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  دراسة تحليلية للمعوقات التي تواجه الطلبة 
  في التطبيق العلمي

  ماجد خلیل خمیس. م.م         ھناء عبد الكریم التمیمي. م.م
  

  مشكلة البحث
الباحثان الحظوا ان عملية التطبيق العملـي   فمن خالل الخبرة والمالحظة 

واجـه  للطلبة ال تتم بصورة متكاملة وهناك بعض الصعوبات والمعوقات التـي ت 
الباحثان كشف هذه المعوقات التي تقف  ىالطلبة اثناء عملية التطبيق العملي فارتأ

حجر عثرة في مسيرة التربية الرياضية الجل تالفيها بطـرق سـليمة ولتجـاوز    
السلبيات التي قد تفاجئ طلبتنا اثناء عملية التطبيق والتي هي بحاجة الى ضـوابط  

لقائمين عليها ان كانوا طلبة او مدرسـين او  ومناهج لتوضيح الواجبات االساسية ل
  .مشرفين او ادارات مدارس

  
  اهداف البحث

معرفة المعوقات التي تعترض عملية التطبيق العملي التي تواجـه طلبـة   
  .قسم التربية الرياضية/وطالبات كلية التربية الرياضية وكلية التربية االساسية 

  .معرفة ترتيب اهمية هذه المعوقات
  .قترحات وتوصيات لغرض تطوير العملية التطبيقية  في المدارسايجاد م

  
  االستنتاجات

نقص االدوات واالجهزة الرياضية وافتقار المالعب الى االجهزة الرياضـية  .  ١
  .يؤدي دون تحقيق هدف التربية الرياضية

قلة عدد مرات التطبيق الميداني في الفصل الدراسي يعد احد الجوانب المهمة  .  ٢
  .تدريب الطلبة على حوانب العملية  التدريسيةفي 

  .عدم انتظام المشرف في الحضور لمتابعة المطبق .  ٣
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  البحث وأهميةالمقدمة 
تعد التربية الرياضية ذات اهمية بالغة لما لها من دور فعال فـي احـداث   
التطور المرغوب فيه في المجتمع واعداد الفرد لتجعله قادراً على ان يحيا حيـاة  

جحة عن طريق مواهبه وابراز قدراته فهي تعتبر كاداة للتغيير االجتماعي لتحقق نا
التقدم في مجاالت الحياة من اجل بناء شخصية االنسان الجديد الذي يؤمل بـدوره  

  . في تغيير واقع مجتمعه نحو االفضل
وقد ازداد االهتمام بالتعليم بوصفه وسيلة للتربية في تحقيق اهدافها ومصدر 

ة متطلبات االمة فالتعليم يسعى لمساعدة الفرد على التكيـف والتفاعـل مـع    لتلبي
  .ماحوله من متغيرات واستيعاب مفردات البيئة وادراك مافيها من عالقات

ولما كان للتعليم مستلزمات اليستطيع بدونها ان يكون فعاال فان المعلم هـو  
ث التربوي الذي تسـتند  من ابرز تلك المستلزمات فالمعلم هو احد اهم اركان المثل

النه اليمكن لهذه العمليـة ان تتطـور وتـؤدي دورهـا     ( عليه العملية التعليمية 
المطلوب مهما تقدمت ووضعت الفلسفات وترجمت الى مناهج وطرائق واسـاليب  
من دون االعتماد على نوع المعلم المعد اعداداً علمياً ومهنياً بمستوى عـالٍ مـن   

على القيام باالدوار الملقاة على عاتقـه مربيـاً ومعلمـاً    الكفاءة  تؤهله وتساعده 
  . ) ١( )  وموجهاً وقائداً

السامرائي [ فيعد التطبيق الميداني احد الوسائل الهامة العداد المعلم فيرى 
  . )  ٢(  ]١٩٨٧قاسم 

ان التطبيق هو الركيزة  العلمية في مشروع ربط العلوم النظرية والعلمية ( 
لبة خالل سنين دراستهم في الكلية بصورة عملية ان كـان علـى   التي تعلمها الط

  .  )الصعيد المدرسي او التدريبي

                                                        
 ١٣طرق التدریس في التربیة الریاضیة  ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ب ت ، ص : ید عوض حسن س ) ١( 

 .  
التطبیق العملي في التربیة الریاضیة  ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، : السامرائي عباس وقاسم حسن )  ٢( 

  . ص 
  .  ٩٢متجددة ، مجلة التربیة ، ب ت ، ص اعداد المعلم العربي في اطار الفسلجة ال: القباني اسماعیل )  ٣( 
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فمن خالل دروس التطبيق يتم اعداد المعلم اعداداً  سليماً ومساعدتهم فـي  
تنظيم  وتفهم اعمالهم المناطة بهم في المدارس ليصبح اهالً بعملية البناء التعليمي 

على ان المعلم لن يستطيع  )  ٣( ]  اسماعيل القباني[ ؤكدوالتربوي في المستقبل وي
ان يقوم برسالته على الوجه االكمل اال اذا كان اعداده سليماً النه بقدر النقص في 

ويمثل التطبيق العملي احد الجوانب االساسية في .ه يكون النقص بمن يعدهم اعداد
  .  اعداد المعلم في مجال التربية البدنية

العنصر االساسي في مجال التربية المهنية النها تعد جزء مـن   حيث يعتبر
من اجـل اعـداد    البرنامج الكلي للخبرات المهنية العملية التي تعد معلم المستقبل

االجيال اعداداً صالحاً ولتحقيق التربية اهدافها عليه من الضروري ان يكون هـذا  
القدر الذي يجعله صالحاً  لتولي مثل المربي مؤهالً تأهيالً تربوياً وفنياً واجتماعياً ب

هذه المهمة الحيوية وتأتي اهمية البحث فـي القـاء الضـوء علـى الصـعوبات      
والمعوقات التي تواجه طلبتنا في التطبيق الميداني الجل تسهيل عملية التعليم عليهم 

  .والعوائق التي تستهدف قيامهم بواجباتهم بصور ناجحة
  

  مشكلة البحث ٢-١
خبرة والمالحظة للباحثان الحظوا ان عملية التطبيـق العملـي    من خالل ال

للطلبة ال تتم بصورة متكاملة وهناك بعض الصعوبات والمعوقات التـي تواجـه   
الطلبة اثناء عملية التطبيق العملي فارتأئ الباحثان كشف هذه المعوقات التي تقف 

مة ولتجـاوز  حجر عثرة في مسيرة التربية الرياضية الجل تالفيها بطـرق سـلي  
السلبيات التي قد تفاجئ طلبتنا اثناء عملية التطبيق والتي هي بحاجة الى ضـوابط  
ومناهج لتوضيح الواجبات االساسية للقائمين عليها ان كانوا طلبة او مدرسـين او  

  .مشرفين او ادارات مدارس
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  اهداف البحث   ٣-١
تواجـه طلبـة    معرفة المعوقات التي تعترض عملية التطبيق العملي التي

  .قسم التربية الرياضية/وطالبات كلية التربية الرياضية وكلية التربية االساسية 
  .معرفة ترتيب اهمية هذه المعوقات

  .ايجاد مقترحات وتوصيات لغرض تطوير العملية التطبيقية  في المدارس
  
  مجاالت البحث   ٤-١

ليـة التربيـة   طالب وطالبـات كليـة التربيـة الرياضـية وك    : المجال البشري
  .المرحلة الرابعة/قسم التربية الرياضية/االساسية

  ١/٦/٢٠٠٤لغاية  ١/٥/٢٠٠٤:المجال الزماني
  .كلية التربية الرياضية وكلية التربية االساسية:المجال المكاني

  
  الدراسات النظرية  ١-٢
  التطبيق العملي ١-١-٢

د على تهيئة يعد التطبيق العملي من اهم عناصر اعداد المدرس حيث يساع
الطالب لحياة المدرسة والمجتمع وهو جوهر عملية اعـداد المدرسـين والسـبيل    

  .الرئيسي لتدعيم كفاية الطالب المهنية واعداده لحمل مسؤولياته كاملة عند التخرج
فالتطبيق من مراحل التربية العملية التي تشمل النشاطات المختلفة التـي   ( 

يع جوانب العملية التعليمية بالتدرج بحيث يبـدأ  يتعرف الطالب من خاللها على جم
  . ) ١(  )بالمشاهدة ثم يشرع في تحمل الواجببات بالتدريس الفعلي

                                                        
تقویم عملیة تطبیق المرحلة الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة البصرة : زین العابدین واخرون  ) ١( 

  .  ٢٧١، ص  ١٩٧٢،  ٧، دراسة میدانیة ، مجلة التربیة الریاضیة  ، العدد 
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ان التطبيق هو حقل التدريب والسبيل  )  ٢( ]  ١٩٩٦المطوع، بدور[ وترى  
لتدعيم الكفاية المهنية وهو المصب الذي ينتهي عند كل ما تم  تدريسه ويعمل على 

  .برات واالعداد لتحمل المسؤوليةصقل الخ
التربية العملية ميداناً  تتكـون فيـه    إن)  ٣(  ]١٩٨٧فاطمة عوض،[ وتذكر 

االتجاهات المرغوب فيها لمهنة التدريس ويتم فيها اكتساب المهارات التي تسساعد 
على التدريس والتعرف على اهم المشكالت واسلوب معالجتها ويتم خاللها التفاعل 

السـامرائي وقاسـم    [ ع المدرسي وما يتضمنه من عالقـات ويـرى  مع المجتم
على ان التطبيق هو ممارسة المبادئ او المهارات او القيمـة   )  ٤( ] ١٩٨٧حسن،

  . ء وجودهم في الكلية خالل الدراسةالتي تعلمها المطبقين فكرياً وعملياً وتربوياً اثنا
لتعليم في حصـص  ويضيف انه مادة اساسية في عملية تغيير مستلزمات ا

  .التربية الرياضية والمنطلق الطبيعي لبناء شخصية الطالب بكل جوانبها المختلفة
فالتطبيق يعد المرحلة االولى التي يتعلم فيها الطالب تطبيق ماتعلمـه فـي   
الكلية بصورة عملية النه يعتبر القسم الرئيسي الذي نستطيع منه تقييم وضع الطلبة 

دته في تنظيم االعمال المناطة به في المـدارس ومراكـز   وعالقته بالناشئة ومساع
  . الشباب كالتدريس واعداد السياقات والتدريب والتنظيم

  
  

  
  
  
  
معوق ات التربی ة العملی ة ل دى طلب ة قس م التربی ة البدنی ة ، الكوی ت ، الم ؤتمر : ب دور عب د هللا المط وع )  ٢( 

  .  ١٩٩٦العلمي ، حلوان ، 
،  ١٩٨٨مكتبة فلم نج ،  –طرق التدریس بین النظریة والتطبیق ، الجزء األول  :فاطمة عوض صابو )  ٣( 

  .  ٣٢١ص 
  .مصدر سبق ذكره ، ص : السامرائي عباس وقاسم حسن )  ٤( 
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  اهداف التطبيق العملي   ٢-١-٢
ان اهداف التطبيق العملي يتحقق اذا ماقضى الطالب فترة من الوقت يعمل 

لتوجيه واالرشاد فمثل هذا االتجاه يضع الطالـب  خاللها كمدرس للمدرسة تحت ا
  .امام نفس المسؤوليات التي تقابله عقب تخرجه ممايقربه من مهنته بشكل عملي

وضع الطالب في ،  ) ١(  ان اهداف التطبيق العملي ] ١٩٨٣سهام عفت [  وترى 
  .الميدان العملي ليقابل مشاكل المهنة المختلفة

تنميـة الشخصـية   ل لكي يصبح قائداً اومدرساً قديرا اعداد الطالب اعداداً صحيحاً
  .القوية والتدريب على بث الصفات القيادية والتبعية لالخرين

تنمية روح االبتكار ليستطيع اشباع حاجات ورغبات وميول التالميذ حتـى  
  .يعمل على انجاح درسه وعمله كمدرس

ان عمليـة اعـداد   علـى   )  ٢( ] ١٩٨٧السامرائي عباس وقاسم حسن،[ ويؤكد    
  -:المطبقين تسير نحو اهداف ثالث

  الهدف العلمي
  الهدف المهني
  الهدف الثقافي

يساعد   فيرى اهداف التطبيق العملي)  ٣(  ] ١٩٨٧علي  الديري واحمد بطانية [اما 
الطالب على تطبيق طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية ونـواحي النشـاط   

  .المختلفة التي تعلمها
تعرف على حقائق نمو التالميذ وجوانب شخصياتهم وقـدراتهم وميـولهم   ال

  .وكيفية التعامل معها

                                                        
،  ١٩٨٣في التربیة الریاضیة  ، دار المعارف ، القاھرة ، التدریب المیداني : سھام عفت عبد الرحمن  ) ١( 

  .  ٣٧ص 
  . مصدر سبق ذكره : السامرائي عباس وقاسم حسن )  ٢( 
اسالیب تدریس التربیة الریاضیة  ، دار االمل للنشر والتوزیع االردن : الدیري، علي وبطانیة ، احمد )  ٣( 

  .  ١١٥، ص  ١٩٨٧، 
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وضع الطالب في الموقف التعليمي الصحيح وتحت اشراف خبراء مساعدة 
اكساب الطالب المطبق خبرات تربوية مساعدة على تكوين شخصـيته واقامـة    له

  .عالقات اجتماعية مع المجتمع الخارجي
بق على ادراك مسؤولية التدريس والحياة المدرسية والجهد الذي تساعد المط

  .يبذل من خالل العملية التدريسية
فيعد برنامج التطبيق العملي من اهم الخبرات التربوية التي يمر بها الطالب 
اثناء حياته الجامعية والذي يعتبر مكمالً لالعداد المهني الذي يتلقاه الطالب اثنـاء  

  .والتي تهدف او تساهم في اعداده كمدرس لهذه المهنةحياته الدراسية 
  

  الدراسات السابقة  ٢-٢
معوقات التربية العملية لدى ( بعنوان   ١٩٩٢دراسة بدور عبداهللا المطوع 

   .  )١( )طلبة قسم التربية البدنية الرياضية بكلية التربية االساسية بدولة الكويت
طالبة من بين طلبة وطالبـات قسـم   طالباً و) ٤٢(حيث شملت عينة البحث على 

التربية البدنية والرياضية واستخدام المنهج المسحي لمناسبته لهذه الدراسة حيـث  
  .قامت الباحثة بتصميم مقياس للتعرف على معوقات التربية العملية

  -:وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من المعوقات اهمها
قف امام طالب وطالبات التربية االعداد االكاديمي يمثل اهم العوائق التي ت

العملية اضافة الى ان االرشاد والوسائل المعنية في توجيـه الطلبـة تحـول دون    
  .تحقيق استفادة افضل في التربية العملية

  .  وقد اوصت الباحثة
اهمية العمل على تطوير االعداد االكاديمي للطالب بما يتناسب واالعـداد  

دقيق لمحتـوى المقـررات المرتبطـة بالتربيـة      للتربية العملية  من خالل تحديد
  .العملية

  .مصدر سبق ذكره :اهللا المطوع بدور عبد
                                                        

  . مصدر سبق ذكره :  بدور عبد هللا المطوع )١( 
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العمل على مساعدة الطالب في االجراءات الخاصة بتنظيم واعداد وتنفيـذ  
  .درس التربية البدنية لكي يمكنهم من اخراج الدرس بما يحقق االهداف التربوية

  
  البحث إجراءات -٣
  ثمنهج البح  ١-٣

تم اتباع المنهج الوصفي باستخدام الدراسات المسـحية لمناسـبته لطبيعـة    
  .البحث

  عينة البحث
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب وطالبات كلية التربيـة  

طالباً وطالبة ،تم اسـتبعاد  ) ٤٦(الرياضية وكلية التربية االساسية حيث بلغ عددهم
هم الستخراج ثبات المقياس فعليه بلغـت عينـة   طالب الجراء التجربة علي) ١٠(

  :البحث
طالب وطالبة من كلية التربية الرياضـية طبقـوا فـي المـدارس     ) ٢٠(

قسـم التربيـة   /طالباً وطالبة من كلية التربية االساسـية  ) ١٦(المتوسطة والثانوية
طالبـاً  )٣٦(الرياضية طبقوا في المدارس االبتدائية حيث بلغ مجموع عينة البحث 

  .طالبةو
  
  أداة البحث      ٣-٣

استخدم استبيان مصمم ومقنن من قبل الدكتورة بدور عبداهللا المطوع على 
جامعة الكويت بعد اجراء بعض التعديالت وحـذف  /طلبة كلية التربية الرياضية 

عبارة يقابلهـا  ) ٣٦(بعض الفقرات ليتناسب مع عينة البحث يشمل المقياس على 
  :اختيارات وكاالتي

  بدرجة كبيرة جداً  جاتدر ٥
  بدرجة كبيرة    درجات ٤
  الى حد ما    درجات ٣
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  بدرجة ضئيلة      درجة   ٢
  التوجد  درجة ١

  االسس العلمية للبحث وقد تم  تقسيم فقرات االستمارة الى خمسة محاور
  صدق االستبيان

في مجال طرائق التـدريس    * تم عرض االستبيان على مجموعة الخبراء 
القائمين على عملية االشـراف   ** تمين بهذه الدراسات ومن المشرفين ومن المه

  .وقد اشارت النتائج الى صدق العبارات وصالحية االستمارة للتطبيق
  ثبات االستبيان

للحصول على ثبـات     Test Retestيتم استخدام طريقة اعادة االختبار 
التطبيق االول والثاني  يوم بين) ١٠(االستمارة باعادة تطبيقها بفاصل زمني قدره 

وقد اوضـحت  . طالب وطالبة من خارج عينة البحث) ١٠(على عينة مكونة من 
  .النتائج ثبات االستمارة 

  
  )١(جدول 

  
معامل 
  االرتباط

  محاور االستمارة

  التجھیزات واالدوات الریاضیة والمنشأت  ٠,٨٦
  االدارة المدرسیة  ٠,٧٥
  درس التربیة الریاضیة  ٠,٨٢
  مشرفال  ٠,٨٠
  االعداد االكادیمي  ٠,٧٨

  
  
  
  
  نتائج البحث -٤

                                                        
طرائق  –د عبد هللا ابراھیم المشھداني .طرائق تدریس التربیة الریاضیة ، أ –د عدنان جواد الجبوري . أ * 

  .تدریس التربیة الریاضیة
  . مشرف اختصاص ، السید احمد شوكت مشرف تربوي  –السید محمد محمود صالح * * 
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  نتائج المعوقات التي تواجھ التطبیق العملي
  

  )٢(جدول 
النسبة المئوية لترجيح االوزان والترتيب في معوقات التطبيق العملي لطلبة كلية 

  التربية الرياضية وطلبة كلية التربية االساسية 
  وعينة البحث الكلية

  

  ت
  

متغیرات 
  اورالمح

كلیة التربیة 
  الریاضیة

كلیة التربیة 
  القیمة الكلیة  األساسیة

ترجیح 
ترجیح   الترتیب  األوزان

ترجیح   الترتیب  األوزان
  الترتیب  األوزان

١  

التجھیزات 
واألدوات 
الریاضیة  

  والمنشآت

٥  ١.٩٣  ٤  ٢.٦٢  ٥  ٢.٠٦  

  ٤  ٣.١٤  ٥  ١.٩٣  ٣  ٢.٩٧  اإلشراف  ٢

درس التربیة   ٣
  ١  ٣.٣٤  ٢  ٣.٥٥  ١  ٣.١٨  الریاضیة

اإلدارة   ٤
  ٢  ٣.٢٦  ١  ٣.٧٢  ٢  ٣.٠٥  المدرسیة

اإلعداد   ٥
  ٣  ٣.١٨  ٣  ٣.٣٥  ٤  ٢.٩٠  األكادیمي

  
  -:مايلي) ٢(يوضح جدول 

حققت المعوقات الخاصة بدرس التربية الرياضية اعلى نسبة حيث بلغـت  
في حين حققت المعوقات الخاصة بالتجهيزات واالدوات اقـل نسـبة بـين     ٣,٣٤

  .لعينة البحث الكلية ١,٩٣لدراسسة حيث بلغت محاور ا
حققت المعوقات الخاصة بدرس التربية الرياضية لعينة طلبة كلية التربيـة  

بينما جاءت المعوقـات الخاصـة بـالتجهيزات     ٣,١٨الرياضية اعلى نسبة وهي 
  .٢,٠٦واالدوات اقل نسبة وهي 
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يـة التربيـة   وبلغت المعوقات الخاصة باالدارة المدرسية لعينـة طلبـة كل  
بينما جاءت المعوقات الخاصة باالشـراف   ٣,٧٢االساسية اعلى نسبة حيث بلغت 

  .  ١,٩٣اقل نسبة حيث بلغت 
ايضاً الى وجود اختالفات في ترتيب المعوقات بـين  ) ٢(ويشير الجدول  

طلبة كلية التربية الرياضية وطلبة كلية التربية االساسية والسبب يعود الى ان طلبة 
تربية الرياضية تم تطبيقهم في المدارس المتوسطة والثانوية اما طلبة كليـة  كلية ال

  .التربية االساسية يتم تطبيقهم في المدارس االبتدائية
حيث احتل درس التربية الرياضية الترتيب االول لدى طلبة كلية التربيـة  

  .الرياضية والترتيب الثاني لدى طلبة كلية التربية االساسية 
د االكاديمي فقد احتل الترتيب الرابع لدى طلبـة كليـة التربيـة    اما االعدا

  .الرياضية والترتيب الثالث لدى طلبة كلية التربية االساسية 
وهذا يرجح الى اهمية اعداد الطلبة علمياً قبل خروجه الى التطبيق العملي 
وضرورة زيادة الخبرات والمعلومات عن طريق زيادة الوحـدات التخصصـية   

  .العملي للطالبللتطبيق 
اما االمكانات فجاءت في الترتيب الخامس والرابع لدى طلبة كلية التربيـة  

  .الرياضية وكلية التربية االساسية على التوالي
اما محور االشراف فقد جاء بالترتيب الثالث لدى كلية التربيـة الرياضـية   

  .والترتيب الخامس لدى كلية التربية االساسية
ة المدرسية فقد جاءت بالترتيب الثاني لدى طلبـة كليـة   اما بالنسبة لالدار

التربية الرياضية وبالترتيب االول لدى طلبة كلية التربية االساسية ويعزى هذا الى 
  .ان اتجاه االدارة المدرسية اتجاهاً سلبياً نحو مادة التربية الرياضية

  
  )٣(جدول  

ث في المعوقات الخاصة النسبة المئوية لترجيح االوزان والترتيب لعينة البح
  بالتجهيزات واالدوات الرياضية والمنشأت
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  ت
  العبارات  

  كلیة التربیة األساسیة  كلیة التربیة الریاضیة

ترجیح   الترتیب  ترجیح األوزان
  الترتیب  األوزان

ال توجد مالعب كاملة كافیة لتحقیق اھداف التربیة   ١
  ٣  ٢.٣٧  ٤  ٢.١  .األساسیة 

  ٢  ٢.٣٨  ٣  ٢.٢  جھزة الریاضیة غیر كافیةعدد االدوات واال  ٢
  ٦  ٢.١٢  ٥  ١.٩  .وجود غرفة مناسبة لمعلم التربیة األساسیة   ٣
  ٥  ٢.٢٤  ٧  ١.٦  .توفر مخزن معد ومرتب لالدوات واالجھزة الریاضیة   ٤
  ٤  ٢.٢٥  ٦  ١.٧٥  .وجود أدوات بدیلة ومساعدة   ٥

ضیة  توفر االفالم والوسائل التعلیمیة لدرس التربیة الریا  ٦
.  ٨  ١.٠٦  ٨  ١.٣٥  

  ٧  ١.٦٨  ٢  ٢.٦٥  .قلة عدد مدرسي التربیة الریاضیة  في المدرسة   ٧

قلة عدد مرات التطبیق المیداني في الفصل الدراسي   ٨
  ١  ١.٦٢  ١  ٣.١٥  الواحد

  
  مايلي) ٣(يوضح الجدول  

ان اهم المعوقات الخاصة بالتجهيزات لدى عينة كلية التربيـة الرياضـية   
وان اقل المعوقات في االهمية تنحصر  ) ٢، ٨،٧،١(بارات رقم    تنحصر في الع

  ).٦، ٤، ٥، ٣(في العبارات رقم 
اما اهم المعوقات لدى عينة كلية التربية االساسية تنحصر فـي العبـارات   

، ٧، ٣، ٤(وان اقل المعوقات في االهمية في العبارات رقـم  ) ٥، ١، ٢، ٨(رقم
٦.(  

ة عدد مرات التطبيق الميداني في الفصـل  واتفقت عينة البحث على ان قل
الدراسي الواحد جاء بالترتيب االول فعليه وجوب االهتمام بالتطبيق العملي الهميته 

 ) ١( ] ١٩٨٧الـديري وبطانيـة،  [ الكبيرة في اعداد المعلم اعداداً كافياً وكما يؤكد 
ت الضـرورية  ان التربية الميدانية تعتبر عامالً اساسياً في تطوير الخبـرا  (على 

عينة البحث على عدم وجود مالعب كاملـة كافيـة    أيضاواتفقت   )لحياته المهنية
 األدواتالمعوقات في الترتيب الرابع والثالـث وقلـة عـدد     أهمحيث جاءت من 

تعد من اهم المعوقات حيث جاءت في الترتيب الثـاني   أيضاالرياضية  واألجهزة
  . والثالث

                                                        
  .  ١١٥ه ، ص مصدر سبق ذكر: الدیري ، علي وبطانیة  ) ١( 
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 أهميتهـا الرياضية لهـا   واألجهزةالساحات ومما الشك فيه ان المالعب و
للدروس المنهجية  األساسيةالكبرى لمزاولة النشاطات وتعتبر بحق من المعوقات  

الالصفية ان عدم وجودها يؤدي الى حرمـان الطلبـة مـن     واألنشطةوالفعاليات 
  .الميدان الطبيعي لتربيتهم جسمياً واجتماعياً وصحياً

الوسائل التعليمية لدرس التربيـة الرياضـية    واتفقت عينتا البحث حول قلة
حيث اكدوا على انعدام وجودها في المدارس التي طبقوا فيها حيث جـاءت فـي   

فالوسائل التعليمية هي السبيل لتحقيق هـدف التربيـة   (الترتيب الثامن لكال العينتين
هـا  الرياضية النها تساعد المتعلم في ادراك وفهم محتوى المادة التعليميـة وتعلم 

  ) ١(  )واجادتها في اقل وقت باقل جهد
وجود اختالفات فـي ترتيـب اهميـة    ) ٣(ونالحظ كذلك في الجدول رقم 

العبارات بدرجة متوسطة للعبارات الخاصة بوجود غرفة مناسبة ومخزن لالدوات 
واالجهزة الرياضية اما بالنسبة لعبارة قلة دروس التربية الرياضية في المدرسـة  

عينة الكلية التربية االساسية بالمرتبة السابعة اما عينة كلية التربيـة  فجاء ترتيبها ل
ة الثانية اي انها معوق هام بالنسـبة للفقـرات االخـرى    الرياضية فجاءت بالمرتب

ويرجع السبب الى وجود شواغر كثيرة في المدارس المتوسطة والثانويـة قياسـاً   
للمدارس االبتدائية والسبب يعود لعزوف خريجي كلية التربية الرياضية عن التعين 

  .في المدارس لضآلة الرواتب في حينها
  
  
  

  
  )٤(جدول 

والترتيب لعينة البحث في المعوقات الخاصة  األوزانة لترجيح النسبة المئوي
  باإلشراف

                                                        
،  ٢٠٠٠تكنلوجیا التعلیم في التربیة الریاضیة  ، مركز الكتاب للنشر ، القاھرة ، : عبد الحمید شرف )  ١( 

  .  ٥٩ص 
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  ت
  العبارات  

  كلیة التربیة األساسیة  كلیة التربیة الریاضیة
ترجیح 
ترجیح   الترتیب  األوزان

  الترتیب  األوزان

  ١  ٤.٦٢  ١  ٣.٥  عدم انتظام المشرف في الحظور لمتابعة المطبق  ١
  ٥  ٣.٦٣  ٢  ٣.٣٥  الدرستدخل المشرف اثناء تنفیذ   ٢

كثرة عدد مرات زیارة المشرف طوال فترة   ٣
  ٣  ٣.٧٥  ٤  ٣.٠٥  التطبیق

مساھمة المشرف من االستفادة من االمكانیات   ٤
  ٤  ٣.٦٨  ٥  ٢.٩  المتاحة

التركیز على النواحي العملیة مع اغفال الجوانب   ٥
  ٦  ٢.٧٥  ٣  ٣.٢  االخرى

  ٢  ٤  ٦  ٢.٨  افتنمیة المھارات التدریسیة من خالل االشر  ٦
  ٧  ٢.٠٦  ٧  ٢.٥٥  تغییر المشرف اثناء التطبیق  ٧
  ٨  ١.٩٣  ٨  ٢.٤٥  عدم وضوح نقاط التقییم من قبل المشرف  ٨

  
ان اهم المعوقات الخاصة لالشراف لدى طلبـة كليـة   ) ٤(يوضح الجدول 

لهـا اهميـة هـي العبـارات     واق) ٣،٥،٢،١(التربية الرياضية هـي العبـارات   
)٨،٧،٦،٤(.  

اما ) ٤،٣،٦،١(كلية التربية االساسية فأهم المعوقات في العبارات اما طلبة
من خالل مالحظتنا لترتيب العبارات ) ٨،٧،٥،٢(اقل المعوقات اهمية في العبارات

لدى عينة البحث نالحظ وجود اختالفات بسيطة في ترتيب اهمية العبارات حيـث  
لمرتبة الثانيـة لـدى   نالحظ عبارة تدخل المشرف اثناء تنفيذ الدرس فجاءت في ا

طلبة كلية التربية الرياضية والمرتبة الخامسة لدى طلبة كلية التربيـة االساسـية   
وكثرة زيارات المشرف جاءت في المرتبة الرابعة لدى عينة التربيـة الرياضـية   
والمرتبة الثالثة لدى كلية التربية االساسيية اما عبارة مساهمة المشرف جاءت في 

لدى عينة كلية التربية الرياضية والمرتبة الرابعة لدى عينة كليـة  المرتبة الخامسة 
التربية االساسية اما عبارة تنمية المهارت التدريسية جاءت في المرتبة السادسـة  
لدى عينة كلية التربية الرياضية والمرتبة الثانية  لدى عينة كلية التربية االساسـية  

ح المفهوم الحقيقي لالشراف لـدى  ويعزى الباحثان هذا االختالف الى عدم وضو
  .الطلبة
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اما العبارات التي اتفقت عليها عينة البحث في عدم انتظام المشـرف فـي   
الحضور جاءت في المرتبة االولى وتغيير المشرف اثناء التطبيق فـي المرتبـة   
السابعة وعدم وضوح نقاط التقييم في المرتبة الثامنة ويؤكـد الباحثـان علـى ان    

وجيه يعدان عناصر اساسية في التطبيق العملي لدى الطلبـة وكمـا    االشراف والت
ان الغاية االساسية لالشـراف تنصـب     ) ١( ] ١٩٨٤سعد قطب واخرون [ يؤكد 

   . على تحسين مظاهر التعليم
ولم تقتصر مسؤولية المشرف على زيارة المعلمين وتوجيههم بـل تقـويم   

ومواطن القوة وتحديد العوامـل   العملية التربوية من خالل تشخيص اوجه النقص
  .والمشكالت المؤثرة في بلوغ االهداف

على ان دور المشرف الجامعي من  )  ٢( ] ١٩٨٧الديري وبطانية،[ ويضيف
اهم االدوار في عملية تسهيل الطالب لتطبيق البرنامج المهني للتربيـة الميدانيـة   

  .لى الوجه االكملودوره يتمثل في مساعدة الطالب في فهم ادواره وتطبيقها ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥(جدول 

                                                        
  .  ١٣٦، ص  ١٩٨٤االدارة والتنظیم في التربیة الریاضیة  ، الموصل ، : سعد قطب واخرون  ) ١( 
  .  ١٣٦ره ، ص مصدر سبق ذك: الدیري ، علي وبطانیة ، احمد )  ٢( 
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النسبة المئوية لترجيح االوزان والترتيب لعينة البحث في المعوقات الخاصة 
  .بدرس التربية الرياضية

  

  ت
  العبارات  

كلیة التربیة   كلیة التربیة الریاضیة
  األساسیة

ترجیح 
ترجیح   الترتیب  األوزان

  الترتیب  األوزان

١  
ی    ذ ب    الزي ع    دم الت    زام التالم

الریاض    ي ف    ي درس التربی    ة 
  .الریاضیة  

٥  ٣.٢٥  ٥  ٣.٠٥  

مالئم     ة ال     زمن المخص     ص   ٢
  ٧  ٢.٨١  ٧  ٢.٦  للدرس لتحقیق الھدف منھ

یعوق كثرة التالمیذ في الصف   ٣
  ٣  ٣.٨٧  ٦  ٢.٩  التنفیذ الجید للدرس

قل       ة ع       دد دروس التربی       ة   ٤
  ٦  ٢.٩٣  ٢  ٣.٦  .الریاضیة  للتطبیق العملي 

٥  
بتنفی  ذ محت  وى الخط  ة االلت  زام 

الموض    وعة م    ن قب    ل وزارة 
  .التربیة 

١  ٥.١٢  ٤  ٣.٣  

٦  
االش تراك ف  ي انش  طة مدرس  یة 
متعددة بعیدة عم مجال التربی ة 

  .الریاضیة  
٨  ٢.٧٥  ٨  ٢.٥  

اخ   تالف ق   درات التالمی   ذ ف   ي   ٧
  ٢  ٣.٩٣  ١  ٤  .الصف الواحد 

ازدواج المندرس  ة م  ع مدرس  ة   ٨
  ٤  ٣.٧٥  ٣  ٣.٤  .اخرى 

  
ان اهم المعوقات الخاصة بدرس التربيـة  -:مايلي) ٥(جدول رقم يوضح ال

واقـل  ) ٥،٨،٤،٧(الرياضية لدى عينة كلية التربية الياضية تنحصر في العبارات
اما عينة كلية التربية االساسـية فـاهم   ) ٦،١،٣،٢(المعوقات اهمية في العبارات 
  . ) ٨،٣،٧،٥(المعوقات تنحصر في العبارات

اتفقت عينة البحث فـي  ) ٢،٦،٤،١(اهمية في العبارات اما اقل المعوقات 
عبارة مالئمة الزمن المخصص للدرس حيث احتلت المرتبة السابعة واتفقت كذلك 
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في عبارة ازدواج المدرسة مع مدرسة اخرى حيث احتلت الترتيب الثالث لكليـة  
قـدرات   التربية الرياضية والترتيب الرابع لكلية التربية االساسية وعبارة اختالف

التالميذ حيث جاءت بالمرتبة االولى لطلبة كلية التربية الرياضية والمرتبة الثانيـة  
لطلبة كلية التربية االساسية فعليه االهتمام بجعل التـدريس والتـدريب والتوجيـه    

  .  مالئماً للفروق الفردية
 على اعداد منـاهج متنوعـة طبقـاً     ) ١( ]  ١٩٨٧السامرائي وقاسم [ وكما يؤكد 

للفروق الفردية وتقسيم التالميذ الى مجموعات متجانسة وتكيف المنهج وطريقـة  
اما العبارات الباقية فوجود اختالفات كبيرة في .التدريس بحسب مستويات القدرات

اهمية ترتيبها فعبارة كثرة عدد التالميذ في الصف جاءت في المرتبـة السادسـة   
  . لعينة كلية التربية الرياضية 

يعد هذا حسب رأي الباحثـان مـن   .الثالثة لكلية التربية االساسية والمرتبة
المعوقات الكبيرة لدرس التربية الرياضية وضعف سيطرة المعلـم لكثـرة عـدد    

  .التالميذ اضافة الى فرصة مشاركتهم باالداء الحركي تكون قليلة
اما عبارة قلة عدد دروس التربية الرياضـية للتطبيـق العملـي فجـاءت     

الثاني لطلبة كلية الترية الرياضية وبالترتيب السادس لطلبة كلية التربيـة   بالترتيب
االساسية وعبارة االلتزام بتنفيذ محتوى الخطة الموضوعة جاءت بالترتيب الرابع 
لطلبة كلية التربية الرياضية والترتيب االول لطلبة كلية التربية االساسية وتعد على 

عدد كبير من الباحثين ان الدرس هو اللبنـة  رأس المعوقات التي واجهتهم فيرى 
  . ) ١(  ] ١٩٩٠موستن [ االساسية في منهاج التربية الرياضية وكما يرى 

ان عملية التدريس الناجحة تحدث نتيجة االنسجام بين الهـدف المطلـوب    
خالل الدروس ولغرض التوصل الـى حالـة    وبين مايحدث حقيقة وبصورة فعلية

ى المعلم امتالك القدرة على توجيه وادارة عدد من العوامـل  االنسجام والتوافق عل
  . والمعوقات التي تواجهه لتحقق االهداف المبتغاة من العملية التربوية

                                                        
  .  ٦٦مصدر سبق ذكره ، ص : السامرائي عباس وقاسم حسن  ) ١( 
،  ١٩٩١تدریس التربیة الریاضیة  ، ترجمة جمال ص الح واخ رون ، جامع ة بغ داد ، : موسكا موستن )  ٢( 

  .  ١٢ص 
، ص  ١٩٩١تدریس التربیة الریاضیة  ، ترجمة جمال صالح واخرون ، جامعة بغداد ، : موسكا موستن  ) ٣( 

١٢  .  
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  )٦(جدول 

النسبة المئوية لترجيح االوزان والترتيب لعينة البحث في المعوقات الخاصة 
  باالدارة المدرسية

  ت
  العبارات  

  یة التربیة األساسیةكل  كلیة التربیة الریاضیة
ترجیح 
ترجیح   الترتیب  األوزان

  الترتیب  األوزان

١  
عدم انتظام المشرف 
ف ي الحظ ور لمتابع ة 

  المطبق
١  ٤.٦٢  ١  ٣.٥  

تدخل المشرف اثن اء   ٢
  ٥  ٣.٦٣  ٢  ٣.٣٥  تنفیذ الدرس

٣  
كث    رة ع    دد م    رات 
زی       ارة المش       رف 

  طوال فترة التطبیق
٣  ٣.٧٥  ٤  ٣.٠٥  

٤  
مس     اھمة المش     رف 

الس    تفادة م    ن م    ن ا
  االمكانیات المتاحة

٤  ٣.٦٨  ٥  ٢.٩  

٥  

التركی           ز عل           ى 
الن  واحي العملی  ة م  ع 
اغف        ال الجوان        ب 

  االخرى

٦  ٢.٧٥  ٣  ٣.٢  

٦  
تنمی        ة المھ        ارات 
التدریسیة م ن خ الل 

  االشراف
٢  ٤  ٦  ٢.٨  

تغییر المشرف اثن اء   ٧
  ٧  ٢.٠٦  ٧  ٢.٥٥  التطبیق

٨  
ع   دم وض   وح نق   اط 
التقی      یم م      ن قب      ل 

  المشرف
٨  ١.٩٣  ٨  ٢.٤٥  

ان اهم المعوقات الخاصة باالدارة المدرسية لـدى  ) ٦(يوضح الجدول رقم 
اما اقـل المعوقـات   ) ٦،  ٤،  ١(طلبة كلية التربية الرياضيةتنحصر في العبارات

اما بالنسبة لطلبة كلية التربية االساسية فاهم المعوقات  )٣,٢،٥(اهمية تنحصر في 
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واقل المعوقـات اهميـة تنحصـر فـي      )٥، ٤، ١(اهمية تنحصر في العبارات 
هناك اتفاق بين عينة البحث حـول  )٦(نالحظ من خالل جدول )٣، ٢، ٦(العبارات

ترتيب اغلب المعوقات الخاصة باالدارة المدرسية في الفقرة االولى وهي اتجاهات 
ادارة المدرسة السلبية جاءت في الترتيب االول لدىعينة البحث الكليـة واهتمـام   

رسة بدرس التربية الرياضية في الترتيب الثالث والرابع لطلبـة كليـة   ادارة المد
وتعد هـذه مـن المعوقـات    .التربية الرياضية وكلية التربية االساسية على التوالي

الرئيسية التي يواجهها طلبتنا المطبقين من قبل ادارة المدرسة فاالدارة المدرسـية  
 ]١٩٩٩مكارم ومحمد سعد [ كما يؤكد تلعب دوراً هاماً وبارزاً في تنفيذ المنهاج و

على االدارة المدرسية تهيئة وتوفير انسب الظروف وافضلها ليقوم كل من المعلم 
والمتعلم بدوره المناط به في العملية التربوية وتوفير االمكانات الالزمة له وتعمل 

  .على مساعدته في التغلب على المشاكل والصعوبات التي تقف في تنفيذ المنهاج
اما عبارة توافر المساعدة من  قبل معلم التربية الرياضـية فجـاءت اقـل    
المعوقات اهمية في الترتيب اما عبارة ادارة االصـطفاف الصـباحي واالذاعـة    
المدرسية فجاءت في الترتيب الرابع لدى طلبة كلية التربية الرياضـية والترتيـب   

ان سبب ذلك الـى تخـوف   الثالث لدى طلبة كلية التربية االساسية ويعزى الباحث
  .الطالب المطبق في بداية حياته المهنية من مواجهة التجمعات الكبيرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(جدول 
النسبة المئوية لترجيح االوزان والترتيب لعينة البحث في المعوقات الخاصة 

  باالعداد االكاديمي
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  ت
  العبارات  

كلیة التربیة   كلیة التربیة الریاضیة
  األساسیة

ترجیح   الترتیب  األوزان ترجیح
  الترتیب  األوزان

عدم التزام التالمیذ بالزي الریاض ي   ١
  ٥  ٣.٢٥  ٥  ٣.٠٥  .في درس التربیة الریاضیة  

مالئم  ة ال   زمن المخص  ص لل   درس   ٢
  ٧  ٢.٨١  ٧  ٢.٦  لتحقیق الھدف منھ

یع   وق كث   رة التالمی   ذ ف   ي الص   ف   ٣
  ٣  ٣.٨٧  ٦  ٢.٩  التنفیذ الجید للدرس

لتربی  ة الریاض  یة  قل  ة ع  دد دروس ا  ٤
  ٦  ٢.٩٣  ٢  ٣.٦  .للتطبیق العملي 

ة االلت     زام بتنفی     ذ محت     وى الخط       ٥
  ١  ٥.١٢  ٤  ٣.٣  .الموضوعة من قبل وزارة التربیة

٦  
االش     تراك ف     ي انش     طة مدرس     یة 
متع    ددة بعی    دة ع    م مج    ال التربی    ة 

  .الریاضیة  
٨  ٢.٧٥  ٨  ٢.٥  

اختالف قدرات التالمیذ ف ي الص ف   ٧
  ٢  ٣.٩٣  ١  ٤  .الواحد 

ازدواج المندرسة مع مدرسة اخرى   ٨
.  ٤  ٣.٧٥  ٣  ٣.٤  

  
الى ان اهم  المعوقات الخاصة باالعداد االكاديمي ) ٧(يوضح الجدول رقم 

واقـل  ) ١، ٤، ٢(بالنسبة لطلبة كلية التربية الرياضية تنحصـر فـي العبـارات   
اما اهم المعوقـات بالنسـبة   ) ٥، ٣، ٦(المعوقات اهمية تنحصر فــي العبارات

واقـل المعوقـات   ) ٢، ٦، ٤(تنحصر في العبارات   األساسيةطلبة كلية التربية ل
نالحظ وجود اختالفات بسيطة في ترتيـب  ).٥، ١، ٣(تنحصر في العبارات أهمية
  .  العبارات أهمية

مناهج التربية الرياضية التسهم باكتسـاب   إنحيث اتفقت عينة البحث على 
 األساسـية لدى طلبة كلية التربية  األوليب المهارات التدريسية حيث جاءت بالترت

منهاج طرائـق   إنوالترتيب الثاني لدى طلبة كلية التربية الرياضية واتفقوا على 
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لطلبـة كليـة    األولالتدريس اليتناسب مع االعداد للمهنة حيث جاءت بالترتيـب  
المنـاهج  اما كفاية  األساسيةالتربية الرياضية وبالترتيب الثالث لطلبة كلية التربية 

الدراسية فجاءت في الترتيب الثالث لطلبة كلية التربية الرياضية والترتيب الخامس 
تسهم الكفايات التعليمية فـي عمليـة اعـداد     (حيث  األساسيةلطلبة كلية التربية 

المتدرب وتدريبه على المهارات والقدرات التي يحتاجها اثناء المواقف التعليميـة  
  .  ) يكسبه لتالميذه إنريد كما تساعده في انجاز ماي

واتفقت عينة البحث على عدم كفاية ساعات مناهج التربيـة الرياضـية العـداده    
  .اكاديمياً حيث احتلت المركز السادس لكال المجموعتين

فعليه يجب ان يشمل االعداد االكاديمي جانباً نظريـاً متعلقـاً بالدراسـات    
العملي الذي يضع الطالب المعلم بمواجهـة  المهنية النظرية وجانباً متعلقاً بالتدريب 

  .الواقع التعليمي
على ان تطور المناهج والبرامج وايجـاد   (] ٢٠٠٠زغلول والسائح [ وكما  يؤكد 

االمكانيات االساسية المساعدة في تحقيق اهداف التربية الرياضية وهـذا العمـل   
داً يؤههله لقيـادة الطلبـة   اليؤتى ثماره مالم نهتم اهتماماً واقعياً باعداد المعلم اعدا

  .  ) قيادة رشيدة
فالمعلم الذي اعد اعداداً جيداً في جميع المجاالت قادراً على ان يغرس في تالمذته 
كل المعلومات والمعارف التي تساعدهم على النمو السليم المتزن وكما يقول العالم 

  .تعليم هو المعلمان من اهم العوامل التي تساعد على تحقيق اهداف ال (Singer)سنجر
  
  
  
  

  االستنتاجات والتوصيات
  االستنتاجات  ١-٥

  -:في ضوء نتائج البحث توصل الباحثان الى ان اهم المعوقات هي
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نقص االدوات واالجهزة الرياضية وافتقار المالعب الى االجهزة الرياضـية  .  ١
  .يؤدي دون تحقيق هدف التربية الرياضية

داني في الفصل الدراسي يعد احد الجوانب المهمة قلة عدد مرات التطبيق المي .  ٢
  .في تدريب الطلبة على حوانب العملية  التدريسية

  .عدم انتظام المشرف في الحضور لمتابعة المطبق .  ٣
  .يعوق كثرة عدد التالميذ في الصف التنفيذ الجيد للدرس .  ٤
  .اختالف قدرات التالميذ في الصف الواحد .  ٥
  .فيذ محتوى الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربيةااللتزام بتن . ٦
  .ازواج المدرسة مما يؤدي الى تقليل وقت الدرس او الغاءه احياناً .  ٧
  .اتجاهات ادارة المدرسة سلبية نحو النشاط الرياضي .  ٨
  .ضعف مساعدة ادارة المدرسة في تنفيذ االحتفاالت والمسابقات الرياضية .  ٩

  .ف الصباحي واالذاعة المدرسيةادارة  االصطفا. ١٠
  .االعداد االكاديمي يمثل عائق مهم يقف امام الطلبة في التطبيق الميداني. ١١
  .عدد ساعات مناهج التربية الرياضية غير كافية العداد الطالب اكاديمياً.  ١٢
  
  التوصيات   ٢-٥
ة ضرورة توفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية وانشاء مالعب رياضـي .  ١

متكامة وصيانة المالعب المتضررة وتزويد المدارس بكل مايضمن للتربيـة  
  .الرياضية القيام بواجبها على الوجه االكمل

االهتمام باالعداد االكاديمي للطلبة والذي يشمل الجوانـب النظريـة والعمليـة    .٢
اضافة الى تطوير مناهج طرائق التدريس وزيادة ساعات التطبيق العملي في 

لحاجة الطالب اليها عن طريق الدروس النموذجية وعـرض االفـالم   الكلية 
التعليمية والتي تعمل على اكساب المهارات التدريسية التي تساعد على تنفيـذ  

  .الدرس بصورة جيدة 
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زيادة حصص درس التربية الرياضية لتحقيق االهداف المرجوة من التربيـة  .  ٣
  .الرياضية

قسـم  /على االشراف بالتنسيق مع وزارة التربية التأكيد على عمل القائمين  .  ٤
االرشاد التربوي واالختصاص وتوحيد اتجاهاتهم وتوضيح مفهوم االشـراف  

  .لكل من المشرف والطالب
  .فتح االزدواجية في المدارس.  ٥
اقامة دورات لمشرفي التربية الرياضية حول احدث مايستجد في مجال درس .  ٦

  .دريس والتدريبالتربية الرياضية واصول الت
  .اشراك ادارة المدرسة في تقييم المطبقين واالشراف عليهم.  ٧
ضرورة اجراء اختبارات اللياقة البدنية في بداية العـام الدراسـي لمعرفـة    .  ٨

  .مستوى التالميذ ليتسنى للمعلم تنفيذ المناهج وفقاً لقابليتهم واستعدادهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ادرـمصال
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،دار االمـل  اساليب تدريس التربية الرياضـية :نية،احمد الديري،علي وبطا •
  ١٩٨٧:للنشر والتوزيع االردن

،مطبعـة   التطبيق العملي في التربية الرياضية:السامرائي عباس وقاسم حسن •
  .التعليم العالي،بغداد

التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب :التكريتي،وديع والعبيدي،محمد  •
  .١٩٩٩:ار الكتب،الموصل،دفي التربية الرياضية 

اعداد المعلم العربي في اطار الفلسفة التربويـة المتجـددة   :القباني اسماعيل •
  .،مجلة التربية

، مركز ١،ط منهاج التربية الرياضية:ايوهرجه و مكارم وزغلول محمد سعد  •
  .١٩٩٩:الكتاب للنشر،القاهرة

لتربيـة البدنيـة   معوقات التربية العملية لدى طلبة قسم ا:بدورعبداهللا المطوع •
  .١٩٩٦المؤتمر العلمي،حلوان :،الكويت

تقويم عملية تطبيق المرحلة الرابعة في كلية التربيـة  :زين العابدين واخرون •
، ٧جامعة البصرة،دراسة ميدانية،مجلة التربية الرياضـية العـدد   .الرياضية
١٩٧٢.  

  .١٩٨٤:،الموصلاالدارة والتنظيم في التربية الرياضية:سعد قطب واخرون  •
،دار التـدريب الميـداني فـي التربيـة الرياضـية     :سهام عفت عبدالرحمن •

  .١٩٨٣:المعارف،القاهرة
،مركز الكتاب للنشر  تكنلوجيا التعليم في التربية الرياضية:عبد الحميد شرف  •

  .٢٠٠٠:،القاهرة
-،الجزء االولطرق التدريس بين النظرية والتطبيـق :فاطمة عوض صابر •

  .١٩٨٨ ،فلمنجمكتبة 
دار الفكر العربـي،  :طرق التدريس في التربية الرياضية:يد معوض حسن س •

  ت.ب:القاهرة 
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تكنلوجيـا اعـداد معلـم التربيـة     :محمد سعد زغلول والسـائح مصـطفى   •
  .٢٠٠١،مكتبة االشعاع،القاهرة،الرياضية

،ترجمة جمال صـالح واخـرون    تدريس التربية الرياضية:موسكا موستن  •
  ١٩٩١،جامعة بغداد،
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