث -:
 1-1ــ المقدمة وأهمٌة البحث-:
أن عمليةةة البحةةث والتطبيةةق مةةن متطلبةةات انعةةداد المهنةةي لمةةدرس التربيةةة الرياضةةية و يهةةا
يحاول الطالب أن يطبق ما درسه من نظريات ي الكلية وهةي جةزاء مهةض وضةرورم لعمليةة
إعداد مدرسين التربية الرياضية من الناحية العلمية بصورة جيدة وهي تمثةل أنشةطة مخططةة
تسةةاعد الطلبةةة المطبقةةين علةةا االتصةةال بالمةةدارس والتعامةةل المباشةةر مةةل طلبةةة تلة المةةدارس
ومدرائها ومدرسيها والتربية الرياضية تعتبر بصفة اساسية نشاطا ً "جماعيةاً" و يةه التالميةذ ال
يتعلمون نشاطاتهض بصورة آلية بل من خالل التوجيه واإلرشاد 1
وبما ان الطالب المطبق من خالل سنين دراسته أصبحت له دراية كا ية ي كيفية التعامل مةل
التالميةةةذ ذ لةةةذا موقفةةةه يكةةةون المرشةةةد النةةةاجم والمشةةةجل لتالميةةةذ مةةةن خةةةالل تحليةةةل نتةةةائج
(أعمالهض)1
نأخةةذ عمليةةة التطبيةةق الميةةداني طابع ةا ً ايجابيةةا ً مهمةةا ً ةةي تنميةةة القةةدرات والقابليةةات الفرديةةة
واالبداعيةةة لةةدط الطالةةب المطبةةق وتعةةزز بنفسةةه إلبةةراز مواهبةةه وإبداعاتةةه ةةي كيفيةةة إيصةةال
المعلومات للطلبة بصورة جيدة ذ وتحلل هذ االنشطة زيارات ميدانية من قبل اساتذة مشر ين
من الكلية علا الطلبة المطبقين لغرض تقييض وتثبيت المالحظات الضرورية والتةي مةن شةأنها
مسةةاعدة الطالةةب لتجةةاوز بعةةض العوامةةل والعقبةةات التةةي تعمةةل علةةا اعاقتةةه عةةن إتمةةاض عمليةةة
التطبيق بشكل جيد 1
وخةالل هةذ العمليةةة تظهةر الكثيةةر مةن المعوقةةات التةي تعيةق الطالةةب وتحةد مةةن انةد اع عمليةةة
التطبيةةق ذ وبعةةض هةةذ العوامةةل يتمثةةل ةةي اعةةداد المطبةةق نفسةةه واخةةرط تمثةةل ةةي امكانيةةات
المدرسةةة التةةي يطبةةق يهةةا والةةبعض اآلخةةر تتمثةةل بمةةدط قةةدرة الطالةةب علةةا تةةرة اسةةتمرار
التطبيق 1
ومةةن هنةةا تةةأتي أهميةةة البحةةث ةةي السةةعي لمعر ةةة تقةةويض واقةةل مةةدرس التطبيةةق العملةةي لطلبةةة
الصفوف الرابعة ي كلية التربية البدنية والعلوض الرياضية ي المدارس الثانوية 1

 – 2 -1مشكـــلة البحــث -:
هنا نسبة كبيرة من المدارس الثانوية التي يجرم يها التطبيةق ال تةتالءض مةل نجةاح التطبيةق
المثالي لدرس التربية الرياضية وتقويمه عمليا ً
إن اعداد المدارس للطالةب المطبةق وتأهيلةه نضةيراً عمليةا ً لةيس كا يةا ً نعةداد وتطبيةق كةل مةا
أخذ خةالل اربعةة سةنوات مةن الدراسةة ةي الكليةة ووضةعه لخطةة درس التربيةة الرياضةية ذ
وهنا معوقات لعملية التطبيق الميداني العملةي لطلبةة كليةة التربيةة البدينةة والعلةوض الرياضةية
ي المدارس الثانوية تتعلق بإمكانيات المدرسة أو طبيعتها او تالميذ تل المدرسة وغيرها 1

 – 3 – 1أهــــداف البحـــــث-:
يهدف البحث الا -:
 -1التعرف علا واقل التطبيق العملي لطلبة كلية التربية البدنية والعلوض الرياضية 1
 -2الوقوف علا الجوانب االيجابية والسلبية ي عملية التطبيق 1

 – 4 – 1مجاالت البحث -:
 -1المجةةال البشةةةرم ة عينةةةة مةةةن طةةةالب المرحلةةة الرابعةةةة  -كليةةةة التربيةةةة البدنيةةةة والعلةةةض
الرياضية – جامعة القادسية 1
 -2المجال الزماني 21ة12ة 2116ولغاية 1ة5ة2117
 -3المجال المكاني ة القاعات التدريسية ي كلية التربية البدنية والعلوض الرياضية 1

البــــــاب الثـــــــــــانً
-2الدراسات النظرٌة
 -1-2التطبٌق واالهداف العامة له 0
 -1-1-2األسس الالزمة إلنجاح العمل المٌدانً للمطبقٌن
-2-1-2مشاكل مدرسً التربٌة الرٌاضٌة الجدد 0

البــــاب الثـــــــــــــــانً
-2الدراسات النظرٌة -:
-1-2التطبيق واالهداف العامة له -:
ليس هنا بديل مادة التطبيق اذ انها تعتبر المادة الدراسية التي يتمكن الطلبة من البرهنةة علةا
امكانيات ربط المعر ة والمقدرة والمهةارات الحركيةة يجةب ان يطةابق المةنهج التطبيقةي الواقةل
التربوم لالهداف المرسومة من قبل المديرية العامة للتربية الرياضية وهي مايلي -:
 -1تعليض الفعاليات وااللعاب الرياضية المختلفة
 -2تشةةكيل الفريةةق الرياضةةي لشةةعب الصةةفوف وتنظةةيض المباريةةات بيةةنهض ( النشةةاط الرياضةةي
الداخلي)
 -3تشكيل الفرق الرياضية التي تمثةل المدرسةة ةي السةباقات الخارجيةة ( النشةاط الرياضةي
الخارجي)
 -4تهيئة وتدريب رق العرض الرياضية
 -5تنظيض الفرق الكشفية وتجمعاتها
 -6اقامة المخيمات الكشفية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 1
() 2

عباس احمد السامرائي وقاسض حسن حسين  :التطبيق العملي ي التربية الرياضية ذ بغةداد ذ دار
الكتب ذ 1986
المصدر نفسه ذ ص 23ذ ص49

2

–  – 1 – 1األسس الالزمة إلنجاح العمل المٌدانً للمطبقٌن -:

ان الواجبات الملقاة علا عاتق مطبق التربية الرياضية كثيةرة ومتنوعةة هةي تتضةمن التةدريب
علا االلعاب وادارة اختبارات اللياقة البدنية وتعليض االلعاب والتةدريس النظةرم والعملةي وهةذا
نرط انها ليست مختصرة علا التربية الرياضية وحدها بل تتعدط الا مجةال اوسةل واكبةر مةن
الواجبات االساسية ي وضعية المدرسة وعلا الرغض من ان مدرسي التربية الرياضةية يةودون
وظةةائفهض ةةي جهةةات المةةدارس ومنظمةةات متعةةددة اال ان هةةذ المهةةاض متجانسةةة ومتشةةابهة ةةي
طبيعتها واذا لض يكن هذا انه يتحتض علينا ايجاد عدد من برامج اعداد المعلمين بقةدر عةدد المهةض
التي يكلف بها هوالء بعد تخرجهض ام انهض ال بد من وضل برنامج خةاص لمجابهةة كةل موقةف
علا حدة 1
مةةن الواجةةب علةةا كليةةات التربيةةة البدنيةةة والعلةةوض الرياضةةية ان توضةةم اغةةراض مهنةةة التربيةةة
الرياضية الا طالبها توضيحا ً جيداً ودقيقا ً ذ وهي تتضمن تلة االغةراض العريقةة ذات العمةل
الواسل التي يباشرها المدرسون ةي حيةاتهض المهنيةة والتةي دائمةا ً تكةون ماثلةة ةي اذهةانهض التةي
كانوا يدرسونها ي صةفو هض ذ وهةذا يقودنةا الةا ان نجعةل المطبةق يةتفهض تلة االغةراض التةي
يسعا علا تحقيقها لتجعله قادراً علا النجاح ي عمل اليوض او الغد 1
ان من نتائج هذا االطالع والفهض الجيد تمكن المطبق من تقويض عملةه وخططةه وبرامجةه بشةكل
جيد وتزداد عاليته القيادية مما يجعله يصل الا نتائج طيبة مثمرة 1
والمسةةوولية االخةةرط التةةي تقةةود المطبةةق الةةا النجةةاح هةةي التخطةةيط الجيةةد للفتةةرة الزمنيةةة التةةي
يطبق يها لجعل تل االغراض مادة حيوية و عالة ذ وقةد قامةت كليةات التربيةة البدنيةة والعلةوض
الرياضية علا ارسال طلبتها الا المدارس نجل التطبيةق العملةي ذ وحيةث ان هنةا اساسةيات
نعداد الطلبة لتقويض التطبيق يجب التأكيد عليها لتكون اللبنة االولا ي صلب عملية التطبيق1
وعموما ً ليس هنا طريقة واحدة من الممكةن ان نضةل اهةداف ناجحةة ويكةون انجازهةا مثمةراً
مالض تتضا ر جهةود العمليةين إلنجاحهةا وعليةه الطةرق كثيةرة ولكةن المهةض ان نضةل امةاض اعيننةا
طريقةةة الةةدرس وطريقةةة انداء ومعر ةةة ايجابيةةات وسةةلبيات الةةدرس التةةي تتماشةةا علةةا ضةةوء
اهدا ها وهذا متوقف علا نوعية المنهاج والتخطةيط لةه وصةيغة التكامةل بهةا وسةلوكية المطبةق
واعةةداد وكةةذل المشةةرف علةةا عمليةةة التطبيةةق ومةةدط تعاونةةه مةةل المطبةةق يسةةاعد علةةا تقةةويض
الدرس العملي 1

 – 2 – 1 –2مشاكل مدرسً التربٌة الرٌاضٌة الجدد 0
ي بداية كل سنة دراسة تستقبل المةدارس علةا اخةتالف مسةتوياتها المدرسةين الجةدد المةوهلين
عمليا ً ولكنهض لض يوهلون تأهيالً عمليا ً كا يا ً ويحتاجون الا التوجيه والمعاونة الجةل التكيةف مةل
محيط عملهض والبيئة الجديةدة التةي سةيعملون يهةا المدرسةون الجةدد ةي حاجةة الةا توجيةه يهةا
()1
يقومون به من اجل واجبات وكيفية ممارسة التطبيق 1
هنةةا مشةةكالت ال تخةةص قةةط كفةةاءة مةةدرس التربيةةة الرياضةةية كونةةه قليةةل الخبةةرة او عةةديمها
لتقويض الدرس 1
ولكن هنال مشكالت لتقويض واقل درس التطبيق العملي لطلبة التربية البدنية والعلوض الرياضةية
مثل المكانة التي تحتلها مادة التربية الرياضية ي بلدنا 1
ان امكانية والمكانة التي تحتلها مادة التربيةة الرياضةية مناصةب حيةاة عراقنةا الحبيةب ال تحسةد
عليها النها تنطلق من ناحية تأثير وأهميةة التربيةة الرياضةية ةي جميةل ميةادين الحيةاة المختلفةة
وهي تتصل اتصاالً جوهريا ً وعلا نطاق واسل ي اعداد المجتمل اعداداً قويةا ً وتقةدميا ً الجةراء
التحوالت الثورية العميقة يه لمواجهة تحديات الظلةض والفسةاد االمريكةي الصةهيوني ةي شةعبنا
العزيز ( )2وكل هذا يوثر بصورة سلبية علا تقويض الدرس العملي 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقيل الكاتب (واخةرون)  :االدارة والتنظةيض ةي التربيةة الرياضةية لكليةات التربيةة الرياضةية
() 1
ي العراق ذ بغدادذ دار الكتب ذ 1986ذ ص121
عباس احمد السامرائي وقاسض حسن حسين  :المصدر السابق ذ ص73
() 2

البـــــاب الثالــــــــث
-3منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة
 -1-3منهج البحث
-2-3عٌنة البحث
-3-3ادوات البحث
 -4-3استمارة االستبٌان
 -5-3التجربة االستطالعٌة
 -6-3االسس العملٌة لالختبارات
 -1-6-3ثبات االختبار
 -2-6-3صدق االختبار
 -3-6-3موضوعٌة االختبار
 -7-3تنفٌذ االختبار
 -8-3الوسائل االحصائٌة

البــــــاب الثالــــــث
3

– منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة0

4

–  – 1منهج البحث

استخدض الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة مشكلة الدراسة حيةث ( يهةتض المةنهج الوصةفي
ي ايجاد حل للمشاكل وتحديد العالقات التي توجد بين الظةاهرات واالتجاهةات التةي تسةير ةي
طريق النمو والتطور ) (1 )1

 – 2 – 3عٌنة البحث0
تض اختبار عينة البحةث بالطريقةة العشةوائية البسةيطة مةن طلبةة الصةف الرابةل ةي كليةة التربيةة
المدنية والعلوض الرياضية حيث بلغ عدد العينة ( )41طالب وبنسبة تقدر 1 %41

 -3 – 3أدوات البحث  :وتشمل -:

المصادر والمراجل العربية
استطلل الباحث عدد ال بأس به مةن المراجةل العربيةة والكتةب والدراسةات العلميةة ةي مجةاالت
طرائق ي التربية الرياضية والتطبيق الميداني1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريسان خريبط  :منهاج البحةث ةي التربيةة البدنيةة ذ الموصةل ذ مديريةة دار الكتةب للطباعةة
() 1
والنشر ذ جامعة الموصل ذ 1987ذ ص82

-4-3استمارة االستبٌان
تض االستعانة باستمارة اسةتبيان صةممها الباحةث لغةرض الوقةوف علةا المعلومةات التةي يريةدها
مةن عينةةة البحةث وقةةد اقةةرت االسةتمارة بعةةد ان عرضةت علةةا الطلبةةة وقةد احتةةوت علةةا ()11
اسئلة يجيب عليها الطلبة بـ (نعض ) او (كال) 1

-5-3التجربة االستطالعٌة
استخدض الباحث هذ التجربة كبداية لعملةه للتعةرف علةا السةلبيات ةي عمليةة التطبيةق الميةداني
والمعوقات التي تعيق تقويض واقل الةدرس التطبيقةي مةن قبةل العينةة وتجاوزهةا مةن اجةل سةالمة
االجةةراءات االساسةةية للبحةةث يفصةةل اجةةراء التجربةةة االسةةتطالعية ( يمكةةن للباحةةث معر ةةة
()1
السلبيات التي مر بها المختبرون وتجاوزها باالختبار القادض )

-6-3األسس العلمٌة لالختبارات

1

-1-6-3ثبات االختبار 1
ويعني االختبةار الثابةت انةه االختبةار الةذم يعطةي النتةائج المتقاربةة او نفةس النتةائج اذا ( طبةق
اكثر من مرة ي ظروف متشابهة() )2
وقاض الباحث و ق ذل بتوزيل استمارة االستبيان علا الطلبة المطبقين بعدد ( )11قط ثض اعةاد
االختبار بنفس االستمارة وعلا العينة نفسها و ي ضروف مماثلة بعد اسبوع واحد قط 1
ويذكر خريبط ي هذا المجال انه ( يكرر نفس االختبار علا نفس المفحوصين بعد ترة زمنية
محددة تض بذكر متابعا ً ويفضل ان ال تقل عن اسبوع ())3
وقد خرج الباحث بمعامل الثبات الختبار ي كل مةن ابعةاد مةن خةالل ايجةاد معامةل االرتبةاط
بين نتائج االرتباط ي كلتا الحالتين 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 1
() 2
() 3

قاسةةض المنةةدالوم وآخةةرين  :االختبةةارات والقيةةاس والتقةةويض ةةي التربيةةة الرياضةةية ذ الموصةةل ذ
مطبعة التعليض العالي ي الموصل ذ 1989ذ ص118
ريسان خريبط  :المصدر السابق ذ ص83
ريسان خريبط  :المصدر سبق ذكر ذ ص84

 -2-6-3صدق االختبار

1

( ويقصد بصدق االختبار وهو ان يقيس الشيءالذم وضل لقياسه )

()1

اوجةةد الباحةةث االسةةتمارة المسةةتخدمة باسةةتخداض الصةةدق الةةذاتي يكةةون بحسةةاب الجةةذر التربيعةةي
لمعامل ثبات االختبار ام انه يعتمد علا قيض معامل ثبةات االختبةار وهةي قةيض مقبولةه ةي اطةار
االختبةةار  1وممةةا سةةبق يتضةةم ان لالختبةةار ثبةةات وصةةدق جيةةدين حيةةث ( ان صةةفات الصةةدق
والثبات من اهض الصفات التي يتصف بها االختبار )(1 )2

-3-6-3موضوعٌة االختبار
االختبار الجيد ان يتصف بالموضوعية اضا ة الا اتصا ه بالصدق والثبات الالزمين ( ويكون
االختبار موضوعيا ً اذا كانةت اسةئلته محةدد وبحيةث يكةون للسةوال جةواب واحةد قةط ال يتةر
()3
مجال لالقتباس )
وقةةد اعتنةةا الباحةةث ةةي اسةةتمارة االسةةتبيان لتكةةون بألفةةاظ واضةةحة ومفهومةةة وبأسةةئلة محةةددة
يستطيل ا راد العينة االجابة عنها بسهولة وبدون ام التباس يها ممةا يوكةد موضةوعيتها ذ كمةا
ان التجربة االستطالعية كشفت عن ذل بوضوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 1
() 2
() 3

ريسان خريبط  :المصدر السابق ذ ص76
نةةةزار الطالةةةب ومحمةةةود السةةةامرائي  :مبةةةادطء االحصةةةاء واالختبةةةارات البدنيةةةة والرياضةةةية ذ
الموصل ذ موسسة دار الكتب للطباعة والنشر ذ جامعة الموصل ذ  1988ذ ص1 34
ريسان خريبط  :المصدر سبق ذكر ذ ص72

 – 7 –3طرٌقة تنفٌذ البحث
قاض الباحث بعد إجراءاته االستكشا ية بتوزيل اسةتمارة االسةتبيان ( المعةدة بمسةاعدة الخبةراء )
علا عينة البحث االساسةية وهةض ( 111طالبةاً) مةن المطبقةين باتبةاع اسةلوب االتصةال المباشةر
معهض وشرح أهداف البحث وأهميتها وضرورة االجابة عن جميل انسلة بعناية وصدق حيث (
يجةةةب ان يعلةةةض الفةةةرد المختبةةةر بةةةأن الباحةةةث مهةةةتض بةةةأجراء بنةةةود البحةةةث الخةةةاص بةةةه بدقةةةة
وتـــــــــــركيز(1 ) )1
لذا قاض الباحث بتوزيل استمارات االستبيان لعينة مةن طةالب المرحلةة الرابعةة ةي كليةة التربيةة
البدنية والعلوض الرياضية – جامعة القادسية مةن الةذين مارسةوا التطبيةق الميةداني ةي المةدارس
الثانوية وكانت هذ العينة بعدد ( ) 41طالب لمعر ة الصعوبات التي تواجه تقويض واقل الدرس
العملي والذم قد يواجهها الباحث ي عمله االساسي 1
ونةةرط ان ذلة مهمةا ً ليعطةةي المختبةةر اجابتةةه بدقةةة اكثةةر وقةةد اكةةدنا علةةا ر ةةل مسةةتوط الدا عيةةة
ن راد العينة ي اجاباتهض حول اسألة االختبار واعطاء آراءهض واقتراحاتهض بوضةوح بعةد جمةل
اجابات العينة قاض الباحث بتفريغ البيانات وبذل حصل علا الدرجة الخاصة نسةئلة االسةتمارة
(االختبار) لكل بعد من ابعاد التطبيق الميداني المدروس علا حدة ذ ثةض قةاض بجمةل درجةات كةل
بعةةد علةةا حةةد لعينةةة البحةةث وبةةذل وصةةل الةةا الةةدرجات النهائيةةة التةةي تجعلةةه قةةادراً علةةا هةةض
االجابات جيداً كما اوجد الباحث االوساط الحسابية لعينة البحث ةي ابعةاد التطبيةق الميةداني ثةض
اوجد االنحراف المعيارم لتتض المناقشة بعد ذل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
() 1

قيس ناجي وسيطر يسي احمد  :االختبارات ومبةاد اإلحصةاء ةي المجةال الرياضةي ذ بغةداد ذ
مطبعة التعليض العالي ذ  1987ذ ص251

 – 8 – 3الوسائل اإلحصائٌة

0

 -1الوسط الحسابي = س‾= مج س‾ ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مج س²

 -2االنحراف المعيارم =

 -3قانون النسب المئوية =

ن

الجزء
الكل

-

مج س²
ن

× 111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الةةدكتور يحيةةا مصةةطفا عليةةان ذ البحةةث العلمةةي ذجامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة ذ انردن ذ بيةةت
() 1
اال كار الدولية ذ ص216

البــــــاب الــرابــــــــع
-4عرض النتائج ومناقشتها
 -1-4عرض النتائج ومناقشة االستبٌان

البــــــاب الــرابـــــــــــــــــع
-4عرض النتائج ومناقشتها وتحليلها 1
-1-4عرض النتائج ومناقشة االستبيان

جدول رقم ()1
التكرار نعم تكرار
الفقرة
هل ان الفترة الخاصة بالتطبٌق كانت 55 %45 45
كافٌة

كال
%55

هل ان النتائج المذكورة ي الجةدول رقةض واحةد والتةي توضةم االجابةات الخاصةة بةأ راد العينةة
ونسبهض المئوية سواء كانت االجابة بـ( نعةض او كةال) ذ ويتضةم مةن الجةدول ان الفقةرة الخاصةة
بفترة التطبيق قد اجاب ( 55طالبةاً) مةن مجمةوع ( 111طالبةاً) بةأن تةرة التطبيةق كانةت غيةر
كا يةةة وكانةةت تل ة االجابةةات نةةرط ان يعتقةةدون بةةأن كلمةةا كانةةت تةةرة التطبيةةق مناسةةبة ةةانهض
يستطيعون ان يتقنوا مهارات التدريب بشكل ا ضل  1باالضا ة الا تصحيم االخطاء التي يها
الطلبةةة ويرغبةةون بةةأن تكةةون زيةةارات المشةةر ين علةةا الطلبةةة المطبقةةين لمةةرات عديةةدة لتقةةويض
ادائهض بشكل ا ضل 1

جدول رقم 2
الفقرة
هل ان ادارة المدرسة التً طبقت فٌها
كانت متعاونة معك فً تسهٌل عملٌة
التدرٌس

التكرار نعم تكرار كال
%25 25 %75 75

امةةا بخصةةوص الفقةةرة ةةي الجةةدول رقةةض ( )2هةةل ان ادارات المةةدارس التةةي طبقةةت يهةةا كانةةت
متعاونة مع ي تسهيل عملية التدريس قد كانت االجابات االيجابية بنعض وبنسبة وكان عددهض
( 75طالبا ً ) من مجموع الطلبة مقابل ( 25طالبةاً) اجابةت بةـ (كةال) ذ ان هةذ االجابةة مةن قبةل
الطلبة المطبقةين تةدل علةا ان معظةض ادارات المةدارس المتوسةطة والثانويةة والتةي طبقةت يهةا
الطلبةةة كانةةت راعيةةة ومسةةوولة وكةةان هةةد ها هةةو نجةةاح مهمةةة المطبقةةين باعتبةةارهض مدرسةةي
المسةةتقبل وهةةذا جانةةب ايجةةابي ةةي عمليةةة التطبيةةق اذ ان لةةالدارة دور مهةةض ةةي نجةةاح عمليةةة
التطبيق1

جدول رقم 3
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
هل ان مدرس التربٌة الرٌاضٌة فً المدرسة تعاون %15 15 %85 85
معك بصورة جٌدة فً اثناء فترة التطبٌق

ان هذ الفقرة قد اجاب الطالب وبعدد ( )85طالبا ً يما يخص تعاون مدرسي التربية الرياضية
مةل الطةةالب المطبقةةين بينمةةا كةةان جةةواب البقيةةة بعةةدد ( )15طالةةب انةةه ال يبةةذل مةةدرس التربيةةة
الرياضية ام مساعدة لتجاوز سلبيات التطبيق الذم يقوض به بحيث يقضي علةا المعوقةات التةي
تواجه الدرس التطبيقي العملي 1

جدول رقم 4
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
هل استندت على تطبٌق الخطة التدرٌسٌة التً %10 10 %90 90
وضعتها قبل بدء الدرس

كان جواب الطلبة ي هذ الفقرة من االستبيان بعدد ( 91طالباً) بــ (نعض) والذين كانوا يطبقةون
الخطة التدريسية التي تضل قبل المدرس ذ بينما كان عدد ( 11طالةب ) مةن الةذين ال يعتمةدون
علا وضل خطة للدرس ذ وهذا يعني ان مدرسي التربية الرياضية المتميةزين ةي المةدارس ال
يواكبةةون تطةةور العلةةض وقةةراءة التةةدريس بالصةةيغة اال ضةةل لقيةةادة التالميةةذ ةةي درس التربيةةة
الرياضية ضمن منهج معين1

جدول رقم 5
الفقرة
هل ان موقع المدرسة التً طبقت فٌها كان حسب
اختٌارك اوفرضت علٌك مدرسة معٌنة للتطبٌق فٌها

التكرار نعم تكرار كال
%8
8
%92
92

و يما يخص هذ الفقرة قةد اجةاب الطةالب بعةدد ( ) 92طالبةا ً بةـ (نعةض) وقةد كةان هةذا الجةواب
يعبر عن ان اكثر او اغلب الطلبة قد اختاروا المدارس التي طبقوا يها ضمن ترة التطبيق اما
بعض الطالب قةد اجةابوا بةـ (كةال ) وكةان عةددهض ( )8طالبةا ً وهةذا يشةير الةا ان التطبيةق ةي
المدراس لةيس حسةب اختيةارهض وهةذا ال يةو ر ظةروف مناسةبة إلقامةة درس التربيةة الرياضةية
بشكل مطلوب1

جدول رقم ()6
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
%62 62 %38
هل ان المدرسة التً طبقت فٌها تتوفر فٌها 38

الساحات الرٌاضٌة لتدرٌس التربٌة الرٌاضٌة

يما يخص وجود الساحات المخصصة لدرس التربية الرياضةية وبالمسةاحات المطلوبةة اجابةت
العينة ي جدول رقض ( )6وبعدد (38طالباً) بــ (نعض) بينما كان رأم االغلبية وهض ( 62طالةب)
ان المدارس الثانوية ال تمتل الساحات الرياضية ذات المساحة الكا ية والمناسبة لتطبيةق درس
التربية الرياضية وبالشكل النموذجي 1

جدول رقم 7
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
هل استندت على توجٌهات التدرٌسً المشرف على %15 15 %85 85
عملٌة التطبٌق

يمةا يخةةص توجيهةةات التدريسةةي المشةرف علةةا عمليةةة التطبيةةق كةان الجةةواب ( )85طالبةا ً قةةد
استند علا توجيهات المشرف ذ يما كان عدد (15طالب) ال يستندون علا توجيهات المشرف
علا عملية التطبيق ذ وهذا يجعلهض غيةر قةادرين علةا ضةبط الةدرس التطبيقةي العملةي بالشةكل
االمثل 1

جدول رقم 8
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
هل تعتقد بأن عدد زٌارات المشرف كافٌة %25 25 %75 75
لقد اجابت العينة علا زيارات المشرف كا ية قد كان الجواب عدد( 75طالبةاً) بـةـ (نعةض) بينمةا
كان عدد ( 25طالباً) اجابوا بـ (كال) لعدض كفاية زيةارة المشةرف الةا المطبةق واالشةراف علةا
عملية التطبيق وايجاد الجوانب السلبية وااليجابية ي درسه والمعوقات وهذا يدل علا انه كلما
كان عدد الزيارات كا ية اعطت الا المطبق االلتزاض ي درسه ضمن خطط وبرامج معينة 1

جدول رقم 9
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
هل ٌتوفر فً المدارس االدوات والتجهٌزات الرٌاضٌة %75 75 %25 25
التً تساعد على تدرٌس جٌد ومناسب الى الطلبة

اما يما يخص تو ر االجهزة واالدوات ي المدارس الثانوية اجابنا ( )25طالب بةأن المدرسةة
يها ما يغني دروس التربية الرياضية من اجهزة وادوات بينما كانةت اجابةة ( )75طالبةا تشةير
الا عدض تو ر االجهزة واالدوات ي المدارس التي طبقوا يها بالشكل الذم يمكن اجراء خطط
للدروس بصورة جيدة وهذا يعني ان اغلةب المةدارس الثانويةة تفتقةر وجةود االجهةزة واالدوات
المالئمة لتنفيذ درس التربية الرياضية كما مطلوب 1

جدول رقم 10
التكرار نعم تكرار كال
الفقرة
%33 33 %67
هل ان مدرس التربٌة الرٌاضٌة التً طبقت فٌها 67
قد اعد الطلبة بالشكل الذي ٌساعد على سهولة
التدرٌس

اما ي هذ لفقرة أن مدرس التربية الرياضية ي المدرسة التي طبقت يها قد اجةاب الطةالب
علا هذا االستبيان بعةدد ( )67طالبةا ً بـةـ (نعةض) وهةذا يويةد ان مةدرس التربيةة الرياضةية سةاعد
الطالب بالشكل المطلوب وقد سهل علا المطبق كيفية ادارة الدرس وطريقة التدريس بالصيغة
اال ضل لقيادة طلبة المدارس ذ بينما بعض الطالب اجابوا بــ ( كال ) وبعدد ( )33طالبا ً وكةان
جوابهض بعدض اعداد مدرس التربية الرياضية ي المدرسة التي طبقت يها وهةذا ال يسةاعد علةا
سهولة الدرس 1

البــــاب الــخامـــــــــــس
-5االستنتاجات والتوصٌات
-1-5االستنتاجات
-2-5التوصٌات

البــــاب الــخامـــــــــــس
-5االستنتاجات والتوصٌات
-1-5االستنتاجات
من خالل عرض النتائج ومناقشتها استنتج الباحث ما يلي -:
 -1ان نسبة كبيرة من الطلبة يوكدون علا زيادة ترة التطبيق لغرض االستفادة منها وزيادة
خبراتهض ي هذا المجال
 -2اظهرت ادارات المدارس تجاوبا ً ايجابيا ً مل الطلبة المطبقين خالل ترة التطبيق 1
 -3امكانيةةات اغلةةب المةةدراس الثانويةةة ضةةعيفة جةةداً مةةن ناحيةةة تةةو ير السةةاحات المخصصةةة
لةةدرس التربيةةة الرياضةةية او تةةو ير االجهةةزة واالدوات الالزمةةة إلنجةةاح درس التربيةةة
الرياضية
 -4عدض اهتماض اغلةب السةادة المشةر ين علةا عمليةة التطبيةق بمسةاعدة الطلبةة المطبقةين ةي
تجاوز المعوقات والمشاكل الموجودة وكذل لمتابعة والتزاض الطالب المطبقين ي الدواض
ي المدراس
 -5هنال امكانيات جيةدة لتالميةذ المرحلةة الثانويةة ولكةن ضةعف االهتمةاض بارتةداء المالبةس
الرياضية هو السائد علا اغلب المدارس الثانوية
 -6عدض اهتماض المدارس والهيئات االداريةة بةدروس التربيةة الرياضةية واالنشةطة الرياضةية
واالنشطة الصفية والال صفية
 -7ان مدرسي التربية الرياضية ال يواكبون التطور الحاصل ي طرائق التدريس بةل ظهةر
موشةةر علةةا ضةةعف تةةأثيرهض ةةي التالميةةذ نتيج ةة ضةةعف الطريقةةة المسةةتخدمة ةةي اداء
الدرس

-2-5التوصٌات
 -1ضرورة ان يثبت التدريسي المشرف مالحظاته بشكل دقيق ي د تر المطبةق كةل زيةارة
يقوض بها ويالحظ التقدض الحاصل عند المطبق ي كل زيارة 1
 -2ضرورة ان ال تقل عدد زيارات التدريسي المشرف للطلبة المطبقين علا ثالثة زيةارات
خالل ترة التطبيق
 -3يجب تعليض وتدريب الطلبة المطبقين علا كيفية وضل الخطة الدراسية ولجميةل المراحةل
الدراسية ي المتوسطة واالعدادية
 -4التأكد علا ان يكون التطبيةق علةا مةدار السةنة وبمعةدل يةومين ةي االسةبوع ولةيس يةوض
واحد
 -5التأكةةد علةةا الزيةةارات الميدانيةةة والمشةةاهدات خةةالل تةةرة اعةةداد الطلبةةة ةةي الكليةةة الةةا
المدارس المتوسطة واالعدادية
 -6اهتماض ادارات المدارس المتوسطة واالعدادية بدروس التربية الرياضية
 -7تو ير التجهيةزات واندوات التةي يحتاجهةا المطبةق ةي درس التربيةة الرياضةية كةي يةتض
تحقيق االهداف التربوية 1
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